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و30 عامًا حافاًل باإلنجازات و التحديات

103 مشاركين من المملكة و دول الخليج
 في مسابقة القرآن الكريم

مركز  عسير يحتفل بطفلة تمشي .. 
وأخرى تتكلم للمرة األولى

العمومية..
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فاطمة.. ت�شتطيع الآن امل�شي
ليت فاطمة تخطو، ولو خطوتني فقط.. »هيا اأيتها ال�شغرية .. الأمر لي�س �شعبًا.. 

�شن�شاعدك على النهو�س، لكن عليك اأن حتاويل وحدك هذه املرة.. هيا يا فاطمة.. 
حاويل هذه املرة«.. كان هذا حديث احللم لوالدي فاطمة �شاهر ال�شهري الطفلة 

املعوقة ذات ال�شنوات ال�شت، ثم حدثت املعجزة املنتظرة من اهلل الكرمي الرحيم؛ 
فخطت الطفلة ال�شغرية خطوات ل خطوتني فقط.. كان هذا هو امل�شهد قبل اأيام يف 
مركز اجلمعية بع�شري، وعلى وجه التحديد اأثناء الحتفال بخطوات فاطمة.. كان 
يومًا مثريًا جدًا، ويف الغالب ي�شعب و�شف الأ�شياء التي تاأتي هبة من اهلل، وينتابك 

فيها �شعور غريب، وخمتلف.. فاطمة الطفلة اجلميلة ذات الرداء الأبي�س خطت 
اأولى خطواتها كعرو�س خجولة اأمام نظرات والديها، وم�شرفات واإدارة املركز الذين 

احتفلوا معها باأولى خطواتها يف احلياة.
عبد اهلل املح�شني
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في هذا العدد

التحرير

أمير المدينة المنورة يرعى ندوة “إضاءات 
في التعامل مع ذوي االعاقة”

برعاية شركة مايكروسوفت
نجاح أطفال الجمعية في دورة الحاسب

الطعام ال يزيد الوزن دائمًا..
 بعض األنواع تتناولها بال خوف من السمنة
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رئي�س جمل�س الإدارة
�شاحب ال�شمو امللكي الأمري 
�شلطـــان بـن �شلــمــان بـن عبدالعزيـز

الرقم املوحد:920006222
الرقم املجاين: 8001241118  

 www.dca.org.sa  املوقع على الإنرتنت

مجلة دورية تصدرها

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

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

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

املرا�شــــــالت بـا�شم رئي�س التحرير 
اململكة العربية ال�شعودية

 �س ب 8557 الريا�س 11492
هاتف : 8807000)011( 
ـ فاك�س : 4562750)011(

الربيد الإلكرتوين :
Khatwa@dca.org.sa 

امل�شرف العام:
اأمني عام اجلمعية

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

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

مدير التحــرير:
منت�شــــــــــــر جابــــــــــــــــــر

املدير الفني:
م/�شعـــــــــــــــد ال�شــــــداوي
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تفخر اجلمعية بح�شورها الوطني ودورها املتنامي على �شعيد الت�شدي 

لق�شية الإعاقة من خالل منظومة من الربامج التوعوية واملجتمعية 

غري امل�شبوقة، مثل برامج »اهلل يعطيك خريها«، و«جرب الكر�شي«، 

وجائزة اجلمعية، وتوظيف املعوقني، وم�شابقة حفظ القراآن الكرمي 

لالأطفال املعوقني.

ويف هذه املنا�شبة .. اأرفع اأ�شمى اآيات ال�شكر والعرفان اإلى مقام �شيدي 

خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز، و�شمو ويل العهد؛ 

ملا تف�شال به من دعم ورعاية لأن�شطة اجلمعية وم�شروعاتها. كما 

اأتوجه بتحية امتنان وعرفان اإلى حكومة خادم احلرمني ال�شريفني، 

واإلى من�شاآت القطاع اخلا�س، واملوؤ�ش�شات الإعالمية واجلامعات؛ 

لتفاعلها الكرمي مع ر�شالة اجلمعية. كما اأود اأن اأ�شجل �شكري 

وتقديري لأع�شاء ال�شرف ولأ�شحاب املبادرات الكرمية التي اأ�شهمت يف 

توا�شل ر�شالة اجلمعية.

وللزمالء اأع�شاء جمل�س الإدارة واللجان العاملة، وجلميع من�شوبي 

الأمانة العامة ومراكز اجلمعية، اأود اأن اأ�شد على اأياديهم جميعًا؛ ملا 

يقدمونه من جهد متميز، داعيًا اهلل العلي القدير اأن يثيب اجلميع 

خريًا. 

من كلمة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلطان بن �شلمان بن عبدالعزيز 

اآل �شعود . يف اإجتماع اجلمعية العمومية

الخطوة األولى
شخصيات معنا
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حكايات .. 
تروي حياة طفل تحّدي 

اإلعاقة بالقرآن
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تشكيل هيئة جائزة الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة   

مجلس األمناء يعتمد المؤتمر الدولي الخامس   

اعتمد اجتماع جمل�س اأمناء مركز امللك �شلمان لأبحاث 
الإعاقـــة برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكـــي الأمري �شلطان 
بن �شلمان بن عبدالعزيـــز ت�شكيل رئي�س واأع�شاء هيئة 
جائـــزة امللك �شلمان لأبحاث الإعاقـــة برئا�شة �شاحب 
ال�شمـــو الأمـــري تركـــي بن �شعـــود بن حممـــد اآل �شعود، 

والبدء يف انطالق فعاليات دورتها الثانية.
كمـــا اعتمد املجل�س خـــالل اجتماعه الثالـــث يف دورته 
الرابعـــة، والـــذي عقد مبقر املركز بحـــي ال�شفارات يف 
الريا�س موؤخرًا، ت�شكيل جلنة ال�شتثمار واملوارد املالية 
برئا�شـــة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري في�شل بن �شلمان 
بـــن عبدالعزيز، واملجل�ـــس التنفيـــذي برئا�شة �شاحب 
ال�شمـــو امللكـــي الأمـــري حممـــد بـــن خالد بـــن عبداهلل 
الفي�شـــل، واللجنـــة العلميـــة برئا�شـــة معـــايل الدكتور 

قا�شم بن عثمان الق�شبي.
اجلديـــر بالذكر اأنه بـــداأ العمل علـــى تاأ�شي�س اجلائزة 
يف نهايـــة عـــام 2008م، وجـــاءت لتفعيـــل دور البحـــث 
العلمـــي يف حت�شني نوعية الربامـــج واخلدمات املقدمة 
لالأ�شخا�ـــس ذوي الإعاقـــة، وذلـــك من خـــالل تطوير 
البحـــث العلمـــي لتكييـــف التقنيـــة احلديثـــة ل�شالـــح 
الأ�شخا�ـــس ذوي الإعاقـــة مبـــا ميكنهـــم مـــن العتماد 
علـــى اأنف�شهـــم، والتغلـــب علـــى م�شكالتهـــم، وحتقيق 
طموحاتهـــم، بالإ�شافـــة اإلـــى ت�شجيع اجلهـــود املحلية 
والإقليميـــة والعاملية الرامية اإلى اإثـــراء العلم واملعرفة 
يف جمـــالت الإعاقـــة املختلفـــة، وتعزيـــز بيئـــة الإبداع 
الفكـــري والتفـــوق العلمـــي يف جمال الإعاقـــة مبا يكفل 
اإيجـــاد الطرق والو�شائل واحللـــول والبدائل التي توؤدي 

اإلـــى احلد مـــن الإعاقـــة اأو التخفيف مـــن اآثارها على 
الأ�شخا�ـــس ذوي الإعاقـــة واأ�شرهـــم، وتاأ�شيـــل مفهوم 
البحـــث العلمـــي يف جمـــال الإعاقـــة ون�شـــر ثقافتـــه يف 

املجتمع حمليًا واإقليميًا وعامليًا.
مـــن جهة اأخـــرى اأقـــر املجل�ـــس اإقامة املوؤمتـــر الدويل 
اخلام�س لالإعاقـــة والتاأهيل خـــالل الن�شف الأول من 
عـــام 2018م. عقـــب ذلـــك قـــدم امل�شرف العـــام على 
م�شـــروع الوقف اخلـــريي ال�شتثماري للمركـــز تقريرًا 
عن اآخر م�شتجدات امل�شروع الذي يقوم بتنفيذه املركز 
وهـــو عبارة عـــن �شقـــق فندقية، علـــى اأر�ـــس مب�شاحة 
7233م2 بحـــي ال�شفارات بالريا�س، والذي يهدف اإلى 
توفري دعم ثابت لأبحاث وم�شاريع املركز، ومن املتوقع 

افتتاحه خالل عام 2017م.
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وافـــق جمل�ـــس اإدارة اجلمعية، برئا�شـــة �شاحب ال�شمو 
امللكـــي الأمـــري �شلطـــان بـــن �شلمـــان بـــن عبدالعزيز، 
علـــى منـــح الع�شويـــة ال�شرفيـــة لــــ46 �شخ�شيـــة، و13 
�شركـــًة وجهًة من الداعمني املميزيـــن مل�شرية اجلمعية 
وبراجمهـــا وم�شروعاتهـــا خـــالل العام املا�شـــي، واأقر 
املجل�س ان�شمـــام 200 ع�شو جديد للجمعية العمومية، 
وذلـــك بعد مـــرور عام علـــى انت�شابهم للجمعيـــة؛ وفقًا 

لالئحة الداخلية.
واأو�شـــح الأمـــني العـــام للجمعيـــة عو�س الغامـــدي، اأن 
املجل�ـــس اطلع على ملف احل�شابات اخلتامية وامليزانية 
العمومية وقوائمها املاليـــة للعام املايل املا�شي 2015م 
املقدمـــة مـــن املحا�شـــب القانـــوين املعتمـــد مـــن مقام 
الوزارة، وتقريـــر املحا�شب القانوين حول املركز املايل 
والإجـــراءات املالية يف اجلمعيـــة، واأنها -وهلل احلمد- 
تتفـــق مـــع متطلبـــات نظـــام اجلمعيـــات واملوؤ�ش�شـــات 
اخلرييـــة املعتمد من ِقَبـــل وزارة ال�شـــوؤون الجتماعية 
والنظـــام الأ�شا�شي للجمعيـــة، واأنها مطابقـــة للدفاتر 
وال�شجـــالت املحا�شبية املحتفظ بهـــا، واعتمد املجل�س 

امليزانية باإجماع الأع�شاء.
واأ�شاف الغامدي: »كما ناق�س املجل�س تقريرًا متكاماًل 
عـــن اأداء الأمانة العامة ومراكـــز اجلمعية خالل العام 
ّقق �شـــواء على  املا�شـــي«، معربـــًا عـــن اعتزازه مبـــا حَتَ
�شعيـــد التو�شع الأفقي اأو الراأ�شي يف خدمات اجلمعية، 

   

   

العمومية الـ30 للجمعية تناقش عامًا حافاًل باإلنجازات والتحديات

منح 59 شخصية ومؤسسة عضوية جمعية األطفال المعوقين »الشرفية«

   

برئاسة األمير سلطان بن سلمان

وجتويــــد برامــــج الرعايــــة املطبقــــة وفقــــًا ملعايري 
عامليــــة، وكذلــــك تعزيــــز �شــــراكات اجلمعيــــة مع 
قطاع عري�س من ال�شركات واملوؤ�ش�شات الوطنية، 
ال�شتثمــــاري  اخلــــريي  امل�شــــروع  يف  والنطــــالق 

التاريخي »خري مكة«.
وذكـــر اأن املجل�س وّجـــه حتية �شكر وتقديـــر اإلى اللجان 
التطوعيـــة العاملـــة يف اجلمعيـــة مبـــا ت�شـــم مـــن ُنَخب 
متخ�ش�شـــة؛ ملا تبذلـــه من جهـــد فائق لتو�شيـــع دائرة 
خدمات اجلمعيـــة وتطوير الأداء وتوفـــري م�شادر دخل 

ت�شمـــن ا�شتمراريـــة برامـــج اجلمعيـــة، واأ�شـــاد يف هذا 
ال�شـــدد بـــاأدوار اللجنـــة التنفيذيـــة، وجلـــان الرعايـــة 

وال�شتثمار وامل�شاريع والأ�شرة واخلدمة الجتماعية.
واأ�شـــاف الأمـــني العـــام: »اأقـــر جمل�ـــس الإدارة قبـــول 
ع�شوية 339 ع�شوًا م�شتجدًا طلبوا الن�شمام للجمعية، 
ووافق على تكـــرمي ال�شادة الأع�شـــاء الذين م�شى على 
ع�شويتهم ع�شرون عامـــًا، يف الجتماع القادم للجمعية 
العمومية، والبالغ عددهم 20 ع�شوًا، واأي�شًا تكرمي عدد 

من من�شوبي اجلمعية الذين اأحيلوا اإلى التقاعد«.

برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلطان بن �شلمان 
بـــن عبدالعزيـــز، تعقـــد اجلمعيـــة العموميـــة للجمعية 
اجتماعهـــا الــــ30 م�شـــاء الثالثـــاء 12 رجـــب 1437هـ 
املوافـــق 19 اأبريل 2016م، يف مقر اجلمعية بالريا�س؛ 
ملناق�شـــة تقرير الأداء لعـــام 2015م وميزانية اجلمعية 

وخططها امل�شتقبلية.
واأو�شـــح الأمـــني العـــام للجمعيـــة عو�س الغامـــدي اأن 
املجل�ـــس �شي�شتمع اإلـــى تقرير املحا�شـــب القانوين عن 
امليزانيـــة العموميـــة للجمعيـــة للعام املـــايل املن�شرم، 
وكذلـــك �شيطلع علـــى تقريـــر جمل�ـــس الإدارة حول ما 
مت اإجنـــازه مـــن برامج واأن�شطـــة وم�شروعـــات خدمية 
وا�شتثماريـــة جديدة جـــاٍر تنفيذها، كمـــا �شيتم تكرمي 

عدد من ال�شخ�شيات واجلهات الداعمة للجمعية. 
واأ�شـــار الغامدي اإلـــى اأن جمل�ـــس الإدارة حري�س على 
اإطـــالع اأع�شاء اجلمعية العموميـــة على كل ال�شعوبات 

والتحديـــات التي واجهـــت اجلمعية وجهـــود جتاوزها، 
بال�شفافيـــة  يت�شـــم  ال�شنـــوي  الجتمـــاع  اأن  م�شيفـــًا 
وال�شراحة، وميثل ك�شف ح�شاب لعام من�شرم يف اإطار 

ما التزم به املجل�س من خطط خالل دورته اجلارية. 
وذكـــر الأمني العـــام اأن التقريـــر ال�شنوي الـــذي �شيتم 
توزيعه على الأع�شاء قبـــل اأيام من الجتماع -مب�شيئة 
اهلل- يعك�س حجم ريادة هذه املوؤ�ش�شة اخلريية والدور 
املتنامـــي الذي تقـــوم به نيابة عن املجتمـــع، �شواء على 
�شعيـــد برامـــج الرعايـــة املتخ�ش�شة املجانيـــة اأو على 

�شعيد تبني برامج وطنية للت�شدي لأ�شباب الإعاقة.
واأعـــرب الغامـــدي عن فخـــر واعتزاز جميـــع من�شوبي 
اجلمعيـــة بهـــذا الر�شيد مـــن الثقـــة املجتمعيـــة الذي 
حتظـــى به من كل القطاعات، م�شـــريًا اإلى اأن اجلمعية 
�شرفت بتف�شل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان 
بـــن عبدالعزيـــز برعايـــة تد�شـــني م�شروع »خـــري مكة« 

ال�شتثمـــاري اخلـــريي، ومبادرته -رعـــاه اهلل- بتقدمي 
دعـــم �شخي ل�شالح امل�شروع، وتبـــع ذلك توقيع اتفاقية 
تعـــاون مع �شركة الت�شالت ال�شعوديـــة لإقامة م�شروع 
عمـــالء ال�شركـــة ال�شتثمـــاري اخلريي مبكـــة املكرمة، 
وكذلك توقيع اتفاقية تعـــاون مع �شركة موبايلي لإقامة 
م�شـــروع عمـــالء ال�شركـــة ال�شتثمـــاري اخلـــريي مبكة 
املكرمـــة. وقال الغامـــدي: »بتوجيه ومتابعـــة مبا�شرين 
من جمل�س الإدارة، وبجهد مميـــز من اللجان النوعية 

التي ت�شم نخبة من املتخ�ش�شني املتطوعني عملت
اجلمعيـــة خـــالل العـــام الفائـــت علـــى خم�شـــة حماور 
�شملـــت: اأوًل التو�شع يف برامج الرعايـــة، وثانيًا تطبيق 
معايـــري عامليـــة يف اجلـــودة، وثالثًا حتقيق نقلـــة نوعية 
ال�شـــراكات  تعزيـــز  ورابعـــًا  اخلـــريي،  ال�شتثمـــار  يف 
ال�شرتاتيجيـــة، وخام�شـــًا تطبيق برامـــج توعية وطنية 

ت�شتثمر ر�شيد الثقة املجتمعية«.
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أمير المدينة المنورة يرعى ندوة “إضاءات في التعامل مع ذوي االعاقة”
حتت رعايـــة �شاحب ال�شمـــو امللكي الأمـــري في�شل بن 
�شلمـــان بـــن عبدالعزيز اأمـــري منطقة املدينـــة املنورة، 
يقيـــم مركـــز الأمـــري �شلطان بـــن عبدالعزيـــز لرعاية 
الأطفـــال املعوقني باملدينة املنـــورة، ندوة علمية بعنوان 
“اإ�شاءات يف التعامل مع ذوي العاقة”، وذلك خالل 
 21-20 املوافقـــة  13-1437/7/14هــــ  مـــن  الفـــرتة 

/2016/4م يف مقر املركز.
مركـــز  ملديـــر  �شحفـــي  ت�شريـــح  ويف 

عبدالعزيـــز  بـــن  �شلطـــان  الأمـــري 
لرعاية الأطفـــال املعوقني باملدينة 
املنـــورة هيثـــم بن م�شلـــم عثمان، 
قال: “اأرفـــع اأ�شمى اآيـــات ال�شكر 
ال�شمـــو  �شاحـــب  اإلـــى  والتقديـــر 

امللكي اأمري منطقة املدينة املنورة؛ 
ملـــا يتف�شل به من دعـــم كرمي ورعاية 

دائمة لأن�شطـــة وبرامج املركز”، م�شريًا 
اإلـــى اأن �شمـــوه يـــويل الفعاليـــات التـــي يتبناها 

املركـــز اهتمامًا كبـــريًا يف اإطار حر�شه علـــى م�شاندة 
جهـــود العمـــل اخلريي مـــن ناحيـــة، وجتويـــد اأداء كل 
املوؤ�ش�شات اخلدمية العاملة يف طيبة الطيبة من ناحية 
اأخـــرى. واأو�شـــح مدير املركـــز اأن نـــدوة “اإ�شاءات يف 
التعامـــل مـــع ذوي الإعاقـــة” ت�شتمل علـــى �شتة حماور 

رئي�شـــة ت�شب يف خدمة هذه الفئـــة الغالية، وت�شتهدف 
تنميـــة الوعـــي العـــام بكيفيـــة التعامـــل معهـــا و�شمان 
حقوقهـــا، وتت�شمـــن تلـــك املحـــاور: املحـــور ال�شرعي، 
واملحـــور  الجتماعـــي،  واملحـــور  القانـــوين،  واملحـــور 

التعليمي، واملحور التاأهيلي، واملحور النف�شي.
واأ�شـــاف هيثـــم: “لقـــد دعي لهـــذه النـــدوة نخبة من 
املخت�شـــني يف املحـــاور العلميـــة املطروحـــة 
بهـــدف اإبـــراز اخلدمـــات املقدمة لفئة 
املعوقـــني، والتعـــرف علـــى جوانـــب 
الق�شـــور يف هذه اخلدمـــات. كما 
اأن اللجنة العلميـــة للندوة اأخذت 
علـــى عاتقها اختيار بحوث علمية 
متخ�ش�شـــة لإثراء هـــذا اجلانب 
من النواحي الطبية والجتماعية. 
النـــدوة  لهـــذه  يدعـــى  و�شـــوف 
املراكـــز  واأ�شاتـــذة  اجلامعـــات  طـــالب 
املتخ�ش�شـــون يف املجالت الطبيـــة والتعليمية 

ذات ال�شلة بفئة املعوقني”.
واختتـــم ت�شريحه م�شريًا اإلى اأن الندوة �شتكون مبثابة 
ملتقـــى للدار�شني واملهتمـــني والعاملني يف جمال رعاية 
املعوقـــني  لأ�شـــر  الإعاقـــة، وكذلـــك  الأ�شخا�ـــس ذوي 

والإعالميني واملهتمني بالعمل اخلريي.

اأعرب �شاحب ال�شمـــو امللكي الأمري �شلطان بن �شلمان بن عبدالعزيز رئي�س 
جمل�ـــس اإدارة اجلمعيـــة، عـــن اعتـــزازه بالنجـــاح الذي حتققـــه املبادرة 

التوعويـــة الوطنيـــة »اهلل يعطيك خريها« التي توجـــت موؤخرًا بح�شول 
برناجمها التلفزيوين الذي بـــث بالتلفزيون ال�شعودي والإذاعة على 

املركز الأول واجلائزة الذهبية عن فئة الربامج التوعوية.
جاء ذلـــك �شمن الدورة الــــ14 من مهرجـــان اخلليج لالإذاعة 

والتلفزيـــون الـــذي اختتـــم فعالياتـــه موؤخـــرًا يف العا�شمـــة 
البحرينيـــة املنامـــة. وقـــال الأمـــري �شلطـــان بـــن �شلمان: 

»تناغـــم اأداء عدة جهات، يف مقدمتها وزارة الداخلية، 
ووزارة الثقافـــة والإعـــالم، ووزارة التعليـــم، اإ�شافة 

اإلـــى الكثري من من�شاآت القطـــاع اخلا�س كان وراء 
توا�شل املبادرة على هذا النحو«.

واأ�شـــار اإلـــى احلر�س علـــى تقـــدمي اأق�شى جهد 
ملعاجلـــة اإحـــدى الق�شايـــا املجتمعيـــة )احلوادث 

املروريـــة( التي مت�ـــس اأمن املواطـــن واملقيم وتخلف 
خ�شائر جمتمعية واقت�شادية كبرية.

واأ�شاف: »اأتوجه للعاملني يف هيئـــة الإذاعة والتلفزيون ال�شعودي بال�شكر والثناء 
علـــى اجلهود التي بذلوهـــا طيلة املو�شـــم الأول من الربنامـــج، واأرى اأن اجلائزة 

تتويج جلهود جميع العاملني باملبادرة«.
وثّمـــن رئي�س جمل�س اإدارة جمعية الأطفال املعوقني الدور املميز للرعاة، 
وعلـــى راأ�شهم �شركة اأرامكو ال�شعوديـــة، وال�شركة ال�شعودية للكهرباء، 
و�شركـــة توكيالت اجلزيرة لل�شيـــارات، وجميع الرعاة، على دعمهم 
املتوا�شل للمبـــادرة، والذي كان له الأثر الأكرب يف املنجزات التي 

حتققت منذ انطالقها.
جدير بالذكر اأن الربنامج التلفزيوين »اهلل يعطيك خريها« 
بثـــه التلفزيون ال�شعودي على القنـــاة الأولى بالتزامن مع 
القناة الريا�شية واإذاعة جدة خالل الدورة الرباجمية 
لعام 2015 وقدمه الإعالمي املعروف �شالح الغيدان 
�شمـــن اأن�شطـــة املبـــادرة الوطنيـــة )اهلل يعطيـــك 
خريهـــا(، و�شارك هـــذا الربنامـــج يف املهرجان 
مـــن خـــالل حلقـــة )درايفـــر( التي تعـــد طرحًا 
اإعالميًا غـــري م�شبوق تلفزيونيـــًا، واأثبتت عالقة 
األعـــاب الفيديو بازدياد قتلى حـــوادث املرور و�شلوك 
ال�شباب املتهور يف بع�س ال�شوارع ال�شعودية، واأجرت لقاءات نادرة مع �شغار خلف 
الق�شبـــان قب�س عليهـــم املرور واأر�شلهم لدار الأحـــداث ب�شبب خمالفات مرورية 

تعلموها من األعاب الفيديو.

»الله يعطيك خيرها« يحصد الجائزة الذهبية في مهرجان الخليج
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 قالت �شاحبة ال�شمو امللكي الأمرية ح�شة بنت �شلمان 
بن عبدالعزيـــز، اإن م�شروع “خري مكـــة” ال�شتثماري 
اخلريي الذي تتبناه جمعيـــة الأطفال املعوقني، منوذج 
مثـــايل لنتـــاج تكامـــل اجلهـــود بـــني قطاعـــات الدولة 
احلكوميـــة والتجاريـــة واخلرييـــة، وبني وعـــي وتفاعل 
ـــد بدايًة يف رعاية  املواطـــن، م�شـــرية اإلى اأن ذلك جت�شَّ
خـــادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز 
حفل و�شع حجر الأ�شا�ـــس للم�شروع، ومبادرته بالتربع 
بــــ50 مليـــون ريـــال لدعـــم اإجنـــازه، متوجـــًا بتفاعـــل 
موؤ�ش�شات الدولـــة وم�شاندتها لفكرة امل�شروع، وتوا�شل 
ذلك بت�شابق عدد مـــن ال�شركات والأفراد لالإ�شهام يف 
تكاليف الإن�شاء لتقطع اجلمعية �شوطًا ملمو�شًا يف هذا 

ال�شدد.
 واأكـــدت خـــالل ت�شريفها احلفل اخلريي الـــذي اأقامه 
مركز اجلمعية يف مكة املكرمة لدعم م�شروع خري مكة 
ال�شتثمـــاري اخلريي، اأخريًا، اأنها تتطلع اإلى ا�شتكمال 
امل�شـــروع يف اأقـــرب وقت ممكن مب�شانـــدة اأهل اخلري، 
م�شـــرية اإلى اأن هـــذه املنا�شبة الطيبـــة حتمل م�شامني 
عـــدة، يف مقدمتهـــا اإلقاء ال�شـــوء على �شنـــة اإ�شالمية 
حميـــدة ورائدة هـــي �شنـــة “ال�شدقة اجلاريـــة”، اإلى 
جانـــب اأنهـــا جت�شـــد عمق جـــذور اخلري يف هـــذا البلد 
الطيـــب مـــن جهة، ومـــن جهـــة اأخـــرى تعك�ـــس الأداء 
املنهجي املتطور ملوؤ�ش�شات العمل اخلريي يف ال�شعودية.
 واأو�شحـــت الأمرية ح�شة، اأن “متيـــز م�شرية التنمية 
ال�شاملـــة التـــي تعي�شها اململكة بقيـــادة خادم احلرمني 
ال�شريفـــني امللك �شلمان بـــن عبدالعزيز، رغم كل هذا 
الكم من التحديات الإقليمية والدولية، يوؤكد اأننا اأمام 
دولة يقودهـــا رجال من طـــراز ا�شتثنائـــي”، م�شيفة: 
بـــني جنباتهـــم مزيجًا من  “هـــوؤلء الرجـــال حملـــوا 
الإن�شانية واحلكمة والقـــوة والر�شاد، ل يعرقلهم �شيء 
عن خدمة �شعبهم وال�شتمرارية يف نعم الأمن والأمان 

وال�شتقرار”.
و�شـــددت علـــى اأن امل�شـــروع يعتـــرب نافـــذة لال�شتجابة 
لدعوة ر�شـــول اهلل -�شلى اهلل عليه و�شلم-: “اإذا مات 
ابـــن اآدم انقطـــع عمله اإل مـــن ثـــالث..”، وذكر منها 
ال�شدقة اجلارية، م�شيفة: “هل هناك اأف�شل من هذه 

   

األميرة حصة بنت سلمان: 
»خير مكة« نموذج مثالي لتكامل جهود مؤسسات الدولة

امل�شاريع �شدقة جارية ميكن اأن يرب بها الإن�شان والديه 
اأو يقيمها عن نف�شه واأولده؟”.

 وقدمت الأمرية ح�شة �شكرها لدولة الإمارات على ما 
قدمته، ممثلة يف مركز را�شد للمعوقني، بتعاونه املثمر 
مـــع جمعية املعوقني يف ال�شعوديـــة ومركز مكة املكرمة، 
م�شيفة: “اأخ�ـــس بالذكر الدكتورة جنالء فخر الدين 
ر�شـــا، وهـــي اأحـــد رمـــوز العمـــل اخلـــريي ومـــن اأولى 
ال�شيـــدات الالتـــي اأدارت اأحد مراكـــز جمعية الأطفال 
املعوقـــني، وهو مركـــز مكة املكرمة، وهـــذه تعد �شابقة، 
وتلتهـــا �شـــالف حجـــازي مديـــرة املركز، وعهـــود بدر 
التـــي تعمل متطوعة ليل نهار لإ�شعـــاد اأطفالنا واإر�شاء 
لوجه اهلل تعالى، وعائالت واأفراد منطقة مكة املكرمة 

الكرماء واجلميع على كرمي امل�شاركة وامل�شاندة”.
مـــن جهتهـــا، اأعربت مرمي عثمـــان الرئي�ـــس التنفيذي 
ملركز را�شد للمعوقني يف دبي، عن امتنانها الكبري جتاه 

هذه الأدوار اخلريية الرائعـــة التي يت�شابق اإليها اأفراد 
املجتمـــع من خالل م�شروع “خري مكـــة”، م�شددة على 
اأن هنـــاك قيمًا عليا ت�شمو اإليها النف�س الب�شرية عندما 

يكون العمل منوطًا بفئة غالية كاملعوقني.
 وثمنـــت عثمان اجلهود الكبـــرية التي اأ�شهمت يف ر�شم 
الروؤيـــة النهائية لهـــذه امل�شاريع اخلرييـــة التي �شتبقى 
بذرة عطـــاء �شاهدة على حجم العمـــل الإن�شاين الذي 
تقدمه دولنا على خمتلف الأ�شعدة اخلريية يف الداخل 
واخلـــارج، والـــذي ينطلق مـــن واجبها ومبـــادئ ديننا 
احلنيف وقيمنا العربيـــة، لفتة اإلى اأن هذا امل�شروع ما 
هو اإل امتداد للم�شاريـــع اخلريية التي حتظى باهتمام 
كبـــري من خـــادم احلرمني ال�شريفني امللـــك �شلمان بن 
عبدالعزيز، الذي له اأياد بي�شاء على كثري من امل�شاريع 
اخلرييـــة والإن�شانية، و�شريته عطرة بالأعمال اخلريية 

منذ عقود من الزمن.
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وقعت اجلمعيـــة وال�شركة ال�شعوديـــة للمتاجر ال�شاملة 
»كارفور« اتفاقيتي تعـــاون تت�شمن الأولى طرح برنامج 
»التربع بباقـــي الهلالت« يف كافة اأ�شواق ال�شركة وتبني 
حملـــة تعريفية بالربنامـــج وحث عمـــالء ال�شركة على 
م�شانـــدة ر�شالـــة اجلمعية اخلرييـــة. وي�شتند الربنامج 
اإلى دعـــم العمالء من خالل التـــربع بالهلالت املتبقية 
من العمليات ال�شرائية يف كل فروع كارفور بكل مناطق 

ومدن اململكة.
وتت�شمن التفاقية الثانية طرح بطاقات الدفع امل�شفرة 
»�شاعـــة خدمة« من خالل �شناديـــق املحا�شبة يف فروع 
كارفـــور، والتي تتيح لعمالء ال�شركـــة الإ�شهام يف دعم 
تكاليف برامج الرعاية العالجية والتعليمية والتاأهيلية 
املجانية التي تقدمها مراكـــز جمعية الأطفال املعوقني 

يف عدد من مناطق اململكة.
ووقع التفاقيتـــني الأمني العام للجمعية عو�س عبداهلل 
الغامـــدي وفريدريك ليفي الرئي�ـــس التنفيذي لل�شركة 
ال�شعوديـــة للمتاجر ال�شاملة »كارفـــور«، وذلك يف حفل 
اأقيم مبركز اجلمعيـــة بالريا�س بح�شور اأطفال املركز 

وعدد من امل�شوؤولني والعاملني يف اجلمعية وال�شركة.
ويف ت�شريـــح �شحفي لأمني عـــام اجلمعية نقل حتيات 
وامتنان �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلطان بن �شلمان 
بن عبدالعزيز، رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية، واأع�شاء 
جمل�ـــس اإدارتهـــا، وجميـــع من�شوبيها ل�شعـــادة الرئي�س 
التنفيـــذي لل�شركـــة وللم�شوؤولـــني فيها علـــى مبادرتهم 

   

الجمعية و»كارفور« توقعان اتفاقيتين لطرح برنامج “التبرع بباقي 
الهلالت” وبطاقات الدفع المشفرة “ساعة خدمة”

الكرميـــة مب�شاندة جهود اجلمعية، م�شريًا اإلى اأن ذلك 
يج�شد ثقة املجتمع بدور اجلمعية، ويعك�س ن�شج القطاع 
اخلا�ـــس وحر�شـــه علـــى اأداء م�شوؤولياتـــه الجتماعية 

وامل�شاركة الفاعلة يف تلبية احتياجات املجتمع.
وذكر الغامدي اأن اجلمعية تعتز ب�شراكاتها مع كربيات 
املوؤ�ش�شـــات الوطنيـــة؛ الأمـــر الـــذي بات ميثـــل ظهريًا 
داعمًا مكنها من ال�شتمـــرار يف اأداء ر�شالتها والتو�شع 

يف خدماتهـــا مبا يلبـــي احتياجات العديـــد من مناطق 
اململكة.

وو�شـــف الغامدي برناجمـــي »التربع بباقـــي الهلالت« 
و«بطاقـــات اخلدمـــة« باأنهمـــا نافذتـــان تتيحـــان لأهل 
اخلـــري الإ�شهـــام يف دعـــم اخلدمات املجانيـــة لالآلف 
مـــن الأطفال املعوقني، معربًا عـــن ثقته بتفاعل عمالء 

ال�شركة مع فكرة الربناجمني.

   

قـــرر جمل�ـــس اإدارة نادي الأهلي، برئا�شـــة م�شاعد الزويهري، تخ�شي�س ريال مـــن كل تذكرة يف كل مباريات 
الفريق الأول لكرة القدم بجميع البطولت املحلية والقارية؛ لدعم جمعية الأطفال املعوقني. 

واأو�شـــح نائـــب رئي�ـــس النـــادي الأهلي عبداهلل برتجـــي، اأن النادي قرر زيـــادة ريال علـــى كل تذكرة يف جميع 
مباريات الفريق تلبية لطلب الأمري �شلطان بن �شلمان؛ من اأجل دعم جمعية الأطفال املعوقني. 

واأ�شـــاف: »ياأتي ذلك ا�شتمرارًا ل�شيا�شـــة امل�شوؤولية الجتماعية يف النادي، و�شيبـــداأ العمل بذلك يف مباريات 
الفريق بدوري عبداللطيف جميل للمحرتفني لهذا املو�شم«.

األهلي يخصص ريااًل من كل تذكرة لدعم الجمعية
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كشف عن احتفال بمناسبة مرور 30 سنة على تأسيها

األمير سلطان بن سلمان يبحث مع مديري مراكز الجمعية خطط تطوير األداء

التقـــى �شاحب ال�شمو امللكـــي الأمري �شلطان بن �شلمان 
بن عبدالعزيز، رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية ، موؤخرًا، 
مديـــري مراكز اجلمعية وعـــددًا مـــن امل�شوؤولني فيها؛ 
ملناق�شة خطط العمـــل يف املرحلة املقبلة يف �شوء توجه 
جمل�س الإدارة لتطبيق معايري جودة عاملية يف اخلدمة 

وبرامج الرعاية تتواكب مع عراقة اجلمعية وريادتها.
واأو�شـــح الأمـــني العـــام للجمعيـــة عو�س الغامـــدي اأن 
�شمـــو رئي�س جمل�ـــس الإدارة اأعرب خالل الجتماع عن 
اعتـــزازه مبا حتققه مراكز اجلمعيـــة الع�شرة املنت�شرة 
يف عدد من مناطـــق اململكة، من اإجنازات مميزة على 

م�شـــارات عـــدة، يف مقدمتهـــا برنامـــج دمـــج الأطفال 
املعوقـــني يف مدار�ـــس التعليـــم العام، وبرامـــج التوعية 
الوطنيـــة، والتاأهيـــل، م�شـــريًا اإلـــى تاأكيـــد �شمـــوه على 
اأن مراكـــز اجلمعية اأن�شئـــت خلدمة املواطنـــني وتلبية 
احتياجـــات هـــذه الفئـــة، واأن اأبوابنـــا وقلوبنـــا جميعـــًا 

مفتوحة لحت�شانهم ورعايتهم.
وذكر الغامدي اأن �شمو الأمري اطلع على خطط املراكز 
يف تنفيـــذ حملـــة اإعالمية خالل الفـــرتة املقبلة لتعزيز 
توا�شل املجتمع مـــع ر�شالة اجلمعيـــة، وح�شد امل�شاندة 
لرباجمهـــا اخلريية، موجهًا مبنح الأولوية للم�شروعات 
اخلرييـــة ال�شتثماريـــة التـــي ت�شهـــم يف توفـــري م�شدر 

متويل للمراكز.
واأ�شاف الأمني العام: »ك�شف �شموه اأن اجلمعية ب�شدد 
الحتفـــال مبنا�شبـــة مـــرور 30 �شنـــة علـــى تاأ�شي�شهـــا، 
داعيـــًا اإلـــى ا�شتثمـــار هـــذه املنا�شبة لتعريـــف املجتمع 
بالدور الوطنـــي للجمعية يف الت�شـــدي لق�شية الإعاقة 
والتحديـــات التي واجهتها وامل�شاريـــع التي اأجنزتها مع 
�شركائهـــا يف تلك امل�شـــرية، وق�ش�ـــس جناحها ممثلة 
يف الآلف مـــن املواطنـــني واملواطنات الذيـــن باتوا قوة 
منتجة تفيـــد اأنف�شها وجمتمعها. واأ�شـــار �شموه اإلى اأنه 
وجـــه الإدارات املخت�شـــة يف الهيئـــة العامـــة لل�شياحة 
والـــرتاث الوطنـــي لتنظيـــم دورات تدريبيـــة ملن�شوبـــي 
اجلهـــاز الإداري يف اجلمعيـــة فيمـــا يتعلـــق بالتدريـــب 
على النظام الإلكـــرتوين يف الأعمال الإدارية الداخلية 
واخلارجية، والتوا�شل املرئي، اإ�شافة اإلى اأنظمة تبادل 

املعلومات، وتقدمِي اخلدمات الإلكرتونية«.

�شـــارك مركز امللـــك �شلمـــان لأبحـــاث الإعاقة، 
الوطنـــي  »الربنامـــج  عمـــل  ور�شـــة  موؤخـــرًا، يف 
للفح�ـــس املبكـــر حلديثـــي الـــولدة للحـــد مـــن 
الإعاقة«، والتي نظمتها الإدارة العامة للخدمات 
الطبيـــة للقـــوات امل�شلحة، مبقـــر م�شت�شفى امللك 

فهد للقوات امل�شلحة مبدينة جدة.
وا�شتقطبـــت الور�شـــة عـــددًا مـــن املخت�شني من 
برنامـــج  العاملـــني �شمـــن  الطبيـــني  امل�شرفـــني 
الفح�ـــس املبكر حلديثي الـــولدة يف م�شت�شفيات 
القـــوات امل�شلحة باململكـــة. ومت خاللهـــا ت�شليط 
ال�شـــوء علـــى اأهم نتائـــج الربنامج خـــالل العام 
املا�شي والتحديات التي تواجه فرق العمل و�شبل 

الرتقاء بالأداء لتحقيق اأهداف الربنامج.
واأكـــد مديـــر الإدارة الطبية باخلدمـــات الطبية 
للقـــوات امل�شلحـــة الدكتـــور من�شـــور بـــن حممد 

الوكيـــل، وامل�شـــرف العام على برنامـــج الفح�س 
املبكـــر حلديثـــي الـــولدة مب�شت�شفيـــات القـــوات 
امل�شلحة، على اأهمية الربنامج ودوره يف احلد من 
الإعاقة، ثم جرى ا�شتعرا�س اأهم نتائج الربنامج 
منـــذ بدايتـــه، حيث اأظهـــرت النتائـــج فح�س ما 
يزيد على 138 األـــف مولود، واكت�شاف ما يقارب 
110 طفل م�شـــاب باأحد الأمرا�س ال�شبعة ع�شر 

التي ي�شملها الربنامج.
كما قـــام نائب املدير التنفيـــذي ل�شوؤون الأبحاث 
مبركـــز امللـــك �شلمان لأبحـــاث الإعاقـــة الدكتور 
علـــي بـــن نا�شر الع�شيـــب بتقـــدمي عر�س موجز 
الإح�شـــاءات  �شملـــت  الربنامـــج  ملخرجـــات 
الفح�ـــس  برنامـــج  يف  امل�شتخدمـــة  والتقنيـــات 
املبكر، واطلع احل�شـــور على اآخر امل�شتجدات يف 

هذا املجال.

