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مجلة دورية تصدرها

العدد الثامن و الثمانون
محرم  1437هـ ـ
اكتوبر 2015م

رئي�س جمل�س الإدارة

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلط ــان بـن �سل ـمــان بـن عبدالعزيـز
�أع�ضاء جمل�س الإدارة للدورة العا�شرة
معايل الدكتور /عبدالرحمن عبدالعزيز ال�سويلم
الدكتور  /زايد بن علي الزايد
املهند�س  /عثمان بن حمد الفار�س
الدكتور  /حممد بن عبدالرحمن املهيزع
اال�ستاذ  /حمد بن علي ال�شويعر
املهند�س /عبداملح�سن بن حممد الزكري
الدكتورة  /ماجدة عبداحلميد بي�سار
املهند�س /علي بن عثمان الزيد
الدكتور /حم�سن بن علي فار�س احلازمي
الدكتورة /فوزية بنت حممد �أخ�ضر
الدكتور  /طالل بن �سليمان احلربي
الأ�ستاذ /حامد بن حممد العامود
اال�ستاذ �/أ�سامة بن علي ماجد قباين
الدكتور� /صالح بن حمد التويجري
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الرقم املوحد920006222:
الرقم املجاين8001241118 :
املوقع على الإنرتنت www.dca.org.sa

في هذا العدد
 12ترأس عمومية المركز  ..سلطان بن سلمان:
خادم الحرمين أوصى بأن يكون مركز الملك
ً
ً
ومفيدا
نافعا
سلمان
52

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

 49جهاز (جاليليو) يدخل ضمن المنظومة الطبية
لجمعية األطفال المعوقين

التحرير
امل�شرف العام:
�أمني عام اجلمعية
عو�ض بن عبـد اللـه الغامـدي
رئيــــ�س التحرير:
خالد بن �سليمان الفهيد
نائب رئي�س التحــرير:
ح�ســن حمم ــد فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج
مدير التحــرير:
منت�صـ ـ ـ ـ ـ ــر جابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
املدير الفني:
م�/سع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال�سـ ـ ــداوي

املرا�ســــــالت بـا�سم رئي�س التحرير
اململكة العربية ال�سعودية
�ص ب  8557الريا�ض 11492
هاتف )011(8807000 :
ـ فاك�س )011(4562750 :
الربيد الإلكرتوين :
Khatwa@dca.org.sa
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االحتفال باليوم الوطني..
في مراكز الجمعية

شخصيات معنا
مقال
14

مقال
23

الخطوة األولى

يوم من عمري

ت�شهد اجلمعية نقلة نوعية على م�ستوى خدماتها الإلكرتونية
لكل قطاعات و�أفراد املجتمع ،وذلك من خالل مواقعها على
�شبكة الإنرتنت و�صفحاتها الر�سمية على مواقع التوا�صل
االجتماعي ،بهدف التعريف بخدماتهااملتخ�ص�صة يف عالج
وتعليم وت�أهيل الأطفال املعوقني ،وللتوعية والتثقيف بق�ضية
الإعاقة وخماطرها وكيفية جتنب الإ�صابة بها ،وملواكبة هذه
النقلة التقنية ،وزيادة �أعداد املرتددين واملتعاملني ،يف �إطار
ما ت�شهده و�سائل الإعالم واالت�صال من انت�شار وم�ستجدات
غري م�سبوقة .و�أي� ًضا لتكون �أحد �أهم املواقع املوثوق ب�صحة
معلوماتها؛ نظر ًا �إلى كرثة املواقع ال�صحية والطبية ،املعروفة
وغري املعروفة ،واملوثوقة وغري املوثوقة يف م�صادرها
ومعلوماتها ،والتي باتت ت�شكل خطر ًا جديد ًا على ال�صحة
العامة يف ظل تعامل الكثريين مع هذه املعلومات الطبية
وال�صحية باعتبار �أن كل ما تت�ضمنه �صحيح ،بل �إن البع�ض
يعالج نف�سه بنف�سه من الأمرا�ض من خالل هذه املواقع...
ولذلك تطرح (اخلطوة) النقا�ش للتوعية بهذا اخلطر
امل�ستجد !.
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بموافقة كريمة من المقام السامي
شمول الطالب ذوي االحتياجات الخاصة
بالمكافآت المقررة لطالب التعليم الخاص
ق���رر جمل����س ال���وزراء -برئا�س���ة خ���ادم احلرم�ي�ن
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود حفظه
اهلل� -شم���ول الط�ل�اب ذوي االحتياج���ات اخلا�ص���ة
م���ن ذوي الإعاق���ات ال�صحي���ة واجل�سمي���ة باملكاف����آت
املقررة لطالب التعلي���م اخلا�ص من ذوي االحتياجات
اخلا�صة ،ورفع مقدار هذه املكاف�آت؛ لت�صبح  600ريال
�شهري ًا للمرحلة االبتدائية ،و 750ريا ًال �شهري ًا للمرحلة
املتو�سط���ة ،و 900ريال �شهري ًا للمرحلة الثانوية ،وذلك
يف حالة عدم �سكن الطالب يف الأق�سام الداخلية.
و�أن تكون  180ري���ا ًال �شهري ًا للمرحلة االبتدائية ،و270
للمرحلة املتو�سطة ،و 360للمرحل���ة الثانوية �شهري ًا يف
حالة �سكن الطالب يف الأق�سام الداخلية.

بدء اإلعداد للدورة الـ 20لمسابقة
األمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن لألطفال المعوقين
وجه���ت الأمان���ة العامة مل�سابق���ة الأمري �سلط���ان بن �سلمان حلف���ظ القر�آن
َّ
الك���رمي للأطف���ال املعوق�ي�ن الدع���وة �إل���ى �إدارات التعليم للبن�ي�ن والبنات،
وجمعي���ات حتفي���ظ الق���ر�آن الك���رمي اخلريي���ة ،ومراك���ز رعاي���ة
الأطف���ال املعوقني الأهلي���ة واحلكومية وغريه���ا داخل اململكة،
بالإ�ضافة �إلى اجله���ات املعنية بدول جمل�س التعاون اخلليجي
لرت�شيح ممثليها املت�سابقني واملت�سابقات للم�شاركة يف الدورة
الع�شرين من امل�سابقة.
و�أو�ضح الأمني العام للم�سابقة الأ�ستاذ عبدالعزيز
ال�سبيه�ي�ن �أن الأمانة العامة عق���دت اجتماع ًا
لبح���ث الإع���داد لل���دورة الع�شري���ن م���ن
امل�سابقة ،م�شري ًا �إلى �أن توجيهات �صاحب
ال�سم���و امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان
بن عبدالعزيز راعي امل�سابقة بتكثيف
اجله���ود مل�ضاعفة �أعداد امل�شاركني يف
ه���ذه الدورة تر�سيخ��� ًا لر�سالته���ا الإن�سانية
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والرتبوية احتفا ًال مبرور ع�شرين عام ًا على انطالقتها عام 1417هـ.
و�أ�ش���اد ال�سبيهني بالدعم املميز الذي يوليه �سم���و الأمري �سلطان بن �سلمان
للم�سابق���ة منذ انطالقته���ا ،حيث بادر ب�إن�شاء ه���ذه امل�سابقة ومتويلها
ابتغ���اء م���ا عند اهلل من الث���واب وللإ�سهام يف رعاي���ة تلك الفئة من
خالل ت�شجيعها على حفظ كت���اب اهلل الكرمي؛ ا�ست�شعار ًا من �سموه
الك���رمي ملا يحققه حفظ كتاب اهلل الك���رمي من غر�س الإميان
واله���دوء والطم�أنينة وال�سكين���ة واال�ستقرار النف�سي
للمعوقني.
ودعت الأمانة العامة للم�سابقة اجلهات املعنية �إلى
�سرعة تر�شيح املت�سابقني واملت�سابقات من الأطفال
ذوي الإعاق���ة ممن تقل �أعماره���م عن خم�سة
ع�شر عام ًا؛ ليتم ا�ستكمال كل اال�ستعدادات
لتنظيم دورة مميزة وت�شجيع النا�شئة
من املعوقني ج�سدي��� ًا وعقلي ًا على
حفظ كتاب اهلل وتدبر معانيه.
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شهد توقيع اتفاقية

تعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان بن محمد الخيرية

سلطان بن سلمان يفتتح الملتقى الشرعي لألشخاص ذوي اإلعاقة

افتت���ح �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر �سلطان بن �سلمان
ب���ن عبدالعزيز رئي�س الهيئة العام���ة لل�سياحة والرتاث
الوطني ورئي�س جمل�س �إدارة جمعية الأطفال املعوقني،
امللتق���ى ال�شرعي الأول للأ�شخا����ص ذوي الإعاقة الذي
�أقيم مبركز املل���ك فهد الثقايف يوم  15حمرم 1437هـ
املواف���ق � 28أكتوب���ر 2015م ،وال���ذي نظمت���ه م�ؤ�س�س���ة
الأم�ي�ر حممد بن �سلمان بن حمم���د �آل �سعود اخلريية

بالتعاون مع ق�سم الدرا�س���ات الإ�سالمية بجامعة امللك
�سع���ود بح�ضور مفتي عام اململكة ال�شيخ عبدالعزيز بن
عبداهلل �آل ال�شيخ.
ووق���ع الأمري �سلط���ان بن �سلم���ان على هام����ش امللتقي
اتفاقي���ة تعاون وتفاهم ب�ي�ن جمعية الأطف���ال املعوقني
وم�ؤ�س�سة الأمري حممد ب���ن �سلمان بن حممد �آل �سعود
اخلريية.

اإليسيسكو تنشر قصص ًا عن دمج الطفل المعوق في التعليم

بالتع���اون بني املنظم���ة الإ�سالمي���ة للرتبية والعلوم
والثقاف���ة (�إي�سي�سكو) ،واملجل����س العربي للطفولة
والتنمي���ة ،وال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية
العربي���ة� ،ص���درت يف القاه���رة ،ق�ص����ص م�صورة
باللغ���ة العربي���ة عن الإعاق���ة ودمج الطف���ل املعوق
يف التعلي���م واملجتم���ع ،لفائدة الأطف���ال يف املرحلة
الأول���ى م���ن التعلي���م الأ�سا����س .وتت�ضم���ن ه���ذه
الق�ص����ص ثالث���ة عناوي���ن( :حلم واح���د) ،و(حل
جمي���ل) ،و(در����س الأ�ست���اذ �أن���ور) .وق���د مت���ت
طباعة ق�ص���ة (در�س الأ�ستاذ �أنور) بطريقة برايل

للمكفوف�ي�ن ،كم���ا �ص���درت يف ت�سجي���ل �صوتي على
�أ�سطوان���ة ممغنط���ة ،بالإ�ضاف���ة �إلى فيل���م بعنوان
(وغد ًا تغرد الع�صافري) .وكان الهدف من �إ�صدار
هذه الق�ص����ص م�ساعدة الطف���ل ذي الإعاقة على
�إبراز مواهبه املختلفة مع الرتكيز على نقاط القوة
لدي���ه والعمل عل���ى تنميته���ا ،ومتك�ي�ن الطفل غري
ذي الإعاقة م���ن �إدراك كيفية م�سان���دة زميله ذي
الإعاقة .وتت�ضمن هذه الق�ص�ص ر�سوم ًا تو�ضيحية
مل�ساعدة الطفل على فهم معنى الدمج ،و�أهمية �أن
يتقبل زمالءه املعوقني مهما كانت درجة الإعاقة.

وث َّم���ن الأم�ي�ر الدكتور حممد بن �سلم���ان بن حممد �آل
�سع���ود رئي�س اللجن���ة العليا يف امللتق���ى م�شاركة الأمري
�سلط���ان ب���ن �سلم���ان يف رعاية حف���ل االفتت���اح والدور
الكب�ي�ر الذي تق���وم به الدولة بدعم ه���ذه الفئة الغالية
على قلوبن���ا وتعزيز حقوقهم وامل�ساع���دة على دجمهم
يف املجتم���ع واال�ستفادة من عطائهم ،ك ًال وفق قدراته،
ومنحه���م امل�ساح���ة للتعبري عن احتياجاته���م ومناق�شة
ق�ضاياه���م وامل�ساهم���ة يف ن�ش���ر املفاهي���م والتحديات
اخلا�صة بالإعاقة.
وق���ال الأمري حممد ب���ن �سلمان �إن امللتق���ى ناق�ش �أبرز
الق�ضاي���ا والفتاوى اخلا�صة بالأح���كام ال�شرعية لذوي
الإعاق���ة وفت���اوى هيئة كب���ار العلماء و�أثره���ا يف توعية
املجتمع فيما يخ�صهم من حقوق ،وهدف �إلى بيان هذه
الأح���كام للأ�شخا����ص ذوي الإعاق���ة واملتعاملني معهم
و�إي�ضاح الأ�ساليب ال�صحيحة يف التعامل وفق ال�شريعة
الإ�سالمي���ة والط���رق ال�سليمة الندماجه���م وفاعليتهم
�ضمن فئات املجتمع الأخرى.
و أ�ك���د �أن امللتق���ى يه���دف �إل���ى تثقي���ف ذوي الإعاق���ة
واملتعامل�ي�ن معه���م �شرعي��� ًا ونف�سي��� ًا واجتماعي��� ًا م���ن
خالل ع���دة ن���دوات ودورات تدريبي���ة ونقا�شات علمية
وحما�ضرات دينية توعوية �ضمن الفعاليات امل�صاحبة للملتقى.
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اختتام ورشة

تنفيذ األدلة اإلرشادية للبرنامج

المطالبة بتعاون الجهات الحكومية لتفعيل برنامج الوصول الشامل
عقد مرك���ز امللك �سلمان لأبح���اث الإعاقة ور�شة عمل
بعن���وان (تطبيق برنامج الو�صول ال�شامل) ،وذلك يوم
الأحد 1437/1/5هـ املوافق 2015/10/18م يف قاعة
املحا�ض���رات مبركز امللك �سلمان لأبح���اث الإعاقة يف
حي ال�سفارات بالعا�صمة الريا�ض.
ح�ضر الور�ش���ة لفيف من امل�س�ؤول�ي�ن واخلرباء من كل
من :الهيئ���ة العامة لل�سياحة وال�ت�راث الوطني ،وزارة
التعلي���م ،وزارة العمل ،وزارة ال�صح���ة ،وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعي���ة ،وزارة النقل ،وزارة ال�ش����ؤون الإ�سالمية
والأوق���اف والدع���وة والإر�شاد ،وزارة ال�ش����ؤون البلدية
والقروي���ة ،وزارة الداخلي���ة ،وزارة اخلدم���ة املدني���ة،
هيئة حقوق الإن�س���ان ،والهيئة العامة للطريان املدين.
اجلمي���ع ح�ضر ملناق�شة كيفية ترجمة الأدلة الإر�شادية
الأربع���ة لك���ود البن���اء ،والت���ي �أجنزه���ا مرك���ز امللك
�سلمان لأبح���اث الإعاقة ،وحظيت مبر�سوم ملكي لبدء
تطبيقه���ا؛ م���ن �أجل ت�سهي���ل و�ص���ول ذوي الإعاقة �إلى
كل املراف���ق احلكومية واخلا�ص���ة ،و�إ�شراك هذه الفئة
الغالي���ة ب�ش���كل فعال يف عجل���ة التنمية الت���ي ت�شهدها

اململكة يف ظل قيادة خادم احلرمني ال�شريفني يحفظه
اهلل.
يف بداي���ة اجلل�سة رحب الأ�ست���اذ �أحمد بن عبدالعزيز
اليحي���ى �أمني عام مركز امللك �سلمان لأبحاث الإعاقة
باحل�ضور الكرمي ،وقدم عر�ض��� ًا تف�صيلي ًا عن برنامج
الو�ص���ول ال�شامل منذ �أن كان جمرد فكرة حتى �أ�صبح
م�شروع ًا وطني ًا متكام ًال.
وب���دوره �أع���رب املدي���ر الع���ام التنفيذي ملرك���ز امللك
�سلم���ان لأبح���اث الإعاقة الدكت���ور �سلط���ان بن تركي
ال�سدي���ري عن �سعادت���ه باحل�ضور ،ونق���ل لهم حتيات
وتقدير �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان
ب���ن عبدالعزيز رئي�س جمل�س �أمن���اء املركز ،و�سعادته
بعقد ه���ذه الور�شة الت���ي ت�أتي يف �سي���اق تفعيل املركز
لربنام���ج �سهولة الو�ص���ول ال�شامل ،وذل���ك من خالل
مناق�ش���ة كيفية تطبيقه ،والوقوف عن���د التحديات مع
ال�ش���ركاء اال�سرتاتيجي�ي�ن لال�ستف���ادة الق�صوى منه،
وكذل���ك تطبيق الأمر ال�سامي ال���ذي �صدر منذ عامني
ب�ضرورة تفعيله.

د .نورة البكيري تفتح آفاق ًا جديدة لعالج قلب الجنين

تو�صل���ت الدكتورة ن���ورة بنت عبداهلل
البك�ي�ري �إل���ى طريقة حديث���ة �أثبتت
�إمكاني���ة ع�ل�اج اعتالل قل���ب اجلنني
يف بط���ن أ�م���ه بتو�صي���ل العقاقري �إلى
اجلنني با�ستخدام تقنية النانو.
وتفت���ح ه���ذه التقني���ة �آفاق��� ًا جدي���دة
يف امل�ستقب���ل لو�ض���ع ا�سرتاتيجي���ات
عالجية لعدد من الأمرا�ض املرتبطة
باحلمل وخف�ض ن�س���ب وفيات الأجنة
والعاهات اخللقية.
وحقق���ت الدكتورة نورة هذا الفتح بعد درا�سة دامت
�ست �سن���وات مع العم���ل املتوا�صل بجامع���ة تك�سا�س
الأمريكي���ة .وقال���ت يف ت�صريح���ات �صحافي���ة�« :إن
ع���دم انتظام �ضربات قل���ب اجلنني يف بطن �أمه من
احل���االت املر�ضية التي تهدد حي���اة الأطفال حديثي
ال���والدة التي قد ت�ؤدي �إلى وفاة املواليد قبيل �أو بعيد
الوالدة؛ �إذ ت�شكل هذه احلاالت  ٪٢٠-١٠من اعتالل
قلب الأطف���ال حديثي ال���والدة» .وتابعت« :الأ�صعب
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م���ن ذلك �إيجاد عالج ملثل هذا
املر����ض؛ �إذ �إن الأدوي���ة الت���ي
تعطى للحوامل إ�م���ا �أن تعر�ض
الأمه���ات �إل���ى خطر الوف���اة �أو
تعر����ض اجلن�ي�ن يف بط���ن �أمه
�إل���ى م�ضاعفات خط�ي�رة جد ًا
قد ت����ؤدي �إلى وفاة اجلنني قبل
ال���والدة» .وك�شفت �أن الطريقة
الت���ي تو�صل���ت �إليه���ا يف تغليف
�أن�س���ب �أدوية القلب ملثل االعتالل
القلبي ،وه���و عقار الديجوك�سني ،يك���ون با�ستخدام
�أغلف���ة متناهية ال�صغر حجمها عل���ى مقيا�س النانو
قابلة للتحلل الطبيعي يف اجل�سم بحيث ينتقل العقار
�إل���ى دم اجلنني عرب امل�شيمة مبا�شرة وتاليف الدورة
الدموية للأم.
يذك���ر �أن الدكت���ورة ن���ورة البك�ي�ري احلا�صل���ة على
�شهادة الدكتوراه يف النانو فارماكولوجي ،واحلا�صلة
على جائزة الإبداع العلمي من جامعة تك�سا�س.

ج���اءت الور�ش���ة غني��� ًة مبداخ�ل�ات ممثلي ال���وزارات
واخل�ب�راء الذين �أ�ش���ادوا بالعمل اجلب���ار الذي قام به
مرك���ز امللك �سلمان لأبحاث الإعاق���ة ،و�ضرورة تكاتف
كل اجلهود من �أجل تنفيذ هذا الربنامج الوطني املهم
ال���ذي �سيخدم -ب�إذن اهلل -قطاعات كبرية يف املجتمع
من ذوي الإعاق���ة ،ويلبي حاجتهم �إل���ى �سهولة تنقلهم
بني مرافق الدولة واملرافق اخلا�صة.
ويف خت���ام الور�شة اتفق جميع احل�ضور على �أن برنامج
�سهولة الو�صول ال�شامل الذي �أعده مركز امللك �سلمان
لأبحاث الإعاقة لي�س م�شروع املركز فقط بل هو م�شروع
وطن���ي يج���ب عل���ى كل اجله���ات احلكومي���ة واخلا�صة
امل�شاركة فيه وتقدمي كل ال�سبل والإمكانات التي تخدم
حاج���ات واحتياج���ات ذوي الإعاق���ة الندماجه���م يف
املجتمع بكل �سهولة من خ�ل�ال تهيئة البيئة العمرانية.
كما حت���دث بع����ض الأع�ض���اء املمثل�ي�ن لل���وزارات عن
املعوق���ات وال�سلبيات التي تواجه عدم تفعيل الربنامج،
ك ًال فيما يخ�صه.
ومت كذل���ك االتف���اق ب�ي�ن جمي���ع احل�ضور عل���ى �إعداد
م�س���ودة مبرئياته���م وتو�صياته���م ،ك ًال فيم���ا يخ�صه،
وجمعه���ا يف �صيغتها النهائي���ة؛ ا�ستع���داد ًا لرفعها �إلى
رئي�س جمل�س الأمناء و�أ�صحاب املعايل الوزراء املعنيني
بامل�ش���روع؛ للب���ت يف �آلي���ة بحث �سب���ل تطبي���ق وتفعيل
الربنامج و�أدلته على �أر�ض الواقع.
اجلدي���ر بالذك���ر �أن برنامج الو�ص���ول ال�شامل هو �أحد
�أه���م �إجن���ازات مركز املل���ك �سلمان لأبح���اث الإعاقة
بالت�ضام���ن مع عدد م���ن اجله���ات ذات العالقة .ويعد
الربنام���ج جزء ًا مهم��� ًا من نظام رعاي���ة املعوقني املق ّر
م���ن الدولة ع���ام 1421هــ؛ �إذ ن�صت امل���ادة الثالثة من
ه���ذا النظام عل���ى �أن «يح���دد املجل�س الأعل���ى لرعاية
املعوق�ي�ن -بالتن�سيق مع اجله ��ات املخت�صة -ال�شروط
واملوا�صف���ات الهند�سية واملعمارية باحتياجات املعوقني
يف �أماك���ن الت�أهي���ل والتدري���ب والتعلي���م والرعاي���ة
والعالج ،ويف الأماكن العامة وغريها من الأماكن التي
قد ت�ستعمل لتحقيق �أغرا�ض هذا النظام ،على �أن تقوم
كل جهة خمت�صة ب�إ�صدار القرارات الالزمة لذلك».
كم���ا قام املركز ب�إب���رام الكثري من اتفاقي���ات التفاهم
مع عدد من اجلهات املحلية والإقليمية والعاملية ،والتي
�أثم���رت ت�صميم �أربعة �أدل���ة �إر�شادية لربنامج الو�صول
ال�شام���ل ،هي :الدلي���ل الإر�شادي للو�ص���ول ال�شامل يف
البيئة العمراني���ة ،و�سائط النقل الربية ،و�سائط النقل
البحرية ،والدليل الإر�شادي للو�صول ال�شامل يف املواقع
ال�سياحية وقطاعات الإيواء.
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أبرزها تصنيف وحوكمة شفافية الجمعيات الخيرية

مبادرات تطويرية وخدمية تطلقها وزارة الشؤون االجتماعية للمستفيدين
�أطلقت وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية الكثري من املبادرات
اخلدمي���ة والأن�شط���ة ،وكذل���ك الربام���ج واخلط���ط
التنموية والإج���راءات اخلا�صة بامل�ستفيدين من خالل
ا�ستقط���اب بي���وت اخل�ب�رة العاملية لت�شخي����ص الو�ضع
احل���ايل ،وح�ص���ر �أه���م التج���ارب العاملي���ة يف جم���ال
الدع���م االجتماعي وخدمة ذوي الإعاقة والأيتام وكبار
ال�سن ،وا�ستط�ل�اع �آراء امل�ستفيدين واملوظفني� ،إ�ضافة
�إل���ى املب���ادرات التطويرية و�أبرز جه���ود الوزارة ،حيث
مت اعتم���اد  64م�شروع ًا م���ن امل�شروعات ذات الأولوية،
ومت االنتهاء م���ن درا�سة نظام اجلمعي���ات وامل�ؤ�س�سات
الأهلي���ة ،و�إطالق م�ش���روع ت�صنيف وحوكم���ة �شفافية
اجلمعي���ات اخلريي���ة ،و�إطالق م�ش���روع «�إدامة» لإدارة
الأن�شط���ة التطوعي���ة ب�ش���كل م�ؤ�س�س���ي يف القطاع غري
الربح���ي ،و�إط�ل�اق ت�س���ع مب���ادرات متخ�ص�ص���ة يف
التنمي���ة االجتماعي���ة (منها� :إح�س���ان ،نهارية ،هواية،
جتمي���ل ،مه���ارة ،حرفت���ي) ،ومب���ادرة ق���دوة لتوثي���ق
ق�ص����ص النجاح .ومن �أبرز تل���ك اخلدمات والأن�شطة
ا�ستقط���اب وتطوير الكفاءات؛ حي���ث مت ا�ستقطاب 15
من الكفاءات ال�سعودي���ة املتخ�ص�صة ،وتدريب  60من
قيادات ال���وزارة على التخطي���ط اال�سرتاتيجي و�إدارة
امل�شروع���ات ،واختيار  20موظف ًا م���ن موظفي الوزارة
لت�أهيلهم وتدريبهم �ضمن برنامج مديري م�شروعات امل�ستقبل.
كم���ا مت عقد �س���ت ور�ش عمل وملتقيات م���ع امل�ؤ�س�سات

واجلمعي���ات واللج���ان االجتماعية واخلريي���ة والأيتام
ودور احلماي���ة ،وحتدي���د التوجه���ات والأه���داف
اال�سرتاتيجي���ة لل���وزارة ،وو�ض���ع خط���ط تطويرية لكل
فروع ال���وزارة يف املناطق ومتابعة تنفيذه���ا ،وت�أ�سي�س
بنك الأفكار واملبادرات التطويرية ،و�إطالق مركز مناء
ملتابعة تنفيذ املب���ادرات التطويرية ،وكذلك ا�ستحداث
�إدارة تطوي���ر �إج���راءات الأعم���ال لتوثي���ق وحت�س�ي�ن
�إج���راءات العمل ،وحتديد م�ؤ�ش���رات الأداء لإجراءات
العمل .وحول التقنية �شكلت وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
فري���ق التطوير التقني جلميع �أعمال الوزارة املكون من
ثالثة خ�ب�راء يف التقني���ة ،وف ًّعلت الربي���د الإلكرتوين،

بنك المبادرات االجتماعية يستهدف
ذوي اإلعاقة واأليتام وكبار السن
يعك���ف بن���ك املب���ادرات التاب���ع ل���وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعي���ة على �إمتام عدة �شراكات مع وزارات
التج���ارة والعم���ل واخلدم���ة املدني���ة والتعلي���م،
بالإ�ضافة �إل���ى الأمن الع���ام ومكافحة املخدرات
وجامعة امللك عبدالعزيز وم�ؤ�س�سة النقد.
وي�أت���ي ذل���ك يف اط���ار ا�سرتاتيجية البن���ك التي
تتكون من ت�سعة �أهداف �أبرزها :ا�ستقطاب بيوت
خ�ب�رة لت�شخي����ص الو�ض���ع احلايل وح�ص���ر �أهم
التج���ارب العاملي���ة يف جمال الدع���م االجتماعي

وخدم���ة ذوى الإعاق���ة والأيت���ام وكب���ار ال�س���ن
وا�ستط�ل�اع �آراء امل�ستفيدين واملوظفني .ويتواكب
م���ع ذلك انطالق مهام املركز الوطني للدرا�سات
والبح���وث االجتماعي���ة ال���ذي ي�سته���دف �إيج���اد
م�ؤ�س�س���ات غري ربحية من خ�ل�ال ت�سريع ت�أ�سي�س
اجلمعي���ات املتخ�ص�ص���ة يف املج���االت ال�صحية
والتعليمي���ة والرتفيهي���ة .ويذك���ر أ�ن���ه مت خ�ل�ال
الفرتة املا�ضي���ة ت�أ�سي�س  37جمعي���ة متخ�ص�صة
�صحية و�أ�سرية وللمعوقني والأيتام.

وكذلك عملت على الربط الإلكرتوين لتبادل املعلومات
م���ع  13جهة حكومية (نتج عن ��ه �إ�سقاط �أكرث من 107
�آالف حالة خمالفة ال�ستحق���اق ال�ضمان االجتماعي)،
وكذلك �إطالق (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 اخلدم���ة املدنية ،وزارة التعلي���م ،مديرية الأمن
العام ،املديرية العامة ملكافحة املخدرات ،جامعة امللك
عبدالعزيز ،م�ؤ�س�سة النقد.
كذل���ك وقع���ت اتفاقية (وظيفت���ك وبعثتك) م���ع وزارة
التعلي���م البتع���اث أ�ل���ف طال���ب يف جم���االت ال�ش����ؤون
االجتماعية ،وعقدت زيارات و�شراكات مع القطاع غري
الربحي (م�ؤ�س�سة ال�سبيعي اخلريية ،م�ؤ�س�سة الرجحي
اخلريي���ة) .كما �أج���رت زيارات و�ش���راكات مع القطاع
اخلا����ص (�شركة �أرامك���و) ،وزيارات ميداني���ة للفروع
ومراك���ز الت�أهي���ل ال�شام���ل ودور الرعاي���ة يف املناط���ق
(ال�شرقية ،الق�صيم ،ع�سري ،مكة املكرمة).
وو�ضع���ت ال���وزارة الكثري من الربام���ج اخلدمية منها:
برنامج قافل���ة ال�ضمان االجتماع���ي ،وبرنامج وظفني
مل�ساعدة �أبناء وبنات م�ستفي���دي ال�ضمان االجتماعي؛
للح�صول على وظائف يف القطاع اخلا�ص بالتن�سيق مع
�صندوق تنمية امل���وارد الب�شرية .وكذلك برنامج ت�أهيل
وتدري���ب �أبناء وبن���ات م�ستفيدي ال�ضم���ان االجتماعي
بالتن�سيق م���ع ال�صندوق اخلريي االجتماعي ،وبرنامج
ت�سوي���ق منتج���ات الأ�س���ر ال�ضمانية املنتج���ة بالتن�سيق
م���ع الأمان���ات والبلدي���ات وم�ؤ�س�س���ات املجتمع املدين.
�أي�ض��� ًا برنامج �صديق ال�ضمان االجتماعي للو�صول �إلى
املحتاج املتعفف.
وي�أت���ي برنام���ج �أطل����س ال�ضم���ان بالتن�سي���ق م���ع
اال�سرتاتيجي���ة الوطنية للإمن���اء االجتماعي ،وبرنامج
مدي���ري ومدي���رات امل�ستقب���ل يف مكات���ب ال�ضم���ان
االجتماعي الرجالية والن�سائية ،وبرنامج ميثاق العمل
الأخالقي لباحث ال�ضمان االجتماعي ،وبرنامج وحدة
اخلدم���ات ال�ضمانية .كذلك هن���اك الربامج امل�ساندة
الت���ي تقدم للم�ستفيدين جمان��� ًا ودون امل�سا�س باملعا�ش
الأ�سا�س للم�ستفيد �أو امل�ستفيدة ،وت�شمل تلك الربامج:
امل�ساعدات املقطوعة ،الدعم التكميلي ،ترميم املنازل،
امل�ساع���دات النقدية لأج���ل احلقيبة وال���زي املدر�سي،
ت�سديد ج���زء من فواتري الكهرباء ،امل�ساعدات النقدية
من �أجل الغذاء ،الت�أمني ال�صحي.
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موبايلي تتبنى دعم وحدات في مشروع
(خير مكة) االستثماري الخيري
مت يف الريا����ض م�ؤخر ًا توقي���ع مذكرة تفاهم بني �شركة
موبايل���ي وجمعي���ة الأطف���ال املعوق�ي�ن تت�ضم���ن تبن���ي
موبايل���ي مبادرة دعم للخدم���ات اخلريية التي تقدمها
اجلمعية من خالل دعوة عم�ل�اء ال�شركة �إلى الإ�سهام
يف م�ش���روع (خ�ي�ر مك���ة) اال�ستثماري اخل�ي�ري الذي
تقيمه اجلمعية يف مكة املكرمة.
وت�ضمنت املذكرة التي وقعها الرئي�س التنفيذي ل�شركة
موبايل���ي الأ�ست���اذ �أحم���د ف���روخ ،و�أم�ي�ن ع���ام جمعية
الأطف���ال املعوقني الأ�ست���اذ عو�ض الغام���دي� ،أن يقوم
الطرفان خالل الفرتة املقبلة بتوقيع اتفاقية تهدف �إلى
�إتاحة الفر�صة لعمالء �شركة موبايلي بتقدمي تربعاتهم
لأعم���ال اجلمعية اخلريية وم�شروعه���ا اال�ستثماري يف
مك���ة املكرم���ة عن طري���ق ر�سائل اجل���وال الن�صية مبا
ي�سهم يف �إجناز �ست���ة مبانٍ �سكنية تُخ�ص�ص �إيراداتها
لدعم ميزانية ت�شغيل مراكز اجلمعية.
ويف ت�صري���ح �صحف���ي لأم�ي�ن ع���ام اجلمعي���ة الأ�ستاذ
عو����ض الغام���دي عق���ب توقي���ع املذك���رة ،نق���ل حتيات
و�شكر �صاحب ال�سمو امللك���ي الأمري �سلطان بن �سلمان
ب���ن عبدالعزيز رئي�س جمل����س �إدارة جمعي���ة الأطفال
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املعوقني ال���ى امل�س�ؤولني يف �شركة موبايل���ي ،وقال�« :إن اجلمعي���ة من���ذ �سن���وات؛ الأم���ر ال���ذي يج�س���د حر�ص
موبايل���ي �صاحبة �سجل حافل من املبادرات يف م�ساندة القائم�ي�ن عليه���ا على الوف���اء بدور ال�شرك���ة يف جمال
امل�س�ؤولي���ة االجتماعي���ة وخدم���ة املجتم���ع .وي�سع���دين
بالأ�صال���ة ع���ن نف�س���ي وبالإنابة عن جمي���ع من�سوبياجلمعية وامل�ستفيدين من خدماتها� -أن �أعرب ل�سعادة
الرئي����س التنفي���ذي وجلميع امل�س�ؤول�ي�ن يف ال�شركة عن
خال����ص ال�شكر واالمتن���ان لهذه املب���ادرة ،وحلر�صهم
على تفعيل ال�شراكة بني اجلمعية وموبايلي».
و أ�ك���د الغام���دي �أن اجلمعية تعول كث�ي�ر ًا على القاعدة
العري�ض���ة م���ن عم�ل�اء �شرك���ة موبايل���ي يف م�سان���دة
ا�سرتاتيجي���ة اجلمعية لإن�شاء م�شروع خريي ا�ستثماري
ي�سه���م يف متوي���ل نفق���ات ت�شغيل مراكزه���ا وخدماتها
املجانية لآالف من الأطفال املعوقني ،وا�صف ًا (موبايلي)
ب�أنه���ا «�أحد الداعمني الرئي�سيني مل�سرية اجلمعية ،ويف
مقدمة ال�ش���ركات الرائدة التي تعول عليها يف الو�صول
بر�سالتها �إلى قطاع عري�ض من اجلمهور».
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ويجرب الكرسي
أمين عسير يزور األطفال المعوقين..
ِّ
زار �أم�ي�ن منطق���ة ع�س�ي�ر �صالح بن عب���داهلل القا�ضي
م ؤ�خ���ر ًا ،مركز جمعية الأطف���ال املعوقني بع�سري ،وقام
الأم�ي�ن ومرافقوه بتجرب���ة برنامج (ج��� ّرب الكر�سي)
مبق���ر املرك���ز ،و�أ�ش���اد به���ذا الربنام���ج ال���ذي اعتربه
جت�سيد ًا حقيقي ًا ملعاناة املعوق يف حياته اليومية.
بع���د ذلك �سل���م القا�ضي �شه���ادات تكرمي م���ن املركز
لفريق الرتجي ال���ذي نظم �أول بطولة كروية على ك�أ�س
اجلمعي���ة ،وت�سلم درع ًا تذكاري ًا من �أطفال املركز بهذه
املنا�سبة.
ووعد القا�ضي -خالل هذه الزيارة -بالعمل على تنفيذ
الكثري من املقرتحات التي كان من �أهمها �إلزام منفذي
امل�شروع���ات اجلديدة يف املنطقة بعمل مداخل ومرافق
خا�صة للمعوق�ي�ن ،و�أن تكون منطقة ع�سري �صديقة لذوي
االحتياجات اخلا�صة ب�شكل عام.

قدمها
اختصاصي
تخاطب

إقبال واسع
على ورشة عمل
(تأهيل زارعي القوقعة)

أ�ق���ام مركز املل���ك �سلم���ان لأبح���اث الإعاقة على
م���دى يوم���ي  12و� 13أكتوب���ر 2015م ،ور�شة عمل
بعن���وان (ت�أهيل زارعي القوقع���ة) ،وذلك يف قاعة
حما�ض���رات املرك���ز بح���ي ال�سف���ارات يف مدين���ة
الريا�ض.
قدم الور�شة اخت�صا�صي التخاطب الأ�ستاذ حممد
النظام���ي ،وهو اخت�صا�صي بق�س���م العلوم الطبية
والت�أهي���ل يف اجلامع���ة الأردني���ة ،ويحم���ل �شهادة
املاج�ست�ي�ر يف التخاط���ب ،ولدي���ه خ�ب�رة متتد 20
عام��� ًا يف هذا املجال ،وه���و متخ�ص�ص يف الت�أهيل
ال�سمع���ي ،بالإ�ضاف���ة �إلى كونه ع�ض���و ًا يف كل من:
اجلمعي���ة ال�سعودية للإعاق���ة ال�سمعية ،واجلمعية
ال�سعودية لأمرا�ض ال�سم���ع والتخاطب ،واجلمعية
ال�سعودية للأنف والأذن واحلنجرة.
هدف���ت الور�شة �إلى تعريف �أولياء الأمور واملهتمني
مباهية القوقع ��ة الإلكرتونية و�شروط زراعتها ،كم
تع���رف املتدربون على �آلي���ات التقييم قبل الزراعة
ث���م ا�ستمعوا �إلى نبذة ع���ن ت�أهيل زارعي القوقعة.
ه���ذا بالإ�ضافة �إل���ى التطبيق العمل���ي الذي �أجراه
احل�ض���ور مع املدرب املخت�ص عل���ى بع�ض مهارات

التدري���ب والت�أهي���ل ال�سمع���ي واللغ���وي والنطق���ي
وتطبي���ق ذل���ك كله عل���ى طف���ل زارع للقوقعة .كما
مت التط���رق �إلى البيئة ال�صفي���ة املنا�سبة ل�ضعاف
ال�سمع وزارعي القوقعة.
ً
ا�ستقطب���ت ه���ذه الور�شة �أكرث م���ن  40متدربا من
مدر�س���ي الرتبية اخلا�ص���ة ،بالإ�ضافة �إل���ى �أولياء
الأم���ور واملهتم�ي�ن ،و�أتيح���ت لهم جميع��� ًا خاللها
الإجابة عن كل الأ�سئلة واال�ستف�سارات التي تخ�ص
�ضعف ال�سمع وزراعة القوقعة.
وج���اءت ه���ذه الور�ش���ة �ضم���ن خط���ة التدري���ب
الأكادمي���ي الت���ي يتبناه���ا مرك���ز املل���ك �سلم���ان
لأبح���اث الإعاقة حتت �شعار (عل���م ينفع النا�س)،
والتي ت�ستهدف �إثراء خربات املخت�صني يف جمال
الإعاق���ة يف كل م���ا من �ش أ�ن���ه الإ�سه���ام يف تي�سري
حي���اة املعوق�ي�ن وك�س���ر احلواجز التي حت���ول دون
اندماجهم باملجتمع.
وقد �أ�ش���اد احل�ضور باملنحى الإيجابي الذي عملت
علي���ه هذه الور�ش���ة ،وعل���ى كمية اال�ستف���ادة التي
تلقوه���ا من املعلوم���ات املقدمة ،والت���ي ت�ساهم يف
تي�سري ت�أهيل وتدريب زارعي القوقعة.
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دا في الدفعة الثانية
 10756مستفي ً

صرف  856مليون ريال لـ 5709معوقين لشراء سيارات مجهزة
�أك���دت وزارة ال�ش�ؤون االجتماعي���ة� ،أن عدد الأ�شخا�ص
الذين �صدر لهم �شيكات نقدية ل�شراء �سيارات جمهزة
ل���ذوي الإعاق���ة بل���غ  ،5709بتكلف���ة و�صل���ت �إل���ى نحو
 856.350مليون ريال.
و�أو�ض���ح �إبراهيم عبداهلل املنيع مدي���ر عام فرع وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية يف منطقة الريا�ض يف ت�صريحات
�صحفي���ة� ،أن الوزارة �أ�صدرت لـ 5709من ذوي الإعاقة
�شي���كات نقدي���ة ل�ش���راء �سي���ارات جمهزة له���م بتكلفة
 856.350ملي���ون ري���ال ،الفت��� ًا �إلى �أن هن���اك 10756
م�ستفي���د ًا �سجلوا �أ�سماءهم يف الدفع���ة الثانية ،و�سيتم
درا�س���ة �أو�ضاعهم مع وزارة املالي���ة لتحديد ال�ضوابط
والإجراءات اخلا�صة بذلك.
وعن معرف���ة �أعلى املناطق التي ح�صل���ت على �شيكات
نقدية� ،أفاد مدير ع���ام فرع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
يف منطق���ة الريا�ض ،ب�أن���ه مل تتوافر لديه هذه املعلومة
حت���ى الآن ،الفت ًا �إلى �أن���ه مت التن�سيق يف وقت �سابق مع
مركز املعلوم���ات اخلا�ص بالوزارة لإن�ش���اء �آلية تو�ضح
ن�سبة تلك املناطق.
و�أبان املنيع �أن �صرف ال�شيكات مقت�صر على ال�سيارات
املجه���زة لذوي الإعاق���ة فقط ،ولي�س هن���اك توجه من
قبل ال���وزارة لإ�صدار �شي���كات نقدي���ة يف �أ�شياء �أخرى

غري ال�سيارات.
ي�أت���ي ذلك ،بع���د �أن �أعلنت وزارة ال�ش����ؤون االجتماعية
يف ال�ساد�س م���ن �أكتوبر املا�ضي ع���ن ا�ستعداد الوزارة
ل�صرف املبالغ املالية وفق التنظيم اجلديد الذي ين�ص
على من���ح الأ�شخا�ص ذوي الإعاق���ة احلركية و�أ�سرهم
الذي ��ن تنطب ��ق عليهم ال�ش ��روط مقاب�ل ً�ا مالي� � ًا قدره
 150أ�ل���ف ريال بد ًال م���ن ت�أمني ال�سي���ارات التي كانت
خم�ص�صة الحتياجات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
و�أو�ضحت �أن ال�صرف �سي�شمل بقية املتقدمني للمرحلة
الأولى وه���م الذين تقدموا خالل الف�ت�رة من 1428هـ
حت���ى نهاية ع���ام 1435ه���ـ وعدده���م  5721م�ستفيد ًا
مببالغ �إجمالية بلغت  858مليون ريال.
و�أ�ضاف���ت ال���وزارة �أن مواعيد ت�سليم ال�شي���كات �ستبلغ
ل���كل امل�ستفيدين بجميع مناط���ق اململكة عرب االت�صال
الهاتفي بهم و�إعطائهم موعد ًا باليوم ووقت اال�ستالم،
م ؤ�ك���دة رغبتها يف ع���دم ح�ضور امل�ستفي���د �إال يف اليوم
املبل���غ �إي���اه هاتفي��� ًا حت���ى ال يت�سب���ب ذل���ك يف تزاحم
املراجعني وتعطيل ت�سليم امل�ستحقني يف اليوم ذاته.
و�أ�ش���ارت �إل���ى �أن �آلي���ة ت�سلي���م ال�شي���كات �ستكون عرب
امل�ستفي���د نف�س���ه� ،إذا كان م���درك ًا ،وبلغ م���ن العمر 18
عام ًا ،أ�م���ا �إذا كان امل�ستفيد غري مدرك �أو �أقل من 18

عام��� ًا في�سل���م ال�شيك لوالده� ،إذا كان ه���و امل�س�ؤول عن
رعايته �أو لوليه ال�شرعي مبوجب �صك الإعالة ال�شرعي
�أو لوكيله مبوجب وكالة من�صو�ص فيها على ت�سلم املبلغ
املذكور ،مو�ضحة �أن الوكاالت العامة لن تقبل يف ت�سليم
ال�شيكات.
و�أ�ضاف���ت ال���وزارة �أن ه���ذه الدفع���ة ت�أت���ي ال�ستكم���ال
املرحلة الأولى من ال�سيارات املخ�ص�صة لذوي الإعاقة
الت���ي ب���د�أت ع���ام 1428هـ حت���ى نهاية ع���ام 1435هـ،
حيث �إن برنامج منح �سيارات لذوي الإعاقة منذ �أن مت
�إطالق���ه لدى وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية قام مبنح �أكرث
من � 6300سيارة قبل حتويله �إلى �إعانة نقدية مبا�شرة،
وت�أتي املبالغ احلالية ال�ستكمال املرحلة الأولى بكاملها.
و�أبان���ت وزارة ال�ش����ؤون االجتماعي���ة� ،أن���ه بالن�سب���ة
للم�سجل�ي�ن يف املرحلة الثانية الت���ي بد�أت عام 1436هـ
وانته���ت يف �شهر رجب املا�ضي ،فقد بلغ عدد املتقدمني
فيها  10700م�ستفيد ،و�أن���ه وفق ًا للأمر القا�ضي مبنح
الأ�شخا����ص ذوي الإعاق���ة احلركي���ة و�أ�سره���م مقاب ًال
مالي ًا ق���دره � 150ألف ريال بد ًال م���ن ت�أمني ال�سيارات،
ف�ستت���م درا�سة حاالتهم وو�ض���ع ال�ضوابط والتنظيمات
لل�ص���رف لهم ب�ي�ن وزارة ال�ش����ؤون االجتماعية ووزارة
املالية.

