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»�سيدي خادم احلرمني..

هذه املوؤ�س�سة اخلريية الرائدة التي �سهدت ميالدها على 

اأيديكم -حفظكم اهلل- وَمن قام معكم من اخلريين تعهدها 

مواطنون اأخيار وموؤ�س�سات خريية من القطاعني العام واخلا�س 

حر�سوا على اأن تكون دومًا رائدة، وموثوقة، ومتميزة يف كل 

اأعمالها، ولت�سبح مركزًا علميًا وتعليميًا مميزًا، ي�سهم بجانب 

جهود الدولة يف توفري اأف�سل م�ستوى من برامج الرعاية 

املتخ�س�سة. 

ولأننا نعي�س وطنًا قدره الريادة؛ فقد ا�ست�سعر املواطن بوعيه، 

وانتمائه، وخرييته، م�سوؤوليته يف م�ساندة هذا الغر�س الطيب، 

وواكب ذلك دعم وم�ساندة موؤ�س�سات الدولة واأجهزتها، وعلى 

د الليلة يف  راأ�سها وزارة ال�سوؤون الجتماعية؛ الأمر الذي جت�سَّ

هذا اللقاء اخلريرّ لإطالق م�سروع »خري مكة«؛ مما يوؤكد اأهم 

عنا�سر التميز لهذه الدولة األ وهو التالحم والن�سهار بني 

مواطنيها يف �سبيل اخلري والتكافل«.

 • من كلمة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن 

عبدالعزيز يف حفل تد�سني م�سروع »خري مكة«.
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وافـــق خـــادم احلرمـــني ال�سريفـــني امللـــك �سلمـــان بن 
عبدالعزيـــز اآل �سعـــود، على تنظيم جديـــد ين�س على 
منـــح املواطنني ذوي الإعاقة احلركيـــة واأ�سرهم الذين 
تنطب���ق عليهم ال�شروط، مقاباًل مالي���ًا قدره 150 األف 
ريال بدًل من تاأمني ال�سيارات التي جهزت مبا يتنا�سب 

واحتياجات الأ�سخا�س ذوي الإعاقة.
ووفقـــًا لوكالـــة الأنبـــاء ال�سعوديـــة، رفع وزيـــر ال�سوؤون 
الجتماعيـــة ماجـــد الق�سبـــي “اأجزل ال�سكـــر وعظيم 
المتنان خلـــادم احلرمني ال�سريفـــني مبنا�سبة �سدور 
موافقتـــه الكرميـــة، نحـــو حتويـــل دعم هـــذا الربنامج 
مـــن عيني اإلى نقدي، والذي فيـــه كثري من الت�سهيالت 
�سرعـــة  منهـــا  اخلا�ســـة،  الحتياجـــات  ذوي  علـــى 
ال�ســـرف للم�ستفيديـــن، و�سهولـــة الإجـــراءات، وتلبية 
رغبـــات امل�ستفيدين ب�سراء مـــا ينا�سبهم من ال�سيارات 

والكرا�سي اأو الرافعات”.
وكان برنامج منح �سيارات لذوي الإعاقة، التابع لوزارة 

ال�ســـوؤون الجتماعيـــة ال�سعوديـــة، قد منـــح نحو 6300 
�سيارة منذ اإطالقه يف عام 1433هـ.

ون�ســـت موافقة خـــادم احلرمني ال�سريفـــني “على اأن 
تتولـــى وزارة ال�ســـوؤون الجتماعيـــة التن�سيـــق مع وزارة 
املالي���ة ملراجعة ا�شرتاط���ات املن���ح و�شوابطها، كذلك 
قيـــام وزارة ال�سوؤون الجتماعيـــة بالتن�سيق مع اجلهات 
ذات العالق���ة بو�ش���ع خط���ة حل���ل امل�شكلة عل���ى املدى 
الطوي���ل وفق برنام���ج زمني لتهيئة وتوف���ر موا�شالت 
موثوقة خا�سة بـــذوي الحتياجات اخلا�سة مع اإمكانية 
اإتاح���ة الفر�ش���ة للقط���اع اخلا�ص وموؤ�ش�ش���ات املجتمع 

املدين لالإ�شهام يف تنفيذ هذه اخلطة”.
وقـــال عبداهلل املعيقل وكيـــل وزارة ال�سوؤون الجتماعية 
املوافقـــة  “اإن هـــذه  للرعايـــة الجتماعيـــة والأ�ســـرة: 
الكرميـــة جـــاءت ا�ستجابـــة ملـــا رفعتـــه وزارة ال�ســـوؤون 
االجتماعية للمق���ام ال�شامي بطلب التحويل من العيني 
اإلى النقدي دعمـــًا وت�سهياًل لحتياجـــات اأبناء الوزارة 

الذين يعانون من الإعاقة”.
 واأ�ســـاف املعيقـــل اأنـــه “�سيتـــم التفاهـــم بـــني وزارتي 
ال�ســـوؤون الجتماعيـــة واملاليـــة علـــى طريقـــة حتديـــد 
الإجـــراءات املنا�سبـــة لتنفيذ عملية ال�ســـرف النقدي 
الـــذي �سيكون ملن متـــت املوافقة علـــى منحهم �سيارات 
وهـــم بقية امل�سجلـــني يف املرحلة الأولـــى وعددهم نحو 
500 م�ستفيـــد، و�سيتـــم ال�ســـرف لهم جميعـــًا -باإذن 
اهلل- قبل نهايـــة العام احلايل، وبذلك �سيتم ا�ستكمال 
ال�ســـرف النقدي ملن �سجلوا منـــذ بداية الربنامج قبل 

عدة �سنوات حتى نهاية عام 1435”.
 واأو�ســـح اأنه بالن�سبة اإلى امل�سجلـــني يف املرحلة الثانية 

التي بداأت عام 1436هـ.
 وانتهـــت يف �سهر رجـــب املا�سي، والذيـــن بلغ عددهم 
نحو 12 األف م�ستفيد، ف�سيتم ال�سرف لهم وفق ما يتم 
حتديده من �شوابط و�ش���روط واإجراءات لل�شرف بني 

وزارة املالية ووزارة ال�سوؤون الجتماعية.

خادم الحرمين الشريفين:  150 ألف ريال للمعوقين بدل السيارة   
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رعى فعالية )رحلة الحج( ودعا إلى دعم مركز األطفال المعوقين بمكة 

وزير الحج: خادم الحرمين الشريفين يقدم القدوة في رعاية ومساندة المعوقين 

اأكد معايل وزير احلج الدكتور بندر بن حممد احلجار 
اأن خـــادم احلرمـــني ال�سريفـــني امللك �سلمـــان بن عبد 
العزيز يقدم القدوة واملثل يف رعاية املعوقني والهتمام 
بق�سيتهم واحتياجاتهم، م�سريًا اإلى اأن جمعية الأطفال 
املعوقني تعـــد منوذجًا ملوؤ�س�ســـات الرعاية املتخ�س�سة 
الت���ي ت�شتحق كل دعم وم�شاندة م���ن قطاعات املجتمع 
كاف���ة، داعيًا موؤ�ش�شات احل���ج والطوافة لتقدمي الدعم 

املادي لربامج اجلمعية وم�سروعاتها.
واأعـــرب الدكتور احلجار عن �سكـــره وتقديره ل�ساحب 
ال�شم���و امللكي االأمر �شلطان بن �شلمان بن عبد العزيز 
رئي�ـــس جمل�ـــس اإدارة جمعيـــة الأطفـــال املعوقـــني على 
اجلهـــود املبذولـــة للعناية بالأطفـــال املعوقني يف جميع 

مراكز اجلمعية.
املتخ�س�ســـة  باخلدمـــات  اإعجابـــه  معاليـــه  وابـــدى 
واملتميزة التي يقدمها مركز اجلمعية يف مكة املكرمة، 
م�سيدا بالرعاية الفائقـــة واجلهد امللمو�س الذي يبذله 
العاملـــون يف اأق�ســـام املركـــز جـــاء ذلك خـــالل زيارة 
معاليـــه ملقـــر مركـــز اجلمعية مبكـــة املكرمـــة ورعايته 
لفاعليـــة )رحلة احلـــج( التي ينظمها املركـــز يف اإطار 

براجمه التاأهيلية لالأطفال املعوقني.
ومن جانبها اأعربت الدكتور جنالء ر�سا مديرة املركز 
عـــن �سكرهـــا وتقديرهـــا ملعايل وزيـــر احلـــج لتف�سله 
برعاية حفل املركز ال�سنوي. م�سرية اإلى اأن معاليه قام 
بجولـــة يف املعر�س الكامل مل�ساعر احلـــج والذي اأقامه 
الق�سم التعليمـــي باملركز، ويهدف اإلـــى تعليم وتعريف 
االأطف���ال �شعائر ومنا�ش���ك احلج املختلف���ة، وتطبيقها 
عمليًا معهم. كذلـــك ا�ستمع معاليه اإلى �سرح حول دور 

اجلمعيـــة يف الت�سدي لق�سية الإعاقـــة وقاية وعالجا، 
وتعـــرف على اق�ســـام ووحدات املركـــز واخلدمات التي 

يقدمها.
واأكدت الدكتورة جنالء علـــى اأهمية الربامج الرتبوية 
املدرو�سة، والتي تعمل على الهتمام بذوي الحتياجات 

اخلا�ســـة وتعزيز خرباته ومعارفـــه احلياتية، والتاأكيد 
عل���ى العملي���ة الرتبوي���ة والتاأهيلية للطف���ل واعتبارها 
عمليـــة تكاملية تعمـــل على بناء الذات وبنـــاء القدرات 

نحو م�ستقبل مدرو�س لهذه الفئة العزيز على قلوبنا.
جدير بالذكـــر ان مركز اجلمعية مبكـــة املكرمة ينظم 
�سنويـــا فاعلية )رحلة احلج( بهـــدف تعريف من�سوبيه 
مـــن الأطفال املعوقني منا�سك احلـــج حيث يتم تق�سيم 
الطفـــال علـــى حمـــالت للحـــج، وال�ســـرح لهـــم كيفية 
اال�شتعداد للحج باالغت�ش���ال والتطيب، والبدء بالتلبية 
)لبيك اهلل اللهم ما لبيك.. لبيك ل �سريك لك لبيك.. 
ان احلمـــد، والنعمة ،لـــك وامللـــك ..ل �سريك لك( ثم 
التوجه للحافالت نحـــو امل�ساعر، التي تبداأ باحلرم ثم 
عرفة ث���م مزدلفة ثم مني. مع �ش���رح مب�شط لالأطفال 
لـــكل م�سعر مـــن امل�ساعر املقد�ســـة، مـــع التو�سيح بان 
اليوم العا�سر من ذي احلجة هو اول اأيام عيد الأ�سحى 
املبـــارك، ومـــا يتوجب عليـــه من ن�سك للحـــاج من ذبح 
لالأ�سحية، المر الذي ادخل الفرح يف نفو�س الأطفال. 
وفى ختـــام احلفل مت توزيع احللويـــات والعيديات على 
الطفـــال، وتعريفهم بالعادات القدميـــة لأهل مكة من 

ا�ستقبال احلجيج والإن�ساد عند قدومهم.
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 اأبرمـــت الهيئـــة العامـــة لل�سياحـــة والـــرتاث الوطنـــي 
وجمعيـــة الأطفـــال املعوقـــني اتفاقيـــة تفاهـــم لتنفيـــذ 
املب���ادرة الوطني���ة »اهلل يعطي���ك خرها«، الت���ي تتهياأ 
لإطـــالق مرحلتهـــا الثانيـــة يف خمتلف اأرجـــاء اململكة، 
وتهـــدف احلملة اإلـــى التقليل من حـــالت الإعاقة عرب 
الو�سائل املمكنة والتـــي تت�سمن حملة للعالقات العامة 
وحملـــة اإعالنية لتوعية وتثقيف املجتمـــع بكل �سرائحه 

حول ال�سياقة الآمنة.
ومت توقيع التفاقية برعاية �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
�شلطان بن �شلمان ب���ن عبدالعزيز رئي�ص الهيئة العامة 
لل�سياحة والرتاث الوطني يف مقر الهيئة، ووقع التفاقية 
عن الهيئة الدكتور وليد احلميدي نائب الرئي�ص لقطاع 
املناطق، كما وقعها من جمعية الأطفال املعوقني عو�س 

بن عبداهلل الغامدي اأمني عام اجلمعية.
واأكد االأمر �شلطان بن �شلمان اأن املبادرة الوطنية »اهلل 
يعطيك خرها« التي اأطلقها خادم احلرمني ال�شريفني 
امللـــك �سلمان بـــن عبدالعزيـــز -حفظـــه اهلل- مبادرة 
وطني���ة مهمة ل���كل مواط���ن ولي����ص فق���ط للموؤ�ش�شات 
حكومية، م�ســـريًا اإلى اأن الهيئة �ستعمـــل اأوًل كموؤ�س�سة 
بالن�سبة لبث هـــذه املبادرة ملوظفيها ومن�سوبيها جميعًا 
ومع اأ�سحـــاب ال�سمو امللكي اأمراء املناطق على م�ستوى 

جمال�س التنمية ال�سياحية يف املناطق.
واأو�ســـح �سمـــوه اأن الهيئة تتبنـــى موؤ�س�ســـات اأخرى يف 
املناط���ق له���ذه املب���ادرة والتي له���ا ارتب���اط بال�شياحة 
و�ش���ركاء الهيئ���ة يف املوؤ�ش�ش���ات احلكومي���ة والقط���اع 
اخلا�س، مبينًا اأن الهيئة �ستعمل على الرتويج للمبادرة 
يف املرافـــق ال�سياحيـــة عـــرب اأكرث مـــن 230 األف غرفة 
فندقية مبـــا يف ذلك مرافق الإيـــواء وال�سقق املفرو�سة 
اإ�سافـــة اإلـــى املهرجانـــات ال�سياحية القادمـــة ومواقع 
التوا�ش���ل االجتماعي وربطها بكل م���ا يتعلق بن�شاطات 
الهيئـــة الكبرية يف مواقع التوا�ســـل الجتماعي ومواقع 
الت�سويـــق. واأكـــد اأهميـــة دور املجتمـــع يف تبنـــي هـــذه 
املبادرة، وقال اإن املواطن هو امل�ستفيد الأول اإذ يحافظ 
علـــى نف�ســـه ويحافـــظ علـــى اأطفالـــه واملواطـــن اأمامه 
م�سوؤولية اأمام اهلل �سبحانه وتعالى جتاه اأطفاله الذين 
ي�شعهم يف ح�شنه دون حزام، وحتى لو بحزام الطفل، 
فـــاإن له مكانـــًا خا�سًا يف ال�سيارة. وتاأتـــي التفاقية من 
منطلق دور الهيئة مبجال امل�شوؤولية االجتماعية وخدمة 
املجتمـــع والتي تعترب من طليعـــة التزاماتها، وهي اأحد 
الأهـــداف التـــي ت�سعـــى لتحقيقهـــا فقد �سعـــت لرعاية 
ر�سمية للحملة من خالل �سراكة ا�سرتاتيجية وفق روؤية 
م�شرتكة لعم���ل ي�شب يف م�شلحة الطرفني واأهدافهما 

الإن�سانية.
وت�شاهم الهيئة يف هذه املبادرة بجهد يف تطبيق احلملة 
التوعوي���ة والتثقيفي���ة »اهلل يعطيك خره���ا«، واإي�شال 
الر�سائـــل واملـــواد واملحتـــوى اخلا�ـــس بها اإلـــى م�سغلي 
مرافق الإيـــواء والربامج ال�سياحيـــة ملنظمي الرحالت 
ال�سياحيـــني  واملر�سديـــن  وال�سياحـــة  ال�سفـــر  ووكالت 
ومكاتـــب حجز وحـــدات الإيـــواء ال�سياحـــي وت�سويقها، 
والفعاليـــات ال�سياحية، واملواقع والوجهـــات ال�سياحية 
ومن خـــالل و�سائل التوا�سل الجتماعـــي، وعلى جميع 
من�شوبيه���ا، اإ�شاف���ة اإلى ا�شتخدام �شع���ار احلملة »اهلل 
يعطي���ك خرها«، �شمن حمالته���ا اخلا�شة بامل�شوؤولية 
الجتماعيـــة واإعالناتهـــا، وتقـــدمي ال�ست�ســـارات فيما 
الكتيبـــات  وامل�ساهمـــة يف طباعـــة  باحلملـــة  يخت�ـــس 
اخلا�ســـة باملبادرة، بالتعاون مع ال�ســـركاء، وامل�ساهمة 

يف ن�سر الإعالنات التي تخ�س املبادرة.
ووفقـــا لالتفاقيـــة تقوم الهيئـــة بالتعاون مـــع �سركائها 
بامل�ساهمـــة يف حتمـــل قيمة التجهيـــزات والأدوات التي 
حتتاج اإليها احلملة بح�سب الإمكانية، وا�ستخدام �سعار 
احلملـــة يف املوؤمترات واملعار�ـــس ال�سنوية التي ترعاها 
الهيئـــة يف جمال ال�سياحـــة والآثار والـــرتاث العمراين 

واملتاحف.

   

ترويج للمبادرة عبر أكثر من 230 ألف غرفة فندقية

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني توقع اتفاقية دعم مبادرة »الله يعطيك خيرها«
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األمير سلطان بن سلمان مشيدًا بمبادرة وزارة العدل:

خدمات األشخاص ذوي اإلعاقة في المرافق العدلية يجسد تفاعاًل مميزًا مع الوصول الشامل
اأ�شاد �شاحب ال�شمو امللك���ي االأمر �شلطان بن �شلمان 
بـــن عبدالعزيز رئي�ـــس جمل�ـــس اإدارة جمعية الأطفال 
املعوقـــني رئي�ـــس جمل�ـــس اأمناء مركـــز امللـــك �سلمان 
للم�ســـروع  العـــدل  وزارة  بتبنـــي  الإعاقـــة،  لأبحـــاث 
يف  الإعاقـــة  ذوي  الأ�سخا�ـــس  خلدمـــات  التاأ�سي�ســـي 
املرافـــق العدلية، ومـــا يت�سمنه من ت�سهيـــالت لأبناء 
هذه الفئـــة ولكبار ال�سن، اإ�سافة اإلى تقدمي اخلدمات 

الجتماعية لذوي الظروف اخلا�سة.
  ووجه �سموه ال�سكـــر والتقدير اإلى معايل وزير العدل 
ال�سيخ الدكتـــور وليد بن حممـــد ال�سمعاين على تلك 
املب���ادرة، وو�شفه���ا باأنه���ا »جت�شد تفاع���اًل مميزًا مع 
احتياجـــات فئـــة مهمة مـــن املجتمع، وتعك�ـــس حر�س 
مقام ال���وزارة على تطوير خدم���ات املرافق العدلية«. 
وقـــال �سمـــوه يف ر�سالـــة بعـــث بهـــا اإلـــى معـــايل وزير 
الع���دل: »ي�شع���دين، باالأ�شالة ع���ن نف�ش���ي، وباالإنابة 
عن جمل�ـــس اإدارة جمعية الأطفـــال املعوقني، وجمل�س 
اأمناء مركـــز امللك �سلمان لأبحـــاث الإعاقة واملهتمني 
بق�سيـــة الإعاقة، اأن اأعـــرب ملعاليكـــم وللقائمني على 
هذا امل�سروع عن وافر ال�سكـــر والتقدير لتلك املبادرة 
التـــي تعزز نظـــام الو�ســـول ال�سامل الـــذي اأقره مقام 

اخلا�ســـة يف مقـــر الـــوزارة وخمتلـــف املرافـــق العدلية 
من حماكـــم وكتابات عدل ودوائر عدليـــة، وذلك بغية 
متكينه���م م���ن اإجن���از معامالته���م بطريق���ة مريح���ة 

ومنا�سبة. 
  وتويل وزارة العدل رعاية هذه الفئة والعناية بها اأهميًة 
كبرية حيث �سدرت التوجيهات لتنفيذ م�سروع لتاأ�سي�س 
خدمات لذوي الحتياجات اخلا�سة يف خمتلف الدوائر 
العدليـــة ولاللتـــزام بالت�سريعـــات والقوانـــني الدوليـــة 
لتح�ســـني و�سول اخلدمـــات لالأ�سخا�ـــس ذوي العاقة 
املراجعـــني للمحاكـــم ولتوفري البيئـــة العدلية التي تفي 
مبتطلباته���م وحاجاتهم.  ويهدف امل�ش���روع التاأ�شي�شي 
خلدمات ذوي الحتياجات اخلا�سة يف املرافق العدلية 
اإلـــى العناية بالأفـــراد من ذوي الحتياجـــات اخلا�سة 
مـــن معوقـــني وكبـــار �سن ومر�ســـى وتقـــدمي اخلدمات 
االجتماعية داخ���ل النطاق العديل لذوي االإعاقة وكبار 
ال�ســـن، بالإ�سافة اإلـــى �سعيه اإلى اأن تكـــون املحاكم يف 
خمتلـــف مناطق اململكـــة بيئة �سديقة لـــذوي الظروف 
اخلا�ســـة الذيـــن يحتاجـــون اإلـــى تعامـــالت وخدمات 
خا�سة تلبيًة حلاجاتهـــم وت�سهياًل لإجراءات تقا�سيهم 

وممار�سة حقوقهم.

جمل�ـــس الوزراء موؤخرًا لتوفري منظومة من الت�سهيالت 
لالأ�سخا�ـــس ذوي الإعاقـــة مبـــا ميكنهـــم مـــن خدمـــة 

اأنف�سهم وبلدهم با�ستقاللية«. 
 وكانـــت وزارة العـــدل قـــد عملت على اتخـــاذ التدابري 
الالزمـــة وتوفـــري البيئـــة املالئمـــة لـــذوي الحتياجات 

برعاية الجمعية..  دليل العمل الخيري يسلط الضوء على رائد العمل الخيري
اأ�سدر نادي امل�سوؤولية الجتماعية بجامعة امللك �سعود، 
برعاية جمعية الأطفـــال املعوقني، دليل العمل اخلريي 
يف ن�سختـــه ال�ساد�ســـة، والذي طبع منـــه اأكرث من 100 

األف ن�سخة.
يه���دف الدلي���ل اإل���ى ت�شليط ال�ش���وء عل���ى احتياجات 
اجلمعيـــات اخلرييـــة يف ال�سعوديـــة وم�ساريعهـــا التـــي 
حتتـــاج اإلـــى دعـــم والربامج التـــي تنفذها علـــى اأر�س 
الواقع، كما �شلط الدليل ال�شوء على اجلهود ال�شعودية 

يف امل�ساعدات اخلارجية الدائمة.
ومـــن اأهم املو�سوعات التي طرحها الدليل هو وم�سات 
من �سخ�سيـــة امللك �سلمان اخلريية كونـــه رائد العمل 
اخلريي والداعم الأول للجمعيات اخلريية، كما حتدث 

الدليـــل عن الأوقاف اخلرييـــة، وخ�سو�سًا اأوقاف مكة 
التابعة جلمعية الأطفال املعوقني.

و�سم الدليـــل مو�سوعات عدة تخ�ـــس التربع اخلريي 
والط���رق اجلديدة يف دعم اجلمعيات، وهو برعاية من 
جمعيـــة الأطفال املعوقني وبدعم مـــن البنك ال�سعودي 
الفرن�ش���ي وحتت مظل���ة برنامج »داعم« ال���ذي اأطلقته 
جامعة امللك �سعـــود بال�سراكة ال�سرتاتيجية مع �سركة 
»هزون« و�شفر امل�شوؤولي���ة االجتماعية املهند�ص �شرف 

احلريري الذي تكفل بدعم الربنامج.
اجلديـــر بالذكـــر اأن هذا الدليـــل �ساهـــم يف ال�سنوات 
الأخـــرية يف رفـــد مـــوارد اجلمعيـــات اخلرييـــة وزيادة 

مداخيلها.
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ب الكرسي” رعى توقيع اتفاقيات رعاية “جّرِ

سلطان بن سلمان: خدمة المواطن معيار نجاح كل مسؤول

ت�سابقت ثالث �ســـركات وموؤ�س�سات مالية عمالقة على 
م�سانـــدة برنامج “جرب الكر�سي” الذي تتبناه جمعية 
الأطفال املعوقـــني، كربنامج توعوي يلقـــي ال�سوء على 
معاناة الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف احلياة العامة، وعلى 
اأهمية توفـــري ت�سهيالت مكانية لهم متكنهم من خدمة 

اأنف�سهم وجمتمعهم.
ويف ح�ش���ور �شاحب ال�شم���و امللكي االأم���ر �شلطان بن 
�سلمان بـــن عبدالعزيز رئي�س جمل�ـــس اإدارة اجلمعية، 
مت توقيع ثـــالث اتفاقيات رعاية للربنامـــج مع كلٍّ من: 
�شرك���ة ال�شالم للطائ���رات، وجمموعة �شامب���ا املالية، 

و�سركة فاروق وماأمون متر.
 وت�سمنت التفاقيات تقـــدمي دعم مايل من ال�سركات 
الث���الث لالأن�شط���ة والفعالي���ات التي ت�شاح���ب تنفيذ 
الربنامـــج يف كل مناطـــق اململكـــة العربيـــة ال�سعودية؛ 
تعزيـــزًا ملـــا حققـــه من جنـــاح منـــذ طرحه قبـــل عدة 

�سنوات.
 ووجه االأمر �شلطان بن �شلمان حتية �شكر وتقدير اإلى 
ممثلـــي اجلهات الثالث؛ لتفاعلهـــا املميز مع الربنامج 
وم�ساندتها جلهود اجلمعية، وو�سف “جرب الكر�سي” 
باأنه اأحد اأجنـــح برامج التوعية والتثقيـــف التي تبنتها 
جمعيـــة الأطفال املعوقـــني يف اإطار جهودهـــا ل�سياغة 
راأي عـــام واٍع وم�سانـــد لق�سيـــة الإعاقـــة علـــى م�ستوى 

الوطن.

واأو�ســـح اأن “الربنامـــج كان قـــد تـــوج بزيـــارة ل�سيدي 
خـــادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
–حفظه اهلل– وكان حينذاك اأمرًا ملنطقة الريا�ص، 
ب الكر�ســـي وقتهـــا -حفظـــه اهلل– وانطلقنا يف  وجـــرَّ
الهـــدف الأ�سا�ســـي وهو اإ�ســـدار نظام وطنـــي للو�سول 
ال�سامل، وقد تبنى مركز امللك �سلمان لأبحاث الإعاقة 
نظـــام الو�ســـول ال�سامـــل بحيـــث اأ�سبح هنـــاك تفاعل 
كبـــري”، م�سريًا اإلـــى اأنه “ل بـــدَّ اأن نقـــول �سهادة حق 
يف امللـــك عبداهلل -رحمه اهلل- لعنايتـــه بالنظام، ويف 
الأمري نايـــف -رحمه اهلل- الذي اأمـــر بت�سريع م�سروع 
النظـــام وحتويلـــه اإلى جمل�س الـــوزراء املوقـــر. وامللك 
�سلمـــان يف ذلك الوقـــت، كموؤ�س�س ملركـــز امللك �سلمان 
لأبحـــاث الإعاقة، هو الـــذي تف�سل بالرفـــع اإلى املقام 
ال�سامي الكرمي حتى �ســـدر نظام الو�سول ال�سامل ومت 
تعميمـــه لتفعيلـــه عن قريـــب عرب الـــوزارات املخت�سة؛ 
فاأ�سبحـــت الأنظمة الآن حتكـــم كل الرتاخي�س؛ فمثاًل 
هيئـــة ال�سياحـــة اليـــوم ل متنـــح ترخي�ســـًا لأي من�ساأة 
�سياحية ل توجد فيها و�سيلة للو�سول ال�سامل للمعوقني. 

واالآن اإن �شاء اهلل االنطالق مع القطاع اخلا�ص”.
وق���ال االأمر �شلط���ان بن �شلم���ان: “اإن �سيـــدي خادم 
احلرمـــني ال�سريفـــني امللـــك �سلمان بـــن عبدالعزيز –
حفظه اهلل- عندمـــا اأ�س�س مركز امللك �سلمان لأبحاث 
الإعاقـــة قبل اأكـــرث من 25 عامًا، كانـــت اأهدافه خدمة 

املعوقـــني ومنـــع الإعاقة قبـــل اأن ت�سبح اإعاقـــة -باإذن 
اهلل تعالـــى-؛ ولذلك جنح هذا املركـــز وهذه اجلمعية 
الرائـــدة يف الربامج الكثرية التي تـــوؤدي اإلى احلد من 
اأعـــداد الإعاقات، �سواء من خالل التوعية اأو العالج اأو 
الت�سخي�ـــس. ولذلك ن�سعد يف هـــذه البالد بالد اخلري 
والربكـــة باملنجـــزات الأ�سا�سيـــة التي تخـــدم الإن�سان؛ 
لأن اأي بلـــد ل يعمل من اأجل الإن�سان يف كل م�سروعاته 
�سيف�سل. واململكة -واحلمد هلل- منذ تاأ�سي�سها وهي يف 

خدمة الإن�سان”.
واأعـــرب عـــن اعتـــزازه باأنـــه مت تتويج ذلـــك الربنامج 
ب�سدور نظام الو�سول ال�سامل الذي يعد نقلة نوعية يف 
منظومة برامج الرعاية واخلدمـــات املقدمة للمعوقني 
يف ال�سعوديـــة، رافعـــًا اأ�سمـــى اآيات ال�سكـــر اإلى حكومة 
خـــادم احلرمني ال�سريفني على �ســـدور النظام، وعلى 
ما توليه من دعم للجمعية وبراجمها، وعلى بدء تفعيل 

النظام يف كل البلديات واملن�ساآت العامة وال�سياحية. 
وبـــنينّ �سمـــو رئي�ـــس جمل�ـــس الإدارة اأن “برنامج جرب 
الكر�سي ذو اأهمية كبـــرية؛ لأن الإن�سان الذي ل يجرب 
الكر�ســـي اليـــوم ل ميكـــن اأن يعـــي الق�سايـــا وامل�ساكل 
التـــي تنبع من عدم متكـــني املعوقني من الو�سول.. وقد 
كان يل ق�ســـة �سخ�سيـــة مع الكر�ســـي املتحرك عندما 
اأ�سبت يف حـــادث ريا�سي قبل �سنوات، وكنت اأ�ستخدم 
الكر�ســـي املتحرك ملدة �ستـــة اأ�سابيع، وفعاًل تيقنت من 
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مدى املعاناة يف ا�ستخدام هذا الكر�سي عندما ل تكون 
االأماكن مهياأة، وا�شتطعت اأن اأهيئ االأماكن وفكرت يف 
النا����ص الذين ال ي�شتطيعون تهيئة اأماكنهم، وكذلك كل 
الأماكن التي يرتددون عليها؛ ولذلك تفاعلت اجلمعية 
مع هذا الربنامج، وانطل���ق وقدم هذا النموذج وحظي 

بتفاعل اأكرث من مئة جهة حكومية وخا�سة”. 
واأع���رب ع���ن تطلعه اإل���ى م�شاركة القط���اع اخلا�ص يف 
تنفيذ هذا النظام املهـــم، م�سريًا اإلى اأن حق املعوق يف 
ممار�سة حياته دون �سعوبات يعد حقًا �سرعيًا يجب اأن 

تعمل على تلبيته كل الأجهزة املعنية.
 واأكد االأمر �شلطان اأن املواطن هو اأهم اأولويات الدولة، 
وقال: “ن�سعد يف بلد اخلري مبا تقدمه الدولة لالإن�سان؛ 
فهـــو حمور التنمية واأولوية الدولة منـــذ تاأ�سي�سها، وهو 

اأي�سًا مقيا�س لنجاح كل م�سوؤول”. 
 وطالب �سمو رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية، املوؤ�س�سات، 
بتفعيل الدور الإيجابي للم�سوؤولية الجتماعية، م�سددًا 
على اأن “اأي موؤ�س�سة ل تـــوؤدي امل�سوؤولية الجتماعية ل 
ت�ستحق الوجود والنجـــاح؛ لأنها يف الأ�سا�س كانت نتاج 

م�ساندة الدولة واملجتمع”. 
 وكان ق���د مّث���ل �شرك���ة ال�ش���الم للطائ���رات يف توقي���ع 
التفاقيـــة املهند�ـــس يحيـــى الغريبـــي نائـــب الرئي�ـــس 
التنفيـــذي، يف حني مثل جمموعـــة �سامبا املالية عي�سى 
العي�سى رئي�س جمل�ـــس الإدارة، فيما مثل �سركة فاروق 

وماأمون متر، اأمين ماأمون متر رئي�س جمل�س الإدارة.
ومـــن جانبـــه �ســـرح الأ�ستـــاذ عي�ســـى العي�ســـى رئي�س 
جمموعـــة �سامبـــا املاليـــة قائـــاًل اإن جمموعـــة �سامبـــا 
املاليـــة حري�سة علـــى م�ساندة برنامج جـــرب الكر�سي 
يف اجلمعية، وذلك يف اإطار م�ساهمات املجموعة للعمل 

الجتماعي يف اململكة.
وقال الأ�ستاذ �سالح الفي�سل مدير العالقات العامة يف 
�شركة ال�شالم للطائرات: “اإن م�ساهمة �سركة ال�سالم 
للطائ���رات اإيجابية جتاه امل�شوؤولي���ة االجتماعية، حيث 
اإنهـــا لي�ســـت مقت�سرة علـــى التعاون املثمـــر مع جمعية 
الأطفـــال املعوقـــني، ولكنها ت�سمل جمعيـــات اأخرى، اإل 
اأن جمعيـــة الأطفال املعوقني من اأولـــى اجلمعيات التي 
ت�ساهم فيها ال�سركة على مدى ثالث �سنوات، واإن �ساء 
اهلل لدينا تطلعات اأكرث للم�شاركة باملزيد يف امل�شتقبل؛ 
لأنها م�ساهمة وطنية واإن�سانية قبل اأي �سيء”، م�سيفًا 
اأن “ال�سركـــة حري�سة علـــى امل�ساركة يف برنامج جرب 
الكر�ســـي وانت�ســـاره وال�ستفادة من اأهدافـــه، حيث اإن 
ال�شركة باعتبارها واحدة من �شركات القطاع اخلا�ص 
امل�ساركـــة يف حركـــة التنميـــة ال�ساملـــة التـــي ت�سهدها 
اململكة بقيادة خـــادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 
بن عبدالعزيـــز –حفظه اهلل- فاإنـــه ي�سرفها اأن تكون 
واحـــدة مـــن املوؤ�س�ســـات امل�ساهمـــة يف العمـــل اخلريي 
ب�سفـــة عامـــة، ورعايـــة الأطفـــال املعوقـــني علـــى وجه 
اخل�سو�ـــس يف ظل عناية �ساحـــب ال�سمو امللكي الأمري 
�شلطان ب���ن �شلمان بن عبدالعزي���ز بق�شية االإعاقة يف 

اململكـــة”. ومن جهته قـــال الأ�ستاذ اأميـــن ماأمون متر 
رئي�ـــس جمل�ـــس اإدارة �سركة فاروق وماأمـــون متر: “اإن 
اأ�سحـــاب الحتياجـــات اخلا�ســـة يف حاجـــة ما�سة اإلى 
الدع���م وامل�شان���دة من اأج���ل م�شاعدتهم عل���ى تطوير 
اأنف�سهـــم وال�ستفـــادة من قدراتهم مثـــل كل اأبناء هذا 
الوطـــن. ويف احلقيقة كنـــت قد واجهت علـــى امل�ستوى 
ال�سخ�سي حادثًا، وا�ستخدمت الكر�سي املتحرك فرتة 
كانت كفيلة باإدراكي اأن اأ�سحاب الحتياجات اخلا�سة 
اأو املعوقـــني يحتاجون اإلـــى امل�ساعدة لتي�ســـري حياتهم 
اليوميـــة بكل �سهولة للو�سول اإلى اأعمالهم ومنازلهم اأو 

الأ�سواق دون معاناة”.
واأ�ســـار رئي�س جمل�س اإدارة �سركة فـــاروق وماأمون متر 

اإلـــى اأن “برنامج جرب الكر�سي مهم جـــدًا من ناحية 
الوعى باأهمية م�ساندة املعوقني وتهيئة البيئة العمرانية 
واملعمارية لهـــم. وحقيقة كانت مبادرة خادم احلرمني 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز بتجربة الكر�سي 
املتحرك، وكان حينذاك اأمرًا ملنطقة الريا�ص، كقدوة 
ُيحتذى بها يف العناية باأ�سحاب الحتياجات اخلا�سة، 
وقد �ساهمت يف حتفيز وت�سجيع اجلميع لالقتداء بهذه 
املبـــادرة”. ويف اخلتـــام قـــال اأمين متـــر: “اإن ال�سركة 
تعترب مـــن اأولى ال�ســـركات التي حر�ست علـــى العناية 
باأ�سحاب الحتياجات اخلا�سة من خالل توظيف اأكرث 
مـــن 100 �سخ�س، وذلك يف اإطار توجه ال�سركة لتحمل 

م�سوؤولياتها الجتماعية والإن�سانية”.
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ت�سلمـــت اجلمعيـــة مـــن طريان نا�ـــس، الناقـــل الوطني 
ال�سعودي، ال�سيك الثاين بقيمة 300 األف ريال �سعودي 
�سمن حملته “تـــربع لوجه اهلل و�سافر يف حفظ اهلل”، 

ل�سالح الأطفال املعوقني.
وقد ت�سلم الأ�ستاذ عو�س الغامدي اأمني عام اجلمعية، 
ال�سيـــك الثاين لعائدات احلملة مـــن الأ�ستاذ بول برين 

الرئي�ص التنفيذي لطران نا�ص.
واأعـــرب عو�س الغامـــدي عن �سكره وتقديـــره، بالإنابة 
عن جمل�ـــس اإدارة اجلمعية وجميع من�سوبيها، ل�سيوف 
طريان نا�ـــس وملبادرة ال�سركة مب�ساندة جهود اجلمعية 

ور�سالتها اخلريية.
 كمـــا اأبدى الأمـــني العام اإعجابـــه بالنتائـــج امل�ستمرة 
ملبادرة ط���ران نا�ص، وتطلع اإلى ا�شتم���رار التعاون مع 
الناقـــل الوطني يف هـــذه املبادرة ويف مبـــادرات اأخرى 
مـــن اأجل توفري حيـــاة اأف�ســـل لأبناء اجلمعيـــة، وتلبية 

احتياجات هذه الفئة الغالية.
وكان طـــريان نا�ـــس قد اأطلـــق حملة “تـــربع لوجه اهلل 
و�سافـــر يف حفـــظ اهلل” يف �سهـــر �سبتمـــرب 2014 وهي 
مبـــادرة تهدف اإلـــى اإتاحـــة الفر�سة ل�سيـــوف طريان 
نا�س للتربع جلمعية الأطفال املعوقني من خالل اأيقونة 
خم�س�ســـة لذلك عند �سراء تذاكرهـــم اإلكرتونيًا عرب 
موقـــع طريان نا�س، حيث ُتوجـــه جميع عائدات احلملة 

اإلى دعم اجلمعية على م�ستوى اململكة، وقد كان الناقل 
الوطنـــي ال�سعـــودي اأول املتربعـــني يف احلملـــة وذلـــك 
بتقـــدمي تذاكر جمانيـــة بقيمة 200 األف ريـــال، تالها 

   
ضيوف طيران ناس يدعمون األطفال المعوقين بـ300 ألف ريال

ال�سيك الأول بقيمة 100 األف ريال �سلمته اإدارة طريان 
نا�س للجمعية يف فرباير املا�سي.

