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الأمري �سطام
يكرم الفائزين
بجائزة اجلمعية

عام قيا�سي..
 3100طفال �إحت�ضنتهم
اجلمعية

جدة احت�ضنت
الدورة الـ 13من
م�سابقة الأمري
�سلطان بن �سلمان
حلفظ القر�آن الكرمي
امل�ؤمتر الدويل الثالث
 . .خطوة ملواجهة
الإعاقة بالبحث العلمي

مع العدد
«اخلطوة ال�صغرية»
للأطفال

الخطوة األولى
با�سمكم جميعا ً ي�رشفني �أن �أرفع
�أ�سمى �آيات ال�شكر والتقدير �إلى
م��ق��ام خ���ادم احل��رم�ين ال�رشيفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز و�سمو
ويل العهد الأم�ين و�سمو النائب
ال���ث���اين ،و�إل����ى ح��ك��وم��ة اململكة
وال��وزارات والهيئات وم�ؤ�س�سات
القطاع ال��ع��ام وو�سائل الإع�ل�ام،
ولأ���ص��ح��اب امل���ب���ادرات م��ن �أه��ل
اخلري الذين نعول عليهم كثريا ً يف
موا�صلة م�سرية اجلمعية.
و�أود �أن �أ�سجل تقديري وامتناين
ل��ل��زم�لاء �أع�����ض��اء جمل�س الإدارة،
ولل�صفوة من املتطوعني يف جلان
اجلمعية ،وللعاملني يف الأم��ان��ة
العامة واملراكز ،الذين كانوا دائما ً
عند ح�سن الظن".
واهلل ويل التوفيق.
�سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود
من كلمة �سموه للجمعية العمومية
ت�صدرت التقرير ال�سنوي
للجمعية
للعام املايل املن�رصم
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تقرير . .

تقدير ًا وعرفاناً للرعاية الكرمية للمعوقني

االحتفال ب�إطالق ا�سم خادم احلرمني ال�رشيفني
امللك عبدالـله بن عبدالعزيز على مركز اجلمعية بجدة
احتفلت جمعية الأطفال املعوقني ب�إطالق
ا�سم خادم احلرمني ال�رشيفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز على مركزها بجدة؛ تقدير ًا وعرفاناً
ملا يوليه – حفظه اهلل – من دعم وم�ساندة للجمعية
وم�رشوعاتها ولق�ضية الإعاقة بوجه عام..
و�شهد احلفل الذي �أقيم مبقر املركز يوم 4
1430/4/ه��ـ املوافق 2009/3/31م ،حتت
الخطوة
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رعاية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل
�أمري منطقة مكة املكرمة ،ح�ضور �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري م�شعل بن ماجد بن عبدالعزيز
حمافظ جدة ،نائباً عن �سمو �أمري منطقة مكة
املكرمة ،وح�رض احلفل �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س
جمل�س �إدارة اجلمعية.

هذا وكانت اجلمعية قد ت�رشفت بقبول
خ��ادم احلرمني ال�رشيفني �إط�لاق ا�سمه
ـ حفظه اهلل ـ على مركز اجلمعية بجدة،
حيث كان جمل�س �إدارة اجلمعية ،برئا�سة
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن
�سلمان بن عبدالعزيز ،قد رفع �إلى املقام
ال�سامي الكرمي بذلك بعد �أن �أجمع جمل�س

الإدارة على ه��ذا ال�رشف الرفيع الذي
�ستحظى به اجلمعية ومركزها بجدة.
ويف ه���ذا الإط����ار ج���اء االح��ت��ف��ال ال��ذي
�أقامته اجلمعية مبقر امل��رك��ز يف جدة
بهذه املنا�سبة الطيبة ،اعرتافا ً وتقديرا ً
ل��رع��اي��ة خ����ادم احل���رم�ي�ن ال����شري��ف�ين
الكرمية للجمعية منذ كان وليا ً للعهد..

وي��ذك��ر يف ذل��ك رع��اي��ت��ه ـ حفظه اهلل ـ
حفل افتتاح مركز امللك عبداهلل لرعاية
الأطفال املعوقني بجدة يوم الثالثاء
1420/6/4ه��ـ املوافق � 14سبتمرب
 1999وه���و �أك��ب�ر م���راك���ز اجلمعية
املتخ�ص�صة .وك��ان��ت رع��اي��ة امللك
عبداهلل حلفل االفتتاح ت�أكيدا ً الهتمام
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الدولة بالإن�سان ال�سعودي يف كل ما
من �ش�أنه حتقيق التنمية االجتماعية من
خالل الدعم الكبري والرعاية املتوا�صلة
مل�ؤ�س�سات العمل التطوعي وم�شاريع
ال�ب�ر وال��ت��ك��اف��ل امل��ن��ت����شرة يف خمتلف
مناطق اململكة ،وام��ت��دادا ً مل��ا يلقاه

ق��ط��اع امل��ع��وق�ين ب�صفة خ��ا���ص��ة من
رعاية �شاملة وم����ؤازرة م�ستمرة على
امل�ستويني الر�سمي وال�شعبي.
واجل��دي��ر بالذكر �أ ّن���ه يف ليلة افتتاح
املركز ت�رشفت اجلمعية بح�ضور امللك
ع��ب��داهلل ب��ن عبدالعزيز ـ حفظه اهلل ـ،

ر�صيد حافل للملك عبداهلل يف دعم اجلمعية
ورعاية ق�ضية الإعاقة واملعوقني

الأمري خالد الفي�صل ينيب الأمري م�شعل بن ماجد يف

رعاية املنا�سبة وي�شيد بجهود اجلمعية
الخطوة
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وق��د �أف��ا���ض على الأط��ف��ال املعوقني
الذين كانوا يف ا�ستقباله يف كل جنبات
املركز ،ب�سمة ال�سعادة والأمل ،وتلقاهم
بالب�شا�شة وال��ب����شر ال��ل��ذي��ن اعتادهما
اجلميع منه ـ حفظه اهلل ـ .ويف تلك الليلة
املباركة كان قد احت�شد فيها نخبة من
�أه��ل اخل�ير الذين ت�سابقوا للم�شاركة
يف �إ�ضافة لبنة جديدة للبنات التكافل
االجتماعي يف اململكة.
وقد حر�ص امللك عبداهلل يف تلك الليلة
الطيبة على تفقد كل �أق�سام املركز
والتقى بالأطفال يف الف�صول الدرا�سية
وا�ستمع �إلى �رشح حول اخلدمات املقدمة
لهم وطرق ت�أهيلهم؛ حتى ي�ستطيعوا

�أداء دورهم يف بناء م�ستقبل بالدهم.
� ّإن خريية امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ـ
حفظه اهلل ـ عميقة عمق جذور العقيدة
الإ�سالمية الرا�سخة يف نفو�س �أبناء الأمة
ال�سعودية؛ ول��ه��ذا مل يكن م�ستغربا ً
�أن يتولى ـ حفظه اهلل ـ رئا�سة املجل�س
الأع��ل��ى ل�����ش���ؤون امل��ع��وق�ين ,ورئا�سة
م�ؤ�س�سة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
لوالديه للإ�سكان التنموي ,ورئا�سة
م���ؤ���س�����س��ة امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ورج��ال��ه
ل��رع��اي��ة امل���وه���وب�ي�ن ..وك��ل��ه��ا م��ه��ام
�إن�سانية تت�ضمن ر�سائل نبيلة لفئات
�شديدة احلاجة �إل��ى الدعم وامل����ؤازرة؛
ول���ه���ذا ح��ظ��ي��ت ،وم���ا زال�����ت ،جمعية
الأط��ف��ال املعوقني برعاية فائقة من
امل��ل��ك ع��ب��داهلل ب��ن عبدالعزيز ـ حفظه
اهلل ـ؛ ام��ت��دادا ً للعناية اخلا�صة التي
يوليها لكل فئات املواطنني يف هذه
ال��ب�لاد الطيبة ..ويف ه��ذا الإط����ار يعد
قبول «ملك الإن�سانية» جلائزة اجلمعية
للخدمة الإن�سانية ام��ت��داداً لرعايته ـ
حفظه اهلل ـ وت�رشيفا ً للجمعية ،وذل��ك
عطفا ً على ر�صيده احلافل ـ حفظه اهلل
ـ يف دعم اجلمعية ورعاية ق�ضية الإعاقة
واملعوقني ،ومن ذلك �إ�صداره ـ حفظه
اهلل ـ الكثري من الأوامر ال�سامية الكرمية
ال��ت��ي �أث��م��رت ت��ق��دمي ال��دع��م العيني
واملادي واملعنوي للجمعية وم�رشوعاتها
ولق�ضية الإعاقة واملعوقني ب�شكل عام.
ومبادراته ال�شخ�صية الكرمية ـ حفظه اهلل
ـ بتقدمي الدعم املادي ملراكز اجلمعية
وم�رشوعاتها اخلدمية ،وتبنيه مل�رشوع
وقف الأم�ير عبداملجيد بن عبدالعزيز
مبكة املكرمة ودعمه بالن�صيب الأكرب
من قيمة الوقف ،وتف�ضله برعاية حفل
افتتاح مركز اجلمعية بجدة وموافقته
الكرمية على �إطالق ا�سمه على املركز،
و�إ���ص��دار توجيهاته الكرمية جلامعات
اململكة لتع�ضيد م�سعى اجلمعية يف

املركز حظى برعاية خادم احلرمني ال�رشيفني
لإف��ت��ت��اح��ه ،ون���ال م��ب��ادرات ع��دة م��ن دعمه
الكرمي

توطني الوظائف التخ�ص�صية الت�أهيلية
التي تعاين ن��درة عامليا ً ،وم�ساندته
الكرمية ودعمه ل�صدور م�رشوع النظام
الوطني لرعاية املعوقني يف اململكة
العربية ال�سعودية.
وع��ل��ى م�ستوى اه��ت��م��ام ودع���م مقامه
ال��ك��رمي لق�ضية الإع��اق��ة والحتياجات
املعوقني ،وجت�سيده ـ حفظه اهلل ـ القدوة
يف ذلك؛ فمن بع�ض �شواهد ذلك �صدور
الأمر ال�سامي الكرمي مب�ضاعفة الإعانة
ال�سنوية احلكومية املقدمة للم�شمولني
بال�ضمان االجتماعي ،ومنح املعوقني
الأولوية يف قرو�ض بنوك الت�سليف ويف
منح الأرا���ض��ي ،وتخ�صي�ص ن�سبة من
وح��دات الإ�سكان اخل�يري للمعوقني،

و�����ص����دور امل���واف���ق���ة ال���ك���رمي���ة على
احت�ساب توظيف امل��ع��وق مب��ا يعادل
توظيف �أربعة �سعوديني عند تطبيق
ن�سبة ال�����س��ع��ودة ،وتوجيهه ال��ك��رمي ـ
حفظه اهلل ـ ب�إن�شاء م�ست�شفى تخ�ص�صي
للأطفال؛ ليكون مرجعية ت�شخي�صية
وعالجية ت�سهم ـ مب�شيئة اهلل ـ يف تفادي
الكثري من حاالت الإعاقة ودعم الفح�ص
امل��ب��ك��ر ،وال��ت��وج��ي��ه ال��ك��رمي بت�سهيل
ق��ب��ول امل��ع��وق�ين يف اجل��ام��ع��ات .ويف
جل�سة جمل�س ال��وزراء املوقر املنعقدة
ب��ت��اري��خ 1429/5/21ه�������ـ امل��واف��ق
 2008/5/26م ،مت �إقرار االتفاقية
الدولية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
وبروتوكولها االختياري.
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يف هذا العدد
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برعاية الأمري �سطام بن عبد العزيز
ً
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 96طفال �شاركوا يف الدورة 13
جدة احتفلت باحلفظة يف م�سابقة الأمري �سلطان بن �سلمان

الو�سوا�س القهري
ي�صيب الكبار ..ولكن هل يهدد ال�صغار؟

الخطوة
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�أمني عام اجلمعية

عو�ض بن عبـد اللـه الغامـدي
ت  )01( 4543913:ـ ف )01( 4543521 :
املوقع على الإنرتنت www.dca.org.sa
Info@dca.org.sa

رئي�س جمل�س الإدارة

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلطـــان بـن �سلــمــان بـن عبدالعزيـز

امل�شرف العام:

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

�سليمان بن �أحمد املن�صور
نائب رئي�س التحــرير:

ح�ســن حممـــد فــــــــــــــراج

56

ك�شف ح�ساب العام الأول
ملجل�س الإدارة التا�سع �أمام اجلمعية العمومية

72

قالها لـ «اخلطوة» بعد �إعالنها يف امل�ؤمتر الدويل الـ3
عمار بوق�س� :أنا �سعودي � ..إذن ل�ست معاقا ً

98

كيف يتعرف الدماغ على الوجوه؟

106

�أمانة الريا�ض تر�سم الفرح على حميا املعوقني ..وتهديهم �أول
مركز ترفيهي

املراكز
مركز امللك فهد بن عبد العزيز بالرياض
ص.ب 8557الرياض 11492
ت )01(4543917:ـ ف)01(4543521:
info@dca.org.sa
مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
بجدة
ص.ب 13213جدة21493
ت )02(6224080:ـ ف)02(6224070:
Jeddah@dca.org.sa
مركز األمير سلطان بن عبد العزيز
باملدينة املنورة
ص.ب 7187املدينة املنورة
ت )04(8424599:ـ ف)04(8424699:
Maddinah@dca.org.sa
مركز األمير سلمان بن عبد العزيز بحائل

ص ب  6762حائل
ت )06(5669555:ـ ف)06(5343917:
مركز مكة املكرمة
ص.ب 13456مكة املكرمة
ت )02(5270090:ـ ف)02(5270091:
Makkah@dca.org.sa
مركز اجلوف
ص.ب 1199سكاكا اجلوف
ت )04(6251357ـ ف)04( 6251468:
Jof@dca.org.sa
مكتب عسير
ص ب  4213ابها 61491
ت  )07(2317040 :ـ ف )07(2317041 :
asir@dca.org.sa

مدير التحــرير:

منت�صــــــــــــر جابــــــــــــــــــر
املدير الفني:

م �سعـــــــــــــــد ال�ســــــداوي
هيئة التحرير
عبــــــــد اللـه املـح�سـني
حممد علي �سعيد ـ املدينة املنورة
�سالف حجازي ـ مكة املكرمة
غادة ال�شاعر ـ جـدة
جواهر الدو�رسي ـ اجلوف

رقم اإليداع :
 51/1831في 5141/21/3هـ
ردمد :
 1234ـ 1319ـBSSN
املراســــــالت
بـاسم رئيس التحرير
اململكة العربية السعودية
ص ب  8557الرياض 11492
هاتف :
 )01(4543913ـ )01(4543917
ـ فاكس :
)01(4562750
البريد اإللكتروني :
moc.oohay@awtahK_la

طبع مبطابع
�شركة املدينة املنورة
للطباعة والن�شر
جدة ـ تليفون  0606936 :ـ فاك�س 3001936 :
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خرب و�صورة

م�رشوع وطني للتعامل مع �أطفال
ا�ضطرابات فرط احلركة وت�شتت االنتباه

�أع��رب �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلطان ب��ن �سلمان ب��ن عبدالعزيز
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية عن �شكره
وتقديره خل��ادم احلرمني ال�رشيفني
امللك عبدالـله بن عبدالعزيز و�صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ي�ر �سلطان بن
عبدالعزيز ويل العهد ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدفاع والطريان ,ملا
توليه حكومة اململكة من دعم واهتمام
ورعاية لفئة املعوقني.
ج��اء ذل��ك مبنا�سبة �صدور املوافقة
ال�����س��ام��ي��ة ع��ل��ى امل�����ش�روع ال��وط��ن��ي

للتعامل مع الأطفال ذوي ا�ضطرابات
فرط احلركة وت�شتت االنتباه.
وقال الأم�ير �سلطان بن �سلمان� :إن
�صدور هذه املوافقة ال�سامية يج�سد
م��ا يوليه خ��ادم احل��رم�ين ال�رشيفني
امل��ل��ك ع��ب��دال��ـ��ل��ه ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ـ
حفظه الـله ـ من رعاية واهتمام لفئة
املعوقني يف امل��ج��االت ك��اف��ة ،وهو
يعك�س ما تقدمه حكومتنا لهم على
ال��دوام من دعم وم���ؤازرة ،كما ميثل
تفعيالً لنظام رع��اي��ة املعوقني يف
اململكة.

خادم احلرمني ال�رشيفني

�سمو النائب الثاين ي�ستقبل وفد ًا من اجلمعية

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
نايف بن عبدالعزيز �آل �سعود – النائب
ال��ث��اين لرئي�س جمل�س ال���وزراء ووزي��ر
الداخلية وفدا ً من اجلمعية لتهنئة �سموه
بالثقة امللكية الكرمية .
ورف��ع �أع�ضاء الوفد برئا�سة �أم�ين عام
اجلمعية الأ�ستاذ عو�ض عبداهلل الغامدي
�أ�سمى التهاين والتربيكات �إل��ى مقام
�سمو ال��ن��ائ��ب ال��ث��اين  ،داع�ي�ن العلي
القدير �أن يوفق �سموه فيما �أوك��ل له من مهام
وم�سئوليات جديدة هو �أهل لها مب�شيئة اللـه .
ونقل �أع�ضاء الوفد الذي �ضم عددا ً من
امل�سئولني و�أطفال اجلمعية وذويهم

واململكة تن�ضم لالتفاقية
الدولية حلقوق ذوي الإعاقة
و�صف �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
�سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س
جمل�س �إدارة اجلمعية رئي�س جمل�س �أمناء
مركز الأم�ير �سلمان لأب��ح��اث الإع��اق��ة،
موافقة جمل�س ال��وزراء على االن�ضمام
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تهنئة كافة من�سوبي اجلمعية وتقديرهم
مل��ا يتف�ضل ب��ه �سموه م��ن دع��م كرمي
ورعاية دائمة لأن�شطة اجلمعية وبراجمها
منذ ت�أ�سي�سها قبل �أك�ث�ر م��ن خم�سة
وع�رشين عاما ً .
و�أك����د �أم�ي�ن ع���ام اجلمعية يف ت�رصيح
�صحفي على �أن �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري نايف بن عبدالعزيز �صاحب �أيادي
بي�ضاء على اجلمعية  ،وقد رُ�شِّفت هذه
امل�ؤ�س�سة اخل�يري��ة بان�ضمام �سموه
�إلى ع�ضوية جمعيتها العمومية  ،الأمر
الذي نعده جت�سيدا ً مل�صداقية اجلمعية
ومكانتها يف املجتمع .

�سمو النائب الثاين

�إل��ى االتفاقية ال��دول��ي��ة حلقوق ذوي
الإع��اق��ة التي �أق��رت يف الأم��م املتحدة
عام 2006م ب�أنها «تجُ ّ�سد واقع تعاطي
اململكة مع ق�ضية الإع��اق��ة ،وحر�صها
على توفري �أف�ضل رعاية ممكنة لفئة
املعوقني ...ورفع �سمو الأمري �سلطان
بن �سلمان �شكره وتقديره �إل��ى مقام
جمل�س الوزراء املوقر ملبادرته الكرمية
بالتوقيع على االتفاقية ،وقال يف ت�رصيح

�صحفي بهذه املنا�سبة�« :إن اململكة
العربية ال�سعودية كانت �سباقة يف �إقرار
نظام رعاية املعوقني ع��ام 1421ه��ـ
وهو ما يعده املهتمون بق�ضية الإعاقة
وراء النقلة التاريخية التي حتققت يف
جم��االت رعاية وت�أهيل وع�لاج وتعليم
وتوظيف املعوقني ،و�صياغة واق��ع جديد
لهم يتيح لهم الإ�سهام يف م�سرية التنمية وخدمة
�أنف�سهم وجمتمعهم ب�شكل غري م�سبوق».

الأمري متعب بن عبدالـله �س ّلم الأمري �سلطان بن �سلمان �شيك
التربع بريع مزاد �إ�سطبل �أبناء خادم احلرمني ال�رشيفني للجمعية
رف���ع ���ص��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم�ي�ر
�سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س
جمل�س �إدارة اجلمعية �أ���س��م��ى �آي��ات
ال�شكر والتقدير �إلى مقام خادم احلرمني
ال�رشيفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
لتف�ضله ـ حفظه اهلل ـ بالتوجيه بتخ�صي�ص
ريع مزاد �إقامة �إ�سطبل �أبنائه ـ رعاه اهلل ـ
دعما ً جلمعية الأطفال املعوقني.
وق���ال الأم�ي�ر �سلطان ب��ن �سلمان يف
ت�رصيح �صحفي :ي�رشفني ،بالإنابة عن
ك��ل من�سوبي اجلمعية و�أول���ي���اء �أم��ور
الأط���ف���ال امل�����ش��م��ول�ين ب��خ��دم��ات��ه��ا يف
الكثري من مناطق اململكة� ،أن �أرفع �إلى
مقام �سيدي خادم احلرمني ال�رشيفني
واف���ر ال�شكر وال��ع��رف��ان مل��ا ي��ول��ي��ه ـ

�أي��ده اهلل ـ من دعم كرمي ورعاية دائمة
للجمعية وبراجمها ،ومن ذلك املبادرة
التي تف�ضل بها لتخ�صي�ص ريع مزاد
اخليل ل�صالح اجلمعية .كما ي�سعدين �أن
�أ�سجل تقديري وامتناين لأبناء �سيدي
خادم احلرمني ال�رشيفني على تفاعلهم
الكرمي والدائم مع اجلمعية.
وك���ان �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
ال��ف��ري��ق رك���ن م��ت��ع��ب ب��ن ع��ب��داهلل بن
عبدالعزيز نائب رئي�س احلر�س الوطني
الأمري متعب بن عبد اهلل ي�سلم رئي�س جمل�س الإدارة �شيك التربع
امل�ساعد لل�ش�ؤون الع�سكرية قد قام
م ��ؤخ��را ً ،بت�سليم �سمو الأم�ير �سلطان ل�صالح جمعية الأط��ف��ال املعوقني يف
بن �سلمان �شيكا ً ميثل ريع مزاد �إقامة �إطار ما حتظى به اجلمعية من م�ساندة
�إ�سطبل �أبناء امللك عبداهلل بن عبدالعزيز دائ��م��ة ودع����م ك���رمي م��ن �أب���ن���اء خ��ادم
لعدد من اجلياد ،ومت تخ�صي�ص ريعه احلرمني ال�رشيفني.

�أمري الق�صيم يرعى و�ضع حجر الأ�سا�س والبلطان تربع بكامل التكاليف

�إن�شاء مركز اجلمعية التا�سع يف الر�س

برعاية �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
في�صل بن بندر بن عبدالعزيز� ،أمري
منطقة الق�صيم حتتفل اجلمعية بو�ضع
حجر الأ�سا�س ملركز اجلمعية مبحافظة
ال��ر���س وذل���ك ي���وم  7ج��م��ادى الأخ���ره
1430ه��ـ امل��واف��ق 31مايو 2009م.
وال��ذي ي�شيد على نفقة رج��ل الأعمال
خالد بن عمر البلطان.
ويف ت�رصيح �صحفي ل�صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير �سلطان بن �سلمان بن
عبدالعزيز رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية..
�أعرب عن �شكره وامتنانه لرعاية �سمو
�أم�ير منطقة الق�صيم لهذه املنا�سبة
م�����ش�يرا ً �إل���ى �أن ذل��ك يعك�س اهتمام
ال��دول��ة ودع��م��ه��ا مل��ؤ���س�����س��ات العمل
اخلريي ،وحر�صها على تطوير �أداء تلك

معي�شة للمواطن.
و�أ�شاد �سمو الأمري �سلطان بن �سلمان
مببادرة ع�ضو �رشف اجلمعية الأ�ستاذ خالد
البلطان بتبني �إن�شاء مركز للجمعية يف
حمافظة الر�س قائالً� "..إن هذه املبادرة
ال��ك��رمي��ة جت�سد م��ا حتظى ب��ه جمعية
الأطفال املعوقني من تفاعل وم�ساندة
من املجتمع بكل �أطيافه وبخا�صة رجال
الأعمال الذين نعدهم �رشكاء يف م�سرية
اجلمعية على مدى خم�سة وع�رشين عاما ً،
والذين كان وال يزال لهم دوراً حموريا ً
يف تو�سيع خدمات اجلمعية وو�صولها
الأمري في�صل بن بندر بن عبدالعزيز
�إلى العديد من مناطق اململكة ،وكذلك
امل�ؤ�س�سات وتو�سيع مظلة خدماتها ا�ستمرارية براجمها املجانية يف رعاية
لت�سهم �إل����ى ج��ان��ب ج��ه��ود الأج��ه��زة وت�أهيل وتعليم �أك�ثر من ثالثة �آالف
احلكومية يف ت��وف�ير �أف�����ض��ل م�ستوى طفل �سنويا ً.
(تفا�صيل بالداخل)
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خرب و�صورة
نظمها مركز الأمري �سلطان لرعاية الأطفال املعوقني باملدينة املنورة

الأمري عبدالعزيز بن ماجد رعى ندوة "عن احلدود ال�رشعية لذوي الإعاقات"

