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بالتزامن مع حركة التنمية ال�ساملة التي ت�سهدها اململكة يف كل 

املجالت وعلى كافة الأ�سعدة فان اأي�سا متر مبرحلة مهمة من التطور 

والتو�سع، وذلك من خالل امتداد مظلة خدمات اجلمعية لكل مناطق 

اململكة. 

ويف هذا الإطار مل يكن من امل�ستغرب ان يعلن �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية، 

عن اإقرار املوازنة التقديرية للجمعية ومراكزها للعام املايل 2016م، 

والتي تبلغ م�سروفاتها 202 مليون ريال، منها 120 مليون ريال 

خم�س�سة لت�سغيل املراكز وخدمات الرعاية والتاأهيل، فيما خ�س�س 

مبلغ 82 مليون ريال لتغطية تكاليف الأعمال الإن�سائية والتجهيزية 

مل�سروعات اجلمعية اخلدمية وال�ستثمارية اخلريية خالل العام.

وهذه امليزانية التي تعترب الأكرب يف تاريخ اجلمعية منذ تاأ�سي�سها قبل 

30 عامًا، فاإنها اأي�سا تواكب تزايد اأعداد الأطفال امل�سمولني بخدمات 
اجلمعية من ناحية، وانطالقة اجلمعية يف تنفيذ عدد من امل�سروعات 

ال�ستثمارية اخلريية من ناحية اأخرى.

اجلمعية �سارت واجهة اململكة الإن�سانية واحل�سارية بتبني ق�سية 

الإعاقة لي�س بو�سفها م�سكلة املعوقني فقط بل املجتمع با�سره، ونظرا 

لنجاحها، واحلمد هلل، يف ذلك حظيت بثقة اأبناء اململكة مما �ساعف 

م�سوؤولياتها.
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يرعـــى �ساحـــب ال�سمو امللكـــي الأمري في�ســـل بن بندر 
بـــن عبدالعزيز اأمـــري منطقـــة الريا�س، حفـــل افتتاح 
)املهرجـــان الأول لأ�ســـر ذوي الإعاقـــة املنتجة( الذي 
تنظمـــه جمعيـــة الأطفـــال املعوقـــني خـــالل الفرتة من 
1-2 جمـــادى الأولى 1437هـــــ املوافقة 10-11 فرباير 

2016م يف الريا�س. 
ويف ت�سريـــح �سحفـــي ل�ساحـــب ال�سمو امللكـــي الأمري 
�سلطان بن �سلمان بـــن عبدالعزيز رئي�س جمل�س اإدارة 
اجلمعيـــة ، اأعـــرب عـــن �سكـــره وتقديره ملبـــادرة �سمو 
اأمـــري منطقة الريا�ـــس برعاية هـــذه املنا�سبة اخلريية 
الجتماعية، م�سريًا اإلى اأن ذلك يعك�س ما توليه حكومة 
خادم احلرمني ال�سريفني من اهتمام وم�ساندة لق�سية 
الإعاقة ولالأ�سخا�ـــس ذوي الإعاقة وذويهم من ناحية، 

وللعمل اخلريي ممثاًل يف اجلمعية من ناحية اأخرى.
وذكـــر �سمـــوه اأن هذا املهرجـــان ياأتي يف اإطـــار برامج 
واأن�سطـــة جمعية الأطفال املعوقني التي ت�ستهدف ح�سد 
امل�سانـــدة املجتمعيـــة لق�سيـــة الإعاقـــة، ولحتياجـــات 
الأ�سخا�ـــس ذوي الإعاقـــة، وم�ساندة اأ�سرهـــم لتجاوز 
حتديـــات مراحل العـــالج والتعليم والتاأهيـــل، ومن ثم 

   

أمير منطقة الرياض يرعى المهرجان األول ألسر ذوي اإلعاقة المنتجة   

برنامج مبتكر للتعريف بمنتجاتهم والتسويق لها

ا�ستجابـــًة ملبـــادرة جمعيـــة الأطفـــال املعوقـــني باإن�ساء 
م�سروع )خري مكة( ال�ستثماري اخلريي مبكة املكرمة، 
والذي ي�سم يف مرحلتـــه الأولى برج الأمري �سلطان بن 

عبدالعزيـــز ـ يرحمـــه اهلل ـ ، وبـــرج امللـــك �سلمـــان بن 
عبدالعزيـــز ـ يحفظـــه اهلل ـ  قـــدم اأبناء ال�سيـــخ �سعيد 
بـــن عبداهلل ال�سيد م�ساهمة قدرهـــا مليون ريال لدعم 

أبناء سعيد السيد يساهمون في )خير مكة( بمليون ريال

دجمهم باملجتمع وحتقيـــق ال�ستقاللية لهم من خالل 
اإيجـــاد فر�ـــس لتوفـــري م�سادر دخـــل كرميـــة ت�ستثمر 

قدراتهم.
واأو�ســـح �سمـــوه اأن املهرجـــان ميثـــل برناجمـــًا مبتكرًا 

لإتاحة الفر�سة لأ�ســـر الأ�سخا�س ذوي الإعاقة لعر�س 
ال�سغـــرية،  ال�ستثماريـــة  وم�ساريعهـــم  منتجاتهـــم 
والت�سويـــق لها يف اإطـــار م�ساندة جهودهـــم، والتعريف 

بهم كقوة منتجة تبحث عن �سمان حياة كرمية. 
وجديـــر بالذكر اأن املعر�ـــس الأول لأ�ســـر ذوي الإعاقة 
املنتجـــة ي�ستهدف فتح نافـــذة ت�سويقية ملنتجـــات اأ�سر 
ذوي الإعاقة، والتعريف بقـــدرات واإمكانات اأبناء هذه 
الفئـــة وذويهـــم، وت�سجيـــع املناف�سة على ابتـــكار فر�س 
لتوفري م�سادر دخل ذاتية من خالل ا�ستغالل املهارات 
واحلـــرف، وكذلـــك تعزيـــز دمـــج اأ�ســـر ذوي الإعاقـــة 
باملجتمع، وحتفيز ثقافـــة امل�ساريع منتهية ال�سغر التي 

متثل كنزًا غري مكت�سف لدفع عجلة التنمية. 
اأن�سطتهـــا  يف  املعوقـــني  الأطفـــال  جمعيـــة  وحتر�ـــس 
اجلماهرييـــة علـــى توفـــري ت�سهيـــالت مكانيـــة وتقنية 
مل�ساعـــدة الأ�سخا�س ذوي الإعاقـــة خالل زيارتهم ملقر 
املهرجـــان والطالع علـــى مكونات الأجنحـــة امل�ساركة 
والتوا�ســـل مـــع العار�ســـني عـــرب و�سائـــل مبتكـــرة مثل 
املمـــرات الذكيـــة ولغـــة الإ�ســـارة وت�سهيـــالت الو�سول 

ال�سامل.

امل�سروع الذي �ستخ�س�ـــس اإيراداته مل�ساندة اخلدمات 
اخلريية التي تقدمها مراكز اجلمعية.

وقـــد تلقـــى �ساحـــب ال�سمو امللكـــي الأمـــري �سلطان بن 
�سلمـــان بـــن عبدالعزيـــز رئي�ـــس جمل�ـــس اإدارة جمعية 
الأطفـــال املعوقني، تلك امل�ساهمـــة الكرمية، معربًا عن 
�سكـــره وتقديـــره بالإنابة عـــن جمل�ـــس اإدارة اجلمعية 
وجميع امل�ستفيدين من خدماتهـــا، ملبادرة اأبناء ال�سيخ 

�سعيد ال�سيد.
 واأكـــد �سموه اأن هذا التفاعل املميـــز مع املرحلة الأولى 
من امل�ســـروع يدعم الأعمال الإن�سائية؛ حيث مت موؤخرًا 
توقيـــع عقود التنفيذ والإ�ســـراف مع �سركتني وطنيتني، 
ومت ت�سليـــم املوقع، م�سريًا اإلى اأن اأعمال اإن�ساء وجتهيز 
الربجـــني، والتي ت�ســـل تكلفتها اإلـــى 140 مليون ريال 
�ست�ستغرق نحو 36 �سهرًا مب�سيئة اهلل. جدير بالذكر اأن 
م�ســـروع )خري مكة( ي�سم -اإلى جانب الربجني امل�سار 
اإليهمـــا- برجًا ثالثًا مل�سابقـــة الأمري �سلطان بن �سلمان 
حلفظ القراآن الكرمي، وبرجًا رابعًا با�سم عمالء �سركة 
الت�ســـالت ال�سعوديـــة، وخام�سًا با�ســـم عمالء �سركة 

بندة العزيزية.
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توقيع عقود إنشاء برجي األمير سلطان بن عبد العزيز و الملك سلمان   
اأكـــد �ساحب ال�سمو امللكـــي الأمري �سلطـــان بن �سلمان 
بـــن عبدالعزيز رئي�س جمل�ـــس اإدارة جمعيـــة الأطفال 
املعوقـــني، اأن اململكـــة العربية ال�سعوديـــة بقيادة خادم 
احلرمـــني ال�سريفـــني امللـــك �سلمـــان بـــن عبدالعزيـــز 
رائـــدة الأعمال اخلريية والإن�سانيـــة، ورائدة يف تقدمي 
املبادرات التـــي ت�سهم يف تنمية العمل اخلريي وحتقيق 
ال�ستدامـــة لـــه؛ لتوفـــر بذلـــك حيـــاة كرميـــة للفئـــات 
امل�ستفيدة، حيث متثل اأعمال اخلري والق�سايا الإن�سانية 
اأولويـــة لدى خادم احلرمني ال�سريفـــني، م�سريًا اإلى اأن 
اململكـــة منذ عهـــد املوؤ�س�س -رحمـــه اهلل تعالى- وحتى 
عهد خادم احلرمني ال�سريفني -يحفظه اهلل- حتر�س 
علـــى ذلك، وهي بلد خري للعـــامل، وم�ساهماتها يف هذا 
املجال وا�سحة. ونوه �سمـــوه باملبادرات املجتمعية التي 
ينه�س بها اأفراد وموؤ�س�سات الوطن لدعم اأعمال اخلري 
واجلمعيات اخلريية املوثوق بها يف كافة اأنحاء اململكة، 
موؤكـــدًا اأن هذه املبادرات غري م�ستغربـــة، واأن املواطن 
واملوؤ�س�ســـة الوطنيـــة متـــى ما وجـــدت الثقـــة باملوؤ�س�سة 
اخلريية والعمل املوؤ�س�سي احلقيقي يبادرون اإلى دعمه 
مبا�ســـرة. ووقـــع الأمـــري �سلطـــان، موؤخرًا، مـــع ممثلي 
عـــدد من �سركات الإن�ساءات الوطنيـــة عقود الإ�سراف 
والتنفيـــذ مل�سروع برجـــي امللك �سلمان بـــن عبدالعزيز 
والأمري �سلطان بن عبدالعزيز ال�ستثماريني اخلرييني 

مبكة املكرمة، بتكلفة ت�سل اإلى 140 مليون ريال.
واأعلـــن �سموه اأن اإطالق ا�سم ـ �سمـــو الأمري �سلطان بن 
عبـــد العزيزـ  يرحمـــه اهللـ  وخادم احلرمني ال�سريفني 
ـ حفظـــه اهلل ـ على الربجني ياأتي عرفانـــًا وتقديرًا من 
اجلمعيـــة ملـــا حظيت به مـــن دعم ورعايـــة كرميني من 
لدنهمـــا علـــى مدى �سنـــوات، م�ســـريًا اإلـــى اأن امل�سروع 
عبـــارة عن برجني فندقني جتاريـــني بارتفاع 12 طابقًا 
متكـــررًا، اإ�سافة اإلى طابق اأر�سي، وطابقني ميزانيني، 
وقبـــو ي�ستخدم مواقف لل�سيـــارات، ويقامان على اأر�س 
م�ساحتهـــا 5700 مـــرت مربـــع متتلكهـــا اجلمعيـــة مبكة 

املكرمة، وي�ستغرق الإن�ساء 36 �سهرًا اعتبارًا من تاريخ 
ت�سليـــم املوقع. ورفع �سموه اأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير 
اإلى مقـــام خادم احلرمني ال�سريفـــني امللك �سلمان بن 
عبدالعزيـــز؛ ملا تف�سل به مـــن رعاية حلفل و�سع حجر 
اأ�سا�ـــس امل�سروع يف �سهـــر رم�سان املبـــارك املن�سرم، 
وملبادرتـــه –اأيـــده اهلل- بالتربع مببلـــغ خم�سني مليون 
ريـــال دعمًا للم�ســـروع. كما وجه �سموه حتيـــة �سكر اإلى 
اأ�سحاب املبـــادرة بالإ�سهام يف امل�سروع من اأهل اخلري 
وال�سركات والبنوك، وو�سف امل�سروع باأنه يعك�س ريادة 
جمعيـــة الأطفـــال املعوقني يف تر�سيخ ثقافـــة ال�ستثمار 
اخلـــريي ل�سمـــان ا�ستمـــرار وتطويـــر برامـــج الرعاية 
املجانية التي تقدمها عرب مراكزها املنت�سرة يف مناطق 
اململكـــة ومدنها. واأو�سح �سموه اأنه مـــع ارتفاع ميزانية 
اجلمعية اإلـــى 120 مليون ريال �سنويًا، وتعدد مراكزها 
)13 مركزًا( اأ�سبـــح اإيجاد م�ســـادر دخل دائمة ميثل 
حتديًا يواجه هذه املوؤ�س�ســـة اخلريية وخدماتها؛ الأمر 

بـتكلفة 140 مليون ريال..   

الـــذي كان وراء تاأ�سي�ـــس جلنـــة لالأوقـــاف وال�ستثمار 
اخلـــريي ت�ســـم نخبة مـــن العلمـــاء واأهل الثقـــة اأقرت 
ا�سرتاتيجيـــة لذلـــك واأ�سرفـــت على تنفيذهـــا باأق�سى 
معايـــري ال�سفافيـــة املاليـــة. وذكـــر الأمري �سلطـــان اأن 
م�سروع الربجـــني ياأتي �سمن م�سروع ا�ستثماري خريي 
كبـــري ي�سم اأي�ســـًا برجـــًا لعمـــالء �سركـــة الت�سالت 
ال�سعودية، وبرجًا لعمالء �سركة بندة، والربج اخلام�س 
با�سم م�سابقة القراآن الكرمي لالأطفال املعوقني. وت�سل 
التكلفة الإجمالية لالأبـــراج اخلم�سة 300 مليون ريال، 
كما تبنت �سركة موبايلي اإن�ساء �ستة مبان �سكنية �سمن 
م�سروع “خري مكة” با�سم عمالء ال�سركة بتكلفة ت�سل 
اإلـــى نحـــو 50 مليـــون ريال، م�ســـريًا اإلى اأنـــه مت اإجناز 
الت�سميمات املعمارية لكل وحدات امل�سروع.  هذا، ومت 
اإجنـــاز الت�سميمـــات املعمارية مل�ســـروع الربجني، ومت 
بعـــد املناف�سة اختيار �سركة الحتاد الهند�سي )خطيب 
وعلمي( لالإ�سراف على التنفيذ، و�سركة اأحمد عاطف 
قا�ســـي لأعمـــال الإن�ســـاء، وتتـــاح امل�ساهمـــة لالأفـــراد 
وال�سركات واملوؤ�س�سات، وميكن امل�ساهمة باأ�سهم، قيمة 
كل �سهـــم األف ريال، ومينـــح امل�ساهم وثيقـــة م�ساهمة 
يف امل�ســـروع اخلـــريي موقعة مـــن رئي�س جمل�ـــس اإدارة 
اجلمعيـــة، ورئي�س جلنـــة ال�ستثمـــار. ويفِو�س امل�ساهم 
اجلمعية يف الإ�سراف على امل�ساهمة على اأن تخ�س�س 
اإيراداتهـــا لدعم نفقات ت�سغيـــل مراكز اجلمعية وتوّثق 
اأ�سماء كبار امل�ساهمني يف لوحة �سرف دائمة على مباين 
امل�ســـروع.  وتربع املقاول املنفذ للم�سروع بـ4% من قيمة 
العقـــد ل�سالح اجلمعية، كما تكفـــل املكتب ال�ست�ساري 
بتنفيذ اأعمال الت�ساميم اجلديدة وما يتطلبه ذلك من 
اأعمال اإ�سافية بنف�س التكلفة املتفق عليها مع اجلمعية، 
وتاأتـــي هاتـــان املبادرتـــان دعمـــًا لأعمال اخلـــري وثقة 

باجلمعية التي تنه�س الآن مب�سوؤولية وطنية فريدة.
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اأعلـــن �ساحب ال�سمو امللكي الأمـــري �سلطان بن �سلمان 
بن عبدالعزيز رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية، عن اإقرار 
املوازنـــة التقديريـــة للجمعيـــة ومراكزهـــا  للعام املايل 
2016م، والتي تبلغ م�سروفاتها 202 مليون ريال، منها 
120 مليون ريال خم�س�ســـة لت�سغيل املراكز وخدمات 
الرعايـــة والتاأهيـــل، فيمـــا خ�س�ـــس مبلـــغ 82 مليـــون 
ريـــال لتغطية تكاليـــف الأعمال الإن�سائيـــة والتجهيزية 
مل�سروعـــات اجلمعيـــة اخلدميـــة وال�ستثمارية اخلريية 
خـــالل العام. واأو�سح �سموه عقـــب الجتماع الذي ُعقد 
موؤخـــرًا، اأن امليزانيـــة التقديريـــة للعـــام املقبـــل تعترب 
الأكرب يف تاريخ اجلمعيـــة منذ تاأ�سي�سها قبل 30 عامًا، 
م�ســـريًا اإلى اأن ذلـــك ياأتـــي مواكبًا للتو�ســـع املطرد يف 
مراكز اجلمعية بعدد من مناطق اململكة، وتزايد اأعداد 
الأطفـــال امل�سمولـــني بخدماتها من ناحيـــة، وانطالقة 
اجلمعيـــة يف تنفيذ عـــدد من امل�سروعـــات ال�ستثمارية 

اخلريية من ناحية اأخرى.
وذكـــر �سمـــو الأمـــري �سلطـــان بـــن �سلمـــان اأن ميزانية 

الت�سغيل ت�سمـــل فروع اجلمعية الع�ســـرة، اأما التكاليف 
التقديريـــة للم�سروعـــات فت�سمـــل املرحلـــة الأولـــى من 
امل�سروع اخلـــريي ال�ستثماري )خري مكة( الذي تقيمه 
اجلمعيـــة مبكة املكرمة، وي�سم مبنيـــني اأحدهما با�سم 
�ساحب ال�سمـــو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز –
يرحمـــه اهلل-، والآخر با�سم خادم احلرمني ال�سريفني 
امللـــك �سلمان بن عبدالعزيـــز –يحفظه اهلل–، وت�سل 
تكلفتهما معًا اإلى 140 مليون ريال، اإ�سافة اإلى تكاليف 

الأعمال الإن�سائية يف مركز اجلمعية بجازان.
وذكـــر �سموه اأن امل�سروعات ال�ستثمارية اجلديدة مبكة 
املكرمة، واملتمثلة يف برج م�سابقة حفظ القراآن الكرمي 
لالأطفـــال املعوقـــني، وبرج عمـــالء �سركـــة الت�سالت 
ال�سعودية، وبرج عمـــالء �سركة بندة العزيزية �ستطرح 
للمناف�سة بني �سركات الإن�ساءات خالل ال�سهور الأولى 

من العام املايل 2016م.
واأكد �سموه اأن اخلطط الطموحة للجمعية جت�سد تعاظم 
ثقة املجتمـــع بر�سالتها ودورهـــا، واأي�سًا حر�س جمل�س 

الإدارة علـــى تلبيـــة احتياجـــات كل املناطـــق خلدمات 
اجلمعيـــة، وتاأمـــني دميومـــة تلـــك اخلدمـــات وتطويـــر 
م�ستواهـــا، م�ســـريًا اإلـــى اأن اجلمعية تعول كثـــريًا على 
توا�سل تفاعل اأهـــل اخلري مع م�سروعاتهـــا واأهدافها؛ 
ل�ستكمال تكاليف اإن�ساء امل�سروعات اجلديدة، وتبعات 

التو�سع يف الت�سغيل.
وكان الجتمـــاع الـــذي ُعقـــد موؤخـــرًا مبقـــر اجلمعيـــة 
يف الريا�ـــس قـــد �سهـــد اتخـــاذ عـــدد مـــن القـــرارات 
حـــول تو�سيـــات اللجنـــة التنفيذيـــة وجلـــان امل�ساريـــع 
وال�ستثمـــارات وتنميـــة املوارد املاليـــة، ومتابعة تقارير 
الأداء يف خطـــط وبرامـــج اجلمعيـــة، خ�سو�ســـًا علـــى 
�سعيد جتويد برامج اخلدمـــة ودرا�سة اإن�ساء العيادات 
اخلارجيـــة؛ لتو�سيع دائرة امل�ستفيديـــن من اخلدمات. 
كمـــا اأقـــر جمل�ـــس الإدارة موعـــد الجتمـــاع الثالثـــني 
للجمعيـــة العموميـــة، واملقـــرر -مب�سيئـــة اهلل- خـــالل 
�سهـــر رجب املقبل، كما اطلـــع املجل�س على تقرير حول 

امل�ساريع اجلاري العمل فيها.

   

تعتبر األكبر في تاريخ الجمعية

مجلس اإلدارة يقر ميزانية تصل إلى 202 مليون ريال لعام 2016
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رئيس مجلس اإلدارة يشيد بجهود الجمعية 

أمين عام الجمعية يشيد بالمبادرة الخيرة

شركة شامل لألطعمة تدعم مشروع » خير مكة « الخيري 

مزاد »فيرجن موبايل« لألرقام المميزة يحظى بتفاعل غير مسبوق

طرحـــت �سركة »فريجن موبايـــل » اأرقام جوال مميزة 
للمزايـــدة، وذلـــك عـــرب مـــزاد خـــريي اأقيـــم موؤخرًا، 
بح�ســـور �ساحب ال�سمو امللكـــي الأمري حممد بن �سعود 

بـــن نايف بن عبدالعزيز رئي�ـــس جمل�س اإدارة ال�سركة، 
وعدد من امل�سوؤولني يف اجلمعيـــات اخلريية امل�ستفيدة 
من املبـــادرة، وجمهور غفري.  وحظيـــت اأرقام اجلوال 

يف اإطـــار عنايـــة �ساحـــب ال�سمـــو الأمري نـــواف بن 
حممد بن عبداهلل بن عبدالرحمن اآل �سعود رئي�س 
جمل�س اإدارة �سامـــل لالأطعمة املحدودة، بالق�سايا 
الجتماعيـــة والإن�سانية، بادر �سموه الكرمي بالتربع 
بــــ100 األـــف ريـــال ل�سالـــح م�ســـروع »خـــري مكـــة« 

ال�ستثماري اخلريي.
وتاأتـــي مبادرة �سمو الأمري نواف �سمن جهود �سموه 
اخلرييـــة، حيث حر�ـــس على ت�سليم �سيـــك التربع، 
بح�ســـور �ساحـــب ال�سمـــو الأمري حممد بـــن نواف 
بن حممد بـــن عبداهلل بن عبدالرحمـــن اآل �سعود، 
اإلـــى م�ساعد اأمـــني عام اجلمعيـــة للعالقات العامة 
والإعـــالم وتنمية املـــوارد املالية الأ�ستـــاذ خالد بن 
�سليمان الفهيد، وذلك خالل ح�سور �سموه فعاليات 
املعر�ـــس وامللتقـــى الوطنـــي الثـــاين لتوظيـــف ذوي 
الإعاقة )وظيفتي اأمان 2(، والذي نظمته اجلمعية 
موؤخرًا بالتعـــاون مع جامعة امللـــك �سعود ممثلة يف 

نادي امل�سوؤولية الجتماعية.
وبالإنابـــة عن �ساحب ال�سمـــو امللكي الأمري �سلطان 
بـــن �سلمـــان بـــن عبدالعزيـــز رئي�س جمل�ـــس اإدارة 
اجلمعيـــة، اأعـــرب اأمـــني عـــام اجلمعيـــة الأ�ستـــاذ 
عو�ـــس بن عبـــداهلل الغامـــدي عن �سكـــره وتقديره 

ل�ساحـــب ال�سمو الأمري نـــواف بن حممد بن عبداهلل 
بن عبدالرحمـــن اآل �سعود رئي�س جمل�س اإدارة �سامل 
لالأطعمة املحدودة؛ ملبادرة �سموه الكرمي ل�سالح هذا 
امل�سروع اخلـــريي ال�ستثماري الكبـــري، مثمنًا حر�س 
�سمـــوه على التوا�سل مع اجلمعية وم�ساندة م�ساريعها 
وخدماتها املتخ�س�سة، وذلـــك يف اإطار عناية �سموه 

بالأعمال اخلريية.

اجلديـــر بالذكـــر اأن م�ســـروع خـــري مكـــة يقـــام على 
م�ساحة من الأرا�سي متتلكها اجلمعية بحي الن�سيم ـ 
طريق الهدا مبكـــة املكرمة، وتبلغ 48 األف مرت مربع، 
و�ستخ�س�ـــس مداخيل ذلك امل�ســـروع لدعم ميزانية 
ت�سغيـــل مراكـــز اجلمعيـــة وم�سروعاتهـــا امل�ستقبلية، 
ويبلـــغ اإجمايل عدد قطــــع الأرا�سي املخ�س�ســــة للم�سروع 

68 قطعة.

احل�سريـــة التـــي عر�ستها ال�سركـــة بقبـــول وا�سع من 
جمهـــور احل�سور الذي مثـــل كافة الفئـــات الراغبة يف 
دعـــم ر�سالة املزاد اخلريية؛ حيث اإن ال�سركة كانت قد 
اأعلنـــت عن تخ�سي�س جزء من عائدات املزاد ل�سالح 
م�سروع »خري مكـــة« ال�ستثماري اخلـــريي الذي تقيمه 
جمعيـــة الأطفال املعوقني.  هـــذا، وقد اأعرب اأمني عام 
جمعيـــة الأطفـــال املعوقني الأ�ستاذ عو�ـــس بن عبداهلل 
الغامدي، عن �سكـــره وتقديره ل�ساحـــب ال�سمو امللكي 
الأمري حممـــد بن �سعود بن نايف بن عبدالعزيز رئي�س 
جمل�ـــس اإدارة ال�سركـــة، وللم�سوؤولني فيهـــا؛ ملبادرتهم 
بدعـــم اجلمعية من خالل هذه الفكـــرة املثالية، مثمنًا 
حر�ـــس �سمـــوه وال�سركـــة علـــى التوا�سل مـــع اجلمعية 
وم�سانـــدة م�ساريعهـــا وخدماتها املتخ�س�ســـة. واأ�ساد 
الغامدي بتفاعل قطـــاع عري�س من املجتمع مع املزاد، 
ومـــا �سهده احلـــدث من تناف�ـــس على الأرقـــام املميزة 
ل�سالح الأعمال اخلريية؛ ابتغاء الأجر واملثوبة من اهلل عز وجل.
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اأعـــرب ف�سيلة ال�سيـــخ �سالح بن عـــواد املغام�سي اإمام 
وخطيـــب م�سجـــد قبـــاء وع�سو جلنـــة اأوقـــاف جمعية 
الأطفـــال املعوقـــني، عـــن �سكـــره وتقديره ملبـــادرة وفد 
اأع�ســـاء جمل�س ال�ســـوري، برئا�سة الأ�ستـــاذ اأ�سامة بن 
علي ماجد قبـــاين ع�سو جمل�س ال�سورى وع�سو جمل�س 
اإدارة جمعية الأطفال املعوقني وامل�سرف املايل، بزيارة 
مركز الأمـــري �سلطان بن عبدالعزيـــز لرعاية الأطفال 

املعوقني باملدينة املنورة.
واأو�ســـح ال�سيـــخ �سالح املغام�سي لوفـــد اأع�ساء جمل�س 
ال�ســـوري جهـــود اجلمعيـــة املباركـــة يف اإن�ســـاء اأوقاف 
خرييـــة؛ اإحيـــاء لل�سنـــة النبويـــة الكرميـــة، بهـــدف اأن 
ي�ساهـــم ريعها يف متويل ن�سبة من امليزانيات الت�سغيلية 
ملراكـــز اجلمعيـــة التي تقـــدم لهـــذه الفئـــة الغالية من 
الأبنـــاء خدمـــات متخ�س�ســـة وجمانيـــة يف املجـــالت 
الطبية والتعليمية، منوهًا ف�سيلته مب�سروع )خري مكة( 
الذي يج�سد قيم التعاون والتكافل بني اأفراد وقطاعات 
املجتمع يف بالدنا الغالية بهدف م�ساندة جهود جمعية 

الأطفال املعوقني يف الت�سدي لق�سية الإعاقة.
عـــن �سعادتـــه وزمالئـــه اأع�ســـاء وفد جمل�ـــس ال�سورى 
بلقاء ف�سيلة ال�سيخ �سالح املغام�سي، مبنا�سبة زيارتهم 
للمدينـــة واملركز، م�سيـــدًا بتفاعل ف�سيلتـــه مع برامج 
اجلمعيـــة واأن�سطتهـــا املختلفـــة، واحلر�ـــس علـــى دعم 
توجههـــا يف اإن�ساء اأوقـــاف خريية، خ�سو�ســـًا امل�سروع 
الرائـــد )خري مكة( الذي يعد واحدًا من اأبرز امل�ساريع 

اخلريية باململكة. 
جديـــر بالذكر اأن وفدًا من اأع�ساء جمل�س ال�سوري قام 
موؤخـــرًا بزيـــارة مركز الأمـــري �سلطان بـــن عبدالعزيز 
لرعايـــة الأطفال املعوقني باملدينة املنـــورة على هام�س 
الزيـــارة الكرميـــة ملنطقـــة املدينة املنـــورة، واطلع على 
الأق�ســـام التعليميـــة والعالجيـــة والتاأهيليـــة وم�ساكـــن 
الأطفـــال، والتقـــى باأوليـــاء اأمـــور الأطفـــال املعوقـــني، 
وا�ستمـــع اإلى مالحظاتهـــم حول برامـــج اخلدمة، وما 
حتقـــق لأبنائهـــم مـــن تطـــور يف القـــدرات، ومواجهـــة 

ال�سعوبات التي تواجههم.
كما اطلـــع الوفد على �ســـري العمل يف وحـــدات واأق�سام 
املركز والربامج التـــي يقدمها �سمن منظومة خدمات 
اجلمعيـــة، وا�ستمع اإلـــى �سرح حول خطـــط املركز وما 
ي�سمه مـــن الكفاءات املتخ�س�ســـة يف جمايل الرعاية 
والتاأهيـــل، وخمرجـــات املركـــز خالل العـــام املن�سرم 
علـــى �سعيد برنامج دمج الأطفـــال املعوقني يف مدار�س 
التعليـــم العـــام، وجتـــاوز الع�ســـرات منهـــم لظـــروف 

اإعاقتهم.

   

 قباني  ترأس الوفد

الشيخ المغامسي يشيد بزيارة وفد الشورى لمركز المدينة المنورة

ومـــن جهته عـــرب الأ�ستاذ اأ�سامة بن علـــي ماجد قباين 
ع�سو جمل�ـــس ال�سورى وع�سو جمل�ـــس اإدارة اجلمعية، 

األميرة سارة بنت محمد بن نايف
ترعى مهرجان » حياتي باأللوان «

حتـــت رعايـــة �ساحبـــة ال�سمـــو امللكـــي الأمرية 
�ســـارة بنت حممـــد بن نايـــف بـــن عبدالعزيز؛ 
اأقامـــت جمعيـــة الأطفـــال املعوقـــني، موؤخـــرًا، 
مهرجانـــًا يف مقرها بالريا�ـــس، مبنا�سبة اليوم 
العاملـــي لالإعاقـــة، والذي حمل عنـــوان )حياتي 
اإدارة  جمل�ـــس  ع�سوتـــي  بح�ســـور  بالألـــوان(، 
اجلمعيـــة الدكتـــورة فوزيـــة اأخ�ســـر والدكتورة 
ماجـــدة بي�ســـار. و�ســـارك يف املهرجـــان عـــدد 
مـــن اجلامعـــات ال�سعوديـــة واملدار�ـــس ومراكز 
الرعاية، منهـــم 25 مدر�سة من مدار�س الدمج 
و11 مركزًا للرتبيـــة اخلا�سة، اإلى جانب خم�س 
الفعاليـــات  �ساركـــت من�سوباتهـــا يف  جامعـــات 

والأركان التـــي جتاوزت 20 ركنـــًا فنيًا وتوعويًا. 
وقدمت �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سارة بنت 
حممـــد بن نايف تربعًا كرميـــًا لدعم اخلدمات 
اخلرييـــة للجمعية. كما قدمـــت 13 جهة داعمة 
تربعـــات عينية وهدايا لالأطفال مبنا�سبة اليوم 
العاملي لالإعاقة، وقامت اإحدى خريجات جمعية 
الأطفال املعوقني بعر�س جتربتها اأمام احل�سور 
الكبري، وذلـــك منذ طفولتها وحتى و�سولها اإلى 
الدرا�ســـة اجلامعيـــة. ثم بـــداأت فعاليات ر�سوم 
التـــي �سارك فيهـــا الأطفـــال واأوليـــاء اأمورهم، 
حيـــث �سهدت تلك الفعاليـــات تناف�سًا كبريًا بني 

الأطفال.
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تزامنـــًا مع اليوم العاملـــي لالإعاقـــة، ا�ست�سافت �سركة 
الغـــاز والت�سنيع الأهلية )غازكو(، بالتعاون مع جمعية 
الأطفـــال املعوقـــني، فعالية برنامج )جـــرب الكر�سي( 
التـــي �سارك فيهـــا الرئي�س التنفيـــذي لل�سركة الدكتور 

اإيا�س الهاجري وجمموعة كبرية من موظفي ال�سركة.
ويهـــدف هـــذا الربنامـــج الـــذي ابتكرته اجلمعيـــة اإلى 
التعريف بق�سية الإعاقـــة وح�سد الدعم املجتمعي لها، 
واحلـــد من اآثارهـــا ال�سلبية علـــى املعوقـــني وكل اأفراد 
املجتمع. وتعد م�ساركة �سركـــة الغاز والت�سنيع الأهلية 
جزءًا مـــن برامـــج امل�سوؤولية الجتماعيـــة التي ر�سمت 
لهـــا )غازكو( ا�سرتاتيجية تغطـــي الكثري من اجلوانب 

الجتماعية املهمة يف اململكة.
من جهته قال الرئي�س التنفيذي ل�سركة الغاز والت�سنيع 
الأهلية الدكتـــور اإيا�س الهاجري، بعـــد اأن قام بتجربة 
الكر�ســـي: “اإن فكرة الربنامج ،رائعة واأعتقد اأنها خري 
طريقة لإي�ســـال ر�سالة مهمة جدًا عـــن معاناة اأبنائنا 

مـــن ذوي الحتياجات اخلا�سة. اأ�سكر جمعية الأطفال 
املعوقـــني، وعلى راأ�سهـــم �ساحب ال�سمـــو امللكي الأمري 
�سلطـــان بن �سلمان، على اجلهـــود الكبرية التي يبذلها 
وبقيـــة العاملني يف اجلمعية لإي�سال معاناة اأبنائنا من 
ذوي الحتياجـــات اخلا�ســـة عرب هـــذا الربنامج الذي 

يعطي الفر�سة لفهم املعاناة ب�سكل عملي”.
ويف نهايـــة الفعاليـــة قـــام املهند�س اأحمد بـــن عبداهلل 
العيـــريي م�ساعد اأمني عـــام جمعية الأطفـــال املعوقني 
ل�ســـوؤون امل�ساريـــع بجمعيـــة الأطفـــال املعوقـــني بتكرمي 
)غازكو(؛ نظري ا�ست�سافتها للربنامج، وت�سلم التكرمي 
عن ال�سركة الرئي�س التنفيذي الدكتور اإيا�س الهاجري.
يذكـــر اأن �سركة الغـــاز والت�سنيع الأهليـــة �ستكون اأحد 
رعـــاة برنامج )اهلل يعطيك خريها( املوجه اإلى قائدي 
ال�سيارات، والذي يهدف اإلى توعية ال�سائقني مبخاطر 
ال�سرعة والقيادة غري الآمنة التي قد توؤدي اإلى حوادث 
مميتة اأو تنتج منها اإ�سابات تت�سبب يف اإعاقات دائمة.

   

شركة الغاز والتصنيع األهلية 
تستضيف برنامج » جرب الكرسي «

وقعـــت جمعيـــة الأطفـــال املعوقـــني والبنـــك ال�سعودي 
لالإ�ستثمـــار اتفاقية تعاون لتطبيق برنامج » الولء وااو« 
عرب دعوة عمـــالء البنك لالإ�سهـــام يف م�ساندة ر�سالة 
اجلمعيـــة وبراجمهـــا اخلرييـــة يف خطوة تعـــد تد�سينًا 

ل�سراكة خريية بني املوؤ�س�ستني.
وت�سمنـــت التفاقيـــة التي متتد لعامـــني، التزام البنك 
بتجي���ر نق���اط »برنام���ج ال���والء وااو« التي يت���رع بها 
العمالء لدعم اجلمعية، وذلك �سمن اأن�سطة البنك يف 

جمال امل�سئولية الجتماعية وخدمة املجتمع.
ووقـــع التفاقيـــة الرئي�ـــس التنفيـــذي للبنـــك الأ�ستـــاذ 
م�ساعد حممد املنيفي، وممثـــاًل للجمعية اأمينها العام 
الأ�ستـــاذ عو�ـــس عبـــد اهلل الغامـــدي، والـــذي اأعـــرب 
عـــن �سكره وكافـــة من�سوبي اجلمعيـــة وامل�ستفيدين من 
خدماتهـــا للم�سئولني يف البنـــك ال�سعـــودي لالإ�ستثمار 
علـــى هـــذه املبـــادرة، وو�سفها باأنـــه نهجـــًا مبتكرًا من 
البنـــك خلدمة املجتمع، واآلية �سهلة تتيح لعمالء البنك 
الإ�سهام يف العمل اخلريي بوجه عام، وم�ساندة جمعية 

الأطفال املعوقني بوجه خا�س.
وجديـــر بالذكـــر اأن البنـــك ال�سعودي لالإ�ستثمـــار اأتاح 
لعمالئـــه ا�ستبدال نقاطهـــم لدعم اأن�سطـــة اجلمعيات 
اخلريية، وذلك تعزيزًا ملبادئ ال�ستدامة التي يتبناها 
البنك عـــرب »وااو اخلري« التي اأطلقهـــا موؤخرًا وحققت 

   

تتيح للعمالء استبدال نقاطهم لدعم االعمال الخيرية

اتفاقية تعاون بين الجمعية والبنك السعودي لإلستثمار

جناحـــًا لفتًا، وهـــو ما دفع البنك اإلـــى عقد املزيد من 
ال�سراكات اخلريية ذات الطابع الجتماعي.

