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اأعل��ن �س��احب ال�س��مو امللك��ي الأم��ر �س��لطان ب��ن �س��لمان ب��ن 

عبدالعزي��ز رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعي��ة، اأن خادم احلرمني 

ال�س��ريفني املل��ك �س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز اآل �س��عود -حفظ��ه 

اهلل- �سيتف�س��ل خالل الأيام الأولى م��ن �سهر رم�سان املبارك، 

مك��ة«  »خ��ر  م�س��روع  اأ�سا���س  حج��ر  و�س��ع  حف��ل  برعاي��ة 

ال�ستثم��اري اخل��ري باأبراج��ه اخلم�س��ة »ب��رج املل��ك �سلمان 

ب��ن عبدالعزيز، برج الأمر �سلطان ب��ن عبدالعزيز –يرحمه 

اهلل–، برج عمالء �سرك��ة الت�سالت ال�سعودية، برج عمالء 

�سرك��ة بن��دة، اإ�سافة الى برج م�سابقة حف��ظ القراآن الكرمي 

لالأطفال املعوقني«.

يؤسس لها 

خادم الحرمين الشريفين
خمسة أبراج استثمارية خيرية

�دعا االأمري �ضـــلطان بن �ضـــلمان لدى تر�ؤ�ضه االجتماع 
للجمعيـــة،  العموميـــة  للجمعيـــة  �الع�ضـــرين  التا�ضـــع 
ملناق�ضـــة تقرير االأداء لعـــام 2014م �ميزانية اجلمعية 
�م�ضر�عاتها امل�ضتقبلية، يف 15 �ضعبان 1436هــ املوافق 
2 يونيـــو 2015م، مبقرها بالريا�ض، اأهل اخلري �رجال 
االأعمال اإلى تخ�ضـــي�ض جزء من زكواتهم ��ضدقاتهم 
يف هـــذه االأيـــام املباركـــة للإ�ضـــهام يف م�ضـــر�ع »خري 
مكـــة« اال�ضـــتثماري اخلريي الـــذي تقيمـــه اجلمعية يف 
مكـــة املكرمة، �الذي �ضيخ�ضـــ�ض دخله لدعم ميزانية 
ت�ضـــغيل مراكز اجلمعية التي تبلغ 120 مليون ريال 

�ضنويًا.
�اأكـــد �ضـــموه اأن موؤ�ض�ضـــات العمـــل اخلـــريي �اخلدمة 
العامة التي تكتفي مبا قدمت �ضتفقد مربرات تواجدها 
�ا�ضـــتمرارها، م�ضـــريًا اإلى اأن جمعية االأطفال املعوقني 
تعي�ـــض مرحلة مـــن التجديـــد �التطوير تواكـــب بها ما 
د �ضموه  تعي�ضـــه اململكة من نه�ضة تنموية �ضـــاملة. �عدَّ
حما�ر التجديد التي تعي�ضـــها اجلمعية قائًل: »اإن ذلك 
ي�ضمل تطوير م�ضـــتوى برامج الرعاية املقدمة، �تعزيز 
ال�ضـــراكات اال�ضـــراتيجية مع اجلهـــات ذات العلقة، 
املتخ�ض�ضـــة  اخلدمـــات  الإي�ضـــال  االأفقـــي  �التو�ضـــع 

املجانية اإلى املناطق التي حتتاج اإليها«.
�اأ��ضـــح �ضـــموه اأن اجلمعية ت�ضـــعى اإلى مواكبة م�ضرية 
التطور التي تعي�ضها اململكة بتوجيه من خادم احلرمني 
ال�ضريفني امللك �ضـــلمان بن عبدالعزيز، م�ضريًا اإلى اأن 

األمير سلطان بن سلمان:
انتمائي للجمعية أغلى هدية

نلتها من خادم الحرمين الشريفين.. 

اجتماع العمومية الـ29 يناقش األداء 
في 2014م.. ويشيد باإلنجازات 

بالتوسع األفقي وتطوير الخدمات

املواطـــن عندما ي�ضـــهم يف اأعمال الـــرب �اخلري ال مينُّ 
علـــى البلد الذي ينتمي اإليـــه، �لكن هو جزء من �اجب 
�دين �ف�ضـــل -بعد اهلل �ضـــبحانه �تعالـــى-، �قال: »اإن 
انتمائـــي للجمعية جاء بن�ضـــيحة من خـــادم احلرمني 

ال�ضريفني، �كانت هذه بالن�ضبة يل اأغلى هدية«.
�اأ��ضـــح االأمـــني العـــام للجمعيـــة عو�ض الغامـــدي اأن 
اجلمعيـــة العموميـــة ا�ضـــتمعت اإلـــى تقريـــر املحا�ضـــب 
القانـــوين عن امليزانية العموميـــة للجمعية للعام املايل 
املن�ضـــرم، �اطلعت على تقرير جمل�ض االإدارة حول ما 
مت اإجنازه من برامج �اأن�ضطة �مراكز جديدة، �كذلك 
خطط املجل�ض خلل العام اجلاري، �ضـــواء على �ضعيد 
تو�ضـــيع اخلدمة اأ� على �ضعيد امل�ضر�عات اال�ضتثمارية 
اخلريية، ��ضـــاهد االأع�ضاء عر�ضـــًا مرئيًا خل�ض اأهم 

اإجنازات العام املا�ضـــي، كما ا�ضتمعوا اإلى كلمة األقاها 
اأحـــد خريجـــي اجلمعية ��ضـــف فيهـــا اجلمعيـــة باأنها 
م�ضـــر�ع ا�ضـــتثماري خريي �ضـــخم ذ� جد�ى اإن�ضـــانية 

�اقت�ضادية يجني املجتمع اأرباحه!
�يف كلمته خلل حفل اجلمعية العمومية اأعرب ال�ضاب 
بندر عبـــداهلل الدهامـــي ، خريج اجلمعية �احلا�ضـــل 
على بكالوريو�ض اللغة االإ�ضبانية من جامعة امللك �ضعود 
املوؤ�ض�ضـــة  اإلى هذه  باالنتماء  اعتـــزازه  – اعـــرب عن 
اخلريية املتفردة، م�ضـــريًا اإلى اأن اأكـــر ما يوؤمل خريج 
اجلمعيـــة هو التفا�ت الكبري بـــني ما يجده يف اجلمعية 
من بيئة مثالية، �ضـــواء على ال�ضعيد االإن�ضاين اأ� فر�ض 
العـــلج �التاأهيـــل �التعليم، �بني الواقـــع اأحيانًا خارج 
اجلمعيـــة؛ من قلـــة الوعي بكيفيـــة التعامل مـــع املعوق 
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أكدها األمير سلطان:
» من يكتفي يختفي «

�احتياجاتـــه �طموحاتـــه، موؤكـــدًا اأن ما حـــدث خلل 
ال�ضـــنوات االأخرية يعد نقلـــة جمتمعية متميـــزة نتطلع 
اإلى م�ضـــاعفاتها، خ�ضو�ضًا على �ضـــعيد تطبيق نظام 
الو�ضول ال�ضامل الذي تبناه مركز امللك �ضلمان الأبحاث 
االإعاقة، �كان ميلده بني اأرجاء اجلمعية عرب برنامج 

)جرب الكر�ضي(.

هـــذا، �قـــد اأ�ضـــار االأمـــني العـــام اإلـــى اأن تقريـــر اأداء 
اجلمعيـــة �مراكزها خلل العام املا�ضـــي يعك�ض حجم 
مـــا حتقق لهذه املوؤ�ض�ضـــة اخلريية الرائدة، خ�ضو�ضـــًا 
على �ضـــعيد جتويد برامج الرعايـــة، �االهتمام بتوفري 
�تطوير الكفاءات الب�ضـــرية، �حت�ضـــني بيئـــة العمل مبا 
ي�ضـــهم يف تلبيـــة االحتياجات املتزايدة للتو�ضـــع االأفقي 
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الذي تبنتـــه اجلمعية الإي�ضـــال خدماتها اإلـــى املناطق 
التي حتتاج اإليها.

�اأ��ضـــح اأنـــه يف هذا االإطار عمل جمل�ـــض االإدارة -من 
خلل اأع�ضـــاء جلنـــة الرعايـــة- على اتخـــاذ خطوات 
توؤهل اجلمعية للح�ضول على اعتماد موؤ�ض�ضة )كارف( 
العاملية كمركز د�يل للتاأهيل �التدريب املتخ�ضـــ�ض يف 
برامـــج الرعاية �التاأهيل، �ذلك يف اإطار ا�ضـــراتيجية 
اجلمعيـــة لبنـــاء ج�ضـــور توا�ضـــل مـــع املراكـــز العلمية 
خطـــط  لتنفيـــذ  العلقـــة  ذات  الد�ليـــة  �املوؤ�ض�ضـــات 
التطويـــر �التحديـــث، موؤكدًا اأن اعتماد هذه املوؤ�ض�ضـــة 
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ملرافـــق التاأهيل باجلمعية يعني �ضـــمان تقدمي خدمات 
تاأهيلية �فقًا الأعلى املعايري يف هذا املجال، �اأنها تركز 
علـــى النتائج جنبًا اإلى جنب مع االإجـــراءات؛ من اأجل 

تطوير اجلودة.
اإعـــادة هيكلـــة اجلمعيـــة �مراكزهـــا؛  �علـــى �ضـــعيد 
مت تطبيـــق �ضـــلم �ظيفـــي جديـــد يعـــد نقلة موؤ�ض�ضـــية 
منوذجية للحفاظ علـــى الكفاءات الب�ضـــرية للجمعية، 
�التـــي جنحـــت يف ا�ضـــتقطابها �تطويـــر خرباتها على 
مـــدى عقـــود، كما مت منـــح مراكز اجلمعيـــة املزيد من 
ال�ضـــلحيات لتحقيـــق مر�نـــة االأداء �عـــدم مركزيـــة 

القرار؛ عطفـــًا على ما توفر لتلـــك املراكز من قيادات 
�طنية موؤهلة.

�اأ�ضـــار التقريـــر اإلـــى اأن اجلمعية تفخر بـــاأداء اللجان 
العاملة فيها، �ال �ضيما اللجنة التنفيذية �جلنة امل�ضاريع 
�اللجنـــة املالية �جلنة التطوير التنظيمي، �كذلك اأداء 
جلنة اال�ضتثمار �جلنة تنمية املوارد على �ضعيد توا�ضل 
برنامج ال�ضراكات اال�ضـــراتيجية مع املن�ضاآت الوطنية 
ال�ضناعية �املالية �التجارية الرائدة؛ االأمر الذي ميثل 
م�ضدرًا ثابتًا �دائمًا للدخل ي�ضاهم -اإلى حد كبري- يف 

دعم نفقات ت�ضغيل املراكز.

�يف ختـــام االجتمـــاع كـــّرم �ضـــمو رئي�ض جمل�ـــض اإدارة 
جمعيـــة االأطفال املعوقني، عددًا مـــن اجلهات �االأفراد 
الذين دعموا م�ضـــرية اجلمعية، �منهـــم: هيئة االإغاثة 
االإ�ضـــلمية؛ ملبادرتهـــا يف دعم برنامج رعايـــة اأطفال 
اجلمعيـــة املنت�ضـــبني اإلـــى املدار�ض االأهليـــة مبحافظة 
جـــدة، �اأع�ضـــاء اجلمعيـــة العموميـــة الذين مـــّر على 
ع�ضـــويتهم 20 عامًا، �الدكتور عـــادل عو�ض الغامدي 
مديـــر مركز امللـــك فهـــد املكلف؛ حل�ضـــوله على 
درجة الدكتوراه يف علج عيوب النطق من جامعة 

فلوريدا.
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األمير سلطان بن سلمان في كلمته للجمعية العمومية: 

ال منة ألحد على الوطن
 .. بل نرد الجميل

 نبـــداأ بحمد اهلل �ضـــبحانه �تعالى.. اأن هـــذه اجلمعية 
ذات ال�ضـــنوات الق�ضـــرية بعمـــر املوؤ�ض�ضـــات الكبرية، 
�هـــي تقفز اإلـــى االأمام ـوهلل احلمـــدـ يف اأعمال اخلري. 
�حقيقـــة فـــاإن كل ما يبداأ بنيـــة �ضـــاحلة، �كل ما يبداأ 
بنية لوجه اهلل �ضـــبحانه �تعالـــى.. �هلل احلمد �بتوفيق 
اهلل �ضـــبحانه تعالـــى؛ �لذلـــك اجلمعيـــة، حقيقـــة، يف 
ال�ضـــنوات الـ 27 املا�ضية، بف�ضل اهلل ـ�ضبحانه �تعالىـ، 
ثـــم بوجودها يف هذه الد�لة املباركـــة �الكرمية، �دعم 
الد�لـــة لها، �دعمكم اأنتم اأع�ضـــاء اجلمعية العمومية، 
�دعم ال�ضـــركاء �املواطنني، �تعا�ن اجلميع �موؤ�ض�ضات 
الد�لـــة، جبلـــت علـــى اأنهـــا تعمـــل بطريقـــة �منهجية، 
تعتمـــد اأ�ضا�ضـــًا علـــى العمل املنظـــم الواقعـــي، �تبتعد 
عـــن الفقاعـــات فيمـــا يتعلـــق، �ضـــواء يف ا�ضـــتثماراتها 
اأي�ضـــًا عـــن  اأ� يف م�ضـــاريعها، �تبعـــد  اأ�قافهـــا  اأ� يف 
اال�ضتعرا�ضـــات يف منجزاتهـــا، �يف ت�ضـــخيم مـــا تقوم 
بـــه مـــن اأعمال؛ �لذلك هي ك�ضـــبت ثقـــة، �هلل احلمد، 
اأمام موؤ�ض�ضـــات الد�لة مثل �زارة ال�ضوؤ�ن االجتماعية، 
�هي حا�ضـــرة اليوم، بانها حقيقـــة من اأهم اجلمعيات 
�اأف�ضـــلها ــــوهلل احلمـــدـ يف مو�ضـــوع ال�ضـــفافية املالية 
�توفـــري املعلومات. �اجلمعية كتاب مفتوح، �من يعرف 
اجلمعيـــة يعرف اأنهـــا كتاب مفتوح. �اأي�ضـــًا فاإن كل ما 
يقـــوم باجلمعيـــة يقـــوم ب�ضـــكل تدريجـــي، �احلمد هلل 
نحن �عدنـــا �اإياكم قبل �ضـــنوات بـــاأن اجلمعية تعتمد 
علـــى االأ�قـــاف، �هـــي اليوم ـواحلمـــد للهـ تن�ضـــئ هذه 
االأ�قـــاف، �اأهم م�ضـــاريعها يف مكة، ��ضـــيكون برعاية 
�ضـــيدي خـــادم احلرمـــني ال�ضـــريفني –يحفظـــه اللهـ، 

�الذي له الف�ضل ـبعد اهلل �ضبحانه �تعالىـ مع موؤ�ض�ضي 
اجلمعية، �كان على راأ�ضـــهم: الدكتور غازي الق�ضيبي 
ـرحمه اللهـ، �عبدالرحمن ال�ضـــويلم زميلي �رفيق هذه 
الرحلة، لهم الف�ضل ـبعد اهلل �ضبحانه �تعالىـ يف ن�ضوء 
هذه اجلمعية �ا�ضـــتمرارها.. �اإن ال�ضـــيد الوالد خادم 
احلرمـــني ال�ضـــريفني لهـ  حفظه اللهـ ف�ضـــل علـــيَّ باأنه 
طلب مني اأن اأتقدم للر�ضيح النتخابات جمل�ض االإدارة 
االأ�لى الإ�ضـــلح اجلمعية �تهيئتهـــا للمرحلة اجلديدة، 
�كان ذلك حقيقة اأف�ضل هدية يقدمها �الد البنه، �من 
رجل خري مثل امللك �ضـــلمان يقدمـــه ملواطن، �اأن يحثه 

على هذا العمل الطيب اإن �ضاء اهلل.
�من هذه الناحية فاجلمعية تو�ضعت اأعمالها، �االإدارة 
�اكبـــت هـــذا التو�ضـــع الـــذي يتـــم بطريقة مدر��ضـــة، 
�جمل�ـــض االإدارة احلايل حقيقة جمل�ـــض فاعل �منظم 
�متحم�ض، �اأب�ضـــركم باأن اأع�ضاء جمل�ض االإدارة كلهم 
مواظبون على اأداء مهامهم الكبرية �املت�ضـــعبة �افتتاح 

املركز يتم بطريقة متتالية.
�نتطلع اإن �ضـــاء اهلل اأن ي�ضـــع �ضـــيدي خادم احلرمني 
ال�ضـــريفني امللـــك �ضـــلمان يف �ضـــهر رم�ضـــان املبارك، 
يف الع�ضـــر االأ�ائـــل، حجر االأ�ضـــا�ض مل�ضـــاريع اجلمعية 
للأ�قـــاف يف مكة املكرمة؛ �لذلك اأ�جه ر�ضـــالة مبكرة 
بع�ض ال�ضيء اإلى املي�ضرين �القادرين، قل اأ� كر، اأنهم 
ي�ضـــتعد�ن لتخ�ضـــي�ض جزء من اخلري الذي اأعطاهم 
اهلل ـ�ضبحانه �تعالىـ اإياه لل�ضتثمار.. �اأقول ا�ضتثمار، 
�لي�ض تربعـــًا يف اأ�قاف مكة املكرمـــة؛ فمن ال يريد اأن 
يكـــون له، �لو �ضـــهمًا، يف مـــكان يف مكـــة املكرمة يكون 

فيـــه خري على النا�ض الذين يحتاجون اإلى هذا العون.. 
�اإننـــي اأدعـــو اجلميـــع بتخ�ضـــي�ض مبلـــغ مـــن زكوات 
رم�ضان اإن �ضاء اهلل، �من اأعطاهم اهلل من خري خلل 
العام املا�ضي، يخ�ض�ض مبلغ جمٍز للم�ضاهمة، �اإيقاف 
هذا املبلغ �تقدميه مل�ضـــاريع االأ�قـــاف يف مكة املكرمة؛ 
حتى يكون خريًا له اإن �ضاء اهلل، �يت�ضدق به نيابة عنه 
�عن �الديه �عن اأطفالـــه �اأ�الده. �اإنني ال اأعد الكثري 
مـــن عندي، �لكن اأقـــول ما قاله اهلل ـ�ضـــبحانه �تعالىـ 
يف اآيـــات كثـــرية يف القـــراآن الكـــرمي، �ال�ضـــنة النبوية 
ال�ضـــريفة، مبا معناه اأن ما يقدم اخلري �ضيجده اإن �ضاء 

اهلل اأكر �اأكر �متناميًا اأكر.
�نحن راأينا باأعيننا الكثري، �كل �ضـــركائنا، �خ�ضو�ضًا 
الذين تو�ضـــعوا يف امل�ضـــاهمات االجتماعيـــة يف بلدنا، 
فتح اهلل ـ�ضـــبحانه �تعالىـ اخلـــري االأكر عليهم؛ �لهذا 
اأدعو ر�ؤ�ضـــاء ال�ضركات با�ضـــمكم جميعًا، �اأدعو رجال 
االأعمـــال ��ضـــيدات االأعمـــال، �اأدعو املواطنني ب�ضـــكل 
عام على الت�ضـــابق يف دعم اأ�قاف مكـــة، �اأ�قاف خري 
مكة لي�ضـــت اأربعة اأبراج فقط، �لكنها م�ضاريع متكاملة 
ت�ضـــم نحو 70 مبنى للإ�ضكان �للخدمات العامة؛ فهي 
م�ضـــر�ع كبري جدًا يف اأر�ض كان هلل ـ �ضـــبحانه �تعالى ـ 
ثم للملك �ضلمان الف�ضل يف ح�ضول اجلمعية عليها قبل 
اأكر من 20 عامًا؛ لذلك نحن ـ �من ف�ضل اهلل �ضبحانه 
�تعالـــى ـ متكنـــا ـ �هلل احلمد ـ، �معنا اأع�ضـــاء جمال�ض 
متعـــددة، اأننا ال نندفع �راء عر��ض البيع العقاري التي 
كانت تعر�ض على اجلمعية يف العديد من املواقع، �هذا 
امل�ضـــر�ع �احد منها، �اأخذنا قرارًا تاريخيًا قبل �ضنني 
طويلـــة، اأن ال نبيع هذا املوقـــع بالذات يف مكة املكرمة، 
�فعًل هذا املوقع االآن اإن �ضاء اهلل موقع خري �بركة، كما 
اأن موقـــع الهيئة يف املدينة املنورة، الذي اأُجر بالكامل، 
مداخيلـــه االآن نحو 16 % كمدخول ثابت، د�ن ح�ضـــاب 

ال نتبع أسلوب الفقاعات أو التضخيم 
في أداء الجمعية
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ارتفـــاع قيمة العقار، �هلل احلمد. �هنـــاك اأ�قاف االآن 
تعمـــل يف مكة، �اأ�قاف موؤجـــرة، �هناك اأعمال اأ�قاف 
مـــع �ضـــركة االت�ضـــاالت ال�ضـــعودية �مع �ضـــركة بنده، 
�غريها الكثري من امل�ضاريع، �اجلمعية حتى االآن تغطي 
جزءًا كبريًا من م�ضـــاريفها )تقريبا 25%(، مع زيادة 
امليزانية، فقـــد كانت اأ�ل ميزانية مع اأ�ل جمل�ض اإدارة 
تراأ�ضـــته يف عـــام 1989 تقريبًا كانـــت 33 مليون ريال؛ 
�لذلـــك ميزانية االأ�قاف اليوم كانـــت تغطي ميزانيتنا 
يف ذاك هـــذا الوقـــت. االآن ميزانيتنـــا 120 مليونًا على 
ع�ضـــرة مراكز لي�ض بالرقم القليل، �اإن �ضـــاء اهلل �قف 
مكة، �هناك م�ضـــاريع اأخرى قادمة نتوقع اأن ن�ضتهدف 
علـــى االأقل 50% من ميزانية اجلمعيـــة، �ُيغطى الباقي 
مع �ضركائنا �براجمنا التعا�نية مع املوؤ�ض�ضات الكبرية، 

�هناك اخلري الكثري قادم اإن �ضاء اهلل.
�اأ�د اأن اأعـــرب عن �ضـــكري لزميلي اأمـــني عام اجلمعية 
االأخ عو�ض الغامدي �زملئه املميزين من كل املراكز، 
�اأ�ضـــكر الذين قدموا للجمعية ��ضـــاهموا يف جناحاتها 
يف االأعوام املا�ضـــية ��زارة ال�ضوؤ�ن االجتماعية ��زارة 
ال�ضـــوؤ�ن القر�يـــة على توفـــري املواقع، �اأي�ضـــًا برنامج 
اهلل يعطيك خريها الذي �ضـــمي حقيقـــة )اهلل يعطيك 
خريهـــا( من �ضـــيدي خادم احلرمني ال�ضـــريفني امللك 
�ضـــلمان –حفظـــه اهلل– الـــذي انطلق فعـــًل الربنامج 
�يعد برناجمًا رائدًا على م�ضـــتوى العامل العربي اليوم، 
�يعترب هذا الربنامج نافذة مل تفتح من قبل يف ق�ضـــية 
التوعيـــة بالن�ضـــبة اإلى احلوادث، �كان لـــه اأثر كبري يف 

انخفا�ض احلوادث.
�يف النهايـــة اأ�ضـــكر اجلميـــع، �اأقـــول اإن هـــذا البلد ال 
ي�ضـــتحق منا اإال كل خـــري، �لي�ض لنا ف�ضـــل اإال من اهلل 
�ضـــبحانه �تعالى ثم الوطن الذي اأتاح لنا الفر�ضـــة الأن 
جنني اخلـــري �االطمئنان، �نعي�ض يف كرامة، �اأن جند 
فيه الفر�ضـــة لتحقيـــق االأرباح �اال�ضـــتثمار ل�ضـــركاتنا 
�موؤ�ض�ضـــاتنا، �ال يقدم االإن�ضـــان اليوم �ضيئًا مبنة اأبدًا، 
�ضـــبحانه �تعالىـ ثم  بـــل يقـــدم حقيقة رد اجلميـــل هللـ 
لهـــذا الوطن. �نحـــن نرى حولنـــا االأ�طـــان تتها�ى –
للأ�ضفـ، �احلمد هلل على ما قدمه اهلل ـ�ضبحانه �تعالىـ 
لهـــذا الوطن، �مـــا قدمه هـــذا الوطـــن للمواطن، هذا 
املواطـــن قد يكون يف مكان اآخـــرـ ل قدر اللهـ اإما الجئًا 
�اإمـــا هاربًا من الوطن الذي يع�ضـــقه، اإلى بلد غريبة، 
�اإن كان غنيًا فاإنه لن يكون �ضـــعيدًا؛ فلله احلمد، �كلما 
�ضاهمنا �قمنا مع �طننا �مع املواطنني الذين هم جزء 
من هذا الوطن ��ضاعدناهم؛ فنحن منثل هذه املواطنة 
احلقـــة، �ن�ضـــارك يف توثيق عرى هذا الوطـــن، �توثيق 

علقـــات املجتمع بع�ضـــه ببع�ض، �يذهب االإن�ضـــان منا 
بعـــد ذلك اإلـــى التقاعـــد، �بعد عمر طويـــل اإلى القرب، 
�ضـــبحانه �تعالـــىـ ينظر اإلى هـــذا العمل الوحيد،  �اهللـ 
�هـــو عمـــل ال�ضـــدقة �عمل اخلـــري؛ �لذلك اليـــوم اإذا 
ان�ضـــغل االإن�ضـــان بالدنيا، �اإن اهلل قدر لنا متاع الدنيا 
علـــى كل حال، ال مينع ان�ضـــغال االإن�ضـــان بالدنيا �جمع 
الر�ة �نريـــد للجميع اأن يكون لديه اإن �ضـــاء اهلل، �اأن 

يكـــون لديـــه خـــري كثـــري اإن �ضـــاء اهلل، �لكن نريـــد اأن 
يتلزم ـبتوفيق اهلل �ضـــبحانه �تعالىـ التو�ضع يف الر�ة 
�التو�ضـــع يف اخلري اأن يتلزم ذلك مع التو�ضع يف البذل 

�العطاء.. �لكم ال�ضكر جميعًا”.
كلم��ة �ساح��ب ال�سم��و امللكي الأم��ر �سلطان بن 

�سلمان بن عبدالعزيز
يف اجتماع اجلمعية العمومية ال�29
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» خير مكة «
صدقة
 جارية

في أطهر 
بقاع

 األرض

يعت��ر م�سروع )خ��ر مكة( �سم��ن منظومة امل�سروع��ات ال�ستثمارية اخلري��ة والوقفية 

الت��ي اأطلقته��ا اجلمعية خالل ال�سن��وات الأخرة، ويعتر الأكر من بينه��ا، كما اأنه الأول 

يف كيفي��ة متويل��ه؛ اإذ اعتمدت اجلمعية اآلية طرحه لالكتت��اب العام للداعمني من فاعلي 

اخل��ر، كما ين��درج يف ا�سرتاتيجية اجلمعية الهادفة اإلى توف��ر الروافد املالية مليزانيات 

ت�سغي��ل مراكزه��ا يف خمتل��ف مناط��ق اململك��ة؛ ل�سم��ان ا�ستمراريتها يف تق��دمي خدماتها 

املتخ�س�سة واملجانية للفئات التي ترعاها من الأطفال املعوقني.
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�تبلغ التكلفة التقديرية للأبراج اخلم�ضـــة )برج امللك 
�ضـــلمان بن عبد العزيز، �برج االأمري �ضـــلطان بن عبد 
العزيز – يرحمه اهلل، �برج عملء �ضـــركة االت�ضاالت 
ال�ضـــعودية، �برج عملء �ضـــركة بندة، اإ�ضافة الى برج 
م�ضـــابقة االأمـــري �ضـــلطان بن �ضـــلمان حلفـــظ القراآن 
الكـــرمي للأطفـــال املعوقـــني( – تبلغ نحـــو 300 مليون 

ريال �يقام على عدة مراحل.
فبموافقة جمل�ض االإدارة �جلنتي االأ�قاف �اال�ضـــتثمار 
بجمعيـــة االأطفـــال املعوقـــني ، مت ال�ضـــر�ع يف االإعـــداد 
لتنفيذ م�ضـــر�ع خريي ا�ضـــتثماري اأطلق عليه م�ضر�ع » 

تتاح المساهمة لألفراد والشركات 
والمؤسسات في برج الملك سلمان 

وبرج األمير سلطان بقيمة 1000ريال 
للسهم ودون حد أقصى لعدد األسهم 

خري مكة«  علي م�ضـــاحة من االأرا�ضي متتلكها اجلمعية 
بحي الن�ضـــيم – طرق الهدا  مبكة املكرمة تبلغ  48األف 
مر مربع منحـــت للجمعية من قبـــل اجلمعية اخلريية 
االإ�ضـــلمية عـــام 1412هــــ مبوافقة �توجيـــه  كرمي من 

خادم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان بن عبد العزيز 
– حفظه اهلل – �كان اأمريًا ملنطقة الريا�ض حينذاك 
- .��ضتخ�ضـــ�ض مداخيل ذلك امل�ضر�ع لدعم ميزانية 
ت�ضـــغيل مراكز اجلمعية �م�ضر�عاتها امل�ضتقبلية .�يبلغ 
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اجمايل عدد قطع االأرا�ضـــي املخ�ض�ضـــة للم�ضر�ع 68 
قطعة .

�قد مت تق�ضيم امل�ضر�ع الى عدة مراحل �بنايات ت�ضمل: 
اأوًل : مبنى امللك �سلمان بن عبد العزيز 

�مبنى االأمري �ضلطان بن عبد العزيز 
�فاًء �عرفانًا ملا قدمه خادم احلرمني ال�ضـــريفني امللك 
�ضـــلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظه اهلل ـ ��ضـــاحب ال�ضمو 

امللكي االأمري �ضلطان بن عبدالعزيز ـ يرحمه اهلل ـ، من 
دعم كرمي جلمعية االأطفال املعوقني �لق�ضـــية االإعاقة 
على مدى �ضنوات، تبنت اجلمعية اإقامة م�ضر�ع خريي 
ي�ضـــم بنايتني علـــى اأر�ض متلكها مبكـــة املكرمة، �على 
اأن يتم اإطلق ا�ضـــم �ضـــموهما الكرميني على البنايتني 

توثيقًا لهذا العطاء املتفرد كقد�ة حتتذى. 
�يف �ضـــوء تو�ضـــية جمل�ـــض االإدارة �جلنتـــي االأ�قـــاف 

�اال�ضـــتثمار بجمعيـــة االأطفـــال املعوقـــني، مت ال�ضـــر�ع 
يف االإعـــداد لتنفيـــذ امل�ضـــر�ع الذي يقام على م�ضـــاحة 
م�ضـــركة قدرها 5700 م2 مـــن اأر�ض متتلكها اجلمعية 
بحي الن�ضـــيم – طريـــق الطائف الهـــدا مبكة املكرمة، 
�تبلـــغ التكلفـــة التقديريـــة للوقفني معًا اأكـــر من 130 
مليـــون ريـــال. ��ضتخ�ضـــ�ض مداخيـــل ذلك امل�ضـــر�ع 
لدعـــم ميزانية ت�ضـــغيل مراكز اجلمعية �م�ضـــر�عاتها 

امل�ضتقبلية. 
موا�سف��ات مبن��ى مبن��ى املل��ك �سلمان ب��ن عبد 

العزيز
عبارة عن برج فندقي مكون من مواقف لل�ضيارات على 
د�رين حتت االأر�ض، �ميزانني، �ع�ضرة اأد�ار متكررة، 
�يحتـــوي علـــى 250 غرفـــة فندقية، مب�ضـــطحات مبان 
ت�ضـــل الى 18 األف م2، �معار�ـــض جتارية، كما يحتوي 

على ميزانني مب�ضاحات خمتلفة للمطعم �اخلدمات. 
موا�ضـــفات مبنـــى االأمري �ضـــلطان بن عبـــد العزيز – 

يرحمه اهلل  : 
عبارة عن برج فندقي مكون من مواقف لل�ضيارات على 
د�رين حتت االأر�ض، �ميزانني، �ع�ضـــرة اأد�ار متكررة 
مب�ضطحات مبان تتجا�ز 20األف م2، �ي�ضم 255 غرفة 
�14 جناحًا فندقيًا، اإ�ضـــافة اإلى �ضوق جتاري، �موقف 

لل�ضيارات على د�رين، �مطعم مميز 
التكلفـــة التقديريـــة للبنايتـــني معًا: نحـــو مائة �ثلثني 

مليون ريال
خطوات التنفيذ: 

مت اجنـــاز الت�ضـــميمات املعماريـــة للم�ضـــر�ع، �جتري 
اإجـــراءات دعـــوة �ضـــركات املقا�الت لتقـــدمي عطاءات 

تنفيذ االعمال االن�ضائية 
اآلية امل�ضاهمة يف امل�ضر�ع اخلريي  :

�املوؤ�ض�ضات. �ال�ضركات  للأفراد  امل�ضاهمة  • تتاح 
• ميكن امل�ضـــاهمة باأ�ضهم، قيمة كل �ضهم 1000ريال 

)األف ريال(.
• مينح امل�ضـــاهم �ثيقة م�ضاهمة يف امل�ضر�ع اخلريي 
موقعة من رئي�ـــض جمل�ض اإدارة اجلمعية، �رئي�ض جلنة 

اال�ضتثمار.
علـــى  االإ�ضـــراف  يف  اجلمعيـــة  امل�ضـــاهم  يفِو�ـــض   •
امل�ضـــاهمة على اأن تخ�ضـــ�ض اإيراداتهـــا لدعم نفقات 

ت�ضغيل مراكز اجلمعية 
دائمة  �ضرف  لوحة  امل�ضاهمني يف  كبار  اأ�ضماء  • توّثق 

على مباين امل�ضر�ع. 

االميرة حصة بنت سلمان
تتبرع بـ300 ألف ريال لدعم »خير مكة«

م��ن املب��ادرات املتمي��زة لدعم م�س��روع )خر مك��ة( ال�ستثماري اخل��ري ترعت 
�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرة ح�سة بنت �سلمان بن عبدالعزيز، ب�300 األف ريال، 
مثمن��ة الدور ال��ذي ت�سطلع به اجلمعية وما توليه لالأطف��ال املعوقني من رعاية، 
وتق��دمي اخلدم��ات التعليمي��ة والتاأهيلية والعالجي��ة لهم، والأن�سط��ة والرامج 

امل�ساندة التي تعزز هذا الدور وتنميه. 
ج��اء ذل��ك يف احلفل الذي تف�سل��ت �سموها برعايته ونظمه مرك��ز امللك عبداهلل 
ب��ن عبدالعزيز لرعاي��ة الأطفال املعوقني بج��دة موؤخرًا، وقال��ت: »اإن الهتمام 
ب��ذوي الحتياج��ات اخلا�س��ة يف اململك��ة تطور لي�سب��ح ثقافة عام��ة، واأ�سبح يف 
جمتمعاتنا تاأ�سي�س وتطبيق للقيم العليا يف ديننا الإ�سالمي احلنيف، وهو ما نراه 
-بحم��د اهلل- واقع��ًا يتحقق يف بالدنا الغالية، ويزداد تو�سع��ًا ومتيزًا من مرحلة 

اإلى اأخرى«.
ورفعت �سموها -با�سمها وا�سم جميع املهتمني بالعمل الإن�ساين- اأ�سمى اآيات ال�سكر 
والتقدي��ر اإل��ى خادم احلرم��ني ال�سريفني املل��ك �سلمان بن عبدالعزي��ز الذي ربى 

اأبناءه وحميطه اخلا�س والعام على العمل اخلري.
كم��ا �سك��رت �ساحب ال�سم��و امللكي الأم��ر �سلطان بن �سلم��ان رئي�س جمل���س اإدارة 
جمعية الأطفال املعوقني، الذي ا�ستطاع خالل م�سرته التي امتدت نحو 30 عامًا، 
اأن يحول هذه املوؤ�س�سة اإلى �سرح خري، بدءًا من املنطقة الو�سطى، وامتدادًا اإلى 

كل مناطق اململكة.