وقـــال يزيـــد بـــن فهـــد الر�سيـــد مديـــر عـــام الت�سويق 
والت�ســـالت مبجموعة نا�س القاب�ســـة معلقًا: “ن�سكر 
�سيوفنـــا الكـــرام علـــى تفاعلهـــم وكرمهـــم مـــع حملة 
تـــربع لوجه اهلل و�سافر يف حفـــظ اهلل، واملبادرة لدعم 
وم�ساعـــدة الأطفـــال مـــن ذوي الحتياجـــات اخلا�سة، 
خ�سو�ســـًا اأن املجتمع ال�سعودي عا�سق لفعل اخلري بكل 
اأنواعه؛ اإذ عرب �سيوفنـــا عن اإعجابهم بالآلية املبتكرة 
التـــي قامت عليها احلملـــة، والتي مكنتهـــم من التربع 

ب�شكل مب�شط لهذه الفئات التي ت�شتحق كل الدعم”.
واختتم الر�سيد الت�سريـــح قائاًل: “نفخر كوننا �سركة 
الط���ران االأول���ى يف اململكة الت���ي تتبنى ه���ذا املفهوم 
م���ن العمل التطوع���ي االإلكرتوين، حي���ث نوفر لهم من 
خاللها و�سيلة ع�سرية تي�سر لهم توجيه تربعاتهم اإلى 
ه���ذه ال�شريحة الت���ي نطلق عليها بكل فخ���ر ا�شم ذوي 
القـــدرات اخلا�ســـة، و�سن�سعى ل�ستمـــرار هذه احلملة 
التي تك�سف للعامل عن معدن ال�سعب ال�سعودي الأ�سيل 

وميله الفطري للعطاء”.
ويعرف طران نا�ص بريادته يف تطوير وتبني املبادرات 
والربامج التي تخدم املجتمع، مبا يف ذلك دعم برامج 
�سند اخلريية لالأطفال امل�سابني بال�سرطان، وال�سراكة 
مع مركز امللك �سلمان لأبحاث الإعاقة، وغري ذلك من 
اجله���ات اخلرية التي ت�شطلع ب���اأدوار بارزة يف خدمة 

املواطن ال�سعودي ورفعته.    

يف اإطـــار �سعي املوؤ�س�سات الكـــربى للتوا�سل مع 
جمعيـــة الأطفـــال املعوقـــني، بهـــدف م�ساندتها 
يف ر�سالتهـــا الإن�سانية، وقعـــت اجلمعية موؤخرًا 
اتفاقي���ة تع���اون م���ع دار ن�شر» م���دارك « لدعم 
جهود اجلمعيـــة الإعالمية وامل�ساهمة يف تفعيل 

دورها التوعوي بق�سية الإعاقة يف املجتمع.
الأ�ستـــاذ  واأكـــد   
بـــن  خالـــد 
الفهيد  �سليمـــان 
اأمـــني  م�ساعـــد 
اجلمعيـــة  عـــام 
العامة  للعالقات 

وتنمية  والإعـــالم 
املـــوارد اأن ال�سرتاتيجيـــة الإعالميـــة للجمعية 
ذات اأهميـــة كبـــرية يف ر�سالتها التوعوية، حيث 
اإن التوعيـــة مـــن بق�سيـــة الإعاقـــة وخماطرها 
علـــى الأفـــراد واملجتمع اأحد اأبـــرز روافد منهج 
اجلمعية يف الت�سدي لالإعاقـــة. م�سريا اإلى اأن 

اجلمعيـــة ت�ستهـــدف دائما التوا�ســـل مع كربى 
املوؤ�س�ســـات الإعالميـــة للو�ســـول ايل خمتلـــف 

افراد املجتمع.
واأعـــرب الفهيـــد عـــن �سكـــره وتقديـــره ملبادرة 
دار ن�ش���ر » م���دارك« لعقد اتفاقي���ة التعاون مع 
اجلمعيـــة، وحر�سها على دعـــم ر�سالة اجلمعية 
الإن�ساين  ودورهـــا 
منوها  واخلـــريي. 
الأ�ستـــاذ  بـــدور 
خالد العتيق مدير 
ع���ام » مدارك« يف 

ابرام التفاقية.
خالـــد  واأو�ســـح 
الفهيـــد اأن هذه التفاقية مدتهـــا عام، وتهدف 
كبـــرية  موؤ�س�ســـة  مـــع  العالقـــات  تعزيـــز  اإلـــى 
مث���ل »م���دارك« مل�شان���دة اجلمعي���ة وخدماتها 
الإن�سانيـــة، كما تقدم الدار دعمـــًا للجمعية على 
�سكل م�ساحات اإعالنية يف الكتب التي ت�سدرها.

اتفاقية تعاون مع دار » مدارك « للنشر
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�ساركت ال�ســـوق املالية ال�سعودية )تداول( يف فعاليات 
برنام���ج »ج���رب الكر�ش���ي« ال���ذي نظمت���ه اجلمعية، 
املاليـــة  ال�ســـوق  التنفيـــذي ل�سركـــة  بح�ســـور املديـــر 
ال�سعوديـــة الأ�ستـــاذ عادل بن �سالـــح الغامدي، واأمني 
عـــام اجلمعيـــة الأ�ستاذ عو�ـــس بن عبـــداهلل الغامدي 
يف فعالي���ات برنامج »ج���رب الكر�شي« مبق���ر ال�شركة 
بالريا�س وبح�سور مديري الإدارات وعدد من اأطفال 
اجلمعيـــة. تاأتي هـــذه الزيارة �سمـــن م�ساعي وحر�س 
�سركـــة ال�ســـوق املاليـــة ال�سعودية على جت�سيـــد دورها 
احليـــوي يف تنميـــة املجتمـــع ودعـــم م�ســـرية التنميـــة 
الوطنيـــة يف كافة جوانبهـــا والتاأكيد على ما حتظي به 
اجلمعيـــة يف هذا املجال من دعـــم وم�ساندة من كافة 

قطاعات الدولة و�شرائح املجتمع على حد �شواء.
هذا ويعد الربنامج من اأبرز براجمها للتعريف بق�سايا 
الإعاقـــة وحقـــوق املعوقني يف املجتمـــع، ودوره املهم يف 
التوعية بق�شايا االإعاقة وباأن�شطة اجلمعية واخلدمات 
اخلريية التـــي تقدمها يف الكثري مـــن مناطق اململكة، 
وحماولة التعاي�س والتعريف باملتاعب وامل�ساعب التي 

يعانيها املعوق ملمار�سته حياته اليومية.
واأعرب اأمني عام اجلمعية الأ�ستاذ عو�س بن عبد اهلل 
الغامدي عن �سكره وتقديره للم�سوؤولني بال�سوق املالية 
ال�شعودي���ة لتفاعله���م االإيجاب���ي م���ع برنام���ج » جرب 
الكر�سي«، وحر�سهم على التوا�سل مع ق�سية الإعاقة، 
والتعـــرف علـــى احتياجـــات املعوقـــني من خـــالل هذا 
الربنامج الرائـــد. منوها بدور املوؤ�س�سات القت�سادية 
الوطنيـــة يف م�سانـــدة اجلمعيـــة منـــذ ثالثـــني عامـــا، 
المر الـــذي يعك�س حر�سهـــا على حتمـــل م�سوؤولياتها 

الجتماعية، جتاه الق�سايا اخلريية والإن�سانية.

» تداول « تتفاعل مع برنامج »جرب الكرسي«

انتقل مركز رعاية وتاأهيل االأطفال املعوقني مبنطقة 
اجلوف اإلـــى املبنى اجلديد الكائـــن باحلي الإداري 
مبحافظة �سكاكا، وذلك بعد اأن مت ا�ستكمال جتهيزه 
وتاأثيثـــه ليلبي احتياجـــات ع�سرات الأطفـــال الذين 
يعانون من الإعاقة املزدوجة، والذين ي�ستفيدون من 
برامـــج الرعاية العالجيـــة والتعليميـــة التي تقدمها 
جمعيـــة الأطفـــال املعوقـــني. هـــذا، وكانـــت جمعيـــة 
الأطفـــال املعوقني قد قامت على مدى الأ�سهر ال�ستة 
املا�سية بتوفـــري كل التجهيزات التقنيـــة والعالجية 
والتاأهيليـــة يف اأق�سام املركز بعد اإجـــراء الكثري من 
التعديـــالت املعماريـــة والت�سميميـــة التـــي تتنا�سب 
مـــع احتياجات امل�ستفيدين مبـــا يوؤهله ليكون اإ�سافة 

متميزة لربامج الرعاية املتخ�ش�شة يف املنطقة.
واأو�ســـح الأ�ستـــاذ عو�ـــس الغامـــدي الأمـــني العـــام 
للجمعيـــة اأن م�ساحـــة املبنـــى اجلديـــد ت�ســـل اإلـــى 

1600 مـــرت مربع موزعة على طابقـــني، وي�سم عدة 
اأق�ش���ام ووح���دات ت�شم���ل: الق�شم الطب���ي، والق�شم 
التعليمي، اإلى جانـــب مباين الإدارة، وي�ستوعب نحو 
100 طفـــل يوميًا. واأ�سار الغامـــدي اإلى اأن توجيهات 
�شاح���ب ال�شمو امللكي االأم���ر �شلطان بن �شلمان بن 
عبدالعزيـــز رئي�ـــس جمل�ـــس اإدارة اجلمعيـــة، خالل 
الجتماع الأخري للجمعية العمومية، باأن يتم الإ�سراع 
يف جتهيـــز املبنـــى اجلديـــد، وتوفـــري املخ�س�ســـات 
املالية الالزمة لإجناز التعديالت لي�ستقبل الأطفال 
اعتبـــارًا من العـــام الدرا�سي احلايل، كانــــت وراء ما 

حتقق بهذه ال�سورة املميزة يف توقيت مثايل. 
واأعلن الأمني العام للجمعية اأنه من املقرر -مب�سيئة 
اهلل- اإقامـــة منا�سبة خا�سة لالحتفال بالنتقال اإلى 
املبنى اجلديد الذي جاء تلبية حلاجة اأبناء املنطقة، 

والتزامًا من اجلمعية بتقدمي خدماتها يف اأرقى �سورة.

مركز منطقة 
الجوف ينتقل 

إلى مبناه 
الجديد
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نجوم األولمبياد الخاص يبدعون على األراضي األمريكية  في دورة األلعاب العالمية

23 ميدالية حصيلة األبطال

مل تكـــن م�ساركـــة منتخـــب الأوملبياد اخلا�ـــس يف دورة 
الألعـــاب العامليـــة ال�سيفيـــة التـــي ا�ست�سافتهـــا مدينة 
لو�ـــس اأجنلو�س الأمريكيـــة خالل الفرتة مـــن 25 متوز 
)يولي���و( اإل���ى الثاين م���ن اآب )اأغ�شط����ص( املا�شيني، 
�سرفيـــة، كمـــا جرت العـــادة للمنتخبـــات الوطنية التي 
تتواجـــد يف اأي ا�ستحقـــاق عاملي؛ فامل�ساركـــة ال�سعودية 
يف هـــذه الن�سخـــة ك�سفت عن قدرة املواهـــب ال�سعودية 

يف مناف�ســـه نظرائهـــم يف اأي ريا�ســـة بعـــد اأن جنحوا 
يف ك�ســـب الإعجـــاب والتميـــز يف هذا املحفـــل العاملي، 

وح�سدوا 23 ميدالية منوعة. 
و�ساركـــت ال�سعوديـــة بــــ24 لعبـــًا مـــن ذوي الإعاقـــة 
الذهنيـــة ومتالزمة داون، وذلك اإلى جانب �سبعة اآلف 
لعـــب من 177 دولة بينهـــا 15 دولة عربية تناف�ست يف 
25 ريا�ســـة اأوملبية، وتواجدت املنتخبـــات ال�سعودية يف 

�ســـت األعاب هي: كـــرة ال�سلة واألعاب القـــوى والبوت�سي 
وال�شباحة وتن�ص الطاول���ة ورفع االأثقال، حمققة )8(، 
ميداليـــات ذهبيـــة و)10( ميداليـــات ف�سيـــة، و)5( 
ميداليات برونزي���ة، من بينها: ذهبي���ة تن�ص الطاولة، 
وبرونزيـــة كرة ال�سلة، بالإ�سافة اإلى ذهبيتني يف األعاب 
القـــوى، و)3( ذهبيـــات يف ال�سباحـــة، وذهبية يف رفع 
الأثقـــال. واعترب رئي�س جمل�س اإدارة اللجنة الباراملبية 
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ال�سعوديـــة الأ�ستاذ اأحمد املقرين هـــذا الإجناز “ثمار 
الدعم الكبري من قبـــل القيادة الر�سيدة، وعلى راأ�سها 
دائمـــًا �سيدي خادم احلرمني ال�سريفـــني امللك �سلمان 
بن عبدالعزيز -حفظه اهلل- لهذه الفئة، و�شط متابعة 
وحر�ـــس الرئي�س العـــام لرعاية ال�سبـــاب. وحتقيق 23 
ميداليـــة يف هـــذا املحفـــل العاملي هـــو امتـــداد لنتائج 
هوؤالء االأبطال يف املحافل العاملية، خ�شو�شًا اأن اأبطال 
الحتياجـــات اخلا�ســـة باتوا ي�سكلون عالمـــة بارزة يف 
الريا�ش���ة ال�شعودي���ة، فمنتخب كرة الق���دم هم اأبطال 
العـــامل لثالث مرات متتاليـــة يف 2006 باأملانيا، و2010 
يف جنـــوب اأفريقيـــا، و2014 يف الربازيـــل، وامليداليـــة 
الذهبيـــة ال�سعوديـــة الوحيـــدة يف حمفـــل اأوملبي عاملي 
حققها البطل اأ�شام���ة ال�شنقيطي )اإعاقة ب�شرية( يف 
مناف�شات الوثب الطويل �شمن دورة االألعاب الباراملبية 
2008 يف بكـــني، حيـــث مل ي�سبق حتقيق هـــذا الإجناز، 
واأي�ســـا امليدالية الف�سيـــة الأوملبية التـــي حققها هاين 
النخلي )�سلل دماغـــي( �سمن مناف�سات رمي القر�س 
يف دورة الألعـــاب الأوملبيـــة 2012 يف لنـــدن”. وكانـــت 
وزارة ال�ســـوؤون الجتماعيـــة قـــد �ساركـــت يف ا�ستقبال 
االأبط���ال يف مط���ار املل���ك خال���د ال���دويل بالريا����ص، 
حيـــث كان يف مقدمة م�ستقبليهم وكيـــل وزارة ال�سوؤون 
الجتماعيـــة للرعايـــة الجتماعيـــة والأ�ســـرة الدكتور 

عبداهلل املعيقل.
وقدم املعيقل �سكـــره للوفد ال�سعودي على اجلهود التي 
بذلوها والنتائج املبهرة التـــي توجت برفع علم اململكة 
عاليـــا يف الأوملبيـــاد اخلا�ـــس، واأكد املعيقـــل اأن وزارة 
ال�سوؤون الجتماعية تقدم الدعم والهتمام املتوا�سلني 
اللذين حتظى بهما برام���ج واأن�شطة ذوي االحتياجات 
اخلا�شة، وذلك انطالقًا من حر�ص الوزارة الدائم على 
�سرورة تهيئة كل الإمكانات املادية والفنية خلدمة هذه 
الفئة الغالية يف جمتمعنا، والتي حققت -وهلل احلمد- 
الكثري مـــن الإجنازات امل�سرفة علـــى ال�سعيدين املحلي 

واخلارجي، والتي كانت حمل تقدير اجلميع.

   

مقال   

يعت���رب االهتمام مبوؤ�ش�ش���ات العمل اخلري وتطويرها اأح���د املرتكزات االأ�شا�شية للتنمي���ة امل�شتدامة لالأمم 
والبل���دان. والعم���ل اخل���ري يف بالدنا الغالية خطا خط���وة كبرة و�شباقة يف هذا املج���ال من خالل اإطالق 
جائزة ال�سبيعي للتميُّز يف العمل اخلريي التي يتوقع منها -باإذن اهلل تعالى- قيادة العمل اخلريي الإ�سالمي 
والرتقـــاء بـــه يف اجلانب املوؤ�س�ســـي بتميز واحرتافية، يف فـــرتة ومرحلة حرجة بعد تعر�ـــس العمل اخلريي 
الإ�سالمـــي اإلى هـــزات عنيفة وموجات ت�سونامية، خ�سو�سًا بعد حادثة 11 اأيلول )�سبتمرب(. وهذه اجلائزة 
املباركـــة التـــي اأن�ساأتها وترعاها موؤ�س�سة ال�سبيعي اخلريية، ومت اإطالقهـــا يف دورتها الثانية برعاية وح�سور 
معـــايل وزير ال�سوؤون الجتماعية د. ماجد الق�سبي. وجائـــزة ال�سبيعي للتميز يف العمل اخلريي هي جائزة 
وطنية املن�ساأ والرعاية، عاملية املعايري واملنهجية والريادة..ت�ساعد املنظمات اخلريية على التمينّز املوؤ�س�سي 
الـــذي ُيعرف باأنه “القدرة على توفي���ق، وتن�شيق عنا�شر املنظمة، وت�شغيلها يف تكامل وترابط لتحقيق اأعلى 
معـــدلت الفاعليـــة، والو�سول بذلك اإلى م�ستـــوى املخرجات الذي يحقق رغبات ومنافـــع وتوقعات اأ�سحاب 

امل�شلحة املرتبطني باملنظمة” )الدكتور علي ال�سلمي، اإدارة التميز(. 
وجائـــزة ال�سبيعي للتميز يف العمـــل اخلريي لها فوائد كبرية وجليلة للعمل اخلـــريي، من اأهمها ما الرتقاء 
بفاعلي���ة وكف���اءة العم���ل املوؤ�ش�شي يف القط���اع اخلري ، وبناء اأنظم���ة املوؤ�ش�شات اخلري���ة لتحقيق اجلودة 
ال�ساملة والو�سول اإلى م�ستويات احرتافية يف اإدارة العمل اخلريي ، وتوفري مرجعية واأ�س�س معيارية لقيا�س 
اأداء املن�ساآت اخلريية ، وت�سجيع ممار�سة قيا�س الأداء يف موؤ�س�سات العمل اخلريي من خالل التقييم الذاتي 
ومقارنتها مب�ستويات اأداء عاملية ، غر�س روح الإبداع والتعلم امل�ستمر يف العمل اخلريي ، تعزيز ثقة املجتمع 

مبن�ساآت العمل اخلريي. 
وب�سفـــة عامـــة تتميز جائزة ال�سبيعي للتميز يف العمل اخلريي مبيزة ل يوجد لها -على حد علمي- مثيل يف 
جوائـــز اجلودة والتميز املوؤ�س�سي العاملية والوطنية يف خمتلف بلدان العامل، وهي ح�سول الفائزين باملراكز 
املتقدمـــة مـــع دروع اجلائزة على مكافاآت مالية جمزية للجمعيات والأفـــراد؛ و�سلت اإلى ن�سف مليون ريـال 
للجمعيات الكبرية و50 األف ريـال لالأفراد؛ مما يحفز اأفراد املجتمع بكل اأطيافه واجلمعيات اخلريية ب�ستى 

اأ�سنافها، للتناف�س ال�سريف واملحفز.

بقلم:

م. عو�س �سامل احلربي
ع�ســـو املجل�س التنفيذي باملجل�س 

ال�سعودي للجودة

نقلة نوعية في العمل الخيري

جائزة السبيعي للتميز في 
العمل الخيري هي جائزة وطنية 
المنشأ والرعاية، عالمية المعايير
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يف اإطار االأن�شطة والربامج التي يقوم 
بها فريق نادي امل�سوؤولية الجتماعية 
التابع لعمادة �شوؤون الطالب بجامعة 
امللك �سعود، �ساهم الفريق بال�سراكة 
مع جمعية الأطفـــال املعوقني والهيئة 
العامـــة لل�سياحـــة والـــرتاث الوطنـــي 
وال�سفارة ال�سعودية يف لندن، بخدمة 
اجلماهري ال�سعودية التي تواجدت يف 
العا�شم���ة الربيطاني���ة لندن حل�شور 
التـــي  ال�سعـــودي  ال�سوبـــر  مبـــاراة 
جمعـــت الن�ســـر والهـــالل.  وتركزت 
يف  التطوع���ي  الفري���ق  عم���ل  مه���ام 
برامـــج الرتجمة وال�ستـــدلل باإيجاد 
خرائ���ط دقيقة ملدينة لن���دن، اإ�شافة 

اإلـــى برنامج احلقـــوق الـــذي ي�ساعد 
اجلماهـــري ال�سعوديـــة احلا�سرة اإلى 
لنـــدن يف التعـــرف على اأنظمـــة البلد 
عليهـــا  يعاقـــب  التـــي  واملحظـــورات 
القان���ون الربيط���اين. و�شم���ل عم���ل 
الفريـــق م�ساعـــدة ذوي الحتياجات 
اخلا�ســـة وتنقلهـــم من بـــني الفندق 
وامللعـــب، اإلـــى جانب تقـــدمي الهدايا 
اخلا�سة لأع�ساء الحتاد الإجنليزي 
لكـــرة القـــدم، والتـــي ا�ستملـــت على 
لوحات ملكـــة املكرمة واملدينة املنورة.  
وبلـــغ عـــدد امل�ساركـــني يف الربنامـــج 
التطوع���ي 55 طالبـــًا، وا�ستفـــاد منه 

نحو 8700 األف م�ستفيد.

الجمعية و نادي المسؤولية 
االجتماعية يشاركان في سوبر لندن

اأبرم���ت اجلمعية موؤخرًا اتفاقية تعاون مع جريدة »ليل 
ونهار« الإلكرتونية بهدف بناء ج�سور من التعاون املثمر 
بني الطرفني ودع���م اال�شرتاتيجية االإعالمية التوعوية 

للجمعية وجهودها يف الت�سدي لق�سية الإعاقة.
 واأكـــد الأ�ستـــاذ عو�ـــس الغامـــدي اأمني عـــام اجلمعية 
اأن الر�سالـــة التوعويـــة للجمعية متثل حمـــورًا رئي�سًا يف 
ا�سرتاتيجيتهـــا منـــذ تاأ�سي�سها قبل ثالثـــني عامًا، وهي 
ت�سعى يف �سبيـــل ذلك ل�ستثمـــار كل الإمكانات املتاحة 
للو�ســـول اإلى قاعـــدة جماهريية عري�ســـة، م�سريًا اإلى 
اأن و�سائـــل التوا�سل الجتماعي والإعـــالم الإلكرتوين 
باتت من اأقوى اأدوات الت�سال والتاأثري و�سناعة الراأي 
يف هـــذا الع�سر. واأعرب الغامدي عـــن تقديره وجميع 
من�سوبي اجلمعية ملبادرة جريدة ليل ونهار الإلكرتونية 
علـــى  الوعيـــل  حممـــد  الأ�ستـــاذ  حتريرهـــا  ولرئي�ـــس 
املبادرة الكرمية باإبـــرام اتفاقية تعاون مل�ساندة ر�سالة 
اجلمعية ودورهـــا الإن�ساين واخلريي. من جهته اأو�سح 
الأ�ستـــاذ حممد الوعيل رئي�س حترير جريدة ليل ونهار 
االإلكرتوني���ة اأنه انطالق���ًا من دور اجلمعي���ة كموؤ�ش�شة 
خرييـــة وطنية باململكة العربيـــة ال�سعودية تبننّت ق�سية 
الإعاقـــة ب�سمولية ومنهجية علمية، وملـــا كانت الر�سالة 
الإعالمية اأ�سا�سيـــة يف التعريف باأهدافهـــا، ور�سالتها 
وتثقيـــف املجتمـــع وتوعيته حـــول ال�سعـــي لتحقيق مبداأ 
اجلمعيـــة  مل�ساريـــع  والرتويـــج  الجتماعـــي  التكافـــل 

اتفاقية تعاون مع صحيفة )ليل ونهار( للتوعية ضد اإلعاقة

وبراجمه���ا واأن�شطتها لتاأكي���د م�شداقي���ة اأدائها اأمام 
املتربعني وتنمية اإيراداتها من التربعات دائمًا، 

واأو�سح الوعيل اأن هذه التفاقية مدتها خم�س �سنوات، 
وتهدف اإلى بناء ج�شور من التعاون املثمر بني الطرفني 
ودعـــم اجلريـــدة لال�سرتاتيجيـــة الإعالميـــة التوعوية 
للجمعيـــة باملـــواد ال�سحفيـــة يف موقعها دعمـــًا معنويًا 

واأدبيًا ي�ساعد على حتقيق اأهدافها، وم�ساندة اجلمعية 
لر�سالة اجلريدة وخدماتهـــا الإن�سانية يف هذا املجال، 
كمـــا تقدم اجلريدة دعمـــًا للجمعية عبارة عن خدمات 

على �سكل م�ساحات حتريرية واإعالنية.
وتت�سمـــن التفاقيـــة تنظيـــم دورات تدريبية يف جمال 

العمل اخلريي بالتعاون بني اجلمعية واجلريدة.
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كاريكاتير

كاريكاتري للفنان �سعد ال�سداوي
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خالل رعايته حفل وضع حجر األساس للمشروع

خادم الحرمين الشريفين 
يدعم »خير مكة« بـ50 مليون ريال ..
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رعى خادم احلرمني ال�س��ريفني امللك �س��لمان بن 

عبدالعزي��ز اآل �س��عود -حفظ��ه اهلل- يف ق�س��ر 

ال�س��ام بجدة ي��وم الأربعاء 7 رم�س��ان 1436ه� 

املواف��ق 24 يوني��و 2015م، حف��ل و�س��ع حج��ر 

الأ�سا�س مل�سروع »خري مكة« ال�ستثماري اخلريي 

الذي بثته جمعية الأطفال املعوقني. 

الملك سلمان : 
هذه الدار أضافت لبنة إلى البناء 

الشامخ في مجال جهود الدولة في 
رعاية األطفال المعوقين

األمير سلطان بن سلمان :
 سيدي خادم الحرمين.. اليوم نجني 

ثمار غرسكم المبارك على مدى 30 
عامًا لتعزيز قضية اإلعاقة

وقـــال خـــادم احلرمـــن ال�سريفـــن يف كلمة لـــه خالل 
ح�سوره احلفل: »نحمد اهلل -�سبحانه وتعالى- على ما 
اأنعم به على بالدنا من نعمة االأمن واالأمان واال�ستقرار، 
وهو مـــا حر�ست عليـــه دولتكم منـــذ تاأ�سي�سها على يد 
امللك عبدالعزيز بـــن عبدالرحمن -رحمه اهلل- الذي 
اأر�سى مبادئ را�سخة وقيمـــًا خرية منطلقًا من الكتاب 

وال�سنة، وهو ما �سار عليه اأبناوؤه من بعده«.
واأ�ساف: »ولعلي اأ�ستذكر يف هذه الليلة منا�سبة رعايتي 
افتتـــاح دار جمعية االأطفال املعوقـــن وم�سروعها االأول 
يف الريا�ـــض عـــام 1407 هــــ، نيابـــًة عـــن اأخـــي خادم 
احلرمن ال�سريفن امللك فهـــد بن عبدالعزيز -رحمه 
اهلل-، واأ�ســـرت حينـــذاك اإلـــى اأن هذه الـــدار اأ�سافت 
لبنـــة اإلـــى البنـــاء ال�سامخ يف جمـــال جهـــود الدولة يف 
رعايـــة االأطفـــال املعوقـــن، واأن اأفـــراد املجتمـــع دون 
متييز اأ�سهموا اإلى جانـــب الدولة يف دعم هذا امل�سروع 
وم�ساعدتـــه. ولقـــد عملت اجلمعية على مـــدى نحو 30 
عامًا مببادئ التكافل، والرتاحم، واالنتماء، التي يتميز 

بها املجتمع ال�سعودي ـ وهلل احلمد واملنة«.
واأكمـــل: »اأيها االإخوة االأفا�ســـل.. لقد �سعدت باالطالع 
على مـــا مت اإجنازه يف هذه اجلمعيـــة التي متثل واحدًة 
من اأبـــرز موؤ�س�ســـات العمل اخلـــريّي يف بالدنـــا، واأود 
اأن اأ�سجـــل �سكـــري لكل مـــن اأ�سهم يف دعـــم م�سريتها، 
و�سانـــد ا�ستمرارها، ومنوها، وبخا�سة يف هذا امل�سروع 
اال�ستثماري اخلريي »خـــري مكة«، الذي ينطلق من بلد 
اخلـــري اأطهر بقاع االأر�ض مكـــة املكرمة -�سرفها اهلل-
، وميثل تطـــورًا ملمو�ســـًا يف نهج املوؤ�س�ســـات اخلريية، 

متمنيًا للجميـــع التوفيق وال�سداد، وهـــذه الدولة دائمًا 
-واحلمـــد هلل- متعاونون على الـــرب والتقوى، وهذا ما 

هو عليه هذا ال�سعب ودولته واحلمد هلل«.
واألقى �ساحب ال�سمو امللكـــي االأمري �سلطان بن �سلمان 
بـــن عبدالعزيـــز رئي�ـــض جمل�ـــض اإدارة اجلمعيـــة كلمة 
قـــال فيهـــا: »يطيـــب يل اأن اأهنـــئ مقامكـــم الكـــرمي، 
واحل�سور الكـــرام ب�سهر اخلري، اأعاده اهلل علينا وعلى 
وطننـــا احلبيب وجمتمعنا الـــويف اأعوامًا تزخر باخلري 
وال�ســـالم واال�ستقـــرار واالزدهـــار«. واأكمـــل: »�سيـــدي 
خادم احلرمـــن.. اليوم جنني ثمـــار غر�سكم املبارك 
علـــى مدى 30 عامًا لتعزيـــز ق�سية االإعاقة عرب جمعية 
االأطفال املعوقن وجمعيات ُكرث يف هذه البالد الكرمية 
التـــي و�سعتـــم بذرتها االأولى؛ حيث تنوعـــت اإجنازاتها 
بن املبادرات الرائدة وبرامـــج رعاية، وتاأهيل، ودمج، 
وتنميـــة، وتدريـــب، وتوظيف، وتوعيـــة، تقدمها جمعية 
االأطفال املعوقن، والتي ا�ستفاد منها مئات االآالف من 

االأطفال املعوقن«.
واأبـــان: »هذه املوؤ�س�ســـة اخلريية الرائـــدة التي �سهدت 
ميالدهـــا علـــى اأيديكم ومـــن قام معكم مـــن اخلريين 
مـــن  اأخيـــار وموؤ�س�ســـات خرييـــة  تعهدهـــا مواطنـــون 
القطاعـــن العام واخلا�ض، حر�سوا على اأن تكون دومًا 
رائـــدة، وموثوقة، ومتميـــزة يف كل اأعمالهـــا، ولت�سبح 
مركـــزًا علميًا وتعليميًا مميـــزًا، ي�سهم يف جانب جهود 
الدولـــة يف توفـــري اأف�سل م�ستـــوى من برامـــج الرعاية 

املتخ�س�سة«.
وزاد: »والأننـــا نعي�ض وطنًا قـــدره الريادة؛ فقد ا�ست�سعر 
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المرحلته األولى من المشروع تتضمن 
خمسة أبراج بارتفاع 12-16 دورًا

املواطـــن بوعيـــه، وانتمائـــه، وخرييتـــه، م�سوؤوليتـــه يف 
م�سانـــدة هـــذا الغر�ـــض الطيـــب، وواكـــب ذلـــك، دعم 
وم�سانـــدة موؤ�س�سات الدولـــة واأجهزتها، وعلـــى راأ�سها 
وزارة ال�ســـوؤون االجتماعيـــة؛ االأمر الـــذي جت�سد الليلة 
يف هـــذا اللقاء اخلـــرّي الإطالق م�سروع »خـــري مكة«؛ ما 
يوؤكد اأهم عنا�سر التميز لهذه الدولة، اأال وهو التالحم 

واالن�سهار بن مواطنيها يف �سبيل اخلري والتكافل«.
واأ�ســـاف: »يف هـــذه االأيـــام الطيبة املباركـــة، ويف هذه 
املنا�سبـــة اخلـــرية، نتذكـــر بـــكل العرفـــان واالإجـــالل 
اأ�سحـــاب الف�سل بعد اهلل -�سبحانه وتعالى- يف اإن�ساء 
هـــذه اجلمعية ودعـــم م�سريتهـــا، من ملـــوك وقيادات 
الدولـــة واملواطنـــن املخل�سن، واأبتهل اإلـــى اهلل العلي 
القدير اأن يثيبهم خـــريًا على ما قدموه لهذه اجلمعية، 

والعمل اخلريي«.
وقـــال: »اأمـــا اأنـــا فاأدين -بعـــد اهلل- ملقامكـــم �سيدي، 
�سمن ما اأدين به، بتو�سيتكم حفظكم اهلل يل بالرت�سح 
ملجل�ـــض اإدارة اجلمعيـــة قبـــل 26 عامـــًا، فمنـــذ ذلـــك 
التاريخ، واأنا اأفخر بالعمـــل مع مواطنن يعدون مناذج 
حتتـــذى يف الوطنية والبذل والعطاء، وهم من قام حقًا 

بتحقيق االإجنازات لهذه املوؤ�س�سة اخلريية«.
واأو�سح اأن » هذا اجلمع املبارك من املواطنن، وروؤ�ساء 
املوؤ�س�ســـات احلكوميـــة والقطـــاع اخلا�ـــض اأدركـــوا اأن 
للوطـــن يف اأعناقنا جمياًل يجب علينا اأن نرده، وكذلك 
ممثلو وزارات وهيئات اأدركـــوا حجم الدور الذي تقوم 
به موؤ�س�ســـات العمل اخلريي؛ فتفاعلـــوا معها و�ساندوا 
توجهاتهـــا وم�ساريعهـــا؛ فا�سمحـــوا يل �سيـــدي با�ســـم 

ع�ســـرات االآالف مـــن االأ�سر التي ا�ستفـــاد اأطفالها من 
برامـــج اجلمعيـــة اأن اأرفـــع ملقامكم الكـــرمي واإلى هذه 
النخبـــة الطيبة، والكثريين من الذين دعموا اجلمعية، 

وافر التقدير وعظيم االمتنان«.
واأ�ســـار اإلى اأن هـــذه املنا�سبة التي نحتفـــي بها باإطالق 
م�ســـروع »خري مكة« اال�ستثماري اخلـــريي اليوم، الذي 
نعلـــن فيه بـــدء االأعمـــال االإن�سائيـــة يف م�ســـروع ت�سل 
تكلفتـــه نحو 300 مليـــون ريال، وقد و�سلـــت التربعات 

حتى االآن اإلى 170 مليون ريال.
واأكمـــل: »ي�سرفنـــي وي�سعدين يف هـــذه الليلـــة اأن اأعلن 
توجيـــه �سيدي خادم احلرمـــن ال�سريفن امللك �سلمان 
بن عبدالعزيز بتقدميه م�ساهمته لهذا امل�سروع الرائد 
مببلغ 50 مليون ريال، ويعك�ض ذلك دور موؤ�س�سات العمل 
اخلريي يف بالدنا، من منهجية علمية ر�سينة، وانت�سار 
وا�ســـع يف اأرجاء الوطن، وتواكب مـــا تطبقه بالدنا من 
روؤيـــة تنموية طموحة، ت�ستهدف خري االإن�سان يف املقام 

االأول يف اململكة العربية ال�سعودية ويف خارجها«.
واأو�ســـح اأن »هـــذا امل�ســـروع اخلـــريي الكبـــري يف مكـــة 

خير مكة   
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املكرمة اأ�سرف بقاع االأر�ض ي�سم يف مرحلته االأ�سا�سية 
االأولـــى خم�سة اأبراج بارتفاع 12 اإلى 16 دورًا هي: برج 
الراحـــل االأمري �سلطـــان بن عبدالعزيـــز -رحمه اهلل- 
الـــذي قدم الأوقاف هذه اجلمعية ما ي�ساعد على اإن�ساء 
هـــذا الربج، وبرج امللـــك �سلمان بـــن عبدالعزيز الذي 
يقـــدم عرفانـــًا وتقديـــرًا لكم �سيـــدي يف و�ســـع البذرة 
االأولى لهذه اجلمعية على مدى 30 عامًا املا�سية بحق، 
قـــواًل وعماًل، وبـــرج جائزة القـــراآن الكـــرمي لالأطفال 
املعوقـــن التي اأكرمنـــا اهلل -�سبحانـــه- باإن�سائها قبل 
20 عامـــًا، وي�ستمر اليوم -وهلل احلمـــد- جائزة رائدة 
علـــى م�ستـــوى اخلليـــج وقريبـــًا- اإن �ســـاء اهلل- علـــى 
م�ستـــوى العامل العربي واالإ�سالمي، وبرج عمالء �سركة 
االت�ســـاالت ال�سعودية، وبرج عمـــالء �سركة بنده وهما 
ال�سريكان االأ�سا�سيان اللـــذان يقومان بجمع التربعات 
لهـــذه االأعمال عـــن طريق برامـــج �سركـــة االت�ساالت 
ال�سعوديـــة )SMS 5050( وبرنامج »دع الباقي لهم« 
يف �سركـــة بنده، واأنا اأ�سكر هاتن ال�سركتن وال�سركات 
االأخرى املميزة امل�سانـــدة يف بالدنا، والتي تعمل يوميًا 

ال نتبع أسلوب الفقاعات أو التضخيم 
في أداء الجمعية

علـــى رد اجلميـــل لهذا البلـــد الكرمي الـــذي جعل منها 
�سركات رائدة ورابحة اإن �ساء اهلل«.