ي�ســـار اإلـــى اأن البنك يويل امل�سوؤوليـــة الجتماعية جزء 
كبريًا من جهوده، الأمر الذي انعك�س على عقد العديد 
من التفاقيات مع اجلهات اخلريية، مما اأّهله لت�سدر 
مكانـــة مرموقـــة لي�س فقط علـــى م�ستـــوى البنوك، بل 

جتاوزه لي�سمل القطاع اخلا�س.
 يربهـــن على ذلك فوزه بالعديد من اجلوائز يف جمال 
امل�سوؤولية الجتماعية وبرامج الـــولء. وباإمكان عمالء 

البنك اكت�ضاب نق���اط »وااو« بع���د االن�ضمام للرنامج 
عرب اخلدمـــات امل�سرفية لالأفـــراد »فلك�س كليك« من 
خـــالل القيـــام بالتعامـــالت البنكيـــة ك�ســـداد الفواتري 
القرو�ـــس  اإلـــى  بالإ�سافـــة  احلكوميـــة،  واملدفوعـــات 
ال�سخ�سيـــة، وا�ستخـــدام البطاقـــات الئتمانيـــة داخل 

وخارج اململكة.
 كمـــا اأن الن�سمام للربنامج ميتاز بال�سهولة وا�ستبدال 
الهدايا املتنوعة اإلكرتونيا يتم ب�سكل فوري دون احلاجة 

للتوا�سل مع املوظفني.
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88 شركة و مؤسسة تتفاعل مع برنامج 
)رسومات وإبداعات األطفال(

و�ســـف املهند�ـــس عثمان حمـــد الفار�ـــس ع�سو جمل�س 
الإدارة ورئي�ـــس جلنـــة تنميـــة املـــوارد املاليـــة بجمعية 
واإبداعـــات  )ر�سومـــات  برنامـــج  املعوقـــني،  الأطفـــال 
الأطفـــال( الـــذي تتبنـــاه اجلمعية منذ اأكـــر من ع�سر 
�سنـــوات، باأنـــه نافـــذة مبتكـــرة للتعريـــف باإبداعـــات 
الأطفـــال املعوقـــني، وقنـــاة تتيـــح للمن�ســـاآت التجارية 
ورجـــال الأعمـــال م�سانـــدة وت�سجيـــع تلـــك الإبداعات 

ون�سرها على اأو�سع نطاق.
واأ�ســـاد الفار�س باملبـــادرات الإن�سانية لل�ســـركات التي 
تبنت الأعمال الفنيـــة لأطفال اجلمعية وا�ستثمارها يف 
ر�سومـــات واإبداعات الأطفال، وقال خالل احلفل الذي 
نظمتـــه اجلمعية، موؤخـــرًا، مبنا�سبة اإطـــالق الربنامج 
لعام 2016م، وتكرمي ال�سركات واملوؤ�س�سات امل�ساركة يف 
الربنامج: “اإن تفاعل املئات من ال�سركات واملوؤ�س�سات 
والبنـــوك مع هذا الربنامج الرائـــد يعك�س مدى حر�س 
هـــذا القطاع على حمل م�سوؤولياتـــه الجتماعية، وثقته 

باأداء اجلمعية ور�سالتها الإن�سانية اخلريية”.
واأكـــد الفار�ـــس اأن اجلمعيـــة منـــذ تاأ�سي�سهـــا قبل نحو 
ثالثني عامًا تفخر بعالقتها ال�سرتاتيجية مع ال�سركات 
الوطنيـــة الرائدة، وتعول كثريًا على القطاع اخلا�س يف 
دعـــم اأن�سطتها وبراجمها وم�سانـــدة خدماتها، م�سريًا 
اإلـــى اأن هـــذا الربنامج ل ميثـــل فقط م�ســـدرًا لتنمية 
مـــوارد اجلمعيـــة بـــل يعـــد برناجمـــًا تاأهيليـــًا وتعليميًا 
لالأطفـــال املعوقـــني، وميثـــل كذلـــك م�ســـدر �سعـــادة 

وت�سجيع ملئات الأطفال ولأ�سرهم.
ومن جهته اأعرب الأمني العام للجمعية الأ�ستاذ عو�س 

عبـــداهلل الغامـــدي عـــن �سكـــره وتقديـــره للموؤ�س�سات 
وال�ســـركات التـــي بـــادرت برعايـــة كتيـــب )ر�سومـــات 
واإبداعات الأطفال( لعام 2016م، والتي بلغ عددها 26 
موؤ�س�ســـة و�سركة، منوهًا بال�ســـركات التي كانت �سباقة 
يف احل�ســـول على ر�سومات الأطفـــال وال�ستفادة منها 
كبطاقات تهـــاين خالل العام املا�ســـي 2015 م، والتي 
بلـــغ عددها نحـــو 88 موؤ�س�سة و�سركـــة، حيث �سكلت يف 

جمملها دعمًا مهمًا للربنامج ولالأطفال اأي�سًا.
وقال عو�س الغامدي اإن عددًا كبريًا من اأطفال اجلمعية 
�ساركـــوا يف اإبـــداع الع�ســـرات مـــن الر�سومـــات الفنية 
املتنوعـــة، واإن اأهميـــة هـــذا الربنامج تتمثـــل يف اإعادة 
اكت�ساف قـــدرات هوؤلء الأطفـــال، واإبـــراز اإبداعاتهم 
وم�ساعرهـــم كو�سيلـــة لالندمـــاج يف املجتمـــع، م�سريًا 
اإلـــى اأن “مردود الربنامج، مهما بلغ، فاإن اأهميته فيما 
ي�سعـــر به الأطفـــال واأ�سرهم من �سعـــادة وثقة بالنف�س 
والإح�سا�ـــس بالتفـــوق؛ ولذلك ت�سعـــى اجلمعية كل عام 
اإلـــى تكرمي نخبة من ال�سركاء مـــن موؤ�س�ساتنا الوطنية 
ومن�ساآتنـــا التجارية ورجال الأعمال اأ�سحاب املبادرات 
املتميـــزة يف دعم وم�ساندة اأن�سطتها من خالل برنامج 

)ر�سومات واإبداعات الأطفال(”.
واختتـــم الأمني العـــام للجمعية بـــاأن اجلمعية حري�سة 
على تطوير الربنامج �سنويًا مـــن خالل ابتكار اأ�ساليب 
وو�سائل حديثة يف اإنتاج البطاقات وت�سويقها؛ �سعيًا اإلى 
مواكبـــة امل�ستجدات يف هذا املجـــال، موؤكدًا اأن برنامج 
)ر�سومـــات واإبداعـــات الأطفـــال( مـــن اأبـــرز برامـــج 

اجلمعية لتاأهيل ودمج الأطفال املعوقني باملجتمع.

1088
حمرم 1437 هـ ـ اكتوبر 2015م
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توقيع اتفاقية إلنشاء 
)مشروع عمالء موبايلي( الخيري

حتـــت رعاية �ساحـــب ال�سمو امللكي الأمـــري �سلطان بن 
�سلمـــان بن عبدالعزيز، قامت �سركة احتاد الت�سالت 
)موبايلـــي( بتد�ســـني م�ســـروع عمـــالء موبايلـــي لدعم 
م�ساريـــع جمعيـــة الأطفـــال املعوقني وذلـــك من خالل 
الرقـــم املوحـــد 5050 الذي �سيخ�س�ـــس دخله ل�سالح 

بناء م�سروع خري مكة.
ووقع �ساحـــب ال�سمو امللكي الأمري �سلطـــان بن �سلمان 
بـــن عبدالعزيز رئي�س جمل�ـــس اإدارة جمعيـــة الأطفال 
املعوقـــني، والرئي�س التنفيذي ل�سركـــة احتاد ات�سالت 
)موبايلـــي( اأحمـــد فـــّروخ، اتفاقيـــة )م�ســـروع عمالء 
موبايلـــي( اخلـــريي، وذلك يف فنـــدق الفي�سلية بقاعة 
الأمري �سلطان الكربى �سمن فعاليات املعر�س وامللتقى 
الوطني الثـــاين لتوظيف ذوي الإعاقـــة، وبح�سور عدد 
كبري من م�سوؤويل �سركة موبايلي واأع�ساء جمل�س اإدارة 
اجلمعيـــة وعدد كبري من امل�سوؤولني. وقد اأثنى �سموه يف 

كلمتـــه التـــي األقاها علـــى دور موبايلـــي يف تبني ودعم 
امل�ساريع اخلرييـــة والجتماعية حتى اأ�سبحت منوذجًا 
مميزًا ل�سركات القطاع اخلا�س يف القيام مب�سوؤوليتها 

الجتماعية.
وتعليقـــًا على توقيع التفاقية قال فـــّروخ: »نقدم جزيل 
ال�سكر ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان 
على اإتاحة الفر�سة لنـــا لدعم اجلمعية، وعلى حفاوته 
واهتمامـــه مبويايلي. ونحر�س علـــى تذليل كل العقبات 
واإيجـــاد كل الدعـــم جلمعية الأطفـــال املعوقني وحتفيز 
خمتلف �سرائح املجتمع على امل�ساهمة لإجناح م�ساريع 
اجلمعيـــة مل�ساعدتها علـــى موا�سلة ر�سالتهـــا ال�سامية. 
وتفخر موبايلي بكونها جزءًا من هذا املجتمع املعطاء، 
ونوؤمن بـــاأن لنا دورًا حموريـــًا يف التنمية املجتمعية مبا 
يواكب النه�سة احلالية التي تعي�سها اململكة وما يتوافق 

مع توجيهات القيادة الر�سيدة«.

وتتيـــح هـــذه التفاقيـــة لعمـــالء موبايلـــي امل�ساركة يف 
بنـــاء وقف م�سروع )خـــري مكة( اخلـــريي ال�ستثماري 
خلدمـــة الأطفال املعوقـــني، من خـــالل تخ�سي�س ريع 
رقـــم التـــربع 5050 والتي �سيتم من خاللهـــا بناء �ست 
عمائـــر �سكنية ا�ستثماريـــة؛ للم�ساهمة يف توفري املوارد 
املاليـــة الالزمة لدعم مراكز الرعاية التابعة للجمعية، 
والتـــي توفر منظومة متكاملة مـــن اخلدمات العالجية 
والتاأهيلية والجتماعية املجانية لالأطفال املعوقني، ومت 
اإطالق ا�سم )م�سروع عمالء موبايلي( على هذا الوقف 
اخلريي. وباإمـــكان عمالء موبايلي اإر�سال 1 اإلى الرقم 
5050 للدعـــم ال�سهـــري بــــ12 ريـــاًل، اأو اإر�ســـال 5 اإلى 
5050 لدعم وقف خري مكة لـ)م�سروع عمالء موبايلي( 
بــــ12 رياًل �سهريًا، اأو اإر�ســـال 11 اإلى 5050 للتربع عن 
الوالدين مببلغ 12 رياًل �سهريًا، اأو اإر�سال ر�سالة فارغة 
اإلى 5050 للتربع مببلغ ع�سرة ريالت ملرة واحدة فقط.
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اتفاقية تعاون إعالمية بين الجمعية و  MBCاألمل    
وقـــع �ساحب ال�سمو امللكـــي الأمري �سلطـــان بن �سلمان 
بن عبدالعزيز، رئي�ـــس جمل�س اإدارة اجلمعية، وال�سيخ 
وليـــد بن اإبراهيـــم اآل اإبراهيـــم، رئي�س جمل�ـــس اإدارة 
تعاون م�سرتك تهدف  اتفاقية   ،”MBC “جمموعة 
اإلـــى مواجهـــة اأ�سبـــاب الإعاقـــة والتقليـــل مـــن اآثارها 

ال�سلبية على الأفراد واملجتمع.
كمـــا ا�ستملـــت التفاقية علـــى توفري الدعـــم الإعالمي 

لر�سالة اجلمعية وبراجمها التوعوية.
ويف هذا ال�سياق، اتفقـــت “جمعية الأطفال املعّوقني”، 
و”MBC الأمل” على تكامـــل قدراتهما وخرباتهما 
وتو�سيع م�ساحة الثقة وامل�سداقية اللتني حتظيان بهما 
حمليًا وعربيًا، وذلك لرت�سيـــخ ثقافة الت�سّدي لق�سية 
الإعاقـــة، ومواجهـــة اأ�سبابهـــا، والتقليـــل مـــن اآثارهـــا 
ال�سلبيـــة، اإلـــى جانب امل�ساهمـــة يف بنـــاء راأي عام واٍع 
لكيفيـــة التعامل مع املعاق ومنحه ما ي�ستحق من فر�ٍس 

حلياة كرمية.
وكانـــت “MBC الأمـــل”، املن�سويـــة حتـــت مظلـــة 
MBC” قـــد طرحـــت مبـــادرة توفـــري  “جمموعـــة 
امل�سانـــدة الإعالميـــة لربامـــج التوعيـــة التـــي تقدمها 
اجلمعيـــة ، الأمر الذي حظي بتقدير وتفاعل امل�سوؤولني 
يف اجلمعية، ويف مقدمتهم �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
�سلطـــان بن �سلمان بـــن عبدالعزيز، الـــذي و�سف تلك 
املبادرة باأنها �سورة م�سرقة من �سور الوعي وامل�سوؤولية 
الوطنيـــة والإن�سانيـــة التي تتميـــز بها و�سائـــل الإعالم 
 ،”MBC “جمموعـــة  مقدمتهـــا  ويف  ال�سعوديـــة، 

م�سريًا اإلى اأن هناك �سراكة ا�سرتاتيجية متتد ل�سنوات 
بـــني اجلمعية وMBC تبلـــورت يف تبّنـــي العديد من 
الربامـــج الثقافية والتوعوية وتقـــدمي امل�ساندة لأن�سطة 

وفعاليات عديدة طرحتها اجلمعية.
واأكـــد الأمري �سلطـــان بن �سلمـــان اأن الر�سالة التوعوية 
للجمعيـــة متّثـــل حمـــورًا رئي�ســـًا يف ا�سرتاتيجيتها منذ 

   

وقعها األمير سلطان بن سلمان والشيخ وليد آل إبراهيم

تاأ�سي�سها قبل ثالثـــني عامًا، وهي ت�سعى يف �سبيل ذلك 
ل�ستثمـــار كافة الإمكانات املتاحـــة للو�سول اإلى قاعدة 
جماهرييـــة عري�سة مُتاهي تلك التي حتظى بها قنوات 
اتهـــا، م�ســـريًا اإلـــى اأن اجلمعية تعتز  املجموعـــة ومن�سّ
ب�سراكتهـــا مـــع �سبكـــة اإعالمية رائدة مثـــل “جمموعة 
MBC”، معربـــًا عن �سكره وامتنانه للم�سوؤولني يف 
املجموعـــة، ويف مقّدمتهم ال�سيخ الوليد بن اإبراهيم اآل 

اإبراهيم.
مـــن جانبه، اأعرب ال�سيخ وليد بن اإبراهيم اآل اإبراهيم 
عن �ســـروره لتوقيـــع التفاقية، موؤكدًا علـــى اأهمية دور 
املوؤ�س�ســـات الإعالمية يف ت�سليـــط ال�سوء على الق�سايا 
الإن�سانيـــة عمومـــًا، وق�سيـــة الإعاقـــة عنـــد الأطفـــال 
خ�سو�ســـًا، وبالتـــايل اإيجاد ما ميكـــن ت�سميته “ثقافة 
التعامـــل الإيجابـــي مـــع الإعاقـــة” يف املجتمـــع، اإلـــى 
جانب توفري الدعم املـــادي واملعنوي والطبي والتوعوي 

والنف�سي لكل من املعّوق واأ�سرته واملحيطني به.
واأكـــد اآل ابراهيـــم علـــى اخل�سو�سية التـــي تتمّتع بها 
اتفاقيـــة التعـــاون امل�سرتك هـــذه، لكونها تاأتـــي برعاية 
كرميـــة من �ساحـــب ال�سمـــو امللكي الأمـــري �سلطان بن 
�سلمـــان بن عبدالعزيـــز، وما ميّثله ب�سخ�ســـه و�سفاته 
الإن�سانية ومبادراته اخلـــرّية من منوذٍج ُيحتذى لدعم 
الق�سايا الإن�سانية عمومًا، وق�سية “الأطفال املعّوقني” 
خ�سو�ســـًا. وما حر�ســـه اليوم على التواجـــد �سخ�سيًا 
للتوقيع رغـــم م�سوؤولياته وم�ساغله، اإل تاأكيد من �سمّوه 
علـــى اأهميـــة دور و�سائـــل الإعـــالم يف دعـــم املبادرات 
الإن�سانيـــة، و�ســـرورة ت�سافـــر اجلهـــود خلدمـــة هـــذه 

الق�سية الإن�سانية النبيلة”.

1-13 = TARWESA + NEWS =3= .indd   12 1/5/16   2:10 PM



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

13 89
ربيع الأول 1437 هـ ـ دي�سمرب 2015م

كاريكاتير

1-13 = TARWESA + NEWS =3= .indd   13 1/5/16   2:10 PM



الملتقى   

1489
ربيع الأول 1437 هـ ـ دي�سمرب 2015م

األمير سلطان بن سلمان في افتتاح المعرض والملتقى الوطني لتوظيف ذوي اإلعاقة :

خادم الحرمين 
الراعي والداعم لقضية اإلعاقة على مدى 30 عامًا
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اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز، رئي�س 
جمل���س اإدارة اجلمعي��ة، اأن خادم احلرمني ال�س��ريفني امللك �س��لمان بن 
عبدالعزيز -يحفظه اهلل- ظل على مدى ثالثني عامًا الراعي والداعم 
لق�س��ية الإعاقة واملعوقني يف اململكة، م�س��ريًا �س��موه اإلى اأن الدولة مل 
تتواَن يومًا عن م�س��اندة احتياجات املعوقني وكل الربامج وامل�س��روعات 

التي طرحتها اجلمعية.
ودعا �س��موه من�س��اآت القطاع اخلا�س ل�س��تثمار قدرات الأ�سخا�س ذوي 
الإعاق��ة من خالل اإتاحة الفر�س��ة لهم للتوظي��ف، موؤكدًا اأن التجارب 

اأثبتت اأنهم ا�ستثمار مربح، واأنهم ذوو قدرات خا�سة.
وذكر �س��موه خ��الل كلمت��ه يف افتتاح املعر���س وامللتق��ى الوطني الثاين 
لتوظي��ف الأ�س��خا�س ذوي الإعاق��ة، اأن��ه لول دعم الدول��ة وما تتمتع 
ب��ه من ا�س��تقرار وازدهار ملا كانت موؤ�س�س��ات القط��اع اخلا�س قد حققت 
ذلك النجاح؛ ومن ثم فاإننا جميعًا علينا م�سوؤولية جتاه خدمة املجتمع 

بوجه عام، واملعوقني بوجه خا�س.
واأع��رب �س��مو الأمري �س��لطان بن �س��لمان عن اعت��زازه بحج��م التفاعل 
م��ع املعر���س وامللتقى الذي نظمت��ه جمعية الأطف��ال املعوقني وجامعة 
املل��ك �س��عود خالل الف��رة من 2-4 ربي��ع الأول 1437ه��� املوافقة 13-
2015/12/15م، بقاع��ة الأم��ري �س��لطان الك��ربى بفن��دق الفي�س��لية 
بالريا���س، م�س��ريًا اإل��ى اأن الإعاقة باتت ق�س��ية املواطن، اإ�س��افة الى 

كونها من اأولويات ق�سايا الوطن.

ج  واأو�ســـح �سموه اأن دعم الدولة للمعوقني مل ينقطع وتوِّ
موؤخـــرًا ب�سدور نظام الو�سول ال�سامل الذي عمل عليه 

مركز امللك �سلمان لأبحاث الإعاقة.
وقـــال اإن جمعيـــة الأطفـــال املعوقـــني جنحـــت خـــال 
م�سريتهـــا يف اأن تقر واقعًا جديدًا للمعوقني عرب برامج 
واأن�سطـــة توعوية وتثقيفية مميزة، بعـــد اأن باتت ت�سم 
حتت مظلتها 13 مركزًا متخ�س�سًا للرعاية والتاأهيل.

وكان �سمـــوه قد اأعلن افتتـــاح املعر�ض وامللتقى بح�سور 
معـــايل مدير جامعة امللك �سعود الدكتور بدران العمر، 
ومعـــايل نائب وزير العمـــل الأ�ستاذ اأحمـــد احلميدان، 
ومعـــايل وكيـــل وزارة ال�ســـوؤون الجتماعيـــة الدكتـــور 

عبداهلل املعيقل. 
وبداأ احلفل اخلطابـــي بكلمة ملعايل مدير جامعة امللك 
�سعود الدكتور بـــدران العمر قال فيها: »يف هذا امللتقى 
تتج�سد ال�ســـراكات املجتمعية ما بني القطاع احلكومي 
والقطاع اخلـــريي والقطاع اخلا�ض هادفـــًة اإلى تقدمي 
خدمـــة ذوي الإعاقـــة؛ فحينما انطلق امللتقـــى الوطني 
الأول لتوظيـــف ذوي الإعاقـــة ومل�سنـــا مـــدى الرتيـــاح 
لإقامته وردود الأفعـــال الإيجابية قررنا وقتها اأن يكون 
لـــه ن�سخ عـــدة، وهـــا نحن جنتمـــع يف امللتقـــى الوطني 
الثاين لتوظيف ذوي الإعاقة بوجود و�سراكة حامل هم 
الإعاقة الأمري �سلطان بـــن �سلمان الذي يحفزنا دائما 

على املزيد من العطاء لهذه الفئة«.
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الجامعة قامت بتكوين لجنة خاصة 
لمتابعة توظيف ذوي اإلعاقة في 

الملتقى األول و قد بلغ عددهم 600 
انخرطوا في وظائف

في الملتقى تتجسد الشراكات 
المجتمعية ما بين القطاع الحكومي 

والقطاع الخيري والقطاع الخاص

وبني مدير جامعة امللك �سعود اأنه »منذ انتهاء الن�سخة 
الأولى مـــن امللتقى ونحن يف اجلامعـــة على قدم و�ساق 
ندر�ض اإيجابيـــات امللتقى ونعززها ونتافـــى اأي �سلبية 
واجهتنـــا للو�ســـول اإلى اأف�ســـل الأعمـــال واأجودها ويف 
الأخـــري تقدمي خدمـــة ت�سهم يف م�ســـرية ذوي الإعاقة؛ 
لذلـــك قامـــت اجلامعـــة بتكوين جلنـــة خا�ســـة ملتابعة 
توظيـــف ذوي الإعاقـــة يف امللتقـــى الأول الذيـــن بلـــغ 
عددهـــم 600 انخرطـــوا يف وظائـــف، وكذلـــك درا�سة 
تطويـــر امللتقى الـــذي نتج عنه جائـــزة القطاع اخلا�ض 
خلدمة ذوي الإعاقة بالإ�سافة اإلى اإ�سدار كتاب »كيف 
اأبحـــث عـــن وظيفة؟« لـــذوي الإعاقـــة، وكذلـــك اإعداد 

دورات وور�ض عمل م�ساحبة لهذا امللتقى حر�سنا على 
اأن ت�سهـــم يف رفد خربات املعوقني وتعزيز قدراتهم مبا 

ي�سهم يف تاأهيلهم لالنخراط يف وظائف تنا�سبهم«.
واأ�ساف:«من اأهم مرتكزات جامعة امللك �سعود خدمة 
املجتمـــع اأو مـــا يطلق عليـــه الآن امل�سوؤوليـــة املجتمعية؛ 
لذلك فاإن اجلامعة اأن�ساأت نادي امل�سوؤولية الجتماعية 
اجلامعـــة  يف  الجتماعيـــة  امل�سوؤوليـــة  اإدارة  وكذلـــك 

ودعمتها لتقدم خدماتها للمجتمع بكل فئاته«.
واعتـــرب الدكتور بدران »نـــادي امل�سوؤوليـــة الجتماعية 
بجامعـــة امللك �سعود اأ�سبح ممثًا حقيقيًا حلمل هموم 
املجتمـــع والتفكـــري ب�ســـوت عال مـــع اجلهـــات املعنية 

ملام�ســـة احتياجـــات الفئـــات اخلا�ســـة والبحـــث عن 
الطـــرق الكفيلـــة بخدمتهـــم وتقدميها لهـــم كجزء من 
خدمات اجلامعة ككل. كذلك فهذا النادي يجد الدعم 
املعنوي واملـــادي واللوج�ستـــي؛ حتى بلغ عـــدد الربامج 
التي قدمها للمجتمـــع 180 برناجمًا ا�ستفاد منها اأكرث 
مـــن 40 جهـــة خريية، كمـــا تعـــاون النادي مـــع جمعية 
الأطفـــال املعوقني خال الأعوام الثاثة املا�سية يف 25 
برناجمًا باأ�سكالهـــا املختلفة؛ وهو ما يعني اأن ال�سراكة 
ما بـــني اجلامعة واجلمعيـــة اأثمرت يف �سالـــح املجتمع 

وخدمة ذوي الإعاقة«.
ثم مت تكرمي رعاة املعر�ض وال�سركات الداعمة.

وجديـــر بالذكـــر اأن املعر�ض وامللتقى الـــذي اأقيم حتت 
�سعـــار »وظيفتي اأمـــان« جـــاء يف اإطار برامـــج التوعية 
والتثقيف واخلدمة الجتماعيـــة التي تتبناها اجلمعية 
بهـــدف حتجيـــم الآثـــار ال�سلبيـــة لاإعاقة علـــى الفرد 
التقـــاء  اإلـــى  وامللتقـــى  املعر�ـــض  ويهـــدف  واملجتمـــع. 
الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة مع �سركات وموؤ�س�سات القطاع 
اخلا�ـــض حتت مظلة واحدة والتقريب بينهم من خال 
معر�ـــض خا�ض م�ساحـــب، وطرح العوائـــق وامل�سكات 
التـــي تواجـــه ذوي الإعاقة يف التوظيـــف، ولفت النتباه 
اإلى اأهمية اإيجـــاد فر�ض التدريب والتاأهيل. كما ي�سعى 
املعر�ـــض اإلى تفعيـــل القرارات الداعمـــة لتوظيف ذوي 
الإعاقـــة ومناق�ســـة اآليات جديدة لزيـــادة فر�ض العمل 

لهم، مع ت�سليط ال�سوء على التجارب الناجحة.
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تـــوج �ساحب ال�سمو امللكـــي الأمري �سلطـــان بن �سلمان 
بـــن عبدالعزيـــز رئي�ض جمل�ـــض اإدارة اجلمعيـــة البنك 
ال�سعـــودي الربيطاين »�ساب« بجائـــزة »اأف�سل برنامج 
لتوظيـــف املعوقـــني« وذلـــك علـــى هام�ض حفـــل افتتاح 
الإعاقـــة يف  لتوظيـــف ذوي  الثـــاين  امللتقـــى  معر�ـــض 

الريا�ض.
كمـــا كـــّرم �سمـــوه البنـــك ال�سعـــودي الفرن�ســـي لفوزه 
بجائـــزة »اأف�سل بنك داعم لربامـــج ذوي الإعاقة عام 
2015«، حيث ا�ستطاع البنك ال�سعودي الفرن�سي الفوز 
باجلائزة من خال امل�سابقة التي مت طرحها بالتزامن 

مع املعر�ض وامللتقى.
يذكـــر اأن تكرمي »�ســـاب« كان نظري م�ساهمته يف رعاية 
املعر�ض وامللتقى الثاين بالإ�سافـــة اإلى م�ساركة البنك 
خال املعر�ـــض يف تقدمي العديد من الفر�ض الوظيفية 
اخلا�ســـة  الحتياجـــات  لـــذوي  متعـــددة  يف جمـــالت 

الباحثني عن وظائف.
وح�ســـد البنـــك هـــذه اجلائـــزة عـــن »برنامـــج �ســـاب 
لتوظيـــف ذوي الحتياجات اخلا�سة« الذي يقام لل�سنة 
ال�ساد�ســـة على التوايل حتت ا�ســـراف اجلمعية برعاية 
�ســـاب، ويعد الربنامج خطوة رائدة يف جمال امل�سوؤولية 
الجتماعية، وحقق الربنامج نتائج متميزة، حيث اأقيم 
168 ملتقـــى مت خالها توظيـــف اأكرث من 300 م�ستفيد 
وم�ستفيـــدة من ذوي الحتياجـــات اخلا�سة يف خمتلف 
املوؤ�س�ســـات وال�ســـركات امل�ساركـــة يف الربنامـــج خال 

ال�سنوات اخلم�ض املا�سية.
ومن جانبه قـــال عبدالرحمن بن حمد ال�سغرّي الأمني 
العـــام للبنـــك ال�سعودي الفرن�سي اإن دعـــم البنك لهذا 
الفعاليـــات اخلرييـــة ياأتـــي اقتناعـــا باأهميـــة التوا�سل 
والتفاعل مع املجتمـــع، واأن البنك ال�سعودي الفرن�سي، 
ف�سا عن كونـــه �سرحا ماليا كبريا موؤثـــرا يف التنمية 
القت�ساديـــة، فاإنه اأي�سا موؤ�س�ســـة وطنية تدرك اأهمية 
الدور الذي ينبغي علـــى القطاع اخلا�ض القيام به نحو 

املجتمع.
وياأتـــي هـــذا الدعـــم اأي�ســـا يف �سيـــاق تنفيـــذ برامـــج 
امل�سوؤوليـــة الجتماعية للبنك والـــذي تركز على تقدمي 
خدمـــات جمتمعية تعزز معاين وقيم الرتابط والتكافل 
الجتماعـــي، حيث يحر�ـــض البنك على رعايـــة واإقامة 
العديد من الفعاليات التي من �ساأنها م�ساعدة خمتلف 

موؤ�س�سات املجتمع املحلي.
مـــن جهة اأخرى يتبنى بنك �ساب هذا الربنامج املتميز 
اإميانًا بالأهداف النبيلة التي ي�سعى لها، والذي يتوافق 
مـــع توجهات برامج �ساب يف خدمة املجتمع، اإلى جانب 

متيز جمعية الأطفال املعوقني يف تقدمي واإدارة الربامج 
اخلرييـــة الهادفة، وحرفيتهـــا العاليـــة يف اأداء واجبها 
الإن�ســـاين علـــى اأكمل وجـــه خلدمـــة ذوي الحتياجات 

اخلا�سة مبختلف اأعمارهم.

• هيثم املدين، رئي�ض التوظيف يف »�ساب«، يت�سلم اجلائزة.	

• عبدالرحمن بن حمد ال�سغرّي الأمني العام للبنك ال�سعودي الفرن�سي يت�سلم اجلائزة.	

سلطان بن سلمان 
يتوج » ساب «

و » الفرنسي « 
بجوائز الملتقى
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�سمـــن فعاليـــات املعر�ـــض اأقيمـــت دورة تدريبية 
بعنـــوان » فن البحث عن وظيفـــة « قدمها الدكتور 
عبـــداهلل الزهـــراين املـــدرب املعتمد ووكيـــل كلية 
املجتمـــع بجامعة امللـــك �سعود تنـــاول فيها عملية 
تنظيم وتوجيه الباحث عن العمل لختبار وحتديد 
الأ�س�ـــض ال�سحيحة لجتيـــاز الوظائف من خال 
خطـــوات رئي�سيـــة. ويف اجلل�ســـة الثانيـــة حتـــدث 
املـــدرب املعتمـــد فهـــد الفهيـــد عـــن »فـــن ت�سويق 

الذات« تنـــاول فيها كيفية تطويـــر الذات والإبداع 
الوظيفـــي وجمالت ت�سويق الـــذات املتنوعة، فيما 
حتدث يف اجلل�ســـة الثالثة حممد اأبو يو�سف مدير 
التدريـــب يف برنامـــج انطاقة �ســـل العاملية، عن 

جتارب اأ�سخا�ض جنحوا يف اأعمالهم ووظائفهم.
ويف اليـــوم الثـــاين للمعر�ض عقـــدت دورة بعنوان 
حممـــد  للمـــدرب  الوظيفـــي«  الإبـــداع  »اأ�ســـرار 
املطـــرودي، تلتها ور�سة عمل حتـــدث فيها املدرب 

ريا�ض طهماز عن تهيئة ذوي الإعاقة للعمل وبناء 
الذات الوظيفي، فيمـــا كانت هناك ثاث جتارب 
قدمها كل مـــن اأحمد زايد �ساحـــب موقع و�ساطة 
لتوظيـــف ذوي الإعاقة حـــول املواقـــع الإلكرتونية 
وتوظيف املعوقني، وحممد ال�سوميان املدير العام 
جلميعـــة »كفيف«، والتي متحورت حول اجلمعيات 

وخدمة ذوي الإعاقة.
 ناق�ـــض فيمـــا املديـــر الإداري لربنامـــج التعليـــم 

ضمن فعاليات المعرض

ورش تدريب
إلختيار الوظيفة والنجاح فيها

م�سعر امل�سعرحممد ال�سوميانحممد املطروديفهد الفهيد
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العايل لطاب ال�سمـــع بجامعة امللك �سعود حبيب 
احلبيـــب، برنامج التعليم العـــايل لل�سم و�سعاف 

ال�سمع.
كما ا�ستكملت برامـــج وور�ض العمل بدورة »اإعداد 
ال�ســـرية الذاتية وكتابتها باللغـــة الإجنليزية« التي 

قدمها الدكتور عبداهلل املالكي.
 وتلتها ور�سة عمل عن »برنامج عمل ذوي الإعاقة« 
التـــي حتدثت فيها م�ست�سارة وزير العمل الدكتورة 

مريفت طا�سكندي والدكتورة هايدي الع�سكري. 
كمـــا حتـــدث مديـــر عـــام الإدارة العامـــة لتقنيـــة 
املعلومـــات يف الهيئـــة العامـــة لل�سياحـــة والرتاث 
الوطنـــي الأ�ستـــاذ م�سعـــر امل�سعـــر عـــن جتربتـــه 
ال�سخ�سيـــة مع الإعاقـــة وتغلبه عليهـــا يف العمل، 
وذلك بعنـــوان »قادة مـــن ذوي الإعاقة«، وحتدث 
كذلـــك الأ�ستاذ فـــوؤاد العطا�ض عـــن جتربته التي 
ذوي  لأعمـــال  جنـــاح  »ق�س�ـــض  حـــول  تتمحـــور 

مـــن جانـــب مغايـــر حظـــي املعر�ـــض  الإعاقـــة«. 
امل�ساحـــب للفعاليات بالإقبـــال الكبري والإعجاب 
مـــن قبـــل الـــزوار الذيـــن اأثنـــوا عليه نظـــري تنوع 
ال�ســـركات واملوؤ�س�ســـات امل�ساركة ومـــا يحتويه من 
دورات تدريبيـــة وور�ـــض عمـــل متخ�س�ســـة يف كل 
املجـــالت والتي تلبـــي احتياجات �ســـوق العمل يف 
القطاعـــني اخلا�ـــض والعـــام والتـــي تخـــدم ذوي 

الحتياجات اخلا�سة ب�سكل اأ�سا�سي.

حبيب احلبيباأحمد زايدنور الأحمديد. هيدي الع�سكري
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من نتائج المعرض والملتقى

تسجيل 2000  و توظيف 900 

لقـــي املعر�ض وامللتقى اإقباًل كبريًا فاق ثاثة اآلف 
زائر خال اأيام املعر�ـــض، كما بلغ عدد املتقدمني 
اإلى الوظائف اأكرث من األفني من ذوي العاقة، ومت 
توظيف اأكرث من 900 �سخ�ض ب�سكل مبا�سر، بينما 
ينتظـــر الباقون اإكمال بع�ـــض الإجراءات اخلا�سة 

بينهم وبني املن�ساأة الراغبة يف التوظيف.
 وقـــد اأعرب الكثري من الـــزوار عن مدى اإعجابهم 
مبـــا مت عر�ســـه مـــن وظائـــف مطروحـــة للقطـــاع 

الكتيبـــات  �سموليـــة  اإلـــى  بالإ�سافـــة  اخلا�ـــض، 
واملطبوعات التي تت�سمـــن فعاليات امللتقى، وذلك 
خلدمـــة الـــزوار و�سهولة و�ســـول املعلومة املرغوب 
معرفتهـــا ب�ســـكل مبا�سر. وحظي املعر�ـــض بزيارة 

عدد من كبار امل�سوؤولني والأكادمييني والفنانني.
ويف هذا ال�سدد اأعرب م�ساعد اأمني عام اجلمعية 
للعاقـــات العامـــة والإعام وتنمية املـــوارد املالية 
الأ�ستـــاذ خالـــد بـــن �سليمـــان الفهيد، عـــن �سكره 

وتقديـــره مل�ســـوؤويل جامعة امللك �سعـــود، ممثلة يف 
نـــادى امل�سوؤوليـــة الجتماعيـــة باجلامعـــة، وذلـــك 
مبنا�سبـــة ختام املعر�ـــض وامللتقـــى الوطني الثاين 
لتوظيـــف ذوي الإعاقـــة الـــذي نظمتـــه اجلمعيـــة 
بالتعاون مع اجلامعة موؤخـــرًا، م�سيدًا باملوؤ�س�سات 
وال�ســـركات واملن�ســـاآت التجاريـــة الوطنيـــة التـــي 
�ساركـــت يف املعر�ض واأ�سهمـــت يف جناحه وحتقيق 

اأهدافه ل�سالح ق�سية الإعاقة واملعوقني.
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وقـــال الفهيد اإن املعر�ض وامللتقـــى الوطني الثاين 
لتوظيـــف ذوي الإعاقـــة الـــذي اأقامتـــه اجلمعية، 
برعاية �ساحـــب ال�سمو امللكي الأمـــري �سلطان بن 
�سلمـــان بـــن عبدالعزيـــز، حتت عنـــوان )وظيفتي 
اأمان( بفندق الفي�سلية يف الريا�ض خال الفرتة 
فعاليـــات  اأبـــرز  هـــو  2015م،  دي�سمـــرب   15-13
ال�سراكـــة املتميزة مع جامعة امللـــك �سعود، منوهًا 
بـــدور البنـــك ال�سعـــودي الربيطـــاين )�ساب( يف 
جناح املعر�ض؛ حيث اإنـــه يتبنى منذ عدة �سنوات 
برناجمـــًا لتوظيـــف املعوقني، والـــذي مت يف اإطاره 
تنظيـــم الكثري مـــن ملتقيات التوظيـــف يف مراكز 
اجلمعية الع�سرة مب�ساركة الع�سرات من ال�سركات 
واملوؤ�س�ســـات التـــي اأتاحـــت الكثـــري مـــن الفر�ـــض 
الوظيفيـــة لديها لاأ�سخا�ـــض ذوي الإعاقة؛ الأمر 

الذي اأ�سهم يف توظيف املئات حتى الآن.
واأو�ســـح الفهيـــد اأن النجـــاح الكبري الـــذي �سهده 
املعر�ض وامللتقى هذا العام كان حلر�ض ال�سركات 
واملوؤ�س�سات واملن�ساآت التجارية الوطنية على تفعيل 
برامج امل�سوؤوليـــة الجتماعية لديها، وذلك يعك�ض 
مـــدى تنامي دورها الإن�ســـاين يف املجتمع، م�سريًا 
اإلى اأن املعر�ض وامللتقى كان فر�سة لإثارة النقا�ض 
حـــول الكثـــري من املحـــاور ذات العاقـــة بتوظيف 
املعوقني وامل�سكات التي تواجههم يف اإيجاد فر�ض 
وظيفية منا�سبة ملوؤهاتهـــم وقدراتهم، بالإ�سافة 
اإلـــى فر�ض التدريب والتاأهيـــل، وال�سعي اإلى و�سع 
منهجيـــة عملية مب�ساركـــة موؤ�س�ســـات الدول ذات 
العاقـــة لتفعيـــل الأنظمـــة والقـــرارات حول ذلك 

وحتديث الآليات لزيادة فر�ض العمل للمعوقني.
ووجـــد املعر�ض دعمًا كبريًا مـــن قبل معايل مدير 
جامعـــة امللك �سعود بدران العمر الذي قدم �سكره 
ل�سمو الأمري �سلطـــان بن �سلمان على رعايته لهذا 
امللتقـــى وت�سخري جميـــع الإمكانـــات للخروج بهذه 
ال�ســـورة املميـــزة، موؤكـــدًا اأن هـــذا امللتقى اإحدى 
م�ساهمـــات اجلامعـــة املجتمعية العديـــدة، والتي 
ت�سعى اجلامعة من خالها اإلى خدمة املجتمع من 

منطلق ر�سالتها وحراكها.
وقـــدم العمر �سكـــره لنادي امل�سوؤوليـــة الجتماعية 
الـــذي اأ�سبـــح ممثـــًا للجامعـــة ب�ســـكل مميز يف 
مثـــل هـــذه الربامـــج، ويـــوؤدي دورًا مهمـــًا يف تبني 
ق�سايـــا وهموم عـــدد مـــن ذوي الفئـــات اخلا�سة 
وعقـــد ال�ســـراكات املجتمعيـــة مـــع اجلهـــات ذات 

الخت�سا�ض.

