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قبول خادم احلرمني ال�رشيفني جائزة اجلمعية للخدمة الإن�سانية 

الأمري �سلطان بن �سلمان:

امللك عبدالـله ميثل الوجه احلقيقي لأهل هذه البالد
واجلائزة اأقل ما ميكن تقدميه للجهود ال�سخية مللك الإن�سانية

ــة بــقــبــول  ــي ــع اجلــم
مقام خادم احلرمني 
امللــك  الــ�ــرشيــفــني 
عبد اللـه بن عبد العزيز - حفظه الـله 
اإثر  الإن�سانية  للخدمة  جائزتها   -
العامة  الأمــانــة  تلقتها  تر�سيحات 
الدور  ريــادة  على  اجتمعت  للجائزة 
الذي يقوم به - اأيده اهلل - يف دعم 
الوطنية  براجمها  وم�ساندة  اجلمعية 
وكذلك اهتمامه - رعاه اهلل - باإحداث 

مل�سكلة  الت�سدي  يف  �ساملة  نقلة 
وعالجاً،  وقاية  اململكة  يف  الإعــاقــة 
ج�سدت  التي  الكرمية  وتوجيهاته 
خطط  الغالية يف  الفئة  هذه  اأولوية 

التنمية احلكومية. 
اأعلن ذلك �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
�سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز رئي�س 
جمل�س اإدارة اجلمعية يف موؤمتر �سحفي 
عقد موؤخرًا مبقر اجلمعية بح�سور اأع�ساء 

جمل�س الإدارة واأع�ساء جلنة اجلائزة. 

ت�رشفت
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الأمري تركي بن حممد بن فهد :
قبول املقام الكرمي للجائزة ت�رشيف 

لكل املهتمني بالإعاقة
الإع��ان��ة  مب�ضاعفة  ال��ك��رمي  ال�����ض��ام��ي 
ال�ضنوية احلكومية املقدمة للم�ضمولني 
املعوقني  ومنح  الجتماعي  بال�ضمان 
الت�ضليف  بنوك  ق��رو���ض  يف  الأول��وي��ة 
ن�ضبة  وتخ�ضي�ض  الأرا���ض��ي  منح  ويف 
من وحدات الإ�ضكان اخلريي للمعوقني 
و�ضدور املوافقة الكرمية على احت�ضاب 
توظيف  ي��ع��ادل  مب��ا  امل��ع��وق  توظيف 
ن�ضبة  تطبيق  عند  �ضعوديني  اأرب��ع��ة 
حفظه   - ال��ك��رمي  وتوجيهه  ال�ضعودة 
تخ�ض�ضي  م�ضت�ضفى  باإن�ضاء   - الل�ه 
ت�ضخي�ضية  مرجعية  ليكون  للأطفال 
تفادي  يف  اهلل  مب�ضيئة  ت�ضهم  وعلجية 
الكثري من حالت الإعاقة ودعم الفح�ض 
بت�ضهيل  ال��ك��رمي  وال��ت��وج��ي��ه  امل��ب��ك��ر 
واإق��رار  اجلامعات  يف  املعوقني  قبول 
الأ�ضخا�ض  حلقوق  الدولية  التفاقية 
الختياري  وبروتوكولها  الإعاقة،  ذوي 
يف جل�ضة جمل�ض الوزراء املوقر املنعقد 
ب��ت��اري��خ 1429/5/21ه�������� امل��واف��ق 

" تت�رشف اجلمعية  وقال الأمري �ضلطان: 
خادم  مقام  اإل��ى  اجلائزة  ه��ذه  بتقدمي 
على  عطفاً  وذل��ك  ال�رشيفني،  احلرمني 
جملة من احليثيات اأبرزها دعمه الكرمي 
جلمعية الأطفال املعوقني على اأكرث من 
�ضعيد واإ�ضداره - حفظه اهلل - العديد 
والتي  الكرمية  ال�ضامية  الأوام����ر  م��ن 
وامل��ادي  العيني  الدعم  تقدمي  اأثمرت 
واملعنوي للجمعية وم�رشوعاتها ولق�ضية 
الإعاقة واملعوقني ب�ضكل عام ومبادراته 
 - ال�له  حفظه   - الكرمية  ال�ضخ�ضية 
اجلمعية  ملراكز  امل��ادي  الدعم  بتقدمي 
حفظه   - وتبنيه  اخلدمية  وم�رشوعاتها 
ا�لله - مل�رشوع وقف الأمري عبداملجيد بن 
عبدالعزيز مبكة املكرمة ودعمه بالن�ضيب 

الأكرب من قيمة الوقف«.
واأ�ضاف �ضموه: »وا�ضل خادم احلرمني 
ولح��ت��ي��اج��ات  الإع���اق���ة  لق�ضية  دع��م��ه 
 - ال�له  حفظه   - وجت�ضيده  املعوقني، 
ال�ضواهد  بع�ض  ومن  ذل��ك،  يف  القدوة 
جلامعات  الكرمية  توجيهاته  اإ���ض��دار 
يف  اجلمعية  م�ضعى  لتع�ضيد  اململكة 
توطني الوظائف التخ�ض�ضية التاأهيلية 
وم�ضاندته  ع��امل��ي��اً  ن���درة  ت��ع��اين  ال��ت��ي 
النظام  م�رشوع  ل�ضدور  ودعمه  الكرمية 
اململكة  يف  املعوقني  لرعاية  الوطني 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ض��ع��ودي��ة، و���ض��دور الأم���ر 

2008/5/25 م. 
وذكر الأمري �ضلطان بن �ضلمان اأن خادم 
قبول  على  واف��ق  ال�رشيفني  احل��رم��ني 
اجلائزة التي �ضيتم ت�ضليمها قريبا من 
قبل اأع�ضاء جمل�ض اإدارة جمعية الأطفال 
اأن  معتربا  اجل��ائ��زة،  وجلنة  املعوقني 
مللك  تقدميه  ميكن  م��ا  اأق���ل  اجل��ائ��زة 
اخلرية  اأعماله  تتحدث  الذي  الإن�ضانية 
اململكة  داخ��ل  الإن�ضانية  مواقفه  عن 
�ضاهدنا  بالأم�ض   " واأ�ضاف:  وخارجها، 
يف  ال�رشيفني  احل��رم��ني  خ���ادم  م��ب��ادرة 
واإعلن  العرب  للحمة  والدعوة  الكويت، 
يف  �ضي�ضهم  ال��ذي  العربية  امل�ضاحلة 
تربع  اأع��ل��ن  كما  العربي،  ال�ضف  دع��م 
�ضعب اململكة مبليار دولر ل�ضعب غزة 

اجلريحة". 
اجلمعية  اأن  �ضلطان  الأم���ري  واأو���ض��ح 
قامت على اأكتاف اأهل هذه البلد قيادة 
ومواطنني وقطاعاً خا�ضاً بعد اأن ك�ضبت 
اأن تقدم  اإلى  ثقتهم، »وهو ما يدعوها 
يف هذه الدورة لهذا الرجل الكبري الذي 
ميثل الوجه النا�ضع الإن�ضاين لأهل هذه 
متثلت  اإن�ضانية  واأبعاد  قيم  من  البلد 

جميعها يف اأن تكونت هذه الوحدة«.
يف  اململكة  اأن  �ضلطان  الأم��ري  واأ�ضاف 
احلقيقة اأ�ضبحت اليوم ل تقول فقط بل 
متار�ض العمل اخلريي والعمل الإن�ضاين 
وت�رشب املثل يف كل موقع وكل مكان، 
من  جداً  قريبة  اأقوله من جتربة  »وه��ذا 
الوطني  النظام  مثل  تاريخية  ق��رارات 

لرعاية املعوقني«.
وك�ضف الأمري �ضلطان اأنه �ضيتم الإعلن 
خلل املوؤمتر الدويل الثالث للإعاقة يف 
»البحث  ب�  تخت�ض  جائزة  عن  اململكة 
املوافقة  ���ض��درت  اأن  بعد  العلمي«، 
ال�ضامية على تنظيمه برعاية ويل العهد 
الأمري �ضلطان بن عبدالعزيز خلل �ضهر 
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اأن  »بعد  العام،  هذا  من  )مار�ض(  اآذار 
فاقت  امل��وؤمت��ر  ا�ضتجابات  اأن  وج��دن��ا 
العلمي  البحث  م��راك��ز  م��ن  التوقعات 

الدويل«.
من جهة اأخرى رفع جمل�ض اإدارة اجلمعية 
اإلى مقام  ال�ضكر والتقدير  اآيات  اأ�ضمى 
خادم احلرمني ال�رشيفني امللك عبدالل�ه 
لتف�ضله   – اهلل  حفظه   – عبدالعزيز  بن 
بقبول جائزة اجلمعية للخدمة الإن�ضانية 

يف دورتها ال�ضاد�ضة.
واأو�ضح الأمري �ضلطان بن �ضلمان رئي�ض 
جمل�ض اإدارة اجلمعية يف ت�رشيح �ضحفي 
موؤخراً  الذي عقد  اجتماع املجل�ض  عقب 
املجل�ض  اأن  بالريا�ض.."  اجلمعية  مبقر 
اجلمعية  بت�رشيف  اع��ت��زازه  ع��ن  اأع���رب 
ال�رشيفني  احلرمني  خادم  ا�ضم  باقرتان 
اإلى  الإن�ضانية، م�ضرياً  بجائزتها للخدمة 
ال�ضكر  اآي��ات  اأ�ضمى  رف��ع  املجل�ض  اإن 
الكرمي  ال�ضامي  املقام  اإل��ى  والتقدير 
الرعاية  تعك�ض  التي  املنا�ضبة  بهذه 
بها  حتظى  التي  الكرمية  ال�ضخ�ضية 
اجلمعية من لدنه – حفظه اهلل – واأي�ضاً 
هذه  حققتهما  اللتني  وامل�ضداقية  الثقة 

املوؤ�ض�ضة اخلريية على مدى 25 عاماً".
الأم��ري  ال�ضمو  �ضاحب  رف��ع  جانبه  وم��ن 
بن عبدالعزيز  تركي بن حممد بن فهد 
رئي�ض جلنة اجلائزة اأ�ضمى اآيات ال�ضكر 
اإل���ى م��ق��ام خ���ادم احلرمني  وال��ت��ق��دي��ر 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�رشيفني 
جائزتها  ب��ق��ب��ول  اجل��م��ع��ي��ة  ل��ت�����رشي��ف��ه 
تكرمياً  ذلك  معترباً  الإن�ضانية،  للخدمة 
ولكل  الإعاقة،  بق�ضية  املعنيني  لكل 

الداعمني للجمعية ومن�ضوبيها .. 
اجلائزة  جلنة  يف  »ت�رشفنا  �ضموه:  وقال 
بقبول �ضيدي خادم احلرمني ال�رشيفني 
حفظه   - عبدالعزيز  بن  عبدالل�ه  امللك 
اهلل - جلائزة اجلمعية للخدمة الإن�ضانية 

يف هذه الدورة. 
  - اهلل  �ضيدي - حفظه  مقام  قبول  واإن 
وتكرمياً  ت�رشيفاً  ميثل  اجلمعية  جلائزة 
عليها  وللقائمني  وجلائزتها  للجمعية 
جميعاً بل هو تكرمي وت�رشيف للفائزين 
يف  ي�ضعني  ول  واللحقني.  ال�ضابقني 
ال�ضكر  بوافر  اأتوجه  اأن  اإل  املقام  هذا 
على  الكرمي  �ضيدي  ملقام  والعرفان 

قبول اجلائزة«. 
�ضاحب  اأخ���ي  اأ���ض��ك��ر  كما   « واأ���ض��اف: 
ال�ضمو امللكي الأمري �ضلطان بن �ضلمان 
ال��ذي  اجلمعية  اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض 
يف  اجلمعية  جائزة  جلنة  برئا�ضة  �رشفني 
 / 1429ه���.  للعام  ال�ضاد�ضة  دورتها 
2008م والتي �ضمت يف ت�ضكيلها نخبة 

من الكفاءات الوطنية. 
حر�ضه  �ضديد  على  �ضموه  اأ�ضكر  كما 
�ضاهمت  التي  ة  النريرّ واآرائ��ه  واهتمامه، 
مراحل  اإل��ى  اجلائزة  بهذه  النتقال  يف 
حتى  والأداء  احل�����ض��ور  م��ن  م��ت��م��ي��زة 
اأ�ضبحت من اجلوائز القليلة التي ي�ضار 

اإليها بالبنان«. 
بكلمة  بداأ  قد  ال�ضحفي  املوؤمتر  وكان 
عبدالعزيز  الدكتور  اجلائزة  عام  لأمني 
بن علي املقو�ضي ا�ضتعر�ض فيها عدداً 
من اجلوانب املتعلقة باجلائزة مو�ضحا 
اأن  اأك���دت  للجائزة  العامة  الأم��ان��ة  اأن 

ال�رشيفني  احلرمني  خلادم  الرت�ضيحات 
جهوده  على  عطفاً  جاءت  اجلائزة  لنيل 
الأط��ف��ال  جمعية  دع��م  يف  اهلل-  -رع���اه 
اإل��ى  �ضعيد  م��ن  اأك��رث  على  املعوقني 
جانب دعمه لق�ضية الإعاقة ب�ضكل عام.

اإنه بعد اعتماد  اأمني عام اجلائزة  وقال 
اأعمال  ب��دء  مع  اجل��دي��دة  اجل��ائ��زة  لئحة 
اإدارة  جمل�ض  م��ن  ال�ضاد�ضة  ال����دورة 
اجلمعية متت املوافقة على اإقامة اجلائزة 
�ضنوية بدلً من ثلث �ضنوات يف دوراتها 
ال�ضابقة. مو�ضحا اأن اجلائزة تهدف اإلى 
اخلريية  والن�ضاطات  بالأعمال  الإ�ضادة 
وامل�ضاهمات  واجل��ه��ود  والإن�����ض��ان��ي��ة 
الأط��ف��ال  ب��رع��اي��ة  املتعلقة  املتميزة 
ال�ضعودية  العربية  باململكة  املعوقني 
املعنوي  الدعم  اإب���راز  اإل��ى  تهدف  كما 
الأطفال  جمعية  تتلقاه  ال��ذي  وامل��ادي 
اأهدافها  املعوقني لتتمكن من حتقيق 
مبا يف ذلك بناء اأو تطوير اجلمعية اأو اأحد 

فروعها وم�رشوعاتها اخلريية. 
املقو�ضى  العزيز  عبد  الدكتور  وق��ال 
اع���رتاف علني  ع��ن  ع��ب��ارة  اجل��ائ��زة  اإن 
التي  ال���ب���ارزة  لل�ضخ�ضيات  وت��ك��رمي 
يف  الإن�ضانية  اخلدمة  جمال  يف  اأ�ضهمت 
اململكة العربية ال�ضعودية وتتكون من: 
وثيقة منح اجلائزة حتمل ا�ضم اجلمعية 
الفائز  وا�ضم  اجلائزة  و�ضعار  و�ضعارها 
ومتنح  امل��ن��ح،  م���ربرات  وتت�ضمن  بها 
الوثيقة للفائز يف حفل خا�ض يقام لهذا 
لوحة  يف  الفائز  ا�ضم  وو���ض��ع  الغر�ض 
اجلمعية  مقر  يف  بذلك  اخلا�ضة  ال�رشف 

الرئي�ضي ومراكزها الفرعية.
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قالوا

مب�ساندة  ثم  الـله  من  بتوفيق  جنحت  التي  الرائدة  املوؤ�س�سة  »هذه 
الدولة وعلى راأ�سها خادم احلرمني ال�رشيفني و�سمو ويل عهده الأمني 
والتاأهيلية  والتعليمية  العالجية  خدماتها  لإي�سال  للخري  ودعمها 

املجانية للعديد من مناطق اململكة لالآلف من الأبناء املعوقني«.  
الأ�سا�س  حجر  و�سع  حفل  رعايته  خالل  الريا�س  منطقة  اأمري  �سمو   -

ملركز الأطفال املعوقني اجلديد جنوب الريا�س. 

»عطفاً على ما حتقق من جناح متميز للموؤمترين الدوليني ال�سابقني 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  احت�سنتهما  اللذين  والتاأهيل  للرعاية 
واللذين اأثمرا نقلة علمية خدمية تنظيمية يف الت�سدي لق�سية الإعاقة 
الدويل  املوؤمتر  ياأتي  اململكة،  يف  لالإعاقة  ال�سلبية  ــار  الآث وحتجيم 
الثالث لي�ستكمل تلك املنظومة ويواكب اأحدث ما مت ابتكاره يف جمال 

الرعاية والتاأهيل للمعوقني يف العامل«. 
- الأمري في�سل بن �سلطان بن عبدالعزيز حول املوؤمتر الدويل الثالث 

لالإعاقة والتاأهيل 

»هذه املكرمة ال�سخية �سوف ت�سهم يف بقاء املعوقني ورعايتهم داخل 
الأ�رشة بدلً من عزلهم يف مراكز اإيوائية «. 

- وزير ال�سوؤون الجتماعية عن زيادة الإعانة املالية املخ�س�سة. 

حيث  الأداء  جناح  يف  امل�سارعة  �سورة  تت�سح  الإن�ساين..  املجال  »يف 
ال�سمان  ــار  اإط يف  �سواء  معي�سياً  املحتاج  مع  مبا�رشة  يتم  التعامل 
الجتماعي اأو فئات الإعاقة عرب وزارة ال�سوؤون الجتماعية وهي رعاية 

اإن�سانية نبيلة اأعطاها امللك عبداهلل خ�سو�سية متميزة..«.
- الأ�ستاذ تركي ال�سديرى حول مكرمة املقام ال�سامي بزيادة الإعانة 
للمعوقني.

الخطوة األولى
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املراكز
مركز امللك فهد بن عبد العزيز بالرياض

�ض.ب8557 الريا�ض 11492
ت:4543917)01( ـ ف:4543521)01(

info@dca.org.sa
مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز بجدة

�ض.ب13213 جدة21493
ت:6224080)02( ـ ف:6224070)02(

Jeddah@dca.org.sa
مركز األمير سلطان بن عبد العزيز باملدينة املنورة

�ض.ب7187 املدينة املنورة
ت:8424599)04( ـ ف:8424699)04(
Maddinah@dca.org.sa

مركز األمير سلمان بن عبد العزيز بحائل
�ض ب 6762 حائل

ت:5669555)06( ـ  ف:5343917)06(
مركز مكة املكرمة

�ض.ب13456 مكة املكرمة
ت:5270090)04( ـ ف:5270091)04(

Makkah@dca.org.sa
مركز اجلوف

�ض.ب1199 �سكاكا اجلوف
ت6251357)04( ـ ف:6251468 )04(

Jof@dca.org.sa
مكتب عسير 

�ض ب 4213 ابها 61491
ت:072317040 ـ ف:072317041

asir@dca.org.sa

يف هذا العدد
رئيس مجلس اإلدارة

���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ر 
�سلط���ان ب�ن �سل��م��ان ب�ن عبدالعزي�ز

اأمني عام اجلمعية
ع����و�ض بن عب����د الل�ه 

الغ������ام�����دي
ت :4543913 )01(  ــ ف : 4543521  )01(

 www.dca.org.sa  املوقع على الإنرتنت
Info@dca.org.sa 

الأمر �سلمان بن عبد العزيز
ي�سع حجر الأ�سـا�س ملـركز اجلمعية بجنوب الريا�س

من يوظف املعوق ؟!
برنامج التوظيف وفر 200 وظيفة يف عامني لدى 50 �رشكة يف القطاع اخلا�س

مر�ض التوحد
معاناة اأكرث من 200 األف طفل توحد يف اململكة

86
45
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هيئة التحرير
عب��������د الل�ه امل�ح�س�ني

حممد علي �سعيد � املدينة املنورة
�سالف حجازي � مكة املكرمة

غادة ال�ساعر � ج�دة
جواهر الدو�رسي � اجلوف

امل�شرف العام:

الدكتور ها�سم بن عبده ها�سم
رئيــــ�س التحرير:

�سليمان بن  اأحمد املن�سور
نائب رئي�س  التحــرير:

ح�س��ن حمم���د ف��������������راج
مدير التحــرير:

منت�س������������ر جاب������������������ر
املدير الفني:

م �سع���������������د ال�س������داوي

املراســــــالت 
بـاسم رئيس التحرير 

اململكة العربية السعودية
 ص ب 8557 الرياض 11492

هاتف :
4543913)01( ـ 4543917)01( 

ـ فاكس :
)01(4562750 

البريد اإللكتروني :
moc.oohay@awtahK_la 

رقم اإليداع :
51/1831 في 5141/21/3هـ

 ردمد :
BSSN1234 ـ 1319ـ

طبع مبطابع
�سركة املدينة املنورة

 للطباعة والن�سر
جدة ــ تليفون : 0606936 ــ فاك�ض : 3001936

مع بداية العام الدرا�سي 76
اإ�سابات الراأ�س عند الأطفال.. حقائق موؤملة وطرق وقائية

الوجبات ال�رشيعة تهدد اأطفالنا بالبطء18
وه�سا�سة العظام مر�س ي�سيب ال�سغار ب�سبب الأطعمة اجلاهزة

عمى الأطفال.. ودور الآباء والأمهات53
اأ�سباب خلقية ووراثية واأنواع من اللتهابات والأمرا�س واحلوادث توؤدي اإليه

رحلة »اإدري�س« من الإعاقة اإلى امل�سي لأول مرة !22
ويل اأمر الطفل: �سجدت للـه �ساكراً عندما راأيت ابني يقف على قدميه

جملة دورية ت�سدرها

العدد الواحد واخلم�سون
حمرم 1430ه� - يناير 2009م
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رعى تكرمي اجلهات الداعمة لربنامج توظيف املعوقني..
الأمري �سلطان بن �سلمان:

التوظيف يج�سد امل�سوؤولية الجتماعية..
ويتوج برامج الرعاية والتاأهيل للمعوقني

الخطوة

التوظيف
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ق�ضية  يف  حمورياً  دوراً  لعبت  والدولة 
امل��ع��وق��ن مب���ب���ادرة كرمية  ت��وظ��ي��ف 
من   4% يكون  ب��اأن  ال�ضامي  املقام  من 
من�ضاأة من  بكل  العاملن  اأو  املوظفن 
اقرتاح  مع  ذلك  تزامن  وقد  املعوقن، 
باأن  العمل  ل��وزارة  اجلمعية  به  تقدمت 
بثالثة  املعوق  املواطن  توظيف  يوازي 
ال�ضعودة  ن�ضبة  احت�ضاب  عند  مواطنن 
اإيجاد  بهدف  وال�رشكات  باملوؤ�ض�ضات 
على  لت�ضجيعه  اخلا�ص  للقطاع  احلافز 
الوزارة  وا�ضتجابت  املعوقن،  توظيف 
�ضجع  ال���ذي  االق����رتاح  ل��ه��ذا  م�ضكورة 
موؤ�ض�ضات و�رشكات القطاع اخلا�ص على 

توظيف املعوقن.
ومل تكتِف اجلمعية بذلك فقد قامت، يف 
اإطار دورها يف الت�ضدي لق�ضية االإعاقة 
تنامي  ظ��ل  ويف  جوانبها،  خمتلف  م��ن 
املجتمع  وموؤ�ض�ضات  اأف��راد  كافة  ثقة 
»توظيف  برنامج  بتبني  ال���دور،  بهذا 
املعوقن« الذي انطلق برعاية �ضاحب 
ال�ضمو امللكي االأمري �ضلطان بن �ضلمان 
اإدارة  جمل�ص  رئ��ي�����ص  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن 
ثم  املكرمة  مكة  منطقة  يف  اجلمعية، 
القطاع  مع  بالتعاون  الريا�ص  يف  ُطبق 
ال�ضوؤون  ووزارة  العمل،  ووزارة  اخلا�ص 

للتعليم  العامة  واملوؤ�ض�ضة  االجتماعية، 
التجارية  والغرفة  وال��ت��دري��ب،  الفني 
و�ضندوق  الريا�ص،  مبنطقة  ال�ضناعية 
املوارد الب�رشية. وقد جنحت يف توظيف 
املئات من املعوقن »رجال ون�ضاء« يف 

خمتلف القطاعات.
لتوظيف  ملتقى  وبعد عقد 44  ولهذا، 
املعوقن »رجال ون�ضاء«، والنجاح فعلياً 
يف اإيجاد فر�ص عمل لنحو 131 وظيفة 
للمعوقن الرجال و69 وظيفة للن�ضاء، 
اإجمايل 200 وظيفة خالل عامن  بعدد 
تكرمي  على  اجلمعية  حر�ضت  تقريباً، 
توظيف  برنامج  يف  امل�ضاركة  اجلهات 
املعوقن، وذلك يف حفل اأقامته موؤخراً 
االأم��ري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  برعاية 
�ضلطان بن �ضلمان بن عبدالعزيز رئي�ص 
معايل  وبح�ضور  اجلمعية،  اإدارة  جمل�ص 
عبدالواحد  الدكتور  العمل  وزي��ر  نائب 
احل��م��ي��د ورئ��ي�����ص ال��غ��رف��ة ال��ت��ج��اري��ة 
ال�ضناعية بالريا�ص االأ�ضتاذ عبدالرحمن 

اجلري�ضي. 
الكرمي  القراآن  من  باآيات  احلفل  وب��داأ 
املطريي،  عباد  بن  عبدالرحمن  للطفل 
نواف  االأ�ضتاذ  األقاها  للمعوقن  فكلمة 
اجلمعية  بجهود  فيها  ن��وه  امل��ط��ريي 

املعوق م�ساكل كثرية يف ال�سغر والكرب، ورغم 
اختالف حجم ونوع هذه امل�ساكل من مرحلة عمرية 
ويعاين  املعوق  توؤرق  تظل  فاإنها  اأخرى،  اإلى 
مواجهتها.  على  وي�ساعده  ي�سانده  َمن  اإلى  دائماً  منها ويحتاج 
واإيجاد وظيفة منا�سبة للمعوق واحدة من اأ�سعب واأعقد امل�سكالت 
التي تواجه كل معوق ويف�سل يف كثري من الأحيان يف جتاوزها 
ما مل يتم تكاتف جهات كثرية لإعانته على تخطي هذه العقبة 
التي تنقله، اإذا تخطاها، يف حياته اليومية من �سخ�ص عالة على 
الآخرين اإلى �سخ�ص يعول نف�سه اأولً ثم اأ�رسته، حيث عدم وجود 

فر�سة عمل يكون �سبباً يف تاأخر املعوق عن الزواج!

يواجه
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و�ضكر  وتوظيفهم  املعوقن  لرعاية 
لدعم  �ضلمان  بن  �ضلطان  االأم��ري  �ضمو 

ق�ضية االإعاقة واملعوقن. 
واأ�ضار اإلى اأن برنامج توظيف املعوقن 
وهو  للمعوقن  وظيفية  فر�ضاً  وف��ر 
جمل�ص  رئي�ص  األقى  ذلك  بعد  اأحدهم. 
ال�ضناعية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��غ��رف��ة  اإدارة 
ب��ال��ري��ا���ص االأ���ض��ت��اذ ع��ب��دال��رح��م��ن بن 
من  النجاح  �رشكاء  كلمة  اجلري�ضي  علي 
فيها  اأك��د  اخلا�ص  القطاع  موؤ�ض�ضات 
اأحد  وهو  واج��ب  املعوقن  توظيف  اأن 
توجهات القطاع اخلا�ص، م�ضرياً اإلى اأن 
املعوقن قادرون على العمل والعطاء. 
االأطفال  جمعية  بدور  اجلري�ضي  واأ�ضاد 
املعوقن يف الت�ضدي لق�ضية االإعاقة، 
مو�ضحاً اأن اجلمعية حر�ضت على برامج 
توظيف املعوقن من خالل تنظيم 43 
توظيف  يف  �ضاهم  للتوظيف  ملتقى 

200 معوق يف 50 �رشكة وموؤ�ض�ضة. 
امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  األقى  ذلك  بعد 
االأمري �ضلطان بن �ضلمان بن عبدالعزيز 

بهذه  �ضعادته  ع��ن  فيها  اأع���رب  كلمة 
يف  العاملن  بجهود  م�ضيداً  املنا�ضبة، 
اجلمعية واجلهات امل�ضاركة يف توظيف 
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املعوقن. 
التوظيف  ب��رن��ام��ج  اإن  ���ض��م��وه:  وق���ال 
االإع��اق��ة  م��ع  اجلمعية  تعاطي  يعك�ص 
اأنه  اجتماعية واقت�ضادية، كما  كق�ضية 
والتاأهيل،  الرعاية  لربامج  تتويجاً  يعد 
م�ضرياً اإلى اأن اجلمعية جنحت يف توظيف 
الربنامج  ع��رب  وف��ت��اة  �ضاب   200 نحو 

مب�ضاركة 180 جهة. 
ال�����رشك��ات  ت��ف��اع��ل  اأن  ���ض��م��وه  واأك�����د 
وم�ضوؤولية  وعياً  يج�ضد  واملوؤ�ض�ضات 
بن  �ضلطان  االأم��ري  �ضمو  واأك��د  وانتماء. 
�ضلمان اأن املعوقن ذوو قدرات خا�ضة 
ونوه  خا�ضة،  احتياجات  ذوي  ولي�ضوا 
�ضموه بالرعاية والدعم اللذين توليهما 
الذين  اإن  ق��ائ��الً:  للمعوقن  ال��دول��ة 
عبداهلل  هم  واملعوقن  اجلمعية  يرعون 
عبدالعزيز  بن  و�ضلطان  عبدالعزيز  بن 
وحكومتهم، م�ضرياً اإلى اأن الدولة تدعم 
جمعية  بينها  وم���ن  اجل��م��ع��ي��ات  جميع 

االأطفال املعوقن. 
ال�رشكات  كلمته  ختام  يف  �ضموه  ودع��ا 
وامل��وؤ���ض�����ض��ات اإل���ى االن��ط��الق ب��ق��وة يف 
توظيف املعوقن. بعد ذلك قام �ضمو 
ب��ن ���ض��ل��م��ان بتكرمي  االأم����ري ���ض��ل��ط��ان 
ال�ضخ�ضيات واجلهات الداعمة للربنامج، 
كما قدم هدية كتاب جمعية وطن لنائب 
احلميد  عبدالواحد  الدكتور  العمل  وزير 
ال�ضناعية  التجارية  الغرفة  ولرئي�ص 

بالريا�ص عبدالرحمن اجلري�ضي. 

املعر�ص  ب��ج��ول��ة يف  ���ض��م��وه  ق���ام  ك��م��ا 
على  واط��ل��ع  املنا�ضبة  ب��ه��ذه  امل��ق��ام 
ال�رشكات  التي تقدمها  التوظيف  برامج 

امل�ضاركة للمعوقن. 
ويف ت�رشيحات �ضحفية ل�ضموه بعد احلفل 
واملوؤ�ض�ضات  ال�رشكات  تكرمي  اإن  قال: 
يعد  املعوقن  توظيف  يف  امل�ضاهمة 
ال�ضتمرارها يف هذا  مكافاأة لها وحمفزاً 
االجتاه مبا ي�ضهم يف توظيف املعوقن 
م�ضرياً  قدراتهم،  وتطوير  وتدريبهم 
واالآثار  لل�ضياحة  العامة  الهيئة  اأن  اإلى 
مت  وق��د  املعوقن  توظيف  يف  ت�ضهم 
وهو  الهيئة  يف  املوظفن  اأح��د  تعين 
املعلومات  تقنية  لقطاع  رئي�ضاً  معوق 

يف الهيئة وهذه مهمة كبرية. 
واأعلن �ضمو االأمري �ضلطان بن �ضلمان اأن 
العمل يف اإن�ضاء مركز االأطفال املعوقن 
االأ�ضحى  عيد  بعد  �ضيكون  ع�ضري  يف 
الباحة يف مطلع 2009م  مبا�رشة ومركز 
ورحب �ضموه بفكرة �ضحيفة »اجلزيرة« 
لتبني برنامج لتحجيج املعوقن، م�ضرياً 
يف  �ضعوبة  يجدوا  مل  املعوقن  اأن  اإلى 
للجمعية  بطلبات  اأحد  يتقدم  ومل  احلج 
فكرة  هذه  تكون  وقد  اخل�ضو�ص  بهذا 
يف  املعوقن  دمج  وعن  القادم.  العام 
دمج  مع  اإن��ه  �ضموه  قال  العام  التعليم 
الدمج  واإن  االأ�ضحاء،  القادر مع  املعوق 
قراراً  لي�ص  وهذا  متعددة  فوائد  يحقق 

بل هو م�ضار.

ق�سية توظيف املعوقني حظيت بدعم الدولة
برنامج توظيف املعوقني يوؤكد �سمولية اأداء اجلمعية

قرار املعوق بثالثة موظفني يف ن�سبة ال�سعودة 
اأثبت فاعليته
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ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم ..
االإخوة الكرام .. ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته.

ي�رش  اأن  وتعالى  �ضبحانه  اهلل  اأحمد  واأوالً 
كلمتي  واأج��ع��ل  امل��ب��ارك��ة،  الليلة  ه��ذه 
واحلمد  الع�ضاء،  �ضالة  حللول  ق�ضرية 
هلل �ضمعنا االأذان يف و�ضط هذه املنا�ضبة 
الطيب  العمل  و  اهلل،  �ضاء  اإن  اخلريية 
نقّدر  اليوم  نحن  ولذلك  عبادة  اأي�ضاً 
املجهود  ه���ذا  ال��ت��ق��دي��ر  ب��ك��ل  حقيقة 
الكبري اأوالً لهذه اجلمعية، جمعية الوطن 
وحتت�ضن  الق�ضية،  هذه  حتت�ضن  التي 
الق�ضية  وحتت�ضن  الوطن،  وبنات  اأبناء 
والتاأهيل  املراكز  بناء  تتعدى  باأبعاد 
والتعليم. ولو هذه اجلمعية بقيت فقط 
ال�ضتمرت  وتعلم  وتوؤهل  املراكز  تبني 
موثوقة  غري  وجمعية  �ضغرية،  جمعية 
االأكرب،  لق�ضيتها  بحملها  يتعلق  فيما 
من  جداً  كبرياً  جزءاً  باأن  باعتقادي  واأنا 
متابعة  على  ي�رشف  ال�ضنوية  ميزانيتها 
ق�ضية االإعاقة، واليوم تتعاون اجلمعية 
االإعاقة  الأبحاث  �ضلمان  االأمري  مركز  مع 
االإعاقة  االأمري �ضلمان الأبحاث  اأو جمعية 
اجل���دي���دة، وت��ت��ع��اون م���ع اجل��م��ع��ي��ات 

مكان  ك��ل  يف  املنت�رشة   - اهلل  بحمد   -
بحمد  املباركة  ال��دول��ة  ه��ذه  وتدعمها 
هذه  يف  التحرك  من  متكنها  باأنها  اهلل 
و�ضع  يكون  اأن  يجب  ال  التي  الق�ضية 
فيها  اململكة  وم��وق��ف  فيها  اململكة 
ومكانة اململكة فيها اإال يف ال�ضف االأول 
ما  اأ�ضعد  اأنا  اليوم  ولذلك  الريادة.  ويف 
اأرى اأمامي اليوم هذه املوؤ�ض�ضات التي 
كلها متميزة وهي تبا�رش وتتحمل اجلزء 
نحو  االجتماعية  م�ضئوليتها  من  العام 

املعوقن.
وكتب  يومياً  يتحدث  من  هناك  حقيقة 
قبل اأ�ضبوع اقرتاحات على تغيري م�ضمى 
اخلا�ضة،  االحتياجات  لذوي  املعوقن 
واإمن���ا  ب��ج��دي��د  لي�ص  امل��و���ض��وع  وه���ذا 
يف  وي�ضاندين  اأرى  واأن��ا  قدمي  مو�ضوع 
ذلك حقيقة كل من حتدثت معه بدون 
ا�ضتثناء، من اإخواين واأخواتي املعوقن، 
هلل  احلاجة  خا�ضة،  بحاجة  لي�ص  االإن�ضان 
�ضبحانه وتعالى فقط، واليوم نحن نرى 
�ضاع  ال��ذي  ه��و  امل�ضمى  ه��ذا  ك��ان  اإذا 
اليوم، فاليوم نرى هوؤالء الذين يعملون 
وي���وؤدون  املتميزة  ال�����رشك��ات  ه��ذه  يف 
الأنهم  اأو  لهم  جماملة  بدون  عالياً  اأداء 
معوقون نراهم وهم ينتقلون اإلى ذوي 

القدرات اخلا�ضة.
واك��ت�����ض��ف��ت ه����ذه ال�������رشك���ات وه���ذه 
لهم  ه��وؤالء  اأن  احلكومية  املوؤ�ض�ضات 
حاجات  ذوي  ولي�ضو  خا�ضة  ق���درات 
ر�ضالة  نحقق  اليوم  نحن  ولذلك  خا�ضة 
هذا الوطن الكبري، ر�ضالة اخلري والنماء 
وخري املواطنن املجتمعن دائماً على 
املواطنن  بن  التفرقة  وع��دم  اخل��ري 
وعدم ت�ضنيفهم اإلى فئات دون فئات 

اأخرى.
يف نهاية االأمر كل منا له ولديه اإعاقة، اإما 
�ضخ�ص لديه اإعاقة يف ت�رشفاته اأو اإعاقة 
يف اأخالقه، اأو اإعاقة يف �ضحته غري مرئية، 
اأو اإعاقة يف �ضيء ما، وكل منا يجاهد كل 
يوم حتى يتجاوز هذه االأمور التي تعيق 
حياته، واالإعاقة ما اأعاق حياتك ولي�ضت 
االإن�ضان،  يخترب  اأم��الً  اأو  �ضفة  اأو  عيباً 
يعيق  ما  ال�ضفات  من  فينا  كلنا  ونحن 
ونتعامل  يومياً  عليها  ونتغلب  حياتنا 
معها يومياً. ولذلك �ضعيد اأي�ضاً بوجود 
عبدالرحمن  ال�ضيخ  العزيز  االأخ  �ضعادة 
للغرفة  امل��ت��ج��دد  الرئي�ص  اجلري�ضي 
عبدالرحمن  واالأخ  بالريا�ص،  التجارية 
اأوائل الداعمن لهذه  جزاه اهلل خرياً من 
رئي�ص  لي�ص  واليوم  اخلريية،  الق�ضايا 

كلمة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز
رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية

يف حفل تكرمي داعمي برنامج توظيف املعوقني
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اأذك��ى  اأو  تاجر  اأك��رب  يكون  اأن  الغرفة 
االأخ  اأع��رف  ال  واأن��ا  تاجر،  اأغنى  اأو  تاجر 
الثالثة  االأمور  هذه  من  اأين  عبدالرحمن 
اأنبل التجار  كلها، ولكنه حقيقة هو من 
مبادرته ومبا�رشته  ياأتي من  النبل  وهذا 
ل��دع��م االأع���م���ال اخل��ريي��ة، وه���و ق��دوة 
للغرفة  تنتمي  التي  لل�رشكات  �ضاحلة 
الغرفة  م��ع  نحن  و�رشاكتنا  ال��ت��ج��اري��ة، 
ونحن  وبعيدة،  عميقة  �رشاكة  التجارية 
عام  ب�ضكل  اخلا�ص  القطاع  مع  �رشاكتنا 
�رشاكة اأ�ضا�ضية، وتعترب ع�ضوية ولي�ضت 
�رشاكة موؤقتة اأو فقط �رشاكة مال، واليوم 
اآخر نحن جتاوزنا �رشاكة املال  هذا دين 
حياة  ملء  و�رشاكة  التوظيف  �رشاكة  اإلى 
االإن�ضان بوظيفة كرمية �رشيفة ي�ضتطيع 
اأهله،  على  وي�رشف  بيتاً  يفتح  اأن  منها 
اإن  وهذه هي ر�ضالة هذا العمل الطيب 

�ضاء اهلل.
ب��زم��الئ��ي معايل  اأي�����ض��اً  اأ���ض��ع��د  اإن��ن��ي 
عبدالقادر  عبدالرحمن  االأخ  الدكتور 
والدكتور  املدنية،  اخلدمة  وزير  نائب 
عبدالواحد احلميد نائب وزير العمل. مل 
اأفتح ق�ضايا العمل اليوم، فهذه لي�ضت 
بهذا اللقاء، ولكن حقيقة التعاون جنده 
اليوم من معايل املعنين، اأنا اليوم اأجل�ص 
اأمامكم ال اأمثل نف�ضي فقط، ولكن اأمثل 
النبيل  الرجل  العزيز  �ضديقي  معايل 
وزير  االجتماعية، ومعايل  ال�ضوؤون  وزير 
بالتلفون  اعتذر  االجتماعية  ال�ضوؤون 
بحكم اأن جمل�ص الوزراء اجلل�ضة خل�ضت 
جدة  يف  وهو  كذا،  اأو  �ضاعة  ن�ضف  قبل 
اأن��ا  ول��ذل��ك  احل�����ض��ور،  م��ن  يتمكن  ومل 
�ضكر  واأق����دم  عنه  نيابة  نف�ضي  ن��وب��ة 
تخطو  اليوم  التي  ال��وزارة  لهذه  خا�ص 
تكييف  اإع��ادة  يف  م�ضبوقة  خطوات غري 

هذا العمل.
على  وتعالى  �ضبحانه  اهلل  بعد  ال�ضكر 
بكل  ي��ذه��ب  اأن  اأي�����ض��اً  ب��د  ال  توفيقه 
اإن �ضاء اهلل، وال هو  ج��دارة، ولي�ص ري��اًء 
�ضيئاً  نطلب  نحن  يعني  هو  وال  تزلفاً 
االأطفال  جمعية  يف  نحن  اليوم  جديد، 
تعنى  التي  اجلمعيات  ويف  املعوقن 

 اأدعو موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص 
لإكت�ساف قدرات املعوقني

وما  اأيدينا  بن  واهلل  االإع��اق��ة،  بق�ضية 
نغري  اأن  ميكننا  ما  التمكن  من  عندنا 
و���ض��ع امل��ع��وق��ن اإل���ى االأب����د يف ه��ذه 
اهلل  رعاها  دولتنا  الأن  الطاهرة،  البالد 
ممثلة ب�ضيدي خادم احلرمن ال�رشيفن 
– حفظه اهلل – و�ضمو ويل عهده االأمن، 
هما اأول الذين يدعمون هذه اجلمعيات 
ومنها هذه اجلمعية بالتحديد، ومل ياأت 
االأوق��ات طلبت اجلمعية هذه  وقت من 
نوع  عام  ب�ضكل  العمل اخلريي  اأو طلب 
من الدعم اأو التمكن اأو الت�ضهيالت اإال 
اإن  الذين يرعونها. فحقيقة  وكانوا هم 
اأردمت اأن تعرفوا من هم القائمن على 
املتكفلون  ه��م  وم��ن  االإع��اق��ة،  ق�ضية 
بخدمات املعوقن ورعايتهم هو عبداهلل 
عبدالعزيز  بن  و�ضلطان  عبدالعزيز  بن 
وحكومتهم. ونحن اليوم حقيقة ل�ضنا اإال 
جنوداً انطلقوا يف هذا امليدان، ويدفعهم 
اأن ينجزوا  الذي يريد منهم  القائد  هذا 
اخل�ضال،  ه��ذه  اجتمعت  ف��اإن  وي���وؤدوا، 
اجتمعت الرغبة والنية ال�ضاحلة، والنية 
باأن  �ضيء،  كل  قبل  وتعالى  �ضبحانه  هلل 

االإن�ضان نيته للعمل اخلريي ولي�ص نيته 
الفرقعات  اأو  االحتفال  نيته  اأو  للمظهر 
اأن تنفع النا�ص  االإعالمية، نيته للنتائج 
واأن يكون فيها منفعة حقيقية للنا�ص 
واليوم احلمد هلل يف  النية.  متى �ضلحت 
بالدنا النا�ص جمتمعة دائماً على اخلري، 
منها  ج��زء  اإل��ى  ذهبت  م��ا  ك��ُل  والنا�ص 
على  ويت�ضابقون  يتحركون  جت��ده��م 
بلد  يف  االإن�ضان  ينجح  ال  فكيف  اخل��ري، 
االإن�ضان  ينجح  ال  كيف  البلد،  هذا  مثل 
اأن  نحو  دفعاً  وتدفع  فيه  بلد متكن  يف 
و�ضديقك،  وزميلك  جلارك  خرياً  تعمل 
يوم  نقراأها كل  التي  الكلمة  وهذه هي 
ال�ضعودية،  العربية  اململكة  علم  على 
كلمة  لي�ضت  تف�رشها  اأن  تريد  عندما 
ولكنها  وتعالى،  �ضبحانه  هلل  التوحيد 
اأخرى، هي كلمة  اأي�ضاً كلمة ذات معاٍن 
ودي��ن  اخل��ري  دي��ن  االإ���ض��الم  اأن  تعني 
االإن�ضانية ودين الرحمة ودين التعا�ضد. 
كل هذه ال�ضفات نتكلم عنها كل يوم 
ولكن هناك من يتكلم عنها وال يطبقها، 
خرج  اليوم  نراه  الذي  تطبيقها  واليوم 
من بعده الفردي اإلى بعده املوؤ�ض�ضاتي، 
وال���ي���وم وج���ود ه���ذه ال�����رشك��ات وه��ذه 
لنا،  بالن�ضبة  مهم  وجودها  املوؤ�ض�ضات 
واأنا اأدعو حقيقة معايل زمالئي االأخوان 
يف  وال�رشكات  عبدالرحمن  االأخ  و�ضعادة 
تنطلق  االآن  اأنها  اخلا�ص  القطاع  جمال 
املعوقن،  توظيف  عملية  نحو  بقوة 
اخل��ا���ض��ة  ال���ق���درات  ه���ذه  ليكت�ضفوا 
وي�ضعدوا  ولينعموا  لديهم،  الكامنة 
باإنتاجيتهم العالية التي اأنا اأعرفها من 
بالدولة  فيها  يعملوا  التي  املوؤ�ض�ضات 
واملوؤ�ض�ضات التي يعملوا فيها بالقطاع 
الطيبة  الوجوه  لهذه  و�ضاكر  اخلا�ص. 
حقيقة من النا�ص الذين اأ�ضعد بلقائهم، 
اأن  اإال  اأتى منها  الأن هذه اجلمعية لو ما 
لكفاها جتمع هذه الوجوه كل يوم ونحن 
نراهم ونتمتع باجلل�ضة معهم، واأ�ضكركم 

كثرياً.

وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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على  حم��م��والً  اجلمعية  ج���اء  ق��د  وك���ان 
يدي والده حممد بن اإدري�س بن ح�سني 
الذبايل من حمافظة �سبيا بجازان، الذي 
قال اإن اإدري�س )6 �سنوات( تعلم الكالم 
مبفرده  ياأكل  كيف  وعرف  اجلمعية،  يف 
م�ساعدة..  دون  احتياجاته  كل  ويق�سي 
واملرح  اللعب  معنى  عرف  يومها  ومن 
وفرحاً.  �سعادة  البيت  ومالأ  اأ�سقائه  مع 
متنوعة  واأح��ا���س��ي�����س  ك��ث��رة  م�����س��اع��ر 
يحكيها والد اإدري�س يف هذا احلوار الذي 
النجاح  ق�س�س  اأجمل  خالله  من  يك�سف 

يف التغلب على على االإعاقة.
وهو  الطفل،  وال��د  يقول  البداية  يف   •
واحد من من�سوبي هيئة االأمر باملعروف 
والنهى عن املنكر ب�سبيا، ولديه ثالثة 
اأبناء، اإدري�س وح�سام وفهد: اإن اإدري�س 
�سعف  مع  ت�سنجياً  دماغياً  �سلالً  يعاين 
يف  وتلف  االأط��راف  يف  وت�سنج  الب�رص  يف 
اإلى  ذل��ك  اأدى  وق��د  الع�سبي.  اجلهاز 
النطق  وتاأخر يف  وب�رصياً،  حركياً  اإعاقته 
اخل��اط��ئ  الت�سخي�س  نتيجة  وال��ن��م��و 
والتاأخر يف العالج منذ البداية؛ مما اأدى 
اإلى م�ساعفات وتدهور حالته ال�سحية، 
م�ساباً  يولد  مل  ادري�س  اأن  اإلى  م�سراً 
باالإعاقة، واأنه كان باالإمكان تدارك كل 
على  هلل  احلمد  ولكن  امل�سكالت،  ه��ذه 

ق�سائه. 
•  وب�سوؤاله عن كيفية تقبل اإعاقة اإدري�س 
خ�سو�ساً  اكت�سافها،  مت  عندما  نف�سياً 

من ناحية والدته واإخوته؟
� ما اأ�سده واأ�سعبه واأعنفه ذلك املوقف 
الذي ترى فيه فلذة كبدك تتهاوى بني 
كانت  هكذا  طبي..  خطاأ  نتيجة  يديك 

ا�ستقبالنا  يكون  كيف  فت�سور  احلالة، 
الإعاقة جنلنا وال اأكتمكم �رصاً باأننا فوجئنا 
وكال�ساعقة  كال�سدمة  وك���ان  ب��ذل��ك 
هذا  منتظرين  كنا  اأن  بعد  والدته  على 
ال�سيف بكل لهف وحب و�سوق، لكنها 
كانت موؤمنة بق�ساء اهلل ور�سينا بق�ساء 
كله  املوؤمن  اأم��ر  اأن  وعلمنا  وق��دره،  اهلل 
خراً  فكان  �سكر  �رصاء  اأ�سابته  اإن  خر؛ 
له واإن اأ�سابته �رصاء �سرب فكان خراً له. 
واأما اإخوته فهم مازالوا �سغاراً، وبينهم 
حب متبادل وترابط، وكاأنهم تواأم فاإذا 

اأخذت اأحدهم �ساأل عن االآخر.
•  هل ميكن اأن حتكي لنا كيف تعاملهم 
اأو  امل�ست�سفيات  وما  جنلكم  اإعاقة  مع 
بحثكم  يف  معها  تعاملتم  التي  املراكز 
اأي رح��ل��ة ال��ع��الج  ع��ن ع���الج جن��ل��ك��م.. 

كاملة؟
� طبعا اأ�سبح ابني �سديق امل�ست�سفيات 
�سديقاً  يكون  اأن  اأح��د  يتمنى  ال  التي 
لها؛ فبداأنا اأوالً من م�ست�سفيات جازان، 
مرارتها  جترعنا  ع�سيبة  ف��رة  وكانت 
م�ست�سفيات  اإل��ى  ابننا  نقل  طلبنا  ثم 
وذلك  الطب،  يف  ومتقدمة  متخ�س�سة 
بعد فرة طويلة من الت�سخي�س اخلاطئ 
ابننا  ودخ��ل  مر�سه،  معرفة  يف  والتاأخر 
امل��رك��زة  ال��ع��ن��اي��ة  بق�سم  غ��ي��ب��وب��ة  يف 
مرتني  بجازان  فهد  امللك  مب�ست�سفى 
ميوؤو�ساً  وك��ان  �سوءاً  ازدادت  وحالته 
باأن  واأفادنا  بطبيبه  التقينا  حتى  منها 
حالته �سيئة جداً، حتى لو مت نقله اإلى اأي 
مكان، واأن 99 يف املئة ال يرجى �سفاوؤه 
له  املئة، فقلت  1 يف  �سفائه  ن�سبة  اأي 
اأملي باهلل كبر وعندي ح�سن  اأنا  اآنذاك: 

ل  طفــــل  ر�ؤيـــــة 
يخطو  �أن  ي�شتطيع 
يعرف  ل  حائر  �هــو   ، ينطق  �أ� 
ملــــاذ� يــخــتــلــف عـــن �لأطـــفـــال 
�أن يتجا�ز  �أجمل  �ما   . �لآخرين 
على  �يتغلب  �لطفل حمنته  هذ� 

�إعاقته ..
من  ��حـــد  "�إدري�س"  ��لــطــفــل 
�لذين  �ملعوقني  �لأطفال  مئات 
�لأطـــفـــال  جــمــعــيــة  حتت�شنهم 
�هلل  من  بف�شل  متكن  �ملعوقني 
تعالى من ��شتكمال بر�مج �لعالج 
يف  بنجاح  ��لتاأهيل  ��لتعليم 
�جلمعية ���شتطاع �أن مي�شي على 

قدميه لأ�ل مرة.