طالب جامعة الملك سعود يتفاعلون مع برنامج «جرب الكرسي»
�ش���ارك طالب ال�سنة التح�ضريي���ة بجامعة امللك �سعود حياته اليومية خالل حتركه بالكر�سي ،وما يواجهه من برنامج (ج���رب الكر�سي) الذي �أطلقته اجلمعية ،كان
ومن�سوبوه���ا يف فعالي���ات برنام���ج (ج��� ِّرب الكر�سي) عقبات يف الطرقات واملمرات غري املهي�أة للمعوقني.
دافع��� ًا ال�ستم���رار جناح فعالي���ات املرحل���ة الثانية من
ال���ذي نظمته جمعي���ة الأطفال املعوقني بعم���ادة ال�سنة جت���در الإ�شارة �إل���ى �أن التفاعل املتميز الذي يحظى به الربنامج يف خمتلف القطاعات وامل�ؤ�س�سات.
التح�ضريية بح�ض���ور عميد ال�سنة التح�ضريية الدكتور
نامي ب���ن مف���رج اجلهن���ي ووكالء العم���ادة وعدد من
م�س�ؤوليها وجمموعة من �أطفال اجلمعية.
و�ش���ارك عميد ال�سن���ة التح�ضريي���ة يف الفعاليات وقام
بتجرب���ة الكر�س���ي ب�صحبة عدد من �أطف���ال اجلمعية،
وال���ذي يعت�ب�ر واح���د ًا م���ن �أب���رز الربام���ج والأن�شطة
التوعوي���ة الت���ي تتبناه���ا اجلمعي���ة ،والتي ته���دف �إلى
التعريف بق�ضية الإعاقة بوج���ه عام ،وب�أن�شطة جمعية
الأطفال املعوقني واخلدم���ات اخلريية التي تقدمها يف
الكثري من مناطق اململكة على وجه اخل�صو�ص.
و�أع���رب الدكت���ور اجلهن���ي ع���ن �شك���ره وتقدي���ره لكل
الطلبة الذين حر�ص���وا على امل�شاركة يف هذه الفعالية،
وامل�ساهم���ة يف التوعية باملعان���اة التي يعي�شها املعوق يف
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كاريكاتري للفنان املعوق  :ح�سام جمعة
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ترأس «عمومية» المركز ودشن معرض «علم ينفع الناس»

سلطان بن سلمان :خادم الحرمين أوصى بأن يكون مركز الملك سلمان نافع ًا ومفيد ًا

كان االجتماع ال�سابع للجمعية العمومية مل�ؤ�س�سي مركز
املل���ك �سلمان لأبحاث الإعاق���ة حمطة لتقييم �أداء عام
حافل بالإجنازات والتحديات .و�شهد االجتماع الت�أكيد
عل���ى �أهمية اال�ستثمار اخلريي حيث نوه �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �سلطان بن �سلم���ان بن عبدالعزيز رئي�س
جمل����س �أمناء مرك���ز امللك �سلم���ان لأبح���اث الإعاقة،
بتوجيه���ات خادم احلرمني ال�شريف�ي�ن -يحفظه اهلل-
الت���ي �أك���دت وت ؤ�ك���د عل���ى يكون املرك���ز نافع���ا ومفيدا
للمجتم���ع وقال يف ت�صريح���ات �صحفي���ة� :إنني عندما
عر�ض���ت على خ���ادم احلرمني فك���رة ت�أ�سي����س املركز
قب���ل �أكرث من ع�شري���ن �سنة تبناه���ا ب�سرعة ورغب يف
تطويرها.
وقال يل باحل���رف الواحد «نريد ه���ذا املركز �أن يكون
نافع���ا « ولذلك ف�شع���ار املركز «علم ينف���ع النا�س» وقد
حق���ق وهلل احلم���د �إجن���ازات كب�ي�رة وذكر �سم���وه �أن
م�شروع الوق���ف الذي �أطلقه املركز قب���ل �أكرث من عام
يف احل���ي الدبلوما�سي بالريا�ض ي�سري وهلل احلمد على
ق���دم و�ساق وهو م�ش���روع كبري ورائ���د تكلفته نحو 230
ملي���ون ريال وخادم احلرمني ال�شريف�ي�ن دعم امل�شروع
بع�شري���ن مليون ريال وم�ساهمون �آخرون وهو �أول وقف
للمرك���ز وهو عبارة عن �شق���ق فندقية وقد وقعت جميع
عق���ود ت�شغيله والتجهي���ز و�إن �شاء اهلل ينتهي خالل 20
�شهرا.
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وق���ال �سموه  :نح���ن ن�ؤمن بالأوق���اف اخلريية وجمعية
الأطف���ال املعوق�ي�ن كانت �سباق���ة يف الوق���ف امل�ؤ�س�سي
و�أن�ش����أت عددا من الأوقاف كما ه���و يف وقف خري مكة
ال���ذي ي�ساه���م فيه �سي���دي خادم احلرم�ي�ن ال�شريفني
بخم�س�ي�ن مليون ريال وكثري من املو�سرين وهذا الوقف
�إن �ش���اء اهلل نزلت مناق�صاته وه���و وقف كبري جدا يف
مك���ة املكرم���ة و�إن �ش���اء اهلل اخلري كث�ي�ر ،مو�ضحا �أن
برامج و�آلي���ات التطوير يف املركز م�ستم���رة و�شركا�ؤنا
كلهم م���ن امل�ؤ�س�س���ات العلمي���ة املرموقة عل���ى م�ستوى
العامل ونحن نختار �شركاءنا بعناية كبرية جدا».
جاء ذلك عق���ب تر�ؤ�س �سموه م�ؤخرا ،اجتماع اجلمعية
العمومي���ة ال�ساب���ع للمرك���ز الذي عقد بق�ص���ر الثقافة
يف ح���ي ال�سفارات بالريا�ض ،حي���ث رفع �سموه يف كلمة
�ألقاها بهذه املنا�سبة �أ�سمى �آيات ال�شكر والعرفان ملقام
خ���ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�أيده اهلل -،م�ؤ�س�س املركز -على احت�ضانه للعديد منالفعاليات اخلا�صة باملركز وتد�شينه لتلك الإجنازات،
وق���ال �إنه م���ا كان هناك �إجناز يتحقق ل���وال ف�ضل اهلل
�سبحان���ه وتعالى ثم رعايته الكرمية له -حفظه اهلل، -
م�ضيفا :انني لن �أحتدث اليوم عن الإجنازات الوطنية
ملركز كمركز امللك �سلمان لأبحاث الإعاقة منذ ت�أ�سي�سه
حت���ى الآن ،ولك���ن �س�أكتف���ي بتقدمي بع����ض الإجنازات
التي حتققت منذ االجتم���اع ال�سابق للجمعية العمومية

وال���ذي ُعق��� َّد يف  12رجب 1435هـ ،وحت���ى يومنا هذا،
حي���ث تف�ضل �سيدي خ���ادم احلرم�ي�ن ال�شريفني امللك
�سلم���ان بن عبدالعزيز برعاي���ة وتد�شني م�شروع «وقف
مرك���ز امللك �سلم���ان لأبح���اث الإعاق���ة» ،مبدينة جدة
م�س���اء الأربعاء  12رم�ض���ان 1435هـ وتف�ضل -يحفظه
اهلل -بدع���م امل�ش���روع مببل���غ (ع�شرين ملي���ون ريال)،
كما تف�ض���ل � -أيده اهلل -بتكرمي الداعم�ي�ن للم�شروع،
وحظي���ت املنا�سبة بح�ضور العدي���د من م�ؤ�س�سي املركز
و�شركائ���ه اال�سرتاتيجيني وما زلن���ا نحتاج �إلى دعمكم
الكب�ي�ر ليت���م االنتهاء م���ن امل�ش���روع ح�س���ب الربنامج
الزمن���ي املو�ضوع له ،وب���دء العمل جلن���ي العوائد التي
�سيت���م تخ�صي�صها لدعم ومتويل الربامج وامل�شروعات
البحثية للمركز ،كدعم مايل م�ستمر مب�شيئة اهلل.
وا�ش���ار �سم���وه ال���ى الرعاي���ة الكرمية من ل���دن خادم
احلرم�ي�ن ال�شريف�ي�ن املل���ك عبداهلل ب���ن عبدالعزيز-
يرحم���ه اهلل  -حي���ث مت عق���د امل�ؤمت���ر ال���دويل الرابع
للإعاق���ة والت�أهي���ل ،وق���د تف�ض���ل خ���ادم احلرم�ي�ن
ال�شريف�ي�ن امللك �سلمان ب���ن عبدالعزيز  -يحفظه اهلل
برعاية وح�ضور حفل االفتتاح ،يف 1435/12/25هـ،كم���ا تف�ضل  -يحفظ���ه اهلل -بت�سليم جوائ���ز الفائزين
بجائ���زة امللك �سلمان لأبحاث الإعاقة بفروعها الثالثة
(العل���وم ال�صحي���ة والطبي���ة ،والرتبوي���ة والتعليمية ،و
الت�أهيلية واالجتماعية) يف دورتها الأولى 1435هـ ومن
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�أه���م الإجن���ازات �أي�ضا �ص���دور الأم���ر ال�سامي الكرمي
رقم ( )35362وتاريخ 1434/9/22هـ ،باملوافقة على
تبني الدول���ة �-أيده���ا اهلل -لربنامج �سهول���ة الو�صول
ال�شام���ل عل���ى امل�ستوى الوطن���ي ،الذي ي�أت���ي جت�سيدا
ملا تولي���ه حكومة خادم احلرم�ي�ن ال�شريفني من رعاية
واهتم���ام لفئة الأ�شخا����ص ذوي الإعاق���ة ولبقية فئات
املجتمع املنتفعني من هذا الربنامج الوطني الهام ،كما
ق���ام املركز بتعميم الأدل���ة الإر�شادية الأربعة للربنامج
وهي :الدلي���ل الإر�شادي يف البيئ���ة العمرانية ،والدليل
الإر�شادي يف و�سائ���ط النقل الربي ،والدليل الإر�شادي
يف و�سائ���ط النق���ل البح���ري ،والدلي���ل الإر�ش���ادي يف
املراف���ق ال�سياحي���ة وقطاع���ات الإي���واء ،وق���ام املركز
باملتابعة مع جمي���ع �إمارات و�أمانات وجمال�س املناطق،
وكذل���ك ال���وزارات والعدي���د م���ن اجله���ات والهيئ���ات
احلكومي���ة والأهلي���ة واجلامعات لتمك�ي�ن تلك اجلهات
م���ن اال�ستف���ادة من ه���ذه الأدل���ة يف املراف���ق املختلفة
التابع���ة له���ا� ،سعي���ا جلع���ل جميع م���دن اململك���ة مدن
�صديقة للمعوقني و�سهلة الو�صول للجميع.
وج���دد الأم�ي�ر �سلط���ان الرتحي���ب ب�أع�ض���اء اجلمعية
العمومي���ة ،وق���دم ال�شك���ر للع�ض���و امل�ؤ�س����س عب���داهلل
ب���ن �صال���ح العثيم عل���ى ا�ست�ضافته الجتم���اع اجلمعية
العمومي���ة ،وم���ن ث���م ا�ستعر����ض �سموه الك���رمي جدول
�أعمال االجتماع وبع���د املناق�شة من قبل الأع�ضاء متت
املوافق���ة على �إقرار ما ت�ضمنه التقرير ال�سنوي للمركز
للع���ام 2014م ،واعتماد امليزانية العمومية واحل�سابات
اخلتامي���ة لل�سن���ة املالية املنتهي���ة يف 2014/12/31م،
و�إق���رار تقري���ر الوق���ف اخلريي ملرك���ز املل���ك �سلمان
لأبح���اث الإعاق���ة ،وكذل���ك التفوي�ض ملجل����س الأمناء
باختي���ار رئي����س هيئ���ة جائ���زة املل���ك �سلم���ان لأبحاث
الإعاق���ة و�أع�ضائها ،والتفوي�ض ملجل�س الأمناء باعتماد

المركز حظي برعاية كريمة من خادم الحرمين
عند تأسيسه قبل أكثر من عشرين ً
عاما
تدشين مشروع «وقف مركز الملك
سلمان ألبحاث اإلعاقة» أبرز إنجازات العام
ميزانيتها.
وثم���ن م�ست�ضي���ف االجتم���اع الع�ضو امل�ؤ�س����س عبداهلل
ب���ن �صالح العثيم – رئي�س جمل����س �إدارة �شركة العثيم
القاب�ضة -اجلهود املباركة خلادم احلرمني ال�شريفني
املل���ك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود  -يحفظه اهلل -
يف رعاي���ة ودعم الأعمال اخلريية والإن�سانية التي تعود
بالنفع واخلري على املجتم���ع ،ويف مقدمة تلك الأعمال
ق�ضايا الإعاق���ة والأ�شخا�ص ذوي الإعاق���ة التي يوليها
�أي���ده اهلل جل عنايت���ه واهتمامه الك���رمي ،وخري �شاهد
عل���ى ذلك ت�أ�سي�س���ه يحفظه اهلل له���ذا ال�صرح العاملي
الكب�ي�ر مرك���ز املل���ك �سلم���ان لأبح���اث الإعاق���ة الذي
يحظى بدعمه املبا�شر وم�ؤ�س�سي املركز وكافة قطاعات
الدولة من بن���وك وجمعيات خريية وم�ؤ�س�سات �شركات
وطني���ة و�أفراد انطالقا من رعاي���ة الدولة حفظها اهلل
برعاي���ة املعوق�ي�ن والأ�شخا�ص ذوي الإعاق���ة ،و�أ�ضاف
العثي���م �أن عالقته مبركز امللك �سلمان لأبحاث الإعاقة
كع�ضو م�ؤ�س�س ماهو �إال جزء من الواجب للدين واملليك
والوط���ن واالهتم���ام واحلر�ص يف كل م���ا يخدم الوطن
واملواط���ن يف �إط���ار برامج امل�س�ؤولي���ة االجتماعية التي
يتطلع �إليها اجلميع.

وق���ال �إن �شركة العثيم حر�ص���ت على امل�شاركة يف دعم
املركز وامل�ساهم���ة يف حتقيق �أهدافه للحد من الإعاقة
الع�ضوية والذهني���ة والت�صدي لأ�سبابه���ا وو�ضع �أ�س�س
علمية للوقاية منها وعالجها ب�إذن اهلل.
و�ضم���ن ه���ذا اللق���اء مت �إع�ل�ان نتائج اختي���ار �أع�ضاء
املجل����س اجلدي���د لأمناء مرك���ز امللك �سلم���ان لأبحاث
الإعاق���ة لدورت���ه اجلدي���دة ملدة �أرب���ع �سن���وات قادمة
والت���ي تبد أ� من ه���ذا الع���ام � 2015إلى الع���ام 2019م
وهم � :صاحب ال�سمو امللك���ي الأمري �سلطان بن �سلمان
ب���ن عبدالعزيز و�صاح���ب ال�سمو امللك���ي الأمري حممد
ب���ن خالد بن عبداهلل الفي�ص���ل و�صاحب ال�سمو الأمري
الدكتور تركي ب���ن �سعود بن حممد �آل �سعود واملهند�س
خال���د ب���ن عب���د العزي���ز الفال���ح و الدكت���ور ماجد بن
عب���داهلل الق�صبي والدكتور قا�سم ب���ن عثمان عبداهلل
الق�صب���ي والدكتور عزام بن حممد ب���ن عبد الرحمن
الدخي���ل وخال���د ب���ن عل���ي ب���ن عبدالرحم���ن الرتكي
واملهند�س حممد عبد اللطيف جميل وعبدالرحمن بن
عل���ي بن عبد الرحم���ن الرتكي والدكت���ور فهد بن عبد
الرحمن ثني���ان العبيكان و�سمري �أحم���د نا�صر البنغلي
وعب���د الرحمن ب���ن علي ب���ن عبد الرحم���ن اجلري�سي
والدكت���ور نا�صر ب���ن عقيل بن عب���داهلل الطيار وطارق
ب���ن عبداله���ادي ح�س���ن طاهر .وعل���ى هام����ش اللقاء
د�ش���ن الأم�ي�ر �سلطان ب���ن �سلمان مع الع�ض���و امل�ؤ�س�س
الدكت���ور نا�ص���ر ب���ن عقيل الطي���ار معر�ض»عل���م ينفع
النا����س» وهو �إحدى ثمار �شراك���ة املركز اال�سرتاتيجية
م���ع م�ؤ�س�سي���ه ،كدع���م م���ن جمموع���ة الطي���ار لل�سفر
وال�سياح���ة وم�شاركة حقيقية من املجموعة للأ�شخا�ص
ذوي الإعاق���ة ب�صف���ة خا�ص���ة وامل�س�ؤولي���ة االجتماعية
ب�صف���ة عامة ،وهو معر�ض متنقل دائم تعريفي لتقدمي
ر�سائل توعوية وتعريفية عن الإعاقة وم�سبباتها وكيفية
جتنبها والتقلي�ص من �آثارها على �أبناء الوطن مب�شيئة
اهلل وا�ستعرا����ض �أهم الربامج العلمي���ة والبحثية التي
يقدمه���ا املخت�صني واملهتم�ي�ن بق�ضاي���ا الإعاقة ،ويعد
املعر�ض من �أهم الفعاليات العلمية والبحثية التثقيفية
اجلدي���دة الت���ي يتبناها مرك���ز امللك �سلم���ان لأبحاث
الإعاق���ة للع���ام 2017-2015م ،وق���دم �سم���وه الكرمي
�شكره ملجموعة الطيار على هذا الدعم املقدر.
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مقال
بقلم:
عبداهلل بن حممد �آل ال�شيخ

جمعية األطفال المعوقين
باتت تقود منظومة من البرامج
العلمية الوطنية للتصدي
لقضية اإلعاقة

م�ست�شار �سمو رئي�س جمل�س الإدارة
ع�ضو �شرف اجلمعية

للريادة شواهدها ومقوماتها ومسؤوليتها!!..
هكذا علمتنا جتربتنا يف جمعية الأطفال املعوقني؛ تلك
امل�ؤ�س�س���ة اخلريية �صاحب���ة ال�سبق والتفرد يف كثري من
براجمها ،وخططها ،و�آليات عملها.
ولأن التجرب���ة جدي���رة بالتعمي���م واال�ستف���ادة يف بل���د
ق���دره «الري���ادة» ،و«التميز اال�ستثنائ���ي» –كما ي�صفه
�صاح���ب ال�سم���و امللكي الأم�ي�ر �سلطان ب���ن �سلمان بن
عبدالعزي���ز– ف إ�ن���ه علينا �أن ن�ستلهم م���ن م�سرية تلك
اجلمعي���ة ما ميكن �أن يح���دث الفارق يف قط���اع العمل
اخلريي باململك���ة؛ تعزيز ًا لدوره املح���وري ،وا�ستكما ًال
مل�سرية التنمية ال�شاملة.
م���ا دفعن���ي للكتاب���ة ع���ن ري���ادة اجلمعية ه���و احلدث
املمي���ز الذي حظي برعاية كرمي���ة من خادم احلرمني
ال�شريف�ي�ن امللك �سلم���ان بن عبدالعزي���ز ،حني تف�ضل
–�أيده اهلل– بو�ضع حجر الأ�سا�س مل�شروع «خري مكة»
اال�ستثم���اري اخل�ي�ري ال���ذي تقيم���ه جمعي���ة الأطفال
املعوقني يف مكة املكرمة ،والذي تبلغ تكلفته  300مليون
ريال.
والريادة هنا تتمثل يف عدة حماور يف مقدمتها بالطبع
(ثق���ة الدول���ة) ،و�إمي���ان قي���ادة اململك���ة وثقته���ا بهذه
امل�ؤ�س�سة ب�صف���ة خا�صة ،والعمل اخلريي ب�صفة عامة،
وحر�صها عل���ى م�ساندة �أهداف اجلمعي���ة منذ ن�ش�أتها
ج�سده خ���ادم احلرمني
قب���ل  30عام��� ًا؛ الأم���ر ال���ذي َّ
ال�شريف�ي�ن يف كلمته يف احلفل حني ق���ال –رعاه اهلل-
« :لعل���ي �أ�ستذك ُر يف هذه الليل���ة منا�سبة افتتاح جمعية
الأطف���ال املعوقني ع���ام  ،1407عندم���ا �شرفني خادم
احلرمني ال�شريفني امللك فهد ب���ن عبدالعزيز بالإنابة
عن���ه –رحم���ه اهلل– يف رعاي���ة افتت���اح دار اجلمعي���ة
وم�شروعها الأول يف الريا����ض ،حينذاك �أ�شرت �إلى �أن
ه���ذه ال���دار �أ�ضافت لبنة �إلى البن���اء ال�شامخ يف جمال
رعاي���ة الأطف���ال املعوق�ي�ن ،و�أن �أف���راد املجتم���ع دون
متييز �أ�سهموا �إلى جان���ب الدولة يف دعم هذا امل�شروع
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وم�ساعدته .ولقد عملت اجلمعية على مدى نحو ثالثني
عام ًا بقيم التكافل ،والرتاحم ،واالنتماء التي يتميز بها
املجتم���ع ال�سعودي ،والتي مكنته م���ن جتاوز الكثري من
التحديات وال�صعاب على مدى عقود».
و�أع���رب خ���ادم احلرم�ي�ن ال�شريفني ع���ن �سعادته مبا
حققت���ه اجلمعية م���ن �إجنازات ،وو�صفه���ا ب�أنها «متثل
واح���د ًة من �أبرز م�ؤ�س�سات العم���ل اخلريي يف بالدنا»،
موجه��� ًا �شك���ره –رعاه اهلل -ل���كل َمن �أ�سه���م يف دعم
م�سريته���ا ،و�سان���د ا�ستمراره���ا ،ومنوه���ا ،وبخا�ص���ة
يف ه���ذا امل�ش���روع اال�ستثماري اخلريي ال���ذي ميثل يف
اعتقادي تط���ور ًا ملمو�س ًا يف نه���ج امل�ؤ�س�سات اخلريية،
و�أدع���و اجلميع �إل���ى الت�ب�رع وامل�ساهم���ة؛ لينطلق هذا
امل�شروع اخلريي يف بل���د اخلري �أطهر بقاع الأر�ض مكة
املكرمة �شرفها اهلل.
ويح���ق مل�ؤ�س�سي هذا الكيان الرائ���د و�أع�ضائه وداعميه
ومن�سوبي���ه �أن يفخروا بهذا التتويج من قائد م�سريتنا،
و�شهادت���ه الكرمي���ة يف حق اجلمعية ب�أنه���ا «واحدة من
�أبرز امل�ؤ�س�سات اخلريية يف اململكة».
�أم���ا املحور الث���اين من الريادة فه���و (�سبق اجلمعية)؛
الأم���ر الذي �أكده �صاحب ال�سم���و امللكي الأمري �سلطان
ب���ن �سلمان ب���ن عبدالعزي���ز رئي�س جمل����س الإدارة يف
كلمته يف املنا�سبة موجه ًا كالمه للمقام الكرمي« :اليوم
جنني ثم���ار غر�سكم املب���ارك على م���دى ثالثني عام ًا
لتعزيز ق�ضي���ة الإعاقة ،عرب جمعي���ة الأطفال املعوقني
الت���ي و�ضعت���م بذرتها الأولى ،حيث تنوع���ت �إجنازاتها
ب�ي�ن مبادرات رائ���دة ،وبرامج رعاي���ة ،وت�أهيل ،ودمج،
وتنمي���ة ،وتدريب ،وتوظيف ،وتوعية ،تقدمها اجلمعي ُة،
وا�ستفاد منها الآالف من الأطفال واملعوقني».
و�أو�ض���ح �سم���وه �أن «ه���ذه امل�ؤ�س�س���ة اخلريي���ة تعهدَ ها
خ�ي�رة م���ن القطاعني
مواطن���ون �أخي���ار ،وم�ؤ�س�س���ات ّ
الع���ام واخلا�ص حر�ص���وا عل���ى �أن تكون دوم��� ًا رائدة،

وموثوق���ة ،ومتمي���زة يف كل �أعمالها ،ولت�صب���ح مركز ًا
علمي ًا وتعليمي ًا ي�سه���م ،بجانب جهود الدولة ،يف توفري
�أف�ضل م�ستوى من برامج الرعاية املتخ�ص�صة» ،م�ؤكد ًا
«�أننا نعي�ش وطن ًا َق���دَ ُره الريادة؛ فقد ا�ست�شعر املواطن
بوعيه ،وانتمائه ،وخرييت���ه ،م�س�ؤوليته يف م�ساندة هذا
دعم وم�ساند ُة م�ؤ�س�سات
الغر�س الطيب ،وواكب ذلكُ ،
الدول���ة و�أجهزته���ا؛ الأمر الذي يتج�س���د الليلة يف هذا
اللق���اء اخل�ّي�رّ  ،لإط�ل�اق م�شروع خ�ي�ر مكة؛ م���ا ي�ؤكد
�أهم عنا�ص���ر التميز اال�ستثنائي له���ذه الدولة� ،أال وهو
التالح���م واالن�صه���ار ب�ي�ن مواطنيه���ا يف �سبيل اخلري
والتكافل».
واملحور الثالث يف الريادة هو (الدور الوطني)؛ فجمعية
الأطف���ال املعوق�ي�ن بات���ت تق���ود منظومة م���ن الربامج
العلمية الوطنية للت�صدي لق�ضية الإعاقة ،ج�سدتها من
خالل تبني تنظيم �أربعة م�ؤمترات علمية دولية ،وطرح
الكثري من م�شروعات التوعي���ة مثل« :عطاء الطالب»،
و«م�سابق���ة حفظ الق���ر�آن الكرمي للأطف���ال املعوقني»،
و«برنامج الدمج» ،و»توظيف املعوقني» ،و»جوائز التميز
واخلدم���ة الإن�سانية» وبرامج «ج���رب الكر�سي» ،و»اهلل
يعطيك خريها».
�أم���ا املح���ور الراب���ع يف الري���ادة فه���و (االبتكاري���ة يف
تنمي���ة امل���وارد) املالي���ة ،وتبن���ي ا�سرتاتيجي���ة متفردة
للوق���ف واال�ستثم���ار اخل�ي�ري ،ومنه���ا :م�ش���روع «خري
مكة» اال�ستثماري اخل�ي�ري الذي ت�صل تكلفته �إلى نحو
 300مليون ري���ال؛ فاجلمعية بهذا امل�شروع «تعك�س دور
م�ؤ�س�س���ات العمل اخلريي يف بالدن���ا ،وما تتميز به من
منهجي���ة عمل علمية ر�صينة ،وانت�ش���ار وا�سع يف �أرجاء
الوط���ن ،وتواك���ب م���ا تطبقه بالدن���ا من ر�ؤي���ة تنموية
طموحة ،ت�ستهدف خري الإن�سان يف املقام الأول».
وق���د جاء ه���ذا امل�شروع تلبي��� ًة حلاجة ملح���ة؛ ل�ضمان
ا�ستمراري���ة خدم���ات اجلمعي���ة املجاني���ة ،وتطويرها،
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•جائزة التميز للمعوقني.

و�إي�صاله���ا �إل���ى املناطق واملدن التي حتت���اج �إليها ،من
خ�ل�ال �إيج���اد م�ص���ادر متويل دائم���ة ،خ�صو�ص��� ًا بعد
و�صول ع���دد مراكز اجلمعية �إل���ى ( )13مركز ًا ،منها
ثالثة حتت الإن�ش���اء ،وو�صول عدد الأطفال املخدومني
�سنوي ًا جمان ًا �إلى �أك�ث�ر من ثالثة �آالف طفل ،مبيزانية
ت�شغيلي���ة �سنوية بلغ���ت ( )120مليون ري���ال ،فيما كان
ذلك الرق���م ال يتجاوز ( )25مليون ري���ال يف ال�سنوات
اخلم�س الأولى لت�أ�سي�سها.
وري���ادة اجلمعية يف جمال تنمية مواردها املالية وتبني
ا�سرتاتيجي���ة متف���ردة للوق���ف واال�ستثم���ار اخل�ي�ري،
انطلق���ت م���ن نه���ج �إ�سالمي ي�ش�ي�ر �إل���ى �أن الوقف هو
حتبي�س وت�سبيل املنفعة ،وق���د اتفقت املذاهب الفقهية
عل���ى �أن الوق���ف م�ش���روع وجائز؛ لأنه م���ن �أعمال الرب
واخل�ي�ر وو�سيل���ة م���ن و�سائل التق���رب �إل���ى اهلل تعالى
ومثوبته .وقد وجه ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه وعلى �آله
و�سل���م -عدد ًا من ال�صحابة يف �أرا�ض لهم ب�أن يحب�سوا
�أ�صله���ا ويت�صدق���وا بثمرتها ،منهم عم���ر بن اخلطاب
ر�ض���ي اهلل عن���ه -كما ج���اء احلديث ع���ن ر�سول اهلل�صل���ى اهلل عليه وعلى �آله و�سل���م�« :-إذا مات الإن�سانانقطع عمله �إال من ث�ل�اث� :صدقة جارية �أو علم ينتفع
ب���ه �أو ول���د �صالح يدع���و ل���ه» ،وال�صدق���ة اجلارية هي
الوقف نف�سه.
وحتت ت�أثري الوازع الديني واحلث على الت�صدق انطلق
امل�سلم���ون يف �شتى ع�صوره���م نحو الوق���ف واالهتمام
والعناية به وال�سعي �إليه؛ حتى تعددت �أ�شكاله و�أنواعه؛
ف�شم���ل الوق���ف :ال�سقاي���ة والعي���ون والآب���ار وامل�ساجد
وامل�ست�شفي���ات ودور رعاي���ة ال�شي���وخ والعجزة والزمنى
واملكفوفني ودور العلم واملكتبات واملدار�س؛ وبذلك كان
للوقف دور عظيم يف التنمية االقت�صادية يف املجتمعات
الإ�سالمية عرب الع�صور.
ويف �ض���وء التجرب���ة العري�ضة للجمعي���ة ،والتي امتدت

ثالث�ي�ن عام��� ًا ،واجهت اجلمعية ع���دة حتديات كان يف
مقدمته���ا «كيف ت�ضمن ا�ستمرار وتو�سع تلك اخلدمات
املجانية املتخ�ص�صة ب�أعلى جودة ممكنة؟» ،خ�صو�ص ًا
يف ظ���ل اعتماد اجلمعية على التربعات كم�صدر رئي�س
مليزاني���ة الت�شغي���ل؛ وم���ن ث���م كان التوجه �إل���ى �إيجاد
م�صادر دخل دائمة وثابتة ت�سهم يف �ضمان ا�ستمرارية
برام���ج اجلمعية و�إي�صالها �إلى م���ن يحتاج �إليها .ولأن
اجلمعية عهدت اللج���وء �إلى �أهل اخلربة يف كل ما من
�ش�أنه �أداء ر�سالتها وفق ًا ملنهجية م�ؤ�س�سية؛ فقد مت عام
1426ه���ـ ت�شكيل جلن���ة للأوقاف برئا�س���ة معايل وزير
ال�ش����ؤون الإ�سالمي���ة والأوق���اف ،وت�ض���م يف ع�ضويتها
نخب���ة م���ن العلم���اء واملتخ�ص�ص�ي�ن ،ت�سانده���ا جلن���ة
لال�ستثم���ار ت�ض���م يف ع�ضويتها فريق��� ًا من اخلرباء يف
ال�ش�ؤون املالية واال�ستثمارية.
وكان للجمعي���ة ال�سبق يف �صياغة و�إق���رار ا�سرتاتيجية
للأوق���اف انطلقت من���ذ �سنوات عدة؛ لتك���ون م�صدر ًا
رئي�س ًا لتمويل نفقات ت�شغيل مراكز اجلمعية وخدماتها
املجانية للآالف من الأطفال املعوقني �سنوي ًا.
وق���د حر�ص���ت اجلمعي���ة عل���ى تطبي���ق �أعل���ى درجات
ال�شفافي���ة يف �سيا�سته���ا املالي���ة و�إج���راءات احلف���اظ
عل���ى مواردها� ،سواء من الأوق���اف �أو من تربعات �أهل
اخل�ي�ر؛ �إذ �إن هن���اك �آلية حمكمة لل�ش����ؤون املالية متر
عرب طبقات عدة من القرارات والرقابة ال�صارمة.
ويف �ض���وء ه���ذا التكامل يف البن���اء التنظيمي للأوقاف
و�ضع���ت ا�سرتاتيجي���ة للأوق���اف واال�ستثم���ار اخلريي
هدفه���ا «خدم���ة ق�ضي���ة الإعاق���ة وذوي االحتياج���ات
اخلا�ص���ة مبا يكفل له���م العي�ش ال�س���وي داخل املجتمع
والإ�سهام يف بنائه».
والر ؤ�ي���ة الت���ي حتكمه���ا «�إيج���اد م�صادر متوي���ل ثابتة
لت�شغيل اجلمعية ومراكزها وجمي���ع �أعمالها التعليمية
والت�أهيلية والعالجية واالجتماعية».

�أما ال�سيا�سات التي حتكم عملها فت�شمل:
•و�ض���ع خط���ط �سنوي���ة ذات �أهداف قريب���ة ي�سهل
حتقيقه���ا م���ن خ�ل�ال �إع���داد امليزاني���ات و�سائر
الأعمال واملنا�شط.
•اجله���از الإداري الق���ادر عل���ى التح���رك مبرون���ة
و�سرع���ة لإجن���از متطلب���ات اخلط���ط ال�سنوي���ة
واال�سرتاتيجية العامة.
•االنط�ل�اق م���ن نظ���ام حمك���م والئح���ة للأوقاف
واال�ستثم���ار اخل�ي�ري مب���ا يحقق العائ���د امل�ستمر
لت�شغيل اجلمعية ومراكزها.
•تكوي���ن اللجان الدائم���ة وامل�ؤقتة م���ن �شخ�صيات
وتخ�ص�صات تعود على اجلمعية بالنفع مبا ميلكه
�أع�ضاء تلك اللجان من خربات وجتارب.
•الرتكي���ز عل���ى اال�ستثم���ار الدائ���م وامل�أم���ون من
املخاطر والتقلبات االقت�صادية.
•ا�ستقط���اب �أه���ل اخلري وحمب���ي الف�ض���ل وتوعية
�أف���راد املجتم���ع مبعن���ى التوا�ص���ل والتكاف���ل بني
�أف���راده لتوفري موارد تدعم الأوق���اف واال�ستثمار
اخلريي للجمعية.
وع�ب�ر ه���ذه امل�س�ي�رة املبارك���ة خ�ل�ال العق���د املا�ضي
ا�ستط���اع جمل�س �إدارة اجلمعية برئا�سة �صاحب ال�سمو
امللك���ي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز حتقيق
فك���رة التنظي���م امل�ؤ�س�س���ي للوق���ف على �أر����ض الواقع،
وكانت نتيجة هذا اجله���د الد�ؤوب والعمل املتوا�صل �أن
ت�أ�س�س���ت -بف�ضل اهلل -للجمعية جمموعة من الأوقاف
وامل�شروعات اال�ستثمارية الت���ي �ستكون -مب�شيئة اهلل-
م�صدر ًا دائم��� ًا وثابت ًا لدعم ميزاني���ة املراكز ،وخطط
تطوير الأداء مبا يتنا�سب مع مكانة اجلمعية وخرباتها
ودورها الوطن���ي يف الت�صدي لق�ضي���ة الإعاقة ،و�أي�ض ًا
يف �إطار ر�ؤيتها امل�ستقبلية لل�سنوات اخلم�س والع�شرين
املقبلة مب�شيئة اهلل.
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تنت�ش��ر املواقع الإلكرتونية ال�ص��حية والطبية على �شبكة الإنرتنت ..وتنت�ش��ر معها خماطر املعلومات غري الدقيقة..
ومع تزايد �أعداد املرتددين عليها تتزايد �أي�ض�� ًا املخاطر ال�ص��حية عليهم  ،رغم �إن كل مزاياها ال ت�س��اوي �ش��يئ ًا �إذا ما
ت�س��ببت يف �إ�ص��ابة �أحدهم مب�ضاعفات مر�ض��ية خطرية ت�صل �إلى حد املوت �أو �إ�ص��ابة طفل بالإعاقة ب�سبب احل�صول
منها مبا�شرة على و�صفات طبية �أو �أ�سماء لأدوية لبع�ض الأمرا�ض دون الرجوع �إلى طبيب متخ�ص�ص!
�إن تب��ادل اخل�برات ال�شخ�ص��ية يف عالج بع���ض الأمرا�ض ب�ين رواد املواقع الإلكرتوني��ة من املخاطر الت��ي باتت تهدد
ال�ص��حة العامة؛ حيث كل مري�ض يختلف عن الآخر ..ي�ض��اف �إلى ذلك �أن الكثري من املعلومات والإر�ش��ادات ال�ص��حية
والطبي��ة املتداول��ة يف ه��ذه املواقع خمتلطة بني املعلومات ال�ص��حيحة واملغلوط��ة ..ورغم ذلك يتعام��ل معهاالكثريون
باعتبارها �صادقة وحقيقية و�صحيحة !!
(اخلط��وة) حتذر ،وتطرح الق�ض��ية للنقا�ش مع املتخ�ص�ص�ين واملهتم�ين واملرتددين على هذه املواق��ع ،بهدف دق ناقو�س
اخلط��ر لأولي��اء �أم��ور الأطف��ال �أو الأمه��ات احلوامل الذين يلج���ؤون ،تكا�س� ً
لا� ،إلى الإنرتن��ت واملواقع الطبية� ،س��واء
املعروفة �أو غري املعروفة ،بد ًال من الذهاب �إلى امل�ست�شفى �أو الطبيب املخت�ص؛ مما ي�ؤدي �إلى م�ضاعفات مر�ضية خطرية
على ال�صحة ،وكذلك الأجنة؛ مما ي�ساهم يف والدة �أطفال م�صابني بالإعاقة من جراء العالجات اخلاطئة!
يف البداية حتذر الدكت���ورة ماجدة عبد احلميد بي�سار
ع�ضو جمل����س �إدارة اجلمعية و �إ�ست�شارية طب املعوقني
و الط���ب ال�سلوكي يف م�ست�شفى احلر����س الوطني  ،من
خماط���ر التعامل مع املواق���ع الطبي���ة واحل�صول منها
عل���ى معلومات �أو �صفات طبية و�أ�سم���اء �أدوية وتناولها
بن���ا ًء على �أعرا�ض مر�ضية قد يرى البع�ض �أنها تتوافق
م���ع الأعرا�ض الت���ي ي�شعرون بها؛ مم���ا يت�سبب يف �آثار
جانبي���ة خط�ي�رة ج���د ًا عل���ى �صح���ة الفرد ،ب���ل ميكن
�أن ت�ضاع���ف م���ن املر�ض ال���ذي يعاين منه���ا؛ حيث �إن
الت�شخي����ص والع�ل�اج يختلف���ان من مري�ض �إل���ى �آخر،
وبات يعتمد الت�شخي�ص الآن عل���ى الو�سائل والأ�ساليب
احلديث���ة من �أجهزة وحتالي���ل للو�صول �إلى الت�شخي�ص
الدقيق وو�صف العالج املنا�سب.
وتو�ض���ح الدكتور ماجدة �أن ال�سبب الرئي�سي يف تعاطي
البع����ض مع ه���ذه املواق���ع والتعامل معه���ا مب�صداقية؛
لأنه���ا ت�أتي على الهوى مع الك�سل والرتاخي يف الذهاب
�إلى الطبيب املخت�ص ،وتق���ول« :من امل�ؤ�سف �أن املواقع
العربي���ة الطبي���ة لي�س���ت دقيق���ة ويتعام���ل معه���ا عدد
كبري م���ن املرتددين على مواقع الإنرتن���ت؛ مما ي�شكل
خط���ورة حقيقية على ال�صح���ة العام���ة» ،م�شددة على
�أهمي���ة التوعية العام���ة وحتذير املر�ضى م���ن الإهمال
يف ع�ل�اج �أمرا�ضهم ،حتى ولو كانت ب�سيطة ،واالكتفاء
باحل�صول على �أ�سم���اء �أدوية؛ مما ي�شكل خطورة على
�صحته���م ،م�ؤكد ًة �أن على و�سائل الإعالم �أن تقوم بدور
بارز يف ذلك ،خ�صو�ص��� ًا �أن الغعالم من �أهم امل�ؤثرات
يف هذا الع�صر.
طفرة تقنية

ويقول الدكتور مازن بن ف�ؤاد بن حممود اخلياط ،ع�ضو
جمل�س ال�ش���ورى ال�سابق وا�ست�ش���اري �أمرا�ض �سرطان
ال���دم مب�ست�شف���ى املل���ك في�ص���ل التخ�ص�ص���ي ومركز
الأبحاث« :يف البداية ال بد �أن ن�ؤكد �أن املواقع ال�صحية

�أو الطبي���ة على الإنرتنت وو�سائ���ل التوا�صل االجتماعي
ذات �أهمي���ة كب�ي�رة للفرد ،وال ميك���ن اال�ستغناء عنها،
وهي طف���رة تقنية موجودة وهي �أب���رز مالمح ع�صرنا
احلديث احلال ،وت�ستخدم على نطاق وا�سع».