   

مقال   

اإن من اأهم مرتكزات جامعة امللك �سعود هو خدمة املجتمع اأو ما يطلق عليه الآن امل�سوؤولية املجتمعية؛ لذلك 
فـــاإن اجلامعة اأن�ساأت نادي امل�سوؤولية الجتماعية وكذلـــك اإدارة امل�سوؤولية الجتماعية يف اجلامعة ودعمتها 

لتقدم خدماتها للمجتمع بكل فئاته.
ويف هـــذا امللتقى تتج�ســـد ال�سراكات املجتمعية ما بني القطاع احلكومـــي والقطاع اخلريي والقطاع اخلا�ض 

هادفًة اإلى تقدمي اخلدمات لذوي الإعاقة.
وحينمـــا انطلـــق امللتقـــى الوطني الأول لتوظيـــف ذوي الإعاقة ومل�سنا مـــدى الرتياح لإقامتـــه وردود الأفعال 
الإيجابيـــة قررنـــا وقتهـــا اأن يكون له ن�سخ عـــدة، وها نحن جنتمـــع يف امللتقى الوطني الثـــاين لتوظيف ذوي 
الإعاقـــة بوجود و�سراكـــة حامل هم الإعاقة �ساحب ال�سمـــو امللكي الأمري �سلطان بـــن �سلمان الذي يحفزنا 

دائما على املزيد من العطاء لهذه الفئة.
ومنذ انتهاء الن�سخة الأولى من امللتقى ونحن يف اجلامعة على قدم و�ساق لندر�ض اإيجابيات امللتقى ونعززها 
ونتافى اأي �سلبية واجهتنا للو�سول اإلى اأف�سل الأعمال واأجودها، ويف الأخري تقدمي خدمة ت�سهم يف م�سرية 
ذوي الإعاقة؛ لذلك قامت اجلامعة بتكوين جلنة خا�سة ملتابعة توظيف ذوي الإعاقة يف امللتقى الأول الذين 
بلـــغ عددهـــم 600 انخرطوا يف وظائف وكذلك درا�سة تطوير امللتقى الـــذي نتج عنه جائزة القطاع اخلا�ض 
خلدمـــة ذوي الإعاقة، بالإ�سافة اإلى اإ�سدار كتاب »كيف اأبحث عـــن وظيفة؟« لذوي الإعاقة، وكذلك اإعداد 
دورات وور�ـــض عمل م�ساحبة لهذا امللتقى حر�سنـــا على اأن ت�سهم يف رفد خربات املعوقني وتعزيز قدراتهم 

مبا ي�سهم يف تاأهيلهم لالنخراط يف وظائف تنا�سبهم.
يف جامعـــة امللـــك �سعـــود اأ�سبح نـــادي امل�سوؤولية الجتماعية ممثـــًا حقيقيًا حلمل همـــوم املجتمع والتفكري 
ب�ســـوت عال مع اجلهات املعنية ملام�ســـة احتياجات الفئات اخلا�سة والبحث عن الطرق الكفيلة بخدمتهم 
وتقدميها لهم كجزء من خدمات اجلامعة ككل، كذلك فهذا النادي يجد الدعم املعنوي واملادي واللوج�ستي 
حتـــى بلغ عدد الربامج التي قدمهـــا للمجتمع 180 برناجمًا ا�ستفاد منها اأكـــرث من 40 جهة خريية، وتعاون 
النـــادي مع جمعية الأطفال املعوقني خال الأعوام الثاثـــة املا�سية يف 25 برناجمًا باأ�سكالها املختلفة، وهو 
ما يعني اأن ال�سراكة ما بني اجلامعة واجلمعية اأثمرت يف �سالح املجتمع وخدمة ذوي الإعاقة. ولكي نرد ولو 
جـــزءًا ب�سيطًا لهذا الوطن الغـــايل م�ستلهمني حما�سنا وقوتنا من اهتمام وحر�ض ومبادرات خادم احلرمني 
ال�سريفـــني امللـــك �سلمان بن عبد العزيز، لهذه الفئـــات، ومن اهتمام وحر�ض �ساحـــب ال�سمو امللكي الأمري 
�سلطـــان بـــن �سلمان بن عبد العزيز عـــن كل ال�سبل التي تكفل لهذه الفئة عي�سًا هنيـــًا وفئة اأكرث اندماجًا يف 

املجتمع.
من كلمة معايل مدير اجلامعة يف امللتقى الوطني الثاين لتوظيف ذوي الإعاقة*

بقلم:

معايل الدكتور/ 
بدران عبد الرحمن العمر

مدير جامعة امللك �سعود

ثمار الشراكة بين الجامعة والجمعية

أصبح نادي المسؤولية 
االجتماعية ممثاًل حقيقيًا 

لحمل هموم المجتمع
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ي�سكل املعر�ـــض وامللتقى الوطني الثـــاين لتوظيف ذوي 
الإعاقة )وظيفتي اأمان( اأهمية حيوية لربنامج توظيف 
املعوقـــني يف جمعية الأطفال املعوقني؛ اإذ يعترب امتدادًا 
للخدمـــات املتكاملـــة التي تقدمها لكل فئـــات املعوقني؛ 
فهـــذا الربنامـــج الرائـــد الـــذي تتبنـــاه اجلمعيـــة منذ 
�سنوات يهدف اإلى حت�سني اأو�ساع املعوقني القت�سادية 
والجتماعية، واإحداث تغيري جذري يف حياتهم باإتاحة 
الفر�ســـة اأمامهم للم�ساركة بفاعلية يف بناء م�ستقبلهم 
وم�ستقبل اأمتهم، بالإ�سافة اإلى تعزيز ثقتهم باأنف�سهم 

واعتزازهم بقدراتهم.
ويف ظـــل تنامـــي ثقة جميع اأفـــراد وموؤ�س�ســـات املجتمع 
بالـــدور البارز الـــذي تقوم به اجلمعية جتـــاه املعوقني، 
كانـــت اجلمعية قـــد تبنت برنامج )توظيـــف املعوقني( 
الـــذي انطلـــق برعايـــة �ساحـــب ال�سمـــو امللكـــي الأمري 
�سلطان بن �سلمان بـــن عبدالعزيز رئي�ض جمل�ض اإدارة 
اجلمعيـــة يف منطقة مكة املكرمة ثـــم طبق يف الريا�ض 
بالتعـــاون مـــع القطاع اخلا�ـــض ووزارة العمـــل، ووزارة 
ال�ســـوؤون الجتماعية، واملوؤ�س�سة العامـــة للتعليم الفني 
والتدريـــب، والغرفـــة التجاريـــة ال�سناعيـــة مبنطقـــة 

الريا�ض، و�سندوق املـــوارد الب�سرية. وقد جنحت هذه 
املبـــادرة يف توظيف املئات من املعوقني )رجال ون�ساء( 

يف خمتلف القطاعات.
واإدراكًا من اجلمعية لأن عدد املعوقني لي�ض قليًا، واأن 
بع�سهـــم يف حاجة اإلى اإعادة تاأهيـــل للدخول اإلى �سوق 
العمـــل من خـــال تطويـــر القـــدرات والإمكانات؛ حتى 
ميكـــن اأن ي�ساهموا ب�سورة اأو باأخرى يف حركة التنمية 
بالدولـــة، بدًل مـــن خ�سارة هـــذه الطاقـــات والقدرات 
وفر�ـــض العزلة عليها داخل املنازل؛ لذلك كان برنامج 
)توظيف املعوقني( برناجمًا متميزًا يف دمج عدد كبري 
من املعوقني يف املجتمع، بالتعاون وبال�سراكة مع البنك 
ال�سعـــودي الربيطـــاين )�ساب( الذي يرعـــى الربنامج 
منذ عـــام 2010م من خال برنامـــج توظيف املعوقني 
بالبنـــك، وقد مت يف اإطـــاره اإقامة الكثـــري من ملتقيات 
توظيـــف املعوقني يف كل مراكـــز اجلمعية، وقد جنحت 
هـــذه امللتقيـــات يف توفري املئات مـــن الفر�ض الوظيفية 

للمعوقني يف موؤ�س�سات و�سركات القطاع اخلا�ض.
وتعك�ض الإح�ساءات بدءًا من عام 2010م وحتى الآن، 
حجـــم الإجناز الـــذي حققـــه الربنامـــج؛ اإذ مت تنظيم 

166 ملتقـــى خـــال هـــذه الفرتة، �ساهمـــت يف توظيف 
2156 معوقـــًا، و1068 معوقة، وبلغ عدد ال�سركات التي 
ا�ستفـــادت منهـــم 1861 �سركـــة على م�ستـــوى اململكة، 
حيث مت تنظيم عـــدد من امللتقيات يف مركز امللك فهد 
بـــن عبدالعزيـــز بالريا�ض بلغت 51 ملتقـــى مت خالها 
توظيف 370 معوقًا من الرجال و217 من الن�ساء. وكان 

عدد ال�سركات امل�ستفيدة 416 �سركة.
اأمـــا يف مركـــز امللـــك عبـــداهلل بـــن عبدالعزيـــز بجدة 
فقـــد كان عدد امللتقيـــات 51 ملتقى، وبلـــغ عدد من مت 
توظيفهـــم 1105 من الرجال و455 من الن�ساء، وكانت 

ال�سركات امل�ستفيدة 896 �سركة.
ويف مكـــة املكرمـــة بلـــغ عـــدد امللتقيـــات 20 مت خالها 
توظيف 283 معوقًا من الرجال، و206 من الن�ساء، وبلغ 

عدد ال�سركات امل�ستفيدة 235 �سركة.
وبالن�سبـــة اإلـــى مركز الأمـــري �سلطان بـــن عبدالعزيز 
باملدينـــة املنـــورة فقـــد بلغ عـــدد امللتقيـــات 20 مت فيها 
توظيـــف 190 معوقًا من الرجال، و85 من الن�ساء، وبلغ 

عدد ال�سركات امل�ستفيدة 142 �سركة.
ويف مركـــز امللـــك �سلمـــان بـــن عبدالعزيـــز بحائل بلغ 

التوظيف
برنامج يستثمر القدرات والطاقات المعطلة للمعوقين
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الجمعية تبنت البرنامج بالتعاون مع 
الجهات الحكومية والقطاع الخاص 

شراكة بنك )ساب( في رعاية البرنامج 
ساهمت في نجاحه منذ عام 2010 

عـــدد امللتقيات ع�ســـرة مت خالها توظيـــف 110 معوق 
من الرجـــال، و54 مـــن الن�ســـاء، وبلغ عـــدد ال�سركات 
امل�ستفيـــدة 111 �سركـــة. ويف مركـــز اجلمعية باجلوف 
بلغ عدد امللتقيات ع�سرة وظفت 52 معوقًا من الرجال، 
و51 مـــن الن�ســـاء، وبلغ عـــدد ال�ســـركات امل�ستفيدة 38 

�سركة.
 واأخـــريًا، فـــاإن مركـــز اجلمعيـــة يف ع�سري نظـــم اأربعة 
ملتقيـــات، ومتكن من توظيـــف 46 معوقًا، وقد بلغ عدد 

ال�سركات امل�ستفيدة 23 �سركة.
يذكـــر اأنـــه منـــذ انطـــاق برنامـــج توظيـــف املعوقـــني 
ا�ستهدفـــت اجلمعية من تفعيل هذا الربنامج امل�ساهمة 
يف مـــد يد العـــون لكل معـــوق ت�سمح اإمكاناتـــه وقدراته 
بالعمل، وذلـــك يف ظل الدعم الاحمـــدود الذي توليه 
الدولـــة للمعوقـــني. ومن جهة اأخـــرى حر�ست اجلمعية 
على ال�ستمرار يف تنظيم ملتقيات التوظيف فيها لدعم 
توا�ســـل املعوقـــني باجلمعيـــة، وعلـــى وجـــه اخل�سو�ض 
ال�سبـــاب وكبار ال�ســـن منهم، والتعرف عـــن قرب على 
احتياجاتهـــم ومتطلباتهـــم وفق قـــدرات وموؤهات كل 

معوق منهـــم؛ مما �ساعـــد يف اإيجاد الفر�ـــض املنا�سبة 
للتوظيف لكل معوق ومعوقة.

ويعتـــرب برنامج توظيـــف املعوقني منوذجًا حيـــًا لأوجه 
التعاون بني اجلمعية والكثري من اجلهات يف القطاعني 
العام واخلا�ـــض مبا يج�سد روح الفريـــق الواحد. ولقد 
بداأت ق�سة هذا الربنامج باقرتاح تقدمت به اجلمعية 
لوزارة العمل لإيجاد احلافز للقطاع اخلا�ض لت�سجيعه 
علـــى توظيـــف املعوقـــني، وا�ستجابت الـــوزارة م�سكورة 
باأن يـــوازى توظيـــف املواطـــن املعوق بثاثـــة مواطنني 

عنـــد احت�ساب ن�سبة ال�سعـــودة باملوؤ�س�سات وال�سركات، 
وتزامـــن ذلك مع التوجيهات ال�سامية باأن يكون 4% من 

املوظفني اأو العاملني بكل من�ساأة من املعوقني. 
ويف �سوء ا�ست�سعار اجلمعية مل�سوؤوليتها الوطنية ونظرة 
�سمـــو رئي�سهـــا الذي يتعامـــل مع الإعاقـــة كق�سية اأكرث 
منهـــا كربامج رعاية وتاأهيل جمانيـــة تقدمها اجلمعية 
لاأطفـــال املعوقـــني، فـــاإن اجلمعيـــة تت�ســـدى لق�سية 
الإعاقة كق�سية اجتماعية واقت�سادية ووطنية، وتتبنى 
ا�سرتاتيجيـــة �ساملـــة تتكامـــل حماورها بهـــدف تهيئة 
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اأف�سل الظروف للتعامـــل مع الإعاقة وجتاوز �سلبياتها؛ 
ولهـــذا يعترب برنامج توظيف املعوقـــني اإحدى مبادرات 

اجلمعية الرائدة يف م�ساندة املعوقني.
ولهـــذا؛ بـــداأت اجلمعيـــة العمل علـــى هـــذا الربنامج، 
ومت ت�سكيـــل جلنـــة لتوظيـــف املعوقـــني �سمـــت ممثلني 
الجتماعيـــة،  ال�ســـوؤون  وزارة  العمـــل،  وزارة  عـــن: 
املوؤ�س�ســـة العامـــة للتعليـــم الفنـــي والتدريـــب املهنـــي، 
�سنـــدوق  بالريا�ـــض،  ال�سناعيـــة  التجاريـــة  الغرفـــة 
املـــوارد الب�سرية. وو�سعـــت هذه اللجنـــة الأطر العامة 
لهـــذا الربنامـــج الرائـــد يف اجتماعـــني ا�ست�سافتهمـــا 
اجلمعيـــة يف: 1426/12/21هــــ املوافـــق 2006/1/1 

و1427/3/18هـ املوافـــق 2006/4/26م، حيث جرى 
تنظيم ع�سرات امللتقيات للتوظيف داخل مقر اجلمعية 
للفرتة من 1427/3/21هـ اإلى 1428/2/16هـ اأف�ست 
اإلـــى توظيـــف املئـــات مـــن املعوقـــني ممن يعانـــون من 
اإعاقات مل متنعهم من اإثبات ذاتهم والقيام بعمل يوؤكد 

اعتماديتهم على اأنف�سهم. 
اجلديـــر بالذكـــر اأن املعر�ـــض وامللتقـــى الوطني الثاين 
لتوظيـــف ذوى الإعاقة )وظيفتي اأمـــان 2( يهدف اإلى 
جمـــع القطـــاع اخلا�ض مـــع الباحثني عـــن وظائف من 
ذوي الإعاقـــة حتت �سقف واحد، كما يتيح لهم الطاع 
علـــى الوظائـــف املتاحة لـــدى العار�سني مـــن اجلهات 

امل�ساركـــة، بالإ�سافة اإلى طرح العوائق وامل�سكات التي 
تواجههم يف عملية التوظيف، ومناق�سة اآخر ما تو�سلت 
اإليـــه الأنظمـــة احلكومية لدعم توظيـــف ذوي الإعاقة، 
بالإ�سافة اإلى ال�ستفادة من جتارب القطاع اخلا�ض يف 
هـــذا املجال. كما يهدف امللتقـــى اإلى ا�ستحداث برامج 
واآليـــات جديدة لتوظيف ذوي الإعاقة وخلق بيئة ت�سهم 

يف زيادة عطاء املعوقني يف اأماكن عملهم.
هذا، وي�ساحب املعر�ض وامللتقى اإطاق جائزة لأف�سل 
اجلهـــات التي ت�سهم يف دعـــم ذوي الإعاقـــة، �سواًء يف 

التوظيف اأو الربامج اأو تهيئة البيئة لهم.
مـــن جهـــة اأخـــرى يعتـــرب برنامـــج )�ســـاب( لتوظيـــف 
املعوقـــني منوذجًا لأوجه التعاون بـــني اجلمعية والكثري 
من اجلهـــات يف القطاعني العـــام واخلا�ض مبا يج�سد 
روح الفريـــق الواحـــد، حيـــث تتبنى اجلمعيـــة يف اإطار 
ت�سديها لق�سية الإعاقة كق�سية اجتماعية واقت�سادية 
ووطنيـــة ا�سرتاتيجيـــة �ساملة تتكامـــل حماورها بهدف 
تهيئـــة اأف�ســـل الظـــروف للتعامـــل مع الإعاقـــة وجتاوز 
�سلبياتهـــا؛ وبالتايل فاإن برنامج توظيـــف املعوقني ُيعد 
اإحدى مبادرات اجلمعية الرائدة يف م�ساندة املعوقني.

 وي�سعـــى الربنامج اإلـــى ت�سخري اخلـــربات والإمكانات 
لدى اجلمعية للم�ساهمـــة يف توظيف ذوى الحتياجات 
اخلا�ـــض، وامل�ساهمـــة مـــع �ســـركات القطـــاع اخلا�ـــض 
يف تطويـــر اأنظمتهـــم ل�ستقبـــال طلبـــات توظيف ذوي 
الحتياجـــات اخلا�سة والرقي بالتعامـــل مع هذه الفئة 
وامل�ساهمـــة يف عمليـــة ال�سعودة. كما يهـــدف الربنامج 
اإلى متكـــني ذوي الحتياجـــات اخلا�سة مـــن الندماج 

باملجتمع من خال اإيجاد الفر�ض الوظيفية املنا�سبة.
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إحصائيات برنامج »ساب«لتوظيف المعوقين في 5 سنوات
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حوار   

 مدير العالقات العامة في شركة السالم للطائرات:

ريادة الخير
نهج تستمده المملكة من العقيدة اإلسالمية
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• مب��ادرات �س��ركة ال�س��ام للطائ��رات لدعم 	
ميك��ن  فه��ل  عدي��دة..  اجلمعي��ة  خدم��ات 

اإطاعنا على ذلك؟
= اأوًل.. ل �ســـك اأن قناعـــة الإدارة العليـــا يف �سركـــة 
ال�ســـام للطائـــرات مبفهـــ�م امل�س�ؤوليـــة الجتماعيـــة 
ك�اجـــب ديني ووطني يحتـــم علينا اأن نقـــف جنبًا اإلى 
جنب اأعمال واأن�سطة جمعيـــة الأطفال املع�قني، بدعم 
وم�سانـــدة هذه الفئة الغالية علينا جميعًا �س�اء بالدعم 

املادي اأو املعن�ي. 
وقد �ساهمت ال�سام للطائرات يف عدة برامج جلمعية 
الأطفـــال املع�قني، منهـــا امل�ساهمـــة يف تغطية تكاليف 
ال�حدة النف�سيـــة التابعة لربنامـــج )مبادرتي للرعاية 
الجتماعية( باجلمعية ملدة عـــام كامل، وهذه ال�حدة 
ت�ســـم 352 طفًا. وقد جاءت م�ساهمـــة ال�سركة نظرًا 
اإلـــى اإمياننا بـــاأن هذه ال�حدة تق�م بعمـــل جليل متمثل 
يف تقييم القـــدرات العقلية لاأطفال؛ مما ي�ساعد على 
و�ســـع خطط واأهـــداف منا�سبة للطفـــل وتقدمي برامج 
تعديـــل �سل�كه وبرامـــج منزلية مع تدريـــب الأهل على 

تطبيقها. 
كما �ساهمـــت ال�سركة اأي�سًا بتقدمي دعم مايل جلمعية 
الأطفـــال املع�قـــني لرعاية برنامـــج الكر�ســـي، والذي 
يعتـــرب برناجمًا ت�ع�يًا يـــربز معانـــاة الأ�سخا�ص ذوي 
الإعاقـــة يف احليـــاة العامـــة، واأهمية ت�فـــر ت�سهيات 
متكنهم من خدمـــة اأنف�سهم وجمتمعهـــم، حيث وقعت 
ال�سركـــة اتفاقية برعايـــة برنامج جـــرب الكر�سي ملدة 

اأكد مدير عام العالقات العامة يف �رشكة ال�صالم للطائرات الأ�صتاذ �صالح بن حمود الفي�صل 
يف حواره مع »             « اأن ال�رشكة حتر�ص على م�صاندة جميع ق�صايا الإعاقة التي تخدم 
الذي يعترب جزءًا ل يتجزاأ من خطط  الجتماعية  اإطار مفهوم امل�صوؤولية  املجتمع، يف 
وم�صاريع ال�رشكة، م�صيفا اأن عالقة �رشكة ال�صالم للطائرات مع جمعية الأطفال املعوقني 

تعك�ص اأهمية دور القطاع اخلا�ص يف العمل جنباً اإلى جنب لدعم العمل اخلريي. 
وهي  الدولة،  هذه  يف  نهج  هي  اخلريية  الأعمال  يف  الريادة  اإن  الفي�صل  �صالح  وقال 
م�صتمدة من عقيدتنا الإ�صالمية، وبهذا النهج اأ�صبحت دولتنا رائدة يف العمل الإن�صاين، 
رجال  اأن  مو�صحاً  واخلا�صة،  احلكومية  وال�رشكات  املوؤ�ص�صات  كل  على  اآثاره  لذلك  وكان 
الأعمال لهم دور ملمو�ص يف القت�صاد ال�صعودي، وهذا بال �صك رد للجميل لهذا الوطن 
الغايل وبلد اخلري، حيث قدمت الدولة للمواطن ال�صعودي الكثري؛ لأنه من اأهم اأولوياتها.
هذا، وق�صايا كثرية ت�صمنها هذا احلوار املهم مع مدير عام العالقات العامة يف �رشكة 

ال�صالم للطائرات من خالل هذه ال�صطور..

حوار : اأحمد العتيبي

ثـــاث �سنـــ�ات بح�ســـ�ر رئي�ـــص جمل�ـــص اإدارة جمعية 
الأطفال املع�قني �ساحـــب ال�سم� امللكي الأمر �سلطان 
بـــن �سلمان بـــن عبدالعزيـــز الذي يعتـــرب املحفز الأول 
لنـــا بحر�ســـه ال�سديد علـــى اأعمال اخلـــر يف املجتمع، 
بالإ�سافة اإيل ت�سجيعه الدائم للم�ساهمة وامل�ساركة يف 

برامج امل�س�ؤولية الجتماعية.
 ونحـــن يف �سركة ال�سام للطائرات نحر�ص دائمًا على 
امل�ساركـــة وامل�ساندة جلميع ق�سايـــا الإعاقة التي تخدم 
املجتمـــع ككل، ومـــن هـــذا اأتـــى دعمنـــا لربنامج جرب 

الكر�سي. 
•  اإن دور ال�س��ركة يف دع��م اأك��ر م��ن برنامج 	

باجلمعي��ة ب�س��فة خا�س��ة يعك���س عنايتها 
بالعمل اخلريى ب�س��فة عامة.. فماذا تقول 

يف ذلك؟
= كما ذكرت لكم م�سبقًا اأن اهتمام ال�سام للطائرات 
بدعم وم�ساندة الأعمال اخلرية ياأتي يف اإطار اإدراكها 
ملفهـــ�م امل�س�ؤوليـــة الجتماعيـــة الـــذي يعترب جـــزءًا ل 
يتجزاأ من خططنا وم�ساريعنا يف ال�سركة؛ حيث ت�سعى 

ال�سام للطائرات اإلى حتقيق مفه�م ال�ستدامة يف كل 
الأن�سطـــة التي تق�م بها ال�سركة، وذلك مل�س�ؤوليتنا نح� 
جمتمعنـــا ووطننا الغـــايل وال��س�ل به اإلـــى غد اأف�سل 

وم�ستقبل اأكرث اإ�سراقًا. 
وتاأتـــي تلك امل�ساهمـــات من �سركة ال�ســـام للطائرات 
باختاف كل اجل�انـــب، �س�اء كانت يف ق�سايا الإعاقة 
اأو ق�سايـــا اجتماعيـــة اأو ريا�سيـــة وغرهـــا، يف اإطـــار 
حر�ـــص �سركـــة ال�ســـام للطائـــرات علـــى امل�ساركة يف 

امل�س�ؤولية الجتماعية والتفاعل مع ق�سايا املجتمع. 
وهـــذا -وهلل احلمد واملنة- ما اأ�ســـاد به �ساحب ال�سم� 
امللكـــي الأمـــر �سلطان بـــن �سلمان رئي�ـــص اجلمعية يف 
كلمته مبنا�سبـــة تكرميه لل�سركات الداعمـــة للجمعية، 
حيـــث اأ�ســـار �سمـــ�ه اإلـــى اأن »اجلمعيـــة ت�ا�ســـل تنفيذ 
مـــن  كرميـــة  مب�سانـــدة  املعتـــادة  اخلريـــة  ر�سالتهـــا 
امل�ؤ�س�ســـات والأفراد الذين يحتلـــ�ن مكانة خا�سة لدى 
القائمـــني على اجلمعية »، ونحـــن نعترب جزءًا ل يتجزاأ 
مـــن اأعمـــال واأن�سطـــة جمعيـــة الأطفال املع�قـــني التي 
ت�سرف على اأهـــم واأبرز الأعمال اخلرية، وهي ق�سايا 

بمفهوم  الشركة  إدارة  قناعة 
المسؤولية االجتماعية كواجب 
على  تحثها  ووطني  ديني 

مساندة الجمعية
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الإعاقة. 
•  القط��اع اخلا���س م��ن املكون��ات الأ�سا�س��ية 	

للدول��ة ويحظ��ى برعايته��ا.. فكي��ف ترى 
دوره يف جم��الت العمل اخلريي التي تعترب 

انعكا�سًا حلركة التنمية يف الباد؟
= قبـــل اأن اأحتدث عن اأهميـــة دور القطاع اخلا�ص يف 
جمالت العمل اخلري، هناك ركيزة اأ�سا�سية يجب اأن 
يعرفهـــا اجلميع، وهي اأن امل�س�ؤولية الجتماعية والعمل 
اخلـــري لي�سا فقط لل�ســـركات وامل�ؤ�س�ســـات احلك�مية 
واخلا�ســـة، با يعتربان م�س�ؤوليـــة كل فرد واإن�سان نح� 
جمتمعـــه؛ اإذ يجب عليه اأن ي�ساهـــم وي�سارك مبا اأوتي 

من اإمكانات وقدرات لتحقيق التكافل الجتماعي. 
ول �ســـك اأن امل�س�ؤولية الجتماعية تعترب جزءًا ل يتجزاأ 
مـــن خطـــط وا�سرتاتيجيـــات ال�ســـركات وامل�ؤ�س�ســـات 
بـــكل القطاعات. ونحن ن�ؤمن ونـــرى اأن العمل اخلري 
حا�ســـر بق�ة �سمن اأهداف �ســـركات القطاع اخلا�ص. 
كمـــا ل بدَّ للفرد قبل ال�ســـركات اأن ي�سارك يف جمتمعه 
مبختلـــف الربامـــج والأن�سطة التي تعـــ�د بالفائدة على 
اأفراد املجتمع ال�سع�دي ب�سكل عام، والتي حتقق نتائج 
مثمـــرة على املجتمـــع ككل. ول �ســـك اأن م�ساركة الفرد 
يف هـــذا املفهـــ�م �ستنعك�ـــص علـــى م�ساركـــة ال�سركات 
وامل�ؤ�س�ســـات احلك�ميـــة واخلا�سة، والتي يعـــ�ل عليها 

الكثر يف مفه�م امل�س�ؤولية الجتماعية.
ول �سك اأن العاقة التي تربط �سركة ال�سام للطائرات 
مـــع جمعية الأطفال املع�قني هي اأحد النماذج امل�سرفة 
يف هـــذا ال�طن الغايل، والتي تعك�ص اأهمية دور القطاع 

اخلا�ص بالعمل جنبًا اإلى جنب العمل اخلري. 
•  اأك��دت الدرا�س��ات والتج��ارب اأن العاق��ة 	

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

تطبيق ذلك على اململكة؟
امل�س�ؤوليـــة  مفهـــ�م  اأ�سبـــح  م�سبقـــًا  ذكـــرت  كمـــا   =
الجتماعية والعمل اخلـــري الي�م حا�سرًا بق�ة يف كل 
�ســـركات القطاع اخلا�ص ال�سع�دي، ومن ف�سل اهلل اأنه 
اأعطى هـــذه الباد اأمنـــًا وا�ستقرارًا يعـــ�د بالنفع على 
اأعمـــال ال�ســـركات وامل�ؤ�س�ســـات احلك�ميـــة واخلا�سة، 
بالإ�سافـــة اإلـــى املجتمـــع ككل؛ لذلـــك ل بـــدَّ اأن تكـــ�ن 
امل�س�ؤوليـــة الجتماعية واجبًا دينيًا ووطنيًا على كل فرد 
ينتمي اإلـــى هذه الباد الطاهرة؛ مـــن اأجل اأن ينعك�ص 

ذلك على رفاهية القت�ساد ال�سع�دي.
 ول �ســـك اأن الريـــادة يف الأعمـــال اخلرية هي نهج يف 
هذه الدولة م�ستمد من عقيدتنا الإ�سامية، والتي حث 
عليهـــا كتاب اهلل -�سبحانـــه وتعالى- و�سنة نبيه حممد 

-�سلى اهلل عليه و�سلـــم-. ول �سك اأن هذا النهج الذي 
اأ�سبحـــت به دولتنا رائـــدة يف العمـــل الإن�ساين انعك�ص 
علـــى كل امل�ؤ�س�ســـات وال�ســـركات احلك�ميـــة واخلا�سة 
اإلـــى اأن اأ�سبحت ت�يل هذا اجلانـــب اأهمية كبرة حتى 
حتققت به نتائج مثمرة على القت�ساد ال�سع�دي، وهذا 
ي�ؤكد اأن هناك عاقة بني زيادة معدلت التنمية ورواج 

الن�صاط االقت�صادي، وهي ترتبط بالعمل اخلريي.
• ثقاف��ة 	 �س��عف  اأو  غي��اب  البع���س  ينتق��د   

امل�سوؤولية الجتماعية لدى القطاع اخلا�س 
ورج��ال الأعمال.. كيف ميكن تر�س��يخ تلك 

الثقافة وتنميتها؟
= مـــن امللحـــ�ظ اأن بع�ـــص ال�سركات حتر�ـــص على اأن 
يك�ن لها دور بـــارز وملح�ظ يف دعم وم�ساندة خمتلف 
اأن�سطة امل�س�ؤولية الجتماعية، والبع�ص الآخر قد يك�ن 
مق�سرًا ب�سبب قلة امل�ارد الب�سرية املتخ�س�سة يف هذا 
اجلانـــب اأو لأي �سبب كان. ولكن كل ما اأود ق�له هنا اأن 
امل�س�ؤوليـــة الجتماعية ل تقت�سر علـــى م�ساركة واحدة 
فقـــط مـــن ن�عها بـــل كل ما يخـــدم املجتمـــع ال�سع�دي 
ويعـــ�د بالنفع علـــى اجلميع هـــ� م�س�ؤوليـــة اجتماعية. 
ومثـــال على ذلـــك: التربعـــات املالية، حمـــات التربع 
الدم، تبني اأو دعم وم�سانـــدة حدث ت�ع�ي باأخطار اأو 
اأ�ســـرار مر�ص معني، اأو امل�ساهمة يف التثقيف والت�عية 
يف خمتلـــف الظ�اهـــر اخلاطئة يف املجتمـــع، والتي با 
�ســـك ت�ساهم يف تنميـــة ونه�سة جمتمعنـــا نح� جمتمع 
مثقـــف ومتقـــدم وواٍع، وغـــر ذلـــك مـــن الأمثلـــة التي 
ميكـــن للفرد اأو ال�سركة امل�ساهمة بها يف تر�سيخ مفه�م 

امل�س�ؤولية الجتماعية.
•  ه��ل ت��رى اأهمية اأن يكون هن��اك مردود اأو 	

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

والجتماعية؟
= ل �ســـك اأن الدولـــة لهـــا دور وا�سح جـــدًا يف ت�سجيع 
وت�سهيـــل اأعمال �ســـركات القطاع اخلا�ـــص، وهي جزء 
رئي�سي لل��س�ل اإلى الأهداف التي ت�سعى لها كل �سركة. 
وكما ذكرت اأننا نحمد اهلل ون�سكره على اأن اأعطى هذه 
البـــاد حكامًا جتدهم دائمًا ع�نًا وم�ساندًا يف اخلطط 
التنم�ية ل�سركات القطاع اخلا�ص بالت�جيهات الكرمية 
وبت�سهيـــل الأنظمـــة والق�انـــني املحفـــزة لبيئـــة عمـــل 

ال�سركات ال�سع�دية. 
واإن الرعايـــة الكرمية من لدن �سيـــدي خادم احلرمني 
ال�سريفني ل��سع حجر الأ�سا�ص مل�سروعات )خر مكة( 
ال�ستثماريـــة اخلريـــة التـــي تقيمها جمعيـــة الأطفال 
املع�قـــني يف منطقة مكة املكرمـــة، هي تكرمي وت�سريف 
لل�ســـركات الداعمـــة يف هـــذا امل�سروع بل لـــكل �سركات 
القطـــاع اخلا�ص. وهذا دليـــل وا�سح على حر�ص خادم 

األمير سلطان بن سلمان يعتبر 
بحرصه  للشركة  األول  المحفز 
على أعمال الخير في المجتمع 
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احلرمـــني ال�سريفـــني علـــى ت�سجيـــع وحتفيـــز �سركات 
القطـــاع اخلا�ـــص للدخـــ�ل يف العمل اخلـــري، والذي 
بـــا �سك يعـــ�د بالنفع والفائدة علـــى جمتمعنا ووطننا 

الغايل.
• خدم��ات 	 مظل��ة  م��ّد  اأهمي��ة  ت��رى  كي��ف   

اجلمعية لت�سمل الكثري من املناطق، باإن�ساء 
الكث��ري من املراكز؛ �س��عيًا اإل��ى توفري رعاية 

�شاملة للأطفال املعوقني؟
= اأعتقد اأنها خط�ة جيدة ومباركة؛ اإذ اإن هذا �سي��سع 
مـــن خدمات جمعية الأطفال املع�قـــني التي تق�م بدور 
رائـــد ل مثيـــل له على امل�ستـــ�ى العامل العربـــي اأو حتى 
العاملـــي يف جمال الرعايـــة ال�ساملة لأطفـــال جمتمعنا 

املع�قني. 
•  يق��وم رج��ال الأعم��ال واأه��ل اخل��ري منهم 	

ب��دور بارز يف م�ش��اندة االأعم��ال اخلريية.. 
فم��اذا تق��ول يف ذل��ك، ومباذا تدع��و رجال 

الأعمال للم�ساركة يف هذا الإطار؟
= رجـــال الأعمـــال لهـــم دور ملم��ـــص يف القت�ســـاد 
ال�سعـــ�دي، وهـــذا بـــا �ســـك رد للجميل لهـــذا ال�طن 
للم�اطـــن  الدولـــة  قدمـــت  اإذ  اخلـــر؛  وبلـــد  الغـــايل 
ال�سعـــ�دي الكثـــر، والذي يعتـــرب اأهـــم اأول�ياتها. وبا 
�ســـك اأن رجال الأعمال هم من اأبناء هذا ال�طن الذي 
يعـــ�ل عليهم الكثر للم�ساهمـــة يف ج�انب خمتلفة من 
برامج امل�س�ؤولية الجتماعية؛ اإذ ل بدَّ اأن يك�ن لهم دور 

اإيجابي يف مفه�م امل�س�ؤولية الجتماعية. 
•  ه��ل ت��رى، كقط��اع خا���س، اأن اجلمعي��ات 	

حمرتف��ة  اإدارة  اإل��ى  حاج��ة  يف  اخلريي��ة 
ومتطورة ل�س��تثمار موارده��ا املالية؛ حتى 
تتمكن من تاأم��ني مداخيل ثابتة خلدماتها 

املجانية للفئات امل�ستهدفة؟
= من ال�ســـروري اأن تعمل كل اجلمعيات اخلرية على 
فكـــرة ال�ستثمار الذي ي�سمن لهـــا دخًا وع�ائد ثابتة. 
ول بـــدَّ اأن تعـــي كل امل�ؤ�س�ســـات اخلرية اأهميـــة التن�ع 
ال�ستثمـــاري يف اأعمـــال واأن�سطة اجلمعيـــات اخلرية؛ 
اإذ اإن ال�ستثمـــار لـــه ف�ائد كثرة على املـــدى الط�يل، 
كمـــا اأنـــه �سي�ساعدها علـــى التن�ع يف م�ســـادر الدخل 
والدعم املادي، وحتى ل تعتمد فقط على التربعات من 

اجلهات الأخرى.
 كما اأنـــه من ال�ســـروري اأن تق�م اجلمعيـــات اخلرية 
بت�ظيف ف�ائ�سها املالية يف جمالت ال�ستثمار الآمن، 
والهـــدف من ذلك طبعـــًا الت��ســـع يف اأعمالها اخلرية 
ب�ســـكل اأف�سل، ومبا ي�فر لها م�ســـدرًا ا�ستثماريًا يعزز 
مـــن خدماتها يف امل�ستقبل. وهناك مناذج كثرة قامت 
بهـــا جمعيات خريـــة يف اإطار ال�ستثمـــار وفق خمطط 

ا�سرتاتيجي.