يف  �خطا  حممولً  �جلمعية   دخــل  طفل  ق�شة 
�أر�قتها لأ�ل مرة

��لد �إدري�س: �شجدت للـه �شاكرً� عندما ر�أيت 
�بني يقف على قدميه باجلمعية

ما �أق�شى
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�سي�سفى؛  باأنه  املئة  يف   99 ب��اهلل  ظن 
ال�رصيفني  احلرمني  خادم  اإلى  فتقدمت 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لعالج ابننا، 
وفعالً تداركته عناية اهلل وتوفيقه للملك 
اأن يكون �سبباً يف  عبداهلل بن عبدالعزيز 
اأحيا  ف��ك��اأمن��ا  اأح��ي��اه��ا  "ومن  اإح��ي��ائ��ه��ا 
النا�س جميعاً"، وكذا االأمر �سلطان بن 
بعالجه  الفور  على  اأمر  الذي  عبدالعزيز 
التخ�س�سي  في�سل  امللك  مب�ست�سفى 
ومركز االأبحاث بالريا�س ونقله بطائرة 
يف  املوافقة  و���س��درت  الطبي،  االإخ���الء 
�سويعات وبداأنا نهتم به كثراً ونوفر له 

اإعاقته  يخ�س  وما  احلياة  متطلبات  كل 
وفق ما نلقاه من دعم وتعليمات.

اإلى جمعية  •  كيف تعرفتم وتو�سلتم 
ذلك؟  ك��ان  ومتى  املعوقني  االأط��ف��ال 

وما حالة جنلكم عند دخوله اجلمعية؟
� عندما زارنا يف جازان �سخ�س اأكن له كل 
االأخ  احلب واالحرام والتقدير يف قلبي 
ال�سيخ فهد بن فالح بن حثلني  العزيز 
الزيارة االأخوية امليمونة التي ال تن�سى، 
اأدخله  باأن  عليَّ  اأ�سار  ابني  بحالة  وعلم 
بالريا�س؛  املعوقني  االأطفال  جمعية 
وك��ان  االأط��ف��ال،  ب��ه��وؤالء  تخت�س  فهي 

»��لد �إدري�س:
�إدري�س«..كان يعانى من �لإعاقة ��لعزلة ..�عرف 
يف �جلمعية �لأ�شدقاء �نطق بني جنباتها �أ�ل 

كلماته ..

حري�ساً يف ال�سوؤال عنه ويلح عليَّ كثرا 
كان  فما  للجمعية؛  ذهابنا  على  ًواأ����رصَّ 
مني اإال اأن بحثت يف ال�سبكة العنكبوتية 
الكثر  الأع�����رف  اجل��م��ع��ي��ة  م��وق��ع  ع���ن 
عنها وا�ست�رصت زوجتي ووالدي وبع�س 
و�ساألتهم  اجلمعية  وهاتفت  العارفني 
تقريراً  فطلبوا  طفلي  قبول  اآلية  عن 
م�ست�سفى  من  بذلك  لهم  واأتينا  طبياً 
امللك في�سل التخ�س�سي وُعر�س على 
اللجنة برفقتنا ومت قبوله - وهلل احلمد 
- عام 1427ه� وكان حينها ال ي�ستطيع 
رجليه  على  يقف  وال  مبفرده  اجللو�س 
يتحكم  وال  م�����س��دودة  واأط��راف��ه  مت��ام��اً 
يح�سن  وال  حبواً  يحبو  وك��ان  اللعاب  يف 
يعرف  وال  اخلا�سة  اأم���وره  يف  الت�رصف 

�سيئاً عما حوله اإال القليل.
اإطالعنا على مراحل دخول  • هل ميكن 
التعامل معة  جنلكم اجلمعية وكيف مت 

خطوة بخطوة؟
ب��اجل��م��ع��ي��ة  االت�������س���ال  مت  اأن  ب��ع��د   �
طفلي  ق��ب��ول  اآل��ي��ة  ع��ن  واال�ستف�سار 

اإدري�س يوؤدي بع�س متارين املهارات باجلمعية
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ال��ق��ب��ول،  متطلبات  ب��ت��وف��ر  وق��ي��ام��ي 
ومنها التقارير الطبية، فقد مت عر�سها 
من  لهم  توافر  ما  اللجنة ومبوجب  على 
ومعاينة  القبول  وم�سوغات  معلومات 
قبوله  مت  فقد  الطبيعة  على  الطفل 
واحت�سنوا ابننا بعناية خا�سة، وكنا نظن 
اأن ابننا الوحيد انفرد بذلك اإال اأن جميع 
واحد  م�ستوى  على  باجلمعية  االأطفال 
�رصورة  العالج  فريق  وقرر  الرعاية،  من 
اإخ�ساع ابننا لعالج تاأهيلي مكثف ي�سمل 

جميع التخ�س�سات املتعلقة باإعاقته.
• هل ميكن اأن ت�رصح لنا بالتف�سيل كيف 
اجلمعية،  خدمات  من  جنلكم  ا�ستفاد 
تاأهيلية؟  اأم  ع��الج��ي��ة  اأك���ان���ت  ���س��واء 
التحاقه  منذ  وماذا طراأ عليه من تغير 

باجلمعية حتى االآن؟
� لقد ا�ستفاد ابننا من خدمات اجلمعية 
الطبيعي  ال��ع��الج  منها  ن���واح،  ع��دة  م��ن 
قدميه  على  يثب  ب��داأ  فقد  واملهني؛ 
من  وخ��وف  رع�سة  البداية  يف  ي�ساحبه 
وبكيت  كييثييراً  اهلل  فحمدت  ال�سقوط؛ 
النظر  اأمعن  وكنت  �سكراً،  له  و�سجدت 

م��ا  اأن  الأت�����اأك�����د 
ولي�س  حقيقة  اأراه 
خياالً؛ فكدت اأطر 
اأرى  واأن�����ا  ف���رح���اً 
ال���ذي كنت  اب��ن��ي 
اأع��وام  �ستة  اأحمله 
ب���ه على  واأت��ن��ق��ل 
اأح�ساين،  يدي ويف 
قدميه؛  على  يقف 
ف��ت��ح��ول��ت دم���وع 
احل���زن اإل���ى دم��وع 
الفرح وبداأ يتعرف 

اأ�سماء  ويعرف  ويركبها،  االأ�سكال  على 
واأ���س��م��اء بع�س احل��ي��وان��ات  َم��ن ح��ول��ه 
ما  وينطق ويركب جمالً يف فرة وجيزة 
ملحوظاً؛  التغير  واأ�سبح  بها  نحلم  كنا 
حتى اأن والدي واإخوتي يف كل مرة نعود 
فاأفرح  ذلك  يالحظون  العالج  رحلة  من 
كثراً بعد اأن قرر االأطباء ا�ستحالة ذلك، 
وهي  ال��ع��ظ��ام  يحيي  ال���ذي  هلل  واحل��م��د 
رميم، وكان اأملي بربي كبراً جداً. ومما 
اجللو�س  كيفية  كذلك  ابننا  ا�ستفاده 

��لد �إدري�س:
ما  �أن  لأتاأكد  �لنظر  ��أمعن  �حدق  كنت 
�أطري  فكدت  خيالً   �لي�س  حقيقة  �أر�ه 
�أحمله  كنت  �لــذي  �بني  �أرى  ��أنــا  فرحاً 

�شتة �أعو�م يقف على قدميه 

على الكر�سي والطاولة بطريقة �سليمة، 
واالأكل بامللعقة، وامل�ساركة يف تنظيف 
ي�ستطيع  االآن  وهو  بالفر�ساة،  اأ�سنانه 
بها  واالإم�����س��اك  اخلفيفة  االأ�سياء  نقل 
مالب�سه،  وخ��ل��ع  ارت���داء  يف  وامل�����س��ارك��ة 
حذائه  وخلع  منها،  ال�سفلية  خ�سو�ساً 
ال��ل��ع��اب،  يف  ال�����س��يء  بع�س  وال��ت��ح��ك��م 
ملعلميه   � اهلل  بعد   � الف�سل  اأن�سى  وال 
وم��درب��ي��ه ع��ل��ى م��ا ب��ذل��وه م��ن جهود 
منزلياً  ب��رن��اجم��اً  واإعطائنا  تعليمه  يف 
بتدريبه  ونقوم  املهني،  عالجه  يخ�س 
اإل��ى  بالن�سبة  واأم���ا  امل��ن��زل.  يف  عليه 
ا�ستطاع  اهلل  فبف�سل  الطبيعي  العالج 
جل�سة  واجللو�س  الوقوف  اإدري�س  ابننا 
قليالً  وامليي�ييسييي  )الييربيييييعيية(  اخلييييياط 
ي�ستطيع  كما  اتزانية  غر  بطريقة  ولو 
اآخر وي�سعد على  اإلى  التنقل من مكان 
كثر  يف  م�ساعدة  دون  وي��ن��زل  ال�رصير 
ثم  اهلل  بف�سل  ذل��ك  كل  االأح��ي��ان..  من 
التي  التمارين  به اجلمعية من  ما تقوم 
ملدة  الوقافة  ومنها  له  تعطى  كانت 
مفيدة  فهي  اأق��ل؛  اأو  اليوم  يف  �ساعة 
معلومات  اإلى  وتنبيهنا  وامل�سبح  جداً، 
ال�سحيحة والقفز  كنا جنهلها كاجلل�سة 
وغ��ره��م��ا، و���س��ع��ود ال����درج وال��ن��زول 
ونكرر اأننا ال نن�سى جهود الفريق الطبي 
وكذلك  لنا  وم�ساعدتهم  املتخ�س�س 
على  تعرف  فقد  التعليمي؛  الربنامج 
اجل�سم  واأجزاء  االأ�سكال  وبع�س  االألوان  اإدري�س مع �سقيقيه
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اأ�سياء  ع�رصة  ويعد  املاألوفة،  واالأ�سياء 
االأ�سياء كالدائرة  وير�سم بع�س  تقليداً 
وكذلك  وي�سخبط،  امل�ستقيم  واخل��ط 
اجلمعية  تقدمه  التي  التخاطب  برنامج 
فقد ا�ستفاد كثراً منه من ناحية النطق 
وتكوين  ال�سيء  بع�س  �سليمة  بطريقة 
اأن  بعد  كثرة  اأ�سياء  تعلم  كما  اجلمل 
كان النطق غر �سحيح وثقيالً وبه خنة 
و�سعف، ولكن االآن اأ�سبح لديه خمزون 
العقلي،  عمره  بح�سب  به  باأ�س  ال  لغوي 
بع�س  يف  حاجته  عن  يعرب  اأن��ه  ويكفي 
اأموره ويفهمنا اإذا حتدثنا معه اأو طلبنا 
ورك��وب  امل��اء  مثل  الإح�سار  �سيئاً  منه 
كما  الطعام،  وتناول  والنوم  ال�سيارة 
اأموره،  بع�س  يف  نف�سه  على  يعتمد  اأنه 
اأن�سطة  بع�س  يف  م�ستقالً  يكون  ويكاد 
حياته اليومية، وبحمد اهلل اأنه يحفظ بع�س 
االأذكار وبع�س ق�سار ال�سور واأنا متفائل 
كثراً مب�ستقبله متى ما توافرت له كل 
القادمة  للمرحلة  امل�ساندة  الو�سائل 

وعلى وجه اخل�سو�س التعليم.
اخل��دم��ات  م�ستوى  ع��ن  ت��ق��ول  م���اذا   •
قدمتها  ال��ت��ي  املجانية  املتخ�س�سة 
اجلمعية لنجلكم خالل جتربة عالجه؟ وهل 
كانت مفيدة و�ساعدته على التقليل من 

اآثار االإعاقة ال�سلبية التي اأ�سابته؟
املجانية  اخلدمات  م�ستوى  اأن  �سك  ال   �
وهي  نظراً،  له  اأج��د  ال  اأك��اد  باجلمعية 
ال��ع��امل،  يف  ال��ك��ربى  امل��راك��ز  ت�ساهي 
من  فكه  يف   � اهلل  بعد   � ال�سبب  وكانت 

قيود االإعاقة.
•  ما دور املتخ�س�سني واملتخ�س�سات 
جنلكم  ع��الج  م��راح��ل  خ��الل  اجلمعية  يف 

باجلمعية؟
� متابعتهم امل�ستمرة و�سعيهم احلثيث 

يف كل ما من �ساأنه التغلب على االإعاقة 
واال�ستفادة  النف�س  على  واالع��ت��م��اد 
التوجيهات  اإعطائنا  م��ع  اجلمعية  م��ن 
بو�سع  والر�سا  املنزلية  والتعليمات 
منه  وهبة  نعمة  ذلك  واإن  املعوق،  ابننا 

�سبحانه وهو اللطيف اخلبر.
يف  اجلمعية  ر�سالة  اأهمية  ترى  كيف   •
تعليم وعالج وتاأهيل االأطفال املعوقني 
خمتلف  يف  املنت�رصة  مراكزها  خالل  من 

مناطق اململكة
وفروعها  املعوقني  االأط��ف��ال  جمعية   �
الر�ساع  م��ن  احل��ن��ون��ة  )االأم  بحق  ه��ي 
�سامية  ور�سالتهم  املعوقني(  لالأطفال 
وهي �رصف الأنها ترعى اأغلى واأعز �رصيحة 

يف جمتمعنا املتكافل. 
ابنها  اأ�سيب  اأ���رصة  لكل  تقول  م��اذا   •
مع  التعامل  ���رصع��ة  اأج���ل  م��ن  ب��االإع��اق��ة 
يف  ال��ردد  اأو  اإهمالها  وع��دم  االإ�سابة 
واالأط��ب��اء  امل��راك��ز  على  جنلهم  ع��ر���س 
املتخ�س�سني؛ حتى ميكن تفادي االآثار 

ال�سلبية لالإعاقة عليهم؟
ق�سائه  على  اهلل  بحمد   � اأوالً  اأحثهم   �
من  ويقنطوا  يياأ�سوا  واأال  به  والر�سا 
لهم  �سيجلب  اهلل  اأن  وليعلموا  اهلل  رحمة 
و�سيعو�سهم  واالآخ��رة  الدنيا  خري  من 
عنده  ذلك  واحت�سبوا  �سربوا  اإذا  خ��راً 
�سبحانه ويكفيهم "ما جاء يف م�سند االإمام 
اأحمد وغره عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
و�سلم اأنه قال اإن العبد اإذا �سبقت له من 
اهلل منزلة فلم يبلغها بعمل ابتاله اهلل يف 
ج�سده اأو ماله اأو ولده ثم �سرب على ذلك 
حتى يبلغ املنزلة التي �سبقت له من اهلل 
مع  التعامل  �رصعة  وعليهم  وجل"،  عز 
اإهمالها وعر�س طفلهم  االإ�سابة وعدم 
املتخ�س�سني؛  واالأط��ب��اء  املراكز  على 

»��لد �إدري�س:
بر�مج �لرعاية باجلمعية حررت �بني من قيود 

�لإعاقة..

ال�سلبية  االآث��ار  تفادي  من  يتمكن  حتى 
ال�سجود  يف  الدعاء  عليهم  اأن  كما  لها. 
والرقية  ال�سحر  ووقت  االإجابة  واأوق��ات 
وبذل  النا�س  اإل��ى  واالإح�����س��ان  ال�رصعية 
ف��ه��ي تطفئ  وال�����س��دق��ة؛  امل���ع���روف 
اأي�ساً: داووا  غ�سب الرب، ويف احلديث 

مر�ساكم بال�سدقة.
من  التوعوية  بربامج  تهتم  اجلمعية   •
مبكراً  تتعرف  اأن  اأهمية  فما  االإع��اق��ة؟ 
االأ�رص عامة واالأمهات خا�سة على اأ�سباب 
االإعاقة وكيفية جتنبها؛ حتى ال ي�ساب 

اأبناوؤهم باإذن اهلل باأي اإعاقة؟
� من االأهمية مبكان �رصورة تعرف االأ�رصة 
على االإعاقة مبكراً فهذا �سيقي � بعد اهلل 
� و�سيقلل ن�سبة االإعاقة ويح�سنها � باإذنه 
تعالى �. ويجب اأن تكون االأ�رصة واملجتمع 
على علم ووعي واإملام بهذا االأمر الذي 
يبداأ  فالعالج  اأكبادهم؛  بفلذات  يتعلق 
من االأ�رصة، ولي�س اأحر�س من االأ�رص على 
الذين يبادلون  االأمر  اأبنائها �سوى والة 
االأ�رص وي�ساركونهم حمبة االأبناء واحلر�س 
بن�سيب  املعوقون  حظي  وقد  عليهم، 
والة  واهتمام  لهم  االأ���رص  كبر من حمبة 
االأمر بهم. ونتيجة لذلك جتد االأم توعية 
التعامل  وكيفية  االإعاقة  بتقبل  خا�سة 
معها؛ مما يجعلها ت�سعر كاأن �سيئاً من 
االأمل مل يكن، ومن خالل ذلك تتعلم كيف 
جتنب اأطفالها اأ�سباب االإعاقة ب�سبب ما 
املجال  هذا  يف  اأ�رصية  توعية  من  يبذل 
القائمني  اهلل  وفق  الو�سائل..  مبختلف 

على اأمر هذه البالد.
املجتمع،  اأف����راد  ل��ك��ل  ت��ق��ول  م���اذا   •
خ�سو�ساً اأهل اخلر منهم، ل�رصورة دعم 
خدماتها  لتوا�سل  وم�ساندتها  اجلمعية 
من  وذلك  املعوقني  لالأطفال  املجانية 
خالل جتربتك وما �ساهدته بنف�سك اأثناء 

عالج جنلكم؟
اأهل  الأفراد املجتمع، وخ�سو�ساً  اأقول   �
اخلر منهم وذوي ال�سعة: ليعلم اجلميع 
اأن اجلمعية قائمة على اأهل اخلر وحمبيه 
منكم  وه��ي  اأم��رن��ا  والة  راأ�سهم  وعلى 
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واإليكم ولي�س اأبلغ من قول اهلل �سبحانه: 
وهو  يخلفه  فهو  خر  من  تنفقوا  )وم��ا 
 39 االآي��ة  �سباأ:  �سورة   � الرازقني(  خر 
وال اأبلغ من قول ر�سول الرحمة: )ما نق�س 
مال من �سدقة( رواه م�سلم؛ فهناك فئة 
فما  بيت  كل  يف  يتواجدون  قد  غالية 
اأكرث االإعاقات بالن�سبة لل�سغار والكبار، 
من  نحتاج  مما  اأكرث  اإلى  يحتاجون  وقد 
اأجهزة م�ساعدة وكرا�سي متحركة وجبائر 
 � تقي  وقبعة  حمام  ومقعد  وط���اوالت 
ال�سقوط  عند  املييعييوق  راأ�يييس  ي  اهلل  بعد 
من  يكونون  وقد  وال��دراج��ة،  والوقافة 
م�سكن  اإل��ى  ويحتاجون  املنطقة  خ��ارج 
خا�سة،  معي�سية  واأمور  للتنقل  و�سيارة 
منطقة  يف  ي�سكن  املعوق  هذا  كان  اإذا 
متخ�س�سة  عالجية  خ��دم��ات  بها  لي�س 
يثقل  تعليمية فقد  مرافق  اأو  حالته  يف 
كاهل اأ�رصته؛ فاأدعوهم اإلى دعم اجلمعية 
مل  م��ا  للمعوقني  حتقق  حتى  ب��امل��ال 

ت�ستطع اأن حتققه اأ�رصته. 
• كلمة اأخرة تودون اإ�سافتها؟

املعوقني  االأط���ف���ال  جمعية  اأ���س��ك��ر   �
بعد  املعوقني  الأبنائنا  الثاين(  )البيت 
�سكر اهلل على كل ما قامت به من جهود 
اأن�سى  وال  امل��ع��وق��ني.  الأبنائنا  ج��ب��ارة 
اإلى  جنباً  تقف  التي  االجتماعية  اخلدمة 
واأ�رصهم  املعوقني  بقوة  وت�ساند  جنب 
من خالل تاأمني جميع احتياجاتنا، واأخ�س 
املعوقني  واأبو  الناب�س  القلب  بال�سكر 
عبدالعزيز  االإم���ام  اب��ن  �سلمان  االأم���ر 
�سلمان؛  بن  �سلطان  االأم��ر  البار  وابنه 
الحت�سانهما للمعوقني واأبوتهما احلانية 
لهما ولالأمني العام للجمعية واأع�سائها 
وكل القائمني على اجلمعية والداعمني 
الكوالي�س  خلف  م��ن  اخل��ر  واأه���ل  لها 
وقائد  اأمرنا  لويل  واإكبار  اإج��الل  وحتية 
م�سرتنا خادم احلرمني ال�رصيفني امللك 
الفائقة  لعنايته  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
 � اهلل  بعد   � اأحيا  وال��ذي  ال�رصيحة،  بهذه 
االأم��ر  �سيدي  عهده  ويل  وك��ذا  ابننا، 
اخلرات  �سابق  عبدالعزيز  بن  �سلطان 

�لطفل �إدري�س يرحب ب�سمو �لأمري �سلمان يف �إحدى منا�سبة للجمعية

الذي اأمر بنقله بطائرة االإخالء الطبي اإلى 
الريا�س، واأنا ال اأمدحهم الأن مدحي لهم 
اأ�سيد  اأن  يفوتني  وال  جهدهم.  يبلغ  ال 
البارع واملتميز  العظيم واجلهد  بالدور 
اخل�سو�س  وجه  على  ولالأطباء  ل��الإدارة 
التخ�س�سي  في�سل  امللك  مب�ست�سفى 
ب��ال��ري��ا���س ال��ذي��ن ل��ه��م ع��الق��ة كبرة 
بعالج ابني؛ فهم بحق ي�ستحقون ال�سكر 
والتقدير. واأخراً ولي�س اآخراً اأود اأن اأقول 
احلرمني  خ��ادم  من  باأحر�س  ل�ست  اإين 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�رصيفني 
االأمر �سلطان  االأمني  و�سمو ويل عهده 
بن  �سلمان  االأمر  و�سمو  عبدالعزيز  بن 

�سلمان؛  بن  �سلطان  واالأمر  عبدالعزيز 
فقد �سملت رعايتهم كل �رصائح املجتمع 
وامل��ع��وق��ني  ع��ام��ة  ب�سفة  ال�����س��ع��ودي 
اململكة،  مناطق  كل  يف  خا�سة  ب�سفة 
اأمر  نا�رص  بن  حممد  املحبوب  والأمرنا 
العناية،  تلك  من  ن�سيب  جازان  منطقة 
مركزاً  اأرى  اأن  خمل�ساً  اهلل  الأدع��و  واإين 
للمعوقني يف جازان قريباً بف�سل اهلل ثم 
بف�سل رعايتهم واهتمامهم حفظهم اهلل 
فكم من املعوقني لدينا يف بيوتهم مل 
ي�ستطيعوا املجيء اإلى اجلمعية حب�ستهم 
ال�رصوف املعي�سية وُبعد امل�سافة وحال 

بينهم عناء ال�سفر.
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م�ؤمتر

يقام يف الريا�ض حتت رعاية �سم� ويل العهد
امل�ؤمتر الدويل 3.. ماذا يحمل 

مل�ستقبل املع�قني؟

�سمو ويل العهد ورعاية دائمة لربامج اجلمعية
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امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأ�ساد  جهته  من 
الأمري �سلطان بن �سلمان رئي�س جمل�س 
رئي�س  املعوقني  الأطفال  اإدارة جمعية 
�سلمان  الأم����ري  جمعية  اإدارة  جمل�س 

لأبحاث الإعاقة برعاية �سمو  ويل العهد 
لهذا املوؤمتر، م�سرياً اإلى اأن ولة الأمر ل 
اأ�سكال  يدخرون و�سعاً يف تقدمي جميع 
الإع��اق��ة  لق�سية  وامل�����س��ان��دة  ال��دع��م 

اال�ستعدادات 
ل����ل����م�����ؤمت����ر 
الدويل الثالث 
يقام   ال��ذي  والتاأهيل  للإعاقة 
حتت رعاية �ساحب ال�سم� امللكي 
عبدالعزيز  ب��ن  �سلطان  االأم���ر 
جمل�ض  رئي�ض  نائب  العهد  ويل 
والطران  الدفاع  وزي��ر  ال���زراء 
واملفت�ض العام الرئي�ض الفخري 
�سلمان  االأم��ر  جمعية  مل�ؤ�س�سي 
�ستنطلق  حيث  االإع��اق��ة،  الأبحاث 
الفرتة من  فعاليات امل�ؤمتر يف 
وتنظمه  2009/3/26م،  اإلى   22
عبدالعزيز  بن  �سلطان  م�ؤ�س�سة 
االأمر  ومركز  اخلرية  �سع�د  اآل 
وجمعية  االإع��اق��ة  الأبحاث  �سلمان 
مع  بالتعاون  املع�قني  االأطفال 
للعل�م  عبدالعزيز  امللك  مدينة 

والتقنية. 

تت�ا�سل

الأمري �سلطان بن �سلمان يلقي كلمة يف  املوؤمتر الثاين

لقطة من املوؤمتر الأول
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خدمة  �ساأنه  من  ما  ولكل  واملعوقني، 
ق�سايا الوطن واملواطن. 

الرعاية  ه��ذه  مثل  اإن  �سموه:  واأ���س��اف 
من  املزيد  اإلى تقدمي  تدفعنا  الكرمية 
املعوقني،  بفئة  واله��ت��م��ام  ال��رع��اي��ة 
وبذل كل جهد من اأجل مكافحة الإعاقة 
اإي��ج��اد  على  وال��ع��م��ل  ���س��وره��ا،  بجميع 
جمتمع تقل فيه ن�سبة الإعاقة من خالل 

العلم واجلهد الب�رشي اخلالّق. 
هذا  يف  حر�سنا  ق��ائ��الً:  �سموه  وت��اب��ع 
اخل��رباء  كبار  ا�ست�سافة  على  املوؤمتر 
العلمية  امل��راك��ز  اأه���م  م��ن  والباحثني 
باأبحاث  للم�ساركة  العاملية  البحثية 
جديد  هو  ما  كل  تتناول  عمل  واأوراق 
ما  خ�سو�ساً  الإع��اق��ة،  اأبحاث  جم��ال  يف 
الك�سف  طريق  عن  انت�سارها  من  يحد 
اإ�سافة  ال��زواج،  قبل  ما  وفح�س  املبكر 
اإلى ا�ستعرا�س الطرق العلمية احلديثة 
ودفعهم  امل��ع��وق��ني،  م��ع  التعامل  يف 
يف  والإ�سهام  املجتمع  يف  النخراط  اإلى 

تنميته. 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  رفع  جانبه  ومن 
الأمري في�سل بن �سلطان بن عبدالعزيز 
اأمني عام موؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز 

الأمري في�سل بن �سلطان بن عبد العزيز

موؤ�س�سة
 الأمري �سلطان بن عبد العزيز اخلريية

يوليانه - حفظهما اهلل- من اهتمام ودعم 
لتطوير اخلدمات املقدمة للمعوقني يف 
اململكة، وحر�سهما - اأيدهما اهلل - على 
تفعيل ثقافة البحث العلمي يف جمالت 
الفئة  والتاأهيل لهذه  والرعاية  الوقاية 

الغالية. 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  رعاية  اإن  وقال 
الأم����ري ���س��ل��ط��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ويل 
ال����وزراء،  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  العهد 
العام  واملفت�س  والطريان  الدفاع  وزير 
بن  �سلطان  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�س 
الرئي�س  اخلريية،  �سعود  اآل  عبدالعزيز 
لأبحاث  �سلمان  الأميير  ملركز  الفخري 
الإعاقة، لفعاليات املوؤمتر تاأتي امتدادا 
اهتمام  م��ن  الفئة  ه��ذه  ب��ه  حتظى  مل��ا 
وعناية خا�سة من لدن �سموه حفظه اهلل.
واأ�ساف �سموه يف ت�رشيح �سحفي قائال 
متميز  جناح  من  حتقق  ما  على  "عطفاً 
للموؤمترين الدوليني ال�سابقني للرعاية 
اململكة  احت�سنتهما  اللذين  والتاأهيل 
نقلة  اأثمرا  واللذين  ال�سعودية،  العربية 
الت�سدي  يف  تنظيمية  خدمية  علمية 
ال�سلبية  الآثار  وحتجيم  الإعاقة  لق�سية 

بع�س احل�سور من املوؤمتر الثاين

وتقديره  �سكره  اخل��ريي��ة  �سعود  اآل 
امللك  ال�رشيفني  احلرمني  خادم  ملقام 
العهد  بن عبدالعزيز و�سمو ويل  عبداهلل 
على  الكرمية  امل��واف��ق��ة  على  الأم���ني، 
لالإعاقة  الثالث  ال��دويل  املوؤمتر  اإقامة 
والتاأهيل . م�سرياً اإلى اأّن ذلك يعك�س ما 
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الأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ن��وه 
�سلطان بن عبدالعزيز اآل �سعود ويل 
ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد 
ال��دف��اع وال��ط��ريان واملفت�س  وزي��ر 
مل�ؤ�س�سي  الفخري  الرئي�س  العام 
جمعية الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة 
�ساحب  بها  يقوم  التي  باجلهود 
بن  �سلمان  الأم���ري  امللكي  ال�سمو 
الريا�س  منطقة  اأم��ري  عبدالعزيز 

وباخلدمات التي يقدمها للوطن. 
رع��اي��ة �سمو ويل  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
العهد لالحتفال الذي عقد مبنا�سبة 
العمومية  للجمعية  الأول  الجتماع 
لأب��ح��اث  ���س��ل��م��ان  الأم����ري  جلمعية 
ملوؤ�س�سي  ال��راب��ع  واللقاء  الإع��اق��ة 
اجلمعية الذي اأقيم يف منزل الع�سو 
جدة  مدينة  يف  للجمعية  املوؤ�س�س 
�سمو  وق��ال  خ��وج��ة،  عبداملق�سود 
واعتزازي  �سكري  اأوجه  العهد:  ويل 
الكثرية  الأف�����س��ال  �ساحب  لأخ���ي 
اإنه  عبدالعزيز..  بن  �سلمان  الأم��ري 
ثروة من ثروات البالد بغ�س النظر 
عن ما يقوم به �سموه من خدمات يف 
اإليه. وبهذه املنا�سبة  ما يوكل  كل 
خدمة  يف  الجت����اه  ه���ذا  اأن  اأع��ت��ق��د 
الإن�����س��ان م�ستحب  امل��ع��وق وخ��دم��ة 
�سبحانه   � هلل  العمل  لأن  ودنيا؛  ديناً 
وتعالى � وهو الذي يبقى ول يزول 
يجازي  وتعالى  �سبحانه  واهلل  اأب���داً، 

ال�رشاء  يف  اأموالهم  ينفقون  الذين 
اأو  منحة  ينتظروا  اأن  دون  وال�رشاء 
كلمة اأو حتى �سكراً، واأعلن �سخ�سياً 
ونظرتي  امل��رك��ز  ب��ه��ذا  اع���ت���زازي 
واأق�����دم ع�رشة  ب��امل��ع��وق،  ب��ال��رف��ق 
للمركز،  �سنوياً  دعماً  ريال  ماليني 
ال�سمعة  حقيقة  ب��ه��ذا  اأق�����س��د  ول 
ولكن  ذل��ك،  يعلم  واهلل  املظهر،  اأو 
اإلى  يحتاج  ال��ذي  خدمة  بها  اأق�سد 
اخل��دم��ات، وم��ع ذل��ك اأك���رر �سكري 
يف  معه  والعاملني  �سلمان  ل��الأم��ري 

هذا املركز. 
واأل��ق��ي��ت خ���الل احل��ف��ل ع���دد من 
ال�سمو  الكلمات، فيما قدم �ساحب 
امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز 
اإلى �سمو  للمركز  ال�سنوية  التقارير 
ال��ع��ه��د. وق����د وق���ع���ت خ��الل  ويل 
خلدمة  التفاقيات  من  عدد  احلفل 
ت�سلم  احلفل  نهاية  ويف  املعوقني. 
تذكارية  ه��دي��ة  العهد  ويل  �سمو 
اإ���س��دارات  ع��ب��ارة ع��ن جمموعة م��ن 
التي  خوجة  عبداملق�سود  اإثنينية 
وع�رشين  �سبعة  مدى  على  اأ�سدرت 
عاماً. ثم اأجاب �سموه عن �سوؤال حول 
مع  اجلمعية  اأبرمتها  التي  التفاقيات 
عدد من القطاعات بهدف خدمة املعوق 
قائالً: العمل كله عمل �سالح وعمل خري 
واأي عمل للمعوق ي�سجل مباء من ذهب 

ون�ساأل اهلل اأن يوفق العاملني كلهم.

ل��الإع��اق��ة يف امل��م��ل��ك��ة، ي��اأت��ي امل��وؤمت��ر 
الدويل الثالث لي�ستكمل تلك املنظومة 
جمال  يف  ابتكاره  مت  ما  اأحدث  ويواكب 
الرعاية والتاأهيل للمعوقني يف العامل". 
على  �سلطان  بن  في�سل  الأم��ري  واأك��د 
الأخريين  العقدين  خ��الل  حتقق  ما  اأّن 
من تطور يف التعامل مع ق�سية الإعاقة 
جهود  تكامل  نتاج  هو  اململكة  داخ��ل 
مقدمة  ويف  املعنية  القطاعات  كافة 
احلرمني  خ��ادم  حكومة  قدمته  ما  ذل��ك 
ال�����رشي��ف��ني م��ن دع���م وم�����س��ان��دة لهذه 
الق�سية، اإلى جانب تنامي الوعي العام 
اجتماعية  كم�سكلة  الإع��اق��ة  ب��اأول��وي��ة 
املوؤ�س�سات  اأداء  وتناغم  واقت�سادية، 
تقدمي  يف  واخلريية  والأهلية  احلكومية 
لتلك  ال��رع��اي��ة  م��ن  م��ت��ط��ورة  منظومة 

الفئة. 
اأّن املوؤمتر ركز يف حماوره  وذكر �سموه 
وال��رب��وي��ة  ال�سحية،  امل��ج��الت  ع��ل��ى 
تدريب  وجمال  والنف�سية،  والجتماعية 
واملجال  املعوقني،  وتوظيف  وتاأهيل 
التثقيفي والإعالمي، وجمال الت�رشيعات، 

وحقوق املعوقني. 
الأن�سطة  من  العديد  هناك  اأّن  واأع��ل��ن 
منها  للموؤمتر  امل�ساحبة  والفعاليات 
ور�س العمل ولقاءات الدائرة امل�ستديرة، 
ومعر�س للكتب املتخ�س�سة، والأجهزة 
اإلى  ال�سلة،  ذات  احلديثة  والتقنيات 
الجتماعية  الن�ساطات  من  ع��دد  جانب 
و�رشاكات  اتفاقيات  واإبرام  وال�سياحية، 

ن�ه بجه�د االأمر �سلمان وو�سفه باأنه اإحدى ثروات ال�طن

�سم� ويل العهد يتربع بع�رشة مليني 
�سن�ياً جلمعية االأمر �سلمان الأبحاث االإعاقة
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واإقليمياً  حملياً  والتن�سيق  للتعاون، 
وعاملياً.

مبدينة  �سيعقد  الذي  املوؤمتر  ويهدف 
البحث  واق��ع  ا�ستعرا�س  اإل��ى  الريا�س 
العلمي يف جمال الإعاقة والتاأهيل حملياً، 
وتفعيل  وتاأ�سيل  وعاملياً،  واإقليمياً، 
ثقافة البحث العلمي يف جمالت الوقاية 
مفهوم  وتعميق  والتاأهيل،  والرعاية 
امل�ستويات  على  والتعاون  ال�رشاكات 
حت�سني  �سبل  بحث  اإل��ى  اإ�سافة  كافة، 
ح��ي��اة امل��ع��وق��ني، ودرا����س���ة الأب��ح��اث 
وامل�ستقبلية  احلالية  العاملية  العملية 

املتعلقة بالإعاقة. 
ويت�سمن املوؤمتر خم�سة حماور رئي�سية 
الربوي،  املحور  ال�سحي،  املحور  هي: 
حمور  والنف�سي،  الج��ت��م��اع��ي  امل��ح��ور 
املعوقني،  وتوظيف  وتاأهيل  تدريب 

واملحور التثقيفي والإعالمي. 
وي�سارك يف هذا امل�ؤمتر نخبة من العلماء، 
وال��ب��اح��ث��ني، والأك��ادمي��ي��ني، واخل���رباء 
اململكة  م��ن  العلمي  البحث  جم��ال  يف 
عدد  امل��وؤمت��ر  ي�ساحب  كما  وخارجها، 
من الأن�سطة والفعاليات تت�سمن ور�س 
امل�ستديرة،  الطاولة  ول��ق��اءات  عمل، 

ومعر�ساً للكتب املتخ�س�سة، والأجهزة 
الن�ساطات  بجانب  احلديثة،  والتقنيات 
والتفاقيات  وال�سياحية،  الجتماعية 
عن  الإع����الن  �سيتم  ك��م��ا  وال�����رشاك��ات، 
التي  العلمي  البحث  بجائزة  الفائزين 
لأبحاث  �سلمان  الأم��ري  جمعية  تنظمها 

الإعاقة وكذلك تكرميهم.
املوؤمتر  يف  العاملة  اللجان  وب��داأت  هذا 
ال����دويل ال��ث��ال��ث ل��الإع��اق��ة وال��ت��اأه��ي��ل 
فرق  وت�سكيل  التنظيمية  ا�ستعداداتها 
�سدرت  وق��د  مهامها.  واإق���رار  العمل، 
م�ساركة  على  ال�سامي  املقام  موافقة 
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 
موؤ�س�سة  جانب  اإلى  املوؤمتر،  تنظيم  يف 
�سعود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  ���س��ل��ط��ان 
املعوقني،  الأطفال  وجمعية  اخلريية، 

وجمعية الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة. 
عدة  للموؤمت  الرئي�سية  اللجنة  وعقدت 
عبدالرحمن  الدكتور  برئا�سة  اإجتماعات 
بن عبدالعزيز ال�سويلم وبح�سور اأع�ساء 
لبحث  املنظمة  اجلهات  وممثلي  اللجنة 
اجل����دول ال��زم��ن��ي ل��ل��م��وؤمت��ر، وحم���اوره 
وامل��ط��ب��وع��ات اخل��ا���س��ة ب��ه واجل��ه��ات 
للم�ساركة.  املييدعيي�ة  وال�سخ�سيات 

الدكتور عبد الرحمن ال�سويلم
اللجنة  لرئي�س  �سحفي  ت�رشيح  ويف 
التنظيمية للموؤمتر قال: اإّن رعاية �سمو 
جت�سد  امل��وؤمت��ر  ل��ه��ذا  �سلطان  الأم���ري 
توليه  م��ا  مقدمتها  يف  م��وؤ���رشات  ع��دة 
من  ال�رشيفني  احل��رم��ني  خ��ادم  حكومة 
الت�سدي  وجلهود  الإعاقة  لق�سية  دعم 
التعامل معها، وكذلك  لأ�سبابها وطرق 
ح��ر���س ال���دول���ة ع��ل��ى ت��ر���س��ي��خ ق��واع��د 
التنمية  لق�سايا  العلمي  ال��ت�����س��دي 
مع  والتوا�سل  املجتمع،  ولحتياجات 
العامل  يف  والبحثية  العلمية  امل��راك��ز 
العمل  ل�سراتيجيات  �سيغ  لإق����رار 

تواكب اأحدث ما اأبدعه العقل الب�رشي. 
بن  عبدالعزيز  الدكتور  اأك��د  جانبه  من 
علي املقو�سي م�ساعد مدير عام موؤ�س�سة 
�سلطان بن عبدالعزيز اآل �سعود اخلريية 
ورئي�س  للموؤمتر  املنظمة  اللجنة  ع�سو 
املوؤمتر  اأهمية  اأك��د  الإعالمية،  اللجنة 
تو�سيات  اإن  وق��ال  والعملية  العلمية 
يف  حتب�س  مل  ال�����س��اب��ق��ني  امل��وؤمت��ري��ن 
منها،  املنا�سب  تفعيل  مت  بل  اأدراجها 
م�سرياً اإلى اأن جلاناً كاملة �سيعهد اإليها 
يف  مت  كما  التو�سيات،  تنفيذ  متابعة 
الدكتور  ودع���ا  ال�سابقة.  امل��وؤمت��رات 
واملتخ�س�سني  الأكادمييني  املق��سي 
اإلى امل�ساركة يف فعاليات املوؤمتر، �سواء 
من  اأو  العمل  واأوراق  الأبحاث  خالل  من 
العمل  وور���س  الفعاليات  ح�سور  خالل 

التي يتم عقدها خالل اأيام املوؤمتر. 
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مت يف الجتماع الأول للجمعية العمومية 
الإعاقة  لأبحاث  �سلمان  الأم��ري  جلمعية 
الع�سو  �سيافة  يف  م��وؤخ��راً  عقد  ال��ذي 
حممد  عبداملق�سود  ال�سيخ  املوؤ�س�س 
انتخاب  جييدة،  مدينة  يف  خ�جة  �سعيد 
جلمعية  اجلديد  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء 
 15« الإع��اق��ة  لأب��ح��اث  �سلمان  الأم���ري 
ع�سواً«، و�سم املجل�س اجلديد: �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان 
اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن 
�ساحب  امل��ع��وق��ني،  الأط��ف��ال  جمعية 
خالد  ب��ن  حممد  الأم���ري  امللكي  ال�سمو 
جمموعة  رئي�س  الفي�سل  ع��ب��داهلل  ب��ن 
ال�سمو  �ساحب  القاب�سة،  الفي�سلية 
بن  �سلمان  بن  في�سل  الأم��ري  امللكي 
عبدالعزيز رئي�س جمل�س اإدارة املجموعة 
�ساحب  والت�سويق،  لالأبحاث  ال�سعودية 
ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن فهد 
بن عبدالعزيز وزير الدولة رئي�س ديوان 
رئا�سة جمل�س الوزراء، الدكتور حمد بن 
الدكتور  ال�سحة،  وزير  املانع  عبدالل�ه 
حممد بن اإبراهيم ال�سويل رئي�س مدينة 
والتقنية،  للعلوم  عبدالعزيز  امل��ل��ك 
جميل  عبداللطيف  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
عبداللطيف  �رشكة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
م��اج��د بن  ال��دك��ت��ور  امل��ح��دودة،  جميل 
موؤ�س�سة  ع��ام  م��دي��ر  الق�سبي  ع��ب��داهلل 
�سلطان بن عبدالعزيز اخلريية، الأ�ستاذ 
جمموعة  رئي�س  الركي  علي  بن  خالد 
ال�سيخ  واأولده،  ال��رك��ي  علي  خ��ال��د 
اإب����اء ب��ن ع��ب��دامل��ق�����س��ود خ��وج��ه نائب 
ملجموعة  التنفيذي  وامل��دي��ر  الرئي�س 
علي  ب��ن  ع��ب��دال��رح��م��ن  ال�سيخ  خ��وج��ه، 

ي�سم نخبة من اأ�سحاب الكفاءات واخلربات:
ت�سكيل اأول جمل�ض اإدارة جلمعية االأمر 

�سلمان الأبحاث االإعاقة

جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اجلري�سي 
عثمان  بن  قا�سم  الدكتور  اجلري�سي، 
على  التنفيذي  العام  امل�رشف  الق�سبي 
التخ�س�سي  في�سل  امللك  م�ست�سفى 
بن  عبدالرحمن  ال�سيخ  الأبحاث،  ومركز 
نائب  الراجحي  �سالح  ب��ن  عبدالعزيز 
الراجحي  وموؤ�س�سة  دار  جمل�س  رئي�س 
بن  فهد  ال�سيخ  لل�سريفة،  التجارية 
جمموعة  رئي�س  العبيكان  عبدالرحمن 
بن  يحيى  ال�سيخ  لال�ستثمار،  العبيكان 
الإدارة  جمل�س  رئي�س  لدن  بن  حممد 
بن  ملجموعة  بالنيابة  ال��ع��ام  وامل��دي��ر 
املجل�س  اإع��الن  وبعد  ال�سعودية.  لدن 
�سلمان  بن  �سلطان  الأم��ري  اأكد  اجلديد 
م�سرية  م��وا���س��ل��ة  ع��ل��ى  املجل�س  ع���زم 
الإجنازات للمجل�س ال�سابق والتي ُتوَجت 
املهمة  التفاقيات  م��ن  ع��دد  بتوقيع 
على امل�ستويني العلمي والبحثي والتي 
اأن حتقق اكت�سافات طيبة  من املتوقع 

يعود نفعها على الإن�سانية. ووجه �سموه 
�سكره وتقديره للمجل�س ال�سابق، واأكد 
اأن ما حققه املجل�س ال�سابق من اإجنازات 
خمتلف  يف  نوعية  ق��ف��زات  اإل���ى  ق���اده 
والبحثية؛ مما يدفع  الإدارية  امل�سارات 
املجل�س اجلديد اإلى اإكمال امل�سرية على 
اأن  نف�س امل�ستوى باإذن اهلل. اجلدير بالذكر 
املقبل  اجتماعه  �سيعقد  املنتخب  املجل�س 
وكذلك  له،  ونائب  للمجل�س  رئي�س  لختيار 
اختيار ع�سوين اإ�سافيني من العلماء وذوي 
الأمري  مركز  ويعد  الإعاقة،  جمال  يف  اخلربة 
يف  نوعها  من  فريداً  الإعاقة  لأبحاث  �سلمان 
الإعاقة على م�ستوى املنطقة،  اأبحاث  جمال 
وقد ا�ستطاع خالل فرة ق�سرية حتقيق عدد 
الكت�ساف  يف  �ساهمت  التي  الإجن��ازات  من 
املبكر لالإعاقة، واحلد من انت�سارها مب�سيئة 
اهلل، ويعمل املركز على رفع م�ستوى الأبحاث 
من خالل انتقائه عدداً من ال�رشكاء املحليني 

والعامليني يف املجال ذاته.
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اتفاقيات 
تعاون مع 

كل من البنك 
االإ�سلمي وبنك 

الت�سليف

لأبحاث  �سلمان  الأم��ري  جمعية  وا�سلت 
اتفاقيات  م��ن  العديد  اإب���رام  الإع��اق��ة 
ال��ت��ع��اون ال��دول��ي��ة ح��ي��ث اأب����رم الأم���ري 
اجلمعية،  رئي�س  �سلمان،  بن  �سلطان 
يف  ع��ق��ده  �سحايف  م��وؤمت��ر  هام�س  على 
مع  التفاقيات  من  ع��دداً  م��وؤخ��راً،  ج��دة 
دولية  وجهات  عريقة  عاملية  جامعات 
متخ�س�سة يف جمال الإعاقة يف املجالت 
لال�ستفادة  وذلك  والتاأهيلية؛  البحثية 
اأف�سل اخلدمات  من خرباتها يف تقدمي 

للمعوقني يف ال�سعودية. 
بتوقيع  املركز  يقوم  اأن  وينتظر  ه��ذا 
ات��ف��اق��ي��ات ت��ع��اون م��ع ك��ل م��ن البنك 
ال�سعودي  البنك  للتنمية،  الإ���س��الم��ي 
امللك  وم��دي��ن��ة  والدخ�����ار،  للت�سليف 
عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وذلك على 
هام�س اجتماع اجلمعية العمومية الأول، 
الأمري  جمعية  ملوؤ�س�سي  الرابع  واللقاء 
ين�سوي  التي  الإعاقة  لأبحاث  �سلمان 

حتت مظلتها املركز. 
واأكد الدكتور �سلطان ال�سديري، املدير 
مع  التفاقية  توقيع  للمركز:  التنفيذي 
كل من البنك الإ�سالمي للتنمية والبنك 
ياأتي  والدخ����ار،  للت�سليف  ال�سعودي 

لأط��راف  امل�سركة  ل��الأه��داف  ت��اأك��ي��داً 
وتقدمي  ال��ق��درات  دع��م  يف  التفاقية 
العون الفني للدول الأع�ساء يف منظمة 
امل��وؤمت��ر الإ���س��الم��ي، وذل��ك يف جم��الت 
اإج����راء ودع��م  بجانب  الإع���اق���ة،  اأب��ح��اث 
الأبحاث التي ت�سهم يف تطوير املعرفة 
من  والوقاية  والتوعية  الب�رشي  بالتطور 
الإعاقة وعالجها، وحت�سني م�ستوى حياة 
من حتقيق  بطريقة متكنهم  املعوقني 
ال���س��ت��ف��ادة ال��ق�����س��وى م��ن ق��درات��ه��م 

الذاتية الكامنة. 
تاأ�سي�ساً  تاأتي  التفاقية  هذه  واأ�ساف: 
�سلمان  بن  �سلطان  الأم��ري  مبادرة  على 
لتدريب  ب��رام��ج  اإي��ج��اد  اإل���ى  ال��رام��ي��ة 
وت��وف��ري فر�س  امل��ع��وق��ني  وت��اأه��ي��ل 
متويل منا�سبة لهم، وات�ساقاً مع نتائج 
امل�ساورات والجتماعات التي متت بني 
اأطراف هذه التفاقية يف هذا اخل�سو�س 
والهادفة اإلى اإيجاد اإطار منا�سب للعمل 
من  تنطلق  برنامج  اإع��داد  مبوجبه  يتم 
الأع�ساء  ال���دول  ب��رام��ج يف  ع��دة  خ��الل��ه 
الأول  الربنامج  ينطلق  اأن  على  بالبنك، 
ال�سعودية.  العربية  باململكة  وينفذ 
واأو�سح اأن التفاقية تهدف اإلى متكني 
اأنف�سهم  على  العتماد  من  املعوقني 
جمتمعاتهم  يف  القت�سادي  والن��دم��اج 
ال�سوق،  احتياجات  م��ع  يتنا�سب  مب��ا 
مي�رشة  متويلية  ق��درات  توفري  ثم  ومن 
للمن�ساآت  متويل  برامج  خالل  من  لهم 
احلرف  واأ�سحاب  والنا�سئة  ال�سغرية 
اأ�سغر  متويل  برامج  واإن�ساء  واملهن، 
خم�س�سة للمعوقني يف جمالت خمتلفة 
بح�سب احتياجات ال�سوق، بجانب تنظيم 
وور�س  وال�ست�سارية  العلمية  اللقاءات 
وبرامج  الربنامج  لهذا  املنا�سبة  العمل 

تاأهيل املعوقني ب�سفة عامة. 
�سيتولى  الإ���س��الم��ي  البنك  اإن  وق���ال: 
املبدئية  والدرا�سات  اخل��ربات  تقدمي 
ل�سياغة الربامج، وتقدمي العون الفني 
والتاأهيل  والتدريب  الربامج  لتمويل 

