
العدد الثامن و الثمانون محرم 1437 هـ ـ اكتوبر 2015م

 Online ..أمراض

األوقاف .. هل تضمن استمرار 
الجمعيات الخيرية ؟

: STC الرئيس التنفيذي لـ
»خير مكة« تتويج  للعالقة بين الشركة وعمالئها 

1 = COV =KHATWA = 86  2.indd   1 11/10/15   10:04 AM



1 = COV =KHATWA = 86  2.indd   2 11/10/15   10:04 AM



1 88
حمرم 1437 هـ ـ اكتوبر 2015م

ب�إرادتي ..
اأر�سم حي�تي وم�ستقبلي بيدي

1
تصوير: أمجاد الحربي

88
حمرم 1437 هـ ـ اكتوبر 2015م

1-13 = TARWESA + NEWS =2= .indd   1 11/10/15   10:07 AM



288
حمرم 1437 هـ ـ اكتوبر 2015م

88
العدد الثامن و الثمانون 

محرم 1437 هـ ـ 
اكتوبر 2015م

في هذا العدد

التحرير

ترأس عمومية المركز .. سلطان بن سلمان:
خادم الحرمين أوصى بأن يكون مركز الملك 

سلمان نافعًا ومفيدًا

» المدرسة للجميع« ملتقى يناقش » دمج 
الطالب المعوقين بالمدارس«  في مركز المدينة 

جهاز )جاليليو( يدخل ضمن المنظومة الطبية 
لجمعية األطفال المعوقين

12

52

49

رئي�س جمل�س الإدارة
�س�حب ال�سمو امللكي الأمري 
�سلطـــ�ن بـن �سلــمــ�ن بـن عبدالعزيـز

الرقم املوحد:920006222
الرقم املجاين: 8001241118  

 www.dca.org.sa  املوقع على الإنرتنت

مجلة دورية تصدرها

اأع�شاء جمل�س الإدارة للدورة العا�شرة
معايل الدكتور/ عبدالرحمن عبدالعزيز ال�شويلم

الدكتور / زايد بن علي الزايد
املهند�س / عثمان بن حمد الفار�س
الدكتور / حممد بن عبدالرحمن املهيزع
ال�شتاذ / حمد بن علي ال�شويعر
املهند�س/ عبداملح�شن بن حممد الزكري
الدكتورة /  ماجدة عبداحلميد بي�شار
املهند�س /علي بن عثمان الزيد
الدكتور/ حم�شن بن علي فار�س احلازمي
الدكتورة/ فوزية بنت حممد اأخ�شر
الدكتور / طالل بن �شليمان احلربي

الأ�شتاذ /حامد بن حممد العامود
ال�شتاذ /اأ�شامة بن علي ماجد قباين
الدكتور/  �شالح بن حمد التويجري

املرا�ســــــالت بـ��سم رئي�س التحرير 
اململكة العربية ال�سعودية

 �س ب 8557 الري��س 11492
ه�تف : 8807000)011( 
ـ ف�ك�س : 4562750)011(

الربيد الإلكرتوين :
Khatwa@dca.org.sa 

امل�سرف الع�م:
اأمني عام اجلمعية

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

خالد بن �شليمان الفهيد
ن�ئب رئي�س  التحــرير:
ح�شــن حممـــد فــــــــــــــراج

مدير التحــرير:
منت�شــــــــــــر جابــــــــــــــــــر

املدير الفني:
م/�شعـــــــــــــــد ال�شــــــداوي

1-13 = TARWESA + NEWS =2= .indd   2 11/10/15   10:07 AM



3 88
حمرم 1437 هـ ـ اكتوبر 2015م

ت�سهد اجلمعية نقلة نوعية على م�ستوى خدم�ته� الإلكرتونية 

لكل قط�ع�ت واأفراد املجتمع، وذلك من خالل مواقعه� على 

�سبكة الإنرتنت و�سفح�ته� الر�سمية على مواقع التوا�سل 

الجتم�عي، بهدف التعريف بخدم�ته�املتخ�س�سة يف عالج 

وتعليم وت�أهيل الأطف�ل املعوقني، وللتوعية والتثقيف بق�سية 

الإع�قة وخم�طره� وكيفية جتنب الإ�س�بة به�، وملواكبة هذه 

النقلة التقنية، وزي�دة اأعداد املرتددين واملتع�ملني، يف اإط�ر 

م� ت�سهده و�س�ئل الإعالم والت�س�ل من انت�س�ر وم�ستجدات 

غري م�سبوقة. واأي�سً� لتكون اأحد اأهم املواقع املوثوق ب�سحة 

معلوم�ته�؛ نظرًا اإلى كرثة املواقع ال�سحية والطبية، املعروفة 

وغري املعروفة، واملوثوقة وغري املوثوقة يف م�س�دره� 

ومعلوم�ته�، والتي ب�تت ت�سكل خطرًا جديدًا على ال�سحة 

الع�مة يف ظل تع�مل الكثريين مع هذه املعلوم�ت الطبية 

وال�سحية ب�عتب�ر اأن كل م� تت�سمنه �سحيح، بل اإن البع�س 

يع�لج نف�سه بنف�سه من الأمرا�س من خالل هذه املواقع... 

ولذلك تطرح )اخلطوة( النق��س للتوعية بهذا اخلطر 

امل�ستجد !.

الخطوة األولى
شخصيات معنا

ال
مق

ي
مر

ن ع
 م

وم
ي

ال
مق

االحتفال باليوم الوطني.. 
في مراكز الجمعية

23

56

14

44

1-13 = TARWESA + NEWS =2= .indd   3 11/10/15   10:07 AM



خبر وصورة  خبر وصورة  خبر وصورة  خبر وصورة  خبر وصورة    خبر وصورة  خبر وصورة    خبر وصورة  خبر وصورة    خبر وصورة  خبر وصورة    خبر وصورة  خبر وصورة    خبر وصورة  خبر وصورة    خبر وصورة  خبر وصورة    خبر وصورة     

488
حمرم 1437 هـ ـ اكتوبر 2015م

   

   

   

بموافقة كريمة من المقام السامي
شمول الطالب ذوي االحتياجات الخاصة 

بالمكافآت المقررة لطالب التعليم الخاص 
احلرمـــني  خـــادم  -برئا�شـــة  الـــوزراء  جمل�ـــس  قـــرر 
ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود حفظه 
اخلا�شـــة  الحتياجـــات  ذوي  الطـــالب  �شمـــول  اهلل- 
مـــن ذوي الإعاقـــات ال�شحيـــة واجل�شميـــة باملكافـــاآت 
املقررة لطالب التعليـــم اخلا�س من ذوي الحتياجات 
اخلا�شة، ورفع مقدار هذه املكافاآت؛ لت�شبح 600 ريال 
�شهريًا للمرحلة البتدائية، و750 رياًل �شهريًا للمرحلة 
املتو�شطـــة، و900 ريال �شهريًا للمرحلة الثانوية، وذلك 

يف حالة عدم �شكن الطالب يف الأق�شام الداخلية.
واأن تكون 180 ريـــاًل �شهريًا للمرحلة البتدائية، و270 
للمرحلة املتو�شطة، و360 للمرحلـــة الثانوية �شهريًا يف 

حالة �شكن الطالب يف الأق�شام الداخلية.

هـــت الأمانـــة العامة مل�شابقـــة الأمري �شلطـــان بن �شلمان حلفـــظ القراآن  وجَّ
الكـــرمي لالأطفـــال املعوقـــني الدعـــوة اإلـــى اإدارات التعليم للبنـــني والبنات، 

وجمعيـــات حتفيـــظ القـــراآن الكـــرمي اخلرييـــة، ومراكـــز رعايـــة 
الأطفـــال املعوقني الأهليـــة واحلكومية وغريهـــا داخل اململكة، 
بالإ�شافة اإلى اجلهـــات املعنية بدول جمل�س التعاون اخلليجي 
لرت�شيح ممثليها املت�شابقني واملت�شابقات للم�شاركة يف الدورة 

الع�شرين من امل�شابقة.
واأو�شح الأمني العام للم�شابقة الأ�شتاذ عبدالعزيز 

ال�شبيهـــني اأن الأمانة العامة عقـــدت اجتماعًا 
مـــن  الع�شريـــن  للـــدورة  الإعـــداد  لبحـــث 

امل�شابقة، م�شريًا اإلى اأن توجيهات �شاحب 
ال�شمـــو امللكي الأمري �شلطان بن �شلمان 

بن عبدالعزيز راعي امل�شابقة بتكثيف 
اجلهـــود مل�شاعفة اأعداد امل�شاركني يف 

هـــذه الدورة تر�شيخـــًا لر�شالتهـــا الإن�شانية 

والرتبوية احتفاًل مبرور ع�شرين عامًا على انطالقتها عام 1417هـ.
واأ�شـــاد ال�شبيهني بالدعم املميز الذي يوليه �شمـــو الأمري �شلطان بن �شلمان 
للم�شابقـــة منذ انطالقتهـــا، حيث بادر باإن�شاء هـــذه امل�شابقة ومتويلها 
ابتغـــاء مـــا عند اهلل من الثـــواب ولالإ�شهام يف رعايـــة تلك الفئة من 
خالل ت�شجيعها على حفظ كتـــاب اهلل الكرمي؛ ا�شت�شعارًا من �شموه 
الكـــرمي ملا يحققه حفظ كتاب اهلل الكـــرمي من غر�س الإميان 
والهـــدوء والطماأنينة وال�شكينـــة وال�شتقرار النف�شي 

للمعوقني.
ودعت الأمانة العامة للم�شابقة اجلهات املعنية اإلى 
�شرعة تر�شيح املت�شابقني واملت�شابقات من الأطفال 
ذوي الإعاقـــة ممن تقل اأعمارهـــم عن خم�شة 
ع�شر عامًا؛ ليتم ا�شتكمال كل ال�شتعدادات 
لتنظيم دورة مميزة وت�شجيع النا�شئة 
من املعوقني ج�شديـــًا وعقليًا على 

حفظ كتاب اهلل وتدبر معانيه.

بدء اإلعداد للدورة الـ20 لمسابقة
 األمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن لألطفال المعوقين
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افتتـــح �شاحب ال�شمو امللكي الأمـــري �شلطان بن �شلمان 
بـــن عبدالعزيز رئي�س الهيئة العامـــة لل�شياحة والرتاث 
الوطني ورئي�س جمل�س اإدارة جمعية الأطفال املعوقني، 
امللتقـــى ال�شرعي الأول لالأ�شخا�ـــس ذوي الإعاقة الذي 
اأقيم مبركز امللـــك فهد الثقايف يوم 15 حمرم 1437هـ 
املوافـــق 28 اأكتوبـــر 2015م، والـــذي نظمتـــه موؤ�ش�شـــة 
الأمـــري حممد بن �شلمان بن حممـــد اآل �شعود اخلريية 

بالتعاون مع ق�شم الدرا�شـــات الإ�شالمية بجامعة امللك 
�شعـــود بح�شور مفتي عام اململكة ال�شيخ عبدالعزيز بن 

عبداهلل اآل ال�شيخ. 
ووقـــع الأمري �شلطـــان بن �شلمـــان على هام�ـــس امللتقي 
اتفاقيـــة تعاون وتفاهم بـــني جمعية الأطفـــال املعوقني 
وموؤ�ش�شة الأمري حممد بـــن �شلمان بن حممد اآل �شعود 

اخلريية.

   

شهد توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان بن محمد الخيرية

سلطان بن سلمان يفتتح الملتقى الشرعي لألشخاص ذوي اإلعاقة

ـــن الأمـــري الدكتور حممد بن �شلمـــان بن حممد اآل  وثمَّ
�شعـــود رئي�س اللجنـــة العليا يف امللتقـــى م�شاركة الأمري 
�شلطـــان بـــن �شلمـــان يف رعاية حفـــل الفتتـــاح والدور 
الكبـــري الذي تقـــوم به الدولة بدعم هـــذه الفئة الغالية 
على قلوبنـــا وتعزيز حقوقهم وامل�شاعـــدة على دجمهم 
يف املجتمـــع وال�شتفادة من عطائهم، كاًل وفق قدراته، 
ومنحهـــم امل�شاحـــة للتعبري عن احتياجاتهـــم ومناق�شة 
ق�شاياهـــم وامل�شاهمـــة يف ن�شـــر املفاهيـــم والتحديات 

اخلا�شة بالإعاقة. 
وقـــال الأمري حممد بـــن �شلمان اإن امللتقـــى ناق�س اأبرز 
الق�شايـــا والفتاوى اخلا�شة بالأحـــكام ال�شرعية لذوي 
الإعاقـــة وفتـــاوى هيئة كبـــار العلماء واأثرهـــا يف توعية 
املجتمع فيما يخ�شهم من حقوق، وهدف اإلى بيان هذه 
الأحـــكام لالأ�شخا�ـــس ذوي الإعاقـــة واملتعاملني معهم 
واإي�شاح الأ�شاليب ال�شحيحة يف التعامل وفق ال�شريعة 
الإ�شالميـــة والطـــرق ال�شليمة لندماجهـــم وفاعليتهم 

�شمن فئات املجتمع الأخرى. 
واأكـــد اأن امللتقـــى يهـــدف اإلـــى تثقيـــف ذوي الإعاقـــة 
واملتعاملـــني معهـــم �شرعيـــًا ونف�شيـــًا واجتماعيـــًا مـــن 
خالل عـــدة نـــدوات ودورات تدريبيـــة ونقا�شات علمية 
وحما�شرات دينية توعوية �شمن الفعاليات امل�شاحبة للملتقى.

اإليسيسكو تنشر قصصًا عن دمج الطفل المعوق في التعليم
بالتعـــاون بني املنظمـــة الإ�شالميـــة للرتبية والعلوم 
والثقافـــة )اإي�شي�شكو(، واملجل�ـــس العربي للطفولة 
والتنميـــة، وال�شندوق الكويتي للتنمية القت�شادية 
العربيـــة، �شـــدرت يف القاهـــرة، ق�ش�ـــس م�شورة 
باللغـــة العربيـــة عن الإعاقـــة ودمج الطفـــل املعوق 
يف التعليـــم واملجتمـــع، لفائدة الأطفـــال يف املرحلة 
هـــذه  وتت�شمـــن  الأ�شا�ـــس.  التعليـــم  مـــن  الأولـــى 
الق�ش�ـــس ثالثـــة عناويـــن: )حلم واحـــد(، و)حل 
اأنـــور(. وقـــد متـــت  جميـــل(، و)در�ـــس الأ�شتـــاذ 
طباعة ق�شـــة )در�س الأ�شتاذ اأنور( بطريقة برايل 

للمكفوفـــني، كمـــا �شـــدرت يف ت�شجيـــل �شوتي على 
اأ�شطوانـــة ممغنطـــة، بالإ�شافـــة اإلى فيلـــم بعنوان 
)وغدًا تغرد الع�شافري(. وكان الهدف من اإ�شدار 
هذه الق�ش�ـــس م�شاعدة الطفـــل ذي الإعاقة على 
اإبراز مواهبه املختلفة مع الرتكيز على نقاط القوة 
لديـــه والعمل علـــى تنميتهـــا، ومتكـــني الطفل غري 
ذي الإعاقة مـــن اإدراك كيفية م�شانـــدة زميله ذي 
الإعاقة. وتت�شمن هذه الق�ش�س ر�شومًا تو�شيحية 
مل�شاعدة الطفل على فهم معنى الدمج، واأهمية اأن 

يتقبل زمالءه املعوقني مهما كانت درجة الإعاقة.
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عقد مركـــز امللك �شلمان لأبحـــاث الإعاقة ور�شة عمل 
بعنـــوان )تطبيق برنامج الو�شول ال�شامل(، وذلك يوم 
الأحد 1437/1/5هـ املوافق 2015/10/18م يف قاعة 
املحا�شـــرات مبركز امللك �شلمان لأبحـــاث الإعاقة يف 

حي ال�شفارات بالعا�شمة الريا�س.
ح�شر الور�شـــة لفيف من امل�شوؤولـــني واخلرباء من كل 
من: الهيئـــة العامة لل�شياحة والـــرتاث الوطني، وزارة 
التعليـــم، وزارة العمل، وزارة ال�شحـــة، وزارة ال�شوؤون 
الجتماعيـــة، وزارة النقل، وزارة ال�شـــوؤون الإ�شالمية 
والأوقـــاف والدعـــوة والإر�شاد، وزارة ال�شـــوؤون البلدية 
والقرويـــة، وزارة الداخليـــة، وزارة اخلدمـــة املدنيـــة، 
هيئة حقوق الإن�شـــان، والهيئة العامة للطريان املدين. 
اجلميـــع ح�شر ملناق�شة كيفية ترجمة الأدلة الإر�شادية 
الأربعـــة لكـــود البنـــاء، والتـــي اأجنزهـــا مركـــز امللك 
�شلمان لأبحـــاث الإعاقة، وحظيت مبر�شوم ملكي لبدء 
تطبيقهـــا؛ مـــن اأجل ت�شهيـــل و�شـــول ذوي الإعاقة اإلى 
كل املرافـــق احلكومية واخلا�شـــة، واإ�شراك هذه الفئة 
الغاليـــة ب�شـــكل فعال يف عجلـــة التنمية التـــي ت�شهدها 

اململكة يف ظل قيادة خادم احلرمني ال�شريفني يحفظه 
اهلل.

يف بدايـــة اجلل�شة رحب الأ�شتـــاذ اأحمد بن عبدالعزيز 
اليحيـــى اأمني عام مركز امللك �شلمان لأبحاث الإعاقة 
باحل�شور الكرمي، وقدم عر�شـــًا تف�شيليًا عن برنامج 
الو�شـــول ال�شامل منذ اأن كان جمرد فكرة حتى اأ�شبح 

م�شروعًا وطنيًا متكاماًل.
وبـــدوره اأعـــرب املديـــر العـــام التنفيذي ملركـــز امللك 
�شلمـــان لأبحـــاث الإعاقة الدكتـــور �شلطـــان بن تركي 
ال�شديـــري عن �شعادتـــه باحل�شور، ونقـــل لهم حتيات 
وتقدير �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلطان بن �شلمان 
بـــن عبدالعزيز رئي�س جمل�س اأمنـــاء املركز، و�شعادته 
بعقد هـــذه الور�شة التـــي تاأتي يف �شيـــاق تفعيل املركز 
لربنامـــج �شهولة الو�شـــول ال�شامل، وذلـــك من خالل 
مناق�شـــة كيفية تطبيقه، والوقوف عنـــد التحديات مع 
ال�شـــركاء ال�شرتاتيجيـــني لال�شتفـــادة الق�شوى منه، 
وكذلـــك تطبيق الأمر ال�شامي الـــذي �شدر منذ عامني 

ب�شرورة تفعيله.

جـــاءت الور�شـــة غنيـــًة مبداخـــالت ممثلي الـــوزارات 
واخلـــرباء الذين اأ�شـــادوا بالعمل اجلبـــار الذي قام به 
مركـــز امللك �شلمان لأبحاث الإعاقـــة، و�شرورة تكاتف 
كل اجلهود من اأجل تنفيذ هذا الربنامج الوطني املهم 
الـــذي �شيخدم -باإذن اهلل- قطاعات كبرية يف املجتمع 
من ذوي الإعاقـــة، ويلبي حاجتهم اإلـــى �شهولة تنقلهم 

بني مرافق الدولة واملرافق اخلا�شة.
ويف ختـــام الور�شة اتفق جميع احل�شور على اأن برنامج 
�شهولة الو�شول ال�شامل الذي اأعده مركز امللك �شلمان 
لأبحاث الإعاقة لي�س م�شروع املركز فقط بل هو م�شروع 
وطنـــي يجـــب علـــى كل اجلهـــات احلكوميـــة واخلا�شة 
امل�شاركة فيه وتقدمي كل ال�شبل والإمكانات التي تخدم 
الإعاقـــة لندماجهـــم يف  واحتياجـــات ذوي  حاجـــات 
املجتمع بكل �شهولة من خـــالل تهيئة البيئة العمرانية. 
كما حتـــدث بع�ـــس الأع�شـــاء املمثلـــني للـــوزارات عن 
املعوقـــات وال�شلبيات التي تواجه عدم تفعيل الربنامج، 

كاًل فيما يخ�شه.
ومت كذلـــك التفـــاق بـــني جميـــع احل�شور علـــى اإعداد 
م�شـــودة مبرئياتهـــم وتو�شياتهـــم، كاًل فيمـــا يخ�شه، 
وجمعهـــا يف �شيغتها النهائيـــة؛ ا�شتعـــدادًا لرفعها اإلى 
رئي�س جمل�س الأمناء واأ�شحاب املعايل الوزراء املعنيني 
بامل�شـــروع؛ للبـــت يف اآليـــة بحث �شبـــل تطبيـــق وتفعيل 

الربنامج واأدلته على اأر�س الواقع.
اجلديـــر بالذكـــر اأن برنامج الو�شـــول ال�شامل هو اأحد 
اأهـــم اإجنـــازات مركز امللـــك �شلمان لأبحـــاث الإعاقة 
بالت�شامـــن مع عدد مـــن اجلهـــات ذات العالقة. ويعد 
الربنامـــج جزءًا مهمـــًا من نظام رعايـــة املعوقني املقّر 
مـــن الدولة عـــام 1421هــ؛ اإذ ن�شت املـــادة الثالثة من 
هـــذا النظام علـــى اأن »يحـــدد املجل�س الأعلـــى لرعاية 
املعوق���ن -بالتن�شيق مع اجله���ات املخت�شة- ال�شروط 
واملوا�شفـــات الهند�شية واملعمارية باحتياجات املعوقني 
والرعايـــة  والتعليـــم  والتدريـــب  التاأهيـــل  اأماكـــن  يف 
والعالج، ويف الأماكن العامة وغريها من الأماكن التي 
قد ت�شتعمل لتحقيق اأغرا�س هذا النظام، على اأن تقوم 

كل جهة خمت�شة باإ�شدار القرارات الالزمة لذلك«.
كمـــا قام املركز باإبـــرام الكثري من اتفاقيـــات التفاهم 
مع عدد من اجلهات املحلية والإقليمية والعاملية، والتي 
اأثمـــرت ت�شميم اأربعة اأدلـــة اإر�شادية لربنامج الو�شول 
ال�شامـــل، هي: الدليـــل الإر�شادي للو�شـــول ال�شامل يف 
البيئة العمرانيـــة، و�شائط النقل الربية، و�شائط النقل 
البحرية، والدليل الإر�شادي للو�شول ال�شامل يف املواقع 

ال�شياحية وقطاعات الإيواء.

تو�شلـــت الدكتورة نـــورة بنت عبداهلل 
البكـــريي اإلـــى طريقة حديثـــة اأثبتت 
اإمكانيـــة عـــالج اعتالل قلـــب اجلنني 
يف بطـــن اأمـــه بتو�شيـــل العقاقري اإلى 

اجلنني با�شتخدام تقنية النانو. 
وتفتـــح هـــذه التقنيـــة اآفاقـــًا جديـــدة 
ا�شرتاتيجيـــات  لو�شـــع  امل�شتقبـــل  يف 
عالجية لعدد من الأمرا�س املرتبطة 
باحلمل وخف�س ن�شـــب وفيات الأجنة 

والعاهات اخللقية.
وحققـــت الدكتورة نورة هذا الفتح بعد درا�شة دامت 
�شت �شنـــوات مع العمـــل املتوا�شل بجامعـــة تك�شا�س 
الأمريكيـــة. وقالـــت يف ت�شريحـــات �شحافيـــة: »اإن 
عـــدم انتظام �شربات قلـــب اجلنني يف بطن اأمه من 
احلـــالت املر�شية التي تهدد حيـــاة الأطفال حديثي 
الـــولدة التي قد توؤدي اإلى وفاة املواليد قبيل اأو بعيد 
الولدة؛ اإذ ت�شكل هذه احلالت 10-20٪ من اعتالل 
قلب الأطفـــال حديثي الـــولدة«.  وتابعت: »الأ�شعب 

مـــن ذلك اإيجاد عالج ملثل هذا 
التـــي  الأدويـــة  اإن  اإذ  املر�ـــس؛ 
تعطى للحوامل اإمـــا اأن تعر�س 
الأمهـــات اإلـــى خطر الوفـــاة اأو 
تعر�ـــس اجلنـــني يف بطـــن اأمه 
اإلـــى م�شاعفات خطـــرية جدًا 
قد تـــوؤدي اإلى وفاة اجلنني قبل 
الـــولدة«.  وك�شفت اأن الطريقة 
التـــي تو�شلـــت اإليهـــا يف تغليف 
اأن�شـــب اأدوية القلب ملثل العتالل 
القلبي، وهـــو عقار الديجوك�شني، يكـــون با�شتخدام 
اأغلفـــة متناهية ال�شغر حجمها علـــى مقيا�س النانو 
قابلة للتحلل الطبيعي يف اجل�شم بحيث ينتقل العقار 
اإلـــى دم اجلنني عرب امل�شيمة مبا�شرة وتاليف الدورة 

الدموية لالأم.
يذكـــر اأن الدكتـــورة نـــورة البكـــريي احلا�شلـــة على 
�شهادة الدكتوراه يف النانو فارماكولوجي، واحلا�شلة 

على جائزة الإبداع العلمي من جامعة تك�شا�س.

د. نورة البكيري تفتح آفاقًا جديدة لعالج قلب الجنين

   

اختتام ورشة تنفيذ األدلة اإلرشادية للبرنامج

المطالبة بتعاون الجهات الحكومية لتفعيل برنامج الوصول الشامل
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أبرزها تصنيف وحوكمة شفافية الجمعيات الخيرية

مبادرات تطويرية وخدمية تطلقها وزارة الشؤون االجتماعية للمستفيدين
اأطلقت وزارة ال�شوؤون الجتماعية الكثري من املبادرات 
واخلطـــط  الربامـــج  وكذلـــك  والأن�شطـــة،  اخلدميـــة 
التنموية والإجـــراءات اخلا�شة بامل�شتفيدين من خالل 
ا�شتقطـــاب بيـــوت اخلـــربة العاملية لت�شخي�ـــس الو�شع 
احلـــايل، وح�شـــر اأهـــم التجـــارب العامليـــة يف جمـــال 
الدعـــم الجتماعي وخدمة ذوي الإعاقة والأيتام وكبار 
ال�شن، وا�شتطـــالع اآراء امل�شتفيدين واملوظفني، اإ�شافة 
اإلـــى املبـــادرات التطويرية واأبرز جهـــود الوزارة، حيث 
مت اعتمـــاد 64 م�شروعًا مـــن امل�شروعات ذات الأولوية، 
ومت النتهاء مـــن درا�شة نظام اجلمعيـــات واملوؤ�ش�شات 
الأهليـــة، واإطالق م�شـــروع ت�شنيف وحوكمـــة �شفافية 
اجلمعيـــات اخلرييـــة، واإطالق م�شـــروع »اإدامة« لإدارة 
الأن�شطـــة التطوعيـــة ب�شـــكل موؤ�ش�شـــي يف القطاع غري 
يف  متخ�ش�شـــة  مبـــادرات  ت�شـــع  واإطـــالق  الربحـــي، 
التنميـــة الجتماعيـــة )منها: اإح�شـــان، نهارية، هواية، 
جتميـــل، مهـــارة، حرفتـــي(، ومبـــادرة قـــدوة لتوثيـــق 
ق�ش�ـــس النجاح. ومن اأبرز تلـــك اخلدمات والأن�شطة 
ا�شتقطـــاب وتطوير الكفاءات؛ حيـــث مت ا�شتقطاب 15 
من الكفاءات ال�شعوديـــة املتخ�ش�شة، وتدريب 60 من 
قيادات الـــوزارة على التخطيـــط ال�شرتاتيجي واإدارة 
امل�شروعـــات، واختيار 20 موظفًا مـــن موظفي الوزارة 
لتاأهيلهم وتدريبهم �شمن برنامج مديري م�شروعات امل�شتقبل.
كمـــا مت عقد �شـــت ور�س عمل وملتقيات مـــع املوؤ�ش�شات 

واجلمعيـــات واللجـــان الجتماعية واخلرييـــة والأيتام 
والأهـــداف  التوجهـــات  وحتديـــد  احلمايـــة،  ودور 
ال�شرتاتيجيـــة للـــوزارة، وو�شـــع خطـــط تطويرية لكل 
فروع الـــوزارة يف املناطق ومتابعة تنفيذهـــا، وتاأ�شي�س 
بنك الأفكار واملبادرات التطويرية، واإطالق مركز مناء 
ملتابعة تنفيذ املبـــادرات التطويرية، وكذلك ا�شتحداث 
وحت�شـــني  لتوثيـــق  الأعمـــال  اإجـــراءات  تطويـــر  اإدارة 
اإجـــراءات العمل، وحتديد موؤ�شـــرات الأداء لإجراءات 
العمل.  وحول التقنية �شكلت وزارة ال�شوؤون الجتماعية 
فريـــق التطوير التقني جلميع اأعمال الوزارة املكون من 
لت الربيـــد الإلكرتوين،  ثالثة خـــرباء يف التقنيـــة، وفعًّ

وكذلك عملت على الربط الإلكرتوين لتبادل املعلومات 
مـــع 13 جهة حكومية )نتج عن���ه اإ�شقاط اأكرث من 107 
اآلف حالة خمالفة ل�شتحقـــاق ال�شمان الجتماعي(، 
وكذلك اإطالق )منظومة مناء( الإلكرتونية للربط بني 

اجلهات الأهلية والوزارة.
كما عقدت الوزارة الكثري من ال�شراكات مع القطاعات 
احلكومية املختلفة، منها: وزارة التجارة، وزارة العمل، 
وزارة اخلدمـــة املدنية، وزارة التعليـــم، مديرية الأمن 
العام، املديرية العامة ملكافحة املخدرات، جامعة امللك 

عبدالعزيز، موؤ�ش�شة النقد. 
كذلـــك وقعـــت اتفاقية )وظيفتـــك وبعثتك( مـــع وزارة 
التعليـــم لبتعـــاث األـــف طالـــب يف جمـــالت ال�شـــوؤون 
الجتماعية، وعقدت زيارات و�شراكات مع القطاع غري 
الربحي )موؤ�ش�شة ال�شبيعي اخلريية، موؤ�ش�شة الرجحي 
اخلرييـــة(. كما اأجـــرت زيارات و�شـــراكات مع القطاع 
اخلا�ـــس )�شركة اأرامكـــو(، وزيارات ميدانيـــة للفروع 
ومراكـــز التاأهيـــل ال�شامـــل ودور الرعايـــة يف املناطـــق 

)ال�شرقية، الق�شيم، ع�شري، مكة املكرمة(. 
وو�شعـــت الـــوزارة الكثري من الربامـــج اخلدمية منها: 
برنامج قافلـــة ال�شمان الجتماعـــي، وبرنامج وظفني 
مل�شاعدة اأبناء وبنات م�شتفيـــدي ال�شمان الجتماعي؛ 
للح�شول على وظائف يف القطاع اخلا�س بالتن�شيق مع 
�شندوق تنمية املـــوارد الب�شرية. وكذلك برنامج تاأهيل 
وتدريـــب اأبناء وبنـــات م�شتفيدي ال�شمـــان الجتماعي 
بالتن�شيق مـــع ال�شندوق اخلريي الجتماعي، وبرنامج 
ت�شويـــق منتجـــات الأ�شـــر ال�شمانية املنتجـــة بالتن�شيق 
مـــع الأمانـــات والبلديـــات وموؤ�ش�شـــات املجتمع املدين. 
اأي�شـــًا برنامج �شديق ال�شمان الجتماعي للو�شول اإلى 

املحتاج املتعفف.
مـــع  بالتن�شيـــق  ال�شمـــان  اأطل�ـــس  برنامـــج  وياأتـــي 
ال�شرتاتيجيـــة الوطنية لالإمنـــاء الجتماعي، وبرنامج 
ال�شمـــان  مكاتـــب  يف  امل�شتقبـــل  ومديـــرات  مديـــري 
الجتماعي الرجالية والن�شائية، وبرنامج ميثاق العمل 
الأخالقي لباحث ال�شمان الجتماعي، وبرنامج وحدة 
اخلدمـــات ال�شمانية. كذلك هنـــاك الربامج امل�شاندة 
التـــي تقدم للم�شتفيدين جمانـــًا ودون امل�شا�س باملعا�س 
الأ�شا�س للم�شتفيد اأو امل�شتفيدة، وت�شمل تلك الربامج: 
امل�شاعدات املقطوعة، الدعم التكميلي، ترميم املنازل، 
امل�شاعـــدات النقدية لأجـــل احلقيبة والـــزي املدر�شي، 
ت�شديد جـــزء من فواتري الكهرباء، امل�شاعدات النقدية 

من اأجل الغذاء، التاأمني ال�شحي.

   

بنك المبادرات االجتماعية يستهدف 
ذوي اإلعاقة واأليتام وكبار السن

يعكـــف بنـــك املبـــادرات التابـــع لـــوزارة ال�شوؤون 
الجتماعيـــة على اإمتام عدة �شراكات مع وزارات 
التجـــارة والعمـــل واخلدمـــة املدنيـــة والتعليـــم، 
بالإ�شافة اإلـــى الأمن العـــام ومكافحة املخدرات 

وجامعة امللك عبدالعزيز وموؤ�ش�شة النقد.
وياأتـــي ذلـــك يف اطـــار ا�شرتاتيجية البنـــك التي 
تتكون من ت�شعة اأهداف اأبرزها: ا�شتقطاب بيوت 
خـــربة لت�شخي�ـــس الو�شـــع احلايل وح�شـــر اأهم 
التجـــارب العامليـــة يف جمال الدعـــم الجتماعي 

ال�شـــن  وكبـــار  والأيتـــام  الإعاقـــة  ذوى  وخدمـــة 
وا�شتطـــالع اآراء امل�شتفيدين واملوظفني. ويتواكب 
مـــع ذلك انطالق مهام املركز الوطني للدرا�شات 
والبحـــوث الجتماعيـــة الـــذي ي�شتهـــدف اإيجـــاد 
موؤ�ش�شـــات غري ربحية من خـــالل ت�شريع تاأ�شي�س 
اجلمعيـــات املتخ�ش�شـــة يف املجـــالت ال�شحية 
والتعليميـــة والرتفيهيـــة.  ويذكـــر اأنـــه مت خـــالل 
الفرتة املا�شيـــة تاأ�شي�س 37 جمعيـــة متخ�ش�شة 

�شحية واأ�شرية وللمعوقني والأيتام.
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موبايلي تتبنى دعم وحدات في مشروع 
)خير مكة( االستثماري الخيري

مت يف الريا�ـــس موؤخرًا توقيـــع مذكرة تفاهم بني �شركة 
موبايلـــي وجمعيـــة الأطفـــال املعوقـــني تت�شمـــن تبنـــي 
موبايلـــي مبادرة دعم للخدمـــات اخلريية التي تقدمها 
اجلمعية من خالل دعوة عمـــالء ال�شركة اإلى الإ�شهام 
يف م�شـــروع )خـــري مكـــة( ال�شتثماري اخلـــريي الذي 

تقيمه اجلمعية يف مكة املكرمة.
وت�شمنت املذكرة التي وقعها الرئي�س التنفيذي ل�شركة 
موبايلـــي الأ�شتـــاذ اأحمـــد فـــروخ، واأمـــني عـــام جمعية 
الأطفـــال املعوقني الأ�شتـــاذ عو�س الغامـــدي، اأن يقوم 
الطرفان خالل الفرتة املقبلة بتوقيع اتفاقية تهدف اإلى 
اإتاحة الفر�شة لعمالء �شركة موبايلي بتقدمي تربعاتهم 
لأعمـــال اجلمعية اخلريية وم�شروعهـــا ال�شتثماري يف 
مكـــة املكرمـــة عن طريـــق ر�شائل اجلـــوال الن�شية مبا 
ي�شهم يف اإجناز �شتـــة مباٍن �شكنية ُتخ�ش�س اإيراداتها 

لدعم ميزانية ت�شغيل مراكز اجلمعية.
ويف ت�شريـــح �شحفـــي لأمـــني عـــام اجلمعيـــة الأ�شتاذ 
عو�ـــس الغامـــدي عقـــب توقيـــع املذكـــرة، نقـــل حتيات 
و�شكر �شاحب ال�شمو امللكـــي الأمري �شلطان بن �شلمان 
بـــن عبدالعزيز رئي�س جمل�ـــس اإدارة جمعيـــة الأطفال 

اجلمعيـــة منـــذ �شنـــوات؛ الأمـــر الـــذي يج�شـــد حر�س 
القائمـــني عليهـــا على الوفـــاء بدور ال�شركـــة يف جمال 
امل�شوؤوليـــة الجتماعيـــة وخدمـــة املجتمـــع. وي�شعـــدين 
-بالأ�شالـــة عـــن نف�شـــي وبالإنابة عن جميـــع من�شوبي 
اجلمعية وامل�شتفيدين من خدماتها- اأن اأعرب ل�شعادة 
الرئي�ـــس التنفيـــذي وجلميع امل�شوؤولـــني يف ال�شركة عن 
خال�ـــس ال�شكر والمتنـــان لهذه املبـــادرة، وحلر�شهم 

على تفعيل ال�شراكة بني اجلمعية وموبايلي«. 
واأكـــد الغامـــدي اأن اجلمعية تعول كثـــريًا على القاعدة 
العري�شـــة مـــن عمـــالء �شركـــة موبايلـــي يف م�شانـــدة 
ا�شرتاتيجيـــة اجلمعية لإن�شاء م�شروع خريي ا�شتثماري 
ي�شهـــم يف متويـــل نفقـــات ت�شغيل مراكزهـــا وخدماتها 
املجانية لآلف من الأطفال املعوقني، وا�شفًا )موبايلي( 
باأنهـــا »اأحد الداعمني الرئي�شيني مل�شرية اجلمعية، ويف 
مقدمة ال�شـــركات الرائدة التي تعول عليها يف الو�شول 

بر�شالتها اإلى قطاع عري�س من اجلمهور«.

املعوقني الـــى امل�شوؤولني يف �شركة موبايلـــي، وقال: »اإن 
موبايلـــي �شاحبة �شجل حافل من املبادرات يف م�شاندة 
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اأقـــام مركز امللـــك �شلمـــان لأبحـــاث الإعاقة على 
مـــدى يومـــي 12 و13 اأكتوبـــر 2015م، ور�شة عمل 
بعنـــوان )تاأهيل زارعي القوقعـــة(، وذلك يف قاعة 
حما�شـــرات املركـــز بحـــي ال�شفـــارات يف مدينـــة 

الريا�س.
قدم الور�شة اخت�شا�شي التخاطب الأ�شتاذ حممد 
النظامـــي، وهو اخت�شا�شي بق�شـــم العلوم الطبية 
والتاأهيـــل يف اجلامعـــة الأردنيـــة، ويحمـــل �شهادة 
املاج�شتـــري يف التخاطـــب، ولديـــه خـــربة متتد 20 
عامـــًا يف هذا املجال، وهـــو متخ�ش�س يف التاأهيل 
ال�شمعـــي، بالإ�شافـــة اإلى كونه ع�شـــوًا يف كل من: 
اجلمعيـــة ال�شعودية لالإعاقـــة ال�شمعية، واجلمعية 
ال�شعودية لأمرا�س ال�شمـــع والتخاطب، واجلمعية 

ال�شعودية لالأنف والأذن واحلنجرة.
هدفـــت الور�شة اإلى تعريف اأولياء الأمور واملهتمني 
مباهية القوقع���ة الإلكرتونية و�شروط زراعتها، كم 
تعـــرف املتدربون على اآليـــات التقييم قبل الزراعة 
ثـــم ا�شتمعوا اإلى نبذة عـــن تاأهيل زارعي القوقعة. 
هـــذا بالإ�شافة اإلـــى التطبيق العملـــي الذي اأجراه 
احل�شـــور مع املدرب املخت�س علـــى بع�س مهارات 

التدريـــب والتاأهيـــل ال�شمعـــي واللغـــوي والنطقـــي 
وتطبيـــق ذلـــك كله علـــى طفـــل زارع للقوقعة. كما 
مت التطـــرق اإلى البيئة ال�شفيـــة املنا�شبة ل�شعاف 

ال�شمع وزارعي القوقعة.
ا�شتقطبـــت هـــذه الور�شة اأكرث مـــن 40 متدربًا من 
مدر�شـــي الرتبية اخلا�شـــة، بالإ�شافة اإلـــى اأولياء 
الأمـــور واملهتمـــني، واأتيحـــت لهم جميعـــًا خاللها 
الإجابة عن كل الأ�شئلة وال�شتف�شارات التي تخ�س 

�شعف ال�شمع وزراعة القوقعة.
التدريـــب  �شمـــن خطـــة  الور�شـــة  هـــذه  وجـــاءت 
الأكادميـــي التـــي يتبناهـــا مركـــز امللـــك �شلمـــان 
لأبحـــاث الإعاقة حتت �شعار )علـــم ينفع النا�س(، 
والتي ت�شتهدف اإثراء خربات املخت�شني يف جمال 
الإعاقـــة يف كل مـــا من �شاأنـــه الإ�شهـــام يف تي�شري 
حيـــاة املعوقـــني وك�شـــر احلواجز التي حتـــول دون 

اندماجهم باملجتمع.
وقد اأ�شـــاد احل�شور باملنحى الإيجابي الذي عملت 
عليـــه هذه الور�شـــة، وعلـــى كمية ال�شتفـــادة التي 
تلقوهـــا من املعلومـــات املقدمة، والتـــي ت�شاهم يف 

تي�شري تاأهيل وتدريب زارعي القوقعة.

قدمها 
اختصاصي 

تخاطب
إقبال واسع 

على ورشة عمل 
)تأهيل زارعي القوقعة(

   
ب الكرسي أمين عسير يزور األطفال المعوقين.. ويجّرِ

زار اأمـــني منطقـــة ع�شـــري �شالح بن عبـــداهلل القا�شي 
موؤخـــرًا، مركز جمعية الأطفـــال املعوقني بع�شري، وقام 
الأمـــني ومرافقوه بتجربـــة برنامج )جـــّرب الكر�شي( 
مبقـــر املركـــز، واأ�شـــاد بهـــذا الربنامـــج الـــذي اعتربه 

جت�شيدًا حقيقيًا ملعاناة املعوق يف حياته اليومية.
بعـــد ذلك �شلـــم القا�شي �شهـــادات تكرمي مـــن املركز 
لفريق الرتجي الـــذي نظم اأول بطولة كروية على كاأ�س 
اجلمعيـــة، وت�شلم درعًا تذكاريًا من اأطفال املركز بهذه 

املنا�شبة. 
ووعد القا�شي -خالل هذه الزيارة- بالعمل على تنفيذ 
الكثري من املقرتحات التي كان من اأهمها اإلزام منفذي 
امل�شروعـــات اجلديدة يف املنطقة بعمل مداخل ومرافق 
خا�شة للمعوقـــني، واأن تكون منطقة ع�شري �شديقة لذوي 

الحتياجات اخلا�شة ب�شكل عام.
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اأكـــدت وزارة ال�شوؤون الجتماعيـــة، اأن عدد الأ�شخا�س 
الذين �شدر لهم �شيكات نقدية ل�شراء �شيارات جمهزة 
لـــذوي الإعاقـــة بلـــغ 5709، بتكلفـــة و�شلـــت اإلـــى نحو 

856.350 مليون ريال.
واأو�شـــح اإبراهيم عبداهلل املنيع مديـــر عام فرع وزارة 
ال�شوؤون الجتماعية يف منطقة الريا�س يف ت�شريحات 
�شحفيـــة، اأن الوزارة اأ�شدرت لـ5709 من ذوي الإعاقة 
�شيـــكات نقديـــة ل�شـــراء �شيـــارات جمهزة لهـــم بتكلفة 
856.350 مليـــون ريـــال، لفتـــًا اإلى اأن هنـــاك 10756 
م�شتفيـــدًا �شجلوا اأ�شماءهم يف الدفعـــة الثانية، و�شيتم 
درا�شـــة اأو�شاعهم مع وزارة املاليـــة لتحديد ال�شوابط 

والإجراءات اخلا�شة بذلك.
وعن معرفـــة اأعلى املناطق التي ح�شلـــت على �شيكات 
نقدية، اأفاد مدير عـــام فرع وزارة ال�شوؤون الجتماعية 
يف منطقـــة الريا�س، باأنـــه مل تتوافر لديه هذه املعلومة 
حتـــى الآن، لفتًا اإلى اأنـــه مت التن�شيق يف وقت �شابق مع 
مركز املعلومـــات اخلا�س بالوزارة لإن�شـــاء اآلية تو�شح 

ن�شبة تلك املناطق.
واأبان املنيع اأن �شرف ال�شيكات مقت�شر على ال�شيارات 
املجهـــزة لذوي الإعاقـــة فقط، ولي�س هنـــاك توجه من 
قبل الـــوزارة لإ�شدار �شيـــكات نقديـــة يف اأ�شياء اأخرى 

غري ال�شيارات.
ياأتـــي ذلك، بعـــد اأن اأعلنت وزارة ال�شـــوؤون الجتماعية 
يف ال�شاد�س مـــن اأكتوبر املا�شي عـــن ا�شتعداد الوزارة 
ل�شرف املبالغ املالية وفق التنظيم اجلديد الذي ين�س 
على منـــح الأ�شخا�س ذوي الإعاقـــة احلركية واأ�شرهم 
الذي���ن تنطب���ق عليهم ال�ش���روط مقاب���ًا مالي���ًا قدره 
150 األـــف ريال بدًل مـــن تاأمني ال�شيـــارات التي كانت 

خم�ش�شة لحتياجات الأ�شخا�س ذوي الإعاقة.
واأو�شحت اأن ال�شرف �شي�شمل بقية املتقدمني للمرحلة 
الأولى وهـــم الذين تقدموا خالل الفـــرتة من 1428هـ 
حتـــى نهاية عـــام 1435هــــ وعددهـــم 5721 م�شتفيدًا 

مببالغ اإجمالية بلغت 858 مليون ريال.
واأ�شافـــت الـــوزارة اأن مواعيد ت�شليم ال�شيـــكات �شتبلغ 
لـــكل امل�شتفيدين بجميع مناطـــق اململكة عرب الت�شال 
الهاتفي بهم واإعطائهم موعدًا باليوم ووقت ال�شتالم، 
موؤكـــدة رغبتها يف عـــدم ح�شور امل�شتفيـــد اإل يف اليوم 
املبلـــغ اإيـــاه هاتفيـــًا حتـــى ل يت�شبـــب ذلـــك يف تزاحم 

املراجعني وتعطيل ت�شليم امل�شتحقني يف اليوم ذاته.
واأ�شـــارت اإلـــى اأن اآليـــة ت�شليـــم ال�شيـــكات �شتكون عرب 
امل�شتفيـــد نف�شـــه، اإذا كان مـــدركًا، وبلغ مـــن العمر 18 
عامًا، اأمـــا اإذا كان امل�شتفيد غري مدرك اأو اأقل من 18 

عامـــًا في�شلـــم ال�شيك لوالده، اإذا كان هـــو امل�شوؤول عن 
رعايته اأو لوليه ال�شرعي مبوجب �شك الإعالة ال�شرعي 
اأو لوكيله مبوجب وكالة من�شو�س فيها على ت�شلم املبلغ 
املذكور، مو�شحة اأن الوكالت العامة لن تقبل يف ت�شليم 

ال�شيكات.
واأ�شافـــت الـــوزارة اأن هـــذه الدفعـــة تاأتـــي ل�شتكمـــال 
املرحلة الأولى من ال�شيارات املخ�ش�شة لذوي الإعاقة 
التـــي بـــداأت عـــام 1428هـ حتـــى نهاية عـــام 1435هـ، 
حيث اإن برنامج منح �شيارات لذوي الإعاقة منذ اأن مت 
اإطالقـــه لدى وزارة ال�شوؤون الجتماعية قام مبنح اأكرث 
من 6300 �شيارة قبل حتويله اإلى اإعانة نقدية مبا�شرة، 
وتاأتي املبالغ احلالية ل�شتكمال املرحلة الأولى بكاملها.
بالن�شبـــة  اأنـــه  الجتماعيـــة،  ال�شـــوؤون  وزارة  واأبانـــت 
للم�شجلـــني يف املرحلة الثانية التـــي بداأت عام 1436هـ 
وانتهـــت يف �شهر رجب املا�شي، فقد بلغ عدد املتقدمني 
فيها 10700 م�شتفيد، واأنـــه وفقًا لالأمر القا�شي مبنح 
الأ�شخا�ـــس ذوي الإعاقـــة احلركيـــة واأ�شرهـــم مقاباًل 
ماليًا قـــدره 150 األف ريال بدًل مـــن تاأمني ال�شيارات، 
ف�شتتـــم درا�شة حالتهم وو�شـــع ال�شوابط والتنظيمات 
لل�شـــرف لهم بـــني وزارة ال�شـــوؤون الجتماعية ووزارة 

املالية.