يمنح المساهم وثيقة مساهمة في 
رئيس  من  موقعة  الخيري  المشروع 
رئيس  الجمعية ومعالي  إدارة  مجلس 

لجنة الوقف
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حتت رعاية �ضاحب ال�ضـــمو امللكي االأمري �ضلطان 
بن �ضلمان بن عبدالعزيز، قامت �ضركة االت�ضاالت 
ال�ضـــعودية STC بتجديـــد اتفاقية ال�ضـــراكة مع 
اجلمعيـــة موؤخـــرًا، خلدمة رقم التـــربع )5050( 
الذي �ضُيخ�ضـــ�ض دخله ل�ضالح بناء م�ضر�ع خري 
مكـــة التابـــع للجمعية.  ��قـــع االتفاقية من جانب 
االت�ضاالت ال�ضعودية الرئي�ض التنفيذي للعمليات 
باملجموعـــة الدكتـــور خالـــد بيـــاري، �مـــن جانب 
اجلمعية بادر �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري �ضلطان 
بن �ضـــلمان بـــن عبدالعزيـــز رئي�ض جمل�ـــض اإدارة 
اجلمعيـــة بتوقيع االتفاقية بنف�ضـــه، �ذلك يف مقر 
اجلمعيـــة بالريا�ـــض يوم االأحـــد 5 اأبريل 2015م، 
بح�ضـــور عدد كبري من م�ضوؤ�يل ال�ضركة �اأع�ضاء 
جمل�ض اإدارة اجلمعية. �قد اأثنى �ضـــموه يف كلمته 
التـــي األقاهـــا على د�ر االت�ضـــاالت ال�ضـــعودية يف 
تبني �دعم امل�ضاريع اخلريية �االجتماعية؛ »حتى 
اأ�ضبحت منوذجًا مميزًا ل�ضركات القطاع اخلا�ض 

يف القيام مب�ضوؤ�لياتها االجتماعية«.
�ياأتي جتديد اتفاقية خدمة رقم التربع بعد انتهاء 
االتفاقية ال�ضـــابقة التي ا�ضـــتمرت ثلث �ضنوات، 
�كان لها د�ر كبري يف توفري م�ضـــدر مايل لربامج 
جمعيـــة االأطفال املعوقني �مبادراتها �م�ضـــاريعها 
��فقـــًا  املعوقـــني.  االأطفـــال  خلدمـــة  اخلرييـــة 
للتفاقيـــة اجلديـــدة �ضـــيتم تخ�ضـــي�ض ريع رقم 
التـــربع 5050 لبناء م�ضـــر�ع )خري مكة( اخلريي 
اال�ضـــتثماري لدعـــم رعايـــة االأطفـــال املعوقـــني، 

عمالء STC .. يقيمون برجًا خيريًا لصالح الجمعية

التفاعل مع امل�سروع:
�قـــد تفاعـــل العديـــد من اأهـــل اخلري �ضـــواء اأفـــراد اأ� 
�ضـــركات مع دعوة اجلمعية للإ�ضهام يف امل�ضر�ع، حيث 

��ضلت اجمايل امل�ضاهمات الى 45مليون ريال.
ثانيًا: امل�سروع اخلري ال�ستثماري 

لعمالء �سركة العزيزية بندة
اتفقت جمعية االأطفال املعوقني ��ضـــركة العزيزية بندة 

على اإن�ضاء م�ضر�ع خريي ا�ضتثماري تخ�ض�ض اإيراداته 
لدعـــم نفقات ت�ضـــغيل مراكز اجلمعية �مـــا تقدمه من 

خدمات جمانية للف من االأطفال املعوقني 
�مت االتفاق على اأن تخ�ض�ض اجلمعية قطعة اأر�ض من 
اأرا�ضـــي م�ضر�ع » خري مكة » يقام عليها املبنى، �تتبني 
اأ�ضـــواق العزيـــزة بندة من جهتها برناجمـــًا اأطلق عليه 
»دع الباقي لهم« يت�ضـــمن دعوة مت�ضوقي فر�ع ال�ضركة 

للم�ضاهمة يف اإن�ضاء امل�ضـــر�ع اخلريي اال�ضتثماري من 
خلل تربعهم مبا تبقي من هللت اأ� رياالت من قيمة 
م�ضـــرياتهم يف االأ�ضواق، ��ضي�ضـــمى امل�ضر�ع     » مبني 

عملء بندة اال�ضتثماري اخلريي «
�قد ��ضـــلت اإيـــرادات برنامـــج »دع الباقـــي لهم » نحو 
40 مليـــون ريال، فيما تبلـــغ التكاليف املتوقعة الإن�ضـــاء 

امل�ضر�ع نحو 60 مليون ريال

�الذي خ�ض�ضـــت من �ضمنه م�ضـــاحة لبناء 15 عمارة 
�ضـــكنية ا�ضـــتثمارية، ��ضـــيطلق عليه )م�ضـــر�ع عملء 
�ضركة االت�ضـــاالت ال�ضعودية(، �الذي �ضي�ضهم -باإذن 
اهلل- يف توفـــري املـــوارد املالية اللزمـــة لدعم مراكز 
الرعاية التابعة للجمعية، �التي توفر منظومة متكاملة 

مـــن اخلدمـــات العلجيـــة �التاأهيليـــة �االجتماعيـــة 
املجانيـــة للأطفـــال املعوقـــني. �تاأتـــي هـــذه االتفاقية 
تاأكيدًا من )االت�ضـــاالت ال�ضـــعودية( لتعزيز �ضراكتها 
اال�ضـــراتيجية مع املوؤ�ض�ضات االجتماعية �اخلريية يف 

اململكة؛ لتمكينها من اأداء ر�ضالتها االإن�ضانية النبيلة.
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مبادرات �ضركة بنده للتجزئة، اإحدى �ضركات جمموعة 
�ضـــافوال، هي م�ضـــرية من اخلـــري املتوا�ضـــل، �العطاء 
املتدفق؛ فمنذ انطلق برنامـــج )دع الباقي لهم( عام 
2006م حقق اأكر من 45 مليون ريال، �على مدى ت�ضعة 
اأعوام يف دعم �تقدمي الكثري من اخلدمات �امل�ضـــاريع 
املقدمـــة الأطفال جمعية االأطفال املعوقني، �من اأبرزها 
اعتمـــاد م�ضـــر�ع �قـــف خريي يف مكـــة املكرمة با�ضـــم 
)مبنى عملء بنده اخلريي اال�ضتثماري( توجه عوائده 

لدعم نفقات ت�ضغيل مراكز اجلمعية.
�كانـــت اأبـــرز الفعاليات االأخـــرية للربنامج، بح�ضـــور 
�ضـــاحب ال�ضـــمو امللكي االأمري �ضـــلطان بن �ضـــلمان بن 
عبدالعزيـــز رئي�ـــض جمل�ـــض اإدارة اجلمعيـــة، �معـــايل 
الرئي�ـــض العـــام ل�ضـــوؤ�ن امل�ضـــجد احلـــرام �امل�ضـــجد 
النبـــوي ال�ضـــيخ الدكتـــور عبدالرحمن بـــن عبدالعزيز 
ال�ضـــدي�ض، حيث �ضـــلمت �ضـــركة بنـــده للتجزئة �ضـــيكًا 
بقيمـــة 4،735،271،98 مليـــون ريـــال )اأربعـــة مليني 
��ضـــبعمائة �خم�ضـــة �ثلثـــني األفـــًا، �مائتـــني ��احـــد 
��ضـــبعني ريااًل، �ثمان �ت�ضـــعني هللة(، ل�ضالح جمعية 
االأطفـــال املعوقني، متثل ح�ضـــيلة اجلمعية من برنامج 

)دع الباقي لهم( لعام 2014م.
�يف ختام احلفل الذي اأقيم بهذه املنا�ضـــبة م�ضـــاء يوم 
الثلثـــاء 17 مار�ض 2015م يف مركز امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيـــز لرعاية االأطفال املعوقـــني يف مدينة جدة، 
اأثنى �ضـــاحب ال�ضمو امللكي االأمري �ضـــلطان بن �ضلمان 
علـــى الربامـــج الفاعلة �املتعـــددة التي تقدمها �ضـــركة 
بنـــده للتجزئة يف جمال امل�ضـــوؤ�لية االجتماعية خلدمة 
�طنهـــا �جمتمعهـــا، موؤكـــدًا اأن )بنـــده( تعـــد �ضـــريكًا 
ا�ضـــراتيجيًا للجمعية، �لق�ضية االإعاقة بوجه عام، من 
خلل اتفاقيات طويلة املدى اأثمرت م�ضر�عًا ا�ضتثماريًا 
مبتكرًا �ضي�ضهم يف دعم نفقات ت�ضغيل مراكز اجلمعية 

يطلق عليه )مبنى عملء بنده اال�ضتثماري اخلريي(.
كمـــا تقدم �ضـــموه بالتحية اإلـــى عملء )بنـــده( كاأهم 
ال�ضـــركاء الداعمني لنجاح �تطـــور برنامج )دع الباقي 
لهـــم(، �ذلك مـــن خلل تربعهـــم امل�ضـــتمر بالهللت 
املتبقيـــة من مبالـــغ فواتريهم يف )بنده(، م�ضـــريًا اإلى 
اأنه �ضخ�ضـــيًا اأحد عملء )بنده( الدائمني، �ذلك الأن 
جتربة الت�ضـــوق يف بنـــده باتت اليوم هـــي االأكر متيزًا 
على م�ضـــتوى اململكة، �ضواء من خلل تقدمي اخليارات 
الت�ضـــويقية الوا�ضـــعة �املتنوعة، اأ� من خـــلل اإتاحتها 
الفر�ضة لعملئها للإ�ضـــهام يف دعم االأعمال اخلريية 

برج عمالء بنده نتاج  »دع الباقي لهم«

�املجتمعية. �بعد اطلعه على جم�ضـــم م�ضـــر�ع 
مبنى عملء بنده اخلريي يف مكة املكرمة، �ضـــدد 
معـــايل ال�ضـــيخ عبدالرحمـــن ال�ضـــدي�ض الرئي�ض 
العام ل�ضـــوؤ�ن امل�ضـــجد احلرام �امل�ضجد النبوي، 
على �ضـــر�رة م�ضـــاهمة التجار �رجـــال االأعمال 
يف دعم االأعمال �امل�ضـــاريع اخلريية، م�ضريًا اإلى 
اأن ال�ضـــراكة بني جمعية االأطفال املعوقني ��ضركة 
بنـــده للتجزئـــة -عـــرب برناجمهما املبـــارك )دع 
الباقي لهم(- اأ�ضـــبحت منوذجًا ُيحتذى للتعا�ن 
املثمـــر ما بـــني ال�ضـــركات التجاريـــة �اجلمعيات 
اخلريية، �هو ما يعزز قيـــم التكافل االجتماعي، 
��ضـــبل التعا�ن علـــى الرب التـــي دعا اإليهـــا ديننا 

االإ�ضلمي احلنيف.
�مـــن جهته، عـــرّب االأ�ضـــتاذ زامـــل اأبـــو احلمايل 
الرئي�ض التنفيذي لل�ضـــوؤ�ن املالية يف �ضـــركة بنده 
للتجزئة عـــن اعتزاز جميع العاملـــني يف )بنده( 
بالنمو �النجاح املت�ضـــاعد لربنامـــج )دع الباقي 

لهـــم(، مثمنًا جلمعيـــة االأطفـــال املعوقني، �على 
راأ�ضها االأمري �ضلطان بن �ضلمان، الد�ر الكبري يف 
دعم الربنامح �حتقيق اأهدافه منذ اإن�ضـــائه قبل 
نحو ت�ضـــعة اأعوام �حتى اليوم، مو�ضـــحًا اأن فر�ع 
ال�ضركة يتجا�ز عددها اليوم اأكر من 370 فرعًا 
باململكـــة، �تتبع ا�ضـــراتيجية ثابتة يف امل�ضـــوؤ�لية 

االجتماعية متعددة الربامج �امل�ضاريع. 
�اأكـــد اأبـــو احلمايـــل اأن جنـــاح �منـــو ال�ضـــراكة 
اال�ضـــراتيجية بني اجلمعية �)بنده(، من خلل 
برناجمهما امل�ضـــرك )دع الباقي لهم(، اأ�ضـــبح 
حافـــزًا لتطويـــر هذه ال�ضـــراكة �تنميتهـــا، �ذلك 
بالتخطيـــط الإطـــلق برامـــج جديدة تخ�ضـــ�ض 
اإيراداتهـــا اأي�ضـــًا لدعـــم نفقـــات ت�ضـــغيل مراكز 
اجلمعيـــة �ما تقدمه من خدمـــات جمانية الآالف 
االأطفـــال املعوقـــني باإ�ضـــراف �متابعة �ضخ�ضـــية 
من قبل �ضاحب ال�ضـــمو امللكي االأمري �ضلطان بن 

�ضلمان رئي�ض جمل�ض االإدارة.
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تبنـــت جمعية االأطفـــال املعوقني تنظيم م�ضـــابقة 
حلفظ القـــراآن الكرمي للأطفال املعوقني انطلقت 
عام 1417هـ، �توا�ضلت �ضنويًا مب�ضاركة اأكر من 
100 طفل معاق من كافـــة مناطق اململكة العربية 
ال�ضـــعودية �د�ل جمل�ـــض التعـــا�ن لـــد�ل اخلليج 

العربية.
�قد تكفل �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري �ضلطان بن 
�ضلمان بن عبد العزيز بكافة نفقات امل�ضابقة منذ 

انطلقتها من ح�ضابه ال�ضخ�ضي.
�ل�ضـــمان  امل�ضـــابقة،  تو�ضـــع  خطـــط  اإطـــار  �يف 
ا�ضـــتمراريتها �افقـــت االأمانـــة العامة للم�ضـــابقة 
على ان�ضاء م�ضر�ع خريي ا�ضتثماري مبكة املكرمة 

يخ�ض�ض دخله للإنفاق على امل�ضابقة.
ت�ضميم امل�ضر�ع:

�ضـــكني  بـــرج  عـــن  عبـــارة 
جتـــاري بارتفـــاع 12 طابقًا، 

�ميزانـــني �قبو ملواقف 
ال�ضيارات

المبنى االستثماري الخيري لمسابقة

الكريم لألطفال المعوقيناألمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن 

موا�سفات املبنى:
عبارة عـــن بـــرج اإداري جتاري ي�ضـــم مطاعم �مركز 
ترفيه �مواقف �ضـــيارات �يبلغ اجمايل امل�ضطحات فيه 

اأكر من 18األف مر مربع 
مراحل تنفيذ امل�سروع: 

مت اجناز الت�ضـــميمات املعمارية للم�ضر�ع، �احل�ضول 
علـــى رخ�ضـــة البنـــاء، ��ضـــرعت اجلمعيـــة يف دعـــوة 

ال�ضركات لتقدمي عطاءات التنفيذ.

ثالثًا: م�سروع عمالء �سركة 
الت�سالت ال�سعودية ال�ستثماري اخلري

بادرت �ضركة االت�ضاالت ال�ضعودية بتبني برنامج تدعو 
فيه عملءها لدعم اجلمعية من خلل ر�ضائل الهاتف 
اجلـــوال، �مت االتفـــاق علـــى اأن تخ�ضـــ�ض اإيـــرادات 
ذلك الربنامج الإن�ضـــاء م�ضر�ع ا�ضـــتثماري خريي على 
جزء من اأرا�ضـــي اجلمعية مبكة املكرمـــة، �بالفعل مت 

تخ�ضي�ض 2500مر مربع من االأرا�ضي امل�ضار اليها.

�اأقـــرت اللجنتـــان الهند�ضـــية �اال�ضـــتثمارية باجلمعية 
الت�ضـــميمات املعمارية �التي اأعدها مكتب »املحرف » 
لل�ضت�ضـــارات الهند�ضـــية مبكة املكرمة، �مت بحمد اهلل 
ا�ضت�ضدار تراخي�ض مباين امل�ضر�ع، �كذلك مت اعتماد 

اآلية متويل امل�ضر�ع.
ت�سميم امل�سروع:

عبـــارة عـــن بـــرج �ضـــكني جتـــاري بارتفـــاع 12 طابقًا، 
�ميزانني �قبو ملواقف ال�ضيارات

التفاعل مع امل�سروع:
 يتوا�ضل برنامج ر�ضـــائل الهاتف اجلوال منذ نحو اأربع 
�ضـــنوات ���ضلت ايراداته الى نحو 30 مليون ريال، فيما 
تبلغ القيمة املقدرة الإن�ضـــاء امل�ضر�ع اأكر من 60 مليون 

ريال

سهم  بـ100  المساهمين  أسماء  توّثق 
على  دائمة  شرف  لوحة  في  فأكثر 

مباني المشروع 
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في هذا العدد

التحرير

ضياء 2 .. المعرض السعودي الدولي الثاني 
لمستلزمات ذوي اإلعاقة

الجمعية تشارك في مهرجان صيف الرياض 
ببرنامج )جرب الكرسي(

رمضان مدرسة 
إيمانية في عمل الخير والبر واإلحسان

28

8

38

رئي�س جمل�س الإدارة
�ساحب ال�سمو امللكي االأمري 
�سلطـــان بـن �سلــمــان بـن عبدالعزيـز

الرقم املوحد:920006222
الرقم املجاين: 8001241118  

 www.dca.org.sa  املوقع على الإنرتنت

مجلة دورية تصدرها

اأع�ضاء جمل�س الإدارة للدورة العا�ضرة
معايل الدكتور/ عبدالرحمن عبدالعزيز ال�ضويلم

الدكتور / زايد بن علي الزايد
املهند�س / عثمان بن حمد الفار�س
الدكتور / حممد بن عبدالرحمن املهيزع
ال�ضتاذ / حمد بن علي ال�ضويعر
املهند�س/ عبداملح�ضن بن حممد الزكري
الدكتورة /  ماجدة عبداحلميد بي�ضار
املهند�س /علي بن عثمان الزيد
الدكتور/ حم�ضن بن علي فار�س احلازمي
الدكتورة/ فوزية بنت حممد اأخ�ضر
الدكتور / طالل بن �ضليمان احلربي

الأ�ضتاذ /حامد بن حممد العامود
ال�ضتاذ /اأ�ضامة بن علي ماجد قباين
الدكتور/  �ضالح بن حمد التويجري

املرا�ســــــالت بـا�سم رئي�ض التحرير 
اململكة العربية ال�سعودية

 �ض ب 8557 الريا�ض 11492
هاتف : 8807000)011( 
ـ فاك�ض : 4562750)011(

الربيد االإلكرتوين :
Khatwa@dca.org.sa 

امل�سرف العام:
اأمني عام اجلمعية

عو�س بن عبـد اللـه الغامـدي 
رئيــــ�ض التحرير:

خالد بن �ضليمان الفهيد
نائب رئي�ض  التحــرير:
ح�ضــن حممـــد فــــــــــــــراج

مدير التحــرير:
منت�ضــــــــــــر جابــــــــــــــــــر

املدير الفني:
م/�ضعـــــــــــــــد ال�ضــــــداوي
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ياأتي �سهر اخلري والعطاء من رب العاملني لعباده ال�ساحلني؛ ولهذا فاإن كل عطاء 

من امل�سلم يف هذا ال�سهر املبارك هو م�ساعف باإذن اهلل تعالى.. ويف ال�سهر الكرمي 

ت�سهد اأقد�ض اأر�ض )مكة املكرمة( .. اأنعم بها العلي القدير على امل�سلمني حدثًا 

فريدًا من نوعه يف خرييته وميزته النورانية، لكل حمبي اأطهر البقاع واأنقاها، 

وهو رعاية خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز –حفظه اهلل- 

حلفل و�سع حجر اأ�سا�ض م�سروع »خري مكة« اال�ستثماري اخلريي باأبراجه اخلم�سة 

»برج امللك �سلمان بن عبدالعزيز، برج االأمري �سلطان بن عبدالعزيز –يرحمه 

اهلل–، برج عمالء �سركة االت�ساالت ال�سعودية، برج عمالء �سركة بنده، اإ�سافة 

اإلى برج م�سابقة حفظ القراآن الكرمي لالأطفال املعوقني«.

وكان �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�ض جمل�ض 

اإدارة اجلمعية، قد اأعلن اأن خادم احلرمني ال�سريفني �سيتف�سل خالل االأيام 

االأولى من �سهر رم�سان املبارك، برعاية هذا امل�سروع اخلريي.

ودعا اأهل اخلري ورجال االأعمال اإلى تخ�سي�ض جزء من زكواتهم و�سدقاتهم يف 

هذه االأيام املباركة؛ لالإ�سهام يف م�سروع »خري مكة« اال�ستثماري اخلريي الذي 

تقيمه اجلمعية يف مكة املكرمة، والذي �سُيخ�س�ض دخله لدعم ن�سبة من ميزانية 

ت�سغيل مراكز اجلمعية التي تبلغ 120 مليون ريال �سنويًا.

ين؛ فاإن البذل يف هذا ال�سهر املبارك من  والأن �سهر رم�سان هو اخلري.. واخلري للخريرّ

اأف�سل االأعمال؛ قال ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم-: »اأف�سل ال�سدقة �سدقة 

يف رم�سان« اأخرجه الرتمذي من حديث اأن�ض -ر�سي اهلل عنه-.

الخطوة األولى
شخصيات معنا

يد
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» خير مكة «
صدقة  جارية في أطهر  

بقاع  األرض

72

56

24

18
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بتكلفة تصل إلى أكثر من 300 مليون ريال

سلمان الخير يدشن » خير مكة «
برعايـــة خـــادم احلرمـــني ال�ضريفني امللـــك �ضلمان بن 
املعوقـــني يف  الأطفـــال  عبدالعزيـــز، حتتفـــي جمعيـــة 
الأ�ضبـــوع الأول من �ضهر رم�ضـــان املبارك بو�ضع حجر 
الأ�ضا�س مل�ضروعها اخلـــريي ال�ضتثماري الرائد )خري 
مكـــة( الذي ي�ضم خم�ضـــة اأبراج اإداريـــة فندقية مبكة 

املكرمة بتكلفة ت�ضل اإلى اأكرث من 300 مليون ريال.
واأو�ضح �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلطان بن �ضلمان 
بـــن عبدالعزيز رئي�س جمل�ـــس اإدارة جمعيـــة الأطفال 
املعوقني، اأن امل�ضروع ميثل نقلة نوعية يف اأداء موؤ�ض�ضات 
العمـــل اخلريي يف اململكة بوجه عـــام، واجلمعية بوجه 
خا�ـــس، علـــى �ضعيـــد تنميـــة مواردها وتوفـــري م�ضدر 
دخل دائم وثابت ي�ضمن ا�ضتمرارية خدماتها املجانية 
لـــالآلف من الأطفـــال املعوقني، م�ضريًا اإلـــى اأن ارتفاع 
ميزانيـــة ت�ضغيل مراكز اجلمعية لت�ضل اإلى 120 مليون 
ريال هـــذا العـــام يوؤكد حجـــم التحدي الـــذي تواجهه 
اجلمعيـــة، خ�ضو�ضـــًا اأنهـــا تعتمـــد على تربعـــات اأهل 

اخلري كم�ضدر رئي�س لإيراداتها.
وي�ضـــم امل�ضـــروع خم�ضـــة اأبـــراج �ضُرف اأحدهـــا بحمل 
ا�ضم امللك �ضلمـــان بن عبدالعزيز، والآخر ا�ضم الأمري 
�ضلطـــان بن عبدالعزيز -يرحمه اهلل-، اإلى جانب برج 
لعمـــالء �ضركـــة الت�ضـــالت ال�ضعودية، وبـــرج لعمالء 
�ضركة بنده، والربج اخلام�س حمل ا�ضم م�ضابقة الأمري 
�ضلطان بـــن �ضلمان حلفـــظ  القراآن الكـــرمي لالأطفال 

املعوقني.
وذكـــر �ضمـــو الأمـــري �ضلطـــان اأن الأر�س التـــي �ضيقام 
عليهـــا امل�ضـــروع ُوهبت للجمعية مـــن اجلمعية اخلريية 
الإ�ضالمية بتوجيه كرمي من خادم احلرمني ال�ضريفني 
امللك �ضلمان بن عبدالعزيز، حينما كان -حفظه اهلل- 

رئي�ضًا للجمعية اخلريية الإ�ضالمية.
هذا، وك�ضـــف �ضمو رئي�س جمل�ـــس الإدارة عن انطالق 
اجلمعيـــة يف تنفيذ خطط طموحة علـــى �ضعيد جتويد 
برامج الرعايـــة، والهتمام بتوفـــري وتطوير الكفاءات 
الب�ضريـــة، وحت�ضـــني بيئـــة العمل مبـــا ي�ضهـــم يف تلبية 
الحتياجـــات املتزايـــدة للتو�ضـــع الأفقـــي الـــذي تبنته 

اجلمعية لإي�ضال خدماتها اإلى املناطق التي حتتاج اإليها.
واأعـــرب �ضمـــوه عن اعتـــزازه مبا حتقق مـــن اإجنازات 
خـــالل العام الأول مـــن دورة جمل�ـــس الإدارة احلايل، 
م�ضـــريًا اإلى اأن اجلمعية عملت من خالل اأع�ضاء جلنة 
الرعاية على اتخاذ خطـــوات توؤهل اجلمعية للح�ضول 

علـــى اعتماد موؤ�ض�ضـــة )كارف( العامليـــة كمركز دويل 
للتاأهيـــل والتدريـــب املتخ�ض�ـــس يف برامـــج الرعايـــة 
والتاأهيـــل، وذلك يف اإطار ا�ضرتاتيجيـــة اجلمعية لبناء 
ج�ضـــور توا�ضل مع املراكز العلميـــة واملوؤ�ض�ضات الدولية 
لتنفيـــذ خطـــط التطويـــر والتحديـــث،  ذات العالقـــة 
واعتمـــاد هذه املوؤ�ض�ضة ملرافـــق التاأهيل باجلمعية يعني 
�ضمـــان تقدمي خدمات تاأهيلية وفقـــًا لأعلى املعايري يف 
هذا املجال، وهي تركز على النتائج جنبًا اإلى جنب مع 

الإجراءات؛ من اأجل تطوير اجلودة.
ورفـــع �ضمـــوه -بالإنابـــة عـــن جمل�ـــس الإدارة واأع�ضاء 

اجلمعيـــة  من�ضوبـــي  وجميـــع  العموميـــة  اجلمعيـــة 
وامل�ضتفيديـــن مـــن براجمهـــا- اأ�ضمـــى اآيـــات ال�ضكـــر 
والعرفـــان اإلى مقـــام خادم احلرمـــني ال�ضريفني امللك 
�ضلمان بـــن عبدالعزيز، واإلى �ضمـــو ويل العهد �ضاحب 
ال�ضمو امللكـــي الأمري حممد بن نايف بـــن عبدالعزيز؛ 
ملا تف�ضال به -حفظهما اهلل- من دعم ورعاية لأن�ضطة 
اجلمعيـــة وم�ضروعاتهـــا، معربًا عن تقديـــره للوزارات 
اخلا�ـــس،  القطـــاع  وملن�ضـــاآت  احلكوميـــة  ولالأجهـــزة 
وللموؤ�ض�ضـــات الإعالميـــة واجلامعـــات والأكادمييـــات؛ 

لتفاعلها الكرمي مع ر�ضالة اجلمعية. 
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اإحـــالل  اأن  الجتماعيـــة  ال�ضـــوؤون  وزارة  اأو�ضحـــت 
بطاقـــات ال�ضرف الآيل اجلديـــدة حمل القدمية هو 
�ضبـــب تاأخري �ضـــرف م�ضتحقـــات املواطنني املعوقني 

والذين ت�ضل اأعدادهم اإلى حوايل ن�ضف مليون.
واأكدت م�ضادر لـ�ضحيفة »عكاظ« اأن الوزارة قامت 
بالتن�ضيق مـــع موؤ�ض�ضة النقد، بتغيـــري البطاقات من 
خدمـــة )ال�ضبكـــة ال�ضعوديـــة( اإلى �ضبكـــة )مدى(، 
ممـــا ت�ضبب يف تاأخـــري �ضرف م�ضتحقـــات املعوقني، 
حيـــث اأو�ضح متحدثـــون لـ»عكاظ« اأنهـــم مل ي�ضتلموا 

م�ضتحقاتهم منذ �ضهرين.
وبينـــت امل�ضادر اأن موؤ�ض�ضـــة النقد تهدف اإلى توفري 
مزيد من احلماية للبطاقات، لفتة اإلى اأن البطاقات 
اجلديـــدة �ضوف تتيح للمعوقني �ضـــرف م�ضتحقاتهم 

مـــن جميع البنـــوك ولي�س مـــن بنك واحـــد كما كان 
�ضابقـــا. بـــدوره، اأو�ضـــح لـ»عكاظ« مدير فـــرع وزارة 
ال�ضوؤون الجتماعية باملدينة املنورة علي الغامدي اأن 
الفـــرع رفع للوزارة عن هـــذه الإ�ضكالية، و�ضكل وزير 
ال�ضـــوؤون الجتماعية جلنة برئا�ضـــة الوكيل امل�ضاعد 
للتفاهم مع موؤ�ض�ضة النقد، م�ضريا اإلى اأنه مت اإحالل 
بطاقات جديـــدة باإمكانيات اأف�ضل �ضـــواء مل�ضتحقي 
ال�ضمان اأو للمعوقني، م�ضيفا اأن امل�ضكلة على م�ضتوى 
اململكة ولي�ضت فقط يف منطقة املدينة املنورة. يذكر 
اأن مـــا يربـــوا علـــى ع�ضرين األـــف معـــوق ومعوقة يف 
منطقة املدينة املنـــورة مل ي�ضتلموا م�ضتحقاتهم منذ 
�ضهريـــن ب�ضبب تاأخر البطاقـــات الآلية اخلا�ضة بهم 

حتى الآن.

استبدال البطاقات وراء تأخر الصرف للمعوقين

   

أقيم مجاورًا لمركز حائل و يطبق األنظمة الذكية

إفتتاح مسجد الملك سلمان في رمضان
ت�ضتعـــد اجلمعيـــة لفتتـــاح م�ضجـــد خـــادم احلرمـــني 
ال�ضريفني امللك �ضلمـــان بن عبدالعزيز مبنطقة حائل، 

وذلك خالل �ضهر رم�ضان املبارك مب�ضيئة اهلل. 
وبهـــذه املنا�ضبـــة رفـــع �ضاحـــب ال�ضمـــو امللكـــي الأمري 
�ضلطـــان بـــن �ضلمـــان بـــن عبدالعزيـــز رئي�ـــس جمل�س 
الإدارة، اأ�ضمـــى اآيات ال�ضكـــر والتقدير اإلى مقام خادم 
احلرمـــني ال�ضريفـــني امللـــك �ضلمان بـــن عبدالعزيز ملا 
يتف�ضـــل بـــه -حفظه اهلل- مـــن دعم ورعايـــة كرميني 
للجمعيـــة وم�ضروعاتهـــا وبراجمهـــا على مـــدى ثالثني 
عامـــًا، م�ضريًا اإلى اأنه –اأيـــده اهلل- كان ول يزال وراء 
الكثـــري ممـــا حققتـــه اجلمعية مـــن جناح علـــى �ضعيد 
اإي�ضال خدماتها اإلى املناطق واملدن التي حتتاج اإليها، 
والداعم الرئي�س خلططها يف الت�ضدي لق�ضية الإعاقة 

على م�ضتوى الوطن.
وقـــال �ضمـــوه: “اإن هذا امل�ضجد الـــذي ن�ضتعد لفتتاحه 
خـــالل �ضهـــر رم�ضان املبـــارك ميثل �ضفحـــة يف �ضجل 
حافـــل مـــن الرعاية الكرميـــة من لدنـــه –رعاه اهلل– 
للجمعيـــة؛ اإذ تف�ضل لـــدى رعايته حفـــل افتتاح املركز 
بالتوجيـــه باإن�ضـــاء م�ضجد ملحـــق باملركز علـــى نفقته 
اخلا�ضـــة تلبيـــة لحتياجـــات اأبنـــاء احلي الـــذي ي�ضم 

املركز”.
واأو�ضح الأ�ضتـــاذ عو�س الغامدي الأمني العام للجمعية 
الت�ضطيبـــات يف م�ضـــروع امل�ضجـــد  اأنـــه اكتملتاأعمـــال 

الـــذي اأقيـــم علـــى م�ضاحـــة 770 مـــرتًا مربعـــًا، وتبلـــغ 
م�ضطحـــات املبـــاين فيـــه نحو األـــف مرت مربـــع، وي�ضم 
�ضاحـــة خم�ض�ضة للرجال ت�ضتوعب نحـــو 220 م�ضليًا 
واأخـــرى علوية للن�ضـــاء ت�ضتوعب نحـــو 60 م�ضلية، كما 
مت توفـــري م�ضعـــد للطابق العلـــوي، ومكتبـــة وموا�ضئ 

للرجـــال والن�ضاء. واأ�ضار الأمني العـــام اإلى اأن امل�ضجد 
يتميز بتوفـــر املعايري الت�ضميمية التـــي تراعي ظروف 
الأ�ضخا�ـــس ذوي الإعاقـــة وكبار ال�ضـــن، كما مت تطبيق 
الأنظمـــة الذكيـــة فيمـــا يتعلـــق بالإ�ضـــاءة وال�ضوتيات 

والتكييف وال�ضا�ضات.
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ك�ضف �ضاحب ال�ضمو امللكـــي الأمري �ضلطان بن �ضلمان 
رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية عن التوجه بالرفع للمقام 
ال�ضامـــي جلعـــل القطاعـــات احلكوميـــة تقـــوم بعملية 
التقييـــم للقيادة الآمنـــة للموظفني، لفتـــا اإلى اأن عدد 
موظفـــي الدولة من مدنيني وع�ضكريـــني ي�ضكلون ن�ضبة 
كبرية جـــدًا، وهـــذا التقييم ي�ضاهم ب�ضـــورة كبرية يف 
زيـــادة الوعـــي يف القيادة والتـــي تعترب مـــن املبادرات 

املهمة التي قامت بها ال�ضركة ال�ضعودية للكهرباء.
وقال عقب توقيـــع ال�ضركة ال�ضعوديـــة للكهرباء موؤخرا 
عقد رعاية كراٍع رئي�ضي للمبادرة الوطنية »اهلل يعطيك 
خريها« لل�ضياقة الآمنـــة والتي تتبناها جمعية الأطفال 
املعوقـــني والإدارة العامة للمرور بح�ضور املهند�س زياد 
بن حممد ال�ضيحة الرئي�س التنفيذي لل�ضركة ال�ضعودية 
للكهربـــاء واأع�ضـــاء اللجنة التنفيذية للمبـــادرة: �ضيتم 
اإعـــادة النظـــر يف احلملـــة الإعالميـــة لــــ »اهلل يعطيك 
خريها« ب�ضبـــب املمار�ضـــات اخلاطئة من قبـــل قائدي 
املركبات يف الطـــرق ب�ضورة م�ضتمرة على مدار اليوم، 
رغم اأن الأرقام التـــي حتققت من الر�ضائل عرب مواقع 
التوا�ضـــل الجتماعي والتوعية كبـــرية اإل اأنها مل ت�ضل 
اإلـــى ع�ضـــب املجتمع الذين لي�س لهـــم تواجد يف مواقع 

التوا�ضل الجتماعي«.
ن�ستهدف ال�سباب

واأ�ضـــاف »�ضي�ضب تركيزنا علـــى الأماكن التي حتظى 
باهتمـــام ال�ضباب، كـــون هناك مواقـــع جتارية مميزة 
لديهـــا حجم كبـــري من املتابعني ي�ضل اإلـــى 200 مليون 
متابع واأكرث مـــن ذلك والتي نحن ما زلنا بعيدين عنها 
وبالتـــايل تركيزنا على جتمع ال�ضباب واي�ضال الر�ضالة 

اأمر مهم«.
واأ�ضـــار اإلـــى اأن اجلمعيـــة اأقـــرت قبـــل 30 عامـــا مـــن 
خالل مركز امللـــك �ضلمان لأبحـــاث الإعاقة الذي كان 
يعمـــل مـــن اأجل منـــع حـــدوث الإعاقات قبـــل حدوثها، 
وخـــالل ال�ضنتني املا�ضيتـــني بداأنا يف ما يخ�س حوادث 

   

التوجه بالرفع للمقام السامي

سلطان بن سلمان: القطاعات الحكومية تقيم القيادة اآلمنة لموظفيها

بالقوانـــني  اللتـــزام  باأهميـــة  والتوعيـــة  ال�ضيـــارات 
والأنظمة، موؤكدا اأن اهتمام القيادة بهذه احلملة جعل 
مـــن الربنامـــج وطنيا لكافـــة املوؤ�ض�ضات التـــي تعمل يف 
اململكة من القطاعني اخلا�ـــس والعام، وهناك العديد 
من الأفكار التي بادرت بها ال�ضركة ال�ضعودية للكهرباء 
والتـــي و�ضلت اإلى 20 فكرة مهمـــة �ضيتم تفعيلها خالل 

الفرتة املقبلة.
�سراكة فاعلة

وثّمـــن الأمري �ضلطان بن �ضلمان هـــذه الرعاية لل�ضركة 

 الشركة السعودية للكهرباء راع رئيس 
لمبادرة »الله يعطيك خيرها«

الشيحة: نظام لَتتبع مركبات الكهرباء إللزام 
السائقين بعدم تجاوز السرعة وربط حزام األمان

ال�ضعودية للكهرباء، واأعرب عن تقديره لتفاعل ال�ضركة 
مع املبادرة، م�ضريًا اإلى اأن ذلك يج�ضد دور ال�ضركة يف 
م�ضانـــدة ق�ضايـــا املجتمع، وحر�ضها علـــى دعم برامج 
امل�ضئوليـــة الجتماعية مـــن خالل امل�ضاركـــة يف واحدة 
من اأهم املبادرات التوعوية »اهلل يعطيك خريها« �ضعيًا 
لتوعيـــة املجتمع مبخاطر احلوادث املرورية يف اململكة. 
وقـــال: »اإن تفاعـــل كافـــة القطاعات مع املبـــادرة يعزز 
ح�ضورهـــا وي�ضاعـــده على اإي�ضـــال ر�ضالتهـــا اإلى كافة 

ال�ضرائح«.
واأكد الأمري �ضلطان بن �ضلمان على اأن ان�ضمام ال�ضركة 
ال�ضعودية للكهرباء اإلى قائمة ال�ضركاء ال�ضرتاتيجيني 
يف املبـــادرة ي�ضـــكل اإ�ضافة قيمة، وهـــو حمل تقدير من 
املهتمـــني بالعمل اخلريي وق�ضية الإعاقـــة، م�ضريًا اإلى 
اأن التفاقية �ضت�ضهم يف موا�ضلة النتائج الإيجابية التي 
حققتهـــا مبـــادرة »اهلل يعطيـــك خريهـــا« والتي حتظى 
باهتمام ودعم خادم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان 
بـــن عبدالعزيز -حفظه اهلل-، موجهًا ال�ضكر اإلى كافة 
ال�ضركاء والداعمني لهذه املبادرة الوطنية والإن�ضانية.
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اإلـــى ذلـــك زار الأمـــري �ضلطـــان بـــن �ضلمـــان معر�ـــس 
ال�ضركـــة، قبـــل اأن تقام جتربة قيادة ل�ضيـــارة ال�ضركة، 
واعقـــب ذلك عر�ـــس مرئي عن ا�ضرتاتيجيـــة ال�ضراكة 