حت��ت رع��اي��ة ���ص��اح��ب ال�سمو امللكي الأط��ف��ال املعوقني باملدينة املنورة ه���ذا وق���د �أع����رب �أم�ي�ن ع���ام اجلمعية
الأمري عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز ن���دوة ثقافية مو�سعة م ��ؤخ��را ومل��دة الأ�ستاذ عو�ض عبداهلل الغامدي  :عن
�أمري منطقة املدينة املنورة نظم مركز يومني بعنوان "احلدود ال�رشعية لذوي �شكره وتقديره ل�صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير �سلطان بن عبدالعزيز لرعاية الإعاقات " .
الأمري عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز
�أم�ير منطقة املدينة املنورة لتف�ضله
برعاية ه��ذه ال��ن��دوة  ،وق���ال �إن ذلك
القناة الريا�ضية ال�سعودية �أنتجت فيلماً عن جائزة اجلمعية
يج�سد الدعم الذي توليه حكومة خادم
ّ
احلرمني ال�رشيفني و�سمو ويل العهد
و�سمو النائب الثاين للجمعية وبراجمها ،
و�أتطلّع مب�شيئة اهلل �أن ت�سهم هذه الندوة
يف تر�سيخ حقوق املعوقني وت�سهيل
ل��ل��خ��دم��ة الإن�����س��ان��ي��ة ،
�أ����ش���اد ���ص��اح��ب ال�سمو
ظروف حياتهم وتعزيز م�شاركتهم يف
وي�����س��ع��دين ب��الأ���ص��ال��ة
امللكي الأم�ي�ر �سلطان
م�سرية التنمية  ،وال�شكر مو�صول لنخبة
عن
إنابة
ل
وبا
نف�سي
عن
بن �سلمان بن عبدالعزيز
العلماء واملتخ�ص�صني الذين �شاركوا
اجلمعية
إدارة
�
جمل�س
رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة
يف حماور الندوة".
�أن �أع������رب مل��ع��ال��ي��ك��م
اجل���م���ع���ي���ة ب���ت���ف���اع���ل
ومن جهته قال مدير عام مركز الأمري
وللم�سئولني يف القناة
الإع��ل��ام ال�����س��ع��ودي مع
�سلطان بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال
ال��ري��ا���ض��ي��ة وب��خ��ا���ص��ة
ق�ضايا العمل اخل�يري
املعوقني باملدينة امل��ن��ورة الأ�ستاذ
الأ���س��ت��اذ ع���ادل ع�صام
واالج��ت��م��اع��ي  ،م���ؤك��داً
ط�لال كماخي " ..تناولت ال��ن��دوة عدة
الدين عن واف��ر ال�شكر
على دور الإعالم ك�رشيك
عادل ع�صام الدين
حماور منها  :املحور ال�رشعي والقانوين
رئي�سي يف تنمية الوعي
والتقدير لتلك املبادرة
ال��ع��ام وت��ر���س��ي��خ ث��ق��اف��ة جمتمعية والتي تعك�س تفاعالً �إعالميا ً متميزا ً
من فقه وعقيدة وتف�سري � ،إ�ضافة �إلى
م�ساندة مل�رشوعات العمل اخلريي .
مع ر�سالة اجلمعية من ناحية  ،ومع
حماولة ا�ستقراء الإج���راءات القانونية
من
اخل�يري
والعمل
�ة
�
�اق
�
إع
ل
ا
ق�ضية
وتقديره
و�أع���رب �سموه ع��ن �شكره
حيال هذه الق�ضية من جهات االخت�صا�ص
ملبادرة القناة الريا�ضية ال�سعودية ناحية �أخرى" .
واملحور االجتماعي  ،و�سيناق�ش الأبعاد
ب��إن��ت��اج فيلم تلفزيوين ع��ن جائزة وكانت القناة الريا�ضية ال�سعودية
االج��ت��م��اع��ي��ة  ،م���ع ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى �أن
جمعية الأط��ف��ال املعوقني  ،واك��ب �أنتجت فيلما ً ت�سجيليا ً ي��روي واقع
االنحراف واجلرمية لي�ست �أ�صالً يف ذوي
قبول خادم احلرمني ال�رشيفني امللك املعوقني يف اململكة .
الإعاقات" .. .و�أ�ضاف  ..كما ت�ضمنت
عبداهلل بن عبدالعزيز لفرعها للخدمة العربية ال�سعودية وم��ا حتقق لهم
حماور �أ�رسية و�إعالمية وتربوية ونف�سية
م��ن نقلة نوعية يف برنامج الرعاية
الإن�سانية يف دورتها ال�ساد�سة .
و�سي�صاحب فعالياتها برامج ثقافية
وق��ال الأم�ير �سلطان بن �سلمان يف والت�أهيل والعالج والتعليم واخلدمات
ر�سالة بعث بها ملعايل وزير الثقافة الريا�ضية واالجتماعية  ،وما حققوه
ولقاءات مب�شاركة نخبة من املخت�صني
والإعالم الدكتور عبدالعزيز بن حمي من اجنازات يف العديد من املجاالت.
و�ضمت اللجنة العلمية الأ�ستاذ الدكتور
على
الدين خوجة " ...اطلعت على الفيلم وا�ستعر�ض الفيلم دور اجلمعية
علي الزهراين – �أ�ستاذ الرتبية الإ�سالمية
لق�ضية
الت�سجيلي ال��ذي مت بثه عرب القناة مدى ( )25عاما ً يف الت�صدي
باجلامعة الإ�سالمية وال��دك��ت��ور جمال
خادم
بقبول
الريا�ضية ال�سعودية وال���ذي تبنت الإعاقة  ،الأمر الذي ُت ِّوج
القا�سم �أ�ستاذ علم النف�س امل�ساعد،
ال��ق��ن��اة الريا�ضية �إن��ت��اج��ه ليواكب احلرمني ال�رشيفني امللك عبداهلل بن
والدكتورة لينا بنت عمر �صديق �أ�ستاذ
م��ن��ا���س��ب��ة ح�����ص��ول خ����ادم احل��رم�ين عبدالعزيز جلائزتها للخدمة الإن�سانية
الرتبية اخلا�صة امل�ساعد بجامعة طيبة ،
ال�رشيفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز تقديرا ً منه حفظه اهلل جلهود اجلمعية
والدكتور تركي ال�سكران �أ�ستاذ الدعوة
على جائزة جمعية الأطفال املعوقني و�إجنازاتها يف خدمة املواطن .
امل�ساعد باجلامعة الإ�سالمية.
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وزير الإعالم يتعهد بدعم ذوي االحتـياجات اخلا�صـة

�أع��ل��ن وزي����ر ال��ث��ق��اف��ة و الإع��ل�ام
ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��ع��زي��ز خ��وج��ة فى
ت�رصيحات �صحفية عن �آلية لدعم
ف��ئ��ات ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخلا�صة
لإن�صافهم �إعالميا .وقال الدكتور
خوجة� :إن ال���وزارة م�ستعدة لدعم
ه���ذه ال��ف��ئ��ة ،وم��ن��ه��ا جمعية ف��رط
احلركة وت�شتت االنتباه ،مو�ضحا
�أن الأط����ف����ال امل�����ص��اب�ين ب��ف��رط
احلركة وت�شتت االنتباه تكمن فيهم
عبقرية وذك��اء زائ��دان عن احلدود.
ودع��ا لالنتباه لهم يف البداية من
خالل الت�شخي�ص احلقيقي .و�أ�ضاف
وزي��ر الثقافة والإع�ل�ام �أن هنالك

الكثري م��ن العلماء م���روا يف هذه
امل��رح��ل��ة ،ول��ك��ن م��ع «ل��ط��ف اهلل»
�أ�صبحوا علماء ي�شار لهم بالبنان.
ولفت �إلى �أن الإب��داع كما جنده يف
�أمثلة متنوعة لع�رشات من ال�شعراء
والفنانني والعلماء ،هو تعبري عن
الأمل حينما يتحول �إلى �أمل ،و�أن ما
نراه يف ه��ؤالء الأطفال ي�ستحق من
�أ�رسهم ومن املجتمع العناية الكاملة
حتى يتجاوزوا املعاناة .و�شدد على
�أهمية الدور احليوي الذي يجب �أن
تنه�ض به �أجهزة الإع�لام املختلفة
ملتابعة مثل هذه الن�شاطات ،ودعم
هذه الفئات.

وزير الإعالم

� 14رشكة وم�ؤ�س�سة ت�شارك يف ملتقى توظيف املعوقني الـ 47

�شاركت � 14رشكة وم�ؤ�س�سة �أهلية يف
ملتقى التوظيف ال��ـ 47ال��ذي نظمته
اجلمعية م�ؤخرا يف مركز امللك فهد يف
الريا�ض برعاية �رشكة �شنايدر �إلكرتيك
م�ؤخرا ً ،بح�ضور الع�رشات من املعوقني
الراغبني يف احل�صول على فر�صة عمل.
ومت خ�لال امللتقى عقد مقابالت بني
ممثلي ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات و�أ�صحاب
ط��ل��ب��ات ال��ت��وظ��ي��ف ل��ل��ت��ع��رف على
م�ؤهالتهم وخرباتهم وقدراتهم واختيار
ما ينا�سبهم من فر�ص عمل.
و�ضمت قائمة ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات
امل�شاركة يف امللتقى :مركز التقنية
للهند�سة واملقاوالت ،م�ؤ�س�سة جوهرة
وجواهر� ،رشكة الو�سام العربي القاب�ضة،
�رشكة �آل �سعيدان للعقارات� ،رشكة م�صنع
املنهل للمياه املحدودة ،م�صنع ال�رشق
الأو���س��ط لل�صناعات ال��دوائ��ي��ة� ،رشكة
مراعي� ،أدوار للهند�سة وامل��ق��اوالت،
�رشكة ع�سري ،مطابع النا�رش العربي� ،رشكة
وقود ال�سعودية ،جمموعة خالد البعيز،
�رشكة املعر�ض العاملي للأثاث احلديث،

وجمموعة �أبو غزالة.
يذكر �أن اجلمعية جنحت من خالل هذه
التجربة التي تطبق منذ �أكرث من عامني
يف �إتاحة فر�ص التوظيف لنحو 300
معوق ومعوقة يف عدد من امل�ؤ�س�سات
وال�رشكات مب�شاركة �أكرث من  140جهة
وم�ؤ�س�سة خا�صة يف ملتقيات التوظيف،

م�شريا ً يف الوقت نف�سه �إل��ى �أن الأمري
�سلطان بن �سلمان رئي�س جمل�س �إدارة
اجلمعية ي��ويل ه��ذا الربنامج اهتماما ً
خا�صا ً ،وي�ؤكد على دور الغرف التجارية
وال�رشكات واجلهات املعنية يف �إتاحة
الفر�صة للمعوقني م��ن �أب��ن��اء منطقة
الريا�ض للتوظيف.

لقطة من �أحد ملتقيات توظيف املعوقني باجلمعية
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خرب و�صورة

� 4أع�ضاء من جمل�س الإدارة يف ال�شورى

د .ال�سويلم

هن�أ �أمني عام اجلمعية عو�ض عبدالـله
الغامدي الأع�ضاء الأربعة يف جمل�س
�إدارة اجلمعية ال��ذي��ن حظوا بالثقة
امللكية باختيارهم �أع�ضاء يف جمل�س
ال�شورى.
و�أع���رب الغامدي ب��الإن��اب��ة ع��ن جميع
من�سوبي اجلمعية عن اعتزازه ب�أن ي�ضم
جمل�س ال�شورى �أربعة �أع�ضاء من جمل�س
�إدارة اجلمعية؛ الأم���ر ال���ذي يج�سد
كثرياً من امل�ؤ�رشات ،يف مقدمتها جناح
�أع�ضاء اجلمعية العمومية للجمعية يف

م .الذكري

قباين

اختيار نخبة من �أبناء الوطن لع�ضوية
املجل�س� ،إ�ضافة �إلى �أن وجود �أربعة
��م الإع��اق��ة
�أع�����ض��اء مم��ن يحملون ه� َّ
�سيجعلهم مب��ث��اب��ة ���س��ف��راء ل��ه��ذه
الق�ضية حتت قبة املجل�س لي�شاركوا
يف �صياغة ال��ق��رارات والأنظمة ذات
العالقة ،وينقلوا للمجل�س تطلعات
و�آمال م�ؤ�س�سات العمل اخلريي بوجه
عام واملعوقني بوجه خا�ص.
وتوجه الأمني العام للجمعية بالدعاء
ّ
بالتوفيق للأع�ضاء الذين مت جتديد

د .احلازمي

الثقة امللكية بهم ك�أع�ضاء يف جمل�س
ال�شورى وه��م :الدكتور عبدالرحمن
بن عبدالعزيز ال�سويلم ،املهند�س
ع��ب��دامل��ح�����س��ن ب���ن حم��م��د ال���زك���ري،
والدكتور حم�سن بن علي احلازمي،
�إلى جانب �أ�سامة بن علي ماجد قباين
الذي مت اختياره لع�ضوية املجل�س يف
دورته اجلديدة.
جدير بالذكر �أن اجلمعية العمومية
للجمعية ت�ضم  47ع�ضواً يف جمل�س
ال�شورى.

خطة لتنمية موارد اجلمعية لدعم ميزانية مراكزها وم�رشوعاتها الوقفية

ناق�شت اللجنة العليا لالت�صال وتنمية
امل��وارد باجلمعية و�ضع خطة متكاملة
لتنمية م����وارد اجل��م��ع��ي��ة يف املرحلة
امل��ق��ب��ل��ة؛ وذل����ك ل��دع��م امل��ي��زان��ي��ات
الت�شغيلية ملراكزها ومتويل م�رشوعات
�أوق����اف اجلمعية حت��ت الإن�����ش��اء� .رصح

بذلك رئي�س اللجنة وع�ضو جمل�س �إدارة
اجلمعية الأ�ستاذ بندر بن عثمان ال�صالح
الذي قال�« :إن اللجنة ا�ستعر�ضت خالل
اجتماعها الأخري مبقر مركز امللك فهد
بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال املعوقني
بالريا�ض امليزانية الت�شغيلية ال�سنوية

«ال�سياحة» تدرب ً 72
مر�شدا على «لغة الإ�شارة» لإر�شاد ال�سياح ال�صم والبكم

يف خطوة تعد الأولى من نوعها يف ال�سعودية ويف الوطن العربي ،قامت اللجنة
اال�ست�شارية للإر�شاد ال�سياحي التابعة للهيئة العامة لل�سياحة والآثار ،بالتعاون
مع نادي ال�صم والبكم بجدة ،بتدريب املر�شدين ال�سعوديني على لغة الإ�شارة يف
حماولة لدمج هذه الفئة «ذوي االحتياجات» مع املجتمع .وقال املهند�س طارق
خليفة ،رئي�س اللجنة اال�ست�شارية للإر�شاد ال�سياحي فى ت�رصيحات �صحفية
«قمنا بالتن�سيق مع نادي ال�صم والبكم بتدريب املر�شدين ال�سياحيني البالغ
عددهم  72مر�شدا ً �سياحيا ً م�رصحا ً لهم� ،إ�ضافة �إلى املتدربني واملتعاونني
كالفتيات ال�سعوديات الالتي يقمن بدور املر�شدات ال�سياحيات يف الرحالت
والزيارات اخلا�صة بالن�ساء� ،سواء كان من داخل ال�سعودية �أو من خارجها».

الخطوة
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للمراكز ،وحث مديري املراكز وم�س�ؤويل
تنمية املوارد على تن�شيط برامج تنمية
امل���وارد وات��ف��اق��ي��ات ال��ت��ع��اون ،وب��ذل
اجلهود لزيادة م�صادر متويل برامج
و�أن�شطة اجلمعية .
يذكر �أن جلنة االت�صال وتنمية املوارد
باجلمعية ت�ضم يف ع�ضويتها كالً من:
ال��دك��ت��ور ه��ا���ش��م ع��ب��ده ه��ا���ش��م ع�ضو
جمل�س �إدارة اجلمعية ورئي�س اللجنة
الإع�ل�ام���ي���ة ،ورئ��ي�����س جل��ن��ة االت�����ص��ال
وتنمية امل��وارد بجدة ،والأ�ستاذ خالد
بن علي ال�سيف ،والأ���س��ت��اذ ط��ارق بن
مف�ضي الغايل ،والدكتور عبدالكرمي
بن �صالح املطبقاين ،والأ�ستاذ عو�ض
بن عبداهلل الغامدي ،والأ�ستاذ عبداهلل
ب��ن حممد ال��دخ��ي��ل ،واملهند�س طالل
ب��ن علي كماخي ،والأ���س��ت��اذ �سعد بن
حممد الع�شيوي ،والأ�ستاذ زياد بن حمد
اجل��ري��د ،وال��دك��ت��ورة جن�لاء فخر الدين
ر�ضا ،والأ�ستاذة �سلوى املحمدي.

مقال

الأن�����ش��ط��ة ال�تروي��ح��ي��ة ل���ذوي
االحتياجات اخلا�صة
تهدف الأن�شطة الرتويحية لذوي االحتياجات اخلا�صة �إلى تطوير �إمكاناتهم،
حيث ت�ساعدهم على التكيف والت�أقلم مع ال�صعوبات التي يعانون منها  ،وتوجيه
اهتماماتهم �إلى �أن�شطة وفعاليات تنا�سب قدراتهم بالإ�ضافة �إلى ذلك ت�شغل وقت
الفراغ لديهم وبالتايل حتد من الإح�سا�س بالعجز �أو عدم الثقة بالنف�س واالكتئاب
وامل�شاعر ال�سلبية الأخرى لديهم والتي قد ت�ؤثر ب�شكل �سلبي على تطور قدراتهم
�أو تعيق عملية ال�شفاء �أو التح�سن لديهم .
ويطلق على مقدم تلك الأن�شطة غالبا ً املعالج بالأن�شطة وي�ستخدم الكثري من
الو�سائل والتقنيات لتح�سني النواحي العاطفية واجل�سدية واالجتماعية عند ه�ؤالء
الأف��راد ،وي�ستغل وقت الفراغ لديهم بن�شاطات ترفيهية توجه بالدرجة الأولى
للت�أهيل �أو تطوير �أداء قدراتهم ،وذلك لتح�سني الوظائف احلياتية وللتخفيف �أو
للحد من ت�أثري الإعاقة لديهم .
وهناك من يخلط بني املتخ�ص�ص بالأن�شطة الرتويحية واملتخ�ص�ص بالعالج
الطبيعي حيث �إن املتخ�ص�ص بالأن�شطة الرتويحية ي�ساعد الفرد امل�صاب على
الت�أقلم على فقدانه لقدرات معينة لديه تعترب �أ�سا�سية لالنخراط يف ن�شاطات
ريا�ضية �أو اجتماعية �أو فنية .
وهناك العديد من الدرا�سات التي ت�ؤكد على فوائد الأن�شطة الرتويحية لذوي
االحتياجات اخلا�صة حيث ال تقت�رص تلك الفوائد على النواحي النف�سية فقط بل
متتد �إلى �أبعد من ذلك لت�شمل املهارات احلركية ووظائف اجل�سم والتوا�صل
االجتماعي والقدرات واملهارات الإدراكية واملعرفية بالإ�ضافة �إلى القدرة على
�أخذ القرار .
منر عبيد املطريي -طالب درا�سات عليا
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تغطية . .

يف كلمة خالل افتتاح امل�ؤمتر الثالث للإعاقة والت�أهيل

ويل العهد:
الإعاقة متثل هاج�ساً
�إن�سانياً واقت�صادياً فلنواجهها

الخطوة
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دعا �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدفاع والطريان واملفت�ش العام ،اال�ست�رشاف امل�ستقبل بطموح و�إميان و�صدق ي�ؤكد
"حر�صنا " جميعا على املواجهة اجلدية لق�ضية الإعاقة وا�ستثمار ومواكبة �أحدث ما مت ابتكاره يف
جمال الرعاية والت�أهيل للمعوقني .وقال �سمو ويل العهد خماطبا امل�ؤمتر الذي افتتحه بالإنابة
عنه �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سطام بن عبد العزيز �أمري منطقة الريا�ض بالإنابة ،خالل الفرتة
م��ن 28-25ربيع الأول 1430ه��ـ املوافقة  26 - 22مار�س 2009م املا�ضي يف قاعة امللك
في�صل للم�ؤمترات يف فندق الريا�ض �إنرتكونتنتال �" ،أو�صيكم باالهتمام بهذه الفر�صة لتكن
مداوالت امل�ؤمتر وتو�صياته عند م�ستوى احلدث ،فالعامل اليوم مير مبرحلة ا�ستثنائية يف جمال
العلوم والتقنية التي هي�أت فر�ص التوا�صل والتكامل بني �شعوب الأر�ض ،وهذه الفر�صة متنحنا
�إمكانية اكت�شافات علمية ت�ساعد املعوقني على جتاوز �إعاقتهم" .وقال "�إن ما ي�سعدنا �أن
ي�شارك يف �أعمال امل�ؤمتر هذا التجمع العلمي اخلري ،و�أن نراه ي�ضع لبنة جديدة يف
جدار الت�صدي للإعاقة ..هذه الق�ضية احليوية التي متثل هاج�ساً �إن�سانياً واقت�صادياً
واجتماعياً للعامل �أجمع".
ون��ق��ل �سمو ويل العهد خ�لال الكلمة
التي �ألقاها نيابة عنه الأم�ير �سلطان
بن �سلمان بن عبد العزيز رئي�س جمل�س
�إدارة جمعية الأطفال املعوقني رئي�س
جمل�س �إدارة جمعية ومركز الأمري �سلمان
لأبحاث الإعاقة ،متنيات وحتيات خادم
احل��رم�ين ال�رشيفني ل�ضيوف امل�ؤمتر
الدويل الثالث للإعاقة والت�أهيل .وقال
"�إن ما ي�سعدنا �أن ي�شارك يف �أعمال
امل�ؤمتر هذا التجمع العلمي اخلري ،و�أن
نراه ي�ضع لبنة جديدة يف جدار الت�صدي
للإعاقة ..ه��ذه الق�ضية احليوية التي
مت��ث��ل ه��اج�����س��ا ً �إن�����س��ان��ي��ا ً واق��ت�����ص��ادي��ا ً

واجتماعيا ً للعامل �أجمع" .و�أو���ض��ح �أن
اململكة العربية ال�سعودية �شهدت خالل
العقدين الأخريين تزايد �إن�شاء مراكز
الت�أهيل والتعليم والأبحاث املتخ�ص�صة
يف جمال الإعاقة ،م�شريا �إلى �أن اململكة
تنبهت �إلى �أهمية البحث العلمي كن�شاط
م���واز مل��ا ي��ق��دم م��ن خ��دم��ات ت�أهيلية
وتعليمية للمعوقني .وفى اخلتام قال
ويل العهد "�أمتنى ل�ل إ�خ��وة والأخ���وات
�ضيوف اململكة طيب الإق��ام��ة ،ولكم
جميعا ً الدعوات بالتوفيق يف الو�صول
�إلى ما نتطلع �إليه من تو�صيات عملية
نلم�س �أث��ره��ا مب�شيئة اهلل على �أر���ض

الواقع ويف �أقرب وقت".
هذا وكانت وقائع حفل افتتاح امل�ؤمتر
الذي تنظمه م�ؤ�س�سة �سلطان بن عبد
العزيز �آل �سعود اخل�يري��ة ومركز
الأم�ي�ر �سلمان لأب��ح��اث الإع��اق��ة
وجمعية الأط��ف��ال املعوقني
بالتعاون مع مدينة امللك عبد
العزيز للعلوم والتقنية ،قد
ب��د�أت ف��ور و�صول الأم�ير
�سطام بن عبد العزيز �إلى
مقر انعقاد امل�ؤمتر ،حيث
كان على ر�أ�س م�ستقبليه
الأمري �سلطان بن �سلمان
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�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سطام بن عبد العزيز يفتتح امل�ؤمتر نيابة عن ويل العهد

ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز امل����شرف ال��ع��ام على
امل�ؤمتر ،ولفيف من الأم��راء و�أ�صحاب
الف�ضيلة وكبار امل�س�ؤولني يف الدولة
 ،ح��ي��ث ق���ام �أم��ي�ر م��ن��ط��ق��ة ال��ري��ا���ض
بالإنابة يف بداية الفعاليات بافتتاح
املعر�ض امل�صاحب للم�ؤمتر ،واطلع
خالل جولته على �أجنحة املعر�ض التي
تت�ضمن �أحدث الكتب واملراجع العلمية
املتخ�ص�صة ،والأجهزة الطبية املتطورة
يف خمتلف جم��االت الإع��اق��ة .من جهته،

رح��ب الدكتور عبد الرحمن ال�سويلم
رئي�س اللجنة املنظمة للم�ؤمتر يف كلمته،
براعي احلفل وامل�شاركني وال�ضيوف،
مو�ضحا �أن امل�ؤمتر واجهة تر�سم �صورة
التالحم بني كل �أطياف املجتمع بني
قطاعات ال��دول��ة وم�ؤ�س�ساتها لإب��راز
اجلهود امل�شرتكة التي تقدمها اململكة
لأبنائها املعوقني ولكل املعوقني يف
العامل ،فقد �شاركت �إلى جانب م�ؤ�س�سة
���س��ل��ط��ان ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز �آل �سعود

امل�ؤمتر ي�ضع لبنة جديدة يف جدار الت�صدي للإعاقة

اهتمام اململكة بالبحث العلمي كن�شاط مواز ملا

يقدم من خدمات ت�أهيلية وتعليمية للمعوقني

اململكة �شهدت خالل العقدين الأخريين تزايد
�إن�شاء مراكز الت�أهيل والتعليم والأب��ح��اث

املتخ�ص�صة يف جمال الإعاقة
الخطوة
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اخل�يري��ة ،مركز الأم�ير �سلمان لأبحاث
الإع��اق��ة ،وجمعية الأط��ف��ال املعوقني،
وعدد من اجلهات احلكومية وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين ،كما ت�شارك يف �أعمال
امل�ؤمتر وف��ود من  30دول��ة ب�أكرث من
 180ورقة علمية ،و�أكرث من  22ور�شة
عمل ي�����ش��ارك فيها �أ���س��ات��ذة �أفا�ضل
من داخل اململكة ومن ال��دول العربية
والأورب��ي��ة وال��والي��ات املتحدة .و�أ�شار
�إلى �أن جميع البحوث تت�سق مع حماور
امل�ؤمتر والتي تركز على �أهمية البحث
العلمي وال��درا���س��ات يف دف���ع عملية
العطاء يف جم��ال الإع��اق��ة واملعوقني،
وقد �شملت املحاور �أربعة جوانب :الأول
ع��ن الت�رشيعات والأخ�لاق��ي��ات وحقوق
املعاقني ،واملحور الثاين عن اجلانب
االجتماعي ودم��ج املعوقني ،واملحور
ال��ث��ال��ث ع��ن امل�����س��ت��ج��دات يف امل��ج��ال
الطبي خا�صة بحوث اجلينات وتقنية
ا�ستعمال اخلاليا اجلذعية وه��ي �آف��اق
جديدة �سن�ستمع �إل��ى جت��ارب الأطباء
عنها ،و�آخر حمور عن التعليم والتدريب
والت�أهيل ودمج املعوقني يف مدار�س

التعليم العام  ..ويركز امل�ؤمتر على لغة
الإ�شارة و�إمكانية تطويرها.
و�أع����رب رئ��ي�����س اللجنة املنظمة عن
�شكره لكل الداعمني للم�ؤمتر ،ولكل
امل���ؤ���س�����س��ات وال������وزارات امل�����ش��ارك��ة،
والأجهزة الإعالمية ،و�إلى كل من بذلوا
جهودهم للإعداد للم�ؤمتر .عقب ذلك
�ألقيت كلمة املعوقني التي �ألقاها
كل من الدكتور م��ازن بن ف ��ؤاد خياط
ا�ست�شاري �أمرا�ض و�رسطان الدم وعمار
هيثم بوق�س .وب��د�أ الدكتور م��ازن بن
ف ��ؤاد خياط كلمته ،بالت�أكيد على �أن
الإع��اق��ة م��ن �أه���م امل��و���ض��وع��ات التي
تثري اهتمام الباحثني والعلماء ،حيث
�أكدوا �أن العناية باملعوقني متثل �أحد
م�ؤ�رشات ح�ضارة الأمم .وقال خياط الذي
اختري �أخريا ع�ضوا يف جمل�س ال�شورى،
"ب�صفتي فرد من هذه الفئة وطبيب
مهتم بهذه الق�ضية ف�أنني �أري���د �أن
�أك��ون �إ�ضافة و�أب���رز لكم الوجه ا آلخ��ر
للإعاقة ،و�أ�ضع بني �أيديكم ما �أتوقعه
منكم ك أ���ف��راد وم�ؤ�س�سات وم��ا �أطمح
�إليه من �آمال" .واختتم الدكتور مازن
كلمته ب�أن دعا املعوقني لأن ينف�ضوا
عنهم غبار ال�ضعف والك�سل و�أال يجعلوا
�شماعة الف�شل ظروفهم ال�صعبة".
كما �ألقى عمار هيثم كلمة �أخرى بالنيابة
ع��ن املعوقني ب��د�أه��ا بال�شكر هلل على
نعمة الإ���س�لام ،كما �أع���رب ع��ن �شكره
النتمائه لهذا الوطن الغايل الذي يويل
ذوى االحتياجات اخلا�صة اهتماما كبريا
بقيادة خادم احلرمني ال�رشيفني وولى
عهده الأمني �أعاده اهلل �إلينا �ساملا غامنا.
واختتم كلمته بقوله � :أنا �سعودي �إذن
�أنا ل�ست معوقا.
ف��ي��م��ا �أل���ق���ى م��ع��ايل وزي����ر ال�����ش���ؤون
االجتماعية الأ�ستاذ يو�سف بن �أحمد
العثيمني كلمة اجلهات املنظمة للم�ؤمتر
وقال فيها "ي�رشفني بالإنابة عن اجلهات
املنظمة للم�ؤمتر الدويل الثالث للإعاقة
والت�أهيل �أن �أرحب يف البداية ب�ضيوف
اململكة  ،ه��ذه النخبة املتميزة من
املتخ�ص�صني واملتخ�ص�صات وممثلي
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف عدد من

ح�ضور مميز للمعوقني مبختلف فئاتهما بامل�ؤمتر

دول العامل" ،م�شريا �إل��ى �أن احت�ضان
اململكة لهذا امل�ؤمتر الثالث من نوعه
يعك�س ما توليه حكومة خادم احلرمني
ال�رشيفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
وويل عهده الأم�ين من اهتمام ودعم
لق�ضية الإع��اق��ة ولتوفري حياة كرمية
للمعوقني.
و�أو�ضح " العثيمني " �أن منظومة اخلدمات
والرعاية املقدمة للمعوقني يف اململكة
�شهدت نقلة ملمو�سة خ�لال العقود
الثالثة الأخ�ي�رة ،حيث تناغمت �أدوار
امل��راك��ز احلكومية والأهلية واخلريية
لتقدم مظلة م��ن الت�أهيل والتعليم
والعالج والرعاية االجتماعية والتوظيف
لع�رشات الآالف من املعوقني .و ُتوجت
تلك اجلهود �أخريا ب�صدور توجيه خادم
احلرمني ال�رشيفني امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز مب�ضاعفة الإعانات التي ت�رصف
للمعوقني ،واحت�ساب توظيف املعوق
مقابل توظيف �أربعة من غري املعوقني
يف نظام ال�سعودة.
و�أ�شار معايل وزير ال�ش�ؤون االجتماعية
�إل���ى �أن م���ؤ���س�����س��ات املجتمع امل��دين
يف امل��م��ل��ك��ة م��ن ج��ه��ات وم���ؤ���س�����س��ات

خ�يري��ة ت�سهم ب����دور رائ����د يف رع��اي��ة
امل��ع��وق�ين ،وم���ا ه���ذا امل����ؤمت���ر ال��ذي
نحتفي بافتتاحه اليوم �إال �إحدى �صور
هذا الدور املتنامي الذي تزكيه الدولة
وترعاه وتدعمه .و�أكد معاليه �أن جميع
املهتمني بق�ضية الإعاقة يف ال�سعودية
واملنطقة العربية يتطلعون �إلى نتائج
ه��ذا امل���ؤمت��ر ،وم��ا �سيطرح خالله من
�أفكار وبرامج و�أبحاث وم�شاريع ت�سهم
مب�شيئة اهلل يف امل��زي��د م��ن احل���راك يف
االهتمام بق�ضية الإعاقة وبرامج رعاية
املعوقني وحقوقهم وواجباتهم .من
جهة �أخ��رى� ،سلم الأمري �سطام بن عبد
العزيز الرعاة الداعمني للم�ؤمتر دروع
التكرمي وهم :املجموعة ال�سعودية
ل�ل�أب��ح��اث والت�سويق ،م�ؤ�س�سة
�إب��راه��ي��م الإب��راه��ي��م اخلريية،
�رشكة االت�صاالت ال�سعودية،
واخلطوط اجلوية العربية
ال�سعودية ،وم�رصف الراجحي،
وراديو وتلفزيون ال�رشق الأو�سط
 ،MBCوال�سفارة الهولندية،
والبنك الأهلي التجاري ،والبنك
الإ�سالمي للتنمية.
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 200جل�سة علمية و 160متحدثاً عاملياً �شاركوا

يف فعاليات امل�ؤمتر الدويل الثالث للإعاقة والت�أهيل

ناق�شت فعاليات امل�ؤمتر الدويل الثالث للإعاقة والت�أهيل العديد من املحاور العلمية حول
خمتلف جماالت الإعاقة  ،التي �ساهمت يف �إثراء النقا�ش حول ق�ضايا الإعاقة واملعوقني  ،من
كافة اجلوانب .كما اتاح امل�ؤمتر الفر�صة لبيان الرعاية الكرمية للمعوقني فى اململكة  ،وذلك ما
�أكده �صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن �سلطان بن عبد العزيز �أمني عام م�ؤ�س�سة �سلطان بن
عبد العزيز �آل �سعود اخلريية  ،بقول �سموه � :أن امل�ؤمتر الدويل الثالث للإعاقة والت�أهيل ي�أتي
يف ظل الرعاية التي حتظى بها ق�ضية الإعاقة واملعوقني يف اململكة من لدن خادم احلرمني
ال�رشيفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز و�سمو ويل عهده الأمني ،ومواكباً لتوجه الدولة نحو العناية
برفع م�ستويات البحوث العلمية وتطبيقاتها يف كل امل�ؤ�س�سات العلمية والتعليمية يف اململكة.