   

10756 مستفيدًا في الدفعة الثانية

صرف 856 مليون ريال لـ5709 معوقين لشراء سيارات مجهزة

طالب جامعة الملك سعود يتفاعلون مع برنامج »جرب الكرسي«
�شـــارك طالب ال�شنة التح�شرييـــة بجامعة امللك �شعود 
ب الكر�شي(  ومن�شوبوهـــا يف فعاليـــات برنامـــج )جـــرِّ
الـــذي نظمته جمعيـــة الأطفال املعوقني بعمـــادة ال�شنة 
التح�شريية بح�شـــور عميد ال�شنة التح�شريية الدكتور 
نامي بـــن مفـــرج اجلهنـــي ووكالء العمـــادة وعدد من 

م�شوؤوليها وجمموعة من اأطفال اجلمعية. 
و�شـــارك عميد ال�شنـــة التح�شرييـــة يف الفعاليات وقام 
بتجربـــة الكر�شـــي ب�شحبة عدد من اأطفـــال اجلمعية، 
والـــذي يعتـــرب واحـــدًا مـــن اأبـــرز الربامـــج والأن�شطة 
التوعويـــة التـــي تتبناهـــا اجلمعيـــة، والتي تهـــدف اإلى 
التعريف بق�شية الإعاقة بوجـــه عام، وباأن�شطة جمعية 
الأطفال املعوقني واخلدمـــات اخلريية التي تقدمها يف 

الكثري من مناطق اململكة على وجه اخل�شو�س. 
واأعـــرب الدكتـــور اجلهنـــي عـــن �شكـــره وتقديـــره لكل 
الطلبة الذين حر�شـــوا على امل�شاركة يف هذه الفعالية، 
وامل�شاهمـــة يف التوعية باملعانـــاة التي يعي�شها املعوق يف 

برنامج )جـــرب الكر�شي( الذي اأطلقته اجلمعية، كان 
دافعـــًا ل�شتمـــرار جناح فعاليـــات املرحلـــة الثانية من 

الربنامج يف خمتلف القطاعات واملوؤ�ش�شات.

حياته اليومية خالل حتركه بالكر�شي، وما يواجهه من 
عقبات يف الطرقات واملمرات غري املهياأة للمعوقني. 

جتـــدر الإ�شارة اإلـــى اأن التفاعل املتميز الذي يحظى به 
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ترأس »عمومية« المركز ودشن معرض »علم ينفع الناس«

سلطان بن سلمان: خادم الحرمين أوصى بأن يكون مركز الملك سلمان نافعًا ومفيدًا

 كان الجتماع ال�شابع للجمعية العمومية ملوؤ�ش�شي مركز 
امللـــك �شلمان لأبحاث الإعاقـــة حمطة لتقييم اأداء عام 
حافل بالإجنازات والتحديات. و�شهد الجتماع التاأكيد 
علـــى اأهمية ال�شتثمار اخلريي حيث نوه �شاحب ال�شمو 
امللكي الأمري �شلطان بن �شلمـــان بن عبدالعزيز رئي�س 
جمل�ـــس اأمناء مركـــز امللك �شلمـــان لأبحـــاث الإعاقة، 
بتوجيهـــات خادم احلرمني ال�شريفـــني -يحفظه اهلل-
التـــي اأكـــدت وتوؤكـــد علـــى يكون املركـــز نافعـــا ومفيدا 
للمجتمـــع وقال يف ت�شريحـــات �شحفيـــة: اإنني عندما 
عر�شـــت على خـــادم احلرمني فكـــرة تاأ�شي�ـــس املركز 
قبـــل اأكرث من ع�شريـــن �شنة تبناهـــا ب�شرعة ورغب يف 

تطويرها.
وقال يل باحلـــرف الواحد »نريد هـــذا املركز اأن يكون 
نافعـــا » ولذلك ف�شعـــار املركز »علم ينفـــع النا�س« وقد 
حقـــق وهلل احلمـــد اإجنـــازات كبـــرية وذكر �شمـــوه اأن 
م�شروع الوقـــف الذي اأطلقه املركز قبـــل اأكرث من عام 
يف احلـــي الدبلوما�شي بالريا�س ي�شري وهلل احلمد على 
قـــدم و�شاق وهو م�شـــروع كبري ورائـــد تكلفته نحو 230 
مليـــون ريال وخادم احلرمني ال�شريفـــني دعم امل�شروع 
بع�شريـــن مليون ريال وم�شاهمون اآخرون وهو اأول وقف 
للمركـــز وهو عبارة عن �شقـــق فندقية وقد وقعت جميع 
عقـــود ت�شغيله والتجهيـــز واإن �شاء اهلل ينتهي خالل 20 

�شهرا.

وقـــال �شموه : نحـــن نوؤمن بالأوقـــاف اخلريية وجمعية 
الأطفـــال املعوقـــني كانت �شباقـــة يف الوقـــف املوؤ�ش�شي 
واأن�شـــاأت عددا من الأوقاف كما هـــو يف وقف خري مكة 
الـــذي ي�شاهـــم فيه �شيـــدي خادم احلرمـــني ال�شريفني 
بخم�شـــني مليون ريال وكثري من املو�شرين وهذا الوقف 
اإن �شـــاء اهلل نزلت مناق�شاته وهـــو وقف كبري جدا يف 
مكـــة املكرمـــة واإن �شـــاء اهلل اخلري كثـــري، مو�شحا اأن 
برامج واآليـــات التطوير يف املركز م�شتمـــرة و�شركاوؤنا 
كلهم مـــن املوؤ�ش�شـــات العلميـــة املرموقة علـــى م�شتوى 

العامل ونحن نختار �شركاءنا بعناية كبرية جدا«.
جاء ذلك عقـــب تروؤ�س �شموه موؤخرا، اجتماع اجلمعية 
العموميـــة ال�شابـــع للمركـــز الذي عقد بق�شـــر الثقافة 
يف حـــي ال�شفارات بالريا�س، حيـــث رفع �شموه يف كلمة 
األقاها بهذه املنا�شبة اأ�شمى اآيات ال�شكر والعرفان ملقام 
خـــادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز 
-اأيده اهلل،- موؤ�ش�س املركز- على احت�شانه للعديد من 
الفعاليات اخلا�شة باملركز وتد�شينه لتلك الإجنازات، 
وقـــال اإنه مـــا كان هناك اإجناز يتحقق لـــول ف�شل اهلل 
�شبحانـــه وتعالى ثم رعايته الكرمية له -حفظه اهلل- ، 
م�شيفا: انني لن اأحتدث اليوم عن الإجنازات الوطنية 
ملركز كمركز امللك �شلمان لأبحاث الإعاقة منذ تاأ�شي�شه 
حتـــى الآن، ولكـــن �شاأكتفـــي بتقدمي بع�ـــس الإجنازات 
التي حتققت منذ الجتمـــاع ال�شابق للجمعية العمومية 

والـــذي ُعقـــدَّ يف 12 رجب 1435هـ، وحتـــى يومنا هذا، 
حيـــث تف�شل �شيدي خـــادم احلرمـــني ال�شريفني امللك 
�شلمـــان بن عبدالعزيز برعايـــة وتد�شني م�شروع »وقف 
مركـــز امللك �شلمـــان لأبحـــاث الإعاقـــة«، مبدينة جدة 
م�شـــاء الأربعاء 12 رم�شـــان 1435هـ وتف�شل -يحفظه 
اهلل- بدعـــم امل�شـــروع مببلـــغ )ع�شرين مليـــون ريال(، 
كما تف�شـــل - اأيده اهلل- بتكرمي الداعمـــني للم�شروع، 
وحظيـــت املنا�شبة بح�شور العديـــد من موؤ�ش�شي املركز 
و�شركائـــه ال�شرتاتيجيني وما زلنـــا نحتاج اإلى دعمكم 
الكبـــري ليتـــم النتهاء مـــن امل�شـــروع ح�شـــب الربنامج 
الزمنـــي املو�شوع له، وبـــدء العمل جلنـــي العوائد التي 
�شيتـــم تخ�شي�شها لدعم ومتويل الربامج وامل�شروعات 

البحثية للمركز، كدعم مايل م�شتمر مب�شيئة اهلل.
وا�شـــار �شمـــوه الـــى الرعايـــة الكرمية من لـــدن خادم 
احلرمـــني ال�شريفـــني امللـــك عبداهلل بـــن عبدالعزيز- 
يرحمـــه اهلل - حيـــث مت عقـــد املوؤمتـــر الـــدويل الرابع 
احلرمـــني  خـــادم  تف�شـــل  وقـــد  والتاأهيـــل،  لالإعاقـــة 
ال�شريفـــني امللك �شلمان بـــن عبدالعزيز - يحفظه اهلل 
-برعاية وح�شور حفل الفتتاح، يف 1435/12/25هـ، 
كمـــا تف�شل - يحفظـــه اهلل -بت�شليم جوائـــز الفائزين 
بجائـــزة امللك �شلمان لأبحاث الإعاقة بفروعها الثالثة 
)العلـــوم ال�شحيـــة والطبيـــة، والرتبويـــة والتعليمية، و 
التاأهيلية والجتماعية( يف دورتها الأولى 1435هـ ومن 
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اأهـــم الإجنـــازات اأي�شا �شـــدور الأمـــر ال�شامي الكرمي 
رقم )35362( وتاريخ 1434/9/22هـ، باملوافقة على 
تبني الدولـــة -اأيدهـــا اهلل- لربنامج �شهولـــة الو�شول 
ال�شامـــل علـــى امل�شتوى الوطنـــي، الذي ياأتـــي جت�شيدا 
ملا توليـــه حكومة خادم احلرمـــني ال�شريفني من رعاية 
واهتمـــام لفئة الأ�شخا�ـــس ذوي الإعاقـــة ولبقية فئات 
املجتمع املنتفعني من هذا الربنامج الوطني الهام، كما 
قـــام املركز بتعميم الأدلـــة الإر�شادية الأربعة للربنامج 
وهي: الدليـــل الإر�شادي يف البيئـــة العمرانية، والدليل 
الإر�شادي يف و�شائـــط النقل الربي، والدليل الإر�شادي 
يف و�شائـــط النقـــل البحـــري، والدليـــل الإر�شـــادي يف 
املرافـــق ال�شياحيـــة وقطاعـــات الإيـــواء، وقـــام املركز 
باملتابعة مع جميـــع اإمارات واأمانات وجمال�س املناطق، 
وكذلـــك الـــوزارات والعديـــد مـــن اجلهـــات والهيئـــات 
احلكوميـــة والأهليـــة واجلامعات لتمكـــني تلك اجلهات 
مـــن ال�شتفـــادة من هـــذه الأدلـــة يف املرافـــق املختلفة 
التابعـــة لهـــا، �شعيـــا جلعـــل جميع مـــدن اململكـــة مدن 

�شديقة للمعوقني و�شهلة الو�شول للجميع.
وجـــدد الأمـــري �شلطـــان الرتحيـــب باأع�شـــاء اجلمعية 
العموميـــة، وقـــدم ال�شكـــر للع�شـــو املوؤ�ش�ـــس عبـــداهلل 
بـــن �شالـــح العثيم علـــى ا�شت�شافته لجتمـــاع اجلمعية 
العموميـــة، ومـــن ثـــم ا�شتعر�ـــس �شموه الكـــرمي جدول 
اأعمال الجتماع وبعـــد املناق�شة من قبل الأع�شاء متت 
املوافقـــة على اإقرار ما ت�شمنه التقرير ال�شنوي للمركز 
للعـــام 2014م، واعتماد امليزانية العمومية واحل�شابات 
اخلتاميـــة لل�شنـــة املالية املنتهيـــة يف 2014/12/31م، 
واإقـــرار تقريـــر الوقـــف اخلريي ملركـــز امللـــك �شلمان 
لأبحـــاث الإعاقـــة، وكذلـــك التفوي�س ملجل�ـــس الأمناء 
باختيـــار رئي�ـــس هيئـــة جائـــزة امللـــك �شلمـــان لأبحاث 
الإعاقـــة واأع�شائها، والتفوي�س ملجل�س الأمناء باعتماد 

ميزانيتها.
وثمـــن م�شت�شيـــف الجتمـــاع الع�شو املوؤ�ش�ـــس عبداهلل 
بـــن �شالح العثيم – رئي�س جمل�ـــس اإدارة �شركة العثيم 
القاب�شة- اجلهود املباركة خلادم احلرمني ال�شريفني 
امللـــك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود - يحفظه اهلل - 
يف رعايـــة ودعم الأعمال اخلريية والإن�شانية التي تعود 
بالنفع واخلري على املجتمـــع، ويف مقدمة تلك الأعمال 
ق�شايا الإعاقـــة والأ�شخا�س ذوي الإعاقـــة التي يوليها 
اأيـــده اهلل جل عنايتـــه واهتمامه الكـــرمي، وخري �شاهد 
علـــى ذلك تاأ�شي�شـــه يحفظه اهلل لهـــذا ال�شرح العاملي 
الكبـــري مركـــز امللـــك �شلمـــان لأبحـــاث الإعاقـــة الذي 
يحظى بدعمه املبا�شر وموؤ�ش�شي املركز وكافة قطاعات 
الدولة من بنـــوك وجمعيات خريية وموؤ�ش�شات �شركات 
وطنيـــة واأفراد انطالقا من رعايـــة الدولة حفظها اهلل 
برعايـــة املعوقـــني والأ�شخا�س ذوي الإعاقـــة، واأ�شاف 
العثيـــم اأن عالقته مبركز امللك �شلمان لأبحاث الإعاقة 
كع�شو موؤ�ش�س ماهو اإل جزء من الواجب للدين واملليك 
والوطـــن والهتمـــام واحلر�س يف كل مـــا يخدم الوطن 
واملواطـــن يف اإطـــار برامج امل�شوؤوليـــة الجتماعية التي 

يتطلع اإليها اجلميع.

وقـــال اإن �شركة العثيم حر�شـــت على امل�شاركة يف دعم 
املركز وامل�شاهمـــة يف حتقيق اأهدافه للحد من الإعاقة 
الع�شوية والذهنيـــة والت�شدي لأ�شبابهـــا وو�شع اأ�ش�س 

علمية للوقاية منها وعالجها باإذن اهلل.
و�شمـــن هـــذا اللقـــاء مت اإعـــالن نتائج اختيـــار اأع�شاء 
املجل�ـــس اجلديـــد لأمناء مركـــز امللك �شلمـــان لأبحاث 
الإعاقـــة لدورتـــه اجلديـــدة ملدة اأربـــع �شنـــوات قادمة 
والتـــي تبداأ من هـــذا العـــام 2015 اإلى العـــام 2019م 
وهم : �شاحب ال�شمو امللكـــي الأمري �شلطان بن �شلمان 
بـــن عبدالعزيز و�شاحـــب ال�شمو امللكـــي الأمري حممد 
بـــن خالد بن عبداهلل الفي�شـــل و�شاحب ال�شمو الأمري 
الدكتور تركي بـــن �شعود بن حممد اآل �شعود واملهند�س 
خالـــد بـــن عبـــد العزيـــز الفالـــح و الدكتـــور ماجد بن 
عبـــداهلل الق�شبي والدكتور قا�شم بـــن عثمان عبداهلل 
الق�شبـــي والدكتور عزام بن حممد بـــن عبد الرحمن 
الدخيـــل وخالـــد بـــن علـــي بـــن عبدالرحمـــن الرتكي 
واملهند�س حممد عبد اللطيف جميل وعبدالرحمن بن 
علـــي بن عبد الرحمـــن الرتكي والدكتـــور فهد بن عبد 
الرحمن ثنيـــان العبيكان و�شمري اأحمـــد نا�شر البنغلي 
وعبـــد الرحمن بـــن علي بـــن عبد الرحمـــن اجلري�شي 
والدكتـــور نا�شر بـــن عقيل بن عبـــداهلل الطيار وطارق 
بـــن عبدالهـــادي ح�شـــن طاهر. وعلـــى هام�ـــس اللقاء 
د�شـــن الأمـــري �شلطان بـــن �شلمان  مع الع�شـــو املوؤ�ش�س 
الدكتـــور نا�شـــر بـــن عقيل الطيـــار معر�س«علـــم ينفع 
النا�ـــس« وهو اإحدى ثمار �شراكـــة املركز ال�شرتاتيجية 
مـــع موؤ�ش�شيـــه، كدعـــم مـــن جمموعـــة الطيـــار لل�شفر 
وال�شياحـــة وم�شاركة حقيقية من املجموعة لالأ�شخا�س 
ذوي الإعاقـــة ب�شفـــة خا�شـــة وامل�شوؤوليـــة الجتماعية 
ب�شفـــة عامة، وهو معر�س متنقل دائم تعريفي لتقدمي 
ر�شائل توعوية وتعريفية عن الإعاقة وم�شبباتها وكيفية 
جتنبها والتقلي�س من اآثارها على اأبناء الوطن مب�شيئة 
اهلل وا�شتعرا�ـــس اأهم الربامج العلميـــة والبحثية التي 
يقدمهـــا املخت�شني واملهتمـــني بق�شايـــا الإعاقة، ويعد 
املعر�س من اأهم الفعاليات العلمية والبحثية التثقيفية 
اجلديـــدة التـــي يتبناها مركـــز امللك �شلمـــان لأبحاث 
الإعاقـــة للعـــام 2015-2017م، وقـــدم �شمـــوه الكرمي 

�شكره ملجموعة الطيار على هذا الدعم املقدر.

 المركز حظي برعاية كريمة من خادم الحرمين 
عند تأسيسه قبل أكثر من عشرين عامًا 

 
تدشين مشروع »وقف مركز الملك 

سلمان ألبحاث اإلعاقة« أبرز إنجازات العام
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هكذا علمتنا جتربتنا يف جمعية الأطفال املعوقني؛ تلك 
املوؤ�س�ســـة اخلريية �ساحبـــة ال�سبق والتفرد يف كثري من 

براجمها، وخططها، واآليات عملها. 
ولأن التجربـــة جديـــرة بالتعميـــم وال�ستفـــادة يف بلـــد 
قـــدره »الريـــادة«، و»التميز ال�ستثنائـــي« –كما ي�سفه 
�ساحـــب ال�سمـــو امللكي الأمـــري �سلطان بـــن �سلمان بن 
عبدالعزيـــز– فاإنـــه علينا اأن ن�ستلهم مـــن م�سرية تلك 
اجلمعيـــة ما ميكن اأن يحـــدث الفارق يف قطـــاع العمل 
اخلريي باململكـــة؛ تعزيزًا لدوره املحـــوري، وا�ستكماًل 

مل�سرية التنمية ال�ساملة. 
مـــا دفعنـــي للكتابـــة عـــن ريـــادة اجلمعية هـــو احلدث 
املميـــز الذي حظي برعاية كرميـــة من خادم احلرمني 
ال�سريفـــني امللك �سلمـــان بن عبدالعزيـــز، حني تف�سل 
–اأيده اهلل– بو�سع حجر الأ�سا�س مل�سروع »خري مكة« 
ال�ستثمـــاري اخلـــريي الـــذي تقيمـــه جمعيـــة الأطفال 
املعوقني يف مكة املكرمة، والذي تبلغ تكلفته 300 مليون 

ريال. 
والريادة هنا تتمثل يف عدة حماور يف مقدمتها بالطبع 
)ثقـــة الدولـــة(، واإميـــان قيـــادة اململكـــة وثقتهـــا بهذه 
املوؤ�س�سة ب�سفـــة خا�سة، والعمل اخلريي ب�سفة عامة، 
وحر�سها علـــى م�ساندة اأهداف اجلمعيـــة منذ ن�ساأتها 
ده خـــادم احلرمني  قبـــل 30 عامـــًا؛ الأمـــر الـــذي ج�سَّ
ال�سريفـــني يف كلمته يف احلفل حني قـــال –رعاه اهلل-
: »لعلـــي اأ�ستذكُر يف هذه الليلـــة منا�سبة افتتاح جمعية 
الأطفـــال املعوقني عـــام 1407، عندمـــا �سرفني خادم 
احلرمني ال�سريفني امللك فهد بـــن عبدالعزيز بالإنابة 
عنـــه –رحمـــه اهلل– يف رعايـــة افتتـــاح دار اجلمعيـــة 
وم�سروعها الأول يف الريا�ـــس، حينذاك اأ�سرت اإلى اأن 
هـــذه الـــدار اأ�سافت لبنة اإلى البنـــاء ال�سامخ يف جمال 
رعايـــة الأطفـــال املعوقـــني، واأن اأفـــراد املجتمـــع دون 
متييز اأ�سهموا اإلى جانـــب الدولة يف دعم هذا امل�سروع 

وم�ساعدته. ولقد عملت اجلمعية على مدى نحو ثالثني 
عامًا بقيم التكافل، والرتاحم، والنتماء التي يتميز بها 
املجتمـــع ال�سعودي، والتي مكنته مـــن جتاوز الكثري من 

التحديات وال�سعاب على مدى عقود«.
واأعـــرب خـــادم احلرمـــني ال�سريفني عـــن �سعادته مبا 
حققتـــه اجلمعية مـــن اإجنازات، وو�سفهـــا باأنها »متثل 
واحـــدًة من اأبرز موؤ�س�سات العمـــل اخلريي يف بالدنا«، 
موجهـــًا �سكـــره –رعاه اهلل- لـــكل َمن اأ�سهـــم يف دعم 
م�سريتهـــا، و�سانـــد ا�ستمرارهـــا، ومنوهـــا، وبخا�ســـة 
يف هـــذا امل�ســـروع ال�ستثماري اخلريي الـــذي ميثل يف 
اعتقادي تطـــورًا ملمو�سًا يف نهـــج املوؤ�س�سات اخلريية، 
واأدعـــو اجلميع اإلـــى التـــرع وامل�ساهمـــة؛ لينطلق هذا 
امل�سروع اخلريي يف بلـــد اخلري اأطهر بقاع الأر�س مكة 

املكرمة �سرفها اهلل.
ويحـــق ملوؤ�س�سي هذا الكيان الرائـــد واأع�سائه وداعميه 
ومن�سوبيـــه اأن يفخروا بهذا التتويج من قائد م�سريتنا، 
و�سهادتـــه الكرميـــة يف حق اجلمعية باأنهـــا »واحدة من 

اأبرز املوؤ�س�سات اخلريية يف اململكة«. 
اأمـــا املحور الثـــاين من الريادة فهـــو )�سبق اجلمعية(؛ 
الأمـــر الذي اأكده �ساحب ال�سمـــو امللكي الأمري �سلطان 
بـــن �سلمان بـــن عبدالعزيـــز رئي�س جمل�ـــس الإدارة يف 
كلمته يف املنا�سبة موجهًا كالمه للمقام الكرمي: »اليوم 
جنني ثمـــار غر�سكم املبـــارك على مـــدى ثالثني عامًا 
لتعزيز ق�سيـــة الإعاقة، عر جمعيـــة الأطفال املعوقني 
التـــي و�سعتـــم بذرتها الأولى، حيث تنوعـــت اإجنازاتها 
بـــني مبادرات رائـــدة، وبرامج رعايـــة، وتاأهيل، ودمج، 
وتنميـــة، وتدريب، وتوظيف، وتوعية، تقدمها اجلمعيُة، 

وا�ستفاد منها الآلف من الأطفال واملعوقني«.
واأو�ســـح �سمـــوه اأن »هـــذه املوؤ�س�ســـة اخلرييـــة تعهَدها 
مواطنـــون اأخيـــار، وموؤ�س�ســـات خـــرّية مـــن القطاعني 
العـــام واخلا�س حر�ســـوا علـــى اأن تكون دومـــًا رائدة، 

وموثوقـــة، ومتميـــزة يف كل اأعمالها، ولت�سبـــح مركزًا 
علميًا وتعليميًا ي�سهـــم، بجانب جهود الدولة، يف توفري 
اأف�سل م�ستوى من برامج الرعاية املتخ�س�سة«، موؤكدًا 
»اأننا نعي�س وطنًا َقـــَدُره الريادة؛ فقد ا�ست�سعر املواطن 
بوعيه، وانتمائه، وخرييتـــه، م�سوؤوليته يف م�ساندة هذا 
الغر�س الطيب، وواكب ذلك، دعُم وم�ساندُة موؤ�س�سات 
الدولـــة واأجهزتهـــا؛ الأمر الذي يتج�ســـد الليلة يف هذا 
اللقـــاء اخلـــرّي، لإطـــالق م�سروع خـــري مكة؛ مـــا يوؤكد 
اأهم عنا�ســـر التميز ال�ستثنائي لهـــذه الدولة، األ وهو 
التالحـــم والن�سهـــار بـــني مواطنيهـــا يف �سبيل اخلري 

والتكافل«.
واملحور الثالث يف الريادة هو )الدور الوطني(؛ فجمعية 
الأطفـــال املعوقـــني باتـــت تقـــود منظومة مـــن الرامج 
العلمية الوطنية للت�سدي لق�سية الإعاقة، ج�سدتها من 
خالل تبني تنظيم اأربعة موؤمترات علمية دولية، وطرح 
الكثري من م�سروعات التوعيـــة مثل: »عطاء الطالب«، 
و»م�سابقـــة حفظ القـــراآن الكرمي لالأطفـــال املعوقني«، 
و»برنامج الدمج«، و«توظيف املعوقني«، و«جوائز التميز 
واخلدمـــة الإن�سانية« وبرامج »جـــرب الكر�سي«، و«اهلل 

يعطيك خريها«.
اأمـــا املحـــور الرابـــع يف الريـــادة فهـــو )البتكاريـــة يف 
تنميـــة املـــوارد( املاليـــة، وتبنـــي ا�سرتاتيجيـــة متفردة 
للوقـــف وال�ستثمـــار اخلـــريي، ومنهـــا: م�ســـروع »خري 
مكة« ال�ستثماري اخلـــريي الذي ت�سل تكلفته اإلى نحو 
300 مليون ريـــال؛ فاجلمعية بهذا امل�سروع »تعك�س دور 
موؤ�س�ســـات العمل اخلريي يف بالدنـــا، وما تتميز به من 
منهجيـــة عمل علمية ر�سينة، وانت�ســـار وا�سع يف اأرجاء 
الوطـــن، وتواكـــب مـــا تطبقه بالدنـــا من روؤيـــة تنموية 

طموحة، ت�ستهدف خري الإن�سان يف املقام الأول«.
وقـــد جاء هـــذا امل�سروع تلبيـــًة حلاجة ملحـــة؛ ل�سمان 
ا�ستمراريـــة خدمـــات اجلمعيـــة املجانيـــة، وتطويرها، 

مقال   

بقلم:

عبداهلل بن حممد اآل ال�شيخ
م�ست�سار �سمو رئي�س جمل�س الإدارة

ع�سو �سرف اجلمعية

للريادة شواهدها ومقوماتها ومسؤوليتها..!!

جمعية األطفال المعوقين 
باتت تقود منظومة من البرامج 

العلمية الوطنية للتصدي 
لقضية اإلعاقة

14-15 = ABD .indd   14 11/10/15   10:09 AM



15 88
حمرم 1437 هـ ـ اكتوبر 2015م

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 الإن�ســـاء، وو�سول عدد الأطفال املخدومني 
�سنويًا جمانًا اإلى اأكـــر من ثالثة اآلف طفل، مبيزانية 
ت�سغيليـــة �سنوية بلغـــت )120( مليون ريـــال، فيما كان 
ذلك الرقـــم ل يتجاوز )25( مليون ريـــال يف ال�سنوات 

اخلم�س الأولى لتاأ�سي�سها. 
وريـــادة اجلمعية يف جمال تنمية مواردها املالية وتبني 
ا�سرتاتيجيـــة متفـــردة للوقـــف وال�ستثمـــار اخلـــريي، 
انطلقـــت مـــن نهـــج اإ�سالمي ي�ســـري اإلـــى اأن الوقف هو 
حتبي�س وت�سبيل املنفعة، وقـــد اتفقت املذاهب الفقهية 
علـــى اأن الوقـــف م�ســـروع وجائز؛ لأنه مـــن اأعمال الر 
واخلـــري وو�سيلـــة مـــن و�سائل التقـــرب اإلـــى اهلل تعالى 
ومثوبته. وقد وجه ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه وعلى اآله 
و�سلـــم- عددًا من ال�سحابة يف اأرا�س لهم باأن يحب�سوا 
اأ�سلهـــا ويت�سدقـــوا بثمرتها، منهم عمـــر بن اخلطاب 
-ر�ســـي اهلل عنـــه- كما جـــاء احلديث عـــن ر�سول اهلل 
-�سلـــى اهلل عليه وعلى اآله و�سلـــم-: »اإذا مات الإن�سان 
انقطع عمله اإل من ثـــالث: �سدقة جارية اأو علم ينتفع 
بـــه اأو ولـــد �سالح يدعـــو لـــه«، وال�سدقـــة اجلارية هي 

الوقف نف�سه.
وحتت تاأثري الوازع الديني واحلث على الت�سدق انطلق 
امل�سلمـــون يف �ستى ع�سورهـــم نحو الوقـــف والهتمام 
والعناية به وال�سعي اإليه؛ حتى تعددت اأ�سكاله واأنواعه؛ 
ف�سمـــل الوقـــف: ال�سقايـــة والعيـــون والآبـــار وامل�ساجد 
وامل�ست�سفيـــات ودور رعايـــة ال�سيـــوخ والعجزة والزمنى 
واملكفوفني ودور العلم واملكتبات واملدار�س؛ وبذلك كان 
للوقف دور عظيم يف التنمية القت�سادية يف املجتمعات 

الإ�سالمية عر الع�سور.
ويف �ســـوء التجربـــة العري�سة للجمعيـــة، والتي امتدت 

ثالثـــني عامـــًا، واجهت اجلمعية عـــدة حتديات كان يف 
مقدمتهـــا »كيف ت�سمن ا�ستمرار وتو�سع تلك اخلدمات 
املجانية املتخ�س�سة باأعلى جودة ممكنة؟«، خ�سو�سًا 
يف ظـــل اعتماد اجلمعية على الترعات كم�سدر رئي�س 
مليزانيـــة الت�سغيـــل؛ ومـــن ثـــم كان التوجه اإلـــى اإيجاد 
م�سادر دخل دائمة وثابتة ت�سهم يف �سمان ا�ستمرارية 
برامـــج اجلمعية واإي�سالها اإلى مـــن يحتاج اإليها. ولأن 
اجلمعية عهدت اللجـــوء اإلى اأهل اخلرة يف كل ما من 
�ساأنه اأداء ر�سالتها وفقًا ملنهجية موؤ�س�سية؛ فقد مت عام 
1426هــــ ت�سكيل جلنـــة لالأوقاف برئا�ســـة معايل وزير 
ال�ســـوؤون الإ�سالميـــة والأوقـــاف، وت�ســـم يف ع�سويتها 
نخبـــة مـــن العلمـــاء واملتخ�س�ســـني، ت�ساندهـــا جلنـــة 
لال�ستثمـــار ت�ســـم يف ع�سويتها فريقـــًا من اخلراء يف 

ال�سوؤون املالية وال�ستثمارية. 
وكان للجمعيـــة ال�سبق يف �سياغة واإقـــرار ا�سرتاتيجية 
لالأوقـــاف انطلقت منـــذ �سنوات عدة؛ لتكـــون م�سدرًا 
رئي�سًا لتمويل نفقات ت�سغيل مراكز اجلمعية وخدماتها 

املجانية لالآلف من الأطفال املعوقني �سنويًا. 
وقـــد حر�ســـت اجلمعيـــة علـــى تطبيـــق اأعلـــى درجات 
ال�سفافيـــة يف �سيا�ستهـــا املاليـــة واإجـــراءات احلفـــاظ 
علـــى مواردها، �سواء من الأوقـــاف اأو من ترعات اأهل 
اخلـــري؛ اإذ اإن هنـــاك اآلية حمكمة لل�ســـوؤون املالية متر 

عر طبقات عدة من القرارات والرقابة ال�سارمة. 
ويف �ســـوء هـــذا التكامل يف البنـــاء التنظيمي لالأوقاف 
و�سعـــت ا�سرتاتيجيـــة لالأوقـــاف وال�ستثمـــار اخلريي 
هدفهـــا »خدمـــة ق�سيـــة الإعاقـــة وذوي الحتياجـــات 
اخلا�ســـة مبا يكفل لهـــم العي�س ال�ســـوي داخل املجتمع 

والإ�سهام يف بنائه«.
والروؤيـــة التـــي حتكمهـــا »اإيجـــاد م�سادر متويـــل ثابتة 
لت�سغيل اجلمعية ومراكزها وجميـــع اأعمالها التعليمية 

والتاأهيلية والعالجية والجتماعية«.

اأما ال�سيا�سات التي حتكم عملها فت�سمل: 
• و�ســـع خطـــط �سنويـــة ذات اأهداف قريبـــة ي�سهل 	

حتقيقهـــا مـــن خـــالل اإعـــداد امليزانيـــات و�سائر 
الأعمال واملنا�سط.

• اجلهـــاز الإداري القـــادر علـــى التحـــرك مبرونـــة 	
ال�سنويـــة  اخلطـــط  متطلبـــات  لإجنـــاز  و�سرعـــة 

وال�سرتاتيجية العامة. 
• النطـــالق مـــن نظـــام حمكـــم ولئحـــة لالأوقاف 	

وال�ستثمـــار اخلـــريي مبـــا يحقق العائـــد امل�ستمر 
لت�سغيل اجلمعية ومراكزها.

• تكويـــن اللجان الدائمـــة واملوؤقتة مـــن �سخ�سيات 	
وتخ�س�سات تعود على اجلمعية بالنفع مبا ميلكه 

اأع�ساء تلك اللجان من خرات وجتارب. 
• الرتكيـــز علـــى ال�ستثمـــار الدائـــم واملاأمـــون من 	

املخاطر والتقلبات القت�سادية. 
• ا�ستقطـــاب اأهـــل اخلري وحمبـــي الف�ســـل وتوعية 	

اأفـــراد املجتمـــع مبعنـــى التوا�ســـل والتكافـــل بني 
اأفـــراده لتوفري موارد تدعم الأوقـــاف وال�ستثمار 

اخلريي للجمعية.
وعـــر هـــذه امل�ســـرية املباركـــة خـــالل العقـــد املا�سي 
ا�ستطـــاع جمل�س اإدارة اجلمعية برئا�سة �ساحب ال�سمو 
امللكـــي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز حتقيق 
فكـــرة التنظيـــم املوؤ�س�ســـي للوقـــف على اأر�ـــس الواقع، 
وكانت نتيجة هذا اجلهـــد الدوؤوب والعمل املتوا�سل اأن 
تاأ�س�ســـت -بف�سل اهلل- للجمعية جمموعة من الأوقاف 
وامل�سروعات ال�ستثمارية التـــي �ستكون -مب�سيئة اهلل- 
م�سدرًا دائمـــًا وثابتًا لدعم ميزانيـــة املراكز، وخطط 
تطوير الأداء مبا يتنا�سب مع مكانة اجلمعية وخراتها 
ودورها الوطنـــي يف الت�سدي لق�سيـــة الإعاقة، واأي�سًا 
يف اإطار روؤيتها امل�ستقبلية لل�سنوات اخلم�س والع�سرين 

املقبلة مب�سيئة اهلل. 

• جائزة التميز للمعوقني.	
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تنت�ش��ر املواقع الإلكرتونية ال�ش��حية والطبية على �شبكة الإنرتنت.. وتنت�ش��ر معها خماطر املعلومات غري الدقيقة.. 

ومع تزايد اأعداد املرتددين عليها تتزايد اأي�ش��ًا املخاطر ال�ش��حية عليهم ، رغم اإن كل مزاياها ل ت�ش��اوي �ش��يئًا اإذا ما 

ت�ش��ببت يف اإ�ش��ابة اأحدهم مب�شاعفات مر�ش��ية خطرية ت�شل اإلى حد املوت اأو اإ�ش��ابة طفل بالإعاقة ب�شبب احل�شول 

منها مبا�شرة على و�شفات طبية اأو اأ�شماء لأدوية لبع�ص الأمرا�ص دون الرجوع اإلى طبيب متخ�ش�ص! 

اإن تب��ادل اخل��رات ال�شخ�ش��ية يف عالج بع���ص الأمرا�ص ب��ن رواد املواقع الإلكرتوني��ة من املخاطر الت��ي باتت تهدد 

ال�ش��حة العامة؛ حيث كل مري�ص يختلف عن الآخر.. ي�ش��اف اإلى ذلك اأن الكثري من املعلومات والإر�ش��ادات ال�ش��حية 

والطبي��ة املتداول��ة يف ه��ذه املواقع خمتلطة بن املعلومات ال�ش��حيحة واملغلوط��ة.. ورغم ذلك يتعام��ل معهاالكثريون 

باعتبارها �شادقة وحقيقية و�شحيحة !!

)اخلط��وة( حتذر، وتطرح الق�ش��ية للنقا�ص مع املتخ�ش�ش��ن واملهتم��ن واملرتددين على هذه املواق��ع، بهدف دق ناقو�ص 

اخلط��ر لأولي��اء اأم��ور الأطف��ال اأو الأمه��ات احلوامل الذين يلج��وؤون، تكا�ش��اًل، اإلى الإنرتن��ت واملواقع الطبية، �ش��واء 

املعروفة اأو غري املعروفة، بدًل من الذهاب اإلى امل�شت�شفى اأو الطبيب املخت�ص؛ مما يوؤدي اإلى م�شاعفات مر�شية خطرية 

على ال�شحة،  وكذلك الأجنة؛ مما ي�شاهم يف ولدة اأطفال م�شابن بالإعاقة من جراء العالجات اخلاطئة!

يف البداية حتذر الدكتـــورة ماجدة عبد احلميد بي�سار 
ع�سو جمل�ـــس اإدارة اجلمعية و اإ�ست�سارية طب املعوقني 
و الطـــب ال�سلوكي يف م�ست�سفى احلر�ـــس الوطني ، من 
خماطـــر التعامل مع املواقـــع الطبيـــة واحل�سول منها 
علـــى معلومات اأو �سفات طبية واأ�سمـــاء اأدوية وتناولها 
بنـــاًء على اأعرا�س مر�سية قد يرى البع�س اأنها تتوافق 
مـــع الأعرا�س التـــي ي�سعرون بها؛ ممـــا يت�سبب يف اآثار 
جانبيـــة خطـــرة جـــدًا علـــى �سحـــة الفرد، بـــل ميكن 
اأن ت�ساعـــف مـــن املر�س الـــذي يعاين منهـــا؛ حيث اإن 
الت�سخي�ـــس والعـــاج يختلفـــان من مري�س اإلـــى اآخر، 
وبات يعتمد الت�سخي�س الآن علـــى الو�سائل والأ�ساليب 
احلديثـــة من اأجهزة وحتاليـــل للو�سول اإلى الت�سخي�س 

الدقيق وو�سف العاج املنا�سب.
وتو�ســـح الدكتور ماجدة اأن ال�سبب الرئي�سي يف تعاطي 
البع�ـــس مع هـــذه املواقـــع والتعامل معهـــا مب�سداقية؛ 
لأنهـــا تاأتي على الهوى مع الك�سل والرتاخي يف الذهاب 
اإلى الطبيب املخت�س، وتقـــول: »من املوؤ�سف اأن املواقع 
العربيـــة الطبيـــة لي�ســـت دقيقـــة ويتعامـــل معهـــا عدد 
كبر مـــن املرتددين على مواقع الإنرتنـــت؛ مما ي�سكل 
خطـــورة حقيقية على ال�سحـــة العامـــة«، م�سددة على 
اأهميـــة التوعية العامـــة وحتذير املر�سى مـــن الإهمال 
يف عـــاج اأمرا�سهم، حتى ولو كانت ب�سيطة، والكتفاء 
باحل�سول على اأ�سمـــاء اأدوية؛ مما ي�سكل خطورة على 
�سحتهـــم، موؤكدًة اأن على و�سائل الإعام اأن تقوم بدور 
بارز يف ذلك، خ�سو�ســـًا اأن الغعام من اأهم املوؤثرات 

يف هذا الع�سر.
طفرة تقنية

ويقول الدكتور مازن بن فوؤاد بن حممود اخلياط، ع�ضو 
جمل�س ال�ســـورى ال�سابق وا�ست�ســـاري اأمرا�س �سرطان 
الـــدم مب�ست�سفـــى امللـــك في�ســـل التخ�س�ســـي ومركز 
الأبحاث: »يف البداية ل بد اأن نوؤكد اأن املواقع ال�سحية 

اأو الطبيـــة على الإنرتنت وو�سائـــل التوا�سل الجتماعي 
ذات اأهميـــة كبـــرة للفرد، ول ميكـــن ال�ستغناء عنها، 
وهي طفـــرة تقنية موجودة وهي اأبـــرز مامح ع�سرنا 

احلديث احلال، وت�ستخدم على نطاق وا�سع«. 
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تحقيق
من الخطورة اعتماد المرضى على 

تشخيص وعالج المواقع الصحية 
والطبية بداًل من الذهاب إلى 

الطبيب!
بجريدة الريا�س اأنه »يوجـــد الكثر من اأفراد املجتمع 
عندما يتعر�سون اإلى اأي وعكة �سحية يتجهون مبا�سرة 
اإلـــى ا�ستخـــدام حمـــرك البحـــث )جوجـــل( للبحـــث 
عـــن غمو�ـــس املر�س الـــذي يعانـــون منـــه، واحل�سول 
علـــى و�سفـــات عاجيـــة لبع�ـــس الأعرا�ـــس امل�سابني 
بهـــا. ويت�ساهـــل بع�سهـــم بعـــدم الذهاب اإلـــى الطبيب 
املتخ�س�ـــس وعدم تكلف عناء ارتيـــاد امل�ست�سفى، وهم 
-بـــا �ســـك- يقعـــون يف فخ املواقـــع غـــر املتخ�س�سة 
التـــي تقـــدم معلومات خاطئة وغر موثقـــة اأو ل تتوافق 
مـــع احلالة املر�سية التي يعانونهـــا؛ مما قد يت�سبب يف 
حـــدوث خماطـــر �سحية خطـــرة توؤدي اإلـــى م�ساعفة 

املر�س«.
ولهـــذا يحذر �سلطان العثمان هوؤلء وغرهم من اأفراد 
املجتمع من اللجـــوء اإلى تلك املواقع وعدم الت�ساهل يف 
تنـــاول الو�سفات العاجيـــة منها؛ »فقـــد يكون املر�س 
واحدًا لكن العـــاج يختلف من فرد اإلى اآخر باختاف 

العمر والوزن والأمرا�س الأخرى امل�ساحبة للفرد«.
العالج متوفر

الدكتـــورة هناء العلوين مديـــر حترير يف �سحيفة مكة، 
تقـــول اإنه »ل �سرر من الطاع على املواقع ال�سحية اأو 
الطبية للتعرف على اأ�سيـــاء عامة ولي�ست متخ�س�سة، 
كنـــوع من التوعيـــة وزيـــادة املعلومـــات اأو التعرف على 
امل�ستجـــدات؛ فذلـــك اأمر مقبول، اأما الـــذي ي�سعى اإلى 
احل�ســـول علـــى معلومات طبيـــة عن مر�ـــس اأ�سابه اأو 
اأ�ساب غره، �سواء كان طفله اأو غر ذلك، ويتخذ هذه 
املعلومات كمرجعية ملا يعانيه من مر�س ويقوم بتطبيق 

هذه املعلومات على نف�سه اأو غره؛ فهذا �سخ�س مهمل 
يف نف�سه و�سحته ويحتاج اإلى التوعية. 

