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مع بدء خطو�تها نحو �لعقد �لر�بع؛ تو��ضل �جلمعية �إجناز�تها، �ضو�ء على 

م�ضتوى �متد�د مظلة خدماتها �إلى مناطق �ململكة �ملختلفة بافتتاح �ملركز �لعا�ضر 

يف حمافظة �لر�س، �أو على م�ضتوى جتويد بر�مج �لرعاية، وتد�ضني م�ضروعات 

عديدة؛ لتحديث �أ�ضاليب وو�ضائل �لعالج و�لتعليم و�لتاأهيل.

وت�ضتمر �جلمعية على �ضعيد بناء �ضر�كات مع كافة موؤ�ض�ضات �لدولة و�لقطاع 

�خلا�س و�ملر�كز �لبحثية، وذلك يف �إطار ��ضرت�تيجية �جلمعية لبناء ج�ضور 

تو��ضل مع كل قطاعات �ملجتمع بهدف تفعيل �لكثري من �لرب�مج و�لأن�ضطة وخطط 

�لتطوير و�لتحديث �لتي ت�ضهدها كل مر�كز �جلمعية.

و�إذ� كانت �جلمعية قد �حتفلت خالل �لآونة �لأخرية بنحو ع�ضرة �حتفالت 

كبرية مبنا�ضبة تخريج عدد من من�ضوبيها من �لأطفال �ملعوقني ممن ��ضتكملو� 

بر�جمهم �لعالجية و�لتعليمية و�لتاأهيلية، فاإن هذه �لفعاليات لي�ضت �إل نتاج 

عمل �ضادق ودوؤوب على مد�ر �أعو�م؛ ولهذ� ياأتي �جتماع �جلمعية �لعمومية 

�ل�ضنوي؛ ليكون منا�ضبة لزهو �جلمعية مبا قدمت من �أجل هوؤلء �لأطفال �لذين 

ي�ضتعدون للدمج باملد�ر�س �لعامة و�ملد�ر�س �لفكرية وغريها.. كخطوة قادمة 

ل�ضتكمال مر�حل تعليمهم، وهم يتطلعون �إلى م�ضتقبل ز�هر، وم�ضاركة فعالة يف 

بناء �لوطن �لغايل.
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لمبادراتها في مركز الملك سلمان ألبحاث االعاقة

األمير سلطان بن سلمان يشكر )بوينج( لدعمها دورات صعوبات التعلم

ل بمصاريف التأمين الطبي ألطفال مركز الجمعية أمير منطقة الباحة يتكّفَ

اأعرب �شاحب ال�شمـــو امللكي الأمري �شلطان بن �شلمان 
رئي�ـــس جمل�ـــس اأمنـــاء مركـــز امللـــك �شلمـــان لأبحاث 
الإعاقـــة، عن �شكـــره ل�شركة بوينج العامليـــة؛ للتزامها 
مـــع املركـــز بدعم برنامـــج �شعوبات التعلـــم على مدى 
ال�شنـــوات املا�شيـــة. وقـــال: “اإن هذا اللتـــزام يعك�س 
الـــدور الإيجابـــي لربامـــج امل�شوؤوليـــة الجتماعية نحو 

خدمة فئات ذوي الإعاقة يف اململكة”.
واأعلنـــت �شركة بوينـــج اأنها �شتقوم بتمويـــل �شل�شلة من 
الدورات التدريبية حول �شعوبات التعلم يف مركز امللك 
�شلمان لأبحاث الإعاقة. وبهـــذا اخل�شو�س زار املركز 
عدد مـــن تنفيذيـــي ال�شركـــة برئا�شة املهند�ـــس اأحمد 
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جزار رئي�س �شركة بوينج يف ال�شعودية.
ومـــن املتوقع اأن تقـــدم �شل�شلة الـــدورات التدريبية عن 
�شعوبـــات التعلـــم حما�شـــرة وور�شة عمـــل �شهريًا، 16 
نظامًا تعليميًا للمعلمني يف جمال التعليم اخلا�س والعام 

واملديرين التعليميني؛ لتعريفهم باأهم ال�شرتاتيجيات 
والتوجهـــات التي تقوم عليها اأف�شل التطبيقات العملية 
لتعليم الطالب الذين يعانون من �شعوبات التعلم داخل 
اململكة. اإلى ذلك قال املهند�س اأحمد جزار: “اإن دعم 
بوينـــج ملركز امللك �شلمان لأبحاث الإعاقة هو ا�شتمرار 
لربامج ال�شركة اخلا�شـــة بامل�شوؤولية الجتماعية جتاه 

املجتمع ال�شعودي”، 
واأ�شـــاف: “امل�شوؤوليـــة الجتماعيـــة متثل اإحـــدى اأبرز 
القيـــم اجلوهرية التي تلتزم بها بوينـــج منذ تاأ�شي�شها 
عـــام 1916م، وهي تتمثـــل يف املبـــادرات الهادفة التي 
يقوم بها موظفو ال�شركة على �شعيد العمل واملجتمع”.

تكفـــل �شاحب ال�شمـــو امللكي الأمري م�شـــاري بن �شعود 
بـــن عبد العزيز اأمـــري منطقة الباحة، بـــكل م�شاريف 
التاأمـــني الطبـــي لأطفال مركز اجلمعيـــة بالباحة، كما 

قدم دعمًا ماليًا جلمعية الأطفال املعوقني.
جاء ذلك خـــالل تفقد �شموه موؤخرًا، املركز، واطالعه 
علـــى الربامـــج واخلدمـــات التـــي يقدمهـــا ملن�شوبيـــه، 
بح�شور الأمني العام للجمعية الأ�شتاذ عو�س الغامدي.

وجتول اأمري الباحة يف ق�شمي املركز التعليمي والطبي، 
وا�شتمـــع اإلـــى �شرٍح مف�شـــل من مدير املركـــز الدكتور 
حممـــد ال�شعـــدي، عن املهـــام التـــي يوؤديهـــا كل ق�شم، 
م�شـــريًا اإلى النجاحات التـــي ُحققت يف تاأهيل عدد من 

من�شوبيه لاللتحاق مبدار�س التعليم العام.
وثّمـــن الدور الذي يقـــوم به املركز يف رعايـــة الأطفال 
املعوقـــني باملنطقـــة، م�شيـــدًا باجلهـــود الكبـــرية التـــي 
تبذلها جمعية الأطفال املعوقني يف اململكة؛ خلدمة هذه 
الفئة الغالية على قلـــوب اجلميع، يف ظل متابعة رئي�س 
جمل�ـــس اإدارة جمعية الأطفـــال املعوقني الأمري �شلطان 
بـــن �شلمان الـــذي قادها اإلى ما و�شلـــت اإليه الآن. ونّوه 
بالدعم املادي واملعنوي الذي تقدمه احلكومة الر�شيدة 
م هذا  للجمعية، معربًا عن �شكره جلميع َمن اأ�شهم ودعَّ
املركز من اأبناء الوطـــن الغايل الذين يحر�شون دائمًا 
على اأعمـــال اخلري ودعم مثل هذه اجلمعيات املنت�شرة 

يف كل مدينة وقرية.
وقـــال الأمري م�شاري بـــن �شعود: »اإن جمعيـــة الأطفال 

املعوقني لها مكانة 
قلوبنا،  يف  كبـــرية 
وما �شاهدناه اأثناء 
هـــذه الزيـــارة من 
الأبرياء،  الأطفال 
وهم الآن يتماثلون 
لل�شفـــاء، كل هـــذا 
نعمة مـــن نعم اهلل 
ول  ُتعـــد  ل  التـــي 
ونرجـــو  حت�شـــى، 
التوفيـــق  اهلل 
واأن  وال�شـــداد، 
القائمـــني  يجـــزي 
املراكز  هـــذه  على 

خري اجلزاء«.
اأعرب  جانبه،  من 
املركـــز  مديـــر 
حممـــد  الدكتـــور 
عـــن  ال�شعـــدي 
وتقديـــره  �شكـــره 

من�شوبـــي  وجميـــع 
اجلمعيـــة على هذه اللفتة الكرميـــة وامل�شاندة املتميزة 
والدعـــم الـــذي حتظى بـــه اجلمعية من اأمـــري الباحة، 
موؤكـــدًا اأن زيارته ملركز اجلمعية جت�شد اهتمام الدولة 

وم�شوؤوليهـــا مب�شاريـــع العمل اخلـــريي، وحر�شها على 
تقدمي كل الدعم لربامج هذا القطاع مبا يوؤهله لتطوير 
خدماتـــه وتو�شعتها مبـــا يواكب جهود الدولـــة ويكملها 

لتوفري اأف�شل م�شتوى معي�شة ممكن للمواطنني.
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د. السويلم اعتبره فرصة لدعم رسالة الجمعية وتالقي المعنيين باإلعاقة

150 شركة وجهة تشارك في المعرض السعودي الدولي لمستلزمات ذوي اإلعاقة
ك�شـــف معـــايل الدكتـــور عبدالرحمـــن بـــن عبدالعزيز 
ال�شويلـــم نائـــب رئي�س جمل�ـــس اإدارة جمعيـــة الأطفال 
املعوقـــني عن حجـــم التحدي الـــذي تواجهـــه اجلمعية 
من اأجل التو�شع يف خدماتهـــا املجانية وتنفيذ خططها 
التطويريـــة ون�شـــر ر�شالتها التوعوية يف ظـــل اعتمادها 
علـــى التربعات كم�شدر رئي�ـــس لتمويل ميزانية ت�شغيل 
مراكزها الع�شرة املنت�شرة يف عدد من مناطق اململكة.

واأعلـــن ال�شويلـــم يف موؤمتـــر �شحفـــي عقـــده موؤخـــرًا، 
بالريا�ـــس  ال�شناعيـــة  التجاريـــة  الغرفـــة  مب�شاركـــة 
وال�شركـــة املنظمة للمعر�ـــس ال�شعودي الـــدويل الثاين 
اجلمعيـــة  ميزانيـــة  اأن  الإعاقـــة،  ذوي  مل�شتلزمـــات 
ت�شاعفت بن�شبة 300% خالل ال�شنوات الع�شر الأخرية 
لت�شـــل اإلـــى 120 مليون ريال هـــذا العام، م�شـــريًا اإلى 
اأهمية املعر�ـــس املزدوجة كقناة للدعم املادي واملعنوي 

لر�شالة اجلمعية، ولتعزيز الثقة بدورها.
واأو�شـــح اأن اجلمعيـــة تنـــوب عن املجتمـــع يف الت�شدي 
لق�شيـــة الإعاقـــة مبنهجية علميـــة وم�شروعات وبرامج 
وطنية على �شعيـــد التوعية والرعاية والدمج والإ�شهام 
يف ت�شريع اأنظمة جديـــدة خلدمة املعوقني؛ الأمر الذي 
يتطلـــب املزيد مـــن التفاعل مـــن اأهل اخلـــري ومن�شاآت 
القطـــاع اخلا�س وموؤ�ش�شات الدولـــة املختلفة مع ر�شالة 

اجلمعية وم�شروعاتها.
وحـــول الـــدورة الثانيـــة من معر�ـــس م�شتلزمـــات ذوي 
الإعاقـــة قـــال ال�شويلم: “اإن اجلمعيـــة و�شركة اله�شبة 
لتنظيـــم املعار�س واملوؤمتـــرات تنظم هذا احلدث حتت 
رعاية �شاحـــب ال�شمو امللكي الأمري في�شل بن بندر بن 
عبدالعزيـــز اأمـــري منطقة الريا�ـــس، وبح�شور �شاحب 
ال�شمو امللكي الأمري �شلطـــان بن �شلمان بن عبدالعزيز 
رئي�س جمل�ـــس اإدارة اجلمعية، خـــالل الفرتة من 28-
26 مايـــو 2015م، مبركز الريا�س الـــدويل للموؤمترات 
واملعار�ـــس، ومب�شاركـــة نحو 150 �شركـــة وجهة، وذلك 
يف اإطار ر�شالة اجلمعية التعريفية والتوعوية”، م�شريًا 
اإلـــى اأن “هذا احلـــدث فر�شة لتالقـــي املعنيني بق�شية 
الإعاقـــة؛ للتعـــرف على كل جديد يف جمـــال اخلدمات 
والتجهيزات، كما اأنه فر�شة للتوا�شل بني ذوي الإعاقة 

واجلهات اخلدمية”.
وذكـــر اأن “املعر�س يهدف اإلى التعريف باأحدث برامج 
الرعايـــة والأجهـــزة اخلا�شـــة باملعوقـــني وكبـــار ال�شن 
واإيجاد اأجواء تناف�شيـــة متمّيزة لتقدمي برامج الرعاية 
واخلدمة �شمن اأعلـــى واأف�شل املعايري العاملية وت�شجيع 
ال�شتثمـــار يف كل املجالت املهتمة بهذه الفئة”، موؤكدًا 
اأن “اجلمعيـــة تدرك اأن هناك نقلـــة نوعية على �شعيد 
الوعـــي املجتمعي بحقوق املعوقـــني وبكيفية التعامل مع 

الإعاقة وقايًة وعالجًا”.
واأعـــرب ال�شويلـــم عـــن �شكـــره وتقديـــره، بالإنابة عن 
�شمـــو رئي�ـــس واأع�شاء جمل�ـــس اإدارة اجلمعيـــة، لل�شيخ 
عبدالعزيز بغلف؛ ملبادرته التي واكبت تنظيم املعر�س 
واملت�شمنـــة التربع مببلـــغ 300 األف ريـــال قيمة اأجهزة 
ومعـــدات يتـــم �شراوؤهـــا مـــن ال�شـــركات امل�شاركـــة يف 
املعر�س لتلبية احتياجـــات الأطفال من�شوبي اجلمعية، 
م�شـــريًا اإلى اأن “هذه املبـــادرة ت�شاف اإلى �شجل حافل 
مـــن الدعـــم مـــن ال�شيـــخ عبدالعزيـــز بغلـــف للجمعية 

وبراجمها”. 

ويف كلمتـــه خـــالل املوؤمتر اأكـــد ع�شكـــر احلارثي مدير 
العالقات العامة والإعالم بالغرفة التجارية بالريا�س، 
علـــى �شراكـــة الغرفـــة واجلمعية يف هـــذا املعر�س، ويف 
الكثري مـــن الأن�شطة، م�شيدًا بريادة اجلمعية يف جمال 
العمـــل اخلـــريي املوؤ�ش�شـــي وخدمـــة املجتمـــع، واأحقية 

اجلمعية يف ت�شابق كل القطاعات مل�شاندة براجمها.
ودعـــا احلارثـــي ال�شـــركات امل�شاركـــة يف املعر�ـــس اإلى 
مراعـــاة اجلانـــب اخلـــريي والإن�شـــاين يف التعامل مع 
احتياجات املعوقـــني، موؤكدًا اأهمية املعر�س يف التعرف 
علـــى كل ما هـــو جديد يف جمالت الرعايـــة لهذه الفئة 

الغالية من اأبناء املجتمع.
من جانبه اأو�شح بـــالل الربماوي مدير �شركة اله�شبة 
اأن �شركات عاملية رائدة من كل من �شوي�شرا، والوليات 
املتحدة، واململكة املتحـــدة، واأملانيا، وفرن�شا، وبلجيكا، 
�شاركـــت يف املعر�س اإلـــى جانب م�شاركـــة ا�شرتاتيجية 
مـــن وزارات: ال�شحة، والعمل، وال�شـــوؤون الجتماعية، 
وال�شـــوؤون البلديـــة والقرويـــة، والإعـــالم والثقافة، اإلى 
جانـــب م�شت�شفـــى امللك في�شـــل التخ�ش�شـــي، ومركز 
امللك �شلمان لأبحاث الإعاقة الذي يوفر �شيارة جمهزة 
للفح�ـــس املبكر، و�شارك بجناح رئي�ـــس؛ باعتباره اأحد 
اأهم ال�شـــروح البحثية العلميـــة املتخ�ش�شة يف جمال 

الإعاقة بالعامل العربي.
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كتاب مصّور يحتفي بـ75 عامًا من تاريخ )شل( في المملكة

الشركة تقّدم نسخة شخصية من الكتاب المصّور لألمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز

اأعلنـــت �شركة )�شل( عـــن اإعداد كتاب م�شـــّور يحمل 
ا�شم )ال�شعودية(، بالتعاون مع اإدارة امللك عبدالعزيز 
لالأبحـــاث واحلفظ. وي�شتعر�س الكتـــاب اأهم املحطات 
يف م�شرية اململكة ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية 
علـــى مدى 75 عامـــًا؛ اأي منذ انطـــالق عمليات )�شل( 
يف ال�شعوديـــة، ومن املقرر عر�س ال�شور التي يت�شمنها 

الكتاب يف الريا�س يف وقت لحق من العام اجلاري.
ويف ت�شريـــح له بهـــذه املنا�شبة، اأعـــرب �شاحب ال�شمو 
امللكي الأمري �شلطـــان بن �شلمان بن عبدالعزيز رئي�س 
الهيئـــة العامة لل�شياحة والآثـــار ورئي�س جمل�ـــس اإدارة 
جمعية الأطفال املعوقني، عـــن ترحيبه مببادرة )�شل( 
الراميـــة اإلى توثيـــق التقدّم الذي �شهدتـــه اململكة، كما 

توّجه بال�شكر اإلـــى �شركة )�شل( على دورها الفاعل يف 
دعم املجتمع ال�شعودي، وقال: “ل �شك اأن )رويال دات�س 
�شـــل( �شريـــك جدير بالثقة يتطّلع اإلـــى اأكرث من جمرد 
حتقيق الأرباح على املدى الق�شري؛ فال�شركة ل ت�شتثمر 
يف امل�شاريع القت�شادية فح�شب، بل اإنها ت�شتثمر اأي�شًا 
يف التنميـــة امل�شتدامـــة. وتتبنى يف هـــذا ال�شدد الكثري 
مـــن الأن�شطة والربامج مثل برنامـــج )انطالقة( الذي 
يهدف اإلى تدريب رّواد الأعمال ال�شباب، وكذلك حملة 
ال�شركة لل�شالمة على الطرق، اإ�شافة اإلى كتاب اليوبيل 
الأملا�شـــي )ال�شعودية( الذي خ�ش�س ريعه لدعم جهود 
جمعيـــة الأطفال املعوقني يف مبـــادرة خريية متميزة”. 
من جانبِه، علق معايل الوزير علي بن اإبراهيم النعيمي 

ال�شـــوء علـــى م�شاهمـــات )�شـــل( القّيمـــة يف اقت�شاد 
اململكة على مدى اأكرث مـــن �شبعة عقود ون�شف، وقال: 
وا�شتثماراتها  الرائـــدة  تكنولوجيـــا )�شل(  “�شاعـــدت 
ال�شعودية على زيادة قدراتها التقنية وتنويع اقت�شادها 

ودعم اجلهود املتوا�شلة لتعزيز كفاءة الطاقة.
ومـــن جهته اأ�شار باتريك فان ديـــل املدير العام ل�شركة 
)�شـــل( يف اململكـــة العربيـــة ال�شعوديـــة، اإلـــى التاريـــخ 
الطويـــل والعالقات القوية بني )�شـــل( واململكة، معربًا 
عـــن اأملـــه يف ا�شتمـــرار التحالف بني اجلانبـــني ملا فيه 
م�شلحـــة جميع الأطراف.  وقـــال: “لدى �شركة )�شل( 
التزام قوي جتاه ال�شعودية، وي�شعدنا ما و�شلنا اإليه من 

مكانة رفيعة ك�شريك جدير بالثقة للمملكة.
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300ألف ريال حصيلة برنامج » إقامة وعطاء« خالل عام

األف ريال قدمها نزلء فنادق جمموعة  اأكرث من 300 
العام  خالل  والتنمية  لل�شياحة  احلكري  املح�شن  عبد 
املن�شرم دعمًا للجمعية يف اإطار برنامج » اإقامة وعطاء 

» احدى ثمار التعاون القائم بني اجلمعية واملجموعة.
الربنامج  من   2014 عــام  ريــع  اجلمعية  ت�شلم  ولــدى 
اأعرب  �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلطان بن �شلمان 
اعتزازه   « عن  اإدارتها  جمل�س  رئي�س  العزيز  عبد  بن 
بنجاح فكرة الربنامج ، وما حظيت به من تفاعل ودعم 
مناطق  كافة  يف  احلكري  جمموعة  فــنــادق  ــزلء  ن مــن 
مبتكرة  قناة  ميثل  الربنامج  اأن  الى  م�شريًا   ، اململكة 
فئات  الى  الإعاقة  وبق�شية  اجلمعية  بر�شالة  للو�شول 
فنادق  ا�شتثمار  خالل  من  وذلك  املجتمع   يف  خمتلفة 
واملقيمني  املواطنني  العري�شة من  وقاعدتها  املجموعة 
و�شيلة  الربنامج   كون  جانب  الى   ، اململكة   و�شيوف 

�شهلة لعمل اخلري ودعم الأطفال املعوقني » .
ووجه �شموه ال�شكر الى امل�شئولني يف جمموعة احلكري، 
مميز  لر�شيد  اإ�شافة  الربنامج يعد  اأن  على  مــوؤكــدًا 
من التفاعل وامل�شاندة من املجموعة لأن�شطة اجلمعية 
مهمًا  �شريكًا  املجموعة  تعد  حيث  �شنوات،  مدى  على 
بهذه  اإدراك امل�شئولني  يج�شد  اأمـــر  للجمعية وهو 
واخلـــريي،  الجتماعي  لــدورهــم  الوطنية  املوؤ�ش�شة 
واأي�شًا ريادة املجموعة يف جمال امل�شئولية الجتماعية 

منذ �شنوات.
وتت�شمن اتفاقية التعاون بني اجلمعية وجمموعة عبد 
املجموعة  والتنمية التزام  لل�شياحة  احلكري  املح�شن 
مببلغ  اجلمعية  حل�شاب  للتربع  فنادقها  نزلء  بدعوة 
على  الإقامة  تكاليف  على  الأقــل  على  ريــالت  خم�شة 
الرعاية  برامج  لتمويل  الربنامج  ريــع  يخ�ش�س  اأن 
مراكز  تقدمها  التي  امل�شاندة  والتاأهيلية  العالجية 

اجلمعية يف عدد من مناطق اململكة. 

   

2500 طفل مصاب بعيوب في البصر

برنامج وطني شامل يكافح مسببات اإلعاقة البصرية
املدر�شية  ال�شحة  مدير  الدقيل  �شالح  الدكتور  نــوه 
حملة  باأهمية  جدة،  مبحافظة  التعليم  بــاإدارة  املكلف 
لدى  املبكر  الإب�شار  عيوب  لكت�شاف  الوطنية  اإب�شار 
احلملة  عمل  ور�ــس  ت�شتهدف  ــاأن  ب وطالب  الأطــفــال. 
مراكز  وتزويد  كاأولوية،  املدر�شية  ال�شحة  من�شوبي 
لعيوب  املبكر  الكت�شاف  بربامج  املدر�شية  ال�شحة 
الدقيل  �شالح  الدكتور  واأكــد  الأطفال.  لدى  الإب�شار 
على حر�س اإدارة تعليم جدة على متابعة �شري احلملة 
التي دقت جر�س اخلطر لتوؤكد اأننا يف حاجة اإلى توحيد 
اجلهود نحو وقاية و�شالمة عيون الأطفال يف املراحل 
العرياين  ا�شتمع م�شاعد  الأولى. ومن جهته  الدرا�شية 
مدير اجلمعيات اخلريية بال�شوؤون الجتماعية بجدة، 
اإلى نتائج احلملة وما اأجنزته، واأ�شاد بالعمل التعاوين 
ما بني قطاعات ال�شحة والتعليم وال�شوؤون الجتماعية 
من خالل حملة اإب�شار الوطنية. جاء ذلك يف اجتماع 

الوطنية  اإبــ�ــشــار  حلملة  الأول  التن�شيقي  املجل�س 
الذي  الأطفال  لدى  املبكر  الإب�شار  عيوب  لكت�شاف 
عقد موؤخرًا يف )كراون بالزا( يف جدة برئا�شة ع�شو 
رئي�س  عن  نيابة  حنفي  عبدالعزيز  املهند�س  اجلمعية 
علي.  حممد  اأحــمــد  الدكتور  اجلمعية  اإدارة  جمل�س 
يكافح  �شامل  نواة لربنامج وطني  املجل�س  ويعترب هذا 
جمع  حيث  الطفولة،  منذ  الب�شرية  الإعاقة  م�شببات 
كاًل من: اإدارة ال�شحة املدر�شية بجدة، ممثلة للتعليم، 
لل�شوؤون  ممثلة  بــجــدة،  اخلــرييــة  اجلمعيات  واإدارة 
مكافحة  بربنامج  العامة  ال�شحة  واإدارة  الجتماعية، 
لل�شوؤون  ممثلة  بجدة،  والب�شرية  ال�شمعية  الإعــاقــة 
اإب�شار  وجمعية  للحملة،  العلمية  والهيئة  ال�شحية، 
تنفيذ  لــدعــم  م�شتقبلية  خــطــوة  يف  وذلـــك  اخلــرييــة، 
احلملة يف مناطق اململكة الأخرى من خالل جمال�س 
)الروؤية  هدف  حتقيق  على  تعمل  مماثلة  تن�شيقية 

مع  بالتعاون  للجميع(،  الإب�شار  يف  احلق   ..2020
اللجنة الوطنية ملكافحة العمى برئا�شة �شاحب ال�شمو 

امللكي الأمري عبدالعزيز بن اأحمد بن عبدالعزيز.
اأحمد  الدكتور  ك�شف  احلملة،  عن  علمي  تقرير  ويف 
وع�شو  �شعود  امللك  بجامعة  الأوبئة  علم  اأ�شتاذ  مو�شى 
احلملة  خمرجات  اأهــم  اأن  باحلملة،  العلمية  الهيئة 
التعليم  كـــوادر  بــني  ال�شحي  امل�شتوى  ــع  رف يف  متثل 
من  عامة  ب�شفة  املجتمع  فئات  وبــني  خا�شة  ب�شفة 
العمل  ور�ــس  يف  احلملة  نفذتها  التي  الأن�شطة  خــالل 
التي ا�شتفاد منها )165( �شخ�شًا تلقوا خاللها )34( 
لدى  الإب�شار  لعيوب  املبكر  الكت�شاف  دورة يف مهارة 
ـــ)30(  ل ميدانية  بــزيــارات  بعدها  وقــامــوا  الأطــفــال، 
طفاًل،   )9.763( فح�س  خاللها  مت  بجدة  مدر�شة 
اأن منهم )2.582( طفاًل بحاجة  الفحو�س  واأظهرت 

اإلى حتويل طبي.
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مشاركة نخبة من 
اإلعالميين والرياضيين 

في جرب الكرسي
�شـــارك عدد من جنـــوم املجتمـــع موؤخـــرًا يف احتفالية 
اأقامتهـــا اجلمعيـــة مبركـــز اململكة التجـــاري لفعاليات 
برنامج )جرب الكر�شي(، بح�شور عدد كبري من رواد 

املركز ومن من�شوبي اجلمعية.
و�شارك الإعالمي اإبراهيـــم الق�شيمي، واملذيع �شالح 
الغيدان، ولعب املنتخب وجنـــم فريق الن�شر الكابنت 
حممد ال�شهالوى، وبطل العامل للراليات يا�شر حمد بن 
�شعيدان، يف فعاليـــات الربنامج الذي �شهده عدد كبري 

من اجلمهور.
ويعتـــرب )جـــرب الكر�شي ( واحـــدًا من اأبـــرز الربامج 
والأن�شطـــة التوعويـــة التـــي تتبناهـــا اجلمعيـــة بهـــدف 
التعريف بق�شية الإعاقة بوجـــه عام، وباأن�شطة جمعية 
الأطفال املعوقني واخلدمـــات اخلريية التي تقدمها يف 
الكثـــري من مناطق اململكة على وجه اخل�شو�س، وذلك 
يف اإطـــار مـــا حتظى بـــه اجلمعية مـــن دعـــم وم�شاندة 
من الدولـــة؛ الأمر الـــذي كان وراء حتقيـــق الكثري من 
الإجنـــازات على مدى ال�شنوات املا�شية. جدير بالذكر 
اأن اجلمعيـــة تنظم على مدار العام الكثري من فعاليات 
برنامج جـــرب الكر�شي، �شـــواء يف الريا�س اأو خمتلف 
املناطق التي توجد فيها مراكز للجمعية، وكذلك داخل 
قطاعات الدولة العامة، اأو املراكز والأ�شواق التجارية، 
بهدف التعريف مبعاناة املعوقني والتوعية باأهمية تهيئة 
البيئـــة العمرانيـــة املنا�شبـــة للمعوقني خـــالل حركتهم 
اليوميـــة على الكرا�شـــي املتحركة؛ ممـــا يي�شر حياتهم 
اليوميـــة، ي�شـــاف اإلى ذلـــك التوعية باأ�شبـــاب الإعاقة 

وخماطرها وكيفية احلد مـــن اآثارها، واأي�شا التعريف 
باخلدمات املتخ�ش�شة واملجانية التي تقدمها اجلمعية 
ملن�شوبيهـــا يف كل املراكز. هـــذا وقد كان تفاعل جمهور 

مركـــز اململكة التجاري متميزًا واإيجابيًا؛ اإذ بادروا اإلى 
الطالع على اأهـــداف الربنامج، وعلى ر�شالة اجلمعية 

يف الت�شدي لق�شية الإعاقة.
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مقال   

قبـــل نحـــو ثالثة عقود، وخالل املرحلة الثانوية، مل تكن الإعاقة لتمنع زميلنا عبدالعزيز من اأن يكون قائدًا للعمل 
الريا�شـــي، يح�شر بعكازيـــه؛ ليلقي التوجيهات واملالحظات قبل اأن ننطلق اإلـــى ملعب املدر�شة خلو�س مناف�شات 

الدوري على كاأ�س املدير.
كان رجاًل متوثبًا ذا باأ�س، حتى واإن مل ت�شتطع رجاله اأن تعيناه، لكنه هو من يعينهما لبلوغ مراتب اأف�شل. وحينما 
التقيته يف اأحد املوؤمترات بالعا�شمة الريا�س قبل نحو خم�شة اأعوام كان ذا حبور وتفاوؤل وقدرة على القيادة اأقوى 

مما كان حني كان �شابًا �شغريًا.
زميلي القدمي اأ�شعل اأفكارًا وعبارات كثرية يف راأ�شي، لكني اآمنت باهلل العظيم اأن ل �شيء يقف اأمام ذي العزمية 
والطمـــوح. نعـــم؛ فالإعاقات -بْا�شبابها املتنوعـــة- ل ت�شتطيع اأن تقف عائقًا حقيقيًا لـــدى َمن يعانون منها، متى 
مـــا كانت لديهم الإرادة والعزمية والقفـــز على كل املعوقات، وما علينا اإل اأن ننظر حوالينا؛ لنجد اأن كثريًا منهم 
انطلقوا بعزميتهم ليبدعوا يف جمالت احلياة املختلفة، بل اإن بع�شهم قاد العامل من خالل فكره وعلمه اأو بقدرته 

الفذة على القيادة.
�أع���ود �إل���ى زميل �ملرحل���ة �لثانوية، و�أح�شبه �لآن م���ن �لناجحني عرب �شركته �لتي ميلكها، وم���ن فرط ثقته بها �أن 
دعاين اإلى العمل فيها؛ لأقول اإنه تعبري عن الإرادة احلقة، وحاله كحال الذي من على كر�شيه املتحرك قاد اأعظم 
البلدان عرب التاريخ احلديث )الوليات املتحدة الأمريكية(، ولي�س ملرة واحدة فقط، بل لأربع وليات متتالية. ويا 
لعظمة هذا الرجل الذي اأ�شيب بال�شلل يف مطلع �شبابه اإل اأن ذلك كان حمفزًا اأكرب ليكون �شاحب الكلمة الأولى 
للبلـــد الأكرب، قاد بالده �شيا�شيـــًا واقت�شاديًا، وكان الرجل ال�شلب الذي ل ينحنـــي لالأزمات، ويكفي اأنه موؤ�ش�س 
القت�شـــاد الأمريكـــي احلديـــث بعد اأن كانت اأمريـــكا متر باأزمة اقت�شاديـــة عام 1929 تـــاأكل الأخ�شر والياب�س، 
و�ُشميـــت بـالك�شـــاد الكبري، وا�شتمرت ع�شرة اأعـــوام؛ لي�شع برنامج العهد اجلديد، وي�شتحـــدث نظمًا اقت�شادية، 
واأ�ش�س الدولة احلديثة، كما قاد اأمريكا خالل احلرب العاملية الثانية، كل هذا وهو مالزم للكر�شي املتحرك.. اإنه 

اأحد اأعظم القادة عرب التاريخ؛ فرانكلني روزفلت.
احلقيقـــة احلا�شـــرة التي ل لب�ـــس فيها اأن الإعاقـــة احلقيقية هي التي تتواجـــد يف العقل والفكـــر، اأما اجل�شدية 

فالعزمية والإ�شرار �شبيالن لتخطيها.

بقلم:

م�ضاعد �لع�ضيمي
كاتب �شحفي

ما تكونه أنت!

انطلقوا بعزيمتهم 
ليبدعوا في مجاالت 

الحياة المختلفة

يف اإطار �شراكتها املتميـــزة مع اجلمعية، بادرت �شركة 
فـــاروق وماأمون متر و�شركاهما برعاية برنامج )جرب 
الكر�شـــي( لهذا العـــام، حيث تتكفـــل ال�شركة بتكاليف 
اإقامـــة الربنامـــج يف خمتلـــف الفعاليات التـــي تنظمها 
اجلمعيـــة بالكثري من مناطق اململكـــة على مدار العام. 
يذكـــر اأن برنامـــج جرب الكر�شي يعد مـــن اأبرز برامج 
اجلمعية للتوعية والتعريـــف بق�شية الإعاقة واملعوقني، 
وذلـــك بهـــدف ح�شـــد الدعـــم املعنـــوي لهـــذه الق�شية 
احليويـــة، حيـــث يتيح الربنامـــج لل�شخ�شيـــات البارزة 
والعامـــة يف املجتمـــع وخمتلـــف فئـــات الأفـــراد جتربة 
كر�شـــي املعـــوق ومعاي�شـــة معاناته عن قـــرب والتعرف 
على حجم تلك ال�شعاب التي يواجهها املعوق يف حياته 
اليومية، واكت�شـــاف احتياجاته من الت�شهيالت املكانية 
والت�شميمـــات املعماريـــة التي تي�ّشر لـــه حياته اليومية 
بالكر�شي املتحرك، �شواء يف املنزل اأو العمل اأو املرافق 

العامة، مثل: امل�شاجد وامل�شت�شفيات والأ�شواق وغري ذلك.

ترعى برنامج 
جرب الكرسي
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musaad.alosaymi@gmail.com 

ت�شـــارك جمموعـــة �شامبـــا املاليـــة يف رعايـــة برنامـــج 
»جـــرب الكر�شـــي« وذلـــك للم�شاهمة يف تفعيـــل ر�شالة 
الربنامج الإن�شانية لكل قطاعـــات املجتمع، حيث تاأتى 
هـــذه الرعاية من »�شامبا« امتـــدادا ملبادراتها العديدة 
مـــن برامـــج اجلمعيـــة. جديـــر بالذكـــر ان موؤ�ش�شـــات 
و�شركات القطاع اخلا�ـــس تت�شابق للم�شاركة يف رعاية 
لأهميتـــه يف تي�شري احليـــاة اليومية للمعوقني من جهة، 
وتوعيـــة كل فئات املجتمع ب�شـــرورة مراعاة احتياجات 
املعوقـــني يف البيئة العمرانية، واحليـــز العمراين الذي 
يتحركـــوا خالله من جهة اأخرى. كما ي�شاهم الربنامج 
يف التعريـــف بجهـــود اجلمعيـــة يف الت�شـــدي لق�شيـــة 
الإعاقة وقاية وعالجا، وفى تقدمي خدمات متخ�ش�شة 

ملن�شوبيها من الأطفال املعوقني.

تشارك في الرعاية
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)التربية الخاصة( تختصر مدة صرف سماعة الطالب من 3 أشهر إلى 30 دقيقة   
ك�شـــف تقرير لالإدارة العامة للرتبية اخلا�شة يف وزارة 
التعليـــم، عن منجزات عـــدة، اأهمها ما يتعلق بالطالب 
مـــن ذوي الإعاقة، حيث افتتحت خم�شـــة برامج لذوي 
ف���رط �حلرك���ة وت�شت���ت �لنتب���اه يف �لريا����ض وج���دة 
والدمـــام وع�شـــري وحائـــل كمرحلـــة اأولـــى. وتعـــد هذه 
اخلطوة نقلة مهمة للخدمات التي تقّدم لفئة غالية من 

فئات الحتياجات اخلا�شة.
واأ�شـــار التقرير الذي ير�شد اإجنـــازات العام الدرا�شي 
اجلـــاري، اإلى توفـــري اآلتي )برايل( لـــكل طالب كفيف 
مبعاهـــد وبرامـــج املكفوفـــني؛ لتخفيـــف املعانـــاة على 
الطـــالب املكفوفـــني من التنقـــل بالآلة مـــن املنزل اإلى 
املدر�شـــة، واإعـــداد اختبـــارات اأكادمييـــة وت�شخي�شية 
يف اللغـــة العربية والريا�شيـــات للطالب ذوي �شعوبات 
التعلم يف املرحلـــة البتدائية بهدف توحيد الإجراءات 

فيما يتعلق بت�شخي�س �شعوبات التعلم، وتاأمني مقايي�س 
ت�شخي�ـــس حـــالت التوحـــد وال�شطرابـــات ال�شلوكية؛ 
للو�شـــول اإلـــى ت�شخي�ـــس دقيـــق لـــذوي ال�شطرابات 
ال�شلوكيـــة والتوحـــد، اإ�شافـــة اإلـــى تد�شـــني )�شيـــارة 
خا�شـــة( متنقلـــة لقيا�ـــس ال�شمـــع، وذلـــك للتنقل بني 
حمافظـــات منطقة الريا�س، وهـــي الأولى �شمن قافلة 
مـــن ال�شيارات التـــي �شيتم تاأمينها تباعـــًا خلدمة بقية 
املناطـــق واملحافظـــات، بهـــدف ت�شهيل تقـــدمي خدمة 
القيا�ـــس، وتخفيـــف معاناة التنقل وال�شفـــر على اأولياء 
الأمـــور، واخت�شار مـــدة �شرف ال�شماعـــة للطالب من 
ثالثـــة اأ�شهـــر اإلـــى ثالثني دقيقـــة، مع �شمـــان اجلودة 

والدقة يف القيا�س.
مـــن جهتـــه، اأ�شـــاد وكيـــل وزارة التعليـــم للتعليـــم د. 
عبدالرحمـــن الرباك مبا توليه حكومة خادم احلرمني 

ال�شريفـــني امللك �شلمان بن عبدالعزيز –حفظه اهلل– 
من اهتمام مبجال الرتبية اخلا�شة �شمن م�شوؤولياتها 
التي ت�شطلع بهـــا يف خدمة اأبنائها وتطويرهم ليتبواأوا 
مكانتهم الطبيعية، واإنفاقها على ذلك ب�شخاء؛ اإدراكًا 
منهـــا بـــاأن ال�شتثمار احلقيقـــي هو يف بنـــاء الإن�شان. 
وقال يف تقريـــر: “اإن الإدارة تعمل وفق خطط الوزارة 
الطموحـــة لتحقيـــق التطـــور والنماء املن�شـــود للطالب 
من ذوي الإعاقة؛ لذلـــك تبني خططها ب�شكل متوازن، 
�شاعيـــًة مبا لديها من اإمكانـــات وميزانيات لت�شخريها 
يف تطوير اأدائها، وحت�شني خمرجاتها، وتعزيز جوانب 
القوة، ومعاجلة جوانب الق�شور”، موؤكدًا اأن منجزات 
العـــام احلـــايل ات�شمـــت بال�شموليـــة لتغطيـــة املحـــاور 
الرئي�شيـــة املتمثلة يف الطالب واخلدمـــات املقدمة له، 

واملعلم وتدريبه ومتابعة تطويره املهني.