والدعم املوؤ�س�سي لوحدة تنفيذ الربامج 
�سيخ�س�س  فيما  امليدانية،  والزيارات 
والدخ���ار  للت�سليف  ال�سعودي  البنك 
ال��ربام��ج  لتمويل  ري���ال  مليون   150
التفاقية  ه��ذه  اإط���ار  يف  وامل�����رشوع��ات 
اتفاقية  على مدى خم�س �سنوات. وعن 
عبدالعزيز  امل��ل��ك  مدينة  م��ع  امل��رك��ز 
اأنها  ال�سديري  ذكر  والتقنية،  للعلوم 
املركز  بدعم  املدينة  قيام  تت�سمن 
جمالت  يف  البحوث  اإج��راء  من  لتمكينه 
الإعاقة، وتقدمي ال�ست�سارات واخلربات 
التي  واملعملية  الفنية  والت�سهيالت 
رغبة  اإلى  اإ�سافة  العمل،  هذا  يتطلبها 
التي  البحوث  بع�س  دع��م  يف  املدينة 
ي��ق��وم امل��رك��ز ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا. وب����نّي اأن 
امل�رشوعات  من  ع��دداً  �ستدعم  املدينة 
وذلك  امل��رك��ز،  يقدمها  التي  البحثية 
�سمن اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية، 
حيث �ستخ�س�س 50 مليون ريال، لدعم 
مدى  على  وامل�����رشوع��ات  البحوث  ه��ذه 

ال�سنوات اخلم�س املقبلة.
بن  �سلطان  الأم��ري  وجه  اأخ��رى  جهة  من 
على  الريا�س  بنك  اإل��ى  �سكره  �سلمان 
تقدميه مليون ريال للمركز، وهو عبارة 
قيمة  من  اخلام�سة  الدفعة  �سداد  عن 
املركز،  موؤ�س�سي  جمعية  يف  ع�سويته 
والتي  ري��ال،  ماليني  خم�سة  تبلغ  التي 
قدمت على دفعات مت�ساوية على مدى 
خم�سة اأعوام بواقع مليون ريال لكل عام. 
عن  �سلمان  بن  �سلطان  الأم��ري  واأع��رب 
جمال  يف  الريا�س  بنك  جلهود  تقديره 
اخلريية  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  دع��م 
والإن�سانية، م�سيداً بالدور الذي ي�سطلع 

به البنك يف جمال خدمة املجتمع. 
بنك  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  واأو����س���ح 
الرا�سد،  العبدالعزيز  را�سد  الريا�س، 
بنك  للتزام  ا�ستمراراً  ميثل  التربع  اأن 
الأم���ري �سلمان  ب��دع��م م��رك��ز  ال��ري��ا���س 
باأعماله  للنهو�س  الإع���اق���ة؛  لأب��ح��اث 

اخلريية والإن�سانية.
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امل��ذه��ل��ة على قهر  الإن�����س��ان      ق���درة 
ال�سعاب والعوائق التي تواجهه وتطور 
الدامغ  الدليل  ت��زال  ول  كانت  قدراته 
على عظمة اخلالق جل وعال يف خلقه، ويف 

عطائه واأخذه. 
هذه القدرة التي ت�سقلها ظروف احلياة 
الإنيي�ييسييان  عييزمييية  وتييغييذيييهييا  املختلفة 
للبقاء  التحدي  على  وا����رشاره  املتقدة 
ولإثبات الذات �سمن املنظومة والبيئة 
اأنتجت  ال��ت��ي  ه��ي  فيها  يعي�س  ال��ت��ي 
بها ومنابر تعتلى لذوي  مناذج يحتذى 
اإعاقاتهم  العالية ممن مل تثنهم  الهمم 
املختلفة اجل�سمية اأو العقلية عن اإثبات 
على  جلية  اأ�سمائهم  وح��ف��ر  وج��وده��م 

�سخ�ر احلياة ال�سعبة. 
الذي  وطن  جمعية  كتاب  ق��راأت  عندما 
جمعية  ق�ستها  25عاما  م�سرة  يلخ�س 
الأط���ف���ال امل��ع��وق��ني يف خ��دم��ة ه��ذه 
وتهيئتهم  املجتمع  من  اخلا�سة  الفئة 
حدود  وتخطي  جمتمعهم  مع  للتفاعل 
متوازن وكرمي يحرم  لعي�س  اإعاقاتهم 
حقوقهم ويعينهم على تاأدية واجباتهم 
املجتمع  يف  ومنتجة  ف��اع��ل��ة  كعنا�رش 
التي  امل��ط��ردة  ال��ت��ط��ورات  اأده�ستني 
املتالحقة  الزمنية  ال��ف��رات  احتوتها 
املتنامية  والطموحات  اجلمعية  لهذه 
لها يف زيادة رقعة خدماتها وتطويرها، 
بها  عرب  التي  واملو�سوعية  واملنطقية 
لتط�ر  املختلفة  املراحل  عن  الكتاب 
امل�ستقبلية  واخل��ط��وات  اجلمعية  ه��ذه 
لها مبا حتتويه من حتديات و�سعوبات 
هذه  بحقوق  املجتمع  لتوعية  وخطط 
الفئة املميزة من املجتمع وطرق دعمها 

مبا  اأك���ر  ال��ت��ف��اع��ل  ع��ل��ى  وت�سجيعها 
ت�ستحقه هذه الفئة من اهتمام وتعاون 

وحتفيز. 
حيا  ن��اط��ق��ا  ك���ان  وط���ن  جمعية  ك��ت��اب 
لإر���س��اء  بذلت  التي  القيمة  باجلهود 
واملنتجة  الفعالة  اجلمعية  هذه  دعائم 
و�ستقدمها  قدمتها  التي  واخل��دم��ات 
اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  من  لالأطفال 
واخلطى  املختلفة  اململكة  مناطق  يف 
املدرو�سة التي تنتهجها جمعية الأطفال 
املعوقني ممثلة برئي�س جمل�س اإدارتها 
�سمو الأمري �سلطان بن �سلمان واأع�ساء 
م�ست�سارين  من  فيها  املختلفة  اللجان 

وم�رشفني ومتطوعني. 
اأو����س���اع ذوي  ع��ن  ن��ت�����س��اءل  اأن  ب��ق��ي 
بعد  ما  مراحل  يف  اخلا�سة  الحتياجات 
لهم  املجتمع  تهيوؤ  وم���دى  الطفولة 
مب�ؤ�س�ساته املختلفة احلك�مية واخلا�سة، 
بعد  احتياجاتهم  وم��ع  معهم  وتفاعله 
الأكادميية  تعليمهم  ملراحل  انهائهم 
ي���زال  ك����ان ول  وال������ذي  وامل���ه���ن���ي���ة، 
ذوو  يكابدها  م�سو�سة  �سبابية  تعلوه 
الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة واأه��ال��ي��ه��م يف 
ت�سمن  التي  املكافئة  الفر�س  اإيجاد 
كرمية  وا�ستقاللية  اأك��رب  تفاعال  لهم 
املختلفة  اإعاقاتهم  تداعيات  متت�س 
وت�سمن لهم حياة متوازنة تتنا�سب مع 

احتياجاتهم وطموحاتهم. 
اأ����رش ك��ث��رية ك��ان��ت ول ت���زال ت��ع��اين يف 
ومراكز  وم�سمونة  ثابتة  و�سائل  اإيجاد 
متمكنة قادرة على ا�ستيعاب احتياجات 
طاقاتها  وا�ستثمار  اخلا�سة  الفئة  هذه 
بالنفع  يعود  مبا  وقدراتها  ومواهبها 

عليها وعلى جمتمعها. 
كما اأن القطاع اخلا�س والعام ل يزالن 
اخلدمات  م�ستوى  يف  مق�رشين  يعتربان 

والت�سهيالت التي يقدمانها لهذه الفئة 
املزيد  بذل  ي�ستوجب  مبا  املجتمع  من 
ال�رشوط  من  مزيد  وفر�س  اجله�د  من 
واخلا�س  ال��ع��ام  القطاع  من�ساآت  على 
وتهيئة  الالزمة  اخلدمات  جميع  بتوفري 
الظروف جلميع �رشائح املجتمع املحتاجة 

ومن �سمنها ذوو الحتياجات اخلا�سة. 
ذك��رت يل اإح���دى الأم��ه��ات ع��ن موقف 
حم����رج ع��ا���س��ت��ه مل����دة ن�����س��ف ���س��اع��ة 
ذوي  من  ابنها  ا�سطحاب  قررت  عندما 
جتارية  ملكتبة  اخلا�سة  الح��ت��ي��اج��ات 
م��رم��وق��ة وع��ري��ق��ة وال��ت��ي ب��ال��رغ��م من 
فخامة بنائها وروعة تن�سيق حمت�ياتها 
مل تنتبه ل�رشورة ايجاد م�ساعد كهربائية 
اخلا�سة  الحتياجات  لذوي  م�سارات  اأو 
وعندما احتاجت لل�سعود للدور العلوي 
كتب  ل�رشاء  املتحرك  بكر�سيه  ابنها  مع 
م�ساعد  وج��ود  عن  وت�ساءلت  لالأطفال 
ملدة  النتظار  منها  طلب�ا  لت�ستخدمها 
ال�سخ�س  ح�س�ر  حلييني  �ساعة  ن�سف 
بييا�ييسييتييخييدام  لييهييا  لي�سمح  امليي�ييسيي�ؤول 

امل�سعد اخلا�س باملوظفني!! 
م���وق���ف م��ع��رب ي��ب��ني م���ق���دار ال��وع��ي 
ذوي  حقوق  عن  املجتمع  يحمله  ال��ذي 
ال�سفقة  ون��ظ��رة  اخلا�سة  الحتياجات 
ل  والتي  لهم  بها  ننظر  التي  العقيمة 
ما  ول  اأعيننا  تب�رشه  م��ا  م��دى  تتعدى 
حتمله �سغاف قلوبنا مع اأن ما يحتاجون 
الح��رام  هو  بل  ذاك  ول  ه��ذا  لي�س  له 
لح��ت��ي��اج��ات��ه��م  احل��ق��ي��ق��ي  والإدراك 

والإميان ال�سادق بقدراتهم.

عن جريدة الريا�س

اإ�رشاقات

مقال

جمعية وطن .. كتاب م�سرة، 
وملخ�ض حلق�ق معاق

+*

+*
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�إ������ص�����اب�����ات 
�ل���ر�أ����س �إل��ى 
�لأول  نوعني: 
يرتطم  حينما  مغلقة،  �إ���ص��اب��ة 
وت�صمى  �صلب،  ما  ب�صيء  �لر�أ�س 
غالباً بحالة �رجتاج �ملخ. و�لثاين 
�إ�صابة ُمرتقة؛ �أي �لتي ُي�صاحبها 
�إلى �أحد تر�كيب  دخول �صيء ما 
�لر�أ�س. وقد تظهر بع�س عالمات 

وقد  �مُل�صاب،  على  فورً�  �لإ�صابة 
تتاأخر لتكتمل �ل�صورة �ملر�صية 
�لآث���ار  تعك�س  ول  �ل��وق��ت.  م��ع 
�أجز�ء  على  نر�ها  �لتي  �خلارجية 
�لر�أ�س بال�رضورة مدى عمق �رضر 
جمرد  ح�صول  �أن  �أي  �لإ���ص��اب��ة؛ 
كدمات �أو خدو�س �أو جروح ب�صيطة 
وغري عميقة ل يعني بال�رضورة �أن 

�لإ�صابة مل يت�رضر منها �لدماغ.

تنق�صم

حتذير..

الخطوة

مع بد�ية �لعام �لدر��صي 
�إ�صابات �لر�أ�س عند �لأطفال.. حقائق 

موؤملة وطرق وقائية
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�رتد�ء خوذة �لر�أ�س �أب�صط 
و�صيلة للوقاية من �رضر 
�إ�صابات �جلمجمة و�لدماغ

 واإ����ض���اب���ات الأط���ف���ال م��و���ض��وع مهم 
اأ�رسة؛ ولهذا قال الدكتور  بالن�ضبة لكل 
طا�ضكندي  ال��ع��زي��ز  عبد  ع��ب��دال��ه��ادي 
واحل���وادث  ال��ط��وارئ  ط��ب  ا�ضت�ضاري 
مبدينة امللك عبدالعزيز الطبية للحر�س 
�ضحفية:  ت�رسيحات  يف  بجدة،  الوطني 
العاملية  ال�ضحة  منظمة  ت��ق��ري��ر  اإن 
ح��وادث  اأن  اأك���د   2006 اأغ�ضط�س  يف 
 2.1 وف��اة  يف  �ضنوياً  تت�ضّبب  امل��رور 
مليون �ضخ�س واإ�ضابة اأو اإعاقة ماليني 
املحلية  ال��درا���ض��ات  اأن  كما  اآخ��ري��ن، 
واخلليجية ت�ضري اإح�ضاءاتها اإلى اأن عدد 
تعر�ضهم  من  الناجتة  الأطفال  وفيات 
يفوق  الإهمال  نتيجة  عار�ضة  لإ�ضابات 
�ضتة  اأعلى  عن  الناجتة  الوفيات  ع��دد 
واأن  جمتمعة،  ع�ضوية  مر�ضية  اأ�ضباب 
يف   35% اإلى  ت�ضل  قد  الوفيات  ن�ضبة 
اإل��ى  ال��ذه��اب  قبل  م��ا  العمرية  ال��ف��رة 
امل��در���ض��ة. وه��ن��اك درا���ض��ات م��روري��ة 
متخ�ض�ضة ت�ضري اإلى اأن معدل الوفيات 
احلقيقي يف ال�ضعودية يقدر بنحو قتيل 
اأن  الدرا�ضات  هذه  وتوؤكد  �ضاعة،  كل 
الت�ضنيف الُعمري للمتوفني ميثل جانباً 
من  املتوفني  خم�س  اأن  وهو  ماأ�ضاوياً 
 15 عن  اأعمارهم  تقل  الذين  الأطفال 
ال�ضحة.  وزارة  اإح�ضاءات  بح�ضب  عاماً 
�ضادرة  اأخرى  ر�ضمية  درا�ضة  وك�ضفت 
مطرد  ت�ضاعد  ع��ن  الإم����ارات  دول��ة  يف 
لها  يتعر�س  التي  احل���وادث  ن�ضبة  يف 
الأطفال حيث و�ضلت اإلى %36 �ضنوياً، 
العمرية  الفئة  وفيات  ن�ضبة  بلغت  كما 
الطفولة(  )مرحلة  �ضنة   18 م��ن  اأق��ل 
من  ال��ن��اجت��ة  الإ���ض��اب��ات  ب�ضبب   13%
والغرق  الده�س  اأبرزها  ومن  احل��وادث، 

وال�سقوط واالختناق والت�سمم. واجلدير 
ومنع  ت��ف��ادي  املمكن  م��ن  اأن��ه  بالذكر 

معظم تلك الوفيات. 
�إ�صابات �لر�أ�س 

اأن  طا�ضكندي  عبدالهادي  د.  اأو���ض��ح 
الرئي�ضي  ال�ضبب  الراأ�س متثل  اإ�ضابات 
اإ�ضابتهم  اأو  الأ�ضخا�س  اأولئك  لوفاة 
تكاليف  اأن  عن  ف�ضالً  العجز،  بحالت 
لأنها  نظراً  عالية  الإ�ضابات  تلك  عالج 
تقت�ضي، يف غالب الأحيان، رعاية طبية 
متخ�ض�ضة اأو تاأهيالً على املدى الطويل. 
واأكدت الكثري من الدرا�ضات اأن قلة من 
امُل�ضابني كانوا يرتدون خوذات الراأ�س 

اخلا�ضة بال�ضالمة حال الإ�ضابات. 
ويف اإطار متابعة التقرير العاملي ب�ضاأن 
الوقاية من الإ�ضابات الناجمة عن حركة 
منظمة  م��ن  ك��ل  ن�رسته  ال���ذي  امل����رور، 
عام  ال���دويل  والبنك  العاملية  ال�ضحة 
اأن  تثبت  بيانات  ق��ّدم  وال��ذي   2004
با�ضتخدام  النا�س  تلزم  قوانني  و�ضع 
اخلوذ الواقية واإنفاذ تلك القوانني يعد 
والتقليل  للحد  الفعالة  التدخالت  من 
وقال  وال��وف��ي��ات.  الإ���ض��اب��ات  تلك  من 
املدير  نورد�ضروم  اآن��در���س  الدكتور 
العام بالنيابة ملنظمة ال�ضحة العاملية: 
اخلوذ  ا�ضتخدام  جعل  هو  هدفنا  »اإّن 
النُظم  اأول���وي���ات  ���ض��دارة  يف  ال��واق��ي��ة 

ال�ضحية العمومية«. 
امل�����ض��ت��وى  دون  اجل���ه���ود  ت�����زال  ول 
الهوائية  الدراجات  ركوب  اإلى  بالنظر 
عنها،  ال��ن��اج��م��ة  احل����وادث  واإ���ض��اب��ات 
والإلزام باتباع و�ضائل احلماية، يف حني 
ت�ضري الإح�ضاءات اإلى اأن اأكرث من 500 
الدراجات  لراكبي  واإ�ضابة  ح��ادث  األ��ف 

املتحدة  الوليات  يف  حت�ضل  الهوائية 
ن�ضبة  اأن  )وبالتاأكيد  �ضنوياً  وح��ده��ا 
الإ�ضابة تختلف من دولة اإلى اأخرى فقد 
الوعي  اأكرث بكثري مما ذكر لقلة  تكون 
ال�ضالمة  �ضبل  اتباع  باأهمية  والإدراك 
وال���وق���اي���ة(، ف�����ض��الً ع��ن ب��ق��ي��ة اأن��ح��اء 
جداً  متدٍن  العام  الوعي  اأن  اإل  العامل، 
الراأ�س  خلوذات  الأطفال  ارتداء  باأهمية 
للمو�ضوع  يجعل  م��ا  وه��و   Helmet

اأهمية �ضحية وطبية. 
اأو  الأطفال،  و�ضع  ���رسورة  وراء  ال�ضبب 
البالغني، خوذة على الراأ�س عند ركوب 
�رسر  من  للوقاية  هو  الهوائية،  الدراجة 
يف  بالأر�س  الراأ�س  ارتطام  قوة  تاأثري 
ح���ال ح����دوث اإ���ض��اب��ات احل�����وادث اأو 
ا�ست�سهال  من  الرغم  وعلى  ال�سقوط. 
وتهاون الكثريين، فاإن امل�ضادر الطبية 
املعنية باإر�ضادات ال�ضالمة من احلوادث 
ل تزال ُتوؤكد اأن ارتداء خوذة الراأ�س هو 
للوقاية من �رسر  واأ�ضهل و�ضيلة  اأب�ضط 
الإ�ضابات على اجلمجمة والدماغ، ووفق 
ما تذكره مايو كلينك يف ن�رساتها نقالً عن 
للدراجات  الراأ�س  موؤ�ض�ضة �ضالمة خوذة 
ال��دراج��ة  م��ن  ال�سقوط  ف��اإن  الهوائية، 
الهوائية مُيكن اأن يكون خطرياً حتى لو 

كانت ت�ضري ب�رسعة منخف�ضة. 
اأف�ضل  ال���راأ����س  خ���وذة  ارت����داء  وي��ظ��ل 
و�ضيلة حلماية الراأ�س والوجه من ال�رسر 
ما يتطلب  احل��وادث، وهو  حال ح�ضول 
مطابقة  اأنواعاً  اأن ينتقي املرء لأطفاله 
يرتدي  واأن  وال�ضحة،  ال�ضالمة  ملعايري 
لو  حتى  اخلوذات  تلك  وال�ضغار  الكبار 
كانت الرغبة يف قطع م�ضافات ق�ضرية. 

من  املقدمة  البحوث  اأح��د  يف  ورد  وقد 
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م��رك��ز اأب��ح��اث وم��ع��اي��ري الإ���ض��اب��ات يف 
ن�ضب  اأع��ل��ى  اأن  اأوه��اي��و،  ولي��ة  جامعة 
لإ����ض���اب���ات احل�����وادث ل���دى الأط���ف���ال 
مرتبطة بركوب الدراجات الهوائية واأن 
خوذة الراأ�س اخلا�ضة براكبي الدراجات 
الهوائية ُتقلل بن�ضبة %85 من اإ�ضابات 

الدماغ بال�رسر جراء احلوادث. 
خوذة الدراجة الهوائية 

الهوائية  ال��دراج��ة  راك���ب  ي�ضع  كيف 
ال���راأ����س؟ ح���ول ذل���ك يجيب د.  خ���وذة 
عبدالهادي طا�ضكندي باأن هناك الكثري 
من اأنواع خوذات الراأ�س اخلا�ضة براكبي 
كانت  واإن  واأنها  الهوائية،  ال��دراج��ات 
تختلف  اأنها  اإل  وزن��اً،  اأخ��ف  فقط  تبدو 
املخ�ض�ضة  تلك  عن  �ضتى  جوانب  من 
اإلى  واإ�ضافة  النارية.  الدراجات  لراكبي 
كي  الطفل  �ضكلها  ُيحب  خ��وذة  انتقاء 
املهم  فمن  راأ�ضه،  على  و�ضعها  ُيحب 
جداً عند انتقائها اأن تكون موا�ضفاتها 
هيئات  ع��ن  ال�����ض��ادرة  لتلك  مطابقة 
عاملية معنية بال�ضالمة، واأن تكون ثابتة 
اأي ل تتجاوز  على الراأ�س حال و�ضعها؛ 
م�ضافة حتركها، عند حتريكها اإلى الأمام 
اأو اخللف، اأكرث من بو�ضة واحدة. ويجب 
للروؤية،  وا���ض��ع��اً  اخل���وذة جم��الً  اإع��ط��اء 
وانتقاء اأنواع ذات األوان براقة مُيكن من 
خالل روؤيتها متييز الراكب. اإ�ضافة اإلى 
تعليم الطفل كيفية و�ضعها على راأ�ضه 
اأو  لالأمام  ميلها  دون  اأي  �ضليم؛  ب�ضكل 
الذي  حزامها  وربط  تثبيت  حال  اخللف 

مير حتت احلنك. 
�أنو�ع وم�صاعفات 

يو�ضح د. عبدالهادي طا�ضكندي: التاأكد 
من �ضالمة اجلمجمة والدماغ يعترب اإحدى 
الأولويات للتاأكد من ال�ضالمة عند وقوع 
اأن  كما  ال�سقوط،  اأو  احلوادث  اإ�سابات 
اأحد  اأو  الراأ�س  جلدة  ُي�ضيب  قد  ال�رسر 
اأجزاء الوجه، وقد يتعدى لي�ضيب عظم 
واإ�ضابات  ال��دم��اغ.  اأن�ضجة  اأو  اجلمجمة 
اإ���ض��اب��ة  الأول  ن��وع��ني،  ع��ل��ى  ال���راأ����س 

ب�ضيء  الراأ�س  يرتطم  حينما  اأي  مغلقة؛ 
بحالة  ت�ضمى  ما  غالباً  وه��ي  �ضلب،  ما 
ُمرقة؛  اإ�ضابة  والثاين  امل��خ.  ارجت��اج 
اإلى  ما  �ضيء  دخول  ُي�ضاحبها  التي  اأي 
بع�س  تظهر  وقد  الراأ�س.  تراكيب  اأحد 
امُل�ضاب،  على  ف��وراً  الإ�ضابة  عالمات 
املر�ضية  ال�ضورة  لتكتمل  تتاأخر  وقد 

مع الوقت. 
اأما الآثار اخلارجية التي نراها على اأجزاء 
مدى  بال�رسورة  تعك�س  ل  فهي  الراأ�س 
عمق �رسر الإ�ضابة؛ اأي اأن ح�ضول جمرد 
كدمات اأو خدو�س اأو جروح ب�ضيطة وغري 
عميقة ل يعني بال�رسورة اأن الإ�ضابة مل 
اأنه  الدماغ، بل من املمكن  يت�رسر منها 
لكنه  والنزيف،  الرجت��اج  ل�رسر  تعر�س 
�ضياأخذ بع�س الوقت حتى تبدو ال�ضورة 

كاملة. 
موؤ�رض�ت مهمة 

يفيد د. عبدالهادي طا�ضكندي باأنه من 
اإلى بع�س املوؤ�رسات التي  املهم التنبه 
مزيد  اإلى  الإ�ضابة حتتاج  باأن  ُتخرب  قد 
من العناية والعر�س على الأطباء، منها: 
اأن  عليه،  الرتباك  ظهور  الوعي،  فقد 
الذهني،  اخلمول  من  �ضيء  عليه  يبدو 
الت�رسف  ت��وت��ر،  ال��وع��ي،  يف  ان��ت��ك��ا���س 

بطريقة غريبة وغري معهودة، اأو مالحظة 
بطئه يف الكالم اأو �ضكواه من عدم و�ضوح 
الروؤية. وكذلك احلال مع ح�ضول نوبة اأو 
اأو  بال�رسع  ال�ضبيه  الت�ضنج  من  نوبات 
�ضداع واأمل �ضديد يف الراأ�س اأو القيء اأو 
فقد القدرة على حتريك اأحد الأطراف اأو 

على ال�ضم اأو ال�ضمع اأو الإب�ضار. 
�لوقاية خري

ط��ا���ض��ك��ن��دي  ع��ب��دال��ه��ادي  د.  ي���وؤك���د 
ومعايري  اأب��ح��اث  مركز  تو�ضيات  على 
الإ�ضابات، ومنها اأن اأهم ثالثة اأمور مُيكن 
�ضبيل حماية  والأمهات فعلها يف  لالآباء 
الدراجة  ركوبهم  حال  وبناتهم  اأبنائهم 
ال��راأ���س،  خ��وذة  ارت���داء  ه��ي:  الهوائية 
وارت���داء خ��وذة ال��راأ���س، وارت���داء خوذة 
الراأ�س. وهو ما يفر�س اأن نرفع به من 
ارتداء  لزيادة  الداعمة  اجلهود  م�ضتوى 
ركوبهم  حال  الراأ�س  خل��وذات  الأطفال 
ممار�ضتهم  اأو  ال��ه��وائ��ي��ة  ال���دراج���ات 
املختلفة  الرفيه  وو�ضائل  للريا�ضات 
)مثل امتطاء الأح�ضنة( املرتبطة بن�ضب 
عالية من احتماليات التعر�س لإ�ضابات 
اأطفالنا  جتنيب  م��ن  ب��د  ول  ال���راأ����س. 
ا�ضتخدام الدراجات النارية )الدبابات(؛ 
ملا فيها من خطر كبري واحتمالت عالية 
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بقلم:
علي عبدالل�ه القا�ضمي  

   

يناف�س  ال�ضماء، وطموح  اأحالم حتلق يف 
اجلبال �ضموخاً، وابت�ضامات بريئة ل تغادر 
الوجوه، وباقات طيبة عفوية ت�ضنع منا 
ن��ف��و���ٌس مبتهجة  م���ازن ف��رح ي��وم��ي��ة، 
املجتمع،  و�ضجيج  واملعاناة  الأمل  رغم 
ل��ن ان��ط��ل��ق م��ع الأح�����الم وال��ط��م��وح��ات 
ول  ه��وؤلء،  وكل  والطيبة  والبت�ضامات 
ميكن اأن اأ�رسد ق�ض�ضاً مده�ضة متتالية 
احلقيقية،  الإن�ضانية  يحملون  لأف���راد 
احل��ي��اة حني  بتحٍد مل��ع��رك  وق��ادم��ني 
واح��دة  حلظة  »الإع���اق���ة«   متنعهم  مل 
مميزة  ا�ضتثنائية  اأرقاماً  يكونوا  اأن  يف 
عن  اأحت���دث  ول��ن  الناجحني،  �ضجل  يف 
حني  لهم  »ماتعة«  �ضخ�ضية  تفا�ضيل 
طريق  يف  ومثابرة  و�ضرب  بثبات  م�ضوا 
اأن  لإدراكهم  بخطوة،  خطوة  ميل  الألف 
اأولئك  الطريق ل ينتظر اأحداً، خ�ضو�ضاً 
لكونهم  دفعاً  الآخ��رون  يدفعهم  الذين 

مل يقدموا لأنف�ضهم �ضيئاً وهم اأ�ضحاء.

مميز  لإ���ض��دار  ق��راءت��ي  بعد  هنا  اكتب 
اأع���دت���ه ج��م��ع��ي��ة الأط���ف���ال امل��ع��وق��ني 
قلبها  من   - كهدية  بتلقيه  وت�رسفت 
�ضلمان  بن  �ضلطان  الأم��ري   - الناب�س 

فكانت بحق هدية ممتعة موؤملة، م�ضاحة 
امل�ضمى  م��ن  ان��ط��الق��اً  ك��ان��ت  امل��ت��ع��ة 
ومن  وطن«،  »جمعية  لالإ�ضدار  اجلميل 
الأوراق  داخ��ل  الهائل  املنجز  حجم  ثم 
حني  ف��ك��ان  الأمل  اأم����ا  امل���ي���دان،  ويف 
والأفكار  والتحديات  اجلهود  �ضاهدت 
العظيمة  وال�ضراتيجيات  والتو�ضيات 
للجمعية ورجالها، فيما جمتمعي احلامل 
قراأ  ورمبا  عني  بن�ضف  يتعامل  يزال  ل 
امل�ضمى،  يف   - الأط��ف��ال   - كلمة  فقط 
اأولً!  كنا  م��اذا  متنا�ضياً  النظر  ف�رسف 
نافعون  مبدعون  موؤهلون  ه��وؤلء  واأن 
بلدهم،  تنمية  يف  وم�ضاهمون  لدينهم 
رغم الإ�ضفاق واخلجل! ل ميكن ملجتمع 
اأن يخل�س لق�ضية تخ�ضه كالإعاقة، اإذا 
لل�ضتم  جمالً  يرتب  م��ن  بينه  م��ن  ك��ان 
االإحباط،  ر�سائل  ويحمل  واال�ستهزاء، 
والنظرة الفوقية، واإن رق قلب البع�س 
منحهم نظرة �ضارقة فيها من الإ�ضفاق 

اجلارحة واملوؤذية.

اأن قتلت الإعاقة يوماً  مع انه مل يحدث 
اإطار  خارج  به  غادرت  اأو  ناب�ضاً  قلباً  ما 
اأكرث  لالأعلى.  دافعة  كانت  بل  اجلمال، 
حويل  م��ن  ال�ضاأن  بهذا  ا�ضمعها  جملة 
ج��زء  امل��ع��وق  »اأن  ت��ن��ظ��ريي  ق��ال��ب  يف 
تبعثني  ذاتها  واجلملة  املجتمع«،  من 
اأرى  لإط�����الق ���ض��ح��ك��ة ���ض��اخ��رة ح���ني 
هذا  يكون  اأن  يفكر  مل  ذات��ه  املجتمع 
جمعة،  خلطبة  مو�ضوعاً  يوم  ذات  اجلزء 
�ضيفاً  ول  �ضباحية،  اإذاع��ة  يف  كلمة  اأو 
من�ضب  �ضاحب  اأو  اأدب���ي،  ملتقى  يف 
اأو  موؤ�ض�ضة  يف  وق���رار  بكر�ضي  اإداري 
ُم��ْف��ِرَح��ة  اأرق��ام��اً  اأري���د  هنا  اأن��ا  جمل�س، 

اعرافاً  واأ���ض��وق  ث��الث،  اأو  خانتني  من 
الأرك��ان  لهم  يعد  من  هناك  اأن  �رسيحاً 
ويحب�ضهم  عنا  بعيداً  املظلمة  الق�ضية 
لأنهم  اأح��د،  يراهم  ل  لكي  امل��ن��ازل  يف 
حمدود. عقل  مبقيا�س   - خجل  حالة   - 
لأمكنتهم،  وولءه���م  قلوبهم  نخد�س 
وم�ضاحة اجلمال يف دواخلهم دون وعي، 
لأننا غري موؤهلني لذلك، وندفن اجلهود 
وامليزانيات الداعمة لهذه الفئة بق�ضوة 
قلب، مع اأن هوؤلء هم اأ�ضحاب القلوب 
احلية احلقيقية، فهم مع الأمل ميار�ضون 
حياتهم ب�ضكل طبيعي واأف�ضل من بع�س 
على  قبلة  لنطبع  املهملني،  الأ�ضحاء 
ونحت�ضنهم  بهم  نلتقي  حني  جباههم، 
لنخربهم  ب��ل  اأي��دي��ه��م،  ع��ل��ى  ون�����ض��د 
اأن��ن��ا ب��دون��ه��م ل ن��ع��رف م��ع��اين كثرية، 
ومفردات جميلة، يعطونا فيها يوماً بعد 
يوم درو�ضاً هائلة، وملن ل يزال يف �ضك 
اأنهم اأقل من الأ�ضحاء فلينظر - كمثال 
كن�ساط  ال��ري��ا���س��ي  للن�ساط   - واح���د 
حني  اجل���ن���ون،  ح��د  جمتمعي  يع�ضقه 
ذهب معاقون وعادوا بالذهب والفرح، 
فيما الأ�ضحاء رجعوا كما ذهبوا! لنجرب 
التعبري  ح��ري��ة  م��ن  م��زي��داً  مننحهم  اأن 
كانت  ول��و  حتى  البت�ضامة  من  و�ضيئاً 
اأن  واأق�ضم  الفارق،  ون�ضجل  م�ضطنعة 
من يقمع اأفراحهم واأ�ضئلتهم، وي�ضادر 
اأحالمهم، ي�ضادر ويقمع يف الوقت ذاته 
متلفني،  رجال  وجهود  متلفاً،  وطناً 
الأغ��ل��ى  ه��ي  الفئة  ه��ذه  اأن  �ضدقوين 
اأن  فيكفي  والأنقى،  والأجمل  والثمن 
دموعهم تقهر �ضعوبة وجمال احلياة... 

�ضدقوين!
عن جريدة احلياة

مقال
ق�صية جمتمع...

و»جمعية وطن«
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تغطية
تد�سيناً ملرحلة جديدة يف م�سرية اجلمعية

جنوب الريا�ض يحت�سن اأول املراكز الفرعية

اأول�������ى خ����ط����وات اجل��م��ع��ي��ة ن��ح��و 
اإ�سرتاتيجيتها لإن�ساء مراكز يف الأحياء 
يف ظل زيادة الكثافة ال�سكانية ،وتزايد  
الفئات  اإلى مراكز قريبة من  الإعاقة فيها  ن�سب 
امل�ستهدفة من الأطفال املعوقني ،وتخفيف عبء 
النتقال اإلى املراكز الرئي�سية التي باتت اأي�سا 
خدماتها  املحتاجني يف  عدد  تزايد  من  تعاين 
اأق�سى حدود ال�ستيعاب ،  اإلى  بينما هي و�سلت 

 وذلك بعد اأن مت التو�سع يف اأق�سامها ووحداتها..
برعاية كرمية حلفل و�سع حجر  ت�رشفت اجلمعية 
،من   الريا�ض  بجنوب  الأحياء  مراكز  اأول  اأ�سا�ض 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز 
الكرمي  �سموه  تف�سل  ،وقد  الريا�ض  منطقة  اأمري 
اأبنائه  وعن  با�سمه  ريال  مليوين  مببلغ  بالتربع 
رعايته  خ��ال  الريا�ض  جنوب  ملركز  واأ���رشت��ه 

للحفل. 

يف
�سمو الأمري �سلمان ي�سع حجر الأ�سا�ض ملركز جنوب الريا�ض
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وعبرّ �سمو اأمري منطقة الريا�ض يف كلمة 
بح�سوره  �سعادته  عن  احلفل  األقاها يف 
باإ�سافة �رصح  والحتفال  املنا�سبة  هذه 
وقال  بالدنا.  يف  اخلري  �رصوح  من  جديد 
�سموه: "نتطلع مب�سيئة اهلل اأن ي�سهم يف 
تلبية الحتياجات ال�رصورية لأبناء جنوب 

الريا�ض". 
الأم�سية تعيد  "اإن هذه  واأ�ساف �سموه: 
 25 عليها  مر  نف�سي  اإلى  حمببة  ذكرى 
خ��ادم  بتكليف  ت�����رصف��ت  ع��ن��دم��ا  �سنة 
احل��رم��ن ال�����رصي��ف��ن امل��ل��ك ف��ه��د بن 
عبدالعزيز - رحمه اهلل - يل بو�سع حجر 
الأ�سا�ض ملقر جمعية الأطفال املعوقن 
مبدينة الريا�ض، هذه املوؤ�س�سة الرائدة 
التي جنحت بتوفيق من اهلل ثم مب�ساندة 
ال��دول��ة وع��ل��ى راأ���س��ه��ا خ���ادم احلرمن 
الأم���ن،  ع��ه��ده  ويل  و�سمو  ال�رصيفن 
ودعمها للخري لإي�سال خدماتها العالجية 
والتعليمية والتاأهيلية املجانية للعديد 
الأبناء  من  ل��الآلف  اململكة  مناطق  من 

املعوقن". 
الإن�سان ي�سعر  "اإن  وتابع �سموه بقوله: 
الذي  الكبري  للدور  وال�سعادة  بالفخر 
يف  اخل��ريي  العمل  موؤ�س�سات  به  تقوم 
الأول  امل��ق��ام  يف  جت�سد  فهي  ب��الدن��ا 
الطيب  البلد  هذا  وتراحم  تكافل  مدى 
واإدراكهم  اأبنائه  وعي  اأي�ساً  وتعك�ض 
واأود  جمتمعهم.  جت��اه  مل�سوؤولياتهم 
لكل  ال�سخ�سي  تقديري  اأ�سجل  اأن  هنا 
من �ساهم وي�ساهم يف م�ساندة اجلمعية 
اجلمعية  ت�ستكمل  باأن  ر�سالتها  ويدعم 
جانب  اإل���ى  الأح���ي���اء  مب��راك��ز  خططها 
اإل��ى  بخدماتها  ال��و���س��ول  يف  جهودها 
يتحقق  لن  وهذا  اململكة  مناطق  بقية 
اإل بت�سافر اجلميع وهو ما تعودنا عليه 

الأمري �سلمان يحنو على اأحد اأطفال اجلمعية

 يت�سلم درع من اأمن عام اجلمعية
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اأمري الريا�ض تربع 
مبليوين ريال 
للمركز اجلديد

الأمري �سلمان:
موؤ�س�سات العمل 
اخلريي جت�سد 

التكافل والرتاحم 
يف هذا البلد الطيب

واحلمد هلل ويل التوفيق". 
امللكي  ال�سمو  ذلك تطرق �ساحب  اإلى 
الأمري �سلطان بن �سلمان يف كلمة بهذه 
املنا�سبة اإلى مبادرة اجلمعية يف اإي�سال 
وتبني  املراكز  اإن�ساء  خالل  من  اخلدمة 
ا�سرتاتيجية اإن�ساء اأوقاف خريية ت�ساهم 
للمراكز  الت�سغيلية  امليزانيات  دعم  يف 
يف  اجلمعية  م�ساهمة  ذلك  اإل��ى  ي�ساف 
التوعية بق�سية الإعاقة والتعاطي معها 

باعتبارها ق�سية املجتمع باأ�رصه. 
و�سدد الأمري �سلطان يف كلمته على اأن 
العالقات  ببامج  تن�سغل  مل  اجلمعية 
العامة، وجمع التبعات، بل كانت ُتالم�ض 
الإعاقة بكافة اأ�سكالها، ُم�ستدلً باقتفاء 
لأثر جمعية  عدد من اجلمعيات اخلريية 
الأطفال املعوقن، وهو ما اعتبه دليالً 

على جناح ن�ساطات اجلمعية. 
�سلمان  ب��ن  ���س��ل��ط��ان  الأم����ري  وك�����س��ف 
امُلبكر  للت�سخي�ض  م��رك��ز  اإن�����س��اء  ع��ن 
�سُيقام قريباً؛ لت�سهيل عمليات الفح�ض 
فرع  اإط��الق  اإل��ى  اإ�سافًة  والت�سخي�ض، 
للجمعية يف حمافظة جدة العام املقبل. 

�سُي�سبح  اجلمعية  مراكز  عدد  اإن  وقال 
ت�سعة مراكز مع مطلع العام املقبل، يف 
الوقت الذي �سهدت برامج اجلمعية يف 
مكافحة الإعاقة جناحاً كبرياً، مع الت�ساع 
يف املراكز وجتهيزاتها، وانفتاح اجلمعية 
على فئات املجتمع عموماً، ولي�ض فقط 
تعتزم  ال��ذي  الوقت  يف  املعوقن،  من 
مع  �رصاكة  برنامج  اإط��الق  اجلمعية  فيه 
بالتوعية  ُيعنى  والتعليم  الرتبية  وزارة 
املعوق،  مع  التعامل  وكيفية  بالإعاقة 
وب��رن��ام��ج اآخ���ر ب��امل�����س��ارك��ة م��ع �رصكة 
بالتوعية  ُيعنى  ال�سعودية  الت�سالت 
من  وغريهما  ال�����س��ي��ارات،  ح���وادث  م��ن 
العام  نهاية  النور  �سرتى  التي  البامج 

اجلاري.
واأ�سار �سمو رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية 
يف  اجلمعية  م�ساهمة  اإل���ى  كلمته  يف 
والأنظمة  القرارات  من  العديد  اإ�سدار 
والعامة  املتخ�س�سة  اخلدمات  لتوفري 
للمعوقن، مو�سحاً اأن تو�سيات املوؤمتر 
من  تنفيذها  مت  للجمعية  الأول  الدويل 

قبل الدولة. 

اأطفال اجلمعية واأولياء اأمورهم كانوا يف اإ�ستقبال الأمري �سلمان
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�سلمان  بن  �سلطان  الأم��ري  �سمو  وق��ال 
تنطلق  احلالية  املرحلة  يف  اجلمعية  اإن 
التو�سعة  نتيجة  ج��دي��دة  اجت��اه��ات  يف 
درا�سة  القادمة  املرحلة  �ست�سهد  حيث 
خمتلفة  اأحياء  يف  مركز  من  اأك��ر  اإن�ساء 

بالريا�ض. 
واأ�سار �سموه اإلى اإطالق خطة ا�سرتاتيجية 
الأداء  جديدة تتعلق باخلدمات وتطوير 
�سموه  دعا  كما  اجل��ودة،  يف  وال�ستثمار 
الق�سية ودعم  بهذه  لالهتمام  الأ�سحاء 

الأطفال املعوقن. 
من  جمموعة  اأطلق  �سموه  و�سول  وفور 
اأطفال اجلمعية حتية وق�سيدة ترحيبية 
براعي احلفل، وو�سع �سمو اأمري منطقة 
ال��ري��ا���ض ح��ج��ر اأ���س��ا���ض م��رك��ز جنوب 
الريا�ض، حيث ا�ستمع ل�رصح مف�سل عن 
مكونات املركز واملخططات والت�ساميم 
اخلا�سة بامل�رصوع، وحمتوياته امللحقة به 
من قبل �سمو الأمري �سلطان بن �سلمان 

رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية. 
اأب��وي��ة  لفتة  يف  ���س��م��وه  احت�سن  ك��م��ا 
حانية خالل الحتفال عدداً من الأطفال 
ا�ستقبالهم  ا�ستهلوا  الذين  املعوقن 
عن  معبين  الوطني  بالن�سيد  ل�سموه 
املنا�سبة  هذه  �سموه  برعاية  فرحتهم 

ال�سعيدة. 
واأعلن خالل الحتفال عن تبع عدد من 
ورجال  الوطنية  واملوؤ�س�سات  ال�رصكات 
وكرم  الريا�ض.  جنوب  ملركز  الأع��م��ال 
�سمو الأمري �سلمان امل�ساهمن يف دعم 
امل�رصوعات وبرامج اجلمعية من اأ�سحاب 
الأعمال  ورج��ال  الأم���راء  امللكي  ال�سمو 
ويف  الوطنية.  واملوؤ�س�سات  وال�رصكات 
احلفل  راع��ي  �سمو  ت�سلم  احلفل  ختام 
الأط��ف��ال  جمعية  م��ن  ت��ذك��اري��اً  درع����اً 

املعوقن.

الأمري �سلمان ي�سلم �سهادات التكرمي

جانب من احل�سور
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م�رشوع

الخطوة

املراكز الفرعية ... 
اخلدمة حيث تت�ساعف احلاجة

اجلمعية بو�سع حجر اأ�سا�ض 
م�رشوع مركز جنوب الريا�ض 
لإي�سال  خطتها  اإط��ار  يف 
خدماتها املجانية املتكاملة اإلى مناطق الكثافة 

ال�سكانية.
وهذا امل�رشوع اجلديد الذي �سيقام بحي ال�سفا 
بجنوب الريا�ض جاء تلبيًة حلاجة ملحة لتوفري 
خدمات اجلمعية يف الأحياء التي تتزايد فيها 

ن�سبة الإعاقة بهدف تخفيف امل�سقة على اأولياء 
اأمور الأطفال املعوقني، واإيجاد روافد خدمية 
متقدمة قريبة من الأ�رش، حيث اأن مراكز الأحياء 
التعاون  قنوات  من  املزيد  فتح  �ست�سهم يف 
التعليم  وم��دار���ض  اجلمعية  ب��ني  والتكامل 
العام وكذلك مراكز الرعاية ال�سحية احلكومية 
الدمج  برامج  اإجن��اح  على  ي�ساعد  مبا  والأهلية 

وخطط الوقاية من اأ�سباب الإعاقة.

احتفلت
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لتطوير  العليا  الهيئة  من  املعلنة  الإح�سائيات  اأن  ويذكر 
مدينة الريا�ض ت�سري اإلى اأن زيادة ال�سكان يف مدينة الريا�ض 
على  �سينعك�ض  ما  وهو  معدودة،  �سنوات  بعد  �ستت�ساعف 
التنقل  �ستجعل  ب�سورة  الأفقي  وتو�سعها  العا�سمة  رقعة 
مبا  جم��ٍد  غري  للعا�سمة  املركزية  اخلدمات  من  لال�ستفادة 
يحتم نقل مواقع اخلدمات الجتماعية اإلى اأقرب نقطة لأكب 
اأهمية توجه اجلمعية  اأكد  عدد ممكن من املواطنن، وهو ما 
معايري  وفق  الأرب��ع  العا�سمة  جلهات  خدمية  مراكز  لإقامة 
عملية وعلمية ت�سهل ال�ستفادة الق�سوى من خدمات املراكز 
الفرعية، ونتطلع اإلى اأن يكون هناك مركز رئي�سي للت�سخي�ض 
يف  يحققه  ما  وه��ذا  للخدمات،  ومراكز  والتطوير  والتدريب 

اإطار  اهلل يف  الريا�ض بحول  اإقامة مركز جنوب  الأولى  مرحلته 
خطة اجلمعية.

ويقام مبنى املركز بحي ال�سفاء جنوب الريا�ض على م�ساحة 
ت�سل اإلى نحو خم�سة اآلف مرت مربع قدمها فاعل خري تبعاً 
لإقامة املركز بينما م�سطحات مباين املركز تبلغ نحو 3000 

م2.
النحو  على  موزعة  رئي�سية  وحدات  �ست  من  املركز  ويتكون 

التايل:
-1 الق�سم الطبي:

ي�سم: ال�ستقبال، العيادات ال�ست�سارية، اخلدمة الجتماعية، 
الوظيفي، عيادة عالج  العالج  الطبيعي، عيادة  العالج  عيادة 
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امل�سبح  ال��ك��الم،  وعلل  النطق  عيوب 
الطبي.

الق�سم التعليمي:  2-
امل��ب��ك��رة،  ال��ط��ف��ول��ة  وح���دات���ه:  ت�سمل 
ال��ت��م��ه��ي��دي، الب���ت���دائ���ي، ال��ف�����س��ول 
العيادات  الأن�سطة،  ف�سول  التعليمية، 

النف�سية.
-3 �سكن اأطفال املركز:

اجلن�سن  م��ن  اأط��ف��ال  ع�رصة  ي�ستوعب 
اخلدمات  جانب  اإلى  الواحدة،  املرة  يف 
الالزمة  والتاأهيل  التعليم  التكميلية يف 
للطفل - الطفلة ولوالدته اأو من يقوم 
يعتب  ل  املركز  باأن  علماً  خدمته،  على 
وتاأهيل  اخلدمة  ظروف  ولكن  اإيوائياً، 
ال��ط��ف��ل امل���ع���وق وت���دري���ب الأم���ه���ات 
والتعليم  التدريب  اإل��ى  الأ���رصة  وحاجة 
تتطلب تكثيف اخلدمات اليومية لبع�ض 

بالعناية  خ��ا���ض  ب��رن��ام��ج  يف  احل����الت 
اليومية التكميلية.

-4 �سكن املوظفات:
وحدات  �سبع  ال�ستيعابية  قدرته  تبلغ 
للموظفات  خ�س�ست  ف��ردي��ة  �سكنية 
ممن �سيتم ا�ستقطابهن للعمل باملركز 
املقيمات  واخل��ارج من غري  الداخل  من 

مبدينة الريا�ض.
-5 قاعة متعددة الأغرا�ض:

تتو�سط مباين املركز مب�ساحة تبلغ نحو 
ي�ستفاد منها  مربعاً  مئة وخم�سن مرتاً 

يف اإقامة الأن�سطة املتعددة.
-6 اإدارة املركز:

تخ�سي�ض جزء من الدور الأول من املبنى 
على  ي�سهل  بحيث  لالإدارة  مقراً  ليكون 
مراجعتهم  الأم���ور  واأول��ي��اء  املراجعن 
العمل  فريق  يتمكن  وكي  با�ستقاللية، 

بالإدارة من تقدمي كل متطلبات الدعم 
واإدارة  وال��ت��وع��وي  وامل����ايل  الإداري 
املنا�سط ب�سورة ل تتداخل مع متطلبات 
ت�سبب  ول  ال��ي��وم��ي  ال��ع��م��ل  وت��ب��ع��ات 
تقاطعات توفر مناخاً ل يتفق مع جوهر 
وروح العمل التاأهيلي الذي يعتمد على 
العن�رص الن�سائي، و�ستقام وحدة خارجية 
ونظافة  امل�ساندة من �سيانة  للخدمات 

وزراعة واأمن وتغذية وحركة.
بكل  ال�ستيعابية  املركز  قدرة  وت�سل 
 100 نحو  اليومية  الت�سغيلية  طاقته 
ط��ف��ل وط��ف��ل��ة، و���س��ي��ب��داأ ال��ع��م��ل فيه 
اإلى حن و�سول املركز لهذه  تدريجياً 
الأول��ى  اخلم�ض  ال�سنوات  خالل  الن�سبة 
من تاريخ بدء الت�سغيل، وتقدر تكاليف 
ع�رص  اأرب��ع��ة  ق��دره  مببلغ  امل��رك��ز  اإن�ساء 
فيها  مبا  ري��ال،  األف  وخم�سمئة  مليوناً 
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اإقامة املبنى، علماً  الإ�رصاف على  تكلفة 
باأن الأر�ض التي �سيقام عليها امل�رصوع 
ق��دم��ه��ا الأ���س��ت��اذ زي���د ب��ن حم��م��د زي��د 
اجلويعد تبعاً لدعم اجلمعية، فيما تبلغ 
وجتهيز  لتاأثيث  التقديرية  التكلفة 

امل�رصوع نحو مليون ريال.
الوظيفية  امل�رصوع  مكونات  �سوء  ويف 
ما  ال�سنوية  الت�سغيل  تكلفة  �سترتاوح 
ريال،  مالين  ثالثة  اإل��ى  مليونن  بن 
بعد  الأول���ى  اخلم�ض  لل�سنوات  وذل��ك 
الفتتاح واكتمال كافة كوادره الإدارية 

والفنية واخلدمات امل�ساندة.
الأطفال  جمعية  ل�سرتاتيجية  ووف��ق��اً 
امل���ع���وق���ن ال���ت���ي ت�����س��ت��ه��دف دع��م 
التي  املجانية  اخل��دم��ات  ا�ستمرارية 
دخل  م�سدر  واإيجاد  مراكزها،  تقدمها 

دائ����م وث���اب���ت ي�����س��ه��م يف 
دع�����م ن���ف���ق���ات ت�����س��غ��ي��ل 
قررت  فقد  امل��راك��ز،  تلك 
اإن�ساء وقف خريي  اجلمعية 
منطقة  اأو  م��دي��ن��ة  ك��ل  يف 
للجمعية،  مركزاً  حتت�سن 
اإيرادات  تخ�س�ض  اأن  على 
ه���ذا ال���وق���ف ل��دع��م تلك 

املراكز.
دعم  اإل��ى  اجلمعية  تتطلع  عليه  وب��ن��اًء 
اإن�ساء  يف  وال�رصوع  اخلري  اأهل  وم�ساندة 
ليكون  الريا�ض"؛  اأحياء  "مراكز  وقف 
مواكباً لتنفيذ مبنى مركز رعاية الأطفال 

املعوقن جنوب الريا�ض.
وت�سري الدرا�سة التي اأجرتها اجلمعية اإلى 
احلاجة اإلى وقف خريي تبلغ تكلفته نحو 

ت�سغيل  ميزانية  لدعم  ريال  20 مليون 
الريا�ض، بحيث يدر عائداً  مركز جنوب 
ميزانية  من  كبرية  ن�سبة  يغطي  �سنوياً 
املجانية،  وخ��دم��ات��ه  امل��رك��ز  ت�سغيل 
وثالثة  مليونن  بن  ما  ت��رتاوح  والتي 
تدريجياً  ترتفع  �سنوياً  ري��ال  مالين 
الت�سغيلية  امل�������رصوع  ط��اق��ة  بح�سب 

ال�سنوية وتدرج العاملن فيه.

