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» خادم �حلرمني �ل�صريفني يحر�س على �لتز�مه و�لتز�م �أبنائه بالدين 

و�ل�صريعة، وتاأكيده �لد�ئم على �أن ��صتقر�ر هذه �لبالد و��صتمر�رها 

هو مرتبط بالتز�مها بدينها �أوًل ثم بقيم �لأخالق و�ملحافظة على 

وحدة هذ� �لكيان �لذي تاأ�ص�س بجهود وكفاح �أبنائه «.

»�مللك �صلمان يف حياته يعتز كثريً� ويلتزم بدينه، ويوؤكد �أن منهج 

هذه �لبالد هو �للتز�م �لتام بالدين �لإ�صالمي �لعظيم و�أن يحمل 

ر�ية �لإ�صالم �حلقيقي �إ�صالم �لقيم و�لأخالق و�ملعايل، فلذلك كانت 

�صخ�صية �لو�لد �مللك �صلمان تت�صكل �أمام عيني يف ذلك �ل�صن ونحن 

�صغار ونتلقف منه ما ن�صمعه يف جمال�صه وبيته، كان وما ز�ل مفتوحًا 

�أمام �لنا�س، ويعالج كل �لق�صايا يف كل وقت من غري ملل �أو كلل وكان 

يعي�س �لرجل �لو�ثق �لذي يعي�س حالة من �للتز�م �ملبهج و�ملطمئن 

فكان ميار�س حياته منطلقًا من �لقيم و�لأخالق �لإ�صالمية، وعندما 

نرى �لو�صع �ملحزن �ليوم يف بالد �مل�صلمني وخا�صة يف �لبالد �لعربية 

ندرك �أهمية منهج �للتز�م بالدين �لإ�صالمي خلقًا و�صلوكًا و�للتز�م 

باخللق �لعربي �لأ�صيل«.

من كلمة �صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمري �صلطان بن �صلمان بن عبد �لعزيز 

يف �لندوة �لرئي�صية للمهرجان �لوطني للرت�ث و�لثقافة »�جلنادرية 

وعطاء«. قيم   .. عبد�لعزيز  بن  �صلمان  »�مللك  بعنو�ن:   »30
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اأكد �شـــاحب ال�شـــمو امللكي الأمري �شـــلطان بن �شلمان 
بـــن عبدالعزيز رئي�س جمل�ـــس اإدارة اجلمعية اأن خادم 
احلرمـــني ال�شـــريفني امللـــك �شـــلمان بـــن عبدالعزيـــز 
»حفظه اهلل« كان يج�ّشـــد يف كل مراحل حياته منظومة 
من الأخالق وا�شت�شـــعار م�شـــالح املواطنـــني، واأكد اأن 
امللك �شـــلمان كان �شديد احلر�س على حقوق املواطنني 
ول يعاملهم ب�شـــفته ال�شخ�شـــية بل ب�شـــفته م�شـــوؤوًل 
عنهم، »ولذلـــك فاإنني راأيت فيه احلر�س على لقاء كل 
مـــن يريد مقابلته وال�شـــتماع منه«، مركزًا �شـــموه على 
روؤية امللك �شـــلمان يف اأن امل�شوؤول يف تعامله مع املواطن 

»هو يرتقي للمواطن ول يتوا�شع اأو ينزل اإليه«.
الرئي�شـــية  بالنـــدوة  �شـــموه  م�شـــاركة  يف  ذلـــك  جـــاء 
للمهرجـــان الوطني للـــرتاث والثقافـــة »اجلنادرية 30« 
بعنوان: »امللك �شلمان بن عبدالعزيز قيم وعطاء«، التي 
اأقيمت بقاعة امللك في�شـــل للموؤمترات بفندق الريا�س 
اإنرتكونتننتال موؤخرا بح�شـــور �شـــاحب ال�شـــمو امللكي 
الأمري متعب بن عبـــداهلل بن عبدالعزيز وزير احلر�س 
الوطنـــي رئي�ـــس اللجنـــة العليـــا ملهرجـــان اجلنادرية، 
و�شـــاحب ال�شـــمو امللكـــي الأمري عبداهلل بـــن متعب بن 
عبدالعزيـــز، و�شـــاحب ال�شـــمو امللكي الأمري �شـــعد بن 

الملك سلمان بن عبدالعزيز قيم وعطاء   

األمير سلطان بن سلمان في ندوة الجنادرية 30 :   

غريبـــًا علـــى النا�ـــس ولي�س بعيـــدًا عن �شـــناعة القرار 
بل اإنه عاي�س ملوك الدولة وعا�شـــر قرارات م�شـــريية 
وق�شـــايا �شائكة، وكان دائمًا حا�شـــرًا يف دائرة ال�شوء 
وم�شـــهمًا بعقلـــه وفكـــره وقراءتـــه للتاريـــخ والواقع يف 

�شناعة القرار.
واأبان اأن خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان يتطلع 
اإلى عودة الإن�شـــان العربي للريادة مـــن خالل التزامه 
بدينـــه وقيمه العربيـــة الأ�شـــيلة، وعودة الإن�شـــان اإلى 

املكان العابق بتاريخه وح�شاراته.
ولفـــت امل�شـــاركون يف اجلل�شـــة الثانية التـــي ادارها د. 
نا�شـــر الـــداوود اإلى �شـــجايا امللك �شـــلمان واملتمثلة يف 
اأن امللك �شـــلمان بـــن عبدالعزيز اأحب النا�ـــس واأحبوه 
حيـــث كان يوؤكد عندما كان اأمـــريًا ملنطقة الريا�س اأن 

»الإمارة لي�شت بيتي بل هي بيت كل مواطن«.
وا�شـــتعر�س د. عبدالرحمـــن ال�شـــويلم ع�شـــو جمل�ـــس 
ال�شـــورى، نائب رئي�س جمل�ـــس اإدارة جمعيـــة الأطفال 
املعوقني دور خادم احلرمني ال�شـــريفني امللك �شـــلمان 
بن عبدالعزيز حفظه اهلل يف دعم املوؤ�ش�شـــات اخلريية 
وجهـــوده يف الإغاثـــة الدولية. اأمـــا الكاتب واملـــوؤرخ د. 
عبداهلل الع�شـــكر فقد كان له مع حكمة خادم احلرمني 
ال�شـــريفني امللك �شـــلمان بـــن عبدالعزيـــز حفظه اهلل 

وفكـــره وغـــزارة ثقافتـــه وقفـــات فقـــد جمـــع اأكرث من 
خم�شـــني منهجـــا وروؤى من امللـــك �شـــلمان حفظه اهلل 
وا�شـــتعر�س عددا من تلك الـــروؤى والتي حازت اهتمام 
احل�شـــور التي جتلت يف مداخالتهـــم وتعليقاتهم على 
تل���ك النقاط الت���ي ت�ؤكد م���دى العمق الفك���ري خلادم 
احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل.

وجـــاءت امل�شـــاركة الأخـــرية لرئي�ـــس حترير �شـــحيفة 
ال�شـــرق الأو�شط الأ�شتاذ �شـــلمان الدو�شري الذي قال: 
نحـــن نتحدث عـــن رجل مـــزج بـــني ال�شيا�شـــة والفكر 
والثقافـــة فخـــادم احلرمـــني ال�شـــريفني امللك �شـــلمان 
حفظـــه اهلل كان مطلعـــا علـــى ما يـــدور يف ال�شـــحافة 
وكان  والعامليـــة  العربيـــة  ال�شـــحافة  مـــع  ومتوا�شـــال 
جمل�شه مفتوحا لل�شـــحفيني والكتاب واملثقفني للحوار 
والنقا�س. �شـــهدت الندوة العديد مـــن املداخالت التي 
حتدثـــت عن خادم احلرمني ال�شـــريفني امللك �شـــلمان 
بن عبدالعزيز واختتمها �شـــاحب ال�شـــمو امللكي الأمري 
متعـــب بـــن عبـــداهلل بـــن عبدالعزيـــز وزيـــر احلر�ـــس 
الوطني رئي�س اللجنـــة العليا ملهرجان اجلنادرية الذي 
قدم �شـــكره للم�شـــاركني واملداخلـــني واأ�شـــاد بقرارات 
واإجنازات خادم احلرمني ال�شـــريفني امللك �شلمان بن 

عبدالعزيز حفظه اهلل ومبواقفه احلازمة واحلا�شمة.

وعبداملح�شـــن  عبدالعزيـــز،  بـــن  متعـــب 
بـــن عبدالعزيـــز التويجري نائـــب رئي�س 

احلر�ـــس الوطنـــي، وعدد مـــن كبار 
مهرجان  و�شـــيوف  امل�شـــوؤولني 

اجلنادرية، م�شـــريًا اإلى اأنه 
لي�ـــس  ـ  اهلل  حفظـــه  ـ 
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مشاركة الجمعية في ملتقى )مسؤوليتنا نحو ذوي االحتياجات الخاصة(    
حتت رعاية �شـــاحب ال�شـــمو امللكي الأمري في�شـــل بن 
�شـــلمان بـــن عبدالعزيز اأمـــري منطقة املدينـــة املنورة، 
نظـــم جمل�ـــس امل�شـــوؤولية الجتماعيـــة مبحافظـــة ينبع 
ملتقى )م�شـــوؤوليتنا نحو ذوي الحتياجات اخلا�شـــة( 
مبحافظة ينبع خالل الفرتة من 16 اإلى 17 ربيع الآخر 

1437هـ. 
و�شاركت جمعية الأطفال املعوقني، ممثلة يف مدير عام 
مركز الأمري �شـــلطان بن عبدالعزيـــز لرعاية الأطفال 
املعوقـــني باملدينـــة املنـــورة الأ�شـــتاذ هيثـــم بن م�شـــلم 
عثمان، يف هـــذا امللتقى بورقة عمل عـــن “دور القطاع 

اخلا�س جتاه امل�شوؤولية الجتماعية”. 
وا�شـــتعر�س عثمـــان خـــالل البحـــث الوثائقـــي ثقافـــة 
امل�شـــوؤولية الجتماعية لدى املن�شاآت التجارية الوطنية، 
والتي بدورها ت�شـــمن اإلى حد كبري ا�شتدامة اخلدمات 
التـــي يقدمهـــا القطـــاع اخلـــريي وجناحـــه يف حتقيق 

الأهدافه التي اأن�شئ من اأجلها.
كما عر�س نبـــذة تاريخية عن جمعية الأطفال املعوقني 
واأهدافها وتطلعاتها ومنجزاتها احلالية وامل�شـــتقبلية، 
و�شـــراكتها ال�شـــرتاتيجية مـــع عـــدد مـــن ال�شـــركات 
واملوؤ�ش�شات، م�شريًا اإلى اأن ثقافة امل�شوؤولية الجتماعية 
منت ب�شـــكل ملحـــوظ خـــالل العقدين املا�شـــيني، واأن 
هنـــاك �شـــراكة م�شـــتمرة بـــني الع�شـــرات مـــن رجـــال 
الأعمـــال، والكثري من موؤ�ش�شـــات املجتمـــع املدين التي 

ت�شـــهم يف حتقيق التنمية امل�شـــتدامة، ومن ال�شـــراكات 
ال�شـــرتاتيجية التـــي �شـــاهمت يف دعـــم اجلمعية عرب 
م�شريتها الطويلة دعم الدولة لها والتربعات والأوقاف 
وا�شـــرتاكات الأع�شـــاء والتعاون مع ال�شـــركات، ومتثل 

الأخرية جانبًا مهمًا من تلك امل�شادر. 
 وا�شـــتمل امللتقـــى علـــى خم�س جل�شـــات �شـــمن حماور 
خمتلفة ت�شمنت: الفر�س ال�شتثمارية ملراكز التاأهيل، 
ومزايا وت�شـــهيالت لذوي الحتياجات اخلا�شـــة، ودور 
الوزارات يف توفـــري املرافق املالئمة لذوي الحتياجات 

اخلا�شة.
ويف اجلل�شـــة الثانيـــة مت تنـــاول حمـــاور عـــن اأحدث ما 
تو�شـــل اإليه العـــامل يف جمال تاأهيـــل ذوي الحتياجات 
اخلا�س، وتعليم ذوي الحتياجات اخلا�شـــة، وامليزات 

واآفاق التطوير، وكذلك طرق وو�شائل ت�شغيل املراكز.
ويف اجلل�شـــة الثالثة طرحت حمـــاور التاأهيل الوظيفي 
لذوي الحتياجات اخلا�شة، وم�شادر الو�شول ال�شامل 
يف تاأهيل ودمج الأ�شـــخا�س ذوي الإعاقة. فيما �شـــملت 
اجلل�شـــة الرابعـــة جتـــارب مراكـــز التاأهيـــل اخلا�شـــة 
واخلرييـــة. اأمـــا اجلل�شـــة اخلام�شـــة ف�شـــملت حماور: 
احللـــول البيئيـــة لـــذوي الحتياجات اخلا�شـــة، وطرق 
ال�شـــتفادة من الأوقاف يف م�شـــاريع ذوي الحتياجات 
اخلا�ـــس، ودور البنـــوك يف م�شـــاريع ذوي الحتياجات 

اخلا�شة.

وافـــق �شـــاحب ال�شـــمو امللكـــي الأمـــري خالد الفي�شـــل 
م�شت�شـــار خـــادم احلرمـــني ال�شـــريفني، اأمـــري منطقة 
مكـــة املكرمـــة، على البدء يف تنفيذ م�شـــامري للم�شـــي 
خم�ش�شـــة للمكفوفـــني تكـــون �شـــمن نظريتهـــا التـــي 

نفذتها الأمانات لهواة ريا�شة امل�شي.
ويهدف امل�شروع الذي �شـــينفذ يف كل من: مكة املكرمة 
وجـــدة والطائف، اإلى حتقيق فكـــرة الندماج بني ذوي 
الإعاقة الب�شـــرية والأ�شـــوياء، و�شـــيتم البدء يف اإن�شاء 

ممرات وم�شامري خا�شة باملكفوفني يف نطاق املمرات 
التـــي نفذتهـــا اأمانـــات املحافظات الثالث. كما �شـــيتم 
تنفيذ مم�شى بطول األفي مرت، و�شيكون اأول امل�شتفيدين 
من امل�شـــروع اأع�شـــاء جمعية اإب�شـــار اخلرييـــة البالغ 
عددهم 1200 م�شـــتفيد. جاء ذلك خـــالل لقاء الأمري 
خالد الفي�شـــل موؤخرًا، باأع�شـــاء جمل�س اإدارة جمعية 
اإب�شـــار اخلرييـــة اأحمـــد بـــن عبدالعزيـــز احلمـــدان، 

والدكتورة عائ�شة نتو، وهيثم بن عبدالعزيز ال�شبيل.

   

ممشى للمكفوفين بمكة 
والطائف وجدة

بموافقة مستشار خادم الحرمين    

برعاية األمير فيصل بن سلمان 
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افتتح �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خالد بن �شلطان بن 
عبدالعزيز، علـــى هام�س مهرجان الأمري �شـــلطان بن 
عبدالعزيـــز للجواد العربي يف ن�شـــخته الثالثة، معر�س 
ال�شـــور اخلا�شة ب�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلطان 
بـــن عبدالعزيز –رحمـــه اهلل – وم�شـــاهماته الفاعلة 
يف تاأ�شـــي�س جمعية الأطفـــال املعوقني منذ تاأ�شي�شـــها. 
كمـــا اطلع �شـــموه على برنامج جرب الكر�شـــي اخلا�س 
بجمعية الأطفال املعوقني، وا�شـــتمع اإلى �شـــرح مف�شل 

لهذا الربنامج من قبل م�شـــوؤول ال�شـــوؤون الإعالمية يف 
اجلمعية بندر املا�شـــي. وقدم الأمري خالد بن �شـــلطان 
هديـــة خا�شـــة لأطفـــال اجلمعية عبارة عـــن فر�س من 
اإنتاج مزرعة اخلالدية، لالأطفال املوجودين يف احلفل، 
مبديـــًا اإعجابه مب�شـــاركة اجلمعية يف هـــذا املهرجان، 
والتي و�شفها باملميزة.  ووجد معر�س ال�شور اخلا�شة 
بالأمري الراحل �شـــلطان بن عبدالعزيز تفاعاًل مميزًا 
مـــن قبل اأ�شـــحاب ال�شـــمو امللكي الأمـــراء واجلماهري 

مشاركة مميزة للجمعية في معرض سلطان الخير   

احلا�شـــرة للمهرجـــان العاملـــي، حيث اأ�شـــاد �شـــاحب 
ال�شمو امللكي الأمري فهد بن خالد بن �شلطان باخلطوة 
املميزة جلمعية الأطفال املعوقني، م�شـــددًا على اأن هذا 
املعر�س اأ�شـــهم يف ك�شـــف اجلوانب الإن�شـــانية للفقيد 
الراحل، وحر�شـــه على دعم اجلمعيات اخلريية ب�شكل 
خا�ـــس، والعمل الإن�شـــاين ب�شـــكل عام.واعترب �شـــالح 
العلـــي مدير مهرجان الأمري �شـــلطان بـــن عبدالعزيز، 
م�شـــاركة جمعية الأطفال املعوقني يف هذه الن�شخة من 
اأهـــم الإيجابيات التي �شـــهدها املهرجان هـــذا العام، 
وقال: “معر�س �شـــور الأمري �شـــلطان بـــن عبدالعزيز 
اأ�شـــهم يف اإبـــراز العمـــل الإن�شـــاين الـــذي كان يقـــوم 
بـــه الأمـــري �شـــلطان بـــن عبدالعزيز –رحمـــه اهلل –، 
وم�شـــوؤولو اجلمعية ي�شـــكرون على اإبراز هذه اجلوانب 
الإن�شـــانية يف م�شرية �شلطان اخلري”.  واأبدى املحامي 
والكاتب الريا�شـــي حممد بن �شليمان الدوي�س اإعجابه 
مبـــا قدمتـــه اجلمعيـــة وم�شـــاركتها يف هـــذه التظاهرة 
الفرو�شـــية العاملية، و�شارك الدوي�س يف برنامج )جرب 
الكر�شي( الذي تزامن مع معر�س ال�شور.وقدم اأطفال 
اجلمعيـــة هدية خا�شـــة لرئي�س اللجنـــة العليا املنظمة 
للمهرجان الأمري خالد بن �شلطان، �شورة برفقة خادم 
احلرمني ال�شريفني امللك �شـــلمان بن عبدالعزيز اأثناء 

حفل اأع�شاء �شرف اجلمعية يف عام 1418ه. 
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األمير سلطان بن سلمان يشيد بدعم المجدوعي للجمعية   
اأ�شـــاد �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شـــلطان بن �شلمان 
بن عبدالعزيز رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية، مببادرات 
ال�شـــيخ علـــي بـــن اإبراهيـــم املجدوعي املتوا�شـــلة جتاه 
اجلمعية وخدماتها املجانية، مو�شـــحًا اأن هذا التفاعل 

يعك�ـــس خرييـــة اأبنـــاء هـــذا الوطـــن، وحر�شـــهم على 
م�شـــاندة الأعمال اخلريية؛ امتدادًا ملا توليه الدولة من 

رعاية كرمية للعمل الجتماعي. 
وقـــال �شـــموه: »اإن مبـــادرة ال�شـــيخ املجدوعـــي بالتربع 

اأو�شح �شاحب ال�شمو امللكي الأمري في�شل بن خالد بن 
عبدالعزيـــز اأمري منطقة ع�شـــري، اأن وقوف موؤ�ش�شـــات 
للم�شـــوؤولية  وا�شت�شـــعارها  اجلمعيـــات  مـــع  املجتمـــع 
الجتماعية هو الدافع الأول وامللهم لها ملوا�شـــلة تقدمي 
اأف�شـــل اخلدمات لالأطفال املعوقني يف العالج والتعليم 

والتاأهيل.
جـــاء ذلـــك خـــالل رعاية �شـــموه موؤخـــرًا مبقـــر اإمارة 
املنطقـــة، توقيـــع اتفاقيـــة تعـــاون بني جمعيـــة الأطفال 
املعوقني وال�شـــريك الإعالمي )موؤ�ش�شة عكاظ(، حيث 
مثل املوؤ�ش�شـــة الدكتور وليد قطان مدير عام املوؤ�ش�شـــة 
ومثـــل اجلمعية مدير مركزها بع�شـــري الدكتور �شـــالح 
احلمـــادي، وبح�شـــور نائـــب املديـــر العام لل�شـــحيفة 
عبدالعزيـــز ال�شـــحلي وم�شـــاعد املدير العـــام عبداهلل 

احل�شون.
وت�شـــمنت هذه التفاقية الكثري من البنود التي تهدف 
اإلـــى خدمة اأطفال اجلمعية املعوقـــني وحتقيق اأهدافها 

اخلريية والإن�شانية.
وقـــدم الدكتور �شـــالح احلمادي مديـــر مركز اجلمعية 
بع�شـــري �شـــكره وتقديره ل�شاحب ال�شـــمو امللكي الأمري 
في�شـــل بـــن خالد بـــن عبدالعزيز اأمري منطقة ع�شـــري 
على مـــا يوليه مـــن حر�ـــس واهتمام بالغـــني باملعوقني 
ب�شكل عام وبالأطفال ب�شكل خا�س، كما �شكر احلمادي 
رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شـــة عكاظ على مبادرته بهذا 
التعاون الإن�شـــاين املثمر، واأ�شـــاف اأن اجلمعية �شتنفذ 
الكثـــري من الربامج مع �شـــريكها الإعالمي )موؤ�ش�شـــة 

عكاظ( خالل فرتة التفاقية.