واأ�سارت اإلى اأن »الطبيب الآن ل يعتمد على الت�سخي�س 
الظاهري للمر�س بل ي�ستخدم و�سائل متطورة وحديثة 
لت�سخي�ـــس املر�ـــس مثـــل اأجهـــزة الأ�سعـــة وال�سونـــار 
والتحاليـــل حتى يتو�سل اإلـــى الو�سفة الدوائية الدقيقة 

للمر�س«.
وحثـــت هنـــاء العلونـــى علـــى زيـــادة الوعـــي مبخاطـــر 
احل�ســـول مـــن املعلومـــات املتخ�س�سة مـــن الإنرتنت 
بق�ســـد العـــاج، وبيـــان هـــذه املخاطر علـــى املر�سى 
وغـــر املر�ســـى، وقالـــت: »اأعتقد اأن ذلـــك مهمة موقع 
وزارة ال�سحة وكل املواقـــع الر�سمية ذات العاقة؛ لأن 
ظاهـــرة التعامل مع املواقع الطبيـــة اأو ال�سحية كبديل 
للطبيب لي�س خطرًا على املري�س فقط بل على ال�سحة 
العامـــة يف ظل انت�سار هذه املواقـــع، واأي�سًا تزايد عدد 
املرتدديـــن عليها، ومن ال�سروري زيادة الوعي وتنظيم 

حمات توعوية لذلك للحد من هذه الظاهرة!
وحـــول �سيوع ظاهرة طبيب الإنرتنت ب�سبب ال�سعوبات 
التي يواجهها البع�ض يف احل�ضول على اخلدمة الطبية 
ب�سرعـــة اأو ال�سطـــرار اإلى النتظـــار يف قوائم طويلة، 
تقـــول الدكتورة هناء العلوين: »اإن ذلك لي�س دقيقًا لأن 
العـــاج متوفر باأ�سكال وطرق كثـــرة، �سواء من خال 
امل�ضت�ضفي���ات احلكومي���ة اأو اخلا�ض���ة، ع���ر �ض���ركات 
التاأمني الطبي الذي تتمتع بال�ستفادة منه كل املوظفني 
تقريبـــًا، �سواء مـــن املواطنني اأو املقيمـــني. ي�ساف اإلى 
ذلـــك اأن كل اجلهات العاجية مـــن م�ست�سفيات عامة 

وي�ضي���ف الدكت���ور خي���اط: »وم���ن جه���ة اأخ���رى، فاإن 
الإنرتنت واملواقع العلمية املتخ�س�سة من اأهم امل�سادر 
العلمية والتعليمية للكثر من املتخ�س�سني من الأطباء 
والباحثني، خ�سو�ســـًا اأنها تتيح الفر�سة لاطاع على 
املجات والدوريـــات العلمية املتخ�س�سة التي تت�سمن 
الأبحاث اجلديدة وكذلـــك خمتلف املطبوعات والكتب 
العلمية والطبية، وهي م�ســـادر موثوق بها بال�سرورة، 
ومعروفـــة دوليـــًا اأو اإقليميـــًا، �سواء حكوميـــة اأو هيئات 
علميـــة وتعليمية متخ�س�ســـة. ولكن امل�سكلـــة تكون مع 
الإن�ســـان غـــر املتخ�س�س اأو الذي يبحـــث عن معلومة 
طبي���ة للع���اج؛ فهو لي����ض لدي���ه اخل���رة اأو املعلومات 
الدقيقـــة حول املواقـــع الطبية اأو ال�سحيـــة املوثوق بها 
واملعـــرتف بهـــا دوليـــًا. وعمومـــًا ل يوجـــد موقـــع طبي 
متخ�س�ـــس، وحمرتم، ميكن اأن يقدم عاجًا اأو اأ�سماء 
اأدوية، بهدف اأن ي�ستخدمها املر�سى للعاج، خ�سو�سًا 
اأن ال�ضيدليات يف اخل���ارج ال تبيع اأي اأدوية اإال بو�ضفة 

طبية )رو�ستة من طبيب(«.
ويطالـــب الدكتور مـــازن ب�سرورة التوعيـــة حول ذلك؛ 
»لأنـــه من املمكن اأن حت�سل امـــراأة حامل -على �سبيل 
املثـــال- على و�سفـــة طبية من الإنرتنـــت، وعلى اأ�سماء 
اأدوية، وت�ستخدمها كعـــاج لعر�س مر�سي تعاين منه، 
وهي ال ت���درك اخلطر اجل�ضيم الذي ميك���ن اأن ت�ضببه 
هذه الأدوية على �سحتها وعلى �سحة جنينها؛ ومن هنا 
تكون زيـــادة الوعي بذلك ذات اأهميـــة كبرة«، م�سيفًا 
اأن »انت�ســـار الف�سائيات واملواقـــع الإلكرتونية ميكن اأن 
ي�ساعد يف تنظيم حمات توعية وا�سعة النطاق، وتكون 
موؤثـــرة يف ظل زيادة عدد املرتدديـــن وامل�ستخدمني لها 
مـــن كل الفئات والأعمار. وكذلك لبـــد من العمل على 
منـــع الإعانات عـــن العاجات ال�سعبية وعـــن الأدوية 
جمهولـــة امل�ســـدر املنت�ســـرة يف الكثـــر مـــن ال�سحف 
والف�سائيات، ولبد من اإيجاد اآلية حلظر مثل هذه الأ�سياء«.

الطبيب )جوجل( 
ويو�ســـح الأ�ستـــاذ �سلطان اإبراهيـــم العثمان ال�سحفي 

�سلطان العثمان د. نهى احلربيد. ماجدة بي�سار د. مازن خياط
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الطبيب يستخدم التحاليل واألجهزة 
الحديثة لتشخيص األمراض ووصف 

العالج المناسب.. وال يكتفي بما 
يقوله المريض!

اأو خا�ســـة اأو مراكـــز �سحيـــة اأو م�ستو�سفـــات ملزمـــة 
با�ستقبـــال كل حـــالت الطوارئ؛ وبالتـــايل فاإن العاج 
الطـــارئ اأو املوؤقـــت اأو الدائم متوفـــر باأ�سكال خمتلفة؛ 
لذلك لي�ست هنـــاك �سرورة حتميـــة اأو جربية للتعامل 

مع الإنرتنت كو�سيلة عاجية«!
توفر اخلدمات 

ويو�ســـح الدكتـــور زيـــاد ال�سلعـــان اخت�سا�ســـي طـــب 
الأطفـــال مب�ست�سفـــى امللـــك عبـــداهلل التخ�س�ســـي يف 
احلر�س الوطني بالريا�س قائًا: »املفرت�س اأنه ل �سيء 
اأهم واأغلى على الإن�سان من �سحته، ويف حال اعتالها 
لأي �سبـــب فمن الطبيعي اأن يبذل اأف�سل ما ي�ستطيع يف 
�سبيـــل التعـــايف. ولكن الإ�سكالية قد تكـــون يف افرتا�س 
ت�سخي�ـــس معـــني والبنـــاء عليه من غـــر ا�ست�ســـارة اأو 
زيـــارة طبيـــب خمت�ـــس، اأو اعتماد توقع مـــن غر اأهل 
الخت�سا�ـــس«، نا�سحـــًا باأنـــه »ل باأ�ـــس بوجـــود مواقع 
تثقيفي���ة تتحدث ع���ن االأمرا����ض ال�ضائع���ة واخلطرية 
بهـــدف رفـــع امل�ستـــوى الثقايف لـــدى املجتمـــع عن هذه 
اجلوانب املهمة من حياتنـــا. وقد قامت وزارة ال�سحة 
بدورهـــا بجهـــود م�سكـــورة يف تطويـــر بوابـــة التوعيـــة 
ال�سحيـــة التـــي تام�س هـــذه اجلوانـــب، والتي تهدف 
اإلـــى تثقيف املجتمع لي�س فقط بطـــرق عاج الأمرا�س 
واإمنـــا بطبيعتها واأعرا�سها وكيفية الوقاية منها اأي�سًا؛ 
حتـــى اأنه مت توفـــر رقم جمـــاين متاح للجميـــع لطرح 

اال�ضتف�ضارات املتعلقة يف هذا اخل�ضو�ض«.
وي�سيـــف الدكتور زياد ال�سلعـــان: »ل �سك اأن توفر مثل 
ه���ذه اخلدمات من قب���ل وزارة ال�ضحة اأمر جيد، وهي 
اجلهـــة الر�سمية الأ�سا�سية يف الهتمـــام ب�سحة اأفراد 
املجتمـــع، وم�ســـدر موثـــوق للمعلومـــات والتوجيهـــات 
املنا�سبـــة، والتـــي قد ل يعلـــم عنها الكثر مـــن النا�س. 
كمـــا اأن الـــوزارة اأمنت جلميـــع �سكان اململكـــة اإمكانية 
الو�سول اإلى مواقع موثوقة للقراءة عن �ستى الأمرا�س 
واملعلومات التي يحتـــاج عموم النا�س اإلى معرفتها مثل 
موقـــع www.uptodate.com الذي يعد من 

املواقـــع الرائـــدة يف املعلومـــات الطبية عامليـــًا، ويطرح 
موا�سيعه للعاملني يف املجال ال�سحي من جهة، ولعموم 
املجتمع من جهة اأخرى باللغة الإجنليزية، وقد كان يف 

ال�سابق الدخول اإليه يتطلب ا�سرتاكًا بر�سوم«.
ويوؤكـــد الدكتـــور ال�سلعـــان اأن »وجود مثل هـــذه املواقع 
املوثوقـــة �سروري يف املجتمعات بهـــدف التوعية، ولكن 
الإ�سكاليـــة يف قلـــة الوعـــي اأحيانًا باأخـــذ املعلومات من 
م�ســـدر ل ُتعلـــم م�سداقيته، ومع الأ�ســـف هناك عدد 
لي�ـــس بالقليل يلجـــاأ اإلى املواقـــع العامة مثـــل منتديات 
الدرد�سة لي�ســـاأل بها ويبحث عن معلومات مر�س ما اأو 
ن�سيحـــة ب�ساأن �سكوى �سحية. ول �سك اأنه من ال�سعب 
منـــع حـــدوث ذلـــك؛ اإذ اإن �سبكـــة الإنرتنـــت ومواقعها 
املختلفة بحر مرتامي الأطراف. واحلل يف نظري يكون 
بالعمـــل على زيـــادة الوعـــي ال�سحي والثقافـــة الطبية 
يف املجتمـــع«، م�ســـرًا اإلى اأنـــه »يجدر بـــوزارة التعليم 
القيام بدور اأ�سا�سي يف هـــذا اجلانب؛ اإذ اإن املعلومات 
الطبية يف مناهجنـــا قليلة و�سطحية يف بع�س املوا�سيع 

التي تهم عموم املجتمـــع، وبع�سها ل يكاد يذكر، بينما 
جتـــد اأحيانـــًا ال�سرت�سال يف موا�سيـــع دقيقة لي�ست يف 
النهايـــة مفيدًة لعمـــوم املجتمع. وقد يكـــون ذلك لأجل 
التنويـــع يف مـــادة الأحياء التـــي هي فعـــًا يف الأ�سا�س 
لي�ســـت تتحدث فقط عن �سحة الإن�ســـان رغم اأهميتها 
ال�سديدة؛ لذا اأرى اأن اإ�سافة مادة منف�سلة تتعلق بعلم 
�سحة الإن�سان ومر�سه يف املجالت الطبية املهمة التي 
يفرت�ـــس اأن يكون لدى عموم املجتمع وعي عنها اأمر يف 
غاية الأهميـــة بل هو �سرورة ملحـــة �ستغر جذريًا من 
واقعنا ال�سعب، وتقلل من الفجوة الكبرة امل�سببة له«. 
وحـــول اأخطـــار هـــذه املواقع بتقـــدمي و�سفـــات دوائية 
عاجيـــة بذكـــر اأ�سمـــاء الأدويـــة بـــدًل مـــن الكتفـــاء 
بالن�سائـــح والإر�ســـادات ال�سحيـــة الوقائيـــة العامة، 
يقـــول الدكتـــور زياد ال�سلعـــان: »هذا اأمـــر �سائع تكون 
اأحيانـــًا لـــه عواقب �سيئـــة يقع فيها الكثر مـــع الأ�سف. 
�سحيـــح اأنـــه مـــن املمكـــن اأخـــذ امل�ســـورة مـــن طبيـــب 
خمت�ـــس عن طريـــق موقع معـــروف اأو بطريقة توا�سل 

د. زياد ال�سلعان
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تحقيق
اجتماعـــي اأو ات�ســـال؛ اإذ يكـــون باإمـــكان الطبيـــب يف 
بع�ـــس احلالت اإعطاء ن�سيحة مبدئيـــة اأو حل ما بناًء 
علـــى ال�ست�ســـارة، ولكن هنـــاك حالت قـــد ل ي�ستطيع 
الو�ســـول اإلى ت�سخي�س واختيـــار عاج من دون معاينة 
املري�ـــس، بالإ�سافـــة اإلى احلاجة اإلـــى بع�س الفحو�س 
اأحيانـــًا. وهنا الفرق بني عر�ـــس امل�سكلة على خمت�س 
يعـــرف اإمكانية وحدود الن�سيحة دون معاينة املري�س، 
وبني َمن يوهم املري�س اأو ذويه باأن يف اإمكانهم حل كل 
�ســـيء عن ُبعد غر مبالـــني بعواقب ذلك على املري�س؛ 
حتـــى اأنه مـــن ال�سروري عند بدء اإعطـــاء دواء ملري�س 
تثقيفـــه بال�ستخدام والآثار اجلانبية املحتملة، والتاأكد 
مـــن عدم وجود مانع يف املري�س ل ميّكنه من ا�ستخدام 
الدواء، وجتد اأنه لي�س باإمكانهم فعل ذلك ب�سكل �سليم. 
والأ�سواأ من ذلك اأن البع�س ين�سح باأخذ مادة معينة اأو 
خلطات �سعبية من حمـــال العطارة ول يعلم ما حتويه، 
وقد راأينا و�سمعنا عـــن حالت تعر�ست مل�ساعفات من 
هذه اخللط���ات اأو االأع�ضاب اأدى بع�ضها اإلى االإعاقة اأو 

الوفاة مع الأ�سف«.
وحـــول مـــربرات جلـــوء البع�ـــس اإلـــى املواقـــع الطبيـــة 
وال�ضحية اأرجع ذلك اإل���ى »�ضعف اخلدمات ال�ضحية 
والطبيـــة بامل�ست�سفيـــات العامـــة، وارتفـــاع اأ�سعار هذه 
اخلدم���ات بامل�ضت�ضفي���ات واملراكز الطبي���ة اخلا�ضة«، 
واأ�ســـاف الدكتـــور زياد ال�سلعـــان اأنه »قد يتبـــادر اإلى 

ول يوجـــد ارتفاع ملحـــوظ يف اأ�سعار معاينـــة الطبيب، 
وهـــي الأهم يف الغالب، خ�سو�ســـًا اإذا ما قورنت ببقية 
الـــدول؛ لأنها غالبًا متكن الطبيب مـــن اإعطاء التوجيه 
الازم للمري�ـــس اأو ذويه، ولكن التكلفة يف نظري تبداأ 
مبـــا وراء ذلـــك من فحو�س. ول �سك اأنـــه يف ظل توافر 
هذه اخليارات فاإن اللجوء اإلى تلك املواقع غري املوثوقة 
للبحث عن ت�سخي�س وعاج عرب مواقع غر معروفة اأو 
العتماد علـــى كام النا�س يف ذلك هو من قلة الوعي، 

وفيه �سياع للجهد والوقت بغر طائل«.
خطر املجهول

امل�ســـارك  الأ�ستـــاذ  اأحمد الدوايـــدة  الدكتـــور  يقـــول 
بق�ض���م الرتبية اخلا�ضة يف كلي���ة الرتبية بجامعة امللك 
عبدالعزيـــز: »اأهم �سيء اأن تكـــون املعلومة من م�سدر 
موثـــوق؛ لأنهـــا اإذا كانت غـــر ذلك تكـــون م�سرة؛ لأن 
امل�ســـدر م�سكـــوك فيه، وهـــذه هـــي الإ�سكاليـــة نراها 
يف اإقبـــال اأوليـــاء اأمـــور الأطفال املعوقـــني -على �سبيل 
املثـــال-، وهـــم يف اأم�ـــس احلاجة اإلى معلومـــات اأو كما 
يقـــال »متعلقـــني يف ق�سة«؛ فيبحثون عـــن اأي معلومات، 
ورمبـــا ياأخذون بهـــا وهي ل تكون من م�ســـدر علمي اأو 
طبي متخ�س�ـــس موثوق اأو لي�ست مـــن م�سادر �سحية 

وطبية دولية مثل منظمة ال�سحة العاملية وغر ذلك«.
وي�سيـــف الدكتـــور الدوايدة قائـــًا: »امل�سكلـــة الأخرى 
تكمـــن يف زيـــادة املتعاملني مـــع ال�سبكـــة العنكبوتية يف 
ظل التو�سع يف مواقع الإنرتنـــت والتوا�سل الجتماعي؛ 
اإذ يتزايد عـــدد َمن يح�سلون على املعلومات الطبية اأو 
ال�سحية من م�سادر غر موثوقة، ورمبا تكون معلومات 

دقيقة واأخرى غر دقيقة، وهنا يكمن ال�سرر«.
ويو�ســـح الدكتـــور اأحمـــد الدوايـــدة اأن »التعامـــل مـــع 
الإنرتنـــت للح�ســـول علـــى املعلومات الطبية هـــو اأ�سبه 
ب�سعـــي املر�ســـى اأو اأولياء اأمـــور الأطفـــال املر�سى اإلى 
ال�ستف�سار من الآخرين الذين واجهوا نف�س م�سكاتهم 
لا�ستفـــادة مـــن خرباتهـــم ال�سخ�سية.. وهـــي م�سكلة 
كبـــرة وخماطرهـــا اأكـــرب بكثر مـــن اأي فائـــدة ميكن 
اأن تعـــود على الفرد بال�سدفـــة؛ اإذ اإن املر�سى يختلف 

ذه���ن البع�ض اأن اخلدمات ال�ضحية املقدمة يف بادنا 
-حفظهـــا اهلل- تنح�ســـر يف امل�ست�سفيـــات، وهذا غر 
�سحيـــح؛ اإذ اإن املراكـــز ال�سحية املنت�ســـرة يف غالبية 
الأحيـــاء يف املـــدن ويف القـــرى واملراكـــز تقـــدم ال�سيء 
الكثر الذي ل ميكن اإغفاله. وما تقدمه بالطبع ل ي�سل 
اإلى م�ستوى امل�ست�سفيات، ولكنها توفر الأمور الأ�سا�سية 
مـــن توافر طبيـــب الرعايـــة الأوليـــة دون �سعوبـــات اأو 
مواعيـــد، والـــذي باإمكانـــه معاينـــة احلالـــة وعاجها 
اإن اأمكـــن اأو حتويلهـــا اإلـــى م�ست�سفـــى عنـــد احلاجـــة. 
وبالإمكان بالطبع اإذا كانت حال املري�س �سيئة الذهاب 
منذ البداية اإلى ق�سم الطـــوارئ بامل�ست�سفى. وقد يلجاأ 
البع�ض اإلى املراكز ال�ضحية اخلا�ضة، وال باأ�ض بذلك، 
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األطباء يحذرون من االعتماد على تجارب 
المرضى اآلخرين في عالج األمراض!

بع�سهم عـــن بع�س لأ�سبـــاب ج�سدية ونف�سيـــة وجينية 
وغر ذلـــك«، موؤكـــدًا يف الوقت ذاته اأنـــه »ل �سرر من 
ال�ستمـــاع اإلى ن�سائح الآخريـــن اأو جتاربهم، ولكن يف 
حدود الوعي بخطـــر املر�س، واأن تكون حافزًا للذهاب 
اإلـــى الطبيـــب املتخ�س�ـــس واملوؤهلني، ولي�ـــس الكتفاء 

بال�ستماع اإلى الآخرين«.
وطالـــب ب�سرورة التوعية وعقـــد ور�س العمل والدورات 
التدريبية للمخت�ســـني واأولياء الأمور؛ »لتوعيتهم بعدم 
اجلـــري وراء املعلومـــات غـــر الدقيقـــة حـــول املر�ـــس 

والعاج ومنه العاجات ال�سعبية«.
مواقع غري ر�شمية

ويقول الأ�ستاذ �سعد بـــن م�سفر القحطاين مدير اإدارة 
العاقـــات العامة والإعام ال�سحـــي مبديرية ال�سوؤون 
ال�سحيـــة بالريا�ـــس، وامل�ســـوؤول علـــى موقـــع �سحيفة 
)فجـــر( الإلكرتونيـــة: »اإن جلـــوء البع�س اإلـــى املواقع 
الطبيـــة اأو ال�سحية غر املوثوق بهـــا اأو غر الر�سمية، 
واحل�ســـول منهـــا علـــى و�سفـــات طبيـــة للعـــاج مـــن 
الأمرا�س مـــن املخاطر اجل�سيمة على ال�سحة العامة، 
خ�سو�سًا اأن عدد امل�ستخدمني ل�سبكة الإنرتنت يتزايد 
با�ستمـــرار، �ســـواء على م�ستوى املواقـــع ب�سفة عامة اأو 
عل���ى مواقع التوا�ضل االجتماعي على وجه اخل�ضو�ض؛ 
ومن هنا ندرك حجم اخلطر احلقيقي الذي بات يهدد 

اأعدادًا كبرة من املر�سى«.
وي�سيـــف الأ�ستـــاذ �سعـــد القحطـــاين: »وانطاقـــًا من 
ذلـــك؛ فـــاإن وزارة ال�سحـــة -برعاية مـــن معالى وزير 
ال�سحـــة- ت�سعـــى -من خال موقعهـــا وعرب احلمات 
التوعويـــة التـــي تنظمها على مـــدار العـــام- اإلى زيادة 
الوعـــى مبخاطـــر التعامل مع الأدويـــة جمهولة امل�سدر 
اأو العاجـــات ال�سعبية، واأي�سًا حتذر مـــن التعاطي مع 
الو�سفـــات الطبية من غر املتخ�س�ســـني من الأطباء 
املعاجلـــني. وامتـــدادًا لذلك تقوم املديريـــات ال�سحية 
مبختلـــف مناطق اململكـــة بالتفاعل مـــع هذه احلمات 
وتن�سيطهـــا مـــن خـــال فعاليـــات كثرة يتـــم تنظيمها 
با�ستمرار على مواقع الإنرتنت اأو التوا�سل الجتماعي، 

واأي�ســـًا يف الأماكـــن العامـــة بامل�ست�سفيـــات والأ�ســـواق 
التجاريـــة وغر ذلك من املواقع التي ت�سهد عادة كثافة 
من اجلمهور؛ ممـــا يتيح اأكرب فر�ســـة ممكنة لتو�سيل 

الر�سالة«.
وي�ســـر مدير اإدارة العاقات العامة والإعام مبديرية 
ال�ســـوؤون ال�سحيـــة بالريا�س �سعد القحطـــاين اإيل اأن 
»املديريـــة تنظـــم -بتوجيهات مـــن �سعـــادة مدير عام 
ال�ســـوؤون ال�سحية مبنطقـــة الريا�س بالإنابـــة الدكتور 
في�ســـل البـــواردي- حمـــات توعيـــة حـــول ذلـــك وفق 
منظومـــة متكاملـــة لزيادة وعـــي املواطنـــني واملقيمني 
بالعنايـــة ال�سحية ب�سفة عامـــة، والتعامل مع اجلهات 
ال�سحيـــة املتخ�س�سة واملرخ�سة لهـــا ب�سفة خا�سة، 
والبتعاد عن العاجات والو�سفات ال�سعبية، وحتديدًا 
يف عـــاج الأطفال واحلوامل؛ ملا ميكـــن اأن ت�سببه هذه 
الأ�ساليـــب العاجيـــة الع�سوائيـــة مـــن خماطـــر كبرة 
علـــى �سحـــة الطفـــل اأو اجلنـــني، خ�ســـوذًا اأن الدولـــة 
توفر خدمات �سحيـــة وا�سعة متخ�س�سة عرب منظومة 

متكاملة من الرعاية ال�سحية والوقائية والعاجية«. 
الطبيب املجهول 

بينما ترى الدكتورة نهـــى احلربي اخت�سا�سية العاج 
الطبيعـــي باملركـــز الت�سيكـــي اأن »التعامـــل مـــع �سبكـــة 
الإنرتنت واملواقع الإلكرتونية للعاج هو اأ�سبه بالتعامل 
مع عيادة طبيـــة عن ُبعد، ولكن –لاأ�سف- عيادة غر 
معروف مكانها، و�ساحب الردود وال�ست�سارات �سخ�س 
جمهـــول املوؤهـــات، واملواقـــع جمهولة امل�ســـدر. واأرى 
اأن وزارتـــي الثقافـــة والإعام وال�سحـــة وهيئة الغذاء 
والـــدواء م�سوؤولة متامًا -كًا بح�سب �ساحياتها- عن 
ال�سيطـــرة عليها وعلـــى القائمني فيهـــا وعلى املنتجات 
ال�سيدلنيـــة وامل�ستح�ســـرات التي بالفعـــل ت�سببت يف 

الأذى لكثـــر مـــن م�ستهلكيهـــا. وعموما نحـــن الرقيب 
الأول على اأنف�سنا«.

وت�سيـــف الدكتورة نهى قائلة: »امل�سكلة اأن اأهداف هذه 
املواقـــع وغرها هي اأهداف ربحيـــة، وقلة الوعي جتعل 
امل�ستهلـــك ل يعي اأن هنـــاك م�ستح�ســـرات تتفاعل مع 
غرهـــا اأو مع الأغذية التـــي نتناولهـــا؛ وبالتايل ندخل 
مرحلة امل�ساعفـــات واحتمال الوفاة. وميكن اأن حتدث 
بع�ـــس الت�سممات الناجتـــة عن ا�ستخـــدام امل�ستح�سر 
ذاته اأو �سوء ا�ستخدامه، ومن املمكن اأي�سًا تفاعلها مع 
م�ستح�سرات اأخرى ي�ستخدمها املري�س نتيجة تاريخه 

الطبي«.
واأ�ســـارت اإلـــى اأن »�سهولـــة الو�ســـول اإليها عـــن طريق 
التقنيـــات احلديثة وتواجـــد الأ�سخا�س غـــر املوؤهلني 
على هذه املواقـــع واحرتافيتهم الت�سويقية يف الرد على 
اجلمهـــور و�سرعـــة تفاعلهم تعمل علـــى ك�سب ثقة زائر 
هـــذه ال�سفحات، اإ�سافة اإلـــى اأننا جمتمع جمال�س نثق 
بتجـــارب الآخرين واإن كانت وهميـــة؛ وبالتايل فاإن قلة 
الوعي هي ال�سبب الأول الذي يبداأ منه طريق التوا�سل 

مع هذه املواقع«.
ومن جهـــة اأخرى تقـــول الدكتورة نهـــى احلربي: »اأرى 
اأن ارتف���اع االأ�ضع���ار يف اخلدمات الطبي���ة من العوامل 
امل�سببة لذلـــك، خ�سو�ســـا لأهدافهـــا الربحية؛ فيظل 
املراجـــع يجهـــل م�سكلتـــه ال�سحيـــة رغم زيارتـــه لعدة 
اأطباء مع دفع مبالـــغ لي�ست قليلة، فقط ملعرفة امل�سكلة 

ال�سحية لديه«.
وتختتـــم كامها قائلة: »كل فرد يجـــب اأن يكون له دور 
يبـــداأ منـــه مـــع القطاعـــات واملوؤ�س�سات، ويجـــب علينا 
تفعيـــل دور امل�سوؤوليـــة الجتماعية وتثقيـــف العائلة يف 
القطاعات ال�سحيـــة، مع الأخذ بعني العتبار األ تكون 

هيثم فلمياند. فهد احلربي هناء العلوينبندر الدهامي
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تحقيق
هنـــاك اجتهادات فقط، ولكن يجـــب احلد منها وو�سع 
قوانـــني �سارمـــة لها، والت�سهـــر بها علـــى العلن لتكون 
اإنـــذار الطوارئ على م�سمع مـــن اجلميع عرب ال�سحف 

ومواقع التوا�سل الجتماعي وغرها«.
امل�شكلة اخلطرية

ويقـــول الأ�ستاذ بنـــدر عبداهلل �سليمـــان الدهامي اأحد 
اأبنـــاء اجلمعيـــة الذيـــن تخرجـــوا فيهـــا قبـــل �سنوات، 
ثـــم ا�ستكمـــل كل مراحلـــه التعليميـــة، حتـــى تخرج يف 
اجلامعـــة، ويعمل حاليًا اخت�سا�ســـي عاقات عامة يف 
�سركـــة )�سبيماكو الدوائية(: »ب�سفة عامة فاإن املواقع 
ال�سحيـــة والطبية لها اأهمية يف توعية املرتددين عليها 
يف الوقاية مـــن الأمرا�س، وكذلك بالن�سبة اإلى التناول 
ال�سحي للغذاء، والتعرف على الفوائد ال�سحية للمواد 
الغذائيـــة، �سواء اأكانت حلومـــًا اأو فواكه اأو خ�سراوات؛ 
فكل ذلك اأمور مهمة ل حتتاج اإلى الذهاب اإلى الطبيب 
للتعـــرف عليها. وبا �سك اأن املواقـــع املعروفة واملوثوق 
بهـــا تقدم خدمات توعوية يف هذا املجال مهمة وحيوية 

و�سرورية«. 
وي�سيـــف بندر: »هناك بع�ـــس الأمرا�س الب�سيطة التي 
قد ت�سيب الإن�سان ب�سكل عر�سي، وهذه ميكن الطاع 
علـــى املواقع الطبيـــة للتعرف عليها بح�ســـب اأعرا�سها 
الظاهريـــة التـــي يعاين منهـــا الفرد، وكذلـــك التعرف 
علـــى كيفية عاجها مثل ال�ســـداع اأو اآلم البطن وغر 

ويقـــول الدكتـــور هيثـــم فلمبـــان اخت�سا�ســـي اأمرا�س 
الن�ســـاء والـــولدة يف برنامـــج م�ست�سفـــى قـــوى الأمـــن 
الطبيـــة  املواقـــع  انت�ســـار  الأهميـــة  »مـــن  بالريا�ـــس: 
وال�سحيـــة التـــي ُتعمـــل حتـــت اإ�ســـراف مبا�ســـر مـــن 
ممار�ســـني �سحيني وخمت�ســـني؛ لدورهـــا التوعوي يف 
الوقايـــة من الأمرا�ـــس، واأي�سًا يف رفـــع م�ستوى الوعي 
عنـــد الفـــرد وتعريفـــه بكيفيـــة التعامـــل مـــع الأزمات 
واحلـــالت الطارئـــة. اأمـــا املواقع غـــر املرخ�سة التي 
ل ي�ســـرف عليها ممار�ســـون �سحيون ف�ستكـــون اآثارها 
�سلبية علـــى الفرد، وبالطبع هذه املواقع غر املرخ�سة 
ل ت�ســـرف عليهـــا جهـــات ر�سمية مثل وزارتـــي ال�سحة 
والإعام، وهنا تقع امل�سوؤولية على الفرد الذي مل يهتم 
باحل�ســـول على املعلومة مـــن املكان املنا�ســـب، واأي�سًا 
علـــى املثقفني ال�سحيني بذل املزيد من اجلهد للتوعية 

بهذا اجلانب«.
وي�سيـــف الدكتـــور هيثـــم قائـــًا: »اإن و�ســـف الطبيب 
للـــدواء يتطلـــب منه الإملـــام بالتاريخ املر�ســـي واإجراء 
بع�ـــس الفحو�ـــس ال�سريرية، واأي�ســـًا التحاليل الطبية؛ 
حر�ســـًا على بلـــوغ الت�سخي�ـــس ال�سائـــب عند عاجه 
للمري�س. اأما تلك املواقع غر الطبية فهي ت�سف اأدوية 
بنـــاًء على �سكـــوى اأو عر�س؛ مما قـــد يت�سبب -ل �سمح 
اهلل- يف م�ضاعف���ات بالغة مثل فرط احل�ضا�ضية ب�ضبب 
امل�سادات احليوية والأدوية غر امل�سموح بها يف احلمل 
اأو املمنوعة عند الأ�سخا�س الذين يعانون من الأمرا�س 
املزمنـــة مثل ال�سكر و�سغط الدم املرتفع واأي�سا ق�سور 

وظائف الكبد والكلى«.
العربيـــة  باململكـــة  ال�سحيـــة  »الرعايـــة  اأن  ويو�ســـح 
ال�سعوديـــة ُتعنى برعاية طبية فائقة، وجهود املمار�سني 
ال�سحيـــني معروفـــة لـــدى اجلميـــع. اأمـــا بخ�سو�ـــس 
امل�ست�سفيـــات العامـــة فهـــي ت�ستقبـــل عددًا كبـــرًا من 
املراجعـــني؛ ممـــا قـــد ي�سبب يف بع�ـــس الأحيـــان طول 
املواعي���د مقارن���ًة بنظريته���ا اخلا�ض���ة الت���ي يف اأغلب 
الأحيـــان يتكفل التاأمـــني الطبي بها؛ لذلـــك نتمنى من 
الأفـــراد عـــدم ال�ست�سهـــال بالعتمـــاد علـــى مثل تلك 

املواقع؛ حفاظًا على ال�سحة العامة«.
ويختتـــم الدكتـــور هيثـــم فلمبـــان كامـــه قائـــًا: »اإن 
دور املوؤ�س�ســـات الإعاميـــة واجلمعيـــات ذات العاقة 
بالإعاقـــة وغرها مهم يف زيـــادة الوعي واحلر�س عند 
الأفراد وعـــدم انخراطهم يف مثل تلـــك املواقع، وذلك 
مـــن خـــال تنظيـــم نـــدوات طبيـــة وحمـــات توعوية، 
واإطاقهـــا علـــى مواقع التوا�ســـل الجتماعـــي، واأي�سًا 
على القنوات التلفزيونية؛ لتعريف الفرد مبخاطر تلك 

املواقع، وما ميكن اأن ت�سببه من اأ�سرار«. 
العادات واملمار�سات

ذلك مـــن الأعرا�س الب�سيطة. وهنا فـــاإن املواقع تكون 
مثل حالة الذهاب اإلى ال�سيديل و�سرح اأعرا�س مر�س 
طارئ فيعطـــي الدواء، ولكن اإذا ا�ستمرت الأعرا�س اأو 
الآلم فا بد من الذهاب اإلى الطبيب املعالج ب�سرعة«.
وي�ضي���ف بندر الدهام���ي: »اخلطر احلقيق���ي من هذه 
املواقع يف تعامل الأمهات احلوامل اأو اأ�سحاب الأمرا�س 
املزمنة؛ لتكون م�سدرًا للعاج؛ اإذ اإن م�ساعفات ذلك 
خطـــرة، وغالبًا يتطلـــب ت�سخي�ـــس اأمرا�سهم اأجهزة 
وحتاليل، خ�سو�سًا املراأة احلامل التي ميكن اأن تتناول 
اأدوية يكون تاأثرها خطـــرًا على اجلنني يف امل�ستقبل، 
وقـــد ي�ساب باإعاقـــة ب�سبب ذلك.. ومـــن هذا اجلانب 
فـــا بدَّ من توعية اأفراد املجتمـــع مبحاذير التعامل مع 
املواقـــع الطبية وال�سحية يف مثل هذه احلالت، واأي�سًا 
عـــدم التعامل مـــع املواقع جمهولة امل�ســـدر. كما يجب 
اأن تكون مواقـــع وزارة ال�سحة وامل�ست�سفيات احلكومية 
الكبرة واملتخ�س�سة هي املرجعية؛ لأن القائمني عليها 
م���ن اخلراء وامل�ضوؤول���ن، وكل املعلومات التي تن�ضرها 

هذه املواقع تكون حمل ثقة«.
وعي الأفراد

المواقع الصحية مهمة للتعرف على 
المبادئ العامة للحفاظ على الصحة
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مقال   

مـــن ال�ســـروريِّ جدًا اأن ن�سر اإلـــى اأن الوعي هو اأ�سا�س بناء اأي ثقافـــة، وكل جمتمع يقوم على اأر�سية مزيج 
من الثقافات، يف �ستى مناحي احلياة واحتياجاته. ويختلف الأمر من جمتمع اإلى اآخر، ومع ذلك تتفق كلها 
علـــى اأن الثقافـــة تنمو بالهتمام، من الأفراد ب�سكل عام، ومن قبـــل املوؤ�س�سات اأوًل، وهو ما تقوم به »بع�س« 

املنظمات لدينا، مع اختاف درجة الهتمام.
نعـــرف جيدًا، وهـــذا الأمر وا�سح للجميع با مزايدات، اأن غالبية املجتمـــع ت�سكنها ال�سمة الإن�سانية، �سواء 
بدوافع ذاتية اأو بدوافع دينية؛ ولذلك �سارت »الأوقاف« -كُعرف اأو كعطاء اأو ك�سناعة اأو مهما كان-  اأمرًا 
�سائعـــًا، ومثـــل كل الأ�سياء بـــداأ م�سو�سًا، ثم اأخذ يف التنظيـــم تدريجيًا، لكنه ل يزال يحتـــاج اإلى الكثر من 

الهتمام.
ل تـــزال هناك بع�ـــس النظرات القا�سرة اأو البدائية التي تتعامل مع هذا امللف بطرائق تقليدية، دون الأخذ 
بالعتبـــار التغـــرات املجتمعية، وكذلك الأ�سعـــدة الأخرى، والتي �سكلت وجود بع�ـــس اجلهات املتخ�س�سة 
القـــادرة علـــى احت�ســـان هـــذه الأوقـــاف، والتعامـــل معهـــا بطريقـــة احرتافيـــة وع�سرية، وت�سمـــن منوها 

وا�ستدامتها، مبناأى عن العمل الفردي الذي قد يتعرقل لأي �سبب كان.
تابع���ت موؤمتر )اأثر االأوق���اف يف دعم اجلمعيات اخلريي���ة( الذي اأكد املتحدثون من خال���ه اأهمية انت�ضار 
ثقاف���ة االأوق���اف اخلريي���ة؛ االأمر الذي يخت�ض���ر، ويرتب االأمر كله، ويك���ون يف الوقت ذاته م�ض���درًا رئي�ضًا 
ل�ستدامـــة عطاء هـــذه اجلمعيات؛ لذلك اأجـــدين متفقًا مع ما ذكـــره الأ�ستاذ عو�س بن عبـــداهلل الغامدي 
االأم���ن العام جلمعي���ة االأطفال املعوقن، يف نف�ض املوؤمتر، عندما قال: »اإن اجلمعيات اخلريية تواجه حتديًا 
�سعبـــًا يهدد ا�ستمرارية خدماتها املجانية، واإي�سالها اإلى َمـــن يحتاج اإليها، اإزاء عدم توافر م�سادر متويل 

ثابتة ت�ضهم يف متويل تلك اخلدمات«.
لي�ـــس ذلك وح�سب، بـــل اإن ذلك ياأتي توازيًا مع جهود اجلمعية الرامية اإلى مواجهة ذلك التحدي من خال 
تبن���ي ا�ضرتاتيجية مل�ضروعات اال�ضتثمار اخل���ريي، بح�ضب ما اطلعت عليه من تقارير وت�ضريحات من�ضورة، 
ج ذلك بتف�سل خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز بتد�سني م�سروعها  خ�سو�سًا بعدما ُتوِّ

اخلريي اال�ضتثماري )خري مكة( يف العا�ضمة املقد�ضة.
وملعرف���ة م�ضروع )خ���ري مكة( اال�ضتثماري اخلريي، وباالأرق���ام؛ فقد مت بدء االأعم���ال االإن�ضائية يف امل�ضروع 
الذي ت�سل تكلفته اإلى نحو 300 مليون ريال، وقد و�سلت التربعات حتى الآن اإلى 170 مليون ريال، ومت دعم 

امللك لهذا امل�سروع مببلغ 50 مليون ريال.. والقادم دومًا اأجمل.. وال�سام.

بقلم:

اأجمد املنيف

م�ست�سار يف قطاع الت�سال والإعام اجلديد

@Amjad_Almun

أوقاف الجمعيات الخيرية

ولقد جعل الله سبحانه 
وتعالى القرآن هدى ورحمة 

وشفاء للعالمين

ويقـــول الدكتور فهـــد احلربي ا�ست�ســـاري ورئي�س ق�سم 
العناية املركـــزة حلديثي الولدة وع�ســـو جمل�س اإدارة 
اجلمعيـــة ال�سعوديـــة لاأطفـــال حديثـــي الـــولدة: »اإن 
انت�ســـار املواقع الطبية وال�سحيـــة اأمر يحتمل الإيجاب 
وال�سلـــب؛ فهـــي اإيجابيـــة اإذا كانـــت تهدف اإلـــى توعية 
النا�ـــس وتثقيفهم مـــن الناحية ال�سحيـــة ب�سفة عامة 
ون�سر العادات ال�سحية اجليدة والتحذير من العادات 
واملمار�ض���ات ال�ضحي���ة اخلاطئة. وهي �ضلبي���ة اإذا بداأ 
القائمـــون عليها ت�سخي�ـــس احلـــالت الفردية وو�سف 
الأدويـــة؛ اإذ اإن ذلـــك ل ميكـــن اأن يتـــم دون معرفـــة 
التاريـــخ املر�ســـي كامـــًا ومن ثـــم املعاينـــة ال�سريرية 
الدقيقة للمري�ـــس. والأمر الآخر ال�سلبي اأن بع�س هذه 
املواقـــع تتيح للم�ســـرتك كتابة جتربته مـــع املر�س وهو 
بـــدوره يو�سي باتخاذ نف�ـــس الإجـــراءات التي اتخذها 
مـــع احتمال كـــون املر�ـــس خمتلفـــًا اأو وجـــود حماذير 
مـــن ا�ستخدام بع�ـــس الأدوية التي قـــد تنا�سب �سخ�سًا 
ول تنا�ســـب الآخـــر. اأمـــا مـــن ناحيـــة ال�سيطـــرة عليها 
فمـــن ال�سعب ال�سيطرة عليها يف ظـــل النت�سار الكبر 
لو�سائـــل التوا�سل الجتماعـــي، ولكن ميكن التقليل من 
اأثرها بالتثقيـــف امل�ستمر من الهيئات ال�سحية كوزارة 
ال�سحـــة وهيئـــة الغـــذاء والـــدواء، واأي�سًا ميكـــن لهذه 
اجلهـــات التحذير من املواقع ال�سيئة والتو�سية مبتابعة 

املواقع اجليدة بعد درا�ستها ب�سكل كامل«.
وي�سيـــف الدكتـــور فهـــد اأن »اأخطـــر اأمر تنـــاول اأدوية 
من الإنرتنـــت؛ فالو�سفات العاجية يجـــب اأن ي�سبقها 
ت�سخي�س دقيق. كما اأن الأدوية يجب و�سفها بناًء على 
احلالـــة؛ فما ي�سلح ل�سخ�س قـــد يكون م�سرًا ل�سخ�س 
اآخـــر؛ لذلـــك فـــاإن الو�سفـــة الطبيـــة يجـــب اأن ت�سدر 
عـــن الطبيب املعالـــج فقط، وبعـــد الفح�ـــس واملعاينة 
والتحاليـــل والأ�سعـــة يف حالـــة احلاجة اإليهـــا. والأ�سواأ 
من هـــذا كله هـــو العتمـــاد علـــى الو�سفـــات ال�سعبية 
واخللطات التي ال تع���رف مكوناتها؛ فهي االأخطر على 
الإطاق، وقد توؤدي اإلـــى م�ساعفات وم�سكات اأخطر 

من الأعرا�س التي ت�ستخدم لها يف الأ�سل«.
وحـــول اأ�سبـــاب اإقبال الكثـــر من النا�س علـــى التعامل 
مع املواقع يقول الدكتـــور احلربي: »الأ�سباب جمتمعة؛ 
فاخلدم���ات ال�ضحي���ة لي�ض���ت بامل�ضت���وى املطلوب، ويف 
بع�ـــس الأحيان غـــر متوفـــرة، وخ�سو�ســـًا يف املناطق 
النائيـــة، واأي�سًا يف حال توفرهـــا يف املن�ساآت ال�سحية 
اخلا�ضة فاإنها قد ال تكون يف املتناول. ويجب اأن نراعي 
اأن املري�ـــس قد ي�سل اإلى مرحلـــة اأن يتعلق بق�سة -كما 
يقال-؛ فتجده يلجـــاأ اإلى اأي اأمر يعتقد اأنه قد ي�ساعده 
على ال�سفـــاء. ومما يزيد الأمر �سوءًا اأن هنالك الكثر 
من اأفـــراد املجتمع ممن يتفانى يف الثنـــاء على الكثر 
مـــن املمار�سني ال�سعبيـــني اأو الثناء علـــى بع�س املواقع 
التـــي تـــروج لأدويـــة اأو خلطـــات معينة؛ فيكـــون بذلك 
�ساهم يف خلق هذه الفو�سى. وهنا يجب على املنظمات 

ال�سحية التدخل للتثقيف ال�سحي ،
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حوار   

الرئيس التنفيذي
لالتصاالت السعودية :

 خير مكة تتويج للعالقة بين STC وعمالئها
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• يف البداي��ة ماذا ي�ش��كل تك��رمي مقام خادم 	
ل�ش��ركة  لك��م ممث��ًا  ال�ش��ريفني  احلرم��ني 
االت�ش��االت ال�ش��عودية مبنا�ش��بة تد�ش��ني 

م�شروعات خري مكة اخلريية؟
• ت�سرفـــت )االت�ســـاالت ال�سعوديـــة( بتكـــرمي مقام 	

خـــادم احلرمـــن ال�سريفـــن –حفظـــه اهلل- وهو 
الـــذي يويل العمل اخلـــري جل اهتمامـــه، كما اأن 
م�ساهمـــة ال�سركة بدعم م�سروع )خر مكة( نابعة 
مـــن دورها يف خدمـــة املجتمـــع وم�سوؤوليتهـــا فيه، 
وهذا التكرمي يوؤكد االهتمام والعناية الكبرة التي 
توليها قيادتنا الر�سيدة للعمل اخلري واالإن�ساين. 

• تتمثل مبادرة �شركة االت�شاالت ال�شعودية 	
يف ه��ذا امل�ش��روع الوقف��ي الرائ��د باإن�ش��اء 
مبنى عم��اء STC فهل ميكن اإطاعنا على 
بداية فكرة هذا امل�شروع والربنامج اخلا�ص به؟
نعتـــز بالعالقة الفاعلـــة بـــن STC واجلمعية خلدمة 
امل�سوؤوليـــة  بجانـــب  واالهتمـــام  املعوقـــن  االأطفـــال 
االجتماعيـــة. وقد جاءت هذه املبـــادرة تتويجًا للعالقة 
بـــن الطرفن ليكون هنـــاك عائد ا�ستثمـــاري م�ستدام 
ل�سالـــح اجلمعية يف مكة املكرمة اأطهـــر بقاع االأر�ض. 
ومتـــت ت�سمية املبنـــى »برج عمـــالء STC« تقديرًا من 
ال�سركـــة لعمالئها الكـــرام. وامل�سروع عبـــارة عن برج 
�سكني جتاري بارتفاع 12 طابقـــا �سي�سيد على م�ساحة 
2500 مرت مربع، ويتم متويله من عوائد ر�سائل التربع 
للرقم 5050. وياأتـــي املبنى �سمن م�سروع )خر مكة( 
الـــذي يحتوي على عدد مـــن امل�سروعـــات اال�ستثمارية 

اخلرية والوقفية التي اأطلقتها اجلمعية موؤخرًا.
• 	 STC ه��ل ت��رى اأن م�ش��روع مبن��ى عم��اء

اال�ش��تثماري اخلريي لي�ص فقط مبادرة من 

�سدد الرئي�س التنفيذي ل�رشكة االت�ساالت ال�سعودية STC الدكتور خالد بن ح�سني 
اأهمية الدور الذي يقوم به القطاع اخلا�س لدعم امل�رشوعات اخلريية  البياري على 
التي تعود بالنفع على املجتمع، مبيناً يف حواره مع جملة )اخلطوة( اأن �رشكة االت�ساالت 
امل�سوؤولية  حجم  تدرك  كونها  مكة(؛  )خري  م�رشوع  يف  بامل�ساهمة  قامت  ال�سعودية 
امللقاة على عاتقها كاإحدى كربى �رشكات االت�ساالت يف اململكة، وبنينّ اأن STC تويل 
عمالءها جل اهتماماتها، وت�سخر خدماتها واإمكاناتها اإمياناً منها باأهمية عالقاتها مع 

عمالئها.
ن احلوار مع الدكتور البياري الكثري من املحاور املهمة حول العالقة الوطيدة  وت�سمَّ
بني �رشكة االت�ساالت وجمعية االأطفال املعوقني وكيفية اإبراز هذه ال�رشاكة من اأجل 

العمل على تفعيل بع�س اجلوانب االإن�سانية خلدمة فئة غالية على اأبناء الوطن.