وبّن اأن »هذا امل�سروع جاء تلبية حلاجة ملحة؛ ل�سمان 
ا�ستمراريـــة خدمـــات اجلمعيـــة املجانيـــة، وتطويرها، 
واإي�سالهـــا اإلـــى املناطق واملدن التي حتتـــاج اإليها، من 
خـــالل اإيجـــاد م�ســـادر متويل دائمـــة، خ�سو�ســـًا بعد 
و�سول عـــدد مراكز اجلمعية اإلـــى )13( مركزًا، منها 
ثالثة حتت االإن�ســـاء، وو�سول عدد االأطفال املخدومن 
�سنويًا جمانًا اإلـــى اأكرث من ثالثة اآالف طفل واأ�سرهم، 
مبيزانية ت�سغيلية �سنوية بلغت )120( مليون ريال هذا 
العـــام، فيما كان ذلـــك الرقم ال يتجـــاوز )25( مليون 

ريال يف ال�سنوات اخلم�ض االأولى لتاأ�سي�سها«.
وقال االأمري �سلطان بن �سلمان: »واليوم باتت اجلمعية 

تقـــود منظومة من الربامج العلميـــة الوطنية للت�سدي 
لق�سيـــة االإعاقة، ج�سدتها من خالل تبني تنظيم اأربعة 
موؤمتـــرات علميـــة دوليـــة برعاية قيـــادة هـــذه البالد، 
وطـــرح الع�سرات مـــن م�سروعات التوعيـــة مثل »عطاء 
الطـــالب«، و«م�سابقـــة حفظ القراآن الكـــرمي لالأطفال 
املعوقـــن«، و«برنامـــج الدمـــج«، و«توظيـــف املعوقـــن«، 
و«جوائـــز التميـــز واخلدمـــة االإن�سانية«، التـــي ت�سرفت 
بـــاأن كنتم اأحد روادها والفائزين بها، التي خالل حفل 
ت�سليمكـــم جائزتهـــا اأ�ستذكر مـــا قاله الراحـــل االأمري 
�سلطـــان بن عبدالعزيز -رحمـــه اهلل-، فقال: »�سلمان 
بـــن عبدالعزيز موؤ�س�ســـة خريية مت�سي علـــى االأر�ض«، 
ومبـــادرات تبنيتموها -يحفظكـــم اهلل-، منها: »جرب 

الكر�سي«، و«اهلل يعطيك خريها«.
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واأ�ســـاف: »اإن املهتمن بالعمل اخلـــريي والتطوعي يف 
اململكة يلم�سون اإلى اأي مـــدى يواكب جهودكم -اأيدكم 
اهلل-، وكل ذلـــك يوؤكد اأن بالدنـــا قيادًة و�سعبًا، تكر�ض 
العمل اخلريي على اأنه ركن عقائدي، واأخالقي، وقيمي 
را�ســـخ؛ االأمر الذي اأبرز مكانتهـــا، كمملكة لالإن�سانية، 
وتـــوج هـــذا الوطن املبـــارك مبكانـــة متفـــردة بن دول 
العامل. ويف اخلتام، اأرفـــع ملقامكم الكرمي اأ�سمى اآيات 
ال�سكـــر والعرفـــان لتف�سلكـــم برعايـــة هـــذه املنا�سبة، 

ولت�سريفكم للجمعيـــة بهذا الدعم الذي ي�ساف ل�سجل 
حافل تتوالى �سفحاته علـــى مدى 30 عامًا، داعيًا اهلل 
العلـــي القدير يف هـــذا ال�سهر الكـــرمي اأن يثيبكم، وكل 
من ي�سهم يف االأعمال اخلريية النافعة خريًا. كما اأدعو 
اجلميع اإلـــى امل�ساهمة يف هذا ال�سهـــر املبارك يف هذا 

امل�سروع اخلريي«. 
عقـــب ذلك تف�ســـل خادم احلرمـــن ال�سريفـــن امللك 
�سلمـــان بـــن عبدالعزيـــز بت�سليـــم �سهـــادات التكـــرمي 

لالأع�ســـاء املتربعن مل�ســـروع »خري مكـــة« اال�ستثماري 
اخلـــريي. ثـــم ت�سرف بقيـــة اأع�ســـاء جمعيـــة االأطفال 
املعوقن بال�ســـالم على خادم احلرمن ال�سريفن. بعد 
ذلك تف�ســـل خادم احلرمـــن ال�سريفـــن بو�سع حجر 
االأ�سا�ـــض مل�سروع »خري مكـــة« اال�ستثماري اخلريي من 
خالل مل�ـــض ال�سا�ســـة االإلكرتونية، و�ساهـــد عر�سًا عن 
امل�ســـروع. واطلـــع على جم�ســـم و�سور للم�ســـروع الذي 
يتكـــون مـــن خم�ســـة اأبـــراج هي: بـــرج الراحـــل االأمري 
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�سلطـــان بـــن عبدالعزيـــز -رحمـــه اهلل-، وبـــرج امللك 
�سلمان بـــن عبدالعزيز، وبـــرج جائزة القـــراآن الكرمي 
لالأطفـــال املعوقـــن، وبرج عمـــالء �سركـــة االت�ساالت 
ال�سعوديـــة، وبـــرج عمالء �سركـــة بنده، وتقـــدر تكلفته 

االإن�سائية بنحو 300 مليون ريال.
عقـــب ذلك التقطت ال�سور التذكارية خلادم احلرمن 
ال�سريفـــن -اأيـــده اهلل- واأع�ســـاء اجلمعية واملتربعن 

مل�سروع »خري مكة« اال�ستثماري اخلريي.

ح�ســـر احلفـــل �ساحـــب ال�سمـــو امللكـــي االأمـــري تركي 
الفي�سل بـــن عبدالعزيز، و�ساحب ال�سمو االأمري �سعود 
بـــن عبداهلل بـــن ثنيـــان رئي�ض الهيئـــة امللكيـــة للجبيل 
وينبـــع، و�ساحـــب ال�سمو امللكي االأمـــري الدكتور في�سل 
بـــن حممد بن �سعـــود، و�ساحـــب ال�سمو امللكـــي االأمري 
م�سعل بن ماجد بن عبدالعزيز حمافظ جدة، و�ساحب 
ال�سمو امللكي االأمري في�سل بن �سلطان بن عبدالعزيز، 
و�ساحـــب ال�سمو امللكـــي االأمري في�سل بـــن عبداملجيد 

بـــن عبدالعزيز، و�ساحـــب ال�سمو امللكـــي االأمري نايف 
بن �سلطان بن عبدالعزيـــز امل�ست�سار مبكتب �سمو وزير 
الدفـــاع، و�ساحب ال�سمو امللكـــي االأمري فهد بن في�سل 
بـــن حممد بن �سعـــود، و�ساحـــب ال�سمو امللكـــي االأمري 
اأحمـــد بـــن �سلطان بـــن عبدالعزيـــز، و�ساحـــب ال�سمو 
امللكـــي االأمـــري عبداهلل بـــن �سلطـــان بـــن عبدالعزيز، 
و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سعود بن تركي الفي�سل، 

وعدد من اأ�سحاب الف�سيلة واملعايل وامل�سوؤولن.
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حوار   

الرئيس التنفيذي لشركة بندة للتجزئة في حوار مع

يا عمالء بندة 
هنيئًا لكم خير مكة
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• بداي��ة.. م��اذا ي�ش��كل تك��رمي مق��ام خادم 	
احلرمني ال�شريفني لكم ممثاًل ل�شركة بندة 
للتجزئة مبنا�شبة تد�شني م�شروعات »خري 

مكة« اخلريية؟
= من ال�سعب اختـــزال م�ساعر الفخر واالعتزاز التي 
يحملهـــا اليـــوم جميـــع من�سوبـــي �سركة بنـــدة للتجزئة 
جتاه هذا التكـــرمي والت�سريف من مقـــام �سيدي خادم 
احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز حفظه 
اهلل ورعـــاه؛ فت�سريفـــه -حفظـــه اهلل- لو�ســـع حجـــر 
اأ�سا�ـــس م�سروعات »خـــري مكـــة« اال�ستثمارية اخلريية 
التـــي تقيمها جمعيـــة االأطفال املعوقني مبكـــة املكرمة، 
هـــو مبثابة التكرمي لنا من كل مواطن يعي�س على اأر�س 
اململكة؛ اإذ نت�ســـرف بكوننا يف �سركة بندة اأحد �سركاء 
اجلمعيـــة اال�سرتاتيجيني، كمـــا اأننا نفتخـــر ونعتز باأن 

اأحد االأبراج اخلم�سة التي يت�سمنها م�سروع خري مكة، 
هو با�ســـم عمالء �سركة بندة للتجزئـــة. وهذه الرعاية 
الكرميـــة من لـــدن �سيدي خـــادم احلرمـــني ال�سريفني 
تعك�ـــس اهتمامـــه ودعمه -حفظه اهلل- للـــدور احليوي 
الذي تقوم بـــه موؤ�س�سات العمل اخلريي واملجتمعي؛ ما 
�ساهـــم وي�ساهم يف دعم النه�سة التنموية التي تعي�سها 

اململكة على كل امل�ستويات.
• ه��ذا 	 يف  للتجزئ��ة  بن��دة  �ش��ركة  مب��ادرة 

امل�شروع الوقفي الرائد باإن�شاء مبنى عمالء 
بندة.. هل ميكن اإطالعنا على بداية فكرة 
ه��ذا امل�ش��روع، والربنام��ج اخلا���ص ب��ه منذ 

انطالقه حتى الآن؟
= بـــداأت �سراكتنـــا اال�سرتاتيجية مع جمعيـــة االأطفال 
املعوقـــني قبـــل نحـــو ع�ســـر �سنـــوات من خـــالل اإطالق 
برناجمنـــا اخلـــريي امل�ســـرتك »دع الباقي لهـــم« الذي 

الشريفين  الحرمين  خادم  تشريف 
»خير  مشروعات  أساس  حجر  بوضع 
مكة«.. تكريم لكل عمالء ومنسوبي 
هذا  في  المشاركين  بندة  شركة 

العمل الخيري

يعتمـــد علـــى دعـــم عمـــالء بندة مـــن خـــالل تربعهم 
للجمعيـــة مبـــا تبقي مـــن هلـــالت اأو رياالت مـــن قيمة 
م�سرتياتهـــم يف اأ�ســـواق بنـــدة. وبعد النمـــو املت�ساعد 
لريـــع الربنامج عامًا بعد عـــام، اأ�سبح اليوم واحدًا من 
اأهم واأكـــرب برامـــج امل�سوؤولية االجتماعيـــة التي تفخر 
�سركـــة بنـــدة للتجزئـــة بتبنيهـــا وتنفيذهـــا بال�سراكـــة 
والتعـــاون مـــع اأ�سقائنـــا و�سركاِئنا يف جمعيـــة االأطفال 
املعوقني باإ�ســـراف ومتابعة �سخ�سية مـــن قبل �ساحب 
ال�سمـــو امللكي االأمري �سلطان بـــن �سلمان رئي�س جمل�س 
اإدارة اجلمعيـــة. ومنذ انطالقة هـــذا الربنامج املبارك 
َحِر�ـــس اجلانبان على دعم الربنامـــج لتحقيق اأهدافه 
املرجـــوة؛ االأمر الذي �ساهم -بعـــد توفيق اهلل �سبحانه 
وتعالى- يف تطور الربنامج وتنامي ح�ساده وريعه عامًا 
بعد عـــام؛ حيث جتـــاوز اإجمايل اإيراداته منـــذ اإن�سائه 
عـــام 2006 اأكـــر مـــن 45 مليـــون ريال. وبعـــد �سنوات 
مـــن م�سرية تكللـــت بالقبـــول والنجاح، اتفقـــت جمعية 
االأطفـــال املعوقـــني و�سركة بنـــدة للتجزئة علـــى اإن�ساء 
م�ســـروع خـــريي ا�ستثمـــاري تخ�س�ـــس اإيراداته لدعم 
نفقات ت�سغيـــل مراكز اجلمعية وما تقدمه من خدمات 
جمانية لالآالف من االأطفال املعوقني؛ فتم االتفاق على 
اأن تخ�س�ـــس اجلمعية قطعة اأر�س من اأرا�سي م�سروع 
»خري مكة« يقام عليهـــا املبنى، وتتبني اأ�سواق بندة من 
جهتها دعوة مت�سوقي فروع ال�سركة لال�ستمرار يف دعم 

الرعاية  اأن  للتجزئة،  بندة  ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�س  جمال  من�صور  موفق  الأ�صتاذ  اأكد 
الكرمية من لدن �صيدي خادم احلرمني ال�رشيفني لو�صع حجر الأ�صا�س مل�رشوعات »خري 
هي  املكرمة،  مبكة  املعوقني  الأطفال  جمعية  تقيمها  التي  اخلريية  ال�صتثمارية  مكة« 
تكرمي وت�رشيف جلميع عمالء ومن�صوبي �رشكة بندة للتجزئة، م�صريا اإلى اأننا نفتخر ونعتز 
باأن اأحد الأبراج اخلم�صة التي يت�صمنها م�رشوع خري مكة، هو با�صم عمالء �رشكة بندة للتجزئة.
وقال الرئي�س التنفيذي ل�رشكة بندة يف حوار مع »اخلطوة« اإن ال�رشكة تت�رشف باأنها اأحد 
�رشكاء اجلمعية ال�صرتاتيجيني، مو�صحاً اأن هذه ال�رشاكة بداأت قبل نحو ع�رش �صنوات من 
خالل اإطالق الربنامج اخلريي امل�صرتك »دع الباقي لهم« الذي يعتمد على دعم عمالء بندة 
من خالل تربعهم للجمعية مبا تبقي من هلالت اأو ريالت من قيمة م�صرتياتهم يف اأ�صواق 

بندة.
الق�صايا واملحاور املهمة حول  الكثري من  الأ�صتاذ موفق جمال  مع  هذا، وت�صمن احلوار 
دوافع ال�رشكة لل�رشاكة مع اجلمعية، واأهمية القطاع اخلا�س كرافد مهم يف حركة التنمية 
التي ت�صهدها اململكة، ودوره احليوي يف العمل اخلريي الذي ياأتي امتدادًا لدور الدولة.

حوار: منت�شر جابر
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الربنامج بهدف اإن�ساء م�سروع خريي ا�ستثماري با�سم 
»مبني عمالء بندة اال�ستثماري اخلريي«.

• م��ا مكون��ات امل�ش��روع وموا�ش��فاته من حيث 	
عدد الأدوار وامليزات التي تتوافر فيه؟

 = مبنـــي عمـــالء بنـــدة اال�ستثمـــاري اخلـــريي عبارة 
عـــن برج اإداري جتـــاري يتكون مـــن 12 طابقًا، وي�سمل 
الكثـــري من املرافق، من مطاعم ومركز ترفيه ومواقف 
�سيـــارات، ويبلغ اإجمايل م�سطحات البناء فيه اأكر من 
18 األـــف مرت مربع، ومت اإجنـــاز الت�سميمات املعمارية 
للم�ســـروع، واحل�ســـول علـــى رخ�سة البنـــاء، و�سرعت 
جمعيـــة االأطفال املعوقني يف دعوة ال�سركات اإلى تقدمي 

عطاءات التنفيذ.
• ه��ل ت��رى اأن م�ش��روع مبن��ى عم��الء بن��دة 	

ال�ش��تثماري اخلريي لي�ص فقط مبادرة من 
ال�ش��ركة للجمعي��ة ولكن��ه توثي��ق لعالقة 

ال�شركة بعمالئها يف �شرح اإن�شاين خريي؟ 

= بالتاأكيـــد؛ اإذ ال تنح�ســـر عالقـــة بنـــدة بعمالئهـــا 
يف اجلانـــب التجـــاري، بل هـــي اأعمق واأكـــر متانة؛ اإذ 
ت�سمـــل اجلانـــب االجتماعـــي، وهذا مـــرّده اإلـــى اإميان 
جميع من�سوبي �سركة بنـــدة للتجزئة بالقيم االأخالقية 
للمجموعـــة االأم )�سافـــوال(، وهي: »االأمانـــة، التقوى، 
الـــرب، واملجاهـــدة«، حيث تنّظم هذه القيـــم االأخالقية 
االأربع عالقـــة موظفي بندة مع اأنف�سهـــم ومع االآخرين 
واأهمهـــم عمالء بنـــدة. ونحن يف �سركـــة بندة للتجزئة 
نوؤمـــن بـــاأن م�سوؤوليتنـــا االجتماعيـــة جتـــاه جمتمعنـــا 
هـــي جـــزٌء ال يتجزاأ مـــن ثقافتنـــا، وقيمنـــا االأخالقية؛ 
فروؤيـــة بندة بكل ما حتمل من م�سامـــني واأبعاد وطنية 
واجتماعيـــة حتتـــم عليهـــا امل�ساهمة يف تنميـــة وطنها، 
والعمل على خدمة اأفراده مبختلف فئاتهم و�سرائحهم. 
كما اأن اإدراك بندة امل�ستمر واملتجدد لتنامي دورها يف 
املجتمع، والناجت عن تو�سعها وانت�سارها اجلغرايف على 
م�ستـــوى اململكة، الـــذي يغطي اليـــوم 38 مدينة، بعدد 

اأ�ســـواق جتـــاوز 430 فرعًا، �ساعف مـــن م�سوؤوليتها يف 
ابتكار املبـــادرات الهادفة اإلى خدمة جمتمعنا ووطننا؛ 
وبالتـــايل فم�ســـروع مبنـــى عمـــالء بنـــدة اال�ستثماري 
اخلـــريي هـــو جت�سيـــد ملتانـــة العالقـــة التـــي تربطنـــا 
بعمالئنا؛ فهم اليوم قد اأ�سبحوا ي�ساركوننا ب�سكل جلي 
ومبا�ســـر يف خدمة جمتمعنـــا ووطننا، وذلك من خالل 
دعمهم لربامج بندة يف امل�سوؤولية االجتماعية، واأهمها 

برنامج »دع الباقي لهم«.
• هل ميك��ن اعتبار مبادرة �ش��ركة بندة بهذا 	

امل�ش��روع اخل��ريي �ش��يغة جدي��دة للتع��اون 
ال�ش��تثماري املثم��ر ب��ني القط��اع اخلا���ص 
ال�ش��كل  بعي��دًا ع��ن  واجلمعي��ات اخلريي��ة 
املادي��ة  التربع��ات  تلق��ي  يف  التقلي��دي 

املبا�شرة؟
= ال �ســـك اأن جمعيـــة االأطفـــال املعوقـــني و�سركة بندة 
للتجزئـــة ت�سربان اليوم مثـــااًل جيدًا وجديـــدًا ل�سيغة 
العالقـــة املرجـــوة مـــا بـــني �ســـركات القطـــاع اخلا�س 
واجلمعيـــات اخلريية غـــري الربحية، �ســـواء من خالل 
»دع  وامل�ستمـــر  امل�ســـرتك  برناجمهمـــا  ودعـــم  اإن�ســـاء 
الباقي لهـــم«، اأو من خالل اإطالق م�سروع عمالء بندة 
اال�ستثمـــاري اخلـــريي �سمـــن م�سروعـــات خـــري مكة؛ 
فالعالقة اال�سرتاتيجية بني اجلانبني اأ�سبحت -بتوفيق 
اهلل- منوذجًا ُيحتذى للتعـــاون املثمر ما بني ال�سركات 
التجاريـــة واجلمعيـــات اخلريية، كما اأظهـــرت �سراكة 
اجلمعيـــة وبندة حجم الفارق مـــا بني االأعمال اخلريية 
التقليديـــة املنح�ســـرة يف املوا�ســـم اأو املنا�سبـــات وبني 

الربامج وامل�ساريع اخلريية واملجتمعية امل�ستدامة.
• م��اذا تق��ول لعم��الء بن��دة يف كل مناط��ق 	

اململكة الذين �شاهموا يف اإن�شاء هذا امل�شروع 
اخلريي ل�ش��الح الأطفال املعوقني من خالل 

م�شاهماتهم يف برنامج »دع الباقي لهم«؟
= اأقول لعمالئنا الكرام: مل يكن لهذا امل�سروع املبارك 
اأن يكـــون اأو يقوم لوالكـــم -بعد اهلل �سبحانه-؛ فها هي 
م�ساهمتكـــم ودعمكـــم لربنامج »دع الباقـــي لهم« مَنت 
وتطـــورت وحتولت -بف�ســـل اهلل- اإلى م�ســـروع خريي 
ا�ستثمـــاري يحمل ا�سمكـــم يف اأطهر بقـــاع االأر�س مكة 
املكرمة؛ لينتفـــع بريعه االآالف من االأطفال املعوقني يف 
اململكـــة؛ ف�سكرًا لكم على ثقتكم بنا، وجزاكم اهلل خري 

اجلزاء.
• انطالق��ًا م��ن م�ش��روع مبن��ى عم��الء بن��دة 	

اخلريي.. ماذا تقول للقطاع اخلا�ص ب�ش��اأن 
اأهمي��ة التوا�ش��ل م��ع اجلمعي��ات، وحتم��ل 
م�شوؤولياته الجتماعية ب�شورة م�شتدامة، 

ولي�ص فقط يف موا�شم التربعات؟
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= توؤمـــن »بنـــدة« باأنهـــا ت�ستمـــد عنا�ســـر قوتهـــا مـــن 
جمتمعهـــا؛ وبالتايل هي َمدينٌة لهـــذا املجتمع بالكثري؛ 
مـــا دعاهـــا ويدعوهـــا با�ستمـــرار اإلـــى ابتـــكار وتنفيذ 
املبـــادرات والربامج املجتمعية والتنموية التي اأ�سبحت 
اليـــوم ركنـــًا اأ�سا�سيًا يف كل اأهـــداف ال�سركة وخططها 
اال�سرتاتيجية.  وهذا االإميـــان الذي انعك�س على توجه 
بندة وا�سرتاتيجياتها هو اأبلغ ما ميكن اأن نقوله يف هذا 
ال�ســـدد لل�سركات االأخرى؛ ف�سركـــة بندة للتجزئة هي 
واحـــدة من اأهـــم ال�سركات الوطنية الرائـــدة والقائدة 
يف قطـــاع التجزئة على م�ستوى املنطقـــة؛ وبالتايل هي 
تتحمـــل م�سوؤوليـــة م�ساعفة من حيث كونهـــا القدوة اأو 
النموذج، خ�سو�سًا فيما يتعلق باأ�سلوب ممار�سة العمل 

اخلريي اأو املجتمعي ب�سورة م�ستدامة.
• له��م«.. 	 الباق��ي  »دع  اإل��ى برنام��ج  اإ�ش��افة 

برام��ج  م��ن  الكث��ري  »بن��دة«  يف  اأطلقت��م 
الأ�ش���ص  م��ا  الجتماعي��ة..  امل�ش��وؤولية 
واملنطلقات التي ت�ش��تندون اإليها يف �شياغة 

هذه الربامج؟
= ننطلـــق يف �سركـــة بنـــدة مـــن ا�سرتاتيجيـــة خا�ســـة 
بامل�سوؤوليـــة االجتماعيـــة تغطـــي كل مكونـــات جمتمعنا 
الـــذي نعي�س فيـــه؛ اإذ تبداأ مـــن موظفينـــا اأو جمتمعنا 
الداخلـــي ثـــم املجـــال الـــذي نعمـــل فيـــه، وهـــو قطـــاع 
التجزئة، ثم جمتمعنا الكبري بجميع اأفراده و�سرائحه، 
واأخـــريًا البيئـــة. وانطالقـــًا مـــن هـــذه اال�سرتاتيجية، 
طبقنا عددًا من برامج امل�سوؤولية االجتماعية، واأهمها: 
»بيئتـــي �سديقتي«، وهـــو م�سروع بيئـــي م�ستمر، متعدد 
املراحـــل والفعاليـــات، ويهـــدف ب�ســـكل اأ�سا�ســـي اإلـــى 
االإ�سهـــام يف اجلهـــود الوطنيـــة الرامية اإلـــى املحافظة 
على بيئتنا التي نتواجد فيهـــا، واإلى ن�سر الوعي البيئي 
بـــني اأفراد املجتمع. وكذلـــك برنامج »كن �سحي« الذي 
يهدف اإلـــى ن�سر الثقافـــة ال�سحية بني جميـــع �سرائح 
املجتمـــع، ويت�سمـــن الكثري مـــن االأن�سطـــة والفعاليات 
املبتكـــرة، واأبرزها اإطالق �سخ�سيـــة »�سح�سوح«. كما 
نفذنا منذ اأعوام برنامج »التوطني / ال�سعودة« وهو من 
اأهم براجمنـــا اال�سرتاتيجية يف امل�سوؤولية االجتماعية؛ 
اإذ تهـــدف بنـــدة مـــن خالل هـــذا امل�ســـروع اإلـــى دعم 
وتنمية املوارد الب�سرية الوطنية، واأهم اأدواتها لتحقيق 

هـــذا الهـــدف هـــو التدريـــب والتاأهيل؛ اإذ جتـــاوز عدد 
موظفيهـــا ال�سعوديـــني اليـــوم اأكر مـــن 6500 موظف. 
اإ�سافـــة اإلى عدد مـــن الربامج وامل�ساريـــع الهادفة اإلى 
دعـــم بيئة العمـــل الداخلية يف ال�سركـــة، وتكري�س قيم 
ال�سركـــة االأخالقية بـــني موظفيها، مثـــل برنامج قافلة 
بندة اخلريية الـــذي اعتادت بندة على تنفيذه يف �سهر 
رم�سان من كل عام، وي�سارك فيه جميع من�سوبي بندة؛ 
جلمـــع وتوزيع ال�سدقات علـــى املحتاجني بالتن�سيق مع 

عدد من اجلمعيات.
• مبادرة اإيقاف م�ش��روبات الطاقة يف اأ�شواق 	

بن��دة قرار جريء لقى ا�شتح�ش��ان وقبول 
الكثري من اأفراد املجتمع واملهتمني بال�شحة 

العامة.. ما دوافع هذا القرار؟ 
= مبادرة اإيقـــاف بيع م�سروبات الطاقـــة كانت ر�سالة 
توعويـــة وا�سحـــة ومبا�ســـرة بعثتها بنـــدة للماليني من 
اأفـــراد املجتمع مبا قد ت�سببه مثل هـــذه امل�سروبات من 
اأ�ســـرار �سحيـــة. وجـــاءت هـــذه املبـــادرة انطالقًا من 
م�سوؤوليـــة ال�سركة جتـــاه جمتمعها ووطنهـــا، خ�سو�سًا 
يف ظل التحذيـــرات الدولية واملحلية املتزايدة بخطورة 
االإكثار من تناول م�سروبات الطاقة، والتي دفعت عددًا 
مـــن الدول حـــول العامل اإلـــى اتخاذ اإجـــراءات م�سددة 
حول منافـــذ وطرق بيعهـــا للم�ستهلكني، وقـــد اأطلقتها 
بنـــدة كامتداد ودعم لكل اجلهود احلكومية واملجتمعية 
يف اململكـــة الراميـــة اإلى احلـــد من االأ�ســـرار ال�سحية 
مل�سروبـــات الطاقـــة. وهذه املبادرة اأي�ســـًا تعك�س ب�سكل 
مبا�ســـر اأن امل�سوؤوليـــة االجتماعية يف بنـــدة باتت اليوم 
عن�ســـرًا اأ�سا�سيًا يف ا�سرتاتيجية ال�سركـــة الت�سويقية، 
خ�سو�سًا اأن بندة اتخذت قرارات م�سابهة يف ال�سابق، 
كان اأهمهـــا قرارهـــا بوقف بيع الدخـــان يف كل فروعها 
عـــام 2008، والـــذي تزامن مـــع حملة توعويـــة وا�سعة 
اأطلقتهـــا ال�سركـــة اآنذاك حتـــت �سعار »وّقفنـــا بيعها.. 

والدور عليك«.
• العالق��ة 	 اأن  والتج��ارب  الدرا�ش��ات  اأك��دت 

بني زيادة معدالت التنمية ورواج الن�ش��اط 
القت�ش��ادي يف اأي دول��ة مرتب��ط ارتباطًا 
وثيقًا بالعمل اخلريي.. فاإلى اأي مدى ميكن 

تطبيق ذلك على اململكة؟

أهم  من  لهم«  الباقي  »دع  برنامج 
االجتماعية  المسؤولية  برامج  وأكبر 
التي تفخر شركة بندة للتجزئة بتبنيه 

بالشراكة مع الجمعية 

= نحمـــد اهلل �سبحانـــه اأننـــا يف دولـــة تعتـــرب رائدة يف 
العمل االإن�ساين، وهذه الريادة تعك�س نهجًا يعلمنا نحن 
كموؤ�س�ســـات اقت�سادية وجتارية فاعلـــة اأ�سلوب العطاء 
االإن�ســـاين املثمـــر، وحتفزنـــا حكومتنـــا علـــى امل�ساركة 
واالإ�سافـــة النوعية يف هذا احلقل املهم؛ فنحن ك�سركة 
وطنيـــة نويل هـــذا اجلانب جزءًا كبريًا مـــن اهتمامنا، 
ونعتـــرب امل�سوؤولية االجتماعية واجبـــًا وطنيًا، وكثري من 
ال�ســـركات ال�سعودية الكربى اأي�سًا تـــويل هذا اجلانب 
اأهميـــة كبرية، وهذا يعني اأن مـــا تف�سلت به يتحقق يف 
اململكة؛ فالكيانات االقت�سادية ال�سعودية تعك�س الروؤية 

الوطنية االأكرب التي متثلها القيادة.
• الأعم��ال 	 لقط��اع  الدول��ة  رعاي��ة  ظ��ل  يف 

اخلا���ص.. ه��ل ت��رى اأن ه��ذا القط��اع يقوم 
بدوره الجتماعي مب�ش��توى عناية الدولة 

بهذا القطاع كرافد للتنمية؟
= نعـــم بـــكل تاأكيـــد، واملاأمـــول اأن ينمـــو يف امل�ستقبل، 
وال�سراكـــة املجتمعيـــة اأو امل�سوؤوليـــة االجتماعيـــة يجب 
اأن تكـــون نظرتنا اإليها اأو�ســـع، واأن تكون طرق التطبيق 
متنوعة وتلبي حاجات املجتمـــع واأفراده، واأن ت�سهم يف 

املجهود التنموي الذي تقوده الدولة.
• ثقاف��ة 	 �ش��عف  اأو  غي��اب  البع���ص  ينتق��د 

امل�شوؤولية الجتماعية لدى القطاع اخلا�ص 
ورج��ال الأعمال.. كيف ميكن تر�ش��يخ تلك 

الثقافة وتنميتها؟
= قـــد ال اأتفق كثريًا مـــع َمن يقول اإن هذا الدور غائب، 
ورمبـــا اأتفـــق مع َمـــن يرى تطويـــر هذا الـــدور، واأبواب 
امل�سوؤوليـــة االجتماعيـــة كثرية، وكل بـــاب منها يدخلنا 
اإلـــى املجتمـــع، وال تنميـــة دون االإح�سا�ـــس بامل�سوؤوليـــة 
االجتماعيـــة، وال ميكن اإغفال الـــدور الوطني للكيانات 
التجاريـــة ال�سعوديـــة، بـــل اأعتـــرب ال�سعوديـــة مـــن دول 
املنطقة الرائدة يف هذا املجال، ولكن ال يعني ذلك اأننا 
و�سلنا اإلـــى قمة عطائنا ملجتمعنا، مع التاأكيد اأن دورنا 
الرئي�ـــس االآن يف ابتـــكار االأدوات املنا�سبـــة واحلديثـــة 

لتاأدية هذا الدور.
• هل ت��رى اأهمي��ة اأن يكون هناك م��ردود اأو 	

حتفي��ز اأك��رب للقط��اع اخلا���ص م��ن الدولة 
عن��د ارتف��اع م�ش��توى م�ش��اهماته اخلريية 

والجتماعية؟
= الدولـــة تتعامل بكل �سدق مع اآليـــات التنمية بقيادة 
حكيمـــة وتوجيه �سليم، وَمن يقدم ملجتمعه يف اأي جمال 
من املجـــاالت يجد احلكومـــة اإلى جانبه دومـــًا، ونحن 
ن�ست�سعـــر واجبنـــا دون تفكري يف اأي مقابـــل؛ الأننا نرى 
املجهـــود احلكومـــي موجهًا فاعـــاًل ملا ميكننـــا تقدميه 

ملجتمعنا.
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  رفع �أع�شاء جمل�س �إد�رة جمعية �لأطفال �ملعوقني �أ�شمى �آيات �ل�شكر و�لتقدير �إلى مقام 

خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز، لتف�شله -حفظه �هلل- برعاية حفل 

و�ش��ع حجر �لأ�شا�س مل�شروع »خري مكة« �ل�شتثماري �خلريي ل�شالح �جلمعية، موؤكدين �أن 

هذ� �مل�شروع �إحدى ثمار �لغر�س �لطيب للعناية �لفائقة �لتي حظيت بها �جلمعية من لدن 

خادم �حلرمني �ل�شريفني على مدى ثالثني عامًا.

أكدوا أن المعوقين في أيد أمينة ورعاية حانية
أعضاء مجلس إدارة الجمعية يرفعون أسمى آيات 

الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز

خير مكة   

كما قال اأع�ساء جمل�س اإدارة اجلمعية اإن خريية امللك 
�سلمان بـــن عبدالعزيز رافد اأ�سا�سي من روافد م�سرية 
التنميـــة واخلـــري والنماء الذي ت�سهـــده اململكة العربية 

ال�سعودية.

�لدكت��ور  مع��ايل  و�ســـف  ال�ســـدد  هـــذا  ويف 
عبد�لرحمن بن عبد�لعزيز �ل�شويلم نائب رئي�س 
جمل�س اإدارة اجلمعية: »امللك �سلمان اخلري والوفاء هو 
عنوان الأمة وقدوة حتتذى ل�سعبه يف الأعمال اخلريية؛ 

فهو دائمـــًا -حفظه اهلل- مبثابـــة الأب الروؤوف لوطنه 
واأمتيـــه العربيـــة والإ�سالميـــة، و�سيظـــل -بـــاإذن اهلل- 
القائد احلكيم مبواقفـــه الوطنية والإ�سالمية والعربية 

والإن�سانية«.
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وقـــال ال�سويلـــم: »لـــدى كل معـــوق، �ســـواء كان كبـــريًا 
اأو �سغـــريًا، ر�سيـــد كبري مـــن احلـــب والتقدير خلادم 
احلرمني ال�سريفني؛ عطفًا على مبادراته -اأعزه اهلل- 
يف ن�ســـرة املظلـــوم، ورعايـــة املحتاج، ودعـــم الفقراء 

وامل�ست�سعفني واملر�سى و�سحايا الكوارث«. 
واأو�ســـح: »اإن حر�س خـــادم احلرمـــني ال�سريفني على 
رعايـــة هـــذا امل�ســـروع ال�ستثمـــاري اخلـــريي يف �سهر 
رم�ســـان الكـــرمي يعك�ـــس التوجـــه اخلـــريي والإن�ساين 
لـــدى كل مواطن �سعودي؛ فقد اأنعم علينا العلي القدير 
بحب اخلـــري والعمل الطيب، اقتـــداء وامتثال ملبادرات 
القادة يف ال�سعي نحو اخلري، ويف حث وت�سجيع العلماء 
الأفا�سل علـــى العمل اخلريي تنفيـــذا لتعاليم ومبادئ 
ديننا احلنيف، وتطبيقـــا ملنهاج القراآن الكرمي وال�سنة 

النبوية ال�سريفة«. 
مـــن جانبـــه قـــال الأ�ستـــاذ �أ�ش��امة بن عل��ي ماجد 
قب��اين ع�ســـو جمل�ـــس اإدارة اجلمعيـــة وع�سو جمل�س 

ال�ســـورى: »ل يخفى علـــى اأحد ريادة امللـــك �سلمان بن 
عبدالعزيـــز -حفظـــه اهلل- يف العمل اخلـــريي ب�سفة 
عامـــة، ويف رعايـــة جمعية الأطفـــال املعوقـــني منذ اأن 
كانت فكـــرة حتى �ســـارت كيانـــًا و�سرحًا كبـــريًا متتد 
مظلة خدماتهـــا اإلى كل مناطق اململكـــة، وذلك بف�سل 
اهلل تعالـــى ثم بعنايـــة خادم احلرمـــني ال�سريفني على 

مدى ع�سرات ال�سنني«.
واأ�ســـار قبـــاين اإلـــى اأن »جمعيـــة الأطفـــال املعوقـــني، 
وعرفانـــًا وتقديرًا لذلـــك الدور؛ �سرفـــت برعاية ملك 
الوفـــاء لهـــذه املنا�سبـــة املهمـــة يف م�ســـرية اجلمعيـــة، 
حيث اإن هـــذا امل�سروع لي�س جمرد م�ســـروع ا�ستثماري 
خريي للم�ساهمة يف ن�سبـــة للميزانية الت�سغيلية ملراكز 
اجلمعية، ولكنـــه يوؤ�س�س ملنهج متطـــور يف كيفية تنمية 
موارد اجلمعيات واملوؤ�س�سات اخلريية؛ ل�سمان التمويل 
امل�ستمـــر خلدماتهـــا بهدف احلفاظ علـــى م�ستوى هذه 
اخلدمـــات وعـــدم تاأثرهـــا بحالـــة تذبـــذب اأو تراجـــع 

عوائدها من التربعات اأو الهبات«.
واأكـــد اأن »تنمية  املواطن وتوفـــري اأرقى م�ستوى ممكن 
مـــن الرعايـــة كان دومـــًا هـــدف كل عمل يرعـــاه خادم 
احلرمـــني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز طوال 
م�سريتـــه -اأيده اهلل- كرجل دولـــة؛ وذلك انطالقًا من 
اأن كل فـــرد يف املجتمع هو دعامتـــه الفعالة لتحقيق ما 
ي�سبـــو اإليه، واأداته مـــن اأجل كل تقدم ومنـــاء ورخاء. 
ومـــن هنا كانـــت جمعية الأطفال املعوقـــني واحتياجات 
هـــذه الفئة  يف مقدمـــة الأولويات التـــي يحر�س -اأيده 
اهلل- علـــى العنايـــة بها، ونحـــن يف اجلمعيـــة ندين له 

بالكثري، داعني اهلل العلي القدير اأن ي�سدد خطاه«.
وقـــال �ملهند�س علي بن عثمان �لزيد ع�سو جمل�س 
الإدارة: »لقـــد حظيت جمعيـــة الأطفـــال املعوقني على 
مـــدى �سنـــوات مب�ساندة متميـــزة من خـــادم احلرمني 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز، �سمن منظومة 
التنمية ال�ساملة التي عا�ستها اململكة يف عهده الزاهر،  
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وبالإنابـــة عـــن الآلف مـــن امل�ستفيدين مـــن خدماتها 
ن�ساأل اهلل اأن يثيبه خريًا عن ذلك«.