88

حمرم  1437هـ ـ اكتوبر 2015م

11/10/15 10:10 AM

17
15-23 = DOCTOR=3= .indd 17

تحقيق
وي�ضي ��ف الدكت ��ور خي ��اط« :وم ��ن جه ��ة �أخ ��رى ،ف�إن
الإنرتنت واملواقع العلمية املتخ�ص�صة من �أهم امل�صادر
العلمية والتعليمية للكثري من املتخ�ص�صني من الأطباء
والباحثني ،خ�صو�ص��� ًا �أنها تتيح الفر�صة لالطالع على
املجالت والدوري���ات العلمية املتخ�ص�صة التي تت�ضمن
الأبحاث اجلديدة وكذل���ك خمتلف املطبوعات والكتب
العلمية والطبية ،وهي م�ص���ادر موثوق بها بال�ضرورة،
ومعروف���ة دولي��� ًا �أو �إقليمي��� ًا� ،سواء حكومي���ة �أو هيئات
علمي���ة وتعليمية متخ�ص�ص���ة .ولكن امل�شكل���ة تكون مع
الإن�س���ان غ�ي�ر املتخ�ص�ص �أو الذي يبح���ث عن معلومة
طبي ��ة للع�ل�اج؛ فهو لي� ��س لدي ��ه اخل�ب�رة �أو املعلومات
الدقيق���ة حول املواق���ع الطبية �أو ال�صحي���ة املوثوق بها
واملع�ت�رف به���ا دولي��� ًا .وعموم��� ًا ال يوج���د موق���ع طبي
متخ�ص����ص ،وحمرتم ،ميكن �أن يقدم عالج ًا �أو �أ�سماء
�أدوية ،بهدف �أن ي�ستخدمها املر�ضى للعالج ،خ�صو�ص ًا
�أن ال�صيدليات يف اخل ��ارج ال تبيع �أي �أدوية �إال بو�صفة
طبية (رو�شتة من طبيب)».
ويطال���ب الدكتور م���ازن ب�ضرورة التوعي���ة حول ذلك؛
«لأن���ه من املمكن �أن حت�صل ام���ر�أة حامل -على �سبيل
املث���ال -على و�صف���ة طبية من الإنرتن���ت ،وعلى �أ�سماء
�أدوية ،وت�ستخدمها كع�ل�اج لعر�ض مر�ضي تعاين منه،
وهي ال ت ��درك اخلطر اجل�سيم الذي ميك ��ن �أن ت�سببه
هذه الأدوية على �صحتها وعلى �صحة جنينها؛ ومن هنا
تكون زي���ادة الوعي بذلك ذات �أهمي���ة كبرية» ،م�ضيف ًا
�أن «انت�ش���ار الف�ضائيات واملواق���ع الإلكرتونية ميكن �أن
ي�ساعد يف تنظيم حمالت توعية وا�سعة النطاق ،وتكون
م�ؤث���رة يف ظل زيادة عدد املرتددي���ن وامل�ستخدمني لها
م���ن كل الفئات والأعمار .وكذلك الب���د من العمل على
من���ع الإعالنات ع���ن العالجات ال�شعبية وع���ن الأدوية
جمهول���ة امل�ص���در املنت�ش���رة يف الكث�ي�ر م���ن ال�صحف
والف�ضائيات ،والبد من �إيجاد �آلية حلظر مثل هذه الأ�شياء».
الطبيب (جوجل)
ويو�ض���ح الأ�ست���اذ �سلطان �إبراهي���م العثمان ال�صحفي
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د .ماجدة بي�سار

من الخطورة اعتماد المرضى على
تشخيص وعالج المواقع الصحية
ً
بدال من الذهاب إلى
والطبية
الطبيب!
بجريدة الريا�ض �أنه «يوج���د الكثري من �أفراد املجتمع
عندما يتعر�ضون �إلى �أي وعكة �صحية يتجهون مبا�شرة
�إل���ى ا�ستخ���دام حم���رك البح���ث (جوج���ل) للبح���ث
ع���ن غمو����ض املر�ض ال���ذي يعان���ون من���ه ،واحل�صول
عل���ى و�صف���ات عالجي���ة لبع����ض الأعرا����ض امل�صابني
به���ا .ويت�ساه���ل بع�ضه���م بع���دم الذهاب �إل���ى الطبيب
املتخ�ص����ص وعدم تكلف عناء ارتي���اد امل�ست�شفى ،وهم
ب�ل�ا �ش���ك -يقع���ون يف فخ املواق���ع غ�ي�ر املتخ�ص�صةالت���ي تق���دم معلومات خاطئة وغري موثق���ة �أو ال تتوافق
م���ع احلالة املر�ضية التي يعانونه���ا؛ مما قد يت�سبب يف
ح���دوث خماط���ر �صحية خط�ي�رة ت�ؤدي �إل���ى م�ضاعفة
املر�ض».
وله���ذا يحذر �سلطان العثمان ه�ؤالء وغريهم من �أفراد
املجتمع من اللج���وء �إلى تلك املواقع وعدم الت�ساهل يف
تن���اول الو�صفات العالجي���ة منها؛ «فق���د يكون املر�ض
واحد ًا لكن الع�ل�اج يختلف من فرد �إلى �آخر باختالف
العمر والوزن والأمرا�ض الأخرى امل�صاحبة للفرد».
العالج متوفر
الدكت���ورة هناء العلوين مدي���ر حترير يف �صحيفة مكة،
تق���ول �إنه «ال �ضرر من االطالع على املواقع ال�صحية �أو
الطبية للتعرف على �أ�شي���اء عامة ولي�ست متخ�ص�صة،
كن���وع من التوعي���ة وزي���ادة املعلوم���ات �أو التعرف على
امل�ستج���دات؛ فذل���ك �أمر مقبول� ،أما ال���ذي ي�سعى �إلى
احل�ص���ول عل���ى معلومات طبي���ة عن مر����ض �أ�صابه �أو
�أ�صاب غريه� ،سواء كان طفله �أو غري ذلك ،ويتخذ هذه
املعلومات كمرجعية ملا يعانيه من مر�ض ويقوم بتطبيق

د .مازن خياط

�سلطان العثمان

هذه املعلومات على نف�سه �أو غريه؛ فهذا �شخ�ص مهمل
يف نف�سه و�صحته ويحتاج �إلى التوعية.
و�أ�شارت �إلى �أن «الطبيب الآن ال يعتمد على الت�شخي�ص
الظاهري للمر�ض بل ي�ستخدم و�سائل متطورة وحديثة
لت�شخي����ص املر����ض مث���ل �أجه���زة الأ�شع���ة وال�سون���ار
والتحالي���ل حتى يتو�صل �إل���ى الو�صفة الدوائية الدقيقة
للمر�ض».
وحث���ت هن���اء العلون���ى عل���ى زي���ادة الوع���ي مبخاط���ر
احل�ص���ول م���ن املعلوم���ات املتخ�ص�صة م���ن الإنرتنت
بق�ص���د الع�ل�اج ،وبي���ان ه���ذه املخاطر عل���ى املر�ضى
وغ�ي�ر املر�ض���ى ،وقال���ت�« :أعتقد �أن ذل���ك مهمة موقع
وزارة ال�صحة وكل املواق���ع الر�سمية ذات العالقة؛ لأن
ظاه���رة التعامل مع املواقع الطبي���ة �أو ال�صحية كبديل
للطبيب لي�س خطر ًا على املري�ض فقط بل على ال�صحة
العام���ة يف ظل انت�شار هذه املواق���ع ،و�أي�ض ًا تزايد عدد
املرتددي���ن عليها ،ومن ال�ضروري زيادة الوعي وتنظيم
حمالت توعوية لذلك للحد من هذه الظاهرة!
وح���ول �شيوع ظاهرة طبيب الإنرتنت ب�سبب ال�صعوبات
التي يواجهها البع�ض يف احل�صول على اخلدمة الطبية
ب�سرع���ة �أو اال�ضط���رار �إلى االنتظ���ار يف قوائم طويلة،
تق���ول الدكتورة هناء العلوين�« :إن ذلك لي�س دقيق ًا لأن
الع�ل�اج متوفر ب�أ�شكال وطرق كث�ي�رة� ،سواء من خالل
امل�ست�شفي ��ات احلكومي ��ة �أو اخلا�ص ��ة ،ع�ب�ر �ش ��ركات
الت�أمني الطبي الذي تتمتع باال�ستفادة منه كل املوظفني
تقريب��� ًا� ،سواء م���ن املواطنني �أو املقيم�ي�ن .ي�ضاف �إلى
ذل���ك �أن كل اجلهات العالجية م���ن م�ست�شفيات عامة

د .نهى احلربي
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�أو خا�ص���ة �أو مراك���ز �صحي���ة �أو م�ستو�صف���ات ملزم���ة
با�ستقب���ال كل ح���االت الطوارئ؛ وبالت���ايل ف�إن العالج
الط���ارئ �أو امل�ؤق���ت �أو الدائم متوف���ر ب�أ�شكال خمتلفة؛
لذلك لي�ست هن���اك �ضرورة حتمي���ة �أو جربية للتعامل
مع الإنرتنت كو�سيلة عالجية»!
توفر اخلدمات
ويو�ض���ح الدكت���ور زي���اد ال�ضلع���ان اخت�صا�ص���ي ط���ب
الأطف���ال مب�ست�شف���ى املل���ك عب���داهلل التخ�ص�ص���ي يف
احلر�س الوطني بالريا�ض قائ ًال« :املفرت�ض �أنه ال �شيء
�أهم و�أغلى على الإن�سان من �صحته ،ويف حال اعتاللها
لأي �سب���ب فمن الطبيعي �أن يبذل �أف�ضل ما ي�ستطيع يف
�سبي���ل التع���ايف .ولكن الإ�شكالية قد تك���ون يف افرتا�ض
ت�شخي����ص مع�ي�ن والبن���اء عليه من غ�ي�ر ا�ست�ش���ارة �أو
زي���ارة طبي���ب خمت����ص� ،أو اعتماد توقع م���ن غري �أهل
االخت�صا����ص» ،نا�صح��� ًا ب�أن���ه «ال ب�أ����س بوج���ود مواقع
تثقيفي ��ة تتحدث ع ��ن الأمرا� ��ض ال�شائع ��ة واخلطرية
به���دف رف���ع امل�ست���وى الثقايف ل���دى املجتم���ع عن هذه
اجلوانب املهمة من حياتن���ا .وقد قامت وزارة ال�صحة
بدوره���ا بجه���ود م�شك���ورة يف تطوي���ر بواب���ة التوعي���ة
ال�صحي���ة الت���ي تالم�س ه���ذه اجلوان���ب ،والتي تهدف
�إل���ى تثقيف املجتمع لي�س فقط بط���رق عالج الأمرا�ض
و إ�من���ا بطبيعتها و�أعرا�ضها وكيفية الوقاية منها �أي�ض ًا؛
حت���ى �أنه مت توف�ي�ر رقم جم���اين متاح للجمي���ع لطرح
اال�ستف�سارات املتعلقة يف هذا اخل�صو�ص».
وي�ضي���ف الدكتور زياد ال�ضلع���ان« :ال �شك �أن توفر مثل املواق���ع الرائ���دة يف املعلوم���ات الطبية عاملي��� ًا ،ويطرح
ه ��ذه اخلدمات من قب ��ل وزارة ال�صحة �أمر جيد ،وهي موا�ضيعه للعاملني يف املجال ال�صحي من جهة ،ولعموم
اجله���ة الر�سمية الأ�سا�سية يف االهتم���ام ب�صحة �أفراد املجتمع من جهة �أخرى باللغة الإجنليزية ،وقد كان يف
املجتم���ع ،وم�ص���در موث���وق للمعلوم���ات والتوجيه���ات ال�سابق الدخول �إليه يتطلب ا�شرتاك ًا بر�سوم».
املنا�سب���ة ،والت���ي قد ال يعل���م عنها الكثري م���ن النا�س .وي�ؤك���د الدكت���ور ال�ضلع���ان �أن «وجود مثل ه���ذه املواقع
كم���ا �أن ال���وزارة �أمنت جلمي���ع �سكان اململك���ة �إمكانية املوثوق���ة �ضروري يف املجتمعات به���دف التوعية ،ولكن
الو�صول �إلى مواقع موثوقة للقراءة عن �شتى الأمرا�ض الإ�شكالي���ة يف قل���ة الوع���ي �أحيان ًا ب�أخ���ذ املعلومات من
واملعلومات التي يحت���اج عموم النا�س �إلى معرفتها مثل م�ص���در ال تُعل���م م�صداقيته ،ومع الأ�س���ف هناك عدد
موق���ع  www.uptodate.comالذي يعد من لي����س بالقليل يلج����أ �إلى املواق���ع العامة مث���ل منتديات
الدرد�شة لي�س����أل بها ويبحث عن معلومات مر�ض ما �أو
ن�صيح���ة ب�ش�أن �شكوى �صحية .وال �شك �أنه من ال�صعب
من���ع ح���دوث ذل���ك؛ �إذ �إن �شبك���ة الإنرتن���ت ومواقعها
املختلفة بحر مرتامي الأطراف .واحلل يف نظري يكون
بالعم���ل على زي���ادة الوع���ي ال�صحي والثقاف���ة الطبية
يف املجتم���ع» ،م�ش�ي�ر ًا �إلى �أن���ه «يجدر ب���وزارة التعليم
القيام بدور �أ�سا�سي يف ه���ذا اجلانب؛ �إذ �إن املعلومات
الطبية يف مناهجن���ا قليلة و�سطحية يف بع�ض املوا�ضيع

د .زياد ال�ضلعان

التي تهم عموم املجتم���ع ،وبع�ضها ال يكاد يذكر ،بينما
جت���د �أحيان��� ًا اال�سرت�سال يف موا�ضي���ع دقيقة لي�ست يف
النهاي���ة مفيد ًة لعم���وم املجتمع .وقد يك���ون ذلك لأجل
التنوي���ع يف م���ادة الأحياء الت���ي هي فع ً
�ل�ا يف الأ�سا�س
لي�س���ت تتحدث فقط عن �صحة الإن�س���ان رغم �أهميتها
ال�شديدة؛ لذا �أرى �أن �إ�ضافة مادة منف�صلة تتعلق بعلم
�صحة الإن�سان ومر�ضه يف املجاالت الطبية املهمة التي
يفرت����ض �أن يكون لدى عموم املجتمع وعي عنها �أمر يف
غاية الأهمي���ة بل هو �ضرورة ملح���ة �ستغري جذري ًا من
واقعنا ال�صعب ،وتقلل من الفجوة الكبرية امل�سببة له».
وح���ول �أخط���ار ه���ذه املواقع بتق���دمي و�صف���ات دوائية
عالجي���ة بذك���ر �أ�سم���اء الأدوي���ة ب���د ًال م���ن االكتف���اء
بالن�صائ���ح والإر�ش���ادات ال�صحي���ة الوقائي���ة العامة،
يق���ول الدكت���ور زياد ال�ضلع���ان« :هذا أ�م���ر �شائع تكون
�أحيان��� ًا ل���ه عواقب �سيئ���ة يقع فيها الكثري م���ع الأ�سف.
�صحي���ح أ�ن���ه م���ن املمك���ن �أخ���ذ امل�ش���ورة م���ن طبي���ب
خمت����ص عن طري���ق موقع مع���روف �أو بطريقة توا�صل

الطبيب يستخدم التحاليل واألجهزة
الحديثة لتشخيص األمراض ووصف
العالج المناسب ..وال يكتفي بما
يقوله المريض!
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تحقيق
اجتماع���ي �أو ات�ص���ال؛ �إذ يك���ون ب�إم���كان الطبي���ب يف
بع����ض احلاالت �إعطاء ن�صيحة مبدئي���ة �أو حل ما بنا ًء
عل���ى اال�ست�ش���ارة ،ولكن هن���اك حاالت ق���د ال ي�ستطيع
الو�ص���ول �إلى ت�شخي�ص واختي���ار عالج من دون معاينة
املري����ض ،بالإ�ضاف���ة �إلى احلاجة �إل���ى بع�ض الفحو�ص
�أحيان��� ًا .وهنا الفرق بني عر����ض امل�شكلة على خمت�ص
يع���رف �إمكانية وحدود الن�صيحة دون معاينة املري�ض،
وبني َمن يوهم املري�ض �أو ذويه ب�أن يف �إمكانهم حل كل
�ش���يء عن ُبعد غري مبال�ي�ن بعواقب ذلك على املري�ض؛
حت���ى �أنه م���ن ال�ضروري عند بدء �إعط���اء دواء ملري�ض
تثقيف���ه باال�ستخدام والآثار اجلانبية املحتملة ،والت�أكد
م���ن عدم وجود مانع يف املري�ض ال مي ّكنه من ا�ستخدام
الدواء ،وجتد �أنه لي�س ب�إمكانهم فعل ذلك ب�شكل �سليم.
والأ�سو�أ من ذلك �أن البع�ض ين�صح ب�أخذ مادة معينة �أو
خلطات �شعبية من حم���ال العطارة وال يعلم ما حتويه،
وقد ر�أينا و�سمعنا ع���ن حاالت تعر�ضت مل�ضاعفات من
هذه اخللط ��ات �أو الأع�شاب �أدى بع�ضها �إلى الإعاقة �أو
الوفاة مع الأ�سف».
وح���ول م�ب�ررات جل���وء البع����ض �إل���ى املواق���ع الطبي���ة
وال�صحية �أرجع ذلك �إل ��ى «�ضعف اخلدمات ال�صحية
والطبي���ة بامل�ست�شفي���ات العام���ة ،وارتف���اع �أ�سعار هذه
اخلدم ��ات بامل�ست�شفي ��ات واملراكز الطبي ��ة اخلا�صة»،
و�أ�ض���اف الدكت���ور زياد ال�ضلع���ان �أنه «قد يتب���ادر �إلى
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�سعد القحطاين
ذه ��ن البع�ض �أن اخلدمات ال�صحية املقدمة يف بالدنا
حفظه���ا اهلل -تنح�ص���ر يف امل�ست�شفي���ات ،وهذا غري�صحي���ح؛ �إذ �إن املراك���ز ال�صحية املنت�ش���رة يف غالبية
الأحي���اء يف امل���دن ويف الق���رى واملراك���ز تق���دم ال�شيء
الكثري الذي ال ميكن �إغفاله .وما تقدمه بالطبع ال ي�صل
�إلى م�ستوى امل�ست�شفيات ،ولكنها توفر الأمور الأ�سا�سية
م���ن توافر طبي���ب الرعاي���ة الأولي���ة دون �صعوب���ات �أو
مواعي���د ،وال���ذي ب�إمكان���ه معاين���ة احلال���ة وعالجها
�إن �أمك���ن �أو حتويله���ا �إل���ى م�ست�شف���ى عن���د احلاج���ة.
وبالإمكان بالطبع �إذا كانت حال املري�ض �سيئة الذهاب
منذ البداية �إلى ق�سم الط���وارئ بامل�ست�شفى .وقد يلج أ�
البع�ض �إلى املراكز ال�صحية اخلا�صة ،وال ب�أ�س بذلك،

د .احمد الدوايدة
وال يوج���د ارتفاع ملح���وظ يف �أ�سعار معاين���ة الطبيب،
وه���ي الأهم يف الغالب ،خ�صو�ص��� ًا �إذا ما قورنت ببقية
ال���دول؛ لأنها غالب ًا متكن الطبيب م���ن �إعطاء التوجيه
الالزم للمري����ض �أو ذويه ،ولكن التكلفة يف نظري تبد�أ
مب���ا وراء ذل���ك من فحو�ص .وال �شك �أن���ه يف ظل توافر
هذه اخليارات ف�إن اللجوء �إلى تلك املواقع غري املوثوقة
للبحث عن ت�شخي�ص وعالج عرب مواقع غري معروفة �أو
االعتماد عل���ى كالم النا�س يف ذلك هو من قلة الوعي،
وفيه �ضياع للجهد والوقت بغري طائل».
خطر املجهول
يق���ول الدكت���ور �أحمد الدواي���دة الأ�ست���اذ امل�ش���ارك
بق�س ��م الرتبية اخلا�صة يف كلي ��ة الرتبية بجامعة امللك
عبدالعزي���ز�« :أهم �شيء �أن تك���ون املعلومة من م�صدر
موث���وق؛ لأنه���ا �إذا كانت غ�ي�ر ذلك تك���ون م�ضرة؛ لأن
امل�ص���در م�شك���وك فيه ،وه���ذه ه���ي الإ�شكالي���ة نراها
يف �إقب���ال �أولي���اء أ�م���ور الأطفال املعوق�ي�ن -على �سبيل
املث���ال ،-وه���م يف �أم����س احلاجة �إلى معلوم���ات �أو كما
يق���ال «متعلق�ي�ن يف ق�شة»؛ فيبحثون ع���ن �أي معلومات،
ورمب���ا ي�أخذون به���ا وهي ال تكون من م�ص���در علمي �أو
طبي متخ�ص����ص موثوق �أو لي�ست م���ن م�صادر �صحية
وطبية دولية مثل منظمة ال�صحة العاملية وغري ذلك».
وي�ضي���ف الدكت���ور الدوايدة قائ ً
�ل�ا« :امل�شكل���ة الأخرى
تكم���ن يف زي���ادة املتعاملني م���ع ال�شبك���ة العنكبوتية يف
ظل التو�سع يف مواقع الإنرتن���ت والتوا�صل االجتماعي؛
�إذ يتزايد ع���دد َمن يح�صلون على املعلومات الطبية �أو
ال�صحية من م�صادر غري موثوقة ،ورمبا تكون معلومات
دقيقة و�أخرى غري دقيقة ،وهنا يكمن ال�ضرر».
ويو�ض���ح الدكت���ور �أحم���د الدواي���دة �أن «التعام���ل م���ع
الإنرتن���ت للح�ص���ول عل���ى املعلومات الطبية ه���و �أ�شبه
ب�سع���ي املر�ض���ى �أو �أولياء �أم���ور الأطف���ال املر�ضى �إلى
اال�ستف�سار من الآخرين الذين واجهوا نف�س م�شكالتهم
لال�ستف���ادة م���ن خرباته���م ال�شخ�صية ..وه���ي م�شكلة
كب�ي�رة وخماطره���ا �أك�ب�ر بكثري م���ن �أي فائ���دة ميكن
�أن تع���ود على الفرد بال�صدف���ة؛ �إذ �إن املر�ضى يختلف
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د .فهد احلربي
بع�ضهم ع���ن بع�ض لأ�سب���اب ج�سدية ونف�سي���ة وجينية
وغري ذل���ك» ،م�ؤك���د ًا يف الوقت ذاته �أن���ه «ال �ضرر من
اال�ستم���اع �إلى ن�صائح الآخري���ن �أو جتاربهم ،ولكن يف
حدود الوعي بخط���ر املر�ض ،و�أن تكون حافز ًا للذهاب
�إل���ى الطبي���ب املتخ�ص����ص وامل�ؤهلني ،ولي����س االكتفاء
باال�ستماع �إلى الآخرين».
وطال���ب ب�ضرورة التوعية وعق���د ور�ش العمل والدورات
التدريبية للمخت�ص�ي�ن و�أولياء الأمور؛ «لتوعيتهم بعدم
اجل���ري وراء املعلوم���ات غ�ي�ر الدقيق���ة ح���ول املر����ض
والعالج ومنه العالجات ال�شعبية».
مواقع غري ر�سمية
ويقول الأ�ستاذ �سعد ب���ن م�سفر القحطاين مدير �إدارة
العالق���ات العامة والإعالم ال�صح���ي مبديرية ال�ش�ؤون
ال�صحي���ة بالريا����ض ،وامل�س����ؤول عل���ى موق���ع �صحيفة
(فج���ر) الإلكرتوني���ة�« :إن جل���وء البع�ض �إل���ى املواقع
الطبي���ة �أو ال�صحية غري املوثوق به���ا �أو غري الر�سمية،
واحل�ص���ول منه���ا عل���ى و�صف���ات طبي���ة للع�ل�اج م���ن
الأمرا�ض م���ن املخاطر اجل�سيمة على ال�صحة العامة،
خ�صو�ص ًا �أن عدد امل�ستخدمني ل�شبكة الإنرتنت يتزايد
با�ستم���رار� ،س���واء على م�ستوى املواق���ع ب�صفة عامة �أو
عل ��ى مواقع التوا�صل االجتماعي على وجه اخل�صو�ص؛
ومن هنا ندرك حجم اخلطر احلقيقي الذي بات يهدد
�أعداد ًا كبرية من املر�ضى».
وي�ضي���ف الأ�ست���اذ �سع���د القحط���اين« :وانطالق��� ًا من
ذل���ك؛ ف����إن وزارة ال�صح���ة -برعاية م���ن معالى وزير
ال�صح���ة -ت�سع���ى -من خالل موقعه���ا وعرب احلمالت
التوعوي���ة الت���ي تنظمها على م���دار الع���ام� -إلى زيادة
الوع���ى مبخاط���ر التعامل مع الأدوي���ة جمهولة امل�صدر
�أو العالج���ات ال�شعبية ،و�أي�ض ًا حتذر م���ن التعاطي مع
الو�صف���ات الطبية من غري املتخ�ص�ص�ي�ن من الأطباء
املعاجل�ي�ن .وامت���داد ًا لذلك تقوم املديري���ات ال�صحية
مبختل���ف مناطق اململك���ة بالتفاعل م���ع هذه احلمالت
وتن�شيطه���ا م���ن خ�ل�ال فعالي���ات كثرية يت���م تنظيمها
با�ستمرار على مواقع الإنرتنت �أو التوا�صل االجتماعي،

بندر الدهامي

هيثم فلميان

و�أي�ض��� ًا يف الأماك���ن العام���ة بامل�ست�شفي���ات والأ�س���واق
التجاري���ة وغري ذلك من املواقع التي ت�شهد عادة كثافة
من اجلمهور؛ مم���ا يتيح �أكرب فر�ص���ة ممكنة لتو�صيل
الر�سالة».
وي�ش�ي�ر مدير �إدارة العالقات العامة والإعالم مبديرية
ال�ش����ؤون ال�صحي���ة بالريا�ض �سعد القحط���اين �إيل �أن
«املديري���ة تنظ���م -بتوجيهات م���ن �سع���ادة مدير عام
ال�ش����ؤون ال�صحية مبنطق���ة الريا�ض بالإناب���ة الدكتور
في�ص���ل الب���واردي -حم�ل�ات توعي���ة ح���ول ذل���ك وفق
منظوم���ة متكامل���ة لزيادة وع���ي املواطن�ي�ن واملقيمني
بالعناي���ة ال�صحية ب�صفة عام���ة ،والتعامل مع اجلهات
ال�صحي���ة املتخ�ص�صة واملرخ�صة له���ا ب�صفة خا�صة،
واالبتعاد عن العالجات والو�صفات ال�شعبية ،وحتديد ًا
يف ع�ل�اج الأطفال واحلوامل؛ ملا ميك���ن �أن ت�سببه هذه
الأ�سالي���ب العالجي���ة الع�شوائي���ة م���ن خماط���ر كبرية
عل���ى �صح���ة الطف���ل �أو اجلن�ي�ن ،خ�ص���وذ ًا �أن الدول���ة
توفر خدمات �صحي���ة وا�سعة متخ�ص�صة عرب منظومة
متكاملة من الرعاية ال�صحية والوقائية والعالجية».
الطبيب املجهول
بينما ترى الدكتورة نه���ى احلربي اخت�صا�صية العالج
الطبيع���ي باملرك���ز الت�شيك���ي �أن «التعام���ل م���ع �شبك���ة
الإنرتنت واملواقع الإلكرتونية للعالج هو �أ�شبه بالتعامل
مع عيادة طبي���ة عن ُبعد ،ولكن –للأ�سف -عيادة غري
معروف مكانها ،و�صاحب الردود واال�ست�شارات �شخ�ص
جمه���ول امل ؤ�ه�ل�ات ،واملواق���ع جمهولة امل�ص���در .و�أرى
�أن وزارت���ي الثقاف���ة والإعالم وال�صح���ة وهيئة الغذاء
وال���دواء م�س�ؤولة متام ًا -ك ًال بح�سب �صالحياتها -عن
ال�سيط���رة عليها وعل���ى القائمني فيه���ا وعلى املنتجات
ال�صيدالني���ة وامل�ستح�ض���رات التي بالفع���ل ت�سببت يف

هناء العلوين
الأذى لكث�ي�ر م���ن م�ستهلكيه���ا .وعموما نح���ن الرقيب
الأول على �أنف�سنا».
وت�ضي���ف الدكتورة نهى قائلة« :امل�شكلة �أن �أهداف هذه
املواق���ع وغريها هي �أهداف ربحي���ة ،وقلة الوعي جتعل
امل�ستهل���ك ال يعي �أن هن���اك م�ستح�ض���رات تتفاعل مع
غريه���ا �أو مع الأغذية الت���ي نتناوله���ا؛ وبالتايل ندخل
مرحلة امل�ضاعف���ات واحتمال الوفاة .وميكن �أن حتدث
بع����ض الت�سممات الناجت���ة عن ا�ستخ���دام امل�ستح�ضر
ذاته �أو �سوء ا�ستخدامه ،ومن املمكن �أي�ض ًا تفاعلها مع
م�ستح�ضرات �أخرى ي�ستخدمها املري�ض نتيجة تاريخه
الطبي».
و�أ�ش���ارت إ�ل���ى �أن «�سهول���ة الو�ص���ول �إليها ع���ن طريق
التقني���ات احلديثة وتواج���د الأ�شخا�ص غ�ي�ر امل�ؤهلني
على هذه املواق���ع واحرتافيتهم الت�سويقية يف الرد على
اجلمه���ور و�سرع���ة تفاعلهم تعمل عل���ى ك�سب ثقة زائر
ه���ذه ال�صفحات� ،إ�ضافة �إل���ى �أننا جمتمع جمال�س نثق
بتج���ارب الآخرين و�إن كانت وهمي���ة؛ وبالتايل ف�إن قلة
الوعي هي ال�سبب الأول الذي يبد أ� منه طريق التوا�صل
مع هذه املواقع».
ومن جه���ة �أخرى تق���ول الدكتورة نه���ى احلربي�« :أرى
�أن ارتف ��اع الأ�سع ��ار يف اخلدمات الطبي ��ة من العوامل
امل�سببة لذل���ك ،خ�صو�ص���ا لأهدافه���ا الربحية؛ فيظل
املراج���ع يجه���ل م�شكلت���ه ال�صحي���ة رغم زيارت���ه لعدة
�أطباء مع دفع مبال���غ لي�ست قليلة ،فقط ملعرفة امل�شكلة
ال�صحية لديه».
وتختت���م كالمها قائلة« :كل فرد يج���ب �أن يكون له دور
يب���د�أ من���ه م���ع القطاع���ات وامل�ؤ�س�سات ،ويج���ب علينا
تفعي���ل دور امل�س�ؤولي���ة االجتماعية وتثقي���ف العائلة يف
القطاعات ال�صحي���ة ،مع الأخذ بعني االعتبار �أال تكون

األطباء يحذرون من االعتماد على تجارب
المرضى اآلخرين في عالج األمراض!
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تحقيق
هن���اك اجتهادات فقط ،ولكن يج���ب احلد منها وو�ضع
قوان�ي�ن �صارم���ة لها ،والت�شه�ي�ر بها عل���ى العلن لتكون
�إن���ذار الطوارئ على م�سمع م���ن اجلميع عرب ال�صحف
ومواقع التوا�صل االجتماعي وغريها».
امل�شكلة اخلطرية
ويق���ول الأ�ستاذ بن���در عبداهلل �سليم���ان الدهامي �أحد
�أبن���اء اجلمعي���ة الذي���ن تخرج���وا فيه���ا قب���ل �سنوات،
ث���م ا�ستكم���ل كل مراحل���ه التعليمي���ة ،حت���ى تخرج يف
اجلامع���ة ،ويعمل حالي ًا اخت�صا�ص���ي عالقات عامة يف
�شرك���ة (�سبيماكو الدوائية)« :ب�صفة عامة ف�إن املواقع
ال�صحي���ة والطبية لها �أهمية يف توعية املرتددين عليها
يف الوقاية م���ن الأمرا�ض ،وكذلك بالن�سبة �إلى التناول
ال�صحي للغذاء ،والتعرف على الفوائد ال�صحية للمواد
الغذائي���ة� ،سواء �أكانت حلوم��� ًا �أو فواكه �أو خ�ضراوات؛
فكل ذلك �أمور مهمة ال حتتاج �إلى الذهاب �إلى الطبيب
للتع���رف عليها .وبال �شك �أن املواق���ع املعروفة واملوثوق
به���ا تقدم خدمات توعوية يف هذا املجال مهمة وحيوية
و�ضرورية».
وي�ضي���ف بندر« :هناك بع����ض الأمرا�ض الب�سيطة التي
قد ت�صيب الإن�سان ب�شكل عر�ضي ،وهذه ميكن االطالع
عل���ى املواقع الطبي���ة للتعرف عليها بح�س���ب �أعرا�ضها
الظاهري���ة الت���ي يعاين منه���ا الفرد ،وكذل���ك التعرف
عل���ى كيفية عالجها مثل ال�ص���داع �أو �آالم البطن وغري

22
11/10/15 10:10 AM

المواقع الصحية مهمة للتعرف على
المبادئ العامة للحفاظ على الصحة

ذلك م���ن الأعرا�ض الب�سيطة .وهنا ف����إن املواقع تكون
مثل حالة الذهاب �إلى ال�صيديل و�شرح �أعرا�ض مر�ض
طارئ فيعط���ي الدواء ،ولكن �إذا ا�ستمرت الأعرا�ض �أو
الآالم فال بد من الذهاب �إلى الطبيب املعالج ب�سرعة».
وي�ضي ��ف بندر الدهام ��ي« :اخلطر احلقيق ��ي من هذه
املواقع يف تعامل الأمهات احلوامل �أو �أ�صحاب الأمرا�ض
املزمنة؛ لتكون م�صدر ًا للعالج؛ �إذ �إن م�ضاعفات ذلك
خط�ي�رة ،وغالب ًا يتطل���ب ت�شخي����ص �أمرا�ضهم �أجهزة
وحتاليل ،خ�صو�ص ًا املر�أة احلامل التي ميكن �أن تتناول
�أدوية يكون ت�أثريها خط�ي�ر ًا على اجلنني يف امل�ستقبل،
وق���د ي�صاب ب�إعاق���ة ب�سبب ذلك ..وم���ن هذا اجلانب
ف�ل�ا ب َّد من توعية �أفراد املجتم���ع مبحاذير التعامل مع
املواق���ع الطبية وال�صحية يف مثل هذه احلاالت ،و�أي�ض ًا
ع���دم التعامل م���ع املواقع جمهولة امل�ص���در .كما يجب
�أن تكون مواق���ع وزارة ال�صحة وامل�ست�شفيات احلكومية
الكبرية واملتخ�ص�صة هي املرجعية؛ لأن القائمني عليها
م ��ن اخلرباء وامل�س�ؤول�ي�ن ،وكل املعلومات التي تن�شرها
هذه املواقع تكون حمل ثقة».
وعي الأفراد

ويق���ول الدكت���ور هيث���م فلمب���ان اخت�صا�ص���ي �أمرا�ض
الن�س���اء وال���والدة يف برنام���ج م�ست�شف���ى ق���وى الأم���ن
بالريا����ض« :م���ن الأهمي���ة انت�ش���ار املواق���ع الطبي���ة
وال�صحي���ة الت���ي تُعم���ل حت���ت �إ�ش���راف مبا�ش���ر م���ن
ممار�س�ي�ن �صحيني وخمت�ص�ي�ن؛ لدوره���ا التوعوي يف
الوقاي���ة من الأمرا����ض ،و�أي�ض ًا يف رف���ع م�ستوى الوعي
عن���د الف���رد وتعريف���ه بكيفي���ة التعام���ل م���ع الأزمات
واحل���االت الطارئ���ة .أ�م���ا املواقع غ�ي�ر املرخ�صة التي
ال ي�ش���رف عليها ممار�س���ون �صحيون ف�ستك���ون �آثارها
�سلبية عل���ى الفرد ،وبالطبع هذه املواقع غري املرخ�صة
ال ت�ش���رف عليه���ا جه���ات ر�سمية مثل وزارت���ي ال�صحة
والإعالم ،وهنا تقع امل�س�ؤولية على الفرد الذي مل يهتم
باحل�ص���ول على املعلومة م���ن املكان املنا�س���ب ،و�أي�ض ًا
عل���ى املثقفني ال�صحيني بذل املزيد من اجلهد للتوعية
بهذا اجلانب».
وي�ضي���ف الدكت���ور هيث���م قائ ً
�ل�ا�« :إن و�ص���ف الطبيب
لل���دواء يتطل���ب منه الإمل���ام بالتاريخ املر�ض���ي و�إجراء
بع����ض الفحو����ص ال�سريرية ،و�أي�ض��� ًا التحاليل الطبية؛
حر�ص��� ًا على بل���وغ الت�شخي����ص ال�صائ���ب عند عالجه
للمري�ض� .أما تلك املواقع غري الطبية فهي ت�صف �أدوية
بن���ا ًء على �شك���وى �أو عر�ض؛ مما ق���د يت�سبب -ال �سمح
اهلل -يف م�ضاعف ��ات بالغة مثل فرط احل�سا�سية ب�سبب
امل�ضادات احليوية والأدوية غري امل�سموح بها يف احلمل
�أو املمنوعة عند الأ�شخا�ص الذين يعانون من الأمرا�ض
املزمن���ة مثل ال�سكر و�ضغط الدم املرتفع و�أي�ضا ق�صور
وظائف الكبد والكلى».
ويو�ض���ح �أن «الرعاي���ة ال�صحي���ة باململك���ة العربي���ة
ال�سعودي���ة تُعنى برعاية طبية فائقة ،وجهود املمار�سني
ال�صحي�ي�ن معروف���ة ل���دى اجلمي���ع� .أم���ا بخ�صو����ص
امل�ست�شفي���ات العام���ة فه���ي ت�ستقب���ل عدد ًا كب�ي�ر ًا من
املراجع�ي�ن؛ مم���ا ق���د ي�سبب يف بع����ض الأحي���ان طول
املواعي ��د مقارن� � ًة بنظريته ��ا اخلا�ص ��ة الت ��ي يف �أغلب
الأحي���ان يتكفل الت�أم�ي�ن الطبي بها؛ لذل���ك نتمنى من
الأف���راد ع���دم اال�ست�سه���ال باالعتم���اد عل���ى مثل تلك
املواقع؛ حفاظ ًا على ال�صحة العامة».
ً
ويختت���م الدكت���ور هيث���م فلمب���ان كالم���ه قائ�ل�ا�« :إن
دور امل�ؤ�س�س���ات الإعالمي���ة واجلمعي���ات ذات العالقة
بالإعاق���ة وغريها مهم يف زي���ادة الوعي واحلر�ص عند
الأفراد وع���دم انخراطهم يف مثل تل���ك املواقع ،وذلك
م���ن خ�ل�ال تنظي���م ن���دوات طبي���ة وحم�ل�ات توعوية،
و�إطالقه���ا عل���ى مواقع التوا�ص���ل االجتماع���ي ،و�أي�ض ًا
على القنوات التلفزيونية؛ لتعريف الفرد مبخاطر تلك
املواقع ،وما ميكن �أن ت�سببه من �أ�ضرار».
العادات واملمار�سات
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ويق���ول الدكتور فه���د احلربي ا�ست�ش���اري ورئي�س ق�سم
العناية املرك���زة حلديثي الوالدة وع�ض���و جمل�س �إدارة
اجلمعي���ة ال�سعودي���ة للأطف���ال حديث���ي ال���والدة�« :إن
انت�ش���ار املواقع الطبية وال�صحي���ة �أمر يحتمل الإيجاب
وال�سل���ب؛ فه���ي �إيجابي���ة �إذا كان���ت تهدف �إل���ى توعية
النا����س وتثقيفهم م���ن الناحية ال�صحي���ة ب�صفة عامة
ون�شر العادات ال�صحية اجليدة والتحذير من العادات
واملمار�س ��ات ال�صحي ��ة اخلاطئة .وهي �سلبي ��ة �إذا بد�أ
القائم���ون عليها ت�شخي����ص احل���االت الفردية وو�صف
الأدوي���ة؛ �إذ �إن ذل���ك ال ميك���ن �أن يت���م دون معرف���ة
التاري���خ املر�ض���ي كام ً
�ل�ا ومن ث���م املعاين���ة ال�سريرية
الدقيقة للمري����ض .والأمر الآخر ال�سلبي �أن بع�ض هذه
املواق���ع تتيح للم�ش�ت�رك كتابة جتربته م���ع املر�ض وهو
ب���دوره يو�صي باتخاذ نف����س الإج���راءات التي اتخذها
م���ع احتمال ك���ون املر����ض خمتلف��� ًا �أو وج���ود حماذير
م���ن ا�ستخدام بع����ض الأدوية التي ق���د تنا�سب �شخ�ص ًا
وال تنا�س���ب الآخ���ر� .أم���ا م���ن ناحي���ة ال�سيط���رة عليها
فم���ن ال�صعب ال�سيطرة عليها يف ظ���ل االنت�شار الكبري
لو�سائ���ل التوا�صل االجتماع���ي ،ولكن ميكن التقليل من
�أثرها بالتثقي���ف امل�ستمر من الهيئات ال�صحية كوزارة
ال�صح���ة وهيئ���ة الغ���ذاء وال���دواء ،و�أي�ض ًا ميك���ن لهذه
اجله���ات التحذير من املواقع ال�سيئة والتو�صية مبتابعة
املواقع اجليدة بعد درا�ستها ب�شكل كامل».
وي�ضي���ف الدكت���ور فه���د �أن «�أخط���ر �أمر تن���اول �أدوية
من الإنرتن���ت؛ فالو�صفات العالجية يج���ب �أن ي�سبقها
ت�شخي�ص دقيق .كما �أن الأدوية يجب و�صفها بنا ًء على
احلال���ة؛ فما ي�صلح ل�شخ�ص ق���د يكون م�ضر ًا ل�شخ�ص
�آخ���ر؛ لذل���ك ف����إن الو�صف���ة الطبي���ة يج���ب �أن ت�صدر
ع���ن الطبيب املعال���ج فقط ،وبع���د الفح����ص واملعاينة
والتحالي���ل والأ�شع���ة يف حال���ة احلاجة �إليه���ا .والأ�سو�أ
من ه���ذا كله ه���و االعتم���اد عل���ى الو�صف���ات ال�شعبية
واخللطات التي ال تع ��رف مكوناتها؛ فهي الأخطر على
الإطالق ،وقد ت�ؤدي إ�ل���ى م�ضاعفات وم�شكالت �أخطر
من الأعرا�ض التي ت�ستخدم لها يف الأ�صل».
وح���ول �أ�سب���اب �إقبال الكث�ي�ر من النا�س عل���ى التعامل
مع املواقع يقول الدكت���ور احلربي« :الأ�سباب جمتمعة؛
فاخلدم ��ات ال�صحي ��ة لي�س ��ت بامل�ست ��وى املطلوب ،ويف
بع����ض الأحيان غ�ي�ر متوف���رة ،وخ�صو�ص��� ًا يف املناطق
النائي���ة ،و�أي�ض ًا يف حال توفره���ا يف املن�ش�آت ال�صحية
اخلا�صة ف�إنها قد ال تكون يف املتناول .ويجب �أن نراعي
�أن املري����ض قد ي�صل �إلى مرحل���ة �أن يتعلق بق�شة -كما
يقال-؛ فتجده يلج����أ �إلى �أي �أمر يعتقد �أنه قد ي�ساعده
على ال�شف���اء .ومما يزيد الأمر �سوء ًا �أن هنالك الكثري
من �أف���راد املجتمع ممن يتفانى يف الثن���اء على الكثري
م���ن املمار�سني ال�شعبي�ي�ن �أو الثناء عل���ى بع�ض املواقع
الت���ي ت���روج لأدوي���ة �أو خلط���ات معينة؛ فيك���ون بذلك
�ساهم يف خلق هذه الفو�ضى .وهنا يجب على املنظمات
ال�صحية التدخل للتثقيف ال�صحي ،

مقال

ولقد جعل الله سبحانه
وتعالى القرآن هدى ورحمة
وشفاء للعالمين

بقلم:
�أجمد املنيف
م�ست�شار يف قطاع االت�صال والإعالم اجلديد
@Amjad_Almun

أوقاف الجمعيات الخيرية
م���ن ال�ض���روريِّ جد ًا �أن ن�شري �إل���ى �أن الوعي هو �أ�سا�س بناء �أي ثقاف���ة ،وكل جمتمع يقوم على �أر�ضية مزيج
من الثقافات ،يف �شتى مناحي احلياة واحتياجاته .ويختلف الأمر من جمتمع �إلى �آخر ،ومع ذلك تتفق كلها
عل���ى �أن الثقاف���ة تنمو باالهتمام ،من الأفراد ب�شكل عام ،ومن قب���ل امل�ؤ�س�سات �أو ًال ،وهو ما تقوم به «بع�ض»
املنظمات لدينا ،مع اختالف درجة االهتمام.
نع���رف جيد ًا ،وه���ذا الأمر وا�ضح للجميع بال مزايدات� ،أن غالبية املجتم���ع ت�سكنها ال�سمة الإن�سانية� ،سواء
بدوافع ذاتية �أو بدوافع دينية؛ ولذلك �صارت «الأوقاف» -ك ُعرف �أو كعطاء �أو ك�صناعة �أو مهما كان� -أمر ًا
�شائع��� ًا ،ومث���ل كل الأ�شياء ب���د�أ م�شو�ش ًا ،ثم �أخذ يف التنظي���م تدريجي ًا ،لكنه ال يزال يحت���اج �إلى الكثري من
االهتمام.
ال ت���زال هناك بع����ض النظرات القا�صرة �أو البدائية التي تتعامل مع هذا امللف بطرائق تقليدية ،دون الأخذ
باالعتب���ار التغ�ي�رات املجتمعية ،وكذلك الأ�صع���دة الأخرى ،والتي �شكلت وجود بع����ض اجلهات املتخ�ص�صة
الق���ادرة عل���ى احت�ض���ان ه���ذه الأوق���اف ،والتعام���ل معه���ا بطريق���ة احرتافي���ة وع�صرية ،وت�ضم���ن منوها
وا�ستدامتها ،مبن�أى عن العمل الفردي الذي قد يتعرقل لأي �سبب كان.
تابع ��ت م�ؤمتر (�أثر الأوق ��اف يف دعم اجلمعيات اخلريي ��ة) الذي �أكد املتحدثون من خالل ��ه �أهمية انت�شار
ثقاف ��ة الأوق ��اف اخلريي ��ة؛ الأمر الذي يخت�ص ��ر ،ويرتب الأمر كله ،ويك ��ون يف الوقت ذاته م�ص ��در ًا رئي�س ًا
ال�ستدام���ة عطاء ه���ذه اجلمعيات؛ لذلك �أج���دين متفق ًا مع ما ذك���ره الأ�ستاذ عو�ض بن عب���داهلل الغامدي
الأم�ي�ن العام جلمعي ��ة الأطفال املعوقني ،يف نف�س امل�ؤمتر ،عندما قال�« :إن اجلمعيات اخلريية تواجه حتدي ًا
�صعب��� ًا يهدد ا�ستمرارية خدماتها املجانية ،و�إي�صالها �إلى َم���ن يحتاج �إليها� ،إزاء عدم توافر م�صادر متويل
ثابتة ت�سهم يف متويل تلك اخلدمات».
لي����س ذلك وح�سب ،ب���ل �إن ذلك ي�أتي توازي ًا مع جهود اجلمعية الرامية �إلى مواجهة ذلك التحدي من خالل
تبن ��ي ا�سرتاتيجية مل�شروعات اال�ستثمار اخل�ي�ري ،بح�سب ما اطلعت عليه من تقارير وت�صريحات من�شورة،
خ�صو�ص ًا بعدما ُت ِّوج ذلك بتف�ضل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز بتد�شني م�شروعها
اخلريي اال�ستثماري (خري مكة) يف العا�صمة املقد�سة.
وملعرف ��ة م�شروع (خ�ي�ر مكة) اال�ستثماري اخلريي ،وبالأرق ��ام؛ فقد مت بدء الأعم ��ال الإن�شائية يف امل�شروع
الذي ت�صل تكلفته �إلى نحو  300مليون ريال ،وقد و�صلت التربعات حتى الآن �إلى  170مليون ريال ،ومت دعم
امللك لهذا امل�شروع مببلغ  50مليون ريال ..والقادم دوم ًا �أجمل ..وال�سالم.
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حوار

الرئيس التنفيذي
لالتصاالت السعودية :

خير مكة
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تتويج للعالقة بين  STCوعمالئها
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�شدد الرئي�س التنفيذي ل�رشكة االت�صاالت ال�سعودية  STCالدكتور خالد بن ح�سني
البياري على �أهمية الدور الذي يقوم به القطاع اخلا�ص لدعم امل�رشوعات اخلريية
التي تعود بالنفع على املجتمع ،مبيناً يف حواره مع جملة (اخلطوة) �أن �رشكة االت�صاالت
ال�سعودية قامت بامل�ساهمة يف م�رشوع (خري مكة)؛ كونها تدرك حجم امل�س�ؤولية
وبي �أن  STCتويل
امللقاة على عاتقها ك�إحدى كربى �رشكات االت�صاالت يف اململكة ،نّ
عمالءها جل اهتماماتها ،وت�سخر خدماتها و�إمكاناتها �إمياناً منها ب�أهمية عالقاتها مع
عمالئها.
وت�ضمن احلوار مع الدكتور البياري الكثري من املحاور املهمة حول العالقة الوطيدة
َّ
بني �رشكة االت�صاالت وجمعية الأطفال املعوقني وكيفية �إبراز هذه ال�رشاكة من �أجل
العمل على تفعيل بع�ض اجلوانب الإن�سانية خلدمة فئة غالية على �أبناء الوطن.
حوار :بندر العتيبي
•يف البداي��ة ماذا ي�ش��كل تك��رمي مقام خادم
احلرم�ين ال�ش��ريفني لك��م ممث�ل ًا ل�ش��ركة
االت�ص��االت ال�س��عودية مبنا�س��بة تد�ش�ين
م�شروعات خري مكة اخلريية؟
•ت�شرف���ت (االت�ص���االت ال�سعودي���ة) بتك���رمي مقام
خ���ادم احلرم�ي�ن ال�شريف�ي�ن –حفظ���ه اهلل -وهو
ال���ذي يويل العمل اخل�ي�ري جل اهتمام���ه ،كما �أن
م�ساهم���ة ال�شركة بدعم م�شروع (خري مكة) نابعة
م���ن دورها يف خدم���ة املجتم���ع وم�س�ؤوليته���ا فيه،
وهذا التكرمي ي�ؤكد االهتمام والعناية الكبرية التي
توليها قيادتنا الر�شيدة للعمل اخلريي والإن�ساين.
•تتمثل مبادرة �شركة االت�صاالت ال�سعودية
يف ه��ذا امل�ش��روع الوقف��ي الرائ��د ب�إن�ش��اء
مبنى عم�لاء  STCفهل ميكن �إطالعنا على
بداية فكرة هذا امل�شروع والربنامج اخلا�ص به؟
نعت���ز بالعالقة الفاعل���ة ب�ي�ن  STCواجلمعية خلدمة
الأطف���ال املعوق�ي�ن واالهتم���ام بجان���ب امل�س�ؤولي���ة
االجتماعي���ة .وقد جاءت هذه املب���ادرة تتويج ًا للعالقة
ب�ي�ن الطرفني ليكون هن���اك عائد ا�ستثم���اري م�ستدام
ل�صال���ح اجلمعية يف مكة املكرمة �أطه���ر بقاع الأر�ض.
ومت���ت ت�سمية املبن���ى «برج عم�ل�اء  »STCتقدير ًا من
ال�شرك���ة لعمالئها الك���رام .وامل�شروع عب���ارة عن برج
�سكني جتاري بارتفاع  12طابق���ا �سي�شيد على م�ساحة
 2500مرت مربع ،ويتم متويله من عوائد ر�سائل التربع
للرقم  .5050وي�أت���ي املبنى �ضمن م�شروع (خري مكة)
ال���ذي يحتوي على عدد م���ن امل�شروع���ات اال�ستثمارية
اخلريية والوقفية التي �أطلقتها اجلمعية م�ؤخر ًا.
•ه��ل ت��رى �أن م�ش��روع مبن��ى عم�لاء STC
اال�س��تثماري اخلريي لي�س فقط مبادرة من

ال�ش��ركة للجمعي��ة ولكن��ه توثي��ق لعالقة
ال�شركة بعمالئها يف �صرح �إن�ساين خريي؟
ت���ويل ال�شرك���ة عمالءه���ا ج���ل اهتماماته���ا وت�سخ���ر
خدماته���ا و�إمكاناته���ا وتق���وم بابت���كار الكث�ي�ر م���ن
اخلدمات التي تلبي احتياجاتهم ورغباتهم �إميان ًا منها
ب�أهمي���ة عالقاتها م���ع عمالئها .وعلي���ه؛ ميثل م�شروع
(خري مك���ة) اال�ستثماري اخلريي تتويج ًا لهذه العالقة
الإيجابي���ة ونقل���ة نوعي���ة يف م�سرية العم���ل اخلريي يف
اململكة وخطوة متمي���زة يف م�سرية العالقة مع املجتمع
ب���كل فئات���ه؛ ليك���ون مث���ا ًال وق���دو ًة للعم���ل االجتماعي
واخل�ي�ري يف وطننا احلبي���ب ّ
وي�ش���رف كل َمن ي�ساهم
في���ه ،وندع���و اهلل �أن يكت���ب له���م به���ذا العم���ل الأجر
والثواب.
•ه��ل ميك��ن اعتب��ار مب��ادرة ال�ش��ركة به��ذا
امل�ش��روع اخل�يري �ص��يغة جدي��دة للتع��اون
اال�س��تثماري بني القط��اع اخلا�ص واخلريي
بعي��د ًا ع��ن ال�ش��كل التقلي��دي يف تلق��ي
التربعات املبا�شرة؟
بالطب���ع؛ فيمكنن���ا اعتب���ار م�ش���روع (خ�ي�ر مك���ة)
اال�ستثم���اري اخلريي تط���ور ًا نوعي��� ًا يف منهجية العمل

اخلريي امل�ؤ�س�سي يف اململكة ،ويج�سد ر�ؤية ا�سرتاتيجية
ت�سته���دف توفري �ضمانات التموي���ل امل�ستدام ملا تقدمه
اجلمعي���ة من خدم���ات جماني���ة للآالف م���ن الأطفال
املعوق�ي�ن يف خمتل���ف مناطق اململكة؛ �إذ يت���م ا�ستقبال
امل�ساهم���ات اخلريية ل�صالح امل�ش���روع عرب رقم خدمة
الت�ب�رع اخلا����ص باجلمعي���ة  5050ليكون ه���و الو�سيلة
التقنية الأف�ضل للتربع.
وته���دف ه���ذه اخلدمة �إل���ى ت�سخري التقني���ة يف خدمة
اجلهات القائمة على منا�شط و�أعمال اخلري يف اململكة
عرب تي�سري التربع ب�إر�سال ر�سائل ن�صية تذهب قيمتها
حل�ساب اجلمعية اخلريية التي يتم التربع لها ،وت�سهم
يف توفري م�صادر دخل جديدة للجمعيات؛ مما ي�ساهم
يف احل�ص���ول على عوائ���د مالية جي���دة تدعمها للقيام
بواجباتها و�أداء ر�سالتها وتقدمي خدماتها للم�ستحقني
م���ن الأيت���ام والفق���راء وذوي االحتياج���ات اخلا�ص���ة
واملر�ضى وغريهم ،كما ت�ضمن اخلدمة للعمالء و�صول
تربعاته���م �إلى م�ستحقيها عرب قن���وات ر�سمية معتمدة
وجله���ات م�ص���رح لها بط���رق �سهلة ومي�س���رة وموثوقة
و�ص���ل عددها �إلى  121جمعية خريي���ة ور�سمية موزعة
على خمتلف مناطق اململكة.