�سورة ملج�سم امل�رصوع
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 يف حوار خا�ص 
لـ »اخلطوة«.. 
الدكتور عبداللـه 
الوابلي:

امل�رشوع 
الوطني لتطوير 
املناهج 
التعليمية 
للمعوقني.. 
اإجناز علمي 
للجمعية

لكبرية  ا
الــــتــــي 
تـــقـــوم 
واإعــان  الكبرية  املوؤ�س�سات  بها 
املــ�ــرشوع  ا�ستكمال  اجلمعية 
الوطني لتطوير الربامج واملناهج 
لاأطفال  والتعليمية  الرتبوية 
وح�ساري  علمي  اإجناز  املعوقني، 
املقايي�ص،  بكل  م�سبوق  غــري 
ــــداث  اإح و�ـــســـوف يــ�ــســاهــم يف 
وتاأهيل  تعليم  يف  نوعية  نقلة 
االحــتــيــاجــات  ذوي  االأ�ــســخــا�ــص 
عقلياً،  املتخلفني  من  اخلا�سة 
مــوؤخــرًا  اجلمعية  ــدرت  اأ�ــس حيث 

ــة  ــع اأرب جمــلــديــن كــبــرييــن يف 
املرجعي  املنهج  �سملت  كتب 
ملرحلة الطفولة والتعليم ما قبل 
االبتدائية  واملرحلة  املدر�سة 

للتاميذ املتخلفني عقلياً.
ولــلــتــعــرف عــن قـــرب عــلــى هــذا 
حر�ست  للجمعية  املتميز  االإجناز 
»اخلطوة« على اإجراء هذا احلوار 
بن  عبداهلل  الدكتور  �سعادة  مع 
الفريق  رئي�ص  الــوابــلــي  حممد 
اخلــرباء  واأحــد  للم�رشوع  العلمي 
امللك  بــجــامــعــة  املتخ�س�سني 
�سعود، وقد تناول احلوار العديد 

من املحاور؛ فاإلى احلوار.

االإجنازات

الخطوة

حوار

الدكتور عبداهلل بن حممد الوابلي
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• ما اأهمية هذا امل�رشوع الوطني يف 
تعليم وتاأهيل االأطفال ذوي التخلف 

العقلي والهدف منه؟
فكرة  اأن  اإل��ى  اأ�شري  اأن  اأود  البداية  يف 
اأقدمت  جريئة  خطوة  تعترب  امل�����روع 
ع��ل��ي��ه��ا ج��م��ع��ي��ة الأط���ف���ال امل��ع��وق��ن 
بهدف  ال�شعودية  العربية  باململكة 
على  واأح��دث  اأف�شل  هو  ما  اإلى  التطلع 
خدماتها  ت��ق��دمي  يف  ال��ع��امل  م�����ش��ت��وى 
الحتياجات  لذوي  املنا�شبة  التعليمية 
اإي��ج��اد  اإن ف��ك��رة  ال��رب��وي��ة اخل��ا���ش��ة. 
اجلمعية  �شيلزم  تعليمية حديثة  مناهج 
تعليمية  موؤ�ش�شات  م��ن  يتبعها  وم��ا 
منت�رة يف اأنحاء اململكة باإتباع اأ�شاليب 
التعليمية  اخلدمات  تقدمي  يف  حديثة 
اخلدمة  بتلك  الرتقاء  وهذا  املنا�شبة، 
ملن�شوبي اجلمعية �شيجعل منها منوذجاً 
املوؤ�ش�شات  جميع  يف  به  يحتذى  جيداً 
م�شتوى  على  �شواء  الأخ��رى،  التعليمية 
بل  اخل��ا���ص،  اأو  احل��ك��وم��ي  القطاعن 
اأي�����ش��اً ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى الإق��ل��ي��م��ي اأو 
مثل  اإن  بل  فح�شب  هذا  لي�ص  العربي، 
الكثري  �شتقدم  املرجعية  الربامج  تلك 

امل�شكالت  لتلك  احللول  من 
الفنية والتعليمية التي كانت 
ا�شتفادة  اأم���ام  ح��ائ��الً  تقف 
الأطفال ذوي التخلف العقلي 
التعليمية  اخل���دم���ات  م���ن 
املقدمة لهم والتي كانت يف 
العديد  على  ترتكز  ال�شابق 
كما  املناهج،  اأو  الكتب  من 
العاملن  الأم��ر  هذا  �شيدفع 
اأو  اجل��م��ع��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ات  يف 
غريها من املوؤ�ش�شات الأخرى 
اإلى التفاعل بجدية مع مناذج 
التي  املختلفة  ال��ت��دري�����ص 
املناهج،  تلك  حمتوى  توؤلف 
م�شتوى  م��ن  �شرفع  وال��ت��ي 

التدري�شي  والإب������داع  الأداء 
لديهم، لأن الطريقة التي مت من خاللها 
جاءت  التي  واملهارات  املعارف  عر�ص 
و�شلوكية  تعليمية  اأه��داف  �شكل  على 
اأ�شلوب  وقوائم تقدير هي يف احلقيقة 
جديد يخالف يف معطياته تلك الأ�شاليب 
كتبنا  يف  عليها  اعتدنا  التي  التقليدية 
الأ�شلوب اجلديد  اإن هذا  الدرا�شية، بل 

الوقت  من  الكثري  �شيوفر  العر�ص  يف 
املعلمن  م��ن  العاملن  على  واجل��ه��د 
واملعلمات اأثناء اإعداد الربامج الربوية 

الفردية لكل طفل على حدة. 
الأولى  اللبنة  وهكذا ميثل هذا امل�روع 
مناهج  وتطوير  اإع���داد  يف  والأ�شا�شية 
املناهج  ق��د حت��اك��ي  اأخ����رى  م��رج��ع��ي��ة 
عر�شها  اأ�شلوب  يف  احلالية  املرجعية 
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االأطــفــال  تعليم  يف  نوعية  نقلة  املــ�ــرشوع 
املتخلفني عقلياً

املناهج املتطورة تقدم حلوالً مل�سكات تعليمية 
لاأطفال املعوقني

�رشورة العمل على تنفيذ وتطوير الربنامج الفردي
تطبيق  يف  واملعلمات  للمعلمني  كبري  دور 

الربامج واملناهج التعليمية

ف��ق��ط ول��ي�����ص يف حم��ت��واه��ا. وع��ل��ى اأي 
ا�شتطعنا  امل�روع  ه��ذا  خ��الل  من  ح��ال، 
العامل  م�شتوى  على  مرة  لأول  نقدم  اأن 
العربي فكرة ومفهوم املنهج املرجعي 
الربية  جم���ال  يف  ال��ع��رب��ي  للمخت�ص 
الإعاقة،  جمال  يف  وبالتحديد  اخلا�شة، 
الفل�شفية  ب���الأط���ر  ال��ت��ع��ري��ف  ك��ذل��ك 
منها  تتاألف  التي  العلمية  واملعايري 
مناذج  اأوجدنا  وبالتايل  املناهج،  تلك 
اأن  ميكن  التي  املرجعية  املناهج  من 
التخلف  ذوي  الأطفال  احتياجات  تلبي 
وقدراته  اإمكاناته  بح�شب  كل  العقلي 
وعلى  املعايري،  تلك  روعيت  ما  متى 
هذا الأ�شا�ص ميكن القول اإن اأهمية تلك 
املناهج املرجعية يف تعليم الأطفال من 
ذوي التخلف العقلي تكمن يف اخل�شائ�ص 

والأهداف التالية:
املرجعية  امل��ن��اه��ج  ه���ذه  تت�شف   -
مدى  من  عليه  حتتوي  ملا   ، بال�شمولية 
وا���ش��ع م��ن امل��ع��ارف وامل��ه��ارات التي 
تلميذ  كل  باحتياجات  تفي  اأن  ميكن 

على حدة.

- مت��ت��ل��ك ه����ذه امل���ن���اه���ج الآل���ي���ات 
امل��ن��ا���ش��ب��ة ال��ت��ي مت���د ال��ع��ام��ل��ن من 
 امل��ع��ل��م��ن وامل���ع���ل���م���ات ب���امل���رون���ة 
اأو  ت��غ��ي��ري  اأو  لإ����ش���اف���ة  ال���ك���اف���ي���ة 
ت��ع��دي��ل م�����ش��م��ون ع����دد م��ع��ن من 
 امل�����ع�����ارف وامل�������ه�������ارات ال����ت����ي ل   
للتلميذ  الفردية  الحتياجات  تنا�شب 

�شمن املجالت املختلفة. 
- ت��ت��م��ت��ع ت���ل���ك امل���ن���اه���ج ب��ق��وائ��م 
تقييم  ب���ه���دف  »ق���ي���ا����ص«  ت��ق��دي��ر 
 ج����وان����ب ال����ق����وة وال�������ش���ع���ف ل���دى  
اإي���ج���اد     الأط�����ف�����ال، ح���ت���ى مي���ك���ن 
ال���ربام���ج ال���رب���وي���ة ال���ف���ردي���ة ال��ت��ي 
 ت���الم�������ص وت���ع���ال���ج ت���ل���ك اجل����وان����ب  

   مب�شتوياتها املختلفة.
امل��رج��ع��ي��ة  امل���ن���اه���ج  ط��ب��ي��ع��ة  اإن   -
وم������ا حت����ت����وي ع���ل���ي���ه م����ن اأن�����ش��ط��ة 
 ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ت���ع���زز ال���ع���الق���ة وال��ع��م��ل   
الأ�ر والعاملن يف     امل�شرك ما بن 
لهذا  اأري��د  ما  اإذا  التعليمية  املوؤ�ش�شة 
الطفل اأن يتقدم ويرقى اأداوؤه التعليمي 

اإلى الأف�شل. 

= كيف ترون مبادرة جمعية االأطفال 
امل�رشوع  هذا  تبني  يف  املعوقني 
الوطني وحر�سها على تنفيذه؟ وهل 
ترون اأن ذلك ياأتي يف اإطار دورها 

يف الت�سدي مل�ساألة االإعاقة؟
الأط��ف��ال  جمعية  م��ب��ادرة  اأن  ���ش��ك  ل 
ال�شعودية  العربية  باململكة  املعوقن 
على  وحر�شها  امل�����روع  ه��ذا  تبني  يف 
ومتقدمة  �شليمة  خطوة  نعتربه  تنفيذه 
بهذا  اجلمعية  اأن  اأخ���رى  بعبارة  ج���داً، 
العديد  ال�شاأن  ه��ذا  يف  �شبقت  التوجه 
من املوؤ�ش�شات التعليمية الأخرى، �شواء 
اخلا�ص،  اأو  العام  القطاع  م�شتوى  على 
اإن مثل  لذلك ميكن القول دون حتفظ 
الأول  العمل  الكتب املرجعية تعد  هذه 
م�شتوى  على  بل  اململكة  م�شتوى  على 
عبارة  العمل  لأن  باأكمله،  العربي  العامل 
التي  واملراجع  الكتب  من  �شل�شلة  عن 
متثل يف جمملها منظومة علمية متكاملة 
املرحلة  نهاية  حتى  الطفولة  من  ب��دءاً 
ب��ه من  وذل���ك مل��ا تتمتع  الب��ت��دائ��ي��ة، 
اأ�شلوب عر�ص جديد وحديث يف تقدمي 
ق��ال��ب منظم  وامل���ه���ارة يف  امل��ع��ل��وم��ة 
التعليمية  العملية  عنا�ر  جميع  ميثل 
امل��ط��ل��وب��ة، وب��ال��ت��ايل ف���اإن م��ث��ل ه��ذه 
اخلطوة التي اأقدمت عليها اجلمعية هي 
ال�شامية  اأهدافها  من  جزء  احلقيقة  يف 
التي يف النهاية توؤدي اإلى اإيجاد اإن�شان 
متكيف مع نف�شه ومع غريه، مما يجعل 
ومنتجاً  نف�شه  على  معتمداً  �شخ�شاً  منه 
وهذا بدوره ميثل م�شاهمة ب�شكل مبا�ر 
لذلك  الوطنية،  التنمية  يف  مبا�ر  وغري 
يتم من خالله  اإجن��ازاً  العمل  هذا  يعترب 

الت�شدي لآثار الإعاقة.
املناهج  هــذه  اعتبار  هل ميكن    •
تعزيز  يف  نوعية  نقله  املرجعية 
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امل�روع  ا�شتكمال  اجلمعية  اأعلنت 
واملناهج  الربامج  لتطوير  الوطني 
ل��الأط��ف��ال  والتعليمية  ال��رب��وي��ة 
عام  منذ  تبنته  وال��ذي   ، املعوقن 
هذا  لإجناز  منها  مببادرة  2000م. 
غري  والتعليمى  احل�شارى  امل�روع 
اجلمعية  ا�شدرت  حيث   ، امل�شبوق 
اربعة  يف  كبريين  جملدين  م��وؤخ��را 
ك��ت��ب ���ش��م��ل��ت امل��ن��ه��ج امل��رج��ع��ي 
قبل  ما  والتعليم  الطفولة  ملرحلة 
امل��در���ش��ة وامل��رح��ل��ة الب��ت��دائ��ب��ة 

للتالميذ املتخلفن عقليا.
امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأ�شاد  وقد 
عبد  بن  �شلمان  بن  �شلطان  الأم��ري 
العزيز رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية 
وال��ذي متكنت  الكبري  الإجن��از  بهذا 
اأعلى  على  حتقيقه  م��ن  اجلمعية 
،وال��ذي  متخ�ش�ص  علمي  م�شتوى 
�شي�شاهم يف اإحداث نقلة نوعية فى 
املعوقن  الأطفال  وتربية  تعليم 
التو�شل  مت  م��ا  خ���الل  م��ن  وذل���ك 
جديدة  واأ�شاليب  و�شائل  من  اإليه 
من  م��ع��روف��ة  غ��ري  ك��ان��ت  ومبتكرة 
الط��ف��ال  وت��رب��ي��ة  تعليم  ف��ى  قبل 
اجلمعية  اأن  م���وؤك���دا  امل��ع��وق��ن، 
وزارت����ي  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  �شتعمل 
العايل  والتعليم  والتعليم  الربية 
املراكز  مدار�ص  كل  ا�شتفادة  على 
العالقة  ذات  والتاأهيلية  التعليمية 
املهمة  العلمية  امل��راج��ع  ه��ذه  م��ن 
يف طرق تعليم الأطفال املتخلفن 
ا�شتعانة  ال��ى  ب��الإ���ش��اف��ة  عقليا، 
الكتب  بهذه  والكليات  اجلامعات 

اأق�شام  طالب  تدري�ص  يف  املرجعية 
الربية اخلا�شة. 

وب���ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة اأع�����رب الأم���ري 
العزيز  عبد  بن  �شلمان  بن  �شلطان 
عن �شكره وتقديره ل�شاحب ال�شمو 
العزيز  الأمري طالل بن عبد  امللكي 
رئي�ص برنامج اخلليج العربي لدعم 
الإمنائية  املتحدة  الأم��م  منظمات 
امل�روع  لهذا  الكرمي  لرعاية �شموه 
بن  اتفاقية  عقد  على  وح��ر���ش��ه 
اجلمعية والربنامج لتمويل امل�روع 
عناية  اأن  م��وؤك��دا  2000م  ع��ام  يف 
�شاهم  قد  بامل�روع  الكرمي  �شموه 
اأربعة  يف  واإ���ش��داره  ا�شتكماله  يف 
كتب كبرية  بامل�شتوى الذي يليق 
برنامج  وب����دور  اجلمعية  ب��ت��اري��خ 
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ال���ب���ارز يف دع��م 
الأهلية  واملنظمات  املوؤ�ش�شات 

باملنطقة .
كما نوه رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية 
بجهود الفريق العلمي الذي �شكلته 
اجلمعية لإجناز هذا امل�روع الوطني.

م�شريا اإلى اأن �شعى اجلمعية لتطوير 
والتعليمية  ال��رب��وي��ة  ال���ربام���ج 
عمليات  نتيجة  ك���ان  للمعوقن 
بها  تقوم  التي  الدائمة  التقييم 
ل��رباجم��ه��ا ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  م��ن خ��الل 
اخلا�شة  الربية  يف  املتخ�ش�شن 
اأك��دت ���رورة وج��ود مناهج  والتي 
تعليمية خا�شة موجهة لفئة الطالب 
العقلي،  التخلف  يعانون من  الذين 
من  يعانون  للذين  اأخ��رى  ومناهج 

العوق البدين وال�شلل الدماغي. 

اجلمعية ت�ستكمل امل�رشوع الوطني 
لتطوير الربامج واملناهج الرتبوية 

والتعليمية املقدمة لاأطفال املعوقني ذوي  لاأ�سخا�ص  التعليمية  العملية 
مراحلهم  خــال  العقلي  التخلف 

التعليمية املختلفة؟
تلك  تاأليف  �شبق  اأن��ه  اأو�شح  اأن  يجب   
املناهج درا�شة م�شيحية و�شفية لتحليل 
وحتديد طبيعة اخل�شائ�ص والحتياجات 
علماً  للجمعية،  التابعن  الأطفال  لدى 
يظهرون  الأط��ف��ال  ه���وؤلء  معظم  ب���اأن 
والوا�شح  املتدين  الأداء  من  م�شتوى 
واجل�شمية،  العقلية  قدراتهم  يف  وذلك 
ويف �شوء نتائج تلك الدرا�شة ا�شتطعنا 
منها  تتاألف  التي  امل��ج��الت  نحدد  اأن 
حمتويات تلك املناهج املرجعية، �شواء 
الطفولة،  بعد  ما  اأو  الطفولة  مرحلة  يف 
وبذلك قدرنا طبيعة املعارف واملهارات 
التي يحتاج اإليها هوؤلء الأطفال بح�شب 
اإمكانات معرفية وفكرية  ما لديهم من 
و�شلوك اجتماعي حمدود، غري اأننا تركنا 
اختيار  يف  واملعلمة  للمعلم  التفا�شيل 
املنا�شبة  التعليمية  امل��ادة  وت�شميم 
ل��ك��ل ط��ف��ل ع��ل��ى ح���دة و���ش��م��ن اإط���ار 

برناجمه الربوي الفردي.
 وعلى هذا الأ�شا�ص ويف ظل تلك اجلهود 
امل��ن��اه��ج وفق  لإخ����راج تلك  امل��ب��ذول��ة 
الت�شاميم العلمية احلديثة ميكن اعتبار 
تلك املناهج نقلة نوعية، ملا تتمتع به 
الإ���ش��ارة  �شبق  واأه���داف  خ�شائ�ص  من 
اإليها يف الإجابة عن ال�شوؤال الأول، وهذه 
الكتب  تلك  اإخ���راج  يف  النوعية  النقلة 
تنفيذ  عملية  ت�شاحبها  مل  ما  تكفي  ل 
واملعلمات  املعلمن  قبل  من  دقيقة 

لتلك التعليمات 
امل�شتوى  ع��ل��ى  ���ش��واء  والإج�������راءات،   
اأو  الفردي  الربوي  الربنامج  ت�شميم 

تطبيقه.
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الخطوة
العدد -51- حمرم 1430هـ - يناير 2009م

الخطوة

يف قلوبنا..

توظف) 50 ( معوقاً يف عام 2009 بالتعاون مع اجلمعية 

�رشكة اأ�سواق عبد اللـه العثيم تتبنى توظيف )61 ( معوقاً 

اأ�سواق  �رشكة  مببادرة  اجلمعية  نوهت 
يف  معوقا   61 بتوظيف  العثيم  اهلل  عبد 
ال�رشكة ، يف اإطار م�سوؤوليتها االجتماعية 
وم���ن خ���ال ت��ع��اون��ه��ا م��ع اجل��م��ع��ي��ة يف 

توظيف املعوقني. 
ا�ستعداداها  عن  ال�رشكة  اإع��ان  موؤكدة 
معوقاً  �سعودياً  ���س��اب��اً   50 لتوظيف 
خال العام 2009م.وذلك بالتعاون مع 
اجلمعية وتاأتي مبادرة �رشكة اأ�سواق عبد 
اهلل العثيم يف اإطار دعم دائم متوا�سل من 
للجمعية،  الرائدة  الوطنية  ال�رشكة  هذه 
وتفاعلها  ال��وط��ن��ي  ح�سها  وت��ع��ك�����س 
االإيجابي مع خمتلف الق�سايا االجتماعية، 
م�سوؤولياتها  ومدى حر�سها على حتمل 
جتاه املوؤ�س�سات واجلمعيات التي تقدم 
امل�ستهدفة  للفئات  املجانية  خدماتها 
اأبناء  م��ن  اخلا�سة  ال��ق��درات  ذوي  م��ن 

املجتمع .
تلقت  كانت  اجلمعية  اإن  بالذكر  جدير 

القفارى  حممد  بن  يو�سف  االأ�ستاذ  من 
التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  الع�سو 
يفيد  ما  العثيم  اهلل  عبد  اأ�سواق  ل�رشكة 
معوقا  �ساباً   61 بتوظيف  ال�رشكة  قيام 
اأ�سواق ال�رشكة ، موؤكدا قيام  يف خمتلف 
ملائمة  العمل  بيئة  بتهيئة  ال�����رشك��ة 
وتاأهيلهم  تدريبهم  مت  كما   ، اإعاقتهم 
على  ي�ساعد  مم��ا  الوظيفية  ملهامهم 
اإعادة تاأهيلهم نف�سيا واجتماعيا وماديا. 
كما اأعلن القفارى عن ا�ستعداد ال�رشكة 
معوق  �سعودي  �ساب   )50( لتوظيف 
بالتعاون  وذل��ك  2009م.  العام  خال 
الرائد  برناجمها  خال  ومن  اجلمعية  مع 

توظيف املعوقني.
املعوقني  االأطفال  جمعية  وكانت  هذا 
رعاية  حت��ت  حفا  م��وؤخ��راً  اأق��ام��ت  ق��د 
لتكرمي  ���س��ل��م��ان   ب��ن  �سلطان  االأم����ر 
ال�سخ�سيات  م��ن   )167( م��ن  اأك����ر 
واجل����ه����ات وال���������رشك����ات امل�����س��ارك��ة 

ل���رن���ام���ج ت���وظ���ي���ف امل���ع���وق���ني ، و 
العمل  وزي����ر  ن��ائ��ب  م��ع��ايل   ب��ح�����س��ور 
و�سعادة  احلميد  عبدالواحد  الدكتور 
رئي�س  اجلري�سى  الرحمن  عبد  االأ�ستاذ 
بالريا�س  ال�سناعية  التجارية  الغرفة 
توظيف  برنامج  جن��اح  مبنا�سبة  وذل��ك 
يف  اجلمعية  تتبناه  ال���ذي  امل��ع��وق��ني 
 ، والفتيات  ال�سباب  من  مئات  توظيف 
حيث نظمت اجلمعية حتى تاريخه )44( 
ملتقى للتوظيف مب�ساركة )180( جهة 

و�رشكة. 
اإن اجلمعية كانت قد قدمت  كما يذكر 
اقرتاحا لوزارة العمل باأن يوازى توظيف 
عند  مواطنني  بثاثة  املعوق  املواطن 
باملوؤ�س�سات  ال�سعودة  ن�سبة  احت�ساب 
للقطاع  احلافز  اإيجاد  بهدف  وال�رشكات 
اخل���ا����س ل��ت�����س��ج��ي��ع��ه ع��ل��ى ت��وظ��ي��ف 
املعوقني،  وا�ستجابت الوزارة م�سكورة 

لهذا االقرتاح. 
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دايل  بن  م�سانع  مببادرة  اجلمعية  اأ�سادت 
اجلمعية  مركز  م�رشوع  باحتياجات  بالترع 
من  االأ�سمنتية  امل��واد  من  الريا�س  بجنوب 
اأن  حيث  وغرها.  الر�سف  واأح��ج��ار  البلوك 
حافل  �سجل  �سفحات  اإح���دى  ال��ت��رع  ه��ذا 
مل�رشوعات  دايل  بن  �رشكة  من  امل�ساندة  من 

اجلمعية على مدى ع�رشين عاماً . 
وي��ج�����ّس��د ت��ف��اع��ل ال�����رشك��ات وامل��وؤ���س�����س��ات 
وامل�سانع الوطنية مع ق�سية العمل اخلري 
بوجه عام ور�سالة اجلمعية بوجه خا�س ، وهو 

االأمر الذي يوؤكد وعي وانتماء القائمني على 
هذه املوؤ�س�سات".

موؤخراً  احتفلت  اجلمعية  اأن  بالذكر  وجدير 
االأم��ر  امللكي  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت 
الريا�س  منطقة  اأمر  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
بو�سع حجر االأ�سا�س مل�رشوع مركز جنوب الريا�س 
والذي ُيعد االأول يف توّجه اجلمعية الإن�ساء مراكز 
حماولة  يف  ال�سكانية  الكثافة  ذات  ب��االأح��ي��اء 
حتتاجها  التي  املناطق  اإلى  خدماتها  الإي�سال 

وتعزيز برامج دمج املعوقني يف املجتمع .  

دار  �رشكة   " من  ترعاً  اجلمعية  تلقت 
 " امل��ح��دودة  للتجارة  العاملية  البندر 
وذلك دعما خلدمات اجلمعية املجانية 
والتي تقدمها ملن�سوبيها من االأطفال 
املعوقني يف مراكزها مبختلف مناطق 

اململكة.
امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأع���رب  وق��د 
االأمر �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز 
رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية عن �سكره 
وتقديره ل�ساحب ال�سمو امللكي االأمر 
جمل�س  رئي�س  الفي�سل  خالد  بن  بندر 
اإدارة �رشكة دار البندر العاملية للتجارة 
على  الكرمي  �سموه  حلر�س  املحدودة 
دعم اجلمعية ، م�سراً اإلى اأّن ذلك ميثل 
�سورة مثالية من �سور تفاعل ال�رشكات 
واملوؤ�س�سات مع جهود العمل اخلري يف 
اململكة، وجت�سيد لوعي القائمني على 
ق�سايا  جتاه  بدورهم  القطاعات  هذه 

املجتمع، واحتياجات بع�س فئاته.
واأ�ساد �سموه مببادرة ال�رشكة وحر�سها 
اجلمعية  احتياجات  مع  التفاعل  على 
تعّول  اجلمعية  اأّن  موؤكداً  وخدماتها، 
كثراً على م�ساندة القطاع االأهلي وما 
يقدمه من ترعات مادية وعينية الإجناز 

العديد من االأن�سطة والرامج.
االأط��ف��ال  جمعية  اإن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
ال�سنوات  مدى  على  جنحت  املعوقني 
ما  وتاأهيل  وتعليم  عاج  يف  املا�سية 
من   وطفلة  طفل  اآالف  ثاثة  عن  يزيد 
املعوقني ، يف خمتلف مراكزها املنت�رشة 
يف ال��ري��ا���س، ج���دة ، م��ك��ة امل��ك��رم��ة ، 
، كما  اجل��وف، حائل   ، املنورة  املدينة 
جنحت اجلمعية يف ودمج اأكر من 800 
طالب وطالبة يف مدار�س التعليم العام 
وذلك بعد ا�ستكمال براجمهم التعليمية 

والعاجية والتاهيلية باجلمعية 

م�سانع بن دايل

تتربع باحتياجات مركز جنوب الريا�ض من املواد الأ�سمنتية

�رشكة دار البندر 

العاملية تتربع

لدعم خدمات 
اجلمعية 
املجانية
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الأمرية هالة اآل ال�سيخ رئي�سة اللجنة الن�سائية 
ملركز الأمري �سلمان للأطفال املعوقني بحائل

�إلى كل بيت،  تعول �جلمعية على �لقطاع �لن�سائي يف �لو�سول بر�سالتها 
تالفيها  وط��رق  �لإعاقة  باأ�سباب  �لتوعية  بجهود  يتعلق  فيما  خ�سو�ساً 
تاأتي  �لإط��ار  هذ�  ويف  �ملجتمع.  يف  ودجم��ه  �ملعوق  مع  �لتعامل  وبكيفية 
�ساحب  حرم  �ل�سيخ  �آل  عبد�لل�ه  بنت  هالة  �لأمرية  �ل�سمو  �ساحبة  مو�فقة 
�ل�سمو �مللكي �لأمري �سعود بن عبد�ملح�سن بن عبد�لعزيز �أمري منطقة حائل، 
على تروؤ�س �للجنة �لن�سائية ملركز �لأمري �سلمان لالأطفال �ملعوقني بحائل، 
مبادرة كرمية من �سموها، و��ستجابة م�سكورة لدعوة �ساحب �ل�سمو �مللكي 

�لأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد�لعزيز رئي�س جمل�س �إد�رة �جلمعية. 
و�أكدت �لأمرية هالة »باعتبارها رئي�سة مركز تنمية �ملر�أة و�لطفل بحائل« 
م�ساندة وموؤ�زرة �ملركز جلهود �جلمعية ممثلة مبركز �لأمري �سلمان لالأطفال 

�ملعوقني خلدمة ورعاية وتاأهيل هذه �لفئة �لغالية. 

الخطوة

حياتهم معنا

ها�سم  �لدكتور  قام 
ع�سو  ها�سم  ع��ب��ده 
�لإد�رة  جم���ل�������س 
ورئ���ي�������س �ل��ل��ج��ن��ة 
باجلمعية  �لإعالمية 
ب���ت���ك���رمي �جل���ه���ات 
�لد�عمة  و�ل�����رك��ات 
�سعودية  ملهرجان 

حتت   29 ل��ع��ام  �لأول 
ونظمته  �لإب���د�ع���ات«  تلتقي  »حيث  �سعار 
مركز  مع  بالتعاون  �لإب���د�ع  �أ�س�س  موؤ�س�سة 
قد  ها�سم  وك���ان  �مل��ك��رم��ة.  مبكة  �جلمعية 
للمهرجان  �مل�ساحب  للمعر�س  بزيارة  قام 
و�طلع عن كثب على �ملعرو�سات و�ملنتجات 
�سيدة  نقيطي  هتون  �لأ�ستاذة  من  و��ستمع 
عن  �لإب��د�ع  �أ�س�س  موؤ�س�سة  ورئي�سة  �لأعمال 

�لإبد�عات �ل�سعودية �مل�ساركة باملعر�س . 

اجلمعية و�سافول 
تد�سنان
»دع الباقي لهم«
ح�سد  بر�مج  من  �لعديد  �حلمعية  تنظم 
للخدمات  و�مل����ادي  �مل��ع��ن��وي  �ل��دع��م 
�لأطفال  من  ملن�سوبيها  تقدمها  �لتي 
ويف   .. مر�كزها  خمتلف  يف  �ملعوقني 
هذ� �لإطار د�سن �ساحب �ل�سمو �مللكي 
�لأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد�لعزيز 
�لع�سو  وبح�سور  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س 
�لدكتور  �سافول  ملجموعة  �ملنتدب 
باروم، ورئي�س قطاع  �سامي بن حم�سن 

�أمني  حممد  �لدكتور  و�لعقار  �لتجزئة 
ق�سقري، حملة »دع �لباقي لهم«، وذلك 
بهايرب بندة �لرو�سان مول بجدة، وذلك 
ب��ال��ت��ع��اون ب��ني ���رك��ة �ل��ع��زي��زي��ة بندة 

�ملادي  �لعائد  �جلمعية  مبنح  �ملتحدة، 
و�ل��ت��ي  ل��ه��م«  �ل��ب��اق��ي  »دع  حملة  م��ن 
�ست�ستمر ملدة عام كامل يف جميع فروع 

�أ�سو�ق بندة وهايرب بندة يف �ململكة.

58

تكرمي امل�ساركني 
يف »�سعودية 29«

د. ها�سم عبده ها�سم



هدايا الأمرية ح�سة بنت 
�سلمان بن عبدالعزيز

�لأمرية ح�سة بنت �سلمان  قدمت �ساحبة �ل�سمو �مللكي 
�لأطفال  لكل  وترفيهية  تعليمية  هد�يا  عبد�لعزيز  بن 
�ملنت�سبني �إلى مركز �مللك فهد �لتابع جلمعية �لأطفال 
�ملعوقني بالريا�س وذلك مبنا�سبة بدء �لعام �لدر��سي. 
وت�سمنت �لهد�يا و�سائل للتعليم �ملبّكر و�أدو�ت لتنمية 
مر�حل  يف  �لأط��ف��ال  ل��دى  و�لفنية  �لذهنية  �مل��ه��ار�ت 

�لطفولة �ملبكرة و�لتمهيدي و�لبتد�ئي.

جرب الكر�سي يف مركز 
امللك عبدالـله بجدة 

نظم مركز �مللك عبد�ل�له بن عبد�لعزيز لرعاية �لأطفال 
�ملعوقني بجدة موؤخر�ً برنامج »جرب �لكر�سي« مب�ساركة 
وذلك  و�لأدب  و�لريا�سة  و�لفن  �لثقافة  رجال  من  نخبة 

مبجمع رد �سي مول �لتجاري بجدة.
�لإعالمية  �للجنة  رئي�س  �لإد�رة  جمل�س  ع�سو  و�أو���س��ح 
برنامج  �أن  ه��ا���س��م  ع��ب��ده  ه��ا���س��م  �ل��دك��ت��ور  باجلمعية 
ينظمها  �لتي  �لتوعوية  �ل��رب�م��ج  �أح��د  �لكر�سي  ج��رب 
�لإعاقة و�ملعوقني فيما يخ�س  �ملركز وتناق�س ق�سايا 
�حتياجاتهم وحل م�سكالتهم و�لتخفيف من معاناتهم من 

�أجل حتقيق �لتكيف �لجتماعي. 

حرم خادم احلرمني تزور 
مهرجان »�سعودية« الأول

ح�سة  �لأم����رية  �ل�ريفني  �حل��رم��ني  خ���ادم  ح��رم  ن��وه��ت 
�سعودية  ومو�هب  �إب��د�ع��ات  من  �ساهدته  مبا  �ل�سعالن 
1429ه���  لعام  �لأول  �سعودية  مهرجان  فعاليات  يف 
موؤ�س�سة  ونظمته  �لإبد�عات«  تلتقي  »حيث  �سعار  حتت 
�ملكرمة  �جلمعية مبكة  مركز  مع  بالتعاون  �لإبد�ع  �أ�س�س 
بفندق جدة و�سنت، و��ستمر ثالثة �أيام، بح�سور عدد من 
و�لأعمال  �ملجتمع  و�سيد�ت  �لأم��ري�ت  �ل�سمو  �ساحبات 

وخمتلف �ر�ئح �ملجتمع و�لأعمال .

جمعية وطن
بقلم:

د. �سامل بن �أحمد �سحاب

جمعية  �أ���س��درت��ه  �ل��ذي  �لكتاب  ع��ن��و�ن  ه��و  وط��ن  جمعية 
�إن�ساء  على  ق��رن  رب��ع  م��رور  مبنا�سبة  �ملعاقني  �لأط��ف��ال 
�لأم��ري  �سمو  �إد�رت��ه��ا  جمل�س  رئي�س  وتف�سل  �جلمعية 
منه. ن�سخة  م�����س��ك��ور�ً  ب��اإه��د�ئ��ي  ���س��ل��م��ان  ب��ن   ���س��ل��ط��ان 
هذه �جلمعية �لتي بد�أت بفكرة من معايل �لدكتور/ غازي 
لل�سناعة  وزي���ر�ً  يومها  وك��ان  1398ه����  ع��ام  �لق�سيبي 
و�لكهرباء، و�نتهت �ليوم �إلى كيان كبري يغطي م�ساحة و��سعة 
من هذه �لأر�س �ل�سا�سعة.. هذ� �لعمل �جلبار بد�أ بقبول 74 
1405ه�. عام  �ل�سديدة  �لإعاقات  ذوي  من  وطفلة   طفالً 
�جلمعية �ليوم يف حاجة �إلى مزيد من �لدعم و�ملنا�رة لتلبي 
حاجات �ملتطلعني لال�ستفادة من خدماتها وهم كرث، بل ويف 
تز�يد م�ستمر لأ�سباب كثرية منها �لطبيعي ومنها �لناجت عن 
�إ�سابات د�ئمة، ومنها �لور�ثي �لذي يتوقع �أن يتقل�س يف ظل 
 ا�صرتاط فحو�صات ما قبل الزواج واللتزام بها وهو الأهم.
�مل��ع��اق��ون ج���دي���رون ب��ن��ظ��رة �أك����رث �إي��ج��اب��ي��ة م��ن جميع 
بل  بالعزلة،  ي�سعر  منهم  كثري�ً  �أن  ذلك  �ملجتمع،  �أف��ر�د 
بعيداً  يعي�صون  الذين  اأولئك  خا�صة  والإهمال  بالإحباط 
خارطة  من  ج��زء�ً  تغطي  بالكاد  �لتي  �جلمعية  �أج���و�ء  عن 
�مل��ع��اق��ني يف �مل��م��ل��ك��ة، وه���و م��ا ت��وؤك��ده �لإح�����س��ائ��ي��ات 
�إليه. �مل�سار  �لكتاب  من  �ل��و�ردة  بتلك  مقارنة   �لر�سمية 
خطو�ت  �تخاذ  من  بد  فال  يكفي،  ل  �حلديث  جم��رد  ولأن 
يبداأ  جمتمعي  �صلوك  اإل��ى  �صعبي  تعاطف  لرتجمة  عملية 
من  و�ح��د�ً  ري��الً  وليكن  �مل��ال،  من  ج��د�ً  �لب�سيط  بالتربع 
تقتطعها  و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني  يف  موظف  كل  ر�تب 
�إلى  و�إ�سافة  �ل��رو�ت��ب.  لديها  �مل��ودع��ة  �لبنوك  مبا�رة 
تتطلب  عملية  وه��ي  و�جل��ه��د،  �ل��وق��ت  ب��ذل  ميكن  ذل��ك 
�ملوؤ�س�سات  م�ستوى  �جلمعية، وعلى  م�ستوى  على  تنظيماً 
 �لكربى مثل �جلامعات مبا فيها من مو�رد ب�رية وفكرية.
عليه  ي�رف  طويل  وم�����س��و�ر  ك��ربى  ملحمة  وط��ن  جمعية 
�ليوم �سمو �لأمري �سلطان بن �سلمان �لذي يقر بكرب حجم 
�جلمعية م�ساعفة جهودها يف  )على  �إذ يقول:  �لتحديات، 
باأد�ئها  �ل�ركاء و�حلفاظ على ثقة �ملجتمع  تعزيز تكاتف 
�أو  �لد�خل  من  لرب�جمها  �مل�ستمرين  و�لتقومي  بالتطوير 
�لتي  �لأمانة  ظل  يف  �لر�ئدة،  ر�سالتها  ومو��سلة  �خل��ارج، 

�أوكلت �إليها �سو�ء جتاه �ملعوقني �أو �لباذلني..(.

عن جريدة �لريا�س

مقال
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الخطوة

م�ضاعفة اإعانة املعوقني

اأخبار �رسيعة

حتظى  التي  الكرمية  للرعاية  ام��ت��دادا 
بها فئة املعوقني اأ�صدر خادم احلرمني 
ال�رشيفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اأمراً 
بزيادة مقدار الإعانة املالية املخ�ص�صة 
امل�صجلني  امل��ع��وق��ني  ف��ئ��ات  جلميع 
الجتماعية  ال�صوؤون  وزارة  قوائم  على 
مل�صاعدة  وذل���ك   ،100% ن�صبته  مب��ا 
املعوقني على تلبية لوازمهم، وحتقيق 
متطلباتهم، و�صد احتياجاتهم املرتبطة 
باإعاقاتهم، وذلك مببلغ اإ�صايف )�صنوي( 

 )1.041.000.000( م���ق���داره 
ري��ال،  مليون  واأرب��ع��ون  وواح���د  مليار 
يخ�ص�ص  ���ص��وف  م��ا  اإج��م��ايل  لي�صبح 
�صنوياً لبند الإعانات املالية للمعوقني 
امل�صجلني يف وزارة ال�صوؤون الجتماعية 
مليارين   )2.082.000.000(

واثنني وثمانني مليون ريال.
امتداداً  تاأتي  املكرمة  ه��ذه  اأن  يذكر   
من  املحتاجة  للفئات  الكرمية  للرعاية 

املواطنني

وج���ه ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ر 
بن  عبداهلل  بن  متعب  ركن  اأول  الفريق 
عبدالعزيز نائب رئي�ص احلر�ص الوطني 
بتقدمي  الع�صكرية  لل�صوؤون  امل�صاعد 
من  تربعاً  ريال  األف  ومائة  مليون  نحو 
اإ�صطبالت اأبناء خادم احلرمني ال�رشيفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز تربعاً لدعم 

اجلمعية. 

مليون ومائة 
األف ريال 
تربعاً من 
ا�ضطبالت اأبناء 
خادم احلرمني

مراكز اجلمعية حتتفل 
باليوم العاملي للمعوق

فى اطار احتفال اجلمعية باليوم العاملى 
الأن�صطة  للمعوق مت تنظيم العديد من 
وذلك  والرتفيهية  الثقافية  والربامج 
من خالل مراكزها وذلك بهدف التعريف 
مب�صبباتها  والتوعية  الإع��اق��ة  مبخاطر 

وكيفية التعامل معها.
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الأم���ر  امل��ل��ك��ي  ال�صمو  ���ص��اح��ب  اأ���ص��اد 
اأم����ر منطقة  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  ���ص��ل��م��ان 
الريا�ص مبا حققته اجلمعية من تقدم يف 
الت�صدي لق�صية الإعاقة وتوفر الرعاية 
وق��ال  الغالية.  الفئة  لهذه  املتكاملة 
�صمو اأمر الريا�ص يف خطاب بعث به اإلى 
�صاحب ال�صمو امللكي الأمر �صلطان بن 
�صلمان بن عبدالعزيز رئي�ص جمل�ص اإدارة 
ل�صموكم  اأعرب  اأن  يل  "يطيب  اجلمعية.. 
الذي  التقدم  على  العميقة  �صعادتي  عن 
ت�صهده هذه اجلمعية يف خدمة هذه الفئة 
الغالية علينا من اأبناء وبنات هذا الوطن 
، واأود اأن اأ�صكر �صموكم والعاملني معكم 

الطيبة  اجل��ه��ود  على  اجلمعية  ه��ذه  يف 
والقّيمة التي تبذلونها يف �صبيل حتقيق 
، متمنياً  املرجوة لهذه اجلمعية  الأهداف 
وكان   . والنجاح"  التوفيق  دوام  للجميع 
�صمو رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية قد رفع 
تهنئته اإلى مقام �صمو اأمر منطقة الريا�ص 
اخلرية  اجلمعية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
لرعاية الأيتام على ما حققته اجلمعية من 
متّيز وجناح ، وملا تبذله من رعاية ودعم 
لفئة الأيتام ، معرباً عن اإ�صادته مبا حتظى 
به اجلمعية من دعم وم�صاندة من حكومة 
خادم احلرمني ال�رشيفني و�صمو ويل عهده 

الأمني حفظهما اهلل.

الأمري �ضلمان ي�ضيد بنجاحات اجلمعية يف الت�ضدي لق�ضية الإعاقة



وفد من موؤ�ض�ضة بيل جيت�س اخلريية 
يزور اجلمعية

قام وفد من موؤ�ص�صة بيل جيت�ص اخلرية 
بزيارة ملقر مركز امللك فهد بالريا�ص 
التابع جلمعية الأطفال املعوقني �صباح 
من  لعدد  زي��ارت��ه  اإط��ار  يف  الأول  اأم�ص 
املوؤ�ص�صات اخلرية يف اململكة العربية 

ال�صعودية .
ماكدونالد  نيل  ال�صيد  ال��وف��د  وراأ����ص 
الربنامج  عن  امل�صئول  الفريق  رئي�ص 

ال�صحي يف املوؤ�ص�صة .

برامج  على  الزيارة  خالل  الوفد  واّطلع 
الرعاية العالجية والتاأهيلية والتعليمية 
تقدمها  التي  والنف�صية  والجتماعية 
من  �رشح  اإلى  وا�صتمع   ، اجلمعية  مراكز 
اآل��ي��ات العمل  روؤ���ص��اء الأق�����ص��ام ح��ول 
واأع����داد الأط��ف��ال امل��خ��دوم��ني وم��ا مت 
حتقيقه من اجنازات خا�صة على �صعيد 
دم��ج الأط��ف��ال امل��ع��وق��ني يف م��دار���ص 

التعليم العام .

نوف  الأم��رة  ال�صمو  �صاحبة  برعاية 
بنت في�صل بن تركي نظمت اجلمعية 
يوم  اخلام�ص"  الع�صوات  "ملتقى 
ال��ق��ع��دة1429ه���  ذو   27 ال��ث��الث��اء 
املوافق 25 نوفمرب 2008م. بفندق 

لوذان الن�صائي  يف الريا�ص .
اجلمعية  ع�صوات  اللقاء  يف  و�صارك 
ال��ع��م��وم��ي��ة ب��اجل��م��ع��ي��ة، ول��ف��ي��ف من 
بالعمل  واملهتمات  الأعمال  �صيدات 
اخل�����ري، وذل����ك ب��ه��دف ال��ت��ع��ارف 
والطالع على امل�صتجدات يف الربامج 
اجلمعية  اأطلقتها  التي  واملنا�صط 
م��راك��زه��ا مبختلف  ك��اف��ة  يف  م��وؤخ��راً 

مناطق اململكة .

امللتقى اخلام�س للع�ضوات بالريا�س

الأم��ر  امللكي  ال�صمو  �صاحب  كلف 
عبدالعزيز  ب��ن  �صلمان  ب��ن  �صلطان 
الأطفال  جمعية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
بن  عبداهلل  الأ�صتاذ  �صعادة  املعوقني 
اجلمعية  �رشف  ع�صو  ال�صيخ  اآل  حممد 
اإدارة  جمل�ص  لرئي�ص  م�صت�صار  مبهمة 

اجلمعية.

ور�ضة عمل متخ�ض�ضة 
تنظمها اجلمعية 

للمعلمات 
والتوعوى  التعليمي  دوره���ا  اإط���ار  يف 
متخ�ص�صة  عمل  ور�صة  اجلمعية  نظمت 
لل�صلوك  فنالند  "مقيا�ص  عنوان  حتت 
ج��ام��ع��ة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  التكيفى" 
م��ن17- ال��ف��رتة  خ��الل  �صعود  امل��ل��ك 
1429/11/19ه�������� امل��واف��ق 15-
2008/11/17م وذلك مبقر اجلمعية 

يف الريا�ص .
ت�صتهدف ور�صة العمل التي حا�رش فيها 
الدكتور بندر بن نا�رش العتيبى )اأ�صتاذ 
ق�صم   – �صعود  امللك  بجامعة  م�صارك 
الرتبية  م��ع��ل��م��ات  اخل��ا���ص��ة(  ال��رتب��ي��ة 

اخلا�صة من جميع مراكز اجلمعية.

"عبدالـله 
اآل ال�ضيـخ" 
م�ضت�ضـارًا 
لرئيـ�س

جملـ�س 
الإدارة

اجلمعية ت�ضكل 
جلنة للتقنية ونظم 

املعلومات
ت�صكيل  ع���ن  اجل��م��ع��ي��ة  اأع��ل��ن��ت 
املعلومات  ونظم  للتقنية  جلنة 
باجلمعية ت�صع وت�رشف على تنفيذ 
التطويرية  اجلمعية  اإ�صرتاتيجية 
وت���ط���ب���ي���ق ن���ظ���ام امل���ع���ام���الت 

الإلكرتونية باملراكز .
اإلى  اللجنة  رئا�صة  اأُ�صندت  وقد 
�صليمان  بن  عبدالرحمن  الدكتور 
العريني ، ع�صو اجلمعية العمومية 
ب��اجل��م��ع��ي��ة وم�����ص��ت�����ص��ار وزي���ر 

الت�صالت وتقنية املعلومات.
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ال����ق����راءة امل��ت��ع��ارف 
ب�»الدي�سلك�سيا«  عليه 
اإح���دى  ه��و   Dyslexia
خلل  وه��و  املتباينة،  التعلم  �سعوبات 
يتميز  تركيبي  اأ�سل  ذو  باللغة  متعلق 
ب�سعوبة يف تفكيك رموز الكلمة املنفردة؛ 

مما يعك�س عادًة عدم كفاية يف املعاجلة 
تفكيك  يف  ال�سعوبات  ه��ذه  ال�سوتية. 
رموز الكلمة املنفردة هي يف الغالب غري 
بالن�سبة للعمر والقدرات الذهنية  متوقعة 
اأنها غري ناجتة  والأكادميية الأخرى، كما 

من اإعاقات منو عامة اأو ح�سية. 

