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�سواء كنت على قدمّي اأو على الكر�سي لن 
يعوقني �سيئا عن النهو�ض ..والوقوف بعلمي 

تغريد الغفيليوعملي ومب�ساركتي يف بناء الوطن.  
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وياأتي �سهر اخلريات بالربكات وباليمن ملَن �سام و�سلى وزكى وعمل 
خريًا، باإذن اهلل تعالى. ويف هذا ال�سهر الف�سيل تعول جمعية الأطفال 

املعوقني على التوا�سل مع كل قطاعات واأفراد املجتمع، من خالل الكثري 
من الفعاليات والربامج والأن�سطة، ويف كل مناطق اململكة. لي�ض بهدف 

جمع التربعات، واحل�سول على الزكوات، ولكن بهدف الو�سول اإلى اأكرب 
عدد ممكن من اأفراد املجتمع مبختلف �سرائحهم وفئاتهم؛ للتعريف 

بق�سية الإعاقة، والتوعية مبخاطرها.
اإن جمعية الأطفال املعوقني اأ�سحت على مدى 30 عامًا موؤ�س�سة ذات 

�سخ�سية اعتبارية ُتعنى ب�ساأن الت�سدي لق�سية الإعاقة ورعاية 
املعوقني، ولي�ض فقط الأطفال، واإن كانت قد حققت على م�ستوى 
اخلدمات التي تقدمها لالأطفال املعوقني، عرب منظومة املراكز يف 

خمتلف مناطق اململكة، نقلة نوعية من حيث الو�سائل والأ�ساليب، 
و�سارت منوذجا يف ذلك.

ولهذا؛ فاإن ح�سورها التوعوي والتعريفي والتثقيفي، يف الأيام 
املباركة، يف �سهر رم�سان الكرمي، هو ا�ستكمال لدورها البارز يف احلد من 

الآثار ال�سلبية لالإعاقة على الأفراد، واأي�سًا على املجتمع.
ويف هذا الإطار تنظم اجلمعية الكثري من الفعاليات والأن�سطة التي 

تعزز توا�سلها املجتمعي، ومتد ج�سور التعاون مع كل موؤ�س�سات الدولة 
العامة واخلا�سة، وكذلك اأفراد املجتمع؛ اإذ اإن اجلمعية تعول كثريًا 

على م�ساركة اجلميع معها، �سواء كان بالدعم املعنوي اأو املادي؛ لتوا�سل 
م�سريتها الإن�سانية.

وكل عام، واأنتم بخري..
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انطالق فعاليات معرض »سلمان في عيونهم«     

افتتحه السويلم والعمر في الجمعية    

بالإنابة عن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز 
رئي�س جمل�س اإدارة جمعية الأطفال املعوقني، افتتح معايل الدكتور 

عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�سويلم نائب رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية، ومعايل 
مدير جامعة امللك �سعود الدكتور بدران العمر »معر�س �سلمان يف عيونهم« 
الذي نظمه موؤخرًا نادي امل�سوؤولية الجتماعية بجامعة امللك �سعود بالتعاون 

مع اجلمعية، وا�ستمر ثالثة اأيام يف مقر اجلمعية بالريا�س.
واأثنـــى الدكتـــور عبدالرحمـــن ال�ضويلم علـــى اللوحات 
الت�ضكيليـــة التـــي عك�ضـــت بع�ـــس اجلوانـــب الإن�ضانيـــة 
اجلليلـــة خلادم احلرمـــني ال�ضريفني، م�ضيـــدًا مببادرة 
الأبناء املعوقني لتوثيـــق م�ضاعرهم النبيلة جتاه القائد 

الوالـــد امللـــك �ضلمـــان بـــن عبدالعزيـــز -حفظه اهلل- 
الراعي الأول للجمعية على مدى اأكرث من 30 عامًا.

واأعـــرب الدكتـــور ال�ضويلم عـــن �ضكـــره وتقديره ملعايل 
الدكتـــور بـــدران العمـــر مديـــر جامعـــة امللـــك �ضعود؛ 

حلر�ضـــه علـــى احل�ضـــور وامل�ضاركـــة يف افتتـــاح هـــذه 
الفعالية املتميزة، موؤكـــدًا اأن ذلك »لي�س م�ضتغربًا على 
معاليـــه وجامعة امللك �ضعود العريقة التي تعترب �ضريكًا 
للجمعيـــة يف جميـــع اأعمالهـــا واإجنازاتهـــا يف خمتلـــف 
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مناطـــق اململكـــة«. ومـــن جانبـــه قـــال الدكتـــور بدران 
العمـــر اإن خـــادم احلرمني ال�ضريفني امللـــك �ضلمان بن 
تذى لكل اأبناء هذا  عبدالعزيز –حفظه اهلل- قدوة تحُ
الوطن الغايل، واإن معر�س »�ضلمان يف عيونهم« يعك�س 
مـــدى عنايـــة الدولـــة باأبنائهـــا مـــن ذوي الحتياجات 
اخلا�ضـــة، منوها باجلهود الكبرية التي يبذلها �ضاحب 
ال�ضمـــو امللكي الأمري �ضلطان بـــن �ضلمان رئي�س جمل�س 
اإدارة اجلمعيـــة يف رعاية الأطفـــال املعوقني، ويف تبني 
ق�ضيـــة الإعاقـــة؛ باعتبارهـــا ق�ضيـــة املجتمـــع باأ�ضره، 
م�ضريًا اإلى اأن هذا املعر�س »امتداد مل�ضرية متميزة من 

التعاون املثمر بني اجلمعية واجلامعة«.
واأو�ضح الدكتور بـــدران العمر اأن »تنظيم جامعة امللك 
�ضعـــود للمعر�س يعك�ـــس اهتمامها بفئـــة ذوي الإعاقة، 
وهـــي من الفئات الغالية على قلوبنـــا ون�ضعد ياحت�ضان 
اإبداعهـــا يف جميـــع املجالت، حيث اأتنـــا يف اجلامعة 
اأبهرنـــا  واحلقيقـــة  اأكادمييـــًا.  ودعمهـــم  تدري�ضهـــم 
جناحهـــم وتفوقهم كمـــا انبهرنا اليـــوم ب�ضم اإبداعهم 
ور�ضوماتهـــم عـــن داعمهـــم الأول امللك �ضلمـــان، حيث 

راأينا لوحات تمل عمقًا واإبداعًا«، موؤكدًا اأن »اجلامعة 
ت�ضعد دومًا باأن تكون �ضاحبـــة مبادرات جمتمعية على 
جميـــع امل�ضتويـــات، ولكـــن مبـــادرات ذوي الإعاقة لها 
وقـــع خا�س و�ضعادة ل تو�ضف. كيـــف ل، وامللك �ضلمان 
هـــو ال�ضخ�ـــس الأهـــم يف دعم هـــذه الفئـــة وقائدنا يف 

اإ�ضعادهم وكل ما يخ�ضهم«.
جديـــر بالذكـــر اأن املعر�س �ضـــم اأكرث مـــن 200 لوحة 
فنيـــة اأبدعهـــا عـــدد مـــن الأطفـــال والكبار مـــن ذوي 
الإعاقـــة والأيتام، وعربت عن روؤيتهـــم لداعمهم الأول 
امللـــك �ضلمـــان الـــذي تولـــى �ضخ�ضيًا على مـــدى عقود 
رئا�ضـــة الكثري من املوؤ�ض�ضات اخلريية واجلمعيات التي 
نيت باحتياجاتهم، وقـــد اأتيح خالل الفعاليات �ضراء  عحُ

اللوحات للراغبني يف اقتنائها.
وياأتـــي هـــذا املعر�ـــس يف ن�ضختـــه الثانية بعـــد النجاح 
امللمو�ـــس الذي حققتـــه الن�ضخة الأولى العـــام املا�ضي؛ 
حيث متيـــز معر�س هذا العـــام بزيادة عـــدد اللوحات 
والربامـــج امل�ضاحبة، ومنها نـــدوة وور�س عمل اهتمت 

بكيفية دعم واإبراز اإبداعات ذوي الإعاقة والأيتام.

و�ضارك يف هذه الدورة اأكرث من 33 جهة ما بني جمعية 
خرييـــة وموؤ�ض�ضـــة ومركز رعايـــة تهتم بـــذوي الإعاقة 

واأي�ضًا عدد كبري من املعوقني كم�ضاركات �ضخ�ضية.
و�ضعى املعر�س اإلـــى اإتاحة الفر�ضة للمبدعني من ذوي 
الإعاقـــة للتعبري عن م�ضاعرهم وحبهـــم للملك �ضلمان 
الذي يويل هـــذه الفئة الغالية رعايـــة خا�ضة واهتمامًا 
علـــى جميع امل�ضتويات، ومنذ توليـــه احلكم اأ�ضدر عدة 
قـــرارات اأ�ضهمـــت ب�ضكل مبا�ضر يف ت�ضـــني اأو�ضاعهم 

واإ�ضعادهم.
كمـــا يذكر اأن هذه املبادرة من جامعة امللك �ضعود تاأتي 
تفعيـــاًل مل�ضوؤوليتهـــا الجتماعيـــة وهي اإحـــدى الركائز 
التـــي تعمل عليها خلدمة الوطـــن واملواطن، حيث تقوم 
اجلامعـــة بعـــدة برامـــج ت�ضـــب يف �ضاحلهـــم كان من 
اأهمها امللتقـــى الوطني لتوظيـــف ذوي الإعاقة، واأي�ضًا 
معر�س �ضلمان يف عيونهم، وهي متثل اهتمام اجلامعة 
هـــذه  اأن  الفاعلـــة، خ�ضو�ضـــًا  املجتمعيـــة  بامل�ضاركـــة 
الربامـــج بالت�ضارك مـــع جمعية الأطفـــال املعوقني التي 

تعترب من اأهم اجلمعيات لتقدمي خدمات لذوي الإعاقة.
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التقـــى حمافـــظ الر�س حممد بن عبـــداهلل الع�ضاف يف 
ديوان املحافظة، موؤخرًا، مدير مركز اجلمعية بالر�س 
يحيـــى العلـــول ومديـــر م�ضت�ضفـــى الر�س العـــام طارق 

القزلن.
وقـــدم الع�ضاف خـــالل اللقـــاء ملدير م�ضت�ضفـــى الر�س 
�ضهـــادة �ضكر وتقدير من �ضاحـــب ال�ضمو امللكي الأمري 

   

   

شكر وتقدير لمدير مستشفى الرس يسلمها المحافظ

جامعة حائل تكرم مركز الملك سلمان

�ضلطـــان بـــن �ضلمـــان بـــن عبدالعزيـــز رئي�ـــس جمل�س 
اإدارة اجلمعية، وذلـــك مبنا�ضبة جناح تد�ضني ع�ضوية 
“اأنت اأولى” التي متنح لذوي الإعاقة من امل�ضتفيدين 
امل�ضجلـــني يف مركـــز اجلمعيـــة بالر�س، وت�ضهـــل عملية 
الك�ضـــف والتحاليـــل الطبيـــة، ومراجعـــة العيـــادات يف 
م�ضت�ضفـــى الر�ـــس العـــام دون انتظـــار الطفـــل املعوق، 
وتي�ضـــري اإجراءاتـــه بامل�ضت�ضفى. و�ضلمهـــا بالنيابة عن 
�ضمـــوه حمافـــظ الر�س، بح�ضـــور مدير مركـــز جمعية 

الأطفال املعوقني بالر�س يحيى العلول.
كمـــا قـــدم حمافـــظ الر�س �ضهـــادة �ضكـــر ثانيـــة ملدير 
م�ضت�ضفـــى الر�س، مـــن الأمني العام للجمعيـــة الأ�ضتاذ 
عو�ـــس الغامـــدي ي�ضيد فيهـــا بتعـــاون م�ضت�ضفى الر�س 
العـــام مـــع جمعية الأطفـــال املعوقني مبحافظـــة الر�س 

بتد�ضني بطاقة “اأنت اأولى” للطفل املعوق.
ويف ختـــام اللقاء األقى حمافظ الر�س كلمة اأكد خاللها 
اأن هـــذا العمـــل اإن�ضاين، واأنـــه مبادرة نوعيـــة تخت�س 
بـــذوي الحتياجـــات اخلا�ضـــة الذيـــن يحتاجـــون اإلـــى 
الرعاية الالزمة، واأنه ممنت لهذه ال�ضراكة التي جمعت 
بني قطاعـــني خلدمة الأطفال املعوقني، موؤكدًا اأن ذلك 
�ضينعك�ـــس علـــى امل�ضتفيديـــن ب�ضـــكل اإيجابـــي بتقدمي 

الرعاية الطبية الدائمة لهم.

بح�ضـــور �ضاحب ال�ضمـــو امللكي الأمـــري عبدالعزيز بن 
�ضعـــد بـــن عبدالعزيز نائب اأمري منطقـــة حائل، قامت 
جامعـــة حائـــل بتكـــرمي مركـــز امللـــك �ضلمـــان لرعاية 
الأطفـــال املعوقـــني بحائـــل، �ضمـــن احتفاليـــة تكـــرمي 
اجلامعـــة ل�ضركاء النجـــاح؛ وذلك تقديـــرًا وتثمينًا من 
اجلامعة للدور الكبـــري واملوؤثر الذي ي�ضاهم فيه املركز 
مـــن خـــالل التعاون مـــع اجلامعـــة يف جمـــال التدريب 

والبحوث والزيارات املتبادلة.
واأ�ضـــاد الأمـــري عبدالعزيز اأثنـــاء ت�ضليـــم مدير مركز 
حائـــل الأ�ضتـــاذ عبـــداهلل العجـــالن �ضهـــادة التكرمي، 
باجلهـــود والنجاحات التي حققهـــا املركز. ومن جهته 
عرب العجالن عن �ضكره وتقديره ل�ضمو الأمري وجلامعة 
حائـــل ممثلـــة يف عميدهـــا الأ�ضتـــاذ الدكتـــور خليـــل 
الرباهيم الـــذي له مبادرات ومواقـــف داعمة للمركز، 

اإ�ضافة اإلى م�ضاركة اجلامعة يف منا�ضبات واحتفالت املركز.
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برعايـــة �ضاحبـــة ال�ضمـــو امللكي الأمـــرية ب�ضمة بنت 
�ضعود بـــن عبدالعزيز، احتفل مركـــز امللك عبداهلل 
بـــن عبدالعزيـــز لرعاية الأطفـــال املعوقني يف جدة، 
موؤخرًا، باليوم العاملي لالأر�س تت عنوان “حديث 

الأر�س”، وذلك بالتعاون مع قرية مكارم النخيل. 
وعـــربت الأمـــرية ب�ضمـــة بنـــت �ضعـــود عـــن �ضكرها 
بـــن  عبـــداهلل  امللـــك  مركـــز  ملبـــادرة  وتقديرهـــا 
عبدالعزيز لإقامته هـــذه الفعالية املهمة، موؤكدة يف 
كلمتهـــا باحلفـــل اأن من حق اجلميـــع العي�س يف بيئة 
�ضاحلة للحياة خالية من م�ضببات املر�س يف هوائها 
ومائها وتربتها، مو�ضحة اأن اجلهود اأ�ضبحت مكثفة 
للحد من التلوث وتدمري البيئة، و�ضددت على اأهمية 
تكاتـــف اجلهود وتعـــاون املجتمع لرفـــع ن�ضبة الوعي 
وحمايـــة البيئة. و�ضهـــد احلفل ح�ضـــورًا مميزًا من 

�ضيـــدات املجتمع وع�ضوات اجلمعيـــة، حيث �ضاركت 
الدكتـــور ماجدة اأبو را�س نائـــب رئي�س جمل�س اإدارة 
اجلمعية ال�ضعودية للبيئـــة، ولفيف من ال�ضخ�ضيات 

العامة ومن قرية مكارم النخيل.
ومـــن جانبـــه اأعـــرب الدكتـــور زهـــري ميمنـــي مدير 
مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال 
املعوقني عن �ضكره وتقديـــره ل�ضاحبة ال�ضمو امللكي 
الأمـــرية ب�ضمة بنت �ضعود بـــن عبدالعزيز؛ لتف�ضلها 
برعاية احلفل، وت�ضريفها باحل�ضور، موؤكدًا اأن ذلك 
لي�ـــس م�ضتغربًا على �ضموها؛ فهـــي ل تاألو جهدًا يفغ 

م�ضاندة برامج اجلمعية واأن�ضطتها املختلفة.
الكثـــري مـــن  اأن احلفـــل ت�ضمـــن  واأو�ضـــح ميمنـــي 
الفقرات، منها فقرة م�ضرحية لأطفال املركز، حيث 
اإن م�ضمونها يحاكي مو�ضوع الفعالية، وكذلك فقرة 

جتربتي للفنانة ال�ضابة “�ضذى كردي” التي �ضردت 
ق�ضـــة تديها لالإعاقة وجناحها وتاألقها يف �ضناعة 
ال�ضموع وفوزها باملركز الأول يف مبادرة عمار بوق�س 
للحـــرف اليدوية. كمـــا ت�ضمن حفـــل حديث الأر�س 
معر�ضـــًا فنيًا لأعمال اأطفال مركز امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز لرعاية الأطفال املعوقني التي مت عر�ضها 
للمزايـــدة للح�ضـــور يف مـــزاد �ضاركت فيـــه الأمرية 
ب�ضمـــة ب�ضراء ثالث لوحـــات فنية ل�ضالـــح الأطفال 

املعوقني.
ويف ختـــام احلفـــل كرمـــت �ضاحبـــة ال�ضمـــو امللكـــي 
الأمرية ب�ضمة بنت �ضعود، الدكتورة ماجدة والفنانة 
�ضذى، والأطفـــال امل�ضاركني. كما قـــدم مركز امللك 
عبـــداهلل هديـــة تذكارية ل�ضمـــو الأمرية مـــن اإبداع 

اأطفال املركز.

مركز الملك عبدالله يحتفل بيوم األرض   

برعاية األميرة بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز

وكيل إمارة منطقة 
الجوف يستقبل 

أطفال مركز الجمعية
ا�ضتقبـــل وكيل اإمـــارة منطقـــة اجلوف اأحمـــد بن عبد 
اهلل بن حممـــد اآل ال�ضيخ مبكتبه بالإمارة موؤخرا عددا 
مـــن اأطفـــال مركز اجلمعيـــة باجلـــوف يرافقهم مدير 
اجلمعيـــة عبد اهلل بن اأنور الفـــراج وعدد من من�ضوبي 

اجلمعية. 
ويف بدايـــة ال�ضتقبـــال رحـــب وكيـــل الإمـــارة باأطفـــال 
اجلمعيـــة، مقدما لهم جمموعة من الهدايا، داعيًا اهلل 
اأن مين عليهم بال�ضفـــاء ويوفق القائمني على مثل هذه 
اجلمعيـــات الإن�ضانية التـــي تقدم خدمـــات جليلة لفئة 

عزيزة على قلوبنا جميعًا. 
واأعـــرب الفراج باأ�ضمة ونيابة عـــن من�ضوبي ومن�ضوبات 
اجلمعيـــة وامل�ضتفيدين من خدماتها عـــن �ضكره لوكيل 

الإمارة على حفاوته باأبنائه ودعمه للجمعية.
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تفاعل مميز من المرافق السياحية مع »الله يعطيك خيرها«

عقـــب ذلـــك األقـــى املهند�س عمـــر املبـــارك مدير عام 
الرخ�ـــس يف الهيئة العامـــة لل�ضياحة والرتاث الوطني، 
كلمـــة اأكد فيهـــا »حر�ـــس الهيئة علـــى مبـــداأ ال�ضراكة 
والتعـــاون يف عالقاتها مع اجلهـــات املختلفة؛ ومن هنا 
كان توقيع اتفاقية التعاون مع جمعية الأطفال املعوقني 

لتفعيل مبادرة »اهلل يعطيك خريها«.
واأو�ضـــح اأن هذه املبادرة الوطنية تعد جت�ضيدًا لل�ضراكة 
وثقافـــة الهيئـــة مع ال�ضـــركاء التي تـــوؤدي اإلـــى التعاون 

البناء؛ ملا فيه ال�ضالح العام.
 م�ضـــريًا اإلـــى اأن »جمعية الأطفال املعوقـــني ت�ضعى بكل 
جهـــد لإطالق هذه املبـــادرة للتقليل من حالت الإعاقة 
الناجمـــة عن حـــوادث الطرق عـــرب تبني عـــدة و�ضائل 
اإعالنية واإعالمية لتوعية وتثقيف املجتمع بكل �ضرائحه 

حول ال�ضياقة الآمنة«.
مـــن جهته قال اللواء الدكتور حممد البعاج مدير ادارة 
مـــرور منطقـــة الريا�س اإنه »من منطلـــق حر�س خادم 
احلرمـــني ال�ضريفـــني و�ضمو ويل العهـــد و�ضمو ويل ولى 
العهـــد على الإن�ضان الذي كرمـــه اهلل على �ضائر خلقه؛ 
جـــاء الهتمام باإن�ضانية واحتياجات هذه الفئة الغالية؛ 

لتتمكن من م�ضايرة املجتمع«.
عقب ذلك مت تكـــرمي الهيئة العامـــة لل�ضياحة والرتاث 
والإدارة العامة للمرور وفندق نار�ض�س، ثم بداأت حلقة 
نقا�ـــس ا�ضتعر�ـــس فيها احل�ضور عـــددًا من املقرتحات 
لتفعيـــل التعاون يف تطبيـــق املبـــادرة، ومت التفاق على 
تنظيم عدة ور�س عمل بـــني اللجنة التنفيذية للمبادرة 

واجلهات املدعوة.

ح�ضـــدت الهيئـــة العامـــة لل�ضياحـــة والـــرتاث الوطنـــي 
وجمعية الأطفال املعوقـــني، موؤخرًا، ع�ضرات امل�ضوؤولني 
الوقـــود  حمطـــات  و�ضـــركات  ال�ضعوديـــة  الفنـــادق  يف 
وا�ضرتاحـــات الطـــرق ال�ضريعـــة؛ للم�ضاركـــة يف اللقاء 
التعريفـــي الأول للمبادرة الوطنية لل�ضياقة الآمنة »اهلل 
يعطيك خريهـــا«، والذي اأقيم بح�ضـــور الإدارة العامة 
للمرور، واحت�ضنـــه فندق نار�ض�ـــس الريا�س على مدى 

�ضاعات.
و�ضاهد احل�ضور فيلمًا ت�ضجيليًا عن املبادرة ومرحلتها 
الأولـــى والتفاعـــل الذي حظيت به مـــن قطاعات عدة، 
بعـــد ذلك األقى املهند�س عثمـــان الفار�س ع�ضو جمل�س 
اإدارة جمعيـــة الأطفال املعوقني وامل�ضرف على املبادرة، 
كلمـــة اأكد فيها اأن »احلوادث املرورية تعد ق�ضية ل تقل 
�ضراوة عن خ�ضائر بع�س احلروب اإن�ضانيًا واقت�ضاديًا؛ 
فلغـــة الأرقام ت�ضري اإلـــى اأننا اإزاء نزيـــف ل يتوقف؛ اإذ 
ت�ضهـــد طرقنـــا و�ضوارعنـــا يوميـــًا وكل �ضاعـــة ع�ضرات 
الآلف مـــن احلـــوادث وامل�ضابني واملعوقـــني بل املوتى؛ 
نتيجة التهـــور والإهمال وافتقاد اأب�ضط قواعد ال�ضالمة 

يف ال�ضياقة«.
واأو�ضـــح اأنـــه »مـــن هنـــا كان تبنـــي جمعيـــة الأطفـــال 
املعوقني لهذه املبـــادرة الوطنية )اهلل يعطيك خريها( 
التـــي باركها خـــادم احلرمني ال�ضريفـــني امللك �ضلمان 
ـــه بتفعيلها على  بـــن عبدالعزيز –حفظـــه اهلل–، ووجَّ
م�ضتـــوى الوطن مبوؤ�ض�ضاته و�ضركاتـــه واأفراده، بل تابع 

خمرجاتها راعيًا وداعمًا –اأيده اهلل-«.
واأ�ضـــار اإلى اأن هذا القاء ياأتي برعاية كرمية من الهيئة 
العامـــة لل�ضياحـــة والـــرتاث الوطني وتفعيـــاًل لتفاقية 
تعـــاون طويلـــة املـــدى، يف حماولـــة للبحث عـــن اأف�ضل 
الو�ضائـــل للو�ضـــول اإلـــى قائـــدي املركبـــات وال�ضيارات 
بر�ضالـــة التوعيـــة والوقايـــة التي جتنب وطننـــا الغايل 

املزيد من اخل�ضائر.
ودعـــا الفار�س احل�ضـــور اإلى اإدراك »حجـــم امل�ضوؤولية 
امللقـــاة على اأعناقنـــا جميعًا يف هذا ال�ضـــدد«، م�ضريًا 
اإلـــى اأننا »نحن �ضـــركاء يف العمل علـــى الت�ضدي لتلك 
الظاهـــرة ال�ضلبيـــة والإ�ضهـــام قدر الإمـــكان يف اإيقاف 

نزيف الإ�ضابات والإعاقات والأرواح«.
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الجمعية و«جافا تايم« توقعان اتفاقيتين لدعم برامج الرعاية المجانية   

شارك فيها 257 من الرجال والنساء

الجمعية تستضيف ورش عمل حول التجارة اإللكترونية

وقعت جمعيـــة الأطفـــال املعوقني و�ضركـــة »جافا تامي« 
اتفاقيتـــي تعـــاون، تت�ضمن الأولـــى اإن�ضاء فـــرع ل�ضركة 
جافـــا على اأر�س اجلمعية بحـــي امللك فهد بحيث يكون 
كامل ريع الفرع ل�ضالح اجلمعية، وتبني حملة تعريفية 
بالربنامـــج، وحث عمالء ال�ضركة علـــى م�ضاندة ر�ضالة 

اجلمعية اخلريية.
وتت�ضمـــن التفاقية الثانيـــة طرح فـــروع ال�ضركة ملنتج 
خا�ـــس با�ضـــم اجلمعيـــة وتخ�ضي�ـــس ريعـــه ل�ضالـــح 

خدماتها املجانية لالأطفال املعوقني.
ووقع التفاقيتني الأمني العام جلمعية الأطفال املعوقني 
عو�ـــس عبـــداهلل الغامـــدي وال�ضيـــد عبـــداهلل الدوي�س 
ممثـــاًل ل�ضركة جافا تامي، وذلـــك يف حفل اأقيم مبركز 
اجلمعيـــة بالريا�ـــس بح�ضور اأطفال املركـــز وعدد من 

امل�ضوؤولني والعاملني يف اجلمعية وال�ضركة.
ويف ت�ضريـــح �ضحفي لأمني عـــام اجلمعية نقل تيات 
وامتنان �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلطان بن �ضلمان 
بن عبدالعزيز واأع�ضـــاء جمل�س اإدارة اجلمعية وجميع 
من�ضوبيهـــا مل�ضـــوؤويل ال�ضركة على مبادرتهـــم الكرمية 
مب�ضاندة جهـــود اجلمعية، م�ضريًا اإلـــى اأن ذلك يج�ضد 

م�ضاحـــة الثقـــة التي تظى بهـــا اجلمعيـــة يف املجتمع 
وت�ضابق املن�ضـــاآت التجارية على دعم ر�ضالتها، ويعك�س 
حر�س هذا القطـــاع علـــى اأداء م�ضوؤولياته الجتماعية 

وامل�ضاركة الفاعلة يف تلبية احتياجات املجتمع.

وذكر الغامدي اأن اجلمعية تعتز ب�ضراكاتها مع كربيات 
املوؤ�ض�ضـــات الوطنيـــة؛ الأمـــر الـــذي بـــات ميثـــل دعمًا 
ملمو�ضًا مكنها من ال�ضتمرار يف اأداء ر�ضالتها والتو�ضع 

يف خدماتها مبا يلبي احتياجات الكثري من مناطق اململكة.

ا�ضت�ضافـــت اجلمعيـــة ور�ضة العمـــل التدريبيـــة لوزارة 
الت�ضـــالت وتقنيـــة املعلومات علـــى مدار ثالثـــة اأيام 
مبدينـــة الريا�ـــس، خالل الفـــرتة مـــن 8 – 10 �ضعبان 
1437هـــــ، والتـــي تاأتـــي يف اإطـــار روؤية اململكـــة للتحول 
الرقمـــي وبنـــاء اقت�ضـــاد املعرفـــة؛ لزيـــادة الإنتاجيـــة 

وتوفـــري خدمـــات الت�ضالت وتقنيـــة املعلومات جلميع 
�ضرائـــح املجتمع، والعمل على بنـــاء �ضناعة قوية تكون 

اأحد م�ضادر الدخل الرئي�ضية.
هـــذا، و�ضـــارك يف ور�ـــس العمـــل كل مـــن لديـــه مهارة 
ا�ضتخـــدام احلا�ضـــب الآيل وت�ضفح الإنرتنـــت. وكانت 

متاحة للن�ضاء خالل الفرتة ال�ضباحية، وللرجال خالل 
الفـــرتة امل�ضائية مـــن الرابعـــة الن�ضف حتـــى التا�ضعة 

والن�ضف م�ضاًء.
وتناولـــت الور�ـــس عـــدة حمـــاور، مـــن بينهـــا التعريف 
بالتجـــارة الإلكرتونيـــة وفوائدهـــا واأنواعهـــا، وعنا�ضر 
الت�ضويق الأربعـــة )منتجات، ت�ضعـــري، توزيع، ترويح(، 
وكيفية بناء العالمات التجارية، وطرق اإن�ضاء من�ضات 
املتاجـــر الإلكرتونية، وو�ضـــع ا�ضرتاتيجيـــات ت�ضويقية 
رقميـــة، واإن�ضاء املتجر الإلكـــرتوين، اإ�ضافة اإلى اإعداد 

اخلطة الت�ضويقية، وغريها من املو�ضوعات املهمة.
يذكر اأن وزارة الت�ضالت وتقنية املعلومات، ممثلة يف 
مبادرة »ن�ضر الثقافة واملعرفـــة الرقمية«، نفذت خالل 
ال�ضهـــر املا�ضي عدة ور�ـــس تدريبية وندوات يف كل من: 
الريا�س وبريـــدة واأبها، وح�ضر الور�س 66 من الرجال 
و57 مـــن الن�ضاء، بينما ح�ضر النـــدوات العامة 87 من 

الرجال، و47 من الن�ضاء.
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مؤسسة »كارف« الدولية تبدأ خطوات اعتماد الجمعية   

املنت�ضرة يف عدد مـــن مناطق اململكة، كما �ضيتم تبادل 
تلك اخلربات مع اجلمعيات واملراكز املعنية.

واأو�ضـــح الدكتـــور زايـــد اأن جلنـــة الرعايـــة والتاأهيـــل 
باجلمعية عقدت موؤخرًا عدة اجتماعات ملناق�ضة الكثري 
مـــن املو�ضوعات املهمة، كان مـــن اأبرزها النطالق يف 
التعـــاون مـــع موؤ�ض�ضـــة كارف، واأي�ضًا تعزيـــز ال�ضراكة 
طويلـــة املدى مـــع م�ضت�ضفى امللك في�ضـــل التخ�ض�ضي 
ومركز الأبحـــاث يف الريا�س واآليـــات تو�ضيعها لتعزيز 
ا�ضتفـــادة الأطفـــال من�ضوبـــي اجلمعيـــة مـــن برنامـــج 
العمليـــات اجلراحيـــة التـــي يقدمها تطوعـــًا نخبة من 

اأ�ضاتذة اجلراحة والعظام بامل�ضت�ضفى.
اللجنـــة عـــن �ضكرهـــا وتقديرهـــا جلهـــود  واأعربـــت   
امل�ضوؤولـــني يف م�ضت�ضفـــى امللـــك في�ضـــل التخ�ض�ضي، 
وحر�ضهم على تعزيـــز التعاون مع اجلمعية باخلدمات 

العالجية واجلراحية.
واختتـــم الدكتور زايد ت�ضريحـــه م�ضيدًا بتوجه جمل�س 
اإدارة اجلمعية وبجهـــود العاملني فيها خلدمة الأطفال 
املعوقـــني وتطويـــر الأداء ب�ضـــكل احرتايف، م�ضـــريًا اإلى 
اأن تلـــك اخلطـــوة النوعيـــة �ضتنتهـــي -مب�ضيئـــة اهلل- 
بالعرتاف الـــدويل الكامل بربامـــج اجلمعية وو�ضعها 

على اخلريطة العاملية.

ا�ضتقبـــل مركز امللـــك فهد لرعايـــة الأطفـــال املعوقني 
بالريا�س، الدكتورة كر�ضتينا ماكدونيل ممثلة موؤ�ض�ضة 
اأمريكيـــة  هيئـــة  وهـــي   CARF ”الدوليـــة “كارف 
م�ضتقلـــة غـــري ربحيـــة ت�ضع معايـــري عاليـــة للجودة يف 
جمـــال التاأهيـــل، وتتولى تقييـــم واعتمـــاد اأداء مراكز 
التاأهيل والرعاية ال�ضحية يف العامل وفقًا ملعايري علمية 

ق�ضوى ت�ضمن اأف�ضل خدمة.
واأو�ضـــح الأ�ضتـــاذ الدكتـــور زايد الزايـــد ع�ضو جمل�س 
اإدارة جمعيـــة الأطفال املعوقني اأن “اجلمعية، وبتوجيه 
مـــن جمل�س الإدارة، �ضرعـــت يف احل�ضول على اعتماد 
موؤ�ض�ضـــة “كارف”؛ ل�ضمـــان تقـــدمي خدمـــات تاأهيلية 
ملن�ضوبيهـــا مـــن الأطفال املعوقني علـــى اأعلى معايري يف 
هـــذا املجـــال”، م�ضريًا اإلـــى اأن جمموعـــة من اخلرباء 
املتميزيـــن يف جمـــال التاأهيـــل قامـــوا بتطويـــر معايري 
كارف يف التاأهيـــل، وهـــي تركز على النتائـــج جنبًا اإلى 

جنب مع الإجراءات من اأجل تطوير اجلودة.
واأ�ضـــار الدكتور زايد اإلى اأن مركـــز اجلمعية بالريا�س 
ي�ضتقبل على مدى يومني ور�ضة عمل بح�ضور ممثلة من 
املوؤ�ض�ضـــة ملناق�ضة اآليات تطبيق معايري اجلودة بح�ضور 
كل فرق العمل العالجيـــة والتاأهيلية والتعليمية، وذلك 
يف اإطـــار ا�ضرتاتيجيـــة اجلمعيـــة لبناء ج�ضـــور توا�ضل 
مـــع املراكز العلميـــة واملوؤ�ض�ضات الدوليـــة ذات العالقة 

بتنفيذ خطط التطوير والتحديث.
وذكر الدكتور زايد اأن اعتماد مرافق التاأهيل باجلمعية 
يعني اإحداث نقلة يف م�ضتوى برامج الرعاية، لي�س على 
م�ضتوى اجلمعية فقط، بل اأي�ضـــًا على م�ضتوى اململكة؛ 
حيـــث �ضتطبـــق تلـــك املعايـــري يف كل مراكـــز اجلمعية 
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الراجحي يكرم الفائزين في رسومات األطفال المعوقين

تدشين ملتقى 
»مدارك« حول 

»الطب والكتابة« 
بالجمعية

ا�ضت�ضافت اجلمعية موؤخرًا باكورة ملتقيات دار مدارك 
للن�ضـــر والتوزيـــع، والتي دارت حول »الطـــب والكتابة«، 

بح�ضور عدد من املتخ�ض�ضني واملهتمني.
واأدار اللقـــاء الدكتـــور عبداهلل امل�ضـــاري، فيما تدث 
كل الدكتـــور منـــذر القبـــاين والدكتـــور عبدالرحمـــن 
ال�ضلطـــان والدكتـــور حممـــد ديريـــه والدكتـــورة دمية 
العتيق والدكتـــورة �ضهاد النا�ضر عن العالقة التكاملية 
بـــني الطـــب والأدب، واأن كليهمـــا يتعمـــق يف النف�ـــس 
الب�ضريـــة وي�ضـــرب اأغوارهـــا، مو�ضحـــني اأّن اجلمع بني 
الطـــب والأدب �ضعـــرًا ونرثًا مو�ضوع قـــدمي يف التاريخ، 
ومـــن يقلب �ضجل الأدب العاملـــي والعربي تطالعه وجوه 

الع�ضـــرات مـــن املبدعـــني الذيـــن جمعوا بـــني مهنتهم 
العمليـــة وعطائهـــم الفكـــري، ويجد الأطبـــاء ال�ضعراء 
والروائيني وامل�ضرحيني والفنانـــني. وبنّي املتحدثون اأّن 
البع�س يف�ضر الأمر بقـــدرة الأطباء الهائلة على تمل 
ال�سغوط ب�سكل يعود ن�سبيًا على طريقة اإعداد الطبيب 
وتاأهيلـــه، وهـــذا ما جعلهـــم قادريـــن علـــى الإبداع يف 
جمالت خارج مهنتهم، مهما كان زخم العمل وكثافته، 
فيمـــا اعتربه البع�س هروبًا مـــن ال�ضغط، وهو ما يربر 
امتالكهـــم مواهب خمتلفة ومتنوعة قـــد تكون حماولة 
منهم للهروب من �ضغط العمل والدرا�ضة، لكن اجلميع 
اتفـــق علـــى اأّن اأيـــًا كان التف�ضري فاإن الأمـــر والظاهرة 

موجـــودان، وهو اأن كثـــريًا من الأطبـــاء لديهم مواهب 
متنوعـــة. �ضهـــد امللتقى الـــذي يعد الأول لـــدار مدارك 
للن�ضر والتوزيـــع، ح�ضورًا كثيفًا مـــن الرجال والن�ضاء، 
وتفاعاًل جيدًا بني املتحدثـــني واجلمهور الذين اأتيحت 
لهم فر�س للتحدث والت�ضـــاوؤل، وطرح ال�ضيوف الكثري 
مـــن املحاور املهمـــة التي جتمع الطب بـــالأدب، وتربط 
بيا�ـــس املعاطـــف ببيا�س الـــورق. وكرمـــت دار مدارك 
يف هـــذه املنا�ضبة عدد من الكتاب وهـــم تركي احلمد، 
و�ضعد ال�ضويان، و�ضعـــد الدو�ضري، ويو�ضف املحيميد، 
وحممد العثيم، يف مبـــادرة اأطلقت عليها ا�ضم »�ضكرا« 

تهدف اإلى تكرمي اأبرز الكّتاب ال�ضعوديني.

اأقامـــت اجلمعيـــة، بالتعاون مـــع م�ضـــرف الراجحي، 
حفـــاًل لأطفـــال اجلمعية، اأعلـــن فيه اأ�ضمـــاء الفائزين 
مب�ضابقـــة الر�ضـــم التـــي نظمت تت �ضعـــار »مب�ضاركة 
�ضغرية.. ن�ضنع اأماًل كبريًا«، والتي تناف�س من خاللها 
ع�ضـــرة اأطفال مـــن جميع فروع اجلمعيـــة للفوز باأجمل 

ر�ضمـــة. و�ضـــارك �ضالح الزميـــع مدير عـــام املجموعة 
امل�ضرفيـــة لالأفـــراد بـ)الراجحي(، وعو�ـــس الغامدي 
الأمـــني العام للجمعية، وعدد مـــن امل�ضوؤولني باجلمعية 

وم�ضرف الراجحي.
وفـــاز يف امل�ضابقـــة كل مـــن: اأ�ضـــواق املحمـــدي ودعـــاء 

امل�ضرتكـــة،  لوحتهمـــا  يف  الأول  باملركـــز  املغام�ضـــي 
حيـــث ح�ضلتا علـــى 1190 �ضوتًا، وقيمـــة اجلائزة هي 
10.000 ريـــال، وباملركزيـــن الثـــاين والثالـــث فـــازت 
ر�ضمتـــان مقدمتـــان من جمعيـــة الأطفـــال املعوقني يف 
املدينـــة املنورة ر�ضمتهما جمموعة من الأطفال، وبلغت 
قيمـــة اجلائزة الثانية 7000 ريال، بينما قيمة اجلائزة 
الثالثة 6000 ريـــال. وح�ضلت الر�ضمة الفائزة باملركز 
الثاين على 684 �ضوتًا بينمـــا ح�ضلت الر�ضمة الفائزة 
باملركـــز الثالـــث علـــى 655 �ضوتًا. كما قـــدم امل�ضرف 
جوائز نقديـــة لبقية املت�ضابقني من املركـــز الرابع اإلى 

املركز العا�ضر، وبلغت قيمة كل جائزة 1000 ريال.
يذكـــر اأن م�ضـــرف الراجحـــي اأطلق حملـــة م�ضابقات 
ر�ضومات الأطفال املعوقني بالتعاون مع جمعية الأطفال 
املعوقـــني يف الريا�ـــس كاإحـــدى مبـــادرات امل�ضوؤوليـــة 
الجتماعية لهذا العام من منطلق اإميانه باأهمية الدور 
الجتماعـــي، وليقينـــه باأهمية تفيز وتقويـــة املواهب 
لـــدى الأطفـــال، ول �ضيمـــا ذوي الحتياجـــات اخلا�ضة 
منهم؛ حيـــث مت ن�ضـــر ر�ضومات الأطفـــال على ح�ضاب 
امل�ضـــرف يف »تويـــرت«، اإ�ضافـــة اإلـــى موقـــع امل�ضـــرف 

الداخلي للموظفني.
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انطلقـــت دورة جديـــدة مـــن برنامـــج جـــرب الكر�ضي، 
وذلـــك مبنا�ضبة بدايـــة فعاليات واأن�ضطـــة اجلمعية مع 
حلـــول �ضهر رم�ضان الكرمي، حيث اأقيمت فعالية كبرية 
للربنامج يف املركز التجاري »بانوراما مول« بالريا�س، 

بح�ضور لفيف من جنوم املجتمع.
هذا، و�ضارك يف الربنامج الذي تتبناه اجلمعية الفنان 
فايـــز املالكـــي، بتجريـــب الكر�ضـــي و�ضط تقديـــر رواد 
املركـــز للمالكي الذي يحر�س على امل�ضاركة يف خمتلف 

فعاليات اجلمعية.
كمـــا قام عـــدد من املت�ضوقـــني بامل�ضاركـــة يف الربنامج 
بهدف ا�ضت�ضعار معاناة املعوق عند ا�ضتخدامه الكر�ضي 
املتحـــرك يف الطرقـــات واملمـــرات غري املهيـــاأة، والتي 
ت�ضـــكل اأمامـــه عائقـــًا للو�ضول اإلـــى منزلـــه اأو عمله اأو 

دورة جديدة لبرنامج »جرب الكرسي« في الرياض   

امل�ضجد اأو عند الت�ضوق.
يذكـــر اأن برنامـــج »جـــرب الكر�ضـــي« ياأتـــي يف اإطـــار 
الأن�ضطـــة التوعوية التي تتبناها اجلمعية، والتي تهدف 

اإلـــى التعريـــف بق�ضيـــة الإعاقة بوجـــه عـــام، وبكيفية 
التعامـــل مـــع املعوقـــني بوجـــه خا�ـــس، واأهميـــة اإتاحة 

الفر�س لهم خلدمة اأنف�ضهم وجمتمعهم.
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رف��ع �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلطان بن �شلمان ب��ن عبدالعزيز رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية، اأ�شمى اآيات ال�شكر 

والتقدير اإلى خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود -حفظه اهلل-؛ ملا يتف�شل به من دعم 

كرمي وم�شاندة دائمة للجمعية وم�شروعاتها وبراجمها.