أبحاث االعاقة يشارك في ورشة الفحص المبكر
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اتفاقية تعاون بين الجمعية والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات    

لتنفيذ لقاءات و إجتماعات دولية   

وقعـــت اجلمعية موؤخـــرًا اتفاقيـــة تعاون مـــع الربنامج 
الوطنـــي للمعار�ـــس واملوؤمتـــرات حتت اإ�شـــراف الهيئة 
العامـــة لل�شياحـــة والـــرتاث الوطني، بهـــدف م�شاهمة 
اجلمعيـــة يف تقدمي امل�شاعـــدة لو�شع معايـــري لالإعاقة 
يف املعار�ـــس واملوؤمترات، وت�شاميـــم القاعات ومراكز 
املعار�ـــس. �شـــرح بذلك اأمني عـــام اجلمعيـــة الأ�شتاذ 
عو�ـــس بـــن عبـــداهلل الغامـــدي، واأ�شـــاف قائـــاًل: »اإن 
اتفاقيـــة التعـــاون مـــع الربنامـــج الوطنـــي للمعار�ـــس 
واملوؤمترات، والتي جاءت بالتزامن مع معر�س »�شياء« 
الـــذي اأقيـــم يف الريا�ـــس خـــالل الفـــرتة 7-5 اأبريـــل 
2016م، تهدف اإلى دعم جمالت التعاون مع الربنامج 
مـــن خالل م�شاهمة اجلمعيـــة يف و�شع معايري لالإعاقة 
يف املعار�ـــس واملوؤمتـــرات، وتزويـــد الربنامـــج الوطني 
للمعار�ـــس واملوؤمترات مبعلومات حمدثـــة ب�شكل دوري 
عن الفعاليـــات واملوؤمتـــرات واملعار�ـــس اجلديدة التي 

ت�شرف عليها اجلمعية اأو ترعاها«.
واأ�شاف الغامدي اأن التفاقية ت�شمل م�شاهمة الربنامج 
الوطني للمعار�ـــس واملوؤمترات يف اإعداد خطط واآليات 
وو�شائل ت�شويق املعار�ـــس واملوؤمترات اخلا�س بالإعاقة 

يف اململكـــة، والعمل علـــى ا�شتقطاب فعاليـــات الأعمال 
الإقليميـــة والدوليـــة ذات العالقـــة بالإعاقـــة لتقام يف 
اململكة، ون�شر معلومات فعاليات اجلمعية ذات العالقة 
يف روزنامة الفعاليات يف البوابة الإلكرتونية للربنامج، 
وت�شهيـــل اإجـــراءات تاأ�شـــريات احل�شـــور وامل�شاركـــني 
يف فعاليـــات جمعيـــة الأطفال املعوقـــني، وامل�شاهمة يف 
حتديـــد فعاليـــات الأعمـــال التـــي �شُتقـــام يف ال�شنوات 

اخلم�س املقبلة. 
واأو�شـــح الغامـــدي اأن »اجلمعيـــة تعتـــز ب�شراكاتها مع 
كربيـــات املوؤ�ش�شـــات الوطنيـــة الطموحـــة؛ الأمر الذي 
بـــات ميثل داعمًا مكنها من ال�شتمرار يف اأداء ر�شالتها 
والتو�شـــع يف خدماتهـــا مبا يلبـــي احتياجـــات عدد من 
مناطـــق اململكـــة. ون�شعى من خـــالل اتفاقيـــة التعاون 
مع الربنامـــج الوطنـــي للمعار�س واملوؤمتـــرات لتطوير 
الفعاليـــات واملعار�ـــس واملوؤمتـــرات اخلا�شـــة بالإعاقة 
والقيـــام بـــدور فعال يف مهمـــة تثقيف وتوعيـــة املجتمع 
مب�شببـــات الإعاقـــة وطرق الوقاية منهـــا بق�شد تكوين 
مواقف اإيجابية للتعامل مع الإعاقة وقايًة وعالجًا، ومبا 
ميكـــن من احلد مـــن انت�شارها وتفـــادي حدوث الكثري 

منهـــا وا�شت�شافـــة م�شوؤولـــني مـــن مراكـــز متخ�ش�شة 
لأبحاث الإعاقة على م�شتـــوى العامل للم�شاركة يف هذه 

الفعاليات لال�شتفادة من التجارب الدولية الرائدة«.
ومـــن جهته اأعـــرب املدير التنفيـــذي للربنامج الوطني 
للمعار�ـــس واملوؤمتـــرات املهند�ـــس طـــارق العي�شى عن 
مـــع  ال�شـــراكات  دائـــرة  بات�شـــاع  واعتـــزازه  �شعادتـــه 
املوؤ�ش�شـــات العامـــة واخلا�شـــة املتفاعلـــة مـــع اأهداف 
الربنامج جلعـــل اململكة وجهة رئي�شـــة لإقامة فعاليات 
حمرتفة حتكي مكانة اململكة الرائدة، وبلورة ذلك عرب 
�شـــراكات واتفاقيات ت�شعى للو�شـــول لتحفيز قطاعات 

اقت�شادية عديدة.
واأكـــد العي�شـــى اأن »اجلمعيـــات تعد من اأكـــر اجلهات 
تاأثريًا يف قطـــاع املعار�س واملوؤمتـــرات، واأن الكثري من 
املوؤمترات واملنتديات وامللتقيات والجتماعات الكبرية 
التـــي عقدت على م�شتوى العامل متـــت اإقامتها من قبل 
اجلمعيات الدوليـــة والإقليمية والوطنيـــة؛ ولهذا يعمل 
الربنامج مع �شركائه علـــى تطوير الربامج التي تدعم 
اجلمعيـــات ال�شعودية؛ ملا يف ذلك مـــن تاأثري مبا�شر يف 

منو قطاع املعار�س واملوؤمترات يف اململكة«.
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األمير سلطان بن سلمان يشيد بمبادرة سعود بن سمار   

   

تبنى إنشاء قاعة للمناسبات بمركز الباحة

جماهير الهالل والنصر يتفاعلون مع مبادرة »الله يعطيك خيرها«   
�شجلت املبـــادرة الوطنية )اهلل يعطيـــك خريها( التي 
حتظـــى مبباركـــة خـــادم احلرمـــني ال�شريفـــني امللـــك 
�شلمان بن عبدالعزيز –حفظه اهلل-، وتتبناها جمعية 
الأطفـــال املعوقني بالتعاون مـــع الإدارة العامة للمرور، 
ح�شـــورًا متميـــزًا يف الديربـــي الكبري ملدينـــة الريا�س 
الـــذي جمع ناديـــي الهـــالل والن�شر �شمـــن مناف�شات 

دوري عبداللطيف جميل لكرة القدم.
ونفذت املبـــادرة عددًا مـــن الأن�شطة قبـــل واأثناء وبعد 
املبـــاراة متثلـــت يف: توزيـــع برو�شـــورات توعويـــة علـــى 
اجلماهري داخل وخـــارج امللعب، ورفع لعبي الفريقني 
لبانـــر املبادرة قبل انطالق املبـــاراة، وتواجد اثنني من 
معوقي احلـــوادث املرورية خالل القرعـــة قبل انطالق 

املبـــاراة اأي�شـــا، ورفع تيفو )اهلل يعطيـــك خريها( من 
خالل جمهـــور ناديي الهالل والن�شـــر، وعر�س اأفالم 
ور�شائـــل توعويـــة ق�شـــرية علـــى ال�شا�شـــة الرئي�شيـــة 
للملعب، وعر�س ر�شائل توعوية على اللوحات اجلانبية 
للملعـــب، وتنظيم م�شـــرية لعدد من معوقـــي احلوادث 

املرورية على م�شمار امللعب بني �شوطي املباراة.

اأ�شـــاد �شاحب ال�شمو امللكي الأمـــري �شلطان بن �شلمان 
بن عبدالعزيز رئي�س جمل�ـــس اإدارة اجلمعية، مببادرة 
ال�شيـــخ �شعـــود بن �شمار بتبنـــي اإن�شاء قاعـــة لالأن�شطة 
والحتفـــالت ملحقة مبركز اجلمعية يف منطقة الباحة 
علـــى نفقته اخلا�شة، وا�شفًا تلك املبادرة باأنها »�شورة 
مميـــزة من �شور تفاعل اأبناء منطقة الباحة مع ر�شالة 
اجلمعية بوجه خا�س، ومع العمل اخلريي بوجه عام«.

واأكـــد �شمو الأمري �شلطـــان عقب توقيـــع اتفاقية اإن�شاء 
القاعـــة مع ال�شيخ ابـــن �شمار، اأهميـــة القاعة كاإ�شافة 
تنظيـــم  يف  لحتياجاتـــه  وتلبيـــة  املركـــز،  لإمكانـــات 

املنا�شبات والفعاليات التي ت�شهد ح�شورًا جماهرييًا.
جدير بالذكر اأن مركز رعاية الأطفال املعوقني مبنطقة 
الباحة افتتح العام املن�شرم واأقيم على م�شاحة ع�شرة 
اآلف مرت مربع، وي�شتوعب نحو 100 طفل يوميًا ويقدم 

برامج رعاية عالجية وتعليمية وتاأهيلية جمانية.
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فاز برنامـــج »جرب الكر�شـــي« الذي تتبنـــاه اجلمعية، 
باملركـــز الأول، وذلـــك يف اإطـــار فعاليـــات املهرجـــان 
الثقايف الثاين لذوي الإعاقة )حركات 2( الذي نظمته 
جمعيـــة املكفوفني اخلريية مبنطقـــة الريا�س »كفيف«، 
واأقيـــم موؤخـــرًا يف مركز امللـــك فهد الثقـــايف، بح�شور 
ع�شـــو جمل�س ال�شـــورى ورئي�س جمل�ـــس اإدارة اجلمعية 
امل�شـــرف العام علـــى املهرجان الدكتـــور نا�شر بن علي 
املو�شـــى، وم�شاعـــد مدير عـــام اخلدمـــات الجتماعية 

باأمانة منطقة الريا�س املهند�س فهد ال�شبيعي.
واأعـــرب الأ�شتاذ خالد بن �شليمان الفهيد م�شاعد اأمني 
عام اجلمعية للعالقات العامة والإعالم وتنمية املوارد 
املاليـــة، عن �شكـــره وتقديره مل�شـــوؤويل واأع�شاء جمعية 
املكفوفـــني اخلريية »كفيـــف« حلر�شهم علـــى م�شاركة 
الأطفال املعوقني يف خمتلف فعاليات املهرجان، م�شريًا 
اإلـــى اأن هذا احلر�س لي�س بغريـــب على معايل الدكتور 
نا�شر املو�شـــى رئي�س جمل�ـــس اإدارة جمعية املكفوفني، 
وهـــو مـــن ال�شخ�شيات البـــارزة التي �شاركـــت بفاعلية 
يف الكثـــري من برامج واأن�شطة جمعية الأطفال املعوقني 

على مدى �شنوات طويلة.
وقال خالـــد الفهيد اإن برنامج »جـــرب الكر�شي« الذي 
تتبنـــاه اجلمعيـــة برعايـــة واهتمام من �شاحـــب ال�شمو 
امللكي الأمري �شلطان بن �شلمـــان بن عبدالعزيز رئي�س 
جمل�ـــس اإدارة اجلمعية، يعترب من اأهم برامج اجلمعية 
التـــي �شاهمـــت يف تعزيز عالقـــات اجلمعيـــة مبختلف 
قطاعـــات الدولـــة، وحث كل اأفـــراد املجتمع على حتمل 
م�شوؤولياتـــه جتـــاه فئـــات املعوقـــني الذيـــن ي�شتخدمون 
الكر�شي املتحـــرك، وامل�شاندة بفاعلية يف تهيئة الطرق 
واملمرات والأبنية العامـــة واخلا�شة مبا يتيح للمعوقني 

   

تتبناه الجمعية لتعريف المجتمع بمعاناتهم

برنامج »جرب الكرسي« يفوز بالمركز األول في مهرجان »حركات«

التحرك ب�شهولة وي�شـــر دون اأي عقبات اأو معاناة اأثناء 
القيام باحتياجاتهم اليومية.

جديـــر بالذكـــر اأن برنامـــج »جـــرب الكر�شـــي« اأطلقته 
جمعيـــة الأطفـــال املعوقني عـــام 1426هــــ يف كل املدن 

التي حتت�شن مراكز اجلمعيـــة، ثم انطلق الربنامج يف 
مراحل اأخرى مبختلف مناطق اململكة، بتفاعل اإيجابي 
غـــري م�شبوق، من خمتلف القطاعـــات وكبار امل�شوؤولني 

والأفراد.

   

اطمئن اأطفال اجلمعية على �شحة الدكتور عائ�س 
القرين مبدينة امللـــك عبدالعزيز الطبية باحلر�س 
الوطنـــي، عقـــب احلـــادث الـــذي تعر�س لـــه اأثناء 
تواجـــده يف دولة الفلبني للدعوة. حيث قام وفد من 
الأطفال مركز امللك فهد بن عبد العزيز بالريا�س 
بزيارة ال�شيخ القرين، وتهنئته على �شالمته �شائلني 
املولى ــ عز وجل ــ   اأن يجمع له بني الأجر والعافية، 

ومتمنني له موفور ال�شحة والعافية.
من جانبه اأعرب الدكتور عائ�س القرين عن �شكره 
وتقديـــره لزيارة الأطفال له، م�شيدا بدور اجلمعية 

يف رعاية الأطفال املعوقني.

أطفال الجمعية يطمئنوا على صحة الشيخ » القرني«

1-13 = TARWESA + NEWS.indd   12 4/13/16   11:27 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     

13 91
رجب 1437 هـ ـ  ابريل 2016م

كاريكاتير

1-13 = TARWESA + NEWS.indd   13 4/13/16   11:27 AM



العمومية

1491
رجب 1437 هـ ـ  ابريل 2016م

برئا�سيية �ساحييب ال�سمييو امللكييي الأميير �سلطان 

بيين �سلمان بن عبييد العزيز رئي�ييس جمل�س اإدارة 

اجلمعييية ي�سهييد اجتميياع اجلمعييية العمومييية 

الييذي يعقييد مبقيير اجلمعية يف الريا�ييس، يف 12 

2016م.  ابريييل   19 املوافييق  1437هييي  رجييب 

انطالق العام الثالثيين يف م�سرة اجلمعية، وهو 

العييام الييذي كان حافيياًل ومميزًا بعطيياء يطاول 

قاميية وقيمة هذا ال�سرح وذلييك بعد عام حافل 

من الإجنازات والنجاحات عر امل�سبوقة، والتي 

كان لهييا �سييدى بييارز علييى اأكرث ميين م�ستييوى من 

م�ستويات خدمات اجلمعية.

استراتيجيات متكاملة 30
لتطوير برامج الرعاية 

وتطبيق معايير 
الجودة العالمية
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�ســـرح بذلك اأمـــن عام اجلمعيـــة الأ�ستـــاذ عو�ض بن 
عبد اهلل الغامدي واأ�ســـاف قائال: اإن اجلمعية �سهدت 
خالل العـــام املن�سرم تو�سعـــا يف العديد من براجمها 
اخلدميـــة، وجاءت برامج الرعايـــة يف اأولى اهتمامات 
اإدارة اجلمعيـــة حيـــث نفـــذت الأمانـــة العامـــة مبتابعة 
جلنة امل�ساريع قرارات جمل�ض الإدارة باإي�سال خدمات 
اجلمعيـــة اإلـــى املناطـــق التـــي حتتـــاج اإليهـــا، ويف هذا 
الإطـــار مت على �سعيـــد التو�سع الأفقـــي )اإن�ساء مراكز 
جديدة(، وباإ�سراف مبا�سر من جلنة امل�ساريع، قطعت 
الأعمـــال الإن�سائية يف مركز اجلمعيـــة مبنطقة جازان 
�سوطـــًا ملمو�ســـًا بعـــد جتـــاوز م�ساعب ظـــروف املوقع 
الطبوغرافيـــة، واكتمـــال الت�سغيـــل يف مركز حمافظة 
الر�ـــض، واكتمال الت�سميمات املعمارية ملركزي منطقة 
احلـــدود ال�سماليـــة و�ســـرق الريا�ض، وتوا�ســـل اأعمال 
اإن�ســـاء قاعة متعددة الأغرا�ض مبركز امللك �سلمان بن 

عبدالعزيـــز بحائل، واإجنـــاز م�سجد امللـــك �سلمان بن 
عبدالعزيز بجوار املركـــز بحائل، وا�ستكمال التح�سري 
لإن�ســـاء قاعـــة متعـــددة الأغرا�ـــض مبركـــز اجلمعيـــة 
مبنطقـــة الباحـــة، والنتقال اإلى مبنـــى مركز اجلمعية 

اجلديد مبنطقة اجلوف. 
امـــا على �سعيد التو�سع الراأ�ســـي فقد مت تكثيف برامج 
اخلدمة حيـــث تزايدت ب�سكل ملحـــوظ اأعداد الأطفال 

امل�سمولن بخدمات مراكز اجلمعية، حيث تلقى 2684 
طفـــاًل برامـــج طبيـــة وعالجيـــة، وحظـــي 1849طفاًل 

بربامج تعليمية وتربوية. 
معاير عاملية

وي�ستكمـــل اأمـــن عـــام اجلمعية ويقـــول: وتعمـــل جلنة 
الرعاية مبـــا ت�سمه من كفاءات راقية متخ�س�سة على 
تنفيـــذ ا�سرتاتيجيـــة متكاملـــة لتطوير برامـــج الرعاية 

طبية  برامج  طفاًل   2684 تلقى   
ببرامج  1849طفاًل  وحظى  وعالجية.. 

تعليمية وتربوية 
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وتطبيـــق معايـــري اجلـــودة العامليـــة، ويف هـــذا الإطـــار 
مت اإجنـــاز برنامـــج الدمـــج باجلمعية بجائـــزة الأمرية 
�سيتة بنت عبدالعزيـــز للربامج اخلريية املتميزة لعام 
2015م، وتطبيـــق برنامج الدمج ال�سامـــل العاملي على 
اأول دفعـــة من طالبات التعليم العام و�سديدات الإعاقة 
وغـــري الناطقـــات م�ستخدمـــات لغـــة توا�ســـل )بل�ض( 
داخل الف�ســـول التعليمية مع الطالبـــات غري املعوقات 
لأول مـــرة على م�ستـــوى اململكة يف مرحلتـــي املتو�سطة 
والثانويـــة ، وا�ستقطـــاب كفاءات طبية مميـــزة ملراكز 
اجلمعية اجلديدة و و�سول الأجهـــزة الطبية التاأهيلية 
احلديثـــة وجتهيز املعمل التاأهيلـــي النموذجي ، وتوقيع 
اتفاقية تطوير املناهج التعليمية )الوحدات التعليمية( 
مـــع جامعة امللك �سعـــود ، وم�ساركة اجلمعية يف تن�سيق 
خدمـــات الأ�سخا�ـــض ذوي الإعاقـــة ، وا�ستقبال ممثلي 
موؤ�س�سة )كارف( الدوليـــة للتاأهيل املتخ�س�ض والعمل 
علـــى تطبيق معايـــري اجلودة يف اخلدمـــات املطبقة يف 
مراكز الرعاية املتقدمة و�سياغتها يف قوالب تتالءم مع 
البيئة املحليـــة ، ورفع كفاءات القوى العاملة من خالل 
اإدارة متمكنة للتدريب باإ�ســـراف كفاءات متخ�س�سة، 
واحت�ســـان نحو 800 متـــدرب خالل العـــام املن�سرم ، 
وتكثيف برامج جل�سات التاأهيل والعالج، وزيادة اأعداد 
الأطفـــال امل�ستفيدين، وافتتاح ف�ســـول تعليمية جديدة 

يف مركزي الر�ض واجلوف.
ال�ستثمار اخلري

وحول مـــا مت اإجنازه على م�ستـــوى ال�ستثمار اخلريي، 

يقـــول الأ�ستـــاذ عو�ـــض الغامـــدي اإن اجلهـــود املثمـــرة 
للنجـــاح هي نتاج عمـــل دوؤوب و�سادق مـــن العديد من 
اللجان ومنها اللجنة املالية وامل�سرف املايل من ناحية، 
وجلنـــة ال�ستثمـــار مـــن ناحية اأخـــرى؛ ل�سمـــان توفري 
م�ســـادر متويـــل دائمـــة وثابتـــة ت�سهـــم يف ا�ستمرارية 
خدمات اجلمعية وتطويرهـــا. ويف هذا ال�سدد �سرفت 
اجلمعيـــة بتف�ســـل خـــادم احلرمـــن ال�سريفـــن امللك 
�سلمـــان بن عبدالعزيـــز برعاية تد�ســـن م�سروع »خري 
مكـــة« ال�ستثمـــاري اخلـــريي، ومبادرته -رعـــاه اهلل- 
بالتربع مببلغ 50 مليون ريـــال ل�سالح امل�سروع، وتوقيع 
اتفاقيـــة تعاون مع �سركة الت�ســـالت ال�سعودية لإقامة 
م�ســـروع عمـــالء ال�سركـــة ال�ستثمـــاري اخلـــريي مبكة 
املكرمـــة، وتوقيـــع اتفاقيـــة تعاون مـــع �سركـــة موبايلي 
لإقامـــة م�سروع عمـــالء ال�سركة ال�ستثمـــاري اخلريي 
مبكـــة املكرمة، وحتقيـــق جناح مميـــز لربنامج الدعم 
عـــرب الر�سائل الهاتفيـــة، واإدارة ال�ستثمارات اخلريية 

للجمعية باأف�سل معدلت اجلدوى.
ال�سراكات ال�سرتاتيجية

مـــن جهة اأخـــرى يقول اأمن عـــام اجلمعيـــة ان اللجنة 
التنفيذيـــة تـــويل خطـــط التعـــاون ال�سرتاتيجـــي مـــع 
ال�ســـركاء اأولويـــة خا�سة؛ ملـــا متثله من ظهـــري م�ساند 
لر�سالـــة اجلمعية، ويف هـــذا الإطار مت اإجنـــاز، وطرح 
املرحلـــة الثانيـــة مـــن برنامـــج »اهلل يعطيـــك خريها« 
للتوعيـــة باحلوادث املرورية، بدعم ورعاية كرمين من 
خادم احلرمن ال�سريفن امللك �سلمان بن عبدالعزيز، 

وتوا�سل برنامج البتعاث الداخلي برعاية �سركة �سابك، 
وتطوير برنامج »ت�سهيل« وتو�سيع دائرة املتفاعلن معه، 
وتو�سيع تطبيقـــات برنامج »اأجر كل �سهر« مع جامعات 
وبنـــوك، وتفعيـــل برنامج »اإقامة وعطـــاء« على م�ستوى 
مناطق عديدة باململكة، وجاٍر التعاقد مع �سل�سلة كبرية 
من الفنادق املميزة من خالل الأمانة العامة واملراكز، 
وح�ســـد الدعـــم العيني )حافـــالت و�سيـــارات واأجهزة 
وحتقيـــق  لالأطفـــال(.  م�ساعـــدة  واأجهـــزة  تعوي�سيـــة 
برنامـــج »بطاقات التهاين«، لأرقـــام غري م�سبوقة على 
�سعيـــد الت�سويق، وا�ستقطـــاب اأكرث من 40 جهة ما بن 
راٍع ر�سمـــي ورئي�سي وداعم، وتنظيـــم املعر�ض وامللتقى 
الثاين لتوظيـــف ذوي الإعاقة »وظيفتـــي اأمان« برعاية 
�سمـــو رئي�ض جمل�ض الإدارة، وتنظيم الدورة الثانية من 
معر�ض م�ستلزمات الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة، والإعداد 
للـــدورة الثالثة، وتنظيـــم املعر�ـــض الأول ملنتجات اأ�سر 
ذوي الإعاقـــة »منتجـــة«، وتنظيم عدد مـــن الفعاليات 
والأن�سطة الن�سوية باجلمعية ومراكزها باإ�سراف جلنة 

الأ�سرة، وبالتعاون بن وحدات الأن�سطة الن�سائية باملراكز.
 ثقة جمتمعية

 وينـــوه الغامدي بالتناغم امللمو�ض بن اللجنة الن�سائية 
وجلنـــة اخلدمـــة الجتماعية والتـــي مت اإجناز عدد من 
الأن�سطـــة يف اإطـــار تعاونهمـــا املثمـــر وت�سمنـــت تبنـــي 
اجلمعية حملـــة اإعالمية اإعالنية خـــالل �سهر رم�سان 
حتـــت �سعار »ما ق�ســـرمت« ا�ستهدفـــت تر�سيخ ال�سورة 
الذهنيـــة عـــن اجلمعيـــة كموؤ�س�ســـة رائـــدة تنـــوب عن 
املجتمـــع يف الت�سدي لق�سية الإعاقـــة، وجتديد عالقة 
ال�سراكـــة بـــن اجلمعيـــة وكافـــة الفئات. وقـــد حظيت 
احلملـــة بـــردود فعـــل اإيجابيـــة ملمو�سة، بـــل اختريت 
احلملـــة الأف�سل لعـــام 2015م �سمن ا�ستفتـــاء اأجراه 
نـــادي امل�سوؤوليـــة الجتماعيـــة بجامعـــة امللـــك �سعود، 
وتطوير برنامج »جـــرب الكر�سي«، واإي�سال فكرته اإلى 
اأماكن التجمـــع واملدار�ض واجلامعـــات و�سناع القرار، 
حيث مت اإقامة 24 فعالية يف مراكز جتارية على م�ستوى 
مدينـــة الريا�ض، وحقق الربنامج رعايات مميزة قابلة 
للتجديـــد من خالل اتفاقيات التعاون التي يتم توقيعها 
مـــع الرعـــاةـ، وتنظيم نحـــو 30 ن�ساطًا توعويـــًا وثقافيًا 
وتعليميًا وتدريبيًا ي�سمل ملتقيات وندوات وحما�سرات 
وور�ـــض العمـــل ولقـــاءات يف كل املراكـــز، وتعزيـــز دور 
اجلمعيـــة يف املجل�ـــض التن�سيقـــي للجمعيـــات اخلريية 
بالريا�ـــض، واحل�سور املميز ملراكز اجلمعية ولالأطفال 
يف املنا�سبـــات الوطنيـــة والأحـــداث والفعاليات )اليوم 
العاملي لالإعاقة، اليوم الوطني، �سهر رم�سان املبارك، 
م�ساعـــر احلج، مبايعة خـــادم احلرمـــن ال�سريفن(، 
وبنـــاء قاعدة جديدة مـــن عالقات التعـــاون مع جهات 
حكوميـــة واإعالميـــة وجامعـــات، وتنظيـــم الكثـــري من 

املنا�سبات واللقاءات الإعالمية بح�سور كثيف.
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األطفال المخدومين خالل العام
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طفاًل و طفلة1849
حظوا ببرامج تربوية و تعليمية 
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و�سل عدد الأطفال الذين ا�ستفادوا من الربامج 

التعليمييية والرتبوييية خييالل العييام املا�سي اإلى  

1849 طفاًل وطفلة، يف جميع مراكز اجلمعية.. 

وهييو رقييم يعك�ييس الثقيية الغالييية التييي حتظى 

بهييا اجلمعييية من املجتمييع، وهي نتيياج املنظومة 

ال�ساملة واملتكاملة من اخلدمات املتخ�س�سة التي 

تقدمها اجلمعية ملن�سوبيها من الأطفال املعوقن 

ويف مقدمتهييا اخلدمات التعليمية. والتي �سهدت 

موؤخييرا العديد ميين التحديثييات ملواكبة التطور 

املت�سييارع يف ا�ستخييدام التقنيييات امل�ستجييدة من 

و�سائييل واأ�ساليييب م�ستحدثيية يف جمييال تعليييم 

الأطفييال املعوقيين. وكان من اأبييرز الداعمن يف 

هذا الإطييار �سركة تطوير اخلدمييات التعليمية 

مل�سروع امللك عبد اهلل للتعليم ال�سامل.

ويف البدايـــة فاإن الأرقام والح�سائيات الدقيقة تعك�ض 
عادة حجم الإجناز بدقة ، ويف جمال الرعاية الرتبوية 
والتعليميـــة باجلمعيـــة فـــان اإح�ســـاء اأعـــداد الأطفال 
املخدومـــن ، مـــن خـــالل الربامـــج املعدة لهـــم يو�سح 
مـــدى اجلهود املبذولة ، حيث اإن اإجمايل عدد الأطفال 
املخدومـــن مـــن موظفات الق�ســـم التعليمـــي يف مركز 
امللـــك فهد بـــن عبد العزيـــز بالريا�ض بلـــغ 691 طفال 
وطفلة، ويف مركز  مكة املكرمة  155 طفال وطفلة، اما 
مركـــز امللك عبد اهلل بن عبـــد العزيز يف جدة فقد بلغ 

عـــدد الأطفال املخدومن  301 طفل وطفلة، ويف مركز 
الأمـــري �سلطـــان بن عبـــد العزيز باملدينـــة املنورة 210 
طفـــل وطفلـــة، بينما و�سل العـــدد يف مركز اجلوف 71 
طفال وطفلة ، ويف مركـــز امللك �سلمان بن عبد العزيز 
بحائـــل بلغ عدد الأطفال املخدومـــن 93 طفال وطفلة، 
ويف مركـــز اجلمعيـــة يف ع�سري بلغ عـــدد الطفال 148 
طفال وطفلة، ويف مركـــز الباحة 53، والر�ض 36 طفال 

وطفلة، ويف مركز جنوب الريا�ض 91 طفال وطفلة. 
وبالن�سبـــة اإيل عـــدد اأطفـــال الق�ســـم التعليمي خارجي 

)املدر�ســـة( فقد بلـــغ عددهم يف مركـــز امللك فهد بن 
عبـــد العزيـــز بالريا�ـــض 137 طفـــال وطفلـــة، واأطفال 
امل�ساكن والتدخل املبكر بلغ عددهم 135 طفال وطفلة، 
بينمـــا اأطفـــال الدمـــج والتدخـــل املبكر خارجـــي بلغوا 
43 طفال وطفلـــة، واأطفال التقييـــم النف�سي اخلارجي 
و�ســـل عددهم الى 376 طفال وطفلـــة، وعدد الف�سول 
التعليمية 12 ف�سال، وعدد ف�سول الأن�سطة واخلدمات 
امل�سانـــدة 13 ف�ســـالو عـــدد امل�ساكن والتدخـــل املبكر 

م�سكنان.
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اأما الأطفال يف الق�سم التعليمي خارجي )املدر�سة( يف 
مركـــز مكة املكرمة فقد بلـــغ عددهم 78 طفال وطفلة، 
واأطفـــال امل�ساكـــن والتدخـــل املبكر 26 طفـــال وطفلة، 
والدمـــج والتدخل املبكـــر خارجي 9 اأطفـــال، والتقييم 
النف�ســـي خارجـــي 42 طفـــال وطفلـــة، وعـــدد الف�سول 
التعليميـــة 7 ف�سول، وعدد ف�سول الأن�سطة واخلدمات 
امل�سانـــدة4 ف�ســـول، وعـــدد امل�ساكـــن والتدخـــل املبكر 

م�سكن واحد.
اأمـــا اأطفـــال الق�سم التعليمـــي خارجـــي )املدر�سة( يف 
مركـــز امللـــك عبد اهلل بجـــدة 69اأطفـــاًل، ويف امل�ساكن 
والتدخـــل املبكـــر103 طفـــل وطفلـــة، واأطفـــال الدمج 
والتدخـــل املبكر خارجي12، واأطفـــال التقييم النف�سي 
خارجـــي 117 طفال وطفلة، وعدد الف�سول التعليمية 8 
ف�سول، وعدد ف�سول الأن�سطـــة واخلدمات امل�ساندة5 

ف�سول، وعدد امل�ساكن والتدخل املبكر م�سكنان.
وبالن�سبـــة الـــى الأطفـــال يف الق�سم التعليمـــي خارجي 
)املدر�ســـة( مبركـــز الأمـــري �سلطـــان بن يعـــد العزيز 

باملدينـــة املنـــورة فيبلغـــوا 83 طفـــال وطفلـــة، واأطفال 
امل�ساكـــن والتدخـــل املبكـــر 35 طفال وطفلـــة، واأطفال 
الدمـــج والتدخل املبكـــر خارجي15، واأطفـــال التقييم 
النف�ســـي خارجـــي 77 طفـــال وطفلـــة، وعـــدد الف�سول 
التعليمية 11ف�سال، وعدد ف�سول الأن�سطة واخلدمات 
امل�سانـــدة5 ف�سول، بينما عدد امل�ساكن والتدخل املبكر 

م�سكن واحد.
وفى مركز اجلوف فان اأطفال الق�سم التعليمي خارجي 
)املدر�سة( 31 طفال وطفلـــة، واأطفال الدمج والتدخل 
املبكر خارجي4 اأطفـــال، والتقييم النف�سي خارجي 32 
طفال وطفلة، وعدد الف�سول التعليمية 5 ف�سول، وعدد 

ف�سول الأن�سطة واخلدمات امل�ساندة 3 ف�سول.
خارجـــي  التعليمـــي  الق�ســـم  يف  الأطفـــال  عـــدد  اأمـــا 
)املدر�ســـة( مبركـــز امللـــك �سلمـــان بحائـــل 44 طفـــال 
وطفلـــة، اأطفـــال الدمج والتدخل املبكـــر خارجي طفال 
واحـــدا، واأطفال التقييـــم النف�سي خارجـــي 68، وعدد 
الف�ســـول التعليميـــة 5ف�سال، عـــدد ف�ســـول الأن�سطة 

واخلدمات امل�ساندة 3 ف�سول.
اأمـــا الأطفـــال يف الق�سم التعليمي خارجـــي )املدر�سة( 
مبركـــز ع�ســـري 53 طفـــال وطفلـــة، واأطفـــال التقييـــم 
النف�ســـي خارجي 111 طفـــال وطفلة، وعـــدد الف�سول 
التعليمية 8، ف�سول، وعدد ف�سول الأن�سطة واخلدمات 

امل�ساندة 2 م�سكنان.
بينما اأطفـــال الق�سم التعليمي خارجـــي )املدر�سة( يف 
مركز الباحة 21 طفال وطفلة، واأطفال التقييم النف�سي 
خارجـــي 32 طفال وطفلة، وعـــدد الف�سول التعليمية 3 

ف�سول، والأن�سطة واخلدمات امل�ساندة طفل واحد.
واأطفـــال الق�سم التعليمي خارجي )املدر�سة( يف الر�ض 
20 طفال وطفلة، وعـــدد الف�سول التعليمية 16ف�سال، 
بينمـــا عدد ف�ســـول الأن�سطـــة واخلدمـــات امل�ساندة 3 

ف�سول، وعدد امل�ساكن والتدخل املبكر م�سكنان.
والأطفـــال بالق�ســـم التعليمـــي خارجـــي )املدر�سة( يف 
مركز جنـــوب الريا�ض يبلغ عددهـــم 50 طفال وطفلة، 
واأطفـــال الدمـــج والتدخـــل املبكـــر خارجـــي 7 اأطفال، 
والتقييـــم النف�ســـي خارجـــي 34 طفـــال وطفلـــة، عـــدد 
الف�ســـول التعليمية 5 ف�سول، وعـــدد ف�سول الأن�سطة 

واخلدمات امل�ساندة6 ف�سول.
برامج تطوير الأداء:

ويف اإطار تطويـــر الأداء بالأق�سام التعليمية يف خمتلف 
مراكز اجلمعية مت عقد اتفاقية تعاون مع �سركة تطوير 
اخلدمـــات التعليميـــة مل�ســـروع امللـــك عبـــداهلل للتعليم 
ال�سامـــل لتطويـــر الأداء يف اجلمعيـــة وتبـــادل خربات 
اجلمعية واإدارة الرتبية اخلا�سة )م�سروع ذوي الإعاقة 
اجل�سمية وال�سحية(، وتطبيق برنامج الدمج ال�سامل.
وكذلـــك التعـــاون مـــع وزارة التعليـــم )اإدارة الرتبيـــة 
اخلا�ســـة( يف تدريـــب املعلمـــات باملرحلتـــن املتو�سطة 
والثانويـــة؛ لتطبيق برنامج لغة التوا�سل لغري الناطقن 

)بل�ض(، وكيفية التوا�سل مع الطالبات يف املدار�ض.
بالإ�سافـــة الى اإعداد متخ�س�ســـن يف التعليم ال�سامل 
لالأطفـــال ذوي الإعاقـــة يف اململكة العربيـــة ال�سعودية. 
وال�ستمـــرار يف عقـــد دورات تدريب ملديـــرات الأق�سام 
التعليمية يف املراكز و التدريب على اإجراءات و�سجالت 
برنامـــج التخطيـــط التعليمـــي وبرنامـــج الإح�ساءات، 
والتدريـــب علـــى خ�سائ�ض ال�سبـــورة التفاعلية وكيفية 
تفعيلهـــا، وعلـــى مناذج و�سجـــالت الربنامـــج التعليمي 
وبرنامج الإح�ساءات، وعلـــى تقييم عالج التاأتاأة لدى 
طـــالب املدار�ـــض، وامل�ساركة يف املوؤمتـــر الأول للتقومي 
يف اململكـــة، والتدريب على ا�ستخـــدام الأجهزة التقنية 
تنظيـــم  و  اخلا�ســـة،  الحتياجـــات  لـــذوي  امل�ساعـــدة 
ملتقـــى لتدريـــب الأمهات )كيفيـــة التعامـــل مع طفلك 
ذي الإعاقـــة(. وتنفيذ برنامـــج بيك�ض )نظام التوا�سل 
عن طريـــق تبادل ال�ســـور( ، وتنظيـــم دورة يف اإعداد 

وت�سميم الو�سائل التعليمية ل�سديدي الإعاقة.
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تت�ساعييف خدمييات اجلمعييية املتخ�س�سة، وحتديييدا العالجية والتاأهيلية، نظييرا لأهمية هذه اخلدمييات بالن�سبة 

للخدمييات الأخرى مثل التعليمييية والنف�سية والجتماعية وغرها. حيث اأن حت�سن احلالة ال�سحية للطفل املعوق 

ميين ناحييية، وتقليييل الآثار ال�سلبييية لالإعاقة، خا�سيية اجل�سدييية، ي�ساعد كثييرًا يف ا�ستفادة الطفل ميين اخلدمات 

الأخييرى، وي�ساهييم ذلييك اأي�سييا يف ت�سريييع الربنامييج الزمني لعالج الطفييل وتاأهيلييه وتعليمه ..وبالتييايل دجمه يف 

املدار�س العامة اأو املتخ�س�سة الأخرى. 

ومن اأجل ذلك كله تويل اجلمعية اأق�سام اخلدمات العالجية والطبية يف جميع مراكزها اهتمامًا كبرٍا.

وخييالل العييام املن�سرم بلغ اإجمايل عييدد الأطفال املخدومن يف جمييالت العالج والتاأهيل بجميييع مراكز اجلمعية 

2570 طفال وطفلة، وبلغ عدد الأطفال امل�سجلن للمراجعة و املتابعة 2227 طفال وطفلة، بينما بلغ عدد الأطفال 

امل�سجليين ت�سجيييال جديييدا 736 طفييال وطفلة.. وهييي اإح�سائيات ت�سهييد ارتفاعا كل عييام يف ظييل التو�سعات التي 

ت�سهدها اجلمعية، �سواء على م�ستوى الرتقاء مبعاير اجلودة يف اأداء برامج الرعاية العالجية والتاأهيلية اأو على 

م�ستوى التو�سع يف اخلدمات املتخ�س�سة.

2684
طفال وطفلة استفادوا من خدمات 

العالج والتأهيل خالل عام

منهم من تعلم المشي والحركة و الكتابة 
و إرتداء المالبس والنطق للمرة األولى 

والأرقـــام والإح�سائيـــات لعـــدد الأطفـــال املخدومـــن 
خالل العـــام املا�سي تو�ســـح حجم الرعايـــة التاأهيلية 
والعالجيـــة ال�ساملـــة لالأطفـــال امل�سمولـــن بخدمـــات 

اجلمعيـــة حيث بلغ عـــدد الأطفال يف مركـــز امللك فهد 
بن عبد العزيز بالريا�ض 886 طفال وطفلة ، ويف مركز 
امللـــك عبد اهلل بن عبد العزيز بجدة 474 طفال وطفلة 

، ويف مركـــز الأمـــري �سلطان بـــن عبد العزيـــز باملدينة 
املنـــورة 233 طفال وطفلة، ويف مركز الأمري �سلمان بن 
عبد العزيز بحائـــل 183 طفال وطفلة ، ويف مركز مكة 
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املكرمـــة 349 طفال وطفلـــة واأخـــريا يف مركز اجلوف 
210 اأطفال من اجلن�سن . ويف مركز ع�سري 110 طفال 
وطفلـــة، ويف مركز جنوب الريا�ـــض 131 طفال وطفلة، 
ويف مركـــز الباحـــة 51 طفال وطفلـــة، واأخريا يف مركز 

الر�ض 57 طفال وطفلة.
كمـــا بلغ عدد الأطفال امل�سجلن للمراجعة / املتابعة يف 
مركز الريا�ض 803 طفال وطفلة، ويف مركز جدة 428 
طفـــال وطفلة ويف مركز مكة املكرمة 133 طفال وطفلة 
ويف مركـــز املدينـــة املنـــورة 196 طفاًل مـــن اجلن�سن، 
ويف مركـــز امللـــك �سلمان بـــن عبد العزيـــز بحائل 169 
طفال وطفلـــة، واأخريا يف مركز اجلوف 197 طفاًل من 
اجلن�سن ويف مركـــز ع�سري 82 طفال وطفلة ويف مركز 
جنـــوب الريا�ـــض 131 طفـــال وطفلـــة، ومركـــز الباحة 
35 طفـــال وطفلة، ويف مركز الر�ـــض53 طفاًل باإجمايل 

2227 طفال وطفلة.  
وقـــد بلغ عـــدد الأطفـــال امل�سجلن ت�سجيـــال جديدا يف 
مركـــز الريا�ض بلغ 271 طفـــال وطفلة، ويف مركز جدة 
طفـــال وطفلـــة 144 ويف مركـــز مكة املكرمـــة 88 طفال 
وطفلـــة ويف مركـــز املدينة املنورة 33 طفـــاًل ويف مركز 
ع�ســـري46 طفال وطفلة، وفـــى مركز امللـــك �سلمان بن 
عبد العزيـــز بحائل 46 طفال وطفلة، يف مركز اجلوف 
33 مـــن اجلن�سن ويف مركـــز الباحة 28 طفاًل و طفلة، 
وفـــى مركز الر�ـــض 29 طفال وطفلة واأخـــريا الإجمايل 

736 طفال وطفلة .
كما بلغ عـــدد جل�سات العـــالج الطبيعـــي الفردية التي 
تلقاهـــا كل الأطفال يف مركـــز الريا�ض 24368 جل�سة، 
ويف مركز جـــدة  19076 جل�سة ويف مركز مكة 21448 
جل�سة ويف مركز املدينة املنورة 7803  جل�سة ويف مركز 
اجلـــوف1462 جل�ســـة ويف مركز حائـــل  3979 جل�سة ، 
ويف مركـــز ع�سري4385 طفـــال وطفلة ويف مركز جنوب 
الريا�ض  2106 طفل وطفلة ، ويف مركز الباحة  2611 
طفال وطفلـــة. وفى مركـــز الر�ـــض 2128 طفال وطفلة 

باإجمايل 89366  جل�سة . 
هذا وبلغ عدد جل�سات العالج الطبيعي اجلماعية التي 
تلقاهـــا الأطفـــال يف مركز الريا�ـــض 3137 جل�سة، ويف 
مركـــز جدة 2286 جل�سة ويف مركز مكة املكرمة 8921 
جل�سة ويف مركز املدينة املنورة 7920 جل�سة ويف مركز 
اجلـــوف161 جل�سة ويف مركز حائل  7291 جل�سة،  ويف 
مركـــز ع�ســـري تلقى اجلل�ســـات 481 طفـــال وطفلة ويف 
مركـــز جنوب الريا�ض  672 طفـــال وطفلة ، ويف مركز 
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309 طفال وطفلة استفادوا من 
التعاون المشترك مع مستشفى 

الملك فيصل التخصصي 

أطفال المراكز تلقوا اآلالف 
من جلسات العالج الطبيعي 

والوظيفي والنطق..

