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يظل اأطفال اجلمعية منوذجًا ُيحتذى به يف الولء والنتماء اإلى وطنهم العزيز 

ومليكهم الغايل؛ فمنذ انطالق »عا�سفة احلزم« واأطفال املراكز يحر�سون على 

ا�ستبدال زيهم املوحد بزي اجلي�س ال�سعودي الأبّي؛ تعبريًا عن تقديرهم ملا يقدمه 

ى، وحمايته  هوؤلء الرجال الأبطال من ت�سحيات عظيمة للدفاع عن الوطن املفدَّ

من اأعداء الإ�سالم.

و�سهدت مراكز اجلمعية ن�ساطات وفعاليات عديدة على مدى الأيام ال�سابقة، 

�سارك فيها الأطفال باأعمال فنية وبفقرات ثقافية وباأنا�سيد وطنية، وذلك 

بح�سور كبار امل�سوؤولني يف املناطق واملدن التي توجد فيها مراكز اجلمعية.

وكانت هذه الفعاليات الوطنية والإن�سانية جت�سيدًا للحمة بني اأبناء الوطن 

الواحد؛ اإذ كان لتفاعل اأطفال اجلمعية مع الأحداث الوطنية اأثر بالغ يف نفو�س 

كل َمن �ساركوا يف هذه الفعاليات؛ فقد كانوا قدوًة ملعنى الولء الوطني التلقائي 

د يف اأن�سطة ب�سيطة، ولكنها كانت عظيمة  والعميق والنابع من انتماء اأ�سيل، جت�سَّ

يف معناها، ويف درو�سها امل�ستفادة.

اإن الرعاية الفائقة التي تقدمها جمعية الأطفال املعوقني لأبنائها من هذه الفئة 

الغالية، لي�ست اإل امتدادًا لعناية الدولة باملعوقني ال�سغار والكبار؛ لذلك مل يكن 

من امل�ستغرب عليهم هذا التفاعل احلقيقي وال�سادق مع ق�سايا الوطن.
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بحضور األمير سلطان بن سلمان 

األمير فيصل بن بندر يرعى افتتاح المعرض السعودي الدولي الثاني لمستلزمات ذوي اإلعاقة
يرعـــى �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري  في�شل بن بندربن 
عبـــد �لعزيـــز �أمري منطقـــة �لريا�س، �فتتـــاح �ملعر�س 
�ل�شعـــودي �لـــدويل �لثـــاين مل�شتلزمـــات ذوي �لإعاقـــة 
)�شيـــاء 2( �لـــذي تنظمـــه جمعية �لأطفـــال �ملعوقني، 
وذلك يـــوم �لثالثـــاء 8 �شعبان �ملقبل مبركـــز �لريا�س 

�لدويل للمعار�س و�ملوؤمتر�ت.
ويح�شر حفـــل �فتتـــاح �ملعر�س �شاحـــب �ل�شمو �مللكي 
�لأمـــري �شلطـــان بـــن �شلمـــان بـــن عبد�لعزيـــز رئي�ـــس 
جمل�ـــس �إد�رة جمعيـــة �لأطفـــال �ملعوقـــني، وعـــدد من 
�لوزر�ء و�ل�شفر�ء وممثلـــي �ل�شركات �لعاملية �مل�شاركة 
من �لوليات �ملتحـــدة �لأمريكية، و�شوي�شـــر�، و�ململكة 
�ملتحـــدة، و�أملانيـــا، وفرن�شـــا، وبلجيـــكا، �إلـــى جانـــب 
�ل�شركات و�مل�شانـــع �ل�شعودية �لعاملة يف هذ� �ملجال، 
وبيوت �خلربة ومر�كـــز �لرعاية �ملتخ�ش�شة، و�أمانات 
�ملناطـــق لعر�س منظومة �خلدمـــات �ملقدمة للمعوقني 
وكبـــار �ل�شن. كما ت�شارك يف �ملعر�ـــس باأجنحة رئي�شة 
و�ل�شـــوؤون �لجتماعيـــة،  و�لعمـــل،  �ل�شحـــة،  وز�ر�ت: 
و�ل�شـــوؤون �لبلدية و�لقرويـــة، و�لإعـــالم و�لثقافة، �إلى 
جانـــب م�شت�شفى �مللـــك في�شل �لتخ�ش�شـــي، ومركز 
�مللك �شلمان لأبحاث �لإعاقة �لذي يوفر �شيارة جمهزة 
للفح�ـــس �ملبكر، وي�شارك بجنـــاح رئي�س باعتباره �أحد 
�أهم �ل�شـــروح �لبحثية �لعلميـــة �ملتخ�ش�شة يف جمال 

�لإعاقة بالعامل �لعربي.
ويف ت�شريـــح �شحفـــي لأمـــني عـــام جمعيـــة �لأطفـــال 

�ملعوقـــني �لأ�شتاذ عو�ـــس �لغامدي بهـــذه �ملنا�شبة رفع 
و�فر �ل�شكـــر و�لتقدير �إلى �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري 
في�شل بـــن بندر بن عبد�لعزيز �أمـــري منطقة �لريا�س 
علـــى تف�شلـــه برعايـــة �ملعر�س، م�شـــريً� �إلـــى �أن ذلك 
يعك�ـــس �لهتمام �لـــذي توليه حكومة خـــادم �حلرمني 
�ل�شريفني لرب�مـــج موؤ�ش�شات �لعمل �خلـــريي ولق�شية 

�لإعاقة وحقوق �ملعوقني.
ووجـــه �لأمني �لعام حتية �متنـــان وعرفان �إلى �جلهات 
�لتـــي بادرت برعايـــة �ملعر�ـــس، وهـــي: م�شت�شفى دلة، 
و�شركة �ل�شيـــف، و�شركة �لر��شـــد، و�لربيد �ل�شعودي، 

و�لغرفة �لتجارية �ل�شناعية بالريا�س.
و�أكد �لغامـــدي �أن )�شياء 2( �شيكـــون -مب�شيئة �هلل- 
�إطاللـــة مميـــزة ونافذة جديـــدة للتعرف علـــى �أحدث 
�لبتكار�ت يف عامل رعاية �ملعوقني وكبار �ل�شن وت�شهيل 
�أمورهـــم �حلياتيـــة، م�شريً� �إلـــى �أن �جلمعيـــة و�شركة 
�له�شبـــة �ل�شعودية لتنظيم �ملعار�ـــس و�ملوؤمتر�ت، ويف 
�إطار �شر�كتهما لتطوير �ملعر�س، حر�شتا على �أن يكون 
ذلك �حلدث فر�شة لبث �أجو�ء تناف�شية متمّيزة لتقدمي 

بر�مج �لرعاية و�خلدمة لالأ�شخا�س ذوي �لإعاقة.
وجدير بالذكر �أن �ملعر�ـــس �شيقام مب�شاركة ح�شد من 
كربيات �ملوؤ�ش�شات �ملتخ�ش�شة، و�ل�شركات و�مل�شانع، 
�إلـــى جانـــب جمعيـــات رعايـــة ذوي �لإعاقـــة، ومنهـــم: 
جمعية حركّية، وجمعيـــة زمزم، �إ�شافة �إلى �لكثري من 

مر�كز �لتاأهيل.

و�شف �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري �شلطان بن �شلمان 
رئي�س  �جلمعية،  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  عبد�لعزيز  بن 
�لإعاقة،  لأبحاث  �شلمان  �مللك  مركز  �أمناء  جمل�س 
قر�ر  �ملعوقني،  جلمعيات  �لتن�شيقي  �ملجل�س  رئي�س 
بن  خــالــد  بــن  في�شل  �لأمـــري  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب 
�ملنطقة  تكون  ــاأن  ب ع�شري  منطقة  �أمــري  عبد�لعزيز 
ت�شهيالت  يف  ُيحتذى  ــًا  ــوذج و�أمن للمعوقني  �شديقة 
جديدة  �شورة  يعك�س  ــر�ر  »ق باأنه  و�شفه  تنقالتهم، 
بق�شية  ع�شري  منطقة  �أمري  �شمو  �هتمام  من  ومميزة 
�لإعاقة و�حتياجات �ملعوقني من جهة، ومن جهة �أخرى 
�إ�شافة �إن�شانية ح�شارية ملا حتقق لهذه �ملنطقة �لغالية 
وتاأكيدً�  �لأخـــرية،  �ل�شنو�ت  يف  متكاملة  نه�شة  من 
لأبناء  �خلــدمــات  �أف�شل  توفري  على  �شموه  حلر�س 

�ملنطقة وز�ئريها«.
برنامج  مــع  �ململكة  مناطق  تفاعل  �أن  �شموه  و�أكـــد 

للجهات  �ل�شمو  �أ�شحاب  وتوجيهات  �ل�شامل  �لو�شول 
�حلكومية بت�شهيل �نتقالت ذوي �لإعاقة وتوفري �لبنية 
»يعد  �لذ�تية  �ل�شتقاللية  حتقيق  من  متكنهم  �لتي 
�لإعاقة  بق�شية  �لتوعوي  �جلهد  من  ل�شنو�ت  تتويجًا 
�لتي  �لنقلة  �نعكا�س حلجم  و�حتياجات �ملعوقني، وهو 
توفري  �شعيد  على  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  تعي�شها 
ثم  �هلل  مــن  بف�شل  �لفئة  لــهــذه  ر�قــيــة  رعــايــة  مظلة 
باهتمام ودعم حكومة خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك 
�لإعاقة  لق�شية  �لأول  �لر�عي  عبد�لعزيز  بن  �شلمان 

ولأبنائه �ملعوقني«.
�ململكة  »�إن  بقوله«  ت�شريحه  �شلطان  �لأمــري  و�ختتم 
�حلرمني  خادم  بقيادة  ��شتطاعت  �ل�شعودية  �لعربية 
كل  طالت  طموحة  تنموية  �أهـــد�ف  تبني  �ل�شريفني 
�لقطاعات، و��شتهدفت �إتاحة �لفر�شة لكل من ينتمي 
�إلى �لوطن �لغايل لأن ي�شهم يف م�شرية �لبناء على قدم �مل�شاو�ة«.

»عسير صديقة للمعوقين«.. إضافة إنسانية وحضارية للمنطقة
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أكد أن استقرار المملكة وفر بيئة داعمة ومحفزة للعمل الخيري

األمير سلطان بن سلمان يوقع اتفاقية المشروع الخيري لعمالء االتصاالت السعودية
�أكد �شاحـــب �ل�شمو �مللكـــي �لأمري �شلطـــان بن �شلمان 
بـــن عبد�لعزيـــز رئي�س جمل�ـــس �إد�رة جمعيـــة �لأطفال 
�ملعوقني �أن �لعمل �خلريي يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
يت�شف باأنـــه عمل موؤ�ش�شي ت�شهم فيـــه �لدولة و�لعديد 
من �لقطاعات �إلى جانب �ملو�طنني؛ �لأمر �لذي يعك�س 
�لتميز �ل�شتثنائي للمملكة. و�أو�شح �شموه �أن �ل�شتقر�ر 
و�لزدهار �لذي تعي�شه �ململكة وفر بيئة د�عمة وحمفزة 

للعمل �خلريي تكامل بتفاعل ووعي �جلميع.
وو�شف �شموه �شركة �لت�شالت �ل�شعودية باأنها »�شركة 
وطنيـــة ر�ئـــدة ت�شهم بدور فاعـــل يف جمـــال �مل�شوؤولية 
�لجتماعيـــة، و�شريـــك رئي�شي للجمعية منـــذ �شنو�ت«، 
م�شـــريً� �إلـــى �أن »تلك �ل�شركـــة جت�شد ثقـــة متبادلة مت 

بلورتها يف بر�مج خريية ��شتثمارية مبتكرة«.
وقال �شموه لـــدى رعايته، موؤخرً�، حفـــل توقيع �تفاقية 
�إن�شـــاء م�شـــروع عمـــالء �شركـــة �لت�شـــالت �ل�شعودية 
�ل�شتثمـــاري �خلريي ل�شالح جمعية �لأطفال �ملعوقني: 
»�إن �جلمعيـــة تعتز ب�شر�كاتها مـــع �لعديد من �جلهات 
�حلكوميـــة و�لتجارية و�لبنـــوك وو�شائل �لإعالم؛ �لأمر 
�لـــذي مكنهـــا من مو��شلـــة ر�شالتها �خلرييـــة و�لتو�شع 
يف خدماتهـــا وتطوير بر�جمها«، م�شـــريً� �إلى �أن مظلة 
مر�كـــز �جلمعية ت�شم �لآن ع�شرة مر�كز عاملة وثالثة 

مر�كز حتت �لإن�شاء«.
و�أ�شـــاد �شمـــوه مببـــادرة �شركـــة �لت�شـــالت �ل�شعودية 
بتبنـــي �مل�شـــروع �خلريي �ل�شتثمـــاري يف مكة �ملكرمة، 
وتخ�شي�ـــس دخلـــه لدعـــم ميز�نيـــة ت�شغيـــل مر�كـــز 
�جلمعيـــة، معربًا عن �شكره للرئي�ـــس �لتنفيذي لل�شركة 
�لدكتور خالد بن ح�شني بياري و�أع�شاء جمل�س �إد�رتها 
على تفعيل دور �ل�شركة يف جمال �مل�شوؤولية �لجتماعية.

وجديـــر بالذكر �أن م�شـــروع عمالء �شركـــة �لت�شالت 
�ل�شعوديـــة �ل�شتثماري �خلريي �لذي �أعلن عنه موؤخرً� 
هـــو عبارة عن بـــرج �شكني جتاري بارتفـــاع 12 طابقًا، 
ويقـــام علـــى م�شاحة 2500 مـــرت مربع مبكـــة �ملكرمة، 

وتبلغ �لقيمة �ملقدرة لالإن�شاء 60 مليون ريال.
كمـــا يذكـــر �أن �شركـــة �لت�شـــالت �ل�شعوديـــة بـــادرت 
-�شمـــن بر�جمهـــا للم�شوؤولية �لجتماعيـــة- �إلى تبني 

برنامـــج تدعـــو فيـــه عمالئها لدعـــم جمعيـــة �لأطفال 
�ملعوقـــني مـــن خـــالل ر�شائـــل �لهاتـــف �جلـــو�ل، ومت 
�لتفـــاق علـــى �أن تخ�ش�ـــس �إيـــر�د�ت ذلـــك �لربنامج 
لإن�شـــاء م�شروع ��شتثماري خريي على جزء من �أر��شي 
�جلمعية مبكـــة �ملكرمة، وبالفعـــل مت تخ�شي�س 2500 

مرت مربع من �لأر��شي �مل�شار �إليها.
و�أقـــرت �للجنتـــان �لهند�شيـــة و�ل�شتثماريـــة باجلمعية 
�لت�شميمات �ملعمارية �لتـــي �أعدها مكتب )�ملحرتف( 
لال�شت�شـــار�ت �لهند�شيـــة مبكـــة �ملكرمـــة، ومت -بحمد 
�هلل- ��شت�شـــد�ر تر�خي�ـــس مبـــاين �مل�شـــروع، وكذلك 

�عتماد �آلية متويله.
و�مل�شـــروع عبـــارة عـــن برج فندقـــي مكون مـــن مو�قف 
لل�شيار�ت على دورين حتـــت �لأر�س وميز�نني، وع�شرة 
�أدو�ر متكـــررة، ويحتـــوي علـــى 250 غرفـــة فندقيـــة، 
مب�شطحـــات مبـــان ت�شـــل �إلـــى 18 �ألـــف مـــرت مربـــع، 
ومعار�ـــس جتاريـــة حتتوي علـــى 13 معر�شـــًا مب�شاحة 
ت�شـــل �إلـــى �ألف مرت مربـــع، كما يحتوي علـــى ميز�نني 
مب�شاحـــات خمتلفة للمطعـــم و�خلدمات. وقد روعي يف 
�ختيـــار ت�شميم �ملبنـــى �أن يكون نقطـــة جذب وعالمة 
مميزة بالعا�شمة �ملقد�شة، حيث متت مر�عاة �لنو�حي 
�لقت�شادية؛ لكونه م�شروعًا ��شتثماريًا يحقق �أقل تكلفة 

بالإن�شاء و�ل�شيانة، ويجلب عو�ئد ��شتثمارية جيدة.
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��شتقبل �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري م�شاري بن �شعود 
بن عبد�لعزيـــز �أمري منطقة �لباحة، يف مكتبه بديو�ن 
�لإمارة، موؤخرً�، مدير مركز جمعية �لأطفال �ملعوقني 

مبنطقة �لباحة �لدكتـــور حممد عبد�لرحمن �ل�شعدي 
وعددً� من �أطفال �جلمعية و�أولياء �أمورهم.

ويف بد�ية �ل�شتقبال نوه �شمو �أمري �ملنطقة مبا حتظى 

أمير الباحة يستقبل منسوبي وأطفال مركز الجمعية بالمنطقة
بـــه هذه �لفئـــة �لغالية علـــى نفو�شنا من دعـــم وت�شجيع 
من قبـــل �حلكومة -�أيدهـــا �هلل-، و�ل�شعي �إلى دجمهم 
مبجتمعنا ليمار�شو� �حلياة �لطبيعية. و�أكد �شموه وقوفه 
ودعمه جلمعية �لأطفال �ملعوقني، مثنيًا على �لدور �لذي 
يقـــوم به �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري �شلطان بن �شلمان 
بـــن عبد�لعزيـــز رئي�س جمل�ـــس �إد�رة جمعيـــة �لأطفال 
�ملعوقني �لريادي يف خدمة �ملعوقني على م�شتوى �ململكة.
و�أعـــرب �لدكتـــور �ل�شعـــدي عـــن بالـــغ �شكـــره وتقديره 
ل�شمو �أمري �ملنطقة على دعمـــه وت�شجيعه �ملتو��شل لكل 
منا�شـــط �جلمعيـــة، موكـــدً� �أن �جلمعية توفـــر �خلدمة 
�ل�شاملـــة و�ملجانية للطفل �ملعوق، �شـــو�ء كانت عالجية 
�أو تعليميـــة �أو تاأهيلية، وم�شانـــدة �أ�شرته يف �لتعاي�س مع 

�لإعاقة وطرق �لتعامل معها.
ويف نهايـــة �ل�شتقبال ت�شلـــم �شمو �أمري �لباحـــة تقريرً� 
مف�شاًل عما مت �إجنازه خالل �لعام �ملن�شرم من بر�مج 
و�أن�شطـــة تهتـــم باملعوقني، وقدم �أطفـــال �جلمعية لوحة 
تذكاريـــة ل�شمـــوه، فيما ت�شلم �لأطفـــال هد�يا من �شموه 
�لكـــرمي. ح�شر �ل�شتقبال رئي�س ق�شـــم جر�حة �لعظام 
مب�شت�شفى �لتخ�ش�شي �لدكتور ز�يد �لز�يد و��شت�شاري 

طب �لأطفال �لدكتور ب�شري �لب�شري.

تسليم جوائز الفائزين في مسابقة توكيالت الجزيرة لبرنامج )الله يعطيك خيرها(

�أعلـــن رئي�ـــس جمل�ـــس �إد�رة �جلمعيـــة �شاحـــب �ل�شمو 
�مللكـــي �لأمـــري �شلطـــان بـــن �شلمـــان بـــن عبد�لعزيز، 
�أن حملـــة )�هلل يعطيـــك خريهـــا( �لتـــي �أطلقها خادم 
�حلرمـــني �ل�شريفني حققـــت جزءً� مـــن �أهد�فها حول 
زرع ثقافـــة ��شت�شعـــار �مل�شوؤولية لـــدى كل قائد مركبة، 
كما جنحـــت يف تقلي�س ن�شبة �حلو�دث بن�شبة 

10 يف �ملئة.
 وقـــال �لأمري �شلطـــان: »تعزيزً� ملبـــادرة �مللك �شلمان؛ 
�شتتوجـــه �إلـــى وزير �لتعليـــم لإقر�ر برنامـــج معني عن 

�ل�شياقة �لآمنة لأبنائنا �لطالب«.
 وت�شلـــم �لأمـــري �شلطـــان، موؤخـــرً�، جو�ئـــز م�شابقـــة 
)توكيـــالت �جلزيـــرة( لل�شياقـــة �لآمنـــة �لتـــي تبنتها 
هيئة �لإذ�عة و�لتلفزيـــون بالتعاون مع �شركة توكيالت 
�جلزيـــرة )�لوكيـــل �لوحيـــد �ملعتمـــد ل�شيـــار�ت فـــورد 
ولينكولـــن يف �ململكـــة �لعربيـــة �ل�شعوديـــة و�ل�شريـــك 
�ل�شرت�تيجي للمبـــادرة �لوطنية »�هلل يعطيك خريها« 
�لتـــي �أطلقتهـــا جمعية �لأطفـــال �ملعوقـــني بالتعاون مع 

�لإد�رة �لعامة للمرور(.
 ونظمـــت �جلمعية حفـــاًل يف مقرها مبدينـــة �لريا�س، 
بح�شـــور �لأمـــني �لعام عو�س بـــن عبـــد�هلل �لغامدي، 
و�أحمد بـــن عبد�لعزيز �ملقرين نائب �لرئي�س �لتنفيذي 
ل�شركة توكيالت �جلزيرة، و�أع�شـــاء �للجنة �لتنفيذية 

للمبادرة، وعدد كبري من �لإعالميني.
ووّجـــه �لأمري �شلطان -خـــالل ت�شليمه �جلو�ئز )ثالث 
�شيار�ت فورد فيوجن( للفائزين )نايف �لعنزي، بندر 
بن جـــدوع، �حلميدي �خلنفري(- �ل�شكـــر �إلى �لرعاة 
و�لد�عمني، ومنهم �شركـــة توكيالت �جلزيرة، على ما 
قدموه للمبادرة، و�لذين كان لهم دور بارز يف �إجناحها 

و�نت�شارهـــا بال�شكل �ملاأمول.من جهتـــه، ثمن �أحمد بن 
عبد�لعزيـــز �ملقـــرين �لرعاية �لكرميـــة لرئي�س جمل�س 
�إد�رة جمعيـــة �لأطفال �ملعوقني حلفـــل توزيع �جلو�ئز، 
وقال: »هذ� �لهتمام من »عر�ب �ملبادرة« يعك�س �أهمية 
هـــذه �لق�شيـــة �لإن�شانيـــة �ملجتمعيـــة، وتاأثري�تها على 

�ملجتمع من كافة �جلو�نب«.
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رعت الحفل الخيري لمشروع )خير مكة(

حصة بنت سلمان: المرأة السعودية تقدم أنموذجًا في العمل االجتماعي

بنت  ح�شة  �لأمــــرية  �مللكي  �ل�شمو  �شاحبة  �أكـــدت 
�لأطفال  جمعية  �شرف  ع�شو  عبد�لعزيز  بن  �شلمان 
مر�حل  خمتلف  -عرب  �ل�شعودية  »�ملــر�أة  �أن  �ملعوقني، 
�لعمل  يف  �أمنوذجًا  تقدم  �أن  ��شتطاعت  �لبالد-  هذه 
�لجــتــمــاعــي و�خلــــريي �ملــمــيــز، و�لـــقـــادر عــلــى تلبية 
كل  ومو�كبة  �لجتماعية  �حلــاجــات  خمتلف 

�لتحولت«.
و�لتاأهيلية  �لتعليمية  �لرعاية  »بر�مج  �أن  و�أ�شافت 
من  �لــو�حــد  �لطفل  �إليها  يحتاج  �لتي  �ملتخ�ش�شة 
�أكرث  �إلى  �لعام ت�شل تكلفتها  �ملعوقني خالل  �لأطفال 

فريق عمل  �إلى  كل طفل  يحتاج  �إذ  ريال؛  �ألف  من٧0 
من �ملوؤهلني �ملتخ�ش�شني يف �لرتبية �خلا�شة و�لتعليم 
�لوظيفي  و�لعالج  �لأطفال  وطب  �لنف�شية  و�ل�شحة 
و�خلــدمــة  �لنطق  عــيــوب  وعـــالج  �لطبيعي  ــعــالج  و�ل

�لجتماعية، �إ�شافة �إلى ُم�َشاِعد لكل طفل«
للم�شروع  �خلـــريي  �حلــفــل  رعــايــتــهــا  خـــالل  ــت  ــال وق
مكة(:  �ملــكــرمــة )خــري  �خلـــريي مبكة  �ل�ــشــتــثــمــاري 
تلك  يف  نــدرة  تعاين  �لعربية  جمتمعاتنا  معظم  »�إن 
متز�يد يف  �رتفاع  �إلــى  يــوؤدي  �لــذي  �لأمــر  �لكفاء�ت؛ 
فيه  تعتمد  �لـــذي  �لــوقــت  يف  �لعاملة،  �لــقــوى  تكلفة 

�لرئي�س  �مل�شدر  بو�شفها  �لتربعات  على  �جلمعية 
لتمويل خدماتها �خلريية«.

�شلمان  بن  �شلطان  �لأمري  »��شتطاع   : �شموها  وتابعت 
عامًا-   30 من  �أكــرث  طيلة  �جلمعية  م�شرية  -خــالل 
�لو�شطى،  �ملنطقة  من  بد�أت  موؤ�ش�شة  �إلى  يحولها  �أن 
�أن  على  مركزً�  �ململكة،  مناطق  جميع  �إلــى  و�متدت 
�إد�رة  يف  و�لأهم  �لأكرب  �لدور  �ل�شعودية  للمر�أة  يكون 
�جلمعية �إد�ريًا وفنيًا، وهو ما ن�شهده �ليوم؛ �إذ �إن عدد 
�ملوظفات يف �جلمعية مبختلف �أفرعها �أكرب بكثري من 

عدد �ملوظفني«.

حتولـــت �ملطالبات لبع�ـــس �أع�شاء �ل�شـــورى من تفعيل 
�ملجل�ـــس �لأعلى للمعوقني �لذي �ألغـــي قبل ت�شكيله، �إلى 
�إن�شـــاء هيئة لهم �شمن م�شروع مقـــرتح ناق�شه �ملجل�س 
يـــوم �لثالثاء 16 رجب 1436هـ �ملو�فق 6 مايو 2015م. 
و�أو�شت جلنـــة �ل�شوؤون �لجتماعيـــة و�لأ�شرة باملو�فقة 
عليـــه بعـــد در��شتهـــا ملقـــرتح �لدكتـــور نا�شـــر �ملو�شى 
ومقـــرتح م�شابه للع�شـــو�ت: لبنى �لأن�شـــاري، ولطيفة 
�ل�شعـــالن، ومنـــى �آل م�شيـــط، ونهاد �جل�شـــي؛ لتعديل 
مـــو�د نظـــام رعايـــة �ملعوقـــني؛ لي�شبح “حقـــوق ذوي 

�لحتياجات �خلا�شة”.
ع�شو �ل�شـــورى عبد�لعزيز �لهدلق رئي�س جلنة �ل�شوؤون 
�لجتماعيـــة قـــال يف م�شتهـــل عر�شه لتقريـــر �للجنة: 
�إلى تفعيل نظام رعاية �ملعوقني  “�ملقرتحـــان يهدفان 

�ل�شـــادر منذ جمـــادى �لأولى عام 1421هـــــ”، و�أ�شار 
�إلى “عدم تفعيل �ملجل�س �لأعلى للمعوقني �لذي ن�شت 
عليه �ملـــادة �لثانية مـــن �لنظام، كما مل تفعـــل �لأمانة 
�لعامـــة؛ ممـــا �أدى �إلى تعـــرث تنفيذ م�شامـــني )رعاية 
�ملعوقـــني(، و�أ�شافت �للجنة �أنها عدلـــت ��شم �لنظام 
�حلـــايل �لذي يتكـــون من ت�شع ع�شرة مـــادة، من نظام 

رعاية �ملعوقني �إلى نظام حقوق ذوي �لإعاقة”.
و�أ�شار تقرير �للجنة �إلى �أنها حذفت �ملادة �لتي تتناول 
ت�شجيـــع �ملوؤ�ش�شات و�لأفر�د علـــى �لإ�شهام يف �لأعمال 
�خلريية، لفتة �إلـــى �أن �لدولة تكفل حق ذوي �لإعاقة، 
كما ر�أت �إ�شافة م�شطلح “�لتاأهيل”، موؤكدة �أن تاأهيل 
ذوي �لإعاقـــة ل يقـــل �أهمية عـــن تدريبهـــم، و�أ�شافت 
كذلك مادتني جديدتني تعنيـــان بت�شجيع ودعم �لدولة 

للجمعيـــات و�ملوؤ�ش�شـــات و�لأفـــر�د علـــى �لإ�شهـــام يف 
�لأعمـــال �خلرييـــة يف جمـــال �لإعاقـــة، ومـــادة تعنـــى 
با�شتقالليـــة �جلهة �لتي يوطن فيهـــا �لنظام، و�إ�شافة 
مادة �أخرى ُتعنى باأو�شـــاع من�شوبي �جلهة و�أو�شاعهم 
�لوظيفية. وبعد عر�س �لتقرير �أعلن عبد�هلل �آل �ل�شيخ 
رئي�س جمل�س �ل�شـــورى، خ�شوع مو�د نظام حقوق ذوي 
�لحتياجات �خلا�شـــة للمناق�شة، ور�أى �لع�شو عبد�هلل 
�لفيفـــي �أن تكـــون هناك رعاية �شاملـــة جلميع �ملعوقني 
تكفل حقوقهم، وقال �لع�شو عبد�هلل �ل�شعدون �إن ذوي 
�لحتياجـــات ينتظرون �مل�شروع بفارغ �ل�شرب، مقرتحًا 
ربط هيئة �ملعوقني �ملن�شو�س عليها يف �لنظام �ملقرتح 
مبجل�س �لـــوزر�ء و�شمان حقوق �ملعوقني يف كل مناحي 

�حلياة و�لو�شول �إليهم حتى يف بيوتهم.

الشورى يطالب بدعم الدولة لتحفيز العمل في مجال اإلعاقة   
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نجوم الفن والرياضة والشعر 
يشاركون في فعاليات برنامج )جرب الكرسي(

�شارك جنوم �لفريـــق �لأول لكرة �لقدم بناديي �لهالل 
و�ل�شبـــاب يف فعاليات برنامج )جـــرب �لكر�شي( �لذي 
نظمته �جلمعية يف جممـــع �لنخيل �لتجاري بالريا�س، 
بح�شور نخبة من �مل�شاهري و�لإعالميني وجمموعة من 

�أطفال �جلمعية.
و�شـــارك �لنجـــم �شـــامل �لدو�شـــري وعبـــد�هلل �لأ�شطا 
وحممـــد �لعوي�ـــس يف فعاليـــات »جرب �لكر�شـــي« �لذي 
يعترب و�حدً� من �أبرز �لرب�مج و�لأن�شطة �لتوعوية �لتي 
تتبناهـــا �جلمعيـــة، و�لتي تهدف �إلـــى �لتعريف بق�شية 
�لإعاقة بوجه عـــام، وباأن�شطة جمعية �لأطفال �ملعوقني 
و�خلدمـــات �خلريية �لتي تقدمها يف �لكثري من مناطق 
�ململكة على وجه �خل�شو�س، وذلك يف �إطار ما حتظى 
بـــه �جلمعية من دعم وم�شاندة من �لدولة؛ �لأمر �لذي 
كان ور�ء حتقيـــق �لكثـــري مـــن �لإجنـــاز�ت علـــى مدى 
�ل�شنـــو�ت �ملا�شية، كما قام بتجربـــة �لكر�شي ب�شحبة 
عـــدد من �أطفال �جلمعية �ملن�شد حممد �ملح�شن وجنم 
قنـــاة �شم�شـــم، و�لإعالمـــي حممـــد �لدري�ـــس، و�ملمثل 
في�شـــل �لعمـــري، و�ل�شاعر�ن �شطـــام �لهدباء وفي�شل 

�لفيا�س.
وحـــول برنامج »جرب �لكر�شي« قـــال �لأ�شتاذ بندر بن 
عثمـــان �ل�شالح ع�شو �شـــرف �جلمعية و�مل�شرف �لعام 

علـــى �لربنامج: “�إننا يف �جلمعية ن�شعى دومًا للتو��شل 
مـــع كل فئـــات �ملجتمـــع و��شتقطـــاب �لأع�شـــاء �لذين 

نعدهم قاطرة �إجناز�ت �جلمعية.
و�أو�شح بنـــدر �ل�شالح �أن “�جلمعيـــة ت�شعى �إلى مزيد 
مـــن �لهتمـــام فيما يتعلـــق بالبنيـــة �لعمر�نيـــة لتوفري 
�لبنيـــة �ملنا�شبة للمعوقني”، م�شـــريً� �إلى �أّن “�جلمعية 
تنفـــذ �لكثري من فعاليات برنامـــج »جرب �لكر�شي« يف 
�إطـــار �ملهرجانات �لتي تقيمهـــا يف �ملدن و�ملناطق �لتي 
حتت�شـــن مر�كز لها، وهـــي: �لريا�س، ومكـــة �ملكرمة، 
و�ملدينـــة �ملنـــورة، وجـــدة، و�جلوف، وحائـــل، وع�شري، 
�لفائـــدة  تعميـــم  بهـــدف  وذلـــك  و�لر�ـــس،  و�لباحـــة، 
وم�شاركـــة �أكرب قطاع ممكن مـــن �جلمهور يف فعاليات 

�لربنامج و�لتعرف على �أهد�فه”.
كمـــا �شـــارك عدد مـــن �لنجـــوم و�مل�شاهـــري يف برنامج 
)جـــرب �لكر�شـــي( �لـــذي نظمتـــه �جلمعيـــة موؤخـــرً� 
يف جممـــع لوكاليـــزر بالريا�ـــس، وكان يف مقدمتهـــم 
�لفنـــان فايـــز �ملالكـــي، و�ملن�شـــد �لدكتور فهـــد مطر، 
وعـــدد من �لإعالميني و�ملمثلني، وهـــم: طارق �حلربي 
ودريعـــان �لدريعان وحممد �لق�س، وجنوم برنامج )زد 
ر�شيدك( بقناة بد�ية حممد �لفهيد و�شعيد �ل�شهر�ين 

ويا�شر �لعبا�س.

   

يف �إطـــار �شر�كتها �ملتميزة مـــع �جلمعية، بادرت 
�شركة �ل�شالم للطائر�ت برعاية برنامج » جرب 
�لكر�شـــي » لهـــذ� �لعـــام. حيـــث تتكفـــل �ل�شركة 
بتكاليـــف �إقامة �لربنامج يف خمتلـــف �لفعاليات 
�لتـــي تنظمهـــا �جلمعيـــة يف �لعديد مـــن مناطق 

�ململكة على مد�ر �لعام.
يذكـــر �ن برنامج جرب �لكر�شي 

بر�مـــج  �بـــرز  مـــن  يعـــد 
�لتوعويـــة  �جلمعيـــة 

بق�شيـــة  و�لتعريفيـــة 
�لإعاقـــة و�ملعوقـــني، 
وذلـــك بهدف ح�شد 
�لدعم �ملعنوي لهذه 
�حليويـــة  �لق�شيـــة 

، حيـــث يتيـــح �لربنامـــج لل�شخ�شيـــات �لبـــارزة 
و�لعامـــة يف �ملجتمـــع وخمتلـــف فئـــات �لفـــر�د 
بتجربة كر�شي �ملعوق ومعاي�شة معاناته عن قرب 
و�لتعـــرف على حجم تلك �ل�شعاب �لتي يو�جهها 
�ملعوق يف حياتـــه �ليومية، و�كت�شـــاف �حتياجاته 
من �لت�شهيالت �ملكانيـــة و�لت�شميمات 
�ملعماريـــة �لتي تي�ّشـــر له حياته 
�ليومية بالكر�شي �ملتحرك، 
�شو�ء يف �ملنزل �أو �لعمل 
�لعامـــة،  �ملر�فـــق  �أو 
�مل�شاجـــد  مثـــل 
ت  مل�شت�شفيـــا � و
وغـــري  و�لأ�شـــو�ق 

ذلك.

شركة السالم للطائرات ترعى جرب الكرسي
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مقال   

معر�ـــس �شلمان يف عيونهم �لذي نظمه نـــادي �مل�شوؤولية �لجتماعية بجامعة �مللك �شعود بالتعاون مع جمعية 
�لأطفـــال �ملعوقني، فكرة حت�شب للنادي و�جلمعية؛ لأنه بالفعل فكـــرة غري م�شبوقة؛ فهو يقر�أ م�شرية عطاء 

خادم �حلرمني �ل�شريفني لهذه �لفئة بعيونهم، ويت�شع ليقر�أ عطاء�ته للوطن باأكمله بح�شب ما يرونه.
 و�إذ� كان خـــادم �حلرمني هو �أكرب �لد�عمني لهـــذه �لفئة كما هو معروف للجميع، فاإن َمن يثمنون عطاء�ته 
د�ئمـــًا هم �مل�شوؤولـــون و�ملهتمون و�جلهـــات �لإعالمية، لكن �أن يتحـــدث هوؤلء �لأطفـــال باأنف�شهم فهذ� لب 

�لإبد�ع. 
وم���ن املهم هنا اأن نتوقف عند ثالث نق���اط مهمة: الأولى هي ال�شدق الذي يتحدث به الأطفال ب�شكل عام، 
وهنـــا تكمن �لأهمية فهـــوؤلء يقولون، �أو يعربون بالر�شم كما يف هذ� �ملعر�س �أو �شو�ه عن مكنوناتهم ب�شدق 

وب�شاطة، ل يهتمون بتنميق �حلديث ول زخرفته، ويكون همهم �لأول و�لأخري هو �إي�شال �أفكارهم.
و�لنقطة �لثانية �أن هوؤلء هم �مل�شتفيدون �حلقيقيون من عطاء�ت �مللك �شلمان -حفظه �هلل-، ول ي�شتطيع 

�أحد -مهما �أوتي من بالغة، ومهما كان قريبًا منهم- �أن يعرب عن �لذي يح�شونه بال�شدق �ملطلوب.
و�لنقطة �لثالثة �أن هذ� �لعر�س عرّب عن طريق �لر�شم؛ فهو معر�س ر�شوم، ل يعتمد �لكالم و�ملبا�شرة، وقد 
�أف�شـــح عن دو�خل هوؤلء �لأطفال وك�شـــف حبهم، وعربت لوحاتهم عن �لعالقة �ل�شادقة �ملتمثلة يف عالقة 

�لبن باأبيه.
ولـــن نبعـــد كثريً� عن مو�شوعنـــا �إذ� قلنا �إن �ملعر�س �أفـــرز طاقات �إبد�عية مهولة، �أذكـــى نارها هذ� �حلب 

�جلارف من هوؤلء �لأبناء لو�لدهم.
و�إذ� قلنا �إن �ملعر�س ��شتمل على �أكرث من 120 لوحة فنية ر�شمها و�شاغها ذوو �لحتياجات �خلا�شة و�لأيتام 
لأكـــرث من 20 موؤ�ش�شـــة وجمعية خريية، و�إذ� نظرنـــا كذلك �إلى �لأعد�د �لكبرية مـــن �لذين ز�رو� �ملعر�س، 
ن�شتطيع �أن نقول �إنه �أ�شاب جناحًا كبريً�، و�إن �لفكرة ل �شك ر�شخت؛ ما يجعلنا نتوقع �أن ُيعاد هذ� �ملعر�س 

�شنو�ت عديدة قادمة.
 رقـــم �آخر ب�شيط نـــورده متثل يف مبادرة �لأمـــري �لوليد بن طالل ل�شر�ء جميع لوحـــات معر�س )�شلمان يف 
عيونهم( بـ500 �ألف ريال؛ مما يوؤكد �أن �ملعر�س حقق فو�ئد مادية جيدة كذلك، كما يوؤكد من ناحية �أخرى 

�أن �ملعر�س حظي بح�شور نوعي مميز.
لقـــد كان �ملعر�س حلقـــة و�شل بني �لقيادة �حلكيمة وذوي �لحتياجات �خلا�شـــة للتعبري عن حبهم وولئهم 

وتقديرهم لعطاء�ت ر�ئد �لعمل �خلريي و�لأب �لروحي لهم �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز.