واأ�ســـاف الزيـــد: »اإن خادم احلرمـــني ال�سريفني امللك 
�سلمـــان بـــن عبدالعزيز هـــو قائد مب�سيئـــة اهلل م�سرية 
العطـــاء والإجنـــاز يف هـــذا الوطن الغايل؛ فهـــو -اأيده 
اهلل- خري داعم لهذه اجلمعيـــة وللكثري من موؤ�س�سات 

العمل اخلريي داخل اململكة وخارجها«.
وقال �ملهند�س عبد�ملح�ش��ن ب��ن حممد �لزكري: 
»اإن خـــادم احلرمـــني ال�سريفـــني امللـــك �سلمـــان بـــن 
عبدالعزيـــز وجمعية الأطفال املعوقـــني �سرية وم�سرية 
من العطاء املتوا�سل؛ فقـــد ا�ست�سرف بح�سه الإن�ساين 
اأهميـــة اأهداف اجلمعية جتـــاه هذه الفئـــة الغالية من 
الأطفـــال، و�ســـرورة براجمهـــا العالجيـــة والتعليميـــة 
والتاأهيليـــة مل�ساعدة هـــوؤلء الأطفال الذيـــن كانوا قبل 
هـــذا التاريخ يف حالة عزل وانعـــزال كامل عن املجتمع 
داخـــل اأ�سوار منازلهـــم، ولكن -بف�ســـل اهلل تعالى ثم 
برعايتـــه رعاه اهلل- كانـــت النطالقة الأولى للجمعية، 

وا�ستمرت على امتداد ثالثة عقود«.
واأ�ســـاف الذكرى: »اإن هـــذا امل�سروع اخلـــريي الكبري 
لي�ـــس اإل اإحـــدى لبنـــات اخلري املتدفق مـــن لدن خادم 
احلرمني ال�سريفني ل�سالح هوؤلء الأطفال الذين كانوا 
ول يزالـــون يف مركز اهتمامـــه ال�سخ�سي -حفظه اهلل 
ورعاه- لوطننـــا الغايل«. واأكد �لدكتور حم�ش��ن بن 
عل��ي فار�س �حلازمي ع�ســـو جمل�س اجلمعية وع�سو 
جمل�س ال�ســـورى، اأن »رعاية خادم احلرمني ال�سريفني 

امللـــك �سلمـــان بـــن عبدالعزيـــز لالأطفـــال املعوقـــني، 
وللمعوقـــني ب�سفة عامـــة، اأحدثت نقلـــة نوعية يف هذه 
الق�سية احليوية، و�ساهمت بفاعلية يف احلد من اآثارها 
ال�سلبية على املجتمع، �ســـواء على امل�ستوى القت�سادي 
اأو الجتماعـــي«.  وقـــال احلازمـــي: »اإن امللـــك �سلمان، 
ومنـــذ حتمل اأولـــى م�سوؤولياتـــه، كانت ق�سيـــة الإعاقة 
ن�ســـب عينيه، واأولهـــا اهتمامًا م�ستمـــرًا، وخ�سو�سًا 
-حفظـــه  كان  ولذلـــك  الطبيـــة؛  الرعايـــة  جمـــال  يف 
اهلل- �سنـــدًا لكل املكت�سبات التـــي توالت على املعوقني، 
�ســـواء يف �سورة مكرمات اأو اأنظمـــة اأو قرارات ت�سمن 
للمعوقني حياة كرمية، ورعاية م�ستمرة، ودعمًا متنوعًا 
يرتاوح مـــا بـــني خم�س�سات ماليـــة، وفر�ـــس للتعليم 
والبتعـــاث، ومراكز رعاية وتاأهيل متعـــددة ومتطورة، 
واأولويـــة يف التوظيـــف والإ�ســـكان، وتطويـــر للمرافـــق 
العامـــة، وت�سهيـــالت يف النتقـــالت، وبرامـــج علميـــة 
وبحثيـــة لتحجيم اآثار الإعاقة  وجتـــاوز �سلبياتها«. من 
جهته اأعـــرب �لدكتور ز�يد بن عل��ي �لز�يد ع�سو 
جمل�ـــس اجلمعية عن �سكره وتقديـــره خلادم احلرمني 
ال�سريفني امللك �سلمان بـــن عبدالعزيز؛ لرعايته »هذا 
امل�ســـروع ال�ستثماري اخلريي الذي �سي�ساهم يف توفري 
خدمات اأف�سل للمعوقـــني، وكذلك �سيدعم م�سروعات 
اجلمعيـــة امل�ستقبلية، �سواء علـــى م�ستوى امتداد مظلة 
خدماتهـــا لكل مكان يحتاج فيه الأطفـــال املعوقون اإلى 
العالج والتعليم والتاأهيل اأو على م�ستوى تو�سع اجلمعية 
يف تطويـــر خدماتها«، م�ســـريًا اإلـــى اأن املعوقني »كانوا 

خير مكة   
دومًا بني اأولويات امللك الإن�سان، ويدرك اجلميع حجم 
النقلـــة التـــي �سهدتها اململكة برعايتـــه ودعمه -حفظه 
اهلل-، �ســـواء على �سعيد برامـــج الرعاية املقدمة لهذه 

الفئة اأو التنظيمات والإجراءات لت�سهيل حياتهم«.
واأ�ســـاف الزايـــد:  »كمـــا اأن اجلمعية وق�سيـــة الإعاقة 
بوجـــه عام ما كان لها اأن حتقـــق الكثري من الإجنازات 
والنجاحـــات لـــول ف�ســـل اهلل تعالـــى ثم عنايـــة خادم 
احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز -وفقه 
اهلل-، ومـــن ثـــم فاإن م�ســـرية العمل اخلـــريي وجمعية 
الأطفال املعوقني حتديدًا �ستتوا�سل -مب�سيئة اهلل- من 

جناح اإلى جناح«.
وقـــال �لدكتور �ش��الح بن حم��د �لتويجرى ع�سو 
جمل�ـــس الإدارة: »اإن امللـــك �سلمـــان بـــن عبدالعزيـــز 
تاريـــخ  املعوقـــني  الأطفـــال  وجمعيـــة  اهلل-  -حفظـــه 
فاإنـــه  البيا�ـــس؛  نا�ســـع  و�سجـــل  بالإجنـــازات  حافـــل 
-اأعـــزه اهلل- �ساحـــب ح�ســـور بـــارز يف كل مـــا مـــن 
�ساأنـــه خري لهـــذه اجلمعية، وهـــو -اأيـــده اهلل- منوذج 
�سامـــخ للرجـــال الأوفياء الذين وهبـــوا حياتهم خلدمة 
الوطـــن، ولالأعمـــال الإن�سانيـــة. واإن اجلمعية وغريها 
الكثـــري مـــن املوؤ�س�ســـات اخلرييـــة والإن�سانيـــة �ستظل 
-بـــاإذن اهلل- خـــري �ساهد علـــى عطائه امل�ستمـــر ونبعًا 
مـــن اخلري الـــذي ل ين�سب مبواقفـــه الإن�سانية«.  ورفع 
التويجري اإلى خـــادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 
بن عبدالعزيز اأ�سمى اآيـــات ال�سكر والتقدير مل�سانداته 
ومواقفه الداعمة للجمعيـــة ولالأطفال املعوقني، �سائال 
اهلل -عـــز وجل- اأن يثيبه خريًا عن كل ما قدمه للوطن 
ولأبنائه يف كل بقاع اململكة.  وقالت �لدكتورة فوزية 
بنت حممد �أخ�ش��ر ع�ســـو جمل�ـــس اإدارة اجلمعية: 
»اإن اهلل -�سبحانـــه وتعالـــى- ينعم علـــى رجال لق�ساء 
حوائج النا�ـــس، واإنه من ر�سا املولـــى -عز وجل- على 
امللـــك �سلمان بـــن عبدالعزيـــز اأن و�سعه دائمـــًا �سندًا 
لـــكل حمتاج؛ فاإن م�سرية خادم احلرمني ال�سريفني مع 
اخلري والعطاء هي يف احلقيقة نهر متدفق من الرعاية 
ال�ساملـــة لكل جوانب املعوقني ب�سفـــة عامة، والأطفال 

منهم خا�سة«. 
واأ�سافـــت الدكتـــورة فوزيـــة: »اإن م�ســـروع )خري مكة( 
اأحـــد اأبـــرز اأوجـــه الرعايـــة لالأطفـــال املعوقـــني، وهو 
يوؤ�س�ـــس ملنظومـــة متكاملـــة مـــن اخلدمـــات املتقدمـــة 
لهـــذه الفئة من الأطفـــال، وناأمل اأن ت�سهـــد كل مناطق 
اململكـــة م�ساريع مماثلة مل�ساندة خدمـــات كل اأ�سحاب 
الحتياجـــات اخلا�ســـة«. ومـــن جهته قـــال حامد بن 
حمم��د �لعام��ود ع�ســـو جمل�ـــس الإدارة: »اإن تف�سل 
خادم احلرمـــني ال�سريفني برعاية هـــذا احلدث املهم 
بالن�سبـــة اإلـــى م�ستقبـــل اجلمعية يعك�س مـــدى حر�سه 
-حفظـــه اهلل- على م�ستقبل هـــذه اجلمعية التي تعترب 
واحدة من اأهـــم موؤ�س�سات العمل اخلـــريى يف اململكة، 
واإن عنايـــة امللك �سلمان بن عبدالعزيز بق�سية الإعاقة 
اأمـــر لي�س جديدًا على �سخ�سه الكرمي؛ ففي كل مو�سع 
للخري يف بالدنا الغالية فاإن للملك �سلمان اأثر وب�سمة، 
ون�ســـاأل اهلل تعالـــى اأن يحفظ بالدنـــا، واأن يعني خادم 
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احلرمـــني ال�سريفني من اأجل حتقيـــق كل اآمال اململكة 
يف النهو�ـــس والتقدم والرخاء والعـــزة ل�سعبها الويف«.   
ورفـــع �لدكتور حمم��د بن عبد �لرحم��ن �ملهيزع 
ع�سو جمل�س الإدارة، اأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير اإلى 
خـــادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
-حفظـــه اهلل-؛ لرعايتـــه الكرميـــة حلفـــل و�سع حجر 
الأ�سا�ـــس مل�ســـروع )خري مكـــة( ال�ستثمـــاري اخلريى، 
م�سريا اإلى اأن »ذلك لي�س مب�ستغرب على املليك -اأعزه 
اهلل-، خ�سو�سًا اأن اجلمعية واحدة من املوؤ�س�سات التي 
مـــا كان لها اأن حتقق ما حققته من اإجنازات لول ف�سل 
اهلل تعالى ثم رعاية خادم احلرمني ال�سريفني لها على 

مدى 30 عامًا من الرعاية والعناية الفائقتني«.
واأ�ســـاف �لأ�ش��تاذ حمد ب��ن علي �ل�ش��ويعر ع�سو 
جمل�ـــس اإدارة اجلمعيـــة: »نحـــن اأمـــة ُجبلـــت على فعل 
اخلري، واحلمد هلل، واإن قادة بالدنا الغالية هم القدوة 
التي حُتتذى يف عمل اخلري. واحلقيقة اأن امللك �سلمان 
بـــن عبدالعزيز -حفظه اهلل- هو والـــد كل ال�سعوديني 
يف عمـــل اخلـــري ويف العطاء غري املحـــدود، واإن رعايته 
-اأيـــده اهلل- جلمعية الأطفـــال املعوقني منوذج لرعاية 
كل املعوقني وكل اأ�سحاب الحتياجات اخلا�سة، واأدعو 
اهلل -عز وجل- اأن يثيبه خريًا على كل اأعماله اخلريية 

والإن�سانية داخل اململكة وخارجها«.
ومن جهتـــه قال �ملهند�س عثمان بن حمد �لفار�س 
ع�ســـو جمل�س اإدارة اجلمعية: »اإن كل الأطفال املعوقني 
واأ�سرهم وجميع اأبناء ال�سعب ال�سعودي يرفعون اأ�سمى 
اآيات ال�سكر والتقديـــر لراعي املعوقني خادم احلرمني 
ال�سريفني امللـــك �سلمان بن عبدالعزيز -حفظه اهلل-؛ 
لأن تف�ســـل ملك اخلري بهذه الرعايـــة الكرمية مل�سروع 
�سيكون نبعًا للخري والعطـــاء والنماء لالأطفال املعوقني 
يعك�ـــس بجالء وو�ســـوح خرييـــة مليكنا -اأعـــزه اهلل-، 
ويبني اأن وطننا الغايل بني اأياد اأمينة عاهدت اهلل على 
كل مـــا من �ساأنه تقـــدم ورخاء واأمـــن وا�ستقرار وطننا 

وال�سعـــب ال�سعودي الكـــرمي«.  كما عـــربت �لدكتورة 
ماج��دة عبد�حلمي��د بي�ش��ار ع�سو جمل�ـــس اإدارة 
اجلمعية، عن �سكرها وتقديرها ملبادرة خادم احلرمني 
ال�سريفني املتميزة برعاية هذا احلدث املهم للجمعية، 
موؤكـــدة اأن ذلـــك »ياأتي امتـــدادًا لرعاية امللـــك �سلمان 
للجمعيـــة ولـــكل ق�سايـــا الإعاقة واملعوقـــني يف اململكة، 
واإننـــا يف جمل�س اإدارة اجلمعية مثـــل كل اأبناء الوطن، 
ن�سعـــر بالمتنـــان والعرفـــان للـــدور القيـــادي الكبـــري 

للمليـــك يف اأعمال اخلري«.  وقـــال �لدكتور طالل بن 
�ش��ليمان �حلربى ع�سو جمل�ـــس اإدارة اجلمعية: »اإن 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز منوذج للعطاء واخلري لكل 
اأبنـــاء اململكـــة، واإن مواقفه الكرمية جتـــاه كل �ساحب 
حاجة، �سواء من املعوقـــني اأو غريهم، هي �سجل زاخر 
بكل اخلري والعطاء. ول �سك اأن تف�سله الكرمي برعاية 
م�ســـروع اجلمعية املتميز )خري مكـــة( لي�س اإل �سفحة 
من �سفحات �سريته وم�سريته العطرة يف اأعمال اخلري«.
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ندوة
ي���واج���ه ال��ط��ف��ل امل����ع����وق.. م�����ش��ك��ات ع���دي���دة.. 
وج��زي��رة  احل��ل��ول،  واح���ة  ه��ي  »الأم«  تظل  ول��ك��ن 
خ�شو�شاً  امل��ع��وق،  لطفلها  الأم����ان  ودرع  الأم����ن، 
ب��امل��دار���س. دجم��ه  وع��ن��د  املجتمع،  ي��واج��ه  عندما 
املعوق  الطفل  وتفاعل  وع��ي  متثل  التي  هي  الأم 
اإعاقته  ظروف  لتجاوز  تاأهيله  نحو  النطاق  ونقطة 
قادرة  النا�شجة  ال�شابرة  فالأم  باملجتمع؛  والندماج 
يف  ت�شهم  متكاملة  عمل  منظومة  ت��ق��ود  اأن  على 
وَم��ن  واإخ��وان��ه  للطفل  م�شجعة  �شحية  بيئة  توفري 
�شلبياتها. وحتجيم  الإعاقة  ظروف  مع  للتعامل  حوله 
دور  ح���ول  ن���دوة  »اخل���ط���وة«  نظمت  ذل���ك  وح���ول 
تناولت  امل��ع��وق��ن،  الأط���ف���ال  دم���ج  الأم���ه���ات يف 
ال��ك��ث��ري م��ن امل���ح���اور وامل��و���ش��وع��ات امل��ه��م��ة عن 
منها،  املطلوب  وال���دور  لذلك،  الأم  اإع���داد  كيفية 
جتاوزها. ميكن  وكيف  تواجهها،  التي  والتحديات 

مديرة الندوة : مها الدردير

األم 
قاطرة دمج الطفل المعوق 

يف البدايـــة حتدثـــت الأ�ستاذة مها دردير مديـــرة الق�سم التعليمـــي بجمعية الأطفال 
املعوقـــن عن دور اجلمعية يف تاأهيل الأمهـــات، وكذلك تهيئة الأطفال ملرحلة الدمج، 
وذلـــك يف اإطـــار عنايـــة اجلمعية بهذه العمليـــة التي متثل ثمار اجلمعيـــة يف منظومة 
اخلدمـــات التي تقدمها ملن�سوبيها من الأطفال املعوقـــن يف جمالت العالج والتعليم 
والتاأهيـــل؛ اإذ اإن نتائـــج كل تلك اخلدمـــات تتج�سد يف اإعادة دمـــج الطفل باملجتمع، 

وذلك هو الهدف والر�سالة التي ت�سعى اجلمعية اإلى تقدميها للمجتمع.
هت �ســـوؤاًل اإلى الدكتـــورة اإميان الـــاليف )اخت�سا�سية نف�سية  ومـــن هـــذا املنطلق وجَّ
مبركـــز ذاتي لالإر�ساد الأ�سري والنف�سي واأم لطفل معوق( حول كيفية تاأهيل الأم من 
الناحيـــة النف�سية يف حالة اإ�سابة ابنها بالإعاقة؛ حتـــى تتمكن من التعامل ال�سحيح 

مع ابنها املعوق.
وهنـــا اأجابـــت: »بداية فـــاإن املراحـــل النف�سية التي متـــر بها الأم هـــي مراحل طويلة 

   

تـــراوح مـــا بـــن �سبع اأو ثمـــاين خطـــوات، وغالبًا ما يتوقـــف الكثريون عنـــد �ساد�س 
خطـــوة –لالأ�ســـف-، فاإذا كانـــت مرحلة ال�سدمة هـــي الأولى فاإنهـــا ت�سل يف نهاية 
املراحـــل اإلى الكتئاب اأو ال�سعور بالذنب ثم يتم التوقف عندها. وهناك نا�س يظلون 
يف هـــذه الدوامة مـــن اأولياء اأمـــور ذوي الحتياجات اخلا�سة، واآخـــرون ي�سلون اإلى 
مرحلـــة التقبـــل النهائيـــة، وهي تعني تقبُّل حالـــة الطفل والتكيف مـــع و�سعه. ومهما 
كانـــت ظروفه اخلا�سة اأو و�سعـــه ال�سحي؛ فاإنني �ساأتعامل معـــه بطريقة �سحيحة، 
مـــن ناحية نف�سية، ومن ناحية �سحيـــة اأو تعليمية.. .. ولالأ�سف هنـــاك اأمهات واآباء 
يعلقون يف هذه املرحلة ول ي�ستطيعون اخلروج منها، ولكن بامل�ساعدة النف�سية وبدعم 
الخت�سا�سيـــن النف�سيـــن ي�ستطيع ويل الأمر اخلروج منها بـــاإذن اهلل، ويتمكن من 
الو�سول اإلى مرحلة التقبل، وهى املرحلة التي يعرف ويل الأمر فيها اأن لديه م�سكلة، 
واأنـــه ل بد مـــن التعامل معها، بعـــد النتهاء اأو الكتفـــاء من املراحـــل ال�سلبية، ومن 
ثـــم ن�ســـل اإلى مرحلة التقبل، وهـــي املرحلة ال�سحيحة، وهـــي اأن ويل الأمر والطفل 

ي�سريان معًا اإلى الأمام خطوًة خطوًة«.
 • مهـــا دردير: هل هذا يعني اأنه من ال�ســـرورة اأن يكون مع الأم اخت�سا�سية نف�سية 

عند تلقيها خرب اإ�سابة ابنها بالإعاقة؛ لت�ساعدها منذ املرحلة الأولى؟!
وجتيب الدكتورة اإميان قائلة: »هذا هو الأمر الأ�سا�سي الذي كنت اأحتاج اإليه، ولكنه 
مل يتوفر لالأ�سف. ولكن احلمد هلل اأنني كنت �سديدة العزم، وكان لدرا�ستي دور كبري 
يف ذلـــك. وعندمـــا و�سلت اإلى مرحلة التقبل اأن�ساأت جمموعـــة لدعم الأمهات، وكان 
الهـــدف منها تقـــدمي الدعم لالأمهات يف دوامـــة املرحلة الأولى حتـــى يخرجن منها 

بطريقة �سحيحة«. 
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امل�شاركات يف الندوة

اإلى اجلمعية  ياأتن  الأمهات  فالكثريات من  النقطة مهمة جدًا؛  •مها دردير: هذه 
يف اإحدى هـــذه املراحل النف�سية، خ�سو�سًا مرحلة احلـــزن والأ�سي، وما اإن ن�ساألهن 

عن اأطفالهن حتى ينفجرن بكاًء!
جنوى الفرج: هنا ل بدَّ من التاأكيد على اأهمية التعاون بن الخت�سا�سين الربوين 

والنف�سين عندما ت�سل الأم اإلى مرحلة التقبل؛ حتى ميكن اإفادة الطفل.
عائ�ســـة علـــي احلربـــي )اخت�سا�سيـــة اجتماعية بـــالإدارة العامة لل�سحـــة النف�سية 
وال�سحـــة املهنيـــة يف وزارة ال�سحـــة(: اأ�سيف اأنـــه يجب اأن يكون هنـــاك تعاون بن 
الخت�سا�سيـــن الربويـــن والنف�سيـــن والجتماعيـــن؛ حتى ل نلقي اللـــوم كله على 
الأم؛ فالأم يكفيها همها الأول اأنها تلقت هذه ال�سدمة. عمومًا، فاإن اجلانب الديني 
والإميـــان بالق�ساء والقدر من اأهـــم الأ�س�س لتاأهيل الأمهات لتقبـــل اإعاقة اأبنائهن. 
ويجـــب األ نحيـــد عن ذلك؛ فهذا اجلانـــب ي�ساعد الأمهات على حتمـــل م�سوؤولياتهن 
جتـــاه اأطفالهن اأمام رب العاملن، ولي�سعرن باأن لهـــن الأجر والثواب يف ذلك. ونحن 
كاخت�سا�سيـــن علينـــا التاأكيد علـــى الم اأنها يجـــب اأن حتمد اهلل علـــى اأنها تعرف 

م�سكلة ابنها؛ لأن غريها الكثريات من الأمهات ل يعرفن ذلك.
وت�سيـــف عائ�سة احلربي قائلـــة: اإن بع�س الأمهات ينعزلـــن باأطفالهن املعوقن حتى 
داخـــل الأ�سرة، بدعوى احلفاظ عليهم وعلى م�ساعرهـــم؛ حتى ل يتعر�سوا لأي اأذى 
من اأي نوع من الآخرين حتى من اأ�سرتهن.. وهنا ياأتي دور الخت�سا�سية الجتماعية 
لإقناعهـــن باأهميـــة ال�ســـرة، و�ســـرورة م�ساندتهـــن، وم�ساعدتهن للحد مـــن الآثار 
ال�سلبيـــة لإعاقة اأطفالهن.. ول بـــد اأن تعرف اأن هذا الطفل لي�س م�سوؤوليتها وحدها، 
واأن اجلميـــع داخل املنزل وخارجه م�ســـوؤول معها عن هذا الطفل، واأنه ل بدَّ اأن يكون 
لـــه اأ�سدقاء، ول بد اأن يختلط بالآخرين.. وبذلك تبداأ مرحلة دمج الطفل باملجتمع، 

وهو دور اأ�سا�سي لالأمهات.
وعمومًا، هذا الطفل م�سوؤوليتنا جميعًا، �سواء موؤ�س�سات حكومية اأو خا�سة، اأو خريية، 
اأو جامعـــات، وكذلك البلديـــات بالن�سبة اإلـــى تهيئة البيئة العمرانيـــة لت�سهيل حركة 
الطفـــل.. كل ذلـــك ي�سهم يف دمج الطفل باملجتمع، ولي�ـــس الأمهات فقط. لأن هناك 
الكثريات من الأمهات ل يعرفن كيفية التعامل مع اأطفالهن املعوقن لأ�سباب خارجة 
عـــن اإرادتهن مثل األ يكـــنَّ متعلمات اأو ل ميتلكن الوعي والإدراك؛ ولهذا يحتجن اإلى 
امل�ساعـــدة والدعم؛ لذلك اأقـــرح -من خالل هذه الندوة، وبح�ســـور هذا العدد من 

الخت�سا�سيات واملتخ�س�سات- رفع م�سروع لكيفية تقدمي خدمة اإن�سانية للمعوق.
م�شكلة املراكز

مـــن جانبها طالبـــت نوف الربيعـــة مديرة مركـــز التوحـــد، ب�سرورة اإلـــزام املراكز 
ال�سحيـــة يف الأحيـــاء باإيجاد عيـــادات خا�سة لفئـــة الحتياجات اخلا�ســـة، م�سددة 
علـــى اأن ما تقدمه املراكز يف الوقت احلايل ل يتنا�سب مع و�سعية الأطفال املعوقن، 
واأ�سافت: »اأعاين الكثري من هذه املراكز، ويف الأخري تاأكدت من عدم جدوى زيارتي 
لهذه املراكز، واأ�سبحت زيارتي لهم فقط من اأجل احل�سول على اإجازة للعمل؛ كونها 

بالنظام احلكومي املعتمد من قبل غالبية الوزارات احلكومية«. 
وعمومًا، فاإننا لحظنا �سيئًا مهمًا يف مركز التوحد، وهو اأن اأطفال الأمهات املتعلمات 
يتمتعـــون بذكاء اأعلى، واأن الأمهات الالتـــي يعتنن باأطفالهن يتمكنَّ من م�ساعدتهم 
لعـــى جتاوز الآثار ال�سلبية لالإعاقة، كما جند الأطفـــال اأنف�سهم متعاونن وي�ساركون 
يف كل الأن�سطـــة. اأما الأطفال الذين ل تكون اأمهاتهـــم متعاونات فيعانون الكثري من 

املتاعب ول ن�سعر اأنهم يتح�سنون!«.
بنية حتتية

 الدكتورة / معجبة �شامل القحطاين• 
 دكتوراه تربية خا�سة جامعة الإمام حممد بن �سعود

الدكتورة/ اإميان الاليف• 

 دكتوراه علم نف�س مركز ذاتي لالإر�ساد ال�سرى والنف�سي
 الأ�شتاذة / عائ�شة احلربي• 

 الأخ�سائيــــة الجتماعيــــة  ـ وزارة ال�سحــــة الإدارة العامــــة لل�سحــــة 
النف�سية وال�سحة املهنية

 الأ�شتاذة / وفاء العبيدي• 

 )من ذوي الحتياجات اخلا�سة( -طالبة جامعية
 الأ�شتاذة / �شيته العجمي • 

والدة في�سل العجمي )من ذوي الحتياجات اخلا�سة( 
الأ�شتاذة / نوف الربيعة• 

مديرة مركز التوحد )غرب الريا�س(
الأ�شتاذة / ا�شمهان الغامدي• 

اإعالمية -جريدة الريا�س
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وطالبت الطالبة اجلامعية وفاء عبداهلل العبيدي )من ذوات الحتياجات اخلا�سة(، 
ب�ســـرورة اإيجـــاد بنية حتتية جيدة لـــذوي الحتياجات اخلا�ســـة يف الأماكن العامة، 
وقالـــت: »بالكاد جند نحن ذوي الحتياجـــات اخلا�سة مداخل خا�سة، كذلك دورات 
ميـــاه خا�سة يف الأ�ســـواق العامة، وهذا ي�ســـكل عبئًا علينا من حيـــث دخول الكر�سي 
اخلا�ـــس بنا، وهذه مـــن املعوقات التي متنـــع اندماجنا باملجتمع. كما يجـــب اأن ُيهياأ 
املجتمـــع ل�ستقبالنا ب�ســـكل �سحيح و�سليـــم؛ فالبع�س يلومنا يف عمليـــة الندماج مع 
املجتمـــع، والكثريون ل يعرفون اأن املجتمع ل يتقبـــل مثل حالتنا، وال�سخ�س الذي ل 
ميلك ال�سجاعة يتوقع اأن يكون اندماجه �سعيفًا جدًا اأو معدومًا ب�سبب التعامل الذي 

يجده من املجتمع«.
واعتـــربت وفـــاء العبيدي اأن والدتهـــا كانت ال�سبب -بعد اهلل- فيمـــا و�سلت اإليه من 
جنـــاح، وقالـــت: »الآن اأنا اأدر�س يف جامعـــة الأمرية نورة، وكل ذلـــك بتوفيق اهلل ثم 
بوقفة والدتي التي �ساعدتني يف الو�سول اإلى الأهداف التي كنت اأمتنى اأن اأ�سل اإليها.

وتقـــول الم �سيتة العجمي والدة الطفل في�سل العجمي من من�سوبي جمعية الأطفال 
املعوقـــن: »اأذكر اأننـــي عندما عرفت اأن ابنـــى معوق �سجدت هلل حمـــدًا و�سكرًا واأنا 
يف غرفـــة العنايـــة، ويرجع ذلك اإلى اإمياين مبا قـــدر اهلل يل من خري، وكذلك ب�سبب 
درا�ستـــي باجلامعة ملادة الإعداد الربوي )مدخـــل الربية اخلا�سة(، ومثلما تدر�س 
الطالبـــات مدخل ريا�س الأطفال يدر�سن اأي�سًا مـــادة الإعداد الربوي، ورمبا ُتبتلى 
مـــن رب العاملـــن بطفل معوق فال بدَّ اأن تكون مهياأة نف�سيـــًا وتربويًا لذلك. وبالن�سبة 
اإيلَّ فاإننـــى كنـــت قد در�ست باجلامعـــة تربية خا�سة، وهذه نعمة مـــن اهلل تعالى؛ اإذ 
�ساعدتنـــي درا�ستـــي يف تقبل طفلي املعوق. وحتـــى اأو�سح اأهمية ذلـــك؛ فاإنني بداأت 

التدخل املبكر مع طفلي منذ اليوم الأول.
رحلة في�شل

جنـــوى الفـــرج: يف بدايـــة معرفتـــك باإعاقة ابنـــك.. ّمـــن الذين �ساعـــدوا يف دعمك 
وم�ساندتك؟ 

الم �سيتـــة: اأ�سرتي، واأهلي.. كانوا جميعًا اإلى جواري، وخ�سو�سًا والدتي التي كانت 
دائمـــًا تطمئنني عليـــه وعلى �سحتـــه، وكانت متفائلـــة مب�ستقبله، ثـــم التحق في�سل 
باجلمعية يف البداية يف ال�سكن ثم بالف�سل التمهيدي.. وهنا ل بدَّ اأن اأتقدم بال�سكر 
للجمعية، ولكل امل�سوؤولت بالق�سم التعليمي؛ فقد كان يريد املدر�سة، وفعاًل احت�سنوه 
باجلمعيـــة والتحق باملدر�سة؛ ولذلـــك و�سل اإلى اأف�سل م�ستـــوى.. ومن يومها تغريت 

حياته لالأف�سل من جميع النواحي«.
وت�سيف �سيتة العجمي اأن »ال�سدمة احلقيقية عندما التحق بف�سول الدمج، ولي�ست 

امل�سكلة يف الفكرة، ولكن يف املجتمع؛ فهو الذي ل يتقبل طفلي.
مهـــا دردير: دمج الطفل املعوق باملجتمع يبداأ من خالل دجمه باملدر�سة مع الأطفال 
العادين، بهدف عدم عزله عن املجتمع؛ لأنه يف النهاية، وبعد اأن ي�ستكمل برناجمه 

التوصيات

 التو�شيات:• 
 اأهمية امل�شاعدة النف�شية للوالدين لتقبل الطفل املعوق • 

وم�شاندته
 من ال�ش��رورة اأن يكون مع الأم اخت�شا�ش��ية نف�شية عند • 

تلقيها خرب اإ�شابة ابنها بالإعاقة
 اأهمية التعاون بني الخت�شا�شيني الرتبويني والنف�شيني • 

عندما ت�شل الأم اإلى مرحلة التقبل
 اإل��زام املراك��ز ال�ش��حية يف الأحي��اء باإيج��اد عي��ادات • 

خا�شة لفئة الحتياجات اخلا�شة
 اإزالة املعوقات التي متنع املعوقني من الندماج باملجتمع• 
 دمج الطفل املعوق باملجتمع يبداأ من دجمه باملدر�شة مع • 

الأطفال العاديني

العالجـــي والتعليمـــي والتاأهيلي باجلمعيـــة اأو بعـــد اأن ي�ستكمل مراحلـــه الدرا�سية، 
�سيلتحـــق بوظيفة و�سيعمـــل و�سيتزوج؛ لذلك لبد من تاأهيلـــه منذ البداية من خالل 

الدمج باملجتمع.
• الدكتورة معجبة �سامل القحطاين )دكتوراه تربية خا�سة -جامعة الإمام حممد 
بـــن �سعود( حتدثت عـــن ق�سية دمج الطفـــل باملجتمع ودور املجتمـــع يف ذلك قائلة: 
»مـــن الناحيـــة الربوية فاإن الأم لهـــا دورًا كبـــريًا يف حياة اأي طفـــل، واملعوق ب�سكل 
خا�س، والأم هي َمن تعلم عن حالة ابنها يف البدايات، وعليها تلقي ال�سدمة الأولى 

التي عادًة ما تكون مقيا�س ملدى القدرة على دمج الطفل، وهي ركيزة اأ�سا�سية«. 
واأو�سحـــت الدكتورة معجبـــة اأنه »من ال�سعب تطبيق اأي برنامـــج تعليمي مع الطفل 
دون تواجد والدته التي يجب اأن تكون على عالقة وطيدة باملعلمة والطبيبة اخلا�سة؛ 
لكي يتحقق الهدف، ومنها التدريب على مهارات معينة، والتعاون مع اجلميع، وهذه 

الركيزة الأ�سا�سية«. 
البعد النف�شي لالأم

وحول اخلطوات التي يجب اأن مير بها الطفل لإدراجه �سمن املجتمع قالت الدكتورة 
معجبة: »هناك ثماين خطوات يجب اأن تتم لأجل اإدراج الطفل يف احلياة الطبيعية، 
لكـــن الغالبية منهن يتوقفن يف املرحلة اخلام�سة اأو ال�ساد�سة، وهناك اأمهات و�سلت 
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مقال   

ميثـــل الإبداع اإحـــدى ال�سرورات الأ�سا�سيـــة يف اإدارة الأعمـــال واملوؤ�س�سات، ول �سيما اخلرييـــة والإن�سانية؛ 
فالإبـــداع عنـــوان الع�سر للمنظمات املتميـــزة واملديرين الناجحن؛ فهو يهتم مبنظمـــات الأعمال الربحية؛ 
حيث ا�ستطاعت هذه املنظمات حتقيق التفوق والتميز والتناف�س من خالل الإبداع بجميع جمالته، �سواء يف 
الإدارة اأو املنتـــج اأو اخلدمـــة، واإن كان هذا حال املنظمات الربحية فحرٌي باملنظمات اخلريية غري الربحية 
الهتمـــام بالإبـــداع وانتهاجه منهجًا يف مواجهـــة التحديات واملتغريات الهائلة يف هـــذا الع�سر الذي �سمته 

الأ�سا�سية التغري ال�سريع دون التاأثري يف العمل اخلريي التطوعي الذي هو روح املنظمات اخلريية.
اإن الأوقـــاف -ب�سكلهـــا التقليدي الثابت واملنقول- ل ميكن اأن تكت�سب دورًا بـــارزًا يف العملية التنموية؛ لأنها 
ل تلب���ي �صروط التنمية القت�صادية كما عرفها اأهل الخت�صا�ص؛ فالأوقاف هي البناء امل�ؤ�ص�صي لالقت�صاد 
الإ�سالمي، وحتديث امل�ساريع الوقفية ومتكينها من مواكبة التطورات اجلديدة التي متيز احلياة القت�سادية 

املعا�سرة يف عامل تعددت فيه املنتجات املالية اإمنا هو من الإبداع املوؤ�س�سي.
 ومـــن هـــذا املنطلق ياأخذ الوقـــف �سكل املوؤ�س�سة املاليـــة لتعزيز املوارد املالية وتوظفيهـــا مبا يخدم اأغرا�س 

التنمية القت�سادية. 
 اإن احلديـــث عن الأوقاف يقت�سي التعرف علـــى اأهمية القطاع اخلريي يف البناء القت�سادي يف املجتمعات 
املعا�ســـرة؛ ذلـــك اأن الكثري من علمـــاء القت�ساد اليوم يغفلـــون عن الدور الكبري الذي تقـــوم به اجلمعيات 

اخلريية واملوؤ�س�سات التطوعية يف دعم املجهود التنموي.
فم�ســـروع “خـــري مكة “ ال�ستثمـــاري اخلريي يف مرحلته الأ�سا�سيـــة الأولى بخم�سة اأبـــراج والعائد جلمعية 
الأطفال املعوقن ميثل التاأ�سيل العلمي ملفهوم الوقف اخلريي كبناء اأ�سا�سي يف القت�ساد الإ�سالمي، وي�سري 
اإلـــى نظـــرة م�سقبلية تتميز بال�ستدامـــة يف تنمية املوارد املاليـــة للجمعية كا�سراتيجية مـــن ا�سراتيجيات 
التميـــز املوؤ�س�سي لهـــذه اجلمعية وقيادتها بهدف �سمان ا�ستمرارية خدمـــات اجلمعية املجانية اإلى ع�سرات 
ال�سنـــوات املقبلة، وتوؤهلهـــا للمناف�سة يف قيادة الربامـــج وامل�ساريع الوطنية املختلفة التـــي تت�سدى لق�سايا 

الإعاقة يف اململكة.
ومـــا الرعايـــة امللكية ال�ساميـــة لهذا النهـــج الإبداعي اإل ر�سالة للقطـــاع اخلريي مفادهـــا اأن م�ستوى الأداء 
الوحيـــد املقبول يف ع�ســـر التناف�سية والعوملة واملعرفة و�سيادة التقنية و�سيطـــرة قوة العلم والفكر الإن�ساين 
هـــو تبني مفهوم التميـــز والإبداع املوؤ�س�سي باعتبـــار اأن امتالك مقومات التميز وتفعيلهـــا هو ال�سبيل لبقاء 

املوؤ�س�سات وا�ستمرارها ودميومتها يف عامل اليوم.
اإن لغة الأرقام يف هذا امل�سروع متثل نوعًا جديدًا من الإبداع املوؤ�س�سي الذي تعك�سه موؤ�سرات الأداء الإيجابية 
ل�سالـــح جمعية الأطفـــال املعوقن التي تدير 13 مركزًا باأنحاء اململكة، وتخدم 3000 طفل من ذوي الإعاقة 

واأ�سرهم من خالل كوادر ب�سرية كبرية، ومبيزانية ت�سغيلية �سنوية بلغت )120( مليون ريال هذا العام.
فالقطاع اخلريي الذي مل يكن يحظى باهتمام القت�سادين اأ�سبح ي�سكل رقمًا مهمًا يف املعادلة القت�سادية 

يف الكثري من الدول ال�سناعية.

بقلم:

 الدكتور اأحمد م�شطفى عز الدين
جمعية عنيزة للخدمات الإن�سانية 

اإلبداع المؤسسي في العمل الخيري وأثره في التنمية االقتصادية

 الحديث عن األوقاف يقتضي التعرف 
على أهمية القطاع الخيري في البناء 
االقتصادي في المجتمعات المعاصرة

مرحلة متقدمة لتقبل حالة الطفل، ومن اأخطر املراحل 
لهذه الفئة مرحلة احلـــزن ومرحلة الكتئاب، ولالأ�سف 
بع�ـــس اأمهات ي�سلن اإلى هذه املرحلة من حيث ال�سعور 
بالذنب اأو ما �سابهه. ويجب اأن تكون الأم يف هذا الوقت 
حماطـــة باجلوانـــب النف�سيـــة الإيجابية مـــع اإخراجها 
مـــن ال�سدمـــة الأولـــى، وهـــذا لـــن يحـــدث اإل بتواجد 
اخت�سا�سين نف�سيـــن، واملجتمع عليـــه اأي�سًا اأن يكون 
متقباًل لهذه الفئة، وهذا الأمر الأهم يف نظري لكتمال 
عملية الدمـــج والتاأثري الإيجابـــي يف ذوي الحتياجات 

اخلا�سة، واأي�سًا على ذويهم«.
• اأمثال بن جمعة )م�سرفة تربوية باجلمعية (: نحن 
هنـــا يف اجلمعيـــة كمعلمـــات وكم�سرفات لنـــا دور كبري 
يف تاأهيـــل الأمهـــات عن كيفيـــة التعامل مـــع اأطفالهن، 
حيـــث توجد الكثريات من الأمهـــات ياأتن اإلى اجلمعية 
مكتئبـــات من اأطفالهـــن، فنقول لهن: تابعـــن الأطفال 
الآخرين، واكت�سفـــن كيف تغريوا لالأف�ســـل. واأذكر اأن 
اأم في�سل العجمي عندمـــا جاءت اإلى اجلمعية بطفلها 
كانت تت�ساءل: كيف �سيقراأ اأو يتعلم؟ وكانت تت�سور اأن 
ابنها لديه تخلفًا، ولكن يف احلقيقة فاإن في�سل مل يكن 
متخلفًا، ولكنه كان بطـــيء التعلم، وقلنا لها اإنه �سيقراأ 
و�سيكتـــب، وذلك ما حدث. واأريـــد اأن اأقول اإن اجلمعية 
تعمل علـــى تاهيل الأمهات لكيفية التعامل مع اأطفالهن 

مثلما توؤهل الطفل للتعامل مع املجتمع.
 ومـــن جهـــة اأخرى فنحـــن يف اجلمعية ننظـــم جل�سات 
وور�س عمـــل لالأمهات لريوين جتاربهـــن مع اأطفالهن؛ 

لأن ذلك يفيد كل الأمهات. 
املبادرات ال�شغرية

ا�سمهان الغامدي )�سحفيـــة بجريدة الريا�س( تقول: 
اأوًل كل اإن�ســـان لديـــه اإعاقـــة ب�ســـكل اأو باآخـــر، ولي�ـــس 
بال�ســـرورة اأن تكون ج�سديـــة او عقلية؛ فمن املمكن اأن 
تكون نف�سية، بل اإن املعوق ج�سديًا ميكن اأن يكون اأف�سل 

من املعوق نف�سيًا..
 وهكـــذا.  ومـــع تقديـــرى للجميـــع فاإننـــى تلم�ست حالة 
�سلبية كبـــرية يف احلوار، واأريد اأن اأقـــول اإن امل�سكالت 
الكبـــرية ل حتلهـــا �ســـوى املبـــادرات ال�سغـــرية؛ فمثاًل 
التوعيـــة التي نحكي عنهـــا ل نح�سل علـــى نتائجها اإل 
بعد ع�سر �سنوات كحد اأدنى. ولكن املبادرات ال�سغرية 
التـــي ميكـــن اأن تتولهـــا جمعيـــة الأطفـــال املعوقن اأو 
جمموعـــة من الأمهات من خالل تبني حملة يف املراكز 
التجارية ويف امل�ست�سفيات وغري ذلك. وبوجود الأطفال 
املعوقن يوزعن حتى ولو ورودًا على رواد املول اأو ال�سوق 
اأو امل�ست�سفـــى، و�سيكون ذلك كافيـــًا للتوعية للطرفن؛ 
فنحـــن ل نحتاج اإلى روؤية املعوق يومـــًا واحدًا يف ال�سنة 
بـــل كل يوم. ولكـــن مَل نخ�س�س يومـــًا لالإعاقة وحتتفل 
مدر�ســـة اأو مدر�ستان بهذا اليوم ونكتفي؟ هذا لن تكون 

له نتائج.
وت�سيف اأ�سمهـــان: بالإ�سافة اإلى املبـــادرات ال�سغرية 
التي ميكن اأن تكون لها اآثار كبرية، فنحن يف حاجة اإلى 
تفعيـــل العمل التطوعي لكل اأفراد املجتمع، مبا يف ذلك 

الأطفال والآباء والأمهات. 
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استطالع

»بين الصلب والترائب«
أمهات األطفال المصابين بالصلب المشقوق.. 