الباحة  182 طفال وطفلة، ويف مركز الر�ض 324 طفال 
وطفلة. باإجمايل 31375 جل�سة .

بينمـــا بلغ عدد جل�سات العـــالج الوظيفي الفردية التي 
تلقاهـــا كل طفـــل وطفلـــة يف مركـــز الريا�ـــض 16831 
جل�ســـة، ويف مركز جـــدة  2821 جل�ســـة ويف مركز مكة 
4113 جل�سة ويف مركز املدينة املنورة 1941 ويف مركز 
اجلـــوف571 جل�ســـة ويف مركـــز حائـــل 1588جل�ســـة ، 
ويف مركـــز ع�سري1957 طفـــال وطفلة ويف مركز جنوب 
الريا�ـــض  1885 طفـــال وطفلـــة ، ويف مركـــز الباحـــة  
1503 طفـــل وطفلة، ومركز الر�ض 1228 طفال وطفلة. 

باإجمايل 34456 جل�سة .
كمـــا بلغ عدد جل�سات العـــالج الوظيفي اجلماعية التي 
تلقاهـــا الأطفـــال يف مركز الريا�ـــض 2523 جل�سة، ويف 
مركـــز جـــدة  300 جل�سة ويف مركز مكـــة 1526 جل�سة 
ويف مركـــز املدينة املنـــورة 15253 طفـــال وطفلة ، ويف 
اجلـــوف143 جل�ســـة ويف مركـــز حائـــل  5139 جل�سة ، 
ويف مركـــز ع�ســـري131 طفال وطفلـــة ويف مركز جنوب 
الريا�ـــض  1024 طفـــال وطفلـــة ، ويف مركـــز الباحـــة  
263 طفـــال وطفلة ، ومركز الر�ـــض 142 طفال وطفلة. 

باإجمايل 27444 جل�سة . 
وقد بلغ عدد جل�سات عيادة النطق الفردية التي تلقاها 
كل طفـــل وطفلـــة يف مركز الريا�ـــض 7006 جل�سة، ويف 
مركـــز جدة  213 جل�ســـة ويف مركز مكة املكرمة 1053 
جل�سة ويف مركز املدينة املنورة 2728 جل�سة ويف مركز 
اجلـــوف621 جل�سة ويف مركز حائـــل  650 جل�سة ، ويف 
مركـــز ع�سري1053 جل�ســـة ويف مركز جنـــوب الريا�ض  
487 ، ويف مركز الباحة  435. باإجمايل 15281 جل�سة. 
وبلغ عدد جل�ســـات عيادة النطق اجلماعية التي تلقاها 
الأطفال يف مركز الريا�ض 903جل�سة، ويف مركز جدة 
1327 جل�ســـة ويف مركـــز مكـــة 243 جل�ســـة، ويف مركز 
املدينـــة املنـــورة 961 جل�ســـة، وحائـــل 225 جل�سة، ويف 
مركـــز جنوب الريا�ض 116 جل�سة، ويف مركز الباحة 7 

جل�سات. باإجمايل 14930 جل�سة. 
كما بلغ عـــدد زيارات عيادة الأ�سنـــان لكل طفل وطفلة 
يف مركز الريا�ض 45 زيارة ، ويف مركز جدة  67 زيارة 
ويف مركـــز املدينة املنورة 109 زيارة، ومركز اجلوف 9 
زيارات ، يف مركز حائل  49  زيارة ، ومركز ع�سري 111 

زيارة  .باإجمايل 390 زيارة . 
بينمـــا بلغ عدد جل�سات وحـــدة اجلبائر التي تلقاها كل 
طفـــل وطفلة يف مركز الريا�ـــض 951 جل�سة، ويف مركز 
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الخدمات العالجية المتخصصة 
تحظى بعناية الجمعية لتأثيرها 

اإليجابي على حياة الطفل 

736 طفاًل انضموا إلى المراكز 
خالل العام الماضي 

جدة 6116 جل�سة، ويف مركز املدينة املنورة 57 جل�سة، 
ويف مركز اجلوف 13 جل�سة ويف مركز حائل 99 جل�سة، 

باإجمايل 7236 جل�سة. 
كمـــا بلغ عدد جل�سات وحـــدة التمري�ض التي تلقاها كل 
طفل وطفلة يف مركز الريا�ض 3289 جل�سة، ويف مركز 
جـــدة 8448جل�سة ويف مركز مكـــة املكرمة 10441 ويف 
مركز املدينة املنورة 523 جل�سة ويف مركز اجلوف342 
جل�سة ويف مركز حائل 73 جل�سة، ويف مركز ع�سري122 
جل�سة ويف مركز جنوب الريا�ض 155 جل�سة، ويف مركز 

الباحة 124 جل�سة. باإجمايل 23517 جل�سة.
وبلغ عدد الأطفال الذين تدربـــوا بالبدلة الف�سائية يف 
مركـــز الريا�ـــض 19 طفال وطفلـــة، ويف مركز جدة 92 
طفال وطفلة، ويف مركز مكة املكرمة 30 طفال وطفلة، 
ويف مركـــز املدينـــة املنورة 20 طفال وطفلـــة. باإجمايل 

161 طفال وطفلة. 
وبلغ عدد الأطفال الذين ا�ستفادوا من برنامج التدخل 
املبكـــر يف مركز الريا�ض 18 طفـــال وطفلة، ويف مركز 
جـــدة 69 طفال وطفلة، وفى مركـــز املدينة املنورة 22، 
وفـــى مركـــز حائـــل 15 اأطفـــال. باإجمـــايل 124 طفال 

وطفلة. 
يف حن بلغ عدد الأطفـــال الذين ا�ستفادوا من برنامج 
التنبيه احل�سي يف مركز الريا�ض 18 طفال وطفلة، ويف 
مركـــز جدة 16 طفال وطفلة، وحائل 11 ، باإجمايل 45 
طفـــال وطفلة. كذلك بلغ عدد عيـــادة العظام امل�سرتكة 
التي تلقاها كل طفل وطفلة يف مركز الريا�ض 65 طفال 
وطفلة، ويف مركز جدة 42 طفال وطفلة ويف مركز مكة 
املكرمـــة 39 طفال وطفلة، ويف مركز املدينة املنورة 37 
، ويف مركـــز اجلوف طفـــل واحد ، ويف مركـــز حائل 3 
اأطفـــال، وجنـــوب الريا�ـــض 6 اأطفال. باإجمـــايل 193 

طفال وطفلة.
ثـــم بلغ عدد الأطفال الذين حتـــدد لهم اإجراء عمليات 
جراحية يف مركز الريا�ض 32 طفال وطفلة، ويف مركز 
جدة 31 طفل وطفلة، ويف مركز مكة املكرمة 32 طفال 
وطفلـــة، ويف مركـــز املدينة املنـــورة 8 اأطفـــال، ومركز 
اجلـــوف 7 اأطفـــال، ومركز حائل طفـــل واحد، وجنوب 

الريا�ض 5 اأطفال، . باإجمايل 116 طفال وطفلة.
امـــا بالن�سبـــة اإلـــى عيـــادة الأع�ســـاب امل�سرتكـــة مـــع 
م�ست�سفى امللك في�ســـل التخ�س�سي فقد ا�ستفاد منها 
يف مركــــز الريا�ــــض 18 طفــــال وطفلــــة، ويف مركــــز جــــدة 5 
اأطفال، ويف مركز حائل 3اأطفال. باإجمايل 26 طفال وطفلة.
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خريطة
أيادي الجمعية

مراكز قائمة

مشروعات تحت اإلنشاء
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باملواكبيية مييع خطط تطوير الأداء و تتجويييد اخلدمة ت�سعى 

اجلمعييية لإي�سال هذه اخلدمات اإلى املناطق التي حتتاج اإليها 

وفقًا ل�سرتاتيجية ذات عالقة وثيقة مب�سروعات ا�ستثمارية 

متثييل م�سييدرًا للدخل الثابييت والدائم ت�سهييم يف متويل نفقات 

التو�سعييات اجلديدة ، وم�ساعي اجلمعية يف مد مظلة خدماتها 

لت�سمييل كافة املناطق وذلك من خالل ال�سروع يف و�سع خريطة 

املراكز اجلديدة؛ وقد اإنطلق عدد منها على اأر�س اململكة.

فقـــد بـــداأت الأعمـــال الإن�سائيـــة يف عدد مـــن املراكز 
اجلديدة، وذل���ك وفقا ل�شروط ان�شاء املراكز اجلديدة 
للجمعية، وهي تاأكيد الدرا�سات العلمية امليدانية حاجة 
املنطقـــة خلدمـــات اجلمعيـــة، واإيجـــاد متويـــل لإن�ساء 
وجتهيـــز املركز، من خـــالل تكاتف اأبنـــاء املنطقة من 
رجـــال الأعمال واملو�سريـــن من اأهل اخلـــري بالإ�سافة 
الـــى اإيجاد م�سروع ا�ستثماري خـــريي لتاأمن ن�سبة من 
امليزانيـــة الت�سغيليـــة للمركز.. وت�ســـم خريطة املراكز 

اجلديدة يف خمتلف مناطق اململكة: 
جازان.  منطقة  مركز  • م�سروع 

- بال�ستعانة ب�سركة متخ�س�سة مت النتهاء من %100 
من اأعمال حت�سن خوا�ض الرتبة وذلك باحلفر والردم 
والـــدك لـــكل اأنـــواع الطبقات بح�ســـب تعليمـــات اأمانة 

منطقة جازان. 
- بداأت ال�سركة املنفذة الأعمال الإن�سائية.

- مت تو�سيل التيار الكهربائي اإلى مكاتب امل�سروع.
الريا�س(  )�سرق  اجلمعية  مركز  • م�سروع 

- النتهاء من الت�ساميـــم وجاٍر جتهيز كل املخططات 
ووثائق امل�سروع للطرح بن املقاولن املتخ�س�سن. 

- تاأهيـــل مقاولـــن متخ�س�سن ودعوتهـــم للدخول يف 
مناف�سة التنفيذ.

- احل�سول على تخ�سي�ض قطعة اأر�ض �سرق الريا�ض 
بحي اجلزيرة م�ساحتها 2628م2، ولكنها غري منا�سبة 
للنماذج املعتمـــدة، ومتت املخاطبـــة لتخ�سي�ض اأر�ض 
بديلة عنها ذات واجهة معقولة اأو قطعتن متجاورتن.

جدة. مدينة  جنوب  اجلمعية  مركز  • م�سروع 
- يتوا�ســـل التن�سيـــق مـــع وزارة ال�ســـوؤون الجتماعيـــة 
مل�سانـــدة منـــح اجلمعيـــة اأر�ســـن مب�ساحـــة ل تقل عن 

5000م2 لالأر�ض الواحدة. 
الأغرا�ييس  متعييددة  قاعيية  اإن�سيياء  • م�سييروع 

ملركز امللك �سلمان بحائل. 
• اأعمـــال التنفيـــذ جاريـــة ومت النتهـــاء مـــن مرحلة 

الأعمـــدة واملبـــاين والأعتـــاب وجـــاٍر اإجنـــاز ال�سقـــف 
اخلر�ساين للقاعة.

ملركز  اخلارجية  املنا�سبـــات  قاعـــة  اإن�ساء  • م�ســـروع 
الباحة.

وجـــداول  واملخططـــات  الت�ساميـــم  مـــن  النتهـــاء   -
الكميات ووثائق امل�سروع.

- �سلـــم موقـــع اإن�ســـاء القاعـــة ل�سركة ال�سيـــخ �سعد بن 
�سمار الذي بادر بتحمل كافة تكاليف الإن�ساء.

املنا�سبييات اخلارجية  اإن�سيياء قاعة  • م�سييروع 
ملركز الر�س.

-  جنحـــت اجلمعيـــة يف ا�سرتجاع تخ�سي�ـــض الأر�ض 
املجـــاورة للمركـــز واملخ�س�ســـة لإن�ســـاء قاعـــة الأمري 
في�ســـل بن م�سعل بن �سعود بتـــربع من ال�سيخ خالد بن 

عمر البلطان، وجاٍر درا�سة عرو�ض التنفيذ.
• م�سييروع اإن�ساء �سكن املوظفات مبركز جنوب 

الريا�س.
• م�سييروع م�سجد امللييك �سلمان بن عبدالعزيز 

بحائل. 
والفتتاح. ال�ستالم  • مت 

وعلى �سعيد امل�سروعات ال�ستثمارية اخلريية:
• م�سروع برجي الأمر �سلطان بن عبدالعزيز 
وامللييك �سلمييان بيين عبدالعزيييز ال�ستثمارييين 

اخلرين مبكة املكرمة. 
التنفيـــذ مـــع �سركة  الإ�ســـراف علـــى  • توقيـــع عقـــد 

الحتاد الهند�سي )خطيب وعلمي(. 
• توقيـــع عقد تنفيذ امل�سروع مع املقاول �سركة اأحمد 

عاطف القا�سي للمقاولت.
وتقرير  الختبـــارات احلقلية  اأعمـــال  • النتهـــاء من 

الرتبة.
• جـــاٍر اأعمـــال احلفر والتدعيم علـــى عمق 12 مرتًا 

من �سطح الأر�ض. 
• م�سييروع برج عمالء �سركيية العزيزية بنده 

ال�ستثماري اخلري مبكة املكرمة. 
اأمانة  • اعتمـــاد املخططـــات املعمارية مـــن قبل 
العا�سمة املقد�سة وا�ستخراج الرخ�سة البتدائية 

للم�سروع. 
• جـــاٍر اأعمال كامل املخططات الت�سميمية للم�سروع 

مبعرفة مكتب الزيد لال�ست�سارات الهند�سية.
بيين  �سلطييان  بييرج م�سابقيية الأميير  • م�سييروع 

�سلمان حلفظ القراآن الكرمي. 
العمل  وجار  البنـــاء  ا�سرتاطات  • ا�ستخـــراج رخ�سة 
علـــى تعميـــد مكتـــب هند�ســـي لو�ســـع كل الت�ساميـــم 

واملخططات. 
• جاٍر العمل باأعمال املخططات الت�سميمية للم�سروع 

واإعداد وثائق امل�سروع. 
امل�ساحية. الرفوعات  اأعمال  من  • النتهاء 

الت�سييالت  �سركيية  عمييالء  بييرج  م�سييروع   •
ال�سعودية.

•  ا�ستخـــراج رخ�سة ا�سرتاطات البناء، وجاٍر العمل 
علـــى تعميـــد مكتـــب هند�ســـي بو�ســـع كل الت�ساميـــم 

واملخططات. 
• جاٍر العمل باأعمال املخططات الت�سميمية للم�سروع 

واإعداد وثائق امل�سروع.
امل�ساحية. الرفوعات  اأعمال  من  النتهاء  • مت 
موبايلي. �سركة  عمالء  مبنى  • م�سروع 

 - النتهـــاء مـــن الت�ساميـــم وجتهيـــز كل املخططـــات 
ووثائق امل�سروع للطرح بن املقاولن املتخ�س�سن. 

 - تاأهيـــل مقاولـــن متخ�س�ســـن لدعوتهـــم للدخـــول 
مبناف�سة التنفيذ.

• م�سييروع مبنييى واحيية ال�سييالم ال�ستثميياري 
اخلري باملدينة املنورة. 

- مت النتهاء من اأعمال التنفيذ بن�سبة %95.
 - جـــاٍر العمل على تركيب امل�سعد الكهربائي وتو�سيل 

كل اخلدمات للمبنى.
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عطفًا على ر�سيد ثري من الثقة املجتمعية النا�سئة عن �سنوات 

ميين العمل اجليياد والأداء الوطنييي املخل�س، توا�سييل اجلمعية 

جناحهييا على �سعيييد اإيجاد م�سادر دخل دائميية وثابتة ت�سهم 

يف تاأمن ما تقدمه من برامج رعاية جمانية، اإلى جانب متويل 

التكاليف املت�ساعدة مل�سروعاتها اخلدمية اجلديدة. 

ثقة وتمويل
تنمية الموارد وتعزيز الشراكات

وقـــد �سهد العـــام املن�سرم عدة جناحـــات على �سعيد 
ال�ســـراكات اجلديـــدة، بالإ�سافة الى تعزيـــز اتفاقيات 

التعاون القائمة، وكان اأبرزها :
ال�سعوديـــة  الت�ســـالت  �سركـــة  اتفاقيـــة  جتديـــد   •
)stc( لدعـــم م�ســـروع عمـــالء ال�سركـــة لال�ستثمـــار 

اخلريي مبكة املكرمة.
تعاون مع �سركـــة احتاد الت�سالت  اتفاقية  • توقيـــع 
اإن�ســـاء م�ســـروع عمـــالء موبايلـــي  لدعـــم  »موبايلـــي« 

ال�ستثماري اخلريية مبكة املكرمة.
• حتقيـــق زيـــادة ملمو�ســـة يف اأعـــداد امل�سرتكـــن يف 

.)sms( برنامج الر�سائل الن�سية
• يتوا�ســـل تفعيـــل برنامـــج »ال�سدقـــة الإلكرتونيـــة« 
بالتعـــاون مع عدد من البنوك الوطنيـــة مل�ساندة ر�سالة 

اجلمعية.
• حقـــق برنامـــج »جرب الكر�سي« �ســـدى وا�سعًا من 
خـــالل تعدد الفعاليـــات على م�ستوى مدينـــة الريا�ض، 
وبقيـــة مناطق اململكة، وا�ستقطـــب رعايات مميزة من 

قبل كربى املن�ساآت وال�سركات.
مـــع  بالتعـــاون  وعطـــاء«،  »اإقامـــة  برنامـــج  • تفعيـــل 
جمموعـــة احلكري، والنطـــالق يف تعميـــم التجربة مع 

الكثري من الفنادق الكربى.
• لدعم برنامج »اأعمال ور�سومات الأطفال« مت ح�سد 
اأكـــرث من 50 راعيـــًا لتحقيـــق اإيـــرادات متميزة خالل 

العام.
• يف برنامـــج »اأجر كل �سهر« مت اإجناز هوية جديدة 

بال�سرتاك مع عدد من اجلامعات والبنوك.
اتفاقية  الهاللت« مت جتديـــد  »بواقـــي  برنامـــج  • يف 
اأ�ســـواق التميمـــي، وجاٍر العمـــل على تعميـــم الربنامج 
علـــى م�ستـــوى مناطـــق اململكـــة واإعـــادة اجلمعيـــة اإلى 

قائمة اجلهات امل�ستفيدة من عمالء اأ�سواق كارفور. 
• دخل برنامج �سابك لالبتعاث الداخلي عامه الرابع 

بكفاءة ملمو�سة.
• يوا�ســـل الربنامـــج الرائـــد »دع الباقـــي لهم« الذي 
تتبنـــاه �سركـــة العزيزيـــة بنـــده جناحه وتفوقـــه، وجاٍر 

العمـــل على تو�سيعـــه لي�سمل فروع« بندتـــي«، بالإ�سافة 
اإلـــى هايـــرب بنـــده وبنـــده.، وتوجيـــه اإيراداتـــه لإجناز 
م�ســـروع عمـــالء ال�سركـــة ال�ستثمـــاري اخلـــريي مبكة 

املكرمة. 
الإمارات  اأكرث من ع�ســـر موافقات من  اإ�ســـدار  • مت 
واجلهـــات املعنيـــة لتنظيم فعاليـــات واأن�سطـــة وبرامج 

اجلمعية املختلفة.
الراجحي  احتاد  �سركة  مع  تعاون  اتفاقية  توقيع  • مت 

لربنامج اإ�سكان اأ�سر املعوقن.
التدريب والتنمية

من جهة اأخرى تفوقـــت مراكز اجلمعية يف اأداء دورها 
كاأكادمييـــات متخ�س�ســـة ت�سهـــم يف تطويـــر املهارات 
والقـــدرات الب�سريـــة العاملـــة يف قطاعـــات الرعايـــة 

والتاأهيل، ويف هذا الإطار مت ما يلي:
• احت�ســـن مركز امللك فهـــد بالريا�ض 64 طالبة يف 
تخ�س�ســـات: الرتبية اخلا�سة، علـــم النف�ض، اخلدمة 
الجتماعيـــة، اأ�سول الدين، والطـــب؛ للتدريب وتطبيق 
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درا�سات احلالت.
الريا�ـــض 75 طالبـــة من  • احت�ســـن مركـــز جنـــوب 
جامعـــة الإمام حممـــد بن �سعـــود الإ�سالميـــة وجامعة 
الأمرية نـــورة، وجامعة امللك �سعـــود؛ للتدريب ودرا�سة 

احلالت.
• نظمـــت مراكز اجلمعيـــة دورات تدريبية وملتقيات 
علميـــة ونـــدوات يف جمـــالت خمتلفـــة �سملـــت: اإعداد 
الإعاقـــة،  ل�سديـــدي  التعليميـــة  الو�سائـــل  وت�سميـــم 

مقيا�ـــض �ستانفورد بينيـــه ال�سورة اخلام�ســـة، القيادة 
الإدارية، كيفية تطبيق مقيا�ض ذكاء لالأطفال املعوقن 
غري الناطقن، �سلوكيات الوظيفة العامة.. الإلكرتوين 
عـــن بعـــد، دورة بل�ض وماكنتـــون، امل�ســـكالت ال�سلوكية 
ال�سائعـــة لـــدى الأطفـــال ذوي الحتياجـــات اخلا�ســـة 
وطـــرق التعامـــل معهـــا، كيفيـــة ا�ستخـــدام الربنامـــج 
الطبي، �سل�سلة حما�سرات اإر�سادية لالأمهات، مراحل 
التطور الإدراكي للطفـــل ومقايي�ض الذكاء امل�ستخدمة، 

اأنـــواع الإعاقـــات ال�سائعـــة وطـــرق معاجلتهـــا، الطفل 
ما بن التعلـــق والنف�سال، طرق تدري�ـــض منهج تعليم 
عـــام لالأطفال غـــري الناطقن، دورة اإعـــداد وت�سميم 
الو�سائـــل التعليمية ل�سديدي الإعاقـــة، مقايي�ض الذكاء 
امل�ستخدمة مع الأطفال املعوقن، اأهمية التدخل املبكر، 
تنميـــة املهارات الإدراكية، الربنامج الإر�سادي لأمهات 

الأطفال امل�ستجدين.
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يف اإطييار ر�ساليية اجلمعية التوعوييية ودورها الرائد يف ح�سد امل�ساندة املجتمعييية يف مواجهة ق�سية الإعاقة، �سهد 

عام 2015 اإجناز عدد من الربامج احليوية، كان اأبرزها توقيع اتفاقية تعاون مع جمموعة MBC  لتنظيم عدة 

فعاليييات وبرامييج متنوعة واإطالق ع�سر فعاليات يف هذا الإطار، واإنتاج فيلم توثيقي عن م�سرة اجلمعية مبنا�سبة 

مييرور 30 عامييًا، واإعداد كتاب بهييذه املنا�سبة، وفيلم توثيقي عيين م�سابقة الأمر �سلطان بيين �سلمان حلفظ القراآن 

الكرمي مبنا�سبة مرور 20 �سنة، واإنتاج فيلم ت�سجيلي عن اإجنازات اجلمعية خالل عام 2015. 

برامج التوعية
الوطن يجةني الثمار

كمـــا مت  توقيـــع اتفاقية تعـــاون مع جريـــدة »ليل ونهار« 
الإلكرتونية، واأخرى مع دار »مدارك« للن�سر، وا�ستثمار 
الإعـــالم الإلكـــرتوين عـــرب تن�سيـــط موقـــع اجلمعيـــة 
علـــى �سبكة املعلومـــات، ومن خـــالل و�سائـــل التوا�سل 
الجتماعـــي، واإ�ســـدار توثيـــق للملـــف الإعالمي خالل 
العـــام �ســـم اأكرث مـــن 840 مـــادة �سحفيـــة، والإعداد 
للدورة الع�سرين من م�سابقة الأمري �سلطان بن �سلمان 

حلفظ القراآن الكرمي.
ومبنا�سبة تد�سن م�سروع »خـــري مكة«، مت اإ�سدار عدد 

خا�ض من جملة اخلطوة، واإعداد حملة اإعالنية وا�سدار 
ملـــف تعريفـــي، وملـــف توثيقي عـــن امل�ســـروع، وكذلك 
مبنا�سبـــة اجتماع اجلمعية العمومية 29، مت اإنتاج فيلم 
ت�سجيلي عن اإجنـــازات اجلمعية خالل العام، وا�سدار 
التقريـــر ال�سنـــوي، وعدد خا�ـــض من جملـــة اخلطوة، 
وهوية خا�سة لالحتفالية، ومعر�ض م�ساحب، واإ�سدار 
الدليـــل الثاين للعمل اخلريي، وتنظيـــم ندوة »النزاهة 
يف العمل اخلريي«، ونـــدوة »العالقات العامة الن�سائية 
يف العمل اخلريي«، و اإطـــالق برنامج »جرب الكر�سي« 

يف املراكز التجاريـــة، والدعم الإعالمي لربنامج »اهلل 
يعطيـــك خريهـــا«، وتقدمي الدعم الإعالمـــي للمعر�ض 
الثاين مل�ستلزمات الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة، واملهرجان 
الأول لأ�ســـر ذوي الإعاقـــة املنتجـــة، وملتقـــى ومعر�ض 
»وظيفتي اأمان«، واإ�ســـدار كتيبات تعريفية عن برنامج 
»جرب الكر�سي«، وم�سروع »خري مكة«، وتعليم القراآن، 
وبطاقات التهاين، وم�سانـــدة برامج تنمية املوارد عرب 
املراكـــز الإعالميـــة يف الأ�ســـواق، والن�ســـر ال�سحفـــي 
والإلكـــرتوين، وطباعـــة مطويات تعريفية عـــن اأن�سطة 
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اجلمعية وخدماتها وو�سائل دعمها.
بناء ج�سور 

وعلـــى م�ستوى دعم ال�ســـراكات املتميزة وم�ساندتها يف 
دورهـــا البارز، واكب الدعـــم الإعالمي انطالقة تعاون 
معر�ض العربية لل�سيارات، وتوقيع اتفاقية تعاون �سركة 
طـــريان نا�ـــض، ودعوة �سركـــة اأن�سور �سريف�ـــض العربية 
لزيارة اجلمعية، وامل�ساركة يف معر�ض كفيف، وتنظيم 
ملتقـــى دور البنـــوك يف امل�سوؤوليـــة الجتماعيـــة الواقع 
واملاأمـــول، وامل�ساركـــة مبعر�ض الدفاع اجلـــوي واأ�سبوع 
املـــرور اخلليجي، وامل�ساركة يف معر�ض بكلية الفارابي، 
وتنظيـــم معر�ـــض )�سلمـــان يف عيونهـــم( لر�سومـــات 
الأطفـــال، وامل�ساركـــة يف ملتقـــى اجلمعيـــات اخلرييـــة 
ال�سحيـــة، وتنظيـــم عدة ملتقيـــات لتوظيـــف املعوقن 
»�ســـاب«، وملتقـــى التوا�ســـل الجتماعـــي خلدمة ذوي 
الإعاقـــة، وتنظيم اجتمـــاع اجلمعية العموميـــة التا�سع 
والع�سرين، وعر�ض برنامج »مت�سل« ملن�سوبي اجلمعية، 
وتوقيع اتفاقية برنامج »جرب الكر�سي« بح�سور رئي�ض 
جمل�ـــض الإدارة، وامل�ساركة يف تنظيـــم منا�سبة تد�سن 
م�سروع )خري مكة(. وامل�ساركة يف تنظيم منا�سبة توقيع 
اتفاقية رعاية برنامـــج »اهلل يعطيك خريها«، وتنظيم 
زيـــارة وفد �سركـــة تويوتـــا، وتنظيم حفـــل �سركة �سل، 
وتوقيـــع اتفاقية تعاون مع »احتـــاد الراجحي«، وتنظيم 
مهرجان احلب والولء »مبايعة«، وتنظيم اإفطار خا�ض 
باأطفـــال اجلمعية، و�سحور املوظفـــن، واإقامة فعاليات 
ال�سحور اخلريي الن�سائـــي، وتنظيم ندوة دور الأمهات 
يف دمـــج الأطفـــال املعوقن، وزيـــارة اأطفـــال اجلمعية 
ملتحف �سقر اجلزيرة، وتنظيم ندوة اأثر الوقف للدعم 
وا�ستمـــرار اجلمعيـــات اخلرييـــة، وتنظيم نـــدوة اليوم 
العاملي لل�سحة النف�سيـــة، وامل�ساركة يف تنظيم امللتقى 
ال�سرعـــي الأول لالأ�سخا�ـــض ذوي الإعاقـــة، والعـــداد 
 ،mbc مل�سرحيـــة )اآن فلـــو( بالتعـــاون مع جمموعـــة
وتنظيم حفل بطاقات التهاين، وزيارة اأطفال اجلمعية 
لنادي الهالل، وتنظيم اجتماع اأع�ساء جمل�ض الإدارة، 
وحفل تكرمي امل�ساركن يف املهرجان الإن�سادي، وتنظيم 
املعر�ـــض الـــدويل الثـــاين لتوظيـــف الأ�سخا�ـــض ذوي 
الإعاقـــة، وتوقيع اتفاقية البنك ال�سعـــودي لال�ستثمار، 
وامل�ساركة يف مهرجان الأمـــري �سلطان للجواد العربي، 
وتنظيم ملتقـــى العالقات العامة الن�سائـــي، وامل�ساركة 
يف مهرجـــان اجلنادرية. تنظيم املهرجان الأول لالأ�سر 

املنتجة لذوي الإعاقة. 
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- الإعـــداد خلطـــة تنفيذيـــة للعديـــد مـــن الفعاليـــات 
الريا�سيـــة مع رابطة دوري املحرتفـــن وحملة اإعالنية 

وفعاليات واأن�سطة للفرق التطوعية.
- التعاقـــد مـــع اإذاعـــة UFM لإنتـــاج وبـــث برنامج 

اإذاعي با�سم )حديث قبل احلادث(. 
- ت�سويـــق كتيـــب ال�سالمة املرورية علـــى عدة �سركات، 
ومت توزيـــع اأكرث مـــن 40 األـــف ن�سخة منـــه جمانًا، ومت 

ترجمة الكتيب للغتن الإجنليزية والأردية.
- اإعداد ملف متكامل لتنفيذ املبادرة واإي�سال الر�سائل 

اإلى املوؤ�س�سات وال�سركات والهيئات احلكومية.

- عمل تطبيق للمبادرة لالأجهزة الذكية.
- اإر�ســـال ر�سائـــل توعية عرب ر�سائـــل SMS تت�سمن 

حمتوى تثقيفيًا عرب ر�سومات الكاريكاتري. 
- العمـــل علـــى ت�سكيل جلنـــة فرعية باملنطقـــة الغربية 

لتفعيل احلملة وال�ستفادة من احل�سد اجلماهريي.
ــ اإعداد ملف اإجرائي لتنفيذ املبادرة يف مدار�ض وزارة التعليم.
- الإعـــالن عـــن جائزة الأعمـــال التطوعيـــة يف جمال 
التوعيـــة املروريـــة، و�سيتم الإعـــالن عنهـــا بالربنامج 
الإذاعـــي وفروعهـــا الأربعـــة )اأف�ســـل فريـــق تطوعي، 
الكاريكاتـــريي(،  والر�ســـم  ال�ســـور  فلمـــي،  حمتـــوى 

والتنفيذ خالل عام 2016م.
الفعاليات والأن�سطة 

- تد�ســـن املبادرة باملنطقة ال�سرقية برعاية �سمو اأمري 
املنطقة ال�سرقية.

- برعايـــة �سمو رئي�ـــض املجل�ض اأقيمـــت منا�سبة ت�سليم 
جائزة توكيالت اجلزيرة لل�سياقة الآمنة. 

- تد�سن ال�سراكة مع هيئة ال�سياحة والرتاث الوطني. 
- تد�سن احلملة مع ال�سركة ال�سعودية للكهرباء. 

- امل�ساركة يف ملتقى ال�سالمة املرورية الثالث. 
- امل�ساركة يف اأ�سبوع املرور اخلليجي مع وزارة الدفاع.

حر�سييًا من اجلمعية على اأن تكون الأهداف املحققة من املبادرة 

الوطنييية ) اهلل يعطيييك خرهييا ( مب�ستوى دعييم ورعاية املقام 

ال�سامييي الكييرمي، ومبا يليييق وامل�سوؤولييية التي حملهييا لنا خادم 

احلرميين ال�سريفيين -حفظييه اهلل-؛ فقييد مت اإعييادة ت�سكيييل 

فريق عمل املبادرة لعييام 2016م، باإ�سراف ع�سو جمل�س الإدارة 

املهند�ييس عثمان بن حمد الفار�س، لنطالقة جديدة باإذن اهلل. 

وميكن اإجمال منجزات واأعمال اللجنة لعام 2015م يف الآتي: 

باركها خادم الحرمين الشريفين .. 
وتفاعل معها كافة القطاعات
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- تنظيم بطولة »اهلل يعطيك خريها« الرم�سانية لكرة 
القدم مب�ساركة 14 فريقًا يف جدة. 

- م�ساركـــة احلملـــة يف مهرجـــان الريا�ـــض للت�ســـوق 
والرتفيه. 

- امل�ساركة يف مبادرة الهالل والحتاد.
الثـــاين  الـــدويل  ال�سعـــودي  املعر�ـــض  امل�ساركـــة يف   -

مل�ستلزمات الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة )�سياء(.
- امل�ساركة يف معر�ض الكتاب مع الفريق التطوعي. 

اأما على م�ستوى الن�سر الإعالمي للربنامج، فقد مت بث 
29 خربًا وتقريـــرًا �سحفيًا، وتفاعلـــت و�سائل الإعالم 
بن�ســـر 243 ن�ســـرة �سحفية، فيمـــا بلغ عـــدد الن�سرات 

الإلكرتونية 394 ن�سرة.
وبالن�سبة ايل مواقع التوا�سل الجتماعي فاإنها �سجلت 

مواقـــع التوا�سل الجتماعي للمبـــادرة ح�سورًا ومتابعة 
متميزين من قبل الزوار. 

وبلـــغ اإجمـــايل م�ساهـــدات الربنامج التلفزيـــوين على 
اليوتيـــوب 9205783 م�ساهـــدة، كمـــا اأن املوقـــع لديـــه 
عـــدد كبري مـــن امل�سرتكن و�ســـل عددهم 26805 

م�سرتكن .
هذا و�ست�سهد املرحلة املقبلة 2016م العديد من تنفيذ 
اخلطـــة الإعالمية والإعالنية وخطـــة العالقات العامة 
والتوا�ســـل املجتمعـــي ، وتعزيـــز احل�ســـور الريا�ســـي 
واإقامـــة منا�سبـــات ريا�سيـــة با�ســـم احلملـــة، وتنفيـــذ 
املب���ادرة يف الط���رق وال�شوارع ونق���اط تفتي�ش ومداخل 
املـــدن، وتعزيز ا�ستخدام و�سائـــل التوا�سل الجتماعي 
للتوعيـــة وتعزيز التفاعـــل وامل�ساركة، واإر�ســـال ر�سائل 

توعية عرب ر�سائل SMS تت�سمن حمتوى تثقيفيًا عرب 
ر�سومـــات الكاريكاتري واملـــواد العلمية الهادفة، وتوعية 
اجلاليـــات وال�سائقن وخماطبتهـــم با�ستخدام لغاتهم 
واإر�ســـال الر�سومات، وتوزيع املـــواد الرتويجية والكتب 
علـــى مراجعي اأق�سام املـــرور ومدار�ض تعليـــم ال�سياقة 
»دلـــة«، والتنفيذ يف املدار�ض ابتـــداًء مبدينتي الريا�ض 
وجدة، ويف املوؤ�س�سات وال�سركات وفق دليل الإجراءات 
لإي�ســـال الر�سائـــل التوعويـــة، وتعزيز ال�ســـراكات مع 
الدوائر احلكومية ذات العالقـــة، واإنتاج اأفالم توعوية 

وبثها يف كل الو�سائل املتاحة.
وعلـــى م�ستوى الرعايـــات والتفاقيات فقـــد مت جتديد 
رعاية كل من: �سركة اأرامكو ال�سعودية، و�سركة الوعالن 

لل�سيارات، و�سركة توكيالت اجلزيرة لل�سيارات.

33 85
�سعبان 1436 هـ ـ مايو 2015م

املبادرة ال�سريفن يد�سن  • خادم احلرمن 
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نفييذ املركييز الكثيير ميين الربامييج والأن�سطيية خييالل عييام 2015م بالتن�سيييق والتعيياون واإقاميية ال�سراكات 

ال�سرتاتيجية مع الكثر من اجلهات املعنية بخدمات املعوقن داخل اململكة وخارجها. 

ويف البداييية فيياإن املركز حقييق على م�ستوى الأع�سيياء املوؤ�س�سن تقدمييا ملمو�سا حيث و�سل عييدد الأع�ساء 

املوؤ�س�سيين ملركييز امللييك �سلمان لأبحاث الإعاقة يف نهاييية عام 2015م اإلى )111( موؤ�س�سييًا، وما زالت م�سرة 

العطيياء والتطييور م�ستمرة حيث اأبدى الكثر من وجهاء املجتمييع اإعجابهم مبا يقدمه املركز خلدمة ق�سية 

الإعاقيية والبحييث العلمي املتخ�س�س، وهم يف طريقهم اإلى الن�سمام كموؤ�س�سيين اأو داعمن لأن�سطة املركز 

باإذن اهلل. 

مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة يدّرب:

431 
مستفيدًا في مجال صعوبات التعلم 

14-37 = OMOMIA .indd   34 4/13/16   8:55 AM



35 91
رجب 1437 هـ ـ  ابريل 2016م

هـــذا وعقـــدت اجلمعيـــة العمومية ملركز امللـــك �سلمان 
لأبحـــاث الإعاقة اجتماعهـــا ال�سابـــع، برئا�سة �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمـــري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز 
رئي�ـــض جمل�ض اأمناء املركز، وب�سيافـــة الع�سو املوؤ�س�ض 
الأ�ستاذ عبداهلل بن �سالح العثيم، بق�سر الثقافة بحي 
ال�سفارات بالريا�ض يوم الثالثاء 1437/1/7هـ املوافق 
2015/10/20م. ومـــن اأهـــم ما ت�سمنـــه الجتماع ما 

يلي:
جديد:  اأمناء  جمل�س  • اختيار 

مت خالل الجتماع اختيـــار اأع�ساء جمل�ض اأمناء مركز 
امللك �سلمان لأبحاث الإعاقة للدورة الرابعة، ملدة اأربع 
�سنوات، للفرتة املمتدة من )2015-2019م(، بح�سور 
مندوبـــي وزارة ال�سوؤون الجتماعيـــة، حيث مت انتخاب 
)15( ع�سوًا بالقرتاع ال�سري، كما مت اختيار ع�سوين 
مـــن العلمـــاء واملهتمن لي�سبح اأع�ســـاء املجل�ض )17( 
ع�ســـوًا، بح�ســـب املـــادة )19( مـــن النظـــام الأ�سا�سي 

للمركز. 
تعاون:  اتفاقيات  • توقيع 

على هام�ض فعاليـــات الجتماع مت توقيع مذكرة تفاهم 
بـــن املجل�ض ال�سحـــي ال�سعودي ومركز امللـــك �سلمان 
لأبحـــاث الإعاقة، ت�سمنت املذكرة التعاون بن املجل�ض 
واملركـــز لي�ستفيد كل طرف من اأطـــراف التفاقية من 
اخلدمـــات ال�ست�ساريـــة التـــي يقدمها الطـــرف الآخر 
يف جمالت تخ�ـــض الإعاقة. ووقـــع التفاقية نيابة عن 
املجل�ـــض ال�سحـــي ال�سعـــودي الأمـــن العـــام للمجل�ض 
الدكتـــور يعقـــوب بن يو�سف املـــزروع، فيمـــا وقعها عن 
املركز املدير العام التنفيذي الدكتور �سلطان بن تركي 

ال�سديري.
 • تد�سن املعر�س املتنقل »علم ينفع النا�س«.

يعترب اإحـــدى ثمـــار �سراكـــة املركـــز ال�سرتاتيجية مع 
املوؤ�س�سن، ويعد معر�سًا تعريفيًا متنقاًل لتقدمي ر�سائل 
توعويـــة وتعريفيـــة وتثقيفية عـــن الإعاقـــة وم�سبباتها 

وكيفية جتنبها والتخفيف من اآثارها. 
اأمـــا بالن�سبـــة الـــى امل�ساريـــع والربامـــج البحثيـــة التي 
ينفذهـــا املركـــز فقد قـــام بتنفيذ الكثري مـــن امل�ساريع 
والربامـــج البحثية التي تهدف اإلى حتقيق �سعار املركز 
)علم ينفـــع النا�ض(، ويتـــم تنفيذها بالتعـــاون واإقامة 
ال�ســـراكات املحليـــة والإقليمية والعامليـــة مع الكثري من 
اجلهـــات الأكادمييـــة والبحثيـــة املتخ�س�ســـة، وذلـــك 
للو�سول اإلى اأعلى م�ستوى من املردود الإيجابي لتحقيق 

اأهداف ور�سالة املركز. 
وفيمـــا يلـــي نبـــذة خمت�سرة عـــن متابعة تنفيـــذ بع�ض 
امل�ساريـــع والربامج البحثية للمركز لعام 2015م، وهي 

على النحو التايل: 
الإعاقة. عن  موثوقة  بيانات  قاعدة  • اإن�ساء 

و�شغوط  النف�شية  لل�شح���ة  الوطني  امل�شح  • برنام���ج 
احلياة: 

عبارة عن م�سح �سحي حديث يهدف اإلى تقييم العبء 
الذي ت�سكله ا�سطرابات ال�سحة النف�سية يف اململكة.