)اتحاد الراجحي( ترعي برنامج إسكان القادمين من خارج الرياض للعالج والتأهيل

وقعت جمعية الأطفال املعوقني و�شركة احتاد الراجحي 
القاب�شـــة لال�شتثمـــار، اتفاقية تعـــاون لرعاية برنامج 
)دعـــم اإ�شـــكان القادمني من خـــارج الريا�س للعالج( 
الـــذي تتبناه اجلمعية، وتقيمـــه بالريا�س، حيث تتكفل 
�شركـــة احتـــاد الراجحـــي مبوجـــب التفاقيـــة بتمويـــل 
الربنامج بـ200 األف ريال، وذلك بهدف م�شاعدة اأ�شر 
الأطفـــال املعوقني القادمـــني من خـــارج الريا�س على 
توفري ال�شكن. و�شرح الأ�شتاذ خالد بن �شليمان الفهيد 
م�شاعـــد اأمني عام جمعية الأطفـــال املعوقني للعالقات 
العامة والإعالم وتنمية املوارد، باأن هذه التفاقية تاأتي 
امتـــدادًا للتعاون امل�شرتك بـــني اجلمعية و�شركة احتاد 
الراجحـــي التي تعد �شريكًا رئي�شيـــًا للجمعية يف الكثري 
مـــن الربامج، م�شـــريًا اإلـــى اأن الربنامج ميثـــل اأهمية 
كبرية بالن�شبـــة اإلى الكثري من اأ�شـــر الأطفال املعوقني 
الذيـــن ي�شتفيـــدون مـــن خدمـــات اجلمعيـــة، وكذلـــك 
القادمـــون مـــن خـــارج الريا�ـــس؛ اإذ تتمكـــن اجلمعية 
مـــن خالله من توفري �شكن منا�شـــب قريب من مقرها 

بالريا�س.
واأكـــد الفهيـــد اأن “مبـــادرة �شركـــة احتـــاد الراجحـــي 
القاب�شـــة لال�شتثمـــار لتمويـــل هـــذا الربنامـــج تعك�س 
مـــدى حر�شهـــا على الوفـــاء مب�شوؤولياتهـــا الجتماعية 

جتـــاه الفئـــات امل�شتهدفـــة، والتزامها بالقيـــام بدورها 
الجتماعـــي، والذي تعـــول عليه الكثري مـــن املوؤ�ش�شات 
اخلرييـــة؛ اإذ اإن توا�شـــل �شركات القطـــاع اخلا�س مع 
برامـــج وخدمـــات اجلمعيـــات اخلرييـــة ي�شاندهـــا يف 

القيام مبهامها.

 ويف تفعيل ر�شالتها الإن�شانية”، م�شريًا اإلى اأن “جمعية 
الأطفال املعوقني متكنت -بف�شل اهلل ثم برعاية الدولة 
وم�شاندة �شـــركات القطاع اخلا�س- من حتقيق الكثري 
مـــن اإجنازاتها علـــى مدى نحـــو 30 عامًا مـــن النجاح 

املتوا�شل”.
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برئا�س��ة �ساحب ال�سمو امللك��ي الأمري �سلطان ب��ن �سلمان بن عبد 

العزيز رئي���س جمل�س الإدارة يعقد اجتم��اع اجلمعية العمومية 

 15 يف  الريا���س،  مبرك��ز  وذل��ك  للجمعي��ة  والع�س��رون  التا�س��ع 

�سعب��ان 1436ه��� املوافق 2 يونيو 2015م. وذل��ك بعد عام حافل 

م��ن الإجنازات والنجاحات ع��ري امل�سبوقة، والت��ي كان لها �سدى 

ب��ارز على اأكرث من م�ستوى �سواء فيم��ا يتعلق مبد مظلة خدماتها 

ملناط��ق جدي��دة باململك��ة، او عل��ى م�ست��وى التو�س��ع والتطوي��ر 

يف اخلدم��ات املتخ�س�س��ة يف كل املراك��ز ، اأو فيما يتعل��ق باأعداد 

الأطفال امل�ستفيدين.

�شرح بذلك اأمني عام اجلمعية الأ�شتاذ عو�ض بن عبد 
اهلل الغامدي واأ�شاف قائال: 

يف اإطار م�شوؤوليات الأمانـــة العامة، وباإ�شراف مبا�شر 
مـــن جمل�ـــض الإدارة واللجنـــة التنفيذيـــة، ومب�شانـــدة 
اللجـــان العاملة، مت خالل عـــام 2014م اإجناز العديد 
من امل�شروعات والربامج، حيث مت على �شعيد التو�شع 
الأفقـــي وامل�شروعـــات بالتعـــاون مع جلنـــة امل�شاريع مت 
افتتـــاح مركز اجلمعية مبحافظـــة الر�ض ليكون املركز 
العا�شـــر يف منظومة خدمات اجلمعيـــة. وتوقيع عقدي 
تنفيـــذ واإ�شراف م�شـــروع مركز منطقة جـــازان، وبدء 
اأعمـــال الإن�شـــاء. وا�شتكمـــال فـــرق العمـــل الالزمـــة 
للمرحلة الأولى لت�شغيل مراكز ع�شري والباحة والر�ض. 
واكتمـــال ت�شميمـــات م�شروع »خري مكـــة« ال�شتثماري 
اخلريي مبا فيهـــا م�شروع عمالء بنده وم�شروع عمالء 
�شركـــة الت�شالت ال�شعودية. وفتح مظاريف العرو�ض 
املتناف�شـــة لتنفيذ امل�شروع اخلـــريي ال�شتثماري مبكة 

 عام التوسع األفقي  وتجويد برامج الرعاية 

في اجتماع الجمعية العمومية

29
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املكرمة )مبنى خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان 
بـــن عبدالعزيز، ومبنـــى �شاحب ال�شمـــو امللكي الأمري 
�شلطان بن عبدالعزيـــز يرحمه اهلل(. ومتابعة ا�شتالم 
الأر�ـــض املخ�ش�شـــة لإن�شاء مركز احلـــدود ال�شمالية. 
وتر�شية م�شروع اإن�شـــاء قاعة متعددة الأغرا�ض مبركز 
امللـــك �شلمـــان بـــن عبدالعزيـــز بحائـــل. والعمـــل على 
ا�شتكمـــال املراحل الأخرية من م�شجد امللك �شلمان بن 

عبدالعزيز بجوار املركز بحائل.
جتويد الربامج 

وي�شيـــف الغامـــدي قائـــال : اأمـــا علـــى �شعيـــد جتويد 
برامـــج الرعاية ، وذلـــك  بالتعاون مع جلنة الرعاية مت 
اإجنـــاز حتقيق رقم قيا�شي يف تطبيق برنامج الدمج يف 
كافـــة املراكـــز )315 طالبًا وطالبـــة(. وموا�شلة تنفيذ 
خطـــة تطويـــر برامـــج الرعايـــة والتاأهيـــل، والتن�شيـــق 
للح�شـــول علـــى اعتمـــاد موؤ�ش�شـــة )كارف( الدوليـــة 
للتاأهيـــل املتخ�ش�ض من خـــالل تطبيق معايري اجلودة 
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يف اخلدمـــات التـــي تقدمهـــا عرب مراكزهـــا وفق اأرقى 
املوا�شفات العلميـــة العاملية املطبقة يف مراكز الرعاية 
املتقدمة و�شياغتها يف قوالب تتالءم مع البيئة املحلية. 
وحتقيـــق نقلة فيما يتعلق بربامـــج التدريب لرفع كفاءة 
العاملني، خ�شو�شًا يف املجال التاأهيلي )348 متدريًا(. 
وحتقيـــق اأرقام غري م�شبوقة يف برامج جل�شات التاأهيل 
والعالج. وافتتاح ف�شول تعليمية جديدة يف مراكز مكة 

املكرمة وع�شري وجنوب الريا�ض والباحة.
وقـــال اأمـــني عـــام اجلمعيـــة ، وبالن�شبة لتنميـــة املوارد 
وال�شـــوؤون املاليـــة للجمعيـــة فقـــد مت جتديـــد اتفاقيات 
التعـــاون مـــع العديد مـــن ال�شـــركات الوطنيـــة وابتكار 
�شراكات جديدة مع املوؤ�ش�شات الوطنية. وحتقيق جناح 
مميز لربنامج الدعم عرب الر�شائل الهاتفية )اأكرث من 
200 األـــف م�شارك(. وح�شد الدعـــم العيني )حافالت 
م�شاعـــدة  واأجهـــزة  تعوي�شيـــة  واأجهـــزة  و�شيـــارات 
التهـــاين«،  »بطاقـــات  برنامـــج  وتطويـــر  لالأطفـــال(. 
والو�شـــول اإلى ت�شويق اأكرث مـــن 250 األف بطاقة خالل 
عام واحد. ومتابعة ا�شتثمارات اجلمعية )واحة طيبة، 
واحـــة النظيم، واحـــة العزيزية، واحـــة امل�شيف، وقف 

افتتاح المركز العاشر بمحافظة الرس 
منطقة  مركز  مشروع  تنفيذ  بدء  و 

جازان 

استكمال فرق العمل الالزمة لتشغيل 
مراكز عسير والباحة والرس 

“خير  مشروع  تصميمات  اكتمال 
بمكوناته  الخيري  االستثماري  مكة” 

الخمسة
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الأمري عبداملجيد، مبنى اأم القرى، مبنى ال�شيخ �شالح 
�شـــرييف، ا�شتثمار املباين يف مراكز اجلمعية يف كل من 
الريا�ـــض وجدة واجلوف(. ومتابعـــة حمافظ اجلمعية 
ال�شتثمارية و�شراكاتها بالتعـــاون مع جلنة ال�شتثمار. 

وتنظيم حفل تكرمي ال�شركاء.
برامج التوعية

وي�شيـــف الغامـــدي قائـــال : وبح�شور خـــادم احلرمني 
ال�شريفـــني امللـــك �شلمـــان بـــن عبدالعزيـــز، �شاركـــت 
اجلمعيـــة مـــع مركز امللـــك �شلمـــان لأبحـــاث الإعاقة، 
ومدينـــة امللـــك عبدالعزيز للعلـــوم والتقنيـــة وموؤ�ش�شة 
�شلطـــان بـــن عبدالعزيز اآل �شعود اخلرييـــة وم�شت�شفى 
امللـــك في�شـــل التخ�ش�شـــي، ُعقـــد املوؤمتـــر الـــدويل 
الرابـــع لالإعاقـــة والتاأهيـــل، خـــالل الفـــرة مـــن 25-
19-2014/10/21م.  املوافقـــة  1435/12/27هــــ، 
و�شارك يف املوؤمتـــر العلماء، والأكادمييون، والباحثون، 
واملمار�شـــون يف جمالت الإعاقـــة املختلفة، كما �شارك 
فيـــه الأ�شخا�ـــض ذوو الإعاقـــة، واأ�شرهـــم، والعاملـــون 

معهم، واملهتمون ب�شاأنهم. 
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تطبيق  في  قياسي  رقم  تحقيق  إنجاز 
برنامج الدمج في كافة المراكز )315 طالبًا 

وطالبة(.

التنسيق للحصول على اعتماد مؤسسة 
المتخصص  للتأهيل  الدولية  )كارف( 
الخدمات  في  الجودة  معايير  بتطبيق 

التي تقدمها الجمعية عبر مراكزها

جلسات  برامج  في  مسبوقة  غير  أرقام 
التأهيل والعالج وافتتاح فصول تعليمية 
وعسير  المكرمة  مكة  مراكز  في  جديدة 

وجنوب الرياض والباحة.

وقد ثمن املوؤمتـــر جهود جمعية الأطفال املعوقني لتبني 
برنامـــج »اهلل يعطيـــك خريها« الذي ي�شتهـــدف تنمية 
الوعي العام بو�شائل ال�شياقة الآمنة، والت�شدي لنزيف 
احلـــوادث املرورية كاأحـــد اأ�شباب الإ�شابـــة بالإعاقة، 
واأ�شـــادوا مبـــا وجـــد الربنامـــج مـــن رعايـــة كرميـــة، 
داعـــني اإلى تكثيـــف الفعاليات امل�شاحبـــة للربنامج يف 
اأو�ش���اط ال�شباب وطالب اجلامع���ات واملدار�س. وفيما 
يتعلـــق بقطـــاع ال�شحـــة اأو�شـــى املوؤمتر بحـــث القطاع 
ال�شحـــي علـــى تقييـــم برامـــج الت�شخي�ـــض والتدخـــل 
املبكر لالأمرا�ض امل�شببـــة لالإعاقة، والتو�شع يف برامج 
الت�شخي�ـــض والتدخـــل املبكـــر يف القطـــاع ال�شحي مبا 
يوؤدي اإلى اكت�شاف الإعاقـــة وتقدمي الربامج العالجية 
املنا�شبـــة، وتقـــدمي برامـــج معرفية وتطبيقيـــة �شحية 
ونف�شية لتهيئـــة اأ�شر الأ�شخا�ـــض ذوي الإعاقة للتعامل 
مـــع م�شاعفـــات الإعاقـــة، وتعميـــم برنامـــج الفح�ض 
املبكـــر لأمرا�ض التمثيل الغذائـــي حلديثي الولدة على 
امل�شت�شفيـــات احلكومية والأهلية؛ لي�شمـــل جميع فئات 

املواطنني.
و اأ�شـــار اأمـــني عـــام اجلمعيـــة اإيل طـــرح برنامج »اهلل 
يعطيـــك خريها« للتوعيـــة باحلوادث املروريـــة، والذي 
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حظـــي برعاية كرمية مـــن خادم احلرمـــني ال�شريفني 
امللك �شلمان بن عبدالعزيز، وعدد من اأمراء املناطق. 
بالإ�شافـــة ايل تنظيم الدورة الـ 19 من م�شابقة الأمري 
�شلطـــان بـــن �شلمـــان حلفـــظ القـــراآن الكـــرمي مبركز 
امللك عبـــداهلل بـــن عبدالعزيـــز بجدة بح�شـــور ح�شد 
كبـــري مـــن العلمـــاء واأع�شـــاء ال�شـــرف. وتنظيـــم عدد 
مـــن النـــدوات واملحا�شرات وور�ـــض العمـــل واللقاءات 
التوعويـــة والثقافيـــة. وتعزيـــز دور اجلمعية يف املجل�ض 
التن�شيقـــي للجمعيـــات اخلرييـــة بالريا�ـــض. والإعداد 
جلائزة اجلمعيـــة يف دورتها الثامنـــة. والإ�شراف على 
تنظيم عدد من املنا�شبـــات يف مراكز اجلمعية )اليوم 
العاملي لالإعاقة، اليوم الوطني، مبايعة خادم احلرمني 
ال�شريفـــني(، وتعزيز م�شـــاركات اجلمعية يف حميطها 
الوطني )مثل: رايل حائـــل، ومهرجان الربيع، واأ�شبوع 
املـــرور(. والإ�شراف علـــى تنفيذ العديد مـــن الربامج 

املتمّيزة، اأهمها:
- برنامج توظيف املعوقني.

- برنامج جرب الكر�شي.
كمـــا مت تنظيم عدد من الفعاليـــات والأن�شطة الن�شوية 
باجلمعية ومراكزها باإ�شراف جلنة الأ�شرة، وبالتعاون 

بني وحدات الأن�شطة الن�شائية باملراكز.
 امل�سابقة الفريدة

ومن اأبرز احداث العام وكل عام تنظيم م�شابقة الأمري 
�شلطـــان بن �شلمـــان حلفظ القـــراآن الكـــرمي لالأطفال 
املعوقـــني الدورة 19، حيث رعى احلفل اخلتامي للبنني 
�شاحـــب ال�شمـــو امللكي الأمـــري �شلطان بـــن �شلمان بن 
عبدالعزيـــز رئي�ـــض جمل�ـــض الإدارة وف�شيلـــة الدكتور 
عبدالرحمـــن بـــن عبدالعزيز ال�شدي�ـــض الرئي�ض العام 
ل�شـــوؤون امل�شجـــد احلرام وامل�شجـــد النبـــوي ال�شريف، 
وذلـــك يـــوم الثالثـــاء 1436/5/26هــــ مبركـــز امللـــك 
عبداهلل بـــن عبدالعزيز بجـــدة، ومت تكـــرمي الفائزين 

الذين بلغ عددهم 17 فائزًا.
كمـــا رعت احلفـــل اخلتامـــي الن�شائي �شاحبـــة ال�شمو 
امللكـــي الأمـــرية م�شاعل بنت مقـــرن بـــن عبدالعزيز، 
واأنابـــت عنها الأ�شتاذة عواطف احلمـــاد، وذلك م�شاء 
يـــوم الأربعـــاء 1436/5/27هــــ، ومت تكـــرمي الفائزات 

الالئي بلغ عددهن 13 فائزة.
عالقات واإعالم

وحـــول مـــا مت اإجنـــازه علـــى �شعيـــد العالقـــات العامة 
والإعـــالم يقول الغامـــدي اإن عـــام 2014 �شهد العديد 
مـــن النجاحات يف ذلك ومنها حملـــة اإعالمية اإعالنية 
الإعـــالم  اإطاللـــة اجلمعيـــة عـــرب  مميـــزة. وتطويـــر 
الإلكـــروين وموقع اجلمعية.  وتطويـــر جملة اخلطوة، 

واحلفـــاظ علـــى انتظـــام ال�شـــدور، واإ�شـــدار املجلـــة 
اإلكرونيـــًا. وتنظيـــم العديد من املنا�شبـــات واللقاءات 
تنظيـــم  يف  وامل�شاركـــة  كثيـــف.  بح�شـــور  الإعالميـــة 
املوؤمتـــر الـــدويل الرابـــع لالإعاقـــة والتاأهيـــل. وتكثيف 
الأداء الإعالمي ب�شكل ملمو�ـــض، واإ�شدار توثيق للملف 
الإعالمـــي خـــالل العـــام �شـــم اأكـــرث مـــن 800 مـــادة 
�شحفيـــة.  وبناء قاعدة جديدة من عالقات التعاون مع 
جهات حكومية واإعالمية وجامعات. والإعداد للمعر�ض 
ال�شعودي الدويل الثاين مل�شتلزمات الأ�شخا�ض ذوي الإعاقة.

ويختتـــم اأمني عام اجلمعية الأ�شتاذ عو�ض بن عبد اهلل 

الغامـــدي كالمه قائال: اأما على �شعيـــد الأداء الإداري 
والتنفيـــذي ، مبتابعـــة جلنـــة التنظيـــم الإداري فاإنه مت 
اإجنـــاز اإ�شـــدار ال�شلـــم الوظيفي اجلديـــد وت�شكني كل 
وظائـــف اجلمعيـــة وفقـــًا لآلياتـــه ، وتنفيـــذ انتخابـــات 
جمل�ض الإدارة يف دورته احلادية ع�شرة ، وت�شكيل فريق 
ا�شت�شـــاري لت�شغيـــل املراكـــز اجلديدة ، ومنـــح املراكز 
املزيـــد مـــن الالمركزيـــة الإداريـــة ، ومتابعـــة ت�شغيـــل 
املراكز وتطوير اأدوات واآليات التوا�شل ، وتنفيذ برامج 
اخلدمـــات امل�شاندة بالتعاون مع ال�شـــركات املخت�شة ، 

ومتابعة اأعمال اجلمعية مع اجلهات احلكومية واملحاكم.
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متثل الربامج والأن�سطة التجارية واخلريية ركائز اأ�سا�سية ت�سهم يف دعم 

ميزاني��ة ت�سغي��ل مراكز اجلمعية، وما تقدمه م��ن خدمات جمانية، ومتثل 

اتفاقي��ات التع��اون والدعم وبرامج تنمية امل��وارد ن�سبة كبرية من الدخل 

العام للجمعية. ويف هذا ال�سدد مت حتقيق العديد من الإجنازات �سملت:

في سباق دائم بين توسع الخدمة ونفقات التشغيل

التحدي 
لتنمية موارد الجمعية و إيجاد مصادر تمويل ثابتة

1885
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• تعزيـــز ا�شتمراريـــة التعاون مع �شركات الت�شالت 
الإعالميـــة  احلمـــالت  خـــالل  مـــن  الأداء  وحت�شـــني 
والربامـــج الأخـــرى التـــي تدعـــم التـــربع عـــن طريـــق 
الرقـــم )5050(؛ اإذ و�شـــل اإجمـــايل عـــدد امل�شركني 
لعـــام 2014 اإلى اأكرث مـــن )185( األف م�شرك بن�شبة 
منو يف عمالء STC 33% وموبايلي 26% وزين %16.

• النمـــو يف الربامـــج اخلرييـــة )بطاقـــات التهـــاين، 
مبادرتـــي، ت�شهيل(، وحقـــق برنامج بطاقـــات التهاين 

ن�شبة زيادة قدرها 63% مقارنة بالعام املا�شي. 
• تنظيـــم منا�شبات متنوعة لتكرمي ال�شركاء والرعاة 

والداعمني.
اأمان اهلل” مع  “تربع و�شافـــر يف  • اإطـــالق برنامـــج 

�شركة طريان نا�ض.
التفاقيات التي مت توقيعها:

نا�ض. طريان  �شركة  • اتفاقية 
التجارية. عبدالواحد  اأحمد  �شركة  • اتفاقية 

كمربيل. العليان  �شركة  • اتفاقية 
التفاقيات التي مت جتديدها:

املحدودة.  العاملية  للخدمات  �شل  �شركة  • اتفاقية 
)اآيدك�ض(. املثالية  التنفيذ  موؤ�ش�شة  • اتفاقية 

• اتفاقيـــة ال�شركـــة ال�شعودية لل�شناعـــات الأ�شا�شية 
)�شابك(.

احلكري. جمموعة  • اتفاقية 
املتحدة. بنده  العزيزية  �شركة  • اتفاقية 

املريديان. اأبراج  فندق  • اتفاقية 
. غدوف  مكتب  • اتفاقية 

ب�شروط  اتفاقية رعاي���ة  مـــن 30  اأكرث  يوجـــد  • كمـــا 
خمتلفة لالأن�شطة.

اتفاقيات التعاون والدعم وبرامج تنمية 
الموارد تمثل نسبة جيدة من الدخل 

العام للجمعية

حقق برنامج بطاقات التهاني نسبة 
زيادة قدرها %63..
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و�س��ل ع��دد الأطفال الذين ا�ستفادوا من برنامج الدمج خالل العام املا�س��ي اإلى 151 طالبًا وطالبة .. وهو رقم 

يع��د مبثابة مقيا�س دقيق ملدى جناح حزمة اخلدم��ات املتخ�س�سة التي تقدمها اجلمعية ملن�سوبيها من الأطفال 

املعوق��ن ..واأي�س��ا لربام��ج التاأهي��ل ، حيث تتع��دد برامج الرعاي��ة التعليمي��ة والرتبوية الت��ي تقدمها مراكز 

اجلمعي��ة يف ظ��ل منظومة عم��ل ت�ستهدف -اإل��ى جانب العملي��ة التعليمية- تاأهي��ل الطفل لالندم��اج باملجتمع 

وجت��اوز �سلبي��ات الإعاق��ة؛ ومن ثم ب��ات برنامج دم��ج الطالب مبدار���س التعليم الع��ام هدفًا حموري��ًا لالأق�سام 

التعليمية. وقد حتققت يف هذا ال�سدد نتائج قيا�سية اإلى جانب الربامج الأخرى.

الدمج مقياس دقيق للنجاح والتفوق 

151
طالبا وطالبة في المدارس العامة

54-57 = OMOMIA = 2015 .indd   20 5/25/15   8:17 PM



21 85
�شعبان 1436 هـ ـ مايو 2015م

 ومـــن دواعـــي الفخـــر والعتـــزاز للجمعيـــة يف العـــام 
املن�شـــرم تخريـــج اأول دفعة للطالبات غـــري الناطقات 
امل�شتخدمـــات للغـــة التوا�شـــل )بل�ـــض( مـــن املرحلـــة 
املتو�شطة اإلـــى املرحلة الثانوية لأول مـــرة على م�شتوى 
غـــري  للطالبـــات  الثانيـــة  الدفعـــة  وتخريـــج  اململكـــة، 
الناطقات من املرحلة البتدائية اإلى املرحلة املتو�شطة، 
وفتح برنامج )بل�ض – ماكنتون( لطالبات اجلمعية يف 
مركز جنـــوب الريا�ض، وافتتـــاح برنامج الطالب غري 
الناطقـــني يف منطقة ع�شري، وبدء التطبيق يف �شجالت 
برنامج احلا�شب الآيل التعليمي وبرنامج الإح�شائيات 
مبركز حائـــل، وتوفري احلا�شـــب الآيل )ب�شمة العني( 
للطـــالب غري الناطقني يف مدار�ـــض التعليم العام بناًء 
على م�شروع العناية بذوي الإعاقة، وجتهيز كل املراكز 
بال�شبـــورات التفاعليـــة، وافتتاح ف�شل القـــراآن الكرمي 

مبركز جنوب الريا�ض، وجتهيز ف�شول مركز الر�ض.
برامج الدمج

و�شـــل عـــدد الأطفـــال الذيـــن ا�شتفـــادوا مـــن برنامج 
الدمـــج خالل العـــام املا�شـــي اإلى 402 طالـــب، ومتيز 
الربنامج بتطبيق خطـــوات مبتكرة، منها: دمج اأطفال 
الإعاقـــة احلركية يف مركز حائل يف مرحلة التمهيدي، 
والتن�شيـــق لدمج الطالب غري الناطقـــني للعام املقبل، 
ودمج الطالب غـــري الناطقني مبدار�ـــض التعليم العام 
للعـــام املقبـــل من مركـــز املدينة املنـــورة، ودمج )57( 
طفاًل مـــا بني مدار�ـــض التعليم العـــام ومعاهد الربية 
الفكريـــة ومدار�ـــض الدمـــج، وتقـــدمي خدمـــات متابعة 
لالأطفال يف مراكـــز خارجية )معهـــد الربية الفكرية 
بواقـــع 20 طالبـــًا(، كمـــا مت دمج العديد مـــن الأطفال 

�شغار ال�شن بالرو�شات احلكومية.
وفى جمـــال التدريب فانـــه مت تدريب طالبـــات جامعة 
امللك �شعود وجامعة الأمـــرية نورة وطالبات املاج�شتري 
)ق�شـــم التدخـــل املبكـــر(، وتدريـــب طالبـــات التدخل 
املبكر على اآلية العمل داخل الف�شول، والتن�شيق لإبرام 
اتفاقيـــة تعاون مـــع جامعة الإمام يف جمـــال التدريب، 
وت�شليـــم حقيبة تعليمية كاملة للمـــواد الدرا�شية ل�شعبة 
الربيـــة اخلا�شة يف منطقة ع�شري عـــن تعليم الطالب 
غـــري الناطقني، والبدء باملرحلـــة الأولى مل�شروع ج�شور 
التدريبـــي بهـــدف التدريب عن ُبعـــد لتطوير اخلدمات 
لأوليـــاء الأمـــور واجلهـــات ذات الخت�شا�ـــض، وكذلك 
تدريـــب املعلمات امل�شتجـــدات مبركز جنـــوب الريا�ض 

على الربنامج التعليمي وبرنامج الخت�شا�شية.

على مستوى المملكة :
تخريج أول دفعة للطالبات غير الناطقات 

المستخدمات للغة )بلس( من المرحلة المتوسطة 
إلى المرحلة الثانوية ..

توثيق الربامج 
تنفيـــذ احلقائـــب اخلا�شـــة مبناهج التعليـــم العام • 

مب�شاركـــة طالبات جامعـــة الأمرية نـــورة، واإجناز 
حقيبـــة التدريـــب للتدخـــل املبكـــر، والنتهـــاء من 
جتهيز ف�شل )وحدة الأجهزة امل�شاندة وا�شتخدام 
تدريـــب  يف  والبـــدء  التعليـــم(،  يف  التكنولوجيـــا 
املوظفات على ا�شتخدام الأجهزة، وربط الوحدات 
التعليميـــة باملحيـــط اخلارجي عـــن طريق رحالت 

تعليمية متنوعة.
تطوير م�شتوى الأداء الوظيفي للمعلمات من خالل • 

برنامـــج املتابعة امل�شتمرة وقيا�ـــض الأداء، ومتابعة 
تر�شيـــح من�شوبـــات الق�شم التعليمـــي للمحا�شرات 
والـــدورات التطويريـــة، وتنفيـــذ برنامـــج تدريـــب 
املعلمات على الدرو�ض النموذجية وتبادل اخلربات 
والتطويـــر يف اأدائهـــن، وحتديـــث منـــوذج التقييم 
واملالحظـــة الأويل للطفل، واإعـــداد قاعدة بيانات 

للمكتبة الإلكرونية. 
متابعـــة الطـــالب والطالبـــات عـــرب التوا�شـــل مـــع • 

متابعـــة  تتـــم  كمـــا  املدار�ـــض،  واإدارات  الأهـــايل 
الطالبات باملدار�ض من قبل م�شرفات الدمج.

التفاعل الجتماعي 
ونظمت اجلمعية احتفالت باليوم العاملي للمعاق يف كل 

مراكز اجلمعية، مب�شاركة الأمهات واملتطوعات وطالب 
املدار�ـــض، وتكرمي الأمهات املميزات خالل حفل جمل�ض 
الأمهـــات، وم�شاركـــة الأطفـــال يف الأن�شطـــة الداخليـــة 
وتكـــرمي  اخلارجيـــة،  والأن�شطـــة  التعليميـــة  لالأق�شـــام 
الطالبات والطالب املتفوقـــني، والتوا�شل مع امل�شوؤولني 
يف �شركـــة �شابـــك لتقـــدمي تقاريـــر دورية عـــن الأطفال 
امل�شمول���ن بربنام���ج االبتعاث الداخل���ي، وتنفيذ ن�شاط 
ترفيهي للطالب من قبل طالبات تدريب جامعة الأمرية 
نـــورة، وتنفيـــذ برامـــج توعوية لأوليـــاء الأمـــور، واإقامة 
الـــدورات التثقيفية لالأمهات، وتوا�شـــل تطبيق برنامج 
اأم زائـــرة يف مرحلـــة التمهيـــدي، وتنفيـــذ حما�شـــرات 
والدمـــج مب�شاركـــة  املبكـــر  التدخـــل  اأمهـــات  جتـــارب 
طالبـــات التدريب، وحتديث الربنامـــج املنزيل اخلا�ض 
بالأطفـــال، وتهيئة اأمهات طـــالب التعليم العام لتطبيق 
برنامـــج الدمـــج، وا�شتمرار املتابعـــة املنزلية عن طريق 
برامـــج التوا�شل، وتقـــدمي الربامـــج التثقيفية لالأهايل 
يف امل�شاكـــن، والتن�شيق مع التلفزيـــون ال�شعودي لعر�ض 
حـــالت اأطفـــال مـــن اجلمعيـــة للتوعية حـــول احلوادث 

املرورية.
ي�شاف اإلى ذلك امل�شاركات يف م�شابقة القراآن الكرمي، 
وع�شـــرات الأن�شطـــة الرفيهيـــة، بالتعاون مـــع عدد من 
املدار�ـــض واملراكز واجلامعات بهـــدف التوعية بالدمج، 
وكذلك امل�شاركـــة يف احتفال اليوم الوطنـــي، والتن�شيق 
واالإ�ش���راف عل���ى ن�شاط طالب���ات تدري���ب جامعة امللك 

�شعود بعنوان )الغذاء املفيد(.
 والتن�شيـــق مع املدار�ض للزيـــارات التبادلية بني طالبنا 
وطالبهـــم؛ للتعـــرف على اأطفال اجلمعيـــة، وتفعيل دور 
وحـــدة التدخـــل املبكـــر والدمـــج، مـــع تقدمي عـــدد من 
املحا�شـــرات جلهـــات خارجية )جامعـــة الإمام حممد، 

ومعاهد ومدار�ض(.
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 3172
تعلموا 

المشي 
والكالم 
واألكل 

والكتابة 
والكمبيوتر

بينت التقارير الإح�سائية اأنه بناء على الرعاية ال�ساملة عالجيا وتاأهيليا التي يحظى بها اأطفال اجلمعية يف كل 

مراكزها فاإن الأطفال يكت�سبون مهارات جديدة توؤدي اإلى احلد من الآثار ال�سلبية لإعاقتهم ففي  مركز امللك فهد 

بن عبد العزيز بالريا�س بلغ عدد الأطفال الذين تعلموا امل�سي با�ستخدام امل�ساية )10 خطوات( 43 طفال وطفلة 

، مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز بجدة 85 طفال وطفلة ، مركز الأمري �سلطان بن عبد العزيز باملدينة املنورة 

15 طف��ال وطفل��ة، مركز اجلوف 5 اأطفال ، وفى مركز الأمري �سلمان بن عب��د العزيز بحائل 6 اأطفال ، مركز ع�سري 

9 اأطف��ال واأخ��ريا يف مركز جنوب الريا�س 10 اأطفال، ومرك��ز الباحة 7 اأطفال، ومركز الر�س 6 اأطفال. باإجمايل 

127 طفال وطفلة.

بينما بلغ عدد الأطفال الذين تعلموا امل�شي با�شتقاللية 
الريا�ـــض  مركـــز  يف  خطـــوات(   10( م�شاعـــدة  دون 
44 طفـــال وطفلـــة، ويف مركـــز جدة 42 طفـــال وطفلة، 
ويف مركـــز املدينـــة املنورة 12 طفـــال وطفلة ويف مركز 
اجلوف5 اأطفال ويف مركز حائل 10 اأطفال، ويف مركز 
ع�شري 18 طفـــال وطفلة، ويف مركز جنـــوب الريا�ض 3 

اأطفـــال، ومركـــز الباحة 3 اأطفال باإجمـــايل 110 طفل 
وطفلة.