وق��ال �شموه خالل حفل انعقاد اجلمعية العمومي��ة الثالثني للجمعية الذي عقد م�شاء الثالثاء 12 رجب 1437ه� 

املواف��ق 19 اأبري��ل 2016م، يف مق��ر اجلمعي��ة بالريا�س: “اإن الدعم ال��ذي حتظى به اجلمعية م��ن قائد م�شريتنا 

-حفظه اهلل- يج�شد الثقة واملكانة الوطنية التي حتظى بها اجلمعية عطفًا على ر�شيد حافل من الإجنازات امتد 

ثالثني عامًا، �شواء على �شعيد برامج الرعاية والتاأهيل، اأو على �شعيد ح�شد املواجهة املجتمعية لق�شية الإعاقة، 

اأو عل��ى �شعي��د ال�شفافي��ة املالي��ة وتوظي��ف التربعات باأعل��ى معدلت اجل��دوى، اأو عل��ى �شعيد الري��ادة والتو�شع 

وتطوير العمل اخلريي مبنهجية موؤ�ش�شية علمية”.

3 عقودتجسد نجاحات الجمعية برعاية الملك سلمان
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واأ�ضـــاف: “اإن العـــام الثالثني يف تاريـــخ هذه اجلمعية 
جاء حافاًل ومميـــزًا بعطاء يواكب قيمة هذا ال�ضرح.. 
لقد انطلقنا يف تنفيذ م�ضروع تاريخي غري م�ضبوق على 
�ضعيـــد اال�ضتثمار اخلريي، حظـــي بدعم ورعاية خادم 
احلرمـــني ال�ضريفني ر�ضميـــًا و�ضخ�ضيًا، وهـــو م�ضروع 
الـــذي ي�ضم �ضتة  “خـــري مكـــة” اال�ضتثماري اخلريي 
اأبراج َت�ضابق على م�ضاندة فكرتها اأهل اخلري جنبًا الى 
جنب مع �ضـــركات وطنية رائدة هي: �ضركة االت�ضاالت 
ال�ضعوديـــة، و�ضركة موبايلـــي، و�ضركة بنـــدة”، م�ضريًا 
اإلـــى اأنهـــا “خطوة جت�ضـــد ريادة اجلمعيـــة على �ضعيد 
التمويـــل الذاتـــي و�ضمانـــة توفـــري م�ضادر دخـــل ثابتة 
ت�ضهـــم يف تغطية جانب من نفقات الت�ضغيل واخلدمات 
املجانية التي تقدمها مراكزهـــا، اإلى جانب التو�ضع يف 
بناء �ضـــراكات ا�ضرتاتيجيـــة بني اجلمعيـــة وموؤ�ض�ضات 

القطاعني العام واخلا�ص”.
وا�ضتطـــرد رئي�ص جمل�ـــص اإدارة اجلمعيـــة: “كما �ضعى 
جمل�ـــص االإدارة -بجهـــد فائـــق مـــن اللجـــان النوعية- 
اإلـــى االرتقـــاء بربامج الرعاية، وتطبيـــق اأرقى املعايري 
التخ�ض�ضيـــة العاملية بالتن�ضيق مـــع موؤ�ض�ضة “كارف” 

العامليـــة للتاأهيـــل. وا�ضتتبع ذلـــك ا�ضتقطـــاب كفاءات 
حملية وعاملية متميـــزة، وا�ضتكمال الت�ضنيف املعياري 
للوظائـــف، واال�ضتثمـــار االأمثـــل للـــروة الب�ضريـــة التي 
حتظـــى بها اجلمعية ورفـــع اإنتاجيتهـــا و�ضقل خرباتها 
العلميـــة والعمليـــة. وتـــوازى ذلك مـــع ا�ضتكمال خطط 
التو�ضـــع يف اخلدمـــة، وانطالقـــة االأعمـــال االإن�ضائيـــة 
والتجهيزية يف م�ضروعات مراكز اجلمعية اجلديدة”.

واأكـــد االأمري �ضلطان بـــن �ضلمـــان اأن “اجلمعية تفخر 
بح�ضورهـــا الوطنـــي ودورهـــا املتنامـــي علـــى �ضعيـــد 
الت�ضـــدي لق�ضيـــة االإعاقـــة مـــن خـــالل منظومـــة من 
الربامج التوعوية واملجتمعية غري امل�ضبوقة، مثل برامج 

“اهلل يعطيـــك خريها”، و”جرب الكر�ضي”، وجائزة 
اجلمعيـــة، وتوظيـــف املعوقني، وم�ضابقـــة حفظ القراآن 

الكرمي لالأطفال املعوقني”.
ورفـــع �ضمـــوه اأ�ضمى اآيـــات ال�ضكر والعرفـــان اإلى خادم 
احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان بن عبدالعزيز، و�ضمو 
ويل العهـــد؛ ملـــا تف�ضـــال به مـــن دعم ورعايـــة الأن�ضطة 

اجلمعية وم�ضروعاتها.
كمـــا توجه بتحيـــة امتنـــان وعرفان اإلـــى حكومة خادم 
احلرمـــني ال�ضريفـــني، واإلى من�ضاآت القطـــاع اخلا�ص، 
واملوؤ�ض�ضات االإعالمية واجلامعات؛ لتفاعلها الكرمي مع 
ر�ضالة اجلمعية ، كما �ضكـــر اأع�ضاء ال�ضرف واأ�ضحاب 

“خير مكة” مشروع تاريخي غير 
مسبوق على صعيد االستثمار 

الخيري حظي بدعم ورعاية خادم 
الحرمين الشريفين رسميًا وشخصيًا 
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املبـــادرات الكرميـــة التـــي اأ�ضهمـــت يف توا�ضـــل ر�ضالة 
اجلمعية.

وكان االجتمـــاع الثالثـــون للجمعيـــة العمومية جلمعية 
االأطفال املعوقـــني قد عقد بح�ضور عـــدد من اأ�ضحاب 

ال�ضمـــو واملعـــايل الـــوزراء وامل�ضوؤولني ورجـــال االأعمال 
واالإعالميـــني اأع�ضاء اجلمعية، وبـــداأ باآيات من الذكر 
احلكيـــم تلته الطفلة غرام الدهامـــي، ثم األقى ال�ضاب 
حممـــد احلفظـــي مـــن خريجـــي اجلمعيـــة كلمـــة بهذه 

املنا�ضبة عرب فيها عـــن �ضعادته باختياره ليكون ممثاًل 
جليل كامل من الناجحني انتموا اإلى هذه اجلمعية على 

مدى 30 عامًا.
بعد ذلك ت�ضلم �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري �ضلطان بن 
�ضلمان من االأمني العـــام ملجل�ص وزراء ال�ضحة يف دول 
جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربي الدكتور توفيق بن 
اأحمد خوجة، جائزة الريادة العربية يف رعاية املعوقني 
واملمنوحـــة مـــن احتـــاد امل�ضت�ضفيـــات العربيـــة التابـــع 
جلامعة الدول العربية، كما ت�ضلم �ضموه من رئي�ص هيئة 
االإذاعـــة والتلفزيون الدكتـــور عبدامللك بن عبدالعزيز 
ال�ضلهـــوب اجلائزة الذهبية ملهرجـــان اخلليج لالإذاعة 
والتلفزيـــون التي ح�ضـــل عليها برنامـــج “اهلل يعطيك 
خريهـــا” كاأف�ضل برنامج تلفزيوين خليجي توعوي، ثم 
قـــام �ضمو االأمري �ضلطـــان بتكرمي نخبة مـــن الداعمني 
للجمعيـــة �ضملـــت اأع�ضاء ال�ضـــرف واأع�ضـــاء اجلمعية 
العموميـــة الذيـــن مّر علـــى ع�ضويتهم 20 عامـــًا وعدد 
من اجلهـــات واالأ�ضخا�ص اأ�ضحاب املبـــادرات املتميزة 
يف م�ضانـــدة اأهـــداف اجلمعيـــة، ثـــم �ضاهـــد احل�ضور 
فيلمًا عن جائزة الريـــادة العربية، واآخر عن اإجنازات 

اجلمعية خالل العام املن�ضرم.
ومـــن جانبـــه اأو�ضـــح االأمـــني العـــام للجمعيـــة عو�ـــص 
الغامـــدي اأن مراقـــب احل�ضابـــات قـــدم تقريـــرًا عـــن 
احل�ضـــاب اخلتامـــي للجمعيـــة للعـــام املـــايل 2015م، 
واأعقبه مداخ���ات ال�صادة الأع�صاء ثم التقاط ال�صور 
التذكاريـــة اجلماعيـــة، م�ضيفـــا اأن اأع�ضـــاء اجلمعيـــة 
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العموميـــة اطلعوا علـــى تقرير جمل�ـــص االإدارة حول ما 
مت اإجنـــازه مـــن برامج واأن�ضطـــة وم�ضروعـــات خدمية 
وا�ضتثماريـــة جديدة جار تنفيذهـــا، كما مت تكرمي عدد 

من ال�ضخ�ضيات واجلهات الداعمة للجمعية.
واأ�ضـــار الغامدي اإلـــى اأن جمل�ـــص االإدارة كان حري�ضًا 
اأع�ضـــاء اجلمعيـــة العموميـــة علـــى كل  اإطـــالع  علـــى 
ال�ضعوبـــات والتحديات التي واجهـــت اجلمعية وجهود 
جتاوزهـــا، م�ضـــريًا اإلـــى اأن االجتمـــاع ال�ضنـــوي يت�ضم 
بال�ضفافيـــة وال�ضراحـــة، وميثـــل ك�ضـــف ح�ضـــاب لعام 
من�ضـــرم يف اإطار ما التزم به املجل�ص من خطط خالل 

دورته اجلارية.
وذكـــر االأمني العام اأن التقرير ال�ضنوي الذي مت توزيعه 
على االأع�ضاء قبل اأيام من االجتماع يعك�ص حجم ريادة 
هذه املوؤ�ض�ضـــة اخلريية والدور املتنامـــي الذي تقوم به 
نيابـــة عن املجتمع، �ضـــواء على �ضعيـــد برامج الرعاية 
املتخ�ض�ضـــة املجانية اأو على �ضعيد تبني برامج وطنية 

للت�ضدي الأ�ضباب االإعاقة.
واأعـــرب الغامـــدي عن فخـــر واعتزاز جميـــع من�ضوبي 
اجلمعيـــة بهـــذا الر�ضيـــد مـــن الثقـــة املجتمعيـــة التي 
حتظى بها مـــن كل القطاعات، م�ضريًا اإلى اأن اجلمعية 
�ضرفت بتف�ضل خادم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان 
بـــن عبدالعزيز برعايـــة تد�ضني م�ضـــروع “خري مكة” 
اال�ضتثمـــاري اخلـــريي، ومبادرته -رعـــاه اهلل- بتقدمي 
دعـــم �ضخي ل�ضالح امل�ضروع، وتبـــع ذلك توقيع اتفاقية 
تعـــاون مع �ضركة االت�ضاالت ال�ضعوديـــة الإقامة م�ضروع 

عمالء ال�ضركة اال�ضتثماري اخلريي مبكة املكرمة.
وقـــال: “بتوجيه ومتابعة مبا�ضرين من جمل�ص االإدارة، 
وبجهد مميز من اللجـــان النوعية التي ت�ضم نخبة من 
املتخ�ض�ضني املتطوعني، عملـــت اجلمعية خالل العام 
الفائـــت علـــى خم�ضة حمـــاور �ضملـــت: اأواًل، التو�ضع يف 
برامج الرعاية، وثانيًا تطبيق معايري عاملية يف اجلودة، 
وثالثـــًا حتقيق نقلة نوعية يف اال�ضتثمار اخلريي، ورابعًا 
تعزيـــز ال�ضـــراكات اال�ضرتاتيجيـــة، وخام�ضـــًا تطبيـــق 

برامج توعية وطنية ت�ضتثمر ر�ضيد الثقة املجتمعية”.
وا�ضتطـــرد الغامدي: “وعلى �ضعيـــد التو�ضع يف برامج 
الرعايـــة راأ�ضيـــًا واأفقيًا، قطعت االأعمـــال االإن�ضائية يف 
مركـــز اجلمعيـــة مبنطقـــة جـــازان �ضوطـــًا ملمو�ضًا يف 
اكتمـــال الت�ضغيـــل يف مركـــز حمافظـــة الر�ـــص، كما مت 
اكتمـــال الت�ضاميـــم املعمارية ملركـــزي منطقة احلدود 
ال�ضماليـــة و�ضـــرق الريا�ص. ومن جهة اأخـــرى تتوا�ضل 
اأعمـــال اإن�ضـــاء قاعة متعـــددة االأغرا�ـــص مبركز امللك 
�ضلمان يف حائل، وجاٍر ا�ضتكمال التح�ضري الإن�ضاء قاعة 
متعـــددة االأغرا�ص مبركـــز اجلمعية مبنطقـــة الباحة، 
فيمـــا مت االنتقـــال اإلى مبنـــى مركز اجلمعيـــة اجلديد 

مبنطقة اجلوف”.
واختتـــم الغامـــدي: “اإن جهـــود اجلمعيـــة توجت العام 

   

مقال   

الوقـــف من اأجل االأعمال واأف�ضـــل القربات؛ ملا يتمتع به من مزايا يتفوق بها على كثري من اأعمال الرب، ومن 
ذلك الدميومة واال�ضتمرار، حيث ال تزال موارد الوقف تتجدد وتتجدد معها اإغاثة امللهوفني، وكفالة االأيتام 
ورعاية امل�ضاكني، وبناء امل�ضاجد ودور العلم وامل�ضايف، واالإنفاق على طلبة العلم.. اإلى غري ذلك من ميادين 

اخلري التي تتجه اإليها اأموال االأوقاف.
 والأهمية الوقف وامتداد نفعه؛ فقد رغب فيه ال�ضرع، وت�ضابق اإليه االأخيار؛ ففي ال�ضحيحني اأن عمر -ر�ضي 
اهلل -عنـــه قـــال: “يا ر�ضـــول اهلل! اإين اأ�ضبت مااًل بخيـــرب مل اأ�ضب قط مااًل اأنف�ص عنـــدي منه؛ فما تاأمرين 
فيـــه؟” قال: “اإن �ضئت حب�ضت اأ�ضلهـــا وت�ضدقت بها، غري اأنه ال يباع اأ�ضلها وال يوهب وال يورث”؛ فت�ضدق 
بهـــا عمـــر يف الفقراء وذوي القربى والرقاب ويف �ضبيل اهلل وابن ال�ضبيل وال�ضيف. وروى م�ضلم يف �ضحيحه 
عـــن النبي -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- اأنه قـــال: “اإذا مات ابن اآدم انقطع عمله اإال من ثالث: �ضدقة جارية اأو 
علـــم ينتفـــع به من بعده، اأو ولد �ضالح يدعو لـــه”، وقال جابر: “مل يكن اأحد من اأ�ضحاب ر�ضول اهلل -�ضلى 

اهلل عليه و�ضلم- ذو مقدرة اإال وقف”.
 وقد تعاظمت اأهمية الوقف يف هذا الع�ضر ملا يعانيه امل�ضلمون يف كثري من االأقطار من امل�ضائب والكوارث، 

ومن اال�ضطهاد والتهجري واحلاجة والعوز؛ فتاأتي اأموال االأوقاف لت�ضهم يف اإغاثتهم وتخفيف اآالمهم.
 والواجـــب اليـــوم دعـــم امل�ضاريع الوقفية وتي�ضـــري اأمورها، وترغيـــب املو�ضرين فيها، كما اأن مـــن املتعني اأن 
تكـــون االأولوية يف اأموال االأوقاف اإلى ما هو اأكر اأهمية من غريه، كاملوؤ�ض�ضات التعليمية، وامل�ضاجد واملراكز 
االإ�ضالمية، مع العناية بغريها؛ مما يتحقق به رعاية املحتاجني من امل�ضلمني، واإقامة ما ينفعهم من م�ضالح 

دينهم ودنياهم.

بقلم:

د. عبداهلل بن حممد العمرو
ع�ضـــو هيئـــة التدري�ـــص يف كليـــة 

ال�ضريعة بجامعة االإمام

الوقف بر دائم وأجر مستمر

تعاظمت أهمية الوقف في 
هذا العصر لما يعانيه المسلمون 

في كثير من األقطار
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املن�ضـــرم باحل�ضول علـــى جائزة االأمـــرية �ضيتة بنت 
عبدالعزيـــز للربامـــج اخلريية املتميزة لعـــام 2015م، 
والتـــي حازهـــا برنامج الدمـــج الذي تطبقـــه اجلمعية 
منـــذ اأكر مـــن ع�ضر �ضنـــوات، موؤكدًا م�ضعـــى اجلمعية 
للو�ضـــول اإلـــى اأرقى معايري اجلـــودة يف برامج الرعاية 
التـــي تقدمها مراكزها، من خالل التن�ضيق مع موؤ�ض�ضة 
)كارف( الدوليـــة للتاأهيـــل املتخ�ض�ـــص، والعمل على 
تطبيـــق معايري اجلودة يف اخلدمات املطبقة يف مراكز 
الرعاية املتقدمة و�ضياغتها يف قوالب تتالءم مع البيئة املحلية.
هـــذا، واألقـــى ال�ضـــاب حممـــد احلفظـــي مـــن خريجي 
اجلمعيـــة كلمـــة بهذه املنا�ضبـــة عرب فيها عـــن �ضعادته 
باختيـــاره ليكـــون ممثـــاًل جليـــل كامل مـــن الناجحني 
انتمـــوا اإلى هـــذه اجلمعية على مـــدى 30 عامًا، قائال: 
اأن يحظى االإن�ضان باالختيار  “�ضـــرف ما بعده �ضرف 
ليكون ممثاًل جليل كامل من الناجحني انتموا اإلى هذه 

اجلمعية على مدى 30 عامًا.
وجمددًا حتافـــظ هذه االأم احلنون علـــى حبل امل�ضيمة 
مت�ضاًل مع اأبنائها، توؤكد لهم اأنها ت�ضتمتع بعطائها لهم 
رغم قدرتهم على احليـــاة با�ضتقاللية، جمددًا تغمرنا 
هـــذه االأم بفي�ص من كرمها عندمـــا تقدمنا مناذج ملن 

تراهم ميلكون االإرادة”.
واأ�ضـــاف قائال: “لهذه اجلمعيـــة و باالإنابة عن االآالف 
من زمالئـــي وزميالتي ممن خرجـــوا للحياة من رحم 
هـــذا املـــكان.. اأقـــول: مل يكن هـــذا املكان جمـــرد دار 
نرتدد عليها يوميا لق�ضاء وقت بني الف�ضول والعيادات 
وال�ضكـــن. اإن كل اأرجاء هذا املكان كانت ل�ضنوات طوال 
ح�ضنـــًا ن�ضتمـــد منه الر�ضـــا، واأيادي ت�ضاندنـــا لتجاوز 

�ضعـــاب احليـــاة، ونفو�ص راقيـــة وعقول واعيـــة تدفعنا 
حلب ظروفنا والتعاي�ص معها”.

واختتم حممد احلفظي كالمه قائال: “ولكم ولكل من 
بـــذل وقتًا اأو جهدًا اأو مااًل اأو فكرًا لدعم هذه اجلمعية، 
اأقول اإن اإدخـــال ال�ضرور على قلب اإن�ضـــان �ضدقة، فما 
بالنـــا مبـــن ي�ضهـــم يف �ضناعة حيـــاة جديـــدة الإن�ضان، 

ينقله مـــن العزلة والياأ�ـــص واحلرمان اإلـــى اآفاق االأمل 
واالندمـــاج والعمل واالإنتـــاج.. وال اأملك اأنا واالآالف من 
اأبنـــاء اجلمعية لكم اإال الدعاء بـــاأن يجزيكم اهلل خريًا 
ولكـــم �ضمو االأمـــري تهنئة خال�ضة مبنا�ضبـــة ح�ضولكم 
على جائزة الريادة العربية يف رعاية املعوقني، ومثلكم 

من ي�ضيف للجوائز”.
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حوار   

الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس:

خريطة بـ 14 لغة
للمسجد الحرام لذوي االحتياجات الخاصة
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•  بدايَة ن�شكركم على جتاوبكم يف مطلع هذا 	
احل��وار.. ويف ظ��ل نفح��ات ال�شه��ر الك��رمي 
العط��رة بالإمي��ان والرحم��ة وامل��ودة.. ما 
ر�شالة معاليكم لكل حمت��اج اإلى اهلل تعالى 
حيث يت�شاوى يف ذلك اجلميع، الغني والفقري، 

واملحتاج وامل�شتغني، وال�شحيح والعليل؟
= يف �لبد�يــــة نرحب بكم، ون�ضــــاأل �هلل �أن يجعل 
هذ� �حلــــو�ر نافعــــًا ومفيــــدً�. و�أمــــا ر�ضالتي لكل 
حمتــــاج �إلــــى �هلل تعالــــى يف ظــــل نفحــــات هــــذ� 
�ل�ضهــــر �لكــــرمي فاأقول وبــــاهلل �لتوفيــــق: �إّن �لكل 
ُيدرك حاجة �لنا�س �إلــــى �ملاء و�لِغذ�ء، و�ل�ضم�س 
و�لهــــو�ء، و�لك�ضاء و�لدو�ء، ولكن �لأهم من ذلك 
كلــــه هو ما ل غنى للنا�س عنــــه �أبدً�؛ فال ت�ضتقيم 
�أمورهــــم، ول ت�ضُلــــح �أحو�ُلهم �إل بــــه. �ل�ضرورة 
�إليه فوق كل �ضرورة، و�حلاجة �إليه �أعظم من كل 
حاجــــة، �إنه �لغذ�ء و�لك�ضــــاء، و�لدو�ء �حلقيقي؛ 
بحيث �إْن فقده �لنا�س، خ�ضرو� دنياهم و�أخر�هم 
-و�لعيــــاذ باهلل-، ذلكم هو: �حلاجة �إلى �لإميان 
بــــاهلل و�لعقيدة �ل�ضحيحة علمــــًا وعماًل، و�ضلوكًا 
ِل �هلل على هذه �لأمة  ومنهــــاج حياة. و�إنه مَلِْن َف�ضْ
�أمــــِة حممد )�ضلــــى �هلل عليه و�ضلــــم( �أْن هد�ها 
ها  للديــــن �حلق، فاجتبــــى لها من �لعقائــــد �أ�ضحَّ
و�أنقاهــــا، ومــــن �ملناهــــج �أكملهــــا و�أ�ضماها، ومن 
�لعبــــاد�ت �أي�ضَرهــــا و�أ�ضفاهــــا، ومــــن �لأخــــالق 

�أ�ضرَفها و�أزكاها. 
 ول �ضيمــــا �أنَّ �حلاجــــة �إلى �هلل تعُظــــم وت�ضتدُّ يف 
َهَو�ِت،  ُبَهــــاِت ِبال�ضَّ ــــاِت، َو�ْمِتَز�ِج �ل�ضُّ يَّ َغْمَرِة �مَلادِّ
�ِر  لى �للَّـِه َو�لدَّ ْف�ــــسُ يف ِرْحَلتَها �إِ حيث ت�ضرتيح �لنَّ
َتاَبــــُة  �لآِخــــَرِة، َوَيْعَتِوُرَهــــا �لُفُتــــوُر، َوَتَتَخلَُّلهــــا �لرَّ
ــــوُر، لكــــنَّ �هلل -َجلَّــــْت ِحْكَمُتــــُه- حلكَمــــٍة  َو�لُق�ضُ
اَعاِت، َو�أَْزِمَنٍة  َة مَبَو��ِضَم للطَّ َباِلَغٍة َخ�سَّ َهِذِه �لأُمَّ
للُقُرَبــــاِت، َوُفَر�ٍس للَخرِي �َضاِنَحــــاٍت، َمِن �ْهَتبـََلَها 
َعاَدَة،  ى ِفيَهــــا َر�ِحَلَة َج�َضِدِه؛ َناَل �لَفْوَز َو�ل�ضَّ َو�أْن�ضَ
اَة َباِرئِه َوِزَياَدًة، َوَمْن َتَغاَفَل َعْنَها َوَلها؛  َوَبَلَغ َمَر�ضَ

والقلوب  الأنف�س  ي�ضيء  الذي  والنور  والربكات،  اخلري  �ضهر  الكرمي..  ال�ضهر  رحاب  يف 
والعقول، والعاملني، بف�ضل من العلي القدير على عباده اأجمعني، باأن يتيح لهم فر�ضة 
النجاة والتودد يف ال�ضهر الذي اأنزل فيه القراآن الكرمي.. اآيات بينات تهدي كل اخلالئق 

اإلى ال�رصاط امل�ستقيم.
ويف هذه الأيام املباركة من اخلري ال�ضتنارة بكلمات مع معايل الرئي�س العام ل�ضوؤون 
عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن  الدكتور  الأ�ضتاذ  ال�ضيخ  النبوي  وامل�ضجد  احل��رام  امل�ضجد 

ال�ضدي�س، يف حوار خا�س ملجلة “اخلطوة”.

حوار : مهران ال�شيخ

ا�ــــسُ يف َذِلَك َبْيَ  م َحبــــُل َيِقيِنِه َوَهــــى، َو�لنَّ رَّ َت�ضَ
َمْرُحوٍم َوَمـْحُروٍم.

َوِمــــْن �أََجلِّ َهــــِذِه �لأَْزِمَنِة �ملَُباَرَكــــِة، �ضهُر رم�ضان 
�ملبــــارك، �لذي ن�ضــــاأل �هلل �للَّـُه -َجــــلَّ َوَعاَل- �أن 
ــــنَّ علينــــا وَعَلْيُكــــْم ِبُبُلوِغــــِه َوُمَو�َفاِتــــِه، ونحن  مَيُ
اِفَيٍة، َوَحَياٍة  جميعًا ننعــــُم يف ِثَياٍب ِمَن �خَلــــرِي �ضَ
ُه �َضْهُر �لُقــــْر�آِن َو�لُفْرَقاِن، �َضْهُر  اِفَيــــٍة، �إِنَّ �آِمَنٍة �ضَ
ــــِذي �أُْنِزَل  ــــاَن �لَّ َيــــاِم َو�لِقَيــــاِم “�َضْهــــُر َرَم�ضَ �ل�ضِّ
َناٍت ِمــــَن �ْلُهَدى  ا�ــــسِ َوَبيِّ ِفيــــِه �ْلُقــــْر�آُن ُهــــًدى ِللنَّ

َو�ْلُفْرَقاِن” )�لبقرة:185(. 
يف هــــذ� �ل�ضهــــر �لكــــرمي �لُقُلــــوٌب تاأَن�ــــسُ ِبَجْنــــِب 
َعاِء،  اِر، َو�لأَْل�ِضَنــــٌة تلَهُج ِبالتَّوَبِة َو�لدُّ حيِم �لَغفَّ �لرَّ
َو�حَلْمــــِد َو�ل�ْضِتْغَفــــاِر، و�لُنُفو�ٌس ت�ضَعــــُد ِبالتِّالَوِة 
�ِويــــِح، َد�أُبَها  ــــِد َو�لرتَّ ــــُق ِبالتََّهجُّ َو�لتَّ�ْضبيــــِح، وتتاألَّ
ْفِريُط،  وُع َو�خُل�ُضوُع، َوَمـَحاِجُر �أَ�ْضَهَدَها �لتَّ �خُل�ضُ
ُموِع؛ ُكلُّ َذِلَك َطاَعًة ِللَّـِه َو�ْبِتَغاًء  َحرَّ �لدُّ َفاأَْر�َضَلْت �أَ

يِه.  مَلـَر��ضِ
•  كان��ت ول ت��زال ق�شي��ة تهيئ��ة الأماك��ن 	

والطرقات لت�شهيل حرك��ة املعوقني ال�شغل 
يف  املعوق��ني  الأطف��ال  جلمعي��ة  ال�شاغ��ل 
برام��ج مث��ل ج��رب الكر�ش��ي، واأي�ش��ًا ملركز 
امللك �شلمان لأبحاث الإعاقة عرب الربنامج 
الرائد الو�شول ال�شامل.. فكيف مت ذلك يف 
امل�شج��د احلرام وامل�شجد النب��وي، وما اأبرز 
اأعمال واإجن��ازات الرئا�شة العام��ة ل�شوؤون 
امل�شج��د احل��رام وامل�شجد النب��وي مل�شاعدة 
والعم��رة،  احل��ج  مو�ش��م  خ��ال  املعوق��ني 

وللزوار منهم ب�شفة عامة على مدار العام؟
= تقوم �لرئا�ضة �لعامــــة ل�ضوؤون �مل�ضجد �حلر�م 
و�مل�ضجــــد �لنبــــوي -وفق توجيهــــات ولة �لأمر يف 
هــــذه �لبــــالد- بت�ضخــــري �إمكاناتهــــا خلدمة هذه 
�ل�ضريحــــة �لعزيــــزة، لتي�ضر عليهــــا �أد�ء �ملنا�ضك 

و�لزيارة بكل ي�ضر و�ضهولة.
ومــــن ذلك �أنها قامت باإ�ضــــد�ر خريطة للم�ضجد 
�حلــــر�م لذوي �لحتياجات �خلا�ضة باأربع ع�ضرة 
لغــــة عامليــــة، وهــــي خريطة تتيــــح �لتعــــرف على 
�لطــــرق �ملخ�ض�ضة لــــذوي �لحتياجات �خلا�ضة 
و�إر�ضادهم �إلى مــــا يريدون، وتقوم بتوزيعها على 
جميــــع �لإد�ر�ت �حلكوميــــة و�لأماكــــن �لعامــــة، 
الإع����ام  و�سائ����ل  ويف  ال�سعودي����ة،  واخلط����وط 

باأنو�عها. 
وتقــــوم بتوفــــري خدمــــة عربــــات �لـ”قولــــف” يف 
�أطر�ف �ملنطقة �ملركزية لنقل ذوي �لحتياجات 
�خلا�ضة وكبار �ل�ضن �إلى رحاب �مل�ضجد ود�خله. 
كما تقوم بتقدمي عربــــات متعددة �لأنو�ع خلدمة 

ذوي �لحتياجات �خلا�ضة جمانًا.
وخ�ض�ضــــت دور �مليز�نــــي يف �لــــدور �لأول مــــن 
م�ضــــروع خادم �حلرمي �ل�ضريفــــي لرفع �لطاقة 
�ل�ضتيعابية ل�ضحن �ملطــــاف، خ�ض�ضته حلركة 
عربات ذوي �لحتياجات �خلا�ضة؛ وذلك لف�ضل 
حركــــة �ملعوقي عــــن حركة �لطائفــــي يف �ضحن 

�لطو�ف.
ويف �مل�ضجــــد �لنبــــوي مت جتهيــــز مر�فــــق لــــذوي 
�لقــــدر�ت �خلا�ضة بتجهيــــز�ت منا�ضبــــة ت�ضاعد 

بالله  اإليمان  إلى  رمضان  في  نحتاج 
والعقيدة الصحيحة علمًا وعماًل وسلوكًا 
إلى  حاجتنا  من  أكثر  حياة..  ومنهاج 

الماء والغذاء
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علــــى �لو�ضــــوء وجتهيــــز �أنف�ضهــــم للدخــــول �إلــــى 
�مل�ضجد، كمــــا تت�ضمن �ملر�فق م�ضاعد كهربائية 
لت�ضهيــــل و�ضولهم من و�إلى �ضاحات �مل�ضجد، كما 
مت جتهيــــز منحدر�ت على معظم مد�خل �مل�ضجد 
�لنبــــوي ل�ضعود �لعربــــات و�لكر��ضــــي �ملتحركة، 
وكذلك مت توفري م�ضاعــــد د�خل �مل�ضجد �لنبوي 
للو�ضول �إلى �مل�ضليات يف �ل�ضطح، وُجهز م�ضلى 
لل�ضــــم و�لبكــــم ب�ضا�ضــــة تلفزيونيــــة يتــــم عر�س 
ترجمة بلغة �لإ�ضــــارة للخطب و�لدرو�س بامل�ضجد 
�لنبوي. كمــــا مت توفري عربات لذوي �لحتياجات 

ُتعار لهم جمانًا.
وُجهــــز م�ضــــروع �ملو�قــــف بال�ضاحــــات �ل�ضرقيــــة 
للم�ضجــــد �لنبوي بتجهيز�ت روعــــي فيها �ضال�ضة 
و�ضهولــــة حركة ذوي �لإعاقــــة �حلركية؛ فبمجرد 
و�ضــــول �ل�ضيــــار�ت �لتي تقلهم يجــــدون م�ضاعد 
لتنا�ضــــب  خم�ض�ضــــة  ميــــاه  ودور�ت  كهربائيــــة 
�حتياجاتهــــم وتنقلهــــم مبا�ضــــرة �إلــــى �ل�ضاحات 

�ل�ضرقية للم�ضجد �لنبوي؛ فاأ�ضبح لذوي �لقدر�ت 
�خلا�ضة طريق �ضهل للدخول �إلى �مل�ضجد �لنبوي 
مــــن جهتيه �جلنوبيــــة و�ل�ضرقيــــة جمهز مبر�فق 

دور�ت �ملياه �خلا�ضة حلالتهم.
•  كي��ف ي��رى مع��ايل ال�شي��خ اأهمي��ة العم��ل 	

اخل��ريي يف بادنا ودوره يف اإب��راز اللتزام 
عن��وان  ه��ي  والت��ي  تعال��ى،  اهلل  ب�شرائ��ع 
اململك��ة و�شرفها وكرامتها من��ذ اأن منَّ عليها 
العل��ي القدي��ر بف�شل��ه وكرم��ه ب��اأن جعلها 
�شبحانه مهد ر�شالة الإ�شام وبلدًا لل�شام؟

اِمَيــــِة: �ْلإِْح�َضاَن  ــــِد �ْلإِ�ْضاَلِم �ل�ضَّ = �إِنَّ ِمــــْن َمَقا�ضِ
�إلــــى �ْلُفَقــــر�ِء َو�ْلـُمْحَتاِجــــَي، َو�ْلـُمْعِوِزيــــَن وذوي 
�لحتياجــــات �خلا�ضة من �ملعوقــــي، َيُقوُل -َجلَّ 
َ ُيِحــــبُّ �مْلُْح�ِضِنــــَي”  -: “َو�أَْح�ِضُنــــو� �إِنَّ �هللَّ َوَعــــاَلَ
ْنُف�ِضُكْم َوَمْن  )�لبقــــرة: 195( “َو�أَْنِفُقــــو� َخــــرْيً� ِلأَ
ُيوَق �ُضحَّ َنْف�ِضــــِه َفاأُوَلِئَك ُهُم �مْلُْفِلُحوَن” )�لتغابن: 
16(، ويقــــول �لر�ضــــول �لكرمي -�ضلــــى �هلل عليه 

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي وفق توجيهات 
بتسخير  البالد  هذه  في  األمر  والة 
إمكاناتها لخدمة هذه الشريحة العزيزة

ا�َس َل َيْرَحْمُه �للَّـُه«. و�ضلم-: »َمْن َل َيْرَحِم �لنَّ
ُة �ْلـُمْنَبِثَقــــُة ِمْن �َضَماَحــــِة �ْلإِ�ْضاَلِم  ِجيَّ َوَهـــــِذِه �ل�ضَّ
ُف  َوَجْوَهِرِه تد�وي �ْلـِجَر�َح، َوُتَد�ِوي �ْلُكُلوَم، َوُتَخفِّ
َتَمٍع َعْنَها َيْن�ُضُد �ْلـَمَحْبَة  يِّ جُمْ �ْلَباأْ�َضاَء، َوَل ِغَنى ِلأَ
َماَنِة  اِتَها -ِباإِْذِن �للَّـِه- ِمَن �ل�ضَّ َو�ْلِوَئاَم؛ ِلـَما يِف َطيَّ
ـِرِه.  ــــاِة �للَّـــــِه َوَن�ضْ ِنيَنــــِة، َوَمْر�ضَ َماأْ َعــــاَدِة َو�لطُّ ِلل�ضَّ
َر ِلــــَذِوي �ْلـَحاَجاِت َو�ْلَعاَهاِت َو�ْلَفاَقاِت،  َوَلْن َيَتَنكَّ
ْكَباِد، َوُق�َضاُة  لَّ ِغــــاَلُظ �ْلأَ ْمَنــــى َو�ْلـُمْعِوِزيَن، �إِ َو�لزَّ
ِحيَمُة،  �ْلُقُلــــوِب -ِعيــــاذً� ِباللَّـــــِه-، َو�َضِريَعُتَنــــا �لرَّ

ِذيٍر.  ا َتْ َرْت ِمْن َذِلَك �أَميَّ َحذَّ
ُنوِفَهــــا  ِب�ضُ ــــَة  َو�ْلإَِغاِثيَّ ــــَة  يَّ �ْلـَخرْيِ �ْلأَْعَمــــاَل  و�إِنَّ 
�أُ ِمْن َوْحَدِة ِباَلِد  ِة، ُجْزٌء َل َيَتَجزَّ َدِة �ْلـُمَتَنوعِّ �ْلـُمَتَعدِّ
ِة،  اِديَّ ، َوَمْنُظوَمِتَهــــا �ِلْقِت�ضَ ِريَفْيِ �ْلـَحَرَمــــْيِ �ل�ضَّ
َوَما ِهَي �إِلَّ �ُضْكٌر ِلْلُمْنِعِم َعَلى �إِْنَعاِمِه، َو�آَيٌة �َضاِطَعٌة 
ِتِهْم ِلْلَخرْيِ  َعْن َكَرِم �أَْهِلَها، َوَزَكاِء �أَُروَمِتِهْم، َوحَمبَّ

َوَتَفاِنيِهْم ِفيِه، ِبَحْمِد �للَّـِه. 
•  املعوق��ون، وكل حمت��اج اأي�شًا، اأك��ر النا�س 	

الطيب��ة  الكلم��ة  اإل��ى  يحتاج��ون  الذي��ن 
للدني��ا  وروؤيته��م  للنا���س  املن��رية  الهادي��ة 
والآخ��رة قب��ل احتياجه��م امل��ادي.. فماذا 

تقول لهم؟
= �إ�ضافــــة �إلــــى ما ذكرته �آنفًا يف جــــو�ب �ل�ضوؤ�ل 
�لأول لــــكل حمتاج �إلــــى �هلل، �أخ�س هنــــا �أبنائي 
مــــن ذوي �لحتياجات �خلا�ضــــة فاأقول لهم: �أيها 
�لأحبة �لكر�م.. �إنَّ ربكم �أرحم بكم من �أنف�ضكم 

20-25= HEWAR .indd   22 6/8/16   10:05 AM



23 92
رم�ضان 1437 هـ ـ  يونيو 2016م

ومن و�لديكم ومن �لنا�س �أجمعي، و�إنه �ضبحانه 
مــــا �بتالكم �إل لريفع درجاتكــــم، وما �أخذ منكم 
�إل ليعطيكــــم، فا�ضــــرو� �إن �هلل معو�ضكم خريً�، 
و�أبعــــدو� عــــن �أنف�ضكم �لقلق و�ل�ضعــــور بالنق�س، 
و�أَِحلــــو� مكانه �لر�ضا و�لثقــــة و�ل�ضعادة، حيث �إنَّ 
مــــا تعانونه مــــن �بتــــالء ل ينق�س مــــن كر�متكم 
كمــــا ل يحط من قيمتكــــم يف �حلياة؛ لأن �لإعاقة 
�حلقيقيــــة لي�ضــــت يف �جل�ضــــد، بل هــــي يف �لروح 
وخالء �لقلــــب من ذكر �هلل تعالــــى، و�إنَّ �ْلـُموؤِْمَن 
َحّقــــًا -�أحبتــــي �لأماثل- َمــــْن َيُكوُن �إِمَياُنــــُه ِدْرعًا 
ِه ِلاْلأََزَماِت، َوَمْن َتُكوُن َعِقيَدُتُه  �ضِ َو�ِقيًا َلُه ِعْنَد َتَعرُّ
ينــــًا ِعْنَدَما  نًا َح�ضِ اِئِه َوَقــــَدِرِه، ِح�ضْ ــــِه، َوَق�ضَ ِبَربِّ
َتـِحلُّ ِبــــِه �ِلْبِتاَلَء�ُت، َي�ُضقُّ َطِريَقَه يِف �ْلـَحَياِة ِبُكلِّ 
ِجدٍّ َوَتَفاوؤٍُل، َوُطَماأِْنيَنٍة َو�َضَعــــاَدٍة، َوَر�َحٍة َوَقَناَعٍة؛ 
اِئَب ُكلََّها  َفاْلـُموؤِْمــــُن �ْلـَحقُّ َيْعَتِقُد َيِقينًا، �أَْن �ْلـَم�ضَ
ْذِن  لَّ ِباإِ يَبــــٍة �إِ اَب ِمــــْن ُم�ضِ �ضَ ِبــــاإْذِن �للَّـــــِه: “َمــــا �أَ
يَبٍة  اَب ِمــــْن ُم�ضِ ” )�لتغابــــن: 11(، “َما �أَ�ضَ ِ �هللَّ
لَّ يِف ِكَتــــاٍب ِمْن َقْبِل  ْنُف�ِضُكــــْم �إِ يِف �ْلأَْر�ــــسِ َوَل يِف �أَ
ِ َي�ِضرٌي” )�حلديد:  �أََهــــا �إِنَّ َذِلــــَك َعَلــــى �هللَّ �أَْن َنْرَ
يُبُه  َلِف: »ُهــــَو �ْلـُموؤِْمُن، ُت�ضِ 22(. َقاَل َبْع�ــــسُ �ل�ضَّ
ى  �ضَ َها ِمــــْن ِعْنِد �للَّـــــِه َفرَيْ يَبــــُة، َفَيْعَلــــُم �أَنَّ �ْلـُم�ضِ
اِئــــِه، َوَل َماِنَع ِلَعَطاِئِه، َوَل  ــــُم«؛ َفاَل َر�دَّ ِلَق�ضَ َوُي�َضلِّ
َفاُء ِمْن ِعْنِدِه،  ْفُع ِبَيــــِدِه، َو�ل�ضِّ ــــَب ِلـُحْكِمِه: �لنَّ ُمَعقِّ
�َض�ْضَك  ْن مَيْ َفَما �َضاَء َكاَن، َوَما َلْ َي�َضاأْ َلْ َيُكْن: “َو�إِ
ْن ُيِرْدَك ِبَخرْيٍ  ــــرٍّ َفاَل َكا�ِضَف َلُه �إِلَّ ُهــــَو َو�إِ ُ ِب�ضُ �هللَّ

ِلِه” )يون�س: 107(.  َفاَل َر�دَّ ِلَف�ضْ
وِل  ْرَبــــاِب �ْلُعُقــــوِل َو�حِلَجا، َو�أُ َر َلَدى �أَ َوَلَقــــْد َتَقرَّ
ْنَيا َد�ُر �ْمِتَحاٍن َو�ْبِتاَلٍء،  �ْلأَْفَهاِم َو�لنَُّهىٰ، �أَنَّ �لدُّ
ــــٍب َوَعَناٍء، َوَتَعٍب َو�َضَقــــاٍء، َتـُموُج  َوُدْنَيــــا َكَبٍد َوَن�ضَ
َها �ْلـِمَحُن َو�ْلَباَلَيا،  ، َتُعمُّ ِباْلـِمَحِن، َوَتْزَخُر ِباْلِفَتِ
َز�َيــــا: �َضَر�ٌب َخــــاِدٌع، َوَبِريٌق  َهــــا �ْلِفــــَتُ َو�لرَّ فُّ َوَتُ
ــــاِرٌم �َضاِطٌع، َكْم  َهــــا �َضْيٌف َقاِطــــٌع، َو�ضَ َلِمــــٌع، َلِكنَّ
�ضًا! َوَكْم �أََذ�َقْت  َعْت ُغ�ضَ �ضًا! َوَكــــْم َجرَّ �أََذ�َقْت ُبوؤْ
َنَغ�ضًا! َكــــْم �أَْحَزَنْت ِمــــْن َفِرٍح! َو�أَْبَكــــْت ِمْن َمِرٍح! 
َرْت ِمْن  ْفٍو! َو�َضاَبْت ِمْن َمِعٍي! َوَعكَّ َرْت ِمْن �ضَ َوَكــــدَّ
ْفُوَها َمُزوٌج  رٍي! �ُضُروُرَها َم�ُضوٌب ِباْلـُحْزِن، َو�ضَ َنِ
ْوَجاٌع َوُغُموٌم، َكْم ِفيَها  ِباْلَكَدِر، �أَْحَز�ٌن َوُهُموٌم، َو�أَ
ِمْن َجــــِزٍع، َوَكــــْم َعَلْيَها ِمْن َفــــِزٍع! َوَكــــْم َيِئنُّ َعَلى 
�َرٌة.  اَرٌة، �َضاِحَرٌة َغرَّ �َعٌة َمكَّ َظْهِرَها ِمْن َوِجٍع! َخدَّ

•  “م��ا زاد الط��ني بل��ة والداء عل��ة” يف قول 	
لكم حول انت�شار القنوات الف�شائية وكرة 
الفت��اوى والآراء دون علم يف اأ�شول الدين؛ 
فم��ا خماطر ذلك؟ وكيف تك��ون مواجهته؟ 
وه��ل هنال��ك �ضوابط حت��دد اأهلية املنوط 

له الإفتاء؟
= �إنَّ ق�ضية �لإفتاء خطرية جدً� يف �لدين؛ لذلك 
ع عن �هلل؛ لأنه  و�ضف �أهل �لعلم �ملفتــــي باأنه موقِّ
يقــــول: �إنَّ هذ� �حلكــــم حكــــم �هلل تعالى يف هذه 
�مل�ضاألة، فمن هنا كانــــت خطورة �لفتوى وترمي 

�لفتوى بغري علم.