الولدة  حلديثي  املبكر  للفح�ض  الوطنـــي  • الربنامج 
للحد من الإعاقة:

يهدف الربنامج اإلى اكت�ساف الأطفال امل�سابن ببع�ض 
الأمرا�ـــض الوراثيـــة واأمرا�ض الغدد ال�سمـــاء امل�سببة 
لالإعاقـــات الذهنية واجل�سمانيـــة والتي ميكن عالجها 

قبل ظهور الأعرا�ض.
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ال�سامل: الو�سول  ل�سهولة  الوطني  • الربنامج 
يهدف الربنامج اإلى حت�سن م�ستوى حياة ذوي الإعاقة 
بطريقة متكنهـــم من حتقيق ال�ستفـــادة الق�سوى من 

قدراتهم الذاتية الكامنة.
 MERTK • العـــالج اجليني با�ستخـــدام موروثة 

ملر�سى حثل ال�سبكية:
م�سروع تعـــاوين م�سرتك بـــن م�ست�سفـــى امللك في�سل 
التخ�س�ســـي ومركز الأبحـــاث، وم�ست�سفى امللك خالد 
التخ�س�ســـي للعيون، وجامعة هارفـــارد، والهدف منه 
التو�سل اإلـــى عالج ال�سعف الب�ســـري الناجت عن خلل 
وراثـــي خلاليـــا ال�سبكيـــة با�ستخـــدام العـــالج اجليني 

.MERTK ملوروث
• اأثـــر التدري�ض ال�ستجابـــي على الأمهات واأطفالهن 

ال�سغار من ذوي التوحد باململكة العربية ال�سعودية:
يهـــدف هـــذا امل�سروع اإلـــى حتديد مـــدى فاعلية املنهج 
الوليـــات  يف  وتطويـــره  اإعـــداده  مت  الـــذي  التدخلـــي 
املتحـــدة الأمريكية يف تدري�ض الأمهـــات واأطفالهن من 
ذوي التوحـــد، والذي يقوم على مقارنـــة مدى اكت�ساب 
هـــوؤلء الأطفـــال للكثري من املهـــارات النمائية اللغوية، 
والجتماعيـــة، واحل�سيـــة، واحلركيـــة، وغريهـــا مـــن 

اجلوانب.
• برنامج العوامل الوراثية للعمى و�سعف الإب�سار يف 

اململكة العربية ال�سعودية:
يهـــدف هـــذا الربنامـــج اإلـــى درا�ســـة الع�ســـرات مـــن 
الختاللت الوراثية وو�سع الأ�ساليب الوقائية لها؛ حيث 
تبـــن اأن العوامل الوراثية ت�سهم مبا يقارب )07%( من 

حالت فقدان و�سعف الب�سر عند الأطفال يف اململكة.
ال�سعودية: يف  والنمو  لل�سمم  الوراثي  •  التو�سيف 

تهـــدف هـــذه الدرا�سة اإلـــى حتديـــد الأ�س�ـــض الوراثية 
املنتجة لل�سمم يف املجتمع ال�سعودي.

التعلم  �سعوبات  لفـــرز  الإلكرتوين  الوطني  •  امل�ســـح 
باململكة العربية ال�سعودية:

يهدف هـــذا امل�ســـروع اإلـــى تطويـــر اختبـــارات تربوية 
ونف�سية ومعرفية ومنائية )اإلكرتونية( لفرز وت�سخي�ض 
الأطفـــال ذوي �سعوبات التعلم من �سن )6-14( �سنة، 
يف املرحلتـــن البتدائية واملتو�سطـــة يف غالبية مناطق 

اململكة. 
التعلم: ل�سعوبات  الوطني  •  الربنامج 

يهدف الربنامج اإلى توفري نظام تعليمي يزيد من فر�ض 
جنـــاح الطالب يف املدر�سة واجلامعـــة، وكذلك اإك�سابه 
املهـــارات الأ�سا�سية يف القراءة والكتابـــة والريا�سيات 
والعلوم، وال�ستفادة مـــن التقدم التكنولوجي وتوظيف 

التقنية لتح�سن عملية التعليم والتّعلم. 
بعد: عن  التدريب  •  برنامج 

هو عبارة عن برنامج ميكن املتدرب من زيادة معرفته 
وخرباتـــه واإك�سابه املهـــارات الالزمـــة وال�ستفادة من 
العملية التدريبية بـــكل جوانبها بوا�سطة نظام تدريبي 
غـــري تقليـــدي، يعتمد علـــى ا�ستخدام �سبكـــة الإنرتنت 

وتقنياتها من برامج �سوت و�سورة وقواعد بيانات.
وعلى م�ستـــوى ال�سوؤون الأكادميية والتدريب فاإنه يعترب 
ق�سم ال�ســـوؤون الأكادميية والتدريب من الأق�سام املهمة 
مبركز امللك �سلمان لأبحاث الإعاقة؛ اإذ اإنه يقوم بتوفري 
برامج واأن�سطة اأكادميية وور�ض عمل متخ�س�سة تخدم 
ق�سية الإعاقة واملتخ�س�سن الذين يهتمون باملعوقن، 
ويرفـــع من كفاءتهـــم وتاأهيلهم؛ ليكونـــوا متمكنن من 
الـــدور التعليمي الذي يقومون به. وقدم الق�سم -�سمن 
برناجمه الأكادميي لعام 2015م- الكثري من الأن�سطة 

التدريبية متثلت فيما يلي: 
حما�سرات. ثالث  • اإقامة 

عمل. ور�سة   13 • اإقامة 
وفيمـــا يخ�ض برنامج �سعوبات التعلـــم، فقد مت تقدمي 
11 ور�ســـة تدريـــب خا�سة باملعلمـــن واملعلمات يف �سبع 
مدار�ـــض بالريا�ض، كمـــا مت اإقامة ثمـــاين حما�سرات 

تعريفية بهذا الربنامج خم�س�سة لتدريب املدربن.
وح�سر هذه الأن�سطة ما يقارب 484 م�ساركًا وم�ساركة، 
مـــن خمتلف قطاعـــات املجتمـــع، واأفـــراد، وجمعيات، 
ومدار�ـــض، وقطاعـــات عامـــة وخا�ســـة، ومتخ�س�سن 

ومهتمن بق�سايا الإعاقة من خمتلف مناطق اململكة.
وعلـــى هذا الأ�سا�ـــض فان خمرجات برنامـــج �سعوبات 
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التعلم لعام 2015م:
املعلمن:  تدريب  • ور�ض 

مت تقـــدمي )11( ور�سة عمـــل تدريبية لـــــ)300( معلم 
ومعلمة، يف )7( مدار�ض مبدينة الريا�ض. 

املدربن:  تدريب  • ور�ض 
برنامـــج  عـــن  تعريفيـــة  حما�ســـرات   )8( اإقامـــة  مت 
�سعوبـــات التعلم، ح�سرهـــا ما يقـــارب )69( م�ساركًا 
وم�ساركة من جامعة امللك �سعود بالريا�ض، وما يقارب 
)37( م�ساركة من جامعـــة الأمرية نورة، وبلغ اإجمايل 
احل�ســـور )106( موزعـــن مـــا بن معلمـــات وطالبات 

واإداريات.
تعريفية: • حما�سرات 

مت تنظيـــم لقاء تعريفي للمدربن حول كيفية ا�ستخدام 
احلقيبـــة التدريبيـــة اجلديـــدة للربنامـــج، وبلـــغ عدد 

امل�ساركن )25( متدربًا.
• جممـــوع احل�ســـور يف الور�ـــض التدريبية ل�سعوبات 

التعلم بلغ )431( م�ساركًا وم�ساركة.
الإ�سدارات املنجييزة: 

•  اإعـــداد حقيبـــة تدريبيـــة جديـــدة متخ�س�ســـة يف 
التدري�ـــض(،  واأ�ساليـــب  )التقييـــم  التعلـــم  �سعوبـــات 
بالإ�سافـــة اإلـــى احلقيبـــة الأولـــى التـــي تعـــد مدخـــاًل 

للمتدربن )�سعوبات التعلم بن النظرية والتطبيق(.
التعلم. �سعوبات  يف  معا�سرة  قراءات  •  كتاب 

•  الدليـــل العلمي للمعلمـــن واملخت�سن يف �سعوبات 
التعلم )التقييم واأ�ساليب التدري�ض(.

•  اإ�ســـدار تطبيـــق لأجهزة الهواتـــف الذكية للتوعية 
ب�سعوبـــات التعلـــم )مت اإجنـــازه علـــى جهـــاز الأيفون، 

وجاٍر التحديث لالأيباد والأندرويد(.
•  قوائم الفح�ض غري الر�سمية للك�سف عن �سعوبات التعلم.
وي�سعـــى الق�ســـم حتت �سعـــار »علـــم ينفع النا�ـــض« اإلى 
حتقيق املزيد من التقـــدم يف جمال التدريب والتعليم، 
ون�سر املعرفة، والإ�سهـــام يف دفع عجلة النهو�ض بذوي 
الإعاقـــات املختلفة، من خـــالل الأن�سطـــة والتدريبات 
العلميـــة التي تعود عليهم بالنفـــع، باإذن اهلل، والو�سول 
اإلى كل مناطق مملكتنا احلبيبة لن�سر الوعي والتثقيف 

ملا يخ�ض ق�سايا الإعاقة ب�سكل عام.
ويف جمال ق�ســـم العالقات العامة يقـــوم املركز ، بدور 
ن�سط وفعـــال يرتكز على اأ�س�ض علمية مدرو�سة وبرامج 
متطـــورة؛ ل�سمان املحافظة على اأن�ســـب طرق التعامل 
مـــا بن املركز واجلمهور، �سواء من الداخل اأو اخلارج، 
اآخذيـــن يف العتبار اختـــالف ال�سرائـــح والفئات التي 
يتعامل معها املركز، وذلك لإعطاء كل فئة و�سريحة ما 

ت�ستحقه من التعامل والتقدير والهتمام. 

ويحر�ض الق�سم على امل�ساركـــة يف الن�ساطات املختلفة 
التي تاأتـــي �سمن اخت�سا�سات املركز حمليـــًا واإقليميًا 
ودوليـــًا، وذلـــك لإي�ســـال ر�سالتـــه واأهدافه اإلـــى اأكرب 
�سريحـــة ممكنة؛ لتعـــم الفائدة العلميـــة والبحثية التي 
قـــام من اأجلهـــا املركز، وكذلـــك ال�ستفـــادة مما لدى 

الغري وت�سخريها لتطوير اأعمال املركز. 
كمـــا يقـــوم الق�ســـم بالكثري مـــن الن�ساطـــات الأخرى، 
مثل التعريـــف بن�ساطـــات املركز املختلفـــة، وامل�ساركة 
واملنا�سبـــات  واملعار�ـــض،  والنـــدوات،  املوؤمتـــرات،  يف 
املتعلقة بن�شاط املركز، وكذلك الن�شاطات االجتماعية 

والعلمية املختلفة. 
كما يقوم الق�ســـم بالتن�سيق واإجراء الرتتيبات الالزمة 

ل�ستقبـــال زوار املركـــز، وتهيئـــة قاعـــات الجتماعات 
باخلدمات الالزمة. 

واأخريًا فـــان املعار�ض التـــي �سارك فيهـــا املركز كانت 
الثـــاين  ال�سعـــودي  املعر�ـــض  اأبرزهـــا  ومـــن  متعـــددة 
مل�ستلزمـــات الأ�سخا�ض ذوي الإعاقـــة »�سياء 2015م«. 
واليـــوم العاملي للتوعية بالب�سر. و�سحة العن للجميع. 
وامللتقـــي ال�سرعـــي الأول لالأ�سخا�ـــض ذوي الإعاقـــة.
وفعاليـــات اليـــوم العاملـــي لالأ�سخا�ـــض ذوي الإعاقـــة 
بعنوان: »دعم ومتكن كل النا�ض من خمتلف القدرات«. 
واملعر�ـــض وامللتقى الوطني الثـــاين لتوظيف الأ�سخا�ض 
ذوي الإعاقـــة. واملعر�ض امل�ساحـــب لور�سة العمل التي 
نظمتها املديرية العامة للدفاع املدين مبدينة الريا�ض.
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 اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان ابن عبدالعزيز رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية، اأن التم�سك بكتاب 

اهلل الكللرمي و�ُسنللة الر�سللول -�سلى اهلل عليلله و�سلم- والقيم الإ�سامية قللوًل وعمًا هو �سر ال�سللام وال�ستقرار 

والأمللن والرخاء الللذي تعي�سه اململكة العربية ال�سعودية، موؤكدًا خال رعايته حفل ختام الدورة الل20 مل�سابقة 

�سموه حلفظ القراآن الكرمي لاأطفال املعوقني الذي ح�سره معايل ال�سيخ الدكتور �سعد بن نا�سر ال�سرثي امل�ست�سار 

بالديوان امللكي ، اأن م�سابقة حفظ القراآن الكرمي نتاج �سراكة خري بني قطاعات واأفراد عديدين. 

الفائزون بالقرآن
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مقال   

�ساهـــدوا كتـــاب اهلل يف ق�له تعالى: » ولقد ي�سرنا القراآن للذكر « ماثـــًا بني اأيدينا يف قراءة ه�ؤلء الأطفال 
لكتاب اهلل عز وجل.

هـــذا الكتـــاب الذي غري اهلل به حال الأمـــة ..كانت يف �سقاء ، ويف فرقة، ويف فقر ، ويف تفرق .. ومل تكن اأمة 
ياأبه بها اأحد ..فغري اهلل به معامل هذه الأمة فاأ�سبح لها مكانتها يف الدنيا فنعرف درجاتها يف الآخرة .

قال تعالى )ما اأنزلنا عليك القراآن لت�سقى، اإل تذكرة ملن يخ�سى( و )وننزل من القراآن ما ه� �سفاء ورحمة 
للم�ؤمنني(. ويق�ل اهلل تعالى: )اإن هذا القراآن يهدي للتي هي اأق�م(. 

ومـــن ثمـــة ما اأ�سد حاجتنا اإلـــى اأن نع�د اإلى كتاب اهلل عز وجل على كافـــة امل�ست�يات ويف كافة املجالت با 
ا�ستثناء. 

ولـــ� انطلقت اأخاقنـــا من القراآن فمن ق�له جل وعـــا » واإنك لعلى خلق عظيم« ومن ق�لـــه �سبحانه )َفِبَما 
ِعَباِدي َيُق�ُل�ْا  ِ ِلْنَت َلُهْم(. ول� انطلقت اأق�النا من كتاب اهلل ، يق�ل اهلل �سبحانه وتعالى: )َوُقل لِّ َرْحَمٍة ِمَن اهلَلهّ
ِبيًنا ( . ل� انطلقت اأفعالنا من  ا مُّ ْيَطاَن َكاَن ِلاإِْن�َساِن َعُدوًّ ْيَطاَن َينَزُغ َبْيَنُهـــْم اإِنَّ ال�سَّ نَّ ال�سَّ ِتـــي ِهـــَي اأَْح�َسُن اإِ الَّ

كتاب اهلل ل�ستقامت كل اأم�رنا و�سعدت اأمتنا ، مبداأ ذلك كله تعلم القراآن ون�سره يف الأمة.
 وهـــذه اجلائـــزة متثل حلقة من احللقات يف تعليم القران الكرمي ولذلك فال�سكر منطلق اإلى �ساحب ال�سم� 
امللكـــي الأمـــري �سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز بتبنيه هذه اجلائـــزة ولكل من قام عليها من جمل�س اإدارة 
ومـــن حمكمـــني ومن اإداريـــني واأ�ساأل اهلل جل وعا اأن يبـــارك يف هذه اجله�د التي تقـــ�م عليها هذه الدولة 
املباركـــة املحكمة لكتاب اهلل وعلى راأ�سها خادم احلرمـــني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز اأعزه اهلل 
بطاعته باتباع كتابه و ولى عهده الأمري حممد بن نايف وولى ولى عهده الأمري حممد بن �سلمان . اأ�ساأل اهلل 

جل وعا للجميع ت�فيقًا وع�دًة اإلى كتاب اهلل ومت�سكا به و�سريا على طريقته. 

    
 

بقلم:

معايل الدكتور ال�سيخ
 �سعد بن نا�سر ال�سرثي

امل�ست�سار بالدي�ان امللكي

ما أحوجنا إلى كتاب اهلل

ساهمت األوقاف باعتبارها 
صدقة جارية في تنمية 

مجاالت كثيرة داخل المجتمع

واأ�ســـاف ال�سيخ ال�سرثي: »ما اأ�سد حاجتنا اإلى اأن نع�د 
اإلى كتاب اهلل -عز وجل- على كافة امل�ست�يات، ويف كل 
املجالت، با ا�ستثناء، واأن تنطلق اأخاقنا من القراآن 
ومـــن ق�له -جل وعا-: »واإنك لعلى خلق عظيم«، ومن 
ِ ِلْنَت َلُهْم«. وتنطلق  ق�لـــه �سبحانه: »َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اهلَلهّ
ِعَباِدي  اأق�النـــا من قـــ�ل اهلل �سبحانـــه وتعالى: »َوُقـــل لِّ
نَّ  ْيَطاَن َينـــَزُغ َبْيَنُهْم اإِ نَّ ال�سَّ ِتي ِهـــَي اأَْح�َســـُن اإِ َيُق�ُلـــ�ْا الَّ

ِبيًنا«.  ا مُّ ْيَطاَن َكاَن ِلاإِْن�َساِن َعُدوًّ ال�سَّ

** كلمة ف�سيلته يف حفل ختام امل�سابقة
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واأعرب عـــن �سكره لل�سيـــخ �سعد ال�ســـرثي مل�ساركته يف 
هـــذه املنا�سبة، م�سيدًا باجلهـــ�د التط�عية املميزة من 
الأمانـــة العامـــة للم�سابقة وجلـــان التحكيـــم الرجالية 
والن�سائيـــة، معربًا عن اعتزازه مبـــا تلقاه امل�سابقة من 
تفاعل مميز من ع�سرات الأ�سر من كل مناطق اململكة، 

ومن عدد من دول اخلليج العربية.

واأ�ســـاد باجلهـــد التط�عـــي املميز مـــن الأمانـــة العامة 
للم�سابقة وجلـــان التحكيم الرجالية والن�سائية، م�ؤكدًا 
اعتـــزازه مبا تلقاه امل�سابقة �سن�يًا من تفاعل مميز من 
ع�ســـرات الأ�سر يف مناطـــق اململكة كافة، ومن عدد من 

دول اخلليج العربية.
وك�ســـف الأمـــري �سلطان بن �سلمان عـــن الت�جه للت��سع 

حاجتنا  أشد  ما  الشثري:  ناصر  الشيخ 
إلى أن نعود إلى كتاب الله عز وجل على 

كل المستويات وفي كل المجاالت

م �سم�ه  يف اجلائزة نح� العاملية لاأطفال املع�قني، وكرهّ
على هام�ش احلفل اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية 
مل�ساركتهـــا يف رعاية هذه الدورة، وقـــدم درعًا تذكاريًا 

لل�سيخ �سعد ال�سرثي الذي �سارك يف املنا�سبة.
ومن جهته قال الدكت�ر ال�سيخ �سعد بن نا�سر ال�سرثي: 
»�ساهدوا كتاب اهلل يف ق�له تعالى: »ولقد ي�سرنا القراآن 
للذكر« ماثًا بني اأيدينا يف قراءة ه�ؤلء الأطفال لكتاب 
اهلل -عـــز وجل- هـــذا الكتاب الذي غـــريهّ اهلل به حال 
الأمـــة؛ كانت يف �سقاء، ويف فرقة، ويف فقر، ويف تفرق، 
ومل تكـــن اأمة ي�ؤبـــه بها؛ فغري اهلل به معـــامل هذه الأمة 
واأ�سبحـــت لها مكانتها يف الدنيـــا، ونعرف درجاتها يف 

الآخرة«. 
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يف امل�سافـــة التـــي بـــني ال�ستعـــداد للم�ساركـــة يف 
امل�سابقـــة حتـــى الفـــ�ز، قـــد تبـــدو للبع�ـــس م�سافة 
ق�ســـرية، ولكنهـــا لـــدى الطفـــل املعـــ�ق اأكـــر من 
امل�سافـــة التـــي بـــني اأول نقطة على الكـــرة الأر�سية 
وحتـــى اآخر نقطة؛ فهي م�سافـــة مليئة ب�ساعات من 
املحـــاولت لتحدى الف�ســـل، و�ساعات مـــن الإعادة 
والإجـــادة يف حفظ الآيات الكرمية، وكلها م�سح�نة 
بلحظـــات الغ�سب والبـــكاء والإرهـــاق، والإح�سا�س 
بالياأ�س والزهق.. و�سيئًا ف�سيئًا، ومرًة تل� املرة، وما 
بـــني القلق والنتظار والرتقب واللهفة.. وكل معاين 
التـــ�ق اإلـــى النت�ســـار، وحتقيق الـــذات.  احلكاية 

الثانية  يف م�سابقة الأمري �سلطان بن �سلمان حلفظ 
القـــراآن الكرمي لاأطفال املع�قـــني ل ي�اجه الطفل 
امل�ســـارك يف فعاليـــات امل�سابقـــة مبفـــرده الإعاقة، 
ولكـــن الأب والأم والأ�سقـــاء ي�سارك�ن معه، وكذلك 
كل املعلمات واملعلمني، �س�اء يف اجلمعية اأو املراكز 
اأو املدار�ـــس.. هـــي رحلـــة اإن�ســـان، يتحـــدى نف�سه 
والآخرين، اإنه ي�ستطيع الت�سدي لاإعاقة، ويحفظ 
اآيـــات القراآن الكـــرمي.. رغـــم كل اآلمـــه ومعاناته 
واأوجاعه من الإعاقة التي يعاين منها، حيث يتمكن 
باإميانـــه باهلل تعالى وبنف�سه مـــن اأن يتخطى كل ما 

مينعه من امل�ساركة يف امل�سابقة 
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ويف ختـــام كلمتـــه قال: »هـــذه اجلائزة متثـــل حلقة من 
احللقات املهمة يف تعليم القراآن الكرمي؛ لذلك فال�سكر 
منطلـــق اإلى �ساحب ال�سمـــ� امللكي الأمـــري �سلطان بن 
�سلمـــان بن عبدالعزيز بتبنيه هـــذه اجلائزة، ولكل َمن 
قام عليها من جمل�س اإدارة وحمكمني واإداريني، واأ�ساأل 
اهلل -جـــل وعا- اأن يبـــارك يف هذه اجله�د التي تق�م 
عليهـــا هذه الدولة املباركة املحكمـــة لكتاب اهلل، وعلى 
راأ�سهـــا خـــادم احلرمـــني ال�سريفـــني امللـــك �سلمان بن 
عبدالعزيـــز -اأعـــزه اهلل بطاعته باتبـــاع كتابه-، وويل 
عهـــده الأمري حممد بن نايـــف، وويل ويل عهده الأمري 
حممـــد بـــن �سلمـــان. اأ�ســـاأل اهلل -جل وعـــا- للجميع 
ت�فيقـــًا وع�دة اإلى كتاب اهلل، ومت�ســـكًا به، و�سريًا على 

طريقته«.
واأو�سح اأمني عام امل�سابقة عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
ال�سبيهني، اأنه »على مدى ع�سرين عامًا جنت امل�سابقة 
غرا�ـــس ما زرعه راعيها، ومل تقت�ســـر على اململكة، بل 
�سملت دول جمل�س التعاون اخلليجي«، م��سحًا اأن »تلك 
امل�سابقة هي الأولى يف العامل الإ�سامي التي تقام لتلك 
الفئـــة منذ ع�سرين عامًا«، م�سريًا اإلى اأن »الرت�سيحات 
تاأتـــي من كل املناطق �ساملة البنـــني والبنات للم�ساركة 

يف هذه امل�سابقة، والتناف�س على اخلري«.
وخاطب ال�سبيهني الأمري �سلطان راعي امل�سابقة قائًا: 
»اإن ماآثـــر اخلـــري ل ميح�هـــا الزمـــن، بل تظـــل ماثلة 
يف اأذهـــان اجلميع اأمن�ذجـــًا يحتذى ومنهـــًا للث�اب، 
و�ستظـــل كذلك بعد اأن خ�س�ستم لهـــا م�سروعًا خرييًا 

مبكة املكرمة يك�ن وقفًا عليها«.
وو�سف ال�سبيهني امل�سابقة يف كلمته خال حفل اختتام 
الدورة الـ20 باأنها »م�سابقة فريدة نالت ق�سب ال�سبق؛ 
فهـــي اأول م�سابقة يف العامل الإ�سامي تقام لتلك الفئة 
منـــذ ع�سرين عامًا«، م�سريًا اإلـــى اأن »اأعداد امل�ساركني 
بلغت هـــذا العام 59 مت�سابًقـــا و44 مت�سابقة، وتط�رت 
اأ�ساليبهـــا؛ اإذ ُطبـــق هذا العـــام برنامـــج لاأ�سئلة على 

احلا�س�ب«.
وقد كرم �سم�ه يف ختام احلفل الفائزين باجلائزة من 

الأطفال املع�قني، وهم: 
الفرع الأول: املع�ق�ن ج�سديًا فقط.

امل�ستـــ�ى الثـــاين: حفـــظ خم�ســـة اأجـــزاء مـــع التاوة 
والتج�يد.

الأول: عمـــر خمي�س هندي من جمعيـــة حتفيظ القراآن 
الكرمي مبحافظة جدة.

امل�ست�ى الثالث: حفظ جزء مع التاوة والتج�يد.
الأول: ن�ســـار علي �سعفـــل ال�قزة - املركـــز البحريني 
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للحراك الدويل مبملكة البحرين.
الثـــاين: مازن حم�ســـن عبدالكرمي ال�ســـريف - مدر�سة 

حامت الطائي البتدائية بالريا�س.
الثالـــث: معـــاذ �سالـــح عاي�ـــس الر�سيـــدي - مدر�ســـة 

الغافقي البتدائية بحائل.
الفـــرع الثـــاين: املع�قـــ�ن اإعاقـــة ج�سديـــة �سديدة مع 

�سع�بة النطق.
امل�ست�ى الأول: حفظ جزاأين مع التاوة والتج�يد.

الأول: اأ�سامة حممـــد املبارك - جمعية حتفيظ القراآن 
الكرمي باملنطقة ال�سرقية.

امل�ست�ى الثاين: حفظ جزء مع التاوة والتج�يد.
الأول: في�ســـل حممـــد العجمي - مدر�ســـة ابن خلدون 

البتدائية بالريا�س.
الفرع الثالث: املع�ق�ن عقليًا وج�سديًا اأو عقليًا فقط.

امل�ست�ى الأول: حفظ جزء »عم« مع التاوة والتج�يد.
الأول: �سعيـــد فهد علي العبديل - مركز الأمري �سلطان 
بـــن عبدالعزيـــز لرعايـــة الأطفـــال املع�قـــني باملدينـــة 

املن�رة.
الثاين: عبدالعزيز مطـــرود املطرودي - مركز جمعية 

الأطفال املع�قني جن�ب الريا�س.
الثالـــث: عبدال�هـــاب �سف�ان ع�لقـــي - مركز جمعية 

الأطفال املع�قني مبكة املكرمة.
ـــا اأو عقليًّا  ويف الفـــرع الثالث: املع�قـــ�ن عقليًّا وج�سديًّ

و في النهاية ..
هزيمة اإلعاقة و إنتصار األبطال

وتاأتـــى اأيـــام امل�ساركـــة يف الفعاليات، حيـــث ي�اجه 
الطفـــل نف�ســـه؛ فقد انق�ســـت اأيام احلفـــظ بكل ما 
فيهـــا من معاناة على طفل ينطـــق الكلمات ب�سع�بة 
اأو �س�تـــه يخرج �سعيفًا وقد ل يكـــ�ن م�سم�عًا، فاإن 
حـــالت الإعاقـــة لاأطفـــال امل�ساركـــني يف امل�سابقة 
ترتاوح ما بني اإعاقات ج�سدية واأخرى عقلية بن�سب 
حمـــددة ت�سمح له باحلفظ، وتاوة ما حفظه. ولكن 
يف بع�ـــس احلـــالت ي�اجه الطفـــل م�سكلة يف النطق 
بالكلمـــات، ويكاد َمن ينظر اإلـــى الطفل يرى الآيات 

التي حفظها مت�ج يف عينيه. ويتمكن الطفل -بف�سل 
اهلل- اأن يثبت اأمام جلنة حتكيم امل�سابقة ويت�سدى 
للحظات القلق واخل�ف، ويتل� اآيات القراآن الكرمي، 
بـــكل ثقة وثبات؛ لأنه بب�ساطـــة ل يقف مبفرده اأمام 
جلنة التحكيم، ولكنه ي�ست�سعر اأن والديه اإلى ج�اره، 
وكذلك الأ�سقاء واملعلمات واملعلم�ن. وما اإن يطمئن 
لل�ج�ه الطيبة للعلماء الأفا�سل من جلنة التحكيم، 
اأو جلنـــة التحكيـــم الن�سائية للفتيـــات؛ فتن�ساب من 
قلبه، ولي�س مـــن �س�ته فقط، اآيـــات الذكر احلكيم 

فقط.
امل�ستـــ�ى الثـــاين: حفظ 20 �ســـ�رة من جـــزء »عم« مع 

التاوة والتج�يد.

الأول: جهـــاد ب�ســـام الهذيلـــي - مركـــز امللـــك فهد بن 
عبدالعزيز لاأطفال املع�قني بالريا�س.

الثـــاين: �سلطان يا�سر احلارثـــي - مركز امللك عبداهلل 
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كاملاء العـــذب وكـاأنها نغمات من ال�سمـــاء على م�سامع 
احلا�سرين من الأطفال املع�قني واأولياء اأم�رهم.

احلكاية الرابعة 
وتاأتـــي الليلـــة املنتظـــرة.. ليلـــة الفـــ�ز والنت�سار على 
النف�ـــس، وعلـــى الإعاقـــة، وعلـــى كل نظـــرة �سلبية من 
الآخريـــن للمع�قـــني. ويف هذه الليلة يعلـــن كل الأطفال 
امل�ساركـــني يف امل�سابقة، �س�اء الذين فازوا اأو الذين مل 
ي�فق�ا يف هـــذه الدورة، التحدي الكبري لاإعاقة؛ حيث 
يحققـــ�ن اأحامهم التي كان�ا ي�سب�ن اإليها منذ �سه�ر 

بن عبدالعزيز لاأطفال املع�قني بجدة.
الثالـــث: �سع�د �سلمان ال�سليمـــان - مركز الأمري نا�سر 

بن عبدالعزيز للت�حد بالريا�س.
امل�ستـــ�ى الثالـــث: حفـــظ 10 �ســـ�ر من جـــزء »عم« مع 

التاوة والتج�يد.
الأول: اأحمد عبداهلل حنت�ل من مركز جمعية الأطفال 

املع�قني جن�ب الريا�س.
الثـــاين: طال م�سند امل�سنـــد - مدر�سة قدرات الأهلية 

للرتبية اخلا�سة بالق�سيم.
الثالـــث: عبدالعزيـــز خالـــد ال�س�يقي - مركـــز الأمري 

نا�سر بن عبدالعزيز للت�حد بالريا�س.

بالفـــ�ز بـــكل ثقة وثبـــات. ويف هذه الليلـــة ي�ست�سعرون 
احلب الكبري الذي كان حا�سنًا لهم، وباحل�س�ر البارز 
و�سط حفـــاوة وترحيب راعـــي امل�سابقة وكبـــار العلماء 
وال�سيـــ�ف.. ليتاألق الأطفـــال ب�سم� الآيـــات الكرمية، 
ويعلن�ن انت�سارهم الكبري، وف�زهم العظيم يف احلياة 

بالف�ز بالقراآن الكرمي.
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و�سفللت �سمللو الأمرية الهنللوف بنت بدر بن حممللد اآل �سعود مديرة 

الأن�سطللة الن�سائيللة بجمعيللة الأطفللال املعوقني، م�سابقللة الأمري 

�سلطللان بن �سلمان حلفللظ القراآن الكللرمي لاأطفللال املعوقني باأنها 

»برنامللج متفللرد يج�سللد ريللادة اجلمعيللة من ناحيللة، ووعللي اأ�سر 

الأطفال املعوقني من ناحية اأخرى«.

وقالت �سموها لللدى رعايتها احلفل الن�سائي لت�سليم جوائز الدورة 

الع�سريللن مللن امل�سابقة الذي اأقيللم موؤخرًا يف مقللر اجلمعية و�سط 

ح�سور مميز: »اليوم نحتفي مبرور ع�سرين عامًا على انطاقة هذه 

امل�سابقللة املتفردة؛ م�سابقة الأمري �سلطان بن �سلمان حلفظ القراآن 

الكللرمي لاأطفللال املعوقني، اأحللد اأهم الربامج املميللزة التي تبنتها 

وتفخللر بهللا اجلمعية، يف اإطللار منهجهللا املتكامل للت�سللدي لق�سية 

الإعاقة وحتجيم اآثارها ال�سلبية على الفرد واملجتمع«.

واأ�سافـــت �سم�هـــا: »اإن اأكرث مـــن األفي اأ�ســـرة تفاعل�ا 
مـــع فكرة هـــذه امل�سابقـــة ور�سالتهـــا الدينيـــة الرتب�ية 
على مدى ال�سنـــ�ات ال�سابقة؛ الأمر الذي يج�سد ريادة 
اجلمعيـــة مـــن ناحية، ووعـــي اأ�ســـر الأطفـــال املع�قني 
مـــن ناحية اأخـــرى، ناهيك عن الآلف مـــن املتط�عني 
اأ�سهمـــ�ا بجهدهـــم ووقتهـــم يف  الذيـــن  واملتط�عـــات 
الإعداد لـــدورات امل�سابقة والتج�ل بهـــا يف كل مناطق 

اململكة التي حتت�سن مراكز اجلمعية«.
ورحبـــت مديـــرة الأن�سطـــة الن�سائية باأمهـــات الأطفال 
وع�ســـ�ات اجلمعية العم�مية وح�ســـ�ر احلفل، م�سرية 
الـــى اأنها »منا�سبة غالية لتكرمي نخبة من بناتنا قدمن 
لنـــا منـــاذج رائعـــة يف جتـــاوز ال�سعاب وحـــب احلياة 

واملناف�سة يف م�سمار كله �سرف«.
ووجهـــت حتية اإلـــى اأمهات الأطفـــال الاتي �ساركن يف 
فعاليـــات امل�سابقة؛ »لدورهن يف ت�سجيع ه�ؤلء الأطفال 
على حفـــظ كتاب اهلل، واملناف�سة مـــع اأقرانهم كخط�ة 
حي�يـــة يف م�س�ار دجمهم باملجتمع، واأي�سًا اأ�سجل وافر 

فائزة في 44 
منافسات البنات
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المتنـــان لفرق التعليم والتدريب والعاج امل�سرفة على 
تاأهيلهم«، داعية اهلل العلي القدير اأن يثيبهن خريًا.

كمـــا رفعت اأ�سمى اآيـــات ال�سكر والعرفـــان اإلى �ساحب 
ال�سم� امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز؛ 
لتحملـــه كافة تكاليف هـــذه امل�سابقة منـــذ انطاقتها، 
وقالـــت: »ندعـــ� اهلل العلـــي القدير اأن يجعـــل ذلك يف 

ميزان ح�سناته«.
عقـــب ذلك قامت �سم�هـــا بت�سليم اجل�ائـــز للفائزات 
من بني 44 مت�سابقة �ساركن يف مناف�سات هذه الدورة، 
وميثلـــن الكثري مـــن مدار�س حتفيـــظ القـــراآن الكرمي 
واجلمعيـــات اخلريية وم�ؤ�س�ســـات الرعاية يف عدد من 

مناطق اململكة.
وجاءت النتائج على النح� التايل:

الفرع الأول: الإعاقة اجل�سدية فقط.
التـــاوة  مـــع  اأجـــزاء  الأول: حفـــظ ع�ســـرة  امل�ستـــ�ى 

والتج�يد.
الأول: زينـــب خالـــد حممـــد عبا�ـــس العلـــي مـــن دور 

ال�ساخمات لتحفيظ القراآن الكرمي باأملج.
الفرع الثـــاين: الإعاقة اجل�سدية العل�يـــة ال�سديدة مع 

�سع�بات النطق.
امل�ست�ى الثالث: حفظ حزب مع التاوة والتج�يد.

الأول: غـــرام عبدالإله �سالح الدهامي من مركز امللك 
فهد بن عبدالعزيز لاأطفال املع�قني بالريا�س.

الثـــاين: رغد عائ�س عبداهلل الهـــزري من مركز امللك 
فهد بن عبدالعزيز لاأطفال املع�قني بالريا�س.

الفرع الثالث: الإعاقة العقلية واجل�سدية اأو العقلية فقط.
امل�ستـــ�ى الثـــاين: حفظ 20 �ســـ�رة من جـــزء »عم« مع 

التاوة والتج�يد.
الأول: فاطمة هاين عبـــداهلل املن�س�ري من البتدائية 

العا�سرة باملذنب – الق�سيم.
 - الثاين: ريفان �سالح اأحمد جران الزهراين 

مركز جمعية الأطفال املع�قني مبكة املكرمة.
الثالـــث: زين عبـــداهلل علي عبداهلل العامـــر من وزارة 

الرتبية والتعليم - مملكة البحرين.
الفرع الثالث: الإعاقة العقلية واجل�سدية اأو العقلية فقط.

امل�ستـــ�ى الثالـــث: حفـــظ 10 �ســـ�ر من جـــزء »عم« مع 
التاوة والتج�يد.

الأول: �ســـارة ع�ســـام اإبراهيم عمر غنـــدورة - مركز 
الع�ن بجدة. 

الثـــاين: فاطمة حممد �سالح اجلزيـــري من البتدائية 
اخلام�سة ع�سرة للبنات باملرز – الأح�ساء.

الثالـــث: اإيثار ح�سن ح�سني حممد نهـــاري من مدر�سة 
�سمد الأولى البتدائية للبنات ب�سبيا

   

مقال   

تعت���ر امل�سابق���ة يف حفظ الق���راآن الكرمي نوع���ًا من اأن���واع الن�ساط الذهني ال���ذي ي�ستثري مواه���ب الإبداع 
والتناف�س؛ ولذلك فهي تدخل �سمن الن�ساطات غري املنهجية للطاب املع�قني.

واإذا كانـــت الرتبية احلديثة لذوي الحتياجات اخلا�سة تركز على امل��سيقى يف املناهج الدرا�سية، وت�سفها 
باأنهـــا تنمـــي يف الطفـــل املع�ق اأ�سياء كثـــرية من اأهمهـــا تخفيف ال�سعـــ�ر بالعزلة وحتقيق النمـــ� النفعايل 
والجتماعـــي وتنمية الإدراك والإح�سا�س والنتباه والتقليـــل من عي�ب النطق والكام، فاإن امل�سلم، وخا�سة 
املعـــ�ق، بحاجـــة اإلى �سند يعاي�سه دائمًا ويناجيه يف كل اأح�اله، وهـــذا ما يحققه القراآن الكرمي ب�سكل اأكمل 

واأوفى من امل��سيقى، اإذا كان يف امل��سيقى �سيء من ذلك.
والقراآن - باألفاظه ومعانيه ال�ا�سحة - يحقق للمت�سابق، �سماعًا وحماولة القراءة، جمعًا بني حت�سني النطق 
وتنميـــة الإدراك والنتباه وحفـــز الذاكرة، عاوة على الطمئنان النف�سي وتثبيت العقيدة والإميان بالق�ساء 

ر ملن ابتلي ف�سر من اأجر عظيم. والقدر وما ُيدخَّ
وقـــد اأح�ســـن �ساحب اجلائزة �سم� الأمـــري �سلطان بن �سلمان حني قـــال يف افتتـــاح اأول م�سابقة: “اإذا كان 
الغـــرب يعتمـــد على امل��سيقى كمنهج ترب�ي وعاجـــي للمع�ق فاإن لدينا نحن امل�سلمـــني ما ه� اأجل واأعظم 
واأ�سمى من اأن يقارن بامل��سيقى؛ اإنه القراآن الكرمي؛ ففيه هدى ورحمة و�سفاء واطمئنان وحياة، وفيه تثبيت 
للعقيدة وغر�س للقيم والأخاق وتق�مي لل�سان وحفز للذاكرة، وفيه اإ�ساعة لاطمئنان النف�سي لدى املع�ق”.
ولقد حظيت هذه امل�سابقة واملبادرة الطيبة من �ساحب ال�سم� امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز 

بتبني هذه امل�سابقة ومت�يل جميع تكاليفها من ح�سابه اخلا�س والت�سجيع لتلك الفئة.
اإذًا القـــراآن الكـــرمي اأ�سل�ب عاجي وتعليمـــي وترب�ي زاخر بكل القيم والف�سائل التـــي تهدف اإليها الرتبية 
الق�ميـــة وال�سليمة يف اإعداد امل�اطـــن ال�سالح املتفاعل مع بيئته وحميطه وجمتمعـــة واأمته؛ فحامل القراآن 
ِذيَن اآَمُن�ا  ِر )1( اإِنَّ اْلإِن�َساَن َلِفي ُخ�ْســـٍر )2( اإِلَّ الَّ م�ؤمـــن و�سالح و�سابر؛ لأنه يحمـــل ق�له تعالى: “َواْلَع�سْ
ـــْرِ )3(”، وحامل القراآن بارهّ ب�الديه؛ لأنه يحفظ ق�له  ْ�ا ِبال�سَّ قِّ َوَتَ�ا�سَ ْ�ا ِباحْلَ اِت َوَتَ�ا�سَ احِلَ َوَعِمُلـــ�ا ال�سَّ
ْح�َساًنا”، وحامل القراآن مطيع هلل ور�س�له ول�يل اأمره  ـــاُه َوِباْلَ�اِلَدْيِن اإِ ى َربَُّك اأَلَّ َتْعُبُدوْا اإِلَّ اإِيَّ تعالـــى: “َوَق�سَ
�ُس�َل َواأُْويِل الأَْمِر ِمنُكْم”، وحامل القراآن  َ َواأَِطيُع�ْا الرَّ ِذيَن اآَمُن�ْا اأَِطيُع�ْا اهللهّ لأنه يحمل ق�له تعالى: “َيا اأَيَُّها الَّ

ِذيَن اأُوُت�ا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت”. ِذيَن اآَمُن�ا ِمنُكْم َوالَّ ُ الَّ يحب العلم وطلبه؛ لأنه يحفظ ق�له تعالى: “َيْرَفِع اهللَّ
اإن حامـــل القـــراآن مت�سف ب�سفات كثرية ي�سعب ح�سرها والإحاطة بهـــا يف هذا العجالة؛ ومن هنا جاءت 

اأهمية اإقامة تلك امل�سابقة لأهداف عظيمة وجليلة و�سامية.