أمير عسير يرعى اتفاقية تعاون بين صحيفة عكاظ والجمعية

للجمعيـــة مببلغ مليـــون واأربعمائـــة األف ريـــال ملواجهة 
امل�شـــروفات الإ�شـــافية ملركـــز منطقة الباحة جت�شـــد 
االرتب���اط ال�ثي���ق بني اأبن���اء ه���ذا ال�ط���ن، وتكافلهم 
وتعاونهـــم علـــى الرب، وذلك يعرب عن حالة ال�شـــتقرار 
العربيـــة  للمملكـــة  الجتماعـــي  وال�شـــالم  والزدهـــار 
ال�شـــعودية بف�شل مت�شـــكها بدين اهلل احلنيف و�شالمة 
توجه قيادتها وانتماء وان�شـــهار �شـــعبها«، م�شـــريًا اإلى 
اأن ات�شـــاع مظلـــة العمل اخلريي ومواكبتها مل�شـــروعات 
التنميـــة يف كل اأرجاء اململكة يعك�س اإحدى �شـــور متيز 

اململكة وتفردها الإن�شاين.
واأكد �شـــموه اأن ما تعتز بـــه جمعية الأطفال املعوقني هو 
التوا�شـــل الدائـــم وروح املبـــادرة التي متيز �شـــركاءها 
من اأهـــل اخلري؛ فهم ل يتوانون عـــن تلم�س احتياجات 
اجلمعيـــة والتعـــرف على خططها وبراجمهـــا، ومن ثم 
تكـــون املبـــادرة بتقدمي كل مـــا ميكن من دعـــم؛ اإميانًا 
منهم بر�شالة هذه املوؤ�ش�شة اخلريية الرائدة والثقة باأدائها.

جديـــر بالذكر اأن ال�شـــيخ علي بـــن اإبراهيم املجدوعي 
واأبنـــاءه بادروا بتحمـــل تكاليف اإن�شـــاء مركز اجلمعية 
مبنطقـــة الباحة واإهداء املركز لأبنـــاء املنطقة تفاعاًل 
مع توجه اجلمعية لإي�شـــال خدماتها املتخ�ش�شـــة اإلى 
كل مناطـــق اململكة لال�شـــتفادة مـــن خدماتها املجانية 
واملتخ�ش�شـــة لهـــذه الفئـــة الغاليـــة من الأبنـــاء. ويعد 
املركـــز الآن واحـــدًا من اأهـــم املراكز احل�شـــارية التي 
تقدم خدمات متميزة يف املجالت العالجية والتعليمية 

والتاأهيلية لالأطفال املعوقني مبنطقة الباحة.

1-11 = TARWESA + NEWS=2=.indd   7 3/15/16   10:55 AM



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

890
ربيع الآخر 1437 هـ ـ  يناير 2016م

الخطوط السعودية تقدم تذاكر للمتسابقين

لألطفال المعوقون يحتفلون بالدورة 20 لمسابقة 
األمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم 

اأعلنت الأمانة العامة مل�شابقة الأمري �شلطان بن �شلمان 
حلفظ القراآن الكرمي لالأطفـــال املعوقني عن انطالقة 
الدورة الع�شـــرين للم�شـــابقة يف 29 من مار�س املقبل 
واأنها �شت�شـــتمر حتـــى 31 من ال�شـــهر ذاته للبنني 

والبنات. 
وثمـــن الأمني العام جلمعية الأطفال املعوقني الأ�شـــتاذ 
عو�ـــس بن عبداهلل الغامـــدي الرعاية الكرمية من قبل 
�شـــمو رئي�ـــس جمل�ـــس اإدارة اجلمعية �شـــاحب ال�شـــمو 
امللكـــي الأمـــري �شـــلطان بـــن �شـــلمان بـــن عبدالعزيـــز 
للجائزة وتكفله بجوائزها، وقال: »هذه امل�شابقة تربط 
النا�شـــئة من اأطفالنا املعوقني باأ�شـــلهم العظيم اأ�شـــل 
الدين الإ�شـــالمي، ليتناف�شـــوا فيه، واأي �شـــرف اأعظم 
مـــن هذا اأن يتناف�س النا�شـــئة من اأبنـــاء هذه الفئة من 
اململكة ودول جمل�س التعاون اخلليجي على حفظ كالم 
الرحمن الذي اأنزل على نبينا حممد –�شلى اهلل عليه 
و�شلم-«.  واأعرب الغامدي عن �شكره للخط�ط اجل�ية 

العربية ال�شعودية على م�شاندتها للم�شابقة، من خالل 
تقدمي تذاكر للمت�شـــابقني ومرافقيهم بقيمة 100 األف 
ريال م�شـــاهمة منها يف دعم هذه امل�شابقة التي حتتفل 

هذا العام مبرور ع�شرين عامًا على انطالقتها. 
وكانت الأمانة العامة للم�شـــابقة قد وجهت الدعوة اإلى 
اإدارات التعليـــم للبنـــني والبنـــات، وجمعيـــات حتفيظ 
القـــراآن الكـــرمي اخلرييـــة، ومراكـــز رعايـــة الأطفـــال 
املعوقـــني الأهليـــة واحلكوميـــة وغريها داخـــل اململكة، 
بالإ�شـــافة اإلى اجلهـــات املعنية بدول جمل�ـــس التعاون 
اخلليجـــي لرت�شـــيح ممثليها املت�شـــابقني واملت�شـــابقات 

للم�شاركة يف الدورة الع�شرين من امل�شابقة
جديـــر بالذكـــر اأن الأمـــري �شـــلطان بـــن �شـــلمان بـــن 
عبدالعزيز كّفل اإن�شـــاء وقف القـــراآن الكرمي لالأطفال 
املعوقني، مببلغ 20 مليون ريال، والذي �شـــيقام يف مكة 
املكرمة على طريق الطائف- الهدا، �ش���من امل�ش���اريع 
الوقفيـــة التي و�شـــع حجـــر اأ�شا�شـــها خـــادم احلرمني 

ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز يحفظه اهلل.
 وياأتـــي ترّبع الأمري �شـــلطان بن �شـــلمان لهـــذا الوقف؛ 
حر�شـــًا منـــه على ا�شـــتمرار م�شـــابقة القـــراآن الكرمي 
لالأطفـــال املعوقني، التي �شـــارك فيها منـــذ انطالقتها 
قبل ع�شـــرين عامـــًا وحتى الآن اأكرث من األفي مت�شـــابق 
ومت�شـــابقة من ذوي الظروف اخلا�شة، ويتكون م�شروع 
الوقف مـــن برج يقام على اأر�س م�شـــاحتها 2400 مرت 
مربع، وعلى م�شـــطح بناء يزيد على 20 األف مرت مربع 
مكـــون مـــن �شـــتة طوابـــق متكـــررة وطابقـــني كمواقف 
لل�شيارات، ويهدف امل�شروع اإلى تغطية نفقات امل�شابقة 
و�شـــمان حتقيـــق دخل مايل جيـــد لها ي�شـــاعدها على 
تطويـــر اأعمالها وحتقيق النتائج املر�شـــية، حيث اأعلن 
�شـــموه عـــن تربعـــه باأر�س ت�شـــل قيمتها احلاليـــة اإلى 
15 مليـــون ريال، اإلى جانب تكفلـــه باإكمال نفقات بناء 

امل�شروع والتي تقدر بـ 20 مليون ريال.
 وانطلقت م�شـــابقة الأمري �شـــلطان بن �شـــلمان حلفظ 
القـــراآن الكرمي لالأطفال املعوقني حتت �شـــن 15 �شـــنة 
قبل ع�شـــرين عامًا، حيث تعهدهـــا بالرعاية والهتمام 
لتحقق الأهـــداف املرجوة، ويقّدر حجـــم املبالغ املالية 
التـــي اأنفقها على هذه امل�شـــابقة منـــذ انطالقتها حتى 
الآن باأكـــرث مـــن 10 ماليـــني ريـــال، واأبرمـــت جمعيـــة 
الأطفـــال املعوقـــني اتفاقية �شـــراكة مع وزارة ال�شـــوؤون 
الإ�شالمية والأوقاف، بحيث ميكن للطالب والطالبات 
املعوقني ممن ينت�شبون اإلى حلقات التحفيظ اإعطاوؤهم 

حق دخول امل�شابقة وامل�شاركة فيها.
التـــي تعّهدهـــا �شـــموه بالرعايـــة والدعـــم   امل�شـــابقة 
والهتمـــام ت�شـــمل املعوقني ج�شـــديًا، واملعوقـــني اإعاقة 
ج�شـــدية علوية �شديدة مع �شعوبات النطق، اإ�شافة اإلى 
املعوقـــني عقليًا وج�شـــديًا اأو عقليًا فقط، كما ي�شـــارك 
فيهـــا عدد من الأطفال املعوقني مـــن اأبناء دول جمل�س 
التعـــاون اخلليجـــي، وهناك روؤيـــة لإمكانية اأن ت�شـــمل 
امل�شـــابقة جميـــع الأطفال املعوقـــني يف العـــامل العربي 

والإ�شالمي يف مراحلها امل�شتقبلية باإذن اهلل تعالى.
 كما ُيذكر اأن امل�شـــابقة تهدف اإلى ت�شجيع النا�شئة من 
املعوقني ج�شـــديًا وعقليـــًا على حفظ كتـــاب اهلل وتدّبر 
معانيـــه، وتاأهيل الأطفال املعوقـــني ملواكبة غريهم من 
حفظـــة كتاب اهلل الكرمي، وربط النا�شـــئة من املعوقني 
بدينهم وكتاب ربهم وجمتمعهم امل�شـــلم، ومتنح جوائز 
نقديـــة باأكرث مـــن 170 األف ريـــال للفائزين يف ت�شـــعة 

م�شتويات لـ 27 مت�شابقًا.
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 لتوفير الخدمات المتخصصة والمجانية ألبناء المنطقة

أمير جازان يوجه بتذليل كل العقبات أمام إنجاز مركز الجمعية
يف اإطار عناية �شـــاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن 
نا�شـــر بن عبدالعزيـــز اأمري منطقة جازان، مب�شـــروع 
اإن�شـــاء املركـــز اجلديـــد جلمعيـــة الأطفـــال املعوقـــني 
يف املنطقـــة، وجـــه �شـــموه اأمانـــة املنطقة با�شـــتكمال 
خمتلـــف  واتخـــاذ  للم�شـــروع،  الالزمـــة  الرتاخي�ـــس 
الإجـــراءات لتي�شـــري عمليـــة اإجنـــاز املبنـــى خلدمـــة 
الأطفـــال املعوقني من اأبناء املنطقـــة وما حولها. وكان 
�شـــموه قـــد ا�شـــتقبل الدكتور حم�شـــن بن علـــي فار�س 
احلازمي ع�شـــو جمل�ـــس الإدارة، رئي�س جلنة الرعاية 
والتاأهيل بجمعية الأطفال املعوقـــني، واملهند�س اأحمد 
بـــن عبـــداهلل العيريي م�شـــاعد الأمـــني العام ل�شـــوؤون 
امل�شـــاريع باجلمعيـــة، وذلـــك يف مكتب �شـــموه باإمارة 
املنطقة، حيث اطلع على �شـــري الأعمال الإن�شـــائية يف 
مبنـــى املركز، واخلطط اخلا�شـــة بامل�شـــروع اخلريي 

ال�شتثماري للمركز.
واأو�شـــح الدكتـــور حم�شـــن احلازمـــي اأن �شـــمو الأمري 
حممد بن نا�شـــر بـــارك توجـــه اجلمعية لإن�شـــاء هذا 
املركز باملنطقـــة، والذي يهدف اإلـــى توفري اخلدمات 
العالجية والتعليمية والتاأهيلية املتخ�ش�شـــة واملجانية 
لهـــذه الفئـــة الغاليـــة مـــن اأبنـــاء املنطقة، م�شـــيفًا اأن 
�شـــموه وجـــه اأمانة املنطقـــة بالجتماع مـــع فريق عمل 
اجلمعية، ملناق�شة وا�شتعرا�س خمتلف جوانب امل�شروع 

الجمعية تدرس إنشاء معهد إلعداد الفنيين المتخصصين   

اأقـــرت جلنـــة الرعايـــة والتاأهيـــل بجمعيـــة الأطفـــال 
املعوقني دلياًل للربنامـــج التدريبي وتقنني الإجراءات، 
الطبيـــة  للفعاليـــات  الأكادميـــي  اجلـــدول  واعتمـــدت 
والرتبوية والتعليمية خالل عام 2016م، وذلك يف اإطار 
ا�شرتاتيجية اجلمعية لتطوير قدرات الكفاءات العاملة 
يف جمال الرعاية والتاأهيل يف كل اأرجاء اململكة العربية 

ال�شعودية.
و�شرح الدكتور حم�شن بن علي احلازمي ع�شو جمل�س 
الإدارة ورئي�ـــس جلنة الرعاية باجلمعية، باأنه مت اإقرار 
اإطـــالق برنامج تعـــاون مع جامعة امللك �شـــعود لإعداد 
دليـــل املناهـــج الذي حظـــي برعاية كرمية من ال�شـــيخ 
اإبراهيم ال�شـــعيدان، م�شريًا اإلى اأن اللجنة اطلعت على 

الرتاخي�ـــس  ا�شـــتكمال  علـــى  والعمـــل  واحتياجاتـــه، 
الالزمة.جديـــر بالذكـــر اأن جمعية الأطفـــال املعوقني، 
ويف اإطار حر�شها على ا�شتفادة خمتلف مناطق اململكة 
من خدماتها املتخ�ش�شـــة واملجانية يف رعاية الأطفال 
املعوقني؛ بادرت اإلى اإن�شـــاء مركـــز جديد جوار مدينة 

امللـــك في�شـــل الريا�شـــية يف منطقـــة جـــازان، والذي 
�شـــيقام علـــى م�شـــاحة ع�شـــرة اآلف مرت مربـــع، وتبلغ 
تكلفته 16 مليون ريال، وطاقته ال�شـــتيعابية 200 طفل 
يوميًا. كما يذكر اأن اجلمعية ت�شـــعى اإلى اإن�شاء م�شروع 
خريي ا�شتثماري يوجه ريعه لتاأمني م�شادر دخل ثابتة.

موافقـــة وزارة التعليم علـــى اأدلة العمـــل الرتبوي التي 
اأجنزها فريق العمل باجلمعية.

واأ�شـــاف: »كما يجـــري الإعداد حاليًا لزيـــارة وفد من 
»موؤ�ش�شة كارف« الدولية ملقار مراكز اجلمعية لالطالع 
علـــى برامـــج اخلدمـــات التي تقدمهـــا وتقييمهـــا وفقًا 
ملعايري اجلودة التي تطبقها املوؤ�ش�شـــة متهيدًا حل�شول 

اجلمعية على هذا العتماد الدويل الراقي«.
وذكر الدكتور حم�شن اأنه مت تكليف فريقي العمل الطبي 
والرتبـــوي بدرا�شـــة مقـــرتح اإن�شـــاء معهد متخ�شـــ�س 
لإعداد الفنيني يف جمال رعاية املعوقني ملواجهة الندرة 
امللحوظـــة يف الكفـــاءات الوطنية املتخ�ش�شـــة يف هذا 
املجال م�شريًا اإلى اأن اللجنة ناق�شت اآلية اإعداد قاعدة 
معلومات تت�شـــمن اأعداد الأطفـــال املعوقني يف اململكة 
ونوعية الإعاقة، على اأن تكون النطالقة ح�شرًا كاماًل 
لالأطفال امل�شـــتفيدين مـــن خدمات مراكـــز اجلمعية، 

ومن مت دجمهم يف مدار�س التعليم العام.
واأو�شـــح رئي�س اللجنة اأنه جرى تدار�س ت�شغيل املراكز 
خالل الفرتة امل�شـــائية لتو�شـــيع دائرة امل�شتفيدين من 
خدماتها وبراجمها عطفًا على ر�شيد خربات اجلمعية 

والت�شاقها بواقع املعوقني واحتياجاتهم.
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د�شـــن �شاحب ال�شـــمو امللكي الأمري �شلطان بن �شلمان 
بـــن عبدالعزيـــز، رئي�س جمل�ـــس اإدارة جمعية الأطفال 
املعوقـــني، “�شـــبكة و�شـــاطة لتوظيـــف ذوي الإعاقة”، 
وهـــو موقع اإلكرتوين اأعده ال�شـــاب اأحمـــد زايد املالكي 
مل�شـــاعدة اأقرانـــه مـــن ذوي الإعاقـــة يف اإيجـــاد فر�س 

وظيفية تتنا�شب مع موؤهالتهم وقدراتهم. 
واأعرب �شـــمو الأمري �شـــلطان بن �شـــلمان لـــدى رعايته 
اإطالق املوقع، عن اعتزازه مببـــادرة واإيجابية املواطن 
املالكي وحر�شـــه علـــى خدمة اأقرانه مـــن ذوي الإعاقة 
عرب موقع مبتكر ي�شـــهم يف جت�شـــري الفجوة التي يعاين 
منها قطاع عري�س من الأ�شــــخا�س ذوي الإعاقة 
الباحثني عن فر�س لإثبات الذات وال�شــــتقاللية 
مــــن خــــالل عمــــل كــــرمي يتنا�شــــب مــــع تاأهيلهم 

وقدراتهم.
ووجـــه �شـــموه التحيـــة للمالكـــي، داعيـــًا ال�شـــباب اإلى 
القتـــداء به كنمـــوذج اإيجابي للمواطنـــة، والتفاعل مع 
احتياجـــات واآمال من حوله، م�شـــريًا اإلى اأن املوقع يعد 
اآليـــة �شـــهلة وفاعلة يف التوا�شـــل بني الأ�شـــخا�س ذوي 
الإعاقة وال�شركات واملوؤ�ش�شات واملن�شاآت التي تتوفر بها 
فر�ـــس عمل والراغبة يف اأداء م�شـــوؤولياتها الجتماعية 

   

ابتكره الشاب أحمد المالكي

األمير سلطان بن سلمان يدشن موقع “وساطة” لتوظيف ذوي اإلعاقة

من خالل ال�شـــتثمار يف هوؤلء ال�شـــباب القادرين على 
النجاح يف جمالت عدة. 

مـــن جهته رفـــع املالكي اأ�شـــمى اآيات ال�شـــكر والعرفان 
اإلى �شمو رئي�س جمل�س اإدارة جمعية الأطفال املعوقني؛ 

ملا تف�شـــل به من م�شـــاندة كرمية ودعـــم معنوي لفكرة 
املوقـــع، م�شـــريًا اإلـــى اأن �شـــموه قـــدم لق�شـــية الإعاقة 
وللمعوقني الكثري من الوقت واجلهد والدعم على مدى 

اأكرث من خم�شة وع�شرين عامًا.

توجـــت اجلمعيـــة بجائزة المرية �شـــيتة بنـــت عبدالعزيز للتميـــز يف العمل 
الجتماعـــي بدورتهـــا الثالثـــة والتـــي جـــاءت بعنـــوان »التمكـــني الجتماعي 

والقت�شـــادي لـــذوي الإعاقـــة« ، ومت 
توزيـــع اجلوائـــز لـ 20 فائـــزًا يف حفل 
بح�شـــور  الفي�شـــلية  بفنـــدق  اأقيـــم 
اأ�شـــحاب ال�شـــمو واملعـــايل وعدد من 
ال�شـــفراء وقطاع وا�شـــع من املهتمني 
بالعمـــل الجتماعي واخلـــريي وذوي 

الإعاقة. 
ونالـــت اجلمعية اجلائزة عـــرب الفئة 
الثالثـــة املخ�شـــ�س لربنامـــج دمـــج 
الطـــالب والطالبـــات مـــن خريجـــي 
مراكـــز اجلمعية يف مدار�ـــس التعليم 
العـــام واخلا�ـــس املقدم مـــن جمعية 

الطفـــال املعوقـــني بالريا�ـــس، وح�شـــلت اجلمعية علـــى جائزة هـــذه الفئة 
ومقدارهـــا 250 األف ريال، التي ت�شـــلمتها الأ�شـــتاذة �شـــحر ح�شـــاين مديرة 

التعليم والتطوير الرتبوي باجلمعية.
والتاأهيـــل  الرعايـــة  جلنـــة  واأعربـــت   
اعتزازهـــا بح�شـــول  عـــن  باجلمعيـــة 
برنامـــج دمـــج الأطفـــال املعوقـــني يف 
مدار�ـــس التعليـــم العـــام الـــذي تتبناه 
الأق�شـــام التعليمية باجلمعية بح�شول 
اجلمعية علـــى جائزة المرية �شـــيتة، 
وقدم رئي�س اللجنة الدكتور حم�شن بن 
علي احلازمي �شـــكره للق�شـــم التعليمي 
يف اجلمعية على اجلهود التي بذلت من 
اجل الرتقاء بالعمل داخل الق�شــــم، والذي 

مكن اجلمعية من الفوز بهذه اجلائزة.

عبر برنامج دمج الطالب والطالبات في المدارس 

الجمعية تتوج بجائزة األمير صيتة للتميز االجتماعي
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 اأ�سيياد اأمييري الريا�ض �ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن بندر مبهرجان الأ�سر املنتجة لذوي الإعاقة، مقدمًا 

�سكييره ل�ساحييب ال�سمييو امللكي الأمييري �سلطان بن �سلمييان رئي�ض جمل�ييض اإدارة جمعية الأطفييال املعوقني على ما 

قدمته يف هذا املهرجان، وقال: “العمل مل يعد يف الظل وكالقمر �ساطع، والأمري �سلطان بن �سلمان اهتم اهتمامًا 

كامييًا بهييذا املهرجان، وراأينا مهرجانًا ي�سر اخلاطر، وُيطمئن باأن هييذه امل�سرية ت�سري يف و�سعها الطبيعي. وهذه 

فئيية غالييية علينا ل ميكن اأن ُترتك، و�ستقدر التقدير الكامل يف عملهييا واإنتاجها، وهي �سبق، واأن حققت الكثري 

من الإجنازات للوطن، و�ست�ستمر بال�سكل الإيجابي”.