   

مقال   

اأقـــرت اأنظمـــة اململكة العربيـــة ال�سع�دية حق�قًا �ساملة لهـــذه ال�سريحة من املجتمع، ووفـــرت ال��سائل التي 
تدعمهم لنيل حق�قهم؛ لتكفل لهم العي�ص الكرمي والقدرة على الندماج يف كافة قطاعات املجتمع من خال 
تاأهيلهـــم ورعايتهـــم �سحّيـــًا، و�سهلت لهم جميع ال��سائـــل التي متّكنهم من العي�ص مـــع اأ�سرهم، كما قدمت 
الإعانـــات املجانية والت�سهيات التي تراعي احتياجاتهم واأعطت لهم الأول�ية يف كافة القطاعات احلك�مية 

على غرهم من الأ�س�ياء.
ويف الي�م العاملي للمع�قني تفاعلت كثر من امل�ؤ�س�سات الر�سمية وغر الر�سمية يف اململكة العربية ال�سع�دية 
تفاعـــًا منقطـــع النظـــر مبنا�سبة اليـــ�م العاملي للمعّ�قـــني لعام 2015 م حتـــت �سعار “ال��ســـ�ل والتمكني 
لاأ�سخا�ـــص مـــن خمتلف القـــدرات”، وتن�عـــت املنا�سبـــات الرتب�ية والجتماعيـــة على م�ستـــ�ى ال�زارات 
والإدارات وامل�ؤ�س�ســـات املعنية بالإعاقـــة بتفعيل هذا الي�م؛ وذلك بهدف حت�ســـني ن�عية حياة املعّ�قني، من 
خـــال اجله�د التي ُتبـــذل على ال�سعيد ال�طنـــي وال�سعيدين الإقليمـــي والعاملي ون�سر ال�عـــي باأبعاد هذه 
الق�سيـــة وع�اقبهـــا، حيث يعاين املع�ق�ن غالبًا من جتاهل املجتمع، ول يفطـــن بع�ص را�سمي ال�سيا�سات يف 
اجلهـــات املعنية وعامـــة النا�ص، يف غالب الأحيان، اإلى �سخامة عدد املتعاي�ســـني مع الإعاقات والعاهات يف 
�ستـــى ربـــ�ع العامل والتحديات التـــي ت�اجههم يف ظل تزايد عدد املع�قني اإما ل�سبـــب وراثي اأو لأ�سباب بيئية 

كح�ادث ال�سيارات وح�ادث العمل الي�مية.
وم�اكبـــة مع هـــذه املنا�سبة العامليـــة يجب علينا جميعـــًا من خال هذا اليـــ�م ن�سر ال�عـــي بق�سايا الإعاقة 
وحق�ق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة ومعرفة املكا�سب التي تتحقق من دمج الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة يف كل جانب 
مـــن ج�انب احلياة ال�سيا�سيـــة والجتماعية والقت�سادية والثقافية ملجتمعاتهـــم. كما يجب على اجلميع يف 
املجتمـــع اإتاحة الفر�سة للمع�قني لبل�غ الهدف املن�س�د ومتتعهم بحق�ق الإن�سان الكاملة واملتكافئة يف جميع 
ن�احـــي احليـــاة، وم�ساركتهم يف املجتمع، على نحـــ� ما حدده برنامج العمل العاملـــي املتعلق باملعّ�قني، الذي 

اأقرته اجلمعية العامة يف عام 1982م.
والأ�سئلـــة املهمـــة يف هـــذه املنا�سبة: ملـــاذا ركزت امل�ؤ�س�ســـات على مبداأ الدمـــج لذوي الإعاقـــة يف املجتمع؟ 
ومـــا الفئـــات امل�ستهدفـــة يف هذا اليـــ�م؟.. تبني من التجـــارب ال�سابقـــة يف دمج املع�قـــني باملجتمع ومتكني 
الأ�سخا�ـــص ذوي الإعاقة من امل�ساركة والقيادة العمليـــة يف م�ساريع التنمية اأن الفائدة تعم املجتمع باأكمله، 
واأن م�ساركتهـــم حتقـــق فر�سًا للجميع، مبـــن يف ذلك الأ�سخا�ص من ذوي الإعاقـــة وجمتمعاتهم املحلية، يف 
اجلهـــ�د التنم�ية املهمة؛ للم�سي قدمًا يف جدول اأعمـــال التنمية؛ ومن ثم ل بد من دمج املع�قني يف التنمية 

كا�سرتاتيجية لتحقيق امل�ساواة لاأ�سخا�ص ذوي الإعاقة.
وتهـــدف اتفاقية حق�ق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، ومعاهدات حق�ق الإن�سان، اإلى تعزيز اجله�د الرامية اإلى 
�سمـــان دمج املع�قني يف جميع ج�انـــب جه�د التنمية وت�فر فر�سة لتعزيز ال�سيا�سات التنم�ية ذات ال�سلة 
يف تنفيذ الأهداف الإمنائية املتفق عليها دولّيًا، مثل الأهداف الإمنائية لاألفية اجلديدة؛ وبالتايل الإ�سهام 

يف حتقيق “جمتمع للجميع” يف القرن احلادي والع�سرين.

بقلم:

د. معي�س بن عبداهلل الزهراين 
م�سرف ترب�ي - وزارة التعليم 

الوصول والتمكين لألشخاص من مختلف القدرات

لماذا ركزت المؤسسات 
على مبدأ الدمج لذوي 

اإلعاقة
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آخر خبر   

أول دواء يؤخر تدهور حالة المصابين 

بالتصلب المتعدد
اأعلـــن علماء عـــن اإنتـــاج اأول دواء يوؤخـــر تدهور حالة 

امل�سابني بالت�سلب املتعدد.
وي�سيـــب املر�ـــض الأع�ســـاب ويـــوؤدي اإلـــى الإرهـــاق 

وم�سكالت يف الع�سالت وفقدان الب�سر.
دواء  جتريـــب  اأن  الأوليـــة  املعطيـــات  وك�سفـــت 
اأوكريليزوماب على 732 �سخ�سًا اأدى اإلى تاأخر بداية 

الإعاقة عندهم بنحو 24 يف املئة خالل 12 اأ�سبوعًا.
وقالت منظمـــة الت�سلب املتعـــدد اإن الكت�ساف ي�سكل 

»فتحًا كبريًا« يف معاجلة املر�ض.

ويف ت�سريـــح لـ)بـــي بي �سي( قـــال الربوفي�سور غافن 
جيوفانوين امل�ســـارك يف البحث بكلية الطب يف لندن: 
»النتائج تبني اأن الدواء له فاعلية، ولي�ست له اأعرا�ض 
جانبيـــة«. ولكنـــه اأو�سح اأن »الـــدواء ل ي�سفي ال�سرر، 
واإمنا يوؤخر تراكم املزيد منه؛ لذلك ل نريد اأن نعطي 

اأماًل كاذبًا باأن الدواء �سي�سفي من الإعاقة متامًا«.
وقال نك ريجه من منظمة الت�سلب املتعدد: »اإن نتائج 
التجـــارب يف مرحلتها الثالثة تعطـــي الكثري من الأمل 

للم�سابني بالت�سلب املتعدد الأويل«.

قـــال علماء اأمريكيون اإنهم اتخذوا اخلطوة الأولى نحو 
عـــالج املر�سى الذيـــن ُولدوا وهم يعانـــون من اأمرا�ض 
وراثية تتعلـــق بخلل يف امليتوكوندريا )الأجزاء امل�سوؤولة 
عـــن توليـــد الطاقـــة داخـــل اخلاليـــا(، وامليتوكوندريا 
هـــي هيـــاكل �سغـــرية حتـــول الطعـــام اإلى طاقـــة قابلة 

لال�ستعمال للج�سم.
واأظهـــرت الدرا�سة التي ن�ســـرت يف جملة )نيت�سر( اأنه 
ميكـــن اإنتاج خاليـــا �سليمة يف املخترب مـــن الأ�سخا�ض 

الذين يعانون من املر�ض.
واأ�ســـار الفريـــق البحثي اإلـــى اأن العالجـــات امل�ستقبلية 

ميكـــن اأن ت�ستخـــدم الأن�سجـــة ال�سليمـــة لعـــالج القلب 
والأع�ساء املت�سررة الأخرى.

وقـــال خرباء اإن الدرا�سة مثـــرية و«اأعدت ب�سكل رائع«، 
لكنهـــم حذروا مـــن اأنه ل يزال هنـــاك مزيد من العمل 

ينبغي القيام به يف امل�ستقبل.
ويعـــاين طفـــل مـــن بـــني كل 6500 طفـــل مـــن اأعرا�ض 
�سديـــدة لأمرا�ض امليتوكوندريـــا؛ مما يوؤدي اإلى فقدان 
الطاقـــة و�سعف الع�سالت والعمـــى وق�سور يف القلب، 
وحتـــى املوت. وتنتقـــل اأمرا�ـــض امليتوكوندريا فقط عن 

طريق الأم جلنينها.

دراسة
 تبعث األمل في 
الوصول إلى عالج 

ألمراض الميتوكوندريا
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تحقيق   

السؤال الصعب
هل دمج األطفال المعوقين بالمدارس نجاح على الورق.. وفشل في الواقع؟

الدمج.. لي�س م�شكلة واحدة ولكنه طابور من امل�شكالت تواجه الطفل املعوق يف 
املدار�س، اأولها املنحدرات واآخرها تركه مبفرده يف ح�شة الألعاب!.. وما بينهما 

تتداخل اأطراف عدة، حتاول الو�شول اإلى الهدف الرئي�شي ل�شمان جناح عملية الدمج، 
ولكن نظرًا اإلى تقاطع وتناق�س الأدوار وامل�شوؤوليات يواجه هذا الهدف �شعوبات 

كثرية متنع حتققه بامل�شتوى املن�شود.. ويكون الطفل هو ال�شحية الأخرية!
جمعية الأطفال املعوقني تنبهت، منذ بداية انطالقها، كموؤ�ش�شة تت�شدى لق�شية 

الإعاقة مبنهجية علمية، للربنامج الأهم، وهو “دمج الأطفال املعوقني باملدار�س”؛ 
باعتباره الإجناز الأ�شمى الذي ت�شعى اإلى حتقيقه، والذى يعلن ا�شتكمال وا�شتفادة 

الطفل من براجمها العالجية والتعليمية والتاأهيلية، والتتويج لكل اجلهود التي 
ُبذلت من اأجل هذا الطفل!
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واإذا كان العـــامل قـــد احتفـــل هذا العام باليـــوم العاملي 
للإعاقـــة حتـــت عنـــوان )دمـــج املعوقـــن يف املجتمـــع 
ومتكينهم من خمتلف اخلدمات(، فاإن اململكة، ممثلة 
يف وزارة التعليـــم، ويف اإدارة الرتبيـــة اخلا�ســـة، ثم يف 
جمعية الأطفال املعوقن، حققت الكثري من النجاحات 
يف ق�سيـــة الدمج، ولكـــن بقيت الكثري مـــن الإخفاقات 
التـــي ل تـــزال تعرت�ض طريق كر�ســـي الطفل املتحرك، 
وتعرقله عـــن الو�سول اإلى العلم واملعرفـــة، وت�سع بينه 
وبـــن م�ستقبله �سعوبات.. “اخلطوة” ت�سعى من خلل 
هـــذا التحقيـــق اإلـــى الك�سف والتعـــرف علـــى اأ�سبابها، 
وكيفيـــة التخل�ـــض منهـــا، وذلك مـــن خـــلل اأ�سحاب 

امل�سكلة واأطرافها املختلفة.
�أول م�شكلة

اأمهـــات الأطفال املعوقن هـــن اأول من يواجه م�سكلت 
اأطفالهـــن عنـــد دجمهـــم باملدار�ـــض، وذلـــك بعـــد اأن 
يتخرجوا من اجلمعية، وي�ستكملوا براجمهم العلجية 
والتعليميـــة والتاأهيلية.. ويف ذلك تقـــول والدة اأ�سامة: 
“اإن اأول م�سكلـــة واجهتنا هي اأننا اكت�سفنا اأن الدمج 
جمـــرد )كلم(، واأن الواقـــع خمتلـــف متامـــًا؛ فعندما 
ذهبنـــا اإلى الإدارة التعليمية لت�سجيل  اأ�سامة لللتحاق 
باملدر�ســـة رف�سوا الت�سجيـــل يف البداية، ثم عانينا ملدة 

�سهرين من املماطلت للموافقة على القبول”!
وت�سيـــف اأم اأ�سامة قائلـــة: “ت�سورنا اأن قبـــول اأ�سامة 
يعنـــي انتهاء امل�ســـكلت؛ اإذ اإنـــه من املفرت�ـــض اأن كل 
مدر�ســـة وافقت علـــى دمج الأطفال املعوقـــن بها تكون 

مهيـــاأة للطفـــل املعـــوق مـــن منحـــدرات ودورات ميـــاه 
وممرات وتنزيل مـــن الف�سول. ال�سيء الثاين اأن تكون 
املدر�ســـة معـــدة ب�سالـــة األعـــاب اأو اأنواع مـــن الألعاب 
املنا�سبـــة للطفل املعـــوق؛ فلي�ض من املعقـــول اأن ي�سري 
الطفل املعوق جمرد متفرج يف ح�سة الرتبية البدنية اأو 
يرتكونه مبفرده بينما زمـــلوؤه يلعبون، والذي ل يعرفه 
امل�سوؤولـــون باملدار�ض اأن ذلك يرتك اأثرًا �سلبيًا يف نف�ض 

الطفل”. 
وتوا�ســـل حديثهـــا: “مـــن جهـــة اأخـــرى، يجـــب تهيئة 
التلميـــذ العاديـــن وتوعيتهـــم ب�ساأن اإحلـــاق الأطفال 
املعوقـــن معهـــم باملدر�ســـة، واأن يتـــم تعريفهم مبعنى 
الإعاقـــة وكيفيـــة التعامل مع الطفل املعـــوق؛ فلي�ض من 
املعقول اأن يرتكوا التلميذ ي�سخروا من الطفل املعوق؛ 
لأنه ل يزال يرتدي حفاظًا مثًل، اأو اأن يرف�سوا التعامل 
معه؛ لأنه يرتدي حفاظًا؛ ولذلك ل بدَّ من اإعداد مدير 
املدر�ســـة واملعلمن بالدورات التدريبيـــة؛ لأن لهم دورًا 
كبريًا يف جناح عملية الدمج من خلل توجيه الطلب 
وتعليمهـــم �ســـرورة م�ساعـــدة زميلهم الطالـــب املعوق 
والتعامل واللعـــب معه، وعدم التعامـــل معه بعنف، ولو 

كان لفظيًا”!
وتختتـــم اأم اأ�سامـــة كلمها قائلـــة: “اإن الأ�سرة -رغم 
مـــا تواجهه مـــن �سعوبات كثـــري- فاإنها ت�سجـــع طفلها 
علـــى الذهاب اإلى املدر�سة، حتى لو رف�ض هو ب�سبب ما 
يواجهـــه من م�سكلت؛ لذلـــك ننا�سد اجلميع م�ساعدة 
الأمهـــات؛ حتـــى يتمكنَّ مـــن اأن ي�ستكمـــل اأطفالهن كل 

مراحـــل التعليم بعـــد ذلك، حيـــث اإن اأول �سنة درا�سية 
للطفـــل باملدار�ـــض العامـــة تكـــون موؤثـــرة يف م�ستقبـــل 

الطفل”.
�ملنحدر�ت.. �ملنحدر�ت

باملدار�ـــض  املدجمـــن  الأطفـــال  اأعـــداد  تزايـــد  ومـــع 
تتزايـــد م�سكلتهـــم، ويف ذلـــك تقـــول اأم �ســـارة: “اإن 
اأبـــرز امل�ســـكلت عـــدم وجـــود املنحـــدرات باملدار�ض، 
واإن ُوجـــدت فهـــي �سيئـــة، ويعاين الأطفال مـــن �سعوبة 
ال�سعـــود والنزول عليها. هـــذا بالإ�سافة اإلـــى املعاناة 
التـــي يواجهونهـــا اأثناء النـــزول اإلى املقا�ســـف اأو دورة 
املياه. كما ُيلحظ عـــدم توفري حافلت وعدم مراعاة 
ظروفهـــم مـــن ناحيـــة الواجبـــات املدر�سيـــة، �سواء يف 
املحفوظـــات اأو غـــري ذلـــك؛ لذلك مـــن ال�ســـروري األ 
ُيعامـــل مثل الطفـــل العادي؛ اإذ اإن الطفـــل املعوق عادة 
تكون لديه م�ســـكلت �سحية م�ساحبة للإعاقة، ولديه 

مواعيد مراجعة طبية وعلجية”.
وت�سيـــف اأم �ســـارة: “ومن هنا يكـــون دور املعلم كبريًا 
جـــدًا جدًا يف جناح الطالب من ذوي الحتياجات، وهو 
املعلـــم الـــذي يتفهم ظـــروف الطفل املعـــوق، وي�ساعده 
وي�سجعـــه؛ لأن املعلم يكون م�ســـدر ثقة للطالب، وذلك 
يك�سبـــه الثقـــة والقـــوة يف نف�سه؛ ولهـــذا فـــاإن املعلم اأو 
املعلمـــة يحتاجان اإلـــى التثقيف والتدريـــب على كيفية 
التعامـــل مـــع هـــوؤلء الأطفال. ي�ســـاف اإلـــى ذلك دور 
الأ�ســـرة. كما يجـــب اأن يتم ال�سمـــاح للأطفال املعوقن 
بالن�سراف مبكرا عن موعد خروج املدر�سة لإبعادهم 
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عن الزحام”.
وتقـــرتح اأم �ســـارة اأن تكـــون هنـــاك “مدار�ض جمهزة 
للأطفـــال املعوقـــن، واأن يتم دمج اأطفـــال عادين بها؛ 
فذلك يخفف الكثري من امل�سكلت التي تواجه الأطفال 
من اأ�سحاب الحتياجـــات اخلا�سة، وي�ساف اإلى ذلك 

�سرورة تثقيف املعلمن والطلب”.
حمو �جلهل

ول تخفي اأم مبـــارك الدو�سري غ�سبها من ممار�سات 
بع�ـــض امل�سوؤولـــن يف الإدارات التعليميـــة اأو املدار�ـــض؛ 
لعدم قبول الطفل املعوق، وتقول: “اإن اأول عقبة تواجه 
اأوليـــاء الأمـــور اأن الإدارة ترف�ض قبـــول الطفل املعوق، 
حتـــى ولـــو كان مبنى املدر�ســـة جمهـــزًا. واإذا مت قبوله 
فـــاإن دورات املياه ل تكون منا�سبة للطفل املعوق، كما ل 
تتـــم توعية الأطفال العادين بكيفية التعامل مع الطفل 
املعوق. وكثـــري من امل�سوؤولن باملدار�ـــض يجهلون كيفية 
التعامل مع املعوق بل اإن بع�سهم يت�سور اأن قبول املعوق 

باملدر�سة �سيدمر التعليم”!
وتطالـــب اأم مبـــارك الدو�ســـري ب�ســـرورة حمو اجلهل 
بحقـــوق املعـــوق يف التعليم، وحـــث امل�سوؤولـــن ال�سغار 
باملدار�ـــض على حتمـــل م�سوؤولياتهم، كمـــا يجب تثقيف 
الطـــلب العادين قبـــل دمج الأطفـــال املعوقن معهم؛ 
حتـــى ل ي�ســـيء اأحدهـــم دون ق�ســـد اأو دون اأن يدرى، 
بكلمـــات جارحة ميكن اأن ترتك اأثـــرًا يف نف�سية الطفل 

املعوق.
ومـــن جهتها تقـــول اأم �سميـــة الدو�ســـري: “اإن اأكرث ما 

يواجهـــه الأطفال عدم توفري املـــكان املنا�سب يف مبنى 
املدر�ســـة وعدم وجـــود منزلقات للعربـــات وغري ذلك، 
بالإ�سافـــة اإلـــى عـــدم الوعي مـــن الطـــلب واملعلمن؛ 
فبع�سهـــم ل ي�ستوعب وجـــود اأطفال معوقـــن معهم اأو 
كيفية التعامل معهم؛ في�سعب على الطفل الندماج يف 

املدر�سة ب�سهولة”.
وتو�سح اأم �سمية اأن “اإدارة املدر�سة واملعلمن لهم دور 
كبري يف جنـــاح عملية الدمج. وعمومـــًا يجب الهتمام 
بالطفـــل كاأي طفـــل �سليـــم باحلر�ـــض علـــى ح�ســـوره 
بانتظـــام وتثقيـــف الطفل باأن يكمـــل كل مراحل تعليمه 

بجد واجتهاد رغم اأي م�سكلة ميكن اأن يواجهها”.
جناح على �لورق

وبـــكل اأ�سف تقـــول اأم عبـــداهلل اخل�سيل: “لقـــد فهمنا 
اأن الدمـــج عمليـــة تعليميـــة وتربوية واجتماعيـــة توؤهل 
الطفـــل املعـــوق للعتماد علـــى نف�سه، ولكـــن -للأ�سف 
ال�سديـــد- اكت�سفنـــا اأنـــه يف احلقيقة جنـــاح على ورق 
وف�سل يف الواقـــع، وذلك رغم اأن دمج اأطفالنا املعوقن 
باملدار�ـــض هو اأب�سط حق مـــن حقوقهم؛ فهو يعمل على 
تنميـــة مداركهـــم، وتوفري بيئة تربويـــة ومعي�سية اأقرب 
اإلـــى البيئـــة الطبيعية؛ لكـــي يكونوا اأع�ســـاء فاعلن يف 
املجتمع، ويكّونوا �سداقات بينهم، ول يخفى ما يف ذلك 
مـــن حتفيز لهم، وحتى تتغري نظـــرة الأطفال الأ�سوياء 
اإلـــى الطفـــل املعـــوق، وحتى يرت�ســـخ لديهـــم اأن الطفل 

املعوق لديه من القدرات الكثري”.
وت�ستكمـــل اأم عبـــداهلل قائلـــة: “اأهـــم امل�ســـكلت التي 

المملكة ممثلة في وزارة 
التعليم وفي إدارة التربية 

الخاصة حققت الكثير من 
النجاحات في قضية الدمج

تواجـــه ابني املعوق يف مدر�سته هـــي عدم معرفة املعلم 
باحتياجاتـــه، ومـــاذا يتطلـــب عليـــه فعلـــه؛ لأن معظم 
الطلب املعوقن لديهـــم �سعوبات تعلم، وكذلك توجد 
فـــروق فردية بن هـــذا وذاك؛ الأمر الـــذي يحتاج اإلى 
الدقة واحلذر واحرتام القدرات الذاتية. وكذلك ل بدَّ 
من تعليمهم املهارات الأ�سا�سية، واأن يكون هناك معلم 
اأو مر�سد متطوع يهتـــم بذلك، مع �سرورة و�سع قواعد 
للتحفيز مثل منح الطالب مكافاأة عند القيام بعمل ما؛ 
حتى يتم تكرار ذلك الن�شاط. وال بدَّ على املعلم التحلي 
بال�ســـرب اأثناء تعليمـــه بهدوء وببـــطء ومراقبة اهلل يف 
ذلـــك، وليدرك اأن يف ذلـــك اأجرًا كبريًا قبـــل اأن يكون 

واجبه جتاهه”.
وت�سيـــف: “ومـــن امل�ســـكلت الأخرى التـــي تواجه ويل 
الأمـــر يف �سيا�ســـة الدمج عـــدم تهيئة املبنـــى املدر�سي 
للطفـــل املعوق، �سواء من ناحية عـــدم وجود منحدرات 
اأو تهيئة الأبواب، وكذلك عدم وجود دورات مياه تخدم 
املعـــوق؛ فمثل ابني املعوق ل ي�ستطيع اأن يدخل احلمام 
ملـــدة �سبع �ساعـــات اأو اأكرث؛ حتى يعود اإلـــى املنزل. ول 
يوجد م�سعد واإن وجد فاإنـــه �سيق املدخل ويحول دون 
ا�ستخدامـــه. وكذلك يلزم للطفل املعوق نقل ف�سله اإلى 
الطابـــق الأر�سي بدًل من العلوي حتـــى يكون �سهًل يف 
التنقـــل، كما اأن املقعد املدر�ســـي ل ي�سلح له؛ في�سطر 
للبقاء يف كر�سيه املتحرك، وكذلك التزاحم يف الف�سل 
وامل�سايقـــات النف�سيـــة، وعـــدم تقبـــل الطـــلب لذلك 
الطالب اأو مبعنى اأدق عدم توجيههم من اإدارة املدر�سة 

واملعلمن باأن ذلك املعوق ل يختلف عنهم”.
وت�ستمر اأم عبداهلل اخل�سيـــل قائلة: “ول يوجد للمعلم 
اأي دور يف اإجنـــاح عملية الدمج للأ�ســـف؛ لأنه م�سوؤول 
عـــن 30 طالبـــًا يف الف�ســـل الواحـــد، وكلهـــم عاديون؛ 
فلن يجهـــد نف�سه ملراعاة طالب واحـــد معوق اأو اثنن. 
وكذلـــك ل توجـــد اإدارة مدر�سيـــة توجـــه املعلمن؛ لأن 
الإدارة مل تقبـــل ذلـــك الطالب اإل رغمـــًا عنها مبوجب 
بخطاب اإجباري من الإدارة الأعلى؛ فتقبل وجوده على 
م�س�ض يف املقابل.. وامتدادًا لذلك نرى بع�ض املعلمن 
يهم�سون م�ساركـــة الطالب مع اأ�سدقائـــه، مع الفتقاد 
اإل���ى اأي ن�شاط كم�ش���ادر التعلم اأو التج���ارب املعملية، 
وعدم وجود اأي ن�شاط بدين ريا�شي للمعوق؛ فال يوجد 
�ســـوى كرة القـــدم التي قـــد ل تنا�ســـب الكثريين. ومن 
ال�سلبيـــات كذلـــك اأن �سفقة املعلم الزائـــدة على طالبه 
املعـــوق قد تدفعه اإلى منحـــه الدرجة كاملة دون تعليمه 

وتدريبه ملجرد اأنه معوق وي�ستحق الرحمة فقط”!
وتختتـــم اأم عبداهلل كلمها قائلة: “ل اأنكر وجود معلم 
اأو معلمن يعتربون مثاًل للمعلم احلق اإل اأن ذلك ل يعد 
مقيا�ســـًا لنجاح عملية الدمج، وكل ما ذكرته غي�ض من 

في�ض مما نعانيه نحن اأولياء الأمور”.
�لأنف�س.. قبل �ملباين 
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اأم غـــادة النملة تقـــول اإن “بع�ض املدار�ـــض غري مهياأة 
من حيـــث املمرات والغرف الفنيـــة واملكتبة التي توجد 
عـــادة يف الأدوار العليا؛ مما يحـــرم الطالب منها، كما 
اأن دورات املياه غري مهياأة. واإذا مت دمج الطفل ل توجد 
جهـــة تتابع الطفل لتتلم�ض احتياجاتـــه وراحته، كما اأن 
بع�ـــض املدار�ـــض ترف�سهم؛ فن�سطر اإلـــى ت�سجيلهم يف 
مدار�ض بعيدة عن احلي؛ وبالتايل تنف�سل الطفلة عن 
اأخواتها، وذلك ي�سبب لها اأملًا نف�سيًا، ويزيد من معاناة 
الأهل، وي�ساف اإلى ذلك امل�سقة، كما اأن بع�ض املدار�ض 
تطلب توفري مرافق. اأما املعلمون فبع�سهم يفتقد احل�ض 

الإن�ساين؛ لذلك فاإنهم يحتاجون اإلى تاأهيل”.
وتوؤكـــد اأم غـــادة اأن “اأوليـــاء الأمور يواجهـــون املعاناة 
منـــذ بدايـــة الدمـــج بالبحـــث عـــن املدر�سة ثـــم رف�ض 
ل الطفل  املدار�ض، واإذا توفرت كانت بعيدة، وذلك يحمِّ
اأعباء �سحيـــة؛ لأنه ل ي�ستطيع اجللو�ـــض فرتات طويلة 
يف احلافلـــة، خ�سو�سًا اأن احلافـــلت تكون عادة غري 
مهيـــاأة؛ في�سطـــرون لتوفري مرافق و�سائـــق يف حال اأن 
ظـــروف عمـــل الأب ل ت�سمح بذلك، وهكـــذا دوامة من 

املعاناة”!
�حلالة �لنف�شية للطفل

ومـــن جهة اأخـــرى تقـــول اأم الطفلـــة )اإرادة(: “ي�سعر 
الأطفال املعوقون يف املدار�ـــض بامللل ب�سبب عدم وجود 
اأن�سطـــة منا�سبة لهم طوال اليوم الدرا�سي. ومما يزيد 
معاناتهـــم عدم وجـــود معلمـــات موؤهـــلت وخريجات 
تربيـــة خا�سة للتعامل معهـــم باأ�سلوب علمي؛ فهن اأكرث 
املعلمـــات اللتـــي ميكـــن اأن يراعـــن احلالـــة النف�سية 
للطفل وكيفية التعامل معه، خ�سو�سًا اأنه من ال�سعوبة 
اأن يقـــوم اأولياء الأمور بتدري�ض اأبنائهم لعدم معرفتهم 

بذلك”. 
وتطالـــب اأم اإرادة ب�ســـرورة بتهيئـــة احلالـــة النف�سيـــة 
للأطفـــال املعوقـــن قبـــل اللتحـــاق باملدار�ـــض، واأثناء 
الدرا�ســـة؛ حتى ميكن التعامل مـــع اأي متغريات نف�سية 
قد تنتاب الطالب، واأي�سًا متابعتهم وتوفري متطلباتهم، 
حتـــى لو ا�ستدعى الأمـــر اأن يقـــوم ويل الأمر بتوفريها 

�سخ�سيًا، ماديًا ومعنويًا!
وتتفـــق مـــع اأم اإرادة معلمـــة �سعوبات تعلـــم، ولكن من 
ناحيـــة اأخرى تقول: “اإن اأوليـــاء الأمور اأي�سًا مطالبون 
بالتعـــاون مـــع اإدارة املدر�ســـة والتجـــاوب مـــع كل مـــا 
يطلـــب منهـــم من توجيهـــات، ومتابعـــة اأبنائهم ب�سفة 

م�ستمرة”.
واأ�ســـارت اإلـــى اأن “مـــن اأ�ســـد امل�ســـكلت عـــدم تقبل 
الطلب العادين للأطفال املعوقن، وعدم توفر البيئة 
املكانية املنا�سبة لهم، وهو ما يحتاج اإلى ت�سافر جهود 
الإدارة مع الأهـــايل، وخ�سو�سًا املعلمات واملعلمن؛ اإذ 

يكون لهم دور مهم وفعال يف اإجناح الدمج”.
وترف�ـــض معلمـــة �سعوبـــات التعلـــم تعميـــم القـــول باأن 

الإدارة واملعلمن ل يقبلون بدمج الطفل املعوق، موؤكدة 
اأن الكثـــري من احلـــالت ل ي�سلـــح لها الدمـــج، وذلك 

بح�سب احلالة وقدراتها.
وتقول اأم اإبراهيم ال�سهدي: “امل�سكلة يف بداية عملية 
الدمـــج؛ اإذ ل يوجد توجيه لأولياء الأمور، وهو ما يجب 
الهتمام به ثم بالإدارات واملعلمن واملعلمات باملدار�ض، 
ثـــم لكل اأولياء اأمور الأطفال العادين وكذلك اأطفالهم 
لتعريفهم مبعنى الإعاقـــة وكيفية التعامل مع املعوقن؛ 
حتـــى ل يواجه الطفـــل املعوق نظرات ت�ســـاوؤل اأو �سفقة 
اأو ا�ستنـــكار، واأي�سا اخلوف من زملئه باملدر�سة؛ مما 
ي�سبب له م�سكلت نف�سيـــة رمبا لو تراكمت قد ي�سعب 

التعامل معها”.
ي�ســـاف اإلى ذلك - كمـــا تقول اأم اإبراهيـــم- اأنه “من 
ال�سروري توعية الكوادر التعليمية باحتياجات املعوقن 

النف�سية واملكانية وال�سحية”.
قلة �لوعي

وتقول اأم فهد احلاذور: “اإن اأبرز امل�سكلت التي تواجه 
اأولياء الأمور يف عملية الدمج عدم تقبل اإدارة املدر�سة 
للأطفـــال املعوقن، كما اأن املدار�ـــض غري مهياأة، �سواء 
من ناحية دورات املياه اأو املمرات، وخ�سو�سًا اإذا كانت 
الف�سول يف الأدوار العليا، اإ�سافة اإلى عدم وجود غرفة 
خا�سة ل�ستبدال ملب�ض الطفل ونظافته ال�سخ�سية”. 
وت�ســـري اأم فهد اإلى نقطة مهمة، وهـــي “درا�سة املعوق 
لنف�ـــض املنهـــج الـــذي يدر�سه الطفـــل العـــادي دون اأي 

مراعـــاة حلالتـــه ال�سحيـــة؛ اإذ يجـــب اخت�سارهـــا اأو 
م�ساعدته فيها ب�سورة اأو باأخرى”. 

وحتمـــل اأم فهـــد اجلهـــات امل�سوؤولة عن دمـــج الأطفال 
املعوقن عملية ف�سل العملية ب�سبب عدم تهيئة املدار�ض 
واملعلمن ل�ستقبال الطفل املعوق حيث “يكتفون باإمتام 

عملية الدمج دون مراعاة املتطلبات املهمة له”.
مـــن جهة اأخـــرى تقـــول اأم فار�ـــض العابد: “مـــن اأكرث 
امل�ســـكلت التي تواجه الأطفـــال يف عملية الدمج عدم 
تهيئـــة دورات امليـــاه للمعوقـــن، وهـــي م�سكلـــة كبـــرية 
للطفل. وكذلك عدم متابعة الإدارة واملعلمن للأطفال 
الآخرين الذين يقومون بالإ�ساءة اإلى الأطفال املعوقن، 
وكذلـــك التجاهـــل والإهمـــال. ي�ساف اإلـــى ذلك عدم 

معرفة املعلمن بكيفية التعامل مع الطفل املعوق”.
وتطالـــب اأم فار�ـــض بـ”�ســـرورة تعـــاون اأوليـــاء الأمور 
مـــع اإدارة املدر�سة ومـــع املعلمن؛ لتو�سيـــح احتياجات 
اأطفالهـــم وحثهم على م�ساعدتهـــم، والعمل معهم على 
توفـــري ما حتتـــاج اإليـــه املدر�ســـة والأن�سطـــة، وال�سعى 
اإلـــى امل�ســـاركات التطوعيـــة باملدر�سة لتحفيـــز الإدارة 
والعاملن وكذلـــك الطلب على التقـــرب من الأطفال 
وتفهم حالتهم؛ فكل ذلك ي�ساهم يف جناح عملية الدمج”.