تع�رس

عرف طفلك

3 مهارات تنبئ بتع�رسهم يف تعلم القراءة
عوامل تربوية ونف�سية وع�سوية

وراء �سعوبات القراءة عند الأطفال

ت��ق��ول االخ��ت�����ص��ا���ص��ي��ة م��ن��ى ع��ب��داهلل 
االإكلينيكية  اخلدمات  مديرة  عبدات، 
النف�صي  والعالج  التقييم  واخت�صا�صية 
لتنمية  امل���ه���ارات  مب��رك��ز  ال���رب���وي 
النف�صي  وال��ع��الج  الذهنية  ال��ق��درات 

�صحفية:  ت�رصيحات  يف  بجدة،  الربوي 
القراءة يظهر ك�صعوبة متغرية  اإن ع�رص 
ما  وغالباً  للغة،  املختلفة  االأ�صكال  مع 
القراءة،  م�صكالت  اإل��ى  اإ�صافة  ي�صم، 
م�صكالت وا�صحة يف اكت�صاب التمكن من 

الكتابة واالإمالء. وهناك عوامل توؤدي اإلى 
�صعوبات القراءة ب�صفة عامة، منها: 

طرق  حتته  وتندرج  الربوي،  العامل   �
اأن  ال��ك��ث��ري  يعتقد  ح��ي��ث  ال��ت��دري�����س، 
اأ�صا�صياً  دوراً  القراءة  تدري�س  لطريقة 

درس القراءة
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اأن  يعتقدون  كما  القراءة،  ع�رص  اإبراز  يف 
هي  القراءة  لتعليم  ال�صحيحة  الطريقة 
تعليم االأطفال اأ�صماء واأ�صوات احلروف 
اأف�صل.  لقراءة  االأ�صا�س  لتكوين  اأوالً 
بهذه  يتعلم  الذي  الطفل  �صيكون  اإذن 
الكلمات  تعلم  على  ق����ادراً  الطريقة 
الكلمات  على  التعرف  وعلى  اجلديدة 
اأف�����ص��ل يف  اأداء  غ��ري امل��األ��وف��ة وع��ل��ى 

االإمالء. 
� العامل النف�صي. يقول بع�س الباحثني 
با�صطرابات  مت�صل  القرائي  الع�رص  اإن 
نف�صية، ويجب التنويه اإلى اأن امل�صكالت 
ب�صبب  ت��ن��ت��ج  ال��غ��ال��ب  يف  ال��ع��اط��ف��ي��ة 
وطاأتها  لكن  العك�س،  ال  ال��ق��راءة  ع�رص 

�صت�صاعف اأي م�صكلة يف التعلم. 
� العامل الع�صوي؛ فهناك مناطق معينة 
ع�رص  يعانون  الذين  االأطفال  اأدمغة  يف 
القراءة تتطور ب�صورة اأبطاأ عن االأطفال 
العاديني، كما اأن ع�رص القراءة ينتج من 
ولعبت  ال��دم��اغ.  ن�صج  يف  ب�صيط  ب��طء 
االأبحاث الوراثية دوراً مهماً يف اكت�صاف 
اأن %50 اأو اأكرث من االأطفال املع�رصين يف 
القراءة يتحدرون من عائالت بها حاالت 
بها  متعلقة  ا�صطرابات  اأو  ق��راءة  ع�رص 
العائلة. ويتيح م�رصوع  تاريخ  على مدى 
الب�رصي  ال��وراث��ي(  )االأط��ل�����س  اجلينوم 
عن  امل�صوؤولة  الكرومو�صومات  حتديد 

ع�رص القراءة. 
االخت�صا�صية  تقول  مهمة.  م��ه��ارات   �
منى عبدات اإن جميع االأبحاث تتفق على 
التنبوؤ،  ميكنها  مهارات  ثالث  هناك  اأن 
القراءة يف  التعلم على  بجدارة، مبقدرة 

ال�صف  يف  اأو  املدر�صة  قبل  ما  مرحلة 
قد  بها  ال�صعيف  االأداء  واإن  االأول، 
يكون موؤ�رصاً على وجود ع�رص القراءة لدى 

الطفل وهي: 
� التعرف على احلروف والوعي ال�صوتي، 
خ�صو�صاً عند ا�صتخدام االختبارات التي 
حتليل  مهارات  معظم  اأو  جميع  تعالج 

الكلمة املنطوقة. 
من  مل�صفوفات  ال�رصيعة  الت�صمية   �
احلروف اأو االأرقام اأو االألوان اأو االأ�صكال 
والتنبوؤ  احلالية  ال��ق��درة  على  للتعرف 
من  التمكن  على  امل�صتقبلية  بالقدرة 
مهارات القراءة عرب ا�صتخدام اختبارات 
�صهلة التطبيق تقوم على قيا�س �رصعة 
مكونات  ا�صرجاع  يف  الذهنية  املعاجلة 

لغوية. 
� املفردات التعبريية، وتقا�س عادة باأن 
اأو  ر�صومات  ت�صمية  الطفل  من  يطلب 

�صور منفردة الأ�صياء متعددة. 
دور الأ�رسة واملدر�سة

تن�صح االخت�صا�صية منى عبدات االأ�رصة 
التي يوجد بها طفل يعاين ع�رص القراءة 
اأو لديه �صعوبات يف التعلم ب�صفة عامة، 
بالتوجه اإلى مراكز خمت�صة للك�صف عن 
القيام  ث��م  وم��ن  الطفل  وو���ص��ع  ح��ال��ة 
يف  �صواء  امل�صاندة،  اخلدمات  باإعطائه 
وتفيد  املركز.  اأو  املدر�صة  اأو  املنزل 
على  عدة  مقننة  اختبارات  توجد  ال  باأنه 
البيئة ال�صعودية للك�صف عن مثل هذه 
ال��ق��راءة،  ب�صعوبة  خ�صو�صاً  احل���االت، 
ول��ك��ن وج����ود خم��ت�����ص��ني يف جم���االت 
التعامل  يف  وخربتهم  التعلم  �صعوبات 

مع اختبارات عدة غري مقننة على العامل 
على  ي�صاعد  قد  املجال  هذا  يف  العربي 
وو�صع  مبكر  بوقت  احل��االت  ت�صخي�س 
الالزمة  التدري�س  لطرق  ا�صراتيجيات 
هذه  خف�س  يف  ت�صهم  ب��دوره��ا  ال��ت��ي 
املدر�صة،  اأو  االأ���رصة  وعلى  ال�صعوبات. 

يف هذا املجال، اأن يقوموا بالتايل:
لتعليم  ال�صوتية  الطريقة  تدري�س   -

القراءة. 
لطالب  مبكر  م�صح  ب��رام��ج  ت��وف��ري   -
املدر�صة(  )قبل  التمهيدية  املرحلة 
الك�صف املبكر  التي يكون من نتائجها 
�صعوبات  يواجهون  قد  الذين  للطالب 
ال��ت��ع��ل��م، وه���و م��ا ي��ق��وم ب��ه مركز  يف 

املهارات. 
اإج��راءات الزمة مل�صاعدة هوؤالء  اتخاذ   -
املنا�صب  املكان  تهيئة  على  الطالب 
لهم للدرا�صة حيث اإنهم ذوو ذكاء عادي 
اأو ما فوق )اأي لديهم قدرة عالية على 
ال  ولكنهم  معينة(،  جماالت  يف  التفوق 
الدرا�صي  التوا�صل  مواكبة  ي�صتطيعون 
فئة  من  ولي�صوا  العادية  املدار�س  يف 

الطالب الذين لديهم تخلف عقلي. 
نف�س  علم  اخت�صا�صي  توافر  �رصورة   -
اإليه  يحتاج  مل��ا  االأط��ف��ال  م��دار���س  يف 
من  نف�صية  عناية  م��ن  االأط��ف��ال  ه���وؤالء 
جراء ال�ضغوط، والإحباط الذي ميرون به 
من جراء وجود هذه ال�صعوبات لديهم، 
اأفراد  جميع  قبل  من  عاطفية  وم�صاندة 
اإح�صا�صه بالف�صل  االأ�رصة الحتوائه وعدم 
حميط  يف  باأقرانه  ومقارنته  والإح��ب��اط 
ال��ع��ائ��ل��ة، وت��ف��ه��م ح��ال��ت��ه ورف���ع ثقته 

بنف�صه. 
- ويجب اأن ال ندع هذه ال�صعوبة ت�صيطر 
على الطفل وحترمه من التمتع بالقراءة 
احلرة، حيث اإن هذه ال�صعوبة ت�صتمر مع 
على  ن�صاعده  ولكن  تختفي  وال  الطفل 
التكيف مع و�صعه والعمل على تخفيف 
بوجود  وذلك  لديه  القرائي  الع�رص  حدة 
بح�صب  م�صتوياتها  تتدرج  �صيقة  كتب 

العمر واملرحلة الدرا�صية. 

"الدي�سلك�سيا" خلل يف تفكيك رموز القراءة املفردة
�رسورة توفري اخت�سا�سي علم نف�س يف مدار�س الأطفال
هناك مناطق معينة يف اأدمغة الأطفال املتع�رسين يف 
القراءة تتطور ب�سورة اأبطاأ عن الأطفال العاديني
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جمعية وطن

ردود فعل واأ�صداء وا�صعة لإ�صداره

النخبة حتتفي بكتاب "جمعية وطن"

جمعية  كتاب 
وط�����ن ال����ذي 
اأ�����ص����درت����ه اجل��م��ع��ي��ة 
مبنا�ص��������بة احتفالته��ا 
وع�رشين  خم�صة  مب��رور 
 ، تاأ�صي�صها  على  عاما 
بردود فعل وا�صعة بني 
ال�صخ�صيات  من  العديد 
والأو�ســـــــاط الإعالمـــية 
والثقافية والجتماعية، 
الآراء  لهذه  وت��ق��دي��رًا 
ال��ك��ت��اب  ال��ق��ي��م��ة يف 
،حر�صت  وم�صموناً  �صكالً 
ع��ل��ى   » اخل����ط����وة   «
تلك  وت�صجيل  توثيق 
ال��ك��ل��م��ات ال��ت��ي ع��رت 
اجل��م��ع��ي��ة  دور  ع����ن 
غري  وم�صريتها  ال��ب��ارز 
الت�صدي  يف  امل�صبوقة 
بو�صفها  الإعاقة  لق�صية 
ق�صية املجتمع باأ�رشه. 

حظي
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امللكي  ال�سمو  �ساحب  قال  البداية  يف 
عبدالعزيز  بن  بندر  بن  في�سل  الأميير 
 " كتاب  اإن  الق�سيم  منطقة  اأميير   –
اجلمعية  مل�سرة  يوّثق   " وطن  جمعية 
العطاء  من  عاماً  وع�رشين  خم�سة  خييال 
الأهييداف  خدمة  يف  الإجنيييازات  وحتقيق 

اخلّرة للجمعية .
الأمر  امللكي  ال�سمو  فيما عرب �ساحب 
الوليد بن طال بن عبدالعزيز اآل �سعود 
�سلطان  الأمر  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب 
بن �سلمان بن عبد العزيز رئي�س جمل�س 
وتقديره  �سكره  عيين  اجلمعية  اإدارة 
: لإهدائه كتاب جمعية وطن حيث قال 
األفيناه يوثق  الذي  القّيم  الإ�سدار  هذا 
م�سرة "جمعية الأطفال املعوقني" بكل 

اأبعادها خال ربع قرن من الزمن .
يف  الييبييالييغ  الأثيييير  ل�سموكم  كيييان  وقيييد 
اليينييهييو�ييس بيياجلييمييعييييية وحتييقيييييق عييدد 
رعاية  يف  امل�رشفة  اجنازاتها  من  كبر 
وهي   ، قلوبنا  على  وغالية  كرمية  فئة 
ثم  اهلل  لول  لتتحقق  كانت  ما  اإجنييازات 

�سعيكم امل�ستمر ونظرتكم الثاقبة .

نوؤكد  فاإننا  ذلييك  عيين  نعرب  اإذ  واإنيينييا 
بيياإذن  معكم  ما�سون  باأننا  ل�سموكم 
�سمن  اإليها  امل�سار  اجلمعية  بدعم  اهلل 
براجمنا وخططنا امل�ستقبلية ،مبا يحقق 
تعالى. اهلل  باإذن  النجاح  من  املزيد  لها 
التاألق  يف  ال�ستمرار  للجمعية  متمنني 
والزدهار يف ظل قيادتكم وتوجيهاتكم 

املباركة.
اأ�سار �ساحب ال�سمو امللكي  ومن جانبه 
بن  فهد  بيين  في�سل  بيين  نيييواف  الأمييير 
عبدالعزيز– نائب الرئي�س العام لرعاية 
"جمعية وطن"  اأن  كتاب  اإلى  ال�سباب  
املوؤ�س�سة  هيييذه  مليي�ييسييرة  وثيييق  اليييذي 
اخلييرييية والييتييي كيييان جلييهييود �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمر �سلطان بن �سلمان 
بن عبدالعزيز اأبلغ الأثر فيما حتقق لها 
املقدمة  اخلدمة  يف  نوعية  قفزات  من 
العزيزة  الفئة  لهذه  والرعاية  والكفاءة 

علينا جميعاً. 
الأمر  ال�سمو  �ساحب  اأعرب  جهته  ومن 
حممد  بيين  �سلمان  بيين  بيينييدر  الييدكييتييور 
احلرمني  خييادم  م�ست�سار   – �سعود  اآل 
ل�ساحب  وتقديره  �سكره  عن  ال�رشيفني 
ال�سمو امللكي الأمر �سلطان بن �سلمان 

الأمري في�صل بن بندر بن عبدالعزيز :
يوّثق م�صرية اجلمعية يف 25 عاماً من العطاء وحتقيق الإجنازات

الأمري الوليد بن طالل بن عبدالعزيز :
ما�صون معكم بدعم اجلمعية �صمن براجمنا وخططنا امل�صتقبلية

الأمري نواف بن في�صل بن فهد بن عبدالعزيز:
قفزات نوعية يف اخلدمة املقدمة والكفاءة والرعاية

الأمري الدكتور بندر بن �صلمان بن حممد اآل �صعود:
ال�صكر والتقدير لالإهداء القيم من »جمعية وطن«
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الإدارة  جمل�س  رئي�س  العزيز  عبد  بن 
لإهدائه ن�سخة من »جمعية وطن« متمنيا  
من اهلل العلي القدير التوفيق وال�سداد. 
اأميييا اأميييني عييام جمل�س الييتييعيياون لييدول 
الرحمن  عبد  الأ�ستاذ  العربية  اخلليج 
بن حمد العطية فقد قال: بالغ التقدير 
الييرائييدة  اجلمعية  بيياإجنييازات  والعييتييزاز 
الإن�سانية املوفقة، وبراجمها  وجهودها 
التاأهيلية املتقدمة،وخططها املتطورة 
غالية  عييزيييزة  فئة  واحت�سان  لرعاية 
م�سئولية  نحوها  املجتمع  على  يتعني 
املعاين  عميقة  الوفاء  واجبة  اجتماعية 

و�سامية املقا�سد ونبيلة الهدف.
فوؤاد  الدكتور  احلج   وزير  معايل  وقال 
كتاب  اإن   : الفار�سي  ال�سام  عبد  بن 
الأمانة  اأ�سدرته  الييذي  وطن"  "جمعية 
مرور   مبنا�سبة  وذلييك  للجمعية  العامة 
ربع قرن على تاأ�سي�سها بهدف التوثيق 
يف  حلقت  التي  املرحلة  هذه  ملنجزات 

ثم  اهلل  بتوفيق  احلدود  وجاوزت  الآفاق 
الدعم الاحمدود من الدولة واملعا�سدة 

املتميزة من اأبناء الوطن ذكوراً واإناثاً.
الدكتور  النقل  وزييير  معايل  راأى  بينما 
الكتاب  اأن   : ال�رشي�رشي  عيد  بن  جبارة 
ا�ستمل على معلومات قّيمة تربز اجلهود 
خادم  حكومة  تقدمها  التي  الإن�سانية 
جمعيتكم  يف  ممثلة  ال�رشيفني  احلرمني 
املوقرة يف كل برامج الرعاية والتاأهيل 
كييافيية مناطق  املييعييوقييني يف  ليياأطييفييال 
عليه  اطلعت  ما  �ييرشيّن  ولقد   ، اململكة 
يف هذا الإ�سدار وعلى اجلهود املبذولة 

خلدمة هذه الفئة الغالية .
لل�سوؤون  الييدوليية  وزييير  معايل  واأعيييرب 
مدين  عبيد  بن  نييزار  الأ�ستاذ  اخلارجية 
قائا  القيم  الإ�سدار  بهذا  �سعادته  عن 
فقد جتولت بني �سفحاته واأنا اأ�ستعيد 
وم�سرتها  اجلييمييعييييية  عييين  ذكييرييياتييي 
احلافلة يف خمتلف املحطات التي مرت 

بها لت�سل اإلى ما و�سلت اإليه اليوم من 
الفخر،  اإلى  واإجناز يدعو  م�ستوى م�رشف 
يف  اجلمعية  يف  م�ساركتي  اأتيياحييت  لقد 
�سنوات خلت الفر�سة لاطاع عن كثب 
على �رش جناحها ومقاومتها لتبقى �رشحاً 
�ساخماً من �رشوح اخلر و�ساهداً ح�سارياً 
ومل   ، الوطن  اأبناء  وت�سامن  وعي  على 
لول  ليتحقق  الت�سامن  ذلك  يكن  
اأن رجاً مثل �سموكم الكرمي نذر نف�سه 
اجلمعية  جييهييده خلييدمييه  وكيييل  ووقييتييه 

واأهدافها ال�سامية.
�سالح  بن  عبداهلل  الدكتور  معايل  وقال 
العبيد – وزير الرتبية والتعليم : كتاب 
قرن  ربع  م�سرة  ميّثل  وطن"  "جمعية 
على تاأ�سي�س اجلمعية ، �سائاً اهلل للجميع 

العون والتوفيق وال�سداد .
بن عبداهلل  الدكتور حمد  واأو�سح معايل 
ي�ستمل  الكتاب  ال�سحة  وزير   – املانع 
اجلمعية  واإجنيييازات  اأن�سطة  كافة  على 
خال تلك الفرتة يف جمال رعاية الأطفال 
املعوقني وتقدمي اأف�سل اخلدمات لهم 
قطعت  قد  اجلمعية  هييذه  اأن  ،ول�ييسييك 
هذه  رعاية  �سبيل  يف  وا�سعة  اأ�سواطاً 

الفئة العزيزة علينا جميعاً .
ومييين جييهييتييه قيييال مييعييايل عيييبيييداهلل بن 
املياه  وزييير   – احل�سني  الرحمن  عبد 
الييذي  القّيم  الإهيييداء  والييكييهييربيياء: هييذا 
هذه  مل�سرة  توثيقياً  عر�ساً  احييتييوى 
تاريخياً  ،ور�ييسييداً  اخلييرييية  املوؤ�س�سة 
ملراحل تطورها طيلة ال�سنوات املا�سية 
ال�سادق  بالتفاعل  متييّيييزت  والييتييي   ،
وكافة  اجلمعية  بييني  البناء  والييتييعيياون 

اأمني عام جمل�س التعاون اخلليجي : 
التقدير والعتزاز باإجنازات اجلمعية الرائدة

وزير الدولة لل�صوؤون اخلارجية :
ح�صاري  و�صاهد  اخلري  �رشوح  من  �صامخ  �رشح 

وزير ال�صحة :
اجلمعية قطعت اأ�صواطاً وا�صعة يف �صبيل رعاية هذه الفئة العزيزة

الأمر بندر بن �سلمان بن حممدالأمر نواف بن في�سل بن فهدالأمر الوليد بن طالالأمر في�سل بن بندر



67

67

�رشائح املجتمع ، مما جعلها بحمد اهلل توا�سل 
من  امل�ستمدة  اأهدافها  وحتقق  م�سرتها 
تعاليم ديننا الإ�سامي احلنيف ، الذي يحث 

على الت�سامن والتكافل والعطاء .
بالإنابة  العمل  وزيييير  مييعييايل  قييال  حييني  يف 
اخلويطر:  عبداهلل  بن  عبدالعزيز  الأ�ستاذ   –
الفرتة  هذه  خال  اجلمعية  باإجنازات  اأ�سيد 
للجمعية كل  والنجاح  التوفيق  دوام  متمنياً 

تقدم وتطور .
واأو�سح معايل الأ�ستاذ عبد الرحمن بن عبد 
– نائب وزير اخلدمة  القادر  العبد  املح�سن 
 : اجلمعية  اإدارة  جمل�س  ع�سو   – املدنية 
ليياإجنييازات  �ييسيياميياً  وطن"  "جمعية  كييتيياب 
اجلمعية  حققتها  التي  املباركة  واخلدمات 
 ، قلوبنا  على  عزيزة  فئة  نحو  ن�ساأتها  منذ 
الإ�سارة  ب�رشورة  الراأي  ت�ساركونني  ولعلكم 

ملجال�س الإدارة ملا لها من دور كبر وبارز 
اأهييدافييهييا  حتقيق  نحو  اجلمعية  قيييييادة  يف 
ال�سامية بنجاح تقديراً لها واإبرازاً جلهودها 

يف هذا الر�سد املتمّيز . 
امللي�س  حممد  بن  �سعيد  الدكتور   وقييال 
– نائب الوزير لتعليم البنني الكتاب  يعرب 
ن�ساطاتها  التي غّطت  اجلمعية  منجزات  عن 
الإنيي�ييسييانييييية �ييرشيييحيية وا�ييسييعيية ميين الأطييفييال 

املحتاجني لهذا النوع من الرعاية .
– وكيل  احلنتو�س  بن مطلق  واأعرب مطلق 
الوزارة امل�ساعد للرعاية الجتماعية – وزارة 
املو�سولة  تهنئته  عن  الجتماعية  ال�سوؤون 
الأطفال  خدمة  يف  الرائد  ودورهييا  للجمعية 

املعاقني على مدى ربع قرن .
يف حني قال الدكتور اأ�سامة بن ف�سل البار 
– اأمني العا�سمة املقد�سة اإن كتاب "جمعية 

اأمني العا�صمة املقد�صة :
»جمعية وطن« وربع قرن من املنجزات

مدير جامعة امللك في�صل :
واملراجع  الكتب  �صمن  اجلامعة  مكتبة  الكتاب يف 

لإ�صتفادة الرواد
رئي�س �رشكة الت�صالت ال�صعودية :

تقدير جلهود وبرامج الرعاية والتاأهيل املجانية 

د.  جبارة بن عيد ال�رشي�رشيفوؤاد عبد ال�سام الفار�سيعبد الرحمن بن حمد العطية

نزار عبيد مدين

عبد اهلل بن �سالح العبيد

حمد بن عبد اهلل املانع

عبد اهلل بن عبد الرحمن احل�سني
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اجلمعية مبنا�سبة  اأ�سدرته  الذي  وطن" 
ليوّثق  تاأ�سي�سها  على  قرن  ربع  مييرور 

منجزاتها خال هذه املرحلة .
بن  عبدالعزيز  املهند�س  معايل  وقييال 
منطقة  اأمييني   – احل�سني  عبدالرحمن 
كتاب  اإن  قييال  فقد  امليينييورة  املدينة 
مبنا�سبة  �سدر  الييذي  وطن"  "جمعية 
اجلمعية  تاأ�سي�س  على  قييرن  ربييع  مييرور 
والتي �سكلت حمطة مف�سلية يف م�سرة 
يوّثق  والييذي  اخلرية  املوؤ�س�سة  هييذه 
وميّثل   ، اأبعادها  بكافة  املرحلة  تلك 
خم�سة  مييدى  على  وعييطيياء  خيير  م�سرة 

وع�رشين عاماً .
بن  حبيب  املهند�س  الييدكييتييور  وقيييال 
م�سطفى زين العابدين – وكيل الوزارة 
للم�رشوعات  املركزية  الإدارة  رئي�س 

البلدية  ال�سئون  وزارة   – التطويرية 
بل   ، كتاب  جمييرد  لي�س  هو  والقروية  
هو �سجل حافل بالإجنازات كل منها ُيعد 
و�ساماً و�سهادة نعتز بها نحن اأبناء هذا 
الوطن املعطاء ، واإن دل على �سيء اإمنا 

يدل على ح�سن ال�سيا�سة والتدبر .
حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  معايل  واأكييد 
خالد  املييلييك  جامعة  مييدييير   – الييرا�ييسييد 
�سدر  الييذي  وطن"  "جمعية  كتاب  اإن 
تاأ�سي�س  على  قرن  ربع  مييرور  مبنا�سبة 
وقال  خر  م�سرة  يوّثق  فاإنه  اجلمعية 
�ييسييعييادة املييهيينييد�ييس �ييسييعييود بيين ماجد 
الت�سالت  �ييرشكيية  رئي�س   – الييدوييي�ييس 
اجلمعية  اإجنييازات  يوّثق  انه  ال�سعودية 
 ، اجلمعية  تاأ�سي�س  من  قرن  ربع  خال 
معربا عن تقديره  للجهود وبذل املزيد 

وزير الرتبية والتعليم :
ميّثل م�صرية ربع قرن على تاأ�صي�س اجلمعية كتاب "جمعية وطن" 

وزير النقل :
الكتاب ا�صتمل على معلومات قّيمة ترز اجلهود 

الإن�صانية التي تقدمها احلكومة الر�صيدة 
وزير املياه والكهرباء:

م�صرية متّيزت بالتفاعل ال�صادق بني �رشائح املجتمع

والتاأهيل  الييرعيياييية  بييرامييج  ل�ستكمال 
مناطق  ملختلف  واإي�سالها  املجانية 

اململكة .
واأو�سح الأ�ستاذ يحيى حممود بن جنيد – 
مركز امللك في�سل للبحوث والدرا�سات 
الإ�سامية انه مت حتويل الكتاب ملكتبة 
والدار�سني  للباحثني  ليت�سنى  املركز 
فهو   . منه  وال�ستفادة  عليه  الطييياع 
كتاب مهم "جمعية وطن" يوّثق مل�سرة 

اجلمعية خال ربع قرن م�ست
�سالح  طييارق  الدكتور  الأ�ستاذ  وقييال 
جميال – رئي�س جمل�س اإدارة جمعية الرب 
مبكة املكرمة الكتاب يوّثق م�سرة ربع 
توثيقاً  وُيعترب  خرية  موؤ�س�سة  يف  قرن 
تبذلها  التي  املباركة  للجهود  �ساماً 
الحتياجات  ذوي  رعيياييية  يف  اجلمعية 
مناطق  خمتلف  يف  وتاأهيلهم  اخلا�سة 
اململكة .وقد اأ�سبحت اجلمعية باململكة 
والتاأهيل  الرعاية  جمال  يف  بييارزاً  علماً 
ورافداً من روافد العطاء يف بلد العطاء.

ويقول الفريق متقاعد عبدالعزيز حممد 
 : اجلمعية  جائزة  جلنة  –ع�سو  هنيدي 
واإجنييازات  اأبعاد  جميع  ي�سجل  الكتاب 
وامل�ساندين  والييبيياذلييني  املتطوعني 
وكذلك   ، الإن�سانية  اجلمعية  لر�سالة 
اجلمعية  من�سوبي  اإجنيييييازات  ي�سجل 
القائمني على متابعة حتقيق طموحات 
اهلل  بييعييون  ويقفون  اجلمعية  واأهييييداف 
التي  التحديات  كل  تذليل  اأمام  تعالى 
قد تعرت�س �سبيل اجلمعية ، فنحمد اهلل 

تعالى مع كل ما حتقق .

م . �سعود بن ماجد الدوي�سم . عبد العزيز بن عبد الرحمن احل�سنيعبد الرحمن بن عبد املح�سن العبد القادرعبد العزيز بن عبد اهلل اخلويطر
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اأما معايل املهند�س خالد بن عبداهلل امللحم – 
مدير عام اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية 
القّيمة  وباملعلومات  بالكتاب  اأ�ييسيياد  فقد 
هامة  �رشيحة  خلدمة  اجلمعية  تبذلها  التي 
من اأبناء هذه الديار الطاهرة ، وثمن النتائج 
اجلمعية  حققتها  التي  والنجاحات  الإيجابية 

بتوفيق من اهلل تعالى .
اجلرب  حمد  بن  اللطيف  عبد  الأ�ستاذ  واأ�سار 
ان  اإلييى  العربي  بنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س   -
جامعاً  توثيقاً  دفتيه  بني  احتوى  الكتاب 
ال�سنوات  خيييال  اجلمعية  مليي�ييسييرة  �ييسيياميياً 
نتمنى  وقييال  املا�سية  والع�رشين  اخلم�سة 
التوفيق  كل  اجلمعية  هييذه  على  للقائمني 
والتاأهيل  الرعاية  برامج  اإي�سال  يف  والنجاح 
بادنا  اأنييحيياء  كافة  يف  املعوقني  ليياأطييفييال 

احلبيبة..
ومن جانبه قال الأ�ستاذ عبد املق�سود حممد 
الذي  واخلر  العطاء  ملحمة  انه  خوجه  �سعيد 
انتظم اأداء اجلمعية خال م�سرة ربع قرن من 
العمل اجلاد ، واجلهد املربور ، واحلب الذي 
كر�س لهذا العمل الإن�ساين النبيل مما اأنعك�س 
احلقل  هذا  يف  العاملني  جميع  على  ايجابياً 

الذي �سعت اأنواره وتاألأت اآفاقه منارات خر 
واأكييييييد مييعييايل  وف�ساءات حمبه بف�سل اهلل. 
مدير جامعة امللك في�سل – الدكتور يو�سف 
والذي  القيم  الكتاب  اأن  اجلندان  حممد  بن 
الفئة  لهذه  اجلمعية  ن�ساطات  على  يحتوي 
مكتبة  حتتويه  �سوف  جميعاً،  علينا  العزيزة 
ومراجع  كتب  ميين  فيها  مييا  �سمن  اجلامعة 

وتقارير لي�ستفيد منها روادها.
اإبييراهيييييم حممد  الأ�ييسييتيياذ  قييال  وميين جهته 
اآل  �رشكة  اإدارة  جم�س  رئي�س  �سعيدان  بن 
اأنه  عنه  التنويه  اأود  ما  للعقارات  �سعيدان 
لول جهود الرجال املخل�سني ملا كان ملثل 
اأن ي�ستمر بهذا  هذا العمل الإن�ساين العظيم 
وطننا  اأبيينيياء  من  لفئة  العطاء  هييذا  و  الزخم 

غالية علينا جميعاً.
بينما هناأ املدير التنفيذي لل�سوؤون ال�سحية 
باحلر�س الوطني ،ع�سو جلنة جائزة اجلمعية 
الدكتور عبداهلل بن عبدالعزيز الربيعة اجلمعية 
مبنا�سبة مرور ربع قرن على تاأ�سي�س اجلمعية 
�سائا املولى عز وجل التوفيق وال�سداد على 
طريق اخلر نحو م�ستقبل م�رشق لهذه الفئة 
واأبناء  اأبنائنا  من  جميعاً  قلوبنا  على  الغالية 

املدير التنفيذي لل�صوؤون ال�صحية باحلر�س الوطني:
على طريق اخلري نحو م�صتقبل م�رشق لهذه الفئة الغالية 

رئي�س جمل�س اإدارة بنك العربي :
الكتاب احتوى توثيقاً جامعاً �صامالً مل�صرية اجلمعية

عبد العزيز حممد هنيدي

م . خالد عبد اهلل امللحم

عبد اهلل بن عبد العزيز الربيعةعبد اللطيف بن حمد اجلرب

عبد الرحمن بن علي اجلري�سي

عبد الرحمن بن حممد ال�سدحان

حممد بن عبد اللطيف جميل
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هذا الوطن ال�سامخ املعطاء .
ال�رشقية  امليينييطييقيية  اأمييييني  مييعييايل  اأمييييا 
املهند�س �سيف اهلل بن عاي�س العتيبي 
 " وطيين  "جمعية  كتاب  اإن   : قييال  فقد 
الذي يوثق ملرور ربع قرن على تاأ�سي�س 
التي  هذه املوؤ�س�سة اخلري ومنجزاتها 
الآفيياق وجيياوزت احلدود بتوفيق  بلغت 
الدولة  من  الاحمدود  بالدعم  ثم   ، اهلل 
وبنات  اأبناء  من  املتميزة  واملعا�سدة 

هذا الوطن املعطاء.
الييوزارة  وكيل  معالى  ابييدي  جهته  ومن 
الأ�ستاذ  الجتماعية  والتنمية  للرعاية 
عو�س بن بنيه الردادي اإعجابه مبا احتواه 
توثيق  وحقائق  معلومات  من  الكتاب 
التي  واملتميزة  الفريدة  التجربة  هذه 
خالها  من  وتبنت  اجلمعية  انتهجتها 
ق�سية الإعاقة ب�سمولية ومنهجية علمية 
وعلمت  باأكمله  املجتمع  ثمارها  جنى 
من  الاحمدود  الدعم  قيم  تر�سي  على 

قبل حكومتنا الر�سيدة. 

وقال ع�سو الهيئة العليا لتطوير مدينة 
اللطيف  عبد  الأ�ستاذ  �سعادة  الريا�س 
مركز  رئي�س  ال�سيخ  اآل  امللك  عبد  بن 
�سك  با  بالهيئة  والتخطيط  امل�ساريع 
املتميزة  الجنيييازات  يوثق  مقدر  جهد 

مل�سرة اجلمعية خال تلك املرحلة.
اإدارة �رشكة  وقال �سعادة رئي�س جمل�س 
الرحمن  الأ�ستاذ عبد  جمموعة اجلري�سي 
بن علي اجلري�سي حققت اجلمعية عماً 
بها  جتيياوزت  ملرحلة  ومقدراً  م�سهوداً 
للتكافل  ال�سامية  املييعيياين  اجلمعية 

الجتماعي ..
بن  الرحمن  عبد  الأ�ستاذ  معايل  واأكييد 
اجلمعية  �ييرشف  ع�سو  ال�سدحان  حممد 
اجلمعية  ميينييجييزات  يييوثييق  الييكييتيياب  اأن 
خيييال فيييرتة ربيييع قيييرن،وميييا حتييقييق لها 
بف�سل من  اإجنييازات  تاأ�سي�سها من  منذ 
تفان  بكل  �ساندوها  من  بف�سل  ثم  اهلل 
واإخا�س وكان الأمر �سلطان بن �سلمان 
اأبرز من اأ�سهم بجهده ووقته وماله عرب 

رئي�س جمل�س اإدارة �رشكة جمموعة اجلري�صي :
عمل م�صهود ومقدر ملرحلة جتاوزت بها اجلمعية 

املعاين ال�صامية للتكافل الجتماعي
يحيى بن جنيد )مركز امللك في�صل للبحوث(:
الكتاب متاح يف مكتبة املركز خلدمة الباحثني والدار�صني

اجلمعية  هذه  لت�سل  طويلة  ال�سنوات 
وخدمة  تطور  من  اإليه  و�سلت  ما  اإلييى 

الفئة املعاقة على اأكمل وجه.
الأ�ستاذ  بينما قال ع�سو �رشف اجلمعية 
بكر حممد بن لدن اأدعو اهلل عز وجل اأن 
اجلهود  من  املريد  لبذل  اجلميع  يوفق 

ل�ستمرار هذا التاألق والنجاح.
عبد  حممد  الأ�ييسييتيياذ  قييال  جهته  وميين 
ما  يييوثييق  الييكييتيياب  اأن  جميل  اللطيف 
قييدمييتييه هييييذه اجلييمييعييييية اخليييريييية من 
منجزات بلغت الأفاق وجتاوزت احلدود، 
وي�ساهم ب�سكل كبر يف تخليد خطوات 
الكيان  لهذا  التاريخية  امل�سرة  هييذه 
منابر  من  منرباً  اأ�سبح  والييذي  الكبر 
هو  مييا  كييل  وتييقييدمي  لاإعاقة  الت�سدي 
يف  والتاأهيل  الرعاية  برامج  من  مميز 

خمتلف مناطق اململكة.
اإن  فيايز  حييامييد  زهيير  الأ�ييسييتيياذ  وقيييال 
م�سرة  وتييطييوييير  بييداييية  على  الإطيييياع 
اجلمعية وجناحاتها بهمه اأع�ساءها ت�رشح 
هذا  اأن  ول�سك  القلب  وتثلج  ال�سدر 

العمل رائع �سي�سجله التاريخ .
احلارثى  العرابي  فهد  الدكتور  ويقول 
اإ�سافة مهمة   " "جمعية وطن  كتاب  اأن 
للمكتبة العربية،وهو ُيعد جهداً م�سكوراً 
ل ريب، وي�سعدين اأن يكون هذا الكتاب 
�سمن مقتنياتي مما اأعده ثميناً وغالياً.

د. فهد العرابي احلارثيزهر حامد فايز د . يو�سف اجلندان 
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د. نا�رش عثمان ال�صالح

اإنه عنوان وطني، لكتاب وطني، عن حلم 
بداأ �سغراً.. ثم كرب، وبعد  رائع  وطني 
عقدين ون�سف اأ�سبح احللم حقيقة. يف 
معه..  احلديث  جتاذبنا  النتظار  �سالة 
وخربته  ا�سكتلندية  اأ�ييسييول  ذو  وهييو 
احل�ساري  امل�ستوى  ويييطييري  نفطية، 
بلدنا. فظننته يتحدث عن �سناعتنا  يف 
حققته  وما  ومرافقنا،  ومدننا  وتنميتنا 
قاطعني  وتييطييور.  قفزات  من  تنميتنا 
الييذي  ولكن  فيه  �سك  ل  اأميير  ذلييك  اأن 
ا�ستقطب انتباهه اأي�ساً ال�سمو الإن�ساين 
الذي تنتهجه بلدنا يف التعامل مع ذويها 
املعوقني. املفهوم احل�ساري يكون يف 
اأ�سمى م�ستوياته عندما ت�ستحوذ الطبقة 
الهتمام  على  املجتمع  يف  ال�سعيفة 
غر  الفعاليات  تقوم  وعندما  الهادف 
يف  احلكومي  غر  والتمويل  احلكومية 
�سعيد  عييامل  واإيييجيياد  املعوق  احت�سان 

ممتع له ليعو�سه عما فقده. 
اإل  اجلميل  الييواقييع  هييذا  اأ�ستوعب  ومل 
ا�سمه  كتاب  على  يدي  و�سعت  اأن  بعد 
)جمعية وطن( وهو عن جمعية الأطفال 
ا�ستقطب  الييعيينييوان  وهيييذا  املييعييوقييني. 
هذه  اأميير  اأن  ويعني  ملعناه،  اهتمامي 
املجلد  وهييذا  الوطن.  كل  تخ�س  الفئة 
الأطييفييال  بلم�سات  املييلييون  الأبييييي�ييس 
وواقييع  وتاريخ  لق�سة  خمت�رش  �ييرشد  هو 
وطموحات واأحداث ومنا�سبات ورجالت 

م�سرتها  يف  ييي�ييسييارك  اجلمعية.  هييذه 
عنا�رش مبدعة ووطنية، وي�سميهم رئي�س 
جمل�س اإدارة اجلمعية الأمر �سلطان بن 
�سلمان اآل �سعود " بال�رشكاء".. م�سمى له 

بريق التفاوؤل والنتماء. 
ر�سالة  لييهييا  مييوؤ�ييسيي�ييسيية  اجلييمييعييييية  هيييذه 
وفروعها عديدة يف مقاطعاتنا ويحاكيها 
جمعيات اأ�سغر تتعلم من اجلمعية الأم. 
املواطن  جلييذب  خاقة  بييرامييج  ولديها 
وجذابة،  حديثة  بطرق  واهتماماً  دعماً 
الإعيياقيية  ميين  الييوقيياييية  و�ييسييائييل  وتعلم 
وبرامج لتطوير العتماد املايل الذاتي. 
اأول  �سلمان  الأميييير  مييركييز  هيينيياك  ثييم 
الأو�سط  ال�رشق  مركز بحثي من نوعه يف 
واأبحاثها.  الإعاقة  �سوؤون  يف  متخ�س�س 
معروفة  جييوائييز  تييقييدم  اجلمعية  هيييذه 
رجالتنا  ميين  مل�ستحقيها  وميي�ييسييهييورة 
اخلدمة  جمييالت؛  ثاثة  يف  وموؤ�س�ساتنا 
والتميز  العلمي  والييبييحييث  الإنيي�ييسييانييييية 
بل  عزل  لي�ست  الإعاقة  اإذاً  للمعوقني. 
امل�رشح  كامل  على  وممار�سة  م�ساركة 

الوطني. 
هييذه اجلمعية  داخييل  اإلييى  الييولييوج  عند 
لي�سوا  املعوقني  �ييسييرتى  فروعها  اأو 
معوقني يف ممار�ساتهم متعا وم�سابقات 
هذا  اأن  ُتفاجاأ  بالتعوي�س.  ت�سعرهم 
ملجاأ  نت�سور،  كنا  كما  لي�س  القطاع 
اإنه  بل  بال�سجن.  اأ�سبه  جدران  اأربعة  له 
الن�ساط  ب��روح  مليء  �سعيد  جميل  عامل 
ترتاق�س  والإن�سانيات،  وامل�سابقات 
بني جنباته األوان قو�س قزح يف اجلدران 
ذويها  بطموحات  م�سحونة  واملاب�س، 

اأولياء  بزيارة  وت�رشفها  اإدارتها،  وخربة 
وويل عهده  احلرمني  بخادم  بييدءاً  الأميير 
والأمراء والوزراء، كل يريد اأن ي�سهم يف 

ابت�سامة املعوق و�سعادته. 
ا�ستقاليته  امل�رشوع هو يف  وعظمة هذا 
بنود  اأحييد  مييواد  اأحييد  فلي�س  املييادييية، 
على  اأ�سا�ساً  يعتمد  بل  العمل،  ميزانية 
الإن�سان  با�ستقطاب  الذاتي  التمويل 
ال�سعودي بجميع فئاته وموؤ�س�ساته )اإنه 

جمعية وطن(. 
حتلم  ملجموعة  حلماً  اجلمعية  بيييداأت 
دائماً بكل جميل وحتوله اإلى حتد، ومن 
ومل  �سغراً..  حلماً  كان  اإجنيياز.  اإلييى  ثم 
اأو �سلوعهم..  يرتكوه يفر من جفونهم 
وي�ستطرد  احلييلييم.  بييهييذا  مت�سكوا  بييل 
�ساعرنا الق�سيبي اأن هذا احللم ال�سغر 
العامل.  بحجم  ي�سبح  حتى  ويكرب  يكرب 
و�سارت جمعية رعاية املعوقني جمعية 

وطن كل الوطن. 
كبرة  حقيقة  �سار  ال�سغر  احللم  هذا 
اأحييامييهييم  يييحييقييقييون  وراءه  اليييذي  لأن 
رجال  احللم  هذا  وراء  والييذي  الوطنية، 
وعلى  والإ�ييسيياح  اليينييجيياح  عنهم  ُعيييرف 
�سلمان  بيين  �سلطان  الأميييير  راأ�ييسييهييم 
و�رشكاوؤه ومنهم الدكتور غازي الق�سيبي 
وغرهم من خرة النا�س. جمموعة لمعة 
تنر الطريق اإلى م�ستقبل �سعيد واعد. 
احلم حلماً �سغراً..  نعم  اللهم وفقهم. 

ل تخف.. �سي�سبح حلمك واقعاً كبراً.

عن جريدة الإقت�سادية

مقال
جمعية وطن .. 

+*

+*
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خماطر

نعمتان  وال��ط��ع��ام 
العظيم  اهلل  نعم  من 

يجب علينا اأن نحافظ 
عليهما، وذلك باختيار وتناول الأطعمة 

الكثريين  ب��اأن  علماً  ي��وم،  ك��ل  ال�شحية 
يختارون الطعام على اأ�شا�س طعمه و�شكله 
الهتمام  دون  اجلذاب  ولونه  ورائحته 

بالقيمة الغذائية ملا يتناولونه، واأطفالنا 
تغذيتهم  علينا  ل��ذا  اأعناقنا؛  يف  اأم��ان��ة 
من  وحمايتهم  املفيد  ال�شحي  بالطعام 

مغريات مطاعم الوجبات ال�رسيعة املت�شارعة 

ال�شحة



التي  العملية  ع��ن  ع��ب��ارة  ف��ال��ت��غ��ذي��ة 
باال�ستفادة  بوا�سطتها  اجل�سم  يقوم 
وال�سحة.  والقوة  النمو  يف  الطعام  من 
ال�سعر  على  ال�سحية  التغذية  وت�ستمل 
والعينني  اجل��ل��د  ل���ون  ون��ق��اء  ال����راق 
والعظام  ال�سليم  وال��ق��وام  الراقتني 
واالأ�سنان القوية وفعالية حركة االأمعاء. 
وت�ساعد التغذية ال�سحية يف حتديد وزن 
للأمرا�ض.  ومقاومته  وطوله  ال�سخ�ض 
جيدة،  قيمة  ذات  التغذية  تكون  ولكي 
تناول  يجب  اأكبادنا،  لفلذات  خ�سو�ساً 
اجل�سم  ت��زود  التي  ال�سحية  االأطعمة 
اجل�سم  اأن�سجة  واإ�سلح  وبناء  بالطاقة 
االأطعمة  حتتوي  واأن  وظائفه،  وتنظيم 
امل��واد  جميع  على  اختيارها  يتم  التي 
الغذائية االأ�سا�سية وهي: الكربوهيدرات 
واملعادن  والفيتامينات  والروتينات 

والدهنيات وال�سوائل )املاء(.
وللأ�سف يلحظ ت�ساعد افتتاح املطاعم 
اإقبال  وازدي��اد  يوم  بعد  يوماً  ال�رسيعة 
وبخا�سة  املطاعم،  ه��ذه  على  النا�ض 
االأط����ف����ال، م���ع خم��اط��ر وم�����س��ار تلك 
احلظ  ول�سوء  ال�سحة.  على  املطاعم 
على  واالأف����راد  االأ����رس  م��ن  الكثري  يقبل 
تلك املطاعم، خ�سو�ساً بعد تطور خدمة 
خماطر  من  بها  وم��ا  ال�رسيع  التو�سيل 
كثرية حيث يكرث اإقبال النا�ض عليها يف 
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كل املوا�سم، �سواء يف ف�سل ال�سيف اأو 
اأثناء الدرا�سة واأمام التلفزيون اأو األعاب 

الكمبيوتر. 

ما الوجبات ال�رسيعة؟
الوجبة  باأنها  ال�رسيعة  الوجبة  ت��ع��رف 
ال���ت���ي حت���ت���وي ع��ل��ى اأط��ع��م��ة ���رسي��ع��ة 
التح�سري والغنية بالدهون وال�سكريات 
ال�سعرات  ومرتفعة  وامللح،  وال��زي��وت 

املقلية  ال��دج��اج  قطع  مثل  احل��راري��ة 
املعلبة  ال��ب��ط��اط�����ض  وق��ط��ع  وال���رج���ر 
والبيتزا  والفلفل  والفطائر  وال�سيب�ض 
واأهم  الغازية،  وامل�رسوبات  وال�ساورما 
الفواكه  اإل���ى  اف��ت��ق��اره��ا  ينق�سها  م��ا 
وال�سلطات اخل�رساء؛ وبالتايل افتقادها 
العنا�رس الغذائية املهمة كالفيتامينات 
والعنا�رس املعدنية اإ�سافة اإلى افتقارها 
ل�سحة  املهمة  الغذائية  االأل��ي��اف  اإل��ى 
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االإن�سان.
 

الأخطار ال�شحية 
الوجبات  تناول  يف  الأطفال  اإف��راط  اإن 
كمية  م��ن  عليه  حت��ت��وي  وم��ا  ال�رسيعة 
وامللح  وال�سكريات  الدهون  من  هائلة 
ي��وؤدي  والنكهات،  الطعم  ومك�سبات 
االإ�سابة  يف  تتمثل  ج�سيمة  اأخطار  اإل��ى 
العظام  وه�سا�سة  املفرطة  بال�سمنة 
وارتفاع م�ستوى الكولي�سرتول والدهون 
ي�ساحب  وما  ال�رسطان  واأمرا�ض  بالدم 
من  وخيمة  عواقب  من  االأم��را���ض  تلك 
واالجتماعية  للأطفال  ال�سحية  الناحية 
واالقت�سادية على االأ�رسة واملجتمع، وال 
ال�رسيعة  الوجبات  من  الكثري  اأن  نن�سى 
تكون عالية امللح واملواد احلريفة التي 
ارتفاع  يف  تت�سبب  وق��د  الكلى،  ترهق 
ال��درا���س��ات  واأو���س��ح��ت  ال����دم.  �سغط 
قلة  مع  االأطفال  �سلوك  تغري  احلديثة 
الرتكيز عند الإفراط يف تناول الوجبات 

ال�رسيعة.

الغذائية  العنا�رس  تفتقد  ال�رسيعة  الوجبات 
املهمة كالفيتامينات واملعادن والألياف

وبناء  بالطاقة  اجل�شم  تزود  ال�شحية  الأطعمة 
واإ�شالح اأن�شجته وتنظيم وظائفه

احلرارية  ال�شعرات  مرتفعة  ال�رسيعة  الوجبات 
وم�شبعة بالدهون وال�شكريات والأمالح 

الطعام املتوازن يقلل من خماطر الإ�شابة ب�شعف 
الع�شالت واأمل الظهر وال�شمنة وال�شكري والقلب

ماذا نطعم اأطفالنا وما البديل؟
الوالدين،  وخ�سو�ساً  االأ����رسة،  تتحمل 
امل�سوؤولية الكاملة عن التوعية الغذائية 
للأبناء؛ حيث اإن الغذاء ال�سحي املتكامل 
والفيتامينات  االأ���س��ا���س��ي��ة  للعنا�رس 
الطفل  ت�ساعد  الرئي�سية  وامل��ع��ادن 
العظام و�سحة  النمو وبخا�سة منو  على 

االأ�سنان؛ لذا ين�سح باالإكثار من تناول 
اخل���������رساوات وال���ف���واك���ه وال�����س��ل��ط��ات 
والبي�ض  وال�سمك  والبقوليات  اخل�رساء 
واحلليب واملك�رسات مع التعر�ض الأ�سعة 
والتقليل  الريا�سية  واحلركة  ال�سم�ض 
وامل�رسوبات  واحللويات  ال�سكريات  من 
الوجبات؛  يف  وامللح  والدهون  الغازية 
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لذا فاإن الطعام املتوازن ال يوفر ال�سحة 
فح�سب  االأمرا�ض  من  والوقاية  اجليدة 

بل يعطي 
االإ�سابة  خماطر  من  والتقليل  املتعة 
و�سعف  والقلب  وال�سكري  بال�سمنة 

الع�سلت واأمل الظهر وغريها.

كيف ميكن تقليل اخلطر؟
ال��ت��وع��ي��ة ال��غ��ذائ��ي��ة ل��لآب��اء واالأم��ه��ات 
الوجبات  يف  الإفراط  بخطورة  والأطفال 
ال�����رسي��ع��ة، واأه��م��ي��ة ت��ن��اول ال��وج��ب��ات 
تناول  من  واالإق��لل  باملنزل  االأ�سا�سية 
من  عليه  حتتوي  مبا  ال�رسيعة  الوجبات 
ت��ن��اول  ع��ن  واالم��ت��ن��اع  خم��اط��ر �سحية 

املايونيز والكات�سب بتلك الوجبات.
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الوجبات  تناول  يف  الأطفال  اإف��راط  اإن 
كمية  م��ن  عليه  حت��ت��وي  وم��ا  ال�رسيعة 
وامللح  وال�شكريات  الدهون  من  هائلة 
اإلى  ي��وؤدي  والنكهات،  الطعم  ومك�شبات 
اأخطار ج�شيمة تتمثل يف الإ�شابة بال�شمنة 

املفرطة وه�شا�شة العظام

�سكر،  دون  الطازجة  للع�سائر  االأولوية 
الباردة  اللحوم  �ساندويت�سات  وجتنب 
ال�سلطات  تقدمي  يف  التنوع  وم��راع��اة 
اأو  الفواكه  اأو  اخل�رساوات  �سلطات  مثل 
االأحجام  جتنب  وكذلك  املتبل.  �سلطة 
ال�سندويت�سات  يف  )ج��م��ب��و(  ال��ك��ب��رية 
امل�سوية  اللحوم  وت��ن��اول  �رسائها  عند 
وجتنب  املقلية،  من  ب��دالً  وامل�سلوقة 
الغنية  باالأغذية  االهتمام  مع  االإ����رساف 
ب���االأل���ي���اف ال��غ��ذائ��ي��ة ك��ال��ب��ق��ول مثل 
البي�ساء  والفا�سوليا  والعد�ض  الفول 
على  احلر�ض  كذلك  ويجب  واحلم�ض. 
اخلبز  كمنتجات  الكاملة  احلبوب  تناول 
بتناول  واالهتمام  النخالة  مع  االأ�سمر 
اجليدة  واالأن���واع  االأ�سلي  النحل  ع�سل 
االإفطار،  وجبة  يف  خ�سو�ساً  التمور،  من 
تناول  على  اأطفالنا  بتعويد  واالهتمام 
القرنبيط،  الكرنب،  مثل  اخل�����رساوات 
كال�سبانخ  الداكنة  واخل�رساوات  اللفت، 
م��واد  على  الحتوائها  واجل���زر  وال��ق��رع 
كم�سادات  امل��ف��ي��دة  البيتاكاروتني 
بتناول  واالهتمام  اجل�سم،  مناعة  تقوي 
 c بفيتامني  الغنية  الطازجة  الفواكه 
للأطفال كالرتقال واملاجنو وامل�سم�ض 
يف  الفواكه  واإدخ��ال  والليمون  وال�سمام 
وجبة االإفطار ال�سباحي، مع االمتناع عن 
لتحل  للأطفال  الغازية  امل�رسوبات  �رساء 
واحلليب  الطبيعية  الع�سائر  حملها 

وامل�رسوبات املفيدة.