حوار: بندر العتيبي

في  نوعي  تطور  مكة(  )خير  مشروع 
منهجية العمل الخيري المؤسسي

واالجتماعي  الخيري  الجانب  تولي  الدولة 
أهمية وعناية خاصة

ال�ش��ركة للجمعي��ة ولكن��ه توثي��ق لعاقة 
ال�شركة بعمائها يف �شرح اإن�شاين خريي؟

تـــويل ال�سركـــة عمالءهـــا جـــل اهتماماتهـــا وت�سخـــر 
مـــن  الكثـــر  بابتـــكار  وتقـــوم  واإمكاناتهـــا  خدماتهـــا 
اخلدمات التي تلبي احتياجاتهم ورغباتهم اإميانًا منها 
باأهميـــة عالقاتها مـــع عمالئها. وعليـــه؛ ميثل م�سروع 
)خر مكـــة( اال�ستثماري اخلري تتويجًا لهذه العالقة 
االإيجابيـــة ونقلـــة نوعيـــة يف م�سرة العمـــل اخلري يف 
اململكة وخطوة متميـــزة يف م�سرة العالقة مع املجتمع 
بـــكل فئاتـــه؛ ليكـــون مثـــااًل وقـــدوًة للعمـــل االجتماعي 
واخلـــري يف وطننا احلبيـــب وي�ّســـرف كل َمن ي�ساهم 
فيـــه، وندعـــو اهلل اأن يكتـــب لهـــم بهـــذا العمـــل االأجر 

والثواب.
• ه��ل ميك��ن اعتب��ار مب��ادرة ال�ش��ركة به��ذا 	

امل�ش��روع اخل��ريي �ش��يغة جدي��دة للتع��اون 
اال�ش��تثماري بني القط��اع اخلا�ص واخلريي 
تلق��ي  يف  التقلي��دي  ال�ش��كل  ع��ن  بعي��دًا 

التربعات املبا�شرة؟
مكـــة(  )خـــر  م�ســـروع  اعتبـــار  فيمكننـــا  بالطبـــع؛ 
اال�ستثمـــاري اخلري تطـــورًا نوعيـــًا يف منهجية العمل 

اخلري املوؤ�س�سي يف اململكة، ويج�سد روؤية ا�سرتاتيجية 
ت�ستهـــدف توفر �سمانات التمويـــل امل�ستدام ملا تقدمه 
اجلمعيـــة من خدمـــات جمانيـــة لالآالف مـــن االأطفال 
املعوقـــن يف خمتلـــف مناطق اململكة؛ اإذ يتـــم ا�ستقبال 
امل�ساهمـــات اخلرية ل�سالح امل�ســـروع عرب رقم خدمة 
التـــربع اخلا�ـــض باجلمعيـــة 5050 ليكون هـــو الو�سيلة 

التقنية االأف�سل للتربع.
وتهـــدف هـــذه اخلدمة اإلـــى ت�سخر التقنيـــة يف خدمة 
اجلهات القائمة على منا�سط واأعمال اخلر يف اململكة 
عرب تي�سر التربع باإر�سال ر�سائل ن�سية تذهب قيمتها 
حل�ساب اجلمعية اخلرية التي يتم التربع لها، وت�سهم 
يف توفر م�سادر دخل جديدة للجمعيات؛ مما ي�ساهم 
يف احل�ســـول على عوائـــد مالية جيـــدة تدعمها للقيام 
بواجباتها واأداء ر�سالتها وتقدمي خدماتها للم�ستحقن 
مـــن االأيتـــام والفقـــراء وذوي االحتياجـــات اخلا�ســـة 
واملر�سى وغرهم، كما ت�سمن اخلدمة للعمالء و�سول 
تربعاتهـــم اإلى م�ستحقيها عرب قنـــوات ر�سمية معتمدة 
وجلهـــات م�ســـرح لها بطـــرق �سهلة ومي�ســـرة وموثوقة 
و�ســـل عددها اإلى 121 جمعية خريـــة ور�سمية موزعة 

على خمتلف مناطق اململكة.
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العمل الخيري التُطوعي رافد أساسي 
للتنمية الشاملة 

المملكة  في  االجتماعية  المسؤولية 
يشوبها بعض الغموض

• مناط��ق 	 كل  يف   STC لعم��اء  تق��ول  م��اذا 
اململكة الذين �شاهموا يف اإن�شاء هذا امل�شروع 
اخلريي ل�ش��الح االأطفال املعوقني من خال 

م�شاهمتهم يف برنامج 5050؟
نقـــدر ونثمن لعمالئنا الكرام هـــذا التربع الذي يتجلى 
فيـــه بكل و�سوح احل�ض االإن�ســـاين النبيل الذي يتمتع به 
مـــن يعي�ض فوق اأر�ض وطننـــا املعطاء، ولي�ض مب�ستغرب 
منـــه الدعـــم الدائم ملثـــل هـــذه امل�ساهمـــات االإن�سانية 
واخلريـــة التي �سي�ســـل نفعها اإلى املجتمـــع ككل. كما 
اأنـــه يو�سح ب�سكل بارز الوجه االإن�ساين امل�سرق لوطننا؛ 
اإذ اإن اجلميـــع يوؤمـــن باأهميـــة امل�سوؤوليـــة االجتماعية، 
�سواء على م�ستوى الفرد اأو اجلماعة اأو الوطن باأكمله. 
وندعـــو اهلل العلي القدير اأن يـــدمي نعمة االأمن واالأمان 
واالزدهـــار علـــى وطننا احلبيـــب، واأن يحفـــظ قيادته 
ومواطنيـــه، واأن يتقبل من عمالئنا الكرام ما جادت به 

اأنف�سهم للم�ساهمة يف دعم هذا امل�سروع اخلري.
• 	 STC انطاق��ًا م��ن م�ش��روع مبن��ى عم��اء

اخلريي، ما ر�ش��التكم للقط��اع اخلا�ص حول 
م��ع اجلمعي��ات وحتم��ل  التوا�ش��ل  اأهمي��ة 
م�ش��وؤوليته االجتماعية ب�ش��ورة م�شتدامة 

ولي�ص فقط يف موا�شم التربعات؟
اأود اأن اأ�ســـر هنا اإلى اأن الدولـــة -رعاها اهلل- بقيادة 
خـــادم احلرمن ال�سريفن اأولـــت – وما زالت تويل – 
القطاع اخلا�ض اأهمية كبرة يف دعمه وتطويره؛ ليكون 
رافـــدًا مهمًا واأ�سا�سيـــًا يف دفع عمليـــة التنمية باململكة 
ليحقق االأهداف ال�سامية خلدمة الوطن واملواطن عرب 
توفـــر فر�ض عمـــل منا�سبة وابتـــكار و�سناعة منتجات 
ذات قيمة م�سافة ومميـــزة وتطوير املجتمع من جميع 
النواحـــي. وكان لزامـــًا علـــى القطاع اخلا�ـــض اأن يرد 

اجلميل لهذا الوطن العزيز ومواطنيه.
واأرى اأن القطـــاع اخلا�ـــض ال�سعودي يقـــدم الكثر من 
النمـــاذج امل�سرقـــة يف كل جمـــاالت العمـــل االإن�ســـاين 
واخلـــري؛ اإذ مل تعـــد �ســـركات وموؤ�س�ســـات القطـــاع 
اخلا�ـــض اليوم جمرد اأداة لتحقيـــق الربح بل اأ�سبحت 
تعنى ب�ســـكل مبا�ســـر بحاجات جمتمعها عـــرب تطويره 
واالعتناء برفاهيته. وهنـــاك دور وطني جوهري يجب 
عليهـــا اأن تقوم بـــه يف �سيـــاق م�سوؤوليتهـــا االجتماعية 
مـــن اأجل تعزيـــز القيـــم االجتماعية والب�سريـــة؛ االأمر 
الذي يعزز مـــن قدرتها التناف�سية، ومـــن اأهم مظاهر 
تطـــور ون�ســـج القطاع اخلا�ـــض وموؤ�س�ساتـــه يف اململكة 

برامج اخلدمـــة املجتمعية التي اأ�سبحـــت جزءًا رئي�سًا 
يف منظومـــة العمل بال�ســـركات واملوؤ�س�سات يف خمتلف 

القطاعات التجارية وال�سناعية.
• ي�شرت�ش��د القط��اع اخلا���ص بال��دور القائ��د 	

واأن  اخل��ريي  العم��ل  جم��ال  يف  للدول��ة 
م�ش��اركات ه��ذا القط��اع لي�ش��ت اإال امتدادًا 

لدور الدولة، فماذا تقول؟
كما ذكـــرت اآنفًا، فاإن هـــذه البالد بقيادتهـــا الر�سيدة 
تـــويل اجلانـــب اخلـــري واالجتماعـــي اأهميـــة وعناية 
خا�ســـة، وقامت بتنظيـــم العمل اخلـــري واالجتماعي 
عرب �ســـن االأنظمة والقوانن كمظلـــة �سرعية ور�سمية، 
وقامـــت بدعم تلـــك املوؤ�س�سات واجلمعيـــات لكي تقوم 
بـــاأداء واجبهـــا جتـــاه جمتمعها، ومـــا يقوم بـــه القطاع 

اخلا�ض ما هو اإال حماولة لالقتداء بجهود الدولة املباركة.
ويف �ســـوء ذلـــك االهتمام فـــاإن على القطـــاع اخلا�ض 
حتمـــل م�سوؤوليته جتـــاه املجتمع عرب تنويـــع م�ساهماته 
وابتـــكار الكثر مـــن الربامج واملبـــادرات الهادفة التي 
ت�ســـب يف م�سلحـــة الوطـــن واأبنائـــه لتحقيـــق مفهوم 
التنمية امل�ستدامة؛ فربامـــج امل�سوؤولية االجتماعية هي 
اإ�سهـــام يف م�ســـرة التنمية التي حتر�ـــض عليها الدولة 
وتلقى كل الدعم من لدن احلكومة الر�سيدة التي اأولت 
هـــذا املفهوم جل عنايتها وحتر�ض علـــى ت�سجيعه. كما 
اأن هنـــاك دورًا كبـــرًا وحيويًا للم�سوؤوليـــة االجتماعية 
للقطـــاع اخلا�ض لتحقيـــق املفهوم ال�سامـــل للم�سوؤولية 
االجتماعيـــة الـــذي ينطلق من داخـــل ال�سركة مبراعاة 
احتياجـــات العاملـــن فيهـــا واحلفـــاظ علـــى حقوقهم 
باعتبارهم جـــزءًا من املجتمع ومن ثم املجتمع املحيط 
بهذه ال�سركة بتلم�ض احتياجاته التنموية واال�ستثمار يف 

ا�ستمرارية هذه التنمية على املدى البعيد.
• العاق��ة 	 اأن  والتج��ارب  الدرا�ش��ات  اأك��دت 

بني زيادة معدالت التنمية ورواج الن�ش��اط 
ارتباط��ًا  مرتبط��ة  دول��ة  يف  االقت�ش��ادي 
وثيقًا بالعمل اخلريي.. فاإلى اأي مدى ميكن 

تطبيق ذلك على اململكة؟
ت�سعـــى املجتمعـــات املتقدمة اإلى اإحـــداث تنميٍة �ساملة 
تت�سمن تلبيَة احلاجـــات االأ�سا�سيِة للمواطنن، وتوفر 
فر�ـــض العمـــِل لل�سبـــاب، وخف�ـــض معـــدالت الَبطالـــة، 
وحت�سَن م�ستويات التَّعليـــِم وال�سحِة لكافة املواطنن، 
ون�ســـر ِقَيـــِم املعرفـــة واإتقـــان العمـــل، واإ�ســـراك جميع 
الفئـــات يف حتقيـــق اَلنه�ســـة باملجتمـــع. وميثـــل العمل 
اخلري والتطوعي رافـــدًا اأ�سا�سيًا للتنمية ال�ساملة؛ اإذ 
اقات املهـــدرة، وي�سخرها خلدمة البناء  اإنـــه يجمع الطَّ
والتنمية االقت�سادية مـــن خالل املوؤ�س�سات واملنظمات 

والهيئات اخلرية.
• االأعم��ال 	 لقط��اع  الدول��ة  رعاي��ة  ظ��ل  يف 

اخلا���ص.. ه��ل ت��رى اأن ه��ذا القط��اع يقوم 
بدوره االجتماعي مب�ش��توى عناية الدولة 
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بهذا القطاع كرافد للتنمية؟
يعتـــرب القطـــاع اخلا�ض ال�سريـــك الفاعـــل يف التنمية؛ 
باعتبـــاره ركيـــزة اأ�سا�سيـــة يف االقت�ســـاد الوطني، مع 
التنويـــه بجهـــود حكومتنـــا الر�سيـــدة يف دعـــم ورعاية 
القطاع اخلا�ض وتهيئة كافة ال�سبل له من خالل تذليل 
العقبات وال�سعوبات للرقي به وحت�سن كفاءته وزيادة 
قدراته التناف�سية، وهـــو االآن مطالب اأكرث من اأي وقت 
م�ســـى بتحمـــل امل�سوؤوليـــة واملبـــادرة اإلـــى و�سع خطط 
وبرامـــج فاعلـــة يف جمـــال امل�سوؤوليـــة االجتماعية، وال 
تقت�ســـر ن�ساطاته وم�ساهماته على جمرد تقدمي بع�ض 
التربعـــات ورعاية وتنظيم املوؤمتـــرات، بل اإلى حماذاة 
وم�سايرة العملية التنموية يف الوطن لتحقيق االأهداف املر�سومة.

• ثقاف��ة 	 �ش��عف  اأو  غي��اب  البع���ص  ينتق��د 
امل�شوؤولية االجتماعية لدى القطاع اخلا�ص 
ورج��ال االأعم��ال. كيف ميكن تر�ش��يخ تلك 

الثقافة وتنميتها؟
ي�سوب مفهـــوم امل�سوؤولية االجتماعيـــة يف اململكة بع�ض 
الغمو�ض وعدم الدراية الكافية واخللط بينه وبن العمل 
اخلـــري التقليدي، ويجب على اجلهات واملوؤ�س�سات يف 
املجتمع، وباالأخ�ض و�سائل االإعالم، االهتمام بالتوعية 
عـــرب ن�ســـر ثقافـــة امل�سوؤوليـــة االجتماعيـــة ومبادئهـــا 

ال�سحيحة واملجاالت املرتبطة بها.
• ه��ل ت��رى اأهمي��ة الأن يك��ون هن��اك مردود 	

اأو حتفي��ز اأكرب للقطاع اخلا���ص من الدولة 
عن��د ارتف��اع م�ش��توى م�ش��اهماته اخلريية 

واالجتماعية؟
ال �ســـك اأن املبـــادرة يف العمـــل اخلري �ســـيء مطلوب 
مـــن اجلميـــع؛ لذلك تعمـــل STC علـــى ال�ســـر قدمًا 
امل�سوؤوليـــة  مفهـــوم  لتحقيـــق  االإيجابـــي  التناف�ـــض  يف 
االجتماعيـــة يف بالدنـــا، مـــع االإ�ســـارة اإلـــى اأن القطاع 
اخلا�ـــض باململكـــة اأكـــد على مـــدى ال�سنـــوات املا�سية 
ن�سجه وقدرته على اأداء دوره االقت�سادي واالجتماعي 
ب�سكل متوازن ومتنام لتتكامل جهوده مع جهود الدولة.
والتحفيز اأم���ر مهم وحيوي لإطالق الن�شاط والقدرات 
الكامنـــة يف جمـــال العمل اخلـــري واالإن�ســـاين ودعم 
روح امل�سوؤولية االجتماعية مـــن خالل االأبحاث وابتكار 
اخلـــري  العمـــل  ثقافـــة  ون�ســـر  املنا�سبـــة،  الربامـــج 

واالإن�ساين يف املجتمع.
• كلمة اأخرية تود اإ�شافتها؟	

اأود اأن اأ�سكر اجلمعية على ما تقدمه من اأعمال وبرامج 
ومبادرات متميزة تهـــدف الى خدمة االأطفال املعوقن 
باململكـــة؛ حتـــى تبواأت اجلمعيـــة مكانة بـــارزة ومثالية 
يف م�ســـرة العمـــل اخلـــري واالإن�ســـاين يف املجتمـــع، 
واأ�سبحـــت قدوة لغرها يف هذا املجـــال، بقيادة رئي�ض 
جمل�ـــض اإدارتها �ساحـــب ال�سمو امللكـــي االأمر �سلطان 
بـــن �سلمان، مع التاأكيـــد على اأن ال�سركـــة تفخر وتعتز 

بال�سراكة الفاعلة بينها وبن اجلمعية.

88
حمرم 1437 هـ ـ اكتوبر 2015م

   

مقال   

حينمـــا تتحدث عن رجل جعل مـــن �ساأن املعوق ق�سيته االأولى! واتخذ من اخلدمـــات املقدمة للمعوق حمورًا 

رئي�سًا الهتماماته؛ فاأنت تتحدث عن �ساحب ال�سمو امللكي االأمر �سلطان بن �سلمان...

حدثنـــي اأحدهم عن خدمـــة يتمنى توفرها للمعوقن، ولديه كافة التفا�سيل عن طريقة تقدميها؛ فن�سحته 

بالكتابـــة ل�سمـــوه؛ فما مرت فرتة لي�ســـت بالطويلة اإال ويحظـــى بات�سال من اأحد امل�سوؤولـــن يب�سره مبوافقة 

�ساحـــب ال�سمـــو امللكي االأمر �سلطان بن �سلمان على فكرته، ويطلب منه عنوانه ال�سخ�سي لت�سليمه خطاب 

�سكر من �سموه على هذه الفكرة.

ويف اإحـــدى املـــرات ح�سرت اأحد االحتفاالت التـــي كان ل�سموه كلمة فيها عن �ساأن مـــن �سوؤون ذوي االإعاقة؛ 

فعجبـــت مـــن اإملام �سموه بـــاأدق تفا�سيل الق�سيـــة؛ الأن من العـــادة اأن القائد اأو امل�ســـوؤول ين�سب حديثه عن 

العموميات، وقد ال يكون ملمًا بكل التفا�سيل؛ ف�ساألت �سعادة الدكتور نا�سر املو�سى عن ذلك، فقال يل: »هو 

كما الحظت.. يت�سبع باملو�سوع، ويحيط به من كافة نواحيه، ويغو�ض يف تفا�سيله«. وتابع املو�سى قائاًل: »اإن 

�سموه يعطي ق�سايا ذوي االإعاقة الكثر الكثر من وقته...«.

كثـــرًا مـــا نتحدث عن نق�ـــض االأرقام االإح�سائيـــة لالإعاقة بكافة فئاتهـــا؛ اإذ اإن هذا االأمـــر يقلل من قيمة 

الربامـــج املقدمـــة لهم، لكن �سمـــوه مل يغفل عن ذلك؛ فقد خاطب م�سلحة االإح�ســـاءات العامة بخ�سو�ض 

ذلك، وتاأتي اإ�سافة فقرة تخ�ض ذوي االإعاقة يف �سجالت االإح�ساء كنتيجة لتلك املخاطبة.

وكـــم وكم طالبنا االأمانات والبلديات باالهتمام بتوفر اأنظمة الو�ســـول ال�سامل جلميع فئات ذوي االإعاقة، 

ومنهم املكفوفون، وتاأتي املبادرة من الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني؛ اإذ طالب �سموه كافة املن�ساآت 

ال�سياحيـــة مثـــل الفنـــادق وغرها بتطبيـــق اأنظمة الو�ســـول ال�سامل وتخ�سي�ـــض ن�سبة مـــن االأماكن لذوي 

االإعاقة، وهو ما فرحنا به جميعًا.

�سكرًا �ساحب ال�سمو امللكي االأمر �سلطان بن �سلمان.. ويا ليت الكثرين يحذون حذوك.. 

بقلم:

حممد بن �شليمان ال�شوميان
مديـــر عـــام اجلمعيـــة اخلريـــة 

للمكفوفن بالريا�ض 
@ M_s_alshowaiman

الرجل الرائد

طالبنا األمانات والبلديات 
باالهتمام بتوفير أنظمة 

الوصول الشامل
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اأجم��ع امل�س��ارك�ن يف ملتق��ى )اأثر الأوقاف يف دعم و ا�س��تمرار اجلمعي��ات اخلريية( على اأن م�ؤ�س�س��ات العمل اخلريي 
ت�اجه حتديًا �سعبًا يهدد ا�ستمرارية خدماتها املجانية نتيجة عدم ت�فر مت�يل دائم ت�سهم يف دعم تلك اخلدمات.. 
.. هذا و كان نادي امل�س�ؤولية الجتماعية بجامعة امللك �سع�د بالتعاون مع اجلمعية قد نظم امللتقى، مبقر اجلمعية 
بالريا�ض، و يف كلمته الفتتاحية قال الأمني العام للجمعية الأ�ستاذ ع��ض الغامدي : »اجلمعية عملت على م�اجهة 
ج ذلك بتف�سل �سيدي خادم احلرمني  ذلك التحدي من خالل تبني ا�سرتاتيجية مل�سروعات ال�ستثمار اخلريي، وقد ُت�ِّ
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز –حفظه اهلل- بتد�سني م�سروعها اخلريي ال�ستثماري )خري مكة( يف العا�سمة 

املقد�سة«.

األوقاف ..
ضمان استمرار خدمات الجمعيات الخيرية

األوقاف   

واأو�ضـــح الغامـــدي: »انطلقـــت اجلمعيـــة يف خطة 
متكاملـــة لتنميـــة مواردهـــا باإن�ضـــاء م�ضروعـــات 
ا�ضتثماريـــة خرييـــة ي�ضهـــم ريعهـــا يف ن�ضبـــة مـــن 
امليزانيـــات الت�ضغيليـــة ملراكزها؛ وذلـــك ل�ضمان 
تاأمـــن مـــوارد ثابتـــة لتمويـــل خدماتهـــا املجانية 
املتخ�ض�ضـــة ملن�ضوبيهـــا مـــن الأطفـــال املعوقن، 
ومواكبـــة امتـــداد مظلـــة خدمـــات اجلمعيـــة اإلى 
خمتلـــف مناطق اململكـــة باإن�ضاء مراكـــز جديدة، 

التو�ضـــع يف خدماتهـــا  اإلـــى م�ضروعـــات  اإ�ضافـــة 
ل�ضتيعـــاب قوائم انتظار الأطفـــال لال�ضتفادة من 
هذه اخلدمـــات. وا�ضتمرت اجلمعية يف التو�ضع يف 
م�ضروعاتهـــا ال�ضتثمارية اخلريية، خ�ضو�ضًا بعد 
ت�ضاعـــف ميزانيتهـــا الت�ضغيليـــة لت�ضـــل اإلى 120 

مليون ريال«.
يحقق الأهداف املرج�ة

يف بداية كلمته قال ال�ضيخ �ضعد بن �ضالح اليحيى 

وكيـــل وزارة ال�ضـــوؤون الإ�ضالميـــة امل�ضاعد ل�ضوؤون 
الأوقـــاف اإنـــه يـــود اأن ينقل لكم حتيـــات ومتنيات 
معالـــى وزيـــر ال�ضـــوؤون الإ�ضالميـــة لهـــذا امللتقى 
بالتوفيق، واأن يحقـــق التوفيق، واأن يحقق اأهدافه 

املرجوة.
واأعـــرب عـــن �ضكـــره وتقديـــره جلمعيـــة الأطفال 
املعوقـــن وجلامعـــة امللك �ضعـــود ممثلـــة يف نادى 
امل�ضوؤوليـــة الجتماعية، كمـــا اأ�ضاد بـــدور الوزارة 
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الملتقى يؤكد أهمية انتشار ثقافة 
األوقاف الخيرية 

أهمية تهيئة البيئة المناسبة لزيادة 
وعي المجتمع باألوقاف

يف تنظيـــم الوقـــف والت�ضهيـــالت التـــي متنحهـــا 
للجمعيات ال�ضاعية يف هذا اجلانب. 

واأو�ضـــح اأنه يتفرع من هذا املحـــور اأربعة حماور: 
اأهميـــة الأوقاف يف حياة امل�ضلـــم، واهتمام الدولة 
لدعـــم الأوقاف، ودور الوزارة يف تنظيم الأوقاف، 

والت�ضهيالت التي متنح للجمعيات«. 
واأكـــد ال�ضيخ �ضعـــد اليحيـــى اأن دور وزارة ال�ضوؤون 
الإ�ضالمية يف تنظيم الأوقاف دور رئي�س وجوهري 
باعتبـــار اأن الـــوزارة ممثلـــة يف وكالتهـــا ل�ضـــوؤون 
الأوق���اف هي اجلهة املنوط به���ا كل اأمور الأوقاف 
اخلرييـــة يف اململكـــة، م�ضـــريًا اإلـــى اأن مـــا تقدمه 
الـــوزارة مـــن ت�ضهيـــالت للجمعيـــات يتوقـــف على 
م���ا هو منوط بها م���ن اخت�صا�ص���ات و�صالحيات 
تتعلق بهذا ال�ضـــاأن دون تدخل منها يف �ضوؤون تلك 
اجلمعيـــات اإل يف حدود ما تطلبـــه اجلمعيات من 

الوزارة من ا�ضت�ضارات وغريها.
حيـــاة  يف  و�ضرورتهـــا  الأوقـــاف  اأهميـــة  وحـــول 
امل�ضلـــم، قال ال�ضيخ �ضالح اليحيى: »من امل�ضلمات 
ال�ضرعية اأن نعم اهلل على عباده ج�ضيمة واأف�ضاله 
ل حت�ضـــى ول تعد، واأن مـــن اأجّل واأعظم نعم اهلل 
على عبـــاده -بعد نعمة الإ�ضـــالم- اأن جعلهم من 
خري اأمة اأخرجت للنا�ـــس، واأن اأر�ضل اإليهم ر�ضاًل 
من اأنف�ضهم يتلون عليهم اآياته -�ضبحانه وتعالى- 
ويزكونهم ويعلمونهم الكتـــاب واحلكمة واإن كانوا 

من قبل لفي �ضالل مبن«.
واأ�ضـــاف: »�ضـــرع اهلل لعبـــاده يف دينهـــم ما يكفل 

تاآزرهـــم وتعاونهـــم على الـــر والتقـــوى ويقربهم 
اإلـــى اهلل ذلفى حتى ينالوا �ضعادة الدنيا والآخرة. 
ومن اأجل تلـــك الت�ضريعات الإ�ضالمية ال�ضامية يف 
الإنفـــاق يف �ضبيـــل اهلل ت�ضريع الوقـــف الإ�ضالمي 
الذي هو من اأف�ضل وجوه الر والإح�ضان والإنفاق 
يف �ضبيـــل اهلل؛ قـــال تعالـــى: »وتعاونـــوا على الر 
والتقـــوى ول تعاونـــوا على الإثم والعـــدوان«، وقال 
�ضلـــى اهلل عليه و�ضلم: »اإذا مـــات ابن اآدم انقطع 
عمله اإل من ثالث«، وذكر منها ال�ضدقة اجلارية.

الرافد الرئي�ض
مـــن اأجل ذلـــك كان الوقف من اأف�ضـــل وجوه الر 
واأكرثهـــا نفعـــًا واأجـــرًا، واأهمهـــا فائـــدًة للفـــرد 
واملجتمع؛ ملكانته العظيمـــة واجلليلة يف دين اهلل. 
وقـــد كان للوقـــف اأهمية كبرية وعظيمـــة يف حياة 
امل�ضلمن على مـــر الع�ضـــور؛ اإذ كان ميثل الرافد 
الإن�ضانيـــة  املجـــالت  ميـــد  كان  الـــذي  الرئي�ـــس 
بالدعـــم  املجتمـــع  يف  الجتماعيـــة  واخلدمـــات 
املادي الكبري الـــذي كان ميكنهم من اأداء دورهم 
الجتماعـــي والإن�ضـــاين علـــى خري وجـــه وحتقيق 
التكافـــل والتما�ضك والرتابط بـــن اأفراد املجتمع 
و�ضـــد حاجاتهـــم الإن�ضانيـــة يف جمـــالت الإنفاق 
على الفقراء وامل�ضاكـــن ورعاية اليتامى والأرامل 
وذوي الحتياجات اخلا�ضة من املعوقن وغريهم، 
وميدهم مبـــا يحتاجون اإليه مـــن خدمات، ف�ضاًل 
عن اخلدمـــات التي يقدمها الوقـــف للم�ضلمن يف 
جمال املرافق العامة امل�ضاجد واملالجئ وخدمات 

امليـــاه والطرق والكبـــارى وغريها مـــن اخلدمات 
العامة التي يحتاج اإليها امل�ضلم يف حياته اليومية؛ 
حيـــث كانت الأوقـــاف اآنذاك تـــوؤاذر جهود الدولة 
يف تقـــدمي تلـــك اخلدمات؛ لذا فال غـــرو اأن يكون 
للوقف اأهميته الكبرية يف حياة امل�ضلمن باعتباره 
ال�ضريان الرئي�س الذي ميد املجتمعات الإ�ضالمية 
مبـــا حتتاج اإليه من خدمـــات اإن�ضانية واجتماعية، 
ف�ضـــال عمـــا يقدمـــه من خدمـــات عامـــة على مر 

الع�ضور«.
وعن املحور الثاين قال ال�ضيخ �ضالح اليحيى: »اإن 
الدولة حر�ضت ممثلة يف وزارة ال�ضوؤون الإ�ضالمية 
والأوقـــاف والدعوة والإر�ضاد منذ ن�ضاأتها، على اأن 
تـــويل تنظيـــم الأوقاف جـــل اهتمامهـــا وعنايتها؛ 
انطالقا من واجبها يف ذلـــك، والر�ضالة ال�ضامية 
املنوطـــة بها يف جمال اأعمـــال الأوقاف، وانطالقًا 
كذلك من املكانة الكبرية التي حتظى بها الأوقاف 

يف �ضرع اهلل تعالى. 
واأو�ضـــح اأن الـــوزارة لذلـــك اهتمـــت بالأوقـــاف، 
خ�ضو�ضـــًا مـــن النواحـــي التنظيميـــة والإداريـــة؛ 
ا�ضتكمال لالأ�ض�س العظيمة التـــي و�ضعها املوؤ�ض�س 
–يرحمـــه اهلل– لالأوقـــاف؛  امللـــك عبدالعزيـــز 
حيـــث حر�ـــس -رحمـــه اهلل- علـــى و�ضـــع نظـــام 
دقيق و�ضامل لتوزيع ال�ضدقـــات على م�ضتحقيها؛ 
لتحقيـــق الغايات ال�ضرعية مـــن الوقف، والو�ضول 

اإلى امل�ضلحة العليا للدولة.
وبالرجـــوع يف ملحة موجزة اإلى بع�س تلك الأنظمة 
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الغامدي: الجمعية واجهت تحدياتها بتبني 
استراتيجية لمشروعات االستثمار الخيري

اليحيى : تشريع الوقف اإلسالمي هو من 
أفضل وجوه البر واإلحسان واإلنفاق في 

سبيل الله

والأوامر امللكيـــة واملوافقات ال�ضامية التي �ضدرت 
عـــن امللك عبدالعزيـــز يتبن مـــدى احلر�س على 
الدرا�ضـــة والدقة والتمحي�س قبل اإ�ضدار الأمر اأو 
املوافقة علـــى الو�ضول اإلى اأكرث مـــن نظام يحقق 
الن�صب���اط، متوخي���ًا يف ذل���ك حتقي���ق م�صال���ح 
النا�ـــس؛ ولذلـــك كان الرجـــوع اإلـــى اأهـــل الفتوى 
وامل�ضورة مبداأ اأ�ضيـــاًل يف هذا املجال مع اللتزام 
مبـــا ي�ضدر عـــن املحاكـــم ال�ضرعية مـــن تعليمات 
الفقهيـــة حـــن  وتوجيهـــات ومراجعـــة امل�ضـــادر 

اللتبا�س اأو اخلالف. 
وكل ذلـــك يبـــن مـــدى احلر�س ال�ضديـــد من ولة 
الأمر على تنظيـــم الأوقاف ومتابعـــة اأمورها بكل 
دقـــة. وحلفظها مـــن التعدى عليهـــا والتحقق من 
اإثبات عوائدها بالطرق ال�ضرعية و�ضبط الأوقاف 
وحمايتها من الإهمال والتالعب؛ حر�ضت الدولة 
على اإثبات الأوقاف وتدوينها يف �ضجالت خا�ضة، 
واأي�ضًا يف �ضجـــالت املحاكـــم ال�ضرعية املحفوظة 
لديها، والت�ضديق عليها من قبل املحكمة، ومديرية 

الأوقاف، وت�ضهيل مهمات القائمن عليها. 
وكل ذلـــك يوؤكـــد مـــدى اهتمـــام الدولـــة يف هـــذا 
اجلانب مـــن اأمـــور الأوقـــاف والعنايـــة ب�ضوؤونها؛ 
اإذ كانـــت �ضـــوؤون الأوقاف ملحقـــة يف بداية الأمر 
اإدارة  لهـــا  اأن�ضـــاأت  حـــن  ال�ضرعيـــة  باملحاكـــم 
خا�ضـــة، وا�ضتمرت هـــذه العنايـــة بالأوقاف حتى 
اأن�ضئـــت وزارة احلج والأوقـــاف عام 1381هـ حن 
خ�ض�ضت للحج وزارة م�ضتقلـــة ثم وزارة ال�ضوؤون 

الإ�ضالمية والأوقاف والدعوة والإر�ضاد.
القلعة املباركة

ومـــن جانبه قال ال�ضيـــخ عبدالرحمن بن عبداهلل 
الهذلـــول نائب رئي�س اجلمعيـــة اخلريية لتحفيظ 
القـــراآن الكرمي بالريا�س: »جنتمـــع اليوم يف هذه 
القلعة املباركة من قالع العلم ومن قالع الرتاحم، 
وهي جمعية الأطفـــال املعوقن لنتدار�س مو�ضوعًا 
مهمًا جدًا، وهو مـــا ي�ضمى يف علم الإدارة القطاع 
الثالـــث، وهـــو اجلمعيـــات اخلرييـــة اأو اجلمعيات 
ذات النفـــع غـــري الربحية. وبهـــذه املنا�ضبـــة اأوًل 
ن�ضكر اإدارة جمعية الأطفال املعوقن، وعلى راأ�ضها 
�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلطان بن �ضلمان بن 

عبدالعزيـــز الـــذى يبذل جهدًا عظيمـــًا مباركًا يف 
هذا املجال. واحلقيقـــة اأن هذه اجلمعية انت�ضرت 
انت�ضـــارًا كبريًا مباركًا يف هـــذه البالد، ولي�س هذا 
مب�ضتغرب على بـــالد احلرمن، واأن تتولى وترعى 
هـــذه الفئة الغالية من الأطفـــال، والتي ن�ضاأل اهلل 
-�ضبحانه وتعالى- اأن ينطبق علينا قول امل�ضطفى 
-�ضلى اهلل عليه و�ضلم-: »اإمنا تن�ضرون وترزقون 
ب�ضعفائكـــم«، وكذلـــك ن�ضكر جامعـــة امللك �ضعود 

ممثلة يف نادى امل�ضوؤولية الجتماعية«. 
واأ�ضـــاف ال�ضيخ الهذلـــول اأن »هـــذا الجتماع نوع 
مـــن اأنـــواع بـــث روح الأمل يف هـــوؤلء الأطفـــال اأو 
من�ضوبـــي هذه اجلمعية وغريهـــا من اجلمعيات.. 
وهـــذا العنوان وهو )اأثر الوقف يف دعم وا�ضتمرار 
اجلمعيـــات اخلرييـــة( فاإنه -علـــى ح�ضب علمي- 
منـــذ اأن اأن�ضئـــت اأي جمعيـــة مـــن جمعيـــات النفع 
العام، �ضواء كانت جمعية لتحفيظ القراآن الكرمي 
اأو جمعيـــة لذوى الحتياجـــات اخلا�ضة، فاإنني مل 
اأ�ضمـــع اأن جمعية خريية يف اململكة اأقفلت من اأجل 
املـــال يف هذه البـــالد املباركـــة. والدولـــة -وفقها 
اهلل- و�ضعت اأنظمة وقوانن واأطلقت اأيدي النا�س 
يف العمـــل ب�ضوابـــط حمـــددة ومعينة، موؤكـــدًا اأن 
احلاجـــة اإلى الوقف يف اأيامنـــا هذه ملحة وما�ضة، 
واأكـــرث اإحلاحًا ممـــا م�ضى، ونحـــن يف حاجة اإلى 
ن�ضر ثقافـــة الأوقاف اخلريية بن اأفـــراد املجتمع 

بجميع فئاته فقرائهم واأغنيائهم.
نظام ال�قف

واأو�ضـــح ال�ضيـــخ عبدالرحمن الهذلـــول اأن الوقف 
يف التاريـــخ الإ�ضالمي كان له دور كبري يف النه�ضة 
العلمية والفكرية واخلدمـــات ال�ضحية واملعي�ضية 
يف ع�ضـــور طويلـــة لالأمـــة، واأنـــه اإذا فت�ضنـــا عـــن 
تف�ضـــري فلـــن جنـــد تف�ضـــريًا �ضحيـــًا �ضـــوى نظام 
الوقـــف علـــى كل الن�ضاطـــات العلميـــة والفكريـــة 
والثقافيـــة، وخ�ضو�ضـــًا اأن الدولـــة الإ�ضالمية مل 
يكن لديهـــا يف وقت م�ضـــى وزارات للتعليم، وكان 
التعليـــم مموًل مـــن الأوقاف. وكانـــت الثمار التي 
جنتهـــا الأمة الإ�ضالمية مـــن الأوقاف يف الع�ضور 
املا�ضية كبرية؛ ممـــا يعد من حما�ضن هذه ال�ضنة 
ال�ضريفـــة التي تتوارثهـــا الأجيال، ثـــم و�ضلنا اإلى 
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العهـــد الزاهر عهـــد املوحد امللـــك عبدالعزيز بن 
عبدالرحمـــن -طيـــب اهلل ثـــراه- الـــذي كانت له 
عنايـــة ونظـــرة ثاقبـــة يف مو�ضوع الوقـــف؛ فاهتم 
بـــه، واحلقيقة انت�ضـــر مفهوم وثقافـــة الوقف بن 
امل�ضلمـــن، ثـــم اأن�ضئت الـــوزارات والهيئـــات التي 
تعنـــى بالأوقاف، والكثري مـــن اخلدمات يف الدول 

الإ�ضالمية كانت ممولة من الأوقاف.
ويف ختـــام كالمـــه ت�ضـــاءل ال�ضيـــخ عبدالرحمـــن 
بـــن هذلول: »هـــل جتد الأوقـــاف البيئـــة املنا�ضبة 
لها؟ نحن يف هـــذا البلد املبـــارك البيئة اإ�ضالمية 
جبلـــت على حب اخلري والقيام به. هذا البيئة هي 
التي اأنتجـــت ال�ضحابة والتابعـــن الذين ت�ضابقوا 
يف الوقـــف، وامل�ضلمـــون فيهـــم اخلري ليـــوم الدين 
م�ضداقـــًا لقول امل�ضطفى �ضلـــى اهلل عليه و�ضلم: 
»اخلـــري يّف ويف اأمتـــي اإلى يـــوم الديـــن«، وبالدنا 
-وهلل احلمـــد وال�ضكـــر- تنعـــم باخلـــري والأمـــان 
و�ضعة الرزق وكرثة الأموال.. اأ�ضاأل اهلل -�ضبحانه 

وتعالى- اأن يدميها علينا«.
العمل امل�ؤ�س�سي

واأكـــد رئي�ـــس اللجنـــة الوطنية لالأوقـــاف مبجل�س 
الغـــرف ال�ضعوديـــة بدر بن حممـــد الراجحي، اأنه 
»يف ظـــّل تراجع دعم الأفـــراد للجمعيـــات وتو�ضع 
العمـــل  يف  التطويـــر  اأو  احلجـــم  يف  اجلمعيـــات 
املوؤ�ض�ضي؛ اأ�ضبح لزامًا علـــى كل جمعية اأن ت�ضعى 
اإلى اإيجاد وقـــف ت�ضتند اإليه لتغطي جمال عملها، 
خ�ضو�ضا مع وجود الأفـــراد الداعمن امل�ضتمرين 
يف الدعم منذ فـــرتات طويلة، ولكنهم يتناق�ضون 
بوفاتهـــم؛ وبالتايل ي�ضـــكل هذا الرتاجـــع تهديدًا 

للجمعيات«.
واأ�ضـــار يف ورقتـــه التي قّدمهـــا يف امللتقـــى اإلى اأن 
بع�ـــس اجلمعيـــات بال�ضعوديـــة �ضطـــرت ق�ض�س 
جناح ت�ضتحـــق اأن تدّر�س يف اجلامعات، واأن تكون 

قدوة لغريها ممن ل تزال يف بداية الطريق.
وقال الراجحي: »اإن انت�ضار ثقافة الأوقاف -بحمد 
اهلل- بداأت تنمو خالل ال�ضنوات الأخرية، والتميز 
هو ظهور اأوقاف قّدمـــت اجلانب امل�ضرق واملتميز 
يف ال�ضتثمـــار والتنميـــة ال�ضتثماريـــة، وكذلك يف 

تنـــوع الدعم اخلـــريي الذي ينبني علـــى مالم�ضة 
حاجـــة املجتمـــع، وذلـــك بعدمـــا تفهـــم كثري من 
املُوِقِفـــن �ضرورة عدم حتجيـــم م�ضارف الوقف، 
وكذلك جعـــل النظارة علـــى الوقـــف ل�ضخ�ضيات 
متعددة ومتنوعة وحمرتفة اإداريًا؛ مما خلق فكرًا 
عاليًا يف تلم�س الأكرث تاأثريًا يف املجتمع والعمق يف 

امل�ضارف اخلريية«.
  وحول حجم الأوقاف باجلمعيات ومنوها، اأو�ضح 
الراجحـــي اأن »غالبية القطاعات لدينا تفتقر اإلى 
الإح�ضاء واملعلومات هي التي تخلق الفر�س وتوؤثر 
يف �ضاحـــب القـــرار«، مقدمـــًا »مقرتحـــًا اأن ترفع 
تو�ضيـــة لوزيـــر ال�ضـــوؤون الإ�ضالميـــة وكذلك وزير 
ال�ضـــوؤون الجتماعية؛ حل�ضر الأوقـــاف ونوعيتها 
ومنوهـــا... وغريهـــا مـــن املعلومـــات التي حترك 
الـــكل بناًء على اأرقام وحقائـــق عملية، ومن فوائد 
ذلـــك ت�ضليط ال�ضـــوء والدرا�ضات علـــى التجارب 

الناجحة«.
واختتم: »هناك الكثـــري من ال�ضركات التي تبحث 
عـــن فر�ـــس للم�ضاهمـــة الجتماعية؛ لذلـــك فاإن 
دور اجلمعيـــات هو الو�ضول اإلـــى اأ�ضحاب القرار 
بتلـــك ال�ضـــركات للم�ضاهمـــة �ضمـــن م�ضوؤولياتها 
املجتمعيـــة«، موؤكـــدًا اأهميـــة دور جمال�ـــس الإدارة 
واأثرها؛ مما يحتم �ضرورة اأن تكون تلك املجال�س 

بالقوة الكافية ملجابهة التحديات.
جديـــر بالذكر اأن فعاليات امللتقـــى ت�ضمنت اأي�ضًا 
دورة تدريبيـــة حتمـــل ا�ضـــم )كيف ت�ضـــوق وقفك 
اخلـــريي( قدمهـــا الإعالمـــي واملـــدرب املعتمـــد 
فهـــد الفهيد، وقـــد تطرق اإلى عدد مـــن التجارب 
اأن  يذكـــر  كمـــا  الأوقـــاف.  جمـــال  يف  الناجحـــة 
هـــذا امللتقـــى ياأتي امتـــدادًا لل�ضراكة بـــن النادي 
واجلمعيـــة، والتي اأ�ضفرت عن عـــدد كبري ومميز 
من امللتقيـــات والندوات التي طرحـــت الكثري من 
التجـــارب والروؤى اجلديدة وامل�ضتجدة يف اأ�ضاليب 
وو�ضائـــل العمـــل اخلـــريي، وقـــد �ضاهـــم ذلك يف 
تطويـــر وحتديث الكثري مـــن اجلمعيات من خالل 
مالم�ضـــة احتياجات اجلمعيـــات وم�ضاعدتها على 

تفعيل ر�ضالتها الإن�ضانية.