دور �جلمعية 
تتولى الأ�ستاذة اأمل عبدالعزيز العمار م�سوؤولية برنامج 
الدمج يف اجلمعيـــة، وذلك بالتعاون مع الأ�ستاذة ناهد 
ها�ســـم ال�سيد م�سوؤولـــة برنامج التدخـــل املبكر، ولهما 
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أولياء األمور يطالبون بتهيئة 
األنفس قبل المباني لنجاح 

عملية الدمج 
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خبرات جمعية األطفال 
المعوقين ساهمت في 

تحقيق الكثير من اإلنجازات

م�ستوى اخلليج يف ذلك املجال؛ فقد مت دمج الكثري من 
الأطفـــال يف الرو�سات واملدار�ـــض القريبة من �سكنهم 

مع اإخوانهم.
ومن اأهم تلك النمـــاذج الناجحة: دمج اأطفال الإعاقة 
املزدوجـــة يف الرو�ســـات مـــع الأطفـــال العادين، دمج 
طـــلب وطالبـــات �سديـــدي الإعاقة وغـــري ناطقن يف 
مدار�ـــض التعليم العـــام: الدفعة الأولـــى: بداية الدمج 
يف عـــام )2005م(، وطالبات و�سلـــن الآن اإلى ال�سف 
الثـــاين الثانـــوي، يف املدر�سة )79( الثانويـــة، والدفعة 
الثانية: بداية الدمج يف عام )2009م( : )7(  طالبات 
و�سلـــن الآن اإلـــى ال�سف الثاين املتو�ســـط، يف املدر�سة 
)130( املتو�سطـــة. الدفعـــة الثالثـــة: بدايـــة الدمج يف 
عام )2011م( : )4(  طالبات و�سلن الآن اإلى ال�سف 
اخلام�ـــض البتدائي. الدفعة الرابعـــة: بداية الدمج يف 
عام )2014م( : )4(  طالبات و�سلن الآن اإلى ال�سف 

الثاين البتدائي. 
امـــا بالن�سبـــة ايل دمـــج الأطفـــال غـــري الناطقـــن يف 
مدار�ـــض التعليـــم العـــام للمـــرة الأولـــى علـــى م�ستوى 
اململكة، يف مدر�سة مالك بن �سنان البتدائية، ومدر�سة 

الهيثمي البتدائية، وجممع امللك �سلمان البتدائية.
كمـــا اأن وحدة التدخل املبكـــر والدمج حققت اإجنازات 
عديدة، منهـــا: اإ�سدار تعاميم تخـــدم اأطفال اجلمعية 
اأثمـــرت ان�سمـــام م�سرفات الوحـــدة اإلى جلنـــة ال�سلل 
الدماغـــي يف اإدارة الرتبيـــة اخلا�ســـة يف الـــوزارة، و 
اإ�سدار تعميم م�سروع الإعاقة اجل�سمية وال�سحية، بعد 
الجتماعـــات امل�ستمـــرة مع م�سرفات الوحـــدة ومديرة 
الرتبية اخلا�سة يف وزارة التعليم، ودمج الأطفال ذوي 
الإعاقـــة املزدوجة يف الرو�ستن �سرق وجنوب الريا�ض 
مـــع الأطفال العادين للمرة الأولى على م�ستوى اململكة 
منـــذ ع�سر �سنوات، ودمج الطالبـــات �سديدات الإعاقة 
وغـــري الناطقات يف مدار�ض التعليم العام للمرة الأولى 
علـــى م�ستوى اململكـــة، ومت افتتـــاح اأول برنامج لهن يف 

مدار�ض التعليم العام عام 2005م:
1 - الدفعـــة الأولى: عـــدد الطالبـــات )4( و�سلوا الآن 

لل�سف الثاين الثانوي باملدر�سة )79(.
2 - الدفعـــة الثانيـــة: عدد الطالبـــات )7( و�سلن الآن 

لل�سف الثاين املتو�سط باملدر�سة )130(.
- 3 الدفعـــة الثالثـــة: عدد الطالبـــات )4( و�سلن الآن 

لل�سف اخلام�ض يف البتدائية )382(.
 -4 الدفعـــة الرابعة: عدد الطالبـــات )4( و�سلن الآن 

لل�سف الثاين يف املدر�سة (310).
كما عقدت اجلمعية اتفاقيات مع وزارة التعليم )اإدارة 
الرتبية اخلا�سة( لتدريـــب املعلمن واملعلمات على لغة 
التوا�ســـل )ماكتـــون وبل�ض(. وطرق تدري�ـــض الطالبات 
والطلب �سديـــدي الإعاقة وغري الناطقـــن، ومقيا�ض 

البورجت، والربامج املنزلية، واحلقائب التعليمية.

راء  اآ
وملحظـــات عـــدة على 

عمليـــة الدمج، حيث تقـــولن يف البداية اإن دور الفريق 
الـــذي يتابع عمليـــة دمج الأطفـــال املعوقـــن باملدار�ض 
يرتكـــز على متابعة اإدارة املدر�ســـة واملدر�سن والأ�سرة 

مع الأطفال املدجمن.
وتو�سحـــان اأن اأهم امل�سكلت التي تواجه عملية الدمج 
هي تخوف الأهايل من عملية الدمج ونقله اإلى طفلهم، 
وعـــدم تقبل مديـــرات الرو�سات واملدار�ـــض واملعلمات 
للأطفـــال املدجمـــن، وتخـــوف الأهـــايل مـــن انقطاع 
العلجـــات التاأهيليـــة يف اجلمعية بعـــد الدمج، وعدم 

توفر موا�سلت ومرافقن يف الرو�سات.
وتفاديـــًا لتلـــك امل�سكلت تتـــم توعية الأهـــايل باأهمية 
الرو�ســـات  يف  التدري�ـــض  اأع�ســـاء  وتهيئـــة  الدمـــج، 
واملدار�ض، مع ا�ستمرارية العلجات التاأهيلية للأطفال 
بعـــد الدمج يف اجلمعية. كما يتـــم توفري موا�سلت مع 
مرافقـــن يف مدار�ـــض الطلب لأول مـــرة على م�ستوى 
الريا�ـــض، ومت توفري موا�ســـلت يف مدار�ض الطالبات 

غري اللناطقات للمرة الأولى على م�ستوى الريا�ض.
�لربنامج.. فو�ئد وم�شوؤوليات

الإدارات  اأن  الدمـــج يف اجلمعيـــة  وتو�ســـح م�سوؤولتـــا 
التعليميـــة ومديـــري املدار�ض واملعلمـــن واملعلمات لهم 
دور كبـــري يف اإجنـــاح الدمج، ومن اأهـــم اأ�سباب اإجناح 
الدمـــج يف الرو�ســـات واملدار�ض اأنهـــم يكونون �سببًا يف 
تطـــور الطلب والطالبات وحل م�سكلتهم وحتفيزهم 
على التفوق. ويف هذا الإطار يحتاج املعلمون واملعلمات 
اإلى تاأهيل وتدريـــب على التعامل مع الأطفال املعوقن، 
)اإدارة  التعليـــم  وزارة  مـــع  التعـــاون  يتـــم  ذلـــك  ويف 
الرتبيـــة اخلا�ســـة( يف تدريـــب امل�سرفـــات واملعلمـــات 

البـــورجت  مقيا�ـــض  علـــى 
وتدريب م�سرفات وزارة 
الجتماعيـــة  ال�ســـوؤون 
التخاطـــب  يف جمـــال 
التكامـــل  وبرنامـــج 
وجتهيـــز  احل�ســـي، 
حقائـــب تعلمية تخ�ض 
والطالبـــات  الطـــلب 
لتدريب  الناطقـــن  غري 

املعلمن واملعلمات.
وحـــول دور وحدة الدمج 
يف  املبكـــر  والتدخـــل 
تهيئة الطفـــل املعوق لكيفية 
التعامل مع اأقرانه من الأطفال باملدر�سة 
فـــاإن وحدة التدخل املبكر والدمج تقوم بتهيئة الطلب 
واملدار�ض قبل اإدماجهم ومتابعتهم بعد الدمج من خلل:

• الزيارات املدر�سية امليدانية خارج اجلمعية.	
• الزيـــارات املدر�سيـــة امليدانيـــة للمدار�ض داخل 	

اجلمعية.
• التوعيـــة امل�ستمرة لطلب الرو�ســـات واملدار�ض 	

قبل دمج الطلب.
• حتفيز الطلب املتعاونن مع اأطفال اجلمعية يف 	

الرو�سات واملدار�ض على م�ستوى املدر�سة.
• اإجنازات فريدة	

مـــن جهـــة اأخـــرى فـــاإن عمليـــة الدمـــج يف الرو�ســـات 
واملدار�ض تكون مدرو�ســـة م�سبقًا للأطفال ومن�سقة مع 
وزارة التعليـــم )اإدارة الرتبية اخلا�سة(، مع توفري كل 
احتياجات الطلب والطالبات والأجهزة امل�ساندة التي 

ت�ساعدهم يف عملية الدمج.
وحـــول دور اأولياء اأمور الأطفال املعوقن لإجناح علمية 
الدمـــج يف املدار�ـــض تقـــول م�سوؤولتـــا الدمـــج والتدخل 
املبكـــر يف اجلمعية الأ�ستـــاذة اأمـــل عبدالعزيز العمار 
والأ�ستـــاذة ناهـــد ها�ســـم ال�سيـــد، اإن الأ�ســـرة تعتـــرب 
الأ�سا�ض لإجنـــاح عملية الدمج يف الرو�سات واملدار�ض 
مـــن حيـــث تقبل فكـــرة الدمـــج واملتابعة مـــع اأطفالهم 
اأكادمييـــًا وتاأهيليًا، والرجوع اإلـــى وحدة التدخل املبكر 
والدمـــج يف حال وجود اأي م�سكلت للطفل، حيث نقوم 

بحل تلك امل�سكلت مع الرو�سات واملدار�ض.
وتوؤكدان اأن جتربة جمعيـــة الأطفال املعوقن يف عملية 
الدمـــج يف الرو�سات واملدار�ض والتعليم العام للطلب 
�سديـــدي الإعاقـــة وغريالناطقـــن تعتـــرب رائـــدة على 
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التحليـــق بالطائـــرة، مثـــل قيـــادة ال�سيـــارة، يتطلـــب 
ا�ستخـــدام اليديـــن والقدمـــن. وعلـــى الرغم مـــن اأن 
ال�سيارات ميكن تعديلها بحيث ميكن للمعوقن قيادتها، 
فـــاإن الأمر بالن�سبـــة اإلى الطائـــرات كان خمتلفـــًا؛ اإذ 
هنـــاك �سعوبات تقـــف اأمـــام املعوقن الذيـــن يرغبون 
قيـــادة الطائـــرات، خ�سو�سًا بالن�سبة اإلـــى الأ�سخا�ص 

الذين ل ي�ستطيعون ا�ستخدام اأقدامهم.
 the معظـــم النا�ص يعرفـــون اأو ي�سمعون عن الع�سا اأو
stick or yoke التي ت�ستخدم يف حتكم الطائرة، 
�سواء يف ال�سع���ود اأو الهبوط اأو االجتاه، ميينًا وي�سارًا، 
ولكن الطائرات لديها اأي�سًا اثنتان من الدوا�سات التي 
توجه الدفة، وهو اأمر حا�سم يف ال�سيطرة على الطائرة 

باملنعطفات اأو املطبات ال�سعبة. 
وهناك بع�ص املعوقن يحلمـــون بقيادة الطائرة، ولكن 
قيـــل لهم اإنهـــم ل ي�ستطيعـــون ب�سبب اإعاقتهـــم، اإل اأن 
مـــدرب طـــران اأمريكي ا�سمـــه جون�سون قـــرر اأن يجد 
و�سيل���ة ليفتح ال�سم���اء لهم. يذكر اأن���ه كان هناك عدد 
قليل من الطيارين املعوقـــن قدميًا الذين �سدرت لهم 
رخ�سة الطيار من FAA وذلك باإلغاء دوا�سات الدفة 
م���ن خالل ربط الدفة بالنري. ولك���ن اأداءهم كطيارين 
كان���ت له حدود، خ�سو�س���ا يف االإقالع والهبوط؛ لذلك 
اأراد جون�ســـون تطوير نظام جديد بالطائرات احلديثة 
ي�سم���ح للمعوق���ن يف اأطرافهم ال�سفلي���ة بالطريان من 
خ���الل االإبق���اء عل���ى الت�سمي���م التقلي���دي للتحكم يف 
الطائرة. وت�ستخدم مدر�ســـة جون�سون لتعليم الطران 
طائ���رة مبقعدين �سغريين؛ حيث من ال�سعب اأن يطري 
القائـــد منفردًا بل ل بد مـــن م�ساعد له، واأكد اأنه درب 
بالفعل اأحد الط���الب الذين كان قد فقد اإحدى �ساقيه 
لالإ�ساب���ة بال�سرطان، كم���ا درب اآخرين على الطريان 

كانوا قد فقدوا اأقدامهم يف احلروب الطران.
وقـــد متكـــن املهند�ســـون مـــن تعديـــل الطائـــرة؛ حتى 

كيف يقود المعاق

 الطائرة؟!

يتمكن املعوقـــون من التحكم بها يدويًا، مثل الكثر من 
ال�سيـــارات التي ي�ستخدمها املعوقـــون؛ حيث تكون فيها 
الفرامـــل ودوا�ســـة الوقـــود علـــى عجلة القيـــادة، حيث 
مت تعديـــل ع�سا التحكـــم التقليدية برتكيـــب اثنن من 
املقاب����ض، اأحدهما ثابت للتحري���ك، واالآخر للدفع اإلى 
الأمام واخللف وال�سيطرة على الدفة. وهناك اأي�سًا زر 
للتحكـــم يف اخلانق يتطلب احلفاظ على كلتا يديه على 
الع�سا اأثناء االإقالع والهبوط. ورغم اأن امل�سنع ال يزال 
لديه بع�ض التعديالت النهائية لتقدميها اإلى النماذج؛ 
فاإن جون�سون يقول اإنه ياأمل روؤية ن�سخة الإنتاج النهائي 
قريبـــا.  مـــن جهة اأخـــرى �سهـــدت �سناعـــة ال�سيارات 
احلديثة الكثري من التعديالت، حيث ظهرت موديالت 

جديدة متطورة لت�سهيل ا�ستخدامها للمعوقن.

في 2016 
اختراعات ستغّير 
وجه التكنولوجيا

تعرفوا على �ستـــة اخرتاعات حول العامل �ستعمل 
على تغيري التكنولوجيا التي نعرفها اليوم، ومنها 
اخرتاعـــات ت�ساعـــد املعوقن كثرًا علـــى تي�سر 

وت�سهيل اأمورهم احلياتية اليومية، وهي:
 – ال�ص��وت  التي تتبع  • الكتب املتحركة 

مايكرو�صوفت:
تخيل قراءة ق�سة خيالي���ة لطفلك، ويف اللحظة 
ذاتها التي تقول فيها »يزاأر التنن« ت�سمع بالفعل 
زئ���ري تنن خمي���ف. وذلك وفقًا ل���راءة اخرتاع 
جدي���د قدمت���ه مايكرو�سوف���ت يتي���ح لل�سخ����ض 
التحكم يف الكتاب االإلكرتوين من خالل �سرعة �سوته.

• ال تن���َس اأب��دًا اأين اأوقفت �ص��يارتك – 
اأبل: 

ح�سل���ت اأبل عل���ى براءة اخ���رتاع لو�سيل���ة ل�«اأي 
فون« اخلا����ض بك ملعرفة اأي���ن اأوقفت �سيارتك. 
و�ستعطي���ك اخلدم���ة توجيه���ات �س���ري منعطف 
مبنعطف؛ للعودة اإلى ال�سيارة اخلا�سة بك اإذا مل 

تتمكن من العثور عليها. ولدى غوغل تقنية م�سابهة.
ال�صا�صة:  مبلم�س  • ال�صعور 

اإن اأب���ل على و�سك اإطالق »اأي ب���اد« اأكر حجمًا 
يت�سمن القلم االإلكرتوين، وفقًا لل�سائعات. واإذا 
ثبت���ت �سحتها فقد ياأت���ي القلم مبيزة فريدة من 
كنك م���ن اأن »ت�سعر« مب���ا هو معرو�ض  نوعه���ا تمُ
عل���ى ال�سا�سة؛ فع���ن طريق حتري���ك القلم حول 
ال�سا�ســـة �سيهتز القلـــم ملحـــاكاة ملم�ص مركب، 

وفقًا لراءة االخرتاع.
اأمانًا:  االأكرث  القيادة  كيفية  • تعلم 

كن���ك االآن قيا�ض ج���ودة قيادت���ك با�ستخدام  ميمُ
تكنولوجي���ا ياه���و احلديث���ة. تطبي���ق يف هاتفك 
�سمع���ك التعليمات ويمُحذرك اإذا  ميكن���ه االآن اأن يمُ
قدت بطريقة تعر�ض حياتك اأو حياة غريك للخطر.

لقيادة  االإلكرتونية  لوحتك  • ا�ص��تخدم 
�صيارتك – غوغل: 

االإلكرتوني���ة  لوحت���ك  ا�ستخ���دام  االآن  ميكن���ك 
لقي���ادة �سيارت���ك باأمان؛ اإذ ي�سم���ح جهاز غوغل 
با�ستخدام خدمات »نيتفليك�ص« و«يوتيوب« يف كل 

مقاعد ال�سيارة اإل مقعد ال�سائق.
با�صتخدام قدمك  ن�صية  ر�ص��الة  • اأر�صل 

– مايكرو�صوفت:
ح�سل���ت مايكرو�سوف���ت عل���ى ب���راءة اخرتاعها 
الذي ي�سمح لل�سركة با�ستخدام اأجهزة ا�ست�سعار 
الن�س���اط الع�سل���ي لل�سماح ل���ك بال�سيطرة على 
كنك االآن اإر�سال ر�سائل  االأجهزة االإلكرتونية. ميمُ

ن�سية يف اجتماع عمل دون اأن يالحظ اأحد.
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يلع���ب الع���الج التاأهيل���ي والفيزيائ���ي دورًا حيوي���ًا يف 
احلفـــاظ على �سحة الإن�ســـان؛ اإذ ي�ساهم اخت�سا�سيو 
العالج الطبيعي يف منع وتقومي العجز وحاالت االإعاقة 

ال�سديدة.
وم���ع تطور الطب اأ�سبح جم���ال العالج الطبيعي واحدًا 
من اأهـــم املجـــالت، خ�سو�سًا مع دخـــول التكنولوجيا 

اإليه، وتطور الأبحاث الطبية فيه.
وم���ع التقدم ال�سري���ع يف املعرفة الطبي���ة، وتطور اأنواع 
الع���الج، اأ�سب���ح دور الع���الج الطبيع���ي ب���ارزًا يف كل 
التخ�س�س���ات الطبية؛ حت���ى اأنه بات عام���اًل مهمًا يف 
طب القلـــب وامل�سنن والأمرا�ـــص الع�سبية والعظمية، 

وكذلك طب االأطفال.
ويراع���ي العالج التاأهيلي اجلانب النف�سي واالجتماعي 
وال�سحـــي للمري�ص؛ لي�سل به اإلـــى بر الأمان احلركي 

والوظيفي.
وقدميًا عرف هذا النوع م���ن العالج كاأحد اأهم العلوم 
الطبيـــة، والـــذي كان يطبـــق علـــى الأ�سخا�ـــص غـــر 
القادريـــن علـــى احلركـــة، اأو على مـــن عانـــوا اأمرا�سًا 
مزمن���ة، واأي�س���ًا عل���ى املر�س���ى النف�سي���ن، كنوع من 

الرعاية واالهتمام وال�سفاء.
وموؤخرًا، تدخلت التكنولوجيا يف تطوير الطب التاأهيلي 
والفيزيائ���ي؛ لتن�سي���ط حرك���ة الدم واإزال���ة االأمل. ومع 
الكهربائي���ة  التي���ارات  دخل���ت  التكنولوجي���ا؛  دخ���ول 

تكنولوجيا متطورة في 
العالج التأهيلي للمعوقين

واالأ�سعة، اإ�سافة اإلى العالج باملاء احلار اأو البارد.
ويبـــدو اأن الأ�سخا�ـــص الذيـــن يعانـــون اإعاقـــات واآلمًا 
مزمنـــة هم اأكـــر امل�ستفيديـــن من تطـــور التكنولوجيا 
احلركي���ة، كما ت�سمى. لكن اخل���راء يوؤكدون على دور 
الع���الج الطبيع���ي والتاأهيل���ي البحت اأواًل، ث���م التدخل 

التدريجي لالأجهزة.
واأوج���د التق���دم يف الع���الج الطبيعي حل���واًل للكثري من 

االإعاقات واالأمرا�ض، حتى لو كانت مزمنة.
واأحـــد هذه احللـــول يتمثل يف اأجهـــزة املايكرو كمبيوتر 
التي ت�ستخ���دم اإ�س���ارات كهربائية حمف���زة للع�سالت 

والأع�ساب.
وه���ذه االأجهزة ت�ساع���د املري�ض على الوق���وف وامل�سي 
وا�ستخدام يديه؛ مما ير�سم م�ستقباًل م�سرقًا ل�سحايا 

احلوادث والإ�سابات بكل اأ�سكالها واأنواعها.

يح��اول العلماء منذ �ص��نوات ع��دة تطوير ال�ص��ق طبي باإبرة 
�ص��غرية للم�ص��اعدة يف الق�ص��اء على �ص��لل االأطف��ال يف العامل 
بحيث ميكن و�ص��ع الال�ص��ق الطبي على اجلل��د، وكل ما عليك 

فعله هو ال�صغط عليه وتركه لعدة ثوان.
ويوؤك��د العلم��اء اأن هذا الال�ص��ق ذا االإبرة ال�ص��غرية ميكن اأن 
ُي�ص��تخدم بداًل م��ن االإبر واللقاح��ات واالأدوي��ة؛ اإذ اإن االإبر 
نعت من مواد قابلة للذوبان ب�صكل جيد يف املياه؛  ال�ص��غرية �صُ

ما ي�صاعد على ذوبانها ب�صكل �صريع حتت اجللد.

وُتعت��ر هذه امل��واد اآمنة يف اال�ص��تخدامات الطبي��ة، حتى ال 
ُتعر�س املري�س الأي اأذى.

اأما الهدف من هذه الال�صقات فهو اإمكانية ا�صتخدامها من قبل 
العاملني يف جمال الرعاية ال�ص��حية وغريهم من االأ�ص��خا�س 

الذين لديهم خرة طبية اأقل.
ويوج��د ع��دد قلي��ل م��ن االأماكن يف الع��امل التي ي�ص��عب فيها 
احل�صول على اللقاح؛ ما يعطي الطب فر�صة اأكر للق�صاء على 

�صلل االأطفال من خالل ا�صتخدام هذه الال�صقات الطبية.

الصق طبي للقضاء على شلل األطفال
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ويف هـــذا الإطـــار �سهـــدت مراكز اجلمعيـــة الع�سرة يف 
خمتلـــف مناطق اململكة الكثري من الفعاليات والربامج 
والأن�سطـــة علـــى مدى �سهـــر كامـــل تقريبـــًا، مبنا�سبة 
اليـــوم العاملـــي للإعاقة؛ حيـــث �سهد مركـــز امللك فهد 
�ساحبـــة  رعايـــة  حتـــت  بالريا�ـــض،  عبدالعزيـــز  بـــن 
ال�سمـــو امللكي الأمـــرية �سارة بنت حممد بـــن نايف بن 

عبدالعزيز، مهرجانًا جـــاء بعنوان )حياتي بالألوان(، 
بح�سور ع�سوتي جمل�ض اإدارة اجلمعية الدكتورة فوزية 
اأخ�ســـر والدكتـــورة ماجـــدة بي�سار، و�سيـــدات املجتمع 

واأمهات الأطفال املعوقني.
و�ســـارك يف املهرجان عـــدد من اجلامعـــات ال�سعودية 
واملدار�ـــض ومراكـــز الرعايـــة، منهـــم 25 مدر�ســـة من 

مدار�ـــض الدمـــج و11 مركـــزًا للرتبيـــة اخلا�ســـة، اإلى 
جانب خم�ض جامعات �ساركت من�سوباتها يف الفعاليات 

والأركان التي جتاوزت 20 ركنًا فنيًا وتوعويًا.
وقدمـــت �ساحبـــة ال�سمـــو امللكـــي الأمـــرية �ســـارة بنت 
حممد بن نايف تربعًا كرميًا لدعم اخلدمات اخلريية 

جلمعية الأطفال املعوقني.

يف الثال��ث من دي�س��مرب من كل عام حتتف��ل الدول باليوم العامل��ي للإعاقة.. ويف 

ه��ذا االإطار تتفاعل جمعي��ة االأطفال املعوقني مع االحتف��اء الدويل باملعوقني، 

بالكث��ر م��ن الفعالي��ات؛ باعتباره��ا الواجه��ة احل�س��ارية واالإن�س��انية للمملكة 

يف العناي��ة بق�س��ية االإعاق��ة واملعوق��ني؛ حيث جنح��ت اجلمعي��ة -برعاية من 

الدولة، على مدى ثلثني عامًا تقريبًا- يف الت�س��دي لق�س��ية االإعاقة، وو�س��عها 

�سمن اأولويات املجتمع لتمثل ق�سية وطنية، واجتماعية، واقت�سادية؛ ولهذا مل 

تكن ولن تكون جمرد جمعية خرية ت�س��عى فقط اإلى توفر الرعاية العلجية 

والتعليمي��ة والتاأهيلي��ة للأطف��ال م��ن ذوي االإعاق��ة املركب��ة دون �س��ن الثانية 

ع�س��رة، ولكنها �س��ارت موؤ�س�سة تتبنى ا�س��راتيجية متكاملة للق�س��ية ذات اأطر 

عم��ل متطورة، واأنظمة، ولوائح، ومراكز متخ�س�س��ة ك��ربى؛ ولذلك حققت نقلة 

تاريخية يف التعامل مع الق�سية.

جمعيتنا   

مهرجانات
في مراكز الجمعية احتفااًل 

باليوم العالمي لإلعاقة
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استضافة وتكريم منتخب المملكة 
للباراأولمبيك بمركز الملك عبد الله بجدة 

معارض ومحاضرات وورش عمل ..وتكريم 
للمعوقين المتميزين في جميع المراكز

كمـــا قدمـــت 13 جهـــة داعمة تربعـــات عينيـــة وهدايا 
للأطفـــال مبنا�سبـــة اليـــوم العاملـــي للإعاقـــة، وقامت 
اإحـــدى خريجـــات جمعيـــة الأطفـــال املعوقـــني بعر�ض 
جتربتهـــا اأمام احل�ســـور الكبري، وذلك منـــذ طفولتها 
حتى و�سولها اإلى الدرا�ســـة اجلامعية. بعد ذلك بداأت 
فعاليـــات الر�ســـوم التي �ســـارك فيها الأطفـــال واأولياء 
اأمورهـــم؛ اإذ �سهـــدت تلـــك الفعاليـــات تناف�ســـًا كبريًا 
بـــني الأطفال لإظهـــار اأبـــرز ر�سومهـــم واإبداعاتهم يف 

املهرجان.
املهم الدمج

ويف مركز امللك عبداهلل بجـــدة اأقيم مهرجان 
كبري بهـــذه املنا�سبة، حتت 
�ساحـــب  رعايـــة 
ل�سمـــو  ا

امللكي الأمري �سلطان بـــن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�ض 
جمل�ض اإدارة اجلمعية، وقد �سهد املهرجان حفل توقيع 
عقـــد تعـــاون ورعاية بـــني املركـــز و)�سا�ـــض( العربية، 
تقوم الأخرية مبوجبه بتقدمي مليون ريال �سنويًا لدعم 

اجلمعية، اإ�سافة اإلى اخلدمات اللوجي�ستية.
ـــن احلفل الـــذي اأقيم بالتعاون مـــع �سركة �سا�ض  وت�سمَّ
العاملية مبنا�سبة اليـــوم العاملي للإعاقة 2015م، حتت 
�سعار )مـــن املهم الدمج: دعم ومتكـــني كل النا�ض من 
خمتلف القدرات(، الكثري من الفعاليات، منها تكرمي 
فريـــق اململكـــة العربيـــة ال�سعودية لـــذوي الحتياجات 
اخلا�ســـة الـــذي فـــاز بــــ)23( ميداليـــة، منهـــا ع�ســـر 
ميداليـــات ذهبية مـــن بني )700( لعـــب من )177( 
دولة يف الدورة ال�سيفية للألعاب الأوملبية التي اأقيمت 

يف لو�ض اأجنلو�ض خلل �سهر يوليو املا�سي.
ويف هـــذه املنا�سبـــة العامليـــة نظـــم املركـــز “ ملتقـــى 
الأ�سخا�ـــض ذوي الإعاقـــة “ حتـــت رعايـــة كرمية من 
�ساحـــب ال�سمـــو امللكـــي الأمـــري م�سعـــل بـــن ماجد بن 
عبدالعزيز حمافظ جدة، ويف هذا الإطار مت تكرمي 
اأمانة حمافظة جدة لتنفيـــذ اأكرب حديقة خا�سة 
للمعوقـــني يف ال�ســـرق الأو�ســـط، وتوقيـــع ثلثة 
اتفاقيـــات ا�سرتاتيجيـــة مـــع �سركـــة الجتاه 
اخلا�ـــض لتطويـــر العاملني باملركـــز و�سركة 
اأرن�ســـت يـــوجن لتدريب املعوقـــني مبن فيهم 
لعبـــو املنتخـــب وجمعية الأيـــدي احلرفية 
والتي قدمـــت 18 برنامج لتدريب املعوقني 

على املهن واحلرف.
هذا وقد متيز احتفال مركز امللك عبد اهلل 
بجـــدة بال�ستعـــداد والتجهيـــز املبكر الذي 
اأدى اإلـــى ارتفاع عـــدد امل�ساركني والداعمني 
بالرغـــم مـــن الظـــروف القت�ساديـــة العاملية 
واملحليـــة ونهاية ال�سنة املاليـــة ملعظم ال�سركات، 
وا�ست�سافة منتخب اململكـــة للبارا اأوملبيك واإدخال 
ال�سعـــادة والبهجـــة عليهـــم وزيارتهم جلـــدة والعمرة 
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مبكة املكرمة.
كمـــا اإحتفل املركـــز باإدخال العلم اجلديـــد وو�سائل 
التوا�ســـل الجتماعي احلديثة ممـــا زاد عدد املتابعني 
ون�سر ا�سم اجلمعية ور�سالتها التوعوية ملختلف طبقات 
املجتمع، وم�ساركة �ســـركات اأجنبية من بريطانيا ومن 
ال�سويـــد، وم�ساركـــة املراكز اخلا�سة التـــي تعني بذوي 
الحتياجات اخلا�سة  وا�ست�سافة فريق نادي ملربجيني 
ومنح جميع اأفراد املنتخـــب الفر�سة لركوب ال�سيارات 

والتجربة امليدانية لها.
مت كذلـــك ا�ست�سافـــة اإ�سطبل ال�سمـــاء املفتوحة ووجود 
اأحد اخليول املدربة للركوب مع املعوقني ومنح الفر�سة 
للجميـــع بامتطائـــه، ومت تنظيم عدد مـــن املحا�سرات 
والـــدورات وور�ض العمل ال�سباحيـــة التي كانت مميزة 

من حيث املحتوى واملحا�سر وجمهوراحل�سور.
هـــذا وقـــد درج املركـــز على الحتفـــال بهـــذه املنا�سبة 
ب�سفـــة �سنوية مـــن منطلـــق ت�سليط ال�ســـوء علـى هذه 
الفئــــة وتذكيــــر املجتمــــع بكافــــة �سرائحـــــه ب�ســرورة 
الهتمــام والتفاعــل مـــع ق�سية العاقة واملعوقني. كما 
اأن املنا�سبة تعـــد فر�سة �سانحة لدمج اأطفالنا املعوقني 
مع نظرائهم الأ�سحاء من خـــلل الربامج والفعاليات 

التي تنظم خلل املهرجان.
واجلديـــر بالذكـــر اأن املركـــز كان قـــد احتفـــل العـــام 
املا�ســـي باأفـــراد منتخـــب اململكـــة العربيـــة ال�سعودية 
لذوي الحتياجات اخلا�ســـة احلائز على بطولة العامل 
يف كـــرة القـــدم لثلث مرات متتاليـــة. كما عقد املركز 
موؤخرًا موؤمترًا �سحفيًا اإيذانًا بتد�سني انطلقة احلملة 

جمعيتنا   

25 مدرسة من مدارس الدمج و11 
مركزًا للتربية الخاصة ومراكز الرعاية 

يشاركوا في االحتفاالت 

الإعلمية لهذه املنا�سبة يف مقر املركز بح�سور ممثلي 
و�سائـــل الإعـــلم والكثري مـــن ال�سخ�سيـــات واجلهات 

الراعية وامل�ساركة يف هذه الفعالية.
واأكـــد الدكتور زهري ميمنـــي مدير مركز امللك عبداهلل 
بـــن عبدالعزيـــز لرعاية الأطفـــال املعوقني بجـــدة، اأن 
اجلمعية دائمًا ت�سعى -من خلل مثل هذه املنا�سبات- 
اإلـــى التعريـــف باخلدمـــات التـــي تقدمهـــا مـــن خلل 

مراكزها املتعددة.
كما تاأتي هذه الأن�سطة يف اإطار برامج جمعية الأطفال 
املعوقـــني لدمـــج من�سوبيها مـــن الأطفـــال يف املجتمع، 
م�ســـريًا اإلـــى اأن اجلمعيـــة تعمل على تقـــدمي اخلدمات 
املتخ�س�ســـة والرعايـــة الكاملـــة املجانيـــة للمئات من 
الأطفـــال املعوقـــني �سنويـــًا، وذلك من خـــلل خمتلف 
الأق�ســـام والوحدات العلجيـــة والتعليميـــة والتاأهيلية 
باجلمعيـــة، ومن خـــلل مراكزها املنت�ســـرة يف اأرجاء 

اململكة.
هذا، و�سهد احتفال مركز جدة معر�سًا لدعم املعوقني 
واإظهار خدماتهم، اإ�سافة اإلى عرو�ض واأركان واأن�سطة 
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خمتلفة ومنطقة للعب الأطفال وغري ذلك.
احتفال مكة املكرمة

ويف مركـــز اجلمعية مبكة املكرمـــة مت تد�سني الكثري مـــن الفعاليات، 
منهـــا فعاليـــة حتـــت �سعـــار )كونـــوا معنـــا( ت�سمنـــت جمموعة من 

املحا�سرات التوعوية عن الإعاقـــة واملعوقني بقاعة الأمري في�سل 
بن فهـــد للمحا�سرات يف مقـــر املركز، والتي ُوجهـــت اإلى جميع 

�سرائـــح املجتمع مـــن اأع�ساء اجلمعيـــة واأولياء اأمـــور الأطفال 
والباحثني يف جمال الإعاقة واملعوقني، ومنها اأوراق عمل لكل 

من اأ.حممد الهذيان م�ساعد مدير الرتبية اخلا�سة بتعليم 
جدة، والتـــي حملت عنـــوان )اخلدمات امل�سانـــدة لفئات 

طـــلب ذوي الإعاقة باملدار�ـــض(، ود.ناديـــة م�سطفى 
ا�ست�ســـاري علـــم الأع�ســـاب والعلج الطبيعـــي مبركز 

اجلمعية )ل م�ستحيل مع الإعاقة(، ود.عائ�سة نتو املدير 
التنفيـــذي ملركز ج�ســـارة للتدريب )جتربة التوظيـــف يف مركز ج�سارة 

للتدريـــب(، واأ.�سفر احلقباين )ا�ستحـــداث اأندية واأماكن يف الأنديـــة احلالية املجهزة 
بو�سائـــل الرتفيه(، واأ.خالد الهاجري رئي�ض ق�سم امل�سوؤولية املجتمعية يف ال�سركة املتحدة للإلكرتونيات 

)تاأهيـــل اأ�سحاب ال�سركات وامل�سوؤولني للتعامل مع ذوي الإعاقـــة(، وتراأ�ست اجلل�سة الدكتورة جنلء فخر الدين 
علي ر�سا مديرة مركز اجلمعية مبكة املكرمة.
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كما 
كـــز نظـــم  ملر ا

مهرجانًا ترفيهيـــًا تعليميًا توعويـــًا بجزيرة ال�سراع يف 
جـــدة، وا�ستمل على الكثري من الأن�سطـــة وامل�سابقات، 
والتـــي بداأت من ال�ساعـــة 4:00 ع�سرًا وا�ستمرت حتى 
9:00 م�ســـاًء، مب�ساركة مـــا يقارب مئة طفل وطفلة من 

املركبـــة،  الإعاقـــة  ذوي 
مـــن  اأقرانهـــم  مـــع 
الأ�سويـــاء  الطفـــال 
اأوليـــاء  وح�ســـور 
والريا�سيـــني  الأمـــور 
وذلـــك  والفنانـــني، 
تفعيًل لربنامج الدمج. 
املهرجـــان  وت�سمـــن 
الركان  مـــن  الكثـــري 
الرتفيهيـــة  والأن�سطـــة 
كركـــن  تعليميـــة  )اأركان 
مر�سمـــي وفنوين، والرمـــل واملاء، 
وامل�سابقـــات واحلركـــة، والتلويـــن على 
الوجـــه، واملج�سمات واملكعبـــات(، وت�سميم 
الحتياجـــات  ذوي  واقـــع  حتكـــي  فنيـــة  جداريـــة 
اخلا�ســـة، و�سارك فيهـــا جميع الزائرين مـــع الأطفال 
املعوقني. كمـــا مت ا�ست�سافـــة م�سوؤولني ورجـــال اعمال 
واإعلميـــني وم�ساهـــري قنـــوات التوا�ســـل الجتماعي، 
وتطبيق برنامج جـــرب الكر�سي التوعوي مب�ساركة من 
احل�ســـور وال�سخ�سيات احلا�سرة. و�ساحب املهرجان 

معر�ـــض ت�سكيلـــي للفنانـــني الت�سكيليـــني مـــن اجلمعية 
ال�سعودية للفنون الت�سكيلية - فرع مكة. 

وقالـــت د.جنـــلء فخـــر الدين علـــي ر�ســـا اإن “مركز 
اجلمعيـــة، وانطلقـــًا مـــن مبـــداأ التكافـــل الجتماعي 
الـــذي يحثنا عليه ديننا الإ�سلمي احلنيف، ي�سعى نحو 
املبـــادرة اإلـــى م�ساعـــدة الأ�سخا�ـــض ذوي الحتياجات 
�خلا�ص���ة على �النخر�ط يف �صف���وف �ملجتمع؛ من �أجل 
التعريـــف بالأ�سخا�ـــض ذوي الإعاقة املركبـــة، وتعزيز 
الوعي املجتمعي بهـــذه الفئة وباحتياجاتهم يف احلياة، 
مع التعريف باأ�سباب الإعاقة وم�سبباتها وطرق جتنبها 
-بـــاإذن اهلل تعالـــى-، حيـــث اإن مركـــز اجلمعية مبكة 
املكرمـــة كان مـــن اأول املراكز التي اهتمـــت بهذه الفئة 
وقدمت لهـــم اخلدمات الطبية والتعليميـــة والتاأهيلية، 
علـــى اأيدي متخ�س�سني ومتخ�س�سات اأكفاء ومدربني 

يف جمال ذوي الإعاقة املركبة«.
واأكدت اأن اجلمعيـــة حر�ست على الحتفال بهذا اليوم 
مـــع اأطفالهـــا املعوقـــني، واإعـــداد الكثري مـــن الربامج 
التوعويـــة والثقافية والفنيـــة اخلا�سة بهـــم، مب�ساركة 
مـــن جميـــع �سرائـــح املجتمع مـــن اأطفال واوليـــاء اأمور 

وريا�سيني وفنانني ومهرجني.
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احتفال مركز ع�سر
مـــن جهة اأخـــرى، �سهـــد معر�ض مركز 
بع�ســـري،  املعوقـــني  الأطفـــال  جمعيـــة 
واملقام يف جممـــع ع�سري مول، ح�سورًا 
املت�سوقـــني  مـــن  كثيفـــًا  جماهرييـــًا 
واملدعويـــن؛ حل�سور هذا املعر�ض الذي 

يواكب الكثري مـــن الأن�سطة التي يقيمها 
املركز مبنا�سبة اليوم العاملي للإعاقة.