بقلم:

اإبراهيم نا�سر املعط�س
رئي�س نادي �مل�شوؤولية �لجتماعية

بجامعة �مللك �شعود

سلمان في عيونهم

عبرت لوحاتهم عن العالقة 
الصادقة المتمثلة في 

عالقة االبن بأبيه

وقـــام �لأ�شتاذ خالد �لفهيد م�شاعد �أمني عام �جلمعية 
للعالقـــات �لعامـــة و�لإعـــالم، ب�شرح فكـــرة �لربنامج، 
م�شـــريً� �إلـــى �أنه “يتيح مَلن �أنعـــم �هلل عليهم بال�شحة، 
جتربة معاي�شة ظـــروف ومعاناة �ملعـــوق �ليومية خالل 
ممار�شـــة �أموره �حلياتية وتنقالته، من خالل مرورهم 
ببع�ـــس �لعقبـــات �لتي قـــد يتعر�ـــس لها �ملعـــوق، وهم 
ي�شتخدمـــون �لكر�شي �ملتحرك؛ وبالتـــايل �لتعرف عن 
قرب وبالتجربة �ملبا�شرة على حجم تلك �ل�شعاب �لتي 
يو�جهها �ملعوق يف حياته �ليومية، و�كت�شاف �حتياجاته 
من �لت�شهيـــالت �ملكانية و�لت�شميمـــات �ملعمارية �لتي 
تي�ّشـــر لـــه حياته �ليوميـــة بالكر�شـــي �ملتحـــرك، �شو�ء 
يف �ملنـــزل �أو �لعمـــل �أو �ملر�فـــق �لعامة، مثـــل �مل�شاجد 

و�مل�شت�شفيات و�لأ�شو�ق وغري ذلك”.
و�أعـــرب �لأ�شتـــاذ خالـــد �لفهيد عـــن �شكـــره وتقديره، 
بالإنابـــة عن �إد�رة �جلمعية وجميـــع من�شوبيها، جلميع 
�مل�شاركـــني و�ل�شركات �لر�عية للربنامـــج على تفاعلها 

وم�شاندتها لأن�شطة �جلمعية.
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ختام دورة ترفيع حكام »الهدف« 
لذوي اإلعاقة البصرية

 تاأهـــل �لرباع �ل�شعودي خالـــد �لناجم )وزن 10٧( �إلى 
مناف�شات بطولـــة كاأ�س �لعامل لر�فعـــات �لقوة 2015م 
باأوزبك�شتـــان �ملوؤهلـــة �إلـــى دورة �لألعـــاب �لبار�ملبيـــة 

�مليد�ليـــة  علـــى  عقـــب ح�شولـــه  بالرب�زيـــل 2016م، 
�لف�شيـــة و�ملركـــز �لثاين علـــى م�شتوى �لعـــامل، بعد �أن 
جنـــح يف خطف 190كجـــم يف ختام مناف�شـــات بطولة 

فز�ع �لدوليـــة �ل�شاد�شة لر�فعات �لقـــوة لذوي �لإعاقة 
بدبي 2015م، و�لتي �شارك فيها 135 رباعًا ميثلون 25 دولة.
وقـــدم رئي�س �للجنة �لبار�ملبية �ل�شعودية �أحمد �ملقرين 
�لتهنئـــة للرئي�س �لعام لرعايـــة �ل�شباب �لأمري عبد�هلل 
بـــن م�شاعد على مـــا حققـــه �لرباعـــون �ل�شعوديون يف 
هـــذه �لبطولـــة �لدولية مـــن �إجنـــاز�ت م�شرفـــة با�شم 
�لوطن بتاأهلهم �إلى بطولـــة كاأ�س �لعامل ودورة �لألعاب 

�لبار�ملبية �لدولية �ملقبلتني.
و�أرجـــع �ملقـــرين ما حققـــه �لرباعـــون �إلـــى توفيق �هلل 
�شبحانـــه وتعالـــى ثـــم للدعـــم و�لت�شجيـــع �لـــذي جتده 
ريا�شـــة ذوي �لإعاقـــة يف �ململكـــة مـــن �لرئي�ـــس �لعام 
مقـــدرً� �جلهود �لتـــي بذلها �جلهـــاز�ن �لإد�ري و�لفني 
و�لالعبـــون يف هذه �مل�شاركـــة، وللجنة �ملنظمة للبطولة 
علـــى ح�شن �ل�شتقبال وكـــرم �ل�شيافة �لتي حظيت بها 
�لبعثـــة، ر�جيًا �هلل �شبحانه وتعالـــى �ملزيد من �لتوفيق 

لريا�شة �لوطن.
من جهة ثانية �لتقى نائـــب �لقن�شل �ل�شعودي �لدكتور 
نايـــف �لر�شيد باأع�شـــاء �لبعثة �ل�شعوديـــة على هام�س 
حفل ختـــام �لبطولة، وقدم �لتهنئة لأفـــر�د �لبعثة على 
مـــا حققوه مـــن نتائج م�شرفـــة، متمنيًا لهـــم �ملزيد من 
�لتوفيـــق، فيما قدم رئي�س �لبعثـــة خالد �حل�شني هدية 

تذكارية لنائب �لقن�شل بهذه �ملنا�شبة.

   

الرباع الناجم يتأهل إلى كأس العالم في أوزبكستان

إنجازات كبيرة حققها الرباعون في بطولة فزاع

وجـــه �شاحب �ل�شمـــو �مللكي �لأمري �شلطـــان بن �شلمان 
بـــن عبد�لعزيـــز رئي�ـــس جمل�ـــس �إد�رة �جلمعية، حتية 
�شكـــر وتقديـــر �إلـــى �ل�شيخ �شعود بـــن �شمـــار؛ ملبادرته 
بتبني �إن�شاء قاعة لالأن�شطة و�لحتفالت ملحقة مبركز 
�جلمعية يف منطقة �لباحـــة، و��شفًا تلك �ملبادرة باأنها 
“�شورة مميزة من �شور تفاعل �أبناء منطقة �لباحة مع 
ر�شالة �جلمعية بوجه خا�س، ومع �لعمل �خلريي بوجه عام”.

وقـــال �شمـــو �لأمري �شلطـــان بن �شلمـــان يف ر�شالة بعث 
بها �إلى �بن �شمار: “ي�شعدين �أن �أعرب لكم، بالأ�شالة 
عـــن نف�شي، وبالإنابة عن جمل�س �إد�رة جمعية �لأطفال 
�ملعوقني و�مل�شتفيدين من خدماتها، عن خال�س �ل�شكر 
و�لمتنان ملا تف�شلتم به من مبادرة للتربع مببلغ مليون 
ريال لإقامة �شالة لالأن�شطـــة �إلى جو�ر مركز �جلمعية 

مبنطقة �لباحة”.
و�أ�شـــاف �شمـــوه: “�إن حر�شكم على دعـــم هذ� �ملركز 
ميثـــل �إ�شافـــة ملا مل�شناه مـــن كرمي م�شاندة مـــن �أهالى 
�لباحة منـــذ طرح فكرة �إن�شاء مركـــز لرعاية �لأطفال 
�ملعوقـــني يف �ملنطقـــة؛ �لأمر �لذي توج مببـــادرة �ل�شيخ 
علي بن �إبر�هيم �ملجدوعى و�أبنائه لتحمل كافة تكاليف 
�إن�شـــاء �ملركز وجتهيزه؛ حتى مت �فتتاحه وت�شغيله بهذ� 

�مل�شتوى �مل�شرف”.
جدير بالذكر �أن مركز رعاية �لأطفال �ملعوقني مبنطقة 
�لباحـــة �فتتح �لعام �ملا�شي، و�أقيم على م�شاحة ع�شرة 
�آلف مرت مربع، وي�شتوعب نحو 100 طفل يوميًا، ويقدم 

بر�مج رعاية عالجية وتعليمية وتاأهيلية جمانية.

اإلشادة بمبادرة سعود بن سمار

لكـــرة  �حلـــكام  ترفيـــع  دورة  موؤخـــرً�  �ختتمـــت 
�لهدف لـــذوي �لإعاقة �لب�شرية للجنة �لبار�ملبية 
�ل�شعوديـــة، بالتعـــاون مـــع معهـــد �إعـــد�د �لقـــادة 
بال�شالت �خل�شـــر�ء يف مدينة �لدمام، وحا�شر 
فيهـــا �حلكم �لدويل علـــي �لدر�شوين حول تطبيق 
�لقانـــون �لنظـــري و�لعملـــي، و�أ�شـــرف عليها من 
�للجنـــة �لبار�ملبيـــة ع�شـــو جلنـــة �حلـــكام خالد 

�ملطريي و�لدكتور وليد �خلر��شي من �ملعهد. 
مـــن جهتـــه قال مديـــر عام معهـــد �إعـــد�د �لقادة 

�شلطان �ل�شويلم: “�لهدف من هذه �لدورة تطوير 
م�شتـــوى �حلـــكام وتاأهيلهـــم بالتعاون مـــع �للجنة 
�جلديـــدة  بامل�شتجـــد�ت  وتعريفهـــم  �لبار�ملبيـــة 
يف �لتحكيـــم، و�ملعهـــد يحر�ـــس علـــى ت�شخري كل 
�إمكاناتـــه مـــن �أجـــل تقـــدمي مثـــل هذه �لـــدور�ت 
�ملتخ�ش�شـــة، و�لرئي�ـــس �لعـــام لرعايـــة �ل�شباب 
�لأمـــري عبد�هلل بن م�شاعـــد حري�س كل �حلر�س 
علـــى تطويـــر �حلكام من خـــالل بر�مـــج ودور�ت 

�ملعهد لتح�شني �لأد�ء �لفني”.
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كاريكاتير

كاريكاتري للفنان �ملعوق ) ح�شام جمعة (
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�س��لطان  الأم��ر  امللك��ي  ال�س��مو  �س��احب  برعاي��ة 

اب��ن �س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز رئي�س جمل���س اإدارة 

اجلمعية، و �س��احب ال�س��مو امللك��ي الأمر الدكتور 

في�س��ل بن م�س��عل بن �س��عود ب��ن عبدالعزي��ز اأمر 

اجلمعي��ة  مرك��ز  افتت��اح  مت  الق�س��يم  منطق��ة 

كب��ر  ع��دد  بح�س��ور  وذل��ك  الر���س،  مبحافظ��ة 

م��ن امل�س��وؤولني والأعي��ان والأه��ايل على م�س��توى 

املحافظة واملنطقة عمومًا. 

و�أثنـــى �ساحب �ل�سمو �مللكـــي �لأمري �سلطان بن �سلمان 
على �أهـــايل �ملنطقـــة عمومـــًا، و�ملحافظـــة خ�سو�سًا، 
منوهـــًا مبا تقدمه مر�كز جمعية �لأطفال �ملعوقني، من 
خدمات كبرية لتبني هذه �لفئة �لعزيزة، مو�سحًا �سموه 
يف كلمتـــه باحلفـــل �أن »�جلمعية ل تتمنـــى بناء �ملر�كز 
�أو �لتو�ســـع فيهـــا؛ لأنهـــا تتمنـــى �أن يقل عـــدد �لأطفال 
�ملعوقـــني، و�أن يقـــل طالبـــو هـــذه �خلدمـــة مـــن خالل 
توعية �لأ�ســـر باأ�سباب �لإعاقة، بعـــد توفيق �هلل، ولكن 
�جلمعيـــة م�سطـــرة لبناء هذه �ملر�كـــز مل�ساعدة �لأ�سر 
كخطوة لتحقيق �لتكامل مـــع ما ي�سمى بالبحث �لعلمي 
�لـــذي يرعاه خادم �حلرمـــني �ل�سريفني -حفظه �هلل-
«، موؤكـــدً� �أن »هذ� �لوطن تاأ�س�ـــس على �خلري و�جتماع 
�سمل �لنا�ـــس على �لرب كما يحدث �ليوم؛ فال يكاد مير 
يـــوم �إل وي�سهد �أبناء �لوطن �أعماًل خريية متنوعة رغم 

المحطة العاشرة للجمعية
الرس
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كل �لظروف �ملحيطة، ول يحدث يف بالدنا �إل كل خري؛ 
فالوطـــن م�ستمـــر وم�ستقر، بحـــول �هلل؛ لأنه قائم على 
�لإ�ســـالم بكل �أبعاده ومعانيه؛ �إ�ســـالم �لقيم و�لت�سامح 
وطاعـــة �هلل عـــز وجـــل وجمـــع �ل�سمـــل و�لوفـــاء وكافة 

عنا�سر �لدين �لقومي«.
يف  �جلمعية  »�إن  �سلمان:  بن  �سلطان  �لأمــري  و��ساف 
�ملركز  بعد  �لعا�سر  �ملركز  بافتتاح  حتتفي  �ليوم  هذ� 
�لوحيد بالريا�س، و�أنا �أ�سكر �أخي خالد �لبلطان على 
و�ملنطقة  �لر�س  �أهــايل  و�أدعــو  �مل�سروع �خلــريي،  هذ� 
عمومًا �إلى �مل�ساهمة فيه ونحن �أمام ثالثة مر�كز حتت 
�أمام مر�كز عالية �جلودة، وكل طفل  �لإن�ساء؛ فنحن 
يكلف ما بني 75 �إلى 100 �ألف ريال؛ فاجلمعية عاملية 
ول  عامليني  خــرب�ء  قبل  من  �لفح�س  حتت  وبر�جمها 
من  عال  قدر  على  يكون  �أن  �إل  �ل�سعودي  للطفل  تقبل 
�لعناية و�خلدمة، كما �أوؤكد �أن تكاليف �جلمعيات من 

15 مليونًا �إلى 150 مليونًا �سنويًا«.
�لأمــري  و�سمو  �سلمان  بن  �سلطان  �لأمــري  �سمو  وكــان 

وكان  �ملــركــز،  مقر  �إلــى  و�سال  قد  م�سعل  بن  في�سل 
عبد�هلل  بــن  حممد  �لــر�ــس  حمــافــظ  ��ستقبالهما  يف 
�لبلطان،  خالد  �لأ�ستاذ  بامل�سروع  و�ملتربع  �لع�ساف، 
من  وعــدد  �لعلول،  عبد�هلل  بن  يحيى  �ملركز  ومدير 

�مل�سوؤولني و�لأعيان.
و�إعالن  �لتذكاري  �ل�ستار  �إز�حــة  متت  و�سولهما  وفور 
�فتتاح �ملركز ر�سميًا حيث ��ستقبلت زهر�ت �سغري�ت 
مر�فق  يف  جتــول  ثم  �لرتحيبية  بالأنا�سيد  �سموهما 
�ملركز مطلعني على ما يحويه من �إمكانات وما ي�سمه 
من �أق�سام وما يقدمه من خدمات، م�ستمعني �إلى �سرح 
من �ملربيات و�لخت�سا�سيات عما يقدم لالأطفال من 

خدمات.
مع  ل�سموهما  �لتذكارية  �ل�سور  �لتقطت  ذلــك  بعد 
�خلطابي  �حلفل  مقر  �إلــى  توجها  وبعدها  �لأطــفــال، 
�لذي بدئ باآيات من �لقر�آن �لكرمي تالها �لطفل عز�م 
�ألقى رجل �لأعمال �ل�سيخ خالد  عبد�هلل �لعماري، ثم 
عمر �لبلطان �ساحب مبادرة دعم �إن�ساء �ملركز، كلمة 
قال فيها: »يف �لبد�ية �أرفع �أكف �حلمد و�لثناء �إلى �هلل 
باإجناز  علينا  مّن  وتوفيقه  بف�سله  باأنه  �لقدير  �لعلي 
�هلل-  -مب�سيئة  نتطلع  �لـــذي  �خلـــريي  �ل�سرح  هــذ� 
�ملعوقني يف  �أطفالنا  �حتياجات  يلبي  �أن  منه م�ستقباًل 
ت�سرفت  »لقد  و�أ�ساف:  حولها«،  وما  �لر�س  حمافظة 
باإتاحة �لفر�سة يل للم�ساركة يف م�ساندة ر�سالة جمعية 
�ملركز،  هــذ�  �إن�ساء  دعــم  خــالل  �ملعوقني،  �لأطــفــال 
�ملنطقة  يف  �خلــدمــات  ملظلة  جديدة  �إ�سافة  وليكون 
�سيدي  يرعاها  �لتي  �ل�ساملة  �لتنمية  م�سرية  �إطار  يف 
خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز 
و�سمو ويل �لعهد و�سمو ويل ويل �لعهد -حفظهم �هلل-
«، و�أ�ساد خالد �لبلطان باجلمعية، وقال: »�أنا من �أ�سد 
�ملعجبني باأد�ء �جلمعية و�أعتربها جمعية عاملية تخدم 
يفتخر  و�جلميع  نوعية،  خدمة  وتــقــدم  خا�سة،  فئة 
�إلى  وعرفان  تقدير  بتحية  �لبلطان  وتوجه  بوجودها«. 
�لأمري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  رئي�سها  و�سمو  �جلمعية 
فيها  و�لعاملني  عبد�لعزيز  بــن  �سلمان  بــن  �سلطان 

�إن�ساء هذ� �ملركز، كما تقدم بو�فر  على تبنيهم فكرة 
�لأمري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  �إلــى  و�لمتنان  �لعرفان 
في�سل بن م�سعل بن �سعود بن عبد�لعزيز �أمري منطقة 
مع  تفاعلت  �لتي  وللجهات  �لإمــارة  وملقام  �لق�سيم، 

فكرة �ملركز.
ودعا �لبلطان �أهل �خلري �إلى م�ساندة ميز�نية ت�سغيل 
�أن هذ� �ملركز �سيقدم  �ملركز قائاًل: »ل يخفى عليكم 
جمانية  وتاأهيلية  وتعليمية  عالجية  رعاية  خدمات 
توفري  يتطلب  �لذي  �لأمر  يوميًا؛  مائة طفل  من  لأكرث 
ميز�نية ت�سغيل �سنوية ت�سل �إلى �أكرث من مليوين ريال 
تبنى  ــى  �إل �جلمعية  دعــا  مــا  وهــو  ـــى؛  �لأول �ملرحلة  يف 
��ستثماري  خريي  م�سروع  �إن�ساء  يف  يتمثل  مميز  نهج 
�ملركز.  هــذ�  ت�سغيل  نفقات  لدعم  دخله  يخ�س�س 
و�إنني على ثقة -مب�سيئة �هلل- �أن �أهل �خلري من �أبناء 
م�ساندة  من  يلزم  ما  تقدمي  عن  يتو�نو�  لن  �ملنطقة 
لت�سغيل هذ� �ملركز، من خالل تلك �لقناة �ملثالية �لتي 

تبنتها �جلمعية«.
�لأمــري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  �أدلــى  �حلفل  ختام  ويف 
�سلطان بن �سلمان بت�سريحات �سحفية بهذه �ملنا�سبة، 
لأنه  ��ستثنائي؛  بتميز  يتمتع  بلد  �ململكة  »�إن  ــال:  وق
�لقيم  �إ�سالم  ومعانيه؛  �أبعاده  بكل  �لإ�سالم  على  قام 
من  تعلمناه  �لــذي  �لإ�سالم  �ل�سمل،  وجمع  و�لت�سامح 
ولي�س  و�ل�سالم-،  �ل�سالة  -عليه  حممد  �خللق  �سيد 

�لإ�سالم �ل�سيا�سي �أو �لقت�سادي �أو �لإعالمي«.
�حلالية  �لظروف  يف  نقوله  ما  »�أبلغ  �سموه:  و�أ�ساف 
�لفئات  مو�جهة  على  �أ�سقائنا  مب�ساندة  نعمل  �أنــنــا 
من  حالة  يعي�س  »�ملــو�طــن  �أن  �إلــى  م�سريً�  �ل�سالة«، 
�ل�ستقر�ر و�لنماء و�ل�سفاء«، ونقل �سموه حتيات خادم 
�حلرمني �ل�سريفني �إلى �أهايل حمافظة �لر�س ومنطقة 
و�لرجال  �لوفاء  »منطقة  �أنها  �إلــى  م�سريً�  �لق�سيم، 

و�لأ�سالة و�لتاريخ«. 
�أنه ت�سرف  وقال �سموه: »�إن و�لدي �مللك �سلمان يوؤكد 
بحمل لقب خادم �حلرمني �ل�سريفني، وي�سعده �أن يكون 
ي�سعده  كما  �ل�سريفني،  بالد �حلرمني  ملو�طني  خادمًا 

األمير سلطان:
 الوطن مستقر ألنه قائم على 

اإلسالم في كل أبعاده ومعانيه
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�أن �ملو�طن يلقبه بالو�لد �سلمان«. 
�لأجيال  �إلى  ن�سيحة  �سلمان  بن  �سلطان  �لأمري  ووجه 
�لو�لدين،  �سيما  ول  �خلربة،  �أهل  با�ست�سارة  �لقادمة 
بن�سيحة  �للتز�م  على  يومًا  يندم  مل  �أنه  �إلى  م�سريً� 

و�لديه. 
�سلطان  �لأمري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  �أكد  �خلتام  ويف 
�كت�سبت  �ملعوقني  �لأطــفــال  »جمعية  �أن  �سلمان  بــن 
م�سد�قية  من  به  متيزت  ملا  وم�ساندته؛  �ملجتمع  ثقة 
�أهل �خلري  توؤدي دورً� وطنيًا وتنوب عن  و�أمانة، وهي 
�أد�ء  و�ملجتمع يف �لت�سدي لق�سية حيوية وفقًا ملعايري 
ر�قية ت�سمل �إن�ساء مر�كز للرعاية وتبني بر�مج توعوية 

)�هلل  برنامج  ذلك  ومن  �لإعــاقــة،  لأ�سباب  للت�سدي 
يعطيك خريها(، كما ت�سهم مبجال �لبحث �لعلمي يف 
لأبحاث  �سلمان  �مللك  مركز  خالل  من  �لإعاقة  جمال 

�لإعاقة، هذ� �ملركز �لر�ئد على م�ستوى �لعامل«.
�ملركز  بافتتاح  و�عــتــز�زه  �سعادته  عن  �سموه  و�أعــرب 
�لعا�سر من مر�كز جمعية �لأطفال �ملعوقني، د�عيًا �أهل 
�لوقف �خلريي  م�سروع  م�ساندة  �إلى  �لق�سيم  منطقة 
ل�سالح �ملركز؛ »�إذ �سرعت �جلمعية يف �إن�ساء م�سروع 
�ملكرمة،  مكة  يف  متلكها  �أر�س  على  ��ستثماري  خريي 
ويت�سمن �مل�سروع خم�سة مبان عبارة عن �أبر�ج جتارية 
دعم  يف  لالإ�سهام  �إيــر�د�تــهــا  �ستخ�س�س  و�سكنية 

تكريم وزارة الشؤون االجتماعية 
وبلدية الرس ومكتب الزيد 

لالستشارات الهندسية.. لدورهم 
في مساندة المركز

مليون   125 �لعام  هــذ�  بلغت  �لتي  �جلمعية  ميز�نية 
خالد  �جلمعية  �سرف  ع�سو  مبــبــادرة  و�أ�ــســاد  ريـــال«. 
�إطالق  و�أعلن �سموه  �لوقف،  �لبلطان يف م�ساندة هذ� 
��سم �لأمري في�سل بن بندر بن عبد�لعزيز على �لقاعة 
�لرئي�سة يف �ملركز، و�أعلن عن �إن�ساء قاعة حما�سر�ت 
و�أن�سطة بجانب �ملركز، و�أطلق ��سم �لأمري في�سل بن 

م�سعل عليها.
ثم قام ر�عيا �حلفل بتكرمي �أ�سحاب �ملبادر�ت �ملميزة 
عمر  بن  خالد  �ل�سيخ  وهــم:  �ملركز،  م�سروع  دعم  يف 
يف  �ملركز  م�سروع  بدعم  �لكرمية  ملبادرته  �لبلطان؛ 
حمافظة �لر�س وقيامه بدعم �مل�سروع وم�ساندته ب�سكل 
ماليني  ع�سرة  كلف  ــذي  و�ل كافة،  مر�حله  يف  مميز 
ريال، كما مت تكرمي وز�رة �ل�سوؤون �لجتماعية وبلدية 
للم�سروع،  �لدعم  تقدمي  يف  �مللمو�س  لدورهما  �لر�س؛ 
ملبادرتهم  �لهند�سية؛  لال�ست�سار�ت  �لــزيــد  ومكتب 
على  �لإ�سر�ف  و�أعمال  �ملعمارية  �لت�سميمات  بتقدمي 
�ملعوقني  لرعاية  �خلريية  و�جلمعية  تربعًا،  �مل�سروع 

مبحافظة �لر�س؛ لتعاونها وتبنيها فكرة �مل�سروع«.
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المركز يقدم منظومة متخصصة 
مجانية في مجاالت التعليم والعالج 

والتأهيل ألكثر من 100 طفل يوميًا

15 83
جمادى �لآخرة 1436 هـ ـ مار�س 2015م

ت�سرف  من�سوبيها  وكل  �جلمعية  �أطفال  عن  وبالإنابة 
�لطفل �سلطان عبد�هلل �حلربي بت�سليم �ساحب �ل�سمو 
�مللكي �لأمري في�سل بن م�سعل بن �سعود بن عبد�لعزيز 
�أمري منطقة �لق�سيم درعًا تذكاريًا؛ تقديرً� وعرفانًا، 
بهذه  املييكييرميين  مييع  جماعية  �ييصييورة  الييتييقيياط  مت  ثييم 

�ملنا�سبة.
ويف ت�سريح �سحفي ملحافظ �لر�س حممد بن عبد�هلل 
ما�سة  حاجة  يف  كانت  »�ملحافظة  �أن  �أكــد  �لع�ساف، 
�ملركز  وو�سف  �ملعوقني«،  �لأطفال  جمعية  مركز  �إلى 
�خلدمات  و�سيوفر  للمنطقة،  ح�سارية  »�إ�سافة  باأنه 

�ملتخ�س�سة لهذه �لفئة �لغالية علينا«.
و�أو�سح �لع�ساف �أن »رجال �لأعمال يف حمافظة �لر�س 
يف  بي�ساء  �أياد  لهم  عامة،  �لق�سيم  ومنطقة  خا�سة، 
»�إن  لهم:  و�أقـــول  باأنو�عها«،  �خلريية  �لأعــمــال  دعــم 
�أن  فكما  �جلميع؛  على  حــق  لهم  �ملعوقني  �لأطــفــال 
�لأطفال  فــاإن  ــادي  �مل �لدعم  �إلــى  يحتاجون  �لفقر�ء 
�ملعوقني �أولى بالدعم من غريهم؛ فهم يحتاجون �إلى 
�لتعليم و�لعالج و�لتاأهيل، وهم فئة غالية علينا جميعًا 

ويعي�سون بني �أح�ساننا وحملهم و�سط قلوبنا«.
تبنت  �إذ  �لبلطان؛  عمر  بن  خالد  �ل�سيخ  مع  بالتن�سيق  عدة  �سنو�ت  قبل  طرحت  قد  �ملركز  فكرة  وكانت  هذ�، 
رعاية  بر�مج  �إلى  �لق�سيم  منطقة  حاجة  �أكدت  �لتي  �مليد�نية  �لدر��سة  لتو�سية  تلبية  �مل�سروع  تنفيذ  �جلمعية 
وتبلغ طاقته �ل�ستيعابية مائة طفل  �آلف مرت مربع،  و�أقيم �ملركز على م�ساحة خم�سة  �لفئة.  متخ�س�سة لهذه 
يوميًا، وو�سلت تكلفته �لإن�سائية و�لتجهيزية �إلى ع�سرة ماليني ريال. ويقدم �ملركز منظومة من بر�مج �لرعاية 
و�لعالج و�لتعليم و�لتاأهيل و�لتدريب و�لتوعية �ملجانية، �إلى جانب �خلدمات �لجتماعية و�ل�ست�سارية لالأطفال 
�ملعوقني وذويهم؛ �إذ تبد�أ �خلدمات �لعالجية بق�سم �ل�ستقبال، ثم يحال �لطفل �إلى �لعياد�ت �ل�ست�سارية لإجر�ء 
�لفح�س �لعام و�لت�سخي�س من قبل فريق �لتقييم، وبعد تقييم حالة �لطفل يتم و�سع �لربنامج �لتاأهيلي �ملنا�سب 
لكل حالة على حدة، وتتكامل جهود عدد من �لوحد�ت يف تنفيذ بر�مج �لعالج و�لتاأهيل، وهي: �لعالج �لطبيعي، 
�ملوؤقت  �ل�سكن  وحدة  �لجتماعية،  �خلدمة  وحدة  �لكالم،  وعلل  �لنطق  عيوب  عالج  عياد�ت  �لوظيفي،  �لعالج 

لالأطفال، ور�سة �جلبائر و�لأجهزة �مل�ساعدة.
�أما �لرب�مج �لتعليمية فتت�سمن تلقي �لطفل برناجمًا تربويًا تعليميًا د�خل �ملدر�سة باملركز، وت�سم ثالث مر�حل 
معمل  �لكرمي،  )�لقر�آن  �مل�ساندة  �لأن�سطة  �إلى  �إ�سافة  و�لبتد�ئي،  و�لتمهيدي،  �ملبكرة،  �لطفولة  هي:  تعليمية، 

الرس   
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�مل�سادر(.  غرفة  �لفنية،  �لور�سة  �لآيل،  �حلا�سب 
مع  تتنا�سب  متخ�س�سة  تعليمية  مناهج  تطبق  وفيها 
حجم ونوعية �لإعاقة و�سن �لطفل، وذلك بالتعاون مع 
من  �لكثري  ميكن  �لذي  �لأمر  و�لتعليم؛  �لرتبية  وز�رة 
�لعام  �لتعليم  مبد�ر�س  لاللتحاق  �لتاأهل  من  �لأطفال 
بعد ��ستكمال بر�مج �لتاأهيل. وتتولى �لوحدة �لنف�سية 

بو��سطة  �لعقلية  ــه  قــدر�ت وتقييم  بالطفل  �لعناية 
عمره  حتــديــد  �أجـــل  مــن  �لــذكــاء  مقايي�س  ��ستخد�م 
�لعقلي؛ مما ميكن �لعاملني مع �لطفل، �سو�ء �لأهل �أو 
قدر�ته  تطوير  على  ت�ساعد  �أهد�ف  و�سع  من  �ملعلمة، 
�إعاقته و�لتعامل مع �لآخرين.  وتاأهيله لتجاوز ظروف 
ي�سم  و�لتعليمي  �لطبي  �لق�سمني  وحد�ت  جانب  و�إلى 

خالد البلطان: 
تشرفت بالمشاركة في مساندة 

رسالة الجمعية بالمنطقة 

�لإد�رية  �لوحد�ت  وي�سمل  �لإد�رة،  �ملركز مبنى  مبنى 
و�ملالية و�خلدمات �مل�ساندة، وقاعة �لجتماعات. هذ�، 
عدة  �سهور  قبل  للمركز  �لتجريبي  �لت�سغيل  بــد�أ  وقد 
حمافظة  �أطفال  وت�سابق  �لر�سمي،  لالفتتاح  متهيدً� 
�للتحاق  على  عــام،  بوجه  �لق�سيم  ومنطقة  �لر�س 
ختام  ويف  �ملجانية.  بر�جمه  من  و�ل�ستفادة  باملركز 
�لنقدية  �لتربعات  من  �لكثري  �جلمعية  تلقت  �حلفل 
ح�سور  من  �لر�س  و�أطفال  �جلمعية  لدعم  ��ستجابًة 
�حلفل، ويف مقدمتهم رجل �لأعمال �ل�سيخ �سيف �هلل 

بن تركي �ل�ساحلي �لذي تربع مببلغ 30 �ألف ريال.
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اأجمع امل�سوؤولون يف حمافظة الر�س على اأهمية مركز اجلمعية لرعاية الأطفال املعوقني بالر�س، ومنطقة الق�سيم 
كافة، وقال رئي�س بلدية حمافظة الر�س املهند�س �سالح بن ح�سني ال�سغر اإن »وجود مركز متخ�س�س مبحافظة 

الر�س ميثل اإ�سافة فعالة يف تقدمي اخلدمة وامل�ساندة والدعم لهذه الفئة الغالية«.
واأكد مدير مرور ريا�س اخلرباء العقيد �سالح بن حممد العواجي اأن »الدولة، بقيادة خادم احلرمني ال�سريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز -حفظه اهلل-، قدمت الكثر لهذه الفئة، ول تزال تقدم، ونتطلع اإلى املزيد لهذه 
الفئة الغالية علينا«. ويرى الدكتور خليفة بن �سالح امل�سعود مدير اإدارة التعليم بالر�س اأن املركز ركيزة اأ�سا�سية 
يف املحافظة لتقدمي اخلدمات املتخ�س�سة لهذه الفئة من الأبناء، بينما قال عميد الكلية التقنية بالر�س الأ�ستاذ 
واجلميع  جمتمعنا،  يف  والبذل  للعطاء  منوذج  بالر�س  املعوقني  الأطفال  جمعية  مركز  املذن اإن  �سالح  بن  حممد 

يت�سابق اإلى اخلر يف هذه البالد الغالية. 
ومن جانبه اأ�سار مدير فرع املياه مبحافظة الر�س الأ�ستاذ �سالح بن عبداهلل اخلمي�س اإلى اأن املركز يعد امتدادًا 
لرعاية الدولة لالأطفال املعوقني.  بينما اأكد الأ�ستاذ حممد بن �سالح العويف رئي�س اجلمعية اخلرية لرعاية 
لتقدمي  املنطقة؛  يف  اخلرية  واجلمعيات  الإن�سانية  املوؤ�س�سات  بني  والتكاتف  التعاون  �سرورة  بالر�س،  املعوقني 
اآراء  من  العديد  اإلى  اإ�سافة  هذا  اململكة..  باأبناء  يليق  الذي  بامل�ستوى  املعوقني  فئات  جلميع  متميزة  خدمات 
نها هذا ال�ستطالع حول اأهمية مركز جمعية الأطفال املعوقني اجلديد بالر�س. امل�سوؤولني باملحافظة، والتي ت�سمَّ

نحتاحه و سندعمه
المسؤلون في القصيم حول مركز الرس:
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تغطية : اأحمد البطاح 
ويقول رئي�س بلدية حمافظة �لر�س �ملهند�س �سالح بن 
ح�سني �ل�سغري: »�إن �لدولة تبذل جهودً� كبرية لدعم 
ورعاية هذه �لفئة، لكن تظل هذه �لفئة �أحوج ما تكون 
�إلى متخ�س�سني ذوي كفاءة عالية يف تقدمي �خلدمات 
�لعالجية و�لتعليمية ومر�كز �لرتفيه �لتي تتنا�سب مع 
تعزيز  �أهمية  موؤكدً�  و�لعقلية«،  �جل�سدية  �إمكاناتهم 
�لفائدة  »لتكون  و�جلمعيات؛  �ملوؤ�س�سات  بني  �لتعاون 
ومتنوعة  متكاملة  �مل�ستهدفة  �لــفــئــة  جتنيها  �لــتــي 
دجمها  وت�سهل  حقوقها،  وحتفظ  متطلباتها،  وحتقق 

و�ن�سجامها مع �ملجتمع«.
�لتوعية  �سرورة  �إلى  �ل�سغري  �سالح  �ملهند�س  وي�سري 
بالإعاقة و�لتعريف بق�ساياها، و�أل يقت�سر ذلك على 
حتدث  فـ«�لإعاقة  لالإعاقة؛  �لعاملي  باليوم  �لحتفالت 
كل يوم، و�ملعوقون وذووهم يعانون؛ ومن هذ� �ملنطلق 
�لتحدث  يف  �لفئة  هــذه  دور  وتفعيل  حتــريــك  يجب 
وطرح  همومها  وم�ساركتها  وم�سكالتها  نف�سها  عن 
تقبل  وجــوب  ر�سالة  تو�سيل  يف  �أبلغ  فهي  ق�ساياها؛ 

�ملجتمع لهم«.
�أهــل  ــرث  �أك »�إن  قــائــاًل:  �لــر�ــس  بلدية  رئي�س  وي�سيف 
للخري،  حمبون  ح�سيبهم،  و�هلل  نح�سبهم،  �ملنطقة 
�أنه  �إل  �ملنطقة..  يفيد  ما  بكل  �لرتقاء  �إلى  ومبادرون 
بدوره  �لــذي  �لعطاء  على  وحثهم  تذكريهم  من  بد  ل 

ناأمل،  ما  فوق  منهم  و�سرنى  تفاعلهم،  على  �سي�ساعد 
خ�سو�سًا رجال �لأعمال«. 

روح التعاون
بن  �سالح  �لعقيد  �خلــرب�ء  ريا�س  مــرور  مدير  ويوؤكد 
�إلى  �لر�س بحاجة ما�سة  �أن حمافظة  �لعو�جي  حممد 
هذ� �ملركز؛ لالهتمام بهذه �لفئة من �ملجتمع، و�أ�ساف: 
�ملعوقني يحتاجون  �لأطفال  �أن  �أرى  »من وجهة نظري 
�ل�سلة  ذ�ت  �خلدمات  من  ومزيد  �سحية  رعاية  �إلــى 
وبر�مج  �لتاأهيل  �إعــادة  وبر�مج  �لطبيعي  �لعالج  مثل 
�لتعليم �خلا�س«، م�سريً� �إلى �أن »�لدولة -بقيادة خادم 
�حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد�لعزيز حفظه 
�هلل- قدمت �لكثري لهذه �لفئة، ول تز�ل تقدم، ونتطلع 

�إلى �ملزيد لهذه �لفئة �لغالية علينا«.
�أبــنــاء  حــث  �أهمية  �لــعــو�جــي  �سالح  �لعقيد  ويو�سح 
�خلدمات  تقدمي  على  و�ملوؤ�س�سات  و�لهيئات  �ملجتمع 
�لتطوعية للطفل �ملعوق، و�مل�ساهمة �خلريية يف رعاية 
فيما  �ملجتمع  لدى  �ل�سحي  �لوعي  وتنمية  �لفئة،  هذه 
�إجر�ء  وت�سجيع  ودعم  �ملعوقني  �لأطفال  بحقوق  يتعلق 
رعاية  يف  �ملتخ�س�سة  �لعلمية  و�لدر��سات  �لبحوث 
»�لعمل  �أن  ــى  �إل ذلــك  يف  م�سريً�  �ملعوقني،  �لأطــفــال 
التعاون  روح  ويبث  هييادف  اإن�صاين  ن�صاط  التطوعي 
لدى  �مل�سوؤولية  مــبــادئ  ويغر�س  للوطن  �لـــولء  وحــب 
�لفرد«، م�سددً� على �سرورة تبادل �خلرب�ت وت�سافر 

�لإعاقة.  ذوي  معدلت  تز�يد  مع  خ�سو�سًا  �جلهود، 
�أكرمنا  �هلل  »�إن  بقوله:  كالمه  �سالح  �لعقيد  ويختتم 
�لنعمة  بد من �سكر هذه  و�لعافية فال  �ل�سحة  بلبا�س 
و�لعمل على م�ساعدة �ملعوقني وبذل �ملزيد من �جلهود 
�لفئة  لهذه  �لالزمة  �خلدمة  تقدمي  يف  ت�ساهم  �لتي 
�لقائمني على  ن�سكر  �أن  نن�سى  �أبنائنا. ول  �لغالية من 

هذ� �ملركز، �سائلني �هلل لهم �لتوفيق و�ل�سد�د«.
ركيزة اأ�سا�سية

بن  خليفة  �لدكتور  بالر�س  �لتعليم  �إد�رة  مدير  ويوؤكد 
�ملعوقني  �لأطفال  جمعية  »مركز  �أن  �مل�سعود،  �سالح 
يقدم  فهو  �أ�سا�سية؛  ركــيــزة  ميثل  بــالــر�ــس  �جلــديــد 
�لغالية،  �لفئة  هــذه  �أ�سحاب  �إليها  يحتاج  خــدمــات 
وي�سمل ذلك كل �مل�ستويات و�لقطاعات �ملختلفة؛ �إذ �إن 
�حلرمني  خلادم  �حلكيمة  �لقيادة  يف  -ممثلة  �لدولة 
�هلل-  حفظه  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني 
و�لت�سهيالت،  بتقدمي �خلدمات  �لقطاعات  وجهت كل 
وخ�س�ست جو�نب كثرية من �لدعم �ملادي و�خلدمي 
اأو  ن�صاط  رت كل  العزيزة، كما بادرت وي�صَّ الفئة  لهذه 
ي�ستهدف  تطوعي  �جتماعي  مركز  �إن�ساء  �أو  برنامج 

تقدمي �خلدمات �خلا�سة بهم«.
لتجنب  �لإعــاقــة  بق�سية  �لــوعــي  زيـــادة  �أهمية  وحــول 
وعي  »�إن  �مل�سعود:  خليفة  �لدكتور  يقول  خماطرها 
ت�سهم  �لتي  �لعو�مل  �أهم  من  �لإعاقة  بق�سية  �ملجتمع 

مدير إدارة التعليم: 
مركز رعاية األطفال 

المعوقين بالرس 
يساهم في تقديم 

خدمات للفئة الغالية 

مدير مرور رياض الخبراء:
من المهم حث أبناء 
المجتمع والهيئات 
والمؤسسات على 
الخدمات التطوعية

رئيس البلدية:
هذه الفئة أحوج 

ما تكون إلى 
متخصصين ذوي 

كفاءة عالية
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رفع  على  العمل  املهم  من  لذلك  ن�صاط؛  اأي  جناح  يف 
درجة �لوعي لدى �ملجتمع باأهمية �إ�سر�ك فئة �ملعوقني 
�خلــدمــات  جميع  تــقــدمي  مــع  جمتمعهم  يف  ودجمــهــم 
�لكرمي  �لعي�س  و�سمان  حقوقهم،  و�إعطائهم  لهم، 
حتقيق  يف  كبري  دور  �ملعوقني  �لأطفال  وجلمعية  لهم. 
�ملجال  هذ�  يف  �لثقافة  ن�سر  عامل  يعترب  لذلك  ذلك؛ 
�أن  ويجب  باأع�سائها،  �ملناطة  �لرئي�سة  �لأدو�ر  من 
تت�سمنها خطط �لعمل لديهم«، موؤكدً� يف هذ� �لإطار 
�أهمية �لعمل �لتطوعي و�ل�سعور بامل�سوؤولية �لجتماعية 
من �أفر�د �ملجتمع؛ �إذ »ل ميكن ملجتمع �أن ي�ستغني عن 
ذلك؛ ملا له من دور يف حتقيق �لرت�بط و�لتكاتف بني 
�أفر�ده. وقد حث �لدين �لإ�سالمي يف �أكرث من مو�سع 
�مل�سلم.  �أخيه  خدمة  يف  �مل�سلم  دور  وبني  ذلــك،  على 
ومن  �ملو�سرين  من  �ملجال  هذ�  يف  �لبذل  �أن  �سك  ول 
�لأعمال  من  �لأمــو�ل  روؤو�س  و�أ�سحاب  �لأعمال  رجال 
�جلليلة �لتي ُيرجى بها وجه �هلل �سبحانه وتعالى. كما 
و�جلمعيات  �ملوؤ�س�سات  كل  بني  ملح  مطلب  ذلــك  �أن 
�لأهلية و�خلريية، ولي�س �لأفر�د فقط؛ من �أجل تقدمي 
بني  �لتن�سيق  �أن  كما  �ملجال.  متميزة يف هذ�  خدمات 
وتنوعه؛  �ملقدم  �لعمل  تنظيم  يف  ي�سهم  �جلهات  هذه 

منعًا لالزدو�جية، وحتقيقًا لل�سمولية«.
�أو�سح  باملجتمع  �ملعوقني  �لأطــفــال  دمــج  �أهمية  وعــن 
يف  �ملعوقني  »دمــج  �أن  بالر�س،  �لتعليم  �إد�رة  مدير 
�لفر�س  وتوفري  �إمكاناتهم  من  و�ل�ستفادة  �ملجتمع 

عميد كلية التقنية: 
المركز امتداد 
لرعاية الدولة 

لألطفال المعوقين

مدير فرع المياه: 
كلنا أمل في قيام 

الجمعية بخدمة 
أحبابنا من ذوي 

االحتياجات الخاصة

و�لعاملون  لها،  و�لــد�عــمــون  �لإد�رة،  جمل�س  رئي�س 
فيها، وكل َمن �ساهم يف �إن�ساء هذ� �ملركز �حل�ساري 

باملنطقة، ولي�س �لر�س فقط«.
ت�سافر اجلهود

بن  بالر�س �لأ�ستاذ حممد  �لتقنية  �لكلية  ويقول عميد 
مركز  �إلــى  حاجة  يف  كانت  �ملنطقة  �ملـــذن، �إن  �سالح 
يف  �ملركز  »لأهمية  بالر�س؛  �ملعوقني  �لأطفال  جمعية 
�لأبناء؛  من  �لفئة  لهذه  متخ�س�سة  خدمات  تقدمي 
فالدولة -�أد�م �هلل عزها- مل ولن تاألو جهدً� يف �سبيل 
و�سر�ئحه،  �ملجتمع  �أفر�د  جميع  �إليه  يحتاج  ما  توفري 
خ�سو�سًا هذه �ل�سريحة �لغالية. ونلم�س جميعًا �لتعاون 
�ملتميز بني خمتلف موؤ�س�سات �لدولة، وناأمل �ملزيد من 
�لتن�سيق فيما بينها لتح�سني �خلدمات �ملقدمة يف هذ� 

�ملجال«. 
�لأطفال  »جمعية  �أن  �إلــى  �لتقنية  كلية  عميد  وي�سري 
بدورها  �لفاعلية  للجمعيات  منــوذجــًا  تعد  �ملعوقني 
خالل  ومن  �لإعاقة،  بق�سية  �لوعى  زيــادة  يف  �ملتميز 
�ملعوقني  توظيف  مثل  ــارزة  ــب �ل �لــرب�مــج  مــن  �لكثري 
وجرب �لكر�سي؛ حل�سد �مل�ساندة �ملجتمعية لهذه �لفئة 
�لغالية من �لأبناء«، معربا عن �سكره وتقديره ل�ساحب 
�ل�سمو �مللكي �لأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد�لعزيز 
�سبيل خدمة  �لأ�سعدة يف  كل  على  يبذله  ما  كل  »على 
َمن  �أ�سكر جميع  كما  علينا جميعا.  �لغالية  �لفئة  هذه 
�لقدير  �لعلي  و�أ�ساأل �هلل  و�ملال،  و�لوقت  باجلهد  بذل 
�جلهود  يكلل  و�أن  �جلـــز�ء،  خــري  �جلميع  يجزي  �أن 
بالنجاح، ويبارك لنا يف وطننا، ويحفظ لنا ولة �أمرنا، 
عهده  وويل  �ل�سريفني  �حلرمني  خادم  مقدمتهم  ويف 

�لأمني وويل ويل �لعهد«.