مشروع (خير مكة) تطور نوعي في
منهجية العمل الخيري المؤسسي
الدولة تولي الجانب الخيري واالجتماعي
أهمية وعناية خاصة
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•م��اذا تق��ول لعم�لاء  STCيف كل مناط��ق
اململكة الذين �ساهموا يف �إن�شاء هذا امل�شروع
اخلريي ل�ص��الح الأطفال املعوقني من خالل
م�ساهمتهم يف برنامج 5050؟
نق���در ونثمن لعمالئنا الكرام ه���ذا التربع الذي يتجلى
في���ه بكل و�ضوح احل�س الإن�س���اين النبيل الذي يتمتع به
م���ن يعي�ش فوق �أر�ض وطنن���ا املعطاء ،ولي�س مب�ستغرب
من���ه الدع���م الدائم ملث���ل ه���ذه امل�ساهم���ات الإن�سانية
واخلريي���ة التي �سي�ص���ل نفعها �إلى املجتم���ع ككل .كما
�أن���ه يو�ضح ب�شكل بارز الوجه الإن�ساين امل�شرق لوطننا؛
�إذ �إن اجلمي���ع ي�ؤم���ن ب�أهمي���ة امل�س�ؤولي���ة االجتماعية،
�سواء على م�ستوى الفرد �أو اجلماعة �أو الوطن ب�أكمله.
وندع���و اهلل العلي القدير �أن ي���دمي نعمة الأمن والأمان
واالزده���ار عل���ى وطننا احلبي���ب ،و�أن يحف���ظ قيادته
ومواطني���ه ،و�أن يتقبل من عمالئنا الكرام ما جادت به
�أنف�سهم للم�ساهمة يف دعم هذا امل�شروع اخلريي.
•انطالق�� ًا م��ن م�ش��روع مبن��ى عم�لاء STC
اخلريي ،ما ر�س��التكم للقط��اع اخلا�ص حول
�أهمي��ة التوا�ص��ل م��ع اجلمعي��ات وحتم��ل
م�س���ؤوليته االجتماعية ب�ص��ورة م�ستدامة

ولي�س فقط يف موا�سم التربعات؟
�أود �أن �أ�ش�ي�ر هنا �إلى �أن الدول���ة -رعاها اهلل -بقيادة
خ���ادم احلرمني ال�شريفني �أول���ت – وما زالت تويل –
القطاع اخلا�ص �أهمية كبرية يف دعمه وتطويره؛ ليكون
راف���د ًا مهم ًا و�أ�سا�سي��� ًا يف دفع عملي���ة التنمية باململكة
ليحقق الأهداف ال�سامية خلدمة الوطن واملواطن عرب
توف�ي�ر فر�ص عم���ل منا�سبة وابت���كار و�صناعة منتجات
ذات قيمة م�ضافة وممي���زة وتطوير املجتمع من جميع
النواح���ي .وكان لزام��� ًا عل���ى القطاع اخلا����ص �أن يرد
اجلميل لهذا الوطن العزيز ومواطنيه.
و�أرى �أن القط���اع اخلا����ص ال�سعودي يق���دم الكثري من
النم���اذج امل�شرق���ة يف كل جم���االت العم���ل الإن�س���اين
واخل�ي�ري؛ �إذ مل تع���د �ش���ركات وم�ؤ�س�س���ات القط���اع
اخلا����ص اليوم جمرد �أداة لتحقي���ق الربح بل �أ�صبحت
تعنى ب�ش���كل مبا�ش���ر بحاجات جمتمعها ع�ب�ر تطويره
واالعتناء برفاهيته .وهن���اك دور وطني جوهري يجب
عليه���ا �أن تقوم ب���ه يف �سي���اق م�س�ؤوليته���ا االجتماعية
م���ن �أجل تعزي���ز القي���م االجتماعية والب�شري���ة؛ الأمر
الذي يعزز م���ن قدرتها التناف�سية ،وم���ن �أهم مظاهر
تط���ور ون�ض���ج القطاع اخلا����ص وم�ؤ�س�سات���ه يف اململكة

ُ
التطوعي رافد أساسي
العمل الخيري
للتنمية الشاملة
المسؤولية االجتماعية في المملكة
يشوبها بعض الغموض
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برامج اخلدم���ة املجتمعية التي �أ�صبح���ت جزء ًا رئي�س ًا
يف منظوم���ة العمل بال�ش���ركات وامل�ؤ�س�سات يف خمتلف
القطاعات التجارية وال�صناعية.
•ي�سرت�ش��د القط��اع اخلا���ص بال��دور القائ��د
للدول��ة يف جم��ال العم��ل اخل�يري و�أن
م�ش��اركات ه��ذا القط��اع لي�س��ت �إال امتداد ًا
لدور الدولة ،فماذا تقول؟
كما ذك���رت �آنف ًا ،ف�إن ه���ذه البالد بقيادته���ا الر�شيدة
ت���ويل اجلان���ب اخل�ي�ري واالجتماع���ي �أهمي���ة وعناية
خا�ص���ة ،وقامت بتنظي���م العمل اخل�ي�ري واالجتماعي
عرب �س���ن الأنظمة والقوانني كمظل���ة �شرعية ور�سمية،
وقام���ت بدعم تل���ك امل�ؤ�س�سات واجلمعي���ات لكي تقوم
ب����أداء واجبه���ا جت���اه جمتمعها ،وم���ا يقوم ب���ه القطاع
اخلا�ص ما هو �إال حماولة لالقتداء بجهود الدولة املباركة.
ويف �ض���وء ذل���ك االهتمام ف����إن على القط���اع اخلا�ص
حتم���ل م�س�ؤوليته جت���اه املجتمع عرب تنوي���ع م�ساهماته
وابت���كار الكثري م���ن الربامج واملب���ادرات الهادفة التي
ت�ص���ب يف م�صلح���ة الوط���ن و�أبنائ���ه لتحقي���ق مفهوم
التنمية امل�ستدامة؛ فربام���ج امل�س�ؤولية االجتماعية هي
�إ�سه���ام يف م�س�ي�رة التنمية التي حتر����ص عليها الدولة
وتلقى كل الدعم من لدن احلكومة الر�شيدة التي �أولت
ه���ذا املفهوم جل عنايتها وحتر�ص عل���ى ت�شجيعه .كما
�أن هن���اك دور ًا كب�ي�ر ًا وحيوي ًا للم�س�ؤولي���ة االجتماعية
للقط���اع اخلا�ص لتحقي���ق املفهوم ال�شام���ل للم�س�ؤولية
االجتماعي���ة ال���ذي ينطلق من داخ���ل ال�شركة مبراعاة
احتياج���ات العامل�ي�ن فيه���ا واحلف���اظ عل���ى حقوقهم
باعتبارهم ج���زء ًا من املجتمع ومن ثم املجتمع املحيط
بهذه ال�شركة بتلم�س احتياجاته التنموية واال�ستثمار يف
ا�ستمرارية هذه التنمية على املدى البعيد.
•�أك��دت الدرا�س��ات والتج��ارب �أن العالق��ة
بني زيادة معدالت التنمية ورواج الن�ش��اط
االقت�ص��ادي يف دول��ة مرتبط��ة ارتباط�� ًا
وثيق ًا بالعمل اخلريي ..ف�إلى �أي مدى ميكن
تطبيق ذلك على اململكة؟
ت�سع���ى املجتمع���ات املتقدمة �إلى �إح���داث تنمي ٍة �شاملة
تت�ضمن تلبي َة احلاج���ات الأ�سا�سي ِة للمواطنني ،وتوفري
���ل لل�شب���اب ،وخف����ض مع���دالت ال َبطال���ة،
فر����ص العم ِ
���م وال�صح ِة لكافة املواطنني،
ي
َّعل
ت
ال
م�ستويات
وحت�س َني
ِ
���م املعرف���ة و�إتق���ان العم���ل ،و�إ�ش���راك جميع
ي
ق
َ
ون�ش���ر ِ ِ
الفئ���ات يف حتقي���ق ا َلنه�ض���ة باملجتم���ع .وميث���ل العمل
اخلريي والتطوعي راف���د ًا �أ�سا�سي ًا للتنمية ال�شاملة؛ �إذ
�إن���ه يجمع َّ
الطاقات امله���درة ،وي�سخرها خلدمة البناء
والتنمية االقت�صادية م���ن خالل امل�ؤ�س�سات واملنظمات
والهيئات اخلريية.
•يف ظ��ل رعاي��ة الدول��ة لقط��اع الأعم��ال
اخلا���ص ..ه��ل ت��رى �أن ه��ذا القط��اع يقوم
بدوره االجتماعي مب�س��توى عناية الدولة
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بهذا القطاع كرافد للتنمية؟
يعت�ب�ر القط���اع اخلا�ص ال�شري���ك الفاع���ل يف التنمية؛
باعتب���اره ركي���زة �أ�سا�سي���ة يف االقت�ص���اد الوطني ،مع
التنوي���ه بجه���ود حكومتن���ا الر�شي���دة يف دع���م ورعاية
القطاع اخلا�ص وتهيئة كافة ال�سبل له من خالل تذليل
العقبات وال�صعوبات للرقي به وحت�سني كفاءته وزيادة
قدراته التناف�سية ،وه���و الآن مطالب �أكرث من �أي وقت
م�ض���ى بتحم���ل امل�س�ؤولي���ة واملب���ادرة �إل���ى و�ضع خطط
وبرام���ج فاعل���ة يف جم���ال امل�س�ؤولي���ة االجتماعية ،وال
تقت�ص���ر ن�شاطاته وم�ساهماته على جمرد تقدمي بع�ض
التربع���ات ورعاية وتنظيم امل�ؤمت���رات ،بل �إلى حماذاة
وم�سايرة العملية التنموية يف الوطن لتحقيق الأهداف املر�سومة.
•ينتق��د البع���ض غي��اب �أو �ض��عف ثقاف��ة
امل�س�ؤولية االجتماعية لدى القطاع اخلا�ص
ورج��ال الأعم��ال .كيف ميكن تر�س��يخ تلك
الثقافة وتنميتها؟
ي�شوب مفه���وم امل�س�ؤولية االجتماعي���ة يف اململكة بع�ض
الغمو�ض وعدم الدراية الكافية واخللط بينه وبني العمل
اخل�ي�ري التقليدي ،ويجب على اجلهات وامل�ؤ�س�سات يف
املجتمع ،وبالأخ�ص و�سائل الإعالم ،االهتمام بالتوعية
ع�ب�ر ن�ش���ر ثقاف���ة امل�س�ؤولي���ة االجتماعي���ة ومبادئه���ا
ال�صحيحة واملجاالت املرتبطة بها.
•ه��ل ت��رى �أهمي��ة لأن يك��ون هن��اك مردود
�أو حتفي��ز �أكرب للقطاع اخلا���ص من الدولة
عن��د ارتف��اع م�س��توى م�س��اهماته اخلريية
واالجتماعية؟
ال �ش���ك �أن املب���ادرة يف العم���ل اخلريي �ش���يء مطلوب
م���ن اجلمي���ع؛ لذلك تعم���ل  STCعل���ى ال�س�ي�ر قدم ًا
يف التناف����س الإيجاب���ي لتحقي���ق مفه���وم امل�س�ؤولي���ة
االجتماعي���ة يف بالدن���ا ،م���ع الإ�ش���ارة إ�ل���ى �أن القطاع
اخلا����ص باململك���ة �أك���د على م���دى ال�سن���وات املا�ضية
ن�ضجه وقدرته على �أداء دوره االقت�صادي واالجتماعي
ب�شكل متوازن ومتنام لتتكامل جهوده مع جهود الدولة.
والتحفيز �أم ��ر مهم وحيوي لإطالق الن�شاط والقدرات
الكامن���ة يف جم���ال العمل اخل�ي�ري والإن�س���اين ودعم
روح امل�س�ؤولية االجتماعية م���ن خالل الأبحاث وابتكار
الربام���ج املنا�سب���ة ،ون�ش���ر ثقاف���ة العم���ل اخل�ي�ري
والإن�ساين يف املجتمع.
•كلمة �أخرية تود �إ�ضافتها؟
�أود �أن �أ�شكر اجلمعية على ما تقدمه من �أعمال وبرامج
ومبادرات متميزة ته���دف الى خدمة الأطفال املعوقني
باململك���ة؛ حت���ى تبو�أت اجلمعي���ة مكانة ب���ارزة ومثالية
يف م�س�ي�رة العم���ل اخل�ي�ري والإن�س���اين يف املجتم���ع،
و�أ�صبح���ت قدوة لغريها يف هذا املج���ال ،بقيادة رئي�س
جمل����س �إدارتها �صاح���ب ال�سمو امللك���ي الأمري �سلطان
ب���ن �سلمان ،مع الت�أكي���د على �أن ال�شرك���ة تفخر وتعتز
بال�شراكة الفاعلة بينها وبني اجلمعية.

مقال

طالبنا األمانات والبلديات
باالهتمام بتوفير أنظمة
الوصول الشامل

بقلم:
حممد بن �سليمان ال�شوميان

مدي���ر ع���ام اجلمعي���ة اخلريي���ة
للمكفوفني بالريا�ض
@ M_s_alshowaiman

الرجل الرائد
حينم���ا تتحدث عن رجل جعل م���ن �ش�أن املعوق ق�ضيته الأولى! واتخذ من اخلدم���ات املقدمة للمعوق حمور ًا
رئي�س ًا الهتماماته؛ ف�أنت تتحدث عن �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان...
حدثن���ي �أحدهم عن خدم���ة يتمنى توفريها للمعوقني ،ولديه كافة التفا�صيل عن طريقة تقدميها؛ فن�صحته
بالكتاب���ة ل�سم���وه؛ فما مرت فرتة لي�س���ت بالطويلة �إال ويحظ���ى بات�صال من �أحد امل�س�ؤول�ي�ن يب�شره مبوافقة
�صاح���ب ال�سم���و امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان على فكرته ،ويطلب منه عنوانه ال�شخ�صي لت�سليمه خطاب
�شكر من �سموه على هذه الفكرة.
ويف �إح���دى امل���رات ح�ضرت �أحد االحتفاالت الت���ي كان ل�سموه كلمة فيها عن �ش�أن م���ن �ش�ؤون ذوي الإعاقة؛
فعجب���ت م���ن �إملام �سموه ب����أدق تفا�صيل الق�ضي���ة؛ لأن من الع���ادة �أن القائد �أو امل�س����ؤول ين�صب حديثه عن
العموميات ،وقد ال يكون ملم ًا بكل التفا�صيل؛ ف�س�ألت �سعادة الدكتور نا�صر املو�سى عن ذلك ،فقال يل« :هو
كما الحظت ..يت�شبع باملو�ضوع ،ويحيط به من كافة نواحيه ،ويغو�ص يف تفا�صيله» .وتابع املو�سى قائ ًال�« :إن
�سموه يعطي ق�ضايا ذوي الإعاقة الكثري الكثري من وقته.»...
كث�ي�ر ًا م���ا نتحدث عن نق����ص الأرقام الإح�صائي���ة للإعاقة بكافة فئاته���ا؛ �إذ �إن هذا الأم���ر يقلل من قيمة
الربام���ج املقدم���ة لهم ،لكن �سم���وه مل يغفل عن ذلك؛ فقد خاطب م�صلحة الإح�ص���اءات العامة بخ�صو�ص
ذلك ،وت�أتي �إ�ضافة فقرة تخ�ص ذوي الإعاقة يف �سجالت الإح�صاء كنتيجة لتلك املخاطبة.
وك���م وكم طالبنا الأمانات والبلديات باالهتمام بتوفري �أنظمة الو�ص���ول ال�شامل جلميع فئات ذوي الإعاقة،
ومنهم املكفوفون ،وت�أتي املبادرة من الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني؛ �إذ طالب �سموه كافة املن�ش�آت
ال�سياحي���ة مث���ل الفن���ادق وغريها بتطبي���ق �أنظمة الو�ص���ول ال�شامل وتخ�صي����ص ن�سبة م���ن الأماكن لذوي
الإعاقة ،وهو ما فرحنا به جميع ًا.
�شكر ًا �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان ..ويا ليت الكثريين يحذون حذوك..
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األوقاف

األوقاف ..

ضمان استمرار خدمات الجمعيات الخيرية
�أجم��ع امل�ش��اركون يف ملتق��ى (�أثر الأوقاف يف دعم و ا�س��تمرار اجلمعي��ات اخلريية) على �أن م�ؤ�س�س��ات العمل اخلريي
تواجه حتدي ًا �صعب ًا يهدد ا�ستمرارية خدماتها املجانية نتيجة عدم توفر متويل دائم ت�سهم يف دعم تلك اخلدمات..
 ..هذا و كان نادي امل�س�ؤولية االجتماعية بجامعة امللك �سعود بالتعاون مع اجلمعية قد نظم امللتقى ،مبقر اجلمعية
بالريا�ض ،و يف كلمته االفتتاحية قال الأمني العام للجمعية الأ�ستاذ عو�ض الغامدي « :اجلمعية عملت على مواجهة
ذلك التحدي من خالل تبني ا�سرتاتيجية مل�شروعات اال�ستثمار اخلريي ،وقد ُت ِّوج ذلك بتف�ضل �سيدي خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز –حفظه اهلل -بتد�شني م�شروعها اخلريي اال�ستثماري (خري مكة) يف العا�صمة
املقد�سة».
و�أو�ض���ح الغام���دي« :انطلق���ت اجلمعي���ة يف خطة
متكامل���ة لتنمي���ة موارده���ا ب�إن�ش���اء م�شروع���ات
ا�ستثماري���ة خريي���ة ي�سه���م ريعه���ا يف ن�سب���ة م���ن
امليزاني���ات الت�شغيلي���ة ملراكزها؛ وذل���ك ل�ضمان
ت�أم�ي�ن م���وارد ثابت���ة لتموي���ل خدماته���ا املجانية
املتخ�ص�ص���ة ملن�سوبيه���ا م���ن الأطف���ال املعوقني،
ومواكب���ة امت���داد مظل���ة خدم���ات اجلمعي���ة �إلى
خمتل���ف مناطق اململك���ة ب�إن�شاء مراك���ز جديدة،
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�إ�ضاف���ة �إل���ى م�شروع���ات التو�س���ع يف خدماته���ا
ال�ستيع���اب قوائم انتظار الأطف���ال لال�ستفادة من
هذه اخلدم���ات .وا�ستمرت اجلمعية يف التو�سع يف
م�شروعاته���ا اال�ستثمارية اخلريية ،خ�صو�ص ًا بعد
ت�ضاع���ف ميزانيته���ا الت�شغيلي���ة لت�ص���ل �إلى 120
مليون ريال».
يحقق الأهداف املرجوة
يف بداية كلمته قال ال�شيخ �سعد بن �صالح اليحيى

وكي���ل وزارة ال�ش����ؤون الإ�سالمي���ة امل�ساعد ل�ش�ؤون
الأوق���اف �إن���ه ي���ود �أن ينقل لكم حتي���ات ومتنيات
معال���ى وزي���ر ال�ش����ؤون الإ�سالمي���ة له���ذا امللتقى
بالتوفيق ،و�أن يحق���ق التوفيق ،و�أن يحقق �أهدافه
املرجوة.
و�أع���رب ع���ن �شك���ره وتقدي���ره جلمعي���ة الأطفال
املعوق�ي�ن وجلامع���ة امللك �سع���ود ممثل���ة يف نادى
امل�س�ؤولي���ة االجتماعية ،كم���ا �أ�شاد ب���دور الوزارة
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الملتقى يؤكد أهمية انتشار ثقافة
األوقاف الخيرية
أهمية تهيئة البيئة المناسبة لزيادة
وعي المجتمع باألوقاف
يف تنظي���م الوق���ف والت�سهي�ل�ات الت���ي متنحه���ا
للجمعيات ال�ساعية يف هذا اجلانب.
و�أو�ض���ح �أنه يتفرع من هذا املح���ور �أربعة حماور:
�أهمي���ة الأوقاف يف حياة امل�سل���م ،واهتمام الدولة
لدع���م الأوقاف ،ودور الوزارة يف تنظيم الأوقاف،
والت�سهيالت التي متنح للجمعيات».
و�أك���د ال�شيخ �سع���د اليحي���ى �أن دور وزارة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية يف تنظيم الأوقاف دور رئي�س وجوهري
باعتب���ار �أن ال���وزارة ممثل���ة يف وكالته���ا ل�ش����ؤون
الأوق���اف هي اجلهة املنوط به���ا كل �أمور الأوقاف
اخلريي���ة يف اململك���ة ،م�ش�ي�ر ًا �إل���ى �أن م���ا تقدمه
ال���وزارة م���ن ت�سهي�ل�ات للجمعي���ات يتوق���ف على
م���ا هو منوط بها م���ن اخت�صا�ص���ات و�صالحيات
تتعلق بهذا ال�ش����أن دون تدخل منها يف �ش�ؤون تلك
اجلمعي���ات �إال يف حدود ما تطلب���ه اجلمعيات من
الوزارة من ا�ست�شارات وغريها.
وح���ول �أهمي���ة الأوق���اف و�ضرورته���ا يف حي���اة
امل�سل���م ،قال ال�شيخ �صالح اليحيى« :من امل�سلمات
ال�شرعية �أن نعم اهلل على عباده ج�سيمة و�أف�ضاله
ال حت�ص���ى وال تعد ،و�أن م���ن � ّ
أجل و�أعظم نعم اهلل
على عب���اده -بعد نعمة الإ�س�ل�ام� -أن جعلهم من
خري �أمة �أخرجت للنا����س ،و�أن �أر�سل �إليهم ر�س ً
ال
من �أنف�سهم يتلون عليهم �آياته �-سبحانه وتعالى-
ويزكونهم ويعلمونهم الكت���اب واحلكمة و�إن كانوا
من قبل لفي �ضالل مبني».
و�أ�ض���اف�« :ش���رع اهلل لعب���اده يف دينه���م ما يكفل

ت�آزره���م وتعاونه���م على ال�ب�ر والتق���وى ويقربهم
�إل���ى اهلل ذلفى حتى ينالوا �سعادة الدنيا والآخرة.
ومن �أجل تل���ك الت�شريعات الإ�سالمية ال�سامية يف
الإنف���اق يف �سبي���ل اهلل ت�شريع الوق���ف الإ�سالمي
الذي هو من �أف�ضل وجوه الرب والإح�سان والإنفاق
يف �سبي���ل اهلل؛ ق���ال تعال���ى« :وتعاون���وا على الرب
والتق���وى وال تعاون���وا على الإثم والع���دوان» ،وقال
�صل���ى اهلل عليه و�سلم�« :إذا م���ات ابن �آدم انقطع
عمله �إال من ثالث» ،وذكر منها ال�صدقة اجلارية.
الرافد الرئي�س
م���ن �أجل ذل���ك كان الوقف من �أف�ض���ل وجوه الرب
و�أكرثه���ا نفع��� ًا و�أج���ر ًا ،و�أهمه���ا فائ���د ًة للف���رد
واملجتمع؛ ملكانته العظيم���ة واجلليلة يف دين اهلل.
وق���د كان للوق���ف �أهمية كبرية وعظيم���ة يف حياة
امل�سلمني على م���ر الع�ص���ور؛ �إذ كان ميثل الرافد
الرئي����س ال���ذي كان مي���د املج���االت الإن�ساني���ة
واخلدم���ات االجتماعي���ة يف املجتم���ع بالدع���م
املادي الكبري ال���ذي كان ميكنهم من �أداء دورهم
االجتماع���ي والإن�س���اين عل���ى خري وج���ه وحتقيق
التكاف���ل والتما�سك والرتابط ب�ي�ن �أفراد املجتمع
و�س���د حاجاته���م الإن�ساني���ة يف جم���االت الإنفاق
على الفقراء وامل�ساك�ي�ن ورعاية اليتامى والأرامل
وذوي االحتياجات اخلا�صة من املعوقني وغريهم،
وميدهم مب���ا يحتاجون �إليه م���ن خدمات ،ف�ض ً
ال
عن اخلدم���ات التي يقدمها الوق���ف للم�سلمني يف
جمال املرافق العامة امل�ساجد واملالجئ وخدمات

املي���اه والطرق والكب���ارى وغريها م���ن اخلدمات
العامة التي يحتاج �إليها امل�سلم يف حياته اليومية؛
حي���ث كانت الأوق���اف �آنذاك ت����ؤاذر جهود الدولة
يف تق���دمي تل���ك اخلدمات؛ لذا فال غ���رو �أن يكون
للوقف �أهميته الكبرية يف حياة امل�سلمني باعتباره
ال�شريان الرئي�س الذي ميد املجتمعات الإ�سالمية
مب���ا حتتاج �إليه من خدم���ات �إن�سانية واجتماعية،
ف�ض�ل�ا عم���ا يقدم���ه من خدم���ات عام���ة على مر
الع�صور».
وعن املحور الثاين قال ال�شيخ �صالح اليحيى�« :إن
الدولة حر�صت ممثلة يف وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوق���اف والدعوة والإر�شاد منذ ن�ش�أتها ،على �أن
ت���ويل تنظي���م الأوقاف ج���ل اهتمامه���ا وعنايتها؛
انطالقا من واجبها يف ذل���ك ،والر�سالة ال�سامية
املنوط���ة بها يف جمال �أعم���ال الأوقاف ،وانطالق ًا
كذلك من املكانة الكبرية التي حتظى بها الأوقاف
يف �شرع اهلل تعالى.
و�أو�ض���ح �أن ال���وزارة لذل���ك اهتم���ت بالأوق���اف،
خ�صو�ص��� ًا م���ن النواح���ي التنظيمي���ة والإداري���ة؛
ا�ستكماال للأ�س�س العظيمة الت���ي و�ضعها امل�ؤ�س�س
املل���ك عبدالعزي���ز –يرحم���ه اهلل– للأوق���اف؛
حي���ث حر����ص -رحم���ه اهلل -عل���ى و�ض���ع نظ���ام
دقيق و�شامل لتوزيع ال�صدق���ات على م�ستحقيها؛
لتحقي���ق الغايات ال�شرعية م���ن الوقف ،والو�صول
�إلى امل�صلحة العليا للدولة.
وبالرج���وع يف ملحة موجزة �إلى بع�ض تلك الأنظمة
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األوقاف
والأوامر امللكي���ة واملوافقات ال�سامية التي �صدرت
ع���ن امللك عبدالعزي���ز يتبني م���دى احلر�ص على
الدرا�س���ة والدقة والتمحي�ص قبل �إ�صدار الأمر �أو
املوافقة عل���ى الو�صول �إلى �أكرث م���ن نظام يحقق
االن�ضب���اط ،متوخي��� ًا يف ذل���ك حتقي���ق م�صال���ح
النا����س؛ ولذل���ك كان الرج���وع �إل���ى �أه���ل الفتوى
ً
أ�صي�ل�ا يف هذا املجال مع االلتزام
وامل�شورة مبد�أ �
مب���ا ي�صدر ع���ن املحاك���م ال�شرعية م���ن تعليمات
وتوجيه���ات ومراجع���ة امل�ص���ادر الفقهي���ة ح�ي�ن
االلتبا�س �أو اخلالف.
وكل ذل���ك يب�ي�ن م���دى احلر�ص ال�شدي���د من والة
الأمر على تنظي���م الأوقاف ومتابع���ة �أمورها بكل
دق���ة .وحلفظها م���ن التعدى عليه���ا والتحقق من
�إثبات عوائدها بالطرق ال�شرعية و�ضبط الأوقاف
وحمايتها من الإهمال والتالعب؛ حر�صت الدولة
على �إثبات الأوقاف وتدوينها يف �سجالت خا�صة،
و�أي�ض ًا يف �سج�ل�ات املحاك���م ال�شرعية املحفوظة
لديها ،والت�صديق عليها من قبل املحكمة ،ومديرية
الأوقاف ،وت�سهيل مهمات القائمني عليها.
وكل ذل���ك ي�ؤك���د م���دى اهتم���ام الدول���ة يف ه���ذا
اجلانب م���ن �أم���ور الأوق���اف والعناي���ة ب�ش�ؤونها؛
�إذ كان���ت �ش����ؤون الأوقاف ملحق���ة يف بداية الأمر
باملحاك���م ال�شرعي���ة ح�ي�ن �أن�ش����أت له���ا �إدارة
خا�ص���ة ،وا�ستمرت ه���ذه العناي���ة بالأوقاف حتى
�أن�شئ���ت وزارة احلج والأوق���اف عام 1381هـ حني
خ�ص�صت للحج وزارة م�ستقل���ة ثم وزارة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد.
القلعة املباركة
وم���ن جانبه قال ال�شي���خ عبدالرحمن بن عبداهلل
الهذل���ول نائب رئي�س اجلمعي���ة اخلريية لتحفيظ
الق���ر�آن الكرمي بالريا�ض« :جنتم���ع اليوم يف هذه
القلعة املباركة من قالع العلم ومن قالع الرتاحم،
وهي جمعية الأطف���ال املعوقني لنتدار�س مو�ضوع ًا
مهم ًا جد ًا ،وهو م���ا ي�سمى يف علم الإدارة القطاع
الثال���ث ،وه���و اجلمعي���ات اخلريي���ة �أو اجلمعيات
ذات النف���ع غ�ي�ر الربحية .وبه���ذه املنا�سب���ة �أو ًال
ن�شكر �إدارة جمعية الأطفال املعوقني ،وعلى ر�أ�سها
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن

عبدالعزي���ز ال���ذى يبذل جهد ًا عظيم��� ًا مبارك ًا يف
هذا املجال .واحلقيق���ة �أن هذه اجلمعية انت�شرت
انت�ش���ار ًا كبري ًا مبارك ًا يف ه���ذه البالد ،ولي�س هذا
مب�ستغرب على ب�ل�اد احلرمني ،و�أن تتولى وترعى
ه���ذه الفئة الغالية من الأطف���ال ،والتي ن�س�أل اهلل
�سبحانه وتعالى� -أن ينطبق علينا قول امل�صطفى�صلى اهلل عليه و�سلم�« :-إمنا تن�صرون وترزقونب�ضعفائك���م» ،وكذل���ك ن�شكر جامع���ة امللك �سعود
ممثلة يف نادى امل�س�ؤولية االجتماعية».
و�أ�ض���اف ال�شيخ الهذل���ول �أن «ه���ذا االجتماع نوع
م���ن �أن���واع ب���ث روح الأمل يف ه����ؤالء الأطف���ال �أو
من�سوب���ي هذه اجلمعية وغريه���ا من اجلمعيات..
وه���ذا العنوان وهو (�أثر الوقف يف دعم وا�ستمرار
اجلمعي���ات اخلريي���ة) ف�إنه -عل���ى ح�سب علمي-
من���ذ �أن �أن�شئ���ت �أي جمعي���ة م���ن جمعي���ات النفع
العام� ،سواء كانت جمعية لتحفيظ القر�آن الكرمي
�أو جمعي���ة لذوى االحتياج���ات اخلا�صة ،ف�إنني مل
�أ�سم���ع �أن جمعية خريية يف اململكة �أقفلت من �أجل
امل���ال يف هذه الب�ل�اد املبارك���ة .والدول���ة -وفقها
اهلل -و�ضعت �أنظمة وقوانني و�أطلقت �أيدي النا�س
يف العم���ل ب�ضواب���ط حم���ددة ومعينة ،م�ؤك���د ًا �أن
احلاج���ة �إلى الوقف يف �أيامن���ا هذه ملحة وما�سة،
و�أك�ث�ر �إحلاح ًا مم���ا م�ضى ،ونح���ن يف حاجة �إلى
ن�شر ثقاف���ة الأوقاف اخلريية بني �أف���راد املجتمع
بجميع فئاته فقرائهم و�أغنيائهم.
نظام الوقف
و�أو�ض���ح ال�شي���خ عبدالرحمن الهذل���ول �أن الوقف
يف التاري���خ الإ�سالمي كان له دور كبري يف النه�ضة
العلمية والفكرية واخلدم���ات ال�صحية واملعي�شية
يف ع�ص���ور طويل���ة للأم���ة ،و�أن���ه �إذا فت�شن���ا ع���ن
تف�س�ي�ر فل���ن جن���د تف�س�ي�ر ًا �صحي��� ًا �س���وى نظام
الوق���ف عل���ى كل الن�شاط���ات العلمي���ة والفكري���ة
والثقافي���ة ،وخ�صو�ص��� ًا �أن الدول���ة الإ�سالمية مل
يكن لديه���ا يف وقت م�ض���ى وزارات للتعليم ،وكان
التعلي���م ممو ًال م���ن الأوقاف .وكان���ت الثمار التي
جنته���ا الأمة الإ�سالمية م���ن الأوقاف يف الع�صور
املا�ضية كبرية؛ مم���ا يعد من حما�سن هذه ال�سنة
ال�شريف���ة التي تتوارثه���ا الأجيال ،ث���م و�صلنا �إلى

الغامدي :الجمعية واجهت تحدياتها بتبني
استراتيجية لمشروعات االستثمار الخيري
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أفضل وجوه البر واإلحسان واإلنفاق في
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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
العه���د الزاهر عه���د املوحد املل���ك عبدالعزيز بن
عبدالرحم���ن -طي���ب اهلل ث���راه -ال���ذي كانت له
عناي���ة ونظ���رة ثاقب���ة يف مو�ضوع الوق���ف؛ فاهتم
ب���ه ،واحلقيقة انت�ش���ر مفهوم وثقاف���ة الوقف بني
امل�سلم�ي�ن ،ث���م �أن�شئت ال���وزارات والهيئ���ات التي
تعن���ى بالأوقاف ،والكثري م���ن اخلدمات يف الدول
الإ�سالمية كانت ممولة من الأوقاف.
ويف خت���ام كالم���ه ت�س���اءل ال�شي���خ عبدالرحم���ن
ب���ن هذلول« :ه���ل جتد الأوق���اف البيئ���ة املنا�سبة
لها؟ نحن يف ه���ذا البلد املب���ارك البيئة �إ�سالمية
جبل���ت على حب اخلري والقيام به .هذا البيئة هي
التي �أنتج���ت ال�صحابة والتابع�ي�ن الذين ت�سابقوا
يف الوق���ف ،وامل�سلم���ون فيه���م اخلري لي���وم الدين
م�صداق��� ًا لقول امل�صطفى �صل���ى اهلل عليه و�سلم:
«اخل�ي�ر ّ
يف ويف �أمت���ي �إلى ي���وم الدي���ن» ،وبالدنا
وهلل احلم���د وال�شك���ر -تنع���م باخل�ي�ر والأم���انو�سعة الرزق وكرثة الأموال� ..أ�س�أل اهلل �-سبحانه
وتعالى� -أن يدميها علينا».
العمل امل�ؤ�س�سي
و�أك���د رئي����س اللجن���ة الوطنية للأوق���اف مبجل�س
الغ���رف ال�سعودي���ة بدر بن حمم���د الراجحي� ،أنه
«يف ّ
ظ���ل تراجع دعم الأف���راد للجمعي���ات وتو�سع
اجلمعي���ات يف احلج���م �أو التطوي���ر يف العم���ل
امل�ؤ�س�سي؛ �أ�صبح لزام ًا عل���ى كل جمعية �أن ت�سعى
�إلى �إيجاد وق���ف ت�ستند �إليه لتغطي جمال عملها،
خ�صو�صا مع وجود الأف���راد الداعمني امل�ستمرين
يف الدعم منذ ف�ت�رات طويلة ،ولكنهم يتناق�صون
بوفاته���م؛ وبالتايل ي�ش���كل هذا الرتاج���ع تهديد ًا
للجمعيات».
قدمه���ا يف امللتق���ى �إلى �أن
و�أ�ش���ار يف ورقت���ه التي ّ
بع����ض اجلمعي���ات بال�سعودي���ة �سط���رت ق�ص�ص
جناح ت�ستح���ق �أن تد ّر�س يف اجلامعات ،و�أن تكون
قدوة لغريها ممن ال تزال يف بداية الطريق.
وقال الراجحي�« :إن انت�شار ثقافة الأوقاف -بحمد
اهلل -بد�أت تنمو خالل ال�سنوات الأخرية ،والتميز
قدم���ت اجلانب امل�شرق واملتميز
هو ظهور �أوقاف ّ
يف اال�ستثم���ار والتنمي���ة اال�ستثماري���ة ،وكذلك يف

تن���وع الدعم اخل�ي�ري الذي ينبني عل���ى مالم�سة
حاج���ة املجتم���ع ،وذل���ك بعدم���ا تفه���م كثري من
املُوقِ فِ �ي�ن �ضرورة عدم حتجي���م م�صارف الوقف،
وكذلك جع���ل النظارة عل���ى الوق���ف ل�شخ�صيات
متعددة ومتنوعة وحمرتفة �إداري ًا؛ مما خلق فكر ًا
عالي ًا يف تلم�س الأكرث ت�أثري ًا يف املجتمع والعمق يف
امل�صارف اخلريية».
وحول حجم الأوقاف باجلمعيات ومنوها� ،أو�ضح
الراجح���ي �أن «غالبية القطاعات لدينا تفتقر �إلى
الإح�صاء واملعلومات هي التي تخلق الفر�ص وت�ؤثر
يف �صاح���ب الق���رار» ،مقدم��� ًا «مقرتح��� ًا �أن ترفع
تو�صي���ة لوزي���ر ال�ش����ؤون الإ�سالمي���ة وكذلك وزير
ال�ش����ؤون االجتماعية؛ حل�صر الأوق���اف ونوعيتها
ومنوه���ا ...وغريه���ا م���ن املعلوم���ات التي حترك
ال���كل بنا ًء على �أرقام وحقائ���ق عملية ،ومن فوائد
ذل���ك ت�سليط ال�ض���وء والدرا�سات عل���ى التجارب
الناجحة».
واختتم« :هناك الكث�ي�ر من ال�شركات التي تبحث
ع���ن فر����ص للم�ساهم���ة االجتماعية؛ لذل���ك ف�إن
دور اجلمعي���ات هو الو�صول �إل���ى �أ�صحاب القرار
بتل���ك ال�ش���ركات للم�ساهم���ة �ضم���ن م�س�ؤولياتها
املجتمعي���ة» ،م�ؤك���د ًا �أهمي���ة دور جمال����س الإدارة
و�أثرها؛ مما يحتم �ضرورة �أن تكون تلك املجال�س
بالقوة الكافية ملجابهة التحديات.
جدي���ر بالذكر �أن فعاليات امللتق���ى ت�ضمنت �أي�ض ًا
دورة تدريبي���ة حتم���ل ا�س���م (كيف ت�س���وق وقفك
اخل�ي�ري) قدمه���ا الإعالم���ي وامل���درب املعتم���د
فه���د الفهيد ،وق���د تطرق �إلى عدد م���ن التجارب
الناجح���ة يف جم���ال الأوق���اف .كم���ا يذك���ر �أن
ه���ذا امللتق���ى ي�أتي امت���داد ًا لل�شراكة ب�ي�ن النادي
واجلمعي���ة ،والتي �أ�سفرت عن ع���دد كبري ومميز
من امللتقي���ات والندوات التي طرح���ت الكثري من
التج���ارب والر�ؤى اجلديدة وامل�ستجدة يف �أ�ساليب
وو�سائ���ل العم���ل اخل�ي�ري ،وق���د �ساه���م ذلك يف
تطوي���ر وحتديث الكثري م���ن اجلمعيات من خالل
مالم�س���ة احتياجات اجلمعي���ات وم�ساعدتها على
تفعيل ر�سالتها الإن�سانية.
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مستجدات وتقنيات

ذراع آلية

يمكن تحريكها بالهاتف المحمول
جنحت ثالث طالب���ات �إماراتيات ،يف ال�سنة الدرا�سية
الأخرية بق�سم الهند�س���ة الإلكرتونية يف كليات التقنية
العلي���ا  -فرع �أب���و ظبي ،يف ابت���كار ذراع �آلية للمعوقني
ميك���ن حتريكه���ا من خ�ل�ال الهات���ف املحم���ول ،وجا ٍر
تطويره���ا حالي��� ًا للعم���ل ب�إ�شارة م���ن الع�ي�ن؛ لت�سهيل
ا�ستخدامه���ا م���ن جان���ب امل�صاب�ي�ن بال�شل���ل ،وتتميز
ال���ذراع الآلي���ة بكلفته���ا القليلة ج���د ًا مقارن���ة ب�أ�سعار
الأجهزة البديلة؛ �إذ لن يتعدى �سعرها  700درهم.
و�أو�ضحت الطالب���ات ح�سنة ال�سامل���ي ،ويا�سمني عمر،
ومن���ار خلي���ل ،بح�سب بي���ان �صحايف من كلي���ة التقنية
العلي���ا� ،أن ابتكاره���ن عب���ارة عن ذراع �آلي���ة تعمل من
خالل الهات���ف ،وتتلقى الأوامر ،وميكنها الدوران 180
درج ��ة ،وت�ستطي ��ع التق ��اط الأ�شي ��اء ،والقي ��ام بجميع
وظائ���ف ال���ذراع الطبيعي���ة ،بالإ�ضاف���ة �إل���ى �إمكاني���ة
تكبريه���ا وت�صغريه���ا ال�ستخدامه���ا يف مه���ام جتارية
و�إن�سانية �أخرى.
وقال���ت ال�ساملي« :الذراع مك ّون���ة من �شريحة و�أ�سالك،
وثماني���ة حم���ركات تق���وم بعم���ل ع�ض�ل�ات الإن�س���ان،

وميك���ن تركيبه���ا ك���ذراع تعوي�ضية
للأ�شخا����ص ذوي االحتياج���ات
اخلا�ص���ة ،كم���ا ميك���ن ا�ستخدامها
منف�صل���ة بع���د تكب�ي�ر حجمه���ا يف
عملي���ات ال�شح���ن والتفري���غ ،كم���ا
ميكن ا�ستخدامها يف عمليات الإنقاذ
واملهام الإن�سانية ،كانت�شال اجلثث يف
حالة احلوادث».
�صاحبات الإخرتاع
لتعوي�ضهم
و�أ�ضاف���ت ال�سامل���ي« :ميك���ن ت�صغ�ي�ر
ع���ن �إ�صابته���م ،وم�ساعدته���م،
ال ��ذراع بحي ��ث تُ�ستخ ��دم يف التق ��اط
الأ�شي���اء الدقيق���ة ،الت���ي ال ي�ستطيع الإن�س���ان العادي وت�سهي���ل اعتمادهم على �أنف�سه���م ،بالإ�ضافة �إلى دعم
التقاطها ،وميكن �أن تُ�ستخدم ك�أداة طبية داخل غرف اندماجه���م يف املجتم���ع ،و�إتاحة الفر�ص���ة اللتحاقهم
العمليات» ،م�شرية �إلى �أن «�سهولة حركة اجلهاز ودقته ب�أعمال كان من ال�صعب التحاقهم بها».
جتع�ل�ان ا�ستخداماته متعددة ويف جم���االت خمتلفة ،وك�شف���ت ال�ساملي ع���ن قيامهن حالي��� ًا بتطوير اجلهاز
خ�صو�ص ًا �أن كل حركة لها كود معني مربمج عليها ملنع وال�سم���اح بتحريكه يف كل االجتاه���ات ،وتوجيه الذراع
الآلية ب�إ�شارات الع�ي�ن ،من خالل �شريحة يتم تركيبها
تداخل الأوامر».
كما �أكدت ال�ساملي �أن «الهدف الأ�سا�سي من ابتكارهن يف الع�ي�ن تك���ون مماثل���ة للعد�سات الطبي���ة ،ومربوطة
ه���و ا�ستخ���دام ال���ذراع ل���ذوي االحتياج���ات اخلا�صة ،بربنامج كمبيوتر.