أمير الرياض يفتتح 
المهرجان األول لدعم منتجات أسر ذوي اإلعاقة
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فيصل بن بندر: هذه الفئة غالية علينا 
وستقدر التقدير الكامل في عملها وإنتاجها

سلطان بن سلمان: األعمال الحرفية هي 
جزء مهم وستدخل االقتصاد الجديد

واأ�ســـاف: »واجب علـــى اجلميع الأخذ بيـــد هذه الأ�سر 
والرتقـــاء بهـــا اإلـــى العمـــل الإيجابـــي املتكامـــل الذي 
ين�سده �سيدي خادم احلرمـــني ال�سريفني امللك �سلمان 
بـــن عبدالعزيـــز -حفظـــه اهلل- الـــذي كان �سباقـــًا يف 
دعم هـــذه الفئة الغالية على قلوبنـــا، وجمعية الأطفال 
املعوقني موقفهـــا اإيجابي ومقدر«. وطالب اأمري منطقة 
الريا�ض رجـــال الأعمال بدعم هذه الفئة، م�سددًا على 
اأن هذا الأمر لي�ض طلبًا واإمنا واجب لدعم هذه الفئة.

مـــن جانبه ثّمن �ساحـــب ال�سمو امللكـــي الأمري �سلطان 
بـــن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�ـــض جمل�ض اإدارة جمعية 
الأطفـــال املعوقني، رعاية �ساحـــب ال�سمو امللكي الأمري 
في�سل بـــن بندر وافتتاحه الن�سخة الأولى من مهرجان 
الأ�ســـر املنتجة لـــذوي الإعاقة، م�سددًا علـــى اأن وجوده 
يف هـــذا املهرجـــان هو ت�سريـــف جلميـــع القائمني على 
هـــذا املهرجان وامل�ساركني فيه، وقـــال: »الأمري في�سل 
بن بنـــدر قريب وداعم لهـــذه الفئة الغاليـــة على قلوب 
اجلميـــع، وهـــو �سعيد مبـــا �ساهـــده من جنـــاح يف هذا 

املهرجان«.
 وبني �سموه اأن »الأعمال احلرفية هي جزء من اقت�ساد 
كبـــري جدًا، و�سيكـــون لهذه م�ساركة يف هـــذا القت�ساد 

اجلديد«.
جـــاء ذلك اأثناء تد�ســـني �ساحب ال�سمـــو امللكي الأمري 
في�سل بن بندر بـــن عبدالعزيز اأمري منطقة الريا�ض، 
املهرجان الأول للأ�سر املنتجة لذوي الإعاقة »منتجة«، 
مبركـــز امللـــك فهـــد الثقايف، بح�ســـور �ساحـــب ال�سمو 
امللكي الأمري �سلطان بن �سلمـــان بن عبدالعزيز رئي�ض 

جمل�ض اإدارة جمعية الأطفال املعوقني.
بداأ احلفل بالرتحيب براعي احلفل، تله تكرمي الرعاة 
مـــن قبل �سمـــوه، حيث كـــرم ال�ســـركاء ال�سرتاتيجيني 
للمهرجـــان، وهـــم: وزارة ال�ســـوؤون الجتماعية والهيئة 
العامة لل�سياحـــة والرتاث الوطنـــي والربنامج الوطني 
للحرف وال�سناعات اليدويـــة »حرف ال�سعودية«، فيما 

كـــرم �سمـــوه الراعي الر�سمـــي اأمانة مدينـــة الريا�ض، 
وكذلك ال�سريك الإعلمي �سركة املحتوى املتكامل.

كمـــا كـــرم اأمـــري الريا�ض ال�ســـركاء الداعمـــني، وهم: 
املعار�ـــض  واإقامـــة  لتنظيـــم  تالـــة  براعـــم  موؤ�س�ســـة 
واملوؤمتـــرات، اإ�سافـــة اإلـــى مركـــز امللك فهـــد الثقايف، 
كما كرم �سمـــوه راعي امل�سوؤولية الجتماعية للمهرجان 

املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق.
وعلـــى ال�سعيد ذاته، حظيت جريـــدة الريا�ض بتكرمي 
من اأمري منطقة الريا�ض لرعايتها املهرجان اإعلميًا، 
وت�سلم درع التكرمي من يد �سموه الزميل ماجد الربيكي 

مدير العلقات العامة.
وجتـــول اأمري الريا�ض يف املعر�ض امل�ساحب للمهرجان 
الـــذي يحاكي يف ت�سميمـــه البيئة الرتاثيـــة ال�سعودية، 

حيـــث �ســـم 40 عار�ســـًا من الأ�ســـر املنتجـــة من ذوي 
الإعاقة لبيع وت�سويق منتجاتهم املختلفة.

ويهـــدف املعر�ض اإلـــى خلق نافـــذة ت�سويقيـــة ملنتجات 
اأ�سر ذوي الإعاقة، والتعريـــف بقدرات واإمكانات اأبناء 
هـــذه الفئـــة وذويهـــم، وت�سجيـــع املناف�سة علـــى ابتكار 
فر�ـــض لتحقيق م�سادر دخل ذاتية من خلل ا�ستغلل 
املهـــارات واحلـــرف، وكذلـــك تعزيـــز دمج اأ�ســـر ذوي 
الإعاقة يف املجتمع، وحتفيز ثقافة امل�سروعات متناهية 
ال�سغـــر التـــي متثـــل كنـــزًا غـــري مكت�سف لدفـــع عجلة 
التنميـــة، ودعم املجتمع بجميع فئاته؛ كون هذا العطاء 
يخلـــق فر�سًا جديدة تفتح اآفاقًا يف �سوق الإنتاج الذاتي 
مَلن ميلكون احلرفة من ذوي الإعاقة بعر�ض منتجاتهم 

اأو م�سروعاتهم التجارية.
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»الخطوة« استطلعت آراءهن 

األمهات
ومطالب أخرى من مهرجان أسر ذوي اإلعاقة المنتجة 

اأتيياح املهرجييان الأول لأ�سيير ذوي الإعاقيية املنتجة الذي نظمتييه اجلمعية خال الفرتة ميين 1-2 جمادى 

الأولييى 1437هي املوافقيية 10-11 فرباير 2016م، مبركز امللك فهد الثقييايف يف الريا�ض، فر�سة للكثري من 

اأ�سيير ذوي الإعاقيية واأولياء الأمور املعوقني، وكذلك للمعوقني اأنف�سهييم، حيث �سهدت اأركان املعر�ض اإقباًل 

كبييريًا من خمتلف الفئات، خ�سو�سًا بعد افتتيياح املعر�ض من �ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن بندر بن 

عبدالعزيييز اأمري منطقيية الريا�ض، و�ساحب ال�سمو امللكييي الأمري �سلطان بن �سلمان بيين عبدالعزيز رئي�ض 

جمل�ض اإدارة جمعية الأطفال املعوقني.

ت�سوير : ر�سيد ال�سارخ
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هـــذا، وجـــاءت م�ساهمـــة وزارة ال�ســـوؤون الجتماعيـــة 
والهيئـــة العامـــة لل�سياحة والرتاث الوطنـــي والربنامج 
»حـــرف  اليدويـــة  وال�سناعـــات  للحـــرف  الوطنـــي 
ال�سعودية«  ك�سركاء ا�سرتاتيجيني للمهرجان، م�ساهمة 

فعالة واإيجابية يف جناح املهرجان.
مـــن جهـــة اأخرى حظـــي املهرجـــان بح�ســـور كبري من 
الأ�ســـر املنتجـــة مـــن ذوي الإعاقة، من خـــلل الأركان 
املخ�س�سة لهـــم يف املهرجان، وقد عك�ض ذلك اهتمام 
جمعيـــة الأطفـــال املعوقني كجهـــة منظمة لهـــذه الأ�سر 
والعائـــلت، واإتاحـــة الفر�ســـة لهـــا لعر�ـــض منتجاتها 
للجمهور علـــى نطاق وا�سع؛ مما اأ�سهـــم يف م�ساندتهم 
املعر�ـــض،  يف  »اخلطـــوة«  وجتولـــت  وماديـــًا.  معنويـــًا 
وا�ستطلعـــت اآراء امل�ساركني وامل�ســـاركات يف املهرجان، 
والتعرف منهم علـــى اأهمية املعر�ض، وكيف ي�ستفيدون 
مـــن هذه امل�ساركات.. ويف ذلـــك عربت اأم �سعود ومانع 
العتيبي، التي ت�سارك مب�سغـــولت يدوية تقوم ب�سنعها 
يف املنـــزل عـــن �سكرهـــا وتقديرهـــا للجمعيـــة لتنظيم 
املهرجـــان وم�ساعـــدة الأ�سر املنتجة مـــن ذوي الإعاقة 
معنويـــًا وماديًا من خـــلل اإتاحة الفر�ســـة لهم لعر�ض 

اجلمهور،  علـــى  معرو�ساتهم 
موؤكـــدة اأن املعار�ـــض فر�سة 
اأمهـــات  علـــى  للتعـــرف 
وتبادل  املعوقـــني  الأطفـــال 
من  وال�ستفادة  اخلـــربات، 

درو�ض الآخرين وجتاربهم.
بينمـــا ت�ســـري اأم ح�ســـن وعلي 

اأطفـــال  مـــن  العـــزازي، وهمـــا 
جمعيـــة الأطفال املعوقـــني اإلى اأن 

»هـــذه اللقـــاءات مهمـــة؛ حيـــث تكون 
فر�ســـة للأطفـــال مـــن ناحيـــة الدمـــج يف 

املجتمـــع، وكذلـــك للعائـــلت لدعمهـــم معنويًا، 
واإح�سا�سهم باأن املجتمع مت�سامن معهم وي�ساندهم«. 

ومـــن جهة اأخـــرى تقول اأم بنـــدر: »اأ�ســـارك بالأكلت 
ال�سعبية، وهي من خمتلـــف مناطق اململكة. وامل�ساركة 
يف املعار�ـــض مفيـــدة للأ�ســـر مـــن ذوي الحتياجـــات 

اخلا�سة، وذلك لإقبال النا�ض عليها«.
ثقة بالنف�ض

وتقـــول اأم خالـــد احلناكـــي، وطفلها من اأبنـــاء جمعية 

الأطفال 
قـــني،  ملعو ا
»املعار�ـــض  اإن 
ممتـــازة وت�ساعـــد الطفـــل علـــى الثقة بنف�ســـه ودجمه 
باملجتمع. ورغم اأننا ن�ســـارك للمرة الأولى يف املعر�ض 
بح�ســـور خالد؛ فقد جعله ذلك جريئـــًا وواثقًا بنف�سه، 
واأحث الأمهـــات على اأهمية الهتمام باأطفالهن، ولبد 
اأن تكون لدى اأمهـــات الأطفال املعوقني الثقة باأنف�سهن 

وباأولدهن، ونتمنى الأف�سل مل�ستقبل كل طفل معوق«.
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جمعيتنا   

ومـــن جهتها تقـــول اأم �سلطـــان: »املعار�ض حلـــوة.. ويا 
ليـــت تكون دائمـــة.. واأ�سكـــر املنظمني، ون�سكـــر ونقدر 
جلمعيـــة الأطفـــال املعوقـــني مبادرتهـــا لتنظيـــم هـــذه 
املعار�ـــض، خ�سو�ســـًا اأن الكثـــري من الن�ســـاء املعوقات 
يواجهـــن م�سكلت كثرية، �سواء يف اإيجاد وظائف اأو يف 
املنزلقـــات، اإ�سافة اإلى نظـــرة املجتمع القا�سية، ول بد 

اأن يقوم الإعلم بدور اإيجابي يف ذلك«.
وتقول عهدي املطريي، و�سقيقتها مثايل: »هذه اأول مرة 
ن�ســـارك يف معر�ض لتقدمي احللويـــات«، وهى طالبة يف 
جامعـــة الأمرية نورة بق�سم اللغات والرتجمة، وترى اأن 
اململكـــة تقدم رعاية متميزة للمعوقـــني، م�سرية اإلى اأن 
»هن���اك بع�ض ال�سغوط النف�سية التي يواجها املعوق يف 
املجتمـــع«، موؤكـــدة اأن »اخلدمات التي تقـــدم للمعوقني 

جيدة ومتميزة«.
من جهـــة اأخرى ترى الطالبة غـــادة اجلديد، وهي من 
الكفيفـــات، حيـــث تعر�ـــض يف ركنها بع�ـــض احللويات، 
اإ�سافـــة الـــى ا�ستعرا�ـــض قدراتهن يف الكتابـــة على اآلة 
برايل، وهى مـــن الآلت القدمية، وتقـــول اإنها �ساركت 
يف الكثري من املعار�ض، حيث تكون فر�سة للتعرف على 
النا�ض والندماج يف املجتمـــع ب�سورة طبيعية. وتتمنى 

توا�ســــل  اأن  غــــادة 
بتفــــوق؛  درا�ستهــــا 

حتــــى ت�سبح وزيرة 
مالية.

ن�سائح مفيدة
�سجـــاع  وقـــال 
والـــد  العتيبـــي، 

الطفـــل حممـــد، 
اأبنـــاء  مـــن  وهـــو 

اإنهـــا  اجلمعيـــة: 
اأول مـــرة ن�ســـارك يف 

املعر�ـــض بركـــن عطـــور، 
بدايـــة  تكـــون  اهلل  �ســـاء  واإن 

خـــري«. ويوؤكـــد اأن حممـــد ا�ستفـــاد 
كثريًا من خدمـــات اجلمعية، وين�سح الآباء 

بعدم التاأخري يف علج اأبنائهم، حيث اإن العلج املبكر 
ي�ساعد الطفل على التقليل من الآثار ال�سلبية للإعاقة، 
وا�ستجابـــة اأع�ســـاء اجل�ســـم للعـــلج، كمـــا اأن اإحلاق 
الأطفـــال باجلمعيـــة يف �سن مبكرة يتيـــح الفر�سة لهم 
للح�ســـول على خدمات طبيـــة متخ�س�ســـة وتاأهيلية، 

المهرجان يعكس اهتمام الجمعية باألسر .. ولكن !

حضور متميز من الجمهور رغم تزامن المعرض 
مع مهرجان الجنادرية 

واأي�ســـًا تعليمية توؤهله لللتحاق باملدار�ض بعد اأن ينهى 
الطفل براجمه يف اجلمعية.

ويوؤكـــد اأبـــو حممـــد اأن الخت�سا�سيـــات واملعلمـــات يف 
اجلمعيـــة كان لهـــن دور كبري يف حت�ســـن حالة حممد، 
حيـــث اإن جميعهـــن موؤهـــلت للتعامـــل مـــع الأطفـــال 

املعوقني، وذلك ما ين�سح به اأولياء الأمور. 
وتقـــول الفتاة تذكار التي ت�ســـارك بركن خا�ض للطيب 
والبخـــور، اإنها اأول مـــرة ت�سارك يف املعر�ـــض، وتوؤكد: 
»ولـــن تكون الأخـــرية بـــاذن اهلل«، واأنها �سعيـــدة بهذه 
امل�ساركـــة، حيـــث اإن اإعاقتهـــا احلركيـــة مل متنعها من 
احل�ســـور والتعامل مع اجلميع والتعرف على اأخريات، 
وعلـــى املعرو�سات املوجودة يف املعر�ض. وتتمنى تذكار 
اأن تكـــون يف امل�ستقبـــل �سيـــدة اأعمـــال كبـــرية، حيث ل 

يوجد �سيء مينعها اإن �ساء اهلل من حتقيق حلمها.
ويهـــدف املعر�ض اإلى فتح نافذة ت�سويقية ملنتجات اأ�سر 
ذوي الإعاقة، والتعريـــف بقدرات واإمكانات اأبناء هذه 
الفئـــة الغالية وذويهـــم، وت�سجيع املناف�ســـة على ابتكار 
فر�ـــض لتحقيق م�سادر دخل ذاتية من خلل ا�ستغلل 
وكذلك  واحلرف،  املهارات 
اأ�سر  دمـــج  تعزيـــز 
الإعاقة  ذوي 

املجتمـــع،  يف 
ثقافـــة  وحتفيـــز 
متناهيـــة  امل�سروعـــات 
ال�سغر التـــي متثل كنزًا غري مكت�سف 
لدفع عجلة التنميـــة، ودعم املجتمع بجميع فئاته، كون 
هذا العطـــاء يخلق فر�سًا جديدة تفتـــح اآفاقًا يف �سوق 
الإنتـــاج الذاتي ملـــن ميلكون احلرفة مـــن ذوي الإعاقة 

بعر�ض منتجاتهم اأو م�سروعاتهم التجارية.
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بالصور .. 
مشاهد وعروض من المهرجان

�سهييد املهرجييان الأول لأ�سر ذوي الإعاقيية املنتجة الكثري من 

الفعاليييات املميزة، وذلك على مدى ثاثيية اأيام، حيث �سارك 

فيها الكثييري من املعوقني، بالإ�سافة اإلييى احل�سور البارز لعدد 

من ال�سخ�سيييات الإعامية والريا�سييية والفنية؛ مما اأ�سفى 

األقًا على املهرجان ب�سورة كبرية.

لوحـــة امللـــك �سلمـــان بـــن عبدالعزيـــز، التـــي اأبدعها 
بالـــورود �ساحـــب متحـــف ديار العـــز للعمـــلت �سعيد 
علـــي الغامـــدي، و�سقيقه عـــارف. يقول اإنـــه ا�ستخدم 
يف ت�سكيلهـــا 25 األف وردة. وقد لقـــت اللوحة اإعجاب 

جمهور املعر�ـــض، خ�سو�سًا اأن �ساحب املتحف �سارك 
يف املهرجـــان مبعر�ـــض للعملت التذكاريـــة والقدمية 
للمملكـــة وجلميع دول العامل، والتـــي جمعها على مدى 

20 عامًا.
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املهرجان؛  الأركان يف  اأبرز  »الكتاب« من  • ركـــن 
حيـــث ج�سد طريقة حتفيظ القراآن الكرمي، وتعليم 

الأطفال يف القرى قدميًا.. وطريقة العقاب!

• كمثل تاريخ يتحرك.. ا�ستعر�ض 
مبلب�ســـه  ال�سخ�سيـــات  اأحـــد 
ال�سعبيـــة والرتاثيـــة.. و نال تقدير 

احلا�سرين للمهرجان.

• �ســـارك عدد مـــن الإعلميني والفنانني يف 
اأيام املهرجان، ومنهم الإعلمي احمد الفهيد 

والفنان يو�سف اجلراح واملذيع خالد العقيلي.
الدينى.. كان  • الإن�ســـاد 
التي  العرو�ـــض  اأبـــرز  من 
قدمها املهرجان للجمهور 

على مدى ثلثة اأيام.

املالكـــي،  فايـــز  الفنـــان   •
كعادته حر�ض على امل�ساركة 
يف خمتلـــف اأن�سطة اجلمعية 

واللتقاء باملعوقني.

• الفرق ال�سعبية التي كانت 
تتجـــول يف احلارات القدمية 
مميـــزة،  عرو�ســـًا  قدمـــت 

ونالت اإعجاب اجلمهور.
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يناير
ألول مرة .. زيادة 

موازنة الجمعية لعام 
2015م. لتصل إلى 

175 مليون ريال مما 
يعكس تنامي خدمات 

الجمعية.

الإعاقة  لذوي  اخلريي  الت�شكيلي  خالد  • معر�ض 

»بري�شتي اأحتدى اإعاقتي 2« الذي اأقامته جائزة ال�شيخ 

حممد بن �شالح بن �شلطان للتفوق العلمي والإبداع 

يف الرتبية اخلا�شة مبركز الأمري في�شل بن فهد للفنون 

الت�شكيلية مبعهد العا�شمة النموذجي.

   
خريها«  يعطيك  »اهلل  الوطنية  املبادرة  واملتخ�ش�شة بال�شياقة الآمنة التي تتبناها • انطالق 

اجلمعية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور يف 
املدار�ض.
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اأ�شهموا على مدي ثالثة عقود فيما حتقق من اجناز”.لأبحاث الإعاقة ولكل اأ�شحاب اجلهود التطوعية الذين هذا التكرمي لكافة داعمي اجلمعية ومركز الأمري �شلمان الإعاقة تقديرا جلهود �شموه يف العمل اخلريي. واأهدى �شموه جمل�ض اإدارة اجلمعية، خالل املهرجان الثقايف الأول لذوي امللكي الأمري �شلطان بن �شلمان بن عبد العزيز، رئي�ض جمعية املكفوفني اخلريية بادرت بتكرمي �شاحب ال�شمو 

عبدالعزيز  بن  نايف  بن  �شعود  الأمري  امللكي  ال�شمو  • �شاحب 

اأمري املنطقة ال�شرقية يطلق املبادرة الوطنية »اهلل يعطيك 

خريها« والتي تتبناها اجلمعية بالتعاون مع الإدارة العامة 

للمرور يف كافة مدن وحمافظات املنطقة ال�شرقية.

   

عبدالعزيز لرعاية الأطفال املعوقني بجدة ، و�شهد احلفل اخلتامي » اململكة باألوانهم «.. م�شابقة متفردة اأقامها مركز امللك عبداهلل بن  
م�شاركة الهيئة العامة لل�شياحة والآثار مبنا�شبة اليوم العاملي 

لل�شياحة حتت �شعار )ال�شياحة والتنمية املجتمعية( .

   

املدى على �شعيد برامج العالج والتعليم والتدريب.جمعية اأطباء طيبة اخلريية لبناء �شراكة ا�شرتاتيجية طويلة بن عبد العزيز باملدينة املنورة وقع املركز اتفاقية تعاون مع بهدف تو�شيع دائرة امل�شتفيدين من خدمات مركز الأمري �شلطان 
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فبراير

ب�شيارة اإ�شعاف جمهزة وتكّرم الطالب  جمموعة »�شادن العربة« تتربع للجمعية 
»عبود العبود« ب�شيارة وراتب �شهري

• مركز الجمعية بعسير شارك 
في المعرض السعودي الثالث 

لفرص التوظيف والتأهيل بأبها، 
وطرح فرصا وظيفية عديدة 

للمعوقين والمعوقات.