قدمته  ومــا  ق�سوى،  �أهمية  ذ�  يعد  لهم،  �لوظيفية 
�جلمعية يف هذ� �جلانب جهود جميلة وعمل ر�ئع، ول 

تز�ل �حلاجة قائمة �إلى حتقيق �ملزيد من ذلك«.
وتقديره  �سكره  عن  �مل�سعود  خليفة  �لدكتور  و�أعــرب 
»جلميع �لقائمني على �جلمعية، ويف مقدمتهم �ساحب 
�ل�سمو �مللكي �لأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد�لعزيز 
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م�صتقبلهم  وبناء  العمل  بيئة  يف  االنخراط  على  الفئة 
�لوظيفي. و�أجزم باأن �أبناءنا وبناتنا من هذه �لفئة يف 
ون�سد  عالية،  وقدر�ت  كفاء�ت  لديهم  �لر�س  حمافظة 
من �أزر �جلمعية لن�سر �ملزيد من هذه �لرب�مج خلدمة 

هذه �لفئة �لغالية«. 
بثالث  �خلمي�س  عــبــد�هلل  بــن  �سالح  �لأ�ــســتــاذ  وبعث 
ر�سائل مبنا�سبة �فتتاح مركز �جلمعية بالر�س؛ »�لأولى 
�لأمــري  �مللكي  �ل�سمو  ل�ساحب  وعرفان  �سكر  ر�سالة 
�سلطان بن �سلمان بن عبد�لعزيز رئي�س جمل�س �إد�رة 
�لدكتور  �لأمـــري  �مللكي  �ل�سمو  ول�ساحب  �جلمعية، 
في�سل بن م�سعل بن �سعود بن عبد�لعزيز �أمري منطقة 
عمر  بــن  خــالــد  لل�سيخ  مــو�ــســول  و�ل�سكر  �لق�سيم، 
�لبلطان على تنفيذه هذ� �مل�سروع �خلريي �لذي �أعتربه 
�سخ�سيًا م�سروعًا جبارً� لهذه �لفئة �لغالية. كما �أعلم 
له  �هلل  ون�ساأل  �لفئة،  بهذه  خا�سًا  �هتمامًا  مهتم  �أنه 
�لتوفيق يف �لد�رين، ون�ساأله �سبحانه �أن يجزيه خريً�، 
ي�ستحق  فهو  �مل�سلمني؛  وجلميع  ولو�لديه  له  يغفر  و�أن 
�ل�سكر و�لتقدير على هذ� �لعمل �لنبيل �لذي خدم به 
�أبناءه و�إخو�نه يف �ملحافظة، ولي�س هذ� بغريب على �بن 
�أبنائنا  �إلى  �لثانية ر�سالة حمبة  �لر�س �لبار. �لر�سالة 
مل  �لإعاقة  �أن  �خلا�سة  �لحتياجات  ذوي  من  وبناتنا 
تكن يومًا عائقًا عن �لو�سول �إلى �أحالمكم و�أهد�فكم؛ 

فل�ستم وحدكم بل نحن بينكم ومعكم، و�أنتم على �أجر 
وتقدير  �سكر  ر�سالة  هي  �لثالثة  و�لر�سالة  �هلل.  باإذن 
للقائمني و�لعاملني يف هذه �جلمعية �لإن�سانية �ملباركة 
خري  ويجزيكم  يعينكم  �أن  �هلل  و�أ�ساأل  جهودهم،  على 

�جلز�ء«.
الفئة امل�ستهدفة

ويقول �لأ�ستاذ حممد بن �سالح �لعويف رئي�س �جلمعية 
�خلريية لرعاية �ملعوقني مبحافظة �لر�س: »�إن �ملنطقة 
كانت يف حاجة �إلى مركز متخ�س�س لرعاية �لأطفال 
�ملعوقني بالر�س. وبكل تاأكيد �أن �لفئة �مل�ستهدفة بحاجة 
�إيجاد  يف  لي�ساهم  �ملركز  هذ�  مثل  وجــود  �إلــى  ما�سة 
�حللول لالإعاقة �ملوجودة، وذلك ��ستكماًل لدور �لدولة 
�لأطفال  �سيما  ول  �ملعوقني،  فئات  خمتلف  رعاية  يف 
قبل  مــن  تــبــذل  جــبــارة  جــهــودً�  هــنــاك  �إن  �إذ  منهم؛ 
�لحرت�فية  من  مزيد  �إلى  ونتطلع  �لر�سيدة،  حكومتنا 
�لذي  �ل�سخي  �لعطاء  مع  لتتو�رى  �خلدمة  تقدمي  يف 
تقدمه حكومتنا �لر�سيدة«، موؤكد� �أن »�خلدمات �لتي 
تقدمها جمعية �لأطفال �ملعوقني و�أدو�رهــا �ملقدرة يف 
كل  وتعاون  تكاتف  �إلى  �لإعاقة حتتاج  بق�سية  �لتوعية 
�لإعالم  دعم  و�أي�سًا  و�خلريية،  �حلكومية  �ملوؤ�س�سات 

للتثقيف و�لتعريف �ل�سحيح بق�سية �لإعاقة«.
�أنه  بالر�س  للمعوقني  وي�سيف مدير �جلمعية �خلريية 

أستاذ جامعي: 
هذه الفئة أحوج 

ما تكون إلى 
الخدمات العالجية 

والتعليمية

رئيس الجمعية الخيرية:
إن المنطقة كانت 

في حاجة إلى مركز 
متخصص لرعاية 

األطفال المعوقين

ال�سرورة الق�سوى
ومن جانبه يقول �لأ�ستاذ �سالح بن عبد�هلل �خلمي�س 
حمافظة  »�إن  ــس:  ــر� �ل مبحافطة  �ملــيــاه  فـــرع  مــديــر 
خدمية  ـــرة  د�ئ مــن  �أكـــرث  �إلـــى  ما�سة  بحاجة  �لــر�ــس 
�أهمها  من  ولعل  جمال،  من  �أكرث  يف  باملو�طنني  تهتم 
خدمة  يف  �سي�ساهم  �لـــذي  �ملــعــوقــني  جمعية  مــركــز 
من  وبناتنا  �أبنائنا  من  قلوبنا  على  عزيزة  �سريحة 
عدد  عليكم  يخفى  ول  �خلا�سة.  �لحتياجات  ذوي 
�ل�سكانية  و�لتجمعات  و�لهجر  و�لــقــرى  �ملحافظات 
باأن  �لتي ت�ستفيد من خدمات �ملحافظة، علمًا  �لتابعة 
وبذلك  �ملحافظة؛  �سكان  بعدد  م�سافًا  لي�س  �أغلبها 
موؤكدً�  �ملهم«،  �ملركز  لهذ�  �لق�سوى  �ل�سرورة  تت�سح 
كبريً�  ودعمًا  �هتمامًا  �أعطت  �لر�سيدة  »حكومتنا  �أن 
من  �لأطــفــال  وبناتنا  لأبنائنا  خ�سو�سًا  �لفئة،  لهذه 
ذوي �لحتياجات �خلا�سة، وتهيئة جزء من �خلدمات 
�إلى  نتطلع  و�أي�سًا  �لغالية،  �لفئة  لهذه  و�ملر�فق  �لعامة 
زيادة �لهتمام و�لدعم، خ�سو�سًا �أن هذه �لفئة حتتاج 
�إلى بع�س �خلدمات �ملتعلقة بتاأمني و�سائل مو��سالت 
و�لأدو�ت  �ملالية  �ملخ�س�سات  وزيـــادة  لهم،  خا�سة 

�لالزمة لأبنائنا وبناتنا من هذه �لفئة �لغالية«. 
�لإعــاقــة  بــاأ�ــســبــاب  �ملجتمعي  ــوعــي  �ل �أهــمــيــة  وحـــول 
»و�سائل  �خلمي�س:  �سالح  �لأ�ستاذ  يقول  وخماطرها 
�لإعالم وموؤ�س�ساته بحاجة �إلى تعزيز �جلانب �لتوعوي 
يف هذ� �ملجال وتخ�سي�س ركن د�ئم يف �لإعالم �ملرئي 
بهذه  يتعلق  فيما  و�لإر�ساد  للتوعية  و�مل�سموع  و�ملقروء 
م�سريً�  و�مل�ساندة«،  بالدعم  �لأولى  �لتي هي  �ل�سريحة 
و�جلمعيات  �ملوؤ�س�سات  بني  �لقائم  »�لتعاون  �أن  �إلــى 
�خلريية و�لأهلية يف هذ� �ملجال يف حاجة �إلى �هتمام 
م�ساعف، وكلنا �أمل يف �لقائمني على هذه �جلمعيات 
�لتعاون  هــذ�  بتعزيز  و�لأهلية  �خلريية  و�ملوؤ�س�سات 
كما  �خلا�سة.  �لحتياجات  ذوي  من  �أحبابنا  خلدمة 
نرى �أن تكون �للجان �خلا�سة بهذه �لفئة مفّرغة تفرغًا 
يولو�  �أخــرى؛ حتى  �أع�ساء يف جلان  يكونو�  و�أل  تامًا، 

هذ� �ملو�سوع �لأهمية و�لأولوية �لق�سوى«.
وي�سيد مدير فرع �ملياه مبحافطة �لر�س بدور �جلمعية 
بر�جمها  خــالل  مــن  �لإعــاقــة  لق�سية  �لت�سدي  يف 
�لــتــعــريــف مبعاناة  ـــى  �إل �لــتــوعــويــة �ملـــوؤثـــرة �لــهــادفــة 
وبالأخ�س  �خلــا�ــســة،  �لحتياجات  ذوي  وم�سكالت 
يعزز  �لأمر  :هذ�  و�أ�ساف:  �لكر�سي«،  »جرب  برنامج 
لهذه  و�لطرق  و�ملمر�ت  �ملر�فق  تهيئة  بزيادة  �ملطالبة 
�لفئة يف حمافظتنا، ونرجو من �جلمعية �لتو��سل مع 
�أحبابنا من  �إليه  �لإد�ر�ت �حلكومية لتاأمني ما يحتاج 
برنامج  �أن  كما  لذلك.  �مل�ستمرة  و�ملتابعة  �لفئة  هذه 
و�أقوى  �أهم  من  �خلا�سة«  �لحتياجات  ذوي  »توظيف 
�لرب�مج �لتي قامت بها �جلمعية، و�لتي �ساعدت هذه 
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»من �لأهمية �لتو�سع يف �لعمل �لتطوعي لدعم �ملوؤ�س�سات 
�لتي  �ملوؤ�س�سات  وخ�سو�سًا  بدورها،  للقيام  �خلريية 
تعليميًا  �أو  عالجيًا  متخ�س�سة  جمانية  خدمات  تقدم 
�أو تاأهيليًا. ونحتاج يف ذلك �إلى كفاء�ت نادرة، كما �أن 
لتحقيق  �لتطوعي  �لعمل  من  فرت�ت  �إلى  يحتاج  �لكل 
ملك  وكلما  �لجتماعي،  و�لتكامل  �لنف�سي  �لر�سا 
لالأعمال  مبادرته  �أهمية  برزت  نادرة  مهارة  �لن�سان 
�لعويف  �سالح  بــن  حممد  يــوؤكــد  و�أخـــريً�  �لتطوعية«. 
حمافظة  يف  �ملعوقني  لرعاية  �خلريية  �جلمعية  رئي�س 
�لر�س، جناح جمعية �لأطفال �ملعوقني يف زيادة �لوعي 
تفعيل  خالل  من  �ملعوقني،  وم�سكالت  �لإعاقة  بق�سية 
»جرب �لكر�سي«  ومنها  �ملتميزة،  �لرب�مج  من  �لكثري 
عند  �ملــعــوقــني  مبــعــانــاة  �لــتــعــريــف  ي�ستهدف  �لــــذي 
لهم  مهياأة  غري  بيئة  يف  ��ستخد�م �لكر�سي �ملتحرك 
»مــبــادرة  ــه  �أن و�لطرقات، موؤكدً�  �ملــمــر�ت  حيث  مــن 
بال�سر�كة  �لأن�سطة  من  �لكثري  تفعيل  وميكن  متميزة، 
مع �جلمعية �خلريية للمعوقني، وكذ�لك ب�سر�كة �لكثري 

من �ملوؤ�س�سات �لتعليمية و�لقطاع �خلا�س«.
دور مف�سلي

ويرى �لأ�ستاذ �لدكتور خليفة بن عبد�لرحمن �مل�سعود 
�أ�ستاذ �لتاريخ �ل�سيا�سي بجامعة �لق�سيم، �أن »�ملنطقة 
وذلــك  �ملــركــز،  هــذ�  وجــود مثل  ــى  �إل يف حاجة ما�سة 

�ملجتمع،  من  مهمة  لفئة  �لإن�سانية  خدماته  لتقدمي 
�ملعوق  مع  �ل�سحيح  �لتعامل  بطريقة  �لأ�سر  ولتوعية 
�لدولة  �أولته  ما  �إطار  وذلك يف  �لإعاقة،  و�سبل جتنب 
من عناية كبرية لرعاية ودعم ذوي �لإعاقة. ول �سك 
�أن هذه �لعناية �نطلقت من حر�س ولة �لأمر -�أعزهم 
وميثل  �ملجتمع.  فئات  لكل  �لتنمية  �سمولية  على  �هلل- 
�سلمان  بن  �سلطان  �لأمري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  تويل 
�لدولة  �هتمام  �إلــى  و��سحة  �إ�سارة  �لأمــر  هذ�  زمــام 
ت�سافر  �سرورة  مــوؤكــدً�  �لغالية«،  �لفئة  بهذه  �لكبري 
�جلمعية؛  جهود  لدعم  و�لأفــــر�د  �ملوؤ�س�سات  جهود 
للمدر�سة  �أن  كما  هذ�،  يف  �لأهم  �لدور  لها  »فالأ�سرة 
�لإعالم  و�سائل  وتاأتي  �لأ�سرة،  عن  �ساأنًا  يقل  ل  دورً� 

كجزء مكمل لهذه �جلهود«.
�لتطوعي  »�لعمل  �أن  �مل�سعود  خليفة  �لدكتور  وي�سيف 
بدورها،  للقيام  �خلريية  �ملوؤ�س�سات  دعم  يف  ي�ساهم 
جمانية  خــدمــات  تقدم  �لتي  �ملوؤ�س�سات  وخ�سو�سًا 
متخ�س�سة عالجية �أو تعليمية �أو تاأهيلية، وهي حتتاج 
لدعم  مهمة  ركيزة  فهي  نــادرة؛  كفاء�ت  �إلى  ذلك  يف 
جهود �جلمعيات، خ�سو�سًا �أن مو�رد �جلمعيات تعتمد 
على تربعات �ملح�سنني ب�سكل كبري؛ لهذ� فاإن �لكفاء�ت 
يف  تنطلق  فيها  �لعمل  دفة  �إد�رة  تتولى  �لتي  ــة  �لإد�ري
للموؤ�س�سات  �مل�ساند  �لتطوعي  �لعمل  من  م�ساهمتها 

موؤكد�  �لد�عمني«،  من  �لفردية  و�جلهود  �لجتماعية 
�جلمعية؛  م�سرية  دعــم  يف  مف�سليًا  دورً�  للفرد  �أن 
دورً�  تلعب  �أن  بد  ل  و�خلريية  �لأهلية  »فاملوؤ�س�سات 
�لدعم  تقدمي  حيث  من  �سو�ء  �جلمعية،  لدور  مكماًل 
�للوج�ستي  �لــدعــم  خــالل  مــن  �أو  للمعوقني  �ملبا�سر 
للجمعية؛ لتقوم مبهامها. ورغم �أن هذ� �لدور ل يز�ل 
�أن �مل�ستقبل �سيكون م�سيئًا -مب�سيئة  �إل  دون �لطموح 
�هلل- ثم بالدور �لتوعوي �لذي �سيقنع تلك �ملوؤ�س�سات 
بامل�ساركة«. ويو�سح �لدكتور خليفة �أن »�لر�س كغريها 
تفعيل خدمة  �إلى  �ململكة حتتاج  من حمافظات ومدن 
ودو�ئرها �حلكومية وطرقها  موؤ�س�ساتها  كل  �ملعوق يف 
�أن  ولبـــد  �أنــو�عــهــا.  ب�ستى  �لجتماعية  و�خلــدمــات 
كل  يف  �ملعوقني  م�ستلزمات  توفري  �لعتبار  يف  يوؤخذ 
�إجباريًا ولي�س  �أن يكون ذلك  �ملباين و�ملن�ساآت، ول بد 
�لتوعية  مــن  »لبــد  بــاأنــه  كالمه  خمتتمًا  �خــتــيــاريــًا«، 
بقيمة �ملعوق كاإن�سان منتج طموح، و�أنه لي�س عالة على 
�ملجتمع كما يت�سور �لبع�س؛ فهناك عدد من �لعباقرة 
مل  لكنها  �لإعــاقــة،  مــن  نــوع  لديهم  كــان  و�ملخرتعني 
متنعهم من �لإبد�ع. كما �أمتنى من �جلهات �لر�سمية، 
توظيفي  �إيجاد كادر  �ملدنية،  وز�رة �خلدمة  ممثلة يف 
خا�س باملعوقني من حيث �ملز�يا و�لو�جبات �لوظيفية، 

وحتديد �لوظائف �ملالئمة لهم«.
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معرض   
جسدوا والءهم وانتماءهم في معرض

للفنانين المعوقين
سلمان في عيونهم

بالإنابة عن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز 

رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية، افتتح موؤخرًا، معايل الدكتور عبدالرحمن 

والدكتور  اجلمعية،  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  ال�سويلم  عبدالعزيز  بن 

عبداهلل املعيقل وكيل وزارة ال�سوؤون الجتماعية للرعاية الجتماعية 

والأ�سرة، بالإنابة عن معالى وزير ال�سوؤون الجتماعية، معر�س )�سلمان 

يف عيونهم( الذي ينظمه نادي امل�سوؤولية الجتماعية يف جامعة امللك 

�سعود، بالتعاون مع جمعية الأطفال املعوقني، والذي ا�ستمر ثالثة اأيام 

على فرتتني �سباحية وم�سائية مبقر اجلمعية يف الريا�س.

وقال �لدكتور عبد�لرحمن �ل�سويلم: »�إن خريية خادم 
– �جلليلة  �لإن�سانية  و�أعماله  �ل�سريفني،  �حلرمني 

�لوطن  هــذ�  �أبــنــاء  لكل  ــتــذى  – قــدوة تحُ حفظه �هلل 
�لغايل، وقد كان يل �سرف معاي�سة �لكثري من مبادر�ت 
�لأطفال  جمعية  جتــاه  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  �مللك 
�لأول  ــر�عــي  كـــان -�أعــــزه �هلل– �ل �ملــعــوقــني، حــيــث 
�أكرث من ثالثني عامًا، وذلك منذ  للجمعية على مدى 
�إن�سائها، حتى �سارت  �أن كانت فكرة، وخالل مر�حل 
من �أبرز �ملوؤ�س�سات �خلريية يف �ململكة«، م�سري� �إلى �أن 
»معر�ض )�سلمان يف عيونهم( جت�سيد مهم لعطاء�ت 
�حلاجات  �أ�سحاب  ولكل  �ملعوقني،  لالأطفال  �ملليك 

�خلا�سة من �أبناء �ململكة مثل �لأيتام وغريهم«.
ل�سعادة  وتقديره  �سكره  عن  �ل�سويلم  �لدكتور  و�أعــرب 
�لدكتور عبد�هلل �ملعيقل وكيل وز�رة �ل�سوؤون �لجتماعية 
�حل�سور  على  حلر�سه  و�لأ�سرة؛  �لجتماعية  للرعاية 
بالإنابة  �ملتميزة  �لفعالية  هذه  �فتتاح  يف  و�مل�ساركة 
�أن ذلك  موؤكد�  �لجتماعية،  �ل�سوؤون  وزير  معالى  عن 
�لتي  �لجتماعية  �ل�سوؤون  وز�رة  على  م�ستغربًا  »لي�ض 
تعترب �سريكًا للجمعية يف جميع �أعمالها و�إجناز�تها يف 

خمتلف مناطق �ململكة«.
كذلك  مو�سول  »�ل�سكر  �جلمعية:  رئي�ض  نائب  وقــال 
�لدكتور  �جلامعة  مدير  ومعايل  �سعود  �مللك  جلامعة 
يف  للم�ساركة  للجمعية  �لفر�سة  لإتاحة  �لعمر؛  بدر�ن 
هذ� �حلدث �ملهم؛ حيث �إن هذ� �ملعر�ض يعك�ض مدى 
عناية �لدولة باأبنائها من ذوي �لحتياجات �خلا�سة«، 
م�سري� �إلى �أن هذ� �ملعر�ض »�متد�د مل�سرية متميزة من 

�لتعاون �ملثمر بني �جلمعية و�جلامعة«.
مت  �لتي  �للوحات  على  مــز�د  �ملعر�ض  و�ساحب  هــذ� 
فايز  �لفنان  قدمه  خا�سة،  جلنة  قبل  من  �ختيارها 
من  �للوحات  لأ�سحاب  �ملز�د  ريع  وجه  حيث  �ملالكي، 
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ذوي �لحتياجات و�لأيتام، وقد وجهت �لدعوة للكثري 
من  لال�ستفادة  �خلا�ض  و�لقطاع  �لأعمال  رجال  من 
لذوي  �لفنية  �لأعمال  وم�ساندة  ودعــم  �ملعر�ض  هذ� 

�لحتياجات �خلا�سة.

عيونهم(  يف  )�سلمان  معر�ض  �أن  بالذكر  جدير 
ر�سمها  فنية  لوحة   120 من  �أكرث  على  ��ستمل 

و�لأيتام  �خلا�سة  �لحتياجات  ذوو  و�ساغها 
لأكرث من 20 موؤ�س�سة وجمعية خريية جت�سد 

�لبلد  لهذ�  قائدً�  �سلمان؛ كونه  للملك  روؤيتهم وحبهم 
�لحتياجات  لــذوي  �لأول  و�لــد�عــم  �لــروحــي  و�لأب 

�خلا�سة و�لأيتام ور�ئد �لعمل �خلريي.

بتوجيـــه مـــن �ساحـــب �ل�سمـــو �مللكـــي �لأمري 
�لوليـــد بـــن طـــالل بـــن عبـــد �لعزيز بـــادرت 
موؤ�س�ســـة �لوليـــد بن طـــالل �خلرييـــة ب�سر�ء 
كافـــة �للوحـــات �لفنيـــة �مل�ساركـــة يف معر�ض 
مليون  “�سلمـــان يف عيونهم” بقيمـــة ن�سف 
ريال، و�إعادة �إهد�ئها للجمعية. دعما جلهود 
رعايـــة مو�هـــب �لأطفـــال ذوي �لحتياجـــات 

�خلا�سة �سو�ء مـــن �ملعوقني �أو �ليتام. وذلك 
لي�ض مب�ستغرب على هذه �ملوؤ�س�سة �لتي قدمت 
�لعديـــد مـــن �مل�ساهمـــات و�لعمـــال �خلريية 

و�لإن�سانية د�خل �ململكة وخارجها.
هذ� ومت �إعادة بيع �للوحات يف �ملز�د وقد وجه 
ريعها للجهـــات و�جلمعيات �خلريية �مل�ساركة 

يف �ملعر�ض.

مؤسسة الوليد بن طالل تبادر بشراء لوحات معرض » سلمان 
في عيونهم » بنصف مليون ريال لصالح الجمعيات الخيرية
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كان يومـــًا م�شهـــودًا يف طرف من اأطـــراف وطن اخلري 
من مملكة الإن�شانية؛ حيث افتتح �شاحب ال�شمو امللكي 
الأمـــري �شلطان بن �شلمان بن عبدالعزيز رئي�س جمعية 
الأطفال املعوقـــن واأخوه �شاحب ال�شمـــو امللكي الأمري 
في�شـــل بن م�شعل بن عبدالعزيز اأمري منطقة الق�شيم 
-وفقهما اهلل- والـــذي �شُرفت بح�شوره، مركز جمعية 
الأطفال املعوقـــن العا�شر مبنطقة الق�شيم )حمافظة 
م�شاريعهـــا  �شل�شلـــة  �شمـــن  ياأتـــي  والـــذي  الر�ـــس(، 

املتوا�شلة.
هـــذا الفتتـــاح الـــذي ياأتـــي والوطـــن يجابـــه يف احلّد 
اجلنوبـــي معارك عّزة و�شـــرف للذود عـــن دين ووطن 
واأّمة. نعـــم اإنها ال�شعودية التي تبنـــي ول تهدم، وتقّدم 
عطاًء بال حدود، وهناك يقاتـــل اأبناوؤها، وهنا م�شروع 
خري لإعـــادة واإحياء الأمل لطفل ابتـــاله اهلل باإعاقة ل 

يعلم اأ�شبابها اإل اهلل.
وخـــالل هذا احلفـــل الإن�شـــاين الرائـــع اأعـــادين �شمو 
الأمري �شلطان بن �شلمان بن عبدالعزيز، رئي�س جمل�س 
اإدارتهـــا، اإلى الوراء 27 عامًا، وعلى وجه التحديد عام 
1409هــــ، حينمـــا كانـــت اجلمعية جمـــرد مركز وحيد 
بالعا�شمـــة الريا�س تتلم�س طريقهـــا يف م�شرية العمل 

اخلريي التخ�ش�شي.
وعـــادت بي الذاكـــرة اإلـــى الجتماع الثالـــث جلمعيتها 
العموميـــة، والذي عقـــد يف �شهر جمـــادى الآخرة �شنة 
1409هــــ، وكيـــف كان ذلـــك الجتمـــاع بدايـــة مرحلة 
جديـــدة يف تاريخ اجلمعيـــة، حيث مت خـــالل الجتماع 
انتخاب جمل�س اإدارة يف دورته اجلديدة، قام الأع�شاء 
يف حينـــه بانتخاب �شمو الأمري رئي�شـــًا ملجل�س الإدارة، 
وت�شرفت باأن اأكون اأحد اأع�شاء جمل�شها لعدة دورات.

واأكاد اأتذّكـــر متامـــًا كلمـــات �شمـــوه الأولـــى لأع�شـــاء 
املجل�ـــس حينذاك حيـــث اأّكد اأهمية الـــدور الذي يوؤديه 
ع�شـــو اجلمعيـــة ب�شكل عـــام، وع�شـــو جمل�ـــس الإدارة 
ب�شـــكل خا�س؛ اإذ اأ�شار اإلـــى اأن “الوقت بحياة الإن�شان 
اأو الوقـــت الـــذي يبذله الع�شـــو لهذه الفئة مـــن الأبناء 
املعوقن هو اأثمن ما ميكن اأن يقدمه، اأيًا كانت ال�شفة 

التي يتعامل بها داخل املجل�س”.

واأخذ �شموه علـــى عاتقه ومبعاونة جمل�س الإدارة مهمة 
اإحـــداث نقلة نوعية يف م�شرية هـــذه املوؤ�ش�شة اخلريية، 
بو�شـــع برامج وخطط لتو�شيـــع اأن�شطة اجلمعية؛ لتمتد 
خدماتها اإلى كل مناطق اململكة، مع الرتقاء بنوعيتها، 
واإ�شـــراك املجتمع يف حتمل م�شوؤولياتـــه جتاه املعوقن، 
واتفق املجل�س على اأهمية اأن تتجدد اخلطط والربامج 
مـــن خالل تبّنـــي ا�شرتاتيجية جديـــدة تتمثل يف تطوير 
الهيـــكل الإداري والتنظيمـــي للجمعيـــة، وتوزيع الأدوار 
وامل�شوؤوليات بن جلان متخ�ش�شة، وال�شتعانة يف ذلك 

باخلربات الوطنية املتوافرة يف خمتلف املجالت.
واأمنـــوا علـــى اأهميـــة اإ�شهـــام اجلمعيـــة يف التاأ�شي�ـــس 
ملنهـــج علمـــي يف تنـــاول ق�شايا الإعاقـــة؛ حتى ل ترتك 
لالجتهـــادات ال�شخ�شية، والتجارب التي ل تتبنى روؤى 
وا�شحـــة. كمـــا كان الرتكيز يف دور الإعـــالم، واأهميته 
من اأجـــل تفاعل واع مـــن املجتمع مع ق�شايـــا الإعاقة، 

وم�شكالت املعوقن.
ومـــع انطالقة الـــدورة الرابعة ملجل�ـــس اإدارة اجلمعية، 
تبنـــى الأمري �شلطـــان بن �شلمـــان تنفيـــذ ا�شرتاتيجية 
جديـــدة يف �شـــوء املعطيـــات التـــي بـــرزت وا�شتجدت، 
�شـــواء اأكان ذلـــك علـــى م�شتـــوى اجلمعيـــة، اأم علـــى 
م�شتـــوى املجتمـــع املحيط، والوعي بق�شيـــة الإعاقة، اأو 
برامـــج التاأهيل داخل اململكة وخارجها. وت�شمنت تلك 

ال�شرتاتيجية:
اإن�شـــاء املراكـــز املتخ�ش�شة لتوفري الرعايـــة املتكاملة 
املعـــوق،  للطفـــل  وتاأهيليـــة(  وتعليميـــة،  )عالجيـــة، 

وم�شاندة اأ�شرته يف التعاي�س مع الإعاقة.
بنـــاء راأي عـــام واع بق�شيـــة الإعاقـــة،  امل�شاهمـــة يف 

واأ�شبابها وطرائق تفاديها، وكيفية التعامل معها.
اإن�شـــاء مركز متخ�ش�س لأبحاث الإعاقة للم�شاهمة يف 

بناء قاعدة علمية لربامج رعاية املعوقن يف اململكة.
واعتمـــدت اجلمعيـــة على املنهـــج العلمـــي القائم على 
التخطيط ال�شرتاتيجي الـــذي يعني حتديد الأهداف، 
وو�شـــع اخلطط والربامج والو�شائـــل املحققة لها؛ مما 
يعـــن على التقـــومي املو�شوعي، والوقـــوف على جوانب 
الإيجاب وال�شلـــب بو�شوح؛ من اأجل تاأكيد الإيجابيات، 

وتفـــادي ال�شلبيـــات، وتلم�ـــس اخلطـــى نحـــو امل�شتقبل، 
بر�شيد مرتاكم من اخلربات.

وحر�شت اجلمعيـــة على اأن يكون البحـــث العلمي ركًنا 
اأ�شا�شًيـــا يف ا�شرتاتيجيتهـــا؛ وبنـــاء عليـــه قـــرر جمل�س 
الإدارة يف اجتماعـــه ال�شاد�س والثالثن يف 11 جمادى 
الأولـــى �شنة 1421هـ اإقامة مركـــز لالأبحاث، ويف �شنة 
1412هــــ وافقت وزارة ال�شـــوؤون الجتماعية على اإقامة 
املركز )مركز امللـــك �شلمان لأبحاث الإعاقة(، وحظي 
املركز بتربع كرمي من خادم احلرمن ال�شريفن امللك 
�شلمـــان بن عبدالعزيـــز -وكان اأمـــريًا ملنطقة الريا�س 
حينـــذاك- مببلـــغ قـــدره ع�شـــرة مالين ريـــال، منحة 

تاأ�شي�شية لالإن�شاء، والنطالق نحو حتقيق الأهداف.
تنفيـــذ  يف  النوعيـــة  انطالقتهـــا  اجلمعيـــة  وبـــداأت 
ا�شرتاتيجيتهـــا الطموحـــة فيما يتعلـــق بالتو�شع الأفقي 
واإي�شال خدماتها اإلـــى املناطق التي حتتاج اإليها؛ ففي 
�شنـــة 1419هـــــ مت الحتفـــال بافتتاح مركـــز اجلمعية 
مبكة املكرمـــة، وتكفـــل باإن�شائـــه ال�شيـــخ عبدالرحمن 
فقيه بتكلفـــة ت�شل اإلى 15 مليون ريـــال، وبلغت طاقته 
ال�شتيعابية 200 طفل وطفلة يوميًا مب�شروفات ت�شغيل 

تبلغ  4،5 مليون ريال �شنويًا.
وبعـــد اأقـــل مـــن عـــام؛ اأي عـــام 1420هـ، رعـــى خادم 
احلرمـــن ال�شريفـــن امللـــك عبـــداهلل بـــن عبدالعزيز 
-يرحمـــه اهلل-، وكان حينذاك وليًا للعهد، افتتاح فرع 
للجمعيـــة بجدة، و�شرف املركز باإطالق ا�شمه -يرحمه 
اهلل- عليه، مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لرعاية 
الأطفـــال املعوقن بجدة، وهو �شرح خدمي خريي على 
م�شاحـــة 50 األف مرت مربـــع، وبلغت تكلفتـــه الإن�شائية 
نحـــو 80 مليون ريـــال، وطاقته ال�شتيعابيـــة 400 طفل 
وطفلـــة يوميـــًا وو�شلـــت م�شروفـــات الت�شغيـــل اإلى 12 

مليون ريال �شنويًا.
ويف خـــالل عامـــن ان�شـــم مركـــز جديـــد اإلـــى عقـــد 
اجلمعيـــة، وهـــو مركز الأمـــري �شلطان بـــن عبدالعزيز 
باملدينـــة املنورة، واأقيم على م�شاحة 25 األف مرت مربع 
بتكلفة ت�شل اإلى 30 مليون ريال. وي�شتوعب 250 طفاًل 
وطفلة يوميا، وبلغت م�شرفات الت�شغيل خم�شة مالين 

مقال   

بقلم:

عبداهلل بن حممد اآل ال�شيخ
م�شت�شار �شمو رئي�س جمل�س الإدارة

ع�شو �شرف اجلمعية

خواطر من.. األعماق
األمير سلطان بن سلمان.. 27 عامًا من التمّيز لجمعية األطفال المعوقين

أخذ على عاتقه مهمة إحداث 
نقلة نوعية في مسيرة هذه 

المؤسسة الخيرية
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ريال �شنويـــًا. وكانـــت اجلمعية قد احت�شنـــت 1416هـ 
مركز الأطفال املعوقن مبنطقة اجلوف، والذي اأقامته 
جمعية الـــرب باجلوف، ومت اإ�شناد اإدارتـــه وت�شغيله اإلى 
اجلمعية، وبلغت طاقتـــه ال�شتيعابية 150 طفاًل وطفلة 

وم�شروفات الت�شغيل نحو مليوين ريال �شنويًا.
وتوا�شلت م�شـــرية التو�شع باإجناز مركـــز امللك �شلمان 
بـــن عبدالعزيـــز بحائـــل، حيـــث مت افتتاحـــه 1428هــــ 
برعايـــة كرميـــة من خـــادم احلرمـــن ال�شريفن امللك 
�شلمـــان بن عبدالعزيز، -وكان اأمـــريًا ملنطقة الريا�س 
حينـــذاك-، وحظي م�شروع ذلـــك املركز مببادرة دعم 
مميـــزة من معايل الدكتور نا�شر بن اإبراهيم الر�شيد، 
والـــذي حتمل كافة تكاليـــف الإن�شـــاء والتجهيز، والتي 
بلغت نحـــو 12 مليون ريال، وبلغت طاقتـــه ال�شتيعابية 
150 طفـــاًل وطفلـــة، وو�شلت م�شروفـــات الت�شغيل اإلى 

ثالثة مالين ريال �شنويًا.
واجتهـــت اجلمعيـــة اإلى جنـــوب اململكة؛ حيـــث اأقامت 
�شرحـــًا خدميًا مميـــزًا يف منطقة ع�شـــري، مت افتتاحه 
عـــام 1434هــــ، واأقيم علـــى م�شاحة ع�شـــرة اآلف مرت 
مربع بتكلفة بلغت 12 مليون ريال، وي�شتوعب 200 طفل 
وطفلـــة، فيمـــا ت�شل م�شروفـــات الت�شغيـــل اإلى خم�شة 
مالين ريـــال �شنويًا. وخالل عـــام كان هناك فرع ثان 
يف اجلنـــوب، وعلى وجـــه التحديد يف منطقـــة الباحة، 
حيث مت الحتفال بافتتاحه يف 1435/1/23هـ. وتكفل 
باإن�شائـــه ال�شيخ علي بن اإبراهيـــم املجدوعي مبا يزيد 
علـــى 15 مليـــون ريـــال، والطاقـــة ال�شتيعابيـــة له 200 
طفل وطفلـــة يوميًا، وبلغـــت م�شروفـــات الت�شغيل نحو 
اأربعـــة مالين ريال �شنويًا. وبالتوازي مع ذلك، ا�شتنت 
اجلمعية �شنـــة ح�شنة تتمثل يف اإي�شـــال اخلدمة، لي�س 
فقـــط اإلى املناطـــق واملدن التي حتتاج اإليهـــا، بل اأي�شا 
اإلـــى الأحياء الأكرث ازدحامًاً، والتـــي تتزايد فيها ن�شبة 
الإعاقة. ويف هذا الإطـــار احتفت اجلمعية بافتتاح اأول 
فروعها يف الأحياء، وهو مركز جنوب الريا�س يف �شهر 
رم�شان 1434هـ، وبلغت م�شاحته نحو ثالثة اآلف مرت، 
وبلغت تكلفتـــه 12 مليون ريـــال، والطاقـــة ال�شتيعابية 
100 طفـــل وطفلة، فيمـــا و�شلت م�شروفـــات الت�شغيل 
اإلى مليوين ريال �شنويًا. وتوجت م�شرية اجلمعية -كما 
ذكرت �شابقًا- قبل اأيام بافتتاح املركز العا�شر )مركز 
حمافظـــة الر�س( الذي تكفـــل باإن�شائه ال�شيخ خالد بن 
عمـــر البلطان مبا ي�شل اإلى نحـــو ع�شرة مالين ريال، 
وطاقتـــه ال�شتيعابيـــة نحـــو 100 طفـــل وطفلـــة يوميًا، 
وتكلفـــة الت�شغيـــل ثالثة مالين ريال �شنويـــًا. وتتوا�شل 
م�شـــرية التميز بتوا�شل اأعمال الإن�شاء يف فروع جديدة 
يف كل مـــن: جازان واحلدود ال�شمالية و�شرق الريا�س، 
يف �شبـــاق مـــع الإعاقـــة، ويف حماولـــة جـــادة لتحجيم 

�شلبياتها على الفرد واملجتمع.
ولعلكـــم تالحظـــون حر�شـــي علـــى الإ�شارة اإلـــى تكلفة 
ت�شغيـــل كل مركز من تلك املراكـــز؛ الأمر الذي يعك�س 
حجم التحـــدي الـــذي تواجهه هذه اجلمعيـــة اخلريية 
الرائدة، والـــذي يتمثل يف توفري ميزانية ت�شغيل �شنوية 
ت�شل اإلى 120 مليـــون ريال، مر�شحة للزيادة. يف وقت 
تقدم خدمات رعاية عالجية وتعليمية وتاأهيلية جمانية 
لأكرث من ثالثة اآلف طفل يوميًا، وتعتمد على تربعات 

اأهل اخلري كم�شدر رئي�س لتمويل ميزانيتها.