و�أو�ضح �أمني عام م�ؤ�س�سة �سلطان بن
عبد العزيز �آل �سعود اخلريية �أن الرعاية
الكرمية للم�ؤمتر من لدن الأمري �سلطان
بن عبد العزيز ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء ،وزير الدفاع والطريان
وامل��ف��ت�����ش ال���ع���ام ال��رئ��ي�����س الأع��ل��ى
مل�ؤ�س�سة �سلطان ب��ن عبد العزيز �آل
�سعود اخلريية ،الرئي�س الفخري ملركز
الأم�ير �سلمان لأبحاث الإعاقة ،تعك�س
�أي�ضا ً اهتمام الدولة يف ه��ذه املرحلة
ب���إح��داث نقلة نوعية يف التعامل مع

الخطوة

العدد الثاين واخلم�سون ـ جمادي الآخرة  1430هـ ـ يونيو  2009م

20

التقنيات امل�ستجدة يف خمتلف جماالت
العالج والتعليم والت�أهيل للمعوقني،
م�شرياً �إل��ى � ّأن ذلك �سي�ساهم يف دعم
تطوير اخل��دم��ات املقدمة للمعوقني
يف اململكة من جهة ويف تفعيل ثقافة
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف جم���االت ال��وق��اي��ة
والرعاية والت�أهيل لهذه الفئة الغالية
من جهة �أخرى..
من جانبه ،قال الدكتور عبد الرحمن بن
عبد العزيز ال�سويلم نائب رئي�س جمل�س
�إدارة جمعية الأطفال املعوقني ،رئي�س

اللجنة املنظمة للم�ؤمتر "� ّإن امل�ؤمتر
يركز يف حماوره على املجاالت ال�صحية،
والرتبوية واالجتماعية والنف�سية ،وجمال
تدريب وت�أهيل وتوظيف املعوقني،
واملجال التثقيفي والإع�لام��ي ،وجمال
الت�رشيعات ،وحقوق املعوقني ،م�ؤكدا � ّأن
هناك العديد من الأن�شطة والفعاليات
امل�صاحبة للم�ؤمتر منها ور���ش العمل
ولقاءات الدائرة امل�ستديرة ،ومعر�ض
ل��ل��ك��ت��ب امل��ت��خ�����ص�����ص��ة ،والأج����ه����زة
والتقنيات احلديثة ذات ال�صلة� ،إلى

ا�ستقبله خادم احلرمني ال�رشيفني

�إ�سالم عامل فرن�سي خالل انعقاد امل�ؤمتر
�إ�ستقبل خ��ادم احلرمني ال�رشيفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز يف ال��دي��وان امللكي بق�رص اليمامة م�ؤخرا
،وبح�ضور �سماحة مفتي ع��ام اململكة رئي�س هيئة
كبار العلماء و�إدارة البحوث العلمية والإفتاء ال�شيخ
عبدالعزيز بن عبداهلل �آل ال�شيخ و�أ�صحاب الف�ضيلة
العلماء وامل�شايخ الربوفي�سور الفرن�سي �رشيف داردينيز
املتخ�ص�ص يف طب الأمرا�ض النف�سية بجامعة باري�س
ديكارت الذي �أ�شهر �إ�سالمه �أثناء انعقاد امل�ؤمتر الدويل
الثالث للت�أهيل والإعاقة  ،والذي كان احد مدعويه  ،من
الأح��داث املهمة التي �شهدها امل�ؤمتر  ،واعترب ذلك
من ايجابيات عقد هذا امل�ؤمتر الدويل  ،ورعاية الدولة
�صورة من �صور املعامل احل�ضارية والإن�سانية لـ " مملكة
الإن�سانية".
ويف بداية اال�ستقبال �أن�صت اجلميع �إلى تالوة �آيات من
القر�آن الكرمي مع �رشحها وتف�سريها .ثم ت�رشف اجلميع
بال�سالم على خادم احلرمني ال�رشيفني .
عقب ذلك �ألقى الربوفي�سور الفرن�سي �رشيف داردينيز
كلمة �أعرب فيها عن �شكره وتقديره خلادم احلرمني
ال�رشيفني على ا�ستقباله له داعيا ً اهلل عز وجل �أن ميتع
امللك املفدى و�سمو ويل عهده الأمني بال�صحة والعافية .
كما �أعرب الربوفي�سور الفرن�سي عن �شكره وتقديره
ل�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير �سلطان بن �سلمان بن
عبدالعزيز رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة والآثار رئي�س
جمل�س �إدارة جمعية الأطفال املعوقني على دعوته له
للم�شاركة يف امل�ؤمتر الدويل الثالث للإعاقة والت�أهيل
الذي عقد بالريا�ض م�ؤخرا ً م�شرياً �إلى �أن هذه الدعوة كانت
فر�صة جيدة لريى ويعاي�ش احلياة يف اململكة العربية
جانب ع��دد من الن�شاطات االجتماعية
وال�سياحية ،و�إبرام اتفاقيات و�رشاكات
للتعاون ،والتن�سيق حمليا ً و�إقليميا ً
وعامليا ً" .م�ستعر�ضا رئي�س اللجنة
املنظمة فعاليات امل�ؤمتر التي امتدت
على مدى �أربعة �أيام ناق�شت العديد من
املحاور العلمية والتعليمية والت�رشيعية
يف خمتلف جماالت الإعاقة ،ففي اليوم
الأول ت��ن��اول امل����ؤمت���ر ال��ت����شري��ع��ات،
الأخ�لاق��ي��ات ،والبحث العلمي ،وذل��ك
م��ن خ�لال �إل��ق��اء ال��ع��دي��د م��ن البحوث

ال�سعودية ويتفتح ر�أيه حول عظمة الإ�سالم وتعامل النا�س
فيما بينهم ب�سماحة وكيف يكون التكافل والت�ضامن
االجتماعي مما �أ�سهم يف ق��راره باعتناق دين الإ�سالم
و�أفاد �أنه منذ عدة �سنوات متكن بف�ضل من اهلل تعالى
�أن يعاي�ش الإ���س�لام ويتعرف عليه عن طريق طالبة
�سعودية وع���دد م��ن الطلبة ال�سعوديني يف اخل��ارج
و�أن يتعرف عليه �أك�ث�ر معربا ً ع��ن �شكره وتقديره
جلميع الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن ���س��اع��دوه ليغري نظرته
�إل��ى العامل وطريقة تفكريه وعمله يف ه��ذه احلياة .
ويف نهاية كلمته جدد �شكره وتقديره خلادم احلرمني
ال�رشيفني وجلميع احل�ضور على �إتاحة هذه الفر�صة له
واال�ستماع �إليه .

و�أوراق العمل ،ومنها ذوو االحتياجات
اخلا�صة ،وق�ضية حقوق الإن�سان ،جدل
فقهي دار يف اجل��زي��رة العربية خالل
ال��ق��رن ال��ع��ا��شر ال��ه��ج��ري ،حممد غ��ايل،
واالتفاقية الدولية حلقوق املعوقني،
العقد العربي ،ونظرة تاريخية وعاملية
عن حقوق ال�صم واملعوقني ،جوزيف
م����ورري وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وال�ترب��وي
يف جم��ال الإع��اق��ة يف ال��ع��امل العربي...
م�شكالت وحلول (خالد عبد الرحمن ح�سن
ع��رب) ،و�أخالقيات التعامل املجتمعي

مع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �ضوء
اتفاقية ح��ق��وق الأ���ش��خ��ا���ص ذوي
الإعاقة والربوتوكول االختياري
(حم�����س��ن ب���ن ع��ل��ي ف��ار���س
احلازمي) ،واحلدود ال�رشعية
اخلا�صة ب���ذوي الإع��اق��ات
درا�سة �رشعية ،اجتماعية،
ت�أ�صيلية )تركي بن عبد
اهلل بن حمود ال�سكران)،
وق�صور الأبحاث العلمية
يف جماالت الإعاقة و�سبل
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جانب من احل�ضور

النهو�ض بها) �رشف �أحمد ال�شهاري)،
و�أخ�لاق��ي��ات مهنة ال�ترب��ي��ة والتعليم
ل��ذوي االحتياجات اخلا�صة (ن��دى بنت
�صالح حممد الرميح) والإعاقات وحقوق
الإن�سان والتطور :الواقع و احلاجة �إلى
التدخل �أثناء �صياغة م�سودة الد�ستور
يف نيبال (كليكا بهاندري راجنو ذابا)،
ِوفرق البحوث التمكينية يف جمال رعاية
املعوقني (حممد جابر عبا�س حممد)،
اجلينات احلديثة وم�ستخدمي الإ�شارة
يف جمتمع ال�صم :حتدي النموذج الطبي
(ترييزا بالنكمري بريك) ،وناقل الأ�س�س
املعرفية وامل��م��ار���س��ات ال�ترب��وي��ة يف
جم��ال الرتبية اخلا�صة عرب الثقافات
املختلفة  :من��وذج عربي – �إجنليزي
(ن�ضال كاظمي ،طريف باخد�ش� ،أ�سماء
العطية ،بتول خليفة و كاليتون كيلر)،
وامل�شاركة املجتمعية يف دعم �أبحاث
�إع��اق��ة الكبار (خليل �إبراهيم عبد اهلل
ال�سعادات) ،وطرق البحث يف التعليم
اخلا�ص (خالد بن عبد العزيز احلمد).
ك��م��ا ت�ضمنت ف��ع��ال��ي��ات امل����ؤمت���ر يف
اليوم الثاين بحوثا ً حول متويل ق�صري
امل���دى� ،أن��واع��ا م��ن الت�أهيل النف�سي
واالقت�صادي واالجتماعي للأ�شخا�ص
املعوقني (للباحث عندليب �أح��م��د)،
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والتحديات يف ت�أ�سي�س وح��دة الدعم
الأك��ادمي��ي مل�ساعدة ال��ط�لاب الذين
يعانون من �صعوبات التعلم يف اململكة
العربية ال�سعودية (�أحمد بكر) ،وتطوير
�أداة تقييم م��راك��ز ال��رع��اي��ة النهارية
لذوي االحتياجات اخلا�صة يف الريا�ض،
ومهارات التعرف على البيئة والتحرك
الآمن للمكفوفني) �أنور ح�سني ن�صار)،
ونحو مواقع ويب عربية قابلة للو�صول
�إلى ذوي االحتياجات اخلا�صة (هند بنت
�سلمان اخلليفة) ،و�سهولة الو�صول
يف البيئة املائية كطريقة للت�أهيل
(ب��ودين جوالنتا( ،وكر�سي متحرك �آيل
ذك��ي للأ�شخا�ص ���ش��دي��دي الإع��اق��ة)
�إي�ل�ارب���ي ب��ودي��ه�ير خ��ال��د ال�شلفان)،
والعي�ش با�ستقاللية يف لو�س �أجنل�س،
درو�س يف ت�أ�سي�س نظام معلومات بيئي
بني خ�صي�صا للمعوقني )�آل���ن توي
فيكتور بينيدا (وم�ستوى تقدير الذات
عند املعوقني العاملني وغري العاملني
يف دولة الإم��ارات( ،روحي مروح و�أحمد
عبدات) ،ومنوذج مقرتح ملوقع �إلكرتوين
لذوي الإعاقة الب�رصية (�صافيناز �أحمد
كمال ،و�إبراهيم بهاء خ�يري �صالح)،
والتعليم عن بعد ودوره يف تعليم ذوي
االحتياجات اخلا�صة (حممد �إبراهيم

الزكري) ،وجتربة جممع الأمري �سلطان
للت�أهيل يف تطبيق اخل��ط��ة الفردية
لأ�رس الأطفال من ذوي ال�شلل الدماغي
(ه��ي��ل��دا بنت �إ�سماعيل ب��ن �إب��راه��ي��م
�سجيني) ،وفعالية الأ�ساليب الوالدية
يف تقدير ال���ذات ل��دى امل��ع��وق حركيا ً
(�سمية عي�سى م�سعود مزغي�ش) ،ودور
الرتبية الريا�ضية يف دم��ج املعوقني
حركيا ً يف املجتمع وعالقتها بتح�سني
م�ستوى الإيجابية لديهم (ن�شوى حممود
�أحمد نافع ،و�آمال حممد يو�سف) ،ومدخل
نظم لت�شغيل امل��ع��وق�ين :من��وذج ذو
ح�سا�سية ثقافية لذوي الإعاقة اجل�سدية
(م��ادان كوندو �أل��و دوت��و) ،وا�ستخدام
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل�����س��اع��دة لتمكني
الأ�شخا�ص ذوي الإع��اق��ات الإدراك��ي��ة،
التعليمية ،الب�رصية ،والتوا�صلية (حممد
يو�سف) ،واجتاهات �أولياء الأم��ور نحو
ب��رام��ج ت���أه��ي��ل امل��ع��وق�ين يف اململكة
العربية ال�سعودية (�أم�يرة طه بخ�ش)،
وال�ضغوط النف�سية املزمنة لدى �أولياء
�أم��ور الأط��ف��ال املعوقني (ع�لاء الدين
عبد احلميد �أي��وب حممد) ،واجتاهات
الالعبني املعوقني نحو اال�ست�شارات
النف�سية يف املجال الريا�ضي (عبدي
احل��ك��ي��م رزق ع��ب��د احل��ك��ي��م) ،وج���ودة
مم��ار���س��ة ط��ري��ق��ة تنظيم املجتمع يف
م�ؤ�س�سات رعاية املعوقني (وفاء جالل
�أحمد ال�سيد رم��اح عبد الكرمي يو�سف
�أب��و درة) ،وبرنامج �إر���ش��ادي لتخفيف
ال�����ض��غ��وط ع��ن �أول���ي���اء �أم����ور ال��ط�لاب
ذوي �صعوبات التعلم) بدر نا�رص عبد
الرحمن ال�براك) وت�أثري برنامج مقرتح
للتمرينات املتنوعة على ال�سلوك (ناهد
علي حممد حتحوت ،و�إلهام عبد العظيم
ف���رج) ،وتقييم م��دى فاعلية البيئة
املبنية على �أ�سا�س اخلدمات الت�أهيلية
ملر�ضى ال�شلل الدماغي يف منطقة غزة
(ن��ا��صر حممد غ���امن) ،وتعلم الواقعية
يف الأط��ف��ال :درا���س��ة ا�ستك�شافية يف
فرن�سا (م�يري �سالمة ،ويون�س حممد
ال�سيد ،وعلي �رشيف ،وبعث اهلل حممد
�سالمة ،و�أماين �إ�سماعيل) ،و�أثر ممار�سة
كرة الطائرة بالكر�سي املتحرك على

بع�ض القدرات البدنية والف�سيولوجية
ل����ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة (حممد
ح�سني �أحمد جويد ،ونا�رص حممد غامن)،
وم����ؤ��ش�رات �ضبط اجل���ودة يف ال�برام��ج
الرتبوية للأطفال التوحديني ،ومدى
تطبيقها على مراكز التوحد يف اململكة
العربية ال�سعودية (نايف بن عبدين
إ�ب��راه��ي��م ال�����زارع) ،ودرا���س��ة مقارنة:
الوحدة النف�سية وعالقتها باملهارات
االجتماعية لدى ذوي التخلف العقلي،
التوحد (�أحمد فتحي علي ،وماجدة ح�سني
حممود) ،وت�أثري برنامج لتعلم ال�سباحة
بنظامي الدمج والعزل على التفاعالت
االجتماعية وقلق االنف�صال لدى الأطفال
امل��ع��وق�ين ذه��ن��ي��ا ال��ق��اب��ل�ين للتعلم
(نادية حممد طاهر �شو�شة) ،وبرنامج
مقرتح من منظور اخلدمة االجتماعية
لتح�سني نوعية حياة املعوقني ب�رصيا،
حممد حممد كامل ال�رشبيني وفاعلية
كل من برنامج �إر�شادي �أ�رسي و برنامج
للمهارات االجتماعية يف تخفيف حدة
ال�����س��ل��وك الإن�����س��ح��اب��ي ل���دى الأط��ف��ال
املتخلفني عقليا القابلني للتعلم
(ول��ي��د ال�سيد �أح��م��د خليفة ،و�سعيد
كمال عبد احلميد) ،وقع ت�أثري املنظور
العام للأ�شخا�ص امل�صابني بالأمرا�ض
النف�سية على دجمهم اجتماعيا (ج�سنت
�أك�����ور) ،ال��دم��ج االج��ت��م��اع��ي ل�ل�أط��ف��ال
امل��ع��وق�ين وع��ائ�لات��ه��م يف البو�سنة
والهر�سك و بلغاريا (ماجدة بي�رسفيك)،
واجت��اه��ات املعوقني الفل�سطينيني
نحو دور و�سائل الإعالم يف التعبري عن
ق�ضاياهم (طلعت عبد احلميد ح�سني
عي�سى) ،ودور و�سائل الإعالم يف خدمة
امل��ع��وق�ين (ع��ب��د ال��ع��زي��ز عبد ال�ستار
ترك�ستاين)
وف��ى ثالث �أي��ام امل��ؤمت��ر كانت هناك

متابعة و�إهتمام من امل�شاركني املعوقني

العديد من البحوث و�أوراق العمل ومنها
نق�ص االنتباه وفرط احلركة و ت�شخي�ص
ا�ضطراب االنتباه امل�صحوب بالن�شاط
الزائد لدى الأطفال املوهوبني (حممد
النوبي حممد علي) ،والتغذية و�صحة
ال��ف��م والأ���س��ن��ان وج���ودة احل��ي��اة لفئة
الأط���ف���ال ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخلا�صة
(���س��ل��ط��ان ع��ب��د ال��ع��زي��ز امل���ب���ارك)،
والتوحد و حديثي الوالدة :كيف ومتى
نكت�شف الأع��را���ض (م��ي��ادة ال�صباغ)،
والدور التكاملي بني مقدمي اخلدمات
الت�أهيلية و�رشكات الت�أمني (عامر �أبو
عامر) ،ودرا�سة للفروق بني الأطفال
ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون الأمن������اط ال��ف��رع��ي��ة
ال���ض��ط��راب ال��ن�����ش��اط احل��رك��ي ال��زائ��د
املرتبط بق�صور االنتباه يف الأداء على
مقيا�س وك�سلر لذكاء الأطفال (خالد
ال�سيد حممد زيادة) ،وتقييم �صعوبات
التغذية وعالجها ال�سلوكي لدى الأطفال

نقا�ش علمي حول تدريب وت�أهيل وتوظيف املعوقني

بحث املجال التثقيفي والإعالمي للمعوقني
والإعاقة

امل�����ص��اب�ين ب��اع��ت�لال ع�����ص��ب��ي (ت��ام��ر
�أبوال�سعد ،و�صفاء ال�صادي ،وجيهان
عبد اللطيف) ،وفاعلية برنامج التعزيز
الرمزي وتكلفة اال�ستجابة يف حت�سني
م�ستوى االنتباه وخف�ض الن�شاط الزائد
لدى عينة من الأطفال ذوي �صعوبات
التعلم يف املرحلة االبتدائية يف مدينة
جدة (عمر فواز عبد العزيز) ،والأمرا�ض
امل��رت��ب��ط��ة بال�سمنة ع��ن��د امل��ع��وق�ين:
درا���س��ة جتريبية ت��روي��ح��ي��ة ل�لارت��ق��اء
باللياقة البدنية املرتبطة بال�صحة
ل��دي��ه��م (���ش��ج��اع ب��ن ح�سن ح��م��اد عبد
الرحمن بن عارف عبد اجل��واد خالد بن
حمدان امل�سعود) ،والفروق يف الذاكرة
العاملة "اللفظية وغري اللفظية" بني
ذوى �صعوبات التعلم وا�ضطرابات
االنتباه والعاديني من تالميذ املرحلة
االب��ت��دائ��ي��ة يف امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة
(�صافيناز �أحمد كمال �إبراهيم)،
ونتائج درا�سة يف م�ست�شفى
يف امل���م���ل���ك���ة ال��ع��رب��ي��ة
ال�����س��ع��ودي��ة :الت�شوهات
اخل��ل��ق��ي��ة الأ���س��ا���س��ي��ة..
ت�شخي�صها ما قبل الوالدة،
مدى انت�شارها ،وتبعاتها)
بهاء الدين�سلوت).
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تغطية . .
�شهد �إقباالً وا�سعاً من جمهور احلا�رضين

املعر�ض امل�صاحب لفعاليات
امل�ؤمتر يتحول �إلى �أروقة
للنقا�ش بني املعوقني
من خمتلف دول العامل

جاء املعر�ض امل�صاحب لفعاليات امل�ؤمتر حدثاً كبري ًا  ،حيث
�ضم العديد من الأجنحة والأركان وذلك مب�شاركة ابرز امل�ؤ�س�سات
اخلريية ،والعلمية والتعليمية  .وقد �شهد املعر�ض �إقباالً وا�سعاً
من اخلرباء واملخت�صني واملهتمني يف خمتلف جماالت الإعاقة ،
�سواء من امل�شاركني يف امل�ؤمتر �أو ال�ضيوف الذين حر�صوا على
متابعة املعرو�ضات من �أجهزة وو�سائل و�أ�ساليب علمية وتعليمية
حديثة .
ولهذا ..ميكن القول �إن �أروقة املعر�ض كانت مواكبة للجل�سات
العلمية وور�ش العمل التي عقدت خالل �أيام امل�ؤمتر  ،حيث
حر�ص الكثري من املعوقني امل�شاركني يف الفعاليات على
االلتقاء ب�أقرانهم يف املعر�ض  ،و�إجراء احلوارات والنقا�شات
حول خمتلف ق�ضايا الإعاقة واملعوقني .
وكان جناح جمعية الأطفال املعوقني باملعر�ض من �أبرز �أجنحة
املعر�ض حيث �شهد �إقباالً كبري ًا من جمهور املعر�ض  ،و�أمام
ذلك حر�صت �إدارة اجلمعية على توفري الكثري من املطبوعات
التوعوية املتنوعة ،بالإ�ضافة �إلى الكتيبات التي تعك�س م�ستوى
اخلدمات التي تقدمها اجلمعية عرب منظومة مراكزها املنت�رشة
يف خمتلف مناطق اململكة .
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�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سطام بن
عبد العزيز يفتتح املعر�ض

25

جناح اجلمعية يف امل�ؤمتر

وك����ان ك��ت��اب " جمعية وطن" ال��ذي
�أ�صدرته اجلمعية يف �إط��ار احتفاالتها
مبنا�سبة م���رور خم�سة وع����شري��ن عاما
على �إن�شائها  ،وال���ذي يوثق م�سرية
اجلمعية  .قد �شهد �إقباال من �ضيوف
امل ��ؤمت��ر القتنائه والتعرف ع��ن قرب
على اجن��ازات هذا امل�ؤ�س�سة الكبرية ،
والتي �أ�صبحت من اكرب م�ؤ�س�سات عالج
وتعليم وت�أهيل الأطفال املعوقني على
املحلى واالقليمى والدويل .
وحول ذلك �أو�ضح الأ�ستاذ عو�ض بن عبد
اهلل الغامدى �أمني عام اجلمعية مدى حر�ص
اجلمعية على عر�ض جتربتها العري�ضة
على كافة اجلمهور خ�لال امل��ؤمت��رات
وامل��ن��ا���س��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ،
و�إت��اح��ت��ه��ا مل��ن ي��ري��د اال���س��ت��ف��ادة من
خرباتها الوا�سعة يف جم��ال الت�صدي
لق�ضية الإعاقة وقاية وعالجا .
و�أ���ش��ار عو�ض ال��غ��ام��دى �إل���ى اهتمام
�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير �سلطان
بن �سلمان بن عبد العزيز رئي�س جمل�س
�إدارة اجلمعية على اجلانب التوعوى
للجمعية  ،باعتباره احد �أه��م �أهدافها
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للتوعية مب�سببات وخم��اط��ر الإع��اق��ة
و�أي�ضا كيفية الوقاية منها .
من جهة �أخ��رى قال �أم�ين عام اجلمعية
�أن معر�ض اجلمعية ت�ضمن �أي�ضا مناذج
للأجهزة امل�ساندة والتعوي�ضية التي
تقوم اجلمعية بت�صنيعها داخل الور�ش
الطبية ب��امل��راك��ز  ،لتلبية احتياجات