   

العزيز  عبد  بن  �شلطان  الأمري  مركز  • احت�شن 

لرعاية الأطفال املعوقني باملدينة املنورة اللقاء 

ال�شنوي الثاين لأولياء اأمور الأطفال من�شوبي 

املركز حيث مت تبادل مناق�شة مرئيات ومالحظات 

اأولياء الأمور حول اخلدمات املقدمة لالأطفال.
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العا�شـــمة  اأمانـــة  مـــع  بالتعـــاون 
املقد�شة نظم مركز اجلمعية مبكة 
املكرمـــة مهرجانـــًا ترفيهيـــًا لــ15 
طفـــاًل وطفلة من الأطفال املعوقني 
اأمانـــة  مقـــر  وذلـــك يف  باملركـــز، 
العا�شمة املقد�شة مبنا�شبة )اليوم 

العاملي للنبتة(.

الأ�شتاذ زكريا بن يو�شف الذياب م�شاعد املدير العام 
للتعليـــم مبنطقة اجلوف للخدمات امل�شـــاندة د�شـــن  
فعاليات برنامج )يوم لهم( يف مقر مدار�ض اجلوف 

الأهلية ب�شكاكا لدعم  مركز اجلمعية باجلوف.

   

نادي  نظمه  الذي  الثاين  الجتماعية  امل�شوؤولية  • ملتقى 

امل�شوؤولية الجتماعية بجامعة امللك �شعود بالتعاون 

مع اجلمعية حتت عنوان “دور البنوك ال�شعودية يف 

امل�شوؤولية الجتماعية. الواقع واملاأمول”.
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مارس
• تسابقت دموع الفرح مع 

كلمات اإلعجاب ومشاعر 
التشجيع من حشد الحاضرين 

وحفل ختام الدورة 19 
لمسابقة األمير سلطان بن 
سلمان لحفظ القرآن الكريم 

لألطفال المعوقين.

بقيمة  �شيكًا  �شلمت  للتجزئة  بنده  ماليني • �شركة  )اأربعة  ريال  ماليني  ح�شيلة برنامج » دع الباقي لهم « للعام 2014م. ريال، وثمانية وت�شعني هللة(، ل�شالح اجلمعية، متثل و�شبعمائة وخم�شة وثالثني األفا، ومائتني وواحد و�شبعني 4،735،271،98 

   

الذي  �شلمان«  اخلري   « معر�ض  • ت�شمن 

نظمه مركز امللك �شلمان بن عبدالعزيز 

لرعاية الأطفال املعوقني مبنطقة حائل 

�شورًا عديدة ومتنوعة متثل م�شرية الرعاية 

الكرمية خلادم احلرمني ال�شريفني للجمعية.
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الأطفال  لرعاية  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  • مركز 

املعوقني بجدة نظم احتفاًل لتكرمي هيئة الإغاثة الإ�شالمية 

العاملية حتت �شعار )ومن اأحياها فكاأمنا اأحيا النا�ض جميعًا( 

   

الريا�ض، برنامج )مت�شل( التوعوي اخلريي ل�شالح مركز اجلمعية بجنوب الريا�ضالأ�شتاذ عو�ض الغامدي اأمني عام اجلمعية، موؤخرًا، مبركز اململكة التجاري يف و�شط ح�شور جماهريي كثيف، ومب�شاركة عدد من جنوم الريا�شة والفن، اأطلق 

   

ي م�شهد تخالطه م�شـــاعر العز، والفخر، والدعوات 

الطيبـــات، احتفـــل اأطفال ومن�شـــوبو مركـــز جمعية 

الأطفال املعوقني بع�شـــري موؤخرًا، بعدد من الأطفال 

املعوقني الذين ي�شارك اآباوؤهم يف عا�شفة احلزم.
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ابريل
• معرض )سلمان في عيونهم( 
اشتمل على أكثر من 120 لوحة 

فنية رسمها وصاغها ذوو 
االحتياجات الخاصة واأليتام 

ألكثر من 20 مؤسسة وجمعية 
خيرية تجسد رؤيتهم وحبهم 

للملك سلمان الداعم األول 
لذوي االحتياجات الخاصة.

م�شروع  اإن�شاء  اتفاقية  توقيع  • حفل 
عمالء �شركة الت�شالت ال�شعودية 

ال�شتثماري اخلريي يف مكة املكرمة 

»خري مكة « ل�شالح اجلمعية.

   

اجلمعية  مركز  • افتتاح 
العا�شر مبحافظة الر�ض، وذلك 

بح�شور عدد كبري من امل�شوؤولني 
والأعيان والأهايل على م�شتوى 

املحافظة واملنطقة عمومًا.
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على   يتعرفون  اجلمعية  »الفهد« يف معر�ض روح القيادة.• اأطفال 

توكيالت  م�شابقة  يف  الفائزين  جوائز  اجلزيرة لربنامج ) اهلل يعطيك خريها(• ت�شليم 

   
بن  �شلمان  بــنــت  ح�شة  الأمــــرية  املــلــكــي  ال�شمو  �شاحبة 

اخلــريي  احلــفــل  رعــت  اجلمعية  �ــشــرف  ع�شو  عبدالعزيز 

للم�شروع ال�شتثماري اخلريي مبكة املكرمة )خري مكة(

22-45= HASAD=2=.indd   27 3/15/16   8:42 AM



2890
ربيع الآخر 1437 هـ ـ  يناير 2016م

حصاد 2015
حصاد 2015

حصاد 2015

حصاد 2015

حصاد 2015
حصاد 2015

   

   

مايو
• صاحب السمو الملكي 

األمير مشاري بن سعود بن 
عبد العزيز أمير منطقة الباحة 

يتكفل بمصاريف التأمين 
الطبي ألطفال مركز الجمعية 

في الباحة

م�شور  كتاب  من  ن�شخة  تقدم  �شل«   « بـ 75 عامًا من تاريخ ال�شركة يف اململكة. لالأمري �شلطان بن �شلمان بن عبد العزيز، يحتفي • �شركة 

   

يف  ت�شارك  وجهة  �شركة  باإقبال كبري من كربى ال�شركات.تنظمه اجلمعية �شنويًا ويحظى ذوي الإعاقة )�شياء 2(. الذي املعر�ض ال�شعودي الدويل مل�شتلزمات • 150 
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لال�شتثمار  القاب�شة  الراجحي«  »احتاد  و�شركة  القادمني من خارج الريا�ض للعالج والتاأهيل.توقعان اتفاقية تعاون لرعاية برنامج دعم اإ�شكان • اجلمعية 

مراكز  من�شوبي  من  الأطفال  ع�شرات  تخريج  • احتفالت 
اجلمعية يف خمتلف مناطق اململكة، وذلك بعد ا�شتكمال 

براجمهم العالجية والتعليمية والتاأهيلية.

   

   

اجلمعية مبنا�شبة اليوم العاملي للمراأةبـــن عبد العزيز، الأمرية نورة بنـــت عبد اهلل اآل اخليل احتفلت برعاية حرم �شـــاحب ال�شـــمو امللكي الأمري �شـــعود بن عبد اهلل 

عادل  الدكتور  والإعالم  الثقافة  وزير  رعاية  •  حتت 

الطريفي نظمت اجلمعية ملتقى علميًا عن ) و�شائل 

التوا�شل الجتماعي وخدمة الأفراد ذوي الإعاقة( ، 

وبح�شور نخبة من املتخ�ش�شني واملهتمني يف جمالت 
الإعاقة.
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يونيو
• برعاية خادم الحرمين 

الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز  
احتفلت الجمعية في 

األسبوع األول من 
شهر رمضان الكريم 
بوضع حجر األساس 
لمشروعها الخيري 
االستثماري الرائد 

)خير مكة(. 
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بربنامج  الريا�ض  �شيف  مهرجان  يف  للجمعية  فعالة  • م�شاركة 

»جرب الكر�شي«، وقد كرم خالل الفعاليات �شاحب ال�شمو امللكي 

الأمري في�شل بن بندر بن عبد العزيز اأمري منطقة الريا�ض 

اجلمعية تقديرًا مل�شاركتها الإيجابية يف املهرجان.

ال�شعودي  الوطني  الناقل  نا�ض،  �شيوفه �شمن حملته »تربع لوجه اهلل، اجلمعية؛ ذلك قيمة ال�شيك الثاين لتربعات ي�شلم 300 األف ريال �شعودي اإلى • طريان 
و�شافر يف حفظ اهلل«.

   

   

للجمعية   29 العمومية  اجلمعية  و�شدقاتهم لالإ�شهام يف م�شروع » خري مكة«.واملي�شرين اإلى تخ�شي�ض جزء من زكواتهم اخلريية يف مكة املكرمة، ويدعو رجال الأعمال يعلن تد�شني اأكرب م�شروعاتها ال�شتثمارية • اجتماع 

د�شـــن الدكتـــور فهـــد بـــن علـــي العليـــان املديـــر 

بنـــك  يف  املجتمـــع  خدمـــة  لربامـــج  التنفيـــذي 

اجلزيـــرة، افتتاح معمل احلا�شـــب الآيل وجتهيز 

ال�شـــبورات التفاعليـــة يف مركـــز امللـــك �شـــلمان 

لرعاية الأطفال املعوقني بحائل.
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يوليو

   

واأمني عام اجلمعية. ال�شـــعودية الأ�شتاذ عادل بن �شـــالح الغامدي، بح�شـــور املدير التنفيذي ل�شركة ال�شوق املالية » تداول « تتفاعل مع برنامج »جرب الكر�شي«

• الشركة السعودية 
للكهرباء »الراعي 

الرئيس للمبادرة«. 
نفذت عددًا من البرامج 

واألنشطة التوعوية في 
المقر الرئيسي حول 

المبادرة الوطنية »الله 
يعطيك خيرها« .

   

• نيابة عن الرئي�ض العام لرعاية ال�شـــباب �شـــاحب ال�شمو 

امللكي الأمري عبداهلل بن م�شـــاعد توج مدير مكتب الرئا�شـــة 

اأحمـــد حممـــد  الأ�شـــتاذ  بجـــدة  ال�شـــباب  لرعايـــة  العامـــة 

روزي فريـــق الفي�شـــل بكاأ�ض بطولـــة )اهلل يعطيك خريها( 
الرم�شانية بجدة.
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توزيع  عرب  ال�شائمني  اإفطار  م�شروع  نفذت  • اجلمعية 

وجبات اإفطار جمهزة يف مدن الريا�ض ع�شري و اجلوف. 

واجلاليات العربية وعدد من �شيدات املجتمع وع�شوات اجلمعيةمن �شـــاحبات ال�شـــمو الأمريات و�شـــيدات ال�شـــلك الدبلوما�شي الأمـــرية ح�شـــة بنـــت فهد بـــن خالد اآل �شـــعود، وبح�شـــور عدد نظمت اجلمعية ال�شحور اخلريي ال�شنوي برعاية �شاحبة ال�شمو 

   

ال�شيفي  للنادي  الر�شمي  الراعي   .. الريا�ض«  • »بنك 

مبركز اجلمعية يف الباحة ي�شارك يف ا�شتقبال الأطفال 

بعد تد�شني النادي.
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 الهيئة العامة 
للسياحة والتراث 

الوطني والجمعية 
وقعتا اتفاقية تفاهم 

لتنفيذ المبادرة 
الوطنية »الله يعطيك 

خيرها«.

   

خلدمة اجلماهري ال�شعودية التي تواجدت يف العا�شمة مباراة ال�شوبر ال�شعودي التي جمعت الن�شر والهالل اجلمعية و نادي امل�شوؤولية الجتماعية ي�شاركان يف 
الربيطانية لندن.

أغسطس

   

 رجال الأعمال خالد البلطان قام 
بزيارة مركز الر�ض حيث �شاهد 

خدمات املركز .
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لربنامج  كبرية  احتفالية  اجلمعية  نظمت  بالريا�ض،  التجاري  بانوراما  مركز  » جرب الكر�شي » بح�شور نخبة من امل�شاهري والفنانني والالعبني والإعالميني.• يف 

   
جهة  و15  معوقاً   96 •

حكومية وخا�شة يف 

ملتقى التوظيف بع�شري.

   
لتوظيف  ملتقى  اأول  ينظم  الر�ض  يف  اجلمعية  • مركز 

املعوقني ، وذلك يف اإطار برنامج »�شاب« لتوظيف املعوقني 

الذي تتبناه اجلمعية.
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سبتمبر
• معالي وزير الحج 

الدكتور بندر بن محمد 
الحجار يزور مركز الجمعية 

في مكة المكرمة ويرعى 
فاعلية )رحلة الحج( التي 

نظمها المركز لألطفال 
المعوقين وذلك في 
إطار برامجه التأهيلية 

لألطفال المعوقين.

جرب   « برنامج  م�شاندة  على  عمالقة  مالية  وموؤ�ش�شات  �شركات  ثالث  • ت�شابقت 

الكر�شي« الذي تتبناه اجلمعية، وبح�شور �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلطان بن 

�شلمان بن عبد العزيز رئي�ض جمل�ض الإدارة مت توقيع ثالث اتفاقيات رعاية للربنامج مع 

كل من �شركة ال�شالم للطائرات، وجمموعة �شامبا املالية، و�شركة فاروق وماأمون متر.

   

حيث  اجلمعية،  مراكز  يف   )85( الـ  الوطني  باليوم  الحتفال  �شارك الأطفال يف الحتفالت املو�شعة بح�شور كبار امل�شوؤولني، وعدد • بهجة 
كبري من الأهايل من اأبناء املناطق.
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يعطيك  اهلل  برنامج  مع  ال�شعودية(  )اأرامكو  •تفاعل 

خريها و ذلك خالل زيارة وفد ال�شركة ملركز امللك عبد 

اهلل بجدة لرعاية الأطفال املعوقني .

اتفاقية تعاون وتفاهم بني جمعية الأطفال 

املعوقني وموؤ�ش�شة الأمري حممد بن �شلمان 

بن حممد اآل �شعود اخلريية.

   

ونهار« الإلكرتونية بهدف بناء ج�شور من التعاون اأبرمت اجلمعية موؤخرًا اتفاقية تعاون مع جريدة »ليل 
املثمر بني الطرفني.
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أكتوبر
• تم في الرياض توقيع مذكرة 
تفاهم بين موبايلي والجمعية 
تتضمن تبني موبايلي مبادرة 

دعم للخدمات الخيرية التي 
تقدمها الجمعية من خالل 

دعوة عمالء الشركة إلى 
اإلسهام في مشروع )خير 

مكة( االستثماري الخيري 
الذي تقيمه الجمعية في مكة 

المكرمة. 

عبد  بن  �شالح  ع�شري  منطقة  اأمني  • زار 

اهلل القا�شي، مركز اجلمعية يف ع�شري 

وقام الأمني ومرافقوه بتجربة برنامج 

)جرب الكر�شي( مبقر املركز، واأ�شاد 

بهذا الربنامج الذي اعتربه جت�شيدًا حقيقيًا 

ملعاناة املعوق يف حياته اليومية.

   

امل�شوؤولية  ونادي  اجلمعية  • نظمت 

الجتماعية بجامعة امللك �شعود ملتقى 

)اأثر الأوقاف يف دعم وا�شتمرار اجلمعيات 

اخلريية( مبقر اجلمعية بالريا�ض. مب�شاركة 

نخبة من املتخ�ش�شني.
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ال�شتهالكية  التعاونية  اجلمعية  • د�شنت 

ملوظفي عمليات اخلفجي امل�شرتكة مبادرة 

)عربتي( التي اأطلقتها ل�شالح اأطفال 

اجلمعية يف كل مراكزها املنت�شرة مبناطق 
اململكة.

   

عبد  بن  �شلطان  الأمري  مركز  العزيز لرعاية الأطفال املعوقني باملدينة • عقد 
ومب�شاركة عدد من املتخ�ش�شني ، يف بالتعاون مع اإدارة التعليم باملنطقة ، املنورة ملتقى » املدر�شة للجميع« 

اإطار عناية اجلمعية بق�شية الدمج .

   

جنودنا  به  يقوم  الذي  الكبري  بالدور  • اميانًا 

البوا�شل املرابطون على حدود وطننا الغايل 

نظم مركز امللك فهد بن عبد العزيز لرعاية 

الأطفال املعوقني بالريا�ض زيارة لأطفال املركز 

اإلى متحف �شقر اجلزيرة ، حيث اطلع الأطفال 

على املقتنيات التي ي�شمها املتحف والتي تعك�ض 

م�شرية القوات امل�شلحة والقوات اجلوية.
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مركز األمير سلطان 
ابن عبد العزيز بالمدينة 

المنورة يستقبل وفدًا من 
أعضاء مجلس الشورى حيث 
اطلعوا على خدمات المركز 

اجلمهور  من  كبريًا  ح�شورًا  �شهد  الريا�ض  يف  الثقايف  فهد  امللك  �شي، وكانت من بطولة الفنان الكويتي طارق العلي وكتابة فاطمة العامر.مل�شاهدة م�شرحية »اآن فولو« التي نظمتها اجلمعية برعاية جمموعة اإم بي • مركز 

وقتًا  بالريا�ض  فهد  امللك  مركز  اأطفال  ا�شتقبلهم عدد من امل�شوؤلني و جنوم الفريق الأول.جمياًل يف �شيافة نادي الهالل، حيث كان يف • ق�شى 

نوفمبر

   
ات�شالت  مل�شروع  الربيطانية  الدفاع  وزارة  • فريق 

احلر�ض الوطني الذي يحر�ض على التربع بريع 

ماراثون خريي ل�شالح اجلمعية �شنويًا.
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اجلمعية  وقعت  متميزة  اإعالمية  مبادرة  • يف 

وجمموعة MBC اتفاقية تعاون م�شرتك 

تهدف اإلى مواجهة اأ�شباب الإعاقة والتقليل من 

اآثارها ال�شلبية على الأفراد واملجتمع.

برنامج  اجلمعية  تتبنى  �شنوات،  ع�شر  من  اأكرث  • منذ 

)بطاقات التهاين( للتعريف باإبداعات الأطفال املعوقني، 

واإتاحة الفر�شة للمن�شاآت التجارية ورجال الأعمال مل�شاندة 

وت�شجيع تلك الإبداعات ون�شرها.

للمزايدة،     مميزة  جوال  اأرقام  طرحت  موبايل«  فريجن   « • �شركة 
وذلك عرب مزاد خريي اأقيم بح�شور عدد من امل�شوؤولني يف اجلمعيات 

اخلريية امل�شتفيدة من املبادرة، ومنها جمعية الأطفال املعوقني.
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ديسمبر
• مجلس إدارة الجمعية، يقر الموازنة 

التقديرية األكبر في تاريخ الجمعية 
ومراكزها للعام المالي 2016م، 

والتي تبلغ مصروفاتها 202 مليون 
ريال، منها 120 مليون ريال مخصصة 

لتشغيل المراكز وخدمات الرعاية 
والتأهيل، فيما خصص مبلغ 82 مليون 

ريال لتغطية تكاليف المشروعات 
الجديدة

�شركات  من  عدد  ممثلي  مع  اجلمعية  • وقعت 

الإن�شاءات الوطنية عقود الإ�شراف والتنفيذ مل�شروع 

برجي امللك �شلمان بن عبدالعزيز والأمري �شلطان بن 

عبدالعزيز ال�شتثماريني اخلرييني مبكة املكرمة.

   

بـمائتي  بالتربع   « واي  �شب   « مطاعم  • مبادرة 
األف ريال ل�شالح م�شروع »خري مكة« ال�شتثماري 

اخلريي. 

   

العاملي  باليوم  الدول  حتتفل  عام  كل  من  دي�شمرب  من  الثالث  • يف 

لالإعاقة.. ويف هذا الإطار تتفاعل اجلمعية مع الحتفاء الدويل باملعوقني، 

بالكثري من الفعاليات؛ باعتبارها الواجهة احل�شارية والإن�شانية للمملكة .
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تعاون  اتفاقية  لال�شتثمار  ال�شعودي  والبنك  اجلمعية  • وقعت 

لتطبيق برنامج » الولء وااو« عرب دعوة عمالء البنك لالإ�شهام 

يف م�شاندة ر�شالة اجلمعية وبراجمها اخلريية يف خطوة تعد 

تد�شينًا ل�شراكة خريية بني املوؤ�ش�شتني.