يف حـــني بلغ عدد الأطفال الذيـــن متكنوا من ا�شتخدام 
الكر�شـــي املتحرك يف مركز الريا�ـــض 11 طفال وطفلة 
، ويف مركـــز جـــدة  8 اأطفال،  ويف مركـــز مكة املكرمة 
28 طفـــال وطفلة  ، ويف مركز املدينـــة املنورة 8 اأطفال 

ويف مركـــز اجلوف9 اأطفال، ويف مركز حائل  17 طفال 
وطفلـــة وفـــى مركز ع�شـــري 3 اأطفال واأخـــريا يف مركز 
جنـــوب الريا�ـــض 6 اأطفـــال، ومركز الباحـــة 6 اأطفال، 

ومركز الر�ض 5 اأطفال. باإجمايل 81 طفال وطفلة.
هـــذا وقد بلغ عدد الأطفال الذين تعلموا امل�شي بالعكاز 
)10 خطـــوات( يف مركز الريا�ض 3 اأطفال، ويف مركز 
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جدة   16 طفال وطفلة، وفى مركز املدينة املنورة طفل 
واحـــد، ويف مركـــز اجلـــوف طفلـــني اثنـــني، ويف مركز 
جنوب الريا�ض طفلني اثنني باإجمايل 22 طفال وطفلة. 
كمـــا بلغ عـــدد الأطفـــال الذيـــن تعلموا العتمـــاد على 
اأنف�شهـــم يف الأكل يف مركـــز الريا�ض 11 طفال وطفلة، 
ويف مركز جدة 55 طفال وطفلة ويف مركز مكة املكرمة 
48 طفـــال وطفلـــة وفـــى مركـــز املدينة املنـــورة طفلني 
اثنـــني، ويف مركـــز اجلوف11 اطفـــال ويف مركز حائل 
14 طفـــال وطفلة وفى مركـــز ع�شري 27 اأطفال، ومركز 
الباحـــة 10 اأطفال، ومركز الر�ـــض 7 اأطفال. باإجمايل 

141 طفال وطفلة.
وبلغ عـــدد الأطفال الذين ي�شتطيعـــون الأكل مب�شاعدة 
يف مركز الريا�ـــض 9 اأطفال، ويف مركز جدة 36 طفال 
وطفلـــة ويف مركز مكـــة املكرمة 55 طفـــال وطفلة، ويف 

 8 مركز املدينة املنورة 4 اأطفال، ويف مركز اجلوف 
اأطفـــال، ويف مركـــز حائل 7 طفال وطفلـــة، وفى مركز 
ع�شـــري 14 طفال وطفلـــة ويف مركز جنـــوب الريا�ض 3 
اأطفـــال ومركز الباحـــة 5 اأطفال، ومركـــز الر�ض طفل 

واحد. باإجمايل 119 اأطفال من اجلن�شني.
هذا وبلغ عدد الأطفال الذين تعلموا الكالم ب�شكل جيد 
يف مركز الريا�ض 17 طفال وطفلة، ويف مركز جدة 12 
طفـــال وطفلة ويف مركز مكة املكرمـــة 41 طفال وطفلة 
ويف مركـــز املدينـــة املنـــورة 13 طفال وطفلـــة يف مركز 
اجلـــوف طفل واحـــد، ومركز حائل 17 طفـــال وطفلة. 
وفى مركز الباحة 6 اأطفال. باإجمايل 31 طفال وطفلة.
امـــا عدد الأطفـــال الذين تعلموا الـــكالم ب�شكل ب�شيط 
يف الريا�ـــض42 طفـــال وطفلـــة، وفـــى جـــدة 10 اأطفال 
وفى مكة املكرمة 21 طفـــال وطفلة، وفى مركز املدينة 
املنورة 19 طفال وطفلـــة، وفى مركز اجلوف5 اطفال، 
وفى مركـــز حائل 20 طفال وطفلـــة، وفى مركز جنوب 
الريا�ـــض طفلـــني، والباحـــة 5 اطفـــال. باإجمايل 117 

طفال وطفلة.
وبالن�شبـــة اإلـــى عـــدد الأطفـــال الذيـــن تعلمـــوا الكالم 
بالتوا�شل بو�شائل ات�شال م�شاعدة فقد بلغوا 4 اأطفال 
يف مركز الريا�ض، و3 اطفال يف مركز جدة، و6 اأطفال 
يف مركـــز املدينـــة املنـــورة، ويف مركـــز اجلـــوف طفل 
واحد، وفى حائل 17 طفال وطفلة وفى مركز الباحة 6 

اأطفال. باإجمايل 31 طفال وطفلة.
يف حني بلغ عدد الأطفال الذين تعلموا الكتابة يف مركز 
اأطفـــال،   10 الريا�ض5 اأطفال، ومركز جدة 
ومركـــز مكـــة املكرمـــة 34 طفـــال وطفلـــة، ويف مركـــز 
اجلوف 10 اأطفال، وفـــى مركز حائل20 طفال وطفلة، 
ويف مركـــز جنوب الريا�ـــض 4 اأطفال، ومركز الباحة 6 

اأطفال. باإجمايل 79 طفال وطفلة.
هـــذا وبلغ عدد الأطفال الذيـــن تعلموا الكتابة ب�شعوبة 
يف مركـــز الريا�ـــض 17 طفال وطفلة، وفـــى مركز جدة 
وفى مركز مكـــة املكرمة 64  15 طفال وطفلة،  
طفـــال وطفلة، وفى مركز اجلوف 4 وفى مركز حائل 8 
اأطفال، وفـــى مركز ع�شري 10 اأطفال ويف مركز جنوب 
الريا�ض 10 اأطفال، ومركز الباحة 7 اأطفال. باإجمايل 

108 طفل  وطفلة.
اأما الأطفال الذين تعلموا الكتابة با�شتخدام الكمبيوتر 
فقد بلغ عددهم يف مركز الريا�ض  طفلني، ، ويف مركز 
اجلـــوف  10 اأطفال ، وفى مركز حائل 12 طفال وطفلة 

باإجمايل 24 طفال وطفلة. 
وقد بلـــغ عدد الأطفال الذين تعلمـــوا ارتداء مالب�شهم 
باأنف�شهـــم يف مركز الريا�ـــض 4 اأطفال ومركز جدة 16 
طفال وطفلة ، ويف مركز مكة املكرمة36 طفال وطفلة، 
ويف املدينـــة املنورة طفل واحـــد، ويف مركز اجلوف11 
طفـــال وطفلة، ويف مركـــز حائل 5 اأطفـــال، وفى مركز 
جنـــوب الريا�ـــض طفلـــني، ومركـــز الباحـــة 8 اأطفال. 

باإجمايل 73 طفال وطفلة.
كما بلغ عـــدد الأطفال الذين تعلمـــوا ارتداء مالب�شهم 
مب�شاعـــدة يف مركز الريا�ـــض 20 طفال وطفلة، ومركز 
جـــدة 72 طفـــال وطفلة، وفـــى مركز مكـــة املكرمة 43 
طفال وطفلة، وفى مركـــز اجلوف8 اأطفال، وفى مركز 
حائـــل21 طفال وطفلة، وفـــى مركز ع�شـــري 27 اأطفال 
ويف مركـــز جنوب الريا�ض 17 طفال وطفلة، والباحة 7 
اأطفال ، ومركز الر�ض 12 طفال وطفلة. باإجمايل 168 

طفال وطفلة.
كمـــا بلغ عـــدد الأطفال الذيـــن تدربوا علـــى ا�شتخدام 
دورات امليـــاه يف مركـــز الريا�ـــض20 طفـــال وطفلـــة، 
وفـــى مركز جـــدة 20  طفـــال وطفلة، وفـــى مركز مكة 

املكرمـــة27 طفـــال وطفلـــة ، و يف املدينة املنـــورة طفل 
واحد ، وفى مركز اجلوف6 اأطفال، وفى مركز حائل7 
اأطفـــال ، ويف مركـــز ع�شري 9 اأطفـــال، يف مركز جنوب 
الريا�ض 17 طفال وطفلة ، ويف مركز الباحة 8 اأطفال. 

باإجمايل 81 طفال وطفلة.
هـــذا وبلغ عدد الأطفال الذيـــن مت دجمهم يف املدار�ض 
العاديـــة  11 طفـــال وطفلـــة مـــن مركز الريا�ـــض ، اما 
يف جـــدة 27 طفال وطفلـــة ، و4 اأطفال مـــن مركز مكة 
املكرمـــة ، و12 طفـــال وطفلة من مركـــز املدينة املنورة 
، و7 اأطفـــال من مركز اجلـــوف ، و16 طفال وطفلة من 
مركز حائـــل ،ويف مركز ع�شري طفلـــني، ومركز جنوب 
الريا�ـــض 9 اأطفال  باإجمايل 77 طفـــال وطفلة .  بينما 
بلـــغ عدد الأطفال الذين مت دجمهم يف مدار�ض الربية 
الفكرية 7 اأطفال من مركز جدة، و13 طفاًل من مركز 
املدينة املنـــورة، و12 طفال وطفلة مـــن مركز اجلوف، 
و4 اأطفـــال من مركز حائـــل باإجمايل 36 طفال وطفلة. 
واأخـــريا فاإن عدد الأطفال املميزين نظرا لكونهم كانوا 
على ن�شبة كبرية مـــن الإعاقة و حت�شنت حالتهم ب�شكل 
كبـــري فقـــد بلـــغ عددهم يف مركـــز الريا�ـــض 30 طفال 
وطفلـــة، وفى مركز جدة 26 طفـــال وطفلة ، ويف مركز 
اجلوف طفلني  ، ويف مركز حائل10  اأطفال، ويف مركز 
ع�شـــري 48 طفـــاًل وطفلة، وفى مركـــز الباحة 16 طفال 

وطفلة  . باإجمايل 78 طفال وطفلة.
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 2570
طفال وطفلة استفادوا من 

برامج الرعاية المتخصصة في 
العالج والتأهيل خالل عام

رغم التحدي الذي تواجه��ه اجلمعية، واملتمثل 

يف �سعوبة ا�ستقطاب الكفاءات الب�سرية املوؤهلة 

واملتخ�س�سة يف قطاع التاأهيل، اإل اأن اآلية اإدارة 

فري��ق العمل مبرون��ة وديناميكية حقق النتائج 

الأطف��ال  ع��دد  اإجم��ايل  بل��غ  فق��د  املرج��وة. 

املخدوم��ن يف جمالت الع��الج والتاأهيل بجميع 

مراكز اجلمعية خالل العام املا�سي  2570 طفال 

وطفلة ، وبلغ عدد الأطفال امل�سجلن للمراجعة 

و املتابع��ة  2304 طفال وطفل��ة، بينما بلغ عدد 

الأطف��ال امل�سجلن ت�سجيال جدي��دا 665 طفال 

وطفل��ة.. وه��ى اإح�سائي��ات ت�سه��د ارتفاعا كل 

ع��ام يف  ظل التو�سعات الت��ي ت�سهدها اجلمعية ، 

�س��واء على م�ستوى الرتق��اء مبعايري اجلودة يف 

اأداء برام��ج الرعاي��ة العالجي��ة والتاأهيلية اأو 

على م�ستوى التو�سع يف اخلدمات املتخ�س�سة.
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والأرقـــام والإح�شائيـــات لعـــدد الأطفـــال املخدومـــني 
خـــالل العام املن�شرم تو�شح حجـــم الرعاية التاأهيلية 
والعالجيـــة ال�شاملـــة لالأطفـــال امل�شمولـــني بخدمـــات 
اجلمعية حيث بلغ عدد الأطفال يف مركز امللك فهد بن 
عبـــد العزيز بالريا�ض 786 طفـــال وطفلة ، وفى مركز 
امللـــك عبد اهلل بن عبد العزيز بجدة 521 طفال وطفلة 
، وفـــى مركز الأمري �شلطـــان بن عبد العزيـــز باملدينة 
املنـــورة 246 طفال وطفلـــة، وفى مركـــز الأمري �شلمان 
بـــن عبد العزيز بحائل 177 طفـــال وطفلة ، وفى مركز 
مكة املكرمة 330 طفال وطفلة واأخريا يف مركز اجلوف 
130 اأطفـــال مـــن اجلن�شـــني . وفى مركـــز ع�شري 183 
طفـــال وطفلة، وفـــى مركز جنـــوب الريا�ض 121 طفال 
وطفلة، ويف مركـــز الباحة 76 طفال وطفلة، واأخريا يف 

مركز الر�ض 36 طفال وطفلة.
وبلـــغ عدد الأطفـــال امل�شجلني للمراجعـــة / املتابعة يف 
مركـــز الريا�ض 722 طفال وطفلـــة، ويف مركز جدة55 
طفـــال وطفلة ويف مركز مكة املكرمة طفال وطفلة 296 
ويف مركـــز املدينـــة املنورة 216 اأطفـــال من اجلن�شني، 
وفـــى مركز الأمري �شلمان بن عبـــد العزيز بحائل 163 
طفال وطفلة، وفى مركز مكة املكرمة 330 طفال وطفلة 
واأخـــريا يف مركـــز اجلـــوف 122 اأطفال مـــن اجلن�شني 
ويف مركـــز ع�شري 156 طفال وطفلـــة ويف مركز جنوب 
الريا�ـــض 121 طفال وطفلة، ومركـــز الباحة 48 طفال 
وطفلـــة، ويف مركـــز الر�ـــض8 اأطفـــال باإجمـــايل 2304 
طفال وطفلة.  وقد بلغ عدد الأطفال امل�شجلني ت�شجيال 
جديـــدا يف مركـــز الريا�ض بلغ 212 طفـــال وطفلة، ويف 
مركـــز جدة طفال وطفلـــة 156 ويف مركز مكة املكرمة 
105 طفـــال وطفلـــة ويف مركز املدينة املنـــورة 2 اطفال 
ويف مركـــز ع�شـــري 89 طفـــال وطفلـــة ويف مركز جنوب 
الريا�ـــض 12 طفال وطفلة ، وفى مركـــز الأمري �شلمان 
بـــن عبد العزيـــز بحائل 44 طفال وطفلـــة ، وفى مركز 
مكة املكرمة 330 طفال وطفلة واأخريا يف مركز اجلوف 
39 اأطفـــال مـــن اجلن�شني ويف مركز الباحـــة  2 اأطفال 

باإجمايل 665 طفال وطفلة .
كما بلغ عـــدد جل�شات العـــالج الطبيعـــي الفردية التي 
تلقاهـــا كل الأطفال يف مركـــز الريا�ض 22050 جل�شة، 
ويف مركز جـــدة  22824 جل�شة ويف مركز مكة 10944 
جل�شة ويف مركز املدينة املنورة 5906  جل�شة ويف مركز 
اجلـــوف1273 جل�شـــة ويف مركز حائـــل  2622 جل�شة ، 
ويف مركـــز ع�شري4530 طفـــال وطفلة ويف مركز جنوب 
الريا�ض  2866 طفال وطفلة ، ويف مركز الباحة  1610 

طفال وطفلة. باإجمايل 73625  جل�شة . 
هـــذا وبلـــغ عدد جل�شـــات العـــالج الطبيعـــي اجلماعية 
التـــي تلقاها الأطفال يف مركـــز الريا�ض 3238 جل�شة، 

أطفال المراكز تلقوا اآلالف من 
جلسات العالج الطبيعي والوظيفي 

والنطق.. الفردية والجماعية

ويف مركز جـــدة  3555 جل�شة ويف مركـــز مكة املكرمة 
4080 جل�شـــة ويف مركـــز املدينة املنـــورة 9469 جل�شة 
ويف مركـــز اجلـــوف70 جل�شة ويف مركـــز حائل  1000 
جل�شـــة،  ويف مركز ع�شري490 طفـــال وطفلة ويف مركز 
جنوب الريا�ـــض  634 طفال وطفلة ، ويف مركز الباحة  
190 طفال وطفلة، ويف مركـــز الر�ض 34 طفال وطفلة. 

باإجمايل 22726 جل�شة .
بينمـــا بلغ عدد جل�شات العـــالج الوظيفي الفردية التي 
تلقاهـــا كل طفـــل وطفلـــة يف مركـــز الريا�ـــض 17185 
جل�شـــة، ويف مركز جـــدة  8021 جل�شـــة ويف مركز مكة 
3272جل�شـــة ويف مركز املدينة املنـــورة 666 ويف مركز 
اجلـــوف592 جل�شـــة ويف مركـــز حائـــل 1346جل�شـــة ، 
ويف مركـــز ع�شري1668 طفـــال وطفلة ويف مركز جنوب 
الريا�ـــض  1636 طفـــال وطفلـــة ، ويف مركـــز الباحـــة  
1907 طفال وطفلة، ومركـــز الر�ض 303 طفال وطفلة. 

باإجمايل 36293 جل�شة .
كمـــا بلغ عدد جل�شات العـــالج الوظيفي اجلماعية التي 
تلقاهـــا الأطفـــال يف مركز الريا�ـــض 3028 جل�شة، ويف 
مركـــز جدة  200 جل�شة ويف مركز مكة 232 جل�شة ويف 
مركز ويف مركـــز املدينة املنـــورة 1446 طفال وطفلة ، 
ويف اجلـــوف233 جل�شـــة ويف مركز حائـــل  951 جل�شة 
، ويف مركـــز ع�شـــري24 طفال وطفلـــة ويف مركز جنوب 
الريا�ـــض  973 طفـــال وطفلـــة ، ويف مركـــز الباحة  82 
طفال وطفلة ، ومركز الر�ض 40 طفال وطفلة. باإجمايل 
7169 جل�شـــة . وقـــد بلـــغ عـــدد جل�شات عيـــادة النطق 
الفرديـــة التي تلقاها كل طفل وطفلة يف مركز الريا�ض 
6243 جل�شـــة، ويف مركز جـــدة  1619جل�شة ويف مركز 
مكـــة املكرمـــة 923 جل�شـــة ويف مركـــز املدينـــة املنورة 
2556 جل�شـــة ويف مركز اجلـــوف740 جل�شة ويف مركز 
حائـــل  739 جل�شـــة ، ويف مركز ع�شـــري927 جل�شة ويف 
مركز جنوب الريا�ض  376 ، ويف مركز الباحة  1158. 

باإجمايل 15281 جل�شة . 
وبلغ عدد جل�شـــات عيادة النطق اجلماعية التي تلقاها 
الأطفال يف مركز الريا�ض 903جل�شة، ويف مركز جدة  
1327 جل�شـــة ويف مركـــز مكة 243 جل�شـــة ، ويف مركز 
املدينـــة املنـــورة 961 جل�شة ، وحائـــل 225 جل�شة ، ويف 
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مركـــز جنوب الريا�ض 116 جل�شـــة ، ويف مركز الباحة  
7 جل�شة. باإجمايل 3782 جل�شة . 

كما بلغ عدد زيارات عيادة الأ�شنان لكل طفل وطفلة يف 
مركز الريا�ـــض 672 زيارة ، ويف مركز جدة  26 زيارة 
ويف مركـــز املدينة املنورة 169 زيارة، ومركز اجلوف 5 
زيـــارة ، يف مركز حائل  53  زيـــارة ، ومركز ع�شري 19 

زيارة  .باجمايل 944 زيارة . 
بينمـــا بلـــغ عدد جل�شـــات وحـــدة اجلبائر التـــي تلقاها 
كل طفـــل وطفلـــة يف مركز الريا�ـــض 1406 جل�شة، ويف 
مركز جـــدة 666 جل�شة، ويف مركـــز املدينة املنورة 60 
جل�شـــة، ويف مركز اجلوف 20 جل�شـــة وفى مركز حائل 
61 جل�شـــة، ويف مركـــز ع�شـــري 24 جل�شـــة ويف مركـــز 
جنوب الريا�ض 69 جل�شة، ويف مركز الباحة 16 جل�شة 

باإجمايل 2322 جل�شة. 
كمـــا بلـــغ عدد جل�شـــات وحـــدة التمري�ض التـــي تلقاها 
كل طفـــل وطفلـــة يف مركز الريا�ـــض 3593 جل�شة، ويف 
مركز جدة 7226جل�شة ويف مركز املدينة املنورة 1542 
جل�شة ويف مركـــز اجلوف426 جل�شـــة ويف مركز حائل 
92 جل�شة، ويف مركز ع�شري21 جل�شة ويف مركز جنوب 

الريا�ـــض 144 جل�شـــة، ويف مركـــز الباحـــة 179 جل�شة 
ومركز الر�ض 77 جل�شة. باإجمايل 13223 جل�شة.

وبلـــغ عدد خدمـــات اخلدمـــة الجتماعية التـــي تلقاها 
كل طفـــل وطفلـــة يف مركـــز الريا�ـــض 692 خدمة، ويف 
مركـــز جدة 744 خدمة ويف مركـــز مكة املكرمة 1570 
خدمة ويف مركز املدينة املنورة 168 خدمة، ويف مركز 
اجلـــوف225 جل�شـــة، ويف مركـــز ع�شـــري89 خدمة ويف 
مركـــز جنـــوب الريا�ـــض 204 خدمة. باإجمـــايل 3692 

خدمة.
وحـــول عدد الأطفـــال الذين تدربوا بالبدلـــة الف�شائية 
فـــاإن عددهم بلـــغ يف مركز الريا�ـــض 16 طفال وطفلة، 
وفى مركـــز جدة 80 طفال وطفلـــة، ويف مركز مكة 20 

طفل وطفلة. باإجمايل 320 طفال وطفلة. 
وبلغ عدد الأطفال الذين ا�شتفادوا من برنامج التدخل 
املبكـــر يف مركز جدة 41 طفال وطفلة، وفى مركز مكة 
املكرمة 49 وفى مركز حائل 20 اأطفال. باإجمايل 110 

طفال وطفلة. 
يف حني بلغ عدد الأطفـــال الذين ا�شتفادوا من برنامج 
التنبيه احل�شي يف مركز الريا�ض 16 طفال وطفلة، ويف 

مركز املدينة املنورة 17 طفال وطفلة، وحائل 23 طفال 
وطفلة باإجمايل 56 طفال وطفلة. كذلك بلغ عدد عيادة 
العظـــام امل�شركة التي تلقاها كل طفل وطفلة يف مركز 
الريا�ـــض 79 جل�شـــة، ويف مركـــز جـــدة 35 جل�شـــة ويف 
مركز مكـــة املكرمة 38 جل�شة ويف مركز املدينة املنورة 
25 جل�شـــة ويف مركز اجلوف16 جل�شة ويف مركز حائل 
22 جل�شـــة، ومركز ع�شـــري 8 جل�شات، وجنوب الريا�ض 

10 جل�شات. باإجمايل 233 جل�شة.
ثـــم بلغ عدد الأطفال الذين حتـــدد لهم اإجراء عمليات 
جراحيـــة يف مركـــز الريا�ـــض 53 طفـــال وطفلـــة، وفى 
مركز جدة 6 طفل وطفلـــة، ويف مركز مكة املكرمة 35 
طفـــال وطفلـــة، ويف مركز املدينـــة املنـــورة 16 اأطفال، 
ومركز اجلوف 6 طفال وطفلة، ومركز حائل 6 اأطفال. 

باإجمايل 122 طفال وطفلة.
امـــا بالن�شبـــة اإلـــى عيـــادة الأع�شـــاب امل�شركـــة مـــع 
م�شت�شفى امللك في�شـــل التخ�ش�شي فقد ا�شتفاد منها 
يف مركز الريا�ض 41 طفال وطفلة، ويف مركز جدة 43 
اأطفـــال، ويف مركـــز ع�شري 21 طفال وطفلـــة. باإجمايل 

105 طفل وطفلة.
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يف ظ��ل القف��زة النوعي��ة يف برام��ج التوا�س��ل املجتمعي �سه��دت اجلمعية 

خ��الل الع��ام املن�سرم حتقيق العديد م��ن الأهداف على م�ست��وى الأن�سطة 

الثقافي��ة والتوعوي��ة، وذل��ك يف اإطار دوره��ا التوع��وي والتعريفي، حيث 

متكن��ت من اإب��راز ح�سورها املجتمعي بالكث��ري من الفعالي��ات، والعديد من 

الأن�سطة ذات العالقة. و�سكل عام 2014 �ساحة كبرية بالن�سبة للجمعية 

يف جمال الربامج املبتكرة يف الأن�سطة الثقافية والتوعوية.

تستهدف بناء شراكات إستراتيجية

التواصل
االجتماعي بين الجمعية وقطاعات المجتمع

و مثـــل حمور ح�شد امل�شاندة املجتمعية لر�شالة اجلمعية 
اأولويـــة يف ا�شراتيجية الت�شدي لق�شيـــة الإعاقة وقايًة 
وتعامـــاًل، ويف هذا ال�شدد تبنـــت اجلمعية خالل العام 
املا�شـــي اأن�شطة وبرامـــج مبتكرة، منهـــا تنظيم العديد 
من الفعاليات مثل نـــدوة وور�شة عمل )ت�شويق الربامج 
وامل�شاريـــع اخلرييـــة عـــن طريـــق الإعـــالم اجلديـــد(. 
وامللتقـــى الأول للعالقـــات العامـــة للجمعيـــات اخلريية 
)نلتقـــي لرنتقـــي( بالتعـــاون مـــع اجلمعيـــة ال�شعوديـــة 
للعالقـــات العامة والإعـــالن. ولقاء الإعـــالم التطوعي 
الأول )الإعـــالم التطوعـــي.. كيف يخـــدم املجتمع؟!(. 
وملتقى عن امل�شوؤولية الجتماعية يف البنوك ال�شعودية. 
ي�شـــاف اإيل ذلك امل�شاركـــة يف تنظيـــم املوؤمتر الدويل 
الرابـــع لالإعاقـــة والتاأهيـــل. واإعـــادة اإطـــالق برنامـــج 
“جرب الكر�شي” بتنظيم جديد يف الأ�شواق التجارية 
وعـــدد مـــن اجلهـــات احلكوميـــة التـــي حتظـــى بح�شد 
جماهـــريي. وتنظيم لقـــاء مع اأع�شاء جمل�ـــض ال�شورى 
لزيـــارة مركز امللـــك �شلمان بحائل. ومهرجـــان للر�شم 
)اململكـــة باألوانهـــم( مب�شاركـــة الأطفـــال وعـــدد مـــن 
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لخراعـــات  الأول  واملعر�ـــض  الت�شكيليـــني.  الفنانـــني 
خدمة املعوقني.

وكذلك اإعـــداد ملتقى لزوجات �شفـــراء الدول العربية 
والإفريقية والأوروبيـــة. وتنظيم دورة العالقات العامة 
والت�شويـــق يف مواجهـــة الإعالم. ونـــدوة قيم “النزاهة 
يف العمل اخلـــريي”. وتنظيم زيارة وفـــد من املوؤ�ش�شة 
الأوروبية العربيـــة للجمعية. وا�شت�شافة ندوة القيادات 
التطوعية. واإعـــداد ملتقى تعريفي لطالبات وم�شرفات 
كلية العلـــوم الطبيـــة التطبيقية بجامعة امللـــك �شعود. 
وتنظيـــم انتخابـــات جمل�ـــض الإدارة يف دورته احلادية 

ع�شرة.
بناء اجل�سور

اأمـــا يف جمال دعـــم ال�شـــراكات وبناء ج�شـــور التعاون 
فقـــد جنحت اجلمعيـــة منذ انطالقتهـــا الأولى يف بناء 
ظهـــري م�شانـــد مـــن قطاعـــات عـــدة، وتعمـــل الإدارة 
العامـــة للعالقات العامة والإعـــالم وتنمية املوارد على 
ا�شتمرارية تلك امل�شاندة وابتكار اآليات جديدة لتطوير 
العالقة مع تلك القطاعات، ويف هذا ال�شدد مت تنظيم 
العديد من املنا�شبات واحلفالت ومنها منا�شبة خا�شة 
لإبـــرام اتفاقية برنامج )التـــربع بالهلالت( مع اأ�شواق 
التميمـــي. وحفل ا�شتالم دعم بنـــك الريا�ض للجمعية. 
وحفل توقيع رعاية �شركة )�شل( لق�شم تقنية الأجهزة. 
وتنظيم حفـــل تد�شني برنامج )اإقامة وعطاء(. وتوقيع 
اتفاقيـــة تعاون بني اجلمعية و�شركة اأحمد عبدالواحد. 
وتنظيـــم حفـــل تد�شـــني الإ�شـــدار الثالث مـــن برنامج 
)ت�شهيـــل(. وامل�شاركة يف تد�شني برنامج )اهلل يعطيك 
خريهـــا( باإمـــارة منطقـــة الريا�ـــض. وتنظيـــم زيـــارة 
ملهرجـــان خادم احلرمـــني ال�شريفني لقفـــز احلواجز، 
وزيـــارة لفريـــق العمل التطوعـــي للجمعيـــة، وامل�شاركة 
يف امللتقـــى الوطنـــي الأول لـــذوي الحتياجات اخلا�شة 
)وظيفتـــي اأمـــان( ، وتنظيم زيـــارة حمافـــظ موؤ�ش�شة 
حتليـــة املياه، وتنظيـــم زيارة الرئي�ـــض التنفيذي للهيئة 
العامـــة للغـــذاء والـــدواء، وتنظيم حفـــل ا�شتالم دعم 
�شركـــة ال�شالم للطائـــرات، وامل�شاركـــة يف حملة )اهلل 
يعطيـــك خريها( يف �شارع التحليـــة بالريا�ض. وتنظيم 
اجتمـــاع اجلمعيـــة الثامـــن والع�شرين ، توقيـــع اتفاقية 
تعـــاون بني طـــريان نا�ـــض واجلمعيـــة ، وا�شتـــالم دعم 
�شركة زين ال�شعودية ، وزيارة وفد �شركة الإلكرونيات 
املتقدمة ، وتنظيم منا�شبة ا�شتالم دعم �شركة طريان 
نا�ض ، وزيـــارة فريق وزارة الدفـــاع الربيطانية مل�شروع 
ات�شالت احلر�ـــض الوطني ، وزيارة لفريق رحلة الأمل 

الكويتـــي للجمعيـــة ، وزيـــارة برنامج املجل�ـــض جلمعية 
الأطفـــال املعوقـــني ، وتنظيـــم زيارة لأطفـــال اجلمعية 
ملتحف �شقر اجلزيرة للطريان ، وحفل اجلمعية باليوم 
العاملـــي لالإعاقـــة ، وبرنامـــج جـــرب الكر�شـــي يف مقر 

اإدارة احلر�ض الوطني ، وامل�شاركة يف املهرجان الثقايف 
الأول للمعوقـــني ، وتنظيم احتفال اليوم الوطني الرابع 
والثمانني ، وحفل خريجي اجلمعية لعام 2014 وتنظيم 

مرا�شم توقيع عقد اإن�شاء مركز اجلمعية بجازان.
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مل يك��ن الأداء الإعالم��ي للجمعية يوم��ًا قابعًا 

يف دائ��رة رد الفعل، ب��ل كان دومًا اإعالمًا مبادرًا 

كل  عل��ى  اجلمعي��ة  برام��ج  ويواك��ب  ي�ساب��ق 

ال�سع��د. و�سهد العام املا�سي تكثيفًا غري م�سبوق 

يف هذا ال�سدد من مالحمه:

ال�شحـــف،  �شملـــت  اإعالنيـــة  حملـــة  تنفيـــذ  مت   •
والتلفزيـــون، واإعالنـــات الطـــرق، وحمطـــات الوقود، 
واملطـــارات، واملالعـــب، والإذاعـــة، ومراكـــز اإعالمية 
يف الأ�شـــواق، والإعـــالم الإلكروين. وحظيـــت بتفاعل 
ملمو�ض متثـــل يف ت�شاعف اأعـــداد امل�شركني بربنامج 
الر�شائـــل، وواكب ذلك حملة اإعالمية وتغطية �شحفية 
وبرامـــج تلفزيونيـــة ور�شائـــل اإعـــالم اإلكـــروين عـــن 

اإجنازات اجلمعية وم�شروعاتها وبراجمها.
 • تطويـــر نوعي يف ا�شتثمار الإعـــالم الإلكروين عرب 
تن�شيـــط موقعهـــا علـــى �شبكـــة املعلومـــات، ومن خالل 

و�شائل التوا�شل الجتماعي. 
لالإنتـــاج  و�شنـــوي  �شهـــري  توثيقـــي  ملـــف  • اإعـــداد 

الإعالمي للجمعية. 
اإعالنات  لبث  اإلكرونيـــة  عـــدة مواقع  • التعـــاون مع 

جمانية.
�شهرية. ب�شورة  اخلطوة  جملة  اإ�شدار  • بدء 

اإلكرونيًا. اخلطوة  جملة  • اإطالق 
توثيقـــي لأداء اجلمعية خالل  • اإنتـــاج فيلـــم فيديـــو 

العام املن�شرم.
�شنة على  ت�شجيلي مبنا�شبة مرور 30  فيلم  • اإعـــداد 

تاأ�شي�ض اجلمعية.
• اإ�شـــدار اأكـــرث مـــن 40 كتيبًا تعريفيـــًا وتوعويًا عن 

مراكز وبرامج اخلدمة يف اجلمعية.

• اإ�شدار التقرير ال�شنوي للجمعية عن العام املايل 2013م. 
ن�شرات �شحفية خا�شة يف منا�شبات:  اأربع  • اإ�شدار 
اجلمعيـــة العموميـــة، وم�شابقـــة الأمـــري �شلطـــان بـــن 
�شلمـــان حلفظ القراآن الكرمي، وافتتـــاح مركز الر�ض، 

واملوؤمتر الدويل الرابع لالإعاقة والتاأهيل.
اإعالميـــة خا�شـــة يف منا�شبـــات:  • اإ�شـــدار ملفـــات 
افتتـــاح مركز الر�ـــض، وتد�شني م�شـــروع “خري مكة”، 
وو�شع حجر اأ�شا�ض مركز جـــازان، وانتخابات جمل�ض 

الإدارة يف دورته الـ)11(. 
• م�شاندة برامج تنمية املوارد عرب املراكز الإعالمية 
يف الأ�شواق، والن�شر ال�شحفـــي والإلكروين، وطباعة 
مطويـــات تعريفيـــة عـــن اأن�شطـــة اجلمعيـــة وخدماتها 

وو�شائل دعمها. 
اأخبارًا  • ن�شـــر نحـــو )850( مادة �شحفيـــة تت�شمن 

وت�شريحات وتقارير وحوارات ومقالت.

تفخر بالريادة في تبني استراتيجية متخصصة

اإلعالم
في الجمعية ..وتوثيق وتوعية
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تفاعل ملموس مع حمالت اعالمية 
متنوعة..عن إنجازات الجمعية 

ومشروعاتها وبرامجها

نقلة نوعية في استثمار اإلعالم 
اإللكتروني

مساندة برامج تنمية الموارد عبر المراكز 
اإلعالمية في األسواق والنشر الصحفي 

واإللكتروني 
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كمـــا مت توفري 1406 جبـــرية وو�شيلة تقومي حلالت من 
اأطفـــال املركـــز. وقدم املركـــز 692 ا�شت�شـــارة وخدمة 
�شمـــن برامج اخلدمات الجتماعيـــة. وقدمت وحدات 
التمري�ـــض 3593 خدمـــة منوعـــة. اأمـــا وحـــدة عـــالج 
عيـــوب النطـــق وعلـــل الـــكالم فقدمـــت 7146 جل�شـــة 
جماعية وفردية. وا�شتفاد 16 طفاًل من برنامج البدلة 
الف�شائية. كما مت تطبيـــق برنامج التنبيه احل�شي على 

16 حالة.
236 طالبًا وطالبة

اأما بالن�شبة ايل الربامج التعليمية والربوية فقد يتلقى 
236 طالبـــًا وطالبة برامج تعليميـــة وتربوية، منهم 42 
طفاًل ان�شموا خالل العام املن�شرم. هذا وي�شم املركز 
16 ف�شـــاًل تعليميـــًا، و11 ف�شاًل خم�ش�شـــًا لالأن�شطة 
امل�شاندة )القـــراآن الكرمي، القـــراءة، احلا�شب الآيل، 

امل�شادر، الفنية، املكتبة(. 
وجنـــح املركـــز يف تخريـــج اأول دفعـــة للطالبـــات غـــري 
الناطقـــات امل�شتخدمـــات للغـــة التوا�شـــل )بل�ض( من 
املرحلـــة املتو�شطة اإلى املرحلة الثانويـــة لأول مرة على 
م�شتـــوى اململكة، وتخريج الدفعة الثانية للطالبات غري 

786
طفال إحتضنتهم أقسام المركز خالل عام

يعد مرك��ز امللك فهد بن عبد العزيز لرعاي��ة الأطفال املعوقن 

بالريا���س منوذج��ا يف تطبي��ق الربام��ج والأن�سط��ة املحوري��ة 

للجمعي��ة.. وت�سرت�سد بخدماته كل مراك��ز اجلمعية، حيث اإن 

م�س��رية املرك��ز من م�س��رية اجلمعي��ة يف العمل مبنهجي��ة علمية 

وبربام��ج متخ�س�س��ة وي�ستم��ل عل��ى ع��دد كب��ري م��ن اخل��رباء 

واملتخ�س�سن واملتخ�س�سات.

وحق��ق املركز العام املا�س��ي العديد من الإجن��ازات على م�ستوى 

الربام��ج العالجية والتاأهيلية حي��ث احت�سن املركز 786 حالة 

خ��الل، وبلغ ع��دد الأطفال امل�سجل��ن للمراجع��ة 722. وان�سم 

212 طف��اًل جدي��دًا اإل��ى املركز خ��الل الع��ام املا�س��ي. وا�ستفاد 

173 طف��اًل وطفل��ة م��ن خدم��ات عي��ادات العظ��ام امل�سرتك��ة، 

وعيادات الأع�ساب امل�سرتكة، بالتعاون مع م�ست�سفى امللك في�سل 

التخ�س�س��ي ومركز الأبحاث. حيث ق��دم فريق العالج الطبيعي 

جل�س��ات فردية وجماعية بل��غ جمموعه��ا 25288 جل�سة، فيما 

و�سل عدد جل�سات الع��الج الوظيفي اإلى 20213 جل�سة. وو�سل 

عدد امل�ستفيدين من برامج عيادة الأ�سنان اإلى 672 حالة. 