من�سوبيها م��ن الأط��ف��ال امل��ع��وق�ين ،
حيث �أن الكثري من هذه الأجهزة يتم
جتهيزها يف �إطار برامج العالج والت�أهيل
املقدمة للأطفال .
جدير بالذكر �أن م�ؤ�س�سة �سلطان بن عبد
العزيز اخلريية كانت �أي�ضا من كربى
امل�ؤ�س�سات التي �شاركت يف املعر�ض
امل�����ص��اح��ب ل��ل��م��ؤمت��ر  ،وذل���ك بجناح
متميز  .وفى هذا الإطار �أو�ضح الدكتور
ماجد بن عبد اهلل الق�صبي ،مدير عام
م�ؤ�س�سة �سلطان بن عبد العزيز اخلريية
� ،أن امل�ؤمتر حقق بف�ضل من اهلل تعالى
جناحا كبريا حيث �شهدت الفعاليات
ح�ضورا متميزا من عديد من اجلهات
وامل�ؤ�س�سات ال�سعودية والإقليمية
والدولية ذات العالقة �إ�ضافة �إلى كثري
من اخل�براء واملتخ�ص�صني املهتمني
مبختلف ق�ضايا الإعاقة عالجيا وتعليميا
وت�أهيليا.
وق��ال الق�صبي �إن فعاليات امل�ؤمتر
ت�ضمنت ع��دي��دا م��ن البحوث و�أوراق
العمل احلديثة التي ق ّدمها نخبة من
اخلرباء امل�شاركني يف اجلل�سات وور�ش
العمل .وقد متت مناق�شة وعر�ض �أحدث
الدرا�سات العلمية النظرية والتطبيقية
يف جم��االت الإعاقة ,م�شريا �إل��ى �أن��ه قد

�أطفال اجلمعية يف �إ�ستقبال احل�ضور

�شاركت يف �أع��م��ال ,امل�ؤمتر وف��ود من
 30دولة ب�أكرث من  180ورقة علمية،
و�أكرث من  22ور�شة عمل وبح�ضور نخبة
من اخلرباء واملتخ�ص�صني واملهتمني
بق�ضايا الإعاقة من داخل اململكة ومن
الدول العربية والأوروبية ومن الواليات
املتحدة الأمريكية.
من جانبه ،قال الدكتور عبد العزيز بن
علي املقو�شي م�ساعد املدير العام يف
م�ؤ�س�سة �سلطان بن عبد العزيز اخلريية
لل�ش�ؤون الثقافية والإعالمية� ،إن امل�ؤمتر
ال��ذي نظمته م�ؤ�س�سة �سلطان بن عبد
العزيز �آل �سعود اخلريية ,ومركز الأمري
�سلمان لأبحاث الإعاقة وجمعية الأطفال
املعوقني بالتعاون مع مدينة امللك
عبد العزيز للعلوم والتقنية ،يعك�س
اهتمام الدولة يف هذه املرحلة ب�إحداث
نقلة نوعية يف التعامل مع التقنيات
امل�ستجدة يف خمتلف جم��االت العالج
والتعليم والت�أهيل للمعوقني ،م�شرياً
�إلى � ّأن ذلك �سي�سهم يف دعم وتطوير
اخلدمات املقدمة للمعوقني يف اململكة
من جهة ,ويف تفعيل ثقافة البحث العلمي
يف جماالت الوقاية والرعاية والت�أهيل لهذه
الفئة الغالية من جهة �أخرى.
و�أو���ض��ح املقو�شي �أن امل ��ؤمت��ر يعد

�إقبال على مطبوعات امل�ؤمتر

امتدادا للم�ؤمترين الدوليني ال�سابقني
للرعاية والت�أهيل اللذين احت�ضنتهما
اململكة العربية ال�سعودية ،اللذين �أثمرا
نقلة علمية خدمية تنظيمية يف الت�صدي
لق�ضية الإعاقة وحتجيم الآثار ال�سلبية
ل�ل�إع��اق��ة يف اململكة .ويف ه��ذا الإط���ار
ي�أتي امل�ؤمتر الثالث لي�ستكمل تلك

�إحدى املعوقات امل�شاركات يف املعر�ض

املنظومة ويواكب �أحدث ما مت ابتكاره
يف جمال الرعاية والت�أهيل للمعوقني يف
العامل ،م�ضيفا �أن جميع البحوث التي
ناق�شتها جل�سات امل��ؤمت��ر تت�سق مع
حماوره الرئي�سة التي ركزت على �أهمية
البحث العلمي والدرا�سات يف دفع عملية
العطاء يف جم��ال الإع��اق��ة واملعاقني.
و�شملت املحاور �أربعة جوانب :الأول:
ال��ت����شري��ع��ات والأخ�ل�اق���ي���ات وح��ق��وق
املعوقني .الثاين :اجلانب االجتماعي
ودمج املعوقني .الثالث :امل�ستجدات
يف املجال الطبي خا�صة بحوث اجلينات
وتقنية ا�ستعمال اخل�لاي��ا اجلذعية
وه��ي �آف��اق جديدة مت طرحها من
ق��ب��ل الأط���ب���اء واخل��ب��راء� .أخ�ي�راً
التعليم والتدريب والت�أهيل
ودمج املعوقني يف مدار�س
التعليم ال���ع���ام ،ك��م��ا �أن
فعاليات امل�ؤمتر �شهدت
عرو�ضا علمية م�ستجدة
حول لغة الإ�شارة و�إمكانية
تطويرها.

27

تغطية . .

�إحدى الفعاليات املهمة بامل�ؤمتر

 30جل�سة وح�ضور فاعل والن�ساء الأكرث

حقوق املعوقني
واالتفاقية الدولية للمعوقني
م��ع مطلع ال��ي��وم الأول انطلقت فعاليات امل ��ؤمت��ر الثالث
للإعاقة والت�أهيل  ،حيث ب��د�أت اجلل�سة االفتتاحية يف القاعة
الرئي�سية والتي �أدارها الدكتور عبد الرحمن ال�سويلم ع�ضو جمل�س
ال�شورى ،وحتدث فيها الدكتور حممد غايل عن حقوق املعوقني يف
الإ�سالم يف الورقة الأولى ،فيما كانت الورقة الثانية عن االتفاقية
الدولية للمعوقني والتي قدمها الدكتور ماركو جوكانن ،ثم بد�أت
املناق�شات التي دارت حول مو�ضوعات �أوراق العمل املقدمة..
الخطوة
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ويف اجل��ل�����س��ات ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي تلت
اجلل�سة االفتتاحية ،ت��ر�أ���س الدكتور
بندر ب��ن حممد العيبان رئي�س هيئة
حقوق الإن�سان اجلل�سة الأول��ى والتي
ق��دم فيها خم�س ورق���ات عمل ،حيث
كانت الورقة الأولى بعنوان �أخالقيات
التعامل املجتمعي مع الأ�شخا�ص ذوي
الإع����اق����ة يف ����ض���وء ات��ف��اق��ي��ة ح��ق��وق
الأ�شخا�ص ذوي الإع��اق��ة والربتوكول
االختياري وقدمها الأ�ستاذ الدكتور
حم�سن بن علي احلازمي ،حيث حتدث
عن القانون اخلا�ص عن حقوق الأ�شخا�ص
ذوي الإع��اق��ة واالل��ت��زام��ات التعليمية
والأمنية والرعاية ال�صحية واحلقوق
ال�سيا�سية واالج��ت��م��اع��ي��ة ،و�أن ه��ذه
االتفاقية تهدف �إل��ى تعزيز وحماية
وكفالة متتع الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
متتعا لهذه الفئة ،كما ا�ستعر�ض يف
الورقة دور اململكة يف رعاية املعوقني،
و�أنها تتم�شى مع ال�رشيعة الإ�سالمية و�أن
اململكة وافقت على االتفاقية الدولية
والربتوكول امللحق بها.
فيما جاءت الورقة الثانية التي قدمتها
ن��دى بنت �صالح الرميح مديرة �إدارة
الرتبية اخلا�صة يف الإدارة العامة لتعليم
البنات يف منطقة الريا�ض ،وتهدف هذه
الورقة �إلى ا�ستعرا�ض �أهم �أخالقيات
مهنة تربية وتعليم ذوي االحتياجات
اخلا�صة نظرا للأهمية الكربى التي �أ�صبح
يحظى بها مفهوم �أخالقيات املهنة يف
املجال الرتبوي وجتاوز مرحلة الرتكيز
يف ت�أهيل املعلمني على املعلومات
النظرية و امل��ه��ارات العملية فح�سب
�إلى مرحلة بناء الأخالقيات وتدري�سها
يف املناهج وقيا�سها يف الواقع العملي
عن طريق الأ�ساليب العلمية للقيا�س
واملالحظة .وتت�ضح �أهمية الورقة يف قلة
الدرا�سات العربية التي تناولت مفهوم
�أخ�لاق��ي��ات مهنة تربية وتعليم ذوي
االحتياجات اخلا�صة ,واحلاجة املا�سة
لإق����رار م��ي��ث��اق �أخ�لاق��ي للعاملني يف

حقوق املعوقني يف الإ�سالم � ..أولى الأوراق
العلمية يف امل�ؤمتر

�أخالقيات التعامل املجتمعي مع الأ�شخا�ص ذوي

الإعاقة..من �أبرز البحوث

مناق�شة القانون اخلا�ص حلقوق املعوقني

وااللتزامات التعليمية والأمنية
تربية وتعليم ذوي االحتياجات اخلا�صة
نظرا للتو�سع الكبري يف هذه اخلدمات
املقدمة لهم يف هذا الع�رص .وتناولت
الورقة مفهوم �أخالقيات املهنة ون�ش�أته
و�أه��م��ي��ة و���ض��ع �أخ�لاق��ي��ات لكل مهنة
وا�ستعرا�ض مناذج من �أخالقيات املهنة
لدى الدول املتقدمة ،واملحاوالت التي
جرت يف اململكة وبع�ض الدول العربية
�إل���ى �إق����رار م��واث��ي��ق لأخ�لاق��ي��ات مهنة
الرتبية والتعليم و�سلبيات و�إيجابيات
ه��ذه املواثيق .وخل�صت ال��ورق��ة �إلى
اقرتاح �أهم املحاور التي ت�ساعد يف بناء
ميثاق �أخالقي ملهنة تربية وتعليم ذوي
االحتياجات اخلا�صة اعتمادا على نتائج
الدرا�سات والبحوث العلمية العربية
والأجنبية ،و�إيراد الو�سائل والأ�ساليب
لتطبيق هذه الأخالقيات عمليا وقيا�سها
يف الواقع الرتبوي.
وجاءت الورقة الثالثة التي حملت عنوان
"اجلينات احلديثة وم�ستخدمي الإ�شارة
يف جمتمع ال�صم :حتد للنموذج الطبي"
للدكتور ترييزا بالنكمري بريك ،واحتوت
ال��ورق��ة ع��ل��ى ال��ك��ث�ير م��ن املعلومات
العلمية التي مت�س ذوي الإعاقة ال�سمعية،
متطرقة لل�صعوبات التي يواجهونها،
مقدمة احللول املمكن م�ساعدتهم يف
جت��اوز العقبات التي تعرت�ضهم .ويف
القاعدة الأخ���رى "امل�ستديرة" كانت

هناك عدد من اجلل�سات الرثية والتي
حملت عنوان "احلقوق" ،حيث قدمت
ورق��ة احل��دود ال�رشعية اخلا�صة بذوي
الإعاقات (درا�سة �رشعية – واجتماعية
– ت�أ�صيلية  -ل��ل��دك��ت��ور ت��رك��ي بن
حمود ال�سكران ،حتدثت ال��ورق��ة عن
م��ي��زة الإ����س�ل�ام يف الأح���ك���ام ،وم��راع��اة
الأحوال يف تنفيذ احلدود ال�رشعية التي
�رشحت ل�صيانة املجتمع على اختالفه
يف كيفية تنفيذ ت��ل��ك احل����دود دون
�إ�سقاطها لأي �سبب من الأ���س��ب��اب،
ومت��ن��ى الباحث عر�ض ملخ�ص بحث
احلدود ال�رشعية اخلا�صة بذوي الإعاقات
العقلية وال�سمعية والب�رصية واجل�سمية
وكيفية تطبيقها عليهم ،و�أثر تطبيق
ت��ل��ك احل�����دود يف امل���ع���وق وامل��ج��ت��م��ع
اجتماعيا ونف�سيا .وكانت الورقة الثانية
خل��ال��د الفخري القانون ال�����س��ع��ودي
والإعاقة ،وا�ستعر�ضت الورقة واقع
املعوق ال�سعودي والقانون ،فيما
ج���اءت ال��ورق��ة الثالثة بعنوان
احل��ل��م ه��و التعليم املتميز
لل�صم لإيجا مي�سون ـ جي
�إي��ن��ز� ،أم��ا ال��ورق��ة الرابعة
بعنوان ا لإعاقات وحقوق
الإن�سان والتطور الواقع
واحلاجة �إلى التدخل �أثناء
�صياغة م�سودة الد�ستور
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بالنيبال للدكتور كليا بها ن��دري –
راجتو ذابا .وكانت ورقة متميزة نقلت
جتربة دولية يف جمال حقوق الإن�سان،
فيما ك��ان��ت الورقة اخلام�سة حتدث
فيها �أحمد �إبراهيم املحيمد عن حقوق
املعوقني يف الأنظمة ال�سعودية ،وقد
�شهدت الورقة الكثري من املداخالت من
املعوقني و�أولياء �أمورهم واملخت�صني.
هذا وتزامنت مع اجلل�سة الثانية اجلل�سة
الثالثة يف �إح���دى القاعات برئا�سة
الدكتور حممد ب��ن �إب��راه��ي��م ال�سويل،

وحت��دث فيها خالد عبد الرحمن عرب
عن البحث العلمي يف جمال الإعاقة يف
العامل العربي ،ويف الورقة الثانية حتدث
الدكتور �رشف �أحمد ال�شهاري عن ق�صور
الأبحاث العلمية يف جمال الإعاقة وو�سبل
النهو�ض بها� ،أما الورقة الثالثة كانت
ت�ستعر�ض ف��رق البحوث التمكنية يف
جم��ال رع��اي��ة امل��ع��وق�ين ملحمد جابر
عبا�س .فيما كانت الورقة الرابعة "ناقل
الأ�س�س املعرفية واملمار�سات الرتبوية
يف جمال الرتبية اخلا�صة عرب الثقافات

مناق�شة حماية وترويج حقوق املعوقني  ..ودور

هيئات الفر�ص املت�ساوية

ا�ستعرا�ض �أهم �أخالقيات مهنة تربية وتعليم
ذوي االحتياجات اخلا�صة

الخطوة
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املختلفة منوذج عربي �إجنليزي" لكل
م��ن :ن�ضال كاظمي ،طريف باخد�ش،
�أ�سماء العطية ،بتول خليفة ،وكاليتون
كيلر .وجاءت الورقة اخلام�سة امل�شاركة
املجتمعية يف دعم �أبحاث �إعاقة الكبار.
ه��ذا ويف ال�ساعة الثانية ظهرا بد�أت
اجلل�سات امل�سائية وكانت اجلل�سة الأولى
برئا�سة الدكتور نا�رص بن علي املو�سى
وهي عن الأخالقيات ،و�شهدت العديد
من �أوراق العمل ،حيث عر�ضت الورقة
الأولى بعنوان �أولويات البحث الرتبوي
يف جمال املناهج وطرق التدري�س لذوي
االح��ت��ي��اج��ات اخلا�صة ل�صفاء حممد
وهدى ال�شني ،حيث �أكدت "�أنه �إذا كان
البحث الرتبوي ميثل عدداً من الأن�شطة
ت����ؤدي يف جمموعها �إل��ى ح�سن فهمنا
للم�شكالت الرتبوية القائمة فعالً يف
م�ؤ�س�سات التعليم ،وتف�ضي �إلى نتائج
وثيقة ال�صلة بتح�سني املمار�سات
التعليمية ؛ ف�إنه ينبغي �أن يعمد كل
بلد عربي �إلى و�ضع خطة طويلة املدى
للبحث ال�ترب��وي ف��ي��ه ،وتتطلب هذه
اخل��ط��ة ال��ت��ع��رف بطريقة علمية على
م�شكالت التعليم التي حتتاج �إلى بحث
وتطوير ،وتقدير مدى �أهمية كل م�شكلة
من حيث حجمها ودرج��ة حدتها ،وهذا
يعني �أن تو�ضع كل م�شكلة يف نظام
�أولويات يبد أ� فيها بالأهم وما هو �أكرث
�إحلاحا  ,ويليه ما هو مهم و �أقل �إحلاحا".
و�سعى البحث احلايل  -املقدم كورقة
بحث من قبل الباحثتني � -إل��ى فهم
الأبعاد املختلفة للم�شكالت التعليمية
للبحث الرتبوي يف جمال املناهج وطرق
التدري�س املقدمة ل��ذوي االحتياجات
اخلا�صة  ،واق�ت�راح احل��ل��ول املنا�سبة
لهذه امل�شكالت ،فحاول البحث احلايل
الإج��اب��ة عن �س�ؤالني حمددين هما :ما
امل�شكالت التي يرى املعنيون بعملية
الرتبية والتعليم �أن تتجه �إليها البحوث
ال�ترب��وي��ة يف جم���ال امل��ن��اه��ج وط���رق
التدري�س لذوي االحتياجات اخلا�صة ؟
ما درجة الأهمية �إيل يعطيها املعنيون

بعملية الرتبية والتعليم لكل م�شكلة من
امل�شكالت التي يرون �أن تكون مو�ضوعا
للبحث الرتبوي يف جمال املناهج وطرق
التدري�س ل��ذوي االحتياجات اخلا�صة؟
وت�أ�سي�سا ً على نتائج البحث يف الإجابة
ع��ن ال�����س ��ؤال�ين ال�����س��اب��ق�ين اق�ترح��ت
الباحثتان ا�سرتاتيجية �شاملة مرنة
للبحث الرتبوي يف جمال املناهج وطرق
التدري�س ل��ذوي االحتياجات اخلا�صة
يف اململكة وبخا�صة منطقة الريا�ض.
وال��ورق��ة الثانية كانت بعنوان ر�ؤي��ة
الإدارة العامة للرتبية اخلا�صة (بنات)
يف تفعيل البحث العلمي لدرا�سة الواقع
وا�ست�رشاف امل�ستقبل لوفاء ال�صالح
م���ن خ�ل�ال ع��م��ل��ه��ا يف �إدارة ال�ترب��ي��ة
اخلا�صة (بنات) ا�ستعر�ضت ر�ؤية يف
مو�ضوع تفعيل البحث وجتربة الإدارة
العامة للرتبية اخلا�صة يف هذا اجلانب.
والورقة الثالثة طرق التعليم يف البحث
اخلا�ص للدكتور خالد بن عبد العزيز
احلمد ،وكانت ورقة علمية تهتم بطرق
التعليم .والورقة الرابعة بحث منوذج
تفاعلي للبيئة االجتماعية ملجتمع
ال�صم يف ال��ب��ل��دان النامية للدكتور

اجلينات احلديثة وم�ستخدمو الإ���ش��ارة يف
جمتمع ال�صم ..بحث دويل

ط��رح �إ�سرتاتيجية �شاملة للبحث الرتبوي

يف جم��ال املناهج وط��رق التدري�س لذوي
االحتياجات اخلا�صة يف اململكة

�إميي ويل�سون .ويف الوقت نف�سه كانت
اجلل�سة الثانية امل�سائية عن احلقوق،
وك��ان��ت ال��ورق��ة الأول����ى نقال للخربة
الهولندية من جم�سمات تتلقى الرعاية
�إلى الأفراد ذوي حقوق االتفاقية الدولية
حلقوق املعوقني يف �إطار تاريخي .فيما
ال��ورق��ة الثانية حماية وت��روي��ج حقوق
املعوقني على م�ستوى �إقليمي  :درو�س
م��ن �أوروب����ا للدكتور م��اري��ان هرنيت
�سيمون خ��ي��زن� ،أم���ا ال��ورق��ة الثالثة
فكانت عن حماية وترويج حقوق :دور
احلكومة الوطنية و املوظفني املدنيني

للدكتور حممد دراز ،وج���اءت الورقة
الرابعة حماية وترويج حقوق املعوقني
 :دور ه��ي��ئ��ات ال��ف��ر���ص املت�ساوية
و امل��ج��ت��م��ع امل���دين ل��دك��ت��ور دومنكا
خ���دي .كما �شهدت ق��اع��ات امل�ؤمتر
خم�س ور����ش علمية يف جم���ال عالقة
كانت الأولى" :نعم حقوق الإن�����س��ان!
االتفاقية الدولية حلقوق املعوقني
ال��ت��اب��ع��ة ل�ل�أم��م املتحدة والتثقيف
واملراقبة" ،فيما ال��ور���ش��ة الثانية
"العوامل الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان
للأ�شخا�ص ال�صم" للدكتور ماركو
جوكنني� ،أم��ا الور�شة الثالثة "حقوق
املعوقني يف الهند" للدكتور �أجاويد
اب��ي��دي ،فيما الور�شة الرابعة "ور�شة
عمل عن بناء مهارات القيادة وحقوق
امل��ع��وق�ين �صغار ال�سن" لفيكتور
بينيدا – فالدميري ك��وك� ،أم��ا الأخ�يرة
فكانت "ور�شة عمل" للدكتور جافيد
�إبيدي .و�شهدت جل�سات اليوم الأيام
ح�ضورا الفتا خا�صة م��ن العن�رص
الن�سائي وب��ك��ث��اف��ة��� ،س��واء من
داخل اململكة �أو من خارجها،
وت���ف���اع���ل احل�������ض���ور م��ع
الأوراق املطروح ،من خالل
امل�����ش��ارك��ة وامل���داخ�ل�ات
وال���ت�������س���ا�ؤالت ،م���ا جعل
اجل��ل�����س��ات �أك��ث��ر �إث�����راء
باملعلومات للح�ضور
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تغطية . .

يف جل�سة برئا�سة وزير ال�ش�ؤون االجتماعية

تو�صيات بتوظيف املعوقات..
ومقرتح مل�ساعدة املعوقني ملوا�صلة درا�ستهم اجلامعية

تر�أ�س معايل وزير ال�ش�ؤون االجتماعية الأ�ستاذ
يو�سف العثيمني �إحدى اجلل�سات االفتتاحية
بامل�ؤمتر  ،بورقة عمل بعنوان « التعليم لدمج
الأطفال ذوي �إعاقات النمو وعائالتهم مدى
احلياة »قدمت من ليليانا ميو ،فيما طرح وليم
كرينن ورقة عمل متحورت عن التوظيف ما بني
التوقعات والأ�ساليب والنتائج ،فيما كانت
الورقة الثالثة مقدمة من مها اجلفايل وكان الدرا�سة املقدمة �إلى التعرف على فاعلية تنمية
عنوانها ت�سا�ؤالً عري�ضاً "ملاذا يجب على املجتمع مهارات العمل اال�ستقاليل والتكيف االجتماعي
م�ساندة حياة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة؟" .وقدمت لدى تلميذات ف�صول الرتبية الفكرية.
الدكتورة �إلهام ح�سني اجلفري �أ�ستاذ م�ساعد
متعاون يف كلية دار احلكمة الأهلية يف جدة،
ورقة عمل حملت عنوان " فاعلية برنامج تنمية
مهارات العمل اال�ستقاليل والتكيف االجتماعي
لدى تلميذات ف�صول الرتبية الفكرية" ،يف
اجلل�سة الأولى ال�صباحية التي ر�أ�سها الدكتور
عبد الواحد احلميد نائب وزير العمل ،حيث هدفت

و�أو�ضحت اجلفري �أن عينة الدرا�سة
تكونت من ( )20تلميذة من ال�صف
الثالث االب��ت��دائ��ي ,م��ن ذوي الإع��اق��ة
العقلية الب�سيطة من مدار�س الرتبية
ال��ف��ك��ري��ة يف م��ك��ة ،ومت ت��دري�����س كل
منها ،كما مت �إجراء اختبار قبلي وبعدي
ومت حتليل النتائج مب�ساعدة برنامج
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 ,SPSSوا�ستخدام اختبار Wilcox
 onوي��ل��ك��وك�����س��ون .و�أك����د ال��دك��ت��ورة
�أل��ه��ام خ�لال اجلل�سة ال�صباحية� ،أن
م�شكلة الدرا�سة تتحدد يف حتديد الأثر
التجريبي( :للربنامج املقرتح يف العلوم
لتدري�س املهارات احلياتية لدى تالميذ
معاهد وف�صول الرتبية الفكرية يف مكة

املكرمة) وتهدف الدرا�سة �إلى التعرف
على امل�ستوى احل��ايل ملهارات العمل
اال�ستقاليل ل��دى عينة م��ن تلميذات
وف�صول الرتبية الفكرية ،التعرف على
واق��ع م��ق��ررات العلوم التي تدر�سها
التلميذات يف ف�صول الرتبية الفكرية
ونقاط القوة وال�ضعف فيها ،والتعرف

على فاعلية ب��رن��ام��ج م��ق�ترح لتنمية
م��ه��ارات العمل اال�ستقاليل والتكيف
االج��ت��م��اع��ي ل���دى ت��ل��م��ي��ذات م��دار���س
ال�ترب��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة ،وت��ه��دف ال��درا���س��ة
احلالية �إلى الو�صول �إلى �إعداد برنامج
تدريبي من حيث الأه���داف واملحتوى
والتنظيم والو�سائل التعليمية بهدف
�إك�سابهم م��ه��ارات العمل اال�ستقاليل
والتكيف االجتماعي.
فيما �أ���ش��ار �إل���ى �أن �أه��م��ي��ة ال��درا���س��ة
تكمن يف اال�ستفادة بتحديد ما يلي:
قدمت الدرا�سة قائمة مبهارات العمل
اال�ستقاليل ال�لازم��ة للتلميذات ذوي
االحتياجات اخلا�صة ،وقدمت الدرا�سة
برناجما ً ميكن �أن ي�سهم يف م�ساعدة
القائمني علي العملية التعليمية لهذه
الفئة من التلميذات ذوي االحتياجات
اخلا�صة ،كما قدمت الدرا�سة مقيا�سا ً
للتكيف االجتماعي بعد تعديله على
البيئة ال�سعودية.
�أو����ص���ى روح����ي م����روح �أح���م���د ع��ب��دات
�إخ�صائي نف�سي تربوي يف وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية يف الإم��ارات ،من خالل ورقة
العمل التي قدمها �أم�س ،بالرتكيز على
خدمات ت�شغيل الأ�شخا�ص املعوقني
مل��ا لها م��ن م���ردود نف�سي واجتماعي
على ال�شخ�ص املعوق ،توعية املجتمع
والأ�رسة من �أجل توظيف املر�أة املعوقة،
وفتح باب التوظيف للإعاقات ال�سمعية
والذهنية دون الرتكيز على الإع��اق��ة
الب�رصية .و�أك��د عبدات خ�لال اجلل�سة،
�أن الدرا�سة هدفت �إل��ى التعرف على

م�ستوى تقدير ال��ذات عند الأ�شخا�ص
امل��ع��وق�ين العاملني وغ�ير العاملني
يف �إم��ارة ال�شارقة ،بعد تطبيقها على
عينة مكونة من (� )113شخ�صا معوقا
يف �إم��ارة ال�شارقة يف الإم���ارات ،وذلك

باحث ينا�شد فتح باب التوظيف للإعاقات
ال�سمعية والذهنية دون الرتكيز على الإعاقة

الب�رصية

مناق�شة احتياجات تعليم الطالب ال�صم يف

املرحلة اجلامعية

تبعا ً ملتغريات (ن��وع امل�ستجيب ،نوع
الإع��اق��ة ،والعمل) وال��ت��ي قامت على
�أ�سا�سها فر�ضيات الدرا�سة .وقد مت
بناء �أداة ال��درا���س��ة م��ن قبل الباحث،
وهي عبارة عن مقيا�س تقدير الذات
مت تقنينه ب��االع��ت��م��اد ع��ل��ى ���ص��دق
املحكمني والتحليل العام لفقرات
املقيا�س وا�ستخراج الت�شبعات
ال��دال��ة ،ومت التحقق من ثبات
املقيا�س با�ستخراج معامل
ث��ب��ات االت�����س��اق ال��داخ��ل��ي
للفقرات (�ألفا كرونباخ)
ال�������ذي ب���ل���غ ()0.78
ول��ل��و���ص��ول �إل����ى نتائج
ال��درا���س��ة مت ا���س��ت��خ��راج
املتو�سطات احل�سابية
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ورقة عمل مهمة حول التعليم لدمج الأطفال
ذوي �إعاقات النمو وعائالتهم

مناق�شة فاعلية برنامج تنمية مهارات العمل
اال�ستقاليل والتكيف االجتماعي لدى تلميذات