جاهزة  وجبة  ل�رساء  م�سطراً  كنت  واإذا 
يف�سل  فاإنه  البيت  خ��ارج  من  للطفل 
دخ���ول امل��ط��اع��م ال��ك��ب��رية ال��ت��ي تقدم 
وجبات �سحية متكاملة ولي�ست �رسيعة، مع 
االإكثار من اخل�رساوات يف البيتزا واإعطاء 
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الآبسساء والأمسسهسسات والأ�سسر بطرق 
خمتلفة عند اكت�شاف اأن طفلهم 
اأو  النظر  ا�شطرابات يف  يعاين 
من  واخلوف  الده�شة  ت�شيبهم  وقد  كفيفاً.  يكون  اأن 
امل�شتقبل وما �شيحمله لأطفالهم اأو قد ت�شيبهم حالة 
من تكذيب الواقع، والبع�ض الآخر قد ي�شعي اإلى معرفة 
مزيد من املعلومات عن حالة الطفل وكيفية التعاي�ض 

معها. 
تواجه  عندما  ولكن  طبيعية،  هذه  الفعل  ردود  كل 
بحاجة  فاأنت  طفلك،  منه  �شيعاين  الذي  العجز  حقيقة 
اإلى تذكر اأن طفلك هو الذي �شيواجه حقيقة كونه من 

ذوي الحتياجات اخلا�شة. 
ت�شري منظمة ال�شحة العاملية اإلى اأن هناك ما يزيد على 
1.4 مليون طفل تقل اأعمارهم عن 15 �شنة م�شابني 
بالعمى، واأن اأكرث من %90 من الذين يعانون �شعف 
الب�ر يعي�شون يف البلدان الفقرية كما اأن %75 من 

اأ�شباب العمى ميكن تفاديها. 

يتفاعل

حتقيق 

من  عالية  درج���ة  ب��اأن��ه  العمى  وُي��ع��رف 
فقدان الروؤيه يف اإحدى اأو كلتا العينني، 
جزئياً  اأو  كلياً  العمى  يكون  اأن  وميكن 
توؤثر  ا�ضطرابات  هنالك  تكون  اأن  اأو 
وح�ضب  ال�ضحيحة.  الروؤية  اأو  النظر  يف 
الأكادميية الأمريكية لطب الأطفال فاإن 
الرابعة  الإعاقة  هي  الروؤية  ا�ضطرابات 
اأمريكا.  يف  الأطفال  بني  �ضيوعاً  الأكرث 
ويف بريطانيا تقدر الدرا�ضات اأن هناك 
2.4 اأعمى اأو فاقد ب�ضكل جزئي للب�رص 
يف كل األف �ضخ�ص اأقل من 16 عاماً. اأما 
فت�ضري  ال�ضعودية  العربية  اململكة  يف 
الأطفال  من   1.5% اأن  اإلى  الدرا�ضات 
اجلزئي  بالعمي  م�ضابون  اأو  مكفوفون 

يف كل األف طفل. 
كيف تعمل العينان؟ 

ال��ع��ني ج��ه��از ح�����ض��ا���ص وم��ع��ق��د، وه��ي 
ول��دى كل جزء  اأج���زاء،  ع��دة  تتكون من 
الرئي�ضية  الأج����زاء  اخل��ا���ض��ة.  وظيفته 
ل��ل��ع��ني ه����ي: ال��ق��رن��ي��ة، وال��ق��زح��ي��ة، 
تعمل  والعد�ضة، وال�ضبكية. هذه جميعاً 
معاً مع املخ جلعل الب�رص ممكناً. وب�ضورة 

عمى الأطفال.. ودور الآباء والأمهات
اأ�شباب خلقية ووراثية واأنواع من اللتهابات 

والأمرا�ض واحلوادث وراء عمى الأطفال
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ما  ج�ضماً  ال��ع��ني  ت��رى  عندما  مب�ضطة 
فهو مير خالل العني اإلى اأن ي�ضل اإلى 
بوا�ضطة  ال�ضورة  ينقل  حيث  ال�ضبكية، 
وهنالك  الدماغ،  اإلى  الب�رصية  الأع�ضاب 
تتم معاجلة �ضورة هذا اجل�ضم والتعرف 
عليه. يحدث ذلك على الفور يف العني، 
اأي  يف  م�ضكلة  هنالك  كانت  اإذا  ولكن 
مرحلة من مراحل املعاجلة الب�رصية فاإن 
النتيجة �ضتكون �ضعف الب�رص اأو العمى. 
اأ�ضباب  منها:  عديدة،  العمى  واأ�ضباب 
وتعد  اأعمى،  الطفل  يولد  حيث  خلقية 
يف  الأط��ف��ال  لعمى  الرئي�ضي  ال�ضبب 
البحرين وم�رص. ويعتقد اأن �ضببها زواج 

ميكن  وراثية  اأ�ضباب  وهناك  الأق��ارب. 
وقت  يف  ال��روؤي��ة  �ضعف  يف  تت�ضبب  اأن 
الأخ��رى  الإعاقات  الأ�ضباب  ومن  لح��ق. 
وال�ضلل  داون  وم��ت��الزم��ة  ال�����رصع  مثل 
بالعمى.  ترتبط  اأن  ميكن  اإذ  الدماغي؛ 
واأي�ضاً اللتهابات مثل التهاب ال�ضحايا 
وت�ضري  املتكررة.  العني  التهابات  اأو 
الدرا�ضات اإلى انخفا�ص الإ�ضابة بالعمى 
برنامج  اإدخ���ال  بعد  الأ�ضباب  ه��ذه  من 

التطعيم املكثف يف معظم الدول. 
واحلوادث التي ت�ضيب العني اأو الدماغ 
ونق�ص فيتامني اأيه ميكن اأن توؤدي اإلى 
العمى وبع�ص اأمرا�ص اجلهاز الع�ضبي.

عالمات الإنذار 
اكت�ضاف  الأحيان  ال�ضعب يف بع�ص  من 
عندما  �ضيما  ول  طفلك،  ب�رص  ت��ده��ور 
يتعلم  ومل  �ضغرياً  مازال  الطفل  يكون 
ال��ك��الم ب��ع��د. ع��ل��ى ه���ذا ال��ن��ح��و، فمن 
الأهمية مبكان اأن يكون الآباء والأمهات 

متنبهني دائماً لأطفالهم. 
الآباء  هنا بع�ص الدلئل التي قد حتذر 
اأن هنالك م�ضكلة يف نظر  والأمهات من 

الطفل:
اأولً: عدم متابعة عيني الطفل الأج�ضام 

املتحركة بعد ال�ضهر الثالث.
ثانياً: عندما تكون عينا الطفل تنظران 
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ب�����ض��ورة  م��ت��ع��اك�����ض��ني  يف اجت���اه���ني 
متكررة. 

ثالثاً: عينا الطفل غري معتدلتني.
رابعاً: تغري لون نني العني اإلى الأبي�ص 

اأو الرمادي. 
خام�ضاً: ارجتاف العني ب�رصعة من اجلانب 

اإلى اجلانب اأو هبوطاً و�ضعوداً.
�ضاد�ضاً: بروز العينني اإلى اخلارج. 

اأو  وحكة  بالعني  م�ضتمر  اأمل  �ضابعاً: 
�ضيق متكرر. واأخرياً احل�ضا�ضية الزائدة 
اأياً  الأمور  اأولياء  واإذا لحظ  ال�ضوء.  من 
يقلقوا؛  األ  فعليهم  الإ�ضارات  هذه  من 
املخت�ص يف  الطبيب  ا�ضت�ضارة  فاملهم 

اأ�رصع وقت. 
تاأثري العمى 

ال�ضوؤال املهم هو: كيف ميكن اأن يوؤثر 
الطفل  اأن  احلقيقة  الطفل؟  يف  العمى 
فالعمي  الطرق؛  ب�ضتي  يتاأثر  الأعمى 
تفوته  وقد  عمره،  طوال  معه  �ضي�ضتمر 
لهذا  العمل  اأو  التعليم  يف  عدة  فر�ص 
وقت  يف  بالعمى  اأ�ضيب  واإذا  ال�ضبب. 
م��ب��ك��ر م��ن ع��م��ره، ف�����ض��ت��ت��اأث��ر ح��رك��ت��ه، 

وتفاعله  و�ضحته،  وعواطفه،  وحوا�ضه 
الجتماعي. 

الطفل  ف��اإن  احل��رك��ة  ت��اأث��ر  ناحية  فمن 
اأمامه؛  التي  الأ�ضياء  ي��رى  اأن  ميكن  ل 
اإل��ى الأج�����ض��ام من  وب��ال��ت��ايل ل��ن ي�ضل 
حوله. وميكن اأن تقل كمية احلركة التي 
يتحركها الطفل؛ مما يوؤثر يف ع�ضالته، 
الع�ضالت  �ضمور  اإل��ى  هذا  ي��وؤدي  وقد 
وبطء تعلم الزحف ومن ثم تاأخر امل�ضي. 
�ضعف  يعانون  الذين  الأطفال  اأن  كما 
النظر ت�ضيع عليهم مرحلة الإ�ضارة اإلى 
الأ�ضياء ملعرفة اأ�ضمائها؛ مما ميكن اأن 
اإلى  ويحتاجون  الكالم.  تاأخر  اإلى  يوؤدي 
ل  لأنهم  وذلك  احلديث؛  لبدء  الت�ضجيع 
ي�ضتطيعون روؤية الإ�ضارات الب�رصية، مثالً 
وكذلك  جتاههم،  اأحدهم  يلتفت  عندما 

يفقدون لغة اجل�ضم والإمياءات. 
ل  قد  النظر  �ضعيف  واجتماعياً..الطفل 
اأقرانه، ورمبا ل ي�رصع  يتفاعل كثرياً مع 
�ضعف  نتيجة  الجتماعي  التوا�ضل  يف 
النظر وقلة احلركة، وقليالً ما ينخرط يف 
ا�ضتك�ضاف  ال�ضتك�ضافية مثل  الأن�ضطة 
وبالتاأكيد  الآخ��ري��ن،  الأط��ف��ال  مع  نفق 

توؤثر هذه يف نف�ضياته. 
وعادًة ما ي�ضتف�رص الآباء اإذا كانت اإعاقة 
اأم  التعلم  يف  �ضتوؤثر  بالعمي  طفلهم 
قد  ك��ث��رياً،  يقلقهم  ���ض��يء  ف��ه��ذا  ل؛ 
النظر،  �ضعيف  اأو  كفيفاً  الطفل  يكون 
يتعلم  اأن  ميكن  احل��ال��ت��ني  كلتا  ويف 
با�ضتخدام حوا�ضه الأخرى، مثل: اللم�ص، 
يفقده  وما  وال��ذوق.  ال�ضم،  ال�ضتماع، 
الطفل يف حا�ضة الب�رص يك�ضبه يف حوا�ضه 
الآب��اء  األ يرى  الأخ��رى. ومن املهم ج��داً 
الإعاقة  من  ال�ضلبي  اجلانب  واملعلمون 
عن  يختلف  ل  الأع��م��ى  فالطفل  فقط؛ 
اأن  ي�ضتطيع  فهو  الآخ��ري��ن  الأط��ف��ال 
ينجز  واأن  يتعلم  واأن  يريده،  ما  يحقق 
ووجد  الإرادة  لديه  كانت  اإذا  يريده  ما 

الت�ضجيع الذي يحتاج اإليه. 
دور الآباء 

للطفل؛  الأول  املعلم  هما  والأب  الأم 
عن  خمتلف  ب�ضكل  يتعلم  طفل  فكل 

نظر  وُبعد  اخلا�ضة  وتريته  فله  غ��ريه، 
وقوة تختلف بني كل طفل واآخر؛ لذلك 
فهم  يحاولوا  اأن  والأم��ه��ات  الآب��اء  على 
طفلهم واأن يتما�ضوا معه؛ حتى ي�ضتطيع 
اإليها  يحتاج  التي  املهارات  يك�ضب  اأن 
الدائمة. ومن  لينجح يف �رصاعات احلياة 
اإع��اق��ة  الآب���اء  يتقبل  اأن  اأي�����ض��اً  امل��ه��م 
لدى  يكون  حتى  ب�رصه  وفقد  طفلهم 
وعندما  ملقدراته.  �ضامل  فهم  الطفل 
التي  العني  اأنت  يكرب طفلك ف�ضتكون 
يرى بها و�ضنده الذي �ضيعتمد عليه يف 
احلياة، وحاول اأن ت�ضجع طفلك على مل�ص 
وحتدث  الأج�ضام.  خمتلف  وا�ضتك�ضاف 
التي  الأن�ضطة  ع��ن  طفلك  اإل��ى  دائ��م��اً 
تفعلون،  ما  له  وا�رصح  معاً،  بها  تقوموا 
عن  معه  وتفاعل  تذهبون،  اأي��ن  واإيل 
واأف�ضل  والكالم.  وال�ضم  اللم�ص  طريق 
ا�ضتخدام  ه��ي  طفلك  لتعليم  طريقة 
حا�ضة  على  الرتكيز  مع  خمتلفة  حوا�ص 
واترك جمموعة متنوعة  واحدة كل مرة. 
لكي  منخف�ضة  رفوف  على  الألعاب  من 
وكن  اإليها،  ي�ضل  اأن  طفلك  ي�ضتطيع 
اإيجابياً دائماً مع عمى طفلك؛ ف�ضلوكك 
بالغاً.  تاأثرياً  فيه  �ضيوؤثر  اإعاقته  جتاه 
من  يزيد  املتفائل  الإيجابي  ال�ضلوك 
مدى  و�ضيعرف  بنف�ضه،  واعتداده  ثقته 
اآمن  منزلك  اأن  من  وت��اأك��د  ب��ه،  ثقتكم 
على  اأث��اث  قطع  توجد  ل  واأن��ه  لطفلك 
الطرقات. واإذا كان ب�رص طفلك متدهوراً 
طريقة  تعليمه  على  فاحر�ص  ب�ضدة 
الذي مت و�ضعه  اخلا�ص  النظام  برايل؛ 
حتى ي�ضتطيع الكفيف القراءة والكتابة 
عن طريق اللم�ص. وكن �ضادقاً مع طفلك 
حالته  كانت  اإذا  ت�ضلله  ول  حالته،  عن 
ت�ضتطيع  ما  قدر  وتعلم  اأك��رث،  تتدهور 
حالته  ومعرفة  ففهم  طفلك؛  حالة  عن 
وح��اول  م�ضاعدته.  �ضبل  ل��ك  ي�ضهالن 
لالأطفال  املخ�ض�ضة  باملراكز  الت�ضال 
هذه  اإن  حيث  وج��دت،  اإن  املكفوفني، 
املراكز ميكن اأن تكون بها موارد جيدة 
اأن يلتقي طفلك باأطفال  واأي�ضاً ميكن 

اآخرين لديهم ظروف مماثلة.
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مب�ضاركة  الجتماع  ال�ضعودية  وتراأ�ضت 
ع�ضو  ال��راج��ح��ي  عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور 
اللجنة الوطنية ملكافحة العمى الرئي�ص 
امل�ضارك لإقليم �رصق املتو�ضط بالوكالة 
اأدار  ال���ذي  العمى  ملكافحة  ال��دول��ي��ة 
النقا�ص بني الدول الأع�ضاء و�ضكرتارية 
للخطة  املختلفة  البنود  حول  املنظمة 
�ضكل  اإل��ى  للو�ضول  وذل��ك  املقرتحة؛ 
توافقي مل�ضودة خطة قبل عر�ضها على 

يف  ال�ضحة  ملنظمة  التنفيذي  املجل�ص 
اجتماعه املقبل يف يناير 2009م. 

وجاء انتخاب ال�ضعودية لرتوؤ�ص اجلل�ضة 
تقديراً لدور اململكة دولياً يف دعم جهود 
مكافحة العمى من خالل منظمة ال�ضحة 
الق���رتاح  �ضاحبة  ولكونها  العاملية 
مبكافحة  تخت�ص  ع��م��ل  خ��ط��ة  ب��و���ض��ع 
العمى وتكون منف�ضلة عن خطط برامج 

مكافحة الأمرا�ص غري املعدية. 

قبول دويل
وا�شع

للمبادرة ال�شعودية
»الروؤية 2020: احلق يف الإب�شار«

مبادرة

قدمته  لطلب  العاملية  ال�شحة  منظمة 
ال�شعودية ملناق�شة خطة ترمي اإلى مكافحة 
العمى على امل�شتوى العاملي؛ اإذ عقد موؤخرًا 
الجتماع الت�شاوري للدول الأع�شاء يف املنظمة ملناق�شة م�شودة خطة 
اأعدت  قد  العاملية  ال�شحة  منظمة  وكانت  العمى.  مكافحة  برامج  عمل 
خطة عمل برامج مكافحة العمى بناًء على طلب ال�شعودية الذي طرح يف 
اجتماع اجلمعية العمومية الواحد وال�شتني مبنظمة ال�شحة العاملية 
بجنيف يف مايو املا�شي 2008 حيث حظي هذا القرتاح بدعم كل 

الدول الأع�شاء يف حينه. 

وا�ضتهل الجتماع ب�رصح مف�ضل من طرف ا�شتجابت
�ضكرتارية املنظمة حول م�ضودة اخلطة 
مع  بالتعاون  و�ضعت  التي  املعرو�ضة 
وعدد  العمى  ملكافحة  الدولية  الوكالة 
املجال،  ه��ذا  يف  النا�ضطة  اجلهات  من 
حيث بحثت مهمة واأهداف اخلطة، وذلك 
احلايل  للو�ضع  ق�ضري  ا�ضتعرا�ص  بعد 
لالإعاقة الب�رصية دولياً وم�ضتوى وفعالية 

اأن�ضطة مكافحتها والوقاية منها. 
ون���اق�������ص امل���ج���ت���م���ع���ون الأغ����را�����ص 
كاأهداف  و�ضعت  التي  ال�ضرتاتيجية 
ح��ددت  ال��ت��ي  اإل��ي��ه��ا  ال��و���ض��ول  ينبغي 
ب�ضتة اأهداف وكيفية تنفيذ هذه اخلطة 
بع�ص  تعديل  مت  حني  يف  با�ضتفا�ضة 

النقاط يف بع�ض هذه الأهداف. 
التي  الإ���ض��اف��ات  �ضمن  م��ن  اأن  يذكر 
هناك  يكون  اأن  ال�ضعودية  اقرتحتها 
لتنفيذ  املطلوب  للزمن  اأدق  حتديد 
وا�ضحة  موؤ�رصات  و�ضع  مع  اخلطة  هذه 
للنجاح واأي�ضاً القرتاح بتعيني من�ضقني 
بربامج مكافحة العمى يف كل اإقليم من 
مهمتهم  تكون  ال�ضتة  املنظمة  اأقاليم 
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منظمة ال�شحة العاملية ت�شتجيب لطلب �شعودي 
مبناق�شة خطة ملكافحة العمى

ح�شور متميز للمملكة يف اجتماع دويل لالإعاقة الب�رية 
تقديرًا  اجلل�شة  لرتوؤ�ض  ال�شعودية  انتخاب 

لدورها دولياً يف دعم جهود مكافحة العمى 
عبدالعزيز  بن  اأحمد  بن  عبدالعزيز  لالأمري  دويل  تكرمي 

لإجنازاته يف تفعيل مبادرة الب�ر 
الدكتور حمد املانع وزير ال�شحة: ا�شتمرار جهود 
اململكة فى الت�شدى مل�شكلة الإعاقات الب�رية 

الفني،  ال��دع��م  ت��ق��دمي  يف  امل�����ض��اع��دة 
اإلى متابعة مدى التقدم املحرز  اإ�ضافة 

يف تنفيذها. 
على  ع��ام  ب��ات��ف��اق  اجلل�ضة  واختتمت 
حني  يف  ب�ضيطة  تعديالت  مع  امل�ضودة 
���ض��ت��ق��وم امل��ن��ظ��م��ة ب��و���ض��ع امل�����ض��ودة 
املجل�ص  اأع�ضاء  اإلى  ورفعها  النهائية 
املا�ضى  اأك��ت��وب��ر   17 قبل  التنفيذي 
اجلاري، ومن ثم �ضيتم نقا�ص املجل�ص 
حال  ويف  املقبل،  يناير  يف  التنفيذي 
اإلى اجتماعات اجلمعية  اإقرارها �ضرتفع 
الثانية وال�ضتني بجنيف يف مايو 2009 

وذلك لعتمادها.
الدولية  الوكالة  كرمت  اأخ��رى  جهة  من 
ملكافحة العمى ال�ضعودية على اإجنازها 
يف مكافحة العمى دولياً من خالل تكرمي 
�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري عبدالعزيز 
التي  لإجنازاته  عبدالعزيز؛  بن  اأحمد  بن 
حتققت يف تفعيل مبادرة الب�رص، بجائزة 
التميز؛ عرفاناً بجهوده يف مكافحة العمى 
دولياً، وا�ضت�ضدار القرارات من منظمة 
ال�ضحة العاملية وجمعيتها العامة واحلد 

من العاقة الب�رصية. 
اجتماع  اف��ت��ت��اح  حفل  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
للوكالة  ال��ث��ام��ن  العمومية  اجلمعية 
بالأرجنتني،  العمى  ملكافحة  الدولية 
والذي يعقد كل اأربع �ضنوات، وي�ضارك 

من خالل العمل على ا�ضت�ضدار قرارات 
تنفيذها. 

عن  اأح��م��د  ب��ن  عبدالعزيز  الأم���ري  وع��رب 
باأن  ال�ضعودية، مذكراً  �ضعادته بتكرمي 
هذا التكرمي ما كان ليتم لول توجيهات 
عبداهلل  امللك  ال�رصيفني  احلرمني  خادم 
بن عبدالعزيز، وويل عهده الأمري �ضلطان 
اململكة  جعلت  والتي  عبدالعزيز،  بن 
يف  الريادة  �ضاحبة  ال�ضعودية  العربية 
املحافل العاملية خلدمة الب�رصية ب�ضكل عام 

ومكافحة الإعاقة الب�رصية ب�ضكل خا�ص. 
حمد  الدكتور  عبدالعزيز  الأم���ري  وه��ن��اأ 
الإجن��از  ه��ذا  على  ال�ضحة  وزي��ر  املانع 
اململكة  حلكومة  يح�ضب  الذي  العاملي 
العربية ال�ضعودية، و�ضكره على جهوده 
ال��ب��ارز  وال����دور  التكاملي  والتن�ضيق 
القرارات  ا�ضت�ضدار  واحليوي املهم يف 
منظمة  يف  ال��ع��م��ى  مبكافحة  اخل��ا���ض��ة 
الدكتور  ه��ن��اأ  كما  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�ضحة 
امل�ضارك  الرئي�ص  الراجحي  عبدالعزيز 
لإقليم �رصق املتو�ضط على جائزة الإجناز 
العاملي لأول طبيب عربي يح�ضل على 
هذه اجلائزة؛ تقديراً من الوكالة جلهوده 
التي  املا�ضية  اخلم�ص  ال�ضنوات  خالل 

عمل فيها يف هذا املجال. 
جدير بالذكر اأن اجلمعية العامة للوكالة 
تعيني  اأق��رت  العمى  ملكافحة  الدولية 
للوكالة  الثامنة  للدورة  الأمناء  جمل�ص 
الدولية  الوكالة  ي��راأ���ص  اأن  نحو  على 
من  جارنيز  كري�ضتيان  العمى  ملكافحة 
الربوفي�ضور  الرئي�ص  ون��ائ��ب  اأملانيا 
هيو تايلر من اأ�ضرتاليا ورئي�ص اخلزينة 
ورئي�ص  اإيطاليا،  من  بورفلي  اأدري���ان 
املتو�ضط  �رصق  لإقليم  الوكالة  مكتب 
الأمري عبدالعزيز بن اأحمد بن عبدالعزيز 
من اململكة العربية ال�ضعودية، ورئي�ص 
اإقليم اإفريقيا الربوفي�ضور كوفن نايدو 
من جنوب اإفريقيا، ورئي�ص اإقليم اأمريكا 
كندا،  من  جب�ضون  باتري�ضيا  ال�ضمالية 
رينلد  اجلنوبية  اأمريكا  اإقليم  ورئي�ص 
اإقليم  ورئي�ص  اأورغ��واي  من  بيكر�ضني 
من  كال�ص  بولكر  الربوفي�ضور  اأوروب���ا 
اأملانيا، ورئي�ص اإقليم جنوب غربي اآ�ضيا 
الربوفي�ضور رابليو ح�ضني من بنغالدي�ص 
الدكتور  البا�ضفيك  اإقليم �رصق  ورئي�ص 

ريت�ضارد بي مو�رصي�ص من اأ�ضرتاليا.

فيه كل املخت�ضني املهنيني يف جمال 
والعديد  وال�ضيا�ضيني  العمى  مكافحة 
من ال�ضخ�ضيات البارزة يف هذا املجال. 

واأو�ضح الدكتور حمد املانع وزير ال�ضحة 
الب�رصية  الإعاقات  م�ضكلة  اأن  كلمته  يف 
اإقليم �رصق املتو�ضط من امل�ضكالت  يف 
ب�ضكل  عليها  ال�ضوء  ت�ضليط  بداأ  التي 
اإلى  الأخرية، م�ضرياً  ال�ضنوات  مكثف يف 
القوي يف طرح مبادرة  ال�ضعودي  الدور 
الإب�����ض��ار«  يف  احل��ق   :2020 »ال��روؤي��ة 
ال�ضحة  العمومية ملنظمة  اجلمعية  على 
العاملية؛ وبالتايل تفعيل هذه املبادرة 
عام 2003 كما اأنها اأخذت على عاتقها 
وذلك  املبادرة،  لهذه  الدعم  ا�ضتمرار 

الأمري عبدالعزيز بن اأحمد
رئي�ص اجلمعية ال�ضعودية لطب العيون
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نيويورك.. تب�ر بعيون كفيف

ديفيد باتر�شون 
اأول كفيف ي�شل 

اإلى حكم ولية 
»املال والأعمال«.. 

باتر�شون  ديفيد 
تسسسسساريسسسسسخ وليسسسسسة  
نسسيسسويسسورك كسسساأول 
اأمريكي اأفريقي، من اأو�شع اأبوابها 
بعد اأن اأ�شبح حاكماً للولية التي 
من  السسسدولرات  مليارات  ت�شكل 
اأر�سسشسسدة القسستسس�سسشسساد الأمسسريكسسي، 

اأي�شا  الأمريكي  التاريخ  ويدخل 
كاأول �شخ�ض كفيف يتولى من�شب 

حاكم ولية. 
هسسكسسذا هسسي املسسفسسارقسسات يف بلد 
على  باتر�شون  حر�ض  املفارقات. 
فور  اأ�رته  اأفسسراد  جميع  تقدمي 
اجلديد.  من�شبه  لتويل  اأق�شم  اأن 

اإنهما  وركز على �شخ�شيتني قال 
لعبتا دورًا كبريًا يف حياته، وهما 
والده بازيل باتر�شون الذي كان 
ع�شوًا يف جمل�ض ولية نيويورك 
العالقات  م�شوؤولية  وتولى كذلك 
اخلارجية ملجل�ض الولية، وزوجته 

مي�شيل. 

دخل

اأمل
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داخل  بالعمل  باتر�ضون  ديفيد  عالقة 
ان��ه  ج���دي���داً، ك��م��ا  اأم����راً  ال��ولي��ة لي�ص 
مايو  ولد يف  اأ�ضيل، فقد  »نيويوركي« 
ملدينة  امل��ج��اورة  بروكلني  1954يف 
م��ان��ه��ات��ن ق��ل��ب ن��ي��وي��ورك ال��ن��اب�����ص. 
يف  عينيه  اأ����ض���اب  ال��ت��ه��اب  وب�����ض��ب��ب 
عينه  يف  النظر  باتر�ضون  فقد  ال�ضغر، 
العني  يف  نظره  اأ�ضبح  حني  يف  الي�رصى، 
مع  اأ�ضبح  اأن  اإلى  جداً،  �ضعيفاً  اليمنى 
توايل ال�ضنوات كفيفاً. وا�ضطرت اأ�رصته 
لالنتقال اإلى �ضاحية »لونغ ايالند« حتى 
ميكنه الدرا�ضة يف مدر�ضة خا�ضة. وكان 
خالل تلك الفرتة وعلى الرغم من �ضعف 
يلعب  بالكامل،  يفقده  اأن  وقبل  ب�رصه 
ماراثون  يف  �ضارك  انه  بل  ال�ضلة،  كرة 
م�ضافة  واأكمل   ،1999 ع��ام  نيويورك 

املاراثون. 
لفت ال�ضبي الكفيف الأنظار اإليه نظراً 
اأكمل   1971 ع��ام  ويف  احل��اد،  لذكائه 
�ضهادته  ن��ال  ث��م  الثانوية،  املدر�ضة 
اجل��ام��ع��ي��ة م���ن ج��ام��ع��ة ك��ول��وم��ب��ي��ا يف 
مدر�ضة  يف  القانون  ودر����ص  ال��ت��اري��خ، 
عمل  القانون  درا�ضته  وبعد  هوف�ضرتا، 
كوينز،  م��دي��ن��ة  يف  حم��ام��اة  مكتب  يف 
ال��ت��ي تتكون  امل����دن اخل��م�����ص  اإح����دى 
ينجح  مل  لكنه  الكربى.  نيويورك  منها 
ليمار�ص  املعادلة  امتحان  يف  ذلك  بعد 
املحاماة، وعزا ذلك اإلى كونه اأعمى، وهو 
قوانني  تغيري  م�ضاألة  يتبنى  جعله  ما 
�ضهادة حمام  لنيل  املعادلة،  امتحانات 

اأنه دافع با�ضتمرار عن  يف القانون. كما 
�ضواء كانت  الإعاقة،  يعانون من  الذين 
ذهنية اأو بدنية، ويعتقد الآن اأن احلاكم 
ملدار�ص  خا�ضة  عناية  �ضيويل  الكفيف 

املعاقني مل تكن تعرفها من قبل. 
مل ينتظر باتر�ضون طويالً ليخو�ص غمار 
حياة �ضيا�ضية تقليدية ومتدرجة، حيث 
�ضمحت له الإقامة يف حي هارمل لباتر�ضون 
ال�ضود  م�ضاكل  بالتعرف عن كثب على 
يف نيويورك، و�ضمان �ضعبيته و�ضطهم. 
وكان ذلك هو الطريق نحو انتخابه عام 
1985 ع�ضواً يف جمل�ص ولية نيويورك 
يف الدائرة التي كان ميثلها والده، وكان 
بالتايل  واأ�ضبح  �ضنة،   31 اآن��ذاك  عمره 
البني  اأ�ضغر نائب يف جمل�ص الولية يف 

)عا�ضمة ولية نيويورك(. 
ويف عام 1986 �ضار �ضيناتوراً يف جمل�ص 
لالأقلية  زع��ي��م��اً  ث��م  ن��ي��وي��ورك،  ولي���ة 
الدميقراطية يف املجل�ص يف عام 2003. 
وخالل هذه الفرتة قدم باتر�ضون م�رصوع 
قانون لفت اإليه الأنظار، يهدف اإلى احلد 
من ا�ضتعمال ال�رصطة للقوة املفرطة التي 
ميكن اأن توؤدي اإلى قتل املجرمني، كما 
ت�ضويت  بقوة  �ضاندوا  الذين  احد  كان 
نيويورك  ولي��ة  يف  املقيمون  الأج��ان��ب 

خالل النتخابات املحلية. 
ديفيد  تر�ضح  التوقعات  عك�ص  وعلى 
باتر�ضون عام 2006 يف بطاقة انتخابية 
اإليوت �ضبيتز )يطلق  واحدة مع احلاكم 

عادة على نائب احلاكم النائب العام(. 

الإعاقة ل حتد اي طموح اأو اأحالم
املثابرة على التفوق الدرا�شي وراء جناح حاكم 

ولية املال
حاكم الولية الكفيف يقدر دور معاناة والديه 

معه يف ال�شغر

ن��ي��وي��ورك  يف  �ضبيتز  اإل��ي��وت  ا�ضتهر 
ونزاهته،  ب�رصامته  مانهاتن  يف  وخا�ضة 
التي يخو�ضها �ضد  احلرب  اأخبار  كانت 
املالية  والتالعبات  هوادة  وبال  الف�ضاد 
يف  امل���ال  ���ض��ارع  ���ض��رتي��ت«  »وول  يف 
نيويورك ..ورغم ذلك تورط يف م�شاكل 
�ضخ�ضية اأدت اإلى فقدانه من�ضبه كحاكم 
الولية ..وهكذا انفتح الباب اأمام ديفيد 
ا�ضود  ح��اك��م  اأول  لي�ضبح  ب��ات��ر���ض��ون 
الأو�شاط  وتر�شحه  بل  نيويورك،  لولية 
ال�ضيا�ضية الآن لي�ضبح �ضيناتوراً ميثل 
الولية يف جمل�ص ال�ضيوخ، بعد هيالري 

كيلنتون. 
وي��ع��ت��رب ب��ات��ر���ض��ون احل���اك���م ال��ث��اين 
الأ�ضود بعد ديفال باتريك حاكم ولية 
ما�ض�ضيوت�ص، والرابع يف تاريخ اأمريكا. 

ارجت��ل  حاكماً،  تعيينه  حفل  ب��داي��ة  يف 
باتر�ضون كلمة مقت�ضبة قال فيها »مل 
اأن��ال �رصف تويل من�ضب  اأن  اأب��دا  اأتوقع 
يتطلب  د�ضتورنا  لكن  نيويورك،  حاكم 
النتقال ه��ذا هو  ذل���ك«. وق��ال »ي��وم 
ر�ضالة تاريخية للعامل، اإننا نعي�ص نف�ص 
القيم التي نعلنها، واإننا حكومة قانون 

ولي�ص حكومة اأفراد«. 
لي�ضت   ، ن��ي��وي��ورك  ولي���ة  اأن   ي��ذك��ر 
التي ظلت  بل هي  ال��ولي��ات،  كل  مثل 
الأم��ريك��ي،  التاريخ  ط��وال  م�ضتهدفة 
ثروات  فيه  تتجمع  ال��ذي  املكان  وهي 
العامل واأي�ضاً هي »الأمم املتحدة« التي 
ت�ضم يف ع�ضويتها كل من هب ودب يف 
هذا العامل، وكل واحد من دولها يت�رصف 
اأو على الأقل يتكلم كاأنه �ضاحب �ضاأن 
يف كل ق�ضية، وكل ع�ضو ولو كان جمرد 
الدبلوما�ضية،  البعثات  اإح��دى  يف  �ضاع 
ي�ضعر اأن �ضلطات ولية نيويورك، يجب 
اأن توفر له حماية خا�ضة. وقال ديفيد 
�ضعوره  ع��ن  �ضئل  ع��ن��دم��ا  ب��ات��ر���ض��ون 
نيويورك  ل��ولي��ة  اأ���ض��ود  ح��اك��م  ك���اأول 
من  برج  فوق  اأجل�ص  اإنني  »ا�ضعر  قال 
اأمريكيون  الآخ��رون.. هناك  رمال �ضيده 
القرنيني  اأفارقة كثريون كافحوا خالل 
امل��ا���ض��ي��ني، م��ن اأج����ل م��ن��ح ال��ف��ر���ص 

لأنف�ضهم ولالآخرين«.
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بقلم:
جا�ر عبدالعزيز اجلا�ر

احلبيب  وط��ن��ي  يف  الطيبني  ك��ل  اإل���ى 
اأهديهم ق�ضة جمعيتنا.

وطن(  )جمعية  كتاب  غالف  حمله  ما  هذا 
الذي اأ�ضدرته جمعية الأطفال املعوقني.

واإذ كان الكتاب يعرف من عنوانه، فاإن 
من  طفل  قبل  من  الإه���داء  ه��ذا  اختيار 
ا�ضتهالل  )في�ضل(  اجلمعية  من�ضوبي 
الناحية  م��ن  ف��ق��ط  لي�ص  وج��ي��د  رائ���ع 
فقد  الكتب(  وتاأليف  )اإع��داد  املهنية 
من  م�ضتفيد  طفل  )اإه��داء  اختيار  كان 
وواقعياً  منطقياً  ربطاً  اجلمعية  خدمات 
ملا حققته اجلمعية، فخري من يخرب عن 
والطفل  منها(،  ا�ضتفاد  من  خدماتها 
الكتاب  قدم  قليلة،  بكلمات  )في�ضل( 

من غالفه )اأهديكم ق�ضة جمعيتنا(.
مو�ضع  وباإيجاز  عر�ص  الكتاب  وفعالً 
خريية  جلمعية  ق�ضة  اأف�ضل  تاريخ  عن 
تعليمية  اجتماعية  طبية،  اإن�ضانية، 
انت�رصت فروعها من منطقة يف الريا�ص، 
يف  منطقة  كل  يف  فرع  لها  اأ�ضبح  حتى 

بالدنا الوا�ضعة.
اإن�ضائها  ق�ضة  يعر�ص  التي  واجلمعية 
بن  �ضلمان  بن  �ضلطان  الأم��ري  ومنوها 
والتي  الكتاب  تقدمي  يف  عبدالعزيز 
لن  الكتاب  ك��ون  تقتب�ص،  اأن  ت�ضتحق 
هذه  ت�ضهم  اأن  ب��اأم��ل  للجميع  يتي�رص 
عن  واحلديث  القتبا�ص  وه��ذا  الكتابة 
اجلمعية يف دعم اخلريين لها وم�ضاندة 
براجمها وم�ضاعدتها ملوا�ضلة اإجنازاتها 
احل�ضارية والجتماعية وال�ضد من اأزرها 
املجانية  لال�ضتمرار يف تقدمي خدماتها 

لالأطفال املعوقني.

يقول الأمري �ضلطان بن �ضلمان بن عبدالعزيز 
يف تقدمي كتاب جمعية وطن:

مبنا�ضبة  ي�ضدر  ال��ذي  الكتاب  هذا  اإن 
اجلمعية  تاأ�ضي�ص  على  عاماً   25 م��رور 
فيها  متازجت  متفردة،  لتجربة  ي��وؤرخ 
جهود وطن مبوؤ�ض�ضاته واأفراده.. جتربة 
تبنت  رائ���دة،  وطنية  خريية  موؤ�ض�ضة 
ق�ضية الإعاقة ب�ضمولية ومنهجية علمية، 
جنى ثمارها املجتمع باأ�رصه، وجعلت من 
املجتمع  اأولويات  اإحدى  الإعاقة  ق�ضية 
واأ�ضهمت  والجتماعية،  القت�ضادية 
واٍع،  ع���ام  راأي  ب��ن��اء  يف  ف��اع��ل  ب�ضكل 
وقدمت خرباتها يف كافة املجالت ذات 
والعالج  والتاأهيل  كالتوعية  العالقة، 
يف  وامل�ضاهمة  وال��ت��دري��ب  والتعليم، 
ا�ضتحداث تخ�ض�ضات علمية باجلامعات 
املتخ�ض�ضة،  الب�رصية  الكوادر  لتوفري 
املقدمة  اخلدمات  تطوير  على  والعمل 
للمعوقني داخل اململكة عرب امل�ضاركة 
يف اإع�����داد ال��ن��ظ��ام ال��وط��ن��ي ل��رع��اي��ة 
املقام  مبوافقة  حظي  الذي  املعوقني 

ال�ضامي الكرمي. 
ون�ضتطيع اأن ن�ضري اإلى اأن اجلمعية وهي 
دوماً  كانت  الف�ضي  بيوبيلها  حتتفي 
م�ضبوقة يف جمال  مبادرات غري  �ضاحبة 
الإعاقة،  ق�ضية  وخدمة  اخلريي،  العمل 
فقد  والتاأهيلية،  التعليمية  والربامج 
الإدارة  جمال  يف  جديد  ملنظور  اأ�ض�ضت 
اخل��ريي،  العمل  ملوؤ�ض�ضات  احلديثة 
�رصاكات  واإق��ام��ة  التقنية،  وا�ضتيعاب 
القطاع  موؤ�ض�ضات  م��ع  امل��دى  طويلة 
والعلمية  اخل��ريي��ة  واجل��ه��ات  اخل��ا���ص، 

وال�ضحية، وموؤ�ض�ضات الدولة.
تبنيها  يف  اجلمعية  ري���ادة  وجت�����ض��دت 
على  الإب��داع��ي��ة  ال��ربام��ج  م��ن  منظومة 

�ضعيد التوعية، كربنامج عطاء الطالب، 
وبرنامج جرب الكر�ضي، وبرنامج الوقاية 
معها،  التعامل  وكيفية  الإع��اق��ة  م��ن 
بن  �ضلطان  الأم���ري  م�ضابقة  وب��رن��ام��ج 
لالأطفال  الكرمي  القراآن  حلفظ  �ضلمان 
يف  ريادتها  للجمعية  وك��ان  املعوقني، 
الوقف  �ُضنة  اإح��ي��اء  يف  امل���وارد  تنمية 
اخلريي كم�ضدر موثوق لدعم ما تقدمه 
من  لالآلف  جمانية  خدمات  من  مراكزها 
مناطق  من  عدد  يف  املعوقني  الأطفال 
كثرياً  اجلمعية  اأب��رم��ت  كما  اململكة، 
ال�رصكات  م��ع  ال��ت��ع��اون  اتفاقيات  م��ن 
واملوؤ�ض�ضات التجارية وامل�رصفية لتبني 

برامج مميزة مل�ضاندة جهود اجلمعية.
الرعاية والتاأهيل  وعلى �ضعيد خدمات 
اأول  تاأ�ضي�ص  يف  ال�ضبق  للجمعية  كان 
مركز بحثي من نوعه يف ال�رصق الأو�ضط، 
)مركز  الإعاقة هو  �ضوؤون  متخ�ض�ص يف 
لتلبية  الإعاقة(  لأبحاث  �ضلمان  الأم��ري 
الإع��اق��ة  ح��اج��ة ملحة مل��واج��ه��ة ح���الت 
املتزايدة يف بالدنا، وملء الفراغ يف جمال 
البحث العلمي حول الإعاقة وم�ضبباتها، 
مدى  وعلى  تفاديها وعالجها،  وو�ضائل 
املركز  اأ�ضهم  تاأ�ضي�ضه  ومنذ  �ضنوات، 
يف توفري قاعدة علمية لعدد من برامج 
الرعاية والتعليم والعالج، وقدم خدماته 
لكثري من املوؤ�ض�ضات الوطنية املعنية 

بالق�ضية. )انتهى القتبا�ص(
هذه  تعجز  واأعمال  مبادرات  وللجمعية 
والكتاب  عنها،  احلديث  من  امل�ضاحة 
يحتاج اإلى عر�ص وتقدمي اأف�ضل، ع�ضى 
اأن يجتذب كل من ي�ضعى لعمل وم�ضاندة 

الأعمال اخلريية املثمرة. 

مدير حترير جريدة اجلزيرة

اأ�شواء
جمعية وطن

+*

+*
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لأن  ال��ف��ر���ص��ة  يل 
اأ����ص���ارك ب��اإل��ق��اء 
حم�����ا������رات يف 
ث���اث م��ن��ا���ص��ب��ات، الأول�����ى عن 
القت�صاد يف عهد امللك في�صل 
�صاهد  معر�ض  اإق��ام��ة  مبنا�صبة 
في�صل  ال��راح��ل  للملك  و�صهيد 
مبنا�صبة  ،والثانية  عبدالعزيز  بن 
الأول  العلمي  امللتقى  انعقاد 
ملراكز التوحد يف العامل العربي 
ورئا�صة اجلل�صة الأخرية للملتقى 
عن  كانت  الثالثة  ،واملحا�رة 
ال��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة يف ال��ن��ادي 
من  خا�صة  بدعوة  بنجران  الأدب��ي 
زميلي ع�صو جمل�ض ال�صورى اللواء 
ونظرًا  �صاق.  اأبو  الدكتور في�صل 
لأهمية مو�صوع اليوم فقد قررت 
عن  الكتابة  قبل  ق�صيته  ط��رح 
الأخريني  املحا�رتني  مو�صوعي 
واللذين �صاأتناولهما يف املقالت 

القادمة. 

اأتيحت

توحد . .

الخطوة

معاناة اأكرث من 200 
األف طفل توحد يف 
اململكة

�أزمة  �ليوم لطرح مو�ضوع  وما يدفعني 
�ململكة  يف  �ل��ت��وح��د  �أط��ف��ال  وق�ضية 
�أعرف  �أكن  و�لتي مل  �ل�ضعودية  �لعربية 
عنها كثري�ً  يعرف  ال  �ملوؤكد  ومن  عنها 
لوال  وغريها،  �ململكة  يف  �لقر�ء  معظم 
�نعقاد  خ��ال  �لق�ضية  ه��ذه  �أث��ريت  �أن 
�لتوحد  ملر�كز  �الأول  �لعلمي  �مللتقى 
يف �لعامل �لعربي و�لذي لوال جهود وز�رة 
نظر�ً  �نعقد  مل��ا  �الجتماعية  �ل�����ض��وؤون 
للبريوقر�طية �الإد�رية �لتي نعاين منها 
عند �إقامة �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت �لعلمية، 
ول����وال ج��ه��ود م��و�ط��ن��ات ���ض��ع��ودي��ات 
�مللتقى.  ه���ذ�  �ن��ع��ق��د  مل��ا  خمل�ضات 
�ضمو  ب��دور  �أ�ضيد  الأن  منا�ضبة  و�أجدها 
�الأمرية فهدة بنت �ضعود رئي�ضة جمل�س 
�خل��ريي��ة  �لفي�ضلية  �جل��م��ع��ي��ة  �إد�رة 
بنت  �جلوهرة  و�الأم��رية  بجدة  �لن�ضائية 
و�ل��دة  مركز  رئي�ضة  تركي  بن  في�ضل 
�الأمري في�ضل بن فهد للتوحد بالريا�س 
�إجن��اح  يف  متميز�ً  جهد�ً  بذلتا  و�للتني 
�ضمو  ومب�ضاركة  �ملتميز  �مللتقى  هذ� 
حممد  ب��ن  ثنيان  بنت  لطيفة  �الأم���رية 
�لن�ضائية  �للجنة  رئي�ضة  �ضعود  �آل 
�ملعوقني  �الأطفال  جلمعية  جدة  مبركز 
وبدعم وم�ضاندة و��ضت�ضافة من �لغرفة 

�لتجارية �ل�ضناعية بجدة.
الكبري  بالإحباط  اأ�صبت  لقد  واحلقيقة 

عندما �طلعت على �الإح�ضائيات و�الأرقام 
�ململكة  يف  �لتوحد  مر�س  عن  �ملخيفة 
�أو�ضحت  حيث  �ل�����ض��ع��ودي��ة،  �لعربية 
�لدكتور  �أعدها  �لتي  �لدر��ضات  �إح��دى 
 )2004( ع��ام  يف  �هلل  �جل��ار  عبد�لعزيز 
بناًء على تكليف مدينة �مللك عبد�لعزيز 
�الأطفال  عدد  �أن  و�لتكنولوجيا  للعلوم 
�مل�����ض��اب��ني مب��ر���س �ل��ت��وح��د ي��ت��ج��اوز 
�لعربية  �ململكة  يف  طفل  �أل��ف  مئتي 
�ل�����ض��ع��ودي��ة وه���ي �ل��در����ض��ة �ل��وح��ي��دة 
�لتي  و�لدقيقة  و�مل��ي��د�ن��ي��ة  �لعلمية 
اأو�صحت احلقائق التي جتاهلتها وزارة 
�ل�ضحة ووز�رة �لرتبية و�لتعليم ومر�كز 
الوحيدة  الدرا�صة  وهي  اأخ��رى،  �صحية 
التي خرجت اإلى دائرة الدرا�صة واحلوار 
مرور  وبعد  �لق�ضية.  بهذه  للمهتمني 
�لدر��ضة  هذه  نتائج  على  �ضنو�ت  �أربع 
�ل�ضكاين  �لنمو  نتيجة  �ل��رق��م  ي���زد�د 
معاجلتها،  وعدم  �الأ�ضباب  بقاء  ونتيجة 
�لعاملية  �الإح�ضائيات  بع�س  و�أو�ضحت 
طفل  مئة  لكل  توحد  طفل  هناك  �أن 
�ضاتوك(  )باول  �لدكتور  و�أعلن  عادي. 
رئي�س �ملنظمة �لعلمية للتوحد �أن هناك 
�أطفال �لتوحد يف  زيادة عالية يف ن�ضب 
يف  اخل�صو�ص  وجه  وعلى  اخلليج  دول 
و�لكويت  �ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة 
الأ�ضباب تلوث بيئي نتيجة حرب �خلليج. 

عبد اهلل �صادق دحالن 
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ويوؤكد ت�رصيح رئي�س �ملنظمة �لعاملية 
للتوحد تقرير م�صلحة الأر�صاد وحماية 
�ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة  يف  �لبيئة 
�لتقرير  ف�ضول  بع�س  يف  ح��ذر  و�ل��ذي 
�لتلوث  من  �ل�ضلبية  �الآث��ار  خطورة  من 
منطقة  يف  و�الإ�ضعاعي  �لنووي  �لبيئي 
�ضمال �رصق �ململكة يف منطقة �لعلميات 
احلربية يف حرب اخلليج الأولى والثانية 
�لتحالف  دول  فيها  ��ضتخدمت  و�لتي 
�أ�ضلحة  وج��رب��ت  �الأ�ضلحة  �أن���و�ع  جميع 
جديدة كان لها تاأثري بيئي خطري جد�ً، 
واحل��ي��وان.  الإن�����ص��ان  �صحة  على  ي��وؤث��ر 
�أع�ضاء  بع�س  وطالب  �لهيئة  وطالبت 
جمل�س �ل�ضورى و�أنا �أحدهم عند مناق�ضة 
جيو�س  دول  مطالبة  ب�����رصورة  �لتقرير 

تلك  تنظيف  م�����رصوع  بقيمة  �لتحالف 
�لتي  �لبيئية  �مللوثات  م��ن  �ملناطق 
تركتها �أ�ضلحتهم. وكما �أو�ضحت بع�س 
ن�ضب  زي��ادة  �أ�ضباب  �أح��د  �أن  �لتقارير 
�أطفال �لتوحد يف مدينة جدة هو �لتلوث 
مع  �لتعامل  �ضوء  نتيجة  �خلطري  �لبيئي 
و��ضتخد�م  و�جلامدة  �ل�ضائلة  �لنفايات 
مناطق  ر�س  يف  كيماوية  مل��و�د  �الأمانة 
�لنفايات. كما �أو�ضح بع�س �لتقارير �أن 
املبيدات احل�رشية والزراعية امل�صتخدمة 
من قبل وز�رة �لزر�عة ت�ضاهم يف زيادة 
كما  �ململكة.  يف  �لتوحد  مر�س  ن�ضبة 
�الآثار  من  يحذر  موؤخر�ً  دويل  تقرير  ن�رص 
و�ضوء  لاأطفال  للتطعيمات  �ل�ضلبية 

��ضتخد�مها. 