بقلم:

عبدالعزيز ال�سبيهني 

الأمني العام للم�سابقة

المسابقة ..و حامل القرآن

جمعًا بين تحسين النطق 
وتنمية اإلدراك واالنتباه 

وحفز الذاكرة
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بـــنيهّ حممد الأن�ســـاري والد الطفلـــني اإ�سماعيل واأن�س 
اللذيـــن �ساركا يف م�سابقـــة الأمري �سلطـــان بن �سلمان 
لتحفيـــظ القـــراآن الكـــرمي، اأن قـــراءة القـــراآن ب�ســـكل 
مت�ا�سل اأ�سهم يف تعلـــم ابنيه املع�قني اإ�سماعيل واأن�س 
الكثـــري من املهـــارات اللغ�ية وجـــ�دة القـــراءة، وقال: 
»اأف�ســـل عمـــل على الإطـــاق ميكن لاإن�ســـان اأن يق�م 
به ه� تـــاوة القراآن، والعمل مبا فيـــه، وتطبيق ما اأمر 
بـــه اهلل، والبتعـــاد عما نهى عنه. ومـــن خال جتربتي 
ال�سخ�سيـــة مـــع القـــراآن فقـــد اأ�سبحـــت لـــديَّ قناعة 
را�سخة، وهـــي اأن القراآن ي�ؤثر ب�سكل كبري يف �سخ�سية 
الإن�سان، وهذا ما انعك�س على اأبنائي يف �ستى املجالت؛ 

حتـــى اأ�سبح�ا -وهلل احلمد- من الطلبة املميزين على 
امل�ستـــ�ى الدرا�ســـي، كما اأثـــر ب�سكل كبري جـــدًا -وهلل 
احلمد- يف �سل�كهم و�سخ�سيتهم؛ لأن ال�سخ�سية نتاج 

ثقافة الإن�سان وجتاربه، وما يقراأ وي�سمع ويرى«.
وك�سف الأن�ساري عن ح�س�له على دبل�م تربية خا�سة 
بعـــد اأن ُرزق باثنـــني من الأبناء املع�قـــني، م�سددًا على 
اأن هذا الرنامج كانـــت له اإيجابيات كثرية يف التعامل 
مـــع الأبنـــاء وطريقـــة معاي�ستهـــم الي�ميـــة، وي��ســـح: 
»تك�سفـــت لديهّ الكثري من احلقائق التي مل اأكن اأعلمها 

يف ال�سابق«.
واأ�ســـاد الأن�ساري بفكـــرة م�سابقة الأمـــري �سلطان بن 

�سلمـــان حلفظ القـــراآن، م�ؤكـــدًا اأن وج�د هـــذا العدد 
الكبـــري من الأبناء والبنات يف امل�سابقة �سي�سهم يف رفع 
م�ستـــ�ى املناف�ســـة يف ال�سن�ات املقبلـــة، وقال: »حر�س 
�ساحـــب ال�سم� امللكـــي الأمري �سلطان بـــن �سلمان على 
رعاية هذه امل�سابقـــة ووج�ده يف احلفل اخلتامي ط�ال 
الــــ20 ن�سخـــة املا�سيـــة يعطـــي بعـــدًا اآخـــر للم�سابقة. 
و�ستك�ن امل�سابقة حمط اأنظار اجلميع، بعدما ا�ستمعنا 
اإلى حديثه بعـــد نهاية امل�سابقة هذا العام باأن امل�سابقة 
�ستك�ن اأكـــر واأ�سمل مب�ساركة عربيـــة ورمبا عاملية يف 
وقـــت قريب. وهذا �سيزيد من ق�ة املناف�سة و�سيمنحها 

اأبعادًا اأخرى«.

بعد مشاركة ابنيه إسماعيل وأنس في المسابقة

األنصاري: القرآن أثر في شخصية أبنائي
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اأعللرب رئي�للس جلنللة اإزالة احلواجللز وع�سللو جمل�للس اإدارة املركز 

البحرينللي للحللراك الللدويل علللي عبدالعزيللز علي، عللن �سعادته 

مب�ساركللة اأبنللاء البحريللن يف م�سابقة الأمري �سلطان بللن �سلمان بن 

عبدالعزيللز حلفللظ القللراآن الكرمي لاأطفللال املعوقني، موكللدًا اأن 

هللذه امل�سابقللات �ست�سهم يف رفع وتللرية املناف�سة بللني �سباب جمل�س 

التعللاون مللن اأجل خدمة القللراآن الكرمي، اإلى جانللب اإ�سعار الطفل 

املعللوق باأهميتلله يف املجتمللع. وراأى علي عبدالعزيللز اأن وجود هذا 

العللدد الكبري من الأطفللال يف امل�سابقة يوؤكد اأهميتهللا طوال الل20 

عامًا املا�سية. 

 المشاركون من الدول الخليجية:

نأمل العودة مرارًا
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وح�ل تقييمه للن�سخة الـ20 من م�سابقة الأمري �سلطان 
بـــن �سلمان حلفظ القراآن الكرمي قـــدم �سكره وتقديره 
لرئي�س جمل�ـــس اإدارة جمعية الأطفال املع�قني �ساحب 
ال�سم� امللكي الأمـــري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز 
علـــى اهتمامه بهذه الفئـــة الغالية علـــى قل�بنا جميعًا، 
وقال: »هذه امل�سابقة ت�سهد تط�رًا كبريًا عامًا بعد اآخر. 
واأنا بحكم ارتباطي منذ 30 �سنة برامج الطفل املع�ق 
وجـــدت اأ�سداء وا�سعة لهـــذه امل�سابقة، �س�اء من داخل 
اململكـــة العربيـــة ال�سع�ديـــة اأو مـــن دول اخلليج الذين 
�سبـــق اأن �سارك�ا يف ال�سنـــ�ات املا�سية. ويف هذا العام 
�ساهدنـــا اأطفـــاًل مميزين يف حفظ القـــراآن وجت�يده، 

عضو مجلس إدارة 
المركز البحريني: 
هذه المسابقات 

ستسهم في رفع 
وتيرة المنافسة 

بين شباب مجلس 
التعاون من أجل 

خدمة القرآن 
الكريم

الطفلة زينة: أتمنى 
العودة للمشاركة 

في المسابقة 
العام المقبل.. 
وفي كل سنة

الإ�ســـاح. واملجتمـــع غـــري ال�اعـــي هـــ� مـــن ي�سطنع 
الإعاقـــة، والفكـــر ال�سحيح هـــ� الذي يزيـــل مثل هذه 
املع�قـــات التي حتـــد دائمًا مـــن ت�هج الأطفـــال يف كل 

الن�احي العملية«. 
وحـــ�ل ف�ز الطالب ن�سار �سعفـــل من البحرين باملركز 
الأول يف امل�ستـــ�ى الثالـــث للم�سابقـــة اأ�ســـاف قائـــًا: 
»بالتاأكيـــد الفـــ�ز يف هـــذه امل�سابقـــة لـــه الكثـــري مـــن 
الإيجابيـــات، �س�اء بالن�سبة اإلينا كمركز اأو لاأخ ن�سار 
الذي عمل واجتهد حتى ح�سل على هذه اجلائزة التي 
اأرى اأنهـــا اأقـــل هدية تقـــدم ل�سعب البحريـــن احلبيب. 
التفـــ�ق يف هذه امل�سابقة يعني لنـــا ال�سيء الكثري، وهي 
الن�سخـــة التي ن�ســـارك فيها، كمـــا يعطينا دافعـــًا ق�يًا 
للم�ساركة يف ال�ستحقاقات املقبلة التي �سيك�ن خالها 

عدد امل�ساركني من مملكة البحرين اأكر«.
وتابـــع حديثـــه: »ت�سرفنـــا بتقـــدمي هديـــة رمزيـــة مـــن 
اأبنـــاء البحرين لاأمري �سلطان بـــن �سلمان الذي تبنى 
ق�سية الإعاقة منـــذ تاأ�سي�س جمعيـــة الأطفال املع�قني 
ال�سع�ديـــة. ونحـــن كمركـــز نفخـــر مبـــا قدمـــه الأمري 
�سلطـــان بن �سلمان لاأطفال املع�قني يف اخلليج، وخري 
دليل هـــذه امل�سابقة التي يتحدث عنها اجلميع، وبدعم 
كامل من �سم�ه الكرمي الذي يبذل الغايل والنفي�س من 

اأجل الطفل املع�ق«.
وحـــ�ل اأبـــرز الأن�سطة التـــي يقدمها املركـــز البحريني 
للحـــراك الدويل، قال: »اإن املركـــز مت تاأ�سي�سه يف عام 
1979، وه� يق�م على الدعم احلك�مي ورجال الأعمال 
ووزارة العمـــل وامل�ؤ�س�ســـات ال�طنيـــة، وت�سمـــل برامج 
املركز عـــدة اأن�سطة، منها �سياحة املعـــ�ق، اإ�سافة اإلى 
الرامج الجتماعية والثقافيـــة والريا�سية. كما ي�جد 
يف املركز رو�ســـة خا�سة بالإعاقة احلركية مت اإن�ساوؤها 
قبـــل ع�ســـر �سنـــ�ات، ويندمـــج فيهـــا الطفل مـــن عمر 
�سنتـــني حتى قبل دخ�له املدر�سة. ولدينا م�سروع قيادة 

املع�قني، وه� من امل�ساريع املهمة للمركز«.
وبالإ�سافـــة اإلـــى مركـــز احلـــراك هنـــاك الكثـــري من 
يف  املعـــ�ق  الطفـــل  برعايـــة  تقـــ�م  التـــي  اجلمعيـــات 

البحرين، وهناك معهد الأمل واملكف�فني.
وعن م�سطلح �سياحة املع�ق ي��سح عبدالعزيز اأنه »من 
�سيا�ســـة املركز اأن يخرج الطفل للم�ساركة يف امللتقيات 
وامل�سابقات؛ حتى ي�سعر باأنه جزء من املجتمع، ويعامل 
مثلـــه مثل الطفل ال�س�ي؛ فمثًا الرامج ال�سيفية التي 
يق�م بهـــا املركز ال�سياحة جزء منهـــا؛ اإذ نق�م بزيارة 
الكثـــري من املعامل التاريخية يف مملكـــة البحرين. واأنا 

وهـــذا با �ســـك �سيكـــ�ن دعمـــًا لهـــم يف امل�ستقبل بعد 
الندمـــاج يف املدار�ـــس العامة. وهنـــاك اأكرث من طفل 
با�ستطاعتهـــم التف�ق على نظرائهـــم الأ�سحاء بف�سل 

جمالية اأ�س�اتهم وحفظهم املمتاز للقراآن الكرمي«.
واأ�ســـاف قائًا: »نحـــن يف املركز البحرينـــي للحراك 
الـــدويل تلقينا دع�ة كرمية من جلنـــة امل�سابقة، ومتت 
امل�افقة مبا�سرة لإمياننا باأهمية وج�د الأطفال يف مثل 
هذه املناف�ســـة الق�ية التي تنعك�س اإيجابًا على الأطفال 
املع�قني. ويف هذه الن�سخة ي�سارك من فئة البنني البن 
ن�سار علي �سعفل الذي يعد من اأف�سل الطلبة يف املركز 
من حيث التاوة والتج�يد، رغم حداثة جتربته يف مثل 

هذه امل�سابقات«.
وعـــن الإيجابيات التي يجنيها الطفـــل من امل�ساركة يف 
مثـــل هـــذه امل�سابقات قال علـــي عبدالعزيز علـــي: »اإن 
الحتكاك بـــني اأبناء دول جمل�س التعـــاون اأمر اإيجابي 
مينـــح الطفل بعـــدًا اأكـــرث. والطفل البحرينـــي ي�سارك 
يف الكثـــري من امل�سابقـــات املحلية التـــي تقيمها جمعية 
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الطفلة زين: 
سعيدة بوجودي 

في السعودية 
وبمشاركتي 

في المسابقة

اختصاصية تربية 
خاصة:

 تفهم األسرة 
ألهمية تعديل 

السلوك 
سيساعدهم كثيرًا 

في استكشاف 
إمكانات ومواهب 

أطفالهم

كرئي�س جلنة اإزالة احل�اجز يف مركز احلراك ين�سب 
عملـــي على و�سع الت�سهيـــات للطفل املع�ق، من خال 
وج�ده يف املراكز العامة، واحتياجاته الي�مية من حيث 
تنفيذ املنحـــدرات، اإ�سافة اإلى اخلدمـــات العامة التي 
تعتـــر من الأ�سيـــاء ال�سرورية للمعـــ�ق ملمار�سة حياته 
الي�مية. اأما خاف ذلك فهذا يجعل الإعاقة تت�ساعف 
عن���د املعوق، ويت�سبب يف اإ�سابت���ه، اإلى جانب الإحباط 
الذي ي�سيبه ب�سبـــب ال�سل�كيات التي ميار�سها البع�س 
جتاهـــه يف الأماكـــن العامة. ونحن يف هـــذه اللجنة لنا 
م�ساركة مع وزارة ال�سحـــة لتنفيذ الكثري من امل�ساريع 
يف احلدائق والأماكـــن العامة، وهناك قرارات �سادرة 
من ملك البحريـــن ال�سيخ حمد بن عي�سى اآل خليفة يف 
هذا الأمر، ويتم تطبيقها يف كل القطاعات احلك�مية«. 
وي�سيـــف: »الإن�سان البحريني و�ســـل اإلى درجة كبرية 
مـــن ال�عي يف هـــذا الأمـــر، وهناك حمـــات تق�م بها 
وزارة ال�سحـــة لتجنـــب وق�ع مثل هـــذه ال�سلبيات التي 
ت�ثـــر يف م�ستقبل الطفل، وال�قاية عـــر ن�سر اجل�انب 

ال�سلبية يف احلياة الي�مية لاإن�سان«.
من جهة اأخـــرى قالت اإميـــان الدو�ســـري اخت�سا�سية 
تربيـــة خا�ســـة بـــ�زارة الرتبيـــة والتعليـــم يف مملكـــة 
البحريـــن واملرافقـــة للطفلتني زين عبـــداهلل العتيبي 
)12 �سنة( وزينة  )10 �سن�ات(: »هذه اأول مرة ت�سارك 
الفتيـــات يف امل�سابقـــة، رغـــم اأنهـــن �ساركـــن قبل ذلك 
يف م�سابقـــات بالبحرين ويف ال�سارقـــة بدولة الإمارات 
العربية، حيث ي�جد يف مملكة البحرين م�سابقة با�سم 

امللك لذوي الحتياجات اخلا�سة«. 
وت�سري اإميان الدو�ســـري اإلى اأن زين تدر�س يف �سف�ف 
الدمـــج التابعـــة لـــ�زارة الرتبيـــة والتعليـــم بالبحرين، 
وتتميـــز باإجـــادة القـــراءة والتج�يـــد ب�ســـ�ت مميـــز. 
ن ي�ساعدها يف حفـــظ القراآن الكرمي  وب�ســـ�ؤال زين عمَّ
قالـــت اإن والدها ووالدتها يق�مـــان بذلك، وي�سجعانها 

على احلفظ، وامل�ساركة يف امل�سابقات.
وت�ستكمـــل الدو�ســـري: »امل�سانـــدة الأ�سريـــة مهمـــة مع 
املدر�ســـة اأو املركـــز التعليمـــي، والأ�ســـرة دورهـــا كبري 
يف ذلـــك«، م�سرية اإلـــى اأن »تفهم الأ�ســـرة، وخ�س��سًا 
اأوليـــاء الأمـــ�ر، الأم والأب، لأهمية العمـــل على تعديل 
ال�سلـــ�ك يف التعامل مـــع اأطفالهـــم �سي�ساعدهم كثريًا 
يف ا�ستك�ســـاف اإمكانـــات وم�اهـــب الأطفـــال من ذوى 
الحتياجـــات اخلا�ســـة؛ فهـــ�ؤلء الأطفـــال لي�ســـ�ا كما 
يت�س�ر الكثريون باأنهـــم ل ميتلك�ن القدرات وامل�اهب 
بل يف الكثـــري من الأوقات يك�نـــ�ن اأف�سل من الأطفال 

العاديني يف �سغف التعلم واملعرفة واكت�ساب املهارات«.
وت�ا�ســـل اإميـــان الدو�سري كامهـــا قائلـــًة: »اإن وزارة 
الرتبيـــة والتعليـــم يف البحريـــن تهتـــم بهـــذه الن�احي، 
وت�ستخدم يف ذلك اأحـــدث الأ�ساليب وال��سائل العلمية 
والتعليمية، بالإ�سافة اإلى احلر�س على تاأهيل املعلمني 
واملعلمـــات وكذلـــك اأولياء الأمـــ�ر بكيفيـــة التعامل مع 
الأطفـــال مـــن ذوي الحتياجات اخلا�ســـة وحثهم على 

التف�ق«.
وتنا�ســـد الدو�ســـري اأولياء الأمـــ�ر الهتمـــام والعناية 
مب�اهب اأبنائهم من ذوي الحتياجات اخلا�سة، »حيث 
اإنهم ميتلكـــ�ن م�اهب كثرية وقـــدرات غري حمدودة«، 
داعية اإياهم اإلى املزيد من التعاون مع الخت�سا�سيني 

لإفادة اأطفالهم.
وب�ســـ�ؤال الطفلـــة زين قالـــت اإنها �سعيـــدة ب�ج�دها يف 
ال�سع�ديـــة، ومب�ساركتهـــا يف امل�سابقة، واإنهـــا تتمنى اأن 
تف�ز يف امل�سابقة، واأ�ســـارت اإلى اأنها �ساركت قبل ذلك 
يف م�سابقـــة جالـــة امللـــك يف البحريـــن، واأن والديهـــا 

يق�مـــان بت�سجيعهـــا وي�ساعدانهـــا يف حفـــظ القـــراآن 
الكـــرمي. وعرت عـــن حبهـــا لهمـــا ولأ�سقائهـــا الذين 

ي�ساعدونها يف حفظ اآيات كتاب اهلل.
ومن جانبهـــا تق�ل الطفلة زينـــة اإن والديها واأ�سقاءها 
و�سقيقاتهـــا ي�ساعدونها يف كل �ســـيء، خ�س��سًا حفظ 
القـــراآن الكـــرمي لاأطفـــال املع�قـــني، واإنهـــا �سعيـــدة 
ب�ج�دها يف اململكة وم�ساركتها يف امل�سابقة، وتتمنى اأن 
تع�د مرة اأخرى للم�ساركة للمرة الثانية العام املقبل اإن 

�ساء اهلل، ويف كل �سنة. 
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حوار   

في حوار مع 
الدكتور إبراهيم أبوعباة 

يقول إن المسابقة: 

رائدة منذ عشرين عامًا.. وحتى اآلن
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• نهـــا احلـــوار مـــع 	 اأخـــرى ت�ضمَّ واآراء ومقرتحـــات 
الدكتـــور اإبراهيم بن حممـــد اأبوعباة ع�ضو جمل�س 
ال�ضورى وع�ضـــو اأمانة م�ضابقة الأمـــر �ضلطان بن 
�ضلمان حلفـــظ القراآن الكـــرمي للأطفال املعوقني، 
وذلك مبنا�ضبة مرور 20 عامًا على امل�ضابقة، حيث 
اأو�ضـــح اأنه »�ضرفت باأن اأكـــون اأحد اأع�ضاء جمل�س 
اأمانة هـــذه امل�ضابقة منذ انطلقتهـــا قبل ع�ضرين 
عامـــًا، ول اأزال، وهـــي كل عـــام ت�ضهـــد تطـــورًا يف 
براجمهـــا واأعمالها«، مو�ضحـــا اأن »امل�ضابقة رائدة 
ومتميـــزة؛ لكونها خم�ض�ضة لفئـــة حمدودة، وهم 
اأبناوؤنـــا املعوقون، ول �ضك اأن م�ضاركة الأطفال من 
اأبنـــاء اأ�ضقائنـــا يف دول جمل�س التعـــاون اخلليجي 

تعطي هذه امل�ضابقة قيمة اإقليمية كربى«.
• ه��ل ت��رون اأن م�سابق��ة الأم��ر �سلط��ان بن 	

�سلم��ان حلف��ظ الق��راآن الك��رمي للأطف��ال 
املعوق��ن امت��داد لعناي��ة الدول��ة بحف��ظ 

القراآن الكرمي يف اململكة؟
= هـــذه الدولة اململكـــة العربية ال�ضعوديـــة قامت على 
اأ�ضا�س متني وقواعد را�ضخـــة؛ حيث قامت على �ضريعة 
اهلل، واتخـــذت مـــن الكتـــاب وال�ضنة منهاجـــًا ونربا�ضًا 
ت�ضر عليه منذ اأن تاأ�ض�س هذا ال�ضرح ال�ضامخ والكيان 
املبارك على يد املوؤ�ض�ـــس الأول الإمام حممد بن �ضعود 
-رحمه اهلل-؛ فقد و�ضع يده يف يد اإمام الدعوة ال�ضيخ 
حممـــد بـــن عبدالوهـــاب، وتعاهـــد الإمامان علـــى اأن 
تقوم هـــذه الدولة على الدين عقيـــدًة و�ضريعًة، وهكذا 
�ضارت هـــذه البلد منذ قيامها واإلـــى يومنا هذا؛ ومن 
هنـــا جاء اهتمـــام ولة الأمـــر بالقراآن الكـــرمي طباعًة 
وتعلمًا وتعليمًا، واأقيمت املوؤمترات، وُعقدت امل�ضابقات 
القراآنيـــة، و�ُضجـــع الطلب علـــى الإقبال علـــى القراآن 

قـــراءًة وحفظًا وجتويـــدًا وتدبـــرًا؛ ومن هنا فـــاإن هذه 
امل�ضابقـــة م�ضابقـــة الأمـــر �ضلطان بـــن �ضلمان حلفظ 
القراآن الكرمي للأطفـــال املعوقني تاأتي يف هذا ال�ضياق 
املبارك، وتخت�س باأنها لفئة غالية على نفو�ضنا جميعًا؛ 

اإنهم اأبناوؤنا من ذوي الحتياجات اخلا�ضة.
• الق��راآن 	 حلف��ظ  م�سابق��ة  تنظي��م  يظ��ل   

لي���س بالأم��ر  املعوق��ن  الك��رمي للأطف��ال 
الي�س��ر، فكيف ت��رى اأهمية ه��ذه امل�سابقة 
لهذه الفئة الغالية من الأبناء على م�ستوى 
التاأهيل وتعزيز الثق��ة بالنف�س وغر ذلك 

على امل�ستوين الديني والأخلقي؟
= ل �ضـــك اأن هذه الفئة من اأبنائنـــا وال�ضريحة الغالية 
مـــن فلذات اأكبادنـــا يف اأم�سِّ احلاجة اإلـــى اأن يرتبطوا 
بكتـــاب اهلل -عز وجل- قراءًة ومعرفًة وحفظًا وتدبرًا، 
وهم كغرهم من اإخوانهـــم الأطفال يحتاجون يف هذه 
املرحلة اإلى قدر كبر مـــن العناية والهتمام والرعاية 
والرتبية، واأعظم ما ُيربى عليه الإن�ضان كتاب اهلل -عز 
وجـــل-؛ ففيه اخلـــر والنور والهدى، ومـــن اتبعه جنى 
و�ضعـــد يف الدنيا والآخرة، وهو الوعاء ال�ضليم مَلن يريد 
اأن يعـــرف دينه على علم وب�ضـــرة، وهو مرجع لتكوين 
القيم وبناء الأخلق، وقدوتنا حبيبنا -�ضلى اهلل عليه 
و�ضلـــم- »كان خلقه القراآن«؛ فمن القراآن يتعلم امل�ضلم 
عبادته وعقيدته، ومنـــه يتعرف على الأخلق الفا�ضلة 

واملعاين ال�ضامية.
•  م�ساه��دة اأولي��اء الأم��ور وه��م ي�سحب��ون 	

اأبناءه��م املعوق��ن للم�سارك��ة يف فعالي��ات 
امل�سابقة اأو ت�سلم اجلوائز للفائزين منهم.. 
تك�س��ف الكث��ر م��ن املع��اين والقي��م له��ذه 

امل�سابقة ودورها يف م�ساندة هذه الأ�سر؟

= ل �ضـــك اأن الأ�ضـــرة ب�ضـــكل عام هـــي املح�ضن الأول 
لرعاية الطفـــل وتوجيهه؛ فمنها يتعلـــم ويتلقى درو�ضه 
الأولـــى، والأب اأو الأم عندمـــا ي�ضطحب ابنـــه اأو ابنته 
للم�ضاركـــة يف مثـــل هذه املنا�ضط القراآنيـــة اإمنا ينطلق 
مـــن �ضعـــوره اأو �ضعورها بامل�ضوؤولية امللقـــاة على عاتقه؛ 
فـــاهلل يقول: »قـــوا اأنف�ضكم واأهليكم نـــارًا«، ويقول: »يا 
اأيهـــا الذيـــن اآمنـــوا ل تخونـــوا اهلل والر�ضـــول وتخونوا 
اأماناتكـــم واأنتم تعلمون«، ويقـــول امل�ضطفى �ضلى اهلل 
عليـــه و�ضلم: »كلكـــم راع، وكل راع م�ضـــوؤول عن رعيته؛ 
فالرجـــل راع يف بيتـــه وم�ضوؤول عن رعيتـــه..«، والأم اأو 
الأب الذي يعتني باأولده ويحر�س على تربيتهم الرتبية 
ال�ضاحلـــة اإمنا يدرك اأن ما يقوم به يف حق اأبنائه اإمنا 
هـــو اأعظم ا�ضتثمار بل هـــو ال�ضتثمار احلقيقي؛ فالولد 
ال�ضالـــح مك�ضـــب للوالدين، وابـــن اآدم اإذا مات انقطع 
عمله اإل من ثلث، ومنها »ولد �ضالح يدعو له«، فهنيئًا 
لـــكل اأب اأو اأم يـــدرك هـــذا املعنى العظيـــم الذي يعود 

باخلر والفائدة عليه وعلى اأ�ضرته وذريته.
• ال�سن��ة 	 اإل��ى  امل�سابق��ة  عم��ر  و�س��ول  م��ع   

واأولي��اء  الأطف��ال  طم��وح  ف��اإن  الع�سري��ن 
الأم��ور يك��ر اأي�س��ًا؛ فكيف ت��رون م�ستقبل 

امل�سابقة؟ وهل هناك ت�سورات للتطوير؟
= لقـــد اأدرْكُت هذه امل�ضابقة منذ بدايتها، و�ضرفُت باأن 
اأكون اأحد اأع�ضاء جمل�ـــس اأمانتها منذ انطلقتها قبل 
ع�ضريـــن عامـــًا، ول اأزال، وهـــي كل عام ت�ضهـــد تطورًا 
يف براجمهـــا واأعمالها مـــن خلل ما يطرحـــه اأع�ضاء 
املجل�س من اأفكار ومقرتحات تلقى من القائم والراعي 
لهذه امل�ضابقـــة �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمر �ضلطان بن 
�ضلمـــان كل الدعم والتاأييـــد والت�ضجيـــع، واأح�ضب اأنها 
بعد مرور هذه ال�ضنـــوات الع�ضرين من عمرها املبارك 

�أكد �لدكتور �إبر�هيم بن حممد �أبوعباة �أن �ململكة �لعربية �ل�سعودية قامت على �أ�سا�س 
متني وقو�عد ر��سخة؛ حيث قامت على �رشيعة �هلل، و�تخذت من �لكتاب و�ل�سنة منهاجاً 
ونرب��ساً، م�سري� �إلى �أن �ملوؤ�س�س �لأول �لإمام حممد بن �سعود -رحمه �هلل- و�سع يده يف يد 
�إمام �لدعوة �ل�سيخ حممد بن عبد�لوهاب، وتعاهد �لإمامان على �أن تقوم هذه �لدولة على 

�لدين عقيدة و�رشيعة، وهكذ� �سارت هذه �لبالد منذ قيامها، و�إلى يومنا هذ�.
و�قرتح �لدكتور �إبر�هيم �أبو عبادة بعد مرور هذه �ل�سنو�ت �لع�رشين من عمر �مل�سابقة 
�أن تخ�س�س جل�سة �أو جل�سات ملجل�س �أمنائها؛ للنظر يف تقومي م�سرية �مل�سابقة، وطرح ما 
ميكن طرحه من �لأفكار و�ملقرتحات و�لروؤى �لتطويرية؛ لتو��سل م�سريتها �ملباركة يف 

ظل �إقبال كبري وعناية �أكرب.

حوار : منت�سر جابر 
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ميكـــن اأن ت�ضهـــد قفـــــزات فـــــي براجمهـــا واأهدافها؛ 
ومـــن هنا فاإنني اأقرتح اأن تخ�ض�ـــس جل�ضة اأو جل�ضات 
ملجل�ـــس اأمنائها للنظر يف تقومي م�ضرة امل�ضابقة وطرح 
مـــا ميكـــن طرحـــه مـــن الأفـــكار واملقرتحـــات والروؤى 
التطويرية لتوا�ضل م�ضرتها املباركة يف ظل اإقبال كبر 

وعناية اأكرب.
•  حظي��ت امل�سابق��ة من��ذ تاأ�سي�سه��ا برعاية 	

�ساح��ب ال�سم��و امللك��ي الأم��ر �سلط��ان ب��ن 
عل��ى  وبحر�س��ه  عبدالعزي��ز،  ب��ن  �سلم��ان 

جناحها؛ فكيف ترون ذلك؟
= نعـــم هذه امل�ضابقة منذ اأن قامت وهي حتظى بعناية 
خا�ضـــة واهتمام كبـــر من موؤ�ض�ضهـــا وراعيها واملتكفل 
بجميـــع نفقاتها �ضاحـــب ال�ضمو امللكـــي الأمر �ضلطان 
بن �ضلمان بـــن عبدالعزيز، ول عجب يف ذلك؛ فالأمر 
اجلليـــل هو ابن خادم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان 
بـــن عبدالعزيز الوالد القائد ملك احلزم والعزم، وهو 
-يحفظه اهلل- معروف باهتمامه بالقراآن واأهله رعايًة 
وعنايًة واهتمامًا، وبا�ضمه م�ضابقة من اأكرب امل�ضابقات 
القراآنيـــة، و�ضلطان هـــو اأي�ضًا حفيـــد املوؤ�ض�س العظيم 
امللـــك عبدالعزيز بـــن عبدالرحمـــن اآل �ضعود املعروف 
بحبه للعلم والعلماء واهتمامـــه بالقراآن واأهل القراآن، 
وبا�ضمـــه م�ضابقـــة دوليـــة كـــربى للقراآن الكـــرمي؛ فهي 
�ضل�ضلـــة ذهبية اأخيار من اأخيـــار �ضبت وترعرعت على 

حب الدين وخدمته.
• م��اذا تطلب��ون م��ن اأولي��اء اأم��ور الأطف��ال 	

م�سارك��ة  اإل��ى  يطمح��ون  الذي��ن  املعوق��ن 
اأبنائهم يف امل�سابقة م�ستقبًل؟

= ناأمـــل ممن راأى اأثر هـــذه امل�ضابقة على ابنه ِمن مَن 
وفقـــه اهلل للم�ضاركـــة يف هذا العمل اجلليـــل اأن ي�ضتمر 
يف تزويـــد ابنه بهذا الزاد القـــراآين املبارك؛ فهو �ضفاء 
وهداية، واأن يوا�ضل رعاية ابنه وربطه بالقراآن الكرمي 
مبختلـــف الو�ضائـــل وال�ضبـــل؛ ليبقى البـــن على علقة 
وطيدة بكتـــاب اهلل -عز وجل-، ولي�ضتمر تاأثر القراآن 
الكـــرمي يف حياته و�ضلوكه. اأما اأولياء الأمور الذين لهم 
اأبناء ابتلهم اهلل باأي نوع من اأنواع الإعاقة فعليهم اأن 
يبادروا بامل�ضاركة يف هـــذه امل�ضابقة القراآنية املتميزة؛ 
ملـــا لها من الأثر الكبـــر يف الأطفال امل�ضاركني، وملا لها 
مـــن مردود طيب علـــى الأ�ضرة ب�ضكل عـــام، وعلى ويل 

الأمر ب�ضكل خا�س.
•  كان مل�ساركة اأطفال من دول جمل�س التعاون 	

اخلليجي يف فعاليات امل�سابقة اأهمية كبرة 
يف تو�سيع دائ��رة امل�سابقة وتعزيز علقات 

الأخوة.. فما راأيكم؟
= قلـــت باأن هـــذه امل�ضابقـــة رائـــدة ومتميـــزة؛ لكونها 
خم�ض�ضـــة لفئة حمدودة، وهم اأبناوؤنا املعوقون، وقلت 
باأن هـــذه امل�ضابقة ت�ضهـــد طفرات وقفـــزات م�ضتمرة. 

ول �ضـــك اأن م�ضاركة اأطفال من اأبنـــاء اأ�ضقائنا يف دول 
جمل�ـــس التعـــاون اخلليجي تعطـــي هـــذه امل�ضابقة قيمة 
اإقليميـــة كربى، ول عجب؛ فهناك م�ضابقات تنطلق من 
هذه البلد ذات �ضيغـــة دولية كم�ضابقة الأمر �ضلطان 
بن عبدالعزيز للع�ضكريـــني، ويف هذه امل�ضابقة ي�ضرتك 
ع�ضكريون مـــن كل اأنحاء العامل الإ�ضلمي، وقد اأعطى 
هذا النفتاح امل�ضابقة قيمة ومكانة عاملية، وطموحنا يف 
هذه امل�ضابقة اأن نتجاوز املحلية والإقليمية، واأن تنطلق 
لت�ضمـــل العاملـــني العربـــي والإ�ضلمـــي؛ فيفتـــح املجال 
للأطفـــال املعوقـــني من اأنحـــاء العـــامل الإ�ضلمي وفق 
اآليات يحددها جمل�س الأمانة، وهذا ما اأمتناه واأرجوه، 
ه  وهذا البعـــد العاملي املاأمول للم�ضابقة ين�ضجم مع توجُّ
اململكـــة بقيادة �ضلمـــان احلزم، وهو يوؤكـــد على ر�ضالة 
هـــذه الدولـــة ويج�ضـــد �ضيا�ضتهـــا الإ�ضلميـــة ال�ضاملة 
الهادفـــة اإلى خدمة الإ�ضلم وامل�ضلمـــني، واأولى النا�س 
بالهتمام والعناية هم هذه ال�ضريحة من اأبنائنا واأبناء 

امل�ضلمني.
•  اإل��ى اأي م��دى ت��رى اأهمي��ة التع��اون ب��ن 	

خمتل��ف م�سابق��ات حف��ظ الق��راآن الكرمي 
باململكة؛ لل�ستفادة من اخلرات والتجارب 

وامل�ساهمة يف التطوير؟

= التعـــاون علـــى اخلر مبـــداأ �ضرعي بـــل مطلب مهم 
»وتعاونوا على الرب والتقوى«، ووجود عدد من امل�ضابقات 
القراآنية يف اململكـــة حملية ودولية ومتخ�ض�ضة يتطلب 
من القائمني على هـــذه امل�ضابقة املباركة القيام مبزيد 
مـــن التن�ضيق والتعاون، اإ�ضافة اإلى ما هو جمود حاليًا؛ 
لكي ت�ضتفيـــد كل م�ضابقة مما لدى الأخرى من جتارب 
وخـــربات وبرامـــج، وهـــذا التعـــاون والتن�ضيـــق �ضيعود 

باخلر على اجلميع اإن �ضاء اهلل تعالى.
•  كلمة اأخرة تودون اإ�سافتها مبنا�سبة العام 	

الع�سرين للم�سابقة؟
= يف اخلتـــام اأكـــرر ال�ضكـــر والدعـــاء ل�ضاحـــب هذه 
اجلائـــزة �ضاحـــب ال�ضمـــو امللكـــي الأمـــر �ضلطـــان بن 
�ضلمان على جهوده املباركة وم�ضاعيه اخلرة يف خدمة 
هذه امل�ضابقة والهتمام بهذه الفئة الغالية من اأبنائنا، 
واأدعو املو�ضرين من اأبناء هذا البلد من الأمراء ورجال 
الأعمـــال واملوؤ�ض�ضات اخلريـــة واملالية اأن يحذوا حذوه 
يف التفكر يف اإن�ضاء ودعم امل�ضاريع التنموية والدعوية 
واخلرية الهادفة اإلى تاأهيل امل�ضلم والأخذ بيده ملا فيه 
�ضلحـــه وفلحه و�ضعادته يف الدنيـــا والآخرة، واأمتنى 
لهـــذه اجلائزة مزيدًا من التوفيـــق وال�ضداد؛ اإنه �ضميع 

جميب.
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يوا�ض��ل املركز ريادته وتو�ضعه يف احت�ض��ان الأطفال املتطلعني 

اإل��ى براجمه التعليمية والرتبوي��ة؛ لي�ضل عددهم خالل العام 

املن�ضرم اإلى 619 طالبًا وطالبة، وهو رقم غري م�ضبوق يف تاريخ 

املرك��ز، فق��د ان�ض��م للمركز مع ب��دء العام الدرا�ض��ي الأخري 37 

طفاًل جديدًا.

كما مت تطبيق برنامج الدمج ال�ضامل على اأول دفعة من طالبات 

التعليم العام و�ضدي��دات الإعاقة وغري الناطقات، م�ضتخدمات 

لغ��ة التوا�ض��ل )بل���س( داخ��ل الف�ض��ول التعليمي��ة لأول م��رة 

على م�ضت��وى اململكة يف مرحلتي املتو�ضط��ة والثانوية )منطقة 

الريا���س(. وتفعيل برنامج دمج طالبات التعليم العام �ضديدات 

الإعاقة وغري الناطقات م�ضتخدمات لغة توا�ضل )بل�س( داخل 

الف�ض��ول التعليمية، والب��دء بتطبيق الن�ضخ��ة الأخرية لدليل 

التاأهيل الرتبوي - التجربة الأولى.

مـــن جهة اأخـــرى تفوقت طالبـــات )بل�ـــس( يف املرحلة 
الثانويـــة بتقديـــر ممتـــاز، وجنحـــت طالبـــات وطالب 

)بل�س( املدجمني يف كل املراحل التعليمية.
هـــذا ومت تعميم ال�سبـــورات التفاعليـــة، وتفعيل برامج 
التفاعل الإيجابي لالأطفـــال، وتعزيز برنامج امل�ساركة 
اخلارجية والداخلية للطـــالب والطالبات العاديني مع 
طالبن���ا، ومن ذلك: معر�ض �شلمان يف عيونهم، ن�شاط 
قوتي بيدي املقام من قبل طالبات جامعة الأمرية نورة 
-ق�سم العـــالج الوظيفي، تفاعل الأطفـــال يف الأن�سطة 
الداخليـــة التي تقام مثل حفـــل اخلريجني ونهاية العام 
الدرا�ش���ي، اإ�شافة اإلى زيارة الأطفال ملعر�ض »الفهد.. 

روح القيادة«، وزيارة معر�ض امللك عبدالعزيز.
ام���ا عل���ى �شعي���د م�شان���دة مراك���ز اجلمعي���ة: فقد مت 
التعليمي���ة  الأق�ش���ام  يف  اجل���دد  املنت�شب���ات  تدري���ب 
باملراك���ز، واإع���داد من���وذج من بع����ض درو����ض التعليم 
الع���ام )اأول( والو�شائل والأن�شطة ومناذج من الدرو�ض 
واملالزم ملركز الباحة، وانتداب م�شرفات الدمج ملراكز 

619
ض

ريا
بال

هد 

مركز الملك ف

طالبًا وطالبة في البرامج التعليمية و التربوية

ألول مرة في تاريخ المركز
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اجلمعي���ة يف حائ���ل والباحة واجل���وف؛ لالإ�شراف على 
الدمج.