الهذلول : لم أسمع أن جمعية خيرية 
في المملكة أقفلت من أجل المال 

في هذه البالد المباركة

الراجحي: على الجمعيات البحث عن 
أوقاف.. الداعمون يتناقصون بالوفاة
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جنحت ثالث طالبـــات اإماراتيات، يف ال�سنة الدرا�سية 
الأخرية بق�سم الهند�ســـة الإلكرتونية يف كليات التقنية 
العليـــا - فرع اأبـــو ظبي، يف ابتـــكار ذراع اآلية للمعوقني 
ميكـــن حتريكهـــا من خـــالل الهاتـــف املحمـــول، وجاٍر 
تطويرهـــا حاليـــًا للعمـــل باإ�سارة مـــن العـــني؛ لت�سهيل 
ا�ستخدامهـــا مـــن جانـــب امل�سابـــني بال�سلـــل، وتتميز 
الـــذراع الآليـــة بكلفتهـــا القليلة جـــدًا مقارنـــة باأ�سعار 

الأجهزة البديلة؛ اإذ لن يتعدى �سعرها 700 درهم.
واأو�سحت الطالبـــات ح�سنة ال�ساملـــي، ويا�سمني عمر، 
ومنـــار خليـــل، بح�سب بيـــان �سحايف من كليـــة التقنية 
العليـــا، اأن ابتكارهـــن عبـــارة عن ذراع اآليـــة تعمل من 
خالل الهاتـــف، وتتلقى الأوامر، وميكنها الدوران 180 
درج���ة، وت�شتطي���ع التق���اط الأ�شي���اء، والقي���ام بجميع 
وظائـــف الـــذراع الطبيعيـــة، بالإ�سافـــة اإلـــى اإمكانيـــة 
تكبريهـــا وت�سغريهـــا ل�ستخدامهـــا يف مهـــام جتارية 

واإن�سانية اأخرى.
وقالـــت ال�ساملي: »الذراع مكّونـــة من �سريحة واأ�سالك، 
وثمانيـــة حمـــركات تقـــوم بعمـــل ع�ســـالت الإن�ســـان، 

وميكـــن تركيبهـــا كـــذراع تعوي�سية 
الحتياجـــات  ذوي  لالأ�سخا�ـــص 
اخلا�ســـة، كمـــا ميكـــن ا�ستخدامها 
بعـــد تكبـــري حجمهـــا يف  منف�سلـــة 
كمـــا  والتفريـــغ،  ال�سحـــن  عمليـــات 
ميكن ا�ستخدامها يف عمليات الإنقاذ 
واملهام الإن�سانية، كانت�سال اجلثث يف 

حالة احلوادث«.
واأ�سافـــت ال�ساملـــي: »ميكـــن ت�سغـــري 
ال���ذراع بحي���ث ُت�شتخ���دم يف التق���اط 

الأ�سيـــاء الدقيقـــة، التـــي ل ي�ستطيع الإن�ســـان العادي 
التقاطها، وميكن اأن ُت�شتخدم كاأداة طبية داخل غرف 
العمليات«، م�سرية اإلى اأن »�سهولة حركة اجلهاز ودقته 
جتعـــالن ا�ستخداماته متعددة ويف جمـــالت خمتلفة، 
خ�سو�سًا اأن كل حركة لها كود معني مربمج عليها ملنع 

تداخل الأوامر«.
كما اأكدت ال�ساملي اأن »الهدف الأ�سا�سي من ابتكارهن 
هـــو ا�ستخـــدام الـــذراع لـــذوي الحتياجـــات اخلا�سة، 

لتعوي�سهم 
وم�ساعدتهـــم،  اإ�سابتهـــم،  عـــن 
وت�سهيـــل اعتمادهم على اأنف�سهـــم، بالإ�سافة اإلى دعم 
اندماجهـــم يف املجتمـــع، واإتاحة الفر�ســـة للتحاقهم 

باأعمال كان من ال�سعب التحاقهم بها«.
وك�سفـــت ال�ساملي عـــن قيامهن حاليـــًا بتطوير اجلهاز 
وال�سمـــاح بتحريكه يف كل الجتاهـــات، وتوجيه الذراع 
الآلية باإ�سارات العـــني، من خالل �سريحة يتم تركيبها 
يف العـــني تكـــون مماثلـــة للعد�سات الطبيـــة، ومربوطة 

بربنامج كمبيوتر.

ذراع آلية 
يمكن تحريكها بالهاتف المحمول

اخرتاعـــات كثـــرية قدمتهـــا احل�ســـارة الإ�سالميـــة للب�سرية خالل 
عقودهـــا الذهبيـــة حني كانـــت مدن مثل بغـــداد والقاهـــرة ودم�سق 
والقـــريوان وفا�ـــص وقرطبة تزخـــر باملخرتعـــني والعلمـــاء ال�سّناع 
املهـــرة الذين قدموا الكثري من النظريات العلمية والختبارات التي 

�ساعدت على ت�سكيل عاملنا اليوم.
وبرز يف احل�سارة الإ�سالمية اأ�سماء مثل خلف بن عبا�ص الزهراوي 
اأحد اأبرز من عمل يف حقل اجلراحة، والذي قدم الكثري للطب، مبا 
يف ذلك ا�شتخدام خيوط من اأن�شجة حيوانية قابلة للذوبان خلياطة 
اجلـــروح اإلـــى جانب كونـــه اأول َمن نفـــذ عمليات قي�سريـــة ملعاجلة 

الولدات املتعرثة.
كمـــا اكت�سف امل�سلمـــون فوائد نبتة النب و�سنعوا مـــن حبوبها القهوة 

مل�ساعـــدة ال�سوفيـــني علـــى ال�سهـــر والعبـــادة، اإلـــى 
جانـــب اإ�سهامهـــم يف اخـــرتاع الآلت الطائـــرة، كما 
يف جتربـــة عبا�ص ابن فرنا�ـــص ال�سهرية، عالوة على 
دور امل�سلمـــني يف تطويـــر نظـــام اجلامعـــات، والذي 
ظهـــر للمرة الأولى يف مدينة فا�ـــص املغربية مب�سجد 

القرويني ال�سهري.
ومهـــد امل�سلمون للقفـــزات العلمية الكربى من خالل 
تطويرهـــم لعلم اجلرب على يـــد اخلوارزمي، و�ساعد 
العـــامل امل�سلـــم ابـــن الهيثـــم علـــى تطويـــر املفاهيم 
احلديثة لطـــب العيون من خـــالل اكت�سافه القوانني 
املرتبط���ة بالب�شري���ات وال�ش���وء، وذل���ك بالإ�شافة 
اإلـــى اخرتاعات كثـــرية، بينها العتلـــة وذراع التدوير 

وقواعد املو�سيقى وفر�ساة الأ�سنان.

كيف غّير المسلمون بعلومهم عالمنا اليوم؟

�ساحبات الإخرتاع
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طـــور اأطبـــاء �سوي�سريـــون طريقة جديدة قـــد تنجح يف 
حتفيز الأجزاء املقطوعة من احلبل ال�سوكي يف العمود 
الفق���ري، وذلك ع���ر التحفيز الكهربائ���ي وا�شتخدام 
مزيـــج هرموين؛ ما يفتح البـــاب خليارات جديدة اأمام 

اأ�سحاب الإعاقات اجل�سدية.
وجنـــح الأطباء يف دفع فاأر مقعـــد بعمود فقري مه�سم، 
للم�سي جمددًا من خالل حتفيز كهربائي جلزء مقطوع 

من احلبل ال�سوكي يف العمود الفقري.
ولتن�سيـــط عمل احلبـــل ال�سوكي، قـــام الأطباء بزراعة 
اأقطاب مرنة ميكنها اأن مترر طاقة كهربائية، واأ�سافوا 
اإليهـــا مزيجًا مـــن الهرمونات التي تن�ســـط م�ستقبالت 
ال�سريوتونني. وكان احلبل ال�سوكي للفاأر قد قطع ب�سكل 
كامـــل، وقـــام الأطبـــاء بو�سع حمفـــزات احلركة حتت 
اجلرح، بينمـــا لعب املزيج الهرموين دورًا بالغ الأهمية 
يف حتفيز الأع�ساب على ا�ستعادة عملها ب�سكل جزئي.
وقـــال اأحد الأطبـــاء امل�ساركـــني يف التجربـــة: »اأجرينا 

التحفيز الكهربائي..  أمل جديد لذوي اإلعاقة

الكثـــري من املبدعني العرب ينتظـــرون َمن ي�ساعدهم 
على الظهور يف بلدانهـــم، ولكنهم غالبًا ما ي�سطرون 
لـــرتك اأوطانهـــم بحثًا عن فر�ـــص اأف�ســـل، وهذه هي 
ق�سة ال�سابني اللبنانيـــني نبيل حاج �سحادة و�سليمان 
عيتـــاين، بعدمـــا اأطلقـــا معـــا خمتـــرب »اأثـــري لبز« يف 
الولي���ات املتح���دة الأمريكي���ة ال���ذي �شنع م���ا ُيعرف 
بنظـــارات »اأثـــري« الثالثيـــة الأبعاد با�ستخـــدام نظام 

اأندرويد من غوغل.
ويعر�ـــص املنتـــج اجلديـــد �سفوفـــًا مـــن التطبيقـــات 
الرقمية على حميط زجاج النظارة �سهلة ال�ستخدام 
ت�سبه حا�سوب الوجه. كما يحتوي املنتج على �سا�ستني 

نظارات »أثير« الذكية..
 إبداع عربي من قلب أمريكا

وتتيـــح النظـــارات فر�سة مميـــزة لربـــط التكنولوجيا 
بالرعايـــة ال�سحيـــة بطريقـــة ذكيـــة، وتوفـــر لالأطباء 
واملمر�ســـني نظافـــة اأيديهـــم يف غرفـــة العمليات، دون 
احلاجـــة اإلـــى مل�ـــص جهـــاز الكمبيوتـــر؛ مـــا قـــد ي�سكل 
اأمـــرًا منافيـــًا لأ�س�ص التعقيـــم خالل اإجـــراء العمليات 
اجلراحيـــة. يقول الدكتـــور رافائيل غرو�سمـــان: »منذ 
الرعايـــة  جمـــال  يف  تقنيـــات  اخـــرتاع  يف  ا�سرتاكـــي 
ال�سحية واأنـــا واثق باأن ا�ستخدام التكنولوجيا بطريقة 
ذكية يوؤدي اإلى حت�سني منط الرعاية ال�سحية، وتعليم 
الطـــب«. نظـــارات »اأثـــري« اأو »اأثري غال�ـــص« هي مبثابة 
جهـــاز كمبيوتـــر اأمـــام اأعينكـــم، ميكـــن التالعـــب به، 
والتنقل عرب قائمته، با�ستخدام اأ�سابع اليد، يف �سا�سة 
وهمي���ة تظهر اأمامكم؛ لذبك فاإنه بالن�شبة اإلى الأطباء 
واملمر�سني الذين يجب اأن ي�ستخدموا اأيديهم بطريقة 
نظيفة، فاإن مل�ص الكمبيوتر قد يكون اأمرًا منافيًا لأ�س�ص 
التعقي���م خ���ال اإج���راء العمليات اجلراحي���ة«. وُيعتر 
هـــذا اجلهاز مبثابة اأداة مميزة؛ لقدرته على الت�سال 
بجهاز احلا�ســـوب؛ فهو عبارة عن هاتف ذكي، ونظارة 
ذكي���ة، وجه���از حا�ش���وب يف الوقت ذات���ه؛ لذلك ميكن 
التوا�سل بـــني الأطباء من بلدان خمتلفـــة اأثناء اإجراء 
عملية جراحية من اأي مـــكان يف العامل، مبجرد النظر 
من خـــالل النظارة التي تنقل معلومات حية ومبا�سرة. 
كمـــا ميكن لالأطبـــاء تعليم طلبة اجلامعـــة يف اأي قاعة 
موؤمترات حول اإجراءات العمليات اجلراحية من خالل 
ا�شتخ���دام نظارة »اأثري«، وذلك ب���دًل من وقوفهم وراء 

اجلّراح لروؤية كيفية تنفيذ العملية اجلراحية.
وتـــوؤدي نظارات اأثري دورًا مهمًا، خ�سو�سًا يف الظروف 
الطارئـــة باملناطـــق املنكوبة؛ لقدرتها علـــى الربط بني 
الخت�سا�سيني ال�سحيني يف احلقل، ومر�ساهم يف اأي 
م���كان بالعامل. نبيل حاج �شحادة �شريك يف »اأثري لبز« 
يو�سح: »خمتربات اأثري �سركة مقرها يف »ماونتنز فيو« 
بولية كاليفورنيا الأمريكيـــة، ونحن رواد يف ا�ستخدام 
الواقع الفرتا�ســـي للتكنولوجيا. نحـــن ن�سنع ن�سختنا 
من النظـــارات الذكيـــة، وهي نظارات تنقـــل معلومات 
للحقـــل الـــذي نعمل فيـــه، وتدمـــج العـــامل الفرتا�سي 
باحلقيقـــي. وت�ساهم نظـــارات »اأثـــري« يف �سناعات يف 
جمـــالت وحقـــول خمتلفـــة يف الهند�ســـة، واخلدمات، 

والنفط والغاز، والرعاية ال�سحية«.

جتـــارب على فئـــران لديها انقطاع تـــام بني احلبل 
ال�سوكـــي والدمـــاغ، وهذا يـــوؤدي اإلى ال�سلـــل التام، 
وا�ستخدمنا مكونني لتمكـــني نقل �سليم لالإ�سارات، 
الأول مزيـــج هرمـــوين والآخر حتفيـــز كهربائي يف 

اجلانب اخللفي للنخاع ال�سوكي«.

�سفافتـــني تتيحان عر�ـــص الأوامر والتطبيقـــات باأبعاد 
ثالثيـــة وهـــي مـــزودة بكامريتـــني تلتقطـــان ال�ســـور 
والفيديوهـــات وت�ساركها عرب املواقع على الإنرتنت من 

خالل نظام »واي فاي«.
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طـــور الباحثـــون قفـــازات ذكية تـــزود اليـــد باثنني من ق

اأ�سابـــع الروبـــوت الإ�سافيـــة. وقال الباحثـــون يف معهد 
ما�سات�سو�ست�ـــص )MTT(، اإن هـــذه الأ�سابع الذكية 
ت�سمـــح للم�ستخدمني بالقيام باملهـــام فقط بيد واحدة، 

طبقًا ملا ورد مبوقع )�سكاي نيوز(. 
واأكـــد هـــاري اأ�ســـادا خمـــرتع القفـــازات اأن الأ�سابـــع 
الربوبوتيـــة ل حتتاج اإلى قيـــادة اأو ت�سغيل؛ فهي تتحرك 
مـــع حركة اليد بتلقائية مل�سانـــدة اأ�سابع اليد الطبيعية. 
واأو�ســـح الباحثـــون اأن هذه القفازات الذكيـــة �ست�ساعد 
ذوي الحتياجـــات اخلا�ســـة وكبـــار ال�سن علـــى احلياة 

امل�ستقلة، وق�ساء احتياجاتهم دون احتياج اإلى اأحد.
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حوار   

أرفض العطف و االستثناء
مسعر المسعر من أروقة الجمعية

إلى مقعد تقنية السياحة
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• ما اأ�سباب اإعاقتك وحالة هذه الإعاقة؟	
= عانيـــت قبل الإعاقة من حمـــى �سوكية كانت ال�سبب 
يف حـــدوث الإعاقـــة يل. كنت يف �سن �سغـــرة ل اأتذكر 
معهـــا الكثر من التفا�سيل. وبح�سب ما روى يل والدي 
-رحمـــه اهلل- فاإننـــي تعر�ست حلمى �سديـــدة، ومعها 
حـــدث يل ت�سنـــج كامل ملـــدة �سهريـــن. وقتهـــا مل اأكن 
قادرًا علـــى احلركة مطلقًا، وكانـــت اإعاقة تامة لكامل 
اأع�ساء اجل�سم، واأكرمني اهلل باأن تقل�ست اآثار احلمى 

ال�سوكية وتركت اإعاقة يف الطرفني ال�سفليني فقط.
• ه��ل ميك��ن اأن ت��روى لن��ا باخت�س��ار كي��ف 	

تعاي�ست وواجهت الإعاقة؟
= تعر�ســـت للإعاقـــة واأنا يف �سن مبكـــرة، كان عمري 
وقتهـــا �سبع �سنوات، وكنـــت -وهلل احلمد- اأملك عائلة 
�ساعدتنـــي كثرًا على عدم ال�سعـــور باأي اختلف بيني 
وبـــني الآخرين. ومنذ �سغـــري مل ي�ســـاورين اأي قلق اأو 
حتى خـــوف من كـــوين ل اأ�ستطيـــع ال�سر علـــى قدمي 
كغـــري؛ فكنت اأمار�ـــس حياتي ب�سكل اعتيـــادي، وهذا 
كان له الأثر الكبر يف حياتي، كما خلق يف داخلي ثقة، 
ولكـــن كان اأكرث مـــا ي�سايقني هو اأي �سعـــور بالتعاطف 

معي كوين مقعدًا. 
اأنـــا اأدرك متامـــًا اأن العائلـــة تلعب دورًا مهمـــًا يف هذا 
اجلانـــب؛ لذلك اأديـــن بالف�ســـل –بعـــد اهلل- لوالدي 
ووالدتـــي -رحمهمـــا اهلل-، ولإخوتـــي واأخواتـــي فيمـــا 
و�سلت اإليه من ا�ستقرار. وعندي زواجي ُرزقت بزوجة 
مثاليـــة كان لها الف�سل -بعـــد اهلل- فيما حتقق يل من 
جناحات وتكويـــن عائلة اأكر�س كل جهدي لتوفر حياة 

اأبرز ثم�ر اجلمعية، ومنوذج م�رشف جلهوده� يف الرع�ية والت�أهيل؛  م�سعر امل�سعر.. من 
ففي مرحلة مهمة من مراحل طفولته ك�ن م�سعر اأحد اأبن�ء اجلمعية، وا�ستف�د من خدم�ته� 
املتخ�س�سة املج�نية؛ لذلك ب�در عندم� منحته اجلمعية ج�ئزته� للتميز اإلى التربع بقيمة 
اجل�ئزة مل�رشوع )خري مكة( ب��سم والدته، وردًا جلميل اجلمعية عليه وعلى كل خريجيه� 

من الأطف�ل املعوقني.
م�سعر امل�سعر ح�سل على درجة البك�لوريو�ض من ج�معة الإم�م حممد بن �سعود ب�لري��ض يف 
تخ�س�ض القت�س�د والإدارة، كم� ح�سل على درجة امل�ج�ستري يف اإدارة تقنية املعلوم�ت 
من ج�معة مرياي �ستيت ب�لولي�ت املتحدة الأمريكية ب�متي�ز يف نه�ية ع�م 2000م، 

وقبل كل ذلك هو متزوج واأب لـ:هي�، وم�سعل، و�سهد، ونورة، وحممد، و�سلط�ن. 
بداأ م�سعر م�سواره العملي يف الهيئة الع�مة لل�سي�حة والرتاث الوطني، وتدرج يف الكثري 
من امله�م يف اإدارة تقنية املعلوم�ت حتى مت تعيينه مديرًا ع�م�ً للإدارة الع�مة لتقنية 

املعلوم�ت ع�م 2008م.
ولأن م�سعر ل ميثل فقط جتربة ن�جحة ملعوق، ولكن منوذج للتحدي والإرادة والأمل؛ ف�إن 

»اخلطوة« ت�رشفت ب�إجراء هذا احلوار معه.
حوار: منت�سر جابر

كرمية لها. 
• ه��ل كان للإعاق��ة دور يف تفوق��ك العلم��ي 	

والدرا�سي؟
= ل اأدري.. قد يكون هذا عامًل، ولكنني مل اأ�سعر به. 
كنت موقنًا اأن الدرا�سة وموا�سلة التعليم و�سيلة للنجاح 
والتفـــوق يف امل�ستقبل، ومل تكن الإعاقـــة هاج�سًا لدي، 
ومل اأكـــن اأفكـــر وقتها يف اأننـــي كمعوق ل بـــدَّ اأن اأتفوق 
درا�سيـــًا. كنـــت مـــدركًا اأن بنـــاء القـــدرات مطلب لكل 
�سخ�ـــس بغ�ـــس النظر عما مير به مـــن م�ساعب؛ فكل 
َمـــن ين�سد النجاح ل بـــدَّ اأن يعمل على نف�سه ويطور من 

قدراته.
• ح�س��لت عل��ى البكالوريو���س يف القت�س��اد 	

م��ن جامع��ة الإم��ام بن �س��عود الإ�س��لمية، 
وعلى املاج�س��تري يف اإدارة تقني��ة املعلومات 
م��ن جامعة م��رياي باأمري��كا.. ف��اإذا عقدنا 
مقارنة بني اأ�س��لوب التعامل معك كمعوق يف 

اجلامعتني.. ماذا تقول؟

= اإذا كنـــت تق�سد املعاملـــة الأكادميية فل فرق اأبدًا، 
وقـــد يكون ال�سبب اأنني بطبعي -كمـــا اأ�سرت- اأت�سايق 
كثرًا مـــن اأي نظرة تعاطف، ول اأذكـــر يف حياتي اأنني 
ا�ستفـــدت من كوين معوقًا باحل�ســـول على اأي ا�ستثناء 
اأو ميـــزة اإ�سافيـــة، وحتى اأكـــون اأكرث دقـــة اأتذكر املرة 
الوحيـــدة التـــي حـــدث يل فيهـــا ا�ستثناء؛ فقـــد كان يف 
ابتدائيـــة العل بن احل�سرمي حيث در�ست من ال�سف 
الرابـــع حتـــى تخرجـــت اأكملـــت املرحلـــة البتدائيـــة، 
واأتذكـــر جيدًا �سخ�ســـًا اأدين له بالف�ســـل وله مني كل 
التقديـــر الأ�ستـــاذ حممد بن عبـــداهلل الع�سيمي مدير 
املدر�ســـة يف ذلـــك الوقت؛ اإذ كنـــت اأواجـــه �سعوبة يف 
الو�ســـول اإلـــى الف�سل لوجـــود الف�ســـول الدرا�سية يف 
الأدوار العلويـــة باملدر�ســـة؛ فخ�س�س م�سكـــورًا ف�سًل 
يف الـــدور الأر�ســـي ليكون الف�سل الـــذي اأدر�س فيه مع 
جمموعـــة من الطـــلب. واأذكر اأننـــي اأنهيت ال�سفوف 
الرابع واخلام�س وال�ساد�س البتدائي يف الف�سل ذاته. 
وبالن�سبة اإلى املرحلة اجلامعية التي هي حمور �سوؤالك 

العائلة تلعب دورًا مهمًا لمساعدة المعوق 
على تجاوز اآلثار السلبية لإلعاقة

مهيأة  سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة 
للمعوقين أفضل من الجامعة األمريكية
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فاأحب اأن اأ�سر اإلـــى اأن جامعة الإمام حممد بن �سعود 
الإ�سلمية كانت بيئة مثالية.

• ح�س��ولك عل��ى املوظ��ف املث��ايل بالهيئ��ة، 	
ه��ذا  ه��ل  اأخ��رى..  جوائ��ز  اإل��ى  اإ�س��افة 
التقدير ل��ه علقة مبا�س��رة بكونك معوقًا 

اأم لأنك مبدع وجمتهد يف عملك؟
= غـــر �سحيـــح، َومـــن يعـــرف ثقافـــة الهيئـــة العامة 
لل�سياحـــة والرتاث الوطني يـــدرك اأنها بيئة عمل جادة 
ل مـــكان وتقدير فيها اإل مَلن يـــوؤدي عمله ب�سكل متقن. 
ولعـــل العمل حتت قيادة �سمو الأمر �سلطان بن �سلمان 
يعترب من اأكرث املهام �سعوبة فتوقعاته عالية جدًا ولديه 
روؤيـــة طموحة متثـــل �سغطًا كبرًا على َمـــن يعمل معه؛ 
ففـــي الوقت الذي جتده حمفزًا وداعمًا وملهمًا لكل َمن 
يعمل معـــه جتده يف الوقت ذاته �سارمـــًا ودقيقًا ويتابع 

ب�سكل �سخ�سي املنجزات واملخرجات.
اأفخـــر مبا حتقق مـــن جناحات للهيئـــة يف جمال تقنية 
املعلومات؛ فالهيئة جاءت يف �سدارة اجلهات احلكومية 
مـــن ناحية قيا�س التحـــول اإلى التعامـــلت الإلكرتونية 
لعامـــني متتاليني، وم�ساركتـــي وزملئي يف حتقيق هذا 
املنجز للهيئـــة يعترب جناحًا كبـــرًا؛ فالهيئة واإن كانت 
جهة حكومية اإل اأن وترة العمل فيها تفوق نظرتها يف 

القطاع اخلا�س.
• ماذا تقول عن ح�سولك على جائزة جمعية 	

الأطف��ال املعوق��ني للتمي��ز، ومل��اذا تربع��ت 
بقيمة اجلائزة ل�سالح اأطفال اجلمعية؟

= ح�ســـويل علـــى جائـــزة التميز من جمعيـــة الأطفال 
املعوقني هو �سهادة جناح للجمعية اأكرث من كونه متيزًا 
�سخ�سيًا يل، فما اأنا اإل مثال ملخرجات جمعية الأطفال 
املعوقـــني التـــي تعتـــرب من اأميـــز اجلهـــات اخلرية يف 
الوطن العربي. فرحت كثـــرًا باجلائزة واأي�سا عائلتي 
فخـــورة بهذه اجلائـــزة. وحر�ست يوم ت�سلـــم اجلائزة 
علـــى اإح�ســـار زوجتـــي وجميـــع اأبنائي حلفـــل التكرمي 
لأقول لهـــم اإن هذه اجلمعية التـــي يراأ�سها �سمو الأمر 
�سلطـــان بن �سلمان كان لهم الف�ســـل يف ما و�سلت اإليه 

من جناح.
التـــربع بقيمة اجلائـــزة الثمينة �سعور رائـــع عندما مت 
اإبلغـــي بفـــوزي باجلائـــزة، وكان ذلـــك بالتزامن مع 
اإطـــلق م�ســـروع وقف )خر مكـــة( جلمعيـــة الأطفال 
املعوقـــني، وحر�ست على اأن يكـــون مبلغ اجلائزة تربعًا 
با�سم والدتي نـــورة بنت عبداملح�ســـن امل�سعر -رحمها 
اهلل-؛ بـــرًا بها ملـــا بذلته مـــن اأجلي -غفـــر اهلل لها-، 
وم�ساهمـــة للجمعية التي اأرى اأنها اأعطت الكثر، وجاء 
الوقت لرد لها اأبناوؤها جزءًا من عطائها طوال العقود 

املا�سية. 
• ما اجلوانب الإيجابية وال�سلبية لإعاقتك؟	

= ل اأرى جانبـــًا �سلبيًا -وهلل احلمد على نعمته-؛ فكل 
اأمر امل�سلم خـــر. اأما اجلوانب الإيجابية فالإعاقة كما 
اأراهـــا تخلـــق لل�سخ�س حتديـــًا بينه وبـــني نف�سه للعمل 
والعطـــاء والنجـــاح لإثبـــات اأنـــه ل �سيء مينـــع النجاح 
والتفـــوق. الكثـــر ممن كتـــب لهم اهلل هـــذا المتحان 

ال�سيف يت�سلم جائزة التميز للمعوقني

نراهـــم يتجـــاوزون هذا الختبـــار بنجـــاح ون�ساهدهم 
اأمثلة ومناذج للنجاح يف خمتلف املجالت. 

• للمعوق��ني يف 	 الدول��ة  رعاي��ة  ت��رى  كي��ف 
اململك��ة؟ وه��ل ح��دث تطور يف حج��م ونوع 

هذه الرعاية؟
= بلدنا -وهذه نعمة من اهلل- مل يتميز فقط يف رعاية 
املعوقـــني بل يف كل الأن�سطة اخلرية التي تعترب اململكة 
العربيـــة ال�سعودية رائـــدة يف دعمهـــا، وتعك�س الوجهة 
امل�سرقـــة للدولـــة امل�سلمة التـــي ترعـــى امل�سلمني يف كل 
اأنحاء العـــامل. امل�ساريع اخلرية التي نفذتها الدولة مل 
يكـــن نطاقها اململكة العربيـــة ال�سعودية؛ فل يوجد بلد 
م�سلـــم حمتاج ل جتد فيه م�ساهمـــة خرية من اململكة 
العربيـــة ال�سعوديـــة. واحلديـــث عما ُيقدم مـــن رعاية 
واهتمـــام للمواطـــن ال�سعودي ب�سكل عـــام ل ينتهي، ول 
�سيما الفئات املحتاجة مـــن ذوي الحتياجات اخلا�سة 
والأيتام وغرهم من خلل امل�ساريع اخلرية التي تعمل 
عليهـــا الدولة. ورعايـــة ذوي الحتياجات اخلا�سة كان 
لهـــا ن�سيب كبـــر من ذلك، ويكفـــي اأن نرى اخلدمات 

التي تقدمها جمعية الأطفال املعوقني.
• ه��ل ميك��ن اإطلعن��ا عل��ى جم��ال عملك يف 	

تقني��ة  لإدارة  كمدي��ر  ال�س��ياحة  هيئ��ة 
املعلومات؟

= بداأت العمل يف الهيئة يف مرحلة مبكرة، وهي مرحلة 
التاأ�سي�س، وكنت وقتها اأعمل م�سرفًا على الدعم التقني 
للم�ستخدمـــني، بالإ�سافـــة اإلـــى الإ�ســـراف على تطوير 
مواقع الهيئة على الإنرتنت. وعندما طبقت الهيئة اأهم 
التطبيقات اخلا�سة بتخطيط موارد املن�ساأة احلكومية 
)GRP( توليـــت مهمة اإدارة امل�ســـروع، وعند تاأ�سي�س 
اإدارة احللول الإلكرتونية مت تكليفي بالعمل مديرًا لهذه 
الإدارة التـــي عملت على اإجنـــاز الكثر من التطبيقات 
الإلكرتونيـــة، وتـــل ذلك تعيينـــي مديرًا عامـــًا للإدارة 

العامة لتقنية املعلومات.
اأفخر باأنني تدرجت يف الهيئة من خلل الإدارة العامة 
لتقنيـــة املعلومات يف الكثر من املنا�ســـب واملهام التي 
اأك�سبتنـــي الكثر من اخلـــربة؛ فالهيئـــة مدر�سة تتعلم 
فيهـــا كل يـــوم �سيئـــًا جديـــدًا، وتقابل فيهـــا الكثر من 
التحديـــات وتك�ســـب املعرفـــة بالحتـــكاك باخلـــربات 
الإداريـــة املتميزة، واأدين بالف�ســـل للكثر من الأ�سماء 
التي تعمـــل يف الهيئة، وعلى راأ�سها �سمو الأمر �سلطان 
بن �سلمان الذي اأ�س�س جهـــة حكومية منوذجية حتاكي 

بجودة اأدائها اأبرز اجلهات احلكومية واخلا�سة.
• م��اذا تق��ول لأولي��اء الأمور الذي��ن يهملون 	

يف العناية بال�س��حة اأثناء احلمل بالن�سبة 
بع��د  بالأطف��ال  العناي��ة  ع��دم  اأو  ل��لأم 

الولدة؟
= ل �ســـك اأن اإهمال اأولياء الأمـــور يعترب من الأخطاء 
التـــي ينـــدم عليها الوالـــدان، واحلل يكمـــن يف الوقاية 
ورفـــع درجة الوعـــي للعائلـــة واملجتمع. وهنـــا ل بدَّ من 
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اأن ن�ســـر اإلى اجلهود التـــي تبذلها املراكز ال�سحية يف 
تثقيـــف وتوعية املجتمع حول خطـــر الإهمال الذي يقع 
فيـــه الوالدان اأو الأفـــراد باإهمال الهتمـــام باجلوانب 
ال�سحيـــة؛ ففـــي الوقت احلايل ل يوجد عـــذر مع توفر 
املعلومات من خلل �سبكـــة الإنرتنت وو�سائل التوا�سل 
الجتماعـــي، ويبقى اأن يتم اأخذ مثل هذه الأمور بجدية 

اأكرب.
• احل��وادث املروري��ة حت�س��د ع�س��رات املئات 	

من الأرواح والآلف من امل�س��ابني واملعوقني 
�س��نويًا، بالإ�س��افة اإل��ى خ�س��ائر املمتلكات 

والأموال.. ماذا تقول يف ذلك؟
= هـــذا �سحيـــح؛ فللأ�سف ال�سديـــد اأن اململكة العربية 
ال�سعوديـــة تعترب من الدول التي تقـــع فيها ن�سبة كبرة 
مـــن احلـــوادث املرورية التـــي ترتك خلفهـــا الكثر من 
اخل�سائـــر التي مـــن املمكن تلفيهـــا بالهتمام وتفعيل 
و�سائـــل ال�سلمة، وَمـــن ي�ساهد النه�سة التـــي نعي�سها 
والتطـــور يف املوا�ســـلت والطـــرق يفرت�ـــس اأن ن�سبـــة 
احلـــوادث يجـــب اأن تقل، ولكن ما يحـــدث –للأ�سف- 
اأن التهـــور وعدم اتبـــاع و�سائل ال�سلمـــة يجعلنا ن�سمع 
بني احلـــني والآخر عن احلـــوادث املميتـــة. وباملنا�سبة 
يجدر الإ�سادة مببادرة )يعطيك خرها( التي اأطلقتها 
جمعيـــة الأطفـــال املعوقـــني، وتفاعل معهـــا الكثر من 

اجلهات احلكومية واخلا�سة. 
ه��ل ت��رى اأّن اأق�س��ام ع��لج وتاأهي��ل املعوق��ني 
بامل�ست�س��فيات العامة اأو املراكز التابعة لوزارة 

ال�سحة توؤدي مهامها؟
= نوعـــًا مـــا اأ�ستطيـــع القـــول اإن هناك مراكـــز تاأهيل 
متميزة تقدم خدمات على م�ستوى عال، ولكن الوا�سح 
اأن الطلـــب كبر واحلاجة اإلى التطويـــر اأي�سًا مطلوبة، 
خ�سو�ســـًا اأن مثل هذا املجال هو جمال حيوي ومتغر، 
والكثـــر من التطـــورات حتدث ب�سكل مت�ســـارع يفر�س 
علـــى امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية العمل على مواكبة 

حجم الطلب والتطور الذي يحدث يف هذا املجال.
• ه��ل ميك��ن اإطلعن��ا عل��ى اأح��دث و�س��ائل 	

وخ�سو�س��ًا  املعلوم��ات،  تقني��ة  واأ�س��اليب 
بالن�سبة اإلى املعوقني؟

= بـــل �ســـك اأن و�سائـــل التقنيـــة اأ�سبحت تلعـــب دورًا 
مهمـــًا يف حيـــاة ذوي الحتياجـــات اخلا�ســـة مبختلف 
اأنواعهـــا، �سواء الإعاقات احلركية اأو احل�سية، ومل تعد 
هذه الو�سائل م�ساعدة فقـــط يف تقليل �سعور ال�سخ�س 
بالإعاقـــة بـــل تطـــورت لت�سمـــل الرتفيـــه ودمـــج ذوي 
الحتياجات اخلا�سة باملجتمع، ولعل اأهم ما مت يف هذا 
اجلانب موؤخرًا تطـــور الكثر من الأجهزة والتطبيقات 
الإلكرتونية التي تتيـــح للمعوق التجول يف الأماكن التي 
ي�سعـــب الو�سول اإليها والتجول ب�ســـكل افرتا�سي. كما 
متثــــل ا�ستخدامــــات الهاتف اجلــــوال للمكفوفني 
حاليــــًا نقلة نوعية متكنهم من ال�ستقللية ب�سكل 

اأكرب.

   

مقال   

يعي�ـــس ذوو الحتياجات اخلا�ســـة اأف�سل مراحلهم يف معظم البلدان، وبالتحديـــد يف مملكتنا الغالية؛ بلد 

احلرمـــني ال�سريفـــني، من خلل توفر �سبل النجاح ودجمهم يف املجتمع بدًل من العزلة التي كانوا يعانونها 

خلل الع�سور املا�سية.

يـــن؛ فمرحلتهم الأولى كانت العزل  ولـــو عدنا اإلى الوراء لوجدنا اأن فئـــة الرتبية اخلا�سة كانت تعاين الأمرَّ

والرف�ـــس مـــن خلل عزلهم ب�سكل نهائي عن املجتمع اأو التخل�ـــس منهم بالقتل، ثم تطور حالهم من خلل 

رعايتهم داخل املوؤ�س�سات بتقدمي املاأوى والغذاء لهم فقط. 

وبـــداأ و�سعهـــم يف التح�سن اإلى الأف�سل من خـــلل مرحلة التاأهيل والتدريب، ويف الوقـــت الراهن بداأ فعليًا 

دجمهم داخل املجتمع؛ حتى ل ي�سبحوا عالة على ذويهم.

الأدهـــى والأمـــر وامل�سيبة العظمـــى اأن معظم العلماء البارزيـــن يف القرون ال�سابقة كانـــوا ل يرغبون وجود 

ذوي الحتياجـــات اخلا�سة يف جمتمعهـــم، وياأتي يف طليعتهم العاملان اأر�سطـــو واأفلطون؛ اإذ طالب الأخر 

بطـــرد ذوي الحتياجات اخلا�سة من مدينته الفا�سلة؛ لأنهـــم ل يقومون بالدور املطلوب منهم ل�ستمرارية 

جنـــاح املدينـــة)!(، بينما راأى الفيل�سوف اأر�سطو اأن ذوي الحتياجـــات اخلا�سة ل ميكن تعليمهم، وحتديدًا 

فئة املعوقني �سمعيًا. 

ولـــو خنـــع املجتمع لأفلطون واأر�سطو لتم الق�ساء على جميع املعوقني يف ذلك الزمان. وللأ�سف فاإن الذكاء 

اخلارق للعاملني اأفلطون واأر�سطو كان مرعبًا وكارثيًا جتاه الفئة املغلوب على اأمرها.

املتتبـــع ملراحل املعوقني يجدهم ميرون باأف�سل مراحلهم، وحتديـــدًا يف اململكة العربية ال�سعودية التي تبذل 

الغـــايل والنفي�س بغية اإ�سعاد ذوي الحتياجات اخلا�سة وجعلهـــم مندجمني باملجتمع، وذلك من خلل فتح 

الربامج يف كل مناطق اململكة، ومنحهم مكافاآت مالية، وتوفر و�سائل النقل ثم ال�سماح لهم بالعمل.

بقلم:

بندر العتيبي
معلم تربية خا�سة

فكر أفالطون وأرسطو

ولو خنع المجتمع ألفالطون 
وأرسطو لتم القضاء على 

جميع المعوقين

39 88
حمرم 1437 هـ ـ اكتوبر 2015م

36-39 = HEWAR =2=.indd   39 11/10/15   10:30 AM



4088
حمرم 1437 هـ ـ اكتوبر 2015م

تحقيق علمي   

الإنفلونـــزا تبـــداأ عـــادًة مـــع ارتفـــاع درجة احلـــرارة، 
وال�شعـــور بـــالأمل والتعـــب ثـــم تظهـــر اأعرا�ـــض الربد، 
ومنها: �شيالن الأنـــف اأو الن�شداد، والعط�ض، والتهاب 
حـــدوث  وميكـــن  والق�شعريـــرة.  وال�شعـــال،  احللـــق، 
الإ�شهـــال اأو القيء. وميكن اأن تـــزداد الإنفلونزا �شوءًا 
ب�شرعـــة عندمـــا تكون املـــراأة حامـــاًل؛ اإذ تكـــون اأكرث 
عر�شًة للم�شاعفات مثل اللتهاب الرئوي، وهنا يجب 
احل�شول على امل�شاعدة الطبية الطارئة على الفور اإذا 

لحظت املراأة احلامل اأيًا من هذه الأعرا�ض:
التنف�ض. يف  �شيق  اأو  – �شعوبة 

الأزرق. باللون  الب�شرة  اأو  اجللد  – تلون 
امللون. اأو  الدموي  – البلغم 

البطن. اأو  ال�شدر  يف  �شغط  اأو  – اأمل 
والرتباك. املفاجئة  – الدوخة 

امل�شتمر. اأو  ال�شديد  – القيء 
الطبيعي. بالقدر  يتحرك  ل  – اجلنني 

– ارتفـــاع درجة احلرارة مـــع عدم ال�شتجابة لعقار 
اأ�شيتامينوفني.

البرد..
هل اإلنفلونزا تؤثر في الجنين؟

�أ�ضعف حاالت �جلهاز �ملناعي للمر�أة عندما تكون 
حامالً؛ لذلك ت�ضبح �أكرث عر�ضًة للمر�ض ب�ضكل عام 
خالل فرتة �حلمل.. و�الإ�ضابة باالإنفلونز� رمبا تكون 

من �أ�ضو�أ �الأمر��ض �لتي تتطور ب�رسعة كبرية 
وت�ضبح معقدة، وقد ت�ضل �إلى �الإ�ضابة بااللتهاب 
�لرئوي �أو �ل�ضائقة �جلنينية؛ لذلك فاإن �لن�ضاء 

�حلو�مل يتاأثرن ب�ضدة جر�ء �الإنفلونز�.
وقد �ضجلت �لدر��ضات �رتفاع ن�ضب ��ضتقبال 

�مل�ضت�ضفيات للن�ضاء �حلو�مل �مل�ضابات 
باالإنفلونز� مقارنة بغريهن من �مل�ضابات باأمر��ض 
�أخرى، وك�ضفت �أن بع�ضهن لقني حتفهن، موؤكدة 

�أن �إ�ضابة �حلامل باالإنفلونز� قد تعر�ض جنينها 
مل�ضكالت خطرية مبا يف ذلك �لوالدة �ملبكرة!

من جهة �أخرى ذكرت �إحدى �لدر��ضات �أن �إ�ضابة 
�حلو�مل باالإنفلونز� ميكن �أن توؤثر يف دماغ 
�أطفالهن، وقد توؤدي �إلى �لتوحد �لطفويل، 

لكنها �أو�ضحت �أن ن�ضب حدوث ذلك قليلة جدً�. 
ورغم ذلك فمن �ملهم وقاية �ملر�أة �حلامل من 

�الإنفلونز�؛ حفاظاً على �ضحة وحياة طفلها.
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ماذا تفعل احلامل اإذا �شعرت بالإنفلونزا؟
بالآخرين،  الت�شال  املنزل، واحلد من  – البقـــاء يف 
وا�شتدعـــاء الطبيـــب، حيـــث اإنـــه �شيقـــرر اإذا ما كانت 
هنـــاك حاجـــة اإلى اختبـــار اأو عالج، وميكـــن اأن ت�شمل 

الختبارات م�شحة الأنف.
– اإذا كانت املراأة جتل�ض مبفردها؛ فال بدَّ من وجود 

�شخ�ض يطمئن عليها يف كثري من الأحيان.
ى على الفور بالدواء الذي يقرره الطبيب. – عالج اأي حمَّ

ال�شوائل. من  الكثري  – �شرب 
مـــا كانـــت احلامـــل بحاجة  اإذا  – الطبيـــب �شيقـــرر 
اإلـــى الأدويـــة امل�شـــادة للفريو�شـــات؛ اإذ تتـــم مكافحة 
الإنفلونـــزا عـــن طريـــق احلـــد مـــن منـــو اجلراثيم يف 
اجل�شـــم، وميكن لهذه الأدوية اأن جتعـــل احلامل ت�شعر 
بتح�شـــن اأ�شرع، كمـــا جتعـــل الأعرا�ض اأكـــرث اعتداًل. 
وعادًة تعمل الأدويـــة امل�شادة للفريو�شات ب�شكل اأف�شل 
عندما تبداأ يف غ�شون يومني بعد بدء ظهور الأعرا�ض.

كيف ميكن جتنب الإ�شابة بالإنفلونزا؟
اأقـــرب وقت  – احل�شـــول علـــى لقـــاح الإنفلونـــزا يف 

ممكن عندمـــا ي�شبح متاحـــًا يف اخلريـــف. وي�شتغرق 
الأمـــر ب�شعـــة اأ�شابيـــع لتطويـــر املناعة بعـــد احل�شول 

على اللقاح.
– غ�شـــل اليديـــن ب�شكل متكرر، مبا يف ذلك مبا�شرة 
قبـــل الأكل، وبعد العط�ض، وبعـــد الذهاب اإلى احلمام. 
وكذلـــك ا�شتخـــدام تقنيـــات غ�شـــل اليديـــن املنا�شبة، 
وفـــرك كال جانبـــي اليديـــن بال�شابون ملـــدة 15 ثانية 
علـــى الأقـــل، وال�شطف بالكثـــري من املـــاء عندما يكون 
ال�شابـــون غري متوفـــر، مع ا�شتخـــدام مطهرات هالم 
حتتوي على الكحول التي حتتوي على 60 % من الكحول 

على الأقل اأو مناديل اليد والتخل�ض منها.
• عـــدم ال�شعـــال اأو العط�ـــض يف يديـــن عاريتني؛ فهو 	

ين�شـــر الفريو�ـــض يف كل اأنحـــاء اليديـــن؛ اإذ ميكن 
ب�شهولة نقلـــه اإلى الآخرين. وبـــدًل من ذلك ميكن 
تغطية الأنف والفم مبنديـــل ورقي ي�شهل التخل�ض 
منـــه ورميـــه بعيـــدًا بعـــد ال�شتخـــدام. ويف حـــال 
ا�شتخـــدام اليديـــن العاريتني فيجـــب غ�شلهما على 

الفور.

•  عـــدم مل�ـــض العينـــني اأو الأنف اأو الفـــم؛ فقد يعتقد 	
اأن اليديـــن نظيفتان، ولكن اإذا لم�ـــض املرء بيديه 
مقاب�ـــض الأبـــواب اأو الثالجـــة اأو اأي عن�شر اآخر؛ 

فاإنه ميكن اأن ي�شاب بالفريو�ض.
• 	 8-2 تعي�ـــض  اأن  ميكـــن  والبكترييـــا  الفريو�شـــات 

�شاعات علـــى الأ�شطـــح ال�شلبة يف املنـــزل؛ لذلك 
فمن ال�شرورة م�شح هذه الأ�شطح مبطهر بانتظام، 
ومنها: لعب الأطفال، ومقاب�ض الأبواب، والهواتف، 

واحلمام واملطبخ.
• �شرورة اأن يبقى الفرد بعيدًا على الأقل �شت اأقدام 	

عن النا�ض الذين يعانـــون الإنفلونزا، مبن يف ذلك 
اأي �شخ�ض يف املنزل.