وهيبتهــــا  وخطورتهــــا،  �لفتيــــا  �ضــــاأن  ولعظيــــم 
ووعورتها، تد�فعها �جُللَّة من �لأ�ضحاب �لِعظام، 
وجتانفها �خِلرَية من �لأتباع �لكر�م -ر�ضو�ن �هلل 
عليهم-. ويزد�د �لأمر هوًل، و�خلطب طوًل، �إذ� 
تعلََّقت �لفتيا بالعقيدة، و�لدماء �ملع�ضومة، و�أمن 
�لأمــــة ووحدتهــــا، و��ضتقــــر�ر �لبــــالد ومتا�ضكها، 

و�ت�ضمت بال�ضذوذ و�لفو�ضى و�لع�ضو�ئية.
مــــن  كثــــري  حولهــــا  تــــدور  �لف�ضائيــــة  و�لفتــــوى 
�مللحوظات؛ مــــن حيث كفاءة �ملفتــــي من ناحية، 
ومن حيث �عتبار �ل�ضائل وبيئته وثقافته وظروف 
بلده و�لعــــاد�ت و�لتقاليد و�لأعــــر�ف، ومن حيث 
�إن ما ينا�ضب �أحد �مل�ضتفتي قد ل ينا�ضب �لآخر؛ 
ما يدخله �لجتهاد مــــن �مل�ضائل �لفقهية، ل ما 
كان معلومًا من �لدين بال�ضرورة من �لعتقاد�ت 

و�لأ�ضول �لعامة.
وقد ذكر �أهل �لعلم �ضو�بط للفتوى، و�أول �ضابط 
لها، وهو من �أهم �ل�ضو�بط: �أهلية �ملفتي، وذلك 
بتحق����ق �س����روط الإفت����اء في����ه، وهي -كم����ا ذكر 

�أهل �لعلــــم- خم�ضة: �لإ�ضــــالم، و�لعقل، و�لبلوغ، 
و�لعد�لة، و�لجتهاد.

وثانيهــــا: �لعتماد علــــى �لأدلــــة �ل�ضرعية؛ لتكون 
الفتوى حم����ًاّ لاعتبار، والقب����ول، والن�سباط، 
و�لإجمــــاع،  و�ل�ضنــــة،  �لكتــــاب،  هــــي:  و�لأدلــــة 

و�لقيا�س.
وثالثهــــا: خلوها من �مل�ضطلحات �لتي يتعذر على 
�مل�ضتفتــــي فهمهــــا، و�ضالمتها مــــن �ل�ضذوذ �لذي 

ي�ضادم �لأدلة �ل�ضرعية و�ملقا�ضد �ملرعية.
ور�بعها: �ضالمــــة �لفتوى من �لغمو�ــــس و�لغر�بة 
و�لإجمال؛ حتى ل يقع �ل�ضائل يف �حلرية و�ل�ضك.
وخام�ضهــــا: �عتبار مقا�ضــــد �ل�ضريعــــة �لعميمة، 

وغاياتها �لعظيمة، وماآلتها �حلكيمة.
وعــــدم  ــــت،  و�لتثُبّ �لــــرتوي  �ضابــــط  و�ضاد�ضهــــا: 
�لنبعاث يف �لإجابة، بل ل بد من �ل�ضتف�ضال يف 

�ل�ضوؤ�ل، وح�ضن �لإ�ضغاء.
و�ضابعهــــا: �أن يتولــــى ول �لأمــــر، �أو مــــن يُنوُبــــه، 
تن�ضيــــب �ملُفِتي و�نتقاءهــــم، �أو منعهم و�حَلْجر 
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عليهم.
ر فتاوى �لنو�زل،  ومن �ل�ضو�بط �ملهمة، �أن ُتق�ضَ
و�لق�ضايــــا �لكــــرى، و�لأقليــــات، علــــى �ملجامــــع 
�لفقهية، و�لهيئات �لُعليا �ل�ضرعية، يف ناأٍي مبقام 
�ضــــات �لفرديــــة،  �لفتــــوى و�ضاحاتهــــا عــــن �لتخرُّ

و�لجتهاد�ت و�لأُطروحات �لأحادية.
•  ه��ل ي��رى معاليك��م اأّن الع��امل الإ�شامي يف 	

اللحظ��ة الراهن��ة يف حاج��ة اإل��ى التو�ش��ع 
حقيق��ة  لبي��ان  الإع��ام،  دور  تعظي��م  يف 
ديننا احلنيف بع��د اأن قام نفر من امل�شلمني 
�ش��ورة  بت�شوي��ه  ال�ش��ال  الفك��ر  واأ�شح��اب 

امل�شلم يف نظر العامل؟
= نعــــم. �لإعــــالم يف هــــذ� �لع�ضر قنــــاة مهمة، 
و�ضريــــان حيوي، يوؤثــــر �ضلبًا �أو �إيجابــــًا يف �لنا�س 
مبختلــــف �ل�ضوؤون، و�لعــــال �لإ�ضالمــــي �ليوم يف 
حاجــــة ما�ضــــة �إلــــى �أن ت�ضاعف و�ضائــــل �لإعالم 
جهودهــــا يف بيــــان و�ضطيــــة �لإ�ضــــالم و�عتد�له، 
و�لدعــــوة �إلــــى �هلل، وَن�ضـــــِر �لف�ضيلــــة، وحماربة 
يــــد  �أمانــــٌة يف  �لإعــــالم  �لرذيلــــة؛ لأّن وو�ضائــــل 
ــــر خلدمة  مــــن �وؤمتنــــو� عليهــــا، ويجــــب �أن ت�ضخَّ
�لإ�ضــــالم و�مل�ضلمــــي. َوَمــــا �أَْحــــَرى �أَْن ُت�َضاِهَم يِف 
ِقيــــِق و�جبها جتاه دين �هلل -عــــزَّ وجل-، وَما  َتْ
ِحيَحِة َعِن  ــــوَرِة �ل�ضَّ �أَْحــــَوَج �ْلَعاَلَ �إَِلــــى َفْهِم �ل�ضُّ
ّفًا َو�ِحــــدً� �أََماَم  �ْلإِ�ْضــــاَلِم َو�ملُ�ْضِلِمــــَي! َوْلَنُكــــْن �ضَ
ُق  قِّ ِحيَحٍة ُتَ ــــٍة �ضَ �أَْعَد�ِئَنــــا، َوْلَن�ِضـــــْر َعَلى َمْنَهِجيَّ
ِتَنا  ْذِن �للَّـِه- َعْن �أُمَّ اِلــــَح َوَتْدَر�أُ �مَلَفا�ِضَد -ِبــــاإِ �مَل�ضَ
َتَمَعاِتَنــــا. َوْلَنَتاَلَحْم َمــــَع ُوَلِة �أَْمِرَنا َوُعَلَماِئَنا  َوجُمْ

 . �أََماَم ُطوَفاِن �ْلِفَتِ

• �ش��ارك معاليك��م موؤخ��رًا يف حف��ل خت��ام 	  
م�شابق��ة الأم��ري �شلط��ان بن �شلم��ان حلفظ 
الق��راآن الكرمي لاأطف��ال املعوقني.. فكيف 
كانت ه��ذه الليلة املبارك��ة بالقراآن الكرمي 
وبه��ذه الفئ��ة الغالي��ة م��ن الأطف��ال، وم��ا 

تعليقكم؟
= �إنَّ �أبناءنــــا مــــن ذوي �لحتياجــــات �خلا�ضــــة 
لي�ضــــو� ذوي �إعاقــــة �و �حتياجــــات خا�ضة، ولكن 
هــــم ذوو قــــدر�ت خا�ضــــة طاملــــا -وهلل �حلمــــد- 
��ضتطاعــــو� حفــــظ �لقــــر�آن وتف�ضــــريه، ولكن من 
ي�ضــــّد عن �لقر�آن ول يتلو �لقــــر�آن �لكرمي فهوؤلء 
هم �لذين يحتاجون �إلى �مل�ضاعدة وهم �أ�ضحاب 

�لحتياجات �خلا�ضة.
ويف تلــــك �لليلــــة �ملتاألقــــة بح�ضــــور �ضمــــو �لأمري 
�لطمــــوح �ضلطان بن �ضلمان رئي�ــــس جمل�س �إد�رة 
جمعية �لأطفــــال �ملعوقي -حفظه �هلل-، و�لو�قع 
�أن �جلميــــع قدم لــــه �ل�ضكر و�لثناء علــــى �لبادرة 
نا هــــو ��ضتمر�رها على مدى 19  �لطيبــــة، وما �ضرَّ
عامًا، وهلل �حلمد. ومنذ 30 عامًا وهو يرعى هذه 
�جلمعيــــة، كما زفَّ �ضمّوه يف تلــــك �لليلة �ملباركة 
�لب�ضرى للجميع بدعم وقف �مل�ضابقة، وللم�ضابقة 
�ملتاألقــــة. و�أحــــث �جلميــــع على �لعمــــل �خلريي، 
ــــي مثل هــــذه �مل�ضاريــــع �خلريية، وهــــي �لتي  وتبنِّ

تبقى لنا.
و�إن طموحاتنا �أكــــر، خ�ضو�ضًا �أننا نعي�س -وهلل 
�حلمــــد و�ل�ضكر- يف بلد �خلــــري و�ل�ضتقر�ر، و�إن 
م فيها م�ضروع �إ�ضالمي  �لإعاقة تتاج �إلى �أن ُيقدَّ
ح�ضــــاري للعنايــــة بهــــذه �لفئــــة �لغاليــــة، و�لأخذ 

باأيديهم، و�لتعاون على �لر و�لتقوى.
•  تواج��ه الكث��ري م��ن اجلمعيات الت��ي تقدم 	

خدم��ات جماني��ة لأ�شح��اب الحتياج��ات 
اخلا�ض��ة، وكذل��ك حل��ق حتفي��ظ الق��راآن 
م��ن  املالي��ة  موارده��ا  يف  تراجع��ًا  الك��رمي 
التربع��ات والهب��ات.. فهل ت��رى اأهمية اأن 
تبح��ث ه��ذه اجلمعيات عن بدائ��ل �شرعية 

للتمويل مثل الأوقاف اخلريية؟
= نعم. لبد لهذه �جلمعيات �أن تبحث عن بد�ئل 
�ضرعيــــة توفر لها موردً� ثابتــــًا يرفع عنها �حلرج 
مــــن جر�ء �لق�ضــــور يف تقدمي �خلدمــــات وتاأخر 
�مل�ضاريع. مــــوردً� يعينها على �لقيام مب�ضوؤولياتها 
ع �ملنا�ضــــط �لتــــي  ــــع وتنــــوِّ و�أد�ء ر�ضالتهــــا، وتو�ضِّ
مها ومو�كبة �لع�ضــــر وتطور�ته يف �خلدمات  تقدِّ

�لتي تقدمها.
ومن هــــذه �لبد�ئــــل -كمــــا ذكــــرمت- �لوقف، ول 
ريــــب �أن �لوقــــف لــــه دور مهم يف دعــــم متطلبات 
�لأعمــــال �خلريية وو�ضائلهــــا ومنا�ضطها، و�إيجاد 
�لقت�ضاديــــات �لثابتة و�لد�ئمــــة لها؛ �لأمر �لذي 
يوؤدي �إلى زيــــادة فاعلية تلك �لو�ضائل و�ملنا�ضط، 

و�ت�ضاع �أعمالها، و�ضمولية خريها للنا�س.
•  جمعي��ة الأطف��ال املعوق��ني ا�شرتاتيجي��ة 	

لإحي��اء الوق��ف اخل��ريي املب��ارك؛ وذل��ك 
الت�شغيلي��ة  امليزاني��ة  م��ن  ن�شب��ة  لتاأم��ني 
تق��دمي  يف  ال�شتم��رار  به��دف  ملراكزه��ا 
خدماته��ا املجاني��ة دون اأن تتاأث��ر بتذبذب 
فم��اذا  الأوق��ات.  م��ن  كث��ري  يف  التربع��ات 

تقولون يف هذا التوجه؟
= �إنَّ توجــــه جمعية �لأطفــــال �ملعوقي �إلى �إحياء 
هــــذه �ل�ضنة �ملباركة وتقيقهــــا يف �ملجتمع توجه 
موفق وحممود ي�ضتحق �ل�ضكر و�لثناء و�مل�ضاندة. 
فالوقــــف -كمــــا هــــو معلــــوم- �أ�ضهــــم يف تاريــــخ 
�لإ�ضــــالم م�ضاهمة فعالة ظهــــر �أثرها يف �ملجتمع 
�لإ�ضالمي بو�ضوح كبــــري ويف مناح متعددة منها؛ 
فقد �أ�ضهم يف �إن�ضاء �ملر�فق �خلدمية من مد�ر�س 
وم�ضت�ضفيات وطرق وج�ضــــور وغريها من و�ضائل 
وموؤ�ض�ضــــات �لتنميــــة �لجتماعيــــة و�حل�ضاريــــة، 
ناهيــــك عن دوره يف دعم �لعلــــم �ل�ضرعي، ووقف 
�أمو�ل لدعم جمهود علماء �لأمة وفقهائها لتاأمي 

قيامهم بدورهم خري قيام.
فاأ�ضبحت �لأمة �لإ�ضالمية ب�ضبب �أوقافها م�ضربًا 
للمثل -لغريها من �لأمم- يف رقيها وح�ضارتها.

فندعو �أهل �خلري يف هذه �لبالد �إلى �مل�ضاركة يف 
�أوقــــاف �جلمعية؛ ملا تت�ضمنه مــــن خري لالأطفال 
�ملعوقي، بالإ�ضافة �إلــــى ت�ضجيعها يف �إحياء هذه 
�ل�ضنة �ملنيفــــة؛ �إذ �إن تاريخ �لوقف عند �مل�ضلمي 
عامر بكل ما هو خري لكل �ضاحب حاجة، ويعك�س 

خ�ضلة �لتكافل و�لرت�حم يف ديننا �حلنيف.
• جلمعي��ة 	 اإ�ضافته��ا  ت��ودون  اأخ��رة  كلم��ة   

الأطف��ال املعوق��ني ونح��ن يف رح��اب �شه��ر 
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رم�شان الكرمي؟
= يف �خلتــــام ن�ضكــــر جمعيــــة �لأطفــــال �ملعوقي 
�لتــــي ت�ضعــــى جاهــــدة لأد�ء ر�ضالتهــــا �ل�ضاميــــة 
وتقيــــق �أهد�فها �لجتماعيــــة يف م�ضاعدة ذوي 
�لحتياجات �خلا�ضة مــــن �لأطفال �ملعوقي؛ كي 
ت�ضهــــم يف بناء جيــــل �ضالح من خــــالل خدماتها 
�ملقدمــــة عــــر بر�مــــج عالجيــــة وتاأهيليــــة تنمي 
قدر�تهــــم، وُتعنى بهم، وتهيئهــــم؛ ليكونو� لبنات 

�ضاحلة ت�ضاهم يف بناء �لوطن.
 و�حلقيقــــة �أن هــــذه �لر�ضالــــة ر�ضالــــة �إ�ضالميــــة 
و�إن�ضانيــــة ووطنية؛ فاجلمعية تنــــوب عن �ملجتمع 
و�أهــــل �خلــــري يف تقــــدمي منظومــــة مــــن بر�مــــج 
�خلدمــــة و�لرعاية لهذه �لفئــــة �لغالية، وتت�ضدى 
لق�ضيــــة حمورية باتــــت متثل هاج�ضــــًا �قت�ضاديًا 

و�جتماعيًا وهي ق�ضية �لإعاقة.
ومِلــــا نعرفه عن جمتمعنا �ملبــــارك من حبه للعمل 
�خلريي وحر�ضــــه على دعــــم م�ضاريعه وبر�جمه 
�لجتماعيــــة �جلليلة، و�نطالقًا مــــن قوله تعالى: 
ْقــــَوى” )�ملائدة: 2(،  َو�لَتّ �ْلِرّ  َعَلــــى  “َوَتَعاَوُنــــوْ� 
و�غتنامــــًا ملنا�ضبة حلــــول �ضهر رم�ضــــان �ملبارك 
ننا�ضــــد �جلميــــع �لوقوف مــــع م�ضاريــــع �جلمعية 
ودعمهــــا من خالل مر�كزهــــا �ملنت�ضرة يف بالدنا 
�لغاليــــة، ونخ�س بالدعوة �أهــــل �خلري من رجال 
�لأعمــــال وغريهــــم لدعم مــــو�رد هــــذه �جلمعية 
للتــــرع من خــــالل دفع �لــــزكاة �أو دعــــم منا�ضط 
�لأوقاف �خلا�ضة باجلمعية، ول �ضيما �أّن جهودها 

ت�ضب يف خدمة �أبنائنا من �لأطفال �ملعوقي.
ــــا �أََفا�َس �للَّـُه  َفُجوُدو� �أَيَُّهــــا �ْلُكَرَماُء �لنَُّباَلُء، ِمَّ
ــــَو�ِل َو�لَعَطــــاِء �ْلأَيــــاِدَي،  َعَلْيُكــــْم، َو�ْب�ُضُطــــو� ِبالنَّ
ُدو� ِبَذِلك ُهُموَم َوَعــــَوَز �أبنائكم من �لأطفال  ِلُتَبدِّ
اِة َربِّ  : َمْر�ضَ ْغَلــــى �ْلـِمــــَنِ �ملعوقــــي، َوِلَتُفــــوُزو� ِباأَ
َوَقــــْد َوَعــــَد –�ُضْبَحاَنــــه- �ْلـُمْنِفِقــــي  �ْلَعاَلـِمــــَي، 
ِباْلـَخَلــــِف �ْلـَجِزْيِل؛ َفَقاَل -َعزَّ ِمــــْن َقاِئِل-: “َوَما 
�ِزِقَي”  �أَْنَفْقُتــــْم ِمْن �َضْيٍء َفُهَو ُيْخِلُفُه َوُهَو َخرْيُ �لرَّ
 ، َناُف�ــــسِ يِف �ْلـَخــــرْيِ )�ضبــــاأ: 39(. َو�إنَّ لُكــــْم يِف �لتَّ
ُكْم –�ضلى �هلل  �ْضَوًة َح�َضَنًة يِف َنِبيِّ َو�لتَّ�َضاُبــــِق �إِْليِه �أُ
، َوَكاَن  ا�ــــسِ ْجــــَوَد �لنَّ عليــــه و�ضلم-؛ َحْيــــُث »َكاَن �أَ
يُل  اَن ِحــــَي َيْلَقــــاُه ِجْرِ �أَْجــــَوَد َمــــا َيُكــــوُن يِف َرَم�ضَ
يُل  َفُيَد�ِر�ُضُه �ْلُقْر�آَن، َفَلَر�ُضوُل �للَّـِه ِحَي َيْلَقاُه ِجْرِ
يــــِح �ْلـُمْر�َضَلِة«. ون�ضاأل �هلل  �أََجــــوَد ِباْلـَخرْيِ ِمَن �لرِّ
تعالــــى �أن يوفقنــــا ل�ضيام �ضهر رم�ضــــان وقيامه 
�إميانــــًا و�حت�ضابــــًا، و�أن يجعلنــــا مــــن �ملقبولــــي 
و�لفائزين فيــــه، ومن عتقائه من �لنار، و�أن يكلِّل 
جهــــود �جلميــــع بالتوفيــــق و�ل�ضد�د، مبــــا يعك�س 
ودولتنــــا  لديننــــا �حلنيــــف،  �مل�ضـرقــــة  �ل�ضــــورة 
عــــود �إلــــى �أعلــــى مر�قــــي �لتميُّز  �ملباركــــة، و�ل�ضُّ
و�لإبــــد�ع، و�أن يحفــــظ لنــــا عقيدتنــــا وقيادتنــــا، 
ُه  وبالدنا ورخاءنا، و�أمَننا و�أماننا و��ضتقر�رنا؛ �إِنَّ
ْكَرُم َماأُْموٍل، و�ضلَّى �هلل على نبّينا  َخرْيُ َم�ْضوؤُوٍل َو�أَ

د وعلى �آله و�ضحبه، و�ضلَّم ت�ضليمًا كثريً�. حممَّ

   

مقال   

مـــا حبانـــا �هلل به تعاقب مو��ضـــم �خلري و�لطاعات �لتي تت�ضاعـــف �حل�ضنات فيها �إّما ل�ضـــرف �لزمان �أو 
ل�ضـــرف �ملكان فمثاًل يت�ضاعف �أجر �ل�ضدقة يف رم�ضان ل�ضرف �لزمان وتت�ضاعف يف مكة �ملكرمة و�ملدينة 
�ملنـــورة ل�ضرف �ملكان، ول �ضـــك �أن رم�ضان من �أكرم مو��ضم �لطاعات حي يقـــوم �مل�ضلمون ب�ضيامه نهارً� 
وقيامـــه ليـــاًل. وقد ثبت يف �ل�ضحيحي عن �أبي هريرة ر�ضي �هلل عنه عـــن �لنبي �ضلى �هلل عليه و�آله و�ضلم 
قـــال:) كل عمل �بن �آدم لـــه �حل�ضنة بع�ضر �أمثالها �إلى �ضبعمائة �ضعف، قال عـــز وجل: �إل �ل�ضيام فاإنه ل 
و�أنا �أجزي به، �إنه ترك �ضهوته وطعامه و�ضر�به من �أجلي، لل�ضائم فرحتان، فرحة عند فطره، وفرحة عند 
لقـــاء ربـــه، و فم �ل�ضائم �أطيب عند �هلل من ريح �مل�ضك(. و�ضبب �مل�ضاعفة �أن �ل�ضوم من �ل�ضر وقد قال 
�هلل تعالى: )�إنا يوفى �ل�ضابرون �أجرهم بغري ح�ضاب( �لزمر 10. وذلك �أن �ل�ضر ثالثة �أنو�ع: �ضر على 
طاعـــة �هلل، و�ضر على حمـــارم �هلل، و�ضر على �أقد�ر �هلل، وقد �جتمعت �أنـــو�ع �ل�ضر �لثالثة يف �ل�ضوم 
ففيه �ضر على طاعة �هلل و�ضر عما حّرم �هلل من �ل�ضهو�ت، و�ضر على �أل �جلوع و�لعط�س. ومن �أ�ضباب 
علو �ل�ضوم بي �ضائر �لعباد�ت �أن �ل�ضيام �ضّر بي �لعبد وربه ل يطلع عليه غريه لأنه مركب من نية باطنة 
ل يطلع عليها �إل �هلل �ضبحانه وتعالى وترك لل�ضهو�ت �لتي ُي�ضتخفى بتناولها يف �لعادة ولذلك قيل: ل تكتبه 

�حلفظة ولي�س فيه رياء ففيه دليل على �ضحة �لإميان و�لإخال�س يف �لنية. 
و�إن مـــن �أهـــم فو�ئد �ل�ضوم ك�ضر �ضهوة �لنف�س وردعها عن متاديهـــا يف �مللذ�ت �أو �ملباحات، ومعرفة �لغني 
لقيمـــة �لفقـــر و�إح�ضا�س �لفقـــري، و�أن �ل�ضوم ي�ضّيق جماري �لـــدم فال يجد �ل�ضيطان �ضبيـــاًل على �بن �آدم 

فت�ضكن بال�ضيام و�ضاو�ضه وتخمد �ل�ضهوة و�لغ�ضب ونحوه. 
وما يتميز به رم�ضان �أنه �ضهر �جلود و�لعطاء فال�ضدقات فيه �أف�ضل من �أوقات �لعام �لأخرى وكان �ضلى 

�هلل عليه و�ضلم جو�دً� وكان يف جوده كالريح �ملر�ضلة. 
وي�ضتحـــب فيه من �إكثـــار �لطاعات وتالوة �لقر�آن �لكرمي و�لإكثار من �لذكـــر و�ل�ضتغفار و�لت�ضبيح و�لتهليل 
و�غتنـــام ليلـــة �لقدر و�إحيائهـــا بالعبادة و�لقيام و�لتهجـــد و�ل�ضتغفار لأنها ليلة كاألـــف �ضهر. وكذلك ليال 
�لع�ضـــر �لأو�خـــر من رم�ضان من �لليال �ملباركات �لتي يجب �إحياوؤهـــا بالطاعات وما يجب �لتنبه له عند 
كثري من �لنا�س و�ل�ضباب بخا�ضة وهو �ضهر �لليال فيما ل فائدة فيه و�لنوم نهارً� وتفويت �ل�ضلو�ت جماعة. 
وكذلـــك �جتناب �لفاح�س مـــن �لقول و�لألفاظ �لبذيئة و�إن كانت على �ضبيـــل �ملز�ح وجتنب مو�طن �لغ�ضب 

و�ل�ضحناء و�لت�ضاجر. 
كمـــا �أن مـــا يجرح �ل�ضوم ويقلل قيمته و�أثره و�أجره عنـــد �هلل �ضبحانه �لغيبة و�لنميمة قال �ضلى �هلل عليه 

و�ضلم: )من ل يدع قول �لزور و�لعمل به و�جلهل فلي�س هلل حاجة �أن يدع طعامه و�ضر�به(. 
وختامًا فاإن �ضهر رم�ضان مو�ضم من مو��ضم �خلري �لتي يجب �أن تغتنم فال ت�ضّيع �أخي �مل�ضلم هذه �لفر�ضة 

�لكرمية فقد ورد عنه �ضلى �هلل عليه و�آله و�ضلم:)...َرِغَم �أَْنُف �مرٍئ �أدرك رم�ضان فلم ُيغفر له...( 

بقلم:

عبد العزيز بن عبد الرحمن ال�شبيهني
�أمي عام م�ضابقة �لأمري �ضلطان 
بن �ضلمـــان حلفظ �لقر�آن �لكرمي 

لالأطفال �ملعوقي

بين يدي رمضان 

 ولخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من 

ريح المسك
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برعاي��ة �ساح��ب ال�سمو امللك��ي الأمري �سلطان بن �سلمان ب��ن عبدالعزيز، رئي�س جمل���س اإدارة اجلمعية، افتتح معايل 

الدكت��ور عبدالرحم��ن ب��ن عبدالعزي��ز ال�سويل��م نائ��ب رئي���س جمل���س الإدارة ، املعر���س ال�سعودي ال��دويل الثالث 

مل�ستلزم��ات الأ�سخا���س ذوي الإعاق��ة )�سي��اء 4( ال��ذي تتبناه جمعي��ة الأطفال املعوق��ن �سنويًا، وذل��ك م�ساء يوم 

الثالثاء 27 جمادى الآخرة 1437ه� املوافق 5 اأبريل 2016م، يف اأر�س معار�س الريا�س، بح�سور اأمن عام اجلمعية 

الأ�ست��اذ عو���س الغامدي وكبار امل�سوؤولن باجلمعية وعدد كبري من املعوقن، ومب�ساركة اأكرث من 120 �سركة وم�سنعًا 

وموؤ�س�سة متخ�س�سة عاملية وحملية.

ضياء 3..ليس مجرد معرض 
استثمار .. و تجويد .. و تطوير .. و فائدة
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وجتول الدكتور عبدالرحمن ال�ضويلم يف املعر�ض الذي 
احتـــوى علـــى اأجنحة لعدد مـــن القطاعـــات احلكومية 
وامل�ضانـــع واجلامعـــات والهيئـــات، واطلع علـــى اأحدث 
الأجهزة والو�ضائل امل�ضاعدة وبرامج الرعاية والتاأهيل.

وعرب نائـــب رئي�ض جمل�ـــض اإدارة اجلمعية عن �ضعادته 
بافتتـــاح املعر�ـــض الذي ي�ضهـــد تطورًا عامـــًا بعد عام، 
مبديـــًا اإعجابه مبـــا �ضاهده يف املعر�ـــض من جتهيزات 
م�ضاعدة لفئة عزيزة على جمتمعنا، موؤكدًا اأن املعر�ض 
يعتـــرب امتـــدادًا جلهـــود الدولـــة يف رعايـــة املعوقـــن، 
والت�ضـــدى لق�ضيـــة الإعاقـــة يف املجتمـــع، واأن خـــادم 
احلرمـــن ال�ضريفن امللـــك �ضلمان بـــن عبدالعزيز اآل 
�ضعـــود -حفظـــه اهلل- يـــويل الأن�ضطـــة اخلرييـــة على 

م�ضتوى اململكة الرعاية والهتمام.
وقـــال نائـــب رئي�ـــض جمل�ـــض اإدارة اجلمعيـــة الدكتـــور 
عبدالرحمن ال�ضويلم، اإن املعر�ض يعك�ض مدى اجلهود 
املبذولة مـــن جمعية الأطفال املعوقـــن على مدى اأكرث 
مـــن 30 عامـــًا يف رعايـــة املعوقن يف جميـــع املجالت، 

م�ضريًا اإلى اأن الإعاقة باتت ق�ضية اجتماعية اقت�ضادية 
اإن�ضانية تهم جميع الفئات والقطاعات. ويف نهاية حفل 
الفتتاح كرم الدكتور ال�ضويلـــم، الرعاة امل�ضاركن، يف 

املعر�ض.
ومن جانبـــه اأعرب اأمن عام اجلمعيـــة الأ�ضتاذ عو�ض 
الغامـــدي عـــن �ضكـــره وتقديـــره لل�ضـــركات ال�ضعوديـــة 
والإقليمية والدولية التي يتزايد عدد م�ضاركاتها يف كل 
معر�ض، م�ضـــريًا اإلى اأن ذلك يعك�ـــض املكانة املرموقة، 
والثقة الغاليـــة التي حتظى بها اجلمعية على امل�ضتوين 

املحلي والدويل.
ووجـــه الأمن العام حتية امتنـــان وعرفان اإلى اجلهات 
التـــي بـــادرت برعاية املعر�ـــض، و�ضاهمـــت بفاعلية يف 

د. السويلم: 
المعرض يشهد تطورًا عامًا بعد عام 

ويعد إمتدادًا لجهود الدولة
جناحه وتنظيمه بال�ضورة امل�ضرفة هذا العام.

واأكد الغامـــدي اأن )�ضياء( يعد اإطاللة مميزة ونافذة 
جديدة للتعـــرف على اأحدث البتكارات يف عامل رعاية 
املعوقن وكبار ال�ضن وت�ضهيل اأمورهم احلياتية، م�ضريًا 
اإلـــى اأن اجلمعيـــة و�ضركـــة اله�ضبة ال�ضعوديـــة لتنظيم 
املعار�ـــض واملوؤمتـــرات، ويف اإطـــار �ضراكتهمـــا لتطوير 
املعر�ـــض، حر�ضتا علـــى اأن يكون ذلـــك احلدث فر�ضة 
لبث اأجـــواء تناف�ضية متمّيـــزة لتقدمي برامـــج الرعاية 
واخلدمة لالأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة �ضمن اأعلى واأف�ضل 
املعايـــري العامليـــة، وت�ضجيع ال�ضتثمـــار يف كل املجالت 

املهتمة بهذه الفئة.
واأو�ضح م�ضاعد الأمن العام جلمعية الأطفال املعوقن 
ل�ضـــوؤون التاأهيـــل الأ�ضتاذ عبداهلل بـــن حممد الدخيل، 
اأن املعر�ـــض حظـــي مب�ضاركـــة العديد مـــن القطاعات 
احلكوميـــة واخلا�ضـــة، يف مقدمتهـــا وزارات ال�ضـــوؤون 
الجتماعية وال�ضحة والنقل والعمل والثقافة والإعالم، 
واأمانات املناطق، ومدينة امللك فهد الطبية، واملوؤ�ض�ضة 

عوض الغامدي: 
»ضياء« نافذة جديدة للتعرف على أحدث 

االبتكارات لرعاية المعوقين وكبار السن
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العاّمة للتدريب التقني واملهني، بالإ�ضافة اإلى م�ضاركة 
�ضـــركات رائدة حمليـــة واإقليميـــة ودوليـــة متخ�ض�ضة 
يف م�ضتلزمـــات الأ�ضخا�ض ذوي الإعاقـــة ميثلون عددًا 
من الـــدول، منها الإمـــارات وُعمـــان والأردن واإيطاليا 
واأوكرانيا و�ضوي�ضرا واأملانيا والعديد من مراكز التاأهيل 

ومراكز الرتبية اخلا�ضة.

واأعـــرب عبداهلل الدخيل عن اعتزازه مبا لقيه املعر�ض 
مـــن تفاعـــل غـــري م�ضبوق مـــن قطاعات عديـــدة، ومبا 
حظـــى بـــه يوم الفتتـــاح من ح�ضـــور مكثـــف وم�ضاركة 
فاعلة مـــن اجلمهور، م�ضريًا اإلى اأن ذلك يعك�ض و�ضول 
ر�ضالـــة هـــذا امللتقـــى العلمي الإن�ضـــاين اإلـــى املجتمع، 
ووجـــه الدخيـــل �ضكره وتقديـــره اإلى اجلهـــات الراعية 

عبد الله الدخيل :
 تتزايد مشاركات الشركات السعودية 

واإلقليمية والدولية في كل معرض

تجويداستثمار

نجاحات

تطوير

عالمية

لهذا احلدث وال�ضـــركات واملوؤ�ض�ضات امل�ضاركة، معتربًا 
اأن جنـــاح املعر�ض يعك�ض يف املقـــام الأول التطور الذي 
ت�ضهده قطاعات الرعاية ال�ضحية والتاأهيلية ومنظومة 
العربيـــة  اململكـــة  يف  للمعوقـــن  املقدمـــة  اخلدمـــات 
ال�ضعوديـــة، والتـــي ت�ضهـــد �ضنويـــًا نقلة نوعيـــة يلم�ضها 

املهتمون بهذا القطاع.
بـــالل  للمعر�ـــض  التنفيـــذي  املديـــر  اأو�ضـــح  وبـــدوره، 
الربمـــاوي، اأن ور�ـــض العمـــل التي اأقيمـــت على هام�ض 
املعر�ـــض �ضاركـــت فيهـــا: وزارة ال�ضحـــة، وم�ضت�ضفـــى 
امللـــك في�ضـــل التخ�ض�ضـــي، ومركز الأبحـــاث، وعدد 
مـــن اخلرباء املتخ�ض�ضـــن يف جمال الإعاقـــة والعمل 
اخلـــريي والجتماعي، م�ضـــريًا اإلـــى اأن املعر�ض ي�ضم 
منطقـــة مفتوحة خم�ض�ضة لعر�ـــض اأحدث البتكارات 
مـــن الأجهـــزة والو�ضائـــل امل�ضاعـــدة اخلا�ضـــة بـــذوي 
الإعاقة، تتيح من خاللهـــا الفر�ضة للجمعيات الرائدة 
يف جمال الرعاية والتاأهيل لعر�ض مبادراتها وبراجمها 

املبتكرة.
يذكـــر اأن املعر�ض الذي ا�ضتمـــر يومن بداأ باإقامة عدد 
مـــن ور�ض العمـــل املتخ�ض�ضة واملحا�ضـــرات يف جمال 
الإعاقـــة، وحظـــي بح�ضـــور مميـــز من عـــدد كبري من 
ممثلي ال�ضركات العاملية امل�ضاركة من الوليات املتحدة 
الأمريكيـــة، و�ضوي�ضـــرا، واململكـــة املتحـــدة، واأملانيـــا، 
وفرن�ضـــا، وبلجيـــكا. اإلـــى جانـــب ال�ضـــركات وامل�ضانع 
ال�ضعوديـــة العاملـــة يف هـــذا املجـــال، وبيـــوت اخلـــربة 
ومراكز الرعاية املتخ�ض�ضة، واأمانات املناطق؛ لعر�ض 

منظومة اخلدمات املقدمة للمعوقن وكبار ال�ضن.
وزارات:  رئي�ضـــة  باأجنحـــة  املعر�ـــض  �ضـــارك يف  كمـــا 
وال�ضـــوؤون  ال�ضحـــة، والعمـــل والتنميـــة الجتماعيـــة، 
البلديـــة والقرويـــة، والثقافـــة والإعـــالم، اإلـــى جانـــب 
م�ضت�ضفـــى امللـــك في�ضـــل التخ�ض�ضي، ومركـــز امللك 
�ضلمـــان لأبحـــاث الإعاقـــة الذي وفـــر �ضيـــارة جمهزة 
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للفح�ـــض املبكر و�ضارك بجنـــاح رئي�ض باعتبـــاره اأحد 
اأهم ال�ضـــروح البحثية العلميـــة املتخ�ض�ضة يف جمال 

الإعاقة يف العامل العربي.
ي�ضـــاف اإلى ذلك اأن املعر�ض �ضهـــد م�ضاركة ح�ضد من 
كربيات املوؤ�ض�ضـــات املتخ�ض�ضة، وال�ضركات وامل�ضانع 
اإلى جانب جمعيات رعاية ذوي الإعاقة، ومنها: جمعية 
حركّية، وجمعية زمـــزم، اإ�ضافة اإلى الكثري من مراكز 
التاأهيـــل. وتوافرت داخل املعر�ـــض ت�ضهيالت وخدمات 
للمكفوفن، اإ�ضافة اإلى وجـــود ور�ض عمل متخ�ض�ضة، 
وتوفـــري مـــكان خم�ض�ـــض لعر�ـــض املنتجـــات املميزة. 
الإعاقـــة  ذوي  الأ�ضخا�ـــض  املعرو�ضـــات  وا�ضتهدفـــت 
واأ�ضرهـــم، وامل�ضّنن واأ�ضرهم، وجمموعـــات امل�ضاعدة 
على اختالف اأنواعها، واخت�ضا�ضي وممار�ضي عمليات 
التاأهيـــل، وُم�ضّنعـــي ومزّودي وجتـــار وموزعي معدات 
التاأهيل، والعاملن يف امل�ضت�ضفيـــات والعيادات الطبّية 
ومراكـــز الرعايـــة والتاأهيـــل، ومهند�ضـــي وم�ضممـــي 
املحيـــط احليـــوي املالئـــم لالأ�ضخا�ـــض ذوي الإعاقة، 
ومـــزودي اخلدمـــات الأ�ضا�ضيـــة، ومنظمـــي ال�ضياحـــة 
لالأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة، واأ�ضحاب ومن�ضوبي امل�ضاريع 
واملراكـــز التاأهيليـــة، و�ضارك فيه الكثري مـــن اأ�ضحاب 

احلرف واملهن املختلفة من املعوقن.

كمـــا وفر املعر�ض م�ضـــارات للو�ضول ال�ضامـــل واأجهزة 
نـــداء �ضوتيـــة للمكفوفـــن و�ضعـــاف الب�ضـــر كخدمـــة 
اإ�ضافية لهم؛ للتعـــرف على ما يوجد باملعر�ض و�ضمان 

�ضالمة و�ضهولة تنقلهم داخل املعر�ض.  
 هـــذا وكانـــت الـــدورات ال�ضابقـــة قد حظيـــت بح�ضور 

وتفاعـــل مميـــز مـــن اجلمهـــور واجلهـــات العاملـــة يف 
جمـــال رعايـــة ذوي الإعاقـــة، كمـــا �ضهـــدت الفعاليات 
م�ضاركـــة نخبـــة مـــن املتخ�ض�ضـــن األقـــوا حما�ضرات 
وقدموا �ضروحًا حول اأحـــدث و�ضائل التاأهيل والأجهزة 

امل�ضاعدة.
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�سارك��ت يف املعر���س الكثري من اجله��ات واملوؤ�س�سات العامة واخلا�س��ة، اإ�سافة اإلى الأفراد.. وكان��ت ل� »اخلطوة« هذه 

اجلول��ة يف الأجنحة امل�سارك��ة اطلعت خاللها على اأحدث الأجه��زة والو�سائل امل�ساعدة وبرام��ج الرعاية والتاأهيل 

الت��ي عر�سته��ا ال�سركات واملوؤ�س�سات وال��وزارات واجلمعيات، وق��دم م�سوؤولو الأجنحة �سرحًا ح��ول تلك التجهيزات 

والبتكارات واآليات ال�ستفادة منها، كما التقت بعدد من املعوقن، وكانت هذه اللقاءات ال�سريعة..

متميزًا 
في أروقة » ضياء 3 «

شهد حضورًا 
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أمانة الرياض.. مع 
المعوقين

اأمــانــة  ــارزة يف املعر�ض ركــن  ــب ال الأركــــان  ومــن 
تقدمي  اإلـــى  خــاللــه  مــن  ت�ضعى  الــتــي  الــريــا�ــض 
تقدمها  الــتــي  اخلــدمــات  حــول  وافــيــة  معلومات 
وي�ضتكمل  اخلا�ضة.  الحتياجات  لــذوي  الأمــانــة 
الأ�ضتاذ �ضعود ال�ضهري مدير عام الإدارة العامة 
اأمــانــة  »اإن  ــاًل:  ــائ ق الــريــا�ــض  بــاأمــانــة  للحدائق 
من  م�ضتوى  اأعلى  اإلــى  للو�ضول  تطمح  الريا�ض 
اخلدمات لأ�ضحاب اخلدمات اخلا�ضة، �ضواء من 
لتقدمي  العالقة  ذات  اجلمعيات  م�ضاندة  خالل 
حيث  لــالأفــراد؛  اأو  امل�ضتهدفة  للفئات  خدماتها 
لتقدمي  ال�ضفا  بحي  املــروة  مركز  الأمانة  اأقامت 
لذوي  والثقافية  الريا�ضية  الأن�ضطة  من  الكثري 
الرائدة  املراكز  من  وهو  اخلا�ضة،  الحتياجات 
يف هذا املجال، وي�ضهد اإقباًل كبريًا من اأ�ضحاب 

الحتياجات اخلا�ضة.
وي�ضيف �ضعود ال�ضهري: »اإن اأمانة الريا�ض تقوم 
اخلدمات  يف  ات�ضاعًا  اأكــرث  مركز  باإن�ضاء  حاليًا 
والأنــ�ــضــطــة يف حــي احلـــمـــراء بــالــريــا�ــض، وهــو 
الكثري  ويوفر  للن�ضاء،  واآخر  للرجال  ق�ضمًا  ي�ضم 
والثقافية  الريا�ضية  واخلــدمــات  الأن�ضطة  مــن 

تقنيات األحوال المدنية
اإدارة  جناح  كان  �ضياء  معر�ض  يف  الأجنحة  اأبرز  من 
اأحدث  عر�ضت  التي  الداخلية  املدنية بوزارة  الأحوال 
اخلا�ضة  الإجـــراءات  جميع  اإنهاء  يف  الإدارة  تقنيات 

للمواطنن  الأحــوال  وبطاقات  الأ�ضرة  �ضجل  باإ�ضدار 
وغري ذلك.