لتوظيف  الثاين  الوطني  وامللتقى  املعر�ض  • افتتاح 
الأ�شخا�ض ذوي الإعاقة،  الذي نظمته اجلمعية 

بفندق الفي�شلية بالريا�ض.وجامعة امللك �شعود بقاعة الأمري �شلطان الكربى 

   

   

)موبايلي(  الت�شالت  احتاد  �شركة  من  طيبة  • مبادرة 
لعمالئها باإن�شاء امل�شروع ال�شتثماري اخلريي مبكة املكرمة

ب�شاحة  الإن�شادي  املهرجان  نظمت  متنوعة مب�شاركة جمموعة من املعوقني .البجريي يف الدرعية التاريخية ت�شمن فقرات • اجلمعية 
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حوار   

رئيس مجلس إدارة نادى الصم في الرياض:

اللبيب
يحتاج إلى أصواتكم
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•  م��ا اخلدم��ات التي يقدمها الن��ادي لأبنائه 	
م��ن ال�صم وكم يبلغ عددهم يف الريا�ض ويف 

كل مناطق اململكة؟
= النادي يحـــاول اأن يدعم هذه الفئة بكل ما اأوتي من 
اإمكانـــات، فهـــذه الفئة لديها كل �صـــيء، ول ينق�صـــها 
�صـــوى التوا�صل مع املجتمع، واأبناء ال�صم الآن يتعلمون 
ويح�صلون على اأعلى املوؤهالت، واحلكومة الر�صيدة ل 
تاألو جهدًا يف م�صـــاندة اأبنائها من ال�صم، حيث اأن�صاأت 
يف الريا�ض اأول مدر�صـــة لل�صـــم يف عام 1384هـ. ويف 
هذا الإطار يوا�صـــل النادي تقـــدمي خدمات اجتماعية 
وثقافية وريا�صية لل�صم، ويحاول اأن يقدم دعمًا كبريًا 

لهم يف خمتلف املنا�صبات.
• ك��م يبل��غ ع��دد ال�ص��م يف الريا���ض، وعل��ى 	

م�ص��توى اململكة، وهل تقدمون خدماتكم يف 
الريا�ض فقط؟

= يبلغ عدد ال�صم يف الريا�ض نحو �صتة اآلف �صخ�ض، 
بينمـــا يوجد يف اململكة نحو 500 األف من ال�صـــم تقدم 
لهـــم النـــوادي واملراكـــز ذات العالقة خدمات اأي�صـــا. 
واأريـــد اأن اأقـــول اإن ال�صـــم يعتـــرون فئـــة كبـــرية بني 
اأ�صـــحاب الحتياجات اخلا�صـــة، واإن الرئا�صـــة العامة 
لل�صـــباب التـــي يتبعهـــا النادي حتـــاول بقـــدر الإمكان 
م�صـــاعدتنا، وي�صـــرفني اأن اأعـــر بالإنابـــة عن جمل�ض 

اأكد من�صور بن عادي املطريي رئي�ض جمل�ض اإدارة نادي ال�صم بالريا�ض، وهو من فئة 
ال�صم، اأن النادي يف حاجة اإلى الدعم احلكومي واإلى م�صاندة رجال الأعمال، م�صريًا اإلى 
اأن  النادي يحاول يف ظل اإمكاناته املحدودة م�صاعدة نحو �صتة اآلف من ال�صباب ال�صم 

يف الريا�ض وحدها.
ويقول اإن عدد ال�صم يف كل مناطق اململكة ي�صل اإلى نحو 500 األف، مو�صحاً اأن النادي 
الو�صيلة  باعتبارها  باملدار�ض  الإ�صارة  لغة  لتعميم  التعليم  وزارة  مع  بالتوا�صل  ي�صعى 

الوحيدة لتوا�صل ال�صم مع املجتمع.
عرب مرتجم لغة الإ�صارة عبداهلل الفوزان،  ونا�صد من�صور املطريي يف حواره مع “اخلطوة” 

الإعالم م�صاندة هذه الفئة من ال�صم، واأن يكون �صوتهم غري امل�صموع لكل املجتمع. 
واأثار رئي�ض جمل�ض اإدارة نادي ال�صم العديد من الق�صايا احليوية لهذه الفئة، والتي 

ت�صمنها هذا احلوار املهم..

حوار : منت�صر جابر 
ت�صوير : ر�صيد ال�صارخ

اإدارة اجلمعيـــة وكل ع�صـــو يف النادي، وبالإ�صـــالة عن 
نف�صـــي، عن ال�صـــكر والتقدير ل�صـــاحب ال�صـــمو امللكي 
الأمـــري عبداهلل بـــن م�صـــاعد الرئي�ـــض العـــام لرعاية 
ال�صـــباب الذي ل ياألو جهدًا يف دعم النادي وم�صـــاندة 
احتياجاتـــه، وقـــد وعدنا خـــريًا يف اآخر لقاء مع �صـــموه 

بدعم النادي يف الفرتة املقبلة.
• ه��ل النادي يخ��دم الأطف��ال من ال�ص��م، اأم 	

يقت�صر على فئة حمددة؟
= النـــادي يخدم ال�صـــم يف �صـــن 16 �صـــنة، وما فوق، 
لأنه يتبع رعاية ال�صـــباب، ولالأطفال موؤ�ص�صـــات اأخرى 
يتبعونها، ولهذا فاإن الن�ض���اط الريا�ض���ي واألعاب القوى 
وغريهـــا مـــن الريا�صـــات هـــي اأكـــر الأن�صـــطة، ولكن 

هناك اأن�صطة اأخرى يحر�ض جمل�ض اإدارة النادي على 
تفعيلها لتو�صيع خدمات النادي لأع�صائه.

• الأعم��ال 	 رج��ال  م��ع  توا�ص��ل  هن��اك  ه��ل 
م��ن  الن��ادي  لدع��م  ال�ص��ركات  واأ�ص��حاب 
ناحي��ة، واإيج��اد وظائ��ف له��م م��ن ناحية 

اأخرى؟
= جمل�ـــض اإدارة النـــادي مت انتخابه منذ اأربعة اأ�صـــهر 
فقـــط، ونحن لدينا خطـــة طموحة للتوا�صـــل مع رجال 
الأعمال والقطاع اخلا�ض لإيجاد وظائف لل�صـــباب من 
ال�صـــم الذين ل يعملـــون، وخ�صو�صـــا اأن اأبناء النادي 
وغريهم من ال�صـــم يتمكنون بف�صل اهلل من ا�صتكمال 
درا�صـــتهم واحل�صول على اأعلى ال�صهادات، والكل يعلم 

6 آالف أصم في الرياض .. ونصف مليون 
في كل المناطق يبحثون عن الدعم

نناشد وزارة التعليم تعميم لغة اإلشارة 
الوحيدة  الوسيلة  ألنها  بالمدارس 

لتواصلنا مع المجتمع
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اأنهـــم يعملـــون يف كل املجالت مثلهم مثـــل غريهم من 
ال�صـــباب العاديني، واإن �صاء اهلل ن�صتطيع خالل الفرتة 
املقبلة امل�صاعدة يف اإيجاد وظائف منا�صبة بالتعاون مع 

رجال الأعمال. 
• هل النادي يقوم بتدريب اأو تاأهيل اأع�صائه 	

من ال�صم للتوظيف؟
= يحاول النادي القيام بدور يف ذلك، و�صـــيتم تطويره 
الفرتة املقبلة نظرًا اإلى اأهمية تاأهيل ال�صباب للتوظيف 
يف خمتلف املوؤ�ص�صـــات، وحتى ي�صـــاعدنا ونحن نحاول 
اإيجـــاد وظائف لأع�صـــاء النادي املحتاجـــني اإلى ذلك، 
ولكـــن اأريد اأن اأوؤكد اأن مهمة النادي اجتماعية وثقافية 
وريا�صـــية يف املقام الأول، ولكنه يحاول اأن ي�صـــاعد يف 

كل الجتاهات.
• هل النادي يقوم بدور يف ق�ص��ية زواج بع�ض 	

ال�صباب من الأع�صاء؟
= فعاًل يقوم برعاية ال�صاب الذي يريد الزواج ويحاول 
اأن ي�صاعد بقدر امل�صتطاع ، كما يتم متابعة ال�صاب حتى 
بعد الزواج لالطمئنان باأن حياته ت�صري ب�صورة طبيعية 
على م�صـــتوى العمل وغري ذلك، وذلك بهدف تذليل اأي 
عقبات قد تواجه ع�صو النادي يف حياته العملية وخالل 
الفرتات الأولى من بناء اأ�صرته. وهنا اأريد اأن اأعر عن 
�صـــكري وتقديري لرجال الأعمال وموؤ�ص�صـــات القطاع 
اخلا�ض الذين ي�صـــاهمون بالكثري يف مثل هذه املواقف 

مل�صاعدة ال�صباب ال�صم على العمل والزواج. 

•  لغ��ة الإ�ص��ارة �ص��ارت منت�ص��رة الآن.. فهل 	
�صاعد ذلك على توا�صل ال�صم مع املجتمع؟

= اإن اأ�صـــعب �صـــيء عدم فهم النا�ـــض يف املجتمع للغة 
الإ�صـــارة؛ فذلـــك يـــوؤدى اإلى عدم توا�صـــل ال�صـــم مع 
غريهم. ورغم اأن لغة الإ�صـــارة �صـــهلة جدًا، وميكن اأن 
يتعلمهـــا اجلميع بحيث يتمكنون من م�صـــاعدة ال�صـــم 
اأو التعامـــل معهـــم، وحتـــى ل يكونـــون يف حالـــة عزلـــة 
عن املجتمع، ويف حالة �صـــمت يعي�ض الأ�صـــم مثله مثل 
غـــريه، واأمتنى يف الفرتة املقبلة اأن يكون هناك اهتمام 
يف املدار�ـــض بتعليم لغة الإ�صـــارة، وقـــد رفعنا خطابات 
بذلك ملعايل وزيـــر التعليم لتزويد املدار�ض مبعلمي لغة 

الإ�صارة.
• يف 	 ال�ص��م  ن��ادي  ح�ص��ور  مالم��ح  اأب��رز  م��ا 

املنا�صبات والفعاليات املختلفة؟
= يحر�ـــض نـــادي ال�صـــم بالريا�ـــض علـــى امل�صـــاركة 
واحل�صـــور يف خمتلف املنا�صـــبات الوطنيـــة والثقافية، 
حيـــث يوجد الكثريون من اأع�صـــاء النادي من الفنانني 
الت�صكيليني، ونعر�ض لوحاتهم واأعمالهم الفنية يف هذه 
املعار�ـــض، وكان من اأبرزهـــا )اجلنادرية(، وكذلك يف 
معار�ض اجلامعات مثل جامعة امللك �صـــعود بالريا�ض، 
وجامعة امللك عبدالعزيز يف جدة، وجامعة البرتول يف 

الدمام.

تألو  ال  الشباب  لرعاية  العامة  الرئاسة 
ومساندة  النادي  دعم  في  جهدًا 

احتياجاته

خطة طموحة للتواصل مع رجال األعمال 
والقطاع الخاص إليجاد وظائف للشباب
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مركز الجمعية في الجوف يشارك في مهرجان الزيتون

مركز المدينة المنورة يعقد ملتقى برنامج ساب لتوظيف المعوقين

�شـــارك مركـــز اجلمعيـــة باجلـــوف بجنـــاح خا�ـــص يف 
معر�ـــص الأ�شـــر املنتجـــة، �شـــمن فعاليـــات مهرجـــان 
الزيتون لال�شـــتثمار والت�شـــوق يف دورته التا�شـــعة لهذا 
العـــام. وقـــال مديـــر مركز اجلـــوف عبداهلل بـــن اأنور 
الفـــراج: »اإن امل�شـــاركة ت�شـــمنت عر�ـــص اأعمـــال فنية 
واأ�شـــغال ت�شـــكيلية متنوعة لأطفال املركز«، م�شيفًا اأن 
من�شـــوبات املركز من ق�شم العالقات العامة والق�شمني 
الطبي والتعليمي اأ�شهمن يف التعريف بربامج اجلمعية 

واخلدمات املقدمة لالأطفال، لزوار املعر�ص.
وكان جمموعـــة مـــن اأطفال املركز، قد ا�شـــتقبلوا اأمري 
منطقة اجلوف �شـــاحب ال�شـــمو امللكـــي الأمري فهد بن 
بـــدر بـــن عبدالعزيـــز خالل رعايتـــه وافتتاحـــه خليمة 
اأطفـــال  الأ�شـــر املنتجـــة، مقدمـــني باقـــة ورد با�شـــم 
اجلمعية؛ عرفانًا جلهود �شـــموه يف دعم اجلمعية، فيما 

�شافح �شموه اأطفال اجلمعية يف زيارته للجناح.
.. وانطالق الف�سل الدرا�سي الثاين باملركز 

نظـــم مركـــز اجلمعيـــة يف اجلـــوف احتفاًل مبنا�شـــبة 
بداية الف�شـــل الدرا�شـــي الثاين بالق�شـــم التعليمي يف 
املركـــز، بح�شـــور عدد مـــن املدعوات و14 ع�شـــوة من 
اأع�شـــاء اجلمعية. و�شـــهد الحتفال ا�شتقبال ال�شيوف 

نظم مركز الأمري �شـــلطان بـــن عبدالعزيز باملدينة 
املنـــورة موؤخـــرًا، ملتقـــى برنامـــج �شـــاب لتوظيـــف 

املعوقني يف دورته ال�شابعة لعام 2016م.
�شـــارك يف امللتقى عدد كبري من اجلهات وال�شركات 

امل�شـــاركات، واطالعهم على مرافق اجلمعية بق�شميها 
الطبـــي والتعليمي، وزيارة العيـــادات الطبية، والتعرف 
على تاأهيل وعالج الأطفـــال املعوقني والأجهزة الطبية 
امل�شـــتخدمة مل�شـــاندتهم يف امل�شـــي اأو اجللو�ص، وطرق 
العالج الطبيعي لهم، اإ�شـــافة اإلى زيارة ف�شول الق�شم 

التعليمي، والطالع على اخلطة التعليمية، وزيارة معمل 
احلا�شـــب الآيل وغرفـــة الرتبيـــة الفنيـــة، والتي حتوي 
جمموعة كبرية من اأعمال الأطفال اليدوية با�شتخدام 
الألوان واللوحات القما�شية، ومت تقدمي الهدايا لأطفال 

اجلمعية مبنا�شبة بداية الف�شل الدرا�شي الثاين.

اخلا�شـــة، حيـــث وجـــه املركـــز الدعـــوة اإلـــى 60 
�شـــركة وموؤ�ش�شـــة داخل املدينة بهدف م�شاركتهم 
وح�شورهم لال�شـــتفادة من هذا امللتقى من خالل 
مقابلة ال�شـــباب ممن يطلبون التوظيف يف القطاع 

اخلا�ص.
�شـــرح بذلك هيثم م�شلم عثمان مدير عام املركز، 
مفيدًا باأن هذا امللتقى هو اأحد الربامج الرئي�شـــية 
التي تقيمها اجلمعيـــة يف مدن اململكة بالتعاون مع 
بنك �شـــاب، وقد ا�شـــتفاد من هـــذه امللتقيات على 
م�شـــتوى مراكـــز اجلمعية يف اململكة 1861 �شـــركة 
وموؤ�ش�شـــة مت فيهـــا تعيني نحو 2156 �شـــابًا و1068 
�شابة التحقوا بربامج وظيفية تتوافق مع اإعاقاتهم 

بعد اأن مت تاأهيلهم لبيئة الوظائف.
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ا�شـــتقبلت مدينة جدة التاريخيـــة 20 طفاًل وطفلة من 
من�شـــوبي مركز اجلمعية مبكة املكرمة وذويهم موؤخرًا، 
حتت اإ�شـــراف وتنظيـــم جمموعة قلب جـــدة، وقد كان 
يف ا�شـــتقبالهم الكثري من ال�شخ�شـــيات العامة، منهم 
عمدة منطقة البلد الأ�شـــتاذ مالك باعي�شى، وذلك يف 
جو �شـــعبي فلكلوري، اإ�شـــافة اإلى تفعيـــل مبادرة جرب 
الكر�شـــي من قبل عدد من اأهم ال�شخ�شيات احلا�شرة 
ك�شـــيدة الأعمـــال ال�شـــعودية غـــادة غـــزاوي وحممـــد 
العمـــري املديـــر العام لهيئـــة ال�شـــياحة واحلفاظ على 
الآثار مبنطقة مكة، واأي�شًا جمموعة )�شعودي بايك�ص( 

للدراجات النارية.
بـــداأت اجلولة برق�شـــة �شـــعبية ترحيبية �شـــارك فيها 
اأطفـــال ومن�شـــوبو اجلمعيـــة ثم بـــداأت مبـــادرة جرب 
الكر�شـــي التـــي اآتت ثمـــارًا طيبة من خالل الإح�شـــا�ص 
الفعلي ب�شعور املعوق و�شـــعوبة تنقالته خالل ممار�شة 
حياتـــه اليومية. وقام الأطفال بر�شـــم لوحات خا�شـــة 
وجمـــال  ال�شـــعودي  الـــرتاث  تو�شـــح  املدينـــة  داخـــل 
تفا�شيله، تالها و�شول جمموعة الدراجني ال�شعوديني 
)�شـــعودي بايك�ص(، وتفاعلهم مـــع اأطفال اجلمعية من 

خالل القيام بحمل الأطفال وو�شـــعهم على الدراجات 
النارية؛ مما كان لـــه انعكا�ص جميل على روح الأطفال 
ور�شـــم البت�شامة على وجوههم، وانتهى احلفل بتكرمي 

احل�شور وتوزيع الهدايا على الأطفال.
من جهته اأكد مالك باعي�شى عمدة البلد بوجوب تفعيل 
الـــدور املجتمعي جتـــاه فئة املعوقني، وقـــال: “الربامج 
الرتفيهيـــة التي تربـــط الأطفال، وخ�شو�شـــًا الأطفال 
املعوقني، تعترب تفعيـــاًل حقيقيًا للم�شـــاركة املجتمعية، 
اإ�شـــافة اإلى اأن فقرة جرب الكر�شي لها دور حقيقي يف 
الإح�شـــا�ص باملعـــوق. وقد انعك�ص الأثـــر علينا نحن من 
خالل معرفتنا مبدى تق�شـــرينا جتاه هذه الفئة الغالية 
علـــى قلوبنا، ويف هذا ال�شـــدد اأوجه ال�شـــكر اإلى جميع 
من�شـــوبي جمعية الأطفـــال املعوقني للمجهود الوا�شـــح 
املبذول مـــع الأطفال؛ حتـــى يكونوا اأع�شـــاء فعالني يف 
جمتمعهـــم”.  ومـــن جهتها، اأكـــدت عبري اأبو �شـــليمان 
رئي�شـــة فريـــق قلب جدة واملر�شـــدة ال�شـــياحية، اأهمية 
الزيـــارة وانعكا�شـــها على الأطفـــال، قائلة: “ جمموعة 
قلب جدة فهي جمموعة حراك جماعي، وكانت بدايتها 
حا�شرة للحفاظ على املباين التاريخية، ومنطقة البلد 

بمشاركة الدراجين السعوديين وعدد من الشخصيات العامة

مجموعة قلب جدة تستقبل أطفال مركز مكة في جدة التاريخية

هي قلب جدة؛ ومن هنا جاء �شـــعار قلب جدة، وفخورة 
بامل�شـــهد املتمثل يف م�شـــاركة �شخ�شـــيات وجهات عليا 
مثل الأ�شتاذ حممد العمري املدير العام لهيئة ال�شياحة 
واحلفـــاظ علـــى الآثار مبنطقـــة مكة، وهـــذا يدل على 

حر�ص ال�شغري والكبري على امل�شاركة املجتمعية”.
اأمـــا �شـــالف حجـــازي مـــن مركز مكـــة فتقـــول: “اآتت 
الزيـــارة -بف�شـــل هلل- ثمارهـــا واأهدافهـــا مـــن حيث 
التعريف باجلمعيـــة ودمج الأطفال جمتمعيًا من خالل 
الفعاليـــات الثقافية، اإ�شـــافة اإلى تفعيـــل مبادرة جرب 
الكر�شـــي وفتـــح قنوات ات�شـــال بـــني جمعيـــة الأطفال 
املعوقني و�شـــرائح املجتمـــع باختالف فئاتهـــا، واأخريًا 
الهدف الرئي�شـــي، وهو اإدخال الفرحـــة احلقيقية على 

قلوب الأطفال”.
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مركز مكة يشارك في ماراثون مركز العون

�شارك اأطفال مركز مكة املكرمة، اأطفال مركز العون، 
واأكـــر من 20 جهة من اجلمعيات واملراكز الأخرى، يف 

)ماراثون مركز العون( ال�شنوي يف دورته الرابعة. 
لالأطفـــال  الفر�شـــة  اإتاحـــة  اإلـــى  امل�شـــاركة  وهدفـــت 
ل�شـــتعرا�ص مهاراتهـــم وقدراتهـــم، ون�شـــر املزيد من 

الوعي لهذه الفئة املهمة جمتمعيًا. 
وبلغ عدد امل�شـــاركني 700 م�شارك وما يزيد على 1800 
م�شـــجع، حيث كانت نقطة انطالق املاراثون من طريق 

امللك حتى ميدان النور�ص. 
و�شـــارك من مركز مكة 15 طفـــاًل وطفلة يف فئتني من 
فئات املاراثون وهي امل�شـــي اأو اجلري مل�شـــافة كيلو مرت 
مَلن فوق ثماين �شـــنوات، اإ�شـــافة اإلى اجلري اأو امل�شـــي 
مل�شـــافة 500 مـــرت مَلن هـــم دون ثماين �شـــنوات، وذلك 

مب�شاركة ذويهم.
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 »إيكيا السعودية«  تواصل حملتها للدمى الطرية التعليمية لألطفال المعوقين 
لتجـــارة  ال�شـــليمان  اأحمـــد  »غ�شـــان  �شـــركة  اأعلنـــت 
املفرو�شـــات« )ايكيا ال�شـــعودية(، �شـــركة املفرو�شـــات 
املنزلية الرائدة يف املنطقة، ختام حملتها الثالثة للدمى 
الطريـــة التعليميـــة بتقدمي مبلـــغ 350 األـــف ريال، هي 

ح�شـــاد احلملة الثالثة، التي انطلقت يف ت�شرين الثاين 
)نوفمرب( 2015، وا�شتمرت حتى 15 من كانون الثاين 
)ينايـــر( 2016، بهـــدف دعـــم برامج تعليـــم الأطفال 
املعوقـــني. وحققـــت احلملـــة يف عامها الثالـــث جناحًا 

   

نظمته الجمعية بمشاركة العشرات من السيدات

ملتقى نسائي 
عن »دور المرأة 
في العالقات 

العامة واإلعالم 
بالمؤسسات 

الخيرية«

نظمت جلنـــة الأ�شـــرة العامـــة باجلمعيـــة، موؤخرًا، 
ملتقـــى ن�شـــائيًا بعنـــوان )دور املـــراأة يف العالقـــات 
العامـــة والإعـــالم يف املوؤ�ش�شـــات اخلرييـــة(، اأقيـــم 
مبقر اجلمعية يف الريا�ص مب�شـــاركة الع�شـــرات من 
العامـــالت واملهتمات بفنون العالقات العامة والعمل 

اخلريي.
ويف ت�شـــريح �شـــحفي للدكتـــورة فوزية بنت ح�شـــن 
اأخ�شـــر ع�شـــو جمل�ص الإدارة ورئي�ص جلنة الأ�شـــرة 
العامـــة بجمعيـــة الأطفـــال املعوقـــني، اأو�شـــحت اأن 
هـــذا امللتقى يهدف اإلى تعزيز دور القطاع الن�شـــائي 
يف ر�شـــالة العالقـــات العامة باجلمعيـــات اخلريية، 
وبناء ج�شـــور مـــن التكامل بني القطاع الن�شـــائي يف 
اجلمعيـــات اخلرييـــة و�شـــرائح املجتمـــع، اإلى جانب 
تعزيـــز ال�شـــورة الإيجابيـــة عـــن موؤ�ش�شـــات العمل 

اخلريي. 
واأعربـــت الدكتـــورة فوزية عـــن �شـــكرها وتقديرها 

للمتحدثات يف امللتقى الأخوات عروبة املنيف، وملياء 
العنـــزي، ونـــورة العتيبي واإ�شـــراء الزايد واأ�شـــمهان 
الغامـــدي، والدكتـــورة فردو�ص جربيل اأبو القا�شـــم 
التي اأدارت اجلل�شـــات، م�شـــرية اإلى اأن تنوع حماور 
اأوراق العمل املقدمة اأثرى امللتقى وحقق ال�شـــتفادة 

املرجوة.
هذا، وكانت الأ�شتاذة عروبة املنيف قد قدمت ورقة 
بعنوان »�شـــعف الوعي املجتمعـــي باأهمية العالقات 
العامـــة«، فيمـــا كانت ورقة الأ�شـــتاذة مليـــاء العنزي 
بعنـــوان »نـــدرة الكـــوادر املتخ�ش�شـــة يف العالقات 
اإ�شـــراء  الأ�شـــتاذة  وقدمـــت  الن�شـــائية«،  العامـــة 
الزايد ورقة بعنوان »طرق ال�شـــتفادة من الو�شـــائل 
الإعالميـــة احلديثـــة يف تعزيـــز العالقـــات العامة«، 
واختتمت الأ�شـــتاذة اأ�شـــمهان علي الغامدي امللتقى 
بورقة عـــن »دور الإعالم يف التفاعـــل مع اجلمعيات 

اخلريية«. 