وبالن�شب���ة الى الأن�شط���ة والفعاليات فق���د �شهد املركز 
خالل العام املا�شي تنظيم 57 زيارة لوفود من �شيوف 
اململكة ورجـــال الأعمـــال والأكادمييـــني وال�سخ�سيات 
العام���ة؛ للتع���رف عل���ى برام���ج الرعاية الت���ي يقدمها 
املرك���ز، وتنظي���م ن�ش���اط ترفيهي بالتع���اون مع طالب 
ع���دد من مدار����ض التعليم الع���ام، وم�شارك���ة الأطفال 
يف برنامـــج التاجر ال�سغـــري، وامل�ساركة يف حفل اليوم 
العاملي للمراأة، وزي���ارة الأطفال ملعر�ض )الفهد.. روح 
القيادة(. ومعر�ض امللك عبدالعزيز، والحتفال باليوم 
الوطن���ي، وا�شت�شاف���ة الأطفال مع اأ�شره���م يف منتجع 

املر�شى.
كم���ا ق���ام بتلبي���ة دع���وات لزي���ارة ع���دد م���ن الفنادق 
والتعرف على املرافق والن�شاط���ات التي توؤديها اأق�شام 
الفن���دق، وم�شارك���ة الأطف���ال يف املهرج���ان الإن�شادي 
ال���ذي نظمت���ه اجلمعي���ة الأطف���ال املعوق���ن يف �شاحة 

البج���ري يف حمافظ���ة الدرعي���ة، وح�ش���ور الأطف���ال 
برنامج )بدعمكم لن�شعد( املق���دم لالأطفال املعوقن، 
وتطبيق برنامج توعوي عن فوائد الغذاء، وتنظيم عدة 
حما�ش���رات عن »الطفل م���ا بن التعل���ق والنف�شال«، 
و«ط���رق تدري����ض منهج التعلي���م الع���ام« لالأطفال غر 
الناطق���ن، واإع���ادة دورة اإع���داد وت�شمي���م الو�شائ���ل 
التعليمية ل�شديدي الإعاقة، وتنظيم دورة عن مقايي�ض 
ال���ذكاء امل�شتخدم���ة م���ع الأطف���ال املعوق���ن، وتنظيم 
ن���دوة عن اأهمي���ة التدخ���ل املبكر، واأخرى ع���ن »تنمية 
امله���ارات الإدراكي���ة«.، وتنظي���م الربنام���ج الإر�شادي 
لأمه���ات الأطفال امل�شتجدي���ن، وا�شتقطب املركز ع�شر 
متطوعات عملن ف���رات متفاوتة يف الأق�شام التعليمية 
والتدريبية، وقدمت 35 موؤ�ش�شة ومدر�شة و�شركة زارت 
املركز اأكرث من 3500 هدية لالأطفال على مدار العام.
وعل���ى �شعيد برامج اخلدم���ة الجتماعية فقد تزايدت 
اعـــداد الأطفـــال امل�ستفيديـــن مـــن خدمـــات العيادات 
وامل�ساكـــن 175 طف���ال وطفلة، والأطف���ال املقبولون41 

طفـــال وطفلة والأطفال غري املقبولـــني29 طفال وطفلة 
ام���ا عدد الأطف���ال الذين ح�شلوا عل���ى اخلدمات غر 
املبا�ش���رة249 طف���ال وطفل���ة، اأطف���ال املدر�ش���ة 31 ، 
واحلـــالت الفرديـــة )م�ســـاكل اجتماعيـــة( 8 اأطفال، 
وخطابات )طالبي امل�ساعدة(  53 الزيارات املنزلية 5 

حالت من الأطفال.
وبالن�شب���ة ال���ى الأجه���زة امل�شاع���دة فق���د مت �ش���رف 
63جهازًا م�شاع���دًا للحالت ذات الظ���روف اخلا�شة. 
كم���ا مت دعم م�ش���روع �شكن وعالج بالتع���اون مع �شركة 
احت���اد الراجح���ي لدع���م م�ش���روع )�شك���ن وع���الج( 
وه���و تاأم���ن �شقق مفرو�ش���ة لأ�شر الأطف���ال املحتاجن 
والقادمن من خارج مدينة الريا�ض خالل فرة العالج 

باجلمعية. 
هذا ومت عق���د اتفاقية مع حمالت نظارات املها لتاأمن 

نظارات طبية لالأطفال املحتاجن جمانًا.
وبالتع���اون م���ع موؤ�ش�شة بابكر للتج���ارة مت توفر �شالل 

غذائية)الرم�شانية( ل�300 اأ�شرة.
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مركز الملك عبدالله بن 

يوا�ض��ل املرك��ز خدماته املتميزة باحت�ض��ان 301 طالب وطالبة، فيم��ا بلغ عدد الطالب اجل��دد املن�ضمني مع بدء 

العام الدرا�ضي اجلديد 13 طفاًل فقط. 

ه��ذا واأح��رز املركز العام املا�ضي تقدم��ا ملمو�ضا بفوز ثالث من طالبات املركز يف م�ضابق��ة الأمري �ضلطان بن �ضلمان 

حلفظ القراآن الكرمي.

وا�ضتم��ر يف حر�ض��ه عل��ى رفع م�ضتوى كف��اءة املوظفات بح�ض��ور امللتقيات وور���س العمل، وتفعيل برام��ج التوعية 

والتدري��ب لأولياء الأمور، وتطبيق مقيا�س بينية ال�ضورة اخلام�ضة، وتنفيذ دورة الجتاهات احلديثة يف تدريب 

املعوقني، وامل�ضاركة يف دورة كيفية تطبيق مقيا�س ذكاء الأطفال املعوقني غري الناطقني، وتنفيذ حما�ضرة املهارات 

الأ�ضا�ضية املتقدمة لل�ضبورات التفاعلية، وتطبيق دبلوم املنهج التاأ�ضي�ضي لربنامج التعليم الذاتي )الدليل ال�ضامل 

للرو�ض��ات وكيفي��ة اإدارته��ا – كفايات املعلمات(. وامل�ضارك��ة يف دورة »الكفايات املهنية ل��دى بع�س معلمي الرتبية 

اخلا�ش��ة يف �ش��وء معايري اجل��ودة ال�شاملة«. وتنظيم حما�شرة ع��ن »ا�شطراب �شعف االنتب��اه امل�شاحب للن�شاط 

الزائ��د للندفاعي��ة.. الت�شخي���ص وط��رق التدخ��ل«، واإعداد حما�ش��رة للأمهات مبنا�شب��ة يوم االأم��ان االأ�شري، 

وتدري��ب الأمه��ات على دور الأ�ض��رة يف تربية الن�سء، والتدريب عل��ى ا�ضرتاتيجيات حتفيز اللغ��ة لدى الأطفال 

حمدودي اللغة، وابتكار وتطوير املنتجات وترتيب اأولوياتها.

1049
إستفادوا من دورات تدريبية ومحاضرات وورش عمل 
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اأم���ا بالن�شبة اإل���ى الأن�شط���ة والفعاليات فق���د ا�شتقبل 
املركـــز 49 وفدًا ميثلون قطاعات عدي���دة و�شخ�شيات 
عامة للتعرف على برامج الرعاية التي يقدمها املركز�، 
ونظم املرك���ز دورات تدريبية وحما�شرات وور�ض عمل 
ا�شتف���اد منه���ا 1049 �شخ�ش���ًا من خ���ارج املركز ومن 
داخل���ه، واحتفل بالي���وم الوطني، كما نظ���م املركز 33 
ن�شاطًا داخليًا متنوعًا ما بن فعاليات ثقافية وترفيهية 

وتوعوي���ة، منه���ا: عر����ض �شينمائ���ي لالأطف���ال، تكرمي 
الطال���ب املثايل، اليوم العاملي للدف���اع املدين، م�شابقة 
لالأمهـــات، الـــدورة الـ19 مل�شابق���ة الأم���ر �شلطان بن 
�شلمان حلفظ الق���راآن الكرمي، اتفاقية بنده العزيزية، 
حف���ل جّنت���ي، الحتف���ال بيوم املعل���م، الي���وم الوطني، 
ن�ش���اط مفتوح )هجرة الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم(، 
وبالحتفال باليوم العاملي لالإعاقة، وبالحتفال بذكرى 

مبايعة املل���ك �شلمان. كما قام املركز بتنظيم 17 زيارة 
خارجي����ة ملن�شوب����ي املركز ملتابع����ة برامج الدم����ج وامل�شاركة 
يف الفعالي����ات، ون�ش����رت و�شائ����ل الإعالم 209 خ����رب وتقرير 
�شحف����ي عن املركز اإلى جانب 19 تغطية تلفزيونية واإذاعية، 
وجنح املركز يف ا�شتقطاب 20 متطوعة اأ�شهمن بجهدهن يف 
تنظي����م الكثر م����ن املنا�شبات على مدار الع����ام، وقدمت 18 

�شخ�شية و�شركة 1250 هدية لأطفال املركز طوال العام.
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يز ب

مركز األمير سلطان بن عبدالعز

امت��دادا لنجاحات��ه ال�ضابقة متك��ن املركز من خ��الل الربامج الرتبوي��ة والتعليمية اأن 

ت�شاعف عدد االأطفال امل�شتفيدين من خدمات الق�شم التعليمي اإلى 210 طالب وطالبة، 

وه��و رقم قيا�ضي يف تاريخ املركز، منهم 22 طفاًل ان�ضموا مع بدء العام الدرا�ضي الأخري، 

وحقق اإجنازا كبريا بفوز طالبني من الق�ضم التعليمي يف م�ضابقة حتفيظ القراآن الكرمي 

يف الدورة التا�ضعة ع�ضرة و الع�ضرين .

كم��ا متكن املركز من االنتهاء من املرحلتني الثاني��ة والثالثة من تطوير و�شائل البورجت، 

وق��ام بتنظي��م دورة حا�ش��ب اآيل لثماني��ة م��ن ط��لب الق�ش��م، وتدري��ب االخت�شا�شي��ة 

النف�ضية على اختبار بينيه -الن�ضخة اخلام�ضة، وتفعيل ال�ضبورات التفاعلية يف الق�ضم 

التعليم��ي لبع���س الف�ض��ول التعليمية، والتن�ضيق م��ع اإدارة الرتبي��ة اخلا�ضة يف املدينة 

املنورة بخ�ضو�س اآلية دمج الأطفال غري الناطقني يف مدار�س التعليم العام. 

210
طفاًل و طفلة في القسم التعليمي

ويف جم���ال الأن�شط���ة والفعالي���ات حقق املرك���ز متيزا 
بتفعيـــل برنامج التاأمـــني الطبي لعموم اأطفـــال املركز 
بدعم من �شركة اأ�شمنت ينب���ع، كما قام بزيارة املركز 
وف���د من اأع�شاء جمل����ض ال�شورى ملبن���ى املركز، واإقام 
مراك���ز اإعالمي���ة خ���الل �شه���ر رم�ش���ان يف �شاح���ات 
امل�شج���د النب���وي، واحتفالي���ة مبنا�شب���ة الي���وم العاملي 
لالإعاقة بامل�ساركة مـــع عدد من القطاعات احلكومية، 
وتنظي���م برنام���ج ج���رب الكر�شي مب�شت�شف���ى احلر�ض 

الوطني باملدينة املنورة.
واأ�شب���ح املرك���ز اأح���د املع���امل املهم���ة املجدول���ة لزوار 
امل�شجد النبوي؛ حيث ا�شتقب���ل وفودًا من حجاج اأملانيا 
وموريتانيا وتركيا بهدف الوقوف على الأن�شطة املقدمة 
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لالأطفال املعوقني. 
كما عقد اتفاقية م���ع �شركة مياه طيبة يتم من خاللها 
و�شع �شع���ار اجلمعية على عبوات مي���اه امل�شنع مقابل 
عوائد مالية متفق عليها، وجنح يف تنفيذ عدة ملتقيات 
لربنام���ج توظي���ف املعوق���ن، ويف اإنت���اج فيل���م كرتوين 
با�ش���م »البطل �شج���اع« يحك���ي ق�شة طف���ل يعاين من 
اإعاق���ة حركية وا�شتفاد من خدمات املركز؛ مما �شاعد 
على تاأهيله و�شاعده واأ�شرته يف تخطي معاناة الإعاقة.
ه���ذا ومتكن املرك���ز من ا�شتكم���ال احتياج���ات املركز 
من الكوادر املتخ�ش�ش���ة وا�شتقطاب مدير طبي، ومن 

خالل برامج دمج الأطفال املعوقن باملجتمع مت تنظيم 
ع���دد من الزيارات املتبادلة م���ع مدار�ض التعليم العام 

واخلا�ض.
ويف جمال التدريب والتطوير فاإن املركز عقد 12 دورة 
تدري���ب داخلي���ة ا�شتفاد منه���ا 397 �شخ�ش���ًا، وخم�ض 
دورات خارجي���ة ا�شتفاد منها 21 �شخ�ش���ًا، وبالتعاون 
م���ع املوؤ�ش�ش���ة العامة للتعلي���م الفني والتدري���ب املهني 
عق���دت دورة يف احلا�ش���ب الآيل ا�شتفاد منها جمموعة 

من اأطفال املركز. 
وم�شارك���ة الأطف���ال يف الحتفالي���ة الرم�شاني���ة الت���ي 

اأقامه���ا جمم���ع املل���ك فه���د لطباع���ة امل�شح���ف، كما 
�ش���ارك اأطف���ال املركز بزي���ارة معر�ض الكت���اب املقام 
يف كلي���ة التقني���ة، واإن�شاء جمموعة عم���ل علي برنامج 
التوا�ش���ل الجتماعي )وات�شاب( يجم���ع غالبية اأولياء 
اأمـــور الأطفـــال امل�سجلـــني يف املركز لتبـــادل املعلومات 
واخلربات اخلا�شة باأطفالهم، وقد �شجل يف هذا املوقع 
100 ويل اأمر بالإ�شافة اإلى امل�شوؤولن يف املركز، ومتكن 
املرك���ز من ا�شتقطاب عدد م���ن املتطوعات اأ�شهمن يف 
اأن�سطة املركز الداخلية، وقدمت 11جهة زائرة للمركز 

اأكرث من 750 هدية لالأطفال يف منا�شبات خمتلفة.
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متك��ن بف�ض��ل اهلل تعال��ى مركز املل��ك �ضلمان بن 

عب��د العزي��ز بحائ��ل م��ن خ��لل منظوم��ة م��ن 

الربامج الرتبوية والتعليمية من م�ضاعفة عدد 

الأطف��ال امل�ضتفيدي��ن م��ن براجم��ه التعليمي��ة 

والرتبوية لي�ضل اإل��ى 93 طالبًا وطالبة بن�ضبة 

اأع��داد الأطف��ال ع��ام  م��ن  تزي��د عل��ى %100 

2014م.

كما تبن��ي املركز برنام��ج اأعدت��ه اخت�ضا�ضيات 

والخت�ضا�ضي��ة  والطبيع��ي  الوظيف��ي  الع��الج 

ملوظف��ات  الأ�ضبوعي��ة  للمحا�ض��رات  النف�ضي��ة 

الق�ضم��ني التعليم��ي والطبي، وجن��ح يف التفاق 

م��ع ق�شم احلا�ش��ب االآيل بجامعة حائل لتدريب 

طالب��ات اجلامعة لإخ��راج م�ض��روع التخرج عن 

الإعاق��ات يف املرك��ز، وم�ضارك��ة ع��دد من طالب 

)اململك��ة  م�ضابق��ة  يف  ر�ض��م  بلوح��ات  املرك��ز 

باألوانه��م( املق���ام يف ج�دة، وف���از الطالب خلف 

ال�ضم��ري باملرك��ز الأول، والطال��ب عم��اد عادل 

العنزي باملركز الثاين.

مت التن�شي���ق لتحوي���ل طالب���ات وط���الب الدم���ج لع���ام 
)1435هـ/1436ه����(. وتنفي���د 12 در�ش���ا منوذجي���ًا، 
وافتتاح ف�شل احلا�شب الآيل بدعم من بنك اجلزيرة، 
وتخري���ج الدفع���ة الثامنة م���ن طالب املرك���ز بح�شور 
الأم���رة الهنوف بنت تركي الفرم حرم �شاحب ال�شمو 
الأم���ر عبدالعزيز بن �شعد نائب اأم���ر منطقة حائل، 
وتقييم طالبات ال�شف الأول البتدائي وطالبات الثاين 

البتدائي )تعليم عام(. 
كم���ا مت تقييم ط���الب ال�ش���ف الأول البتدائي وطالب 
ال�ش���ف الثاين البتدائي، وتدري���ب املعلمة املنتدبة من 
وزارة التعلي���م )اإدارة الربي���ة اخلا�ش���ة ( يف مدار�ض 
)بل����ض(، والتن�شيق مع امل�شرف���ة املركزية يف حائل عن 
طالبات )بل�ض( يف مدار�ض التعليم العام، والتن�شيق مع 
اإدارة الربي���ة اخلا�شة يف منطقة حائل لدمج الأطفال 

بح�شب تعميم الإعاقة اجل�شمية وال�شحية.
ويف جم���ال الأن�شط���ة والفعالي���ات فق���د نظ���م املرك���ز 
23 ن�شاط���ًا داخلي���ًا تراوحت ما بن فعالي���ات ترفيهية 
وثقافي���ة، واأخ���رى يف اإط���ار برامج الدم���ج، وم�شاركة 

بطاق���ات  معر����ض  يف  الأطف���ال  ر�شوم���ات  جمموع���ة 
الته���اين، واإقامة طبق خ���ري بال�شراك مع جمموعة 

جهات.
كما حظيت م�شاركة املركز يف رايل حائل بتفاعل مميز 
م���ن جمهور احل�ش���ور، وجناحه يف تنظي���م حفل اليوم 
العامل���ي لالإعاق���ة مب�شاركة وف���ود من جه���ات حكومية 
وطالب جامعة حائل. وعلى مدار العام ا�شتقبل املركز 
38 وف���دًا زائ���رًا ميثل���ون قطاعات حكومي���ة وم�شوؤولن 
ورج���ال اأعمال و�شيوفًا من خارج اململكة؛ للتعرف على 
برام���ج املركز، وق���ام بتنفيذ برنام���ج لتدريب طالبات 

جامعة حائل يف م�شروع التخرج.
ويف اإطار برنامج الدمج مت تنظيم عدة زيارات ترفيهية 
وثقافي���ة لأطفال املرك���ز، كما مت تنظي���م ع�شر دورات 
تدريبي���ة وور�ض عمل ا�شتفاد منه���ا 110 من من�شوبات 
املركز، ومتكن من ا�شتقطاب ثالث متطوعات اأ�شهمن 
يف تنظيم عدد م���ن الأن�شطة على مدار العام، وقدمت 

19 جهة زائرة للمركز 930 هدية متنوعة لالأطفال.
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تف��وق مرك��ز مك��ة املكرم��ة الع��ام املن�ض��رم يف 

الربام��ج الرتبوي��ة والتعليمي��ة فق��د بل��غ عدد 

الأطفال امل�ضتفيدين من برامج املركز التعليمية 

155 طالب��ًا وطالب��ة، منه��م 21 طف��اًل جدي��دًا 

ان�ضموًا مع بدء العام الدرا�ضي الأخري.

بالي��وم  االحتف��ال  بتنظي��م  املرك��ز  ق��ام  كم��ا 

العامل��ي للمه��ن، ومت اإع��داد رحلة لالأطف��ال اإلى 

مركز الرتفيه التعليمي املع��روف ب�)كيدزانيا(. 

واإقام��ة ور�ضة عم��ل يف برنامج البورجت لعدد من 

املعلمات امل�ضتج��دات يف الق�ضم. و�ض��ارك الق�ضم 

التعليمي يف مهرجان )�ضعودية 6(. 
مة

مركز مكة المكر

17
 جهة يستقبلها المركز في عام لالطالع 

على أحدث خدماته
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وب���ادر املركز اإلى تكوين مكتبة متنقلة، واإعداد برنامج 
وقاعدة بيانات جلمي���ع الأطفال املتخرجن من املركز 
يحت���وي عل���ى بيانات التوا�ش���ل معه���م، والتدريب على 
ال�شب���ورة الذكي���ة والب���دء يف ا�شتخدامه���ا م���ن قب���ل 
املعلم���ات، وامل�شاركة يف الدورة اخلا�شة بالتدريب على 
ال�شبورة الذكي���ة، والتوا�شل مع مركز الربية اخلا�شة 
لتقييـــم الأطفال، كما قدم املركـــز برامج تدريبية لـ45 

طالبة من جامعة اأم القرى على مدى العام.
وعل���ى م�شتوى الأن�شطة والفعالي���ات فقد اأ�شبح املركز 
م���زارا للمتخ�ش�ش���ن حي���ث ا�شتقب���ل جمموع���ة م���ن 
عمداء اجلامع���ات وبع�ض ط���الب دول جمل�ض التعاون 
اخلليج���ي. كم���ا نظم املرك���ز ع�ش���ر فعالي���ات داخلية 
ترفيهية وتوعوية، كما �شارك الأطفال يف ثمانية اأن�شطة 
خارجي���ة، وقام با�شتقبال جمموع���ة طالب كلية الطب 
وق�ش���م الربي���ة اخلا�ش���ة بجامعة اأم الق���رى وطالبات 
ماج�شتر علم النف�ض، ومديري الفنادق مبكة املكرمة.

كم���ا ا�شتقب���ل مع���ايل وزي���ر احل���ج ورعايت���ه ملنا�شب���ة 
التدريب عل���ى م�شاعر احل���ج. وبالتن�شي���ق للتعاون مع 

مدينة امللك عبداهلل الطبية وكلية الربية.
كم���ا نظ���م زي���ارة عي���ادة الأ�شن���ان املتنقل���ة، وتقدمي 
حما�ش���رات تدريبي���ة وتثقيفي���ة ع���ن: كيفي���ة �شياغة 
الأه���داف، التوعي���ة ب���دور املجتمع يف الإعاق���ة، ال�شلل 
الثنائ���ي، كيف يعتمد الطفل املعوق عل���ى نف�شه؟ الفتق 

يف العمود الفقري.
وجنح يف ا�شتقطاب املركز �شت متطوعات من طالبات 
جامع���ة اأم القرى، وتف���وق املرك���ز يف الأداء الإعالمي 
واإبراز اأن�شطته وبراجمه يف و�شائل الإعالم باملنطقة.. 
واأخـــريا قدمت 17 جهـــة اأكرث من 870 هدي���ة متنوعة 

لأطفال املركز.
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حر�ص املركز على تطوير الربامج الرتبوية والتعليمية �شاعف 

من اأع��داد الأطفال امل�ضمول��ني بالربامج التعليمي��ة والرتبوية 

الت��ي يقدمه��ا؛ لي�ضل عدده��م اإلى 91 طالبًا وطالب��ة، منهم 13 

طفاًل ان�ضموا هذا العام، كما �ضهد املركز تخريج الدفعة الثالثة 

من الطالب والطالبات. 

ض
مركز جنوب الريا

35
وفدًا من قطاعات مختلفة يستقبلهم المركز

وا�شتطاع توفر اأجهزة م�شاعدة لالأطفال املر�شحن 
مل�شابقة حفظ القراآن الكرمي لي�شاعدهم على احلفظ 

يف املنزل، وجنح طفالن بالفوز يف م�شابقة الأمر 
�شلطان بن �شلمان لتحفيظ القراآن للمعوقن يف 

الدورة الـ19. 
م���ن جه���ة اأخرى متك���ن املرك���ز م���ن تفعي���ل الدرو�ض 
النموذجي���ة لتبادل اخلربات بن املعلمات وقيا�ض مدى 
تطوير اأداء املعلمات بعد الدورات التدريبية، وامل�شاركة 
يف م�شابقة ن���ادي الأح�شاء لذوي الحتياجات اخلا�شة 
للفن���ون الت�شكيلية بلوحات واأعم���ال فنية، واإعداد فيلم 
وثائق���ي ع���ن اإجن���ازات اأطف���ال املركز ع���ام 2015م. 
والتعاون م���ع اإدارة الربية اخلا�ش���ة )بنن(، واختيار 
مدر�ش���ة مالك ب���ن �شنان، وذلك لتقيي���م الطالب غر 
الناطق���ن يف مركز جنوب الريا����ض، وح�شولهم على 

�شهادات الجتياز لل�شف الأول البتدائي.
وم���ن اأبرز مبادرات املركز برام���ج توعية اأولياء الأمور 
وقد ت�شمن تدريب اأمهات اأطفال التمهيدي بخ�شو�ض 
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انتقال اأطفالهن لل�ش���ف الأول بالتعليم العام، وتقدمي 
لالأمه���ات  اإر�شادي���ة  ملحا�ش���رات  الأول���ى  ال�شل�شل���ة 
ت�شمن���ت: الع���الج الطبيع���ي، مه���ارات النق���ل الآم���ن 
العـــالج الوظيفـــي، اأن�سطـــة احليـــاة اليوميـــة، الوحدة 
النف�شية، م�شكلة العن���اد، وال�شل�شلة الثانية ملحا�شرات 
اإر�شادية لالأمه���ات ت�شمنت: وحدة النطق والتخاطب، 
تط���ور اللغة ل���دى الأطفال، العي���ادة، النظافة الذاتية، 
الق�ش���م التعليم���ي، تدري����ض الأطفال غ���ر الناطقن، 
لالأمه���ات  اإر�شادي���ة  ملحا�ش���رات  الثالث���ة  وال�شل�ش���ة 
ت�شمن���ت: وح���دة النط���ق والتخاط���ب، ال�شطراب���ات 
الفونولوجية عن���د الأطفال، الوح���دة النف�شية، الطفل 
ما بن التعل���ق والنف�شال، اخلدم���ة الجتماعية، اآلية 
تاأم���ن اأطفال اجلمعية بالأجه���زة امل�شاعدة، وال�شل�شة 
الرابعة ملحا�شرات اإر�شادية لالأمهات ت�شمنت: العالج 
الوظيف���ي، تدري���ب الأطف���ال على ا�شتخ���دام احلمام، 
الق�ش���م التعليم���ي، التدخ���ل املبك���ر، العي���ادة، مر�ض 

كارونا.
وم���ن ناحي���ة الأن�شط���ة والفعاليات فقد متك���ن املركز 
وف���دًا ميثل���ون قطاع���ات عدي���دة   35 ا�شتقب���ال  م���ن 
و�شخ�شي���ات عامة؛ للتعرف على برام���ج الرعاية التي 
يقدمها املركـــز، واإطالق برنامج مت�سل، وامل�ساركة يف 
الي���وم العاملي للدف���اع املدين، وتنظي���م منا�شبة الطبق 
اخلري، والحتفال بالي���وم الوطني، والحتفال باليوم 
العامل���ي لالإعاقة، وتفعيل حملة )كن نظيفًا( يف الق�شم 
التعليم���ي، وبرنام���ج الغذاء ال�شحي م���ن قبل طالبات 
تدري���ب اخلدم���ة الجتماعي���ة، وتنفيذ حمل���ة )حفظ 
النع���م( ملدة �شه���ر، والحتفال مبنا�شب���ة اليوم العاملي 
للمعل���م وتوزيع دروع تذكارية ملوظفات الق�شم، وتنظيم 
عدة دورات تدريبية وحما�ش���رات تثقيفية حول: طرق 
تدري����ض منهج التعليم العام لالأطف���ال غر الناطقن، 
مقايي����ض ال���ذكاء امل�شتخدم���ة م���ع الأطف���ال املعوقن، 

اأهمية التدخل املبكر، تنمية املهارات الإدراكية.
كما قدم املركز برامج تدريب لـ77 طالبة من من�شوبات 
جامع���ة الإم���ام حممد ب���ن �شع���ود الإ�شالمي���ة )ق�شم 
الربي���ة اخلا�ش���ة( وا�شتقط���اب املرك���ز 18 متطوعـــة 
من تخ�ش�ش���ات خمتلفة اأ�شهم���ن بجهدهن يف برامج 
اخلدمة عل���ى ف���رات متفاوتة. وقدم���ت 33 جهة نحو 

1200 هدية لأطفال املركز.

56-77 = OUR DCA.indd   67 4/13/16   11:59 AM



جمعيتنا   

6891
رجب 1437 هـ ـ  ابريل 2016م

اإن النجاحات التي حققها مركز اجلوف تعك�س اهتمامه بالربامج الرتبوية والتعليمية خا�ضة مع انتقال املركز 

اإل��ى املق��ر اجلديد وال��ذى �ضاهم يف تزايد اأعداد الأطف��ال امل�ضمولني بخدماته التعليمي��ة لي�ضل اإلى 71 طالبًا 

وطالب��ة، واأجن��ز املركز التقييم لنهاي��ة الف�ضل الدرا�ضي الأول لعام 1436ه� ل��كل املراحل الدرا�ضية يف الق�ضم 

التعليمي. كما �ضارك يف فعاليات الأ�ضبوع اخلليجي املوحد للتوعية ب�ضحة الفم والأ�ضنان حتت �ضعار “الأ�ضنان 

�ضحة وجمال”. 

مركز الجوف

طفاًل تلقوا برامج رعاية تعليمية71

وبالتع���اون مع معهد الإدارة بالريا����ض واإدارة التعليم، 
مت تنظي���م اأرب���ع دورات تدريبية ع���ن: اخلطة الربوية 
الفردية، و�شياغة الأهداف، وبرجمة تطبيقات النوافذ 
بلغـــة #c، وال�شغ���وط النف�شي���ة يف العم���ل م�شادرها 
وا�شراتيجيات املواجهة، وقام بتنظيم برنامج “جرب 
الكر�ش���ي” يف جمم���ع اجل���وف ب���الزا، و�ش���ارك في���ه 
اأطفال اجلمعية، وم�شارك���ة اأطفال الق�شم التعليمي يف 
فعالي���ات احتفالية حول عا�شف���ة احلزم، وذلك بدعوة 
من مدار����ض اجلوف الأهلية )بن���ن(، والحتفاء بيوم 
�شعوب���ات التعلي���م اخلليجي يف مرك���ز الكايد الثقايف، 

وتفعيل تعميم الإعاقة اجل�شمية وال�شحية.
ويف اإط���ار �شعي املركز لتطوي���ر براجمه ومنا�شطة قام 
بتقـــدمي برامج تدريب لع�سر طالبـــات من ق�سم العالج 

الطبيع���ي بجامع���ة اجلوف، ونظ���م املرك���ز 11 ن�شاطًا 
داخليًا مب�شاركة طالب املدار�ض وعدد من اجلهات.

م���ن جهة اأخرى قام زيارة مركز العنود لتنمية ال�شباب 
)وارف( اأحد م�شاريع موؤ�ش�شة الأمرة العنود اخلرية 
لتنفي���ذ برنامج تطوعي، كم���ا ا�شتقبل 16 وف���دًا زائرًا 
للتع���رف على برام���ج املرك���ز، ونظيم احتف���ال باليوم 
العاملي لالإعاق���ة، وامل�شاركة يف اأ�شب���وع الدفاع املدين، 
وامل�شارك���ة يف اليوم العاملي لطب الأ�شن���ان، والحتفاء 
بط���الب �شعوب���ات التعل���م يف ب���رج الكاي���د الثق���ايف، 
الريا�ش���ي، وتنظي���م حف���ل  وامل�شارك���ة يف املهرج���ان 
ال�شواء والحتف���ال مع الأطفال بعيد الأ�شحى املبارك، 
والاحتفــــال باليــــوم العاملــــي لالإعاقــــة. هــــذا وقدمــــت ع�سر 

مدار�ض وجهات زائرة اأكرث من 28 هدية عينية لالأطفال.

6891
رجب 1437 هـ ـ  ابريل 2016م

56-77 = OUR DCA.indd   68 4/13/16   11:59 AM



69 91
رجب 1437 هـ ـ  ابريل 2016م

متك��ن مركز منطقة ع�شري اأن ي�شاعف من اأعداد 

الأطف��ال امل�ضتفيدي��ن م��ن براجم��ه التعليمي��ة 

والرتبوي��ة بن�ضبة ت�ضل اإل��ى 500% فقد تزايد 

ع��دد الأطفال اإلى 148طف��اًل وطفلة ، منهم 16 

طفاًل وطفلة ان�ضموا خالل العام الأخري.

مركز عسير

نسبة مضاعفة ٪500
أعداد األطفال 

المستفيدين 
و توا�ش����ل املركز مع مدار�����ض وزارة الربية والتعليم ل�شتالم 
الكت����ب املدر�شي����ة ونتائ����ج الط����الب املدرج����ن يف برنام����ج 
ن����ور للف�شل����ن الدرا�شي����ن، وق����ام بتنظي����م دورات تدريبية 
للمعلم����ات، وبالتن�شي����ق م����ع اإدارة الربي����ة اخلا�ش����ة ومكتب 

الإ�شراف بخ�شو�ض دمج طالب وطالبات التعليم العام.
 ويف جم����الت الأن�شط����ة والربام����ج فقد ق����ام با�شتقبال وفود 
وزائري����ن ميثل����ون 11 جه����ة للتع����رف عل����ى برام����ج اجلمعية 
واملركز، ونظم املركــــز 13 ن�شاطًا داخليًا مب�شاركة فاعلة من 
الأمه����ات والأطفال، يف مقدمتها فعالي����ة “عا�شفة احلزم”؛ 
لتعزيز روح النتماء الوطني لدى الأطفال ودجمهم يف ق�شايا 
املجتم����ع، وق����ام بالحتفال بالي����وم الوطني، وبالي����وم العاملي 
لالإعاقة، وبالحتفال بالفائزين مب�شابقة )اململكة باألوانها(. 

وتنظيم ن�شاط يوم البيعة، وامل�شاركة يف مهرجان ع�شر.
وقد تفاعل ع����دد من املتطوعات مع جه����ود املركز، و�شاركت 

اأربع متطوعات يف اأن�سطة داخلية.
كمــــا ت�سلم اأطفــــال املركز نحو 160 هديــــة مقدمة من طالب 

اجلامعة ومدار�ض زائرة.
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رغ��م اأن مركز الر�س يعت��رب من اأحدث مراك��ز اجلمعية اإل اأنه 

جن��ح عل��ى م�ضت��وى الربام��ج الرتبوي��ة والتعليمي��ة حيث قدم 

املركز خدماته الرتبوية والتعليمية ل� 36 طالبًا وطالبة. وبلغ 

عدد اأطف��ال العيادات اخلارجية 33 طف��اًل.. وجنح يف تخريج 

الدفعة الأولى من طالب املركز.

مركز الرس

طفاًل يخدمهم المركز في العيادات الخارجية33
من جهـــة اأخرى متكـــن املركز من ت�سغيـــل كل وحدات 
الق�ســـم التعليمـــي بعـــد اكتمـــال جتهيزهـــا، وم�ساركة 
اأطف���ال املرك���ز لأول م���رة يف فعالي���ات م�شابقة الأمر 
�شلطان بن �شلمان حلفظ القراآن الكرمي، كما احت�شن 
املركز طالبـــات ق�سم اخلدمـــة الجتماعية من جامعة 
املل���ك في�ش���ل، وا�شتط���اع بالتن�شيق م���ع اإدارة الربية 
اخلا�شة لإيجاد بدي���ل لالأطفال غر املقبولن، والعمل 
عل���ى تدري���ب ط���الب كلي���ة العل���وم والآداب بالر����ض، 
كما �شارك���ت معلمات املركز يف ث���الث دورات تدريبية 

تعليمية.
وبالن�شب���ة الى الأن�شطة والفعاليات فقد ا�شتقبل املركز 

وفود من �شت جهات حكومية وتعليمية.
وق���ام بتنظيم ن�شاط “يوم اجل���دات” الراثي، وتنفيذ 

برنامج “حتى ل تزول النعم”.
ويف اإط���ار برامج الدمج مت تنظي���م عدد من الرحالت 
الرفيهية والثقافية، وا�شتقبال متطوعات لالإ�شهام يف 
اأن�سطة الق�سم التعليمي، كما قدمت خم�س جهات 100 

هدية متنوعة لالأطفال خالل العام.
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حظ��ى 59 طف��اًل وطفل��ة بربام��ج الرعاي��ة التعليمي��ة يف املركز؛ 

اأعداده��م بن�ضب��ة 300% خ��الل  ال��ذي يعن��ي م�ضاعف��ة  الأم��ر 

الع��ام الدرا�ض��ي الأخ��ري. كما جن��ح املرك��ز يف التن�ضيق م��ع اإدارة 

الرتبي��ة اخلا�ضة يف منطقة الباح��ة باإقامة حما�ضرات تثقيفية 

واإر�ضادية لالأهل عن طريق الخت�ضا�ضيات النف�ضيات يف الإدارة، 

ويف التعاون مع اإدارة الرتبية اخلا�ضة لإيجاد بديل لالأطفال غري 

املقبول��ني يف اجلمعية يف مراكز ومعاه��د الرتبية الفكرية )ق�ضم 

التدريب( . وعمل عل��ى ا�ضتقطاب عدًد من املتطوعات من منطقة 

الباحة يف تخ�ض�ضات خمتلفة.

مركز الباحة

طفاًل و طفلة يستفيدون 59
من البرامج التعليمية

ويف برامـــج الأن�سطة والفعاليات حظـــي املركز بزيارة 
كرمي���ة من �شاح���ب ال�شم���و امللكي الأم���ر م�شاري بن 
�شع���ود بن عبدالعزيز؛ لتفقد �ش���ر العمل. كما ا�شتقبل 

وفودًا من 16 جهة حكومية وجتارية وتعليمية.
ويف اإطار برنامج الدمج، قام اأطفال املركز بالكثري من 
امل�ش���اركات يف فعاليات نظمتها مدار����ض التعليم العام 
باملنطقة، ونظ���م املركز دورات تدريبي���ة �شاركت فيها 
طالب���ات اإدارة الأعم���ال بجامعة الباح���ة، وا�شتقطاب 

اأرب���ع متطوعات لالإ�شه���ام يف اأعمال املرك���ز، وتنظيم 
احلفل اخلتام���ي للن���ادي ال�شيفي، وتنظي���م فعاليات 
الي���وم العامل���ي حلمل���ة �شرط���ان الث���دي، وامل�شاركة يف 
فعالي���ات اأ�شبوع امل���رور، وم�شاركة م���ع الدفاع املدين، 
والحتفال بالي���وم الوطني بالتعاون مع م�شت�شفى امللك 
فه���د، والحتف���ال بالي���وم العامل���ي لالإعاق���ة.. واأخرا 
قدمـــت نحـــو ع�سرين جهـــة اأكـــرث 480 هدي���ة متنوعة 

لالأطفال على مدار العام.
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الجمعية تنظم ملتقى “دور المرأة في العالقات 
العامة واإلعالم بالمؤسسات الخيرية”

ندوة “الذكاء المالي” 
تنمي “مهارات 

التعامالت المالية” 
لألطفال المعوقين

نظم���ت جلن���ة الأ�ش���رة العام���ة باجلمعي���ة، موؤخ���رًا، 
ملتقى ن�شائيًا بعن���وان “دور املراأة يف العالقات العامة 
والإع���الم يف املوؤ�ش�شات اخلرية”، مب�شاركة الع�شرات 
م���ن العام���الت واملهتم���ات بفن���ون العالق���ات العام���ة 

والعمل اخلريي.
واأك���دت ع�ش���و جمل����ض الإدارة ورئي����ض جلن���ة الأ�شرة 
العام���ة بجمعي���ة الأطف���ال املعوق���ن الدكت���ورة فوزية 
بن���ت ح�شن اأخ�ش���ر، اأن امللتقى يهدف اإل���ى تعزيز دور 
القطاع الن�شائي يف ر�شالة العالقات العامة باجلمعيات 

اخلرية، وبناء ج�شور من التكامل بن القطاع الن�شائي 
يف اجلمعي���ات اخلري���ة و�شرائح املجتم���ع، اإلى جانب 
تعزيز ال�شورة الإيجابية عن موؤ�ش�شات العمل اخلري.
واأعرب���ت الدكت���ورة فوزي���ة ع���ن �شكره���ا وتقديره���ا 
للمتحدث���ات يف امللتق���ى الأخوات عروب���ة املنيف وملياء 
العن���زي ون���ورة العتيب���ي واإ�ش���راء الزاي���د واأ�شمه���ان 
الغام���دي، وللدكتورة فردو�ض جربي���ل اأبو القا�شم التي 
اأدارت اجلل�ش���ات، م�ش���رة اإلى اأن تنوع حم���اور اأوراق 

العمل املقدمة اأثرى امللتقى وحقق ال�شتفادة املرجوة.

ه���ذا، وكان���ت الأ�شتاذة عروبة املنيف ق���د قدمت ورقة 
بعن���وان “�شع���ف الوعي املجتمع���ي باأهمي���ة العالقات 
العامـــة”، فيم���ا كان���ت ورق���ة الأ�شت���اذة ملي���اء العنزي 
بعن���وان “نـــدرة الكـــوادر املتخ�س�ســـة يف العالقـــات 
العام���ة الن�شائية”، وقدم���ت الأ�شتاذة اإ�ش���راء الزايد 
ورقة بعن���وان “طرق ال�شتفادة من الو�شائل الإعالمية 
احلديثـــة يف تعزيـــز العالقـــات العامـــة”، واختتمـــت 
الأ�شت���اذة اأ�شمه���ان علي الغام���دي امللتق���ى بورقة عن 

اخلرية0 اجلمعيات  مع  التفاعل  يف  الإعالم  “دور 

اأق���ام ق�شم التدري���ب والتعليم امل�شتم���ر يف مركز امللك فه���د لرعاية الأطفال 
املعوقن بالريا�ض ندوة “الذكاء املايل”، بالتعاون مع م�شروع امل�شتثمر الذكي 

املنبثق عن هيئة �شوق املال ال�شعودية.
وحا�ش���رت يف ال���دورة الأ�شت���اذة فاطم���ة اأحمد العوي���ن التي قدم���ت �شرحًا 
تف�شيلي���ًا ع���ن الدخار امل���ايل وكيفي���ة التعامل مع امل���وارد املالي���ة التي تاأتي 

لل�شخ�ض وال�شتفادة من الثقافة املالية.
وبين���ت الأ�شتاذة فاطمة العوين اأن “اختيار ه���ذه الفئة لإلقاء املحا�شرة لهم 
يرج���ع اإلى كون اأكرثه���م لي�ض لديهم اأي فكرة مالية ع���ن الدخار، وهم اأكرث 
الفئات املحتاجة اإلى التعلم عن ال�شوؤون املالية وكيفية التعامل مع الأموال بعد 

�شنوات باإذن اهلل يف حال ح�شلوا على وظائف جتني لهم الأموال التي حتتاج 
من اأي �شخ�ض اإلى ا�شتثمارها”.

وع���ن مدى ا�شتيع���اب الأطفال لهذا الن���وع من املحا�شرات قال���ت: “م�ستوى 
ال�شتيع���اب والتوا�شل كان رائعًا، وهذا يعطي انطباعًا مميزًا عن الدور الذي 
يق���وم به الق�شم التعليمي يف اجلمعية لإي�شال الفكرة اجليدة والقراة املثالية 
اإلى الأطفال، واأنا جدًا فخورة بهذا التفاعل وا�شتيعابهم للمعلومات املقدمة”.
وقدم���ت الأ�شتاذة فاطمة العوي���ن �شكرها مل�شوؤويل اجلمعي���ة ولالأطفال على 
اإتاحة هذه الفر�شة لتق���دمي فائدة اإيجابية جتاه هذه الفئة الغالية على قلوب 

اجلميع.
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تلق���ى مرك���ز الأمر �شلط���ان ب���ن عبدالعزي���ز لرعاية 
الأطفال املعوقن باملدينة املنورة تربعًا كرميًا يتمثل يف 
معدات طبية واأجهزة م�ساعـــدة لتلبية احتياجات عدد 
من الأطفال من�شوبي املرك���ز ممن يعانون من الإعاقة 

املزدوجة.
واأو�ش���ح مدير املرك���ز هيثم عثم���ان اأن التربع يت�شمن 
ع�شرة كرا�شي طبي���ة جمهزة خا�شة لالأطفال �شديدي 
الإعاق���ة تتيح له���م التنق���ل ب�شهول���ة، وت�شاعدهم على 
جت���اوز ظ���روف اإعاقته���م اجل�شدي���ة، م�ش���رًا اإلى اأن 
مب���ادرة التربع ج���اءت عطفًا عل���ى زي���ارة كرمية قام 
بهـــا عدد من رجـــال الأعمـــال للمركز اطلعـــوا خاللها 
عل���ى م���ا يقدمه من برام���ج رعاية جماني���ة لنحو 250 
طف���اًل وطفل���ة م���ن مراحل عمري���ة خمتلف���ة، واأعربوا 
عـــن اعتزازهم بوجود مثل هـــذا املركز املتخ�س�س يف 
مدينة امل�شطف���ى -�شلى اهلل عليه و�شل���م-، م�شيدين 
بتنوع اخلدمة وتطوره���ا، موؤكدين ا�شتعدادهم لتقدمي 

كل دعم ممكن لر�شالته اخلرية.
القيم���ة الإجمالي���ة  »بلغ���ت  واأ�ش���اف مدي���ر املرك���ز: 
لالأجهـــزة 130 األ���ف ري���ال مقدمة م���ن: اأبن���اء ال�شيخ 
م�شطف���ى حممد زيتوين مببلغ 50 األ���ف ريال، وال�شيخ 
حممد خ�ش���ر الغامدي مببل���غ 50 األف ري���ال، وال�شيخ 
خال���د �شال���ح املحي�شن مببل���غ 15 األف ري���ال، وال�شيخ 

حممد �شالح املحي�شن مببلغ 15 األف ريال.