بني املبادرة وال�ضركة.
حتول ا�سرتاتيجي

مـــن جهته عرب املهند�س ال�ضيحة عـــن �ضعادته مل�ضاركة 
ال�ضركـــة بهذه املبـــادرة الإن�ضانية الهامـــة والتي اأولتها 
احلكومـــة الر�ضيـــدة اهتمامـــًا خا�ضـــًا بقيـــادة خـــادم 
احلرمـــني ال�ضريفني امللـــك �ضلمان بـــن عبدالعزيز اآل 
�ضعـــود -حفظـــه اهلل- لأنهـــا متثـــُل جـــزءًا اأ�ضياًل من 
ِهموِمـــه ب�ضالمة املواطن واملقيم، اآماًل اأن ت�ضهم رعاية 
ال�ضركة لها يف تعزيـــز جناح املبادرة لدى كافة �ضرائح 
املجتمـــع نظري مـــا متلكـــه ال�ضركة من خـــربة وح�ضور 

جمتمعي قوي لدى كافة �ضرائح املجتمع.
وقـــال: » اإن ال�ضركـــة ال�ضعوديـــة للكهربـــاء تفاعلت مع 
هـــذه املبـــادرة بدعـــم الأمـــري �ضلطـــان بن �ضلمـــان بن 
عبدالعزيـــز، ومل َتَتوان عن امل�ضاركة فيها لأنها تن�ضجم 
مـــع الأهداف التي ت�ضعـــى اإلى حتقيقهـــا، انطالقًا من 
م�ضوؤوليِتهـــا الجتماعية«. واأ�ضاف »جـــاءت املبادرُة يف 
وقتهـــا، فنحن َنَن�ضد التغيـــري والتطوير وَن�ضعى لتحقيق 
حتـــول ا�ضرتاتيجـــي، يقـــوُم علـــى مرتكـــزات �ضُتمكـــن 
ال�ضركـــة مـــن النطـــالِق يف مناف�ضـــة موؤ�ضـــراِت اأداء 
ال�ضـــركات العاملية يف جمال الطاقة من حيث التكاليف 
واملوثوقيـــة وم�ضتوى اخلدمات وبيئة العمل«. واأ�ضار اإلى 
اأن قاعـــدة برنامج التحول ال�ضرتاتيجي الأ�ضا�ضية هي 
املوارد الب�ضرية والهتمام بال�ضحة وال�ضالمة واملهنية 
والبيئـــة ل�ضتمـــرار موا�ضلـــة م�ضوؤولياتهـــا علـــى مدار 

ال�ضاعـــة جتاه اإمـــداد اأكرث من �ضبعـــة ماليني و�ضتمائة 
األـــف م�ضرتك بالطاقـــة الكهربائيـــة يف 13 األف مدينة 
وقرية وجتمع �ضكاين، حيـــث ُيَقّدم لهم هذه اخلدمات 
35 األـــف موظـــف، وهو ما حدا بال�ضركـــة لتطبيق اأعلى 
َمعايري وممار�ضات ودرجات ال�ضالمة وال�ضحة املهنية 
َنحوهـــم، وامل�ضاهمة يف ترك َب�ضمة ُم�ضتدامة وُمتميزة 

لرفع م�ضتوى الوعى لكافة �ضرائح املجتمع«.
خطة ال�سياقة الوقائية

واأكـــد اأن ال�ضركـــة وظفت امكانياتهـــا املادية والب�ضرية 
لتوفـــري بيئـــة اآمنـــة ملوظفيهـــا، م�ضـــريا اإلـــى البدء يف 
تنفيـــذ اخلطـــة التدريبيـــة لل�ضياقـــة الوقائيـــة والتـــي 
َتهـــدف لتدريـــب 35 األف موظف خـــالل عامي 2015-
2016م، وا�ضدرنـــا دليل ال�ضالمـــة املرورية واملركبات 
الـــذي َي�ضتمـــُل على كافِة مـــا حَتتاجه اجلهـــات املعنية 
بال�ضركـــة وال�ضائـــق، وبداأنـــا تنفيذ اخلطـــة التدريبية 

لل�ِضياقـــة الوقائيـــة وال�ضتفادة من التقنيـــات احلديثة 
يف ال�ضالمـــة املروريـــة، حيـــث اأدخلنا اأجهـــزة حُماكاة 
ال�ِضياقـــة الوقائية، فال�ضركُة لديهـــا الآن 16 جهازًا يف 
جميع املناطق، كما مت ت�ضغيل املرحلة الأولى من خدمة 
نقل املوظفني من خالل 33 حافلة تخدم 1340 موظفًا.
ال�ضعوديـــة  ال�ضركـــة  اأن  ال�ضيحـــة  املهند�ـــس  وك�ضـــف 
للكهربـــاء وقعت عقد اإن�ضاء نظام َتتبع املركبات والذي 
َيهـــدُف لإلزام �ضائقـــي مركبات ال�ضركـــة بعدم جتاوز 
ال�ضرعـــة وربط حزام الأمـــان، اإ�ضافة لإعطـــاِء �ضورة 
ِمثاليـــة لل�ضركـــة من خـــالل اتبـــاع من�ضوبيهـــا لقواعد 
القيـــادة الآمنـــة التي هي يف الأ�ضا�س َتنبـــُع من الثقافة 
الإ�ضالمية وال�ضلوك احل�ضاري. بعدها اأقيمت مرا�ضم 
التوقيـــع ومت توقيـــع التفاقيـــة بني الطرفـــني، ثم اأطلق 
الأمري �ضلطان بن �ضلمان واملهند�س ال�ضيحة البالونات 

اخلا�ضة باملبادرة اإيذانا ببدء ال�ضراكة.
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الجمعية تشارك في مهرجان صيف الرياض ببرنامج )جرب الكرسي(

كـــرم �ضاحـــب ال�ضمـــو امللكي الأمـــري في�ضل بـــن بندر 
اأمري منطقة الريا�ـــس رئي�س جمل�س التنمية ال�ضياحية 
باملنطقـــة، جمعية الأطفال املعوقني، خالل حفل افتتاح 
مهرجـــان الريا�ـــس للت�ضـــوق والرتفيه الــــ11 يف مركز 
الق�ضـــر التجـــاري بالريا�ـــس موؤخـــرا، والـــذي تنظمه 
الهيئـــة العامة لل�ضياحة والآثـــار، بالتعاون مع �ضركائها 
يف جمال�ـــس التنميـــة ال�ضياحيـــة واللجـــان ال�ضياحيـــة، 
حيـــث ت�ضهـــد مناطـــق اململكـــة اإطـــالق 57 مهرجانـــًا 
تت�ضمـــن فعاليات متنوعة من برامـــج ترفيهية وثقافية 

واجتماعية وتراثية وريا�ضية.
واأعـــرب الأ�ضتاذ خالد بن �ضليمان الفهيد م�ضاعد اأمني 
عام اجلمعية للعالقات العامة والإعالم وتنمية املوارد 
املالية، عـــن �ضكره وتقديره لتكرمي �ضمـــو اأمري منطقة 
الريا�ـــس للجمعية يف هـــذه املنا�ضبة، م�ضيـــدًا بحر�س 
�ضمـــوه الكـــرمي علـــى زيـــارة برنامـــج جـــرب الكر�ضي 
الـــذي اأقامتـــه اجلمعيـــة للتوعية باحتياجـــات املعوقني 
وبحقوقهم يف تهيئة البيئة العمرانية لهم وت�ضهيل �ضبل 

حياتهم اليومية.
“اجلمعيـــة بدورهـــا كانـــت فعالـــة  اإن  وقـــال الفهيـــد 

جـــرب  بربنامـــج  املهرجـــان  فعاليـــات  يف  بامل�ضاركـــة 
الكر�ضـــي، خ�ضو�ضـــًا اأن املهرجـــان ي�ضاحبـــه ح�ضور 
جماهـــريي وا�ضع؛ ممـــا ي�ضاهـــم يف التعريـــف بق�ضية 
الإعاقة من جهـــة، وبدور جمعية الأطفـــال املعوقني يف 
تقـــدمي خدمـــات متخ�ض�ضـــة لالأطفـــال املعوقـــني من 
جهة اأخـــرى، اإ�ضافة اإلى دورهـــا التوعوي يف الت�ضدي 
لق�ضية الإعاقة وم�ضانـــدة املعوقني من خمتلف الفئات 

والأعمار”.
جديـــر بالذكـــر اأن )الق�ضـــر مـــول( ي�ضت�ضيـــف خالل 
فرتة املهرجـــان التي متتد حتى منت�ضف �ضهر رم�ضان 
1436هـــــ الكثري من الفعاليـــات والأن�ضطـــة الرتفيهية 
والتعليميـــة والتوعويـــة، اأهمها: عرو�ـــس ال�ضخ�ضيات 
الكرتونيـــة، وعرو�س �ضتاند اأب كوميـــدي، وامل�ضابقات 
الثقافية مع اجلمهور، وامل�ضابقات الرتفيهية لالأطفال، 
وفعاليـــة الر�ضـــم بالبالـــون، وفعاليـــة جـــرب الكر�ضي، 
وفرقـــة �ضبـــاب امل�ضـــرح، وفرقـــة ليال�ـــس الإن�ضاديـــة، 
واملجل�س الرتاثـــي ال�ضعبي، وال�ضيافـــة وتقدمي الهدايا 
للـــزوار، وامل�ضابقـــات التفاعلية واملناف�ضـــات الثقافية، 
وامل�ضاهـــد الفكاهيـــة الهادفـــة والأنا�ضيـــد التعليميـــة، 

والعيـــادة املجانية للك�ضـــف الطبي، واملبـــادرة الوطنية 
يعطيـــك  )اهلل  حملـــة  وفعاليـــات  الآمنـــة  لل�ضياحـــة 
والذهنيـــة  العقليـــة  القـــدرات  وفعاليـــات  خريهـــا(، 
لالأطفـــال، وبرنامـــج العقل ال�ضليـــم يف اجل�ضم ال�ضليم 
لالأطفـــال، والربنامـــج الغذائـــي لالأطفـــال والأمهات، 
وفعالية الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�ضة، وفعاليات 
جولدن جم للتوعية البدنية وال�ضحية، وفعالية التوعية 

ال�ضحية والتثقيفية لالأم والطفل.
كمـــا ت�ضهد غالبيـــة الأ�ضـــواق الكـــربى بالريا�س وبكل 
مناطـــق اململكـــة، الكثري مـــن املهرجانـــات املتنوعة ما 
بـــني مهرجانات ت�ضويقية و�ضحراويـــة وتراثية، واأخرى 
خا�ضـــة باملنتجـــات الزراعيـــة للمناطـــق، ومهرجانات 
املهرجانـــات  اإلـــى  اإ�ضافـــة  ال�ضياحيـــة،  للريا�ضـــات 
الرتفيهيـــة، حيـــث يقـــام يف منطقـــة الريا�ـــس اأربعـــة 
مهرجانـــات بالعا�ضمة هي: مهرجـــان الريا�س للت�ضوق 
والرتفيـــه، ومهرجـــان الـــرتاث والأ�ضـــر املنتجـــة 
ال�ضاد�س، ومهرجـــان التذوق وبطولة الأمانة لكرة 
القـــدم، فيمـــا ت�ضت�ضيف مدينـــة الزلفي مهرجان 

�ضيف الزلفي.
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اأّكـــدت اإدارة م�ضت�ضفى �ضباء العـــام، اأن عدد املر�ضى 
امل�ضجلـــني يف برنامـــج الطب املنزيل، منـــذ بدايته قبل 
اأربع �ضنوات بلـــغ )87( مري�ضًا، فيما بلغ اإجمايل عدد 
الزيـــارات املنزليـــة الـــذي نّفذها الربنامـــج )2710( 

زيارات، اإ�ضافة اإلى )109( اأجهزة تعوي�ضية.
 وقال مدير م�ضت�ضفى �ضباء العام اأحمد ح�ضن الزيلعي 
: »برنامـــج الطب املنزيل يحظـــى مبتابعة م�ضتمرة من 
مديـــر عام ال�ضوؤون ال�ضحيـــة مبنطقة تبوك ال�ضيديل 
حممد الطويلعـــي؛ لتذليل ال�ضعوبات كافـــة التي تعّوق 
عمـــل الفريـــق بهدف تقـــدمي خدمات طبيـــة متميزة«، 
م�ضـــريًا اإلى اأن اإجمـــايل الأجهزة الطبيـــة والتعوي�ضية 
رفت للم�ضتفيديـــن بلغ )109( اأجهزة فيما بلغ  التي �ضُ
عـــدد امل�ضتفيدين مـــن خدمات الربنامـــج حاليًا )53( 

مري�ضًا.
 ُيذكـــر اأن »�ضحة تبـــوك« بّينت يف ت�ضريـــٍح �ضابٍق، اأن 
عدد الزيـــارات املنزلية بلـــغ )29260( زيارة منزلية؛ 
قـــام بهـــا 14 فريقـــًا انطلقت مـــن جميـــع م�ضت�ضفيات 
املنطقة خلدمـــة املر�ضى امل�ضّجلـــني بالربنامج لتقدمي 

اخلدمات الطبية والجتماعية والنف�ضية.
 واأو�ضحـــت: »يقـــوم بتقـــدمي هـــذه اخلدمة مـــا يقارب 
50 موظفـــًا مـــن طبيـــب وممر�ـــس واإداري واأخ�ضائي 
اجتماعي ونف�ضي خلدمة جميع املر�ضى، كما مّت تزويد 
املر�ضـــى مبا يحتاجـــون اإليه من اأجهزة طبيـــة واأ�ضّرة، 
واأجهـــزة م�ضاعدة، واأجهـــزة توليد اأك�ضجـــني، واأدوية، 

واأدوات �ضحية م�ضتهلكة، واأغذية م�ضاعدة«.

109 أجهزة تعويضية 
و2710 زيارات منزلية 

قّدمها مستشفى ضباء

   

مقال   

حينما تاأ�ض�ضت جمعية الأطفال املعوقني باململكة العربية ال�ضعودية فقد قامت لتحقيق اأهداف �ضامية وخرية 
ونبيلة �ضعى اإليها اأهل اخلري والنبل والف�ضل لعمل نبيل وخدمة جليلة ولعل من اأهم اأهدافها.. توفري اخلدمة 
ال�ضاملـــة واملتخ�ض�ضـــة للطفل املعـــوق �ضواء كانت عالجيـــة اأو تعليمية اأو تاأهيلية وم�ضانـــدة اأ�ضرته يف تقبل 
حقائـــق الإعاقة وطرق التعامل معها، والقيام بدور فعـــال يف مهمة تثقيف وتوعية املجتمع مب�ضببات الإعاقة 

وطرق الوقاية منها بق�ضد تكوين مواقف اإيجابية للتعامل مع الإعاقة وقاية وعالجًا.
وعلى هذا الأ�ضا�س انطلقت برامج الرعاية يف اجلمعية بعون اهلل لتقدمي خدمات عالجية وتعليمية وتاأهيلية 
ب�ضـــورة جمانيـــة جلميع من التحق بها حتى بلغ عددهم اأكرث مـــن 3000 طفل وطفلة �ضنويًا يف منظومة من 
العيادات ال�ضت�ضارية والعالج الطبيعي والعالج الوظيفي وعيادات عيوب النطق وعيادات الأ�ضنان والعظام 

وور�س اجلبائر اإ�ضافة اإلى اأق�ضام اخلدمة الجتماعية والتدريب الداخلي والرعاية النف�ضية. 
وبف�ضـــل اهلل ثـــم بتكامل جهود العلماء واملتخ�ض�ضني وامل�ضوؤولني باجلمعية اأثمرت تلك اجلهود باأربعة ع�ضر 
م�ضـــدر متويـــل ما بني وقـــف وم�ضروع ا�ضتثمار خـــريي ت�ضاند ما ن�ضبتـــه 40 يف املائة مـــن ميزانية الت�ضغيل 
للجمعيـــة. وم�ضـــروع “ خري مكة “ هو درة م�ضروعات اخلري والنمـــاء الواعد الذي تعول عليه اجلمعية باإذن 
اهلل اخلري الكثري حيث متتلك اجلمعية جمموعة من الأرا�ضي مبكة املكرمة بحي الن�ضيم على طريق الهدا.
وتزمـــع اإقامة م�ضروعات خريية عليها وهي وقف الأمري �ضلطان بن عبدالعزيزرحمه اهلل وذلك باإن�ضاء برج 
فندقـــي بارتفاع ثمانية اأدوار، ووقف الأمري �ضلمان بن عبدالعزيزوذلـــك باإن�ضاء برج فندقي بارتفاع ثمانية 
اأدوار، ووقـــف عمـــالء بندة وذلـــك باإن�ضاء برج مكتبي مـــن ثمانية اأدوار ويتم متويله مـــن برنامج دع الباقي 
لهـــم، وم�ضروع اأ�ضهم اخلري وهو عبارة عن اإن�ضاء عمارات على بقية الأرا�ضي الداخلية ت�ضتمل على وحدات 
�ضكنيـــة و�ضيطرح امل�ضروع على اجلمهور للم�ضاهمة فيه من خـــالل برنامج )اأ�ضهم اخلري( و�ضي�ضدر وثيقة 

م�ضاهمة وقفية لكل م�ضاهم.
واأخريا.. وقف م�ضابقة الأمري �ضلطان بن �ضلمان حلفظ القراآن الكرمي لالأطفال املعوقني. وقد �ضبق اأن بادر 
�ضاحب ال�ضمو امللكي رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية اإلى تبني اإقامة م�ضابقة �ضنوية لالأطفال املعوقني وميولها 
مـــن ح�ضابه اخلا�س ول�ضتمرارية هذا العمل قـــدم اأر�ضًا مبنطقة حيوية بالريا�س لتكون وقفًا على امل�ضابقة 
و�ضيجـــري الإ�ضهـــام بثمنها يف م�ضروعات خري مكة لتدرعلى امل�ضابقة م�ضتقباًل ب�ضكل دائم وهلل احلمد ولعل 
مـــن ب�ضائر اخلري يف هـــذا العهد الزاهر اأن يتم الحتفال بو�ضع حجر الأ�ضا�س لكل هذه امل�ضروعات اجلليلة 
يف رم�ضـــان �ضهـــر الربكات والإح�ضان ويف مكة املكرمة ليتحقق �ضرف الزمان و�ضرف املكان فلله احلمد اأول 
واآخـــرا وجـــزى اهلل باخلري كل من كان �ضببا يف قيام تلك امل�ضروعات ابتـــداء من خادم احلرمني ال�ضريفني 
امللك �ضلمان بن عبد العزيز الذي له اليد الطولى والف�ضل بعد اهلل يف دعم اجلمعية وم�ضاندتها ثم �ضاحب 
ال�ضمو امللكي الأمري �ضلطان بن �ضلمان بن عبد العزيز رئي�س جمل�س الإدارة الذي جاهد مباله ووقته وجاهه 
يف �ضبيل النهو�س باجلمعية ومرافقها واإلى كل من �ضرب ب�ضهم يف اأعمال هذه اجلمعية وم�ضروعاتها بفكره 

وجهده وماله وجعل ذلك يف موازين اأعمالهم اإنه �ضميع جميب

 بقلم: 
عبد العزيز بن عبد الرحمن ال�سببيهن 

امل�ضت�ضار مقرر جلنة الأوقاف 
اأمني عام امل�ضابقة

نظرات في أوقاف الجمعية وتطورها

انطلقت برامج الرعاية في الجمعية 
لتقديم خدمات عالجية وتعليمية 

وتأهيلية مجانية لكل من التحق بها
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التقـــى اأمني عام اجلمعية الأ�ضتـــاذ عو�س بن عبداهلل 
الغامـــدي، م�ضاعـــدي الأمني العام ومديـــري املراكز، 
وذلـــك على هام�س اجتمـــاع اجلمعيـــة العمومية الـ29 
للجمعيـــة؛ لدرا�ضة اأداء العمل خـــالل العام املن�ضرم، 

وبحث اآليات العمل واحتياجات املراكز للعام اجلديد.
واأكد الغامدي ملديري املراكز اأن الفرتة املقبلة تتطلب 
م�ضاعفة اجلهد، وطرح برامج واأفكار مبتكرة تتواكب 
مـــع ما حتظى بـــه اجلمعية مـــن ثقـــة يف املجتمع، ويف 

على هامش اإلجتماع الـ 29 .. تقييم أداء مراكز الجمعية
النجاحـــات والإجنازات التي حققتهـــا على م�ضتوى 
تطويـــر اخلدمـــات، وو�ضـــول مظلـــة خدماتهـــا اإلى 
خمتلـــف مناطق اململكة، اإ�ضافـــة اإلى طموحاتها يف 

التو�ضع م�ضتقباًل.
ومـــن جانبهم طرح مديرو املراكـــز خالل الجتماع 
مرئياتهـــم حـــول اآليـــات تكامل اجلهود مـــع الأمانة 
العامـــة وبقيـــة املراكـــز، والربامـــج املقـــرتح تبنيها 
خـــالل العـــام املقبـــل، �ضـــواء علـــى �ضعيـــد تطويـــر 

اخلدمات اأو تنمية املوارد املالية.
كمـــا ا�ضتعر�س عر�س مديـــري املراكز مقرتحاتهم 
لتنميـــة مـــوارد اجلمعية عـــرب حزمة مـــن الربامج 
اجلديـــدة التي ل تزال حمل بحث ودرا�ضة، وناق�ضوا 
بع�ـــس احللول لتجاوز التحديـــات التي تواجههم يف 

تطوير خدمات املراكز.
هـــذا، واأعرب الأمني العام للجمعية عو�س الغامدي 
عـــن �ضكـــره وتقدير للجهـــود التي بذلـــت من جميع 
م�ضوؤويل الأمانـــة العامة ومديري املراكز، ونقل اإلى 
املجتمعـــني تقدير جمل�س الإدارة حول ما حتقق من 
نتائج قيا�ضية على �ضعيـــد خمرجات املراكز خالل 

العام الدرا�ضي املا�ضي.

وجـــه �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمـــري �ضلطان بن �ضلمان 
بـــن عبدالعزيز رئي�ـــس جمل�ـــس اإدارة اجلمعية، حتية 
�ضكـــر وتقدير اإلى ع�ضو �ضرف اجلمعية خالد بن عمر 
البلطـــان؛ ملبادرته بتحمل تكاليف اإن�ضاء قاعة رئي�ضية 
لالأن�ضطـــة تلبيـــة لحتياجـــات مركز رعايـــة الأطفال 

املعوقني مبحافظة الر�س. 
وو�ضـــف �ضموه تلـــك املبـــادرة باأنها »�ضفحـــة جديدة 
يف �ضجـــل مميز مـــن الدعم وامل�ضاندة مـــن الأخ خالد 
البلطـــان للجمعيـــة، وخ�ضو�ضًا ملركزهـــا يف حمافظة 
الر�س الـــذي بني على نفقته ال�ضخ�ضيـــة«، داعيًا اهلل 

العلي القدير اأن يثيبه خريًا. 
واأو�ضح الأمـــري �ضلطان بن �ضلمان اأن مبادرة البلطان 
�ضملـــت رغبته يف اإطـــالق ا�ضم �ضاحـــب ال�ضمو امللكي 
الأمـــري في�ضل بـــن م�ضعل بـــن �ضعود بـــن عبدالعزيز 
اأمـــري منطقة الق�ضيم، على القاعة اجلديدة؛ تقديرًا 
وعرفانـــًا ملـــا اأوله �ضموه الكرمي مـــن اهتمام مب�ضروع 
املركـــز وتف�ضله برعايـــة افتتاحه.والقاعـــة التي بادر 
البلطان اإلى تبني اإن�ضائها �ضتخ�ض�س لإقامة الأن�ضطة 
الطالبية ومنا�ضبات واحتفـــالت املركز، كما �ضتجهز 

تبنى إنشاء قاعة لألنشطة بمركز الرس
مبادرة جديدة لخالد البلطان

لإقامة الندوات العلمية وامللتقيات واملحا�ضرات بحيث 
ميكـــن ا�ضتثمارهـــا ل�ضالـــح جهات خارجيـــة. وجدير 
بالذكـــر اأن مركـــز رعاية الأطفـــال املعوقني مبحافظة 
الر�ـــس افتتح خالل �ضهـــر اإبريل املا�ضـــي، واأقيم على 

م�ضاحـــة خم�ضة اآلف مرت مربـــع، ويقدم برامج رعاية 
عالجيـــة وتعليمية وتاأهيلية جمانيـــة بطاقة ا�ضتيعابية 
قدرهـــا 100 طفل معـــوق يوميًا، وبلغت تكلفـــة اإن�ضائه 

وجتهيزه اأكرث من ع�ضرة ماليني ريال.
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كاريكاتير

كاريكاتري للفنان خالد املطرود
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حوار   

في حوار مع                        .. د. إبراهيم أبو عباة:

نقص الزكوات
وراء تراجع خدمات الجمعيات
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• الك��رمي 	 ال�شه��ر  نفح��ات  رح��اب  يف  نح��ن   

العام��رة بالإمي��ان وبرحمة العل��ي القدير 

عل��ى العامل��ن.. م��اذا يق��ول ف�شيلتك��م لكل 

�شاحب حاجة يف هذه الأيام الكرمية؟

= يطل علينا �ضـــهر اخلري والرحمات �ضـــهر ال�ضـــيام 
والقيام �ضهر رم�ضان الذي اأنزل فيه القراآن وهو فر�ضة 
كبرية لكل م�ضـــلم ولكل �ضـــاحب حاجة اأن ي�ضتثمر هذا 
ال�ضـــهر العظيم باأن يتوجه اإلـــى اهلل بالدعاء اخلال�ص 
بـــاأن يرزقه العفو والغفران وهي فر�ضـــة لكل �ضـــاحب 
حاجة لأن يرفع حاجته اإلى خالقه العظيم بقلب خا�ضع 
وتوكل �ضـــادق وثقة كبرية م�ضـــتثمرا اأيام هذا ال�ضـــهر 
بال�ضيام والأعمال ال�ضـــاحلة، ولياليه بالقيام وقراءة 
القـــراآن والتقـــوى والإميان »يـــا اأيها الذيـــن اآمنوا كتب 
عليكم ال�ضـــيام كما كتب علـــى الذين من قبلكم لعلكم 
تتقون«. اإن من اأهداف ال�ضيام الكربى حتقيق التقوى 

والتزود بالعمل ال�ضالح.
• الكرمي��ة 	 واملب��ادرات  اخلريي��ة  الأعم��ال   

�شارت ذات اأهمية كبرية للعديد من الأفراد 

اأكد ف�ضيلة الدكتور اإبراهيم بن حممد اأبو عباة ع�ضو جمل�س ال�ضورى ع�ضو جمل�س الأمانة العامة 
مل�ضابقة الأمري �ضلطان بن �ضلمان حلفظ القراآن الكرمي للأطفال املعوقني، اأن �ضهر رم�ضان 
فر�ضة لكل �ضاحب حاجة لأن يرفع حاجته اإلى خالقه العظيم، م�ضريا اإلى اأن العبادة مفهوم 
�ضامل لكل ما يحبه اهلل وير�ضاه من الأقوال والأفعال ال�ضاحلة؛ فكل عمل خري ومبادرة كرمية 

وم�رشوع مفيد يراد به نفع العباد هو عبادة.
وقال الدكتور اأبو عباة يف هذا احلوار مبنا�ضبة ال�ضهر الكرمي اإن جمعية الأطفال املعوقني 
تبني  اأن  مو�ضحا  جليلة،  خدمات  من  به  تقوم  مفخرة ملا  وهي  الوطن  هذا  �ضامة يف جبني 
اجلمعية ا�ضرتاتيجية لإن�ضاء م�ضاريع وقفية ا�ضتثمارية هو توجه �رشعي ح�ضاري يدل على بعد 

نظر القائمني على اأمر هذه اجلمعية.
واأ�ضاد ع�ضو جمل�س ال�ضورى باأداء املجل�س فيما اأ�ضدره من القرارات التي ت�ضب يف خدمة 
حاجاتهم  تراعي  اأنواعها  بح�ضب  الذهنية  للإعاقة  خا�ضة  مدار�س  افتتاح  ومنها  املعوقني، 

وم�ضتوى قدراتهم.
واآراء ومو�ضوعات متنوعة اأثارها الدكتور اإبراهيم اأبو عباة يف هذا احلوار..

حوار: منت�شر جابر

 موافقة مجلس الشورى على األحكام 
المعوقين  أسر  سكن  بتنظيم  الخاصة 
والمصابين بإعاقة.. من القضايا الكثيرة 

المهمة التي ناقشها المجلس

واملوؤ�ش�ش��ات، وتعد امت��دادًا لرعاية الدولة 

ملواطنيها، وخ�شو�شًا لفئة املعوقن.. فماذا 

تقولون يف ذلك؟

= نعم، لقـــد اأمر اهلل عباده املوؤمنني بـــاأن يجتهدوا يف 
الطاعـــات؛ فاهلل خلق اخللق لعبادته »وما خلقت اجلن 
والإن�ـــص اإل ليعبـــدون«، والعبادة مفهوم �ضـــامل لكل ما 
يحبه اهلل وير�ضاه من الأقوال والأفعال ال�ضاحلة؛ فكل 
عمل خري ومبادرة كرمية وم�ضـــروع مفيـــد يراد به نفع 
العبـــاد والتقرب بـــه اإلى اهلل فهو عبـــادة »اأحب النا�ص 
اإلـــى اهلل اأنفعهم للنا�ص واأحب الأعمال اإلى اهلل �ضـــرور 
تدخلـــه على قلب م�ضـــلم..« هذا هو املفهـــوم احلقيقي 
للعبـــادة؛ فـــكل عمل خـــريي هو عبـــادة يثـــاب فاعلها، 
وقد جاء احلث يف كتاب اهلل و�ضـــنة ر�ضوله -�ضلى اهلل 

عليـــه و�ضـــلم- على فعل اخلـــري والتناف�ـــص يف الأعمال 
ال�ضاحلة؛ فالإميان مقرون بالعمل ال�ضالح؛ فال�ضالة 
عبادة وال�ضيام عبادة وال�ضدقة عبادة والزكاة عبادة 
وبناء امل�ضـــاجد واملدار�ص عبادة ودعم اأي م�ضروع نافع 
ومفيد عبادة وكل هذه الأمور من الأعمال ال�ضـــاحلة.. 
واأح�ضب اأن رم�ضان فر�ضة عظيمة ملن يرغب يف تقدمي 
الأعمـــال اخلرييـــة وطـــرح مبـــادرات اإن�ضـــانية واإقامة 
اأوقـــاف اأو تقدمي تربعات وهبات تعـــود بالنفع واخلري 
على الإن�ضـــان.. وهذا اجلهد اخلري من القطاع الأهلي 
واخلا�ـــص هـــو مكمـــل جلهد الدولـــة يف خدمـــة الوطن 
واملواطـــن ومـــن اأف�ضـــل الأعمـــال واأجلها مـــا يتفق مع 
خدمة تلك ال�ضـــريحة الغالية على نفو�ضـــنا جميعًا وهم 
ذوو الحتياجات اخلا�ضة فخدمتهم وخدمة براجمهم 
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حلف��ظ الق��راآن الكرمي للأطف��ال املعوقن، 

وكنت��م ول تزال��ون اأح��د اأب��رز امل�شاهم��ن 

يف ن�شاأته��ا وتطوره��ا.. فكي��ف ت��رى ه��ذه 

امل�شابقة الفريدة وكيف ميكن تطويرها يف 

امل�شتقبل؟

= تعد م�ضابقة الأمري �ضلطان بن �ضلمان حلفظ القراآن 
الكـــرمي لالأطفال املعوقني من اأجـــل الأعمال واأميزها، 
وهـــي عمل نوعـــي فريد حيث بادرت اإلـــى تقدمي خدمة 
عظيمـــة لأبنائنـــا املعوقـــني، األ وهـــي ربطهـــم بكتـــاب 
اهلل -عـــز وجـــل- تـــالوة وحفظًا. ولقد كان يل �ضـــرف 
الن�ضـــمام اإلى هـــذه امل�ضـــابقة القراآنيـــة املباركة منذ 
انطالقتهـــا واإلى اليـــوم، والواقـــع اأنها ت�ضـــهد كل عام 
تطـــورًا وحت�ضـــنًا وتقدمـــًا يف براجمها واآليـــات عملها. 
ولقد مل�ضـــت اأثرها الكبـــري يف نفو�ص اأولئك الأبناء وهم 
يتلون كتاب اهلل اأ�ضـــوة باإخوانهم الأ�ضوياء ثم يت�ضرفون 
بال�ضـــالم على �ضاحب اجلائزة �ضـــاحب ال�ضمو امللكي 
الأمري �ضـــلطان بن �ضلمان وراعي حفلها، ومن اأ�ضحاب 
الف�ضـــيلة مـــن علمائنا الكبـــار ثم يت�ضـــلمون جوائزهم 

سلمان  بن  سلطان  األمير  مسابقة 
لحفظ القرآن الكريم لألطفال المعوقين 

هي عمل نوعي فريد

من الأعمال الطيبة التي تفيد الإن�ضـــان يف حياته وبعد 
مماته.
• العلج��ي 	 ال��دور  ف�شيلتك��م  ي��رى  كي��ف   

الأطف��ال  جلمعي��ة  والتاأهيل��ي  والتعليم��ي 

مظل��ة  امت��داد  عل��ى  وحر�شه��ا  املعوق��ن، 

خدماتها املجاني��ة لت�شمل خمتلف املناطق، 

بهدف ا�شتفادة كل طفل معوق من خدماتها 

املتخ�ش�شة يف اأي مكان باململكة؟

= جمعية الأطفال املعوقني �ضـــامة يف جبني هذا الوطن 
وهـــي مفخرة ملـــا تقوم به مـــن خدمات جليلـــة واأعمال 
عظيمـــة ومبـــادرات كرميـــة متنوعـــة تعليمية و�ضـــحية 
وتاأهيليـــة لفئـــة غالية ت�ضـــتحق من اجلميـــع كل رعاية 

وعناية واهتمام.

ولقد ا�ضـــتطاعت هذه اجلمعية املباركة تنويع براجمها 
والتو�ضـــع يف م�ضـــاريعها خلدمـــة هـــذه ال�ضـــريحة ومل 
تقت�ضر خدماتها على مدينة دون مدينة اأو منطقة دون 
منطقة بل حر�ضـــت على اأن ت�ضـــل خدماتهـــا اإلى اأكرب 
م�ضـــاحة من مملكتنا الغالية، وما ذلـــك اإل اإدراكًا من 
القائمني على هذه اجلمعية، وعلى راأ�ضـــهم هذا الرجل 
املبارك والأمري امل�ضـــدد �ضـــاحب ال�ضـــمو امللكي الأمري 
�ضـــلطان بن �ضـــلمان بن عبدالعزيز، لأهمية هذه الفئة 
من اأبناء هذا الوطن الغايل، وهذه اخلدمات ال�ضـــاملة 
واملتنوعة اإمنا تقـــدم لأبنائنا املعوقني جمانًا باأ�ضـــلوب 

ع�ضري وح�ضاري متميز.
•  انطلقت من جمعي��ة الأطفال املعوقن منذ 	

18 عام��ًا م�شابقة الأمري �شلط��ان بن �شلمان 
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أن  حاجة  صاحب  لكل  كبيرة  فرصة 
يستثمر هذا الشهر العظيم

الجمعية تقدم خدمات شاملة ومتنوعة 
وحضاري  عصري  بأسلوب  للمعوقين 

متميز

وهي �ضعادة ما بعدها �ضعادة، واأح�ضب اأن هذه امل�ضابقة 
مـــن اأعظـــم الأعمال التـــي يتقرب بهـــا العبـــد اإلى ربه 
»خريكم من تعلم القراآن وعلمه« و�ضاحب ال�ضمو امللكي 
الأمري �ضـــلطان هو الذي يتولى الإنفاق ال�ضخ�ضي على 
هذه اجلائزة ويتحمل جميع نفقاتها وم�ضاريفها، وقد 
وفقه اهلل لأن يوقف وقفًا للجائزة ل�ضمان ا�ضتمرارها، 
اأ�ضـــاأل اهلل اأن يبارك ل�ضـــموه يف ماله وعمـــره وعمله.. 
وهي ت�ضهد تقدمًا وتطورًا عامًا بعد عام، وهلل احلمد. 

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

خدم��ات جماني��ة لأ�شح��اب الحتياج��ات 

اخلا�شة وكذل��ك لتحفيظ الق��راآن الكرمي 

تراجع��ا يف موارده��ا املالي��ة م��ن التربعات 

والهب��ات.. فهل ترى اأهمي��ة اأن تبحث هذه 

اجلمعيات ع��ن بدائل �شرعية للتمويل مثل 

الأوقاف اخلريية؟

= هـــذا �ضـــحيح؛ فـــاإن اأكـــر اجلمعيـــات واملوؤ�ض�ضـــات 
والهيئـــات التـــي تقدم خدمـــات متنوعـــة للمجتمع على 
خمتلـــف �ضـــرائحه وم�ضـــتوياته كاجلمعيـــات اخلرييـــة 
وجمعيات حتفيظ القراآن وغريها تعاين من قلة املوارد، 
وهذا من اأ�ضـــباب تراجع ن�ضاطها واأعمالها؛ لأنها تقوم 
على التربعات وال�ضدقات، واملتربع قد يق�ضر والتربع 
قد يتعر؛ مما يوؤثر �ضـــلبًا فيمـــا تقدمه تلك اجلمعيات 
مـــن اأعمـــال خدميـــة؛ ولهذا فـــاإن مـــن الأف�ضـــل لتلك 
املوؤ�ض�ضـــات والهيئات واجلمعيات اأن ت�ضعى جاهدة اإلى 
اإيجـــاد موارد مالية ثابتة كالأوقاف اخلريية، واأن تعمل 
على اإيجاد وقف يدر عليها ريعًا �ضـــنويًا ثابتًا ي�ضـــهم يف 

تغطية م�ضاريعها وبراجمها وخدماتها.
• املعوق��ن 	 الأطف��ال  جمعي��ة  تبن��ت   

ا�شرتاتيجية لإحي��اء �شنة الوقف اخلريي 

املباركة؛ وذل��ك لتاأمن ن�شبة م��ن امليزانية 

الت�شغيلي��ة للمراك��ز به��دف ال�شتم��رار يف 

تق��دمي خدماته��ا املجاني��ة دون اأن تتاأث��ر 

بتذب��ذب التربعات يف كثري م��ن الأوقات.. 