كبـــريًا من حيث جتاوب املجتمـــع. وخالل احلفلة، التي 
اأقيمت بهذه املنا�شـــبة، قام الرئي�ص التنفيذي ل�شـــركة 
»اإيكيا ال�شعودية« �شعود ال�شليمان بت�شليم مدير جمعية 
الأطفـــال املعوقني الدكتور زهري امليمني �شـــيك الدعم 
عن عائد الدمى التي مت بيعها خالل احلملة، والتي بلغ 

عددها 137 األف دمية.
واأعـــرب الرئي�ـــص التنفيـــذي لـ»اإيكيـــا ال�شـــعودية« عن 
امتنانه للمجتمع ال�شعودي الكرمي، لتجاوبه مع احلملة 

التي كانت ناجحة هذا العام.
مـــن جهتـــه، عـــربرَّ الدكتور زهـــري امليمني عـــن امتنانه 
للدعـــم امل�شـــتمر املقدم من �شـــركة »اإيكيا ال�شـــعودية« 
والعاملـــني فيها، ومن عمالئهـــا كافة. وكانـــت »اإيكيا« 
قـــد حفـــزت موظفيهـــا مبعار�شـــها يف جـــدة والريا�ص 
وال�شـــرقية بغية اإجنـــاح احلملة؛ وهو ما اأ�شـــهم يف بيع 

137 األف دمية.
 وتهـــدف احلملـــة التـــي انطلقـــت منـــذ ثالث �شـــنوات 
اإلـــى توفري فر�ـــص تعليـــم متقـــدم لالأطفال مـــن ذوي 
الحتياجات اخلا�شـــة، وحتقيق طموحاتهم امل�شتقبلية 
مـــن خالل ح�شـــولهم علـــى تعليم اأف�شـــل؛ الأمر الذي 

ميكنهم من بناء م�شتقبلهم كما ين�شدونه.
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�شـــهد مركز اجلمعية يف ع�شـــري العديد من الفعاليات 
والأن�شـــطة خـــالل الفـــرتة الأخـــرية حيث قـــام موؤخرًا 
م�شاعد الزويهري رئي�ص النادي الأهلي ونائبه عبداهلل 
البرتجـــي بزيـــارة للمركز ،وكان يف ا�شـــتقبالهما مدير 
املركز الدكتور �شـــالح بن نا�شـــر احلمادي، وعدد من 
من�شـــوبي املركز. وقد جتـــول الزويهـــري والبرتجي يف 
الق�شمني التعليمي والطبي باملركز، والتقطا الكثري من 
ال�شـــور مع اأطفال املركز، مبدين اإعجابهما مبا يقدم 

لالأطفال املعوقني من خدمات جمانية متخ�ش�شة. 
يذكـــر اأن الزويهـــري والبرتجـــي قـــد التحقا بع�شـــوية 

جمعيـــة الأطفال املعوقني ووعدا بزيـــارة جنوم الفريق 
ملركز ع�شري يف اأقرب فر�شة. 

كما �شارك مركز اجلمعية بع�شري يف املعر�ص ال�شعودي 
الرابـــع لفر�ص التوظيف والتاأهيـــل الذي انطلق موؤخرًا 
برعاية من �شـــالح قدح نائب جمل�ـــص الغرفة التجارية 

ال�شناعية باأبها. 
 يذكر اأن امللتقى ا�شتطاع اأن يوفر اأكر من 100 وظيفة 
للمعوقني يف ملتقياته الأربعة ال�شـــابقة مبنطقة ع�شري، 
ويطمح -باإذن اهلل- اإلى توفري اأكرب عدد من الوظائف 
للمعوقـــني يف هـــذا امللتقى الذي يعد اأحـــد اأهم اأهداف 

اجلمعية وفروعها املنت�شرة يف هذا الوطن الغايل. 
ودعـــا املركـــز الراغبـــني يف العمـــل مـــن املعوقـــني اإلى 
ت�شـــجيل بياناتهـــم يف موقـــع املركـــز يف املعر�ـــص، اأو 
احل�شـــور يف مقر املركـــز يف الوقت املحـــدد. كما جدد 
املركز دعوته لل�شـــركات، واملوؤ�ش�شـــات “للم�شـــاركة يف 
هذا امللتقى الإن�شـــاين، واخلـــريي، والجتماعي كجزء 
من امل�شوؤولية الجتماعية جتاه هذه الفئة التي نكن لها 

كل احلب والتقدير والحرتام”.
على نف�ص ال�شـــعيد د�شـــن مدير اإدارة التعليم مبنطقة 
ع�شـــري جلـــوي بـــن حممـــد كركمـــان، وبح�شـــور مدير 
مكتب العمل باأبها مو�شـــى ال�شـــهراين، وممثل �شندوق 
تنمية املوارد الب�شـــرية فايز ال�شهري، فعاليات امللتقى 
اخلام�ص لربنامج )�شـــاب( لتوظيف املعوقني، موؤخرًا، 

مبقر مركز اجلمعية بع�شري.
و�شـــكر كركمـــان القائمـــني علـــى هـــذا امللتقـــى الـــذي 
يهدف اإلى اإتاحة فر�ـــص التوظيف للمعوقني واملعوقات 
مبوؤ�ش�شات القطاعني احلكومي واخلا�ص، بالتعاون مع 

الكثري من اجلهات ذات العالقة. 
وقد احت�شـــد عدد من ممثلي ال�شـــركات، واملوؤ�ش�شات، 
واملعوقني الراغبني يف العمل مبقر املركز، حيث اأجريت 
املقابالت ال�شخ�شـــية لأكر مـــن 70 معوقًا ومعوقة مع 

ممثلي 13 جهة من القطاع اخلا�ص. 
ومت التوقيع املبا�شـــر لعـــدد من العقـــود الوظيفية، كما 
وعدت ال�شـــركات واملوؤ�ش�شـــات املوظفني مـــن املعوقني 
باإعـــداد دورات تدريبية، وتطويرية ل�شـــقل قدراتهم، 
والرتقـــاء بخرباتهـــم الوظيفيـــة. وقـــد اأجمـــع مندوبو 
ال�شـــركات علـــى متيز هـــذه التجربة ودورهـــا يف توفري 
فر�ـــص عمـــل للمعوقـــني واملعوقـــات؛ اإذ ت�شـــهل فر�ـــص 

اللتقاء بهم مبا�شرة. 
فيما اأ�شـــاد الكثـــري من املعوقـــني واملعوقـــات بامللتقى، 
وا�شفني اإياه باخلطوة املباركة التي متنحهم املزيد من 

الندماج يف املجتمع وتوؤمن لهم امل�شتقبل الآمن باإذن اهلل. 
ورفع املعوقون امل�شـــاركون �شـــكرهم اإلى �شاحب ال�شمو 
امللكي الأمري �شـــلطان بن �شـــلمان رئي�ـــص جمل�ص اإدارة 
اجلمعية، على تبنيه هذه املبادرة التي ت�شـــاعدهم على 
حتقيق ذواتهم، وامل�شـــاهمة يف بناء املجتمع مع غريهم 

من اأبناء الوطن.
ومـــن جهته قـــال مدير مركز اجلمعية بع�شـــري الدكتور 
�شـــالح بـــن نا�شـــر احلمـــادي: “اإن املركـــز ا�شـــتطاع 
-بف�شـــل اهلل-مـــن خـــالل ملتقيات توظيـــف املعوقني، 
اإتاحة الفر�شـــة لأكر من 200 معوق ومعوقة للتوظيف 
يف عدد من املوؤ�ش�شـــات وال�شـــركات”، م�شـــريًا اإلى اأّن 
املركز يعترب هذه اخلطوة من اأهم اأهدافه التي ي�شـــعى 

اإليها.

كّرم مركز امللك �شلمان لرعاية الأطفال املعوقني 
بحائـــل ا�شت�شـــاري ورئي�ص ق�شـــم جراحة العظام 
مب�شت�شـــفى امللـــك في�شـــل التخ�ش�شـــي الدكتور 

زايـــد بن �شـــالح الزايـــد تقديرًا 
وتثمينًا جلهـــوده التطوعية طيلة 
ال�شـــنوات املا�شـــية حيـــث قـــام 
بعـــدة زيارات  الزايـــد  الدكتـــور 
عالجية ملركز امللك �شـــلمان بن 
الأطفـــال  لرعايـــة  عبدالعزيـــز 
املعوقـــني مبنطقة حائـــل، وذلك 
�شـــمن التعاون ما بني امل�شت�شفى 
الأطفال  وجمعيـــة  التخ�ش�شـــي 
املعوقـــني، والتـــي اطلـــع خاللها 
الإعاقـــة  حـــالت  بع�ـــص  علـــى 

لـــدى الأطفـــال باملركـــز، والتي ت�شـــتدعي اإجراء 
عمليـــات جراحية، حيث عاين اأكر من 19 حالة. 
وقـــد ح�شـــر حفـــل التكـــرمي و�شـــارك يف الزيارة 

الدكتور ب�شـــري الب�شري املدير الطبي يف اجلمعية، 
وا�شت�شاري الأطفال مب�شت�شفى امللك خالد بحائل 

الدكتور اأحمد الر�شدان .
 مـــن جهته تقـــدم مديـــر املركز 
العجـــالن  عبـــداهلل  الأ�شـــتاذ 
والتقديـــر  ال�شـــكر  بخال�ـــص 
للدكتـــور الزايد ملبادراته وتعاونه 
مـــع اجلمعية ومع املركـــز بحائل 
ب�شـــكل خا�ص لتقـــدمي اخلدمات 
العالجيـــة والعمليـــات اجلراحية 
النـــادرة التـــي كان لهـــا بف�شـــل 
اهلل وتوفيقـــه النتائـــج الإيجابية 
والعالجيـــة لكثـــري مـــن حـــالت 

الإعاقة احلركية.

مركز الملك سلمان بحائل  يكّرم الدكتور زايد الزايد

فعاليات وأنشطة متعددة بمركز الجمعية في عسير
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ا�شـــتقبل مركز امللك �شـــلمان لرعاية الأطفال املعوقني 
بقيـــادة  الدمناركيـــة  اململكـــة  مـــن  وفـــدًا  حائـــل  يف 
املتخ�ش�شـــة وامل�شت�شـــارة يف العالج الوظيفي بالكثري 
من املراكز املتخ�ش�شة على م�شتوى الدمنارك والدول 
الإ�شـــكندنافية الدكتورة هانا هوملر، وقد رافقهم مدير 

مركز التاأهيل ال�شامل بحائل الأ�شتاذ فهد القّباع.
وقـــام الوفـــد بجولة يف اأق�شـــام ووحـــدات املركز، وكان 
يف ا�شـــتقبالهم مديـــر املركـــز الأ�شـــتاذ عبـــداهلل بـــن 

عبدالرحمن العجالن .
واطلـــع الوفـــد علـــى اخلدمـــات املجانية التـــي يقدمها 
املركز ملن�شـــوبيه من الأطفال املعوقني من ذوي الإعاقة 
املركبـــة، وما يقوم به من جهود لتفعيل العمل التطوعي 
يف جمـــال خدمة ذوي الحتياجات اخلا�شـــة. و�شـــملت 
جولتهم الق�شـــم التعليمي والق�شـــم الطبـــي املكون من 
العيادات ال�شت�شـــارية ووحـــدة العالج الطبيعي ووحدة 
العـــالج الوظيفـــي ووحـــدة اجلبائـــر وعالج �شـــعوبات 

وفد دنماركي متخصص في العالج الوظيفي يزور مركز حائل

النطق وعيادة الأ�شنان.
واأعـــرب الوفـــد يف ختـــام جولته عـــن مـــدى تقديرهم 
واإعجابهـــم باخلدمـــات التـــي يقدمهـــا هـــذا ال�شـــرح 

اخلـــريي لالأطفـــال املعوقني بحائـــل، واأ�شـــادوا بالدور 
الإن�شـــاين املهـــم الذي يقـــوم بـــه املركز يف الت�شـــدي 

لق�شية الإعاقة والوقاية والعالج.
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نظمت مراكز اجلمعية يف خمتلف مناطق اململكة احتفاالت مو�صعة حتت ا�صم ) �صدى 
وقد   ، ‘’اجلنادرية’’  والثقافة  للرتاث  الوطني  املهرجان  مبنا�صبة  وذلك   ) اجلنادرية 
االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  موؤخرًا  واأطلقها  تبناها  التي  )#اأنا_م�صارك(  حملة  حظيت 
اأن�صطة  �صمن  وتاأتي   ، اإدارة اجلمعية  رئي�س جمل�س  عبدالعزيز  بن  �صلمان  بن  �صلطان 
املبادرة الوطنية )اهلل يعطيك خريها( التي حتظى مبباركة خادم احلرمني ال�رشيفني 
االإدارة  مع  بالتعاون  اجلمعية  وتتبناها  اهلل-،  –حفظه  عبدالعزيز  بن  �صلمان  امللك 
العامة للمرور، باهتمام وتفاعل م�صاهري مواقع التوا�صل االجتماعي الذين حر�صوا على 
امل�صاركة باحلملة والداللة على اأهميتها يف �صبيل خف�س احلوادث املرورية التي تعاين 

منها اململكة وما ينتج عنها من وفيات واإعاقات وخ�صائر اقت�صادية كبرية.

صدى
الجنادرية

احتفاالت موسعة بمراكز الجمعية

جمعيتنا   
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ومن اأبرز ال�شخ�شــــيات التي تفاعلت مع احلملة: 
معــــايل وزيــــر التعليــــم الدكتــــور اأحمد العي�شــــى، 
وال�شيخ عادل الكلباين، وال�شيخ �شالح املغام�شي، 
وال�شيخ عائ�ص القرين، والدكتور طارق احلبيب، 
والأ�شــــتاذ حممــــد النوي�شــــر، والكابــــن �شــــامي 
اجلابــــر، والكابــــن يا�شــــر القحطــــاين، وموؤيــــد 
الثقفــــي، وعلي الفــــراج، وخالد ال�شــــنيف، وعلي 
الغفيلــــي، وخلف ملفــــي، وعبدالعزيز ال�شــــعالن، 
والفنــــان فايز املالكــــي، واأحمد العرفــــج، وهادي 
ال�شــــيباين، وعــــدد كبــــري مــــن الأ�شــــماء التي لها 
ح�شور متميز على �شبكات التوا�شل الجتماعي.

وعك�شــــت احلملــــة خالل الأيــــام القليلة املا�شــــية 
اأهميتها لدى جميع ال�شرائح، حيث لقت تفاعاًل 
كبــــريًا مــــن زوار الــــدورة الثالثني مــــن املهرجان 
الوطنــــي للرتاث والثقافــــة ‘’اجلنادريــــة’’ الذي 
تنظمــــه وزارة احلر�ــــص الوطنــــي، وت�شــــارك فيه 

املبادرة بجناح خا�ص بدعوة من وزارة التعليم.
وحر�ــــص زوار املهرجــــان، وخ�شو�شــــًا ال�شــــباب، 
خريهــــا(،  يعطيــــك  )اهلل  جنــــاح  زيــــارة  علــــى 
والتعرف عليهــــا وعلى اأبرز اأهدافها، بالإ�شــــافة 
اإلى حر�ص����هم عل����ى التق����اط ال�ص����ور التذكارية 

واإعالنهم الدعم حلملة )#اأنا_ م�شارك(.
وتلقــــت احلملــــة موؤخــــرًا دعمــــًا كبــــريًا مــــن قبل 

�شــــركات الت�شــــالت العاملــــة باململكة )�شــــركة 
زيــــن  و�شــــركة  “موبايلــــي”،  ات�شــــالت  احتــــاد 
لالت�شالت، و�شــــركة فريجن موبايل ال�شعودية( 
التــــي وقعــــت اتفاقــــات تعاون م�شــــرتك بح�شــــور 
معــــايل الدكتــــور عبدالعزيــــز بن �شــــامل الروي�ص 

االجتماعي  التواصل  مواقع  مشاهير 
حملة  مع  يتفاعلون  )الجنادرية(  وزوار 

)#أنا_مشارك(

حمافظ هيئة الت�شالت وتقنية املعلومات.
اجلدير ذكره اأن حملة )#اأنا_م�شارك( تركز 
على مواقع التوا�شــــل الجتماعــــي، وحتتوي على 
ر�شائل ومواد اإعالمية ن�شية ومر�شومة وم�شورة 
ومــــواد فيلميــــة توعويــــة جلميع �شــــرائح املجتمع، 
حول اأهمية اللتزام بالأنظمة والقوانني املرورية.
ويف مركز امللك فهد بالريا�ص اقام ق�شم اخلدمة 
الجتماعية احتفال )اجلنادرية(، والذي تزامن 
مع الن�شــــخة الـ20 من املهرجــــان الوطني للرتاث 

والثقافة )اجلنادرية(. 
و�شــــاركت اأمهات الأطفــــال يف الحتفالية بدعوة 
مــــن ق�شــــم اخلدمــــة الجتماعية من اأجــــل زيادة 
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التوا�شل بني اجلمعية واأ�شر الأطفال املعوقني.
 وبينت رئي�شــــة ق�شم اخلدمة الجتماعية بجمعية 
الأطفال املعوقني الأ�شــــتاذة ندى الفــــواز، اأهمية 
مثــــل هــــذه الحتفالية يف اإدخال الفرح وال�شــــرور 
علــــى نفو�ص الأطفــــال، مقدمة �شــــكرها ملجموعة 
الأ�شــــالة لــــالأكالت ال�شــــعبية علــــى م�شــــاهماتها 
ال�شــــخية يف الحتفاليــــة بعــــد اأن تكفلــــت باإقامة 
بوفيــــة غــــداء فاخــــر، نال ا�شتح�شــــان ال�شــــيوف 
الكــــرام، راجيــــة من العلــــي القديــــر اأن يجعل ما 

قدموه يف ميزان ح�شناتهم.
واعتــــربت نــــدى الفــــواز اأن مثل هــــذه الحتفالية 
ت�شهم ب�شكل كبري يف زيادة التوا�شل بني اجلمعية 
واأ�شــــر الأطفــــال، وهذا مــــا ينعك�ــــص اإيجابًا على 
�شــــلوكيات الطفــــل، وقدرتــــه على رفع امل�شــــتويني 
التعليمي والطبي للطفل مع مرور الأيام، م�شددة 
على اأن احل�شــــور الكبري اأ�شهم يف اإدخال البهجة 

على نفو�ص الأطفال.
مــــن جهة اأخــــرى نظــــم مركــــز جنــــوب الريا�ص 
مهرجان “ �شــــدى اجلنادرية” للرتاث ال�شعبي، 
�شــــحيم  بــــن  حممــــد  ال�شــــيخ  قاعــــة  يف  وذلــــك 
احلريــــري، �شــــم العديــــد مــــن الأركان مثل ركن 
جنــــد، وحائــــل واجلنــــوب حيــــث �شــــمت التمــــور 
والطيب والبقالــــة القدمية واملاأكولت ال�شــــعبية، 

الجمعية  أطفال  لتعريف  مهرجانات 
بالتراث الوطني والفنون الشعبية

وقد �شــــاركت طالبات التدريب بجامعتي المرية 
نــــورة والمــــام حممــــد بــــن �شــــعود والعديــــد من 
ال�شــــر املنتجــــة، ويهــــدف املهرجــــان ايل تعريف 
اأطفــــال املركز بالرتاث الوطنــــي للمملكة العربية 

ال�شــــعودية، تزامنا مع مهرجــــان اجلنادرية 20. 
وقــــد �شــــاركت العديد مــــن اجلهات مثــــل جمعية 
كرنــــاف للتمــــور، وعدد مــــن املطاعــــم وحمالت 

احللويات وغري ذلك.
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قـــد يرى البع�ض اأن “ال�ســـيارة ذاتية القيادة” اخرتاع 
للم�ســـتقبل البعيـــد، ولكن يف احلقيقة اأنها �ســـتعمل يف 
امل�ستقبل القريب جدًا، بل اإن بع�ض اإمكاناتها موجودة 
بالفعل يف بع�ض ال�ســـيارات التي ن�ســـتخدمها، وت�ســـر 
على الطرق يف كل اأنحاء العامل، مثل ال�سيارات املزودة 
باأجهزة ح�سا�سات وجم�سات، وكذلك كامرات ت�ساعد 
ال�ســـائق على تفادي ال�ســـطدام باأي �ســـيء عند عودة 
ال�ســـيارة اإلـــى اخللـــف، وهـــذه التجهيـــزات املتطـــورة 
امل�ســـتخدمة يف الكثـــر من ال�ســـيارات حاليًا هي جزء 