مركز األطفال المعوقين بالمدينة المنورة يتلقى أجهزة مساعدة تبرعًا

ق���ام وف���د ي�شم ع���ددًا م���ن الأكادميي���ن بكلية طب 
الأ�شن���ان بجامعة طيبة، ونح���و 50 طالبًا وطالبة من 
املنت�شبن اإلى مرحلة التخ���رج، بزيارة ملركز الأمر 
�شلط���ان ب���ن عبدالعزي���ز لرعاية الأطف���ال املعوقن 
باملدين���ة املن���ورة، �شم���ن اتفاقية تعاون ب���ن الكلية 

واملركز تت�شمن عدة اأن�شطة وخدمات متبادلة.

وق���ام فريق الكلي���ة باإج���راء فح�ض �شام���ل لأ�شنان 
جمي���ع اأطف���ال املركز، وتقيي���م احل���الت والتن�شيق 
لإج���راء الأ�شع���ة املطلوب���ة، واأخذ عين���ات خمتربية 
بغر�ض الفح�ض ثم و�شع برنامج عالجي متخ�ش�ض 
من خ���الل اإتاحة الفر�شة لالأطفال لزيارة العيادات 
اخلارجي���ة مب�شت�شف���ى كلية ط���ب الأ�شن���ان باملدينة 

اتفاقية تعاون بين مركز المدينة المنورة وكلية طب األسنان بجامعة طيبة
املن���ورة، وذل���ك مبتابع���ة املدي���ر الطب���ي باملرك���ز 
الدكت���ور حمم���د ح�ش���ن ف���راج الذي اأ�ش���رف على 

برنامج التعاون مع الكلية.
واأع���رب مدي���ر املرك���ز هيث���م عثمان ع���ن تقديره 
ملبادرة كلية طب الأ�شنان بجامعة طيبة، ولتفعلهم 
الك���رمي مع ر�شالة املركز؛ الأمر الذي توج مب�شروع 
اتفاقي���ة التع���اون، م�ش���رًا اإل���ى اأن املرك���ز ي�شعى 
اإلى عق���د اتفاقيات تعاون م���ع الكثر من اجلهات 
بغر�ض تطوير اأداء املرك���ز، وما يقدمه من برامج 
رعاية متنوعة ومتكاملة. واأو�شح هيثم اأن خدمات 
ع���الج الأ�شنان واللث���ة تعد اإحدى اأه���م اخلدمات 
املقدمة داخ���ل مراكز اجلمعية؛ لعالقتها املبا�شرة 
مب�شكالت النطق م���ن ناحية، وباحلال���ة ال�شحية 
للطف���ل م���ن ناحية اأخ���رى؛ لذلك حتر����ض مراكز 
اجلمعي���ة عل���ى التع���اون م���ع موؤ�ش�ش���ات اأكادميية 
ومراكز عالجية متخ�ش�شة يف الأ�شنان واللثة اإلى 

جانب فريق العمل باجلمعية.
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مشاركة متميزة لمركز الرس في أسبوع المرور الخليجي   
�ش���ارك مرك���ز اجلمعي���ة يف الر����ض يف اأ�شب���وع امل���رور 
اخلليجـــي 2016م ال���ذي ياأت���ي هذا العام حت���ت �شعار 
“قرارك يحدد م�شرك”. ومتثلت م�ساركة املركز يف 
ت�شمي���م وتنفيذ عدد من البانرات التوعوية والتثقيفية 

حول احلملة، وقد مت تد�شينها يف حمافظة الر�ض.
ه���ذا، وقد ت�شل���م مدير املرك���ز الأ�شتاذ يحي���ى العلول 

درع���ًا بهذه املنا�شب���ة؛ تقديرًا لدور املرك���ز يف التوعية 
مب�شببات الإعاق���ة، ومنها احل���وادث املرورية، ثم قام 
من�شوب���و املرك���ز والأطفال بزي���ارة ملقر �شعب���ة املرور، 
وقام من�شوبو ال�شعب���ة با�شطحاب الأطفال يف �شيارات 
املرور، وا�شتمع���وا اإلى �شرح ح���ول الإر�شادات املرورية 

و�شرورة اللتزام بقواعد املرور.

   بق���در ما ينتابنا من اأمل عن���د روؤية ما ل نريد، اأو ما 
ل يك���ون كما ينبغي؛ يت�شاعف �شعورنا بالفرح عندما 
جن���د بع�شًا م���ن التغير ال���ذي يحدث���ه اهلل تعالى..
ويف مرك���ز اجلمعي���ة بع�شرال���ذي اإحتف���ل مبنا�شب���ة 
اإجن���از جدي���د لطفل���ن؛ اأحدهما: مط���ر �شقر مطر 
ال���ذي ا�شتط���اع اأن ينب���ت يف قل���وب اأهله وم���ن حوله 
الف���رح بخطواته بع���د حماولت ع���دة �شابقة مل يكن 
ي�شتطيع فيها حتريك اأّي من قدميه، وهو الآن، ينتقل 
م���ن مكان اإل���ى اآخر كما ي�شاء. لق���د كان مطر يعاين 
م���ن �شلل رباع���ي، ولديه �شد يف اأوت���ار القدمن. كان 
يحب���و بطريق���ة �شعبة، لكنه بع���د اأن تلقى الكثر من 
اخلدمات يف املركز، وبع���د اأن خ�شع لعملية جراحية 
ل�ش���د اأوت���ار القدم���ن م���ن قبل فري���ق طب���ي بقيادة 
الدكتور عائ�ض ال�شهراين ا�شت�شاري العظام املتعاون 
م���ع املركز، وبع���د العالج الطبيع���ي املكثف له؛ متكن 
م���ن ا�شتعادة قدرت���ه على امل�شي.. ه���ذا هو خمت�شر 
حال���ة مط���ر الطف���ل اجلمي���ل ذي ال�شن���وات الأرب���ع 

والن�شف من العمر. 
كم���ا احتف���ل املرك���ز اأي�ش���ًا ب���� »مهند غيث���ان ح�شن« 
الطف���ل ذي ال�شن���وات الث���الث الذي التح���ق باملركز 

وه���و دون حروف اأب���دًا؛ فقد كان يع���اين من تدٍن يف 
م�شت���وى القدرات العقلي���ة من جراء اإعاقت���ه بال�شلل 
الدماغ���ي، وال�ش���رع، و�شع���ف الق���درات العقلي���ة.. 
مل يكن ق���ادرًا على ال�شتجابة حت���ى لأوامر ب�شيطة، 
ول متيي���ز معظم الأ�شي���اء اخلا�شة ب���ه كالألعاب، اأو 
اأج���زاء اجل�ش���م، واملج�شمات، لك���ن كل ذلك الو�شع 
اختل���ف متامًا اإلى الأف�ش���ل، اإذ اأ�شب���ح »مهند« الآن 
ينطق الكثر من احلروف، وق���ادرًا على تنفيذ ثالثة 
اأوام���ر مركب���ة، والتع���رف على الكثر م���ن املفردات 
الأفعال،  اجل�شم،  اأج���زاء  املالب�ض،  البي���ت،  “اأثاث 
ال�شف���ات، الرحيب، حروف اجل���ر، وتطور م�شتوى 
»مهن���د« من الكلم���ات الب�شيطة اإل���ى اجلمل املعقدة، 
كم���ا تط���ورت ق���درات الطف���ل الإدراكي���ة لت�شبح يف 
ح���دود اأربع �شنوات بعد اأن كانت �شتة اأ�شهر، وتقل�ض 
التخل���ف العقل���ي لديه مبق���دار �شنة ون�ش���ف بعد اأن 
كان يف املا�ش���ي ق���د بلغ 2.6. كما اأ�شب���ح قادرًا على 
بلع الأ�شياء ال�شلبة ب�شكل اآمن على غر ما كان عليه 

من قبل. 

عبد اهلل املح�شني

مـــن جهة اأخرى قـــام عدد مـــن اأطفال املركـــز بزيارة 
اخت�شا�شي���ن  ب�شحب���ة  الع���ام  الر����ض  م�شت�شف���ى 
واخت�شا�شي���ات املرك���ز، وكان يف ا�شتقباله���م ط���ارق 
الق���زلن مدي���ر القط���اع ال�شح���ي مب�شت�شف���ى الر�ض، 
ومدير التثقيف ال�شحي �شطام احلربي، ومدير حقوق 
املر�ش���ى عبدالعزي���ز ال�شكيت���ى، وا�شت�ش���اري الأطفال 
الدكت���ور ب�شيوين ال�شيخ، وا�شت�ش���اري الأطفال الدكتور 

زياد وفور، وكذلك مدير ق�شم الأ�شعة نا�شر العويف.
كما �شارك اأطفال املركز وعدد من امل�شوؤولن يف ح�شور 
حما�ش���رة توعوي���ة وتثقيفية حول “فرو����ض كورونا”، 
وذلك لالطالع على اآخر جهود وزارة ال�شحة للت�شدي 
له���ذا املر����ض، بالإ�شافة اإل���ى التعرف عل���ى الأ�شاليب 
والو�شائ���ل لتجن���ب الإ�شابة ب���ه، وخ�شو�ش���ا لالأطفال 

املعوقني.
ه���ذا، واجتمع مدي���ر املركز يحيى العل���ول مع م�شوؤويل 
امل�شت�شفى لت�شهيل دخ���ول من�شوبي املركز من الأطفال 
بالعيادات املختلفة يف امل�شت�شفى، وكذلك ت�شميم ركن 
دائ���م ملركز الر����ض يف املدخ���ل الرئي�ش���ي بامل�شت�شفى؛ 
للتوعية مبخاطر الإعاقة وكيفية جتنبها، بالإ�شافة اإلى 

التعريف بخدمات مركز الر�ض لالأطفال املعوقن.

مركز  عسير يحتفل بطفلة تمشي .. وأخرى تتكلم للمرة األولى
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الجمعية تنظم محاضرات تثقيفية لألمهات حول صحة الفم واألسنان   
نظ���م مركز امللك فهد ب���ن عبدالعزيز لرعاية الأطفال 
املعوقن بالريا����ض موؤخرًا حما�شرات تثقيفية ووقائية 
خا�ش���ة ب�شحة الفم والأ�شنان، وذل���ك لتوعية وتثقيف 
الأمه���ات بالعناية ب�شح���ة الفم والأ�شن���ان لأطفالهن، 
بالإ�شاف���ة الى اج���راء فحو�ض وتقوية لأ�شن���ان اأطفال 
املرك���ز مب�شارك���ة 34 م���ن اأمه���ات الأطف���ال من�شوبي 
املركز �ش���واء من املدر�شة اأو ال�شك���ن وكذلك العيادات 

اخلارجية.
وقال���ت الأ�شتاذة هن���اء ال�شهلي رئي�ش���ة ق�شم التدريب 
والتعلي���م امل�شتمر بالتكليف يف املركز، �شارك 32 طفاًل 
وطفل���ة يف الفاعلي���ة، ومت و�شع م���ادة فلوراي���د بعيادة 
الأ�شن���ان يف الق�ش���م الطب���ي م���ن قب���ل الخ�شائي���ات 
لعـــدد 28 طفاًل وطفلة.  مو�شح���ة اإن الق�شم اأقام اأربع 
حما�ش���رات تثقيفي���ة لالأمه���ات، وج���اءت املحا�ش���رة 
الأول���ى بعن���وان: الإج���راءات العالجي���ة املتبع���ة لذوي 
الحتياج���ات اخلا�شة األقتها الدكتورة �شحر حممد بن 
حريب طبي���ب ا�شنان ا�شت�ش���اري، واملحا�ش���رة الثانية 
كان���ت ح���ول: العناي���ة ب�شح���ة الف���م والأ�شن���ان لذوي 
الحتياجات اخلا�ش���ة األقتها �شاحل���ه حممد النعيمي 
اخ�شائي���ة �شح���ة اأ�شن���ان ، وخلود ابراهي���م القويفلي 
اأخ�شائي���ة �شحه الف���م والأ�شنان، واملحا�ش���رة الثالثة 
األقته���ا الدكتورة نادية النحا����ض ا�شت�شاري طب ا�شنان 

بمشاركة طبيبات مدينة الملك سعود الطبية

كلي���ة طب الأ�شنان جامعة امللك �شعود بعنوان: اأمرا�ض 
الفم والأ�شنان، اأما املحا�شرة الرابعة والأخرة فكانت 
بعنوان: احلالت التقوميية التي ميكن فيها عالج ذوي 
الحتياج���ات اخلا�ش���ة واألقته���ا الدكت���ورة هن���اء عمر 
البلبي�ش���ي ا�شت�شاري تقومي اأ�شنان  كلي���ة طب الأ�شنان 

جامعة امللك �شعود.
واأو�شح���ت هن���اء ال�شهلي اأنه مت اإع���داد اأركان تت�شمن 

مطبوعـــات ومطويـــات توعويـــة وتثقيفيـــة لالأمهـــات، 
وكذل���ك مت توزي���ع فر�ض الأ�شن���ان واملعاج���ن املنا�شبة 
لالأطفال املعوقن، مو�شحة اأن هذه املحا�شرات تهدف 
اإل���ى تثقي���ف الأمه���ات وحثه���ن على الهتم���ام ب�شحة 
الف���م والأ�شنان لأطفالهن، خ�شو�ش���ًا اأن الطفل ميكن 
اأن ت�شيب���ه بع�ض الأمرا�ض ب�شبب ع���دم العناية بالفم 
والأ�شنان، م�شرة اإلى اأن الدكتورة منى ال�شهلي رئي�شة 
ق�ش���م الأ�شن���ان الوقائ���ي مبركز طب الأ�شن���ان مبدينة 
املل���ك �شع���ود الطبية مل ت���اأُل جه���دًا يف م�شاندة جناح 
ه���ذه الفعالية؛ حيث اإن طبيب���ات واخت�شا�شيات الفم 
والأ�شنان من من�شوبات الق�شم قمن بالك�شف على عدد 
كب���ر من الأطفال يف عي���ادة الأ�شن���ان بالق�شم الطبي 
مبركز اجلمعية، ومت عم���ل وقاية طبية لأ�شنانهم متتد 
معه���م اإلى �شن���وات ب���اإذن اهلل، واأبدى ع���دد كبر من 
الأمه���ات تقديرهن له���ذا الن�شاط باجلمعي���ة، واأكدن 
اأن مث���ل هذه الفعاليات ت�شاهم يف تثقيفهن حول كيفية 

التعامل مع اأطفالهن.
 جدي���ر بالذك���ر اأن ه���ذه الفعالية ج���اءت متزامنة مع 
الأ�شب���وع اخلليج���ي املوح���د ل�شح���ة الف���م والأ�شن���ان 
لدول جمل�ض التعاون، كم���ا تاأتي يف اإطار حر�ض مركز 
اجلمعية بالريا�ض عل���ى امل�شاركة بهذه الفعالية �شمن 
الربنامج التوعوي والتثقيفي الذي ينفذه ق�شم التدريب 

والتعليم امل�شتمر باجلمعية على مدار العام.
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بالتعاون مع جمعية اله���الل الأحمر ال�شعودي، و�شمن    
برنام���ج الأمر نايف لالإ�شعاف���ات الأولية، عقد مبركز 
الأمر �شلطان بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال املعوقن 
يف املدين���ة املن���ورة دورة فني���ة يف الإ�شعاف���ات الأولي���ة 
لعموم موظف���ي املركز وملدة اأربعة اأي���ام، مبعدل ثالث 

�شاعات يوميًا.
وهدفت الدورة اإلى تدري���ب وتوعية العاملن يف املركز 
على اآلية العمل املثلى حن وقوع احلوادث اأو الإ�شابات 
خالل حياته���م اليومية، خ�شو�شًا خ���الل وجودهم يف 
مقر العمل، حيث قام املدرب املخت�ض بالدورة بتدريب 
احل�ش���ور على برنامج الإنعا�ض القلب���ي وطرق تطبيقه 
بال�ش���ورة املثالي���ة، ومت منح �شهادات ح�ش���ور مقدمة 
م���ن الهالل الأحم���ر ال�شعودي بعدد �ش���ت �شاعات لكل 

متدرب.

ا�شتقب���ل مركز اجلمعية بع�شر وف���دًا من طالبات 
ق�شم عل���م النف����ض بكلي���ة الآداب يف جامعة امللك 
خال���د بع�ش���ر، حي���ث اطل���ع الوف���د خ���الل جولة 
اخلدم���ات  عل���ى  املرك���ز،  ووح���دات  اأق�ش���ام  يف 
املتخ�ش�ش���ة واملجاني���ة الت���ي يقدمه���ا ملن�شوبي���ه 
مـــن الأطفـــال املعوقـــني يف املجـــالت العالجيـــة، 

والتعليمية والتاأهيلية.
 وق���د اأبدى الوف���د، برئا�شة ع�شو هيئ���ة التدري�ض 
بالكلي���ة الدكت���ورة �شل���وى يحيى ط���ه، اإعجابه مبا 
يقدم���ه املرك���ز لالأطف���ال م���ن خدم���ات ورعاي���ة 
متط���ورة، واأعرب عن ا�شتع���داد الكلية للتعاون مع 
املركز يف كل ما من �شاأنه خدمة الأطفال املعوقن.

طالبات علم 
النفس يزرن 
أطفال مركز 

عسير

مركز األمير سلطان بن عبدالعزيز يقيم 
دورة اإلسعافات األولية

56-77 = OUR DCA.indd   76 4/13/16   12:00 PM



77 91
رجب 1437 هـ ـ  ابريل 2016م

56-77 = OUR DCA.indd   77 4/13/16   12:00 PM



7891
رجب 1437 هـ ـ  ابريل 2016م

حوار   

في حوار مع »                        «:

ال أزال طيارًا
محمد الشريف متحديًا اإلعاقة
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• ح�صلت على املركز الأول يف جائزة الإ�صرار 	
يف مو�صمها الثالث.. وق��د اأ�صعدت الكثريين 
به��ذه اجلائ��زة التي يبدو اأنه��ا كانت تعرف 
طريقها اإليك من حفاوة اجلمهور.. حدثنا 

عن اأهميتها لك وللآخرين؟
= ل �صك اأن جائزة الإ�صرار مبثابة الدافع واملحفز يل 
ولـــكل من يتابع هذه اجلائـــزة؛ ولهذا بالن�صب يل فاإنها 
حتملنـــي م�ص�ؤوليـــة اأكرث علـــى نطاق وا�صـــع، وهي دافع 

للتقدم والإ�صرار للح�ص�ل ما ه� اأف�صل يف احلياة.
•  �صارك ن�صطاء مواقع التوا�صل الجتماعي 	

”#كلن��ا_ بعن��وان  بها�صت��اق  فرحت��ك 
ترين��د  و�ص��ل  وق��د  حممد_ال�صري��ف”، 
الها�صت��اق �صم��ن اأعل��ى الو�ص��وم ت��داوًل يف 
ال�صعودي��ة.. فم��اذا ميك��ن اأن يق��دم حممد 
لتاأكي��د  ال�صك��ر،  غ��ري  له��وؤلء،  ال�صري��ف 

ال�صتحقاق بهذا احلب؟
= بالن�صبـــة اإلـــى ن�صطاء م�اقـــع الت�ا�صـــل الجتماعي 
فمـــن امل�ؤكـــد اأنني مهمـــا قدمت مـــن ال�صكر فـــاإين لن 
اأفيهـــم حقهم، ولكنهـــم ينتظرون منـــى اأن اأك�ن م�ؤثرًا 
اأكـــرث، واأك�ن مبـــادرًا، واأنـــا وعدتهم باإطـــاق مبادرة 
لـــكل �صخ�ـــص يعانى يف احليـــاة عن طريـــق ا�صتقطاب 
الأ�صخا�ـــص يف نف�ـــص املعانـــاة وجتاوزوهـــا، وجنعلهـــم 
يدعمـــ�ن النا�ص الذيـــن ي�اجه�ن معانـــاة، �ص�اء كانت 
معاناة الإعاقة اأو املر�ص اأو الفقر اأو حتى الطاق.. واإن 
�صـــاء اهلل تك�ن هـــذه املبادرة خطـــ�ة مكملة للكثري من 
اخلطـــ�ات يف الجتاه ذاته من اأجل م�صاعدة الآخرين؛ 
حيث اإن كل َمـــن واجه معاناة يف احلياة كان دائمًا اإلى 

جانبـــه �صخ�ص اأو اأ�صخا�ص اأو حتـــى م�ؤ�ص�صات �صاندوه 
مل�اجهـــة هذه املعاناة، ويجب على هذا ال�صخ�ص وغريه 

م�صاعدة الآخرين اأي�صًا.
  ل حتدثن��ا ع��ن اإعاقت��ك ول كي��ف حدثت.. 
ولك��ن حدثنا عن جناحك يف مواجهة الإعاقة 
التي طراأت عل��ى حياتك، بعد اأن كنت منوذجًا 
ل�صب��اب كثريي��ن كطي��ار.. ولكن بع��د الإعاقة 

�صرت مثاًل ل�صباب اأكرث، ولكل الأعمار؟ 
= بعـــد الإعاقة مبا�صرة مررت بحالة نف�صية �صيئة جدًا 
جـــدًا ا�صتمرت نحـــ� �صنة وثمانية اأ�صهـــر، ولكن عندما 
التقيـــت الآخريـــن الذين متكنـــ�ا من جتـــاوز اإعاقتهم 
واإ�صاباتهـــم ، وكانـــت حالتهـــم بنف�ـــص حالتي وجنح�ا 
يف التغلـــب علـــى الياأ�ـــص؛ اأدركت اأنه مـــن امل�صتحيل اأن 
اأ�صتمـــر يف هذه احلالة، وقلت: ميكنني اأن اأك�ن مثلهم، 
ول بـــد اأن اأ�صل اإلـــى املراحل التي و�صلـــ�ا اإليها واأكرث، 
وبداأت انتبه لنف�صي اأكرث، ووجدت اأنني اأ�صلك الطريق 
ال�صحيـــح، كمـــا وجـــدت اأن الـــكل و�صع يـــده يف يدي، 
والـــكل �صاعـــدين عندما بـــداأت اأعمل علـــى نف�صي اإلى 
اأن و�صلـــت اإلى الطم�ح الـــذى اأ�صعى اإليه بعد الإ�صابة، 
وبـــداأت اأذهب اإلى ال�صباب الذين مـــروا بنف�ص ظرويف 
مل�صاندتهم واأحاول اأن اأخت�صر عليهم الكثري من الأم�ر 

التي مررت بها بعد الإ�صابة.
•  بعي��دا ع��ن اإعاقت��ك.. مب��اذا حتدثن��ا عن 	

اإعاقات الآخرين التي كانت مبثابة عقبات 
يف طريق حممد ال�صريف؟

= مل تكن اأبدًا اإعاقات الآخرين مبثابة عقبات بالن�صبة 
اإيلَّ بـــل على العك�ص؛ فاإنني اأحـــاول اأن اأ�صاعد املع�قني 

الآخريـــن على جتـــاوز العقبات. كما اأننـــي اأر�صد كيف 
يتجـــاوزن اإعاقاتهـــم؛ لأننـــي مـــررت بذلـــك، واأ�صعـــر 
مب�صاعرهـــم؛ لذلـــك اأحـــاول اأن اأقـــدم لهم ع�نـــًا باأي 
�ص�رة وباأي طريقة، واأعتقد اأن اإعاقات الآخرين كانت 

حمفزًا مل�صاعدتهم، ولي�ص للحزن عليهم.
•  مررت يف حيات��ك مبرحلة الإن�صان العادي 	

ثم الإن�صان املعوق.. هل حدث فرق للإن�صان 
حمم��د ال�صري��ف يف اأحلم��ه وطموحات��ه، 

وهل تغريت روؤيتك للنا�س وللحياة؟
= بالطبع فرق �صا�صع يف كل �صيء؛ يف روؤية احلياة، ويف 
التعامل مع النا�ص، ويف اختيار الطم�حات، ويف اختيار 
الأهـــداف، ويف كل �صيء يف حياتي. واأ�صعر كاأن الإعاقة 
كانـــت �صرورية يف حياة »حممـــد« -�صبحان اهلل-؛ من 
اأجـــل اأن ي�صتيقظ ويبحث عن اأحـــام اأخرى بعيدًا عن 
اأحام الطم�حات التقليدية مثـــل �صراء �صيارة فاخرة 
اأو غـــري ذلـــك، اإل اأننـــي الآن لـــدّي طم�حـــات خمتلفة 
واأكرث واقعية ومفيدة لنف�صي ولاآخرين وللمجتمع ولكل 

�صخ�ص مير بهذه املعاناة.
  ما اجلوانب الإيجابية وال�صلبية لإعاقتك؟

= ل �صـــك اأنه ل اأحـــد يتمنى الإعاقة، �صـــ�اء لنف�صه اأو 
لاآخريـــن؛ فـــاإن الآلم التـــي يعانيهـــا ال�صخ�ـــص الذي 
ت�صاحبه الإعاقة مثل الع�صبية التي تاأتي يف القدمني، 
وبع�ـــص هـــذه الآلم الع�ص�يـــة، لي�صـــت م�صكلـــة، ولكن 
امل�صكلـــة يف الآلم النف�صيـــة؛ فمـــا زالت نظـــرة غالبية 
املجتمـــع اإلـــى الأ�صخا�ـــص املع�قني �صلبيـــة، وك�صب ثقة 
املجتمع تك�ن �صعبة جدًا على الأ�صخا�ص ذوى الإعاقة. 
اأما النظـــرة الإيجابيـــة لاإعاقة فاإنها ميكـــن اأن تك�ن 

اأكد الطيار حممد ال�رشيف اأنه يعد ملبادرة مل�ساندة الذين يعانون من م�سكالت �سواء كانت 
معاناة الإعاقة اأو املر�ض اأو الفقر اأو حتى الطالق.. انطالقا من م�ساعدة الآخرين له؛ م�سرياُ 
اإلى اأن الإعاقة كانت �رشورية يف حيته من اأجل اأن ي�ستيقظ ويبحث عن اأحالم اأخرى بعيدًا 

عن الأحالم والطموحات التقليدية.
دوره  هو  ذلك  لأن  ومتفاعالً؛  وفاعالً  اإيجابياً  �سخ�ساً  يكون  اأن  تعلم  اإنه  ال�رشيف  وقال 

احليوي مل�ساندة املعوقني وللت�سدي لق�سية الإعاقة.
وق�سايا اأخرى اثارها الطيار حممد ال�رشيف يف هذا احلوار، حيث اإنه واجه الإعاقة بتحد 

و�سرب.. و�سار قدوة للمعوقني وغري املعوقني.

حوار : منت�صر جابر 
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حافـــزًا وم�صجعـــًا لأ�صياء كثرية؛ لأن املعـــ�ق مير باأكرث 
�صيء ميكن اأن يك�ن �صعبًا، وه� الإعاقة ذاتها، وميكن 
اأن يتجاوزهـــا؛ وبالتـــايل ميكنـــه جتـــاوز اأي معانـــاة اأو 
م�صـــكات اأو م�صاعـــب اأخرى، فما بعـــد الإعاقة يك�ن 
�صهًا ال��صـــ�ل اإليه، و�صهًا حتقيقـــه واحل�ص�ل عليه 

باإذن اهلل تعالى.
•  اأن��ت �صاح��ب قدرات خا�صة قب��ل الإعاقة 	

كطي��ار.. فم��ا م�صري ه��ذه الق��درات بعد اأن 
اأ�صبحت �صاح��ب احتياجات خا�صة.. ماذا 

تفعل الآن وما طموحاتك؟
= مل تتغـــري قدراتي اأبدًا بعد الإعاقة؛ اإذ تدربت بعدها 
يف مدر�صـــة طريان �صراعـــي، واأ�صبحت -واحلمد هلل- 
اأول معـــ�ق يف ال�صـــرق الأو�صـــط يق�د طيـــارة �صراعية، 
ولـــدى طائرة �صراعيـــة اأق�دها واأجت�ل بهـــا، وبالعك�ص 
مل ت�صعـــف قدراتي بل ا�صتفدت مـــن التجارب ال�صابقة 

وعملت على زيادتها وتط�يرها.
اأما بالن�صبة اإلـــى ما اأفعله الآن فهذا �ص�ؤال كبري؛ لأنني 
اأفعـــل كل �صـــيء يخـــدم الإعاقـــة واملع�قـــني، واأفعل كل 
�صيء يخدم طم�حاتـــي، واأ�صعى -باإذن اهلل- لأن اأك�ن 
�صخ�صًا م�ؤثرًا عامليًا، ولي�ص فقط على امل�صت�ى ال�طني 
اأو الإقليمي، واإن �صاء اهلل �صاأحقق طم�حي يف القريب العاجل.

•  اأمل يدفع��ك احل��ادث املروري ال��ذي ت�صبب 	
يف اإعاقت��ك اإل��ى عم��ل �صيء توع��وي ميكن 
اأن ي�صاه��م يف اإنق��اذ الآخرين م��ن مثل هذه 

احلوادث؟
= بالطبع؛ فاإننـــي يف كل اأ�صب�ع مرورى خليجي ت�ع�ي 
اأ�صـــارك بفاعليـــة، �صـــ�اء يف املنا�صبـــات والفعاليـــات 
الت�ا�صـــل  م�اقـــع  علـــى  اأو  والـــ�زارات  وال�صـــركات 
الجتماعـــي. ولـــدّي اأكـــرث مـــن 15 فيلمـــًا ت�ع�يـــًا عن 
الإعاقـــة اأو احل�ادث. وعم�ما فـــاإن اأي منا�صبة خا�صة 
بالإعاقة واملع�قني اأك�ن م�ج�دًا فيها، واأحاول اأن اأك�ن 
�صخ�صًا اإيجابيـــًا وفاعًا ومتفاعًا؛ لأن ذلك ه� دوري 

احلي�ي مل�صاندة املع�قني وللت�صدي لق�صية الإعاقة.
• الأطف��ال 	 جمعي��ة  خدم��ات  ت��رى  كي��ف   

املعوق��ن يف م�صان��دة ه��ذه الفئ��ة لتج��اوز 
ظروف الإعاقة؟

= �صهادتـــي يف جمعيـــة الأطفـــال املع�قـــني جمروحة؛ 
فهي مـــن امل�ؤ�ص�صات الرائدة يف خدمـــة الإعاقة، ولي�ص 
الأطفـــال فقـــط؛ فهـــي جمعيـــة ل تقبـــل الق�صمـــة على 
اثنني، وهي م�ج�دة وفاعلة يف كل امل�صاريع واحلمات 
مـــع  التعـــاون  ي�صرفنـــي  ودائمـــًا  بالإعاقـــة،  اخلا�صـــة 
اجلمعية؛ ملا حتظى به من ثقة املجتمع كم�ؤ�ص�صة كبرية 

وعريقة يف الت�صدي لق�صية الإعاقة يف اململكة.
•  كي��ف ي�صتطي��ع املع��وق اأن يحق��ق التف��وق 	

والتمي��ز، وهل جند لديك و�صفة جناح لكل 
معوق؟

= التفـــ�ق والتميز يجـــب اأن ي�صعى اإليهمـــا كل اإن�صان، 
�صـــ�اء كان مع�قـــًا اأو غـــري معـــ�ق، والإن�صـــان الناجـــح 
�صيك�ن ناجحًا قبل وبعد الإعاقة على ما اأعتقد. وميكن 
اأن ت�صاعد وت�صاهـــم الإعاقة يف ت�صريع النجاح وال�صعي 
نح� التميز، ولكن ال�صخ�ص واحد، ودائمًا اأحتفظ على 
اأن م�صار ال�صخ�ص املعـــ�ق يختلف عن م�صار ال�صخ�ص 
ال�صليـــم؛ فذلـــك لي�ـــص �صحيحـــًا؛ فالنجـــاح جنـــاح يف 
كل �صـــيء، ومـــن ال�صعـــب اأن نخ�ص املعـــ�ق دون غريه 
بالنجـــاح؛ لأنـــه متكن من قيـــادة �صيـــارة اأو غري ذلك؛ 
فالنجاح متاح لل�صخ�ـــص العادي، وكذلك للمع�ق، وكل 

اإن�صان يجتهد �صينجح باإذن اهلل.
•  كي��ف ت��رى رعاي��ة الدول��ة للمعوق��ن يف 	

اململك��ة، وه��ل ح��دث تط��ور يف حج��م ونوع 
هذه الرعاية؟

= بالتاأكيـــد الرعايـــة تتطـــ�ر، وكل �صنـــة اأف�صـــل مـــن 
ال�صابقـــة، واملطلـــ�ب فقـــط هـــ� الت�صـــارع يف الرعايـــة 
للمع�قـــني، كمـــا يجـــب و�صـــع ا�صرتاتيجيـــة للرعايـــة 
ال�صاملـــة للمع�قـــني خـــال ع�صرين عامـــًا، ومن خال 
برنامـــج زمنـــي وخطـــط طم�حـــة نعمـــل علـــى تنفيـــذ 

هـــذه ال�صرتاتيجيـــة حتـــى تكتمـــل؛ لأن ذلـــك يعطينا 
فر�صـــة للتعامل مـــع امل�صتجـــدات واإ�صافتهـــا اأو تعديل 
ال�صرتاتيجيـــة مبـــا يحقـــق م�صلحـــة املع�قـــني. ولكن 
ب�صفة عامـــة فاإن املع�قني يف اململكـــة يتمتع�ن برعاية 
الدولـــة، ولكننا دائمًا نحتاج اإلـــى الأف�صل، ون�صعى اإلى 
حتقيـــق كل ما ي�صاهـــم يف م�صانـــدة املع�قـــني مل�اجهة 

التحديات.
•  هل ت��رى اأّن اأف��راد املجتم��ع يف حاجة اإلى 	

زيادة الوعي باحتياجات املعوقن؟
= ل �صك يف ذلك، والدليل على ذلك اأنه ل تزال الكثري 
من امل�صكات التي ت�اجه املع�قني، ومنها ال��ص�ل اإلى 
الأ�ص�اق اأو املغا�صل اأو حتى امل�صالح احلك�مية، وكذلك 
امل�صاجـــد وغري ذلـــك؛ فهناك ق�صـــ�ر �صديد يف ذلك، 
بينمـــا يف دول اأخـــرى مثل اأمريكا وغريهـــا ل ميكن اأن 
ي�اجه املعـــ�ق م�صكلة يف ال��ص�ل اإلـــى اأي �صيء؛ ولهذا 
فاإننـــي اأرى اأن برنامـــج ال��صـــ�ل ال�صامل الـــذي يتبناه 
مركز امللك �صلمان لأبحاث الإعاقة، والذي يعد امتدادًا 
لربنامج »جـــرب الكر�صي« الذي ترعاه جمعية الأطفال 
املع�قـــني من اأهـــم الربامـــج للت�صدي لهـــذا الق�ص�ر. 
وهذا يحتاج حقيقة اإلى تكاتف اجلميع، �ص�اء قطاعات 

الدولة ذات العاقة اأو الأفراد.
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رحلة   

كادي ورمادي
أطفال مكة.. ابتهجوا في النادي
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لأطــفــال  واملــعــريف  العلمي  اجلــانــب  تعزيز  بــهــدف 
زيــادة  اأجــل  ومــن  املكرمة،  مكة  يف  اجلمعية  مركز 
نــادي  اإلـــى  زيـــارة  املــركــز  نظم  لديهم؛  املعلومات 
املكتبات يف  اأهم  يعترب من  الذي  ورمــادي(  )كادي 
باأنواع  وتوعيته  الطفل  بثقافة  تهتم  والتي  املنطقة، 
وال�صور  الكتب  وتوفري  الب�صيطة،  والفنون  املعارف 
يف  �صارك  وقد  املفيدة.  التعليمية  والأدوات  امللونة 
وثــاث  معلمات  و�صت  اأطــفــال  ت�صعة  الرحلة  هــذه 
حا�صنات. وقد كان يف ا�صتقبال الأطفال، م�صوؤولت 
بالأطفال، ورافقنهم يف جولة  النادي الاتي رحنب 
بالرمل  اللعب  وممار�صة  الكتب  وت�صفح  بالنادي 
ال�صحف.  وقراءة  الق�صا�صات  وعمل  وال�صل�صال 
ويف ختام الزيارة تناول الأطفال الوجبات اخلفيفة، 

ومت التقاط ال�صور التذكارية.
املكرمة  مبكة  اجلمعية  مــركــز  مــديــرة  واأو�ــصــحــت 
تنظيم  على  حري�ص  املــركــز  اأن  حــجــازي  �ــصــاف 
للطفل  املتنوعة  والفعاليات  الــربامــج  مــن  الكثري 
على  العمل  مع  الدرا�صي،  مبنهجه  لربطه  املعوق؛ 
باملجتمع،  ومفيد  �صالح  هو  ما  بكل  خرباته  ــراء  اإث

واإدخال الفرح وال�صرور على نف�صه دومًا.
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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   

مدير المرور بالرس:

قلبي معكم
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متاأثـــرًا مبا �شاهده من خدمـــات للأطفال املعوقني يف مركـــز اجلمعية بالر�س؛ قال 
مديـــر �شعبة املرور بالر�س العقيد حمد الباهلي، خـــلل زيارته للمركز، اإنه مل يكن 
يت�شور هذا امل�شتوى من اخلدمات املتخ�ش�شة التي تقدمها اجلمعية ملن�شوبيها من 
الأطفال املعوقني.. “هوؤلء الأطفـــال الذين يحتاجون اإلى الرعاية ال�شاملة على كل 
امل�شتويـــات الطبية والتعليمية والتاأهيلية. واإن مـــا راأيته اليوم يعك�س م�شتوى العناية 

بهوؤلء الأطفال، لي�س يف جمعية الأطفال املعوقني فقط، بل يف كل اململكة”.
وقـــال الباهلـــي: “اإن مركز اجلمعيـــة �شرح مهم بـــكل جتهيزاته، واخلـــرات التي 
ي�شمهـــا للت�شـــدي لق�شية الإعاقـــة التي ت�شبب احلـــوادث املروريـــة يف ن�شبة كبرية 

منها”.
واأ�شاد العقيـــد حمد الباهلي بدور اجلمعية يف التوعية مبخاطر الإعاقة، وبجهودها 
يف احلد من احلوادث املرورية من خلل برناجمها الرائد” اهلل يعطيك خريها”.

واأبـــدى مديـــر �شعبـــة مرور الر�ـــس يف نهاية جولتـــه باملركز اإعجابه مبـــا يقدمه من 
خدمـــات متميزة لهذه الفئة الغالية من الأبنـــاء، موؤكدًا اأن �شعبة املرور بالر�س علي 

ا�شتعداد للتعاون مع املركز لتفعيل ر�شالته باملجتمع.
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تقرير ـ بندر املا�ضي
احت�ضن مركز امللك فهد لرعاية الأطفال املعوقني 
املقدمة  ــى  الأول الآيل  احلا�ضب  دورة  بالريا�ض 
للأطفال من�ضوبي اجلمعية من �رشكة مايكرو�ضوفت. 
و�ضارك بالدورة التي ا�ضتمرت خم�ضة اأيام ت�ضعة 
يومياً،  �ضاعات  ثلث  بواقع  اجلمعية،  اأطفال  من 
طرق  تعلم  على  الأطفال  وحر�ض  تفاعل  و�ضهدت 

التوا�ضل عرب احلا�ضب الآيل.