الر�ضمي  املتحدث  اجلا�ضر  حممد  الأ�ضتاذ  ويعرفنا 
لالأحوال املدنية، ب�ضيارة الأحوال املجهزة بكل التقنيات 
اأن  مو�ضحًا  مبا�ضرة،  ال�ضناعية  بالأقمار  املو�ضولة 

الرؤية بالرسم
احلمود«  »نــورة  جناح  كــان  املعر�ض  اأجنحة  اأهــم  من 
الفنانة واملبدعة التي تر�ضم باأحا�ضي�ضها؛ فهي كفيفة، 
مبدعة،  لوحات  وتر�ضم  الألـــوان  بحروف  تــرى  ولكن 
اإنها  نــورة  وتقول  اللوحات،  اأجمل  باحلروف  وت�ضكل 
يومها  من  واإنها  �ضنوات،  ت�ضع  منذ  موهبتها  اكت�ضفت 
مل تتوقف عن الر�ضم والت�ضكيل، بل اإن الر�ضم حفزها 
الثانوية،  املرحلة  يف  اإنها  اإذ  درا�ضتها؛  ا�ضتكمال  على 

وتاأمل اأن تتمكن من اللتحاق باجلامعة اإن �ضاء اهلل.
املعار�ض، كما  الكثري من  �ضاركت يف  اإنها  نورة  وتقول 
واإن  مبدعة،  بلوحات  امل�ضابقات  من  عــدد  يف  فــازت 
على  لوحاتها  لعر�ض  الفر�ضة  لها  اأتــاح  املعر�ض  هذا 
اجلمهور الذي تردد على جناحها خالل اأيام املعر�ض.

ال�ضن  اإلى كبار  الو�ضول  ال�ضيارات هدفها  »هذه 
اأو  اأو اجلــامــعــات  واملــعــوقــن، �ــضــواء يف املــنــازل 
اإ�ضدار  عليهم  ني�ضر  حتى  احلكومية؛  اجلهات 

خمتلف معامالتهم دون اأية معاناة«.
»والأحـــوال  قــائــاًل:  اجلا�ضر  الأ�ــضــتــاذ  وي�ضيف 
اأي�ضًا جهازًا عبارة عن حقيبة تت�ضمن كل  توفر 
ل�ضتخدامها  وذلك  بال�ضيارة  املوجودة  الأجهزة 
اأو  ال�ضن  كبار  قدرة  املنازل يف حال عدم  داخل 
التحرك  على  اخلا�ضة  الحتياجات  اأ�ضحاب 
الب�ضمة  على  احلــ�ــضــول  ميكن  حيث  متــامــًا، 
ال�ضرير.. وهذه  نائم على  وال�ضخ�ض  والت�ضوير 
ويكفي  »تقدي«،  خدمة  خالل  من  تتم  اخلدمة 
الدخول على موقع الوزارة والت�ضجيل ويتم تقدمي 
املعلومات للحالة، وخالل 48 �ضاعة يتم التوا�ضل 
اإدارة الأحوال تقدم  اأن  وتقدمي اخلدمة«، مبينا 
لتقدمي  والبكم  ال�ضم  لفئة  »ا�ضر«  خدمة  اأي�ضًا 
الإدارة  من�ضوبي  خـــالل  مــن  لــهــم  اخلـــدمـــات 

املدربن بلغة الإ�ضارة.

اإلى  الــدوام  على  ت�ضعى  الريا�ض  واأمانة  والرتفيهية، 
اخلا�ضة؛  الحــتــيــاجــات  لأ�ــضــحــاب  خدماتها  تطوير 

امتدادًا لرعاية الدولة لهذه الفئة الغالية باملجتمع«.
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المصنع اإلنساني 
األول

الثبيتى  ــور حمــمــد  ــدكــت ال قـــال  بــالــغــة  بــ�ــضــعــادة 
اأكــون  اأن  »ي�ضرفنى  الــطــوارئ:  طب  اخت�ضا�ضي 
املتحركة  للكرا�ضي  �ضعودي  م�ضنع  اأول  �ضاحب 
م�ضنع  و�ضميته  للمعوقن.  امل�ضاعدة  والو�ضائل 
-رحمها  والــدتــي  با�ضم  تيمنا  الــطــبــي؛  خــامتــة 
اأنها  اإلى  اإ�ضافة  املر�ض،  من  تعانى  وكانت  اهلل- 
للو�ضول  ال�ضيارة  اإلــى  نقلها  وكــان  معوقة،  كانت 
ذلك  ومنذ  الكبرية.  امل�ضكالت  من  للم�ضت�ضفى 
الوقت �ضعيت اإلى اإن�ضاء م�ضنع للكرا�ضي املتحركة 
التي  تلك  من  بدًل  املقايي�ض  املوا�ضفات  مبختلف 
يتم ا�ضتريادها، وو�ضلت اإلى نحو 186 األف كر�ضي 

�ضنويًا من ال�ضن فقط«.
ووجه الدكتور الثبيتي التحية اإلى جمعية الأطفال 
»لقد  قائاًل:  للمعر�ض  املنظمة  وال�ضركة  املعوقن 
املعارف  مــن  الكثري  للقاء  فر�ضة  املعر�ض  كــان 
اأوؤكد اأن هناك  من الإخوة املعوقن، واأ�ضتطيع اأن 
هي  املعوقن  الأطــفــال  جمعية  اأن  على  اإجماعًا 
اململكة،  يف  الإعــاقــة  لق�ضية  الأولـــى  احلا�ضنة 
بخطوات  اجلميع  ت�ضبق  متميزة  رائدة  وموؤ�ض�ضة 
وتتبنى مبادرات راقية تالم�ض احتياجات املعوقن 
راية  حمل  يف  الكثريين  عن  تنوب  اإنها  وذويهم. 
ال�ضكر  كل  زمالئي  ومن  مني  لهم  الق�ضية.  هذه 
يقدمونه  ما  على  خريًا  اهلل  وجزاهم  والعرفان، 

لالآلف من الأطفال املعوقن �ضنويًا«.

الخطوة األولى للتوعية
الأولى  اخلطوة  فريق  جاء  الكويت  دولة  ال�ضقيقة  من 
اتخاذ  ب�ضرورة  التوعية  اإلــى  يهدف  الــذي  التطوعي 
العامة.  اأجل ال�ضحة  الأولى يف كل �ضيء من  اخلطوة 
»اإن  الفريق:  رئي�ض  نائب  اللهو  منى  الأ�ضتاذة  وتقول 
امل�ضاركة  و�ضبق  اململكة،  يف  للفريق  م�ضاركة  اأول  هذه 
دبي،  يف  اخلا�ضة  الحتياجات  لأ�ضحاب  معر�ض  يف 
اخلطوة  يخطوا  اأن  على  النا�ض  ت�ضجيع  هو  وهدفنا 
خماطر  على  والتعرف  املبكر،  الفح�ض  نحو  الأولــى 
ذوي  م�ضاعدة  واأيــ�ــضــًا  جتنبها،  وكيفية  الأمــرا�ــض 

الحياجات اخلا�ضة«.
تطوعية،  اأعماًل  يقدم  الفريق  »اإن  اللهو:  منى  وتقول 
دون رعاية، حيث يتم الإنفاق من املتطوعن اأنف�ضهم، 
الكويتية  ال�ضحة  وزارة  من  دعم  على  نح�ضل  ولكن 
من  عــدد  هناك  وكــذلــك  املطبوعات،  بع�ض  بتقدمي 

همسات.. لمساعدة المعوقين قانونيًا
التقت »اخلطوة« يف املعر�ض بفتيات يف عمر الزهور ل تزال بع�ضهن يف مرحلة الدرا�ضة اجلامعية، ومنهن 
من تخرجن، ي�ضعن اإلى تعريف املعوقن بحقوقهم القانونية، ودعمهم يف احل�ضول على امل�ضاعدة القانونية 
»اإن »هم�ضات قانونية لذوى الحتياجات اخلا�ضة« مبادرة  املنا�ضبة. ويف ذلك تقول الطالبة ب�ضمة املفلح: 
للتعريف  القانونية  املعلومات  بتقدمي  �ضواء  اخلا�ضة،  الحتياجات  لأ�ضحاب  القانونية  امل�ضاندة  لتقدمي 
بحقوقهم اأو م�ضاعدتهم يف رفع الق�ضايا اأمام املحاكم املخت�ضة، وذلك بالتعاون مع عدد من كبار املحامن 

واملحاميات وامل�ضت�ضارين القانونين واأ�ضاتذة القانون باجلامعة«.
وت�ضيف اإ�ضراء ج�ضتينية )حما�ضبة( اأن املبادرة هدفها تعريف املعوقن بحقوقهم، وكذلك تعريف املجتمع 
بحقوق اأ�ضحاب الحتياجات اخلا�ضة، بالإ�ضافة اإلى تبني ق�ضاياهم والرتافع عنهم تطوعيًا، م�ضرية اإلى 
اأن »موؤ�ض�ضة املبادرة هي نعمة ج�ضتينية بكلية القانون يف جامعة الأمري �ضلطان، ومبادرة هم�ضات قانونية 
�ضت�ضدر كتابن اأحدهما بلغة برايل حول كل حقوق املعوقن القانونية«، مو�ضحة اأن الزمالء الذين �ضاركوا 
يف تاأ�ضي�ض مبادرة »هم�ضات قانونية لذوي الحتياجات اخلا�ضة« ا�ضتناروا باآراء ال�ضيدة �ضهام ج�ضتينية، 

وهي اأول من تبنت فكرة تنظيم الزواج اجلماعي لذوي الحتياجات اخلا�ضة.
HamasatQanunyah@ هي:  قانونية«  »هم�ضات  مع  الإلكرتونية  التوا�ضل  عناوين  اأن  يذكر 
hamasat_qanuny ضناب �ضات� / HamasatQanunyah تويرت / outlook.sa

التوعية، وتنظيم  الأطباء امل�ضاركن مع الفريق لتقدمي 
ور�ض عمل للفئات امل�ضتهدفة«، م�ضرية اإلى اأن »املعر�ض 
اململكة  يف  الأ�ضقاء  مع  للتوا�ضل  للفريق  فر�ضة  كــان 

العربية ال�ضعودية«.
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الليزر لعالج اآلالم
العالج  ومنها مركز  التاأهيل،  �ضوؤون  املتخ�ض�ضة يف  واجلهات  املوؤ�ض�ضات  الكثري من  املعر�ض  �ضاركت يف 
املتكامل للعالج الطبيعي والطبي ال�ضامل، ويف ذلك يقول ثائر الأطر�ض اخت�ضا�ضي عالج طبيعي وتاأهيل 
تقدمي  على  املتخ�ض�ضن  ت�ضاعد  الآن  اأ�ضبحت  و�ضائلها  احلديثة مبختلف  التقنيات  »اإن  باملركز:  حركي 
اخلدمات  من  منظومة  يقدم  الإطــار  هذا  يف  واملركز  اخلا�ضة  الحتياجات  لــذوي  طبية  خدمة  اأف�ضل 

العالجية والتاأهيلية لالأطفال والكبار، وخ�ضو�ضًا اإعادة تاأهيل املري�ض ملا قبل الإ�ضابة«.
واأ�ضار اإلى اأن »هناك الكثري من التقنيات اجلديدة مثل العالج بالليزر الذي يتمكن من الو�ضول اإلى اأبعد 
نقطة كم�ضدر لالآلم يف ج�ضم الإن�ضان وي�ضاعد يف عملية ت�ضريع ال�ضفاء باإذن اهلل«، مبينًا اأهمية املعر�ض 
توا�ضل  اإلى  اإ�ضافة  ذلك،  يف  العالجات  باأحدث  وتعريفهم  اخلا�ضة  الحتياجات  ذوى  مع  التوا�ضل  يف 

ال�ضركات واملراكز املتخ�ض�ضة بع�ضها مع بع�ض، وهو ما يفيد املعوقن واأ�ضرهم يف النهاية.

أعينونا نعينكم
»اأعينونا  و�ضدق:  بعفوية  ال�ضهيل  خالد  �ضليمان  قال 
نعينكم«، مو�ضحًا: »اإنني من اأبناء اجلمعية، وكربت 
وحاليا  �ضنوات.  اأربــع  لنحو  وتعلمت  وعوجلت  فيها، 
للتجارة  الــوعــالن  جمموعة  يف  فــايــزر«  »�ضوبر  ــا  اأن
احلياة  على  اجلمعية  اأعانتنا  ومثلما  ــداى«.  »هــون
باأي  فنحن على ا�ضتعداد مل�ضاعدتها على ال�ضتمرار 
�ضيء ميكن اأن نقدمه لها، �ضواء من جهود تطوعية اأو 

حتى على امل�ضتوى املعنوي«.
اأحد  باملنا�ضبة  وهــو  ال�ضهيل،  خالد  �ضليمان  وعــرب 
ــــذوي الحــتــيــاجــات  ــعــودى ل ــ�ــض اأبـــطـــال الحتـــــاد ال
باإقامة  �ضعادته  عــن  ــقــوى،  ال ــعــاب  األ يف  اخلــا�ــضــة 
الإعاقة،  ذوي  مل�ضتلزمات  الدويل  ال�ضعودي  املعر�ض 
املعر�ض  اإنه خالل جتوله يف ردهات  �ضليمان  ويقول 
الإن�ضاين  التجمع  هذا  اأهمية  على  قرب  عن  تعرف 
املعر�ض  تطوير  ا�ضتمرار  اإلــى  داعيًا  والقت�ضادي، 
ال�ضتفادة  ميكن  حتى  الأجنحة  معرو�ضات  وزيــادة 

منه ب�ضكل اأكرب.

الجهاز »األمل« لضعاف البصر
من اأحدث اأجهزة املعر�ض، والذي لقي اإقباًل كبريًا من 
 LCD عدد كبري من الزائرين جهاز مزود بكامريا 
وكما يقول حممد �ضامل من �ضركة الناطق: »اإنه اجلهاز 
ي�ضاعد  وهو  اخلليج،  ودول  اململكة  يف  نوعه  من  الأول 
الأ�ضياء  وروؤيــة  القراءة  على  ال�ضديد  الب�ضر  �ضعاف 
من كامريا ح�ضا�ضة مو�ضولة بجهاز كمبيوتر؛ وبالتايل 
وغري  ال�ضور،  روؤية  وكذلك  الكتابة،  اأو  القراءة  ميكن 
اإنه  اإذ  جــدًا؛  مهم  »املعر�ض  اأن  �ضامل  ويوؤكد  ذلــك«. 
اخلا�ضة  احلاجات  واأ�ضحاب  املعوقن  لتعريف  فر�ضة 
تي�ضري  يف  ت�ضاعدهم  اأن  ميكن  التي  التقنيات  باأحدث 

وت�ضهيل حياتهم اليومية«.
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�سه��دت مراك��ز اجلمعي��ة احتف��االت مو�سعة يف خمتل��ف مناطق 

اململك��ة بتخري��ج دفع��ات من ط��اب اجلمعي��ة الذي��ن ا�ستكملوا 

براجمه��م العاجي��ة والتعليمي��ة والتاأهيلي��ة، وذل��ك متهي��دًا 

لدجمهم يف الكثري من مدار�س التعليم العام واملعاهد الفكرية..

احتفاالت
تخريج عشرات األطفال
 من مراكز الجمعية
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مركز االأمري �سلطان بن عبدالعزيز لرعاية 
 27 بتخري��ج  يحتف��ل  املعوق��ن  االأطف��ال 

طالبًا وطالبة
احتفـــل مركـــز االمري �ضلطـــان بن عبدالعزيـــز لرعاية 
االأطفـــال املعوقني باملدينـــة املنورة بتخريـــج 27 طالبًا 
وطالبة مـــن اأطفال املركـــز، بعد اأن اأكملـــوا كل برامج 
الرعاية والتاأهيل التـــي متكنهم من االلتحاق مبدار�س 

التعليم العام.
ورعى حفـــل هذا العام ال�ضيخ حممـــود بن عمر خمري 
ع�ضـــو اجلمعيـــة واأحد داعمـــي املركز املميزيـــن، وبداأ 
احلفـــل باآيات من الذكر احلكيـــم تالها الطالب �ضعيد 
العبديل من اأطفـــال املركز ثم األقى مدير املركز هيثم 
م�ضلـــم عثمان كلمـــة ترحيبيـــة األقى فيهـــا ال�ضوء على 
الربامـــج التعليميـــة والرتبويـــة التي تقدمهـــا اجلمعية 

لطالبها خالل مراحـــل التعليم ب�ضقيه العام والفكري، 
كمـــا اأ�ضاد مديـــر املركز مبجموعة املعلمـــات القائمات 
علـــى برامـــج تعليـــم االأطفـــال، وجلهن مـــن املواطنات 
املتخ�ض�ضـــات يف برامج الرتبية اخلا�ضة ممن يحملن 

موؤهالت علمية يف نف�س التخ�ض�س.
و�ضـــارك يف فعاليـــات احلفـــل جمموعـــة مـــن اأع�ضـــاء 
اجلمعيـــة، ورجـــال االأعمال يف املدينة املنـــورة، واأولياء 

اأمور االأطفال املعوقني.
ويف نهايـــة احلفل انتظم اخلريجـــون يف م�ضرية برفقة 
اأوليـــاء اأمورهم وت�ضلمـــوا �ضهادات التخـــرج من راعي 
احلفـــل ووزعـــت عليهم الهدايـــا اخلا�ضة؛ ممـــا اأدخل 

البهجة يف نفو�س االأطفال وذويهم.
هـــذا، وقد حظيت املنا�ضبـــة مببادرتي دعم من كل من 
ال�ضيخ حممود عمـــر خمري الذي تربع مببلغ مائة األف 

ل�ضالـــح  ريـــال 
ورجـــل  اجلمعيـــة، 

حممد  كمـــال  االعمال 
ح�ضـــني عثمان الـــذي تربع 

مببلغ خم�ضني األف ريال.
الريا���س  جن��وب  مرك��ز 

بتخري��ج  الدفعة يحتف��ل 
الرابعة من اأطفاله

رعـــت �ضاحبة ال�ضمو امللكـــي االأمرية نوف بنت فهد بن 
نا�ضر بن عبدالعزيـــز، موؤخرًا، تخريج الدفعة الرابعة 
لـ20 طفاًل وطفلة من مركز اجلمعية بجنوب الريا�س، 
بح�ضور م�ضرفات وع�ضوات اجلمعية واملهتمات بالعمل 

اخلريي واالإن�ضاين، وذلك يف مقر اجلمعية.
وبـــداأ احلفل بتالوة اآيات من القراآن الكرمي، ثم اأكدت 
�ضمو راعية احلفل يف كلمتها اهتمام احلكومة الر�ضيدة 
باأبنائهـــا مـــن ذوي االحتياجـــات اخلا�ضـــة وحر�ضهـــا 
علـــى توفـــري الرعاية الكاملـــة لهم وتلبيـــة م�ضاحلهم 
واإدماجهـــم باملجتمع؛ ليكونوا مواطنني فاعلني، معربة 
عـــن �ضعادتهـــا مب�ضاركـــة االأمهـــات يف حفـــل تخريـــج 
اأبنائهن ليكملوا م�ضوار بقية حياتهم، وقد تاأ�ض�ضوا 
على اأيـــدي بنات الوطـــن يف اجلمعية، موجهة 
�ضكرها اإلـــى �ضاحب ال�ضمـــو امللكي االأمري 
�ضلطـــان بـــن �ضلمـــان بـــن عبدالعزيز 
رئي�س جمل�ـــس اإدارة اجلمعية على 

الرياضمركز

المدينةمركز
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رعايته ودعمه وحر�ضه على تي�ضري ظروفهم احلياتية، 
وال�ضكـــر ملدير اجلمعية وجميـــع القائمني عليها. اإثرها 
�ضاهـــد احل�ضور فيلمـــًا عن اإجنـــازات اأطفال اجلمعية 

خالل العام اجلاري.
بعـــد ذلك األقت ع�ضو جمل�س اإدارة باجلمعية الدكتورة 

ماجـــدة بي�ضار كلمة اأو�ضحت فيهـــا اأن اجلمعية حتتفل 
كل عـــام يف ختـــام اأن�ضطتها ال�ضنويـــة بتخريج اأطفالها 
الذيـــن ق�ضـــوا اأجمـــل االأيـــام فيهـــا واكت�ضبـــوا خاللها 
القـــدرة علـــى االندمـــاج يف املجتمع من خـــالل برامج 
التاأهيل املتخ�ض�ضة واملكثفة )فئات االإعاقة اجل�ضدية 

والعقليـــة(؛ 
ليتحقـــق 

احل�ضور  لهـــم 
ل  لفعـــا ا

يف  �ـــس كاأقرانهـــم  ر ا مد
التعليـــم العـــام، م�ضتعر�ضـــة بع�س اخلدمـــات الطبية 
والتعليميـــة التي تقدمهـــا اجلمعية الأطفالهـــا، موجهة 
ال�ضكر اإلـــى اجلميع، واإلى املتطوعـــات، داعية للجميع 

بالتوفيق وال�ضداد.
ثـــم اأن�ضـــد جمموعة مـــن االأطفـــال )غنيـــت لبالدي( 
و)االألـــوان(، وبعدهـــا األقـــت اإحـــدى االأمهـــات كلمـــة 
�ضكرت فيها اجلمعية، ويف اخلتام كرمت راعية احلفل 
االأمهـــات املثاليـــات بـــدروع �ضكـــر، و�ضلمـــت االأطفـــال 
�ضهـــادات التخرج، كما ت�ضلمت �ضموهـــا درعًا تقديريًا 

من اجلمعية لرعايتها ودعمها.
مرك��ز املل��ك �سلم��ان يف حائ��ل يحتف��ل 

ج 10 اأطفال بتخرُّ
نظـــم مركز امللـــك �ضلمـــان لرعايـــة االأطفال 
املعوقـــني يف منطقـــة حائـــل حفـــل التخـــرج 
الأطفـــال املركـــز نهايـــة العـــام الدرا�ضـــي 

مركز
الرس
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1437هــــ البالغ عددهم ع�ضـــرة اأطفال، وذلك بح�ضور 
امل�ضرفـــة العامـــة على كليـــات البنـــات يف جامعة حائل 
الدكتـــورة حنـــان اآل عامـــر ووكيلة كلية العلـــوم للبنات 
يف جامعـــة حائـــل الدكتـــورة �ضرييـــن ال�ضومـــر، وعدد 
مـــن ع�ضـــوات اجلمعيـــة العمومية يف املركـــز، واأمهات 

االأطفال، وعدد من ال�ضيوف.
وا�ضتمـــل احلفـــل علـــى عـــدد مـــن الفقـــرات الثقافيـــة 
والرتفيهيـــة والتوعوية، كما ت�ضمـــن تكرمي اخلريجني 
واخلريجـــات مـــن االأطفـــال املعوقني يف املركـــز الذين 
�ضيتـــم دجمهم يف مدار�س التعليم العام، كما مت تكرمي 
املعلمات يف املركز نظـــري جهودهن يف تعليم االأطفال، 
واختتـــم احلفل مب�ضـــرية اخلريجني وتقـــدمي �ضهادات 

التخرج.
واأ�ضـــادت احلا�ضرات مبـــا يقدمه املركـــز من خدمات 
واإمكانات وجتهيزات متطورة باإدارة كوادر متخ�ض�ضة 
يف جمـــال تعليم وتاأهيل وعـــالج االأطفال املعوقني، كما 
اأثنت احلا�ضرات على جهود القائمني على املركز وعلى 
جمعيـــة االأطفـــال املعوقـــني بوجه عـــام، ويف مقدمتهم 
�ضاحب ال�ضمو امللكي االأمـــري �ضلطان بن �ضلمان رئي�س 
جمل�ـــس االإدارة، نظـــري ما توفره اجلمعيـــة يف خمتلف 
مراكزها الع�ضرة املنت�ضرة يف اأنحاء اململكة من اأعمال 
جليلة وخدمـــات اإن�ضانية ملمو�ضة ومثمـــرة اأ�ضهمت يف 

الدعم واالهتمام والعناية بهذه الفئة الغالية.
االأطف��ال املعوق��ون يف مرك��ز ع�س��ري ينهون 

عامهم الدرا�سي بتفوق 
اختتـــم مركز اجلمعيـــة يف ع�ضـــري اأن�ضطتـــه التعليمية 
لالأطفـــال املعوقـــني للعام احلايل يف كرنفـــال احتفايل 
اأعده الق�ضم التعليمي بهذه املنا�ضبة، وح�ضره عدد من 
م�ضوؤوالت مركـــز التاأهيل ال�ضامـــل، والرتبية الفكرية، 
والرتبيـــة اخلا�ضـــة، اإ�ضافـــة اإلـــى من�ضوبـــات املركـــز، 

واأمهات الطالب والطالبات. 
وت�ضمـــن احلفل الكثري من الفقرات املتنوعة، والهدايا 
واجلوائـــز. كمـــا ا�ضتمل علـــى تكرمي الطلبـــة الذين مت 
دجمهم يف مدار�س التعليم العام من خالل التعاون مع 

اإدارة الرتبية اخلا�ضة والتعليم باملنطقة.
من جهتـــه قال مدير مركـــز اجلمعية بع�ضـــري الدكتور 
�ضالـــح بن نا�ضر احلمـــادي: »اأتوجه نيابـــًة عن اأطفال 
ومن�ضوبي املركـــز بال�ضكر اجلزيل اإلـــى �ضاحب ال�ضمو 
امللكـــي االأمـــري في�ضل بن خالـــد بـــن عبدالعزيز اأمري 
منطقـــة ع�ضري علـــى اهتمام �ضمـــوه ومتابعتـــه الدائمة 
للمركـــز واأن�ضطتـــه، وهـــا نحـــن اليـــوم نقطـــف 
ح�ضـــاد العـــام ونختتـــم االأن�ضطـــة التعلمية 

باملركز«.
و�ضكـــر احلمادي يف ختـــام حديثه كل 
مـــن �ضاهـــم مع املركـــز يف اإجناح 
هذا العام مـــن تعليم االأطفال 
مـــع  ودجمهـــم  املعوقـــني، 
االأ�ضحـــاء  اأقرانهـــم 

التعليـــم  مدار�ـــس  يف 
العام. 

ودع  املركـــز  اأن  يذكـــر 
مـــن موؤخـــرًا اأحد ع�ضـــر طالبًا 

طالبه اإثر دجمهم يف مدار�س التعليم العام ابتداًء من 
العام املقبل باإذن اهلل.

مركز املل��ك فهد لاأطف��ال املعوقن يحتفل 
بتخريج الدفعة ال�34

احتفـــل مركـــز امللك فهـــد لالأطفـــال املعوقـــني موؤخرًا 
بتخريـــج الدفعة الــــ34 من طالبه الذيـــن بلغ عددهم 
هـــذا العام )33( طالبًا وطالبـــة، منهم )22( خريجًا 
براجمهـــم  ا�ضتكمـــال  بعـــد  وذلـــك  و)11( خريجـــة، 
التعليميـــة والعالجيـــة والتاأهيليـــة، حيـــث مت تكرميهم 
وت�ضليـــم ال�ضهادات واجلوائـــز التذكارية لهم، يف حفل 

�ضاركت فيه االأمهات وامل�ضوؤوالت باجلمعية.
وقالت مديـــرة الق�ضم التعليمي باملركـــز االأ�ضتاذة مها 
درديـــر: »اإن حفل تخريج اأبناء املركـــز هذا العام كان 
على �ضرف ال�ضيدة منرية بنت علي بن حمد الدريوي�س 
والدة رجل االأعمال االأ�ضتاذ حمود بن عبداهلل الذييب. 
و�ضهد احلفل تكرمي �ضبع اأمهات الأطفال التدخل املبكر 
علـــى جهودهن املبذولة يف تطـــور اأطفالهن، واحلر�س 
على املتابعة الدائمـــة لهم«، مبينة اأن »االأمهات الالتي 
مت تكرميهن متيزن خالل العام الدرا�ضي بالتفاعل مع 

برامج التعليم والتاأهيل التي يقدمها املركز«. 
واأو�ضحـــت مهـــا درديـــر اأنـــه »مت م�ضاركـــة الكثري من 
اجلهـــات التـــي �ضاهمـــت يف اإ�ضفاء البهجـــة وال�ضعادة 
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يف نفو�ـــس اأطفـــال املركـــز، منهـــا طالبـــات اجلامعـــة 
العربيـــة املفتوحة، وطالبات جامعـــة االأمرية نورة بنت 
عبدالرحمن، وطالبات مدار�ـــس العلم العاملية، وفرقة 
و�ضركـــة  احلكـــري،  وجمموعـــة  لالأطفـــال،   )N.G(
هريف، ور�ضـــات �ضكر، وخمابز وحلويات دانة االأرياف، 
البـــاز لتنظيـــم  ومركـــز �ضـــارع االأن�ضطـــة، وموؤ�ض�ضـــة 
املعار�س واملوؤمتـــرات، واأرامكو ال�ضعوديـــة«، موؤكدة اأن 
تخـــرج االأطفال هو ثمار عام كامل من اجلهد املخل�س 

مت اإحلاقهـــم مبدار�ـــس الرتبيـــة الفكرية، وهـــم: مازن 
احلربـــي، مازن عقيلـــي، �ضهد املولد، �ضعـــود القر�ضي، 
رهـــف ال�ضفياين، خلـــود احلجاجي، و�ضبعـــة اأطفال يف 
مدار�ـــس التعليم العـــام، وهم: عبدالرحمـــن ال�ضلمي، 
زايـــد احلتري�ضـــي، رحمـــة ح�ضـــني احلارثـــي، حممود 
عمر حممود، عبداهلل الربيعـــي، رعد القر�ضي، الدانة 

القماين، بتال املطرقي.
مرك��ز اجلمعية بالباحة يحتف��ي باأطفاله 

اخلريجن
و�ضـــط بهجة اأطفـــال مركـــز اجلمعية بالباحـــة احتفل 
املركـــز بعدد مـــن اأبنائـــه اخلريجـــني، وذلك بعـــد اأن 
ا�ضتكملوا براجمهـــم العالجية والتعليميـــة والتاأهيلية، 

بح�ضــور م�ضوؤوالت املركز واأمهات االأطفال املعوقني.
هذا، وت�ضمـــن االحتفال الكثري من الفقـــرات املتنوعة 
الثقافيـــة والرتفيهيـــة، اإ�ضافة اإلى توزيـــع الهدايا على 
االأطفـــال، حيـــث اأعـــرب اأوليـــاء اأمـــور االأطفـــال عـــن 
اإعجابهـــم باحتفـــال املركـــز باأبنائهـــم، وحر�ضه على 
تنظيم هـــذه االحتفالية التي ت�ضاهـــم يف دمج االأطفال 

باملجتمع وتعزز ثقتهم باأنف�ضهم.
مرك��ز اجلمعية باجلوف واحتفالية مميزة 

باخلريجن

مركز
الباحة

مركز
جنوب 
الرياض

والتفاين من من�ضوبي املركز وجمعية االأطفال املعوقني 
لدعم وم�ضاعدة االأطفـــال على جتاوز اإعاقتهم، وذلك 

بالتعاون مع االأ�ضرة واالأمهات.
مركز مك��ة املكرمة يحتفل بتخري��ج الدفعة ال�18 

من االأطفال املعوقن
احتفل مركـــز اجلمعية مبكة املكرمة موؤخـــرًا بتخـريج 
الدفعـــــــة الــــ18 مـــن االأطفـــال املعوقني الذيـــن اأكملوا 
براجمهـــم العالجيـــة والتعليميـــة والتاأهيليـــة، وذلـــك 
بح�ضـــــور اأمهات االأطفال ومن�ضوبـــات املركز و�ضيدات 

املجتمع وع�ضوات اجلمعية. 
�ضرحـــت بذلـــك االأ�ضتـــاذة �ضـــالف حجـــازي مديـــرة 
املركـــز، واأ�ضافـــت: »اإن احلفـــل بـــداأ بال�ضـــالم امللكي 
ال�ضعـــودي، ثم تـــالوة اآيات من الذكـــر احلكيم للطفلة 
ريفـــان الزهـــراين، ثـــم األقت كلمـــة اجلمعيـــة مديرة 
الق�ضـــم التعليمي االأ�ضتـــاذة �ضلوى ال�ضربينـــي رحبتها 
فيهـــا باالأمهـــات واحل�ضـــور الذيـــن �ضاركـــوا االأطفال 
فرحتهـــم بالتخـــرج، واندماجهم باملجتمـــع التعليمي«، 
معربة عن �ضكرها للداعمـــني للجمعية، ولكل من�ضوبي 

اجلمعية على جهودهم على مدى العام.
جديـــر بالذكـــر اأن عـــدد االأطفـــال الناجحني 
واملتخرجني لهـــذا العام 1437هـ بلغ )61( 
طفـــاًل وطفلة، فيمـــا بلغ عـــدد االأطفال 
الذيـــن مت دجمهم مبدار�ـــس التعليم 
العـــام - الرتبيـــة الفكريـــة )14( 
و9  بنـــات   5( وطفلـــة  طفـــاًل 
اأطفال  اأوالد(، منهـــم �ضتـــة 
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ال �ضـــك اأن االحتفـــال بطفـــل متخرج مـــن املركز يكون 
م�ضـــدر �ضعـــادة للم�ضوؤولـــني باملركـــز، واأوليـــاء االأمور 
واملعلمـــات واالخت�ضا�ضيـــات، وكذلك لـــذوي االأطفال 
املعوقـــني. ويف هـــذا االإطار من ال�ضعـــادة احتفل مركز 

اجلمعيـــة باجلوف بعدد مـــن اأبنائه اخلريجني، 
وذلك بعـــد اأن ا�ضتكملـــوا براجمهم العالجية 

والتعليميـــة والتاأهيلية، بح�ضـــــور م�ضوؤوالت 
املركز واأمهات االأطفال املعوقني.

وقدم اأطفال املركز الكثري من الفقرات 
املتنوعـــة الثقافيـــة والرتفيهيـــة بهـــذه 

املنا�ضبة، اإ�ضافـــة اإلى توزيع الهدايا 
على االأطفال. 

مرك��ز اجلمعي��ة بالر���س 
يحتف��ل بتخري��ج دفعة 

جديدة من اأطفاله
االأ�ضتاذ  الر�س  برعاية حمافظ 

حممـــد عبـــداهلل الع�ضـــاف، احتفـــل مركـــز 
اجلمعية مبنطقة الر�س موؤخرًا، بتخـريج دفعة جديدة 
من االأطفال املعوقني الذين اأكملوا براجمهم العالجية 
والتعليميـــة والتاأهيلية، وذلك بح�ضــور م�ضوؤويل املركز 
واملحافظة.  و�ضرح يحيى العلوال مدير املركز قائاًل اإن 
احلفل ت�ضمن الكثري من الفقرات الثقافية والرتفيهية 
مبنا�ضبة االحتفـــال باالأطفال اخلريجـــني، م�ضريًا اإلى 
اأن »املركـــز حري�ـــس علـــى تنظيـــم هـــذا االحتفال كل 
عام امتـــدادًا لربنامج الدمج الذي يبـــداأ تفعيله عقب 
التخرج ب�ضورة عملية، حيث يكون قد مت متهيد الطفل 

املدمـــج قبـــل التخـــرج بزيـــارة املدار�س 
العامـــة امل�ضتهـــدف دجمـــه فيهـــا لت�ضهيل 

عملية الدمج فيما بعد«.
واأعـــرب العلـــوال عن �ضكـــره وتقديره ل�ضعـــادة حمافظ 
الر�س علـــى ح�ضوره حفل التخرج، موؤكدًا اأن املحافظة 
منـــوذج للتعـــاون املثمر مـــع املركز، بدعمهـــا املتوا�ضل 

لرباجمه واأن�ضطته على مدار العام.
16 طفل وطفلة ت�سلموا �سهادات تخرجهم 

من مركز جدة
احتفـــل مركز امللـــك عبداهلل بـــن عبدالعزيـــز لرعاية 
االأطفـــال املعوقني بجـــدة بتخرج 16 طفـــاًل وطفلة من 

اطفـــال املركز، منهـــم )12( بنـــني و )4( بنات وذلك 
يف حفل نهاية العام الدرا�ضي لعام 1437ه مبقر املركز 

»قاعة امللك عبد اهلل«.
وح�ضـــر احلفـــل عدد مـــن ال�ضيـــوف املهتمـــني بق�ضية 
االإعاقة، واوليـــاء اأمور االأطفال املعوقني، و�ضمل احلفل 
كلمـــة ترحيبيه ب�ضيوف احلفـــل وامل�ضاركني واالأهايل.. 
كمـــا ت�ضمـــن احلفـــل العديد مـــن االأن�ضطـــة الرتفيهية 

والفقرات املتنوعة واالأركان املختلفة.
وابـــدى احل�ضور اعجابهم بالفقـــرات يف نهاية احلفل، 
واعربوا عن �ضكرهم وتقديرهم للخدمات التي يقدمها 

املركز ملن�ضوبيه من االأطفال املعوقني.

مركز

عسير

مركز
مكة
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د�ضـــن حمافـــظ الر�ـــس حممد بـــن عبـــد اهلل الع�ضاف 
نح لالأطفال  موؤخـــرًا بطاقة ع�ضوية »اأنت اأولى« التي متمُ
املعوقـــني مـــن امل�ضتفيدين امل�ضجلـــني يف مركز بالر�س، 
وذلـــك بالتعـــاون مـــع م�ضت�ضفـــى الر�س العـــام، وتعطي 
االأولوية بالك�ضف والتحاليل الطبية بالطوارئ ومراجعة 
العيادات مب�ضت�ضفى الر�س بدون انتظار الطفل املعوق، 

ويتم ت�ضهيل اإجراءاته بالك�ضف والعالج.
جاء ذلك �ضمن احلفل الذي نظمه مركز الر�س لرعاية 
االأطفـــال املعوقني مبحافظة الر�ـــس ، بح�ضور حمافظ 
الر�ـــس ومديـــر املركز يحيـــى العلوال ومديـــر م�ضت�ضفى 

الر�س العام طارق القزالن.

وا�ضتهلـــت الفعالية بجولة املحافـــظ على اأق�ضام املركز 
، واطلـــع علـــى جميـــع االأق�ضـــام باجلمعيـــة. و�ضملـــت 
جولتـــه ق�ضـــم العـــالج الطبيعـــي، امل�ضبـــح العالجـــي، 
العيـــادة الطبية، ق�ضم اأخ�ضائيـــة اللغة، النطق، مكتب 
االخ�ضائيـــة االجتماعيـــة والف�ضـــول التعليمية وخدمة 

تقنيـــة احلا�ضب والفنيـــة وم�ضادر التعلـــم. عقب ذلك 
بداأت فقرات احلفل اخلطابي بكلمة مدير املركز يحيى 
العلوال، قال فيها اإنه ي�ضعر بالفخر واالعتزاز مب�ضاركة 
بع�س اجلهات احلكومية الطبيـــة يف فعاليات اجلمعية 
باملحافظة، واإن اجلمعية ت�ضعى لت�ضجيل اعرتاف عاملي 
مبنظمـــات عاملية خالل الفـــرتة القادمة، واإن اجلمعية 
عملت على مدى 30 عاًما على تقدمي خدمات لالأطفال 
ـــا. بعد ذلك األقى  املعوقـــني، وخدمتهم عالجيًّا وتعليميًّ
مدير م�ضت�ضفى الر�س العـــام طارق القزالن كلمًة، قال 
فيهـــا اإنه يثمـــن الفر�ضة التي اأمُتيحـــت للقطاع ال�ضحي 
باملحافظـــة؛ ليخدم ذوي االإعاقة من خـــالل امل�ضوؤولية 
االجتماعيـــة. ويف ختـــام احلفـــل كرم حمافـــظ الر�س 
اجلهـــات احلكوميـــة وال�ضحيـــة املتعاونة مـــع اجلمعية 

بدروع تذكارية و�ضهادات �ضكر. 

   

محافظ الرس 
يدشن بطاقة 

 لتسهيل خدمة 
المستفيدين 

بمركز الرس 

أنت أولى
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اأقـــام ق�ضم اخلدمـــة االجتماعية مبركـــز امللك فهد بن 
عبدالعزيز لرعاية االأطفال املعوقني، موؤخرًا، حما�ضرة 
بعنوان »االإقناع واإدارة الراأي العام«، والتي حا�ضر فيها 
م�ضت�ضار وزير التعليم وع�ضو جلنة االتفاقيات مبنظمة 
اليون�ضكـــو ال�ضابق الرئي�ـــس التنفيذي ملركـــز ال�ضفراء 

للتدريب االأ�ضتاذ عبداهلل بن �ضالح احل�ضني.
واأو�ضحـــت رئي�ضة ق�ضم اخلدمـــة االجتماعية االأ�ضتاذة 
نـــدى عبدالرحمـــن الفـــواز اأن هذه املحا�ضـــرة قدمها 

الق�ضم ملوظفي اجلمعية ب�ضكل دائم.
من جانبه، ك�ضف املحا�ضر اأن امل�ضاركة يف هذه الدورة 
تطلبت التعهـــد بااللتزام االأخالقي على ما تدرب عليه 
امل�ضـــارك من اأ�ضاليب اإقناعية غري عادية؛ »فال يحاول 

ال�ضيطرة عليهم وتوجيههم اإال مبا هو نافع ومفيد«.
وحتـــدث االأ�ضتاذ عبـــداهلل احل�ضني خـــالل حما�ضرته 
عـــن اأهمية اإي�ضـــال ال�ضخ�س لر�ضالتـــه بكفاءة عالية، 
وقـــال: »رغم اأن مدة الـــدورة 12 �ضاعة وتقدم يف ثالثة 
اأيـــام، اإال اأن ما ميز هذه املحا�ضـــرة الق�ضرية التي مل 

تزد علـــى 50 دقيقة هو م�ضمونهـــا وعنايتها مبجموعة 
مـــن قواعد االإقناع االأ�ضا�ضيـــة التي ال غنى عنها لك�ضب 
الطرف االآخر، وتو�ضيل الر�ضالة باأ�ضرع الطرق واأعلى 
كفـــاءة ممكنـــة وباأقل قدر مـــن االأخطاء. ومـــع التقدم 
يف املحا�ضـــرة دقيقـــة بعـــد اأخرى تكت�ضـــف كيف فاتت 
عليـــك فر�س مهمة يف املا�ضـــي؛ الأنك مل تكن على علم 
بالتكتيـــكات االإقناعيـــة التـــي اأك�ضبت االآخريـــن �ضمعة 

ومكانة اأ�ضهمت يف جناحهم وتقدمهم«.
واأ�ضاف: »اإذا كنت تفكر يف تطوير �ضورة اجلهاز الذي 
تعمـــل فيـــه، ورمبا الذهـــاب اإلى اأبعد مـــن ذلك عندما 
تفكـــر يف ترتيب حياتـــه اخلا�ضة وبنـــاء فر�س جديدة 
تلـــوح باالأفـــق، وتريد اأن تخو�ضهـــا يف مواقع اأخرى هي 
بالن�ضبـــة لـــك اأحالم جديـــدة على اأر�ـــس قريبة منك، 
فاإنـــه ال يف�ضلك عنها �ضـــوى اأن تتقدم اإلى االأمام ب�ضع 
خطـــوات«. ويف نهاية املحا�ضرة قـــدم االأ�ضتاذ عبداهلل 
الودعـــاين مدير مركز امللك فهـــد �ضهادة �ضكر وتقدير 

للمحا�ضر عبداهلل احل�ضني. 