ف�صول الرتبية الفكرية

والن�سب املئوية ال�ستجابات الأ�شخا�ص
امل��ع��وق�ين ع��ل��ى امل��ق��ي��ا���س ،وفح�ص
الفر�ضيات ال�صفرية با�ستخدام حتليل
ال��ت��ب��اي��ن ذي الت�صميم ()2×2×2
حيث �أظهرت النتائج �أنه توجد فروق
دالة �إح�صائيا ً يف ا�ستجابات الأ�شخا�ص
املعوقني على مقيا�س تقدير الذات
ت��ب��ع �ا ً مل��ت��غ�يرات الإع���اق���ة وال��ع��م��ل،
ول�صالح الإعاقة احلركية والأ�شخا�ص
العاملني ،فيما مل تظهر هناك فروق
ترجع �إلى متغري اجلن�س ،وتبني �أي�ضا ً
�أن هناك �آثارا الرتفاع الثنائية والثالثة
ع��ل��ى ا���س��ت��ج��اب��ات �أف����راد العينة على
مقيا�س تقدير الذات ،وفروقا ً �أي�ضا ً يف
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ا�ستجابتهم على �أبعاد املقيا�س .ويف
ورق��ة م�شرتكة قدمها الدكتور �أحمد
نبوي والدكتور عبد احلميد عثمان من
جامعة امللك عبد العزيز يف جدة ،كانت
بعنوان "احتياجات تعليم الطالب ال�صم
يف املرحلة اجلامعية كما تدركها بع�ض
الفئات املعنية"  -درا�سة ا�ستطالعية
يف �ضوء معايري اجل��ودة ال�شاملة – يف
اجلل�سة الثانية ال�صباحية يف القاعة
امل�ستديرة ،والتي ر�أ�سها الدكتور عبد
اهلل العثمان مدير جامعة امللك �سعود،
طرح فيها  13ت�سا�ؤال حاولت الدرا�سة
الإجابة عنها ،وجاءت الأ�سئلة كما يلي:
 1-ما معايري اجلودة الواجب توافرها

يف تعليم الطالب ال�صم حتى يتحقق
لهم التعليم املتميز و الفعال؟ 2-
ه��ل تختلف الفئات املعنية بتعليم
ال��ط�لاب ال�صم فيما بينها يف �إدراك
��ش�روط قبولهم بالتعليم اجل��ام��ع��ي,
و�أين ذلك من معايري اجلودة؟  3-هل
تختلف الفئات املعنية بتعليم الطالب
ال�صم فيما بينها يف �إدراك التجهيزات
املادية الالزمة لتعليمهم ,و�أي��ن ذلك
م��ن معايري اجل���ودة؟  4-ه��ل تختلف
الفئات املعنية بتعليم الطالب ال�صم
فيما بينها يف �إدراك التخ�ص�صات
التي ترى �أنها تنا�سب الطالب ال�صم,
و�أين ذلك من معايري اجلودة؟  5-هل
تختلف الفئات املعنية بتعليم الطالب
ال�صم فيما بينها يف �إدراك املناهج و
املقررات التي يتلقاها الطالب ال�صم,
و�أين ذلك من معايري اجلودة.؟  6-هل
تختلف الفئات املعنية بتعليم الطالب
ال�صم فيما بينها يف �إدراك الو�سائل
التعليمية املعينة يف تعليم الطالب
ال�صم ,و�أي��ن ذلك من معايري اجلودة؟
 7هل تختلف الفئات املعنية بتعليمال��ط�لاب ال�صم فيما بينها يف �إدراك
طرق وا�سرتاتيجيات التدري�س الفعالة
يف تعليم ال��ط�لاب ال�صم ,و�أي���ن ذلك
م��ن معايري اجل���ودة؟  8-ه��ل تختلف
الفئات املعنية بتعليم الطالب ال�صم
فيما بينها يف �إدراك �أ�ساليب التقومي
الفعالة ,و�أين ذلك من معايري اجلودة؟
 9هل تختلف الفئات املعنية بتعليمال��ط�لاب ال�صم فيما بينها يف �إدراك
�صفات معلم ال�صم املتميز ,و�أين ذلك
من معايري اجل��ودة؟  10-هل تختلف
الفئات املعنية بتعليم الطالب ال�صم
فيما بينها يف �إدراك نوعية اخلدمات
امل�����س��ان��دة ال��واج��ب تقدميها لل�صم,
و�أي��ن ذل��ك من معايري اجل���ودة؟ 11-
ه��ل تختلف الفئات املعنية بتعليم
ال��ط�لاب ال�صم فيما بينها يف �إدراك
خ�صائ�ص الإدارة املتميزة للكليات
ال��ت��ي يتعلمون ب��ه��ا ,و�أي����ن ذل���ك من

م��ع��اي�ير اجل�����ودة؟  12-ه��ل تختلف
الفئات املعنية بتعليم الطالب ال�صم
فيما بينها يف ت�أهيل الطالب اجلامعي
ال��ع��ادي للتعامل مع الطالب الأ�صم,
و�أين ذلك من معايري اجلودة؟  13-هل
تختلف الفئات املعنية بتعليم الطالب
ال�صم فيما بينها يف �إدراك خ�صائ�ص
و���ص��ف��ات ال��ط��ال��ب الأ����ص���م؟ وت��ط��رق
الدكتور �إبراهيم الزكري ع�ضو هيئة
التدري�س ق�سم الرتبية جامعة الإم��ام
حممد بن �سعود الإ�سالمية وم�ست�شار
الأم�ير طالل ل�ش�ؤون تقومي جودة �أداء
اجلامعة العربية املفتوحة اململكة،
يف ورق��ة طرحها يف اجلل�سة ال�صباحية
الثانية ،والتي كانت بعنوان "التعليم
العايل عن بعد ودوره يف تعليم الطلبة
ذوي الإعاقات اخلا�صة :مقومات النجاح
ومنوذج مقرتح لتنمية الفاعلية" ،وجاء
فيها �أن الإع��اق��ة امل��ت��ن��وع��ة� ،سمعية
وب�رصية وج�سمية وعقلية وغريها ،حتول
كثريا ً من الطلبة عن موا�صلة درا�ساتهم
اجلامعية؛ ب�سبب �أن مناخ التدري�س
والتعلُّم لي�س مهيئا ً ملثل ه�ؤالء الطلبة،
وهذا هو حال كثري من م�ؤ�س�سات التعليم
العايل ،وخا�ص ًة امل�ؤ�س�سات التقليدية
�سواء كانت جامعات بحثية �أو تدري�سية.
وعلى الرغم من هذه الو�ضعية ال�سائدة
�إال �أن منط التعليم عن بعد قد يكون
مهيئا ً �أكرث لتلبية احتياجات هذا النوع
م��ن الطلبة ب�سبب ا�ستخدام تقنيات
متعددة ومتنوعة قد تنا�سب �أكرث من
ن��وع م��ن الإع��اق��ات ل��دى الطلبة ذوي
االحتياجات اخلا�صة .و�ساقت الورقة
ع��ددا من �أمثلة التقنيات امل�ستخدمة
يف التعليم عن بعد ،الكتاب التفاعلي
امل��ط��ب��وع امل�صمم بطريقة تفاعلية
عقلية ع��ال��ي��ة ،والتقنيات ال�سمعية
والتقنيات الب�رصية والتقنيات ال�سمعية
الب�رصية وامل�ؤثرات املرئية وامل�ؤثرات
ال�سمعية وامل�ؤثرات ال�سمعية الب�رصية،
وتقنية احل��ا���س��وب وامل��ع��ل��وم��ات ...و
تقنيات االت�صال امل��رئ��ي ...وغريها.

وه��ذا التنوع يف ا�ستخدام التقنيات
ي�ؤهل م�ؤ�س�سات التعليم العايل عن
بعد من تلبية متطلبات الطلبة ذوي
االحتياجات اخلا�صة .وبالتايل يوفر لهم
�إمكانية موا�صلة درا�ساتهم اجلامعية
وم�ساعدتهم على اكت�ساب م��ه��ارات
حياتية وعلمية جتعلهم قادرين على
االنخراط يف �سوق العمل والإ�سهام يف
التنمية الوطنية متجاوزين �إعاقاتهم
احل��ا���ص��ل��ة .وح��ت��ى ت��ن��ج��ح م��ؤ���س�����س��ات
التعليم العايل عن بعد يف توفري برامج
درا�سية جامعية لذوي الإعاقات اخلا�صة،
ف�إن الأمر يتطلب �إعداد منوذج تعليمي
معني له مدخالته وعملياته وخمرجاته
املحددة .من �أهم مدخالت هذا الربنامج
ال��ت��أه��ي��ل امل��ه��اري ل��ه ��ؤالء الطلبة يف
مرحلة ما قبل اجلامعة (التعليم العام)
الذي يجب �أن يوفر لهم مهارات الكتابة
والقراءة الكافية التي تكفي للدرا�سة
اجلامعية .تهدف الورقة �إل��ى مناق�شة
ال�سبل التي متكِّ ن م�ؤ�س�سات التعليم
ال��ع��ايل ع��ن بعد م��ن م�ساعدة الطلبة
ذوي االحتياجات اخلا�صة يف موا�صلة

درا�ساتهم اجلامعية ،واملقومات التي
متتلكها هذه امل�ؤ�س�سات يف تدري�س
الطلبة ذوي الإع��اق��ات اخلا�صة .كما
�أن��ه��ا ت��ق�ترح من���وذج���ا ً ع��ل��م��ي�ا ً لنجاح
وزيادة فاعلية التعليم العايل عن بعد
يف تعليم ه��ذه الفئة من الطلبة .هذا
النموذج له مدخالت وا�ضحة وعمليات
مقننة ت�ؤدي �إلى خمرجات ذات �أهداف
حم��ددة .و�ست�ستعر�ض ال��ورق��ة بع�ض
الأمثلة لبع�ض اجلامعات املفتوحة التي
تقدم برامج �أكادميية جامعية للطلبة
ذوي الإعاقات اخلا�صة .وجاءت الورقة
التي قدمت من قبل ثالثة دكاترة هم:
�شجاع حماد ،عبد الرحمن عبد اجلواد،
وخ��ال��د �آل م�����س��ع��ود ،م��ن جامعة
طيبة ,كانت بعنوان "الأمرا�ض
امل��رت��ب��ط��ة ب��ال�����س��م��ن��ة عند
املعاقني :درا�سة جتريبية
ترويحية لالرتقاء باللياقة
البدنية املرتبطة بال�صحة
لديهم" .والتي �أكد فيها
�أن امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ي��وم,
ب�����ش��ك��ل ع����ام وامل��ج��ت��م��ع
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من بني �إجنازات اجلمعية لتطوير تعليم املعوقني

�إهداء مرجع تطوير برامج تعليم الأطفال
املعوقني للم�شاركني يف امل�ؤمتر

الخطوة

وج���ه ���ص��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم�ي�ر
�سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز رئي�س
جمل�س �إدارة اجلمعية رئي�س جمل�س
�إدارة جمعية ومركز الأمري �سلمان لأبحاث
الإع��اق��ة وامل����شرف العام على امل�ؤمتر
ب�إهداء اجلهات والأفراد امل�شاركني يف
فعاليات امل�ؤمتر الدويل الثالث للإعاقة
والت�أهيل جملدات مرجع تطوير الربامج
واملناهج الرتبوية والتعليمية للأطفال
املعوقني ،وال���ذي �أ���ص��درت��ه اجلمعية
م�ؤخرا بدعم من برنامج اخلليج العربي
لدعم منظمات الأمم املتحدة الإمنائية "
الأجفند" .
كما وجه الأمري �سلطان بن �سلمان الأمانة
العامة يف اجلمعية بتوزيع جملدات �أدلة
املناهج جمانا على امل�ؤ�س�سات واملراكز

التعليمية والرتبوية والت�أهيلية العامة
واخل��ا���ص��ة يف اململكة ب��ه��دف تعميم
الفائدة من هذا امل�رشوع العلمي الوطني
غري امل�سبوق ال��ذي ي�سهم يف تطوير
املناهج وال�برام��ج التعليمية ملرحلة
الطفولة والتعليم م��ا قبل املدر�سة
واملرحلة االبتدائية للتالميذ املتخلفني
عقليا.
وبهذه املنا�سبة رفع الأمري �سلطان بن
�سلمان �شكره وتقديره للأمري طالل
بن عبد العزيز رئي�س برنامج اخلليج
العربي لدعم منظمات الأم��م املتحدة
الإمنائية "�أجفند" لرعايته لهذا امل�رشوع
وحر�صه على عقد اتفاقية بني اجلمعية
والربنامج لتمويل امل�رشوع .م�ؤكدا �أن
عناية �سموه الكرمي بامل�رشوع �أ�سهم يف

ا�ستكماله بامل�ستوى الذي يليق بتاريخ
اجلمعية وب��دور برنامج اخلليج العربي
البارز يف دعم امل�ؤ�س�سات واملنظمات
الأهلية باملنطقة .
وقال عو�ض بن عبد اهلل الغامدى �أمني
عام اجلمعية� ،إن م�رشوع برنامج تطوير
الربامج واملناهج الرتبوية والتعليمية
للمعوقني �سي�سهم يف �إحداث نقلة نوعية
يف تعليم وتربية الأط��ف��ال املعوقني,
وذلك من خالل ما مت التو�صل �إليه من
و�سائل و�أ�ساليب جديدة ومبتكرة كانت
غري معروفة من قبل يف تعليم وتربية
الأطفال املعوقني.
و�أو����ض���ح �أن اجل��م��ع��ي��ة ح��ر���ص��ت بعد
ا�ستكمال ه��ذا امل����شروع الوطني على
�إ���ص��داره يف �أربعة جملدات  ،مت�ضمنة

ال�سعودي على نحو خا�ص ,تعاين �أمرا�ضا
كثرية مثل �أمرا�ض القلب وداء ال�سكري
وغ�ي�ره���ا م���ن الأم����را�����ض ال��ت��ي ج���اءت
كنتيجة طبيعية لزيادة الوزن �أو ال�سمنة
وخ�صو�صا عند الأط��ف��ال وع��ل��ى نحو
�أخ�ص ,وبدرجة احتمال كبرية ,املعوقني
(ذوي االحتياجات اخلا�صة) منهم .فلقد
�أ�صدرت منظمة ال�صحة العاملية تقريرا
م��ف��اده �أن ن�صف املجتمع ال�سعودي
معر�ضون �أو يعانون زي��ادة يف ال��وزن
�أو ال�سمنة ،وقد مت حتديد فئات ذوي
االحتياجات اخلا�صة الحتمالية تعر�ضهم
ب ��أم��را���ض ال�سمنة ,وذل���ك رمب��ا لقلة
احلركة واملكوث الطويل بال ممار�سة

للأن�شطة احل��رك��ي��ة ,وذل���ك باملقارنة
مع �أقرانهم من غري ذوي االحتياجات
اخلا�صة .فعلى �سبيل املثال قد يحتاج
الكفيف �إل��ى �شخ�ص مب�رص ي�أخذ بيده
للخروج من املنزل والتوجه �إلى مكان
منا�سب للتنزه م�شيا على الأق���دام يف
حني �أن مثل ذلك الن�شاط البدين مل يكن
�أن يقوم به الكفيف يف حالة عدم توفري
الرفيق املب�رص� ,إ�ضافة �إل��ى ذلك ف�إن
قلة احلركة �أو عدم ممار�سة التمارين
الريا�ضية مع النظام الغذائي ال�سيئ,
والذي قد ي�شرتك فيه كل من املعاقني
وغ�ير امل��ع��وق�ين ,ق��د ي��ك��ون لها دور
مهم يف زي��ادة ال��وزن �أو ال�سمنة .لهذا

ال�سبب جاءت هذه الدرا�سة حتى ت�ضع
بع�ض التو�صيات العلمية واملهمة يف
تطوير م�ستوى اللياقة البدنية لدى
ذوي االحتياجات اخلا�صة وذل��ك من
خالل النتائج التحليلية التي �سيتو�صل
لها الباحثون .تعتمد الدرا�سة ب�شكل
ك��ب�ير ع��ل��ى تطبيق ب��رن��ام��ج ري��ا���ض��ي
ترويحي و�إر�شادي نحو التغذية ال�سليمة
على عينة م��ن بع�ض ط�لاب املعاهد
اخل��ا���ص��ة .امل��وع��د امل��ق�ترح لتطبيق
الربنامج من 1429/12/16ه���ـ �إلى
1430/6/20هـ .
يف مركز اللياقة البدنية يف جامعة طيبة
يف املدينة املنورة .و�أو�صت الدكتورة
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�أربعة �أجزاء وقد جاء املجلد الأول
حت��ت ع��ن��وان "املنهج املرجعي
ملرحلة الطفولة والتعليم ما قبل
املدر�سة للأطفال املتخلفني عقليا ً.
بينما جاء املجلد الثاين يف ثالثة �أجزاء
حتت عنوان "املنهج املرجعي للمرحلة
االبتدائية للتالميذ املتخلفني عقليا"
وت�ضمن اجلزء الأول الرتبية الإ�سالمية
وامل��ه��ارات االجتماعية ،واجل��زء الثاين
الريا�ضيات والعلوم� ،أما اجلزء الثالث
فقد جاء حول مهارات اللغة والقراءة
والكتابة واملهارات الرتويحية.
و�أ�شار �أمني عام اجلمعية �إلى �أن اجلمعية
�ستعمل على تفعيل توجيهات رئي�س
جمل�س الإدارة بالتعاون م��ع وزارت��ي
ال�ترب��ي��ة والتعليم والتعليم ال��ع��ايل
بتوزيع هذه املراجع العلمية املهمة يف
طرق تعليم الأطفال املتخلفني عقليا
وذل���ك ع��ل��ى ك��ل امل���دار����س وامل��راك��ز
التعليمية والت�أهيلية ذات العالقة
 ،بالإ�ضافة �إل��ى اجلامعات والكليات
و�أق�سام الرتبية اخلا�صة.

وج���دي���ر ب��ال��ذك��ر �أن
ف���ري���ق���ا م����ن خ��ب�راء
الرتبية اخلا�صة برئا�سة
ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل بن
حممد الوابلي ،وع�ضوية
الدكتور زيدان بن �أحمد
ال�����س�رط���اوى ،وال��دك��ت��ور
طار�ش بن م�سلم ال�شمرى،
والدكتور عبد العزيز بن
حممد العبد اجل��ب��ار قاموا
ب�إعداد املرجع بالتعاون مع
اجلمعية الأطفال املعوقني
التي تبنت هذا امل�رشوع.

ناهد حتحوت وال��دك��ت��ورة �إل��ه��ام فرج
من كلية الرتبية الريا�ضية يف جامعة
ال��زق��ازي��ق يف م�رص ،ب����ضرورة ا�ستخدام
ال�برن��ام��ج امل��ق�ترح للتمرينات مل��ا له
من �أهمية لهذه الفئة من املعوقني،
حيث يهدف البحث �إل��ى التعرف �إلى
ت ��أث�ير ال�برن��ام��ج امل��ق�ترح با�ستخدام
التمرينات املتنوعة (ح��رة ـ �أدوات)
ع��ل��ى ال�����س��ل��وك االن�����س��ح��اب��ي والن�شاط
ال��زائ��د وتنمية امل��ه��ارات االجتماعية
قيد البحث للأطفال املعوقني ذهنيا (
القابلني للتعلم ) ا�ستخدمت الباحثتان
املنهج التجريبي با�ستخدام جمموعتني
�إحداهما جتريبة والأخرى �ضابطة قوام

كل جمموعة (  ) 15طفال مرحلة �سنية
من (  ) 12 : 9مت ا�ستخدام مقيا�س
ال�سلوك االن�سحابي ومقيا�س الن�شاط
الزائد ,بالإ�ضافة �إلى حتديد املهارات
االج��ت��م��اع��ي��ة ال���ت���ي مي��ك��ن تنميتها
با�ستخدام الربنامج املقرتح على العينة
التجريبية  ،وت�شري النتائج �إل��ى ت�أثري
الربنامج املقرتح با�ستخدام التمرينات
املتنوعة ( حرة ـ �أدوات ) على املتغريات
قيد البحث ( ال�سلوك االن�سحابي ـ
الن�شاط الزائد ـ املهارات االجتماعية
) حيث تفوقت املجموعة التجربية
علي املجموعة ال�ضابطة يف القيا�سات
البعدية لهذه املتغريات .و�شهد اليوم

ال��ث��اين مل ��ؤمت��ر الإع���اق���ة ت��ق��دمي نحو
 44ورق��ة عمل تنوعت يف الأ�ساليب
واتفقت يف الهدف ,وهو حماولة �إيجاد
طرق و�سبل ميكن معها مواجهة ق�ضية
الإع��اق��ة وكيفية التعامل معها ،من
خ�ل�ال ط���رح للم�شكالت وع��ر���ض
ل��ل��ح��ل��ول امل��ن��ا���س��ب��ة ،وت���ر�أ����س
اجل��ل�����س��ات ع���دد م��ن الأم����راء
والوزراء وكبار امل�س�ؤولني.
و�����ش����ه����دت اجل���ل�������س���ات
ح�����ض��ورا متميزا وتفاعال
من احل�ضور ملا ط��رح من
�أوراق عمل ,وك��ان فندق
الإن�ترك��ون��ت��ن��ن��ت��ال �أ�شبه

بخلية نحل ،من كثافة املوجودين
فيه خالل فعاليات امل�ؤمتر .
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تغطية . .

باحث�" :أدي�سون"
و"�آين�شتاين"
و"روزفلت " و"�أبو
العالء املعري"
معوقون ناجحون

فيما ناق�شت جل�سة اخ����رى" ،نق�ص
االنتباه ف��رط احلركة" وق��دم الدكتور
حممد النوبي حممد علي �أ�ستاذ م�ساعد
الرتبية اخلا�صة جامعة ال�رشق الأو�سط يف
الأدرن ،بورقة عمل عنونها بـ " ت�شخي�ص
ا�ضطراب االنتباه امل�صحوب بالن�شاط
ال��زائ��د ل���دى الأط���ف���ال املوهوبني"،
والذي �أو�ضح �أن البيانات ت�ؤكد احتكار
الواليات املتحدة ما يقرب من  80يف
املائة من براءات االخرتاع �سنويا ً ،بينما
جن��د �أن �إ�سهامات ال���دول العربية يف

الخطوة

العدد الثاين واخلم�سون ـ جمادي الآخرة  1430هـ ـ يونيو  2009م

38

الوقاية من الإعاقة يف الأطفال امل�صابني بالأمرا�ض الوراثية
واال�ستقالبية يف اململكة" ،وبـ "البحث عن اجلينات يف العامل
العربي" ،و"اعتالالت ال�شبكية الوراثية ال�صبغية يف اململكة،
الو�ضع الراهن واالجتاهات امل�ستقبلية".
كانت عناوين لأوراق عمل وبحوث متت مناق�شتها من خالل امل�ؤمتر.
ذلك الأمر متوا�ضعة جداً .كما �أن هناك
بع�ض �أ���س��م��اء لعديد م��ن املوهوبني
ذوي الإعاقات احل�سية مثل� :أدي�سون
خمرتع امل�صباح الكهربائي كان لديه
�صعوبات يف التعلم ،و�آين�شتاين الذي مل
يجتز املرحلة الإعدادية ومع ذلك طور
النظرية الن�سبية ،وفرانكلني روزفلت
رئي�س الواليات املتحدة الأ�سبق وكان
م�صابا ً ب�شلل الأط��ف��ال ،وهيلني كيلر
املر�أة املعجزة التي كانت حتمل ثالث
�إعاقات هي ال�صمم والبكم وكف الب�رص،
وح�صلت على �شهادة الدكتوراه ،ولوي�س
برايل كفيف ،وهو الذي اخرتع طريقة
ب��راي��ل للمكفوفني ،وم��ارك��وين ،كان
لديه �إ�صابة يف العني خمرتع الال�سلكي،
�أما املوهوبون من املعوقني يف الإ�سالم
فمنهم ب�شار بن برد كفيف وقد زينت
�أ���ش��ع��اره الأدب العربي بقالئد ،و�أب��و
املعري كفيف �أي�ضا ً وله م�ؤلفات
العالء
ّ
عديدة �أثرت الفكر والثقافة العربية.
فيما قدم الدكتور خالد ال�سيد زيادة
من كلية الرتبية يف جامعة امللك �سعود،
ورقة عمل بعنوان "درا�سة للفروق بني
الأطفال الذين يعانون الأمناط الفرعية
ال���ض��ط��راب ال��ن�����ش��اط احل��رك��ي ال��زائ��د
املرتبط بق�صور االنتباه يف الأداء على
مقيا�س وك�سلر لذكاء الأطفال" ،والذي
�أ�شار �إلى �أن الدرا�سة �سعت �إلى درا�سة
ال��ف��روق ب�ين الأط��ف��ال ذوى الأمن���اط

الفرعية ال�ضطراب الن�شاط احلركي
الزائد املرتبط بق�صور االنتباه ( النمط
الفرعي الالنتباهي – النمط الفرعي
احل��رك��ي – النمط ال��ف��رع��ي امل��رك��ب)
والأطفال الأ�سوياء يف الأداء على مقيا�س
وك�سلر لذكاء الأطفال.
�أو�صى الدكتور ع�صام الدين �شعبان
ع��ل��ي وال��دك��ت��ور �إي��ه��اب ع��ب��د املنعم
حم��م��ود م��ن ك��ل��ي��ة ال�ترب��ي��ة – املكال
– جامعة ح�رضموت للعلوم والتكنولوجيا
يف اليمن ،ب�إدراج بطارية الذكاء احلركي
واجل������داول امل��ع��ي��اري��ة امل�ستخل�صة
لتقييم الذكاء احلركي للأطفال ذوى
االحتياجات اخلا�صة (القابلون للتعليم)
�ضمن ب��رن��ام��ج ال��ق��ي��ا���س��ات احلركية
والذكاء يف املدار�س الفكرية ،من خالل
ورقة عمل طرحت �أثناء اجلل�سات حيث
�أك��دت درا�سات النمو املعريف على �أن
�أ�صل الذكاء الإن�ساين يكمن فيما يقوم
ب��ه الطفل م��ن �أن�شطة ح�سية حركية
خالل املرحلة املبكرة مبا يعني �رضورة
ا�ستثارة وتطوير حوا�سه اخلم�س� ،إ�ضافة
�إلى �رضورة ممار�سة الأن�شطة احلركية.
و�أن عملية تنمية ذكاء الطفل تتم عرب
مراحل حياته املختلفة ،و�إن كانت �أكرث
أثرا وتركي ًزا يف الطفولة املبكرة .وعملية
� ً
التحكم الذاتي يف الت�رصف تتم من خالل
قدرة الفرد على �ضبط ت�أدية حركاته بنف�سه
مبا يالئم ظروف التنفيذ الآنية.