فماذا تقولون يف هذا التوجه؟

= لقد اأح�ضـــنت جمعية الأطفال املعوقـــني عندما بادر 
رئي�ـــص جمل�ـــص اإدارتهـــا باإيجـــاد وقـــف ثابت ي�ضـــمن 
ا�ضـــتمرارها يف تقدمي خدماتها. وهذا التوجه ال�ضرعي 
احل�ضـــاري يدل على بعد نظر القائمـــني على اأمر هذه 

اجلمعية وفيه �ضمانة -باإذن اهلل-ل�ضتمرار اخلدمات 
التي تقدمها اجلمعية وكذلك امل�ضـــابقة، و�ضـــنة الوقف 
لها يف تاريخنا الإ�ضـــالمي وتراثنا الديني �ضاأن وقيمة، 
وقـــد كانت حمـــل عناية الـــولة والعلماء؛ فاأ�ضـــهمت يف 
تي�ضـــري كثري مـــن الأعمـــال اخلريية العلميـــة والدعوية 

وال�ضحية والجتماعية وغريها.
• الحتياج��ات 	 اأ�شح��اب  ي�شتفي��د  كي��ف   

اخلا�ش��ة من املعوقن وغريه��م من الدرو�س 

والعرب الكثرية يف هذا ال�شهر الكرمي؟

الحتياجـــات  لأ�ضـــحاب  فر�ضـــة  رم�ضـــان  و�ضـــهر   =
اخلا�ضـــة مـــن املعوقـــني وغريهـــم لزيـــادة ر�ضـــيدهم 
للجميـــع  فر�ضـــة  ال�ضـــهر  وهـــذا  والعلمـــي،  الإميـــاين 
مل�ضاعفة احل�ضنات وزيادة الأجور من خالل املحافظة 
على ال�ضـــيام كما يجب »اإذا �ضـــمت فلي�ضـــم �ضـــمعك 
وب�ضـــرك..« وهو اأي�ضًا فر�ضة ل�ضـــتغالل �ضاعات ليله 
ونهاره باأنواع العبادات من �ضـــالة وذكر ودعاء وقراءة 
قـــراآن و�ضـــدقات وكل عمـــل �ضـــالح يقـــرب اإلـــى اهلل، 
وواجب الأهل م�ضاعدة اأبنائهم على حتقيق هذه الغاية 
وت�ضـــجيعهم على املناف�ضـــة يف باب اخلريات وا�ضتغالل 

اأوقات هذا ال�ضهر الكرمي.
•  ه��ل ي��رى ف�شيلتك��م اأن رج��ال الأعمال يف 	

اململك��ة يقوم��ون بدوره��م جت��اه اأ�شح��اب 

الحتياج��ات اخلا�شة، وه��ل لديكم ت�شور 

يف تطوير هذا ال��دور بحيث ل يقت�شر على 

التربعات يف املوا�شم؟

= من املفرت�ص اأن يت�ضـــابق اجلميع يف رم�ضـــان وغري 
رم�ضان خلدمة املحتاجني »فاهلل يف عون العبد ما دام 
العبـــد يف عون اأخيـــه« »، »فمن يعمل مثقـــال ذرة خريًا 
يره ومن يعمل مثقال ذرة �ضـــرًا يره«، ويف بالدنا -وهلل 

احلمـــد- خري كثري، كمـــا اأن فيها خريين كـــرًا، ولكن 
هل الإنفاق والدعم على امل�ضـــتوى املطلوب؟ اأقول -بكل 
اأ�ضـــف-: ل، نعـــم )ل(، واأمتنـــى اأن يراجع املح�ضـــنون 
ورجال الأعمال واملوؤ�ض�ضـــات املالية اأنف�ضـــهم؛ ليقوموا 
بالواجب عليهـــم خلدمة دينهم ووطنهـــم وجمتمعهم، 
وهـــو واجب ديني ووطنـــي، وهو يف الوقـــت ذاته جتارة 
مع اهلل »وما تنفقوا من �ضـــيء يف �ضبيل اهلل يوف اإليكم 

واأنتم ل تظلمون«.
•  �شه��دت جل�ش��ات جمل���س ال�ش��ورى موؤخ��رًا 	

الإعاق��ة  ق�شي��ة  ح��ول  مهم��ة  مناق�ش��ات 

واملعوقن.. فما اأبرزها؟

= جمل�ص ال�ضـــورى ي�ضـــم نخبة من اأبناء اململكة رجاًل 
ون�ضـــاًء، وق�ضـــايا املجتمع ب�ضكل عام مو�ضـــع عنايتهم 
واهتمامهـــم، وتاأتي يف مقدمـــة اهتماماتهم تلك الفئة 
الغالية على نفو�ضـــنا جميعًا من اأبنائنا املعوقني؛ فكثري 
ما تطرح ق�ضاياهم للمناق�ضة وجتد من اجلميع التاأييد 
والدعم، وقد �ضـــدر من املجل�ص الكثـــري من القرارات 
التي ت�ضـــب يف خدمة اأبنائنـــا املعوقني، ومن ذلك على 

�ضبيل املثال:
- تعديل مرافق اجلوامع وامل�ضاجد القائمة مبا ينا�ضب 

احتياجات ذوي الإعاقات املختلفة من امل�ضلني.
- تطبيـــق برنامـــج الو�ضـــول ال�ضـــامل لت�ضـــهيل حركة 

املعوقني و�ضمان �ضالمتهم.
- افتتـــاح مدار�ـــص خا�ضـــة لالإعاقة الذهنية بح�ضـــب 

اأنواعها تراعي حاجاتهم وم�ضتوى قدراتهم.
- املوافقة على جمموعة من الأحكام اخلا�ضـــة بتنظيم 
�ضـــكن اأ�ضـــر املعوقني وامل�ضـــابني باإعاقـــة، وغري ذلك 
من الق�ضـــايا الكثـــرية التي تهم املعوقني التي ناق�ضـــها 

املجل�ص واتخذ ب�ضاأنها القرارات الالزمة.
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تغطية   

برعاي��ة �ساح��ب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية، افتتح نيابة عن 

�ساح��ب ال�سم��و امللكي الأمري في�سل بن بندر بن عبدالعزيز اأمري منطقة الريا�س، معايل وكيل اإمارة منطقة الريا�س 

عبداهلل جمدوع القرين، يوم 9 �سعبان 1436ه�� املوافق 27 مايو 2015م، املعر�س ال�سعودي الدويل الثاين مل�ستلزمات 

ذوي الإعاقة )�سياء 2( الذي نظمته جمعية الأطفال املعوقني مبركز الريا�س الدويل للمعار�س واملوؤمترات.

وجت��ول الق��رين يف املعر�س الذي احتوى على اأجنحة لعدد من القطاع��ات احلكومية وامل�سانع واجلامعات والهيئات، 

واطلع على اأحدث الأجهزة والو�سائل امل�ساعدة وبرامج الرعاية والتاأهيل.

ضياء 2
المعرض السعودي الدولي الثاني لمستلزمات ذوي اإلعاقة

يجسد مساحة اهتمام الجمعية بالقضية من كل جوانبها
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وعـــر وكيـــل اإمـــارة منطقـــة الريا�ـــض عـــن �ضعادتـــه 
بالت�ضـــرف بافتتاح املعر�ـــض نيابة عـــن �ضاحب ال�ضمو 
امللكـــي الأمـــري في�ضـــل بن بندر بـــن عبدالعزيـــز اأمري 
منطقة الريا�ض، مبديًا اإعجابه مبا �ضاهده يف املعر�ض 
لفئة عزيزة على جمتمعنا، موؤكدًا اأن ولة الأمر بقيادة 
خـــادم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان بن عبدالعزيز 
اآل �ضعـــود -حفظه اهلل- يولـــون الأن�ضطة اخلريية على 

م�ضتوى اململكة الرعاية والهتمام. 
مـــن جانبه بـــني نائـــب رئي�ـــض جمل�ـــض اإدارة اجلمعية 
الدكتـــور عبدالرحمـــن ال�ضويلـــم، اأن املعر�ـــض يج�ضد 
م�ضاحة الهتمام املجتمعي بق�ضية الإعاقة، م�ضريًا اإلى 
اأن الإعاقـــة باتت ق�ضية اجتماعيـــة اقت�ضادية اإن�ضانية 

تهم جميع الفئات والقطاعات.
بــال  للمعر�ض  الــتــنــفــيــذي  ــر  ــدي امل اأو�ـــضـــح  بـــــدوره، 
هام�ض  على  تقام  التي  العمل  ور�ــض  اأن  ــرمــاوي،  ال
وم�ضت�ضفى  ال�ضحة،  وزارة  فيها:  ت�ضارك  املعر�ض 
وعدد  الأبــحــاث،  ومركز  التخ�ض�ضي،  في�ضل  امللك 
والعمل  الإعاقة  جمال  يف  املتخ�ض�ضني  اخلــراء  من 
ي�ضم  املعر�ض  اأن  اإلــى  م�ضريًا  والجتماعي،  اخلــريي 
البتكارات  اأحدث  لعر�ض  خم�ض�ضة  مفتوحة  منطقة 

ــزة والــو�ــضــائــل املــ�ــضــاعــدة اخلــا�ــضــة بــذوي  مــن الأجــه
الإعاقة، تتيح من خالها الفر�ضة للجمعيات الرائدة 
يف جمال الرعاية والتاأهيل لعر�ض مبادراتها وبراجمها 

املبتكرة .
وكيل  ال�ضويلم  الدكتور  كرم  الفتتاح  حفل  نهاية  ويف 

اإمارة منطقة الريا�ض، والرعاة امل�ضاركني .

د. عادل مدير مركز الريا�ض ي�ضرح لوكيل اإمارة الريا�ض خدمات اجلمعية

اإفتتاح املعر�ض
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اأيام قد بداأ باإقامة  و كان املعر�ض الذي ا�ضتمر ثاثة 
يف  واملحا�ضرات  املتخ�ض�ضة  العمل  ور�ــض  من  عــدد 
بح�ضور  حظي  املعر�ض  اأن  يذكر  كما  الإعاقة.  جمال 
العاملية  ال�ضركات  ممثلي  مــن  كبري  عــدد  مــن  مميز 
و�ضوي�ضرا،  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  من  امل�ضاركة 
واململكة املتحدة، واأملانيا، وفرن�ضا، وبلجيكا. اإلى جانب 
العاملة يف هذا املجال،  ال�ضعودية  ال�ضركات وامل�ضانع 
وبيوت اخلرة ومراكز الرعاية املتخ�ض�ضة، واأمانات 
للمعوقني  املقدمة  اخلدمات  منظومة  لعر�ض  املناطق 

وكبار ال�ضن.
وزارات:  رئي�ضة  باأجنحة  املــعــر�ــض  يف  �ــضــارك  كما 
وال�ضوؤون  الجتماعية،  والــ�ــضــوؤون  والعمل،  ال�ضحة، 
جانب  اإلــى  والثقافة،  والإعــــام  والــقــرويــة،  البلدية 
امللك  ومركز  التخ�ض�ضي،  في�ضل  امللك  م�ضت�ضفى 
جمهزة  �ضيارة  وفــر  الــذي  الإعــاقــة  لأبــحــاث  �ضلمان 
اأحد  باعتباره  رئي�ض  بجناح  و�ضارك  املبكر  للفح�ض 
جمال  يف  املتخ�ض�ضة  العلمية  البحثية  ال�ضروح  اأهم 

الإعاقة يف العامل العربي.

المعرض حظي بمشاركة حشد ضخم 
من الشركات و الجهات

تكرمي الراعي
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الأ�ضتاذ  اجلمعية  عــام  لأمــني  �ضحفي  ت�ضريح  ويف 
عو�ض الغامدي رفع وافر ال�ضكر والتقدير اإلى �ضاحب 
عبدالعزيز  بن  بندر  بن  في�ضل  الأمــري  امللكي  ال�ضمو 
م�ضريًا  باملعر�ض،  عنايته  على  الريا�ض،  منطقة  اأمري 
اإلى اأن ذلك يعك�ض الهتمام الذي توليه حكومة خادم 
احلرمني ال�ضريفني لرامج موؤ�ض�ضات العمل اخلريي، 

ولق�ضية الإعاقة وحقوق املعوقني.
اإلى اجلهات  ووجه الأمني العام حتية امتنان وعرفان 
دلة،  م�ضت�ضفى  وهــي:  املعر�ض،  برعاية  ــادرت  ب التي 
ال�ضعودي،  والريد  الرا�ضد،  و�ضركة  ال�ضيف،  و�ضركة 

والغرفة التجارية ال�ضناعية بالريا�ض.
اإطــالــة مميزة  يعد  �ــضــيــاء2(  اأن )  الــغــامــدي  واأكـــد 
ونافذة جديدة للتعرف على اأحدث البتكارات يف عامل 
رعاية املعوقني وكبار ال�ضن وت�ضهيل اأمورهم احلياتية، 
ال�ضعودية  اله�ضبة  و�ضركة  اجلمعية  اأن  اإلــى  م�ضريًا 
�ضراكتهما  اإطــار  ويف  واملــوؤمتــرات،  املعار�ض  لتنظيم 
احلدث  ذلك  يكون  اأن  على  حر�ضتا  املعر�ض،  لتطوير 
برامج  لتقدمي  متمّيزة  تناف�ضية  اأجـــواء  لبث  فر�ضة 
الرعاية واخلدمة لاأ�ضخا�ض ذوي الإعاقة �ضمن اأعلى 
كل  يف  ال�ضتثمار  وت�ضجيع  العاملية،  املعايري  واأف�ضل 

املجالت املهتمة بهذه الفئة.
من  ح�ضد  م�ضاركة  �ضهد  املعر�ض  اأن  بالذكر  وجدير 
وامل�ضانع  وال�ضركات  املتخ�ض�ضة،  املوؤ�ض�ضات  كريات 
اإلى جانب جمعيات رعاية ذوي الإعاقة، ومنها: جمعية 
حركّية، وجمعية زمزم.  اإ�ضافة اإلى الكثري من مراكز 
وخدمات  ت�ضهيات  املعر�ض  داخل  وتوافرت  التاأهيل. 
اإلى وجود ور�ض عمل متخ�ض�ضة،  اإ�ضافة  للمكفوفني، 
املميزة.  املنتجات  لعر�ض  خم�ض�ض  مكان  وتــوفــري 
الإعــاقــة  ذوي  الأ�ــضــخــا�ــض  املــعــرو�ــضــات  وا�ضتهدفت 
امل�ضاعدة  وجمموعات  واأ�ضرهم،  وامل�ضّنني  واأ�ضرهم، 
وممار�ضي  واخت�ضا�ضيي  اأنــواعــهــا،  اخــتــاف  على 
وموزعي  وجتار  ومــزّودي  وُم�ضّنعي  التاأهيل،  عمليات 
والعيادات  امل�ضت�ضفيات  والعاملني يف  التاأهيل،  معدات 
ومهند�ضي  ــل،  ــاأهــي ــت وال ــة  الــرعــاي ومـــراكـــز  الــطــبــّيــة 
ذوي  لاأ�ضخا�ض  املائم  احليوي  املحيط  وم�ضممي 
ومنظمي  الأ�ضا�ضية،  اخلــدمــات  ومـــزودي  ــة،  الإعــاق
واأ�ضحاب  الإعــاقــة،  ذوي  لاأ�ضخا�ض  ال�ضياحة 
و�ضارك  التاأهيلية،  واملراكز  امل�ضاريع  ومن�ضوبي 
املختلفة  واملهن  احلرف  اأ�ضحاب  من  الكثري  فيه 

من املعوقني.
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»اأخريًا اأ�سبحت لنا م�ساحة بني الأولويات«.. بتلك الكلمات الب�سيطة البليغة عرب ال�ساب �سلطان ع�ساف عن �سعادته 

باإقام��ة املعر�س ال�سعودي ال��دويل مل�ستلزمات ذوي الإعاقة، والذي افتتح موؤخرًا مبرك��ز الريا�س الدويل للمعار�س 

واملوؤمترات، بح�سور اأكرث من 100 �سركة وموؤ�س�سة وجهة، عر�ست اأحدث ما مت ابتكاره يف عامل التجهيزات والربامج 

والو�سائل امل�ساعدة للأ�سخا�س ذوي الإعاقة.

يق��ول �سلط��ان خلل جتوله يف رده��ات املعر�س ب�سحبة اأ�سرته: »ميكن اأن ن�سف ه��ذه املنا�سبة مبلتقى اإن�ساين علمي 

�س احتياجاتهم، ويدرك حجم  اجتماع��ي يحتف��ي باملعوقني وذويهم ويوؤكد لهم اأن هناك من يعاي���س ق�سيتهم، ويتلمَّ

دورهم يف املجتمع.. اإننا اأمام جتمع ح�ساري يعك�س م�ستوى الرعاية املقدمة للمعوقني يف اململكة العربية ال�سعودية، 

وامل�ساحة التي حتتلها ق�سية الإعاقة يف القطاعني اخلريي والقت�سادي«.

المعوقون:

أخيرًا.. 
أصبحت لنا 

 مساحة  بين 
 األولويات
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مراقبة حجم  اإلى  داعيًا اجلميع  �ضلطان حوله  وتلفت 
الذين  املعوقني  مئات  وجــوه  على  والفخر  ال�ضعادة 
يتجولون يف طرقات املعر�ض ويطلعون على معرو�ضات 
مقيا�ض  »اإن  قــائــًا:  واهــتــمــام،  �ضغف  بكل  الأجنحة 
جناح هذه املنا�ضبة هو ح�ضور هوؤلء اأ�ضحاب الق�ضية 
يتواجدون يف كل  اإنهم  لتتبع ذلك؛  واأدعوكم  وذويهم، 
كل  على  ويطلعون  جهاز،  كل  عن  وي�ضتف�ضرون  ركــن، 

برنامج.. هذا هو التفاعل والنجاح احلقيقي«.
الأطفال  جمعية  اإلــى  التحية  واأ�ضرته  �ضلطان  ووجــه 
الثانية  للمرة  للمعر�ض  املنظمة  وال�ضركة  املعوقني 
من  الكثري  للقاء  فر�ضة  املعر�ض  كــان  »لقد  قــائــًا: 
اأن  اأوؤكــد  اأن  واأ�ضتطيع  املعوقني،  الإخــوة  من  املعارف 
هي  املعوقني  الأطفال  جمعية  اأن  على  اإجماعًا  هناك 
موؤ�ض�ضة  اململكة،  يف  الإعاقة  لق�ضية  الأولى  احلا�ضنة 
رائدة متميزة ت�ضبق اجلميع بخطوات وتتبنى مبادرات 
تنوب  اإنها  املعوقني وذويهم،  راقية تام�ض احتياجات 
عن الكثريين يف حمل راية هذه الق�ضية، لهم منى ومن 
والعرفان، وجزاهم اهلل خريًا عن  ال�ضكر  زمائي كل 

ما يقدمونه لاآلف من الأطفال املعوقني �ضنويًا«.
من جانبه قال �ضالح العواجي اإنه حر�ض على احل�ضور 
على  ليتعرف  الخــتــبــارات  قــرب  رغــم  املعر�ض  اإلـــى 
ذلك  وغري  املتحركة،  الكرا�ضي  يف  الطرازات  اأحــدث 
املعوقني  م�ضاعدة  يف  ت�ضاهم  اأن  ميكن  اأجــهــزة  مــن 
وما  باملعر�ض  م�ضيدًا  اليومية،  حياتهم  ت�ضهيل  على 
جمال  يف  وخ�ضو�ضًا  جديدة،  معرو�ضات  من  ت�ضمنه 
ال�ضيارات؛ حيث اإنه ا�ضتمل على ركن لأحدث ال�ضيارات 
املجهزة للمعوقني، وقال: »اإن �ضاء اهلل اأمتكن قريبًا من 
احل�ضول على �ضيارة جمهزة ، خ�ضو�ضًا عندما األتحق 

باإحدى اجلامعات باإذن اهلل«.
لي�ضت  املعوقني  الأطفال  جمعية  »اإن  العواجي:  وقــال 
موؤ�ض�ضة  بل  املعوقني  الأطــفــال  خلدمة  جمعية  جمــرد 
الإعاقة،  لق�ضية  والت�ضدي  املعوقني  مل�ضاندة  كبرية 
واإن هذا املعر�ض وغريه من الفعاليات والأن�ضطة التي 
املتميز  الــدور  هــذا  يعك�ض  العام  مــدار  على  تنظمها 
للجمعية. وكنت قد ح�ضرت يف بداية هذا العام اأي�ضًا 
اأي�ضًا  وكان  والتاأهيل،  للرعاية  الرابع  الدويل  املوؤمتر 
منا�ضبة مهمة لالتقاء باملعوقني من كل مناطق اململكة 
اأن توا�ضل فعالياتها  ومن خارجها«، منا�ضدًا اجلمعية 
اخلا�ضة برنامج جرب الكر�ضي الذي ي�ضاهم يف توعية 
اأفراد املجتمع والوزارات بالعمل على م�ضاعدة املعوقني 
حياتهم  وت�ضهيل  الكرا�ضي،  على  يتحركون  الــذيــن 
والأ�ضواق  والطرقات  العامة  الأماكن  بتهيئة  اليومية 

ومواقف ال�ضيارات باملمرات اخلا�ضة باملعوقني.
فعالياته  توا�ضلت  الذي  املعر�ض  اأخرى نظم  من جهة 
املحا�ضرات  من  كبريًا  عــددًا  اأيــام  ثاثة  مــدى  على 
مدير  احلارثي  ع�ضكر  لاأ�ضتاذ  الأولــى  كانت  املهمة، 
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التجارية  بالغرفة  والإعـــام  العامة  العاقات  عــام 
ال�ضناعية بالريا�ض عن امل�ضوؤولية الجتماعية، واأخرى 
للروفي�ضور زايد الزايد رئي�ض ق�ضم العظام مب�ضت�ضفى 

امللك في�ضل التخ�ض�ضي.
نحو  بلغت  املتخ�ض�ضة  العمل  ور�ض  من  عدد  وكذلك 
كل  يف  متميزًا  ح�ضورًا  �ضهدت  والتي  عمل،  ور�ضة   12
ور�ضة عمل؛ حيث بلغ عدد احل�ضور يف الور�ضة الواحدة 
اإجمايل احل�ضور نحو 1500  نحو 70 �ضخ�ضًا، وو�ضل 
�ضخ�ض تقريبًا، وكانت اأولى ور�ض العمل ور�ضة بعنوان 
البدر  اإبراهيم  عبدالعزيز  لاأ�ضتاذ  اخلفية«  »الإعاقة 
ل�ضعوبات  اخلــرييــة  اجلمعية  اإدارة  جمل�ض  ع�ضو 
التعلم؛ حيث عرف يف البداية �ضعوبات التعلم، قائًا 
تتجلى  اإنها جمموعة غري متجان�ضة من ال�ضطرابات 
ال�ضتماع  وا�ضتخدام  اقتناء  يف  كبرية  �ضعوبات  يف 
الــقــدرات  اأو  والتفكري  والكتابة  والــقــراءة  والتحدث 
بالن�ضبة  جوهرية  هي  ال�ضطرابات  وهذه  الريا�ضية، 
اجلهاز  �ضعف  ــى  اإل يعود  ذلــك  اأن  ويفرت�ض  للفرد، 
اأن  مــن  الــرغــم  »على  ــاف:  واأ�ــض املــركــزي.  الع�ضبي 
الظروف  مــع  بالتزامن  حتــدث  قــد  التعلم  �ضعوبات 
العقلي،  التخلف  )مــثــل:  احل�ضية  الأخــــرى  املــعــوقــة 

التاأثريات  اأو  والعاطفية(  الجتماعية  وال�ضطرابات 
غري  والتعليم  الثقافية  الخــتــافــات  )مــثــل:  البيئية 
اأنها لي�ضت نتيجة مبا�ضرة  الكايف اأو غري الائق(، اإل 

لهذه الظروف اأو التاأثريات«.
وت�ضاءل الأ�ضتاذ البدر: هل ميكن �ضفاء �ضعوبات التعلم 
قائًا:  واأجــاب  الزمن؟..  من  لفرتة  العاج  تلقي  بعد 
يجب اأن يعي ويل الأمر اأن �ضعوبة التعلم لي�ضت حالة 
مر�ضية؛ وبالتايل ل ميكن ال�ضفاء منها، لكن اإذا توافر 
الدعم املائم والرامج التدري�ضية العاجية املنا�ضبة 
يف  النجاح  من  التعلم  �ضعوبات  ذوو  الأفـــراد  يتمكن 
الدرا�ضة ويف احلياة، وميكن للوالدين م�ضاعدة طفلهم 
الذي يعاين �ضعوبة تعلم على حتقيق النجاح من خال 
نقاط  واإدراك  وت�شجيعها،  لديه  القوة  نقاط  اكت�شاف 
للوالدين  وميكن  عليها  التغلب  يف  وم�ضاعدته  �ضعفه 
املنا�ضب  التعلم  نظام  فهم  خــال  مــن  ذلــك  حتقيق 
لطفلهما، ومن خال العمل مع املخت�ضني، ومن خال 
اخلا�ضة  ال�ضعوبات  مع  التعامل  ا�ضرتاتيجيات  تعلم 

لدى طفلهما.
وواجه عبدالعزيز البدر احل�ضور ب�ضوؤال حول اإمكانية 
البتدائية،  املرحلة  قبل  التعلم  �ضعوبات  اكت�ضاف 

إن صعوبة التعلم ليست حالة مرضية بل 
يمكن الشفاء منهاإذا توفر الدعم المالئم 

والبرامج التدريسية العالجية المناسبة

وقال: اإن ن�ضبة �ضعوبات التعلم زادت يف حدوث الف�ضل 
الدرا�ضي لدى الأطفال امل�ضابني بال�ضلب امل�ضقوق، مع 
متتعهم بذكاء عادي، ويرجع ال�ضبب يف وجود �ضعوبات 
التعلم النمائية والأكادميية، بالإ�ضافة للحماية الزائدة 
من الوالدين، وتكرر الغياب عن املدر�ضة نتيجة التنومي 
مهمًا يف  دورًا  النف�ضية،  امل�ضكلة  وتلعب  امل�ضت�ضفى،  يف 

حدوث الف�ضل التعليمي. 
عدم  هي  التعلم  �ضعوبات  اأن  البدر  اأكــد  اخلتام  ويف 
القدرة على ا�ضتخدام اللغة اأو فهمها، اأو عدم القدرة 
على الإ�ضغاء والتفكري والكام اأو القراءة اأو الكتابة اأو 
العمليات احل�ضابية الب�ضيطة، وقد تظهر هذه املظاهر 
الطفل  لدى  يكون  قد  اأو  منفردة  تظهر  وقد  جمتمعة 

م�ضكلة يف اثنتني اأو ثاثة منها.
املغرد املتمرد

كانت ور�ضة عمل فنون الت�ضوير الفوتوغرايف للم�ضور 
الكفيف حممد �ضعد، وهو اأي�ضًا مدرب تقنية، من اأبرز 
ور�ض العمل، وقد �ضهدت ح�ضورًا كبريًا لا�ضتفادة من 
على  يطلقه  لقب  وهــو  املتمرد،  املغرد  وخــرة  موهبة 
يتحدث  عندما  ال�ضعودي،  الكفيف  �ضعد  حممد  نف�ضه 

عن م�ضواره.
الب�ضر،  لنعمة  الــفــاقــد  الــ�ــضــعــودي  الــ�ــضــاب  وحمــمــد 
اأن  ا�ضتطاع  م�ضتحيل،  كلمة  قامو�ضه  من  األغى  والذي 
وقدرة  كفاءة  اأقــل  لي�ضوا  املكفوفني  اأن  للجميع  يثبت 
مواهب  ميتلكون  منهم  كثريًا  اإن  بل  املب�ضرين،  من 
جميع  حممد  يفاجئ  فمرًة  املب�ضرون؛  يفتقدها  قد 
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احلا�ضرين مبهارته يف ا�ضتخدام الأجهزة الذكية رغم 
هذه  ا�ضتخدام  اأن  للجميع  ليرهن  الب�ضر؛  فقدانه 
اآمًا  املب�ضرين فقط،  يعد مق�ضورًا على  الأجهزة مل 
اأن يكون هذا العر�ض بوابة للتغيري يف مفاهيم املجتمع 

ونظرته اإلى املكفوفني.
ومرًة اأخرى يتحدى ال�ضاب نف�ضه وَمن حوله بالتغريد 
تطبيق  عر  )تويرت(  الإجتماعي  التوا�ضل  موقع  على 
بالنطق  لاأوامر  ي�ضتجيب  الذكية  الأجهزة  يف  متوفر 

بالكلمات.
ومل يتوقف الأمــر عند هذا احلد بل جتــازوت مواهب 
الت�ضوير  يهوى  فهو  ذلــك؛  اأكــر من  اإلــى  �ضعد  حممد 
تبهر  واإبداعية  مميزة  �ضورًا  ويلتقط  الفوتوغرايف، 
لتحديد  اأذنــه  طبلة  ي�ضتخدم  حيث  يراها؛  من  جميع 

املواقع والتقاط ال�شور املميزة.
حا�ضة  لديه  الكفيف  باأن  الأمــر  مف�ضرًا  حممد  ويقول 
اأ�ضدقائه  مــن  يطلب  فهو  لــذلــك  جـــدًا؛  قــويــة  �ضمع 
معرفة  لي�ضتطيع  لهم؛  �ضورًا  التقاطه  اأثناء  التحدث 

مكانهم وت�ضويرهم.
و�ضائل  اإلــى  حديثه  خال  دائمًا  النقد  حممد  ويوجه 
الإعام التي ت�ضّور من خال م�ضل�ضاتها، املكفوفني 
هذه  ير�ضخ  ــذي  ال الأمـــر  وعــاجــزون؛  �ضعفاء  كاأنهم 
لتعزيز  تغيريها؛  بدًل من حماولة  املجتمع  النظرة يف 
اأفرادًا  ليكونوا  بنفو�ضهم؛  الثقة  املكفوفني وغر�ض  دور 

فاعلني يف املجتمع.
ويوؤكد حممد �ضعد دومًا اأن املب�ضرين يعانون من ق�ضر 
نظر يف روؤيتهم للمكفوفني؛ لذلك فهو ي�ضعى دومًا اإلى 
ال�ضلبية  نظرته  وتغيري  املكفوفني  حول  املجتمع  توعية 

عنهم.
عملية  بتجربة  اجلمهور  الكفيف  امل�ضور  اأبهر  وقــد 

ّوَر احل�ضور باحرتافية. للت�ضوير الفوتوغرايف؛ اإذ �ضَ
بوابة و�سول

وعن روؤية اجلامعة لتحقيق بيئة جامعية اآمنة و�ضاملة 
لذوي الحتياجات اخلا�ضة قدم الأ�ضتاذ عبدالإله بن 
عبداهلل املطريي مدير اإدارة البيئة اجلامعية وال�ضحة 
يف جامعة املجمعة، �ضرحًا وافيًا حول ذلك، وعن وثيقة 
اخلا�ضة،  الحتياجات  ذوي  والطالبات  الطاب  دعم 

وبوابة و�ضول الإلكرتونية.
كما بني الأ�ضتاذ حممد عبداهلل القحطاين رئي�ض ق�ضم 
التاأهيل الطبي مب�ضت�ضفى ع�ضري املركزي، ور�ضة عمل 
البيئة غري املائمة يف املنزل واملدر�ضة على  اأثر  حول 
بيئة  تهيئة  مدى  مو�ضحًا  الإعاقة،  ذوي  تاأهيل  برامج 
ومواقف  الإعاقة،  ذوي  لاأ�ضخا�ض  واملدر�ضة  املنزل 
املعوقني،  الأ�ضخا�ض  ل�ضتخدام  منا�ضبة  �ــضــيــارات 
ــواب  والأب املعوقني،  لاأ�ضخا�ض  مبنى  مدخل  واأي�ضًا 
الكرا�ضي  م�ضتخدمي  الأ�ضخا�ض  ل�ضتخدام  املنا�ضبة 
الأ�ضخا�ض  ل�ضتخدام  املنا�ضبة  املمرات  ثم  املتحركة، 

ال�ضكنية،  الوحدات  اإلــى  املدخل  من  و�ضوًل  املعوقني 
ونظام اإنذار من احلريق اأو احلالت الطارئة الأخرى 
احلالت  يف  اإخــاء  ونظام  �ضمعيًا،  للمعوقني  منا�ضب 

الطارئة منا�ضب لاأ�ضخا�ض املعوقني. 
املنا�ضبة  امل�ضاعد  اأهمية  القحطاين  حممد  واأو�ضح 
التحكم  وب�ضريًا، ومفاتيح  املعوقني حركيًا  ل�ضتخدام 
املنا�ضبة ل�ضتخدامهم، وكذلك  والتكييف  الإ�ضاءة  يف 
م�ضريًا  املنا�ضبة،  واحلمامات  املياه  دورات  جتهيزات 
يحتاج  الأ�ضا�ضية  املكونات  هذه  اإلــى  اإ�ضافة  اأنــه  اإلــى 
مكونات  اأو  ت�ضهيات  اإلى  الأحيان-  بع�ض  -يف  الأمر 

اأخرى تبعًا لطبيعة الإعاقة.
قوة التحفيز

املدرب  ال�ضريف  حممد  الأ�ضتاذ  قدم  اأخرى  جهة  من 
ومــدرب  والتحفيز  ــذات  ال تطوير  يف  املعتمد  ــدويل  ال
تاأهيل املعوقني، ور�ضة عمل مهمة حول )قوة التحفيز(، 
واأو�ضح كيفية اأن يحفز الإن�ضان نف�ضه، مبينًا معوقات 
التحفيز، اإ�ضافة اإلى ن�ضائحه حول كيفية التغلب على 

املعوقات.
ور�ض  من  اآخــر  عــددًا  ن  ت�ضمَّ فقد  الثالث  اليوم  اأمــا 
يف  احلديثة  التقنيات  حول  مهمة  ور�ضة  منها  العمل، 
بنّي  حية،  اأبو  �ضعبان  ح�ضام  للدكتور  التعلم  �ضعوبات 
التقنيات  حــول  �ضرحًا  مقدمًا  الإعــاقــات،  ــواع  اأن فيها 
والتقنيات  اخلــا�ــضــة،  الحتياجات  لــذوي  التعليمية 
وفــوائــد   ،»Electronic Tech« الإلــكــرتونــيــة 
الحتياجات  لـــذوي  التعليمية  التقنيات  ا�ضتخدام 
والتعليم  الكمبيوتر  ا�ــضــتــخــدام  واأهــمــيــة  اخلــا�ــضــة، 
م�ضتعر�ضًا  والــبــكــم،  الــ�ــضــم  تعليم  يف  اللـــكـــرتوين 
امل�ضتعملة لدى ذوي  واأنواع احلوا�ضب  اأهمية احلا�ضب 
التقنية  الأ�ضاليب  اإلى  اإ�ضافة  اخلا�ضة،  الحتياجات 
لتعلم ذوي الإعاقة الب�ضرية، والأ�ضاليب التقنية لتعليم 
ذوي الإعاقة ال�ضمعية، والأ�ضاليب التقنية لتعليم ذوي 
ذوي  لتعليم  التقنية  والأ�ضاليب  الذهنية،  الإعــاقــة 

الإعاقة احلركية؟
قدم  التعلم(  �ضعوبات  على  )نــافــذة  مــن  وباطالة 
الأ�ضتاذ نايف بن �ضليمان ال�ضقر مدير مركز الهدف 
للتدريب واخت�ضا�ضي �ضعوبات التعلم، ور�ضة عمل اأكد 
يتعلم  التي  الطريقة  توؤثر يف  التعلم  �ضعوبات  اأن  فيها 
بها ال�ضخ�ض اأ�ضياء جديدة، والكيفية التي يتعامل بها 
مع املعلومات، وطريقة توا�ضله مع الآخرين، واأ�ضاف: 
احلــيــاة،  جمـــالت  جميع  التعلم  �ــضــعــوبــات  »ت�ضمل 
توؤثر يف  اأن  التعلم يف املدر�ضة، كما ميكن  ولي�ض فقط 
والكتابة  القراءة  مثل  الأ�ضا�ضية  املهارات  تعلم  كيفية 
امل�ضتوى  عالية  مهارات  تعلم  وطريقة  والريا�ضيات، 
مثل تنظيم وتخطيط الوقت، والتفكري املجرد، وتنمية 

الذاكرة الطويلة اأو الق�ضرية املدى والهتمام. 
حول  الأ�ضئلة  من  الكثري  عن  ال�ضقر  نايف  واأجـــاب 
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�ضعوبات التعلم، واأ�ضبابها وطرق عاجها، اإ�ضافة اإلى 
�شعوبات  ومتييز  التعلم،  �شعوبات  واأمن��اط  ت�شنيف 

التعلم عن بع�ض امل�ضطلحات امل�ضابهة.
اأ�سرار التحدي 

وحول اأ�ضرار التحدي ك�ضف املخرتع املهند�ض مهند اأبو 
دية عن بع�ضها يف ور�ضة العمل، متحدثًا عن حياته منذ 
الن�ضاأة اإلى احلادث الذي فقد فيه ب�ضره، وحتدث عن 
حياته مع التحدي بعد احلادث، وذكر اأ�ضرار التحدي 

و�ضبب و�ضوله اإلى عدة اخرتاعات.
وقال: »اإن ال�ضعفاء هم الذين يياأ�ضون عندما يف�ضلون، 
�ضيئًا  ي�ضنعوا  اأن  ي�ضتطيعون  ل  اأّنهم  خطاأً  ويعتقدون 
النجاح م�ضدود، وحتقيقه من  واأنَّ طريق  الف�ضل،  بعد 
فا  العظماء  اأما  حمدود.  اأو  م�ضتحيل  نظرهم  وجهة 
اإلى  القنوط  يجد  وال  الياأ�س،  كلمة  يوجد يف معجمهم 
نفو�ضهم �ضبيًا، ول الوهن اإلى عزائمهم طريقًا، ومن 
ثمَّ فهم القادرون -ولي�ض غريهم- على اأن يجعلوا من 