   
الجمعية تقيم محاضرة »اإلقناع وإدارة الرأي العام«

   
بتنظيم من قسم الخدمة االجتماعية

كرمـــت اإدارة مركز االأمري �ضلطـــان بن عبدالعزيز 
لرعايـــة االأطفال املعوقني باملدينـــة املنورة من�ضوبي 
الطبـــي بوحداتـــه املختلفـــة؛  الق�ضـــم  ومن�ضوبـــات 
تقديـــرًا جلهودهم املميـــزة خالل العـــام الدرا�ضي 

2015-2016م. 
واأعـــرب االأ�ضتـــاذ هيثم عثمـــان مديـــر املركز عن 
امتنانـــه ملا حتقق من اإجنـــازات للمركز بف�ضل من 
اهلل ثـــم بتفاين فريق العمـــل، م�ضريًا اإلـــى اأن اأهم 
نقاط القوة يف اأداء اجلمعية هي ما ت�ضمه من فرق 

عمل موؤهلة ومتخ�ض�ضة من اأ�ضحاب اخلربات العري�ضة.
ومـــن جانبه قال الدكتور حممـــد ح�ضن فراج مدير 
بـــن  �ضلطـــان  االأمـــري  مركـــز  الطبـــي اإن  الق�ضـــم 
عبدالعزيـــز حقق نتائج قيا�ضيـــة على �ضعيد اأعداد 
االأطفـــال امل�ضمولـــني بربامـــج الرعايـــة العالجيـــة 
والتاأهيليـــة؛ االأمر الـــذي حظي باإ�ضـــادة الكثريين 
مـــن اأولياء االأمور، خ�ضو�ضـــًا فيما يتعلق باملهارات 
املكت�ضبـــة لالأطفـــال علـــى �ضعيـــد امل�ضـــي واحلركة 
يف  واال�ضتقالليـــة  النطـــق  عيـــوب  علـــى  والتغلـــب 

ت�ضيـــري االأمور احلياتية، م�ضيفـــًا اأن االأ�ضتاذ هيثم 
عثمـــان مدير املركز �ضاهم بفاعلية يف قيام الق�ضم 
مب�ضوؤولياتـــه وواجباتـــه، وذلـــك مـــن خـــالل دعمه 
املتوا�ضل للق�ضـــم على مدار العام. واأو�ضح الدكتور 
حممد ح�ضـــن اأن الق�ضـــم ي�ضم فريـــق عمل متميز 
من االخت�ضا�ضيـــني واالخت�ضا�ضيات الذين بذلوا 
جهـــودًا كبـــرية؛ ولذلك كان التكـــرمي مبثابة تقدير 
مـــن اإدارة املركز لهـــذه اجلهود، وكذلـــك للتحفيز 

على بذل املزيد من العطاء ورفع كفاءة العمل.

مركز المدينة يكرم فريق القسم الطبي لجهوده المتميزة
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حتت رعاية �صاحب ال�صمو امللكي الأمري في�صل 
بن �صلمان بن عبد العزيز اأمري منطقة املدينة 

املنورة افتتح وكيل اإمارة منطقة املدينة 
املنورة الأ�صتاذ عبد املح�صن املنيف موؤخرًا 

الندوة العلمية الرابعة مبركز الأمري �صلطان بن 
عبد العزيز لرعاية الأطفال املعوقني  باملدينة 

املنورة حتت �صعار ) اإ�صاءات يف التعامل مع 
ذوي الإعاقة ( وذلك مبقر املركز بحي امللك فهد 

والتي ا�صتمرت على مدى يومني مب�صاركة نخبة 
من املخت�صني والباحثني من الرجال والن�صاء يف 
جمالت الإعاقة من اجلوانب النف�صية، التعليمية ، 

القانونية ، التاأهيلية ، والجتماعية .

برعاية األمير فيصل بن سلمان

إضاءات في التعامل مع ذوي اإلعاقة
واأو�ضـــح هيثـــم بن م�ضلـــم عثمان، مديـــر مركز االأمري 
�ضلطـــان بـــن عبـــد العزيـــز لرعايـــة االأطفـــال املعوقني 
باملدينـــة املنـــورة اأن تلك الندوة هدفها هـــو خدمة فئة 
ذوي االحتياجات اخلا�ضة وتنمية الوعي العام واإي�ضاح 
الكيفيـــة ال�ضحيحـــة التي ميكـــن من خاللهـــا التعامل 
مـــع تلك الفئة الإعطائها حقها بالكامـــل. واأ�ضار اإلى اأن 
النـــدوة قد حر�ضت على دعـــوة نخبة من املخت�ضني يف 
ذات املحـــاور العلمية املذكـــورة �ضلفا، الإبراز اخلدمات 
املقدمـــة لهـــم وح�ضـــر اأوجـــه الق�ضـــور يف اخلدمـــات 

املقدمة.
يذكـــر اأن اللجنـــة العلميـــة للنـــدوة قد تكفلـــت باختيار 
بحـــوث علميـــة متخ�ض�ضـــة الإثـــراء هـــذا اجلانب من 
النواحـــي الطبيـــة واالجتماعيـــة كمـــا �ضتدعـــي طالب 
اجلامعات واأ�ضاتـــذة املراكز املتخ�ض�ضني يف املجاالت 
الطبية والتعليمية ذات ال�ضلة بفئة املعوقني اإلى ح�ضور 

الندوة لال�ضتفادة منها واالإ�ضافة لها.
وك�ضـــف الدكتور نايف املرواين املخت�س يف علم النف�س 
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االجتماعي عن )3.72%( من �ضكان اململكة يعانون من 
اأحـــد اأنواع االإعاقة بح�ضـــب اإح�ضائيات وزارة ال�ضحة 
التـــي اأقرتها اأخريًا، م�ضريا اأن عدد املواليد يرتاوح بني 
)400 و500( مولـــود معوق، وهو ما يعني اأن واحدًا من 

األف طفل يولد معوقًا.
ويف اأحـــدث االإح�ضاءات التي اأمُجريـــت يف اململكة تبني 
وجـــود )0.8( مـــن ال�ضـــكان يعانـــون مـــن اأحـــد اأنـــواع 
االإعاقـــة، فيما يزيد اإجمايل عدد املعوقني على )730( 

األف معوق م�ضجلني يف اململكة.
وقـــال الدكتور املرواين:” اإن مراكـــز الرعاية النهارية 
ال�ضـــوؤون  لـــوزارة  التابعـــة  واالأهليـــة(،  )احلكوميـــة 
االجتماعيـــة، متثـــل اإداريـــًا واإ�ضرافيـــًا جتربـــة فريدة 
ومتميـــزة يف تقـــدمي اخلدمـــات التاأهيليـــة، والربامـــج 
والرتويحيـــة  وال�ضحيـــة  والنف�ضيـــة  االجتماعيـــة 
والتدريبيـــة، وفق برنامج يتقا�ضم فيـــه املركز واالأ�ضرة 

م�ضوؤولية رعاية وتاأهيل املعوق”.
وبـــني خالل ورقـــة عمـــل بعنـــوان “الـــدور االجتماعي 
والتاأهيلـــي ملراكـــز الرعايـــة النهاريـــة” قدمها �ضمن 
فعاليـــات النـــدوة العلميـــة الرابعـــة جلمعيـــة االأطفال 
املعوقني، اأن الـــدور الرئي�ضي للرعايـــة النهارية يتجلى 
بتاأمـــني احليـــاة الطبيعية للمعوقني مـــن خمتلف فئات 
االإعاقة، لتكون اأقرب اإلى احلياة التي يعي�ضها االأ�ضوياء 
مـــن اأفـــراد املجتمع، من خـــالل ما يقدم مـــن خدمات 
الرعايـــة والتاأهيل، وفق خطط متنوعة تتمثل يف برامج 
العالج الوظيفي والطبيعي، والعـــالج بالعمل، والعالج 
باللعـــب، وبرامـــج ت�ضحيح عيوب النطـــق، واخلدمات 
االجتماعيـــة والنف�ضية، والتدخـــل املبكر ح�ضب احتياج 
كل حالـــة، ووفق خطط فردية وجماعية مدرو�ضة، ويتم 
ذلـــك بالتعاون بـــني املركز واأ�ضر املعاقـــني، اإ�ضافًة اإلى 
برامـــج التثقيـــف واالإر�ضـــاد االأ�ضـــري يف كل ما يخ�س 

املعاقني واأ�ضرهم.
واأو�ضـــح اأن مراكز الرعايـــة النهاريـــة ت�ضتهدف فئات 

االإعاقـــة اجل�ضديـــة بـــكل اأنواعهـــا، وحـــاالت االإعاقـــة 
العقليـــة، وازدواجية االإعاقـــة، واإعاقة التخاطب الكلية 
ال�ضمعيـــة،  واالعاقـــة  التعلـــم  و�ضعوبـــات  واجلزئيـــة، 

واالعاقة الب�ضرية، ومراكز التوحد.
ولفت الدكتـــور نايف اإلى جانب مـــا تقدمه املراكز من 
اأوجـــه للرعايـــة والتاأهيل لهذه الفئـــة؛ لتنمية ما لديهم 
من قدرات واإمكانـــات، وتهيئتهم للتوافـــق مع اأنف�ضهم 
ومـــع املجتمـــع، فـــاإن هنـــاك خدمـــات اأخـــرى تقدمها 
مراكـــز الرعايـــة النهاريـــة، منهـــا تقـــدمي االإر�ضادات 
والتوجيهـــات الالزمـــة الأوليـــاء االأمور، الذيـــن تتوافر 
لديهم ظـــروف �ضاحلة لرعاية اأطفالهـــم، اإ�ضافة اإلى 
تقـــدمي االإعانـــات املالية ال�ضنوية، م�ضـــريا اإلى اأنه البد 
مـــن ان تتنوع جماالت الرعايـــة التي تمُقدم للمعوقني يف 
مراكز الرعاية النهارية وتتبلـــور الرعاية االجتماعية، 

الرعايـــة الطبية، الرعاية النف�ضيـــة، الرعاية التعليمية 
والرتبوية، االأن�ضطة غري املنهجية.

هـــذا وانطلقت جل�ضـــات اليوم االأول للنـــدوة حيث قدم 
امل�ضاركون فيها من خالل املحـــاور التعليمية والنف�ضية 
وال�ضرعيـــة اأوراق عملهم يف تلك املحـــاور، حيث بداأت 
اجلل�ضـــة التي تراأ�ضهـــا الدكتور ح�ضـــني م�ضطفى عبد 
املعطـــي ومقررهـــا الدكتور حممد ح�ضن فـــراج. بورقة 
العمـــل املقدمة من الدكتور حممد عبيد اهلل الثبيتي يف 
املحور التعليمي. بعنوان ” العنف �ضد ذوي االإعاقة من 
وجهة نظر علم االجتماع الديني” حيث حتدث الباحث 
يف املبحـــث االأول عن العنف �ضـــد ذوي االإعاقة اأ�ضبابه 
ومظاهـــره، تال هذا املبحث مبحث الثاين الذي ا�ضتمل 
علـــى موقف علـــم االجتمـــاع الدينـــي من العنـــف �ضد 
ذوي االإعاقـــة، وتو�ضـــل الباحث من خاللهـــا اإلى نتائج 

وتو�ضيات �ضيتم االإعالن عنها يف نهاية اجلل�ضات.
تناولـــت ورقة العمل الثانية يف هذا املحور والتي قدمها 
االأ�ضتـــاذ نايف �ضليمان ال�ضقـــر والتي جاءت بعنوان ” 
اأبناوؤنا و�ضعوبات التعلـــم. كيف ن�ضاعدهم. ويف املحور 
النف�ضـــي قدم الدكتور علي بن اإبراهيم الزهراين ورقة 
عمل جاءت حتت عنوان ” احلاجات النف�ضية للمعاقني 
اللقماين ورقة  �ضليم بن �ضامل  الدكتور  ”. فيمـــا قدم 
عمـــل والتي تتنـــاول اإر�ضادات يف تعامـــل النبي – علية 
ال�ضـــالة وال�ضـــالم مـــع ذوي االإعاقة ” حيـــث اأ�ضار اإل 
اح�ضائيات ن�ضبة �ضعوبات التعلم لعام 1437-1436هـ 
ح�ضب فئات العوق علـــى م�ضتوى اململكة، مو�ضحة عدد 
املعاهـــد والربامـــج والفئات امل�ضتفيـــدة وعدد الطالب 
فيهـــا. يذكـــر اأن اللجنـــة العلميـــة للنـــدوة قـــد تكفلـــت 
باختيار بحوث علمية متخ�ض�ضـــة الإثراء هذا اجلانب 
مـــن النواحي الطبية واالجتماعيـــة كما �ضتدعي طالب 
اجلامعات واأ�ضاتـــذة املراكز املتخ�ض�ضني يف املجاالت 
الطبية والتعليمية ذات ال�ضلة بفئة املعوقني اإلى ح�ضور 

الندوة لال�ضتفادة منها واالإ�ضافة لها.
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�ضـــارك املوهوبـــون من اأطفـــال مركز جمعيـــة االأطفال 
املعوقـــني يف ع�ضري بـ30 لوحة فنيـــة ف�ضيف�ضائية يف قبة 
الـــرتاث بجمعيـــة الثقافة والفنون يف جـــدة �ضمن عدد 
مـــن الفنانـــني الت�ضكيليني من خمتلـــف مناطق اململكة 

وخارجها. 
وتاأتـــي هـــذه امل�ضاركـــة يف اإطـــار االأن�ضطـــة اخلارجيـــة 
للمركـــز، وت�ضجيع اأطفالـــه املعوقني علـــى االندماج يف 

املجتمع واإظهار قدراتهم واإبرازها.
وذكر مديـــر املركز الدكتور �ضالح احلمـــادي اأن »هذه 
امل�ضاركـــة لي�ضـــت االأولى الأطفـــال املركـــز فيما يخ�س 
الفن الت�ضكيلي؛ فقد �ضاركـــوا يف الكثري من املنا�ضبات 
الفنية، والت�ضكيلية، واملهرجانـــات وامل�ضابقات، ولدينا 
يف املركز اأطفال موهوبـــون بالفطرة، ونحن نعمل على 

�ضقل تلك املواهب، وتنميتها بكل ما ن�ضتطيع«. 
و�ضكـــر احلمادي معلمـــة االأطفـــال الفنانـــة الت�ضكيلية 
االأ�ضتاذة مها الزهراين التي �ضاهمت يف تطوير قدرات 
اأطفـــال املركز، م�ضريًا اإلى ذلك ظهـــر جليًا من خالل 

اللوحات الفنية امل�ضاركة.

   
30 لوحة فسيفسائية من إبداع أطفال عسير

   
بجمعية الثقافة والفنون في جدة

اأقام مركز اجلمعيـــة مبكة املكرمة حما�ضرة طبية 
توعويـــة موجهة الأ�ضر االأطفـــال ومن�ضوبات املركز، 
حـــول العـــالج الوظيفـــي. حيـــث األقـــت اأخ�ضائية 
العـــالج الوظيفـــي » »�ضبانـــة مـــني«، حتدثـــت فيها 

عـــن العـــالج الوظيفـــي لالأطفـــال املعوقـــني وطرق 
اإعـــادة التاأهيـــل الأطفـــال ال�ضلل الدماغـــي وهدف 
تطبيقه لتح�ضني االأطفـــال حركيًا ووظيفيًا، وزيادة 
قـــوة حتمل الطفـــل لالعتمـــاد على نف�ضـــه يف �ضتى 

دور العالج الوظيفي في محاضرة بمكة
جماالت حياته اليومية، وهي طريقة ي�ضتخدمها 
اأخ�ضائيون العالج الطبيعـــي والعالج الوظيفي، 

وعالج ال�ضمع والنطق.
كمـــا حتدثت اأخ�ضائية العـــالج الوظيفي »فدوى 
اأبو عمارة« عـــن )دور العالج الوظيفي باجلمعية 
واأف�ضـــل طرق حمـــل االأطفـــال وو�ضعيتهم داخل 
الف�ضل(. وقالت مديرة املركز االأ�ضتاذة �ضالف 
حجـــازي اإن املحا�ضـــرة تهـــدف اإلـــى التعريـــف 
وزيـــادة  املجتمـــع  يف  ودوره  الوظيفـــي  بالعـــالج 
الوعي على اأهميتـــه حلياة االأطفال اليومية ودور 
العالج الوظيفي بجمعيـــة االأطفال املعوقني والى 
حت�ضني طرق حمل االأطفال من مكان الى مكان، 
وو�ضعهم ب�ضكل �ضحيح بالكرا�ضي لزيادة تفاعل 
وحت�ضـــني االأطفـــال داخل اجلمعيـــة. م�ضرية الى 
اأهمية هذه املحا�ضـــرات يف تثقيف االم وتاأهيلها 

للتعامل مع طفلها املعوق.
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مشاركة مركز مكة المكرمة  باليوم العالمي  للدفاع المدني
�ضارك مركز اجلمعية مبكـــة املكرمة يف فعاليات اليوم 
العاملـــي للدفاع املدين لعـــام 2016م الـــذي اأقيم حتت 
عنـــوان »االإعالم.. وقاية«، والذي يوافق االأول من �ضهر 
مار�س من كل عـــام، وذلك �ضمن براجمـــه للم�ضوؤولية 
االجتماعية وا�ضرتاتيجيتـــه املعنّية بال�ضحة وال�ضالمة 
والبيئة، و�ضمن م�ضاعيه للقيام بدور كبري يف املحافظة 
علـــى االأرواح واملمتلـــكات وتقليـــل اخل�ضائـــر الب�ضريـــة 
واملاديـــة، وجهـــوده لرت�ضيـــخ مفاهيم ال�ضالمـــة العامة 

ون�ضر الوعي باأهميتها و�ضرورتها يف املجتمع. 
وتهدف هذه امل�ضاركـــة اإلى تاأ�ضيل ثقافة ال�ضالمة لدى 
�ضرائـــح املجتمع، وتوفـــري و�ضائل ال�ضالمـــة يف املنزل، 
�ضـــواًء طفايـــة احلريـــق اأو كوا�ضـــف الدخـــان و�ضالمة 
التمديـــدات الكهربائية وال�ضيانـــة الدورية لل�ضخانات 
وتركيب جهـــاز اأمان لتمديـــدات الغاز وتدريـــب اأفراد 

االأ�ضرة على كيفية ا�ضتخدام طفاية احلريق.
 واأفـــادت مديرة مركز اجلمعية مبكة املكرمة االأ�ضتاذة 
�ضالف حممد �ضعيد حجازي بـــاأن احلدث ا�ضتمل على 
معر�ـــس �ضاركت فيه الكثري من اجلهـــات، م�ضرية اإلى 
اأن املركـــز حري�س على امل�ضاركة يف خمتلف املنا�ضبات 
لتوعيـــة كل اأفـــراد املجتمـــع باأهمية ال�ضالمـــة وحتقيق 

االلتزام بها من الوقاية من �ضر احلوادث واالأخطار.

ا�ضتقبل اأطفال مركز اجلمعية بالر�س موؤخرًا وفدًا من 
جمعية حتفيـــظ القراآن الكرمي، حيث قام مدير املركز 
االأ�ضتـــاذ يحي بن عبد اهلل العلوال باطالع وفد اجلمعية 

على برامج اخلدمات التعليميـــة والعالجية والتاأهيلية 
واالجتماعية التي يقدمها املركز ملن�ضوبيه من االأطفال 
املعوقـــني. كما تفقد الوفد عددا من الف�ضول التعليمية 

مركز الرس يستقبل جمعية تحفيظ القرآن الكريم
يف املراحـــل املختلفـــة، وا�ضتمعوا ل�ضرح حـــول الو�ضائل 

التعليمية املتقدمة وكذلك االأجهزة الطبية.
هـــذا وقد عرب وفـــد اجلمعية عن �ضـــروره واعجابه مبا 
�ضاهـــده يف املركز مـــن خدمات وامكانـــات وجتهيزات 
متطـــورة ومتخ�ض�ضـــة يف جمال تعليـــم وتاأهيل وعالج 
االأطفـــال املعوقني، كما اثنوا علـــى جهود القائمني على 
املركـــز وعلـــى جمعية االطفال املعوقـــني بوجه عام ويف 
مقدمتهـــم �ضاحـــب ال�ضمو امللكـــي االأمـــري �ضلطان بن 

�ضلمان رئي�س جمل�س االإدارة.
يذكـــر اأن وفد جمعية حتفيظ القراآن الكرمي �ضم مدير 
اجلمعية خالد علـــي ال�ضقري، وال�ضيخ حممد الباهلي، 
وعـــدد من م�ضوؤويل اجلمعية وهم عبد اهلل احلو�ضاين، 
بـــدر العابد، مبارك احلربي، وطـــارق الباهلي، وعادل 

املعثم.
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قام وفد من رجال االأعمال على م�ضتوى اململكة، بزيارة 
ملركـــز امللـــك �ضلمان بـــن عبدالعزيز لرعايـــة االطفال 
املعوقـــني بحائل وذلك �ضمن جولتهم يف منطقة حائل، 
وجتـــول مديـــر املركـــز االأ�ضتـــاذ عبـــداهلل العجالن مع 
الوفـــد يف اأق�ضـــام ووحـــدات املركز، حيث اطلـــع الوفد 
على برامج اخلدمات التعليميـــة والعالجية والتاأهيلية 
واالجتماعيـــة التـــي يحظـــى بهـــا االأطفـــال املعوقـــون 
يف اجلمعيـــة كنمـــوذج ملوؤ�ض�ضـــات العمـــل اخلـــريي يف 
اململكـــة. كما تفقد الوفد عددا مـــن الف�ضول التعليمية 

يف املراحـــل املختلفـــة التي ي�ضمهـــا يف الق�ضم التعليمي 
وا�ضتمعوا ل�ضرح اأحد احل�ض�س التعليمية املتقدمة من 
قبـــل املعلمات ال�ضعوديات يف الف�ضل الدرا�ضي وا�ضتمل 
تقدمي هدايا من الوفد الأطفال املركز وعر�س عدد من 
الفقـــرات التعليمية عـــرب االأجهزة الو�ضائـــل التعليمية 
املتقدمـــة وكذلك االأجهـــزة الطبية، ثم تنـــاول اجلميع 

وجبه االإفطار الذي اأعد بهذه املنا�ضبة.
هـــذا وقد عـــرب اجلميع عـــن �ضرورهـــم واعجابهم مبا 
�ضاهـــدوه يف املركز من خدمـــات وامكانات وجتهيزات 

31 رجل أعمال يزورون أطفال “مركز الملك سلمان” بحائل

متطـــورة بـــاإدارة كـــوادر متخ�ض�ضـــة يف جمـــال تعليم 
وتاأهيل وعـــالج االأطفال املعوقني، كما اثنوا على جهود 
القائمـــني على املركـــز وعلى جمعية االطفـــال املعوقني 
بوجـــه عام ويف مقدمتهم �ضاحـــب ال�ضمو امللكي االأمري 
�ضلطـــان بن �ضلمان رئي�س جمل�س االإدارة وب�ضكل خا�س 
للدكتـــور نا�ضر الر�ضيد الذين كانـــت لهم اليد الطويل 
يف بنـــاء هـــذا ال�ضرح ال�ضامـــخ. يف الدعـــم واالهتمام 
والعنايـــة بهذه الفئـــة الغاليـــة. من جهته تقـــدم مدير 
مركـــز امللك �ضلمـــان لرعاية االأطفـــال املعوقني بحائل 
اال�ضتـــاذ عبـــداهلل العجـــالن با�ضمه ونيابة عـــن رئي�س 
جمل�س اجلمعية االمري �ضلطان بن �ضلمان وكافة اطفال 
ومن�ضوبـــي اجلمعيـــة بخال�ـــس ال�ضكر واالعتـــزاز بهذه 
الزيارة الكرمية لرجال االأعمال، وقال اأنها متثل اهمية 
بالغة للمركز وملن�ضوبيه �ضواء االطفال او اأ�ضر االأطفال 
والطواقـــم الب�ضريـــة التي تعمـــل فيه. وقد �ضـــم الوفد 
الزائـــر 31 من رجـــال االأعمـــال هم االأ�ضاتـــذة : خالد 
املانـــع نائـــب رئي�س �ضركـــة �ضابك، حممـــد اخلريجي، 
�ضليمـــان اخلريجي )ع�ضو جمل�س ال�ضـــورى ال�ضابق(، 
ابراهيـــم عبـــد اهلل ال�ضبيعي ع�ضو غرفـــة جده �ضابقا، 
علـــي املهيـــدب، خالد الفـــوزان، عبدالعزيـــز اجلميح، 
�ضليمان النملـــة، في�ضل الرثوه، عبدالعزيز التويجري، 
حممـــد املختار الفال )رئي�س حتريـــر عكاظ ال�ضابق(، 
طـــارق الب�ضـــام، عبـــداهلل املن�ضـــور، �ضالـــح ال�ضريع، 
حممـــد ال�ضامل، علي احلميدي، علـــي ال�ضحيلي، �ضعود 
ال ال�ضيخ، ابراهيـــم اجلريفاين، �ضعود العتيبي، احمد 
العمـــري، �ضهوان ال�ضهيوين، عبداهلل الرثوه، عبدامللك 
العنـــزي، احمـــد  الغريبـــي، حممـــد  القا�ضـــم، خليـــل 
احلمـــدان، عبد الرحمن اجلريفاين، يو�ضف الغريري، 

يو�ضف اخلريجي، �ضامي ال�ضند.
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يف اإطـــار خطط مركـــز االأمري �ضلطان بـــن عبدالعزيز 
لرعايـــة االأطفـــال املعوقـــني باملدينـــة املنـــورة لتطويـــر 
برامج الرعاية والتاأهيل وا�ضتيعاب املزيد من االأطفال 
املتطلعـــني اإلى خدماته، تلقى املركـــز موؤخرًا عددًا من 
االأجهزة الطبية احلديثة ذات ال�ضلة بالعالج الطبيعي 
والوظيفـــي يف مبادرة دعـــم كرمية من رجـــل االأعمال 
ال�ضيـــخ حمـــزة عي�ضى �ضادق بـــدر، تفاعاًل مـــع ر�ضالة 
املركـــز ودوره يف تلبيـــة احتياجات اأبنـــاء طيبة الطيبة 

وما حولها.
 ووجـــه مديـــر املركـــز هيثم م�ضلـــم عثمان حتيـــة �ضكر 
وتقديـــر اإلـــى ال�ضيخ حمزة بدر على تلـــك املبادرة التي 
متثـــل اإ�ضافـــة مميزة ملـــا يقدمه مـــن م�ضانـــدة ودعم 
للمركـــز، �ضائـــاًل اهلل العلي القديـــر اأن يثيبه خريًا عن 
ذلك، م�ضريًا اإلى اأن تكلفة تلك االأجهزة تزيد على 280 

األف ريال.
 وقـــال هيثم: »ي�ضهد مركـــز جمعية االأطفـــال املعوقني 
باملدينـــة املنورة خطوات �ضاملة لتجويد برامج الرعاية 
وتوفري احتياجاته من الكوادر الب�ضرية وكافة التقنيات 
التـــي ت�ضاعف مـــن اإجنازاتـــه وخمرجاتـــه يف املرحلة 

املقبلة مب�ضيئة اهلل«.
واأ�ضاد مديـــر املركز بالدور الكبري الذي يقوم به رجال 
االأعمـــال مـــن دعـــم لهـــذه الربامـــج جت�ضيـــدًا لثقتهم 
باجلمعيـــة وبراجمها يف خدمة ق�ضيـــة االإعاقة وخدمة 

االأطفال املعوقني واأ�ضرهم ب�ضفة عامة.

   

حمزة بدر يدعم 
مركز المدينة 
بأجهزة طبية

   

مقال   

يف حديـــث اأبـــي الدرداء -ر�ضي اهلل عنه- اأن ر�ضول اهلل –�ضلى اهلل عليه و�ضلم- قال: “اأبغوين �ضعفاءكم؛ 
فاإمنا تمُرزقون وتمُن�ضرون ب�ضعفائكم” رواه االإمام اأحمد والرتمذي وغريهما.

ويف حديث �ضعد بن اأبي وقا�س –ر�ضي اهلل عنه- اأن ر�ضول اهلل –�ضلى اهلل عليه و�ضلم- قال ل�ضعٍد وقد راأى 
�ضن راأيه يف القتال اأولى من غريه واأكمل ن�ضيبًا؛ فقال لـــه –�ضلى اهلل عليه و�ضلم-: “ثكلتك  اأنـــه لقوتـــه وحمُ

اأمك يا ابن اأم �ضعد، وهل ترزقون وتمُن�ضرون اإال ب�ضعفائكم” رواه االإمام اأحمد، وهذا لفظه، والبخاري.
يف هذين احلديثني فوائد كثرية نقت�ضر منها على بع�س اجلوانب املهمة:

طلـــب النبي –�ضلى اهلل عليه و�ضلم- ال�ضعفـــة، واأراد تقدميهم، وبيان منزلتهم.  	•  
وال�ضعف هنا ي�ضمل ال�ضعف العقلي واجل�ضدي، و�ضعف القدرة على االكت�ضاب. 

مي اأ�ضحابه –�ضلى  مل ير�ـــسَ النبي –�ضلى اهلل عليه و�ضلم- لبع�س خيـــار ومقدَّ 	•  
اهلل عليـــه و�ضلم- اأن يـــرى لنف�ضه ف�ضاًل على من كان اأقل منه يف الَغناء والقـــدرة، ف�ضرب له املثل باحللقة 
االأ�ضعـــف، واأن احلالـــة املحمـــودة احلا�ضلة للم�ضلمني والتـــي ال يظهر اأن هوؤالء �ضبٌب فيهـــا.. اإمنا هم بع�سمُ 

اأعمدتها الرئي�ضة.
بنيَّ –�ضلـــى اهلل عليه و�ضلم- باأ�ضلوب احل�ضر الدال هنا على االهتمام واالأولوية  	•  
على اأن الثمرة املرجوة من الن�ضر والرزق حت�ضل ب�ضبب لطف اهلل بال�ضعفاء، ورحمته اإياهم، وكونهم يكون 
�س باالأ�ضبـــاب احل�ضية. وهذه الثمرة )ترزقون وتمُن�ضرون(  ع ما لي�س ملن تلبَّ لهـــم من اأعمال القلوب والت�ضرُّ
ـــل يف االأمة رزقًا خا�ضـــًا اأو ن�ضرًا حتقق علـــى يده؛ فكلتا  فيمـــا يظهـــر اأنها عامـــٌة لالأمة، وخا�ضة مٌبن ح�ضَّ

احلالتني جتنيان من لطف اهلل ورحمته لل�ضعفة.
واليوم..

يف حالتنا هنا يف هذه اجلمعية املباركة يجتمع الأحبابنا الغالني �ضعف القدرة اجل�ضدية، و�ضعف الطفولة.. 
ق و�ضف ال�ضعف اأقوى، واأكرب. فيكون حتقُّ

ونحن اليوم يف مملكتنا احلبيبة اأحوج ما نكون اإلى )الن�ضر( على اأعداء مرتب�ضني، واإلى )الرزق( ملواجهة 
التغـــريات الكثرية. وقد جعل النبي –�ضلى اهلل عليه و�ضلم- اعتبار ال�ضعفة واحرتامهم وا�ضتبقاءهم �ضببًا 
ب درهٍم هنا �ضبق األف درهم، ويف كٍل  للـــرزق والن�ضر. ورب �ضبٍب كهذا ال�ضبب �ضبـــق األف خطٍة وتدبري، ورمُ

خري.

بقلم:

ح�سن بن علي البار
يف  االإ�ضالميـــة  الثقافـــة  اأ�ضتـــاذ 

الكلية التقنية بالدمام 

الضعف القوي

في هذه الجمعية المباركة يجتمع 
ألحبابنا الغالين ضعف القدرة 

الجسدية، وضعف الطفولة.
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قام �ضعـــادة مدير مرور منطقة الباحـــة العقيد ح�ضني 
مبارك ومدير �ضعبـــة ال�ضالمة الرائد �ضامي الغامدي، 
موؤخرًا، بزيارة ملركز جمعية االأطفال املعوقني بالباحة، 
بح�ضـــور �ضعـــادة م�ضاعـــد املديـــر الطبـــي مب�ضت�ضفـــى 
امللـــك فهـــد ورئي�س ق�ضـــم العيون الدكتور عبـــداهلل اأبو 
ملحـــة، وم�ضـــرف حملة »اهلل يعطيك خريهـــا« بالباحة 

عبدالعزيز الزهراين.
وكان يف ا�ضتقبالهـــم مديـــر مركـــز الباحـــة االأ�ضتـــاذ 
عبـــداهلل امل�ضـــواري، ثـــم مت القيـــام بجولـــة يف اأق�ضام 
املركـــز واالطـــالع عـــن قرب علـــى ما يتـــم تقدميه من 
خدمات جليلة لهذه الفئة الغالية ثم ا�ضتمعوا اإلى �ضرح 
موجز من قبل مديـــرة الق�ضم التعليمي باملركز فاطمة 
اأبـــو طالـــب ملراحل التعليـــم واآلية تـــدرج االأطفال حتى 

ين�ضموا اإلى مرحلة التعليم العام.
ويف ختـــام اجلولة جـــرى ق�س �ضريط فعاليـــات اأ�ضبوع 
املـــرور اخلليجي املقام مبركز اجلمعيـــة وتوزيع الورود 
عل���ى اأطفال املركز والتقاط ال�ض���ور التذكارية معهم، 
كمـــا قدم �ضعادة مدير اجلمعيـــة درعًا تذكاريًا ل�ضعادة 

مدير مرور الباحة بهذه املنا�ضبة.
ويف نهايـــة الزيـــارة قـــام الـــزوار باالجتماع مـــع مدير 
اجلمعيـــة عبـــداهلل امل�ضـــواري مبكتبه، واأ�ضـــادوا خالل 
االجتمـــاع بعمـــل اجلمعيـــة وخدماتها التـــي توفر على 

االهايل تكبد عناء ال�ضفر من اأجل عالج اأبنائهم.

   

   

إفتتاح أسبوع المرور الخليجي بمركز الباحة

تعاون بين الهيئة العامة للسياحة ومركز األمير سلطان بن عبدالعزيز

مـــن جانبه قال مدير عام املرور بالباحة العقيد ح�ضني 
مبـــارك: »حقيقة اأنا �ضعيد جـــدًا بزيارتي لهذا املقر يف 
هـــذا اليوم، ويف هـــذا ال�ضرح ال�ضامـــخ، ومل اأكن اأعلم 
اأن هـــذه اجلهـــود تبـــذل، وهـــذا العطـــاء موجـــود لدى 
فئة خمل�ضـــة للوطن، وفئـــة جندت اأنف�ضهـــا وطاقاتها 

خلدمـــة هذه الفئة الغالية علـــى قلوبنا، واأنا ال اأ�ضميهم 
املعوقـــني يف ظل ما �ضاهدت االآن، بل اأ�ضميهم اأ�ضحاب 
العطاء يف ظل اجلهود امل�ضداة واملبذولة من قبل جميع 
العاملـــني يف اجلمعيـــة، وال اأريـــد اأن اأزيـــد؛ فالكلمـــات 

تعجز عن التعبري«.

بحث فـــرع الهيئـــة العامـــة لل�ضياحة والـــرتاث الوطني 
باملدينـــة املنورة ومركز االأمري �ضلطـــان بن عبدالعزيز 

لرعايـــة االأطفـــال املعوقـــني، اإمكانية اإقامـــة ن�ضاطات 
توعويـــة وثقافيـــة م�ضرتكـــة ميكـــن اأن ت�ضهـــم يف ح�ضد 

الدعم لر�ضالة املركز ومـــا يقدمه من خدمات جمانية 
الأبناء منطقة املدينة املنورة.

وعلـــى هام�س الزيارة التي قام بهـــا املهند�س خالد بن 
ح�ضني ال�ضهراين مدير عام فرع الهيئة العامة لل�ضياحة 
والرتاث الوطني مبنطقـــة املدينة املنورة، موؤخرًا، ملقر 
مركز االأمـــري �ضلطان بن عبدالعزيـــز لرعاية االأطفال 
املعوقـــني، عقد اجتماع مطول مـــع االأ�ضتاذ هيثم م�ضلم 
عثمـــان وفريـــق العمـــل باملركز لبحـــث اأفـــكار التعاون 

امل�ضتقبلي.
وت�ضمنـــت الزيـــارة جولـــة �ضملـــت االأق�ضـــام التعليمية 
والتاأهيليـــة حيث اطلـــع ال�ضيف على �ضـــور من برامج 
الرعايـــة املقدمـــة لالأطفـــال املعوقـــني داخـــل املركز، 
وا�ضتمـــع اإلى �ضرح مف�ضل من قبل اأطباء واخت�ضا�ضي 
املركز حول �ضبل العالج والتاأهيل املقدمة لفئة االأطفال 
املعوقني، كما ا�ضتمع �ضعادته اإلى �ضرح مف�ضل من قبل 
مديرة الق�ضم التعليمي عـــن الربامج الرتبوية املقدمة 

لالأطفال.
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رحلة   

الروضة الشريفة
تحتضن أطفال المدينة
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يف رحاب الهدوء وال�ضكينة.. ارتوى اأطفال مركز الأمري �ضلطان بن عبد العزيز 
لرعاية الأطفال املعوقني من نبع الإميان ال�ضايف يف م�ضجد امل�ضطفى عليه اأف�ضل 
الرقيقة،  وبقلوبهم  الناعمة،  باأناملهم  الأطفال  تلم�س  حيث  وال�ضالم،  ال�ضالة 
ونفو�ضهم الرهيفة احل�ضور الطيب لأخالق النبي الكرمي يف الرو�ضة ال�ضريفة.. 
وا�ضتمعوا من  الكرمي..  الر�ضول  ومنزلة  القدير يف منزل  العلي  برعاية  وجتولوا 
مرافقيهم من م�ضوؤويل احلرم النبوي ال�ضريف كيف كان ا�ضرف اخللق كرميًا مع 
ال�ضن  الأطفال، وحانيًا وعطوفًا ..وو�ضايا �ضيد اخللق باملعوقني واملر�ضى وكبار 

والوالدين.. فنزلت الكلمات بردًا و�ضالمًا على قلوب الأطفال.
ال�ضريف  النبوي  امل�ضجد  اإلى  الرحلة  بهذه  املدينة  مركز  اأطفال  �ضعادة  وكانت 
بادية على وجوههم، وعلى نفو�ضهم الطيبة بالبهجة وال�ضرور، وهم يلقوا ال�ضالم 
على النبي الكرمي، ويدعوا اهلل �ضبحانه وتعالى بقلوبهم قبل �ضفاههم واأل�ضنتهم، 
يف اطهر اأماكن الأر�س اأن ي�ضفيهم من كل �ضقم، واأن يجعل هذا البالء خري لهم 

ل عليهم، ولوالديهم يف الدنيا والأخرة.
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يزور الجمعية العديد من الشخصيات العامة 
والبارزة.. ويسعدنا أن يكتبوا انطباعاتهم حول 

الزيارة.. وعن يوم من عمرهم مع أطفالنا..

يوم من عمري   

الشيخ خالد الغامدي
 إمام وخطيب المسجد الحرام:

ُيبهج القلب
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قال ف�ضيلـــة ال�ضيخ الدكتور خالد الغامدي اإمـــام وخطيب امل�ضجد احلرام، 
اإن مـــا �ضهده داخـــل اجلمعية “يبهج القلب، وي�ضـــرح اخلاطر، ويعك�س 

جهـــودًا مباركة وخدمات تقـــدم لهذه ال�ضريحـــة املهمة من �ضرائح 
املجتمع”. 

وو�ضـــف ال�ضيخ الغامدي اجلمعية باأنها “موؤ�ض�ضة خريية متثل 
عنوانًا للعمـــل واجلد والإتقان والتطويـــر يف العناية الفائقة 
باأبنائنـــا وبناتنـــا املعوقـــن”، معربًا عـــن �ضكـــره وتقديره 
للقائمـــن عليهـــا والعاملن فيهـــا، ويف مقدمتهـــم �ضاحب 
ال�ضمـــو امللكي الأمـــري �ضلطان بـــن �ضلمان بـــن عبدالعزيز 

رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية.
واأعـــرب ف�ضيلتـــه عقـــب زيارتـــه موؤخـــرًا ملركـــز امللك فهد 

لرعاية الأطفال املعوقن بالريا�س عن اعتزازه و�ضعادته مبا 
اطلـــع عليه من برامج رعاية وخدمـــة، ومبا مل�ضه من اإخال�س 

وتفـــان مـــن العاملن، م�ضـــريًا اإلى اأنـــه جتول يف اأق�ضـــام املركز 
التعليمية والتاأهيلية وم�ضاكن الأطفال وور�س اجلبائر، وا�ضتمع اإلى 

�ضرح واٍف من الأمن العام عن خدمات اجلمعية ودورها.
واأعـــرب الأمـــن العام عـــن �ضكره وتقديـــره بالإنابـــة عن جميـــع من�ضوبي 

اجلمعيـــة لف�ضيلة ال�ضيخ خالد الغامدي حلر�ضه على زيارة مركز الريا�س ولقاء 
الأطفال وذويهم ومن�ضوبـــي اجلمعية وما اأبداه به من م�ضاعر طيبة جتاه اجلمعية 
والعاملـــن فيهـــا، م�ضريًا اإلى اأن اجلمعية تفخر بر�ضيـــد الثقة الذي حتظى به من 

كافة قطاعات املجتمع، وخ�ضو�ضًا العلماء الأجالء.
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اأك��د اخل��راء امل�شارك��ون يف ن��دوة »ا�شتخ��دام التقنيات احلديث��ة يف تعليم الأ�شخا���ص ذوي الإعاق��ة« اأن التقنيات 

احلديث��ة ج��زء اأ�شا�شي من العملي��ة التعليمية جلميع فئات املجتم��ع، واأن الو�شائل التعليمي��ة املتطورة اإحدى ركائز 

تعلي��م ذوي الإعاق��ة، واأ�ش��اروا اإلى اأهمي��ة الندوة الت��ي نظمتها اجلمعية خ��ال الفرتة م��ن 20-21 رجب 1437ه� 

املوافق��ة 27-28 اأبري��ل 2016م، مبركز امللك فهد بن عبدالعزيز بالريا���ص، ودورها يف اإبراز �شرورة تعليم وتربية 

وتدريب ذوي الإعاقة يف خطط التنمية امل�شتدامة.