العمومية 29   

مركز الملك فهد بالرياض
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الناطقات من املرحلة البتدائية اإلى املرحلة املتو�شطة.
ويف توفري احلا�شب الآيل )ب�شمة العني( للطالب غري 
الناطقـــني يف مدار�ض التعليم العام بنـــاًء على م�شروع 
العنايـــة بـــذوي الإعاقـــة. وتنفيـــذ احلقائـــب اخلا�شة 
مبناهج التعليم العام مب�شاركة طالبات جامعة الأمرية 
نورة، واإجناز حقيبة التدريب للتدخل املبكر، والنتهاء 
من جتهيز ف�شل )وحدة الأجهزة امل�شاندة وا�شتخدام 

التكنولوجيا يف التعليم(.
كما ا�شتفاد 170 طفاًل مـــن وحدات الأن�شطة امل�شاندة 
علـــى مدار العام. ومت تطبيـــق برنامج الدمج على 297 
حالـــة يف مدار�ـــض التعليـــم العـــام، ومدار�ـــض الربية 

الفكرية، وهو رقم غري م�شبوق يف املركز واجلمعية.
كذلك قدمت وحـــدة الرعاية النف�شيـــة خدماتها لعدد 
569 حالـــة. واأخـــريا مت تطبيق برنامـــج تعليم ماكنتون 

على 19 طفاًل، وبرنامج لغة بل�ض على حالتني.
الفعاليات والأن�سطة

جنح مركز امللـــك فهد يف تدريب طالبات جامعة امللك 
�شعود وجامعة الأمرية نورة وطالبات املاج�شتري )ق�شم 
التدخـــل املبكر(، وتدريب طالبـــات التدخل املبكر على 
اآليـــة العمل داخـــل الف�شول، والتن�شيـــق لإبرام اتفاقية 
تعـــاون مع جامعة الإمـــام يف جمال التدريـــب، وتطوير 
م�شتـــوى الأداء الوظيفـــي للمعلمات مـــن خالل برنامج 

املتابعة امل�شتمرة وقيا�ض الأداء.
كمـــا نظـــم الحتفال باليـــوم العاملـــي للمعـــاق يف كافة 
واملتطوعـــات  الأمهـــات  مب�شاركـــة  اجلمعيـــة  مراكـــز 
وطـــالب املدار�ـــض، وتكـــرمي الأمهات املميـــزات خالل 
حفل جمل�ض الأمهات، وم�شاركـــة الأطفال يف الأن�شطة 
الداخليـــة لالأق�شـــام التعليميـــة والأن�شطـــة اخلارجية، 
وتكـــرمي الطالبـــات والطلبـــة املتفوقـــني، والتوا�شل مع 
امل�شوؤولـــني يف �شركـــة �شابك لتقدمي تقاريـــر دورية عن 
الأطفال امل�شمولني بربنامج البتعاث الداخلي، وتنفيذ 
ن�شاط ترفيهي للطالب من قبل طالبات تدريب جامعة 
الأمـــرية نـــورة، وتنفيـــذ برامج توعيـــة اأوليـــاء الأمور، 

واإقامة الدورات التثقيفية لالأمهات.
ي�شـــاف اإيل ذلـــك تطبيق برنامج اأم زائـــرة يف مرحلة 
التمهيدي، وتنفيذ حما�شـــرات جتارب اأمهات التدخل 
املبكـــر والدمج مب�شاركـــة طالبـــات التدريب، وحتديث 
الربامـــج املنـــزيل اخلا�ـــض بالأطفـــال، تهيئـــة اأمهات 
طالب التعليـــم العام لتطبيق برنامـــج الدمج، وتقدمي 

الربامج التثقيفية لالأهايل يف امل�شاكن.
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وقـــدم فريق العالج الطبيعـــي جل�شات فردية وجماعية 
بلغ جمموعهـــا 24379 جل�شة، فيما و�شل عدد جل�شات 
العـــالج الوظيفي اإلى 8221 جل�شـــة. كما قدمت عيادة 
الأ�شنـــان خدماتهـــا لــــ 26 حالـــة. ويف وحـــدة اجلبائر 
والأجهـــزة امل�شاعـــدة مت ت�شنيـــع 666 جبـــرية وو�شيلة 

تقومي حلالت من اأطفال املركز ومركز مكة املكرمة.
كمـــا قدم املركـــز 744 ا�شت�شارة وخدمـــة �شمن برامج 
اخلدمات الجتماعية، بزيادة ت�شل اإلى اأكرث من %40 
عما قبله. و�شاعفت وحدات التمري�ض خدماتها لت�شل 
اإلـــى 7226 خدمة منوعة. وقدمت وحـــدة عالج عيوب 
النطـــق وعلـــل الـــكالم 2946 جل�شة جماعيـــة وفردية. 
وحقـــق برنامج البدلـــة الف�شائية نتائـــج قيا�شية خالل 
العام، وبلغ عدد الأطفال امل�شتفيدين منه 80 حالة. ثم 

666
جبيرة ووسيلة تقويم في عام واحد

كان مرك��ز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بج��دة، ولزال واجهة 

اجلمعية احل�سارية يف املنطقة الغربية مبنظومة من اخلدمات 

املتخ�س�س��ة .. فق��د ا�ستقب��ل املركز خ��الل الع��ام املن�سرم 521 

حالة، وبلغ عدد الأطفال امل�سجلن للمراجعة 460.

وان�س��م 156 طف��اًل جديدًا للمرك��ز خالل الع��ام املا�سي، بنف�س 

مع��دل العام ما قبله. حيث ا�ستفاد 84 طفاًل وطفلة من خدمات 

عي��ادات العظام امل�سرتكة، وعيادات الأع�ساب امل�سرتكة بزيادة 

ت�سل اإلى اأكرث من %20.
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مت تطبيق برنامج التدخل املبكر على 49 حالة.
املجال التعليمي

هـــذ ويتلقـــى 105 طـــالب وطالبـــات برامـــج تعليميـــة 
العـــام  خـــالل  ان�شمـــوا  طفـــاًل   38 منهـــم  وتربويـــة، 
املن�شـــرم. وي�شم املركـــز �شبعة ف�شـــول تعليمية و�شتة 
)القـــراآن،  امل�شانـــدة  لالأن�شطـــة  ف�شـــول خم�ش�شـــة 

القراءة، احلا�شب الآيل، امل�شادر، الفنية، املكتبة(. 
كمـــا ا�شتفاد جميع اأطفـــال املركز مـــن برامج وحدات 
الأن�شطـــة امل�شانـــدة. ومت تطبيـــق برنامـــج الدمج على 
36 حالـــة يف مدار�ـــض التعليم العـــام ومدار�ض الربية 
الفكريـــة. وقدمت وحدة الرعايـــة النف�شية خدماتها لـ 
245 حالة. ومت تطبيق برنامج تعليم ماكنتون ولغة بل�ض 

على ثمانية اأطفال، وبرنامج لغة بل�ض على حالتني.
منا�سط وبرامج

وا�شتقبـــل املركز 35 وفدًا زائـــرًا ميثلون كل القطاعات 
احلكومية واخلا�شـــة والتعليمية والطبية والدبلوما�شية 
والريا�شيـــة. ونظم املركز 74 حما�شـــرة ا�شتفاد منها 
1031 �شخ�شـــًا. واأقـــام املركـــز ع�شـــر دورات تدريبية 
داخلية وخارجية مب�شاركة 47 من من�شوبيه. ومت تنظيم 
خم�ض ور�ض عمل مب�شاركة 97 �شخ�شًا. وا�شتقبل املركز 
309 من املتدربني من من�شوبي ومن�شوبات اجلامعات. 
واأبرم املركز اتفاقية تعاون مع �شركة اإيكيا، واأخرى مع 

�شركة توازن للمطاعم.
كمـــا مت تنظيم احتفال مو�شـــع مبنا�شبة اليـــوم العاملي 
لالإعاقة. ومهرجان “اململكة باألوانهم” مب�شاركة نخبة 
مـــن الت�شكيليـــني. وتبنى املركـــز مبـــادرة ال�شاب عمار 

بوق�ض لدعم املبدعني من الأ�شخا�ض ذوي الإعاقة.
ومبنا�شبة مرور )15( عامًا على تاأ�شي�ض مركز اجلمعية 
مبكـــة املكرمـــة ومركز امللك عبـــداهلل بـــن عبدالعزيز 
بجدة مت تنظيـــم احتفال وتوجيه دعوة جلميع الأطفال 
الذين يتلقون اخلدمات باملركزين حاليا اأو املتخرجني 
الذين متت خدمتهم خـــالل ال�شنوات املا�شية من قبل 

املركزين.
و�شمـــن فعاليات اأمانـــة حمافظة جـــدة ل�شهر رم�شان 
املبارك وحتت �شعار )رم�شان حتلى جمعتنا( مت اإقامة 
اإفطار جماعـــي لأطفال مركزي اجلمعيـــة بجدة ومكة 
املكرمـــة واأ�شرهم وبح�شـــور معايل الدكتـــور هاين اأبو 

راأ�ض اأمني مدينة جدة. 
ومبنا�شبـــة �شهر رم�شـــان املبارك بـــادر ق�شم اخلدمة 
الجتماعيـــة اإلـــى اإيجـــاد و�شيلـــة مل�شاعدة بع�ـــض اأ�شر 

ومـــن  مـــن من�شوبـــي اجلمعيـــة  املحتاجـــني  الأطفـــال 
خارجهـــا، فكانت فكـــرة عمل �شالل غذائيـــة وتوزيعها 
عليهـــم. وبالتن�شيـــق مـــع فنـــدق احلمـــراء �شوفيتيل مت 
تخ�شي�ض طاولـــة لع�شرة اأ�شخا�ض يوميـــًا خالل �شهر 
رم�شان، يتم من خاللها ا�شت�شافة طفل مع اأ�شرته مع 

القيام بتقدمي هدايا لالأطفال.
كما مت التن�شيق مع كليـــة البرجي ل�شت�شافة عدد من 

املوظفـــني واأطفال املركز اخلريجـــني يف الدورات التي 
تنظمها الكلية.

ونظيم املركز احتفال مبنا�شبة اليوم الوطني مب�شاركة 
عدد مـــن من�شوبي القـــوات امل�شلحة وجنـــوم الريا�شة 
وطـــالب مراكـــز الرعايـــة. ومت تكـــرمي هيئـــة الإغاثـــة 
الإ�شالميـــة مل�شاندتها برامـــج اجلمعية على مدى ع�شر 

�شنوات.

54-57 = OMOMIA = 2015 .indd   35 5/25/15   8:19 PM



العمومية 29   

3685
�شعبان 1436 هـ ـ مايو 2015م

3480
جلسة عالج طبيعي فردية وجماعية

�س��ار مركز املل��ك �سلمان بن عبد العزيز لرعاي��ة الأطفال املعوقن بحائل نافذة الأم��ل يف املنطقة ال�سمالية 

حي��ث ق��دم املرك��ز خالل الع��ام املن�سرم خدم��ات عالجي��ة وتاأهيلية متنوعة ل��� 162 حالة، منه��م 34 حالة 

جدي��دة. وق��دم فريق العالج الطبيعي جل�سات فردية وجماعية بلغ جمموعها 3480 جل�سة، فيما و�سل عدد 

جل�س��ات الع��الج الوظيفي اإلى 1602 جل�سة. وو�سل ع��دد امل�ستفيدين من برامج عي��ادة الأ�سنان بالتعاون مع 

كلي��ة ط��ب الأ�سنان اإلى 67 حالة، ومت توفري 61 جب��رية وو�سيلة تقومي حلالت من اأطفال املركز، كما قدمت 

وحدات التمري�س 410 جل�سة فردية وجماعية. ووحدة عالج عيوب النطق وعلل الكالم 765 جل�سة للعالج 

والتدري��ب والتاأهي��ل. وا�ستف��ادت 259 حال��ة من برامج اخلدم��ة الجتماعية. ومت تطبي��ق برنامج التنبيه 

احل�سي على 23 حالة. وتطبيق برنامج التدخل املبكر على 16 حالة. 

مركز الملك سلمان بحائل
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برامج تربوية
ويتلقـــى يف املركـــز 49 طالبـــًا وطالبـــة برامـــج تعليمية 
وتربويـــة، حيث ي�شم خم�شـــة ف�شول تعليميـــة، واأربعة 
ف�شـــول لالأن�شطـــة امل�شانـــدة. فقـــد ا�شتقبـــل الق�شـــم 
التعليمـــي 11 طفـــاًل جديـــدًا. ومت التقييـــم النف�شـــي 
اخلارجـــي لـ 121 حالـــة.  وا�شتفاد 18 طفاًل وطفلة من 
برنامج الدمج مبدار�ض التعليم العام ومدار�ض الربية 

الفكرية.
معار�س وزيارات

هـــذا وبرز املركـــز ب�شكل مميـــز يف �شبـــاق رايل حائل 
ال�شنـــوي، وتوجـــت م�شاركته الأخـــرية بتنظيم معر�ض 
�شور عن خادم احلرمني ال�شريفني )اخلري.. �شلمان( 
حظـــي برعاية كرمية من �شاحـــب ال�شمو امللكي الأمري 
�شعـــود بـــن عبداملح�شن بـــن عبدالعزيز اأمـــري منطقة 
حائـــل. كمـــا مت تنظيـــم زيـــارة ل�شاحبـــة ال�شمو حرم 
�شمـــو نائب اأمري منطقة حائل للمركز، وزيارة لأع�شاء 
جمل�ض ال�شـــورى للمركز. وتنظيم حفل لت�شجيع طالب 

الدمج.
ومنا�شبة اليوم العاملي لالإعاقة، وتنظيم حفل ا�شتقبال 
يف بدايـــة العـــام الدرا�شي، وامل�شاركـــة يف يوم ال�شحة 
وتنظيـــم  باألوانهـــم،  اململكـــة  العاملـــي، ويف مهرجـــان 
مهرجان م�شغر للجنادرية ، وبناء تعاون مع الإ�شراف 
الربـــوي والفريق ال�شت�شاري الإر�شـــادي باإدارة تعليم 

حائل.
كما مت تكرمي ع�شوات اجلمعية العمومية، وتنظيم لقاء 

مل�شريف الربيـــة اخلا�شة، واآخر لطالبات كلية التقنية، 
وتنظيم زيارة ملن�شوبـــي حقوق الإن�شان بحائل، واأخرى 
ملن�شوبات ال�شمان الجتماعي، وا�شتقبال الع�شرات من 

زيارات املدار�ض واملعاهد باملنطقة، وتنظيم حما�شرة 
للداعيـــة اأمل الفايز حول التعامل مـــع املعاق، وبرنامج 

لتوعية اأولياء الأمور.
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%800
زيادة في عدد المستفيدين من وحدة عالج األسنان

مرك��ز الأم��ري �سلط��ان بن عب��د العزي��ز يف طيبة الطيب��ة منارة 

لع��الج وتاأهي��ل الأطفال املعوقن يف مدين��ة امل�سطفي �سلي اهلل 

عليه و�سلم ..فقد بل��غ عدد الأطفال املخدومن يف املركز خالل 

الع��ام املن�سرم 246 طف��اًل، وهو نف�س عدد الأطف��ال يف العام ما 

قبله، ويتابع يوميًا يف املركز 216 طفاًل.

مركز األمير سلطان بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة 
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يعترب برنامج البدلة الف�شائية الذي يطبق لأول مرة يف 
املركز، من اأهم براجمه حيـــث و�شل عدد امل�شتفيدين 
منها اإلـــى 204 اأطفـــال، وقدم فريق العـــالج الطبيعي 
جل�شات فردية وجماعيـــة بلغ جمموعها 15375جل�شة، 
بزيـــادة تبلغ نحو 100% عن العام مـــا قبله، فيما بلغت 
الزيـــادة يف عدد جل�شـــات العالج الوظيفـــي اجلماعية 
والفردية اأرقامًا غري م�شبوقـــة حيث و�شلت اإلى 2112 

جل�شة.
كمـــا مت توفـــري 60 جبـــرية وو�شيلة تقومي حلـــالت من 
اأطفـــال املركـــز، بزيـــادة ت�شل اإلـــى 50% عمـــا �شبقه. 
وقدمت وحـــدات التمري�ض 1542 جل�شة، ووحدة عالج 
عيوب النطق وعلل الكالم 740 جل�شة للعالج والتاأهيل 

بزيادة ت�شل اإلى 120% عما قبله.
وا�شتفـــادت 225 حالة من برامج اخلدمة الجتماعية، 
و�شاعفـــت وحدة عالج الأ�شنان خدماتها بن�شبة %800 
لي�شل عدد امل�شتفيديـــن منها اإلى 169 طفاًل، وقدمت 
عيادات العظـــام امل�شركة خدماتها لــــ 25 حالة، فيما 
اأجريـــت عمليات جراحية لـ16 حالـــة.. واأخريا ا�شتفاد 

17 طفاًل من برنامج التنبيه احل�شي. 
النجاح يف الدمج

كانت اأبرز جناحات مركز الأمري �شلطان بن عبدالعزيز 
باملدينة املنورة دمـــج 23 طالبًا وطالبة ، كما يتلقى 95 
طالبًا وطالبة برامج تعليمية وتربوية يومية، من خالل 
ع�شـــرة ف�شـــول تعليميـــة، وخم�شـــة ف�شـــول لالأن�شطة 
امل�شاندة ، وا�شتقبل الق�شـــم التعليمي 29 طفاًل جديدًا 
خـــالل العـــام ، ومت التقييـــم النف�شي اخلارجـــي لـ160 
حالـــة ، ويف وحدة حتفيظ القراآن الكرمي مت تدريب 46 
طالبـــًا وطالبـــة ، وقدمت وحدة احلا�شـــب الآيل برامج 
تدريـــب لـ69 طالبًا وطالبة ، وا�شتفاد ع�شرة اأطفال من 
برنامج التدخل املبكر و11 اآخرون من برنامج الطفولة 
املبكـــرة ، ومت تطبيق برنامج تعليم لغـــة بل�ض لأول مرة 

داخل املركز وا�شتفاد منه 16 طفاًل.
الأن�سطة والربامج

التدريبيـــة  الـــدورات  مـــن  املركـــز جمموعـــة  نظـــم  و 
واملحا�شرات وور�ض العمل �شارك فيها 91 من من�شوبيه 
ي�شـــاف ايل ذلك تنظيم منا�شبة اليوم العاملي لالإعاقة 
وحفـــل ا�شتقبـــال يف بداية العام الدرا�شـــي ، وامل�شاركة 
يف الحتفـــال باليوم الوطني ، واإبرام اتفاقية تعاون مع 
بنك اجلزيرة لدعم اإن�شاء معملني تعليميني ، واتفاقية 
تعـــاون مع جمعية اأطبـــاء طيبة ، وامل�شاركـــة يف الدورة 
الــــ19 مل�شابقة الأمري �شلطان بن �شلمان بحفظ القراآن 

الكرمي ، وتنظيم عدد من ملتقيات توظيف املعوقني.
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%500
زيادة في االستشارات والخدمات االجتماعية

يحق��ق مركز اجلمعية يف مكة املكرمة جناحًا بعد جناح كل عام 

عل��ى م�ستوي��ات كثرية م��ن اأبرزه��ا يف جمال الربام��ج العالجية 

والتاأهيلية.

ففي العام املن�سرم احت�سن املركز 330 حالة ، منهم 105 اأطفال 

مت ت�سجيله��م خالل العام. وقدم املركز 1570 ا�ست�سارة وخدمة 

�سم��ن برامج اخلدم��ات الجتماعية، حمققًا زي��ادة قدرها نحو 

500% عما قبله. 

مركز مكة المكرمة
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كمـــا تلقـــى 73 طفاًل وطفلـــة خدمات عيـــادات العظام 
امل�شركـــة وجراحـــات العظـــام. وقـــدم فريـــق العـــالج 
الطبيعـــي جل�شـــات فرديـــة وجماعيـــة بلـــغ جمموعهـــا 
15024 جل�شـــة بزيادة قيا�شية منذ افتتاح املركز، فيما 
بلغ عدد جل�شات العـــالج الوظيفي الفردية واجلماعية 
3504 جل�شة، بن�شبة زيـــادة ت�شل الى 100%. وا�شتفاد 
20 طفـــاًل مـــن برنامـــج العـــالج بالبدلـــة الف�شائيـــة. 
وقدمت وحدة عالج عيـــوب النطق وعلل الكالم 1166 
جل�شـــة للعالج والتدريب والتاأهيـــل. وا�شتفاد 49 طفاًل 

من برنامج التدخل املبكر. 
تربية وتعليم

ويف املجال الربوي والتعليمي فقد كان يتلقى 88 طالبًا 
وطالبة برامـــج تعليمية وتربوية حيث ي�شم املركز �شتة 
ف�شول تعليميـــة، وثالثة ف�شول خم�ش�شـــة لالأن�شطة 
امل�شانـــدة. وا�شتفاد من وحـــدات الأن�شطة امل�شاندة 80 
طفـــاًل على مدار العـــام. وجنح املركـــز يف دمج ثماين 
حالت مبدار�ض التعليم العام، وكذلك ا�شتفاد 384 من 

برنامج التقييم النف�شي اخلارجي.
ملتقيات واحتفالت

وكانت اأبـــرز برامج الأن�شطة باملركـــز امل�شاركة بجناح 
خا�ـــض يف معر�ـــض تراثيـــات بالتعـــاون مـــع اأمانة مكة 
املكرمـــة، وتنظيـــم دورة تدريبيـــة بالتعـــاون مـــع كليـــة 
التمري�ـــض عن الإ�شعافـــات الأولية، ومعر�ـــض �شعودية 

)5(، وتنظيم احتفال مبنا�شبة اليوم الوطني.
وملتقـــى مديـــري مراكز اجلمعيـــة، والحتفـــال باليوم 

العاملي لالإعاقة، وتنظيـــم فعالية “جرب الكر�شي” يف 
عدة مواقع، وامل�شاركة يف مهرجان “اململكة باألوانهم”. 
كمـــا ا�شتقبـــل املركـــز ع�شـــرات الزيـــارات لوفـــود من 
اجلامعات واملدار�ض وال�شركات والبعثات الدبلوما�شية، 
اإ�شافـــة اإلى جنوم ريا�شيـــني ورجال اأعمـــال وفنانني، 
ومت تنظيـــم �شت رحـــالت خارجية لأطفـــال املركز اإلى 

متاحـــف ومكتبـــات واأماكـــن ترفيـــه، واأربعـــة ملتقيات 
لتوظيف املعوقني اأثمرت منح الفر�شة لـ 13 �شخ�شًا.

واأقيـــم خالل �شهر رم�شان الكـــرمي العديد من املراكز 
الإعالميـــة يف عـــدد مـــن املواقـــع املهمـــة مبنطقة مكة 
املكرمـــة التي تهدف اإلى التعريف باخلدمات والربامج 

املقدمة لالأطفال.
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زيادة في أعداد المستفيدين

ولأن��ه من اأق��دم مراكز اجلمعي��ة، ويغطي م�ساحة كب��رية ، فاإن 

براجمه مرك��ز اجلمعية باجلوف متميزة ، فق��د احت�سن املركز 

130 حال��ة خالل العام املن�سرم، بزيادة ت�سل اإلى 30% عن عام 

2013م، وبلغ عدد الأطف��ال املن�سمن حديثًا 39 طفاًل، بزيادة 

ت�سل اإلى نحو %40. 

مركز الجوف 
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هـــذا وقـــدم فريـــق العـــالج الطبيعـــي جل�شـــات فردية 
وجماعيـــة بلـــغ جمموعهـــا 1343جل�شـــة، بزيـــادة نحو 
100% عـــن العام ما قبله، فيمـــا ت�شاعف عدد جل�شات 
العـــالج الوظيفي اجلماعية والفرديـــة لت�شل اإلى 825 
جل�شـــة، ومت توفري 20 جبرية وو�شيلة تقومي حلالت من 
اأطفـــال املركز، وكان املركز يفتقـــد تلك اخلدمة العام 
ما قبله، وقدمت وحـــدات التمري�ض 426 جل�شة فردية 
وجماعيـــة ، اأما وحدة عالج عيوب النطق وعلل الكالم 
فقدمت 740 جل�شـــة للعالج والتاأهيل بزيادة ت�شل اإلى 
120% عمـــا قبلـــه، وا�شتفـــادت 225 حالـــة مـــن برامج 

اخلدمة الجتماعية.
كما ا�شتفاد خم�شة اأطفـــال من خدمات عالج الأ�شنان 
بالتعـــاون مع مركـــز الأمـــري عبدالعزيـــز التخ�ش�شي 
باجلوف ، وقدمـــت عيادات العظام امل�شركة خدماتها 
لـ16 حالة، فيما اأجريت عمليات جراحية ل�شت حالت. 

لغة بل�ض
ويف جمال الربامج التعليمية والربوية فقد جنح املركز 
يف دمج 25 طالبـــًا وطالبة، خالل العام املن�شرم، وهو 
رقم غري م�شبـــوق منذ افتتاح املركـــز، بينما يتلقى 37 
طالبـــًا وطالبة برامـــج تعليمية وتربويـــة يومية، وي�شم 

املركـــز �شبعة ف�شول تعليمية، اإ�شافة اإلى اأربعة ف�شول 
لالأن�شطـــة امل�شاندة ، وكذلك ا�شتقبـــل الق�شم التعليمي 
�شبعة اأطفال جدد ، ومت التقييم النف�شي اخلارجي لـ31 
حالة ، وتطبيـــق برنامج تعليم لغة بل�ض لأول مرة داخل 
املركز، كما ا�شتفاد ثالثة اأطفال من برنامج ماكنتون.

اأن�سطة وبرامج:
مـــن جهـــة اأخرى فاإن املركـــز قدم برامـــج تدريب لـ17 
طالبة من من�شوبات ق�شـــم العالج الطبيعي )المتياز، 
ودرجـــة البكالوريو�ـــض( . ونظـــم املركـــز عـــددًا مـــن 
املحا�شـــرات ودرا�شـــات احلالة، و�شـــارك من�شوبوه يف 
�شت نـــدوات وحما�شرات خارجية ، ونظم املركز ع�شر 
رحالت ترفيهيـــة وتثقيفية لالأطفـــال ، ومنا�شبة اليوم 
العاملـــي لالإعاقة، والحتفال باليـــوم الوطني ومهرجان 
التمـــور ، وحفـــل ا�شتقبـــال يف بدايـــة العـــام الدرا�شي. 
وجنـــح يف ا�شتقطـــاب متدربـــات من جامعـــة اجلوف ، 
وا�شتقبال عدد من زيارات املدار�ض واملعاهد باملنطقة.
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زيادة في أعداد المستفيدين

حاف��ظ مرك��ز جن��وب الريا���س على ح�س��وره املمي��ز يف تقدمي 

اخلدم��ة لأبن��اء الأحياء املحيط��ة، حيث احت�سن خ��الل العام 

املن�س��رم 121طفاًل، منهم 16 حالة جدي��دة، وقدم املركز 204 

ا�ست�س��ارات و خدم��ات �سم��ن برام��ج اخلدم��ات الجتماعي��ة، 

وتلق��ى ع�سرة اأطف��ال خدمات عيادات العظ��ام امل�سرتكة، وقدم 

فري��ق العالج الطبيعي جل�سات فردي��ة وجماعية بلغ جمموعها 

3500 جل�س��ة، فيما بلغ عدد جل�س��ات العالج الوظيفي الفردية 

واجلماعية 2609 جل�سة.

مركز جنوب الرياض 
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كمـــا ا�شتفـــاد 20 طفاًل مـــن برنامـــج العـــالج بالبدلة 
الف�شائيـــة، وقدمـــت وحـــدة عالج عيـــوب النطق وعلل 
الـــكالم 492 جل�شـــة للعـــالج والتدريـــب والتاأهيل، ويف 
وحـــدة اجلبائر مت ت�شنيع 69 جبرية وجهازًا م�شاعدًا، 

وقدمت وحدة التمري�ض 144 جل�شة متنوعة. 
ف�سول تعليمية

وبالن�شبـــة ايل الربامج التعليميـــة والربوية فقد يتلقى 
50 طالبـــًا وطالبـــة برامـــج تعليميـــة وتربويـــة، حيـــث 
ي�شـــم املركـــز خم�شة ف�شـــول تعليميـــة، وثالثة ف�شول 
خم�ش�شة لالأن�شطة امل�شانـــدة ـ وا�شتفاد جميع طالب 
املركز من برامج الأن�شطـــة امل�شاندة، وجنح املركز يف 
دمـــج ع�شر حالت مبدار�ض التعليم العام، وا�شتفاد 82 

طفاًل من برنامج التقييم النف�شي اخلارجي.
اأن�سطة متنوعة

وكانت اأبرز الزيارات التي قام بها اأطفال املركز زيارة 
اإلـــى �شاحـــب ال�شمو امللكـــي الأمري تركي بـــن عبداهلل 
بن عبدالعزيـــز اأمري منطقة الريا�ـــض ال�شابق يف مقر 
الإمارة للتهنئة مبنا�شبة اليوم الوطني، وا�شتقبل املركز 
52 زيـــارة متنوعـــة ت�شم ممثلـــني جلامعـــات ومعاهد 
وموؤ�ش�شات خريية واإعالمية و�شركات ومدار�ض، اإ�شافة 

اإلى �شخ�شيات بارزة يف العمل اخلريي والجتماعي. 

كما نظـــم املركز حفـــل تخريج الدفعـــة الثانية برعاية 
�شاحبـــة ال�شمو الأمرية جواهر بنت عبداهلل اآل �شعود، 
ونظـــم عـــدة زيـــارات تعريفيـــة تثقيفيـــة ملن�شوبيه من 

الأطفال.
هذا و�شارك فريق التاأهيل باملركز يف عدة ندوات علمية 
وثالث دورات تدريبية، ونظم املركز دورتني تدريبيتني 
ملن�شوباتـــه من الق�شم التعليمـــي، اإلى جانب ور�شة عمل 
عـــن مقيا�ض البورجت ، وتنظيـــم حفل ا�شتقبال الأطفال 

اجلـــدد ، واإعداد جمل�ض لالأمهـــات ، و�شارك 71 طفاًل 
يف الحتفـــال باليـــوم العاملي لالإعاقـــة ، وزار 32 طفاًل 

مهرجان اجلنادرية. 
بالإ�شافة الى م�شاركـــة ثمانية اأطفال يف الدورة الـ 19 
مـــن م�شابقة الأمري �شلطان بن �شلمـــان حلفظ القراآن 
الكرمي، وتنظيم اأم�شية خرييـــة برعاية �شاحبة ال�شمو 
امللكـــي الأمـــرية فايـــزة بنـــت �شعـــود بـــن عبدالعزيز، 

والإعداد لتد�شني برنامج مت�شل لتنمية املوارد. 
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114
طفاًل وطفلة استفادوا من عيادات العظام واألعصاب المشتركة

كان العام املن�سرم هو عام مركز ع�سري، �سواء علي م�ستوى اخلدمة وكذلك بالن�سبة للتفاعل املجتمعي مع املركز..

ويف ه��ذا الطار �سه��دت الربامج العالجية والتاأهيلية، نقلة نوعية حيث احت�س��ن املركز 62 حالة جديدة خالل 

العام املن�سرم. 

وق��د ق��دم املركز اأكرث م��ن 70 ا�ست�سارة وخدم��ة �سمن برامج اخلدام��ات الجتماعية، وتلق��ى 114 طفاًل وطفلة 

خدمات عيادات العظام امل�سرتكة، وعيادات الأع�ساب امل�سرتكة بالتعاون مع م�ست�سفى ع�سري املركزي، وقدم فريق 

الع��الج الطبيع��ي جل�س��ات فردية وجماعي��ة بلغ جمموعه��ا 3517 جل�سة، فيم��ا زادت ن�سبة ع��دد جل�سات العالج 

الوظيفي اإلى نحو 75% لي�سل جمموعها اإلى 1288 جل�سة.

مركز عسير
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وو�شـــل عـــدد امل�شتفيدين مـــن برامج عيـــادة الأ�شنان 
بالتعـــاون مع كلية طب الأ�شنان بجامعة امللك خالد اإلى 
63 حالة ، ومت توفـــري 24 جبرية وو�شيلة تقومي حلالت 
مـــن اأطفال املركـــز ، ومت تقدمي 15 وحـــدة متري�شية ، 
وقدمـــت وحدة عـــالج عيوب النطق وعلـــل الكالم 672 
جل�شة للعالج والتدريب والتاأهيل ، ومت حتويل اأكرث من 

30 طفاًل وطفلة اإلى م�شت�شفى ال�شعودي الأملاين. 
الأن�سطة امل�ساندة

اأمـــا بالن�شبـــة ايل الربامـــج التعليميـــة والربويـــة فقد 
يتلقى 29 طالبـــًا وطالبة برامج تعليمية وتربوية، منهم 
ثمانية اأطفال ان�شموا حديثًا ،حيث ي�شم املركز خم�شة 
ف�شول تعليمية، وف�شاًل خم�ش�شًا لالأن�شطة امل�شاندة 
)امل�شادر التعليميـــة( ، ويف وحدات الأن�شطة امل�شاندة 
)امل�شـــادر التعليميـــة( ا�شتفـــاد 29 طفـــاًل علـــى مدار 

العام.
كمـــا مت و�شع الأهـــداف التعليمية الطويلـــة والق�شرية 
املدى لـــكل طفل للف�شل الدرا�شـــي الثاين لكل املراحل 
التعليميـــة ، وا�شتفادت ت�شع حـــالت من برنامج الدمج 
مبدار�ض التعليم العام وثالث مبدار�ض الربية الفكرية 

، وقدمت ال�شعبة النف�شية ا�شت�شارات لـ29 حالة.
اأمـــا علي م�شتـــوى الأن�شطـــة والربامج فقـــد مت تنظيم 
والأماكـــن  التجاريـــة  للمجمعـــات  لالأطفـــال  رحـــالت 

من من�شوبات املركز يف دورات تدريبية وحما�شرات.
كما مت تنظيم احتفال ليوم املعلم ، وامل�شاركة يف افتتاح 
برامج ال�شيف ال�شياحية باملنطقة وبرامج ال�شيف يف 
املجمعـــات التجاريـــة وتوزيع عدد مـــن الربو�شورات يف 
الأماكن ال�شياحية باملنطقة ، والحتفال باليوم العاملي 
لالإعاقة ، وامل�شاركـــة مع جامعة امللك خالد يف برنامج 
)اهلل يعطيك خريها( ، وامل�شاركة يف الدورة الريا�شية 
ال�شنوية )ليوث اأبها( وزيارة معر�ض الكتاب واملعلمات 
بجامعة امللك خالد ، وامل�شاركة يف بازار خريي بجامعة 
امللـــك خالـــد ، وتنظيـــم منا�شبة تكرمي الطفـــل املثايل 
والأم املثاليـــة ، وحملـــة اإعالميـــة (ي�شتحقـــون اأكـــرث( 
بالتعاون مع )بان�شيات ع�شـــري( ، واإعداد فيلم وثائقي 
للمركـــز بالتن�شيـــق مـــع تلفزيـــون اأبهـــا ، ون�شـــر اأخبار 
منا�شبات املركـــز يف ال�شحف الورقيـــة والإلكرونية ، 
واإقامـــة ملتقيني لتوظيـــف املعوقني واملعوقـــات باملركز 
بالتعـــاون مـــع ال�شـــركات واملوؤ�ش�شات، وقـــد اأ�شهما يف 

توظيف عدد منهم.
هذا واحت�شن املركز الـــدورة الـ18 من م�شابقة الأمري 
�شلطـــان بن �شلمـــان حلفظ القـــراآن الكـــرمي لالأطفال 
املعوقـــني ، وا�شتقبـــل املركز خـــالل العـــام العديد من 
رجال الأعمال وال�شخ�شيات وامل�شوؤولني ومت اإطالعهم 
علـــى املركـــز وخدماتـــه ، ومت توزيـــع اأكرث مـــن ع�شرة 
اآلف ر�شالـــة مـــن طفل معـــاق وتوزيع اأكـــرث من خم�شة 
اآلف مطبوعـــة اإعالمية يف املنطقـــة ، وتنظيم احتفال 

مبنا�شبة اليوم الوطني الـ84.

ال�شياحيـــة ، وتوقيع اتفاقية تعاون مـــع �شحيفة الوطن 
كراع اإعالمي ملدة عام ، واتفاقية تعاون مع جامعة امللك 
خالـــد ، واتفاقية تعاون مع امل�شت�شفى ال�شعودي الأملاين 
، ومت تنظيـــم احتفالـــني ببدايـــة العـــام الدرا�شي واآخر 
بنهاية العـــام ، وعقد جمل�ض لالأمهات ، وم�شاركة عدد 

54-57 = OMOMIA = 2015 .indd   47 5/25/15   8:20 PM



العمومية 29   

4885
�شعبان 1436 هـ ـ مايو 2015م

84
طفاًل وطفلة استفادوا من خدمات الوحدة النفسية

مرك��ز اجلمعي��ة بالباحة يعترب م��ن املراكز احلديثة باملقارن��ة ملراكز اأخرى ورغم ذلك فاإن��ه حقق نتائج متميزة 

خالل العام املن�سرم، خا�سة بالن�سبة اإيل خدمات الربامج العالجية والتاأهيلية.

فق��د ق��دم املرك��ز خدماته ل� 76 حالة خ��الل العام املن�سرم، وبلغ ع��دد الأطفال امل�سجلن 47 طف��اًل، وقدم فريق 

الع��الج الطبيعي جل�سات فردي��ة وجماعية بلغ جمموعها 1800جل�سة، فيما و�سل ع��دد جل�سات العالج الوظيفي 

اإلى 1989 جل�سة، ومت توفري 16 جبرية وو�سيلة تقومي حلالت من اأطفال املركز، وقدمت وحدات التمري�س 179 

جل�سة فردية وجماعية، بينما قدمت وحدة عالج عيوب النطق وعلل الكالم 1165 جل�سة للعالج والتاأهيل.

مركز الباحة
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ويف جمـــال الربامج التعليمية والربويـــة فقد تلقى 18 
طالبًا وطالبة برامج تعليميـــة وتربوية يومية، وا�شتقبل 
املركـــز ثمانيـــة اأطفال جدد مـــع بدء العـــام الدرا�شي، 
وي�شـــم املركز خم�شـــة ف�شـــول تعليمية، كمـــا ا�شتقبل 
الق�شم التعليمي ثمانية اأطفال جدد، يف حني مت التقييم 
النف�شي اخلارجي لـ 84 حالة، وانطبقت �شروط القبول 

على 57 حالة منهم.
اأما يف جمال الأن�شطة والربامج فاأنه مت افتتاح ف�شلني 
جديديـــن للطفولـــة املبكـــرة والتعليم العـــام ، وتنظيم 
ملتقى للع�شـــوات باملنطقة ، وا�شتقطاب فريق اخلدمة 
التطوعيـــة بكلية الدرا�شـــات التطبيقية بجامعة الباحة 
، وتوثيـــق التعـــاون مع كليـــة العلوم الطبيـــة ، والتن�شيق 
مـــع مركـــز الإر�شـــاد الأ�شـــري بوكالـــة وزارة ال�شـــوؤون 
الجتماعيـــة ، وتنظيم منا�شبة اليـــوم العاملي لالإعاقة، 
والحتفـــال باليوم الوطني ، وا�شتقبـــال �شاحبة ال�شمو 
امللكـــي الأمـــرية هيـــا بنـــت م�شـــاري ، وتنظيـــم حفـــل 
ا�شتقبـــال يف بدايـــة العـــام الدرا�شـــي ، وتنظيم ملتقى 
لأوليـــاء الأمور ملناق�شة احتياجات الأطفال ، وامل�شاركة 
يف يـــوم ال�شحـــة العاملـــي واأ�شبـــوع ال�شجـــرة ، وافتتاح 
النادي ال�شيفي بدعم مـــن بنك الريا�ض، وا�شتقطاب 
متطوعات مـــن كلية الآداب ، وا�شتقبـــال الع�شرات من 
زيـــارات املدار�ض واملعاهد باملنطقة ، وتنظيم مهرجان 
م�شغـــر للجنادريـــة، وامل�شاركـــة يف مهرجـــان الع�شل ، 

والتعاون مع جمعية الرب ببني �شار.
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36
طفاًل وطفلة يحتضنهم مع أيامه األولى

رغ��م اأن مرك��ز اجلمعية مبحافظ��ة الر�س مل يفتت��ح ر�سميًا اإل يف تاري��خ 1436/6/19ه� املواف��ق 2015/4/8م، 

ليكون املركز العا�سر يف منظومة خدمات اجلمعية. اإل اأنه بداأ ت�سغيله التجريبي قبل ذلك ب�سهور قليلة، ليحت�سن 

36 طفاًل مع اأيامه الأولى، مقدمًا لهم منظومة من اخلدمات العالجية والتعليمية والتاأهيلية، �سواء جل�سات عالج 

وظيف��ي و�س��ل عدده��ا اإل��ى 343 جل�سة، مبع��دل ي�سل اإلى ع�س��ر جل�سات لكل طف��ل، اأو جل�سات متري���س بلغت 77 

جل�سة، اإ�سافة اإلى جل�سات العالج الطبيعي.