الف�ضل حماولة للنجاح«.
اأحمد  ال�ضمع، قدم الدكتور حممد ح�ضني  وعن حا�ضة 
الدمام  مبجمع  ونطق  �ضمع  اأول  اخت�ضا�ضي  النحوي 
بني  املهمة  احلا�ضة  هــذه  وحــلــول  م�ضكات  الطبي، 
الــقــدرات  تكت�ضب  خالها  مــن  اأنــه  مبينًا  احلــوا�ــض، 
معرفة  الإن�ضان  ويتعلم  الت�ضال،  ومــهــارات  اللغوية 
القدرة  وتنمي  العامل،  هذا  يف  حتدث  التي  الأ�ضوات 
على القراءة، وتكون له املنبه من الأخطار التي تقرتب 

منه.
ال��ق��درة على  ال��دك��ت��ور النحوي م��راح��ل من��و  واأو���ش��ح 
م�ضدر  اجتــاه  حتديد  وكيفية  الآخرين،  مع  الت�ضال 
اجتاه  حتديده  عند  الطفل  مراقبة  واأهمية  ال�ضوت، 
الكامية  الــقــدرة  تطور  ومــراحــل  الــ�ــضــوت،  م�ضدر 
واللغوية، بالإ�ضافة اإلى عامات �ضعف ال�ضمع، وكيف 
ن�ضمع؟ م�ضتعر�ضًا م�ضكات ال�ضمع، وخماطر التعر�ض 
الفحو�ض  ــواع  واأن ــزدوج،  امل ال�ضمع  و�ضعف  لل�ضجيج، 

ال�ضمعية امل�ضتخدمة، واأجهزة املعينات ال�ضمعية.
التي  املتخ�ض�ضة  العمل  ور�ض  فعاليات  موؤخرًا  بــداأت 
تتناول عددًا من املو�ضوعات، منها )الإعاقة اخلفية(، 
اإبراهيم  عبدالعزيز  الأ�ضتاذ  قدمها  عمل  ورقة  وهي 
التعلم،  �ضعوبات  جمعية  اإدارة  جمل�ض  ع�ضو  البدر 
الفوتوغرايف( قدمها  الت�ضوير  بعنوان )فنون  واأخرى 
فوتوغرايف(،  وم�ضور  )كفيف  ال�ضعد  حممد  الأ�ضتاذ 
الــو�ــضــول( قدمها الأ�ــضــتــاذ  ــة  ــواب بــعــنــوان )ب وثــالــثــة 
وال�ضحة  اجلامعية  البيئة  مدير  املطريي  عبدالإله 
املهنية بجامعة املجمعة، كما قدم الأ�ضتاذ عبداهلل بن 
الأطفال  العام جلمعية  الأمني  م�ضاعد  الدخيل  حممد 
وعن  الجتماعية،  امل�ضوؤولية  عن  عمل  ورقة  املعوقني، 
املدرب  ال�ضريف  الأ�ضتاذ حممد  قدم  التحفيز(  )قوة 

الدويل ورقة عمل.
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�ضدقة رم�ضان
بد�ية ي�ضـــر �ل�ضـــيخ �لدكتور ه�ضـــام بـــن عبد�مللك �آل 
�ل�ضيخ �لأ�ضـــتاذ باملعهد �لعايل للق�ضاء بجامعة �لإمام 
حممد بن �ضعود �لإ�ضالمية يف حديثه لـ)�خلطوة( �إلى 
�أن هنـــاك �ضـــوؤ�ًل مهمًا ل بـــدَّ من معرفـــة جو�به؛ وهو: 
كيف ميـكن �أن تغتنم هذ� �ل�ضـــهر �ملبارك ب�ضور �خلر 
و�لإح�ضـــان؛ ليعـــود عليـك بثو�ٍب غر حمـــدوٍد، وعطاٍء 
متو��ضـــٍل ممـــدوٍد؟ �إن عليــــك �أوًل �أن جتعل �ضـــيامك 
�إميانـــًا و�حت�ضـــابًا هلل تعالى؛ حتى يغفر لك ما م�ضـــى 
من ذنوبك؛ ففي �حلديث �لنبوي: »من �ضـــام رم�ضـــان 
�إميانـــًا و�حت�ضـــابًا غفر له ما تقدم مـــن ذنبه«، ومن ثم 
��ضـــتثمار �أيام وليايل �ل�ضهر �لكرمي ب�ضور متنوعة من 
�أعمال �خلر و�لرب و�لإح�ضان؛ فرم�ضان �ضهر �لرحمة 
و�لوئام و�ملغفرة؛ فكن �أ�ضـــرع �لنا�س �إلى �خلر، و�أو�ضع 
�ضـــدرً�، و�أرحم قلبًا، و�أبعد عن �ملخا�ضمة. �غفر �لزلة 
و�كظـــم �لغيظ، وجتـــاوز عن �ملخطئني، وكن حري�ضـــًا 
علـــى �أن تفطر عنـــدك بع�س �ل�ضـــائمني؛ لتنـــال مثـل 
�أجرهـــم؛ ففي �حلديث: »من فطر �ضـــائمًا كان له مثل 
�أجـــره من غـــر �أن ينق�س من �أجر �ل�ضـــائم �ضـــيٌء«، 

و�أكرث من �ل�ضدقة يف هذه �لأيام؛ فاإن �أف�ضل �ل�ضدقة 
�ضـــدقٌة يف رم�ضـــان، و�نتهـــز فر�ضـــة وجـــودك يف هذ� 
�ل�ضهر و�أ�ضغله بخر ما �أنزل فيه، �أل وهو تالوة �لقر�آن 
�لكرمي، و��ضتح�ضـــر يف �أثناء قر�ءتـــه فكرك وتدبرك؛ 
حتى يكون حجًة لك عند ربـك، و�ضفيعًا لك يوم �لدين؛ 
فقد ورد: »�ل�ضيام و�لقر�آن ي�ضفعان للعبد يوم �لقيامة؛ 
يقول �ل�ضـــوم: �أي رب منعـته �ضـــهوته بالنهار ف�ضفعـني 
فيـــه، ويقـــول �لقـــر�آن: �أي رب منعـتـــه �لنـــوم بالليــــل 

ف�ضفعـني فيه، قال: في�ضفعان«.
و�حر�ـــس علـــى �أن يكـــون طعامك و�ضـــر�بك ولبا�ضـــك 
حـــالًل؛ حتى تقبل �أعمالك، وي�ضـــتجاب دعاوؤك، ولزم 
�لتوبة �لن�ضـــوح، و��ضـــتكرث من �ل�ضـــتغفار �إلى �لعزيز 
�لغفـــار، ولتحافظ على �ل�ضــــلو�ت �خلم�س يف �أوقاتها؛ 
لتنـــال ثو�بها، و�أكـــرث من �لدعـــاء لنف�ضـــك ولو�لديـك 
و�أولدك ولعامـــة �مل�ضـــلمني؛ فقـــد �أمـــرك بالدعاء رب 
�لعاملني، وتكفل باإجابة �ل�ضـــائلني، فقال: {َو�إَِذ� �َضاأََلَك 
�ِع �إَِذ� َدَعاِن  ي َفـــاإِنيِّ َقِريٌب �أُِجيُب َدْعَوَة �لـــدَّ ِعَباِدي َعنيِّ
ِمُنو� ِبي َلَعلَُّهْم َيْر�ُضُدوَن}، و�حذر  َفْلَي�ْضـــَتِجيُبو� يِل َوْلُيوؤْ
�أن تغفل عن حرمة �ل�ضـــيام؛ فتغ�ضـــب لأتفه �لأ�ضباب 

بحجة �أنك �ضـــائٌم، بل ينبغي �أن يكون �ل�ضيام �ضببًا يف 
�ضكينة نف�ضك وطماأنينتها؛ فتلك �أ�ضمى معان �ل�ضيام 

�لتي يجب �أن يرتبى �لنا�س عليها.
رعاية املعوقني

وي�ضـــيف �لدكتور �أحمد بن �ضـــامل باهمام �لأمني �لعام 
للهيئـــة �لعامليـــة للم�ضـــاجد بر�بطـــة �لعامل �لإ�ضـــالمي 
لـ)�خلطـــوة(، �أن للنف�س �لب�ضـــرية ميـــاًل فطريًا حلب 
�خلـــر و�ملعروف منذ قدمي �لزمـــان وحتى يومنا هذ�، 
وقد كان لالأديان �ل�ضماوية و�ملعتقد�ت �لجتماعية دور 
كبر يف تنمية هذ� �جلانب، ويف ديننا �حلنيف �لإ�ضالم 
جتلى هذ� �خللق �لكرمي ب�ضكل كبر يف �لقر�آن �لكرمي، 

و�ضنة �لر�ضول �لكرمي �ضلى �هلل عليه و�ضلم. 
ومـــن ذلك مـــا ورد مـــن �آيـــات قر�آنية و�أحاديـــث نبوية 
توؤكد وجوب �لزكاة للفقر�ء و�مل�ضاكني و�لعاملني عليها 
و�ملوؤلفـــة قلوبهم ويف �لرقاب و�لغارمني ويف �ضـــبيل �هلل 
و�بن �ل�ضبيل، و�إذ� مل تِف �لزكاة �لو�جبة بالحتياجات 
�لقائمة؛ فيظهر دور �ل�ضدقات و�أعمال �لرب �لتطوعية 
ل�ضـــد �حلاجـــة وكفاية �ملوؤونـــة وتخفيـــف �لآلم وحفظ 
�ضـــتى �لنحر�فـــات  مـــن  �لكر�مـــة وحمايـــة �ملجتمـــع 

إستطالع رمضاين

رمضان
مدرسة إيمانية

ا�ضتطالع: وهيب الوهيبي

للعم��ل اخل��ريي يف �ضه��ر رم�ضان طعم اآخر؛ فمع كون��ه اأعظم اأجرًا؛ فللّنفو�س يف رم�ضان اإقب��ال على اخلري، ال يكون يف 

غ��ريه يف الع��ادة.. ورم�ضان �ضه��ر اخلري واالإح�ضان للنا�س و�ضل��ة االأرحام والطاعة وال�ضيام والقي��ام وتالوة القراآن، 

وهو �ضهر العبادات، وهو �ضهر م�ضاعفة اأجر االأعمال، يت�ضابق فيه اجلميع اإلى مر�ضاة اهلل ونيل اأعلى درجات االأجر.

اإن اأه��م م��ا مييز �ضهر رم�ضان ه��و انت�ضار فعل اخلري وروح املحبة والعطاء واالألفة ب��ني النا�س.. )اخلطوة( ا�ضتطلعت 

اآراء عدد من امل�ضايخ واالأكادمييني واملخت�ضني عن اجلوانب اخلريية واالإن�ضانية التي ميكن ا�ضتثمارها يف �ضهر رم�ضان 

املبارك.. نعر�ضها عليكم يف ال�ضطور التالية:
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د. آل الشيخ:
 كن أسرع الناس إلى الخير 

وأوسع صدرًا وأرحم قلبًا 

د. السبر:
 رمضان حافل بالخيرات لمن 

أراد الثواب واألجر

د. باهمام: 
رعاية المعوقين باب عظيم 

من أبواب التراحم في رمضان

د. القويعي:
 رمضان فرصة لبذل الصدقات 

واإلحسان إلى الفقراء

السماري:
 اغرس في أوالدك حب 

العطاء والمحبة في شهر 
الخير

و�جلر�ئم و�لآفات.
وقـــد فتـــح �هلل -عـــز وجـــل- �أبو�بـــًا كثرة لعمـــل �لرب 
و�خلـــر؛ ملـــا لهـــا مـــن �أثـــر �يجابي فعـــال علـــى �لفرد 
و�ملجتمع، ومن ذلك �ل�ضـــدقة بفو�ئدها �ل�ضاملة للفرد 
�ملت�ضـــدق و�ضـــاحب �حلاجـــة و�ملجتمـــع، ويف �حلديث 
�ل�ضـــحيح قال �لر�ضـــول -�ضـــلى �هلل عليه و�ضـــلم: »ما 

نق�س مال عبد من �ضدقة«. 
وللعمل �خلري يف �ضـــهر رم�ضان طعم �آخر؛ فمع كونه 
�أعظم �أجرً�، فللّنفو�س يف رم�ضان �إقبال على �خلر، ل 
د فيه من �لعمل  يكون يف غره يف �لعادة؛ فهنيئا ملن تزوَّ
�ل�ضـــالح ما يقربه �إلى �هلل -�ضبحانه وتعالى- ويك�ضبه 
مر�ضـــاته يف ليله �أو نهاره؛ فقد جاء عن �لنبي -�ضـــلى 
�هلل عليـــه و�ضـــلم- �أنَّه كان يقول لل�ضـــحابة -ر�ضـــو�ن 
�هلل عليهم- يف �أول رم�ضـــان: »�أتاكم �ضـــهر رم�ضـــان، 
�ضهر مبارك، كتب �هلل عليكم �ضيامه، ُتْفتح فيه �أبو�ب 
�جلنـــة، وُتْغَلق �أبو�ب �جلحيم، وُتَغّل مردة �ل�ضـــياطني، 
فيه ليلة هي خر من �ألف �ضـــهر، من ُحرم خرها فقد 
ُحـــرم«، ويف �حلديث �لآخر: »رغم �أنف رجل دخل عليه 

رم�ضان ثم   �ن�ضلخ  قبل �أن يغفر له«. 
 ويوؤكـــد �لدكتور باهمـــام �أن رعاية �ملعوقني باب عظيم 
من �أبو�ب �لرت�حم: ومنه قوله -�ضلى �هلل عليه و�ضلم- 
لالأقرع بن حاب�س �ملتفق عليه: »َمن ل يرحم ل ُيرحم«، 
»�لر�حمـــون يرحمهم �لرحمن« كما جاء يف حديث �آخر 
قال -�ضـــلى �هلل عليه و�ضـــلم-: »�رحمو� من يف �لأر�س 

يرحمكم من يف �ل�ضماء« �لبخاري يف �لأدب �ملفرد.
و�ملعـــوق هـــو �ل�ضـــخ�س �مل�ضـــاب بعجز كلـــي �أو جزئي 
خلقي �أو غر خلقي وب�ضـــكل م�ضـــتقر يف �أٍي من حو��ضه 
�أو قدر�تـــه �جل�ضـــدية �أو �لنف�ضـــية �أو �لعقلية �إلى �ملدى 
�لذي يحد من �إمكانية تلبية متطلبات حياته �لعادية يف 

ظروف �أمثاله من غر �ملعوقني.
ولأنـــه يعي�س يف جمتمع م�ضـــلم متكافل ومتكامل ي�ضـــد 
بع�ضه بع�ضـــًا؛ فاإنه ل ي�ضعر بالإعاقة؛ ملا يجد من دعم 
حكومـــي متمثـــل يف حكومة خادم �حلرمني �ل�ضـــريفني 
�مللك �ضـــلمان بـــن عبد�لعزيز -حفظـــه �هلل-، وكذلك 
بتعاون م�ضـــتمر من �لأفـــر�د، ومن موؤ�ض�ضـــات �ملجتمع 

�ملدنية و�خلرية.
دور االأ�ضرة

وي�ضـــدد �لأ�ضـــتاذ خالـــد بن فهـــد �ل�ضـــماري �لإعالمي 
�لرتبوي على �أن �ضـــهر رم�ضان فر�ضة منا�ضبة لالأ�ضرة 
لتهذيب �أخالق �أطفالها، وحت�ضني �ضلوكياتهم يف �أجو�ء 
رم�ضـــان �ملفعمة باملحبة و�لتو��ضل و�ل�ضتفادة منها يف 
تربيتهـــم و�لرتقاء باأخالقهم، وغر�ـــس �ملعان و�لقيم 
�لإيجابيـــة يف نفو�ضـــهم، وذلـــك عن طريـــق توجيههم 
وحثهم على �لعطاء و�ملحبة وتعويدهم على �ل�ضلوكيات 
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�حل�ضـــنة، ومـــن ذلـــك تنميـــة حـــب 
عمـــل �خلـــر و�لإح�ضـــان للمحتاجني 
و�لتو��ضـــل مـــع �جلـــر�ن وتربيتهـــم 
للفقـــر�ء  و�لتـــربع  �ل�ضـــدقة  علـــى 
وم�ضـــاركتهم يف �لعمـــل �لتطوعي من 
خـــالل �مل�ضـــاركة يف وجبـــات تفطر 
�ل�ضـــائمني و�إر�ضال ما تي�ضر لهم من 
�لطعام �إلى م�ضـــجد �حلي و�لتن�ضـــيق 
مـــع �لأهـــل و�لأقارب ل�ضـــر�ء مالب�س 
وما يلزم مـــن �أمور �لعيـــد، وتوزيعها 
لتعـــم  و�ملحتاجـــني؛  �لفقـــر�ء  علـــى 

�جلميع فرحة �لعيد.
ومـــن هنـــا يكرث عمل �خلر يف �ضـــهر 
رم�ضان �ملبارك كما يزد�د �أجره عن 

بقية �لأوقات؛ فيقبل �ل�ضـــائمون علـــى عمل �خلر يف 
رم�ضـــان ب�ضكل ل يوجد يف �ضهر مثله؛ طمعًا يف �لثو�ب 
ور�ضـــا �هلل، وك�ضـــبًا يف عظيم �أجره. كما �أنـــه تطبيقًا 
ل�ضـــنة �لنبي -�ضـــلى �هلل عليه و�ضـــلم- بعمل �خلر يف 
رم�ضـــان حيث كان �لنبي �أجود �لنا�ـــس كافة، كما كان 

�أجود ما يكون يف رم�ضان حني يلقاه جربيل.
�ضهر اخلريات

ويلفـــت �ل�ضـــيخ �لدكتـــور �ضـــعد بـــن عبـــد�هلل �ل�ضـــرب 
�إمـــام وخطيب جامع �جلـــار �هلل بالريا�ـــس يف حديثه 
لـ)�خلطوة( �إلى �أن �ضـــهر رم�ضـــان حافـــل باخلر�ت 
وتكفر �ل�ضيئات، م�ضت�ضهدً� بحديث ر�ضول �هلل – �ضلى 
�هلل عليـــه و�ضـــلم-: »�إذ� جاء رم�ضـــان، فتحـــت �أبو�ب 
�جلنـــة، وغلقت �أبـــو�ب �لنار، و�ضـــفدت �ل�ضـــياطني«، 
وز�د يف رو�يـــة : »وينـــادي منـــاٍد يا باغـــي �خلر �أقبل، 
ويا باغي �ل�ضـــر �أق�ضـــر، وهلل عتقاء مـــن �لنار، وذلك 
كل ليلـــة«؛ فمن مز�يا رم�ضـــان �أن �أبـــو�ب �جلنة ُتفتح؛ 
ليجدَّ �مل�ضارعون للخر�ت، وي�ضابق �ل�ضاحلون يف بلوغ 
�لدرجات. ومن مز�ياه �أن �أبو�ب �لنار ُتغلق و�ل�ضياطني 
ُت�ضـــفد؛ فال يقدرون على �ضـــيء يف رم�ضـــان؛ فرتاح 
�لعابـــدون مـــن جماهدتهـــم وُمر�غمتهـــم؛ فيقدمـــون 
�خلر�ت و�ل�ضـــاحلات، ومـــن مز�يا �ل�ضـــيف �لكرمي 
�أن مناديـــًا ينادي يا باغي �خلر �أقبل ويا باغي �ل�ضـــر 

�أق�ضر؛ حثًا على �خلر.
وي�ضـــيف �لدكتور �ل�ضـــرب يف هذ� �ل�ضـــدد: »هذ� �ضهر 

لي�س مثله يف �ضائر �ل�ضهور، ول ف�ضلت به �أمة غر هذه 
�لأمة يف �ضـــائر �لدهور، �لذنب فيه مغفور، و�ل�ضعي فيه 
م�ضـــكور، و�ملوؤمن فيه حمبور، و�ل�ضـــيطان مبعد مثبور، 
و�لـــوزر و�لإثـــم فيـــه مهجور، وقلـــب �ملوؤمـــن بذكر �هلل 
معمور، وقد �أنـــاخ بفنائكم، وهو عن قليل ر�حل عنكم، 
�ضاهد لكم وعليكم، موؤذن ب�ضقاوة �أو �ضعادة �أو نق�ضان 
�أو زيادة، وهو �ضـــعيف م�ضوؤول من عند رب ل يحول ول 

يزول«.
ويقول �لدكتور �ضعد بن عبد�لقادر �لقويعي �لباحث يف 
�ل�ضيا�ضـــة �ل�ضـــرعية: »مل ي�ضرع �هلل �ل�ضـــيام �إل لغاية 
عظيمـــة، هـــي: تقـــوى �هلل، وتزكية �لنفو�ـــس، وتهذيب 
�لأخالق. وكلما كان �ل�ضيام مو�فقًا لالأحكام �ل�ضرعية، 
و�لآد�ب �ملرعيـــة؛ كان �أكـــرث ثمـــرة، و�أعظـــم �أجرً�. �إل 
�أن بع�ـــس �لأخطاء قـــد تقع من بع�س �ل�ضـــائمني دون 
�إدر�ك مـــا �ضـــبق من معاٍن جليلة، وحكـــم عظيمة، كاأن 
يكون ق�ضـــارى جهدهم ��ضـــتقبال �ضهر رم�ضان ب�ضر�ء 
�ملزيد من �لأطعمة و�مل�ضـــروبات، و�لتو�ضع يف ذلك من 
دون حاجـــة؛ مما قد يجـــر �إلى �لإ�ضـــر�ف �ملنهي عنه، 
و�تخاذه فر�ضة للنوم، و�لك�ضل يف �لنهار؛ حتى ل ي�ضعر 
بالتعب، و�إن ترتب عليه �إ�ضاعة �ل�ضلو�ت، �أو تاأخرها 
عن وقتها. ويف �ملقابل، �ضـــيكون من �لطبيعي �أن ي�ضهر 
يف �لليـــل على مـــا ي�ضـــخط �هلل من م�ضـــاهدة �لقنو�ت 

�لف�ضائية، وما يعر�س فيها من �إثم ومنكر�ت«.
وي�ضـــيف: »كل ما �ضـــبق، ناجت من ت�ضـــور خاطئ، باأن 
�ضيام �ضـــهر رم�ضان كان تقليدً�، �أو م�ضايرة ملن حوله؛ 

فهم ل يرون يف �ل�ضيام �أكرث من هذ� 
�ملعنى �أو �أن ��ضـــتقبال �ضهر رم�ضان، 
يكـــون كغـــره مـــن �ل�ضـــهور �لأخرى، 
دون معرفـــة ف�ضـــله عنـــد �هلل ؛ مما 
ي�ضيع كثرً� من فر�س �لعمل �ل�ضالح 
فيـــه. ومـــا مل جنتنب هـــذه �ملفاهيم 
�خلاطئـــة، ونفهم �ملعـــان �حلقيقية 
ل�ضـــهر �ل�ضـــيام؛ فاإن �ملغزى منه لن 

يتحقق«.
دور  �أن  »�أعتقـــد،  حديثـــه:  ويو��ضـــل 
�أولدهـــم  �لأ�ضـــرة مهـــم يف تدريـــب 
علـــى �ل�ضـــيام، بـــدءً� من ��ضـــتقبال 
�ل�ضتغالل  و��ضتغالله  �ضهر رم�ضان، 
�لأمثل يف طاعة �هلل من خالل خطة، 
�أو برنامـــج يكـــون متفقًا عليه من قبل �لأ�ضـــرة -كلها-
؛ فلـــن يت�ضـــنى �ل�ضـــتفادة منـــه على �أكمـــل وجه. ومن 
ذلك -على �ضـــبيل �ملثـــال-: تعاهد �لقـــر�آن من خالل 
ورد يومـــي ُيقـــر�أ با�ضـــتمر�ر؛ حتى نتمكن مـــن قر�ءته 
علـــى �لأقل مرة و�حدة، �إن مل يكـــن �أكرث من ذلك، مع 
�ضرورة ��ضتح�ضـــار �لنية، و�ضحذ �لهمة. ومن �لأعمال 
�ل�ضـــاحلة �أي�ضـــًا �لإح�ضـــان �إلى �ملحتاجـــني وللفقر�ء 
وبذل �ل�ضدقات و�إحياء �ضعرة �ضالة �لرت�ويح، وقيام 
�لليـــل؛ حتى ي�ضـــهل علينا قيـــام رم�ضـــان، وُنكتب عند 
�هلل مـــن �لقائمني. ول مانع من �ضـــغل �لأوقات بالنافع 
و�ملفيد من �لرب�مج؛ لنتعلـــم �ملعلومات �لنافعة يف فقه 
�ل�ضيام. مع �لتاأكيد على �ضرورة �لجتماع على وجبتي 

�ل�ضحور و�لإفطار، و�مل�ضاركة يف خدمة �ملجتمع«.
وي�ضـــيف: »�إن �لأ�ضـــرة، هي �للبنة �لأ�ضـــا�س �لتي يقوم 
عليهـــا عماد �ملجتمع، وتوعية �لأبنـــاء، هو منهج حياة. 
ومـــن �أبرز معامل ذلـــك �ملنهج: فتح قنـــو�ت �حلو�ر مع 
�لأبناء حول م�ضـــكالتهم �لجتماعية و�لنف�ضية، وو�ضع 
�أهد�ف لهم، مع ت�ضـــجيعهم، وحتفيزهم، وحثهم على 
�لتم�ضـــك بالأخالقيـــات �لإ�ضـــالمية، وتنميـــة �لقيـــم، 
و�لجتاهـــات �لإيجابية لديهم، كغ�س �لب�ضـــر، وحفظ 
�لل�ضان، و�لوفاء بالوعد. مع مالحظة �ضرورة حمايتهم 
من خماطر ��ضـــتخد�م �لتقنيـــة و�لت�ضـــال، بعيدً� عن 
�لنفعالت، و�لتلقني، و�لعبار�ت �ل�ضطحية، �إ�ضافة �إلى عدم 

�إغفال دور وتاأثر �لأ�ضدقاء على عقول �أبنائن�.

38-41 = RAMADAN .indd   40 6/18/15   10:47 AM



41 86
رم�ضان 1436 هـ ـ يونيو 2015م

38-41 = RAMADAN .indd   41 6/18/15   10:47 AM



4286
رم�ضان 1436 هـ ـ يونيو 2015م

تحقيق علمي   

وموؤخـــرًا حـــذر اأ�ضتـــاذ يف علـــم احل�ضـــرات بجامعـــة 
ميني�ضوتـــا، من تناق�ص اأعداد خاليا النحل يف العامل، 
موؤكدًا اأن خاليا النحل متوت بن�ضب مرعبة؛ فمنذ عام 
2007م، ميوت ما معدله 30 يف املئة من اخلاليا يف كل 
�ضتاء بالواليـــات املتحدة، وهذه اخل�ضارة تعادل �ضعف 
الن�ضبة املقبولة اقت�ضاديًا بالن�ضبة اإلى مربي النحل يف 
الواليات املتحدة؛ ففي �ضتاء 2013/2012 مات 29 يف 

املئة من اخلاليا يف كندا و20 يف املئة باأوروبا. 
•كرم اهلل -�ضبحانه وتعالى- النحل يف كتابه الكرمي 
تكرميـــًا عظيمًا، وجتلى هـــذا التكرمي بـــاأن خ�ص اهلل 
-عـــز وجـــل- �ضورة مـــن القـــراآن ُعرفت با�ضـــم �ضورة 
النحـــل، واآياتهـــا حافلـــة بنعـــم وعطايـــا اهلل لالإن�ضان 
على االأر�ـــص. يقول اهلل -عز وجـــل- يف �ضورة النحل: 

“واأوَحى ربَك اإلى النحِل اأِن اتخذي مَن اجلباِل ُبيوًتا 
ومـــَن ال�ضجـــِر وممـــا َيعُر�ضـــون )68( ثم ُكلـــي من كِلّ 
الثمـــرات فا�ضُلكـــي �ُضُبَل ربِك ذلاًل يخـــرج من ُبطوِنها 
�ضراٌب خمتلٌف األواُنُه ِفيِه �ِضَفاُء للّنا�ِص اإَنّ يف ذلَك الآيٍة 

ُرون)69(”. ِلَقوٍم َيَتَفَكّ
ورغم ذلك فاإن االن�ضان ميثل اخلطر االأول الذى يهدد 
حيـــاة النحل، وهـــو ال يدرى اأنـــه يهدد حياتـــه بنف�ضه؛ 
فعندمـــا تنتقـــل النحلـــة مـــن زهـــرة اإلـــى زهـــرة بحثا 
عـــن الرحيق؛ فاإنهـــا تلقح االأزهـــار التـــي ت�ضاعد على 
ظهور حما�ضيـــل اخل�ضراوات والفواكـــه، ولكن ب�ضبب 
ا�ضتخـــدام االإن�ضـــان للمبيـــدات احل�ضريـــة؛ تراجعـــت 
اأعـــداد كبـــرة مـــن م�ضتعمـــرات النحل علـــى م�ضتوى 
العـــامل. ويرجـــع الباحثـــون ذلك اإلـــى اأ�ضبـــاب كثرة، 

منها: التغري البيئ���ي واملناخي، والإفراط يف ا�ستخدام 
مبي���دات احل�سرات؛ الأمر ال���ذي ت�سبب يف �سوء تغذية 

النحل ب�ضبب هذه العوامل وغرها.
 واإزاء هذه املخاطر املحدقة بالنحل؛ تداعت جمعيات 
فرن�ضيـــة اإلى حتريـــك املجتمع والتوقيع علـــى عري�ضة 
حلماية النحل حتـــت �ضعار )النحلـــة حار�ضة البيئة(، 
وقـــد امتدت احلملة اإلى اأوروبا، ومنها �ضتنطلق اإلى كل 
البلـــدان املهدد نحلها باالنقرا�ص لتكون الكلمة جامعة 
وقوية اأمام ال�ضلطات املحلية ومنظمات االأمم املتحدة.
 وتوؤكد اأ�ضتـــاذة يف علم احل�ضرات يف جامعة ميني�ضوتا 
 ،)CNN( مـــارال �ضبايفـــاك، يف مقـــال على موقـــع
اأن نحـــل الع�ضـــل والنحـــل الـــري مـــن اأهـــم ح�ضرات 
تلقيـــح االأزهار علـــى االإطالق الأنواع عـــدة من الفواكه 

النحل
مهدد باالنقراض.. 

والعلماء يحذرون من انتشار األمراض

يحذر العلماء من نهاية النحل التي تعني نهاية 
تلقيح النبات، واإذا انتهى النبات انتهى احليوان 

ثم ينتهي الإن�شان؛ اإذ اإن ع�شل النحل ي�شفي 
الكثري من الأمرا�ض، وغري ذلك من فوائد اأخرى 
تبقي الإن�شان على قيد احلياة! وينقل عن العامل 
روبرت اآين�شتاين قبل ما يقارب 50 عاماً قوله: 

“اإذا اختفى النحل من كوكب الأر�ض فلن يبقى 
لالإن�شان اإل �شنوات قليلة لالختفاء بعده”.
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واخل�ضراوات التي ناأكلهـــا، ومن بني 100 من اأ�ضناف 
املحا�ضيـــل التي ت�ضكل 90% من غـــذاء �ضكان الكوكب، 
هنـــاك 71 منهـــا يتم تلقيحهـــا بوا�ضطة النحـــل. وتبلغ 
قيمة املحا�ضيل التي يلقحها النحل يف الواليات املتحدة 

وحدها 29 مليار دوالر من دخل املزارع.
واإن تناق�ـــص النحل يقـــود اإلى نق�ـــص حمتمل يف توفر 
اخل�ضـــراوات والفواكه، وارتفاع حمتمـــل يف اأ�ضعارها، 
والنحـــل االأقـــل يعني اأنـــه لي�ص هناك لـــوز، وقهوة اأقل، 
وكذلك تنب الف�سة الذي تتغذى عليه الأبقار احللوب.

النحل يزور الأزهار لأنه يريد اأن يتغذى، وهو ي�ستخل�ص 
جميـــع الروتني الذي يحتـــاج اإليه يف غذائه من حبوب 
اللقـــاح يف االأزهار، وجميع الكاربوهيدرات التي حتتاج 
اإليهـــا من رحيـــق االأزهار. وحيث تطر مـــن زهرة اإلى 

اأخـــرى، تتجمع حبوب اللقـــاح على ج�ضمها ذي 
الزغب، وتاأخذها اإلى اخللية كغذاء، وتنتهي 
رحلتهـــا بنقل حبـــوب اللقاح من زهـــرة اإلى 

اأخرى من نوعها، حيث تتم عملية التلقيح.
وحيث نريد احل�ضول على غذاء جيد ونظيف، فاإن هذا 
مـــا تريده ح�ضـــرات التلقيح؛ فاإذا مل يكـــن لدى النحل 
الغ���ذاء ال���كايف، لن يك���ون لدينا ما يكفي م���ن الغذاء، 
وموت النحل يطلق �ضرخة عالية باأنها ال ميكنها البقاء 

يف بيئتنا الزراعية واملدنية.
قبـــل 50 عامًا، كان النحل يعي�ص حياة �ضحية يف مدننا 
واأريافن���ا؛ لأن لدي���ه وفرة م���ن الأزهار يتغ���ذى عليها، 
وكان هنـــاك ا�ضتخـــدام اأقل للمبيـــدات احل�ضرية التي 
تف�ضد طعامـــه يف االأزهار، واأمرا�ص واأوبئة دخيلة اأقل. 

النحل الري جنح يف بناء 
غـــر  الرتبـــة  يف  اأع�ضا�ضـــه 
املزروعة وعلـــى االأغ�ضان، واالآن 
اأ�ضبح يواجـــه م�ضكلة العثور علـــى م�ضادر حبوب 
اللقـــاح والرحيـــق ب�ضبـــب اال�ضتخدام املكثـــف ملبيدات 
االأع�ضـــاب التي تقتل الكثر مـــن النباتات املزهرة بني 
املحا�ضيـــل، ويف قنوات الـــري وعلى جوانب الطرق ويف 

املروج.
االأزهـــار ميكن اأن تلوث باملبيدات احل�ضرية التي ميكن 
اأن تقتـــل النحل مبا�ضرة، اأو توؤدي اإلى اإ�ضعافه والتاأثر 

يف �ضحته.
وباالإ�ضافة اإلـــى ذلك، مع منو التجـــارة العاملية وازياد 
حركة النقل، انتقلـــت من العامل اإلى النحل ب�ضكل غر 
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متعمـــد، الطفيليـــات ما�ضـــات الدمـــاء، والفرو�ضات، 
املمر�ضـــات  وتلـــك  االأخـــرى،  النحـــل  وممر�ضـــات 
والطفيليـــات اأ�ضعفـــت نظـــام املناعـــة لـــدى النحـــل، 
وجعلتها اأك���ر ح�سا�سية وتعر�سًا للتاأث���ر ب�سوء التغذية 
ب�ضبب نق�ص االأزهـــار، وحتديدا يف البلدان التي لديها 

كثافة زراعية وا�ضتخدام مكثف للمبيدات.
وبالرغم من علمنا باأن معظم املبيدات احل�ضرية تقتل 
النحل عند ا�ضتخدامها برتكيز عال، فاإن هناك �ضنفًا 
neoni -  مـــن املبيدات يت�ضدر العناويـــن، ويدعى
otinoids، واملكونات الفعالة يف هذا املبيد ميكن 
اأن تقتل حبـــوب اللقاح ورحيق االأزهـــار التي مت ر�ضها. 
ومن ال�ضـــروري االنتبـــاه ال�ضتخدام هـــذه املبيدات يف 

الزراعة التجارية ويف احلدائق.
وعلـــى القـــدر نف�ضه مـــن االأهمية يجب تركيـــز االنتباه 
علـــى جميع اأ�ضنـــاف احل�ضـــرات املعنيـــة، التي تطوف 
بالنباتـــات املزهـــرة، يف اأي بقعة مـــن االأر�ص مبا فيها 

حديقة منزلك.
اقـــراأ التعليمات وفكر مرتـــني يف اأي مبيد �ضت�ضتخدمه: 
هـــل هـــو �ضـــروي لـــك، اأو خلدمـــة منظـــر حديقتـــك، 
ا�ضتخـــدام مبيد احل�ضـــرات اأو االأع�ضـــاب؟ وهل هناك 
بدائـــل اأو اأوقـــات ميكـــن اأن تقلـــل االأذى الـــذي يلحـــق 

بالنحل.
ماذ� ميكن �أن تزرع؟

عليـــك بالنباتـــات املزهـــرة امل�ضتوطنـــة يف املنطقة، اأو 
زراعة الر�ضيم، والف�ضـــة اأو اأي نباتات مزهرة ت�ضكل 
غطـــاء نباتيا ميكـــن اأن تخ�ضب الرتبـــة، ومتنع عوامل 
االجنـــراف والتعرية، ثم ا�ضحـــب كر�ضيًا وقبعة للوقاية 
مـــن ال�ضم�ص، واجل�ص ثم راقب النحل وهو يقوم بتلقيح 
حديقتـــك واملزرعـــة، مقدمًا لك وللعامـــل غذاًء �ضحيا 

واأزهارًا جميلة.