المعوقون في ندوة استخدام التقنيات:

شركاء في التنمية

ندوة   
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هـــذا، وكانـــت النـــدوة قـــد ا�ضت�ضافت عـــددًا من 
اخلـــراء واملتخ�ض�ضـــن يف ال�ضاأنـــن التعليمـــي 
والرتبوي، ويف جمال التقنيات احلديثة من داخل 
اململكة ومـــن خارجها، وت�ضمنت على مدار يومن 
خم�ضة حماور، األقيت فيها 20 حما�ضرة بواقع اأربع 
حما�ضرات يف كل حمـــور، وغطت املحاور العلمية 
مو�ضوعـــات خمتلفـــة، منها: اأحـــدث التقنيات يف 
جمال خدمـــة الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة، والتعريف 
بـــدور التقنيات احلديثة يف تعليمهـــم، اإ�ضافة اإلى 
حمـــور خا�ص عن فتح اآفـــاق لتطوير برامج عاملية 

يف خدمتهم حمليًا، وغريها من املحاور.
و�ضـــارك يف اإلقـــاء املحا�ضرات فريـــق علمي كبري 
حملـــي وعاملـــي، منهـــم الدكتـــور نا�ضـــر املو�ضـــى 
ع�ضو جمل�ـــص ال�ضورى، والدكتور يو�ضف العوهلي، 
والدكتور دايفيد باينز، والدكتورة �ضارة العريني، 
والدكتورة اأروى اأخ�ضـــر، والدكتور ر�ضا الأ�ضرم، 
والدكتـــورة ولء ربيـــع م�ضطفـــى، والدكتورة هند 
اخلليفـــة، وغريهم من اخلـــراء املتخ�ض�ضن يف 

جمالت تعليم ذوي الإعاقة.
واعتـــرت الدكتـــورة فوزية اأخ�ضـــر ع�ضو جمل�ص 
اإدارة اجلمعيـــة وع�ضـــو اللجنة العلميـــة للموؤمتر، 
اأن مـــن اأهم تو�ضيات النـــدوة التو�ضية التي تقدم 
بهـــا الدكتور نا�ضر املو�ضى ع�ضـــو جمل�ص ال�ضورى 
ورئي�ـــص جمل�ـــص اإدارة جمعيـــة كفيـــف. وتتلخ�ص 
يف اإن�ضـــاء م�ضروع وطنـــي تتبناه جمعيـــة الأطفال 
املعوقـــن بقيـــادة �ضاحـــب ال�ضمـــو امللكـــي الأمري 
�ضلطان بـــن �ضلمان بن عبدالعزيـــز رئي�ص جمل�ص 
اإدارة اجلمعيـــة، بالتعـــاون مـــع جميـــع القطاعات 
ذات العالقة احلكومية والأهلية واخلريية؛ لدعم 
التقنيـــة امل�ضاعدة يف جمال تعليم وتدريب وتاأهيل 

ذوي الإعاقة واأ�ضرهم.
ومـــن جانبه تطرق ال�ضتـــاذ م�ضاعـــد العلوله اإلى 
اأهميـــة التقنيـــات احلديثـــة يف تعليـــم ودمج ذوي 
الإعاقـــة، وقـــال: »بدايـــة يجب اأن اأتقـــدم بال�ضكر 
جلمعيـــة الأطفـــال املعوقـــن على اإقامـــة مثل هذه 
النـــدوات املهمـــة املتعلقـــة بالأ�ضاليـــب التعليميـــة 
وتكنولوجيا التعلم وو�ضائـــل التوا�ضل الجتماعي، 
والتـــي هـــي ع�ضب هذه احليـــاة«، م�ضـــريًا اإلى اأن 
هناك توجهـــًا عامليًا كامـــاًل لهـــذا التوا�ضل الذي 
يخت�ضـــر م�ضافات كبـــرية من التعليـــم والتدري�ص 
التكنولوجيـــا،  ا�ضتخدمنـــا  اإذا  الإعاقـــة  لـــذوي 
خ�ضو�ضـــًا اأن ذوي الإعاقة قد يكون لديهم ق�ضور 
يف ا�ضتخدام الأيـــدي والأرجل اأو احلوا�ص اأحيانًا؛ 
فالتقنية احلديثة اخت�ضرت لهم الكثري، وحاولت 

اأن تقربهـــم وتعادلهـــم باإخوانهـــم الأ�ضحـــاء من 
خالل ا�ضتخدام هذه التقنيات«.

التوا�ضـــل  و�ضائـــل  اإن  تقـــول  التـــي  الآراء  وعـــن 
الجتماعـــي تزيد من عزلة املعـــوق، يقول الأ�ضتاذ 
العلولـــة: »هنـــاك روؤيـــة عامليـــة تقـــول اإن النا�ـــص 
ترى كثـــريًا اأن و�ضائل التوا�ضـــل الجتماعي تزيد 
مـــن عزلة املعـــوق، وهذا غـــري �ضحيح؛ فهـــي اإذا 
ا�ضتخدمت باأ�ضلوب مقننّ وعلمي �ضتزيد حتمًا من 
توا�ضـــل املعوق مع اأفـــراد جمتمعـــه. والدليل على 
ذلـــك توا�ضل ال�ضم عن طريـــق الرامج الناطقة 
لأجهـــزة اجلـــوال اأو التوا�ضل اليومـــي عن طريق 
و�ضائـــل التوا�ضـــل الجتماعي؛ ممـــا جعلهم اأكرث 
اندماجـــًا واختالطًا باملجتمع. اأمـــا ما يطلق عليه 
العزلـــة؛ فهي حت�ضـــل عند ال�ضتخـــدام اخلاطئ 

لتلك الرامج والتطبيقات«.
التقنيات �ضرورة

ومـــن جانبهـــا تقـــول الأ�ضتـــاذة معدية بـــن حثلن 
اخت�ضا�ضية نف�ضية ومدربة يف الوقاية من الإدمان 
وم�ضت�ضـــارة يف مركـــز اأدوات التدريـــب الحرتايف 
وع�ضوة يف جمعية الأطفال املعوقن: »اإن التقنيات 
احلديثـــة يف وقتنـــا احلا�ضـــر جـــزء اأ�ضا�ضـــي من 

أحدث التقنيات في مجال خدمة 
المعوقين والتعريف بدور التقنيات 

الحديثة في تعليمهم

العمليـــة التعليمية، واإحـــدى ركائزها، وهي ت�ضهم 
كثريًا يف رفع م�ضتوى التعليم ب�ضكل عام، وم�ضتوى 
اأداء هـــذه الفئة ب�ضكل خا�ـــص، وتعتر نقلة نوعية 
يف احليـــاة العلميـــة، وُت�ضكر اجلمعيـــة على تفعيل 
هذا الدور وتو�ضيحه مـــن خالل هذه الندوة. كما 
اأمتنى تفعيلها ب�ضكل عام يف جميع مناطق اململكة؛ 

لنواكب جمريات هذا الع�ضر«.
واأكدت اأن »كل الو�ضائل، مبا فيها و�ضائل التوا�ضل 
الجتماعي، تزيد اندماج املعوق باملجتمع، وتنمي 
مهاراتـــه التعليمية، وت�ضاعـــده على اأخذ ما يحتاج 
اإليه بطرق اأكرث �ضهولة، واأي�ضًا اأرى اأنها �ضت�ضيف 

اإليه مهارات حياتية كثرية«. 
ويوافق على ذلك الأ�ضتاذ نايف املعدي رئي�ص جلنة 
�ضبـــاب الأعمال بالغرفة التجارية يف حفر الباطن 
وع�ضـــو اللجنة الوطنية ل�ضبـــاب الأعمال. ويو�ضح 
قائـــاًل: »اإن و�ضائل التوا�ضـــل الجتماعي تزيد من 
قنـــوات توا�ضل املعوق مـــع املجتمع واحتكاكه بهم. 
ولكـــن هناك عائقًا، وهو لي�ـــص يف املعوق نف�ضه بل 
يف الأدوات اأو الرامج امل�ضتخدمة؛ فاأحيانًا يعجز 
املطـــورون لتلـــك الرامـــج عـــن تلبيـــة احتياجات 
املعوقن، وذلك بطبيعة احلال يعود اإلى التق�ضري 
احلا�ضـــل من القطاعن احلكومي واخلا�ص، ومن 
املجتمع اأي�ضًا، يف توا�ضلهم مع هذه الفئة الغالية؛ 
فيجـــب علينـــا اأن نتكاتـــف جميعـــًا لتلبيـــة كل مـــا 

ا«. يحتاجون اإليه مننّ
ويرى �ضعود القباين، وهـــو م�ضرف تربوي للرتبية 
اخلا�ضـــة وع�ضـــو فريق التحـــول الوطنـــي للرتبية 
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اخلا�ضـــة، اأن التقنيـــة احلديثـــة ت�ضاهـــم عادة يف 
ا�ضتقـــالل الفـــرد ذي الإعاقـــة؛ وبالتـــايل ت�ضهـــل 
عليـــه احلياة قـــدر الإمـــكان وتخف�ص مـــن فر�ص 
الف�ضل والإخفاق، وجتعله اأكرث قدرة على مواجهة 
املجتمع، وتعـــزز يف نف�ضه الثقة، وهـــذه هي الآثار 
النف�ضية التي من املمكـــن اأن حتققها التكنولوجيا 
امل�ضاعـــدة التـــي ت�ضاهـــم يف اأن يكـــون الفـــرد من 
ذوي الإعاقـــة ع�ضوًا فاعـــاًل يف جمتمعه«، م�ضيفا 
اأنهـــا »ت�ضاهـــم يف حت�ضن البيئـــة املحيطة وت�ضهل 

الو�ضول اإلى اأماكن مل يكن ي�ضتطيع الو�ضول اإليها 
دون هـــذه التقنيـــة احلديثـــة اأو امل�ضاعـــدة، ومنها 
اأماكـــن الت�ضلية وامل�ضارح؛ مما جعلـــه ي�ضتطيع اأن 
ينخ���رط باملجتمع؛ لأن البيئات الت���ي �سيتنقل بها 
�ضت�ضبـــح �ضديقة لذوي الإعاقة عر توفر التقنية 

احلديثة«.
كما يرى الأ�ضتاذ �ضعود القباين اأن »تاأثري تقنيات 
الت�ضال على املعوق، �ضـــواء بال�ضلب اأو الإيجاب، 
يحتـــاج اإلـــى بحـــث علمي دقيـــق«، م�ضـــريًا اإلى اأن 

»الـــذي يقـــول اإنهـــا ل ت�ضـــكل عائقًا بـــل تزيد من 
انخراطـــه باملجتمع له مظاهـــر ي�ضت�ضهد بها، ويف 
املقابل من يقول اإنهـــا تزيد من عزلته، وي�ضت�ضهد 
مبظاهـــر، فاإن احلكـــم يف هذا الأمـــر يحتاج اإلى 
بحث علمي دقيق يجيب عن هـــذا الت�ضاوؤل. ولكن 
ب�ضكل عـــام ل اأرى املعوق يتاأثـــر بتاأثر يختلف عن 
غـــريه؛ فالـــذي ينطبق علينا نحـــن الذين ل نعاين 
من اإعاقـــة اأن هذه الو�ضائل �ضاهمـــت يف عزلتنا؛ 
وبالتـــايل اأكيد اأنها �ضت�ضاهم يف عزلتهم، والعك�ص 

�ضحيح«. 
التقنية احلديثة للجميع

وتوؤكـــد الدكتورة هنـــد اخلليفة الأ�ضتـــاذ امل�ضارك 
ونظـــم  احلا�ضـــب  كليـــة  يف  املعلومـــات  بق�ضـــم 
املعلومـــات، اأن »التقنية احلديثة مل تعد حم�ضورة 
على فئة دون فئة من ن�ضيج املجتمع؛ فتطور التقنية 
احلديثـــة تغلغـــل يف جميع مناحي احليـــاة، ومنها 
التعليـــم، وتوظيـــف التقنيـــة احلديثـــة يف العملية 
التعليمية، واأ�ضبح الو�ضـــول اإلى العلم ودمج ذوي 
الإعاقـــة يف املنظومة التعليمية الآن اأ�ضهل من ذي 
قبـــل؛ ممـــا اأدى اإلى تذليـــل التعليـــم والتعلم عر 
التقنيات احلديثـــة لذوي الحتياجـــات اخلا�ضة. 
للتقنيـــات  تاأثـــري �ضلبـــي  اأن مقولـــة وجـــود  واأرى 
احلديثة على املعوق عارية مـــن ال�ضحة؛ فو�ضائل 
التوا�ضـــل الجتماعـــي دورهـــا فعال بـــن اأطراف 
املجتمـــع، ومنهم املعوقـــون، وال�ضـــوؤال الأهم: هل 

هذه الو�ضائل قابلة للو�ضول؟!«.

ندوة   

56-61= NADWA .indd   58 6/8/16   10:40 AM



59 92
رم�ضان 1437 هـ ـ  يونيو 2016م

ق�ضم العلوم النف�ضية بكلية الرتبية يف جامعة قطر 
والع�ضو املتطوع يف اجلمعية القطرية لتاأهيل ذوي 
الحتياجـــات اخلا�ضة، اأن »التقنيات احلديثة هي 
اأحد املحاور املهمة وامل�ضاعدة على الدمج واإجادة 
املهـــارات املختلفة، ولكنها لي�ضـــت غاية بل و�ضيلة 
بحيـــث متكنهم مـــن اأداء بع�ص املهـــارات اأو تعلم 
الكثـــري مـــن املهارات مبـــا يتنا�ضب مـــع اإعاقاتهم 

وقدراتهم املختلفة«.
وتو�ضح الدكتور اأ�ضماء العطية مدى تاأثري و�ضائل 
التوا�ضـــل الجتماعـــي يف عزلـــة اأو اندماج املعوق 
باأنـــه »من املمكن اأن تـــوؤدي بع�ص و�ضائل التوا�ضل 
الجتماعي الإلكـــرتوين دورًا كبريًا يف دمج ولي�ص 
عـــزل الأ�ضخا�ـــص ذوي الإعاقـــة، وهـــذا يتوقـــف 
على برامـــج التمكن التي من املمكـــن اأن تقدمها 
املوؤ�ض�ضـــات احلكوميـــة وغـــري احلكوميـــة، ونحن 
ل على امل�ضاركة املجتمعيـــة ودور املجتمع  هنا نعـــونّ
والأ�ضخا�ـــص ذوي الخت�ضا�ـــص يف كيفيـــة تنمية 
هـــذه الجتاهـــات الإيجابية عند فئـــات املجتمع، 
�ضواء الأطفـــال اأو ال�ضباب اأو الن�ضـــاء اأو الرجال؛ 
لأن مـــن املمكن اأن يتعر�ـــص اأي �ضخ�ص منهم -ل 
�ضمـــح اهلل- حلـــادث يت�ضبـــب يف اإعاقتـــه؛ لذلك 

فـــاإن الواجب علينـــا التثقيف والتوعيـــة والتدريب 
والتمكـــن مبـــا يحقـــق الدمـــج فعـــاًل بـــن فئـــات 

املجتمع«. 
علـــى جانـــب اآخـــر يقـــول الدكتـــور ال�ضيـــد �ضعـــد 
اخلمي�ضـــي الأ�ضتاذ امل�ضـــارك يف الرتبية اخلا�ضة 
بكلية الدرا�ضات العليـــا يف جامعة اخلليج العربي 
بالبحريـــن: »اإن التقنيـــة احلديثـــة تتيـــح فر�ـــص 
التوا�ضـــل بن ال�ضخ�ـــص املعوق والبيئـــة املحيطة 
وتزيـــد مـــن احل�ضيلـــة اللغوية له، وهـــي عادة ما 
تكـــون اأ�ضلوبـــًا للتنفي�ص عـــن النفعـــالت وو�ضيلة 
للتعبري عـــن متطلباتـــه«، م�ضريًا اإلـــى اأن »و�ضائل 
التوا�ضـــل اإذا ا�ضُتخِدمـــت ب�ضـــكل �ضحيـــح وفـــق 
�ضوابط حمـــددة من قبل اأولياء الأمـــور؛ فاإنها ل 

تزيد من عزلة املعوق«.
�ضرورة ملحة

يـــرى الدكتـــور �ضعيـــد الزهـــراين رئي�ـــص ق�ضـــم 
الرتبيـــة اخلا�ضة بجامعـــة الطائـــف ورئي�ص بيت 
اخلـــري لذوي الحتياجات اخلا�ضة ورئي�ص جمعية 
الطائـــف اخلريية لـــذوي الحتياجـــات اخلا�ضة، 
اأن »التقنيـــة احلديثة هي و�ضيلة م�ضاعدة للطالب 
الطبيعـــي، فمـــا بالكـــم بالطالـــب املختلـــف الذي 

ومـــن جانبه يقول الدكتـــور اأحمد التايـــه الأ�ضتاذ 
امل�ضاعد بق�ضـــم الرتبية اخلا�ضـــة وم�ضرف معمل 
التقنيـــات احلديثـــة بجامعـــة الإمـــام حممـــد بن 
�ضعود: »يف البداية اأحب اأن اأ�ضكر الدكتورة فوزية 
اأخ�ضـــر ع�ضـــو جمل�ـــص الإدارة والقائمـــن علـــى 
مو�ضـــوع هذه النـــدوة التي اأحدثـــت نقلة نوعية يف 
دمـــج وتعليـــم ذوي الإعاقة، ثـــم اإن هناك جانبن 
للتقنيـــة هما جانـــب ال�ضتخدام وجانـــب الإنتاج. 
اأمـــا من ناحية ال�ضتخدام فهذه توعية مهمة باأننا 
بداأنا نتكلم عن كيفية ا�ضتخدام التقنية واأنه يجب 
ا�ضتخدامهـــا مع املعوقن. واأما مـــن ناحية الإنتاج 
ففـــي هذه الدورة مت طـــرح واإنتاج مو�ضوعات تهم 
ذوي الإعاقـــة، وهذا باب كبري ومفتـــوح والتطرق 
اإليـــه يف هـــذا الوقـــت ينا�ضـــب الفرتة التـــي تكلم 
فيهـــا ويل ويل العهد الأمري حممـــد بن �ضلمان يف 
مو�ضوع التحول الوطني، ومن اأهم ق�ضايا التحول 
اأن نتحـــول يف اأ�ضاليـــب التعليـــم والتدريـــب، واأن 
ن�ضتخـــدم التقنية مع ذوي الإعاقة يف الوقت الذي 
نكاد نقـــول اإن كل اأعمالنا معهم ورقية؛ فالنتقال 
بالأعمال من الإنتاج الورقي اإلى الإنتاج التقني هو 

نقلة نوعية«.
وي�ضتكمـــل الدكتـــور اأحمد التايه قائـــاًل: »�ضاأتكلم 
عن ق�ضايا البتـــكار، وبع�ص الأوراق التي طرحت 
يف النـــدوة ن�ضتطيـــع اأن نطورهـــا؛ حتـــى ت�ضبـــح 
ابتـــكارًا، وهـــذا يحتاج مـــن الأ�ضاتذة اإلـــى العمل 
اجلـــاد على تطويرهـــا وت�ضجيلهـــا يف مدينة امللك 
عبدالعزيز؛ لأن بع�ـــص الق�ضايا التي طرحت هي 
روؤى قويـــة ميكـــن تطويرها اإلـــى اأن ت�ضبح منتجًا 

تعليميًا جديدًا ي�ضمل كل مدن اململكة«.
وحول تاأثري و�ضائل التوا�ضل الجتماعي يف املعوق، 
يقول: »ل ميكن اأن تزيد من عزلته يف ظل املتابعة 
امل�ضتمرة من امل�ضرفـــن واأولياء الأمور والأهل؛ اإذ 
اإنهـــا جزء م�ضاعد لتكملة اأطراف احلوار، ولي�ضت 
طرفًا رئي�ضيًا فيه، ولكن اإذا ُترك وحده دون توجيه 

وتوعية فاإنه حتمًا �ضي�ضاب بالعزلة املذكورة«.
معززات مرغوبة

»التقنيـــة  اأن  ال�ضـــاوي  اأ�ضامـــة  الدكتـــور  ويـــرى 
احلديثـــة تعمل على خدمـــة جميع الأفـــراد، ومن 
�ضمنهـــم ذوو الإعاقـــة، ولعبت هـــذه التقنية دورًا 
مهمـــًا يف تعليم هـــذه الفئـــة الغالية علـــى قلوبنا، 
بحيث يقوم املتدرب بتعلـــم املهارات املطلوبة منه 
ب�ضكل منظـــم وعلمي وكذلك ال�ضتمتاع بها بحيث 
تكون علـــى �ضكل األعاب وتقـــدمي معززات مرغوبة 
لديه ويقوم بتكرارها عدة مرات بحيث يتم تثبيت 
هـــذه املعلومة لديه. كما �ضاهمـــت التقنية يف دمج 
هـــوؤلء الأ�ضخا�ص وتوا�ضلهم مـــع خمتلف الأفراد 
والدول بحيـــث عملت التقنية علـــى تقلي�ص الهوة 

بن اأفراد املجتمع«.
ومن جانبها توؤكد الدكتـــورة اأ�ضماء العطية رئي�ص 

رؤية عالمية تقول إن الناس 
ترى كثيرًا أن وسائل التواصل 

االجتماعي تزيد من عزلة المعوق
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ميتلك قدرات حمدودة؛ فهو يف اأم�صنّ احلاجة اإلى 
التقنيـــة احلديثة ب�ضتى اأنواعها وب�ضتى م�ضاربها«، 
م�ضيفا اأنه »يجـــب اأن يعتني الآن جميع امل�ضوؤولن 
عن اإعـــداد املعلـــم الطالب، واأق�ضد بـــه جامعات 
اململكـــة اأو اجلامعات الأخرى، ولبد اأن تهتم وتعد 
اإعـــدادًا كاماًل طالب الرتبية امليـــداين اأو الطالب 
املعلـــم من خالل املراحل اجلامعيـــة ب�ضكل متميز 
وم�ضتمـــر، وخ�ضو�ضًا يف جمـــال التقنية احلديثة؛ 
اأن  اأ�ضبحـــت �ضـــرورة ملحـــة، خ�ضو�ضـــًا  لأنهـــا 
ع�ضرنـــا هذا هـــو ع�ضر التحـــول، واأننـــا مقبلون 
علـــى ع�ضر رقمي ع�ضر تكنولوجـــي؛ لذلك يجب 
اأن نهتـــم بهذه الفئة اهتمامًا كبريًا، ونوفر لهم كل 

متطلبات احلياة الالزمة وال�ضرورية«.

ويوؤكـــد الدكتـــور الزهـــراين اأن »و�ضائـــل التوا�ضل 
الجتماعـــي اأ�ضبحـــت مفتاحًا كبريًا جـــدًا وبوابة 
عري�ضـــة للطفل املختلف؛ فهـــي ق�ضت على معظم 
وقـــت فراغه و�ضاعدتـــه على التوا�ضل مـــع النا�ص 
ب�ضكل اإيجابـــي واأي�ضًا �ضاعدته يف كثري من الأمور 

اخلا�ضة به«.
الدكتور حممود احلفناوي- اأ�ضتاذ تقنيات التعليم 
الإلكرتوين والتعلم عن بعد – جامعة الطائف: »ل 
�ضك اأن التطورات والتقنيات احلديثة التي ظهرت 
موؤخـــرًا �ضـــيء يجذب جميـــع فئـــات املجتمع، كاًل 
بح�ضـــب جماله، ولـــو تطرقنا اإلـــى الأطفال ب�ضكل 
خا�ـــص ف�ضرنى اأن تلك التقنيـــة احلديثة جتذبهم 
مـــن خـــالل الو�ضائـــط املتعـــددة التـــي تعر�ضهـــا 

والتفاعـــل املوجـــود فيهـــا، ولكـــن –لالأ�ضف- قد 
ت�ضتخـــدم ب�ضكل خاطـــئ يف اللعـــب والرتويح عن 
النف�ـــص فقط؛ ممـــا يعر�ضنا ل�ضلبيـــات ا�ضتخدام 
التقنيـــة، ولكن لو وظفنا التقنيـــة احلديثة توظيفًا 
جيـــدًا فمـــن خاللهـــا ن�ضتطيع اأن نخطـــو خطوات 
وا�ضعة يف تعليـــم ودمج ذوي الإعاقة«. مو�ضحًا اأن 
»املعوق ميكن اأن يحرم من التفاعل ال�ضفي ب�ضبب 
اإعاقته؛ فمن خالل التقنية �ضي�ضتطيع ك�ضر العزلة 
الناجتة عن خوفه من اإظهار اإعاقته اأمام زمالئه؛ 
وبالتـــايل التقنيـــة ت�ضاعد ب�ضكل كبـــري على تعليم 

ودمج ذوي الإعاقة مع التعليم العام«.
ويرى الدكتـــور حفناوي اأن »كل �ضيء له اإيجابيات 
و�ضلبيات، وتكون ال�ضتفـــادة بح�ضب توظيفها من 
قبل ال�ضخ�ص؛ فلـــو مت ا�ضتخدامها �ضاعات طويلة 
دون �ضوابـــط معينـــة اأو اإ�ضـــراف؛ فبالتاأكيد اأنها 
�ضت�ضبب عزلة، وذلك لي�ص على فئة املعوقن فقط 
بل على جميع فئات املجتمع. بينما يف حال توظيف 
و�ضائـــل التوا�ضل الجتماعي التوظيف الأمثل وفق 
ال�ضوابط وحتت الإ�ضراف؛ ف�ضتكون عائدة بالنفع 

والإيجابية على الفرد باإذن اهلل«.
التقنية املعلوماتية

معي�ـــص  الدكتـــور  الرتبـــوي  امل�ضت�ضـــار  ويطـــرح 
الزهراين م�ضمى اآخر للتقنية احلديثة بقوله اإنها 
»التقنيـــة املعلوماتية«، معترًا اإياهـــا »اأهم و�ضيلة 
تعليميـــة ميكن اأن يتعلم بهـــا املعوق الطالب داخل 
الف�ضل، ومن اأهم و�ضائل التقنية التي من املمكن 
اأن ي�ضتخدمها الطالب داخل الف�ضل هي احلا�ضب 
الآيل وال�ضبـــورة الذكيـــة واأدوات تتعلق باجلوانب 

الب�ضرية وال�ضمعية واحل�ضية«.
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مقال   

اإن مالك احلقيقي اأخي امل�ضلم ما قدمته لنف�ضك ذخرًا لك عند ربك، لي�ص مالك ما جمعته فاقت�ضمه الورثة 
بعـــدك، فاإنك �ضوف تخلفه وتدعه كما قال تعالى: “ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اأول مرة، وتركتم ما 

خولناكم وراء ظهوركم”.
هـــل تعلـــم اأن ال�ضدقة تكون حجابًا بن الإن�ضان امل�ضلم، وبن النار، يقـــول الر�ضول -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- 
فيما �ضح عنه: “اتقوا النار ولو ب�ضق مترة، فاإن مل جتد فبكلمة طيبة”، حتى الكالم الطيب هو �ضدقة على 

النا�ص، وتوؤجر عليه، اإذا كان خال�ضًا لوجه اهلل تعالى.
�ضـــوف تنتقـــل عن الدنيا غنيًا عما خلنّفت فقريًا اإلى ما قدمت، ويف ال�ضحيح عن عبداهلل بن م�ضعود -ر�ضي 
اهلل عنه -اأن النبي -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- قال: “اأيكم مال وارثه اأحب اإليه من ماله، قالوا يا ر�ضول اهلل، 
ر”. ويف الرتمذي عن عائ�ضة -ر�ضي  ما منا اأحد اإل ماله اأحب اإليه، قال فاإن ماله ما قدم ومال وارثه ما اأخنّ
اهلل عنهـــا- اأنهـــم ذبحوا �ضاة فت�ضدقوا بها �ضوى كتفها، فقـــال النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم: “بقي كلها غري 

كتفها”.
ال�ضدقة: تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار.

ت�ضدقـــوا قبـــل اأن ياأتي عليكـــم زمان مي�ضي الرجل ب�ضدقتـــه فيقول الذي ياأتيه بها: “لـــو جئت بها بالأم�ص 
لقبلتها، فاأما الآن فال حاجة يل فيها”؛ فال يجد من يقبلها.

ال�ضدقـــة: ياأخذهـــا اهلل بيمينه فريبيهـــا لأحدكم كما يربي اأحدكم مهره، حتـــى اأن اللقمة لت�ضري مثل جبل 
اأحد.

املت�ضـــدق يكـــون من ال�ضبعة الذين يظلهـــم اهلل يف ظل عر�ضه، يوم ل ظل اإل ظلـــه: “ورجل ت�ضدق ب�ضدقة 
فاأخفاها، حتى ل تعلم �ضماله ما تنفق ميينه”.

ر  ال�ضدقة: تطفئ غ�ضب الرب: كما �ضح ذلك عن ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- اأنه قال: “�ضدقة ال�ضنّ
تطفئ غ�ضب الرب، و�ضلة الرحم تزيد يف العمر، وفعل املعروف يقي م�ضارع ال�ضوء”.

كل امرئ يكون يف ظل �ضدقته حتى يق�ضى بن النا�ص.
اأف�ضل مراتب ال�ضدقات اأن يت�ضدق الإن�ضان من اأطيب ماله يف وقت هو حمتاج اإليه.

واأر�ضد الن�ضاء، بالإكثار من ال�ضدقة؛ لأنهن اأكرث اأهل جهنم: “يا مع�ضر الن�ضاء ت�ضدقن واأكرثن ال�ضتغفار 
فاإين راأيتكن اأكرث اأهل النار..” احلديث.

بقلم:

د. نا�شر بن حممد احلمد
الداعية الإ�ضالمي واإمام وخطيب 

جامع اأن�ص بن مالك باخلر

الصدقة تطفئ الخطيئة

المتصدق يكون من 
السبعة الذين يظلهم 

الله في ظل عرشه

ويقـــول الدكتـــور معي�ـــص اإنـــه »ل �ضـــك اأن بع�ـــص 
الأطفـــال ب�ضـــكل عـــام يتعلـــق ببع�ـــص الأجهـــزة 
الإلكرتونيـــة، خ�ضو�ضـــًا ما يتعلـــق بحالة التوحد، 
واأي�ضـــًا احلالت التي تتعلـــق باجلوانب الب�ضرية، 
والطفـــل دائمًا ما يتعلق باجلانـــب املثري اأو الإثارة 
الب�ضريـــة، ومـــن ال�ضمـــات التـــي تتميـــز بها هذه 
الأجهـــزة الإثـــارة الب�ضريـــة؛ وبالتـــايل يتعلق بها 
الطفل، ومن املمكن اأن ي�ضاب بحالة من الإدمان 
خـــالل فـــرتة مـــن الفـــرتات، ومـــن املمكـــن اأنه ل 
ي�ضتطيـــع اأن يتخل�ـــص منهـــا اأو ي�ضتبدلهـــا بجانب 

تعليمي اآخر«. 
ويو�ضح الدكتـــور نايف الزارع وكيـــل كلية الرتبية 
للتطوير والأ�ضتاذ امل�ضارك بق�ضم الرتبية اخلا�ضة 
يف جامعة امللـــك عبدالعزيـــز، اأن »التقدم التقني 
ت�ضهـــده مياديـــن احليـــاة كافـــة؛ حتـــى اأ�ضبحـــت 
التقنية جزءًا رئي�ضيـــًا يف تقدمي اخلدمة مبختلف 
املجـــالت احلياتيـــة، �ضـــواء يف املجـــال التعليمـــي 
اأو التاأهيلـــي اأو التدريبـــي اأو غـــريه مـــن جمـــالت 
احليـــاة. ولبد من دمج التقنيـــة؛ حتى ت�ضهل على 
الأ�ضخا�ـــص ذوي الإعاقة ال�ضتفادة من اخلدمات 

املقدمة اأو الو�ضول اإليها«.
واأ�ضـــار اإلـــى اأن »توظيـــف هذه التقنيـــات بطريقة 
�ضلبيـــة وا�ضتغاللهـــا مـــن جانـــب املعـــوق بطريقة 
خاطئـــة يجعله ل يحر�ـــص على م�ضاركـــة املجتمع 
اإل عـــن طريـــق هـــذه الو�ضائل؛ لذلـــك فاإنها -من 
وجهة نظـــري- �ضتكون فعاًل �ضببـــًا يف عزلته. اأما 
اإذا ا�ضتخدمها كو�ضيلة للو�ضول اإلى خمتلف فئات 
املجتمـــع؛ فذلـــك �ضيزيده انخراطـــًا مبجتمعه مبا 

يعود عليه بالنفع«.
ويوؤكـــد الدكتـــور نبيـــل املالكـــي الأ�ضتـــاذ امل�ضاعد 
بق�ضـــم الرتبية اخلا�ضـــة يف جامعة امللـــك �ضعود، 
اأن »التقنيـــة احلديثة مهمة جـــدًا يف تعليم وتاأهيل 
الأفراد ذوي الإعاقة، خ�ضو�ضًا يف وقتنا احلايل يف 
ظل التوجه احلديث لدمج ذوي الإعاقة مع ف�ضول 
التعليم العام«، م�ضيفـــًا اأن »هذه الفئة حتتاج اإلى 
ا�ضتخـــدام التقنية احلديثة ل�ضهولـــة الو�ضول اإلى 
منهـــج التعليم العـــام، وكذلك ا�ضتخـــدام التقنية 
امل�ضاعدة لتعليمهم املهارات الالزمة، �ضواء كانت 

املهارات الأكادميية اأو التح�ضيلية اأو احلياتية«. 
وي�ضتكمـــل الدكتـــور نبيل املالكي كالمـــه يف اجتاه 
اأهميـــة التدريـــب امل�ضتمـــر علـــى ا�ضتخـــدام هذه 
التقنية، �ضـــواء كانت اأجهـــزة اأو طريقة من طرق 
اإي�ضـــال املهارات الالزمة لالأفـــراد ذوي الإعاقة، 
وي�ضيف: »من املهم تدريـــب الأ�ضر للح�ضول على 
كيفيـــة التعامل مع هـــذه التطبيقـــات اأو الأجهزة؛ 
فهي مهمة جدًا مل�ضاعدة ذوي الإعاقة يف تعليمهم 
احلديثـــة،  »التقنيـــات  اأن  موؤكـــدًا  وتاأهيلهـــم«، 
وخ�ضو�ضـــًا و�ضائل التوا�ضـــل الجتماعي، ت�ضاعد 
علـــى الندماج الجتماعـــي، وت�ضاهم يف خلق بيئة 

جاذبة لالأ�ضخا�ص املعوقن مع غريهم«.
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أحمد زايد.. مؤسس موقع وساطة:

إعاقتي .. سر نجاحي
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•  ما �إ�صابتك وكيف حدثت و�آثارها عليك؟	
= �أ�ضبت بحادث ده�س عام 1418هــ �أدى �إلى برت كلتا 
�ضاقّي. كنت جال�ضًا على درج حمل و�لدي -رحمه �هلل-
، وجاءت �ضيارة م�ضرعـــة �نحرفت عن م�ضارها؛ �لأمر 
�لـــذي �أدى بهـــا يف نهاية �ملطاف �إلـــى ده�ضي وبرت كلتا 

�ضاقّي.. فقد كانت �لإعاقة جمرد حلظة !!
�أمـــا بالن�ضبة �إلى �آثارها علي ففي �لبد�ية كنت حزينًا، 
لكن تفاعل و�لدي -رحمه �هلل- معي، وبحكمته جعلني 
�أتخطـــى مرحلة �حلـــزن لأعي�س �ضعيـــدً� باإعاقتي طول 

حياتي، وهلل �حلمد.
•  كان م��ن �ملتوق��ع �أن تك��ون �صخ�صية فاعلة 	

يف �لتوعي��ة عن �حلو�دث �ملرورية حيث �إن 
�إ�صابت��ك كانت ب�صببها، ورغ��م ذلك �جتهت 

نحو توظيف �ملعوقني.. ملاذ�؟
= �ضحيـــح، وبالفعـــل يل م�ضـــاركات يف �لتوعيـــة عـــن 
�حلـــو�دث، �آخرها كان يف �أ�ضبـــوع �ملرور �خلليجي قبل 
�ملا�ضـــي يف مدينتـــي �جلميلة �لطائـــف. لكن ب�ضر�حة 
�لتوعيـــة باحلـــو�دث �ضتجعلنـــي د�ئمًا �أتذكـــر �حلادث 
�لـــذي وقع يل، و�ضاأبدو حزينًا د�ئمـــًا. �أما بالن�ضبة �إلى 
توجهـــي نحو توظيف �ملعوقني، فهـــي ب�ضبب معاناتي يف 
�حل�ضـــول علـــى وظيفة، و�أي�ضـــًا ما مل�ضته مـــن �إخو�ين 

و�أخو�تي �أ�ضحاب �لإعاقة يف هذ� �لأمر. 
•  حمل��ت عل��ى عاتق��ك حتقي��ق مقول��ة »من 	

رح��م �مل�صكلة يول��د �حلل«؛ فاأن�ص��اأت �صبكة 
ذوي  لتوظي��ف  »و�صاط��ة«  �إلكرتوني��ة 
ع��ن  حدثن��ا  �أواًل   ..2011 ع��ام  �الإعاق��ة 
�ل�صبكة و�أ�صبابها ونتائجها حتى �الآن، ومن 

و�جه �أحمد ز�يد �ملوت يف حلظة ع�برة غري متوقعة.. ورغم �لنج�ة منه ب�أعجوبة �إال �أنه خلف 
�آث�رً� بليغة عليه؛ فقد حتول فج�أة من �ص�ب يف ك�مل �صحته وهو يف �ل�صف �الأول �لث�نوي 
�إلى معوق بال �ص�قني؛ فقد ك�ن ج�ل�ص�ً على درج حمل و�لده -رحمه �هلل-، وج�ءت �صي�رة 

م�رسعة �نحرفت عن م�ص�ره� وده�صته، ومت برت �ل�ص�قني للنج�ة من موت حمقق!
�ل�ص�ب �لذي ك�ن ق�ب قو�صني �أو �أدنى من �ملوت مل ي�صت�صلم لالإع�قة بل �أ�صبح منوذج�ً 
يحتذى للمعوقني، و�أبرز َمن �ص�عد �أ�صح�ب �الحتي�ج�ت �خل��صة على بد�ية حي�ة جديدة 

كرمية و�إن�ص�نية من خالل موقعه �الإلكرتوين �لذي يهدف �إلى توظيف ذوي �الإع�قة.
ويف حو�ر مع »�خلطوة« ق�ل �أحمد ز�يد: »�إن �إع�قتي �رس جن�حي؛ ف�أن� �أفتخر ب�حلديث 
عنه� على �لرغم من �أنني كنت يف �لبد�ية خجوالً، ولكنه� جعلتني �أتعلم و�أب�در«.. وغري ذلك 

من درو�س ومو�قف و�أحد�ث يروه� لن� يف هذ� �حلو�ر..

حو�ر : منت�صر جابر

يعمل معك، وعدد �لذين مت توظيفهم؟
= �ضبكة »و�ضاطـــة« حققت هذه �ملقولة -وهلل �حلمد-، 
ونحـــن كمو�طنـــني يجب �أل ننتظر مـــن �لدولة عمل كل 
�ضـــيء لنا بل يجب علينا �أن نعطي كما ناأخذ، و�أن نبادر 

يف حل �مل�ضكالت وطرح �حللول لها.
�ضبكـــة و�ضاطة حققت جائزة �مللـــك خالد لفرع �ضركاء 
�لتنميـــة -وهلل �حلمد-، ونحن فخورون بهذه �جلائزة؛ 
لأنهـــا حتمل ��ضم �مللك خالد -رحمه �هلل- �لذي يعترب 
ر�ئـــد �لتنمية يف �ململكة، كمـــا �أن ��ضتالم �جلائزة من 
و�لـــدي خادم �حلرمني �ل�ضريفني -حفظه �هلل- �ضرف 

كبري لنا.
•  حدثن��ا ع��ن جائ��زة �ملل��ك خال��د ل�صركاء 	

�لتنمية.. فما هذه �جلائ��زة، وكيف تر�ها 
بعد جهود من �لعمل �لتطوعي؟

= جائـــزة �مللـــك خالد تعـــد �أهـــم جائـــزة يف �ململكة، 
وح�ضـــويل على جائزة �ضـــركاء �لتنمية -وهلل �حلمد- 
�أعطـــاين �لكثـــري؛ �إذ �إن �جلائـــزة مل تكن مبلغـــًا ماليًا 
وتكرميًا من �مللك �ضلمان -حفظه �هلل- بل ��ضتمر دعم 
موؤ�ض�ضة �مللك خالد يل بجميع �لنو�حي؛ ومن هنا �أقدم 

لهم �ل�ضكر و�لعرفان.

• �الأم��ر 	 �مللك��ي  �ل�صم��و  �صاح��ب  تف�ص��ل   
�صلط��ان بن �صلمان بتد�ص��ني موقع »و�صاطة« 
موؤخ��رً�.. فم��ا �أث��ر ذل��ك يف �حلمل��ة �لت��ي 
تقوده��ا، وكي��ف كان��ت مب��ادر�ت �أ�صح��اب 
�لعم��ل، وكذل��ك �إقب��ال �ملعوق��ني �لباحثني 

عن فر�ص عمل؟
= مبـــا �أنك ذكرت �ضاحب �ل�ضمو �مللكي �لأمري �ضلطان 
بن �ضلمان بـــن عبد�لعزيز -حفظه �هلل- فالبد من �أن 
�أذكـــر هنا �أن جمرد �للقاء به كان حلم طفولة بالن�ضبة 
؛ فقـــد متنيـــت لقاءه منـــذ �ل�ضغر، وقبـــل �لإعاقة،  �إيلَّ
كاأول ر�ئـــد عربي م�ضلـــم، ونحن �ضغـــار كانت لقطات 
مكاملتـــه مـــع �مللك فهـــد -رحمـــه �هلل- و�مللـــك �ضلمان 
-حفظـــه �هلل- تعر�س د�ئمًا يف �لتلفـــاز، وكنت معجبًا 
به، ومبا و�ضل �إليه، وطبعـــًا تد�ضني �ضموه ملوقع و�ضاطة 
يف ن�ضخته �لثانية يعني يل �ل�ضيء �لكثري، ولن �أ�ضتطيع 
و�ضف هـــذ� �ل�ضعـــور يف هـــذه �لعجالة، لكـــن �أقول له: 
»�ضكرً�«؛ فقـــد ز�دت �أهمية �ملوقع و�نت�ضاره بعد تف�ضله 

-حفظه �هلل- بتد�ضينه.
•  ماذ� عن �إطالق �أول تطبيق جو�ل لتوظيف 	

ه��و  وه��ل  �خلا�ص��ة،  �الحتياج��ات  ذوي 

بالله  اإليمان  إلى  رمضان  في  نحتاج 
والعقيدة الصحيحة علمًا وعماًل وسلوكًا 
إلى  حاجتنا  من  أكثر  حياة..  ومنهاج 

الماء والغذاء
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��صتكم��ال �أو �متد�د ملوق��ع »و�صاطة«، وما 
مدى �الإقبال عليه؟

= نعم، هو لت�ضهيل �لو�ضول �إلى �ملوقع من �أي مكان.
• �الت�ص��ال 	 و�صائ��ل  ت�صتخ��دم  �أن��ك  يب��دو   

�الإلكرتوني��ة  �ملو�ق��ع  وكذل��ك  �حلدي��ث 
للتو��ص��ل م��ع ذوي �الإعاق��ة.. هن��اك ر�أي 
�لتقني��ات �جلدي��دة تزي��د  �أن ه��ذه  ي��رى 
من عزل��ة �أ�صح��اب �الحتياج��ات �خلا�صة 
وخ�صو�ص��ًا  باملجتم��ع،  دجمه��م  وتعرق��ل 
�جلي��ل �جلديد.. م��ا ر�أيك يف ذل��ك، وكيف 

يتم تاليف �آثارها �ل�صلبية على �ملعوقني؟
= هنـــاك م�ضـــروع لت�ضبـــح �ململكة �لعربيـــة �ل�ضعودية 
�إعاقـــة  �إلكرتونيـــة، ونحـــن كاأ�ضخا�ـــس ذوي  حكومـــة 
��ضتفدنـــا كثريً� من هذه �لتقنيـــات لإي�ضال �ضوتنا؛ ما 
جعـــل �حليـــاة ت�ضهـــل يف طريقنا، وهلل �حلمـــد، وموقع 
�ضبكة و�ضاطـــة ي�ضهل على �ملعوقني �إيجـــاد �لوظيفة يف 
ظل عـــدم تهيئة كثري من �لأماكن �لتـــي قد تكون مقرً� 
لعمل �ملعـــوق يومًا؛ فنحـــن ن�ضدد على تهيئـــة �أي مكان 

ذوي  توظيـــف  يطلـــب 
�لإعاقة.