ويف الق�شـــم التعليمي بـــداأ 14 طالبـــًا يف تلقي الربامج 
الربويـــة التعليميـــة عـــرب ف�شلـــني تعليميـــني وف�شلني 

لالأن�شطة امل�شاندة.
ومن جهة اأخرى نظم املركز ثالث ور�ض عمل عن ال�شلل 
الدماغـــي، والتعامـــل مع الطفـــل املعـــاق، والإ�شعافات 

الأولية.
وبداأ املركز تفعيل برامج التوا�شل مع عدد من اجلهات 

باملحافظة.
ومتكن املركـــز بف�شل اهلل خالل الفـــرة الوجيزة قبل 
افتتاحـــه من تعليم مهارات مكت�شبة عديدة منها تعليم 
6 اأطفـــال امل�شـــي با�شتخـــدام امل�شاية، كمـــا و�شل عدد 
الأطفال الذين متكنوا من ا�شتخدام الكر�شي املتحرك 
5 اأطفـــال، امـــا بالن�شبـــة ايل الأطفـــال الذيـــن تعلموا 
العتمـــاد على اأنف�شهم يف الأكل كانوا 7 اأطفال، وتعليم 
طفـــل اأن يـــاأكل مب�شاعـــدة، يف حيت بلغ عـــدد الأطفال 
الذيـــن تعلمـــوا ارتـــداء مالب�شهم مب�شاعـــدة 12 طفال 

وطفلة.

مركز محافظة الرس
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حتت رعاي��ة معايل وزير الثقاف��ة والإعالم الدكتور 

ع��ادل الطريف��ي، نظمت جمعي��ة الأطف��ال املعوقني 

ملتق��ى علمي��ًا ع��ن )و�صائ��ل التوا�ص��ل الجتماع��ي 

وخدم��ة الأ�صخا�ص ذوي الإعاق��ة(، وذلك يف الثاين 

م��ن �صهر �صعب��ان 1436ه���� املوافق 20 ماي��و 2015م، 

مبركزه��ا يف الريا���ص، مب�صارك��ة ع��دد م��ن اخلرباء 

واملتخ�ص�ص��ني واملهتم��ني بقطاعي التعلي��م والتقنية 

�صرك��ة  م��ن  ك��رمي  وبدع��م  الإعاق��ة،  جم��الت  يف 

)الت�صالت ال�صعودية STC(، على مدى يوم كامل؛ 

من التا�صعة �صباحًا حتى الرابعة ع�صرًا.

التواصل..
في خدمة ذوي اإلعاقة

فــوزيــة حممد ح�شن  الــدكــتــورة  اأعــربــت  الــبــدايــة  ويف 
املعوقني  الأطفال  جمعية  اإدارة  جمل�س  ع�شو  اأخ�شر 
ورئي�س اللجنة العلمية للملتقى، عن �شكرها وتقديرها 
برعاية  تف�شله  على  والإعـــام  الثقافة  ــر  وزي ملعايل 
امللتقى، كما وجهت حتية �شكر وامتنان اإلى امل�شوؤولني 
م�شرية  دعمهم،  على  ال�شعودية  الت�شالت  �شركة  يف 
على  يركز  الــذي  نوعه  من  الأول  يعد  امللتقى  اأن  اإلــى 
حياة  لتي�شري  الجتماعي  التوا�شل  و�ــشــائــل  تطويع 
والعربية  املحلية  التجارب  بع�س  متناوًل  الإعاقة  ذوي 

والعاملية املميزة يف هذا املجال.
التوا�شل  �شبكات  اأن  فــوزيــة  الــدكــتــورة  واأو�ــشــحــت 
الجتماعي باتت مواكبة للتطورات ال�شريعة واملتاحقة 
ا�شتثمارها؛  ي�شتوجب  الذي  الأمــر  التقني؛  املجال  يف 
وتطبيقاتها  مزاياها  من  وال�شتفادة  لأهميتها  اإدراكــًا 
املتنوعة مبا يحقق الرتقاء بربامج رعاية هذه الفئات 

اإلى م�شتويات التناف�س وفق معايري اجلودة.
التوا�شل  »و�ــشــائــل  اأن  ــة  فــوزي ــورة  ــدكــت ال واعــتــربت 
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ملنظومة  الداعمة  الأ�شا�شية  الروافد  من  الجتماعي 
املجتمعات  يف  املتكاملة  والتدريب  والتاأهيل  التعليم 
ودفع  امل�شتقبلية  لاحتياجات  تلبية  وذلك  الع�شرية، 
�شك  ول  املعرفة.  جمتمع  نحو  ال�شاملة  التنمية  عجلة 
تعزيز  يف  جنحت  الجتماعي  التوا�شل  �شبكات  اأن 
التقارب بني اأفراد املعمورة؛ اإذ اإن العامل اأ�شبح ف�شاًء 
املجتمع  �شرائح  األغى كل احلواجز بني جميع  مفتـوحًا 
دون قيود زمنية اأو جغرافية اأو �شحية؛ فاأ�شبح اجلميع 
من خمتلف الأجيال كبارًا و�شغارًا عاديني اأو من ذوي 
اأكرث املواقع زيارة  الإعاقة ي�شتخدمونها، بل باتت من 
افتقد  مَلــن  وخ�شو�شًا  الإعــاقــة،  ذوي  مــن  الــعــامل  يف 
�شدة  ب�شبب  الواقعي  املجتمعي  التوا�شل  من  التمكن 
خال  من  اإلكرتونيًا  قه  يحقَّ لكي  ف�شاعدته  الإعاقة؛ 
اأن  العامل اخلارجي. ول �شك  التوا�شل والحتكاك مع 
�شبكات التوا�شل الجتماعي جنحت يف تعزيز التقارب 
اأو  عناء  دون  الفرتا�شي  املجتمعي  الدمج  وحتقيق 

م�شقة لذوي الإعاقة«.
اآفاق جديدة

عنوان  حتــت  جــاء  ــذي  ال للملتقى  الأولـــى  اجلل�شة  يف 
ذوي  مــع  الجتماعي  التوا�شل  و�ــشــائــل  )ا�ــشــتــخــدام 
 ، القحطاين  فهد  الدكتور  اجلل�شة  تراأ�س  الإعــاقــة( 
الزهراين  عبدالرحمن  الدكتور  الأول  املحا�شر  وكان 
يف  الرتبية  بكلية  امل�شاعد  التعليم  يف  التقنيات  اأ�شتاذ 
جامعة جدة، و�شارك بورقة عمل حملت عنوان )اآفاق 
ذوي  رعاية  اأن  وذكــر  الإعــاقــة(،  ذوي  لدعم  جديدة 
الأنظمة  كل  كفلته  م�شروع  حق  اخلا�شة  الحتياجات 
والأعراف الدولية، بدءًا من الرعاية ال�شحية، و�شوًل 
اإلى عمليات التعليم والتعلم والتطوير الذاتي اأو املهن، 
الثورة  فر�شتها  التي  امللحة  الق�شايا  من  اأن  مو�شحًا 
و�شائل  من  ال�شتفادة  كيفية  العامل  حول  املعلوماتية 
اأو   Facebook كالفي�شبوك  الجتماعي  التوا�شل 
تويرت twitter اأو اأدوات م�شاركة الفيديو كاليوتيوب 
الحتياجات  ذوي  ورعاية  دعم  يف   YouTube
الذين  اأو  التعلم  �شعوبات  وذوي  ال�شم  من  اخلا�شة 

يعانون من اأحد اأطياف التوحد.
ــور الـــزهـــراين اإلــــى اأن هـــذه الــورقــة  ــدكــت ـــار ال واأ�ـــش
الناجحة  العاملية  والتجارب  اجلهود  بع�س  ت�شتعر�س 
يف دعم ورعاية ذوي الحتياجات اخلا�شة عن طريق 
ومن  الجتماعي،  التوا�شل  و�شائل  وتفعيل  ا�شتخدام 
التجارب  املثال-  �شبيل  الناجحة -على  التجارب  هذه 
التي  والأ�شرتالية  والربيطانية  والكندية  الأمريكية 
�شعت يف جمملها اإلى دعم ذوي الحتياجات اخلا�شة 
قدر  الأ�ــشــحــاء  مــع  وم�شاواتهم  متطلباتهم  وتــوفــري 
الإمكان. وخل�ص ذلك يف عدة نقاط، اأهمها اأن الثورة 
الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  وخ�شو�شًا  املعلوماتية، 
مفرَّ  ل  واقعًا  اأ�شبحت  اخلا�شة،  الحتياجات  لــذوي 
التوا�شل  و�ــشــائــل  وتفعيل  ا�ــشــتــخــدام  ويــجــب  مــنــه، 
الجتماعي مع ذوي الحتياجات اخلا�شة ب�شكل فاعل 
امل�شاواة  مبداأ  وتعزيز  جمتمعيًا،  لدجمهم  ومنظم؛ 
توفري  العمل على  املجتمع، كما يجب  اأفــراد  مع جميع 

مع  للتوا�شل  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  متطلبات  كل 
املجتمع عن طريق و�شائل التوا�شل الجتماعي، 

حممد  فوزية  الدكتورة  �شاركت  الثانية  اجلل�شة  ويف 
ــوزارة  ب للبنات  اخلا�شة  الرتبية  عــام  مدير  اأخ�شر 
جمعية  اإدارة  جمل�س  وع�شو  �شابقًا،  والتعليم  الرتبية 
املــعــوقــني ورئــيــ�ــشــة جلــنــة الأ�ـــشـــرة العامة  الأطـــفـــال 
باجلمعية واملدرب املعتمد باملجل�س الثقايف الربيطاين، 
ــتــخــدام طـــرق الــتــوا�ــشــل  بــورقــة عــمــل بــعــنــوان )ا�ــش
الجتماعي يف تعليم الأ�شخا�س ذوي الإعاقة(، وفيها 
الركيزة  كــونــرادز  رانــدي  ع  و�شَ اأن  »منذ  اأنــه  ذكــرت 
اأول  �س  اأ�شَّ عندما  الجتماعي  التوا�شل  ملواقع  الأولــى 
ل مع اأ�شدقائه وزمائه يف الدرا�شة، وقد  موقع للتوا�شُ
اأ�شبحت   classmates.com ا�شم   عليه  اأطلق 
 ،twitter هذه املواقع منت�شرة ومتعددة مثل: توتري
 ،Skybe �شكايبي   ،Facebook في�شبوك 
بلوقنج   ،Linkedin لنكدن   ،Youtbe يوتيوب 
Blogging وغريها من مواقع التوا�شل الجتماعي 
امل�شهورة وال�شائعة لدى الكثري من النا�س. ونظرًا اإلى 
مع  العاملي  املجتمع  �شهدها  التي  الكبرية  التغريات 
برامج  فــاإن  الت�شالت؛  وثــورة  املعلومات  هذه  دخــول 
املوؤ�ش�شات التعليمية بحاجة اإلى اإعادة النظر والتطوير 
لتواكب هذه التغريات من اأجل العي�س يف هذا الكوكب 
هذه  الأخرية  الآونة  يف  الرتبويون  مل�س  ولقد  الأر�شي. 
لإعــادة  وهناك  هنا  من  ال�شرخات  وتعالت  الأهمية 
النظر يف حمتوى العملية الرتبوية واأهدافها وو�شائلها 
بالتقنية،  املت�شلة  املعرفة  اكت�شاب  للطالب  ُيتيح  مبا 
يف  النظر  اإعــادة  ب�شرورة  الــدول  من  الكثري  واقتنعت 
ع�شر  مع  ليتوافق  وتكييفه  برمته،  التعليمي  النظام 
املــعــلــومــات، وذلـــك يف �ــشــوء عــدة اعــتــبــارات، منها: 
علوم  مكت�شبات  التعليمي  النظام  ي�شتغل  اأن  �شرورة 
التي  الواقية  احلماية  وو�شع  املعلومات،  وتكنولوجيا 

ال�شلبي  الأثــر  �شد  تقدميها  التعليم  نظام  على  يتعني 
مع   الب�شري،  الكائن  على  املعلوماتية  لتكنولوجيا 
ذوي  خلدمة  وتطويعها  ال�شبكات  هذه  من  ال�شتفادة 

الإعاقة«.
التوا�شل  �شبكات  اأخــ�ــشــر  فــوزيــة  الــدكــتــور  وعــرفــت 
ال�شبكات  مــن  منظومة  ــهــا  »اإن بقولها:  الجــتــمــاعــي 
موقع  باإن�شاء  فيها  للم�شرتك  ت�شمح  التي  الإلكرتونّية 
خا�س به ثم ربطه من خال نظام اجتماعي اإلكرتوين 
مع اأع�شاء اآخرين لديهم نف�س الهتمامات والهوايات 
وت�شنف  الثانوية.  اأو  اجلامعة  اأ�شدقاء  مع  جمعه  اأو 
)ويب  للويب  الثاين  اجليل  مواقع  �شمن  املواقع  هذه 
2.0(، و�شميت اجتماعية؛ لأنها اأتت من مفهوم »بناء 
جمتمعات«؛ فبهذه الطريقة ي�شتطيع امل�شتخدم التعرف 
ت�شفح  يف  م�شرتكة  اهتمامات  لديهم  اأ�شخا�س  على 
الإنرتنت، والتعرف على املزيد من املواقع يف املجالت 
التي تهمه، واأخريًا م�شاركة هذه املواقع مع اأ�شدقائه. 
املجتمع  �شهدها  التي  الكبرية  التغريات  اإلــى  ونــظــرًا 
الجتماعي  التوا�شل  �شبكات  اأحدثتها  والتي  العاملي 
اأويل  كعن�شر  ال�شبكات  هذه  ا�شتخدام  بــداأ  احلديثة 
ثم  الت�شعينيات  بداية  يف  التجارية  لاأعمال  واأ�شا�شي 
اأ�شبحت م�شدرًا من م�شادر احل�شول على املعلومات 

يف وقت قيا�شي«.
اإن  اأخ�شر  فوزية  الدكتورة  قالت  كلمتها  ختام  ويف 
-مع  لدينا  »ملــاذا  هو:  هنا  نف�شه  يطرح  الذي  ال�شوؤال 
بــذوي  الهتمامات  يف  حمــدوديــة  ال�شديد-  الأ�ــشــف 
الإعاقة وتي�شري متابعاتهم يف مواكبة كل امل�شتجدات، 
على  احلر�س  كل  حري�شة  العاملية  املواقع  اأن  حني  يف 
يتعلق  ما  يف  والتطورات  امل�شتجدات  كل  اإلــى  التطرق 
بهذه ال�شريحة؟ فكم من كفيف اأب�شر العامل اخلارجي 
من خال هذه الو�شائل الجتماعية لتكون نافذته التي 
ا�شتطاع  اأ�شم  من  وكم  به؟  املحيط  الف�شاء  بها  يرى 
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التوا�شل الكامل مع املجتمع دون اأي �شعوبة اأو اعتماد 
على مرتجم اإ�شارة؟ وكم من معوق حركيًا جاب العامل 
كر�شيه  على  وهو  املعمورة  اأنحاء  يف  وجتول  افرتا�شيًا 
الجتماعي  التوا�شل  �شبكات  اأن  �شك  فــا  عــربهــا؟ 
املجتمعي،  الدمج  وحتقيق  التقارب  تعزيز  يف  جنحت 
وتــاأهــيــل ذوي  ــدريــب  بــه يف تعليم وت نــنــادي  وهــو مــا 

الإعاقة، فاأين نحن الآن؟!«.
و�صائل التوا�صل

الدكتور  اجلل�شة  هــذه  يف  الــثــالــث  املــتــحــدث  وتــنــاول 
بكلية  امل�شاعد  الأ�ــشــتــاذ  عبدالفتاح  توفيق  حممد 
�شعود  بن  حممد  الإمــام  بجامعة  والت�شال  الإعــام 
لاأ�شخا�س  الجتماعي  الت�شال  )و�شائل  الإ�شامية 
اأ�شباب احلاجة  اأبــرز  »اإن من  وقــال:  الإعــاقــة(،  ذوي 
اإلى و�شائل التوا�شل الجتماعي النمو املتزايد لو�شائل 
و�شائل  اجتـــاه  والــتــحــول يف  الجــتــمــاعــي،  الــتــوا�ــشــل 
املحمولة،  الهواتف  اأجهزة  يف  الجتماعي  التوا�شل 
وظهور خيارات جديدة يف اإمكانية الو�شول اإلى مواقع 
ــادة  وزي  Accessibility الجتماعي  التوا�شل 
العتماد على و�شائل التوا�شل الجتماعي يف الت�شال 
روؤيــة  نحو  الدولية  والتحولت  اليومية،  املهام  واأداء 
و�شائل التوا�شل الجتماعي باعتبارها اأداة دميقراطية 
اأن  اإلى  الجتماعي«، م�شريا  الندماج  تدعم  قوة  ذات 
طريقة  لأف�شل  الو�شول  اإلــى  تهدف  البحثية  الورقة 
التوا�شل  ملواقع  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�س  ل�شتخدام 
امل�شتخدمني  م�شاعدة  »تت�شمن  اإنها  اإذ  الجتماعي؛ 
اأي  ومعرفة  الإنــرتنــت،  عرب  بامل�شاركة  الإعــاقــة  ذوي 
الو�شول  ميكن  الــتــي  الجــتــمــاعــي  الــتــوا�ــشــل  و�ــشــائــل 
مهام  اأداء  يف  الإعاقة  ذوي  امل�شتخدمني  ودعم  اإليها، 
الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  ا�شتخدام  ودعم  معينة، 
مع  املحمولة،  والهواتف  احلديثة  التكنولوجيات  مع 
التوا�شل  مواقع  تطبيقات  لجتاهات  م�شتقبلية  نظرة 

الجتماعي واإمكاناتها للم�شتخدمني ذوي الإعاقة«.
stc دور

وحول دور �شركة الت�شالت ال�شعودية يف خدمة ذوي 
الحتياجات اخلا�شة عرب ال�شبكات الجتماعية حتدث 
التوا�شل  �شبكات  ق�شم  رئي�س  القزلن  نايف  الأ�شتاذ 
»اإن  وقال:  ال�شعودية،  الت�شالت  ب�شركة  الجتماعي 
تقدمي  اإلى  ت�شعى  وطنية  كموؤ�ش�شة  الت�شالت  �شركة 
ذوي  فئة  تخ�س  ولكنها  لعمائها،  اخلدمات  اأف�شل 
م�شتوى  على  خا�شة  مبعاملة  اخلا�شة  الحتياجات 
اخلدمات املقدمة لهم، �شواء كانت جمانية اأو خمف�شة 
وهناك  الــعــام.  مــدار  وعلى  با�شتمرار،   %50 بن�شبة 
عامة  ب�شفة  املجتمع  اأفراد  بتوعية  خا�س  اآخر  جانب 

بحقوق واحتياجات هذه الفئات املميزة يف املجتمع«.
تتبناهما  جانبني  ــى  اإل قــزلن  نايف  الأ�ــشــتــاذ  وي�شري 
اجلانب  »اأوًل  الإطــار:  هذا  يف  ال�شعودية  الت�شالت 
الت�شالت  �شركة  بحر�س  اخلــا�ــس  وهــو  الــتــوعــوي، 
ال�شعودية على امل�شاركة يف املنا�شبات العامة واخلا�شة 
اإ�شافة  ذلك،  وغري  لاإعاقة  العاملي  كاليوم  باملعوقني 
نقد  مثل  اجلــانــب  هــذا  يف  الرقمية  م�شاركاتنا  اإلــى 

املمار�شات ال�شلبية وخافها. كما اأن هناك توعية ذوي 
الحتياجات باخلدمات اخلا�شة املقدمة لهم من �شركة 

الت�شالت ال�شعودية مثل مكاملات الفيديو وخافها.
�شركة  �ــشــعــي  ويــتــ�ــشــمــن  الــتــقــنــي،  ــب  ــًا اجلــان ــي ــان وث
الفئة  هذه  خدمة  نحو  الــدوؤوب  ال�شعودية  الت�شالت 
اأمورها التقنية فيما له عاقة بالتقنية، ومن  وت�شهيل 
من  الب�شر  فاقدو  ليتمكن  تطبيقها  تطوير  ذلك  اأبرز 

ا�شتخدامه بكل �شهولة«.
حتديات الو�صائل

ويف اجلل�شة الثانية التي تراأ�شها الدكتور نايف الزارع 
ذوي  تواجه  التي  )التحديات  عنوان  حتت  وجــاءت   ،
مع  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  ا�شتخدام  يف  الإعاقة 
النوري  �شلطان بن خلف  الدكتور  الإعاقة(، قال  ذوي 
بجمعية  التدريب  برامج  وم�شرف  الجتماعي  الباحث 
التنمية الأ�شرية بالقريات، يف ورقة بعنوان )ا�شتثمار 
الإعاقة(:  ذوي  تعليم  يف  التوا�شل  و�شبكات  تطبيقات 

اليوم  التوا�شل الجتماعي ت�شكل  »اإن �شبكات وو�شائل 
اأهمية كبرية يف حياة الأفراد وال�شعوب؛ اإذ يق�شون من 
خالها �شاعات يف التوا�شل عرب جمتمعات افرتا�شية 
وعليه  ال�شخ�شية؛  والفائدة  املتابعة  م�شتوى  على  اأو 
وال�شبكات  الو�شائل  اإلى هذه  اللتفات  ال�شروري  فمن 
ــكــار والــتــ�ــشــورات واملــقــرتحــات  مــن خــال و�ــشــع الأف
لا�شتفادة منها، خ�شو�شًا يف جانب فئة مهمة حتتاج 

منا اإلى الكثري والكثري، وهم ذوو الإعاقة« .
العمل  ورقــة  »اإن  الــنــوري:  �شلطان  الدكتور  واأ�ــشــاف 
من  ال�شتفادة  واآلية  كيفية  على  التعرف  اإلــى  تهدف 
و�شائل التوا�شل الجتماعي وتوظيفها يف تنمية الوعي 
خال  من  الإعاقة  لذوي  واملهارات  القدرات  وتطوير 
خال  من  لهم  املتاحة  ال�شتخدامات  على  التعرف 
على  والتعرف  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  متابعة 
تنمية  يف  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  توظيف  اأهمية 
وتطوير القدرات واملعارف واملهارات التي يحتاج اإليها 

أبعاد استفادة األفراد ذوي 
اإلعاقة من وسائل التواصل 
االجتماعي في مجال سوق 

العمل و الشراء والبيع

أبرز أسباب الحاجة إلى 
وسائل التواصل االجتماعي 

النمو المتزايد لوسائل 
التواصل االجتماعي

إن شركة االتصاالت تسعى 
لتقديم أفضل الخدمات 

لعمالئها، خاصة فئة ذوي 
االحتياجات الخاصة

52-29 Multaqa .indd   54 5/25/15   8:30 PM



55 85
�شعبان 1436 هـ ـ مايو 2015م

و�شائل  توظيف  اأهمية  على  والتعرف  الإعــاقــة،  ذوو 
ُتعنى  جــوانــب  عــدة  خــال  مــن  الجتماعي  التوا�شل 
الذاتي  الوعي  :تنمية  خال  من  الإعاقة  ذوي  بتنمية 
الذات  وتطوير  واملهني  والثقايف  العلمي  امل�شتوى  على 
والدورات من خال الربامج التدريبية، وكذلك تنمية 
والعاجي،  الــوقــائــي  امل�شتوى  على  ال�شحي  الــوعــي 
وتنمية الوعي الجتماعي من خال احلقوق والواجبات 
وتنمية  والفرتا�شي،  احلقيقي  املجتمع  م�شتوى  على 
داخل  الأ�شرية  احلياة  م�شتوى  على  الأ�ــشــري  الوعي 
الأ�شرة النواة؛ ومن ثم ال�شتفادة منها يف بناء احلياة 

الزوجية«.
منظور اإ�صالمي

يف  الدخيل  حممد  فــواز  الأ�شتاذ  املــدرب  وا�شتعر�س 
ورقة العمل التي قدمها بعنوان )اأبعاد توظيف و�شائل 
التوا�شل الجتماعي يف خدمة ذوي الإعاقة والتحديات 
التي تواجههم( مفهوم التوا�شل الجتماعي من منظور 
مو�شحًا  الجتماعي،  التوا�شل  وتعريفات  اإ�شامي، 
التجارب  تناول  كما  والتوا�شل.  الت�شال  بني  الفرق 
الدولية يف التوا�شل الجتماعي واأنواعه وو�شائله، كما 
و�شائل  من  الإعاقة  ذوي  الأفــراد  ا�شتفادة  اأبعاد  حدد 
حيث  من  العمل  �شوق  جمال  يف  الجتماعي  التوا�شل 
وبناء  ال�شلعة،  و�شهولة عر�س   ، والبيع  ال�شراء  �شهولة 
وكذلك  التوا�شل،  وتوفيق  للتجارة  اإلكرتونية  �شركات 
حتديد اأبعاد ا�شتفادة الأفراد ذوي الإعاقة من و�شائل 
بحقوقهم،  التوعية  جمــال  يف  الجتماعي  التوا�شل 
ــة والجــتــمــاعــيــة، وقــدراتــهــم  ــفــردي واإجنـــازاتـــهـــم ال
الإعاقة  ذوي  وتطلعات  روؤيــة  ناق�س  ثم  واإمكاناتهم، 
من:  لكل  امل�شتقبلية  الجتماعي  التوا�شل  خلدمات 

الإعاقة الب�شرية، وال�شمعية، واحلركية.
اإدارة العالقات

فاتة  القا�شم  اأبــو  جربيل  فردو�س  الأ�شتاذة  وقالت 
وباحثة  التعليم  بــوزارة  التعلم  �شعوبات  اإدارة  مديرة 
املاج�شتري يف الت�شال بالعاقات العامة والإعام يف 
وتوظيف  العامة  العاقات  )اإدارة  بعنوان  حما�شرة 
الإعاقة(:  ذوي  خلدمة  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل 
»اإن التغريات والتحولت الكبرية يف العملية الت�شالية 
يف  توؤثر  فهي  املجتمع؛  وحياة  ثقافة  من  جــزءًا  باتت 
التنظيم الت�شايل مع اجلماهري املختلفة للموؤ�ش�شات؛ 
فالت�شال عملية حتدث بني مر�شل وم�شتقبل، وبينهما 
ر�شالة تقدم عرب و�شيلة ما. وكلما كانت هذه الو�شيلة 
حمققة لهدف الطرفني فهي ناجحة؛ فالتاريخ تر�شمه 
و�شائل  على  تــطــراأ  الــتــي  الــتــطــورات  معامله  وحتـــدد 
ماكلوهان  الت�شال  عاملا  يف�شره  ما  وهــذا  الت�شال، 

وهارولدل�شويل«. 
الذي  »الع�شر  اأن  فاتة  فردو�س  الأ�شتاذة  وت�شيف 
الت�شالت  اأي ع�شر  الإلكرتوين؛  الع�شر  هو   نعي�شه 
جوجل  البحث  فمحرك  الرقمية؛  العامة  والعاقات 
�شهريًا،  بحث  عملية  مليار   11 من  اأكــرث  مع  يتعامل 
والذكية  املحمولة  للهواتف  م�شتخدم  مليارات  وخم�شة 
تكثيف  اإلى  الإعاقة  موؤ�ش�شات  يدعو  وهذا  العامل،  يف 

خال  مــن  الجتماعي  التوا�شل  بو�شائل  اهتمامها 
رئي�شيًا  ات�شاليًا  ن�شاطًا  كونها  العامة؛  العاقات 
جهود  باإي�شال  الجتماعي  التوا�شل  طريق  عن  يقوم 
الجتاه  لتنمية  الإعاقة  ذوي  نحو  والدولة  املوؤ�ش�شات 
بني  التفاهم  ولــيــحــدث  نــحــوهــم،  ال�شليم  الإيــجــابــي 
واإيجابية؛  باإقامة عاقة تفاعلية  املوؤ�ش�شة واجلماهري 
لتلبية  الذهنية  وال�شور  القناعات  تغيري  وبالتايل 

احتياجات ذوي الإعاقة«. 
ــاذة فــردو�ــس يف ورقــتــهــا عــن �ــشــوؤال:  ــت ــش وجتــيــب الأ�
موؤ�ش�شات  يف  العامة  العاقات  اإدارة  ت�شتفيد  »كيف 
جمال  يف  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  مــن  الإعــاقــة 
وقدراتهم  واإجنازاتهم  الإعاقة،  ذوي  بحقوق  التوعية 
التوا�شل  و�شائل  اأهمية  م�شتعر�شة  واإمكاناتهم؟«،  
التطبيقات  واأبــــرز  ــة  ــاق الإع ملوؤ�ش�شات  الجــتــمــاعــي 

امل�شتخدمة يف العاقات العامة.
ا�صتثمار اليوتيوب

ه�شام  الــدكــتــور  تراأ�شها  الــتــي  الثالثة  اجلل�شة  ويف 

ــدول يف  احلــيــدري ، وجــاءت حتت عنوان )جتــارب ال
ا�شتخدام ذوي الإعاقة لو�شائل التوا�شل الجتماعي( 
ورقة  حــول  حما�شرة  املطريي   اأمــل  الأ�شتاذة  األقت 
تطبيقات  )ا�شتثمار  عنوان  حتت  جــاءت  التي  العمل 
اخلا�شة  القدرات  ذوي  تعليم  يف  التوا�شل  و�شبكات 
»عندما  اإنه  وقالت  منوذجًا(،  و�شاندكاود  اليوتيوب 
اأعطاهم  قدراتهم  من  بفقد جزء  اإخوتنا  بع�س  ابتلي 
اهلل قــــدرات خــا�ــشــة اأبـــدعـــوا مــن خــالــهــا ومتــيــزوا 
ت�شميتهم  اأحــب  لذلك  املعيق؛  الفقد  حاجز  وك�شروا 
لهم من حق معي�شي با  وملا  القدرات اخلا�شة،  ذوي 
ا�شتنقا�س يف ال�شحة والتعليم وامل�شاركة؛ فقد ركزت 
�شبكات  م�شتثمرة  التعليم  يف  حقهم  على  العمل  ورقة 
ورقتها  اأن  مــوؤكــدة  ذلـــك«،  يف  الجتماعي  التوا�شل 
القدرات  ذوي  تعليم  تربط  توليفة  تقدمي  اإلى  »تهدف 
اخلا�شة ب�شبكات التوا�شل الجتماعي م�شتثمرة كافة 
اإمكانات هذه ال�شبكات �شمن م�شفوفة حتدد مميزات 
واأدوات كل �شبكة؛ لنخرج بتو�شيات نوعية تقدم لذوي 

تعتبر وسائل التواصل 
االجتماعي من 

الضرورات الملحة لجميع 
أفراد المجتمع

تطوير نموذج للشبكات 
االجتماعية للصم يمكن 

االعتماد عليه في تنمية 
التفكير االبتكاري لديهم

أصبحت واقعًا ال مفّرَ منه، 
ويجب استخدام وتفعيل 

وسائل التواصل االجتماعي 
مع ذوي االحتياجات الخاصة
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يف  م�شرق  م�شتقبل  بناء  يف  لبنة  لتكون  الخت�شا�س؛ 
تعليم اأبنائنا ذوي القدرات اخلا�شة«.

التفكري البتكاري
قدم كل من الدكتور وليد �شامل حممد احللفاوي اأ�شتاذ 
العليا  الدرا�شات  بربنامج  امل�شارك  التعليم  تقنيات 
مروة  والدكتورة  عبدالعزيز  امللك  جامعة  يف  الرتبوية 
زكي توفيق زكي اأ�شتاذ تقنيات التعليم امل�شارك بكلية 
)منــوذج  بعنوان  عمل  ورقــة  جــدة  جامعة  يف  الرتبية 
مقرتح لتوظيف ال�شبكات الجتماعية يف تنمية التفكري 
الثانوية(،  باملرحلة  ال�شم  التاميذ  لدى  البتكاري 
منــوذج  »تــطــويــر  نــحــو  يتجه  بحثهما  اأن  مو�شحني 
يف  عليه  العتماد  ميكن  لل�شم  الجتماعية  لل�شبكات 
تنمية التفكري البتكاري لديهم؛ وركزت م�شكلة البحث 
على و�شع منوذج مقرتح لتوظيف ال�شبكات الجتماعية 
ال�شم،  التاميذ  لــدى  البتكاري  التفكري  تنمية  يف 
لل�شم  الجتماعية  لل�شبكات  مقرتح  ت�شور  وتقدمي 
التفكري  تنمية  ال�شم يف  معلمو  منه  ي�شتفيد  اأن  ميكن 

البتكاري لدى متعلميهم«.
اأثر الفي�صبوك

الدرا�شي  التح�شيل  تنمية  يف  الفي�شبوك  )دور  وحول 
وبقاء اأثر التعلم لدى تلميذات �شعوبات التعلم مبدينة 
اأ�شتاذ  حممد  مهدي  اإميـــان  الــدكــتــورة  قالت  ينبع( 
العليا  الدرا�شات  برنامج  يف  امل�شاعد  التعليم  تقنيات 
تقنيات  ومدر�س  عبدالعزيز،  امللك  بجامعة  الرتبوية 
مب�شر:  �شويف  بني  جامعة  يف  الرتبية  بكلية  التعليم 
ا�شتخدام  اأثر  التعرف علي  اإلى  الدرا�شة  »تهدف هذه 
يف  الجتماعي  التوا�شل  �شبكات  كاإحدى  الفي�شبوك 
لدى  التعلم  اأثـــر  وبــقــاء  الــدرا�ــشــي  التح�شيل  تنمية 
يف  املتو�شط  الأول  بال�شف  التعلم  �شعوبات  طالبات 
مت  طالبة   28 يف  الدرا�شة  عينة  ومتثلت  ينبع.  مدينة 
تق�شيمهن بالت�شاوي اإلى جمموعتني جتريبية و�شابطة، 
ومت تطبيق اأداة الدرا�شة عليهما، قبليًا وبعديًا؛ للتعرف 
التح�شيل  تنمية  يف  الفي�شبوك  ا�شتخدام  ــر  اأث علي 
ا�شتخدام  اأثر  الدرا�شة عن  نتائج  واأ�شفرت  الدرا�شي، 
اأثر  وبقاء  الدرا�شي  التح�شيل  تنمية  يف  الفي�شبوك 
الأول  بال�شف  التعلم  �شعوبات  طالبات  لدى  التعلم 
يف  تو�شيات  بعدة  واأو�ــشــت  ينبع«،  مبدينة  املتو�شط 
من  »كــان  نتائج  من  الدرا�شة  عنه  اأ�شفرت  ما  �شوء 
توعية  باإجراء  الإعام  و�شائل  اهتمام  �شرورة  اأهمها 
لكل قطاعات املجتمع، وعلى راأ�شها القطاع التعليمي، 
ب�شرورة ا�شتثمار اإمكانات �شبكات التوا�شل الجتماعي 
يف تنمية املجتمع وتذليل عقبات التوا�شل الإلكرتونى«.

التحديات واحللول
ويف اجلل�شة الرابعة والأخرية التي تراأ�شها الدكتور بدر 
توظيف  اأبعاد  )ا�شتعرا�س  حمورها  وكــان   ، ال�شالح 
الإعاقة  ذوي  خدمة  يف  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل 
والتحديات التي تواجههم( حتدثت يف البداية الدكتورة 
املعلومات  تقنية  ق�شم  من  اخلليفة  �شليمان  بنت  هند 
بكلية علوم احلا�شب واملعلومات يف جامعة امللك �شعود، 
حول ورقة العمل )التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة 

الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  ا�شتخدام  واجهات  مع 
»لأن  بالقول:  ا�شتهلتها  املقرتحة(  التقنية  واحللول 
والتفاعل  التوا�شل  –كغريهم-  الإعاقة  ذوي  حق  من 
مع َمن حولهم؛ فقد ظهرت التقنية لتفتح اأبوابًا كانت 
ومهاراتهم  قدراتهم  لتنمية  وذلك  اأمامهم،  مو�شدة 

العلمية والعملية. 
ومع انت�شار و�شائل التوا�شل الجتماعي اأ�شبح باإمكان 
بناء  يف  الو�شائل  هــذه  مــن  ال�شتفادة  الإعــاقــة  ذوي 
اأقرانهم  مع  وتبادلها  ت�شاركها  اأو  والأفكار  املعلومات 
والعامل من حولهم، اإل اأن ثمة م�شكلة توؤرق م�شتخدمي 
تتعلق  الإعاقة  ذوي  من  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل 
الو�شائل  هــذه  مثل  واجــهــة  ا�شتخدام  �شهولة  مبــدى 
بواجهة  هنا  ونق�شد  منها.  الق�شوى  لا�شتفادة 
والعنا�شر  والر�شوم  الأيقونات  جمموعة  ال�شتخدام 

التفاعلية التي متكن امل�شتخدم من التفاعل مع تطبيق 
اأو موقع ما«.

جل�شاته  اآخــر  امللتقى  واختتم  امللحة.  الــ�ــشــروريــات 
هو�شاوي  بكر  حممد  بــن  علي  للدكتور  عمل  بــورقــة 
امل�شاعد بق�شم الرتبية اخلا�شة ورئي�س ق�شم  الأ�شتاذ 
بعنوان  وجـــاءت  اخلـــرج،  بجامعة  اخلا�شة  الرتبية 
التوا�شل  لو�شائل  الإعاقة  ذوي  ا�شتخدام  )معيقات 
الجتماعي(، وقال: »تعترب و�شائل التوا�شل الجتماعي 
وقتنا  يف  املجتمع  اأفراد  جلميع  امللحة  ال�شرورات  من 
التي  الأمــور  من  الو�شائل  تلك  اأ�شبحت  اإذ  الراهن؛ 
ي�شتفيد منها كل فرد يف املجتمع، ول ي�شتغني عنها يف 
كل الأحوال. كما اأنها ت�شهل على ذوي الإعاقة كثريًا من 
اأمورهم احلياتية، خ�شو�شًا ملن يواجهون م�شكات اأو 

�شعوبات يف احلركة اأو التنقل«.