�لنحل.. و�لإعجاز �لقر�آين و�لعلمي
* هنـــاك ف�ضائل برية من النحل ت�ضكن اجلبال وتتخذ 
م���ن مغاراتها م���اأوى له���ا، ومنه���ا �س���الت تتخذ من 
االأ�ضجار �ضكنًا باأن تلجاأ اإلى الثقوب املوجودة يف جذوع 
االأ�ضجـــار وتتخذ منها بيوتًا تـــاأوي اإليها، وملا �ضخر اهلل 
النحـــل ملنفعة االإن�ضـــان اأمكـــن ا�ضتئنا�ضـــه يف حاويات 
من الطني اأو اخل�ضـــب. ولقد تبني لعلماء احل�ضرات اأن 
النحـــل يقوم بهـــذا ال�ضلوك ب�ضكل فطـــري اأي ال نتيجة 
معـــارف مكت�ضبة، وهذا م�ضداق لقوله تعالى: )َواأَْوَحى 
ْحِل(؛ فاالإيحـــاء هو االإعالم بخفاء، وهذا  َربَُّك اإلى النَّ
ال يتـــم اإال من خـــالل خالقهـــا اهلل -�ضبحانه وتعالى-، 
كذلـــك تبني اأن النحلة تطـــر الرت�ضاف رحيق االأزهار، 
فتبتعـــد عن خليتها اآالف االأمتـــار، ثم ترجع اإليها ثانية 
دون اأن تخطئها وتدخـــل خلية اأخرى غرها، علما باأن 
اخلاليا يف املناحل تكـــون مت�ضابهة ومر�ضو�ضة بع�ضها 
اإلـــى جوار بع�ص، وذلك من خالل ما حباها اهلل به من 

حو��س �لنحل �لطبيعية
 زود اهلل -�ضبحانـــه وتعالـــى- النحلـــة بحوا�ـــص ت�ضاعدها يف 

رحلة ال�ستك�ساف جلمع الغذاء؛ فهي مزودة ب�:
- حا�ضة �ضم قوية عن طريق قرين اال�ضت�ضعار يف مقدمتها.

- عيـــون متطورة ميكنها اأن حت�ص باالأ�ضعـــة فوق البنف�ضجية؛ 
لذلـــك فهـــي ترى مـــا ال تـــراه عيوننـــا، مثـــل بع�ـــص امل�ضالك 
والنقو�ـــص التـــي تر�ضد وتقود اإلى خمتـــزن الرحيق وال ميكننا 

الك�ضف عنها اإال بت�ضويرها باالأ�ضعة فوق البنف�ضجية.
- حا�ضـــة ذوق متطـــورة ميكنهـــا اإذا حطـــت علـــى رحيق اأحد 
االأزهار اأن تتذوقه وحتدد ن�ضبة احلالوة اأو ال�ضكريات يف هذا 

الرحيق مقابل املاء.

حوا�ص متطورة من ب�ضر و�ضم.
* يالحـــظ اأن اخلطـــاب بالتاأنيث )اتخـــذي – كلي – 
فا�ضلكي - َربِك - بطونها(؛ الأن النحل املوؤنث هى التي 
ت�ضنع الع�ضـــل، وهذه اإحدى اآيـــات اأو معجزات القراآن 

العلمية.
ـــِك ُذُلاًل( اأي �ضري  * قولـــه تعالـــى: )َفا�ْضُلِكي �ُضُبَل َربِّ
يف ال�ضبـــل التي ذللها اهلل لـــك من خالل ما وهبك اهلل 
م���ن احلوا�ص املعق���دة وعلمك من امله���ارات والغرائز، 
و�ضهولـــة �ضلوكهـــا لل�ضبـــل )�ضفرها وتنقلهـــا - ذلال(؛ 
فقـــد اأثبتتها جتارب جامعة نيوكا�ضـــل يف اإجنلرتا عام 

2006م. وتبني اأنها للعامالت االإناث فقط.
ويف رحلـــة العودة تهتدي النحلة اإلـــى م�ضكنها بحا�ضتي 
النظـــر وال�ضـــم معًا، اأمـــا حا�ضـــة ال�ضم فتتعـــرف على 
الرائحة اخلا�ضـــة املميزة للخلية، واأما حا�ضة االإب�ضار 
فت�ضاعـــد علـــى تذكـــر معـــامل رحلـــة اال�ضتك�ضـــاف؛ اإذ 
ياح���ظ اأن النحل���ة عندما تغ���ادر البي���ت ت�ستدير اإليه 
وتقـــف اأو حتلق اأمامه فـــرتة وكاأنهـــا تتفح�ضه وتتمعن 
فيـــه حتى ينطبـــع يف ذاكرتها، ثم هي بعـــد ذلك تطر 
مـــن حوله يف دوائر تاأخذ يف االت�ضاع �ضيئًا ف�ضيئًا فتقوم 
بذلك بحفظ مكان البيت حتـــى يت�ضنى لها العودة اإليه 
ب�ضهولـــة وهـــذا م�ضـــداق قوله تعالـــى )َفا�ْضُلِكـــي �ُضُبَل 
ـــِك ُذُلاًل( اأي �ضـــري يف االأر�ص بـــني االأزهار باحثة  َربِّ
عـــن الرحيق مبـــا �ضخر لك اهلل �ضبحانـــه من احلوا�ص 

واالأع�ضاء التي تعينك على ما خلقت من اأجله.
* يقـــول �ضبحانه وتعالـــى: )َيْخُرُج ِمـــن ُبُطوِنَها �َضَراٌب 
ا�ِص( وقـــد اأثبت العلم اأن  َتِلـــٌف اأَْلَواُنـــُه ِفيِه �ِضَفاء ِللنَّ ْ خمُّ
اختـــالف كل من تركيب الرتبة واملراعـــي التي ي�ضلكها 
النحل يوؤثر تاأثرًا كبرًا يف لون الع�ضل، فالع�ضل الناجت 
من رحيق اأزهار القطـــن -مثاًل- يكون قامتًا، بخالف 
ع�ضـــل اأزهار الر�ضيـــم الذي يكون فـــاحت اللون، وع�ضل 
�ضجر التفاح ذي اللون االأ�ضفـــر الباهت، وع�ضل التوت 
االأ�ضود ذي اللـــون االأبي�ص كاملاء، وع�ضل اأزهار النعناع 
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 - يبلغ عدد اأنـــواع النحل نحو )20( األف 
نـــوع، ومعظم اأنواع النحل غر اجتماعية، 
حتـــب العزلـــة با�ضتثناء نحـــل الع�ضل فهو 

يعي�ص يف جمموعات كبرة منظمة.
- ملكـــة النحـــل هـــي النحلـــة الوحيدة يف 
اخلليـــة التي تتزوج، ومن ذكر واحد فقط 
ـــا الوحيدة  مـــن ذكـــور اخللية، وهـــي اأي�ضً

التي ت�ضع البي�ص.
- اأكر اأنـــواع نحل الع�ضل يبلغ طولها نحو 
)20( ملليمرًتا، وت�ضمى النحلة العمالقة.
- اأ�سغ���ر اأن���واع نح���ل الع�س���ل ه���و النحل 
القـــزم؛ اإذ ال يزيـــد طـــول الواحـــدة على 

ملليمرت واحد فقط.
- حا�ضة الذوق عند نحلة الع�ضل متيز بني 

املذاق احللو واحلام�ص وامللح واملر.
- ميلـــك النحل و�ضيلـــة خا�ضة للتخاطب، 

وذلك عن طريق الرق�ص.
- طـــول ملكة النحـــل يعـــادل �ضعف طول 

النحلة ال�سغالة.
- ت�ضع امللكة نوعني من البي�ص؛ اأحدهما 
ملقح، ويخرج منه اإما ملكات اأو �سغالت، 

واالآخر غر ملقح، ويخرج منه الذكور.
- حا�ضة ال�ضم عند النحلة ترتكز يف قرون 
اال�ضت�ضعار التي يتخلل �ضطحها عدد هائل 
من امل�ضام تبلغ نحو )500.000( تقريًبا.

معلومات
 وطر�ئف حول �لنحل

العطري ذي اللون العنري، وغر ذلك.
ويقـــول الدكتور حممد علـــي البنبي اأ�ضتـــاذ علم النحل 
بكليـــة الزراعـــة يف جامعة عني �ضم�ـــص، يف كتابه “نحل 
الع�ضـــل يف القـــراآن والطـــب”: “اإن هـــذه االآيـــة برتتيب 
كلماتهـــا التـــي وردت فيهـــا، ومبـــا تو�ضـــل اإليـــه العلـــم 
احلديث، ال تدل على اأن املق�ضود منها هو الع�ضل فقط، 
بـــل اإن املق�ضود هو كل ما يخرج مـــن ج�ضم النحل من: 
ع�ضل، و�ضمـــع، و�ضم، وغذاء ملكي، وقـــد ثبت لكل منها 

فوائـــد عالجية من اأمرا�ص خمتلفة، ويرجع الف�ضل يف 
اكت�ضاف العديد مـــن احلقائق عن النحل اإلى الق�ضي�ص 
االأمريكـــي “لنج�ضـــرتوث” الـــذي در�ـــص حيـــاة النحل 
و�ضلوكه من عـــام )1851م.(، ثم �ضار العالج باأ�ضربة 

النحل.
�لع�سل يف �لقر�آن �لكرمي

 ذكر الع�ضل والنحل يف القراآن الكرمي حيث ذكر الع�ضل 
ـــِة اَلِّتي ُوِعَد  َنّ يف �ضـــورة حممد - اآيـــة )15(: )َمَثُل اجْلَ
 ٍ اٌر ِمن لنَّنبنَ اأنَْنهنَ رْيِ اآ�ِس���ٍن ونَ اء غنَ ���ن منَّ اٌر ِمّ ا اأنَْنهنَ ُق���وننَ ِفيهنَ ّ امْلُتنَ
اٌر  ْنهنَ اأنَ اِرِبنينَ ونَ ٍة ِلّل�سنَّ ّ ���ذنَ ّ ْمٍر لنَ ْن خنَ اٌر ِمّ ْنهنَ اأنَ ْعُم���ُه ونَ ْ طنَ ّ ���رينَ غنَ تنَ ْ ينَ ّ لنَ
ٌة  ْغِفرنَ منَ اِت ونَ رنَ ا ِم���ن ُكِلّ الثنَّمنَ ُهْم ِفيهنَ لنَ ى ونَ ًفّ �سنَ ٍل ُمّ �سنَ ���ْن عنَ ِمّ
اِر َو�ُضُقـــوا َماء َحِميًما  ِهـــْم َكَمْن ُهَو َخاِلـــٌد يِف الَنّ ِبّ ـــن َرّ ِمّ
َع اأَْمَعاءُهْم(، ويف �ضورة النحل باالآيتني )68 و69( َفَقَطّ
ِن اَتِّخِذي  ْحـــِل اأَ َلى الَنّ َك اإِ ْوَحـــى َرُبّ قـــال اهلل تعالى: )َواأَ
ا َيْعِر�ُضوَن* ُثَمّ ُكِلي  َجِر َومِمَّ َباِل ُبُيوتًا َوِمـــَن ال�َضّ ِمَن اجْلِ
ِك ُذُلـــاًل َيْخُرُج ِمن  َمـــَراِت َفا�ْضُلِكـــي �ُضُبَل َرِبّ ِمـــن ُكِلّ الَثّ
ا�ِص اإَِنّ يِف  َتِلٌف اأَْلَواُنُه ِفيِه �ِضَفـــاء ِللَنّ ْ ُبُطوِنَهـــا �َضَراٌب خُمّ
ـــُروَن(، وتف�ضره بح�ضب التف�ضر  َقْوٍم َيَتَفَكّ َذِلَك الآَيـــًة ِلّ
املي�ضـــر: “واأْلَهَم ربك -اأيها النبـــي- النحل باأن اجعلي 
لك بيوًتـــا يف اجلبال، ويف ال�ضجر، وفيمـــا يبني النا�ص 
ُقف، ثم ُكلي ِمـــن كل ثمرة ت�ضتهينها،  مـــن البيوت وال�ُضّ
فا�ضلكـــي طرق ربك مذللة لك; لطلب الرزق يف اجلبال 
وخالل ال�ضجـــر، وقد جعلها �ضهلة عليـــِك، ال ت�ضلي يف 
الَعـــْود اإليهـــا واإن َبُعَدْت، يخرج من بطـــون النحل ع�ضل 
خمتلـــف االألوان ِمن بيا�ص و�ضفرة وحمرة وغر ذلك، 
فيـــه �ضفـــاء للنا�ـــص مـــن االأمرا�ـــص، اإن فيمـــا ي�ضنعه 
النحـــل َلداللة قوية علـــى قدرة خالقها لقـــوم يتفكرون 

فيعترون”.

هل �مللكة حتكم خلية �لنحل؟
يقـــول كتاب )Nature(: “رغـــم اأن امللكة هي اأهم 
فـــرد يف جمتمع النحـــل، اإال اأنها ال حتكـــم خلية النحل 
على االإطالق، غـــر اأنها تنتج هرمونات حتدد خمتلف 
نواحـــي �ضلـــوك النحـــل، واإن العامـــالت وهـــن يقمـــن 
بتنظيف ج�ضد امللكة يحملن هذه الهرمونات ويوزعنها 
ب�ضرعة على باقي اأفـــراد اخللية من النحل، ويتم ذلك 

خالل تبادل الطعام.
اأما عمل امللكة احلقيقـــي فهو اإنتاج البوي�ضات، فامللكة 
هـــي االأنثى الوحيـــدة املكتملـــة جن�ضيًا، اأمـــا العامالت 
فلم تكتمـــل االأع�ضاء اجلن�ضية لديهـــن، وال تقوم امللكة 
برعايـــة اأبنائهـــا، ولكنها تعتمد علـــى العامالت الالتي 
يح�سن �سغار النحل )الريق���ات( ويطعمهن الطعام.. 
اإذن َمن يحكم خلية النحل؟.. اإنهن العامالت اأنف�ضهن، 
فهـــن اللواتي يقررن متى واأين يجمعن رحيق االأزهار.. 
وهـــن الالتي يقررن متى ت�ضتبدل ملكتهن، وهن الالتي 
يحـــددن متـــى يهاجـــرن يف ح�ضد كبـــر لت�ضكيـــل خلية 

جديدة، فال خالف بني العامالت وال �ضراع.
هل يقوم ذكر و�حد بتلقيح �مللكة؟

مـــن املعلومات ال�ضائـــدة حتى االآن اأن ذكـــرًا واحدًا هو 
الذي يلقح امللكة، ولكن ثبت حديثًا اأن امللكة تتلقح على 
االأقـــل بوا�ضطـــة )7 – 8( ذكـــور، وقـــد مت اإثبات ذلك 
بوا�ضطـــة الت�ضويـــر االإلكرتوين عن طريـــق ربط امللكة 
بوا�ضطة �ضلك يلف ب�ضرعة، وتلحق الذكور بامللكة، وبعد 
تلقيـــح الذكر االأول يقـــوم الذكر الثـــاين بنف�ص العملية 

بعد قرب موت االأول وهكذا حتى اإمتام التلقيح.
بعد تلقيح امللكة العذراء يبقـــى ع�ضو التنا�ضل الذكري 
موج���ودًا مبوؤخ���رة امللك���ة فتق���وم ال�سغ���الت بتنظيفه 
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وتغذيته���ا، وبع���د )3 – 4( اأيـــام تبـــداأ امللكـــة يف و�ضع 
البي�ص.

هل ذكور �لنحل ك�سالى؟
كانـــت نظرة االإن�ضـــان اإلى ذكور النحـــل نظرة خاطئة، 
فكان يظـــن اأن هوؤالء الذكور ك�ضالـــى ال يحبون العمل، 

فوظيفة ذكر النحل يف حياته كلها هو تلقيح امللكة..
لكـــن ت�ضر االأدلة العلمية احلديثـــة اإلى غر ذلك، فما 
هـــو بخامل عن العمل.. اإمنا خلقـــه اهلل غر قادر على 
القيام مبـــا تقوم به العامالت، فلي�ـــص يف اأرجله �ضالل 
ي�ضتطيـــع جمـــع رحيـــق االأزهار فيهـــا، ول�ضانـــه ق�ضر 
ال يقـــوى معـــه على امت�ضا�ـــص رحيق االأزهـــار، فهو يف 
احلقيقة عاجز حتى عن تغذية نف�سه، بل اإنه ي�ستجدي 
الطعـــام مـــن زميالتـــه العامـــالت!!.. فالك�ضـــل لي�ـــص 
مـــن طباعـــه، ولكنه ال يقـــوى على القيام مبـــا ت�ضتطيع 
العام���ات فعله، ولكن اهلل تعالى اأن���اط به عمًا مهمًا 

متى اأداه مات وذهب اإلى عامل الفناء.
قـــال ر�ضـــول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلـــم: “اعملوا، فكل 

مي�ضر ملا خلق له”. )رواه البخاري(.
وال ي�ضتطيـــع �ضوى عـــدد قليل من مئـــات الذكور اإجناز 
مهمتهـــم يف احليـــاة، اأال وهـــي تلقيح امللكـــة، وتت�ضبب 
عملية التزاوج هذه يف موت الذكر الذي يوؤدي اإلى تلك 
املهمـــة، واحلقيقة اأنه لو مل يكن هنـــاك ذكور ملا اأمكن 

حدوث االإخ�ضاب، والأدى ذلك اإلى موت اخللية.
ماذ� يعني موت �مللكة؟

عندم���ا متوت امللكة تبداأ �سغ���الت ال�سمع بناء عدد من 
اخلاليـــا امللكيـــة وهي ذات �ضـــكل مميز �ضبيـــه باإ�ضبع 
القف���از، وتقوم ال�سغالت برتبي���ة عدة يرقات ملكية يف 
اآن واحد بتلقيمه���ا الغذاء امللكي. وما اإن يتم فق�ص اأول 
بي�ضة عن ملكة، حتى تبداأ حملة قتل جماعية ت�ضتهدف 
جميـــع امللكات العذارى التي مل تنتـــه من تطورها بعد، 
فالت�ضريعـــات يف مملكـــة النحل تق�ضي بـــاأن ال يبقي يف 

اململكة الواحدة �ضوى ملكة واحدة فقط.
هل يتوقف دور �لنحل على �إنتاج �لع�سل؟

الع�ضـــل لي�ـــص هـــو النـــاجت الوحيد الـــذي يقـــوم النحل 
باإنتاجـــه كما هو �ضائـــع عند البع�ـــص، ولكن هناك من 
منتجـــات النحـــل مـــا ال يعرفهـــا الكثر.. وهـــي ت�ضمل 
اأي�س���ًا ال�سم���ع وحب���وب اللق���اح والغذاء امللك���ي ولعاب 
النحـــل و�ضـــم النحـــل وامللـــكات والنحل نف�ضـــه، لكن.. 
لي�ـــص هذا فح�ضب؛ فالنحل يعـــد امللقح الرئي�ص للعديد 
من النباتات التـــي ال تعقد ثمارها دون وجود امللقحات 
احل�ضريـــة، حيث ترتاوح ن�ضبـــة م�ضاركة نحل الع�ضل يف 
تلقيـــح النباتـــات املزروعـــة والرية بـــني )%90-80(، 
اأمـــا احل�ضـــرات والهـــواء وامللقحات االأخـــرى فت�ضاهم 
مبـــا ن�ضبتـــه )10-20%( يف تلقيـــح هذه النباتـــات؛ اإال 
اأن تعداد هـــذه امللقحات، وخ�ضو�ضـــًا احل�ضرية منها، 
يف تناق�ـــص م�ضتمر من عـــام اإلى اآخـــر ب�ضبب الزحف 

�إنه وقت �لتحرك من قبل �جلميع؟
م���اذا ميكن اأن تفعل؟ اخلرب اجليد ه���و اأن اأي ت�سرف فردي، ولو كان �سغريًا، 

ميكن اأن يقود اإلى �سيء اإيجابي، ورمبا اإلى تغيري جذري على نطاق وا�سع.
يجـــب علينا جميعـــًا اأن ن�ضاعـــد يف حتويل مزارعنـــا ومناطقنـــا احل�ضرية من 
خـــالل زراعة االأزهار بني املحا�ضيل وحولهـــا، يف االأماكن غر املجدية لزراعة 
املحا�سيل، وعلى جوانب الطرق، ويف جمال خطوط الكهرباء ويف مروج املدن.

العمراين وال�ضحراوي علـــى مناطق تواجدها. ويحتل 
نحـــل الع�ضل املـــكان االأف�ضل بني جميـــع امللقحات؛ الأن 
نحـــل الع�ضـــل يعي�ـــص يف طوائـــف يـــرتاوح تعدادها بني 
)20-60( األف نحلة للطائفة الواحدة، بينما ال يتعدى 
تعداد احل�ضرات الرية امللقحة التي تعي�ص يف جماعات 
ب�ضع مئات، وتزور نحلة الع�ضل ما يقارب )150-100( 
زهرة يف كل رحلة من واإلى اخللية، وي�ضل عدد االأزهار 
التي يزورها اأفـــراد طائفة نحل الع�ضل القوية يف اليوم 
الواحـــد اإلـــى )20( مليون زهـــرة، كما تنقـــل كل نحلة 
ع�ضل علـــى ج�ضمها كّمًا هائاًل من حبـــوب اللقاح يفوق 

املليون حبة.
ماذ� تعني �لنحلة وهي ترق�س؟

ترق�ص العامـــالت فوق خلية النحـــل لتختر زميالتها 
مبكان االأزهار، فالزاوية بني مركز ال�ضكل الذي تتخذه 
يف دوراتها فوق اخللية وبني اخلط العمودي هي نف�ضها 
الزاويـــة التي تقع بني ال�ضم�ص وبـــني املكان الذي توجد 
فيـــه االأزهار، وتعلم العامالت من هذه الزاوية الطريق 
الذي يجب اأن تتجه بـــه لت�ضل اإلى مكان الطعام، فاإذا 
كان الطعام على م�ضافـــة )300( قدم من خلية النحل 
اأو اأقـــل، فاإن النحلة تقوم برق�ص دائري، اأما اإذا كانت 
امل�ضافـــة اأبعد من ذلك فاإنها تتخـــذ �ضكل حرف ثمانية 

باللغة الإجنليزية.
من علـــم النحل على علـــم الهند�ضـــة والزوايا؟.. ومن 

منحها ح�ضن التوجه بال رادار؟..
اإنه اهلل رب العاملني

ف�ضبحـــان اهلل تعالى “الذي اأح�ضن كل �ضيء خلقه وبداأ 
خلق االإن�ضان من طني”. )ال�ضجدة: االآية 7(.

�لوقاية من �لأمر��س �لتالية:
 • التهابات امللتحمة والقرنية والع�ضى الليلي.

 • الإ�سقربوط وتلف الع�سات.
 • االأنيميا اخلبيثة.

 • �ضلل االأطفال والبالجرا.
 • اأمرا�ص الكبد والبنكريا�ص.

 • ت�ضاقط ال�ضعر وال�ضيب.

 • تقرحات القناة اله�ضمية.
 • �ضعف الذاكرة.

�لعالج من �لأمر��س:
  • اجلروح وت�ضكني الـوجاع واحلروق.

 • التهاب احلوي�ضلة املرارية والتهاب الكبد والكلى.
 • اأمرا�ص القلب.

 • احل�ضا�ضية.
 • الروماتيزم والتهاب املفا�ضل.

 • فقر الدم واالأنيميا و�ضيولة الدم.
 • التهاب االأع�ضاب وال�ضداع الع�ضبي واالإدمان.

 • ال�ضعف اجلن�ضي والعقم.
 • الته���اب اللوزت���ني واحللق وال�سع���ال اجلاف والبلغم 

ونزالت الرد.
 • القـــيء واالإ�ضهـــال املعـــدي ال�ضـــام عنـــد االأطفـــال 

واالإم�ضاك والبوا�ضر.
 • ت�ضو�ـــص االأ�ضنـــان والتهـــاب اللثـــة والل�ضـــان وت�ضقق 

ال�ضفاه.
 • حمى الوادي املت�ضدع.

 • �ضرطان الثدي.
 • تن�ضيط وتقوية جهاز املناعة يف اجل�ضم.

 • االلتهابات اجللدية.

 • التبول غر اإالرادي.
 • �ضربة ال�ضم�ص.

 • تقرحات الفرا�ص.
 • التهابـــات الرئـــة واجلهـــاز التنف�ضـــي وال�ضل الرئوي 

والربووالزكام.
 • الب�ضرة والتجاعيد.

 • اجلم���رة احلمي���دة والته���اب الغدد العرقي���ة وغدة 
الثدي.

 • التهاب املثانة والكلى واحلالب وح�ضوات الكلى.
 • ت�ضمـــم احلمـــل وانقبا�ـــص الرحـــم واآالم الطمـــث 

والت�ضمم الكحويل.
 • الكولي�ضرتول.

 • رائحة الفم الكريهة.

42-47 = TAHQEQ .indd   47 6/17/15   2:11 PM



جمعيتنا   

4886
رم�ضان 1436 هـ ـ يونيو 2015م

تفاعاًل مع احتياجات الأ�ضـــخا�ص ذوي الإعاقة ت�ضابق 
من�ضوبو م�ضت�ضفى الأمري حممد بن عبدالعزيز للحر�ص 
الوطنـــي باملدينـــة املنـــورة، على امل�ضـــاركة يف برنامج 
جرب الكر�ضـــي الـــذي تبنته جمعية الأطفـــال املعوقني 
�ضـــمن براجمها التوعوية الهادفة اإلى ح�ضـــد امل�ضاندة 

املجتمعية حلقوق املعوقني.
وقام امل�ضوؤولون يف مركز الأمري �ضلطان بن عبدالعزيز 
لرعايـــة الأطفـــال املعوقـــني باملدينـــة املنـــورة، باإقامة 
م�ضـــمار يف اأروقة امل�ضت�ضـــفى ميثل بع�ص ال�ضـــعوبات 
التـــي يواجهها املعوق خالل ممار�ضـــة حياتـــه اليومية. 
وكان الدكتـــور من�ضـــور بـــن عبـــداهلل العثمان مديـــر 
امل�ضت�ضـــفى يف مقدمـــة امل�ضـــاركني يف الفاعليـــة التـــي 
جذبت جمموعة من م�ضـــوؤويل امل�ضت�ضـــفى من اإداريني 

وجهاز فني من الأطباء واملمر�ضني.
واأعـــرب الدكتور العثمـــان عن تقديره للـــدور التوعوي 
املتميز الذي تقوم به جمعية الأطفال املعوقني للتعريف 
مب�ضـــكالت الإعاقـــة و�ضـــلبياتها وطـــرق التعامل معها، 
م�ضـــريًا اإلى اأن معاي�ضـــة معاناة املعوقني لدقائق تكفي 
عن ع�ضرات ال�ضفحات والكلمات، وتدعونا جميعًا اإلى 

تفهـــم ظروف هـــذه الفئة ومراعـــاة احتياجاتها يف كل 
املرافق واملن�ضاآت. 

ومن جهته وجه هيثم م�ضـــلم عثمان مدير مركز الأمري 
�ضـــلطان بـــن عبدالعزيـــز لرعايـــة الأطفـــال املعوقـــني 
باملدينة املنورة، ال�ضـــكر اإلى امل�ضـــوؤولني يف م�ضت�ضـــفى 
احلر�ـــص الوطنـــي؛ لتفاعلهـــم مـــع الربنامج، م�ضـــريًا 
اإلـــى اأنـــه مت التفاق مع امل�ضت�ضـــفى علـــى تفعيل برامج 

اجتماعية م�ضرتكة مع اجلمعية. 
وجدير بالذكر اأن برنامج جرب الكر�ضـــي من الربامج 
احليويـــة التي تعمل عليهـــا جمعية الأطفـــال املعوقني، 
وتهدف مـــن خالله اإلـــى اإبراز معانـــاة املعوقني خالل 
ا�ضـــتخدامهم للكرا�ضـــي املتحركة يف حياتهم اليومية، 
حيث مت ت�ضـــميم م�ضـــمار خا�ص لهـــذه املهمة اأوجدت 
فيـــه بع�ـــص املعوقـــات التي تعوق م�ضـــتخدم الكر�ضـــي؛ 
ليتمكـــن جمربـــوه مـــن معاي�ضـــة معانـــاة املعوقـــني يف 
تنقالتهم، وليعملوا -من خالل م�ضوؤولياتهم ومواقعهم 
الوظيفية- على تذليل هذه العقبات يف احلياة العامة؛ 
مما �ضـــيكون له كبـــري الأثر يف م�ضـــاعدة م�ضـــتخدمي 

الكرا�ضي املتحركة.

جرب الكرسي
في مستشفى األمير محمد بن عبدالعزيز 

للحرس الوطني بالمدينة المنورة
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ا�ضـــتقبل امل�ضـــوؤولون مبركز امللك فهد لرعاية الأطفال 
املعوقـــني بالريا�ص، وفدًا من �ضـــركة تويوتا لل�ضـــيارات 
موؤخرًا، وقام الوفد بجولة يف خمتلف وحدات واأق�ضـــام 

املركز.
وقال الدكتور عادل الغامـــدي مدير املركز: “اإن الوفد 
اطلع علـــى اخلدمات العالجية والتعليمية باملركز، كما 
ا�ضـــتمع اإلى �ضرح حول الأق�ضام التاأهيلية، خ�ضو�ضًا يف 
جمـــال العالج الطبيعي والوظيفي، وقام بزيارة معامل 
وور�ص الأجهزة امل�ضاعدة وم�ضبح الأطفال لعالج بع�ص 

احلالت”.
واأكد اأن وفد ال�ضـــركة اليابانية اأبـــدى اإعجابه وتقديره 
مل�ضـــتوى اخلدمات التـــي توفرهـــا اجلمعية ملن�ضـــوبيها 
مـــن الأطفـــال املعوقني، واأ�ضـــاد باملعايري واملوا�ضـــفات 
املتطورة التي تطبقها اجلمعيـــة يف خدماتها العالجية 

والتعليمية والتاأهيلية.
جدير بالذكر اأن وفد �ضركة تويوتا من اأبرز الوفود التي 
�ضاركت يف املعر�ص ال�ضعودي الدويل الثاين مل�ضتلزمات 
الأ�ضـــخا�ص ذوي الإعاقـــة )�ضـــياء 2( الـــذي نظمتـــه 
اجلمعية موؤخرًا يف مركـــز الريا�ص الدويل للموؤمترات 
واملعار�ـــص، و�ضـــاركت فيـــه �ضـــركات ذات عالقـــة من 

خمتلف دول العامل ومن داخل اململكة.

وفد من شركة تويوتا يزور الجمعية

الملتقى 6 لتوظيف المعوقين بمركز حائل
اأطلق مركز امللك �ضـــلمان لرعاية الأطفال املعوقني 
مبنطقة حائل، فعاليات امللتقى ال�ضـــاد�ص لتوظيف 
برنامـــج  �ضـــمن  باملنطقـــة،  واملعوقـــات  املعوقـــني 
)�ضـــاب( بالتعـــاون مع جمعيـــة الأطفـــال املعوقني 
و�ضـــندوق تنمية املوارد الب�ضـــرية )هدف(، وذلك 

�ضباح يوم الأربعاء 1436/8/23هـ.  
واأو�ضـــح مديـــر املركز عبـــداهلل بـــن عبدالرحمن 
العجالن اأن امللتقى حقق خالل ال�ضـــنوات املا�ضية 
جناحـــًا لفتـــًا يف توظيـــف عدد كبري مـــن املعوقني 
واملعوقات، والتن�ضـــيق والتح�ضـــري بـــني القطاعات 
الأهليـــة والعمل علـــى اندماج هـــذه الفئـــة الغالية 
مع املجتمع، خ�ضو�ضـــًا اأن الكثرييـــن منهم لديهم 
الرغبـــة والتاأهيل واحلما�ص لأداء املهام املنا�ضـــبة 
لهم، م�ضريًا اإلى اأن غالبية املعوقني يواجهون بع�ضًا 
مـــن التحديـــات خالل البحـــث عن وظيفـــة. واأبان 
العجـــالن اأن جمعيـــة الأطفال املعوقـــني -بالتعاون 
مع بنك �ضـــاب و�ضـــندوق تنميـــة املوارد الب�ضـــرية 
)هـــدف(- �ضـــعت اإلى اإطالق امللتقـــى الذي يجمع 
املوؤ�ض�ضات الراغبة يف توظيف املعوقني معهم للحد 
من امل�ضـــقة التي يتكبدها املعوق للبحث عن وظيفة 

مـــن خالل تنظيـــم ملتقيات التوظيـــف يف الكثري من 
مدن اململكة، حيث يتم فيها دعوة املعوقني وال�ضركات 
الراغبة يف التوظيف يف مكان واحد؛ مما ي�ضهل على 
املعوق اللتقاء باأكرب عدد من ال�ضـــركات يف اأقل وقت 
ودون عنـــاء. وقد �ضـــهد امللتقى ح�ضـــور اأكرث من 13 

موؤ�ض�ضـــة راغبـــة يف توظيـــف املعوقني واأكـــرث من 34 
متقدمـــًا. مـــن جهة اأخرى �ضـــاركت املوؤ�ض�ضـــة العامة 
للتدريب التقني واملهني �ضـــمن فعاليـــات امللتقى من 
خالل جنـــاح خا�ـــص لتعريـــف املتقدمني على ق�ضـــم 

ال�ضم يف الكلية التقنية بحائل .
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د�ضـــن الدكتور فهد بن علـــي العليان املديـــر التنفيذي 
لربامـــج خدمـــة املجتمـــع يف بنـــك اجلزيـــرة، يف حفل 
اإقامـــه مركـــز امللك �ضـــلمان لرعاية الأطفـــال املعوقني 
بحائل، مبنا�ضـــبة افتتاح معمل احلا�ضب الآيل وجتهيز 
ال�ضـــبورات التفاعلية باملركز بعـــد توقيع اتفاقية لدعم 
وجتهيـــز املعمـــل وال�ضـــبورات الذكيـــة باملركـــز، وذلك 
بهدف م�ضـــاعدة اأطفال مركز امللك �ضلمان بحائل على 
تعلم وا�ضـــتخدام املهارات الأ�ضا�ضـــية للحا�ضـــب الآيل، 
ومبـــا ميكنهم مـــن تنميـــة مهاراتهم و�ضـــقل مواهبهم 
ب�ضـــكل �ضـــليم. وقد ح�ضـــر الفتتـــاح مديـــر التاأمينات 
الجتماعية الأ�ضـــتاذ �ضـــعود اجلـــراد ومدير ال�ضـــوؤون 
الجتماعيـــة مبنطقـــة حائل الأ�ضـــتاذ خالد النوي�ضـــر 

ومدير التنمية الجتماعية الأ�ضتاذ �ضعد ال�ضعب.
كمـــا قاموا بجولة �ضـــملت الق�ضـــم التعليمـــي مبرحلتيه 
التمهيديـــة والبتدائيـــة، والق�ضـــم الطبـــي املكـــون من 
وحـــدة العالج الطبيعي ووحدة العالج الوظيفي ووحدة 

اجلبائر وعالج �ضعوبات النطق وعيادة الأ�ضنان.
هذا، وت�ضـــمنت الزيارة منح فر�ضـــة جتربة الكر�ضـــي 
املتحرك لفرتة ب�ضـــيطة لتمثل منوذجـــًا حيًا ملا يواجهه 
املعوقون يف حياتهم اليومية من عقبات وم�ضاعب تبدو 
لالآخرين يف غاية ال�ضـــهولة والب�ضـــاطة، ولكنها ت�ضـــكل 
لهـــم عائقا رمبا يـــوؤدي اإلى عزلتهـــم ورغبتهم يف عدم 
اخلـــروج اإلى الأماكـــن العامة، وبهـــذه التجربة يتحقق 
الهدف الأ�ضا�ضـــي مـــن الربنامـــج، وهو معاي�ضـــة واقع 
املعوقـــني وال�ضـــعور بحجم امل�ضـــاعب التـــي يواجهونها 

العليان يدشن افتتاح معمل الحاسب اآللي بمركز الملك سلمان 

نتيجـــة تقيـــد حركتهـــم اجل�ضـــدية مـــن جهـــة، ونظرة 
املجتمع القا�ضرة نحوهم من جهة اأخرى.

واأعرب �ضعود اجلراد مدير عام التاأمينات الجتماعية 
عـــن مدى اإعجابـــه الكبـــري باإمكانات املركـــز املتكاملة 
واأجهزتـــه املتطورة، وقال يف ت�ضـــريح له: »يف احلقيقة 
مل اأكـــن اأتوقع وجود مركز جمهـــز طبيًا وتعليميًا وتقنيًا 

بهذا امل�ضتوى حتى ت�ضرفت بزيارته«.