هذا وقد �سارك وكيـــل امارة منطقة ع�سري 
ال�ستـــاذ �سليمـــان اجلري�ـــض مركـــز اجلمعية 

بع�ســـري، وكان يف ا�ستقباله مدير املركز الدكتور 
�سالح بن نا�سر احلمادي ومن�سوبو املركز.

وجتـــول اجلري�ض يف الق�ســـم التعليمي والطبـــي باملركز 
واطلـــع علـــى اخلدمـــات املقدمـــة للأطفـــال، والتقـــط معهم 

العديد مـــن ال�سور و�سط ح�ســـور لفرقة اللوريـــت الن�سادية التي 
قدمت بع�ض النا�سيد بهذه املنا�سبة، وبع�ض مدار�ض التعليم العام.

وقـــد ا�ساد اجلري�ـــض باملركز، واخلدمـــات املقدمة للأطفـــال املعوقني، كما 
�سدد على اأهمية التوعية بق�سية الإعاقة، ودمج املعوقني يف املجتمع.

وقـــال الدكتـــور �سالح احلمـــادي مدير مركـــز ع�ســـري اإن املعر�ض املقام 
�سم لوحات ت�سكيلية من عمـــل الأطفال املعوقني، ومر�سمًا خا�سًا بهم، 
بالإ�سافـــة اإلى الكثري من املطبوعـــات التعريفية التوعوية عن الإعاقة، 
وبع�ـــض الر�سائل الق�سرية التي تهـــدف اإلى التعريف بحقوق املعوقني، 
واجلمعيـــة وخدماتها املتنوعة للأطفال املعوقـــني، كما ت�سمن برنامج 

)جرب الكر�سي( الذي حظي باإعجاب الكثريين وجتربتهم.
واأو�ســـح احلمادي اأن فرقة )اللوريت( الإن�سادية �ساركت اأطفال املركز 

احتفالهـــم باليوم العاملـــي للإعاقة، والتي اأ�سفت جمـــاًل واإمتاعًا وبهجة 
على املعر�ض.

يذكـــر اأن املعر�ـــض ا�ست�ســـاف بع�ض اجلهـــات التعليمية 
للم�ساركـــة ككلية الطب وكليـــة املجتمع بجامعة 

امللك خالد.
حائل حتتفل

هـــذا، واحتفل مركز امللك �سلمان 
املعوقـــني  الأطفـــال  لرعايـــة 

باليـــوم  حائـــل  مبنطقـــة 
العاملـــي للإعاقـــة، وح�ســـر 
الحتفـــال مدير عام مرور 
العميـــد  حائـــل  منطقـــة 
ومديـــر  ال�سبيـــب،  خالـــد 
ال�ســـوؤون الجتماعية  عـــام 

خالـــد  حائـــل  مبنطقـــة 
مديـــر  وم�ساعـــد  النوي�ســـر، 

التعليم مبنطقة حائـــل يحيى العماري، ومدير 
هيئة حقـــوق الإن�سان متعـــب الباتع، وكان يف 
ا�ستقبـــال احل�ســـور مديـــر املركـــز عبداهلل 

العجلن وعدد من من�سوبي املركز.
كمـــا �ســـارك عـــدد مـــن الدوائـــر احلكومية 
والأهليـــة ذات العلقـــة بفعاليـــات الحتفال، 
املركـــز  اأق�ســـام  يف  بجولـــة  احل�ســـور  وقـــام 
التعليميـــة والطبيـــة والتاأهيليـــة، م�ستمعـــني اإلى 
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�ســـرح موجز عما يقدمـــه املركز من خدمـــات جمانية 
للأطفـــال املعوقني بكافة خدماته، كمـــا اطلع احل�سور 
علـــى ما يحتويه املركز من اأعمال وم�ساركات الطلب. 
بعـــد ذلك قـــام احل�ســـور بجولـــة يف اأجنحـــة املعر�ض 
امل�ساحـــب كجنـــاح الرتبيـــة اخلا�ســـة بـــاإدارة التعليم 
باملنطقـــة و�سنـــدوق املـــوارد الب�سريـــة وجنـــاح ال�سم 
والبكـــم بالكليـــة التقنيـــة وم�ستو�ســـف الأهلـــي الطبي 

وجمموعة اخلليج وزمزم الطبية.
من ناحيـــة اأخرى قـــام مدير عام مـــرور منطقة حائل 
بتجربة برنامج )جـــرب الكر�سي(، موؤكدًا اأن التجربة 
لها دور كبري يف التوعية باملعاناة التي يعي�سها املعوق يف 
حياته اليومية خلل حتركه بالكر�سي، وما يواجهه من 

عقبات يف الطرقات واملمرات غري املهياأة للمعوقني.
ويف ختـــام احلفـــل التقـــط اجلميـــع ال�ســـور التذكارية 
مـــع اأطفال املركـــز، مقدمـــني �سكرهم اجلزيـــل ملدير 
ومن�سوبـــي ومن�سوبات املركز على ما يقدمونه من جهد 

كبري لهذه الفئة الغالية.
مـــن جهتـــه قـــّدم العجـــلن �سكـــره وتقديـــره جلميـــع 

امل�ساركة  واجلهـــات  احل�سور 
وم�ساركتهـــم  حل�سورهـــم 
الأطفال يف هذا الحتفال، 
مبينـــًا اأن الحتفـــال بهـــذا 
ي�ســـّكل  العاملـــي  اليـــوم 
منا�سبـــة ملختلـــف اجلهات 

كانـــت  �ســـواء  املعنيـــة، 
حكوميـــة اأو قطاعـــًا خا�ســـًا؛ 

املبتكـــرة  بالتدابـــري  للهتمـــام 
التـــي مـــن �ساأنهـــا تطويـــر تفعيـــل 

املعايـــري والقواعد الدوليـــة ذات ال�سلة 
بالأ�سخا�ـــض املعوقـــني، حيـــث ت�ســـري تقاريـــر 

اللجـــان املتخ�س�سة اإلى وجـــود عقبات تقف يف طريق 
م�ساركتهـــم باملجتمع، موؤكـــدًا اأن كل ما يجب الهتمام 
به هـــو الوقوف مـــع حقـــوق ذوي الإعاقـــة وم�ساركتهم 

باملجتمع لتطوير بلدهم.
وعلــــى �سعيد احتفال مراكز اجلمعية بهــــذه املنا�سبة الدولية 
�سهــــدت مراكز الر�ض واجلوف واملدينـــة املنورة والباحة 

احتفالت 
 ، �سعـــة مو
لفيف  مب�ساركـــة 
امل�سوؤولـــني  كبـــار  مـــن 
وامل�ســـوؤولت و�سيدات املجتمـــع واأولياء اأمـــور الأطفال 
املعوقـــني، حيث يعترب هذا اليوم منا�سبة لتفعيل الكثري 
مـــن برامج مراكز اجلمعية يف جمـــالت تاأهيل وتعليم 
وتثقيف الأطفال املعوقني، كما اأن هذه الحتفالت تعد 

منا�سبات مهمة لدمج اأطفال اجلمعية باملجتمع.
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نظم مركـــز امللك عبداهلل بن عبـــد العزيز لرعاية 
الأطفـــال املعوقـــني بجـــدة بفنـــدق ماريـــوت جـــدة 
موؤخـــرا موؤمتًرا �سحفًيا مبنا�سبـــة الحتفال بتوقيع 

اتفاقيـــة تعـــاون وبرنامـــج ال�سراكـــة مـــع جمموعة 
فنادق ماريوت بال�سعودية مب�سمى »ادعم حلم طفل 
لي�سبح حقيقة« وذلـــك بح�سور الدكتور زهري عبد 

»ادعم حلم طفل«  ..برنامج شراكة بين الجمعية و ماريوت
الرحيـــم ميمني مديـــر املركز ومدير عـــام فندق 
ماريوت مكـــة الأ�ستاذ خلدون هياجنه ومدير عام 

فندق ماريوت جدة الأ�ستاذ جون لووي. 
ويعـــد الربنامج اأحـــد برامج ال�سراكـــة التي تقام 
بـــني اجلمعيـــة ومن�ساآت قطـــاع الإيـــواء »الفنادق 
والوحدات ال�سكنية الكربى« حيث تقوم من خلله 
هـــذه املن�ساآت بعد اأخـــذ الإذن من النزيل يف حال 
رغبتـــه باإ�سافة املبلغ على فاتورته ليتم التربع بها 

ل�سالح اجلمعية. 
واأعرب الدكتور زهـــري ميمني عن �سعادته بتوقيع 
ال�سراكة مع فنادق ماريوت م�سرًيا اإلى الهدف من 
ذلك تفعيل ال�سراكة بني الفنادق وجمعية الأطفال 
املعوقني والعمل �سوًيـــا جتاه امل�سوؤولية الجتماعية 

خلدمة الطفل املعوق، 
كمـــا اأعـــرب خلـــدون هياجنـــة مديـــر عـــام فندق 
ماريـــوت مبكـــة ورئي�ض جمل�ـــض الأعمـــال لفنادق 
ماريـــوت باململكـــة العربيـــة ال�سعوديـــة على فخر 
ال�سعوديـــة  العربيـــة  باململكـــة  ماريـــوت  فنـــادق 
ب�سراكتهـــا مع جمعية الأطفال املعوقني مل�ساعدتها 
يف حتقيق حلم اأبنائنا مـــن الأطفال ذوي الإعاقة 
م�ســـرًيا اإلـــى اأن خدمة املجتمعات التـــي لنا وجود 
فيها هي قيمـــة اأ�سا�سية جلعل ثقافتنا اأكرث حيوية 

وجمتمعاتنا اأكرث تلحًما. 
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اختتـــم مركز امللك �سلمـــان لرعاية الأطفـــال املعوقني 
مبنطقـــة حائل، فعاليات امللتقـــى ال�سابع لتوظيف ذوي 
الحتياجـــات اخلا�ســـة لعـــام 2015م باملنطقة، �سمن 
برنامـــج »�ساب« بالتعاون مع جمعيـــة الأطفال املعوقني 

و�سندوق تنمية املوارد الب�سرية »هدف«.
واأو�سح مدير املركز عبداهلل العجلن، اأّن امللتقى حقق 
ح�ســـورًا مميزًا وجناحًا لفتًا يف توظيف عدد كبري من 
ذوي الحتياجـــات اخلا�سة، حيث بلغ عـــدد املتقدمني 
اأكرث مـــن 80 طالب عمل، مبينـــًا اأن امللتقى يهدف اإلى 
اأن يكون حلقة و�سل بني القطاعات الأهلية وهذه الفئة 
الغاليـــة للعمـــل والندماج مـــع املجتمـــع، خ�سو�سًا اأن 
الكثرييـــن منهـــم لديهم الرغبة يف العمـــل واأداء املهام 
املنا�سبـــة لهم، م�سريًا اإلـــى اأن الغالبية منهم يواجهون 

بع�ض التحديات خلل البحث عن الوظيفة.
واأبـــان العجلن، اأن جمعية الأطفـــال املعوقني بالتعاون 
مـــع بنـــك �ساب و»هـــدف« �سعت اإلـــى جمـــع املوؤ�س�سات 
راغبـــة التوظيـــف يف مـــكان واحد لتجنـــب امل�سقة التي 
يتكبدها املعـــوق عند البحث عن وظيفـــة، داعيًا جميع 
الراغبـــني يف امل�ساركـــة بامللتقيـــات املقبلـــة، �سواء من 
طالبي العمـــل اأو ال�سركات واملوؤ�س�ســـات، اإلى التوا�سل 

مع املركز.
مـــن جهة اأخرى، �سهـــد امللتقى ح�سور اأكـــرث من ع�سر 
موؤ�س�ســـات راغبـــة يف توظيـــف املعوقني واأكـــرث من 80 

متقدمًا من الرجال والن�ساء.

نظم مركـــز اجلمعية يف مكة املكرمة ندوة توعوية 
موجهـــة اإلـــى اأ�ســـر الأطفـــال ومن�سوبـــات املركز، 
بعنـــوان )دور الأ�سرة يف نبذ العنـــف والإرهاب(، 
وذلـــك مبنا�سبة )يـــوم الأمـــان الأ�ســـري( بقاعة 
الأمري في�سل بن فهد للحتفالت يف مقر املركز.
�سارك يف الندوة امل�ست�سار واملدرب اأ.تركي حممد 
الق�سلن، وقد األقى حما�سرة حول دور الأ�سرة يف 
بنـــاء الثقة لدى الطفل وبنـــاء كيانه الداخلي، كما 
حتدث عن حقـــوق الأبناء جتاه والديهم. وعن اأثر 
الإيجابيـــة يف م�ستقبل الطفـــل، وكيف يكون اأولياء 
الأمور اإيجابيـــني، واأثر العطـــاء واملحبة للأطفال 
على الوالدين والبيئة واملجتمع على املدى الطويل.
كمـــا ح�سر اللقـــاء الداعيـــة اأ.عبـــداهلل باناعمة، 

واألقـــى كلمة حتـــدث فيها عن ق�سيته مـــع الإعاقة 
واملعوقني، وكيـــف ا�ستطاع بالعـــزم والإ�سرار، اأن 
يتغلـــب عليها وعر�ض فيلمـــًا ت�سجيليًا يتحدث عن 

حكاية طفل معوق، وكيف تغلب على اإعاقته.
واأ�ســـارت مديـــرة مركـــز اجلمعية مبكـــة املكرمة 
الدكتورة جنلء فخر الدين علي ر�سا اإلى �سرورة 
الدعم للطفل املعـــوق وتثقيف الأم بكيفية مراعاة 
طفلهـــا وزيـــادة وعيه؛ حتى يكـــون نبتة �ساحلة يف 

املجتمع.
ويف هـــذا الإطـــار نظـــم مركز اجلمعيـــة باجلوف 
احتفال باليوم الأمان الأ�ســـري، وامل�سادف ملرور 
ع�سر �سنـــوات على اإن�ساء الربنامـــج، حيث األقيت 
حما�ســـرة ملن�سوبـــات املركـــز يف الق�ســـم الطبـــي 

والتعليمـــي اإ�سافـــة لأمهات الأطفـــال. وقال مدير 
مركـــز عبـــداهلل بـــن اأنـــور الفـــراج اأن املحا�سرة 
قدمتها الخ�سائيـــة النف�سية ناهد اأحمد عبدربه 
��صتمل���ت على تعري���ف �ملفهوم �الأ�ص���ري و�رتباط 
الأ�ســـرة وحـــث الديـــن الإ�سلمـــي علـــى الرتابط 
الأ�ســـري، وتكويـــن العائلـــة، ا�ستفـــادت منهـــا 25 
موظفـــة ووليـــة اأمـــر، كمـــا ت�سمنـــت املحا�ســـرة 
التطرق ملفهوم العنف الأ�سري وم�سبباته وعلجه 

والوقاية منه.
واأ�ســـاف، اأن الهـــدف من اإقامـــة الربنامج تفعيل 
دور اجلمعيـــة مبراكزهـــا على م�ستـــوى اململكة يف 
الأمـــان الأ�ســـري، وتقـــدمي الربامـــج الجتماعية 

ملن�سوبات اجلمعية واأمهات اأطفال املراكز.

ندوات توعوية بمركزي مكة والجوف بمناسبة )يوم األمان األسري(

مركز حائل ينظم 
ملتقى التوظيف
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»العديم «يساند مركز 
الملك سلمان في حائل 

بـ100 ألف سنويًا

يف لفتـــة اإن�سانيـــة جميلـــة قام الفنـــان الدكتور 
را�سد ال�سمراين، موؤخرًا، بزيارة ملركز جمعية 
الأطفـــال املعوقـــني بع�ســـري، وكان يف ا�ستقباله 
مدير املركز الدكتور �سالح احلمادي ومن�سوبو 

املركز. 
وقـــام ال�سمـــراين بجولـــة يف الق�ســـم التعليمي 
باملركز، والتقط الكثري من ال�سور مع الأطفال 
املعوقـــني الذيـــن رحبـــوا بـــه علـــى طريقتهـــم 
اخلا�سة، كمـــا جتول يف الق�ســـم الطبي واطلع 
الق�ســـم،  يف  لهـــم  املقدمـــة  اخلدمـــات  علـــى 

واملراحـــل التـــي يق�سيهـــا الأطفـــال يف العلج 
التاأهيلي. 

 واختتـــم ال�سمـــراين زيارتـــه بالطـــلع علـــى 
معر�ض “�سنابل” الت�سكيلـــي، م�سيدًا مبواهب 
الأطفال يف الر�سم، واخلدمات املقدمة لهم يف 

العلج والتعليم والتاأهيل.
يذكر �أن �لن�صاط �مل�صرحي بجامعة �مللك خالد، 
بال�سراكة مـــع جمعية الثقافة والفنـــون، اأقاما 
لقـــاء جماهرييـــًا للدكتـــور ال�سمـــراين بعنوان 

اأمنوذجًا”. دراما  ال�سيكو  الذات  “ق�سطرة 

اأعلن رجـــل الأعمال املعروف بحائـــل الأ�ستاذ عبداهلل 
بن مرزوق العدمي عن تقدميه دعمًا ملركز امللك �سلمان 
لرعاية الأطفال املعوقـــني يف منطقة حائل، بـ100 األف 
ريال �سنويـــًا، موؤكدًا اأن دعم املركز جـــاء مل�ساندة هذا 
امل�ســـروع احليوي اخلريي، والذي يعـــد -مب�سيئة اهلل- 

دعمـــًا �سنويـــًا دائمًا لنفقـــات ت�سغيل املركـــز وخدماته 
املجانية، تعليميًا وعلجيًا وتاأهيليًا، لأبنائه من اأطفال 

حائل املعوقني. 
للمركـــز،  ال�ستطلعيـــة  زيارتـــه  خـــلل  ذلـــك  جـــاء 
والتـــي �سملـــت الأق�ســـام التعليمية والتاأهيليـــة والطبية 

والإداريـــة، حيث قدم مدير املركز الأ�ستاذ عبداهلل بن 
عبدالرحمـــن العجلن �سرحًا وافيـــًا عن عمل الأق�سام 

باملركز واآلية العمل فيه.
هذا، وقد عرب الأ�ستاذ العدمي عن بالغ �سروره واإعجابه 
مبـــا �ساهـــده من جهود جبـــارة يف املركز مـــن خدمات 
واإمكانات وجتهيزات متطورة باإدارة كوادر متخ�س�سة 
يف جمـــال تعليم وتاأهيل وعـــلج الأطفال املعوقني، كما 
اأثنـــى على جهـــود القائمني على املركـــز، وعلى جمعية 
الأطفـــال املعوقني بوجـــه عـــام، ويف مقدمتهم �ساحب 
ال�سمـــو امللكي الأمري �سلطان بـــن �سلمان رئي�ض جمل�ض 
الإدارة؛ نظـــري ما توفـــره اجلمعية مبختلـــف مراكزها 
املنت�ســـرة يف اأنحاء اململكة من اأعمـــال جليلة وخدمات 
اإن�سانيـــة ملمو�سة ومثمرة اأ�سهمت يف الدعم والهتمام 

والعناية بهذه الفئة الغالية.
مـــن جهته تقـــدم مديـــر مركز امللـــك �سلمـــان لرعاية 
الأطفـــال املعوقني يف حائل الأ�ستـــاذ عبداهلل العجلن 
-با�سمه ونيابة عن رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية الأمري 
�سلطـــان بن �سلمان وكافة اأطفـــال ومن�سوبي اجلمعية- 
بخال�ض ال�سكر والعتزاز بهـــذا الدعم اخلري املبارك 
والزيـــارة الكرمية، وقال اإنها متثل اأهمية بالغة للمركز 
وملن�سوبيـــه، �ســـواء من الأطفـــال اأو الطواقـــم الب�سرية 
التي تعمل فيه، داعيـــًا املولى القدير اأن يكتب للأ�ستاذ 
العدمي الأجر واملثوبة، واأن يزيده من ف�سله، ويبارك له 
فيما اأعطاه، واأن يجعل ما قدمه للمركز ولأعمال اخلري 

يف ميزان ح�سناته.

زيارة »الشمراني« ألطفال عسير 
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بـــادرت �سركـــة عبدال�سمـــد القر�ســـي بزيـــارة مركـــز 
جمعية الأطفـــال املعوقني مبكة املكرمـــة. وتقدم الوفد 
التنفيـــذي لل�سركة حممد عبدال�سمد القر�سي وقياديو 

ال�سركة ومن�سوبوها. 
وياأتـــي ذلك تزامنًا مع اليوم العاملي للإعاقة، ويف اإطار 
م�سوؤوليـــة ال�سراكـــة الجتماعية جتـــاه �سرائح املجتمع 

كافة. 
ومت توزيـــع بع�ـــض الهدايا التي متثلـــت يف اأجهزة ذكية 

ولوحية لإ�سعاد هذه ال�سريحة الغالية من املجتمع. 
واأكد حممد عبدال�سمد القر�سي اأن ال�سركة تتبني مثل 
هذه املبـــادرات وال�ستمرار يف دعمهـــا، م�سريًا اإلى اأن 
“اإ�سعـــاد فئة ذوي الحتياجـــات اخلا�سة حق وواجب 

علينا”. 
واأعلن مدى فخرهم واعتزازهم بهذه اجلمعية، وعملها 

القرشي يزور 
أطفال مركز مكة

    كجـــزء مـــن مبـــادرات ثقافـــة ال�سركة الهادفـــة اإلى 
تعزيز امل�سوؤوليـــة الجتماعية، وغر�ض ثقافة العطاء يف 

�سلوكيـــات اأفـــراد عائلة موبايلي جتـــاه املجتمع ل �سيما 
اجلمعيـــات اخلريية التي تلعـــب دورًا حموريًا يف تنمية 

هدايا من موظفات »موبايلي« ألطفال الرياض و جدة 
املجتمـــع ال�سعـــودي، نظمـــت �سركـــة احتـــاد ات�سالت 
»موبايلي« وبالتعاون مع جمعية الأطفال املعوقني زيارة 
ملوظفـــات موبايلي وزوجات املوظفني اإلى مقر اجلمعية 
يف عدد مـــن املدن الرئي�سية حـــول اململكة �سملت مقار 

اجلمعية يف الريا�ض، جدة.
وقامـــت املوظفـــات وزوجـــات املوظفني بالتعـــرف على 
اأطفـــال اجلمعية وتوزيـــع الهدايا املقدمـــة من ال�سركة 
واأدخلـــت  البت�سامـــة  ر�سمـــت  والتـــي  الأطفـــال  علـــى 
ال�ســـرور على اأنف�سهـــم. يذكر اأن موبايلـــي م�ستمرة يف 
عقـــد وتفعيل مبادرات رائـــدة ومبتكرة خلدمة خمتلف 
فئات املجتمـــع كجزٍء من م�سوؤوليتهـــا الجتماعية التي 
تعترب اإحدى ركائزهـــا الرئي�سية للتوا�سل الإيجابي مع 
املجتمـــع، كما حتر�ـــض دائما على تفعيـــل ال�سراكة بني 
ال�سركة واجلمعية، حيـــث وقع الطرفان ال�سهر املا�سي 
مذكـــرة تفاهـــم لدعـــم م�ساريـــع اجلمعيـــة واأعمالهـــا 
عـــرب خدمـــات املحتـــوى التـــي تقدمهـــا ال�سركـــة حتت 
م�سمـــى »م�سروع عمـــلء موبايلي« كجزء مـــن امل�سروع 
ال�ستثمـــاري اخلريي ال�سخم »خـــري مكة« الذي تقيمه 
اجلمعيـــة مبكة املكرمـــة الذي يعود ريعـــه مبا�سرًة على 

اجلمعية والأطفال املعوقني امل�ستفيدين منها.

ور�سالتها النبيلة، والعناية الفائقة التي �ساهدها اأثناء 
الزيارة، مبينًا اأن جمعية الأطفال املعوقني �ساغ روؤيتها 
ور�سم منهجها خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان 

بن عبدالعزيز قبل 25 عامًا. 

واجتمـــع الوفـــد مبديرة املركز الدكتـــورة جنلء ر�سا، 
وبحـــث اأوجـــه التعـــاون يف كيفيـــة دعم املركـــز واإيجاد 
القنـــوات املنا�سبـــة لتو�سيـــل التربعـــات اإلـــى �سريحة 

املعوقني.
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فريق وزارة الدفاع البريطانية يتبرع بريع ماراثون خيري لصالح الجمعية

اأق�ســـام املركز ووحداتـــه املختلفة، وا�ستمـــع الوفد اإيل 
�سرح من امل�سئولني حول الربامج التعليمية، والعلجية 
والتاأهيليـــة، والنف�سية والجتماعيـــة املقدمة للأطفال 

واأ�سرهم.
واطلـــع الوفـــد علـــى منـــاذج مـــن اأن�سطـــة اجلمعية يف 
الت�ســـدي لق�سيـــة الإعاقـــة، وح�سد الدعـــم املجتمعي 
لتحجيم اآثارهـــا، وعلى العديد من الربامج امل�ستحدثة 
يف خمتلف جمـــالت الإعاقة. واأبدى وفـــد فريق وزارة 
الدفاع الربيطانيـــة اإعجابه بامل�ستوى املتقدم خلدمات 
اجلمعيـــة العلجيـــة والتعليميـــة والتاأهيليـــة املجانيـــة 
للأطفـــال املعوقني، معربا عـــن تقديره لإتاحة الفر�سة 
لهـــم بالطـــلع علـــى خدمـــات اجلمعيـــة وبراجمهـــا 
املتميزة. ومن جانبه اأعرب عو�ض الغامدي عن تقديره 
لزيارة الوفـــد ومبادرته ال�سنوية بالتربع بريع املاراثون 
اجلزئـــي اخلـــريي ل�سالـــح اجلمعيـــة. م�ســـريا اإلى اأن 
الفريق الربيطاين يحر�ـــض �سنويا على زيارة اجلمعية 
والتعـــرف على خدماتها، وكذلـــك تخ�سي�ض جزء من 

ريع املاراثون ل�سالح اأطفال اجلمعية.

�ســـارك اأطفال اجلمعية يف حفل اعتزال لعب 
املنتخب ال�سعودي ونادي ال�سباب الكابنت عمر 

الغامدي.
وقد ت�سلم الغامدي من الأطفال درعًا تكرمييًا؛ 

تقديرًا مل�سريته يف امللعب ال�سعودية. 
ـــه الدعوة  هـــذا، وكان عمـــر الغامـــدي قد وجَّ
لأطفال اجلمعية حل�سور حفل تكرميه بفندق 
موفينبيـــك الريا�ـــض، بعدمـــا قـــام اللعـــب 
بزيـــارة ملقـــر اجلمعيـــة ب�سحبـــة مديـــر عام 

�سركة rpm الأ�ستـــاذ علي الرماح، وكان يف 
ا�ستقبالهـــم الأ�ستـــاذ عو�ض الغامـــدي الأمني 
العـــام للجمعية والأ�ستاذ خالد الفهيد م�ساعد 
الأمني العام للعلقات العامة والإعلم وتنمية 

املوارد. 
وقال النجم عمر الغامدي اإن زيارته للجمعية 
ودعوتهم هو اأقل ما ميكن اأن يقدم لهذه الفئة 
الغالية، م�سيدًا بال�ستقبال الذي حظي به من 

الأطفال وم�سوؤويل اجلمعية.

مشاركة أطفال الجمعية في حفل اعتزال الالعب الغامدي

ا�ستقبـــل اأمـــني عام اجلمعيـــة الأ�ستاذ عو�ـــض بن عبد 
اهلل الغامدي فريـــق وزارة الدفـــاع الربيطانية مل�سروع 
ات�ســـالت احلر�ض الوطني والذي �سم العميد مهند�ض 
بيـــرت درو ـ مدير الربنامج، وال�سيدة  هيلني درو ـ زوجة 
مدير الربنامـــج، وال�سيد ح�سن ن�ســـري ـ رئي�ض الق�سم 

العربـــي، ورئي�ـــض رقباء �سموئيـــل ريت�ســـاردز، وال�سيد 
اإيهاب عمر ـ مرتجم. وذلـــك خلل زيارته ملركز امللك 

فهد بن عبد العزيز بالريا�ض موؤخرا.
واطلـــع فريـــق الت�ســـالت الربيطاين على مـــا تقدمه 
اجلمعيـــة من خدمات متخ�س�ســـة وبرامج متطورة يف 

زار مركز الجمعية في الرياض 

44-53 = OUR DCA =2= .indd   50 1/5/16   2:15 PM



51 89
ربيع الأول 1437 هـ ـ دي�سمرب 2015م

استقباالت واحتفاالت وأنشطة متنوعة في مركز الرس 

�شه���د 
بالر����س  اجلمعي���ة  مرك���ز 

العدي���د من الفعاليات خالل الف���رة املا�شية، 
كان من اأبرزها زيارة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلطان 

بن �شلمان ب���ن عبد عزيز للمركز وذلك خالل افتتاح �شموه ملتحف 
العربي مبحافظة ريا�س اخلرباء. 

وكان يف ا�شتقب���ال �شموه مدير املركز يح���ي العلول وم�شوؤويل املركز وعدد من 
�شي���وف املرك���ز واولياء اأمور الأطفال حي���ث قام �شمو الأمري �شلط���ان بن �شلمان 

بتفقد اق�شام املركز وتوزيع الهدايا على الأطفال. 
ويف اإط���ار برامج املركز التوعوي���ة والتثقيفية املبتكرة لالأطف���ال نظم يوما لربنامج 
» حت���ى ل تزول النع���م« والذي ي�شتهدف تعدي���ل �شلوكيات الأطف���ال يف التعامل مع 
الأطعم���ة الزائ���دة عن احلاجة، وبقاي���ا الأوراق وعلب امل�شروب���ات الفارغة وغري 

ذل���ك. وه���و يعد من الربام���ج املبتك���رة يف املرك���ز لتعريف الأطف���ال باأهمية 
املحافظة علي �شحتهم وال�شحة العامة.

كم���ا احتف���ل املرك���ز بالأطفال املتفوق���ن يف ختام الن�ش���ف الأول 
م���ن العام الدرا�شي ، حيث ق���دم مدير املركز العديد من 

الهداي���ا لالأطفال ت�شجيعا له���م وحثهم على 
التفوق الدرا�شي.

نظـــم مركز اجلمعية يف مكـــة املكرمة ندوة توعوية 
موجهـــة اإلـــى اأ�ســـر الأطفـــال ومن�سوبـــات املركز، 
بعنـــوان )دور الأ�ســـرة يف نبذ العنـــف والإرهاب(، 
وذلـــك مبنا�سبـــة )يـــوم الأمـــان الأ�ســـري( بقاعة 

الأمري في�سل بن فهد للحتفالت يف مقر املركز.
�ســـارك يف الندوة امل�ست�سار واملدرب اأ.تركي حممد 
الق�ســـلن، وقد األقى حما�سرة حول دور الأ�سرة يف 
بناء الثقة لـــدى الطفل وبناء كيانـــه الداخلي، كما 
حتـــدث عن حقوق الأبناء جتـــاه والديهم. وعن اأثر 
الإيجابيـــة يف م�ستقبل الطفل، وكيـــف يكون اأولياء 
الأمـــور اإيجابيني، واأثـــر العطاء واملحبـــة للأطفال 
على الوالدين والبيئة واملجتمع على املدى الطويل.

كمـــا ح�ســـر اللقـــاء الداعيـــة اأ.عبـــداهلل باناعمة، 

واألقـــى كلمـــة حتدث فيها عـــن ق�سيته مـــع الإعاقة 
واملعوقـــني، وكيف ا�ستطـــاع بالعزم والإ�ســـرار، اأن 
يتغلـــب عليها وعر�ـــض فيلمًا ت�سجيليـــًا يتحدث عن 

حكاية طفل معوق، وكيف تغلب على اإعاقته.
واأ�ســـارت مديـــرة مركـــز اجلمعيـــة مبكـــة املكرمة 
الدكتورة جنلء فخر الدين علي ر�سا اإلى �سرورة 
الدعـــم للطفل املعوق وتثقيـــف الأم بكيفية مراعاة 
طفلهـــا وزيادة وعيـــه؛ حتى يكون نبتـــة �ساحلة يف 

املجتمع.
ويف هـــذا الإطـــار نظـــم مركـــز اجلمعيـــة باجلوف 
احتفال باليـــوم الأمان الأ�ســـري، وامل�سادف ملرور 
ع�ســـر �سنوات علـــى اإن�ساء الربنامـــج، حيث األقيت 
حما�ســـرة ملن�سوبـــات املركـــز يف الق�ســـم الطبـــي 

والتعليمي اإ�سافة لأمهات الأطفال.
وقـــال مديـــر مركز عبـــداهلل بن اأنـــور الفـــراج اأن 
املحا�سرة قدمتها الخ�سائية النف�سية ناهد اأحمد 
عبدربـــه ا�ستملـــت علـــى تعريـــف املفهـــوم الأ�سري 
و�رتب���اط �الأ�ص���رة وح���ث �لدي���ن �الإ�صالم���ي عل���ى 
الرتابط الأ�سري، وتكويـــن العائلة، ا�ستفادت منها 
25 موظفـــة ووليـــة اأمر، كمـــا ت�سمنـــت املحا�سرة 
التطرق ملفهوم العنـــف الأ�سري وم�سبباته وعلجه 

والوقاية منه.
واأ�ساف، اأن الهدف من اإقامة الربنامج تفعيل دور 
اجلمعية مبراكزها علـــى م�ستوى اململكة يف الأمان 
الأ�ســـري، وتقـــدمي الربامج الجتماعيـــة ملن�سوبات 

اجلمعية واأمهات اأطفال املراكز.

ندوة توعوية بمركزي مكة والجوف بمناسبة )يوم األمان األسري(
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يف اإطار ا�ستعدادات جمعية الأطفال املعوقني للحتفال 
باليـــوم العاملي للإعاقة، التي تنظمها بهذه املنا�سبة يف 
خمتلف مراكزها، تقيم اجلمعيـــة املهرجان الإن�سادي 
ب�ساحـــة البجـــريي يف الدرعية التاريخيـــة وذلك م�ساء 
يـــوم اجلمعـــة 1 / 2 / 1437هــــ املوافـــق 13 نوفمـــرب 

2015م.
�ســـرح بذلك الأ�ستاذ خالد بن �سليمان الفهيد 

امـــني  م�ساعـــد 

عام اجلمعية للعلقات العامة والعلم وتنمية املوارد، 
واأ�ســـاف قائل ان املهرجان يت�سمـــن اوبريت اإن�سادي 
بعنوان )دار ال�سعـــد( لل�ساعر اأ�سامة اخلثلن واأحلان 
حممد عبا�ض وي�سارك فيه املن�سدين )حامد ال�سبعان 
– اأ�سامة فقيه( ومن  – حممد عبا�ض  �سعود  – عيد 
ذوي الإعاقـــة املن�سديـــن )�سالـــح العواجـــى – خالـــد 
الزهـــراين – عبـــد املجيـــد الدو�ســـري( واإخراج 
بنـــدر احلازمـــي وم�ساعد خمـــرج عبـــد العزيز 

الأحمد ويقدمه الإعلمي حممد الفهيد.
وقال الفهيد ان املهرجـــان الذي يقوم بتنظيمه 
جمموعـــة الباز التطوعية وفرقة �سباب امل�سرح 
حتـــت ا�سراف الأ�ستـــاذ خالد البـــاز، يت�سمن 
مـــن  جمموعـــة  مب�ساركـــة  متنوعـــة  فقـــرات 
املعوقـــني والفرقـــة املتميزة للأطفـــال فرقة 
)اإن. جي( وعدد من الفنانني واللعبني من 
النجوم وامل�ساهـــري، بالإ�سافة الى الأطفال 
املعوقـــني واولياء الأمور. م�سيفا ان الدعوة 
عامـــة وجمانيـــة للح�سور من اأوليــــاء الأمور 

والعوائل حيث �سيتم توزيع بع�ض اجلوائز.
جتـــدر الإ�سارة الـــى ان جمعيـــة الأطفال 
املعوقني حتر�ض علـــى امل�ساركة بفاعلية 
يف اليوم العاملي للإعاقة حيث انها احدة 

الجمعية تنظم أوبريت »دار السعد« بالدرعية

من اأبـــرز املوؤ�س�ســـات اخلرييـــة التي تت�ســـدى لق�سية 
الإعاقة باعتبارها ق�سية املجتمع با�سره، وهذه املنا�سبة 
تعترب فر�سة للتوعية بكيفية الوقاية من الإعاقة وجتنب 
خماطرها، وللتعريـــف باخلدمات العلجية والتعليمية 

والتاأهيلية التي تقدمها للأطفال املعوقني.
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رحلة   

فرحة وبهجة
أطفال الجمعية في ضيافة الزعيم
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بالريا�ض  فهد  املــلــك  مــركــز  اأطــفــال  ق�سى 
حيث  الهالل،  نــادي  �سيافة  يف  جمياًل  وقتًا 
رئي�ض  �سعد  بــن  نـــواف  الأمـــر  ا�ستقبلهم 
وكذلك جنوم  الهالل،  نادي  اإدارة  جمل�ض 
احتفالت  اإطــار  يف  وذلــك  الأول،  الفريق 
حيث  لالإعاقة،  العاملي  باليوم  اجلمعية 
الفعاليات  مــن  الكثر  بتنظيم  تــقــوم 
والــربامــج والحــتــفــالت، وكــانــت هذه 
الهالل  نـــادي  اإلـــى  لــالأطــفــال  الرحلة 
اأبرز فعاليات اجلمعية يف هذا  اإحدى 

اليوم الدويل.
 وقد قام الأطفال بالتجول يف مقر النادي والتقاط 

لكرة  الأول  الفريق  جنــوم  مــع  التذكارية  ال�سور 
من�سوبي  كل  ا�ستقبال  كثرًا  اأ�سعدهم  وقد  القدم، 

النادي؛ مما عزز ثقتهم باأنف�سهم.
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يزور الجمعية العديد من الشخصيات العامة 
والبارزة.. ويسعدنا أن يكتبوا انطباعاتهم حول 

الزيارة.. وعن يوم من عمرهم مع أطفالنا..