وهنـــا يظهر جانب اآخر مهّم من جوانب تفّرد اجلمعية 
وريادتهـــا؛ حيث �شرعـــت مبكرًا يف تبنـــي ا�شرتاتيجية 
للوقف اخلـــريي، وامل�شروعـــات اخلرييـــة ال�شتثمارية 
حتـــت اإ�شـــراف جلنـــة متخ�ش�شـــة حظيـــت برئا�شـــة 
معـــايل وزير ال�شـــوؤون الإ�شالميـــة والأوقـــاف والدعوة 
والإر�شـــاد، وت�شـــم يف ع�شويتهـــا نخبـــة مـــن العلمـــاء 
واأهـــل الخت�شا�س، وجنحت اجلمعية خـــالل اأقل من 
ع�شرة اأعـــوام يف اأن توفر ظهـــريًا داعمًا، ميثل م�شدر 
دخـــل ثابـــت ودائم من ريـــع تلك امل�شروعـــات اخلريية 
ال�شتثماريـــة قفز اإلى نحو 40% مـــن ميزانية اجلمعية 
ال�شنويـــة. و�شاألقـــي يف عجالـــة ال�شـــوء علـــى بع�ـــس 
تلـــك امل�شروعـــات، ومنهـــا: مبنى واحـــة طيبة اخلريي 
ال�شتثمـــاري باملدينـــة املنـــورة، وهـــو عبـــارة عـــن برج 
فندقي مكون من 14 طابقًا، وم�شروع اأم القرى اخلريي 
ال�شتثمـــاري مبكة املكرمة، وعمـــارة �شكنية مكونة من 
�شبعـــة طوابق بحي العزيزيـــة اجلنوبية، وم�شروع واحة 
امل�شيف ال�شتثماري اخلـــريي بالريا�س، وهي موؤجرة 
علـــى �شركة بنـــدة العزيزيـــة املتحدة، وم�شـــروع واحة 
النظيـــم اخلريي ال�شتثماري بالريا�س، وم�شروع واحة 

العزيزية اخلريي ال�شتثماري بالريا�س.
اإ�شافـــة اإلـــى م�شروعـــات وقف تبناها اأهـــل اخلري مثل 
وقف الأمـــري عبداملجيد بن عبدالعزيـــز -رحمه اهلل- 
مبكـــة املكرمـــة، ووقـــف ال�شيـــخ حممـــد �شالـــح حمزة 
�شرييف مبكة املكرمة. ومبوافقة جمل�س الإدارة وجلنتي 
الأوقـــاف وال�شتثمـــار بجمعيـــة الأطفـــال املعوقن، مت 
ال�شـــروع يف الإعـــداد لتنفيذ م�شروع خـــريي ا�شتثماري 
علـــى م�شاحـــة مـــن الأرا�شـــي متتلكها اجلمعيـــة بحي 
الن�شيـــم على طريق الهدا مبكـــة املكرمة، و�شيخ�ش�س 
ريـــع ذلـــك امل�شـــروع لدعـــم ميزانيـــة ت�شغيـــل مراكـــز 
اجلمعية وم�شروعاتها امل�شتقبلية. وي�شم امل�شروع عدة 
وحـــدات، منهـــا: مبنى امللـــك �شلمان بـــن عبدالعزيز، 
ومبنـــى الأمري �شلطـــان بن عبدالعزيـــز -يرحمه اهلل-
، وهما عبـــارة عن برجن �شكنيـــن مكونن من ع�شرة 
اأدوار متكـــررة ودورين ميزانيـــن، وت�شل تكلفتهما اإلى 
120 مليـــون ريال، وم�شـــروع عمالء بنـــده؛ حيث تبنت 
�شركـــة العزيزية بنده تخ�شي�ـــس عائدات برنامج »دع 
الباقي لهم« لإن�شاء م�شروع خريي ا�شتثماري تخ�ش�س 
اإيراداته لدعم ميزانية اجلمعية، وهو عبارة عن مبنى 
جتاري �شكني بتكلفة متوقعة ت�شل اإلى 60 مليون ريال، 
اإلى جانب م�شروع عمالء �شركة الت�شالت ال�شعودية؛ 
حيـــث تبنـــت �شركة الت�شـــالت ال�شعوديـــة تخ�شي�س 
 »sms« عائدات برنامـــج الر�شائل الهاتفية الق�شرية
ل�شالـــح اإن�شـــاء م�شـــروع ا�شتثماري خـــريي عبارة عن 

مبنى �شكني جتاري تبلغ تكلفته 60 مليون ريال.
ويتبقـــى جانـــب مهم من جوانـــب ريادة هـــذه املوؤ�ش�شة 
اخلريية ونبوغها، هو تعاطيها كجمعية وطن مع ق�شية 
الإعاقـــة على اأنها ق�شية اجتماعية اقت�شادية، ت�شتلزم 
ح�شـــد جهود كافة فئات املجتمـــع للت�شدى لها، واأ�شهد 
اأنها خالل ثالثن عامًا قطعت اأ�شواطًا ملمو�شة يف هذا 

ال�شدد، منها يف عجالة:
• اإن�شـــاء اأول مركـــز بحثي متخ�ش�ـــس يف �شوؤون 	

الإعاقة )مركز امللك �شلمان لأبحاث الإعاقة(.
• تنظيـــم اأربعـــة موؤمتـــرات دوليـــة عـــن الإعاقـــة 	

والتاأهيل.
• تبني جائزة دورية متنح يف جمايل:	
• اخلدمة الإن�شانية.	
• جائزة التميز للمعوقن.	
• تبني برنامـــج دمج الطالب والطالبات املعوقن 	

يف مدار�ـــس التعليم العام والنجاح يف دمج اأكرث 
من 250 طفال �شنويًا.

• تبنـــي برنامـــج توظيـــف املعوقـــن واملعوقات يف 	
من�شاآت القطاع اخلا�س بالتعاون مع عدد اجلهات.

• تقـــدمي خدمات رعايـــة �شاملة لأكـــرث من ثالثة 	
اآلف طفل وطفلة �شنويًا.

• اإ�شهـــام اجلمعيـــة يف حتديـــث وثيقـــة املنظمـــة 	
الدولية لالإعاقة والتاأهيل.

• تبني فكـــرة النظام الوطني للمعوقن يف اململكة 	
واإجناز م�شروع النظام.

• تبني م�شابقة الأمـــري �شلطان بن �شلمان حلفظ 	
القـــراآن الكرمي لالأطفال املعوقن، والتي �شارك 
يف فعاليتها على مـــدى 19 دورة اأكرث من 2500 
طفـــل وطفلة مـــن كل مناطق اململكـــة وعدد من 

دول اخلليج العربي.
• تطويـــر منهج متكامل لتعليـــم الأطفال املعوقن 	

بدعم من برنامج اخلليج العربي )اأجفند(.
• الإعاقـــة 	 عـــن  متخ�ش�شـــة  جملـــة  اإ�شـــدار 

)اخلطوة(.
• امل�شاهمـــة يف توفـــري منظومـــة مـــن الت�شهيالت 	

العامـــة  املن�شـــاآت  يف  للمعوقـــن  واخلدمـــات 
واملرافق واملوؤ�ش�شات احلكومية.

• تبني العديد من امل�شروعات والربامج التوعوية 	
الوطنية )جـــرب الكر�شي، اهلل يعطيك خريها، 

عطاء الطالب، توظيف املعوقن(.
• الريادة يف جمال م�شروعات ال�شتثمار اخلريي 	

)الأوقـــاف اخلريية( كم�شـــدر لتمويل ميزانية 
اجلمعية وخدماتها املجانية.

واحلديث يطـــول ويطول عن جمعيـــة الأطفال املعوقن 
اجلمعيـــة العاملية التى اأ�شبـــح الن�شمام اإلى ع�شويتها 
وم�شاندتهـــا مطلبـــًا مـــن كل مواطن ومواطنـــة. ونوّجه 
دعـــوًة مفتوحة اإلى كٍل يف منطقتـــه؛ لتتوا�شل م�شريتها 

يف خدمة وعالج اأبنائنا وبناتنا من الأطفال املعوقن.
واأخـــريًا.. �شكر خا�ـــس ل�شمو رئي�س املجل�ـــس ولأع�شاء 
جمل�س اإدارتها مو�شوًل اإلى اأمينها العام الأ�شتاذ عو�س 

الغامدي وجنوده املجهولن يف كل مناطق الوطن.
�شكـــرًا لأع�شـــاء اجلمعيـــة العمومية من رجـــال اأعمال 
�شاهمـــوا يف تاأ�شي�ـــس مراكزها، ومواطنـــن ي�شاهمون 
بالوقت تطّوعًا؛ من اأجل جمعيتهم، وال�شكر الأخري لكل 
مـــن يتقـــدم الآن لطلب ع�شويتها مببلـــغ �شنوي رمزي؛ 
ليكـــون ا�شمـــه وعطاوؤه اإلـــى جانـــب اآلف الأ�شماء التي 

�شّخرت نف�شها لعمل خريي واإن�شاين.
)خامتة:

 م�ش��تعد اأن اأ�ش��ّحي ب��كل ما اأملك.. بل واأم�ش��ي 
على ي��دي.. من اأجل اأطف��ال جمعية الأطفال 

املعوقني.
�ش��احب ال�شمو امللكي الأمري �ش��لطان بن �شلمان 

ابن عبد العزيز(.
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مستجدات وتقنيات   

أسنان
تعويضية قوية من صدفيات البحر

لمصابي الحوادث وللتجميل 
اأعلن باحثون بريطانيون بـــاأن اأ�صنان م�صنوعة من 
ال�صدفيـــات البحرية التي تلت�صق على ال�صخور قد 
حتوي اأقوى مادة طبيعية اكت�صفها الإن�صان، بل اإنها 

اأقوى من املواد التي �صنعها الإن�صان.
وميكـــن العثـــور علـــى هـــذه ال�صدفيات ب�صـــكل قبة 
وا�صمها »Limpet«، مت�صبثة باأ�صنانها على هذه 
ال�صخـــور، لتحطم الرقـــم القيا�صي الذي عرفت به 
خيوط العناك���ب احلريرية بكونها امل���ادة الطبيعية 

الأقوى �صابقًا. وقال الباحث اأ�صا باربر الذي اأ�صرف 
على الدرا�صة مع فريق من كلية الهند�صة يف جامعة 
بورت�صماوث، ملوقع  cnn اإن الألياف املجهرية التي 
تتكـــون منها اأ�صنان هـــذه ال�صدفيات هي اأدق مبائة 

مرة من �صمك �صعرة واحدة من راأ�س الإن�صان.
وتتكون اأ�صنان ال�صدفيات من مادة اأ�صا�صية ا�صمها 
»جيوثايـــت goethite« والتـــي يزيـــد حجمها يف 
ال�سدف���ة خالل منوه���ا لت�ساعده���ا يف التنقل على 

ال�صخور وتناول الطحالـــب اأثناء تواجدها بتيارات 
املد العايل، كمـــا اأنها تت�صم بالقوة ذاتها مهما تنوع 
حجمهـــا. واأ�صار الباحثـــون يف الدرا�صة التي ن�صرت 
اأنـــه ميكـــن  اإلـــى   »Royal Society« مبجلـــة
ال�صتفـــادة من هذه املـــادة الطبيعية يف ال�صناعات 
الإن�صانيـــة التي تتطلب القوة واخلفـــة، مثل �صناعة 
الإلكرونيـــات وال�صـــرات الواقيـــة مـــن الر�صا�ـــس 

وحتى يف هياكل �صيارات الفورمول واحد.

ك�صفـــت تقنية حديثة يف جمال علم الأجنة عـــن تعزيز فر�س التخ�صيب ال�صطناعي، 
وحتقيـــق حلـــم الأبـــوة والأمومة لـــ�أزواج الذين ل يتمكنـــون من الإجنـــاب.  واأظهرت 

الأرقام اأن واحدًا من بني اأربعة اأزواج يف العامل، يعاين من �صعوبة يف احلمل. 
ويعت���ر التلقيح ال�سطناعي مبثابة عملية لإخ�ساب البوي�سة بوا�سطة احليوان املنوي 
خ���ارج اجل�س���م، وحفظها يف ظ���روف معينة يف املختر. واإذا جنح���ت عملية تخ�سيب 
البوي�س���ة يت���م زراعتها داخل رح���م الأم. ولكن حاليًا، مت تعزيز فر����ص عالج التلقيح 
ال�سطناع���ي من خ���الل تقنية حديثة يف جمال عل���م الأجنة ت�سمى منظ���ار الأجنة اأو 
“اإمريو�سكوب”. ورغم اأن الآلف من حالت التخ�سيب ال�سطناعي ح�سلت خالل 

ال�سنوات املا�سية، اإل اأن مراقبة الأجنة داخل املختر كانت تعتر دائمًا اأمرًا �سعبًا.
ويذك���ر اأن التقنية اجلديدة تتطل���ب اإخراج الأجنة من احلا�سنة وجعلها عر�سة للبيئة 
املحيط���ة ما ي�ستدع���ي الكثري من اجلهد يف مراقبة واختبار الأجن���ة، واحتمال التاأثري 

على فر�س عدم حدوث حمل قابل ل��صتمرار.
وتعت���ر تقنية منظار الأجنة عبارة عن اأداة تتكون من حا�سنة مهياأة باأف�سل الظروف 
واآل���ة ت�سوير م�سغرة للتق���اط جمموعة من ال�سور يف فرتة بني 10 و15 دقيقة، اأو ما 
ي�صمـــى بفيديو الفا�صل الزمني ملراقبة كيفية تطور الأجنة من دون احلاجة اإلى جعلها 

عر�سة للبيئة اخلارجية.
وق���ال املدير الإداري يف مركز الرعاية واخل�سوب���ة الريطاين الدكتور �سيمون في�سل، 
لــــ cnn ( حي���ث مت ولدة الطفل الأول با�ستخ���دام هذه التقنية يف الع���ام 2012، اإن 
“ه���ذا التط���ور يف جمال علم الأجنة يعد الأكرث اإثارة منذ بدء التخ�سيب يف داخل 
املخت���ر،” م�صيفـــًا اأن “املعلومات التـــي قدمتها هذه التقنية �صكلـــت قاعدة يف اتخاذ 
الق���رار الأف�سل يف اختيار الأجنة التي �سيت���م نقلها اإلى رحم املراأة.” وميكن ا�صتبعاد 

الأجنة التي يوجد فيها ت�صوهات يف هذه احلالة.
واأثبت���ت التقنية اجلديدة جناحها لدى الن�ساء الأكر �سن���ًا واأولئك اللواتي يعانني من 

انخفا�ص يف عدد البوي�سات، ف�ساًل عن زيادة ن�سبة احلمل ب�20 يف املائة.
واأ�سارت درا�سة اإ�سبانية موؤخرًا اإلى اأن التقنية احلديثة والتي تعتر ذات كلفة مرتفعة 
ف�صـــً� عن حاجتها اإلى م�صـــادر علمية حتليلية، ميكن اأن ت�صاعـــد يف احتمال حتديد 

جن�س الأجنة بطريقة اأ�صرع من ال�صابق.

»إمبريوسكوب«..
ثورة في  علم األجنة 

لتحقيق حلم األزواج
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اكت�سف الباحثون يف جامعة بن�سلفانيا الأمريكية اأن الهواتف الذكية اأكرث دقة يف 
قيا�ص عدد اخلطوات ب�سكل اأكر من الأجهزة الريا�سية املخ�س�سة.

واأو�سح���وا اأن الأجه���زة الإلكرتوني���ة حتيط بنا م���ن كل اجت���اه، واأن من �سورها 
ال�صلبيـــة جلو�س امل�صتخدمـــني �صاعات طويلة مل�صاهدة التلفزيـــون اأو امل�صاركة يف 
األعـــاب الفيديو، م�صريين اإلى اأنه “توجد هنالك اأجهزة اأخرى ميكنها اأن ت�ساعد 

يف احلفاظ على ال�سحة مثل تلك التي ت�ساعدك يف قيا�ص خطواتك”.
وللح�صول على تلك النتائج قام الباحثون بقيا�س اخلطوات التي ميكن للم�صتخدم 
 ”Fitbit Flex“ :خطوها با�ستخدام هاتف ذكي والتكنولوجيا امللبو�سة، مثل
و”One” و”Zip”، اإل اأن جهـــاز “Nike FuleBand” ك�س���ف ع���ن 
خط���وات اأق���ل بن�سبة زادت عل���ى 20 يف املئة ممـــا متت بالفعـــل، ومل ترد �صركة 

املو�سوع. على  التعليق   CNN �صبكة  طلب  “Nike” على 
واأ�صـــار الباحثـــون يف درا�صتهم اإلى اأنهم ياأملون اأن تعمـــل ال�صركات على حت�صني 
التكنولوجيـــا امل�صتخدمـــة؛ لت�صهـــم يف ت�صجيـــع النا�ـــس على ممار�صـــة التمارين 

الريا�سية واتباع منط حياة �سحي.

لي����ص م���ن ال�سه���ل اأن يفق���د اأي �سخ�ص نظ���ره، اأو اأن 
يول���د بعم���ى الب�س���ر، روج���ر بونتز فقد ب�س���ره خالل 
 retinitis « ف���رتة مراهقته بعد ت�سخي�س���ه مبر�ص
pigmentosa« الوراثي والذي يعمل على اإت�ف 
  cnn سبكية العني، لك���ن اخرتاعًا جديدًا ن�سره موقع�
الإخب���ارى ، ميكن اأن مينحه وغريه من النا�ص الأمل يف 

الإب�صار جمددًا.
ك�م ال�صور: 

1: قـــام علماء بت�صميم جهـــاز »Argus II” والذي 
 retinitis اأ�سخا�س���ًا م�ساب���ني مبر����ص »  �ساع���د 
pigmentosa« يف ا�ستع���ادة ج���زء من نظرهم، 
اجله���از مك���ون من نظارة م���زودة بكام���ريا ميكنها اأن 

تلتقط �صورًا ملا حول امل�صتخدم
2- وتتم زراعة �سريحة اإلكرتونية جراحيًا على �سطح ال�سبكية
3- وتنتق���ل املعلوم���ات املرئية التي تلتقطه���ا الكامريا 
ب�صـــكل ل �صلكـــي اإلـــى ال�صريحة الإلكرونيـــة يف العني، 

حيث تتحول لإ�صارات كهربائية.
4- وه���ذه الإ�س���ارات الكهربائي���ة تعم���ل عل���ى حتفيز 
اخلاليا التي مل يتلفه���ا املر�ص، مما ي�ساعد يف اإر�سال 

�سورة �سوئية اإلى الدماغ من خالل الع�سب املرئي.
5- وج���ر بونتز فق���د ب�سره خالل ف���رتة مراهقته بعد 
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اختراع 
يعيد للمصابين بالعمى 

جزءًا من نظرهم

retinitis pigme - « مبر����ص   ت�سخي�س���ه 
 2014 عام  اجلراحة  لهذه  وخ�سع  الوراث���ي،   »tosa

لي�سبح ثاين �سخ�ص باأمريكا.
 »retinitis pigmentosa  « مر����ص   -6
الوراث���ي يت�سبب بتل���ف اخلاليا امل�ست�سع���رة لل�سوء يف 

�سبكية الع���ني )كما تظهره ال�س���ورة على اليمني لعني 
م�سابة باملر�ص، مقارنة مع عني �سليمة على الي�سار(

7- وت���دوم اجلراحة اأربع �ساع���ات، لكن ميكن اأن متر 
عدة اأ�سابيع قبل تفعيل اجلهاز واأن يتمكن املري�ص من 

ا�ستعاد جزء من روؤيته.

الهواتف الذكية أكثر دقًة في قياس عدد الخطوات
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وال  االجتماع��ي،  التوا�ص��ل  مواق��ع  انت�ص��ار  ظ��ل  يف 

�ص��يما )توي��ر( و)في�ص��بوك(، ب��ن قط��اع عري���ض 

م��ن اأف��راد املجتم��ع، وعل��ى م�ص��احة كب��رة ت�ص��غلها 

تقريب��ًا كل الفئ��ات، من خمتل��ف االأعمار وال�ص��رائح 

االجتماعية؛ بادرت الكثر من اجلمعيات واملوؤ�ص�صات 

اخلرية واالإن�ص��انية اإلى اال�صتفادة من هذه املن�صات 

االفرا�صية للتوا�ص��ل مع الفئات امل�صتهدفة واإي�صال 

ر�ص��ائلها واأهدافه��ا، ولك��ن بع���ض اجلمعي��ات حت��اول 

ا�ص��تغالل ه��ذه املظل��ة العنكبوتي��ة كم�ص��در لتلق��ي 

التربعات والهب��ات، ولي�ض كو�ص��يلة للتوعية وزيادة 

الوعي بق�صية االإعاقة اأو احلث على العمل التطوعي 

والتعاون والتكافل االجتماعي!

الجمعيات الخيرية ومواقع التواصل االجتماعي بين:

االستغالل 
واالستفادة؟!

الإعــام  كلية  عميد  الرفاعي  عبداهلل  الدكتور  يقول 
والت�سال بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سامية: 
ويجب  موجود،  واقع  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  »اإن 
على اجلمعيات الهتمام بهذه الو�سائل؛ لأن اأي جمعية 
اإذا اأرادت التوا�سل مع اجلماهري؛ فاإن الو�سيلة الأن�سب 

هي هذه املواقع«. 
رئي�س  املحيا  عبداهلل  بن  م�ساعد  الدكتور  يرى  بينما 
الإعـــام  والفيلم بكلية  والتلفزيون  الإذاعــــة  ق�سم 
اأن »ال�ستفادة احلقيقية  والت�سال يف جامعة الإمام، 
اإدراك  مدى  على  الأ�سا�س  يف  يتوقف  املواقع  هذه  من 
للتوعية  كو�سيلة  لأهميتها  اجلمعيات  يف  القائمني 

والتعريف«.
الناجم  عبدالعزيز  بن  خالد  الأ�ستاذ  يقول  حني  يف 
املكفوفني  بجمعية  والإعــام   العامة  العاقات  مدير 
اخلريية مبنطقة الريا�س )كفيف(: »اإذا كانت هناك 
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اإيجابية ملواقع التوا�سل الجتماعي على  عنا�سر 
اجلمعيات فاإن لها اأي�سًا عنا�سر �سلبية عديدة«.

املدير  ح�سنني  �سالح  الأ�ستاذ  يبني  الإطــار  هذا  ويف 
التنفيذي للتوا�سل املوؤ�س�سي يف �سركة »زين ال�سعودية« 
لــاتــ�ــســالت، اأن »تــ�ــســابــق اجلــمــعــيــات اخلــرييــة يف 
ا�ستخدام و�سائل التوا�سل الجتماعي يجب اأن يتم بعد 
تلك  جمهور  مع  التعاطي  لأ�سلوب  م�ستفي�سة  درا�سة 

الو�سائل«. 
ن�ستعر�سها  الجتاهات  ومتنوعة  متعددة  اأخرى  واآراء 
بكل مو�سوعية وحيادية يف حماولة لإثارة النقا�س حول 

م�ستجدات التوا�سل بني اجلمعيات واجلمهور.
االإيجابية وال�صلبية

يرى اأوًل الدكتور عبداهلل الرفاعي عميد كلية الإعام 
والت�سال بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سامية، 
اأنه »ل بد من اأن نقرر حقيقة اأن اجلمهور يعتمد بن�سبة 
وبالتحديد  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على  كبرية 

 30 – العمرية من 18  الفئة 
وهـــذه اأكـــر �ــســريــحــة، ومــن 
التوا�سل  و�سائل  ا�ستخدام  اأن  نعرف  احلقيقة  هــذه 
يف  �سواء  واخلــدمــات،  امل�ساريع  لت�سويق  الجتماعي 
جمال العاقات العامة اأو غريه من املجالت، تفر�سه 
بهذه  الهتمام  اجلمعيات  على  ويجب  احلقائق،  هذه 
الو�سائل؛ لأنها اإذا اأرادت التوا�سل مع اجلماهري فاإنها 
ال�سعي  »هــذا  اأن  مــوؤكــدا  الو�سائل«،  هــذه  على  تعتمد 
حممود ومطلوب وجهد مميز، ويف احلقيقة نتمنى اأن 
تعامل  اأن  اأثبتت  الدرا�سات  لأن  اأكرث؛  اهتمامًا  يعطى 
وجتاوب اجلمهور عن طريق التوا�سل الجتماعي اأكر 
هذا  على  نوؤكد  لذلك  التقليدية؛  الإعــام  و�سائل  من 

اجلهد وندعمه«.
»قطاع  اأن  اإلـــى  الــرفــاعــي  عــبــداهلل  الــدكــتــور  وي�سري 
و�سائل  ي�ستخدم  اأ�سبح  الأعــمــال  ورجـــال  الأعــمــال 
والت�سويق  الرتويج  عمليات  يف  الجتماعي  التوا�سل 

اجلمعية  مــبــادرة  ــاإن  ف لذلك  العامة؛  العاقات  ويف 
با�ستخدام هذه الو�سائل، وخ�سو�سًا ا�ستخدام تويرت، 
اأي�سًا  لكن  للجمعية.  وحت�سب  متقدمة،  مرحلة  هــو 
و�سائل التوا�سل الجتماعي تتطور وتتجدد ب�سكل كبري، 
ونطوره،  عليه  نحافظ  اأن  ولبد  حممود،  التميز  وهذا 

واأي�سًا النظر اإلى الو�سائل الجتماعية الأخرى«.
»اإن  بقوله:  كامه  الرفاعي  عبداهلل  الدكتور  ويختتم 
الأ�سل يف و�سائل التوا�سل الجتماعي اأنها غري �سلبية 
ملواقع  اجلمعيات  ا�ستخدام  يف  وامل�سكلة  ال�ستخدام، 
ومعرفة؛  وعي  دون  يكون  ان  هو  الجتماعي  التوا�سل 
معدومة  اأو  حمدودة  ال�سلبية  الإ�سكالت  �ستكون  فهنا 
ب�سكل كبري. واأرى اأن طبيعة العمل اخلريي تختلف نوعًا 
وجود  اأن�سار  من  ول�ست  اخلريية،  الأعمال  بقية  عن 
جوانب �سلبية يف ا�ستخدام الو�سائل ما دام ال�ستخدام 
دقيقة  ومتابعة  ومهارة  واإدراك  ووعــي  معرفة  بوجود 

فتكون اجلوانب الإيجابية اأكرث من ال�سلبية«.
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اال�صتثمار املتاأخر
ــور مــ�ــســاعــد بــن عــبــداهلل  ــت ــدك ــقــول ال ومـــن جــانــبــه ي
بكلية  والفيلم  والتلفزيون  الإذاعــة  ق�سم  رئي�س  املحيا 
�سعود  بن  الإمام حممد  والت�سال يف جامعة  الإعام 
ب�سكل  اخلريية  اجلمعيات  اأن  »احلقيقة  الإ�سامية: 
عـــام يــبــدو اأنــهــا حلــقــت بــالــركــب مــتــاأخــرًا يف جمــال 
وال�ستفادة  الجتماعي،  التوا�سل  مــواقــع  ا�ستثمار 
منها، ويبدو اأن امل�سكلة بالفعل يف اإدراك هوؤلء لأهمية 
واأتــوقــع  الجتماعية،  ال�سبكات  هــذه  اأو  املــواقــع  هــذه 
املواقع  هــذه  اأهمية  اأدركـــوا  كلما  فيها  امل�سوؤولني  اأن 
الكثري؛  ال�سيء  منها  يجنوا  اأن  ا�ستطاعوا  الجتماعية 
هي  تقريبًا  الجتماعية  ال�سبكات  اأ�سبحت  فاليوم 
النا�س،  من  كثري  اإلى  املعلومة  لتو�سيل  الت�سال  جهة 
اجلمهور،  من  كبري  قطاع  باهتمام  حتظى  واأ�سبحت 
يف �سوء انح�سار ما ن�سميه بال�سحافة املطبوعة، ويف 
�سوء ا�ستخدام بع�س و�سائل الإعام الأخرى؛ وبالتايل 
على اجلمعيات اأن تخطط ب�سكل ايجابي؛ حتى ت�ستثمر 

هذه الو�سائل باأف�سل م�ستوى«.
وي�سيف الدكتور م�ساعد املحيا اأن »مبادرة اجلمعيات 
اإلى  تهدف  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  ا�ستثمار  يف 
�سوتها  واإي�سال  عنها،  اإيجابية  ذهنية  �سورة  �سناعة 
باأن�سطتها  والتعريف  املترعني،  على  والثناء  للجميع، 
وبراجمها املقدمة للجمهور امل�ستهدف؛ فذلك ي�ساهم 
واأعتقد  كبرية.  ب�سورة  وجناحها  براجمها  تفعيل  يف 
وكيفية  وال�سياغة  الأ�سلوب  على  تتوقف  امل�ساألة  اأن 
الطرح، واأنه ينبغي بالفعل اأن تهتم اجلمعيات بتقدمي 
م�سروعاتها عر تويرت اأو في�سبوك اأو مقاطع تعر�سها 

الطريق األسرع للوصول 
إلى مختلف شرائح 

المجتمع بالنسبة إلى 
الجمعيات الخيرية وغيرها

يجب الحذر ممن يستغلون 
أسماء المنشأة، ألغراض تنحاز 
عن هدفها السامي، وترمي 

بها في زوايا االتهام«.

ال�سورة  لنقل  املهمة  الأمــور  من  فهذا  اليوتيوب؛  على 
اأكرث جدوى من ق�سر الأمر على  اإلى اجلمهور ب�سكل 

الدعوة اإلى الترع«.
وحول اأهمية وجود اجلمعيات اخلريية من خال مواقع 

التوا�سل الجتماعي باعتبارها و�سائل مهمة م�ستحدثة 
املحيا  الدكتور  فــاإن  امل�ستجد،  التقني  التطور  ظل  يف 
للجمعيات؛  مثًا  الترع  عن  النا�س  يحجم  اأن  يخ�سى 
وبالتايل  �سكليات؛  على  اأموالها  تنفق  باأنها  ل�سعورهم 
واأ�ساف:  ما،  ب�سورة  �سلبيًا  انطباعًا  ُتعطي  اأن  ميكن 
»عمومًا، ل �سك اأن ا�ستخدام اأي جمعية ملواقع التوا�سل 
يعرف  الــذي  مثل  �سي�سرها  �سلبي  ب�سكل  الجتماعي 
امل�سرفون  اأن يكون  نف�سه بطريقة خاطئة؛ لذلك يجب 
على  املــقــدرة  لديهم  اأ�سخا�سًا  الــو�ــســائــل  هــذه  على 

التوا�سل مع اجلمهور«.
جمع التربعات

ــد  ـــن اأحــم ــد ب ــه يـــقـــول الـــدكـــتـــور حمــم ــت ومــــن نــاحــي
الإلكرتوين  والن�سر  ال�سحافة  ق�سم  الأ�سمري رئي�س 
بن  الإمــام حممد  والت�سال يف جامعة  الإعــام  بكلية 
�سعود الإ�سامية: »اإن مواقع التوا�سل الجتماعي ذات 
اأهمية وا�سحة يف �سرعة ن�سر الأنباء واأخبار الن�ساطات 
هذه  على  اجلمهور  اإقــبــال  اإلــى  ونــظــرًا  الجتماعية. 
جتاهلها  عدم  اخلريية  باجلمعيات  يجدر  فاإنه  املواقع 
اإلى  والو�سول  النت�سار  يف  اإمكاناتها  من  وال�ستفادة 
تتنا�سب  باأ�ساليب  بــاأول  اأوًل  الأخبار  وتقدمي  املتلقني 
يف  مفيدة  اأنــهــا  واأعتقد  املــواقــع.  هــذه  مت�سفحي  مــع 
هذه  بــاأن  اجلمهور  واإقناع  اجلمعيات  ن�ساطات  �سرح 
عر�س  موا�سلة  بعد  ترعات  اإلــى  حتتاج  الن�ساطات 
هذه  على  يعول  ل  ولكن  للجمهور،  بــاأول  اأوًل  البيانات 
املتلقي  لدى  تثري  رمبا  بل  الترعات،  جمع  يف  املواقع 
الن�سب  لر�سائل  �سماعه  ظــل  يف  احلــذر  مــن  املــزيــد 

والحتيال والتحذير امل�ستمر منها«.
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اجلمعيات  »اإقبال  اأن  الأ�سمري  حممد  الدكتور  ويرى 
قــد يـــوؤدي اإلـــى اإحــجــام اأهـــل اخلـــري، وقــد يـــوؤدي اإلــى 
مع  الثقة  ج�سور  بناء  اأوًل  ينبغي  لذلك  عك�سية؛  نتائج 
اأين  اإلــى  الطمئنان  اإلــى  بحاجة  فالنا�س  اجلمهور؛ 
وجود  اأن  اأرى  فاإنني  عمومًا  ولكن  اأموالهم،  تذهب 
اجلمعيات من خالها ومتابعة هذه التقنية مهم جدًا 

مواكبة مل�ستجدات الع�سر«.
مواقع  »اإن  قائًا:  كامه  الأ�سمري  الدكتور  ويختتم 
التوا�سل الجتماعي كاأداة م�ستحدثة ت�سهم يف تعزيز 
الأخــرى  القطاعات  اأو  املجتمع  اأفــراد  بني  العاقات 
من  اإيجابياتها  لها  اأن  املــوؤكــد  ومــن  ببع�س،  بع�سها 
و�سرعة  الع�سر،  هذا  يف  عليها  اجلمهور  اإقبال  حيث 
�سلبياتها  واأما  �سالح اجلمعيات.  وذلك يف  انت�سارها، 
يف  يجد  وقد  ر�سالتها،  لرتابة  اجلمهور  يرف�سها  فقد 
وهناك  اأقاويل هنا  �سكوكه من  يثري  ما  مواقع مغايرة 

حول هذه اجلمعية اأو تلك«. 
التناف�ض والتفوق

 بينما يرى الأ�ستاذ خالد بن عبدالعزيز الناجم مدير 
العامة والإعام بجمعية املكفوفني اخلريية  العاقات 
التوا�سل  »مــواقــع  اأن  )كــفــيــف(،  الــريــا�ــس  مبنطقة 
ويف  الإعــام،  و�سائل  يف  نوعية  نقلة  متثل  الجتماعي 
�سناعة الر�سالة الإعامية. وباتت مناف�سًا بل متفوقًا 
حيث  اجلماهريي،  الإعـــام  و�سائل  من  الكثري  على 
وتتيح  معًا،  واملتحركة  الثابتة  وال�سورة  الكلمة  جتمع 
بها؛  �سلبيًا، مع ما يطرح  اأو  اإيجابيًا  التفاعل،  للجميع 
يزداد  معها  والتفاعل  التعامل  على  الإقبال  جعل  مما 
ال�سركات  بالكثري من  الذي حدا  الأمر  يوم؛  بعد  يومًا 

على الجمعية الخيرية 
االستفادة من مواقع 

التواصل االجتماعي المختلفة 
في التعريف برسالتها

إن وسائل التواصل 
االجتماعي واقع موجود، 

ويجب على الجمعيات 
االهتمام بهذه الوسائل

والت�سويق  بها  التعريف  يف  املواقع  تلك  ا�ستثمار  اإلــى 
ملنتجاتها؛ لذلك فاإن على اجلمعية اخلريية ال�ستفادة 
التعريف  يف  املختلفة  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  من 
بر�سالتها وما تقدمه من برامج وخدمات ملت�سفيديها، 
يتوافق  متجدد  اإعامي  حمتوى  �سناعة  اإلــى  وال�سعي 
حر�س  اإن  موقع.  لكل  الت�سالية  الر�سالة  �سمات  مع 

عر  جمهورها  على  تطل  اأن  على  اخلريية  اجلمعية 
يوفر  الجتماعي  التوا�سل  من�سات  من  من�سة  كل 
اأكر  اإلى  عليها الكثري من الوقت واجلهد يف الو�سول 
مع  املتعاملني  اأن  خ�سو�سًا  النا�س،  من  ممكن  عــدد 
ال�سرائح  خمتلف  ميثلون  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 

الجتماعية«.
التوا�سل  »مواقع  اأن  الناجم  خالد  الأ�ستاذ  ويو�سح   
لإي�سال  جمعية  لأي  خ�سبة  اأر�سًا  توفر  الجتماعي 
ولكن  مل�سروعاتها،  والت�سويق  الــتــوعــويــة،  ر�سالتها 
يوؤثر  قد  الترعات  جمع  يف  املواقع  لتلك  ا�ستغالها 
�سلبًا يف م�سداقيتها لدى املتلقي، خ�سو�سًا اأن هناك 
من يقوم بجمع الترعات با�سم العمل اخلريي خلدمة 
اأهداف ل متت اإلى العمل اخلريي ب�سلة. كما اأن هناك 
قنوات م�سرحًا بها جلمع الترعات ت�سمن امل�سداقية 
املن�ساأة اخلريية. لكن هذا  للمترع، وت�سبط عائدات 
لتحقيق  و�سيلة  هو  اخلريية  للجمعية  املال  اأن  ينفي  ل 

اأهدافها.
ولكن حر�سها على جمع الترعات دون تقدمي م�ساريع 
اإليه ترعه قد  �سيوؤول  الذي  املاآل  املترع على  تطمئن 
يوؤدي اإلى اإحجام الكثريين عن تقدمي الترعات لها، اأو 
على الأقل تقليل ن�سبة ما يترعون به. ولو كان حر�س 
التوا�سل  مواقع  عر  الترعات  جمع  على  اجلمعية 
الجتماعي، على ح�ساب اهتمامها بالتوعية من خال 
تلك املواقع؛ فاإن ذلك �سيثري حولها الكثري من عامات 
ح�سن  افــرتا�ــس  مــع  وحتى  املتلقي،  لــدى  ال�ستفهام 
رحب  ف�ساء  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  فــاإن  نيتها؛ 
من  متفاوت  وجمهورها  والأكاذيب،  ال�سائعات  لن�سر 

العامة اإلى النخبة«.
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حمتوى اإعالمي 
مدير  الناجم  عبدالعزيز  بن  خالد  الأ�ستاذ  وي�سيف 
املكفوفني اخلريية  والإعام بجمعية  العامة  العاقات 
اخلريية  »اجلمعية  اأن  )كفيف(،  الريا�س  مبنطقة 
التعريف  الجتماعي  التوا�سل  مــواقــع  عــر  ميكنها 
يف  دورهــا  ـــراز  واإب م�ساريعها،  وت�سويق  باإجنازاتها، 
�سواء  لدعمها،  مبا�سرة  غري  دعوة  يعد  مما  املجتمع؛ 
املعوقني  الأطفال  واإن حر�س جمعية  اأو اجلهد.  باملال 
على التواجد عر مواقع التوا�سل الجتماعي يدل على 
وعيها ب�سرورة مواكبة التقنية احلديثة وحر�سها على 
الكثري من جمعياتنا  اأن  اإل  توظيفها خلدمة ر�سالتها. 
التوا�سل  ملواقع  الفاعل  التوظيف  اإلــى  بعد  ت�سل  مل 
بتلك  ح�سابات  لديها  لي�س  مــن  فمنها  الجتماعي؛ 
املواقع، ومنها من لديها ح�سابات لكن ما ين�سر بها ل 
يتوافق مع �صروط الر�صالة االت�صالية لكل موقع. وقليل 
اإعامي  حمتوى  �سناعة  على  يحر�س  اجلمعيات  من 
التوا�سل  مواقع  عر  جمهوره  مع  به  يتوا�سل  متجدد 

الجتماعي«.
التوا�سل  مواقع  »اإن  قائًا:  كامه  الناجم  وي�ستكمل 
الجتماعي تتيح، على تنوعها، م�ساحة تفاعلية للجمعية 
وت�سوق  اأخبارها،  من  تريد  ما  عرها  تن�سر  اخلريية 
وال�سورة  الن�س  مل�سروعاتها، عر حمتوى يجتمع فيه 
واجلــهــد،  الــوقــت  لها  تــوفــر  كما  واملــتــحــركــة.  الثابتة 
عري�س  نطاق  اإلى  �سوتها  لي�سل  امل�سافات؛  وتخت�سر 
خارجه.  اأو  عملها  حميط  داخــل  �سواء  اجلمهور،  من 
من  اجلمعيات  الجتماعي  التوا�سل  من�سات  ومتكن 
ن�سر تفا�سيل م�سروعاتها املدعومة، وما مت يف كل منها 
ب�سكل دوري؛ مما ي�سكل نوعًا من التحفيز للداعمني، 

وي�سعرهم باهتمام اجلمعية بالتنويه بدعمهم«.
وي�سيف: »ومع كل ما توفره مواقع التوا�سل الجتماعي 
عنا�سر  هناك  فــاإن  اإيجابية،  عنا�سر  من  للجمعية 
مواقع  مع  تعاملها  اجلمعية يف  على  تنعك�س  قد  �سلبية 

التوا�سل، لعل اأهمها: الرتكيز على جمع الترعات على 
مع  ال�سريع  التفاعل  عدم  التوعوية،  الر�سالة  ح�ساب 
اجلمهور بالإجابة عن اأ�سئلتهم، وتزويدهم مبا يريدون 
على  اجلمعية  واعتماد  اجلمعية،  عن  معلومات  من 
الجتماعية،  ح�ساباتها  لإدارة  موؤهلني  غري  اأ�سخا�س 
مع اكتفاء اجلمعية بالتواجد على موقع واحد اأو اثنني 
املواقع  واإهمال  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  من  فقط 
الأخرى، وكذلك عدم منا�سبة املحتوى الت�سايل الذي 
الر�سالة  طبيعة  مع  املواقع  تلك  عر  اجلمعية  تطرحه 

الت�سالية لكل موقع«.
االإقبال املتزايد

النا�سري  حممد  اإبراهيم  الأ�ستاذ  يوؤكد  جانبه  ومن 
اجلزيرة  الإعام اجلديد مبوؤ�س�سة  وحدة  مدير  نائب 
التوا�سل  »مــواقــع  اأن  والن�سر  والطباعة  لل�سحافة 
عليها  املتزايد  الإقبال  ظل  يف  كرى  اأهمية  اكت�سبت 
واأ�سبحت  الأعمار،  خمتلف  من  امل�ستخدمني  قبل  من 
ـــرع لــلــو�ــســول اإلــــى خمــتــلــف �ــســرائــح  ـــس ــطــريــق الأ� ال
من  وغريها  اخلريية  اجلمعيات  اإلى  بالن�سبة  املجتمع 
القطاعات، كما اأ�سهمت ب�سكل كبري يف خدمة اأهدافها 
وعر�س ن�ساطاتها واإي�سال �سوتها اإلى املجتمع«، م�سريًا 
اإلى اأنه »�سعي م�سروع، لكن يجب اأن يقنن ويعتمد على 
هذه  لدعم  ودفعهم  النا�س  حلث  مبا�سرة  غري  طــرق 
وق�س�س  ومــواقــف  وم�ساهد  ر�سائل  عر  اجلمعيات 

ت�ستحوذ على اهتمامهم وتدفعهم اإلى التفاعل«.
ال�ستفادة من هذه  لإقبال اجلمعيات على  روؤيته  وعن 
املواقع بطريقة �سلبية؛ الأمر الذي قد يوؤدي اإلى اإحجام 
ل�سعورهم  معها؛  التوا�سل  على  اخلري  واأهل  املترعني 
باأنها حتاول ا�ستغال جماهريية املواقع جلمع الأموال 
النا�سري:  اإبراهيم  الأ�ستاذ  يقول  التوعية،  من  اأكرث 
ت�سل  ذكية  طرقًا  اجلمعيات  هــذه  ا�ستخدمت  »اإذا 
الأهداف  يخدم  �سليم مبا  ب�سكل  الر�سالة  من خالها 
اإيجابي واأثر بالغ.  والتوجهات فاإنه �سيكون لها مردود 

فعندما  الع�سوائية؛  يف  تكمن  الإ�سكالية  دائما  لكن 
املادي  اجلانب  ويطغى  بع�سوائية،  معها  التعامل  يتم 
عملية  يف  �ستت�سبب  �سك-  -با  فاإنها  الإن�ساين؛  على 

الإحجام«.
اجلمعيات  وجــود  اأهمية  النا�سري  الأ�ــســتــاذ  ويــوؤكــد 
اخلــرييــة مــن خـــال مــواقــع الــتــوا�ــســل الجــتــمــاعــي 
التطور  ظل  يف  م�ستحدثة  مهمة  »و�سائل  باعتبارها 
كحال  اخلــرييــة  اجلمعيات  ــال  وح امل�ستجد.  التقني 
املــوؤ�ــســ�ــســات الأخـــــرى يف الـــدولـــة الــتــي واكــبــت هــذه 
التقنيات واأ�سبح لها ح�سور لفت، وقد حتظى بتفاعل 
منهم  لقربها  املواقع  هذه  م�ستخدمي  وت�سجيع  وتاأييد 
و�سعورهم باأهمية دعمها وامل�ساركة يف ن�سر ر�سالتها«.