كمـــا اأعرب مديـــر عـــام ال�ضـــوؤون الجتماعيـــة بحائل 
الأ�ضـــتاذ خالـــد النوي�ضـــر عن �ضـــعادته بهـــذه الزيارة 
قائـــاًل: »يف احلقيقـــة اأبهرتني اخلدمـــات التي يقدمها 
املركـــز لهـــذه الفئة، �ضـــواء كانـــت طبيـــة اأو تعليمية اأو 
تاأهيليـــة، وكذلك الربامج الأخرى التي يتبناها املركز. 
ول ي�ضـــعني اإل اأن اأ�ضـــكر القائمـــني علـــى هـــذا املركز 

والعاملني فيه«.
ويف ت�ضـــريح لالأ�ضـــتاذ �ضـــعد ال�ضـــعب مديـــر التنمية 
الجتماعيـــة بحائل قال: »بعد زيارتـــي للمركز اأرى اأنه 
ل بـــد من نقل �ضـــورة وا�ضـــحة عن املركـــز واخلدمات 
التـــي يقدمها للمعوقني جلميع �ضـــرائح املجتمع ورجال 
الأعمـــال وذوي الإمكانـــات املاديـــة؛ لتقـــدمي الدعـــم 
لربامـــج واأن�ضـــطة اجلمعيـــة؛ حتـــى ت�ضـــتطيع اإكمـــال 

ر�ضالتها الإن�ضانية دون اأي عوائق«.
من جانبه اأعرب الأ�ضتاذ عبداهلل العجالن مدير املركز 
عن �ضـــكره وتقديره بالإنابة عن جميع من�ضـــوبي املركز 
ومئات من الأطفال املعوقني امل�ضمولني بخدماتها لبنك 
اجلزيـــرة، وللدكتـــور فهد العليـــان؛ ملا تف�ضـــلوا به من 
اهتمام وتعاون مـــع جهود املركز، موؤكدًا اأن »دعم بنك 
اجلزيـــرة ياأتي عـــرب اتفاقية تعترب من اأبـــرز اتفاقيات 
التعاون واأكرثها جناحًا، وتاأتي اإ�ضافة اإلى �ضجل مميز 
من تفاعل البنك مع م�ضـــروعات اجلمعية واأن�ضـــطتها، 
وهو اأمر يج�ضـــد اهتمام هذا ال�ضرح املايل باأداء دوره 
يف جمال امل�ضـــوؤولية الجتماعية، وم�ضـــاندة موؤ�ض�ضات 

العمل اخلريي الفاعلة يف املجتمع«.
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رحلة   

يف جولة تت�ضم بالنقاء وال�ضفاء مثل املياه، قام عدد من اأطفال مركز الأمري �ضلطان بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال املعوقني باملدينة املنورة، 
بزيارة ترفيهية وتثقيفية وتعليمية وتاأهيلية مل�ضنع مياه املدينة املنورة )طيبة(، وذلك مبرافقة امل�ضوؤولني باملركز، حيث ا�ضتقبلهم الأ�ضتاذ 

هاين فريد امليمني مدير عام امل�ضنع ورافقهم مع عدد من امل�ضوؤولني واملتخ�ض�ضني بامل�ضنع يف جولة داخل اأق�ضام امل�ضنع. 
وا�ضتمع الأطفال يف اجلولة اإلى �ضرح مب�ضط حول طرق ا�ضتخراج املياه من باطن الأر�ض، ثم مراحل ت�ضفيتها وتنقيتها من ال�ضوائب والعوالق 

حتى تكون �ضاحلة لل�ضرب، وتعرفوا من خالل املتخ�ض�ضني بامل�ضنع على مكونات املياه من املعادن وغري ذلك.
كما �ضرح املتخ�ض�ضون بامل�ضنع اأهمية املياه بالن�ضبة لالإن�ضان وفوائدها على �ضحته، ثم �ضاهد الأطفال بعد ذلك كيفية تعبئة املياه النقية 

واملفيدة يف الزجاجات املتخ�ض�ضة لذلك، ثم تعبئتها يف ال�ضناديق؛ متهيدًا لنقلها اإلى املحال والأ�ضواق العامة.
يذكر اأن هذه الرحلة جاءت امتدادًا لفعاليات الحتفال بتوقيع اتفاقية تعاون بني ال�ضركة ال�ضعودية للمنتجات الغذائية – م�ضنع مياه املدينة 
املنورة )طيبة( ومركز اجلمعية يف طيبة الطيبة. واأو�ضح الأ�ضتاذ هيثم م�ضلم عثمان مدير املركز اأن اأبرز بنود التفاقية هي تخ�ضي�ض جزء 
من ريع مبيعات امل�ضنع لدعم برامج مركز جمعية الأطفال املعوقني باملدينة املنورة، وطباعة �ضعار اجلمعية على جميع مل�ضقات عبوات 
املياه التي ينتجها امل�ضنع بهدف الو�ضول بر�ضالة اجلمعية واخلدمات التي يقدمها املركز اإلى قاعدة جماهريية عري�ضة من عمالء ال�ضركة.

ارتواء
أطفال مركز المدينة المنورة

من الترفيه والمعرفة في مصنع مياه )طيبة(
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استشارات   

• يف 	 مت�أخ��ر  طفل��ي  �أن  �أع��رف  �أن  يل  كي��ف 
�لكالم و�للغة؟ وم� �لذي يجب علي فعله؟

= اجلواب: موؤ�ضرات/عالمات وجود تاأخر/ا�ضطراب 
يف الكالم واللغة:

 	••الطفـــل ال يبت�ضم وال يتفاعل مـــع االآخرين )الوالدة 
وما بعد(.

 	•الطفـــل مل ينتج اأ�ضوات الهديل )املناغاة( واأ�ضوات 
مثل بابا وماما )4-8 اأ�ضهر(.

 	•الطفـــل ينتج عـــددا قليال من االأ�ضـــوات واالإ�ضارات 
)7-12 �ضهرا(.

 	•الطفل ال يفهم ما يقوله االآخرون )7-24 �ضهرا(.
 	•الطفـــل ينتـــج عددا حمدودا مـــن الكلمات )18-12 

�ضهرا(.
 	•الطفـــل ال ميكـــن فهـــم كلماتـــه ب�ضهولـــة )24-18 

�ضهرا(.
 	•الطفـــل ي�ضتخـــدم كلمـــة واحدة للتوا�ضـــل وال يركب 

جماًل )18-36 �ضهرا(.
اللعـــب مـــع االآخرين  	•الطفـــل يواجـــه �ضعوبـــات يف 

والتحدث اإليهم )2-3 �ضنوات(.
 	•الطفـــل يواجه �ضعوبة يف مهـــارات القراءة والكتابة 

املبكرة )2.5-3 �ضنوات(.
• م� �لذي ميكنني فعله مل�س�عدة طفلي؟	

= اجلواب: 
- ا�ضتمعي اإلى طفلك وا�ضتجيبي له.

يجيب عنها:
 د. موسى العمايرة

الطفل
 المتأخر في الكالم .. مشكالت وحلول
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 	•حتدثي اإلى طفلك ب�ضكل عفوي وباللغة املريحة لك.
 	•اعلمي اأنه من املفيد تعليم طفلك لغة ثانية.

 	•حتدثـــي اإلـــى طفلك عمـــا تقومني بـــه )التحدث مع 
النف�ـــس(، وقدمـــي و�ضفًا ملـــا يقوم به طفلـــك )الكالم 

املوازي(.
 	••ا�ضتخدمـــي كلمـــات خمتلفـــة عندمـــا تتحدثني اإلى 
طفلك )ال تكرري الكلمات/العبارات نف�ضها كل مرة(.

 	••حتدثي اإلى طفلك بجمل اأطول مع زيادة عمره.
 	••دعـــي طفلك يلعـــب مع االأطفـــال االآخرين ويتحدث 

اإليهم. 
 	••راجعـــي اخت�ضا�ضـــي النطـــق واللغة وحتدثـــي اإليه 

بخ�ضو�س ما يقلقك من كالم طفلك ولغته.
• كي��ف يل �أن �أع��رف �أن طفلي م�س�ب ب�سعف 	

�ل�سمع؟ وم� �لذي يجب علي فعله؟
= اجلواب: موؤ�ضرات �ضعف ال�ضمع:

 	•الطفل ال ينتبه لالأ�ضوات )الوالدة-�ضنة(.
 	•الطفـــل ال ي�ضتجيـــب عندمـــا ينـــادى با�ضمه )12-7 

�ضهرا(.
 	•الطفـــل ال ي�ضتجيـــب للتعليمـــات الب�ضيطـــة )�ضنـــة-

�ضنتان(.
 	•الطفـــل لديـــه تاأخر يف الـــكالم واللغـــة )الوالدة-3 

�ضنوات(.
 	•الطفل مي�ضك اأذنيه ويحكهما كثريًا.

	•الطفـــل يواجـــه �ضعوبـــة يف التح�ضيـــل الدرا�ضـــي   
وبخا�ضة يف القراءة والريا�ضيات. 
 	•الطفل منعزل وال يحب املدر�ضة.

 	•الطفـــل ي�ضعـــر دائمـــًا بعـــدم االرتياح عنـــد تعر�ضه 
الأ�ضـــوات مرتفعـــة )كاأ�ضـــوات االأجهـــزة االإلكرتونيـــة 

والكهربائية(.
• م� �لذي ميكنني فعله مل�س�عدة طفلي؟	

ال�ضمعيـــات  اخت�ضا�ضـــي  مراجعـــة  اجلـــواب:   =
)وخ�ضو�ضًا اإذا مل يجـــر الطفل اختبار امل�ضح ال�ضمعي 

للمواليد اأو مل يجتزه(.
 	••مراجعـــة اخت�ضا�ضـــي ال�ضمعيـــات اإن كان لديك ما 
يقلق بخ�ضو�س �ضمع طفلـــك )�ضعف ال�ضمع قد يظهر 

بعد اأ�ضهر اأو �ضنوات من الوالدة(.
 	••ا�ضـــاأيل اخت�ضا�ضـــي ال�ضمعيـــات اإن كان 
طفلك بحاجة اإلى معينات �ضمعية اأو زراعة 

قوقعة.
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يزور الجمعية العديد من الشخصيات العامة 
والبارزة.. ويسعدنا أن يكتبوا انطباعاتهم حول 

الزيارة.. وعن يوم من عمرهم مع أطفالنا..

يوم من عمري   

فايز المالكي:
أجد نفسي بين

 ضحكات
األطفال المعوقين
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مـــا مـــن منا�ضبـــة للجمعيـــة �إال ويدعـــو نف�ضه لهـــا.. مل يتنظر 
يومـــًا دعوة مذهبـــة ومغلقة ومزد�نة بالورد مـــن �جلمعية �أو من 

�أطف���ال �جلمعي���ة لي�شاركه���م �أي حف���ل �أو ن�شاط �أو فعالي���ة.. يبحث 
ع���ن �ملنا�شبات ويع���رف مو�عيدها.. ويك���ون حا�ش���رً� كاأنه �شاحب 
د�ر، وو�ح���د من �أهل �لبي���ت.. وال يقف �إال مع �الأطف���ال، وال ي�شارك 

�ل�شحكات �إال مع �الأطفال.. �إنه �لفنان �الإن�شان فايز �ملالكي.
ال ي���ردد حلظة فاي���ز �ملالكي، ومهما كانت م�شاغل���ه مع �أعماله عن 
دع���وة للم�شاركة يف �أي فعالية ت�شاهم يف دعم �ملعوقني ب�شفة عامة، 
و�الأطف���ال �ملعوقني ب�شف���ة خا�شة.. وكما يق���ول: كل منا�شبة حت�شد 
�مل�شاندة للأطفال �ملعوقني �أنا معهم.. وكل ن�شاط ي�شاعد يف �لتوعية 
بق�شية �الإعاق���ة وجتنبها �شوف �أكون حا�ش���رً�.. وكل برنامج يعرف 
بخدم���ات جمعية �الأطفال �ملعوقني وبر�شالتها �الإن�شانية �لنبيلة.. �أنا 

موجود ويف �خلدمة، يف �أي وقت، ويف �أي مكان، ويف �أي منا�شبة.
�شارك �ملالكي يف معظم فعاليات و�أن�شطة �جلمعية، وخ�شو�شا برنامج 
)جرب �لكر�شي(، وموؤخرً� يف مز�د معر�ض �لفنانني �ملعوقني )�شلمان 
يف عيونه���م(، حيث تولى حتفيز وت�شجيع �حلا�شرين كمقدم للمز�د 

على 
ء  � �ش���ر

للمل���ك لوح���ات ح���ب �ملعوق���ني  �ملوهوب���ني 
�لو�لد خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز.

فاي���ز �ملالكي يفخر باأن���ه �شقيق و�شديق للأطف���ال �ملعوقني، مرددً�: 
�أدعو �هلل -�شبحانه وتعالى- �أن �أكون نافعًا لهوؤالء �الأطفال �الأبرياء، 
وكم���ا قال �لر�شول �لكرمي: “�أحب �لنا�ض �إلى �هلل �أنفعهم للنا�ض”.. 
و�أنا �أتوق �أن مين عليَّ �لعلي �لقدير باحلب؛ ذلك �أن حمبة �هلل للعبد 
�ش���يء عظيم، ف���اإن �هلل �إذ� �أحب عبدً� �أحبه �أه���ل �ل�شماء و�الأر�ض، 
و�إن �هلل �إذ� �أح���ب عب���دً� ال يعذبه، كما يف حدي���ث �لنبي -�شلى �هلل 
علي���ه و�شلم-: “�إن �هلل تعالى �إذ� �أحب عب���دً� نادى جربيل فقال: يا 
جربيل �إين �أحب فلنا فاأحبه؛ فيحبه جربيل؛ فينادي جربيل يف �أهل 
�ل�شم���اء: �إن �هلل يحب فلنًا فاأحب���وه؛ فيحبه �أهل �ل�شماء، ثم يو�شع 

له �لقبول يف �الأر�ض”.
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حوار   

دارس اإلسبانية .. بندر الدهامي في حوار مع                       :

نجاحي
بدأ في الجمعية.. واستمر طوال حياتي
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•   هل تتذكر م�شاع��رك الأولى مع الإعاقة، 	
واأيام��ك الأولى يف اجلمعي��ة بعد التحاقك 

بها؟
= ل اأتذكر بال�ضبط كيف كانت م�ضاعري؛ لأن الإعاقة 
بداأت معي منذ الولدة. اأما عن اأيامي الأولى باجلمعية 
فكانت م�ضـــاعري خمتلطة بني الرهبة واخلوف ل�ضغر 

�ضني، وبني الإرادة والرغبة للتعلم وحتدي الإعاقة. 
• والتعليمي��ة 	 العالجي��ة  الفائ��دة  م��ا 

والتاأهيلية الت��ي عادت عليك من التحاقك 
ذل��ك  يك��ون  اأن  وبرج��اء  باجلمعي��ة، 

بالتف�شيل لكل مرحلة؟
= ك�ضـــبت فوائـــد كثـــرة تاأهيليـــة وتعليميـــة؛ فمنـــذ 
ان�ضـــمامي اإلى اجلمعيـــة كانت املراحـــل الأولى ترتكز 
اأكـــرث على التاأهيـــل والتمارين والعـــاج الطبيعي اأكرث 
مـــن اأنها تعليمية ب�ضـــبب احتياجي يف بداية عمري اإلى 

التاأهيل والعاج، وبعدها كلما تقدمت مبرحلة ي�ضـــبح 
الرتكيز على التعلم اأكرث ب�ضـــبب تفوقي الدرا�ضـــي وهلل 

احلمد.
•   ه��ل ميك��ن اأن تذك��ر لن��ا ال�شع��اب الت��ي 	

العالجي��ة  املراح��ل  اأثن��اء  واجهت��ك 
والتعليمية والتاأهيلية؟

= ل اأتذكر اأي �ضـــعوبات واجهتني -وهلل احلمد- عدا 
املكـــوث وعدم اخلروج من اجلمعيـــة والنوم فيها لعدة 
اأيام ب�ضـــبب احتياجي اإلى تاأهيل اأكرث ومتارين مكثفة. 
اأما من الناحيـــة التعليمية فنوعًا ما كانت هناك بع�ض 
الزدواجية بـــني املنهج الدرا�ضـــي للجمعية وبني منهج 

الوزارة.
•   ماذا تق��ول عن املربي��ات واملعلمات الالتي 	

ك��ن مع��ك اأثناء ف��رة تعليم��ك باجلمعية، 
وكيف كن ي�شاعدن الأطفال؟ وما تاأثريهن 

فيك من كل النواحي؟
= ل اأن�ضـــى دور املعلمـــات واملربيـــات معـــي ومـــع بقية 
زمائـــي، وجزاهـــن اهلل خر اجلزاء علـــى ما قدمنه؛ 
فقد كنَّ يبذلن ق�ضـــارى جهدهـــن لتعليمنا ومراعاتنا 
واإخراجنا من دائرة الإعاقة.. ول اأن�ضـــى وقوفهن معي 
وتخ�ضي�ض وقت خا�ض يل لتعليمي منهج الوزارة؛ لأين 
كنـــت اأدر�ض منهجني؛ منهج اجلمعيـــة ومنهج الوزارة، 
واأختـــر الختبارات النهائية مبدار�ـــض حكومية.. كما 
كان لهن دور يف حتفيـــزي وغر�ض الثقة بي باأين ممثل 
للجمعيـــة بالتفـــوق العلمـــي، وبالأخ�ـــض ل اأن�ضـــى دور 
املعلمة مها درديـــري، ووقوفها معي وتعليمي ومتابعتها 
يل اأوًل بـــاأول يف حت�ضـــيلي الدرا�ضـــي، وكانت تعترين 
ابنًا من اأبنائها، ودائما حتفزين للتفوق العلمي، وفقها 

اهلل وحفظها.
•   ه��ل كان لالخت�شا�شي��ن والخت�شا�شيات 	

قلبي  اقرتبت من اجلمعية؛ فقد كان  كلما  الدموع ت�سبقني  الدهامي: »كانت  بندر  قال 
يرفرف مثل طائر.. ال اأعرف خوفاً اأم �سوقاً.. اإلى درجة اأنني ن�سيت حتى حروف الكلمة التي 
�ساألقيها يف اجتماع اجلمعية العمومية الـ29 فاجلمعية كانت مبثابة طاقة نور راأيت من 

خاللها العامل، واأنارت يل طريقي يف احلياة«.
واأ�ساف: »ما اإن دخلت اجلمعية حتى زال اإح�سا�سي بالرهبة واخلوف والرتدد، وتذكرت كل 
�سيء، حتى م�ساعر احلب واحلنان من كل فرد التقيته يوماً باجلمعية؛ فقد احتوتني بدفء 
اأمانها واطمئنانها الذي �سعرت به اأول مرة منذ دخلتها قبل نحو 30 عاماً، وكنت وقتها 

طفالً �سغريًا يعاين من �سلل رباعي«.
وبندر عبداهلل �سليمان الدهامي اأحد اأبناء اجلمعية الذين تخرجوا فيها قبل �سنوات، ومتكن 
-بف�سل اهلل، بعد اأن ا�ستكمل براجمه العالجية والتعليمية والتاأهيلية املتخ�س�سة باجلمعية- 
من اأن ي�ستكمل كل مراحله التعليمية، حتى تخرج يف اجلامعة، ويعمل حالياً اخت�سا�سي 
عالقات عامة يف �رشكة )�سبيماكو الدوائية(، وقد دعته اجلمعية موؤخرًا اإلى اإلقاء كلمة اأبناء 

اجلمعية يف اأبرز اأحداثها خالل العام، وهو اجتماع اجلمعية العمومية للجمعية.
واأي�ساً  اجلمعية،  االأولى يف  اأيامه  ليتذكر  بندر؛  مع   احلوار  هذا  كان  املنا�سبة  وبهذه 
م�سوار االإرادة والتحدي لالإعاقة، وا�ستكمال حياته باإ�رشار وعزمية واميان؛ حتى ا�ستطاع 
-بف�سل اهلل- اأن يحطم جدار عزلة االإعاقة، واأن يكون واحدًا من اأبناء الوطن االأوفياء الذين 
ي�ساهمون يف بناء م�ستقبله الزاهر.. اإنها رحلة ت�ستحق القراءة واال�ستفادة من درو�سها؛ 

للتعلم واالتعاظ واالقتداء.

حوار : منت�شر جابر
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الذي��ن كان��وا يعاجلونك باجلمعي��ة دور يف 
ال�شلبي��ة  الآث��ار  تقلي��ل  عل��ى  م�شاعدت��ك 

لإعاقتك؟
= نعـــم كان لهـــم دور اإيجابـــي يف م�ضـــاعدتي والميان 

بقدراتي، وجعل الإعاقة حتديًا يل للتغلب عليها. 
• م��ا الربامج واملنا�شط، م��ن رحالت وحفالت 	

تاأهيل��ك  يف  �شاع��دت  الت��ي  ذل��ك،  وغ��ري 
ودجمك باملجتمع، وكيف ترى اأهميتها؟

= كانت هناك رحات ترفيهية وتثقيفية تطور اجلانب 
املعنـــوي والثقـــايف لل�ضـــخ�ض، وكانـــت تقـــام حفـــات 
باجلمعيـــة لاأطفال وعائاتهم حتتوي على ن�ضـــاطات 
خمتلفـــة من م�ضـــابقات وبيع اأعمال واأ�ضـــغال املعوقني، 

وكلها كانت تنمي ثقة املعوق بنف�ضه.
• م��ا املراح��ل التعليمي��ة التي ح�شل��ت عليها 	

باجلمعي��ة، ومت��ى تخرج��ت يف اجلمعي��ة، 
وكيف كانت حالتك يف ذلك الوقت؟

= و�ضـــلت حتى ال�ضـــف اخلام�ض البتدائي باجلمعية، 
املدار�ـــض  يف  درا�ضـــتي  واأكملـــت  تخرجـــت،  وبعدهـــا 

احلكومية.
•   هل ميكن اأن ت�شف لنا �شعورك واأحا�شي�شك 	

يوم اأن تخرجت يف اجلمعية؟
= كانت م�ضـــاعر حزينة لوداع مكان وبيئة بداأت حياتي 

فيها، وتعلمت الكثر فيها، واأ�ض�ضت يفَّ اأ�ضياء جميلة.
• ماذا حدث بعد تخرج��ك يف اجلمعية؟ وما 	

املدار���س الت��ي التحق��ت به��ا؟ وكي��ف كانت 
دور  للجمعي��ة  كان  وه��ل  فيه��ا؟  نتائج��ك 
يف دجم��ك به��ذه املدار���س ومتابعت��ك بع��د 

تخرجك؟

تشرفت بإلقاء كلمة أبناء الجمعية أمام 
والدي األمير سلطان بن سلمان وأعضاء 

الجمعية
وتعليمية؛  تأهيلية  كثيرة  فوائد  كسبت 

فمنذ انضمامي إلى الجمعية

= بعد تخرجي، اأكملت درا�ضتي يف املدار�ض احلكومية، 
والبداية كانت يف مدر�ضـــة الكرامة البتدائية، وبعدها 
انتقلت اإلى املرحلة املتو�ضـــطة، ودر�ضت يف مدر�ضة ابن 
اجلـــوزي املتو�ضـــطة، وبعـــد ذلـــك انتقلت اإلـــى املرحلة 
الثانوية ودر�ضـــت يف ثانوية ال�ضورى.. واحلمد هلل كانت 

نتائجي ممتازة ومن الطاب املتفوقني.
• ه��ل التحق��ت باجلامع��ة، ويف اأي كلي��ة اأنت 	

الآن، ويف اأي م�شتوى؟
= نعـــم، التحقـــت باجلامعـــة، وكنـــت يف كليـــة اللغات 
درجـــة  علـــى  هلل-  -واحلمـــد  وح�ضـــلت  والرتجمـــة، 

البكالوريو�ض باللغة الإ�ضبانية.
• كي��ف هي عالقت��ك بزمالئ��ك يف اجلامعة؟ 	

وهل ت��رى اأّن لديهم الوعي ال��كايف للتعامل 
مع املعوق؟

= عاقتـــي بهم جيـــدة، ول تـــزال م�ضـــتمرة حتى بعد 
تخرجنـــا يف اجلامعـــة؛ فهم اإخـــوة يل، ويتعاملون معي 

ك�ضخ�ض طبيعي ل ينق�ضني �ضيء.
• �شف لنا �شعورك عند عودتك اإلى اجلمعية 	

بعد ه��ذه ال�شن��وات وم�شاركت��ك يف اجتماع 
اجلمعي��ة العمومي��ة واإلق��اء كلم��ة با�ش��م 

اأبناء اجلمعية؟
= �ضـــعور جميل يحمـــل الكثر من الذكريـــات اجلميلة 
بـــكل ركن من اأركان اجلمعية، و�ضـــعادة لوفاء اجلمعية 
بدعوتي والت�ضـــرف باإلقاء الكلمة با�ضم اأبناء اجلمعية 
اأمام والدي �ضـــاحب ال�ضـــمو امللكي الأمر �ضـــلطان بن 

�ضلمان واأع�ضاء اجلمعية العمومية.
• ه��ل ما زل��ت على عالقة وات�ش��ال بزمالئك 	

الذي��ن كانوا مع��ك يف اجلمعي��ة؟ وهل اأحد 
منه��م كان مع��ك يف اجلامع��ة اأو يف جامع��ة 

اأخرى؟ وكيف هي اأحوالهم؟
= مـــع الأ�ضـــف بعـــد تخرجـــي يف اجلمعيـــة انقطعـــت 

عاقتي بزمائي.
•   م��ا اأب��رز امل�ش��كالت وال�شعاب الت��ي تواجه 	

يدر���س  كان  �ش��واء  املجتم��ع،  يف  املع��وق 
باملدر�شة اأو اجلامع��ة اأو كان موظفًا اأو غري 

ذلك؟ وكيف ترى حلولها؟
= من اأبرز امل�ضـــكات عدم توفر بيئة منا�ضـــبة للمعوق 
من ناحية و�ضـــائل التعليم واملمـــرات ودورات املياه. اأما 
مـــن الناحية ال�ضخ�ضـــية فهنـــاك تهمي�ض لـــدور املعوق 
يف بع�ض ال�ضـــركات وعدم الإميـــان بقدرات واإنتاجيته. 
واأمتنـــى الهتمـــام بـــه اأكـــرث مـــن الناحيتـــني البيئيـــة 
وال�ضخ�ضـــية، واحلمـــد هلل وجـــدت يف عملـــي احلـــايل 
ب�ضـــركة �ضـــبيماكو الدوائية الثقة بقدراتـــي؛ فلهم مني 
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جزيل ال�ضكر.
•   هل ترى اأّن اخلدمات املتوفرة للمعوقن يف 	

اململكة تلبي احتياجاتهم؟
= يف احلقيقـــة اأن اخلدمـــات املتوفـــرة الآن ل تلبـــي 
احتياجاتنـــا مـــع اأنهـــا تطـــورت يف ال�ضـــنوات الأخرة، 
ولكننا نطمح اإلى املزيد يف ظل دعم واهتمام حكومتنا 
الر�ضـــيدة، واأمتنـــى اأن نـــرى اهتمامـــًا اأكـــرث باملمرات 

واملنحدرات وامل�ضاعد الكهربائية.
•  م��اذا تق��ول ل��كل اأف��راد املجتمع م��ن رجال 	

اأعمال ومي�شورين وحت��ى مواطنن عادين 
ب�ش��اأن كيفية م�شاندة فئات املعوقن معنويًا 

وماديًا؟
= اأمتنى الدعم بجميع النواحي من كل فئات املجتمع، 
ماديـــًا ومعنويـــًا، كما اأمتنـــى من رجـــال الأعمال دعم 
املعوق حلاجتـــه اإلى ذلك ب�ضـــبب احتياجاتـــه املتعددة 
من كرا�ضـــي واأجهزة طبيـــة وتكلفتها املرتفعـــة وتكلفة 
�ضـــيانتها الباهظـــة واأدوية وغرها ورواتب ال�ضـــائق اأو 
اخلادمـــة.. والدعـــم املعنـــوي باحرتام مواقـــف املعوق 

واملمرات املخ�ض�ضة له والإميان بقدراته واإنتاجيته.
• كيف ترى نف�ش��ك يف امل�شتقبل؟ وماذا تريد 	

اأن تعمل؟ وما طموحاتك؟
= احلمـــد هلل على نعمه وف�ضـــله علـــي.. حققت بع�ض 
طموحي، واأ�ضـــعى اإلى املزيـــد؛ فطموحي ل يتوقف عند 
حـــد معني. اأمتنى يف امل�ضـــتقبل القريـــب اأن اأكون كاتبًا 
اأو معدًا لأخبار ريا�ضية؛ ل�ضغفي بالريا�ضة، وخ�ضو�ضًا 
كـــرة القدم العامليـــة، كما اأطمح اإلى اأن اأكمل درا�ضـــتي 

للح�ضول على درجة املاج�ضتر. 
• كلمة اأخرية تريد اأن تقولها اأو توجهها، وملَن؟	

= اأوًل، اأحمد اهلل -�ضبحانه وتعالى- على نعمه وف�ضله 
، ومـــن ثم اأ�ضـــكر والـــدي اأطـــال اهلل يف عمرهما  علـــيَّ
ومتعهما بال�ضـــحة؛ فلهما ف�ضـــل كبر عليَّ -بعد اهلل- 
يف كل جنـــاح حققتـــه؛ فـــكل كلمـــات ال�ضـــكر والعرفان 
والمتنـــان ل توفيهما حقهما؛ فقد �ضـــحيا بالكثر من 
حياتهمـــا ووقتهمـــا و�ضـــحتهما ومالهمـــا وبـــذل كل ما 
ي�ضـــتطيعان لأجلـــي وزرعـــا يفَّ الثقة والطمـــوح للنجاح 
دومـــًا.. ول اأن�ضـــى اأن اأ�ضـــكر اإخوتي ووقوفهـــم الدائم 
معي حفظهم اهلل ووفقهم.. كما اأ�ضـــكر زوجتي داعمي 
الأول، ودائمـــًا ت�ضـــعى وت�ضـــجعني لأكـــون ناجحًا يف كل 
املجالت، واأل يقف طموحي عند حد معني، وفقها اهلل 
وحفظها من كل مكروه.. ول اأن�ضـــى اأي�ضـــًا اأن اأ�ضكر كل 
َمـــن وقف معي من معلمني ومعلمات وزماء درا�ضـــة اأو 
عمل؛ فلدي اأ�ضـــدقاء ك�ضـــبت معرفتهـــم؛ فهم مبنزلة 

الإخوة يل.

   

مقال   

احلمـــد هلل الـــذي اأنزل القراآن يف رم�ضـــان، وال�ضـــاة وال�ضـــام على َمن كان يدار�ضـــه جريـــل القراآن يف 
رم�ضان، وعلى اآله واأ�ضحابه وَمن تبعهم باإح�ضان اإلى يوم الدين، و�ضلم ت�ضليمًا كثرًا.

اأما بعد، فاإن هذا الكتاب العظيم اأنزله اهلل هدًى ونورًا، وجعله ذكرًا و�ضـــرفًا لأمة حممد -�ضـــلى اهلل عليه 
و�ضلم-؛ فقال جل ذكره: “واإنه لذكر لك ولقومك و�ضوف ت�ضاألون” )الزخرف: 44(.

واإن رم�ضـــان �ضـــهر القراآن اخت�ضـــه اهلل -عز وجل- بنزول هذا الكتاب املبني فيه، وقال –�ضبحانه: “�َضْهُر 
َناٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن” )البقرة: من الآية 185(، ويقول  ا�ِض َوَبيِّ اَن الَِّذي اأُْنِزَل ِفيِه اْلُقْراآُن ُهدًى ِللنَّ َرَم�ضَ
ا اأَْنَزْلَناُه يِف  ا اأَْنَزْلَناُه يِف َلْيَلِة اْلَقْدِر، َوَما اأَْدَراَك َما َلْيَلُة اْلَقْدِر” )القدر: 1، 2(، و”اإِنَّ -�ضبحانه وتعالى-: “اإِنَّ

َلْيَلٍة ُمَباَرَكٍة” )الدخان: من الآية 3(.
ول تعار�ض بني اإنزال القراآن يف �ضهر رم�ضان ويف ليلة القدر منه، وبني قول ربنا -�ضبحانه: “َوُقْراآنًا َفَرْقَناُه 
ِذيَن َكَفُروا  ْلَناُه َتْنِزيًا” )الإ�ضراء: 106(، وقول اهلل -عز وجل-: “َوَقاَل الَّ ا�ِض َعَلى ُمْكٍث َوَنزَّ ِلَتْقَراأَُه َعَلى النَّ
ْلَناُه َتْرِتيًا” )الفرقان: 32(؛ فالقراآن نزل يف  َت ِبِه ُفوؤَاَدَك َوَرتَّ َل َعَلْيِه اْلُقْراآُن ُجْمَلًة َواِحَدًة َكَذِلَك ِلُنَثبِّ َلْول ُنزِّ
ليلة القدر جملًة من بيت العزة اإلى �ضماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل به جريل -عليه ال�ضام- مفّرقًا منّجمًا 

على امتداد ثاث وع�ضرين �ضنة بح�ضب احلوادث والأحوال التي جتددت لاأمة.
فالقراآن الكرمي ابتداأ نزوله يف �ضـــهر رم�ضـــان ملا نزل جريل على نبينا الأمني -�ضـــلى اهلل عليه و�ضلم- يف 
غـــار حـــراء، كان هذا النزول املبارك يف هذا ال�ضـــهر املبارك يف �ضـــهر رم�ضـــان؛ ولذلـــك كان نبينا -عليه 
ال�ضاة وال�ضام- ُيعنى بالقراآن عنايًة خا�ضًة يف هذا ال�ضهر املبارك، وكان -عليه ال�ضاة وال�ضام- يقراأ 
القراآن على كل اأحواله؛ فقد كان يقراأ القراآن قائمًا وقاعدًا وم�ضطجعًا، وما كان مينعه من القراآن �ضيء اإل 
اجلنابة، لكنه يف رم�ضان -عليه ال�ضاة وال�ضام- كان يلقاه جريل فيدار�ضه القراآن مرة، فلما كان العام 

الذي تويف فيه -�ضلوات ربي و�ضامه عليه- نزل عليه جريل فدار�ضه القراآن مرتني.
ويحر�ض كل م�ضـــلم يف رم�ضـــان على اأن يختم القراآن مرًة بعد مرة، وعلى اأن يتدار�ضـــه ويتدبره ويتاأمل يف 
حكمه واأحكامه، ويف ذلك الأجر العظيم والثواب الكبر، قال ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم-: “من قراأ 
حرفًا من كتاب اهلل فله به ح�ضـــنة، واحل�ضـــنة بع�ضـــر اأمثالها؛ ل اأقول “اأمل” حرف، ولكن األف حرف، ولم 

حرف، وميم حرف”؛ فكل حرف من القراآن بع�ضر ح�ضنات.
فالقراآن يف �ضـــهر رم�ضـــان له �ضاأن عجيب، ودار�ضـــة القراآن يف رم�ضـــان مما يعني على ال�ضيام والباقيات 
ال�ضـــاحلات. فحريٌّ بنـــا -اإخوتي واأخواتي- اأن جنعل من هذا ال�ضـــهر فر�ضـــًة لنقّوي �ضـــلتنا بهذا الكتاب 

العزيز الذي ل ياأتيه الباطل من بني يديه، ول من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.
فاحر�ض -اأخي ال�ضـــائم- على تاوة القراآن يف هذا ال�ضـــهر بتدبر وح�ضـــور قلب، واجعل لك وردًا يوميًّا ل 
لت خريً� عظيمًا، وال تن�َس �أن جتعل  تفرط فيه، ولو رتبت لنف�صك قر�ءة جز�أين �أو ثالثة بعد كل �صالة حل�صَّ

لبيتك واأهلك واأولدك ن�ضيبًا من ذلك. واهلل يقول احلق، وهو يهدي ال�ضبيل.

 بقلم: 
د. علي بن حممد بن علي عطيف 

الأمـــر  م�ضـــابقة  اأمانـــة  ع�ضـــو 
�ضلطان بن �ضلمان احفظ القراآن 

الكرمي لاأطفال املعوقني

رمضان والقرآن

ويحرص كل مسلم في 
رمضان على أن يختم 

القرآن مرًة بعد مرة
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 اأ�ضـــدرت الهيئـــة العامـــة للغـــذاء والـــدواء موافقتهـــا 
الر�ضمية علـــى ت�ضجيل العالجني اجلديدين )اإك�ضفريا 
ملر�ـــض التهـــاب الكبـــد الوبائي )�ضـــي( بنوعـــه الأول، 
وفيكرياك�ض لنوعـــه الرابع(؛ وبذلـــك اأ�ضبحت اململكة 
مـــن اأولـــى دول العامل التـــي يتوافر فيها هـــذا العالج، 
بعـــد اأقل من ثالثة اأ�ضهر من اعتماده اأوروبيًا من وكالة 
الأدويـــة الأوروبيـــة )اإي اأم اإيـــه(، وخم�ضـــة اأ�ضهـــر من 
موافقـــة هيئة الغذاء والـــدواء الأمريكية )اإف دي اإيه( 

عليه.
و�ضجـــل كل من )فيكرياك�ـــض( و)اإك�ضفريا( يف املرحلة 
الثالثة من التجـــارب ال�ضريرية ن�ضبة �ضفاء 97 يف املئة 
ملر�ضـــى التهـــاب الكبد الوبائـــي )�ضي( بنوعـــه الأول. 
وقـــال مدير عام �ضركة )اأبفـــي( يف اململكة رامي فايد: 
“اأبحاثنا تكللت على مدى ال�ضنوات املا�ضية بالنجاح، 
واليوم ا�ضتطاعت ال�ضركة تقدمي العالج لفريو�ض الكبد 
الوبائـــي )�ضي( الذي يتميز بت�ضجيل ن�ضب �ضفاء عالية 
ت�ضـــل مع بع�ض املر�ضى اإلـــى 100 يف املئة، اإ�ضافة اإلى 
ح�ضولـــه على موافقـــة الهيئة وال�ضلطـــات املخت�ضة يف 
الوليـــات املتحـــدة وكنـــدا واأوروبـــا”. وتكمـــن الأهمية 
الكربى للعالجـــني اجلديدين اللذيـــن ي�ضتخدمان من 
دون الإنرتفيون ويوؤخذان على �ضكل اأقرا�ض عرب الفم، 
يف مكافحتهما التهـــاب الكبد الوبائـــي )�ضي( املنت�ضر 

الغذاء والدواء 
توافق على عالج 

جديد لمرضى 
التهاب 

الكبد الوبائي

بكـــرة يف اململكـــة؛ اإذ ت�ضـــري التقديرات اإلـــى اأن عدد 
امل�ضابـــني بالفريو�ـــض )�ضـــي( يرتاوح بـــني 200 و400 
األف م�ضاب. ويعترب النوع الرابع من الفريو�ض )�ضي( 
هـــو الأكـــر انت�ضـــارًا بن�ضبـــة 60 يف املئـــة مـــن اإجمايل 
الإ�ضابـــات، يليه النوع الأول بن�ضبـــة 25 يف املئة. وتاأتي 

املوافقـــة ال�ضريعة من ِقبل الهيئة العامة للغذاء والدواء 
حر�ضًا منها على متابعة م�ضتجدات �ضناعة الأدوية يف 
خمتلف دول العـــامل، واعتماد كل ما من �ضاأنه الرتقاء 
ب�ضحة املواطنني واملقيمـــني يف اململكة، وحمايتهم من 

الأمرا�ض والأوبئة، خ�ضو�ضًا املزمنة منها.
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ك�ضفت درا�ضـــة اأن �ضاللة من حمـــى التيفوئيد مقاومة 
للم�ضـــادات احليوية انت�ضرت علـــى م�ضتوى العامل، واأن 
ذلك وراءه اأ�ضرة واحدة من البكترييا يطلق عليها ا�ضم 

»اإت�ض 58«.
و�ضـــارك يف الدرا�ضـــة 74 عاملًا من اأكر مـــن 20 دولة، 
وتعـــد الأكر �ضمـــوًل للبيانات اجلينيـــة لعوامل العدوى 
الب�ضريـــة، ويقول العلماء اإنها تقدم م�ضهدًا مثريًا للقلق 

»خلطر متزايد على ال�ضحة العامة«.