يحتجن إلى المساندة
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نظمت املجموعة ال�ش��عودية لدعم الأطفال امل�ش��ابني بال�شلب امل�ش��قوق، موؤخرًا، اليوم الرتفيهي املفتوح لأطفال مر�ض 

ال�ش��لب امل�ش��قوق، بالتعاون مع اإدارة خدم��ات ترفيه املوظفني يف مدينة امللك عبدالعزي��ز الطبية باحلر�ض الوطني يف 

مدينة الريا�ض.

وهدف اليوم الرتفيهي التوعوي اإلى توعية اأكرب عدد ممكن من اأهايل الأطفال امل�ش��ابني مبر�ض ال�ش��لب امل�ش��قوق عن 

كيفية التعامل مع املر�ض وكيفية توفري بيئة منزلية ودرا�ش��ية واجتماعية ب�ش��كل عام واإلقاء ال�ش��وء على م�ش��ببات 

املر�ض التي تتمثل يف نق�ض حم�ض الفوليك عند الأم قبل فرتة احلمل ودور حم�ض الفوليك يف منع الكثري من الأمرا�ض 

والإعاقات ابتداء بفقر الدم وانتهاء باإعاقات مثل ال�شلب امل�شقوق، ومتالزمة داون، وال�شفة الأرنبية.

هذا، وقد �سارك عدد كبري من اأمهات مر�سى امل�سابني 
بال�سلـــب امل�سقـــوق مـــن الأطفـــال، حيـــث كان هنـــاك 
حـــوار مفتـــوح لنقل التجـــارب وتبـــادل الآراء والطالع 
علـــى اأحدث امل�ستجـــدات، �سواء يف جمـــال الت�سخي�ص 
والعـــالج اأو التوعيـــة والتعريـــف بالوقاية مـــن املر�ص، 
وكيفيـــة جتنـــب هـــذا املر�ـــص يف امل�ستقبـــل. بالإ�سافة 
اإلـــى اأن اليـــوم ت�سمن فقـــرات عديدة مثـــل امل�سابقات 
باكت�ســـاف  اخلا�ســـة  والأركان  الرتفيهيـــة،  والألعـــاب 
مهارات الأطفال، ومواهبهـــم وكيفية تنميتها، وكذلك 
اإظهار مواهـــب ومهارات اأولياء الأمور وتنميتها وكيفية 

ال�ستفادة منها.
وحول ذلك اأجرت )اخلطوة( ا�ستطالعًا لآراء الأمهات 
الالتـــي ح�ســـرن هـــذا اليـــوم، ومعرفة راأيهـــن يف هذا 
التجمـــع، والفائدة التـــي تعود عليهن وعلـــى اأطفالهن، 
بالإ�سافـــة اإلـــى مقرتحاتهن حول الوقايـــة من املر�ص، 

وطموحاتهن فيما يتعلق بالعناية باأطفالهن.
عبدالرحمـــن  عبـــداهلل  الطفـــل  اأم  تقـــول  ذلـــك  ويف 
العواجى: »اإن م�ساركة الأمهات يف مثل هذا اليوم مهمة 
جـــدًا؛ اإذ نتوا�ســـل بع�سنا مع بع�ص، وكذلـــك الأطفال 
امل�سابون بع�سهم مـــع بع�ص، وهذا مفيد لالأمهات من 
الناحيـــة النف�سية؛ اإذ ت�سعـــر كل اأم باأنها ل تواجه هذا 
املر�ـــص مبفردها اأو اأن ابنها هـــو الوحيد امل�ساب بهذا 
املر�ـــص«، م�سرية اإلـــى اأن »هذه امللتقيـــات تكون مفيدة 
يف جمـــال تبادل املعلومـــات وال�ستفـــادة من اخلربات 
وخ�سو�ســـًا مـــن الأمهـــات الالتـــي لديهن اأبنـــاء كبار 
م�سابون بهـــذا املر�ص، وحتديـــدًا يف التعريف باأف�سل 
مراكـــز العالج اأو اأف�سل املدار�ـــص لالأطفال امل�سابني؛ 
لأن املدار�ـــص املهياأة ملثل هـــوؤلء الأطفال لي�ست كثرية، 
وخ�سو�ســـًا بالن�سبـــة اإلـــى امل�سابـــني فكريـــًا؛ فهناك 
�سعوبـــة يف اإيجـــاد املدار�ص املنا�سبـــة، وكذلك املناهج 
الدرا�سية، واإن وجدت فاإن غالبيتها لي�ست لديها جدية 
يف التدري�ـــص مـــع عـــدم وجود كتـــب، كمـــا اأن الدرا�سة 
فيها عبـــارة عن األعاب ريا�سية بينما امل�ستوى التعليمي 

للطالب �سيئ جدًا«.
وت�سيـــف اأم عبداهلل قائلـــة: »اإن اأهـــل الطفل امل�ساب 
يعانـــون من ارتفاع اأ�سعار بع�ص الأدوية يف ال�سيدليات 
يتـــم  الـــذي  امل�ست�سفـــى  تتوفـــر يف  اإذا مل  اخلارجيـــة 
العـــالج فيـــه«، منا�ســـدة وزارة ال�سحـــة زيـــادة وعـــي 

الأمهـــات باأهمية حم�ص الفوليك الـــذي ب�سبب نق�سه 
ي�ســـاب الأطفـــال بهـــذه الإعاقـــة، موؤكـــدة اأنـــه يجب 
الهتمـــام بتوزيع الن�ســـرات التوعويـــة يف امل�ست�سفيات 
وامل�ستو�سفات واملراكز ال�سحية لتتجنب الأمهات هذا 

اخلطر.
كما تن�ســـح اأم الطفل عبـــداهلل عبدالرحمن العواجي 
املعلمـــات يف مدار�ص الطالبـــات يف املرحلـــة الثانوية، 
وكذلـــك يف اجلامعـــات، بالتوعيـــة عن اأهميـــة حم�ص 
الفوليك، وكذلـــك للفتيات املقبالت على الزواج؛ حتى 
ميكـــن احلد -بـــاإذن اهلل تعالى- من اإ�سابـــة الأطفال 

بهذا املر�ص اخلطري.
ومـــن جهتهـــا تقـــول اأم يو�ســـف النافع اإنه »مـــن املفيد 
ح�سور الأمهات ملثل هذا اليوم؛ لأن الأطفال ي�ستمتعون 
بع�سهـــم مـــع بع�ص، ويكـــون هـــذا مفيدًا مـــن الناحية 
النف�سيـــة؛ حتى ل ي�سعر الطفل اأنـــه يعاين مبفرده من 
هـــذا املر�ص. وكذلـــك الأمهات لأنهـــن يواجهن معاناة 
نف�سية كبرية ب�سبـــب اأطفالهن، كما ان التقاء الأمهات 
بع�سهـــن مـــع بع�ص يخفـــف عنهـــن الكثري مـــن الآلم 

النف�سية«.
وت�سيف اأم يو�سف قائلـــة: »تواجه الأمهات احتياجات 

كثـــرية، وبالن�سبة اإيلَّ فاإنني اأعـــاين من نق�ص الرافعة 
املنزليـــة. واأن�ســـح ال�سيـــدات املقبـــالت علـــى الزواج 
بتنـــاول حم�ص الفوليك حتت اإ�سراف طبى قبل احلمل 
بـ�ستة اأ�سهر، واأمتنى لبنى ولكل اأم ابنها م�ساب بهذا 

املر�ص ال�سفاء«.
وتـــرى اأم مـــازن اأن »هـــذا اليـــوم مهم جـــدًا لالأمهات 
لتبـــادل املعلومـــات حول املر�ـــص واأحـــدث العالجات، 
ومعرفـــة املراكـــز اجلديـــدة للعالج، وكذلـــك املدار�ص 
النافعة«، موؤكدة اأن »الأطفال اأي�سًا ي�ستفيدون من هذا 
امللتقـــى حيث يلعبون وي�ستمتعـــون بالفقرات الرتفيهية 

وعلى الكمبيوتر«.
وتن�ســـح اأم مـــازن الأمهات بالبتعاد عـــن الأدوية دون 
ا�ست�سارة الطبيب، وكذلك عن الأ�سعة، والتعب واجلهد 

النف�سي للوقاية من تعر�ص اجلنني لهذا املر�ص.
وتقـــول والـــدة فهـــد احلـــاذور اإن »م�ساركـــة الأمهـــات 
مهـــم لهن ولأبنائهـــن؛ ففي هذا اليـــوم يجتمع الأطباء 
وخ�سو�ســـا  التخ�س�ســـات،  جميـــع  مـــن  املعاجلـــون 
الأطبـــاء النف�سيني«، وت�سري اإلـــى اأن »الأمهات يتبادلن 
اخلربات وال�ست�سارات ومعرفة ما هو جديد يف العالج 
والت�سخي�ص«، مو�سحـــة اأن الأولد اأي�سا يتعرفون على 
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اأطفال مثلهم، وخ�سو�سا املبدعني واملتميزين منهم.
وت�سيـــف اأم فهد احلـــاذور اأن »اأ�ســـرة الطفل امل�ساب 
بال�سلـــب امل�سقوق يف حاجة اإلـــى دعم معنوي ونف�سي، 
كمـــا حتتـــاج اإلـــى توجيـــه مبـــا يفيـــد ابنهـــا لأن بع�ص 
الأ�ســـر جتهـــل اأماكـــن اجلمعيـــات اأو املراكـــز التابعة 
لـــوزارة ال�سوؤون الجتماعية وحقـــوق ابنهم«، م�سيفة: 
»اأمـــا بالن�سبة اإلـــى املدار�ص فاإنه مـــن ال�سروري دمج 
هـــوؤلء الأطفـــال وتهيئـــة املدار�ص لهم وتوفـــري و�سائل 
املوا�ســـالت، كمـــا يحتاجون اإلى نـــاد خم�س�ص لذوي 

الحتياجات اخلا�سة يف كل حي«. 
وتن�ســـح اأم فهـــد احلـــاذور الأمهـــات بتنـــاول حم�ص 
الفوليك حتت اإ�سراف طبيب، اأما على م�ستوى التعامل 
مـــع ابنهم فاإنها تن�سحهن بـــاأل يجعلن الإعاقة معوقة 

لبنهم لالنطالق نحول م�ستقبل اأف�سل.
وتقول والدة الطفلة جنود املطريي: »اأود يف البداية اأن 
اأعرب عن �سكري وتقديـــري لأخواتي يف جروب )قلوب 
كلها اأمـــل(؛ مل�ساركتي معهن هذا اليـــوم اجلميل، واإن 
معرفتـــي بالأمهات يف هذا اليـــوم �ساعدين نف�سيًا قبل 
ابنتـــي؛ فقد كنـــت اأ�سعـــر من قبـــُل بالوحـــدة والعزلة 
ونظرات املجتمع حتا�ســـرين، وكاأن مر�ص طفلتي اأمر 
نادر، وبعد معرفتـــي باأمهات الأطفال امل�سابني بنف�ص 
املر�ـــص تغريرّ و�سعـــي متامـــًا، وكان عالجـــًا نف�سيًا يل 
ب�ســـكل كبري«. وت�سيـــف اأم جنود املطـــريي: »هذا من 
الناحية النف�سية، اأما بالن�سبة اإلى ال�ستفادة املبا�سرة 
فاإنني بالطبع ا�ستفدت الكثري من خرباتهن ومعاناتهن 
مـــع اأطفالهن، واأ�سبح هذا اجلـــروب مرجعًا يل يف اأي 
امر واأي ا�ستف�ســـار عندما اأواجه اأي م�سكلة مع ابنتي. 

وكل الأمهات ب�سراحة متعاونات واإيجابيات«.
وحـــول احتياجات اأمهات الأطفـــال امل�سابني بال�سلب 
امل�سقـــوق تقـــول اأم جنـــود املطـــريي: »�ســـرورة زيادة 
التوعيـــة بهذا املر�ـــص لأن اأي امـــراأة معر�سة له، ومن 
ناحيـــة اأخـــرى ل بدَّ مـــن توعيـــة املجتمع حتـــى تواجه 
اأمهـــات الأطفال اإحـــراج اأو يتحملن اأعبـــاء نف�سية من 
جـــراء نظـــرة املجتمـــع، وخ�سو�ســـًا يف امل�ست�سفيـــات 
وامل�ستو�سفـــات، �ســـواء يف املدن الكبـــرية اأو ال�سغريو 
وكذلك يف القرى«، منبهة اإلى اأهمية التعريف بخطورة 
املر�ص على الأطفال؛ »لأن الأعداد تتزايد، ويحتاجون 
بالتـــايل اإلـــى زيادة املتطلبـــات من عالجـــات وو�سائل 

م�ساعدة واأدوية، بالإ�سافة اإلى املدار�ص«.
وتن�سح اأم جنود الأمهـــات الالتي ابتالهن اهلل تعالى 
بطفـــل م�ســـاب اأن ير�سني بق�ســـاء اهلل وقـــدره حتى 
ي�ستطعن م�ساعـــدة اأطفالهن، وتنا�ســـد وزارة ال�سوؤون 
الجتماعيـــة دعـــم اأ�سر الأطفـــال امل�سابـــني بال�سلب 
امل�سقـــوق وعـــدم التاأخـــري يف ت�سليـــم اأجهـــزة منا�سبة 

تناول حمض الفوليك يقلل بنسنة ٪70 
من عدد المصابين بالصلب المشقوق

امل�ســـاب مبر�ـــص ال�سلـــب امل�سقـــوق اإلى دعـــم نف�سي 
متوا�ســـل وتهيئة وتدريـــب بكيفية التعامل مـــع اأبنائهم 
وتزويدهـــم باملعلومات، وتطالـــب وزارة التعليم بتاأمني 
معلمـــات تربيـــة خا�ســـة يف مدار�ـــص الدمـــج، اأما من 
الناحيـــة ال�سحيـــة فتتمنـــى اأن يكـــون فح�ـــص طبـــي 
لالأطفـــال كل �سهر بـــدًل مـــن كل �ستة اأ�سهـــر، واأخريًا 
تنا�ســـد امل�سوؤولني العمل على اأن يكـــون لهوؤلء الأطفال 
م�ست�سفـــى خا�ص بهـــم ل�سد احتياجهم مـــن العالجات 

املختلفة مثل العالج الطبيعي والتاأهيل الوظيفي. 
»بـــني ال�سلب والرتائب«  ، وجدير بالذكر اأن املجموعة 
ال�سعودية لدعم مر�سى ال�سلب امل�سقوق تقوم بتنظيم 
حمـــالت توعويـــة علـــى م�ستـــوى اململكة لن�ســـر الوعي، 
�ســـواء عن حم�ـــص الفوليـــك اأو عن ال�سلـــب امل�سقوق، 
مـــن خالل اإقامة ور�ـــص العمل التي تقدمهـــا لالأ؛ حيث 
يهـــدف هذا اليوم اإلى ن�سر الوعي املجتمعي عن املر�ص 
واإدخال ال�سرور على اأطفال ال�سلب امل�سقوق واأ�سرهم، 
ويعـــد جتمعًا اأ�سريًا لالأطفـــال واأ�سدقائهم من مر�سى 
ال�سلب وجمموعة من الأطباء املخت�سني والرتبويني. 

كما يذكر اأن الأبحاث والإح�ساءات ت�سري اإلى اأن ن�سبة 
املواليد الذين يعانون من م�سكالت �سحية واإعاقات يف 
ازدياد مطرد، وذلك لقلة الوعي، �سواء باأهمية حم�ص 
الفوليـــك اأو باملر�ص، ففي كل عام يولد 500 األف طفل 
يف اململكـــة يعانون مـــن ال�سلب امل�سقـــوق ب�سبب نق�ص 

حم�ص الفوليك عند الأم يف بداية فرتة احلمل. 
ويوؤكـــد املتخ�س�ســـون اأنـــه بالإمكان تقليل هـــذا العدد 
بن�سبـــة 70 يف املئة يف حال تناولـــت الن�ساء املتزوجات 
اأو يف �سن الإجناب قبـــل احلمل حم�ص الفوليك، حيث 
اإنـــه غري �سار ويقـــوم اجل�سم بالتخل�ص مـــن الزيادة. 
وال�سلـــب امل�سقـــوق اأو ال�سن�سنـــة امل�سقوقـــة اأو الظهـــر 
امل�سقوق هي اأ�سمـــاء عديدة ملر�ص واحد هو عبارة عن 
عيب خلقـــي نتيجة وجود فتق يف العمـــود الفقري، وقد 
اأخذ هذا ال�سم من كلمة »بني ال�سلب والرتائب«، فبعد 
الق�ساء على �سلل الأطفال من خالل حمالت التطعيم، 
اأ�سبح ال�سلب امل�سقوق هو ال�سبب الرئي�سي ملن نراهم 
مـــن الأطفال وهـــم ي�ستخدمـــون الكرا�ســـي املتحركة. 
وامل�سكلة الرئي�سية لدى هوؤلء الأطفال هي �سلل اجلزء 
ال�سفلـــي مـــن اجل�ســـم ولكنهـــم طبيعيـــون يف قدراتهم 

الفكرية، قادرون على التعلم واحلياة الطبيعية.

لأعمارهـــم واأحجامهـــم، متمنية تهيئـــة املرافق العامة 
لهوؤلء الأطفال �سواء يف املتنزهات اأو الأ�سواق.

ومـــن جهة اأخرى تقول اأم �سليمـــان البدر اإنه »يجب اأن 
تكـــون مثل هـــذه الفعاليـــات م�ستمرة على مـــدار العام 
لأنهـــا مفيدة لالأمهات يف تبـــادل اخلربات بع�سهن مع 
بع�ص، واحل�ســـول على امل�ساندة والإر�ســـاد والتوجيه؛ 
مل�ساعدتهن يف التغلب على امل�سكالت التي تواجههن مع 
اأطفالهن، كما اأن هذه اللقاءات لها تاأثري اإيجابي كبري 
علـــى نفو�ـــص الأطفال والأمهـــات، واإن الأطفـــال تزداد 
ثقتهـــم باأنف�سهم، ومن خـــالل الفعاليـــات وامل�سابقات 

ي�سعرون باإمكانياتهم ومتيزهم«.
وتنا�ســـد اأم �سليمـــان البـــدر اإن�ساء مركـــز متخ�س�ص 
لالأطفـــال امل�سابـــني بال�سلـــب امل�سقـــوق، ب�سبب تعدد 
امل�ســـكالت ال�سحيـــة امل�ساحبـــة لهذا املر�ـــص، والتي 
يتعر�ص لها الطفل وحتتاج اإلى متابعة دقية وم�ستمرة، 
كمـــا تن�ســـح الأمهـــات باملتابعـــة الدقيقة مـــع الطبيب 
املعالـــج مع بدايـــة احلمـــل والمتثـــال لن�سائحهم من 
ناحية تناول حم�ـــص الفوليك اأو عدم التعر�ص لالأ�سعة 

اأو تناول الأدوية دون ا�ست�سارة طبية متخ�س�سة.
ويف ختـــام كلمتها تقول ب�سمة البـــدر اأم �سليمان البدر: 
»بـــني كل خري وخـــري م�سافة ت�سمـــى البتـــالء.. مليئة 
بالأجر والثـــواب عن ال�سرب والحت�ســـاب، ولعل بع�ص 

البالء نعمة؛ فلله احلمد وال�سكر على جميع النعم«.
واأخريا تقول اأم غـــادة النملة: »اأود اأن اأ�سكر املجموعة 
ال�سعودية لدعـــم الأطفال امل�سابني بال�سلب امل�سقوق، 
امللـــك  مدينـــة  املوظفـــني يف  ترفيـــه  واإدارة خدمـــات 
عبدالعزيـــز الطبيـــة باحلر�ـــص الوطنـــي يف الريا�ص؛ 
لالأطفـــال  املفتـــوح  الرتفيهـــي  اليـــوم  هـــذا  لتنظيـــم 
والأمهات؛ لأنه يتيح للجميع تو�سيع مداركه وال�ستفادة 
مـــن اخلربات املتبادلة، بالإ�سافة اإلـــى اآثاره الإيجابية 

من الناحية النف�سية على الأطفال والأمهات«. 
وت�ســـري اأم غـــادة النملة اإلـــى احتياجات اأ�ســـرة الطفل 
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تحقيق علمي   

لكـــن يف هذا الع�سر، تعلمنـــا األ نحكم على الأمور من 
ظاهرهـــا، ومع اأهمية هذا املبداأ يرى علماء النف�س اأن 
�ســـكل الوجه ي�سري اإلـــى ما نخفيه يف اأعمـــاق نفو�سنا؛ 
فحتـــى لـــو حافظت علـــى وجه متجهـــم؛ فـــاإن تقا�سيم 
وجهـــك تك�ســـف تفا�سيـــل عـــن �سخ�سيتـــك، وو�سعك 

ال�سحي، وكذلك م�ستوى ذكائك.
بنية ج�سدية قوية

تقـــول كارمـــن ليفيفر مـــن جامعـــة نـــورث اأمربيا يف 
ت�سريحات لـموقع )bcc(: “الفكرة هي اأن تركيبتنا 
احليويـــة مثـــل م�ستـــوى اجلينـــات والهرمونـــات، توؤثر 
يف منونـــا، و�سخ�سياتنا تت�سكل وفـــق الآلية ذاتها. ولو 
اأخذنا - على �سبيل املثال- تركيب عظام الوجه، �سواء 
كانت ق�سرية نوعًا ما وعري�سة، اأو طويلة ورفيعة، فاإن 

وجهك
يكشف عن حالتك الصحية

نحن ل�شنا جمرد وجوه خمتلفة الألوان والأ�شكال؛ 
فقد تبني اأن حجم، ولون، و�شكل وجوهنا كلها 

اأ�شياء تك�شف عن اأمور غاية يف الأهمية عن 
�شخ�شيتنا، و�شحتنا.. وقدميا حاول الأطباء 

والفال�شفة الهتمام باملظهر اخلارجي ب�شكل 
كبري، وو�شعوا جملدات عن قراءة مكنونات النف�س 

من خالل املظهر اخلارجي لالإن�شان.
وزعموا يف ذلك ال�شاأن اأن: “ال�شعر الناعم 

يدل على اجلنب، بينما ال�شعر اخل�شن يدل على 
ال�شجاعة”، واأن “الوقاحة تربز من العيون 

املفتوحة ذات اجلفون املحتقنة”، 
بينما “يعترب الأنف العري�س 

دليالً على الك�شل”، وال�شفاه 
املمتلئة راآها الفال�شفة عالمة 

على احلماقة، اأما اأ�شحاب 
ال�شفاه الرقيقة فهم يف العادة 

فخورون باأنف�شهم كالأ�شود!
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الأ�سخا�س الذين يرتفع لديهم من�سوب هرمون اجلن�س 
الذكـــوري “ت�ستو�ستـــريون” عـــادة ما تكـــون وجوههم 
عري�سة وعظـــام الوجه لديهم اأكرب حجمـــًا، وعادة ما 

تكون لديهم �سخ�سية حازمة واأحيانًا عدائية”.
والربط بن �سكل الوجه والهيمنة اأمر �سائع، بداية من 
قـــرود الكابو�سن التي تتبـــواأ فيها القـــرود ذات الوجه 
العري�ـــس مكانة مرموقة يف اجلماعـــة، مرورا بالعبي 

كرة القدم املحرتفن.
وعندمـــا در�ـــس كيـــث ويلكـــر مـــن جامعـــة باولـــدر يف 
كولورادو كاأ�س العامل عام 2011م وجد اأن ن�سبة عر�س 
وارتفاع وجوه الالعبن اأنباأت عن عدد املخالفات التي 
ارتكبهـــا لعبو الو�ســـط يف املباريات، وعـــدد الأهداف 

التي اأحرزها املهاجمون.

ورمبـــا �ساعـــدك ذلـــك على 
ال�سيا�سيـــن  دوافـــع  توقـــع 

اأي�سًا؛ فقد ا�ستخدمت ليفيفر 
متطوعن للمقارنـــة بن روؤ�ساء 

اأمريكين �سابقن يف عدة جوانب 
نف�سيـــة؛ فوجـــدت اأن �ســـكل الوجـــه 

يعك�ـــس دوافعهم وطموحاتهـــم؛ فقد كان 
لـــدى جـــون كينيدي وجـــه اأكرث �سمـــكًا من وجه 

�سي�سرت اآرثر، على �سبيل املثال. 
لكـــن هذا التحليل ل�سخ�سيات تاريخية ينبغي األ يوؤخذ 
علـــى عواهنـــه؛ اأي كم�سلمـــات قاطعـــة؛ اإذ اإن �سفـــات 
التعاون والـــذكاء على نف�س القدر مـــن الأهمية لنجاح 

اأي �سخ�سية.

اخلدان 
املمتلئان

حالتك ال�سحية وما�سيك ال�سحي 
م�سجالن كذلك يف مالحمك، وما تعك�سه هذه املالمح 
مـــن تفا�سيل يثري الده�سة. كميـــة ال�سحوم يف وجهك، 
على �سبيل املثال، تعطي اإ�سارة على اأن لياقتك البدنية 

اأقوى من املقايي�س املعروفة، مثل حجم اجل�سم.
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لالإ�سابـــة  عر�ســـة  اأقـــل  النحيلـــة  الوجـــوه  اأ�سحـــاب 
باللتهابـــات، وعندمـــا ي�سابـــون بها، يكـــون مر�سهم 
خفيفـــًا، كمـــا اأن م�ستوى القلق والكتئـــاب لديهم يكون 
اأقـــل. يعود ذلك على الأرجح اإلـــى اأن ال�سحة الذهنية 
عادة ما ترتبط ب�سكل وثيق باللياقة البدنية ب�سكل عام.
كيـــف ميكن لمتـــالء اخلديـــن اأن يك�سف عـــن �سفات 
�سخ�سيتك؟ بينيدكت جونز من جامعة غال�سكو يعتقد 
اأن فهمـــًا جديـــدًا لدور ال�سحوم يف اجل�ســـم قد ي�ساعد 

يف فهم ذلك.
يقـــول جونز: “وجـــود ال�سحوم يف اجل�ســـم لي�س دلياًل 
علـــى اأن �سحتك على ما يرام، ولكـــن مكان وجود هذه 

ال�سحوم هو الذي يدل على اعتدال �سحتك”.
الأ�سخا�ـــس الذيـــن ت�سبـــه اأج�سامهم ثمـــرة الكمرثى؛ 
حيـــث تكتنـــز اأردافهـــم بال�سحوم، بينما تكـــون منطقة 
اجلـــذع نحيلة، يكونون اأف�سل من الناحية ال�سحية من 

الذين تكـــون اأج�سامهم على �سكل ثمـــرة التفاح؛ حيث 
تكون منطقة اجلذع واحلجاب احلاجز لديهم ممتلئة.
ويعتقـــد اأن الدهـــون يف منطقـــة ال�ســـدر ينتـــج عنهـــا 
جزيئـــات التهـــاب مـــن �ساأنهـــا الإ�ســـرار بالأع�ســـاء 
الرئي�سيـــة يف اجل�سم. ورمبـــا كان امتالء الوجه يعك�س 
وجـــود الدهـــون املكتنـــزة يف اأكـــرث املناطـــق اإيـــذاء يف 
اجل�ســـم، اأو اأن �سحوم الوجه يف حد ذاتها �سارة ل�سبب 

ما.
اإلـــى جانـــب هـــذه املوؤ�ســـرات الوا�سحـــة، مـــن �ســـاأن 
الختالفات يف لون اجللـــد اأن تك�سف اأي�سا عن حالتنا 
ال�سحية؛ فقد تبدو يف �سحة تامة على �سبيل املثال اإذا 
كان جلدك مائاًل اإلى ال�سفـــار الذهبي. الأ�سباغ التي 
تتحكم يف لون اجللـــد تعرف با�سم الكاروتينات، والتي 
ميكـــن اأن توجـــد يف الفواكـــه واخل�ســـراوات احلمراء 

والربتقال.

هـــذه الأ�سباغ ت�ساعـــد على بناء نظـــام مناعة �سحية، 
كما تقـــول ليفيفـــر، وت�سيف: “عندما نتنـــاول الطعام 
الـــكايف ت�ستقر هذه الأ�سبـــاغ يف اجللد وحتول لونه اإلى 
الأ�سفـــر. وتظهر هـــذه الأ�سبـــاغ؛ لأننـــا ل ن�ستخدمها 

ملقاومة املر�س”.
وت�ساهم احلالة ال�سحية املمتازة يف املقابل يف الك�سف 
عن جاذبيتك اجل�سدية، وذلك اأكرث من اللون الذهبي 
الـــذي قد ت�سفيـــه على ج�ســـدك بطريقـــة �سناعية يف 

�سالونات التجميل.
اأما امل�سحـــة الزهرية فت�سري اإلى �سحة الدورة الدموية 
�لت���ي تنتج عن �أ�شلوب معي�ش���ة مفعم بالن�شاط، وميكن 

اأن تكون اأي�سًا عالمة على خ�سوبة املراأة.
وقد وجد جونز اأن لونًا ورديًا يعلو وجوه الن�ساء يف ذروة 
دورة الطمـــث، رمبا ب�سبب هرمـــون اجلن�س الذي يدفع 

الأوعية الدموية يف اخلدين اإلى التمدد قلياًل.
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ولعـــل ذلك من بـــن عدة تغـــريات يف املظهر اخلارجي 
وال�سلوك، والتي جتعل يف جمملها املراأة اأكرث جاذبيًة.

املظهر الذكي
وي�سري جونز اإلى اأننا ا�ستغرقنا وقتًا طوياًل يف اكت�ساف 
هـــذه الأ�ســـرار التي ندركهـــا الآن مبجـــرد النظر. هذه 
املعرفة ت�ساعد على ترميم �سمعة فن “الفرا�سة” التي 

كانت متقلبة منذ تاأمالت اأر�سطو.
امللـــك هـــري الثامن كان مت�ســـككًا يف فكـــرة الفرا�سة 
اإلـــى درجـــة اأنـــه منـــع الدجالـــن مـــن ال�ستفـــادة من 
قراءاتهـــا، كمـــا اأن و�سعهـــا تعر�س للتقريـــع يف مطلع 
القـــرن الع�سريـــن، عندمـــا ارتبطت الفرا�ســـة بنظرية 
تعـــرف با�ســـم “الفرينولوجيـــا” التي تقـــوم على توقع 
�سلـــوك الإن�سان بناًء على �ســـكل جمجمته. لكن الفكرة 
الآن تكت�ســـب م�سداقية؛ اإذ جند كثـــريًا من املفاجاآت 
املختبئـــة يف ال�ســـور الذاتية “�سيلفي” التـــي نلتقطها 

لأنف�سنا.
ويبـــدو اأننا ن�ستطيع توقـــع معلومات معينة ذات م�ستوى 
معقـــول من امل�سداقية مبجرد النظر اإلى تقا�سيم وجه 
�سخ�س ما. لكن مع ذلك، لي�س من الوا�سح بعُد ما هي 
العالمـــات املحددة التـــي جتعل �سخ�سًا مـــا يبدو ذكيًا 

مثاًل.
و�سيكـــون من املثري بالفعل اأن نـــرى كيف تتغري العالقة 
بـــن ال�سخ�سية واأ�سلـــوب املعي�سة، وال�ســـكل اخلارجي 

على امتداد �سنوات العمر.
وقـــد متكنـــت درا�ســـة مـــن فح�ـــس �سجـــل ال�سخ�سية 
و�ملظه���ر �خلارج���ي م���ن خ���ال تتب���ع نق���اط معين���ة 
لأ�سخا�س يف الثالثينيات اإلـــى الت�سعينيات من العمر، 
ووجـــد العلمـــاء اأنـــه على الرغـــم مـــن اأن الرجال ذوي 
الوجـــه الطفـــويل املظهـــر لي�سوا مهيمنـــن خالل فرتة 
�سبابهـــم، اإل اأنهـــم ي�سبحـــون اأكـــرث حزمًا مـــع مرور 

الوقت، ومع تقدمهم يف ال�سن.
رمبـــا كان ذلك مـــن بـــاب التعوي�س عما عانـــوه نتيجة 
مظهرهم الأليـــف يف �سنوات ال�سبـــاب الأولى. وتو�سل 
الباحثـــون اأي�سًا اإلى اأن وجوه الذيـــن يتقدم بهم العمر 
تبداأ يف حمل �سفـــات �سخ�سية مل تكن قد ظهرت على 
وجوههـــم يف �ســـن ال�سبـــاب؛ فالن�ساء الالتـــي يتمتعن 

ب�سخ�سيـــة اجتماعيـــة جذابة منذ �ســـن املراهقة حتى 
فـــرتة الثالثينيـــات، ي�سبحـــن بالتدريج اأكـــرث جاذبية 
من ناحيـــة ال�سكل اجل�ســـدي، حتى اإذا مـــا و�سلن اإلى 
اخلم�سينيـــات مـــن العمـــر يظهـــرن اأجمل مـــن اأولئك 
الالتـــي كن اأقل جذبـــًا، ولكن اأجمل مـــن ناحية ال�سكل 

فقط.
اأحد الحتمالت وراء ذلـــك اأنهن عرفن كيف ي�ستفدن 
علـــى اأف�سل وجه من مظهرهـــن، واأن ثقتهن باأنف�سهن 

�ساهمت يف التعبري عن هذا اجلمال.
يف نهايـــة الأمر، اأظهرت درا�ســـة ذكية ن�سرت يف الآونة 
الأخـــرية اأن مظهرنـــا ل يتوقـــف فقـــط علـــى تركيـــب 
عظـــام الوجه، اأو لـــون الب�سرة؛ فقد طلـــب العلماء من 
متطوع���ن �رتد�ء �لثي���اب �ملف�شلة لديه���م، ثم �لتقاط 
�ســـور لوجوههم. وعلى الرغم من اأن املالب�س مل تظهر 

يف ال�ســـور التـــي مت التقاطهـــا؛ فقـــد اعتـــرب اأ�سخا�س 
حمايدون من جلنة للتحكيم اأن �سور هوؤلء الأ�سخا�س 
اأكـــرث جاذبية من �سور غريهم مـــن الذين ا�سرتكوا يف 

امل�سابقة.
ال�ستنتـــاج هنـــا يف غايـــة الأهميـــة، وهـــو اأن اأ�سحاب 
ال�ســـور الفائـــزة طلب منهـــم اأن يحافظـــوا على تعبري 
حماي���د عند �لتق���اط �ل�شورة، لك���ن بطريقة ما، ظهر 
اأثـــر الثقة والر�سا عن النف�س وا�سحـــًا يف ال�سور التي 

التقطوها لأنف�سهم.
وجوهنا لي�ست فقط نتاجًا لرتكيبنا احليوي من جينات 
وهرمونات، لكن ب�سقل �سخ�سياتنا وتقديرنا لأنف�سنا؛ 
ت�سبح وجوهنا مراآة تعك�س اأ�سياء اأكرث اأهمية من لونها 

اأو �سكلها اخلارجي.
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أثنى على مبادرة شركة »الجميح« بدعم البرامج التعليمية

األمير سلطان بن سلمان يشارك أطفال الجمعية 
احتفاالتهم بالعام الدراسي الجديد

على مدى نحو ع�رشين عاماً مل 
يتوقف �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمري �سلطان بن �سلمان بن 

عبدالعزيز رئي�س جمل�س الاإدارة 
عن م�ساركة اأطفال اجلمعية 

احتفالتهم ببدء العام الدرا�سي 
اجلديد، حيث تفقد �سموه موؤخرًا 
مركز امللك فهد لرعاية الأطفال 
املعوقني بالريا�س، وتابع �سموه 

�سري العمل يف اأق�سام املركز 
والأمانة العامة، واطّلع على تقارير 
الأداء وبرامج اجلمعية على �سعيد 
التاأهيل والدمج وتو�سع اخلدمة 

التي تتزامن مع بداية العام 
الدرا�سي اجلديد.
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وخـــال جولتـــه يف اأق�ســـام املركـــز قـــام �سمـــوه بتوزيع 
اأجهـــزة حا�ســـب اآيل على طـــاب املركز مـــن من�سوبي 
املرحلتني التمهيدي واالبتدائي، وهي مقدمة من �سركة 
اجلميـــح لل�سيارات دعمًا ملا تقدمه اجلمعية من برامج 
رعايـــة متكاملة.ووجه �سموه حتية تقديـــر وامتنان اإلى 
�سركة اجلميح لل�سيارات، وو�سفها باأنها اأحد ال�سركاء 
املميزيـــن للجمعية منـــذ تاأ�سي�سها، م�ســـرًا اإلى اأن كل 
م�سروعـــات وبرامـــج اجلمعيـــة حتمل ب�سمـــة م�ساندة 

ودعم من اجلميح.
وناق�ش �سموه خال جولته عـــدة تقارير عن خمرجات 
اجلمعيـــة خال العام اجلاري، �ســـواء على �سعيد دمج 
االأطفال يف مدار�ش التعليم العام اأو على �سعيد برامج 

التاأهيل والعاج، وما تواجهه من �سعوبات.
واأعرب �سموه عن �سعادتـــه بنهجي التطوير والتحديث 
امل�ستمرين اللذين تتبناهما مراكز اجلمعية، ومبا تقوم 
به مـــن دور وطني على �سعيد الت�سدي لق�سية االإعاقة 
ب�سكل متناٍم رغم اأعبـــاء وم�سوؤوليات التو�سع املتوا�سل 
يف اخلدمـــات املجانية، موؤكـــدًا اأن ذلك مـــا كان له اأن 
يتحقق دون تفاعل اأهل اخلر وم�ساندة الدولة والقطاع 

اخلا�ش وال�سركات واملوؤ�س�سات الوطنية.
واأثنـــى �سموه علـــى دور العاملني يف اجلمعيـــة واملركز، 
ودعاهـــم اإلى موا�سلـــة جهودهم املتميـــزة، واأن يكونوا 
دومـــًا منوذجـــًا ملا حتقق مـــن م�ستـــوي راق يف الرعاية 

لهذه الفئة الغالية.
جدير بالذكر اأن مراكـــز اجلمعية املنت�سرة يف خمتلف 

 احتفاالت موسعة في مراكز الجمعية 
بالطالب الجدد 

مناطـــق اململكة احتفلت باالأطفـــال الذين ان�سموا هذا 
العـــام الأول مرة مع بداية العام الدرا�سي اجلديد؛ فقد 
احتفلـــت مراكز جـــدة واملدينـــة املنورة ومكـــة املكرمة 
وحائـــل والباحـــة والر�ش وع�ســـر واجلـــوف باالأطفال 
اجلدد، حيث ا�ستقبل الق�سم التعليمي مبركز اجلمعية 
مبكـــة املكرمـــة اأكرث مـــن 70 طالبًا وطالبة هـــذا العام 
متهيـــدًا الإحلاقهـــم باملراحـــل التعليميـــة التـــي تنا�سب 

اأعمارهم العقلية وقدراتهم.
 وقـــد قـــام الفريـــق التعليمـــي والطبي بتقييـــم حاالت 
اأمورهـــم واالطـــاع علـــى  اأوليـــاء  االأطفـــال بح�ســـور 
تاريخهم العمري واملر�سي وم�ستوى ذكائهم وقدراتهم 

العقلية.
واأعربت الدكتورة جناء ر�ســـا مديرة مركز اجلمعية 
مبكـــة املكرمة عـــن اأملهـــا يف ا�ستفادة جميـــع االأطفال 
املعوقني اجلدد من اخلدمات املقدمة باملركز، م�سرة 
اإلـــى اأهميـــة التقييـــم االأويل للطفـــل لتحديـــد العمـــر 
العقلـــي والزمني لتحديـــد املرحلة الدرا�سيـــة املنا�سبة 
لـــه ل�سهولة تعزيـــز قدراتـــه التعليمية مبـــا يتنا�سب مع 
قدراتـــه الفكريـــة، الفتـــة اإلـــى اأن املراحـــل التعليميـــة 
بالق�سم التعليمي ت�سمل )الطفولة املبكرة، والتمهيدي، 
واالبتدائـــي والرتبيـــة الفكرية(، اإ�سافة اإلـــى االأن�سطة 
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امل�سانـــدة مثـــل ف�سل القـــراآن وور�سة الر�ســـم والفنون 
ومعمل احلا�ســـب االآيل املجهز باأحدث النظم اخلا�سة 

بذوي االحتياجات اخلا�سة.
واأ�سارت اإلـــى اأن املركز ا�ستعد لبدايـــة العام الدرا�سي 
اجلديـــد باإعداد الربامج التعليميـــة واخلطط الرتبوية 
وو�سع االأن�سطة التعزيزية وتثبيت الربامج االإلكرتونية 
املتقدمـــة، كما قام بتهيئة الف�ســـول التعليمية والور�ش 
الفنيـــة وال�ساحـــات الريا�سيـــة والرتفيهيـــة واالأن�سطة 
والطبيـــة  التعليميـــة  الكفـــاءات  وتوفـــر  الا�سفيـــة 
والتاأهيلية بغر�ـــش اإكمال الدائرة التعليمية ال�سحيحة 
باملركـــز؛ حتى ي�ستطيع الطفل اأن يظفـــر ببيئة تعليمية 

وطبية وتاأهيلية مدرو�سة ومتكاملة. 
وجديـــر بالذكر اأن مركز رعايـــة االأطفال مبكة املكرمة 
جنـــح خال العـــام الدرا�سي املا�ســـي يف حتقيق نتائج 
قيا�سية علـــى �سعيد التاأهيل ودمج االأطفال يف مدار�ش 
التعليـــم العـــام بعـــد اكتمال برامـــج العـــاج والتعليم، 
حيـــث احت�سن املركز 330 حالة خال العام املن�سرم، 
منهـــم 105 اأطفال مت ت�سجيلهم كحاالت جديدة، وقدم 
املركز 1570 ا�ست�سارة وخدمة �سمن برامج اخلدامات 
االجتماعيـــة، حمققـــًا زيـــادة قدرهـــا نحـــو 500% عما 
قبلـــه، وا�ستفاد 384 طفًا من برنامج التقييم النف�سي 

اخلارجي.
حمبة ع�سري 

ومب�ساعر �حلب و�لن�ساط �ختلطت فرحة �أطفال ع�سري 
املعوقني خـــال احلفل الذي اأقامـــه مركز اجلمعية يف 
ع�ســـر الأطفالـــه مبنا�سبـــة العـــام الدرا�ســـي اجلديد، 
والـــذي نظمه الق�ســـم التعليمي باملركـــز، حيث ت�سمن 
احلفـــل اأنا�سيد ترفيهيـــة ووطنية وبرامـــج متنوعة من 
م�سابقات وعرو�ـــش كرتونية �سارك فيها االأطفال، كما 
قدمت معلمات الق�سم التعليمي هدايا لاأطفال ر�سمت 
الب�سمـــة وال�سعـــادة على حمياهـــم، وهي تعتـــرب دافعًا 

نف�سيًا ليبدوؤو� عامهم �لدر��سي بكل ن�ساط وحيوية.
وكان حمور االحتفـــال اأبناء جنودنا البوا�سل املرابطني 
على احلد اجلنوبي، والذين يدافعون عن تراب الوطن الغايل.