غير المسلمون بعلومهم عالمنا اليوم؟
كيف ّ
اخرتاع���ات كث�ي�رة قدمته���ا احل�ض���ارة الإ�سالمي���ة للب�شرية خالل
عقوده���ا الذهبي���ة حني كان���ت مدن مثل بغ���داد والقاه���رة ودم�شق
والق�ي�روان وفا����س وقرطبة تزخ���ر باملخرتع�ي�ن والعلم���اء ال�ص ّناع
امله���رة الذين قدموا الكثري من النظريات العلمية واالختبارات التي
�ساعدت على ت�شكيل عاملنا اليوم.
وبرز يف احل�ضارة الإ�سالمية �أ�سماء مثل خلف بن عبا�س الزهراوي
�أحد �أبرز من عمل يف حقل اجلراحة ،والذي قدم الكثري للطب ،مبا
يف ذلك ا�ستخدام خيوط من �أن�سجة حيوانية قابلة للذوبان خلياطة
اجل���روح �إل���ى جانب كون���ه �أول َمن نف���ذ عمليات قي�صري���ة ملعاجلة
الوالدات املتعرثة.
كم���ا اكت�شف امل�سلم���ون فوائد نبتة النب و�صنعوا م���ن حبوبها القهوة
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مل�ساع���دة ال�صوفي�ي�ن عل���ى ال�سه���ر والعب���ادة� ،إل���ى
جان���ب �إ�سهامه���م يف اخ�ت�راع الآالت الطائ���رة ،كما
يف جترب���ة عبا�س ابن فرنا����س ال�شهرية ،عالوة على
دور امل�سلم�ي�ن يف تطوي���ر نظ���ام اجلامع���ات ،والذي
ظه���ر للمرة الأولى يف مدينة فا����س املغربية مب�سجد
القرويني ال�شهري.
ومه���د امل�سلمون للقف���زات العلمية الكربى من خالل
تطويره���م لعلم اجلرب على ي���د اخلوارزمي ،و�ساعد
الع���امل امل�سل���م اب���ن الهيث���م عل���ى تطوي���ر املفاهيم
احلديثة لط���ب العيون من خ�ل�ال اكت�شافه القوانني
املرتبط ��ة بالب�صري ��ات وال�ض ��وء ،وذل ��ك بالإ�ضافة
�إل���ى اخرتاعات كث�ي�رة ،بينها العتل���ة وذراع التدوير
وقواعد املو�سيقى وفر�شاة الأ�سنان.
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مستجدات وتقنيات
نظارات «أثير» الذكية..
إبداع عربي من قلب أمريكا
الكث�ي�ر من املبدعني العرب ينتظ���رون َمن ي�ساعدهم
على الظهور يف بلدانه���م ،ولكنهم غالب ًا ما ي�ضطرون
ل�ت�رك �أوطانه���م بحث ًا عن فر����ص �أف�ض���ل ،وهذه هي
ق�صة ال�شابني اللبناني�ي�ن نبيل حاج �شحادة و�سليمان
عيت���اين ،بعدم���ا �أطلق���ا مع���ا خمت�ب�ر «�أث�ي�ر البز» يف
الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة ال ��ذي �صنع م ��ا ُيعرف
بنظ���ارات «�أث�ي�ر» الثالثي���ة الأبعاد با�ستخ���دام نظام
�شفافت�ي�ن تتيحان عر����ض الأوامر والتطبيق���ات ب�أبعاد
�أندرويد من غوغل.
ويعر����ض املنت���ج اجلدي���د �صفوف��� ًا م���ن التطبيق���ات ثالثي���ة وه���ي م���زودة بكامريت�ي�ن تلتقط���ان ال�ص���ور
الرقمية على حميط زجاج النظارة �سهلة اال�ستخدام والفيديوه���ات وت�شاركها عرب املواقع على الإنرتنت من
ت�شبه حا�سوب الوجه .كما يحتوي املنتج على �شا�شتني خالل نظام «واي فاي».

التحفيز الكهربائي ..أمل جديد لذوي اإلعاقة
ط���ور �أطب���اء �سوي�سري���ون طريقة جديدة ق���د تنجح يف
حتفيز الأجزاء املقطوعة من احلبل ال�شوكي يف العمود
الفق ��ري ،وذلك ع�ب�ر التحفيز الكهربائ ��ي وا�ستخدام
مزي���ج هرموين؛ ما يفتح الب���اب خليارات جديدة �أمام
�أ�صحاب الإعاقات اجل�سدية.
وجن���ح الأطباء يف دفع ف�أر مقع���د بعمود فقري مه�شم،
للم�شي جمدد ًا من خالل حتفيز كهربائي جلزء مقطوع
من احلبل ال�شوكي يف العمود الفقري.
ولتن�شي���ط عمل احلب���ل ال�شوكي ،ق���ام الأطباء بزراعة
�أقطاب مرنة ميكنها �أن مترر طاقة كهربائية ،و�أ�ضافوا
�إليه���ا مزيج ًا م���ن الهرمونات التي تن�ش���ط م�ستقبالت
ال�سريوتونني .وكان احلبل ال�شوكي للف�أر قد قطع ب�شكل
كام���ل ،وق���ام الأطب���اء بو�ضع حمف���زات احلركة حتت
اجلرح ،بينم���ا لعب املزيج الهرموين دور ًا بالغ الأهمية
يف حتفيز الأع�صاب على ا�ستعادة عملها ب�شكل جزئي.
وق���ال �أحد الأطب���اء امل�شارك�ي�ن يف التجرب���ة�« :أجرينا
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جت���ارب على فئ���ران لديها انقطاع ت���ام بني احلبل
ال�شوك���ي والدم���اغ ،وهذا ي����ؤدي �إلى ال�شل���ل التام،
وا�ستخدمنا مكونني لتمك�ي�ن نقل �سليم للإ�شارات،
الأول مزي���ج هرم���وين والآخر حتفي���ز كهربائي يف
اجلانب اخللفي للنخاع ال�شوكي».

ط���ور الباحث���ون قف���ازات ذكية ت���زود الي���د باثنني من
�أ�صاب���ع الروب���وت الإ�ضافي���ة .وقال الباحث���ون يف معهد
ما�سات�شو�ست����س (� ،)MTTإن ه���ذه الأ�صابع الذكية
ت�سم���ح للم�ستخدمني بالقيام بامله���ام فقط بيد واحدة،
طبق ًا ملا ورد مبوقع (�سكاي نيوز).
و�أك���د ه���اري �أ�س���ادا خم�ت�رع القف���ازات �أن الأ�صاب���ع
الربوبوتي���ة ال حتتاج �إلى قي���ادة �أو ت�شغيل؛ فهي تتحرك
م���ع حركة اليد بتلقائية مل�سان���دة �أ�صابع اليد الطبيعية.
و�أو�ض���ح الباحث���ون �أن هذه القفازات الذكي���ة �ست�ساعد
ذوي االحتياج���ات اخلا�ص���ة وكب���ار ال�سن عل���ى احلياة
امل�ستقلة ،وق�ضاء احتياجاتهم دون احتياج �إلى �أحد.

وتتي���ح النظ���ارات فر�صة ممي���زة لرب���ط التكنولوجيا
بالرعاي���ة ال�صحي���ة بطريق���ة ذكي���ة ،وتوف���ر للأطباء
واملمر�ض�ي�ن نظاف���ة �أيديه���م يف غرف���ة العمليات ،دون
احلاج���ة �إل���ى مل����س جه���از الكمبيوت���ر؛ م���ا ق���د ي�شكل
�أم���ر ًا منافي��� ًا لأ�س�س التعقي���م خالل �إج���راء العمليات
اجلراحي���ة .يقول الدكت���ور رافائيل غرو�سم���ان« :منذ
ا�شرتاك���ي يف اخ�ت�راع تقني���ات يف جم���ال الرعاي���ة
ال�صحية و�أن���ا واثق ب�أن ا�ستخدام التكنولوجيا بطريقة
ذكية ي�ؤدي �إلى حت�سني منط الرعاية ال�صحية ،وتعليم
الط���ب» .نظ���ارات «�أث�ي�ر» �أو «�أثري غال����س» هي مبثابة
جه���از كمبيوت���ر أ�م���ام �أعينك���م ،ميك���ن التالع���ب به،
والتنقل عرب قائمته ،با�ستخدام �أ�صابع اليد ،يف �شا�شة
وهمي ��ة تظهر �أمامكم؛ لذبك ف�إنه بالن�سبة �إلى الأطباء
واملمر�ضني الذين يجب �أن ي�ستخدموا �أيديهم بطريقة
نظيفة ،ف�إن مل�س الكمبيوتر قد يكون �أمر ًا منافي ًا لأ�س�س
التعقي ��م خ�ل�ال إ�ج ��راء العمليات اجلراحي ��ة» .و ُيعترب
ه���ذا اجلهاز مبثابة �أداة مميزة؛ لقدرته على االت�صال
بجهاز احلا�س���وب؛ فهو عبارة عن هاتف ذكي ،ونظارة
ذكي ��ة ،وجه ��از حا�س ��وب يف الوقت ذات ��ه؛ لذلك ميكن
التوا�صل ب�ي�ن الأطباء من بلدان خمتلف���ة �أثناء �إجراء
عملية جراحية من �أي م���كان يف العامل ،مبجرد النظر
من خ�ل�ال النظارة التي تنقل معلومات حية ومبا�شرة.
كم���ا ميكن للأطب���اء تعليم طلبة اجلامع���ة يف �أي قاعة
م�ؤمترات حول �إجراءات العمليات اجلراحية من خالل
ا�ستخ ��دام نظارة «�أثري» ،وذلك ب ��د ًال من وقوفهم وراء
اجل ّراح لر�ؤية كيفية تنفيذ العملية اجلراحية.
وت����ؤدي نظارات �أثري دور ًا مهم ًا ،خ�صو�ص ًا يف الظروف
الطارئ���ة باملناط���ق املنكوبة؛ لقدرتها عل���ى الربط بني
االخت�صا�صيني ال�صحيني يف احلقل ،ومر�ضاهم يف �أي
م ��كان بالعامل .نبيل حاج �شحادة �شريك يف «�أثري البز»
يو�ضح« :خمتربات �أثري �شركة مقرها يف «ماونتنز فيو»
بوالية كاليفورنيا الأمريكي���ة ،ونحن رواد يف ا�ستخدام
الواقع االفرتا�ض���ي للتكنولوجيا .نح���ن ن�صنع ن�سختنا
من النظ���ارات الذكي���ة ،وهي نظارات تنق���ل معلومات
للحق���ل ال���ذي نعمل في���ه ،وتدم���ج الع���امل االفرتا�ضي
باحلقيق���ي .وت�ساهم نظ���ارات «�أث�ي�ر» يف �صناعات يف
جم���االت وحق���ول خمتلف���ة يف الهند�س���ة ،واخلدمات،
والنفط والغاز ،والرعاية ال�صحية».
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حوار

أرفض

العطف و االستثناء
مسعر المسعر من أروقة الجمعية
إلى مقعد تقنية السياحة
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م�سعر امل�سعر ..من �أبرز ثمار اجلمعية ،ومنوذج م�رشف جلهودها يف الرعاية والت�أهيل؛
ففي مرحلة مهمة من مراحل طفولته كان م�سعر �أحد �أبناء اجلمعية ،وا�ستفاد من خدماتها
املتخ�ص�صة املجانية؛ لذلك بادر عندما منحته اجلمعية جائزتها للتميز �إلى التربع بقيمة
اجلائزة مل�رشوع (خري مكة) با�سم والدته ،ورد ًا جلميل اجلمعية عليه وعلى كل خريجيها
من الأطفال املعوقني.
م�سعر امل�سعر ح�صل على درجة البكالوريو�س من جامعة الإمام حممد بن �سعود بالريا�ض يف
تخ�ص�ص االقت�صاد والإدارة ،كما ح�صل على درجة املاج�ستري يف �إدارة تقنية املعلومات
من جامعة مرياي �ستيت بالواليات املتحدة الأمريكية بامتياز يف نهاية عام 2000م،
وقبل كل ذلك هو متزوج و�أب لـ:هيا ،وم�شعل ،و�شهد ،ونورة ،وحممد ،و�سلطان.
بد أ� م�سعر م�شواره العملي يف الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني ،وتدرج يف الكثري
من املهام يف �إدارة تقنية املعلومات حتى مت تعيينه مدير ًا عاماً للإدارة العامة لتقنية
املعلومات عام 2008م.
ولأن م�سعر ال ميثل فقط جتربة ناجحة ملعوق ،ولكن منوذج للتحدي والإرادة والأمل؛ ف�إن
«اخلطوة» ت�رشفت ب�إجراء هذا احلوار معه.
حوار :منت�صر جابر
•ما �أ�سباب �إعاقتك وحالة هذه الإعاقة؟
= عاني���ت قبل الإعاقة من حم���ى �شوكية كانت ال�سبب
يف ح���دوث الإعاق���ة يل .كنت يف �سن �صغ�ي�رة ال �أتذكر
معه���ا الكثري من التفا�صيل .وبح�سب ما روى يل والدي
رحم���ه اهلل -ف�إنن���ي تعر�ضت حلمى �شدي���دة ،ومعهاح���دث يل ت�شن���ج كامل مل���دة �شهري���ن .وقته���ا مل �أكن
قادر ًا عل���ى احلركة مطلق ًا ،وكان���ت �إعاقة تامة لكامل
�أع�ضاء اجل�سم ،و�أكرمني اهلل ب�أن تقل�صت �آثار احلمى
ال�شوكية وتركت �إعاقة يف الطرفني ال�سفليني فقط.
•ه��ل ميك��ن �أن ت��روى لن��ا باخت�ص��ار كي��ف
تعاي�شت وواجهت الإعاقة؟
= تعر�ض���ت للإعاق���ة و�أنا يف �سن مبك���رة ،كان عمري
وقته���ا �سبع �سنوات ،وكن���ت -وهلل احلمد� -أملك عائلة
�ساعدتن���ي كثري ًا على عدم ال�شع���ور ب�أي اختالف بيني
وب�ي�ن الآخرين .ومنذ �صغ���ري مل ي�س���اورين �أي قلق �أو
حتى خ���وف من ك���وين ال �أ�ستطي���ع ال�سري عل���ى قدمي
كغ�ي�ري؛ فكنت �أمار����س حياتي ب�شكل اعتي���ادي ،وهذا
كان له الأثر الكبري يف حياتي ،كما خلق يف داخلي ثقة،
ولك���ن كان �أكرث م���ا ي�ضايقني هو �أي �شع���ور بالتعاطف
معي كوين مقعد ًا.
�أن���ا �أدرك متام��� ًا �أن العائل���ة تلعب دور ًا مهم��� ًا يف هذا
اجلان���ب؛ لذلك �أدي���ن بالف�ض���ل –بع���د اهلل -لوالدي
ووالدت���ي -رحمهم���ا اهلل ،-ولإخوت���ي و�أخوات���ي فيم���ا
و�صلت �إليه من ا�ستقرار .وعندي زواجي ُرزقت بزوجة
مثالي���ة كان لها الف�ضل -بع���د اهلل -فيما حتقق يل من
جناحات وتكوي���ن عائلة �أكر�س كل جهدي لتوفري حياة

كرمية لها.
•ه��ل كان للإعاق��ة دور يف تفوق��ك العلم��ي
والدرا�سي؟
= ال �أدري ..قد يكون هذا عام ًال ،ولكنني مل �أ�شعر به.
كنت موقن ًا �أن الدرا�سة وموا�صلة التعليم و�سيلة للنجاح
والتف���وق يف امل�ستقبل ،ومل تكن الإعاق���ة هاج�س ًا لدي،
ومل أ�ك���ن �أفك���ر وقتها يف �أنن���ي كمعوق ال ب��� َّد �أن �أتفوق
درا�سي��� ًا .كن���ت م���درك ًا �أن بن���اء الق���درات مطلب لكل
�شخ����ص بغ����ض النظر عما مير به م���ن م�صاعب؛ فكل
َم���ن ين�شد النجاح ال ب��� َّد �أن يعمل على نف�سه ويطور من
قدراته.
•ح�ص��لت عل��ى البكالوريو���س يف االقت�ص��اد
م��ن جامع��ة الإم��ام بن �س��عود الإ�س�لامية،
وعلى املاج�س��تري يف �إدارة تقني��ة املعلومات
م��ن جامعة م�يراي ب�أمري��كا ..ف���إذا عقدنا
مقارنة بني �أ�س��لوب التعامل معك كمعوق يف
اجلامعتني ..ماذا تقول؟

= �إذا كن���ت تق�صد املعامل���ة الأكادميية فال فرق �أبد ًا،
وق���د يكون ال�سبب �أنني بطبعي -كم���ا �أ�شرت� -أت�ضايق
كثري ًا م���ن �أي نظرة تعاطف ،وال �أذك���ر يف حياتي �أنني
ا�ستف���دت من كوين معوق ًا باحل�ص���ول على �أي ا�ستثناء
�أو مي���زة �إ�ضافي���ة ،وحتى �أك���ون �أكرث دق���ة �أتذكر املرة
الوحي���دة الت���ي ح���دث يل فيه���ا ا�ستثناء؛ فق���د كان يف
ابتدائي���ة العال بن احل�ضرمي حيث در�ست من ال�صف
الراب���ع حت���ى تخرج���ت �أكمل���ت املرحل���ة االبتدائي���ة،
و�أتذك���ر جيد ًا �شخ�ص��� ًا �أدين له بالف�ض���ل وله مني كل
التقدي���ر الأ�ست���اذ حممد بن عب���داهلل الع�صيمي مدير
املدر�س���ة يف ذل���ك الوقت؛ �إذ كن���ت �أواج���ه �صعوبة يف
الو�ص���ول إ�ل���ى الف�صل لوج���ود الف�ص���ول الدرا�سية يف
الأدوار العلوي���ة باملدر�س���ة؛ فخ�ص�ص م�شك���ور ًا ف� ً
صال
يف ال���دور الأر�ض���ي ليكون الف�صل ال���ذي �أدر�س فيه مع
جمموع���ة من الط�ل�اب .و�أذكر �أنن���ي �أنهيت ال�صفوف
الرابع واخلام�س وال�ساد�س االبتدائي يف الف�صل ذاته.
وبالن�سبة �إلى املرحلة اجلامعية التي هي حمور �س�ؤالك

ً
ً
مهما لمساعدة المعوق
دورا
العائلة تلعب
على تجاوز اآلثار السلبية لإلعاقة
جامعة اإلمام محمد بن سعود مهيأة
للمعوقين أفضل من الجامعة األمريكية
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ال�ضيف يت�سلم جائزة التميز للمعوقني
ف�أحب �أن �أ�شري �إل���ى �أن جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية كانت بيئة مثالية.
•ح�ص��ولك عل��ى املوظ��ف املث��ايل بالهيئ��ة،
�إ�ض��افة �إل��ى جوائ��ز �أخ��رى ..ه��ل ه��ذا
التقدير ل��ه عالقة مبا�ش��رة بكونك معوق ًا
�أم لأنك مبدع وجمتهد يف عملك؟
= غ�ي�ر �صحي���حَ ،وم���ن يع���رف ثقاف���ة الهيئ���ة العامة
لل�سياح���ة والرتاث الوطني ي���درك �أنها بيئة عمل جادة
ال م���كان وتقدير فيها �إال َملن ي����ؤدي عمله ب�شكل متقن.
ولع���ل العمل حتت قيادة �سمو الأمري �سلطان بن �سلمان
يعترب من �أكرث املهام �صعوبة فتوقعاته عالية جد ًا ولديه
ر�ؤي���ة طموحة متث���ل �ضغط ًا كبري ًا على َم���ن يعمل معه؛
فف���ي الوقت الذي جتده حمفز ًا وداعم ًا وملهم ًا لكل َمن
يعمل مع���ه جتده يف الوقت ذاته �صارم��� ًا ودقيق ًا ويتابع
ب�شكل �شخ�صي املنجزات واملخرجات.
�أفخ���ر مبا حتقق م���ن جناحات للهيئ���ة يف جمال تقنية
املعلومات؛ فالهيئة جاءت يف �صدارة اجلهات احلكومية
م���ن ناحية قيا�س التح���ول �إلى التعام�ل�ات الإلكرتونية
لعام�ي�ن متتاليني ،وم�شاركت���ي وزمالئي يف حتقيق هذا
املنجز للهيئ���ة يعترب جناح ًا كب�ي�ر ًا؛ فالهيئة و�إن كانت
جهة حكومية �إال �أن وترية العمل فيها تفوق نظريتها يف
القطاع اخلا�ص.
•ماذا تقول عن ح�صولك على جائزة جمعية
الأطف��ال املعوق�ين للتمي��ز ،ومل��اذا تربع��ت
بقيمة اجلائزة ل�صالح �أطفال اجلمعية؟
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= ح�ص���ويل عل���ى جائ���زة التميز من جمعي���ة الأطفال
املعوقني هو �شهادة جناح للجمعية �أكرث من كونه متيز ًا
�شخ�صي ًا يل ،فما �أنا �إال مثال ملخرجات جمعية الأطفال
املعوق�ي�ن الت���ي تعت�ب�ر من �أمي���ز اجله���ات اخلريية يف
الوطن العربي .فرحت كث�ي�ر ًا باجلائزة و�أي�ضا عائلتي
فخ���ورة بهذه اجلائ���زة .وحر�صت يوم ت�سل���م اجلائزة
عل���ى �إح�ض���ار زوجت���ي وجمي���ع �أبنائي حلف���ل التكرمي
لأقول له���م �إن هذه اجلمعية الت���ي ير�أ�سها �سمو الأمري
�سلط���ان بن �سلمان كان لهم الف�ض���ل يف ما و�صلت �إليه
من جناح.
الت�ب�رع بقيمة اجلائ���زة الثمينة �شعور رائ���ع عندما مت
�إبالغ���ي بف���وزي باجلائ���زة ،وكان ذل���ك بالتزامن مع
�إط�ل�اق م�ش���روع وقف (خري مك���ة) جلمعي���ة الأطفال
املعوق�ي�ن ،وحر�صت على �أن يك���ون مبلغ اجلائزة تربع ًا
با�سم والدتي ن���ورة بنت عبداملح�س���ن امل�سعر -رحمها
اهلل-؛ ب���ر ًا بها مل���ا بذلته م���ن �أجلي -غف���ر اهلل لها،-
وم�ساهم���ة للجمعية التي �أرى �أنها �أعطت الكثري ،وجاء
الوقت لريد لها �أبنا�ؤها جزء ًا من عطائها طوال العقود
املا�ضية.
•ما اجلوانب الإيجابية وال�سلبية لإعاقتك؟
= ال �أرى جانب��� ًا �سلبي ًا -وهلل احلمد على نعمته-؛ فكل
�أمر امل�سلم خ�ي�ر� .أما اجلوانب الإيجابية فالإعاقة كما
�أراه���ا تخل���ق لل�شخ�ص حتدي��� ًا بينه وب�ي�ن نف�سه للعمل
والعط���اء والنج���اح لإثب���ات أ�ن���ه ال �شيء مين���ع النجاح
والتف���وق .الكث�ي�ر ممن كت���ب لهم اهلل ه���ذا االمتحان

نراه���م يتج���اوزون هذا االختب���ار بنج���اح ون�شاهدهم
�أمثلة ومناذج للنجاح يف خمتلف املجاالت.
•كي��ف ت��رى رعاي��ة الدول��ة للمعوق�ين يف
اململك��ة؟ وه��ل ح��دث تطور يف حج��م ونوع
هذه الرعاية؟
= بلدنا -وهذه نعمة من اهلل -مل يتميز فقط يف رعاية
املعوق�ي�ن بل يف كل الأن�شطة اخلريية التي تعترب اململكة
العربي���ة ال�سعودية رائ���دة يف دعمه���ا ،وتعك�س الوجهة
امل�شرق���ة للدول���ة امل�سلمة الت���ي ترع���ى امل�سلمني يف كل
�أنحاء الع���امل .امل�شاريع اخلريية التي نفذتها الدولة مل
يك���ن نطاقها اململكة العربي���ة ال�سعودية؛ فال يوجد بلد
م�سل���م حمتاج ال جتد فيه م�ساهم���ة خريية من اململكة
العربي���ة ال�سعودي���ة .واحلدي���ث عما ُيقدم م���ن رعاية
واهتم���ام للمواط���ن ال�سعودي ب�شكل ع���ام ال ينتهي ،وال
�سيما الفئات املحتاجة م���ن ذوي االحتياجات اخلا�صة
والأيتام وغريهم من خالل امل�شاريع اخلريية التي تعمل
عليه���ا الدولة .ورعاي���ة ذوي االحتياجات اخلا�صة كان
له���ا ن�صيب كب�ي�ر من ذلك ،ويكف���ي �أن نرى اخلدمات
التي تقدمها جمعية الأطفال املعوقني.
•ه��ل ميك��ن �إطالعن��ا عل��ى جم��ال عملك يف
هيئ��ة ال�س��ياحة كمدي��ر لإدارة تقني��ة
املعلومات؟
= بد�أت العمل يف الهيئة يف مرحلة مبكرة ،وهي مرحلة
الت�أ�سي�س ،وكنت وقتها �أعمل م�شرف ًا على الدعم التقني
للم�ستخدم�ي�ن ،بالإ�ضاف���ة إ�ل���ى الإ�ش���راف على تطوير
مواقع الهيئة على الإنرتنت .وعندما طبقت الهيئة �أهم
التطبيقات اخلا�صة بتخطيط موارد املن�ش�أة احلكومية
( )GRPتولي���ت مهمة �إدارة امل�ش���روع ،وعند ت�أ�سي�س
�إدارة احللول الإلكرتونية مت تكليفي بالعمل مدير ًا لهذه
الإدارة الت���ي عملت على �إجن���از الكثري من التطبيقات
الإلكرتوني���ة ،وت�ل�ا ذلك تعيين���ي مدير ًا عام��� ًا للإدارة
العامة لتقنية املعلومات.
�أفخر ب�أنني تدرجت يف الهيئة من خالل الإدارة العامة
لتقني���ة املعلومات يف الكثري من املنا�ص���ب واملهام التي
�أك�سبتن���ي الكثري من اخل�ب�رة؛ فالهيئ���ة مدر�سة تتعلم
فيه���ا كل ي���وم �شيئ��� ًا جدي���د ًا ،وتقابل فيه���ا الكثري من
التحدي���ات وتك�س���ب املعرف���ة باالحت���كاك باخل�ب�رات
الإداري���ة املتميزة ،و�أدين بالف�ض���ل للكثري من الأ�سماء
التي تعم���ل يف الهيئة ،وعلى ر�أ�سها �سمو الأمري �سلطان
بن �سلمان الذي �أ�س�س جه���ة حكومية منوذجية حتاكي
بجودة �أدائها �أبرز اجلهات احلكومية واخلا�صة.
•م��اذا تق��ول لأولي��اء الأمور الذي��ن يهملون
يف العناية بال�ص��حة �أثناء احلمل بالن�سبة
ل�ل�أم �أو ع��دم العناي��ة بالأطف��ال بع��د
الوالدة؟
= ال �ش���ك �أن �إهمال �أولياء الأم���ور يعترب من الأخطاء
الت���ي ين���دم عليها الوال���دان ،واحلل يكم���ن يف الوقاية
ورف���ع درجة الوع���ي للعائل���ة واملجتمع .وهن���ا ال ب َّد من
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�أن ن�ش�ي�ر �إلى اجلهود الت���ي تبذلها املراكز ال�صحية يف
تثقي���ف وتوعية املجتمع حول خط���ر الإهمال الذي يقع
في���ه الوالدان �أو الأف���راد ب�إهمال االهتم���ام باجلوانب
ال�صحي���ة؛ فف���ي الوقت احلايل ال يوجد ع���ذر مع توفر
املعلومات من خالل �شبك���ة الإنرتنت وو�سائل التوا�صل
االجتماع���ي ،ويبقى �أن يتم �أخذ مثل هذه الأمور بجدية
�أكرب.
•احل��وادث املروري��ة حت�ص��د ع�ش��رات املئات
من الأرواح والآالف من امل�ص��ابني واملعوقني
�س��نوي ًا ،بالإ�ض��افة �إل��ى خ�س��ائر املمتلكات
والأموال ..ماذا تقول يف ذلك؟
= ه���ذا �صحي���ح؛ فللأ�سف ال�شدي���د �أن اململكة العربية
ال�سعودي���ة تعترب من الدول التي تق���ع فيها ن�سبة كبرية
م���ن احل���وادث املرورية الت���ي ترتك خلفه���ا الكثري من
اخل�سائ���ر التي م���ن املمكن تالفيه���ا باالهتمام وتفعيل
و�سائ���ل ال�سالمةَ ،وم���ن ي�شاهد النه�ضة الت���ي نعي�شها
والتط���ور يف املوا�ص�ل�ات والط���رق يفرت����ض �أن ن�سب���ة
احل���وادث يج���ب �أن تقل ،ولكن ما يح���دث –للأ�سف-
�أن الته���ور وعدم اتب���اع و�سائل ال�سالم���ة يجعلنا ن�سمع
بني احل�ي�ن والآخر عن احل���وادث املميت���ة .وباملنا�سبة
يجدر الإ�شادة مببادرة (يعطيك خريها) التي �أطلقتها
جمعي���ة الأطف���ال املعوق�ي�ن ،وتفاعل معه���ا الكثري من
اجلهات احلكومية واخلا�صة.
ه��ل ت��رى �أنّ �أق�س��ام ع�لاج وت�أهي��ل املعوق�ين
بامل�ست�ش��فيات العامة �أو املراكز التابعة لوزارة
ال�صحة ت�ؤدي مهامها؟
= نوع��� ًا م���ا �أ�ستطي���ع الق���ول �إن هناك مراك���ز ت�أهيل
متميزة تقدم خدمات على م�ستوى عال ،ولكن الوا�ضح
�أن الطل���ب كبري واحلاجة �إلى التطوي���ر �أي�ض ًا مطلوبة،
خ�صو�ص��� ًا �أن مثل هذا املجال هو جمال حيوي ومتغري،
والكث�ي�ر من التط���ورات حتدث ب�شكل مت�س���ارع يفر�ض
عل���ى امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية العمل على مواكبة
حجم الطلب والتطور الذي يحدث يف هذا املجال.
•ه��ل ميك��ن �إطالعن��ا عل��ى �أح��دث و�س��ائل
و�أ�س��اليب تقني��ة املعلوم��ات ،وخ�صو�ص�� ًا
بالن�سبة �إلى املعوقني؟
= ب�ل�ا �ش���ك �أن و�سائ���ل التقني���ة �أ�صبحت تلع���ب دور ًا
مهم��� ًا يف حي���اة ذوي االحتياج���ات اخلا�ص���ة مبختلف
�أنواعه���ا� ،سواء الإعاقات احلركية �أو احل�سية ،ومل تعد
هذه الو�سائل م�ساعدة فق���ط يف تقليل �شعور ال�شخ�ص
بالإعاق���ة ب���ل تط���ورت لت�شم���ل الرتفي���ه ودم���ج ذوي
االحتياجات اخلا�صة باملجتمع ،ولعل �أهم ما مت يف هذا
اجلانب م�ؤخر ًا تط���ور الكثري من الأجهزة والتطبيقات
الإلكرتونية التي تتي���ح للمعوق التجول يف الأماكن التي
ي�صع���ب الو�صول �إليها والتجول ب�ش���كل افرتا�ضي .كما
متث����ل ا�ستخدام����ات الهاتف اجل����وال للمكفوفني
حالي���� ًا نقلة نوعية متكنهم من اال�ستقاللية ب�شكل
�أكرب.

مقال

ولو خنع المجتمع ألفالطون
وأرسطو لتم القضاء على
جميع المعوقين

بقلم:
بندر العتيبي

معلم تربية خا�صة

فكر أفالطون وأرسطو
يعي����ش ذوو االحتياجات اخلا�ص���ة �أف�ضل مراحلهم يف معظم البلدان ،وبالتحدي���د يف مملكتنا الغالية؛ بالد
احلرم�ي�ن ال�شريف�ي�ن ،من خالل توفري �سبل النجاح ودجمهم يف املجتمع بد ًال من العزلة التي كانوا يعانونها
خالل الع�صور املا�ضية.
ول���و عدنا �إلى الوراء لوجدنا �أن فئ���ة الرتبية اخلا�صة كانت تعاين الأم َّري���ن؛ فمرحلتهم الأولى كانت العزل
والرف����ض م���ن خالل عزلهم ب�شكل نهائي عن املجتمع �أو التخل����ص منهم بالقتل ،ثم تطور حالهم من خالل
رعايتهم داخل امل�ؤ�س�سات بتقدمي امل�أوى والغذاء لهم فقط.
وب���د�أ و�ضعه���م يف التح�سن �إلى الأف�ضل من خ�ل�ال مرحلة الت�أهيل والتدريب ،ويف الوق���ت الراهن بد أ� فعلي ًا
دجمهم داخل املجتمع؛ حتى ال ي�صبحوا عالة على ذويهم.
الأده���ى والأم���ر وامل�صيبة العظم���ى �أن معظم العلماء البارزي���ن يف القرون ال�سابقة كان���وا ال يرغبون وجود
ذوي االحتياج���ات اخلا�صة يف جمتمعه���م ،وي�أتي يف طليعتهم العاملان �أر�سط���و و�أفالطون؛ �إذ طالب الأخري
بط���رد ذوي االحتياجات اخلا�صة من مدينته الفا�ضلة؛ لأنه���م ال يقومون بالدور املطلوب منهم ال�ستمرارية
جن���اح املدين���ة(!) ،بينما ر�أى الفيل�سوف �أر�سطو �أن ذوي االحتياج���ات اخلا�صة ال ميكن تعليمهم ،وحتديد ًا
فئة املعوقني �سمعي ًا.
ول���و خن���ع املجتمع لأفالطون و�أر�سطو لتم الق�ضاء على جميع املعوقني يف ذلك الزمان .وللأ�سف ف�إن الذكاء
اخلارق للعاملني �أفالطون و�أر�سطو كان مرعب ًا وكارثي ًا جتاه الفئة املغلوب على �أمرها.
املتتب���ع ملراحل املعوقني يجدهم ميرون ب�أف�ضل مراحلهم ،وحتدي���د ًا يف اململكة العربية ال�سعودية التي تبذل
الغ���ايل والنفي�س بغية �إ�سعاد ذوي االحتياجات اخلا�صة وجعله���م مندجمني باملجتمع ،وذلك من خالل فتح
الربامج يف كل مناطق اململكة ،ومنحهم مكاف�آت مالية ،وتوفري و�سائل النقل ثم ال�سماح لهم بالعمل.
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تحقيق علمي

البرد..

هل اإلنفلونزا تؤثر في الجنين؟
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�أ�ضعف حاالت اجلهاز املناعي للمر�أة عندما تكون
حامالً؛ لذلك ت�صبح �أكرث عر�ض ًة للمر�ض ب�شكل عام
خالل فرتة احلمل ..والإ�صابة بالإنفلونزا رمبا تكون
من �أ�سو�أ الأمرا�ض التي تتطور ب�رسعة كبرية
وت�صبح معقدة ،وقد ت�صل �إلى الإ�صابة بااللتهاب
الرئوي �أو ال�ضائقة اجلنينية؛ لذلك ف�إن الن�ساء
احلوامل يت�أثرن ب�شدة جراء الإنفلونزا.
وقد �سجلت الدرا�سات ارتفاع ن�سب ا�ستقبال
امل�ست�شفيات للن�ساء احلوامل امل�صابات
بالإنفلونزا مقارنة بغريهن من امل�صابات ب�أمرا�ض
�أخرى ،وك�شفت �أن بع�ضهن لقني حتفهن ،م�ؤكدة
�أن �إ�صابة احلامل بالإنفلونزا قد تعر�ض جنينها
مل�شكالت خطرية مبا يف ذلك الوالدة املبكرة!
من جهة �أخرى ذكرت �إحدى الدرا�سات �أن �إ�صابة
احلوامل بالإنفلونزا ميكن �أن ت�ؤثر يف دماغ
�أطفالهن ،وقد ت�ؤدي �إلى التوحد الطفويل،
لكنها �أو�ضحت �أن ن�سب حدوث ذلك قليلة جد ًا.
ورغم ذلك فمن املهم وقاية املر�أة احلامل من
الإنفلونزا؛ حفاظاً على �صحة وحياة طفلها.

الإنفلون���زا تب���د�أ ع���اد ًة م���ع ارتف���اع درجة احل���رارة،
وال�شع���ور ب���الأمل والتع���ب ث���م تظه���ر �أعرا����ض الربد،
ومنها� :سيالن الأن���ف �أو االن�سداد ،والعط�س ،والتهاب
احلل���ق ،وال�سع���ال ،والق�شعري���رة .وميك���ن ح���دوث
الإ�سه���ال �أو القيء .وميكن �أن ت���زداد الإنفلونزا �سوء ًا
ً
حام�ل�ا؛ �إذ تك���ون �أكرث
ب�سرع���ة عندم���ا تكون امل���ر�أة
عر�ض ًة للم�ضاعفات مثل االلتهاب الرئوي ،وهنا يجب
احل�صول على امل�ساعدة الطبية الطارئة على الفور �إذا
الحظت املر�أة احلامل �أي ًا من هذه الأعرا�ض:
– �صعوبة �أو �ضيق يف التنف�س.
– تلون اجللد �أو الب�شرة باللون الأزرق.
– البلغم الدموي �أو امللون.
– �أمل �أو �ضغط يف ال�صدر �أو البطن.
– الدوخة املفاجئة واالرتباك.
– القيء ال�شديد �أو امل�ستمر.
– اجلنني ال يتحرك بالقدر الطبيعي.
– ارتف���اع درجة احلرارة م���ع عدم اال�ستجابة لعقار
�أ�سيتامينوفني.
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ماذا تفعل احلامل �إذا �شعرت بالإنفلونزا؟
– البق���اء يف املنزل ،واحلد من االت�صال بالآخرين،
وا�ستدع���اء الطبي���ب ،حي���ث �إن���ه �سيق���رر �إذا ما كانت
هن���اك حاج���ة �إلى اختب���ار �أو عالج ،وميك���ن �أن ت�شمل
االختبارات م�سحة الأنف.
– �إذا كانت املر�أة جتل�س مبفردها؛ فال ب َّد من وجود
�شخ�ص يطمئن عليها يف كثري من الأحيان.
– عالج �أي ح َّمى على الفور بالدواء الذي يقرره الطبيب.
– �شرب الكثري من ال�سوائل.
– الطبي���ب �سيق���رر �إذا م���ا كان���ت احلام���ل بحاجة
�إل���ى الأدوي���ة امل�ض���ادة للفريو�س���ات؛ �إذ تت���م مكافحة
الإنفلون���زا ع���ن طري���ق احل���د م���ن من���و اجلراثيم يف
اجل�س���م ،وميكن لهذه الأدوية �أن جتع���ل احلامل ت�شعر
بتح�س���ن �أ�سرع ،كم���ا جتع���ل الأعرا�ض �أك�ث�ر اعتدا ًال.
وعاد ًة تعمل الأدوي���ة امل�ضادة للفريو�سات ب�شكل �أف�ضل
عندما تبد أ� يف غ�ضون يومني بعد بدء ظهور الأعرا�ض.
كيف ميكن جتنب الإ�صابة بالإنفلونزا؟
– احل�ص���ول عل���ى لق���اح الإنفلون���زا يف �أق���رب وقت

ممكن عندم���ا ي�صبح متاح��� ًا يف اخلري���ف .وي�ستغرق
الأم���ر ب�ضع���ة �أ�سابي���ع لتطوي���ر املناعة بع���د احل�صول
على اللقاح.
– غ�س���ل اليدي���ن ب�شكل متكرر ،مبا يف ذلك مبا�شرة
قب���ل الأكل ،وبعد العط�س ،وبع���د الذهاب �إلى احلمام.
وكذل���ك ا�ستخ���دام تقني���ات غ�س���ل اليدي���ن املنا�سبة،
وف���رك كال جانب���ي اليدي���ن بال�صابون مل���دة  15ثانية
عل���ى الأق���ل ،وال�شطف بالكث�ي�ر من امل���اء عندما يكون
ال�صاب���ون غري متوف���ر ،مع ا�ستخ���دام مطهرات هالم
حتتوي على الكحول التي حتتوي على  % 60من الكحول
على الأقل �أو مناديل اليد والتخل�ص منها.
•ع���دم ال�سع���ال �أو العط����س يف يدي���ن عاريتني؛ فهو
ين�ش���ر الفريو����س يف كل �أنح���اء اليدي���ن؛ �إذ ميكن
ب�سهولة نقل���ه �إلى الآخرين .وب���د ًال من ذلك ميكن
تغطية الأنف والفم مبندي���ل ورقي ي�سهل التخل�ص
من���ه ورمي���ه بعي���د ًا بع���د اال�ستخ���دام .ويف ح���ال
ا�ستخ���دام اليدي���ن العاريتني فيج���ب غ�سلهما على
الفور.

• ع���دم مل����س العين�ي�ن �أو الأنف �أو الف���م؛ فقد يعتقد
�أن اليدي���ن نظيفتان ،ولكن �إذا الم����س املرء بيديه
مقاب����ض الأب���واب �أو الثالج���ة �أو �أي عن�صر �آخر؛
ف�إنه ميكن �أن ي�صاب بالفريو�س.
•الفريو�س���ات والبكتريي���ا ميك���ن �أن تعي����ش 8-2
�ساعات عل���ى الأ�سط���ح ال�صلبة يف املن���زل؛ لذلك
فمن ال�ضرورة م�سح هذه الأ�سطح مبطهر بانتظام،
ومنها :لعب الأطفال ،ومقاب�ض الأبواب ،والهواتف،
واحلمام واملطبخ.
•�ضرورة �أن يبقى الفرد بعيد ًا على الأقل �ست �أقدام
عن النا�س الذين يعان���ون الإنفلونزا ،مبن يف ذلك
�أي �شخ�ص يف املنزل.
�أعرا�ض الربد لدى الر�ضيع �أخطر مما نعتقد!
ح��� ّذر طبيب الأطف���ال الأمل���اين �أولري�ش فيغل���ر من �أنّ
�أعرا����ض نزل���ة الربد ل���دى الر�ض���ع قد تُخب���ئ عدوى
خط�ي�رة يف اجلهاز التنف�سي ،مثل العدوى الناجتة عما
ُيعرف با�سم (فريو�س اجلهاز التنف�سي املخلوي) الذي
تنت�ش���ر الإ�صاب���ة به يف ف�صلي اخلري���ف والربيع ب�شكل
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خا�ص.
و�أو�ض���ح ع�ض���و الرابط���ة الأملاني���ة لأطب���اء الأطف���ال
واملراهق�ي�ن �أنّ �أعرا�ض الإ�صاب���ة بهذا الفريو�س تتمثل
يف �سرع���ة التنف����س وال�سع���ال وت���ورم جانب���ي الأن���ف؛
م�ش���دد ًا على �ضرورة ا�ست�شارة طبيب �أطفال فور ظهور
�أي م���ن هذه الأعرا�ض ،م�ش�ي�ر ًا �إلى �أنه ميكن �أن يكون
الطفل م�صاب ًا يف �أ�سو�أ الأحوال بالتهاب رئوي.
ولوقاي���ة الأطفال م���ن الإ�صابة به���ذا الفريو�س؛ ينبغي
لهم جت ّن ��ب االختالط بالأ�شخا�ص امل�صابني بنزلة برد
�أو حمى ،كم���ا �أنه على �أي �شخ�ص �أن يغ�سل يديه جيد ًا
قبل �أن يحمل الر�ضيع.
و ُي�ش���ار �إلى �أنّ فريو�س اجلهاز التنف�سي املخلوي ينت�شر
ع���ن طريق ال���رذاذ ،ويبقى عل���ى قيد احلي���اة ملدة 20
دقيقة على الأي���دي ،و 45دقيقة على املنا�شف الورقية،
و�ساعات على الأ�سطح البال�ستيكية.
ت�أثري الربد يف الطفل
يحاف���ظ جل���د الطف���ل وما حتت���ه على درج���ة احلرارة
الطبيعي���ة ،وهي  37درج���ة مئوية؛ وذل���ك بف�ضل الدم
اجل���اري يف الأوعي���ة ال�شعري���ة الدقيق���ة .ويول���د الدم
هذه احل���رارة ب�سبب الطاق���ة الواردة �إلي���ه عن طريق
اال�ستقالب اخللوي �أو احرتاق الأغذية الذي يتم داخل
اجل�س���م ،وهذا يح���دث بتواف���ر الأغذي���ة والأوك�سجني
مع ًا .وال تقوم اخلاليا يف ج�سم الطفل �إال بوجود درجة
ح���رارة طبيعي���ة ،وم���ا يح���دث يف حال تعر����ض الطفل
للربد هو �أن كل الأع�ض���اء ،وخ�صو�ص ًا القلب والدماغ،
تقوم بعملها بب���طء ،وقد تتوقف عن العمل يف احلاالت
ال�شدي���دة ج���د ًا واملهملة .وق���د يتعر����ض الطفل خالل
ف�ص���ل ال�شتاء لل�ب�رد ،خ�صو�ص��� ًا عند اللع���ب يف اجلو
البارد جد ًا� ،أو يف الثلج� ،أو مع انغما�س القدمني يف املاء
املجم���د؛ فتهب���ط درجة حرارة اجل�س���م ب�سبب تعر�ضه
حلرارة حميطية �أقل من  37درجة.
كيف يحاول اجل�س��م الدفاع عن نف�س��ه يف حال
الربد؟
�إن �أول م���ا يق���وم به ج�س���م الطفل كرد فع ٍ���ل على ذلك
هو حماولة توليد املزيد من احلرارة ،وذلك عن طريق
قب����ض الأوعي���ة ال�شعري���ة املحيطية يف اجلل���د ،وقيام
الع�ض�ل�ات ب�إنت���اج املزيد م���ن احلرارة ،وه���ذا ي�ضمن
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إ�ع���ادة ت���وزع الدم يف اجل�س���م بحيث يذه���ب الدم �إلى
الأع�ضاء احليوي���ة يف ج�سم الطفل (الأع�ضاء احليوية
هي :القل���ب ،الرئتان ،الكبد ،الكلي���ة والدماغ) ،و�أكرث
مناط���ق ج�سم الطفل ت�أثر ًا يف ح���ال ا�ستمرار الربد هو
املناطق االنتهائية مثل نهايات الأ�صابع والأنف والأذن.
ما درجة احلرارة التي ميكن �أن ت�ؤذي الطفل؟
ي� ��ؤدي هبوط درجة احلرارة املحيطي ��ة �إلى ما دون 31
درجة مئوية �إلى توقف �آليات اجل�سم يف املحافظة على
حرارته؛ فتحدث الأذية ،وقد حتدث الوفاة �إذا هبطت
درجة حرارة اجل�سم �إلى ما دون  28.3درجة مئوية.
ما ت�أثريات الربد ال�شديد على الطفل؟
ق���د يت�سبب تعر����ض الطفل للربد يف �أذي���ة مو�ضعية يف
م���كان ما من ج�سم الطف���ل �أو ت�أث�ي�رات جهازية عامة
ب�سبب انخفا�ض درجة حرارة اجل�سم.
ه��ل هن��اك عالق��ة ب�ين الر�ش��ح والإنفلون��زا
والإ�سهال وتعر�ض الطفل للربد؟
غالب ًا ال .ال توجد عالقة ،ولكن ما يحدث �أن الفريو�سات
تن�شط يف اجل���و البارد؛ مما يت�سب���ب يف الإ�صابة بهذه
الأمرا����ض الفريو�سي���ة .وعن���د تعر����ض الطف���ل للهواء
الب���ارد يقوم الأنف مبحاولة تدفئ���ة الهواء الداخل �إلى
اجل�س ��م؛ مم ��ا ي�سبب زي ��ادة �إف ��راز املخ ��اط وحدوث
�سي�ل�ان �أنف عابر ،ولي����س الر�شح ،و�أحيان��� ًا قد ي�سبب
تعر����ض ع�ضالت البط���ن للربد لتنبيه ه���ذه الع�ضالت
وتنبيه �أع�صاب اجللد وحدوث �أعرا�ض ه�ضمية طفيفة
وعابرة دون حرارة �أو تبدل حالة الطفل.
كيف ي�ؤثر الربد يف ج�سم الطفل؟
يعت�ب�ر الطفل �أكرث ت�أثر ًا بال�ب�رد من الكبري؛ كون ن�سبة
م�ساح���ة اجل�س���م �إلى ال���وزن عنده �أكرب مم���ا هي عند
ال�شخ�ص البالغ ،وكونه �أقل حرك ًة يف مرحلة الر�ضاعة؛
مما يقلل تركيب احلرارة عن ��ده .وي�ؤدي تعر�ض ج�سم
الطف���ل للربد ال�شديد �إل���ى ت�شكل بل���ورات متجمدة ما
بني وداخل اخلاليا؛ مم���ا ي�سبب خل ًال يف عمل م�ضخة
ال�صودي���وم ومتزق الغ�ش���اء اخلل���وي .وتتفاقم احلالة
بتجمع الكريات احلمراء وال�صفيحات م�سبب ًة تخرثات
�صغرية يف الدم.
ما العوامل التي تزيد من خطر �أذية الربد؟
� -سوء التغذية.