STC   ترعى الملتقى حصريا

وخدمة  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  ملتقى   « برعاية   )STC( الت�شالت  ال�شعودية  ال�شركة  بادرت 
الأفراد ذوي الإعاقة » رعاية ح�شرية، وقد �شارك مدير اإدارة امل�شوؤولية الجتماعية بال�شركة الأ�شتاذ 
مبارك البقمي، حيث األقى كلمة يف حفل افتتاح امللتقى اأعرب فيها عن �شكره وتقديره للجمعية لإتاحة 

الفر�شة للم�شاركة يف رعاية هذا احلدث العلمي.
وقال البقمي ان امللتقى يناق�س ق�شية هامة اأ�شبحت حترك العامل، وتر�شم لغة التوا�شل اجلديدة بني 
النا�س بع�شهم البع�س وبني العماء و�شركاتهم. م�شريا الى اأهمية هذه الثورة املعلوماتية التي جعلت 

تطبيقا ب�شيطا على متاجر التطبيقات لأجهزة التوا�شل الذكية.
امللتقى الأول من نوعه الذي يركز  امللتقى نظرا لكونه  STC لهذا  اأهمية رعاية  البقمي: وتاأتي  وقال 
املحلية  التجارب  بع�س  تناول  مع  الإعاقة  ذوي  حياة  لتي�شري  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  تطويع  على 
والعربية والعاملية املميزة يف هذا املجال، حيث تعد و�شائل التوا�شل الجتماعي من الروافد الأ�شا�شية 
الداعمة ملنظومة التعليم والتاأهيل والتدريب املتكاملة يف املجتمعات الع�شرية، وذلك تلبية لاحتياجات 

امل�شتقبلية ودفع عجلة التنمية ال�شاملة نحو جمتمع املعرفة.
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حوار   

يتميز الكثريون من رجال الأعمال ال�سعوديني بتبني مبادرات متميزة يف دعم اجلمعيات 
اخلريية؛ انطالقاً من التزامهم الديني وواجبهم الوطني والإن�ساين. و ي�سرت�سد العديد منهم 
بتوجيهات خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز يف رعايته ـ يحفظه اهلل ـ 
للعمل اخلريي واجلمعيات اخلريية، ولكل فئات املعوقني والأيتام وغريهم .. �سيفنا يف 
هذا احلوار ال�سيخ عبدالعزيز اأحمد بغلف رجل الأعمال املعروف و�ساحب املبادرات املتميزة 

جتاه جمعية الأطفال املعوقني ومركز امللك �سلمان لأبحاث الإعاقة..

حوار: عبد اهلل عون
ت�صوير: اأمين الغامدي
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رجل األعمال عبدالعزيز بغلف في حوار مع مجلة                      :

الملك سلمان قدوتنا
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•  جمموعة ابن بغلف اأحد ال�صركاء البارزين 	
مب�صاندته��ا  املعوق��ن،  الأطف��ال  جلمعي��ة 
املتميزة لربام��ج وخدمات اجلمعية. فماذا 

ت�صكل اجلمعية من اأهمية يف هذا الإطار؟
= احلقيقة اأن هذه اجلمعية املباركة لها اأهمية خا�شة 
بالن�شبـــة اإيلَّ �شخ�شيًا، وللإخوة الكـــرام يف جمموعة 
بغلف القاب�شة؛ ذلك اأن اهتمام هذه اجلمعية املباركة 
بفئـــة مهمـــة من اأبنـــاء هذا الوطـــن كانـــت يف ال�شابق 
مهم�شـــة اإلى حد بعيد، اإلـــى اأن مت اإن�شاء هذه اجلمعية 
املباركـــة. وقد مل�شـــت �شخ�شيـــًا الهتمـــام والإ�شراف 
واملتابعـــة امل�شتمرة وال�شفافية مـــن قبل �شيدي �شاحب 
ال�شمو امللكي الأمري �شلطان بن �شلمان -يحفظه اهلل–
، علـــى كل �شغرية وكبرية، وحر�شه على النهو�ض بهذه 
اجلمعية اإلى اأعلى املراتب خدمًة للدين والوطن ممثًل 
يف هذه الفئة الغالية. كما اأن الواجب الديني والوطني 

يحتم علينا م�شاندة هذه اجلمعية بكل ما ن�شتطيع.
•  ي�صرت�ص��د القط��اع اخلا���ص بال��دور القائد 	

واأن  اخل��ري،  العم��ل  جم��ال  يف  للدول��ة 
م�ص��اركات ه��ذا القط��اع لي�ص��ت اإل امتدادًا 

لدور الدولة.. فماذا تقول يف ذلك؟
= ل �شك اأن الدولـــة -يحفظها اهلل- قائدة ورائدة يف 
العمـــل اخلـــريي، ول اأدل على ذلك مـــن انت�شار الكثري 
مـــن اجلمعيـــات اخلرييـــة والتعاونية يف ربـــوع الوطن 
الغايل. كما اأنها تدعـــم تلك اجلمعيات املباركة ب�شكل 
عـــام. وما يقوم بـــه القطاع اخلا�ض ما هـــو اإل حماولة 
للقتداء بجهود الدولة املباركة. وقد ت�شرفت يف اإحدى 
الزيـــارات ل�شيـــدي خادم احلرمـــن ال�شريفـــن امللك 
�شلمـــان بن عبدالعزيـــز -يحفظـــه اهلل- بتوجيه كرمي 
حثنـــي فيه واحلا�شرين على دعم اجلمعيات اخلريية، 
واأنهـــا �شمـــام اأمـــان لهذا البلـــد الكرمي. ومـــا حر�شه 
-يحفظـــه اهلل- على هذا التوجيه رغم م�شاغله وعظم 
م�شوؤولياتـــه اإل دللة وا�شحة علـــى حب العمل اخلريي 

والدعوة اإليه.
•  اأك��دت الدرا�ص��ات والتج��ارب اأن العالق��ة 	

بني زي��ادة معدالت التنمية ورواج الن�شاط 
ارتباط��ًا  مرتب��ط  دول��ة  يف  القت�ص��ادي 
وثيقًا بالعمل اخلري.. فاإلى اأي مدى ميكن 

تطبيق ذلك على اململكة؟
= ل ياأتـــي ديننا احلنيف اإل بخـــري، ول �شك يف �شحة 
ما ذكرت ب�شوؤالك، وهـــذا الأمر -وهلل احلمد- مطبق 
يف بلدنـــا الغايل منـــذ بداية الإ�شـــلم. انظر فقط اإلى 
�لن�ص���اط �القت�ص���ادي و�الزده���ار �ل���ذي يع���م �أرجاء 
البلد، وخـــذ رم�شان مثًل، وال�شبـــب قيام الكثري من 
الأغنيـــاء بتوزيع زكواتهـــم على الفقـــراء واملحتاجن؛ 

مما ينعك�ض بدوره على القت�شاد الكلي للبلد.
•  كي��ف ت��رى اأهمية امت��داد مظل��ة خدمات 	

اجلمعي��ة لت�شمل الكثري من املناطق باإن�شاء 
الكث��ري م��ن املراك��ز؛ �شعي��ًا لتوف��ري رعاي��ة 

�صاملة لالأطفال املعوقن؟
= هذا احلقيقة اأمنية اأدعو اهلل اأن تتحقق، وهي حتتاج 
اإلـــى ت�شافر اجلهود من الدولـــة -يحفظها اهلل- ومن 
القطاع اخلا�ض، وهذا بدوره �شيوفر الكثري من املعاناة 
وبعـــد امل�شافة وم�شقة ال�شفـــر للمحتاجن اإلى خدمات 
هـــذه اجلمعيـــات. كمـــا اأنـــه �شي�شاهـــم ب�شـــكل مبا�شر 
يف تطويـــر وحت�شـــن وتخفيـــف احلمل عـــن اجلمعيات 

القائمة حاليًا.
•  يقوم رج��ال الأعمال بدور بارز يف م�صاندة 	

الأعم��ال اخلرية.. فماذا تق��ول يف ذلك؟ 
ومب��اذا تدعو رجال الأعم��ال للم�صاركة يف 

هذا الإطار؟
= اأحمد اهلل -عز وجل- اأن جعلنا من امل�شلمن، وهذا 
الدين احلنيف الإ�شلم دين الو�شطية والرحمة والبذل 
والعطـــاء. ول �شك اأن كثريًا من رجال الأعمال يقومون 
بدور بارز يف خدمة ودعم الأعمال الإغاثية والإن�شانية 
واخلرييـــة من منطلـــق الواجب الدينـــي والجتماعي. 
واحلقيقـــة اأن كثريًا منهم لي�شـــوا يف حاجة اإلى دعوة، 
ولكن مـــن باب التذكـــري واحلث على اخلـــري اأذكرهم 
بقول نبي الرحمـــة -عليه اأف�شل ال�شـــلة وال�شلم-: 

»ما نق�ض مال من �شدقة«.
•  يف ظ��ل رعاي��ة الدول��ة لقط��اع الأعم��ال 	

اخلا���ص.. هل ت��رى اأن ه��ذا القط��اع يقوم 
بدوره الجتماعي؟

= الدولـــة -يحفظهـــا اهلل- حري�شـــة وداعمـــة لقطاع 
الأعمـــال اخلا�ـــض -كمـــا تف�شلـــت ب�شوؤالـــك-، واأرى 

برامج  في  واضح  تصور  هناك 
المسؤلية اإلجتماعية

الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة  مركز 
بشارة خير سنجني ثمارها قريبًا

اأن العمـــل اخلـــريي اجلـــزء الأهـــم يف منظومـــة العمل 
الجتماعـــي؛ ملا فيه من طاعة هلل -عـــز وجل- وابتغاء 
الأجـــر والثواب منـــه -�شبحانه وتعالـــى-، وملا فيه من 
خري عظيم و�شد كثـــري من اأبواب ال�شر التي قد حتدث 

ب�شبب الفقر واحلاجة.
• ثقاف��ة 	 �شع��ف  اأو  غي��اب  البع���ض  ينتق��د 

امل�صوؤولية الجتماعية لدى القطاع اخلا�ص 
ورج��ال الأعمال.. كيف ميك��ن تر�صيخ تلك 

الثقافة؟
= لـــو ا�شتثنينا -كمـــا ذكرت �شابقـــًا- العمل اخلريي، 
فاإنـــه -بل �شك- هناك ق�شـــور وا�شح وكبري يف جمال 
امل�شوؤوليـــة الجتماعيـــة، وميكـــن تر�شيخ هـــذه الثقافة 
بالتوعيـــة واحلـــث عليها وبيـــان الفائـــدة املرجوة منها 

والنفع العائد على �شاحب العمل واملجتمع.
• ما روؤيتكم ل��دور الدول��ة يف م�صاندة ق�صية 	

الإعاق��ة واملعوقن؟ وما جوان��ب الق�صور؟ 
وكيف ميكن تفاديها؟

= الدولـــة -حفظهـــا اهلل- منـــذ تاأ�شي�شهـــا ترعى، ول 
تـــزال، جميع اأبنـــاء املجتمع، �شواء كانـــوا من اأ�شحاب 
الإعاقـــة اأو غريهـــم. واإن كنـــا نتمنى وندعـــو حكومتنا 
الر�شيـــدة اإلى املزيـــد من الدعـــم، وخ�شو�شًا للمراكز 
املتخ�ش�شـــة يف هـــذا املجـــال مثـــل جمعيـــة الأطفـــال 
املعوقـــن. ومـــا تاأ�شي�ـــض مركز امللـــك �شلمـــان لأبحاث 
الإعاقـــة اإل ب�شارة خري �شنجني ثمارهـــا قريبًا اإن �شاء 
اهلل. اأ�ش�شها واأ�شرف عليها وتابعها قائد اخلري يف هذا 
الوطن �شيدي خادم احلرمـــن ال�شريفن امللك �شلمان 

بن عبدالعزيز يحفظه اهلل ويرعاه.
• هل ت��رى اأهمي��ة اأن يكون هناك م��ردود اأو 	

حتفي��ز اأك��رب للقط��اع اخلا���ص م��ن الدولة 
عن��د ارتف��اع م�شت��وى م�شاهمات��ه اخلريية 

والجتماعية؟
= بـــل �شـــك اأن هذا قد يكـــون حمفزًا كبـــريًا ل�شريحة 
مـــن رجال الأعمـــال لزيادة م�شاهماتهـــم الجتماعية، 
اأمـــا اخلريية منهـــا فنحن اأمام �شريحتـــن تتمثلن يف 
ا هي واإن  قـــول اهلل تعالـــى: »اإن تبدوا ال�شدقـــات فنعمَّ
تخفوهـــا وتوؤتوها الفقراء فهو خري لكـــم«. وقد يتجنب 
بع�ـــض رجال الأعمال ذكـــر ا�شمه اأو اأخـــذ مردود على 
ذلك ابتغاء الأجر؛ فـــل يلم على ذلك، واإن كنت اأرى 
اأننـــا بحاجة اإلى اإبداء العمل اخلريي من باب التحفيز 
وت�شجيـــع الآخرين على البذل والعطـــاء ما دامت النية 

�شليمة.
• كي��ف ت��رون الدور ال��ذي تقوم ب��ه جمعية 	

الأطفال املعوقن لتوفر اخلدمات املجانية 
لق�صي��ة  والت�ص��دي  املعوق��ن  لالأطف��ال 

الإعاقة وقايًة وعالجًا؟
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= ل�شت اأنا َمن ي�شهد لهذه اجلمعية املباركة؛ فقد �شهد 
لهـــا القا�شي والداين مبـــا تقدمه من عمل خريي جليل 
وعظيـــم، ونفع اهلل بها اأنا�شًا كثرييـــن تعالت اأ�شواتهم 
بالدعاء للقائمن عليها، وعلـــى راأ�شهم �شاحب ال�شمو 
امللكي الأمري �شلطان بن �شلمان بن عبدالعزيز يحفظه 

اهلل.

•  كي��ف ميك��ن براأي��ك احل��د م��ن احل��وادث 	
املروري��ة الت��ي ي��روح �شحيته��ا الكث��ري من 
باالإعاق��ة،  الكثريي��ن  واإ�شاب��ة  االأرواح، 

اإ�صافة اإلى اخل�صائر املادية؟
= التوعيـــة ال�شاملة يف املدار�ض واملنـــازل وعلى املنابر 
ت�شحبهـــا حملة اإعلميـــة �شاملة يف التلفـــاز واملذياع، 

وتنفيـــذ العقوبات كاملـــًة بحق املخالفـــن؛ فقد و�شلت 
حـــالت الوفاة لدينا اإلى اأرقام ل ميكن ال�شكوت عليها، 

ول حول ول قوة اإل باهلل.
• كلمة اأخره تود اإ�صافتها؟	

= اأتقدم بخال�ض ال�شكـــر والتقدير م�شحوبًا بالدعاء 
اإلـــى مقـــام �شيدي خـــادم احلرمـــن ال�شريفـــن امللك 
اهلل  -يحفظـــه  �شعـــود  اآل  عبدالعزيـــز  بـــن  �شلمـــان 
ويرعاه-؛ فهو الأب احلـــاين واملوجه الأول يل ولإخوتي 
اأبنـــاء اأحمد حممد بغلف -يرحمـــه اهلل- يف دعم هذه 
امل�شاريـــع اخلريية؛ فجزاه اهلل عنا خـــري اجلزاء. كما 
اأتقـــدم بال�شكر اإلى �شيدي �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 
�شلطان بن �شلمان -يحفظه اهلل– رئي�ض جمل�ض اإدارة 
اجلمعية، علـــى كرم اأخلقه، وتعامله الراقي، واأ�شلوبه 
اللطيـــف واملميز مع الداعمن لهـــذه اجلمعية، وال�شكر 

مو�شول لكم على ت�شريفي بهذا اللقاء.

بدعم  لنا  الشريفين  الحرمين  توجيه خادم 
الجمعيات دليل حرصه رغم انشغاالته

للقطاع  تحفيز  لوسائل  الدولة  تبني 
الخاص ليضاعف دوره في العمل الخيري
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علوم وعلماء   

ن�سرت جملة علم الأع�س���اب الكندية، م�ؤخرًا، درا�سة 
�سلط���ت ال�س����ء عل���ى العالق���ة ب���ن النظ���ام الغذائي 
وخماط���ر �سعف الذاكرة. ووج���دت الدرا�سة اأن تناول 
نظام غذائ���ي متكامل ومت�ازن يحد من خطر التده�ر 

املعريف.
وق���ال مدي���ر العملي���ات الطبي���ة والعلمي���ة يف جمعي���ة 
الزهامي���ر الكندية: “اإن النظام الغذائي املتكامل ي�ؤثر 

اإيجابًا يف انخفا�ض خماطر �سعف الذاكرة”.
وعّرف الباحث�ن النظام الغذائي ال�سحي باأنه “يتك�ن 
م���ن الفاكه���ة واخل�س���راوات واملك�س���رات، والأ�سماك 

واللح�م احلمراء، وتناول الكح�ل ب�سكل معتدل”.
واأ�س���ار امل�سرف عل���ى الدرا�سة والطبي���ب املتخ�س�ض 
يف اأمرا����ض الكلى يف جامعة ماكما�س���ر امل�سرف على 
الدرا�س���ة وم�ؤلفه���ا يف جامع���ة ماكما�س���ر يف مدين���ة 
هاميلت�ن الكندية، اإلى اأن “الدرا�سة تتميز بعدم و�سع 

نظام غذائي حمدد للتقيد به”.
وعم���د الباحث�ن اإلى حتليل الع���ادات الغذائية لدى 27 

األف���ًا و860 رج���اًل وام���راأة، يف 40 دول���ة، خ���الل فرة 
خم�ض �سن�ات.

واخت���ر الباحث����ن امله���ارات الفكري���ة للم�سارك���ن يف 
بداي���ة الدرا�سة، وبعد مرور عامن، ث���م كرروا العملية 

بعد خم�ض �سن�ات.
وبين���ت النتائ���ج اأن امل�سارك���ن الذي���ن اتبع����ا نظام���ًا 
غذائي���ًا �سحيًا كان����ا اأق���ل عر�سة بن�سب���ة 24 يف املئة 
ل�سع���ف الذاكرة، مقارنة بغريهم من امل�ساركن الذين 
تناول����ا اأطعم���ة غري �سحي���ة. وقالت خب���رية تغذية يف 
مدينة ني�ي����رك الأمريكية: “الأبح���اث ال�سابقة ت�ؤكد 
اأن النظام الغذائي لل���دول ال�اقعة على البحر الأبي�ض 
املت��سط تعتر غني���ة بالفاكهة واخل�سراوات واحلب�ب 
الكاملة والأ�سم���اك، والده�ن ال�سحي���ة غري امل�سبعة؛ 
الأمر ال���ذي ي�ؤدي اإل���ى خف�ض خط���ر الإ�سابة ب�سعف 
الإدراك”. وُيذكر اأن تناول الفيتامن c واخل�سراوات 
ال�سبان���خ  اأهمه���ا  وم���ن  الف�لي���ك،  بحم����ض  الغني���ة 

والروك�يل، يعزز الذاكرة.

أغذية تعزز 

الذاكرة..
البي�ض الغني بالروتن

الروكلي، واخل�سروات غنية مبعدن الف�ليك

الف�اكه واخل�سروات، واللح�م احلمراء، واملك�سرات

ال�ساي الأخ�سر

منتجات احلليب واللنب �سمك ال�سلم�ن م�سدر مهم لالأوميغا والده�ن 6285يحت�ي الل�ز على م�سادات الأك�سدة لتعزز عمل الدماغ
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اعتمد الب�����رد الأمريكي لط����ب الأ�سنان ابت����كارًا علميًا نفذه 
الأ�ستاذ امل�ساعد يف كلية ط����ب الأ�سنان بجامعة امللك �سع�د، 
الدكت�����ر �سخر ب����ن جابر القحطاين، لتحدي����د عمر الإن�سان 
م����ن خالل اأ�سنان����ه، ملن ه� اأقل من 23 عام����ًا بدقة متناهية، 

وترجم اإلى 20 لغة يف العامل.
ويع����د البت����كار الذي قدم����ه الدكت�ر �سخ����ر القحطاين نائب 
رئي�����ض احت����اد اأطب����اء الأ�سن����ان ال�سرعي����ن الع����رب، بعن�ان 
)اأطل�����ض تك�����ن ومن����� الأ�سن����ان( م����ن الط����رق املعتم����دة يف 
العامل لتحدي����د الأعمار من خالل ا�ستخ����دام الأ�سنان، ونال 
العتمادات الأ�سرالية، والأوروبية، والأمريكية، التي اأجازت 
ا�ستخدام����ه يف التعام����ل الر�سمي مبرفق الق�س����اء والتدري�ض 

الأكادميي.
وقال الدكت�ر �سخر القحطاين: “اإن هذا البتكار يحدد عمر 
الإن�س����ان ملن ه� حتت �سن ال�23 عام����ا بدقة تفرق �ستة اأ�سهر 
عن عم����ره احلقيقي، وهي املرحلة العمري����ة التي يكتمل فيها 

من� الأ�سنان عند الإن�سان”.
واأو�سح اأن “قيا�ض عمر الأ�سنان ملن هم اأكر من 23 عامًا يتم 
من خالل طريقتن: الأولى اإذا كان الإن�سان على قيد احلياة؛ 
فاإن����ه ي�ؤخ����ذ اأ�سعة لأ�سنانه، ثم يح�سب حج����م لب ال�سن لديه 

طبيب سعودي يكتشف طريقة  
لتحديد عمر اإلنسان من

 أسنانه

�����ض  لقيا
والطريق����ة  عم����ره. 

الأخ����رى اإذا كان مت�ف����ى، وفيها يتم خل����ع ال�سن، وُينظر 
اإلى م����دى �سفافية ج����ذور الأ�سنان لديه”، م�ؤك����دا اأن هاتن 

الطريقتن تعطيان �سن الإن�سان التقريبي ولي�ض الدقيق.
ولف����ت النظر اإلى اأن طريقته العلمية تدر�ض الآن يف كلية طب 

ن  �سن����ا لأ ا
�سع�����د،  املل����ك  بجامع����ة 

وترجمت اإلى 20 لغة يف العامل؛ لتدر�ض يف تخ�س�سات: طب 
الأ�سنان، والطب ال�سرعي، وعلم الإن�سان والأحافري.

ت��سلت اإحدى ال�سركات اإلى اخراع جهاز جديد يطلق 
عليه ا�سم )ميم����(، ه� عبارة عن جهاز مراقبة ميكن 
اأن يرتدي���ه الر�سي���ع، ويحت�ي على جه���ازي ا�ست�سعار؛ 
لتق���دمي معل�مات لل�الدين ح�ل و�سع الطفل ال�سحي، 
مثل: تنف�س���ه، وحرارة ج�سمه، واإذا م���ا كان م�ستيقظًا 

اأم نائمًا؟
وت�ساع���د هذه التكن�ل�جيا يف متابعة من� وتط�ر الطفل 
مع م���رور ال�قت بهدف م�ساع���دة العائالت على الن�م 

اأكرث وب�سكل اأف�سل.
ورغم تعج���ب بع�ض الأ�سخا�ض من ه���ذه التكن�ل�جيا، 

األزياء الذكية   تتابع نمو وتطور األطفال الرضع!
خ�س��س���ًا فيم���ا يرتبط بالأزي���اء الذكي���ة وم�ستقبلها، 
وم���دى حاج���ة اأي م���ن ال�الدي���ن اإل���ى ا�ستخدامها مع 
الأطفال الر�سع؛ فقد اأكد اخلراء اأن الأم عندما تغادر 
امل�ست�سفى بعد ال�لدة ت�سعر بالذعر لعدم معرفة كيفية 
مراقبة الر�سيع ط�ال ال�قت. وهنا ي�ؤدي )ميم�( دورًا 
كب���ريًا باإعطاء الآباء كل ما يحتاج����ن اإليه لالطمئنان 

على الر�سيع وجعله �سعيدًا و�سحيًا.
واأو�س���ح اخل���راء اأن ه���ذه التكن�ل�جي���ا تفي���د الآب���اء 
والأطفال مع���ًا؛ اإذ تطلع ال�الدين عل���ى اأي م�ستجدات 
�سحي���ة عار�س���ة عل���ى طفلهم���ا؛ وبالت���ايل متنحهم���ا 
الفر�س���ة للتدخل املبكر، من خالل عر�ض طفلهما على 
الطبيب املخت�ض؛ مما يقي الطفل من اأمرا�ض كثرية.
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مركز جدة
 يحتفي باليوم العالمي للتمريض

نظـــم مركـــز امللك عبـــداهلل لرعاية الأطفـــال املعوقني 
بجدة، فعاليـــات الحتفـــال باليوم العاملـــي للتمري�ض، 
املوافـــق  1436/7/28هـــــ  الأحـــد  يـــــوم  وذلـــك 
2015/5/17م، بقاعة امللك �شلمان باملركز، مب�شاركة 
وزارة ال�شحـــة وق�شـــم التمري�ـــض مب�شت�شفـــى جامعـــة 
امللـــك عبدالعزيـــز وفنـــدق احلمـــراء بوملـــان. ويهدف 
الحتفـــال اإلى اإبراز دور طاقـــم التمري�ض ورفع الوعي 
ال�شحي للمجتمع، وخ�شو�شًا يف ثالثة حماور اأ�شا�شية 
)الت�شنـــج، الختنـــاق، ال�شكـــري(، واإدخـــال البهجـــة 
وال�شـــرور علـــى قلـــوب الأطفـــال مـــن خـــالل امل�شاركة 
بربنامـــج ترفيهي �شحي توعـــوي. وت�شمنت الفعاليات 
اأركانـــًا متنوعة لالأطفال وذويهـــم، منها: ركن التثقيف 
ال�شحـــي، وركـــن دور الطاقـــم التمري�شـــي يف ق�شـــم 
احل�شانـــة، وركن قيا�ض العالمـــات احليوية للمري�ض، 
وركـــن الت�شوير الفوتوغرايف، وركـــن املهارات اليدوية 
لالأطفال، وركن احلماية اجل�شدية، وركن ال�شت�شارات 
الطبية والجتماعية والنف�شية، وركن الغذاء ال�شحي، 
وركـــن النظافـــة ال�شخ�شيـــة، وركـــن الهدايـــا، وركـــن 

الأطفال املوهوبني.
واأو�شـــح مديـــر مركـــز امللك عبـــداهلل الدكتـــور زهري 

ا�شتقبـــل مركـــز اجلمعيـــة يف ع�شري موؤخرًا، اأمـــني منطقة ع�شري الأ�شتـــاذ �شالح بن عبداهلل القا�شـــي وعددًا من 
املهند�شـــني ومديـــر العالقات العامة بالأمانة. وكان يف ا�شتقبالهم مدير مركـــز اجلمعية بع�شري الدكتور �شالح بن 
نا�شـــر احلمـــادي، وعدد من من�شوبي املركز، حيـــث رافقهم يف جولة تعريفية يف اأق�شـــام املركز الطبية والتعليمية 
والقاعـــات التدريبيـــة. بعد ذلك عقد مدير املركز اجتماعًا مع �شعادة اأمني املنطقة حتدثوا خالله عما يحتاج اإليه 
املركـــز والعقبات التـــي تواجهه يف حتقيق اأهدافه واإمكانيـــة م�شاهمة الأمانة يف حل تلـــك العقبات. ورد القا�شي: 

خالل زيارته ألطفال المركز
القاضي يوجه رسالة إلى رجال األعمال واإلعالم في عسير

ميمنـــي اأن قطاع التمري�ـــض ي�شكل عمـــودًا اأ�شا�شيًا يف 
القطـــاع ال�شحي، واأن هذا اليوم خم�ش�ض لكي نعرب 
عـــن تقديرنا للعمل اخلارق الـــذي يقوم به كل ممر�ض 

وممر�شـــة. واأ�شـــاف: »مهنة التمري�ض مهنـــة اإن�شانية 
واجتماعية نبيلة ومهمة للغايـــة واأثبتت علميًا وميدانيًا 

قدرتها على التاأثري الإيجابي يف �شحة املري�ض«.

الفئة، و�شنفعل كل ما ن�شتطيعه  “نفخـــر بخدمة هذه 
خلدمة الأطفال املعوقني يف املنطقة”. 

هـــذا، وقد اأ�شـــاد القا�شـــي بامل�شروع قائـــاًل: “اإن مثل 
هذه امل�شاريـــع اخلريية هي لبنة خري ت�شاف للمنطقة، 
وت�شهـــم يف خدمة اإن�شانية جليلـــة للكثريين من اأبنائها 
املعوقني”، موؤكدًا حر�ـــض �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 
في�شـــل بـــن خالد بـــن عبدالعزيز اأمـــري منطقة ع�شري 
على هـــذا امل�شروع ومتابعته له ودعمـــه، ودعا القا�شي 
املو�شريـــن اإلـــى الوقـــوف مع هـــذا امل�شـــروع وم�شاندته 
وامل�شاهمـــة يف حتقيـــق اأهدافه الإن�شانيـــة النبيلة، كما 
وجـــه ر�شالة اإلـــى الإعـــالم بالوقوف مع هـــذا امل�شروع 
واإبراز خدماتـــه. ويف ختام الزيارة قـــام الزوار بو�شع 
ب�شمـــة الزيـــارة علـــى �شعـــار اجلمعيـــة، والـــذي يوثق 

الزيارات املهمة للمركز.

6485
�شعبان 1436 هـ ـ مايو 2015م

36-45 = OUR DCA .indd   64 5/25/15   8:53 PM



65 85
�شعبان 1436 هـ ـ مايو 2015م

      

أطفال عسير المتفوقون في زيارة ترفيهية

ا�شتقبـــل مركـــز اجلمعيـــة يف منطقـــة الباحـــة، ال�شيخ 
اأحمـــد العويفي رئي�ض جمل�ـــض اإدارة الغرفـــة التجارية 
وعـــددًا من رجـــال الأعمـــال باملنطقـــة، واطلعوا خالل 
الزيـــارة علـــى اخلدمـــات املتخ�ش�شـــة التـــي يقدمهـــا 
املركـــز لالأطفال املعوقني. وقال مدير العالقات العامة 
باملركـــز اأحمد مبارك الغامدي اإن عـــددًا من م�شوؤويل 
املركـــز كانـــوا يف ا�شتقبـــال ال�شيخ العويفـــي ونخبة من 
رجال الأعمال، وقد جتولوا يف خمتلف اأق�شام ووحدات 
املركـــز، وا�شتمعـــوا اإلى �شـــرح مف�شل عـــن املهام التي 
يوؤديها كل ق�شم يف جمال عالج وتعليم وتاأهيل الأطفال 
املعوقني من من�شوبي املركز، كما �شاهدوا فيلمًا وثائقيًا 
عمـــا مت اإجنـــازه باملركز خـــالل العام املن�شـــرم. ومن 
جانبـــه ثّمن ال�شيخ اأحمد العويفـــي الدور الذي تقوم به 
جمعيـــة الأطفال املعوقني ب�شفـــة عامة، ومركز الباحة 
علـــى وجـــه اخل�شو�ض يف خدمـــة املجتمـــع، ويف رعاية 
هذه الفئة الغالية من الأطفال، واأبدى ا�شتعداده لدعم 

تبرع بـ100 ألف ريال وحافلة مدرسية

رئيس الغرفة التجارية 
يزور مركز الباحة

زار عـــدد مـــن الأطفال املتفوقني مـــن مركز جمعية الأطفـــال املعوقني بع�شري، جممع اأ�شـــداف مول بخمي�ض 
م�شيـــط موؤخرًا. وتاأتي هذه الزيـــارة كنوع من الت�شجيع واحلافز املعنوي لهم على املثابرة والتفوق. وقد رحب 
العاملـــون يف جممع اأ�شداف مول بالأطفال، وقدموا لهم تذاكـــر جمانية ملدنية املالهي، كما مت توزيع الكثري 

مـــن الهدايا عليهم من قبـــل اخت�شا�شيات املركز 
واملرافقات لهم.

الزيـــارة  بهـــذه  الأطفـــال عـــن �شعادتهـــم  وعـــرّب 
الرتفيهية التي ا�شتمتعوا خاللها بالألعاب املختلفة 

يف املجمع.
وقال مدير مركز اجلمعيـــة بع�شري الدكتور �شالح 
احلمـــادي: “نتقـــدم بال�شكر اجلزيـــل للعاملني يف 
جممع اأ�شـــداف مول الذي اأتـــاح الفر�شة لأطفال 
املركز لزيارة املجمع”، واأكد احلمادي اأهمية مثل 
هـــذه الربامـــج الرتفيهية لالأطفـــال؛ “اإذ متكنهم 
من الندماج مع اأقرانهم من الأ�شحاء؛ مما يكون 
لـــه الأثـــر الإيجابـــي يف حت�شني حالتهـــم ال�شحية 

واملعنوية والعلمية”.

هـــذه اجلهـــود التي تبـــذل، وبـــادر بتقدمي تـــربع كرمي 
مببلـــغ مئة األف ريـــال، اإ�شافة اإلى حافلـــة مدر�شية من 
ح�شابـــه اخلا�ـــض لنقل الأطفـــال من من�شوبـــي املركز. 
هذا، واأعـــرب م�شوؤولو املركز عـــن �شكرهم وتقديرهم 

لهـــذه املبـــادرة الكرمية مـــن ال�شيخ العويفـــي، وحر�ض 
رجـــال الأعمال علـــى التوا�شل مـــع اجلمعية ومراكزها 
املنت�شرة يف خمتلف مناطـــق اململكة، موؤكدين اأن ذلك 

لي�ض مب�شتغرب على خريية اأبناء هذا الوطن الغايل.
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�سهدت مراكز اجلمعية احتفاالت مو�سعة يف 
خمتلف مناطق اململكة بتخريج دفعات من 

طالب اجلمعية الذين ا�ستكملوا براجمهم 
العالجية والتعليمية والتاأهيلية، وذلك 
متهيدًا لدجمهم يف الكثري من مدار�س 

التعليم العام واملعاهد الفكرية.
 يف مركز جنوب الريا�س رعت حرم �ساحب 

ال�سمو امللكي االأمري في�سل بن بندر بن 
عبدالعزيز اأمري منطقة الريا�س، االأمرية 

نورة بنت حممد بن �سعود اآل �سعود، احتفال 
مركز اجلمعية بجنوب الريا�س، وذلك مبنا�سبة 
تخريج الدفعة الثالثة من اأطفاله، يف 3 /8 

/1436هــ املوافق 21 /5 /2015م.
 واختتم املركز اأن�سطة العام الدرا�سي احلايل 
بتكرمي اخلريجني من اأطفال املركز، وكذلك 

توديع االأطفال الذين مت دجمهم مبدار�س 
التعليم العام بعد ح�سولهم على التاأهيل 

املنا�سب.
 وقد ت�رشف اأطفال املركز با�ستالم 

�سهاداتهم من راعية احلفل، كما مت تكرمي 
االأمهات املثاليات، وكذلك املتميزات من 

الكوادر العاملة يف رعاية اأطفال املركز.