اأعرا�ض الربد لدى الر�شيع اأخطر مما نعتقد!
حـــّذر طبيب الأطفـــال الأملـــاين اأولري�ض فيغلـــر من اأّن 
اأعرا�ـــض نزلـــة الربد لـــدى الر�شـــع قد ُتخبـــئ عدوى 
خطـــرية يف اجلهاز التنف�شي، مثل العدوى الناجتة عما 
ُيعرف با�شم )فريو�ض اجلهاز التنف�شي املخلوي( الذي 
تنت�شـــر الإ�شابـــة به يف ف�شلي اخلريـــف والربيع ب�شكل 
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خا�ض.
واأو�شـــح ع�شـــو الرابطـــة الأملانيـــة لأطبـــاء الأطفـــال 
واملراهقـــني اأّن اأعرا�ض الإ�شابـــة بهذا الفريو�ض تتمثل 
يف �شرعـــة التنف�ـــض وال�شعـــال وتـــورم جانبـــي الأنـــف؛ 
م�شـــددًا على �شرورة ا�شت�شارة طبيب اأطفال فور ظهور 
اأي مـــن هذه الأعرا�ض، م�شـــريًا اإلى اأنه ميكن اأن يكون 

الطفل م�شابًا يف اأ�شواأ الأحوال بالتهاب رئوي.
ولوقايـــة الأطفال مـــن الإ�شابة بهـــذا الفريو�ض؛ ينبغي 
لهم جتّن���ب الختالط بالأ�صخا�ص امل�صابني بنزلة برد 
اأو حمى، كمـــا اأنه على اأي �شخ�ض اأن يغ�شل يديه جيدًا 

قبل اأن يحمل الر�شيع. 
وُي�شـــار اإلى اأّن فريو�ض اجلهاز التنف�شي املخلوي ينت�شر 
عـــن طريق الـــرذاذ، ويبقى علـــى قيد احليـــاة ملدة 20 
دقيقة على الأيـــدي، و45 دقيقة على املنا�شف الورقية، 

و�شاعات على الأ�شطح البال�شتيكية.
تاأثري الربد يف الطفل

يحافـــظ جلـــد الطفـــل وما حتتـــه على درجـــة احلرارة 
الطبيعيـــة، وهي 37 درجـــة مئوية؛ وذلـــك بف�شل الدم 
اجلـــاري يف الأوعيـــة ال�شعريـــة الدقيقـــة. ويولـــد الدم 
هذه احلـــرارة ب�شبب الطاقـــة الواردة اإليـــه عن طريق 
ال�شتقالب اخللوي اأو احرتاق الأغذية الذي يتم داخل 
اجل�شـــم، وهذا يحـــدث بتوافـــر الأغذيـــة والأوك�شجني 
معًا. ول تقوم اخلاليا يف ج�شم الطفل اإل بوجود درجة 
حـــرارة طبيعيـــة، ومـــا يحـــدث يف حال تعر�ـــض الطفل 
للربد هو اأن كل الأع�شـــاء، وخ�شو�شًا القلب والدماغ، 
تقوم بعملها ببـــطء، وقد تتوقف عن العمل يف احلالت 
ال�شديـــدة جـــدًا واملهملة. وقـــد يتعر�ـــض الطفل خالل 
ف�شـــل ال�شتاء للـــربد، خ�شو�شـــًا عند اللعـــب يف اجلو 
البارد جدًا، اأو يف الثلج، اأو مع انغما�ض القدمني يف املاء 
املجمـــد؛ فتهبـــط درجة حرارة اجل�شـــم ب�شبب تعر�شه 

حلرارة حميطية اأقل من 37 درجة.
كيف يحاول اجل�ش��م الدفاع عن نف�ش��ه يف حال 

الربد؟
اإن اأول مـــا يقـــوم به ج�شـــم الطفل كرد فعـــٍل على ذلك 
هو حماولة توليد املزيد من احلرارة، وذلك عن طريق 
قب�ـــض الأوعيـــة ال�شعريـــة املحيطية يف اجللـــد، وقيام 
الع�شـــالت باإنتـــاج املزيد مـــن احلرارة، وهـــذا ي�شمن 

اإعـــادة تـــوزع الدم يف اجل�شـــم بحيث يذهـــب الدم اإلى 
الأع�شاء احليويـــة يف ج�شم الطفل )الأع�شاء احليوية 
هي: القلـــب، الرئتان، الكبد، الكليـــة والدماغ(، واأكرث 
مناطـــق ج�شم الطفل تاأثرًا يف حـــال ا�شتمرار الربد هو 
املناطق النتهائية مثل نهايات الأ�شابع والأنف والأذن.
ما درجة احلرارة التي ميكن اأن توؤذي الطفل؟

ي���وؤدي هبوط درجة احلرارة املحيطي���ة اإلى ما دون 31 
درجة مئوية اإلى توقف اآليات اجل�شم يف املحافظة على 
حرارته؛ فتحدث الأذية، وقد حتدث الوفاة اإذا هبطت 

درجة حرارة اجل�شم اإلى ما دون 28.3 درجة مئوية.
ما تاأثريات الربد ال�شديد على الطفل؟

قـــد يت�شبب تعر�ـــض الطفل للربد يف اأذيـــة مو�شعية يف 
مـــكان ما من ج�شم الطفـــل اأو تاأثـــريات جهازية عامة 

ب�شبب انخفا�ض درجة حرارة اجل�شم.
ه��ل هن��اك عالق��ة ب��ن الر�ش��ح والإنفلون��زا 

والإ�شهال وتعر�ض الطفل للربد؟ 
غالبًا ل. ل توجد عالقة، ولكن ما يحدث اأن الفريو�شات 
تن�شط يف اجلـــو البارد؛ مما يت�شبـــب يف الإ�شابة بهذه 
الأمرا�ـــض الفريو�شيـــة. وعنـــد تعر�ـــض الطفـــل للهواء 
البـــارد يقوم الأنف مبحاولة تدفئـــة الهواء الداخل اإلى 
اجل�ص���م؛ مم���ا ي�صبب زي���ادة اإف���راز املخ���اط وحدوث 
�شيـــالن اأنف عابر، ولي�ـــض الر�شح، واأحيانـــًا قد ي�شبب 
تعر�ـــض ع�شالت البطـــن للربد لتنبيه هـــذه الع�شالت 
وتنبيه اأع�شاب اجللد وحدوث اأعرا�ض ه�شمية طفيفة 

وعابرة دون حرارة اأو تبدل حالة الطفل.
كيف يوؤثر الربد يف ج�شم الطفل؟

يعتـــرب الطفل اأكرث تاأثرًا بالـــربد من الكبري؛ كون ن�شبة 
م�شاحـــة اجل�شـــم اإلى الـــوزن عنده اأكرب ممـــا هي عند 
ال�شخ�ض البالغ، وكونه اأقل حركًة يف مرحلة الر�شاعة؛ 
مما يقلل تركيب احلرارة عن���ده. ويوؤدي تعر�ص ج�صم 
الطفـــل للربد ال�شديد اإلـــى ت�شكل بلـــورات متجمدة ما 
بني وداخل اخلاليا؛ ممـــا ي�شبب خلاًل يف عمل م�شخة 
ال�شوديـــوم ومتزق الغ�شـــاء اخللـــوي. وتتفاقم احلالة 
بتجمع الكريات احلمراء وال�شفيحات م�شببًة تخرثات 

�شغرية يف الدم.
ما العوامل التي تزيد من خطر اأذية الربد؟

- �شوء التغذية.

- نق�ض الأوك�شجني.
- التواجد يف مناطق مرتفعة.

- وجود الرياح.
- بطء جريان الدم.

نزل��ة ال��ربد تتح��ول اإل��ى الته��اب رئ��وي ل��دى 
الطفل

حّذر الأطباء من اأّن اإ�شابة الأطفال ال�شغار اأو الُر�شع 
بالزكام قـــد تتحول اأحيانًا اإلى الإ�شابة بالتهاب رئوي؛ 
اإذ اإّن هنـــاك نوعيات معّينة من الفريو�شات قد تت�شبب 

يف اإ�شابة الطفل باللتهاب الرئوي. 
وعـــن طـــرق انتقـــال العـــدوى باللتهـــاب الرئـــوي اإلى 
الطفـــل، فاإنهـــا مُيكـــن اأن تنتقـــل عـــن طريـــق قطرات 
الـــرذاذ املحملة بالعـــدوى من قبل مري�ـــض اآخر اأو من 
الأ�شيـــاء امللّوثـــة بالفريو�شات امل�شببـــة للمر�ض اأو عرب 

الأيدي.
واأ�شـــار الأطبـــاء اإلى اأن اأعرا�ض الإ�شابـــة بهذا املر�ض 
تتمثل يف معاناة الطفل من �شعوبة �شديدة يف التنف�ض، 
كن عالج الأطفال امل�صابني مبثل هذه  موؤكدين اأنه ل يمُ
الأعرا�ـــض اإل يف امل�شت�شفى. كما اأّن الأطفال امل�شابني 
باأعرا�ـــض اأقـــل حـــدة يحتاجـــون اإلى اخل�شـــوع للعالج 
عـــن طريق جل�شـــات ال�شتن�شاق وتنـــاول اأدوية مو�شعة 
للم�شالـــك التنف�شية ومثبطـــة لالحتقـــان؛ اإذ مُيكن اأن 
تت�شبب اإ�شابـــة الأطفال الُر�شع ب�شعوبـــة يف التنف�ض، 

ولو جزئيًا، يف فقدانهم القدرة على الر�شاعة.
ونظـــرًا اإلـــى اأنـــه غالبًا ما يفقـــد ج�شم الطفـــل كميات 
كبـــرية من ال�شوائل نتيجة ارتفـــاع درجة حرارته؛ فاإنه 
مـــن ال�شـــرورة اأن ينتبـــه الآباء اإلـــى اإعطـــاء اأطفالهم 

كميات وافرة من ال�شوائل لتعوي�ض ما يفقدونه.
وبالن�شبة اإلـــى ال�شور املر�شية الأقـــل حدة مما �شبق، 
قـــال الـطباء اإّن نوعيات قطرة الأنف املثبطة لالحتقان 
ورفـــع الن�شـــف العلوي مـــن ج�شـــم الطفل عنـــد نومه 
ي�شهمـــان يف التخفيف عن امل�شالـــك التنف�شية وت�شهيل 
عملية التنف�ض، واأل تكون الغرفة دافئة للغاية، واأن تتم 

تهويتها جيدًا.
واأو�شى الأطباء الآباء ب�شرورة ا�شت�شارة طبيب اأطفال 
خمت�ـــض عند اإ�شابة طفلهم ب�شعال م�شتمر، مو�شحني 
اأنـــه للوقايـــة من الإ�شابـــة بالتهاب رئوي مـــن الأ�شا�ض 
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فمن ال�ص���روري اللت���زام ب�صروط النظاف���ة والرعاية 
ال�شحية وجتنب الأ�شخا�ض امل�شابني بنزلة الربد.

ماذا يعنى انخفا�ض درجة حرارة ج�شم الطفل 
ب�شبب الربد؟

يق�شـــد بذلك انخفا�ض درجة حرارة ج�شم الطفل اإلى 
درجة خطرية )حتت 32 درجة مئوية(.

مببا �سبببب هبببوط احلببرارة ب�سبببب الببرد عند 
الطفل؟

يح���دث هبوط حرارة الطفل عندما يفقد ج�صم الطفل 
مـــن احلرارة مـــا يتجاوز قدرة ا�شتقـــالب اجل�شم على 
تعوي�ـــض ذلـــك، اأو ب�شبـــب غيـــاب التدفئـــة اخلارجية. 
وي�صاه���م يف هبوط احلرارة كل من قلة احلركة ووجود 
الريـــاح، وقد تهبـــط احلـــرارة اإلى درجـــة خطرة عند 

�صقوط الطفل يف ماء بارد جدًا.
ما الظروف التي ترجببح حدوث هبوط حرارة 

الطفل؟
• وجـــود الطفل يف جٍو بارد دون حركة )طفل ر�شيع، 	

طفل مت�شمم، طفل مقعد...(.
• كلمـــا �شغر �شن الطفـــل )اخلـــدج والر�شع( وعند 	

ال�شيوخ الكبار اأي�شًا.
•  البقاء فرتة طويلة يف اجلو اأو املاء البارد.	

ما اأعرا�ض هبوط حرارة الطفل؟
تتطـــور الأعرا�ض ب�شكٍل تدريجي اإلـــى درجة اأن الطفل 
اأو ال�شخ�ـــض الـــذي يرافقه قـــد ل ي�شعران بهـــا. وتبداأ 
وطقطقـــة  ال�شديـــد  الرتعا�ـــض  بحـــدوث  الأعرا�ـــض 
الأ�شنان، ومع ا�شتمرار تعر�ـــض الطفل للربودة تتباطاأ 
حركـــة الطفل وتتوقـــف الق�شعريـــرة والرتعا�ض ويخف 
ارتكا�ض الطفل ملا حوله. ومع تطور احلالة يفقد الطفل 
اأو املري�ـــض قدرته على املحـــاكاة والتفكري، وقد ي�شقط 
الطفل الكبري اأر�شًا، وقـــد يدخل الطفل يف غيبوبة اإذا 

مل يتم اإ�شعافه، وقد يتوقف القلب والتنف�ض.
ما الت�شخي�ض والعالج؟

يتـــم الت�شخي�ـــض بالأعرا�ـــض وقيا�ـــض درجـــة حـــرارة 
الطفـــل عن طريق ال�شرج، مـــع النتباه اإلى اأن مقايي�ض 
احلـــرارة العادية ل تقي�ض درجـــات احلرارة املنخف�شة 
جدًا )حتـــت 34(، ويتم العالج بح�شب املرحلة التي مت 
فيهـــا اإ�شعـــاف الطفل؛ ففي املراحـــل املبكرة واخلفيفة 
يكفي تدفئة الطفل واإعطاوؤه ال�صوائل الدافئة للتخل�ص 
م���ن هبوط احلرارة. اأم���ا اإذا وجد الطفل فاقدًا للوعي 
ب�صب���ب هبوط احل���رارة، فيج���ب نقله ف���ورًا اإلى مكان 
دافئ وتغطيته وطلب الإ�شعاف، مع مالحظة اأن النب�ض 
قـــد يكـــون �شعيفًا، وقـــد ل ت�شمع �شربـــات القلب رغم 
عمل القلب؛ لأنه يعمل ببطء. ويجب نقل الطفل بهدوء 
لتجنب ا�شطراب نظم القلب الذي قد يكون مميتًا. ول 
ين�شح باإجراءات الإنعا�ض خارج امل�شفى لهذا ال�شبب. 
ويف امل�شفـــى تتـــم تدفئـــة الطفـــل وتطبيـــق الأوك�شجني 
الدافئ وال�شوائل الوريدية الدافئة، وي�شتمر الأطباء يف 
اإنعا�ض الطفل الذي يبـــدو اأنه فارق احلياة فرتة طويلة 

يف حال هبوط حرارة الطفل ال�صديدة.
8 ن�ش��ائح حلماي��ة طفلك م��ن اأمرا�ض ال�ش��تاء 

املزعجة
تبقـــى نـــزلت الـــربد والإنفلونزا هـــي اأكـــرث الأمرا�ض 
انت�شـــارًا يف ف�شل ال�شتـــاء، واأكرثها اإزعاجـــًا لالأ�شرة 
اأي�شـــًا؛ اإذ يتاأثر بهـــا الأطفال قبل غريهـــم، خ�شو�شًا 
اأنه ل توجـــد و�شيلة علمية ملنع حـــدوث هذه الأمرا�ض، 
اإل اأنـــه بالتاأكيد هناك طرق عـــدة لتجنب الإ�شابة بها 

وتقليل حدوثها.
اإليكم بع�ض الطـــرق والن�شائح التـــي ميكنكم اتباعها 
حلمايـــة اأطفالكـــم مـــن الإ�شابـــة باأمرا�ـــض ال�شتـــاء 

املزعجة:
- بالن�شبة اإلى الأطفال الر�شع فاإن الر�شاعة الطبيعية 
مـــن اأف�شل واأجنـــع الطرق حلمايـــة الطفـــل الر�شيع، 
وتقويـــة مناعته؛ لأن مناعة الأم تنتقـــل اإلى الطفل عن 

طريق لبنها.
- اأمـــا الأطفـــال الأكرب �شنًا فـــاإن الوقايـــة لديهم تبداأ 
مـــن الغـــذاء؛ اإذ يوفر لهم الغـــذاء ال�شحـــي واملتوازن 
الفيتامينات واملعادن الالزمـــة لبناء مناعة اأج�شامهم 
واحلفـــاظ علـــى �شحتهـــم ملقاومـــة الأمرا�ـــض، واإلـــى 
جانب ذلك يقـــدم للطفل كمية كبرية من اخل�شراوات 

والفواكه؛ فهي اأف�شل دواء حلمايته.
- احلر�ض على اأن تكون تهوية املنزل جيدة ومتجددة؛ 
لأن الأماكـــن املغلقة اأف�شل بيئة لتكاثـــر اجلراثيم، مع 
فتـــح النوافذ يوميًا لفرتة كافية؛ لل�شماح بدخول الهواء 

النقي اإلى كامل املنزل.
- غ�شـــل اأيدي الأطفال ب�شـــكل م�شتمر، بعد الطعام، اأو 
بعـــد اللعب، وبعد دخول احلمـــام، وعندما يقوم الطفل 
بلم�ـــض األعـــاب الأطفـــال الآخرين؛ لأن ذلك مـــن �شاأنه 

اأن مينـــع انتقـــال اجلراثيـــم اإلـــى الطفـــل؛ لذلك فمن 
ال�شـــروري اأن يتعلـــم الطفل عادة غ�شـــل اليدين ب�شكل 

م�شتمر.
- اإن التدخـــني يف املنـــزل يعر�ـــض الطفـــل لالإ�شابـــة 
بالحتقـــان واأمرا�ـــض الأنـــف والأذن واحلنجـــرة عـــن 
طريـــق التدخـــني ال�شلبـــي؛ لذلـــك فمـــن الأف�شل عدم 
التدخني داخل املنزل لتجنب الإ�شابة بهذه الأمرا�ض.

- لتكـــن درجـــة حـــرارة املنـــزل معتدلـــة؛ لأن الغـــرف 
�شديدة احلرارة اأو املغلقة تت�شبب يف الحتقان والتهاب 
احلنجرة للطفـــل؛ لذلك ُين�شح بتدفئتها ب�شكل معتدل 
غـــري مبالغ به. - عنـــد موعد ا�شتحمـــام الطفل ميكن 
تدفئـــة احلمام مبدفاأة، ولكـــن ب�شكل معتدل؛ فال يكون 
�شاخنـــًا اأكرث من الالزم؛ لأن الطفـــل لدى خروجه من 
احلمـــام الدافـــئ اإلى مكان بـــارد �شيتاأثـــر ب�شكل كبري 
بنـــزلت الـــربد؛ لذلك يجـــب احلر�ض علـــى اأن يرتدي 
الطفـــل مالب�شه بعد ال�شتحمام مبا�شرة، كما يجب اأن 

ُتبدل ثيابه بعد اللعب والريا�شة بثياب جافة ودافئة.
- من ال�شروري جدًا اأن مينع الطفل من الحتكاك باأي 
�شخ�ـــض مري�ض، ول �شيما الأطفال حديثي الولدة، مع 

احلر�ض على �شرورة عدم تقبيل الطفل الر�شيع.
اأبرز 5 عالجات منزلية ملحاربة نزلت الربد

اإن حماربة فريو�ض الزكام اأو نزلت الربد ُتعترب مبثابة 
معركة جلهـــاز املناعة واجل�شم معًا؛ لذلك من املف�شل 
اإعطاء الوقت الالزم للفريو�ـــض؛ حتى يختفي تدريجيًا 
مـــن اجل�شم، وال�شرتخاء، وتناول الكثري من ال�شوائل، 
واعتماد اأ�شاليب ناجحة اأخرى للق�شاء على هذا النوع 

من الفريو�شات.
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بهجة االحتفال باليوم الوطني.. في مراكز الجمعية
�ســـارك اأطفال اجلمعيـــة يف االحتفـــاالت املو�سعة التي 
�سهدتهـــا مراكز اجلمعية املنت�ســـرة يف خمتلف مناطق 
الــــ)85(، وذلـــك  اليـــوم الوطنـــي  اململكـــة مبنا�سبـــة 
بح�ســـور كبـــار امل�سوؤولني، وعدد كبري مـــن االأهايل من 
اأبنـــاء املناطق، وكذلك عدد مـــن اأع�ساء جمل�س اإدارة 

اجلمعية واالإعالميني واأولياء اأمور االأطفال املعوقني.
وت�سمنت االحتفاالت الذي اأقيمت موؤخرًا مبقارمراكز 
اجلمعيـــة فعاليات ثقافية وترفيهيـــة، وم�سابقات فنية، 
حيـــث اإن اأطفال املراكز �ساركـــوا بالكثري من االأنا�سيد 

الوطنية يف هذه املنا�سبة الغالية على قلوبهم. 
املنا�سبة املميزة 

و�سهد مركز امللك فهد بن عبدالعزيز بالريا�س احتفااًل 
مميـــزًا باليوم الوطنـــي بالتعـــاون مع نـــادي امل�سوؤولية 
االجتماعية بجامعة امللك �سعود، وذلك من خالل عدد 
من الربامج اخلا�سة التي اأعدت لهذه املنا�سبة املميزة 
يف عدد مـــن املجمعات التجاريـــة بالريا�س وخارجها، 
باالإ�سافـــة اإلـــى توزيع اأكـــر من 50 األف �ســـورة للملك 

�سلمان واالأعالم.
كمـــا مت ا�ست�سافة جمموعـــة مـــن ذوي االإعاقة يف يوم 
مفتـــوح يف مركـــز “عبقرينـــو”، باالإ�سافـــة اإلـــى قيام 
اجلمعيـــة والنادي بزيارة عدد من االأطفال املنومني يف 

بع�س امل�ست�سفيات، وتقدمي الهدايا لهم.
ووجـــه �ساحب ال�سمو امللكي االأمـــري �سلطان بن �سلمان 
بن عبدالعزيز رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية حتية �سكر 
وتقدير اإلـــى كل اجلهـــات وال�سخ�سيـــات امل�ساركة مع 
االأطفال يف فرحتهم بذكرى اليوم الوطني، م�سريًا اإلى 
اأن امل�ساركات ج�سدت ما حتظى به اجلمعية من تفاعل 

مميز ودعم متوا�سل من فئات املجتمع كافة.
ومـــن جهته رفع عو�س بن عبـــداهلل الغامدي اأمني عام 
اجلمعية، اأ�سمـــي اآيات التهاين والتربيـــكات اإلى مقام 
خـــادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز 
-حفظـــه اهلل-، واإلى �سمو ويل العهـــد، و�سمو ويل ويل 
العهد، وحكومـــة و�سعب اململكة مبنا�سبـــة ذكرى اليوم 
الوطنـــي، م�سيفًا اأن اأطفال اجلمعيـــة اعتادوا م�ساركة 
الوطـــن اأفراحـــه ومنا�سباتـــه تعبـــريًا عـــن م�ساعرهم 
كاأع�ساء فاعلني يف املجتمع، كما حتر�س اجلمعية على 

اإتاحة هذه الفر�س لهم لالندماج باملجتمع. 
الأنا�سيد الوطنية 

ويف مركز امللـــك عبداهلل بن عبدالعزيـــز يف جدة كان 
االحتفـــال متميـــزًا مب�ساركـــة االأطفـــال الذيـــن نظموا 
الكثري مـــن الفعاليات واالأن�سطة، وحر�سوا على ارتداء 
مالب�ـــس زاهية باللون االأخ�سر املميز لعلم اململكة، كما 
اأن�سدوا يف ذلك الكثري من االأنا�سيد الوطنية والدينية.

 واأكد الدكتور زهـــري �سندي مدير مركز امللك عبداهلل 
بـــن عبدالعزيـــز، اأن »م�ساركة اجلمعيـــة يف احتفاالت 
اليـــوم الوطني ما هي اإال ر�سالة �سكـــر وعرفان لوالدنا 
امللـــك �سلمان بـــن عبدالعزيز ولوطننا الـــذي اأولى فئة 

املعوقني اهتمامًا ورعاية خا�سة«.
الفعاليات الرتفيهية 

مـــن جهة اأخـــرى نظمت مراكـــز اجلمعيـــة يف خمتلف 

مناطـــق اململكة احتفاالت مو�سعة باليوم الوطني؛ حيث 
احتفـــل اأطفـــال مركز االأمـــري �سلطان بـــن عبدالعزيز 
لرعاية االأطفـــال املعوقني باملدينة املنورة بذكرى اليوم 

الوطني بح�سور عدد من اأطفال املركز واأ�سرهم. 
وت�سمـــن االحتفـــال الكثري مـــن الفعاليـــات الرتفيهية 
وال�سعبيـــة حيث عرب االأطفال عـــن �سعادتهم باملنا�سبة 
الوطنيـــة  االأغـــاين  ورددوا  ت�سكيليـــة،  لوحـــات  عـــرب 

44-53 = OUR DCA =2=.indd   44 11/10/15   12:55 PM



45 88
حمرم 1437 هـ ـ اكتوبر 2015م

مب�ساركة ال�سيوف. كما قامت معلمات الق�سم التعليمي 
باملركز بتعريف االأطفال واأمهاتهم بالوطن واأهميته مع 
تقدمي نبذة عن ملوك اململكة والدور الذي قام به امللك 
عبدالعزيز -رحمـــه اهلل- يف توحيد البالد، ونبذة عن 

اململكة بني اليوم واالأم�س.
احتفالت مكة املكرمة 

اأقام مركـــز اجلمعية مبكـــة املكرمة احتفـــااًل مبنا�سبة 
اليـــوم الوطني الأطفال املركز، وقد تزامن ذلك مع بدء 
العام الدرا�ســـي اجلديد 1436هـ/1437هـ، وا�ستهدف 
الن�ش���اط الأطف���ال املعوق���ن باملركز وعدده���م )60( 
طفـــاًل وطفلة من ذوي االحتياجات اخلا�سة، وم�ساركة 
كل مـــن دار الزهـــور لرعايـــة االأطفـــال االأيتـــام مبكـــة 

املكرمة ومن�سوبات املركز واأمهات االأطفال.
 وقـــد بـــداأ االحتفال مب�ســـرية وطنيـــة الأطفـــال املركز 
باالأعالم من البوابة الرئي�سية باملركز، تال ذلك عر�س 
الإجنـــازات امللـــك املوؤ�س�س ومظاهـــر التنميـــة ال�ساملة 
مبختلـــف املجاالت باململكة، م�ساحبًة باأنا�سيد وطنية. 
وقالت مديرة مركز مكة املكرمة الدكتورة جنالء ر�سا 
اإن هذا االحتفال يهدف اإلى توعية الطفل املعوق بقيمة 
الوطـــن وما له علينا من حقـــوق وواجبات؛ من حمايته 
والذود عنه، ورفع رايته خفاقة دائمًا، وب�سرورة ال�سعي 
واملثابـــرة لنيـــل اأرفـــع الدرجـــات العلميـــة وت�سريفه يف 
خمتلف االأ�سعدة، والتعريف بجمعية االأطفال املعوقني.

ذكرى اليوم الوطني
واأقـــام مركـــز امللك �سلمـــان لرعاية االأطفـــال املعوقني 
مبنطقـــة حائل احتفااًل مبنا�سبة اليوم الوطني الـ)85( 
وحفـــل معايـــدة االأطفال بعيـــد االأ�سحى املبـــارك لعام 
1436هـ، حيـــث جاءت احتفاالت هـــذا العام ممزوجة 
بـــني فرحتـــني؛ حيـــث تزامنـــت ذكـــرى اليـــوم الوطني 

للمملكة مع عيد االأ�سحى املبارك.
وا�ستمل احلفل على بع�س الفقرات واالأجنحة الرتاثية 
واالأكالت ال�سعبيـــة لعـــدد مـــن مناطق اململكـــة؛ وذلك 
جت�سيدًا لوحدة الوطن العظيمة على يد القائد املوؤ�س�س 
امللـــك عبدالعزيـــز اآل �سعود -طيـــب اهلل ثراه- يف هذه 

املنا�سبة الوطنية الغالية. 
وقـــد عـــربت امل�سرفة العامـــة علـــى اأق�ســـام الطالبات 
بجامعـــة حائـــل الدكتـــورة حنـــان اآل عامـــر وعدد من 
ع�ســـوات اجلمعيـــة العموميـــة باملركـــز عـــن �سرورهن 
مـــن خدمـــات  املركـــز  �ساهدنـــه يف  واإعجابهـــن مبـــا 
واإمكانات وجتهيزات متطورة باإدارة كوادر متخ�س�سة 

يف جمال تعليم وتاأهيل وعالج االأطفال املعوقني.
 ورفع مديـــر املركز االأ�ستاذ عبـــداهلل العجالن -نيابة 
عـــن اأطفـــال ومن�سوبـــي املركـــز- التهنئـــة اإلـــى خادم 
احلرمني ال�سريفني امللـــك �سلمان بن عبدالعزيز وويل 
عهـــده �ساحـــب ال�سمو امللكـــي االأمري حممـــد بن نايف 
وويل ويل عهـــده �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن 

برامج وأنشطة وفعاليات متنوعة بمشاركة 
كبار الشخصيات وأولياء أمور األطفال 

والر�س وجنوب الريا�س احتفاالت 
كبـــرية و�ســـط األـــوان خ�ســـراء زاهيـــة، واأنا�سيد 

وطنيـــة خالـــدة، وردد اأطفال املراكز واأوليـــاء اأمورهم 
وزوار املركز ومن�سوبوه هذه االأنا�سيد مع االأطفال. 

حيـــث اأقـــام مركـــز اجلمعية بالر�ـــس احتفـــاال متميزا 
باليوم الوطني بح�ســـور حرم حمافظ الر�س االأ�ستاذة 
هيـــا العزام، وم�ساعـــد مدير التعليـــم االأ�ستاذة فوزية 
الرميـــح، وحـــرم رجـــل االعمـــال د. عبـــد اهلل العقيل 
االأ�ستـــاذة ميثاء عبـــد اهلل العو�ـــس، واالأ�ستاذة حمدة 
الباهلـــي من مكتـــب التوجيـــه واالإر�ســـاد بالر�س. وقد 
�ســـارك اأطفـــال املركز بقرات متنوعة وهـــم : لينا عبد 
اهلل املحي�سنـــي ورغـــد م�سحـــى احلربـــي و�ســـوق بدر 

الدبيان . 
وقـــد اأعـــرب مديـــر املركز يحـــي عبـــد اهلل العلوال عن 
اعتـــزازه باليوم الوطني؛ باعتباره منا�سبة عزيزة جدًا 
علـــى جميع اأبناء الوطـــن الغايل الـــذي ن�ستظل بخريه 
وبركاتـــه.  موؤكدا اأن احتفاالتهـــم تعك�س مدى االنتماء 
اإلـــى الوطـــن واإلى والة االأمور الذيـــن ال ياألون جهدًا يف 
احلفـــاظ على الـــرتاب الوطنـــي، واحلفاظ علـــى راية 
الوطن خفاقة عالية ومرتفعة باخلري والرخاء والنماء.

�سلمان، باليوم الوطنـــي، �سائاًل املولى القدير اأن يدمي 
على وطننا االأمن واال�ستقرار.

واأو�سح العجالن اأن هذه الفئة الغالية من اأبناء املركز 
حتظى باهتمام ورعاية ومتابعة �ساحب ال�سمو امللكي 
االأمـــري �سعود بـــن عبداملح�سن اأمـــري منطقة حائل، 
و�ساحـــب ال�سمو امللكـــي االأمري �سلطان بـــن �سلمان 

رئي�س جمل�س اإدارة جمعية االأطفال املعوقني.
فقرات خطابية

ونظم مركز اجلمعيـــة باجلوف احتفاالت متميزة 
باليـــوم الوطنـــي بح�سور اأطفـــال املركـــز الذين 
املنا�سبـــة  امل�ساركـــة يف هـــذه  كثـــريًا  اأ�سعدهـــم 
الوطنيـــة الغاليـــة. وقـــد عـــربوا عـــن ذلـــك من 
خالل الكثـــري من الفعاليـــات واالأن�سطة الوطنية 

والثقافيـــة والرتفيهية، وذلك بح�ســـور من�سوبي املركز 
من االأطفال املعوقـــني واأمهاتهم، ومب�ساركة امل�سرفات 
الرتبويـــات وقـــد تخلـــل احلفـــل عـــدد مـــن الفقـــرات 
اخلطابية واالإن�سادية اخلا�سة باليوم الوطني، ووزعت 
فيها اجلوائز والهدايا لالأطفال، ثم قام اجلميع بجولة 

يف مرافق املركز وق�سميه التعليمي والطبي.
يوم الوطن

كمـــا نظـــم مركـــز اجلمعيـــة بالباحـــة احتفـــااًل باليوم 
الوطنـــي بح�ســـور االأطفـــال املعوقني واأوليـــاء اأمورهم 
ولفيف من �سيوف احلفل. وقد ت�سمن االحتفال الكثري 

من الفعاليات التعليمية والثقافية وامل�سابقات الرتفيهية. 
وقد �سارك احل�سور االأطفال يف اأن�سطتهم؛ مما اأدخل 
الفـــرح وال�سرور علـــى نفو�ـــس االأطفـــال املعوقني. ويف 
اخلت���ام مت تقدمي الهداي���ا للأطفال والتق���اط ال�شور 

التذكارية.
األوان خ�سراء زاهية 

وعلـــي ال�سعيد ذاته نظمت مراكـــز اجلمعية يف ع�سري 
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نظـــم مركـــز اجلمعيـــة يف مكة املكرمـــة موؤخـــرًا، لقاًء 
توعويًا مبنا�سبة اليوم العاملي للتوعية ب�سرطان الثدي. 
وت�سمـــن اللقاء حما�سرة حتت عنـــوان )فح�سك االآن 
فيـــه االأمـــان(، وذلـــك يف قاعة االأمري في�ســـل بن فهد 
لالحتفـــاالت مبقـــر املركـــز. �سرحت بذلـــك الدكتورة 
جنـــالء ر�سا مديـــرة مركز مكـــة املكرمـــة، واأ�سافت: 
“�ســـارك يف اللقـــاء الدكتـــورة تهاين نقيطـــي مديرة 
مركـــز االأورام بجـــدة ا�ست�ساريـــة العـــالج االإ�سعاعـــي 
لـــالأورام ورئي�س ق�سم العـــالج االإ�سعاعي مبدينة امللك 
عبـــداهلل الطبية، وخلود الغامـــدي اخت�سا�سية تثقيف 
�سحـــي اأورام، ورمي ال�سريـــف ممر�ســـة اأورام، وعـــال 
اخت�سا�سيـــة تثقيـــف �سحـــي اأورام، ورحـــاب بكـــري 

اخت�سا�سية تغذية”. 
واأو�سحـــت الدكتـــورة جنـــالء اأن “اللقـــاء هـــدف اإلى 
التوعية مبر�ـــس �سرطان الثدي، وبكيفية اكت�ساف هذا 
املر�س وعالجه يف مرحلة مبكرة، ولذلك اأقيمت ور�س 

عمل واأركان تثقيفية”. 
جديـــر بالذكـــر اأن املركـــز يحر�ـــس علـــى امل�ساركة يف 
خمتلـــف الفعاليات واالأيام العاملية لزيادة وعي املجتمع 

جتاه ق�ساياه احلياتية عامًة.

جمعية الخفجي تدشن مبادرة )عربتي(

محاضرة )الطفولة المبكرة( في يوم الصحة النفسية 
نظـــم مركز امللك فهـــد بن عبد العزيـــز بالريا�س 
موؤخـــرًا، حما�سرة بعنـــوان )ا�سطرابات الطفولة 
املبكرة »الوالدة - �سبع �سنوات« من الت�سخي�س اإلى 

العالج( مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سحة النف�سية.
وت�سمنت الفعاليات التي نظمهـــا الق�سم التعليمي 
باملركـــز حما�ســـرة ال�ست�ســـاري الطـــب النف�ســـي 
لالأطفـــال واملراهقني يف املدينـــة الطبية اجلامعية 
الدكتـــور تركي حمود البطي بعنـــوان )الت�سخي�س 

والعـــالج( يف قاعـــة االأمـــري تركـــي ال�سديـــري يف 
املبنـــى الرئي�ســـي للجمعيـــة علـــى طريـــق االإمـــام 
حممد بن �سعـــود. كما ت�سمنـــت حما�سرة بعنوان 
)مه���ارة اإدارة ال�شغوط( للأ�شتاذة اإميان الليف، 
وهـــي اخت�سا�سية نف�سيـــة اإكلينيكيـــة متخ�س�سة 
يف العـــالج االأ�ســـري والزواجـــي واملراهقني ودعم 
اأ�ســـر ذوي االحتياجـــات اخلا�ســـة يف مركـــز ذاتي 

لال�ست�سارات االأ�سرية والنف�سية.

د�سنـــت اجلمعيـــة التعاونيـــة اال�ستهالكيـــة ملوظفـــي 
عمليـــات اخلفجـــي امل�سرتكة مبـــادرة )عربتي( التي 

اأطلقتها ل�سالح اأطفال اجلمعية.
وذكـــر رئي�ـــس جمل�ـــس اإدارة اجلمعيـــة اال�ستهالكية 
عبـــداهلل مهـــدي ال�سمـــري، اأن »هـــذه املبـــادرة تاأتي 
ل�سالح جمعيـــة االأطفال املعوقـــني، واأُطلق عليها من 
قبل جمل�ـــس اإدارة اجلمعيـــة التعاونيـــة اال�ستهالكية 
ملوظفي عمليات اخلفجي امل�سرتكة مبادرة )عربتي(؛ 
اإذ اإن هذه العربات التي مت اعتمادها و�سراوؤها بلغت 
ع�ســـر عربات خا�ســـة مبوا�سفات ترفيهيـــة للت�سوق، 
وو�سعنـــا لها باركودا خا�سا �سمـــن قائمة امل�سرتيات 
)خم�ســـة ريـــاالت( ال�ستخـــدام هذه العربـــة من قبل 
املت�سوقني، وجتمع هذه املبالـــغ لتودع كل ثالثة اأ�سهر 

يف ح�ساب جمعية االأطفال املعوقني«.
واأ�ســـاف ال�سمري اأن اجلمعيـــة اال�ستهالكية حتملت 
�سراء هـــذه العربات، واأن املوجـــود منها يف اجلمعية 
حاليًا ثماين عربـــات، اإ�سافة اإلى اثنتني حتفظان يف 

امل�ستودع لوقت الطوارئ.
وقال: »كل ما نرجوه من املت�سوقني هو املحافظة على 

التوعية 
بسرطان الثدي 

في مركز مكة

هذه العربـــات لت�ستمر الفائدة منهـــا ل�سالح اجلمعية 
واأطفالهـــا. وثقتنا بوعي جمتمع اخلفجي وحر�سه على 
امل�ساركة املجتمعية كبرية جدًا، كما اأننا وجدنا ترحيبًا 
ي هذه  وتعاونـــًا كبريًا من جمعية االأطفـــال املعوقني لتبنِّ
املبادرة ومباركتهـــا واملوافقة عليهـــا، وو�سلتنا موافقة 

خطية من اجلمعية على هذه املبادرة«.
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 احتفـــل مركز االأمري �سلطـــان بن عبـــد العزيز لرعاية 
االأطفـــال املعوقـــني باملدينـــة املنـــورة بتخريـــج عدد من 
اأطفـــال املركـــز بعـــد ح�سولهـــم علـــى دورة مكثفـــة يف 
احلا�ســـب االيل والتي اأقيمت مبقر املركـــز بالتعاون مع 
الكليـــة التقنية باملدينة املنـــورة، وحا�سر فيها املهند�س 
عبد اهلل الردادي الـــذي اأبدى �سعادته بالتفاعل الكبري 

من قبل اأطفال اجلمعية 
وتعـــد هـــذه الـــدورة مـــن الـــدورات التخ�س�سيـــة وهي 
جـــزء من برنامج التعاون بـــني جمعية االأطفال املعوقني 
واملوؤ�س�سة العامـــة للتعليم الفني والتدريب املهني ممثلة 

بالكلية التقنية باملدينة املنورة.
وقـــدم عميد الكليـــة الدكتور �ساكر احلربـــي ال�سهادات 
للطـــالب املتفوقـــني يف اأجواء رائعـــة امتزجت فيها روح 
الفرح مـــع روح االإبـــداع الـــذي اأظهره طلبـــة اجلمعية، 
وجهدهـــم الكبري يف جتاوز هذه الدورة، والتي ا�ستمرت 

ملدة �ستة اأ�سابيع.
وبني مدير مركز االأمري �سلطان بن عبد العزيز لرعاية 
االأطفـــال املعوقـــني هيثـــم م�سلـــم عثمـــان اأن ال�سراكـــة 
مـــع املوؤ�س�ســـة العامـــة للتعليـــم الفني والتدريـــب املهني 

اختتم فرع اجلمعية العربية ال�سعودية للثقافة والفنون 
املخ�س�ســـة  التدريبيـــة  الور�ســـة  موؤخـــرًا،  اأبهـــا،  يف 

لالأطفـــال )هيا نر�ســـم( التي احت�سنهـــا مركز ع�سري 
مـــول التجاري، بعد اأن �سهدت ح�سورًا مميزًا لعدد من 

أطفال المدينة 
يتفوقون في الحاسب

بمشاركة أطفال مركز عسير .. فنون أبها تختتم ورشة )هيا نرسم(
اأطفال مركز اجلمعية يف ع�سري.

وكانـــت الور�ســـة التدريبيـــة التـــي قدمهـــا من�سق جلنة 
الفنـــون الت�سكيليـــة بفنـــون اأبهـــا اإبراهيـــم االأملعـــي قد 
�سهـــدت ح�ســـورًا الفتًا مـــن االأطفـــال على مـــدى اأيام 

الور�سة الثالثة.
مـــن جهته، اأو�ســـح مدير فنون اأبها اأحمـــد ال�سروي اأن 
هـــذه الور�ســـة تاأتي �سمـــن فعاليات اجلمعيـــة املقدمة 
للمجتمع ب�سكل عام ولالأطفال ب�سكل خا�س، معربًا عن 
مـــدى �سعادته مب�ساركة االأطفـــال املعوقني مع اأقرانهم 

يف هذه الور�سة.
واأكد ال�سروي اأن االأطفال ميثلون فئة غالية على قلوبنا 
وي�ستحقـــون الدعم واالهتمـــام، م�سيفـــًا: »نهدف اإلى 
تقـــدمي ر�سالة اجلمعية من خـــالل طرح برامج اإثرائية 
وتفاعليـــة وفـــق منهجيـــة علميـــة، ومبـــا يحقـــق ر�سالة 

اجلمعية الثقافية والفنية«.

�ستمتـــدد الـــى افاق اأو�ســـع من خالل منـــح طلبة الكلية 
فر�ســـة التدريب الفني يف املركز، م�سددًا على اأن طلبة 

املوؤ�س�سة اأكـــدوا رغبتهم يف امل�ساهمة بت�سنيع الو�سائل 
امل�ساعدة من طاوالت وكرا�سي وم�سايات خا�سة.
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ا�ستقبل مركز االأمـــري �سلطان بن عبدالعزيز لالأطفال 
املعوقـــني باملدينة املنورة موؤخرًا، وفـــدًا من بعثة احلج 
االأملانيـــة اطلعوا على برامج الرعايـــة والتاأهيل املقدمة 
داخـــل وحدات املركـــز، كمـــا ا�ستمعوا اإلـــى �سرح حول 

ر�سالة جمعية االأطفال املعوقني وخدماتها املجانية.
واأعـــرب اأع�ساء الوفـــد عن �سعادتهـــم واعتزازهم مبا 
�ساهدوه مـــن منوذج للعمـــل اخلريي الراقـــي والفاعل 
يف املجتمـــع، معتربين ذلـــك �سورة من �ســـور الرعاية 
املتطورة املقدمة للمواطنني ال�سعوديني، وخ�سو�سًا فئة 
ذوي االإعاقة، م�سددين على اأن اهتمام اململكة العربية 
ال�سعودية باالأعمال اخلريية يعـــد من اأبرز االإيجابيات 
التي يتم التطرق لهـــا يف االإعالم االأوروبي، وخ�سو�سًا 

بني اجلاليات امل�سلمة يف اأوروبا. 
وا�ستمـــع الوفـــد الذي بلـــغ عدده 20 حاجـــًا وحاجة من 
م�سلمـــي اأملانيا اإلى �سرح مف�ســـل عن الدور الذي يقوم 
به املركز منذ ا�ستقبال الطفل حتى تخرجه، واالأق�سام 
التي ي�سمها املركز، موؤكديـــن اأن هذه املنا�سط �ستعود 
بالنفـــع على اأطفال اجلمعية بف�ســـل االأجهزة املتطورة 

التي تتوفر يف الوحدات العالجية والتعليمية.