وينجم مر�ـــض التيفوئيد عن �ضرب مياه ملوثة اأو تناول 
طعام ملوث، وت�ضمـــل اأعرا�ضه: الغثيان، واحلمى، واأملًا 
يف البطـــن، وظهور بقع حمراء على ال�ضدر، وميكن اأن 
يـــوؤدي املر�ض يف غياب العالج اإلـــى حدوث م�ضاعفات 
يف القنـــاة اله�ضميـــة، والأح�ضاء، والراأ�ـــض، وميكن اأن 

ي�ضبب الوفاة لـ20 يف املئة من املر�ضى.
وتوجد لقاحات للمر�ض، لكنها -ب�ضبب كلفتها العالية- 
ل ت�ضتخـــدم على نطاق وا�ضع يف الدول الفقرية، وميكن 

التيفوئيد
انتشار ساللة مقاومة للمضادات الحيوية

عالج ال�ضاللت املعتادة للعـــدوى بامل�ضادات احليوية، 
لكـــن الدرا�ضـــة خل�ضـــت اإلـــى اأن �ضال�ضـــة »اإت�ـــض 58« 

املقاومة للم�ضادات احليوية اأ�ضبحت »املهيمنة«.
وقـــال الباحثـــون يف بيان لهـــم: »�ضاللة اإت�ـــض 58 تزيح 
�ضـــاللت التيفوئيـــد الأخـــرى، وتغـــري متامـــًا الرتكيبة 
اجلينية للمر�ض، وتخلق تف�ضيًا م�ضتمرًا مل يح�ضل على 

اهتمام كاف من قبل«.
و�ضاركت يف الدرا�ضة من »معهد ويلكام ترا�ضت �ضانغر« 
الربيطانية فاني�ضا ووجن، واأو�ضحت اأن »التيفوئيد يوؤثر 
يف نحـــو 30 مليون �ضخ�ض �ضنويًا؛ لذلـــك يحتاج الأمر 

اإلى متابعة دولية جيدة لحتواء املر�ض«.
ون�ضـــرت الدرا�ضـــة يف دوريـــة )نيت�ضـــر جينيتك�ـــض(، 
موؤخـــرًا، وتتبع الباحثون يف الدرا�ضة اخلريطة اجلينية 
لألف و832 عينة لبكترييا ال�ضاملونيال، والتي مت جمعها 
مـــن 63 دولـــة يف الفرتة مـــا بني عامـــي 1992 و2013، 
حيث وجدوا اأن 47 يف املئة كانت من �ضاللة »اإت�ض 58«.
وخل�ـــض الباحثـــون اإلـــى اأن �ضاللـــة »اإت�ـــض 58« ن�ضاأت 
يف جنـــوب اآ�ضيـــا منـــذ 25 اأو 30 عامًا، واأنهـــا انت�ضرت 
اإلى جنـــوب �ضرقي اآ�ضيـــا وغرب اآ�ضيا و�ضـــرق وجنوبي 
اأفريقيـــا، واكت�ضفوا كذلك اأدلة على وجود موجة عدوى 
يف عـــدد من الـــدول الأفريقية حدثت اأخـــريًا، ومل يتم 

الإبالغ عنها؛ ما قد ميثل تف�ضيًا م�ضتمرًا.
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قامـــت وزارة ال�ضحـــة مـــن خـــالل برنامـــج اإحالتـــي 
الإلكرتوين بنقل 109892 مري�ضًا خالل الن�ضف الأول 

من عام 1436هـ، منها )2325( حالة اإنقاذ حياة.

 واأكـــدت الـــوزارة اأن الربنامـــج يهـــدف اإلـــى توحيـــد 
اإجراءات اإحالة املري�ض بني املن�ضاآت ال�ضحية املختلفة 
علـــى كل امل�ضتويات يف اأنحاء اململكة، ونقل املري�ض بني 

الصحة تنقل أكثر من 109 آالف مريض عبر برنامج إحالتي 

منها 2325 حالة إنقاذ حياة

م�ضتويات اخلدمة الطبية اآليًا ويف وقت قيا�ضي بناًء على 
القرار الطبي البحت للحالة الطبية.

كما ميتـــاز برنامج اإحالتي بتقدمي امل�ضـــورة الطبية بني 
اأطباء املن�ضاآت ال�ضحية املختلفة لتدار�ض حالة املري�ض 
دون احلاجـــة اإلـــى نقلـــه، كمـــا يوفـــر كل الحتياجـــات 
اللوج�ضتية والتن�ضيقية لإحالة املر�ضى من من�ضاأة طبية 
اإلى اأخرى مع تقدميـــه نظام اأر�ضفة واإح�ضاءات دقيقة 
حتتوي على بيانات املر�ضى املحولني عرب الربنامج بني 

املن�ضاآت ال�ضحية املختلفة على نطاق اململكة.
واأو�ضـــح الأ�ضتـــاذ �ضليمان اأحمد ال�ضريـــع امل�ضرف على 
برنامـــج اإحالتـــي، اأن الربنامـــج يقوم مبتابعـــة عمليات 
حركة قبول ونقل احلـــالت املر�ضية املدخلة يف برنامج 
اإحالتي عرب موظف الربنامج يف مراكز التن�ضيق الطبي 
واملتابعة باإدارة الربنامـــج ومديريات ال�ضوؤون ال�ضحية 
باملناطـــق واملحافظـــات، مبينًا اأن الربنامـــج متكن اآليًا 
من حتقيق امل�ضتهدف منه حيث �ضاهم يف قبول 95218 
حالـــة فوريـــًا باملرافـــق ال�ضحيـــة، وبن�ضبة و�ضلـــت اإلى 
86.6% مـــن اإجمـــايل احلالت املحولـــة بالنظام وعدد 
الإداري،  والإجـــراء  الت�ضعيـــد  )2358( حالـــة حتـــت 
وبن�ضبـــة 2.1% من اإجمايل احلـــالت املحولة بالنظام، 
اإ�ضافـــة اإلـــى )11537( حالة ل حتتاج اإلـــى نقل ومتثل 
10.5% مـــن اإجمايل احلـــالت املحولة بالنظام بح�ضب 
قـــرار اللجنة الطبية ال�ضت�ضارية بـــاأن اخلدمة املطلوبة 
للحالة متوفرة يف امل�ضت�ضفى املحيل، اإ�ضافة اإلى )779( 
حالـــة علـــى قائمة النتظـــار بن�ضبة 0.7% مـــن اإجمايل 

احلالت املحولة بالنظام.

ب��ن  يو�س��ف  املعي��د  الطبي��ب  �س��ارك 
حالي��ًا  املبتع��ث  الغام��دي  عبدالوه��اب 
ملرحل��ة  الأمريكي��ة  املتح��دة  بالولي��ات 
البحث العلمي يف جامعة ميامي وم�ست�سفى 
با�سكوم باملر لطب العيون بولية فلوريدا 
باملوؤمت��ر  العلم��ي،  ببحث��ه  الأمريكي��ة، 
ال��دويل لأبح��اث وط��ب العي��ون املق��ام يف 
ولي��ة فلوري��دا مبدين��ة اأولن��دو، والذي 
يعترب من اأهم املوؤمترات الدولية املخت�سة 

يف طب واأبحاث اأمرا�ض العيون عامليًا.
ن�س��ر  ب�س��دد  اأن��ه  اإل��ى  الغام��دي  واأ�س��ار 
ورق��ة بحثية له يف جمل��ة علمية تخت�ض 
باأمرا���ض القرني��ة، مثمن��ًا الدع��م ال��ذي 

وجده من جامعة الباحة.
ي�سار اإلى اأن معهد با�سكوم باملر للعيون يعد 
واح��دًا من اأب��رز املعاهد الطبي��ة العلمية 
والبحثي��ة يف ط��ب وجراح��ة العيون على 
م�ست��وى الع��امل، حيث مت ت�سنيف��ه للمرة 
مرك��ز  كاأف�س��ل  الت��وايل  عل��ى  ال�سابع��ة 

متخ�س���ض يف ط��ب العي��ون عل��ى م�ست��وى 
الوليات املتحدة الأمريكية.

كم��ا �سن��ف املعه��د كاأف�سل مرك��ز لتدريب 
اأطب��اء العي��ون؛ مل��ا يتمي��ز ب��ه املعه��د من 
وج��ود نخب��ة م��ن اأف�س��ل اأطب��اء العي��ون 

واأف�سل الباحثني.

 بحث سعودي يشارك في مؤتمر لطب العيون بأمريكا
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حظيت �ضـــورة مل�ضيف من 
من�سوبي اخلط���وط اجلوية 
يطع���م  وه���و  ال�سعودي���ة 
طفلـــة معوقة خـــال رحلة 
وا�سع���ة  مبتابع���ة  داخلي���ة 
التوا�سل  م���ن رواد مواق���ع 

االجتماعي،
ون�سرت ال�سورة على موقع 
عل���ى  ال�سعودي���ة  ه�ست���اق 
تفاعاًل  ولقي���ت  )توي���ر(، 

مضيف يطعم طفلة معوقة

اإيجابي���ًا؛ ملا فيها من مل�سة 
اإن�سانية للم�سيف. 

التعليق���ات  تناول���ت  وق���د 
اأهمية اأن يحظى املعوقون، 
االأطف���ال  وخ�سو�س���ًا 
منه���م، باهتم���ام كبري يف 
الرعاية  اإلى  ظل حاجتهم 
جم���االت  يف  والعناي���ة 
العالج والتعليم والتاأهيل.

تقوم �سفحة “حقوق املعوق للتوظيف” على )توير( بدور مهم الإتاحة فر�ص عمل للمعوقني، وتعريفهم باملوؤ�س�سات 
الت���ي تبحث ع���ن موظفني يف خمتلف مناط���ق اململكة؛ لذلك ت�سهد ال�سفح���ة اإقبااًل كبريًا م���ن رواد )توير( من 
املعوقني وغريهم. هذا وتهتم ال�سفحة بالكثري من االأخبار ذات العالقة باالإعاقة واملعوقني، حيث تنقل الكثري من 
الفعالي���ات اخلا�سة باملعوق���ني، وكان اآخرها عر�ص مقطع فيديو لفعاليات اأكرب �سع���ار للمعوقني من فكرة واإعداد 

االأ�ستاذ فواز الدخيل وتنفيذ االأ�ستاذ حممد الغامدي وفريق من املتطوعني.

لغة اإلشارة 

بالوسائل 

الحديثة 

صفحة حقوق المعوق للتوظيف

 انطلقت فكرة لغة االإ�سارة بالو�سائل احلديثة 
وو�سائ���ل  الذكي���ة  االأجه���زة  تقني���ات  وع���رب 
االت�س���ال كلغ���ة تعلي���م وتوا�س���ل يف املدار�ص 
والبي���ت وكاف���ة مناح���ي املجتم���ع، ع���رب دورة 
»اللبي���ب باالإ�س���ارة«، وهي دورة تعن���ى بتعليم 
لغة االإ�سارة لالأ�سخا�ص الناطقني الطبيعيني، 
ليتمكن���وا م���ن التوا�س���ل م���ع هذه الفئ���ة التي 
تعاين من م�سكلة التوا�سل االجتماعي مع كافة 
اأفراد املجتم���ع. الفكرة تقوم على اإخراج هذه 
الفئة من حالة االنعزال التي جعلتهم ي�سك�لون 
جمتمع���ا خا�سا بهم بعيدا ع���ن فئة ال�سامعني 
لعدم وج���ود و�سيل���ة االت�س���ال امل�سركة فيما 
ب���ني الفئت���ني، والدخ���ول اإل���ى ع���امل ال�سم، 
و�س���د الفج���وة الكب���رية القائم���ة ب���ني االأ�سم 
وجميع اأف���راد املجتمع، والتخفي���ف من االآثار 
ال�سلبي���ة والعميق���ة الت���ي يعاين منه���ا االأ�سم 
ب�سفت���ه �سخ�سا ال نرغ���ب فيه الأننا ال نفهمه، 
وع���ادة تكوين نظرة ال�سم ملجتمعهم، وتذكري 
ال�سامعني باأهمية ذل���ك، ولفت انتباه املجتمع 
اإلى هذه الفئة املن�سية وك�سب احرام املجتمع 
جتاه حت�سني نوعية اخلدم���ات التفاعلية التي 

نقدمها مع �سريكنا. 

ت���داول رواد )توي���ر( موؤخ���رًا، �سورة موؤث���رة الأطفال 
معوق���ني ي�ستع���دون للتناف����ص فيم���ا بينه���م يف �سب���اق 
للج���ري، وكان���ت غالبية التعليقات عل���ى ال�سورة تدور 
ح���ول احلمد وال�سك���ر هلل تعال���ى على نعم���ة ال�سحة، 

والتاأكيد اأن كل ابتالء لالإن�سان هو خري اإن �ساء اهلل.
كما دارت معظم التعليقات حول الروح النف�سية العالية 
لالأطفال وحالة املرح الت���ي ي�سعرون بها رغم االإعاقة، 
وه���و ن���وع م���ن الر�س���ا والقناع���ة رمب���ا ال جن���ده عند 

الكثريين من اأ�سحاب ال�سحة والعافية.

ابتسم من فضلك
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Nano Techno l النان���و تكنولوجي���ا   ت�سع���ى 
اأن�سجة  اإل���ى اإدخال مواد ع�سوّي���ة )على غرار   ogy
اجل�س���م واأع�ساب���ه( يف عوامل الكومبيوت���ر. ويف قفزة 
بات���ت و�سيكة، قد ت�سبح االأن�سج���ة الع�سوّية جزءًا من 
ُمكّون���ات الرقاقات االإلكرونّية، ب���ل رمبا حتى االألياف 
ال�سوئي���ة يف ال�سبكات اأي�س���ًا. وا�ستطرادًا، رمبا تعطي 

داخل الكومبيوترو»نانوتكنولوجيا« البيولوجيا 

االأطف���ال املعوق���ون يحظ���ون مبتابع���ة دقيق���ة 
م���ن قب���ل رواد مواق���ع التوا�س���ل االجتماعي، 
وخ�سو�س���ًا ال�سور املوؤث���رة منها، والتي تن�سر 

على )توير( و)في�سبوك(.
وم���ن خ���الل جول���ة يف مواق���ع ع���دة عربي���ة 
واأجنبي���ة كانت هذه ال�سورة التي تعك�ص مدى 
اإ�سرار املعوق على حت���دي االإعاقة، كما ت�سري 
اإل���ى االإرادة القوية للتقليل م���ن االآثار ال�سلبية 
لالإعاق���ة يف حيات���ه؛ الأن���ه يف احلقيق���ة مينح 

االأمل لالأ�سحاء قبل املعوقني. 

 صور التحدي واإلرادة

�سارت كتابة ر�سائ��ل ن�سية خالل قيادة ال�سيارات 
اأح��د اأب��رز الأ�سب��اب املوؤدي��ة اإلى وق��وع احلوادث 
املروري��ة. وتب��ن التقدي��رات العاملي��ة اأن هن��اك 
100 األف حادث �سنويًا ب�سبب كتابة ر�سائل ن�سية 
اأثن��اء القي��ادة؛ اإذ عندم��ا يقوم ال�سخ���ص بكتابة 
ن�سب��ة  تنخف���ص  القي��ادة  خ��الل  ن�سي��ة  ر�سائ��ل 

الرتكيز وردود الفعل.
وهناك دول ع��دة و�سعت عقوبات للحد من كتابة 
القي��ادة، منه��ا فر���ص  الن�سي��ة خ��الل  الر�سائ��ل 
خمالف��ات على مرتك��ب هذا الفعل. كم��ا اأن هناك 
و�سائ��ل اأخرى ت�ساع��د يف احلد من ذل��ك الت�سرف 
كان  اإذا  اأو  التلقائي��ة  ال��ردود  تكنولوجي��ا  مث��ل 
الهاتف يتحرك ب�سرعة فائقة فاإنه يغلق تلقائيًا.
وي��رى اخل��راء اأن اأف�س��ل طريق��ة للتخل���ص م��ن 
ع��ادة قراءة الر�سائ��ل الهاتفي��ة اأو كتابتها اأثناء 
القي��ادة تك��ون بو�س��ع الهات��ف بعيدًا ع��ن متناول 
الي��د؛ موؤكدي��ن اأن »باإمكان الت�س��الت والر�سائل 

النتظار«!

خطر كتابة الرسائل أثناء القيادة!

تلك املُكّونات مزيدًا من التفاعلّية بني الب�سر واالأجهزة 
الذكّي���ة الت���ي ي�سب���ح ج���زء منه���ا »ُم�ساِبه���ًا« جل�س���م 

االإن�سان.
ويعت���رب »جمل�ص البحوث القومي الكندي« )»اأن اآر �سي« 
NRC(، اإح���دى املنظم���ات القليل���ة التي تبحث يف 
�سوؤون تكنولوجّية معّقدة. وميلك املجل�ص بحوثًا عديدة 
ع���ن تكنولوجي���ا النان���و. وقب���ل ب�س���ع �سن���وات، اأ�سدر 
تقريرًا عن مو�سوع حت�سري اأجهزة دقيقة جدًا ت�ستطيع 
»االإح�سا�ص والتجاوب« Sense & Respond مع 

املعلومات التي جتمعها عن حميطها.
م���ع  تتج���اوب  اأجه���زة  تتواف���ر  العادي���ة،  ويف حياتن���ا 
حميطها، كم�سابيح االإنارة الت���ي تتجاوب مع ال�سوت 
اأو االأ�س���واء املحيطة بها، وهناك اأجهزة ت�سجيل رقمّية 
تنطل���ق اإل���ى العمل عندم���ا »حت�ّص« مب�ست���وى معني من 
ال�س���وت. اإذن، االأرج���ح اأن م���ا حت���دث عن���ه »جمل�ص 

البح���وث القوم���ي الكن���دي« يّت�س���ل باأجه���زة ذكّية و” 
فائق���ة ال�سغ���ر”، وفق تعب���ري التقرير. كذل���ك يتناول 
التقرير عينه م�ساأل���ة ح�ّسا�سة هي اإدخال مواد ع�سوّية 
يف �سناعة الرقاق���ات االإلكرونّية »مايكرو�سيب�ص« التي 

ت�سنع تقليدّيًا من ال�سيليكون.
ويعني ذل���ك اأن ظه���ور �سرائح كومبيوت���ر حتتوي مواد 
ع�سوّية، هو اأم���ر يبدو مثريًا الأن الرقاق���ات وال�سرائح 
ه���ي العقول املفّك���رة للكومبيوت���ر واالأجه���زة الرقمّية. 
وا�ستط���رادًا، يب���دو »جمل�ص البح���وث القومي الكندي« 
كاأن���ه معني ب�سنع اأجهزة �سغ���رية وُمفّكرة تكون املواد 
الع�سوّي���ة ج���زءًا م���ن تركيبته���ا، بالتم���ازج م���ع املواد 
اجلام���دة الالع�سوّية. ويف اأحد مقاطع التقرير، هناك 
حديث ع���ن األياف �سوئّية فيها مكّون���ات ع�سوّية توؤدي 
عمله���ا على طريق���ة االأع�ساب يف اجل�س���م الب�سري اأو 

اأكرث، فتنقل املعلومات ب�سرعة تقارب �سرعة ال�سوء.
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إن اهلل مع الصابرين

ُقوَن(  َي��اُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن َقْبِلُك��ْم َلَعلَُّكْم َتتَّ َه��ا الَِّذيَن اآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم ال�صِّ ق��ال تعال��ى: )َيا اأَيُّ

الآي��ة 183 م��ن �ص��ورة البق��رة. والتقوى هي اأن جتع��ل بينك وبني ع��ذاب اهلل تعالى وقاي��ًة بفعل ما 

اأم��ر، واجتن��اب ما نه��ى؛ فقد اأمر جميع خلقه ب��اأن يتقوه �صبحانه وتعال��ى؛ لأن التقوى هي خري الزاد 

ْقَوى( الآية 197 من �صورة البقرة. والتقوى كلمة  اِد التَّ نَّ َخرْيَ ال��زَّ ُدوا َفاإِ للآخ��رة؛ قال تعالى: )َوَتَزوَّ

جامع��ة لأفع��ال اخلري القولية والفعلية والعتقادات والنيات؛ فهي �صاملة لكل اأعمال العبد ظاهرها 

وباطنها، وعليه اأن يتقي اهلل فيها، واأن يتقي اهلل فيما بينه وبني اهلل؛ باأداء فرائ�صه وترك نواهيه، 

واأن يتق��ي اهلل فيم��ا بينه وبينه؛ فيعبد اهلل كاأنه يراه، فاإن مل يكن يراه فليعلم اأن اهلل يراه؛ فيح�صن 

العمل ويتقي ربه يف جميع اأحواله؛ قال �صلى اهلل عليه و�صلم: )اتِق اهلل حيثما كنت(؛ فيتقي ربه يف 

اأي مكان، ويتقي ربه على كل حال، ويف ال�صراء وال�صراء.

د الأ�ضتاذ م�ضـــعل بن عبدالعزيز الفالح فر�ص  وقد عدَّ
ال�ضتثمار التي ب�ضـــرنا بها الر�ضول الكرمي -�ضلى اهلل 
عليه و�ضلم- يف قوله: )قد جاءكم �ضهر رم�ضان، �ضهر 
مبـــارك، افرت�ص اهلل عليكم �ضـــيامه، تفتح فيه اأبواب 
اجلنة، وتغلق فيه اأبواب اجلحيم، وُتغل فيه ال�ضياطني، 
فيـــه ليلة مـــن ُحـــرم خريها فقـــد ُحـــرم(، وتقوى اهلل 
-�ضـــبحانه وتعالى- من اأولى ب�ضـــائر وفر�ص ال�ضتثمار 

يف �ضهر اخلري العظيم.
وت��لوًة  حفظ��ًا  الك��رمي  بالق��راآن  العناي��ة 

وتف�صريًا

 لقد نزل القراآن الكرمي يف �ضهر رم�ضان، وكان جربيل 
يدار�ـــص به نبينا -�ضـــلى اهلل عليه و�ضـــلم- يف كل عام 
مـــرة، ودار�ضـــه يف العـــام الـــذي تويف فيـــه مرتني. قال 
ـــِذي اأُْنِزَل ِفيِه اْلُقـــْراآُن ُهًدى  ـــاَن اَلّ تعالى: )�َضـــْهُر َرَم�ضَ
َناٍت ِمَن اْلُهـــَدى َواْلُفْرَقـــاِن(. وختم القراآن  ا�ـــصِ َوَبِيّ ِللَنّ
الكرمي مرة واحدة خالل ال�ضـــهر الف�ضـــيل هو انت�ضار 

فرص
االستثمار في شهر رمضان
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خا�ص اإذا كانـــت هذه اأول جتربة لك؛ فكيف اإذا حتقق 
لـــك ختمتـــان اأو ثـــالث اأو اأكرث من ذلـــك؟ وحني يكون 
ذلك؛ فاإنه ي�ضـــدق عليك اأنك اأحد امل�ضتثمرين يف مثل 
هذا ال�ضهر ب�ضدق. وغدًا -باإذن اهلل تعالى- حني تقف 
بـــني يدي اهلل تعالى يحاج القراآن عنك، ويو�ضـــلك اإلى 

اأعايل اجلنان. 
يا ابن اآدم.. اأنفق ُينفق عليك

اإن مـــد يد العـــون اإلـــى املحتاجـــني، ورعاية ال�ضـــعفاء 
واملعوزيـــن، مـــن اأهـــم فر�ص ال�ضـــتثمار يف رم�ضـــان. 
ولقد كان النبي -�ضـــلى اهلل عليه و�ضلم- اأجود النا�ص، 
وكان اأجود ما يكون يف رم�ضان، وكان -�ضلى اهلل عليه 
و�ضـــلم- اأجود باخلري من الريح املر�ضلة، كما يقول ابن 
عبا�ـــص -ر�ضـــي اهلل عنهمـــا-. وامل�ضـــتثمرون يتحينون 
مثـــل هذه الفر�ص، ويرتقبون قدوم مثل هذه الف�ضـــائل 
ليعمروها بالبذل وال�ضـــخاء؛ فيحظون با�ضـــتجابة اأمر 
اهلل تعالى: )يا ابـــن اآدم اأنفق اأُنفق عليك(. وعليك اأن 
تهيئ نف�ضـــك لولوج بوابة اأحـــب الأعمال اإلى اهلل تعالى 
كما قال النبي �ضـــلى اهلل عليه و�ضـــلم: )اأحب الأعمال 
اإلـــى اهلل تعالى �ضـــرور تدخله على موؤمن، تك�ضـــف عنه 
كربـــة، اأو تق�ضـــي عنـــه دينـــًا اأو تطـــرد عنـــه جوعـــًا(؛ 
فتعّر�ص لنفحات اهلل تعالى يف هذا ال�ضهر؛ فُربَّ �ضيء 
ي�ضري بطيب نف�ص ولج بك اإلى عامل اجلنان. وميكن لك 
مـــن خالل هذا الباب: اأن تفّطر �ضـــائمًا، اأو تهدي اإلى 
قريـــب، اأو تعني جارًا، اأو تطعم م�ضـــكينًا، وكل ذلك من 
الفر�ص التي ينبغي األ تفوت اأمثالك من احلري�ضني. 

قيام رم�صان

قال �ضـــلى اهلل عليه و�ضـــلم: )َمن قام رم�ضـــان اإميانًا 
واحت�ضـــابًا ُغفر له ما تقّدم من ذنبه(، وهذه الفر�ضـــة 
يف متنـــاول كل حري�ـــص؛ فمـــن حر�ـــص علـــى �ضـــالة 
الرتاويـــح مـــع الإمام كتـــب اهلل تعالى له هذا الف�ضـــل؛ 
قال �ضـــلى اهلل عليه و�ضـــلم: )َمن قام مـــع الإمام حتى 
ين�ضـــرف كتب له قيام ليلة(. وجمموع هذه الليايل هو 
حتقيق للف�ضل الذي اأ�ضـــار اإليه النبي -�ضلى اهلل عليه 

و�ضلم- يف هذا احلديث. 
َمن و�صل رحمه و�صله اهلل

قال �ضـــلى اهلل عليه و�ضلم: )َمن �ضـــره اأن يب�ضط له يف 
رزقه اأو ين�ضـــاأ له يف اأثره؛ فلي�ضـــل رحمه(. اإن رم�ضان 
فر�ضـــة حقيقيـــة لتحقيـــق معـــامل التوا�ضـــل املفقود يف 

حيـــاة الواحد منا. األ ترى اأخي ال�ضـــائم اأننا يف اأم�ص 
احلاجة اإلى التعّر�ص لنفحات اهلل تعالى يف هذا ال�ضهر 
الكرمي يف مثل قول النبي �ضـــلى اهلل عليه و�ضـــلم: )َمن 
و�ضـــل رحمه و�ضـــله اهلل(. اإن اخلطوات التي تخطوها 
اإلـــى اأهلك واأرحامك واأ�ضـــدقائك يف هذا ال�ضـــهر هي 
خطـــوات حقيـــق اأن ُيحتفـــى بهـــا؛ لأنها توؤدي ر�ضـــالة، 
وتعّمق معاين الرحمة، وتكتب حياة الفرح والر�ضـــاد يف 

حياة اأ�ضحابها، فال حرمك اهلل تعالى التوفيق. 
اأثقل يف امليزان

تو�ضـــيع دائرة الأخالق يف التعامل مـــع الآخرين خالل 

هـــذا ال�ضـــهر الكرمي مـــن الفر�ـــص املهمـــة؛ لأن دائرة 
الأخـــالق من اأو�ضـــع الدوائر التـــي يلج منها ال�ضـــائم 
اإلـــى ر�ضـــوان اهلل تعالى، كما قـــال النبي -�ضـــلى اهلل 
عليـــه و�ضـــلم-: )مـــا من �ضـــيء اأثقـــل يف امليـــزان من 
ح�ضـــن اخللق(. اإن �ضـــاحب الأخالق الفا�ضـــلة يزيده 
رم�ضـــان عطفًا على الآخرين، واحرتامًا لهم، وتقديرًا 
لظروفهم، بل يجعله يهتبل الفر�ص لإ�ضعاد الآخرين، ل 
كما يفعله العامة من النا�ص حني ت�ضـــيق اأخالقهم من 
اآثار ال�ضـــوم. اإن م�ضـــاريع الأخالق التـــي ميكن اأن تدر 
على الإن�ضـــان يف رم�ضان اأكرث من اأن حت�ضر؛ فالكلمة 
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اجلميلة، والبت�ضامة ال�ضادقة، وم�ضاعدة الآخرين يف 
حتقيق معـــاين حياتهم الكرمية وجه من اأوجه تو�ضـــيع 

رقعة الأخالق يف الأزمنة الفا�ضلة.
النفع املتعدي

اإن تبّني بع�ص الأعمال الدعوية والجتماعية يف القرى 
والأحيـــاء، كتعليم كتـــاب اهلل تعالى لل�ضـــغار اأو للكبار 
اأو للجاليـــات، واإعـــداد م�ضـــابقات تربويـــة واجتماعية 
لالأ�ضر اأو لل�ضـــباب، واإقامة رحالت العمرة، ونحو ذلك 
مـــن الأعمال الدعوية والجتماعية.. كل هذا من النفع 
املتعـــدي، واأهـــل العلم -رحمهـــم اهلل تعالـــى- اأجمعوا 
على اأن نفع العمل املتعدي اأولى واأف�ضـــل من نفع العمل 

القا�ضر. 
علقة تربوية

ومـــن فر�ـــص ال�ضـــتثمار يف رم�ضـــان العناية بالأ�ضـــرة 
تعليمًا وتربيًة من خالل اأيام هذا ال�ضـــهر الكرمي؛ فاإنه 
فر�ضـــة لكثري من املهتمـــني لرعاية اأ�ضـــرهم، والعناية 
ب�ضـــوؤونهم، وطريـــق لإر�ضـــاء عالقة تربويـــة مبثل هذه 

اللقاءات التي ت�ضتمر على مدار الأعوام. 
فر�ص قد ل تعود

رم�ضـــان فر�ضـــة حقيقيـــة لال�ضـــتثمار، واللبيب يدرك 
ب�ضـــدق اأن الفر�ص تلوح، وقد ل تعـــود. وكم من متمٍن 
فاتـــه بالأمـــاين حظه من الغنائـــم ما فـــات، وليت َمن 
يدرك اأن رم�ضـــان فر�ضة اأ�ضـــد َمن يتمنى لقاءه مكلوم 
على �ضرير املر�ص، اأو م�ضافر يف اأر�ص الغربة، اأو مكّبل 
بقيد ال�ضـــجون! واهلل امل�ضـــوؤول اأن يعيننا على ا�ضتثماره 

ال�ضتثمار الأمثل، اإنه ويل ذلك والقادر عليه. 
يا اهلل.. ما اأ�صرع عجلة الزمن!

مـــرَّ العام املا�ضـــي كال�ضـــهر، ومرَّ ال�ضـــهر كالأ�ضـــبوع، 
والأ�ضبوع كاليوم، واليوم كال�ضاعة، وال�ضاعة كالدقيقة، 
والدقيقة كالثانية.. وعلى امل�ضـــلم اأن ي�ضتغل ثواين هذا 
ال�ضهر قبل دقائقه؛ فما اأ�ضرعها اأن ترحتل عنه، وعلى 
امل�ضـــلم اأن يودعها من العمل ال�ضـــالح الذي يقربه اإلى 
اهلل -عز وجل-، وليكرث من قراءة القراآن، وذكر اهلل، 
وال�ضتغفار، والت�ضـــبيح، والتهليل، ويق�ضم وقته باملفيد 
ل���ه، وترك بع�ض النقاط التي ت�ض���يع ج���زءًا كبريًا من 
وقتـــه بـــال فائدة، بل قـــد تـــوؤدي اإلى غ�ضـــب اهلل منه، 

والعياذ باهلل.
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من الذاكرة

الرئي�ص الأمريكي الأ�ضبق جيمي كارتر و حرمه يف زيارة ملركز جدة 1420 هـ 2000 م

الرئي�ص الأمريكي الأ�ضبق جيمي كارتر و حرمه يف زيارة ملركز الريا�ص 1420 هـ 2000 م
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احلمد هلل رب العاملني وال�ضـــالة وال�ضالم على اأ�ضـــرف الأنبياء واملر�ضلني نبينا حممد وعلى اآله 
و�ضحبه اأجمعني وبعد: 

َن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن  َناٍت مِّ ا�ِص َوَبيِّ لنَّ نِزَل ِفيِه اْلُقْراآُن ُهًدى لِّ ِذَي اأُ اَن الَّ قال اهلل تعالى : )�َضـــْهُر َرَم�ضَ
 ُ اٍم اأَُخَر ُيِريُد اهللَّ ْن اأَيَّ ٌة مِّ ْو َعَلى �َضـــَفٍر َفِعدَّ ـــا اأَ ْمُه َوَمن َكاَن َمِري�ضً ـــْهَر َفْلَي�ضُ َفَمن �َضـــِهَد ِمنُكُم ال�ضَّ
َ َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َت�ْضُكُروَن(،   وْا اهللَّ ُ َة َوِلُتَكربِّ ِبُكُم اْلُي�ْضـــَر َوَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُع�ْضـــَر َوِلُتْكِمُلوْا اْلِعدَّ
قال الإمام ابن كثري رحمه اهلل: “ميدح تعالى �ضـــهر ال�ضـــيام من بني �ضـــائر ال�ضهور باأن اختاره 
من بينهن لإنزال القراآن العظيم، وكما اخت�ضـــه بذلك، قد ورد احلديث باأنه ال�ضهر الذي كانت 
الكتـــب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء” فرم�ضـــان والقراآن قرينـــان ل يفرتقان، والقراآن الكرمي 
كالم اهلل ويكفيه هذا ف�ضال ومكانة، وهو املعجزة الكربى التي حتدى اهلل بها الف�ضحاء والبلغاء 
اأن ياأتوا مبثله، وهو هدى للنا�ص اأجمعني، قال تعالى: { الر كتاب اأنزلناه اإليك لتخرج النا�ص من 

الظلمات اإلى النور} فمن اأعر�ص عنه وطلب الهدى يف غريه فقد �ضل �ضالًل بعيدًا .
وتـــالوة كتاب اهلل من اأف�ضـــل العبادات التي اأمرنا به ومن اأي�ضـــر الطرق التـــي يتقرب بها العبد 
اإلى ربه، قال تعالى: {اإن الذين يتلون كتاب اهلل واأقاموا ال�ضــــالة 

واأنفقوا مما رزقناهم �ضرا وعالنية يرجون جتارة لن تبور}.
والأحاديث يف ف�ضـــل تالوته كثرية منها، ما روي عنه �ضـــلى 
اهلل عليه و�ضـــلم اأنه قـــال: )وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت 
اهلل يتلـــون كتـــاب اهلل ويتدار�ضـــونه بينهـــم اإل نزلت عليهم 
ال�ضـــكينة، وغ�ضـــيتهم الرحمة، وحفتهم املالئكـــة، وذكرهم 

اهلل فيمن عنده( رواه م�ضلم. 
والقـــراآن ماأدبة اهلل لعباده، ورحمة منه للنا�ص اأجمعني، وقد 
�ضح عند الرتمذي من حديث عبد اهلل بن م�ضعود ر�ضي اهلل عنه اأن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم 
قال: )من قراأ حرفًا من كتاب اهلل فله به ح�ضنة، واحل�ضنة بع�ضر اأمثالها، ل اأقول: “اأمل” حرف، 
ولكـــن “األـــف” حـــرف، و”لم” حرف، و”ميـــم” حرف(. فهذا احلديث ال�ضـــريف يبني ف�ضـــل 
وعظمة هذا القراآن العظيم ويبني اأي�ضًا اجلزاء الأوفى والأجر العظيم الذي يناله قارئ القراآن 
الكرمي فبمجرد القراءة ياأخذ الإن�ضان هذا الأجر فما بالنا مبن قراأ واأح�ضن وجود القراآن وعمل 
مبا فيه فاإن اهلل تعالى يعظم له الأجر كما قال تعالى “ من جاء باحل�ضـــنة فله ع�ضـــر اأمثالها”، 
وقد حثَّ النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم على قراءة القراآن ورغب فيها، فقال: ) تعلموا القراآن فاإنه 
ياأتي يوم القيامة �ضـــافعًا لأ�ضـــحابه، وعليكم بالزهراوين البقرة واآل عمران، فاإنهما تاأتيان يوم 
ان عن اأ�ضحابهما، وعليكم  القيامة كاأنهما غمامتان اأو كاأنهما غيايتان اأو فرقان من طري، حتاجَّ

ب�ضورة البقرة، فاإن اأخذها بركة، وتركها ح�ضرة، ول ي�ضتطيعها البطلة ( رواه م�ضلم .

يدًا بيد   

القرآن ورمضان

رمضان والقرآن قرينان ال 
يفترقان، والقرآن الكريم 

كالم الله ويكفيه هذا 
فضال ومكانة

بقلم : 
عبدالرحمن بن عبداهلل الهذلول
نائــــب رئي�ــــص اجلمعيــــة اخلرييــــة لتحفيظ 

القراآن الكرمي يف منطقة الريا�ص
ع�ضــــو اجلمعية العمومية جلمعية الأطفال 

املعوقني 
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