�الأخ��رية  للجل�ضة  رئا�ضتي  خ��ال  وم��ن 
�لتوحد  ملر�كز  �الأول  �لعلمي  للملتقى 
اأمور  اأولياء  مع  احلوار  تبادل  ومن خالل 
�لتوحد وم�ضوؤولني متخ�ض�ضني  �أطفال 
اأط���ب���اء وا���ص��ت�����ص��اري��ي ق��ط��اع خ��ا���ص 
وم�ضوؤولني يف �لدولة ومن خال �طاعي 
و�لتقارير  �لبيانات  م��ن  �لعديد  على 
�إلى  حتتاج  ق�ضية  هناك  �أن  يل  تاأكد 
خطة وطنية ملعاجلتها و�لبحث �لدقيق 
من  احللول  تكون  اأن  على  حلولها،  يف 
ق�ضور�ً  هناك  �أن  يل  وت��اأك��د  �جل���ذور. 
كبري�ً يف متابعة هذه �لق�ضية �لتي غاب 
�لوزر�ء �ملعنيون وغاب وكاوؤهم وكبار 
�جلل�ضة  ح�ضور  عن  لديهم  �مل�ضوؤولني 
مع  ل��ل��ح��و�ر  خ�ض�ضت  و�ل��ت��ي  �الأخ����رية 
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�مل�ضوؤول �الأول يف �لوز�رة �ملعنية.
ورغم تقديري لظروف �لوزر�ء �ملدعوين 
يف  كبرية  �رصيحة  مت�س  �لق�ضية  �أن  �إال 
�جلهة  قيام  عدم  يكون  وقد  جمتمعنا، 
�ضاهم  يجب  كما  مب�ضوؤوليتها  �ملعنية 
بالق�ضية  �ملعنيني  معاناة  يف م�ضاعفة 
�أهليهم.  �أو  �لتوحد  �أطفال  كانو�  �ضو�ًء 
وهل يعلم �مل�ضوؤولون يف وز�رة �ل�ضحة 
ووز�رة �لرتبية و�لتعليم فوز�رة �ل�ضوؤون 
احلقيقية؟  امل�صكلة  حجم  الجتماعية 
�أمور  �أولياء  معاناة  حجم  يعلمون  وهل 
حو�يل  تخدمهم  توحد  طفل  �ألف  مئتي 
ملحقة  معظمها  وف�ضاً  مركز�ً  خم�ضني 
ب��ال��رتب��ي��ة �ل��ف��ك��ري��ة و�الأخ������رى م��ر�ك��ز 
ب��دوره��ا  ت��ق��وم  ول  موؤهلة  غ��ري  خا�صة 
�لرتبية  وز�رة  تعامل  �إن  ينبغي؟  كما 
تعامل  �ل��ت��وح��د  �أط��ف��ال  م��ع  و�لتعليم 
�مل�ضوؤولني  بتغري  ويتغري  م�ضتقر  غري 
بوز�رة �لرتبية و�لتعليم. فقبل �ضنو�ت 
بدمج  و�لتعليم  �لرتبية  وزير  قر�ر  كان 
مبن  اخلا�صة  الحتياجات  ذوي  الطالب 
فيهم طلبة �لتوحد يف ف�ضول �لدر��ضة 
بعد  ثم  زمنية  لفرتة  ذلك  العادية ومت 
و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  قياد�ت  تغري 
اأط���ف���ال  ال���ق���رار ومت حت���وي���ل  األ���غ���ي 
�لفكرية.  �لرتبية  م��ر�ك��ز  �إل��ى   �لتوحد 
�أم��ور  �أول��ي��اء  وه��و ق��ر�ر مل يحظ بقبول 
�لرتبية  مر�كز  �إن  حيث  �لتوحد،  �أطفال 
ذوي  الأط���ف���ال  م��ع  تتعامل  ال��ف��ك��ري��ة 
يف  كليًة  يختلف  �ل��ذي  �لذهني  �خللل 
و�لتدريب  و�لتعليم  �ملعاجلة  طريقة 
توؤهل  ومل  �ل��ت��وح��د،  لطلبة  و�لتاأهيل 
تلك �ملر�كز ال�ضتقبال طلبة �لتوحد ومل 
التخ�ص�ص  يوؤهل لها معلمون من ذوي 
مراكز  عن  عبارة  واأ�صبحت  والتاأهيل، 
زمنية يومية  �لتوحد لفرتة  الإيو�ء طلبة 
�ملتطورة  �ل��و���ض��ائ��ل  ����ض��ت��خ��د�م  دون 
بع�ضاً  دفع  مما  وتاأهيلهم،  ملعاجلتهم 
�إل��ى  �الأم���ور الأب��ن��اء �لتوحد  �أول��ي��اء  م��ن 
�إلى خارج �ململكة نظر�ً  �أبنائهم  �إر�ضال 
وموؤهلة  متخ�ض�ضة  مر�كز  وجود  لعدم 
�الأ�رص  بع�س  هاجرت  وقد  عالياً.  تاأهياً 
مع �أبنائها و�لبع�س �الآخر مل ي�ضتطع �أن 
تاأهيلهم خارج �ململكة  يتحمل تكاليف 
لظروفهم �ملالية فاأودعوهم يف �ملر�كز 
فعلية.  ��ضتفادة  دون  ولكن  �ملحلية 

غرف  يف  �أب��ن��اءه  �ضجن  �الآخ���ر  و�لبع�س 
مغلقة يف بيوتهم حتى يق�ضي �هلل �أمرهم. 
واإنه من املوؤ�صف جداً اأن يكون هذا هو 
ال�صعودية.  العربية  اململكة  يف  احل��ال 
يف  احل��ك��وم��ات  بع�ص  دور  يتابع  وم��ن 
فرقاً  يلحظ  �ملتقدمة  �ل���دول  بع�س 
مع  �لتعامل  وطريقة  �أ�ضلوب  يف  كبري�ً 
هوؤالء �ملر�ضى، فعلى �ضبيل �ملثال يف 
�الأهلي  �لقطاع  �لدولة  ت�ضجع  بريطانيا 
الإن�ضاء مر�كز متخ�ض�ضة لتعليم وتاأهيل 
تكلفة  �لدولة  وتتحمل  �لتوحد  �أطفال 
التاأهيل ول توجد عقبات و�رشوط معقدة 
للقبول بعد �لت�ضخي�س �لطبي. ويف دول 
�أخرى تقدم �لدولة قرو�ضاً طويلة �الأجل 
�ملتخ�ض�ضة  للمر�كز  و�لتجهيز  لاإن�ضاء 
ترت�وح  بن�ضب  �لت�ضغيل  تكلفة  وتدعم 
ويف  �مل��ئ��ة.  يف  و�ضبعني  خم�ضني  ب��ني 
�ململكة تقدر �لتكلفة �لفعلية للتاأهيل 
متخ�ض�ضني  يد  على  و�لنف�ضي  �لعلمي 
مر�كز متميزة مبائة وع�رصين  وخرب�ء يف 
�لتكاليف  الرت��ف��اع  ون��ظ��ر�ً  ري���ال.  �أل��ف 
يلجاأ اأ�صحاب املراكز اخلا�صة اإلى خف�ص 
ريال  �أل��ف  ثاثني  ح��و�يل  �إل��ى  �لر�ضوم 
حمددة  خدمات  تقدمي  مقابل  �أق��ل،  �أو 
بع�ضها  يف  تتعدى  وال  متكاملة  وغ��ري 
�إيو�ء ل�ضاعات حمددة يومياً.  عن مر�كز 
وخال�صة البحث اأود اأن اأ�صخ�ص الق�صية 
�الأول  �ملحور  رئي�ضية،  حم��اور  ثاثة  يف 
م��ت��ع��ل��ق ب��ال��ب��ح��ث ع���ن �الأ����ض���ب���اب من 
�لتعاون  باتفاقية  �أ�ضيد  وهنا  جذورها، 
بني مر�كز �الأمري �ضلمان الأبحاث �الإعاقة 
ب��ن فهد  �الأم���ري في�ضل  وم��رك��ز و�ل���دة 
و�أب��ح��اث عن  الإج���ر�ء در����ض��ات  للتوحد، 
اإل��ى  للو�صول  والعمل  التوحد  مر�ص 
هذه  م��ن  �لتخفيف  يف  ت�ضاهم  نتائج 
مطالبة  �إل��ى  يدفعني  وه��ذ�  �لق�ضية. 
�جلامعات ومر�كز �لبحث �لعلمي بها �إلى 
تفعيل دورها �لبحثي يف هذ� �ملو�ضوع 
يف  القرار  لأ�صحاب  اقرتاحات  وتقدمي 
�أن تقود جامعة �مللك  �ململكة. و�أمتنى 
عبد�هلل �جلامعات يف �إعد�د در��ضة بحثية 

متخ�ض�ضة.
�الأجهزة  مطالبة  فهو  �لثاين  �ملحور  �أما 
ال�صحة ووزارة  وزارة  الثالثة،  احلكومية 
�ل�����ض��وؤون  ووز�رة  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة 
وو�ضع  جهودهم  بتوحيد  �الجتماعية 

�لق�ضية،  ه��ذه  ملعاجلة  م�ضرتكة  خطة 
�إ�ضرت�تيجية  بو�ضع  �ل�ضحة  وز�رة  تبد�أ 
�جلهود  �إن  حيث  للت�ضخي�س،  وخطة 
�ل���وز�ر�ت  تدخل  �إل��ى  وحت��ت��اج  مبعرثة 
وز�رة  وتكليف  �خلطة  لو�ضع  �ل��ث��اث 
م�ضتمرة.  تثقيفية  خطة  بو�ضع  �الإع��ام 
�أما �ملحور �لثالث فهو �أن تقوم �لدولة 
يف  باال�ضتثمار  �الأهلي  �لقطاع  بت�ضجيع 
م�ضتوى  وعلى  متخ�ض�ضة  مر�كز  �إن�ضاء 
عاٍل، على �أن تقدم للم�ضتثمرين قرو�ضاً 
م��ي�����رصة ب����دون ت��ع��ق��ي��د�ت و���ض��م��ان��ات 
فو�ئد،  وب��دون  �لتمويلية  �ملوؤ�ض�ضات 
تعليم  تكلفة  �ل��دول��ة  تتحمل  �أن  على 
تقدمي  ولي�س  �لفعلية  �لتوحد  �أطفال 
تتحمل  الدولة  كانت  واإذا  �صنوي.  دعم 
طلبة  بع�س  وتعليم  ت��اأه��ي��ل  تكلفة 
�لتوحد يف بع�س �لدول �ملجاورة و�لتي 
ت�ضل �لتكلفة �إلى حو�يل مئة �ألف ريال، 
فلماذا ل تتحمل الدولة تكلفة تعليمهم 

جماناً يف �ململكة؟ 
�إن م��ا دف��ع��ن��ي ل��ط��رح ه���ذ� �مل��و���ض��وع 
�أط��ف��ال  م��ع  معاناتي  �أن  رغ��م  �إع��ام��ي��اً 
معاناتي  و�إمنا  �ضخ�ضية  لي�ضت  �لتوحد 
عامة، فكل طفل توحد هو طفلي وكل 
�أ�رصتي. وكم كنت  �أ�رصة طفل توحد هي 
لالأمري  �صبيه  لدينا  ي��ك��ون  اأن  اأمت��ن��ى 
لق�ضية  ليت�ضدى  �ضلمان  بن  �ضلطان 
�الأط��ف��ال  فجمعية  �ل��ت��وح��د،  �أط���ف���ال 
رفع  ت�ضهم يف  �أن  ��ضتطاعت  �ملعاقني 
معاناة ع�رص�ت �الآالف من �الأبناء و�الأ�رص يف 
�ململكة. ولو �قتدت �جلمعية �ل�ضعودية 
�الأطفال  للتوحد بخطة و�ضيا�ضة جمعية 
�إجن��از�ً  حتقق  �أن  ال�ضتطاعت  �ملعاقني 
�إعامياً.  �لق�ضية  هذه  طرح  عن  يغنينا 
�جلمعية  هيكلة  يف  �لنظر  يعاد  �أن  �آمل 
�ل�ضعودية للتوحد و�إ�ضافة متخ�ض�ضني 
وخرب�ء و�أولياء �أمور ورجال �أعمال ملجل�س 
اإدارتها. وال�صكر للزميلة �صاحبة التاريخ 
ال��ع��ري��ق يف اخل��دم��ة ال��ع��ام��ة الأ���ص��ت��اذة 
فوزية �لطا�ضان �ملديرة �لعامة للجمعية 

�خلريية �لفي�ضلية بجدة.

- كاتب �قت�ضادي �ضعودي
عن جريدة" �لوطن" يف 16 نوفمرب 2008م.
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بقلم:
فهد حممد �ل�ضلمان

�لكبري  ب��ال��دور  فوجئت  �أن��ن��ي   �أع���رتف 
الذي اأجنزته جمعية الأطفال املعوقني، 
ملجلة  �لتوثيقي  �لعدد  �أ�ضتعر�س  و�أنا 
�خل��ط��وة �ل��ت��ي ت�����ض��در ع��ن��ه��ا، وك��ت��اب 
جمعية وطن �لذي ي�ضدر مبنا�ضبة مرور 
وحجم  �جلمعية،  تاأ�ضي�س  على  25عاما 
يف  �صخها  مّت  التي  والإمكانات  اجلهد 
هذ� �ل�ضبيل، وقد �أكون �أنا �مل�ضوؤول عن 
متابعتي  يف  �أعتمد  الأنني  �لق�ضور،  هذ� 
حني  من  فقط  �ل�ضحف  تن�رصه  ما  على 

الآخر. 
�لقيادة،  ترعاها  وطنية  جمعية  والأنها 
وُي�ضاهم يف دعمها عدد كبري من رجاالت 
فيها  وج��دو�  �لذين  و�ملح�ضنني  �مل��ال، 
خريياتهم،  ل�ضخ  ماءمة  �الأكرث  �ملكان 
وخططها  بر�جمها  �إد�رة  يف  ُي�ضاهم  كما 
و�ملفكرين  �مل�ضوؤولني  من  �آخ��ر  ع��دد 
لنجاحها  ك��ان  فقد  �ملجتمع،  ووج���وه 
تلك  حتقيق  يف  مدين  جمتمع  كموؤ�ض�ضة 
�أحد  �إليها  �أ�ضار  �لتي  �لنوعية  �لنقلة 
عناوينها )من تقدمي خدمة �إلى مو�جهة 
اأن  ا�صتطاعت  خا�صة،  نكهة  ق�صية( 
د�ئما  للنجاح  مت�ضعاً  ثمة  �إن  لنا  تقول 
�لنقية  �الإر�دة  لدينا  ت��وف��رت  ط��امل��ا 
�أّي مع�ضلة، و�الإميان �ل�ضادق  ملو�جهة 
ما  ب��ج��دوى  �ملجتمع  رج���االت  قبل  م��ن 
وم�صاهمات،  ت��رع��ات  م��ن  ي��ق��دم��ون��ه 

و�أوقاف. 
�جلمعية  �أجنزتها  �لتي  �لر�ئعة  �لرب�مج 
ع��ل��ى م����دى رب����ع �ل����ق����رن، و�الأرق�������ام 
و�الإح�ضائيات �لكبرية للم�ضتفيدين من 
خدماتها من ذوي الحتياجات اخلا�صة، 
والتي توؤكد وجود عمل دوؤوب ا�صتحثته 

وعزميتهم  عليها،  �لقائمني  �إن�ضانية 
يف  �مل�رصوعة  وطموحاتهم  �ل�ضادقة، 
�ل��ت�����ض��دي ل��اإع��اق��ة، ل��ي�����س م��ن خ��ال 
خال  من  �أي�ضا  و�إمنا  وح�ضب،  �لتاأهيل 
�جرت�ح بر�مج وقائية مع �جلهات �الأخرى 
للحّد منها، وو�ضعها يف �أ�ضيق نطاق.. ثم 
تو�ضع ن�ضاطاتها مب�ضاهمات �أهل �خلري 
لتفتتح فروعها يف مكة �ملكرمة و�ملدينة 
�ملنورة، و�جلوف وحائل، وع�ضري وجدة، 
�أننا  وهي  حقيقة،  �أمام  يجعلنا  هذ�  كل 
�ملو�ضوعية  �ال���ض��رت�ط��ات  ك��ل  منتلك 
لبناء موؤ�ض�ضات جمتمع مدين فاعلة، متى 
ما توفرت �الإر�دة، وما م�ضارعة �لقيادة 
لدعم  م�ضتوياتها  مبختلف  �ل�ضيا�ضية 
�لتي  �نطاق فكرتها  هذه �جلمعية منذ 
معايل  ل�ضالح  �لتوثيقي  �لعدد  �ضجلها 
�لدكتور غازي �لق�ضيبي، ومن ثم تد�فع 
رجال �الأعمال و�مل�ضوؤولني و�ملو�طنني 
موؤ�رص  �إال  لها،  �لدعم  �أل��و�ن  كل  لتقدمي 
مثل  تبني  يف  جمتمعنا  جل��د�رة  حقيقي 
هذه �مل�ضاريع �خلريية و�الإن�ضانية، �لتي 
توؤهلنا فعا الأن نكون على ر�أ�س قائمة 
�لدول �لتي ال تتوقف خدماتها على ما 

تقدمه الدولة عر اأجهزتها. 
�الأط��ف��ال  جمعية  �أح��ي��ي  �أن  فقط  �أري���د 
�إد�رت���ه���ا وعلى  �مل��ع��وق��ني، وجم��ل�����س 
ال�صاب �صلطان بن �صلمان  الأمري  راأ�صه 
هذه  �أجن��زوه خال  ما  على  �أهنئهم  و�أن 
�ضاء  �إن  �مل��دي��د  عمرها  م��ن  �ل�ضنو�ت 
�هلل.. متمنياً �أن يجد فيها ويف م�ضاريعها 
ك��ل �أب��ن��اء ه��ذ� �ل��وط��ن �مل��وق��ع �ملثايل 
ر�أيناها  �لتي  وم�ضاهماتهم  لتربعاتهم 
ونر�ها تنعك�س يوما بعد �آخر على حياة 
�أكرث  �الأطفال، لتتو�ضع خدماتها  �أولئك 

فاأكرث.
عن جريدة �لريا�س

على قامة الريح
جمعية الأطفال املعوقني من تقدمي 

اخلدمة اإلى مواجهة الق�صية!

87

+*

+*



الخطوة
العدد -51- حمرم 1430هـ - يناير 2009م

للأطفال  جديد  تخ�ص�صي  م�صت�صفى 
تابع لل�صوؤون ال�صحية باحلر�س الوطني، 
عام  مطلع  يف  اهلل  ب���اإذن  ال��ن��ور  ���ص��رى 
�صحية  من�صاأة  عن  عبارة  وهو   .  2011
حديثة �صتجمع بني التطبيب والتعليم؛ 
بهدف متابعة ومراقبة كل ما هو جديد 
الدرا�صات  واإقامة  ال�صحي،  املجال  يف 
اخلربة  تك�صب  التي  ال�صحية  والبحوث 
والعلجية  التطبيبية  ال��ق��درة  وجتعل 
اأط���ب���اء  اأن  ح��ي��ث  واأح�������دث،  اأف�����ص��ل 
ذاته  الوقت  يف  �صيكونون  امل�صت�صفى 
للعلوم  �صعود  امللك  جامعة  اأ�صاتذة يف 

ال�صحية، من اجل جودة العمل. 
وي�����ص��اه��م  امل�����ص��ت�����ص��ف��ى اجل���دي���د يف 
املر�صى  للأطفال  �رضورية  حاجة  تلبية 
ومراكز  العيادات  يف  خا�صة  ظل  وف��ى 
الأط��ف��ال  ع��ي��ادات  اأن  حيث  الإ���ص��ع��اف 
مل  الطبية  عبدالعزيز  امللك  مدينة  يف 
احلالت  ول  املراجعني  ت�صتوعب  تعد 

القادمة من خارج املدينة.
التخ�ص�صي  الأط���ف���ال  وم�صت�صفى 
م�صاحة  على  �صيمتد  اجلديد  التعليمي 
طاقته  �صتبلغ  م��رب��ع،  م��ر  األ���ف   82
من  وي��ع��د  ���رضي��راً،   350 ال�صتيعابية 
�صتحتويها  التي  املتطورة  امل�صاريع 
�صعود  امللك  جلامعة  اجلامعية  املدينة 
للعلوم ال�صحية، و�صيكون جتربة رائدة، 
�صواء على م�صتوى التخ�ص�س الطبي اأو 

التعليمي.
ع��دي��دة  م��راف��ق  امل�صت�صفى  وي�����ص��م 
وم��ت��م��ي��زة ك��ال��ع��ن��اي��ة امل���رك���زة وغ��رف 
والإ�صعاف   الطوارئ  وق�صم  العمليات 
 ، امل��ت��ط��ورة  التقنيات  اإل���ى  ،اإ���ص��اف��ة 
واأجنحة للأطفال املنومني وغرفاً مفردة 
اخلدمات  اإلى  ،اإ�صافة  القلب  لأمرا�س 
الطبي،  الت�صوير  وتوفر  الجتماعية 
ومراكز  طبية،  وخمتربات  وال�صيدلية، 

للعلج الطبيعي. 

اإ�صافة بارزة للمرافق ال�صحية يف اململكة
م�صت�صفى تخ�ص�صــي للأطفال
ب�صعة 350 �رسيرًا عام 2011

اأمومة وطفولة..

علماء بارزون 
يحذرون من 

خماطر الهاتف 
اجلوال على 

احلامل 
يف حدثني علميني حول خماطر الهاتف 
دولية من 23  اجل��وال، حذرت جمموعة 
الهاتف  اأخطار  من  ب��ارزاً،  وخبراً  باحثاً 
اجلوال يف حدوث اأورام يف املخ. وطالب 
التابع  ال�����رضط��ان  ب��ح��وث  معهد  م��دي��ر 
كان  الذي  الأمريكية  بت�صبورغ  جلامعة 
اآلف باحث  �صمن هذه املجموعة، ثلثة 
وموظف يف معهد ال�رضطان الذي يديره، 
اجلوال.  الهاتف  ا�صتخدام  لدى  باحلذر 
فيما اأ�صارت درا�صة دمناركية اإلى وجود 
الذين  امل��ول��ودي��ن  �صلوك  يف  م�صاكل 
اجل��وال  الهاتف  اأمهاتهم  ا�صتخدمت 
اأثناء احلمل بهم! وقال العلماء يف بيان: 
اأفراداً  �صملت  التي  الدرا�صات  »اأحدث 
على  اجل��وال  الهاتف  ي�صتخدمون  ظلوا 
اإلى  ت�صر  متتالية،  �صنوات  ع�رض  مدى 
احلميدة..  الأورام  بع�س  حدوث  احتمال 
املناطق  يف  ال��دم��اغ  �رضطانات  وبع�س 
التي تو�صع فيها ال�صماعة على الراأ�س«، 
وفقاً ملا اأوردته لهم �صحيفة »بالتيمور 
�صن« الأمريكية يف 24 يوليو املا�صي. 
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النق�ص املزمن يف الربوتني 
يوؤثر يف مخ الأطفال

اأو�صحت نتائج درا�صة جديدة اأن النق�س 
ال��ربوت��ني رمب��ا يت�صبب يف  امل��زم��ن يف 
ت��اأخ��ر من��و امل��خ ل��دى الأط��ف��ال، لكنه 
يتح�صن ب�صكل طفيف مع مرور الوقت. 

واأجري البحث يف الهند وهي دولة لديها 
على  الأطفال  تغذية  �صوء  يف  مرتفع  معدل 

الرغم من ازدهارها القت�صادي احلايل. 
وتقدر منظمة ال�صحة العاملية اأنه خلل 
واجه   1997 اإلى   1990 من  ال�صنوات 
الذين  الهنود  الأطفال  ن�صف  من  اأكرث 

عن  اأعمارهم  تقل 
خم�س �صنوات �صوء 

تغذية. 
وقد قيم الباحثون 
الإدراك���ي  التطور 
تعر�صوا  لأط��ف��ال 

ل�صوء تغذية واآخرين 
اأن  ،فوجدوا  كافية  تغذية  على  ح�صلوا 
الذين واجهوا �صوء  الأطفال  اأداء  نتائج 
الأطفال  من  �صوءاً  اأك��رث  ج��اءت  تغذية 

الذين لقوا تغذية كافية . 
�صوء  من  عانوا  الذين  الأطفال  ويواجه 
النتباه  اخ��ت��ب��ارات  م��ع  م�صاكل  تغذية 

والذاكرة والإدراك الب�رضي. 
وع���لوة على ذل��ك ك��ان ه��ن��اك حت�صن 

مع  ف��ق��ط  ب�صيط 
ال��ع��م��ر ،ف������الأداء 
للذين  الإدراك����ي 
ع���ان���وا م���ن ���ص��وء 
ع��م��ر  يف  ت���غ���ذي���ة 
�صبع  اإل���ى  خم�س 
���ص��ن��وات ك���ان من 
مقارنة  ج���دا(  منخف�س  اإل���ى  )���ص��ي��ىء 
ب��ه��وؤلء الأط��ف��ال ال��ذي��ن لق���وا تغذية 
جيدة يف العمر ذاته ،واأن هذه الفجوة مل 
اأ�صغر بكثر بني 8 و10 �صنوات  تكن 
املزمن  النق�س  ي��وؤث��ر  ،ول  العمر  م��ن 
الإدارك��ي��ة  العمليات  يف  ال��ربوت��ني   يف 
الأ�صا�صية مثل �رضعة احلركة التي تتاأثر 

بحالت نق�س غذائية اأخرى.

�صن  يف  وه��م  الأط��ف��ال  ي�صاب  ما  كثراً 
بتقو�صها  املرتبط  العظام  بلني  �صغرة 
اآخ��ر  مبعنى  اأو  امل��ر���س،  ه��ذا  اأن  وجن��د 
الإعاقة؛ لأن الأعرا�س تلزم الطفل طوال 
البع�س،  العمر ولي�صت وقتية، كما يظن 
هما  بحدوثهما  يحدث  ب�صببني  يرتبط 
الكايف  التعر�س  وع���دم  التغذية  ���ص��وء 
لأ�صعة ال�صم�س. وهذان ال�صببان يندرجان 
الذي  )د(  فيتامني  نق�س  حتت 
ي�����ص��اع��د ب��ط��ري��ق��ة م��ب��ا���رضة 
ال��ع��ظ��ام  ت��ك��وي��ن  يف 
و�صلبتها وكذلك 
اأم��لح  ير�صب 
الكال�صيوم 
ف����ي����ه����ا، 
وب�����ع�����دم 
ال��ت��ع��ر���س 
لأ�����ص����ع����ة 
يحول  ال�صم�س 
ق��ي��ام��ه��ا  دون 
مادة  بتحويل 
م�������وج�������ودة 

الفيتامني  ه��ذا  اإل���ى  الطفل  جلد  حت��ت 
لتحقيق ال�صتفادة منه.

واملر�س ي�صاب به الأطفال بدءاً من �صن 
واأعرا�س  �صنوات،  ثلث  اإلى  اأ�صهر  �صتة 
ع�صلت  �صعف  الك�صل،  ال��ع��ظ��ام:  ل��ني 
يف  التاأخر  للخارج،  البطن  ب��روز  اجل�صم، 
العمود  يف  ت�����ص��وه  وال��ت�����ص��ن��ني،  امل�����ص��ي 
منطقة  يف  ال�صاقني  اع��وج��اج  ال��ف��ق��ري، 
وت�صوهات  للخارج،  اأو  للداخل  اإما  الركبة 
يف القف�س ال�صدري وبروزه للأمام )حيث 
ي�صبه �صدر احلمامة(، ويوؤدي هذا املر�س 
الإن���اث  يف  احل��و���س  جم���رى  �صيق  اإل���ى 
يف  املتع�رضة  ال��ولدة  منه  ينتج  قد  ال��ذي 

امل�صتقبل.
حدوثه  قبل  العظام  ل��ني  ع��لج  ومي��ك��ن 
الطفل  تاأخر  الأم  تلحظ  اأن  مبجرد  باأنه 
البدء  عليها  فاإن  الت�صنني  اأو  امل�صي  يف 
الطفل  ب��اإع��ط��اء  ال��ف��ور  ال��ع��لج ع��ل��ى  يف 
اللنب واجلنب مبفردهما  كمية وفرة من 
اأخرى  غذائية  عنا�رض  اإلى  باإ�صافتهما  اأو 
الطفل  ي�صاب  ل  ،حتى  التنويع  اأجل  من 

بامللل ورف�س تناولهما.

لني العظام.. علجه باحلليب وال�صم�ص!
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�صحة وعافية..

امل�شاكل  ح��ول  حديثة  درا���ش��ة  ك��دت 
اخلا�شة  الفئات  تواجه  التي  الغذائية 
يف ال�شعودية: )متالزمة داون، والتوحد، 
وم���ت���الزم���ة ال��ف��ن��ي��ل ك��ي��ت��ون ي���وري���ا، 
وال�شلل(، اأنه على الرغم من التقدم يف 
علوم التغذية احلديثة والذي انعك�س يف 
التغذية  وبرامج  الكثري من طرق  تقدم 
ما  الأ����ر  م��ن  ك��ث��رياً  اأن  اإل  للمعوقني، 
الطرق  معرفة  اإل��ى  ما�شة  بحاجة  زال��ت 
والعمل  الفئة  ه��ذه  لتغذية  ال�شحيحة 
اختيار  على  وم�شاعدتهم  تلبيتها  على 
بهدف  املنا�شبة  والو�شائل  الأطعمة 

ق���ال ع��ل��م��اء اأم��ري��ك��ي��ون: »ي��ع��م��ل ن��وم 
الطفل يف �رير واحد مع اأمه على زيادة 
معدل  وارت��ف��اع  ج�شمه،  ح���رارة  درج���ة 
العلماء  ه���وؤلء  واأ���ش��ار  قلبه«  نب�شات 
طب  »اأر�شيف  جملة  ن�رتها  بحوث  يف 
ال�شبب  اأن  اإل��ى  واملراهقني«  الأطفال 
ينام  عندما  القلب  نب�شات  ارتفاع  وراء 
اإلى  يرجع  واحد  �رير  اأمه يف  مع  الطفل 
عند  الر�شيع  ج�شم  حرارة  درجة  ارتفاع 
اأم���ه. وق��د لح��ظ��وا، م��ن خالل  نومه م��ع 
التجارب التي اأجريت يف هذا الإطار، اأن 
منف�شلة  اأ�رة  يف  ناموا  الذين  الأطفال 
العلماء  لكن  قلوبهم،  نب�شات  تتاأثر  مل 
اإلى  النتائج  هذه  جتاه  باحلذر  اأو�شوا 
حول  التجارب،  من  املزيد  اإج���راء  حني 
واح��د،  �رير  يف  والطفل  الأم  م�شاركة 
هذه  يف  املت�شمنة  الإح�شاءات  وتقول 
يف  الأط��ف��ال  ن�شف  نحو  اإن  ال��ب��ح��وث: 
ينامون  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات 
بينما  ال��وق��ت  لبع�س  الكبار  اأ����ّرة  يف 

اأطلقها علماء اأمريكيون حتذيرًا اإلى الأمهات
خماطر نوم الطفل مع اأمه على �رسير واحد

اأكرث من ن�شف  ينام %20 من الأطفال 
الكبار.  اأ�رّة  يف  نومه  املفرت�س  الوقت 
اأج��ري��ت بعد  ق��د  البحوث  وك��ان��ت ه��ذه 
للكبار  الأطفال  م�شاركة  ظاهرة  ازدياد 
جامعة  يف  الباحثني  دعا  مما  الأ���رة؛  يف 

من  الظاهرة،  درا�شة  اإل��ى  كاليفورنيا 
واملحتملة،  ال�شحية،  التاأثريات  حيث 
من   35 متابعة  ومت��ت  و�شلباً،  اإيجاباً 
الأزواج لأمهات واأطفالهن الر�شع ملدة 
ثالث ليال حيث كان جميع الأطفال من 

درا�صة �صعودية :
معظم الأطفال 

املعوقني يعانون 
من م�صكالت تغذية
اأو خلل يف املعدة 

والأمعاء
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حذَّرت وكالة معايري الأغذية يف بريطانيا 
تناول  يف  الإف����راط  خطر  م��ن  احل��وام��ل 
عليهن  يتعني  اإن��ه  وقالت  الكافيني، 
تخفي�س ن�شبة ا�شتهالكهن اليومي من 
تلك املادة اإلى حدود �رب فنجانني من 
ال�شاي، يف  من  اأك��واب  اأربعة  اأو  القهوة 

احلدود الق�شوى. 
الن�شبة  خف�شت  اإنها  الوكالة  وقالت 
من  با�شتخدامها  احلوامل  تن�شح  التي 
املنبهات من 300 اإلى 200 مليغرام يف 

اليوم الواحد، اأي مبعدل الثلث متاماً. 
اأوزانهم  الأطفال الذين تكون  اأن  يذكر 

ر�صاعة الطفل 6 اأ�صهر 
جتعله اأكرث ذكاًء

الأم  يف درا�شتني منف�شلتني حول لنب 
اأمريكيون  باحثون  اأ���ش��ار  والر�شاعة، 
الأمرا�س  عالج  يف  واع��دة  اإمكانات  اإل��ى 
يف  موجودة  مركبات  بتوظيف  املعوية، 
اآيرلندية  درا�شة  اأفادت  فيما  الأم،  لنب 
�شتة  لفرتة  الطبيعية  الر�شاعة  ب��اأن 

اأ�شهر تزيد من قدرات اإدراك الطفل. 
الباحثون  ق��ال  الأمريكية  الدرا�شة  يف 
الأم  لنب  يف  مركبات  يف  يدققون  اإنهم 
امل��ع��دة  اأم���را����س  وع���الج  درء  ميكنها 
ال�شغار  لدى  اأخ��رى  واأمرا�س  والأمعاء، 

والكبار. 
الأم  ل��نب  اأن  اإل���ى  ال��درا���ش��ة  واأ���ش��ارت 
�شائل معقد الرتكيب يحتوي على مواد 
جوهرية منها الالكتوز، وهو ال�شكر الذي 
يوؤمن الطاقة لالأطفال الر�شع، والدهون 
اأن  اإل  اإليه الطفل  التي توؤمن ما يحتاج 
العلماء اأخذوا يفهمون الآن فقط تركيبة 

ووظيفة الكثري من مركبات لنب الأم. 
اأن ب��ع�����س امل���واد  ال��ب��اح��ث��ون   ووج����د 
تطويرها  ميكن  الأم  لنب  يف  ال�شكرية 
اإلى عالجات حالة عدوى بكتريية مميتة 

ت�شبب التهاب الأمعاء.

الإفراط  من  للحوامل  حتذير 
يف ا�صتهالك الكافيني

معر�شني  يكونون  الولدة  عند  متدنية 
القلب  اأمرا�س  مثل  ال�شحية  للم�شاكل 

وال�شكر اأكرث من غريهم. 
ويقول اخلرباء اإن التحذير اجلديد يعني 
اأنه بات على احلوامل التقيد بحد اأق�شى 
الفنجانني  يتعدى  ل  القهوة  �رب  من 
داعياً  ي��رون  ل  باأنهم  العلم  مع  يومياً، 
لأن ت�شعر الن�شاء الالئي داأبن على �رب 
ثالثة فناجني من القهوة يومياً بالذعر. 
الربيطانية  ال��درا���ش��ة  ن��ت��ائ��ج  وح���دت 
حامل،   2500 �شملت  التي  اجل��دي��دة 
اإلى  املذكورة،  الأغذية  معايري  بوكالة 
مراجعة دليلها الغذائي الذي يعتمد على 
نتائج درا�شة اأخرى كانت قد اأ�شارت اإلى 
اأن �رب احلوامل للقهوة ب�شكل معتدل 
يقلل  اأن  �شاأنه  من  احلمل  ف��رتة  اأث��ن��اء 
مل�شاكل  مواليدهن  تعر�س  خماطر  من 
�شلوكية وفرط يف الن�شاط لدى املواليد 

الذكور. 
لندن  كلية  ع��ن  ���ش��در  تقرير  واأ���ش��ار 
اجلامعية اإلى اأن املواليد الذكور الذين 
داأبت اأمهاتهم على �رب القهوة ب�شكل 
معتدل اأثناء احلمل بهم يكون اأداوؤهم يف 
اأف�شل من  اختبارات املفردات اللغوية 
امتنعن  لأمهات  يولدون  الذين  اأولئك 

متاماً عن تناول الكافيني .

يعاين  التي  الغذائية  امل�شاكل  من  الكثري  وحلل  التغذية،  �شوء  من  الوقاية 
لذوي  املئوية  مركز  اأجراها  التي  الدرا�شة  واأ�شارت  املعوقون.  هوؤلء  منها 
اأن اأهم امل�شاكل الغذائية التي يعاين منها معظم  اإلى  الحتياجات اخلا�شة، 
الغذائي،  التمثيل  قلة  ب�شبب  ال�شمنة  يف  تتمثل  داون  مبتالزمة  امل�شابني 
ووجود خلل يف مراكز ال�شبع يف املخ، و�شعوبة امل�شغ والبلع، وقلة الن�شاط 
واحلركة، وقلة معدل النمو يف الطول لديهم اأقل من معدل النمو يف الوزن. 

اإ�شافة اإلى اإ�شابتهم بنق�س يف الفيتامينات. 
ون�شحت الدرا�شة باتباع عدد من القواعد ال�شحية عند تغذية هذه الفئة مثل 
)ال�شكريات،  والكربوهيدرات  بالدهون  الغنية  الأطعمة  تناول  من  التقليل 
الفطائر  مثل  امل�شغ  ال�شهلة  الأطعمة  تناول  من  والتقليل  الن�شويات(، 

وال�شاندويت�شات والإكثار من تناول اخل�راوات والفاكهة،.
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الخطوة

�إعاقنت . .

طور علماء �أمريكيون تقنية جديدة تتيح للذين 
�العتماد  �شديدة  ج�شدية  �إع��اق��ات  من  يعانون 
و�الإح�شا�س  �ليومية  حياتهم  يف  �أنف�شهم  على 

باال�شتقاللية بو��شطة حتريك �أل�شنتهم.
يف  �لتكنولوجية  �ملدر�شة  يف  �لباحثون  وق��ال 
جورجيا �إن هذه لتقنية تتيح للمعوقني ��شتخد�م 
�لكومبيوتر وحتريك �لكر��شي �لتي ي�شتخدمونها 
�لبيئة  �آخر و�لتفاعل مع  �إلى  لالنتقال من مكان 
�لتي يعي�شون بها عن طريق تقنية تتيح لل�شان 

�لتحكم بالكثري من و�شائل �الت�شال و�ل�شيطرة 
و�لتو��شل مع �الآخرين ونقل �لر�شائل عرب بر�مج 

�لعقل �اللكرتوين.
مفيدة  تكون  �شوف  �لتقنية  هذه  �أن  و�أ�شافو� 
ب�شكل خا�س للذين يعانون من �إعاقات �شديدة 
توؤدى  �أن  وميكن  �لفقري.  �لعمود  يف  وم�شاكل 
هذه �لتقنية �إلى تخفيف �عتماد �ملعوقني على 
�أفر�د عائالتهم و�شيوؤدى ذلك بالطبع �إلى خف�س 

نفقات رعاية هوؤالء �ملر�شى.

يعتقد فريق من �لعلماء بالواليات �ملتحدة �أن ��شتخد�م 
�شبكة �الإنرتنت ين�شط �لدماغ، على �الأقل لدى �الأ�شخا�س 
متو�شطي �لعمر �أو �مل�شنني. ووجد �لفريق �لعلمي �لتابع 
مو�قع  ت�شفح  �أن  �أجنلي�س  لو�س  كاليفورنيا  جلامعة 

�ل�شبكة يثري مر�كز �لقر�ر و�لتفكري �ملعقد يف �لدماغ. 
وقال �لعلماء يف �لدر��شة �لتي ن�رشوها باملجلة �الأمريكية 
للطب النف�سي للم�سنني: اإن مثل هذا الن�ساط قد ي�ساعد 
بال�شن  �لعالقة  ذ�ت  �جل�شمانية  �لتغري�ت  �إبطاء  على 
�لعمر  تقدم  فمع  �لدماغ؛  عمل  تباطوؤ  �إلى  توؤدي  و�لتي 
ن�ساط  يف  ت�سا�ؤل  بينها  من  التغريات  من  عدد  يح�سل 

�خلاليا �لذي ميكن �أن يوؤثر بدوره على �أد�ء �ل�شخ�س. 
و�أ�شارت بع�س �لدر��شات �إلى �أن �أن�شطة عقلية من قبيل 
�لكلمات �ملتقاطعة قد ت�شاعد على �لتقلي�س من مفعول 
ت�شفح  �الأخ��رية  �لدر��شة  وت�شيف  �لتغري�ت.  هذه  مثل 
�إلى قائمة �ملن�شطات �لعقلية. و�أجريت  مو�قع �الإنرتنت 
�لدر��شة على 24 متطوعا ترت�وح �أعمارهم بني 55 و76 
�شنة، ن�شفهم على در�ية كبرية باالإنرتنت، عك�س �لبقية. 
بينما  للدماغ  �إلكرتوين  م�شح  �إلى  �لعينة  �أف��ر�د  وخ�شع 
�أن  كتابا. وظهر  يقروؤون  �أو  �الإنرتنت،  يت�شفحون  كانو� 
التي  الدماغ  مناطق  يف  ن�ساط  اإل��ى  ي�ؤديان  الن�ساطني 

تتحكم يف ملكات �للغة و�لقر�ءة و�لذ�كرة و�لب�رش.

��ستخد�م �لإنرتنت جيد للدماغ

تقنية تتيح 
للمعوقني 
تدبري 
�سوؤونهم 
�ليومية
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�ل��ذي��ن  �ل��ف��ن��ان��ني  با�شتطاعة  �أ���ش��ب��ح 
على  �لعزف  �لن�شفي  بال�شلل  �أ�شيبو� 
بيانو خا�س بهم ولكن باالأ�شنان، وذلك 
جامعة  م��ن  �أمل���اين  ع��امل  ط��ور  �أن  بعد 
هايدلربج تقنية خا�شة ت�شمح للفنانني 
�لبيانو من خالل  بالتحكم يف  �ملعوقني 
للبيانو  �ليمنى  �لدو��شة  عرب  �الأ�شنان 
�لن�شف  حت��ري��ك  �إل���ى  يحتاج  �أن  دون 

�الأ�شفل من ج�شمه. 
و�أ�شار روديجر روب رئي�س ق�شم �الأبحاث 
مب�شت�شفى  �لن�شفي  �ل�شلل  مركز  يف 
�ل��ع��ظ��ام �جل��ام��ع��ي يف ه��اي��دل��ربج �إل��ى 

ت�شغيل  يتيح  ال  �جل��دي��د  �الخ���رت�ع  �أن 
الد�ا�سة �اإيقافها فح�سب، بل ميكن اأن 
�أخرى  درجات  با�شتحد�ث  �أي�شا  ي�شمح 
باالإ�شافة  �حلالية  �لعزف  درج��ات  بني 

�إلى �لتحكم يف �ل�رشعة. 
يزيل  �الخ���رت�ع  ه��ذ�  �أن  روب  و�أو���ش��ح 
�مل�شابني  �ملو�شيقيني  �أمام  �لعر�قيل 
بال�شلل �لن�شفي و�لذين ال ي�شتطيعون 
�ل���ع���زف ���ش��وى ب��ا���ش��ت��خ��د�م �أي��دي��ه��م 
الباحث  �ح�سل  فح�سب.  �ذراع��ي��ه��م 
جائزة  على  �خ��رت�ع��ه  مقابل  �الأمل����اين 
�أملانيا  يف  �لن�شفي  �ل�شلل  موؤ�ش�شة 

و�لتي تبلغ 15 �ألف يورو. 
يذكر �أنه يوجد بالفعل منذ عدة �شنو�ت 
�أجهزة بيانو م�شنوعة خ�شي�شا للم�شابني 
دو��شاتها  وت��وج��ه  �لن�شفي  بال�شلل 
لكن  �لكهربائي،  �ملغناطي�شي  باملجال 
روب يرى �أن هذه �الأجهزة مل تكن حتقق 
�لدقة �ملطلوبة للعازفني؛ الأنها ال تتيح 
وف�شلها  �لدو��شة  ت�شغيل  �شوى  لهم 
ميكن  �لتي  للنغمات  درج��ات  �أي  دون 
�لدو��شات.  هذه  با�شتخد�م  ت�شدر  �أن 
لهم  ت�شمح  فهي  �جلديدة  تقنيته  �أم��ا 

بالو�شول �إلى م�شتوى �أعلى من �لدقة.

�لربيطانية  �الأ�شو�ق  ت�شهد  قد 
�إ���ش��ب��ان��ي��ة  تقنية  ط���رح  ق��ري��ب��اً 
ح���ائ���زة ع��ل��ى ج���ائ���زة ت��ق��دي��ري��ة 
�لتحكم  على  �ملعوقني  ت�شاعد 
حركة  با�شتخد�م  �حلا�شبات  يف 
�لتقنية  ت����د�ول  وي��ت��م  �ل��ع��ني. 
�جل����دي����دة �ل���ت���ي حت��م��ل ����ش��م 
�أ�شو�ق  يف  بالفعل  )�إري�شكوم( 
�الإ�شبانية  تتحدث  �لتي  �ل��دول 
)�إري�شكوم(  وتقوم  و�لربتغال. 
مبحاكاة حركة �لفاأرة حيث تعمل 

على تتبع حركة حدقية �لعني. 
موؤ�رش  �إري�شكوم  تقنية  وحت��رك 
حركة  تتبع  ط��ري��ق  ع��ن  �ل��ف��اأرة 
يتم  فيما  �مل�شتخدم  حدقة عني 
�ل�شغط على �أمر بو��شطة �لرم�س 
�أو �لغمز، كما �أن �لتقنية �جلديدة 
�شا�شة  على  مفاتيح  لوحة  توفر 
امل�ستخدم  ي�ستطيع  احلا�سب 
�ملعوق بو��شطتها كتابة ما يريد 
�لعني  با�شتخد�م  ن�شو�س  من 

�أي�شا. 

�أكرث  �أخ��ري�ً  �إم«  بي  »�آي  �رشكة  عر�شت 
من 20 تقنية جديدة، مبا يف ذلك عدة 
وحم��دودي  �ملعوقني  جتعل  تقنيات 
�لقدرة و�حلركة، و�أ�شحاب �الحتياجات 
�خل��ا���ش��ة ق���ادري���ن ع��ل��ى ����ش��ت��خ��د�م 
�خلارجة  �الأخرى  و�لتطبيقات  �الإنرتنت 
�لتي  �لتقنية  ه���ذه  وت�����ش��اع��د  ع��ن��ه��ا. 
تدعى »اإيزي �يب برا��سينغ« )ت�سفح 
�مل�شنني  �شهل(  ب��اأ���ش��ل��وب  �ل�شبكة 
و�الأ�شخا�س �شعيفي �لنظر و�مل�شابني 
�لن�شو�س  ق��ر�ءة  على  �الأل���و�ن،  بعمى 
�ملجال  �إتاحة  وبالتايل  مرتفع؛  ب�شوت 
�أمامهم لتعديل حجم حمتويات �ل�شبكة 

�األ�انها بح�سب احتياجاتهم. 
»ماي�شي«  حم��ال  موقع  �أخ��ري�ً  و�أ�شبح 
عاملّي  موقع   100 من  و�ح��د�   Macy
�لتي  �لتقنية  ه��ذه  با�شتخد�م  يقوم 
تتيح مل�شتخدميها حتميل �أدو�ت تقوم 
مبدئّياً باحللول مكان مت�شفح �ل�شبكة 

�لعادي.

حا�سبك يعمل
بنظرة عني

�إبتكار ي�سمح للمعوقني بالتحكم يف �لبيانو بالأ�سنان

بر�مج و�أدو�ت 
لفاقدي �لب�رص 
و�ملعوقني 
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اإن اهلل مع ال�صابرين

اأنواع ال�صكر هلل ..
بالقلب  ال�شكر  هلل  ال�شكر  اأن����واع  م��ن 
حباً  وحمبته  ورج����اوؤه  اهلل  م��ن  واخل���وف 
مع�شيته،  وترك  حقه  اأداء  على  يحملك 
على  وت�شتقيم  �شبيله  اإل��ى  تدعو  واأن 
ذلك. ومن ذلك الإخال�ص له والإكثار من 

الت�شبيح والتحميد والتكبري.

ال�صكر بالل�صان
بالل�شان  ال��ث��ن��اء  اأي�����ش��اً  ال�شكر  وم��ن   
بها  والتحدث  اهلل  بنعم  النطق  وتكرار 
والثناء على اهلل والأمر باملعروف والنهي 
بالل�شان  يكون  ال�شكر  فاإن  املنكر،  عن 
والقلب والعمل. وهكذا �شكر ما �رشع اهلل 

من الأقوال يكون بالل�شان.

نوع ثالث
هناك نوع ثالث وهو ال�شكر بالعمل بعمل 

اجلوارح والقلب، ومن عمل اجلوارح اأداء 
كال�شالة  عليها  واملحافظة  الفرائ�ص 
احلرام  اهلل  بيت  وحج  والزكاة  وال�شيام 
واملال  بالنف�ص  اهلل  �شبيل  يف  واجلهاد 
َوِثَقاًل  ِخَفاًفا  }اْنِفرُوا  تعالى:  قال  كما 

ْنُف�ِشُكْم«. َوَجاِهُدوا ِباأَْمَواِلُكْم َواأَ
ومن ال�شكر بالقلب الإخال�ص هلل وحمبته 
واخلوف منه ورجاوؤه كما تقدم وال�شكر 
قال  كما  النعم  م��ن  للمزيد  �شبب  هلل 
�َشَكْرُتْ  َلِئْن  ُكْم  َربُّ َن  َتاأَذَّ ْذ  }َواإِ �شبحانه: 
عباده  اأعلم  ت��اأذن:  ومعنى  ُكْم«،  َلأَِزيَدنَّ
بذلك واأخربهم باأنهم اإن �شكروا زادهم 
عذابه  ومن  �شديد،  فعذابه  كفروا  واإن 
اأن ي�شلبهم النعمة، ويعاجلهم بالعقوبة 
وبعد  امل��ر���ص  ال�شحة  ب��ع��د  ،فيجعل 
اخل��وف  الأم���ن  وب��ع��د  اجل���دب  اخل�شب 
وبعد  باهلل عز وجل  الكفر  الإ�شالم  وبعد 
عز  اهلل  �ُشكر  فمن  املع�شية،  الطاعة 

وحتافظ  اأم���ره  على  ت�شتقيم  اأن  وج��ل 
على �شكره حتى يزيدك من نعمه، فاإذا 
اأم��ره  ومع�شية  نعمه  كفران  اإل  اأبيت 
وغ�شبه،  لعذابه  بذلك  تتعر�ص  فاإنك 
وبع�شه  الدنيا  بع�شه يف  اأن��واع،  وعذابه 
�شلب  الدنيا  يف  عذابه  ومن  الآخ��رة.  يف 
اأََزاَغ  َزاُغوا  ا  }َفَلمَّ النعم كما قال تعالى: 
وعذاب  الأع��داء  وت�شليط  ُقلُوَبُهْم«،   ُ اهللَّ
�شبحانه:  وق���ال  واأع��ظ��م.  اأ���ش��د  الآخ���رة 
َول  ِل  َوا�ْشُكرُوا  اأَْذُك��ْرُك��ْم  }َف��اْذُك��رُوِن 
اآَل  }اْع��َم��لُ��وا  تعالى:  وق��ال  َت��ْك��ُف��رُوِن«، 
ُكور«،ُ  َداُوَد �ُشْكًرا َوَقِليٌل ِمْن ِعَباِدَي ال�شَّ
قليلون  ال�شاكرين  اأن  �شبحانه  فاأخرب 
واأكرث النا�ص ل ي�شكرون، فاأكرث النا�ص 
ولكنهم  فيها  ويتقلب  اهلل  بنعم  يتمتع 
له��ون  �شاهون  ه��م  ب��ل  ي�شكرونها  ل 
ِذيَن َكَفرُوا  غافلون كما قال تعالى: }َوالَّ
ْنَعاُم  اْلأَ َتاأُْكُل  َكَما  َوَياأُْكلُوَن  ُعوَن  َيَتَمتَّ

قال تعالى: 
 »لئن �صكرمت 
لأزيدنكم«
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اإل  ال�شكر  يتم  فال  َلُهْم«،  َمْثًوى  َوالنَّاُر 
بالل�شان واليد والقلب جميعاً. 