مقال

امل�ؤمتر الدويل الثالث للإعاقة والت�أهيل
ودوره الفاعل يف التوعية
د .جنالء �أحمد ال�سويل *
+
�إن ميادين رعاية املعوقني يف ال�سعودية هي من املجاالت
التي �شهدت تطورا �رسيعا و�سجلت قفزات وا�ضحة �سواء على
امل�ستوى املحلي �أو العربي وذلك ب�سبب اجلهود الكبرية التي
يبذلها الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز  -حفظه اهلل
– من �أجل تطوير ا�سرتاتيجيات العناية بهذه الفئة داخل
جمتمعنا بل والتوعية مبكانتها �أي�ضا على م�ستوى العامل.
�إن امل�ؤمتر الدويل الثالث للإعاقة والت�أهيل الذي �سريعاه -
مب�شيئة اهلل  -الأمري �سلطان بن عبد العزيز – حفظه اهلل – ويل
العهد ،نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع والطريان
واملفت�ش العام ،الرئي�س الأعلى مل�ؤ�س�سة �سلطان بن عبد
العزيز �آل �سعود اخلريية ،الذي حتت�ضنه الريا�ض خالل الفرتة
من � 22إلى � 26آذار (مار�س) 2009م.
وير�أ�سه الأمري �سلطان بن �سلمان – حفظه اهلل  -وتتكاتف على
تنظيمه م�ؤ�س�سة �سلطان بن عبد العزيز �آل �سعود اخلريية،
وم��رك��ز الأم�ي�ر �سلمان لأب��ح��اث الإع��اق��ة ،وجمعية الأط��ف��ال
املعوقني وذلك بالتعاون مع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،وزارة
ال�صحة ،وزارة التعليم العايل ,وزارة الرتبية والتعليم ،مدينة
امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ،والغرفة التجارية ال�صناعية
يف الريا�ض مثاال حيا على
�سعي اململكة امل�ستمر �إلى
�أهمية طرح مو�ضوع الإعاقة
على امل�ستوى ال���دويل من
�أج���ل ال�سعي �إل���ى تو�سيع
امل��درك��ات الفكرية ومثل
هذه اخلطوة العملية جتعل
اجل��م��ي��ع ي���درك ك��م �أن ه��ذا
العمل ي�ستحق منا �أن نقف
�أمامه وقفة تقدير لكل من
�أراد �أن ي�سهم فيه ب��ل �إن
ا�شرتاك هذه اجلهات املهمة
املختلفة تعطي �إ�شارة �إلى �أن
هذا امل�ؤمتر يتناول مو�ضوع
الإعاقة من عدة حماور هي:

املحور ال�صحي ،املحور الرتبوي ،املحور االجتماعي والنف�سي،
حمور تدريب وت�أهيل وتوظيف املعوقني ،واملحور التثقيفي
والإعالمي وهي يف الواقع جوانب ت�سلط ال�ضوء على الإعاقة من
زواياها املختلفة ونحن يف الواقع يف �أم�س احلاجة �إلى التطرق
�إلى تلك املحاور ومناق�شتها والتو�صل �إلى معاجلة معرفية
�ضمنية ي�ستطيع �أن ي��درك اجلميع من خاللها املعطيات
املنطقية التي جتعل املعوق عن�رصا فعاال يف املجتمع وهذا
على عك�س ما هو حا�صل الآن ،حيث تعمد الكثري من الأ�رس على
م�ستوى العامل العربي �أو حتى على م�ستوى العامل وحتديدا
عند �أولئك الذين ال يدركون قيمة القدرات الأخرى للمعوق
الأمر الذي يجعل املجتمعات عموما ت�سيء بالفعل التعامل مع
فئة املعوقني وبالتايل �سلبهم �أب�سط حقوقهم من االحرتام
وال�شعور بتقدير ال��ذات وتعطيل �أي دور من املمكن �أن
يقوموا به بل قد ي�صل انعدام الإن�سانية �أحيانا يف التعامل
مع تلك الفئة من قبل بع�ض الآباء �إلى احتجازهم يف �أماكن
مغلقة وذلك انطالقا من �إميان املحيطني وقناعاتهم ب�أن ال
فائدة منهم ومن تلك النظرة اخلاطئة وتلك الأفكار ال�سيئة
ف�إن املجتمعات �ستفقد طاقات ب�رشية من املمكن �أن ت�ستثمر
فيما ميكن ا�ستثماره يف التعاون من �أجل التطوير والعطاء لذا
ف�إن امل�ؤمتر الثالث للإعاقة والت�أهيل يركز على جمموعة مهمة
من النقاط ولعل من �أبرزها
مو�ضوع توظيف املعوقني
و�إعطائهم الفر�صة كغريهم
يف �إخ������راج ك���وام���ن ال��ع��م��ل
والإبداع لديهم� ،أعتقد �أننا
يف حاجة كبرية �إل��ى مثل
ذلك الوعي ومثل تلك
االن���ط�ل�اق���ات ال��ت��ي
ت���رع���ى الإع����اق����ة
وبالتايل ت�ضيف
املزيد �إلى دور
امل��م��ل��ك��ة فيما
ي���خ�������ص ه����ذا
اجلانب احليوي
املهم .
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تو�صيات
رفع امل�شاركون �أ�سمى �آيات ال�شكر والتقدير
خلادم احلرمني ال�رشيفني للعناية الكرمية بالعلم والعلماء يف اململكة

تو�صيات بالت�شخي�ص املبكر للأمرا�ض امل�سببة للإعاقة..
وت�شجيع �أبحاث "اخلاليا اجلذعية"

�أهمية البحث العلمي يف جمال الإعاقة لأنه �أكرث الو�سائل فاعلية يف
الت�صدي للإعاقة.
�رضورة التو�سع يف برامج الدمج الرتبوي ال�ستيعاب جميع الأطفال ذوي
االحتياجات الرتبوية اخلا�صة.
ا�ستخدام الو�سائل الت�شخي�صية والعالجية والت�أهيلية امل�ستمدة من
نتائج البحث العلمي.
التو�سع يف برامج الت�شخي�ص والتدخل املبكر للأمرا�ض امل�سببة للإعاقة
دعم املراكز البحثية والوحدات الأكادميية املتخ�ص�صة يف جمال الإعاقة
توظيف املعوقني يف القطاعات احلكومية والأهلية و�إيجاد بيئات العمل
املنا�سبة لهم.
�إجراء درا�سة وطنية م�سحية �شاملة تكون ال�ستكمال الدرا�سات ال�سابقة يف
جمال الإعاقة باململكة.
االرتقاء مب�ستوى حياة املعوقني من خالل:
 برنامج متويل �أبحاث الإعاقة بدعم من مدينة امللك عبد العزيز للعلوموالتقنية.
 برنامج الو�صول ال�شامل. برنامج املنح للدرا�سات العليا. برنامج امل�سح الوطني لل�صحة النف�سية.� -إن�شاء �سجل وطني �شامل للإعاقة.
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�أو�صى اخلرباء والعلماء يف امل�ؤمتر ب�أهمية البحث العلمي

�أو�صى امل�شاركون يف امل�ؤمتر ال��دويل الثالث للإعاقة
والت�أهيل  ،القطاعات ال�صحية ب�رضورة ا�ستخدام الو�سائل
الت�شخي�صية والعالجية والت�أهيلية املبنية على الرباهني
امل�ستمدة من نتائج البحث العلمي ،والتو�سع يف برامج
الت�شخي�ص والتدخل املبكر للأمرا�ض امل�سببة للإعاقة.
كما �أو���ص��ى امل�����ش��ارك��ون يف امل��ؤمت��ر
ب��ال��رف��ع �إل���ى امل��ق��ام ال�سامي الكرمي
بالنظر يف ت�شكيل املجل�س الأع��ل��ى
ل�����ش ��ؤون امل��ع��وق�ين ،ب��غ��ر���ض تفعيل
ن��ظ��ام رع��اي��ة امل��ع��وق�ين يف اململكة
ال�صادر مبوجب الأم��ر ال�سامي الكرمي
رقم م 37/وتاريخ 1421/9/23هـ،
وتوحيد اجل��ه��ود وتكثيفها لتفعيل
اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
ال�صادرة عن الأمم املتحدة �سنة ،2007
والعقد العربي حلقوق ذوي االحتياجات
اخلا�صة ،وو�ضع الأنظمة واللوائح التي

حتكم عمل الأ�شخا�ص ذوي الإع��اق��ة،
ومتكنهم من اال�ستمرارية يف �أعمالهم.
و�أو�صى اخل�براء والعلماء يف امل�ؤمتر،
ب�أهمية البحث العلمي يف جمال الإعاقة
ب��اع��ت��ب��اره �أك�ث�ر ال��و���س��ائ��ل فاعلية يف
الت�صدي للإعاقة �سواء بالوقاية منها
�أو التخفيف من �آث��اره��ا عند وقوعها،
م����ؤك���دي���ن ���ض��رورة ت��وظ��ي��ف نتائجه
مب��ا ي��ك��ف��ل االرت���ق���اء مب�����س��ت��وى حياة
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،و�أهمية دعم
املراكز البحثية ،والوحدات الأكادميية
املتخ�ص�صة يف جمال الإعاقة بالإمكانات

للنهو�ض مب�����س��ت��وى ال��ب��ح��ث العلمي
يف جم��ال الإع��اق��ة� ،إ�ضافة �إل��ى ��ضرورة
ت�شجيع الأبحاث والدرا�سات يف جمال
ا�ستخدام اخلاليا اجلذعية مبا ي�سهم
يف حت�سني الأو���ض��اع ال�صحية
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وفق
ال�ضوابط ال�رشعية والعلمية
والأخالقية ،و�إدراج مفهوم
ال��ب��ح��ث العلمي يف جم��ال
الإعاقة يف مناهج البحوث
ال�������ص���ح���ي���ة وال���ط���ب���ي���ة،
وال�ترب��وي��ة والتعليمية،
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والنف�سية واالجتماعية والت�أهيلية �ضمن
اخلطط الدرا�سية يف م�ؤ�س�سات التعليم
ال��ع��ايل لتعريف ال��ط�لاب والطالبات
ب�أ�سا�سياته ،وتزويدهم مب�ستجداته،
وتعويدهم على �أخالقياته.
و�أو�صى اخلرباء امل�شاركون يف امل�ؤمتر،
ب�����ض�رورة ال��ت��و���س��ع يف ب���رام���ج ال��دم��ج
ال�ترب��وي ال�ستيعاب جميع الأط��ف��ال
ذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�صة مع
التحول التدريجي نحو التعليم ال�شامل
لتحقيق �أهداف التعليم للجميع ،و�إن�شاء
مركز وطني للقيا�س والت�شخي�ص ،يتم
العمل فيه وفق �ضوابط ومعايري علمية

الخطوة
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معتمدة ،والعمل على تطوير مناهج ذوي
االحتياجات الرتبوية اخلا�صة مبا يلبي
احتياجات امليدان الرتبوي وين�سجم مع
التوجهات العاملية.
و���ض��م��ت ت��و���ص��ي��ات امل����ؤمت���ر ��ض�رورة
و�أهمية دعم املراكز البحثية ،والوحدات
الأكادميية املتخ�ص�صة يف جمال الإعاقة
 ،م��ع ال��ت��ح��ول ال��ت��دري��ج��ي ن��ح��و ب��رام��ج
ال��ت��دري��ب التقني وامل��ه��ن��ي املقدمة
لأقرانهم العاديني ،والتو�سع يف برامج
الرعاية النهارية واملنزلية من خالل
القطاعني احلكومي واخلا�ص ،والتو�سع
يف توظيف الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف

القطاعات احلكومية والأهلية و�إيجاد
بيئات العمل املنا�سبة لهم.
ون��وه��ت ت��و���ص��ي��ات امل����ؤمت���ر ال���دويل
الثالث للإعاقة والت�أهيل ب��دور مركز
الأم�ير �سلمان لأبحاث الإع��اق��ة ،وحثت
على �أن ي��ق��وم ب��دع��م م��ن القطاعات
احلكومية والأهلية واخل�يري��ة املعنية
بالإعاقة ب�إجراء درا�سة وطنية م�سحية
�شاملة تكون مكملة ومتممة للدرا�سات
ال�سابقة يف جمال الإعاقة يف اململكة،
وتهدف �إل��ى ت�شخي�ص ال��واق��ع احلايل
للإعاقة يف اململكة ،من حيث حجمها،
وم���دى ان��ت�����ش��اره��ا وف��ق �ا ً ملتغرياتها
الرئي�سة.وتقومي ال�برام��ج واخلدمات
احلكومية والأهلية املقدمة للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة تقوميا ً ي�ستند �إلى معايري
علمية عاملية.وتبني من��وذج تطويري
يرتكز على نتائج الدرا�سات امليدانية،
وين�سجم مع �أحدث التوجهات العاملية
يف جمال الإعاقة .وطالب امل�شاركون يف
م�ؤمتر الإعالم بتوحيد اجلهود وتكثيفها
يف جمال توعية النا�شئة من ذوي الإعاقة

يف �سن مبكرة بحقوقهم وواجباتهم يف
املجتمع ،وتعريفهم بالو�سائل التي
متكنهم من احل�صول على هذه احلقوق
و�أداء تلك ال��واج��ب��ات ،وح��ث �أق�سام
الإع�ل�ام يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل
وامل�ؤ�س�سات الإعالمية على �إقامة دورات
يف جمال �إعالم الإعاقة ،واعتبارها �رشطا ً
للعمل يف ه��ذا امل��ج��ال ،وتوعية �أف��راد
املجتمع مبتطلبات ال�����ص��م ،وتوفري
املخت�صني بلغة الإ�شارة يف املراكز ذات
العالقة بال�صم .كما طالب امل�شاركون
ب�رضورة �إن�شاء هيئة ذات �صفة اعتبارية
تكون مهمتها الأ�سا�سية تطوير الأداء
يف جم����االت الإع���اق���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة وف��ق
املحاور التالية :التخطيط والتطوير،
و�ضع ال�ضوابط وامل��ع��اي�ير ،التقومي
واجل����ودة ،اع��ت��م��اد اخل��ط��ط وال�برام��ج،
ت��وف�ير الإح�������ص���اءات وامل��ع��ل��وم��ات،
الت�سهيالت البيئية للمعوقني خا�صة
يف احل��ج ،تنمية روح العمل التطوعي
يف جمال خدمات املعوقني يف املجتمع
وت��أ���ص��ي��ل ث��ق��اف��ت��ه ،و���ض��ع ال�ضوابط

واملعايري الالزمة لتطوير لغة الإ�شارة
لل�صم ،تنظيم ور����ش عمل لتدريب
مرتجمي لغة الإ�شارة للرفع من كفايتهم
املهنية� ،إ�رشاك الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
يف جمال�س �إدارات اجلمعيات اخلا�صة
بهم ،دع��م م�شاركاتهم يف امل�ؤمترات
وال��ن��دوات وكافة الفعاليات العلمية
والثقافية واالجتماعية� ،أن يقوم مركز
الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة بالتن�سيق
مع اجلهات ذات العالقة بت�شكيل فريق
عمل لتفعيل هذه التو�صيات ،وو�ضع
الآليات الالزمة ملتابعة تنفيذها .من
جهتهم ،رف��ع امل�شاركون يف امل�ؤمتر
�أ�سمى �آي��ات ال�شكر والتقدير خلادم
احلرمني ال�رشيفني امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز للعناية الكرمية بالعلم والعلماء
يف اململكة ،وللحفاوة الكرمية التي حظي
بها امل�شاركون يف امل��ؤمت��ر ،م�ؤكدين
واف����ر ت��ق��دي��ره��م ،وع��ظ��ي��م امتنانهم
للمملكة قيادة و�شعبا ً الحت�ضانها هذا
امل�ؤمتر املهم ،وهو ما يج�سد اجلهود
اخلرية التي تبذلها اململكة يف �سبيل

االرتقاء بكم ون��وع الربامج واخلدمات
املقدمة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة كما
�أعرب امل�شاركون عن تقديرهم للرعاية
الكرمية من لدن الأمري �سلطان بن عبد
العزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع والطريان واملفت�ش
العام لفعاليات امل�ؤمتر ،وللأمري �سلمان
ب��ن عبد العزيز �أم�ير منطقة الريا�ض
امل�ؤ�س�س والرئي�س الأعلى ملركز الأمري
�سلمان لأبحاث الإعاقة ،والأمري �سطام
ب��ن عبد العزيز �أم�ير منطقة الريا�ض
بالإنابة ،راعي افتتاح فعاليات امل�ؤمتر
بالإنابة .وثمن امل�شاركون جهود مركز
الأم�ير �سلمان لأبحاث الإعاقة يف تبني
�رشاكات ا�سرتاتيجية تهدف �إلى �إيجاد
برامج لتطوير الأبحاث والدرا�سات يف
جمال الإعاقة ،واالرتقاء مب�ستوى حياة
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة مثل :برنامج
متويل �أبحاث الإعاقة بدعم من مدينة
امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية،
وبرنامج الو�صول ال�شامل ،وبرنامج
املنح للدرا�سات العليا ،وبرنامج امل�سح
الوطني لل�صحة النف�سية ،و�إن�شاء �سجل
وط��ن��ي ���ش��ام��ل ل�ل��إع���اق���ة .وت�ضمنت
تو�صيات امل�ؤمتر ت�أكيد امل�شاركني
على �أهمية ا�ستكمال تفعيل التو�صيات
ال�سابقة ويف مقدمتها التو�صيات
ال��ت��ي ت�ضمنها ت��وج��ي��ه ويل العهد
ال�صادرة برقم  1177/7/64وتاريخ
1429/3/16هـ ،وكذلك التو�صيـات
التي متخ�ضت عن امل�ؤمتـر الدويل
الأول ال����ذي ن��ظ��م��ت��ـ��ه جمعيـة
الأطفـال املعـوقني ،وامل�ؤمتر
الدويل الثاين الذي نظمته
اجلمعية ومركز الأمري �سلمان
لأبحاث الإع��اق��ة ،مبا ي�ضمن
تطوير ال�برام��ج واخل��دم��ات
امل��ق��دم��ة ل�ل�أ���ش��خ��ا���ص ذوي
الإعاقة يف اململكة.
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تقرير . .

برعاية الأمري �سطام بن عبد العزيز

تتويج برناجمي «الدمج» و«افعل خري ًا»
والبطلني ال�شنقيطي واحلمدان بجوائز اجلمعية

احتفلت اجلمعية بتتويج �رشكائها يف امل�سرية مبنحهم جائزتها وذلك يف حفل برعاية كرمية
من �صاحب ال�سمو امللكى الأمري �سطام بن عبد العزيز �أمري منطقة الريا�ض بالإنابة يوم ال�سبت 16
ربيع الآخر 1430هـ � 12 -إبريل 2009م ،لت�سليم وثائق جائزتها يف دورتها ال�ساد�سة يف قاعة
الأمري تركي ال�سديري مبركز اجلمعية بالريا�ض بح�ضور �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن
�سلمان بن عبدالعزيز رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري تركي بن حممد
بن فهد بن عبدالعزيز رئي�س جلنة اجلائزة و�أع�ضاء جمل�س �إدارة اجلمعية وجلنة اجلائزة.
الخطوة
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و�إذا كانت اجلمعية ت�رشفت بقبول خادم
احلرمني ال�رشيفني امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز – حفظه اهلل -جائزتها للخدمة
الإن�سانية يف دورتها ال�ساد�سة ،وذلك
عطفا ً على ر�صيده احلافل ـ حفظه اهلل
ـ يف دعم اجلمعية ورعاية ق�ضية الإعاقة
واملعوقني  ،ف�إنها توا�صل تقديرها
للجهات الداعمة خلدماتها وبراجمها
و�أن�شطتها املختلفة ،بالإ�ضافة �إلى
ت��ك��رمي امل��ع��وق�ين املتميزين ..وف��ى
ه��ذا الإط��ار ج��اء ه��ذا احلفل وال��ذي بد�أ
بفيلم توثيقي ح��ول جائزة اجلمعية،
ثم �ألقى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
تركي بن حممد بن فهد بن عبدالعزيز
رئي�س جلنة اجل��ائ��زة كلمة �أك��د فيها
ان اجل��وائ��ز تتعدد وتتباين اهدافها
وا�شرتاطاتها واجل��ه��ات املانحة لها،
فهناك من اجلوائز ما ت�ستمد اهميتها
من مكانة اجلهة املانحة للجائزة ،ومنها
ما ت�ستمد �أهميتها من القيمة املعنوية
�أو امل��ادي��ة للجائزة ،وم��ن اجل��وائ��ز ما
ت�ستمد �أهميتها من فئات وم�ستويات
الفائزين باجلائزة ،وهناك من اجلوائز
ما ت�ستمد اهميتها من واح��د �أو �أكرث
مما �سبق ،واحيانا ً جتتمع كلها يف بع�ض
اجلوائز.
وق��ال« :ج��ائ��زة اجلمعية قد جمعت ما
بني كل هذه املزايا ،ويكفي اجلمعية
و�أع�ضاءها ومن�سوبيها وجميع القائمني
عليها ،يكفيهم ف��خ��را ً ان جائزتها
للخدمة الإن�سانية قد اقرتنت يف هذه
ال���دورة مبقام �سيدي خ��ادم احلرمني
ال�رشيفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
)ملك االن�سانية) حفظه اهلل ورعاه .و�إن
ه���ذا ال����شرف العظيم ه��و يف ح��د ذات��ه
تكرمي لكل من منحوا هذه اجلائزة من
قبل وملن �ستمنح لهم م�ستقبالً.
و�أ����ض���اف الأم��ي�ر ت��رك��ي ب��ن حم��م��د بن
فهد بن عبدالعزيز �أن جمعية االطفال
املعوقني مبا ت�شكله من ريادة وعراقة يف

�سمو �أمري الريا�ض بالإنابة ي�ستمع لق�صيدة �شعرية من �أحد �أطفال اجلمعية

خدماتها كجمعية وطن د�شنت ربع قرن
من الرعاية والت�أهيل املجاين لالطفال ا
ملعوقني ،لتج�سد يف معا�ضدتها ،الذراع
الأمي��ن مل�ؤ�س�سات الدولة يف ت�صديها
للإعاقة وقاية وت�أهيالً وعالجا ً� ،إن جمعية
كهذه اجلمعية اخرجت �إلى حيز الوجود
م��رك��زا ً بحثيا ً ك��م��رك��ز الأم��ي�ر �سلمان
لأبحاث الإعاقة الذي يعد الآن واحدا ً من
�أهم املركز البحثية يف هذا املجال عربيا ً
ودول��ي��ا ً ،يحق �أن تكون جائزتها التي
م�ضى على �إن�شائها ع�رشون عاما ً بهذا
التميز وهذه العراقة.
ع��ق��ب ذل���ك ال��ق��ى ام�ي�ن ع���ام اجل��ائ��زة
الدكتور عبدالعزيز بن علي املقو�شي

بيان اجلائزة ،والتي فاز بها يف جماالت
اخلدمة الإن�سانية للم�شاريع والربامج
امل��ت��م��ي��زة وزارة ال�ترب��ي��ة والتعليم،
والعمل اخل�يري للم�ؤ�س�سات وف��از بها
البنك العربي الوطني ،وجائزة التميز
للمعوقني وقد فاز بها منا�صفة كل من
بطل العاب القوى ا�سامة ال�شنقيطي،
وال�سباح عبدالرحمن احلمدان.
ثم ق��ام �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
�سطام بن عبدالعزيز بت�سليم وثائق
الفوز وقيمة اجل��وائ��ز للفائزين ،كما
كرم �سموه االحتاد ال�سعودي لريا�ضات
ذوي االحتياجات اخلا�صة لفوز اثنني
من العبيه بجائزة اجلمعية ،كما �سلم
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الأ���س��ت��اذ عي�سى ب��ن حم��م��د العي�سى
ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب الرئي�س
التنفيذي ملجموعة �سامبا املالية درعا ً
تكرمييا ً للمجموعة مبنا�سبة رعايتها
الدورة ال�ساد�سة للجائزة.
ثم ت�سلم الأم�ير �سطام بن عبدالعزيز
درع��ا ً تكرمييا ً من الأم�ير �سلطان بن
�سلمان بن عبدالعزيز مبنا�سبة رعاية
�سمو �أمري منطقة الريا�ض بالإنابة حفل
اجلائزة.
ويف خ��ت��ام احل��ف��ل ت����شرف اع�ضاء جلنة
جائزة اجلمعية بال�سالم على �سمو راعي
املنا�سبة ،ثم مت التقاط �صورة تذكارية
مبنا�سبة احلفل.
وتعترب جائزة اجلمعية من ابرز اجلوائز

املحلية لتفرد توجهاتها و�أهدافها يف
تقدير وتكرمي اجلهات والأفراد الذين
ي�ساهمون يف م�ساندة ر�سالة اجلمعية
و�أي�ضا تكرمي املعوقني املتميزين
م��ن ج��ه��ة وب��ه��دف ت�شجيع �أق��ران��ه��م
املعوقني على االق��ت��داء بهم والعمل
على جتاوز الآثار ال�سلبية لإعاقتهم من
جهة �أخرى.وهذا العام فاز البنك العربي
الوطني يف اخل��دم��ة الإن�سانية للعمل
اخلريي للم�ؤ�س�سات وذلك لتبنيه فكرة
الربنامج الرائد " �أفعل خريا ً " الذي
ي��دف��ع مب��وج��ب��ه ال��ب��ن��ك ري����االً حل�ساب
اجلمعية عن كل عملية �سحب �آيل تتم
من نقاط �رصاف البنك العربي مبختلف
مناطق اململكة .وهو الربنامج الذي

الأمري �سطام ي�سلم الفائزين وثائق جائزة اجلمعية

وزارة الرتبية والتعليم تفوز بجائزة اخلدمة

الإن�سانية لدعمها يف دمج  800معوق ومعوقة
يف  200مدر�سة للبنني والبنات
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يطبقه البنك منذ ع��ام 1993م حتى
تاريخه .
ك��م��ا ف���ازت وزارة ال�ترب��ي��ة والتعليم
ب��ج��ائ��زة اجلمعية للخدمة الإن�سانية
للم�شاريع وال�برام��ج املتميزة وذل��ك
عن برنامج الدمج،لأهمية هذا الربنامج
يف �ضوء ما توفره بيئة الدمج الرتبوي
من �إيجابيات ت�ساعد على زيادة التقبل
االج��ت��م��اع��ي مب��دار���س التعليم ال��ع��ام
للأطفال املعوقني من قبل �أقرانهم غري
املعوقني،وملا يتيحه لهم برنامج الدمج
وال��درا���س��ة يف الف�صول العادية من
فر�صة مواتية ملحاكاة وتقليد �سلوك
الأط��ف��ال العاديني ،الأم���ر ال��ذي يع ِّزز
�آليات التوا�صل والتفاعل االجتماعي
م��ع��ه��م� .إل���ى ج��ان��ب دور ال�برن��ام��ج يف
حت�سني اجتاهات الأطفال غري املعوقني
نحو �أق��ران��ه��م املعوقني ويف حت�سني
اجتاهات الأطفال املعوقني �أي�ضا ً نحو
�أقرانهم غري املعوقني .وهو الربنامج
الذي طبقته اجلمعية وبنجاح منذ قرابة
ثمانية �أع��وام بتكاملية و�رشاكة خالقة
مع وزارة الرتبية والتعليم  ،ممثلة يف