• بع���ص 	 �أ�صحاب �الحتياجات  
ع��ن  �حلدي��ث  يف  يرغب��ون  ال  �خلا�ص��ة 
�إعاقتهم وال كيف حدثت؛ لذلك نريدك �أن 
حتدثنا ع��ن جناحك يف مو�جه��ة �الإعاقة 
�لت��ي ط��ر�أت عل��ى حيات��ك، بع��د �أن كن��ت 

�صخ�صًا عاديًا؟  
= �ضحيـــح، لكن لأن �إعاقتي �ضـــر جناحي؛ فاأنا �أفتخر 
باحلديـــث عنها على �لرغم من �أننـــي كنت يف �لبد�ية 

خجوًل.
•  هـــل و�جهت �إعاقات من �آخرين يف م�ضو�ر حتديك 	

لالإعاقة.. ما هي، وكيف جتاوزتها؟
= �حلمد هلل جمتمعـــي �ل�ضغري مل ي�ضعرين يومًا باأين 
معوق، لكن �لبحث عن وظيفة منا�ضبة يل �ضدمني؛ �إذ 
تيقنت و�قعـــًا �أنني معوق؛ ولهذ� �ضعـــار �ضبكة و�ضاطة: 

»ل�ضُت معاقًا ما د�م وجودي مهمًا«.
•  م��ررت يف حيات��ك بكونك �إن�صان��ًا عاديًا ثم 	

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي وفق توجيهات 
بتسخير  البالد  هذه  في  األمر  والة 
إمكاناتها لخدمة هذه الشريحة العزيزة

�إن�صان��ًا معوق��ًا.. ه��ل ح��دث ف��رق لالإن�صان 
�أحمد ز�ي��د �ملالكي يف �أحالمه وطموحاته، 

وهل تغرت روؤيتك للنا�ص وللحياة؟
= طبعـــا �لأحـــالم تغريت؛ فمثال كنت �أحلـــم باأن �أكون 
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�ضابطًا، و�أي�ضا ر�ئد ف�ضـــاء، لكن هذه �لأحالم �ضعبة 
مـــع وجـــود �إعاقـــة، �أمـــا بالن�ضبة �إلـــى نظرتـــي للحياة 

و�لنا�س فاأ�ضبحت متفائاًل جدً� وفخورً� باإعاقتي.
• و�ل�صلبي��ة 	 �الإيجابي��ة  �جلو�ن��ب  م��ا   

الإعاقتك؟
= �أحـــب �أن �أذكر �لإيجابيـــات؛ فاإعاقتي جعلتني �أتعلم 

و�أبادر. 
•  �أمل يدفع��ك �حل��ادث �مل��روري �ل��ذي �أدى 	

�إل��ى �إعاقت��ك �إلى عمل �ص��يء توعوي ميكن 
�أن ي�صاه��م يف �إنق��اذ �الآخرين م��ن مثل هذه 

�حلو�دث؟
= نعـــم �ضاركت -كما ذكرت �ضابقـــًا- يف �أ�ضبوع �ملرور 

�خلليجي بالطائف.
• �الأطف��ال 	 جمعي��ة  خدم��ات  ت��رى  كي��ف   

�ملعوق��ني يف م�صان��دة ه��ذه �لفئ��ة لتج��اوز 
ظروف �الإعاقة؟

= �ضخ�ضيـــًا، �أ�ضبـــت باإعاقتـــي يف �ضن �لبلـــوغ �لذي ل 
ي�ضمـــح بقبـــويل باجلمعيـــة لال�ضتفادة مـــن خدماتها، 
لكنـــي �أرى م�ضاهمات جمعية �لطفال �ملعوقني يف �ضتى 
جمـــالت �لإعاقـــة، و�أي�ضًا مت بيننا وبـــني مركز جمعية 
�لأطفـــال �ملعوقـــني يف جـــدة تعـــاون يف �أحـــد ملتقيات 
�لتوظيـــف. كمـــا �أن �جلمعية يف �لريا�ـــس حتر�س على 
وجـــود �ضبكة و�ضاطة يف جميع �مللتقيات �لتي تنظمها �أو 
ت�ضارك يف تنظيمها؛ ومن هنا �أ�ضكرهم جزيل �ل�ضكر.

•  كي��ف ي�صتطي��ع �ملع��وق �أن يحق��ق �لتف��وق 	
و�لتمي��ز.. وهل  جن��د لدي��ك و�صفة جناح 

لكل معوق؟
= كل �ضخ�ـــس لديـــه �إمكانـــات �إذ� ��ضتغلهـــا ��ضتغالًل 

�ضحيحًا فاإنه �ضينجح بعد توكله على �هلل.
•  كي��ف ت��رى رعاي��ة �لدول��ة للمعوق��ني يف 	

�ململك��ة؟ وه��ل ح��دث تطور يف حج��م ونوع 
هذه �لرعاية؟

= تـــويل حكومتنا �لر�ضيـــدة ذوي �لإعاقة �أهمية كربى 
-وهلل �حلمـــد-، ونحـــن ن�ضكرهـــا. وطبعـــًا �خلدمـــات 
تتطـــور، وَمـــن يقل خالف ذلـــك فاإما �أن يكـــون جاهاًل 
�أو حاقـــدً�، لكـــن يوجـــد بع�ـــس �لت�ضتيت بالن�ضبـــة �إلى 
�خلدمات �ملقدمة لـــذوي �لإعاقة؛ لعدم وجود مرجعية 
و�حدة لـــذوي �لإعاقة؛ ومـــن هنا ��ضمحـــو� يل بتوجيه 
ر�ضالـــة �إلـــى و�لدي �ضلمـــان �حلزم بحاجتنـــا �إلى هذه 

�ملرجعية، وهي هيئة �إعاقة �ضعودية.
•  هل ت��رى �أّن �أف��ر�د �ملجتم��ع يف حاجة �إلى 	

زيادة �لوعي باحتياجات �ملعوقني؟
= ل يز�ل �ملجتمع  يف حاجة �إلى وعي �أكرث.

   

مقال   

مناذج ثرية يف َرْحِب ف�ضاِئنا تتاأّلق مبحنة �لبدِن �أو �حلو��س توم�س بال�ضرِب وتنب�س بالعطاء �أحالت حمنتها 
�إلى منحة عظيمة �أجزلت تاريخ �لب�ضرّية بنماذجها حني حتّدت حاجز �لعوِق بفاعليٍة وعزم و�إ�ضر�ر.

فالتاريـــخ كتـــب عن �لكثري من هوؤلء �لعظماء �لذين مل متنعهـــم �إعاقتهم عن �لإجناز�ت �لكبرية، ولعلنا يف 
هـــذه �ل�ضطـــور نقف على بع�ـــس تر�جمهم ممن كانت لهـــم ب�ضمة و��ضحة يف م�ضرية �لفكـــر و�حل�ضارة بل 
وفاقـــو� غريهم )من �لأ�ضحـــاء( مبــــر�حل كثرية، وما ذ�ك �إل دليل و��ضح على �أن �لإعاقة ل ت�ضكل حاجزً� 

فعليًا �أمام �لعقل و�لفكر و�لهمم �لعالية.
• حتدى �أكرب قادة جيو�س �لعامل	

ربعـــي بـــن عامر: �ضحابي جليل كان معوقـــًا ب�ضبب �ضدة عرجه و�ضعوبة م�ضيه وحركتـــه، لكنه متيز بطالقة 
�لل�ضـــان و�لقـــدرة على �لتفاو�س؛ حيث �أر�ضله �ضعـــد بن �أبي وقا�س �إلى قائد �لفر�ـــس ر�ضتم فكان من �أجنح 
�ل�ضفـــر�ء و�ملبعوثـــني �ل�ضيا�ضيني نظرً� �إلى �ضالبة عقيدته و�ضجاعته و�إخال�ضـــه يف �ملهمة، ومل حتل �إعاقته 
دون �ختيـــاره لتلـــك �ملهمة �ل�ضعبة؛ ومن هنا كتب �لتاريخ �أن معوقًا �أعرج حتدى �أكرب قادة جيو�س �لعامل يف 

ق�ضره �لمرب�طوري.
• �إمام �أهل مكة	

عطاء بـــن ربـــاح: �إمام �أهل مكة وعاملها وفقيهها؛ فعلى رغم �أنه كان �أ�ضل �أعرج مما يعيق حركته بني �لنا�س 
�إل �أنـــه كان عاملـــًا وفقيهًا، وكان �إن جل�ـــس يف حلقته �لعلمية يتد�فع �لآلف من طـــالب �لعلم على �لنهل من 
علمـــه وعطائه �إلى درجة �أن �خلليفة �لأمـــوي عبد�مللك بن مرو�ن يقول: “ل يفتي �لنا�س يف مو�ضم �حلج �إل 

من عطاء بن رباح”.
• �إمام كفيف	

�أحـــد �أ�ضحـــاب �لكتب �ل�ضتة �مل�ضهـــورة يف �حلديث هو �لإمام �حلافظ �ملحدث، حممـــد بن عي�ضى �لرتمذي 
�ضاحـــب �ضـــن �لرتمذي، كان – رحمه �هلل – �أعمـــى ولكنه �أوتي من �ملو�هب و�لأخالق مـــا جعله من �أكابر 
�لعلماء، وبرع يف علم �حلديث وحفظه و�أتقنه وطاف �لبالد و�ضمع �ل�ضيوخ و�لعلماء، و�ضنف عددً� من �لكتب 

�لنافعة و�ملفيدة، من �أهمها: �ضن �لرتمذي وكتاب �ل�ضمائل �ملحمدية و�لعلل �ملفرد و�لزهد.
• �ضاحب �ل�ضحاب �لأحمر	

�لأديـــب م�ضطفى �لر�فعي: �أديب م�ضـــري م�ضهور �أ�ضيب بال�ضمم يف �لثالثني مـــن عمره ومل تقف �إعاقته 
حاجزً� يف وجهه؛ فقد حقق �ضهرة �أدبية و��ضعة، وله كتاب �ملعركة حتت ر�ية �لقر��آن وكتاب �مل�ضاكني وكتاب 
�ل�ضحـــاب �لأحمر و�لكثري من �ملقالت �لأدبية. ويعد �لر�فعي من �لأدباء �لإ�ضالميني �لذين خدمو� �لإ�ضالم 

باأدبهم و�ضعرهم.
�إن فقـــد�ن جزء من �جل�ضم �أو �حلو��ـــس لي�س نهاية �حلياة بل بد�ية لالإ�ضر�ر و�لتو��ضل و�لإبد�ع و�لإلهام.. 

ويبقى هوؤلء وغريهم �لكثري هم ذ�كرة �لوطن و�لنا�س..
ُب” َبّ َة َنْف�ِضِه ... َفُكُلّ �َلِّذي َيْلَقاُه فيها حُمَ كما قال �لأول: “َوَمْن َتُكِن �لَعْلياُء ِهَمّ

بقلم:

وليد �ملطري
م�ضاعد �أمني عام م�ضابقة �لقر�آن 

�لكرمي وجلنة �لأوقاف

الوقف بر دائم وأجر مستمر

اإلعاقة ال تشكل حاجزًا 
فعليًا أمام العقل والفكر 

والهمم العالية
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وخـــال ال�ضنـــوات املئة املا�ضية ارتفعـــت درجة حرارة 
الأر�ـــس مبقدار 0.75 درجـــة �ضل�ضيو�س تقريبًا، وعلى 
مـــدى العقود الثاثـــة املا�ضية ت�ضارع معـــدل الحرتار 

العاملي اأكرث من اأي عقد منذ 1850م.
واأكـــد اخلـــراء على خماطـــر ا�ضتن�ضـــاق ذرات الغبار 
والـــرتاب التي يحملهـــا الهواء على ال�ضحـــة، واأ�ضاروا 
اإلى اأن الغبـــار اأكرث �ضررًا على �ضحة الأطفال؛ ل�ضغر 
اأحجـــام اأج�ضامهـــم وتاأثرهـــم اأكـــرث مبـــا يحتويه من 
مركبـــات كيماويـــة اأو يحملها معه. كما يـــوؤدي تر�ضيب 
كميـــات كبـــرة مـــن ذرات الغبار والرتاب علـــى اأوراق 
النباتات اإلى ان�ضـــداد امل�ضامات على �ضطوحها، والتي 
حتدث خالها عمليـــات التبادل الغازي، ويزداد خطر 
تعر�ـــس الإن�ضـــان لـــذرات الغبـــار يف املـــدن املزدحمة 
بو�ضائـــل النقـــل والقريبة مـــن الأرا�ضـــي ال�ضحراوية 

الغبار الكثيف
ومخاطره على األطفال

جتتاح املنطقة العربية، والكثري من مناطق 
العامل، ع�ا�صف ه�ائية حمملة بالغبار ت�ؤثر يف 

�صحة الإن�صان ب�صفة عامة، والأطفال ب�صكل خا�ص. 
وذلك يف اإطار تغريرّ املناخ الذي ي�صهده العامل، 

وي�ؤثر يف البيئة وال�صحة على م�صت�يات عدة، 
من اأهمها تاأثريه يف اله�اء النقي ومياه ال�رشب 

املاأم�نة والغذاء الكايف واملاأوى الآمن.
على مدى ال�صن�ات اخلم�صني املا�صية ت�صببت 

الأن�صطة الب�رشية، وخ�ص��صاً اإحراق ال�ق�د 
الأحف�ري، يف اإطالق كميات من ثاين اأوك�صيد 

الكرب�ن وغريه من الغازات الدفيئة التي تكفي 
حلب�ص املزيد من احلرارة يف الطبقة ال�صفلى من 
الغالف اجل�ي؛ ومن ثم ت�ؤثر يف املناخ العاملي.
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واملناطق ال�ضناعية والأحياء التي تن�ضط فيها عمليات 
البناء.

تركيب ذرات الغبار
يختلف تركيب ذرات الغبار التي يحملها الهواء بح�ضب 
م�ضادرهـــا؛ فقد تكـــون عبارة عـــن جزيئـــات ال�ضليكا 
silica وم�ضدرهـــا عملية تعدينها والرتاب وتفجر 
ال�ضخور و�ضبك املعـــادن وك�ضوائب يف اجلرافيت، كما 
حتملها الرياح والعوا�ضف مـــن الأرا�ضي ال�ضحراوية، 
منتجاتـــه  ا�ضتخـــدام  عنـــد  الأ�ضب�ضتو�ـــس  بلـــورات  اأو 
كال�ضـــوف ال�ضخـــري يف �ضنـــع العـــوازل احلرارية يف 
املباين ويف اأقم�ضة فرامـــل ال�ضيارات وكات�س الفرامل 
و�ضواها اأو ذرات الأ�ضمنـــت من م�ضانع اإنتاجه اأو عند 
ا�ضتعمالـــه يف ت�ضييـــد املباين اأو من عن�ضـــر الر�ضا�س 
املوجـــود يف ذرات الغبـــار التي يحملها الهـــواء اأو نواجت 

حـــرق البنزين املمتاز املحتـــوي عليه، وقد حتمل ذرات 
الغبار عوامل حيوية مثل حبوب اللقاح والبذور الدقيقة 
لبع�ـــس النباتـــات، كمـــا حتمـــل ذرات الغبـــار والرتاب 
اخلايـــا البكترية يف حالة �ضاكنة تتحـــول اإلى حالتها 
الن�ضطـــة عنـــد توفـــر الرطوبـــة واحلـــرارة املنا�ضبـــن 
ودقائـــق  بالأبخـــرة  الغبـــار  ذرات  وتختلـــط  لنموهـــا. 
املركبـــات الناجتة عـــن بع�ـــس ال�ضناعـــات الكيماوية 
polycyclic o r حلقيـــة ع�ضويـــة  مـــواد   مثـــل 
ganic اأو مذيبـــات ع�ضويـــة، وهي متتزج اأي�ضًا مع 
نواجت حـــرق وقـــود ال�ضيـــارات املحرتق جزئيـــًا اأو غر 
املحـــرتق كليًا على �ضكل دخان وهبـــاب، وكذلك دقائق 
طحـــن احلجـــارة وغرهـــا، واأظهرت اإحـــدى التجارب 
العلمية احتواء الهواء العادي على 57 ميكروجرامًا من 
اجلزيئـــات ال�ضلبـــة لكل مرت مكعب منـــه، ويزداد عند 

زيادة درجة تلوثه بالأتربة ال�ضناعية والغبار والرتاب.
عوامل حيوية

تتنـــوع املركبـــات احليويـــة التـــي يحملها الهـــواء، وهي 
ت�ضمل اجلراثيم وغبار الطلع وفرو�ضات وبذور نباتات 
وغرهـــا، وقد يـــوؤدي دخولها اإلـــى الرئتن مـــع الهواء 
اإلى حـــدوث حالة احل�ضا�ضية منهـــا يف اجل�ضم، ويكون 
تاأثرهـــا اأكـــر عنـــد دخول غبـــار الطلـــع والغبـــار اإلى 
رئات احل�ضا�ضـــن لها، وتنتقل بع�ـــس الأحياء الدقيقة 
املر�ضية بوا�ضطة الهـــواء مثل اجلراثيم امل�ضببة حلمى 
B rوامل�ضببة ملر�س اجلمرة اخلبيثة و Qrfever
و  Histoplasmosisو  cillus anthrax

وذرات  الهواء  ويكون   Coccidodomycosis
الغبار التي يحملها و�ضيلة لنتقال العدوى بهذه العوامل 

املر�ضية من امل�ضابن اإلى الأ�ضحاء.

الغبار الكثيف
ومخاطره على األطفال
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تاأثرات �ضحية
تتنـــوع الطـــرق التي توؤثـــر بهـــا ذرات الغبـــار يف ج�ضم 
الإن�ضـــان؛ في�ضبب دخـــول الذرات الكبـــرة منها ن�ضبيًا 
اإلـــى العيـــون حـــدوث تهيـــج فيهـــا، وهذا يحـــدث عند 
هبـــوب العوا�ضف الرملية وغرهـــا، وتدخل اجلزيئات 

ال�ضغـــرة مع هواء ال�ضهيق اإلـــى الرئتن، والتي تتمكن 
بوا�ضطـــة عملية ال�ضعـــال من اإخراج جـــزء كبر منها، 
وت�ضبـــب بع�ـــس ملوثات الهـــواء، وخ�ضو�ضـــًا الكيماوية 
منهـــا، تهيجًا يف اأن�ضجـــة الرئتن و�ضيقـــًا يف ممراتها 
الهوائية تـــوؤدي اإلى مقاومة الق�ضبـــات الهوائية دخول 
املزيـــد من الهواء اإليها. وحالة الربو الق�ضبي هي اأحد 
اأنـــواع احل�ضا�ضية نتيجة دخـــول مركبات معينة املجرى 
التنف�ضـــي لاإن�ضـــان، وت�ضبب هذه املـــواد اأحيانًا التهابًا 
مزمنـــًا يف ال�ضعـــب الهوائية عند و�ضـــول كميات كبرة 
منهـــا اإلى الغ�ضاء املخاطي املبطـــن للق�ضبات الهوائية 
تـــوؤدي اإلـــى حـــدوث ال�ضعال املتكـــرر. ويرتبـــط حدوث 
يف   Pulmonary emphesema حالـــة 
حـــدوث التهاب مزمـــن يف ال�ضعب الهوائيـــة بالرئتن، 
ي�ضاحبهـــا تلـــف يف جـــدران احلوي�ضـــات الهوائيـــة 
يـــوؤدي اإلى ق�ضر فرتات تنف�ـــس امل�ضاب، ويتوقف عمق 
اخرتاق اجلزيئات ال�ضلبة التي يحملها الهواء لأن�ضجة 
الرئتن على حجمها؛ فتبقـــى غالبًا اجلزيئات ال�ضلبة 
ذات حجـــم 10 ميكرونـــات داخـــل الأنـــف مـــع الأ�ضياء 
الأخـــرى باأحجـــام 5r2 ميكرونـــات، ول يحتفظ الأنف 
عـــادًة باجلزيئات التي يقل حجمها عن ميكرون واحد، 
ويرتكـــز جـــل اهتمام الأطبـــاء حول تاأثـــرات جزيئات 
املـــواد التي تدخل الرئتن وت�ضبب حـــدوث ا�ضطرابات 
�ضحيـــة فيها، وتعمـــل اأحيانًا امللوثـــات وحدها اأو ب�ضكل 
م�ضرتك مع بع�ضها يف الرئتن لإحداث تاأثرها ال�ضار، 
وت�ضمل ملوثات الهواء يف املدن جزيئات الغبار والرتاب 
وغاز ثـــاين اأك�ضيد الكريت وغـــاز اأول اأوك�ضيد الفحم 
hydroca r والهيدروفحمـــات الأزوت   واأكا�ضيـــد 
bons وموؤك�ضدات كيمو �ضوئية والر�ضا�س، وت�ضبب 
جزيئـــات املركبات الكيماوية التي حتملها ذرات الهواء 
كالأ�ضب�ضتو�ـــس وذرات املعـــادن ومـــواد ع�ضوية متعددة 
 polycyclic organic matter احللقـــات 

حـــدوث �ضرطان الرئة، وتوؤثـــر الرطوبة الن�ضبية للهواء 
على مدى الروؤيا يف املـــدن عند احتوائها على جزيئات 
حمبـــة للمـــاء، وتتاأثـــر بع�ـــس املركبـــات الكيماويـــة يف 
وجـــود رطوبة ن�ضبيـــة منخف�ضة يف اجلـــو، كما تتداخل 
جزيئـــات الغبار مـــع الطاقة الإ�ضعاعيـــة لل�ضم�س فتقلل 
�ضدة الإ�ضاءة نحـــو الثلث اأو اأكرث يف بع�س املدن، وتقل 
ن�ضبـــة ما ي�ضـــل اإلى املدن مـــن الطاقـــة ال�ضم�ضية نحو 
20r15 % عن املناطق الريفية، كما ترت�ضب اجلزيئات 
التي يحملها الهواء بدرجة اأكر يف املدن لحتواء جوها 
علـــى جزيئات ت�ضبـــح نوايا لتكثيف بخـــار املاء عليها، 
وتـــذوب بع�س املكونـــات الكيماوية لـــذرات الغبار التي 
تدخل الرئتن وت�ضبب حدوث تهيج فيها، ويتوقف ذلك 
بدرجة كبرة على وجود رطوبة ن�ضبية مرتفعة يف اجلو 
تزيـــد على 70 % كما هـــو يف �ضائع املـــدن ال�ضاحلية يف 

املناطق احلارة من العامل.
ن�صائح وقائية:

• عدم اإن�ضاء م�ضانع الأ�ضمنت والأ�ضب�ضتو�س بالقرب 
مـــن التجمعات ال�ضكانيـــة كاملدن؛ ملا ي�ضببـــه من تلوث 
للهـــواء، واأوقفت اململكـــة لهذا الغر�ـــس ت�ضغيل م�ضنع 

الأ�ضمنت املوجود يف املدخل ال�ضمايل ملدينة جدة.
ال�ضارع  لغبار  لعبهم  اأثناء  الأطفال  تعري�ـــس  • جتنب 
الـــذي يحتـــوي على الر�ضا�ـــس والإ�ضب�ضتو�ـــس وغازات 

احرتاق ال�ضيارات و�ضواها.
الأنف من  لوقاية  ا�ضتعمال كمامات خا�ضة  • وجـــوب 
دخـــول اجلزيئـــات التـــي يحملهـــا الهواء عنـــد حدوث 
حـــالت  ويف  ال�ضحـــاري  اجتيـــاز  وعنـــد  العوا�ضـــف 
الدينيـــة  املوا�ضـــم  يف  املـــرور  يف  ال�ضديـــد  الزدحـــام 

و�ضواها. 
• �ضـــرورة ا�ضتخـــدام العاملـــن يف �ضناعة الأ�ضمنت 
والبنـــاء ورجال املـــرور بالقـــرب من الأنفـــاق كمامات 
وقائيـــة مـــن الغبـــار واجلزيئـــات الكيماويـــة ال�ضـــارة 
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بال�ضحة.
مـــن جهـــة اأخرى من املتوقـــع اأن يف�ضي تغـــر املناخ يف 
الفـــرتة ما بن عـــام 2030 و2050 اإلى نحـــو 250 األف 
وفـــاة اإ�ضافيـــة �ضنويًا من جراء �ضـــوء التغذية واملاريا 

والإ�ضهال والإجهاد احلراري.
وقد تبلغ تكاليف الأ�ضـــرار املبا�ضرة على ال�ضحة )اأي 
با�ضتثنـــاء التكاليـــف املرتتبـــة يف القطاعـــات املحددة 
 4r2 لل�ضحـــة مثل الزراعة وامليـــاه والإ�ضحاح( ما بن

مليارات �ضنويًا بحلول عام 2030.
الُبنـــى التحتيـــة ال�ضحيـــة ال�ضعيفـــة،  الأماكـــن ذات 
ومعظمها يف البلـــدان النامية، �ضتكون الأقل قدرة على 
التحمـــل ما مل حت�ضل على امل�ضاعـــدة الازمة للتاأهب 

وال�ضتجابة.
خف�س انبعاثـــات الغازات الدفيئـــة، من خال حت�ضن 
ا�ضتخـــدام و�ضائـــل النقل والغـــذاء وخيـــارات الطاقة، 
ميكـــن اأن يح�ضـــن ال�ضحة خ�ضو�ضًا عـــن طريق تقليل 

تلوث الهواء.
وم�ضتويـــات �ضطـــح البحر اآخـــذة يف الرتفـــاع والأنهار 
اجلليدي���ة اآخ���ذة يف الذوب���ان، كما اأن اأمن���اط الهطول 
، والظواهـــر اجلويـــة املتطرفة تزداد  اآخـــذة يف التغـــررّ

�ضدة وتواترًا.
ما تاأثي تغيرّ املناخ يف ال�صحة؟

علـــى الرغم مـــن اأن الحرتار العاملي ميكـــن اأن ترتتب 
عليـــه بع�س الفوائد حمليًا، مثـــل انخفا�س عدد وفيات 
ف�ضـــل ال�ضتـــاء يف املناطـــق املناخيـــة املعتدلـــة وزيادة 
الإنتـــاج الغذائي يف بع�س املناطـــق، فاإن من املرجح اأن 
تكـــون الآثار ال�ضحيـــة املرتتبة على تغـــررّ املناخ �ضلبية 
اإلى حـــد بعيد اإجماًل. ويوؤثر تغر املناخ على املحددات 
الجتماعيـــة والبيئيـــة لل�ضحة والهـــواء النظيف واملياه 

املاأمونة ال�ضاحلة لل�ضرب والغذاء الكايف واملاأوى الآمن.
احلر ال�صديد

اإن الرتفـــاع ال�ضديـــد يف درجـــات حرارة اجلـــو ُي�ضهم 
مبا�ضـــرة يف حدوث الوفيات التـــي تنجم عن الأمرا�س 
القلبيـــة الوعائية والأمرا�س التنف�ضيـــة، خ�ضو�ضًا بن 
امل�ضنن؛ فعلى �ضبيل املثال �ُضجل اأكرث من 70 األف وفاة 
اإ�ضافيـــة اأثناء موجة احلر التي حدثـــت يف �ضيف عام 

2003 يف اأوروبا.
كما اأن ارتفاع درجات احلرارة يزيد م�ضتويات الأوزون 
و�ضائـــر امللوثات املوجودة يف الهـــواء؛ الأمر الذي يزيد 
الأمرا�س القلبية الوعائية والأمرا�س التنف�ضية تفاقمًا.
ويف احلر ال�ضديد ترتفع م�ضتويات حبوب اللقاح و�ضائر 
املواد املوجودة يف الهـــواء وامل�ضببة للح�ضا�ضية. وميكن 
اأن يت�ضبـــب ذلك يف الإ�ضابـــة بالربو، وهو مر�س يعاين 

منه 300 مليـــون �ضخ�س تقريبًا. ومن املتوقع اأن يزداد 
هذا العبء بفعل الزيادة امل�ضتمرة يف درجات احلرارة.
وم���ن املرجح اأن التغيرّ املتزايد يف اأمناط �سقوط املطر 
يوؤثر يف اإمـــدادات املياه العذبة. وميكن اأن يلحق نق�س 
امليـــاه النقيـــة ال�ضـــرر بالت�ضحـــح، واأن تزيـــد خماطر 
الإ�ضابـــة بالإ�ضهال الـــذي يودي �ضنويـــًا بحياة 60 األف 
طفل دون �ضن اخلام�ضة كل عام. ويف الأحوال ال�ضديدة 
تـــوؤدي ندرة املياه اإلى اجلفـــاف واملجاعة. ومن املرجح 
اأن تغـــررّ املناخ بحلول الت�ضعينيات مـــن القرن احلادي 
والع�ضريـــن، �ضيزيـــد امل�ضاحة املت�ضـــررة من اجلفاف 
و�ضي�ضاعـــف معـــدل تواتـــر نوبـــات اجلفـــاف ال�ضديدة 

و�ضيزيد متو�ضط مدتها �ضت مرات.
اأمـــا الفي�ضانات فهي تزداد تواترًا و�ضدًة، والفي�ضانات 
تت�ضبـــب يف تلوث اإمدادات امليـــاه العذبة وتزيد خماطر 
الإ�ضابة بالأمرا�س املنقولة باملياه وتهيئ اأر�ضًا خ�ضبة 
للح�ضـــرات الناقلة لاأمرا�س، مثـــل البعو�س. كما اأنها 
تت�ضبـــب يف الغرق والإ�ضابـــات اجل�ضدية وتدمر املنازل 
وتعطل تو�ضيل الإمدادات الطبية وتقدمي اخلدمات ال�ضحية.
ومن املرجح اأن يت�ضبـــب ارتفاع درجات احلرارة وتغررّ 
اأمن���اط الهطول يف انخفا�ض اإنت���اج الأغذية الأ�سا�سية 
مبقـــدار 50% يف كثر من اأ�ضد املناطـــق فقرًا يف بع�س 
البلـــدان الأفريقيـــة بحلول عـــام 2020. و�ضيوؤدي ذلك 
اإلى زيادة معدل انت�ضار �ضـــوء التغذية ونق�س التغذية، 

وهما يت�ضببان حاليًا يف 3.1 مليون وفاة �ضنويًا.
اأمناط العدوى

للظروف املناخيـــة تاأثرها يف الأمرا�س املنقولة باملياه 
والأمرا�س التي تنتقل بوا�ضطة احل�ضرات اأو القواقع اأو 

غرها من احليوانات املتغرة احلرارة.
ات املناخ يف اإطالة ف�ضول  ومـــن املرجح اأن تت�ضبب تغررّ
انتقـــال الأمرا�س املحمولة بالنواقل، ويف تغير نطاقها 
اجلغـــرايف. ومن املتوقع، علـــى �ضبيل املثـــال، اأن يوؤدي 
تغـــررّ املناخ اإلى ات�ضـــاع كبر يف م�ضاحـــة املنطقة التي 
حتدث فيهـــا الإ�ضابة بـــداء البلهار�ضيـــات الذي تنقله 

القواقع يف ال�ضن.
واملاريا تتاأثـــر تاأثرًا قويًا بتغررّ املنـــاخ؛ فاملاريا التي 
ينقلهـــا بعو�ـــس الأنوفيلة تودي �ضنويـــًا بحياة 800 األف 
�ضخ�س تقريبـــًا، معظمهم من الأطفـــال الأفارقة دون 
�ضـــن اخلام�ضـــة. وبعو�ـــس الزاعجة الـــذي ينقل حمى 
ال�ضنك هو الآخر �ضديد احل�ضا�ضية للظروف املناخية. 
وت�ضـــر الدرا�ضات اإلى اأن تغـــررّ املناخ ميكن اأن يعر�س 
مليـــاري �ضخ�س اآخر اإلى انتقـــال حمى ال�ضنك بحلول 

 .2080
قيا�س الآثار ال�صحية

اإن قيا�ـــس الآثـــار ال�ضحيـــة املرتتبـــة على تغـــررّ املناخ 
ميكـــن اأن يكون تقديريـــًا بدرجة كبـــرة. وعلى الرغم 
من ذلـــك فقد خل�ـــس اأحـــد التقديرات التـــي اأجرتها 
منظمـــة ال�ضحة العاملية اإلـــى اأن تغر املناخ قد يت�ضبب 
يف مـــا يقرب مـــن 250 األف حالة وفـــاة اإ�ضافية �ضنويًا 
بـــن عامي 2030 و2050، و38 األف حالة ب�ضبب تعر�س 
كبـــار ال�ضن لدرجات احلـــرارة املرتفعة، و48 األف وفاة 
ب�ضبـــب الإ�ضهال، و60 األف وفـــاة ب�ضبب املاريا، و950 

األفًا ب�ضبب �ضوء التغذية يف مرحلة الطفولة.
من هم املعر�صون للمخاطر؟

�ضيتاأثـــر ال�ضـــكان كافـــة بتغـــررّ املنـــاخ، ولكـــن بع�ضهم 
اأ�ضرع تاأثرًا من غره؛ ف�ضـــكان الدول النامية اجلزرية 
ال�ضغـــرة، و�ضـــكان �ضائر املناطـــق ال�ضاحليـــة واملدن 
الكـــرى ال�ضاحليـــة واجلبـــال واملناطـــق القطبية، هم 

الأ�ضرع تاأثرًا ب�ضكل خا�س.
اأمـــا الأطفـــال، وخ�ضو�ضـــًا مـــن يعي�ضـــون يف البلـــدان 
الفقـــرة، فاإنهـــم من اأ�ضـــرع الفئـــات تاأثـــرًا باملخاطر 
ال�ضحيـــة الناجمة عن تغررّ املنـــاخ، و�ضيتعر�ضون ملدة 
اأطول اإلى عواقبه ال�ضحية. ومن املتوقع كذلك اأن تكون 
الآثار ال�ضحية اأ�ضد على امل�ضنن والعجزة اأو امل�ضابن 

اأ�ضًا باعتالت �ضحية.
ال�ضحيـــة  التحتيـــة  الُبنـــى  ذات  املناطـــق  و�ضتكـــون 
ال�ضعيفـــة، ومعظمهـــا يف البلـــدان النامية، هـــي الأقل 
قدرة على التحمل ما مل حت�ضل على امل�ضاعدة الازمة 

للتاأهب وال�ضتجابة.

تتنوع المركبات الحيوية التي يحملها 
الهواء،وقد يؤدي دخولها إلى الرئتين 

مع الهواء إلى حدوث حالة الحساسية
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ال تنح�ضر �ل�ضعوبـــات �لتي يو�جهها 
�ملعوقـــون، وباالأخ�ـــص �ملعوقـــن منهم 
ب�ضريـــًا، يف �لعقبـــات �لتي حتّد مـــن حركتهم 
و�ضهولـــة تنقلهـــم، و�إمنـــا تتعد�هـــا �إلـــى ��ضتخد�مات 

�لكمبيوتر و�الإنرتنت. 

ورغـــم �ل�ضعوبة �لبالغة �لتـــي يو�جهها �ضعاف �لب�ضر 
�أو فاقـــدوه يف ��ضتخد�م �الإنرتنـــت؛ فقد جنحت بع�ص 
�ضـــركات �لكمبيوتـــر يف �إيجـــاد و�ضائـــل متكنهـــم مـــن 
��ضتخـــد�م تقنياته ب�ضكل �ضهل. ومن بن هذه �لتقنيات 
-علـــى �ضبيل �ملثـــال- بر�مج خا�ضة لقـــر�ءة حمتويات 

)كيبورد( حديث للمكفوفين

نحو إنترنت خالية من الصعوبات للمعوقين

إعاقنت

�ل�ضا�ضـــة �أو لوحـــة مفاتيح ميكنهم مـــن خاللها �إدخال 
�لن�ضو�ـــص �لتـــي يرغبـــون طباعتهـــا �أو حفظهـــا دون 
عنـــاء. وقد عمل هـــذ� �حلـــل �لتقني علـــى تفعيل �أكرب 
لـــدور �ضعـــاف �لب�ضـــر �أو فاقديـــه وحماولـــة دجمهم 
باملجتمـــع وعـــدم جتاهلهـــم �أو ن�ضيانهم. لكـــن �لتطور 
�ل�ضريـــع للرب�مج و�عتمادها ب�ضكل متز�يد على �ل�ضور 
و�جلر�فيـــك يهـــدد بحرمانهم من �آخـــر تطور�ت عامل 

�الإنرتنت وتهمي�ضهم من جديد.
وت�ضـــكل �الإنرتنـــت بالن�ضبة �إلى �لكثرييـــن من �ملعوقن 
و�ضيلـــة �ت�ضـــال مهمة؛ فهـــي تتيح لهم فر�ضـــًا جديدة 
على �ل�ضعيد �ملهنـــي. وقد �أظهرت ��ضتطالعات للر�أي 
ن�ضرتهـــا وز�رة �القت�ضاد و�لعمل �الأملانية �أن نحو 80 يف 
�ملئة مـــن �ملعوقـــن ي�ضتخدمون �ضبكـــة �الإنرتنت ب�ضكل 
Webfo -“  دوري. ويف هـــذ� �الإطار فـــاإن برنامج
�إلى لغة  mator” يقـــوم بتحويل ن�ضو�ص �الإنرتنت 
خا�ضـــة �أو قر�ءتها بحيـــث ي�ضتطيع �لكفيـــف �ال�ضتماع 
�إليها. وال يخلو �الأمر �أي�ضًا من وجود �ضفحات ال يتمكن 
�ملعوقـــون �أو كبـــار �ل�ضن من �الطالع علـــى حمتوياتها. 
يحـــدث هذ� مثاًل عندما يريد �ضعيف �لب�ضر �أو �ملعوق 
ج�ضديًا �ضغط زر �ضغري �حلجم على �ل�ضا�ضة؛ �إذ يكمن 

�حلل �لعملي هنا يف تكبري �لزر لت�ضهيل روؤيته.
ومن �أجل �ضفحة �إنرتنت خالية من �حلو�جز و�لعقبات 
م�ضتقبـــاًل، ال بد للم�ضمم مـــن تقدمي ن�ضو�ص ق�ضرية 
لفاقدي �لب�ضر تكـــون بديلًة لل�ضور و�لر�ضوم �ملوجودة 
علـــى �ل�ضفحـــة مـــع مر�عـــاة تكبـــري �لكتابـــة ل�ضعاف 
�لب�ضـــر. �أمـــا �ضعـــاف �ل�ضمـــع �أو فاقـــدوه فباالإمـــكان 
م�ضاعدتهم من خـــالل مقاطع فيديو تعتمد يف �ضرحها 
لغة �حلركات �خلا�ضة بال�ضم؛ وبهذ� ت�ضبح �ل�ضفحة 

ب�ضيطة و�أقل تكلفة.

�الجتماعـــي  �لتو��ضـــل  موقـــع  �أ�ضـــاف 
لـــذوي  تتيـــح  »تويـــرت« خا�ضيـــة جديـــدة 
�الإعاقـــة �لب�ضرية �لتعرف علـــى �ل�ضور 
مـــن  �ملوقـــع  ين�ضرهـــا م�ضتخدمـــو  �لتـــي 
خـــالل �ل�ضمـــاح للم�ضتخدمـــن باإ�ضافـــة 
و�ضف ن�ضي لل�ضـــورة �إليها، حيث ميكن 
للم�ضتخدم �لكفيف �ال�ضتماع �إلى �لن�ص، 
بعد ذلـــك من خالل �لتقنيـــات �مل�ضاعدة 

مثل » قارئ �ل�ضا�ضة«.
و�خلا�ضية �جلديدة متاحة لالأجهزة �لتي 
تعمل بنظام �لت�ضغيـــل �آي.�أو.�إ�ص وكذلك 

بنظام �لت�ضغيل �أندرويد.
وميكـــن تفعيـــل �خلا�ضيـــة �جلديـــدة من 
خـــالل خيـــار “�إن�ضـــاء و�ضـــف لل�ضورة” 

�لـــذي ميكـــن �لو�ضـــول �إليـــه مـــن خالل 
�إعد�د�ت تطبيق تويرت.

زر  �ضيظهـــر  �خلا�ضيـــة  تفعيـــل  وبعـــد 
“�إ�ضافة و�ضف” يف كل مرة ي�ضيف فيها 
�مل�ضتخـــدم �ضورة �إلى ح�ضابـــه على موقع 
�لتو��ضـــل �الجتماعي حيث ميكنه �إ�ضافة 
ن�ص و�ضفي لل�ضورة يف حدود 420 حرفا 
كحـــد �أق�ضـــى وهو مـــا يعني �ضـــرورة �أن 

يكون �لو�ضف موجز�.
وميكـــن لل�ضخ�ص �ملعـــاق ب�ضرًيا يف هذه 
�حلالـــة �لو�ضـــول �إلـــى �لو�ضـــف �لن�ضي 
مثـــل  �مل�ضاعـــدة  �لتقنيـــات  خـــالل  مـــن 
»قارئ �ل�ضا�ضـــة« �أو �لعر�ص بنظام بر�يل 

)�حلروف �لبارزة(.

يتيح التعرف على الصور 
لذوي اإلعاقة البصرية تويتر
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مجانًامراقبة كميات السكر 
في طعام األطفال

حتث هيئـــة �ل�ضحة �لعامة يف �إجنلرت� �الآباء و�الأمهات 
علـــى �لت�ضجيل للح�ضول علـــى تطبيق جماين يخربهم 

بكمية �ل�ضكر يف طعام �أطفالهم و�ضر�بهم.
ويعمل »�لتطبيـــق �لذكي لل�ضكر« �لـــذي �أطلقته �لهيئة، 
عـــن طريـــق م�ضـــح �لرمـــوز �ل�ضريطيـــة )�لباركـــود( 

و�لك�ضف عن كميات �ل�ضكر يف مكعبات �أو جر�مات.
ووفقـــا لـ«بي بي �ضي« ياأمـــل �مل�ضوؤولـــون �أن ي�ضاعد هذ� 
�لتطبيـــق علـــى مكافحـــة ت�ضو�ـــص �الأ�ضنـــان، و�ل�ضمنـــة 
ومر�ـــص �ل�ضكري مـــن �لنوع �لثـــاين، و�أن ي�ضجع �الأ�ضر 

على �ختيار بد�ئل �ضحية.
وتقـــول هيئـــة �ل�ضحـــة �لعامـــة، �إن �الأطفـــال �ل�ضغار 
يتناولون كميـــات من �ل�ضكر تفوق �حلد �الأدنى �ملو�ضى 

بـــه بثالث مر�ت. و�أطلقت �لهيئة حملة �إعالنية جديدة 
بعنو�ن »تغيري من �أجل �حلياة« تت�ضمن تطبيق �ل�ضكر، 
وت�ضري �إلى �أن �الأطفال �لذين ترت�وح �أعمارهم بن �أربع 
وع�ضر �ضنو�ت ي�ضتهلكون يف �ملتو�ضط 22 كيلوجر�مًا من 
�ل�ضكـــر �مل�ضاف يف �ل�ضنة، ويعـــادل هذ� 5،500 مكعب 
�ضكـــر؛ �أي �أكرث مـــن وزن متو�ضط طفـــل يبلغ من �لعمر 
خم�ـــص �ضنو�ت، وقـــد مت تطوير �لتطبيـــق لرفع م�ضتوى 

�لوعي بكمية �ل�ضكر يف �لغذ�ء و�ل�ضر�ب �ليومي.
ويعمـــل �لتطبيق على �أكـــرث من 75 �ألـــف منتج، ويقدم 
دليـــاًل �ضريعـــًا مل�ضاعـــدة �الآبـــاء و�الأمهات علـــى تقييم 

�مل�ضرتيات �ملحتملة �لتي قد ت�ضر ب�ضحة �أطفالهم.
وقالـــت �ألي�ضـــون تيد�ضتون كبرية خمت�ضـــي �لتغذية يف 

هيئة �ل�ضحة �لعامة، �إن �الأطفال يتناولون 
كثـــريً� مـــن �ل�ضكـــر يف وجباتهـــم �لغذ�ئية، 

وهو ما يوؤدي �إلـــى ت�ضو�ص �الأ�ضنان ب�ضكل موؤمل، وزيادة 
�لـــوزن و�حتمال حـــدوث م�ضكالت �ضحيـــة خطرية يف 
وقت الحـــق، كما يكـــون �لبالغـــون �مل�ضابـــون بالبد�نة 
�أكرث عر�ضة خلطـــر �الإ�ضابة باأمر��ـــص �لقلب ومر�ص 

�ل�ضكري من �لنوع �لثاين وبع�ص �أنو�ع �ل�ضرطان.
و�أ�ضافـــت تيد�ضتـــون: »�إذ� كان هناك �ضـــيء و�حد �أود 
�أن �أ�ضجـــع �الآباء على �لقيام به بقوة ف�ضيكون ��ضتبد�ل 
�مل�ضروبـــات �ل�ضكرية يف �لوجبـــات �لغذ�ئية الأطفالهم 
ب�ضـــر�ب منخف�ص �ل�ضكر �أو ماء �أو حليب قليل �لد�ضم، 

وهو ما �ضيكون خيارً� ممتازً� يف حقيقة �الأمر«.
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دراسة   

اضطرابات
 النطق والكالم 

لدى أطفالنا

 د. حممـد حممـود العطــار
اأ�ضتاذ م�ضاعد بجامعة الباحة

الطفولـــة نعمـــة كبرية مـــن نعم اهلل اخلالـــدة على بني 
االإن�ضـــان؛ فهـــي هدية ثمينـــة ال تعدلهـــا نفائ�س جواهر 
االأر�ـــس وكنوزهـــا، وهـــي اأمانـــة غاليـــة �ضلمـــت اإلينـــا 
لن�ضونهـــا ونحافظ عليها. كما تعتـــر مرحلة الطفولة 
من اأهـــم مراحل حياة االإن�ضان؛ ففي هذه املرحلة تنمو 
القدرات، وتتفتح املواهب؛ حيث قابلية الطفل املرتفعة 

لكل اأنواع التوجيه والت�ضكيل.
ولل�ضنـــوات االأولى تاأثرياتها احلا�ضمة يف قدرة االإن�ضان 
ا�ضتغـــال  اأدوات  مـــن  اأداة  والـــكام  الـــكام،  علـــى 
ال�ضخ�ضيـــة، وهو كذلـــك اإحـــدى اأدوات تو�ضيع ميدان 

تاأثريها وتاأثرها.
ويعتر الكام من اأهم و�ضائل االت�ضال باالآخرين؛ فعن 

طريقـــه يعر الطفل عن حاجاته التـــي يريد اإ�ضباعها، 
واأي�ضـــًا اأفكاره التي يريد اأن ت�ضل اإلـــى االآخرين كبارًا 

و�ضغارًا؛ حتى يتمكنوا من فهمه.
ويعاين بع�س االأطفال من عيب يف نطق بع�س الكلمات، 
ويعانـــون واحدة اأو اأكرث من هذه العيوب، وهي احلذف 
اأو التحريـــف اأو االإبدال اأو االإ�ضافة؛ وهو ما يعني وجود 
خلـــل يف اإخـــراج اأ�ضوات لكلمـــات؛ فتاأتى غـــري عادية؛ 
حيـــث ي�ضتبدل الطفل احلرف املراد نطقه بحرف اآخر 
قريـــب ال�ضبه منه اأو ي�ضرتك معـــه يف منطقة اإخراجه؛ 
كمـــن ي�ضتبـــدل حـــرف العـــن بحـــرف الـــراء فيقـــول: 
الثاء مكان  اأو حـــرف  “مترين”،  “متعـــن” بدال من 
حـــرف ال�ضـــن فيقول: “ثبـــورة” بداًل مـــن “�ضبورة”، 
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وحـــرف الدال مكان حرف اجليـــم فيقول “دمل” بداًل 
من “جمل”... وهكذا.