من ال�سيارة ذاتية القيادة!
وقـــد قوبلـــت ال�ســـيارات ذاتية القيـــادة، ب�ســـرور لأنها 
و�ســـيلة راحـــة تقلـــل اإجهاد ال�ســـائقن املرهقـــن وتعد 
تطورًا حمتمًا يف �ســـامة الطرق، كمـــا اأنها قد تكون 
تقدمًا هائًا يغررّ حياة اأ�سخا�ض كثرين من امل�سابن 

باإعاقات، ومنحهم قدرًا جديدًا من ال�ستقالية.
ال�ســـيارات ذاتيـــة القيـــادة هي مـــادة اخليـــال العلمي 
والتجريب منـــذ الأيام الأولى لظهور ال�ســـيارات؛ ففي 
عـــام 1925 ن�ســـرت جملة “تـــامي” مقالًة عن �ســـيارة 

من دون سائق
هل السيارة ذاتية القيادة 

أمل جديد للمعوقين؟

منذ ابتكار اأول اأداة خ�سبية )العكاز( مل�ساعدة 
املعوقني على امل�سي واحلركة، واالخرتاعات 

واالبتكارات امل�ساندة للمعوقني ال تتوقف، وجاء 
عن اأحدث ابتكاراتها، وهي  اإعالن �رشكة “جوجل” 
“ال�سيارة ذاتية القيادة”؛ اأي التي تتحرك على 
الطرق دون �سائق، من خالل جهاز كمبيوتر تتم 

برجمته م�سبقاً، مبثابة اإعالن عن اخرتاع جديد 
قد يكون اأهم الو�سائل امل�ساعدة للمعوقني يف 

امل�ستقبل.
 فما هي تلك ال�سيارة؟ وكيف تعمل؟ وهل 

هي مثل الطائرة دون طيار؟ وهل ميكن اأن 
ي�ستخدمها املعوقون الذين بال اأطراف اأو الذين 
يعانون من �سلل رباعي، وغري ذلك؟ وهل ميكن 

اأن ت�ساهم هذه ال�سيارات يف تقليل حوادث 
الطرق؛ وبالتايل احلد من �سحايا حوادث 

ال�سيارات؟

60-63 = TAHQEQ CINS .indd   60 3/15/16   8:49 AM



61 90
ربيع الآخر 1437 هـ ـ  يناير 2016م

جابـــت �ســـوارع مدينـــة نيويـــورك دون �ســـائق، وجـــرى 
ر  �ســـورّ الا�ســـلكية. كما  املراقبـــة  بوا�ســـطة  توجيههـــا 
معر�ض ل�ســـركة جرنال موتورز يف عام 1939 م�ســـتقبل 
�ســـيارات ذاتية القيادة للم�سمم ال�ســـناعي “نورمان 

بيل غيد�ض”.
مناذج متعددة

ذكر كارلو�ض غ�ســـن املدير التنفيذي ل�ســـركة ني�ســـان 
موؤخرًا، اأن �ســـركته �ستعر�ض �ســـيارة ذات “تكنولوجيا 

قيادة م�ستقلة” خال عام 2020.
ومل يِعـــد كارلو�ض ب�ســـيارة تعمل دون وجود �ســـائق على 

املقود، بينما نفت ال�سركة اأنها در�ست ق�سية الإعاقة.
من جهة ثانية، تقدم �سركة جوجل وعودًا، اأو على الأقل 
تعر�ض مقرتحات. وطورت ال�ســـركة منوذجن اأولين؛ 
الأول �ســـيارة عاديـــة مـــزودة مبتح�س�ســـات وهاردويـــر 
واأجهـــزة كمبيوتـــر جتعـــل القيـــادة الذاتيـــة ممكنـــة. 
وجـــرى جتهيـــز ال�ســـيارة بعجلة قيـــادة وفرامـــل حتى 
ميكن ت�ســـغيلها بوا�ســـطة �ســـائق احتياطي يف احلالت 
الطارئة. تبدو �ســـيارة اجليل الثاين جلوجل دون �سائق 

متامـــًا ودون عجلة 
قيـــادة اأو دوا�ســـة 
ويعـــد  فرامـــل. 

تدخل ال�ســـائق 
م�ســـتحيًا 

حتى يف حالة 
؛  ئ ر ا لطـــو ا

ينا�ســـب  لذلـــك 
ت�ســـميمها الأ�ســـخا�ض العاجزين بدنيًا 

عن ت�ســـغيل �ســـيارة. ول تزال �ســـيارات جوجـــل ذاتية 
القيادة يف مرحلة الختبار؛ لأن قانون ولية كاليفورنيا 
ي�سرتط اأن تزود ال�سي�رات ذاتية القي�دة ب�أنظمة يدوية 
بت ال�ســـركة عجلة قيادة واأجهزة  احتياطيـــة؛ لذلك ركرّ

حتكم موؤقتة.
خماوف تنظيمية

تبقى الكلمة الف�ســـل لل�ســـوق واجلهـــات التنظيمية يف 
نوع ال�ســـيارة ذاتية القيادة التي �ســـتعر�ض للبيع، واإذا 
ما كانت تنا�ســـب الأ�سخا�ض العاجزين عن التحكم يف 

ة  ر ل�سيا ا
يدويًا. ول تظهر 

الأبحـــاث وجـــود غالبية وا�ســـحة 
من ال�ســـائقن الراغبن تـــرك عجلة القيادة ل�ســـالح 

�سائق روبوت.
مل ت�ســـدر اإدارة �ســـامة النقـــل يف الطـــرق ال�ســـريعة 
الأمريكيـــة قوانـــن لل�ســـيارات ذاتيـــة القيـــادة، لكنها 
اأ�ســـدرت مبادئ توجيهيـــة لاختبارات علـــى الطرق، 
ون�ســـحت الوليات فيما يتعلق بالعمليات على الطرق. 
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وذكـــرت اأن ال�ســـيارات الآليـــة بالكامـــل حتتـــاج اإلـــى 
اختبارات اإ�سافية، وينبغي جتهيزها بقيادة احتياطية 
واأجهزة فرامل خال فرتة الختبار. ويعني هذا حتمية 
قدرة ال�ســـائق على التحكم يف ال�سيارة، وهو عمل لي�ض 

منا�سبًا لاأ�سخا�ض امل�سابن باإعاقات حادة.
لي�ـــض كل َمـــن يعجز عـــن احلركـــة ال�ســـرورية لقيادة 
�ســـيارة تقليدية يريد �ســـيارة دون �ســـائق؛ فعلى �ســـبيل 
املثال، “برو�ض ت�سارغو”، وهو خمطط مايل من ولية 
مي�سيغان وم�ساب بال�سلل من حتت ال�سدر، ول يتحكم 
بيديه وقدميه وع�ســـات ظهـــره، لكنه يقود �ســـيارات 

جمهزة خ�سي�سًا لذراعيه وراأ�سه.
وكما كانت تاأمل �سركة جوجل يبدو اأن اختبارات �سيارة 
جوجـــل ذاتيـــة القيادة التي بـــداأت منذ اأكرث من �ســـتة 
اأعـــوام على الطـــرق اأثبتت اأنها اأكـــرث اأمانًا من القيادة 
الب�ســـرية؛ اإذ اأعلنت ال�سركة اأن �سيارتها ذاتية القيادة 
قطعـــت م�ســـافة مقدارهـــا 300 األـــف ميـــل يف ظروف 
قيادة متنوعة دون اأي حوادث )امل�ســـروع تعر�ض لبع�ض 
احلوادث حينما كان يجل�ض ب�سر خلف عجلة القيادة(، 
وت�ســـتخدم �ســـيارة جوجل كامرا وجهاز رادار واأ�ســـعة 

ليزر لقيا�ض امل�سافات.
ورغم وقوع 12 حادثًا تعر�ست له �سيارات جوجل ذاتية 
القيادة ب�ســـبب اأخطاء الآخرين يف حوادث ا�ســـطدام 
غالبيتهـــا مـــن اخللف خال �ســـت �ســـنوات؛ اأي مبعدل 
حادثـــن كل عام، اإل اأن هذا مل يهز م�ســـداقيتها على 
الإطـــاق. رمبا على جوجل اأن تفخر بكونها قادرة على 
جعلنا جنل�ض خلف عجلة القيادة يف و�ســـع ال�سرتخاء 
بينما يقوم نظام التحكم الذاتي لل�ســـيارة باملهمة كلها 

دون احلاجة اإلى اأي تدخل منا.
ول يتوقـــف الأمـــر علـــى �ســـركة جوجل فقـــط؛ فهناك 
الكثر من النماذج الأخرى التي قدمتها �ســـركات مثل 
BMW ومر�ســـيد�ض وفورد وجاكوار وغرها، حتى 
اأن���ه يعتقد على نط����ق وا�س���ع يف الأو�س����ط التقنية اأن 

من جهـــة اأخـــرى اأكـــدت �ســـركة “جوجـــل” اأن معدل 
الأعطال يف برجميات �سيارتها الذاتية القيادة يتقل�ض 
مـــع تعلـــم التكنولوجيـــا مـــن اأخطائها، وهو مـــا يقرب 
ال�سركة من هدفها لطرح �سيارات ذاتية القيادة بالكامل.

حماية ال�سائق
ولكن، هل ميكن لل�سيارة ذات يوم اأن تبعد �سائقها عن 
اخلطر اإذا �ســـعرت باأنه م�ســـغول البـــال اأثناء القيادة؟ 
هـــذا ما يحاول جاك �ســـتيورات ال�ســـحفي يف )بي بي 
�سي( الإجابة عنه. بقوله: “ن�سمع كثرًا عن اأن و�سائل 
املوا�ســـات يف امل�ســـتقبل �ســـتكون بـــا �ســـائقن، واأن 

�سياراتنا �ستقود نف�سها”.
لكن ما يطمئن حمبي قيادة ال�سيارات اأن مرحلة حتكم 
الكمبيوتر يف قيادة ال�سيارة ب�سكل كامل ل يزال اأمامها 
طريق طويل، واأن الإن�ســـان ل يزال اأمامه اأ�سياء كثرة 

ميكنه القيام بها ب�سكل اأف�سل خلف عجلة القيادة.
يف  �ســـتانفورد  جامعـــة  مـــن  اإيرلـــن  �ســـتيفن  يقـــول 
كاليفورنيـــا: “هنـــاك على املدى الق�ســـر علـــى الأقل 
اأ�ســـياء ل يزال الإن�ســـان قـــادرًا على القيام بها ب�ســـكل 

اأف�سل من الكمبيوتر، ول نريد اأن ن�ستبعدها مرة واحدة”.
اأف�ســـل ال�ســـائقن ميكنهم اأحيانًا اأن يفقـــدوا الرتكيز 
اأثناء القيادة، فهل ميكن ل�ســـيارات امل�ســـتقبل اأن تاأخذ 

مكانهم خلف عجلة القيادة؟
للوقوف على اإجابات �سافية، فاإن لن هاربوت اخلبرة 
يف علم الأع�ســـاب مبركز �ستانفورد لأبحاث ال�سيارات 
ترى اأن الفكرة ت�ســـتند اإلى اأن يثبت فوق راأ�ض ال�ســـائق 
جه�ز لقي��س الن�س�ط الكهرب�ئي يف الدم�غ اأثن�ء قي�دة 
ال�ســـيارة، وهذا ما تو�ســـلت اإليه الختبارات اخلا�ســـة 
مبركز �ستانفورد، والتي يطلق عليها ا�سم “اأك�ض وان”.
ويو�ســـح اإيرلـــن: “عندما اأقود ال�ســـيارة ي�ســـجل ذلك 
اجلهاز املوجات التي ت�ســـدر عن الدماغ، وذلك بهدف 
التعـــرف على درجة تركيـــزي اأثناء القيـــادة”. وتطلق 

هاربوت على هذا التمرين ا�سم “العبء املعريف”.
وتقول هاربوت: “اأح�ســـل على املعلومات من ال�ســـائق 

بدًل من احل�سول عليها من ال�سيارات”.
وقبـــل اأن ت�ســـبح ال�ســـيارات حتـــت التحكـــم الكامـــل 
للكمبيوتر، �ستكون بع�ض الوظائف م�سرتكة مع الب�سر. 
وهـــذا ما يحدث بالفعل مع وجـــود الأجهزة التي تعرف 
با�ســـم “مراقبة ال�ســـامة” التي تزود بها ال�ســـيارات 

احلديثة.

مجلة “تايم” األمريكية نشرت مقالًة عام 
1952 م من الخيال العلمي عن سيارة 

جابت شوارع مدينة نيويورك دون سائق!

�ســـركة اأبل تعمل يف �سرية على �سيارتها اخلا�سة ذاتية 
القيادة حتت ا�سم “م�سروع تيتان”.

و�ســـركة اأودي كانـــت اأحـــد الـــرواد يف هذا املجـــال؛ اإذ 
اأر�ســـلت �ســـيارتها ذاتية القيادة اإلى م�سافة 560 ميًا 
مـــن وادي ال�ســـليكون اإلـــى ل�ـــض فيغا�ـــض مع �ســـائقن 
مدربن ب�ســـكل طفيف - �سحفين، يف الواقع - وكانت 
مهمتهـــم اجللو�ـــض خلـــف عجلـــة القيـــادة دون تدخل. 
وهي ال�ســـيارة الأكـــرث طبيعية من حيـــث مظهرها بن 
ال�سيارات ذاتية القيادة الأخرى؛ اإذ ل تظهر بهوائيات 

�سخمة تعلو �سقفها.
و�ســـركة مر�ســـيد�ض اأطلقت �ســـيارتها مر�ســـيد�ض بنز 
ذاتيـــة القيـــادة F 015 التي متكن الـــركاب يف املقاعد 
الأماميـــة مـــن اجللو�ـــض وجهـــًا لوجـــه مع الـــركاب يف 
املقاعـــد اخللفيـــة. كمـــا اأن ال�ســـيارة مت�ســـلة ب�ســـبكة 

الإنرتنت ومزودة بتقنيات �سا�سات اللم�ض.
اأما �ســـركة BMW فاأطلقت �ســـيارتها القادرة على 
�ســـف نف�ســـها ذاتيُا يف مواقف ال�ســـيارات، كما ميكنها 

البحث عن اأماكن للركن دون تدخل ب�سري. 
ومن جهتها اأعلنت �ســـركة فورد اأنها رمبا تنتج �سيارات 
ذاتية القيادة ملن ل ي�ســـتطيعون احل�سول على �سيارات 

�سمن النطاق ال�سعري لل�سيارات ال�سابقة.
وباإعان الكثر من ال�ســـركات اأنها �ســـتكون قادرة على 
طرح �ســـياراتها ذاتية القيادة يف الأ�ســـواق بحلول عام 
2020 تبقى املع�سلة الأ�سا�سية يف الإجابة عن ال�سوؤال: 
اإذا ت�سببت �ســـيارة ذاتية القيادة يف حادث؛ فمن يكون 

امل�سوؤول؟
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ما حتاول هاربوت معرفته هو م�ستوى الرتكيز الذهني 
الذي يحتاج اإليه ال�سائق حتت ظروف القيادة املختلفة، 
واإلى اأي درجة ميكن لاأجهزة الإلكرتونية بال�سيارة اأن 
ت�ساعد فعًا يف حت�ســـن الرتكيز الذهني لل�سائق اأثناء 

القيادة.
ومـــن بـــن هـــذه الأجهزة يوجـــد نظـــام يعرف با�ســـم 
اأو  اإبطاء �ســـرعة ال�ســـيارة  “كـــروز” الذي يعمل على 
يوقفهـــا متامًا ب�ســـكل اآيل اإذا ما توقفت �ســـيارة اأخرى 

ت�سر اأمامها.
رحلة يف �سيارة ذكية 

هـــل متثل روؤية �ســـركة جوجل لل�ســـيارات ذاتية القيادة 
امل�ســـتقبل حقـــًا؟ هنـــاك كثـــر مـــن �ســـيارات القيادة 
الذاتية يف الطرقات وال�ســـوارع بالفعل، ويف ذلك يقول 
اخلرباء: “من ال�سهل، قيا�سًا على التغطية الإعامية، 
افرتا�ـــض اأن جوجل هي ال�ســـركة الوحيـــدة التي تعمل 
لإنتاج ال�ســـيارات ذاتية القيـــادة. اإن جوجل بكل تاأكيد 
قطعت �ســـوطًا متقدمًا يف ت�سميم منظومة راقية جتمع 
بن خريطة �ســـوارع ذات روؤية ثاثيـــة الأبعاد، ومزودة 
بكامـــرات، ورادار يعمـــل باأ�ســـعة الليـــزر، وبالـــذكاء 

ال�سناعي”.
وقـــد قامـــت ال�ســـركة، حتـــى الآن، بفح�ـــض �ســـيارات 
وجتربتهـــا على طرق متتد لنحو مليـــون كيلومرت طوًل، 
وتلك خطوة جوهرية ت�ســـاعد يف جتريب اأو “تروي�ض” 

برنامج الكمبيوتر على التعامل مع الطوارئ.
ويقول لري برنز امل�ست�ســـار يف �سركة جوجل: “اإن كل 
ميل تقطعه تلك ال�سيارات ميثل فر�سة ملعرفة ما يطراأ 

خال عملية قيادة ال�سيارة”.
حوادث الطرق

هـــل ميكن لذلك النوع من ال�ســـيارات ذاتية القيادة اأن 
جتنبنا حـــوادث الطرق؟ يجيب برنز باأنه ميكن لذلك 
التطـــور التكنولوجـــي اأن ينقذ حيـــاة الب�ســـر؛ ذلك اأن 
نحو 1.2 مليون اإن�ســـان يف العامل ميوتون �سنويًا ب�سبب 

حوادث املرور.
وكل تلـــك احلـــوادث تقريبـــًا �ســـببها اأخطـــاء الب�ســـر، 
وذلـــك اأمر ميكـــن تفاديه باإحالـــة العمـــل الذهني اإلى 
اأجهزة الكمبيوتـــر. ويقول برنز: “اأجهـــزة الكمبيوتر 
اخلا�ســـة بتلك ال�ســـاحنات ميكنها اأن ترى 360 درجة 
حـــول ال�ســـاحنة، ولها مقـــدرة كبرة علـــى التعامل مع 

امل�ستجدات لتخاذ القرارات الازم اتخاذها”.
ولهـــذا، يعتقد برنـــز اأن تلك التكنولوجيـــا ذات اأهمية 
عامليـــة، ويقـــول: “اإذا كان لدينا دواء يق�ســـي على 90 
يف املئة من اأ�ســـباب الوفاة، األ يحق لنا ال�سعي للتو�سل 
اإليه باأ�سرع وقت ممكن؟ اإن اإجناز هذه املركبات ذاتية 
القيـــادة قبل عام واحد من املوعد املحـــدد يعني اإنقاذ 

حياة مليون �سخ�ض”.

مقال   

كثـــرٌة هي تلك اجلهات اخلرية التي تتبنى العمل التطوعـــي اخلري الذي يعتمد يف موارده املالية على ما 
يجمعـــه بطرق تقليدية من زكوات و�ســـدقات وتربعات، لكنها قليلة جدًا تلـــك اجلهات اخلرية التي تعتمد 
على نف�ســـها يف تقوية مواردها املالية با�ســـتثمار ما لديها من اأموال، ا�ســـتثمارًا يعود عليها بالنفع وينعك�ض 

اإيجابًا على منا�سطها وبراجمها.
لقـــد دعـــت احلاجة اإلـــى تنوع وتعدد م�ســـادر دخل اجلمعيات اخلريـــة، اإلى البحث عن بدائل ا�ســـتثمارية 
م�ســـمونة و�ســـريعة الربح؛ ل�ســـمان توفر ال�ســـيولة النقدية لدى تلك اجلمعيات، يف ظل تفاوت تربعات اأهل 

اخلر من وقت لآخر.
وها هو م�سروع )خر مكة(، التابع جلمعية الأطفال املعوقن، يبداأ لبناته الأولى يف حتقيق ذلك الهدف، من 
اأجل دعم وا�ســـتمرار املنظومة اخلرية، والإن�ســـانية، والجتماعية، والعلمية، وال�ســـحية، فبارك اهلل فيمن 

بذل ماله يف ت�سييد هذا ال�سرح املبارك. 
ولقـــد �ســـاهمت الأوقـــاف باعتبارها �ســـدقة جارية يف تنميـــة جمالت كثرة داخـــل املجتمـــع، ومل َيْخُل بلد 
اإ�سامي ول ع�سر من ع�سور الإ�سام من اإجناز م�ساريع لكفالة املُعِوزين واملحتاجن كفالًة ت�سافرت فيها 
املبادرات اجلماعية مع املبادرات الفردية واملبادرات الر�ســـمية للولة والأمراء، والتي كان لها اأكرب الأثر يف 

حتقيق ال�سام والأمن الجتماعي.
وتاريخ الوقف يف العامل الإ�ســـامي ثري وُملِهم، والوقف �ســـريك النه�سة، خ�سو�ســـًا اإن اأدركت املجتمعات 

قيمته و�سرورته، وعملت على تنميته وزيادة ريعه واأعداد امل�ستفيدين منه.
ولقد تاأُخذ اأحَدنا الده�ســـُة وهو َي�ســـتعر�ض ُحَجج الواقفن، لرى القوم يف ُنبل ُنفو�سهم، ويقظة �سمائرهم، 
ون الأغرا�ض ال�سريفة التي يقفون لها اأموالهم، من  ِتهم، بل �ســـلطان دينهم عليهم، وهم يتخررَّ وعلوِّ اإن�ســـانيرَّ
اإطعام اجلائع، و�ســـقاية الظماآن، وِك�ســـوة الُعريان، واإيواء الغريب، وعـــاج املري�ض، وتعليم اجلاهل، ودفن 
هم احليوان  امليرّت، وكفالة اليتيم، واإعانة املحروم، وعلى كل غر�ض اإن�ســـاين �ســـريف، بل قد اأ�ســـركوا يف برِّ

مع الإن�سان.
اإن الثمار التي جنتها الأمة الإ�ســـامية من الأوقاف يف الع�ســـور املا�ســـية كبرة؛ مما يعد من حما�سن هذه 
ال�ســـنة ال�سريفة التي اأو�سى بها النبي -�ســـلى اهلل عليه و�سلم- لعمر بن اخلطاب -ر�سي اهلل عنه- عندما 
ْن �ِســـْئَت  ـــْب َماًل َقطُّ اأَْنَف�َض ِعْنِدي ِمْنُه َفَما َتاأُْمُر ِبِه” َقاَل: »اإِ ـــا ِبَخْيرَبَ مَلْ اأُ�سِ ْر�سً ـــْبُت اأَ �ســـاأله فقال: “اإِينِّ اأَ�سَ
ْقَت ِبَها« فت�سدق بها عمر اأنه ل ُيباع ول يوهب ول يورث، وت�سدق بها عمر يف الفقراء  درَّ َلَها َوَت�سَ َحَب�ْسَت اأَ�سْ
ويف القربى ويف الرقاب، ويف �ســـبيل اهلل وابن ال�ســـبيل وال�ســـيف. رواه البخاري واللفظ له )2737( وم�سلم 
)1632(. وقد جاء يف احلديث الآخر اأن النبي -�ســـلى اهلل عليه و�ســـلم- قال: »اإَِذا َماَت اْلَعْبُد اْنَقَطَع َعَمُلُه 
ـــاِلٍح َيْدُعو َلُه«. رواه م�ســـلم )1631(. ول �ســـك اأن  ْو َوَلٍد �سَ ـــَدَقٍة َجاِرَيٍة، اأَْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع ِبِه، اأَ اإِلرَّ ِمْن َثَاٍث: �سَ
من اأعظم ال�ســـدقات اجلارية بعد املمات: ال�ســـتثمار يف الأوقاف الذي �ســـيجعل ا�ســـتدامة العمل اخلري 

والتطوعي يف �ستى املجالت باقيًا اإلى قيام ال�ساعة باإذن اهلل تعالى.