زار مركز األمير سلطان بالمدينة المنورة

مركز الجمعية بالجوف يعايد األطفال ومنسوبيه

وفد من حجاج ألمانيا يشيدون 
برعاية المعوقين في المملكة

عايـــد مركـــز اجلمعيـــة باجلـــوف موؤخـــرًا، من�سوبيـــه 
واأطفال املركز، مبنا�سبة حلـــول عيد االأ�سحى املبارك 

وا�ستئناف العام الدرا�سي.
وقـــدم مديـــر مركـــز اجلمعية باجلـــوف عبـــداهلل اأنور 
الفـــراج التهـــاين اإلـــى من�سوبي املركـــز، مبـــاركًا بعيد 
االأ�سحـــى املبـــارك وحاثـــًا زمـــالءه علـــى بـــذل املزيد 
مـــن اجلهـــود يف �سبيل خدمـــة االأطفـــال املنت�سبني اإلى 

اجلمعية يف ق�سميها الطبي والتعليمي.
وقـــال الفـــراج: »اإن كل من�سوبـــي اجلمعيـــة مبختلـــف 
مراكزها حـــول اململكة يتحملـــون م�سوؤولية كبرية جتاه 
االأطفـــال املعوقـــني يف ظل الدعـــم الكبري الـــذي توليه 
حكومـــة خـــادم احلرمـــني ال�سريفني امللـــك �سلمان بن 
عبدالعزيز اآل �سعـــود -حفظه اهلل- لهذه الفئة الغالية 
مـــن االأبنـــاء، واهتمـــام �ساحـــب ال�سمو امللكـــي االأمري 
�سلطان بن �سلمان رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية بتجويد 
كل اخلدمـــات املقدمـــة يف مراكـــز اجلمعيـــة، وموؤازرة 
ودعـــم اأمـــني عـــام اجلمعيـــة االأ�ستاذ عو�ـــس الغامدي 
الذي يحر�ـــس على تذليل كل ما يعـــوق خدمة االأطفال 
املعوقني مبراكز اجلمعية، على اأكمل وجه، ومنها مركز 

اجلوف».
ورفع الفراج �سكره وتقديـــره اإلى �ساحب ال�سمو امللكي 
االأمـــري فهـــد بـــن بـــدر بـــن عبدالعزيـــز اأمـــري منطقة 
اجلـــوف، ووكيل االإمارة االأ�ستـــاذ اأحمد بن عبداهلل اآل 

ال�سيـــخ؛ لعنايتهمـــا مبركز اجلوف الـــذي اأكمل موؤخرًا 
انتقالـــه اإلى املبنى اجلديد الذي �ساهـــم يف تهيئة بيئة 
العمـــل ملن�سوبي املركز، وحفزهم علـــى بذل املزيد من 
اجلهد، ورفع جودة اخلدمات وكفاءة االأداء يف العمل.
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ا�ستحدثـــت اإدارة التاأهيـــل الطبي يف جمعيـــة االأطفال 
املعوقـــني جهـــاز االهتـــزاز )جاليليو( �سمـــن منظومة 

العمل الطبي يف اجلمعية.
ويعـــد هذا اجلهاز من اأحدث االأجهزة امل�سنوعة عامليًا 
واملخ�س�سة الأطفـــال االإعاقة احلركية، وذلك يف اإطار 
�سعـــي اإدارة اجلمعيـــة اإلى رفع م�ستـــوى اخلدمات التي 

تقدم الأطفال اجلمعية على ال�سعيدين التعليمي والطبي. 
ويعــــد جهــــاز )جاليليـــو( مـــن االأجهـــزة احلديثـــة التي 
ي�ستفـــاد منهـــا ب�ســـكل كبـــري يف اجلل�ســـات العالجيـــة 
لالأطفـــال الذين يعانون من اأمرا�ـــس اجلهاز الع�سبي 
والع�سلـــي والتوافـــق احلركـــي، حيث تعتـــرب الع�سالت 
القويـــة واملدربـــة اأحـــد املتطلبـــات االأ�سا�سيـــة ل�سحـــة 
العظـــام واملفا�ســـل والوقاية من الكثري مـــن االأمرا�س 
مثل ه�سا�سة العظـــام وم�سكالت الظهر واملفا�سل. كما 
اأن الع�سالت ال�سليمة لها دور مهم يف التوافق احلركي 
اجليد، خ�سو�سًا لكبار ال�سن اأو االأطفال الذين يعانون 

ا�سطرابات احلركة. 
وبـــنينّ م�ساعد االأمـــني العام ل�ســـوؤون التاأهيل يف جمعية 
االأطفـــال املعوقني الدكتور ريا�س اخلليـــف، اأن جمعية 
االأطفال املعوقني تهـــدف دائمًا �سمن براجمها الطبية 
اإلـــى رفع م�ستوى الكفاءة الطبية لدى االأطفال، م�سددًا 
علـــى اأن »ا�ستحـــداث مثل اجلهـــاز �سيكون رافـــدًا قويًا 
للـــكادر الطبـــي يف اجلمعيـــة، و�سيكـــون ذلـــك دعامـــة 
اإيجابيـــة يف رفع م�ستوى التاأهيـــل الطبي، خ�سو�سًا اأن 
اجلهـــاز يعد من اأهم االأجهـــزة العاملية امل�سنعة حديثًا 

لعملية التوافق احلركي الذهني«. 
مـــن جانبهـــا، اعتـــربت كبـــرية اخت�سا�سيـــات العالج 
الطبيعـــي يف اجلمعيـــة اإميان م�سبـــاح �سليمان اأن هذا 
اجلهـــاز �سي�سكل دعامـــة قوية لق�ســـم التاأهيل، وقالت: 
»التوافق احلركي يتطلب توافقـــًا معقدًا للطفل املعوق، 
وي�سمـــل: الدماغ، واحلبـــل ال�سوكي واجلهـــاز الع�سبي 
املحيطـــي، والع�ســـالت واالأربطـــة و�سبـــكات الو�ســـل، 
والعظام واملفا�سل. وتعمـــل االأر�سية املتاأرجحة جلهاز 
)جاليليو( علـــى اال�ستثارة امليكانيكية املنا�سبة للع�سلة 
عل���ى النقبا�ض والنب�شاط ال�شري���ع لعدة مرات خلل 

يسهم في رفع المستوى التأهيلي لألطفال

جهاز )جاليليو(
يدخل ضمن المنظومة الطبية 

بالجمعية

الثاني���ة الواحدة. وهذا النقبا����ض والنب�شاط للع�شلة 
يحف���زان منعك����ض النب�ش���اط«. واأ�شاف���ت: »عند جعل 
الطفل يف و�سع الوقوف على االأر�سية املتاأرجحة جلهاز 
)جاليليو( فـــاإن كل الع�سالت التي تعمل على احلفاظ 
وبق���اء اجل�شم معت���دًل ت�شت�شع���ر منعك����ض النب�شاط؛ 
وبذلـــك يتـــم تدريبها خالل دقائق معـــدودة على جهاز 
)جاليليو(، واجلهاز الع�سلي يتلقى املئات من االإثارات 
املحفزة لها«. وحول التاأثريات اجلانبية التي قد حتدث 
من ا�ستخـــدام )جاليليو( قالـــت: »ين�سح اخت�سا�سي 

العالج الطبيعي مر�ساه عنـــد ا�ستخدام جهاز جاليليو 
مثـــل:  عليهـــم،  تطـــراأ  اأعرا�ـــس  اأي  عـــن  باالإف�ســـاح 
االإح�سا�ـــس بالقـــيء اأو الـــدوار، اأو االإح�سا�ـــس املفاجئ 
بهب���وط معدل ال�شكر بالدم، وكذلك ال�شعور باحلكة يف 
اجل�سم واالأخ�س يف ع�ســـالت ال�ساقني اأ�سفل الركبة، 
وتكويـــن بثـــور علـــى �سطح القدمـــني املالم�ـــس لل�سطح 
املتاأرجح للجهاز؛ لذلك يجـــب التاأكد من عدم البداية 
باالهتـــزازات ب�سورة قوية ومفاجئة والبداية بالتدريج 

مع لب�س حذاء مريح وجوارب قطنية ملنع جتريح االأقدام«.
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ال�سديـــري مبركـــز  احت�سنـــت  قاعـــة االأمـــري تركـــي 
الريا�ـــس، ور�سة عمل )برنامج بيك�س.. نظام التوا�سل 
عـــن طريق تبـــادل ال�ســـور(، واملعتمدة مـــن قبل هيئة 

التخ�س�سات ال�سحية.
وحا�ســـر فيهـــا ع�ســـو هيئـــة التدري�ـــس بجامعـــة امللك 
عبدالعزيـــز الدكتـــور اأحمـــد الدوايـــدة املتخ�س�س يف 
ا�سطرابـــات النطـــق واللغـــة والتوحـــد. وبـــني الدكتور 
اأحمد الدوايدة خالل ور�سة العمل اأهمية تقومي الطفل 
ومنحـــه الفر�سة مـــن اأجل تطبيـــق مفاهيـــم التوا�سل 
واللغـــة والكالم، وفنيـــات تعديل ال�سلـــوك، اإ�سافة اإلى 
برامـــج التوا�ســـل البديل ومهـــارات التوا�ســـل الت�سعة. 
وا�ستهدفت ور�ســـة العمل التي ا�ستمـــرت يومني معلمي 
ومعلمات الرتبيـــة اخلا�سة، اإ�سافة اإلـــى اخت�سا�سيي 
واخت�سا�سيات النطق واللغة، وكذلك اخلدمة النف�سية 
واخلدمـــة االجتماعيـــة. وبينـــت امل�سرفـــة علـــى ق�ســـم 
التدريب يف جمعية االأطفـــال املعوقني االأ�ستاذة با�سمة 
ق�سمـــة، اأهمية مثل هذه الور�س التـــي تعود بالنفع على 
املجتمع، واأهميـــة الرفع من قدرات الطفل وطموحاته، 
وقالت: “بف�سل اهلل.. االإقبـــال على الور�سة على مدى 

ورشة عمل )نظام التواصل عن طريق 
تبادل الصور( بمركز الرياض

�ســـرف طـــالب اجلمعيـــة احلفل الـــذي اأقامتـــه �سركة 
دواجـــن الوطنية للتعريـــف باأن�سطة ال�سركـــة، و�سملت 
الدعـــوة التـــي قدمتها �سركة دواجـــن الوطنية م�ساركة 
اأوليـــاء اأمور الطلبة مـــع اأبنائهم يف احلفل الذي مت من 

خالله توزيع العديد من الهدايا.
وقـــدم ع�ســـو العالقـــات العامـــة باجلمعيـــة من�ســـور 
احلاذور تعريفًا باأن�سطة اجلمعية، واخلدمات املقدمة 
مـــن قبلها يف تنمية قـــدرات االأطفال املعوقني من حيث 

التاأهيل الطبي والتعليمي.
ويف نهايـــة الزيـــارة قـــام اأطفـــال اجلمعيـــة واحل�سور 

بتناول طعام الع�ساء املعد بهذه املنا�سبة.  

أطفال الجمعية 
يشرفون حفل 

دواجن الوطنية

يومني كان جيدًا، واجلميـــع ا�ستفاد من املحا�سرات اأو 
ور�ـــس العمل التي حا�سر فيها الدكتور اأحمد الدوايدة. 
ولعـــل التفاعل الكبـــري الذي �سهدته ور�ـــس العمل يوؤكد 
اال�ستفـــادة اجليـــدة من قبـــل امل�ساركني لعـــالج بع�س 

الق�ســـور عنـــد اأطفالهـــم اأو حتـــى من معلمـــي الرتبية 
اخلا�سة الذين اأ�ســـادوا كثريًا مبحاور الور�سة وطريقة 
تفاعـــل الدكتور اأحمـــد الدوايدة مع الظـــروف االأن�سب 

ملعاجلة �سلوكيات الطفل”.
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اأو�سى ملتقى »املدر�سة للجميع« الذي عقده مركز الأمري �سلطان بن عبدالعزيز باملدينة 
املن�رة، بالتعاون مع اإدارة التعليم م�ؤخرًا مبقر املركز، ب�رضورة قيام اإدارة الرتبية 

اخلا�سة يف اإدارة التعليم بح�رض جميع الأطفال املع�قني الذين يحتاج�ن اإلى خدمات 
تعليمية، على اأن يتم حتديد ن�ع اإعاقتهم لت�سهيل ت�جيههم للمدار�س واملعاهد التي 

ميكن اأن تقدم لهم اخلدمات املطل�بة.
واأو�سح مدير عام املركز هيثم م�سلم عثمان اأن امللتقى اأثبت اأهمية العمل على اإقامة 

دورات تدريبية وتثقيفية ملعلمي مدار�س الدمج غري املتخ�س�سني يف الرتبية اخلا�سة 
بهدف تاأهيلهم للتعامل مع هذه الفئة الطالبية.

وبـــنينّ اأن امل�ساركـــني يف امللتقى دعوا اإلـــى زيادة برامج 
التثقيـــف بني طـــالب مدار�ـــس الدمج بهـــدف حت�سني 
تعاملهم مـــع زمالئهم من املعوقني، اإلـــى جانب العمل 
علـــى تهيئـــة مدار�ـــس الدمج مبـــا يخدم طـــالب العوق 
احلركـــي مثل: �سهولـــة املمرات وتهيئـــة املرافق العامة 
وامل�سليات بحيث ي�سهل علـــى الطفل املعوق اال�ستفادة 

الكاملة من مبنى املدر�سة. 
ولفت اإلـــى اأن امللتقى �سدد على �ســـرورة دعم مدار�س 
الدمـــج باأجهـــزة احلا�ســـب االآيل وال�سبـــورات الذكيـــة 
التـــي تعترب و�سيلة جيدة تخدم برامج التعليم اخلا�س، 
منوهًا اإلى م�ساعدة اأولياء االأمور من خالل اإيجاد عدد 
مـــن املواقف اأمام املدر�سة خم�س�ســـة الإركاب وتنزيل 
االأطفال املعوقني عند ح�سورهـــم وان�سرافهم، مفيدًا 

باأنهم لفتوا اإلى اأهمية توفري برامج ريا�سية واجتماعية 
خم�س�سة للمعوقني للدمج مع زمالئهم.

اأوراق عمل
وذكـــر اأن امللتقـــى �سهـــد خم�ـــس اأوراق عمـــل مميـــزة، 
مبينـــًا اأن الدكتـــور تركي بـــن عبداهلل ال�سكـــران تقدم 
باإحداها حتت عنوان )اأعطني حقي و�سمني ما �سئت( 
ا�ستعر�س فيها منهـــج الدمج يف عهد ال�سلف ال�سالح، 
واأكد اأن نظريات الدمج لي�ست من الربامج امل�ستحدثة 
يف ع�سرنـــا احلـــايل بل هي منهـــج موجود مـــن العهد 
النبـــوي، واأورد عددًا مـــن االأحاديـــث والق�س�س ذات 
ال�سلـــة باملو�سوع، كما قـــدم ر�سالة توا�ســـل بينه وبني 
ابنه املعوق تتحدث عن مناجاة خا�سة ب�سيغة اأدبية مميزة.

وبـــنينّ اأن نـــوف املحيميد قدمـــت ورقة عمـــل ذات �سلة 

بربنامـــج الدمج يف جمعية االأطفـــال املعوقني اأو�سحت 
فيها الربامج املقدمة لالأطفال بهدف تهيئتهم للو�سول 

اإلى مدار�س التعليم العام ب�سقيها العام والفكري.
فيما تقـــدم عبدال�ســـالم الرحيلي والـــد الطفل �سامح 
بورقة عمل متثلت يف جتربته كويل اأمر طفل معوق منذ 
بدايـــة اإعاقته حتـــى مرحلة الدمـــج يف مدار�س التعليم 
العـــام، واأبـــرز يف ورقتـــه اآمالـــه وتطلعاتـــه التـــي متثل 

تطلعات جميع اأولياء االأمور.
ونوه اإلى تقدمي جمموعة مـــن م�سريف الرتبية اخلا�سة 
بـــاإدارة التعليـــم باملدينـــة املنـــورة اأوراق عمـــل؛ حيـــث 
ا�ستعر�ـــس يا�ســـر احلميدي يف ورقة عملـــه االإجراءات 
املتبعة يف اآليـــة الدمج باإدارة التعليـــم، فيما ا�ستعر�س 
عبدالرحمـــن احلازمي يف ورقته برامج الدمج الفكري 

» المدرسة للجميع«
ملتقى يناقش » دمج الطالب المعوقين 

بالمدارس«  في مركز المدينة 
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برامج وأنشطة وفعاليات متنوعة 
بمشاركة كبار الشخصيات وأولياء أمور 

األطفال 
والتوحد املقدمة من قبل اإدارة التعليم. 

اإتاحة فر�ص 
طالب عـــدد من اأوليـــاء االأمور الذين ح�ســـروا امللتقى 
امل�سوؤولـــني بت�سهيـــل اإجراءات قبـــول اأبنائهـــم واإيجاد 
فر�س اأو�سع ت�ستوعـــب االأعداد الكبرية املتقدمة بطلب 
اال�ستفـــادة مـــن املدار�ـــس واملعاهـــد املخ�س�سة لدمج 

املعوقني يف مدار�س الوزارة.
ونوهـــوا اإلى اأهميـــة اأن تعمل جمعيـــة االأطفال املعوقني 
على زيادة املراحل التعليمية لت�سمل املراحل االبتدائية 
واملتو�سطـــة والثانوية؛ ليكون اأطفـــال اجلمعية متمتعني 

بكامل اخلدمات التعليمية.
وقال اأبو خالد: »ابني م�سجل يف مدار�س الدمج باملدينة 
املنورة اإال اأنني �سعرت باأنه ال توجد خ�سو�سية للطالب 
املعوقني داخـــل املدر�سة؛ فجميع الو�سائل اخلا�سة بهم 
م�ستخدمة من قبل بقية االأطفـــال االآخرين، خ�سو�سًا 
ممرات العربات ودورات امليـــاه، مع عدم وجود مدخل 

خا�س بهم يف املق�سف«.
ولفـــت اإلى اأن دورات امليـــاه غري مهياأة لهم، ملمحًا اإلى 
اأنه ال توجد اأي مواقف خا�سة باإنزال االأطفال املعوقني، 

وعـــدم وجود عمال مل�ساعدة االأطفال يف دورات املياه اأو 
ا�ستقبالهم عند املدخل.

اأما والدة الطفلة )منتهى( فاأثنت على اجلهود املقدمة 
البنتهـــا امل�سابة مبالزمة التوحـــد، مبينة اأنها �سجلتها 
يف معهد الرتبية الفكرية للبنات وتتطلع اإلى اأن تلحقها 
بالتعليـــم العـــام، ولكـــن ال يوجد دمج لهـــذه الفئة رغم 
ارتفاع م�ستـــوى ذكائها التعليمـــي، مو�سحة اأنها تعاين 

من هذه امل�سكلة منذ ثالث �سنوات.
بينما ذكرت والدة الطفل في�سل احلربي: »ابني معوق 
حركيـــًا، وقدراته العقلية جيـــدة، ويفرت�س اأن يكون يف 
مدار�ـــس التعليم العام، ولكن ل�ســـدة اإعاقته مت حتويله 
ملعهـــد الرتبيـــة الفكريـــة«. وتطالـــب باأن تكـــون هناك 
مدار�ـــس مهياأة للطلبـــة �سديدي االإعاقـــة لتتنا�سب مع 
حالة االأطفال. ولفتت والدة الطفلة و�سام اإلى معاناتها 
مع عـــدم ح�سول ابتنهـــا على مـــكان يف مدر�سة قريبة 
من منزلها. مـــن جهتهم قام املحا�ســـرون وامل�سوؤولون 
بالتجاوب مع طلبـــات اأولياء االأمور؛ حيث مت توجيههم 
اإلـــى االإدارات املعنية لدرا�سة طلباتهم والعمل على حل 

م�سكالتهم.

توصيات الملتقى

•  �س��رورة اإج��راء ح�س��ر م��ن قب��ل 	
ب��اإدارة  اخلا�س��ة  الرتبي��ة  اإدارة 
التعلي��م جلميع الأطف��ال املعوقني 
الذين يحتاجون خلدمات تعليمية 
عل��ى اأن يتم حتديد ن��وع اإعاقتهم 
للمدار���ص  توجيهه��م  لت�س��هيل 
واملعاه��د الت��ي ميك��ن اأن تقدم لهم 

اخلدمات املطلوبة.
•  العمل على اإقامة دورات تدريبية 	

وتثقيفي��ة ملعلم��ي مدار���ص الدمج 
الرتبي��ة  يف  املتخ�س�س��ني  غ��ر 
اخلا�س��ة به��دف تاأهيله��م للتعامل 

مع هذه الفئة الطالبية.
• زي��ادة برامج التثقي��ف بني طالب 	

حت�س��ني  به��دف  الدم��ج  مدار���ص 
تعاملهم مع زمالئهم من املعوقني.

• العمل عل��ى تهيئة مدار���ص الدمج 	
مبا يخ��دم ط��الب الع��وق احلركي 
مثل �سهولة املمرات وتهيئة املرافق 
العام��ة وامل�س��ليات بحي��ث ي�س��هل 
ال�س��تفادة  املع��اق  الطف��ل  عل��ى 

الكاملة من مبنى املدر�سة.
• باأجه��زة 	 الدم��ج  مدار���ص  دع��م   

احلا�سب الآيل وال�سبورات الذكية 
الت��ي تعترب و�س��يلة جي��دة تخدم 

برامج التعليم اخلا�ص.
•  م�س��اعدة اأولي��اء الأمور من خالل 	

اأم��ام  املواق��ف  م��ن  ع��دد  اإيج��اد 
املدر�سة خم�س�سة لإركاب وتنزيل 
الأطف��ال املعوقني عند ح�س��ورهم 

وان�سرافهم.
•  خلق برامج ريا�س��ية واجتماعية 	

م��ع  دجم��ا  للمعوق��ني  خم�س�س��ة 
زمالئهم.  
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رحلة   
زاروا متحف صقر الجزيرة لمساندة 

جنود الوطن
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البوا�سل  جنودنا  بــه  يقوم  الــذي  الكبري  بــالــدور  ــًا  اإميــان
من  جمموعة  قامت  الغايل؛  وطننا  حدود  على  املرابطون 
طلبة جمعية الأطفال املعوقني بالريا�ض بزيارة اإلى متحف 
اجلمعية  بني  الــدائــم  التعاون  اإطــار  يف  اجلــزيــرة،  �سقر 
التي  املقتنيات  عن  اجلمعية  اأطفال  اطلع  حيث  واملتحف؛ 
الزيارة  خالل  اجلمعية  اأطفال  وارتــدى  املتحف.  ي�سمها 
الزي الع�سكري افتخارًا مبا يقوم به اأبطال القوات امل�سلحة 
دفاع عن  به من  يقومون  ما  البوا�سل، معتربين  ال�سعودية 
حدود الوطن حمل تقدير اجلميع من اأبناء اململكة العربية 
رافق  الــذي  احلربي  طــارق  الإعالمي  واأعــرب  ال�سعودية. 
اإلى  بالتواجد  �سعادته  الزيارة عن  اأطفال اجلمعية خالل 
الأطفال  جمعية  مل�سريي  �سكره  مقدمًا  الأطــفــال،  جانب 
املعوقني على الدعوة الكرمية. وبني اأن »هذه الزيارة ت�سهم 
الفر�سة  واإتــاحــة  املجتمع،  يف  املعوقني  الأطــفــال  دمــج  يف 
اإيجابًا على  للتعبري عن م�ساعرهم، وهذا ما ينعك�ض  لهم 

م�سريتهم التعليمية والطبية داخل اجلمعية«.
واأبدى اأطفال اجلمعية خالل حديثهم للقنوات التلفزيونية 
اأهم  الزيارة �سعادتهم بزيارة  التي رافقتهم يف  ال�سعودية 
على  يحتوي  ــذي  وال امل�سلحة،  للقوات  التاريخية  املــواقــع 
واأبرز  ال�سعودية،  امللكية  اجلوية  القوات  تاأ�سي�ض  مراحل 
الأحداث التي �ساركت بها القوات اجلوية امللكية ال�سعودية، 
 3 �سي  دي  امللكية  الطائرة  عند  كثريًا  الأطفال  وا�ستوقف 
روزفلت يف عام  الأمريكي فرانكلني  الرئي�ض  اأهداها  التي 
1945م للموؤ�س�ض امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وذلك 
كما  الــعــامل،  م�ستوى  على  الــنــادرة  الطائرات  من  كونها 

ت�ستهر بقوتها و�سكلها الالفت للنظر.
برامج  تتبنى  املعوقني  الأطفال  اأن جمعية  بالذكر  اجلدير 
اأن�سطة ترفيهية وثقافية تتيح لالأطفال امل�ساركة يف الكثري 
من الفعاليات والتوا�سل مع قطاعات خمتلفة من املجتمع 

مبا يعزز قدراتهم على التوا�سل والندماج.
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يزور الجمعية العديد من الشخصيات العامة 
والبارزة.. ويسعدنا أن يكتبوا انطباعاتهم حول 

الزيارة.. وعن يوم من عمرهم مع أطفالنا..

يوم من عمري   

عبدالله الدويش:

أروع اللحظات
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ع�ســـت �ساعـــات مع الأطفـــال وبني اأروقة اجلمعية؛ فكانت من اأ�سعد حلظـــات احلياة؛ حيث اإن املكان ي�سع بالإن�سانيـــة واحلب واخلري يف كل ربوعه، 
ويوقـــظ داخـــل النف�س اأحا�سي�س راقيـــة وم�ساعر ت�ستحث كل �سيء طيب لدى الآخرين؛ فكل طفل يف اجلمعية يتلقـــي عالجًا وتعليمًا وتاأهياًل يف هذا 
ال�ســـرح يعلـــم كل َمن يزوره قيمة فعل اخلري، واأهمية الت�ســـارع يف التوا�سل وتقدمي الدعم وامل�ساندة. اإن ما �ساهدته يف اجلمعية لي�س جمرد خدمة 
متخ�س�ســـة، وعلـــى اأعلى م�ستوى، لرعاية اأبنائنا من الأطفال املعوقـــني، ولكنه دور وطني للحد من الآثار ال�سلبية لالإعاقة على الأطفال، وللت�سدي 

بالعلم واملعرفة لهذا البتالء. 
ومـــن ف�ســـل اهلل تعالى اأن قي�س لالأطفال الذين ابتالهم اهلل بالإعاقة رجاًل يق�ســـون حوائجهم ب�سدق واإمانة، ويف مقدمتهم راعي ق�سية الإعاقة 
واملعوقـــني باململكـــة �ساحـــب ال�سمو امللكي الأمري �سلطـــان بن �سلمان بن عبدالعزيـــز –حفظه اهلل- الذي �ساهم بجهـــوده العظيمة يف 
اإيقـــاظ ق�سية الإعاقة، لي�س فقط يف كل موؤ�س�سات الدولة، بل يف كل نفو�سنا.. وهذا لي�س 
مب�ستغـــرب على الرتبية الفا�سلة التـــي تلقاها من الوالد 
الكـــرمي؛ والد كل املواطنني؛ خـــادم احلرمني ال�سريفني 
امللك �سلمـــان بن عبدالعزيز حفظـــه اهلل واأعزه لن�سرة 

وطننا الغايل ورعاية اأبنائه.
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برنامج   

ريال 
واحد

ال تدري ماذا يقدم لك.. 

م��ن  ل�س��الح من�س��وبيها  امل��ادي  الدع��م  ي�س��تهدف ح�س��د 

الأطف��ال املعوق��ن؛ اإذ مت تد�س��ن الربنام��ج ال��ذي كانت 

بداية انطالقه من مركز اجلمعية بجنوب الريا�ض. 

هذا، ويتيح الربنامج التربع بريال واحد يوميًا )30 رياًل 

�سهريًا( عرب اإر�سال ر�سالة بالرقم 3 اإلى الرقم )5050(، 

ويخ�س���ض اإي��راد الربنامج لدعم ميزانية ت�س��غيل مراكز 

اجلمعية الع�سرة املنت�سرة يف عدد من مناطق اململكة.

وكان الأ�ستاذ عو�ض الغامدي اأمن عام اجلمعية، قد �سهد 

تد�سن برنامج )مت�سل( التوعوي اخلريي، موؤخرًا مبركز 

اململك��ة التج��اري بالريا���ض، و�س��ط ح�س��ور جماه��ريي 

كثيف، ومب�ساركة عدد من جنوم الريا�سة والفن.

58-59 = MUTASEL.indd   58 11/10/15   10:24 AM



59 88
حمرم 1437 هـ ـ اكتوبر 2015م

اأن  اأو�ضح  اجلمعية  عــام  لأمــن  �ضحفي  ت�ضريح  ويف 
الهدف من هذا الربنامج اإيجاد قناة جديدة لتوا�ضل 
براجمها  ــم  ودع اجلمعية،  مــع  املجتمع  فئات  جميع 
اخلريية املجانية املقدمة للآلف من الأطفال املعوقن 

يف الكثري من مناطق اململكة. 
تقنية  على  يعتمد  الربنامج  اأن  اإلــى  الغامدي  واأ�ــضــار 
كو�ضيلة  الق�ضرية  الر�ضائل  عرب  الهاتفي  الت�ضال 
لإتاحة  اأي�ضًا  بل  بر�ضالة اجلمعية،  للتوعية  لي�س فقط 
اجلمعية  دعـــم  عــرب  اخلـــري  لعمل  للجميع  الــفــر�ــضــة 

وم�ضاندة دورها الإن�ضاين .
ووجه الأمن العام حتية �ضكر وتقدير اإلى امل�ضوؤولن يف 
مركز اململكة التجاري على ا�ضت�ضافته لهذه املنا�ضبة، 
يف  �ــضــاركــوا  الــذيــن  والــفــن  الريا�ضة  لنجوم  وكــذلــك 
حجم  يج�ضد  ذلك  اأن  اإلــى  م�ضريًا  الربنامج،  اإطــلق 
التفاعل املميز من كل القطاعات مع ر�ضالة اجلمعية .

عطفًا  )مت�ضل(؛  برنامج  بنجاح  اجلمعية  ثقة  واأكــد 
على ما ُعرف عن املواطن من حر�س على عمل اخلري، 
اإ�ضافة اإلى كونه و�ضيلة �ضهلة مل�ضاركة اجلميع، م�ضريًا 
اأبناء املجتمع  اأن اجلمعية تعّول كثريًا على تفاعل  اإلى 
يف  ال�ضتمرار  من  ميكنها  الــذي  الأمــر  خدماتها؛  مع 
الرعاية  برامج  �ضعيد  على  املتميز  الأداء  هذا  تقدمي 

العلجية التاأهيلية املجانية.
مركز  مدير  الهزاع  �ضعود  الأ�ضتاذ  قــال  جانبه  ومــن 
)مت�ضل(  برنامج  »اإن  الــريــا�ــس:  بجنوب  اجلمعية 
اإذ  احلــديــثــة؛  التقنية  عــامل  يف  امل�ضتجدات  يــواكــب 
اأجهزة اجلوال و�ضيلة فعالة لعمل اخلري من  اأ�ضبحت 
خلل اإر�ضال ر�ضائل قيمتها ل تزيد على ريال يف اليوم، 
)مت�ضل(  برنامج  فــاإن  ولذلك  ال�ضهر؛  يف  ريــاًل  و30 
ولعمل  باخلري،  للت�ضال  ومي�ضرة  �ضهلة  فر�ضة  يعترب 
اهلل  لقول  امتثال  اليوم؛  يف  واحــد  بريال  ولــو  اخلــري، 
َرَزْقَناُكْم«.  ا  َّ ممِ ُقوا  اأَنفمِ اآَمُنوا  يَن  اَلّذمِ َها  اأَُيّ »َيا  تعالى: 
حامت  بن  عدي  عن  ال�ضريفة،  النبوية  الأحاديث  ومن 
و�ضلم-  عليه  اهلل  -�ضلى  النبي  اأن  عنه-  اهلل  -ر�ضي 
ذكر النار؛ فاأ�ضاح بوجهه؛ فتعوذ منها، ثم ذكر النار؛ 
ولو  النار  اتقوا  قال:  ثم  منها،  فتعوذ  بوجهه؛  فاأ�ضاح 
ب�ضق مترة، فمن مل يجد فبكلمة طيبة. رواه البخاري 
وم�ضلم. ويف رواية لهما عنه قال: قال ر�ضول اهلل �ضلى 
اهلل عليه و�ضلم: ما منكم من اأحد اإل �ضيكلمه ربه لي�س 

البرنامج يتيح لجميع الفئات التبرع 
بريال واحد في اليوم لعالج وتعليم 

األطفال المعوقين

ما  اإل  يرى  فل  منه  اأمين  فينظر  ترجمان  وبينه  بينه 
قدم، وينظر اأ�ضاأم منه فل يرى اإل ما قدم، وينظر بن 
ولو  النار  فاتقوا  وجهه؛  تلقاء  النار  اإل  يرى  فل  يديه 

ب�ضق مترة، فمن مل يجد فبكلمة طيبة«.
وي�ضيف �ضعود الهزاع قائًل: »وهكذا فاإن الإنفاق من 
رزق اهلل، كثريًا اأو قليًل، هو طاعة لأوامر اهلل تعالى، 
كما  متــرة«  »ب�ضق  يكون  اأن  ميكن  النار  اتقاء  اأن  كما 
برنامج  فاإان  وانطلقًا من ذلك  الكرمي.  ر�ضولنا  قال 
و�ضيط  دون  والفئات  الأعمار  لكل  املجال  يفتح  مت�ضل 
الريا�س  ويو�ضح مدير مركز جنوب  وي�ضر«.  وب�ضهولة 
�ضعود الهزاع قائًل: »اإن برنامج مت�ضل هو عبارة عن 
ات�ضال م�ضتمر باخلري من خلل الدعم بـ)ريال واحد 
داعم؛  ات�ضال  اأي�ضًا  واإنه  �ضهريًا(،  رياًل   30  - يوميا 
املجانية  اخلــدمــات  ا�ضتمرار  ي�ضمن  الــدعــم  اإن  اإذ 
بالإجناز؛  ات�ضال  وكذلك  املعوقن،  للأطفال  املقدمة 

التي  الدعم  اأوجه  واإي�ضاح  باإبراز  �ضتقوم اجلمعية  اإذ 
اأن  كما  املعوقن.  اأطفالها  ل�ضالح  الربنامج  حققها 
يعترب  اإذ  دائــم؛  بقليل  ات�ضال  هو  )مت�ضل(  برنامج 
كقيمة  الكثري  يعني  ل  وقد  رمزيًا،  مبلغًا  يوميًا  ريــال 
يف  الإجنـــاز  لتحقيق  الأهــمــيــة  بــالــغ  ولكنه  �ضرائية، 
هو  )مت�ضل(  فاإن  ذلك  اإلى  واإ�ضافة  اخلريي،  العمل 
اإح�ضا�س  اإجناز بال�ضعور؛ فلطاملا كان البذل نابعًا من 
مرهف بالآخرين، واأخريًا، فاإن برنامج )مت�ضل( هو 
اأكرب  من  واحدة  �ضالح  اإلى  يوجه  حيث  اآمن؛  ات�ضال 
موؤ�ض�ضات العمل اخلريى يف اململكة، والتي حتظى بثقة 
كل قطاعات الدولة واأفراد املجتمع منذ نحو 30 عامًا، 
من  ملن�ضوبيها  جمانية  متخ�ض�ضة  خــدمــات  وتــقــدم 
الأطفال املعوقن عرب منظومة من اخلدمات املتطورةـ، 
ومن خلل �ضبكة من املراكز و�ضل عددها اإلى ع�ضرة 

مراكز موزعة على خمتلف مناطق اململكة«.
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مبكـــرًا  النـــوم  م�شكلـــة  مو�شمـــي  ب�شـــكل  تتجـــدد 
وال�شتيقاظ مبكـــرًا للأطفال بعد انتهـــاء الإجازات 
والعـــودة اإلـــى املدار�ـــس؛ لذلـــك فـــاإن املتخ�ش�شني 
و�شعـــوا عـــدة �شوابـــط للتحكم يف ذلك مـــع �شرورة 
ح�شـــول الطالب على �شاعات نـــوم كافية ل تقل عن 
ثماين �شاعـــات يوميًا؛ لأنه خلل النـــوم يتم ت�شنيع 

كريات الدم البي�شاء امل�شوؤولة عن مناعة اجل�شم.
وميكنن��ا م�س��اعدة الأبناء على الن��وم مبكرًا 

عن طريق:
• النتبـــاه جيدًا اإلـــى علمات القلـــق والتوتر التي 	

ميكن اأن ت�شيب الطالب، مع ت�شجيعه على 
• التحـــدث؛ للتخفيف من قلقـــه وم�شاعدته يف حل 	

امل�شكلة اإن اأمكن.
• توجيـــه الطالب للنوم عنـــد �شاعة حمددة وثابتة 	

يوميًا، ويف�شل بعد اأداء �شلة الع�شاء مبا�شرة.
• للم�شاعدة علـــى ال�شتيقاظ مبكـــرًا من املف�شل 	

اأن يتعر�ـــس الطالب لأ�شعة ال�شم�س مبا�شرة عند 
ال�شتيقـــاظ من النـــوم؛ لأن اأ�شعـــة ال�شم�س تقلل 

ب�شكل �شريع جدًا ن�شبة هرمون النوم.
• يف�شل منع الطالب من النوم خلل النهار.	
• ت�شجيع �لطالب ع���ل ممار�شة �أي ن�شاط بدين �أو 	

ريا�شي ملدة ل تتعدى 45 دقيقة قبل 
• اخلام�شة والن�شف م�شاًء.	

•  يف�شـــل اأن يتنـــاول الطالـــب طعـــام الع�شاء قبل 	
�شاعتني من موعد اخللود للنوم.

واأخريًا هناك جملة من الن�سائح العامة:
• يجب امتناع الأهل عن التدخني، خ�شو�شًا داخل 	

�لبيت؛ لأن دخان �ل�شجائر يحتوي على مو�د مثل 
النيكوتني التي باإمكانها قتل خليا اجلهاز املناعي.

• �لمتن���اع ع���ن �إعطاء �لطف���ل �أي �أدوي���ة �إلَّ عند 	
ال�شـــرورة الق�شـــوى ومب�شورة طبيـــة من طبيب 
متخ�ش�ـــس؛ لأن بع�ـــس الأدوية ت�شـــر بالأطفال 

�شررًا بالغًا، وتقلل من كفاءة اجلهاز املناعي.
•  احلر�ـــس على تطعيـــم الأطفال �شـــد الأمرا�س 	

املعدية يف املواعيد املحددة لكل تطعيم.
• وال�شـــراب، 	 الطعـــام  نظافـــة  علـــى  احلر�ـــس   

ومكافحة احل�شرات الناقلة للأمرا�س.
• البتعاد عن الأماكن املزدحمة والهتمام بتهوية 	

غرف املنزل.
• جتنب �لختالط باملر�شى.	
• ��شت�شارة �لطبيب دوريًا، وعند ظهور �أي عر�ض مر�شي.	
• و�أخ���رً�، �إذ� تعر����ض �لطف���ل لأي م�شكلة �شحية 	

مث���ل �لرب���و، و�شك���ري �لأطف���ال �أو �أي م�شكالت 
�شحيـــة اأخرى؛ فيجب التوجه اإلى اإدارة املدر�شة 
لإبلغهـــم تف�شيليًا بحالة الطفـــل والأدوية التي 

يتناولها واأهم العلمات املنذرة باخلطر.

بعد اإلجازة ومع بداية المدارس

مشكلة النوم مبكرًا.. 
واالستيقاظ مبكرًا

علوم وعلماء   

تدخل املركبـــات ال�شطناعيـــة وامللونـــات وال�شكريات 
وغرها من �لعنا�شر �لغريبة على �أج�شامنا يف تركيبة 
غالبيـــة الأطعمـــة التـــي نتناولها. والنتيجـــة هي تراكم 
�ل�شم���وم و�ملو�د �مل�شرة يف �جل�شم، و�لتي قد توؤدي �إلى 
�شعـــف املناعة والت�شبب يف عدة اأمرا�س، من اأخطرها 
�إ�شابة �لأجنة بالت�شوهات يف حالة �إفر�ط �لأم �حلامل 

بتناول هذه املركبات ال�شطناعية.
لكن �إعطاء �جل�شم �لفر�شة لتطهر نف�شه من �ل�شموم 
الداخلية ُيعترب اإحدى طرق حمايته، بني فرتة واأخرى.. 
وق���د ل يحب���ذ �لكث���ر م���ن �لأ�شخا����ض فك���رة تطهر 
اجل�شـــم؛ اإذ يتوقـــع هـــوؤلء اأن الأمـــر �شيتطلـــب منهم 
النقطـــاع عـــن كل الأطعمـــة التي تدخل فيهـــا مكونات 
ا�شطناعية. لكن يف الواقع، فاإن اتخاذ بع�س اخلطوات 
�لب�شيطة ُيعترب من ب���ن �إحدى �لطرق لتطهر �جل�شم 

ووقايته من الأمرا�س و ال�شموم كالآتي:
لتنظيف ج�شمك؛  بتغير�ت جذرية  للقيام  د�عي  	•ل 
اإذ يكفـــي القيام بخطـــوة ب�شيطة مثـــل ا�شتبدال اإحدى 
وجب���ات �لطعام بتناول ع�ش���ر �لكوكتيل �لذي يحتوي 
عل���ى مكونات لتطه���ر �جل�شم، وميك���ن ��شتبد�ل �أحد 

املكونات باخليار اأو النعناع.
املاء اجل�شم بعدة طـــرق؛ فهو يحفز عملية  	•يطهـــر 
اله�شـــم، وين�شـــط الـــدورة الدمويـــة، ويزيـــد ن�شـــارة 
�لب�ش���رة، ويخل�ض �جل�شم من �لكث���ر من �ل�شموم عن 

طريق التبول.
�أ�شا�شي  	•ممار�ش���ة �لتماري���ن �لريا�شي���ة هي ج���زء 
مـــن احلميـــة ال�شحيـــة، والتعرق النـــاجت عنها يخل�س 

�جل�شم من �لكثر من �ل�شموم.
	•حتتوي �لأطعمة �ملكونة من عنا�شر �لكاربوهيد�رت 
الب�شيطـــة املكـــررة، مثل: ال�شكـــر الأبي�ـــس، والطحني 
م���ن  �لكث���ر  عل���ى  �لبي�ش���اء،  و�ملعكرون���ة  �لأبي����ض، 
�ل�شعر�ت �حلر�رية، لكنها تفتقر �إلى �لألياف؛ ما يوؤدي 

اإلى ال�شعور باجلوع.
التي  الأطعمة  غالبية  ال�شناعية يف  املكونات  	•تدخل 
نتناولهـــا. وميكـــن اللتـــزام بحميـــة مـــن اخل�شراوات 

�لع�شوية، وجتنب �ل�شكريات و�ملعلبات.
تنـــاول الفاكهة ذات الألـــوان القوية، مثل الكرز والتوت 
و�لربتقال و�لطماطم، ب�شب���ب �حتو�ئها على م�شاد�ت 
�لأك�ش���دة �لتي حتمي �جل�شم م���ن م�شببات �ل�شرطان. 
وميكـــن اأي�شَا تناول املك�شـــرات الغنية بعن�شر الأوميغا 
3 مثل اجلـــوز واللوز، والأ�شماك الغنيـــة بالزيوت، مثل 

ال�شلمون والتونا.

5 طرق
بسيطة لتطهير 

جسمك من السموم
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اأجمـــع الأطباء علـــى اأن حمل احلقيبـــة املدر�شية ذات 
�ل���وزن �لز�ئ���د من �شاأن���ه �أن يجع���ل ع�ش���الت �لرقبة 
والذراعني والكتفني والظهر وحتى القدمني تعمل ب�شكل 
�أك���ر ق�شوة؛ مما يوؤدي �إلى �إ�شابته���ا بالتوتر و�لإجهاد 

وجعلها �أكر عر�شة لالإ�شابة بالآلم و�لت�شوهات. 
ومم���ا يزيد من خطورة هذه �حلالة �أن م�شاعفاتها قد 
ل تظهر يف مرحلة الطفولـــة، واإمنا قد تتطور مع مرور 
�لأي���ام لتظهر يف �مل�شتقب���ل على �شكل حتّدب يف �لظهر 
�أو �مليل باجل�شم نحو �أحد �جلانبن؛ مما يوؤثر يف �شكل 
اجل�شـــم ب�شفة عامـــة، ويف العظـــام واجلملة احلركية 

ب�شفة خا�شة.
املدر�سية احلقيبة  ب�سبب  	•اإ�سابات 

حتدث �لإ�شاب���ات حن يلجاأ �لطفل �لذي يحمل حقيبة 
ثقيلة عل���ى ظهره �إلى تقوي�ض ظه���ره و�لنحناء لالأمام 
و�للت���و�ء �أو �ملي���ل �إلى �أحد �جلانب���ن. وهذه �لتغر�ت 

يف و�شـــع اجل�شم ميكـــن اأن تت�شبب يف حـــدوث خلل يف 
�لعمود �لفقري؛ لذلك يحذر �لأطباء من حمل �لأطفال 
لتلك �حلقائب �لثقيل���ة، وخ�شو�شًا على �أحد �لكتفن؛ 
لأن ذلـــك يزيد من احتمال اإ�شابتهـــم باأمرا�س الظهر 
بن�شبـــة 30 يف املئة، يف حـــني اأن الحتمال يتناق�س اإلى 
7 يف املئـــة فقط يف حال حملها علـــى كل الكتفني. وقد 
�أظه���رت �لدر��ش���ات �أن �لتغ���ر�ت �ل�شحي���ة يف و�شع 
�جل�ش���م تتعاظ���م �إذ� كان وزن �حلقيب���ة يزيد على 10 

اإلى 15 يف املئة من وزن ج�شم الطالب.
ال�سحية: املدر�سية  احلقيبة  	•موا�سفات 

- يجب األ يتعدى وزن احلقيبة مبحتوياتها 10 - 15 يف 
املئة من وزن الطالب.

- يجـــب اأن تكـــون حمالة احلقيبة من النـــوع العري�س؛ 
فاحلمـــالت الرفيعـــة ت�شغط على الكتـــف، وقد ت�شبب 
اآلمـــًا اأو حتـــى متنع الـــدورة الدموية مـــن الو�شول اإلى 

الحقيبة المدرسية 
قد يصل وزنها إلى وزن الطالب .. و تتسبب في خلل العمود الفقري

بع�س املناطق.
- يج���ب �أن تكون �حلقيبة معلقة على ظهر �لطفل ببعد 

يقل عن 10�شم من خط خا�شرته.
- يج���ب �أن تك���ون �حلقائ���ب ذ�ت عج���الت ومقاب����ض 
طويلة بدرجة كافية؛ حتى ل ي�شطر الطفل اإلى اللتواء 
�أو �لنحن���اء. كما يجب �أن تك���ون �لعجالت كبرة على 

نحو كاف؛ حتى ل تهتز احلقيبة اأو تنقلب.
اأمـــا دور الأهـــل يف الوقايـــة مـــن م�شـــكلت احلقيبـــة 
املدر�شيـــة، فيتمثل يف توجيه الطالـــب اإلى حمل الكتب 
املقـــررة فقط لكل يوم درا�شـــي، وتعليم الطفل اأن ينقل 
�حلقيبة �أثناء �شره ما ب���ن يديه �ليمنى و�لي�شرى من 
ف���رة �إل���ى �أخرى ثم يحمله���ا على ظهره لف���رة ثالثة؛ 
وذلك للحفاظ على تنا�شـــق اجل�شم وتوازنه، و�شرورة 
تعويـــد الطفل علـــى حمـــل احلقيبة بطريقـــة �شحيحة 
بحيث ل ي�شت�شلم لثقل احلقيبة ومييل بج�شمه معها، بل 
يحاول د�ئمًا �أن يحافظ على تو�زن و��شتقامة عموده �لفقري.
ويوؤكـــد الأطبـــاء اأن اأف�شـــل طريقـــة حلمـــل احلقيبـــة 
املدر�شيـــة تكون بحملها فوق ع�شلت منت�شف الظهر، 
ولي�ـــس علـــى اأحـــد اجلانبـــني، واأن ي�شتخـــدم الطالـــب 
احلزامـــني معًا؛ حتى يكـــون وزن احلقيبـــة موزعًا على 
اجل�شـــم ب�شـــكل اأف�شل. كمـــا ُتن�شـــح كل اأم مبلحظة 
م�شتوى كتفي طفلها فاإذا وجدت اختلًفا يف م�شتواهما 
اأو اأن هنـــاك ميـــًل يف الرقبـــة اأو عدم اتـــزان يف اأثناء 
�مل�ش���ي �أو ظهور تقّو�ض لأحد �جلانب���ن يف �لظهر؛ فاإن 

عليها ا�شت�شارة الطبيب فورًا.
ول نن�شـــى دور املدر�شة يف الوقاية اأي�شًا؛ فعلى املعلمني 
واملعلمـــات تقليـــل طلباتهم مـــن الطالـــب، وتقليل عدد 
الكتـــب التـــي يحملهـــا الطالـــب بحيـــث ل يزيـــد وزنها 
علـــى 10 يف �ملئ���ة م���ن وزن���ه. وباإم���كان �ملدر�شة توفر 
قاع���ة مكتبية حتوي كتب �ملنه���ج �لدر��شي؛ فتوزع على 
كل جمموعـــة من التلميـــذ ن�شخة من الكتـــب املقررة 
ي�شتعملونهـــا يف املدر�شة، فيما يرتكون كتبهم يف املنزل 

دون احلاجة اإلى حملها يوميًا من املدر�شة واإليها. 
كما ميكن للمدر�شة اأن توؤمن اأدراجًا خا�شة لكل طالب 
ي�شـــع فيهـــا كتبـــه املدر�شية، اإ�شافـــة اإلـــى م�شتلزمات 

ح�ش�س الريا�شة والفنون. 
ه���ذ� وق���د قام���ت بع�ض �ل���دول ب�ش���ن قو�ن���ن حلماية 
الأطفـــال، بحيث ل ت�شمح بـــاأن يحمل الطفل ثقًل يزيد 

على 10 يف املئة من وزنه.
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إعالن تحريري ..    إعالن تحريري ..   

اأن نك��ون يف موقع الريادة من م�س��اريع اال�س��تثمار االجتماعي غري 
الربحية مبا ين�سجم مع احتياجات اململكة العربية ال�سعودية. 

االأهداف اال�سرتاتيجية لال�ستثمار االجتماعي
اإيجاد قيمة داخل املجتمع ال�سعودي من خالل:

 • مواجه��ة التحدي��ات االجتماعية وحت�س��ن �س��معة �س��ركة �س��ل 
وبناء عالقات مع م�ساهمينا. 