وقـــال مديـــر املركز الدكتـــور �سالح احلمـــادي اإن هذا 
االحتفـــال يعـــد �سمـــن اأن�سطـــة املركـــز يف كل عـــام، 
لتحفيـــز اأطفال املركز على بذل اجلهد والوقوف معهم 
واإ�سعارهـــم باالهتمـــام، واأن وجـــود من�سوبي املركز يف 
هـــذه االحتفاليـــة هـــو خلدمتهـــم والعناية بهـــذه الفئة 

الغالية على قلوبنا جميعًا.
مقيا�س دقيق

جديـــر بالذكر اأن عـــدد االأطفال الذيـــن ا�ستفادوا من 
برنامـــج الدمج خـــال العـــام املا�سي و�ســـل اإلى 402 

مركز مكة المكرمة يستقبل أكثر من 
70 طالبًا وطالبة إللحاقهم بالمراحل 

التعليمية التي تناسب قدراتهم

طالـــب وطالبـــة، وهو رقـــم يعـــد مبثابة مقيا�ـــش دقيق 
ملدى جناح حزمـــة اخلدمات املتخ�س�سة التي تقدمها 
اجلمعيـــة ملن�سوبيهـــا مـــن االأطفـــال املعوقـــني، واأي�ســـًا 

للخدمات التعليمية.
 حيث تتعـــدد برامج الرعاية التعليميـــة والرتبوية التي 
تقدمها مراكز اجلمعية يف ظل منظومة عمل ت�ستهدف 
-اإلى جانب العملية التعليمية- تاأهيل الطفل لاندماج 
باملجتمع وجتاوز �سلبيات االإعاقة؛ ومن ثم بات برنامج 
دمـــج الطـــاب مبدار�ش التعليـــم العام هدفـــًا حموريًا 
لاأق�ســـام التعليمية. وقد حتققت يف هذا ال�سدد نتائج 

قيا�سية اإلى جانب الربامج االأخرى.
 ومـــن دواعـــي الفخـــر واالعتـــزاز للجمعيـــة يف العـــام 
املن�ســـرم تخريـــج اأول دفعة للطالبات غـــر الناطقات 
امل�ستخدمـــات للغـــة التوا�ســـل )بل�ـــش( مـــن املرحلـــة 
املتو�سطة اإلـــى املرحلة الثانوية الأول مـــرة على م�ستوى 
غـــر  للطالبـــات  الثانيـــة  الدفعـــة  وتخريـــج  اململكـــة، 
الناطقات من املرحلة االبتدائية اإلى املرحلة املتو�سطة، 
وفتـــح برنامج )بل�ش ـ ماكنتـــون( لطالبات اجلمعية يف 
مركز جنـــوب الريا�ش، وافتتـــاح برنامج الطاب غر 
الناطقـــني يف منطقة ع�سر، وبدء التطبيق يف �سجات 
برنامـــج احلا�سب االآيل التعليمي وبرنامج االإح�ساءات 
مبركز حائـــل، وتوفر احلا�ســـب االآيل )ب�سمة العني( 
للطـــاب غر الناطقني يف مدار�ـــش التعليم العام بناًء 
على م�سروع العناية بذوي االإعاقة، وجتهيز كل املراكز 
بال�سبورات التفاعلية، وافتتاح ف�سل القراآن الكرمي 
مبركــــز جنــــوب الريا�ــــش، وجتهيــــز ف�ســــول مركز 

الر�ش.
برامج الدمج

كمـــا و�سل عـــدد االأطفال الذين ا�ستفـــادوا من برنامج 
الدمـــج خال العـــام املا�ســـي اإلى 402 طالـــب. ومتيز 
الربنامج بتطبيق خطـــوات مبتكرة، منها: دمج اأطفال 
االإعاقـــة احلركية يف مركز حائل يف مرحلة التمهيدي، 

والتن�سيـــق لدمج الطاب غر الناطقـــني للعام املقبل، 
ودمج الطاب غـــر الناطقني مبدار�ـــش التعليم العام 
للعـــام املقبـــل من مركـــز املدينة املنـــورة، ودمج )57( 
طفًا مـــا بني مدار�ـــش التعليم العـــام ومعاهد الرتبية 
الفكريـــة ومدار�ـــش الدمـــج، وتقـــدمي خدمـــات متابعة 
لاأطفال يف مراكـــز خارجية )معهـــد الرتبية الفكرية 
بواقـــع 20 طالبـــًا(، كما مت دمـــج الكثر مـــن االأطفال 

�سغار ال�سن بالرو�سات احلكومية.
ويف جمال التدريب فقد مت تدريب طالبات جامعة امللك 
�سعود وجامعة االأمرة نورة وطالبات املاج�ستر )ق�سم 
التدخـــل املبكـــر(، وتدريـــب طالبـــات التدخـــل املبكر، 
علـــى اآليـــة العمل داخـــل الف�ســـول، والتن�سيـــق الإبرام 
اتفاقيـــة تعاون مـــع جامعة االإمام يف جمـــال التدريب، 
وت�سليـــم حقيبة تعليمية كاملة للمـــواد الدرا�سية ل�سعبة 
الرتبيـــة اخلا�سة يف منطقة ع�سر عـــن تعليم الطاب 
غـــر الناطقني، والبدء باملرحلـــة االأولى مل�سروع ج�سور 
التدريبـــي بهـــدف التدريب عن ُبعـــد لتطوير اخلدمات 
االخت�سا�ـــش،  ذات  واجلهـــات  االأمـــور  الأوليـــاء 
وكذلـــك تدريـــب املعلمـــات امل�ستجـــدات مبركـــز 
جنوب الريا�ش علـــى الربنامج التعليمي وبرنامج 

االخت�سا�سية.
توثيق الربامج 

مت تنفيـــذ احلقائـــب اخلا�ســـة مبناهـــج التعليـــم العام 
مب�ساركـــة طالبات جامعة االأمرة نورة، واإجناز حقيبة 
التدريـــب للتدخل املبكـــر، واالنتهاء مـــن جتهيز ف�سل 
)وحـــدة االأجهزة امل�ساندة وا�ستخـــدام التكنولوجيا يف 
التعليـــم(، والبدء يف تدريب املوظفـــات على ا�ستخدام 
االأجهزة، وربط الوحدات التعليمية باملحيط اخلارجي 

عن طريق رحات تعليمية متنوعة.
وكذلك تطويـــر م�ستوى االأداء الوظيفـــي للمعلمات من 
خال برنامج املتابعة امل�ستمرة وقيا�ش االأداء، ومتابعة 
للمحا�ســـرات  التعليمـــي  الق�ســـم  من�سوبـــات  تر�سيـــح 
والدورات التطويريـــة، وتنفيذ برنامج تدريب املعلمات 
علـــى الدرو�ـــش النموذجية وتبادل اخلـــربات والتطوير 
يف اأدائهـــن، وحتديث منوذج التقييم واملاحظة االأويل 
للطفل، واإعـــداد قاعدة بيانـــات للمكتبـــة االإلكرتونية، 
واأي�ســـًا متابعة الطـــاب والطالبات عـــرب التوا�سل مع 
االأهـــايل واإدارات املدار�ش، كما تتـــم متابعة الطالبات 

باملدار�ش من قبل م�سرفات الدمج.
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احتفـــاء بال�سهـــر الف�سيـــل.. نظمـــت مراكـــز اجلمعية 
فعاليات وان�سطة متعددة، و�سهدت كل املدن التي توجد 
بهـــا هذه املراكز احتفاالت وح�سورا بارزا. وكان لذلك 
ح�سول اجلمعيـــة على لقب اأكرث اجلمعيات و�سواًل اإلى 
املتلقي، واأكرث العامات �سهرة، يف رم�سان لهذا العام.
امل�سوؤوليـــة  نـــادي  يف  االإعامـــي  الفريـــق  قـــام  فقـــد 
االجتماعيـــة بجامعـــة امللك �سعـــود، باإجـــراء ا�ستفتاء 
برعايـــة ال�سحيفـــة االلكرتونية »�سبق«، بـــني اأكرث من 
2250 �سخ�سًا، وبعد فرز النتائج ات�سح اأن اأكرث جمعية 
ح�سلـــت على اأكرث معرفة وحفظ �سعارها كانت جمعية 

االأطفال املعوقني.
 وجاء يف املركز الثاين جمعية »اإن�سان«، وبعدها جمعية 
»اإخاء« التي دخلت مناف�سة الربامج منذ فرتة ب�سيطة، 

وحققت نتائج مميزة.
 وعـــن االأ�سبـــاب قـــال امل�ساركـــون اإن جمعيـــة االأطفال 
املعوقـــني يف �سهـــر رم�سان متيزت عـــن كل عام، حيث 
كانـــت موجودة ب�سكل مميـــز وراٍق من خال اإعاناتها 
يف القنـــوات الف�سائية، وخ�سو�سًا قنـــاة »اإم بي �سي«، 
والتـــي كانت تبـــث على كل قنـــوات املجموعـــة، كما اأن 
االإعانات متيزت باحرتافيتها وجودتها وتاأثرها على 

امل�ساهد.
 واأفادوا باأن �سعار اجلمعية اأ�سبح �سديقًا للعني لوجوده 
يف عدد كبر من الو�سائل االإعامية، وكذلك م�ساركته 
املجتمعية يف برامج مميـــزة، خ�سو�سًا برنامج تفطر 
ال�سائـــم الذي مت على مدار �سهـــر رم�سان كامًا، ومت 
توزيـــع 150 األـــف وجبة، وكانـــت اجلمعية �سريـــكًا فيه 

ب�سكل دائم.
 وح�سلـــت جمعية »اإخاء« علـــى ن�سبة مميزة يف معرفة 
�سعارهـــا وا�سمها وخدماتها، خ�سو�ســـًا يف هذا العام، 
والـــذي اأعدت فيه حملـــة رم�سانية القـــت رواجًا كبرًا 

واهتمامًا من ِقبل املجتمع.
ال�سحور اخلريي

مـــن جهة اأخـــرى نظمـــت اجلمعيـــة ال�سحـــور اخلري 
ال�سنوي برعاية �ساحبة ال�سمو االأمرة ح�سة بنت فهد 
بن خالد اآل �سعود، وبح�سور عدد من �ساحبات ال�سمو 

شهدت فعاليات في كل المراكز

 أكثر الجمعيات شهرة في رمضان

و�سيـــدات  االأمـــرات 
الدبلوما�ســـي  ال�سلـــك 

وعـــدد  العربيـــة  واجلاليـــات 
مـــن �سيـــدات املجتمـــع وع�ســـوات اجلمعية 

واالإعاميـــات والذي نظمته جمعيـــة االأطفال املعوقني 
م�ساء اأم�ش االأحد مبركز امللتقى الن�سائي بالريا�ش.

حيـــث بداأت الليلـــة الرم�سانية بكلمـــة للدكتورة فوزية 
اخ�سر ع�سو جمل�ش ادارة اجلمعية رئي�سة جلنة اال�سرة 
التي قالت :”يطيب يل اأن اأتقدم بال�سكر اجلزيل ل�سمو 
االأمرة ح�سة بنت فهد بن خالد اآل �سعود على رعايتها 
هـــذه املنا�سبـــة اخلرية التـــي تقيمها اجلمعيـــة والتي 
كانـــت وما زالـــت ت�ستهدف توثيـــق العاقـــة االإن�سانية 
بني اجلمعية والقطاعـــات الن�سائية االأخرى على مدى 
ثاثني عامًا وهذا اللقاء اخلري اإمنا يج�سد امل�سئولية 

 ٢٢٥0 شخصًا يفضلوا جمعية األطفال 
المعوقين في استفتاء نادى 

المسؤولية االجتماعية 

باأ�سمى  االجتماعية 
معانيهـــا وقبـــول �سمـــو 
االأمرة ح�ســـة الدعوة بالرغم 
من م�ساغلهـــا الكثرة واإن دل ذلك على �سيء اإمنا 
يـــدل على اهتمـــام �سموها الكرمية بهـــذه الفئات التي 
حتتاج حقـــا اإلى الدعـــم مبختلف اأنواعـــه واأ�سكاله يف 

هذا ال�سهر الف�سيل.
هذا واأو�سحت الدكتورة فوزية اأن اجلمعية تعول كثرًا 
علـــى مثل هـــذه االأن�سطة اخلرية يف اإي�ســـال ر�سالتها 
التوعويـــة وح�ســـد التفاعـــل املجتمعـــي مـــع جهودهـــا، 
م�ســـرة اإيل اأن القطـــاع الن�سائـــي يعـــد حائـــط ال�سد 
االأول �ســـد اأ�سبـــاب االإعاقـــة ووجهت الدكتـــورة فوزية 
الدعـــوة ل�سيـــدات االأعمال واملهتمـــات بالعمل اخلري 

واالجتماعي حل�سور هذه املنا�سبة والتفاعل معها .
وا�سافـــت الدكتـــورة فوزيـــة اإلـــى اأن جمعيـــة االأطفال 
املعوقـــني ت�سعـــى دومًا الإقامـــة ج�سور مـــن ال�سراكة مع 
اجلمهـــور امل�ستهدف ويف مقدمتهـــم ع�سوات اجلمعية 
لا�ستفـــادة مـــن خرباتهـــن، واال�ستنـــارة مبرئياتهـــن 
وامل�ساهمـــة يف حتقيـــق اأهـــداف اجلمعية التـــي ت�سعى 
لتوفر اخلدمات ال�ساملـــة واملتخ�س�سة للطفل املعوق 
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كما �سكرت و�سائل االإعام الداعمة للجمعية.
بعدهـــا توالـــت فقـــرات احلفـــل املتنوعة والتـــي �سمت 
بع�ـــش االن�سطة لاأطفـــال باالإ�سافة الـــى عر�ش فيلم 
عن اجنازات اجلمعية خال عام ، وبعد ذلك تف�سلت 
�سمو االأمرة ح�سة بنت فهد بن خالد اآل �سعود لتكرمي 
مركـــز امللتقـــى الن�سائـــي ، واملتطوعـــات امل�ساركات يف 
هـــذه املنا�سبة ، ثم قدمت الدكتـــورة فوزية اأخ�سر درع 
اجلمعيـــة ل�سمو االأمرة ح�سة بنت فهـــد على رعايتها 

لليلة الرم�سانية وال�سحور اخلري ودعمها للجمعية.
اإفطار �سائم 

وعلـــى �سعيـــد اخر جنـــح فريـــق تطـــوع “اهلل يعطيك 
خرهـــا” والتـــي تتباهـــا جمعيـــة االأطفـــال املعوقـــني 
بالتعـــاون مع االإدارة العامة للمرور بتوزيع اأكرث من 10 
اآالف وجبـــة اإفطار �سائم وذلك على املارة وال�سائقني، 
مع وجود �سعار مبادرتها “اهلل يعطيك خرها” لتوعية 
ال�سائقـــني وال�سائمـــني باأهميـــة االلتـــزام بالقوانـــني 
واالأنظمـــة املروريـــة، ممـــا ي�ساعـــد علـــى تقليـــل ن�سبة 
احلوادث املرورية وما ينتج عنها من خ�سائر اجتماعية 

واقت�سادية.
و�سجـــل فريق التطـــوع بقيـــادة ال�سيخ خالـــد الغامدي 
ع�ســـو اللجنة التنفيذيـــة رئي�ش الفريق ح�ســـورًا الفتا 
عرب تو�جدهم على عدد كبري م���ن �لنقاط و�لإ�سار�ت 
اإلـــى  الوجبـــات  اإي�ســـال  علـــى  املروريـــة، وحر�سهـــم 
ال�سائقـــني وممن يفوتهـــم الو�سول اإلـــى منازلهم عند 

االإفطار.
للكهربـــاء  ال�سعوديـــة  ال�سركـــة  اأن  بالذكـــر  اجلديـــر 
ان�سمت موؤخرًا لقائمـــة الرعاة وامل�ساركني يف املبادرة 

دعمـــا  وذلـــك  رئي�ـــش  منهـــا كـــراٍع 
ت  ا ر د للمبـــا

املجتمعية، 
يـــز  تعز و

ح�ســـور مبادرة 
خرها  يعطيك  اهلل 

يف �سبيل موا�سلة النتائج 
يف  حققتهـــا  التـــي  االإيجابيـــة 

املرحلة االأولى.
رم�سان والريا�سة

وفى اطار تنوع فعاليات اجلمعية خال ال�سهر الكرمي ، 
نظمت )املبادرة الوطنية من جمعية االطفال املعوقني( 
» اهلل يعطيك خرها« البطولة الرم�سانية لكرة القدم 
بجدة مب�ساركـــة العديد من الفرق ، وقد توج نيابة عن 
الرئي�ـــش العـــام لرعاية ال�سباب �ساحـــب ال�سمو امللكي 
االأمـــر عبـــداهلل بـــن م�ساعد بـــن عبدالعزيـــز،  مدير 
مكتـــب الرئا�سة العامة لرعايـــة ال�سباب بجدة اال�ستاذ 
اأحمد حممد روزي فريـــق الفي�سل بكاأ�ش بطولة “اهلل 
يعطيـــك خرها” الرم�سانية بجدة  بعد تغلبه 
يف املبـــاراة النهائية علـــى فريق القلزم 
بثاثة اهداف مقابل هدفني و�سط 
ح�ســـور جماهـــري كبـــر ماأ 

مدرجات ملعب فاير بول.
املبـــاراة  ح�ســـر  وقـــد 
النهائيـــة مديـــر جمعية 
املعوقـــني  االطفـــال 
زهر  الدكتـــور  بجدة 
خالد  وال�سيخ  ميمني 
رئي�ـــش  الغامـــدي 
التطوعـــي  الفريـــق 
واالإعامي  للمبـــادرة 
مقدم  الغيدان  �ساح 
“اهلل يعطيك  برنامـــج 
خرهـــا” واملديـــر العام 
امل�ستعلـــة  الكـــرة  ملوؤ�س�ســـة 

املنظمـــة(  )اجلهـــة 
االأ�ستاذ فهد بوب�سيت.

ويف نهايـــة املبـــاراة كرمـــت اللجنـــة املنظمـــة الرعـــاة 
وال�سيوف واجلهات احلكومية امل�ساركة وقدمت الكثر 
مـــن اجلوائز املحفـــزة للفرق والاعبـــني حيث ح�سل 
املركـــز االأول على 30 األف ريال واملركز الثاين على 15 
األـــف ريال. وح�سل فريق اجلربتـــي على جائزة اللعب 
النظيـــف وح�سام باوزير على جائزة اأف�سل حار�ش من 
فريـــق اخلزامي وحممد ال�سريف مـــن فريق جيب كر 
على لقب هداف البطولة وا�ستحق في�سل ال�سمري من 

الفي�سل لقب اأف�سل العب يف البطولة.
وذكـــر املديـــر التنفيـــذي للمبـــادرة االأ�ستـــاذ �سليمان 
املن�سور اأنه �سعيد جـــدا مبا حققته البطولة من جناح 
واأن العمل م�ستمر لتحقيق االأف�سل يف امل�ستقبل القريب 

باإذن اهلل.
هـــذا وقـــد �سهـــدت بطولـــة )اهلل يعطيـــك خرهـــا( 
الرم�سانية بح�سور دائم لنجوم الكرة ال�سعودية لدعم 
هـــذه املبـــادرة، وكان ح�سور جنمـــي املنتخب واالحتاد 
فهـــد املولد واأحمـــد ع�ســـري الإح�سا�سهمـــا بامل�سوؤولية 
جتـــاه املجتمع بن�سر التوعية بال�سياقة االآمنة من خال 
حملـــة )اهلل يعطيـــك خرها( وغرها مـــن احلمات 

التوعوية التي تعود على املجتمع بالفائدة.
كمـــا كان لاأ�ستـــاذ وجـــدي الطويـــل ح�ســـور ومتابعة 
للبطولـــة يف يومها اخلام�ـــش واأعجب بالفكـــرة ونظام 

البطولة والفعاليات امل�ساحبة لها.
و�سمـــن مبارياتها لعبت ثاثة لقـــاءات كانت حما�سية 
وجماهريـــة اأبطالها باقدو وال�سعـــادة واخلزامي على 

ح�ساب كل من اجلربتي وال�سامر ومنتخب اجلاليات.
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زار وفد من )اأرامكـــو ال�سعودية(، برئا�سة مدير اإدارة 
ال�ســـوؤون احلكوميـــة ب�سركـــة اأرامكو باملنطقـــة الغربية 
خالـــد اأحمد بو علـــي موؤخرًا، مركز امللـــك عبداهلل بن 

عبدالعزيز لرعاية االأطفال املعوقني يف جدة.
وكان يف ا�ستقبـــال الوفـــد مديـــر املركـــز الدكتور زهر 
املركـــز،  مـــن من�سوبـــي  وعـــدد  عبدالرحيـــم ميمنـــي 
وبـــداأت الزيـــارة بالق�سم الطبي لاطـــاع على اأحدث 
امل�ستجـــدات والتقنيات الطبيـــة، ومنها: برنامج البدلة 
الف�سائيـــة وبرنامـــج اجلبائـــر وبرنامج ركـــوب اخليل 
وامل�سابح الطبية وق�سم ال�سكن وبرنامج التدخل املبكر.
كما زار وفد اأرامكو الق�ســـم التعليمي باملركز باأق�سامه 
االبتدائـــي والتمهيـــدي، مطلعًا علـــى الف�سول املجهزة 
واملر�ســـم  الذكيـــة  وال�سبـــورات  التعليميـــة  بالو�سائـــل 

اخلا�ش باإعادة التدوير.
واطلـــع الوفد علـــى �سالة اأرامكـــو ال�سعوديـــة التي تعد 
متنف�سًا مل�ستفيدي املركز ودوره يف هذا اخل�سو�ش عرب 
تقـــدمي اخلدمة االجتماعية الأ�ســـر املعوقني، والتي تدل 
على العمل امل�سرتك بـــني اأرامكو ومركز امللك عبداهلل 

خلدمة هذه ال�سريحة الغالية من املجتمع.
مـــن جانبه اأعرب مدير املركز عن �سكره وتقديره لوفد 

وفد أرامكو يزور مركز الملك عبدالله بجدة

اأرامكـــو ال�سعودية الذي يتابع ب�سفـــة م�ستمرة م�سرة 
جمعيـــة االأطفـــال املعوقني التـــي امتـــدت خدماتها اإلى 
خمتلـــف مناطق اململكة حتى و�سل عـــدد مراكزها اإلى 

13 مركـــزًا يف خمتلـــف مناطـــق اململكة، حتـــت رعاية 
كرميـــة من �ساحـــب ال�سمـــو امللكي االأمـــر �سلطان بن 

�سلمان بن عبدالعزيز رئي�ش جمل�ش اإدارة اجلمعية.

النعيمة والشهري سفيرا أطفال عسير المعوقين
بـــارك قائد املنتخـــب االأول ونادي الهـــال �سابقًا 
الكابـــن �سالـــح النعيمـــة جهـــود جمعيـــة اأطفال 
املعوقـــني مبنطقـــة ع�سر اأثنـــاء زيارتـــه للجمعية 
موؤخـــرًا يرافقه ع�سو �سرف نادي الهال االأ�ستاذ 

جابر ال�سهري.
وقام النعيمة وال�سهري بجولة يف اأق�سام ووحدات 
املركـــز ب�سحبـــة الدكتور �سالح احلمـــادي مدير 
املركـــز، واطلعا على اخلدمـــات املتخ�س�سة التي 

يقدمها املركز ملن�سوبيه من االأطفال املعوقني. 
واأعـــرب �سالـــح النعيمـــة عـــن اإعجابـــه مب�ستوى 
اخلدمات باجلمعية وتقديره ملا تقوم به اجلمعية 
من دور بارز يف الت�ســـدي لق�سية االإعاقة، معلنا 

تربعه مببلغ ع�سرة اآالف ريال ل�سالح املركز.
واأبـــدى النعيمـــة وال�سهـــري ا�ستعدادهمـــا ليكونا 
�سفـــري اأطفال ع�سر املعوقـــني بكل ما يحتاجون 

اإليه من خدمات ودعم. 
من جهته اأعرب مدير املركز عن �سكره وتقديره لنجم 

املنتخـــب وع�سو ال�ســـرف الهايل ملبادرتهمـــا بزيارة 
املركز وان�سمامهما اإلى ع�سويته.
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ي�ســـارك مركـــز االأمـــر �سلطان بـــن عبـــد العزيز 
لرعايـــة االأطفال املعوقني باملدينة املنورة باملعر�ش 
ال�سعودي االأول لفر�ش التوظيف والتاأهيل باملدينة 
املنـــورة، وقـــال مدير عام املركز هيثـــم عثمان باأن 
اجلمعية حري�سة على امل�ساركة عرب تفعيل برنامج 
�ســـاب لتوظيـــف املعوقـــني حيـــث تعمـــل اجلمعيـــة 
وفروعهـــا املنت�سرة يف ربوع اململكة وبدعم من بنك 
�ساب على عقـــد ملتقيات توظيـــف املعوقني بهدف 
تعيينهـــم يف القطـــاع اخلا�ش وتعتـــرب اجلمعية اأن 
هذا الربنامج هو اأحد براجمها الوطنية الرئي�سية 
حيث عقدت عرب الثاث �سنوات املا�سية عددا من 
امللتقيات ا�ستطاعت فيها من حتقيق اأحام طالبي 
الوظائـــف مـــن اأبنائنـــا املعوقـــني من خـــال دعوة 
ال�ســـركات واملوؤ�س�ســـات ملقابلة ال�سبـــاب واالطاع 
على قدراتهم وموؤهاتهم لتهيئة الوظائف املائمة 
لهم، وقـــال عثمان لقد ا�ستفاد قطـــاع االأعمال من 

القرار ال�سامـــي املبارك الذي منح ال�سركات ميزة 
بـــاأن توظيف املعـــاق يعادل اأربعـــة وظائف يف نظام 
ال�سعـــودة وهـــذه امليزة فتحـــت اآفاقـــا وظيفية لفئة 
املعوقني حتى اأ�سبح من النادر اأن جتد �سابا معاقا 
بـــا وظيفـــة.  كمـــا اأ�سار اإلـــى اأن مراكـــز اجلمعية 
ت�سعى لتوظيف املعوقني يف اإداراتها اإميانا منها باأن 
هـــوؤالء املعوقني يكونون اأقـــرب للتفاعل مع اأهداف 
وتطلعـــات اجلمعيـــة ملعاي�ستهـــم ظـــروف االإعاقـــة 
فبالتايل يعملون بكل جد يف �سبيل خدمة هذه الفئة 
من االأطفال املعوقني، ودعا جميع ال�سباب من ذوي 
االحتياجات اخلا�سة مبراجعة مراكز اجلمعية يف 
اململكـــة لاطاع علـــى الفر�ش الوظيفيـــة املتاحة 
واملعرو�سة مـــن قبل القطاع اخلا�ـــش من �سركات 
وموؤ�س�ســـات و�ســـوف يجـــدون ما ينا�ســـب قدراتهم 
وموؤهاتهـــم من وظائـــف ذات مـــردود مايل جيد 

ومنا�سب.

مركز المدينة 
المنورة 

يشارك في 
معرض فرص 

التوظيف

وا�سل بنك الريا�ش دعمة مل�سروعات االأندية ال�سيفية 
لـــذوي االحتياجات اخلا�ســـة �سمن اإطـــار براجمه يف 
خدمـــة املجتمع وبالتعـــاون مع مركز اجلمعيـــة لرعاية 
االأطفـــال املعوقـــني بالباحة لل�سنة الثانيـــة على التوايل 

وعلى مدار �سهر مب�ساركة 72 طفا. 
وقـــد ح�سر تد�ســـني فعاليات النـــادي ال�سيفي مندوب 
»بنـــك الريا�ش« الراعـــي الر�سمي للنـــادي نائب مدير 
فـــرع البنـــك بالباحـــة االأ�ستـــاذ ـ يحيـــى القحطـــاين ، 
ورئي�ـــش جلنة التنميـــة االجتماعيـــة ببلجر�سي اال�ستاذ 
غـــازي اخلـــازم ، ومديـــر املركـــز الدكتـــور حممـــد بن 
عبدالرحمن ال�سعدي وعدد مـــن موظفي املركز واأوليا 
اأمـــور الطـــاب امل�ساركـــني بالنـــادي. هـــذا وقـــد اأخذ 
اجلميـــع جولـــه على اأق�ســـام مركز اجلمعيـــة بالباحة ، 
�سرح من خالهـــا مدير املركز »الدكتـــور ال�سعدي« ما 
حتتويـــة تلك االأق�سام ، واأو�سح اإلى اأنه تقدم لاإنظمام 
للنـــادي ال�سيفـــي لهـــذا العـــام قرابـــة »الثاثني طفل 
وطفلة« مـــن ذوي االإحتياجات اخلا�سة ، واأ�سار اإلى ان 
النـــادي �سيقدم لهذه الفئه حزمه من الفعاليات وهي : 
حلقة للقـــراآن الكرمي ـ برنامج تنميـــة املهارات العقلية 
ـ الفنـــان ال�سغـــرـ  االأ�سغـــال الفنيـــة املنوعـــةـ  ال�سيف 
ال�سغر ـ الريا�سة والرتفيه ، وقال »ال�سعدي« �سيتخلل 
برنامـــج النـــادي ال�سيفي بع�ـــش الزيـــارات لاأماكن 

»بنك الرياض«
يجدد رعاية

»النادي الصيفي« 
بالباحة

ال�سياحية باملنطقة. وجتمع بنك الريا�ش عاقة تعاون 
م�سرتكـــة مع جمعيـــة االأطفـــال املعوقني والتـــي اأثمرت 
عن تقـــدمي العديد من الربامـــج واالأن�سطة والفعاليات 
املوجهـــة لتلك الفئة، والتـــي تهدف اإلى تنميـــة وتاأهيل 
مهـــارات امل�ستفيديـــن وقدراتهـــم عن طريـــق الربامج 
املقدمة كربامـــج حتفيظ القراآن وجتويـــده، وال�سباحة 
ومهـــارات النطـــق والتخاطـــب، والر�سم علـــى الرمل، 
واحلا�ســـب االآيل باالإ�سافـــة اإلـــى دورات ريا�سية حتت 
اإ�ســـراف خمت�ســـني يف العاج الطبيعـــي، مبا يف ذلك 

�سبـــاق املاراثون اإلـــى جانب زيـــارات ميدانية للتعريف 
بحقـــوق تلـــك ال�سريحـــة.  واأكد حممد بـــن عبدالعزيز 
الربيعة نائـــب الرئي�ش التنفيذي وامل�ســـرف العام على 
برامـــج خدمة املجتمـــع ببنك الريا�ـــش اأن تبني البنك 
لربامج االأنديـــة ال�سيفية املوجهة لـــذوي االحتياجات 
اخلا�سة قد �سهدت اإقباال واهتماما منقطع النظر من 
قبل املجتمع ملا حققته من جناح وم�ساركة فعالة، والتي 
�ساهمــــت بدورها يف تنمية قدراتهــــم واإمكانياتهم، باالإ�سافة 

اإلى اإدخال ال�سرور والبهجة على قلوب تلك الفئة الغالية.
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اأعـــرب اأمني جمل�ش �سبـــاب ع�سر، عـــادل عبداهلل اآل 
عمر، عن �سكره وتقدير مل�سوؤويل مركز جمعية االأطفال 
املعوقني بع�سر الإتاحـــة الفر�سة لزيارة املركز موؤخرًا، 
واالطاع على خدماته املتميزة املقدمة ملن�سوبي املركز 

من االأطفال املعوقني.

ومن جانبه قال مدير املركـــز الدكتور �سالح بن نا�سر 
احلمـــادي اإن املركـــز حري�ش على ا�ستقبـــال نخبة من 
اأبـــرز ال�سخ�سيات باملنطقة بهـــدف التوا�سل مع اأفراد 
املجتمـــع، والتعريف باخلدمـــات املتخ�س�سة واملجانية 
التي تقدمها اجلمعية لاأطفال املعوقني. م�سرًا اإلى اأن 

اآل عمـــر اأبدى ا�ستعداده للتعـــاون مع املركز يف خمتلف 
املجـــاالت خال املرحلة املقبلة. كمـــا دعا اأمني جمل�ش 
�سباب ع�سر اأطفال ومن�سوبي املركز اإلى زيارة معر�ش 
“م�ســـكاة ال�سعوديـــة 2050 الـــذي يقـــام حاليًا �سمن 

ملتقى ال�سياحة املعرفية يف املفتاحة بع�سر.

مجلس الشباب يزور مركز عسير

 �سارك مركز اجلمعية بع�ســـر موؤخرًا بربنامج 
الثالث  الدعوي  امللتقـــى  الكر�سي” يف  “جـــرب 
بال�سعـــف، وقد تفاعل زوار امللتقى مع الربنامج، 
وذلـــك باالإقبال على جتربتـــه وحماولة التحرك 
عرب امل�سمار الذي يحاكي بع�سًا من ال�سعوبات 

التي مير بها املعوقون يف حياتهم اليومية. 
واأعـــرب امل�ساركـــون يف امللتقـــى عـــن اإعجابهم 
بفكرة الربنامج واأهميتـــه يف التوعية والتعريف 
بحقوق املعوقني واحتياجاتهم، موؤكدين �سرورة 
تهيئة االأبنيـــة والطرقات لتي�سر احلياة اليومية 

للمعوقني.

“جرب الكرسي” في الملتقى الدعوي بعسير

 »AbbVie تطـــوع نحو 60 موظفًا يف �سركـــة »اأبفي 
العامليـــة املتخ�س�سة يف املنتجات الدوائية البيولوجية، 
مل�سروع تاأ�سي�ـــش مكتبة خا�سة لاأطفال يف مركز امللك 
عبـــداهلل بجـــدة، وذلـــك يف اإطـــار برناجمهـــا العاملـــي 
للم�سوؤوليـــة االجتماعية لل�سركات »اأ�سبـــوع االإجنازات 

املمكنة«.
واأ�ســـاد الدكتـــور زهر امليمنـــي مدير املركـــز مببادرة 
موظفـــي �سركـــة اأبفـــي العاملية، موؤكـــدًا اأهميـــة املكتبة 
اجلديدة التي �سيكـــون لها دور بارز يف تعزيز القدرات 
التعليميـــة لاأطفـــال املعوقـــني ويف اإثـــراء معلوماتهـــم 

ومعارفهم.