الأمانة العامة للرتبية اخلا�صة بالوزارة
 ،حيث �أف�ضى خالل هذه الفرتة دمج
حوايل  800طالب وطالبة يف �أكرث من
الأمري تركي بن حممد بن فهد يكرم �سمو راعي احلفل
 200مدر�سة للبنني والبنات مبناطق
مراكز اجلمعية يف كل من مكة املكرمة ،
املدينة املنورة ،الريا�ض  ،جدة اجلوف
وحائل.
حتفيز وت�شجيع
وبالن�سبة جل��ائ��زة التميز للمعوقني
هذا العام فقد تقا�سم اجلائزة البطل
ال�سباح ال�سعودي عبد الرحمن بن ح�سن
احل��م��دان وال��ب��ط��ل ال��وث��اب ال�سعودي
�أ�سامة بن �صادق ال�شنقيطي ملا حققاه
من بطوالت عاملية حيث متكن البطل
ال�سباح عبد الرحمن بن ح�سن احلمدان
الأمري �سطام يكرم جمموعة �سامبا
م��ن ح�صوله على امليدالية الذهبية
وحتقيقه املركز الأول يف بطولتي �سباق
�أل  25مرت �صدر و 50مرت حرة يف زمن
 01،12،69و  02،47،76على التوايل
 ،يف بطولة العامل للألعاب ال�صيفية
املقامة يف �شنغهاي بال�صني للعام
2007م  ،حمطما رقمه يف الت�صنيف.
واخ��ت��ي��اره م��ن ق��ب��ل ال��ل��ج��ن��ة املنظمة
للبطولة للقب الالعب املثايل �ضمن
�أف�ضل ع�رشة ريا�ضيني من بني �سبعة
�آالف م�شارك يف هذه البطولة.
وق���د و���ص��ف ال��ب��ط��ل ع��ب��د ال��رح��م��ن ان��ه
ويكرم الإحتاد ال�سعودي لريا�ضة ذوي الإحتياجات اخلا�صة
قاهر املاء ،لتحقيق اجنازا ً غري م�سبوق
بح�صوله على ميداليتني ف�ضيتني يف وت�أهيله حتى ا�ستطاع االعتماد على ال�شنقيطي فقد مت اختياره ملا حققه
ال�سباحة يف �أولبياد دبي مناف�سا ً للعديد نف�سه ،وخ�ل�ال �أرب���ع ���س��ن��وات ق�ضاها م��ن اجن��از �أث��ن��اء م�شاركته �ضمن وفد
من �أبطال �آ�سيا و�شمال �أفريقيا .ويف "عبدالرحمن" يف اجلمعية مت تنمية اململكة يف مناف�سات أ�ل��ع��اب القوى
�أول م�شاركة له يف اوملبياد خا�ص حقق قدراته وطاقاته من خ�لال الكثري من ورف��ع الأث��ق��ال يف دورة الأل��ع��اب �شبه
عبدالرحمن ميداليتني ذهبيتني ثم الأن�شطة والربامج ،وقد ظهرت ميوله الأوملبية ل��ذوي االحتياجات اخلا�صة
���ش��ارك يف بطولة اململكة يف الإع��اق��ة يف ال�سباحة من خ�لال م�سابح الأطفال امل���ق���ام���ة يف ال�����ص�ين يف 8رم�����ض��ان
الطبية وال��ت��ي �أظ��ه��رت ع�شقه للماء 1429هـ املوافق � 9سبتمرب 2008م
احلركية وحقق امليدالية الذهبية.
والبطل العربي ال�صغري عبد الرحمن ابن وللريا�ضات املرتبطة بها ،وظهور ذلك وح�صوله على امليدالية الذهبية يف
الأربعة ع�رش ربيعا ً هو �أحد �أبناء اجلمعية ،من خالل ا�ستجابته للريا�ضة �أكرث من الوثب الثالثي وحتقيقه لرقم عاملي
حيث �ألتحق عبدالرحمن باجلمعية عندما اهتمامه بالألعاب الإلكرتونية وغريها .ج��دي��د ه��و  15.37م حمطما ً الرقم
ك���ان ع��م��ره ���س��ن��ت�ين ،وق���د مت عالجه �أما الكابنت الواثب �أ�سامة بن �صادق العاملي ال�سابق البالغ 15.30م .
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اجلدير بالذكر �أن جائزة اجلمعية متنح
�سنويا ب��داي��ة م��ن دورت��ه��ا ال�ساد�سة
احلالية بدال من كل ثالث �سنوات كما
كانت يف دورات��ه��ا ال�سابقة .حيث �إن
اجل��ائ��زة متنح يف فرعني وهما جائزة
اخل��دم��ة الإن�سانية وال��ت��ي ت�شرتط �إن
يكون املر�شح �أو املر�شحة من الداعمني
الأ�سا�سيني للجمعية (ماديا ً �أو معنويا ً).
و�إن تكون له م�ساهمات خريية أ�خ��رى.
و�إن يكون قد م ّول منفرداً �أو باال�شرتاك
مع م�شارك رئي�سي برناجما ً �أو م�رشوعا ً
من برامج �أو م�شاريع اجلمعية .وتتكون
هذه اجلائزة من ثالث فروع وهى جائزة
للأفراد ،والعمل اخل�يري للم�ؤ�س�سات
،وجائزة امل�شاريع والربامج املتميزة.
�أم��ا ال��ف��رع ال��ث��اين فهي ج��ائ��زة التميز
للمعوقني ،ومت��ن��ح للأ�شخا�ص ذوي
الإع��اق��ة م��ن اجلن�سني ال��ذي��ن مل حتل
ظ��روف عوقهم دون متيزهم وت�أكيد
اعتماديتهم على �أنف�سهم ،وت�رشط �أن
يكون املر�شح �سعوديا ً �أو لأم �سعودية
ح�سب الالئحة اخلا�صة بجائزة اجلمعية
،و�إن يكون له م�ساهمات يف خدمة ق�ضية
الإعاقة واملعوقني.
كما ي��ذك��ر �أن جمل�س �إدارة اجلمعية
برئا�سة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز كان
قد تبنى فكرة ا�ستحداث جائزة خا�صة
ت�سعى ل�ل�إ���ش��ادة ب��الأع��م��ال املتميزة
وامل�ساهمات الرائدة يف رعاية الأطفال
املع ّوقني ،كما تهدف �إلى �إبراز الدعم
املعنوي واملادي الذي تتلقاه اجلمعية
كقدوة حتتذي ،وا�ستقطابا ً ملزيد من
الدعم املعنوي لأهداف اجلمعية اخلريية
ون�شاطاتها الوطنية والإن�سانية .وقد
�أق���رت ه��ذه اجل��ائ��زة م��ن وزارة العمل
وال�شئون االجتماعية ع��ام 1412ه���ـ
لتمنح يف فرعني رئي�سيني هما :اخلدمة
الإن�سانية والبحث العلمي·
كما �أق��رت جلنة اجلائزة برئا�سة �سمو
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وكيل وزارة الرتبية والتعليم يت�سلم جائزة برنامج الدمج

ال�شيخ عبد اللطيف اجلرب يت�سلم جائزة البنك العربي الوطني

رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية ،جائزة
ال��ت��م��ي��ز ل��ل��م��ع�� ّوق�ين ك��ف��رع ث��ال��ث من
فروع اجلائزة ،وخ�ص�صت اجلائزة ملن
تغلّب على �إعاقته ومتيز يف جمال من
املجاالت ،و�سيح�صل الفائز بها فردا ً
كان �أو جمموعة على وثيقة منح اجلائزة
ومكاف�أة مالية مقدارها مائة �ألف ريال،
�إلى جانب �إ�ضافة ا�سم الفائز �إلى لوحة
ال�رشف باجلمعية ل��دورة واح��دة (ثالث
�سنوات).
جائزة اخلدمة الإن�سانية
تهدف اجلائزة �إل��ى الإ���ش��ادة بالأعمال

والن�شاطات اخلريية والإن�سانية واجلهود
وامل�ساهمات املتميزة املتعلقة برعاية
الأط��ف��ال املع ّوقني باململكة العربية
ال�سعودية كما تهدف �إلى إ�ب��راز الدعم
املعنوي وامل��ادي الذي تتلقاه جمعية
الأطفال املع ّوقني لتتمكن من حتقيق
�أه��داف��ه��ا مب��ا يف ذل��ك ب��ن��اء �أو تطوير
اجلمعية �أو أ�ح��د فروعها وم�رشوعاتها
اخلريية·
واجل���ائ���زة ع���ب���ارة ع���ن اع��ت��راف علني
وت��ك��رمي لل�شخ�صيات ال���ب���ارزة التي
�أ�سهمت يف جمال اخلدمة الإن�سانية يف

ال�سباح عبد الرحمن احلمدان يت�سلم جائزة التميز للمعوقني

الوثاب �أ�سامه ال�شنقيطي يت�سلم جائزة التميز للمعوقني

اململكة العربية ال�سعودية وتتكون
م��ن :وثيقة منح اجل��ائ��زة حتمل ا�سم
اجلمعية و�شعارها و�شعار اجلائزة وا�سم
الفائز بها وتت�ضمن م�ب�ررات املنح،
ومتنح الوثيقة للفائز يف حفل خا�ص
يقام لهذا الغر�ض وو�ضع ا�سم الفائز
يف لوحة ال�رشف اخلا�صة بذلك يف مقر
اجلمعية الرئي�سي ومراكزها الفرعية·
ومتنح اجلائزة مرة واحدة يف كل دورة
من دورات اجلائزة (كل ثالث �سنوات)
يف احتفال يقام لهذا الغر�ض·ويتم
ال�ت�ر����ش���ي���ح ل���ل���ج���ائ���زة م����ن ك����ل م���ن:

امل�ؤ�س�سات والهيئات واملراكز العاملة
يف اململكة ذات العالقة باهتمامات
اجلمعية ،و�أع�ضاء اجلمعية العمومية
للجمعية·وتختار جلنة اجلائزة باجلمعية
الفائز باجلائزة لهذه الدورة بعد درا�سة
وافية لكافة الرت�شيحات التي ترد �إليها
م��ن اجل��ه��ات احلكومية والأه��ل��ي��ة ومن
�أع�ضاء اجلمعية العمومية باجلمعية·
وقد منحت اجلائزة يف دوراتها الأرب��ع
امل��ا���ض��ي��ة ل��ك��ل م���ن ���ص��اح��ب ال�سمو
امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز �آل
�سعود -ولى العهد نائب رئي�س جمل�س

الوزراء ووزير الدفاع والطريان واملفت�ش
العام -و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود� -أمري
منطقة الريا�ض -ومعايل الدكتور غازي
بن عبدالرحمن الق�صيبي.
جائزة التميز للمعوقني
خ�ص�صت ملن تغلب على �إعاقته ومتيز
يف جمال من املجاالت ،ويح�صل الفائز
بها ،فردا كان �أو جمموعة ،على وثيقة
منح اجل��ائ��زة وم��ك��اف���أة مالية قدرها
خم�سون �أل��ف ري��ال �إل��ى جانب �إ�ضافة
ا�سم الفائز على لوحة ال�رشف باجلمعية
لدورة واحدة "ثالث �سنوات".وكان قد
فاز بها الدكتور نا�رص بن على بن عبد
اهلل املو�سى – امل�رشف العام على الرتبية
اخلا�صة .وذلك للمرة الأولى بعد �أن مت
�إقرار هذا الفرع اجلديد من اجلائزة يف
دورتها الرابعة.
كما يذكر � ّأن جلنة جائزة جمعية الأطفال
املعوقني يف ت�شكيلها اجلديد برئا�سة
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري تركي بن
حممد بن فهد بن عبدالعزيز �آل �سعود
 ،ت�ضم يف ع�ضويتها معايل الدكتور عبد
اهلل بن عبد العزيز الربيعة وزير ال�صحة،
والفريق متقاعد عبدالعزيز بن حممد
هنيدي قائد ال��ق��وات اجلوية �سابقا ً،
والدكتور قا�سم بن عثمان الق�صبي
امل����شرف ال��ع��ام التنفيذي مب�ست�شفى
امللك في�صل التخ�ص�ص  ،و الأ�ستاذ
عبداهلل بن �سليمان املقرين م�ست�شار
الغرفة التجارية وامل�رشف العام على
خ��دم��ة املجتمع بالغرفة ال��ت��ج��اري��ة ،و
الأ���س��ت��اذ عي�سى ب��ن حم��م��د العي�سى
ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب الرئي�س
التنفيذي ملجموعة �سامبا ،والدكتور
�سعد بن عطية الغامدي النائب الأول
ل�رشكة عبداللطيف جميل ،والدكتور
عبدالعزيز املقو�شي م�ساعد مدير عام
م�ؤ�س�سة الأمري �سلطان بن عبد العزيز
اخلريية للإعالم �أمني عام اجلائزة.
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اجلمعية حتتفل بو�ضع حجر �أ�سا�س
مركزها التا�سع  . .يف الر�س
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الأمري في�صل بن بندر بن عبدالعزيز

حتتفل اجلمعية بو�ضع حجر �أ�سا�س مركزها التا�سع و الذي يقام
مبحافظة الر�س حتت رعاية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل

بن بندر بن عبدالعزيز �أمري منطقة الق�صيم وبح�ضور �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز رئي�س جمل�س

�إدارة اجلمعية ،وم�شاركة �أ�صحاب ال�سمو الأمراء و�أ�صحاب الف�ضيلة
العلماء وكبار امل�س�ؤولني وال�شخ�صيات العامة مبنطقة الق�صيم

و�أع�ضاء جمل�س �إدارة اجلمعية.

وي��أت��ى مركز اجلمعية اجلديد بالر�س
تفعيال لأبرز ا�سرتاتيجيات اجلمعية يف
امتداد مظلة خدماتها �إلى املناطق التي
حتتاج �إلها ،وفقا ً لآلية علمية ،ومنهجية
عمل ت��ب��د�أ ب��درا���س��ة ميدانية وتنتهي
بتوفري مقومات �إن�شاء املركز والوقف
اخلريي املواكب له ،وي�أتي مركز رعاية
الأطفال املعوقني يف حمافظة الر�س يف
�إطار هذا التوجه.

مبادرة م�شكورة
ونظرا للثقة الكبرية التي حتظى بها
اجلمعية م��ن ك��اف��ة ق��ط��اع��ات ال��دول��ة
و�أف�������راد امل��ج��ت��م��ع ف��ق��د ب�����ادر رج��ل
الأعمال ال�شيخ خالد بن عمر البلطان
– ع�ضو �رشف اجلمعية بتبني �إقامة مركز
للجمعية مبحافظة الر�س يقدم خدمات
الرعاية املتكاملة للأطفال املعوقني
باملحافظة ومنطقة الق�صيم  ،كما
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وقف "واحة الر�س"
لتمويل نفقات ت�شغيل املركز

خالد بن عمر البلطان

�أعرب عن ا�ستعداده الكرمي للم�ساهمة
يف �إقامة م�رشوع وق��ف خ�يري تخ�ص�ص
�إيراداته لدعم نفقات ت�شغيل املركز
وما يقدمه من خدمات جمانية.
وقد رحب جمل�س �إدارة اجلمعية بهذا
التوجه الإن�ساين اخلريي م�شيداً مببادرة
ال�شيخ خالد بن عمر البلطان يف م�ساندة
جهود اجلمعية لإي�صال خدماتها �إلى
املناطق التي حتتاجها ،ومت قبول ما
خ�ص�صه ال�شيخ خالد للم�رشوع ووقفه
اخل�ي�ري مببلغ 15م��ل��ي��ون ري���ال على
�أن تتولى اجلمعية طرح م�رشوع الوقف
ال�ستكمال خم�ص�صاته املالية يف منا�سبة
�أخ���رى وم��ب��ا��شرة تنفيذ م����شروع املركز
وتوفري مقومات جتهيزه وت�شغيله وفق
منهج ت�شغيل مراكز اجلمعية املختلفة .
كما بادرت جمعية املعوقني مبحافظة
ال��ر���س م�شكورة بامل�ساهمة يف �إجن��از
ف��ك��رة امل����شروع ع�بر ت��وف�ير م�ساحة
الأر�ض الالزمة لإن�شاء املركز واملرافق
التابعة له  ،ومب��ا ي�ضمن مب�شيئة اهلل
تلبية احتياجاته الآن��ي��ة وامل�ستقبلية
مب�ساحة وقدرها نحو � 13ألف مرت مربع.
وا�ستكماالً ملنظومة تلك امل��ب��ادرات
اخلريية الكرمية تف�ضل املهند�س علي
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ت�سعى اجلمعية لإن�شاء م�رشوع وقف
خ�يري مبحافظة ال��ر���س حت��ت �إ�سم
"واحة الر�س" .بهدف ا�ستثمار هذا
الوقف كم�صدر دخ��ل ثابت ودائ��م
ت�����ص��ب �إي����رادات����ه يف دع���م تغطية
نفقات ت�شغيل مركز رعاية الأطفال
املعوقني بالر�س .
وم��ن املتوقع �أن ت�ت�راوح تكاليف
م�رشوع الوقف اخلريي " واحة الر�س"
ب�ين  15و 20مليون ري��ال.ي��ذك��ر
�أن اجلمعية حر�صت على �إح���داث
نقلة نوعية جديدة يف برامج تنمية
مواردها كم�ؤ�س�سة خريية تتطلع �إلى
م�ساندة ما تقدمه من خدمات جمانية
متخ�ص�صة لهذه الفئة الغالية من
الأبناء  ،فتبنت �إ�سرتاتيجية �إن�شاء
�أوق��اف �رشعية خريية يف املدن التي
توجد بها مراكز وهى الريا�ض ومكة
امل��ك��رم��ة وامل��دي��ن��ة امل��ن��ورة وج��دة
واجل����وف وح��ائ��ل وع�����س�ير..و�أخ�يرا
الر�س .بهدف �إيجاد م�صادر متويل
ثابتة ودائمة للخدمات التي تقدمها
م��راك��ز اجلمعية  ،م��ن خ�لال عوائد
بن عثمان الزيد – ع�ضو �رشف اجلمعية
وع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية ورئي�س
جلنة امل�شاريع باجلمعية  ،رئي�س مكتب
الزيد لال�ست�شارات الهند�سية بتقدمي
الت�صميمات املعمارية للمركز تربعا ً
دعما ً للم�رشوع وللجمعية.
مكونات امل�رشوع
ي��ق��ام مبنى امل��رك��ز مبحافظة الر�س

هذه الأوقاف التي �ست�ساهم بن�سب
متفاوتة يف امليزانيات الت�شغيلية
ال�سنوية للمراكز  ،فى ظل تذبذب
�إي������رادات اجل��م��ع��ي��ة م��ن ال��ت�برع��ات
التي تعد امل�صدر الرئي�سي لدعم
خدماتها  ،و�أي�ضا ملواكبة التو�سع
يف امل�رشوعات اخلدمية والتطويرية
ل��ل��خ��دم��ات املتخ�ص�صة ب��امل��راك��ز
 ،وذل���ك ال�ستيعاب �أك�ب�ر ع��دد من
الأطفال املعوقني الذين على قوائم
االن��ت��ظ��ار ل�لا���س��ت��ف��ادة م��ن خ��دم��ات
املراكز.
فتوى �رشعية
وا�ستنادا ً �إلى فتوى ف�ضيلة املفتي
العام للمملكة العربية ال�سعودية
ورئي�س هيئة كبار العلماء و�إدارة
البحوث العلمية والإف��ت��اء ال�شيخ
عبدالعزيز ب��ن ع��ب��داهلل �آل ال�شيخ
ب�أن امل�شاركة يف �إن�شاء وقف خريي
ل�صالح اجلمعية ���ص��دق��ة ج��اري��ة ،
وعمل من �أع��م��ال اخل�ير وال�بر حيث
�سينفق ريعه على رعاية الأطفال
املعوقني.
مبنطقة الق�صيم على م�ساحة 5000
م�تر م��رب��ع ع��ب��ارة ع��ن ج��زء م��ن الأر����ض
املتربع بها من اجلمعية اخلريية لرعاية
املعوقني مبحافظة ال��ر���س للجمعية
وتبلغ م�سطحات مباين املركز حوايل
 2000مرت مربع.
ويتكون املركز من ثالثة �أق�سام رئي�سية
وع��دد من الإدارات والوحدات التابعة

وب��ن��اء على ذل��ك مت ت�شكيل جلنة
�أوق���اف اجلمعية ت�رشف على اجلانب
ال�رشعي بالكامل للأوقاف وت�ضم نخبة
متميزة من �أ�صحاب الف�ضيلة العلماء
ب��رئ��ا���س��ة م��ع��ايل ال�شيخ ���ص��ال��ح بن
عبدالعزيز �آل ال�شيخ  -وزير ال�ش�ؤون
الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد
وع�ضوية �سمو الأمري بندر بن �سلمان
بن حممد  -م�ست�شار خ��ادم احلرمني
ال�رشيفني .ومعايل ال�شيخ �صالح بن
عبدالرحمن احل�صني الرئي�س العام
ل�����ش��ؤون امل�سجد احل���رام وامل�سجد
النبوي .وال�شيخ عبداهلل بن �سليمان
املنيع  -ع�ضو هيئة كبار العلماء
 .وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور عبدالرحمن بن
عبدالعزيز ال�سويلم – ع�ضو جمل�س
ال�شورى نائب رئي�س جمل�س �إدارة
اجلمعية .وم��ع��ايل ال�شيخ الدكتور
�صالح بن �سعود �آل علي – م�ساعد
رئي�س جمل�س ال�����ش��ورى  .وف�ضيلة
ال�شيخ زي���اد ب��ن حممد ال�سعدون–
رئي�س حماكم منطقة اجلوف .ومعايل
املهند�س عبدالعزيز بن عبدالرحمن

موزعة على النحو التايل ،بالإ�ضافة �إلى
ق�سم اخلدمات امل�ساندة:
 1الق�سم الطبي:وي�����ض��م اال����س���ت���ق���ب���ال ،ال���ع���ي���ادات
اال�ست�شارية ،اخلدمة االجتماعية ،عيادة
العالج الطبيعي ،عيادة العالج الوظيفي،
عيادة عالج عيوب النطق وعلل الكالم،
امل�سبح الطبي.

احل�����ص�ين – �أم�ي�ن منطقة املدينة
املنورة .واملحامي عبدالرحمن بن عمر
ن�صيف – �صاحب مكتب حماماة مبكة
املكرمة .واملهند�س عبداملح�سن بن
حممد الزكري ع�ضو جمل�س ال�شورى
وع�ضو جمل�س الإدارة.
�أوقاف �أجنزتها اجلمعية
هذا وجنحت اجلمعية يف اجناز العديد
من م�رشوعات الأوق��اف اخلريية التي
ت�����س��اه��م ح��ال��ي��ا يف ت��غ��ط��ي��ة نفقات
ت�شغيل امل��راك��ز وه���ي وق��ف واح��ة
النظيم ل�صالح مركز امللك فهد بن
عبد ال��ع��زي��ز ب��ال��ري��ا���ض .وق��ف واح��ة
امل�صيف ل�صالح مركز امللك فهد
بن عبد العزيز بالريا�ض .وقف الأمري
عبداملجيد ب��ن عبدالعزيز اخل�يري
مبكة املكرمة ل�صالح مركز امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز بجدة ومركز
مكة املكرمة .وقف واحة طيبة ل�صالح
مركز الأم�ير �سلطان بن عبد العزيز
باملدينة والأمانة العامة  .وقف ال�شيخ
عبدالرحمن بن �إبراهيم الرتكي ل�صالح
مركز الأم�ير �سلطان بن عبد العزيز

باملدينة املنورة .وقف ال�شيخ حممد
�صالح حمزة �صرييف ملركز اجلمعية
مبكة املكرمة .وقف �أم القرى ل�صالح
مركز اجلمعية مبكة املكرمة .وقف
واحة العزيزية ل�صالح مركزي اجلوف
وحائل .
�أوقاف للم�ساهمة
كما ت��ق��وم اجلمعية ب��ط��رح ع��دد من
م�شاريع الأوق��اف اخلريية للم�ساهمة
يف �إن�����ش��ائ��ه��ا م���ن ق��ب��ل �أه����ل اخل�ير
واملو�رسين ورجال الأعمال ومنها وقف
واحة الريا�ض ل�صالح مركز امللك فهد
بن عبد العزيز بالريا�ض .ووقف واحة
حائل ل�صالح مركز الأمري �سلمان بن
عبد العزيز بحائل .ووقف واحة اجلوف
ل�صالح مركز اجلمعية باجلوف.ووقف
امل��راك��ز الفرعية بالريا�ض ل�صالح
امل��راك��ز الفرعية مبدينة الريا�ض
.ووق����ف واح���ة ع�سري ل�صالح مركز
اجلمعية مبنطقة ع�سري .ووق��ف واحة
الباحة ل�صالح مركز اجلمعية مبنطقة
الباحة .ووق���ف واح��ة ال��ر���س ل�صالح
مركز اجلمعية بالر�س.

 2الق�سم التعليمي:ت�شمل وح����دات ال��ط��ف��ول��ة امل��ب��ك��رة،
ال��ت��م��ه��ي��دي ،االب���ت���دائ���ي ،ال��ف�����ص��ول
التعليمية ،ف�صول الأن�شطة ،العيادة
النف�سية.
� 3إدارة املركز:تخ�صي�ص ال����دور الأول م��ن املبنى
ليكون مقرا ً للإدارة بحيث ي�سهل على

املراجعني و�أول��ي��اء الأم���ور مراجعتهم
با�ستقاللية ،وكي يتمكن فريق العمل
ب������الإدارة م��ن ت��ق��دمي ك��ل متطلبات
ال��دع��م الإداري وامل����ايل وال��ت��وع��وي
و�إدارة املنا�شط ب�صورة ال تتداخل مع
متطلبات وتبعات العمل اليومي وال
ت�سبب تقاطعات توفر مناخا ً ال يتفق
مع جوهر وروح العمل الت�أهيلي الذي
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يعتمد على العن�رص الن�سائي.
الوحدات التابعة
ي�ضم امل��رك��ز م��ق��را ل��وح��دة ال��رع��اي��ة
ال��ن��ه��اري��ة وي�����س��ت��وع��ب ع����شرة �أط��ف��ال
م��ن اجلن�سني يف امل���رة ال��واح��دة �إل��ى
جانب اخلدمات التكميلية يف التعليم
وال��ت��أه��ي��ل ال�لازم��ة للطفل  /الطفلة

ول��وال��دت��ه �أو م��ن ي��ق��وم ع��ل��ى خدمته
علما ً ب�أن املركز ال يعترب �إيوائيا ً ولكن
ظروف اخلدمة وت�أهيل الطفل املعوق
وتدريب الأمهات وحاجة الأ�رسة للتدريب
والتعليم تتطلب تكثيف اخل��دم��ات
اليومية لبع�ض احلاالت يف برنامج خا�ص
بالعناية اليومية التكميلية.

م�ساعٍ لإن�شاء م�رشوع وقف خريي مبحافظة الر�س ل�صالح

املركز اجلديد

ا�ستمرار �إ�سرتاتيجية اجلمعية يف �إن�شاء الأوق��اف

اخلريية كم�صدر دخل ثابت للمراكز

 3ماليني ريال �سنوياً نفقات ت�شغيل املركز..و20

مليون ريال تكاليف �إن�شاء الوقف
الخطوة
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�أم��ا �سكن املوظفات ي�ضم  4وح��دات
�سكنية خ�ص�صت للموظفات ملن �سيتم
ا�ستقطابهن للعمل باملركز من غري
املقيمات مبحافظة الر�س.
كما مت تخ�صي�ص مقر لوحدة العالقات
العامة والأن�شطة الن�سائية وتعترب هذه
الوحدة نافذة للتوا�صل وتبني �أن�شطة
خمتلفة توعوية و�إداري��ة حتقق للمركز
امل�����ش��ارك��ة ال��ف��اع��ل��ة يف ك��ل م��ا يحقق
للمركز ح�����ض��وراً وم�شاركة اجتماعية
فاعلة.
وتتو�سط املبنى الرئي�سي قاعة متعددة
الأغرا�ض مب�ساحة تبلغ حوايل  100مرت
مربع ي�ستفاد منها يف �إقامة الأن�شطة
املتعددة.
وي�شتمل املركز على ق�سم اخلدمات
امل�ساندة ويتولى متابعة �أعمال ال�صيانة
والنظافة وال��زراع��ة واحل��رك��ة والأم���ن
باملركز مبا يحقق القدرة والإمكانية
ملواجهة متطلبات الت�شغيل.