 نق�ص الأوك�سجني. التواجد يف مناطق مرتفعة. وجود الرياح. بطء جريان الدم.نزل��ة ال�برد تتح��ول �إل��ى الته��اب رئ��وي ل��دى
الطفل
ح ّذر الأطباء من �أنّ �إ�صابة الأطفال ال�صغار �أو ال ُر�ضع
بالزكام ق���د تتحول �أحيان ًا �إلى الإ�صابة بالتهاب رئوي؛
�إذ �إنّ هن���اك نوعيات مع ّينة من الفريو�سات قد تت�سبب
يف �إ�صابة الطفل بااللتهاب الرئوي.
وع���ن ط���رق انتق���ال الع���دوى بااللته���اب الرئ���وي �إلى
الطف���ل ،ف�إنه���ا يمُ ك���ن �أن تنتق���ل ع���ن طري���ق قطرات
ال���رذاذ املحملة بالع���دوى من قبل مري����ض �آخر �أو من
الأ�شي���اء املل ّوث���ة بالفريو�سات امل�سبب���ة للمر�ض �أو عرب
الأيدي.
و�أ�ش���ار الأطب���اء �إلى �أن �أعرا�ض الإ�صاب���ة بهذا املر�ض
تتمثل يف معاناة الطفل من �صعوبة �شديدة يف التنف�س،
م�ؤكدين �أنه ال مُيكن عالج الأطفال امل�صابني مبثل هذه
الأعرا����ض �إال يف امل�ست�شفى .كما �أنّ الأطفال امل�صابني
ب�أعرا����ض �أق���ل ح���دة يحتاج���ون �إلى اخل�ض���وع للعالج
ع���ن طريق جل�س���ات اال�ستن�شاق وتن���اول �أدوية مو�سعة
للم�سال���ك التنف�سية ومثبط���ة لالحتق���ان؛ �إذ يمُ كن �أن
تت�سبب �إ�صاب���ة الأطفال ال ُر�ضع ب�صعوب���ة يف التنف�س،
ولو جزئي ًا ،يف فقدانهم القدرة على الر�ضاعة.
ونظ���ر ًا �إل���ى �أن���ه غالب ًا ما يفق���د ج�سم الطف���ل كميات
كب�ي�رة من ال�سوائل نتيجة ارتف���اع درجة حرارته؛ ف�إنه
م���ن ال�ض���رورة �أن ينتب���ه الآباء �إل���ى �إعط���اء �أطفالهم
كميات وافرة من ال�سوائل لتعوي�ض ما يفقدونه.
وبالن�سبة �إل���ى ال�صور املر�ضية الأق���ل حدة مما �سبق،
ق���ال الـطباء �إنّ نوعيات قطرة الأنف املثبطة لالحتقان
ورف���ع الن�ص���ف العلوي م���ن ج�س���م الطفل عن���د نومه
ي�سهم���ان يف التخفيف عن امل�سال���ك التنف�سية وت�سهيل
عملية التنف�س ،و�أال تكون الغرفة دافئة للغاية ،و�أن تتم
تهويتها جيد ًا.
و�أو�صى الأطباء الآباء ب�ضرورة ا�ست�شارة طبيب �أطفال
خمت����ص عند �إ�صابة طفلهم ب�سعال م�ستمر ،مو�ضحني
�أن���ه للوقاي���ة من الإ�صاب���ة بالتهاب رئوي م���ن الأ�سا�س

88

حمرم  1437هـ ـ اكتوبر 2015م

40-43 =TAHQEQ CINS .indd 42

فمن ال�ض ��روري االلت ��زام ب�شروط النظاف ��ة والرعاية
ال�صحية وجتنب الأ�شخا�ص امل�صابني بنزلة الربد.
ماذا يعنى انخفا�ض درجة حرارة ج�سم الطفل
ب�سبب الربد؟
يق�ص���د بذلك انخفا�ض درجة حرارة ج�سم الطفل �إلى
درجة خطرية (حتت  32درجة مئوية).
م��ا �س��بب هب��وط احل��رارة ب�س��بب ال�برد عند
الطفل؟
يح ��دث هبوط حرارة الطفل عندما يفقد ج�سم الطفل
م���ن احلرارة م���ا يتجاوز قدرة ا�ستق�ل�اب اجل�سم على
تعوي����ض ذل���ك� ،أو ب�سب���ب غي���اب التدفئ���ة اخلارجية.
وي�ساه ��م يف هبوط احلرارة كل من قلة احلركة ووجود
الري���اح ،وقد تهب���ط احل���رارة �إلى درج���ة خطرة عند
�سقوط الطفل يف ماء بارد جد ًا.
ما الظروف التي ترج��ح حدوث هبوط حرارة
الطفل؟
•وج���ود الطفل يف ج ٍو بارد دون حركة (طفل ر�ضيع،
طفل مت�سمم ،طفل مقعد.)...
•كلم���ا �صغر �سن الطف���ل (اخل���دج والر�ضع) وعند
ال�شيوخ الكبار �أي�ض ًا.
• البقاء فرتة طويلة يف اجلو �أو املاء البارد.
ما �أعرا�ض هبوط حرارة الطفل؟
ب�شكل تدريجي �إل���ى درجة �أن الطفل
تتط���ور الأعرا�ض ٍ
�أو ال�شخ����ص ال���ذي يرافقه ق���د ال ي�شعران به���ا .وتبد�أ
الأعرا����ض بح���دوث االرتعا����ش ال�شدي���د وطقطق���ة
الأ�سنان ،ومع ا�ستمرار تعر����ض الطفل للربودة تتباط�أ
حرك���ة الطفل وتتوق���ف الق�شعري���رة واالرتعا�ش ويخف
ارتكا�س الطفل ملا حوله .ومع تطور احلالة يفقد الطفل
�أو املري����ض قدرته على املح���اكاة والتفكري ،وقد ي�سقط
الطفل الكبري �أر�ض ًا ،وق���د يدخل الطفل يف غيبوبة �إذا
مل يتم �إ�سعافه ،وقد يتوقف القلب والتنف�س.
ما الت�شخي�ص والعالج؟
يت���م الت�شخي����ص بالأعرا����ض وقيا����س درج���ة ح���رارة
الطف���ل عن طريق ال�شرج ،م���ع االنتباه �إلى �أن مقايي�س
احل���رارة العادية ال تقي�س درج���ات احلرارة املنخف�ضة
جد ًا (حت���ت  ،)34ويتم العالج بح�سب املرحلة التي مت
فيه���ا �إ�سع���اف الطفل؛ ففي املراح���ل املبكرة واخلفيفة
يكفي تدفئة الطفل و�إعطا�ؤه ال�سوائل الدافئة للتخل�ص
م ��ن هبوط احلرارة� .أم ��ا �إذا وجد الطفل فاقد ًا للوعي
ب�سب ��ب هبوط احل ��رارة ،فيج ��ب نقله ف ��ور ًا �إلى مكان
دافئ وتغطيته وطلب الإ�سعاف ،مع مالحظة �أن النب�ض
ق���د يك���ون �ضعيف ًا ،وق���د ال ت�سمع �ضرب���ات القلب رغم
عمل القلب؛ لأنه يعمل ببطء .ويجب نقل الطفل بهدوء
لتجنب ا�ضطراب نظم القلب الذي قد يكون مميت ًا .وال
ين�صح ب�إجراءات الإنعا�ش خارج امل�شفى لهذا ال�سبب.
ويف امل�شف���ى تت���م تدفئ���ة الطف���ل وتطبي���ق الأوك�سجني
الدافئ وال�سوائل الوريدية الدافئة ،وي�ستمر الأطباء يف
�إنعا�ش الطفل الذي يب���دو �أنه فارق احلياة فرتة طويلة
يف حال هبوط حرارة الطفل ال�شديدة.
 8ن�ص��ائح حلماي��ة طفلك م��ن �أمرا�ض ال�ش��تاء

املزعجة
تبق���ى ن���زالت ال�ب�رد والإنفلونزا ه���ي �أك�ث�ر الأمرا�ض
انت�ش���ار ًا يف ف�صل ال�شت���اء ،و�أكرثها �إزعاج��� ًا للأ�سرة
�أي�ض��� ًا؛ �إذ يت�أثر به���ا الأطفال قبل غريه���م ،خ�صو�ص ًا
�أنه ال توج���د و�سيلة علمية ملنع ح���دوث هذه الأمرا�ض،
�إال �أن���ه بالت�أكيد هناك طرق ع���دة لتجنب الإ�صابة بها
وتقليل حدوثها.
�إليكم بع�ض الط���رق والن�صائح الت���ي ميكنكم اتباعها
حلماي���ة �أطفالك���م م���ن الإ�صاب���ة ب�أمرا����ض ال�شت���اء
املزعجة:
 بالن�سبة �إلى الأطفال الر�ضع ف�إن الر�ضاعة الطبيعيةم���ن �أف�ضل و�أجن���ع الطرق حلماي���ة الطف���ل الر�ضيع،
وتقوي���ة مناعته؛ لأن مناعة الأم تنتق���ل �إلى الطفل عن
طريق لبنها.
 �أم���ا الأطف���ال الأكرب �سن ًا ف����إن الوقاي���ة لديهم تبد أ�م���ن الغ���ذاء؛ �إذ يوفر لهم الغ���ذاء ال�صح���ي واملتوازن
الفيتامينات واملعادن الالزم���ة لبناء مناعة �أج�سامهم
واحلف���اظ عل���ى �صحته���م ملقاوم���ة الأمرا����ض ،و إ�ل���ى
جانب ذلك يق���دم للطفل كمية كبرية من اخل�ضراوات
والفواكه؛ فهي �أف�ضل دواء حلمايته.
 احلر�ص على �أن تكون تهوية املنزل جيدة ومتجددة؛لأن الأماك���ن املغلقة �أف�ضل بيئة لتكاث���ر اجلراثيم ،مع
فت���ح النوافذ يومي ًا لفرتة كافية؛ لل�سماح بدخول الهواء
النقي �إلى كامل املنزل.
 غ�س���ل �أيدي الأطفال ب�ش���كل م�ستمر ،بعد الطعام� ،أوبع���د اللعب ،وبعد دخول احلم���ام ،وعندما يقوم الطفل
بلم����س �ألع���اب الأطف���ال الآخرين؛ لأن ذلك م���ن �ش�أنه

�أن مين���ع انتق���ال اجلراثي���م �إل���ى الطف���ل؛ لذلك فمن
ال�ض���روري �أن يتعل���م الطفل عادة غ�س���ل اليدين ب�شكل
م�ستمر.
 �إن التدخ�ي�ن يف املن���زل يعر����ض الطف���ل للإ�صاب���ةباالحتق���ان و�أمرا����ض الأن���ف والأذن واحلنج���رة ع���ن
طري���ق التدخ�ي�ن ال�سلب���ي؛ لذل���ك فم���ن الأف�ضل عدم
التدخني داخل املنزل لتجنب الإ�صابة بهذه الأمرا�ض.
 لتك���ن درج���ة ح���رارة املن���زل معتدل���ة؛ لأن الغ���رف�شديدة احلرارة �أو املغلقة تت�سبب يف االحتقان والتهاب
احلنجرة للطف���ل؛ لذلك ُين�صح بتدفئتها ب�شكل معتدل
غ�ي�ر مبالغ به - .عن���د موعد ا�ستحم���ام الطفل ميكن
تدفئ���ة احلمام مبدف�أة ،ولك���ن ب�شكل معتدل؛ فال يكون
�ساخن��� ًا �أكرث من الالزم؛ لأن الطف���ل لدى خروجه من
احلم���ام الداف���ئ �إلى مكان ب���ارد �سيت�أث���ر ب�شكل كبري
بن���زالت ال�ب�رد؛ لذلك يج���ب احلر�ص عل���ى �أن يرتدي
الطف���ل مالب�سه بعد اال�ستحمام مبا�شرة ،كما يجب �أن
تُبدل ثيابه بعد اللعب والريا�ضة بثياب جافة ودافئة.
 من ال�ضروري جد ًا �أن مينع الطفل من االحتكاك ب�أي�شخ����ص مري�ض ،وال �سيما الأطفال حديثي الوالدة ،مع
احلر�ص على �ضرورة عدم تقبيل الطفل الر�ضيع.
�أبرز  5عالجات منزلية ملحاربة نزالت الربد
�إن حماربة فريو�س الزكام �أو نزالت الربد تُعترب مبثابة
معركة جله���از املناعة واجل�سم مع ًا؛ لذلك من املف�ضل
�إعطاء الوقت الالزم للفريو����س؛ حتى يختفي تدريجي ًا
م���ن اجل�سم ،واال�سرتخاء ،وتناول الكثري من ال�سوائل،
واعتماد �أ�ساليب ناجحة �أخرى للق�ضاء على هذا النوع
من الفريو�سات.
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جمعيتنا

بهجة

االحتفال باليوم الوطني ..في مراكز الجمعية

�ش���ارك �أطفال اجلمعي���ة يف االحتف���االت املو�سعة التي
�شهدته���ا مراكز اجلمعية املنت�ش���رة يف خمتلف مناطق
اململك���ة مبنا�سب���ة الي���وم الوطن���ي ال���ـ( ،)85وذل���ك
بح�ض���ور كب���ار امل�س�ؤولني ،وعدد كبري م���ن الأهايل من
�أبن���اء املناطق ،وكذلك عدد م���ن �أع�ضاء جمل�س �إدارة
اجلمعية والإعالميني و�أولياء �أمور الأطفال املعوقني.
وت�ضمنت االحتفاالت الذي �أقيمت م�ؤخر ًا مبقارمراكز
اجلمعي���ة فعاليات ثقافية وترفيهي���ة ،وم�سابقات فنية،
حي���ث �إن �أطفال املراكز �شارك���وا بالكثري من الأنا�شيد
الوطنية يف هذه املنا�سبة الغالية على قلوبهم.
املنا�سبة املميزة
و�شهد مركز امللك فهد بن عبدالعزيز بالريا�ض احتفا ًال
ممي���ز ًا باليوم الوطن���ي بالتع���اون مع ن���ادي امل�س�ؤولية
االجتماعية بجامعة امللك �سعود ،وذلك من خالل عدد
من الربامج اخلا�صة التي �أعدت لهذه املنا�سبة املميزة
يف عدد م���ن املجمعات التجاري���ة بالريا�ض وخارجها،
بالإ�ضاف���ة �إل���ى توزيع �أك�ث�ر من � ٥٠ألف �ص���ورة للملك
�سلمان والأعالم.
كم���ا مت ا�ست�ضافة جمموع���ة م���ن ذوي الإعاقة يف يوم
مفت���وح يف مرك���ز “عبقرين���و” ،بالإ�ضاف���ة �إل���ى قيام
اجلمعي���ة والنادي بزيارة عدد من الأطفال املنومني يف
بع�ض امل�ست�شفيات ،وتقدمي الهدايا لهم.
ووج���ه �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر �سلطان بن �سلمان
بن عبدالعزيز رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية حتية �شكر
وتقدير �إل���ى كل اجله���ات وال�شخ�صي���ات امل�شاركة مع
الأطفال يف فرحتهم بذكرى اليوم الوطني ،م�شري ًا �إلى
�أن امل�شاركات ج�سدت ما حتظى به اجلمعية من تفاعل
مميز ودعم متوا�صل من فئات املجتمع كافة.
وم���ن جهته رفع عو�ض بن عب���داهلل الغامدي �أمني عام
اجلمعية� ،أ�سم���ي �آيات التهاين والتربي���كات �إلى مقام
خ���ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
حفظ���ه اهلل ،-و�إلى �سمو ويل العه���د ،و�سمو ويل ويلالعهد ،وحكوم���ة و�شعب اململكة مبنا�سب���ة ذكرى اليوم
الوطن���ي ،م�ضيف ًا �أن �أطفال اجلمعي���ة اعتادوا م�شاركة
الوط���ن �أفراح���ه ومنا�سبات���ه تعب�ي�ر ًا ع���ن م�شاعرهم
ك�أع�ضاء فاعلني يف املجتمع ،كما حتر�ص اجلمعية على
�إتاحة هذه الفر�ص لهم لالندماج باملجتمع.
الأنا�شيد الوطنية
ويف مركز املل���ك عبداهلل بن عبدالعزي���ز يف جدة كان
االحتف���ال متمي���ز ًا مب�شارك���ة الأطف���ال الذي���ن نظموا
الكثري م���ن الفعاليات والأن�شطة ،وحر�صوا على ارتداء
مالب����س زاهية باللون الأخ�ضر املميز لعلم اململكة ،كما
�أن�شدوا يف ذلك الكثري من الأنا�شيد الوطنية والدينية.
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و�أكد الدكتور زه�ي�ر �سندي مدير مركز امللك عبداهلل
ب���ن عبدالعزي���ز� ،أن «م�شاركة اجلمعي���ة يف احتفاالت
الي���وم الوطني ما هي �إال ر�سالة �شك���ر وعرفان لوالدنا
املل���ك �سلمان ب���ن عبدالعزيز ولوطننا ال���ذي �أولى فئة
املعوقني اهتمام ًا ورعاية خا�صة».
الفعاليات الرتفيهية
م���ن جهة �أخ���رى نظمت مراك���ز اجلمعي���ة يف خمتلف

مناط���ق اململكة احتفاالت مو�سعة باليوم الوطني؛ حيث
احتف���ل �أطف���ال مركز الأم�ي�ر �سلطان ب���ن عبدالعزيز
لرعاية الأطف���ال املعوقني باملدينة املنورة بذكرى اليوم
الوطني بح�ضور عدد من �أطفال املركز و�أ�سرهم.
وت�ضم���ن االحتف���ال الكثري م���ن الفعالي���ات الرتفيهية
وال�شعبي���ة حيث عرب الأطفال ع���ن �سعادتهم باملنا�سبة
ع�ب�ر لوح���ات ت�شكيلي���ة ،ورددوا الأغ���اين الوطني���ة
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مب�شاركة ال�ضيوف .كما قامت معلمات الق�سم التعليمي
باملركز بتعريف الأطفال و�أمهاتهم بالوطن و�أهميته مع
تقدمي نبذة عن ملوك اململكة والدور الذي قام به امللك
عبدالعزيز -رحم���ه اهلل -يف توحيد البالد ،ونبذة عن
اململكة بني اليوم والأم�س.
احتفاالت مكة املكرمة
�أقام مرك���ز اجلمعية مبك���ة املكرمة احتف���ا ًال مبنا�سبة
الي���وم الوطني لأطفال املركز ،وقد تزامن ذلك مع بدء
العام الدرا�س���ي اجلديد 1436هـ1437/هـ ،وا�ستهدف
الن�ش ��اط الأطف ��ال املعوق�ي�ن باملركز وعدده ��م ()60
ً
طف�ل�ا وطفلة من ذوي االحتياجات اخلا�صة ،وم�شاركة
كل م���ن دار الزه���ور لرعاي���ة الأطف���ال الأيت���ام مبك���ة
املكرمة ومن�سوبات املركز و�أمهات الأطفال.
وق���د ب���د�أ االحتفال مب�س�ي�رة وطني���ة لأطف���ال املركز
بالأعالم من البوابة الرئي�سية باملركز ،تال ذلك عر�ض
إلجن���ازات املل���ك امل�ؤ�س�س ومظاه���ر التنمي���ة ال�شاملة
مبختل���ف املجاالت باململكة ،م�صاحب ًة ب�أنا�شيد وطنية.
وقالت مديرة مركز مكة املكرمة الدكتورة جنالء ر�ضا
�إن هذا االحتفال يهدف �إلى توعية الطفل املعوق بقيمة
الوط���ن وما له علينا من حق���وق وواجبات؛ من حمايته
والذود عنه ،ورفع رايته خفاقة دائم ًا ،وب�ضرورة ال�سعي
واملثاب���رة لني���ل �أرف���ع الدرج���ات العلمي���ة وت�شريفه يف
خمتلف الأ�صعدة ،والتعريف بجمعية الأطفال املعوقني.
ذكرى اليوم الوطني
و أ�ق���ام مرك���ز امللك �سلم���ان لرعاية الأطف���ال املعوقني
مبنطق���ة حائل احتفا ًال مبنا�سبة اليوم الوطني الـ()85
وحف���ل معاي���دة الأطفال بعي���د الأ�ضحى املب���ارك لعام
1436هـ ،حي���ث جاءت احتفاالت ه���ذا العام ممزوجة
ب�ي�ن فرحت�ي�ن؛ حي���ث تزامن���ت ذك���رى الي���وم الوطني
للمملكة مع عيد الأ�ضحى املبارك.
وا�شتمل احلفل على بع�ض الفقرات والأجنحة الرتاثية
والأكالت ال�شعبي���ة لع���دد م���ن مناطق اململك���ة؛ وذلك
جت�سيد ًا لوحدة الوطن العظيمة على يد القائد امل�ؤ�س�س
املل���ك عبدالعزي���ز �آل �سعود -طي���ب اهلل ثراه -يف هذه
املنا�سبة الوطنية الغالية.
وق���د ع�ب�رت امل�شرفة العام���ة عل���ى �أق�س���ام الطالبات
بجامع���ة حائ���ل الدكت���ورة حن���ان �آل عام���ر وعدد من
ع�ض���وات اجلمعي���ة العمومي���ة باملرك���ز ع���ن �سرورهن
و�إعجابه���ن مب���ا �شاهدن���ه يف املرك���ز م���ن خدم���ات
و�إمكانات وجتهيزات متطورة ب�إدارة كوادر متخ�ص�صة
يف جمال تعليم وت�أهيل وعالج الأطفال املعوقني.
ورفع مدي���ر املركز الأ�ستاذ عب���داهلل العجالن -نيابة
ع���ن �أطف���ال ومن�سوب���ي املرك���ز -التهنئ���ة �إل���ى خادم
احلرمني ال�شريفني املل���ك �سلمان بن عبدالعزيز وويل
عه���ده �صاح���ب ال�سمو امللك���ي الأمري حمم���د بن نايف
وويل ويل عه���ده �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن

�سلمان ،باليوم الوطن���ي� ،سائ ًال املولى القدير �أن يدمي
على وطننا الأمن واال�ستقرار.
و�أو�ضح العجالن �أن هذه الفئة الغالية من �أبناء املركز
حتظى باهتمام ورعاية ومتابعة �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر �سعود ب���ن عبداملح�سن �أم�ي�ر منطقة حائل،
و�صاح���ب ال�سمو امللك���ي الأمري �سلطان ب���ن �سلمان
رئي�س جمل�س �إدارة جمعية الأطفال املعوقني.
فقرات خطابية
ونظم مركز اجلمعي���ة باجلوف احتفاالت متميزة
بالي���وم الوطن���ي بح�ضور �أطف���ال املرك���ز الذين
�أ�سعده���م كث�ي�ر ًا امل�شارك���ة يف ه���ذه املنا�سب���ة
الوطني���ة الغالي���ة .وق���د ع�ب�روا ع���ن ذل���ك من
خالل الكث�ي�ر من الفعالي���ات والأن�شطة الوطنية
والثقافي���ة والرتفيهية ،وذلك بح�ض���ور من�سوبي املركز
من الأطفال املعوق�ي�ن و�أمهاتهم ،ومب�شاركة امل�شرفات
الرتبوي���ات وق���د تخل���ل احلف���ل ع���دد م���ن الفق���رات
اخلطابية والإن�شادية اخلا�صة باليوم الوطني ,ووزعت
فيها اجلوائز والهدايا للأطفال ,ثم قام اجلميع بجولة
يف مرافق املركز وق�سميه التعليمي والطبي.
يوم الوطن
كم���ا نظ���م مرك���ز اجلمعي���ة بالباح���ة احتف���ا ًال باليوم
الوطن���ي بح�ض���ور الأطف���ال املعوقني و�أولي���اء �أمورهم
ولفيف من �ضيوف احلفل .وقد ت�ضمن االحتفال الكثري
من الفعاليات التعليمية والثقافية وامل�سابقات الرتفيهية.
وقد �شارك احل�ضور الأطفال يف �أن�شطتهم؛ مما �أدخل
الف���رح وال�سرور عل���ى نفو����س الأطف���ال املعوقني .ويف
اخلت ��ام مت تقدمي الهداي ��ا للأطفال والتق ��اط ال�صور
التذكارية.
�ألوان خ�ضراء زاهية
وعل���ي ال�صعيد ذاته نظمت مراك���ز اجلمعية يف ع�سري

برامج وأنشطة وفعاليات متنوعة بمشاركة
كبار الشخصيات وأولياء أمور األطفال

والر�س وجنوب الريا�ض احتفاالت
كب�ي�رة و�س���ط أ�ل���وان خ�ض���راء زاهي���ة ،و�أنا�شيد
وطني���ة خال���دة ،وردد �أطفال املراكز و�أولي���اء �أمورهم
وزوار املركز ومن�سوبوه هذه الأنا�شيد مع الأطفال.
حي���ث �أق���ام مرك���ز اجلمعية بالر����س احتف���اال متميزا
باليوم الوطني بح�ض���ور حرم حمافظ الر�س الأ�ستاذة
هي���ا العزام ،وم�ساع���د مدير التعلي���م الأ�ستاذة فوزية
الرمي���ح ،وح���رم رج���ل االعم���ال د .عب���د اهلل العقيل
الأ�ست���اذة ميثاء عب���د اهلل العو����ض ،والأ�ستاذة حمدة
الباهل���ي من مكت���ب التوجي���ه والإر�ش���اد بالر�س .وقد
�ش���ارك �أطف���ال املركز بقرات متنوعة وه���م  :لينا عبد
اهلل املحي�سن���ي ورغ���د م�ضح���ى احلرب���ي و�ش���وق بدر
الدبيان .
وق���د �أع���رب مدي���ر املركز يح���ي عب���د اهلل العلوال عن
اعت���زازه باليوم الوطني؛ باعتباره منا�سبة عزيزة جد ًا
عل���ى جميع �أبناء الوط���ن الغايل ال���ذي ن�ستظل بخريه
وبركات���ه .م�ؤكدا �أن احتفاالته���م تعك�س مدى االنتماء
�إل���ى الوط���ن و�إلى والة الأمور الذي���ن ال ي�ألون جهد ًا يف
احلف���اظ على ال�ت�راب الوطن���ي ،واحلفاظ عل���ى راية
الوطن خفاقة عالية ومرتفعة باخلري والرخاء والنماء.
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جمعيتنا
جمعية الخفجي تدشن مبادرة (عربتي)

د�شن���ت اجلمعي���ة التعاوني���ة اال�ستهالكي���ة ملوظف���ي
عملي���ات اخلفج���ي امل�شرتكة مب���ادرة (عربتي) التي
�أطلقتها ل�صالح �أطفال اجلمعية.
وذك���ر رئي����س جمل����س �إدارة اجلمعي���ة اال�ستهالكية
عب���داهلل مه���دي ال�شم���ري� ،أن «ه���ذه املب���ادرة ت�أتي
ل�صالح جمعي���ة الأطفال املعوق�ي�ن ،و�أُطلق عليها من
قبل جمل����س �إدارة اجلمعي���ة التعاوني���ة اال�ستهالكية
ملوظفي عمليات اخلفجي امل�شرتكة مبادرة (عربتي)؛
�إذ �إن هذه العربات التي مت اعتمادها و�شرا�ؤها بلغت
ع�ش���ر عربات خا�ص���ة مبوا�صفات ترفيهي���ة للت�سوق،
وو�ضعن���ا لها باركودا خا�صا �ضم���ن قائمة امل�شرتيات
(خم�س���ة ري���االت) ال�ستخ���دام هذه العرب���ة من قبل
املت�سوقني ،وجتمع هذه املبال���غ لتودع كل ثالثة �أ�شهر
يف ح�ساب جمعية الأطفال املعوقني».
و�أ�ض���اف ال�شمري �أن اجلمعي���ة اال�ستهالكية حتملت
�شراء ه���ذه العربات ،و�أن املوج���ود منها يف اجلمعية
حالي ًا ثماين عرب���ات� ،إ�ضافة �إلى اثنتني حتفظان يف
امل�ستودع لوقت الطوارئ.
وقال« :كل ما نرجوه من املت�سوقني هو املحافظة على
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هذه العرب���ات لت�ستمر الفائدة منه���ا ل�صالح اجلمعية
و�أطفاله���ا .وثقتنا بوعي جمتمع اخلفجي وحر�صه على
امل�شاركة املجتمعية كبرية جد ًا ،كما �أننا وجدنا ترحيب ًا
وتعاون��� ًا كبري ًا من جمعية الأطف���ال املعوقني لتب ِّني هذه
املبادرة ومباركته���ا واملوافقة عليه���ا ،وو�صلتنا موافقة
خطية من اجلمعية على هذه املبادرة».

التوعية
بسرطان الثدي
في مركز مكة
نظ���م مرك���ز اجلمعي���ة يف مكة املكرم���ة م�ؤخ���ر ًا ،لقا ًء
توعوي ًا مبنا�سبة اليوم العاملي للتوعية ب�سرطان الثدي.
وت�ضم���ن اللقاء حما�ضرة حتت عن���وان (فح�صك الآن
في���ه ا ألم���ان) ،وذل���ك يف قاعة الأمري في�ص���ل بن فهد
لالحتف���االت مبق���ر املرك���ز� .صرحت بذل���ك الدكتورة
جن�ل�اء ر�ضا مدي���رة مركز مك���ة املكرم���ة ،و�أ�ضافت:
“�ش���ارك يف اللق���اء الدكت���ورة تهاين نقيط���ي مديرة
مرك���ز الأورام بج���دة ا�ست�شاري���ة الع�ل�اج الإ�شعاع���ي
ل�ل��أورام ورئي�س ق�سم الع�ل�اج الإ�شعاعي مبدينة امللك
عب���داهلل الطبية ،وخلود الغام���دي اخت�صا�صية تثقيف
�صح���ي �أورام ،ورمي ال�شري���ف ممر�ض���ة �أورام ،وع�ل�ا
اخت�صا�صي���ة تثقي���ف �صح���ي �أورام ،ورح���اب بك���ري
اخت�صا�صية تغذية”.
و�أو�ضح���ت الدكت���ورة جن�ل�اء �أن “اللق���اء ه���دف �إلى
التوعية مبر����ض �سرطان الثدي ،وبكيفية اكت�شاف هذا
املر�ض وعالجه يف مرحلة مبكرة ،ولذلك �أقيمت ور�ش
عمل و�أركان تثقيفية”.
جدي���ر بالذك���ر �أن املرك���ز يحر����ص عل���ى امل�شاركة يف
خمتل���ف الفعاليات والأيام العاملية لزيادة وعي املجتمع
جتاه ق�ضاياه احلياتية عام ًة.

محاضرة (الطفولة المبكرة) في يوم الصحة النفسية
نظ���م مركز امللك فه���د بن عبد العزي���ز بالريا�ض
م�ؤخ���ر ًا ،حما�ضرة بعن���وان (ا�ضطرابات الطفولة
املبكرة «الوالدة � -سبع �سنوات» من الت�شخي�ص �إلى
العالج) مبنا�سبة اليوم العاملي لل�صحة النف�سية.
وت�ضمنت الفعاليات التي نظمه���ا الق�سم التعليمي
باملرك���ز حما�ض���رة ال�ست�ش���اري الط���ب النف�س���ي
للأطف���ال واملراهقني يف املدين���ة الطبية اجلامعية
الدكت���ور تركي حمود البطي بعن���وان (الت�شخي�ص

والع�ل�اج) يف قاع���ة الأم�ي�ر ترك���ي ال�سدي���ري يف
املبن���ى الرئي�س���ي للجمعي���ة عل���ى طري���ق الإم���ام
حممد بن �سع���ود .كما ت�ضمن���ت حما�ضرة بعنوان
(مه ��ارة �إدارة ال�ضغوط) للأ�ستاذة �إميان الاليف،
وه���ي اخت�صا�صية نف�سي���ة �إكلينيكي���ة متخ�ص�صة
يف الع�ل�اج الأ�س���ري والزواج���ي واملراهقني ودعم
�أ�س���ر ذوي االحتياج���ات اخلا�ص���ة يف مرك���ز ذاتي
لال�ست�شارات الأ�سرية والنف�سية.
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أطفال المدينة
يتفوقون في الحاسب
احتف���ل مركز الأمري �سلط���ان بن عب���د العزيز لرعاية
الأطف���ال املعوق�ي�ن باملدين���ة املن���ورة بتخري���ج عدد من
�أطف���ال املرك���ز بع���د ح�صوله���م عل���ى دورة مكثف���ة يف
احلا�س���ب االيل والتي �أقيمت مبقر املرك���ز بالتعاون مع
الكلي���ة التقنية باملدينة املن���ورة ،وحا�ضر فيها املهند�س
عبد اهلل الردادي ال���ذي �أبدى �سعادته بالتفاعل الكبري
من قبل �أطفال اجلمعية
وتع���د ه���ذه ال���دورة م���ن ال���دورات التخ�ص�صي���ة وهي
ج���زء من برنامج التعاون ب�ي�ن جمعية الأطفال املعوقني
وامل�ؤ�س�سة العام���ة للتعليم الفني والتدريب املهني ممثلة
بالكلية التقنية باملدينة املنورة.
وق���دم عميد الكلي���ة الدكتور �شاكر احلرب���ي ال�شهادات
للط�ل�اب املتفوق�ي�ن يف �أجواء رائع���ة امتزجت فيها روح
الفرح م���ع روح الإب���داع ال���ذي �أظهره طلب���ة اجلمعية،
وجهده���م الكبري يف جتاوز هذه الدورة ،والتي ا�ستمرت
ملدة �ستة �أ�سابيع.
وبني مدير مركز الأمري �سلطان بن عبد العزيز لرعاية
الأطف���ال املعوق�ي�ن هيث���م م�سل���م عثم���ان �أن ال�شراك���ة �ستمت���دد ال���ى افاق �أو�س���ع من خالل من���ح طلبة الكلية امل�ؤ�س�سة �أك���دوا رغبتهم يف امل�ساهمة بت�صنيع الو�سائل
م���ع امل�ؤ�س�س���ة العام���ة للتعلي���م الفني والتدري���ب املهني فر�ص���ة التدريب الفني يف املركز ،م�شدد ًا على �أن طلبة امل�ساعدة من طاوالت وكرا�سي وم�شايات خا�صة.

بمشاركة أطفال مركز عسير  ..فنون أبها تختتم ورشة (هيا نرسم)
اختتم فرع اجلمعية العربية ال�سعودية للثقافة والفنون للأطف���ال (هيا نر�س���م) التي احت�ضنه���ا مركز ع�سري �أطفال مركز اجلمعية يف ع�سري.
يف �أبه���ا ،م�ؤخ���ر ًا ،الور�ش���ة التدريبي���ة املخ�ص�ص���ة م���ول التجاري ،بعد �أن �شهدت ح�ضور ًا مميز ًا لعدد من وكان���ت الور�ش���ة التدريبي���ة الت���ي قدمه���ا من�سق جلنة
الفن���ون الت�شكيلي���ة بفن���ون �أبه���ا �إبراهي���م الأملع���ي قد
�شه���دت ح�ض���ور ًا الفت ًا م���ن الأطف���ال على م���دى �أيام
الور�شة الثالثة.
م���ن جهته� ،أو�ض���ح مدير فنون �أبها �أحم���د ال�سروي �أن
ه���ذه الور�ش���ة ت�أتي �ضم���ن فعاليات اجلمعي���ة املقدمة
للمجتمع ب�شكل عام وللأطفال ب�شكل خا�ص ،معرب ًا عن
م���دى �سعادته مب�شاركة الأطف���ال املعوقني مع �أقرانهم
يف هذه الور�شة.
و�أكد ال�سروي �أن الأطفال ميثلون فئة غالية على قلوبنا
وي�ستحق���ون الدعم واالهتم���ام ،م�ضيف��� ًا« :نهدف �إلى
تق���دمي ر�سالة اجلمعية من خ�ل�ال طرح برامج �إثرائية
وتفاعلي���ة وف���ق منهجي���ة علمي���ة ،ومب���ا يحق���ق ر�سالة
اجلمعية الثقافية والفنية».
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جمعيتنا

طان بالمدينة المنورة

زار مركز األمير سل

وفد من حجاج ألمانيا يشيدون
برعاية المعوقين في المملكة

ا�ستقبل مركز الأم�ي�ر �سلطان بن عبدالعزيز للأطفال
املعوق�ي�ن باملدينة املنورة م�ؤخر ًا ،وف���د ًا من بعثة احلج
الأملاني���ة اطلعوا على برامج الرعاي���ة والت�أهيل املقدمة
داخ���ل وحدات املرك���ز ،كم���ا ا�ستمعوا �إل���ى �شرح حول
ر�سالة جمعية الأطفال املعوقني وخدماتها املجانية.
و�أع���رب �أع�ضاء الوف���د عن �سعادته���م واعتزازهم مبا
�شاهدوه م���ن منوذج للعم���ل اخلريي الراق���ي والفاعل
يف املجتم���ع ،معتربين ذل���ك �صورة من �ص���ور الرعاية
املتطورة املقدمة للمواطنني ال�سعوديني ،وخ�صو�ص ًا فئة
ذوي الإعاقة ،م�شددين على �أن اهتمام اململكة العربية
ال�سعودية بالأعمال اخلريية يع���د من �أبرز الإيجابيات
التي يتم التطرق له���ا يف الإعالم الأوروبي ،وخ�صو�ص ًا
بني اجلاليات امل�سلمة يف �أوروبا.
وا�ستم���ع الوف���د الذي بل���غ عدده  20حاج��� ًا وحاجة من
م�سلم���ي �أملانيا �إلى �شرح مف�ص���ل عن الدور الذي يقوم
به املركز منذ ا�ستقبال الطفل حتى تخرجه ،والأق�سام
التي ي�ضمها املركز ،م�ؤكدي���ن �أن هذه املنا�شط �ستعود
بالنف���ع على �أطفال اجلمعية بف�ض���ل الأجهزة املتطورة
التي تتوفر يف الوحدات العالجية والتعليمية.

مركز الجمعية بالجوف يعايد األطفال ومنسوبيه
عاي���د مرك���ز اجلمعي���ة باجل���وف م�ؤخ���ر ًا ،من�سوبي���ه
و�أطفال املركز ،مبنا�سبة حل���ول عيد الأ�ضحى املبارك
وا�ستئناف العام الدرا�سي.
وق���دم مدي���ر مرك���ز اجلمعية باجل���وف عب���داهلل �أنور
الف���راج الته���اين إ�ل���ى من�سوبي املرك���ز ،مب���ارك ًا بعيد
الأ�ضح���ى املب���ارك وحاث��� ًا زم�ل�اءه عل���ى ب���ذل املزيد
م���ن اجله���ود يف �سبيل خدم���ة الأطف���ال املنت�سبني �إلى
اجلمعية يف ق�سميها الطبي والتعليمي.
وق���ال الف���راج�« :إن كل من�سوب���ي اجلمعي���ة مبختل���ف
مراكزها ح���ول اململكة يتحمل���ون م�س�ؤولية كبرية جتاه
الأطف���ال املعوق�ي�ن يف ظل الدع���م الكبري ال���ذي توليه
حكوم���ة خ���ادم احلرم�ي�ن ال�شريفني املل���ك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سع���ود -حفظه اهلل -لهذه الفئة الغالية
م���ن الأبن���اء ،واهتم���ام �صاح���ب ال�سمو امللك���ي الأمري
�سلطان بن �سلمان رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية بتجويد
ال�شي���خ؛ لعنايتهم���ا مبركز اجلوف ال���ذي �أكمل م�ؤخر ًا
كل اخلدم���ات املقدم���ة يف مراك���ز اجلمعي���ة ،وم�ؤازرة اجلوف«.
ودع���م �أم�ي�ن ع���ام اجلمعي���ة الأ�ستاذ عو����ض الغامدي ورفع الفراج �شكره وتقدي���ره �إلى �صاحب ال�سمو امللكي انتقال���ه �إلى املبنى اجلديد الذي �ساه���م يف تهيئة بيئة
الذي يحر����ص على تذليل كل ما يع���وق خدمة الأطفال الأم�ي�ر فه���د ب���ن ب���در ب���ن عبدالعزي���ز �أم�ي�ر منطقة العم���ل ملن�سوبي املركز ،وحفزهم عل���ى بذل املزيد من
املعوقني مبراكز اجلمعية ،على �أكمل وجه ،ومنها مركز اجل���وف ،ووكيل الإمارة الأ�ست���اذ �أحمد بن عبداهلل �آل اجلهد ،ورفع جودة اخلدمات وكفاءة الأداء يف العمل.