60 متطوعًا إلنشاء 
مكتبة في جدة
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برنامج   

يع��د برنام��ج » مبادرت��ي » م��ن اأب��رز برام��ج اجلمعي��ة لتعزي��ز 
م�س��اركة املجتم��ع ، اأف��رادا و�س��ركات، يف م�س��اندة اجلمعية يف 
اخلدمات املجانية واملتخ�س�س��ة الت��ي توفرها جمانا لأكرث من 
3300 طف��ل معوق من خ��ال مراكزها على م�س��توى اململكة يف 
الريا���ض، مكة املكرمة، جدة، املدينة املن��ورة، اجلوف وحائل، 
وجنوب الريا�ض وع�س��ر، والباحة والر�ض. حيث يتيح برنامج 
» مبادرتي« الفر�س��ة لاأفراد والقطاع اخلا�ض لدعم اخلدمات 

العاجية والتعليمية والتاأهيلية لهوؤلء الطفال . 
كما يهدف الربنامج اإلى التو�سع يف م�ساركة كافة فئات املجتمع 
وجمي��ع ال�س��ركات واملوؤ�س�س��ات اخلا�س��ة يف رعاي��ة الأطف��ال 
املعوق��ن ودع��م براجمه��م العاجي��ة والتعليمي��ة والتاأهيلية 
م��ن خال حتم��ل اإحدى اجله��ات اأو الأف��راد تكاليف ق�س��م اأو 
اأكرث من الأق�س��ام املوجودة داخل مراكز اجلمعية والتي تقدم 

خدماتها املجانية لاأطفال املعوقن. 
ه��ذا و�س��هد الربنامج من��ذ انطاقت��ه الأولى اإقب��ال كبرا من 
الأف��راد وال�س��ركات ، وذل��ك ل�ست�س��عار الفئات امل�س��تهدفة من 
الربنام��ج اأن م�س��اركتهم يف رعاي��ة الأطف��ال املعوقن ت�س��اهم 
بفاعلي��ة يف توف��ر خدم��ات متمي��زة له��ذه الفئ��ة الغالي��ة يف 

خمتلف املجالت العاجية والتعليمية والتاأهيلية.

تعزيز مشاركة المجتمع في دعم الخدمات العالجية 
والتعليمة والتأهيلية لألطفال المعوقين

ماذا تعرف عن الربنامج؟
وهي  فئات  ثــاث  اإلــى  مبادرتي  برنامج  ينق�سم 
مبادرتي للتاأهيل العاجي )العاجية(، مبادرتي 
ومــبــادرتــي  التعليمية(،  )لــلــرعــايــة  التعليمية 
املتربع  يتمكن  بحيث  )ال�ساملة(،  التخ�س�سية 
ب�سكل  ورعايتها  الفئات  هذه  اإحــدى  اختيار  من 

م�ستقل بناًء على رغبته.
مبادرتي للتاأهيل العاجي

هي رعاية املتربع، فردا كان اأو من�ساأة، للخدمات 
الطبية التي تقدم لاأطفال املعوقني وتكون هناك 
�سراكة مع اجلمعية يف تاأهيل املعوق طبيا، وميكن 
التابعة  ــوحــدات  وال الأقــ�ــســام  بــني  الخــتــيــار  هنا 
للق�سم الطبي وفق تكاليف كل وحدة، ويعد الق�سم 
املتقدمني  الأطــفــال  تقييم  عن  امل�سوؤول  الطبي 
للعاج باجلمعية، وذلك عن طريق فريق التاأهيل 
يتم  والتي  الأولية  العيادة  خال  من  املتخ�س�ص 
للطفل  املر�سية  احلالة  على  التعرف  من خالها 
ونوعية الإعاقة وامل�ساكل التي تواجهها الأ�سرة يف 
الوقت احلايل، ويف حال قبول الطفل للعاج طبقا 
الربنامج  حتديد  يتم  باجلمعية،  القبول  ل�شروط 
التاأهيلي املنا�سب له وو�سع اخلطة املبدئية لبداية 

رحلة التاأهيل.
من  متكاملة  جمــمــوعــة  الــطــبــي  الق�سم  ويــقــدم 

الربامج التاأهيلية، وهي:
1.برنامج التدخل املبكر )الولدة - 3 �سنوات(

ي�ستهدف  اأ�سابيع  ثمانية  ملدة  مكثف  برنامج  هو 
اجلمعية  يف  املقبولني  لاأطفال  اخلدمات  تقدمي 
على  للح�سول  املبكرة  العمرية  املرحلة  هذه  يف 
على  الأمور  اأولياء  وتدريب  ممكنة،  نتائج  اأف�سل 
متابعة التاأهيل يف املنزل؛ كي ل يقت�سر التاأهيل 
مراكز  يف  الأطفال  يتلقاها  التي  اجلل�سات  على 
اجلمعية. وتت�سمن خدمات برنامج التدخل املبكر 
النطقي  والــعــاج  والوظيفي،  الطبيعي  الــعــاج 
برنامج  وي�سمل  التعليمية.  والتهيئة  والــلــغــوي 
على  لاطاع  لاأطفال،  منزلية  زيارات  التاأهيل 
لاأمهات  الازمة  امل�ساعدة  وتقدمي  الأ�سر  واقع 

لتنفيذ الربامج املنزلية.
2.برنامج امل�ساكن )3 - 6 �سنوات(

ي�سبه  اأ�سابيع  ثمانية  ملــدة  مكثف  برنامج  وهــو 
الأطفال  ي�ستقبل  لكنه  املبكر،  التدخل  برنامج 
تقدمي  اإلــى  ويهدف  املدر�سة.  قبل  ما  مرحلة  يف 
العاج  تت�سمن  التي  ال�ساملة،  التاأهيل  خدمات 
والتعليمي.  واللغوي  والنطقي  والوظيفي  الطبيعي 
وت�سارك الأمهات ب�سكل فاعل يف هذا الربنامج، 

الذي يبداأ من ال�ساعة الثامنة �سباحا.
• برنامج التاأهيل الطبي لأطفال املدر�سة
الــذيــن  الأطـــفـــال  الــربنــامــج  هـــذا  مــن  ي�ستفيد 
جل�سات  ويتلقون  اجلمعية  مدر�سة  اإلى  ينت�سبون 
خال  من  يتم  الــدرا�ــســي.  اليوم  اأثــنــاء  التاأهيل 
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املكثف ملا بعد العملية.
 ب. عيادة اأع�ساب الأطفال:

م�ست�سفى  يف  الأع�ساب  اأمرا�ص  ا�ست�ساريو  يقوم 
امللك في�سل التخ�س�سي بتقييم اأطفال اجلمعية 
الذين يحتاجون اإلى مزيد من الفح�ص الطبي اأو 
حلالتهم؛  نهائي  ت�سخي�ص  اإلى  للتو�سل  املخربي 
لكل  املنا�سبة  التاأهيلية  اخلطط  و�سع  يتم  حتى 

حالة.
الأ�سنان • عيادة 

و�سحتها،  لاأطفال  الأ�سنان  حالة  تقييم  وتتولى 
العناية  كيفية  حــول  الأمــهــات  وتثقيف  وتــدريــب 
تقوم  كما  املعوق،  للطفل  والأ�سنان  الفم  ب�سحة 
كلية  من  املتطوعني  الأ�سنان  اأطباء  مع  بالتن�سيق 
طب الأ�سنان بجامعة امللك �سعود لعاج احلالت 
وحتويل  الــعــيــادة،  يف  عاجها  املمكن  مــن  التي 
احلالت التي من غري املمكن تقدمي اخلدمات لها 
الأ�سنان  عيادات  اإلى  اجلمعية  عيادة  خال  من 

املتخ�س�سة.
الطبيعي • العاج 

يف  ويهتم  الأخ�سائيات  من  نخبة  الق�سم  ي�سم 
لاعتماد  وتدريبه  الطفل  بتاأهيل  الأولى  الدرجة 
على  وم�ساعدته  والنتقال  احلركة  نف�سه يف  على 
املكثف،  للعاج  احلديثة  التقنيات  ا�ستخدام 
درجة  اأق�سى  اإلــى  به  للو�سول  بالبدلة  كالعاج 
بتدريب  الق�سم  يقوم  كما  احلركية،  القدرة  من 
ــال على ا�ــســتــخــدام املــ�ــســايــات والأجــهــزة  ــف الأط
امل�ساعدة الأخرى التي يحتاجون اإليها كالوقافات 

اأو الدراجات املعدلة وغريها.
الوظيفي • العاج 

الأولى  الدرجة  يف  الوظيفي  العاج  ق�سم  يهدف 
يف  نف�سه  على  لاعتماد  الطفل  م�ساعدة  اإلــى 

خــال  مــن  املختلفة  الــيــومــيــة  ــاة  احلــي مــهــارات 
التدريب الوظيفي على هذه املهارات اأو با�ستخدام 
يتم  كما  الغر�ص.  لهذا  معدلة  م�ساعدة  اأجهزة 
تدريب الأطفال وبخا�سة ذوو الإعاقات ال�سديدة 
على ا�ستخدام احلا�سوب بعد تعديل هذه الأجهزة 
اإن لزم الأمر؛ ل�ستخدامها يف الكتابة والتوا�سل. 
الكرا�سي  الق�سم بتحديد  الأخ�سائيات يف  وتقوم 
املطلوبة  التعديات  وحتديد  لاأطفال،  املنا�سبة 
حاجته؛  ح�سب  كل  لاأطفال  املتحركة  للكرا�سي 
مما ي�ساعد على جتنب الت�سوهات التي قد تنجم 

يف حال ا�ستخدام الكرا�سي دون تعديل.
واللغة • النطق 

يقدم ق�سم النطق واللغة خدمات تاأهيلية لأطفال 
ويتوفر  التوا�سل.  لتح�سني قدرتهم على  اجلمعية 
للم�ساعدة يف عملية  اأجهزة متطورة  الق�سم  لدى 
الكام املحو�سب، وجهاز قيا�ص  التاأهيل كمخترب 
اخلنف، وجهاز امل�سح ال�سمعي وغريها. وتت�سمن 
التاأخر  عــاج  الق�سم  يقدمها  الــتــي  اخلــدمــات 
وا�سطرابات  النطقية  وال�ــســطــرابــات  اللغوي 
ــني وا�ــســطــرابــات  ــرن الــ�ــســوت وا�ــســطــرابــات ال
خدمات  الق�سم  يقدم  كما  الكامية،  الطاقة 
اللعاب،  و�سيان  وامل�سغ  البلع  ل�سعوبات  تاأهيلية 
اإ�سافة اإلى برامج منزلية مل�ساعدة الأمهات على 

متابعة هذه الربامج يف املنزل.
الجتماعية • اخلدمة 

اأهايل  مب�ساعدة  الجتماعية  اخلدمة  ق�سم  يقوم 
واأ�سر الأطفال املعوقني على ت�سهيل عملية التاأهيل 
الأ�سرة  تواجه  التي  للم�ساكل  التعر�ص  من خال 
للطفل  الإهمال  اأو  الإنكار  حيث  من  املجتمع  يف 
الأ�سر  م�ساعدة  على  الق�سم  يعمل  كذلك  املعوق، 
عن  امل�ساعدة  الأجهزة  على  للح�سول  املحتاجة 

يف  للدمج  املر�سحني  الأطــفــال  تهيئة  الربنامج 
واإجا�سهم  قدراتهم  بتنمية  العادية  املــدار�ــص 
بالطريقة املنا�سبة لكل، اأما بقية اأطفال املدر�سة 
وفق  تاأهيلية كل ح�سب حالته  فيخ�سعون لربامج 

خطط مدرو�سة.
اخلارجية العيادات  • برنامج 

ينهون  الــذيــن  الأطــفــال  الربنامج  هــذا  ي�ستقبل 
الق�سم  برامج  من  اأي  يف  املكثف  عاجهم  فرتة 
العادية،  املدار�ص  اإلى  ينتقلون  الذين  الأطفال  اأو 
لكنهم ما زالوا يف حاجة اإلى اخلدمات التاأهيلية 

التي يقدمها الق�سم.
الف�سائية البدلة  • برنامج 

وهي اإحدى التقنيات احلديثة يف العاج الطبيعي، 
اإلى تقدمي عاج مكثف يوميا ملدة ثاثة  وتهدف 
من  درجــة  اأق�سى  اإلــى  بالطفل  للو�سول  اأ�سابيع 
الــربنــامــج على  هــذا  ويتكرر  الــقــدرة احلــركــيــة، 

فرتات متقطعة ملدة �سنة كاملة.
احل�سي التحفيز  • برنامج 

الــذي  الــربامــج اجلــديــدة يف اجلمعية  وهــو مــن 
الأطفال  وي�ستقبل  الوظيفي.  العاج  ق�سم  يتبع 
ذوي الإعاقة ال�سديدة ملدة ثمانية اأ�سابيع مكثفة؛ 
من  واأدمغتهم  اأج�سامهم  على  البيئي  للتاأثري 
احلوا�ص  طريق  عــن  املعلومات  ا�ستقبال  خــال 
املختلفة ال�سمع والب�سر واللم�ص وال�سم والتذوق؛ 
فر�سة  الأطـــفـــال  مــن  الــفــئــة  لــهــذه  يعطي  ممــا 
كما  بيئاتهم،  مع  والتفاعل  لا�ستك�ساف  اأكــرب 
هادفة  باأن�سطة  القيام  الربنامج  خال  من  يتم 
والتفاعل  التوا�سل  على  والقدرة  الرتكيز  لزيادة 

الجتماعي.
طبية  عيادات  الطبي،  الق�سم  حتت  يندرج  كما 
اأق�سام  وكذلك  الطفل  احتياجات  تلبي  خمتلفة 
تكميلية ت�ساعد يف تقدمي الرعاية الطبية املتكاملة 
لاأطفال املعوقني. وفيما يلي نبذه خمت�سرة عن 

هذه الوحدات واملهام املناطة بها.
ال�ست�سارية • العيادة 

ال�ست�ساريني  مــن  جمــمــوعــة  ــادات  ــي ــع ال ت�سم 
ال�سحية  احلالة  ومتابعة  تقييم  عن  امل�سوؤولني 
املقدمة  العاج  خطط  متابعة  وكذلك  لاأطفال، 
املختلفة.  الأق�سام  الأخ�سائيات يف  لاأطفال من 
وامل�ست�سفيات  اجلهات  مع  بالتن�سيق  تقوم  كما 
خا�سة  طبية  رعاية  لتقدمي  الرئي�سة  ال�سحية 
للعيادات  والتن�سيق  احتياجها،  حال  يف  لاأطفال 
امل�ست�سفيات،  مــع  بالتعاون  تتم  الــتــي  ــة  ــوازي امل

وت�سمل:
 اأ. عيادة العظام

امللك  م�ست�سفى  مع  بالتعاون  التاأهيل  فريق  يقوم 
الــذيــن  الأطـــفـــال  بتقييم  التخ�س�سي  في�سل 
ل�ستكمال  اجلــراحــي  الــتــدخــل  ـــى  اإل يــحــتــاجــون 
العمليات  اإجـــراء  ثم  ومــن  وعاجهم،  تاأهيلهم 
اجلراحية الازمة لهم والتن�سيق للعاج التاأهيلي 
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طــريــق �ــســنــدوق اخلــدمــة الجــتــمــاعــيــة. وينظم 
تتناول  لــاأمــهــات  تــوعــويــة  حمــا�ــســرات  الق�سم 
املعوق  الطفل  مــع  للتعامل  املختلفة  اجلــوانــب 
التغلب  وطــرق  الأمــهــات  تواجهه  التي  وامل�ساكل 
عليها. كما يرتب الق�سم بع�ص الأن�سطة الرتفيهية 

والرحات لاأطفال.
• التمري�ض

ا�ستكمال  يف  الأخ�سائيات  املمر�سات  ت�ساعد 
يف  الأمهات  متابعة  طريق  عن  التاأهيلي  العاج 
مهارات  على  التدريب  ومتابعة  الأطفال  م�ساكن 
احلــيــاة الــيــومــيــة ح�سب قــــدرات الــطــفــل وحتــت 
متابعة  من  الأم  لتتمكن  الأخ�سائيات؛  اإ�سراف 
الربامج يف املنزل بعد انتهاء دورة التاأهيل املكثف.

اجلبائر • ور�سة 
العاج  ق�سم  مع  بالتعاون  اجلبائر  ور�سة  تقوم 
التي  اجلــبــرية  نوعية  وحتــديــد  بتقييم  الطبيعي 
الور�سة  داخــل  وت�سنيعها  الطفل  اإليها  يحتاج 
الور�سة  وتــقــوم  للطفل،  ماءمتها  مــن  والــتــاأكــد 
جبائر  مثل  اجلبائر  من  خمتلفة  ــواع  اأن بت�سنيع 
لــاإجــا�ــص  واأخـــــرى  للظهر  وجــبــائــر  الــقــدمــني 

وغريها.
امل�ساعدة التقنية  الأجهزة  • ور�سة 

الأجــهــزة  املــ�ــســوؤولــة عــن ت�سنيع  الــور�ــســة  وهــى 
عملية  خال  الطفل  اإليها  يحتاج  التي  والأدوات 
التاأهيل كالوقافات اخل�سبية والكرا�سي اخل�سبية 
اخل�سبية  ـــطـــاولت  وال ال�ــســتــعــمــالت  املــتــعــددة 
يف  اأو  باجلمعية  التدريب  �سالت  يف  لا�ستخدام 
والقيام  لت�سهيل اعتماد الطفل على نف�سه  املنزل 
بتنفيذ  الور�سة  تقوم  كذلك  املطلوبة.  بالتمارين 
على  الإخ�سائيات  قبل  من  املطلوبة  التعديات 
الكرا�سي املتحركة اأو امل�سايات لتائم احتياجات 
كل طفل. كما تقوم ب�سيانة الأجهزة املختلفة عند 

احلاجة اإلى ذلك.
اخلياطة • ور�سة 

الــتــعــديــات  بتنفيذ  تــقــوم  الــتــي  الـــوحـــدة  وهـــى 
والوقفات  للكرا�سي  الأخ�سائيات  تطلبها  التي 

القبعات  بتف�سيل  الوحدة  تقوم  كما  اخل�سبية، 
الــواقــيــة لــلــراأ�ــص والأربــطــة اخلــا�ــســة بــالأجــهــزة 
ت�ستخدم  التي  الأدوات  بع�ص  وتف�سيل  امل�ساعدة 
لــلــعــاج مــثــل الأ�ــســطــوانــات واملــثــلــثــات، وكــذلــك 

الو�سائد والأدوات امل�ستخدمة يف العاج.
مبادرتي التعليمية

ل تعليم الأطفال املعوقني منذ البدايات الأولى  �سكَّ
لقيمة  لإدراكها  ا�سرتاتيجيتها  اأولوية يف  للجمعية 
ذلك، وما له من دور بّناء يف حياة املعوق وجتاوزه 

ظروف اإعاقته وخدمة نف�سه وجمتمعه.
املــراحــل  اجلــمــعــيــة  ق�سمت  الإطــــــار،  هـــذا  ويف 
ــل، هـــي: الطفولة  ــراح ثـــاث م ـــى  اإل الــدرا�ــســيــة 
املبكرة، التمهيدي، البتدائي التي ت�سم اأكرث من 
600 طالب وطالبة، موزعني على مراكز اجلمعية 

يف عدد من مناطق اململكة.
املوؤ�س�سات  مــن  تكون  اأن  اجلمعية  وا�ستطاعت 
الرائدة يف تعليم الأطفال الذين يعانون الإعاقات 
من  منهم  املــئــات  مــّكــن  مبــا  وتاأهيلهم  املــركــبــة 
برنامج  �سمن  العام  التعليم  مبدار�ص  اللتحاق 

وطني للدمج مع اأقرانهم الأ�سحاء.
عديدة  وحــدات  التعليمي  الق�سم  حتت  ويــنــدرج 
الأطفال  جتاه  توؤديها  وواجبات  مهام  منها  لكل 
وي�سرف عليها متخ�س�سون وذوو خربة عالية يف 
هذا املجال، وفيما يلي �سرح مف�سل عن كل وحدة 

وما تقدمه من خدمات:
1- وحدة الإ�سراف الإداري والفني

اأعمال  جميع  متابعة  فيها  يتم  التي  الوحدة  هي 
خــدمــات  ــقــدمي  وت التعليمي  الــقــ�ــســم  مــوظــفــات 
وتطوير  مبا�سرة  مبا�سرة وغري  ب�سورة  لاأطفال 

جميع الربامج املقدمة للطفل.
2- الوحدة النف�سية

تعمل الوحدة النف�سية على تقييم القدرات العقلية 
لاأطفال واإعطاء ن�سبة ذكاء من خال ا�ستخدام 
خطط  و�سع  يف  املعلمة  ت�ساعد  عاملية  مقايي�ص 
تعديل  بــرامــج  تقدمي  واأي�سا  للطفل،  واأهـــداف 
الأهل  تدريب  مع  منزلية  وبرامج  للطفل  �سلوك 

على تطبيقها.
3- وحدة تطوير الربامج

التطوير امل�ستمر للربامج التعليمية وتقييم النتائج 
لتلك الربامج وقيا�ص اأثرها على املراحل التعليمية 

املختلفة.
4- وحدة اللغة والتوا�سل

هو عبارة عن تدريب الأطفال على النطق والكام 
تدريب  واأي�سا  واللغة،  النطق  ا�سطرابات  وعاج 
الطفل على التوا�سل مع املجتمع من خال برنامج 
التوا�سل لغري الناطقني )لغة بل�ص، لغة ماكتون(.

5- وحدة الدمج والطفولة املبكرة
اأ - وحدة الدمج

اأطفال الحتياجات اخلا�سة يف املجتمع مع  دمج 
بغر�ص  العتيادية  املدار�ص  يف  العاديني  الأطفال 
تطورهم يف جميع النواحي الإدراكية والجتماعية 
مع  الحــتــكــاك  خـــال  مــن  والــلــغــويــة  والنف�سية 
لنجاح  امل�ساعدة  الو�سائل  توفري  مــع  الــعــاديــني 
الدمج، وهي: تهيئة املدار�ص، تهيئة الطفل، تهيئة 

الأ�سرة، تهيئة الأفراد العاملني يف املدار�ص.
ب - وحدة الطفولة املبكرة

برنامج الطفولة املبكرة يتعرف ومينع من تفاقم 
مبكرة؛  �سن  يف  عنها  الك�سف  خال  من  الإعاقة 
لاأطفال  �سامل  برنامج  تقدمي  اأجــل  من  وذلــك 
مــن �ــســن املــيــاد حــتــى �ــســن الــ�ــســاد�ــســة لتغطية 
واجل�سدية  والنف�سية  الجتماعية  احتياجاتهم 
والأكادميية بالتعاون امل�سرتك بني املخت�سني واأ�سر الأطفال.
مرحلتي  الأك��ادمي��ي  التهيئة  برنامج   -6

الطفولة/ التمهيدي
مناهج  تطبيق  خاله  مــن  يتم  ــذي  ال الربنامج 
الوحدات التعليمية ومقيا�ص البورجت، وتقدم لفئة 
الأطفال يف عمر ما قبل املدر�سة من 4-6 �سنوات.
مرحلة  الرتبوي  الأكادميي  الربنامج   -7

البتدائي
الأطفال  تدري�ص  خاله  من  يتم  الذي  الربنامج 
الرتبية  مناهج  با�ستخدام  �سنة   12-6 عمر  من 
الفروق  مبراعاة  العام  التعليم  ومناهج  الفكرية 

الفردية والقدرات العقلية.
8- برامج امل�ساندة للتعليم

امل�ساعدة  والن�ساطات  الــربامــج  مــن  جمموعة 
الأطفال  ومهارات  قدرات  تنمية  اإلى  تهدف  التي 
للعملية  وامل�ساندة  واللغوية  والنف�سية  الجتماعية 
ــقــراآن  ال عـــن:  ــارة  عــب وهـــي  للطفل،  التعليمية 
الكرمي، احلا�سب الآيل، الرتبية الفنية، امل�سادر 

التعليمية، املكتبة، القراءة، الفردي.
اخلا�سة  للفئات  امل�ساعدة  اخلدمات   -9

)مربيات(
واخلــدمــات  املــرافــق  جميع  يف  الأطــفــال  مرافقة 
التعليمي  الق�سم  وخــارج  داخــل  من  لهم  املقدمة 
وانتهاء  �سباحا  احلــافــات  ركـــوب  مــن  ــتــداء  اب

بتو�سيلهم ظهرا اإلى منازلهم.
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يف ف�ســـل ال�سيف يهمل الكثـــر اأهمية ترطيب اجل�سم 
لـــدى اإ�سابته باجلفـــاف؛ ما يـــ�ؤدي اإلى عـــدة خماطر 
علـــى ال�سحة. وت�سر غالبيـــة الدرا�سات اإلى اأن اإهمال 
الريا�سيـــن لرتطيب ج�سمهم قـــد يعر�سهم اإلى خطر 

امل�ت.
اأمـــا حالة جفاف اجل�ســـم ف�سببها فقـــدان كمية كبرة 
مـــن املياه؛ ما ي�ؤدي اإلى تعطيل جميع ال�ظائف احلي�ية 
وال�سع�ر بالتعـــب، والعط�ش ال�سديد، وال�سداع وجفاف 
الفـــم، وجفـــاف العي�ن، وت�سنـــج الع�ســـات، وال�سع�ر 

بالدوار، والإرهاق والنع�ش.
واأو�سحت اخت�سا�سية التغذية ج�يل خمل�ف يف مقابلة 
مـــع م�قـــع CNN بالعربيـــة اأن “الهتمـــام برتطيب 
اجل�سم اأمر �ســـروري من خال تنـــاول بع�ش الأطعمة 
التـــي حتتـــ�ي على ن�سبة كبـــرة من املـــاء والتي ترطب 
اجل�ش���م وتع���زز الن�ش���اط والطاق���ة”؛ اإذ يـــ�ؤدي تناول 
الفاكه���ة احلم�شي���ة الطازجة مث���ل التف���اح والربتقال 
والليمـــ�ن واجلريب فـــروت اإلى ترطيـــب اجل�سم ومده 

بالعنا�سر الغذائية املختلفة.
اإليك بع�ش الأطعمة التـــي ت�ساعد على ترطيب اجل�سم 

وتفادي حالة اجلفاف:
• ي�ؤدي تناول الفاكهة احلم�شية الطازجة مثل التفاح 
والربتقـــال والليمـــ�ن واجلريـــب فـــروت اإلـــى ترطيـــب 

اجل�سم ومده بالعنا�سر الغذائية املختلفة.
• يحتـــ�ي كل من اخليار واخل�ش والليم�ن على ن�سبة 

كبرة من املاء؛ ما ي�ؤدي اإلى ترطيب اجل�سم.
ب�سبب احت�ائه  اإلى ترطيب اجل�سم  امل�سم�ش  • يـــ�ؤدي 

بالصور..
 أفضل األطعمة لترطيب الجسم 

في فصل الصيف
على كمية كبرة من املاء والفيتامينات ال�سرورية.

املاء،  املئة من  اأكرث من 90 يف  البطيخ على  • يحت�ي 
بالإ�سافـــة اإلـــى الأمـــاح ال�سرورية لرتطيـــب اجل�سم 

كالكال�سي�م واملاغني�سي�م والب�تا�سي�م.
اللـــ�ن( م�سدرًا  الأ�سفر  )البطيـــخ  ال�سمـــام  • يعـــد 
غذائيًا مهمـــًا ملنع اجلفاف لحت�ائه علـــى الب�تا�سي�م 

وفيتاميني D وC ون�سبة عالية من املاء.
الغنية باملاء،  • يعتـــرب العنب مـــن الفاكهة الغذائيـــة 
وتت�فـــر فيـــه فيتامينات ومعـــادن وم�ســـادات الأك�سدة 

ملحاربة الأمرا�ش ال�سرطانية.
الهن���د، لرتطيب اجل�شم ومده  • تن���اول ع�شري ج�ز 

بالفيتامينات واملعادن ال�سرورية.
وينع�سه يف ف�سل  للج�ســـم  الـــربودة  • ي�فـــر احلليب 

ال�سيف.
• ي�ساعـــد تنـــاول اليان�ســـ�ن املنقـــ�ع باملـــاء ال�ساخن 
وال�ســـاي الأخ�ســـر على مقاومة العط�ـــش، ومنع حدوث 

حالة جفاف يف اجل�سم.
التي حتت�ي على  امل�سروبات  الإكثار من  • يجب عدم 
مـــادة الكافين، منهـــا ال�ســـاي الأ�س�د والقهـــ�ة؛ لأنها 

مدرة للب�ل، وتعر�ش اجل�سم اإلى اجلفاف.
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مـــع بدايـــة ف�ســـل ال�سيـــف، ي�سعـــر البع�ـــش بتغررّ يف 
ـــى بـ”اكتئاب ال�سيف،”  حالتهـــم النف�سية؛ اأي ما ُي�سمرّ
نتيجة ع�امل مناخية وحياتية، وميتد اإلى فرتة ترتاوح 

بن ثاثة و�ستة اأ�سهر. 
وي�ؤكد اأطباء علم النف�ـــش اأن اكتئاب ال�سيف ل ُيعرف 
كث���ريًا يف العامل العربي، ولكن���ه يعني حالة من احلزن 

التي تكتنز داخل الإن�شان خالل فرتة ال�شيف.
اأمـــا اأ�سبـــاب ح�ســـ�ل حالـــة اكتئـــاب ال�سيـــف ف�سببه 
التغيـــر اأو حـــدوث اأمـــر طـــارئ جديـــد ي�ؤثـــر يف حياة 

الأفراد املهنية، والعائلية، والعاطفية.
وقـــد يتعر�ش بع�ش الأولد لاإ�سابـــة بهذه احلالة، بعد 
انتهـــاء العام الدرا�سي، والدخـــ�ل يف حالة من الفراغ، 

فيمـــا قد يتعر�ش املراهق�ن لهذه احلالة ب�سبب �سعيهم 
اإلـــى عاقة عاطفيـــة، وخ��ش جتارب جديـــدة؛ ما قد 

ميدهم اأما بال�سع�ر الإيجابي واإما بال�سع�ر ال�سلبي. 
اأما الأ�سخا�ش النا�سج�ن فقـــد يتاأثرون بهذه احلالة، 
ب�سبـــب خ��ش جتارب فا�سلـــة، اأو ال�سعـــ�ر بحالة عدم 

تناغم وان�سجام مع الطرف الآخر.
وب�ســـكل عـــام، فاإن حالـــة اكتئاب ال�سيـــف مردها اإلى 
التغـــر يف حـــرارة الطق�ـــش والتعر�ش لأ�سعـــة ال�سم�ش 
التـــي ت�ؤدي اإلى خف�ش معدل هرمـــ�ن ال�سروت�نن، اأو 
هرمـــ�ن ال�سعادة؛ مـــا ي�ؤثر يف احلالـــة النف�سية العامة 
لاأ�سخا�ـــش. وفيما يلي ع�ار�ـــش اكتئاب ال�سيف التي 

قد يعاين منها الأ�سخا�ش:

الهتمـــام  علـــى  بالقـــدرة  الأ�سخا�ـــش  يتمتـــع  ل   •
بالن�ساطات وممار�ستها.

اإلـــى ال�سع�ر بالأمـــل، وي�سيطر  • يفتقـــد الأ�سخا�ـــش 
عليهم ال�سع�ر بالت�ساوؤم.

• ُي�ســـاب الأ�سخا�ـــش بحالـــة خمـــ�ل وك�ســـل، وعدم 
قدرتهم على الهتمام بالن�ساطات وممار�ستها.

• يرافقهم ال�شع�ر بالإحباط وتخف الرغبة اجلن�شية 
وعدم ال�سع�ر باللذة.

ط�يلة. لفرتات  والن�م  ي�ميًا،  بالإحباط  • ال�شع�ر 
• يع���اين الأ�شخا�ص م���ن �شع�بة يف الرتكيز وحالت 
قلـــق وت�تـــر. يعـــاين الأ�سخا�ـــش مـــن �سعـــف ال�سهية 

والت�قف عن تناول الطعام.

اكتئاب الصيف
 وعوارضه

يتعر�ـــش الأطفال مـــع تطـــ�ر التكن�ل�جيا اإلـــى تراجع 
يف الرتكي���ز، ونق����ص يف الت�ا�شل والرواب���ط العائلية؛ 
مـــا دفـــع بجمعية “حملـــة من اأجـــل طف�لـــة خالية من 
ال�سا�سات” يف العـــام 1994 اإلى ا�ستقطاب الأ�سخا�ش 
م���ن جميع اأنحاء العامل؛ لأخ���ذ ا�شرتاحة من م�شاهدة 

التلفاز بني 4 و10 ماي� �سن�يًا. 
واأو�سحت م�ؤ�س�سة “كيزير 

8 طرق للتسلية بعيدًا عن شاشة التلفاز واإلنترنت
درا�شي���ة اأعل���ى وو�ش���ع �شح���ي اأف�شل، ومع���دل تركيز 
اأكرب يف الن�ساطــــات املدر�سية مقارنة بغرهم من 

الأطفال. 
وتهـــدف احلملـــة اإلـــى اإعـــادة الت�ا�ســـل بـــن العائلـــة 
والأ�سدقـــاء مـــن خال الن�ساطـــات املختلفـــة، وق�ساء 

ال�قت بعيدًا عن الأجهزة التكن�ل�جية.
اإليك بع�ـــش الن�سائـــح لا�ستمتاع بال�قت مـــع العائلة 

بعيدًا عن �شا�شة التلفزي�ن:
• اختيـــار الألعاب املف�سلـــة للجميع وامل�ساركة بها يف 

جمم�عات.
امل�ساركة  مـــن خال  الفن�ن اجلميلة  • خلـــق ج� من 

بتل�ين الر�س�م ب�سكل جماعي.
بامل�ساركة  اإليهـــم  ت�سمـــح  نـــ�اٍد  الأولد يف  • ت�سجيـــل 

بالرق�ش اأو ال�سباحة اأو اأي ه�اية يحب�نها.
• م�شاركة جميع العائلة يف جميع الن�شاطات املنزلية.
• الذهاب يف نزهة بالطبيعة وتن�شق اله�اء النظيف.

العائلة. مع  الع�ساء  وجبة  • تناول 
• اقراأ الق�س�ش اخليالية لاأولد على �س�ء ال�سم�ع.

جماعي. ب�سكل  الطعام  • حت�سر 

فاميلـــي فاونديت�ســـن” يف درا�ســـة حديثـــة، اأن غالبية 
الأطفـــال ين�سغلـــ�ن بالإنرتنـــت بن عمـــر 8 و18 عامًا، 
ويق�ســـ�ن نحـــ� اأربـــع �ساعـــات ون�ســـف ال�ساعـــة اأمام 
�شا�ش���ات التلفزي����ن، و�شاع���ة ون�ش���ف ال�شاع���ة اأمام 
الذيـــن  الأطفـــال  اأن  م�سيفـــة  الكمبي�تـــر،  �سا�ســـات 
يق�ش�ن وقتًا اأقل اأمام �شا�شة التلفاز ميتازون بعالمات 

56-57 = CINS .indd   57 9/17/15   11:14 AM



5887
ذو احلجة 1436 هـ ـ �سبتمرب 2015م

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

الزيارة.. وعن يوم من عمرهم مع أطفالنا..

يوم من عمري   

الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتوزيع:

أجمل
األيام في حياتي
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قـــال الأ�ستاذ حمد البكر الرئي�س التنفيذي لل�سركـــة الوطنية للتوزيع “اإنه اأجمل الأيام يف 
حياتي.. ذلك اليوم الذي ع�سته بني جمموعة من اأبناء جمعية الأطفال املعوقني”.

وكان حمـــد البكـــر قد قام بزيـــارة ملركز امللك فهـــد لرعاية الأطفال املعوقـــني بالريا�س، 
واطلع على خمتلف اخلدمات العالجية والتعليمية والتاأهيلية التي يقدمها املركز ملن�سوبيه 
مـــن الأطفال املعوقني، حيث قام بجولة داخل اأق�سام ووحـــدات املركز تعرف خاللها على 

اجلهود املبذولة من قبل نخبة من املتخ�س�سني يف خمتلف جمالت الإعاقة. 
الرئي�ـــس التنفيـــذي لل�سركـــة الوطنية للتوزيـــع يف ختام زيارتـــه عن �سكره واأعرب 

وتقديـــره مل�سوؤويل اجلمعية لإتاحـــة الفر�سة للتعرف 
عـــن قرب علـــى الـــدور البارز الـــذي تقوم 
بـــه اجلمعيـــة مـــن خـــالل منظومة 
مراكزها املنت�سرة يف خمتلف 
للت�سدي  اململكة  مناطق 
الإعاقـــة  لق�سيـــة 

وقاية وعالجًا.
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رحلة   

النبتة 
أطفال مكة زارو حديقة أمانة العاصمة ها في يومها العالمي
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مبنا�سبة اليوم العاملي للنبتة .. نظم مركز اجلمعية مبكة 
املكرمة زيارة لأطفاله حلديقة اأمانة العا�سمة املقد�سة، 

واأقيم مهرجان ترفيهي لــ15 طفاًل وطفلة.
والفعاليات  الأن�سطة  من  جمموعة  املهرجان  ن  وت�سمَّ
للر�سم،  ــًا  واأركــان للم�سي،  م�سابقات  �سملت:  املختلفة 
اأحوا�ض  وتلوين  بالرمل،  والت�سكيل  بال�سل�سال،  واللعب 
اإلــى  اإ�سافة  النباتات  مــن  جمموعة  وغــر�ــض  الأزهــــار، 
ال�سخ�سيات  بع�ض  مع  الأطفال  اأّداهــا  متثيلية  عرو�ض 
�سرورة  على  فيها  حتثهم  والتي  لهم،  املحببة  الكرتونية 
الهتمام بالنبات؛ لأنه من العنا�سر الأ�سا�سية يف البيئة، 
اخل�سراء  امل�ساحات  باأهمية  التوعية  على  الرتكيز  مع 
�سحيًا وجماليًا، و�سرورة العناية بالنبات وريه و�سقايته.

الأطفال  مب�سـاركة  الأمــانــة  ممثلي  من  جمموعة  وقــام 
�سعد  وقد  الأن�سطة،  وم�ساعدتهم يف  املعد،  الربنامج  يف 
اليوم  نهاية  واملفيدة. ويف  الغنية  التجربة  بهذه  الأطفال 
قامت الأمانة بتقدمي الوجبات اخلفيفة لالأطفال املعوقني 

والهدايا الت�صجيعية لهم، والتقاط ال�صور معهم.
به  تقوم  ما  على  املقد�سة  العا�سمة  اأمانة  ممثلو  واأثنى 
اجلمعية جتاه الأطفال املعوقني من اهتمام تعليمي وطبي 
وتاأهيلي وترفيهي، خ�سو�سًا اأن املركز يعمل على تنظيم 
الكثري من الربامج والفعاليات املتنوعة لأطفاله املعوقني.
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قـــال باحثـــون اأمريكيـــون اإن اختبـــارًا للدم مـــن ابتكار 
�سركـــة رو�ش للم�ستح�ســـرات الدوائيـــة للتاأكد من خلو 
الأجنـــة مـــن الإ�سابـــة مبتالزمـــة داون، اأثبـــت جناحًا 

اأكرب مـــن الفحو�ش التقليدية التي جتـــري قبل الولدة 
لالأمهـــات الأ�سغـــر �سنـــًا؛ الأمـــر الـــذي ميهـــد ال�سبيل 

للتو�سع يف ا�ستخدام هذا الختبار.