املوؤمن �صبور �صكور
�شبوراً  يكون  اأن  �شاأنه  م��ن  وامل��وؤم��ن 
َذِل��َك  يِف  }اإِنَّ  تعالى:  ق��ال  كما  �شكوراً 
فاملوؤمن  �َشُكوٍر«،  بَّاٍر  �شَ ِلُكلِّ  َلآَي���اٍت 
�شبور على امل�شائب �شكور على النعم، 
وتعاطيه  ب��الأ���ش��ب��اب  اأخ���ذه  م��ع  �شبور 
الأ�شباب، فاإن ال�شرب ل مينع الأ�شباب، 
فال يجزع من املر�ص ولكن ل مانع من 
املزرعة  قلة  من  يجزع  ل  فمثالً  ال��دواء، 
املزرعة  يعالج  ولكن  ي�شيبها  م��ا  اأو 
لزم  فال�شرب  اأمرا�شها،  من  يزيل  مبا 
والأخ��ذ  ال��ع��الج  ل مينع  ولكن  وواج���ب، 

بالأ�شباب. 
واملوؤمن ي�شرب على ما اأ�شابه ويعلم اأنه 
بقدر اهلل وله فيه احلكمة البالغة ويعلم 
اأن الذنوب �رشها عظيم وعواقبها وخيمة 
فيبادر بالتوبة من الذنوب واملعا�شي. 

التوبة اإلى اهلل
اهلل  اإل��ى  تتوب  اأن  امل�شلم  اأيها  عليك   
عز وجل حتى ي�شلح لك ما كان فا�شداً 
ما كان غائباً. وقد �شح يف  ويرد عليك 
عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  عن  احلديث 
و�شلم اأنه قال: »اإن العبد ليحرم الرزق 
الإن�شان  يفعل  فقد  ي�شيبه«،  بالذنب 
ذنباً يحرم به من نعم كثرية، قال تعالى: 

َك�َشَبْت  َفِبَما  ُم�ِشيَبٍة  ِمْن  اَبُكْم  اأَ�شَ }َوَما 
جل  وق��ال  َكِثرٍي«،  َع��ْن  َوَيْعُفو  اأَْيِديُكْم 
ِ َوَما  اَبَك ِمْن َح�َشَنٍة َفِمَن اهللَّ وعال: }َما اأَ�شَ
وقال  َنْف�ِشَك«،  َفِمْن  َئٍة  �َشيِّ ِمْن  اَبَك  اأَ�شَ
َواْلَبْحِر  اْلرَبِّ  يِف  اْلَف�َشاُد  }َظَهَر  �شبحانه: 
ِلُيِذيَقُهْم  ال��نَّ��ا���ِص  ْي����ِدي  اأَ َك�َشَبْت  ��ا  مِبَ
َيْرِجُعوَن«،  َلَعلَُّهْم  َعِملُوا  ��ِذي  الَّ َبْع�َص 
اهلل  اإلى  للرجوع  فامل�شائب فيها دعوة 

وتنبيه للنا�ص لعلهم يرجعون اإليه. 

عالج الذنوب
 العالج احلقيقي للذنوب يكون بالتوبة 
يف  وال�شدق  املعا�شي  وت��رك  اهلل  اإل��ى 
ذلك، ومن جملة ذلك العالج: ما �رشع اهلل 
من العالج احل�شي فاإنه من طاعة اهلل، كما 
قال النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: »عباد 
اهلل تداووا ول تتداووا بحرام«، فاملوؤمن 
�شبور عند الباليا يف نف�شه واأهله وولده 
�شكور عند النعم بالقيام بحقه والتوبة 
عليه  اهلل  �شلى  النبي  ق��ال  كما  اإل��ي��ه 
و�شلم: »عجباً لأمر املوؤمن فاإن اأمره كله 
اإن  للموؤمن  اإل  لأحد  له خري ولي�ص ذلك 
واإن  له  خ��رياً  فكان  �شرب  ���رشاء  اأ�شابته 
رواه  له«  اأ�شابته �رشاء �شكر فكان خرياً 
�شهيب  حديث  من  ال�شحيح  يف  م�شلم 

بن �شنان ر�شي اهلل عنه. 

ال�صيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز 
ـ يرحمه اهلل ـ الريا�ض
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اخلطوة الريا�ضية..

للجنة  ـــ40  ال البطولة  اململكة  نظمت 
الــتــعــاون  جمــلــ�ــس  بــــدول  التنظيمية 

لكرة  اخلام�ضة  العربية  اخلليج  لــدول 
بالدمام  املتحركة  للكرا�ضي  ال�ضلة 

اململكة تنظم بطولة �سلة اخلليج للكرا�سي املتحركة 

ـــل املـــ�ـــضـــاعـــد بــــاإمــــارة  ـــوكـــي تـــــوج ال
مــنــطــقــة جنــــران فــريــق مــركــز جنـــران 
بالكاأ�س  اخلا�ضة  االحــتــيــاجــات  لـــذوي 
ح�ضوله  مبنا�ضبة  الذهبية  وامليداليات 
اململكة  بطولة  يف  االأول  املركز  على 
التي  الب�رصية  لــ�إعــاقــة  الــهــدف  لــكــرة 
على  اأمــ�ــس  يــوم  مناف�ضاتها  اختتمت 
ال�ضالة الريا�ضية مبلعب نادي االأخدود 
ال�ضعودي  االحتــاد  اإ�ــرصاف  بنجران حتت 

لريا�ضة ذوي االحتياجات اخلا�ضة.. 

مــــوؤخــــراً، وقـــد فـــاز مــنــتــخــب الــكــويــت 
�ضاحب  عن  وباالإنابة  البطولة.  بكاأ�س 
فهد  بن  �ضلطان  االأمــر  امللكي  ال�ضمو 
لرعاية  العام  الرئي�س  عبدالعزيز  بن 
الــ�ــضــبــاب رئــيــ�ــس االحتــــاد الــ�ــضــعــودي 
لريا�ضة ذوي االحتياجات اخلا�ضة، توج 
نائب رئي�س االحتاد ال�ضعودي لريا�ضة 
بن  اإبراهيم  اخلا�ضة  االحتياجات  ذوي 
قلد  كما  الــبــطــولــة،  بطل  العلي  علي 
اململكة  ملنتخب  الف�ضية  امليداليات 
البطولة،  يف  الثاين  باملركز  فــاز  الــذي 
فيما جاء املنتخب االإماراتي ثالثاً. وقام 
ل�عب  البطولة  هــداف  كاأ�س  بت�ضليم 
وكاأ�س  خلف  يو�ضف  الكويت  منتخب 
ل�عب  رميات«  »الث�ث  منطقة  هداف 

منتخب البحرين نبيل الدو�رصي. 
ال�ضت  اخلليج  دول  منتخبات  وظهرت 
مب�ضتويات  البطولة  هذه  يف  امل�ضاركة 
حر�س  يعك�س  الذي  االأمــر  عالية؛  فنية 
دول  يف  الن�شاط  ه��ذا  على  القائمني 
مثل  م�ضتويات  ورفع  ن�رص  املجل�س على 
هذه املناف�ضات التي تعنى بهذه الفئة 
والتي حتقق لها العديد من املكت�ضبات 

واملنجزات حملياً وخارجياً. 

مركز جنران يتوج 
بلقب بطولة اململكة 
لكرة الهدف للإعاقة 
الب�رصية

وجاء يف املركز الثاين مركز تدريب 
مركز  الثالث  املركز  ويف  الريا�س 
تــدريــب حــائــل ويف املــركــز الــرابــع 
مركز تدريب االأح�ضاء. وهناأ الوكيل 
جنــران  منطقة  بـــاإمـــارة  املــ�ــضــاعــد 
فريق  القحطاين  جليم  بــن  عــبــداهلل 
حتقيقهم  مبنا�ضبة  جنـــران  مــركــز 
بالدعم  منوهاً  امل�رصف..  االإجناز  هذا 
الفئة  هــذه  جتــده  الــذي  واالهتمام 
مناطق  كافة  يف  اأبنائنا  من  الغالية 
�ضاحب  مــن  اململكة  وحمــافــظــات 
ال�ضمو امللكي االأمر �ضلطان بن فهد 
بن عبدالعزيز الرئي�س العام لرعاية 
ال�ضعودي  االحتــاد  رئي�س  ال�ضباب 
اخلا�ضة،  االحتياجات  ذوي  لريا�ضة 
والنجاح  التفوق  ا�ضتمرار  متمنياً 
ال�ضعيدين  على  الريا�ضة  لــهــذه 

املحلي واخلارجي.
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كــ�ــضــف »الـــبـــطـــل االأوملـــــبـــــي« العــب 
املنتخب ال�ضعودي الألعاب القوى لذوي 
ال�ضنقيطي  اأ�ضامة  اخلا�ضة  االحتياجات 
اأخـــراً  حققه  الـــذي  الكبر  الــنــجــاح  �ــرص 
يف  االأوملبية«  »�ضبه  االألــعــاب  دورة  يف 
بكني، حيث قال يف ت�رصيحات �شحفية، 
اإن ذلك يعود اإلى الربنامج الفني الذي 
اأن  اإل��ى  م�شرياً  عامني،  منذ  عليه  �شار 
مدرب  من  وجده  الذي  الفني  االهتمام 
الزريلي  �ضامي  التون�ضي  املنتخب 

ال�ضهري  فايز  الوطني  م�ضاعده  ومــن 
امل�ضاركة  قبل  كــبــرة  جــاهــزيــة  منحه 
»حققت  وق��ال:  بكني«،  »اأوملبياد  يف 
ق��ب��ل ع��ام��ني م��ي��دال��ي��ة ذه��ب��ي��ة واأخ���رى 
اأقيمت  التي  العامل  بطولة  يف  ف�ضية 
دورة  اإلــى  بذلك  وتاأهلت  هولندا،  يف 
ومنذ  بكني،  يف  الأوملبية  �شبه  الألعاب 
اإلى برنامج  عودتي من هولندا خ�ضعت 
�ضاركت يف  اإذ  ل�أوملبياد؛  اإعداد خا�س 
واخلليجية،  العربية  البطوالت  بع�س 

ـــة يف  ـــدادي ودخــلــت يف مــعــ�ــضــكــرات اإع
هلل  واحلمد  املنورة،  واملدينة  الريا�س 
كافة،  االإعــداد  مراحل  يف  جناحاً  حققت 
قبل  كبرة  فنية  جاهزية  يف  واأ�ضبحت 
اأن  كما  كبر،  بوقت  االأوملبياد  بداية 
اهتمام املدربني �شامي الزريلي وفايز 
يف  اأ�ضهما  يل  االحتــاد  ودعــم  ال�ضهري، 
جاهزيتي باكراً، اإ�ضافة اإلى دعاء الوالدة 
اأ�ضدقائي  ووقــفــة  يل  كــافــة  ــرصتــي  واأ�

وزمالئي الالعبني اإلى جانبي«.

اأكد اأن م�سواره اإلى بكني 
بداأ من املدينة والريا�ض

ال�سنقيطي:
اإخفاق »الأ�سوياء« 

دفعني لتحقيق 
»ذهبية وف�سية«

االأمــر  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  ــه  وجَّ
عبدالعزيز  بــن  �ضلمان  بــن  �ضلطان 
رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية، الدعوة 
ال�ضنقيطي  اأ�ضامة  ال�ضعودي  للواثب 
للقيام بزيارة ملقر اجلمعية بالريا�س 
االأوملبي  باالإجناز  واالحتفاء  لتكرميه 
االأوملبياد  يف  حققه  الــذي  العاملي 
بكني  يف  م���ؤخ��راً  اأقيم  ال��ذي  اخلا�ص 
يف  الذهبية  بامليدالية  خ�له  وتــوج 
الوثب الث�ثي وحتقيقه لرقم عاملي 
جديد هو »15.37« وكذلك ح�ضوله 
�ضباق  يف  الف�ضية  امليدالية  على 
الوثب الطويل مل�ضافة »7.07م«. 

�ضلمان  بن  �ضلطان  االأمــر  وو�ضف 

بــن عــبــدالــعــزيــز هــذيــن االإجنـــازيـــن 
باأنهما  الدع�ة  خطاب  يف  الدوليني 
الريا�ضية  للمنجزات  جديدة  اإ�ضافة 
خ�ل  مــن  حتققت  التي  ال�ضعودية 
ــاحــات املــنــافــ�ــضــات االإقــلــيــمــيــة  �ــض
خا�ضة  وب�ضفة  والدولية،  والقارية 
اخلا�ضة،  االحتياجات  ذوي  ريا�ضة 

والتي ب� �ضك �ضتكون اإ�ضافة جديدة 
وم�رصفة يف �ضجل االإجنازات الريا�ضية 

ال�ضعودية.
الأ�شتاذ  اجلمعية  ع��ام  اأم��ني  و���رصح 
عو�س عبد الـله الغامدي باأن اجلمعية 
تعتزم تكرمي الريا�ضي »ال�ضنقيطي 
ــاً و�ـــضـــوف يــكــون تــكــرميــاً  ــب « قــري
الكبر  االإجنـــاز  مع  يتنا�ضب  متميزاً 
الريا�ضي  املحفل  بهذا  حققه  الــذي 
حري�ضة  اجلمعية  اأن  مو�ضحاً  الدويل. 
املتميزين  باملع�قني  الإحتفاء  على 
واملتف�قني مبختلف املجالت وذلك 
لق�ضية  الت�ضدي  يف  لدورها  اإمتداداً 

االإعاقة من خمتلف جوانبها.

االأمر �ضلطان بن فهد يكرم العب املنتخب ال�ضعودي الألعاب القوى لذوي االحتياجات اخلا�ضة اأ�ضامة ال�ضنقيطي 

.. واجلمعية حتتفي بال�سنقيطي
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يف ظــل الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي الــذي 
والتطور يف جمال  احلايل  الع�رص  يعي�ضهُ 
حت�شني اأداء املع�قني وتع�ي�ص بع�ص 
�ضناعية  باأطراف  املفقودة  اأطرافهم 
املا�ضية  ال�ضنوات  �ضهدت  تعوي�ضية، 
قبل  مــن  مــتــزايــدة  ريا�ضية  م�ضاركة 
فئات املع�قني يف خمتلف اأنحاء العامل. 
اأو�ضكار بي�ضتوريو�س من جنوب اإفريقيا 
واحد من ماليني املع�قني ممن مل تعقهُ 
عن  ج�ضدية  اإعاقة  من  ال�ضحية  ظروفه 
اأو�ضكار  الريا�ضية..  طموحاته  حتقيق 
�ضاب يف الع�رصين من العمر، معوق مبتور 
القدمني ا�شتطاع اأن يحقق كعداء ما مل 
م�ضمار  اقتحم  فقد  ـــرون؛  االآخ يحققه 
اأنه  اإال  فقط  �ضنوات  ث�ث  قبل  املعدو 
التي  ــازات  ــاالإجن ب ممــلــوءاً  �ضج�ً  �ضّطر 
ريا�شيني  ب��ني  ال��ري��ادة  يحتل  جعلته 

اأرق��ام��اً  م�شجالً  جم��ال��ه،  يف  خم�����رصم��ني 
مرت   100 العدو  �ضباقات  يف  قيا�ضية 
دورات  عدة  يف  مرت  و400  مرت  و200 
دفعه  ما  هــذا  ولعل  عاملية،  وبطوالت 
يف  ــيــة  االأوملــب االألـــعـــاب  يف  للم�ضاركة 

ال�شني. 
ولد اأو�ضكار بي�ضتوريو�س يف 22 نوفمرب 
اإفريقيا،  بجنوب  بريتوريا  يف  1986م 
وجــود  عــدم  يف  يتمثل  خلقي  بت�ضّوه 
الق�ضبة ال�ضغرى يف �ضاقِه وهي العظمة 
ع�ض�ت  تثبت  التي  الرفيعة  الطويلة 
اخلارجي من  اجلزء  وت�ضكل  ال�ضاق  ربلة 
الكاحل. كان اأمام والديه خياران؛ اإما اأن 
يجع�ه حبي�س مقعد متحرك طوال حياته 
الركبة  اأو يوافقا على برت �ضاقيه حتت 
مب�ضاعدة  امل�ضي  يتعلم  يجع�نه  بحيث 
اأطراف �ضناعية قبل بلوغه عامه االأول، 
وقــــد بــــرتت �ــضــاقــاه 
حلالته،  ــل  ــث اأم كــحــل 
بداأ  اأ�ضهر  �ضتة  وبعد 
على  االأولـــى  خطواته 
وتدين م�شن�عني من 
منذ  الــفــايــربجــ��ــس. 
اأو�ضكار  اأظهر  ال�ضغر 
بالريا�ضة،  اهتماماً 
ــم اأثـــنـــاء  حــيــث انــ�ــض
مــدر�ــضــة  يف  وجـــــوده 
بريتوريا الثانوية اإلى 
فريق الرجبي م�ضاركاً 
يف عدة مباريات حملية 
فريق  �ضمن  ولــعــب 
كــــرة املـــــاء وفــريــق 
التن�س، وبعد تعر�ضه 
الإ�ـــضـــابـــة خــطــرة يف 
ركبته حتول اإلى األعاب 
الـــقـــوى الــريــا�ــضــيــة 
ــدو. يف  ــع وحتـــديـــداً ال
ــرصة من  ــ� الــ�ــضــابــعــة ع

عدواً  مرت   100 �ضباق  يف  �ضارك  عمره 
وحقق  بريتوريا  يف  مفتوحة  بطولة  يف 
زمن  امل�ضافة يف  يف قطع  �ضاحقاً  جناحاً 
يتوقف  مل  الوقت  ذلك  ومنذ  قيا�ضي، 
م�ضاركة  واأول  االإجنـــازات،  عن  اأو�ضكار 
االألــعــاب  بطولة  يف  كانت  لــهُ  رئي�ضية 
املبيك�ص«  »ب��از  للمع�قني  الأوملبية 
اأثينا عام 2004 وتوالت م�ضاركاته  يف 
الذهبية  بامليداليات  للفوز  وجناحاته 
ليدخل التاريخ بو�ضفه اأول عداء مبتور 
 200 القدمني يتمكن من قطع م�شافة 
�ضمن   2005 ويف  ثانية،   22 يف  مــرت 
اإفريقيا  جــنــوب  بطولة  يف  م�ضاركته 
ح�ضد املراكز االأولى، ويف كل مرة يحطم 
االأرقام وي�ضل اإلى ال�ضدارة؛ فقد �ضطر 
للريا�شيني  مذهلة  اإجن���ازات  اأو�شكار 
امل�شاركات  من  العديد  يف  املع�قني 
حتى  العاملية.  الريا�ضية  والبطوالت 
العاملية 26  اأرقامه  اأو�ضكار  االآن حطم 
بجدارة  يلقب  جعله  ــذي  ال االأمـــر  ــرة؛  م
كما  �شاقني«،  دون  يرك�ص  من  »اأ���رصع 
اإلى  معوق  ريا�ضي  كــاأول  دعوته  متت 
حدث كبري لغري املع�قني يف امل�شاركة 
هل�ضنكي  يف  الكربى  اجلائزة  �ضباق  يف 
اأنهُ مل يتمكن  اإال  يف فنلندا عام 2005 
الدرا�ضي.  التزامه  ب�ضبب  امل�ضاركة  من 
والريا�ضة  االأعمال  اإدارة  يدر�س  حالياً 
اأو�ضكار  بريتوريا. وقد �ضجل  يف جامعة 
�ضباق  يف  م�ضاركته  يف  جــديــداً  جنــاحــاً 
العام  يف  الكربى  الربيطانية  اجلــائــزة 
املا�ضي، وهي املرة االأولى التي ي�ضارك 
كــربى،  بــطــولــة  يف  مــعــوق  عـــداء  فيها 
اأكرب العدائني العامليني غري  وم�اجهة 
بني  الي�م  اأو�شكار  يعي�ص  املع�قني. 
ليحقق  املكثفة  والتدريبات  الدرا�ضة 
اأحـــ�مـــِه الــتــي ال تــتــوقــف عــلــى الــرغــم 
ت�ضنع  االإرادة  من  انط�قاً  االإعاقة  من 

املعجزات.

مبتور القدمني ويحطم اأرقاماً قيا�سية يف اجلري!
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لريا�ضة  ال�ضعودي  االحتــاد  تاأ�ض�س 
ال�شم�  �شاحب  من  بقرار  املع�قني 
امللكي االأمر في�ضل بن فهد – رحمه 
ال�ضباب  لرعاية  العام  الرئي�س   – اهلل 
العمل  بهدف  يف 1412/10/9هــــ 
االألــعــاب  قــاعــدة  وتو�ضيع  ن�رص  على 
بني  عليها  ي�رصف  التي  الريا�شية 
جميع  يف  املختلفة  املع�قني  فئات 
اأنحاء اململكة والعمل على تطويرها 
واالرتقاء مب�ضتواها للمناف�ضة حملياً 
ممار�ضة  فر�س  وت�ضهيل  واإقليمياً 
فئات  جلميع  الريا�ضية  االألــعــاب 

املع�قني. 
الكفاءات  لتطوير  االحتــاد  وي�ضعى 
العديد  بعقد  ملنت�ضبيه  الــفــنــيــة 
للمدربني  التدريبية  ال���دورات  من 

بامل�ضتوي  الــرقــي  بهدف  واحلــكــام 
اإلى  العام للمع�قني وال��ش�ل بهم 

م�ضاف الدول املتقدمة. 
من  العديد  تنظيم  االحتــاد  ويتولى 
م�ضتوى  عــلــى  املحلية  الــبــطــوالت 
كما  اململكة،  وحمــافــظــات  مناطق 
البطوالت  بع�س  تنظيم  يف  ي�ضهم 
لتنظيم  ا�ـــضـــتـــعـــداداً  اخلــلــيــجــيــة؛ 
بطوالت عربية ودولية يف امل�ضتقبل 

باململكة. 
ــرصف االحتــــاد عــلــى الــعــديــد من  ويــ�
اخلا�ضة  الريا�ضي  التدريب  مراكز 
باملع�قني يف جميع مناطق اململكة 
والتي تهدف اإلى الرفع من م�ضتواهم 
الــذات  على  واالعتماد  الثقة  وزرع 
املختلفة  امل��ع���ق��ني  ف��ئ��ات  ل���دى 

يف  مناطقهم  ميثلوا  لكي  وتاأهيلهم 
خ�لها  من  التي  املحلية  البطوالت 
البطوالت  يف  للم�ضاركة  ينطلقون 

االإقليمية والعربية والدولية. 
مع  متعاون  عامل  ع�ضو  كل  ويفخر 
الحتاد ال�شع�دي لريا�شة املع�قني 
تنبع  الذي  االحتاد  اإلى هذا  بانتمائه 
واأهمية  رئي�ضه،  اأهمية  من  اأهميته 
من  امل�ضتفيدة  اخلــا�ــضــة  الــفــئــات 
فئات  ت�ضتحقه  وما  االحتاد،  خدمات 
وت�شجيع؛  م������ؤازرة  م��ن  امل��ع���ق��ني 
وقدراتهم  الريا�ضية،  روحهم  الإبراز 
واملناف�ضة  الفعالة،  امل�ضاركة  على 
ال�رصيفة والعزم والت�ضميم على رفع 
�ضاأن وطنهم يف البطوالت التي تقام 

داخل اململكة وخارجها.

الأوملبياد  اجلــديــد  ال�ضعار  تعديل  مت 
على   2012 عــام  اإجـــراوؤه  املقرر  لندن 
اأن  موقع االإنرتنت للجهة املنظمة، بعد 
اإلى  اأن يوؤدي  ثارت خماوف من احتمال 

حدوث نوبات �رصع. 
فقد قال الربوفي�ضور جراهام هاردينج، 
لقيا�س  ي�ضتخدم  اخــتــبــاراً  طــور  الــذي 
للمواد  الب�رصية  احل�ضا�ضية  م�ضتويات 
التي تبث على التلفزيون، اإنه ال ينبغي 

بث ال�ضعار املتحرك. 
وقالت الهيئة اخلرية مل�ضاعدة مر�ضى 
تلقت مكاملات هاتفية من  اإنها  ال�رصع 
لنوبات  تعر�ضهم  من  ا�ضتكوا  اأنــا�ــس 

�رصع بعد م�ضاهدة ال�ضعار. 
تنظيم  عن  امل�ضوؤولة  اجلهات  وقالت 
ب�ضدد  اإنــهــا   2012 لــنــدن  اأوملــبــيــاد 

اإدخال تعدي�ت على ال�ضعار. 
وكان قد مت الك�ضف موؤخراً عن ال�ضعار 
حادة  زوايا  ذات  من قطع  يتكون  الذي 

غر منتظمة ت�ضكل تاريخ 2012. 
وقالت متحدثة بل�ضان اأوملبياد 2012 
اإن املخاوف ال�ضحية ال تتعلق بال�ضعار 
كر�ضم  عــر�ــضــه  بــطــريــقــة  بـــل  نــفــ�ــضــه 

متحرك. 
ويــعــد الــربوفــيــ�ــضــور هــارديــنــج خــبــراً 
الع�ضبية،  الف�ضيولوجيا  يف  اإكلينيكياً 
اإخ�شاع كافة  يتعني  اختباراً  وقد �شمم 
ملعرفة  له  املتحركة  االأ�ضكال  اإع�نات 
�ض�حيتها من حيث عدم اإحداث نوبات 

�رصع للم�شابني باملر�ص. 
وكــــان اأحــــد مــر�ــضــى الـــ�ـــرصع، ويــدعــى 
كري�ضتوفر فيلمر، قد ات�ضل باإذاعة بي 

حقائق ومعلومات..
تاأ�سي�ض الحتاد ال�سعودي لريا�سة ذوي الحتياجات الخا�سة

�سعار اأوملبياد لندن 2012 ي�سيب بال�رصع!

اأ�ضيب  باأنه  اأبلغها  بي �ضي لندن حيث 
بنوبة اأثناء م�ضاهدته لل�ضعار على �ضا�ضة 
هي  �ضديقته  اأ�ضيبت  كما  التلفزيون، 
يف  الع�ج  تلقي  األزمتها  بنوبة  االأخــرى 

امل�ضت�ضفى. 
وقال فيلمر: ظهر ال�ضعار املتحرك على 
اأفكر يف رقم  �ضا�ضة التلفزيون واأخذت 

2012 ثم غبت عن الوعي. 
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خلف ملفى

بادر– كعادته– الأمري �سلطان بن �سلمان معنا 
عن الحتفاء بالبطل الأوملبي الذهبي – الف�سي 
وطننا  اأ���س��م  رف��ع  ال�سنقيطي(الذي  )اأ���س��ام��ة 
)ع�ش  اأ�ستاد  يف  الأخ�رض  بالعلم  ورف��رف  الغايل 
لذوي  بكني  اأوملبياد  مناف�سات  �سمن  الطري( 
ذهبية  ميدالية   ) قاطعاً   ( اخلا�سة  الحتياجات 
الثالثي  ال��وث��ب  م�سابقتي  يف  ف�سية  واأخ���رى 

والوثب الطويل.
�سبق  مع   ) را�سبة   ( الأخ��رى  اجلهات  وم��ازال��ت 
الإ�رضار ، علماً اأننا لن نياأ�ش وكلنا اأمل اأن ن�سمع 
يوؤكد  ما  املبارك  الفطر  عيد  اإج��ازة  انتهاء  بعد 
.. ونكرمه  اأ�سامة  البطل  اأننا جديرون مبا حققه 

ونحتفي به ومبا اأجنزه .
الأمري �سلطان بن �سلمان  الإطار يثمن  ويف هذا 
الفئة  بهذه  وحر�ش  وكثب  قرب  عن  اهتمامه 
املعوقني  الأط��ف��ال  جلمعية  رئا�سته  خ��الل  من 
هذه  يخ�ش  ما  بكل  ممتازة  عناية  تعنى  حيث   ،
تتطور  اجلمعية  ه��ذه  اأن  هنا  واجلميل   ، الفئة 
، حيث مدت  اآخر و�ساعة عن �سابقتها  يوماً عن 
عملها يف  ووثقت   ، اجلميع  مع  التوا�سل  ج�سور 
كتاب �سخم وزعته على خمتلف اجلهات وكذلك 
مقام  ويف   ، الريا�سيون  فيهم  مبن  الإعالميني 
الوقت  حتدد  اأن  اجلمعية  من  اأمتنى   ) )]بطلنا 
احل�سور  على  الآخ��ري��ن  ي�ساعد  مب��ا  املنا�سب 
وامل�ساهمة يف التكرمي ، لأننا ح�سب اخلرب الذي 
وكيف  متى  نعرف  مل  الأ�سبوع  ه��ذا  مطلع  ن�رض 

يكرم
و�شكرًا لل�شباب والن�رص والهالل

دورها  تفعيل  وكبريها  �سغريها  لالأندية  يثمن 
اخلريي والجتماعي والثقايف بني فرتة واأخرى، 
ويف هذا ال�سياق كان نادي ال�سباب قد ا�ستقبل 

اأطفال  والربكة  اخلري  �سهر  من  اأ�سبوع  اأول  يف 
الرعاية  دار  من�سوبو  وك��ذل��ك  اإن�����س��ان  جمعية 

الجتماعية.
) اإفطاراً( و )]�سحوراً ( ، تاله نادي الن�رض م�ستقبالً 
جمعية املعوقني ، ثم الهالل قبل يومني بعمل 
مماثل ، واأي�ساً ن�سم نادي الهالل م�سابقة يف ) 
القراآن الكرمي ( با�سم الأمري الوليد بن خالد بن 
طالل )�سفاه اهلل وعافاه واأكرم والديه بابت�سامته 
طليقاً من فرا�ش املر�ش( وكان يف مقدمه ح�سور 
حفل اخلتام ال�سيخ عبداهلل املطلق يف وجود رئي�ش 

النادي الأمري عبدالرحمن بن م�ساعد ..
املبارك  رم�سان  �سهر  ا�ستثمرت  الأندية  هذه 
مبا يعزز دورها )غري الريا�سي( وواكبه تغطية 
اإعالمية جيدة احتفاء مبثل هذه العمل الرائد  الذي 
له فوائد جمة ، ول �سيما اأننا �ساهدنا م�سئولني 
كباراً من الأندية الثالثة وم�ساهري النجوم يالطفون 
وهذا  ، اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  من   اأط��ف��الً 
) بل�سم ( يخفف معاناة هذه الفئة التي �سربت 

.. وت�سرب و ت�سرب ..
م��دع��اة   – حت���دي���داً   – ال��ن��ج��وم  م�����س��ارك��ة  ويف 
ومدى  باأ�رضة  املجتمع  جتاه  دوره��م  ل�ست�سعار 
اأو  الأ�سوياء  �سواء  بهم  والطالب  ال�سباب  تاأثري 

املعوقني ) حركياً ( ..
امل�سوؤولية  وحجم  احليوي  الدور  يج�سد  اأنه  كما 
الريا�سي  والقطاع  الأندية  عاتق  على  امللقاة 
باأكمله يف اأن نكون اأ�رضة واحدة وج�سداً واحداً  ، 
ال�سكر مو�سول والتقدير م�ساعف ملن مل اأ�سمله 
هنا بالثناء فرمبا اأن هناك من قدم وعمل دون 
اأدوارها  كلنا ع�سم يف خمتلف  اأي�ساً   ، اأعرف  اأن 
مع  ال��ت��وا���س��ل  ي��د  مت��د  واأن   ، الريا�سية  غ��ري 
مينت  مبا  ال�رضكات  وم��ع  العالقة  ذات  اجلهات 

ج�سور العالقة بني اجلميع ..

مدير حترير جريدة ال�رضق الأو�سط

مقال

�شكـرًا ل�شلطـان بن �شلمـان

+*

+*
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طرائف وت�سايل

الخطوة

جميع  يف  وا�شطبها  اأدن���اه  امل��وج��ودة  الكلمات  ع��ن  اب��ح��ث 
االجتاهات امل�شتقيمة واملائلة قطرياً لتح�شل بعد ذلك علي 
املوارد  )اأح��د  وهي  ال�رس(  )كلمة  ت�شكل  متبقية  حروف  عدة 

الهامة للجمعية(.
رعاية � الدولة � للمعوقني  � ودعم � اأهل � اخلري � 
وراء  � اإجنازات � اجلمعية � يف � اأكرث � من � مدينة � 

باململكة � جرب � الكر�شي � دع � الباقي � لهم

ابحث عن كلمة ال�رس

امل��واد  اأق��رب  هي  البحر  مياه  اأن   ·
كيماويا يف تركيبها اإلى دم االإن�شان

· اأن �رسب اجلراد من احلجم املتو�شط 
مليون  نحو  فيه  اجل���راد  ع��دد  يبلغ 
من  طناً   20 نحو  وي�شتهلك  ج��رادة، 

الطعام يومياً.
· اأن لون دم جراد احلقل اأبي�ض

· اأن ج�شم االإن�شان يحوي من الدهون 
ما يكفي ل�شبعة قطع من ال�شابون.

ال�شفدع ال رقبة له لذلك فهو  · اأن 
غري قادر على تدوير راأ�شه وال ثنيه 

جتاه االأر�ض.

يف  رج��ل  ل��دى  الع�شلية  القوة  اأن   ·
اخلام�شة وال�شتني تعادل قوة امراأة 

يف اخلام�شة والع�رسين من العمر.
ال�شغر  من  بع�ض خاليا ج�شمنا  اأن   ·
 200.000 و�شعت  لو  اأنك  بحيث 
ملا  بع�شاً  بع�شها  ب��ج��ان��ب  خلية 
جت�����اوزت يف ح��ج��م��ه��ا ح��ج��م راأ�����ض 

الدبو�ض.
نهاية  يف  كتب  قد  االأطباء  اأحد  اأن   ·
ال��ق��رن امل��ا���ش��ي ع��ن اأ�����رسار م�شغ 
الغدد  تنهك  اإن��ه��ا  ف��ق��ال:  العلكة 

اللعابية، وت�شبب الت�شاق االأمعاء.

ما يعادل  · اأن زجاجة احلليب تفقد 
ثلثي حمتواها من فيتامني "ب" اإذا 
�شوء  يف  �شاعتني  نحو  و�شعت  م��ا 

النهار.
· اأن دماغ االإن�شان يحوي ن�شبة عالية 
اأخما�ض  اأربعة  اإل��ى  ت�شل  امل��اء  من 

وزنه.
ال��زراف��ة  رق��ب��ة  ف��ق��رات  ع���دد  اأن   ·

ي�شاوي عدد فقرات رقبة االإن�شان.
يف  م���رة   25 ت��ط��رف  ال��ع��ني  اأن   ·
واأن كل طرفة تدوم 5/1  الدقيقة 

الثانية.

علم
 ت

هل
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الأفقي:
1 � الغري قادرين على 

اأداء االأعمال العادية 
ب�شبب عار�ض بدين اأو 

ذهني خارج عن اإرادتهم.
2 � اأداة عطف � مقلة 

)معكو�شة(.
3 � النقود )معكو�شة( � 

)اليد ( مبعرثة.
4 � اأترك � مت�شابهان � 

ن�شنا�ض.
5� مادة قاتلة � ن�ض 

�شحفي. 
6 � عدم االإ�شتطاعة الأداء 

فعل معني � مت�شابهان.
7 � يقيد احلركة � ب�شط � 

�شباحة.
8� اأ�شجن واأاأ�رس � هي خري 

من العالج )معكو�شة(.
9 � عدم وجود �شعر 

بالراأ�ض � جذب،
10 � املخالف يف االإجتاه 

والراأي.

الراأ�سي:
1 � الطبيعني الذين لي�ض 

بهم اأي اإعاقات.
2 � اأبو الب�رس � بخل.

3 � له بريق � القدرة على 
الروؤية.

4 � �شوق جتاري �شخم � 
للمعية � ن�شى.

5 � اأعداد� مت�شابهان
6 � رقم اأجنبي � نائمة.

7 � اأغالل � خا�شته � 
ي�شتن�شق.

8 � مينعه ويعطله عن 
اأداء فعل  � غري ظامل.

9 � مقيا�ض اأر�شي 
�امل�شدر من )اإعاقة(.

10 � امل�شاندون 
بالتربعات والباذلون.

شرح اللعبة
يحتوي كل مربع من املربعات التسعة على على األرقام من 
1ـ9 شريطة عدم استعمال الرقم مرتني وكذلك األسطر 
األفقية والعمودية التي يجب أن تظهر فيها األرقام من 
1ـ9 وتقوم اللعبة على ترتيب األرقام ضمن جدول بقواعد 

معينة.
بحيث يتم وضع أرقام من 1ـ9 في جميع اخلانات املكونة 
والذي  )9ضرب9(  خانة   81 على  يحتوي  والذي  للجدول 
بدوره يقسم على 9 مناطق )3ضرب3( حتتوي كل منها على 

9 مربعات.

�سودوكوالكلمات املتقاطعة

احللول

كلمة ال�رس هي : برنامج جرب الكر�سي
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الربيد

م�ؤ�س�سة كبرية
يكفى للجمعية ت�ضديها لق�ضية الإعاقة ربع قرن . فهذا اأعظم واكرب اجنازاتها 
التي �ضاهمت يف م�ضاعدة ع�رشا املئات من املعوقني خالل هذه ال�ضنوات . اإن 
ايجابياتها كبرية  لالأطفال املعوقني  التي توفرها  املجانية  خدمات اجلمعية 
وقد �ضاهدت ذلك عن قرب يف مركزها بالريا�ض ، وكلها خدمات متخ�ض�ضة 
ومتطورة ..ولهذا عاهدت نف�ضي اأن ابلغ هذه الر�ضالة لكل مواطن ليعرف حجم 
اجلهود التي تبذل يف هذه املوؤ�ض�ضة الكبرية والتي نت�رشف بان تكون على ار�ض 

مملكة الإن�ضانية .
يا�رش خالد  – الريا�ض

اخلط�ة:
الدولة  اهلل تعالى ثم برعاية  الذي حتر�ض عليه بف�ضل من  هذا دور اجلمعية 

ودعم اأهل اخلري يف بالدنا الغالية.

"ال�سرب"
رزقني العلى القدير بطفل معوق ، ورغم �ضدمتنا يف املنزل وخ�ضو�ضا والدته 
لكن احلمد هلل جتاوزنا ال�ضدمة وعملنا جاهدين على اإنقاذ طفلنا من هذه الإعاقة 
،، وبداأنا الرحلة، وعانينا ما عانينا فيها اإل انه بف�ضل من اهلل وبعون اأهل اخلري 
الذين يعملون يف جمالت عالج وتعليم وتاأهيل املعوقني واأي�ضاً الذين يتربعون 
ل�ضالح املوؤ�ض�ضات اخلريية. اأ�ضبح ابني الن الذي كنت اح�ضبه يف البداية من 
الأعباء التي اثقلتنى ، هو العون وال�ضند يل يف الكرب ..فال حتزنوا ول جتزعوا اإن 
ابتالكم العلى القدير يف احد اأبنائكم وا�ضربوا وجاهدوا واعملوا على م�ضاعدتهم 

و�ضوف ترون كل اخلري باإذن اهلل.
ويل اأمر طفل – كان من املعوقني – املدينة

اخلط�ة:
هذه الر�ضائل ب�ضائر خري دائما فهي مبثابة دعم معنوي كبري لأولياء اأمور الأطفال 

املعوقني وت�ضاعدهم على جتاوز ال�ضدمة والوقوف اإلى جانب اأطفالهم.

الدمج ه� احلل
تقوم اجلمعية بدور متميز يف جمال دمج 
من�ضوبيها مبدار�ض التعليم العام وذلك 
والتعليم  العالج  مراحل  اأكملوا  اأن  بعد 
املو�ضوع  ه��ذا  ان  واعتقد  باجلمعية.. 
حتديدا يف حاجة اإلى دعم وم�ضاندة وزارة 
الرتبية والتعليم ، حيث يجب ان توؤهل 
املعلمني للتعامل مع الأطفال املعوقني 

يف خمتلف مراحلهم الدرا�ضية .
اأبو اأحمد الع�ضريي –اأبها

اخلط�ة:
تتعاون م�ضكورة وزارة الرتبية   
يف  اجلمعية  مع  متميزا  تعاونا  والتعليم 
مو�ضوع الدمج ويحاول كل امل�ضوؤولني 
على  وقطاعاتها  اإدارات��ه��ا  خمتلف  يف 

امل�ضاعدة .

ال�سكر واجب
�ضاهمت اجلمعية بربنامج "جرب الكر�ضي 
" يف امل��دار���ض واجل��ام��ع��ات  وامل��راك��ز 
ال��ت��ج��اري��ة وامل��وؤ���ض�����ض��ات ال��ع��ام��ة على 
يواجهها  التي  بال�ضعاب  الوعي  تنمية 
، ويف ذلك  اليومية   كل معوق يف حياته 
اأقول ومن خالل متابعتي لتاريخ اجلمعية 
وم�ضريتها يف رعاية الأطفال املعوقني: 
اإلى نت�رشف  اإنها حقا وفعال جمعية وطن 
بها و�ضتحق ال�ضكر والتقدير ل�ضتمرارها 
يف  تقدمي اخلدمات املتخ�ض�ضة لأبنائنا 

من الأطفال املعوقني.
حممد  احل�رشمي – الطائف

اخلط�ة: 
يعترب برنامج"جرب الكر�ضي" من الربامج 
للتوعية  اجلمعية  اأطلقتها  التي  املهمة 

بحقوقو املعوق علينا جميعا.
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ردود �رسيعة
– مكة املكرمة  - فوؤاد ال�ضعدي 
املكرمة  مبكة  اجلمعية  مركز   :
التي  اخل���دم���ات  ع��ل��ى  ي�ضتمل 

تطلبها.
املدينة   – القحطاين  �ضعيد   -
دعما  اجلمعية  تقدم  ل   : املنورة 

ماديا .
ال��ري��ا���ض:  - ع��ل��ى ال��دري��ع��ي - 
ال���دوام  ع��ل��ى  اجلمعية  تتو�ضع 
لتلبية  امل����راك����ز  خ���دم���ات  يف 

الحتياجات .
- اأم رمي- الريا�ض: برجاء مراجعة 

مركز اجلمعية يف الريا�ض.
- حممد احلارثي – اخلرج : ت�ضل 

اخلطوة قريبا على عنوانك.
 : جن���ران  ال��غ��ام��دى-  م�ضاعد   -

ت�ضلك اخلطوة قريبا.

ت�ظيف املع�قني 
التي  املتميزة  اخلدمات  على  اطلعت 

ت��ق��دم��ه��ا اجل��م��ع��ي��ة ل��الأط��ف��ال 
املجالت  خمتلف  يف  املعوقني 
العالجية والتعليمية والتاأهيلية.. 
اإلّ اأنني فوجئت بعناية اجلمعية 
خالل  م��ن  ال��ك��ب��ار  باملعوقني 
املعوقني  ت��وظ��ي��ف  ب��رن��ام��ج 
تواجه  اجلمعية  يجعل  مما   ،
من  الإع��اق��ة  ق�ضية  حقيقة 
خمتلف جوانبها، واأن اعتناء 
اجلمعية بهذا اجلانب يكتمل 

منظومة خدماتها الكبرية لهذه الفئة.
علي الغنام – مكة املكرمة

اخلط�ة:
ا�ضرتاتيجيات  وف���ق  اجلمعية  تعمل 
حم����ددة م���ن اج���ل اأه�����داف م��و���ض��وع��ة 
 ، امل��ع��وق��ني  اح��ت��ي��اج��ات  تلبى  بعناية 
من  واح��دة  املعوقني  توظيف  وق�ضية 
الت�ضدي  يف  اجلمعية  ا�ضرتاتيجيات 

لق�ضية الإعاقة 

مبادرة الأوقاف اخلريية 
على  حتثنا  اإ���ض��الم��ن��ا  واأخ����الق  م��ب��ادئ 
م�ضاعدة املعوقني ، وقد اوجب الإ�ضالم 
اإقامة  منها  مل�ضاعدتهم  كثرية  و�ضائل 
الأوقاف اخلريية ، �ضواء كانت عقارات اأو 
اأموال وغريهما من ممتلكات  ، فالأوقاف 
�ضهدت  ق���د  م��ب��ارك��ة،  ح��م��ي��دة  ���ض��ن��ة 
ع�ضورها  خمتلف  يف  الإ�ضالمية  ال��دول 
الإن�ضانية  واملراكز  املوؤ�ض�ضات  اإن�ضاء 
مثل  والتعليمية  وال�ضحية  والجتماعية 
وامل�ضاجد  وامل�ضت�ضفيات  امل��دار���ض 
..وان  وامل�ضنني  العجزة  رعاية  ودور 
على  املعوقني  الأط��ف��ال  جمعية  قيام 
حممود  �ضيء  فهو  ال�ضنة..  ه��ذه  اإحياء 

ي�ضتحق الدعم وامل�ضاندة.
اأبو اأحمد الغنام  - الق�ضيم

اخلط�ة:
الأوق����اف  بق�ضية  له��ت��م��ام��ك  ���ض��ك��راً 
من  املزيد  وناأمل  باملعوقني  اخلا�ضة 

التوا�ضل.

مركز اجلن�ب
جنوب  مركز  باإن�ضاء  اجلمعية  م��ب��ادرة 
الريا�ض ، يف اإطار منظومة جديدة ت�ضعى 
اجلمعية اإلى تفعيلها باإن�ضاء عدة مراكز 
لرعاية الأطفال املعوقني باإحياء الريا�ض 
التي  ال��ك��رمي��ة  ، ه��ي م��ن امل���ب���ادرات 
 . املوؤ�ض�ضة اخلريية  دائما هذه  تطلقها 
وال�ضكر والتقدير ل�ضمو اأمريها �ضلطان 
بن �ضلمان بن عبد العزيز على ما يبذله 

من جهود يف خدمة الإعاقة واملعوقني.
�ضعود الدو�رشي-الريا�ض

اخلط�ة : 
الأحياء  اإن�ضاء مراكز  تهدف اجلمعية من 
تخفيف امل�ضقة على اأولياء اأمور الأطفال 
من  قريبة  خدماتها  بتوفري  املعوقني 

م�ضاكنهم ويف متناول اليد .

105



الخطوة
العدد -51- حمرم 1430هـ - يناير 2009م

يدًا بيد ..
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 بقلم:
د. ها�شم عبده ها�شم

�أق���ارن  ���ش��دي��د..ح��ن  بخجل  �أ���ش��ع��ر    .   .
بالإخوة  �لأخ��رى  �ملجتمعات  �هتمام  بن 
"�ملعاقن"..وبن ما �أر�ه و�أمل�شه و�أجده يف 
بالدنا جتاه هذه �لفئة �لكرمية و�مل�شتحقة 
لإح�شا�شنا بوجودها..و��شتحقاقها للمزيد 
مقدمة  يف  جعلهم  ومن  �هتمامنا..بل  من 
من  متكينهم  ويف  وم�شاهماتنا  �أولوياتنا 
�لعي�ش  من  متكنهم  كرمية  حياة  حتقيق 
�لبالد  هذه  بخري�ت  بيننا..و�لتمتع  �لآمن 

وفر�ش �حلياة �ملزدهرة فيها..
.  .  �أ�شعر باخلجل..لأن م�شتوى �لإح�شا�ش 
مب�شوؤوليتنا �لجتماعية مل يْرق بعد �إلى ما 
هو ماأمول ومطلوب جتاه هوؤلء و�أولئك..
من  لنوع  �لتعر�ش  عليهم  �هلل  كتب  ممن 
من  �لكثري  �أعطاهم  و�إن   ، �لإعاقة  �أن��و�ع 
عند  نعدمها  �لتي  و�مل��ز�ي��ا  �خل�شائ�ش 

بقية �لأحياء �شبحانه جّلت قدرته..
�لأط��ف��ال  جمعية  �أن   .  . �شحيح    .   .
فئة كرمية  بريادتها يف خدمة  �ملعوقن 
من �ملعاقن على مدى )25( عاماً وحتى 
�لأخ��رى.. �جلمعيات  بقية  �ليوم..وكذلك 
ثقافة  لرت�شيخ  �جلهد  ب��ذل  يف  ُتق�صّ  مل 
لدى  �ملتز�يد  و�لإح�شا�ش  �لعامة  �خلدمة 

�ملجتمع جتاه كل معاق..
�أن ما قدمناه  �لأكرث �شحة هو:  .  لكن    .
ونقدمه �شو�ء من خالل �لأجهزة �حلكومية 
قليالً  �لأفر�د..يظل  �أو  �لأهلي  �لقطاع  �أو 

وحمدود�ً ودون �مل�شتوى �ملطلوب..
.  .  �إن حقوق �ملعاقن كثرية..

.  .  وو�ج��ب��ات��ن��ا �لإن�����ش��ان��ي��ة و�لأخ��الق��ي��ة 
ونفعله  فعلناه  مما  بكثري  �أكرث  جتاههم 

ونقدمه لهم حتى �لآن..
.  .  ولذلك فاإن �مل�شوؤولية كبرية..

�أك��ر..ل��الإمي��ان  تظل  �حلاجة  �أن  كما    .   .
"�ملعاق"  م��ع  �جلميع  ت�شامن  باأهمية 
و�ل��ر�م��ج  �خلطط  م��ن  للكثري  وتبنيهم 
يف  �جلمعية  تتفانى  �لتي  و�مل�����صوع��ات 
تقدميها..ون�صها..و�ل�شعي �إلى تر�شيخها 

يف �أذهان �لنا�ش.
�أن تت�شافر جهود رجال  .  .  وكم نتمنى 
�لأعمال  رجال  �لإعالم و�شيد�ته مع جهود 
�أجهزة  جهود  مع  تتكامل  و�شيد�ته..حتى 
�لأم��ان��ات  مقدمتها  ويف  �ملعنية  �ل��دول��ة 
�لجتماعية  و�ل�شوؤون  و�ل�شحة  و�لبلديات 
لتبني �لكثري من �لأفكار �لبناءة خلدمة هذه 
و�إعطائها بع�ش حقوقها..�شو�ء يف  �لفئة 
�لعمل..�أو يف �خلدمات �خلا�شة..�أو �لرعاية 
�لعمر�نية..�أو  �ملو��شفات  �أو  �ملتميزة 
لالإنفاق  �لوقفية  للم�صوعات  �لتبني  يف 
عليها �أو يف تخ�شي�ش �لعتماد�ت �ملالية 
�صكة  لكل  �لعامة  �مليز�نيات  يف  �لكافية 
وم�ؤ�ش�شة وم�رصف ون�شاط..�أو يف �أي جمال 
�لرعاية  مب�شتوى  ي��رق��ى  �أن  ���ش��اأن��ه  م��ن 
جانبهم.. �إل��ى  ل��ه��م..و�ل���ق���ف  و�ل��ع���ن 
ودجمهم يف �ملجتمع بقوة و�ل�شتفادة من 

قدر�تهم �خلا�شة و�ملتميزة �أي�شاً..
.  .  فنحن بلد خري..

.  .  ونحن بلد حمبة..
.  .  ونحن بلد عطاء..ل يتوقف..

.  .  ومن �لو�جب علينا �أن نفعل �لكثري من 
�أجلهم..ول�شاحلهم..

.  .  ويف مقدمة ما يحتاجون �إليه هو..تفاين 
ثقافة  ن�ص  يف  �ملختلفة  �لإع���الم  و�شائل 
�لإح�شا�ش �ملتز�يد بامل�شوؤولية جتاههم..
كل  على  ق�شيتهم  و�حت�شانهم..وتبني 

�مل�شتويات..ويف كل �لأوقات..

ثقافة الإعاقة الغائبة

 ع�ضو جمل�س الإدارة
ورئي�س اللجنة الإعالمية 

باجلمعية
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