يوم من عمري   

طارق العلي بعد ساعتين 

في ضيافة أطفال الجمعية:

ال شيء اسمه مستحيل
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ق�سى الفنان امل�سرحي الكويتي املعروف طارق العلي اأكرث من �ساعتني يف �سيافة الأطفال املعوقني مبركز جمعيتهم 
بالريا�ش، حيث اطلع على �سور من برامج الرعاية التعليمية والعالجية والتاأهيلية املقدمة لهم، وذلك على هام�ش 
زيارته للعا�سمة الريا�ش وم�ساركته يف امل�سرحية الكوميدية “اآن فولو” بالتعاون بني اجلمعية و�سبكة اأم بي �سي.

وفيم���ا اأع���رب الأطفال عن �صعادته���م وبهجتهم بزيارة العلي له���م، وحر�ص الكثريون منهم عل���ى التقاط ال�صور 
التذكاريـــة مـــع ال�سيف وتبادل عبـــارات الود والرتحيب والدعابـــات، كان العلي يف قمة ح�ســـوره الإن�ساين، مبديًا 
اهتمام���ه ب���كل التفا�صيل للتع���رف على خمرج���ات برامج التاأهي���ل، ون�صب النج���اح التي تتحقق، وقن���وات العمل 

التطوعي وبرامج خدمة املجتمع املتاحة داخل اجلمعية ومراكزها.
وجتـــول العلي يف اأق�ســـام مركز جمعية الأطفال املعوقـــني بالريا�ش م�ستمعًا اإلى �سرح مـــن امل�سوؤولني عن طبيعة 
اخلدمـــات املقدمـــة، والفئات امل�ستهدفة، وكذلك جهـــود اجلمعية وبراجمها على �سعيـــد التوعية وح�سد 

م�صاندة املجتمع.
ويف ختام الزيارة �صجل الفنان طارق العلي تقديره ملا اطلع عليه من جهد خريي متفرد، قائاًل 
اإن اجلمعيـــة توؤكـــد اأنه ل يوجد �سيء ا�سمه م�ستحيل، واأن �سعـــار اجلمعية هو رمز التوا�سل 
الإن�ص���اين، متمني���ًا عدم وجود طفل مع���وق يف امل�صتقبل، واأن يك���ون للجمعية ن�صاط اآخر 
ب���اإذن اهلل، م�صيدًا مبنهجي���ة العمل العلمية ومبا توفر م���ن اإمكانات ب�صرية وجتهيزية 
يف مراكز اجلمعية، موؤكدًا اأهمية ت�صابق كل قطاعات املجتمع مل�صاندة هذه الأعمال 

اخلريية الإن�صانية املميزة.
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تحقيق علمي   

مـــن جهة اأخرى ك�ســـف اأمني عام اجلمعية ال�ســـعودية 
لل�سكـــري الدكتـــور كامل �سالمـــة، اأن اململكـــة تت�سدر 
املرتبـــة الأولـــى يف ن�سبـــة تف�ســـي مر�ـــض ال�سكـــري يف 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا، بن�سبة 24 %، بح�سب 

الإح�ساءات الر�سمية املوثقة.
 واأو�ســـح �سالمة يف ت�سريحات �سحفية اأن اململكة هي 
الأعلـــى يف ال�ســـرق الأو�سط و�سمـــال اإفريقيا يف تف�سي 
ال�سكـــري من الدرجة الأولـــى يف الفئة العمرية بني 10 
و14 �سنة يف ظل وجود 31 طفاًل من كل 100 األف طفل 

ي�ساب بال�سكري من النوع الأول.
 وبـــني اأن تكلفة عـــالج املري�ـــض تقدر بــــ1333 دولًرا 
للفرد �سنويًا بينمـــا ميزانية اململكة لعام 2014م بلغت 
236 مليـــار دولر، منها 29 مليـــار دولر مليزانية وزارة 
ال�سحة. وتبلغ تكلفة عالج مر�سى ال�سكري ما يقارب 

24 % نسبة اإلصابة وتستهلك 34 % من ميزانية الصحة

الُسكّر الُمّر..
4 % من المصابين بالسكري من المعوقين

تقدر بع�ض الدرا�سات اأن معدل انت�سار ال�سكري 
يف جميع اأنحاء العامل وجلميع الفئات العمرية 
�سي�سل بحلول عام 2030م اإلى 4,4 %؛ وعليه 

فمن املتوقع اأن يزيد العدد الإجمايل ملن 
يعانون من مر�ض ال�سكري من 171 مليون ن�سمة 
يف عام 2000م اإلى 366 مليون ن�سمة يف عام 
2030م. ول ينبع الهتمام مبر�ض ال�سكري من 
خالل اأهمية الأرقام املذكورة �سابقاً والزيادة 

املطردة يف عدد امل�سابني بهذا املر�ض اخلطري 
فقط, واإمنا من الإعاقات املختلفة التي ميكن 

اأن ترافق هذا املر�ض؛ اإذ يعترب مر�ض ال�سكري 
من الأمرا�ض اخلطرية التي ميكن اأن ت�سيب 

م�ساعفاتها جميع اأع�ساء اجل�سم؛ وبالتايل 
حدوث طيف وا�سع من الإعاقات املتنوعة. ويف 

هذا املجال فاإن الباحثني يف دورية رعاية 
يوؤكدون اأن 4% من   ”Diabetes Care“ ال�سكري

امل�سابني بال�سكري يعتمدون ب�سكل كبري على 
�سخ�ض اآخر لرعايتهم.
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ع�ســـرة مليـــارات دولر؛ اأي 34 % مـــن ميزانيـــة وزارة 
ال�سحة ت�سرف على عالج ال�سكري.

 وتابـــع: “كمـــا ت�ســـر درا�سات اأخـــرى اإلـــى اأن مر�ض 
ال�سكـــري ت�سبب يف وفيات كثـــرة يف اململكة، حيث يعد 

ثاين م�سبب للوفاة بعد حوادث الطرق.
 ويعـــد املر�ـــض الأول امل�سبب لوفيات كبـــار ال�سن، فيما 
و�سلـــت حالت برت القدم بني مر�سى ال�سكري اإلى �ستة 
اآلف حالة �سنوية بـــني ال�سعوديني مبعنى اأن عدد ذوي 
الحتياجـــات اخلا�سة من ذوي الإعاقة احلركية يزداد 
مبقدار �ستة اآلف حالـــة �سنويًا ب�سبب مر�ض ال�سكري، 
وذلك وفقـــًا لأبحاث اأجراها كر�ســـي ال�سيخ حممد بن 
ح�ســـني العامود يف جامعـــة امللك عبدالعزيـــز لأبحاث 

القدم ال�سكري”.
 وي�سكو الأطباء ال�سعوديون واملهتمون بال�سكري من قلة 

الوعي مبخاطر هـــذا املر�ض وكيفيـــة التعاي�ض معه 
لـــدى املر�سى، كمـــا ي�سكون من �سعوبـــة ن�سر الوعي 

والثقافة بني املر�سى ب�سكٍل فعال ومثمر.
 وتبـــذل جمعيات ال�سكري ال�سعوديـــة جهودًا جبارة يف 
هـــذا ال�ساأن، ولكنهـــا تواجه �سعوبـــات وحتديات نذكر 
منهـــا -على �سبيل املثـــال- انت�سار املر�ســـى بني املدن 
والقـــرى؛ ممـــا ي�سعب علـــى اأثـــره اإقامـــة مهرجانات 
تثقيفيـــة يف كل مدينة وكل قرية. كما اأن هنالك قلة يف 
عدد الخت�سا�سيـــني وال�ست�ساريني اإذا ما قورن بعدد 

املر�سى.
 لـــذا اأ�سبـــح من ال�ســـروري جـــدًا اإيجاد حلـــول فعالة 
ملواجهـــة هذه التحديـــات وا�ستخـــدام التقنية احلديثة 
كاأداة م�ساعـــدة لالأطباء وللمر�سى علـــى ال�سواء ل�سد 

هذه الفجوة ال�سا�سعة يف التوا�سل بينهما.

ي  ل�س��كر ا
والإعاقة

يعـــد مر�ـــض ال�سكري مـــن اأهـــم م�سببات 
الإعاقـــة؛ اإذ اإن اآثاره على ج�سم الإن�سان، يف 

حالت الإهمال وعدم العناية بالعالج واملتابعة 
امل�ستمـــرة واتبـــاع تعليمـــات الطبيـــب املعالـــج، 

خطرة وتوؤدي اإلى الكثر من الإعاقات.
ولكن قبل التعرف على الإعاقات التي ي�سببها مر�ض 

ال�سكـــري، فمـــن الأهميـــة التعـــرف على هـــذا املر�ض 
واأعرا�ســـه؛ فعادة عندما ن�سعـــر باجلوع والدوخة ل بدَّ 
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من التحقق من م�ستويات ال�سكر يف الدم؛ اإذ اإن نق�ض 
ال�سكر يف الدم اأو انخفا�ض م�ستويات ال�سكر يت�سبب يف 
�سعور ال�سخ�ض باجلوع، والـــدوار، والتعرق، والدوخة، 

والتعب، والنعا�ض، و�سداع الراأ�ض.
وُيعترب ال�سكـــر اأو الغلوكوز م�ســـدرًا رئي�سيًا للطاقة يف 
اجل�ســـم. وميكـــن رفع ن�سبـــة ال�سكر يف الـــدم وعالجه 
من خـــالل بع�ض اخلطـــوات الب�سيطـــة، واأهمها تناول 
ال�سكريـــات  اأي  بالكربوهيـــدرات؛  الغنيـــة  الأطعمـــة 
والن�سويات يف احلبوب والبقول واخل�سراوات والفواكه 

واحلليب ومنتجات احلليب، والع�سل وال�سكر. 
وميكـــن احلد مـــن انخفا�ض م�ستويـــات ال�سكر يف الدم 
مـــن خالل: تناول وجبات طعام خفيفة ومنتظمة وعدم 
تخطي وجبات الطعام الرئي�سية وحماولة تناول القليل 
مـــن الأطعمة كل ثـــالث �ساعات، وتنـــاول وجبة خفيفة 
مـــن الطعام قبل ممار�سة الريا�ســـة، مثل: زبدة الفول 
ال�ســـوداين، واللـــن، والفاكهـــة، اأو وعاء مـــن احلبوب 

الكاملة مع احلليب.
ويعـــرف النا�ـــض الكثر عن مر�ـــض ال�سكـــر، وازدادت 
هـــذه املعرفة بعـــد اأن اأخذت ن�سبة املر�ـــض تزداد عامًا 
بعـــد عـــام. وملا للتوعيـــة بهـــذا املر�ض مـــن اأهمية فقد 
رفعـــت منظمة ال�سحـــة العاملية �سعار )حيـــاة طبيعية 
ملر�ـــض ال�سكـــر( بهـــدف التوعيـــة ال�سحيحـــة بهـــذا 
املر�ض، واأ�سباب حدوثـــه، والوقاية منه، وطرق العالج 
ال�سحيحة؛ وبذلك ميكن ملري�ض ال�سكر اأن يعي�ض حياة 

�سعيدة.
ومر�ض ال�سكر من اأهم واأ�سهر اأمرا�ض الغدد ال�سماء، 
وينتج عـــن ا�سطراب يف عمليتي هـــدم الكربوهيدرات 
وبنائها؛ مما يت�سبب يف ارتفاع غر منا�سب للجلوكوز؛ 
اإمـــا ب�سبـــب نق�ـــض مطلـــق يف اإفـــراز الأن�سولـــني واإما 
بانخفا�ـــض تاأثـــره البيولوجـــي اأو بكليهما. وقـــد ين�ساأ 
املر�ـــض عندمـــا يبطـــل تاأثـــر الأن�سولـــني علـــى ال�سكر 
بتاأثـــر الأج�ســـام امل�ســـادة لالأن�سولني يف الـــدم؛ ومن 

ثـــم تزيد ن�سبـــة ال�سكر يف الـــدم اأو ين�ســـاأ املر�ض بفعل 
اإفـــراز هرمـــون الثروك�سني اأو هرمـــون النمو يف الغدة 
النخامية اأو هرمونات ق�سرة الأدرينالني، ويزداد اإفراز 
الأن�سولـــني يف حالة تورم جـــزر لجنرهانز؛ مما يوؤدي 

اإلى هبوط �سريع يف ن�سبة ال�سكر للدم. 
واجلهـــاز الع�سبـــي، وخ�سو�سًا املخ، يعتمـــد يف وقوده 
وغذائـــه علـــى ن�سبة ال�سكـــر بالدم )اجللوكـــوز(. ومن 
اأعرا�ض نق�ـــض اجللوكوز ال�سعور باجلـــوع والإح�سا�ض 
بالتعـــب، و�سعوبـــة امل�ســـي، وتعـــذر القيـــام باحلركات 
الدقيقـــة، وازديـــاد اإفـــراز العـــرق، و�سحـــوب الوجـــه، 
والإح�سا�ـــض بالـــربد. وي�سبـــح املري�ـــض قلقـــًا مهمومًا 
�سريـــع التهيـــج، و�سلوكه يكـــون �سبيهًا ب�سلـــوك املعتوه، 
واملخمـــور. واأحيانًا ي�ســـاب الفرد بت�سنجـــات �سرعية 
تنتهـــي بوقوعه يف غيبوبة عميقة توؤدي اإلى وفاته اإذا مل 

ُيعالج فورًا بحقن اجللوكوز املركز يف الوريد.
اأما احلالة العك�سية، وهـــي ارتفاع ال�سكر يف الدم فهي 
زيادة ن�سبة ال�سكر يف الدم عن الرتكيز العادي، ويكون 
تاأثرهـــا اأقل خطـــرًا علـــى اجلهاز الع�سبـــي ووظائف 
اخلاليـــا عـــادة، اإل اأنها مع ذلك تـــوؤدي يف حالة زيادة 
ال�سكـــر يف الدم ب�سكل وا�سح عن املعتاد اإلى ا�سطراب 
عملية الأي�ـــض واختالل نظامها على نطاق وا�سع؛ فاإذا 
و�ســـل ال�سكـــر بالدم اإلـــى 16 مج فـــاإن ال�سكـــر الزائد 
يفـــرز يف البول، وتذهـــب معه كميات كبـــرة من املاء، 
وغرهـــا من التكوينات الع�سويـــة، وغر الع�سوية التي 
تدخـــل يف تكوين بالزما الـــدم ال�سرورية للحياة، فاإذا 
طالت مدة ارتفاع ال�سكر بالدم ظهرت اأعرا�ض مر�ض 
ال�سكـــر، وازديـــاد اإفـــراز الأدرينالـــني مـــع النفعالت 
العنيفـــة من القلـــق، والتوج�ـــض امل�ستمـــر، وذلك يكون 
مدعاة ل�ستمرار جهـــاد كل من الكبد لإفراز مزيد من 
اجللوكوز والبنكريا�ض لإفراز مزيد من الأن�سولني، ويف 
الوقـــت ذاته ي�سبب اإجهاد الكبد؛ حتى يقوم مبزيد من 
اجلهد لمت�سا�ض ال�سكـــر الزائد على حاجة اجل�سم، 

والذي مل ي�ستنفد يف جهد اأو ا�ستغالل طاقة.
ومر�ض ال�سكر اإذن هو خلل يف اإفراز البنكريا�ض -الغدة 
ال�سماء الرئي�سيـــة-، والتى تفرز هرمـــون الأن�سولني، 
والذي ي�سب عن طريق قناة يف الأمعاء الدقيقة مكونًا 
اأنزميات م�ساعدة لعمليـــة اله�سم. والأجزاء الداخلية 
مـــن البنكريا�ض واخلاليـــا املتخ�س�ســـة يف اإفراز هذا 
الهرمـــون ُتعـــرف با�ســـم جـــزر لجنرهانـــز. ويحتوي 
البنكريا�ـــض ال�سليـــم علـــى 100 األـــف مـــن اجلزيرات 

زيادة عدد مرضى السكري من 171 
مليون نسمة في عام 2000 إلى 366 

مليونًا نسمة في عام 2030
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ال�سغرة امل�سنعة لالأن�سولني. ومن عجائب اخلالق اأن 
اخلاليـــا �سمن هذه اجلزيرة ت�ستطيع اأن تقي�ض ال�سكر 
يف الـــدم ب�ســـورة مده�ســـة متكنها مـــن اأن تدرك متى 
يجب اأن تفرز الأن�سولني، وحتديد الكمية املطلوبة منه، 
وتكون وظيفة الأن�سولني �سبط م�ستوى ال�سكر يف الدم، 
ويف حالة عجز الإفراز لأ�سباب مر�سية يف البنكريا�ض 

ي�ساب ال�سخ�ض مبر�ض ال�سكر.
ال�سكري والإعاقات

ومـــن اأخطر اأعرا�ض مر�ـــض ال�سكري التي تـــوؤدي اإلى 
م�سكالت �سحية تكون نتيجتها الكثر من الإعاقات:
Diabetic coma اأوًل: غيبوبة ال�سكري

اإن غيبوبـــة ال�سكـــري الناجمـــة، �ســـواًء عـــن انخفا�ض 
م�ستـــوى �سكر الدم اأو ارتفاعه، توؤدي اإلى �سعف الروؤيا 
وقلـــة الرتكيـــز؛ وبالتـــايل �سقوطه وتعر�ســـه للحوادث 
مثـــل: حوادث ال�سيـــارات اأو حوادث العمـــل اأو غرها، 

والتي قد ت�سبب بدورها الإعاقات املختلقة.
Stroke ثانيًا: ال�سكتة الدماغية

يعتـــرب مري�ـــض ال�سكـــري مـــن املر�سى الأكـــر عر�سًة 
لالإ�سابـــة بال�سكتة الدماغية، والتـــي اإن مل تعالج فورًا 

فاإنها ميكن اأن توؤدي اإلى:
 • اإعاقـــات حركية، وقد تكون جزئيـــة لأطراف معينة 
مـــن اجل�ســـم اأو اإعاقـــة كلية مثـــل ال�سلل، وتكـــون هذه 

الإعاقات موؤقتة اأو دائمة.
 • اإعاقـــات عقليـــة؛ لذلك مـــن ال�ســـروري اأن يتعرف 
املر�ســـى علـــى اأعرا�ض وعالمـــات ال�سكتـــة الدماغية 
املبكـــرة مثـــل: تلعثم النطق وعـــدم املقدرة علـــى البلع 
وخ���در وتنمي���ل جان���ب من الوج���ه وال�سق���وط وفقدان 
الب�سر ملـــدة قليلة. ويجـــب نقل املري�ـــض مبا�سرًة اإلى 
امل�ست�سفـــى عنـــد مالحظـــة هـــذه الأعرا�ـــض مـــن قبل 
املري�ـــض اأو اأهلـــه لتقييـــم خطـــر الإ�سابـــة بال�سكتـــة 
الدماغيـــة، ولتلقـــي العـــالج املنا�سب وجتنـــب حدوث 

اإعاقات على نطاق وا�سع.
 Diabetic foot ثالثًا: القدم ال�سكرية

يعتـــرب بـــرت الأقـــدام يف املراحـــل املتقدمة مـــن القدم 
ال�سكريـــة، والتي حتـــدث نتيجًة لرتفـــاع م�ستوى �سكر 

مر�ـــض ال�سكر يف الأوعيـــة الدموية الدقيقـــة ينتج عن 
ت�سلـــب ال�سرايـــني نتيجة ا�سطـــراب التحكم الع�سبي 
يف الدورة الدمويـــة الدقيقة؛ وبالتايل يقلل من �سريان 
الـــدم خـــالل الـــدورة الدمويـــة الدقيقة؛ فيقـــل اإمداد 
الأن�سجة بالدم وحتدث عند ذلك القرح. ويعد مر�سى 
ال�سكر اأكر عر�سة للت�سلب ال�سرايني من غرهم بـ4-

7 مرات.
ول تعـــد العدوى بوجه عام �سببـــًا اأوليًا لإ�سابات القدم 
يف مر�ســـى ال�سكـــر با�ستثنـــاء العـــدوى الفطريـــة بني 
اأ�سابـــع القدم التي قد توؤدي اإلـــى تخر اجللد وحدوث 

عدوي بكترية ثانوية.
طرق الوقاية من اإ�سابة القدم ال�سكرية:

 • التحكـــم اجليد يف م�ستوى ال�سكر بالدم و�سبطه يف 
امل�ستوى الطبيعي.

 • تثقيـــف املري�ـــض حـــول اأ�سباب وم�ساعفـــات القدم 
ال�سكرية.

 • التعـــرف املبكر على حـــالت اللتهاب اجلرثومي يف 
القدم ومعاجلتها.

 • عـــالج التقرحـــات بوا�سطـــة اخت�سا�ســـي القـــدم 
ال�سكرية.

 • لب�ض اأحذية منا�سبة .

أخطر إعاقات السكري: الغيبوبة 
والسكتة الدماغية والقدم السكرية 
واعتالل الشبكية وهشاشة العظام
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الـــدم وتلف الأع�ســـاب والتهاب اجلـــروح والغرغرينا 
وعـــدم رعايـــة الأقـــدام، مـــن اأهـــم م�سببـــات الإعاقة 

احلركية عند مري�ض ال�سكري.
والقـــدم ال�سكريـــة هي حالـــة طبية تتعر�ـــض فيها قدم 
مري�ـــض ال�سكـــري لالأ�ســـرار يف تركيبهـــا اأو وظيفتهـــا 
اأو الثنـــني، وينجـــم ذلـــك نتيجـــًة للتهـــاب الأع�ساب 
الطرفيـــة وق�سور الدورة الدمويـــة للقدم، وي�ساهم يف 
ذلـــك العـــدوى اجلرثوميـــة واإ�سابة القـــدم بالكدمات 

والطريقة اخلاطئة يف ق�ض الأظافر.
اإن الإعاقـــة التي تنجم عن القـــدم ال�سكرية هي ب�سبب 
الو�سول اإلى املرحلة الأخرة من عالج القدم ال�سكرية 
وهـــي برت القدم. وتقـــدر الدرا�سات اأن البرت يحدث يف 
مر�سى ال�سكر 15 مرة اأكر من املر�سى غر امل�سابني 

بال�سكري.
الق��دم  اإ�ساب��ة  اأ�سب��اب 

ال�سكرية
مـــن اأخطـــر العوامـــل التي 
ت�ساهـــم يف الإ�سابة بالقدم 

ال�سكرية: 
الأع�ســـاب  اعتـــالل   •  

الطرفيـــة: اإن اعتـــالل الأع�ساب 
الأع�ســـاب  يف  يوؤثـــر  الطرفيـــة 
احل�سيـــة؛ فيقلـــل الإح�سا�ض؛ مما 
يعر�ـــض املري�ض لإ�سابـــات القدم 

اإذا  املتكـــررة، خ�سو�سًا 
كان املري�ـــض ل يهتـــم 

اجليـــدة  بالعنايـــة 
لقدميه.

اعتـــالل   •  
عيـــة  و لأ ا

اإن  الدمويـــة: 
الذي  الأثـــر 
ثـــه  يحد
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بطل سباقات الـ100م 
فهد الجنيدل:

رآية الوطن 
سأرفعها في
 ريو دي جانيرو

حوار   
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• كيف حتقق حلم التاأهل اإلى الأوملبياد لأول 	
مرة يف تاريخك؟

= التاأهل مل ياأِت م�سادفًة بل جاء بعمل وجهد متكامل 
مـــن اجلميع مـــن جهاز فنـــي واإداري، وكذلـــك اللجنة 
الباراملبيـــة التـــي قدمـــت يل الكثري، رغـــم ق�سر فرتة 
اإ�سرافهـــا علينا بحكم ت�سلمها مهـــام الرئا�سة م�ؤخرًا. 
وبـــداأت الإعداد لل��ســـ�ل اإلى هذه التظاهـــرة العاملية 
منذ اأكرث من ع�سرة اأ�سهر مبع�سكر داخلي يف الريا�ض، 
ثم بـــداأت الدخ�ل تدريجيًا يف ال�ستحقاقات اخلليجية 
والقارية حتـــى ال��س�ل اإلى بط�لة العامل التي اختتمت 
يف العا�سمـــة القطريـــة الدوحـــة. واحلمـــد هلل اللجنة 
الباراملبيـــة ال�سع�ديـــة �ست�سارك بخم�ســـة ريا�سيني يف 

اأوملبياد ري� دي جانريو.
• الإعداد لهذا ال�س��تحقاق بالتاأكيد �سيكون 	

خمتلف��ًا ع��ن البط��ولت.. ه��ل بداأت ر�س��م 
طريق الو�سول اإلى الأوملبياد واأنت يف كامل 

جاهزيتك الفنية؟
= اأنـــا الآن يف اإجازة بعـــد انتهاء امل��ســـم، وللمعل�مية 
هـــذه الإجازة لن تتجاوز ثالثة اأ�سابيـــع بعك�ض الإجازة 
التـــي كنت اأح�سل عليها يف ال�سابـــق، والتي تتجاوز 45 
ي�مـــًا، والأوملبيـــاد �ستفتتـــح بعد ت�سعة اأ�سهـــر من الآن، 
والعمل يجـــب اأن يك�ن وفق خطـــط مربجمة من حيث 
الإعداد البدين والنف�سي حتـــى تكتمل اجلاهزية باإذن 
اهلل لل��ســـ�ل اإلـــى الأوملبيـــاد، وجمـــرد ال��ســـ�ل اإلـــى 
الأوملبيـــاد مفخـــرة لكل ريا�ســـي، واأنا اأطمـــح -كما ه� 
حـــال الريا�سيـــني الآخرين- اإلى حتقيـــق اإجناز يجري 
لبلدي اململكة العربية ال�سع�دية، ويل �سخ�سيًا، بعد اأن 
حققت العديد من الألقاب املحلية والقارية، والتح�سري 
�سيك�ن حت�سريًا جبـــارًا من حيث امل�ساركة يف بط�لت 

عاملية اأو ملتقيات ي�سارك بها نخبة اأبطال العامل.

مل متنع �لإعاقة �لبطل �ل�سعودي فهد �جلنيدل من حتقيق �أمانيه �لكبرية مبز�حمة �أبطال 
�ألعاب �لقوى يف �لعامل على �ل�سعود �إلى من�سات �لتتويج. بطل �سباقات �لـ100م �ملتاأهل 
�إلى �أوملبياد ريو دي جانريو يف �لرب�زيل بد� متحفزً� لتحقيق حلم حياته بنيل �إحدى 

�مليد�ليات �لأوملبية؛ كونه ي�سعر بقدرته على حتقيق منجز �سعودي عاملي.
�لبطل �ل�سعودي ك�سف يف حو�ره مع )�خلطوة( عن رغبته يف �لنتقال للعمل �سمن �جلهاز 
�لفني ملنتخبات �ملعوقني.. فهد �جلنيدل ك�سف �لكثري من خفايا �لإجناز�ت �لتي حققها 

عرب �حلو�ر �لتايل:

حوار : بندر املا�سي

• التاأه��ل اإل��ى الأوملبي��اد جاء بعد ح�س��ولك 	
عل��ى املرك��ز اخلام���س يف بطول��ة العامل يف 

قطر.. كيف تقيم هذه امل�ساركة؟
= املناف�سون يف ه���ذا ال�سوط كانوا الأبرز على م�ستوى 
العـــامل، ومثلما كنت م�ستعـــدًا للبط�لة، فاإن املت�سابقني 
الآخريـــن كان�ا يف اأف�سل حالتهـــم؛ ك�نهم يدخل�ن يف 
مع�سكرات ط�يلة، ودخلـــ�ا البط�لة بكامل جاهزيتهم، 
و�سباقات 100 مرت املهـــم فيها انطالقة البداية اأو ردة 
الفعـــل يف ال�سباق؛ ك�نهـــا �ست�سعك قريبـــًا من حتقيق 

البط�لة.
• تاأهل��ت حت��ى 	 الت��ي  الأ�س��ماء  م��ن خ��ال   

ه��ل  جان��رو  دي  ري��و  اأوملبي��اد  اإل��ى  الآن 
يف  �س��عودي  اإجن��از  حتقي��ق  با�س��تطاعتك 

التظاهرة العاملية؟
=  بالتاأكيد لدي فر�سة كبرية يف احل�س�ل على اإحدى 
امليداليـــات باإذن اهلل، والأ�سماء املتاأهلة حتى الآن ق�ية 
ومتلك اخلـــربة الكبرية يف �سباقـــات 100م، والإجناز 
لـــن يتحقق دون ت�فيق اهلل والعمل بكل جهد يف املرحلة 
املقبلة، واجلميع يعلم اأنه مثلما اأنا اأعمل فاإن املناف�سني 

يعمل�ن بح�س�ض م�ساعفة لبع�سهم.
• ه��ذا التاأه��ل ه��و الأول ل��ك عل��ى امل�س��توى 	

ال�سخ�سي؟
= �سبـــق يل اأن تاأهلت اإلـــى اأوملبياد بكني 2008 وكذلك 
لندن 2012، يف الأول مل اأكن جاهزًا للم�ساركة، اأما يف 
اأوملبيـــاد لندن فحرمتني الأنظمـــة امل�ساركة التي حترم 
اأي منتخـــب من ن�ســـف العدد يف حال عـــدم م�ساركته 
يف مناف�ســـات الريا�سة الن�سائية يف الأوملبياد، وهذا ما 
ت�سبـــب يف حرماين بعد اأن تاأهلنا مع اأربعة من زمالئي 
اإلـــى الأوملبياد، ومت اإدراج ثالثـــة اأ�سماء فقط يف �سجل 

املناف�سات.
• ه��ذه 	 يف  حققته��ا  الت��ي  الإجن��ازات  اأب��رز 

الريا�سة؟
= حققـــت -وهلل احلمـــد- الكثري مـــن الإجنازات على 
ال�سعيد ال�سخ�سي؛ فمثـــاًل حققت ثالث ميداليات يف 
بط�لة غرب اآ�سيا، واأربع ميداليات يف البط�لة العربية، 
ويف بط�لـــة العامل بالهند عـــام 2009م نلت ميداليتني، 
وكذلك بط�لة العامل يف ال�سارقة 2011، وبط�لة اأوروبا 
املفت�حـــة حققت خاللها ميداليتني، بخالف البط�لت 
املحلية واخلليجية الأخرى. اأي�سًا هناك اأرقام تاأهيلية، 

في  ميداليات  ثالث  حققت 
بطولة غرب آسيا وأربع ميداليات 

في البطولة العربية

الطريق  في  البارالمبية  اللجنة 
الصحيح اآلن 
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وهذه تعد اإجنازات �سخ�سية.
• اللجن��ة الباراملبي��ة ال�س��عودية ه��ل تق��وم 	

بدورها يف دعمكم كاأبطال يف األعاب القوى؟
= كما يعلم اجلميع فاإن جمل�ض اإدارة اللجنة الباراملبية 
ال�سع�ديـــة اجلديد مت تعيينه م�خرًا بقرار من الرئي�ض 
العـــام لرعايـــة ال�سباب �ساحـــب ال�سم� امللكـــي الأمري 
عبـــداهلل بن م�ساعد، ومع بداية عمـــل املجل�ض اجلديد 
اجتمع بنا الرئي�ض اأحمد املقرين وع�س� جمل�ض الإدارة 
ح�ســـام ال�سالـــح، وكان الجتماع مثمـــرًا للغاية يف ظل 
بحـــث م�سريي اللجنـــة عن تـــاليف ال�سلبيـــات ال�سابقة 
والبحـــث عـــن اإجنـــازات جديـــدة لريا�ســـة ال�طن يف 
املحافل العامليـــة. واأنا وجميع زمالئي حتدثنا ب�سفافية 
مـــن اأجل ال��س�ل اإلى الهدف، وه� حتقيق الإجنازات. 
ولعلـــي اأذكر م�قفًا ح�سل يف هذا الجتماع بعد اأن اأكد 
الأخ ح�ســـام ال�سالـــح اأن املجل�ض اجلديـــد لي�ست لديه 

ع�ســـا �سحريـــة ي�ستطيع بها عمـــل كل �ســـيء يف اأ�سرع 
وقت. و�سهادة حق فاإن الأو�ساع اختلفت ب�سكل اإيجابي 
يف هذه الفرتة بعد اأن مت رفع املكافاأة يف حال احل�س�ل 
علـــى األقاب حمليـــة اأو قارية، وت�ســـرف ب�سكل عاجل، 
اإ�سافـــة اإلى زيادة م�ســـروف اجليب الي�مـــي، كما اأن 
ال�سكن املخ�س�ض لنا يف البط�لت واملع�سكرات اختلف 

عن ال�سابق.
• اللجنة الباراملبية بالتاأكيد و�س��عت خططًا 	

بعيدة املدى لتوا�س��ل املنجزات.. هل هناك 
جيل قادم من ال�سباب قادر على املناف�سة يف 

ال�ستحقاقات القارية والعاملية؟
=  نعـــم هنـــاك جيـــل، واأنـــا اأراهـــن عليـــه يف حتقيـــق 
الإجنازات يف القادم من الأيام، وهذا اجليل مت تاأهيله 
مـــن قبـــل جمل�ـــض الإدارة ال�سابـــق، وحتديـــدًا يف عام 
2013م، و�سارك يف بط�لـــة اآ�سيا لل�سباب و�سارك فيها 

11 لعبًا، ومـــن بعدها �سارك يف بط�لة اخلليج بقطر. 
وامل�سكلـــة ال�حيدة التي تعيق مثل هـــ�ؤلء ال�سباب عدم 
قدرتهم على التفرغ للعبـــة؛ ك�ن غالبيتهم من الطلبة، 
وم���ن ال�سع���ب اأن يفرط ال�س���اب يف درا�ست���ه من اأجل 
ح�ســـ�ر التدريب، ويرجع ذلك اإلـــى اأن الحرتاف غري 
م�جـــ�د لدينا يف مثـــل هذه الريا�ســـات، واألعاب الق�ى 
هـــي لعبـــة التخ�س�ســـات، واأنـــا عندمـــا اأعـــد الالعب 
ال�ســـاب فلن اأنتظر اأي اإجنـــاز اإل بعد اأربع �سن�ات على 

اأقل تقدير.
• م��ا نوعية املناف�س��ات التي �ستخو�س��ونها يف 	

اأوملبياد ريو دي جانرو املقبلة؟
=  لدينـــا اأربـــع مناف�ســـات يف ال�ثـــب الط�يـــل ورمـــي 

ال�س�جلان و�سباقي الـ100م والـ500 م. 
• - املجتمع ال�سعودي.. هل تعتقد اأنه ل يزال 	

يف حاج��ة اإل��ى زي��ادة الوع��ي باحتياجات 
املعوقني؟

=  ل تـــزال نظـــرة العطفـــة والرحمـــة م�جـــ�دة اإلـــى 
املع�قـــني؛ ك�ننـــا جمتمعًا م�سلمـــًا، وهذا اأمـــر طبيعي، 
والآن الكثـــري مـــن املع�قـــني يتزوجـــ�ن مـــن ن�ساء غري 
مع�قـــات، ونحـــن بحاجـــة اإلـــى تفعيل بع�ـــض اجل�انب 
امل�ست�سفيـــات  يف  للمع�قـــني  تقـــدم  التـــي  اخلدميـــة 
واملطـــارات والأ�س�اق والبن�ك. واأنـــا اأق�د ال�سيارة منذ 
11 عامًا، وكنـــت يف ال�سابق اأجد معاناة عند مراجعتي 

طموحاتي لن تتوقف.. 
والميدالية األولمبية حلم

نظرة المجتمع إلى المعوق 
تطورت كثيرًا
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للبنك اأو امل�ست�سفى؛ فمثاًل اأحد البن�ك يف ال�سابق عند 
مراجعتـــي له مل اأكن اأجد م�قفـــًا خا�سًا باملع�قني، اأما 
الآن فاإن ال��ســـع اختلف، واخلدمات باتت اأف�سل، واأنا 
اأ�سمع بع�ض الأحاديث مـــن الزمالء عن الأريحية التي 
يجدونهـــا يف التنقـــل خـــالل وج�دهـــم يف اأوروبا، لكن 
علينـــا اأن نعلم اأن اأوروبـــا دخلت احلرب العاملية الثانية 
التـــي خلفت الكثري من الإعاقـــات لدى عنا�سر اجلي�ض 
بحيـــث ل ي�جد بيت دون اإعاقة يف ذلك ال�قت؛ ولذلك 
فاإنه عند اإعادة اإعمار البلدان الأوروبية مت الأخذ بعني 
العتبـــار و�سعيـــة املع�قـــني واحتياجاتهـــم يف الأماكن 

العامة وكذلك اخلدمات التي تقدم لهم.
• هل اختلفت الطموحات لديك عن ال�سابق؟	

= يف ال�سابـــق عندما كنا ن�سنـــف كالعبني �سباب كنا 
نبحث عن ال�سفر والتدريب دون البحث عن اأي منجز، 
اأمـــا الآن فالطم�حـــات اختلفت كثـــريًا، وطم�ح الذات 
حا�ســـر لدينا، واأي�سًا تقدمي ميدالية لبلدك ه� الهدف 
الأهـــم بالن�سبة اإيلَّ وجلميع زمالئـــي. ويف احلقيقة اأنا 
دمـــت من البع�ض الذين ل يـــرون �سيئًا يف املنجزات  �سُ
التـــي نحققهـــا نحـــن كمع�قـــني وللجنـــة الباراملبيـــة، 
وبالتاأكيـــد هـــم ل يعلم�ن اأننا نحتاج اإلـــى اأرقام م�ؤهلة 
للم�ساركـــة يف التظاهرة العامليـــة، والآن حتديدًا هناك 
ت�سنيـــف جديـــد للم�ســـاركات؛ فمثاًل اأقـــل اإعاقة وهي 
ارتفـــاع قدم عن الأخرى يجب اأن تكـــ�ن اإعاقة �سديدة 
ال��ســـ�ح وباأكـــرث مـــن 7�سم، كذلـــك اأ�سحـــاب القامة 

الق�سرية اأ�سبح لهم الآن ط�ل معني. 
• يف 	 الآن  ت�س��تخدمه  ال��ذي  الكر�س��ي 

نع خ�سي�سًا لك؟ ال�سباقات.. هل �سُ
= بالفعـــل، الكر�ســـي مت �سناعتـــه يف بريطانيا، وكنت 
م�جـــ�دًا هنـــاك، ومت اأخـــذ املقا�ســـات اخلا�ســـة بـــي، 
وحر�ســـت علـــى جتربتـــه اأكرث من مـــرة قبـــل الدخ�ل 
يف البطـــ�لت. والآن اأنـــا يف ط�ر ا�ستـــالم جهاز جديد 

للم�ساركة به يف الأوملبياد املقبلة.
• هل اأنت متفرغ للريا�سة الآن؟	

= نعـــم، اأنا الآن متفرغ ب�ســـكل كامل للريا�سة، واأ�سبح 
نظامـــي كما ه� حال الريا�سي املحرتف يف اأي ريا�سة، 
ولـــديَّ اأهداف يجب اأن اأحققهـــا، ومنها اأنني ا�ستطعت 
ال��س�ل اإلى الأوملبياد، وامل�ساركة يف بط�لة العامل مرة 

اأخرى، بعد اأن �ساركت يف بط�لة العامل عام 2011م.
• ه��ل الجت��اه اإل��ى التدري��ب �س��يكون اأح��د 	

اخليارات املطروحة اأمامك بعد العتزال؟
= بكل تاأكيد، واأح�سر حاليًا لهذا الأمر. اأنا ابن اللعبة، 
واأعـــرف كل متطلباتهـــا، وخالل الفـــرتة املا�سية كنت 
اأناق�ض مـــع املدربني الطرق التدريبيـــة وكيفية معاجلة 

الأخطاء بطريقة علمية �سحيحة.