وتعـــد الثاأثـــاأة مـــن اأكـــرث عيـــوب النطـــق انت�ضـــارًا بن 
االأطفال، وب�ضفة خا�ضة فيما بن اخلام�ضة وال�ضابعة؛ 
اأي يف مرحلة اإبدال االأ�ضنان، وغالبًا ما يراأ امل�ضابون 

بهذا الق�ضور بعدما تتم عملية اإبدال االأ�ضنان.
وهنـــاك عيب اآخر، وهو التلعثـــم يف الكام؛ اإذ تتداعى 
اأفـــكار الطفـــل ب�ضرعـــة ال ت�ضتطيـــع �ضفتـــاه جماراتها، 
ومـــن ثم يتلعثـــم يف كامه. كما اأن التلعثـــم عند بع�س 
االأطفال يرجع اإلى اال�ضطراب الع�ضبي، كما قد يكون 
نتيجة خوفـــه، وي�ضتح�ضن اأن يتحدث الوالدان اأو املعلم 
مع الطفـــل بو�ضوح وبطء بقدر االإمـــكان دون ت�ضحيح 
لكامـــه اأو اإظهار نفاد �ضرهم، ودون جعله ي�ضعر باأنه 
فقد احلب واالإعجاب؛ حتى ال ي�ضعر الطفل بالعجز اأو اخلجل.

اأمـــا اللجلجة فهي عيب كامي �ضائـــع بن االأطفال؛ اإذ 
تعـــوق تدفق الـــكام بالـــرتدد وبتكرار �ضريـــع لعنا�ضر 
الكام وبت�ضنجات ع�ضـــات التنف�س اأو النطق، ومثال 
ذلك َمـــن يريد اأن ينطـــق كلمة حممـــد فيقول: “ممم 
حححمـــد” بنطق حرف امليم اأو احلـــاء اأكرث من مرة، 

وكذلك نطق كلمة وردة فيقول: “ووورده”.
واللجلجـــة ال حتـــدث يف كل االأوقـــات بنف�ـــس الدرجة؛ 
فقـــد ال يلجلج الطفـــل عندما يكون مبفـــرده اأو مع اأحد 
اأ�ضدقائـــه، بينما تظهر اللجلجـــة عندما يكون مع اأحد 
م�ضادر ال�ضلطة بالن�ضبة اإليه، �ضواء اأكان الوالدين اأو املعلم.

ومـــن هنا فاإن اإ�ضابة الطفل باأي عيب يف عملية النطق 
تـــرتك اآثارهـــا ال�ضلبيـــة عليـــه؛ ملـــا يرتكه هـــذا العيب 
الكامـــي من تغـــري يف نظـــرة الكبار للطفـــل وال�ضغار 
اأي�ضـــًا، حيث تقلل مـــن قيمته ومكانته بـــن اأ�ضدقائه، 
باالإ�ضافـــة اإلى ما ي�ضببه هذا الطفـــل من قلق لوالديه؛ 
حيـــث يرى الوالـــدان اأن هذا العيـــب الكامي ميكن اأن 
يوؤثـــر يف م�ضتقبل ابنهـــم املهني؛ نظرًا اإلـــى ما تتطلبه 
الكثـــري مـــن املهـــن يف هـــذا الع�ضـــر مـــن النجـــاح يف 

ا�ضتخدام اللغة ا�ضتخدامًا جيدًا.
ومـــن هنا يجـــب على اأ�ضـــرة الطفـــل الذي يعـــاين من 
عيـــب اأو اأكـــرث من عيـــوب النطـــق والكام اتبـــاع هذه 

االإر�ضادات:
• اأن تتحلـــى االأ�ضـــرة بالهـــدوء واإبعـــاد الطفل عن 	

امل�ضاجرات التي حتدث داخل االأ�ضرة.
• اأن تعطـــف االأ�ضـــرة على الطفـــل مب�ضاعر احلب 	

واحلنان االأ�ضري.
• اإدماج الطفل يف االأن�ضطـــة االجتماعية تدريجيًا 	

مثـــل اللعـــب وعمـــل �ضداقـــات؛ ليكـــون اإيجابيًا 
ومتفاعًا مع جمتمعه.

• االهتمام باإر�ضادات اخت�ضا�ضي العاج واإجراء 	
التدريبات الازمة واملطلوبة للطفل.

   

مقال   

االإ�ضـــام ديـــن العدل وامل�ضاواة يف كل �ضـــيء، ومن اأعظم مظاهر العدل وامل�ضاواة اأنـــه ال فرق بن الب�ضر اإال 
بالتقـــوى، مع االأخذ بعن االعتبار تفاوت النا�س واختافهم يف االإمكانات والقدرات الذاتية؛ فاإذا ما نظرنا 
اإلـــى �ضماحـــة االإ�ضام وعطفـــه جند اأنه اأولى عناية فائقـــة لذوي االحتياجات اخلا�ضة كمـــا يف قوله تعالى: 

حرج”.  املري�س  على  وال  حرج  االأعرج  على  وال  حرج  االأعمى  على  “لي�س 
وكما جاء يف العتاب الرباين اللطيف خلري الب�ضر عندما عب�س يف وجه ابن اأم مكتوم وهو من ذوي االإعاقات 

الب�ضرية )عب�س وتولى، اأن جاءه االأعمى(. 
وهنـــا تتجلى عظمة االإ�ضام و�ضماحتـــه وعطفه؛ فانظر كيف يعاتب اخلالق –�ضبحانه- خري خلقه؛ مراعاًة 

وعطفًا لهذه الفئة.
واملتاأمـــل يف تاريـــخ اأئمة ووالة امل�ضلمن يجد اأن عددًا كبريًا منهـــم كان يويل كل االهتمام لذوي االحتياجات 
اخلا�ضـــة، وعلـــى �ضبيل املثال ابن اأم مكتوم الذي عب�س النبي -عليـــه ال�ضام- بوجهه، عاد النبي وواله على 

املدينة عندما خرج الإحدى غزواته. 
وهذا عمر بن عبدالعزيز خام�س اخللفاء الرا�ضدين ياأمر باإح�ضاء عدد املعوقن يف دولته، واالأمثلة عديدة 

على ذلك.
وكم يف تاريخ امل�ضلمن اخلالد من العلماء والعظماء الذين كانوا من ذوي االإعاقات املختلفة.

ويبقـــى ال�ضوؤال املطروح دائمًا: ما اخلدمات التي مت تهيئتها يف جممعاتنا لذوي االإعاقات؛ لتفجري طاقاتهم 
واإبداعاتهم؟ وما مدى معرفتنا بحقوق هذه الفئة؟

لكي نقدم اخلدمات الازمة؛ علينا اأواًل معرفة احلقوق الواجبة.
فا�ضلة اأخرية:

ال�ضدور”.  يف  التي  القلوب  تعمى  ولكن  االأب�ضار  تعمى  ال  “فاإنها 

بقلم:

عبداهلل بن حممد البي�شي
والتدريـــب  االأن�ضطـــة  م�ضـــرف 
اخلا�ضـــة  االحتياجـــات  مبركـــز 

جامعة امللك �ضعود 

نظرة اإلسالم لذوي االحتياجات الخاصة

في تاريخ المسلمين الخالد من 
العلماء والعظماء الذين كانوا 

من ذوي اإلعاقات المختلفة
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املـــوز من األذ الفواكه على الإطـــاق، بغ�ض النظر عن 
اإذا مـــا كنت حتبه نيئًا اأو خمفوقًا مع احلليب اأو م�ضويًا 

اأو مطهيًا يف و�ضفة من احللوى.
واإلى جانب كونـــه فاكهة لذيذة، ي�ضاهم املوز يف تعزيز 
�ضحة اجل�ضم، وتنظيم عملية اله�ضم، وال�ضيطرة على 
ال�ضهيـــة، وعاج فقر الـــدم، اإ�ضافة اإلى ما يحتويه من 

الفيتامينات واملعادن. 
وفيمـــا يلي الأ�ضبـــاب التي جتعل تناول املـــوز يوميًا من 

العادات ال�ضرورية ل�ضحة اجل�ضم:
حماربـــة �ضغط الـــدم املرتفع: نظرًا اإلـــى ارتفاع 

تركيـــز معـــدن البوتا�ضيوم يف املـــوز، وانخفا�ض 
تركيز ال�ضوديوم فيه، ي�ضاعد تناول املوز يوميًا 
يف خف�ض �ضغط الـــدم، وحماربة ارتفاع تركيز 
ال�ضوديوم يف الدم بعد وجبة ماحلة، على �ضبيل 

املثال.
حت�ضـــن اأداء اجلهـــاز اله�ضمـــي: املـــوز مـــن الفاكهـــة 
الغنية بالألياف القابلة وغري القابلة للذوبان، وت�ضاعد 

الألياف على تنظيم عملية اله�ضم يف اجل�ضم.
طعام مثـــايل للحمية: ي�ضاعد املوز على ال�ضعور بال�ضبع 
لفـــرات طويلة، لي�ـــض فقط ب�ضبب غنـــاه بالألياف، بل 
اأي�ضـــًا لأن رائحته ت�ضاهـــم يف اإر�ضال اإ�ضـــارات للدماغ 

جتعله ي�ضعر بال�ضبع، بح�ضب ما اأثبتته الدرا�ضات.
اأو  ح�ضـــة  تنـــاول  الدمويـــة:  الأوعيـــة  �ضحـــة  تعزيـــز 

ح�ضتن من املوز يوميًا 
يزّود اجل�ضم 

باأربعـــة غرامـــات اإ�ضافية من الألياف؛ مـــا ي�ضاهم يف 
خف�ـــض خطـــورة الإ�ضابة باأمرا�ـــض الأوعيـــة الدموية 

ومر�ض القلب التاجي واأمرا�ض القلب ب�ضكل عام.
ت�ضكيل خايـــا �ضحية: حتتوي ح�ضـــة واحدة من املوز 
على 20 يف املئة مـــن حاجة اجل�ضم البالغ اإلى فيتامن 
»بـــي 6« الـــذي يدخـــل يف ت�ضكيـــل هرمـــون الأن�ضولـــن 
ال�ضـــروري لل�ضيطـــرة علـــى معـــدل ال�ضكـــر يف الـــدم، 

والأحما�ض الأمينية ال�ضرورية لتكوين خايا �ضحية.
حماربة فقر الدم: املـــوز غني مبعدن احلديد الذي 
يحّفـــز على اإنتاج مـــادة الهيموغلوبـــن يف خايا 

الدم احلمراء ومعاجلة فقر الدم.
حت�ضـــن املزاج: حتتوي ح�ضـــة واحدة من املوز 
علـــى 27 ملليغرامًا من معـــدن املغنيزيوم الذي 
ي�ضاعد يف حت�ضـــن املزاج، واخللـــود اإلى النوم. 
ويف املقابـــل يعـــاين الأ�ضخا�ض الذيـــن ل يتزودون 
بالقـــدر الـــكايف مـــن املغنيزيـــوم مـــن اأعرا�ـــض التوتر 

والكتئاب. 

7 أسباب تدعوك إلى تناول الموز يوميًا
من عالج فقر الدم إلى محاربة االكتئاب.. فوائد الموز

يوؤثـــر مر�ض ال�ضكري يف اجل�ضـــم ب�ضكل عام، واأظهرت 
درا�ضة جديـــدة اأنه قد يوؤدي اأي�ضًا اإلى الإ�ضابة مبر�ض 
الزهامير. وقال اأ�ضتاذ الطـــب النف�ضي بكلية الطب يف 
جامعة هارفـــرد اآلن جاكوب�ضون: »ارتفاع ن�ضبة ال�ضكر 
يف الدم قـــد يوؤثر ب�ضكل مبا�ضر يف اخلايا الع�ضبية اأو 
خايا الدعم باجلهـــاز الع�ضبي«، واأ�ضـــاف اأن مر�ض 

ال�ضكـــري »يـــوؤدي اأي�ضًا اإلى تلـــف يف الأوعيـــة الدموية 
الكبرية وال�ضغرية؛ مـــا قد يقلل من كمية الأوك�ضيجن 
التـــي ت�ضـــل اإلـــى الدمـــاغ، ويزيـــد خماطـــر الإ�ضابـــة 
بال�ضكتة الدماغيـــة التي ميكن اأن تقتل خايا الدماغ،« 
وذلك بح�ضب موقـــع »Health grade«. واأ�ضارت 
الدرا�ضـــة اإلـــى اأن »النـــوع الثـــاين من مر�ـــض ال�ضكري 

يقـــاوم الأن�ضولن؛ مـــا يوؤدي اإلى خف�ض قـــدرة الدهون 
والع�ضـــات وخايـــا الكبد علـــى ا�ضتخـــدام الأن�ضولن 
ب�ضكل فعال«، واأو�ضحت اأن »البنكريا�ض ي�ضتجيب ب�ضخ 
املزيـــد مـــن الأن�ضولن؛ ما يوؤدي اإلـــى نق�ض يف الأنزمي 
امل�ضوؤول عـــن تك�ضري بروتن ي�ضمى بيتا اأميلويد يراكم 

لدى الأ�ضخا�ض امل�ضابن مبر�ض الزهامير«.

كيف يؤثر مرض 
السكري في 

الدماغ؟
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مقال   

اأحبتـــي.. اأمتنـــى اأن اأفي�ض بكام بعيد عن ذلك الكام الرتيب الذي قـــراأه الكثري وحفظه. دعونا يف جانب 

املكا�ضفـــة وامل�ضارحة نراجـــع اأحوالنا مع القراآن. دعونا يف جانب اإمياين وعظـــي واقعي نت�ضاءل: ما عظمة 

القـــراآن احلقيقيـــة يف قلوبنا اليوم؟ كم هم الذين يختمون القراآن، ل اأقـــول يف ثاثة اأيام بل كل �ضهر اإن مل 

يكـــن كل �ضنة؟ كم هم الذين يتدبرون القراآن حـــن يقروؤونه اأو ي�ضمعونه كما اأمر اهلل “ليدبروا اآياته”؟ كم 

هـــم الذين ل يتململون من اإطالة الإمام اإذا قراأ يف �ضاته -واأق�ضد بالإطالة لو قراأ وجهًا واحدًا-؟ كم هم 

الذيـــن يتتبعون الإمام الـــذي يختم يف رم�ضان ليحظوا بعظيم الأجر، والذيـــن يتتبعون الإمام الذي �ضاته 

وتراويحه ودعاوؤه ل تتجاوز ن�ضف ال�ضاعة؟ كم هم الذين يجلون اأهل القراآن اأهل اهلل وخا�ضته من مدر�ضي 

حلقـــات وتعليـــم واأئمة الذين يعلمون النا�ض اأجل تعليم واأطهره؟ كم هم الذين اأ�ضهموا للقراآن واأهله مبالهم 

كما اأ�ضهموا يف عوار�ض الدنيا الفانية؟ احلق اأنهم كلهم يف كل ما ذكرنا قليل، واهلل �ضاهد عليَّ بهذا.

اإننا اليوم يا معا�ضر امل�ضلمن ن�ضكو غفلًة وق�ضوًة وغلوًا وانفاتًا ملا هجرنا القراآن تاوًة وعمًا، وملا اأ�ضبحنا 

ل نعطيـــه مـــن وقتنا اإل ما زهدنا فيه. اليوم عند الكثري ما بقي من القـــراآن اإل ر�ضمه، حتى اأنك لو �ضاألتهم 

كـــم عدد اآيـــات الفاحتة اأو اأجزاء القراآن ملا علموها. اليوم الكثري منا ل يعـــرف منه اإل اأن يتلوه حروفًا دون 

تدبر ول عمل –لاأ�ضف-. فاإلى متى يا اأمة القراآن هذه الأحوال؟ حق علينا اأن نكون من اأن�ضار كتاب اهلل، 

ونخ�ـــض َمـــن كان يف جزيرتنا واأر�ضنا اأر�ض الدعوة والنبوة والقراآن ومل ينـــزل كتاب اهلل ول اآية منه اإل يف 

هذه الأر�ض، والأمل باق بالعتب املحمود؛ فاخلريية ل تزال باقية يف اأمة حممد يف كل اأر�ض وزمان.

بقلم:

د. نا�صر بن عبداهلل العبيد 
اجلويـــة  القـــوات  يف  امل�ضت�ضـــار 

ال�ضعودية

عظمة القرآن

إننا اليوم يا معاشر المسلمين 
نشكو غفلًة وقسوًة وغلوًا وانفالتًا 

لما هجرنا القرآن تالوًة وعمال

مـــن اخلـــارج، يبـــدو جيم�ـــض هاري�ضـــون كاأي �ضخ�ض 
عادي؛ فهو يحب ابنته واأحفاده وهوايته جمع الطوابع. 
ولكـــن.. مـــا يوجـــد خلف هـــذا املظهـــر هو مـــا يجعله 

مميزًا.. وبالتحديد، ما يتدفق يف عروقه.
يعـــرف جيم�ض بـ”الرجل ذي الـــذراع الذهبية،”؛ فقد 
تـــرع ببازما دمه من الذراع اليمنى تقريبًا كل اأ�ضبوع 

على مدى الـ60 �ضنة املا�ضية، وهو يبلغ الآن 78 عامًا.
جيم�ـــض: “يف عـــام 1951 خ�ضعـــت لعمليـــة يف ال�ضدر 

حيث اأزالوا اإحدى رئتي، وكان عمري 14 عامًا”.
بعد فرة وجيزة.. اأ�ضبح جيم�ض مترعًا بالدم؛ اإذ قال 

الأطباء اإن دمه قد يكون حًا مل�ضكلة قاتلة.
انحـــال الـــدم هو حالـــة عدم توافـــق ف�ضيلـــة دم الأم 
وف�ضيلـــة دم اجلنن بحيث قـــد يهاجم اجلهاز املناعي 
لدى الأم خايا دم اجلنن. ويف اأ�ضواأ الأحوال قد يوؤدي 

ذلك اإلى تلف يف الدماغ اأو موت الر�ضيع.
واكت�ضـــف الأطبـــاء اأن لـــدى جيم�ـــض اأج�ضامـــًا م�ضادة 
غري اعتيادية يف دمـــه. ويف ال�ضتينيات، عمل مع اأطباء 
ل�ضتخـــدام هذه الأج�ضام امل�ضادة لتطوير حقنة ت�ضمى 

امل�ضاد دي.
واأما يف مركز املترعـــن، فُتف�ضل البازما عن خايا 
الدم احلمراء التابعة جليم�ض، ثم ُت�ضرجع خايا الدم 

احلمراء ويتم اأخذ البازما لُتطور اإلى لقاح.
وقـــد متكن جيم�ض مـــن اإنقاذ اأكرث مـــن مليوين ر�ضيع 

وفقًا ملا اأو�ضحه ال�ضليب الأحمر الأ�ضرايل.

»الدم الذهبي«
 لرجل واحد ينقذ حياة 

أكثر من مليوني رضيع!
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تقرير: بندر املا�ضي

�ض��رع املنتخب ال�ضعودي لك��رة ال�ضلة للكرا�ضي املتحركة يف الإعداد لبطولة الع��امل حتت 23 عامًا، والتي تقام 

الع��ام املقب��ل 2017، وانطلق��ت التح�ضريات ع��ر جتمع لالعب��ن يف املقر الدائ��م ملنتخب��ات ذوي الحتياجات 

اخلا�ض��ة بالريا�ض حت��ت اإ�ضراف اجلهاز الفني بقيادة املدرب امل�ضري اإبراهي��م ن�ضر وم�ضاعده الالعب الدويل 

ال�ضابق وقائد املنتخب ال�ضعودي لكرة ال�ضلة اإبراهيم الب�ضي�ض.

سلة الكراسي المتحركة
 منتخب يبحث عن العالمية بالمواهب الشابة 

رياضة   
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البصيص: نتطلع إلى قيام اتحاد خاص بنا.. 
والالعبون مطالبون ببذل الجهد

وبني املـــدرب اإبراهيم ن�ضـــر اأن هـــذه القائمة �ضتكون 
هـــي الأوليـــة لربنامـــج طويـــل لبنـــاء منتخـــب �ضعودي 
قوي قـــادر على املناف�ضـــة يف كل ال�ضتحقاقات املقبلة، 
وقـــال: »منتخب حتـــت 23 عامًا هـــو الأول من نوعه يف 
املنطقة با�ضتثناء منتخب العـــراق الذي ا�ضتحدث مثل 
هـــذا املنتخب قبل �ضنوات عـــدة، واأ�ضبح يناف�س يف كل 
البطـــولت، ونحـــن ن�ضعى لكي تكون هـــذه الفئة الرافد 
احلقيقـــي للمنتخب الأول يف امل�ضتقبـــل. وما مييز هذا 
املجموعـــة هـــو احلما�ضـــة الكبـــرة التـــي اأظهروها يف 
التدريبـــات وموهبتهـــم يف التعامـــل مـــع الكر�ضي وروح 
اجلماعيـــة، وتلك الإيجابيات �ضن�ضعى اإلى تفعيلها وفق 

اأنظمة وبرامج تواكب موهبة هوؤلء ال�ضباب«.
وحـــول فكرة بنـــاء هـــذا املنتخـــب ال�ضاب قـــال ن�ضر: 
»الفكـــرة بـــداأت بعـــد اأن و�ضلنـــا خطـــاب مـــن الحتاد 
الـــدويل يوكـــد اإقامة بطولـــة العامل حتـــت 23 عامًا يف 
اأملانيـــا. وبح�ضـــب خربتنا فاإن الحتـــادات اخلليجية ل 
توجد لديها منتخبات يف مثل هذا العمر؛ لذلك ابتكرنا 
بطولـــة 3x3 ب�شرط �أن تكون �أعم���ار �لالعبني �أقل من 
23عامـــًا، واحلمـــد هلل البطولـــة اأفرزت لنـــا 30 لعبًا 
جنحـــوا مع اأنديتهـــم يف تلك البطولـــة، والآن لدينا 18 
لعبـــًا حتت 23 �ضنة، كلهم موؤهلـــون خلو�س مناف�ضات 
بطولـــة اآ�ضيـــا، وهـــذا اإجناز كبـــر حتى علـــى ال�ضعيد 
العربـــي، فمثـــًا م�ضـــر واجلزائـــر واملغـــرب �ضبقـــت 
ال�ضعودية يف هذه اللعبة، لكن الآن نحن نتقدم، اإ�ضافة 

اإلى عدم وجود منتخب يف هذه ال�ضن لديهم«.
وعـــن برامـــج امل�ضابقـــات املحليـــة قـــال ن�ضـــر: »لدينا 
بطولتان الأولى خمت�ضة بالاعبني حتت 23، والأخرى 
للفري���ق �لأول، وتطب���ق فيه���ا كل �ش���روط ك���رة �ل�شلة، 
ويوجـــد يف امل�ضابقـــة 15 ناديـــًا مت تق�ضيمهـــا اإلى ثاث 
جمموعـــات، علـــى اأن يتـــم اختيـــار اأف�ضـــل �ضتـــة فرق 
خلو�س بطولـــة ت�ضفيات اململكة، على اأن تعقبها اإقامة 
بطولة النخبة التي ت�ضـــم اأي�ضًا الفرق ال�ضتة الأولى يف 

ت�ضفيات اململكة«.
وعـــن روؤيتـــه الفنيـــة للمنتخـــب واملواهـــب املوجودة يف 
القائمـــة احلاليـــة، بني املـــدرب امل�ضري: »كـــرة ال�ضلة 
من الريا�ضات ال�ضعبة جدًا، وحتتاج اإلى �ضنوات حتى 
تظهـــر كل مـــا لديك من اإمكانات. واأنـــا فوجئت بوجود 

نخبة مميـــزة من الاعبـــني املوهوبـــني القادرين على 
ال�ضر بهـــذا املنتخب نحـــو الألقـــاب. الآن نحن نبحث 
عن الت�ضنيف بعيدًا عن اأي اأمور فنية اأخرى، واملواهب 
لهـــم برنامج خا�س لدينا من حيـــث التدريب والإعداد 
البـــدين اجليد؛ كوننـــا ل نعتمـــد على الأنديـــة يف هذا 

الأمر؛ لعدم وجود تاأهيل وتدريب منتظم«.
واأ�ضاف: »التجمع احلايل يقام يف اإجازة املدار�س؛ كون 
جميع الاعبـــني منتظمني يف مدار�ضهم، ومن ال�ضعب 
حرمانهـــم من التح�ضيل العلمي. وهذا اأول جتمع لهذه 
املجموعة، و�ضتتم اإقامـــة جتمع اآخر يف اإجازة ال�ضيف 

املقبلة من اأجل رفع التجان�س بني املجموعة«.
وتطـــرق اإبراهيم ن�ضر يف حديثه اإلى الهتمام املتزايد 
من قبل الأندية يف الفـــرة الأخرة بهذه اللعبة، وقال: 
»الأنديـــة بداأت الهتمـــام ب�ضكل كبر بهـــذه اللعبة من 
خـــال عمل كرا�ضي حديثة لاعبني وفق اأحدث طراز. 
العائـــق الوحيد هـــو اجلاهزية الفنية فقـــط. نحن الآن 
ب�ضـــدد اإقامـــة بطولة دوري ممتـــاز ودوري درجة اأولى 
يف العام املقبل، وهذا املقرح مطروح الآن على اللجنة 
الفنية، ومت و�ضع الت�ضـــورات الكاملة عن هذا الدوري 
الـــذي �ضي�ضهم يف رفـــع وترة املناف�ضة بـــني الاعبني، 
و�ضت�ضـــكل خمرجاته رافدًا قويـــًا للمنتخبات ال�ضعودية 

يف ال�ضتحقاقات املقبلة«.
من جانبه، و�ضف م�ضاعـــد املدرب اإبراهيم الب�ضي�س 
هـــذه املرحلة باملهمة لهـــذه الريا�ضة، وقـــال: »منتخب 
حتـــت 23 عامًا فكـــرة جديدة ويطبق للمـــرة الأولى يف 
الوطـــن العربي. نعـــم العراق �ضبقتنا يف هـــذه الفكرة، 
لكـــن مراحل التاأ�ضي�س لدينا تختلـــف متامًا، وهذه تعد 
مـــن النواحـــي التطويرية ونقلـــة نوعية للعبـــة، وهناك 
لعبـــون �ضيعطون الفائـــدة للمنتخبات خـــال عقدين 
اأو ثاثـــة عقـــود، والاعـــب ال�ضـــاب الـــذي �ضين�ضـــم 
اإلـــى هـــذه املع�ضكـــرات �ضي�ضتفيـــد ا�ضتفـــادة كاملة يف 
ال�ضتحقاقات املقبلـــة، والتجمع احلايل كان لكت�ضاف 
املواهب والطـــاع على الت�ضنيف الطبـــي، بحيث يتم 
تق�ضيم الإعاقات اإلى ثـــاث فئات، وريا�ضة كرة ال�ضلة 
للكرا�ضـــي املتحركة تتطلب وجود 14 نقطة، وتتكون من 
خم�ضة لعبني داخل امللعب، وهذا ما يجعلنا نبحث عن 

املواهب ل�ضتدعائهم يف املع�ضكرات املقبلة«.
واأ�ضاف: »مـــع العمـــل �ضتاأتي الإجنـــازات، والاعبون 
عليهـــم امل�ضوؤوليـــة الأكـــرب؛ لأنهـــم مطالبـــون مبوا�ضلة 
العمل مع اأنديتهم بنف�ـــس الروح والعزمية. املع�ضكرات 
ل تتجـــاوز ال�ضهر الواحد، وهذا ل يكفي ل�ضناعة جنم 

يجب عليه الهتمام بتنمية قدراته الفنية«.
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إن اهلل مع الصابرين

َياُم َكَما ُكِت��َب َعَلى �ٱلَِّذيَن ِم��ن َقْبِلُكْم  َه��ا �ٱلَِّذي��َن ء�َمُنوْ� ُكِت��َب َعَلْيُك��ُم �ٱل�صّ ق��ال تعالى: {ياأَيُّ

ُقوَن} يعني بال�صوم؛ لأن �ل�صوم  ُقوَن} )�لبقرة: 183(.قال �لبغوي: » {َلَعلَُّكْم َتتَّ َلَعلَُّكْم َتتَّ

و�صلة �إلى �لتقوى ملا فيه من قهر �لنف�س وك�صر �ل�صهو�ت «وقال �بن كثري: » لأن �ل�صوم فيه 

تزكية للبدن وت�صييق مل�صالك �ل�صيطان «.

لل�صائمني مغفرة و�أجر عظيم
َواْلُوؤِْمِنـــَن  َواْلُ�ْضِلَمــــاِت  اْلُ�ْضِلِمـــَن  تعالـــى: {اإِنَّ  قـــال 
اِدِقـــَن  َوال�ضَّ َواْلَقـاِنَتـــاِت  َواْلَقاِنِتـــَن  َواْلُوؤِْمَنــــاِت 
ـا�ِضِعَن  ـاِبـــراِت َواْلَ اِبِريـــَن َوال�ضَّ ـاِدَقــــاِت َوال�ضَّ َوال�ضَّ
اِئِمَن  ّدَقــــاِت وال�ضَّ ّدِقَن َواْلَُت�ضَ ـا�ِضَعــــاِت َواْلَُت�ضَ َواْلَ
ـاِفـَظــــاِت  َواْلَ ُفُروَجُهـــْم  ـاِفِظـــَن  َواْلَ ـاِئَمــــاِت  وال�ضَّ
ْغِفَرًة  ُ َلُهم مَّ َ َكِثريًا َوالذِكراِت اأََعـــدَّ اللَّ َوالذِكـِريـــَن اللَّ

َواأَْجرًا َعِظيمًا} )الأحزاب: 35(.
فال�ضيام من كربيات اأعمال الري والرب التي اأعد الل 

لعامليها اأمرين عظيمن :
ْغِفَرًة}، وذلك بغفران الذنوب اأي ب�ضرتها وعدم  اأ ـ {مَّ
الحا�ضبـــة عليها، وُنكرت الغفـــرة لتعظيم اأمرها، فهي 

اإذاً  مغفرة �ضاملة.
ب ـ {َواأَْجرًا َعِظيمًا}، وذلك يف جنات 

النعيم مع الكرامة يف موقف ال�ضاب
فدية لبع�س حمظور�ت �لإحر�م 
 ِ جَّ َواْلُعْمَرَة لِلَّ وْا اْلَ قـــال تعالى: {َواأَِتُّ
ْرُتْ َفَمـــا ا�ْضَتْي�َضَر ِمَن اْلَهْدِى  َفاإِْن اأُْح�ضِ
ـــى  َيْبُلَغ اْلَهْدُى  ِلُقـــوْا ُرءو�َضُكْم َحتَّ َوَل َتْ
ا اأَْو ِبِه اأًَذى  ِري�ضً لَُّه َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ َمِ
َدَقٍة  ْو �ضَ َيـــاٍم اأَ اأْ�ِضـــِه َفِفْدَيٌة ّمن �ضِ ّمن رَّ
َع ِباْلُعْمَرِة  تَّ اأَْو ُن�ُضـــٍك َفاإَِذا اأَِمنُتْم َفَمن َتَ
ّج َفَما ا�ْضَتْي�َضَر ِمَن اْلَهْدِى َفَمن  اإَِلى اْلَ
ّج  ـــاٍم يِف اْلَ يَّ َيـــاُم َثـالَثِة اأَ ْ َيِجـــْد َف�ضِ لَّ
َو�َضْبَعـــٍة اإَِذا َرَجْعُتـــْم ِتْلَك َع�َضـــَرٌة َكاِمَلٌة 
ِرى اْلَ�ْضِجِد  ْ َيُكْن اأَْهُلُه َحا�ضِ ذِلَك ِلَن لَّ
 َ اأَنَّ اللَّ َواْعَلُمـــوْا   َ ُقـــوْا اللَّ َواتَّ ـــَراِم  اْلَ

�َضِديُد اْلِعَقاِب} الآية )البقرة:196(.

ُقوَن ُكْم َتّتَ َلَعّلَ

عـــن عبد الل بن معقل قال: قعدت اإلى كعب بن عجرة 
يف هـــذا ال�ضجـــدـ  يعنـــي م�ضجـــد الكوفـــةـ  ف�ضاألته عن 
فديـــة من �ضيـــام، فقال: حملـــت اإلى النبـــي �ضلى الل 
عليـــه و�ضلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: )ما كنت 
اأرى اأن اجلهـــد بلـــغ بك هذا، اأما جتد  �ضـــاة ؟ ( قلت: 
ل، قال: )�ضـــم ثالثـــة اأيام اأو اأطعم �ضتـــة م�ضاكن لكل 
م�ضكن ن�ضـــف �ضاع من طعام اأو احلـــق راأ�ضك( قال: 

فنزلت يّف خا�ضة وهي لكم عامة .
ْيَد َواأَْنُتْم  قال تعالى : {َياأَيَُّها الَِّذيَن ءاَمُنوْا َل َتْقُتُلوْا ال�ضَّ
َتَعّمدًا َفَجَزاء ّمْثـــُل َما َقَتَل ِمَن  ُحـــُرٌم َوَمن َقَتَلـــُه ِمنُكم مُّ
َعـــِم َيْحُكُم ِبـــِه َذَوا َعْدٍل ّمْنُكـــْم َهْديًا َبـِلـــَغ اْلَكْعَبِة اأَْو  النَّ
َيامًا ّلَيُذوَق َوَباَل  و َعْدُل ذِلـــَك �ضِ ـــاَرٌة َطَعاُم َم�ضِكَن اأَ َكفَّ

 ُ ُ ِمْنُه َواللَّ ا �َضَلف َوَمْن َعاَد َفَيْنَتِقُم اللَّ ُ َعمَّ اأَْمِرِه َعَفا اللَّ
َعِزيٌز ُذو اْنِتَقاٍم} )الائدة:95(.

َيامًا} يعني تعالى  قال ابن جرير: »{اأَو َعـــْدُل ذِلَك �ضِ
ذكـــره بذلك اأنه على قاتل ال�ضيد مرمًا عدل ال�ضيد 
القتـــول مـــن ال�ضيـــام ، وذلك اأن يقـــّوم ال�ضيـــد حيًا 
غـــري مقتول قيمته من الطعـــام بالو�ضع الذي قتله فيه 

الحرم ، ثم ي�ضوم مكان كل مّد يومًا«.
 بدًل عن �لهدي 

قـــال تعالى يف تتمة الآية ال�ضابقة: { َفـــاإَِذا اأَِمنُتْم َفَمن 
ّج َفَمـــا ا�ْضَتْي�َضَر ِمَن اْلَهْدِى َفَمن  ـــَع ِباْلُعْمَرِة اإَِلى اْلَ تَّ َتَ
ّج َو�َضْبَعٍة اإَِذا َرَجْعُتْم  اٍم يِف اْلَ َياُم ثالثة اأَيَّ ْ َيِجـــْد َف�ضِ لَّ
ِرى  ْ َيُكـــْن اأَْهُلـــُه َحا�ضِ ِتْلـــَك َع�َضـــَرٌة َكاِمَلٌة ذِلـــَك ِلَن لَّ
 َ َ َواْعَلُموْا اأَنَّ اللَّ ُقوْا اللَّ َراِم َواتَّ اْلَ�ْضِجِد اْلَ

�َضِديُد اْلِعَقاِب} )البقرة:196(.
ْ َيِجْد} يعني  قال القرطبـــي: »{َفَمن لَّ
الهدي، اإما لعدم الال اأو لعدم اليوان 
�ضـــام ثالثة اأيـــام يف الـــج و�ضبعة اإذا 

رجع اإلى بلده.
بدًل عن كفارة �ليمني

ُ ِباللَّْغِو  قـــال تعالـــى: {َل ُيوؤَاِخُذُكـــُم اللَّ
ـــا  ِبَ ُيوؤَاِخُذُكـــم  َوَلـِكـــن  ـِنُكـــْم  اأَْيَ ِفـــى 
اَرُتـــُه اإِْطَعاُم َع�َضَرِة  ـَن َفَكفَّ ُ الأَْيَ ـــدتُّ َعقَّ
ْهِليُكْم  َم�َضـِكَن ِمـــْن اأَْو�َضِط َما ُتْطِعُموَن اأَ
 ْ ِريـــُر َرَقَبـــٍة َفَمـــن لَّ اأَْو ِك�ْضَوُتُهـــْم اأَْو َتْ
اَرُة  اٍم ذِلـــَك َكفَّ َياُم َثاَلَثـــِة اأَيَّ َيِجـــْد َف�ضِ
َنُكْم  ْيَ ِنُكـــْم اإَِذا َحَلْفُتـــْم َواْحَفُظـــوْا اأَ اأَْيَ
ُ َلُكـــْم ءاَياآِتـــِه َلَعلَُّكـــْم  َكذِلـــَك ُيَبـــّنُ اللَّ

َت�ْضُكُروَن} )الائدة: 89(.
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جانب من ال�ضور بالوؤتر

 يف 13 جمادي الأولى 1413 هـ الوافق 7 نوفمرب 1992 مـاللك �ضلمان بن عبد العزيز يرعى اإفتتاح الوؤتر الأول جلمعية الأطفال العوقن

من الذاكرة
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ينطلق اهتمام جامعة حائل بالأطفال العوقن من اهتمام مقام خادم الرمن ال�ضريفن اللك 

�ضلمـــان بن عبدالعزيز-حفظه الل- بهذه الفئـــة العزيزة على قلوبنا، من خالل رعايته الكرية 

لأفرادهـــا، والتوجيه الدائم ببذل اأق�ضى اجلهود ل�ضاعدتهم؛ ليكونوا اأع�ضاء فاعلن وبنائن يف 

تنمية وخدمة وطنهم وجمتمعهم. 

وي�ضـــري الواقـــع من حولنا اإلى اأن الكثري من البدعن والتفوقـــن النتمن اإلى هذه الفئة الكرية 

اأثبتوا اأن الإعاقة عامل هام�ضي ل يعيق تقيق النجاح والتفوق والإبداع يف �ضتى الجالت. 

وعلـــى الرغـــم من ال�ضعور بال�ضوؤوليـــة وب�ضرورة م�ضاعفة اجلهود جتاه هـــذه الفئة العزيزة على 

قلوبنـــا؛ للو�ضول اإلى نتائج ماأمولة ترتقي بالدمات والدعـــم لالأطفال العوقن، فاإننا نفخر يف 

جامعـــة حائل بال�ضراكة ال�ضرتاتيجية مع جمعية الأطفال العوقن التي تعترب من اأهم موؤ�ض�ضات 

العمل الأهلي بالملكة. 

وانطالقـــًا من هذه ال�ضوؤوليـــة �ضوف ت�ضهم ال�ضراكـــة ال�ضرتاتيجية بن 

جامعـــة حائل وجمعية الأطفال العوقن يف اإيجاد عدد من برامج التربع 

والعمـــل التطوعي، وكذلك البـــادرات التطوعية، ومنهـــا مبادرة “وبهم 

تزدهر الياة”. 

علمـــًا باأن مـــا تقدمه اجلامعـــة من اإ�ضهامـــات لفئة العوقـــن هو واجب 

جمتمعـــي ينطلـــق مـــن دور اجلامعة يف خدمـــة الجتمـــع، بالإ�ضافة اإلى 

دوريهـــا الرئي�ضين يف اجلانب التعليمي والبحـــث العلمي، ومن اأمثلة اهتمام اجلامعة بهذه الفئة 

العزيـــزة وجود �ضراكة مـــع مركز اللك �ضلمـــان لرعاية الأطفال العوقن بنطقـــة حائل، و�ضبق 

للجامعـــة اأن بادرت اإلى دعم الركز بتقـــدمي التاأهيل الأكاديي وعـــالج وتاأهيل وتعليم الأطفال 

الذيـــن يعانون من �ضعوبـــات التعلم؛ ليتمكنوا مـــن الندماج يف الجال التعليمـــي، بالإ�ضافة اإلى 

مبـــادرة اجلامعة با�ضتقطاع جـــزء من الراتب ال�ضهري لن�ضوبي اجلامعة وطالبها يتم اإيداعه يف 

ح�ضـــاب الركز، وقد وجدت مثل هذه البادرة اإقباًل ل يـــزال م�ضتمرًا، ول نزال نطمح اإلى الزيد 

من الربامج واتفاقيات التعاون؛ من اأجل تعزيز الدور يف خدمة الأطفال العوقن، وتعزيز الوعي 

باأهمية ال�ضوؤولية الجتماعية جتاههم. 

يدًا بيد   

شراكة نفخر بها

إننا نفخر في جامعة حائل 
بالشراكة االستراتيجية مع 
جمعية األطفال المعوقين

بقلم : 
�أ. د. خليل بن �إبر�هيم 

�لرب�هيم
مدير جامعة حائل
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