اختبار
لرصد متالزمة داون يثبت نجاحًا

والدرا�ســـة احلديثة التي ن�سرت نتائجهـــا يف دورية نيو 
اإنغالنـــد الطبية، هي الأ�سمل التي تظهر مدى دقة هذه 

الختبارات، حتى لدى الأمهات الأقل عر�سة للخطر.
لكـــن اخلـــرباء يحـــذرون مـــن اأنه ل يـــزال يتعـــن على 
الن�ســـاء الالئـــي حققـــن نتائـــج اإيجابيـــة تاأكيدها من 
خالل اختبارات ت�سخي�سيـــة تداخلية مثل بزل ال�سائل 

الأمنيو�سي.
وقالـــت مـــاري نورتون مـــن جامعـــة كاليفورنيـــا ب�سان 
فران�سي�سكو: “اإنه اختبار عظيم لر�سد متالزمة داون، 
لكنه ل يك�ســـف كل �سيء؛ لأنه ت�سخي�سي، ول ي�ستخدم 

دائمًا لإعطاء نتائج”.
واأظهرت درا�ســـات �سابقة اأن اختبـــار احلم�ش النووي 
)دي اإن اأيـــه( لالأجنة الذي يقي�ـــش بقايا )دي اأن اأيه( 
يف دم الأم بامل�سيمـــة، يتميز بدرجة دقة عالية يف ر�سد 
متالزمة داون اإلى جانب ت�سوهات كرومو�سومية اأخرى 

لن�ساء عر�سة للخطر يتجاوزن 35 عامًا من العمر.
وفح�ست نورتـــون وزمالوؤها نحو 16 األـــف امراأة حول 
30 عامـــًا مـــن العمـــر، وقـــارن الباحثـــون بـــن اختبار 
)هارموين( اخلا�ش ب�سركة رو�ش والفحو�ش التقليدية 
التي جتري قبل الولدة ب�ساأن الإ�سابة مبتالزمة داون.

ور�ســـد اختبار رو�ـــش 38 حالة ا�سابـــة مبتالزمة داون 
مقارنـــة بعـــدد 30 بال�ستعانة بالختبـــارات التقليدية، 
واأجري اأكرث من مليون اختبار لفح�ش احلم�ش النووي 

لالأجنة منذ عام 2011م.

الأطفال الذين ر�سعـــوا حليب اأمهاتهم تقل لديهم 
اأخطـــار الإ�سابـــة مبر�ـــش اللوكيميـــا )ابي�سا�ـــش 
الدم( اأثنـــاء ال�سغر، وفقًا لأحـــدث درا�سة ن�سرت 
يف جملـــة »جامـــا بدياتريك�ش« الأمريكيـــة. وتعترب 
اللوكيميـــا، وهـــي اأحد اأنـــواع �سرطان الـــدم، اأحد 
الأمرا�ش الكربى القاتلة بن الأطفال واملراهقن.

وكان الباحثـــون يظنـــون منذ اأمد بعيـــد اأن مبقدور 
الر�ساعـــة الطبيعيـــة حماية الطفل �ســـد �سرطان 
الـــدم؛ لأن حليب الأم يحتوي علـــى اأج�سام م�سادة 
ومركبات تعزز جهـــاز املناعة لدى الأطفال. ووجد 
الباحثون يف درا�ستهم اجلديدة اأن الأطفال الذين 
ر�سعـــوا حليب الأم لفـــرة �ستة اأ�سهـــر على الأقل، 
قـــل لديهم خطـــر الإ�سابـــة باملر�ـــش بن�سبة 19 يف 
املئـــة مقارنة بالأطفال الذين مل ير�سعوا طبيعيًا اأو 
ر�سعوا حليب الأم فرة اأق�سر. واعتمدت الدرا�سة 
علـــى حتليل بيانات من 18 درا�ســـة �سملت 28 األف 

الرضاعة الطبيعية تقلل 
خطر إصابة األطفال 

باللوكيميا

طفـــل اأ�سيب نحو ع�ســـرة اآلف منهـــم باللوكيميا. 
واأ�ســـار الباحثون اإلـــى اأن درا�ستهم مل تدر�ش �سبب 
املر�ـــش وتاأثرياته؛ لأنها تو�سلـــت اإلى وجود رابطة 

بن الر�ساعة الطبيعية واحتمال حدوث املر�ش.
وتو�ســـي الأكادمييـــة الأمريكية لالأطفـــال باإر�ساع 
الأم لطفلها فـــرة اأ�سهر على الأقل؛ لأن ذلك يقلل 
من اأخطار التعر�ش للعـــدوى واأمرا�ش احل�سا�سية 

وغريها.

آخر خبر   
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ت�ســـع �سركة اأمريكية تبيع م�سابيح كهربائية مالحظة 
على �سناديق منتجاتها تقـــول: »اإن التعر�ش لإ�ساءات 
كهربائيـــة معينة قد يوؤدي اإلى اأعرا�ش بيولوجية، منها 
مـــا قد يكون خطرًا«، وذلـــك يف اأحدث مبادرة اأطلقتها 
�سركـــة »ليتنـــغ �ساين�ـــش غـــروب« التي حتـــاول تقدمي 
مناذج جديدة من امل�سابيح الكهربائية التي تقول اإنها 

قادرة على مواجهة املخاطر البيولوجية.

واعتـــربت هـــذه اخلطوة التـــي قامت بها تلـــك ال�سركة 
ثورية يف عامل الإ�ســـاءة الكهربائية؛ اإذ يف حال تبعتها 
بقيـــة ال�ســـركات؛ فقد �سيـــوؤدي ذلك اإلى جعـــل النا�ش 

تقل�ش من حجم ا�ستعمالها لالإ�ساءة الكهربائية.
وتقـــول ال�سركة اإنهـــا وجدت اأدلـــة تثبـــت اأن لالإ�ساءة 
الكهربائيـــة اأعرا�سًا �سحية �سلبية، لعل اأهمها النق�ش 
يف اإنتـــاج اجل�ســـم لهرمـــون امليالتونـــن. وقـــد ربـــط 

نق�ش هذا الهرمـــون باأمرا�ش مثـــل: الأرق، وال�سمنة، 
وال�سكري، والإحباط، واأمرا�ض القلب.

وطالب بع�ش العلماء بالطالع على املزيد من املعلومات 
حول ما ت�ستند اإليه ال�سركة، خ�سو�سًا اأن هناك الكثري 
مـــن الأجهـــزة التـــي ُت�ســـدر الأ�سعـــة والأ�ســـواء، مثل 
�سا�ســـات التلفزة والكمبيوتر والهواتف املحمولة؛ اإذ اإن 

الأمر ل يقت�سر على امل�سابيح فح�سب.

تحذير:
لألضواء الكهربائية مخاطر 

بيولوجية على البشر
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ل يتطلب الأمر كثريًا حتى ُي�ساب ال�سخ�ش باجلفاف. 
اأما خ�سارة اجل�سم لـ1.5 يف املئة من ال�سوائل؛ في�سبب 
حالة اجلفاف املعتـــدل. ول يوؤدي اجلفاف اإلى العط�ش 
فقـــط، واإمنا يوؤثر يف الكثري من الأمور والآثار ال�سحية 
ال�سلبيـــة مثل التعـــب ورائحة الفم الكريهـــة و�سوًل اإلى 

عواقب اأكرث خطورة مثل عدم القدرة على القيادة.
 cnn موقـــع  مـــن  اأدنـــاه  ال�ســـور  معر�ـــش  �ساهـــد 
الإلكرونـــى؛ للتعـــرف علـــى اأخطـــر الآثـــار ال�سحيـــة 

ال�سلبية التي ي�سببها اجلفاف:
اأن نن�سى �سرب  ال�سهل  الفم الكريهة: مـــن  • رائحـــة 
املـــاء خـــالل يوم عمـــل مزدحم؛ مـــا يوؤدي اإلـــى رائحة 

الفم الكريهة.
ال�سكر: ميكن  • اجلفـــاف يزيد من رغبتك يف تناول 

للجفـــاف اأن يخفـــي نف�سه حتت قناع اجلـــوع، ول �سيما 
الرغبة ال�سديدة يف تناول ال�سكر.

اإلى الإرهاق يف الأداء الريا�سي: اإن  • اجلفاف يوؤدي 
م�ستـــوى اجلفـــاف الذي يبلـــغ 2 يف املئة لـــدى �سخ�ش 
مع���ن، ي�ؤدي اإلى تقل�ض الن�س���اط الريا�سي مبعدل 10 

يف املئة.
• اجلفاف يوؤدي اإلى جفاف الب�سرة: يتطلب احلفاظ 
علـــى �سحـــة الب�ســـرة ون�سارتهـــا �ســـرب مـــا يكفي من 
املياه، ومن الأف�سل ترطيب الب�سرة من الداخل اإلى اخلارج.
توؤدي  باأمان:  القيادة  القدرة على  يوؤثر يف  • اجلفاف 
اإ�سابـــة اجل�ســـم باجلفـــاف اإلـــى التاأثري ذاتـــه لإ�سابة 
اجل�ســـم بحالة من ال�سكر. وميكـــن للجفاف اأن يت�سبب 

يف مزيد من خماطر احلوادث املرورية.

ت�ساب  بالتعب: عندمـــا  ت�سعـــر  يجعلـــك  • اجلفـــاف 
باجلفاف، ينخف�ش �سغط الـــدم، وتزيد دقات القلب، 

ويتدفق الدم ببطء اإلى الدماغ.
كوبـــًا من  �سربـــت  اإذا  املـــزاج:  يوؤثـــر يف  • اجلفـــاف 
املـــاء قد يتغـــري مزاجـــك نحـــو الأف�سل. كذلـــك، فاإن 
التاأثـــريات الع�سبيـــة للجفـــاف تـــوؤدي اإلـــى تغـــري يف 

احلالة املزاجية، وفقدان الركيز، والتهيج.
نق�ش  يت�سبب  الع�ســـالت:  تقل�ش  ي�سبب  • اجلفـــاف 
امليـــاه يف بطء الـــدورة الدموية؛ ما يـــوؤدي اإلى الإ�سابة 

بتمزق ع�سلي.
• اجلفـــاف يوؤدي اإلى الدوار وال�سداع: يوؤثر النق�ش 
يف معـــدل ال�سوائـــل يف ج�ســـم الإن�ســـان يف م�ستويـــات 

ال�سريوتونن؛ ما ميكن اأن ي�سبب ال�سداع.

الجفاف
 يهدد صحتك .. 

من رائحة الفم الكريهة
 إلى  أخطر حوادث السير..
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ت�س��اهم التقني��ات اجلدي��دة يف م�س��اعدة املعوقني ج�س��ديًا على ا�س��تمرار 
حياتهم ب�س��ورة كرمية، وعلى ا�س��تكمال تعليمه��م اأو االلتحاق بالوظائف 
املواق��ع  �س��هدت  وموؤخ��رًا  واإمكاناته��م.  قدراته��م  بح�س��ب  املختلف��ة، 
االإلكرتوني��ة الطفرة الكبرية التي �س��هدتها التقني��ات احلديثة للمعوقني 
وكيف ت�س��اعدهم التقنيات على التنقل واإدخال كرا�س��يهم اإلى ال�س��يارات 

وغريها من املركبات.

تقنيات حديثة لذوي اإلعاقة الجسدية

اأعدت الباحثة �سرين ماجد �سابر حممود 
)كفيفـــة تعمل مذيعـــة يف الربنامج العام 
بالإذاعـــة امل�سرية( درا�ســـة علمية حول 
العوامل املوؤثرة يف ا�ستخدام ذوي الإعاقة 
للإنرتنت. وتاأتي هذه الدرا�سة بعد وثيقة 
العقد العربي لذوي الحتياجات اخلا�سة 
ال�ســـادرة عـــن جمل�ـــس جامعـــة الـــدول 
العربيـــة، وكان مـــن اأهـــم حماورهـــا دور 
الإعـــلم نحـــو ذوي الإعاقـــة وق�ساياهم 

وتعديل نظرة املجتمع اإليهم.

واأثبتـــت الدرا�سة ال�ستطلعيـــة اأن ذوي 
الإعاقـــة مـــن بـــن ال�سرائـــح التـــي جتـــد 
يف الإنرتنـــت و�سيلـــة اإعلميـــة متميـــزة 
متكنهـــم من الت�ســـال بالعامل اخلارجي 
واملحيط ب�سهولة وي�ســـر، وتلبي كثريًا من 

احتياجاتهم املعرفية والثقافية.
ال�سحـــة  منظمـــة  تقديـــرات  اأن  يذكـــر 
العاملية ت�سري اإلى اأن اأكرث من بليون ن�سمة 
من �ســـكان العـــامل يعانـــون اأحـــد اأ�سكال 

الإعاقة.

دراسة حول 
العوامل المؤثرة 

في استخدام ذوي 
اإلعاقة لإلنترنت

موقع )معاق نيوز( اأول جريدة اإلكرتونية تخت�س بذوي 
الحتياجات اخلا�سة على امل�ستويات املحلية والإقليمية 

والدولية، وذلك على الفي�سبوك.
يتنـــاول املوقـــع اأحـــدث الأخبـــار والدرا�ســـات املتعلقـــة 
بالإعاقـــة وق�سايـــا املعوقن، وي�سم الكثـــري من الرواد 

املعوقن واأولياء اأمورهم.

جريدة إلكترونية 
للمعوقين
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ا�ستعلـــت مواقـــع التوا�ســـل الجتماعى واملواقـــع الإلكرتونية بقيام طالـــب �سيني يف مدر�سة 
)دا�ســـو( الثانوية الواقعة يف �سمـــال مقاطعة جيانغ�سو ال�سينية، مبهمة حمل �سديقه املعوق 

على ظهره، من واإلى املدر�سة يوميًا على مدار ثلث �سنوات.
وبح�ســـب ما ذكرت �سحيفة )تليجراف( الربيطانية، فقد تولى �سيه �سو مهمة حمل �سديقه 
ت�سانـــغ ت�سي البالغ من العمر 19 عامًا ملدة ثـــلث �سنوات، من م�ساكن الطلبة اإلى املدر�سة، 

كما كان يحمله من ف�سل اإلى ف�سل، وي�ساعده يف مهام اأخرى مثل غ�سل امللب�س.
وقـــال نائب مديـــر املدر�سة: »اإن ق�سة الطالبـــن ملهمة جدًا وموؤثرة؛ فهمـــا لي�سا من اأ�سرة 
واحـــدة، ومع ذلك يتحمل �سيه �سو مهمة حمل �سديقـــه الذي يعاين من �سمور يف ع�سلته؛ 

مما ت�سبب له يف عجز عن احلركة مدى احلياة«.

3 سنوات 
 يحمل صديقه المعوق على ظهره طالب صيني

يعترب موقـــع التاأهيل ال�سامل من اأهم املواقع 
على �سبكة الإنرتنت؛ ملـــا يت�سمنه من اأخبار 
جديدة مهمـــة عن املعوقن؛ مما يجعله اأكرث 
املواقع التي يرتدد عليها رواد مواقع التوا�سل 

الجتماعي من املعوقن.
وموؤخرًا، تناول املوقع الكثري من الأخبار التي 
حظيت باهتمام املرتددين عليه، وخ�سو�سًا 
الأخبـــار املتعلقة ب�سيـــارات املعوقـــن وقرار 
املقـــام ال�سامي ب�ســـرف 150 األف ريال بدًل 
من تاأمن ال�سيارات التي ُجهزت مبا يتنا�سب 

واحتياجات الأ�سخا�س ذوي الإعاقة.
يف اأحـــدث درا�سة ميكن اأن تعطـــي اأمًل جديدًا ملر�سى 
ال�سلـــل الدماغـــي تو�ســـل علماء مـــن معهـــد امليكانيكا 
احليويـــة بفالن�سيـــا يف اإ�سبانيـــا اإلـــى و�سيلـــة ميكن اأن 
تكون عونًا لهوؤلء الأطفـــال. ويعنى هذا املعهد بدرا�سة 
تفاعـــل ج�سم الإن�ســـان مع املنتجـــات املختلفـــة، �سواء 
الطبيعيـــة اأو ال�سناعيـــة، وقد تبنى املبـــادرة الأوروبية 
لتح�ســـن مهـــارات التوا�ســـل للأطفال مر�ســـى ال�سلل 
الدماغـــي من خـــلل التو�ســـل اإلى نظـــام كومبيوتري 
يت�ســـل باملـــخ؛ لي�ساعدهـــم يف التعبـــري عـــن اأنف�سهـــم 
ب�ســـكل اأف�ســـل، وكذلك يح�سن من تفاعلهـــم مع البيئة 
املحيطة بهم. وقام الباحثـــون بتطوير منوذج لربنامج 
كومبيوتـــري موجـــود بالفعـــل ي�ستخـــدم يف الت�سالت 
ويعطـــى انطباعات modes �سناعية معينة منا�سبة 
لـــكل حـــدث )مثـــل الوجـــوه البا�سمـــة اأو الغا�سبة التي 

تزين برامج كتابـــة الر�سائل املختلفـــة( ويت�سل باملخ. 
و�سمـــل هذا التطوير ب�ســـكل اأ�سا�سي �سرورة اأن يحاكي 
هـــذا النظام النطباعات وردود فعـــل الإن�سان بال�سكل 
اللئق، حيث اإنه �ســـوف ي�ستخدم يف احلياة احلقيقية 
ب�ســـكل طبيعـــي واإن�ســـاين حتـــى يقبـــل الأطفـــال علـــى 
ا�ستخدامه.  ويتكون النظـــام اجلديد من اأربع وحدات 
م�ستقلـــة حتتوي علـــى اأحدث مـــا تو�سلت اإليـــه اأنظمة 
الكومبيوتـــر من حماكاة لـــردود الفعـــل الإن�سانية التي 
تعتمـــد على الأوامـــر ال�سادرة عن اخلليـــا الع�سبية.  
واأ�ســـار الباحثـــون اإلـــى اأن الطفـــل يحتـــاج بالطبع اإلى 
تدريـــب على ا�ستخـــدام اجلهـــاز اإل اأن هـــذا التدريب 
يكـــون ب�سيطًا، و�سرعان مـــا يتمكن الطفـــل من اإجادة 
ا�ستخدامه، خ�سو�سًا اأن ا�ستخدامه ي�سبه طريقة تعلم 

الكتابة على الكومبيوتر.

جهاز جديد لتحسين مهارات أطفال الشلل الدماغي

موقع 
التأهيل 

الشامل
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من منطلـــق اأن لل�ســـركات م�س�ؤولية جتـــاه املجتمع الذي 
تعي�ـــش فيه؛ فقـــد اأطلقت جمم�عة متر مبـــادرة “�ساعد 
واملجتمع”، وذلك بهدف اإحداث تغيري ملم��ش ودائم يف 

حياة النا�ش مبجتمعنا.
)�ساعـــد( تهـــدف اإلـــى الإ�سهـــام يف حتقيـــق م�س�ؤوليتنا 
الجتماعية من خالل بـــدء ودعم م�ساريع خمتلفة تركز 
علـــى حت�سني م�ست�يـــات ال�سحـــة وال�عـــي والتعليم بني 

خمتلف فئات املجتمع. 
مـــن خـــالل )�ساعـــد( ن�سعى اإلـــى امل�ساهمـــة يف حت�سني 
ال�سل�كيات املتعلقة بال�سحة بني اأفراد املجتمع، وتطبيق 

الربامج مب�ساركة كل قطاعات املجتمع والعمل كفريق واحد.
ت�سعى )�ساعد( اإلى ن�سر ال�عي بني اأفراد املجتمع بتبني 
�سل�كيـــات �سحية ملجتمع اأكرث �سحة مب�ساركة ن�سطة من 

اأطراف املجتمع.
مـــن خالل مبـــادرات �ساعـــد نحن نطمـــح اإلى جعل هـــذا احللـــم حقيقة بجه�د من 
اأطـــراف خمتلفة، مبا يف ذلك القطاع احلك�مـــي، والقطاع اخلا�ش، واملنظمات غري 

الربحية، وكذلك م�ظف� جمم�عة متر والإدارة العليا.
عن )�ساعد(

ت�سعـــى جمم�عـــة متر اإلى تط�يـــر وحتقيـــق م�س�ؤوليتنا الجتماعية، مـــن خالل خلق 
مبادرات ودعم خمتلف امل�ساريع التي تركز على الرتقاء مب�ست�ى ال�سحة، والتعليم، 
ومتكـــني املراأة، والفن والثقافة، و�سحة مكان العمل، وتط�ير املجتمع، وذلك ملختلف 

فئات املجتمع.
بنـــاء على ذلك؛ ت��سعـــت )�ساعد( لت�سمل ن�ساطـــات مثل: تناول الطعـــام ال�سحي، 
والن�ساط البدين، والوقاية من التدخني وال�سحة العقلية. )�ساعد( تعمل على زيادة 

معرفة النا�ش بال�سحة والتاأثري عليهم لتغيري م�اقفهم وعاداتهم.
تبنـــت )�ساعد( ق�سية متكني املراأة لتحقيق اأهداف جمتمعية اأو�سع نطاقًا مثل النم� 
القت�سادي، واحلد من الفقر، وال�سحة، والتعليم. مهمة )�ساعد( هي تعليم ومتكني 
املراأة باملهارات والثقة الالزمة لدخ�ل �س�ق العمل، واحلفاظ على منط حياة �سحي.
)�ساعـــد( تعمل على مبادرات فنية اجتماعية ملهمة ومتن�عة من خالل ال�سراكة مع 
ال�سغ�فني بالفـــن وامل�ؤ�س�سات الفنية؛ لإمياننا باأن الفـــن والثقافة هما جزء �سروري 

من متكني املجتمعات املحلية والتعبري عن نف�سها.
م�ظف�نـــا هـــم ثروتنا الأكرث اأهمية؛ لذلـــك نحن نثبت التزامنـــا بت�ظيف من لديهم 
الكفـــاءات العالية والأخـــالق احل�سنة واملبادئ. مـــن خالل اإدراك اللتـــزام بالعدل 
واملمار�ســـات التـــي لها عالقة مبكان العمـــل، وامل�ازنة بني العمـــل واحلياة، وال�سحة 

وال�سالمة، وتدريب وتط�ير امل�ظفني، والذي ه� �سروري ل�ستمرارية العمل التجاري.
)�ساعـــد( حاليـــًا ت�ســـع وتنفذ خططـــًا طم�حـــة بالتعاون مـــع �ســـراكات بالقطاعني 
العـــام واخلا�ـــش لت��سيع نطاق امل�س�ؤولية الجتماعية بهـــدف اإحداث فرق حقيقي يف 

جمتمعنا.
اأف�سل  التنمية الجتماعية وروادًا يف خلق حياة  الر�ؤية: “اأن نك�ن م�ساهمني يف 

يف جمتمعنا”.
الر�س��الة: “متكني واإعداد امل�ساريـــع امل�ستدامة يف جمال التعليم وال�سحة، وتنمية 
املجتمع، وبيئة عمل �سحية، ومتكني الأ�سر املحتاجة، واحلفاظ على الطاقة والبيئة، 

ومتكني املراأة اقت�ساديًا و�سحيًا”.
فل�سفة )�ساعد(: 

بالعربيـــة تعني “ال�ساعد”، وهـــ� الع�س� الذي ي�سل بني 
اليد، ومتثل “ال�سركة” وكافة اأع�ساء اجل�سم التي متثل 

“املجتمع”. 
بالإجنليزي��ة )SA( هي اخت�ســـار للمملكة العربية 
الت�ا�ســـل  متثـــل   )AID( اأن  حـــني  يف   ، ال�سع�ديـــة 

والتعاون.
اأذرعتنا :

ذراع الفن �الثقافة
نحـــن ن�ؤمـــن بـــاأن الفـــن والثقافـــة همـــا جـــزء �سروري 
مـــن متكني املجتمعـــات املحليـــة يف التعبري عـــن نف�سها. 
)�ساعـــد( تعمل على دعم مبـــادرات فنية اجتماعية ملهمة 

ومتن�عة من خالل ال�سراكة مع ال�سغ�فني بالفن وامل�ؤ�س�سات الفنية .
ذراع التعليم

مـــن خالل ال�سراكة بني القطاعني اخلا�ش والعـــام ومع وزارة ال�سحة واملبادرات يف 
املدار�ـــش واجلامعات، واأماكن العمـــل، والعيادات اخلا�سة؛ تبنـــت )�ساعد( تثقيف 
املجتم���ع من خالل طرح مو�سوعات مث���ل تناول الطعام ال�سحي، وممار�سة الن�ساط 
البـــدين، وال�قايـــة من التدخـــني، وغريها. )�ساعـــد( تعمل على زيـــادة وعي النا�ش 
باحلياة ال�سحية والتاأثري عليهم لتغيري م�اقفهم وعاداتهم من خالل خط�ات عملية 

والت�سجيع الإيجابي.
ذراع احلفاظ على البيئة

�ساعـــد ت�سعى اإلى حمايـــة البيئة وتط�يرها من خالل تبني اأف�ســـل املمار�سات. نحن 
نطمـــح اإلـــى تنفيذ اختيـــارات �سديقة للبيئة يف القـــرارات التجاريـــة واعتماد بدائل 
خ�س���راء كلما كان ذلك ممكنا يف مق���ر جمموعة متر. وعالوة على ذلك نحن ندعم 

احلمالت البيئية امل�جهة اإلى ت�عية املجتمع باحلفاظ على البيئة.
ذراع فعل اخلري

هـــذه الذراع متثل يد العـــ�ن مبعنى الهتمام مبد يد العـــ�ن يف احلالت الطارئة من 
خـــالل الرتكيز علـــى اأي م�ساريع تقـــدم امل�ساعدة للمحتاجـــني يف املجتمعات املحلية 
والعاملية والناجني من الك�ارث الطبيعية، والالجئني من خالل تزويدهم ب�سروريات 

احلياة الأ�سا�سية.
ذراع متكني املراأة

متكني املراأة اقت�ساديا �سروري لتحقيق الأهداف التط�يرية الأو�سع نطاقا مثل النم� 
القت�سادي، واحلد من الفقر، وال�سحة، والتعليم. مهمة )�ساعد( هي تعليم ومتكني 
املراأة باملهارات والثقة الالزمة لدخ�ل �س�ق العمل، واحلفاظ على منط حياة �سحي.

ذراع �سحة مكان العمل
م�ظف�نا هـــم ثروتنا الأكرث اأهمية؛ لذلك نحن نلتـــزم بت�ظيف من لديهم الكفاءات 
العالية والأخـــالق احل�سنة واملبادئ. من خالل اإدراك اللتـــزام بالعدل واملمار�سات 
الفعالـــة التـــي لهـــا عالقة مبـــكان العمـــل، وامل�ازنـــة بني العمـــل واحليـــاة، وال�سحة 
وال�سالمـــة، وتدريـــب وتط�يـــر امل�ظفـــني، والذي هـــ� �ســـروري ل�ستمراريـــة العمل 
التج���اري؛ نح���ن نه���دف اإلى تعزي���ز ممار�سات �سحي���ة يف العمل، وحت�س���ني الأداء، 

وحماية املجتمعات، وت�سجيع امل�ظفني على حتمل م�س�ؤولية �سحتهم و�سالمتهم.

إعالن تحريري ..    إعالن تحريري ..   
ساعد والمجتمع

اأمين ماأمون متر 
رئي�ش جمل�ش اإدارة �سركة فاروق وماأم�ن متر
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إن اهلل مع الصابرين

اِع اإَِذا َدَعاِن َفْلَي�ْس��َتِجيُبوْا ِل َوْلُيوؤِْمُنوْا ِبي  ِجي��ُب َدْعَوَة الدَّ ��ي َفاإِنيِّ َقِريٌب اأُ “َواإَِذا �َس��اأََلَك ِعَب��اِدي َعنيِّ
َلَعلَُّهْم َيْر�ُسُدوَن” )186: البقرة(.

اإن الدعاء نعمة كربى ومنحة عظمى جاد اهلل وتكرم بها تبارك وتعالى وامنت بها على عباده؛ حيث 

اأمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة والإثابة؛ ف�س��اأن الدعاء �ساأن عظيم ونفعه عميم ومكانته عالية 

يف الدين فما ا�ستجلبت النعم مبثله ول دفعت النقم مبثله. وعن النعمان بن ب�سري -ر�سي اهلل عنهما- 

عن النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- قال: “الدعاء هو العبادة” ثم قراأ: “وقال ربكم ادعون اأ�ستجب 

لكم اإن الذين ي�س��تكربون عن عبادتي �س��يدخلون جهنم داخرين”. )رواه اأبو داود والرتمذي واللفظ 

له وقال: حديث ح�س��ن �س��حيح والن�سائي وابن ماجه وابن حبان يف �سحيحه واحلاكم وقال: �سحيح 

الإ�سناد، و�سححه العالمة الألبان يف الرتغيب والرتهيب برقم 1627(.

ما هو الدعاء؟
الدعاء هو الرغبة اإلى اهلل -عز وجل-، قال 
اخلطابـــي -رحمـــه اهلل-: معنى الدعاء 
هو ا�ستدعـــاء العبد ربـــه وا�ستمداده 
اإيـــاه باملعونـــة، اأمـــا حقيقـــة الدعاء 
فهـــو اإظهار االفتقـــار اإلى اهلل تبارك 
وتعالـــى. وقـــال ابـــن القيـــم -رحمه 
اهلل-: “هـــو االبتهـــال اإلـــى اهلل 
وال�ســـوؤال، والرغبة فيما عنده 
من اخلري والت�ســـرع اإليه يف 

حتقيق املطلوب”.
اإلـــى  الدعـــاء  وينق�ســـم 

ق�سمني: 
• دعاء امل�ساألة، وهو طلب 
الداعــــي مــــا ينفعــــه ومــــا 

يك�سف �سره. 

• دعــــاء العبــــادة، وهــــو �سامل جلميــــع القربــــات الظاهرة 
والباطنة.

ف�سل الدعاء
اأولها اأن الدعاء طاعة هلل وامتثال الأوامره؛ قال تعالى: 
“َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِن اأَ�ْسَتِجْب َلُكْم” )غافر: االآية 60(، 
يَن” )االأعراف:  نَي َلُه الدِّ ِل�سِ وقال تعالى: “َواْدُعوُه ُمْ

االآية 29(. 
فالداعي مطيع هلل م�ستجيب الأمره -�سبحانه وتعالى-، 
ومـــن ف�سل الدعـــاء ال�سالمة مـــن الكرب؛ قـــال تعالى: 
وَن  ِذيَن َي�ْسَتْكرِبُ “َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِن اأَ�ْسَتِجْب َلُكْم اإِنَّ الَّ
َم َداِخِريَن”. )غافر: االآية 60(. َعْن ِعَباَدِتي �َسَيْدُخُلوَن َجَهنَّ

ومن ف�ســـل الدعاء اأنه اأكرم �ســـيء على اهلل؛ فعن اأبي 
هريـــرة عن النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- قال: “لي�س 
�ســـيء اأكـــرم على اهلل مـــن الدعـــاء”. )رواه الرتمذي 

وح�سنه االألبان 3370(.
ومن ف�سل الدعاء اأنه �سبب لدفع غ�سب اهلل؛ فعن اأبي 
هريرة -ر�سي اهلل عنه- قال: “قال ر�سول اهلل -�سلى 
اهلل عليه و�سلم-: من مل ي�ساأل اهلل يغ�سب عليه” 

)رواه الرتمذي وح�سنه االألبان 3373(.
وعـــن ابن عمر -ر�ســـي اهلل عنهما- قال: “قال 
ر�ســـول اهلل -�سلـــى اهلل عليه و�سلـــم-: اإن الدعاء 
ينفـــع مما نـــزل وممـــا مل ينـــزل فعليكم عبـــاد اهلل 

بالدعاء”.
ومن ف�سل الدعاء اأنه من �سفات عباد اهلل املتقني؛ قال 
اِت َوَيْدُعوَنَنا  ـــرْيَ ُهـــْم َكاُنوا ُي�َساِرُعوَن يِف اخْلَ تعالى: “اإِنَّ
َرَغًبا َوَرَهًبا َوَكاُنـــوا َلَنا َخا�ِسِعنَي” )االأنبياء: االآية 

.)90

الن�سر بال�سعيف
قال االإمام ال�سعـــدي -رحمـــه اهلل-: }َوَيْدُعوَنَنا َرَغًبا 
َوَرَهًبـــا{؛ اأي: ي�ساألوننـــا االأمـــور املرغـــوب فيهـــا، من 
م�سالـــح الدنيـــا واالآخـــرة، ويتعـــوذون بنا مـــن االأمور 
املرهـــوب منهـــا، من م�ســـار الداريـــن، وهـــم راغبون 
راهبـــون ال غافلـــون، الهـــون وال مدلـــون، }َوَكاُنـــوا َلَنا 
َخا�ِسِعـــنَي{ اأي: خا�سعـــني متذللـــني مت�سرعني، وهذا 
لكمـــال معرفتهم بربهـــم )تي�سري الكـــرمي الرحمن يف 

تف�سري كالم املنان(.
ومـــن ف�ســـل الدعاء اأنـــه �سبب للثبـــات والن�ســـر؛ قال 
ْقَداَمَنا  ـــْت اأَ ا َوَثبِّ رْبً ْفـــِرْغ َعَلْيَنا �سَ َنا اأَ تعالـــى: “َقاُلـــوا َربَّ
ْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن”. )البقرة: االآية 250(. َواْن�سُ
وعـــن �سعـــد -ر�سي اهلل عنـــه- قال: “قـــال ر�سول اهلل 
-�سلـــى اهلل عليـــه و�سلم-: اإمنا ين�ســـر اهلل هذه االأمة 
ب�سعيفها بدعوتهم و�سالتهـــم واإخال�سهم” )�سحيح 

اجلامع(.
ثمرات الدعاء

ومن ثمرات الدعاء ح�ســـول املودة بني امل�سلمني؛ فاذا 
دعا امل�سلم الأخيه بظهـــر الغيب ا�ستجيبت دعوته؛ فَعْن 
ُ َعَلْيِه  لَّـــى اهللَّ ِ -�سَ ْرَداِء قال: “َقـــاَل َر�ُسوُل اهللَّ اأَِبـــي الدَّ
ِخيِه ِبَظْهِر اْلَغْيِب اإِالَّ  َو�َسلََّم-: َما ِمْن َعْبٍد ُم�ْسِلٍم َيْدُعو اِلأَ

ْثٍل” )رواه م�سلم(. َقاَل امْلََلُك َوَلَك ِبِ
وعن اأبي الـــدرداء -ر�سي اهلل عنه- قال: “قال ر�سول 
اهلل -�سلـــى اهلل عليـــه و�سلـــم-: “دعـــوة امل�سلم الأخيه 
بظهـــر الغيب م�ستجابة عند راأ�سه ملك موكل كلما دعا 
الأخيـــه بخري قال امللك املوكل به: اآمني ولك بثل” رواه 

م�سلم. 

الدعاء نعمة كبرى
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من الذاكرة

الرئي�س نيل�سون مانديال يتحدث مع اأحد اأطفال اجلمعية

الرئي�س نيل�سون مانديال رئي�س جمهورية جنوب اأفريقيا االأ�سبق ي�سافح االأمري �سلمان بن �سلطان يف زيارة ملركز الريا�س 1415 هـ 1994 م
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ال اأعتقد اأن هناك وزارة اإعالم اأو وكالة اأنباء اأو و�سيلة اإعالمية، حكومية كانت اأو خا�سة، طرحت 
هـــذا القدر من احلمـــالت التوعوية، اأو تبنت هذه النوعية وهذا الكم مـــن الربامج التثقيفية، اأو 
ت�سدت مل�سوؤولياتها الوطنية يف �سياغة الراأي العام جتاه ق�سية اإن�سانية اجتماعية بثل ما قامت 

به جمعية االأطفال املعوقني على مدى ثالثني عامًا! 
تلـــك لي�ست مبالغـــة وال اإطراء غري م�ستحـــق ملوؤ�س�سة �سرفـــت باالنتماء اإليها متطوعـــًا ل�سنوات، 
ولكنه الواقع الذي يدركه كل من�سف ُقدر له اأن يقرتب من هذه املوؤ�س�سة الرائدة، ويتعرف على 

منظومة العمل فيها وما قدمته وتقدمه، خ�سو�سًا على �سعيد التوعية والتثقيف.
ب الكر�سي”  اأقـــول ذلك بنا�سبة احتفال اجلمعيـــة موؤخرًا بتوقيع اتفاقيات رعاية لربنامج “جرِّ
حتت رعاية �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س جمل�س االإدارة؛ 
فهـــذا الربنامـــج الذي تبنتـــه اجلمعية قبل نحـــو ع�سر �سنـــوات مل يكن تظاهـــرة احتفالية وقتية 
ت�ستلفت االنتباه اأو ت�ستدّر التعاطف، بل كان م�سروعًا توعويًا 
تثقيفيـــًا ي�ستهـــدف بنـــاء راأي عـــام واع ومتفاعل مـــع معاناة 
االأ�سخا�ـــس ذوي االإعاقـــة، ومـــا يتعر�سون له مـــن �سعوبات 

خالل ت�سيري حياتهم اليومية.
وبنف�ـــس الوتـــرية مـــن املنهـــج العلمـــي املوؤ�س�ســـي يف كافـــة 
ب الكر�سي”، لي�س  م�سروعاتهـــا وبراجمهـــا، مت طرح “جـــرِّ
فقط يف االأ�سواق واملدار�ـــس واجلامعات والنوادي، بل اأي�سًا 
يف دوائر �سناعة القرار، وب�ساركة كبار م�سوؤويل الدولة، وعلى راأ�سهم خادم احلرمني ال�سريفني 
امللـــك �سلمان بـــن عبدالعزيز؛ ليثمر امل�ســـروع نظامًا وطنيًا للو�سول ال�سامـــل يقره مقام جمل�س 
الـــوزراء وتلتـــزم به االأمانات وكافـــة املرافق العامة حمدثـــة نقلة نوعية تاريخيـــة يف الت�سهيالت 
املكانية والزمانية املتاحة لالأ�سخا�س ذوي االإعاقة يف اململكة العربية ال�سعودية، ولت�سع اجلمعية 
ب�سمـــة جديدة يف م�سريتها كقاطرة اإعالمية توعوية وطنية تت�سدى لق�سية االإعاقة، اإلى جانب 

دورها الرائد يف برامج الرعاية املتخ�س�سة تعليميًا وتاأهيليًا.
يحـــق لهذه املوؤ�س�سة اأن تفخر بدورها التوعوي بقدر فخرها بدورها التاأهيلي، ويحق للمجتمع اأن 

يفخر باأنه ميلك مثل هذا امل�ستوى من العمل اخلريي النموذجي.

يدًا بيد   

جمعية خيرية تضم 
وزارتي إعالم وثقافة!

تضع الجمعية بصمة جديدة 
في مسيرتها كقاطرة 
إعالمية توعوية وطنية 
تتصدى لقضية اإلعاقة

بقلم : 
بندر بن عثمان ال�سالح

ع�سو �سرف اجلمعية 
وامل�ســــرف العــــام علــــى برنامــــج 

جرب الكر�سي 
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