وبينـــت رئي�ســـة ق�سم التدريـــب والتعليـــم امل�ستمر هناء 
ال�سهلـــي اأن الدورة كان لها الكثري من الإيجابيات حول 
قـــدرة الأطفـــال على التعامل مـــع ال�سبكـــة العنكبوتية، 
وقالت: »عند �سدور املوافقة على اإقامة هذه الدورة مت 
التوا�سل مع مديرة الق�ســـم التعليمي لرت�سيح الأطفال 
القادرين على ا�ستخدام احلا�سب والذين لديهم رغبة 
باللتحاق بالـــدورة، كما مت التن�سيق مع ق�سم احلا�سب 
الآيل لتوفري الأجهـــزة وملحقاتها ليح�سل الطفل على 
م���ا قام به من ن�ص���اط خالل ال���دورة، ومت التوا�صل مع 
الأ�صر مل�صان���دة الأطفال اأثناء الدورة التي حا�صر فيها 

18 مدربًا«.
وقدمـــت الأ�ستاذة هناء ال�سهلـــي عميق �سكرها ل�سركة 
مايكرو�سوفـــت على دعمها لإقامة هذه الدورة، وقالت: 
»�سركـــة مايكرو�سوفـــت مـــن اأهـــم الداعمـــن جلمعية 
الأطفـــال املعوقن، وهي ع�سو �ســـرف يف اجلمعية التي 
يفخ���ر م�صريوها دائمًا بالدع���م الذي يجدونه من هذه 

ال�سركة الرائدة«. 
 م���ن جانب���ه و�ص���ف مدي���ر نظ���ام الت�صغي���ل يف �صركة 
مايكرو�سوفـــت الأ�ستاذ راكان طرابزون الدورة باملهمة 
للأطفـــال يف مثـــل هـــذا العمـــر، واأو�ســـح: »بالتاأكيـــد 

برعاية شركة مايكروسوفت
نجاح أطفال الجمعية في دورة الحاسب
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التفاع���ل الذي وجدناه من قبل الأطفال يف هذه الدورة 
اأمر يف���وق الو�صف، وه���ذا ي�صجعنا عل���ى اإقامة املزيد 
مـــن الـــدورات يف امل�ستقبـــل القريـــب، وتعلـــم الطفـــل 
رغ���م اإعاقت���ه بالتاأكي���د اأ�صرع م���ن ال�صخ����ص الكبري، 
وب�سراحة تقبل الأطفال للـــدورة فاق التوقعات لدينا، 
حيـــث جنحـــوا يف تنزيل التطبيقـــات يف اليـــوم الثالث 
من الدورة وكذلـــك ت�سغيل اليوتيوب«.  ويف هذا الإطار 
قالـــت والـــدة مهنـــد العـــدواين )9 �سنـــوات(: »الدورة 
كان���ت مفيدة لبني، و�صاعدته كثريًا يف تطوير مهاراته 
عل���ى احلا�صب الآيل، خ�صو�صًا اأن لديه رغبة يف العمل 
علـــى احلا�سب الآيل يف املنـــزل«، م�سرية اإلى اأن »مهند 
ا�ستفـــاد كثريًا من درو�س احلا�ســـب الآيل يف اجلمعية، 
حيث اإن هناك ف�ســـوًل يف الق�سم التعليمي خم�س�سة 
للحا�سب الآيل، وذلك يف اإطار برامج التعليم والتاأهيل 
للأطفـــال املعوقن من من�سوبي اجلمعيـــة، ومهند منذ 
التحاقه بالدورة تعلم اأ�صياء كثرية جديدة عليه مل يكن 

يعرفها من قبل يف احلا�سب الآيل«.
ودعت اأم مهند اجلمعية اإلى تكثيف الدورات التعليمية 
والتدريبية لالأطفال يف خمتلف املجالت؛ »لأنها ت�صاهم 
يف زيادة معلوماتهم، بالإ�صافة اإلى اأنهم يلتقون ذويهم 

ويتعاملون معهم ويعزز هذا ثقتهم باأنف�صهم«.
من جانبها قالت اأم يو�صف )8 �سنوات( اإن ابنها يحب 
التكنولوجيـــا ويتعامـــل مـــع احلا�ســـب الآيل يف املنزل، 
وكذل���ك داخل اجلمعي���ة، واأ�صاف���ت: »ال���دورة اأفادته 
كثريًا يف كيفية الدخول للمواقع على الإنرتنت، كما اأنه 
يحب التعامل مع الأرقام علـــى احلا�سب الآيل، ولذلك 
كان���ت الدورة متميزة، وقد كان �صعي���دًا بها، وحري�صًا 

على ح�سور كل اجلل�سات«.
وع���رت اأم يو�ص���ف ع���ن �صكره���ا وتقديره���ا للجمعية 
لتنظيم هـــذه الدورة التي طورت مهـــارات ابنها خلل 
اأ�سبوع واحد، ولذلك اأمتنى اأن تبادر اجلمعية لإقامتها 

بني فرتة واأخرى؛ كونها مفيدة لكل الأطفال.
وترى �صقيقة الطفلة م���زون املطريي اأن »الدورة كانت 
مهمـــة لتعليم الأطفال اأ�سياء جديدة يف احلا�سب الآيل 
واأ�صافت الكثري من املعلومات التي مل يكونوا يعرفونها 
مـــن قبل. هـــذه الدورة جعلـــت مزون تتفاعـــل اأكرث مع 
احلا�سب الآيل يف املنـــزل لتطبيق التدريبات والدرو�س 
التـــي تعلمتهـــا يف الـــدورة، والتي تطالـــب بتكرارها يف 
امل�صتقب���ل«.  ويف نهاية الدورة قام رئي�ص الق�صم الطبي 
الدكتور عبـــداهلل الودعاين واملحا�سر راكان طرابزون 
بتكـــرمي الأطفـــال امل�ساركـــن يف الـــدورة، اإ�سافـــة اإلى 
تكرمي ال�سيدات امل�ساركات من ق�سم التدريب والتعليم 

امل�ستمر يف الإعداد للدورة. 
�سركـــة  يف  العـــام  القطـــاع  مبيعـــات  مديـــر  وقـــدم 
مايكرو�صوف���ت عبدالرحم���ن العن���زي هداي���ا خا�ص���ة 

لالأطفال حازت ثناء جميع املوجودين يف احلفل.

   

مقال   

اإزاء موؤ�ص�ص���ة خريي���ة يعلو �صاأنها عام���ًا بعد عام، يعجز الإن�ص���ان عن التعبري عن فخ���ره واعتزازه لنتمائه 
تاريخي���ًا، واإن�صاني���ًا اإل���ى »جمعية وطن« متكنت خ���الل م�صريتها املن���رية بالأعمال اجلليلة لفئ���ة غالية من 
الأطف���ال اأن ت���زداد �صموخًا بعد �صموخ، واأن تتو�صع على مدى ثالثني عام���ًا؛ لت�صمل برعايتها كل طفل معوق 

يحتاج اإلى خدماتها املتخ�ص�صة املجانية يف خمتلف ربوع الوطن الأغلى.
اإن جمعي���ة الأطف���ال املعوقني لي�صت جم���رد موؤ�ص�صة تقدم الرعاي���ة ال�صاملة لالأطف���ال املعوقني يف اململكة، 
ولكنه���ا عن���وان اإن�صاين وح�صاري لأع���ز الأوطان، وامت���داد طبيعي لثقافة �صعب نابعة م���ن الدين احلنيف، 
وم�صتمدة من عادات وتقاليد اأنا�ص عرفوا قيمة اخلري يف التكاتف والتعاون والتعا�صد؛ ولذلك فاإن اإجنازات 

هذه اجلمعية ذات ارتباط وثيق مب�صرية التنمية ال�صاملة التي ت�صهدها اململكة خالل العقود املا�صية.
واأعتق���د اأن اهلل تعال���ى مّن على اأطفالنا املعوقني بعنايته باأن قّي�ص لهم رج���اًل وقائدًا فذًا يحمل بني حناياه 
قلب���ًا حانيًا على ه���وؤلء الأطفال؛ فمنذ اأن كانت اجلمعية جمرد فكرة كان خ���ادم احلرمني ال�صريفني امللك 
�صلم���ان ب���ن عبدالعزيز -حفظه اهلل- الراع���ي الأول لها، والدليل اخلريي مل�صريتها اإل���ى درجة اأنه اأوكل يف 
حلظ���ة تاريخية مهم���ة من عمر اجلمعية، مهم���ة قيادتها ل�صخ�ص يث���ق بقدراته القيادي���ة والإن�صانية، وهو 
�صاح���ب ال�صم���و امللكي الأمري �صلطان ب���ن �صلمان بن عبدالعزي���ز رئي�ص جمل����ص اإدارة اجلمعية. وقد وفقه 
العل���ي القدي���ر اأن يكون عند ح�صن الظن مب���ا ميتلكه من مواهب ومهارات قيادي���ة، وروؤى م�صتقبلية موروثة 
بال�صرورة، من الوالد القائد؛ ولهذا �صهدت اجلمعية اإجنازات غري م�صبوقة يف �صنوات ل تبدو كثرية مقارنًة 
مبا حققته على اأر�ص الواقع، ويحتاج اإلى ع�صرات ال�صنوات؛ فقد كانت اجلمعية مركزًا واحدًا يف الريا�ص؛ 
ف�ص���ار الآن له���ا ع�صرة مراكز يف خمتلف مناطق اململكة.. ي�صاف اإلى ذلك اأنها اأ�ص�صت مركز امللك �صلمان 
لأبحـــاث الإعاقة، مبنحة قدرها خم�ســـة ملين ريال من خادم احلرمن ال�سريفـــن، وقد �سار الآن املركز 

الفريد املتخ�ص�ص يف جمالت اأبحاث الإعاقة يف ال�صرق الأو�صط.
ومتكن���ت اجلمعية خالل م�صريتها م���ن اأن حتقق قفزات نوعية يف ت�صديها لق�صي���ة الإعاقة وقايًة وعالجًا؛ 
ب���اأن جعلتها ق�صية املجتم���ع باأ�صره، ولي�ص فقط الطفل املعوق اأو اأ�صرت���ه. واإن جممل الرامج التوعوية التي 
وّجهتهـــا للمجتمع كادت تكون �سغلها ال�ساغل بدايًة من جهودها يف اإ�سدار النظام الوطني للمعوقن، وحتى 
ب الكر�صي« الذي �صاهم، نف�صيًا واإن�صانيًا، يف م�صاركة كل اأفراد املجتمع من  اإطالق اأبرز براجمها مثل »جرِّ
امل�صوؤول���ني وال�صخ�صيات العامة والنا�ص العاديني بالإح�صا�ص مبعان���اة املعوق الذي ل تتوفر له بيئة عمرانية 
مهياأة له ولكر�صيه املتحرك. هذا بالإ�صافة اإلى برناجمها الفريد »اهلل يعطيك خريها« لل�صياقة الآمنة الذي 

كان، ول يزال، له بالغ الأثر يف احلدِّ من ن�صب حوادث ال�صيارات.
اإن جمعي���ة الأطف���ال املعوق���ني ل ت�صعها �صطور قليلة؛ لتوثي���ق اآثارها يف ما�ٍص كان يحم���ل الكثري من املاآ�صي 
لالأطف���ال املعوق���ني، ويف حا�صر �صار في���ه الطفل املعوق قدوًة ل���الإرادة والتحدي والنج���اح؛ ولذلك �صيكون 
م�صتقبلها -باإذن اهلل- فخرًا لكل َمن و�صع لبنًة يف �صرحها، لي�ص لأنه �صاهم يف عمل خريي، ولكن لأنه كان 

يومًا جزءًا �ساعد يف ت�سييد »جمعية وطن«.

بقلم:

د. عبدالعزيز املقو�شي
اأ�ستـــاذ الإعـــلم بجامعـــة الإمام 

حممد بن �سعود

الجمعية االستثناء!

وتمكنت الجمعية خالل مسيرتها 
من أن تحقق قفزات نوعية في 

تصديها لقضية اإلعاقة

** كلمة ف�صيلته يف حفل ختام امل�صابقة
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مر�ـــض ه�شا�شـــة العظـــام ُيعتـــر مـــن اأكـــر الأمرا�ض 
انت�شـــارًا يف منطقـــة اخلليـــج، وخ�شو�شـــًا يف اململكـــة 
العربية ال�شعودية؛ نظرًا اإلى النق�ض احلاد يف فيتامني 
“دي” الذي يعتر اأ�شا�شيًا يف امت�شا�ض العظام للكال�شيوم. 
وُتعتـــر قلة التعر�ـــض لأ�شعة ال�شم�ض مـــن بني الأ�شباب 
بـــني  وخ�شو�شـــًا  “دي”،  فيتامـــني  لفقـــر  الأ�شا�شيـــة 
الن�شـــاء؛ لأن اأ�شعة ال�شم�ض يف البلدان العربية قد تكون 

قوية وموؤذية.
عـــن  والتعوي�ـــض  ال�شحيـــة  امل�شكلـــة  هـــذه  وملواجهـــة 
الفيتامـــني “دي”، اإليكم يف معر�ـــض ال�شور من موقع 
cnn الإلكـــروين، جمموعة من الأطعمة التي تعتر 

م�شدرًا غنيًا لهذا النوع من الفيتامينات:
• وتت�شمـــن 	 بالزيـــوت،  الغنيـــة  الأ�شمـــاك  اأوًل: 

هـــذه الفئة اأ�شمـــاك ال�شلمون، والتونـــة، والقد، 
والإنقلي�ض، وال�شردين وغريها.

• ثانيـــًا: بع�ـــض اأنـــواع الفطـــر الـــذي ينمـــو حتت 	
اأ�شعـــة ال�شم�ـــض يحتوي علـــى فيتامـــني “دي”؛ 
لذلـــك احر�ض على تناول هـــذا النوع من الفطر 

حتديدًا.
• ثالثًا: احلليـــب املدعم بفيتامـــني “دي”؛ لذلك 	

اخر اأنواع احلليب املدعمة بفيتامني “دي”.
• رابعـــًا: بع�ـــض اأنواع ع�شـــري الرتقـــال املدعمة 	

بفيتامني “دي”؛ لأن فيتامني “دي” غري متوفر 
يف كل اأنواع ع�شري الرتقال.

• خام�شـــًا: املكمـــات الغذائيـــة، وذلـــك بتنـــاول 	

10 مصادر
لفيتامين “دي”

للوقاية من هشاشة العظام
فيتامني “دي” على �شكل مكمات غذائية بناًء 

على ا�شت�شارة الطبيب.
• �شاد�شـــًا: �شفـــار البي�ـــض؛ فهـــو م�شـــدر غنـــي 	

بفيتامني “دي”، لكـــن ل يف�شل تناول اأكر من 
بي�شة يوميًا؛ لأن البي�ض غني بالكولي�شرول.

• �شابعـــًا: احلبـــوب املدعمـــة : اخـــر نوعـــًا مـــن 	
احلبـــوب املدعمـــة بفيتامـــني “دي”، واحر�ض 

على تناولها مع احلليب املدعم.
• ثامنـــًا: كبـــد البقـــر؛ اإذ يعتـــر م�شـــدرًا غنيـــًا 	

بفيتامـــني “دي” والروتـــني واحلديد وفيتامني 
“اأي”. لكن ين�شح بعدم الإكثار منه؛ ملا يحتويه 

من م�شتوى كولي�شرول عاٍل.
• تا�شعـــًا: زيـــت كبد �شمـــك القد، ويتـــم ت�شنيعه 	

على �شكل كب�شولت، وهو م�شدر غني بفيتامني 
“دي”. لكن جتنب الإكثار منه؛ لأن الإفراط يف 

تعاطي فيتامني “دي” قد ي�شبب الت�شمم.
• عا�شـــرًا: م�شابيح الأ�شعة فـــوق البنف�شجية؛ اإذ 	

ميكـــن لاأ�شخا�ض الذين يعانون نق�شًا حادًا يف 
فيتامني “دي” اللجوء اإلى ا�شتخدام امل�شابيح 
التي ت�شـــدر الأ�شعة فوق البنف�شجية، خ�شو�شًا 
اأج�شامهـــم  ت�شتطيـــع  ل  الذيـــن  الأ�شخا�ـــض 
ال�شم�ـــض.  اأ�شعـــة  مـــن  الفيتامـــني  امت�شا�ـــض 
لكـــن ترتبط هـــذه امل�شابيح مبخاطـــر الإ�شابة 
ب�شرطـــان اجللـــد؛ لهذا يجب التعر�ـــض لها بعد 

ا�شت�شارة الطبيب.

علوم وعلماء   
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منتشرة على مواقع 
التواصل االجتماعي
تقنية تمكن المعوقين من 

القيام بأعمالهم بمجرد 
التفكير فيها

ميكـــن �أنك الحظـــت �أيقونة �مليكروفـــون Mic �إلى 
جانـــب مربع كتابـــة �لر�صائل �لن�صيـــة يف �لتحديث 
يحمـــل  �لـــذي   whatsapp لربنامـــج  �الأخـــر 
�الإ�صـــد�ر 2.10.222. حيث ميكنك �إر�صال ر�صائل 
�صوتية من برنامـــج whatsapp لكن قبل ذلك 
يجـــب �أن تتاأكد من �أنـــك ت�صتعمل �آخـــر �إ�صد�ر من 
�لربنامج؛ لهـــذ� �إذ� مل تظهر لك �أيقونة �مليكروفون 
فحتما �أن �الإ�صـــد�ر �لذي ت�صتعمله هو قدمي، ويجب 
 whatsapp عليك حتديـــث �لربنامج من هنـــا
download. بعد حتديث �لربنامج قم بالنقر 
على زر �مليكروفون من �أجل ت�صجيل ر�صالتك؛ فكلما 
�أبقيت �أ�صبعك على �مليكروفون كان باإمكانك �لتكلم 
ما �صئت من �لدقائق، لكن يجب �أن تعلم �أنه فور نزع 
�أ�صبعك عن �مليكروفـــون �صرت�صل �لر�صالة �ل�صوتية 
�إلـــى جهة �الت�صال؛ لهذ� يجب عليك �أن تنتبه جيدً� 
قبل �لت�صجيل. ولكن تطبيق whatsapp ال يوفر 

�إمكانية معاينة �لر�صالة قبل �إر�صالها.

تد�ولـــت موؤخـــرً� مو�قـــع �لتو��صـــل �الجتماعـــي تقنية 
جديـــدة جنح علماء �أمريكيون يف �بتكارها ميتزج فيها 
�جلانـــب �لتكنولوجـــي مع �لطبي، وهـــذه �لتقنية متكن 
�ل�صخ�ـــض �مل�صلول من �لتحكم يف بع�ـــض �أعمال حياته 
�ليومية، وهـــي تقنية طبية �إلكرتونيـــة ت�صاعد �ملعوقني 

على �لقيام باأعمالهم مبجرد �لتفكر فيها.
و�أو�صحت �ملو�قـــع �أن �لباحثني �أ�صارو� �إلى �أن �لدر��صة 
�لتـــي �أجريـــت على �لقـــرود، مـــن خـــال زرع �صريحة 
�لر�أ�ـــض يف خمـــي قرديـــن،  �صعـــرة  ب�صمـــك  �صغـــرة 
وتو�صيلها مبج�ـــض د�خل �جل�صم �ل�صناعي “�لذر�ع”، 
حيـــث تقر�أ تلك �ل�صريحة �الإ�صار�ت �لتي تبثها �خلايا 

�لع�صبية، ويت�صرف �لقرد بعد ذلك تلقائيًا.
و�أو�صـــح �لباحثون �أن هذين �لقردين مت توثيق �أيديهما 
ال�صتخـــد�م �الأذرع �ل�صناعيـــة يف �إطعـــام �أنف�صهمـــا، 

رسائل صوتية
باستعمال برنامج 

Whatsapp

موؤكدين �أن جناح تلـــك �لتجربة �صيغر حياة �ملبتورين 
و�ملعوقني تغيرً� جذريًا.

و�أكـــدت �صحيفة )ديلي ميـــل( �لربيطانية، �أن �جلهاز 
�جلديـــد يعتمد علـــى تكنولوجيـــا �صر�ئط �ملـــخ “برين 
جيـــت” �لتـــي طورها جـــون دونهيـــو عميد كليـــة علوم 

�الأع�صاب يف جامعة بر�ون بالواليات �ملتحدة.
و�أ�صافـــت �ل�صحيفـــة �أن �حلكومـــة �الأمريكيـــة و�فقت 
على �ل�صماح باإجر�ء ع�صر جتـــارب �أخرى على �لب�صر، 

ومـــن �ملتوقع �أن تبد�أ خال �الأ�صهر �ملقبلة بهدف تنفيذ 
�لتقنية �جلديدة.

و�أفـــاد �لربوفي�صـــور كيفن و�رويك �أ�صتـــاذ علم �لتحكم 
�الآيل يف جامعة ريدينـــج، باأن �لتقنية �جلديدة �صتكون 
متاحـــة على نطـــاق و��صع خـــال ب�صع �صنـــو�ت، و�أنها 
موجهة �إلـــى ذوي �الإعاقـــات �لكاملة، م�صيفـــا �أنه “ال 
يـــز�ل هناك �لكثر ليتم �إجنـــازه، ونتمنى �أن ت�صاعدنا 

�لتجارب �جلديدة يف تلك �لرحلة”.
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عمالقة التكنولوجيا
يستثمرون مليار 

دوالر لمواجهة

 الذكاء االصطناعي

�إن �ملبتكـــر �لتكنولوجـــي �ل�صهر، �إلـــون مو�صك، �لذي 
�أ�ص�ـــض �صركتي “ت�صـــا” و”�صبي�ض �إك�ـــض”، وكان من 
�أكـــرب منتقدي �لذكاء �ال�صطناعـــي.. �ليوم يعد و�حدً� 
مـــن �أكرب �مل�صتثمريـــن �لتكنولوجيـــني يف مركز �أبحاث 

غر ربحي وخمت�ض بالذكاء �ال�صطناعي.
ويهـــدف مركز OpenAl �لذي �أعلـــن عن �فتتاحه 
موؤخرً�، �إلـــى تطوير معاير �ل�صامـــة يف قطاع �لذكاء 
�ال�صطناعـــي لت�صـــب �لفائدة مل�صلحـــة �لب�صرية، وقد 
تلجاأ �ملجموعة �إلى �الحتفاظ بخ�صو�صية بع�ض �مللفات 

لدو�عي �حلفاظ على �ل�صامة.
و�صتعمـــل جمموعـــة �مل�صتثمرين علـــى تخ�صي�ض مليار 
دوالر ملركـــز �الأبحـــاث هـــذ�، و�صيبـــد�أ �ملركـــز عملـــه 
مبجموعة �صغرة مكونة من ت�صعة باحثني يعملون بدو�م 
كامل من مكتب �ملركز يف �صان فر�ن�صي�صكو، و�صيرت�أ�ض 
فريـــق �لباحثـــني لليـــا �صات�صكيفر �ملوظـــف �ل�صابق يف 
غوغل. �لذكاء �ال�صطناعـــي موجود يف حياتنا �ليومية 
مثل �ل�صيار�ت �لكهربائية �لتابعة ل�صركة “ت�صا” �لتي 
يديرها مو�صـــك، �أو حتى يف تقنية �الإعد�د�ت �ملرتبطة 

بال�صـــور على في�صبـــوك وغوغـــل ومايكرو�صوفت و�آبل. 
وو�صـــف مو�صك يف مقابلة �صابقـــة مع CNN �لذكاء 
�ال�صطناعـــي باأنـــه “�أكرب تهديـــد قائم لنـــا،” م�صيفًا 
�أنـــه من �الأف�صل توزيـــع �الأبحاث �ملتعلقـــة حول �لذكاء 
�ال�صطناعـــي بـــني عـــدد مـــن �ل�صـــركات �ال�صطناعية 
عو�صـــًا عن �حتكارهـــا من قبل �صركة و�حـــدة. و�ن�صم 
مو�صـــك موؤخـــرً� لكل مـــن �صتيفن هوكينـــغ وبيل غيت�ض 
بدعوتهـــم �إلى �أن �لذكاء �ال�صطناعـــي ميكن �أن ي�صكل 

تهديدً� �أكرب من �الأ�صلحة �لنووية.

مواقع التواصل االجتماعي تحتفل 

باليوم العالمي لإلعاقة

�حتفلـــت مو�قع �لتو��صـــل �الجتماعـــي )تويرت-�لفي�ض 
بوك- �ن�صتجـــر�م.. وغرها( باليـــوم �لعاملي لاإعاقة 
بطـــرح �لعديد مـــن �ملو�صوعـــات �لهامـــة ذ�ت �لعاقة 
مـــن حيث �لعمل على توفر فر�ض وظيفية �أو بالتعريف 
باملنا�صبـــة، وكذلك �لتوعية باالإعاقـــة و�أ�صبابها وكيفية 

جتنب خماطرها.

مـــن جهـــة �أخـــرى ��صتغلـــت بع�ـــض 
علـــى  بالتاأكيـــد  �ملنا�صبـــة  �ملو�قـــع 

قـــدر�ت وطاقات �ملعوقـــني �لتي تفوق 
�لكثـــر من �لنا�ـــض، ونبهـــت �إلى عدم 

�لتعامـــل معهـــم بالتميـــز �أو �ملفا�صلة �أو 
�إح�صا�صهم بالعجز �أو �ل�صفقة.
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ابتكـــر طـــاب �سوي�سريـــون مقعـــدًا كهربائيـــًا متحركًا 
يت�سلـــق الـــدرج. ويعمـــل علـــى الأر�ض كمقعـــد متحرك 
عـــادي، لكن بلم�سة على �سا�سة مثبتة فيه ي�سبح مزودًا 
مب�ساريـــن مطاطـــن كجنزيـــر الدبابـــة؛ ممـــا ي�سمـــح 

با�ستخدامه ل�سعود الدرج.
وقـــال الطالـــب كارلو�ـــض جومي�ـــض الـــذي يعـــد ر�سالة 
الدكتـــوراة يف الهند�سة امليكانيكية بجامعة اأيث زوريخ: 
»لدينا عجلتان كبريتان للتحرك على الأر�ض امل�سطحة 
بطريقـــة متزنة، ولدينـــا م�ساران مطاطيـــان يلتحمان 
مع زاوية الدرج؛ حتـــى يكون املقعد يف و�سع قائم دومًا 

مهما كانت الزاوية«.
امل�ســـروع:  يف  امل�ســـارك  فوملـــي  مـــريو  زميلـــه  ويقـــول 
»الطريـــف يف الأمر اأن كل �سيء يف املقعد مربمج؛ قاإذا 
اأردت اأن اأت�سلـــق الـــدرج اأتوجـــه نحوه باملقعـــد واأعطيه 
ظهـــري واأ�سغـــط علـــى زر، وكل مـــا عليَّ هـــو اأن اأحدد 
ال�سرعـــة. اللتحـــام بالدرج وتـــوازن املقعد مربجمان، 
وميكن للجال�ـــض اأن يرى ما يدور خلفـــه بكامريا مثبتة 
يف املقعد. اإنها جتربة اآمنة متاما«، وي�سيف: »اإنه لي�ض 
اأعر�ض كثريًا من املقعد املتحرك املعتاد، وميكن و�سعه 

اأ�سفل الطاولة واملرور به من الأبواب ال�سيقة«.

مقعد متحرك  يتسلق الدرج كالدبابة
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الطعام ال يزيد الوزن دائمًا..
 جرب هذه األنواع وتلذذ بطعمها بال خوف من السمنة

الطعام الد�ســـم والغني بالدهون، والـــذي يثري ال�سعور 
بال�سبـــع، قد ل يكـــون دائمًا الطعـــام الأف�سل؛ اإذ يوجد 
الكثـــري مـــن الأطعمـــة التـــي قد تكـــون خفيفـــة وتعطي 
ال�سعـــور بال�سبع ذاته، ف�سًا عـــن غناها بالفيتامينات 
واملواد املفيدة للعظام، والوقاية من الأمرا�ض املزمنة، 

والأهم قدرة هذه الأطعمة على خف�ض الوزن.
وفيما يلي بع�ض الأطعمـــة ال�سحية التي تعطي ال�سعور 

بال�سبع وت�ساعد على خف�ض وزن اجل�سم:
الفا�سوليا ال�سوداء

يحتـــوي كوب مـــن الفا�سوليا ال�سوداء علـــى 15 جرامًا 
مـــن الربوتن، ول يحتوي علـــى اأي من الدهون امل�سبعة 
املوجـــودة يف م�ســـادر الربوتن الأخرى، مثـــل اللحوم 

احلمراء.
ال�سوفان

يحتـــوي ال�سوفـــان علـــى الكثـــري مـــن الأليـــاف، ووجبة 
واحـــدة منه ت�ساعدك على ال�سعور بال�سبع طوال اليوم. 
ويحتـــوي ن�سف كوب من ال�سوفـــان على 4.6 جرامات 

من الن�سا املقاوم، والذي يعزز الأي�ض وحرق الدهون.
الأفوكادو

لي�ـــض هناك �سبـــب لامتناع عـــن تناول الدهـــون، اإذا 
كانـــت دهونًا �سحيـــة. ويحتوي الأفـــوكادو على حم�ض 
الأوليك، وهـــو مركب للدهون ال�سحيـــة الأحادية غري 
امل�سبعـــة الذي يثري ال�سعـــور بال�سبع، ف�ســـًا عن كرثة 

وجود الألياف والربوتن يف هذه الفاكهة.
�سمك ال�سلمون

ي�ساعـــد الربوتـــن املتوافـــر يف �سمـــك ال�سلمـــون علـــى 
ال�سعور بال�سبع، دون اإ�سافة الدهون.

العنب الربي
ي�ستهـــر العنـــب الـــربي باآثـــاره امل�ســـادة لل�سيخوخـــة، 
ويحتوي كوب من العنب الربي على 80 �سعرة حرارية؛ 
مـــا يثري ال�سعـــور بال�سبـــع ب�سبـــب احتوائه علـــى اأربعة 

جرامات من الألياف.

الربوكويل
مطبوخـــة اأو نيئـــة، فـــاإن هـــذه اخل�ســـراوات تقـــي من 
اأمرا�ـــض ال�سرطـــان، وحتتوي على الكثـــري من الألياف 
يف اأقـــل مـــن 30 �سعرة حرارية للوجبـــة الواحدة. ويقي 

الربوكويل من م�سكات الوزن اأي�سًا.
الإجا�ص

ح�ســـة واحدة من الإجا�ض حتتوي على 15 يف املئة من 
الأليـــاف املو�سى بها يوميًا. ووجـــدت اإحدى الدرا�سات 
اأن الن�ســـاء الاتـــي يتناولن ثاث حبـــات من الإجا�ض 

ي�ستهلكـــن عدد �سعـــرات حرارية اأقـــل ويخ�سرن الوزن 
مقارنة بغريهن من الن�ساء.

جريب فروت
اإن تنـــاول ن�سف حبـــة من اجلريب فـــروت يوميًا، قبل 
وجبـــة الطعام، ي�ساعدك على خف�ـــض وزنك اأ�سبوعيًا. 
ويوجـــد مركـــب يف هـــذه الفاكهـــة يخف�ـــض مـــن ن�سبة 
الأن�سولـــن، وهرمون الدهون املخزنة؛ ما قد يوؤدي اإلى 
خ�سارة الوزن. كما اأنها فاكهة غنية بالربوتن، وحتتوي 

على 90 يف املئة من املاء، على الأقل.
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إن اهلل مع الصابرين

ُكْم َواْخ�َشْوا  ُقوا َربَّ ا�ُس اتَّ َها النَّ ق��ال اهلل تعالى يف حمكم التنزيل:}َيا اأَيُّ

َيْوًما لَّ َيْجِزي َواِلٌد َعن َوَلِدِه َوَل َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز َعن َواِلِدِه �َشْيًئا اإِنَّ َوْعَد 

ِ اْلَغُروُر{. نَُّكم ِباهللَّ ْنَيا َوَل َيُغرَّ َياُة الدُّ نَُّكُم اْلَ ِ َحقٌّ َفَل َتُغرَّ اهللَّ

 وقـــد اأمرنا اهلل جـــلَّ يف عاله بتقواه، فقـــال: } َيا اأَيَُّها 
وُتـــنَّ اإِلَّ َواأَْنُتْم  َ َحقَّ ُتَقاِتِه َول َتُ ُقـــوا اهللَّ ِذيـــَن اآَمُنوا اتَّ الَّ
ُم�ْسِلُمـــوَن{ ، وتقـــوى اهلل جلَّ وعال هـــي اأن يقوم العبُد 
مبـــا اأمره اهلل تعالـــى به، رغبًة فيما عنـــده ورهبًة مما 
اأعـــده، فلذلك يكون العبد قائمـــًا ممتثاًل هلل جلَّ وعال 
هي برتكه، يرغب فيما  جر والنَّ يف الأمـــر بفعله، ويف الزَّ
عند اهلل تعالى، وعند ذلك يكون من عباد اهلل املتقني. 

من اأهل اجلنة
يف �سحيـــح البخاري مـــن حديث �سهل بـــن �سعد ر�سي 
اهلل عنـــه اأن النبـــي �سلـــى اهلل 
عليـــه و�سلم قـــال: اإن العبد 
ليعمل عمل اأهـــل النار واإنه 
من اأهل اجلنة، ويعمل عمل 
اأهـــل اجلنـــة واإنـــه من 
الأعمال  النـــار.  اأهل 
ويف  باخلواتيـــم. 
لالإمـــام  روايـــة 
اأحمـــد يف امل�سند 

األعمال بالخواتيم

�صححها الأرناوؤوط : واإمنا الأعمال باخلواتيم. 
واملـــراد بالأعمال: مـــا يعمله العبد من عمـــل �سالح اأو 
�سيئ. واملراد باخلواتيم: ما يعمله يف ختام عمره واآخر 

حياته.
وقـــد حمله الزرقاين يف �ســـرح املوطاأ على اأن اآخر عمل 
الإن�ســـان اأحق بـــه، وعليه يجازى، ووجـــه ذلك: اأن من 
انتقل من العمل ال�سيئ اإلى العمل الأح�سن يعترب تائًبا، 

ا.  ومن انتقل من الإميان اإلى الكفر يعترب مرتدًّ
وميكـــن حمله كما قال ابن حجر علـــى من يعمل العمل 
ال�سالـــح رياء ونفاًقا ثـــم يختم له بال�ســـر، ويدل لكال 
الحتمالني حديث البخاري: اإن العبد ليعمل يف ما يرى 
النا�س عمل اأهل اجلنة واإنه ملن اأهل النار. ويعمل يف  ما 
يرى النا�س عمل اأهل النـــار وهو من اأهل اجلنة. واإمنا 
الأعمـــال بخواتيمهـــا. ويدل ملا قـــال الزرقاين وحديث 
اأحمـــد يف امل�سنـــد: ل عليكـــم اأن ل تعجبـــوا بعمـــل اأحد 
حتـــى تنظروا مب يختم له، فـــاإن العامل يعمل زمانًا من 
عمره اأو برهة من دهره بعمل �سالح لو مات عليه دخل 
اجلنة، ثم يتحول فيعمـــل عماًل �سيًئا. واإن العبد ليعمل 
الربهـــة من دهره بعمل �سيئ لـــو مات عليه دخل النار، 
ثـــم يتحول فيعمـــل عمـــاًل �ساحلـــًا. واإذا اأراد اهلل 
بعبـــده خريًا ا�ستعملـــه قبل موته. قالـــوا: يا ر�سول 
اهلل، وكيـــف ي�ستعمله؟ قال: يوفقـــه لعمل �سالح ثم 

يقب�صه عليه. ) �صححه الأرناوؤوط والألباين.( 
َوَما َظَلْمَناُهْم َوَلِكْن َكاُنوا اأَْنُف�َسُهْم َيْظِلُموَن

اإن اهلل ع���ز وجل يقول ) َوَما َربُّ���َك ِبَظالٍم ِلْلَعِبيِد 
( ، )َوَم���ا َظَلْمَناُه���ْم َوَلِك���ْن َكاُن���وا اأَْنُف�َصُه���ْم 

َيْظِلُموَن (.
َجاَه���ُدوا  ِذي���َن  َوالَّ  ( يق���ول:  واهلل 

َ مَلَـــَع امْلُْح�ِسِننَي ( ويقول  ُهـــْم �ُسُبَلَنا َواإِنَّ اهللَّ ِفيَنـــا َلَنْهِدَينَّ
ُ ُث���مَّ ا�ْصَتَقاُموا  ِذي���َن َقاُل���وا َربَُّن���ا اهللَّ �صبحان���ه: ) اإِنَّ الَّ

ُل َعَلْيِهُم امْلَالِئَكُة ( َتَتَنـزَّ
قال اأهل العلم كما روى ذلك احلافظ ابن كثري وغريه: 
اأي وقـــت �سكرات املوت، اإذًا اخلواتيم بيد اهلل �سبحانه 

وتعالى ول ندري مبا يوؤول اإليه العبد.
الكّي�س من دان نف�شه

حياة الإن�سان يف هذه الدنيا حمدودة، واأنفا�سه معدودة 
حم�سوبـــة، اآمالـــه ُتطـــوى، وعمـــره يفنـــى، وبدنه حتت 
الـــرى يبلى، يقول ابن م�سعود - ر�سي اهلل عنه -: »ما 
منك���م من اأحد اإل وهو �صي���ف، وماله عارية، فال�صيف 

مرحتل، والعارية مردودة«.
 فالكّي�ـــس من دان نف�سه وعمل ملا بعـــد املوت. وال�سعيد 
من ختـــم له بخري، وال�سقي من ختم لـــه ب�سوء و�سقاء. 
فمن عا�س على �سيء مات عليه، والأعمال بخواتيمها.

فمـــن وفقـــه اهلل يف حياتـــه بال�ستقامـــة علـــى طاعتـــه 
والإقبـــال علـــى الأعمـــال ال�ساحلـــة، والإعرا�ـــس عما 
يغ�ص���ب اهلل �صبحانه، وا�صتمر يف ذلك اإلى اآخر حياته، 
ثبتـــه اهلل عند مماتـــه ورزقه ح�سن اخلاتـــة، وب�سرته 
مالئكة الرحمة بر�ســـا اهلل وا�ستحقاق كرامته وجنته، 
ُ ُثمَّ ا�ْسَتَقاُموا  ِذيَن َقاُلوا َربَُّنا اهللَّ كما قال تعالى: { اإِنَّ الَّ
َزُنوا َواأَْب�ِسُروا  ُل َعَلْيِهـــُم امْلَاَلِئَكُة اأَلَّ َتَخاُفـــوا َوَل حَتْ َتَتَنزَّ
ِتي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن } )ف�صلت: 30(. وقد �سح  ِة الَّ نَّ ِباجْلَ
عـــن اأن�س بن مالك ر�ســـي اهلل عنه اأّنه قال: قال ر�سول 
اهلل -�سلـــى اهلل عليـــه و�سلـــم-: »اإذا اأراد اهلل بعبـــد، 
خـــريًا ا�ستعملـــه قبل موته«، ف�ساأله رجـــل من القوم: ما 
ا�ستعمله؟ قــــال: »يهديه اهلل عّز وجّل اإلى العمل ال�سالح قبل 

موته ثم يقب�صه على ذلك« رواه الإمام اأحمد يف م�صنده.
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جانب من حفل اإفتتاح تو�سعة مركز الريا�س

من الذاكرة

الأمـــري �سلطان بن عبد العزيز ـ رحمه اهلل  ـ  يرعى  اإفتتاح تو�سعة 
مركز الريا�س يف 1415هـ

اللوحة التذكارية لإفتتاح تو�سعة مركز الريا�س يف 1415هــ
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اإذا كان���ت للريادة مقوماتها وحيثياتها؛ فللتميز اأي�صًا اأدواته و�صواهده وتبعاته.. هكذا تعلمنا يف 
جمعية الأطفال املعوقني؛ هنا يف هذه املوؤ�ص�صة مل نتكئ طوياًل على فكرة الريادة رغم اأنها متثل 
قاعـــدة را�سخة لبنيـــان ثابت، لكننا بتنا يف �سباق ماراثوين مع التميز فكـــرًا وتنفيذًا. اعتدنا مع 
رب���ان ال�صفين���ة الأمري �صلطان بن �صلمان اأن ن�صعى اإل���ى الأف�صل دومًا، ونعتمد -بعد توفيق اهلل- 

على منهجية عمل موؤ�ص�صية متتلك الأ�صالع الثالثة )الرغبة والروؤية والقدرة(.
اأق���ول ذل���ك ونحن على اأعت���اب الحتفال بانعقاد اللق���اء الثالثني للجمعي���ة العمومية؛ حيث توج 
العقد الثالث من تاريخ اجلمعية بعطاء يطاول قامة وقيمة هذا ال�صرح؛ ففي خطوة جت�صد روؤية 
متفردة على �صعيد التمويل الذاتي، و�صمانة توفري م�صادر دخل ثابتة ت�صهم يف تغطية جانب من 
نفقات الت�صغي���ل واخلدمات املجانية التي تقدمها مراكزها، بداأت الأعمال التنفيذية يف م�صروع 
غ���ري م�صبوق على �صعي���د ال�صتثمار اخلريي، وه���و م�صروع “خري مكة” الذي ي�ص���م �صتة اأبراج 
َت�َسابـــق علـــى م�ساندة فكرتهـــا اأهل اخلري جنبًا الـــى جنب مع �سركات وطنية رائـــدة هي: �سركة 

الت�سالت ال�سعودية، و�سركة موبايلي، و�سركة بندة.
ومب���ا يوؤكد رغبة �صادق���ة يف البحث ع���ن الأف�صل؛ �صع���ت اجلمعية اإلى 
الرتقـــاء بربامج الرعاية، وتطبيق اأرقـــى املعايري التخ�س�سية العاملية، 
مب���ا ي�صتلزم���ه ذلك م���ن ا�صتقط���اب كفاءات حملي���ة وعاملي���ة متميزة، 
وا�ستكمـــال الت�سنيـــف املعيـــاري للوظائـــف، وال�ستثمار الأمثـــل للروة 
الب�سريـــة التـــي حتظـــى بها اجلمعيـــة ورفـــع اإنتاجيتها و�سقـــل خرباتها 

العلمية والعملية. 
ولأن الق���درة متثل ال�صل���ع الأكرث واقعيًة يف مثل���ث النجاح؛ فقد وا�صلت 
اجلمعيـــة تفوقهـــا يف تنفيذ خططها للتو�سع يف اخلدمـــة، واإي�سالها اإلى 
املناط���ق الت���ي حتتاج اإليها؛ حيث جت���ري الأعم���ال الإن�صائية والتجهيزي���ة يف م�صروعات مراكز 

اجلمعية اجلديدة.
ويف اإط���ار م�صوؤولي���ات وتبعات الريادة؛ ع���ززت اجلمعية من ح�صورها الوطن���ي ودورها املتنامي 
عل���ى �صعي���د الت�صدي لق�صية الإعاقة من خالل منظومة من الربام���ج التوعوية واملجتمعية غري 
امل�سبوقـــة، مثل برامج: “اهلل يعطيك خريهـــا”، و”جّرب الكر�صي”، وجائزة اجلمعية، وتوظيف 

املعوقني، وم�سابقة الأمري �سلطان بن �سلمان حلفظ القراآن الكرمي لالأطفال املعوقني.
ولأن َمن ل ي�صكر النا�س ل ي�صكر اهلل؛ فاإن من املوؤكد اأن تلك الريادة وهذا التميز ما كان لهما اأن 
يتحققا لول توفيق اهلل، ثم م�صاندة وتفاعل وطن بقطاعاته كافة، من قادة، وم�صوؤولني، واأجهزة، 

و�سركات، واأفراد.. 
للوطن ولهم منا حتية اإجالل وتقدير..

يدًا بيد   

الرغبة والرؤية والقدرة 

.. درس 30 عامًا

خطوة تجسد رؤية 
متفردة على صعيد 

التمويل الذاتي

بقلم : 
عو�س عبداهلل الغامدي

اأمني عام اجلمعية
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