التوا�سل  ملواقع  وال�سلبية  الإيجابية  اجلــوانــب  وعــن 
وعلى  اإجــمــاًل،  اخلريية،  اجلمعيات  على  الجتماعي 
اأو  الــداعــمــني  �ــســواء  امل�ستهدفة،  الفئات  مــع  دورهـــا 
حممد  اإبــراهــيــم  الأ�ــســتــاذ  يــرى  للخدمة،  املحتاجني 
النا�سري نائب مدير وحدة الإعام اجلديد مبوؤ�س�سة 
هذه  يف  لي�ست  »الإ�سكالية  اأن  ال�سحفية  اجلــزيــرة 
وتقدمي  التوا�سل  اإلــى  تهدف  التي  والتقنيات  املواقع 
تكمن  الإ�سكالية  لكن  ومبا�سر،  �سريع  ب�سكل  املعلومة 
يف كيفية ا�ستخدامها والتعاطي معها وطغيان اجلوانب 
الهتمامات،  على  و�سيطرتها  اأهمية،  والأقل  ال�سلبية، 
ويحول  عملها  ويعوق  اجلهات  كل  منه  تعاين  ما  وهذا 

دون اإي�سال �سوتها ور�سالتها اإلى املجتمع«.
احل�صور املوؤثر

ومن جهة اأخرى قال الكاتب ال�سحفي اأجمد املنيف: 
مواقع  اأهمية  عــن  للحديث  م�ساحة  هناك  يعد  »مل 
كافة  على  املــوؤثــر  فح�سورها  الجتماعي؛  التوا�سل 
العملية  اإلــيــهــا يف  مـــدى احلــاجــة  يــرهــن  الأ�ــســعــدة 
يعتر  اأنواعها،  مبختلف  املنظمات،  وككل  الت�سالية. 
وجود اجلمعيات اخلريية، عر هذه املن�سات، �سرورة 
لعتبارات  وذلــك  اخليار،  خط  جتــاوز  اأن  بعد  ملحة، 
وال�سريع،  الوا�سع  النت�سار  هرمها  على  يقف  كثرية، 
بالن�سبة  الأهـــم  الأمـــر  وهــو  الــتــوا�ــســل،  تكلفة  وقــلــة 
بجمع  تقوم  اأن  يهمها  التي  اخلريية  اجلمعيات  اإلــى 
اأن  اإلى  م�سريا  ال�سرائح«،  كافة  وخماطبة  الترعات، 
»كل �سيء يف هذا العامل حمال اأوجه، به طرفا نقي�س، 
خري و�سر، واأمر »جمع الترعات« لي�س مبناأى عن ذلك؛ 
نظرًا اإلى وجود العديد ممن وظفوا مثل هذه احل�سود 
الإن�سانية ملواقف �سخ�سية، واأغرا�س �سيا�سية، وحتى 
من  كثري  لــدى  الثقة  اأفــقــد  ممــا  اإرهــابــيــة؛  منظمات 
حتد  قوانني  �سن  اإلى  باحلكومات  ودفع  امل�ستخدمني، 
من هذه الظواهر، وهذا ما يجب اأن تتيقنه اجلمعيات، 
اأن تكون ر�سالتها وا�سحة ومميزة، بعيدة  وتعمل على 
وهو  ولكن،  الطماأنينة.  على  وتبعث  ال�سك،  وحول  عن 
املن�ساأة،  اأ�سماء  ي�ستغلون  ممن  احلــذر  يجب  الأهــم، 
يف  بها  وترمي  ال�سامي،  هدفها  عن  تنحاز  لأغرا�س 

زوايا التهام«.
املعوقني  الأطــفــال  جمعية  مــبــادرة  ــى  اإل بالن�سبة  اأمــا 
بخ�سو�س برناجمها )تغريدة اخلري(، فريى الأ�ستاذ 
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اأجمد املنيف اأنها »خطوة ذكية ومهنية تنم عن التطور 
خماطبة  اآلية  يف  والتجديد  الت�سالية،  العملية  يف 
بعيدًا  جماًل،  الأكــرث  الطرائق  عن  والبحث  النا�س، 
وهذا  فجة،  فعل  بــردود  تقابل  قد  التي  التقليدية  عن 
التطور  احلقول؛  كل  يف  الت�سالية،  العملية  ديدن  هو 

والتغيري، ومواكبة امل�ستجدات«.
احلكومي واخلا�ض

�سماأت:  �سركة  م�سوؤول  الر�سيد  �سامي  الأ�ستاذ   ويقول 
مفتوحة  بيئة  متثل  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  »اإن 
اأتاحت خطوط توا�صل �صريعة وفعالة بني عموم اأفراد 
وهذا  واخلا�سة،  منها  احلكومية  واملوؤ�س�سات  املجتمع 
بني  العري�سة  العاقة  ل�ستثمار  ذهبية  فر�سة  �سّكل 
واأهدافهم  النا�س واملوؤ�س�سات يف حتقيق روؤاهم  عموم 
من خال ا�ستطاع ومعرفة اآراء اجلمهور وال�سارع عن 
كثب وتوظيفها لت�سويق منجزاتها واأعمالها بني عموم 

النا�س واملهتمني«.
ر�سمية  اجلمعية  كــانــت  حــال  يف  بــاأ�ــس  »ل  اأنـــه  واأكـــد 
بطريقة  العمل  هــذا  يتم  اأن  �سريطة  لها،  ومرخ�سًا 
قنوات  وعر  م�ستخدم  لأي  اإزعاجًا  متثل  ل  احرتافية 
الدعم  طلب  يكون  اأن  بال�سرورة  ولي�س  اآمــنــة.  دفــع 
اإمنـــا بن�سر وتــرويــج  والــتــرعــات بــ�ــســورة مــبــا�ــســرة، 
واأخبارها؛  اأعمالها  واآخر  م�ساريع واإجنازات اجلمعية 
اخلري  واأهــل  للنا�س  حتفيزًا  ذاتــه  حد  يف  ميثل  فهذا 

لدعم مثل هذه امل�ساريع«.
هذه  مــن  ال�ــســتــفــادة  على  اجلمعيات  ــال  ــب اإق وحـــول 
اإلــى  يـــوؤدي  قــد  الــذي  الأمـــر  �سلبية؛  بطريقة  املــواقــع 
معها؛  التوا�سل  على  اخلــري  واأهــل  املترعني  اإحجام 
املواقع  جماهريية  ا�ستغال  حتــاول  باأنها  ل�سعورهم 
�سامي  الأ�ستاذ  يقول  التوعية،  اأكرث من  الأموال  جلمع 
على  اإقبالها  اأن  اأرى  �سخ�سيًا  »بالعك�س،  الر�سيد: 
مواقع التوا�سل الجتماعي حمفز لأهل اخلري يف حال 
ذكي،  ب�سكل  التوا�سل  قنوات  اجلمعيات  ا�ستثمرت 
لأي  الترعات  ويقدموا  يدعموا  لــن  النا�س  وعــمــوم 
واأعلن حاجته  اأنه طلب  اأو مركز خريي ملجرد  جمعية 
اأن  يــرون  ملن  ترعاتهم  �سيقدمون  اإمنــا  الدعم.  اإلــى 
خريية  وا�ستثمارات  م�ساريع  ي�سنع  له  والدعم  الترع 
»اجلمعيات  اأن  مو�سحًا  الواقع«،  اأر�ــس  على  ملمو�سة 
تنظيمها  ال�سركة يف  ُتعامل معاملة  اأن  ينبغي  اخلريية 
ودميومة  فعالية  لت�سمن  م�ساريعها؛  وت�سويق  واإدارة 
يف  ي�ستحدث  ما  كل  من  ال�ستفادة  ذلك  ومن  العمل، 
جمال التقنية وو�سائل التوا�سل كال�سبكات الجتماعية 

لتحقيق اأهدافها«.
املعوقني  الأطــفــال  جمعية  مــبــادرة  الــى  بالن�سبة  امــا 
بــاإطــاق بــرنــامــج )تــغــريــدة اخلـــري( على )تــويــرت(؛ 
من  امل�ساهري  اأ�سماء  ومواقع  �سفحات  من  لا�ستفادة 
الثقافية  املــجــالت  خمتلف  يف  العامة  ال�سخ�سيات 
بر�سالتها  الــتــعــريــف  بــهــدف  والــريــا�ــســيــة  والــفــنــيــة 
واأي�سًا  واملعوقني،  الإعاقة  بق�سية  والتوعية  الإن�سانية، 
هذه  على  ــات  الإعــان عــوائــد  مــن  بن�سبة  ال�ستفادة 

خّاقة،  مــبــادرة  »اإنــهــا  الر�سيد:  يقول  ال�سفحات، 
وت�سكر عليها، وينبغي اأن حتذو كل اجلمعيات اخلريية 
دعم  لت�سمن  جديدة  متويل  فر�سة  خلق  يف  حذوها 
اأن  اإلــى  م�سريًا  اأهــدافــهــا«،  اإلــى  والو�سول  م�ساريعها 
منها  يجعل  �سحيح  ب�سكل  الت�سال  مواقع  »ا�ستغال 
قناة توا�سل فعالة مع اجلمهور تخت�سر على املترع اأو 
املهتم الت�سال اأو زيارة اجلمعية، واإطاعهم على اآخر 
فتتمثل  �سلبياتها  اأما  بــاأول.  اأوًل  والإجنــازات  الأخبار 
التوا�سل  قنوات  �سمنه  ومن  الإعــام عمومًا،  كون  يف 
الجتماعي، �ساحًا ذا حدين، وقد تنعك�س �سلبًا على 
اجلمعية واملنظمة اإذا مل حت�سن ا�ستغالها، خ�سو�سًا 

مع وجود مرت�سدين واأعداء لكل كيان ناجح«.
ا�صتغالل من�صات

واأكد �سالح ح�سنني املدير التنفيذي للتوا�سل املوؤ�س�سي 
الجتماعي  التوا�سل  »قنوات  اأن  ال�سعودية«،  »زين  يف 
تعد يف الوقت احلايل من اأهم و�سائل التوا�سل وتبادل 
من  به  تتميز  ما  اإلــى  نظرًا  وامل�ستجدات؛  املعلومات 
»م�سوؤولية  اأن  م�سيفًا  التوا�سل«،  يف  و�سهولة  �سرعة 
تقع  اخلريية  اجلمعيات  ون�ساطات  باأهداف  التوعية 
على عاتق جميع م�ستخدمي تلك القنوات من موؤ�س�سات 
التنمية  حتقيق  �سبيل  يف  واأفــــراد،  و�ــســركــات  عــامــة 

امل�ستدامة«.
يف  العاملة  اخلــرييــة  اجلمعيات  كــل  ح�سنني  وطــالــب 

الجتماعي  الــتــوا�ــســل  من�سات  با�ستغال  اململكة 
العاقة؛  وذوي  املجتمع  اأفــراد  مع  املبا�سر  للتوا�سل 
الــدعــم  وحــ�ــســد  املجتمعية  بــاإ�ــســهــامــاتــهــا  للتعريف 
املجتمع،  من  امل�ستهدفة  الفئة  خدمة  يف  لن�ساطاتها 
�ست�سهم  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  اأن  اإلــى  م�سريًا 
للجمعيات عر  الترعات  تعزيز عملية جمع  اأي�سًا يف 

الو�سائل الر�سمية املعتمدة.
يف  املــوؤ�ــســ�ــســي  للتوا�سل  التنفيذي  املــديــر  واأ�ـــســـاف 
اخلريية  اجلمعيات  »ا�ستخدام  اأن  ال�سعودية«،  »زيــن 
بعد درا�سة  يتم  اأن  التوا�سل الجتماعي يجب  لو�سائل 
م�ستفي�سة لأ�سلوب التعاطي مع جمهور تلك الو�سائل؛ 
موؤكدًا  املطلوب«،  الوجه  على  الر�سالة  و�سول  ل�سمان 
اأن »حمتوى تلك احل�سابات يجب اأن يتنوع وفق تنا�سب 
املجتمعية،  التوعية  ر�سائل  من   %70 يت�سمن  معني 

و30% من ر�سائل احلث على الدعم«.
جمعية  مــبــادرة  على  ح�سنني  اأثنى  ذاتــه  ال�سياق  ويف 
اخلري(  )تغريدة  برنامج  باإطاق  املعوقني  الأطفال 
على )تويرت(؛ لا�ستفادة من �سفحات ومواقع اأ�سماء 
امل�ساهري من ال�سخ�سيات العامة يف خمتلف املجالت 
الثقافية والفنية والريا�سية بهدف التعريف بر�سالتها 
واملــعــوقــني،  الإعـــاقـــة  بق�سية  والــتــوعــيــة  الإنــ�ــســانــيــة، 
هذه  على  الإعــانــات  عوائد  من  بن�سبة  ولا�ستفادة 

ال�سفحات.

برنامج )تغريدة الخير( لجمعية 
األطفال المعوقين مبادرة رائدة

الجمعيات الخيرية بشكل 
عام يبدو أنها لحقت بالركب 

متأخرًا في مجال استثمار 
مواقع التواصل االجتماعي

على الجمعيات الخيرية 
استغالل منصات التواصل 

االجتماعي للتواصل 
المباشر مع أفراد المجتمع
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تقرير   

الجمعية
أسهمت
في طرح
منظومة

من األنظمة

والتشريعات
متثل جمعية الأطفال املع�قني من�ذجاً ملا ميكن اأن تق�م به م�ؤ�س�سات العمل 

اخلريي يف اململكة العربية ال�سع�دية لي�س فقط على �سعيد الإ�سهام يف ت�فري 
خدمات خريية لفئة ما ، لكن اأي�ساً على �سعيد الأداء املبادراتي الذي يت�سدى 

باإيجابية لق�سية اجتماعية حي�ية ب�سم�لية ومبنهجية علمية .
لقد جنحت اجلمعية على مدى ثالثني عاماً يف اأن تق�د جهدًا وطنياً مل�اجهة ق�سية 

الإعاقة وقاية وعالجاً وتعامالً ، ولعل اأكرث ما تفردت به هذه امل�ؤ�س�سة اخلريية 
الرائدة ه� �سعيها الدوؤوب لتغيري واقع املع�قني عرب الإ�سهام يف �سن منظ�مة من 

الت�رشيعات والأنظمة التي ت�سمن حق�قهم وت�ستثمر قدراتهم ، التقرير التايل 
يلقى ال�س�ء على م�ساريع الأنظمة ذات العالقة بحق�ق وواجبات املع�قني التي 

اقرتحتها اجلمعية اأو �ساركت يف اإعدادها.
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• النظام الوطني لرعاية املعوقني:	
يعد �لنظام �لوطني لرعاية �ملعوقني يف �ململكة �لعربية 
�ل�سعوديـــة  و�حًد� من �أبرز �لإجنـــاز�ت، �لتي �ساهمت 
�جلمعيـــة يف حتقيقها علـــى م�ستوى �لوطـــن ، وهو يعد 
�لعالمـــة �لفارقة بني مرحلـــة و�أخرى يف تعامل �ملجتمع 

مبختلف موؤ�س�ساته و�أفر�ده، مع ق�سية �لإعاقة.
وقـــد روعـــي يف �إعـــد�د م�ســـروع �لنظام �أهميـــة تطوير 
�لأنظمـــة، و�للو�ئـــح، و�لقو�عد �ملنظمـــة ملختلف �أوجه 
�لوقاية، و�لرعايـــة، و�لتاأهيل، و�لت�سغيل، ملختلف فئات 

�ملعوقني، وحتديثها.
وتنـــاول �لنظام تنظيـــم �ملز�يا و�مل�ساعـــد�ت �ملمنوحة 

الوصول  نظام  فكرة  ولدت  ردهاتها  في 
الشامل وكانت وراء استبعاد كتابة مظاهر 

العوق في المستندات
لتي�ســـر  �للو�ئـــح �ملنظمـــة  لفئـــة �ملعوقـــني، و�قـــر�ح 
��ستخـــد�م �ملعوقـــني للمر�فـــق و�ملن�ساآت، ي�ســـاف �إلى 
ذلـــك �إن�ساء �ملجل�س �لأعلى ل�ســـوؤون �ملعوقني، وت�سكيله 
وتنظيم �إجر�ء�ت عمله؛ ليتولى كل �لأمور ذ�ت �لعالقة 

ب�سوؤون �ملعوقني. 
وقـــد �ســـدر �لنظـــام مبوجـــب �ملر�ســـوم �مللكـــي رقـــم 
)م/37(، وتاريـــخ 23رم�ســـان �سنـــة 1421هـ �لقا�سي 
باملو�فقة على قر�ر جمل�س �لوزر�ء رقم )224( وتاريخ 
15رم�ســـان �سنـــة 1421هــــ �خلا�ـــس باإقـــر�ر �لنظام؛ 
تتويجـــًا جلميـــع �جلهـــود �لر�ئـــدة يف جمـــال رعايـــة 
�ملعوقـــني، وتاأهيلهـــم، ون�ســـر باجلريـــدة �لر�سمية )�أم 
�لقرى( بالعـــدد رقم)3827( وبتاريـــخ 24 �سو�ل �سنة 

1421هـ. 
• نظام دمج الطالب املعوقني يف املدار�س :	

توجـــت �جلمعيـــة جناحهـــا يف جمـــال �لرعايـــة بتبني 
برنامج دمج �لأطفال �ملعوقني يف مد�ر�س �لتعليم �لعام 
حيـــث يتم �سنويًا دمج �أكرث من مائتي طفل بعد �كتمال 
تاأهيلهـــم ، وذلك بالتعاون مع وز�رة �لتعليم ، ويتو��سل 

�لربنامج بنجاح منذ �أكرث من 14 عامًا .
• نظام الو�شول ال�شامل :	

تبنـــت �جلمعية عـــام 1426هـ برناجمـــًا توعويًا عنو�نه  
“جرب �لكر�سي “ و�لذي يت�سمن �إقامة م�سمار ميثل 
مناذج من �ملعوقات �لتي تو�جه �ملعوق يف حياته، وتتاح 
�لفر�ســـة لالأ�سحاء جتربـــة مقعد �ملعوقـــني، وحماولة 
جتاوز هـــذه �لعقبـــات ملعاي�ســـة �ملعاناة �لتـــي يتكبدها 

هوؤلء �ملعوقون. 
وقد ��ستطاع �لربنامج ت�سجيل �إ�سافة جديدة ذ�ت �أثر 
مبا�سر يف �لذهنية �ملجتمعية ، و�أثمر هذ� �لربنامج يف 
طرح م�سروع نظام �لو�سول �ل�سامل و�لذي تبناه مركز 
�لأمر �سلمان لأبحاث �لإعاقـــة ، و�سدر مبو�فقة مقام 

جمل�س �لوزر�ء .
•  ا�ش��تبعاد كتاب��ة مظاه��ر الع��وق يف دفرت 	

العائلة للمواطنني ،والوثائق ال�شخ�شية 
عطفًا على جهود �جلمعية �سدرت توجيهات �سمو وزير 
�لد�خليـــة باإلغـــاء كتابة مظاهـــر �لعـــوق يف �مل�ستند�ت 

�لر�سمية لالأفر�د مثل: معوق ، ك�سيح.
•  اإجن��از اأول دلي��ل عربي لتطوي��ر املناهج 	

التعليمية اخلا�ش��ة بالأطفال املتاأخرين 
عقليًا

 بالتعـــاون مـــع برنامج �خلليج �لعربـــي لدعم منظمات 
�لأمم �ملتحدة �لإمنائية )�أجفند(.

• ظهور ترجمة بلغة الإ�شارة لل�شم 	
مو�كبـــة لن�سرة �لأخبـــار �لرئي�سة يف �لتلفـــاز �ل�سعودي 

منذ �سنة 1417هـ. 
  الت�شهيالت املمنوحة للمعوقني: 

• �أ�سهمـــت �جلمعيـــة يف حتقيق مكت�سبـــات للمعوقني 	
متثلـــت يف ت�سهيـــالت منحـــت لهـــم مـــن عـــدد من 

�جلهات، ومن ذلك:
•  مو�فقة جمل�س وزر�ء �ل�ســـوؤون �لجتماعية �لعرب 	

يف �سنـــة 1421هــــ علـــى تخفي�ـــس �أجـــور �ل�سفـــر 
للمعوقني �لعرب يف �أثناء تنقالتهم، بن�سبة %50. 

•  �لتن�سيق مع �لبنك �لعربي �لوطني يف �سنة 1424هـ 	
ملنح �ملعوقني قرو�سًا مي�سرة. 

•  تر�سيـــح �جلمعيـــة يف �سنـــة 1425هـ لنيـــل جائزة 	
هلتون �خلرية يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية. 

•  �إتاحة �لفر�سة للمعوقـــني للح�سول على �لإعانات 	
�ل�سهريـــة مـــن خـــالل بطاقـــات �ســـر�ف �لبنـــوك 
بالتن�سيق مـــع وز�رة �ل�سوؤون �لجتماعية، وذلك يف 

�سنة 1425هـ. 
•  ت�سهيـــل �إجر�ء جتديد بطاقـــات تخفي�س �لإركاب 	

للمعوقني �بتد�ء من �سنة 1424هـ. 
•  تخ�سي�ـــس “كاونـــر�ت” يف �ملطـــار�ت خلدمـــة 	

�ملعوقـــني، وت�سهيـــل �إجـــر�ء�ت �سفـــر �ملعوقني على 
رحالت اخلطوط ال�سعودية. 

•  تخ�سي�ص وجبات غذائية داخل طائرات اخلطوط 	
�ل�سعودية تتنا�سب و�حتياجات معوقي “�لتوحد”. 

•  �لتن�سيق مع وز�رة �ل�سوؤون �لبلدية و�لقروية ملر�عاة 	
ظـــروف �ملعوقني، وتوفر �لت�سهيـــالت �ملكانية لهم 

يف دور �لعبادة و�ملر�فق �لعامة. 
•  توفر ت�سهيـــالت للمعوقني يف �مل�سارف، ومر�عاة 	
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ظروفهم يف �أجهزة �ل�سرف �لآيل. 
•  �لتن�سيـــق يف �سنـــة 1425هــــ مـــع وز�رة �ل�ســـوؤون 	

�لجتماعيـــة لدعم ق�سيـــة زو�ج �ملعوقات، وت�سكيل 
هيئة خمت�سة يف مناطق �ململكة، مب�ساركة �لإمارة 

و�لوز�رة. 
•  مو�فقة جمل�ـــس �لوزر�ء يف �سنة 1425هـ على منح 	

املعوق���ن ت�سهيالت با�ستثنائهم م���ن بع�ص �سروط 
منـــح �لأر��سي، �لتي توزعهـــا �لأمانات و�لبلديات، 
واإعطائه���م الأولوي���ة، ومن���ح املعوق���ن م���ن غ���ر 
�ل�سعوديـــني ومر�فقيهم خ�سمـــًا على و�سائل �لنقل 
�حلكومية، ومعاملتهم يف هذ� �ل�ساأن كاأمثالهم من 

�ل�سعوديني. 
•  مو�فقـــة �سمـــو رئي�ـــس جمل�ـــس �إد�رة مكتبـــة �مللك 	

عبد�لعزيز �سنة 1425هـ علـــى ��سر�ك 200 طفل 

من �ملعوقني و�لأيتام يف �ملكتبة.
• ل�ش��تخدام 	 العام��ة  املراف��ق  تهيئ��ة   

املعوقني: 
•  مر�فقها لتتنا�سب مع �حتياجات �ملعوقني. 	
• �لطائـــر�ت تخ�س�ـــس 	 د�خـــل  م�ساحـــات  توفـــر   

مل�ستخدمي كر�سي �لإعاقـــة، وذلك �بتد�ء من �سنة 
1417هـ. 

• باحلرمـــني 	 للمعوقـــني  كافيـــة  مو��ســـئ  توفـــر   
�ل�سريفـــني منذ �سنـــة 1422هـ، وتوفـــر ت�سهيالت 

للكر��سي �خلا�سة بهم . 
• ال�سعودي���ة 	 اخلط���وط  من�سوب���ي  بع����ص  تاأهي���ل   

ل�ستخد�م لغـــة �لإ�سارة؛ للتعامل مع �ل�سم و�لبكم 
منذ �سنة 1423هـ. 

•  تاأمـــني �لر�فعات �حلديثة، وو�سائل �لنقل �خلا�سة 	

لت�سعيد �ملعوقني �إلى �لطائر�ت منذ �سنة 1423هـ. 
•  تعميـــم وز�رة �ل�سئـــون �لبلديـــة و�لقرويـــة يف �سنة 	

1423هــــ علـــى �لأمانـــات بجميـــع مناطـــق �ململكة 
لتوفـــر متطلبـــات �ملعوقـــني يف �ملن�ســـاآت �لعامـــة، 

وتعديل ما هو قائم منها. 
•  تاأهيل مو�قع �أجهزة �ل�سرف �لآيل لت�سهيل و�سول 	

�ملعوقني �إليها يف �سنة )1421هـ(. 
•  تعميم كتـــاب �ملعاير �لت�سميمية للمعوقني حركيًا 	

يف �لبيئـــة �لعمر�نيـــة للمهند�س خمتـــار �ل�سيباين 
يف �سنـــة 1415هــــ على جميـــع �لـــوز�ر�ت و�لدو�ئر 

�حلكومية و�جلامعات. 
•  مر�عاة حاجـــة �ملعوقني وظروفهم د�خل �لفنادق، 	

وتوفـــر �لت�سهيـــالت لنتقالتهم، وذلـــك منذ �سنة 
1413هـ. 

•  توفـــر �لت�سهيـــالت لتحـــركات �ملعوقـــني يف موقع 	
�ملهرجان �لوطني للر�ث و�لثقافة باجلنادرية منذ 

�سنة 1421هـ. 
•  توجيـــه وكيل وز�رة �ل�ســـوؤون �لإ�سالميـــة و�لدعوة 	

األراضي  منح  شروط  في  تسهيالت 
واتاحة فرص التوظيف

• دمج �لطالب �ملعوقني يف �ملد�ر�س	
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و�لإر�ســـاد يف �سنـــة 1426هـ لفروع �لـــوز�رة لتهيئة 
�ملر�فق �لتابعة للوز�رة ل�ستخد�مات �ملعوقني. 

•  �لتن�سيـــق يف �سنة 1426هـ مـــع معايل وزير �لثقافة 	
و�لإعالم لتهيئـــة �ملر�كز �لثقافية و�ملكتبات �لعامة 

ل�ستخد�مات �ملعوقني.
•  توظيف املعوقني :	

ُيعـــد توظيـــف �ملعوقـــني تتويجًا لكافـــة بر�مـــج �لتعليم 
و�لعالج و�لتاأهيل، حيث �سعت جمعية �لأطفال �ملعوقني 
ل�ستكمال منظومة خدماتها وت�سديها لق�سية �لإعاقة 
مـــن خالل تبني برنامج لتوظيـــف �ملعوقني بدعم كرمي 
من بنـــك �ساب  ، ويعد هذ� �لربنامج ج�سر تو��سل بني 
�ملعـــوق و�ملوؤ�س�سات و�ل�سركات ويتيـــح لأبناء هذه �لفئة 
�لغالية فر�ســـًا للعمل وفقًا لقدر�تهـــم و�إمكاناتهم، مبا 
ميكنهـــم من خدمة �أنف�سهـــم وجمتمعهم ، وي�سهم هذ� 
�لربنامـــج يف �إتاحة �لفر�سة لتوظيـــف نحو 200 معوق 

�سنويًا .
• مبادرات حل�شد امل�شاندة املجتمعية :	
•  تخ�سي�ـــس �حلملـــة �ملروريـــة يف �سنـــة 1417هــــ 	

للتوعيـــة ب�سالمة �لطفـــل د�خل �ل�سيـــارة. و�إعد�د 
در��ســـة عـــن �آثـــار �حلـــو�دث �ملروريـــة ودورها يف 
�إعاقـــات �لأطفـــال وتقدميهـــا ل�سمـــو ويل �لعهد يف 

�سنة 1418هـ. 
•  �لتن�سيـــق مـــع وزير �لربيـــة و�لتعليـــم لتخ�سي�س 	

مواد منهجية واأن�سطة غر �سفية؛ لتب�سر الن�صء 
باأ�سبـــاب �لإعاقـــة، وطر�ئق �لتعامل مـــع �ملعوقني، 

وذلك يف �سنة1420هـ. 
•  �فتتـــاح معهـــد ثانوي لل�سم و�لبكـــم يف جدة، بناء 	

على طلب �سمـــو رئي�س جمل�ـــس �إد�رة �جلمعية من 
معايل وزير �ملعارف يف �سنة 1414هـ. 

•  �لغـــاء قـــر�ر وز�رة �لتعليـــم �لعـــايل  بعـــدم قبـــول 	
�ملعوقني يف كليات �لربية بجامعات �ململكة. 

•  تخ�سي�ـــس ن�سبة معينة مـــن �لأماكن يف جامعات 	
�ململكة للمعوقني �سنويًا. 

•  �إن�ســـاء جناح للمعوقني يف عـــام 1418هـ يف مكتبة 	
�مللـــك فهد �لوطنية يحتوي على �لكتب و�ملطبوعات 

و�لو�سائل �ل�سمعية و�لب�سرية �لتي تهم �ملعوقني.
•  تبني �جلمعية يف �سنة 1420هـ لفكرة �إيجاد خدمة 	

تعليميـــة لالأطفـــال �لذيـــن يعانـــون تخلفـــا ذهنيا، 
ولديهم قابلية للتعليم، بالتن�سيق مع �لإد�رة �لعامة 

للربية �خلا�سة.

مقال   

�سّكلت �مل�سوؤولية �لجتماعية لل�سركات دورً� حموريًا يف �لنهو�س بالكثر من جمتمعات �لعامل مع تطبيق فعلي 
وحقيقي لهذ� �ملفهوم، ولكن �ملوؤ�سف �أن �لنجاح هنا ُيح�سب ل�سركات �أجنبية وجمتمعات �أجنبية �أي�سًا يف ظل 

غياب كبر لل�سركات املحلية عن ال�سطالع مب�سوؤوليتها الجتماعية جتاه جمتمعنا.
اإن تعام���ل ال�سحف وو�سائل الإعالم بقيود غر مربرة جتاه اأخب���ار وبرامج امل�سوؤولية الجتماعية التي تقوم 
بها ال�سركات، ومعاملة اأخبار براجمها وم�ساريعها الجتماعية ك�«مادة اإعالنية« -رغم جدية تلك الربامج- 

�أ�سهم -بال �سك- يف �حلد من منو هذ� �ملفهوم، وعمل على �إحباطه.
وهـــذه لي�ســـت دعوة لتخطي �ملعاير �لإعالميـــة �أو �لقفز عليها، بل ل�سن ت�سريعـــات �إعالمية جديدة حمفزة 
لل�ســـركات على �لقيام بدورها جتاه �ملجتمع وت�سجيعها على �بتكار �لرب�مج �لجتماعية �مل�سوؤولة وتنمية هذ� 

�ملفهوم بطرح �إعالمي من�سف يجعل من �مل�سوؤولية �لجتماعية وبر�جمها مادة �سحفية تنموية.
�إن تخ�سي�س �ل�سحف ملالحق �أو �سفحات د�ئمة ُتعنى برب�مج �مل�سوؤولية �لجتماعية لل�سركات من �ساأنه �أن 
يرتقي بهذ� �ملفهوم وي�سهم يف خلق بر�مج حقيقية ي�ستفيد منها �ملجتمع. ول �سر يف �أن ُت�سرح هذه �لرب�مج 
وتو�س���ع يف موازين النق���د والتحليل واملقارنة.ويح�سرين هن���ا مبنا�سبة الكتابة يف »اخلط���وة« جتربة �سركة 
�سافـــول �لتـــي، بالإ�سافة �إلـــى تخ�سي�سها ما ن�سبته 1% مـــن قيمة �سايف �أرباحهـــا �لت�سغيلية من قطاعاتها 
�لرئي�سة �سنويًا؛ لدعم بر�مج �مل�سوؤولية �لجتماعية، تقوم برب�مج تنموية �جتماعية ر�ئدة ياأتي يف مقدمتها 
»دع الباق���ي له���م« الذي اأ�سهم يف دعم م���وارد جمعية الأطفال املعوقن، وجعل »بواق���ي الهلل« م�سدرًا ماليًا 
مهمـــًا لدعـــم جمعية �لأطفال �ملعوقـــني مباليني �لريالت على مـــدى �سنو�ت، قبل �أن ُي�ســـرك �أ�سر �ل�سجناء 
الفقراء يف ال�ستفادة من »بواقي الهلل« ب�سداد اإيجارات منازلهم منذ 2013م عرب »برنامج رحماء مل�ساعدة 

اأ�سر ال�سجناء الفقراء« التابع للجنة الوطنية لرعاية ال�سجناء مبحافظة جدة )تراحم(.
�إن تتبـــع �أخبـــار مثل هذه �لرب�مج �لر�ئدة، و�إتاحة �مل�ساحة �لإعالمية �ملنا�سبة لها، و�لإ�سادة بدور �ل�سركات 
�ملنفذة، لي�س ترويجًا �إعالنيًا لل�سركة بقدر ما هو حتفيز لها وت�سجيع لغرها؛ من �أجل تعزيز قيم �مل�سوؤولية 

�لجتماعية ودميومتها.

غياب كبير للشركات 
المحلية عن مسؤليتها 

اإلجتماعية

بقلم:

طراد الأ�شمري
مدّون و�إعالمي �سعودي

خففوا القيود
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الجمعية تطلق برنامج )متصل( 
بحضور عدد من النجوم

و�شـــط ح�شور جماهـــري كثيف، ومب�شاركـــة عدد من 
جنوم �لريا�شة و�لفن، �أطلـــق �لأ�شتاذ عو�ض �لغامدي 
�أمني عام �جلمعية، موؤخرً�، مبركز �ململكة �لتجاري يف 
�لريا�ض، برنامج )مت�شـــل( �لتوعوي �خلري ل�شالح 

مركز �جلمعية بجنوب �لريا�ض 
ويف ت�شريـــح �شحفي �أو�شح عو�ض �لغامدي �أن �لهدف 
مـــن هذ� �لربنامـــج �إيجاد قناة جديـــدة لتو��شل جميع 
فئـــات �ملجتمع مـــع �جلمعية، ودعـــم بر�جمها �خلرية 
�ملجانيـــة �ملقدمـــة لـــ�آلف مـــن �لأطفـــال �ملعوقني يف 

�لكثر من مناطق �ململكة.
 و�أ�شـــار �لغامـــدي �إلـــى �أن �لربنامج يعتمـــد على تقنية 
�لت�شـــال �لهاتفـــي عـــرب �لر�شائل �لق�شـــرة كو�شيلة، 
لي�ـــض فقط للتوعية بر�شالة �جلمعية، بـــل �أي�شًا لإتاحة 
�لفر�شـــة للجميـــع لعمـــل �خلـــر عـــرب دعـــم �جلمعية 

وم�شاندة دورها �لإن�شاين.

ه �لأمني �لعام حتية �شكر وتقدير �إلى �مل�شوؤولني يف  ووجَّ
مركز �ململكة �لتجـــاري على ��شت�شافته لهذه �ملنا�شبة، 
وكذلـــك لنجـــوم �لريا�شـــة و�لفـــن �لذيـــن �شاركـــو� يف 
�إطـــ�ق �لربنامـــج، م�شـــرً� �إلى �أن ذلـــك يج�شد حجم 

�لتفاعل �ملميز من كل �لقطاعات مع ر�شالة �جلمعية.
و�أكـــد ثقة �جلمعية بنجـــاح برنامج )مت�شـــل(؛ عطفًا 
على ما ُعرف عن �ملو�طن من حر�ض على عمل �خلر، 
�إ�شافة �إلى كونـــه و�شيلة �شهلة مل�شاركة �جلميع، م�شرً� 
�إلـــى �أن �جلمعية تعول كثرً� علـــى تفاعل �أبناء �ملجتمع 
مـــع خدماتهـــا؛ �لأمر �لـــذي ميكنها مـــن �ل�شتمر�ر يف 
تقـــدمي هـــذ� �لأد�ء �ملتميز على �شعيـــد بر�مج �لرعاية 

�لع�جية �لتاأهيلية �ملجانية.
و مـــن جانبـــه قال �شعـــود �لهـــز�ع مدير مركـــز جنوب 
�لريا�ـــض �أن �لربنامـــج يتيح �لتربع بريـــال و�حد يوميًا 
) 30 ريـــاًل �شهريـــًا( عرب �إر�شال ر�شالـــة بالرقم 3 �إلى 

ز�ر موؤخـــرً� وفد مـــن �لربيد �ل�شعـــودي مركز �جلمعية 
بع�شـــر، و�شم �لوفد مدير �لع�قـــات �لعامة و�لإع�م 
�ملكلف بالربيد �ل�شعودي �شالح �لعنزي، ومريع �لثبيت 
مدير �لع�قات �لعامة و�لع�م بفرع �لربيد �ل�شعودي 
يف ع�شـــر، و�خت�شا�شـــي �لع�قـــات �لعامـــة و�لإع�م 
جر�د �حلد�دي، و�ملن�شق �لإع�مي �شعيد �ملحيا. وكان 
يف ��شتقبالهـــم مدير ومن�شوبو �ملركـــز. وقد جتولو� يف 
�أق�شام �ملركز، و�طلعو� على �خلدمات �ملقدمة ل�أطفال 

�ملعوقني، و�لتقطو� عددُ� من �ل�شور �لتذكارية. 
بعد ذلـــك عقد �جتمـــاع عمل �شكـــر فيه مديـــر �ملركز 
�لدكتـــور �شالح �حلمـــادي �لربيد �ل�شعـــودي على هذه 
الزيارة، كم���ا مت احلديث حول الكثري من النقاط التي 
كان من �أههما �إعد�د �تفاقية تعاون بني �لطرفني تقدم 
خدمـــات متبادلة �لهدف �لرئي�شي منهـــا �إمد�د �ملركز 

بالدعم �ملعنوي و�ملادي.

البريد السعودي يزور أطفال عسير

)5050(، ويخ�ش�ـــض �إير�د �لربنامـــج لدعم ميز�نية 
ت�شغيـــل مر�كز �جلمعية �لع�شـــرة �ملنت�شرة يف عدد من 

مناطق �ململكة.
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محاضرة في عسير : 
دور األسرة 

والمجتمع في 
تكوين إرادة 

األطفال المعوقين

نظم مركز �جلمعية مبكة �ملكرمـــة، بالتعاون مع �أمانة 
�لعا�شمـــة �ملقد�شـــة، مهرجانـــًا ترفيهيـــًا لـــــ15 طفـــً� 
وطفلة من �لأطفال �ملعوقني مبركز �جلمعية، وذلك يف 
مقـــر �أمانة �لعا�شمة �ملقد�شة مبنا�شبـــة )�ليوم �لعاملي 
ن �ملهرجان �لذي �أقيم يف حديقة �لأمانة  للنبتة(. وت�شمَّ
جمموعـــة مـــن �لأن�شطـــة و�لفعاليات �ملختلفـــة �شملت: 
م�شابقات للم�شي، و�أركانًا للر�شم، و�للعب بال�شل�شال، 
و�لت�شكيـــل بالرمل، وتلويـــن �أحو��ض �لأزهـــار، وغر�ض 
جمموعة مـــن �لنباتـــات �إ�شافـــة �إلى عرو�ـــض متثيلية 
�أّد�ها �لأطفال مع بع�ض �ل�شخ�شيات �لكرتونية �ملحببة 
لهم، و�لتي حتثهم فيها على �شرورة �لهتمام بالنبات؛ 
لأنه من �لعنا�شر �لأ�شا�شية يف �لبيئة، مع �لرتكيز على 
�لتوعية باأهمية �مل�شاحات �خل�شـــر�ء �شحيًا وجماليًا، 
و�شرورة �لعناية بالنبات وريه و�شقايته. وقام جمموعة 
مـــن ممثلي �لأمانـــة مب�شـاركـــة �لأطفـــال يف �لربنامج 
�ملعـــد، وم�شاعدتهـــم يف �لأن�شطة، وقد �شعـــد �لأطفال 

بهـــذه �لتجربة �لغنية و�ملفيـــدة. ويف نهاية �ليوم قامت 
�لأمانـــة بتقدمي �لوجبـــات �خلفيفة ل�أطفـــال �ملعوقني 
والهداي���ا الت�صجيعي���ة له���م، والتق���اط ال�ص���ور معهم. 
و�أثنـــى ممثلو �أمانة �لعا�شمـــة �ملقد�شة على ما تقوم به 

�جلمعية جتـــاه �لأطفـــال �ملعوقني من �هتمـــام تعليمي 
وطبـــي وتاأهيلي وترفيهـــي، خ�شو�شـــًا �أن �ملركز يعمل 
علـــى تنظيم �لكثر مـــن �لرب�مج و�لفعاليـــات �ملتنوعة 

لأطفاله �ملعوقني.