 • اإظه��ار الت��زام طوي��ل املدى جت��اه املجتم��ع ال�س��عودي من خالل 
تقدمي مبادرات ا�س��رتاتيجية ت�س��اعد اململكة العربية ال�سعودية 

على مواجهة حتدياتها االجتماعية الرئي�سية.
 • تقدمي مزايا للمجتمع مبا يتوافق مع اال�س��رتاتيجية ال�سعودية 

الوطنية واالحتياجات االجتماعية.
 • متكللن واإدامة وتنمية ن�شللاط �شللركة �شللل يف البللاد عن طريق 
تعزيز �سمعة ال�سركة لدى امل�ساهمن االأ�سا�سين والو�سول اإليهم. 

برام��ج �س��ركة �س��ل يف اال�س��تثمار االجتماع��ي باململك��ة العربي��ة 
ال�سعودية: 

 • برنامج انطالقة �سل
ويهدف الربنامج اإلى م�س��اعدة ال�س��باب �س��من الفئة العمرية 18-
35 على ا�ستك�س��اف اإمكانية اإقامة �س��ركاتهم اخلا�سة كخيار مهني 
حقيق��ي قابل لال�س��تمرار. كما يه��دف الربنامج اإل��ى توفري الدعم 
والو�س��ول اإلى التدري��ب والتوجيه والرعاية التجارية الأ�س��حاب 
امل�س��اريع من ال�س��باب وكذلك الأ�سحاب امل�س��اريع املحتملن يف وقت 
يح��ددون فيه خياراتهم املهنية مع نهاية تعليمهم، �س��واء كان ذلك 
يف املدر�س��ة، اأو يف كلي��ة مهني��ة، اأو جامعة. ومنذ اأن ب��داأ الربنامج 
�س��نة 2010، قمن��ا بتدريب 9114 �س��ابًا �س��عوديًا، وكانت امل�س��اريع 
التي مت اإن�س��اوؤها نحو 985 )م�س��اريع جديدة/م�س��اريع �س��غرية(؛ 

حيث اأوجدت هذه امل�ساريع اأكرث من 6000 فر�سة عمل. 
ويقدمي الربنامج التدريب واال�ست�سارات جمانًا لريادة االأعمال يف 

اململكة، ولتمكن ال�سباب من اإدارة واإن�ساء م�ساريعهم بنجاح. 
 • برنامج �سل كورة نت 

بالتعاون مع موؤ�س�س��ة بر�سلونة؛ فاإننا ن�س��تخدم كرة القدم لتعزيز 
وتطوير مهارات القيادة.

 وه��ذا الربنامج عبارة عن برنامج تعليمي يعزز التنمية الب�س��رية 
من خالل ك��رة القدم. وينفذ الربنامج بالتع��اون مع الهيئة امللكية 

يف مدينة اجلبيل. 
وي�ستهدف الربنامج: 300 طفل �سمن الفئة العمرية بن 8 اإلى 16 

�سنة لكل دولة. 
 • �سالمة الطرق 

بالتعاون مع �س��احب ال�س��مو امللكي االأم��ري عبدالعزيز بن تركي اآل 
�سعود ك�سفري ل�سالمة الطرق؛ ت�سعى �سركة �سل اإلى حت�سن �سالمة 

الطرق يف اململكة العربية ال�سعودية. 
 • ماراثون �سل للبيئة 

منذ عام 2013م تعمل )�شللل( بن�شاط على تعزيز ماراثون البيئة 
يف ال�س��رق االأو�س��ط واململك��ة العربية ال�س��عودية؛ اإذ ي�س��جع هذا 
املاراث��ون ويرع��ى االأفكار املبدع��ة حول كفاءة الوقود وم�س��تقبل 
النق��ل بن طالب املدار�س الثانوية واجلامعات ويتحدى الطالب يف 
خمتلف جامعات العامل بحيث ي�س��ممون وي�س��نعون �سيارات تت�سم 
بالكفاءة يف جمال الطاقة. وعلى االأقل فاإن هنالك ثالث جامعات 
�س��عودية تقوم بالتح�س��ري للم�س��اركة الأول مرة يف ماراثون �سل يف 

مانيال خالل �سهر فرباير 2015م. 
 • كفاءة الطاقة وكفاءة املياه 

تق��وم �س��ركة �س��ل اأي�س��ًا بدع��م احلكوم��ة ال�س��عودية يف جهودها 
الرامية اإلى اأن ت�س��بح بلدًا يت�س��م بالكفاءة يف ا�س��تخدام الطاقة، 
وذلك بتزويدها با�ست�سارات اخلرباء. كما اأننا نقوم بدرا�سة فر�س 

االأعمال فيما لو ركزنا على حتقيق الب�سمة املائية. 

رؤيتنا لالستثمار االجتماعي
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تضاعف أعداد المترددين 
على موقع الجمعية

مواعيد تسليم سيارات 
المعوقين على

تويتر
اأحدثت موافقة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 
بن عبدالعزيز اآل �سعود، على تنظيم جديد ين�ص على 
منـــح املواطنني ذوي الإعاقـــة احلركية واأ�سرهم الذين 
تنطب���ق عليهم ال�شروط، مقاباًل مالي���ًا قدره 150 األف 
ريال بداًل من تاأمني ال�شيارات التي ُجهزت مبا يتنا�شب 
واحتياجات الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، ردود فعل وا�سعة 
على مواقع التوا�شل االجتماعي، وال �شيما )تويرت(؛ اإذ 
اأن�ساأ الكثري من املعوقني �سفحات تتناول اأخبار �سرف 
البـــدل النقدي ومواعيد ال�ســـرف، وذلك عقب اإجازة 

عيد الأ�سحى.
وكان برنام���ج منح �شيارات لذوي االإعاقة التابع لوزارة 
ال�ش���وؤون االجتماعي���ة ال�شعودي���ة، قد من���ح نحو 6300 

�سيارة منذ اإطالقه يف عام 1433هـ.
ون�ســـت موافقـــة خـــادم احلرمـــني ال�سريفـــني على اأن 
“تتول���ى وزارة ال�شوؤون االجتماعية التن�شيق مع وزارة 

املالية ملراجعة ا�شرتاطات املنح و�شوابطها.
كذل���ك قي���ام وزارة ال�ش���وؤون االجتماعي���ة بالتن�شي���ق 

م���ع اجله���ات ذات العالق���ة بو�شع خطة حل���ل امل�شكلة 
على امل���دى الطويل وف���ق برنامج زمن���ي لتهيئة وتوفري 
موا�سالت موثوقة خا�سة بـــذوي الحتياجات اخلا�سة 
م���ع اإمكانية اإتاحة الفر�شة للقطاع اخلا�ص وموؤ�ش�شات 

املجتمع املدين لالإ�شهام يف تنفيذ هذه اخلطة”.

يوا�ش���ل موق���ع اجلمعي���ة عل���ى )توي���رت( جناحه 
املتميـــز، وذلك من خالل تفاعـــل املرتددين على 
ال�شفحة، وا�شتقبال ا�شتف�شاراتهم ومقرتحاتهم 
حول اخلدمات التي تقدمه���ا اجلمعية ملن�شوبيها 
مـــن الأطفـــال املعوقني يف مراكزهـــا املنت�سرة يف 
خمتلف مناطق اململكة.  وقد �شهد املوقع، يف ظل 
تزاي���د فعالي���ات اجلمعية خالل االآون���ة االأخرية، 

ت���ردد الكثري من امل�شتخدمني على املوقع للتعرف 
ع���ن قرب عل���ى اجلمعي���ة وخدماته���ا وبراجمها 
مث���ل برنامج الدمج الذي ي�شهل عملية دمج اأبناء 
اجلمعي���ة مبدار�ص التعليم العام، وكذلك برنامج 
)اهلل يعطي���ك خريه���ا( ال���ذي �شاه���م يف زيادة 
الوع���ي مبخاط���ر ح���وادث ال�شي���ارات، و�شرورة 

االلتزام بال�شياقة االآمنة. 

انتشار فيديو معوق 
يطوف 

انت�ش���ر على مواق���ع التوا�شل االجتماع���ي مقطع فيديو 
حل���اج يعاين اإعاق���ة يف قدميه، ويط���وف م�شتعينًا بيده 

حول الكعبة امل�سرفة.
ومل ميكن التاأكد من توقيت ت�سوير هذا الفيديو، حيث 
اإن �ش���وت ال�شخ�ص الذي قام بت�شويره كان ي�شّبح اهلل 
ويكـــره، معـــرًا عن اندها�ســـه من �سعوبـــة حال ذلك 

احلاج، واإ�شراره على موا�شلة الطواف.
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تفاع���ل وزي���ر ال�ش���وؤون االجتماعي���ة الدكت���ور ماج���د 
الق�شبي، مع حالة �شاب معوق يف )تويرت(؛ اإذ وجه فورًا 
الدكتور فالح الر�سيدي امل�ســـرف العام على اخلدمات 
الطبية والتاأهيل بالوزارة باالت�شال به، واأخذ تفا�شيل 
حالته. وتب���نّي اأنه �شاب يبلغ من العم���ر 17 عامًا، واأنه 
م�شاب باإعاقة حركّية ناجت���ة من التهاب �شحايا املخ. 
واأكد الدكتور فالح الر�شيدي اأنه مت فورًا اإحلاق ال�شاب 
بربنامج الرعاي���ة املنزلية؛ ليقوم فري���ق طبي متكامل 
بتقدمي الرعاية الطبي���ة املنزلية له، اإ�شافة اإلى تقدمي 

الوزارة لل�شاب ثالثة تاأ�شريات ملمر�ص و�شائق وخادمة 
ح���ال رغبته يف ذل���ك، وكذلك �ش���رف عرب���ة لت�شهيل 
حركت���ه. كم���ا اأن���ه انطالق���ًا م���ن ال�شراكة ب���ني وزارة 
ال�ش���وؤون االجتماعي���ة ووزارة ال�شح���ة؛ اأو�شح الدكتور 
فال���ح الر�شيدي اأن���ه �شيتم التن�شيق م���ع وزارة ال�شحة 

لبحث اإمكانية عالجه يف م�شت�شفى متخ�ش�ص. 
وختم امل�ش���رف العام على اخلدم���ات الطبية يف وزارة 
ال�ش���وؤون االجتماعية باأنه -وهلل احلمد- قبل نحو �شهر 

مت �شرف �شيارة الأ�شرة ال�شاب خم�ش�شة لتنقالته.

القصبي 

القبض على أب سمح لطفله بقيادة سيارة
اأعلن���ت االإدارة العامة للمرور يف ال�شعودية القب�ص 
على وال���د الطفل الذي ظه���ر يف مقطع فيديو وهو 
يق���ود �شيارة جيب على الطري���ق الدائري ال�شرقي 

بالريا�ص. 
وذكر املرور ال�شعودي -عرب ح�شابه على )تويرت(- 
اأن وال���د الطف���ل �شيح���ال اإلى هيئ���ة الف�شل؛ ليتم 

تطبيق النظام بحقه.
 وكان مقط���ع فيدي���و ق���د انت�شر ب�ش���كل وا�شع على 
مواق���ع التوا�ش���ل االجتماعي يظه���ر طفاًل رمبا مل 
يتجاوز عمره �شبع �شنوات، وهو يقود �شيارة جيب، 
واإلى ج���واره �شخ����ص ُيعتقد اأنه وال���ده، حيث كان 

يحاول منع امل�شور من اال�شتمرار يف الت�شوير.

يتفاعل مع حالة شاب
معوق على )تويتر(

تداول رواد مواقع التوا�شل االجتماعي م�شروع »ا�شرتاحة الطفل«، الذي �شيطلق خالل 
الف���رتة املقبل���ة يف دولة االمارات العربي���ة ، ويهدف اإلى العناي���ة باالأطفال، من خالل 
توف���ري دورات مياه خا�شة بهم ي�شتطي���ع الوالدان مرافقة اأبنائهم من عمر 3ـ 12 عامًا 

فيها، ف�شاًل عن توفري غرف للر�شاعة، التي �شتعمم على كل املرافق يف الدولة.
و »ا�شرتاح���ة الطف���ل« �شتتي���ح لالآب���اء واالأمه���ات ا�شطح���اب اأطفالهم ل���دورات املياه 
ب�ش���ورة اآمنة، بعيدًا عن االأماكن التي ي�شتخدمه���ا العامة من اجلمهور، بهدف اإيجاد 
خ�شو�شية لهم، ومنع احتكاكهم بالكبار، كما �شتتيح اال�شرتاحة توفري غرف للر�شاعة 
الطبيعية، ت�شتطيع االأمهات بداخلها، تغيري مالب�ص الطفل واجللو�ص معه اإن كان نائمًا 

يف مكان منا�سب وخا�ص.
واأن مب���ادرة »ا�شرتاح���ة الطفل« تهدف اإلى حماية االأطفال م���ن االأخطار املرتتبة على 
ا�شتخدامهم دورات املياه العمومية، التي ي�شتخدمها الرا�شدون، والتي ت�شمل التحر�ص 
اجلن�ش���ي والعنف وجتنيبهم انتقال العدوى املر�شي���ة، اإ�شافة اإلى توفري مكان منا�شب 
والئق للعناية باالأطفال يف املرافق العامة، ودعم اجلهود الوطنية يف ت�شجيع الر�شاعة 

الطبيعية، ف�شاًل عن تعزيز العالقة بني االأم واأطفالها.
 وق���د مت اعتماد معايري لالأمن وال�شالمة �شملت وجود اأجهزة اإنذار احلريق، والك�شف 
ع���ن الدخان، وخمارج، واإ�شارات للمخارج، وطفايات، اإ�شافة اإلى كامريات للمراقبة، 
ووج���ود خزانة لالإ�شعافات االأولي���ة، وعوامل اأمان للتو�شي���الت الكهربائية، وال�شحية 
والبيئي���ة، ف�شاًل عن مالءمة ارتفاعات االأحوا�ص واأماكن الغ�شل لالأطفال. وقالت، اإن 

املعايري التخطيطية ا�شرتطت اأن تكون »ا�شرتاحة الطفل« قريبة من اخلدمات.

تداولتها المواقع في االمارات .. استراحات لألطفال في المرافق ..للرضاعة واألمن
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 ير�ســـل تـــود �ستايبلفلـــدت لزوجتـــه ن�ســـًا رومان�سيـــًا. 
ينقـــر بذقنه على زر بكر�سيـــه املتحرك ثم يبت�سم. هذا 
ال�ســـاب “يعـــاين من اإعاقة” منـــذ اأن كان عمره ثماين 
�سنـــوات، وال ميكنـــه اأن يحـــرك اأي �سيء حتـــت عنقه. 
االآن هو مهند�س ورجل اأعمال يبلغ من العمر 36 عامًا، 
بعـــد اأن حـــّول كر�سيـــه املتحـــرك اإلى مركـــز ات�ساالت 
متنقل م�ستخدمًا مفاتيـــح، و�سماعات، وقطعًا ال�سلكية 

و)اآيفون 6(.
يجري مكاملة هاتفيـــة كل �ست دقائق، وير�سل اأكرث من 
100 ر�سالـــة يف اليـــوم. لي�ـــس ن�سيطًا جـــدًا على و�سائل 
التوا�ســـل االجتماعـــي با�ستثنـــاء موقع لينكـــداإن، لكنه 
يحـــب اأن يتحقـــق مـــن تفا�سيـــل منزلـــه الذكـــي ويقراأ 

الكتب.
�ستايبلفلـــدت ينجز هذه االأمور عـــر Siri والباقي عن 

إعدادات
هاتف

غّيرت حياة هذا الرجل

طريق النقر على االأزرار وع�سا التحكم املثبتة بكر�سيه 
املتحـــرك قرب راأ�ســـه. اإنه قـــادر علـــى ال�سيطرة على 
 IOS سا�سة اآيفون باأكملها، بف�سل واحد من اإعدادات�

 .Switch Control ي�سمى
 ،switch access كذلـــك يعـــرف هـــذا االإعـــداد بــــ
فهو ميزة ت�سهـــل و�سول االأ�سخا�ـــس الذين يعانون من 
اإعاقات ج�سدية وال ي�ستطيعون ا�ستخدام ال�سا�سة التي 

تعمل باللم�س وفق الطريقة التقليدية. 

هذه االإعدادات علـــى اأجهزة الكمبيوتر لي�ست جديدة، 
ولكـــن موؤخرًا فقـــط مت اإدخالها علـــى الهواتف الذكية 

التي تعمل �سا�ساتها باللم�س.
حتى �سنـــة ون�سف م�ســـت، كان �ستايبلفلدت ي�ستخدم 
اأجهـــزة الكمبيوتر للعمـــل. اأما االآن فقـــد اأ�سبح هاتفه 
جهاز العمل الرئي�سي له؛ اإذ ي�ستخدمه لت�سغيل �سركته 
وم�ساعدة الذين يعانون اإعاقات على اإيجاد اال�ستقالل 

اخلا�س بهم من خالل التكنولوجيا.

آخر خبر   

للوهلـــة االأولـــى قـــد تبـــدو ماكينـــة عاديـــة، لكـــن هذه 
لي  ّ احل�سالـــة ميكنها اأن توفـــر الوقت واجلهـــد ملح�سِ

الترعات اخلريية.
هـــذا مـــا قدمتـــه دائـــرة ال�ســـوؤون االإ�سالميـــة التابعة 
حلكومة دبي، بح�سالة حتـــوي اأجهزة ا�ست�سعار حتدد 
 GPS موقـــع احل�سالة ومـــدى امتالئها عـــر خا�سية

بتحديد املواقع عر االأقمار ال�سناعية.

ويو�ســـح نا�ســـر مبارك مديـــر اإدارة تقنيـــة املعلومات 
يف دائـــرة ال�ســـوؤون االإ�سالميـــة التابعـــة حلكومة دبي: 
»اإدارة ال�سوؤون اال�سالمية واالجتماعية اأطلقت مبادرة 
احل�ســـاالت الذكيـــة، وهـــي تتيـــح ملح�سلـــي الدائـــرة 
املتمركزين يف الدائرة االطالع على مواقع احل�ساالت 
والتعرف على مدى امتـــالء احل�سالة. االآن من خالل 
النظر اإلى خريطة دبي اأ�ستطيع معرفة موقع احل�سالة 

الحصالة 
اإللكترونية

.. مدخل جديد إلى عالم التبرع

ون�سبة امتالئها؛ فاذا و�سلت احل�سالة اإلى ن�سبة 95 اأو 
100 يف املئة فيذهب املح�سل جللبها. اأما اإذا كانت 50 
يف املئـــة فال يذهب؛ الأن من العـــادة اأنه قبل بدء تنفيذ 
احل�سالـــة الذكيـــة كان املح�ســـل يذهب ب�ســـكل دوري 

للتحقق من امتالء احل�سالة«.
احل�سالـــة جـــزء مـــن مبـــادرة )اإمارات اخلـــري( التي 
اإلـــى العـــامل االفرتا�ســـي بربـــط  اأدخلـــت الترعـــات 
اجلمعيـــات اخلرييـــة عر قاعـــدة بيانـــات موحدة ملنع 
االزدواجيـــة يف تلقـــي الترعـــات ولرتكيـــز امل�ساريـــع 
مبناطـــق متباعدة عو�ســـًا عن تركـــز امل�ساريع مبناطق 
معينـــة فقط. وي�سيف مديـــر اإدارة تقنية املعلومات يف 
دائـــرة ال�ســـوؤون االإ�سالمية التابعة حلكومـــة دبي: »اإذا 
ا�ستحق ال�سخ�س امل�ساعـــدات ا�ستخدم بطاقة الهوية، 
واإذا ذهبـــت جلمعيـــة اأخرى فيمكـــن لها التعـــرف اإذا 
مـــا كان قد �سبـــق احل�سول على تـــرع اأو م�ساعدة من 
اجلمعيـــة. وهنا يتم �سبط عمليـــة االزدواجية، وكذلك 
�سبط امل�ساريـــع؛ اإذ اإذا قامت اجلمعية بتنفيذ م�سروع 
يف مكان مـــا فاإن هذه املبادرة تتيـــح تعريف اإحداثيات 
املواقـــع عن طريق غوغـــل، وعند الذهـــاب اإلى جمعية 
اأخـــرى تريـــد تنفيذ امل�ســـروع ذاته يف ذلـــك املكان من 
خـــالل ال�سبـــط فـــاإن برنامج املبـــادرة �سيقـــول لك اإن 

هناك م�سروعًا قائمًا ينفذ هناك«.
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تخيلـــوا عاملًا ميكن فيـــه ملن فقدوا القـــدرة على امل�سي 
ا�ستعـــادة، ولو جزءًا من هـــذه التجربة. االآن اأتى هيكل 
)ريك�س( الروبوتي؛ ليقوم مبا كان ُيعتقد اأنه م�ستحيل، 
واأتـــت جمموعـــة مـــن ذوي االحتياجات اخلا�ســـة اإلى 
معر�ـــس جيتك�ـــس يف اإمارة دبـــي لتجربة هـــذا الهيكل 

بالتعاون مع �سركة ات�ساالت.
وعـــن ذلـــك يقـــول عبـــداهلل االأحمـــد نائب رئي�ـــس اأول 
مبيعـــات املوؤ�س�ســـات الكرى واحلكوميـــة: »نحن نطور 
مـــع �سركائنـــا اال�سرتاتيجيـــن عمليـــة اأخـــذ البيانات 
مـــن اأج�ســـام ذوي االحتياجات اخلا�ســـة، وحفظ هذه 
البيانات؛ مل�ساعـــدة االأطباء وامل�ست�سفيـــات للعمل على 
تطويـــر وم�ساعدة اجل�ســـم فيزيائيًا للتحـــرك اإيجابيًا 

وحتريك االأجزاء املعاقة«.
واأ�ســـاف: »هذه البيانات ت�ساعـــد على قيا�س النب�سات 
الكهربائيـــة يف اأج�ســـام ذوي االحتياجـــات اخلا�ســـة، 

ومعرفة كيفية حتول هذه االإ�سارة الكهربائية اإلى العقل 
جلعل اجل�ســـم م�ستعدًا فيزيائيـــًا للتحرك. وعلى مدى 
�سهور الحظنا اأنها ت�ساعـــد ب�سكل اإيجابي يف امل�ساعدة 
علـــى التحرك فيزيائيـــًا. ويوفر هذا الهيـــكل الروبوتي 
جمـــااًل مل�ساعـــدة االأ�سخا�ـــس مـــن ذوي االحتياجـــات 
اخلا�ســـة، لي�ـــس فقـــط مـــن الناحية اجل�سديـــة بل من 
الناحيـــة النف�سية اأي�سًا«. بينمـــا تقول ديرا ليفز نائبة 
رئي�س �سركـــة Rex Bionics: »نحن الب�سر نتميز 
بقدرتنـــا علـــى الوقوف وامل�ســـي، واجللو�ـــس يف كر�سي 
متحـــرك لفـــرتات طويلـــة؛ ما قد يـــوؤدي اإلـــى انقبا�س 
الع�ســـالت والتاأثـــري يف احلركـــة العامة ببقيـــة اأجزاء 
اجل�سد. هـــذا االأمر يوؤثر يف تنف�ـــس ال�سخ�س اجلال�س 
بالكر�سي املتحرك؛ لذلك فـــاإن الهيكل الروبوتي الذي 
توفـــره �سركة Rex ي�ساعد على تلين الع�سالت. لكن 
اجلانـــب النف�ســـي مهـــم اأي�ســـًا، خ�سو�سًا فيمـــا يتعلق 

بقـــدرة اجلال�سن يف الكرا�سي املتحركـــة على الوقوف 
وخماطبـــة االآخريـــن«. مـــن جهـــة اأخرى يقـــول حممد 
خمي�س خلـــف رّباع بطل ريا�سة رفع االأثقال يف منتخب 
االإمـــارات ونـــادي دبـــي لـــذوي االحتياجـــات اخلا�سة: 
»هذه االخرتاعـــات تعطينا االأمـــل يف امل�ستقبل، وتوؤكد 
اأن هنالـــك اأ�سخا�سًا مهتمن بهـــذه الفئة من املعوقن. 
كما حتفـــز اأي مقعد على الرك�س ملواكبة التطور؛ الأنها 
متنحـــه الدافـــع يف احلياة؛ مـــا يجعل ال�سعـــور النف�سي 
امل�ستقبـــل.  يف  منتجـــًا  في�سبـــح  ومرتاحـــًا؛  مطمئنـــًا 
وبخ�سو�ســـي اأنـــا كمقعد غري قـــادر على التنقـــل فاإنه 
يكفينـــي من خـــالل هذه االخرتاعـــات اأننـــي ميكن اأن 
اأحتـــرك داخل البيت، واأ�ستطيـــع الو�سول اإلى كل �سيء 
اأريـــده؛ مـــا مينحني ال�سعـــور باأنني اأم�ســـي. وبهذا فاإن 
التكنولوجيا ميكنها اأن ت�ساعد االأ�سخا�س على حت�سن 

حياتهم واإعطائهم الفر�سة لل�سعور باالأمل جمددًا«.

روبوت
يعيد األمل بالمشي لذوي االحتياجات الخاصة
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عندما ُت�ساب مبر�س مثل احل�سبة اأو اجلدري املائي، 
حت�ســـل علـــى املناعة؛ لذلك ال ُت�ساب بـــه مرة اأخرى. 
اللقـــاح يخدع ج�سمك ليعتقد اأنـــك اأُ�سبت باملر�س، يف 

حن اأنك مل ُت�سب به بالفعل.
هذه هـــي طريقـــة عمـــل اللقـــاح: اإبرة حتقـــن اجل�سم 
بالفريو�ـــس، وا�ستجابـــًة لذلـــك ُينتـــج اجلهـــاز املناعي 
»االأج�ســـام امل�ســـادة« التي تقتـــل الفريو�ـــس اأو ت�سعفه 
علـــى االأقل؛ حتى ال متر�س. واالأج�سام امل�سادة حُتارب 
جرثومة معينة، وتبقى يف جمرى الدم دائمًا ترتقب اإذا 
ما ظهر الفريو�س مـــن جديد؛ لذلك اإذا تعر�ست لتلك 
اجلرثومة؛ فاإن االأج�سام امل�سادة �ستحميك من املر�س 

اأو ُتخفف من اأعرا�سه على االأقل.
واإذا اأخـــذ عـــدد كاف من النا�ـــس اللقـــاح فاإننا نحقق 
ما ي�سمـــى »مناعة القطيع«؛ اإذ يتـــم تطعيم الكثري من 
النا�ـــس؛ لذلك تقـــل فر�سة تف�سي املر�ـــس؛ مما يجعل 
الو�سع اأكرث اأمانًا لالأ�سخا�س الذين ال ميكن تطعيمهم، 

مثل االأطفال اأو بع�س من ُيعاين من مر�س ال�سرطان.
وعـــادة ال تت�سبب اللقاحـــات يف ظهور اأي اآثـــار جانبية 
خطرية؛ فعلى �سبيل املثال فاإن لقاح احل�سبة والنكاف 
واحل�سبـــة االأملانية، ي�ساب ب�سببه واحـــد من كل �ستة 
اأ�سخا�ـــس باحلمى وواحـــد من اأ�ســـل 20 بطفح جلدي 

خفيف. اأما االآثار اجلانبية اخلطرية فهي اأقل تكررًا.
النوبـــات الع�سبية التي ي�سببهـــا ارتفاع درجة احلرارة 
حتدث كل 1 من 3000 �سخ�س، اأما احل�سا�سية احلادة 
في�ساب بها �سخ�س واحد من اأ�سل كل مليون �سخ�س.
ووفقـــًا ملركـــز ال�سيطـــرة علـــى االأمرا�ـــس فقـــد اأُبلـــغ 
عـــن االإ�سابـــة بال�سمـــم والتلـــف يف الدماغ بعـــد لقاح 
MMR، ولكنه نادر جدًا؛ مما ُي�سعب حتديد اإذا ما 
كانت تلك االأعرا�س ب�سبب اللقاح اأم ب�سبب �سيء اآخر.

كيف 
ُتوقف اللقاحات

 األمراض؟

   

مقال   

مـــا اأجمـــل املوؤمن عندمـــا يعي�س كل حلظة مـــن حياته مع القراآن الـــذي هو ينبوع كل خـــري، واأ�سا�س كل بر، 
وم�ســـدر كل علـــم، واأ�سل كل نعمـــة. اأنار اهلل للذين التزمـــوه الطريق الذي يوؤدي اإلى حتقيـــق اأمن االإن�سان 
و�سعادتـــه؛ ففيه التوجيه ال�سديد لرتبية النف�س و�سالحها و�سعادتهـــا؛ قال تعالى: {اَلِّذيَن اآَمُنوْا َومَلْ َيْلِب�ُسوْا 
ُ ُثَمّ  َنا اهلَلّ ْهَتُدوَن} االأنعام: 82 ، كما قال تعالى: {اإَِنّ اَلِّذيَن َقاُلوا َرُبّ اإِمَياَنُهـــم ِبُظْلـــٍم اأُْوَلِئَك َلُهُم االأَْمُن َوُهم ُمّ

ا�ْسَتَقاُموا َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن} االأحقاف: 13 .
ولقد جعل اهلل �سبحانه وتعالى القراآن هدى ورحمة و�سفاء للعاملن، وذوو االإعاقة من هذا العامل الذي جعل 
لـــه القراآن الكـــرمي هداية ورحمة و�سفاء. وكم يحتـــاج اإليه العبد يف حياته لتاأن�س نف�ســـه، وت�سكن وتطمئن، 
اَل ِبِذْكِر اهلّلِ َتْطَمِئُنّ  فكيـــف مبـــن كان يف حاله اأحوج؟ قال تعالى: {اَلِّذيَن اآَمُنوْا َوَتْطَمِئـــُنّ ُقُلوُبُهم ِبِذْكِر اهلّلِ اأَ

ل ِمْن اْلُقْراآن َما ُهَو �ِسَفاء َوَرْحَمة ِلْلُموؤِْمِنَن}االإ�سراء: 82 . اْلُقُلوُب} الرعد: 28 ، وقال تعالى: { َوُنَنِزّ
لقـــد اأثبتت درا�سة علمية قام بها الدكتور �سالـــح ال�سنيع اأ�ستاذ علم النف�س بجامعة االإمام، التاأثري املذهل 
حلفـــظ القـــراآن يف ال�سحة النف�سيـــة واجل�سدية؛ فقد اأكـــدت الدرا�سة اأنه كلما ارتفع مقـــدار حفظ القراآن 
الكـــرمي ارتفع م�ستوى ال�سحة النف�سية. وقد حدد الباحث تعريـــف ال�سحة النف�سية باأنها: احلالة التي يتم 
فيها التوافق النف�سي للفرد من خالل اأربعة اأبعاد رئي�سة هي: البعد الديني اأو الروحي والبعد النف�سي والبعد 

االجتماعي والبعد اجل�سمي.
وتو�سلت الدرا�سة اإلى وجود عالقة موجبة بن ارتفاع مقدار احلفظ، وارتفاع م�ستوى ال�سحة النف�سية لدى 
جمموعات الطالب الذين اأجريت عليهم الدرا�سة، كما تو�سلت اإلى اأن الطالب الذين يفوقون نظراءهم يف 

مقدار احلفظ كانوا اأعلى منهم يف م�ستوى ال�سحة النف�سية بفروق وا�سحة.
اإن القـــراآن باألفاظـــه ومعانيـــه الوا�سحة يحقـــق للمعوق، �ســـواء اأكان �سماعًا اأو قراءًة، مـــا يتحقق به اجلمع 
بـــن �سالمة النطق وتنمية االإدراك واالنتباه وحفز الذاكرة، عالوة على االطمئنان النف�سي وتثبيت العقيدة 

واالإميان بالق�ساء والقدر مع ما ُيّدخر مَلن ابتلي ف�سر من اأجر عظيم.
اإن كل َمـــن يقـــراأ اأو يحفظ اأو ي�ستمع اإلى �سيء مـــن كتاب اهلل ويداوم على ذلك ي�سعر بتغيري كبري يف حياته، 
حيـــث ال�ســـالم الروحي املمدود، واالطمئنان القلبي امل�سهود، واالأمن النف�ســـي املن�سود.  فهذه بع�س الفوائد 
املاديـــة الدنيوية، ولكن هناك فوائد اأكر بكثري يف االآخرة، وهـــي الفرح بلقاء اهلل تعالى، والفوز بالر�سوان 
والنعيـــم املقيم، والقرب من احلبيب -�سلى اهلل عليـــه و�سلم-؛ فعن عبداهلل بن عمرو -ر�سي اهلل عنهما- 
ُل يِف  ْل، َكَما ُكْنَت ُتَرِتّ اِحِب اْلُقْراآِن: اْقَراأْ َواْرَتـــِق َوَرِتّ قـــال: “قال ر�سول اهلل �سلـــى اهلل عليه و�سلم: )ُيَقاُل ِل�سَ

َها(”. رواه الرتمذي )2914( واأبو داود )1464( واللفظ له. ْنَيا، َفاإَِنّ َمْنِزَلَك ِعْنَد اآِخِر اآَيٍة َتْقَروؤُ الُدّ

بقلم:

وليد بن �صقر املطريي

م�ساعـــد اأمن عـــام م�سابقة االأمـــري �سلطان بن 

�سلمان حلفظ القراآن الكرمي لالأطفال املعوقن

القرآن واألمن النفسي للمعوق

ولقد جعل الله سبحانه 
وتعالى القرآن هدى ورحمة 

وشفاء للعالمين
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إن اهلل مع الصابرين

خل��ق اهلل الإن�ص��ان وزوده ب��اأدوات العلم واملعرفة وهي ال�ص��مع والب�ص��ر والعقل ق��ال تعالى : ) واهلل 

اأخرجكم من بطون اأمهاتكم ل تعلمون �ص��يئًا وجعل لكم ال�ص��مع والأب�ص��ار والأفئدة لعلكم ت�صكرون ( 

النحل/78 .

والإ�ص��ام دي��ن العل��م فاأول اآية نزلت من الق��راآن ، تاأمر بالقراءة التي هي مفت��اح العلوم قال تعالى : 

) اق��راأ با�ص��م رب��ك الذي خلق ، خلق الإن�ص��ان م��ن علق ، اقراأ ورب��ك الأكرم ، الذي عل��م بالقلم ، علم 

الإن�صان ما مل يعلم ( العلق/5-1 .

العلم ي�صبق العمل
والعلـــم يف االإ�ســـالم ي�سبـــق العمل , فال عمـــل اإال بعلم 
كمـــا قال �سبحانه : ) فاعلم اأنه ال اإله اإال اهلل وا�ستغفر 

لذنبك وللموؤمنني واملوؤمنات ( حممد/19 .
وقـــد حـــذر اهلل كل م�سلـــم مـــن القـــول بال علـــم فقال 
�سبحانـــه : ) وال تقـــف ما لي�ـــس لك به علـــم اإن ال�سمع 
 ) م�ســـوؤواًل  عنـــه  كان  اأولئـــك  كل  والفـــوؤاد  والب�ســـر 

االإ�سراء/36 .
وتنويهـــًا مبقـــام العلم والعلمـــاء ا�ست�سهـــد اهلل العلماء 
على وحدانيته فقال �سبحانه : ) �سهد اهلل اأنه ال اإله اإال 
هـــو واملالئكة واأولوا العلم قائمـــًا بالق�سط ال اإله اإال هو 

العزيز احلكيم ( اآل عمران/18 .
خ�صية العلماء

ومعرفـــة اهلل وخ�سيتـــه تتـــم مبعرفة اآياتـــه وخملوقاته 
والعلمـــاء هـــم الذيـــن يعلمون ذلـــك ولذلـــك اأثنى اهلل 
عليهـــم بقوله : ) اإمنـــا يخ�سى اهلَل من عبـــاده العلماء 
( فاطـــر/28 . وللعلماء يف االإ�سالم منزلة �سريفة تعلو 
مـــن �سواهـــم يف الدنيا واالآخـــرة قال تعالـــى : ) يرفع 
اهلل الذيـــن اآمنوا منكم والذين اأوتـــوا العلم درجات ( 
املجادلة/11.  والأهمية العلم اأمر اهلل ر�سوله اأن يطلب 

املزيـــد منـــه فقـــال : ) وقـــل رب زدين علمـــًا ( 
طـــه/114 . وقد مدح اهلل العلماء واأثنى عليهم 
بقوله : ) قـــل هل ي�ستوي الذين يعلمون والذين 
ال يعلمون اإمنا يتذكر اأولوا االألباب ( الزمر/9.
واأهـــل العلم هم اأ�ســـرع النا�ـــس اإدراكًا للحق و 
اإميانـــًا بـــه : ) وليعلـــم الذيـــن اأوتوا العلـــم اأنه 
احلـــق من ربك فيوؤمنوا به فتخبت له قلوبهم ( 

احلج/54 .
طلب العلم

واالإ�ســـالم يدعـــو اإلى طلـــب العلـــم , وقد جعل 

الر�ســـول �سلـــى اهلل عليـــه و�سلـــم طلب العلـــم فري�سة 
علـــى كل م�سلم وبني ف�ســـل العامل علـــى العابد كف�سل 
القمـــر على �سائر الكواكـــب واأن العلماء ورثـــة االأنبياء 
واأن االأنبيـــاء مل يورثـــوا دينـــارًا ًو ال درهمـــًا اإمنا ورثوا 
العلم فمن اأخذه اأخذ بحـــظ وافر واأخرب عليه ال�سالة 
وال�ســـالم اأن طلب العلم طريق اإلـــى اجلنة فقال �سلى 
اهلل عليـــه و�سلـــم : ) من �سلك طريقًا يطلـــب فيه علمًا 
�سهـــل اهلل له طريقًا اإلى اجلنة ( رواه البخاري ) كتاب 

العلم/10 ( .
واالإ�سالم يدعو اإلى تعلـــم �سائر العلوم النافعة والعلوم 
درجات فاأف�سلها علم ال�سريعة ثم علم الطب ثم بقية العلوم.

اأف�صل العلوم
واأف�ســـل العلـــوم علـــى االإطـــالق , علـــوم ال�سريعة التي 
يعـــرف بها االإن�سان ربه , ونبيه ودينه , وهي التي اأكرم 
اهلل بهـــا ر�سوله وعلمه اإياها ليعلمها النا�س : ) َلَقْد َمنَّ 
ُ َعَلى امْلُوؤِْمِننَي اإِْذ َبَعَث ِفيِهْم َر�ُسواًل ِمْن اأَْنُف�ِسِهْم َيْتُلو  اهللَّ
ْكَمَة َواإِْن  يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتـــاَب َواحْلِ َعَلْيِهـــْم اآَياِتـــِه َوُيَزكِّ

اَلٍل ُمِبنٍي ( اآل عمران/164 . َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي �سَ
وقـــال عليه ال�سالة وال�ســـالم : ) من يرد اهلل به خريًا 

يفقهه يف الدين ( متفق عليه واأخرجه البخاري/69 .

و يف العنايـــة بالقراآن تعلمًا وتعليمًا يقول الر�سول �سلى 
اهلل عليـــه و�سلم : ) خريكم من تعلـــم القراآن وعلمه ( 

اأخرجه البخاري/4639 .
وال خـــري يف علـــم ال ي�سدقـــه العمـــل وال يف اأقـــوال ال 
ت�سدقها االأفعال : ) يا اأيها الذين اآمنوا ملَ  تقولون ما 
ال تفعلـــون , كرب مقتًا عنـــد اهلل اأن تقولوا ما ال تفعلون 

( ال�سف/2- 3 .
اأمة با علم ول علماء

واالأمـــة حتتاج اإلى العلماء يف كل زمان ومكان واأمة بال 
علم وال علماء تعي�ـــس يف االأوهام وتتخبط يف الظلمات 
اإذا تعلـــم االإن�سان ما �ســـرع اهلل , ومن كتم هذا العلم , 
وحـــرم االأمة منه اأجلمه اهلل بلجام من نار يوم القيامة 
وا�ستحـــق اللعنة اإال مـــن تاب كما قـــال �سبحانه : ) اإن 
الذيـــن يكتمون ما اأنزلنا من البينـــات والهدى من بعد 
مـــا بيناه للنا�س يف الكتاب اأولئـــك يلعنهم اهلل ويلعنهم 
الالعنـــون , اإال الذين تابـــوا واأ�سلحوا وبينـــوا فاأولئك 
اأتوب عليهم واأنا التواب الرحيم ( البقرة/195- 160.
و للعامل ثـــواب عظيم والدال على اخلـــري كفاعله واإذا 
مـــات العامل فاإن اأجـــره عند اهلل ال ينقطـــع مبوته , بل 
يجـــري لـــه ما انتفـــع النا�س بعلمـــه قال عليـــه ال�سالة 
وال�سالم : ) اإذا مـــات االإن�سان انقطع عمله اإال 
مـــن ثالثة اإال من �سدقـــة جارية , اأو علم ينتفع 
به , اأو ولد �سالح يدعو له ( رواه م�سلم/1631.
واإذا ن�ســـر العامل علمه بني النا�ـــس كان له مثل 
اأجـــور من اتبعـــه قال عليه ال�ســـالة وال�سالم : 
)من دعا اإلى هدى كان له من االأجر مثل اأجور 
مـــن تبعه ال ينق�ـــس ذلك من اأجورهـــم �سيئًا , 
ومن دعـــا اإلى �ساللة كان عليـــه من االإثم مثل 
اآثام من تبعه ال ينق�س ذلك من اآثامهم �سيئًا( 

رواه م�سلم/2674 .

ما مدى اهتمام اإلسالم بالعلم ؟.
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من الذاكرة

و تدون كلمة يف �سجل الزيارات

االأمرية ديانا يف زيارة اجلمعية عام 1989 م

71
و يف جولة  داخل اأق�سام املركز
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رغـــم اأن ال�سدقـــات, والهبـــات, والتربعات, هي امل�ســـدر الرئي�سي لتمويل خدمـــات اجلمعيات 
واملوؤ�س�ســـات االإن�سانية غري الربحية, يف العامل اأجمـــع, ولي�س يف اململكة فقط, فاإن زمن االكتفاء 

بتلقي ما يجود به االآخرون, واإنفاقه, ثم االنتظار لتلقي املزيد.. قد انتهى!
واإن اإعـــادة تدويـــر التربعات يف م�سروعات ا�ستثمارية بهدف تعظيـــم الفائدة من عوائدها مدار 
العـــام, هـــو اجتاه ا�سرتاتيجي تتبنـــاه كل املوؤ�س�سات االإن�سانية يف العامل اأجمـــع؛ اإذ اإن الكثري من 
املوؤ�س�ســـات اخلرييـــة والتعليمية املعروفة, وكذلـــك ال�سركات الكـــربى, وال�سخ�سيات البارزة يف 
جمـــال االأعمال, تبنوا هـــذا الفكر االقت�سادي للتربعـــات, باإيجاد اأوعيـــة ا�ستثمارية ت�ساهم يف 
توفـــري مداخيل ثابتة وم�ستمرة؛ لتمويـــل اخلدمات املتخ�س�سة التي تقدمهـــا للفئات امل�ستهدفة 

يف خمتلف اأنحاء العامل.
وكانـــت جمعية االأطفال املعوقني رائدًة يف تبني هذا االجتاه منذ �سنوات م�ست, وحتديدًا حينما 
تبنـــت ا�سرتاتيجيـــة اإن�ساء اأوقاف خريية يف املـــدن التي حتت�سن مراكزهـــا املنت�سرة يف خمتلف 
مناطـــق اململكـــة.. و�سيـــدت بالفعل الكثـــري من هـــذه االأوقاف التـــي �ساهمت عوائدهـــا يف دعم 
امليزانيـــات الت�سغيلية لهذه املراكز بامل�ستوى الـــذي �ساند اجلمعية يف تقدمي خدمات متخ�س�سة 
وم�ستمـــرة لالأطفـــال املعوقـــني, وتطوير وحتديث هـــذه اخلدمات باأحـــدث االأ�ساليـــب والو�سائل 
املتطـــورة؛ العالجية والتعليميـــة والتاأهيليـــة, والق�ساء على 
قوائـــم انتظار االأطفـــال لال�ستفادة من خدمـــات اجلمعية.. 

وغري ذلك.
وقـــد ُتوجـــت هـــذه اال�سرتاتيجيـــة مب�ســـروع )خـــري مكـــة( 
اال�ستثمـــاري اخلـــريي الفريد يف العا�سمـــة املقد�سة, والذي 
�سرفـــت اجلمعية بتف�سل خـــادم احلرمـــني ال�سريفني امللك 
�سلمـــان بن عبدالعزيـــز, بتد�سينه موؤخرًا, والذي يعدُّ مبثابة اإيـــذان ببدء حقبة جديدة يف كيفية 
التعامـــل املنظـــم مع العمل اخلريي؛ حيـــث اإن هذا امل�سروع لي�س جمرد وقـــف خريي ُي�ستفاد من 
ريعـــه فقط, ولكنه يقوم باإعادة �سياغـــة عالقة املجتمع, باأفراده وموؤ�س�ساته, باالأعمال اخلريية, 
وت�سديـــر اإعالن متطور للتعـــاون االإن�ساين يف جمتمعاتنا؛ حيث اإن م�ساألة اإيجاد منافذ اأو جهات 
ت�ستحق التربع مل تعد هي امل�سكلة بل الطرق املثلى لال�ستفادة من هذه التربعات. ويف ظل ح�سور 
ق�سيـــة امل�سوؤولية االجتماعية لـــدى ال�سركات التجاريـــة واالقت�سادية, وزيـــادة الوعي بها داخل 
املجتمعات؛ فـــاإن الكثري من هذه ال�سركات ت�سعى اإلى اإبراز م�ساركاتها يف املجتمع.. والأنها تقوم 
علـــى العمل املوؤ�س�سي؛ فاإن التربعات )اخلام( مبنح االأفراد اأو حتى اجلمعيات, تواجه يف العادة 
�سعوبـــات اإداريـــة وتنظيمية, خ�سو�سًا مع حاجـــة اأع�ساء اجلمعيات العموميـــة امل�ساهمني فيها 
د ذلك يف مبادرات �سركة  اإلـــى قناعة بالدور املنتج للتربعات التي متنحها ال�ســـركات. وقد جت�سَّ
 ,)STC( و�سركة االت�ســـاالت ال�سعودية ,)العزيزيـــة بندة املتحـــدة يف برنامج )دع الباقي لهم
و�سركـــة موبايلي, وغريهم من �سركات واأفـــراد يف م�سروع )خري مكة( اال�ستثماري؛ حيث تتبنى 
كل �سركة اإن�ساء اأحد م�ساريع )خري مكة(, مبوافقة وقناعة العمالء وامل�ساهمني؛ وبذلك يتحقق 
العمـــل اخلريي باأف�سل �سورة, وفقًا لدور اململكة الفاعل يف العمل االإن�ساين على منهاج ال�سريعة 

واملبادئ االإ�سالمية كما اأرادها لنا العلي القدير, وباأحدث االأفكار واال�سرتاتيجيات.

يدًا بيد   

استثمار الصدقة!

ُتوجت هذه 
االستراتيجية بمشروع 
)خير مكة( االستثماري 

الخيري الفريد

بقلم : 
خالد بن �صليمان الفهيد

م�ساعـــد اأمني عـــام اجلمعية 
للعالقات العامة 

واالإعالم وتنمية املوارد املالية
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