خدماته  الريا�ض  بجنوب  اجلمعية  مركز  يقدم  و 
نف�شية/  تربوية/  تاأهيلية/  )طبية/  املجانية 
الأق�شام  يف  يوميًا  طفل  مئة  على  يزيد  ملا  اجتماعية( 
مراكز  اأحدث  من  يعترب  اأنه  كما  والرتبوية،  الطبية 
اأحياء  اجلمعية، ويعنى بتقدمي اخلدمات لالأطفال يف 

جنوب الريا�ض.
مـــن جهـــة اأخـــرى اأقـــام مركـــز امللـــك فهـــد بالريا�ض 
احتفاليـــة لتخريـــج عـــدد من اأطفـــال املركـــز، وانتهاء 
براجمهـــم العالجيـــة والتعليميـــة والتاأهيليـــة، و�شـــط 
والخت�شا�شيـــات،  واملعلمـــات  للم�شـــوؤولت  ح�شـــور 

بالإ�شافة اإلى اأمهات الأطفال املعوقني.
فقرة عا�صفة احلزم

احتفاالت 
تخريج عشرات األطفال من مراكز الجمعية
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ونظـــم مركـــز امللك �شلمـــان لرعاية الأطفـــال املعوقني 
مبنطقة حائل، حفل التخرج لأطفال املركز نهاية العام 
الدرا�شي لعام 1436هـ، ذلك بح�شور الأمرية الهنوف 
بنـــت تركي الفـــرم  حـــرم نائب اأمـــري منطقـــة حائل، 
وع�شوات اجلمعية العمومية باملركز، واأمهات الأطفال 

والكثريات من ال�شيفات.
بـــداأ احلفل بتـــالوة عطرة من اآيـــات القـــراآن الكرمي، 
وا�شتمـــل على الكثري من الفقرات الثقافية والرتفيهية، 
وكان مـــن اأبرزها فقـــرة عا�شفة احلـــزم؛ ت�شامنًا مع 
جنودنـــا امل�شاركـــني واملرابطني باحلـــد اجلنوبي، كما 
ت�شمـــن احلفـــل تكـــرمي اخلريجـــني واخلريجـــات من 
الأطفال املعوقني باملركز الذين �شيتم دجمهم مبدار�ض 
التعليـــم العـــام. واختتـــم احلفـــل مب�شـــرية اخلريجني 

احتفاالت موسعة في كل مراكز 
الجمعية بالتالميذ المتفوقين 

بعد استكمال برامجهم العالجية 
والتعليمية والتأهيلية بتفوق

وتقـــدمي �شهادات التخرج من قبـــل �شمو راعية احلفل، 
اإ�شافـــة اإلى تكرمي الأمهـــات املثاليات لكل طفل من كل 
مرحلـــة يت�شمنها الق�شم التعليمي. واأ�شادت حرم نائب 
اأمـــري منطقة حائل الأمرية الهنـــوف بنت تركي الفرم، 
بجهود املركـــز وخدماته واإمكاناته وجتهيزاته املتطورة 

وكوادره املتخ�ش�شة يف جمـــالت تعليم وتاأهيل وعالج 
الأطفـــال املعوقني، كما اأثنت علـــى جهود القائمني على 
املركـــز، وعلـــى جمعيـــة الأطفـــال املعوقني بوجـــه عام، 
ويف مقدمتهم �شاحـــب ال�شمو امللكي الأمري �شلطان بن 
�شلمان رئي�ض جمل�ـــض الإدارة؛ نظري ما توفره اجلمعية 
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اإعجـــاب احل�شـــور وا�شتح�شانهم، واختتمـــت الفقرات 
بزفـــة التخرج ثم �شلمـــت ال�شهادات لكل مـــن: الطفلة 
روان ظافـــر �شالـــح العليـــاين، والطفـــل خالـــد بحنـــي 
حمدان احلربي، والطفلة البتول حممد ر�شاد الكثريي، 
والطفـــل عبدالرحمـــن عبـــداهلل حممـــد ال�شمـــراين، 
والطفـــل ح�شـــام حممد �شـــامل العمـــري، والطفل زياد 

حا�شم عبداملح�شن الب�شري.
دفعة اأ�صمنت ينبع 

ويف احتفالية بهيجة ودع 18 طالبًا وطالبة اأرجاء مركز 
الأمري �شلطان بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال املعوقني 
باملدينة املنورة، بعـــد اأن اأكملوا برامج التعليم والعالج 

والتاأهيل؛ متهيدًا لالندماج مبدار�ض التعليم العام.
وحتـــول حفـــل تخريج طـــالب املركـــز للعـــام الدرا�شي 
1436/1435هــ اإلى مهرجان حا�شد بح�شور وم�شاركة 
الدكتـــور اأحمد بن عبده زقري مدير عام �شركة اأ�شمنت 
ينبع، والع�شرات مـــن اأولياء الأمور والأمهات واملهتمني 

بالعمل اخلريي والإعالميني.
 وكعـــادة جمعيـــة الأطفـــال املعوقـــني يف احلر�ـــض على 
اإطـــالق ا�شـــم اأحـــد �شركائهـــا الداعمـــني علـــى دفعـــة 
التخرج؛ فقد مت اإطالق ا�شـــم �شركة اأ�شمنت ينبع على 
دفعـــة املتخرجني للعام الدرا�شـــي 1436/1435هــ من 

مركز املدينة املنورة. 
ومـــن جانبه وجـــه مديـــر املركز هيثـــم م�شلـــم عثمان 
�شكـــره وتقديره الى القائمني علـــى �شركة اأ�شمنت ينبع 
لتفاعلهـــم الدائم مـــع اأن�شطة وبرامج املركـــز، م�شريًا 
اإلـــى اأن ال�شركة بادرت بالتـــربع بكامل تكاليف برنامج 
التاأمـــني الطبـــي لأطفـــال املركز وعددهـــم 240 طفاًل 
وطفلة، حيث ا�شتفاد الأطفال واأولياء اأمورهم من هذه 

مبختلـــف مراكزها الع�شرة املنت�شـــرة يف اأنحاء اململكة 
مـــن اأعمال جليلة وخدمـــات اإن�شانيـــة ملمو�شة ومثمرة 
اأ�شهمـــت يف الدعـــم والهتمـــام والعنايـــة بهـــذه الفئة 

الغالية.
كمـــا احتفل مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لرعاية 
الأطفـــال املعوقـــني بجدة بتخريـــج عدد مـــن من�شوبيه 
مـــن الأطفـــال املعوقـــني، وقـــد ح�شر احلفـــل عدد من 

ال�شيوف والأهايل، وت�شمن احلفل الكثري من الأن�شطة 
الرتفيهية والفقرات املتنوعـــة والأركان املختلفة منها: 
ركـــن الت�شويـــر الفوتوغرايف، وركن الر�شـــم والتلوين، 
وركـــن ر�شـــم الوجـــه، وركن �شنـــع وتزيـــني احللويات، 
اإ�شافة اإلى عر�ـــض فرقة الأطفال ال�شعبية، وم�شابقات 
متنوعـــة، وم�شابقـــة للمواهـــب، وعر�ـــض للزلجـــات، 
وم�شابقـــات الأ�شئلة ال�شريعة. هـــذا وقد نالت الفقرات 
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املنحة بتخفيـــف اأعباء عالج اأبنائهـــم يف امل�شت�شفيات 
اخلا�شة ببولي�شـــة تاأمني تغطيهـــم عالجيًا حتى 100 

األف ريال للطفل الواحد.
وقد �شارك يف فعاليات هذا احلفل كوكبة من الداعمني 
للمركـــز، ومنهـــم: اأوقـــاف ال�شيـــخ �شالح بـــن عبداهلل 
املحي�شن، وال�شيخ عبدالفتـــاح حممود نحا�ض، وال�شيخ 
حممود عمر خمري، والأ�شتاذ حمزة بن عي�شى �شادق 

بدر.
ويف نهايـــة احلفل مت تكـــرمي �شيـــوف اجلمعية بتقدمي 
دروع تذكارية بهذه املنا�شبة، كما قامت �شركة اأ�شمنت 
ينبـــع بتقدمي هدايـــا قيمـــة لالأطفـــال املتخرجني هذا 

العام.
وقـــد اأ�شـــاد الدكتـــور اأحمد بـــن عبده زقـــري مدير عام 
ال�شركة بالدور الإيجابي الذي تقوم به جمعية الأطفال 
املعوقني من خالل مراكزها املنت�شرة عرب ربوع الوطن، 
معربًا عن تقديـــره للدور الرائد ل�شاحب ال�شمو امللكي 
الأمـــري �شلطان بن �شلمان بن عبدالعزيز رئي�ض جمل�ض 

اإدارة اجلمعية يف هذا ال�شدد.
واأكد الدكتور زقري اأن جمل�ض اإدارة �شركة اأ�شمنت ينبع 
جعل مفهوم امل�شوؤوليـــة الجتماعية يف مقدمة اأولوياته 
يف كل الربامـــج التي تنفذها ال�شركـــة يف اإطار واجبها 

جتاه الوطن واملواطن.
تكرمي املتفوقني

كـــرم مركـــز اجلمعيـــة يف اجلـــوف الأطفـــال املتفوقني 
احتفاًل بنهاية العام الدرا�شي حيث كرم املركز خم�شة 
مـــن طالبه املتفوقني درا�شيًا، يف احلفل اخلتامي للعام 

الدرا�شي 1436/35هــ.
وكان الطـــالب والطالبات: حمدة بنت حممد ال�شبيلة، 

و�شـــارة بنـــت فرحـــان الطوير�ـــض، و�شروق بنـــت ب�شري 
ال�شمـــري، ويو�شف بن فواز ال�شمـــري، قد ح�شلوا على 
التفـــوق يف كل املـــواد الدرا�شيـــة، اإ�شافًة اإلـــى النظافة 
ال�شخ�شيـــة والرتتيب واملواظبة علـــى احل�شور للق�شم 
التعليمي ملراحل الطفولة املبكـــرة والتمهيدي واملرحلة 

البتدائية.
وبداأ احلفـــل باآيات من القراآن الكـــرمي، ثم الكثري من 
الفقرات، منها: لوحات اإن�شادية قدمها اأطفال املركز، 
فيما األقت مديرة الق�شم التعليمي غزوي الرا�شد كلمًة 
حتدثـــت فيها عن جوانب اهتمام الأ�شرة بتعليم الطفل 
ومتابعة درو�شه اليومية، مهنئة اأمهات الأطفال باجتياز 

العـــام الدرا�شي، وبعـــد ذلك جرى تكـــرمي الأطفال يف 
الق�شم التعليمي وتوزيع الهدايا اخلا�شة بهم.

كما اأقـــام مركـــز اجلمعية يف مكـــة املكرمـــة احتفالية 
كبرية ت�شمنت الكثري من الفقرات التمثيلية والأنا�شيد 
التـــي �شـــارك فيها اأطفـــال املركـــز، بح�شـــور الأمهات 

وم�شوؤولت املركز واملعلمات والخت�شا�شيات.
حفل ع�صري

اختتـــم مركـــز اجلمعيـــة بع�شـــري اأن�شطتـــه التعليميـــة 
لالأطفـــال املعوقـــني للعام احلايل يف كرنفـــال احتفايل 
اأعـــده الق�شـــم التعليمي بهـــذه املنا�شبة. وقـــد ح�شرته 
من�شوبات املركز واأمهات الطالب والطالبات. وت�شمن 
احلفـــل الكثري مـــن الفقـــرات املتنوعة وتوزيـــع الهدايا 
واجلوائـــز، كمـــا ا�شتمل علـــى تكرمي الطلبـــة الذين مت 
دجمهـــم مبدار�ض التعليم العام من خـــالل التعاون مع 

اإدارة الرتبية والتعليم باملنطقة. 
مـــن جهته قـــال مدير مركـــز اجلمعية بع�شـــري الدكتور 
�شالـــح بن نا�شر احلمـــادي: »اأتوجه نيابـــة عن اأطفال 
ومن�شوبي املركـــز بال�شكر اجلزيل اإلـــى �شاحب ال�شمو 
امللكـــي الأمري في�شـــل بن خالـــد بـــن عبدالعزيز اأمري 
منطقـــة ع�شري علـــى اهتمام �شمـــوه ومتابعتـــه الدائمة 
للمركز واأن�شطته، وها نحن اليوم نقطف ح�شاد العام 

ونختتم الأن�شطة التعلمية باملركز«.
واأعـــرب احلمـــادي عن �شكـــره وتقديره لـــكل قطاعات 
الدولـــة يف ع�شري، وخ�شو�شـــًا اإدارة الرتبيـــة والتعليم 
باملنطقـــة، واإدارة الرتبيـــة اخلا�شـــة، وكل مـــن �شاهم 
مـــع املركـــز يف اإجناح هـــذا العـــام من تعليـــم الأطفال 
املعوقني، ودجمهـــم مع اأقرانهم الأ�شحـــاء يف مدار�ض 

التعليم العام.

69 85
�شعبان 1436 هـ ـ مايو 2015م

36-45 = OUR DCA .indd   69 5/25/15   8:53 PM



جمعيتنا   

7085
�شعبان 1436 هـ ـ مايو 2015م

   

 يف م�شهـــد تخالطه م�شاعر العـــز، والفخر، والدعوات 
الطيبـــات، احتفـــل اأطفـــال ومن�شوبـــو مركـــز جمعيـــة 
الأطفـــال املعوقني بع�شـــري موؤخرًا، بعدد مـــن الأطفال 
املعوقـــني الذيـــن ي�شارك اآباوؤهـــم يف عا�شفـــة احلزم. 
وت�شمـــن احلفـــل اأنا�شيـــد وطنيـــة، ور�شائـــل وجدانية 
لل�شهـــداء واأ�شرهـــم عرّب فيها الأطفـــال عن افتخارهم 
بهـــوؤلء الرجـــال الذين اأفنـــوا حياتهم دفاعـــًا عن هذا 
الوطـــن الغـــايل، كما وجـــه الأطفـــال املعوقـــون ر�شائل 
اإلـــى قواتنـــا امل�شاركة بهذا العمل الوطنـــي، مفادها اأن 
“وطننا لي�ض كمثله وطن”، واأنه “من�شور دائمًا بف�شل 
اهلل ثـــم بحرا�شه الغالظ ال�شداد الذين ل يع�شون اهلل 
مـــا اأمرهم ويفعلون مـــا يوؤمرون”. وقـــال مدير املركز 
الدكتـــور �شالح بـــن نا�شر احلمادي: “لقـــد كان اليوم 
خمتلفـــًا جدًا؛ فقد �شعرنا مع الأطفـــال املعوقني الذين 
ي�شـــارك اآباوؤهم يف عا�شفة احلـــزم ب�شعور غريب اأقله 
رغبتنـــا يف امل�شاركـــة يف تلـــك العا�شفة مبـــا ن�شتطيع، 
كمـــا انتابنـــا �شعـــور الفرح مبـــا ميلكه هـــذا الوطن من 
ف�شائـــل، ومكرمـــات عديـــدة، اإ�شافـــة اإلـــى اعتزازنا 
بقادتنـــا العظمـــاء وبجنودنا، وقواتنـــا، وثقتنا الكبرية 
بهم، والتي ل تتزعزع اأبدًا”، واأ�شاف: “نلهج بالدعاء 
لآبـــاء اأطفالنـــا املعوقني ولقواتنا البا�شلـــة التي تنت�شر 
للمظلومـــني وامل�شطهديـــن يف اليمن ال�شقيـــق، �شائلني 

املولى تبارك وتعالى اأن يرزقهم اإحدى احل�شنيني”.

نظـــم مركـــز اجلمعيـــة مبحافظـــة الر�ـــض اأول ملتقـــى 
لتوظيـــف املعوقـــني، وذلـــك يف اإطـــار برنامـــج »�شاب » 

لتوظيف املعوقني الذي تتبناه اجلمعية.
و�شـــرح مدير املركز الأ�شتاذ يحـــي بن عبد اهلل العلول 
ان املركـــز حر�ـــض منـــذ افتتاحـــه علـــى القيـــام بدوره 
الجتماعـــي بتنظيم اأولى ملتقيات التوظيف للم�شاهمة 
يف اإيجاد فر�ض منا�شبة للمعوقني باملنطقة. م�شريا الى 
ان امللتقـــى �شهد اقبال �شواء مـــن املعوقني او ال�شركات 
اخلا�شـــة التـــي بـــادرت بتوفـــري عـــدد مـــن الوظائـــف 

للمتقدمني من املعوقني.
وقال العلـــول ان عدد املعوقني الذين �شاركوا يف امللتقى 
التقـــوا مبندوبي ال�شـــركات، وقد مت بحـــث الإمكانيات 
املتاحـــة مـــن وظائـــف بال�شـــركات ومـــدى مالئمتهـــا 

مبوؤهالت وقدرات املعوقني.
من جهة اأخرى نظم املركـــز ملتقى لتوظيف املعوقات، 
وذلـــك يف اإطـــار �شعـــي املركز لإيجـــاد فر�ـــض منا�شبة 

للمعوقات يف املنطقة. 

مركز الرس ينظم أول ملتقى لتوظيف المعوقين

   

أطفال عسير يوجهون رسائل إلى المشاركين في »عاصفة الحزم«
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مقال   

 

تطالعنـــا ح�شابات عديـــدة يف )تويرت( ومواقع التوا�شـــل الجتماعي و�شحف اإلكرتونيـــة بني احلني والآخر 

مبنا�شـــدات للعالج اأو ت�شديد ديـــن اأو اإيجار، وهي حالت اإن�شانية يتعاطف معها ال�شعب ال�شعودي حلبه فعل 

اخلـــري والدللة عليه، اإل اأن اخلوف يكمن يف عـــدم �شدق تلك احلالت، واإذا ما كانت بالفعل هي يف حاجة 

ما�شـــة اإلى امل�شاعدة اأم اأنها ا�شتغلـــت طيبة اأ�شحاب احل�شابات واملواقع وثقة متابعيهم بهم لـ”ال�شرتزاق” 

من وراء ذلك باحليلة واخلداع.

 ل نريد اأن نوقف عمل اخلري، ولكن ما نطلبه هو حملة تثقيف عرب تلك املواقع واحل�شابات الإخبارية للطرق 

ال�شحيحة واجلهات اخلريية املوثوقة، وهي كثرية يف اململكة العربية ال�شعودية، والتي تعمل ليل نهار لتقدمي 

يد العون وامل�شاعدة لكل طالب حاجة.

ج لتلك  اإن التوثق من احلالة والوقوف عليها مطلب مهم، وهو ما حتر�ض عليه اجلمعيات؛ حتى ل يقع من يروِّ

احلـــالت حتت طائلة امل�شاءلة والعقـــاب، فكم من اأ�شخا�ض ا�شتخدموا معرفـــات وهمية، و�شكلوا ع�شابات 

للخـــداع وت�شليل املتابعني واللعب على العواطف لك�شب املال حتت غطاء الإن�شانية والبحث عن عالج ملر�ض 

اأو �شداد لدين!

لنتعـــاون جميعًا يف عمـــل اخلري ودعم الن�شاطات واجلهـــات الر�شمية، واحلذر احلذر ممـــن ي�شتغل طيبتنا 

يف مواقـــع التوا�شل الجتماعـــي، على وجه التحديد، خ�شو�شًا ونحن مقبلون علـــى �شهر خري وبركة، والكل 

يت�شابق لك�شب العمل ال�شالح. 

بقلم:

 حممد ال�صهري 
رئي�ـــض حتريـــر �شحيفـــة املواطن 

الإلكرتونية

الحذر من استغالل طيبتنا

حملة تثقيف عبر تلك 
المواقع والحسابات 

اإلخبارية للطرق الصحيحة

71

اجتمـــع معـــايل الدكتور عبدالرحمن بـــن حمد الداوود 
مديـــر جامعـــة امللـــك خالد مـــع فريق عمل مـــن مركز 
اجلمعيـــة بع�شـــري برئا�شة مدير املركـــز الدكتور �شالح 
بن نا�شر احلمـــادي وذلك لبحث �شبـــل تفعيل اتفاقية 

التعاون بني اجلامعة واملركز. 
وناق�ـــض الجتماع العديـــد من املحاور التـــي من �شاأنها 
دعـــم اجلمعيـــة لتحقيق اأهدافهـــا ومن اأبرزهـــا تفعيل 
برنامـــج اأجـــر كل �شهـــر، وا�شـــراك من�شوبـــي اجلامعة 
مـــن اأع�شاء هيئـــة التدري�ض والداريـــني لال�شرتاك يف 
ع�شوية اجلمعية، بالإ�شافة اإلى التعاون الإعالمي بني 
الطرفني، وتوفـــري م�شتلزمات طبيبـــة وتعلمية لأطفال 

املركز، واقامة دورات وندوات.
 كما تناول الجتمـــاع بحث اإقامة موؤمتر دويل م�شرتك 

يف املرحلة القادمة.
ويف ختـــام الجتمـــاع اأ�شـــاد الـــداوود بـــدور اجلمعيـــة 
وخدماتها املتخ�ش�شة التي تقدمها لالأطفال املعوقني، 
واأبدى ا�شتعداد اجلامعة لدعم مركز اجلمعية بع�شري، 
ودعم ان�شطته وبراجمه مبا ي�شاهم يف م�شاندة ر�شالته 

جتاه الأطفال املعوقني.
ومـــن جانبه قـــال احلمادي اأن املركز يعـــول كثريا على 
تفاعـــل قطاعات وموؤ�ش�شات الدولة مع خدمات املركز، 
واأن جامعة امللك خالد من ال�شروح الكبرية التي نتطلع 
الى �شراكتهـــا املتميزة مل�شاندة اخلدمات املجانية التي 
يقدمهـــا املركز ملن�شوبيه من الأطفـــال املعوقني. موؤكدا 
ان اتفاقيـــة التعاون بـــني اجلامعة واملركـــز واحدة من 
اأبرز اتفاقيات التعاون للمركز والتي من �شاأنها احداث 

نقلة نوعية يف خدمات وبرامج املركز.
جديـــر بالذكـــر ان مركـــز جمعيـــة الأطفـــال املعوقـــني 
ت�شعى الـــى ح�شد خمتلف قطاعـــات املجتمع للم�شاركة 
يف م�شانـــدة خدماتهـــا بهدف التوعيـــة بق�شية الإعاقة 
وكيفيـــة الوقايـــة منهـــا، وكذلـــك التعريـــف بخدمـــات 
اجلمعيـــة وجهودها يف الت�شـــدي لق�شية الإعاقة وقاية 

وعالج.
كما يذكر ان مركز اجلمعية يف ع�شري �شاهم يف تقدمي 
خدمـــات متخ�ش�شـــة وجمانيـــة يف جمـــالت العـــالج 
والتعليـــم والتاأهيـــل للع�شـــرات مـــن الأطفـــال املعوقني 
من اأبنـــاء منطقة ع�شري، ومن خمتلـــف املدن والقرى، 
و�شـــار خالل فرتة وجيزة من اأبـــرز املراكز احل�شارية 

والإن�شانية باملنطقة.

تفعيل التعاون بين 
جامعة الملك خالد 

ومركز عسير
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رحلة   

أسرار الطبخ
تعرف عليها األطفال في أكاديمية قودي
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بهدف تعزيز اجلانب العلمي واملعريف يف الوحدات الدرا�شية للطفل املعوق، والتي تقت�شي تعرف الأطفال على وحدة الغذاء واأنواع الأغذية 
وفوائدها والقيمة الغذائية لها، وكيفية اإعداد الوجبات الغذائية الب�شيطة، كاملكرونة والبيتزا؛ نظم مركز اجلمعية يف مكة املكرمة رحلة لـ12 
طفاًل وطفلة من من�شوبي املركز اإلى مطبخ قودي. وكان يف ا�شتقبالهم م�شوؤولت املطبخ الأ�شتاذة ماجدة الديلجان وفريق العمل. وجتول 

الأطفال يف اأرجاء املطبخ بعد ارتداء املرايل اخلا�شة بالطبخ، وتعرفوا على كيفية حت�شري عدد من الأكالت مثل البيتزا واملكرونة. 
وقامت ال�شيف مب�شاعدة الأطفال مع املعلمات يف حت�شري عجينة البيتزا، وقام الأطفال بعجنها وفردها، واإ�شافة املكونات الأخرى اإليها، ويف 

نهاية الرحلة تناول الأطفال الوجبة املعدة كما مت تقدمي بع�ض الهدايا لهم.
واأو�شحت مديرة مركز اجلمعية مبكة املكرمة الدكتورة جنالء ر�شا اأن املركز حري�ض على تنظيم الكثري من الربامج والفعاليات املتنوعة 
للطفل املعوق؛ لربط منهجه الدرا�شي باحلياة العادية، مع العمل على اإثراء خرباته بكل ما هو �شالح ومفيد باملجتمع، واإدخال الفرح وال�شرور 

على نف�شه دومًا، اإلى جانب توعية املجتمع بذوي الحتياجات اخلا�شة، وما يحتاجون اإليه من خدمات حياتية تلبي احتياجاتهم اخلا�شة.
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يزور الجمعية العديد من الشخصيات العامة 
والبارزة.. ويسعدنا أن يكتبوا انطباعاتهم حول 

الزيارة.. وعن يوم من عمرهم مع أطفالنا..

بـــاأد�ء �جلمعيـــة و�أعتربها جمعية  �أ�شد �ملعجبني  “ �أنـــا مـــن 
عامليـــة تخـــدم فئـــة خا�شة، وتقـــدم خدمة نوعيـــة، و�جلميع 

يفتخر بوجودها”.
هكـــذ� عرب رجال �لأعمال خالد �لبلطان عن تقديره 

للجمعيـــة وخدماتها يف حفـــل �فتتاح مركز �لر�س 
..وعندمـــا قـــام بزيـــارة �ملركـــز موؤخـــر� كانت 

�ل�شعـــادة ت�شبقـــه وهـــو بـــني �أروقـــة ووحد�ت 
مركـــز �لر�س ، حيث �شاهـــد خدمات �ملركز 
..وبـــد� عليه �أنه ي�شتعيد �لكلمات �لتي قالها 
يف حفل �لفتتاح “ �أرفع �أكف �حلمد و�لثناء 
�إلى �هلل �لعلي �لقديـــر باأنه بف�شله وتوفيقه 
مّن علينا باإجناز هذ� �ل�شرح �خلريي �لذي 

نتطلع -مب�شيئـــة �هلل- منه م�شتقباًل �أن يلبي 
�حتياجات �أطفالنا �ملعوقني يف حمافظة �لر�س 

وما حولها”.
وقـــد �أعرب �ل�شيـــخ خالد �لبلطان يف هـــذه �لزيارة 

للمركـــز عـــن �شعادته باملركـــز موؤكد� على مـــا قاله يف 
حفل �لفتتاح: “ لقد ت�شرفت باإتاحة �لفر�شة يل للم�شاركة 

يف م�شانـــدة ر�شالة جمعية �لأطفال �ملعوقني، خالل دعم �إن�شاء 
هذ� �ملركز، وليكون �إ�شافة جديدة ملظلة �خلدمات يف �ملنطقة 
يف �إطـــار م�شرية �لتنميـــة �ل�شاملة �لتي يرعاهـــا �شيدي خادم 
�حلرمـــني �ل�شريفني �مللك �شلمـــان بن عبد�لعزيـــز و�شمو ويل 

�لعهد و�شمو ويل ويل �لعهد -حفظهم �هلل-”. 

يوم من عمري   

7481
ربيع �لأول 1436 هـ ـ يناير 2015م

رجل األعمال خالد البلطان :  

السعادة
كانت تسبقه إلى مركز الرس
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�أوجي��ه  �س��عودي  �س��ركة  ت�أ�س�س��ت  �أن  من��ذ 
�لعم��ل  جعل��ت  ع�م��ً�،   35 م��ن  �أك��ر  قب��ل 
�الجتم�ع��ي �سمن �أهم �لقيم �لتي توؤمن به�، 
و�لت��ي جعلته��� ج��زءً� ال يتج��ز�أ م��ن عمله�. 
و)�سع��ودي �أوجيه( ت��درك م�سوؤوليته� جت�ه 
هذ� �لوط��ن �ملعط�ء، و�سممت عل��ى �لتف�عل 
و�مل�س�رك��ة يف معظ��م �لرب�م��ج �الجتم�عي��ة 
خلدم��ة  فع�ل��ة  م�س�هم��ة  ت�س�ه��م  �لت��ي 
�ملجتم��ع؛ �إذ �أن�س���أت �إد�رة خ��سة يف �ل�سركة 
تق��دمي  مهمته���  �الجتم�عي��ة،  للم�سوؤولي��ة 
بر�م��ج مبتكرة لدعم �سب���ب �لوطن و�لفئ�ت 

ذ�ت �الحتي�ج�ت �خل��سة، ودعم �ملهرج�ن�ت �لوطنية، و�الأن�سطة 
و�لفع�لي���ت �ملختلفة ملختلف �سر�ئح �ملجتم��ع. �إن دعم �ملجتمع من 
خالل بر�مج �مل�سوؤولية �الجتم�عية �له�دفة تعطى �أولوية ق�سوى 
لدى �ل�سركة، وهو م� عملت وتعمل على حتقيقه وتطويره ع�مً� بعد 
ع���م. �إن عم��ل �سعودي �أوجيه يبد�أ حتى قبل تنفيذ �أي م�سروع من 
خ��الل ت�سميم �مل�س�ريع �لعمالقة �لت��ي ُير�عى فيه� �ملح�فظة على 
�لبيئ��ة، وتوفري �لط�ق��ة، و�ال�ستخد�م �الأمثل للم��و�رد �لطبيعية؛ 
فمعظ��م م�س�ري��ع �ل�سرك��ة ح�ئزة عل��ى جو�ئز ع�ملي��ة يف جم�الت 
�ملح�فظ��ة عل��ى �لبيئة، كم��� �أنه� م�سنف��ة �سمن �ملب���ين �خل�سر�ء 
�ل�سديق��ة للبيئ��ة. وتعت��رب )�سع��ودي �أوجيه( من �أول��ى �ل�سرك�ت 
يف �ململك��ة �لتي عملت عل��ى تقدمي مفه��وم �مل�سوؤولية �الجتم�عية 
لتحقيق �لتنمية �مل�ستد�م��ة، و�إثر�ء �ملجتمع ب�لرب�مج و�لفع�لي�ت 
�ملخ�س�س��ة لهذ� �لقط���ع؛ �إذ قدمت خمتلف �أ�س��ك�ل �لدعم الإجن�ح 
تل��ك �لرب�م��ج و�لفع�لي���ت مع خمتل��ف �جله�ت �حلكومي��ة وجه�ت 
�لقط���ع �خل��ص، و�جلمعي���ت �ملدنية و�خلريية؛ لت�س��ل نت�ئج تلك 
�لرب�مج �إل��ى �لفرد؛ وب�لت�يل ينعك�ص ذلك عل��ى �لتنمية �لوطنية 
و�القت�س�دي��ة يف �لب��الد. وت�سع��ى )�سع��ودي �أوجي��ه( �إلى حتقيق 
�الأه��د�ف �ملن�س��ودة للرب�مج �الجتم�عي��ة وت�أهيل �ل�سب���ب ل�سوق 
�لعم��ل من خالل معه��د �سعودي �أوجيه للتدري��ب �لذي عمل ويعمل 
عل��ى اإعداد الك��وادر الوطني��ة املوؤهلة لالنخراط يف �س��وق العمل، 

و�ل�سي�ن��ة  �الإن�س���ء�ت  مبج���ل  خ�سو�س��ً� 
حكوم��ة  توجه���ت  ليو�ك��ب  و�لت�سغي��ل؛ 
خ���دم �حلرم��ن �ل�سريف��ن -حفظ��ه �هلل- 
وتوجيه�ت �سمو ويل عهده �الأمن و�سمو ويل 
ويل �لعه��د، يف ط��رح بر�مج ُتعن��ى ب�لرع�ية 
و�لتدريب وحتقيق مبد�أ �ال�ستد�مة للو�سول 
�إلى �الأهد�ف �ملن�سودة ب�إحالل �سب�ب �لوطن 
)�سع��ودي  �لعم��ل. وعمل��ت  يف كل جم���الت 
�أوجي��ه( عل��ى �إيج���د ع��دد م��ن �ل�س��ر�ك�ت 
للم�سوؤولي��ة  بر�جمه���  �سم��ن  ت�أت��ي  �لت��ي 
�الجتم�عي��ة، وم��ن �سمنه� بر�م��ج �الأطف�ل 
�ملعوق��ن �لتي ت�س�هم بدوره� يف ن�سر ثق�ف��ة �ل�سر�كة بن �لقط�ع 
�خل��ص و�ملجتمع و�آث�ره� على �لفرد و�لبيئة و�القت�س�د �لوطني. 
وال تنتهي م�س�همة �ل�سركة عند هذ� �حلد بل عملت على ��ستقب�ل 
ورع�ي��ة �الأطف���ل �ل�سعودي��ن م��ن ذوي �الحتي�ج���ت �خل��سة يف 
�ن وه��وؤالء �الأطف���ل لع�ئ��الت �سعودية  �ملرك��ز �خل����ص بن��� يف عمَّ
يعي�سون يف �الأردن �أو من من�طق خمتلفة يف �ململكة، وذلك نظرً� �إلى 
�الإمك�ن�ت و�لرب�مج �ملتقدمة �لتي �أعطت نت�ئج �إيج�بية لالأطف�ل.
وتت�سمن رع�ية )�سعودي �أوجي��ه( لرب�مج �مل�سوؤولية �الجتم�عية 
روؤي��ة خمتلف��ة، ت�سع��ى م��ن خالله��� �إل��ى حتقي��ق �الأه��د�ف لتل��ك 
�لرب�م��ج، خ�سو�سً� �أنه� حققت جن�ح�ت عل��ى م�ستوى ت�أهيل �لفرد 
و�ملو�ط��ن. كم��� �أول��ت )�سع��ودي �أوجي��ه( �الأن�سط��ة �الجتم�عية 
�لت��ي حت�ك��ي خمتل��ف �ل�سر�ئ��ح �لوطنية ب�س��كل مب��س��ر كرع�ية 
�مللتقي�ت و�الأن�سطة �ملختلفة، مثل �ملهرج�ن�ت �لوطنية، وملتقي�ت 
�لتوظيف، وبر�مج دعم �ملر�أة �ل�سعودية و�أن�سطته�، يف �لوقت �لتي 
ت�سع��ى الأن تك��ون ركنً� �أ�س��سيً� من �أرك�ن دع��م �الأن�سطة �ملجتمعية 

يف ك�فة �أرج�ء �لبالد.
�الأعم���ل  ب��ن من��و  تر�ب��ط  �أوجي��ه( وج��ود  )�سع��ودي  وت��درك 
دع��م  عل��ى  وقدرته���  �ملجتمع���ت  ب�زده���ر  �ملرتب��ط  و�زده�ره��� 
�الحتي�ج���ت �الأ�س��سية جلميع �الأفر�د؛ وهي بذلك حتقق �ملردود 

و�لقيمة �الإ�س�فية للمجتمع �ل�سعودي. 

إعالن تحريري ..    إعالن تحريري ..   

سعودي أوجيه: مسؤوليتنا االجتماعية 
تجاه الوطن والمجتمع

�ل�سيخ عدي بن مو�سى بن �إ�سم�عيل �ل�سيخ
نائب رئي�س جمل�س الإدارة ونائب الرئي�س التنفيذي
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حوار   

اأكد الإعالمي �شالح الغيدان مقدم الربنامج التلفزيوين ال�شهري )اهلل يعطيك خريها(، والذي 
يعد اأحد اأبرز الروافد امل�شاندة للربنامج التوعوي )اهلل يعطيك خريها( لل�شالمة املرورية، 
بعد   %10 اإلى  انخف�شت  ال�شيارات  حوادث  ن�شبة  اأن  املعوقني  الأطفال  جمعية  تبنته  الذي 
املو�شم الأول من اإطالق الربنامج، م�شريًا اإلى اأن تفاعل قطاعات الدولة واأفراد املجتمع مع 
ر�شالة الربنامج كان اإيجابياً؛ كونه مي�س حياة النا�س. وقال يف حوار مع )اخلطوة( اإن الإعالم 
له دور موؤثر يف احلد من احلوادث املرورية، مو�شحاً اأن تطبيق الأنظمة هو الرادع احلقيقي، 

ثم ياأتي بعده دور الإعالم يف التثقيف.
اأنها جعلت من الإعاقة ظاهرة  واأ�شار الغيدان اإلى اأن خطورة احلوادث املرورية تكمن يف 
يف املجتمع، و«يكفي اأن 80% من الإعاقات احلركية امل�شجلة يف اململكة ناجتة من حوادث 
اإلى خطورة الظاهرة التي  اأثارها هذا احلوار، نظرًا  اإلى ق�شايا عدة  اإ�شافة  املرور«! هذا، 

ى لها برنامج )اهلل يعطيك خريها(.. ت�شدَّ

حوار: حممد الفهيد

الحوادث المرورية في المملكة

القاتل األول
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• انطباعك��م ع��ن برنام��ج )اهلل 	 م��ا  بداي��ة 
يعطيك خريها(؟

= يكفـــي اأن تد�شني الربنامج من مقام خادم احلرمني 
ال�شريفـــني امللك �شلمان بـــن عبدالعزيز -حفظه اهلل-
، وكان ذلـــك ت�شريفـــًا للحملة منذ انطالقهـــا. كما اأن 
املبـــادرة اأتـــت من جنـــل امللك �شاحـــب ال�شمـــو امللكي 
الأمـــر �شلطان بـــن �شلمان الـــذي يعد اأبـــرز �شخ�شية 
يف الت�شـــدي لق�شيـــة الإعاقـــة واملعوقـــني؛ فالعمل مع 
اأ�شحاب الهمم العالية يرفـــع الطموح ويحقق الهدف، 
وقد حتقق جزء من الأهداف؛ فبعد املو�شم الأول اأعلن 
املرور عـــن انخفا�ض ن�شبة احلوادث املرورية 10% وهلل 
احلمـــد. ولتعلم اأن امللك �شلمان -اهلل يحفظه- هو من 
غررّ ا�شم الربنامـــج اإلى )اهلل يعطيك خرها( بعد اأن 

اأ�شاف لفظ اجلاللة اإلى ا�شم الربنامج. 
•  ه��ل ترى تفاع��ًا مع الربنام��ج من خمتلف 	

اأف��راد وموؤ�س�س��ات املجتم��ع؟ وكي��ف ميك��ن 
التعريف بالربنامج لا�ستفادة من اأهدافه؟
= التفاعـــل ملحوظ؛ كونه مي�ض حيـــاة النا�ض، ول �شك 
اأن 21 وفـــاة يوميـــًا، و35 معوقًا يوميـــًا ب�شبب احلوادث 
اأمـــر موؤمل، والربنامـــج اأتى لرفع م�شتـــوى الوعي لدى 
امل�شاهد، وامل�شاهد قام بدوره بالتفاعل ون�شر الر�شالة؛ 
حتى و�شلت اأعداد امل�شاهدات -وهلل احلمد- اإلى اأكرث 
من �شبعـــة ماليني م�شاهدة على موقـــع اليوتيوب، وهو 
تفاعـــل قلما حتقق للكثـــر من الربامـــج ذات ال�شبغة 
التوعويـــة، ولكـــن -بحمـــد اهلل- حتقق مـــع برناجمنا 
توا�شـــل جماهـــري كبر، واأحدث �شـــدى على م�شتوى 
الوعـــي اجلمعي وقبـــوًل عامـــًا لدى خمتلـــف قطاعات 

الدولة واأفراد املجتمع.
•  من خال توا�سلك الإعامي مع الربنامج.. 	