أطفال مكة 
يحتفلون بيوم

النبتة العالمي

نظـــم ق�شـــم �خلدمة �لجتماعية مبركـــز �جلمعية يف ع�شر موؤخـــرً�، حما�شرة بعنـــو�ن »دور �لأ�شرة 
و�ملجتمـــع يف تكويـــن �إر�دة �لأطفـــال ذوي �لحتياجـــات �خلا�شـــة”، و�لتـــي قدمتهـــا �لخت�شا�شيـــة 
�لجتماعيـــة مـــرمي عبد�هلل �ل�شهـــري �مل�شخ�ـــض �ملعتمد يف �شعوبـــات �لتعلم و�حلا�شلـــة على درجة 

�ملاج�شتر يف جمال �لطاقة �حليوية.
و�أبـــرزت مرمي �ل�شهـــري �أهم �أ�شباب �لإعاقة وطرق ت�فيها وحتجيم �أثرهـــا �ل�شلبي وتب�شر �أمهات 
�لأطفال �ملعوقني بالطرق �ل�شحيحة و�ل�شليمة للتعامل مع �لأطفال ذوي �لحتياجات �خلا�شة وتكوين 

�إر�دتهم وجعلهم �أكرث قوة للتعامل مع �حلياة.
وياأتي تنظيم �ملركز لهذه �لفعاليات �لتي �أقيمت يف قاعة �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمر في�شل بن خالد 
بن عبد�لعزيز مبقر �ملركز، بهدف �لتوعية باأهم م�شك�ت �ملعوقني وحقوقهم على �لأ�شرة و�ملجتمع.
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مركز الجمعية بالجوف يدشن برنامج

يوم لهم
د�شـــن م�شاعـــد �ملدير �لعـــام للتعليـــم مبنطقة �جلوف 
للخدمـــات �مل�شاندة �لأ�شتاذ زكريا بـــن يو�شف �لذياب 
فعاليـــات برنامج )يوم لهم( يف مقـــر مد�ر�ض �جلوف 
�لأهلية ب�شكاكا من �أجل مركز جمعية �لأطفال �ملعوقني 

باجلوف.
وعـــرب �لذياب عن �شعادته مبا مل�شه من �هتمام وتفاعل 

مـــن من�شوبـــي �ملدر�شـــة ومن�شوبـــي جمعيـــة �لأطفـــال 
�ملعوقـــني باإقامة مثل هـــذه �لرب�مج؛ كونهـــا تخدم فئة 

عزيزة وغالية على قلوب �جلميع.
مـــن جانبه �أعـــرب �لأ�شتـــاذ �شـــاري �حلميـــد م�شوؤول 
�لع�قـــات �لعامة مبركز �جلوف يف كلمـــة �ألقاها �أمام 
�أوليـــاء �لأمور، عن �شكره مل�شاعد �ملديـــر �لعام للتعليم 

وملن�شوبـــي مد�ر�ـــض �جلـــوف �لأهلية علـــى م�شاركتهم 
هذ� �لربنامج مـــع �أبنائهم �أبناء مركز جمعية �لأطفال 
�ملعوقني باجلوف، كما دعا �حلميد كل مد�ر�ض �ملنطقة 
�إلى �تخاذ خطو�ت جادة جتاه �جلمعيات �لتي تاأتي من 

�شمنها جمعية �لأطفال �ملعوقني باجلوف.

نظـــم مركـــز �جلمعية يف �جلـــوف فعالية برنامج )جـــرب �لكر�شي( يف جممع 
�جلـــوف ب�ز�، موؤخرً�، وذلك يف �إطار �لدور �لر�ئد �لذي تقوم به �جلمعية يف 
كل �أنحاء �ململكة جتاه ق�شايا �لأطفال �ملعوقني و�لتوعية �ملجتمعية بق�شاياهم.

و�أتـــاح �لربنامج فر�شة جتربة ��شتخـــد�م كر�شي �ملعوق لزو�ر ومرتادي �ملجمع 
�لتجـــاري، و�لتحرك بـــه من خ�ل مناذج من طرقـــات وممر�ت غر ممهدة؛ 
للتعرف على ما يو�جهه �ملعوق من معاناة �أثناء �لتحرك بالكر�شي يف بيئة غر 
مهيـــاأة للمعوقني. ويعد برنامج )جرب �لكر�شي( �أحـــد �أهم �لرب�مج �لتوعوية 
�لتـــي تقدمهـــا مر�كز �جلمعيـــة، ومن �شمنهـــا مركز �جلوف، و�لـــذي يناق�ض 
ق�شيـــة �لإعاقـــة و�ملعوقني. من جهته �أعـــرب �لأ�شتاذ �شـــاري �حلميد م�شوؤول 
�لع�قات �لعامة باملركز عن �شكره وتقديره ل�أ�شاتذة عبد�هلل �ملريح وفي�شل 

�لزهر�ين وثامر �لر�شيان على ما يقدمونه من جهود يف كل بر�مج �جلمعية.

.. و يحتفل ببرنامج 

جرب الكرسي
أطفال الجوف في )مركز طب األسنان(
نظـــم مركز �جلمعية باجلوف زيارة ل�أطفال �إلى مركز طب �لأ�شنان �لتخ�ش�شي 
ب�شـــكاكا، وذلك بهدف �لتوعية باأهمية �ملحافظة على �لأ�شنان من خ�ل ��شتخد�م 
فر�شـــاة �لأ�شنـــان. كما جتول �لأطفال يف خمتلف �أق�شام ووحـــد�ت �ملركز، وتعرفو� 
علـــى �خلدمـــات �لتي يقدمها و�لأجهـــزة �لتي ت�شتخدم يف ع�ج وتقـــومي �لأ�شنان، 
وقـــام �مل�شوؤولـــون باملركز �لدكتورة هيـــام �لبحر�ن مديـــرة �إد�رة �ملركز و�لدكتور 
�أحمـــد �لعبديل مدير �لعيـــاد�ت وجمموعة من م�شاعدي �أطبـــاء �لأ�شنان وموظفي 

وموظفات �ملركز، با�شتقبال �لأطفال.
يذكـــر �أن �لزيـــارة تاأتي يف �إطـــار برنامج تاأهيلـــي وتعليمي متكامـــل تطبقه مر�كز 
�جلمعيـــة على مد�ر �لعام لدمـــج �لأطفال �ملعوقني باملجتمـــع، وتوعيتهم وتثقيفهم 

باملعلومات �ل�شحية و�لثقافية، �إلى جانب �أهميته �لرتفيهية ل�أطفال.
ويف ختـــام �لزيارة عـــرب مدير مركز �جلمعيـــة باجلوف �لأ�شتاذ عبـــد�هلل بن �أنور 
�لفـــر�ج، عن �شكـــره وتقديره للدكتورة هيام �لبحـــر�ن وجميع من�شوبي مركز طب 
�لأ�شنـــان علـــى ما يقدمونـــه من رعايـــة �شحية وتوعويـــة فيما يتعلـــق ب�شحة �لفم 

و�لأ�شنان..
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�شكل عـــدد من �أطفـــال مركـــز �جلمعية بع�شـــر لوحة 
جميلـــة بتو�جدهـــم بـــني �أنـــو�ع خمتلفـــة مـــن �لـــورود 

و�لنباتات �لطبيعية. 
جـــاء ذلـــك خـــ�ل �لزيـــارة �لتـــي قامـــو� بهـــا برفقـــة 
�خت�شا�شيـــي �ملركـــز موؤخـــرً� مل�شـــروع جنـــي �لثمر�ت 

�لزر�عية يف بني مالك �شمال مدينة �أبها.
 وكان يف ��شتقبالهـــم مديـــر عـــام �مل�شـــروع حممد بن 
عبد�هلل �آل عثمان �لذي �أخذهم يف جولة تعريفية على 
�مل�شروع �لذي يحتوي على �أكرث من 60 �ألف �شجرة ورد 

طائفي، وعلـــى معمل تقطر �لـــورد، ويف نهاية �جلولة 
قـــدم �آل عثمـــان هد�يـــا متنوعة لأطفـــال �ملركز �لذين 
عـــربو� عـــن �شعادتهم بهـــذه �لزيـــارة �لرتفيهيـــة �لتي 
تعرفو� خ�لها على �لكثـــر من �أنو�ع �لورود و�لنباتات 

�لعطرية.
وقـــال مديـــر مركز �جلمعيـــة بع�شـــر �لدكتـــور �شالح 
�حلمـــادي: “نتقـــدم بال�شكـــر �جلزيـــل ملديـــر م�شروع 
جنـــي �لثمر�ت �لزر�عية حممد بـــن عبد�هلل �آل عثمان 
�لذي �أتـــاح �لفر�شة لأطفال �ملركز لزيـــارة هذ� �ملعلم 

�ل�شياحـــي �لـــذي يعترب �لأكـــرب يف �ململكـــة، و�لأول من 
نوعـــه يف �ملنطقـــة، و�لـــذي حظـــي برعايـــة كرمية من 
�شاحـــب �ل�شمـــو �مللكي �لأمـــر في�شل بـــن خالد �أمر 

منطقة ع�شر”.
و�أكـــد �حلمـــادي �أهمية مثـــل هذه �جلـــولت �لرتفيهية 
�إك�شابهـــم  �إلـــى  بالإ�شافـــة  “�إذ  �ملعوقـــني؛  ل�أطفـــال 
�ل�شعـــادة و�لن�شـــر�ح، فهـــي ت�شيـــف لهـــم �ملزيـــد من 
�ملعرفـــة، و�لندمـــاج باملجتمـــع، و�لطـــ�ع على معامل 

�ملنطقة”.

أطفال مركز عسير يزورون مشروع

 جني الثمرات الزراعية

نظم مركز �جلمعية يف ع�شر موؤخرً�، فعاليات �مللتقى 
�لر�بـــع لربنامـــج )�شاب( لتوظيـــف �ملعوقـــني، و�لذي 
ي�شتهدف �إتاحـــة فر�ض �لتوظيـــف للمعوقني و�ملعوقات 
مبوؤ�ش�شات �لقطاعني �حلكومـــي و�خلا�ض بالتعاون مع 

�لكثر من �جلهات ذ�ت �لع�قة.
وقـــد �حت�شـــد مبقر �ملركـــز عدد من ممثلـــي 15 �شركة 
وموؤ�ش�شـــة و69 معوقـــًا باحثًا عن �لعمـــل، و�أجريت لهم 
املقاب���ات ال�صخ�صي���ة، ومت توقي���ع ع���دد م���ن العقود 

�لوظيفيـــة لعدد مـــن �ملعوقـــني. كما وعـــدت �ل�شركات 
و�ملوؤ�ش�شـــات �ملوظفـــني مـــن �ملعاقـــني باإعـــد�د دور�ت 
و�لرتقـــاء  قد�رتهـــم،  ل�شقـــل  وتطويريـــة  تدريبيـــة 
بخرب�تهـــم �لوظيفيـــة. و�أجمع مندوبو �ل�شـــركات على 
متيـــز هـــذه �لتجربـــة ودورهـــا يف توفـــر فر�ـــض عمل 
للمعوقـــني، وت�شهيل فر�ض �للتقـــاء بهم مبا�شرة، فيما 
�أ�شـــاد �لكثرون مـــن �ملعوقـــني بامللتقى، و��شفـــني �إياه 
باخلطـــوة �ملباركة �لتـــي متنحهم �ملزيد مـــن �لندماج 

69 معوقًا و 15 جهة حكومية وخاصة في ملتقى التوظيف بعسير
باملجتمع وتوفر حياة كرمية.

ورفـــع �ملعوقون �مل�شاركون �شكرهـــم �إلى �شاحب �ل�شمو 
�مللكـــي �لأمر �شلطـــان بن �شلمان رئي�ـــض جمل�ض �إد�رة 
�جلمعيـــة على تبنيه هذه �ملبـــادرة �لتي ت�شاعدهم على 
حتقيـــق ذو�تهم، و�مل�شاهمة يف بنـــاء �ملجتمع جنبًا �إلى 

جنب مع غرهم من �أبناء �لوطن.
ومـــن جهته قـــال مدير مركز �جلمعيـــة بع�شر �لدكتور 
�شالح بن نا�شر �حلمادي: »�إن �ملركز ��شتطاع -بف�شل 
�هلل، ومـــن خـــ�ل ملتقيات توظيـــف �ملعوقـــني- �إتاحة 
�لفر�شـــة لأكرث مـــن 200 معوق ومعوقـــة للعمل يف عدد 
من �ملوؤ�ش�شات و�ل�شـــركات«، م�شرً� �إلى �أّن �ملركز وهو 
حدي���ث عه���د باالفتت���اح يعترب ه���ذه اخلطوة م���ن اأهم 

�أهد�فه �لتي ي�شعى �إليها.
كمـــا �أ�شاد �حلمـــادي بتميز �مللتقى �لر�بـــع، وبنجاحه، 
وبكفاءة �لكثـــر من �ملعوقني، وح�شول �لكثرين منهم 
على �شهاد�ت عليا، وهو �لأمر �لذي دعا معه �حلمادي 
�ملعوقني �ملقيمني يف منطقة ع�شر و�لر�غبني �للتحاق 
بفر�ـــض وظيفيـــة منا�شبـــة يف �ملوؤ�ش�شـــات و�ل�شـــركات 
و�لذيـــن يرون يف �أنف�شهم �لقدرة على ذلك، �إلى تقدمي 

�أور�قهم ملركز �جلمعية بع�شر لل�شعي لتوظيفهم.
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يف �إطـــار تفاعـــل موؤ�ش�شـــات �لقطاع �خلا�ـــض يف طيبة 
�لطيبـــة مع �أهـــد�ف وبر�مج مركز �لأمـــر �شلطان بن 
عبد�لعزيـــز لرعاية �لأطفال �ملعوقـــني باملدينة �ملنورة؛ 
مت موؤخ���رًا توقي���ع اتفاقي���ة �صراك���ة ودعم ب���ن املركز 
و�ل�شركة �ل�شعوديـــة للمنتجات �لغذ�ئية – م�شنع مياه 

�ملدينة �ملنورة )طيبة(.
و�شملـــت �لتفاقيـــة تخ�شي�ـــض جزء من ريـــع مبيعات 
�مل�شنع لدعـــم بر�مج مركز جمعيـــة �لأطفال �ملعوقني 
باملدينـــة �ملنـــورة، وطباعـــة �شعـــار �جلمعيـــة علـــى كل 
مل�شقـــات عبـــو�ت �ملياه �لتـــي ينتجهـــا �مل�شنع بهدف 
�لو�شـــول بر�شالة �ملركز �إلى قاعدة جماهرية عري�شة 

من عم�ء �ل�شركة.
و�أ�شاد مدير �ملركز هيثم م�شلم عثمان مببادرة م�شنع 
مياه طيبة وو�شفها باأنها »متثل �إ�شافة مميزة ملا يحظى 
بـــه �ملركز وجمعية �لأطفال �ملعوقني من تفاعل ملمو�ض 
مـــن من�شاآت �لقطاع �خلا�ـــض، كما تعك�ض وعي �جلميع 
بر�شالة �ملركـــز ودوره يف خدمة جمتمع طيبة �لطيبة«. 
و�أ�شـــار �إلـــى �أن »�مل�شنـــع -مـــن خ�ل هـــذه �ملبادرة- 
يعك�ض حر�شه علـــى �أد�ء بر�مج �مل�شوؤولية �لجتماعية، 
و�لإ�شهـــام يف م�شانـــدة �لـــدور �لتوعوي �لـــذي تقوم به 
�جلمعية. وكان عدد مـــن �أطفال �ملركز قد ر�فقو� وفد 
�مل�شوؤولـــني يف زيـــارة �إلى مر�فق �مل�شنـــع، و�شاركو� يف 
فعاليـــات �لحتفـــال بتوقيـــع �لتفاقية. هـــذ�، وقد مثل 
�ل�شركـــة �ل�شعودية للمنتجـــات �لغذ�ئية – م�شنع مياه 

اتفاقية تعاون ودعم بين مصنع مياه )طيبة( ومركز المدينة

�ملدينـــة �ملنـــورة )طيبة( يف توقيـــع �لتفاقيـــة �لأ�شتاذ 
هـــاين فريد �مليمنـــي مدير عام �مل�شنع �لـــذي ��شتقبل 
�أطفـــال �ملركز خـــ�ل جولتهم د�خل مر�فـــق �مل�شنع. 
و�شـــرح �مليمنـــي بـــاأن �شركـــة ميـــاه طيبة �أخـــذت على 
عاتقهـــا دعم �ملوؤ�ش�شات �خلريـــة من خ�ل برناجمها 

�خلا�ض بامل�شوؤوليـــة �لجتماعية، وباأن جمعية �لأطفال 
�ملعوقني تعترب �أحد �أهم �ملعامل �خلرية يف ب�دنا �لتي 
يقوم عليها رجال �شخرو� وقتهم وجهدهم خلدمة هذه 
�لفئة �لغالية، موؤكدً� �أن م�شاريع �جلمعية �ملنت�شرة عرب 

ب�دنا خر دليل على جناحها يف �أد�ء خدماتها.

   

نظـــم فريق �شفـــر�ء �لتطوع، مب�شاركـــة 17 �شفرة 
للتطـــوع، برناجمـــًا ترفيهيًا مبركـــز �مللك عبد�هلل 
بـــن عبد�لعزيز لرعاية �لأطفال �ملعوقني مبحافظة 
جدة. و�شهد �لربنامج �لرتفيهي �لذي �أقيم برعاية 
)مثل���ث االألع���اب( الكثري م���ن الفعالي���ات، منها: 
م�شـــرح �لأطفال، وركن �لت�شويـــر، وركن �لتلوين، 
وغرهـــا، �إلى جانـــب توزيع �لهد�يـــا و�لألعاب على 

�لأطفال.
و�أ�شاد مدير �جلمعيـــة زهر ميمني بدور �شفر�ت 
�لتطـــوع وجهدهـــن يف �إدخـــال �لبهجـــة و�ل�شعـــادة 
علـــى �أطفـــال �ملركـــز، مبينـــًا �أن “هـــذه �لأن�شطة 
تاأتـــي يف �إطـــار بر�مـــج جمعيـــة �لأطفـــال �ملعاقني 

لدمـــج من�شوبيها مـــن �لأطفال باملجتمـــع، و�إتاحة 
�لفر�شة لهم ملعاي�شـــة �لق�شايا و�ملنا�شبات، ف�شً� 
عـــن �لتعريـــف بقـــدر�ت هـــوؤلء �لأطفـــال وتنميـــة 
مد�ركهـــم”. جديـــر بالذكـــر �أن جمعيـــة �لأطفال 
�ملعوقـــني حتر�ض على تقدمي خدمات رعاية �شاملة 
جمانية ل�أطفال �لذين يعانون من �لإعاقة �ملركبة 
)عقلية وج�صدية(، حيث تقدم اجلمعية اخلدمات 
�لت�شخي�شيـــة و�لتعليميـــة و�لع�جيـــة و�لتاأهيليـــة 
و�لجتماعية و�لنف�شيـــة مل�شاندتهم يف جتاوز تاأثر 
�لإعاقـــة ودجمهـــم د�خل �ملجتمع، وبنـــاء ر�أي عام 
و�ع بق�شية �لإعاقـــة وطرق جتنبها وكيفية �لتعامل 

مع �ملعوق.

17 سفيرة 
للتطوع يرسمن 

البسمة على 
شفاه األطفال 

المعوقين
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قـــام وفـــد من مديـــري بع�ـــض �لفنـــادق مبنطقـــة مكة 
�ملكرمة، موؤخرً�، بزيارة ملركز جمعية �لأطفال �ملعوقني 
مبكة �ملكرمة بهـــدف �لط�ع على خدماتها و�أن�شطتها 

�ملختلفة. 
وبـــد�أت �لزيـــارة با�شتقبال �ل�شيـــوف يف مكتب مديرة 
مركـــز �جلمعيـــة �لدكتـــورة جنـــ�ء فخر �لديـــن علي 
ر�شا �لتـــي قامت ب�شـــرح �أهد�ف �جلمعيـــة وبر�جمها 
واأن�صطته���ا اخلريية الرامية اإلى خدمة املجتمع، وما مت 
تنظيمه باملركز مـــن �أدو�ت و�آليات عمل جاد؛ لتاأ�شي�ض 
كيان تنظيمي خا�ض بالطفل �ملعوق وبناء �شقف عاٍل له 
يعتمد على �لإدر�ك و�لوعي لقدر�ته �خلا�شة �لتي حباه 
�هلل بهـــا، وم�شاندته للوقوف علـــى �أر�ض �لو�قع، وذلك 

بفتح �أبو�ب �ملجتمع �خلارجي له.
وبد�أت جولة �لوفد بزيـــارة �لق�شم �لطبي �لذي ي�شـم: 
�لعياد�ت �ل�شت�شارية، ووحدة �لع�ج �لطبيعي، ووحدة 
عـــ�ج عيـــوب �لنطـــق وعلـــل �لـــك�م، ووحـــدة �لع�ج 
�لوظيفـــي، �إلـــى جانـــب وحـــدة �خلدمـــة �لجتماعية، 
و�لوحـــدة �لنف�شية، و�مل�شبح �لطبـــي، و�مللفات �لطبية، 
ثـــم �شكن �لأطفال �لذي يعمل بنظـــام �لإقامة �لنهارية 
فق���ط، بحيث يح�صر االأطفال �صباح���ًا برفقة والدتهم 
لكي يتلقو� وو�لدتهم تدريبًا مكثفًا من �لخت�شا�شيات، 
عرب تخ�شي�ض ممر�شة و�حدة لكل طفل. كما �شاهدو� 
كيـــف يعمل �شكـــن �لأطفال بنظام متميـــز؛ لكي يتمكن 
من ��شتيعاب �لعدد �لكبـــر من �لأطفال �ملعوقني مبكة 
املكرم���ة؛ حيث يدخ���ل الطفل ملدة �صت���ة اأ�صابيع يخرج 
بعدهـــا �إلـــى �ملنـــزل.  وتعطى �لو�لـــدة نظامـــًا تدريبيًا 
للطفل؛ لكي تتابع �لربنامج �لع�جي له يف �ملنزل. ويف 
جولة �لوفد بالق�شم �لتعليمي تعرفو� على �ملناهج و�ملو�د 
�لرتبوية �ملقدمة ل�أطفال، وما ت�شتمل عليه من خطط 
وبر�مج در��شية متنوعة، كما دخلو� �لف�شول �لتعليمية 
�لتي ت�شمل: ف�شل )�لطفولة �ملبكرة (، وف�شل )مرحلة 
�لتمهيـــدي(، وف�شـــل )مرحلـــة �لتمهيـــدي(، ف�شـــل 
)�خلطـــط �لفرديـــة(، وف�شـــل )�لتعليـــم �لبتد�ئي(، 
�إ�شافـــة �إلى �لأن�شطة �مل�شانـــدة، ومنها: ف�شل �لقر�آن، 
و�لور�شة �لفنية، ومعمل �حلا�شب �لآيل �ملجهز باأحدث 
�لنظـــم �خلا�شـــة بـــذوي �لحتياجـــات �خلا�شـــة. ثـــم 
توجـــه �لوفـــد �لز�ئر �إلـــى قاعة �لأمر في�شـــل بن فهد 
ل�حتفـــالت، و�شاهـــدو� فيلمـــًا وثائقيًا عـــن �جلمعية 
وخدماتها املقدم���ة لاأطفال املعوقن، واأخريًا مت بحث 

�شبل �لتعاون �لبناء بني �لطرفني. 

مركز مكة المكرمة 
يستقبل وفد 

مديري الفنادق

مقال   

كث���ريًا ما يع���اين الطفل املعوق وذووه من ع���دم قدرتهم على ممار�ص���ة الن�صاط الب���دين الريا�صي يف غالبية 
�ملر�فـــق �لعامـــة لعدة �شعوبات خمتلفة ومتنوعة تتفـــاوت بني نوع �لإعاقة ودرجتهـــا �أو تعددها، وما ي�شاحب 
ذلـــك من �شعوبة �لتنقل و�حلركة وندرة و�شائل �ملو��ش�ت �ملتخ�ش�شـــة. وكما �أن �لريا�شة مهمة ل�أ�شوياء؛ 
فهي كذلك �أكرث �أهمية ل�أطفال �ملعوقني؛ �إذ �إن لدى �لطفل �ملعوق قدر�ت و�إمكانات كبرة ومميزة ومو�هب 
حب���اه اهلل به���ا، ومن املمكن اأن يتم �صقلها بحيث يتمك���ن من خالها من اأن ي�صاهم يف املجتمع ب�صورة فاعلة 
عرب ممار�صة الريا�صة ب�صورتها االحرتافية، باالإ�صافة اإلى االأهمية الكبرية لذلك الن�صاط على نف�صية الطفل 
وتاأثـــره يف زيادة ثقته بنف�شه وتقديـــر ذ�ته. وعلى �لرغم من توفر �لأمانة بع�ض �لأماكن و�ملر�فق �لرتفيهية 
�خلا�شـــة بـــذوي �لإعاقة �إل �أنها -رغم دورها �ملهـــم وفكرتها �لر�ئعة- غر كافية مقارنـــة بن�شبة �ل�شكان يف 
�لريا�ـــض؛ فالو�شـــع �لر�هن بالن�شبة �إلى ريا�شة �لأ�شخا�ض ذوي �لإعاقة ب�شـــكل عام، و�لأطفال خ�شو�شًا، ل 
يغطي كل �شر�ئحهم، ول ي�شل �إلى �مل�شتوى �لذي يحقق �لر�شا يف �لغالب؛ نظرً� �إلى كون �لأن�شطة �لريا�شية 
�ملقدمـــة لهـــم عبارة عـــن �أن�شطة ترفيهيـــة يف �ملجمل، وتقـــام من حني �إلى �آخـــر، ويف �ملنا�شبـــات، و�لأماكن 
�لعامـــة، و�لتي جتهـــز ب�شورة موؤقتة لفرتة زمنية حمددة فقط، دون وجـــود برنامج ثابت م�شتمر طو�ل �لعام 
�أو جتهيـــز�ت خا�شـــة بذوي �لإعاقة ومر�فقيهم تنا�شب �حتياجاتهم. وميكننـــا �لقول �إن �لطفل �ملعوق جزء ل 
يتج���زاأ م���ن املجتمع، ومكون اأ�صا�صي به، وال ميكن باأي حال اإغفال ذلك اجلانب املهم لدور الن�صاط الريا�صي 
يف �حلياة �لجتماعية للطفل وذويه، و�حلاجة �إلى وجود بر�مج ريا�شية متخ�ش�شة بالأندية �لريا�شة، �شو�ء 
�حلكومية �أو �خلا�شة، وت�شرف عليها �جلمعيات �ملتخ�ش�شة بح�شب نوع �لإعاقة، وتهتم بتن�شئة �لطفل �ملعوق 
منـــذ �ل�شغر و�شقل مهارته على لعبة معينـــة منا�شبة لقدر�ته �ملتاحة، و�لتي من �ملمكن �أن يتم تطويرها على 
مر �لأيام؛ ليحقق من خ�لها م�شاهمة فاعلة يف جمتمعه وبني �أقر�نه. ومن جانب �آخر �شت�شاهم �لريا�شة يف 
�لق�شاء على �لقيود �لجتماعية و�ملادية �لتي يعاين منها �ملعوق ويتمكن من خ�ل تلك �لأن�شطة من �ل�شر وفق 
نهج علمي منذ طفولته؛ لبناء مهارة ريا�شية منا�شبة له وحتقيق �لكتفاء �لذ�تي وتعزيز كفاءته �لجتماعية، 
ومتكين���ه اجتماعيًا، بحيث يكت�ص���ب الطفل املعوق خمتلف املعارف واملهارات الريا�صي���ة التي توؤهله م�صتقبًا 
للم�شاركـــة �لإيجابية �لفعالة يف خمتلـــف �لأن�شطة وفعاليات �حلياة �لإن�شانية �إلـــى �أق�شى درجة ممكنة بناًء 
علـــى �إمكاناتـــه وقدر�ته، و�شت�شهم �لريا�شة كذلك يف تغير ثقافة �ملجتمع نحـــو �ملعوقني و�لإعاقة من مرحلة 

�لتهمي�ض �إلى مرحلة �لتمكني يف �شتى جمالت ومنا�شط �حلياة �لجتماعية.

الرياضة تسهم في القضاء 
على القيود االجتماعية 

التي يعاني منها المعوق

بقلم:

د. مون�س �شجاع 

كات���ب وباح���ث ريا�ص���ي، ع�ص���و 
�جلمعية �ل�شعودية ل�إد�رة

رياضة األطفال المعوقين.. بين 
الواقع والمأمول
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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   
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رجال الوطن التميز

سمة الجمعية وأطفالها
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يـــوم واحـــد جميل .. يكفى ان يجعل كل الأيام جميلة ومبهجـــة .. هكذا كان حال وفد من 
من�سوبـــي ) قيـــادة قوات الدفاع اجلـــوي ( كما بدا على وجوههم وهم بـــن اأطفال مركز 
امللك فهد بن عبد العزيز لرعاية الأطفال املعوقن بالريا�ض ..حيث ا�ستقبل الأطفال وفد 
رجالنـــا البوا�سل ، وحماة الوطـــن ..وت�سابقوا للتعبري لهم بكلمات وا�سارات وابت�سامات.. 

عن امتنانهم وتقديرهم حل�سورهم يف هذا اليوم .
ومـــن جانبـــه اأعـــرب الوفـــد الـــذى 
تقدمه النقيـــب عبد امللك العجالن 
، عن �سعادته بهذه الزيارة.. وبهذا 
اليـــوم املتميـــز يف حياتهـــم ، مبـــا 
�ساهدوه مـــن رعاية فائقة لالأطفال 
املعوقـــن باجلمعيـــة ، واخلدمـــات 
لهـــم  توفرهـــا  التـــي  املتخ�س�ســـة 
العـــالج  جمـــالت  يف  اجلمعيـــة 

والتعليم والتاأهيل . 
اجلمعيـــة  م�سوؤولـــو  وكان  هـــذا 
ا�ستقبلـــوا وفـــد من�سوبـــي ) قيـــادة 
قوات الدفاع اجلوي ( يوم الأربعاء 
املوافق )20 جماد الولى 1436هـ( 
وذلك �سمـــن فعاليات اأ�سبوع املرور 

اخلليجي الـ )31( 
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��ص��تطاع �لربي��د �ل�ص��ع�دي �أن يتح�ل �إلى م�ؤ�ص�ص��ة ع�ص��رية 
ق�ية ت�ص��هم بفعالية يف عملية �لتنمي��ة، ويف خدمة �ملجتمع، 

وحتتل �ل�صد�رة بني �مل�ؤ�ص�صات �لعاملة يف هذ� �ملجال.
وتق��دم خدم��ات متن�عة من خالل �ص��تة �آالف نقطة �ت�ص��ال 
بريدي��ة منت�ص��رة يف �ململك��ة ب���ص��طة نح� 13 �أل��ف م�ظف، 
غالبيته��م م��ن �مل��طن��ني. وتق��دم �مل�ؤ�ص�ص��ة خدماته��ا بطرق 
حديث��ة ومتط�رة وبج���دة عالي��ة. وتفخر م�ؤ�ص�ص��ة �لربيد 
�ل�ص��ع�دي باإجناز�ته��ا �ل�ص��خمة �لت��ي حققتها، وم��ن �أهمها: 
�لعن����ن �ل�طن��ي �ل�ص��امل �ل��ذي يدع��م مب��ادر�ت �حلك�م��ة 

�الإلكرتونية و�أن�صطة �لتجارة �الإلكرتونية.
وتخطط �مل�ؤ�ص�صة لعدد كبري من �لرب�مج و�ملبادر�ت و�خلدمات 
لدعم دورها يف ت�ص��هيل ت���صل �مل��طنني و�مل�ؤ�ص�صات، وتقدمي 
��ر عليهم ممار�صة �أعمالهم وق�صاء حاجاتهم  �حلل�ل �لتي تي�صِّ
�الجتماع��ي  وت���ص��لهم  �القت�ص��ادية  �أن�ص��طتهم  ودع��م 

وبر�جمهم �لثقافية وتفاعالتهم �الإن�صانية.
و�هتمت م�ؤ�ص�ص��ة �لربيد �ل�صع�دي بتفعيل دورها �الجتماعي 
ودع��م �لعدي��د من �الأن�ص��طة �خلريية و�الجتماعي��ة و�لقيام 
�الأن�ص��طة  برعاي��ة  و�هتمامه��ا  �الجتماعي��ة  مب�ص���ؤوليتها 
و�لفعالي��ات �ملهم��ة و�لتع��اون م��ع جمعي��ات �ملجتم��ع �مل��دين 

�ملختلفة.
وم��ن �أهم �ملبادر�ت �لتي تفخر بها م�ؤ�ص�ص��ة �لربيد �ل�ص��ع�دي 
وتعتز بتبنيها �ل�ص��ر�كة �ال�ص��رت�تيجية مع جمعية �الأطفال 
�ملع�ق��ني، وه��ي �جلمعي��ة �ل�طنية �لتي ت���ؤدي دورً� م�ص��ه�دً� 
ومق��درً� يف خدم��ة فئ��ة غالي��ة �أف��ر�د �ملجتم��ع تع��اين م��ن 
�الإعاق��ات �ملختلف��ة، وت�ص��م �أك��ر م��ن ثالثة �آالف ع�ص��� من 
مناطق �ململكة كافة، ي�ص��كل�ن دعمًا ��صرت�تيجيًا ملا تقدمه من 

خدم��ات وبر�مج رعاية جماني��ة يف مر�كزها بعدد من مناطق 
�ململكة.

وقد وقعت م�ؤ�ص�صة �لربيد �ل�صع�دي، ممثلة يف �لربيد �ملمتاز، 
وجمعي��ة �الأطف��ال �ملع�قني، �تفاقي��ة تعاون تعك���س �هتمام 
�مل�ؤ�ص�ص��ة به��ذه �ل�ص��ريحة �ملهم��ة م��ن �مل��طنني �ل�ص��ع�ديني، 
وت�ص��اند دوَر جمعي��ة �الأطف��ال �ملع�قني، كمنف��ذ ناجح و�أمني 
للكث��ري من �مل�ص��اريع �لتي تخ��دم �ملع�قني. كم��ا �أّن �التفاقية 
جت�ّصد عالمة مميزة على �هتمام �مل�ؤ�ص�صة بكل ما يهّم �ملجتمع، 
من ق�صايا �جتماعية و�إن�صانية، وحر�صها على ت��صيع تفاعلها 
مع ق�ص��ايا وهم���م جمتمعها �ل��ذي تعتز بخدمت��ه، �إلى جانب 

�أدو�رها �لتنم�ية و�خلدمية �لرئي�صة.
وقامت م�ؤ�ص�ص��ة �لربيد �ل�صع�دي -من خالل هذه �التفاقية- 
باإنتاج فيلم تثقيفي على )�لي�تي�ب( يعك�س معاناة هذه �لفئة، 
وي�ع��ي �مل�ص��اهدين مبعان��اة �أفر�ده��ا، ويدع��� �إل��ى �الهتمام 
بحاجاتهم وق�صاياهم. و�إلى جانب ذلك، قامت �مل�ؤ�ص�صة بدعم 
بر�مج �لت���صل �لتي تتبناها �جلمعية مع جمه�رها �مل�صتهدف، 
ومن ذلك: جملة )�خلط�ة(، وتقرير �جلمعية �ل�صن�ي، وعدد 
من �ملطب�عات �الأخرى، كما ترعى �إ�ص��د�ر بطاقات �لع�ص���ية 
لكل ع�ص��� د�ع��م للجمعي��ة، ومطب�عات )بطاق��ات �لتهاين(، 
وتقدم ت�ص��هيالت لالإر�ص��اليات �لربيدية ب��ني مر�كز �جلمعية 
�ملختلفة. كما تبنت م�ؤ�ص�ص��ة �لربيد �إقامة م�صابقة لالأطفال 
يف �جلمعية يتم ت�ص��ليط �ل�ص���ء عليها �إعالمي��ًا، و�لتي ت�ؤدي 
ر�ص��الة هادفة ت�صتحق �لتقدير �لذي �نعك�س عمليًا فيما تق�م 
به، وقد حر�صت �جلمعية على تكرمي �لربيد �ل�صع�دي لدوره 
يف دعمه��ا ع��ام 1434ه��، مب��ا يعك�س �أهمية م��ا قدمه �لربيد، 
وتقدير �جلمعية لكل َمن يدعم ن�صاطاتها �ل�صاملة و�ملتعددة.

إعالن تحريري ..    إعالن تحريري ..   

البريد السعودى.. مؤسسة عصرية في خدمة المجتمع

معايل �لدكت�ر /
حممد �صالح بن طاهر بنتني
رئي�س موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي
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حوار   

قوة �لنف�س لي�ضت كقوة �جل�ضد، وما �أكرث �لنفو�س �لذكية �لتي تغلبت على �أج�ضاد �ضعيفة، 
�جلميل  عبد�لكرمي  وبدر  �لقدير..  �ملولى  من  نعمة  فهي  معاً؛  �الثنان  يجتمع  عندما  ولكن 
رف�س �أن جتعل منه �الإعاقة �ضعيف �لنف�س وكذلك �جل�ضد؛ فتغلب عليها؛ حتى جعل -كما 
يقول- من �ضعفه قوة، ومن �الإعاقة �نطالقة.. يقول: »�إن كان ج�ضدي معاقاً؛ فاأنا قادر على 
�ضنع م�ضتقبلي بيدي، بعد توفيق �هلل؛ ومن هنا ��ضتعدت ثقتي باهلل �أوالً ثم بنف�ضي، ورف�ضت 

�أن يكون م�ضتقبلي معاقاً«!
�إنه بدر عبد�لكرمي �جلميل من �لريا�س، و�ملوظف بالقو�ت �لبحرية �مللكية �ل�ضعودية، والعب 
�لطالب بجامعة  و�أي�ضا  �ل�ضعودي لريا�ضة ذوي �الحتياجات �خلا�ضة..  �الأثقال باالحتاد  رفع 
�أن توظف  بعد  ��ضتكمال تعليمه،  �إلى  باإ�رص�ر  و�لذى عاد  ُبعد،  �مللك في�ضل للتعليم عن 

وتزوج ورزقه �هلل بثالثة �أبناء.. 

حوار: منت�صر جابر

بدر الجميل :مستقبليليس معاقًا
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اإنه �صخ�صية حا�صرة يف الكثري من الفعاليات اخلا�صة 
بالإعاقـــة واملعوقـــن، وع�صـــو متطوع بجمعيـــة الإعاقة 
احلركيـــة للكبـــار بالريا�ـــض.. يف هذا احلـــوار يك�صف 
الكثري من و�صفات النجاح والأمل والثقة بالنف�ض، لي�ض 
للمعوقـــن فقـــط، بل لـــكل �صخ�ض ل ُيح�صـــن ا�صتغالل 
ِنَعم اهلل تعالى عليـــه. اأ�صيب بدر اجلميل ب�صلل اأطفال 
يف الأطـــراف ال�صفلية منذ اأن كان عمـــره �صنة واحدة؛ 
فتعاي�ض مـــع الإعاقة كاأنها �صيء عـــادي؛ فهو مل يدرك 
مـــا حدث لـــه، ومل ي�صعر اأن لهذه الإعاقـــة تاأثريًا �صلبيًا 
يف حياتـــه، حتى و�صـــل اإلى �صن املراهقـــة، وهنا بداأت 

املعاناة، وعن ذلك يحكي بدر قائاًل: 
= خـــالل املرحلة املتو�صطة من الدرا�صة بداأت مبقارنة 
نف�صـــي مـــع الآخريـــن يف حميـــط حياتي مـــن الأقارب 
واجلـــريان وزمـــالء الدرا�صـــة، حيث در�صـــت مبدار�ض 
حكومية عاديـــة؛ فكنت اأ�صعر بالختـــالف والإح�صا�ض 
بعـــدم تقبل البع�ض، والتفكـــري يف امل�صتقبل، ثم هداين 
اهلل اإلـــى اأن اأقـــارن نف�صي مع الآخريـــن، لي�ض ج�صديًا؛ 
فهـــذه النعم قـــد تـــزول، واإمنا فعليـــًا، واأق�صـــد: ماذا 
حققـــت لنف�صـــي؟ وعندها قررت اأن اأجعـــل من �صعفي 
قوة، ومـــن الإعاقة انطالقـــة؛ فاإن كان ج�صـــدي معاقًا 
فاإن م�صتقبلي لـــن اأجعله معاقًا باإذن اهلل، فاأنا قادر –
بتوفيق اهلل تعالى- على �صنع م�صتقبلي بيدي؛ ومن هنا 

ا�صتعدت ثقتي باهلل اأوًل ثم بنف�صي.
• وم��ا 	 درا�ص��تك،  يف  الإعاق��ة  اأث��رت  كي��ف   

مراحل تعليمك حتى الآن؟
= بع�ض امل�صوؤولن باملدار�ض احلكومية كانوا ل يراعون 
ظروف املعوق؛ فكنت اأعاين من رف�ض القبول والت�صديد 
على اإجـــراءات الت�صجيل اأو تخ�صي�ـــض ف�صل منا�صب 
لظـــرويف اخلا�صة، ولكن هذا مل يكن له اأي تاأثري �صلبي 
يف م�صتواي الدرا�صي بل كنـــت متفوقًا درا�صيًا، وقررت 
التوقف عن الدرا�صة بعد ح�صويل على �صهادة الثانوية 
من املعهـــد الثانوي التجـــاري بالريا�ـــض، والتوجه اإلى 

�صوق العمل؛ لرغبتي يف العتماد على الذات.
•  ملاذا مل ت�ص��تكمل مراحل تعليمك اجلامعي، 	

وملاذا التحقت باجلامعة الآن؟
= توقفي عن الدرا�صة باملرحلة الثانوية مل يكن نهائيًا، 
ولكنـــه كان قرارًا لالعتماد على النف�ض بعدما اأ�صبحت 
اأنـــا -واحلمـــد هلل- موظـــف يف قطـــاع  والآن  �صابـــًا، 
حكومـــي، ورب اأ�صـــرة، وبعـــد عدة �صنـــوات من زواجي 
عـــدت اإلـــى موا�صلـــة الدرا�صـــة، والتحقـــت باجلامعة؛ 

لرغبتي مبوا�صلة الدرا�صة، واأ�صاأل اهلل التوفيق.
•  كيف التحقت بالحتاد ال�ص��عودي لريا�صة 	

ذوى الحتياجات اخلا�ص��ة، وما الريا�ص��ة 
التي متار�صها الآن؟

= اأحـــد اأ�صدقائي املعوقن حركيًا كان ريا�صيًا؛ فطرح 
علـــّي فكـــرة الت�صجيـــل معـــه بالحتـــاد، والبحـــث عما 
ينا�صبنـــي من الألعاب الريا�صية التي اأجد فيها نف�صي؛ 
فقـــررت ممار�صة ريا�صتـــي ال�صباحة والكـــرة الطائرة 

اللتن اأجد نف�صي فيهما اأكرث.
•  ه��ل �ص��اركت يف بط��ولت دولي��ة، وم��ا هي، 	

وهل حققت فيها تفوقًا وفوزًا؟
اإلـــى ظـــرويف  نظـــرًا  اأ�صـــارك  = دوليـــًا، لالأ�صـــف مل 
العائليـــة، ولكـــن يل مراكـــز اأولـــى داخل اململكـــة، كان 
اآخرهـــا ح�صـــويل علـــى ميداليتن ذهبيتـــن يف بطولة 
اململكـــة لأبطـــال النخبـــة يف ال�صباحـــة حتـــت رعايـــة 
الحتـــاد ال�صعـــودي، والتـــي اأقيمت باملدينـــة املنورة يف 

1436/6/20هـ بنادي الأن�صار.
•  كيف ترى الحتاد ال�ص��عودي لريا�صة ذوى 	

احتياج��ات  وم��ا  اخلا�ص��ة،  الحتياج��ات 
الريا�ص��ين املعوق��ن؛ حت��ى يتمكن��وا م��ن 
حتقي��ق اإجنازات كبرية تليق با�ص��م اململكة 

ومكانتها الدولية؟ 
الحتياجـــات  ذوي  لريا�صـــة  ال�صعـــودي  الحتـــاد   =
اخلا�صـــة اأتاح لنا م�صكورًا الن�صمـــام وامل�صاركة لنثبت 
لالآخرين اأننا قـــادرون على حتقيق التفـــوق والمتياز، 
والت�صميـــم  ال�صريفـــة،  املناف�صـــة  روح  فينـــا  وزرع 
والإرادة، واأمتنـــى مـــن امل�صوؤولـــن توفـــري مـــكان يكون 
اأكـــرث خ�صو�صية ومنا�صبًا للتدريـــب يتالءم مع ظروف 
الالعبـــن الجتماعية وال�صحيـــة، والتحفيز لرفع علم 
اململكـــة خفاقًا يف كل حمفـــل خليجي اأو عربي اأو دويل، 
وهذا ل يعني التق�صري، ولكننا نرغب يف املزيد؛ لنكون 

اأف�صل الدول عنايًة واهتمامًا باملعوقن.
•  ماذا تقول للع�ص��رات من ال�ص��باب الأ�صحاء 	

يعمل��ون،  ل    الذي��ن  التعب��ي-  �ص��ح  –اإن 
وينتظ��رون الوظيف��ة احلكومي��ة دون بذل 
اأي جه��د يف موا�ص��لة   تعليمه��م اأو تنمي��ة 
قدراتهم بال��دورات التدريبية والتاأهيلية، 
خ�صو�صًا اأنك  عدت اإلى الدرا�صة والتحقت 

باجلامعة بعد اأن توظفت وتزوجت؟
= اهلل اأنعـــم عليـــك بال�صحة والعافية فـــال تنتظر اإلى 
اأن ميـــد لك الآخـــرون يد امل�صاعدة بـــل عليك املبادرة. 
قف علـــى قدميك كاجلبـــل ال�صامخ متحديـــًا عوا�صف 
الظروف القا�صية من حولك، كالأ�صد بقوته، وكالطفل 
بب�صمتـــه، متفائـــاًل وحمبًا للخري واحليـــاة، وار�صم لك 

 رفضت أن تكون اإلعاقة ضعفًا.. وجعلتها قوة 
أفتخر  بل  إعاقتي  من  أخجل  وال  وانطالقة.. 