بقلم:

وليد بن �سقر املطريي

م�ســـاعد اأمن عام م�ســـابقة الأمر �ســـلطان بن 

�سلمان حلفظ القراآن الكرمي لاأطفال املعوقن

الوقف الخيري ودوره التمويلي

ساهمت األوقاف باعتبارها 
صدقة جارية في تنمية 

مجاالت كثيرة داخل المجتمع
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قدمت اإحدى ال�شـــركات اأجهزة ذكية اإلكرتونية من 
�شـــاأنها التحكم يف الأطراف ال�شطناعية للإن�شان 

بقوة التفكري.
و�شـــمن تلك الأجهـــزة جهاز كمبيوتر ذكي بو�شـــعه 
واإلكرتوبيولوجيـــة  اإلكرتونيـــة  و�شـــائل  التحكـــم يف 

)بيونية( با�شتخدام قوة التفكري.
وتفتـــح التكنولوجيا اجلديدة اإمكايات وا�شـــعة اأمام 
الطـــب يف جمـــال ت�شـــنيع الأطراف ال�شـــطناعية 
وتاأهيل املعوقـــن وتطوير اأجهزة الروبوتات ب�شـــكل 

عام.
وقال مدير امل�شـــروع يف �شركة “اأو بي كا” األك�شندر 
كولي�ـــش، اإن هذه التكنولوجيا تق�شـــي بتحويل اأفكار 

اإ�شـــارات  املتمثلـــة يف  م�شـــتخدم اجلهـــاز،  ونوايـــا 
امل�شـــتخدم،  الإن�شـــان  مـــخ  مـــن  واردة  كهربائيـــة 
اإلـــى اأوامر تر�شـــل اإلى الأطـــراف ال�شـــطناعية اأو 
الروبوتـــات التي تقـــوم فورًا بتنفيذها. واأ�شـــاف اأن 
الإن�شـــان �شـــيكون يف امل�شـــتقبل القريب قـــادرًا على 

التحكم يف اأطرافه ال�شطناعية بقوة تفكريه.
ويتم الآن اختبار جهاز الكمبيوتر الذكي “العاقل”. 
كما يتم اختبار اأجهزة ت�شـــجيل الإ�شـــارات الواردة 

من اأن�شجة الع�شلت وخليا الأع�شاب.
و�شينطلق اإنتاج جهاز الكمبيوتر العاقل القادر على 
التحكم يف الأطراف ال�شطناعية، على دفعات عام 

2016، بح�شب قول مدير امل�شروع.

BMW تطور كرسيًا 

متحركًا فائق السرعة
حاسوب 

يتحكم في األطراف
 االصطناعية لإلنسان 

بقوة التفكير

زرعت جامعة فيينا للعلوم الطبية اأيادي ا�شـــطناعية 
اإلكرتونيـــة لثلثـــة رجال، وت�شـــتطيع هـــذه الأطراف 
ال�صطناعية التقاط الإ�ص���ارات ال�صادرة من الدماغ 

واملتجهة اإلى جهة غائبة وترتجمها اإلى حركات.

يد إلكترونية ُتمكن المرضى من 
اإلحساس باألشياء

الفاخـــرة  ال�شـــيارات  �شـــناعة  جانـــب  اإلـــى 
 BMW والدراجـــات الناريـــة، تقوم �شـــركة
باإنتـــاج بع�ـــش املعـــدات الريا�شـــية املختلفـــة، 
وموؤخرًا اأطلقـــت مزلقة اأوملبية �شـــاعدت فريق 
الو�شـــول  يف  الأمريكيـــة  املتحـــدة  الوليـــات 
اإلـــى برونزيـــة الرجـــال وامليداليـــات الف�شـــية 
�شوت�شـــي  اأوملبيـــاد  يف  الن�شـــائية  والربونزيـــة 
2014. واأعلنـــت بي اأم دبليو، موؤخرًا، اأنها تركز 
اهتمامهـــا الآن على الألعـــاب الأوملبية للمعوقن 
لعام 2016 وطورت »كر�شيًا متحركًا« لل�شباقات 

لدعم الفريق الأمريكي به خلل الدورة. 
ميثل كر�شـــي ال�شـــباق اجلديد امل�شـــروع الرابع 
ل�شـــركة BMW يف اتفاق ملدة �شـــت �شنوات 
مع فريق الوليات املتحدة الأمريكية، والكر�شي 
متطور للغاية وم�شـــمم ب�شـــكل متقدم ومريح، 
كما اأنه مزود بخ�شـــائ�ش تنا�شـــب املعوقن يف 
ال�شباق يف خوا�ش الفرامل وقوة الدفع وغريها. 
وقال تـــرودي هـــاردي، نائب الرئي�ش للت�شـــويق 

اإنهـــم   ،BMW ل�شـــيارات 
عملـــوا على نقـــل التكنولوجيا 
تلبيـــة  علـــى  ت�شـــاعد  التـــي 

التدريـــب  احتياجـــات 
واملت�شابقن.
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رحلة   

زيارة
 أطفال مركز مكة المكرمة للحرم المكي الشريف
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نظم مركز جمعية الأطفال املعوقني مبكة املكرمة 
زيارة اإيل احلرم املكي ال�شريف، �شارك فيها من 
اأبناء املركز 62 طفال وطفلة و50 مرافقا وذلك 

على مدار يومني.
باحلرم  العامة  العالقات  م�شوؤولو  رحــب  وقــد 
الذين قاموا  واملرافقني،  املركز  باأطفال  املكي 
بجولة بني �شاحات احلرم والتو�شعة اجلديدة 
اإلى  و�شلوا  اأن  اإلى  ال�شريف،  بامل�شعى  مرورًا 

داخل احلرم.
رافــقــن  ــي  ــالت ال املــركــز  معلمات  وقــامــت   
الأطفال ب�شرح اآداب دخول احلرم وما يجب 
الأطفال  قام  ثم  والعبادة،  الدعاء  من  فيه 

وتقبيل  العتيق  بالبيت  بالطواف  املرافقني  ب�شحبة 
احلجر الأ�شود وال�شالة والدعاء و�شرب ماء زمزم.
وقالت الدكتورة جنالء ر�شا مديرة مركز اجلمعية 
مبكة املكرمة اإن املركز حري�ص على تنظيم زيارات 
بهدف  ال�شريف  املكي  احلرم  اإلى  لالأطفال  دوريــة 
الإ�شالمية، وتعزيز قدراتهم  املبادئ  تن�شئتهم على 
املعرفية والتعليمية، لزيادة اإدراكهم وفهمهم للعلوم 

واملعارف املختلفة.
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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   

الرئيس التنفيذي لـ)ليبارا موبايل( فادي قعور: 

منارة
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ا�صـــتقبلت اجلمعية وفدًا من “ليبارا موبايل” عن �صـــركة احتاد جوراء لالت�صالت 
وتقنيـــة املعلومات، برئا�صـــة الرئي�س التنفيذي فادي قعور، حيـــث قدم الوفد خالل 
الزيارة هدايا لالأطفال، وقاموا بجولة داخل مركز امللك فهد بن عبدالعزيز لرعاية 
الأطفال املعوقني بالريا�س �صـــملت الق�صـــم التعليمي والف�صـــول ووحدات احلا�صب 
الآيل والو�صـــائل امل�صـــاعدة، ثم الق�صـــم الطبـــي ووحدات العـــالج الطبيعي والعالج 
الوظيفي والعيادات ال�صت�صـــارية، وامل�صـــبح الطبي وور�صة الأجهزة التعوي�صية، كما 
زار الوفد م�صـــاكن الأطفـــال واطلعوا على برامـــج الرعاية العالجيـــة والتاأهيلية 

املقدمة.
ويف ختـــام الزيارة اأعرب فادي قعور عن �صـــعادته، والوفـــد، بهذه الزيارة، 
موؤكـــدًا اعتزازهم مبا تقدمه اجلمعية التي تعـــد منارة للعمل اخلريي يف 
اململكـــة، بذلك امل�صـــتوى املتطور يف رعاية هذه الفئـــة، وما حتقق للكثري 
من الأطفال من جتاوز لظروف الإعاقة، والتاأهل لالندماج يف املجتمع.
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إن اهلل مع الصابرين

ِمن ثمرات اإن�سانية الإ�سالم اليانعة مبداأُ الإخاء الإن�ساين، 

ره الإ�س��الُم بن��اًء على اأّن الب�س��َر جميعًا اأبناُء  اإنه مبداأ قرَّ

تهم هذه البنّوُة الواحدُة  رُجٍل واحد، وامراأة واحدة، �س��مَّ

امل�سرتكة، والرحُم الوا�سلة، قال تعالى:

ُك��ُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْف�ٍس َواِحَدٍة  ُقوا َربَّ ا�ُس اتَّ َها النَّ { َي��ا اأَيُّ

ُقوا  َوَخَل��َق ِمْنَها َزْوَجَها َوَب��ثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًل َكِثرًيا َوِن�َس��اًء َواتَّ

َ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا  َ الَِّذي َت�َس��اَءُلوَن ِبِه َواْلأَْرَحاَم اإِنَّ اللَّ اللَّ

{

)�سورة الن�ساء : الآية 1(

ا�س} َها النَّ  ولعل كلمة: { َيا اأَيُّ

. وكلمة: { ِمْن َنْف�ٍس َواِحَدٍة }

ْرَحاَم }   تلزمنا اأن نفهم كلمة: { اْلأَ

 يف هذه الآية على اأنها الرحم الإن�سانية العامة التي ت�سع 

الب�سر جميعًا.

اإخاء الر�سول
ر هذا الإخاء   ر�سول الإن�سانية �سلى اهلل عليه و�سلم يقرِّ
ـــده كل يوم اأبلـــغ تاأكيد؛ فقد روى الإمـــام اأبو داود  ويوؤكِّ
ْرَقَم َقاَل �َســـِمْعُت َنِبيَّ  واأحمد يف م�ســـنده َعْن َزْيِد ْبـــِن اأَ
َلِتِه)) اأََنا  ُ َعَلْيِه َو�َســـلََّم َيُقوُل يِف ُدُبِر �سَ ـــلَّى اهللَّ ِ �سَ اهللَّ
�َســـِهيٌد اأَنَّ اْلِعَباَد ُكلَُّهْم اإِْخَوٌة ((. ]اأخرجه اأبو داود عن 

زيد بن اأرقم}
الإن�سانية والإميان

ربـــط النبي �ســـلى اهلل عليه و�ســـلم ربطـــًا حمكمًا بني 
الأخوة الإن�ســـانية وبني الإميان، بل جعلها ِمن مقوماته  
ُ َعَلْيِه َو�َســـلََّم َقاَل :)َل  ـــلَّى اهللَّ ِبيِّ �سَ فَعـــْن اأََن�ٍس َعـــْن النَّ
ُيوؤِْمُن اأََحُدُكْم َحتَّى ُيِحبَّ ِلأَِخيِه ـ يف الإن�ســـانيةـ َما ُيِحبُّ 

ِلَنْف�ِسِه(. )رواه البخاري ، وم�سلم(
ويف روايـــة : وحتى يكـــره له ما يكره لنف�ســـه، وقد ذكر 
اح احلديث اأن كلمة اأخيه يف احلديث مل ُتقيد  بع�س �ُسرَّ
ب�ســـفة حتدُّ اإطلقهـــا واملُطلق يف الن�ســـو�س املحكمة 

على اإطلقه.
اإميان النف�س الإن�سانية

 النف�س الإن�سانية ما مل تكن موؤمنة بربها موؤمنة بوعده 
ها وجهرهـــا لأن النف�س  ووعيـــده موؤمنة باأنه يعلم �ســـرَّ
الإن�ســـانية تدور حول اأثرتها، ول ُتبايل ب�سيء يف �سبيل 
غايتها، فرمبا بنت جمدها على اأنقا�س الآخرين، وبنت 
غناها علـــى فقرهم، وبنت غزها علـــى ذلهم، بل رمبا 
بنت حياتها على موتهم، لذلك قال الر�ســـول الكرمي يف 

إنسانية اإلسالم

ُكْم َعَلْيُكْم  ْعَرا�سَ حجة الوداع: » اإِنَّ ِدَماَءُكْم َواأَْمَواَلُكْم َواأَ
ي َتِعي�ُسوا، اأََل  َحَراٌم اإَِلى َيْوِم َتْلَقْوَنُه، ُثمَّ َقاَل : ا�ْسَمُعوا ِمنِّ
ُه َل َيِحلُّ َماُل  َل َتْظِلُمـــوا، اأََل َل َتْظِلُموا، اأََل َل َتْظِلُموا، اإِنَّ

اْمِرٍئ اإِلَّ ِبِطيِب َنْف�ٍس ِمْنُه «.
موقف اإن�ساين

 قام النبي �ســـلى اهلل عليه و�سلم جلنازة رجل يهودي، 
فلما �ســـئل النبي �ســـلى اهلل عليه و�ســـلم عن ذلك قال: 

األي�س اإن�سانًا، لذلك عّد الإ�سلم العتداء على اأية نف�س 
اعتداء على الإن�ســـانية كلهـــا، كما عّد اإنقـــاَذ اأية نف�س 
اإحيـــاء للنا�ـــس جميعًا، وهذا مـــا قرره القـــراآن الكرمي 

بو�سوح جلي، قال احلكيم اخلبري:
ا  َ نَّ ْر�ِس َفَكاأَ { َمْن َقَتَل َنْف�ًســـا ِبَغرْيِ َنْف�ٍس اأَْو َف�َســـاٍد يِف اْلأَ
ا�َس  ْحَيا النَّ ـــا اأَ َ نَّ ْحَياَهـــا َفَكاأَ ا�ـــسَ َجِميًعا َوَمْن اأَ َقَتـــَل النَّ

َجِميًعا })�سورة املائدة ، الآية 32(.
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و يتجول يف ف�سول الدرا�سية مبرافقة �سمو رئي�س املجل�س

من الذاكرة

الأمري ماجد بن عبد العزيز ـ رحمه اهلل ـ يفتتح مركز اجلمعية مبكة املكرمة يف 18 رم�سان 1419هـ
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اإن دور خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز -حفظه اهلل -يف دعم املوؤ�س�سات 
اخلريية وجهوده يف الإغاثة الدولية من اجلوانب امل�ســـرقة يف �سخ�سيته -اأعزه اهلل-وقد جت�سد 

ذلك يف تروؤ�سه جمعيات وبرامج اإغاثة دولية.
واحلقيقة اأن كل من تعامل مع امللك �ســـلمان بن عبد العزيز يعرف عنه تلك اخل�ســـال واملواهب 
القيادية والإدارية لكن اجلانب الأكرث اإ�سراقا يف �سخ�سيته واأخلقه تتمثل يف اهتمامه باجلانب 
الإن�ســـاين والجتماعي كا�ســـتقباله املواطنني يف مكتبه ومنزله وال�ســـماع منهم وتفقده املر�ســـى 
وزياراته لهم يف امل�ست�ســـفيات وح�سور املنا�ســـبات الجتماعية وفك الرقاب وم�ساعدة الغارمني، 

�سواهد على ذلك.
وقـــد عاي�ســـت هـــذه املواقف وهو يتابـــع ويراأ�س اأكـــرث من )25( موؤ�س�ســـة داخـــل اململكة و)15( 
برناجمـــا اإغاثيـــا خـــارج اململكة، ولعلي اأذكـــر ناذج من تلك املبـــادرات والإ�ســـهامات وتاأتي يف 
مقدمتهـــا جمعيـــة الأطفـــال املعوقني التي تبناها امللك �ســـلمان منذ اأن كان فكرة، و�ســـجع عليها 
وتابع ن�ساطها ودعمها من ماله وجاهه ووقته .. ولعل اأكرب منحة قدمها امللك للجمعية هو اإقناعه 
�ســـاحب ال�سمو امللكي الأمري �ســـلطان بن �سلمان قبول دعوتنا له للن�ســـمام اإلى جمل�س الإدارة 
وتويل رئا�ستها ... ذهبت حينها للملك �سلمان واقرتحت عليه الفكرة فقال اإن الأمري �سلطان قد 
عاد قريبًا من رحلة الف�ســـاء وهو الآن يف �ســـهر الع�سل وانتم تطلبون اأن 
يتولى جمعية املعوقني؟ فقلت له “ نريده اأن يحلق باجلمعية لآفاق اأو�سع 
وان عر�ســـت عليه اأخ�ســـى تردده ونريد فزعتك”.. فقال يل: “ اإن �ساء 

اهلل ي�سري خري”.
وبالفعـــل كان خريًا حيث انطلـــق الأمري باملعوقني كق�ســـية وطنية اأقمنا 
اأربعـــة موؤمتـــرات عاملية وتابع امللك تو�ســـياتها ولعل مـــن اأهمها النظام 
الوطنـــي للمعوقني والفح�س ال�ســـامل للأطفال حديثي الولدة للك�ســـف 
عن الأمرا�س الوراثية وتعميم فكرة الو�ســـول ال�سامل ) املنزلقات ( يف 
املبـــاين وغريها مما انعك�ـــس على خدمات املعوقـــني يف اململكة وامتدت 
فـــروع اجلمعية لت�ســـمل 14 فرعًا يف اأرجاء اململكـــة ، ودعم خادم احلرمني لفكرة اإن�ســـاء مركز 
البحـــوث والدرا�ســـات عـــن الإعاقة واملعوقني وتربع لذلك امل�ســـروع بع�ســـرة مليـــني ريال فقدر 

اأع�ساء جمل�س الإدارة هذا املوقف وقرر ت�سمية املركز با�سم امللك �سلمان .
واإن عطاء خادم احلرمني مع اجلمعية نهر متدفق باخلري منذ نحو ثلثني عامًا ومن امل�ســـتحيل 
اإيجازه يف كلمات .. ولكن يكفي القول اإنه – حفظه اهلل-ورغم كل �سواغله وم�سوؤولياته اجل�سام 
حر�س يف رم�ســـان املا�ســـي 1436هـ يف ق�ســـر ال�ســـلم بجدة، على رعاية و�ســـع حجر الأ�سا�س 
مل�ســـروع “وقف خري مكة” واملقدر بـ450 مليون ريال وقد اأ�ســـهم من ماله لهذا الوقف وت�ســـابق 
العديد من رجال الأعمال واملوؤ�س�ســـات لدعم هذا امل�ســـروع اخلريي.. واحلقيقة اأن مواقف امللك 
�ســـلمان ـ يحفظـــه اهلل ـ وجمعية الأطفال املعوقني كان لها الأثر فيما حققته وما و�ســـلت اإليه من 

اإجنازات.
وهذا لي�س مب�ســـتغرب على قائدنا كما عرفناه و�ســـمعناه و�ســـاهدناه عنده �سفات القائد احلازم 
وال�سيا�ســـي البارع والقارئ واملتابع للإعلم، واأنعـــم اهلل عليه بحفظ القراآن الكرمي ويحمل قلبًا 
عطوفًا وم�ساعر �سادقة وتعاطف مع ال�سعفاء واليتامى والفقراء، داعم لكل اأعمال اخلري والرب 
يف الوطـــن ويف ارجـــاء العـــامل.. هذا هو امللك �ســـلمان بن عبـــد العزيز به نفخـــر ونفاخر.. ولن 
ن�ســـتطيع اإبراز مواقفه وعطاءاته لكن ندعـــو اهلل اأن يبارك له يف عمره واأن ميده بعونه وتوفيقه، 

واأن يحقق على يديه اآمال الأمة يف العزة والن�سر اإنه اأكرم م�سوؤول.

يدًا بيد   

خيرية سلمان

الجانب األكثر إشراقا في 
شخصيته وأخالقه تتمثل في 

اهتمامه بالجانب اإلنساني

بقلم : 
الدكتور عبد الرحمن ال�سويلم 

ع�سو جمل�س ال�سورى 
اإدارة  جمل�ـــس  رئي�ـــس  نائـــب 

اجلمعية
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