   

مقال   

اإن ت�سهيـــل ظـــروف احلياة مطلب اإن�ساين عام يجب اأن تت�سافر كل اجله�د من اأجل حتقيقه، فكيف اإن كان 
ذلـــك الإن�سان مع�قًا وحمتاجًا اإلـــى عناية خا�سة تراعي ظروف اإعاقته، واهتمامـــًا دائمًا بت�فري اخلدمات 
وال��سائـــل الالزمة له؛ ليتمكن من احلركة والنتقال والعمل والعتماد على نف�سه يف ظروف اإن�سانية ت�سعره 
باأنـــه ع�س� ل يختلف عن غريه. يف حديث لالأ�ستاذة منـــرية احلربي -ن�سر يف جريدة ال�طن- ملخ�سه اأن: 
ـــت لهم الأنظمة التي ت�سهـــل لهم احلياة،  احلك�مـــة اأولـــت املع�قني عناية ورعايـــة، واهتمت ب�س�ؤونهم، و�سنَّ
و�سادقـــت علـــى حق�ق ذوي الإعاقة، وقالت: “ولكن نريد لهذه النه�ســـة اأن ت�ستمر، واأن تفعل ب�سكل اإيجابي 
يخـــدم املع�ق واأ�سرته على اأر�ض ال�اقـــع”.  واأ�سافت: “الي�م العاملي فر�سة لتلم�ض احتياجات ذوي الإعاقة 
وال�قـــ�ف على متطلباتهم، ولي�ـــض لالجتماع والرتفيه؛ فاملعـــاق يريد اأن يندمج باملجتمـــع؛ يدر�ض، وُي�ؤّهل، 
ويعمـــل، ويتزوج، واأن ينظر اإليه كم�اطـــن له حق�ق وعليه واجبات”. ويف ال�سياق ذاته قالت الأ�ستاذة هيلدا 
اإ�سماعيل ما ملخ�سه اأن: املع�قني ما زال�ا يعان�ن من عدم وج�د بيئة مهّياأة و�ساحلة لتنقالتهم، اإ�سافة اإلى 
عـــدم ا�ستفادتهم من و�سائل النقل العام –رغم قلتها–؛ لأنها مل تراِع ظروفهم يف جتهيزاتها، وعدم وج�د 
الإ�ســـارات ال�سمعية، والب�سرية املخ�س�سة لهم، كما ذكرت معاناة املع�قني من تلّك�ؤ الكثري من اجلهات يف 
تنفيـــذ الت�جيهـــات التي مت اإ�سدارهـــا ل�ساحلهم. اإن املع�ق ه� خري َمن يتحدث عـــن احتياجاته؛ لأنه اأقدر 
النا�ـــض على و�سف حالته، واأكرثهـــم معرفة مبا يعانيه، وما يحتاج اإليه من خدمـــات، يق�ل خالد الهاجري 
–من ذوي الإعاقة احلركية– يف حديث جلريدة ال�طن قارن فيه بني ما يقدم للمع�قني يف الي�م العاملي 
لالإعاقـــة يف الـــدول املتقدمة، وبـــني ما يقدم لهم يف العـــامل العربي، حيث اأ�سار يف مثالـــه الأول اإلى اأنه يتم 
بحـــث ما اأجنز خالل العام من اأنظمة وت�سريعات حتفظ حق�ق ذوي الإعاقة، وكذلك اخلدمات التي ت�سهم 
يف جـــ�دة احليـــاة لهم، واأن املنا�سبـــة يتم ا�ستثمارها يف التذكري مبا مل يتم اإجنـــازه من وع�د. اأما يف عاملنا 
العربي فقال اإن الحتفال بهذه املنا�سبة ه� عبارة مهرجانات ترفيهية، وت�زيع للكعك، واحلل�يات، واإطالق 
الت�سريحـــات وال�عـــ�د الرباقة من بع�ض امل�س�ؤولني، وكاأنه يق�ل اإنها �سرعان ما تنتهي بانتهاء احلدث. اإننا 
بحاجـــة ما�سة اإلى اإعادة تاأهيل مرافقنـــا و�س�ارعنا واأ�س�اقنا ومدار�سنا وبي�تنـــا وم�ساجدنا وو�سائل النقل 
العامة؛ ليتمكن املع�ق�ن من ال�ستفادة منها ب�سكل حقيقي، واأن نعمل على ت�سهيل ظروف احلياة لهم ب�سكل 
ي�سمـــن لهم العتماد على اأنف�سهم دون احلاجة اإلى م�ساعدة الغري. �ساألت الأ�ستاذ جنيب الزامل عن مدى 
اأثر العبارة اجلائرة »العقل ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم« على املع�قني، فقال: “اإن الإن�سان -�س�اء كان مع�قًا 
اأو غـــري معـــ�ق- اإذا حدثت له م�سكلـــة يف عمل الُكلى اأو يف القلب اأو يف غريهما مـــن اأجهزة اجل�سم الأخرى 
كالكبـــد اأو الرئتـــني اأو املعدة؛ فاإن عقله �سيتاأثر حتمًا بذلك املر�ـــض”، واأ�ساف اأن امل�سكلة -حقيقة- هي يف 
الفهـــم اخلاطئ لهذه العبارة؛ لأن املق�س�د منها هـــ� املحافظة على ال�سحة العامة للج�سم، وميكن و�سعها 
يف �سياقها ال�سحيح، وه�: “اجل�سم ال�سليم ه� الذي تعمل اأع�ساوؤه الأ�سا�سية ب�سكل �سليم”. وقال اإنه يرى 

اأن عليه –�سخ�سيًا- واجبًا جتاه املع�قني يجب األ يق�سر يف اأدائه، واأن يبذل كل ما ي�ستطيع من اأجلهم.
وقفة: يق�ل الزامل: لقد تاأثر اأع�ساء جمل�ض ال�س�رى بر�سالة ناجي التي عر�سها يف املجل�ض، ويرج� اأن يرى 

م�سروع املع�قني الن�ر.

بقلم:

عبداهلل بن مهدي ال�سمري

تسهيل الحياة مطلب إنساني

اليوم العالمي فرصة 
لتلمس احتياجات ذوي 

اإلعاقة
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إعالن تحريري ..    إعالن تحريري ..   

ت�يل �س��ركة االإلكرتونيات املتقدمة برامج امل�س�ؤولية االجتماعية 
اهتمام��ًا خا�س��ًا، وتنظ��ر اإليه��ا بروؤية عميق��ة، باعتبارها ت�س��كل 
جانبًا اقت�س��اديًا مهمًا، وواجبًا وطنيًا يقع على عاتق كل ال�سركات 

ال�طنية.
وتق�م ال�سركة بتفعيل براجمها للم�س�ؤولية االجتماعية وحت�يلها 
اإلى حتفيز ي�س��هم يف ت��س��يع قاعدته��ا، وينم��ي مفاهيمها، ويحقق 
اأهدافه��ا، ويخ��دم املجتم��ع؛ وبالت��ايل ي�س��يف لبنات جدي��دة اإلى 
�س��رح التنمية امل�س��تدمية، وذلك من خالل روؤي��ة متقدمة تتجاوز 
االأوعي��ة التقليدي��ة اإلى و�س��ائل واآلي��ات حديثة ملمار�س��ة خدمة 
املجتم��ع.  ومن اأبرز م�س��اريع امل�س���ؤولية االجتماعية التي تنفذها 
ال�س��ركة م�س��اركتها يف اأيام املهن��ة يف اجلامعات والكلي��ات، وكذلك 
قيامه��ا باإع��داد برام��ج تدريب �س��يفي وتع��اوين لط��الب الثان�ية 
واجلامع��ات، باالإ�س��افة اإل��ى دع��م اأن�س��طة اجله��ات االجتماعية 
الرتبي��ة  املع�ق��ن، دار  االأطف��ال  اإن�س��ان، جمعية  )جمعي��ة 
االجتماعية... اإل��خ(، ف�س��اًل ع��ن دعم حم��الت مكافحة التدخن 

وحمالت التربع بالدم وغريها من برامج خدمة املجتمع.
وتق��دم �س��ركة االإلكرتوني��ات املتقدم��ة جائ��زة �س��ن�ية الأف�س��ل 
م�س��روع تخرج يف جامعة امللك �س��ع�د لل�س��نة اخلام�سة ع�سرة على 
الت���ايل، وه��ي جائ��زة فريدة له��ا م��ردود اإيجابي كبري ي�س��هم يف 

ت�سجيع الك�ادر ال�سابة وامل�اهب والباحثن.
وبه��ذه املنا�س��بة ق��ال الدكت���ر غ�س��ان ب��ن عبدالرحم��ن ال�س��بل 
الرئي���س التنفي��ذي ل�س��ركة االإلكرتوني��ات املتقدم��ة: “ال�س��ركة 
لديه��ا ا�س��رتاتيجية وا�س��حة يف ه��ذا اجلان��ب، وخط��ط علمي��ة 
حديث��ة، مثل م�س��اركتها يف برامج التدريب والتاأهي��ل، واالحتفال 
بي���م اخلري��ج والت�ظي��ف واالبتع��اث اخلارج��ي، باالإ�س��افة اإل��ى 
الربامج االجتماعية التي تفرز �ضلوكيات اإيجابية مثل االن�ضباط 
وامل�اظب��ة، وه��ي قي��م ترف��د زي��ادة االإنت��اج والتنمي��ة، وجت�س��د 
اأخالقيات العمل، وهنا يك�ن الت�ازن بن تطبيق برامج امل�س���ؤولية 

االجتماعية، وتنفيذ اال�سرتاتيجية اخلا�سة بال�سركة”.
وقال: “اإن ال�س��ركة لدى تطبيقها برامج امل�س���ؤولية تدمج نف�س��ها 
يف املجتم��ع ب�س���رة اأو�س��ع، وتك���ن مع��دالت تقبل املجتم��ع ملفه�م 
امل�س���ؤولية وبراجمها اأكرب؛ وبالتايل ي�س��بح املجتم��ع داعمًا لها يف 

من�ها وتقدمها من خالل تفاعله مع تلك الربامج”.
االجتماعي��ة  امل�س���ؤولية  ممار�س��ة  جم��االت  “تختل��ف  واأ�س��اف: 
بح�ض��ب طبيعة ن�ضاط كل �ض��ركة؛ فهناك برامج مرتبطة ارتباطًا 
مبا�ض��رًا بن�ض��اط ال�ض��ركات، مثل التدريب وغريه��ا، وهناك برامج 
غري مرتبطة مبا�سرة، لكنها تتعلق بالتزام ال�سركات جتاه املجتمع، 
مثل اجل�ان��ب االجتماعية. اأما معايري النج��اح فتتمثل يف املردود 
االإيجابي، �س���اء على املدى القريب اأو البعيد، واملردود عادة يربز 
من خ��ال اإيجاد بيئة تت�ض��م باالن�ض��باط والوعي جت��اه املخاطر 

واملهددات، وذلك بهدف زيادة االإنتاجية”.
وح�ل دور االإعالم يف هذا اجلانب قال الدكت�ر ال�سبل: “ال �سك اأن 
اجله�د االإعالمية املبذولة لت�س��ليط ال�س�ء على برامج امل�س�ؤولية 
االجتماعي��ة، وتكري�س��ها كقيم��ة اجتماعي��ة وثقاف��ة جمتمع، ما 
زال��ت دون الطم���ح والتطلع��ات، وال ت�اك��ب النقل��ة التي تعي�س��ها 
امل�س�ؤولية كمفه�م وممار�سة. وهناك ق�س�ر وا�سح يف اإبراز امليزات 
الناجت��ة م��ن االلت��زام بامل�س���ؤولية يف القطاع��ن الع��ام واخلا�س، 
واإب��راز اجله��ات الرائ��دة يف ه��ذا امل�س��مار. ونتطل��ع اإل��ى دور اأكرب 
لالإعالم يف هذا املجال بامل�س��ت�ى الذي يالم���س الطم�حات، بحيث 

يك�ن ذلك حافزًا لبذل املزيد من اجله�د وحمفزًا لالآخرين”. 
وتق���م ال�س��ركة بتفعي��ل خدم��ة املجتمع بال�س���رة الت��ي تنعك�س 
عل��ى النم��� والتط���ر وحتق��ق امل��ردود االإيجاب��ي امللم����س؛ لذلك 
تاأت��ي برامج ت�طن التقنية وت�طن ال�ظائف مالم�س��ة للمجتمع 
م��ن حيث حتقي��ق التنمية امل�س��تدمية، واقت�س��اد املعرفة، و�س���اًل 
اإل��ى املجتم��ع املعل�ماتي، وهذه الربامج ميكنها جت�س��يد امل�س���ؤولية 

االجتماعية مبفه�مها احلديث والعميق وال�سامل.

شركة اإللكترونيات المتقدمة.. 
ريادة في برامج المسؤولية االجتماعية
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مستشفى الملك فيصل التخصصي يطلق تطبيق » صحتي «

)ماوس العين(
 لمساعدة المعوقين
�ملاو�س ي�سمح لذوي �لحتياجات �خلا�سة بالتحكم 

يف �لكمبيوتر بحركات �لعيون
ك�سفـــت �سركـــة �سام�ســـوجن �لكورية، موؤخـــرً�، عن 
�جليـــل �جلديد مـــن تقنيـــة EYECAN �لتي 
ت�سمـــح للمعوقني، وحتديـــدً� َمن يعانـــون �إعاقة يف 
�أطر�فهـــم، با�ستعمـــال �أجهـــزة �لكمبيوتـــر ب�سكل 

طبيعي عرب حركة �لعني.
و��ستطاعـــت جمموعـــة مـــن مهند�ســـي �سام�سوجن 
�ملتطوعـــني حتديـــث �لتقنيـــة �لأ�سليـــة و�ل�ستغناء 
عن �لنظارة �خلا�سة �لتي كانت مطلوبة يف �جليل 
�لأول، و�لعتماد مبا�ســـرة على �لوحدة �لال�سلكية 
�خلا�سة �لتي ُتثبت �أ�سفـــل �ل�سا�سة، و�لقادرة على 
متييز حـــركات �لعني مـــن م�سافة تـــر�وح بني 60 

و70�سم.
وميكـــن �لآن مل�ستخدمـــي EYECAN �لنظـــر 
�إلى �ل�سا�سة مبا�سرة و�ختيار �أحد �خليار�ت �لـ18 

�لتي تعر�سها �لتقنية عـــرب )وم�سة( من �أعينهم، 
بح�سب ما �أعلنته �سام�سوجن.

و��ستعر�ست �سام�سوجن �لقدر�ت �خلا�سة بالتقنية 
بالتعاون مـــع �لطالب �جلامعي يوجن جني ت�سن من 
جامعـــة Yonsei �لـــذي يعاين منـــذ ولدته من 

�ل�سلل �لرباعي.
وكتب يوجن بعينه ر�سالة دعم للفريق �ملطور قائاًل: 
�أ�سعـــر بال�سعادة لتطوير  “ي�سعـــدين لقاوؤكم، كما 
ماو�ـــس �لعني هنا يف كوريا، وهي لي�ست جمرد �أد�ة 
تقنيـــة، بل �إنها متثل ذر�ع وقـــدم �أي مري�س يعاين 

�أطلق م�ست�سفى �مللك في�سل �لتخ�س�سي ومركز 
�لأبحـــاث تطبيق “�سحتي” �لذي مُيّكن مر�جعي 
�مل�ست�سفـــى من �سهولة �لو�سول �إلى ملفهم �لطبي 
�ل�سخ�ســـي من �أي مكان ويف �أي وقت و�ل�ستفادة 
من �خلدمات �لعديدة �لتي يقدمها هذ� �لتطبيق، 
و�لتـــي ت�سمل: �لطالع على �مللـــف �ل�سحي �لذي 
يوفـــر ملحـــة عامة عن �أحـــدث �ملعلومـــات كما هو 
م�سجل يف �ل�سجل �ل�سحي �خلا�س بكل مري�س.

كمـــا يعر�ـــس �لتطبيق منـــط �حلياة �لـــذي يتيح 
جمـــع �ملعلومـــات �ملقدمـــة مـــن �لأجهـــزة �لذكية 
�ملت�سلـــة بامل�ستخـــدم مثـــل جهـــاز قيا�ـــس �ل�سكر 
عن طريق قـــر�ءة �ملعلومات �ملخزنـــة يف �لهاتف 
�لذكي �خلا�ـــس باملري�ـــس �إذ� مت �ختيار تن�سيط 
هـــذه �خلا�سية و�ل�سمـــاح للطبيب بتتبـــع �لتقدم 
و�إمكانيـــة  �ملو�عيـــد  علـــى  و�لطـــالع  �ملحـــرز، 
تعديل و�إلغـــاء �ملو�عيد، و�لطـــالع على �حلالت 
�ل�سحيـــة، و�لأدويـــة و�إمكانيـــة �إعـــادة �سرفها، 

وم�ساهدة جـــدول �لتطعيمات، ونتائـــج �لتحاليل 
�ملخربيـــة ومو�عيد �لتحاليـــل �لقادمة، و�لطالع 
على �لتقاريـــر �لطبية وتقارير �لأن�سجة و�لأ�سعة، 
و�لإجـــر�ء�ت  �حليويـــة،  �لعالمـــات  ونتائـــج 
�جلر�حيـــة، ومعرفة �لزيـــار�ت �ل�سابقة وطباعة 
بيـــان �لزيـــارة، و�للـــو�زم �لطبيـــة، و�ملعلومـــات 

�ل�سخ�سية.
وتاأتـــي هـــذه �ملبـــادرة �لفعالة من منطلـــق تعزيز 
مطالبهم  تلبية  خـــالل  �ملر�سى” من  “جتـــارب 
با�ستخـــد�م  وذلـــك  �ملتز�يـــدة،  وتوقعاتهـــم 
�لتكنولوجيـــا باعتبارها من�ســـة �ت�سالت تت�سم 

بالكفاءة و�لفعالية.
ولتمكـــني �مل�ستفيدين من ��ستخد�م هذ� �لتطبيق 
يجـــب �أوًل �لت�سجيل وتفعيـــل �حل�ساب �ل�سخ�سي 
لكل م�ستخـــدم يف بو�بة �سحتي من خالل مكاتب 
�لت�سجيـــل بامل�ست�سفى مـــع �سرورة �إبـــر�ز بطاقة 

�لهوية لتحديث بيانات �مل�ستخدم.

من حالـــة متقدمة. �أمتنى مو��سلـــة هذ� �لعمل 
�لبحثي”.

و��ستغرقـــت كتابـــة �لر�سالـــة 20 دقيقـــة بخطاأ 
كتابـــي و�حـــد متكن يوجن مـــن م�سحـــه �سريعًا، 
علمـــًا بـــاأن �لتقنيـــة ت�سمـــح لل�سخ�ـــس بتنفيـــذ 
خمتلف �لأو�مر �لتقليديـــة يف ��ستعمال �أجهزة 
�لكمبيوتر، مثل �لنقر و�ل�سحب و�لإفالت وعمل 

�لزووم و�لن�سخ و�لل�سق.
�سام�ســـوجن بدورهـــا �أعلنـــت عـــن نيتهـــا عـــدم 
��ستغـــالل �لتقنيـــة ب�ســـكل جتـــاري؛ �إذ �أعلنـــت 
نيتهـــا �إنتـــاج جمموعة من �لأجهـــزة للتربع بها 
للموؤ�س�ســـات �خلريية، موؤكـــدة �أنها �ستجعل كاًل 
من �لتقنية وت�سميم �جلهاز مفتوحي �مل�سدر؛ 
مل�ساعدة �ل�سركات �لأخـــرى �لر�غبة يف تطوير 
�أجهزة مماثلـــة، علمًا باأن تكلفة تطوير �لوحدة 

ت�سل �إلى 500 دولر �أمريكي.
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إن اهلل مع الصابرين

التي يدل  ر«  اللغة: ماأخوذ من مادة »ب �ش  • اال�شتب�شار يف 
اأ�ش��لها على ظهور ال�شيء مع ح�ش��ن وجمال؛ فالب�شرة: ظاهر 
ره تب�شريًا فا�شتب�شر؛  ��ْرت فالًنا اأَُب�شِّ ِجْلد االإن�شان، ويقال: َب�شَّ

اأي ظهر على وجهه مالمح الفرح مع ن�شرة وح�شن وَطاَلقة.
رة. �شْ والنَّ احُل�ْشن  اللغة:  يف  • والبهجة 

• واحلب��ور يف اللغ��ة: النعم��ة وح�ش��ن العي���ش مع ال�ش��رور 
واجلمال والبهاء.

ر ر« اخلفاء،  اللغة: الفرح، واأ�ش��ل مادة »�ش  • وال�ش��رور يف 
��َر؛ وذلك الأن ال�ش��رور يكون يف القلب وال تظهر  ومن ذلك ال�شِّ

عالماته على ظاهر االإن�شان.
االإن�شان يف  اأن يجد  اللغة: خالف احلزن، وهو  • والفرح يف 

ا: البطر.  قلبه خفة، والفرح اأي�شً
وُيوؤَخ��ذ مم��ا �ش��بق اأنَّ اال�شتب�ش��ار والبهج��ة واحلب��ور تاأت��ي 
مرادف��ة؛ حيث ت�ش��رك هذه االألفاظ الثالثة يف: احل�ش��ن، 
واجلم��ال، وظه��ور اأث��ر ذل��ك عل��ى ظاه��ر االإن�ش��ان. ولعل يف 
احلبور ملمحًا زائدًا هو النعمة. بينما يتميز ال�شرور عن هذه 
، ويختلف الفرح  ��رِّ ا؛ ال�ش��تقاقه من ال�شِّ االألف��اظ بكونه خفيًّ

عنها بداللته على معنى مغاير هو الَبَطر.

الب�رشى والتب�شري واال�شتب�شار
وذكـــر الب�سرى والتب�سري وال�ستب�سار يف القراآن الكرمي 

كثريًا، ومن ذلك الآيات التالية:
َلـــُه َعَلى َقْلِبَك  ُه َنزَّ يَل َفاإِنَّ رْبِ ا ِلِ - { ُقـــْل َمْن َكاَن َعـــُدوًّ
َيَدْيـــِه َوُهـــًدى َوُب�ْســـَرى   َ َْ َبـــ ِلَـــا  ًقـــا  دِّ ِ ُم�سَ ِبـــاإِْذِن اللَّ

} البقرة/97. ََ ِلْلُم�ؤِْمِن
ِلـــِه َوَي�ْسَتْب�ِسُروَن  ُ ِمـــْن َف�سْ ـــا اآَتاُهُم اللَّ ََ ِبَ - { َفِرِحـــ
لَّ َخْ�ٌف َعَلْيِهْم َوَل  ِذيـــَن َلْ َيْلَحُق�ا ِبِهْم ِمـــْن َخْلِفِهْم اأَ ِبالَّ
نَّ  ٍل َواأَ ِ َوَف�سْ ُهـــْم َيْحَزُنـــ�َن * َي�ْسَتْب�ِسُروَن ِبِنْعَمٍة ِمـــَن اللَّ

} اآل عمران/717-170. ََ يُع اأَْجَر اْلُ�ؤِْمِن َ َل ُي�سِ اللَّ
ََ اأَْنُف�َسُهـــْم َواأَْمَ�اَلُهْم  ِمِنـــ ى ِمـــَن اْلُ�ؤْ َ ََ َ ا�ْســـ - { اإِنَّ اللَّ
ِ َفَيْقُتُل�َن َوُيْقَتُل�َن  َة ُيَقاِتُلـــ�َن يِف �َسِبيِل اللَّ نَّ ِباأَنَّ َلُهُم اْلَ
يِل َواْلُقْراآِن َوَمْن اأَْوَفى  ْ�َراِة َواْلإِْنِ ا يِف التَّ َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّ
ـــِذي َباَيْعُتْم ِبِه  ِ َفا�ْسَتْب�ِســـُروا ِبَبْيِعُكُم الَّ ِبَعْهـــِدِه ِمـــَن اللَّ

َوَذِلَك ُهَ� اْلَفْ�ُز اْلَعِظيُم} الت�بة/111.
ال�ستب�ســـار: �سرور ظاهر؛ لأن اخلرب ال�ســـارَّ »الُب�ْسَرى 
والب�ســـارة« ي�ؤثـــر يف النف�ـــس وتظهـــر اآثاره علـــى ب�سرة 
ال�جـــه، كما اأنَّ فيه معنى احُل�ســـن الظاهر على ال�جه 
ـــا؛ لأنَّ ال�ســـرور القلبـــي ُيلِقـــى علـــى ال�جـــ�ه بهاًء  اأي�سً
واإ�سراًقـــا، ولذلـــك و�سفت وج�ه ال�ؤمنَ يـــ�م القيامة 
بال�ستب�ســـار، قـــال الل -عـــز وجـــل-: { ُوُجـــ�ٌه َيْ�َمِئٍذ 

اِحَكٌة ُم�ْسَتْب�ِسَرٌة} عب�س/39-38. ُم�ْسِفَرٌة * �سَ
ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َبِهيٍج

وردت مـــادة »ب هـ ج« يف القـــراآن الكرمي ثالث مرات، 
يف الآيات التالية:

ْت  َذا اأَْنَزْلَنا َعَلْيَها اْلَاَء اْهَتزَّ - { َوَتَرى اْلأَْر�َس َهاِمَدًة َفاإِ
َوَرَبْت َواأَْنَبَتْت ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َبِهيٍج} احلج/5.

ْلَقْيَنا ِفيَها َرَوا�ِسَي َواأَْنَبْتَنا ِفيَها  - { َواْلأَْر�َس َمَدْدَناَها َواأَ
ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َبِهيٍج} ق/7.

َمـــاَواِت َواْلأَْر�ـــسَ َواأَْنـــَزَل َلُكْم ِمَن  ـــْن َخَلـــَق ال�سَّ - { اأَمَّ

االستبشار والبهجة في اإلسالم

َمـــاِء َماًء َفاأَْنَبْتَنا ِبِه َحَداِئـــَق َذاَت َبْهَجٍة َما َكاَن َلُكْم  ال�سَّ
اأَْن ُتْنِبُت�ا �َسَجَرَها} النمل/ 60.

البهجـــة: المال واحل�سن؛ لأن الناظر فيها يبتهج، اأي 
ُي�َسرُّ ويفرح.

• فالبهجـــة -اإذن- جمـــال و�ســـرور ون�سارة ظاهرة، 
والالحـــظ اأن هـــذا اللفـــظ فى القـــراآن الكـــرمي ُخ�سَّ 
ب��ســـف النبـــات، بـــا لـــه مـــن ن�ســـرة وح�ســـن ُي�سيع 

ال�سرور يف قلب الناظر اإليه.
وَن ٍة ُيْحَبُ يِف َرْو�شَ

جـــاءت كلمـــة احلبـــ�ر يف القـــراآن الكـــرمي مرتـــَ، يف 
الآيتَ التاليتَ:

ـــاِت َفُهْم يِف  احِلَ ِذيـــَن اآَمُنـــ�ا َوَعِمُلـــ�ا ال�سَّ ـــا الَّ - { َفاأَمَّ
ْنُتْم   ـــَة اأَ نَّ وَن} الـــروم/15.-{ اْدُخُل�ااْلَ ـــٍة ُيْحرَبُ َرْو�سَ

وَن}الزخرف/70 رَبُ َواأَْزَواُجُكْم ُتْ
ه �سروًرا تهلََّل له  ُه، اإذا �َسرَّ قال الزخم�سرى: يقال: َحرَبَ
وجهـــه وظهر فيه اأثره. واختلفت فيه الأقاويل لحتماله 

؛ فعـــن جماهد -ر�ســـى الل عنه- وجـــ�ه جميـــع اَل�َسارِّ
مـــ�ن، وعن ابـــن كي�سان:  : ُيكَرمـــ�ن، وعـــن قتـــادة: ُيَنعَّ

َماع »اأي الغناء« يف النة. ُيَحلَّْ�َن، وعن وكيع: ال�سَّ
ة:  وقال الزجـــاج: ُتكَرم�ن اإكرامـــًا ُيباَلغ فيـــه، واحَلرْبَ

ف بجميل. البالغة فيما ُو�سِ
ـ يجمـــع ال�ســـارَّ كلَّهـــا مـــن ح�ســـن  ـ اإذن  • فاحلبـــ�ر 
ة ونعمـــة، مع ظه�ر اآثار ذلك  وجمـــال و�سرور وزينة ولذَّ
فـــى ال�ج�ه؛ فالقراآن الكرمي جمـــع للم�ؤمنَ يف النة 

كل اأن�اع النعيم.
َرًة َو�ُشُروًرا َن�شْ

وردت كلمـــة »�سرور، م�سرور« يف القـــراآن الكرمي ثالث 
مرات، يف الآيات التالية:

ـــَرًة  اُهـــْم َن�سْ ُ �َســـرَّ َذِلـــَك اْلَيـــْ�ِم َوَلقَّ - { َفَ�َقاُهـــُم اللَّ
َو�ُسُروًرا} الإن�سان/11.

ـــا َمـــْن اأُوِتَي ِكَتاَبـــُه ِبَيِميِنِه * َف�َســـْ�َف ُيَحا�َسُب  - { َفاأَمَّ
وِتَي  ا َمْن اأُ ِح�َساًبا َي�ِسرًيا  َوَيْنَقِلُب اإَِلى اأَْهِلِه َم�ْسُروًرا  َواأَمَّ
َلى �َسِعرًيا  ِكَتاَبـــُه َوَراَء َظْهِرِه * َف�َسْ�َف َيْدُع� ُثُب�ًرا  َوَي�سْ

ُه َكاَن يِف اأَْهِلِه َم�ْسُروًرا} الن�سقاق/13-7. * اإِنَّ
جاءت لفظة »�سروًرا« يف �س�رة الإن�سان يف �سياق و�سف 
ار، فبدًل  حال ال�ؤمنَ ي�م القيامة فى مقابل حال الُفجَّ
ـــار ُيْعِطـــى الل -عز وجـــل- ال�ؤمنَ  مـــن عب��س الُفجَّ

ن�سرة يف ال�ج�ه و�سروًرا يف القل�ب.
ـ اإذن ـ يخت�س بالقل�ب، وه� فرح خال�ٌس  • فال�سرور 

، ويظهر اأثره ب�سًرا وحب�ًرا. َخِفىٌّ
الفرح.. واللذة العاجلة

ر ذكر الفرح فى م�ا�سع عـــدة من القراآن الكرمي،  تكـــرَّ
واأكـــر ا�ستعمالـــه يف القراآن الكـــرمي يف اللذة العاجلة، 

ومن ذلك الآيات التالية:
ْن  ـــ�َن اأَ َتْ�ا َوُيِحبُّ ـــا اأَ ِذيـــَن َيْفَرُحـــ�َن ِبَ �َســـَنَّ الَّ - {َل َتْ
َفاَزٍة ِمَن اْلَعَذاِب  ُهْم ِبَ �َسَبنَّ ا َلْ َيْفَعُل�ا َفاَل َتْ ُيْحَمُدوا ِبَ

َوَلُهْم َعَذاٌب اأَِليٌم} اآل عمران/188.
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من الذاكرة

و يتج�ل بَ اأجنحة ال�س�ق متفاعاًل مع ال�ساركَ

الأمري �سطام بن عبد العزيز - رحمه الل - يفتتح اأحد دورات ال�س�ق اخلريي عام 1415 هـ
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بتد�سَ م�سروع )خري مكة( ال�ستثماري اخلريي الذي مت م�ؤخرًا؛ تك�ن جمعية الأطفال الع�قَ 
قـــد خطت خط�ة وا�سعـــة يف اإطـــار ا�سَاتيجية بعيدة الـــدى لالرتقاء بخدماتهـــا، وزيادة عدد 
الراكز الحدثة يف خمتلف اأنحاء الملكة لت�فري الرعاية الطل�بة لأطفالنا الع�قَ بكفاءة عالية.
ول�ســـت يف حاجة هنا اإلى التذكري بتفا�سيل هذا ال�ســـروع، واإن وجبت الإ�سارة اإلى اأنه يتك�ن من 

خم�سة اأبراج خريية ا�ستثمارية تزيد تكلفتها على )300( ملي�ن ريال.
وكمـــا قال �سم� الأمـــري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س جمل�ـــس اإدارة المعية بنا�سبة 
تد�سَ ال�سروع “فاإنه ميثل تط�رًا ن�عيًا يف منهجية العمل اخلريي ال�ؤ�س�سي يف الملكة، ويعك�س 
روؤيـــة ا�سَاتيجيـــة ت�سعى اإلى ت�فـــري �سمانات التم�يـــل الدائم لا تقدمـــه المعية من خدمات 

جمانية لالآلف من الأطفال الع�قَ يف مناطق الملكة الختلفة”.
وكمـــا ه� معروف؛ فـــاإن م�سادر الأعمـــال اخلريية الإيراديـــة �سحيحة للغايـــة، ول �سيما يف ظل 
حمدوديـــة ال�ساهمات الكبرية وال�ؤثرة التي تتاج اإليهـــا المعية باأن�سطتها التعددة وخدماتها 

التط�رة. 
ولذلك؛ فاإن احلاجة تظل ملحًة اإلى تعدد وتن�يع م�سادر الدخل التي ت�ساعد المعية على تنفيذ 
خططهـــا وبراجمها الت��سعية؛ الأمر الذي دفع المعية اإلى الت�جه نح� 
الأوقـــاف كاأحد اأبرز م�سادر الإيـــراد التحققة حتى الآن، وذلك بعد اأن 
ح�سلـــت المعية يف عام 1412هـ علـــى اأر�س ال�سروع البالغة م�ساحتها 
)48( األـــف مـــَ مربع من قبل )المعية اخلرييـــة الإ�سالمية( جزاها 
الل خريًا؛ ليبداأ -بعد ذلك- التخطيط التقن لإقامة ال�سروع يف اأقد�س 
البقـــاع واأطهرها؛ يف مكـــة الكرمة مدينة النـــ�ر والإميان، كعمل خريي 
متميـــز ورئي�سي؛ متهيـــدًا للت��سع يف هـــذا الجال تبعًا لت�فـــري الأرا�سي 
والإمكانـــات واأوجـــه الدعـــم الختلفة من قبـــل الدولة، ومـــن م�ؤ�س�سات 
الجتمع الدين وقطاعه اخلا�ـــس، وتديدًا من ال�سارف والبن�ك التي 
تقق �سن�يًا اأرباحًا طائلة بف�سل الل تعالى ثم بف�سل الدعم والرعاية التي ت�فرها الدولة لهذا 

القطاع الهم. 
ول اأعتقد اأن ال�ساهمَ يف هذا ال�سروع، وهم من خيار النا�س واأكرهم دعمًا لالأعمال اخلريية 
البنـــاءة كاأن�سطـــة وم�ساريـــع جمعيـــة الأطفـــال الع�قـــَ، ل اأعتقـــد اأن ال�ساهمـــَ يبخل�ن على 
جمعيتهـــم بزيد من الدعـــم ال�فري لتمكينها من تنفيذ م�ساريعهـــا العديدة، وتقيق الزيد من 

اأهدافها الر�س�مة بعناية.
واأقـــ�ل هذا الكالم، واأنا اأعرف اأن بع�س هـــذه ال�ؤ�س�سات الالية و�سركات القطاع اخلا�س ت�سهم 
مـــع المعيـــة من حَ اإلـــى اآخر بتربعات مادية، ولكـــن ما اأُريد ق�له هـــ� اأن ال�سارف والبن�ك 
م�ؤ�س�ســـات وطنيـــة، وتقع علـــى كاهلها “م�س�ؤوليـــة اجتماعية” كبـــرية، ول �سيما جتـــاه الأطفال 
الع�قـــَ الذيـــن يتطلع�ن اإلـــى م�ساعفـــة اخلدمة لهـــم، واأنه لي�س كثـــريًا عليهـــا اأن ت�سل يف 
نهايـــة كل �سنـــة مالية علـــى )1%( من �سايف اأرباح هـــذه البن�ك، منفـــردًة اأو جمتمعًة، وب�س�رة 
تلقائيـــة ومنتظمة؛ حتى ت�سهـــم يف متكَ المعية من تقيق جممـــل اأهدافها، وتنقل خدماتها 
اإلـــى الأطفـــال الع�قـــَ يف كل مدينة وقرية. ذلـــك اأن اقَاحًا كهذا ل اأظن اأنـــه �سعب التحقيق 
على م�ؤ�س�سة النقـــد، بالتعاون مع البن�ك وال�سارف، وبدعم من احلك�مة الر�سيدة التي قدمت 
وتقدم للجمعية الكثري، لكن م�س�ؤولية القطاع اخلا�س، وب�س�رة اأكر تديدًا م�س�ؤولية ال�سارف 

والبن�ك، تظل مهمة ومطل�بة؛ لالرتقاء ب�ست�ى اخلدمات القدمة لهذه الفئة الغالية علينا. 
وكم اأمتنى اأن يجد مقَحي هذا جتاوبًا �سريعًا من م�ؤ�س�سة النقد، ومن البن�ك نف�سها؛ جت�سيدًا 
ل�ستـــ�ى ال�سعـــ�ر بال�س�ؤولية الرتفعة لديهـــا جتاه هذا ال�طن واأبنائـــه، والل يزيد يف مدخراتهم 

وي�فقهم خلدمة هذا ال�طن على كل ال�ست�يات.

يدًا بيد   

)1%( من أرباح البنوك 
لألطفال المعوقين 

وكم أتمنى أن يجد 
مقترحي هذا تجاوبًا 

سريعًا من مؤسسة النقد

بقلم : 
د. ها�شم عبده ها�شم
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