بأنني تغلبت عليها

حلمـــًا؛ فمع ال�صرب والإ�صـــرار �صتحقق جناحك، وترى 
اأحالمـــك حقيقـــة، كمـــا حتـــب اأن تكـــون، ورا�صيًا مبا 
قدمتـــه لنف�صك واملجتمـــع، ولن ت�صتطيـــع النجاح حتى 
ت�صلـــح مـــن نف�صك؛ فـــدون العلـــم وتطوير الـــذات لن 
ت�صـــل اإلى حتقيـــق اأهدافك، واجعل مـــن نف�صك قدوة 
لالآخريـــن، ولي�ض مثاًل للف�صل، واإذا كانت حياتك كتابًا 
واأنـــت موؤلفـــه؛ فانظر كيف تريـــد لق�صتـــك اأن تكون؟ 
القـــرار بيـــدك؛ فاأنت من �صي�صنـــع م�صتقبلك؛ فاجعله 

حافاًل باجلد والجتهاد والنجاح.
حّي جيـــاًل باملكرمات تناجـــى... اأثلج ال�صـــدر �صحوه 

اإثالجا
حيهـــم موؤمنـــن اأو موؤمنـــات... حّي فيهـــم لل�صاحلات 

انتهاجا
حّي جيـــاًل �صحا فقرت عيـــون... وانت�صى الدين فرحة 

وابتهاجا
• وال�ص��لبية 	 الإيجابي��ة  اجلوان��ب  م��ا   

لإعاقتك؟
= العاقـــة جعلتني اإن�صانًا خمتلفـــًا، وعلمتني العتماد 
على النف�ـــض، وال�صرب، والنجـــاح، وجعلتني متميزًا يف 
كل �صيء؛ فاأ�صبحت قدوة للبع�ض، كما جعلتني من اأهل 
البالء وت�صفع يل، ولكن ما يزعجني هو نظرات ال�صفقة 

من البع�ض هداهم اهلل.
• للمعوق��ن يف 	 الدول��ة  رعاي��ة  ت��رى  كي��ف 

اململك��ة؟ وه��ل ح��دث تطور يف حج��م ونوع 
هذه الرعاية؟

= اأن�صـــاأت الدولـــة مواقـــع عديدة ُتعنـــى بخدمة املعوق 
مـــن رعايـــة �صحية وغريهـــا، واأذكـــر منهـــا م�صت�صفى 
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النقاهـــة على طريـــق اخلـــرج، مدينة الأمـــري �صلطان 
للخدمات الإن�صانية على طريـــق الق�صيم – الريا�ض، 
مدينـــة امللـــك فهـــد الطبيـــة بالريا�ـــض. اأمـــا الرعاية 
التعليميـــة قكثرية، ومنهـــا: جمعية الأطفـــال املعوقن. 
ومـــن الناحيـــة الريا�صيـــة فهنـــاك الحتـــاد ال�صعودي 
لريا�صـــة ذوي الحتياجـــات اخلا�صـــة. ويف اجلوانـــب 
الرتفيهيـــة الجتماعية نرى –مثاًل- مركز املروة بحي 
املـــروة بالريا�ض التابـــع لأمانة منطقـــة الريا�ض حتت 
اإدارة وحدة ذوي الحتياجـــات اخلا�صة باأمانة منطقة 
الريا�ض. ول ميكننـــي قيا�ض نوع اخلدمات والإمكانات 

املتاحة، ولكني اأثق بجهود امل�صوؤولن.
•  هل ت��رى اأّن اأف��راد املجتم��ع يف حاجة اإلى 	

زيادة الوعي باحتياجات املعوقن؟
= نعـــم؛ لأن هـــذه الفئـــة ح�صا�صـــة جـــدًا، ويجـــب عند 
التعامل معهـــا بعدم اإح�صا�صها بالختـــالف اأو النق�ض 
اأو التهمي�ـــض اأو نظـــرات املراقبة املزعجـــة اأو الهتمام 
الزائـــد، والنتبـــاه لتجهيـــز الأماكـــن التي بهـــا معوق؛ 
فهذه مـــن حقوقه على جمتمعـــه؛ لي�صتطيع التنقل دون 
م�صاعـــدة الآخرين؛ فذلـــك يزعجه كثـــريًا، ويوحي له 
بال�صعـــف، واملعـــوق اأحد اأفـــراد هذا املجتمـــع، ويجب 

احرتام �صخ�صه، ودجمه باملجتمع، واإعطاوؤه حقوقه.
•  ماذا تق��ول لأولي��اء الأمور الذي��ن يهملون 	

العناي��ة بال�ص��حة اأثن��اء احلمل بالن�ص��بة 
اإل��ى الأم اأو ع��دم العناي��ة بالأطف��ال بع��د 
ال��ولدة؛ مما ي��وؤدي يف النهاي��ة اإلى اإعاقة 

الأطفال؟
= اأبناوؤكـــم اأمانـــة يف اأعناقكـــم؛ فخافـــوا اهلل فيهـــم، 
واأح�صنـــوا اإليهـــم، ول جتعلوهـــم يدفعـــون ثمـــن غلطة 
ب�صيطـــة منكـــم تكلفهـــم الأمل واحل�صرة طـــوال العمر، 

الآخريـــن؛ فاتقوا اهلل يف خلقه، ول تكونوا �صببًا لتعا�صة 
الآخرين وتدمري حياتهم لالأبد؛ فاإن تهوركم هذا يكلف 
املجتمـــع الكثـــري مـــن اخل�صائـــر يف الأرواح والإعاقات 
الدائمة، كما يكبد الدولـــة الأموال الطائلة لإ�صالح ما 
اأف�صدمتوه، �صـــواء من ممتلكات اأو عالج وخم�ص�صات 
ماليـــة للمت�صررين، واأمتنى م�صاهـــدة هذا الفيلم على 
اليوتيـــوب بعنـــوان )الآخرون يرتكبـــون الأخطاء خفف 
https://www. الرابـــط:   علـــى  �صرعتـــك( 
youtube.com/watch?v=b4eL_

jT1ArE
•  م��ا امل�ص��كالت الت��ي تواجه��ك الآن، وكي��ف 	

ترى حلولها؟
= عدم تفهم الآخرين لإعاقتي باختيار املكان املنا�صب 
اأو طريقـــة امل�صاعدة اأو اأ�صلوب احلديث معي، ونحن يف 
حاجـــة اإلى حل هـــذه امل�صكالت بتثقيـــف املجتمع اأكرث؛ 
فكـــوين على كر�صي متحرك ل يعنـــي اأنني ل�صت اأف�صل 
ممن ي�صري على قدمية؛ فاإن اأكرمكم عند اهلل اأتقاكم.

•  هل ترى اأّن اأق�ص��ام ع��الج وتاأهيل املعوقن 	
التابع��ة  املراك��ز  اأو  العام��ة  بامل�صت�ص��فيات 
ل��وزارة ال�ص��حة ت��وؤدي مهامه��ا اأم اأنه��ا يف 
حاج��ة اإل��ى دع��م بالإمكان��ات والأجه��زة 

املتطورة؟
= مـــا تقوم به امل�صت�صفيـــات العامة حاليًا مر�ٍض، ولكن 
َمن منا ل يبحث عن الأف�صل؛ فنحن بلد غني ويفرت�ض 

اأن نناف�ض الدول املتقدمة.
•  ه��ل ت��رى اأّن موؤ�ص�ص��ات وجمعي��ات ومراكز 	

العم��ل اخل��ريي يف جم��ال املعوق��ن تق��دم 
خدم��ات متمي��زة للمعّوق��ن، وم��اذا تق��ول 
ع��ن دور رج��ال الأعم��ال والقط��اع اخلا�ص 
يف دعم هذه املوؤ�ص�ص��ات اخلريية وم�ص��اندة 

املعوقن؟
= نعـــم هـــي مر�صيـــة جـــدًا، واأرى تطـــورًا مـــع مـــرور 
الوقـــت، واأمتنى اأن تكون هنـــاك ملتقيات كبرية ب�صفة 
دورية جتمـــع الكل من اأع�صـــاء وم�صتفيدين وم�صوؤولن 
و�صيـــوف، مع طـــرح القرتاحات والأفـــكار التطويرية، 
واأمتنـــى من وجهاء البلد ورجـــال الأعمال امل�صهود لهم 
بحـــب الأعمال اخلرييـــة الهتمام بهذه الفئـــة الغالية، 
وتبنـــي م�صروعاتهـــم واأفكارهـــم وتنفيذهـــا على اأر�ض 

الواقع كنوع من التكافل الجتماعي.
•  كلمة اأخرية تود اإ�صافتها؟	

= الإعاقـــة احلقيقيـــة اأن ت�صمـــع النـــداء لل�صـــالة ول 
ت�صلي، وما اأ�صابني هو اختبار من اهلل؛ لذلك يحق يل 

اأن اأفتخر بهذا التميز الرباين. 

ب�صبب جهل منكم اأو تق�صري اأو عدم �صعور بامل�صوؤولية. 
واأن�صـــح الأم باملتابعـــة الأوليـــة مع الطبيبـــة املخت�صة 
لإعطائهـــا الن�صائح والر�صادات املهمـــة واملنا�صبة لها 
قبـــل واأثنـــاء احلمل، والنتبـــاه اإلى اأهميـــة اأخذ حم�ض 
الفوليـــك خا�صـــة؛ لحتيـــاج اجل�صـــم اإليه؛ فهـــو -بعد 
اهلل- يقي مـــن اإ�صابة اجلنن بالإعاقات اأثناء احلمل، 
وكذلـــك الفيتامينـــات الأخرى التي حتتـــاج اإليها الأم، 
وبعـــد الولدة عليهـــا الهتمام واملحافظـــة على متابعة 
التطعيمات الالزمة وال�صرورية لأخذها يف مواعيدها، 
وعـــدم الإهمال؛ حتى ل ي�صـــاب الطفل مبكروه. حفظ 
اهلل لنـــا ولكـــم ذرياتنـــا مـــن كل �صـــر، وجعلهـــم عبادًا 
�صاحلن، ومن خرية اأبناء هذا املجتمع، ونفع اهلل بهم 

الإ�صالم وامل�صلمن.
•  احل��وادث املرورية حت�ص��د ع�ص��رات املئات 	

من الأرواح والآلف من امل�ص��ابن واملعوقن 
املمتل��كات  خ�ص��ائر  اإل��ى  اإ�ص��افة  �ص��نويًا، 
والأموال.. ماذا تقول يف ذلك، وكيف ميكن 
اأن نفع��ل الوعي امل��روري و�ص��لوكيات قيادة 

ال�صيارات؟
= ب�صـــب تهـــور البع�ض وعـــدم ا�صت�صعـــار اخلطر الذي 
ينجم ب�صبب حوادث ال�صري ينتج عنها حالت كثرية من 
الوفيات وال�صابات ما بن املتو�صطة واخلطرية، والتي 
رمبـــا ت�صبب لهم اإعاقات دائمـــة، رمبا كانت لأ�صخا�ض 
ملتزمن بالقواعد املرورية والأنظمة، ولكن ب�صبب تهور 

لألسف.. بعض المسؤولين بالمدارس الحكومية ال 
يراعون ظروف المعوق.. وتوقفت عن الدراسة بعد 
حصولي على شهادة الثانوية.. والتحقت بوظيفة
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تحقيق علمي   

األجهزة الحديثة أذكى!

الغباء والكسل
أبرز أعراض اإلنترنت 

عندما ظهرت االآلة احلا�سبة تزايدت خماوف االآباء واملدر�سني من اأن ي�ؤدي االخرتاع 
اجلديد اإلى تكا�سل اأبنائهم التالميذ عن تعلم اأ�سا�سيات احل�ساب وجدول ال�رضب؛ 

وبالتايل عدم االإملام بعل�م الريا�سات فيما بعد، وعجز العقل عن ا�ستخال�ص نتائج 
االأرقام املجردة!

العامل م�سغ�ل االآن باالآثار اجلانبية الذهنية والنف�سية واالجتماعية لالأجهزة الذكية 
والتكن�ل�جيا املتقدمة على �سغار ال�سن؛ فقد ر�سد باحث�ن خلالً ما يف االأجهزة 

االإلكرتونية التي �سارت بحجم الكف ي�ؤدي اإلى ا�سطراب االإن�سان يف خمتلف مراحل 
عمره؛ اإذ اإن االرتباط باأجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة، والتحقق باهتمام �شديد 

من ر�سائل اله�اتف والربيد االإلكرتوين، وت�سفح م�اقع الت�ا�سل االجتماعي على 
االإنرتنت، يقلل من فرتات االنتباه، ويجعل من ال�شعب على االأطفال وال�شباب 

الرتكيز واال�ستمرار يف اأداء مهام ُملحة، �س�اء يف املدر�سة اأو العمل.
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وكان العلمـــاء قـــد حـــذروا يف املا�ســـي مـــن ا�ستبـــدال 
الآلـــة احلا�سبة بالعقـــل يف الو�سول اإلى حلـــول امل�سائل 
احل�سابية واملعادلت الريا�سية؛ اإذ اإن التعامل الذهني 
مـــع الأرقام لي�ـــس فقط من اأجل اإيجـــاد حلول للم�سائل 
واملعـــدلت، ولكنـــه متاريـــن ذهنيـــة تنمـــي العقل عرب 
التفكـــر املجـــرد، وتعليمه كيفيـــة اإن�ساء بنـــاء متكامل 
ومتنا�ســـق مـــن احلروف والأرقـــام للو�ســـول اإلى حلول 
للمعـــادلت اأو امل�سائـــل احل�سابية التي هـــي يف البداية 
فر�سيات جمردة حتاول الو�سول فى النهاية اإلى نتائج 

�سحيحة اأو نظرية متكاملة من عمليات عقلية ذهنية.
وتو�ســـل الباحثـــون اإلـــى اأن اأكـــر مـــن 70 يف املئة من 
الأطفـــال الأمريكيـــن يف �سن الثامنـــة اأو اأقل ا�ستعملوا 
جه���ازًا نقااًل للقيام بن�شاط ما خالل عام 2013، بينما 
كانـــت الن�سبة 38 يف املئة فقط عام 2011، وذلك وفقا 

 هل األجهزة اللوحية والمحمولة تعوق 
قدرة األطفال وتؤثر في عقول الصغار؟

رصد الباحثون اضطراب تشتت االنتباه 
األجهزة  بسبب  األعمار  كل  لدى 

اإللكترونية 

للإح�ســـاءات التـــي ح�سلـــت عليهـــا منظمـــة )و�سائل 
اإعالم التفكري ال�شليم( عندما اأجرت ا�شتطالعًا الآراء 
اأولي���اء االأمور الذين اأك���دوا اإ�شاب���ة اأبنائهم مبتالزمة 

ت�ستت النتباه!

التكنولوجيا والذكاء
وعموم���ًا، هل هن���اك عالقة ب���ن التط���ور التكنولوجي 
والأجهـــزة املتقدمة وبن تقليل الـــذكاء والبتكار اأم اأن 
هذه االأجهزة الذكية تنمي ذكاء االأطفال اأي�شًا وت�شاهم 
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يف �شرعة التعلم لديهم؟!
اأج���رى علماء من جامعة بو�شط���ن يف الواليات املتحدة 
درا�ش���ة حديثة ن�شرت موؤخ���رًا يف جملة »طب االأطفال« 
ا�ستخـــدام  ناق�ســـت   »journal Pediatrics«
الأطفـــال للتكنولوجيـــا احلديثـــة مثل الهاتـــف اجلوال 
intera c  والكثـــر من و�سائـــل الإعلم التفاعليـــة
tive media واأكدت الدرا�سة اأهمية هذه الو�سائط 
يف التعلي���م لدى االأطفال اإال اأنها اأ�شارت اإلى اأن اأخطار 
ا�شتخ���دام ه���ذه الو�شائط مل تت�شح بع���د ب�شكل كامل. 
وكانـــت الدرا�سات املا�سية ت�سر اإلى اأن الأطفال الأقل 
م���ن عمر �شنت���ن ون�شف ميكنهم التعل���م من التفاعل 
املبا�ش���ر اأكرث من التلفزي���ون اأو الفيديوهات امل�شورة، 
ولك���ن هناك بع����ض الدرا�شات احلديث���ة التي بينت اأن 
االأطف���ال ميكنه���م التعلم من خالل بع����ض التطبيقات 
احلديث���ة اخلا�ش���ة بالهوات���ف الذكي���ة مث���ل تطبيقات 
الكت���ب االإلكرتوني���ة الناطقة التي تعل���م الطفل النطق 

وحمب���ب م���ن خالل �ش���كل ج���ذاب وذلك ب�شكل �شليم 
عمر  مـــن  للأطفـــال 
�سنتـــن ون�ســـف 
مرحلة  حتـــى 

امل�ستمرة التعـــرف على التاأثر الـــذي حتدثه الأجهزة 
املحمولـــة يف عقول ال�سغار يف مرحلة ما قبل املدر�سة، 
بح�ش���ب �شحيف���ة »جاردي���ان« الربيطاني���ة. وك�شف���ت 
درا�ش���ة حديثة ملجموع���ة من الباحث���ن يف كلية الطب 
بجامع���ة بو�شط���ن االأمريكي���ة، اأن االأجه���زة اللوحي���ة 
مث���ل االآيباد ميكن اأن تعوق ق���درة االأطفال على التعلم 

والتحكم يف النف�ض.
كما اأظهرت الدرا�ســـة اأن ال�ستخدام املكثف للأجهزة 
املحمول���ة يف عمر �شغ���ري من �شاأن���ه اأن يوؤثر يف �شلوك 
االأطفال ومنوهم. وحذر الباحثون من ا�شتخدام جهاز 
لوحي اأو هاتف ذكي الإلهاء الطفل اأو حتويل انتباهه؛ اإذ 
قد يكون هذا االأمر �شارًا بالن�شبة اإلى منوه وتطوره من 

الناحيتن الجتماعية والعاطفية.
وا�شتمل���ت حتذيرات الباحثن عل���ى خطورة ا�شتخدام 
اأجه���زة ب�شا�ش���ات تفاعلي���ة،  الثالث���ة،  االأطف���ال دون 
مو�شحن اأنه ميك���ن اأن يكون لها تاأثري �شلبي وا�شح 
عل���ى اكت�ش���اب امله���ارات ال�شرورية لتعل���م املواد 

العلمية مثل الريا�سيات والعلوم.
وا�شت���دل الباحث���ون يف درا�شته���م بالكثري من 
اآراء اخل���رباء التي توؤك���د اأن االأطفال دون ال� 
30 �شهرًا ال يتعلمون من التلفزيون والفيديو، 
كما هو احلال م���ع التفاعل الب�شري الطبيعي، 
لكنهم اأكدوا اأي�شًا اأنه مل جتر حتى االآن درا�شات 
كافية ملعرفة اإذا ما كانت التطبيقات التفاعلية على 

االأجهزة الذكية توؤدي اإلى النتيجة ذاتها.
�سلبيات التقنيات

70 % من األطفال األمريكيين دون الثامنة 
استعملوا جهازًا نقااًل خالل عام 2013م

المكثف  االستخدام  أن  تؤكد  دراسة 
سلوك  في  يؤثر  المحمولة  لألجهزة 

األطفال ونموهم
ما قبل املدر�سة.

ومن االإيجابيات التي ميك���ن اأن توفرها هذه الو�شائط 
توف���ري املعلوم���ات يف اأي وقت يحت���اج اإليه الطفل؛ مما 
يجعلـــه يحتفـــظ باملعلومة ب�ســـكل اأ�سرع، وعلـــى �سبيل 
املث���ال ميك���ن للطف���ل يف حال���ة تعامل���ه م���ع لعب���ة بها 
اأحـــد احليوانـــات اأن ي�ستمـــع اإلى �سوتـــه ويتعرف على 
خ�سائ�س ذلـــك احليوان واأماكن وجـــوده. ولكن حتى 
االآن مل تتوف���ر درا�ش���ات كافي���ة لالأطف���ال حت���ت عمر 
�سنتـــن، وعـــن اإذا مـــا كان وجـــود هـــذه التكنولوجيـــا 
احلديث���ة �شي�شاعدهم يف التعل���م من عدمه، خ�شو�شا 
اأن الأطفال يف عمر اأقل من �سنتن ي�ستفيدون اأكر من 

التعامل مع االأ�شخا�ض وجهًا لوجه.
من جهة اأخرى يح���اول الباحثون من خالل الدرا�شات 
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واأ�ش���ار الباحث���ون اإل���ى الدور الكب���ري ال���ذي اأ�شبحت 
ت�سغله هـــذه التقنيات يف لفت انتبـــاه الأطفال والتاأثر 
فيه���م ب�شكل �شبه اآيل. ويف االأغلب فاإن هذه التطبيقات 
االإلكرتوني���ة، �شواء للتعليم اأو اللع���ب، ميار�شها الطفل 
مبف���رده؛ وبالتايل يفتقد حميمي���ة العالقات احلقيقية 
مع االأ�شدقاء احلقيقين بعي���دًا عن العامل االعتباري، 
ف�شاًل عن اأن الدرا�شات ال�شابقة اأو�شحت اأنه كلما زاد 
 screen time الوق���ت املنق�شي اأم���ام ال�شا�ش���ات
�شواء التلفزيون اأو الفيديو؛ قل منو الطفل االإدراكي؛ اإذ 
يفتق���د التف�شري املبا�شر ملع���اين االأ�شياء، وكذلك ميكن 
اأن يع���اين من م�شكالت لغوية، اإال اأنه لي�ض من املعروف 
حت���ى االآن اإذا كان ه���ذا التف�ش���ري ينطب���ق على اأجهزة 
املحم���ول واأجهزة الالبتوب واللوح���ات االإلكرتونية من 

عدمه.
ولفت���وا االنتباه اإلى اأن هذه الو�شائ���ط خالفًا ملا يتوقعه 
االآباء، ميكن اأن ت���وؤدي اإلى تقليل الذكاء واالبتكار لدى 
الطف���ل؛ اإذ اإن االإجابات اجلاهزة مبجرد ال�شغط على 
ال�شا�شات ميكن اأن توؤثر يف منو الطفل الوجداين وحتد 
من الإبداع والتفكـــر يف حل امل�سكلت ب�سكل منهجي، 
واأي�ش���ًا تقل���ل من التدري���ب اليدوي وامله���ارات املتعلقة 
 visual c motor بالتوافق بن النظر واحلركـــة

skills الالزمن للنمو االإدراكي، ف�شاًل عن اأن توافر 
عن�ش���ر اجلذب من االألع���اب االإلكرتونية يجعل الطفل 
يعزف ع���ن ممار�ش���ة الريا�شة يف املالع���ب؛ وبالتايل 
يوؤث���ر ذلك يف من���وه البدين وافتق���اده العمل اجلماعي 

من خلل م�ساركة اأقرانه يف الريا�سة ذاتها.
اإ�سكاالت �سحية

واأو�شح���ت الدرا�ش���ة اأي�ش���ًا اأن���ه حت���ى االآن مل تتوافر 
معلوم���ات اأو درا�ش���ات كافي���ة ح���ول م���دى االأمان من 

الكهرومغناطي�شي���ة  واملوج���ات  االإ�شعاع���ات 
ال�ش���ادرة عن االأجه���زة املحمول���ة، وخطورة 

التعر����ض لها يف �شن مبك���رة وما ميكن اأن 
ت�شببه من م�ش���كالت �شحية، خ�شو�شًا 
اأن هن���اك بع�ض الدرا�ش���ات التي ت�شري 

اإلى اأن ا�شتخدام الهاتف اجلوال لفرتات 
يف  اآالم���ًا  ي�شب���ب  اأن  ميك���ن  طويل���ة 
الرقب���ة، وهن���اك درا�ش���ات قليلة عن 

تاأثري اجلوال ال�شلبي يف املخ، خ�شو�شًا 
يف مرحلة التكوين.

ون�شح���ت الدرا�ش���ة جمي���ع االآب���اء باأف�شلية اأال 
يتعر�ض اأطفاله���م يف �شن مبكرة ال�شتخدام الهواتف 

الذكية، ويف حال���ة ا�شتخدامها فاإنهم ميكن اأن يقوموا 

باأنف�شه���م بتجريب اأي تطبيق على االأجهزة قبل اأن يتم 
ا�شتخدام���ه عن طريق اأبنائهم، واأي�شا اأن ي�شرتكوا مع 
االأبناء يف التطبيق���ات املختلفة الإ�شافة اجلو التفاعلي 
معه���م. واأكدت اأي�ش���ًا اأهمية اأن يق�ش���ي االأطفال وقتًا 
اأطول م���ع عائالتهم بعيدًا ع���ن التكنولوجيا احلديثة، 

ويف�شل لو مت تخ�شي�ض �شاعة يومية للقاء العائلي.
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مل يقت�ش��ر دور �ل�ش��ركات باململك��ة عل��ى تق��دمي �خلدم��ة �أو 
ت�ش��نيع �ملنتج��ات �أو حتقي��ق �لغر�ض �ل��ذي من �أجله �أن�ش��ئت 
ل  فق��ط ، ب��ل تعدى ذلك �إلى �آفاق �أو�ش��ع و�أ�ش��بح �ملجتم��ع ُيعوِّ

عليها كثريً� يف حتمل جزء من م�شوؤولياته جتاه �أفر�ده.
�ل�ش��ركة �ل�ش��عودية للكهرب��اء كو�ح��دة من كربى �ل�ش��ركات 
�لوطني��ة �أدركت �أهمية �مل�ش��وؤولية �الجتماعي��ة وعملت منذ 
تاأ�شي�ش��ها عل��ى تق��دمي خدم��ات متع��ددة لكث��ري م��ن �جله��ات 
�خلريي��ة و�لتعليمي��ة موؤكدة يف ذلك على �أهمي��ة �لدور �لذي 

تلعبه �ل�شركات يف خدمة �ملجتمع.
�لن�ش��يج  م��ن  ج��زءً�  للكهرب��اء  �ل�ش��عودية  �ل�ش��ركة  تعت��رب 
�الجتماع��ي باململك��ة فه��ي تتاأث��ر مب��ا حوله��ا م��ن تط��ور�ت 
ومتغ��ري�ت كم��ا �أنه��ا توؤث��ر يف �لدو�ئ��ر �ملحيطة به��ا، من هذ� 
�ملنطل��ق حددت �ل�ش��ركة مفه��وم �مل�ش��وؤولية �الإجتماعية فهو 
يب��د�أ باالهتمام باملوظفني ويت�ش��ع لي�ش��مل كل م��ن له عالقة 
بال�ش��ركة وميت��د لي�ش��ل �أث��ره �إل��ى �ملجتم��ع في�ش��بح عط��اًء 
وم�ش��اركة يف �الأن�ش��طة �الجتماعية �ملختلفة. وهذ� �لتوجه 
مي�ش��ى يف �ت�ش��اق وتر�بط وتناغم مع مهمة �ل�شركة وروؤيتها، 
فال�شركة يف �الأ�شل تقدم خدمة �إن�شانية وحيوية تعد �ملدخل 

�الأ�شا�ض لتطوير وتنمية �ملجتمع يف كافة نو�حي �حلياة.
ال يتوقف دور �ل�شركة عند �الهتمام باملوظف بل يتعد�ه �إلى 
�ملجتم��ع، فال�ش��ركة تعمل على تقدمي �لدع��م �ملادي لالأعمال 
�خلريي��ة و�الأن�ش��طة �الإن�ش��انية. كم��ا �أنه��ا تت�ش��ل وتتفاعل 
م��ع ق�ش��ايا �أك��ر حيوي��ة يف �مليادي��ن �لتعليمي��ة و�لثقافي��ة 

و�لتوعوي��ة و�لتدريبي��ة وتعم��ل عل��ى تق��دمي ه��ذ� �لدع��م 
لت�شاهم يف خدمة �ملجتمع و�لتفاعل مع �أن�شطته وبر�جمه. 

كما يرتكز �هتمامها يف دعم �لتنمية �القت�شادية للمجتمع يف 
كافة �أرجاء �ململكة وت�شخر �إمكانياتها للمحافظة على �لبيئة 

عن طريق خف�ض معدالت �لتلوث.
ظلت �ل�شركة منذ تاأ�شي�شها يف عام 2000م حتر�ض على تطوير 
تق��دمي �خلدمات �لكهربائية �ملتكامل��ة، ولكنها مل تغفل دعم 
�أن�ش��طة �ملجتمع �خلريية و�الإن�ش��انية و�الجتماعية. وخالل 
ه��ذه �لف��رتة �لق�ش��رية متكنت �ل�ش��ركة من �إجن��از �لعديد من 
�الأعمال �لت ي ت�شب يف نطاق �مل�شوؤولية �الجتماعية وتعددت 
بر�جمها يف �ملجالني �الإن�شاين و�الجتماعي. و�شتو��شل عملها 
يف هذين �ملجالني بالتن�شيق مع �ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات �الأخرى، 

بهدف تو�شيع قاعدة �مل�شتفيدين.   
حر�ش��ت �ل�شركة على �أن تكون لها م�ش��اهمة بناءة يف حتقيق 
طموح��ات وتوجه��ات �لدول��ة �لر�مي��ة �إل��ى حتقي��ق تنمي��ة 
�قت�ش��ادية �ش��املة ي�ش��تفيد منها وينعم بخري�تها كل مو�طن 
ومقي��م باململكة؛  ويف ه��ذ� �ملجال ركزت على �إي�ش��ال �خلدمة 
�لكهربائي��ة لطالبيها يف �ملدن و�لقرى و�لهج��ر، كما �أنها تهتم 
بدعم برنامج �الأبحاث و�لتطوير حتقيقًا لرت�شيد ��شتخد�مات 
�لطاقة �لكهربائية وحت�شني �أنظمتها، و تعمل على دعم بر�مج 
�ل�ش��المة �لعامة ورعاية �الأن�ش��طة و�لفعالي��ات �الجتماعية 

و�القت�شادية. 

إعالن تحريري ..    إعالن تحريري ..   

المسؤولية االجتماعية
في الشركة السعودية للكهرباء
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رحلة   

اإلى معر�ض تاريخي ل�سخ�سية تاريخية تعرفوا عن قرب على القائد الذي يحمل مركزهم ا�سمه )امللك  يف زيارة فريدة لأطفال اجلمعية 
فهد بن عبدالعزيز( كعلم من اأعالم اململكة، وابن بار بوطنه، واأب حاٍن على اأبنائه، وقائد فذ. وقام اأطفال مركز امللك فهد بن عبدالعزيز 
موؤخرًا يف مركز  اأقيمت  التي  امللك فهد  تاريخ  ندوة  فعاليات  اإطار  تنظيمه يف  الذي مت  القيادة(  روح  بزيارة ملعر�ض )الفهد..  بالريا�ض، 
الريا�ض الدويل للموؤمترات واملعار�ض. واطلع الأطفال على �سرية امللك فهد بن عبدالعزيز ودوره التاريخي يف بناء الدولة ال�سعودية احلديثة. 
ومن خالل املعر�ض �ساهدوا اأبرز معامل القيادة التي جت�سدت يف امللك فهد، وح�سوره يف امل�سهد ال�سيا�سي لأكرث من 50 عامًا م�ساركًا يف بناء 

دولته داخليًا، ومعززًا مكانتها دوليًا؛ انطالقًا من عقيدته الإ�سالمية.
اأبرز فعاليات ندوة امللك فهد، الور�سة التدريبية حول ال�سمات والتن�سئة القيادية للطفل، وهدفت اإلى تزويد املتدربني من ال�سباب  وكانت 

والفتيات، وكذلك الأمهات واملعلمات، باأهم الأدوات القيادية وال�سفات ال�سخ�سية وكيفية اكت�ساف مهارات ال�سمات القيادية.
يذكر اأن دارة امللك عبدالعزيز نظمت الندوة، يف اإطار ا�سرتاتيجيتها لبناء قاعدة معلومات موثقة لتاريخ اململكة العربية ال�سعودية ب�سل�سلة 

من اللقاءات العلمية حول ملوك اململكة.

أطفال الجمعية يتعرفون على

في معرض روح القيادة

الفهد 
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علوم وعلماء   

الشخير ..يتلف الدماغ !
اأظهـــرت الدرا�صـــات وجـــود �صلـــة قويـــة بـــن توقـــف 
التنف�ـــس اأثناء النوم لعـــدة ثوان، وارتفـــاع �صغط الدم 
والكول�صرتول، والإ�صابة بنوبات قلبية. وكذلك اإمكانية 
تلف اأجزاء من الدماغ ب�صبب نق�س الأوك�صجن لتوقف 
النف�ـــس اأثنـــاء النوم ، وهـــو ما يوؤدى اإلـــى “ ال�صخري “ 

نتيجـــة ان�صـــداد املجـــاري التنف�صية. حيـــث اإن ارتخاء 
الع�صلـــة املوجودة يف اأعلى الفـــم اأو اجلزء اخللفي من 
احللق ي�صبب م�صكلة ال�صخـــري، ملنع تدفق الهواء ب�صكل 

جزئي.
وعـــادة، ير�صل الدماغ اإ�صارات تنبيـــه اإلى اجل�صم لدى 

انقطـــاع التنف�س من خـــال اإ�صدار حركـــة مفاجئة اأو 
�صخري قوي.

وحـــذر العلماء من اأّن انقطـــاع التنف�س لدى الأ�صخا�س 
امل�صابـــن باأمرا�ـــس القلب، ميكن اأن يـــوؤدي اإلى املوت 
املفاجـــئ ب�صبب ال�صكتـــة القلبية، موؤكديـــن اأن اخلطر 
الأكـــر يكمن يف ال�صرر الـــذي يت�صبب به ال�صخري على 

املدى الطويل.
ويـــوؤدي تذبذب م�صتـــوى الأوك�صجن طـــوال فرتة الليل 
اإلى الإ�صابـــة بالإجهاد، واإحداث �صـــرر ي�صبب اأك�صدة 
خايا اجل�صـــم، ف�صًا عن اإر�صال الدماغ تنبيهًا للقلب 
لدى انقطاع التنف�س، وذلك يف الوقت الذي يحتاج فيه 
اجل�صـــم والدماغ للراحـــة. خا�صة واأّن �صـــوت ال�صخري 
املرتفع جـــدًا، يعتر مبثابة اإ�صـــارة وا�صحة اأن اجل�صم 
يبذل طاقة هائلة بهدف احل�صول على كمية كافية من 

الأوك�صجن.
ويعتر ال�صخـــري م�صكلة خطرية ي�صعـــب عاجها، اإذا 
كان �صخ�س مـــا يعاين من ت�صخم يف الع�صلة املوجودة 
يف اأعلـــى الفم، اأو نتيجة ال�صمنة الزائدة، خ�صو�صًا يف 
حميط العنـــق لدى الرجال، مما يزيد من خطر توقف 
التنف�ـــس اأثنـــاء النوم واإعاقـــة و�صـــول الأوك�صجن اإلى 
القلـــب. وحتدث م�صكلة ال�صخري خـــال ال�صتلقاء على 
الظهـــر بدًل من ال�صتلقاء علـــى اأحد اجلانبن، اأو لدى 
تنـــاول امل�صروبـــات الكحولية التي تـــوؤدي اإلى ا�صرتخاء 
الع�صـــات، ف�صـــًا عن م�صكلـــة احتقـــان الأنف ب�صبب 

احل�صا�صية اأو الإ�صابة بنزلت الرد.

ر علماء حديثًا عد�صات ل�صقة ذكية مدجمة يف  طـــوَّ
مرايا جمهريـــة؛ لتكّبري الروؤية مبعدل ثاث مّرات. 
وتبلـــغ �صماكـــة العد�صـــات الذكية التـــي تو�صع على 

تلي�صكوب رقيق نحو 1.55 ميليمرت. 
و�صت�صاهـــم العد�صات الا�صقـــة الذكية يف حت�صن 
الروؤية لـــدى الأ�صخا�ـــس الذين يعانـــون من مر�س 
ال�صمـــور البقعي داخـــل العن، والـــذي يعد امل�صبب 

الرئي�صي الثالث لاإ�صابة بالعمى حول العامل.
وي�صبـــب ال�صمـــور البقعي فقـــدان الروؤيـــة املركزية 
ب�صبب حـــدوث تلف تدريجي يف �صبكـــة العن. وقال 
عامل الأبحاث يف مركز )اإي بي اأف األ( ال�صوي�صري 
اإيريك ترميبلي: »ال�صمـــور البقعي م�صكلة جوهرية 

تعيق تكبري الروؤية«.
وقاد ترميبلي فريق العمل لت�صميم عد�صات ل�صقة 

ذكيـــة، واإجراء عمليـــة جراحية لو�صـــع جمهر لدى 
بع�س املر�صى امل�صابن بال�صمور البقعي.

ويرتكـــز البتـــكار الرئي�صي علـــى اإمكانيـــة التبديل 
بـــن الروؤيـــة املكـــرة، والروؤية املنتظمـــة من خال 
ا�صتخدام النظارات املكملـــة. وت�صتخدم النظارات 
التـــي تعمل بطاقة البطارية، تقنيـــة )األ �صي دي(؛ 

من اأجل مراقبة حركة وحت�ّصن العن.
وطـــّور الفريـــق تقنية العد�صـــات الا�صقـــة الذكية 
من مادة �صلبة، وعمـــد الباحثون اإلى زيادة �صماكة 
وحميـــط العد�صـــة بهـــدف ا�صتخدامهـــا لأغرا�ـــس 
خا�صـــة بالعناية بالعن. وي�صعـــى الفريق اإلى العمل 
علـــى تطوير قنـــوات لنقـــل الأوك�صجن اإلـــى العن، 
وياأمل حت�صن هذه اخلا�صية بدًل من تطوير حملول 

العد�صات الا�صقة امل�صبع بالأوك�صجن.

عدسات 
الصقة ذكية  لمساعدة المصابين بالعمى
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�صهد عام 2014 الكثري من الأحداث الطبية واملنجزات 
العلمية، وقد ن�صرت اآلف الدرا�صات يف �صتى املجالت.  
ومتثـــل ولدة اأول طفـــل يف العامل من رحـــم منقول زرع 
يف ج�صـــم امراأة، �صابقة علمية مثـــرية؛ اإذ قامت �صيدة 
يف ال�صويـــد تبلغ من العمر 36 عامـــا بو�صع طفل ذكر. 
كانت هـــذه ال�صيـــدة م�صابة مبر�س نـــادر مينع تكوين 
الرحم وتطوره. وقد جـــرى نقل رحم �صديقتها البالغة 
مـــن العمـــر 61 عاما والتـــي انقطع عنهـــا الطمث منذ 
7 �صنـــوات اإليهـــا، لرغبتهـــا يف اأن تكون اأمـــا، وبلغ وزن 
جنينهـــا 1000 غرام فقـــط. كما وافقـــت اإدارة الغذاء 
والـــدواء الأمريكية نهاية العـــام املا�صي ) 2014( على 
 “ Argus II “ اعتمـــاد جهـــاز العـــن الإلكرتونيـــة
جهـــازا اآمنا وفعال زاد من تعميمهـــا حول العامل. رغم 
وجـــود هذه العن الإلكرتونية يف الأ�صواق الأوروبية منذ 
عام 2011 . يذكـــر اأن العن ال�صليمة توجد م�صتقبات 

أول طفل من رحم مزروع ..
و اعتماد عين الكترونية

علـــى ال�صبكيـــة تقوم با�صتقبـــال �صعاع ال�صـــوء وتر�صله 
علـــى �صكل موجـــات اإلكرتونيـــة اإلى املخ عـــر الع�صب 
الب�صري، حيث جتري ترجمة هذه الإ�صارات اإلى �صور 
متكـــن ال�صخ�س مـــن الروؤية. ويف حـــال حدوث خلل يف 
هذه امل�صتقبات ل جتري ترجمة هذا ال�صوء، وبالتايل 

ل يحـــدث حتولها اإلى �صـــور ويفقد ال�صخ�ـــس الروؤية. 
وهناك مر�ـــس يجعل هذه امل�صتقبـــات تفقد وظيفتها 
ومعظـــم   retinitis pigmentosa تدريجيـــا 
املر�صى يفقدون ب�صرهــــم عند بلوغهم الـ40 تقريبا، والعن 
الإلكرتونية اأو اخلارقة حتاول ب�صكل جزئي حل هذه امل�صكلة.