48
11/10/15 12:55 PM

88

حمرم  1437هـ ـ اكتوبر 2015م

44-53 = OUR DCA =2=.indd 48

يسهم ف

ي رفع الم
ست
و
ى
ال
تأ
ه
يل
ي
ل
أل
ط
فال

جهاز (جاليليو)
يدخل ضمن المنظومة الطبية
بالجمعية
ا�ستحدث���ت �إدارة الت�أهي���ل الطبي يف جمعي���ة الأطفال
املعوق�ي�ن جه���از االهت���زاز (جاليليو) �ضم���ن منظومة
العمل الطبي يف اجلمعية.
ويع���د هذا اجلهاز من �أحدث الأجهزة امل�صنوعة عاملياً
واملخ�ص�صة لأطف���ال الإعاقة احلركية ،وذلك يف �إطار
�سع���ي �إدارة اجلمعي���ة �إلى رفع م�ست���وى اخلدمات التي
تقدم لأطفال اجلمعية على ال�صعيدين التعليمي والطبي.
ويع����د جه����از (جاليلي���و) م���ن الأجه���زة احلديث���ة التي
ي�ستف���اد منه���ا ب�ش���كل كب�ي�ر يف اجلل�س���ات العالجي���ة
للأطف���ال الذين يعانون من �أمرا����ض اجلهاز الع�صبي
والع�ضل���ي والتواف���ق احلرك���ي ،حيث تعت�ب�ر الع�ضالت
القوي���ة واملدرب���ة �أح���د املتطلب���ات الأ�سا�سي���ة ل�صح���ة
العظ���ام واملفا�ص���ل والوقاية من الكثري م���ن الأمرا�ض
مثل ه�شا�شة العظ���ام وم�شكالت الظهر واملفا�صل .كما
�أن الع�ضالت ال�سليمة لها دور مهم يف التوافق احلركي
اجليد ،خ�صو�ص ًا لكبار ال�سن �أو الأطفال الذين يعانون
ا�ضطرابات احلركة.
وب�ّي� م�ساعد الأم�ي�ن العام ل�ش����ؤون الت�أهيل يف جمعية
نّ
الأطف���ال املعوقني الدكتور ريا�ض اخللي���ف� ،أن جمعية
الأطفال املعوقني ته���دف دائم ًا �ضمن براجمها الطبية
إ�ل���ى رفع م�ستوى الكفاءة الطبية لدى الأطفال ،م�شدد ًا
عل���ى �أن «ا�ستح���داث مثل اجله���از �سيكون راف���د ًا قوي ًا
لل���كادر الطب���ي يف اجلمعي���ة ،و�سيك���ون ذل���ك دعام���ة
�إيجابي���ة يف رفع م�ستوى الت�أهي���ل الطبي ،خ�صو�ص ًا �أن
اجله���از يعد من �أهم الأجه���زة العاملية امل�صنعة حديث ًا
لعملية التوافق احلركي الذهني».
م���ن جانبه���ا ،اعت�ب�رت كب�ي�رة اخت�صا�صي���ات العالج
الطبيع���ي يف اجلمعي���ة �إميان م�صب���اح �سليمان �أن هذا
اجله���از �سي�شكل دعام���ة قوية لق�س���م الت�أهيل ،وقالت:
«التوافق احلركي يتطلب توافق��� ًا معقد ًا للطفل املعوق،
وي�شم���ل :الدماغ ،واحلب���ل ال�شوكي واجله���از الع�صبي
املحيط���ي ،والع�ض�ل�ات والأربط���ة و�شب���كات الو�ص���ل،
والعظام واملفا�صل .وتعم���ل الأر�ضية املت�أرجحة جلهاز
(جاليليو) عل���ى اال�ستثارة امليكانيكية املنا�سبة للع�ضلة
عل ��ى االنقبا�ض واالنب�ساط ال�سري ��ع لعدة مرات خالل

الثاني ��ة الواحدة .وهذا االنقبا� ��ض واالنب�ساط للع�ضلة
يحف ��زان منعك� ��س االنب�س ��اط» .و�أ�ضاف ��ت« :عند جعل
الطفل يف و�ضع الوقوف على الأر�ضية املت�أرجحة جلهاز
(جاليليو) ف����إن كل الع�ضالت التي تعمل على احلفاظ
وبق ��اء اجل�سم معت ��د ًال ت�ست�شع ��ر منعك� ��س االنب�ساط؛
وبذل���ك يت���م تدريبها خالل دقائق مع���دودة على جهاز
(جاليليو) ،واجلهاز الع�ضلي يتلقى املئات من الإثارات
املحفزة لها» .وحول الت�أثريات اجلانبية التي قد حتدث
من ا�ستخ���دام (جاليليو) قال���ت« :ين�صح اخت�صا�صي

العالج الطبيعي مر�ضاه عن���د ا�ستخدام جهاز جاليليو
بالإف�ص���اح ع���ن �أي �أعرا����ض تط���ر�أ عليه���م ،مث���ل:
الإح�سا����س بالق���يء �أو ال���دوار� ،أو الإح�سا����س املفاجئ
بهب ��وط معدل ال�سكر بالدم ،وكذلك ال�شعور باحلكة يف
اجل�سم والأخ�ص يف ع�ض�ل�ات ال�ساقني �أ�سفل الركبة،
وتكوي���ن بث���ور عل���ى �سطح القدم�ي�ن املالم����س لل�سطح
املت�أرجح للجهاز؛ لذلك يج���ب الت�أكد من عدم البداية
باالهت���زازات ب�صورة قوية ومفاجئة والبداية بالتدريج
مع لب�س حذاء مريح وجوارب قطنية ملنع جتريح الأقدام».
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جمعيتنا
ورشة عمل (نظام التواصل عن طريق
تبادل الصور) بمركز الرياض
احت�ضن���ت قاع���ة الأم�ي�ر ترك���ي ال�سدي���ري مبرك���ز
الريا����ض ،ور�شة عمل (برنامج بيك�س ..نظام التوا�صل
ع���ن طريق تب���ادل ال�ص���ور) ،واملعتمدة م���ن قبل هيئة
التخ�ص�صات ال�صحية.
وحا�ض���ر فيه���ا ع�ض���و هيئ���ة التدري����س بجامع���ة امللك
عبدالعزي���ز الدكت���ور �أحم���د الدواي���دة املتخ�ص�ص يف
ا�ضطراب���ات النط���ق واللغ���ة والتوح���د .وب�ي�ن الدكتور
�أحمد الدوايدة خالل ور�شة العمل �أهمية تقومي الطفل
ومنح���ه الفر�صة م���ن �أجل تطبي���ق مفاهي���م التوا�صل
واللغ���ة والكالم ،وفني���ات تعديل ال�سل���وك� ،إ�ضافة �إلى
برام���ج التوا�ص���ل البديل ومه���ارات التوا�ص���ل الت�سعة.
وا�ستهدفت ور�ش���ة العمل التي ا�ستم���رت يومني معلمي
ومعلمات الرتبي���ة اخلا�صة� ،إ�ضافة إ�ل���ى اخت�صا�صيي
واخت�صا�صيات النطق واللغة ،وكذلك اخلدمة النف�سية
واخلدم���ة االجتماعي���ة .وبين���ت امل�شرف���ة عل���ى ق�س���م
التدريب يف جمعية الأطف���ال املعوقني الأ�ستاذة با�سمة يومني كان جيد ًا ،واجلمي���ع ا�ستفاد من املحا�ضرات �أو الق�ص���ور عن���د �أطفاله���م �أو حت���ى من معلم���ي الرتبية
ق�شم���ة� ،أهمية مثل هذه الور�ش الت���ي تعود بالنفع على ور����ش العمل التي حا�ضر فيها الدكتور �أحمد الدوايدة .اخلا�صة الذين �أ�ش���ادوا كثري ًا مبحاور الور�شة وطريقة
املجتمع ،و�أهمي���ة الرفع من قدرات الطفل وطموحاته ،ولع���ل التفاعل الكب�ي�ر الذي �شهدته ور����ش العمل ي�ؤكد تفاع���ل الدكتور �أحم���د الدوايدة مع الظ���روف الأن�سب
وقالت“ :بف�ضل اهلل ..الإقب���ال على الور�شة على مدى اال�ستف���ادة اجلي���دة من قب���ل امل�شاركني لع�ل�اج بع�ض ملعاجلة �سلوكيات الطفل”.

أطفال الجمعية
يشرفون حفل
دواجن الوطنية
�ش���رف ط�ل�اب اجلمعي���ة احلفل ال���ذي �أقامت���ه �شركة
دواج���ن الوطنية للتعري���ف ب�أن�شطة ال�شرك���ة ،و�شملت
الدع���وة الت���ي قدمتها �شركة دواج���ن الوطنية م�شاركة
�أولي���اء �أمور الطلبة م���ع �أبنائهم يف احلفل الذي مت من
خالله توزيع العديد من الهدايا.
وق���دم ع�ض���و العالق���ات العام���ة باجلمعي���ة من�ص���ور
احلاذور تعريف ًا ب�أن�شطة اجلمعية ،واخلدمات املقدمة
م���ن قبلها يف تنمية ق���درات الأطفال املعوقني من حيث
الت�أهيل الطبي والتعليمي.
ويف نهاي���ة الزي���ارة ق���ام �أطف���ال اجلمعي���ة واحل�ضور
بتناول طعام الع�شاء املعد بهذه املنا�سبة.
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جمعيتنا

« المدرسة للجميع»

ملتقى يناقش « دمج الطالب المعوقين
بالمدارس» في مركز المدينة
�أو�صى ملتقى «املدر�سة للجميع» الذي عقده مركز الأمري �سلطان بن عبدالعزيز باملدينة
املنورة ،بالتعاون مع �إدارة التعليم م�ؤخر ًا مبقر املركز ،ب�رضورة قيام �إدارة الرتبية
اخلا�صة يف �إدارة التعليم بح�رص جميع الأطفال املعوقني الذين يحتاجون �إلى خدمات
تعليمية ،على �أن يتم حتديد نوع �إعاقتهم لت�سهيل توجيههم للمدار�س واملعاهد التي
ميكن �أن تقدم لهم اخلدمات املطلوبة.
و�أو�ضح مدير عام املركز هيثم م�سلم عثمان �أن امللتقى �أثبت �أهمية العمل على �إقامة
دورات تدريبية وتثقيفية ملعلمي مدار�س الدمج غري املتخ�ص�صني يف الرتبية اخلا�صة
بهدف ت�أهيلهم للتعامل مع هذه الفئة الطالبية.
وب�ّي� �أن امل�شارك�ي�ن يف امللتقى دعوا �إل���ى زيادة برامج
نّ
التثقي���ف بني ط�ل�اب مدار����س الدمج به���دف حت�سني
تعاملهم م���ع زمالئهم من املعوقني� ،إل���ى جانب العمل
عل���ى تهيئ���ة مدار����س الدمج مب���ا يخدم ط�ل�اب العوق
احلرك���ي مثل� :سهول���ة املمرات وتهيئ���ة املرافق العامة
وامل�صليات بحيث ي�سهل عل���ى الطفل املعوق اال�ستفادة
الكاملة من مبنى املدر�سة.
ولفت �إل���ى �أن امللتقى �شدد على �ض���رورة دعم مدار�س
الدم���ج ب�أجه���زة احلا�س���ب الآيل وال�سب���ورات الذكي���ة
الت���ي تعترب و�سيلة جيدة تخدم برامج التعليم اخلا�ص،
منوه ًا �إلى م�ساعدة �أولياء الأمور من خالل �إيجاد عدد
م���ن املواقف �أمام املدر�سة خم�ص�ص���ة لإركاب وتنزيل
الأطفال املعوقني عند ح�ضوره���م وان�صرافهم ،مفيد ًا
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ب�أنهم لفتوا �إلى �أهمية توفري برامج ريا�ضية واجتماعية
خم�ص�صة للمعوقني للدمج مع زمالئهم.
�أوراق عمل
وذك���ر �أن امللتق���ى �شه���د خم����س �أوراق عم���ل ممي���زة،
مبين��� ًا �أن الدكت���ور تركي ب���ن عبداهلل ال�سك���ران تقدم
ب�إحداها حتت عنوان (�أعطني حقي و�سمني ما �شئت)
ا�ستعر�ض فيها منه���ج الدمج يف عهد ال�سلف ال�صالح،
و�أكد �أن نظريات الدمج لي�ست من الربامج امل�ستحدثة
يف ع�صرن���ا احل���ايل بل هي منه���ج موجود م���ن العهد
النب���وي ،و�أورد عدد ًا م���ن الأحادي���ث والق�ص�ص ذات
ال�صل���ة باملو�ضوع ،كما ق���دم ر�سالة توا�ص���ل بينه وبني
ابنه املعوق تتحدث عن مناجاة خا�صة ب�صيغة �أدبية مميزة.
وب�ّي� �أن ن���وف املحيميد قدم���ت ورقة عم���ل ذات �صلة
نّ

بربنام���ج الدمج يف جمعية الأطف���ال املعوقني �أو�ضحت
فيها الربامج املقدمة للأطفال بهدف تهيئتهم للو�صول
�إلى مدار�س التعليم العام ب�شقيها العام والفكري.
فيما تق���دم عبدال�س�ل�ام الرحيلي وال���د الطفل �سامح
بورقة عمل متثلت يف جتربته كويل �أمر طفل معوق منذ
بداي���ة �إعاقته حت���ى مرحلة الدم���ج يف مدار�س التعليم
الع���ام ،و�أب���رز يف ورقت���ه �آمال���ه وتطلعات���ه الت���ي متثل
تطلعات جميع �أولياء الأمور.
ونوه �إلى تقدمي جمموعة م���ن م�شريف الرتبية اخلا�صة
ب����إدارة التعلي���م باملدين���ة املن���ورة �أوراق عم���ل؛ حي���ث
ا�ستعر����ض يا�س���ر احلميدي يف ورقة عمل���ه الإجراءات
املتبعة يف �آلي���ة الدمج ب�إدارة التعلي���م ،فيما ا�ستعر�ض
عبدالرحم���ن احلازمي يف ورقته برامج الدمج الفكري
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برامج وأنشطة وفعاليات متنوعة
بمشاركة كبار الشخصيات وأولياء أمور
األطفال

والتوحد املقدمة من قبل �إدارة التعليم.
�إتاحة فر�ص
طالب ع���دد من �أولي���اء الأمور الذين ح�ض���روا امللتقى
امل�س�ؤول�ي�ن بت�سهي���ل �إجراءات قب���ول �أبنائه���م و�إيجاد
فر�ص �أو�سع ت�ستوع���ب الأعداد الكبرية املتقدمة بطلب
اال�ستف���ادة م���ن املدار����س واملعاه���د املخ�ص�صة لدمج
املعوقني يف مدار�س الوزارة.
ونوه���وا �إلى �أهمي���ة �أن تعمل جمعي���ة الأطفال املعوقني
على زيادة املراحل التعليمية لت�شمل املراحل االبتدائية
واملتو�سط���ة والثانوية؛ ليكون �أطف���ال اجلمعية متمتعني
بكامل اخلدمات التعليمية.
وقال �أبو خالد« :ابني م�سجل يف مدار�س الدمج باملدينة
املنورة �إال �أنني �شعرت ب�أنه ال توجد خ�صو�صية للطالب
املعوقني داخ���ل املدر�سة؛ فجميع الو�سائل اخلا�صة بهم
م�ستخدمة من قبل بقية الأطف���ال الآخرين ،خ�صو�ص ًا
ممرات العربات ودورات املي���اه ،مع عدم وجود مدخل
خا�ص بهم يف املق�صف».
ولف���ت �إلى �أن دورات املي���اه غري مهي�أة لهم ،ملمح ًا �إلى
�أنه ال توجد �أي مواقف خا�صة ب�إنزال الأطفال املعوقني،

وع���دم وجود عمال مل�ساعدة الأطفال يف دورات املياه �أو
ا�ستقبالهم عند املدخل.
�أما والدة الطفلة (منتهى) ف�أثنت على اجلهود املقدمة
البنته���ا امل�صابة مبالزمة التوح���د ،مبينة �أنها �سجلتها
يف معهد الرتبية الفكرية للبنات وتتطلع �إلى �أن تلحقها
بالتعلي���م الع���ام ،ولك���ن ال يوجد دمج له���ذه الفئة رغم
ارتفاع م�ست���وى ذكائها التعليم���ي ،مو�ضحة �أنها تعاين
من هذه امل�شكلة منذ ثالث �سنوات.
بينما ذكرت والدة الطفل في�صل احلربي« :ابني معوق
حركي��� ًا ،وقدراته العقلية جي���دة ،ويفرت�ض �أن يكون يف
مدار����س التعليم العام ،ولكن ل�ش���دة �إعاقته مت حتويله
ملعه���د الرتبي���ة الفكري���ة» .وتطال���ب ب�أن تك���ون هناك
مدار����س مهي�أة للطلب���ة �شديدي الإعاق���ة لتتنا�سب مع
حالة الأطفال .ولفتت والدة الطفلة و�سام �إلى معاناتها
مع ع���دم ح�صول ابتنه���ا على م���كان يف مدر�سة قريبة
من منزلها .م���ن جهتهم قام املحا�ض���رون وامل�س�ؤولون
بالتجاوب مع طلب���ات �أولياء الأمور؛ حيث مت توجيههم
�إل���ى الإدارات املعنية لدرا�سة طلباتهم والعمل على حل
م�شكالتهم.

توص
يات الملتقى
• �ض��رورة �إج��راء ح�ص��ر م��ن قب��ل
�إدارة الرتبي��ة اخلا�ص��ة ب���إدارة
التعلي��م جلميع الأطف��ال املعوقني
الذين يحتاجون خلدمات تعليمية
عل��ى �أن يتم حتديد ن��وع �إعاقتهم
لت�س��هيل توجيهه��م للمدار���س
واملعاه��د الت��ي ميك��ن �أن تقدم لهم
اخلدمات املطلوبة.
• العمل على �إقامة دورات تدريبية
وتثقيفي��ة ملعلم��ي مدار���س الدمج
غ�ير املتخ�ص�ص�ين يف الرتبي��ة
اخلا�ص��ة به��دف ت�أهيله��م للتعامل
مع هذه الفئة الطالبية.
•زي��ادة برامج التثقي��ف بني طالب
مدار���س الدم��ج به��دف حت�س�ين
تعاملهم مع زمالئهم من املعوقني.
•العمل عل��ى تهيئة مدار���س الدمج
مبا يخ��دم ط�لاب الع��وق احلركي
مثل �سهولة املمرات وتهيئة املرافق
العام��ة وامل�ص��ليات بحي��ث ي�س��هل
عل��ى الطف��ل املع��اق اال�س��تفادة
الكاملة من مبنى املدر�سة.
• دع��م مدار���س الدم��ج ب�أجه��زة
احلا�سب الآيل وال�سبورات الذكية
الت��ي تعترب و�س��يلة جي��دة تخدم
برامج التعليم اخلا�ص.
• م�س��اعدة �أولي��اء الأمور من خالل
�إيج��اد ع��دد م��ن املواق��ف �أم��ام
املدر�سة خم�ص�صة لإركاب وتنزيل
الأطف��ال املعوقني عند ح�ض��ورهم
وان�صرافهم.
• خلق برامج ريا�ض��ية واجتماعية
خم�ص�ص��ة للمعوق�ين دجم��ا م��ع
زمالئهم.
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رحلة

زاروا متحف صقر الجزيرة لمساندة

جنود الوطن
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�إمي��ان�� ًا ب��ال��دور الكبري ال��ذي يقوم ب��ه جنودنا البوا�سل
املرابطون على حدود وطننا الغايل؛ قامت جمموعة من
طلبة جمعية الأطفال املعوقني بالريا�ض بزيارة �إلى متحف
�صقر اجل��زي��رة ،يف �إط��ار التعاون ال��دائ��م بني اجلمعية
واملتحف؛ حيث اطلع �أطفال اجلمعية عن املقتنيات التي
ي�ضمها املتحف .وارت��دى �أطفال اجلمعية خالل الزيارة
الزي الع�سكري افتخار ًا مبا يقوم به �أبطال القوات امل�سلحة
ال�سعودية البوا�سل ،معتربين ما يقومون به من دفاع عن
حدود الوطن حمل تقدير اجلميع من �أبناء اململكة العربية
ال�سعودية .و أ�ع��رب الإعالمي ط��ارق احلربي ال��ذي رافق
�أطفال اجلمعية خالل الزيارة عن �سعادته بالتواجد �إلى
جانب الأط��ف��ال ،مقدم ًا �شكره مل�سريي جمعية الأطفال
املعوقني على الدعوة الكرمية .وبني �أن «هذه الزيارة ت�سهم
يف دم��ج الأط��ف��ال املعوقني يف املجتمع ،و�إت��اح��ة الفر�صة
لهم للتعبري عن م�شاعرهم ،وهذا ما ينعك�س �إيجاب ًا على
م�سريتهم التعليمية والطبية داخل اجلمعية».
و�أبدى �أطفال اجلمعية خالل حديثهم للقنوات التلفزيونية
ال�سعودية التي رافقتهم يف الزيارة �سعادتهم بزيارة �أهم
امل��واق��ع التاريخية للقوات امل�سلحة ،وال��ذي يحتوي على
مراحل ت�أ�سي�س القوات اجلوية امللكية ال�سعودية ،و�أبرز
الأحداث التي �شاركت بها القوات اجلوية امللكية ال�سعودية،
وا�ستوقف الأطفال كثري ًا عند الطائرة امللكية دي �سي 3
التي �أهداها الرئي�س الأمريكي فرانكلني روزفلت يف عام
1945م للم�ؤ�س�س امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ،وذلك
كونها من الطائرات ال��ن��ادرة على م�ستوى ال��ع��امل ،كما
ت�شتهر بقوتها و�شكلها الالفت للنظر.
اجلدير بالذكر �أن جمعية الأطفال املعوقني تتبنى برامج
�أن�شطة ترفيهية وثقافية تتيح للأطفال امل�شاركة يف الكثري
من الفعاليات والتوا�صل مع قطاعات خمتلفة من املجتمع
مبا يعزز قدراتهم على التوا�صل واالندماج.
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يوم من عمري
يزور الجمعية العديد من الشخصيات العامة
والبارزة ..ويسعدنا أن يكتبوا انطباعاتهم حول
الزيارة ..وعن يوم من عمرهم مع أطفالنا..

عبدالله الدويش:

أروع اللحظات
56
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ع�ش���ت �ساع���ات مع الأطف���ال وبني �أروقة اجلمعية؛ فكانت من �أ�سعد حلظ���ات احلياة؛ حيث �إن املكان ي�شع بالإن�ساني���ة واحلب واخلري يف كل ربوعه،
ويوق���ظ داخ���ل النف�س �أحا�سي�س راقي���ة وم�شاعر ت�ستحث كل �شيء طيب لدى الآخرين؛ فكل طفل يف اجلمعية يتلق���ي عالج ًا وتعليم ًا وت�أهي ًال يف هذا
ال�ص���رح يعل���م كل َمن يزوره قيمة فعل اخلري ،و�أهمية الت�س���ارع يف التوا�صل وتقدمي الدعم وامل�ساندة� .إن ما �شاهدته يف اجلمعية لي�س جمرد خدمة
متخ�ص�ص���ة ،وعل���ى �أعلى م�ستوى ،لرعاية �أبنائنا من الأطفال املعوق�ي�ن ،ولكنه دور وطني للحد من الآثار ال�سلبية للإعاقة على الأطفال ،وللت�صدي
بالعلم واملعرفة لهذا االبتالء.
ً
وم���ن ف�ض���ل اهلل تعالى �أن قي�ض للأطفال الذين ابتالهم اهلل بالإعاقة رجاال يق�ض���ون حوائجهم ب�صدق و�إمانة ،ويف مقدمتهم راعي ق�ضية الإعاقة
واملعوق�ي�ن باململك���ة �صاح���ب ال�سمو امللكي الأمري �سلط���ان بن �سلمان بن عبدالعزي���ز –حفظه اهلل -الذي �ساهم بجه���وده العظيمة يف
�إيق���اظ ق�ضية الإعاقة ،لي�س فقط يف كل م�ؤ�س�سات الدولة ،بل يف كل نفو�سنا ..وهذا لي�س
مب�ستغ���رب على الرتبية الفا�ضلة الت���ي تلقاها من الوالد
الك���رمي؛ والد كل املواطنني؛ خ���ادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلم���ان بن عبدالعزيز حفظ���ه اهلل و�أعزه لن�صرة
وطننا الغايل ورعاية �أبنائه.
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برنامج

ريال
واحد

ال تدري ماذا يقدم لك..
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ي�س��تهدف ح�ش��د الدع��م امل��ادي ل�ص��الح من�س��وبيها م��ن
الأطف��ال املعوق�ين؛ �إذ مت تد�ش�ين الربنام��ج ال��ذي كانت
بداية انطالقه من مركز اجلمعية بجنوب الريا�ض.
هذا ،ويتيح الربنامج التربع بريال واحد يومي ًا ( 30ريا ًال
�شهري ًا) عرب �إر�سال ر�سالة بالرقم � 3إلى الرقم (،)5050
ويخ�ص���ص �إي��راد الربنامج لدعم ميزانية ت�ش��غيل مراكز
اجلمعية الع�شرة املنت�شرة يف عدد من مناطق اململكة.
وكان الأ�ستاذ عو�ض الغامدي �أمني عام اجلمعية ،قد �شهد
تد�شني برنامج (مت�صل) التوعوي اخلريي ،م�ؤخر ًا مبركز
اململك��ة التج��اري بالريا���ض ،و�س��ط ح�ض��ور جماه�يري
كثيف ،ومب�شاركة عدد من جنوم الريا�ضة والفن.
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البرنامج يتيح لجميع الفئات التبرع
بريال واحد في اليوم لعالج وتعليم
األطفال المعوقين
ويف ت�صريح �صحفي لأم�ين ع��ام اجلمعية �أو�ضح �أن
الهدف من هذا الربنامج �إيجاد قناة جديدة لتوا�صل
جميع فئات املجتمع م��ع اجلمعية ،ودع��م براجمها
اخلريية املجانية املقدمة للآالف من الأطفال املعوقني
يف الكثري من مناطق اململكة.
و أ����ش��ار الغامدي �إل��ى �أن الربنامج يعتمد على تقنية
االت�صال الهاتفي عرب الر�سائل الق�صرية كو�سيلة
لي�س فقط للتوعية بر�سالة اجلمعية ،بل �أي�ض ًا لإتاحة
ال��ف��ر���ص��ة للجميع لعمل اخل�ي�ر ع�بر دع���م اجلمعية
وم�ساندة دورها الإن�ساين .
ووجه الأمني العام حتية �شكر وتقدير �إلى امل�س�ؤولني يف
مركز اململكة التجاري على ا�ست�ضافته لهذه املنا�سبة،
وك��ذل��ك لنجوم الريا�ضة وال��ف��ن ال��ذي��ن ���ش��ارك��وا يف
�إط�لاق الربنامج ،م�شري ًا �إل��ى �أن ذلك يج�سد حجم
التفاعل املميز من كل القطاعات مع ر�سالة اجلمعية .
و أ�ك��د ثقة اجلمعية بنجاح برنامج (مت�صل)؛ عطفاً
على ما ُعرف عن املواطن من حر�ص على عمل اخلري،
�إ�ضافة �إلى كونه و�سيلة �سهلة مل�شاركة اجلميع ،م�شري ًا
�إلى �أن اجلمعية تع ّول كثري ًا على تفاعل �أبناء املجتمع
مع خدماتها؛ الأم��ر ال��ذي ميكنها من اال�ستمرار يف
تقدمي هذا الأداء املتميز على �صعيد برامج الرعاية
العالجية الت�أهيلية املجانية.
وم��ن جانبه ق��ال الأ�ستاذ �سعود الهزاع مدير مركز
اجلمعية بجنوب ال��ري��ا���ض�« :إن برنامج (مت�صل)
ي��واك��ب امل�ستجدات يف ع��امل التقنية احل��دي��ث��ة؛ �إذ
�أ�صبحت �أجهزة اجلوال و�سيلة فعالة لعمل اخلري من
خالل �إر�سال ر�سائل قيمتها ال تزيد على ريال يف اليوم،
و 30ري��ا ًال يف ال�شهر؛ ولذلك ف���إن برنامج (مت�صل)
يعترب فر�صة �سهلة ومي�سرة لالت�صال باخلري ،ولعمل
اخل�ير ،ول��و بريال واح��د يف اليوم؛ امتثاال لقول اهلل
ما َر َز ْق َنا ُك ْم».
تعالىَ « :يا �أَ ُّي َها ا َّلذِ ينَ � َآم ُنوا أَ�ن ِف ُقوا مِ َّ
ومن الأحاديث النبوية ال�شريفة ،عن عدي بن حامت
ر�ضي اهلل عنه� -أن النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم-ذكر النار؛ ف�أ�شاح بوجهه؛ فتعوذ منها ،ثم ذكر النار؛
ف�أ�شاح بوجهه؛ فتعوذ منها ،ثم قال :اتقوا النار ولو
ب�شق مترة ،فمن مل يجد فبكلمة طيبة .رواه البخاري
وم�سلم .ويف رواية لهما عنه قال :قال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم :ما منكم من �أحد �إال �سيكلمه ربه لي�س

بينه وبينه ترجمان فينظر �أمين منه فال يرى �إال ما
قدم ،وينظر �أ�ش�أم منه فال يرى �إال ما قدم ،وينظر بني
يديه فال يرى �إال النار تلقاء وجهه؛ فاتقوا النار ولو
ب�شق مترة ،فمن مل يجد فبكلمة طيبة».
وي�ضيف �سعود الهزاع قائ ًال« :وهكذا ف�إن الإنفاق من
رزق اهلل ،كثري ًا �أو قلي ًال ،هو طاعة لأوامر اهلل تعالى،
كما �أن اتقاء النار ميكن �أن يكون «ب�شق مت��رة» كما
قال ر�سولنا الكرمي .وانطالق ًا من ذلك ف�إان برنامج
مت�صل يفتح املجال لكل الأعمار والفئات دون و�سيط
وب�سهولة وي�سر» .ويو�ضح مدير مركز جنوب الريا�ض
�سعود الهزاع قائ ًال�« :إن برنامج مت�صل هو عبارة عن
ات�صال م�ستمر باخلري من خالل الدعم بـ(ريال واحد
يوميا  30 -ريا ًال �شهري ًا) ،و�إنه �أي�ض ًا ات�صال داعم؛
�إذ �إن ال��دع��م ي�ضمن ا�ستمرار اخل��دم��ات املجانية
املقدمة للأطفال املعوقني ،وكذلك ات�صال بالإجناز؛

�إذ �ستقوم اجلمعية ب�إبراز و�إي�ضاح �أوجه الدعم التي
حققها الربنامج ل�صالح �أطفالها املعوقني .كما �أن
برنامج (مت�صل) هو ات�صال بقليل دائ��م؛ �إذ يعترب
ري��ال يومي ًا مبلغ ًا رمزي ًا ،وقد ال يعني الكثري كقيمة
�شرائية ،ولكنه ب��ال��غ الأه��م��ي��ة لتحقيق الإجن���از يف
العمل اخلريي ،و�إ�ضافة �إلى ذلك ف�إن (مت�صل) هو
�إجناز بال�شعور؛ فلطاملا كان البذل نابع ًا من �إح�سا�س
مرهف بالآخرين ،و�أخري ًا ،ف�إن برنامج (مت�صل) هو
ات�صال �آمن؛ حيث يوجه �إلى �صالح واحدة من �أكرب
م�ؤ�س�سات العمل اخلريى يف اململكة ،والتي حتظى بثقة
كل قطاعات الدولة و�أفراد املجتمع منذ نحو  30عام ًا،
وت��ق��دم خ��دم��ات متخ�ص�صة جمانية ملن�سوبيها من
الأطفال املعوقني عرب منظومة من اخلدمات املتطورةـ،
ومن خالل �شبكة من املراكز و�صل عددها �إلى ع�شرة
مراكز موزعة على خمتلف مناطق اململكة».
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علوم وعلماء

 5طرق

بسيطة لتطهير
جسمك من السموم

بعد اإلجازة ومع بداية المدارس

ً
مبكرا..
مشكلة النوم
ً
مبكرا
واالستيقاظ

• يف�ض���ل �أن يتن���اول الطال���ب طع���ام الع�شاء قبل
تتج���دد ب�ش���كل مو�سم���ي م�شكل���ة الن���وم مبك���ر ًا
�ساعتني من موعد اخللود للنوم.
واال�ستيقاظ مبك���ر ًا للأطفال بعد انته���اء الإجازات
والع���ودة �إل���ى املدار����س؛ لذل���ك ف����إن املتخ�ص�صني و�أخري ًا هناك جملة من الن�صائح العامة:
•يجب امتناع الأهل عن التدخني ،خ�صو�ص ًا داخل
و�ضع���وا ع���دة �ضواب���ط للتحكم يف ذلك م���ع �ضرورة
البيت؛ لأن دخان ال�سجائر يحتوي على مواد مثل
ح�ص���ول الطالب على �ساعات ن���وم كافية ال تقل عن
النيكوتني التي ب�إمكانها قتل خاليا اجلهاز املناعي.
ثماين �ساع���ات يومي ًا؛ لأنه خالل الن���وم يتم ت�صنيع
•االمتن ��اع ع ��ن �إعطاء الطف ��ل �أي �أدوي ��ة �إ َّال عند
كريات الدم البي�ضاء امل�س�ؤولة عن مناعة اجل�سم.
ال�ض���رورة الق�ص���وى ومب�شورة طبي���ة من طبيب
وميكنن��ا م�س��اعدة الأبناء على الن��وم مبكر ًا
متخ�ص����ص؛ لأن بع����ض الأدوية ت�ض���ر بالأطفال
عن طريق:
�ضرر ًا بالغ ًا ،وتقلل من كفاءة اجلهاز املناعي.
•االنتب���اه جيد ًا �إل���ى عالمات القل���ق والتوتر التي
• احلر����ص على تطعي���م الأطفال �ض���د الأمرا�ض
ميكن �أن ت�صيب الطالب ،مع ت�شجيعه على
املعدية يف املواعيد املحددة لكل تطعيم.
•التح���دث؛ للتخفيف من قلق���ه وم�ساعدته يف حل
• احلر����ص عل���ى نظاف���ة الطع���ام وال�ش���راب،
امل�شكلة �إن �أمكن.
ومكافحة احل�شرات الناقلة للأمرا�ض.
•توجي���ه الطالب للنوم عن���د �ساعة حمددة وثابتة
•االبتعاد عن الأماكن املزدحمة واالهتمام بتهوية
يومي ًا ،ويف�ضل بعد �أداء �صالة الع�شاء مبا�شرة.
غرف املنزل.
•للم�ساعدة عل���ى اال�ستيقاظ مبك���ر ًا من املف�ضل
•جتنب االختالط باملر�ضى.
�أن يتعر����ض الطالب لأ�شعة ال�شم�س مبا�شرة عند
ً
•ا�ست�شارة الطبيب دوريا ،وعند ظهور �أي عر�ض مر�ضي.
اال�ستيق���اظ من الن���وم؛ لأن �أ�شع���ة ال�شم�س تقلل
•و�أخ�ي�ر ًا� ،إذا تعر� ��ض الطف ��ل لأي م�شكلة �صحية
ب�شكل �سريع جد ًا ن�سبة هرمون النوم.
مث ��ل الرب ��و ،و�سك ��ري الأطف ��ال �أو �أي م�شكالت
•يف�ضل منع الطالب من النوم خالل النهار.
�صحي���ة �أخرى؛ فيجب التوجه �إلى �إدارة املدر�سة
•ت�شجيع الطالب ع ��ل ممار�سة �أي ن�شاط بدين �أو
لإبالغه���م تف�صيلي ًا بحالة الطف���ل والأدوية التي
ريا�ضي ملدة ال تتعدى  45دقيقة قبل
يتناولها و�أهم العالمات املنذرة باخلطر.
•اخلام�سة والن�صف م�سا ًء.
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تدخل املركب���ات اال�صطناعي���ة وامللون���ات وال�سكريات
وغريها من العنا�صر الغريبة على �أج�سامنا يف تركيبة
غالبي���ة الأطعم���ة الت���ي نتناولها .والنتيج���ة هي تراكم
ال�سم ��وم واملواد امل�ضرة يف اجل�سم ،والتي قد ت�ؤدي �إلى
�ضع���ف املناعة والت�سبب يف عدة �أمرا�ض ،من �أخطرها
�إ�صابة الأجنة بالت�شوهات يف حالة �إفراط الأم احلامل
بتناول هذه املركبات اال�صطناعية.
لكن �إعطاء اجل�سم الفر�صة لتطهري نف�سه من ال�سموم
الداخلية ُيعترب �إحدى طرق حمايته ،بني فرتة و�أخرى..
وق ��د ال يحب ��ذ الكث�ي�ر م ��ن الأ�شخا� ��ص فك ��رة تطهري
اجل�س���م؛ �إذ يتوق���ع ه����ؤالء �أن الأم���ر �سيتطل���ب منهم
االنقط���اع ع���ن كل الأطعم���ة التي تدخل فيه���ا مكونات
ا�صطناعية .لكن يف الواقع ،ف�إن اتخاذ بع�ض اخلطوات
الب�سيطة ُيعترب من ب�ي�ن �إحدى الطرق لتطهري اجل�سم
ووقايته من الأمرا�ض و ال�سموم كالآتي:
• ال داعي للقيام بتغيريات جذرية لتنظيف ج�سمك؛
�إذ يكف���ي القيام بخط���وة ب�سيطة مث���ل ا�ستبدال �إحدى
وجب ��ات الطعام بتناول ع�ص�ي�ر الكوكتيل الذي يحتوي
عل ��ى مكونات لتطه�ي�ر اجل�سم ،وميك ��ن ا�ستبدال �أحد
املكونات باخليار �أو النعناع.
• يطه���ر املاء اجل�سم بعدة ط���رق؛ فهو يحفز عملية
اله�ض���م ،وين�ش���ط ال���دورة الدموي���ة ،ويزي���د ن�ض���ارة
الب�ش ��رة ،ويخل�ص اجل�سم من الكث�ي�ر من ال�سموم عن
طريق التبول.
• ممار�س ��ة التماري ��ن الريا�ضي ��ة هي ج ��زء �أ�سا�سي
م���ن احلمي���ة ال�صحي���ة ،والتعرق الن���اجت عنها يخل�ص
اجل�سم من الكثري من ال�سموم.
• حتتوي الأطعمة املكونة من عنا�صر الكاربوهيدارت
الب�سيط���ة املك���ررة ،مثل :ال�سك���ر الأبي����ض ،والطحني
الأبي� ��ض ،واملعكرون ��ة البي�ض ��اء ،عل ��ى الكث�ي�ر م ��ن
ال�سعرات احلرارية ،لكنها تفتقر �إلى الألياف؛ ما ي�ؤدي
�إلى ال�شعور باجلوع.
• تدخل املكونات ال�صناعية يف غالبية الأطعمة التي
نتناوله���ا .وميك���ن االلت���زام بحمي���ة م���ن اخل�ضراوات
الع�ضوية ،وجتنب ال�سكريات واملعلبات.
تن���اول الفاكهة ذات الأل���وان القوية ،مثل الكرز والتوت
والربتقال والطماطم ،ب�سب ��ب احتوائها على م�ضادات
الأك�س ��دة التي حتمي اجل�سم م ��ن م�سببات ال�سرطان.
وميك���ن �أي�ض َا تناول املك�س���رات الغنية بعن�صر الأوميغا
 3مثل اجل���وز واللوز ،والأ�سماك الغني���ة بالزيوت ،مثل
ال�سلمون والتونا.
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الحقيبة المدرسية

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

�أجم���ع الأطباء عل���ى �أن حمل احلقيب���ة املدر�سية ذات
ال ��وزن الزائ ��د من �ش�أن ��ه �أن يجع ��ل ع�ض�ل�ات الرقبة
والذراعني والكتفني والظهر وحتى القدمني تعمل ب�شكل
�أك�ث�ر ق�سوة؛ مما ي�ؤدي �إلى �إ�صابته ��ا بالتوتر والإجهاد
وجعلها �أكرث عر�ضة للإ�صابة بالآالم والت�شوهات.
ومم ��ا يزيد من خطورة هذه احلالة �أن م�ضاعفاتها قد
ال تظهر يف مرحلة الطفول���ة ،و�إمنا قد تتطور مع مرور
الأي ��ام لتظهر يف امل�ستقب ��ل على �شكل حتدّب يف الظهر
�أو امليل باجل�سم نحو �أحد اجلانبني؛ مما ي�ؤثر يف �شكل
اجل�س���م ب�صفة عام���ة ،ويف العظ���ام واجلملة احلركية
ب�صفة خا�صة.
• �إ�صابات ب�سبب احلقيبة املدر�سية
حتدث الإ�صاب ��ات حني يلج�أ الطفل الذي يحمل حقيبة
ثقيلة عل ��ى ظهره �إلى تقوي�س ظه ��ره واالنحناء للأمام
وااللت ��واء �أو املي ��ل �إلى �أحد اجلانب�ي�ن .وهذه التغريات

يف و�ض���ع اجل�سم ميك���ن �أن تت�سبب يف ح���دوث خلل يف
العمود الفقري؛ لذلك يحذر الأطباء من حمل الأطفال
لتلك احلقائب الثقيل ��ة ،وخ�صو�ص ًا على �أحد الكتفني؛
لأن ذل���ك يزيد من احتمال �إ�صابته���م ب�أمرا�ض الظهر
بن�سب���ة  30يف املئة ،يف ح�ي�ن �أن االحتمال يتناق�ص �إلى
 7يف املئ���ة فقط يف حال حملها عل���ى كال الكتفني .وقد
�أظه ��رت الدرا�س ��ات �أن التغ�ي�رات ال�صحي ��ة يف و�ضع
اجل�س ��م تتعاظ ��م �إذا كان وزن احلقيب ��ة يزيد على 10
�إلى  15يف املئة من وزن ج�سم الطالب.
• موا�صفات احلقيبة املدر�سية ال�صحية:
 يجب �أال يتعدى وزن احلقيبة مبحتوياتها  15 - 10يفاملئة من وزن الطالب.
 يج���ب �أن تك���ون حمالة احلقيبة من الن���وع العري�ض؛فاحلم���االت الرفيع���ة ت�ضغط على الكت���ف ،وقد ت�سبب
�آالم��� ًا �أو حت���ى متنع ال���دورة الدموية م���ن الو�صول �إلى

بع�ض املناطق.
 يج ��ب �أن تكون احلقيبة معلقة على ظهر الطفل ببعديقل عن �10سم من خط خا�صرته.
 يج ��ب �أن تك ��ون احلقائ ��ب ذات عج�ل�ات ومقاب� ��ضطويلة بدرجة كافية؛ حتى ال ي�ضطر الطفل �إلى االلتواء
�أو االنحن ��اء .كما يجب �أن تك ��ون العجالت كبرية على
نحو كاف؛ حتى ال تهتز احلقيبة �أو تنقلب.
�أم���ا دور الأه���ل يف الوقاي���ة م���ن م�ش���كالت احلقيب���ة
املدر�سي���ة ،فيتمثل يف توجيه الطال���ب �إلى حمل الكتب
املق���ررة فقط لكل يوم درا�س���ي ،وتعليم الطفل �أن ينقل
احلقيبة �أثناء �سريه ما ب�ي�ن يديه اليمنى والي�سرى من
ف�ت�رة �إل ��ى �أخرى ثم يحمله ��ا على ظهره لف�ت�رة ثالثة؛
وذلك للحفاظ على تنا�س���ق اجل�سم وتوازنه ،و�ضرورة
تعوي���د الطفل عل���ى حم���ل احلقيبة بطريق���ة �صحيحة
بحيث ال ي�ست�سلم لثقل احلقيبة ومييل بج�سمه معها ،بل
يحاول ً
دائما �أن يحافظ على توازن وا�ستقامة عموده الفقري.
وي�ؤك���د الأطب���اء �أن �أف�ض���ل طريق���ة حلم���ل احلقيب���ة
املدر�سي���ة تكون بحملها فوق ع�ضالت منت�صف الظهر،
ولي����س عل���ى �أح���د اجلانب�ي�ن ،و�أن ي�ستخ���دم الطال���ب
احلزام�ي�ن مع ًا؛ حتى يك���ون وزن احلقيب���ة موزع ًا على
اجل�س���م ب�ش���كل �أف�ضل .كم���ا تُن�ص���ح كل �أم مبالحظة
م�ستوى كتفي طفلها ف�إذا وجدت اختال ًفا يف م�ستواهما
�أو �أن هن���اك ً
مي�ل�ا يف الرقب���ة �أو عدم ات���زان يف �أثناء
امل�ش ��ي �أو ظهور تق ّو�س لأحد اجلانب�ي�ن يف الظهر؛ ف�إن
عليها ا�ست�شارة الطبيب فور ًا.
وال نن�س���ى دور املدر�سة يف الوقاية �أي�ض ًا؛ فعلى املعلمني
واملعلم���ات تقلي���ل طلباتهم م���ن الطال���ب ،وتقليل عدد
الكت���ب الت���ي يحمله���ا الطال���ب بحي���ث ال يزي���د وزنها
عل���ى  10يف املئ ��ة م ��ن وزن ��ه .وب إ�م ��كان املدر�سة توفري
قاع ��ة مكتبية حتوي كتب املنه ��ج الدرا�سي؛ فتوزع على
كل جمموع���ة من التالمي���ذ ن�سخة من الكت���ب املقررة
ي�ستعملونه���ا يف املدر�سة ،فيما يرتكون كتبهم يف املنزل
دون احلاجة �إلى حملها يومي ًا من املدر�سة و�إليها.
كما ميكن للمدر�سة �أن ت�ؤمن �أدراج ًا خا�صة لكل طالب
ي�ض���ع فيه���ا كتب���ه املدر�سية� ،إ�ضاف���ة إ�ل���ى م�ستلزمات
ح�ص�ص الريا�ضة والفنون.
ه ��ذا وق ��د قام ��ت بع�ض ال ��دول ب�س ��ن قوان�ي�ن حلماية
الأطف���ال ،بحيث ال ت�سمح ب����أن يحمل الطفل ثق ًال يزيد
على  10يف املئة من وزنه.
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إعالن تحريري ..