كي��ف ترى م��دى تاأثريه؟ واإلى م��اذا يحتاج 
حتى ميكن التو�سع يف هذا التاأثري؟

= التاأثـــر وا�شح؛ فكما قلت الإعـــالن الر�شمي للمرور 
عن انخفا�ـــض احلـــوادث، وكذلك تفاعـــل النا�ض على 
مواقع التوا�شل؛ حيث تردين مئات ال�شور على ح�شابي 
مل�شاهدين وهم يربطون حزام الأمان واآخرين ي�شعون 

الحوادث انخفضت 10% بعد الموسم 
)الله  برنامج  إطالق  من  األول 

يعطيك خيرها(

اأجل مواجهة هذه الظاهرة الكارثة التي حت�شد الآلف 
من الأرواح وت�شيب املاليني بالإعاقات كل عام. واأدعو 
كل م�شـــوؤول وكل فرد يف هذا الوطن لأن يراعي �شمره 
جتاه هذه الظاهرة للحد من اآثارها ال�شلبية على اأفراد 

جمتمعنا الذي يعد اأغلى �شيء منتلكه.
•  كي��ف ميكن اأن يلعب الإعام دورًا موؤثرًا يف 	

احلد من احلوادث املرورية؟
= الإعـــالم �شريـــك، لكـــنرّ ال�شرامـــة والأنظمـــة هـــي 
الـــرادع احلقيقي، وياأتي بعده دور الإعالم يف التثقيف، 
خ�شو�شًا يف ظل النت�شار الوا�شع لالإعالم بني خمتلف 
�شرائـــح وفئات اجلمهور، اإ�شافـــة اإلى تاأثره الكبر يف 
جميع اأفراد املجتمع؛ اإذ اإن الإعالم الآن بات ل يقت�شر 
علـــى ال�شا�شة التلفزيونية بل انتقل بنف�ض تاأثره، اإن مل 
اأكـــرث، اإلى و�شائـــل جديدة مثل: الإنرتنـــت واجلوالت، 
واإن كان هـــذا ي�شهل املهمة، لكن يظل القتناع بخطورة 

هذه احلوادث هو الو�شيلة الفاعلة للحد منها.
• ارتب��اط وثي��ق 	 اإن ق�ضي��ة الإعاق��ة ذات   

بالإع��ام؛ نظ��رًا اإلى حاجة ه��ذه الق�ضية 
اإل��ى التوعي��ة بها والتعري��ف مبخاطرها.. 
فهل يتحقق ذلك؟ وكيف ميكن التو�ضع فيه؟
= الإعاقـــة ظاهـــرة يف املجتمـــع؛ فيكفـــي اأن 80% من 
الإعاقـــات احلركيـــة امل�شجلـــة يف اململكـــة ناجتـــة مـــن 
حـــوادث املـــرور؛ مـــا يعني اأنهـــا طغت، ووجـــود جمعية 

اأطفالهـــم علـــى مقاعـــد الأطفال، وهذا �شـــيء مفرح. 
واأهم �شيء بالن�شبة اإلى املذيع اأن يجد لربناجمه قبوًل 
لـــدى اجلمهور، اإ�شافة اإلى تاأثره الإيجابي للق�شية اأو 

الظاهرة التي يناق�شها ويت�شدى لها.
• املروري��ة 	 باحل��وادث  يتعل��ق  فيم��ا   

وخماطرها.. كي��ف ترى ال�سبيل اإلى احلد 
منها؟ وهل هي يف حاجة اإلى زيادة وعي اأم 

تربية وتعليم واأنظمة؟
= احلوادث املرورية هـــي القاتل الأول، ولن يتم احلد 
من انت�شارهـــا اإل بتحقق اأمرين مهمني: نظام �شارم، 
و�شعب واٍع جدًا، وهـــذان الأمران يحتاجان اإلى جهود 
كبـــرة مـــن امل�شوؤولـــني، وكذلك مـــن اأفـــراد املجتمع، 
وا�شتخـــدام كل الو�شائـــل املمكنة للحد مـــن احلوادث 
املروريـــة؛ لذلك فاإنني على امل�شتوى ال�شخ�شي اأتعامل 
مـــع برنامـــج )اهلل يعطيك خرهـــا( باعتبـــاره مهمة 
وطنية واإن�شانية اأكرث منه عماًل اإعالميًا. ومما يزيدين 
همـــة اأي�شًا هذا التجاوب اجلماهري والتاأثر الفاعل 
لـــه، وبعون اهلل تعالى لـــن اأتوانى عن بذل كل جهد من 

78-81 = HEWAR =2=.indd   79 5/25/15   9:17 PM



8085
�شعبان 1436 هـ ـ مايو 2015م

حمرتفة كجمعيـــة الأطفال املعوقني يخفـــف من اأعباء 
املعوقني.. اأ�شاأل اهلل لهم ال�شفـــاء، واأن يعو�شهم خرًا 
نظـــر �شربهـــم. ولعلـــك ت�شمـــح يل بال�شكـــر اجلزيل 
لالإخـــوة املعوقني الذين ظهروا معنـــا يف الربنامج دون 
تردد، ووظفـــوا حالهم لتوعية اإخوانهـــم عرب ال�شا�شة، 
وهـــذا �شماحـــة نف�ـــض وكـــرم بالـــغ اأكرمونا بـــه.. اهلل 

يوفقهم.
• كيف ت��رى اخلدمات املقدم��ة ملختلف فئات 	

املعوقني بالدولة؟
= على ا�شتحياء.. ل يزال املعوق ي�شتكي من عدم توفر 
الو�شـــول ال�شامـــل الذي تطالـــب به اجلمعيـــة ك�شوت 
ر�شمـــي للمعوقـــني، ولـــك اأن تتخيل اأنه يف عـــام 2012 
اأفادين اأحد املعوقني يف اإحدى احللقات باأنه مل ي�شتطع 
الدخول اإلى اأحد فروع وزارة ال�شحة لعدم تهيئة م�شار 

للمعوق.
•  م��ن خ��ال عملك��م الإعام��ي والتما�س مع 	

الق�ضاي��ا احليوي��ة.. م��ا اأب��رز احتياج��ات 
املعوق��ني؟ وما اأبرز امل�ضكات التي تواجههم 

باملجتمع؟
= يجـــب اأن يو�شع املعـــوق يف اأولويـــة اخلدمات، ولكي 
ن�شـــل باملعـــوق اإلـــى م�شاف نظـــره بالـــدول املتقدمة 
اأقـــرتح اأن يكـــون وزيـــر ال�شـــوؤون الجتماعيـــة اأو اأحـــد 
وكالء الوزارة مـــن فئة املعوقني؛ ليعي�شوا معاناة املعوق 

احلقيقية التي قد تخفى على امل�شوؤول. وقد يرى البع�ض 
اأنـــه لي�ض بال�شرورة اأن يكون امل�شـــوؤول اأو الوزير وغره 
مـــن �شمن الفئة التي يخدمها حتـــى ي�شعر بهذه الفئة، 
ولكـــن اأرى اأن هـــذه الق�شية حتديديًا حتتـــاج اإلى وزير 
من الفئة نف�شها؛ ليعمل بقناعة وبعلم ومعرفة ومعاي�شة 
لهـــذه الفئة؛ اإذ ل يكفي التعاطف اأو ال�شفقة؛ نظرًا اإلى 
اأهميـــة هذه الفئة يف املجتمع من ناحية جعلهم عنا�شر 
فاعلة وموؤثرة واإيجابية ت�شارك يف بناء الوطن، ولي�شوا 

اأ�شخا�شًا ينتظرون الإعانة ال�شهرية. 
• ه��ل ت��رى اأن ق�ضي��ة الإعاق��ة حتت��اج اإلى 	

اإعامي��ني متخ�ض�ض��ني يف جم��ال الإعاقة؛ 
حت��ى ميك��ن ا�ضتيعابه��ا م��ن كل جوانبه��ا؛ 
وبالت��ايل ال�ستف��ادة م��ن وظيف��ة الإعام 

كموؤثر حيوي يف اأفراد املجتمع؟
= ل؛ فالق�شيـــة حتتاج اإلى اإن�شان، اأيًا كان تخ�ش�شه؛ 
لأن هـــذه الق�شيـــة ل ميكـــن اأن ت�شنـــف -مـــن وجهـــة 
نظـــري-؛ اإذ اإنها ق�شية اإن�شانيـــة عامة، ويتفاعل معها 
كل َمن ميتلك ح�شًا وطنيـــًا واإن�شانيًا. املهم هو الإميان 
بالق�شيـــة وبخطورتها، والعمل علـــى ا�شتيعاب خمتلف 

جوانبها.

• مل��اذا تتبن��ى الكث��ر م��ن و�ضائ��ل الإع��ام �ضورة 	
املع��وق ك�ضخ�ضي��ة عاج��زة حتتاج اإل��ى ال�ضفقة 

رغم اأن هذه ال�ضورة ي�ضتنكرها املعوقون؟
= يرجع ذلك اإلـــى ق�شور النظرة، ولعدم الدخول اإلى 
عاملهم احلقيقي امل�شـــرق، وهي امل�شكلة احلقيقية التي 
تواجـــه املعوقني، �شواء علـــى م�شتوى بع�ـــض امل�شوؤولني 
ذوي العالقـــة املبا�شرة باملعوقـــني اأو حتى على م�شتوى 
الكثـــر من اأفراد املجتمع العاديني، واإن حتدثت مع اأي 
معوق حول نظرة ال�شفقة التي يراها يف عيون الآخرين 
جتاهه؛ فاإنه �شي�شكو لك منها؛ اإذ اإنها ت�شعره بنوع من العجز.

• كي��ف ت��رى دور اجلمعي��ة يف ع��اج وتعليم 	
وتاأهيل املعوقني؟

= ل �شـــك اأنه دور وطني واإن�شـــاين ورائد؛ فهي �شارت 
عنوانًا للق�شية، ولكل املعوقني. ي�شاف اإلى ذلك دورها 
يف تقـــدمي خدمات متخ�ش�شة وجمانيـــة على امل�شتوى 
العالجـــي والتعليمـــي والتاأهيلـــي لالأطفـــال املعوقـــني، 
كذلك دورها التوعوي باأ�شباب الإعاقة وكيفية جتنبها؛ 
فهـــي بحق جمعية ت�شتحق كل تقدير، خ�شو�شًا بعد مد 
مظلـــة خدماتها لت�شل اإلى اأكـــرث مناطق ومدن اململكة 

احتياجًا اإلى خدماتها املتميزة.

لألسف.. بعض المسؤولين بالمدارس 
الحكومية ال يراعون ظروف المعوق.. 
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تحقيق علمي   

الحذر.. من األمراض العشرة قبل السفر!

وعكة الترفيه

تبد�أ مو��سم �لإجاز�ت، وتبد�أ معها م�رشوعات 
�ل�سفر. وب�سبب تعدد �ل�سفر�ت من عام �إلى 

عام؛ �سيكون �لتفكري يف وجهات �سفر جديدة، 
ورمبا �إلى �أبعد �لأماكن �لنائية يف �لعامل؛ 

لذلك ميكن �لتعر�ض لالأمر��ض �ملعدية خالل 
�لرحالت بني �لبلد�ن �ملختلفة. وهذه ن�سائح 

حول ع�رشة �أمر��ض معدية وكيفية جتنبها؛ 
حتى ت�ستمتع بق�ساء �إجازة مفيدة و�سحية.

والإعالم  الت�شال  و�شائل  يف  التقني  التطور  واكب 
تنامي الثقافة املعرفية لدى جميع الأفراد حول بلدان 
العامل، واأ�شبح كل فرد �شغوفًا بال�شفر اإلى بالد كثرية 
يف موا�شم الإجازات، كنوع من التغيري، ويف اإطار حب 
جديدة  وجهات  على  والتعرف  وال�شتك�شاف  املغامرة 
على  الطالع  وكذلك  اأخرى،  �شعوب  وتقاليد  وعادات 
ثقافات خمتلفة.. ولهذا ين�شح الأطباء الذين يريدون 
ا�شت�شارة  ب�شرورة  نائية  وبالد  مناطق  اإلى  ال�شفر 
الطبيب قبل ال�شفر، خ�شو�شًا اإذا كانت العائلة ت�شم 
اأطفاًل يف ال�شنوات الأولى من عمرهم، ومعرفة كيفية 
الإ�شعافية  الطرق  واأي�شًا  الأمرا�ض،  هذه  من  الوقاية 

ال�شريعة، اإلى حني العر�ض على الطبيب املتخ�ش�ض.
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ى ال�ضنك حمَّ
تنت�شـــر هـــذه احلمـــى يف البحـــر الكاريبـــي، واأمريـــكا 
الو�شطـــى واجلنوبيـــة، وجزر غـــرب املحيـــط الهادئ، 
و�شمـــال اأ�شرتاليا، وجنوب وجنـــوب �شرق اآ�شيا، وغرب 

اأفريقيا، وجنوب ال�شحراء.
وتوؤدي لدغـــات البعو�ض اإلى انت�شـــار هذا الفريو�ض يف 
اأجـــزاء كثرية يف العامل، وميكـــن اأن ت�شتغرق الأعرا�ض 
اأكرث مـــن اأ�شبوعني حتى تتطور وت�شبه الأنفلونزا، مثل: 
احلمى، وال�شداع، والغثيان، والتقيوؤ، والأمل يف العينني 

والع�شالت واملفا�شل. وت�شتمر الأعرا�ض اأ�شبوعًا واحدًا. 
البلهار�ضيا

تنت�شـــر عدوى البلهار�شيا يف اأفريقيا وال�شرق الأو�شط، 

أهمية تحضير حقيبة اإلسعافات األولية.. 
قبل حقيبة المالبس!

وبع�ـــض الأجزاء من اأمريكا اجلنوبيـــة، ومنطقة البحر 
الكاريبي، وجنوب �شرق اآ�شيا.

وحتمـــل احللزونات يف امليـــاه العذبـــة دودة البلهار�شيا 
الطفيلية التـــي ت�شبب هذا املر�ـــض. وتطلق احللزونات 
يرقـــات الديـــدان يف الأنهـــار امللوثـــة، وامليـــاه العذبـــة، 
والبحـــريات، والـــرك، وامل�شتنقعـــات، والتـــي تخـــرتق 

اجللد، خ�شو�شا من باطن القدمني.
واأ�شـــارت منظمـــة ال�شحـــة العامليـــة اإلـــى اأن الـــدودة 

ت�شتوطـــن يف 52 بلدًا تتلوث فيها املياه براز الأ�شخا�ض 
امل�شابني بفريو�ض الدودة. وميكن اأن ت�شتمر الأعرا�ض 
اأكـــرث من �شهرين، ومـــن بينها: احلمـــى، والق�شعريرة، 

وال�شعال، واآلم يف الع�شالت.
املالريا

تنت�شر املالريا يف اأفريقيا واأمريكا الو�شطى واجلنوبية، 
واأجـــزاء يف منطقة البحـــر الكاريبي، واآ�شيـــا، وجنوب 

املحيط الهادئ.
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ويحمـــي اللقاح ما بني 50 و80 يف املئـــة من الأ�شخا�ض 
املتلقني للعالج؛ لذلك يجب اأخذ املزيد من احلذر عند 

اختيار تناول الطعام وال�شراب.
مر�ض المي

ينت�شـــر املر�ـــض يف اأمريـــكا ال�شمالية، واأوروبـــا واآ�شيا. 
وت�شبب البكترييا املر�ض الذي ينت�شر عن طريق لدغات 
القراد امل�شابـــة بال�شاق ال�شـــوداء. وت�شمل الأعرا�ض: 
احلمى، وال�شداع، والتعـــب، والطفح اجللدي. واإذا مل 
تعالـــج العدوى فاإن املر�ض ينتقل اإلـــى املفا�شل والقلب 

واجلهاز الع�شبي.
التهاب الكبد “اأ”

ينت�شـــر هذا املر�ـــض يف غالبيـــة اأجزاء العـــامل النامي 
عن طريـــق املياه امللوثة والطعام غري املطبوخ. ويرتبط 
املر�ـــض ارتباطـــًا وثيقـــًا بامليـــاه امللوثـــة، وعـــدم كفاية 

املرافق ال�شحية، و�شوء النظافة ال�شخ�شية.
وت�شمل الأعرا�ض: احلمى، والتوعك، وفقدان ال�شهية، 
والإ�شهال، والغثيـــان، والنزعاج البطني، وتلون البول. 
وتقـــدر منظمـــة ال�شحـــة العامليـــة اإ�شابـــة 1.4 مليون 

�شخ�ض بالتهاب الكبد “اأ” �شنويًا.
مـــن جهة اأخرى، فـــاإن الإ�شـــراع اإلى اإجنـــاز متطلبات 
العمل قبل انتهاء املوعد املحدد قبل اأخذ عطلة للراحة 

يجعلك عر�شة للمر�ض!!
وهنـــاك َمـــن يطلـــق علـــى هـــذه الوعكـــة ا�شـــم “وعكة 
الرتفيـــه”، ويعـــرتف اآد فينجرهوت�ـــض عـــامل النف�ـــض 
الأملانـــى الـــذي اأطلـــق هـــذا ال�شـــم، باأنه لي�ـــض هناك 
ت�شخي�ض حتى الآن لهذه الوعكة يف عامل الطب. ويوؤكد 
اأنـــه ل توجد درا�شة كبرية ممنهجـــة ملعرفة اإذا ما كان 
النا�ـــض اأكـــرث احتمال للتعر�ـــض لوعكة �شحيـــة عندما 
يكونـــون يف اإجـــازة مقارنـــة بتعر�شهـــم لهـــا يف الأيام 

واملالريا مر�ض طفيلـــي ينتقل عن طريق لدغة بعو�شة 
الأنوفيلي�ـــض. وت�شمل اأعرا�ض املر�ض: احلمى املرتفعة، 
والق�شعريـــرة، ومر�شًا ي�شبه الأنفلونـــزا. واإذا مل ُتعالج 
فقـــد تتطـــور املالريا اإلـــى مر�ض �شديد قـــد يت�شبب يف 
الوفـــاة. و�شجلت منظمـــة ال�شحة العامليـــة وجود 207 

مليون حالة م�شابة باملالريا عام 2012م.
ورغـــم اأنـــه ل يوجـــد لقـــاح مرخ�ـــض للمالريـــا، اإل اأن 
عقاقـــري وقائية م�شادة للمالريا تتوفر للم�شافرين اإلى 

املناطق املوبوءة.
احلمى ال�ضفراء

تنت�شر احلمى ال�شفراء يف املناطق املدارية يف اأفريقيا، 
واأمريكا اجلنوبية. وميكن اأن تت�شبب احلمى ال�شفراء 
يف ظهور اأعرا�ـــض: احلمى، والق�شعريـــرة، وال�شداع، 
واآلم الظهـــر والع�شالت. ويطول نحـــو 15 يف املئة من 
الأ�شخا�ـــض امل�شابـــني بهـــا اأمرا�ض خطـــرية ميكن اأن 
توؤدي اإلى النزيف، وف�شل عمل اأع�شاء اجل�شم، واأحيانًا 
املـــوت. وتقدر منظمة ال�شحـــة العاملية وجود 200 األف 
حالـــة من حالت احلمى ال�شفراء �شنويًا، ويح�شل 90 

يف املئة منها يف اأفريقيا.
ويذكـــر اأنـــه ل يوجد عـــالج للحمـــى ال�شفـــراء، ولكن 
الطريقـــة الأ�شا�شيـــة للحمايـــة منها تتحـــدد من خالل 
اللقـــاح الذي يحتاج امل�شافرون اإلى اخل�شوع له قبل 30 
يوما على الأقل من موعد ال�شفر لكت�شاب احلماية �شد 

الفريو�ض.
ال�ضل

ينت�شر ال�شل يف اأفريقيا واآ�شيا واأوروبا ال�شرقية. وُيعتقد 
اأن ثلث �شكان العامل م�شابون مبر�ض ال�شل الذي يعتر 
ثـــاين اأكر الأمرا�ـــض املعدية �شببًا للوفـــاة عامليًا )بعد 
فريو�ـــض نق�ض املناعة الب�شريـــة / الإيدز(. وميكن اأن 
يحـــدث ال�شـــل يف حالة “كامنة” حيـــث يحمل املر�شى 
البكترييـــا دون الإ�شابة باملر�ض ذاتـــه. وينت�شر مر�ض 
ال�شل يف كل بلد تقريبًا، لكن العدوى تعتر اأكرث تركيزًا 

يف البلدان النامية.
وينت�شـــر ال�شـــل عـــر الهـــواء مـــن �شخ�ـــض اإلـــى اآخر، 
وي�شيب ب�شكل رئي�شي الرئتني. وت�شمل اأعرا�ض املر�ض 
ال�شعال لفرتة طويلة، وال�شعف، والتعب، وفقدان الوزن 

والتعرق الليلي.
اإ�ضهال امل�ضافرين
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األمراض  على  االطالع  ضرورة 
المعدية المنتشرة في البلدان التي 

تقصدها.. 

ينت�شـــر مر�ـــض الإ�شهـــال ب�شكل كبـــري يف �شبـــه القارة 
الهنديـــة، و�شمال اأفريقيـــا وال�شـــرق الأو�شط، وجنوب 
ال�شحـــراء الأفريقيـــة، واأمريـــكا اجلنوبيـــة. ويت�شبب 

ا�شتهالك الأغذية اأو املياه امللوثة يف انتقال املر�ض. 
اإيبوال

ينت�شر مر�ض اإيبـــول يف غينيا، وليبرييـــا، و�شرياليون، 
ونيجرييـــا، والكونغـــو الدميقراطيـــة. واكت�شـــب هـــذا 
املر�ض اعرتافًا دوليًا منذ �شهر مار�ض املا�شي. وت�شمل 
الأعرا�ـــض: احلمـــى، والطفـــح اجللـــدي، والإ�شهـــال، 
والتقيوؤ، واحمرار العينني. واإلى جانب هذه الأعرا�ض، 
يوجـــد النزيف الداخلي واخلارجي. وينتقل املر�ض من 
�شخ�ـــض اإلى اآخر عن طريـــق الت�شال ب�شوائل اجل�شم 

امل�شابة، مثل: اللعاب، وال�شائل املنوي، والدم.
ى التيفوئيد حمَّ

ينت�شـــر مر�ـــض حمـــى التيفوئيـــد يف اأفريقيـــا، واآ�شيا، 
ومنطقة البحر الكاريبي، واأمريكا الو�شطى واجلنوبية، 

وجنوب اآ�شيا.
وينتقـــل هـــذا املر�ـــض البكتـــريي عـــن طريـــق تنـــاول 
الطعـــام وامليـــاه امللوثة، وميكـــن اأن تت�شبـــب احلمى يف 
الوفاة. وت�شمل اأعرا�ـــض الإ�شابة به: احلمى املرتفعة، 
وال�شعـــف، واآلم املعـــدة، وال�شداع، وفقـــدان ال�شهية. 
ويجب احل�شول علـــى تطعيم امل�شافريـــن قبل ال�شفر، 
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العاديـــة يف حياتهم اليومية، ولكـــن عند حماولة و�شع 
رقم معني ملن يتعر�شون لها، طرح فينجرهوت�ض �شوؤاًل 
علـــى اأكـــرث مـــن 1.800 �شخ�ض، وهو: هـــل تعاين من 

ل؟ الرتفيه” اأم  “وعكة 
واأجـــاب نحـــو ثالثـــة يف املئة فقـــط منهم بــــ: “نعم”. 
ومع الأخذ يف العتبار مـــدى احتمال تعر�شنا لل�شغط 
والعمـــل ال�شاق قبل اأخـــذ العطلة، فاإن هـــذا ي�شري اإلى 

اأن ذلـــك لي�ـــض هو املعتـــاد، ومن غـــري ماألوف 
اأي�شا، خ�شو�شًا اأن هذه الدرا�شة 

اعتمـــدت علـــى �شوؤال 
النا�ـــض للحكم على 
اأنف�شهـــم عن اإذا ما 

كانـــوا قـــد تعر�شـــوا 
اأم  الوعكـــة  لهـــذه 
ل؛ اإذ اإنـــه كثـــرًيا ما 

التي  العطلـــة  نتذكـــر 
تعر�شنـــا فيها للرد مثاًل 

اأكـــرث مـــن تذكرنـــا للعطـــالت التـــي 
مـــرت علينـــا ب�شـــالم. ويرى ن�شـــف َمن 
�شاركوا يف درا�شة فينجرهوت�ض اأن �شبب 
هـــذه الوعكة هو النتقال مـــن العمل اإلى 

العطلـــة، وهنـــاك العديد مـــن النظريات 
التي ترى ذلك.
قائمة املر�ض

اأول نظريـــة تقـــول اإنـــه عندمـــا تكـــون لدينـــا الفر�شة 
لال�شرتخـــاء، تدخـــل هرمونـــات ال�شغط التـــي جتعلنا 
نتكيـــف مع مواعيد العمل يف حالة عدم اتزان، وترتكنا 
عر�شة للمر�ض، وي�شاعدنا الأدرينالني على التكيف مع 
ال�شغط، وكذلك يعـــزز جهاز املناعة مكافحة الإ�شابة 

بالأمرا�ض، وي�شاعدنا على البقاء ب�شحة جيدة.
واإلى جانب ذلك، ياأتي الكورتيزول الذي ي�شاعدنا على 
التاأقلم مع ال�شغط، ولكن علـــى ح�شاب جهاز املناعة. 
وكل هـــذا يبدو معقـــوًل، خ�شو�شًا مـــع التحول ال�شريع 
من حالـــة ال�شغط اإلى حالة ال�شرتخـــاء، ولكن لي�شت 
هنـــاك بحـــوث كافية حتـــى الآن توؤكـــد م�شداقية هذا 

الفرتا�ض.
وقد يكون هناك اأ�شخا�ـــض يعانون وعكة طوال الوقت؛ 
فهم م�شغولون للغاية، وم�شممون على العمل حتى يحني 
وقت العطلة؛ ففي اأثناء العمل والكفاح اليومي ل ي�شعرون 
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وتعرف  السفر..  قبل  طبيبك  استشر 
األمراض  من  العالج  طرق  أفضل  على 

المستوطنة

طـــة  بب�شا
مر�شـــى،  باأنهـــم 

ولكنهـــم يدركـــون ذلـــك عندمـــا ت�شنـــح لهـــم الفر�شة 
لال�شرتخاء.

ومـــن املوؤكـــد اأن الأمر يتعلق مبـــدى تقييمنا لالأعرا�ض 
بالعتمـــاد على الأ�شيـــاء الأخرى التي نقـــوم بها؛ فقد 
تو�شل عامل النف�ض جيم�ض بينباكر اإلى اأنه: كلما قل ما 
يدور حول ال�شخ�ض من اأحداث، زادت الأعرا�ض التي 

ت�شري اإلى اأنه يف حالة �شيئة.
وقد عر�ض على جمموعة من التالميذ فيلمًا ثم اأجرى 
تقييمـــًا لهـــم كل 30 ثانيـــة؛ ليعرف راأيهـــم حول مدى 
اأهمية هـــذا الفيلم. وبعد ذلك عر�ض الفيلم ذاته على 
جمموعـــة من التالميـــذ ثم راقب كم مـــرة يعانون من 
ال�شعـــال، وكلمـــا زاد اهتمامهـــم باأحد م�شاهـــد الفيلم 

اجلذابة قل �شعالهم.
ويف امل�شاهـــد غـــري اجلذابـــة كانوا يبـــدوؤون يف ال�شعور 
بالتهـــاب احللـــق، وي�شعلـــون مبعـــدل اأكـــرث. كان ذلك 

ملحوظا ب�شكل رمبا كان �شيجعل 
اأي ممثل على خ�شبة م�شرح ي�شجر 
من جمهور احلا�شرين الذين يعانون مثل 

هذه الدرجة من ال�شعال.
وبالتـــايل، ويف حني اأنك �شت�شعر بالأمل والأوجاع ب�شكل 
اأكـــرث عندما ل تكون يف مـــكان العمل؛ فاإن هذا ل مينع 
اأي�شًا من احتمال اأن تالحظ اأنك ت�شعر بثقل يف الراأ�ض 

و�شيالن الأنف اأثناء العمل. 
حمى املق�شورة

وهنـــاك احتمال خمتلـــف متاًما، وهو اأنـــه لي�ض �شغط 
العمـــل هو املت�شبب يف تلـــك الوعكة ال�شحيـــة، ولكنها 
العطلـــة ذاتهـــا؛ فال�شفـــر عـــادة مـــا يكـــون جمهـــًدا، 
وخ�شو�شـــًا ال�شفـــر جـــوًا، وكلمـــا طالـــت امل�شافـــة زاد 
احتمـــال اإ�شابتك باأحـــد الفريو�شات؛ فمعـــدل اإ�شابة 
الأمريكيـــني بالرد كل عـــام تبلـــغ 2.5 يف املئة، وعلى 
هـــذا الأ�شا�ـــض ح�شبـــت الأبحـــاث اأن فر�ـــض الإ�شابة 
بالـــرد يف رحلة طريان واحـــدة تبلغ 1 يف املئة بالن�شبة 

اإلى البالغني.
لكـــن عندما اأُجري م�شح على املر�شـــى بعد اأ�شبوع من 
�شفرهم يف رحلة جوية من خليج �شان فران�شي�شكو اإلى 
دنفـــر، بلغت ن�شبة َمـــن ظهر عليهم اأعرا�ـــض الإ�شابة 
بالرد 20 يف املئة، واإن حدثت هذه الإ�شابة على مدار 
العـــام؛ فمن املتوقع اأن ت�شل الن�شبـــة اإلى اأكرث من 56 

حالة �شنويًا.
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إن اهلل مع الصابرين

اأ�سب��غ اهلل عل��ى عباده نعمًا ظاهرًة و باطنًة ، وهي نعٌم كثريٌة ل تعّد ول حت�سى ، قد يكت�سف الإن�سان 
ع��ددًا منه��ا ويراه��ا راأي الع��ني و قد تخفى عن��ه نعٌم غريها كث��رية ، فاهلل هو خالق الّنا���س اأجمعني ، 
لهم على كثرٍي مّم��ن خلق ، بل قد اأكرم الإن�سان ب��اأن جعل املالئكة ت�سجد  خلقه��م باأح�س��ن �س��ورٍة و ف�سّ
ل��ه اإكرامًا ل��ه وا�ستخلفه يف الأر�س بعد ذلك باأن اختاره ليك��ون خليفته فيها ليعبد اهلل حّق عبادته 
ورة  ويحك��م بني الّنا�س ب�سريعته التي اأنزلها على ر�سل��ه ، فاأّول نعمٍة كانت هي خلق الإن�سان بهذه ال�سّ
الكاملة واإعطاوؤه هذه املكانة بني �سائر خملوقاته ، بل اإّن ال�ّسيطان قد ح�سده على مكانته هذه وتعهد 
بغواي��ة ذريت��ه واإ�سالله��م ، وقد ب��نّي اهلل �سبحانه وتعال��ى لل�ّسيط��ان اأّن �سلطانه �سيك��ون على الذين 

يتوّلونه والذين هم به موؤمنني واأّن ل �سلطان له على عباد اهلل املوؤمنني املّتقني . 

اأعظم النعم
من اأكرب واأعظمهـــا نعمة الدين والثبات عليها والعناية 
بها والتفقه فيها، قال تعالى: )اْلَيْوَم اأَْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم 
يُت َلُكُم اْلإِ�ْشـــاَم ِديًنا(  ْمـــُت َعَلْيُكـــْم ِنْعَمِتـــي َوَر�شِ َواأَْتَ
فاأعظـــم النعـــم نعمـــة الدين، وقـــد اأر�شـــل اهلل الر�شل 
واأنـــزل الكتب حتـــى اأبان لعباده دينـــه العظيم وو�شحه 

لهم ثم وفقك اأيها امل�شلم وهداك حتى كنت من اأهله
نعمة الإميان

اإّن من نعم اهلل �شبحانه على عباده اأن هداهم لاإميان 
ال ، فطريق الإ�شام  وطريق الّتوحيد والبعد عن ال�شّ
والّتوحيـــد الذي جـــاء به �شّيدنا حمّمـــد �شّلى اهلل عليه 
و�شّلـــم بالوحـــي من رّب العاملـــن ، هو طريـــق ال�ّشعادة 
للب�شرّية والفاح ، ومن �شلكه فاز واأفلح وورث جّنة رّبه 
التي فيها الّنعيم املقيم ، ومن تنّكب هذا الطريق خاب 

وخ�شر . 
النعم الوفرية

وقد �شّخر اهلل �شبحانه و تعالى للب�شر الكون مبا فيه من 
خملوقاٍت على اأ�شـــكاٍل متنوعٍة ، ي�شتفيد الإن�شان منها 
على وجوٍه خمتلفٍة ، فمن احليوانات ما ي�شتفيد الإن�شان 
مـــن حلومها ومنها ما ي�شتفيـــد الإن�شان من اأ�شوافها و 
اأوبارهـــا واأ�شعارهـــا في�شنع منها ثيابـــه اأو اأثاثه ، ومن 
يد كالكاب  احليوانـــات ما ينتفع الإن�شان منها يف ال�شّ

والّطيور اجلارحة ، ومنها ما ي�شتخدمها الإن�شان ركوبًا 
لـــه ، ولـــو تكّلمنا عـــن النباتـــات ونعمهـــا العظيمة على 
الإن�شان ملـــا كفتنا يف ذلك جملـــدات ، فاأنواع الّنباتات 
كلها ينتفـــع منها الإن�شان على وجـــوٍه متنوعٍة يف ماأكله 
وم�شربـــه و دوائه ، بـــل اإّن للّنباتات دوٌر حيوٌي يف الكون 
مبا حتّققه من الّتـــوازن البيولوجي ، و يبقى القول اأّننا 
اإزاء تلـــك الّنعم الوفرية ماأمـــورون ب�شكر اهلل �شبحانه 

عليها ، فبال�ّشكر تدوم الّنعم .
من هو الغني؟

�شـــكا رجل �شيق حاله ومعا�شه... فقال له عامل حكيم: 
اأتبيع ب�شـــرك مبئة األف؟ قال: ل. قـــال احلكيم: اأتبيع 
�شمعـــك مبئة األف؟ قال: ل. قـــال احلكيم: فاأنت الغني 

مبا ل يباع بثمن.
ال�شكر بالنعم

ُكـــْم(. وقال �شبحانه  قـــال تعالى: )َلِئْن �َشَكـــْرُتْ َلأَِزيَدنَّ
ِ َعَلْيُكـــْم َوَمـــا اأَْنـــَزَل َعَلْيُكـــْم ِمَن  )َواْذُكـــُروا ِنْعَمـــَت اهللَّ
ْكَمِة( فكلُّ نعمة من نعم اهلل تعالى تقت�شي  اْلِكَتاِب َواحْلِ
اأن ن�شكـــر اهلل عليها، �شكًرا ل يخالطه رياء ول كربياء، 
ـــا للمنعـــم تعالـــى، �شكـــًرا يليـــق بجاله  �شكـــًرا خال�شً
وعظمتـــه وكربيائـــه. عـــن النعمان بن ب�شـــري قال: قال 
النبي �شلى اهلل عليه و�شلم على املنرب : ) من مل ي�شكر 
الكثـــري ، ومن مل ي�شكر النا�س مل ي�شكر اهلل ، والتحدث 
بنعمـــة اهلل �شكـــر وتركهـــا كفـــر ، واجلماعـــة رحمـــة ، 

والفرقة عذاب ( – اأخرجه الإمام احمد يف امل�شند .

وا ِنْعَمَة  َوإْن َتُعّدُ
الّلِه اَل ُتْحُصوَها
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من الذاكرة

�شور تذكارية من اإجتماع اجلمعية العمومية عا 1413 هـ

70-72 = HAND .indd   87 5/25/15   8:43 PM



8885
�شعبان 1436 هـ ـ مايو 2015م

ولأن �شيا�شة هذه الدولة التي يقودها �شلمان اخلري، ومنذ تاأ�شي�شها، تعتمد الهتمام بكل �شرائح 
اأبنائهـــا ديدنـــًا لها، يحتل ذوو الحتياجات اخلا�شة مكانة مهمة، �شـــواء على م�شتوى القيادة، اأو 

على م�شتوى املوؤ�ش�شات والهيئات، احلكومية منها اأو الأهلية.
العمـــل اخلريي ب�شكل عام، �شمة اأ�شا�شية من �شمات هـــذا املجتمع، وعن�شر رئي�شي من عنا�شر 
العمـــل العام يف بادنـــا، ولقد �شعدت كثريًا مبا مل�شته من روح خاقـــة ورعاية اإن�شانية خمل�شة، 
خـــال الكثري من زياراتي جلمعية الأطفال املعوقن بالريا�ـــس، وتاأكدت من اأنه وراء كل الأفكار 

والأعمال العظيمة، رجال عظماء اأي�شًا.
مل اأ�شتغـــرب ما وجـــدت من تفاعل كبري، خ�شو�شـــًا اأن وراء كل هذا اجلهـــد القّيم، رجًا �شليل 
اأ�شـــرة “خـــرّية”، تربت وعا�شت يف كنف رائـــد العمل اخلريي الأول يف بادنـــا، خادم احلرمن 
ال�شريفـــن امللك �شلمان بن عبدالعزيز، األ وهو �شاحب ال�شمـــو امللكي الأمري �شلطان بن �شلمان 
بن عبدالعزيز رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية، وخريج مدر�شة الأب القائد، وحفيد امللك املوؤ�ش�س.
الأمري �شلطان بن �شلمان، ورغم م�شوؤولياته الوطنية املتعددة، عرب رئا�شته للهيئة العامة لل�شياحة 
والآثار، مل ين�س حلظة �شعـــار مدر�شة اخلري الكربى، ورعى 
هـــذا النبـــت، وجنـــح يف اأن يجعل منـــه قبلة لـــكل الراغبن 
والقادريـــن على بذل املـــال والنف�س، لرعاية هـــذه ال�شريحة 
العزيـــزة على قلوبنا؛ ليكـــون احل�شاد الرائـــع، بذًل وحمبًة 
وعطـــاًء.. ومثلمـــا كانت القـــدوة، كان احل�شـــاد املبهج على 
كل تلك الوجوه الربيئة التـــي تن�شى تعبها واإعاقتها و�شعفها 
الب�شـــري؛ لتجد نف�شهـــا يف ح�شن وطن كبـــري، برعاية قائد 
عظيم واإ�شراف اأمرٍي يبذل الغايل والنفي�س من اأجل مواطنن هم يف اأ�شد الحتياج اإلى الرعاية.
مـــا راأيتـــه ومل�شتـــه ب�شكل مبا�شـــر يع�شـــد روح التكافل الجتماعـــي يف اأبهى �شورهـــا، يف جمتمع 
الرحمـــة، وهـــذا ما ُعرفت بـــه اململكـــة وكل قياداتها جتاه كل اأفـــراد ال�شعب مبختلـــف �شرائحه 
وتوجهاتـــه الجتماعيـــة، خ�شو�شًا عندما تكون هناك حاجة ملحـــة اإلى هذا التعاطف والرتاحم 
والتعـــاون.. ويجـــب األ نن�شى اأبـــدًا الدور الكبري الذي يقوم به بع�ـــس اخلريين، من رجال اأعمال 
واأهـــل اخلري الذين يدعمون جمعية الأطفال املعوقن ماديًا عن طريق التربعات املبا�شرة اأو عن 

طريق الوقف اخلريي؛ فلهم اأي�شًا كل حتية وتقدير.
بقي اأن اأ�شجل باعتزاز تقديري لاأ�شتاذ عو�س الغامدي اأمن عام جمعية الأطفال املعوقن على 

جهده املتميز... و”تعظيم �شام”!

يدًا بيد   

سلطان بن سلمان 
وقيمة العمل الخيري

نجح في أن يجعل منه 
قبلة لكل الراغبين 

والقادرين على بذل 
المال والنفس

بقلم : 
حممد الوعيل
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