والدة

اأنهـــت نـــوف الأ�صـــود مبتعثـــة مرحلـــة الدكتـــوراة يف 
تخ�ص�ـــس الريا�صيـــات التطبيقية بجامعـــة اأوكاند، 
درا�صـــة بحثيـــة حلل بع�ـــس املعـــادلت الريا�صية التي 
�صي�صتفيد منها املختر الفيزيائي مب�صت�صفى اجلامعة 

يف زراعة خايا جذعية لعاج اأمرا�س القلب.
املبتعثـــة نـــوف قالـــت يف ت�صريحـــات �صحفيـــة: »اإن 
النمـــوذج الذي عملـــت عليه يعتـــر ميكانيكيـــًا ثنائي 

مبتعثة تفك معادالت إلنجاح زراعة الخاليا الجذعية للقلب
ثـــل بنموذج جمهري  املجال لن�صيـــج ع�صلة القلب، وميمُ
ياأخ���ذ يف االعتب���ار االرتب���اط املجه���ري ب���ن منطق���ة 
خارج اخللوي والهيكل اخللوي والروتينات يف الغ�صاء 

اخللـــوي«، واأ�صافـــت: »مت اإن�صـــاء هـــذا النمـــوذج 
عـــن طريق اعتبـــار كل اإزاحـــة مبفردها 

يف نطـــاق الداخـــل واخلارج 
واعترت  خلويًا، 

اأن الفر�صيـــة الأ�صا�صيـــة للنموذج تتمثـــل يف اأن الفرق 
بـــن الإزاحتـــن الداخلية واخلارجية م�صـــوؤول عن قوة 

الغ�صاء«.
وعن اأهمية هذا النموذج، تو�صح: »تكمن اأهمية هذا 
النمـــوذج يف اإعـــادة تكوين ن�صيـــج القلب؛ 
ممـــا ي�صهم يف عـــاج اأمرا�ـــس القلب 

املرتبطة بزراعة الأن�صجة«.
وت�صيف: »بنـــاء على طلب ق�صم 
الفيزيـــاء يف جامعـــة اأوكانـــد 
لق�صـــم الريا�صيـــات باجلامعة 
هـــذه  درا�صـــة  بـــداأت  ذاتهـــا 
لتكليـــف  وتلبيـــًة  امل�صكلـــة. 
ر�صالتـــي  علـــى  امل�صـــرف 
قمـــت  الدكتـــوراة  ملرحلـــة 
بهذه الدرا�صة التي اأعطت نتائج 
خمرية �صليمـــة، ول تـــزال الدرا�صة 

والبحث م�صتمرين يف هذا املجال«.
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تطبيـــق يوتيوب للأطفال، اأو يوتيوب كيدز، هو الن�سخة 
اجلديـــدة التـــي اأعلنـــت عنها �سركـــة جوجـــل موؤخرًا، 
واملخ�س�ســـة لعر�ـــض فيديوهـــات اآمنـــة ومنا�سبة كليا 

للأطفال.
و�سرحـــت جوجل باأن التطبيق اجلديـــد هو اأّول تطبيق 
موجـــه للأطفال، مت ت�سميمه بحيـــث يكون ا�ستخدامه 
�سهـــًل واآمًنا، كما اأنه يتمتـــع بت�سميم جذاب وُمنا�سب 
للأطفال، العتماده على �سور واأيقونات كبرية احلجم، 
كمـــا اأنـــه يدعم خا�سيـــة البحث ال�سوتـــي، اإذ �سيمكن 
الطفـــل الـــذي ال ي�ستطيـــع الكتابة ب�ســـكل �سحيح، من 

البحث ب�سهولة عن العناوين املطلوبة.
وفيمـــا يخ�ض اإعـــدادات االأمان، اأكـــدت جوجل اأنه يف 
حالـــة بحث الطفل عن كلمة غـــري منا�سبة يف “يوتيوب 
كيـــدز” �سواء عـــر الكتابـــة اأو االأوامـــر ال�سوتية، فاإن 
نافـــذة منبثقـــة �ستظهـــر له ر�سالـــة تقول -علـــى �سبيل 
املثـــال-: “جرب �سيئا اآخر”. كمـــا اأن التطبيق بح�سب 

القت �سورة الأحـــد ذوي االحتياجات اخلا�سة خلل 
اأدائـــه �ســـلة اجلماعـــة برفقـــة عدد مـــن امل�سلني 
وبع�ـــض رفقائه من املعاقني تداوال وا�سعا على مواقع 

التوا�سل االجتماعي موؤخرا.
ووثقـــت ال�سورة حر�سا كبريا مـــن قبل الفتى املعاق 
الـــذي مل متنعـــه اإ�سابتـــه بال�سلل من احل�ســـور اإلى 
امل�سجـــد وال�سلة مـــع اجلماعة بو�ســـع اال�ستلقاء، 
علـــى الرغم مما يجـــد يف تتبع حـــركات االإمام من 

معاناة.
وعر كثري من متناقلي ال�سورة عن اأ�سفهم اأن يكون 

هناك اأ�سحـــاء يتكا�سلون عن 
اأداء اجلماعـــة علـــى الرغـــم 
مـــن اأن االمـــر مي�ســـر لهم، 
داء  كان  »اإذا  مت�سائلـــني: 
ال�سلـــل مل مينع هذا ال�ساب 
اجلماعـــة..  �ســـلة  مـــن 

فماذا منعنا نحن؟«.
من جانبـــه، ن�سر الفنان فايز املالكـــي ال�سورة على 
ح�سابه الر�سمي مبوقع تويرت، معلقًا عليها بقوله: »يا 
رب اإننا مق�سرون.. وعفوك �سبق غ�سبك، الطف بنا 

وارحمنـــا 
وارحـــم والدينا، احلـــي منهم 

وامليت«.

مؤثرة لمعوق يصلي .. األكثر تداوال

جوجل
تطلق تطبيق اليوتيوب 

)كيدز( لألطفال

صورة

امل�ســـدر ذاتـــه، �سي�سم مزايا غري موجـــودة يف تطبيق 
يوتيوب الرئي�سي مثل ميزة التحكم االأبوي التي �ستتيح 
للآبـــاء خيـــارات مثـــل تعيني مـــدة حمـــددة ال�ستخدام 
التطبيق، وخيـــار فتحه بكلمة مـــرور خا�سة، كما يوفر 
التطبيـــق جمموعـــة مـــن اإعـــدادات البحث التـــي تتيح 
للوالديـــن حتديـــد نتائج البحـــث التي مُيكـــن اأن تظهر 
للطفل مقاطع فيديو حُمددة، كما مُيكن اإغلق خا�سية 

البحث نهائًيا.
وتعر�ض واجهـــة اال�ستخدام يف التطبيـــق اجلديد اأربع 

اأيقونـــات رئي�سيـــة، تق�ســـم ثـــلث منهـــا املحتـــوى بني 
عرو�ـــض تلفزيونية وعرو�ض مو�سيقية وعرو�ض تعليمية 
للأطفـــال، بينمـــا تعر�ض الرابعـــة، والتـــي تتخذ �سكل 
املنظار املقرب، العرو�ض االأكرث م�ساهدة وتقييما، اإلى 

جانب اأيقونة خام�سة للبحث.
ويتوقع اأن حتظـــى خطوة جوجل هذه التي بداأ احلديث 
عنهـــا اأول مرة قبل ب�سعة اأ�سهر، مبباركة اأولياء االأمور 
الذيـــن �سيتمكنـــون اأخريًا من ال�سيطـــرة على ما ميكن 

الأبنائهم م�ساهدته على اليوتيوب

64-65 = NET.indd   64 5/13/15   9:40 AM



65 84
رجب 1436 هـ ـ ابريل 2015م

�سبكة 
توفر  االإنرتنـــت 

واالأدوات  املواقـــع  مـــن  العديـــد 
والتطبيقـــات التي تهتم مبر�ســـى التوحد وتنمي لديهم 

قدرات ذهنية وح�سية واجتماعية ولو بن�سب متفاوتة.
See.Touch.Learn -1

تطبيق موجـــه باالأ�سا�ض للم�سابـــني بالتوحد وغريهم 
مـــن ذوي االحتياجات اخلا�سة حيـــث يوفر العديد من 

ال�سور التعليمية يف جماالت خمتلفة.
Touch and Learn -2

تطبيـــق تعليمي مفيـــد ولعبة ممتعة حيـــث يقوم الطفل 
باختيار ال�سور املنا�سبة مل�ساعر معينة كالفرح واحلزن 

وال�سحك؛ انطلقا من تعابري الوجه.
ABA Flash Cards & Games -3

تطبيق ممتع ومفيـــد ي�ساعد على التعرف على خمتلف 
امل�ساعـــر واالأحا�سي�ض يف و�سعيـــات خمتلفة با�ستعمال 

ال�سورة وال�سوت.
Autism Emotion -4

تطبيـــق رائـــع يعتمـــد املو�سيقـــى وال�ســـور للتعبري عن 
مر�ســـى  للأطفـــال  وتعليمهـــا  واالأحا�سي�ـــض  امل�ساعـــر 

التوحد.
AutismXpress -5

اأداة جمانيـــة اأخـــرى ت�ساعد االأطفـــال من ذوي 
االحتياجـــات اخلا�سة على تعلم النطق والتعبري 
عن العواطـــف والتمييز بينها مـــن خلل اأن�سطة 

متنوعة.
Emotionary by Me.Mu -6

االحتياجـــات  لـــذوي  باخل�سو�ـــض  م�سممـــة  اأداة 
مـــن  يعانـــون  الذيـــن  التوحـــد  ومر�ســـى  اخلا�ســـة 
ا�سطرابـــات ذهنيـــة، حيـــث ت�ساعدهـــم علـــى تطوير 
املهـــارات احل�سيـــة واالجتماعية االأ�سا�سيـــة من خلل 

اأن�سطة متنوعة ومركزة.
FindMe -7

تطبيـــق م�سمم من طرف باحثني متخ�س�سني ي�ساعد 
على اكت�ســـاب املهارات االجتماعيـــة االأولية ال�سرورية 

للطفل امل�ساب بالتوحد.
NLConcepts Autism -8

تطبيق مفيـــد جدا ميكن الطفل امل�ســـاب بالتوحد من 
التدريـــب علـــى تنظيم وت�سنيـــف العديد مـــن االأ�سياء 
بح�سب جماالت ا�ستعمالها ومكان وجودها اأو املنا�سبة 

التي ترتبط بها.
A SUNNY DAY -9

تطبيـــق موجـــه للأطفـــال الذيـــن يعانون مـــن التوحد 
ي�ساعدهـــم على فهم ال�سلوكيـــات االأ�سا�سية يف احلياة 

اليومية بطريقة ممتعة وب�سيطة.
point scale EP – 5 Autism -10

تطبيق ي�سمح للأطفـــال باإخبار اآبائهم اأو معلميهم مبا 
ي�سعـــرون به اأو يحتاجـــون اإليه باأ�ســـكال ب�سيطة واألوان 

متنوعة.
Autism iHelp – Comprehe -  11

sion
تطبيـــق يدعـــم الر�سيـــد املعـــريف واللغـــوي لـــدى ذوي 

االحتياجات اخلا�سة من االأطفال.
 Autism iHelp – Language  -12

Concepts
تطبيـــق ي�ساعد االأطفال مر�سى التوحد يف التغلب على 

�سعوبات تعلم اللغة وا�ستعمال املفردات املنا�سبة.
Autism iHelp – Colors -13

هـــذا التطبيـــق يهتـــم بالتعريـــف باالألـــوان با�ستعمـــال 
جمموعة متنوعة من ال�سور.

Autism iHelp – WH Que -  14
tions

تتيـــح هـــذه االأداة التدريب علـــى االإجابة عـــن االأ�سئلة 
بطريقة تفاعلية وبا�ستعمال ال�سور املعرة.
Autism iHelp – Shapes -15

تطبيق مهـــم اأي�سا لتعريـــف الطفل امل�ســـاب بالتوحد 
باأنواع االأ�سكال الهند�سية االأ�سا�سية.

Autism iHelp – Opposites -16
تطبيـــق مفيد يركـــز على مفهـــوم الت�ســـاد )االأ�سداد 
opposites( عن طريق ا�ستعمال ال�سور املعرة.

Autism iHelp  Play -17
تطبيـــق ممتع وهـــو عبارة عـــن لعبة 
تطلب من الطفل ربـــط �سورة معينة 

بالكلمـــة املنا�سبـــة لهـــا بهـــدف تنمية 
القـــدرات اللغويـــة لديه واإثـــراء ر�سيده 

املعريف.
  Autism iHelp  -18

Sorting
الهـــدف من هـــذه اللعبة هـــو ت�سنيف 

واالأحا�سي�ـــض  والتعابـــري  االأ�سيـــاء 
با�ستعمـــال �سور الأطفـــال يف و�سعيات خمتلفة 

بطريقة م�سلية.

18 تطبيق آيباد مجانًا لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة

تفاعـــل وزيـــر التعليـــم الدكتور عـــزام الدخيل مع 
تغريـــدة الأحـــد احل�سابات املهتمة ب�ســـوؤون الرتبية 
اخلا�سة والتوعية عـــن االإعاقة، والتي ك�سفت عن 
قيام اإحـــدى الرو�سات مبدينة اجلبيـــل با�ستبعاد 

طفلة ورف�ض قبولها، جراء اإعاقتها.
وكان احل�ســـاب قد ن�ســـر تغريدة يعر�ـــض خللها 
م�سكلـــة الطفلة وتدعـــى “�سموخ”، قـــال خللها: 
“الطفلة �سموخ رف�سوها من املدر�سة الأنها معاقة 
يف مدينـــة اجلبيـــل”، مدونني رقم هاتـــف والدها 
ومرفقـــني مقطعـــا م�ســـورا ق�سريا تبكـــي خلله 

الطفلة ال�ستبعادها وتوؤكد اأن ال�سبب اإعاقتها.

وبعـــد وقـــت ق�ســـري، ن�ســـر احل�ســـاب ذاته 
تغريـــدة ثانية اأكد خللهـــا تفاعل الدخيل 
مع التغريـــدة ال�سابقة، قائل: “اب�سركم، 
علـــى  تف�سيـــل  عمـــل  الفا�ســـل  وزيرنـــا 

تغريدتنـــا بخ�سو�ض الطفلـــة �سموخ.. 
ال�سوت و�سل، وان �ساء اهلل احلل قريب”.

يذكـــر اأنـــه بانت�ســـار التغريـــدة تعاطف كثري 
مـــن املغرديـــن مع حالـــة الطفلة �سمـــوخ، من�سئني 
ها�ستاقـــا بعنـــوان “الطفلـــة �سموخ”، اأبـــدوا من 
خلله ا�ستياءهم من رف�ض قبول الطفلة موؤكدين 
اأن االإعاقـــة اإعاقـــة الفكر ولي�ســـت اإعاقة اجل�سد، 

ومطالبني 
بالتدخل  الدخيـــل 

واإنهـــاء م�سكلة الطفلة ومعاقبة كل 
من يثبت تق�سريه بحقها.

طفلة “معاقة” على تويتر .. رفضت المدرسة دموع
قبولها  .. ووزير التعليم يتفاعل معها
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نظم مركز امللك �سلمـــان لأبحاث الإعاقة يوم الأربعاء 
)مدر�ســـة  بعنـــوان  حما�ســـرة  2015م،  اأبريـــل   22
امل�ستقبـــل( قدمتهـــا الدكتـــورة فوزية حممـــد اأخ�سر، 
وذلـــك يف قاعـــة املحا�ســـرات مبقـــر املركـــز يف حـــي 

ال�سفارات مبدينة الريا�ض.
التعليـــم، ودور  اإ�ســـاح  وتناولـــت املحا�ســـرة كيفيـــة 
املجتمـــع بجميع موؤ�س�ساته يف هـــذا الإ�ساح، مو�سحة 
فل�سفة املدر�سة املبنية على حماربة التمييز والتع�سب؛ 
اإذ اإن التعليـــم يعترب حقًا من حقوق كل اأفراد املجتمع، 
وذلـــك عن طريـــق تعزيـــز النتمـــاء الدينـــي والقومي 
لـــدى الأجيـــال العربيـــة يف �سياق التوا�ســـل احل�ساري 

والإن�ساين.
وتطرقت الدكتـــورة فوزية اإلى تعديـــل اأ�ساليب التعليم 
التقليديـــة، وطـــرق تكييـــف الأن�سطة واملـــواد؛ لت�سبح 
التعليمات اأكـــر و�سوحًا، وت�سبح اإجـــراءات ت�سحيح 

ال�ستجابـــات اخلاطئة اأكـــر فعالية. كمـــا ا�ستعر�ست 
املحا�سرة اخل�سائ�ـــض التعليمية الفردية ومراعاتها، 
ووجوب متتع الأنظمة الرتبوية بدرجة عالية من املرونة 
لتتجاوب مع امل�ستجدات والتحولت العاملية، وهو املبداأ 

الذي ن�ضَّ عليه الإ�سام منُذ ظهوره.
و�سهدت املحا�سرة اإقباًل كبـــرًا من املهتمني بالرتبية 
والتعليـــم، �ســـواء من اأوليـــاء الأمـــور اأو املخت�سني من 
معلمي ومعلمات الرتبية اخلا�سة، اإ�سافة اإلى الطاب 

املهتمني بهذا املجال.
جديـــر بالذكر اأن الدكتورة فوزية اأخ�سر من الرائدات 
يف جمـــال التعليـــم داخـــل اململكـــة؛ فهـــي حا�سلة على 
درجـــة الدكتـــوراه يف فل�سفـــة التعليـــم اخلا�ـــض، وقـــد 
�سغلت �سابقًا من�سب مدير عام اإدارة الرتبية اخلا�سة 
للبنات بـــوزارة الرتبية والتعليم، وهـــي الآن م�ست�سارة 
للرتبية اخلا�سة بوزارة التعليم. هذا اإ�سافة اإلى كونها 

مديـــرة اإدارة الربامـــج واللجـــان التطوعيـــة الن�سائية 
بالإدارة العامة للتطوع باململكة بجمعية الهال الأحمر 
ال�سعـــودي، ولهـــا اإ�سهامـــات عـــدة يف املجتمـــع؛ فهـــي 
ع�ســـوة يف عدد من اللجان، منها جلنة تطوير خدمات 
املعوقـــني ممن هـــم فوق �سن 15 عامـــًا، وجمل�ض اإدارة 
جمعيـــة الأطفـــال املعوقـــني، وجمل�ـــض اإدارة اجلمعيـــة 
الوطنية للمتقاعدين، كمـــا اأنها مدرب معتمد من قبل 
املجل�ـــض الثقايف الربيطاين، ورئي�ســـة اللجنة الن�سائية 

العامة باجلمعية.
كمـــا يذكـــر اأن مركز امللـــك �سلمـــان لأبحـــاث الإعاقة 
يحر�ـــض �سمن �سعاره )علم ينفـــع النا�ض( على العمل 
جاهـــدًا لإثراء خربات املهتمـــني واملخت�سني يف جمال 
الإعاقة بكل ما من �ساأنه امل�ساهمة يف تي�سر حياة ذوي 
الإعاقـــة وتذليل احلواجز التي حتـــول دون اندماجهم 
باملجتمع بال�سكل الذي يكفل لهم حياة كرمية ومي�سرة.

محاضرة حول 

)مدرسة المستقبل( 
في مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة
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اختتمـــت موؤخـــرًا فعاليـــة )الأمرا�ض الوراثيـــة( التي 
نظمتهـــا اللجنة ال�سحية بالقطيف ملدة ثاثة اأيام، يف 
اأحـــد املجمعات التجارية، والتي ت�سمنت عدة فعاليات 

وحمات �سحية بهدف تثقيف املجتمع �سحيًا.
واأو�سحـــت ا�ست�ساريـــة الأمرا�ـــض الوراثيـــة مب�ست�سفى 
القطيـــف املركزي الدكتورة رو�سة �سنبل، اأن “برنامج 
الك�سف عـــن الأمرا�ض الوراثية لـــدى الأطفال حديثي 
الـــولدة والـــذي انطلـــق عـــام 2006 ك�ســـف اأن معـــدل 
الإ�سابـــة بالأمرا�ض الوراثية يف حمافظة القطيف يعد 
الأعلـــى على امل�ستوى العاملـــي؛ اإذ ي�سل اإلى طفل واحد 
مقابل 700 طفل حديث الولدة، فيما تبلغ الن�سبة على 
امل�ستوى العاملي طفًا واحـــدًا مقابل ع�سرة اآلف طفل 
حديث الولدة”، موؤكدة اأن “الإح�ساءات املتوافرة عن 
اإجمايل الأطفال حديثي الولدة ت�سر اإلى اأن الأمرا�ض 
الوراثية الأكـــر انت�سارًا هـــي دورة اليوريا والأحما�ض 
الع�سويـــة مـــن اإجمـــايل 16 مر�ســـًا وراثيـــًا تنت�سر بني 

الأطفـــال يف املحافظـــة، والتـــي تـــوزع علـــى الأحما�ض 
الأمينيـــة ومر�ـــض عدم القـــدرة على تك�ســـر الدهون، 
ومر�ض عدم القدرة علـــى تك�سر حليب ال�سكر والغدة 
الدرعية”، مبينة اأن “الفعالية التي تقام للمرة الأولى 
باملنطقة ال�سرقية تهدف اإلى ن�سر ثقافة الك�سف املبكر 
على الأطفال حديثي الولدة يف امل�ست�سفيات احلكومية 
بهدف التعرف على الأمرا�ض الوراثية”، لفتة اإلى اأنه 
فاإن  وبالتايل  ا�ستقابية؛  وراثية  اأمرا�ض  ت�سجيل  “مت 
خطورتها تكمـــن يف الت�سبب بالإعاقـــات لدى الأطفال 
اإذا اأُهملت معاجلتها، واإ�سافة اإلى ذلك فاإن بع�ض هذه 
الأمرا�ض يـــوؤدي اإلى الوفاة لـــدى الأطفال. ومبراجعة 
انت�ســـار هـــذه الأمرا�ض الوراثية تبـــني اأن وراءها كرة 
زواج الأقـــارب يف املحافظـــة”، داعيـــة اإلـــى �ســـرورة 
ا�ست�سارة الطبيب قبل اتخاذ قرار الزواج بالن�سبة اإلى 

الأ�سخا�ض امل�سابني بالأمرا�ض الوراثية.
بدوره، اأثنى مدير م�ست�سفى القطيف املركزي الدكتور 

كامل العباد علـــى اجلهود املبذولة يف فعالية الأمرا�ض 
الوراثية ال�ستقابية، وخ�سو�ســـًا من الخت�سا�سيني 
وال�ست�ساريـــني. واعترب العبـــاد اأن “العمـــل التطوعي 
ال�سحـــي من الأعمـــال التي جتعل النا�ـــض قريبني من 
املعرفـــة احلقيقيـــة بال�سحـــة، وخ�سو�ســـًا اأن الكوادر 
العاملـــة على اختـــاف دورهم قـــادرون علـــى اإي�سال 
املعلومـــات ال�سحية ب�ســـكل مب�سط جلميـــع احل�سور، 

وهذا ما لحظته خال جولتي يف جميع الأركان”.
واأ�ساف العبـــاد: “رغم اأن الأمرا�ـــض الوراثية نادرة، 
لكنهـــا موجودة ب�ســـكل كبر يف جمتمـــع مغلق كمجتمع 
القطيـــف، وتزيد فيه مقارنة بغـــره؛ اإذ يكر فيه زواج 
الأقـــارب؛ ولذلـــك فاإن الطاع على طـــرق الوقاية من 
الأمرا�ـــض اأمـــر مهـــم”. واأ�ســـار العبـــاد اإلـــى اأن “يف 
م�ست�سفــــى القطيــــف املركزي وغــــره من امل�ست�سفيــــات التي 
يوجد بها ق�سم للولدة تقدم خدمة الفح�ض للمولود مبا�سرة؛ 

اإذ اإن اخلدمة مطبقة فعًا منذ اأكر من ثاث �سنوات”.

في فعالية  األمراض الوراثية
إصابة طفل من بين 700 باألمراض الوراثية في القطيف
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ُيعـــد ال�ســـرق الأو�ســـط، وبالتحديـــد اململكـــة العربيـــة 
ال�سعودية، من اأكر دول العامل ت�سجيًا حلالت الوفاة 
ب�سبـــب حوادث ال�سيـــارات. وبالإ�سافة اإلـــى هذا الأمر 
املـــروع، فـــاإن القيـــادة ال�سريعـــة واملتهـــورة يف ال�ســـرق 
الأو�ســـط جعلت املنطقة املوطـــن اجلديد لأكر حوادث 
ال�سيـــارات املروعة يف العامل. وهنـــا ياأتي ال�سوؤال الذي 
يطـــرح نف�سه: هل ميكـــن ل�سيارات القيـــادة الذاتية اأن 

تكون هي احلل لهذه امل�سكلة؟
وفقـــًا لتوقعات موقـــع كارمودي املهتم بعـــامل ال�سيارات 
يف العـــامل وال�ســـرق الأو�ســـط، �ستقـــوم بع�ـــض �سركات 
ال�سيارات العاملية بتوفر بع�ض ال�سيارات ذاتية القيادة 
ب�ســـورة جزئية بحلول عـــام 2020م. وخال ال�سنوات 
القليلة املقبلة �ستحتوي ال�سيارات على خا�سية القيادة 
الذاتيـــة التي �ستتوفر يف بادئ الأمـــر عند القيادة على 
الطـــرق ال�سريعـــة اأو يف حـــالت التوقف الكثـــرة عند 
وجـــود ازدحـــام مروري. ومـــع اإعان املديـــر التنفيذي 
ل�سركة تي�سا عن و�سول �سيـــارات القيادة الذاتية اإلى 
طرقـــات الوليات املتحدة الأمريكية خال ثاثة اأ�سهر 
فقـــط، فهـــل يعني ذلـــك اأن �سيـــارات القيـــادة الذاتية 
�ست�ســـل اإلـــى ال�ســـرق الأو�ســـط قريبـــًا؟ لذلـــك قامت 
كارمودي بالقاء نظرة عامة على ال�سيارات ذاتية القيادة 
ودرا�ســــة اإذا ما كانت هي احلل الأمثل مل�سكلة احلوادث يف 

ال�سرق الأو�سط.
فوائد ومزايا �سيارات القيادة الذاتية

وفقـــًا لاأبحـــاث والدرا�سات اجلارية؛ ميكـــن ل�سيارات 
القيـــادة الذاتيـــة اأن تقلل من الأ�ســـرار املادية املتعلقة 

دولر  مليـــار   488 ي�ســـاوي  مبـــا  ال�سيـــارات  بحـــوادث 
اأمريكـــي، كمـــا ميكنهـــا زيـــادة الإنتاجيـــة بن�سبة 645 
مليـــار دولر اأمريكـــي. وتبعـــًا لهـــذه الأرقـــام العاليـــة 
جدًا؛ فـــاإن تاأثر �سيارات القيـــادة الذاتية على ال�سرق 
الأو�ســـط �سيكون بنف�ض الفائـــدة، و�سيقلل من الأ�سرار 
املادية الناجمـــة عن حوادث ال�سيـــارات ب�سكل �سخم. 
وبالإ�سافـــة اإلى املنفعـــة املادية، فاإن �سيـــارات القيادة 
الذاتية �ستكـــون �سببًا يف اإنقاذ الكثر مـــن الأرواح؛ اإذ 
اإن غالبية حوادث ال�سيارات يف ال�سرق الأو�سط حتدث 
ب�سبـــب الأخطاء الب�سرية، وتهـــور بع�ض ال�سائقني، ومع 
وجـــود مثل هـــذه ال�سيـــارات �سيتـــم تفـــادي الكثر من 
الأخطـــاء الب�سرية التي مل يكـــن من املمكن جتنبها من 
قبل. ووفقـــًا للدرا�سات فاإن هذا ال�سيـــارات ميكنها اأن 
تقلـــل من احلوادث املميتة بن�سبـــة عالية جدًا ميكن اأن 

ت�سل اإلى 90%؛ مما يعني اإنقاذ 17 حالة وفاة يوميًا!
ومـــن املنافـــع الأخـــرى ل�سيـــارات القيـــادة الذاتية حل 
امل�سكات اليومية املزعجة مثل اأزمات ال�سر اخلانقة. 
وعلى �سبيل املثـــال، اأ�سارت الإح�ســـاءات الأخرة اإلى 
وجود 6.559.216 �سيـــارة م�سجلة يف اململكة العربية 
ال�سعوديـــة، وميكن لكل �سيارة اأن مت�ســـي اأكر من 48 
�ساعـــة �سنويًا عالقـــًة يف اأزمات ال�ســـر اخلانقة. وهنا 
ياأتـــي دور ال�سيـــارات ذاتيـــة القيـــادة التـــي �ستقلل من 
عـــدد ال�سيارات على الطرقات؛ ففـــي الوليات املتحدة 
الأمريكيـــة -علـــى �سبيـــل املثال- مـــن املتوقـــع اأن تقلل 
ال�سيـــارات ذاتية القيادة من عدد ال�سيارات ب�سكل عام 
بن�سبة 43% ليقل معدل امتاك كل عائلة لل�سيارات من 

متى تصل إلى الشرق األوسط؟

السيارات
ذاتية القيادة.. 

القيادة السريعة والمتهورة جعلت المنطقة 
السيارات  حوادث  ألكثر  الجديد  الموطن 

المروعة في العالم

2.1 �سيارة اإلى 1.2 �سيارة. واإذا قمنا بتطبيق املعادلة 
ذاتهـــا يف ال�ســـرق الأو�ســـط، ويف ال�سعوديـــة بالتحديد؛ 
فمن املتوقـــع انخفا�ض عـــدد ال�سيارات اإلـــى ما يقارب 
3.738.630 �سيـــارة؛ مما �سيقلل مـــن اأزمات ال�سر، 
و�سيتيـــح لاأفـــراد الو�ســـول اإلـــى اأماكن عملهـــم ب�سكل 
اأ�سرع؛ مما ي�ساعد علـــى زيادة الإنتاجية ب�سكل عام يف 
اململكـــة. ومن الأ�سباب التي تدفعنا اإلى التفاوؤل بو�سول 
�سيـــارات القيـــادة الذاتية قريبًا وتاأثرهـــا الإيجابي اأن 
بع�ـــض �سركات ال�سيارات العامليـــة توفر �سيارات حتتوي 
علـــى اأنظمـــة م�ستقلـــة تتمتـــع بالتحكم الذاتـــي، ومنها 
نظـــام حتذيـــر ال�سطـــدام الأمامـــي، ونظـــام املكابـــح 
الأوتوماتيكيـــة؛ اإذ اإن اأنظمـــة الأمـــان وال�سامـــة هـــذه 
ت�ساعـــد يف التقليل من حوادث ال�سيـــارات بن�سبة %15، 
وبحلول عـــام 2020م تتوقـــع بع�ض �ســـركات ال�سيارات 
مثـــل جرنال موتورز ومر�سيد�ـــض واأودي وتي�سا وغوغل 
اأن تبداأ بيع �سيـــارات القيادة الذاتية اجلزئية؛ اأي التي 

ميكنها قيادة نف�سها يف ظروف معينة.
اآخر التطورات العاملية

وبالن�سبـــة اإلى اآخر تطـــورات �سيارات القيـــادة الذاتية 
يف الوليـــات املتحـــدة الأمريكيـــة، قامـــت �سركة غوغل 
باختبار �سيارة القيادة الذاتية اخلا�سة بها مل�سافة تفوق 
700.000 ميـــل باأمان وكفاءة، كمـــا اأمتت �سيارة دلفي 
ذاتية القيادة جولتها حول الوليات املتحدة بنجاح. اأما 
يف اأملانيا فقد اأعلن وزير النقل اأن اأول م�سروع ل�سيارات 
 A9( القيادة الذاتية �سي�سل اإلى الطرقات الختبارية

العام. هذا   )autobahn
وختامـــًا، فـــاإن �سيـــارات القيـــادة الذاتية �ست�ســـل اإلى 
اململكـــة العربية ال�سعودية، عاجـــًا اأو اآجًا، ولكن ذلك 
�سيح�ســـل غالبًا على مراحـــل متقطعة، ويعود ذلك اإلى 
اأن �ســـركات ال�سيـــارات العاملية ت�ستمـــر يف اإ�سافة �سبل 
الأمـــان وال�سامـــة والتقنيـــات احلديثة املبتكـــرة التي 
�ستتيح لل�سيارة اأن تقود نف�سها كليًا بكل اأمان وكفاءة يومًا ما.
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إن اهلل مع الصابرين

العمل ال�ش��الح هو العمل املر�ش��ي عند اهلل تعالى، ول يكون كذلك اإل اإذا توفر فيه �ش��رطان: الأول: 
الإخال���ص هلل، والث��اين: اأن يك��ون وفق �ش��رعه، فاإذا فقد العمل اأحد هذين ال�ش��رطني كان مرفو�ش��ا 

مردودا ل ثواب عليه. 
ق��ال تعال��ى: {فمن كان يرج��و لقاء ربه فليعمل عمال �ش��احلا ول ي�ش��رك بعبادة رب��ه اأحدا}، وقال 
�ش��بحانه: {تبارك الذي بيده امللك وهو على كل �ش��يء قدير الذي خلق امل��وت واحلياة ليبلوكم اأيكم 
اأح�ش��ن عمال}، قال اأبو علي الف�ش��يل بن عيا�ص: اأخل�ش��ه واأ�ش��وبه.. اإن العمل اإذا كان خال�ش��ا ومل 
يكن �ش��وابا مل يقبله اهلل، واإذا كان �ش��وابا ومل يكن خال�ش��ا مل يقبله اهلل حتى يكون خال�ش��ا �شوابا، 

واخلال�ص الذي يريد به وجه اهلل، وال�شالح اأن يكون على ال�شنة.

العمل 
الصالح

قبول العمل ال�شالح
ا�ش���رط اهلل يف كتاب���ه الإمي���ان ك�شرط لقب���ول العمل 
والهداي���ة اإل���ى احلي���اة ال�شعي���دة فق���ال: {َم���ْن َعِمَل 
ُه َحَياًة  ِم���ٌن َفَلُنْحِيَينَّ ���ا ِمْن َذَك���ٍر اأَْو اأُْنَثى َوُه���َو ُموؤْ احِلً �شَ
ُهْم اأَْجَرُهْم ِباأَْح�َشِن َم���ا َكاُنوا َيْعَمُلوَن}  َب���ًة َوَلَنْجِزَينَّ َطيِّ

)النحل: 97(. 
مكانة العمل ال�شالح

للعم���ل ال�شال���ح مكانة عظيمة يف الإ�ش���ام؛ لأنه ثمرة 
الإمي���ان، وعند اأه���ل ال�شنة يدخ���ل يف م�شمى الإميان؛ 
اإذ الإميان -كما قال الأئمة- )قول بالل�شان، وت�شديق 
باجلن���ان، وعم���ل باجل���وارح والأركان(. وق���د اق���رن 
بالإميان يف اآيات كثرية من القراآن جاءت باحلث عليه، 
وبيان ثواب واأجر فاعل���ه، وربطه بالنجاة وال�شعادة يف 
الدني���ا والآخرة، واأن تركه خ�ش���ارة وبوار كما يف �شورة 
الع�ش���ر {والع�شر. اإن الإن�شان لف���ي خ�شر. اإل الذين 
اآمن���وا وعمل���وا ال�شاحل���ات وتوا�شوا باحل���ق وتوا�شوا 

بال�شرب}.
تفاوت الأعمال ال�شاحلات

الأعم���ال ال�شاحل���ة تتف���اوت يف مراتبه���ا واأجوره���ا، 
واأعظمها العبادات وما اأوجبه اهلل تعالى من الفرائ�ض، 
ثم تتفاوت الأعمال بعد ذلك بح�شب احلاجة واملنفعة، 
والدلي���ل على تف���اوت مراتب الأعم���ال ال�شاحلة قوله 

تعال���ى يف احلدي���ث القد�ش���ي: ]وما تق���رب اإيلَّ عبدي 
ب�شيء اأح���ب اإيل مما افر�شته علي���ه، ول يزال عبدي 
يتق���رب اإيّل بالنواف���ل حت���ى اأحب���ه )رواه البخ���اري(، 
وكذل���ك حديث النبي �شلى اهلل علي���ه و�شلم: ]الإميان 
ب�شع و�شبعون )اأو ب�شع و�شتون( �شعبة، فاأعاها قول ل 
اإله اإل اهلل، واأدناها اإماطة الأذى عن الطريق، واحلياء 
�شعب���ة من الإمي���ان )رواه م�شلم(. وبني ق���ول ل اإله اإل 
اهلل واإماط���ة الأذى ع���ن الطريق مرات���ب ل ياأتي عليها 

العد ول احل�شر.
مراتب الأعمال

�شرورة النظر اإلى مراتب الأعمال عند العمل الدعوي؛ 
فهناك احل�شن والأح�شن، والطيب والأطيب، والفا�شل 
واملف�ش���ول، والأولى والأولى من���ه؛ فواجب الوقت يقدم 
عل���ى غريه، والنف���ع العام يق���دم على النف���ع اخلا�ض، 
واخلري املتعدي مقدم على غري املتعدي، وهكذا.. ولبد 

من معرفة خري اخلريين و�شر ال�شرين.
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من الذاكرة

�شور تذكارية  للملك �شلمان بن عبد العزيز و هو يت�شلم جائزة اجلمعية

من الأمري نايف بن عبد العزيز � رحمه اهلل.
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يف امل�شاف���ة ب���ني قرار اإن�شاء مركز جدي���د للجمعية، وحتى يوم افتتاحه، م�ش���وار طويل، وم�شرية 
ممت���دة، ومعاناة ممتعة!، ل تتج�شد فقط يف اجلهود املبذولة فيما يتعلق بالإجراءات واخلطوات 
الت���ي حتي���ط باإن�شاء املركز، ولك���ن يف ال�شت�شعار مبدى احتي���اج الأطفال املعوق���ني وذويهم اإلى 

خدمات ذلك املركز، وال�شباق مع الزمن لإجنازه وت�شغيله. 
اإن ا�شتكم���ال ت�شيي���د املركز، وتهيئته مب���ا يتوافق مع احتياجات هوؤلء الأطف���ال، وتوفري الكوادر 
الب�شري���ة املتخ�ش�ش���ة العامل���ة فيه، وجتهي���زه بامل�شتلزم���ات العاجي���ة والتعليمي���ة والتاأهيلية 
ج بافتتاح املركز وبدء ت�شغيله واحت�شانه  الازمة.. ميثل �شورًة من تلك املعاناة املمتعة التي ل تتوَّ
لاأطفال وح�شب، بل بتعلم اأول طفل يف املركز للم�شي منفردًا اأو القراءة اأو النطق.. هنا ن�شت�شعر 

جميعًا قيمة تلك املعاناة، وحجم ذلك الإجناز.
وعندم���ا ياأتي ي���وم الفتتاح يتنف�ض من�شوبو اجلمعية ال�شعداء، لي����ض لنتهاء العمل، ولكن فرحًا 
و�شع���ادًة به���ذا املولود اجلديد للجمعي���ة الأم، والذي �شيكون -ب���اإذن اهلل- �شببًا يف عاج طفل، 

وم�شاعدته على جتاوز اإعاقته والندماج باملجتمع.
اإن ه���ذا املرك���ز ل يعت���رب فق���ط اإجن���ازًا للجمعي���ة اأو للذين 
اأ�شهم���وا، مادي���ًا ومعنوي���ًا، يف اإن�شائه، ولكن���ه اأي�شًا جت�شيد 
لرعاية الدولة للمعوقني، وتاأكيد لقيم التكافل والراحم التي 
يت�ش���ف بها املجتمع ال�شع���ودي. ويف احلقيقة فاإن كل مراكز 
اجلمعي���ة لي�شت اإل امتدادًا للعناي���ة الفائقة التي يحظى بها 
املعوق���ون من الدولة، واإن خدماتها املتخ�ش�شة التي توفرها 
جمانًا ملن�شوبي مراكزها من الأطفال املعوقني لي�شت اإل نتاج امل�شاندة املعنوية واملادية من الدولة 
للجمعي���ة، وكذلك التعاون املثمر بني اجلمعية وقطاع كبري من موؤ�ش�شات القطاع اخلا�ض ورجال 

الأعمال واأهل اخلري.
والي���وم، اأزف اإل���ى كل اأولياء اأمور الأطفال املعوقني يف حمافظة الر�ض، التهنئة بافتتاح مركزهم 
ال���ذي �شيك���ون -مب�شيئة اهلل تع���ايل- عونًا ودعم���ًا لأطفالهم لتج���اوز الآثار ال�شلبي���ة لاإعاقة، 
وم�شاندتهم يف ا�شتكمال حياتهم؛ فهنيئًا لنا بفرحتكم باملركز، ونعاهدكم باأن نكون معكم؛ حتى 

نحتفل معًا -اإن �شاء اهلل- بتخرج اأطفالكم من هذا ال�شرح الكبري.

يدًا بيد   

يوم تتويج المعاناة!

أزف إلى كل أولياء أمور 
األطفال المعوقين في 
محافظة الرس، التهنئة 

بافتتاح مركزهم

بقلم : 

عو�ص بن عبداهلل الغامدي
اأمني عام اجلمعية
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