رؤيتنا لالستثمار االجتماعي

�أن نك��ون يف موقع الريادة من م�ش��اريع اال�س��تثمار االجتماعي غري
الربحية مبا ين�سجم مع احتياجات اململكة العربية ال�سعودية.
الأهداف اال�سرتاتيجية لال�ستثمار االجتماعي
�إيجاد قيمة داخل املجتمع ال�سعودي من خالل:
• مواجه��ة التحدي��ات االجتماعية وحت�س�ين �س��معة �ش��ركة �ش��ل
وبناء عالقات مع م�ساهمينا.
• �إظه��ار الت��زام طوي��ل املدى جت��اه املجتم��ع ال�س��عودي من خالل
تقدمي مبادرات ا�س�تراتيجية ت�س��اعد اململكة العربية ال�سعودية
على مواجهة حتدياتها االجتماعية الرئي�سية.
• تقدمي مزايا للمجتمع مبا يتوافق مع اال�س�تراتيجية ال�سعودية
الوطنية واالحتياجات االجتماعية.
• متك�ين و�إدامة وتنمية ن�ش��اط �ش��ركة �ش��ل يف الب�لاد عن طريق
تعزيز �سمعة ال�شركة لدى امل�ساهمني الأ�سا�سيني والو�صول �إليهم.
برام��ج �ش��ركة �ش��ل يف اال�س��تثمار االجتماع��ي باململك��ة العربي��ة
ال�سعودية:
• برنامج انطالقة �شل
ويهدف الربنامج �إلى م�س��اعدة ال�ش��باب �ض��من الفئة العمرية -18
 35على ا�ستك�ش��اف �إمكانية �إقامة �ش��ركاتهم اخلا�صة كخيار مهني
حقيق��ي قابل لال�س��تمرار .كما يه��دف الربنامج �إل��ى توفري الدعم
والو�ص��ول �إلى التدري��ب والتوجيه والرعاية التجارية لأ�ص��حاب
امل�ش��اريع من ال�ش��باب وكذلك لأ�صحاب امل�ش��اريع املحتملني يف وقت
يح��ددون فيه خياراتهم املهنية مع نهاية تعليمهم� ،س��واء كان ذلك
يف املدر�س��ة� ،أو يف كلي��ة مهني��ة� ،أو جامعة .ومنذ �أن ب��د�أ الربنامج
�س��نة  ،2010قمن��ا بتدريب � 9114ش��اب ًا �س��عودي ًا ،وكانت امل�ش��اريع
التي مت �إن�ش��ا�ؤها نحو ( 985م�ش��اريع جديدة/م�ش��اريع �ص��غرية)؛
حيث �أوجدت هذه امل�شاريع �أكرث من  6000فر�صة عمل.
ويقدمي الربنامج التدريب واال�ست�شارات جمان ًا لريادة الأعمال يف
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اململكة ،ولتمكني ال�شباب من �إدارة و�إن�شاء م�شاريعهم بنجاح.
• برنامج �شل كورة نت
بالتعاون مع م�ؤ�س�س��ة بر�شلونة؛ ف�إننا ن�س��تخدم كرة القدم لتعزيز
وتطوير مهارات القيادة.
وه��ذا الربنامج عبارة عن برنامج تعليمي يعزز التنمية الب�ش��رية
من خالل ك��رة القدم .وينفذ الربنامج بالتع��اون مع الهيئة امللكية
يف مدينة اجلبيل.
وي�ستهدف الربنامج 300 :طفل �ضمن الفئة العمرية بني � 8إلى 16
�سنة لكل دولة.
• �سالمة الطرق
بالتعاون مع �ص��احب ال�س��مو امللكي الأم�ير عبدالعزيز بن تركي �آل
�سعود ك�سفري ل�سالمة الطرق؛ ت�سعى �شركة �شل �إلى حت�سني �سالمة
الطرق يف اململكة العربية ال�سعودية.
• ماراثون �شل للبيئة
منذ عام 2013م تعمل (�ش��ل) بن�شاط على تعزيز ماراثون البيئة
يف ال�ش��رق الأو�س��ط واململك��ة العربية ال�س��عودية؛ �إذ ي�ش��جع هذا
املاراث��ون ويرع��ى الأفكار املبدع��ة حول كفاءة الوقود وم�س��تقبل
النق��ل بني طالب املدار�س الثانوية واجلامعات ويتحدى الطالب يف
خمتلف جامعات العامل بحيث ي�ص��ممون وي�ص��نعون �سيارات تت�سم
بالكفاءة يف جمال الطاقة .وعلى الأقل ف�إن هنالك ثالث جامعات
�س��عودية تقوم بالتح�ض�ير للم�ش��اركة لأول مرة يف ماراثون �شل يف
مانيال خالل �شهر فرباير 2015م.
• كفاءة الطاقة وكفاءة املياه
تق��وم �ش��ركة �ش��ل �أي�ض�� ًا بدع��م احلكوم��ة ال�س��عودية يف جهودها
الرامية �إلى �أن ت�ص��بح بلد ًا يت�س��م بالكفاءة يف ا�س��تخدام الطاقة،
وذلك بتزويدها با�ست�شارات اخلرباء .كما �أننا نقوم بدرا�سة فر�ص
الأعمال فيما لو ركزنا على حتقيق الب�صمة املائية.
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إعاقنت

مواعيد تسليم سيارات
المعوقين على

تويتر

�أحدثت موافقة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود ،على تنظيم جديد ين�ص على
من���ح املواطنني ذوي الإعاق���ة احلركية و�أ�سرهم الذين
تنطب ��ق عليهم ال�شروط ،مقاب ًال مالي� � ًا قدره � 150ألف
ريال بد ًال من ت�أمني ال�سيارات التي ُجهزت مبا يتنا�سب
واحتياجات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،ردود فعل وا�سعة
على مواقع التوا�صل االجتماعي ،وال �سيما (تويرت)؛ �إذ
�أن�ش�أ الكثري من املعوقني �صفحات تتناول �أخبار �صرف
الب���دل النقدي ومواعيد ال�ص���رف ،وذلك عقب �إجازة
عيد الأ�ضحى.
وكان برنام ��ج منح �سيارات لذوي الإعاقة التابع لوزارة
ال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة ال�سعودي ��ة ،قد من ��ح نحو 6300

م ��ع اجله ��ات ذات العالق ��ة بو�ضع خطة حل ��ل امل�شكلة
�سيارة منذ �إطالقه يف عام 1433هـ.
ون�ص���ت موافق���ة خ���ادم احلرم�ي�ن ال�شريف�ي�ن على �أن على امل ��دى الطويل وف ��ق برنامج زمن ��ي لتهيئة وتوفري
“تتول ��ى وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية التن�سيق مع وزارة موا�صالت موثوقة خا�صة ب���ذوي االحتياجات اخلا�صة
م ��ع �إمكانية �إتاحة الفر�صة للقطاع اخلا�ص وم�ؤ�س�سات
املالية ملراجعة ا�شرتاطات املنح و�ضوابطها.
كذل ��ك قي ��ام وزارة ال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة بالتن�سي ��ق املجتمع املدين للإ�سهام يف تنفيذ هذه اخلطة”.

تضاعف أعداد المترددين
على موقع الجمعية

انتشار فيديو معوق
يطوف

انت�ش ��ر على مواق ��ع التوا�صل االجتماع ��ي مقطع فيديو
حل ��اج يعاين �إعاق ��ة يف قدميه ،ويط ��وف م�ستعين ًا بيده
حول الكعبة امل�شرفة.
ومل ميكن الت�أكد من توقيت ت�صوير هذا الفيديو ،حيث
�إن �ص ��وت ال�شخ�ص الذي قام بت�صويره كان ي�س ّبح اهلل
ويك�ب�ره ،مع�ب�ر ًا عن اندها�ش���ه من �صعوب���ة حال ذلك
احلاج ،و�إ�صراره على موا�صلة الطواف.

يوا�ص ��ل موق ��ع اجلمعي ��ة عل ��ى (توي�ت�ر) جناحه
املتمي���ز ،وذلك من خالل تفاع���ل املرتددين على
ال�صفحة ،وا�ستقبال ا�ستف�ساراتهم ومقرتحاتهم
حول اخلدمات التي تقدمه ��ا اجلمعية ملن�سوبيها
م���ن الأطف���ال املعوقني يف مراكزه���ا املنت�شرة يف
خمتلف مناطق اململكة .وقد �شهد املوقع ،يف ظل
تزاي ��د فعالي ��ات اجلمعية خالل الآون ��ة الأخرية،
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ت ��ردد الكثري من امل�ستخدمني على املوقع للتعرف
ع ��ن قرب عل ��ى اجلمعي ��ة وخدماته ��ا وبراجمها
مث ��ل برنامج الدمج الذي ي�سهل عملية دمج �أبناء
اجلمعي ��ة مبدار�س التعليم العام ،وكذلك برنامج
(اهلل يعطي ��ك خريه ��ا) ال ��ذي �ساه ��م يف زيادة
الوع ��ي مبخاط ��ر ح ��وادث ال�سي ��ارات ،و�ضرورة
االلتزام بال�سياقة الآمنة.
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القصبي

يتفاعل مع حالة شاب
معوق على (تويتر)

تفاع ��ل وزي ��ر ال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة الدكت ��ور ماج ��د
الق�صبي ،مع حالة �شاب معوق يف (تويرت)؛ �إذ وجه فور ًا
الدكتور فالح الر�شيدي امل�ش���رف العام على اخلدمات
الطبية والت�أهيل بالوزارة باالت�صال به ،و�أخذ تفا�صيل
حالته .وتب�ّي�نّ �أنه �شاب يبلغ من العم ��ر  ١٧عام ًا ،و�أنه
م�صاب ب�إعاقة حرك ّية ناجت ��ة من التهاب �سحايا املخ.
و�أكد الدكتور فالح الر�شيدي �أنه مت فور ًا �إحلاق ال�شاب
بربنامج الرعاي ��ة املنزلية؛ ليقوم فري ��ق طبي متكامل
بتقدمي الرعاية الطبي ��ة املنزلية له� ،إ�ضافة �إلى تقدمي

الوزارة لل�شاب ثالثة ت�أ�شريات ملمر�ض و�سائق وخادمة
ح ��ال رغبته يف ذل ��ك ،وكذلك �ص ��رف عرب ��ة لت�سهيل
حركت ��ه .كم ��ا �أن ��ه انطالق� � ًا م ��ن ال�شراكة ب�ي�ن وزارة
ال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة ووزارة ال�صح ��ة؛ �أو�ضح الدكتور
فال ��ح الر�شيدي �أن ��ه �سيتم التن�سيق م ��ع وزارة ال�صحة
لبحث �إمكانية عالجه يف م�ست�شفى متخ�ص�ص.
وختم امل�ش ��رف العام على اخلدم ��ات الطبية يف وزارة
ال�ش� ��ؤون االجتماعية ب�أنه -وهلل احلمد -قبل نحو �شهر
مت �صرف �سيارة لأ�سرة ال�شاب خم�ص�صة لتنقالته.

تداولتها المواقع في االمارات  ..استراحات لألطفال في المرافق ..للرضاعة واألمن
تداول رواد مواقع التوا�صل االجتماعي م�شروع «ا�سرتاحة الطفل» ،الذي �سيطلق خالل
الف�ت�رة املقبل ��ة يف دولة االمارات العربي ��ة  ،ويهدف �إلى العناي ��ة بالأطفال ،من خالل
توف�ي�ر دورات مياه خا�صة بهم ي�ستطي ��ع الوالدان مرافقة �أبنائهم من عمر 3ـ  12عام ًا
فيها ،ف�ض ًال عن توفري غرف للر�ضاعة ،التي �ستعمم على كل املرافق يف الدولة.
لب ��اء والأمه ��ات ا�صطح ��اب �أطفالهم ل ��دورات املياه
و «ا�سرتاح ��ة الطف ��ل» �ستتي ��ح ل آ
ب�ص ��ورة �آمنة ،بعيد ًا عن الأماكن التي ي�ستخدمه ��ا العامة من اجلمهور ،بهدف �إيجاد
خ�صو�صية لهم ،ومنع احتكاكهم بالكبار ،كما �ستتيح اال�سرتاحة توفري غرف للر�ضاعة
الطبيعية ،ت�ستطيع الأمهات بداخلها ،تغيري مالب�س الطفل واجللو�س معه �إن كان نائم ًا
يف مكان منا�سب وخا�ص.
و�أن مب ��ادرة «ا�سرتاح ��ة الطفل» تهدف �إلى حماية الأطفال م ��ن الأخطار املرتتبة على
ا�ستخدامهم دورات املياه العمومية ،التي ي�ستخدمها الرا�شدون ،والتي ت�شمل التحر�ش
اجلن�س ��ي والعنف وجتنيبهم انتقال العدوى املر�ضي ��ة� ،إ�ضافة �إلى توفري مكان منا�سب
والئق للعناية بالأطفال يف املرافق العامة ،ودعم اجلهود الوطنية يف ت�شجيع الر�ضاعة
الطبيعية ،ف�ض ًال عن تعزيز العالقة بني الأم و�أطفالها.
وق ��د مت اعتماد معايري للأمن وال�سالمة �شملت وجود �أجهزة �إنذار احلريق ،والك�شف
ع ��ن الدخان ،وخمارج ،و�إ�شارات للمخارج ،وطفايات� ،إ�ضافة �إلى كامريات للمراقبة،
ووج ��ود خزانة للإ�سعافات الأولي ��ة ،وعوامل �أمان للتو�صي�ل�ات الكهربائية ،وال�صحية
والبيئي ��ة ،ف�ض ًال عن مالءمة ارتفاعات الأحوا�ض و�أماكن الغ�سل للأطفال .وقالت� ،إن
املعايري التخطيطية ا�شرتطت �أن تكون «ا�سرتاحة الطفل» قريبة من اخلدمات.

القبض على أب سمح لطفله بقيادة سيارة

�أعلن ��ت الإدارة العامة للمرور يف ال�سعودية القب�ض
على وال ��د الطفل الذي ظه ��ر يف مقطع فيديو وهو
يق ��ود �سيارة جيب على الطري ��ق الدائري ال�شرقي
بالريا�ض.
وذكر املرور ال�سعودي -عرب ح�سابه على (تويرت)-
�أن وال ��د الطف ��ل �سيح ��ال �إلى هيئ ��ة الف�صل؛ ليتم

تطبيق النظام بحقه.
وكان مقط ��ع فيدي ��و ق ��د انت�شر ب�ش ��كل وا�سع على
مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي يظه ��ر طف ًال رمبا مل
يتجاوز عمره �سبع �سنوات ،وهو يقود �سيارة جيب،
و�إلى ج ��واره �شخ� ��ص ُيعتقد �أنه وال ��ده ،حيث كان
يحاول منع امل�صور من اال�ستمرار يف الت�صوير.
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إعدادات
هاتف

غيرت حياة هذا الرجل
ّ
ير�س���ل ت���ود �ستايبلفل���دت لزوجت���ه ن�ص��� ًا رومان�سي��� ًا.
ينق���ر بذقنه على زر بكر�سي���ه املتحرك ثم يبت�سم .هذا
ال�ش���اب “يع���اين من �إعاقة” من���ذ �أن كان عمره ثماين
�سن���وات ،وال ميكن���ه �أن يح���رك �أي �شيء حت���ت عنقه.
الآن هو مهند�س ورجل �أعمال يبلغ من العمر  36عام ًا،
بع���د �أن ح��� ّول كر�سي���ه املتح���رك �إلى مرك���ز ات�صاالت
متنقل م�ستخدم ًا مفاتي���ح ،و�سماعات ،وقطع ًا ال�سلكية طريق النقر على الأزرار وع�صا التحكم املثبتة بكر�سيه هذه الإعدادات عل���ى �أجهزة الكمبيوتر لي�ست جديدة،
املتح���رك قرب ر�أ�س���ه� .إنه ق���ادر عل���ى ال�سيطرة على ولك���ن م�ؤخر ًا فق���ط مت �إدخالها عل���ى الهواتف الذكية
و(�آيفون .)6
يجري مكاملة هاتفي���ة كل �ست دقائق ،وير�سل �أكرث من �شا�شة �آيفون ب�أكملها ،بف�ضل واحد من �إعدادات  IOSالتي تعمل �شا�شاتها باللم�س.
حتى �سن���ة ون�صف م�ض���ت ،كان �ستايبلفلدت ي�ستخدم
 100ر�سال���ة يف الي���وم .لي����س ن�شيط ًا ج���د ًا على و�سائل ي�سمى .Switch Control
التوا�ص���ل االجتماع���ي با�ستثن���اء موقع لينك���د�إن ،لكنه كذل���ك يع���رف ه���ذا الإع���داد ب���ـ � ،switch accessأجه���زة الكمبيوتر للعم���ل� .أما الآن فق���د �أ�صبح هاتفه
يح���ب �أن يتحق���ق م���ن تفا�صي���ل منزل���ه الذك���ي ويقر�أ فهو ميزة ت�سه���ل و�صول الأ�شخا����ص الذين يعانون من جهاز العمل الرئي�سي له؛ �إذ ي�ستخدمه لت�شغيل �شركته
�إعاقات ج�سدية وال ي�ستطيعون ا�ستخدام ال�شا�شة التي وم�ساعدة الذين يعانون �إعاقات على �إيجاد اال�ستقالل
الكتب.
اخلا�ص بهم من خالل التكنولوجيا.
�ستايبلفل���دت ينجز هذه الأمور ع�ب�ر  Siriوالباقي عن تعمل باللم�س وفق الطريقة التقليدية.

الحصالة
اإللكترونية
 ..مدخل جديد إلى عالم التبرع

للوهل���ة الأول���ى ق���د تب���دو ماكين���ة عادي���ة ،لك���ن هذه
ملح�صلي
احل�صال���ة ميكنها �أن توف���ر الوقت واجله���د ِّ
التربعات اخلريية.
ه���ذا م���ا قدمت���ه دائ���رة ال�ش����ؤون الإ�سالمي���ة التابعة
حلكومة دبي ،بح�صالة حت���وي �أجهزة ا�ست�شعار حتدد
موق���ع احل�صالة وم���دى امتالئها ع�ب�ر خا�صية GPS
بتحديد املواقع عرب الأقمار ال�صناعية.
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ويو�ض���ح نا�ص���ر مبارك مدي���ر �إدارة تقني���ة املعلومات
يف دائ���رة ال�ش����ؤون الإ�سالمي���ة التابع���ة حلكومة دبي:
«�إدارة ال�ش�ؤون اال�سالمية واالجتماعية �أطلقت مبادرة
احل�ص���االت الذكي���ة ،وه���ي تتي���ح ملح�صل���ي الدائ���رة
املتمركزين يف الدائرة االطالع على مواقع احل�صاالت
والتعرف على مدى امت�ل�اء احل�صالة .الآن من خالل
النظر �إلى خريطة دبي �أ�ستطيع معرفة موقع احل�صالة

ون�سبة امتالئها؛ فاذا و�صلت احل�صالة �إلى ن�سبة � 95أو
 100يف املئة فيذهب املح�صل جللبها� .أما �إذا كانت 50
يف املئ���ة فال يذهب؛ لأن من الع���ادة �أنه قبل بدء تنفيذ
احل�صال���ة الذكي���ة كان املح�ص���ل يذهب ب�ش���كل دوري
للتحقق من امتالء احل�صالة».
احل�صال���ة ج���زء م���ن مب���ادرة (�إمارات اخل�ي�ر) التي
�أدخل���ت التربع���ات �إل���ى الع���امل االفرتا�ض���ي برب���ط
اجلمعي���ات اخلريي���ة عرب قاع���دة بيان���ات موحدة ملنع
االزدواجي���ة يف تلق���ي التربع���ات ولرتكي���ز امل�شاري���ع
مبناط���ق متباعدة عو�ض��� ًا عن ترك���ز امل�شاريع مبناطق
معين���ة فقط .وي�ضيف مدي���ر �إدارة تقنية املعلومات يف
دائ���رة ال�ش����ؤون الإ�سالمية التابعة حلكوم���ة دبي�« :إذا
ا�ستحق ال�شخ�ص امل�ساع���دات ا�ستخدم بطاقة الهوية،
و�إذا ذهب���ت جلمعي���ة �أخرى فيمك���ن لها التع���رف �إذا
م���ا كان قد �سب���ق احل�صول على ت�ب�رع �أو م�ساعدة من
اجلمعي���ة .وهنا يتم �ضبط عملي���ة االزدواجية ،وكذلك
�ضبط امل�شاري���ع؛ �إذ �إذا قامت اجلمعية بتنفيذ م�شروع
يف مكان م���ا ف�إن هذه املبادرة تتي���ح تعريف �إحداثيات
املواق���ع عن طريق غوغ���ل ،وعند الذه���اب �إلى جمعية
�أخ���رى تري���د تنفيذ امل�ش���روع ذاته يف ذل���ك املكان من
خ�ل�ال ال�ضب���ط ف����إن برنامج املب���ادرة �سيق���ول لك �إن
هناك م�شروع ًا قائم ًا ينفذ هناك».
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روبوت

يعيد األمل بالمشي لذوي االحتياجات الخاصة

تخيل���وا عامل ًا ميكن في���ه ملن فقدوا الق���درة على امل�شي
ا�ستع���ادة ،ولو جزء ًا من ه���ذه التجربة .الآن �أتى هيكل
(ريك�س) الروبوتي؛ ليقوم مبا كان ُيعتقد �أنه م�ستحيل،
و�أت���ت جمموع���ة م���ن ذوي االحتياجات اخلا�ص���ة �إلى
معر����ض جيتك����س يف �إمارة دب���ي لتجربة ه���ذا الهيكل
بالتعاون مع �شركة ات�صاالت.
وع���ن ذل���ك يق���ول عب���داهلل الأحم���د نائب رئي����س �أول
مبيع���ات امل�ؤ�س�س���ات الكربى واحلكومي���ة« :نحن نطور
م���ع �شركائن���ا اال�سرتاتيجي�ي�ن عملي���ة �أخ���ذ البيانات
م���ن �أج�س���ام ذوي االحتياجات اخلا�ص���ة ،وحفظ هذه
البيانات؛ مل�ساع���دة الأطباء وامل�ست�شفي���ات للعمل على
تطوي���ر وم�ساعدة اجل�س���م فيزيائي ًا للتح���رك �إيجابي ًا
وحتريك الأجزاء املعاقة».
و�أ�ض���اف« :هذه البيانات ت�ساع���د على قيا�س النب�ضات
الكهربائي���ة يف �أج�س���ام ذوي االحتياج���ات اخلا�ص���ة،

68
11/10/15 10:32 AM

ومعرفة كيفية حتول هذه الإ�شارة الكهربائية �إلى العقل
جلعل اجل�س���م م�ستعد ًا فيزيائي��� ًا للتحرك .وعلى مدى
�شهور الحظنا �أنها ت�ساع���د ب�شكل �إيجابي يف امل�ساعدة
عل���ى التحرك فيزيائي��� ًا .ويوفر هذا الهي���كل الروبوتي
جم���ا ًال مل�ساع���دة الأ�شخا����ص م���ن ذوي االحتياج���ات
اخلا�ص���ة ،لي����س فق���ط م���ن الناحية اجل�سدي���ة بل من
الناحي���ة النف�سية �أي�ض ًا» .بينم���ا تقول ديربا ليفز نائبة
رئي�س �شرك���ة « :Rex Bionicsنحن الب�شر نتميز
بقدرتن���ا عل���ى الوقوف وامل�ش���ي ،واجللو����س يف كر�سي
متح���رك لف�ت�رات طويل���ة؛ ما قد ي����ؤدي �إل���ى انقبا�ض
الع�ض�ل�ات والت�أث�ي�ر يف احلرك���ة العامة ببقي���ة �أجزاء
اجل�سد .ه���ذا الأمر ي�ؤثر يف تنف����س ال�شخ�ص اجلال�س
بالكر�سي املتحرك؛ لذلك ف����إن الهيكل الروبوتي الذي
توف���ره �شركة  Rexي�ساعد على تليني الع�ضالت .لكن
اجلان���ب النف�س���ي مه���م �أي�ض��� ًا ،خ�صو�ص ًا فيم���ا يتعلق

بق���درة اجلال�سني يف الكرا�سي املتحرك���ة على الوقوف
وخماطب���ة الآخري���ن» .م���ن جه���ة �أخرى يق���ول حممد
خمي�س خل���ف ر ّباع بطل ريا�ضة رفع الأثقال يف منتخب
الإم���ارات ون���ادي دب���ي ل���ذوي االحتياج���ات اخلا�صة:
«هذه االخرتاع���ات تعطينا ا ألم���ل يف امل�ستقبل ،وت�ؤكد
�أن هنال���ك �أ�شخا�ص ًا مهتمني به���ذه الفئة من املعوقني.
كما حتف���ز �أي مقعد على الرك�ض ملواكبة التطور؛ لأنها
متنح���ه الداف���ع يف احلياة؛ م���ا يجعل ال�شع���ور النف�سي
مطمئن��� ًا ومرتاح��� ًا؛ في�صب���ح منتج��� ًا يف امل�ستقب���ل.
وبخ�صو�ص���ي أ�ن���ا كمقعد غري ق���ادر على التنق���ل ف�إنه
يكفين���ي من خ�ل�ال هذه االخرتاع���ات �أنن���ي ميكن �أن
�أحت���رك داخل البيت ،و�أ�ستطي���ع الو�صول �إلى كل �شيء
�أري���ده؛ م���ا مينحني ال�شع���ور ب�أنني �أم�ش���ي .وبهذا ف�إن
التكنولوجيا ميكنها �أن ت�ساعد الأ�شخا�ص على حت�سني
حياتهم و�إعطائهم الفر�صة لل�شعور بالأمل جمدد ًا».
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مقال

كيف

تُ وقف اللقاحات
األمراض؟
عندما تُ�صاب مبر�ض مثل احل�صبة �أو اجلدري املائي،
حت�ص���ل عل���ى املناعة؛ لذلك ال تُ�صاب ب���ه مرة �أخرى.
اللق���اح يخدع ج�سمك ليعتقد �أن���ك �أُ�صبت باملر�ض ،يف
حني �أنك مل تُ�صب به بالفعل.
هذه ه���ي طريق���ة عم���ل اللق���اح� :إبرة حتق���ن اجل�سم
بالفريو����س ،وا�ستجاب��� ًة لذل���ك ُينت���ج اجله���از املناعي
«الأج�س���ام امل�ض���ادة» التي تقت���ل الفريو����س �أو ت�ضعفه
عل���ى الأقل؛ حتى ال متر�ض .والأج�سام امل�ضادة تحُ ارب
جرثومة معينة ،وتبقى يف جمرى الدم دائم ًا ترتقب �إذا
ما ظهر الفريو�س م���ن جديد؛ لذلك �إذا تعر�ضت لتلك
اجلرثومة؛ ف�إن الأج�سام امل�ضادة �ستحميك من املر�ض
�أو تُخفف من �أعرا�ضه على الأقل.
و�إذا �أخ���ذ ع���دد كاف من النا����س اللق���اح ف�إننا نحقق
ما ي�سم���ى «مناعة القطيع»؛ �إذ يت���م تطعيم الكثري من
النا����س؛ لذلك تق���ل فر�صة تف�شي املر����ض؛ مما يجعل
الو�ضع �أكرث �أمان ًا للأ�شخا�ص الذين ال ميكن تطعيمهم،
مثل الأطفال �أو بع�ض من ُيعاين من مر�ض ال�سرطان.
وع���ادة ال تت�سبب اللقاح���ات يف ظهور �أي �آث���ار جانبية
خطرية؛ فعلى �سبيل املثال ف�إن لقاح احل�صبة والنكاف
واحل�صب���ة الأملانية ،ي�صاب ب�سببه واح���د من كل �ستة
�أ�شخا����ص باحلمى وواح���د من �أ�ص���ل  20بطفح جلدي
خفيف� .أما الآثار اجلانبية اخلطرية فهي �أقل تكرر ًا.
النوب���ات الع�صبية التي ي�سببه���ا ارتفاع درجة احلرارة
حتدث كل  1من � 3000شخ�ص� ،أما احل�سا�سية احلادة
في�صاب بها �شخ�ص واحد من �أ�صل كل مليون �شخ�ص.
ووفق��� ًا ملرك���ز ال�سيط���رة عل���ى الأمرا����ض فق���د �أُبل���غ
ع���ن الإ�صاب���ة بال�صم���م والتل���ف يف الدماغ بع���د لقاح
 ،MMRولكنه نادر جد ًا؛ مما ُي�صعب حتديد �إذا ما
كانت تلك الأعرا�ض ب�سبب اللقاح �أم ب�سبب �شيء �آخر.

ولقد جعل الله سبحانه
وتعالى القرآن هدى ورحمة
وشفاء للعالمين

بقلم:
وليد بن �صقر املطريي
م�ساع���د �أمني ع���ام م�سابقة الأم�ي�ر �سلطان بن
�سلمان حلفظ القر�آن الكرمي للأطفال املعوقني

القرآن واألمن النفسي للمعوق
م���ا �أجم���ل امل�ؤمن عندم���ا يعي�ش كل حلظة م���ن حياته مع القر�آن ال���ذي هو ينبوع كل خ�ي�ر ،و�أ�سا�س كل بر،
وم�ص���در كل عل���م ،و�أ�صل كل نعم���ة� .أنار اهلل للذين التزم���وه الطريق الذي ي�ؤدي �إلى حتقي���ق �أمن الإن�سان
و�سعادت���ه؛ ففيه التوجيه ال�سديد لرتبية النف�س و�صالحها و�سعادته���ا؛ قال تعالى} :ا َّلذِ ينَ � َآم ُنو ْا َولمَ ْ َي ْل ِب ُ�سو ْا
�إِ َميا َن ُه���م ِب ُظ ْل���م �أُ ْو َل ِئ َك َل ُه ُم الأَ ْمنُ وَهُ م ُّم ْه َتدُونَ { الأنعام ، 82 :كما قال تعالى } :إِ� َّن ا َّلذِ ينَ َقا ُلوا َر ُّب َنا َهّ ُ
الل ُث َّم
ٍ
ا�س َت َقا ُموا َفلاَ َخ ْو ٌف َع َل ْيهِ ْم َولاَ هُ ْم َي ْحزَ ُنونَ { الأحقاف. 13 :
ْ
ولقد جعل اهلل �سبحانه وتعالى القر�آن هدى ورحمة و�شفاء للعاملني ،وذوو الإعاقة من هذا العامل الذي جعل
ل���ه القر�آن الك���رمي هداية ورحمة و�شفاء .وكم يحت���اج �إليه العبد يف حياته لت�أن�س نف�س���ه ،وت�سكن وتطمئن،
���ن ُق ُلو ُب ُهم بِذِ ْك ِر اللهّ ِ َ�أ َال بِذِ ْك ِر اللهّ ِ ت َْط َم ِئ ُّن
فكي���ف مب���ن كان يف حاله �أحوج؟ قال تعالى} :ا َّلذِ ينَ � َآم ُنو ْا َوت َْط َم ِئ ُّ
وب{ الرعد ، 28 :وقال تعالىَ } :و ُن َن ِزّل ِمنْ ا ْل ُق ْر�آن َما هُ َو ِ�ش َفاء َو َر ْح َمة ِل ْل ُم ؤ� ِْم ِننيَ{الإ�سراء. 82 :
ا ْل ُق ُل ُ
لق���د �أثبتت درا�سة علمية قام بها الدكتور �صال���ح ال�صنيع �أ�ستاذ علم النف�س بجامعة الإمام ،الت�أثري املذهل
حلف���ظ الق���ر�آن يف ال�صحة النف�سي���ة واجل�سدية؛ فقد �أك���دت الدرا�سة �أنه كلما ارتفع مق���دار حفظ القر�آن
الك���رمي ارتفع م�ستوى ال�صحة النف�سية .وقد حدد الباحث تعري���ف ال�صحة النف�سية ب�أنها :احلالة التي يتم
فيها التوافق النف�سي للفرد من خالل �أربعة �أبعاد رئي�سة هي :البعد الديني �أو الروحي والبعد النف�سي والبعد
االجتماعي والبعد اجل�سمي.
وتو�صلت الدرا�سة �إلى وجود عالقة موجبة بني ارتفاع مقدار احلفظ ،وارتفاع م�ستوى ال�صحة النف�سية لدى
جمموعات الطالب الذين �أجريت عليهم الدرا�سة ،كما تو�صلت �إلى �أن الطالب الذين يفوقون نظراءهم يف
مقدار احلفظ كانوا �أعلى منهم يف م�ستوى ال�صحة النف�سية بفروق وا�ضحة.
�إن الق���ر�آن ب�ألفاظ���ه ومعاني���ه الوا�ضحة يحق���ق للمعوق� ،س���واء �أكان �سماع ًا �أو قراء ًة ،م���ا يتحقق به اجلمع
ب�ي�ن �سالمة النطق وتنمية الإدراك واالنتباه وحفز الذاكرة ،عالوة على االطمئنان النف�سي وتثبيت العقيدة
والإميان بالق�ضاء والقدر مع ما ُيدّخر َملن ابتلي ف�صرب من �أجر عظيم.
�إن كل َم���ن يق���ر�أ �أو يحفظ �أو ي�ستمع �إلى �شيء م���ن كتاب اهلل ويداوم على ذلك ي�شعر بتغيري كبري يف حياته،
حي���ث ال�س�ل�ام الروحي املمدود ،واالطمئنان القلبي امل�شهود ،والأمن النف�س���ي املن�شود .فهذه بع�ض الفوائد
املادي���ة الدنيوية ،ولكن هناك فوائد �أكرب بكثري يف الآخرة ،وه���ي الفرح بلقاء اهلل تعالى ،والفوز بالر�ضوان
والنعي���م املقيم ،والقرب من احلبيب �-صلى اهلل علي���ه و�سلم-؛ فعن عبداهلل بن عمرو -ر�ضي اهلل عنهما-
َ���ق َو َر ِت ّْلَ ،ك َما ُك ْنتَ ُت َر ِت ُّل فيِ
ق���ال“ :قال ر�سول اهلل �صل���ى اهلل عليه و�سلمُ ( :ي َق ُال ِل َ�ص ِاح ِب ا ْل ُق ْر�آنِ  :ا ْق َر�أْ َوا ْرت ِ
ال ُّد ْن َياَ ،ف�إِ َّن َم ْن ِز َل َك ِع ْندَ � ِآخ ِر �آ َي ٍة َت ْق َر ُ�ؤهَ ا)” .رواه الرتمذي ( )2914و�أبو داود ( )1464واللفظ له.
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إن اهلل مع الصابرين

ما مدى اهتمام اإلسالم بالعلم ؟.
خل��ق اهلل الإن�س��ان وزوده ب���أدوات العلم واملعرفة وهي ال�س��مع والب�ص��ر والعقل ق��ال تعالى  ( :واهلل
�أخرجكم من بطون �أمهاتكم ال تعلمون �ش��يئ ًا وجعل لكم ال�س��مع والأب�ص��ار والأفئدة لعلكم ت�شكرون )
النحل. 78/
والإ�س�لام دي��ن العل��م ف�أول �آية نزلت من الق��ر�آن  ،ت�أمر بالقراءة التي هي مفت��اح العلوم قال تعالى :
( اق��ر أ� با�س��م رب��ك الذي خلق  ،خلق الإن�س��ان م��ن علق  ،اقر�أ ورب��ك الأكرم  ،الذي عل��م بالقلم  ،علم
الإن�سان ما مل يعلم ) العلق. 5-1/
العلم ي�سبق العمل

والعل���م يف الإ�س�ل�ام ي�سب���ق العمل  ,فال عم���ل �إال بعلم
كم���ا قال �سبحانه  ( :فاعلم �أنه ال �إله �إال اهلل وا�ستغفر
لذنبك وللم�ؤمنني وامل�ؤمنات ) حممد. 19/
وق���د ح���ذر اهلل كل م�سل���م م���ن الق���ول بال عل���م فقال
�سبحان���ه  ( :وال تق���ف ما لي����س لك به عل���م �إن ال�سمع
والب�ص���ر والف����ؤاد كل �أولئ���ك كان عن���ه م�س����ؤو ًال )
الإ�سراء. 36/
وتنويه��� ًا مبق���ام العلم والعلم���اء ا�ست�شه���د اهلل العلماء
على وحدانيته فقال �سبحانه � ( :شهد اهلل �أنه ال �إله �إال
ه���و واملالئكة و�أولوا العلم قائم��� ًا بالق�سط ال �إله �إال هو
العزيز احلكيم ) �آل عمران. 18/
خ�شية العلماء
ومعرف���ة اهلل وخ�شيت���ه تت���م مبعرفة �آيات���ه وخملوقاته
والعلم���اء ه���م الذي���ن يعلمون ذل���ك ولذل���ك �أثنى اهلل
عليه���م بقوله � ( :إمن���ا يخ�شى َ
اهلل من عب���اده العلماء
) فاط���ر . 28/وللعلماء يف الإ�سالم منزلة �شريفة تعلو
م���ن �سواه���م يف الدنيا والآخ���رة قال تعال���ى  ( :يرفع
اهلل الذي���ن �آمنوا منكم والذين �أوت���وا العلم درجات )
املجادلة .11/ولأهمية العلم �أمر اهلل ر�سوله �أن يطلب
املزي���د من���ه فق���ال  ( :وق���ل رب زدين علم��� ًا )
ط���ه . 114/وقد مدح اهلل العلماء و�أثنى عليهم
بقوله  ( :ق���ل هل ي�ستوي الذين يعلمون والذين
ال يعلمون �إمنا يتذكر �أولوا الألباب ) الزمر.9/
و�أه���ل العلم هم �أ�س���رع النا����س �إدراك ًا للحق و
�إميان��� ًا ب���ه  ( :وليعل���م الذي���ن �أوتوا العل���م �أنه
احل���ق من ربك في�ؤمنوا به فتخبت له قلوبهم )
احلج. 54/
طلب العلم
والإ�س�ل�ام يدع���و �إلى طل���ب العل���م  ,وقد جعل
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الر�س���ول �صل���ى اهلل علي���ه و�سل���م طلب العل���م فري�ضة
عل���ى كل م�سلم وبني ف�ض���ل العامل عل���ى العابد كف�ضل
القم���ر على �سائر الكواك���ب و�أن العلماء ورث���ة الأنبياء
و�أن الأنبي���اء مل يورث���وا دين���ار ًا ًو ال درهم��� ًا �إمنا ورثوا
العلم فمن �أخذه �أخذ بح���ظ وافر و�أخرب عليه ال�صالة
وال�س�ل�ام �أن طلب العلم طريق �إل���ى اجلنة فقال �صلى
اهلل علي���ه و�سل���م  ( :من �سلك طريق ًا يطل���ب فيه علم ًا
�سه���ل اهلل له طريق ًا �إلى اجلنة ) رواه البخاري ( كتاب
العلم. ) 10/
والإ�سالم يدعو �إلى تعل���م �سائر العلوم النافعة والعلوم
درجات ف�أف�ضلها علم ال�شريعة ثم علم الطب ثم بقية العلوم.
�أف�ضل العلوم
و�أف�ض���ل العل���وم عل���ى الإط�ل�اق  ,عل���وم ال�شريعة التي
يع���رف بها الإن�سان ربه  ,ونبيه ودينه  ,وهي التي �أكرم
اهلل به���ا ر�سوله وعلمه �إياها ليعلمها النا�س َ ( :ل َقدْ َمنَّ
اللهَّ ُ َع َلى المْ ُ ؤ� ِْم ِن َني �إِ ْذ َب َعثَ فِيهِ ْم َر ُ�سولاً ِمنْ أَ� ْن ُف ِ�سهِ ْم َي ْت ُلو
َ���اب َوالحْ ِ ْك َم َة َو�إِنْ
���م آ� َيا ِت��� ِه َو ُيزَ ِّكيهِ ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ا ْل ِكت َ
َع َل ْيهِ ْ
ُ
لاَ
َ
َ
َكا ُنوا ِمنْ ق ْبل ل ِفي َ�ض ٍل ُم ِب ٍني ) �آل عمران. 164/
وق���ال عليه ال�صالة وال�س�ل�ام  ( :من يرد اهلل به خرياً
يفقهه يف الدين ) متفق عليه و�أخرجه البخاري. 69/

و يف العناي���ة بالقر�آن تعلم ًا وتعليم ًا يقول الر�سول �صلى
اهلل علي���ه و�سلم  ( :خريكم من تعل���م القر�آن وعلمه )
�أخرجه البخاري. 4639/
وال خ�ي�ر يف عل���م ال ي�صدق���ه العم���ل وال يف �أق���وال ال
ت�صدقها الأفعال  ( :يا �أيها الذين �آمنوا مل َ تقولون ما
ال تفعل���ون  ،كرب مقت ًا عن���د اهلل �أن تقولوا ما ال تفعلون
) ال�صف. 3 -2/
�أمة بال علم وال علماء
والأم���ة حتتاج �إلى العلماء يف كل زمان ومكان و�أمة بال
علم وال علماء تعي����ش يف الأوهام وتتخبط يف الظلمات
�إذا تعل���م الإن�سان ما �ش���رع اهلل  ,ومن كتم هذا العلم ,
وح���رم الأمة منه �أجلمه اهلل بلجام من نار يوم القيامة
وا�ستح���ق اللعنة �إال م���ن تاب كما ق���ال �سبحانه � ( :إن
الذي���ن يكتمون ما �أنزلنا من البين���ات والهدى من بعد
م���ا بيناه للنا�س يف الكتاب �أولئ���ك يلعنهم اهلل ويلعنهم
الالعن���ون � ،إال الذين تاب���وا و�أ�صلحوا وبين���وا ف�أولئك
�أتوب عليهم و�أنا التواب الرحيم ) البقرة.160 -195/
و للعامل ث���واب عظيم والدال على اخل�ي�ر كفاعله و�إذا
م���ات العامل ف�إن أ�ج���ره عند اهلل ال ينقط���ع مبوته  ,بل
يج���ري ل���ه ما انتف���ع النا�س بعلم���ه قال علي���ه ال�صالة
وال�سالم � ( :إذا م���ات الإن�سان انقطع عمله �إال
م���ن ثالثة �إال من �صدق���ة جارية � ,أو علم ينتفع
به � ,أو ولد �صالح يدعو له ) رواه م�سلم.1631/
و�إذا ن�ش���ر العامل علمه بني النا����س كان له مثل
�أج���ور من اتبع���ه قال عليه ال�ص�ل�اة وال�سالم :
(من دعا �إلى هدى كان له من الأجر مثل �أجور
م���ن تبعه ال ينق����ص ذلك من �أجوره���م �شيئ ًا ,
ومن دع���ا �إلى �ضاللة كان علي���ه من الإثم مثل
�آثام من تبعه ال ينق�ص ذلك من �آثامهم �شيئ ًا)
رواه م�سلم. 2674/
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من الذاكرة

الأمرية ديانا يف زيارة اجلمعية عام  1989م

ون كلمة يف �سجل الزيارات

و تد

و يف

جولة داخل �أق�سام املركز
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يدًا بيد

تُ وجت هذه
االستراتيجية بمشروع
(خير مكة) االستثماري
الخيري الفريد
رغ���م �أن ال�صدق���ات ،والهب���ات ،والتربعات ،هي امل�ص���در الرئي�سي لتمويل خدم���ات اجلمعيات
وامل�ؤ�س�س���ات الإن�سانية غري الربحية ،يف العامل �أجم���ع ،ولي�س يف اململكة فقط ،ف�إن زمن االكتفاء
بتلقي ما يجود به الآخرون ،و�إنفاقه ،ثم االنتظار لتلقي املزيد ..قد انتهى!
و�إن إ�ع���ادة تدوي���ر التربعات يف م�شروعات ا�ستثمارية بهدف تعظي���م الفائدة من عوائدها مدار
الع���ام ،ه���و اجتاه ا�سرتاتيجي تتبن���اه كل امل�ؤ�س�سات الإن�سانية يف العامل �أجم���ع؛ �إذ �إن الكثري من
امل�ؤ�س�س���ات اخلريي���ة والتعليمية املعروفة ،وكذل���ك ال�شركات الك�ب�رى ،وال�شخ�صيات البارزة يف
جم���ال الأعمال ،تبنوا ه���ذا الفكر االقت�صادي للتربع���ات ،ب�إيجاد �أوعي���ة ا�ستثمارية ت�ساهم يف
توف�ي�ر مداخيل ثابتة وم�ستمرة؛ لتموي���ل اخلدمات املتخ�ص�صة التي تقدمه���ا للفئات امل�ستهدفة
يف خمتلف �أنحاء العامل.
وكان���ت جمعية الأطفال املعوقني رائد ًة يف تبني هذا االجتاه منذ �سنوات م�ضت ،وحتديد ًا حينما
تبن���ت ا�سرتاتيجي���ة �إن�شاء �أوقاف خريية يف امل���دن التي حتت�ضن مراكزه���ا املنت�شرة يف خمتلف
مناط���ق اململك���ة ..و�شي���دت بالفعل الكث�ي�ر من ه���ذه الأوقاف الت���ي �ساهمت عوائده���ا يف دعم
امليزاني���ات الت�شغيلية لهذه املراكز بامل�ستوى ال���ذي �ساند اجلمعية يف تقدمي خدمات متخ�ص�صة
وم�ستم���رة للأطف���ال املعوق�ي�ن ،وتطوير وحتديث ه���ذه اخلدمات ب�أح���دث الأ�سالي���ب والو�سائل
املتط���ورة؛ العالجية والتعليمي���ة والت�أهيلي���ة ،والق�ضاء على
قوائ���م انتظار الأطف���ال لال�ستفادة من خدم���ات اجلمعية..
وغري ذلك.
وق���د تُوج���ت ه���ذه اال�سرتاتيجي���ة مب�ش���روع (خ�ي�ر مك���ة)
اال�ستثم���اري اخل�ي�ري الفريد يف العا�صم���ة املقد�سة ،والذي
�شرف���ت اجلمعية بتف�ضل خ���ادم احلرم�ي�ن ال�شريفني امللك
�سلم���ان بن عبدالعزي���ز ،بتد�شينه م�ؤخر ًا ،والذي يع ُّد مبثابة �إي���ذان ببدء حقبة جديدة يف كيفية
التعام���ل املنظ���م مع العمل اخلريي؛ حي���ث �إن هذا امل�شروع لي�س جمرد وق���ف خريي ُي�ستفاد من
ريع���ه فقط ،ولكنه يقوم ب�إعادة �صياغ���ة عالقة املجتمع ،ب�أفراده وم�ؤ�س�ساته ،بالأعمال اخلريية،
وت�صدي���ر �إعالن متطور للتع���اون الإن�ساين يف جمتمعاتنا؛ حيث �إن م�س�ألة �إيجاد منافذ �أو جهات
ت�ستحق التربع مل تعد هي امل�شكلة بل الطرق املثلى لال�ستفادة من هذه التربعات .ويف ظل ح�ضور
ق�ضي���ة امل�س�ؤولية االجتماعية ل���دى ال�شركات التجاري���ة واالقت�صادية ،وزي���ادة الوعي بها داخل
املجتمعات؛ ف����إن الكثري من هذه ال�شركات ت�سعى �إلى �إبراز م�شاركاتها يف املجتمع ..ولأنها تقوم
عل���ى العمل امل�ؤ�س�سي؛ ف�إن التربعات (اخلام) مبنح الأفراد �أو حتى اجلمعيات ،تواجه يف العادة
�صعوب���ات �إداري���ة وتنظيمية ،خ�صو�ص ًا مع حاج���ة �أع�ضاء اجلمعيات العمومي���ة امل�ساهمني فيها
جت�سد ذلك يف مبادرات �شركة
إ�ل���ى قناعة بالدور املنتج للتربعات التي متنحها ال�ش���ركات .وقد َّ
العزيزي���ة بندة املتح���دة يف برنامج (دع الباقي لهم) ،و�شركة االت�ص���االت ال�سعودية (،)STC
و�شرك���ة موبايلي ،وغريهم من �شركات و�أف���راد يف م�شروع (خري مكة) اال�ستثماري؛ حيث تتبنى
كل �شركة �إن�شاء �أحد م�شاريع (خري مكة) ،مبوافقة وقناعة العمالء وامل�ساهمني؛ وبذلك يتحقق
العم���ل اخلريي ب�أف�ضل �صورة ،وفق ًا لدور اململكة الفاعل يف العمل الإن�ساين على منهاج ال�شريعة
واملبادئ الإ�سالمية كما �أرادها لنا العلي القدير ،وب�أحدث الأفكار واال�سرتاتيجيات.

بقلم :
خالد بن �سليمان الفهيد

م�ساع���د �أمني ع���ام اجلمعية
للعالقات العامة
والإعالم وتنمية املوارد املالية

استثمار الصدقة!
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