مقال

ماذا لو كتب معوق فكرياً مذكراته؟
حممد بداح النوفل *
+
    ال�ساعة� ٦.٠٠ :ص
�إنه ال�صباح! �أعرف ذلك ولو مل �أنظر �إلى قر�ص ال�ساعة
الذي ينظرون �إليه جميعا ً ..ال�صباح ،ولن �أفتح عيني
لئالً �أرى �أخ��وت��ي ما�ضني �إل��ى املدر�سة يحملون
حقائبهم م�شكلني لوحة جميلة ا�سمها (الغد) الغد
الذي ال �أملكه لأنه لي�س ثمة من يعنى بحا�رضي.
ال�ساعة� ٩.٠٠:ص
تناديني �أمي ،وحني �أقول (تناديني) ف�أنا ال �أعني
ذلك حرفيا ً ،يكفي �أن �أعلم �أن الكالم موجه �إيل..
الي�ضايقني �أن��ن��ي ب�لا ا���س��م بالن�سبة لأم���ي لأنني
(املعتوه) بالن�سبة لأخوتي (فما و�ضعت الأ�سماء �إال
ل�صنع عالقات يرف�ضون يف هذا البيت �إقامتها).
ال�ساعة١٢.٠٠ :م
�أعلم �أن��ه وقت الغداء و�أعلم �أنني �س�أجل�س بطبق
منفرد يف زاوي��ة الغرفة .الحيلة يل يف يد ع�شوائية
واللعاب بال توقيت ،ومل �أخ�ير يف من �أك��ون ولكن
الب�أ�س يكفي �أن �أكون قريبا ً من دفء الأحاديث التي
لن �أ�ستطيع �أن اقولها يوما ً.
ال�ساعة٣.٠٠ :م
اجلميع يرتدون ال�ستقبال ال�ضيوف مالب�سهم امللونة
ك�أيامهم� ،أما �أنا فلن �أ�ستطيع �أن �أدخل يدي يف كمي
وال �أن �أغلق �أزراري ولو ا�ستطعت فلن �أ�صبح مثلهم
ولو �أ�صبحت فلرمبا ي�سمح يل بالدخول دون زجر �أو
نظرات حمرقة.
ال�ساعة٦.٠٠ :م
ال�ضيوف يغادرون بعد �ساعات ق�ضيتها بلف خيط
حول يدي ،جهد يراه غريي عبثا ً و�أراه و�سيلة هروب
من �إحباطاتي املرتاكمة .ميرون على فال يرونني �إال
�شيئا ً من الأ�شياء ف�أهمهم بال معني ،وانك�س ر�أ�سي
خجالً حتى يكاد يالم�س الأر����ض ،ال �أري���د �أن �أرى
الوجوه التي التخرج تعبرياتها عما �ألفته :ال�شفقة،
االزدراء ،اخلوف ،والأق�سى من كل هذا مظهر اخلزي

على وجه �أمي ك�أنها تعتذر ل�ضيوفها �أنها �أجنبتني.
�أ�سمع �أحدهم :هذا املعوق فكريا ً؟ يقوله حماوالً �أن
يخفف من وقع امل�سمى غري عامل �أن امل�شكلة لي�ست
بائتالف حروف معينة� ،إمنا بالثقل املعنوي الذي
يك�سبه املجتمع للكلمة بعد ا�ستخدامها ال قبلها.
ال�ساعة٩.٠٠ :م
�أقف �أمام املر�آة العمالقة ..قزما ً اليحاول �أن يبدو غري
ذلك� ..أ�ستعر�ض �آراءهم يف ف�أزداد تقزما ً ،و�أ�ضغط
على �أدين حماوالً �أن �أ�صمت �ضجيجي الداخلي� ،أود
لو �أ�رصخ ولكني �أخ�شاها :نظراتهم التي تزحف �إلى
جماهل روح��ي فتعثو فيها ف�سادا ً .ويف عمق هذه
العتمة ين�ساب خيط ف�ضي يف �صورة �س�ؤال م�شو�ش
يثري الرثاء :هل �أنا حقا ً كما يظنون؟ �إال �أنه �رسعان ما
يلقى حتفه �أمام �آرائهم املتواترة.
ال�ساعة�١٢.٠٠:ص
�أحاول النوم يف كل الأو�ضاع املمكنة وال �أ�ستطيع،
�صوت �أبي يجثم على �صدري كالكابو�س معرياً �أمي
بالف�شل يف �إجناب الأ�صحاء ،و�أنا �أبكي احلرمان من
النوم ،الن�شاط الوحيد الذي �أمار�سه دون �سخرية
�أحدهم �أو رمبا دون �أن �أ�سمع �سخريته.
ال�ساعة�٣.٠٠ :ص
�أقف على باب املنزل مواجها ً احلياة بابت�سامة بات�ساع
الأمل ،انظر بثقة ،ال تلك النظرة الزجاجية التائهة،
و�أحيي و�أُحيى بال ازدراء ،الكل يلتف حويل بوجوه
مليئة ب��االح�ترام؛ ي�شد على ي��دي� ،أحدهم ويقول:
بالتوفيق وال�سداد ياخالد .هل حقا ً دونت ما حدث
ال�ساعة الثالثة؟! ،ال �أعتقد ذلك فال �أحد يدون �أحالمه
يف دفاتر املذكرات.
 +كلية الرتبية  -جامعة امللك �سعود
*
الريا�ض

55

العمومية . .
دعوة �أكرث من �ألفي ع�ضو حل�ضورها هذا العام

اجلمعية العمومية
تر�صد الإجنازات وتر�سم
�إ�سرتاتيجية مواجهة
حتديات املرحلة املقبلة

تعقد اجلمعية االجتماع الثالث والع�رشين للجمعية

العمومية يوم الثالثاء  16جمادى الآخرة 1430هـ.املوافق 9

يونيو2009م.مبقر اجلمعية يف الريا�ض ،والذي ي�شهد نقا�شات

مو�سعة حول الإجنازات التي حققتها اجلمعية خالل العام الأول

من دورة جمل�س �إالدارة التا�سعة  ،والتي تعترب بداية مرحلة
جديدة من التو�سع والتطوير يف م�سرية اجلمعية وا�ستكماالً

لدورها البارز يف الت�صدي لق�ضية الإعاقة كجمعية وطن.

ويعترب اجتماع اجلمعية العمومية هذا العام ذا �أهمية خا�صة
نظر ًا حلجم التحديات الكبرية التي تواجه اجلمعية يف ظل

تنامي ثقة املجتمع يف خدماتها  ،واال�ستمرار يف التو�سع يف
م�رشوعاتها ومد مظلة خدماتها �إلى خمتلف مناطق اململكة على

الرغم من تراجع �إيرادات اجلمعية من التربعات ،التي متثل
�أحد �أهم م�صادر التمويل لنفقات ت�شغيل املراكز..

ويقدم �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
�سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز رئي�س
جمل�س �إدارة اجلمعية يف اجتماع اجلمعية
العمومية ال��ث��ال��ث والع�رشين تقريراً
موجزا ً عن ما مت �إجنازه يف اجلمعية خالل

الخطوة
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العام املايل املن�رصم 1429/1428هـ
امل��واف��ق 2008م ،.وه��و ال��ع��ام الأول
يف ال���دورة التا�سعة ملجل�س الإدارة،
والتحديات التي واجهتها  .حيث ي�ؤكد
�سمو رئي�س جمل�س الإدارة �أن اجلمعية

�سعت لتحقيق ع���دة �أه�����داف ومنها
ا�ستكمال مظلة خدمات اجلمعية ،و�إجناز
م����شروع��ات امل��راك��ز ال��ت��ي مت �إق��راره��ا
بح�سب �أول��وي��ات احتياجات املناطق
وامل��دن.وحت��ق��ي��ق �أك�بر ق��در م��ن النمو

املايل ملوازنة ت�شغيل مراكز اجلمعية
ل�ضمان ا�ستمرارية خدماتها املجانية.
وت��ع��زي��ز ال����دور ال��وط��ن��ي للجمعية يف
م��واج��ه��ة ق�ضية ا إلع���اق���ة «ت��دري��ب��ي��ا ً،
ت��وع��وي��ا ً ،خدميا ً ،توظيفيا ً ،ت�رشيعيا ً،
وقائيا ً».
وي�شري الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد
العزيز �إلى جناح اجلمعية يف حتقيق تلك
الأهداف العام املا�ضي من خالل تنفيذ
الكثري من الربامج والأن�شطة وامل�رشوعات
ومنها �أوال م�رشوعات املراكز اجلديدة
وتو�سيع خدمات املراكز القائمة حيث
احتفلت اجلمعية برعاية �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ي�ر �سلمان ب��ن عبدالعزيز
�أمري منطقة الريا�ض بو�ضع حجر الأ�سا�س
ملركز جنوب ال��ري��ا���ض ،وه��و امل�رشوع
الأول يف ا�سرتاتيجية �إن�شاء مراكز فرعية
يف �أنحاء املدن ذات الكثافة ال�سكانية
لإيجاد روافد خدمية متقدمة قريبة من
الأ�رس.
وحت��ت رع��اي��ة �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير في�صل بن بندر بن عبدالعزيز
�آل �سعود �أمري منطقة الق�صيم احتفلت

اجلمعية بو�ضع حجر الأ���س��ا���س ملركز
رع��اي��ة الأط��ف��ال امل��ع��وق�ين مبحافظة
الر�س ،وهو �إحدى ثمار التفاعل الإيجابي
من �أهل اخلري مع ر�سالة اجلمعية ،حيث
تبنى امل�رشوع رجل الأعمال ع�ضو �رشف
اجلمعية الأ�ستاذ خالد بن عمر البلطان،
وب���ادر بتحمل تكاليف �إن�شائه ودع��م
الوقف اخلريي للمركز .
ك���م���ا مت��ك��ن��ت اجل��م��ع��ي��ة م����ن جت����اوز
ال�صعوبات التي واجهت م�رشوع مركز
رعاية الأطفال املعوقني يف ع�سري بعد
�إلغاء تخ�صي�ص �أر���ض امل�رشوع نتيجة
التحديثات التي جتريها �أمانة املنطقة،
ومت ت�أمني �أر�ض بديلة للم�رشوع وتعديل

الت�صميمات املعمارية مبا يتنا�سب مع
طبيعة الأر�ض اجلديدة وم�ساحتها.
وم��ع ا�ستكمال فريق العمل يف مركز
الأمري �سلمان لرعاية الأطفال املعوقني
بحائل مت م�ضاعفة �أع����داد الأط��ف��ال
امل�ستفيدين من املركز وتعزيز براجمه
اخل��دم��ي��ة وال��ت��وع��وي��ة وال��ت��وا���ص��ل مع
اجلهات املعنية.
اما بالن�سبة الى تعزيز ال��دور الوطني
للجمعية يف م��واج��ه��ة ق�ضية الإع��اق��ة
ي�ؤكد �سمو رئي�س جمل�س االدارة ان
اجلمعية رُ�شِّفت بقبول خ��ادم احلرمني
ال�رشيفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ـ
حفظه اهلل ـ جلائزتها للخدمة الإن�سانية

ا�ستكمال مظلة خدمات اجلمعية و�إجن��از م�رشوعات

املراكز ح�سب احتياجات املناطق واملدن

حتقيق �أكرب قدر من النمو املايل ملوازنة ت�شغيل

مراكز اجلمعية ل�ضمان ا�ستمرارية خدماتها املجانية
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وع�ضويتها ال�رشفية؛ الأم��ر الذي نعده
تتويجا ً مل�سرية هذه امل�ؤ�س�سة اخلريية
على مدى �أكرث من ثالثة عقود ،وت�أكيداً
ملا حتظى به ق�ضية الإعاقة من اهتمام
ودعم ورعاية من قبل الدولة.
ك��م��ا ن��ظّ ��م��ت اجل��م��ع��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع
م�ؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز �آل �سعود
اخلريية ومركز الأم�ير �سلمان لأبحاث
الإعاقة امل�ؤمتر الدويل الثالث للإعاقة
والت�أهيل الذي حظي برعاية كرمية من
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع والطريان واملفت�ش
العام ـ حفظه اهلل ـ ،ونتج من هذا امل�ؤمتر
منظومة من التو�صيات احليوية التي
بد�أنا العمل على تفعيلها.
ومب��واف��ق��ة ك��رمي��ة م��ن خ���ادم احلرمني
ال�رشيفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
احتفلت اجلمعية ب�إطالق ا�سمه الكرمي
ـ حفظه اهلل ـ على مركزها بجدة؛ تقديراً
وعرفانا ً ملا يوليه ـ رعاه اهلل ـ من م�ساندة
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تعزيز الدور الوطني للجمعية يف مواجهة ق�ضية الإعاقة

يف جماالت التدريب والتوعية والتوظيف والت�رشيع
للجمعية وبراجمها.
هذا ونظمت اجلمعية للعام الثالث ع�رش
على التوايل م�سابقة الأمري �سلطان بن
�سلمان حلفظ القر�آن الكرمي للأطفال
امل��ع��وق�ين ،واح��ت�����ض��ن م��رك��ز امل��ل��ك
عبداهلل بن عبدالعزيز بجدة فعاليات
تلك ال��دورة برعاية كرمية من �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل �أمري
منطقة مكة املكرمة ،وبح�ضور �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري م�شعل بن ماجد بن
عبدالعزيز حمافظ جدة.
كما وا�صلت اجلمعية برناجمها الرائد
«ت��وظ��ي��ف امل���ع���وق�ي�ن» ع�ب�ر تنظيم
الع�رشات من ملتقيات التوظيف التي
�شهدت تفاعالً ملمو�سا ً من ال�رشكات
وامل���ؤ���س�����س��ات؛ لتثمر �إت��اح��ة الفر�ص

للمئات من املعوقني للح�صول على
وظائف تنا�سب قدراتهم؛ الأم��ر الذي
ي��ت��وج ج��ه��ود الت�أهيل وال��ع�لاج لهذه
الفئة ،و�أ�س�ست بهذا اجلهد فكرة و�آلية
جديدة لتوظيف املعوقني.
ه����ذا و �أ�����ص����درت اجل��م��ع��ي��ة «م��رج��ع
�ل�ط��ف��ال ذوي
دليل مناهج التعليم ل أ
االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة» ب��ال��ت��ع��اون مع
«�أجفند» برنامج اخلليج العربي لدعم
منظمات الأمم املتحدة الإمنائية ،وهو
�أول مرجع من نوعه ُيعد دليالً للعاملني
يف جمال الرتبية اخلا�صة.
و�شاركت اجلمعية يف الكثري من الأن�شطة
والندوات وامللتقيات العلمية واخلريية
املتخ�ص�صة ب��ه��دف ت��ب��ادل اخل�برات
وتكامل اجلهود.

واحتفلت اجلمعية حتت رعاية �صاحب
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم��ي��ر ���س��ط��ام بن
عبدالعزيز نائب �أمري منطقة الريا�ض
بت�سليم جوائزها يف دورتها ال�ساد�سة
التميز للمعوقني واخل��دم��ة
يف ف���روع
ّ
الإن�سانية للم�ؤ�س�سات والربامج.
كما تب ّنت اجلمعية منظومة من الربامج
والأن�شطة التوعوية والثقافية والإعالمية
ومبا�رشة �إح��دى ال�رشكات املتخ�ص�صة
�إعادة هيكلة اجلمعية ودرا�سة �إمكانية
�إعادة �صياغة ا�سرتاتيجيتها العملية.
و�إع����ادة تقييم �أداء اجلمعية الفني
م��ن ف��رق متخ�ص�صة «ب��رام��ج التعليم
والت�أهيل».
و�أخريا نفذت اجلمعية عددا ً من الزيارات
العلمية املتخ�ص�صة لتدريب وتطوير
�أدائها العلمي.
وف���ى جم���ال ت��ع��زي��ز م�����وارد اجلمعية
املالية وحتقيق �أكرب قدر من الإيرادات
امل��ال��ي��ة ،ي�����ش�ير االم��ي�ر ���س��ل��ط��ان بن
�سلمان بن عبد العزيز يف كلمته �أمام
اجتماع اجلمعية العمومية ال��ى ان��ه يف
ظل التزايد املطرد يف موازنة ت�شغيل
املراكز وتذبذب التربعات �سعى جمل�س
الإدارة �إلى تنفيذ ا�سرتاتيجية لتنمية
املوارد �شملت �إجناز وقف «واحة طيبة»
باملدينة امل��ن��ورة وافتتاحه وتوقيع
عقد ا�ستثماره ،بحيث ي�سهم ـ مب�شيئة
اهلل ـ يف دع���م ن��ف��ق��ات ت�شغيل مركز
الأمري �سلطان بن عبدالعزيز باملدينة
املنورة ب�صفة خا�صة ومراكز اجلمعية
الأخ��رى امل�شاركة وفق قواعد الن�سب
املحا�سبية يف امل�رشوع.
ك��م��ا مت ت��د���ش�ين وق���ف ال�شيخ حممد
���ص��ال��ح ح��م��زة ���ص�يريف وت��وق��ي��ع عقد
ا�ستثماره و�سيخ�ص�ص دخ��ل��ه لدعم
نفقات ت�شغيل م��رك��ز مكة املكرمة.
مو�ضحا �سموه انه يف �ضوء ما �أو�صت به
جلنة اال�ستثمار وت�أييد جلنة الوقف مت
�رشاء ثالثة �أوقاف خريية عو�ضا ً عن وقف

واحة الأعمال بالريا�ض ،وهي عبارة عن
ثالثة �أ�سواق قائمة ل�سل�سلة متاجر بنده
تابعة ملجموعة �صافوال ،و�إع��ادة ت�أجري
تلك الأ�سواق ملدة خم�سة ع�رش عاما ً على
ال�رشكة ت�شكل �إ�ضافة مل�صدر ثابت
للدخل؛ لت�سهم �إيراداتها يف دعم موازنة
ت�شغيل املراكز .كما د�شنت اجلمعية
بالتعاون مع «�صافوال» برنامج «دع
الباقي لهم» ،وهو برنامج تربع خريي
ي�ستهدف الو�صول بر�سالة اجلمعية
�إل��ى فئات خمتلفة للم�شاركة يف دعم
اجلمعية .وحظيت اجلمعية مببادرات
دع��م متميزة ات�سمت بالدميومة على
م��دى �سنوات ،ومنها م��ب��ادرة �إ�سطبل
�أبناء خادم احلرمني ال�رشيفني ،ومبادرة
م�ؤ�س�سة «بي �أم جي» ،وبرنامج «افعل
خ��ي�را ً» ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ب��ن��ك العربي
الوطني.

ويف اخلتام رفع �صاحب ال�سمو امللكى
االمري �سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز
با�سم اع�ضاء اجلمعية العمومية واع�ضاء
ال�رشف باجلمعية �أ�سمى �آي��ات ال�شكر
وال��ت��ق��دي��ر �إل���ى م��ق��ام خ���ادم احلرمني
ال�رشيفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
و�سمو ويل العهد الأمني و�سمو النائب
الثاين ،و�إلى حكومة اململكة والوزارات
والهيئات وم�ؤ�س�سات القطاع العام
وو�سائل الإعالم ،ولأ�صحاب املبادرات
من �أهل اخلري الذين نعول عليهم كثرياً
يف موا�صلة م�سرية اجلمعية.
كما اعرب رئي�س جمل�س ادارة اجلمعية
عن تقدير وامتنان �سموه للزمالء �أع�ضاء
جمل�س الإدارة ،ولل�صفوة من املتطوعني
يف جلان اجلمعية ،وللعاملني يف الأمانة
العامة واملراكز ،الذين كانوا دائما ً عند
ح�سن الظن.
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العمومية . .

م�ؤ�رشات دالة على النجاح خالل عام

الأرقام والإح�صائيات
تعك�س حجم �إجنازات
اجلمعية وم�صداقيتها

�إذا كانت اجلمعية توجت م�صداقيتها وثقلها عاماً بعد عام باعتبار الأرق��ام لغة احلقيقة .
اخلريي واالجتماعي على مدى  25عاماً بقبول وتعترب اجلمعية من �أبرز امل�ؤ�س�سات اخلريية
خ��ادم احلرمني ال�رشيفني امللك عبداهلل بن التي تلتزم بتطبيق �إ�سرتاتيجيتها و�أهدافها
عبدالعزيز جلائزتها للخدمة الإن�سانية يف دورة مبنهجية علمية  ..ولهذا ت�أتي منجزاتها ممثلة
اجلائزة ال�ساد�سة؛ تقدير ًا منه ـ حفظه اهلل ـ يف وقائع متحققة بالفعل  ،ويف خدمات قائمة
لدور اجلمعية وجهودها يف الت�صدي لق�ضية ي�ستفيد منها الآالف من الأطفال املعوقني

الإعاقة ..ف�إن ذلك يعود �إلى م�صداقية الأرقام يف كل مراكزها املنت�رشة يف خمتلف مناطق
والإح�صائيات التي تر�صد �إجن��ازات اجلمعية اململكة.
ويف ه��ذا الإط���ار..ف����إن ر���ص��د ال��ف��روق
الوا�ضحة يف ت�صاعد منجزات اجلمعية
وخدماتها بالأرقام من عام لعام ي�ؤكد
م�صداقية " جمعية وطن" يف تفعيل
ر�سالتها وحتويلها �إلى م�رشوعات تقدم
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خدمات متقدمة فى خمتلف املجاالت
ال��ع�لاج��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ت���أه��ي��ل��ي��ة
ملن�سوبيها م��ن الأط���ف���ال املعوقني
ف��ى ك��ل امل��راك��ز ال��ت��ى ت��زي��د ك��ل عام
مركزا جديدا يف منطقة تعترب الأك�ثر

احتياجا خلدمات اجلمعية املجانية بني
مناطق اململكة ..وعلى �سبيل املثال
ف��ان��ه ف��ى ال��ع��ام املن�رصم مت تد�شني
م����شروع��ات م��راك��ز الأح��ي��اء بو�ضع حجر
الأ�سا�س ملركز جنوب الريا�ض� ،إلى

قبول خادم احلرمني ال�رشيفني للجائزة والع�ضوية ال�رشفية ..تقدير لدور وثقل اجلمعية

عدد الأطفال املخدومني يرتفع �إلى  3077طفال وطفلة بزيادة  20%عن

العام قبل املا�ضي
�إجنازات عام م�ضى :

 تد�شني م�رشوع مراكز الأحياء بو�ضع حجر �أ�سا�س مركز جنوب الريا�ض و�ضع حجر �أ�سا�س م�رشوع مركز اجلمعية اجلديد مبحافظة الر�س اكتمال وقف «واحة طيبة» باملدينة املنورة وبدء �إ�ستثماره -تد�شني وقف ال�شيخ حممد �صالح حمزة �صرييف

 �رشاء ثالثة �أوقاف خريية بالريا�ض وا�ستثمارها لدعم نفقات الت�شغيلجانب و�ضع حجر ا�سا�س مركز اجلمعية
اجلديد فى حمافظة الر�س بالق�صيم ،
كما مت قطع �أ�شواط يف التح�ضري لبدء
الأعمال التنفيذية ملراكز اجلمعية يف
ع�سري والباحة وفقا ً ملا مت �إق��راره من
�صياغة جديدة ملتطلبات مراكز اجلمعية
بفئاتها الثالث «�أ ،ب ،ج».
امل�ؤ�رش احلقيقى
ان تزايد �أعداد الأطفال املخدومني يف
مراكز اجلمعية يعترب هو امل�ؤ�رش احلقيقى
للنجاح الذى حتققه اجلمعية من عام لعام
 ،وهى تعك�س اي�ضا تزايد ثقة املجتمع
ف��ى اجلمعية ودوره����ا ف��ى الت�صدى
لق�ضية االعاقة .وفى هذا االط��ار فقد
و�صل عددهم االطفال املخدومني فى
العام املا�ضي �إلى  3077طفالً وطفلة
ت��ل��ق��وا منظومة م��ن خ��دم��ات ال��رع��اي��ة
املتكاملة عالجيا وتعليميا وت�أهيليا
.بينما ك��ان ع��دد االط��ف��ال املخدومني
فى العام قبل املا�ضى  2662طفال
وطفلة .وذلك بزيادة تقدر بنحو 415
طفال وطفلة وه��و ع��دد كبري بالن�سبة

ال��ى تكلفة ال��رع��اي��ة ال�شاملة للطفل
والتى ترتاوح مابني  40و 50الف ريال
�سنويا  ،وذلك فى الوقت التى ترتاجع
فيه اي����رادات اجلمعية م��ن التربعات
وهى امل�صدر الوحيد لتمويل نفقات
ت�شغيل امل��راك��ز  ،ورغ��م ذل��ك تتو�سع
اجلمعية فى ان�شاء مراكز جديدة ومد
مظلة خدماتها املجانية للمناطق التى
حتتاج اليها  ،حيث ال ت�ستطيع اجلمعية
فى ظل تزايد ثقة املجتمع فى خدماتها
باعتبارها جمعية وط��ن ان تتخلى عن
دورها فى توفري اف�ضل م�ستوى متقدم
م��ن اخل��دم��ات ال��ع�لاج��ي��ة والتعليمية
والتاهيلية ل�لاط��ف��ال امل��ع��وق�ين فى
خمتلف مناطق اململكة.
ومن امل�ؤ�رشات الدالة على تزايد اعداد
االطفال املخدومني عن كل عام تزايد
حجم اخل��دم��ات التى تقدمها اجلمعية
ل��ه���ؤالء االط��ف��ال ح��ي��ث ا���س��ت��ف��اد ه��ذا
العام  2531طفال وطفلة فى مراكز
اجلمعية بخدمات العيادات باملراكز،
و 62866طفال وطفلة م��ن جل�سات

العالج الطبيعى ،و 33326فى العالج
الوظيفى ،وفى وحدات النطق ا�ستفاد
 5931طفال وط��ف��ل��ة ،وف��ى ع��ي��ادات
اال�سنان فقد مت ا�ستفادة  .1905اما
فى املدر�سة واخلدمات التعليمية فان
جمموع ما مت اال�ستفادة منها 94359
طفال وطفلة ،وفى العيادات النف�سية
فقد ا�ستفاد  1021طفال وطفلة ،وفى
الور�شة الطبية ا�ستفاد  ،5123وفى
عيادة العظام  ،221اما فى امل�ساكن
فقد ا�ستفاد من خدماتها على مدار
العام وف��ى جميع مراكز اجلمعية فقد
بلغوا نحو  29476طفال وطفلة ،و�أخريا
فان اجمالى من ا�ستفادوا من اخلدمات
االجتماعية نحو  7333طفال وطفلة.
وفى هذا االط��ار متت م�ضاعفة أ�ع��داد
الأط���ف���ال امل�ستفيدين م��ن برنامج
الدمج يف مدار�س التعليم العام وذلك
بعد تكثيف وا�ستكمال برنامج الت�أهيل
امل�سبق ،وو�صل عدد الطالب والطالبات
الذين �شملهم الربنامج العام املا�ضي
�إلى  129طالبا ً وطالبة.بينما كان عدد
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االط��ف��ال الذين مت دجمهم فى العام
قبل امل��ا���ض��ى  104ط��ف�لاً وطفلة يف
جميع مراكز اجلمعية.
تنمية متوا�صلة
اما فى جمال تنمية املوارد فقد متكنت
اجلمعية خ�لال العام املن�رصم بف�ضل
اهلل تعالى من �إجناز وقف «واحة طيبة»
باملدينة امل��ن��ورة وافتتاحه وتوقيع
عقد ا�ستثماره ،بحيث ي�سهم ـ مب�شيئة
اهلل ـ يف دع���م ن��ف��ق��ات ت�شغيل مركز
الأمري �سلطان بن عبدالعزيز باملدينة
املنورة ب�صفة خا�صة ومراكز اجلمعية
الأخ��رى امل�شاركة وفق قواعد الن�سب
املحا�سبية يف امل�رشوع.
ك��م��ا مت ت��د���ش�ين وق���ف ال�شيخ حممد
���ص��ال��ح ح��م��زة ���ص�يريف وت��وق��ي��ع عقد
ا�ستثماره و�سيخ�ص�ص دخ��ل��ه لدعم
نفقات ت�شغيل مركز مكة املكرمة .كما
مت �رشاء ثالثة �أوق��اف خريية عو�ضا ً عن
وق��ف واح��ة الأع��م��ال بالريا�ض  ،وهى
عبارة عن ثالثة �أ�سواق قائمة ل�سل�سلة
متاجر بنده تابعة ملجموعة �صافوال،
و�إعادة ت�أجري تلك الأ�سواق ملدة خم�سة
ع�رش عاما ً على ال�رشكة ت�شكل �إ�ضافة
مل�صدر ثابت للدخل؛ لت�سهم �إيراداتها
يف دع��م م��وازن��ة ت�شغيل امل��راك��ز حيث
ت���ؤم��ن للجمعية  6.3م��ل��ي��ون ري��ال
�سنويا ً� ،إلى جانب النمو الر�أ�سمايل لهذه
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امل��واق��ع .كذلك مت �إب���رام عقد ت�أجري
لوقف واحة طيبة باملدينة املنورة مع
�إحدى كربى �رشكات اخلدمات الفندقية
مببلغ �سنوي ق��دره  16مليون ري��ال.
اجناز غري م�سبوق
ام���ا ب��ال��ن�����س��ب��ة ال���ى ب��رن��ام��ج توظيف
املعوقني ف��ان جناحات ه��ذا الربنامج
تت�ضاعف من عام الى عام ب�صورة تدعو
الع��ت��زاز اجلمعية بهذا الربنامج الذى
ت�ستكمل به اجلمعية منظومة براجمها
اخلدمية للمعوقني حيث كانت اجلمعية
قد عقدت فى العام قبل املا�ضى نحو
 39ملتقى توظيف وجنحت خاللها من
توظيف حوالى  110موظف  .بينما فى
العام املن�رصم قد و�صل عدد ملتقيات
التوظيف التى مت تنظيمها ال��ى 47
ملتقى كما مت توظيف مايزيد عن 200
معوق ومعوقة حيث يحظي الربنامج
بتفاعل الكثري من اجلهات احلكومية
والأهلية  ،وت ّوج ذلك بتنظيم مهرجان
ت��ك��رمي��ي ح��ا���ش��د ل��ه��ذه امل���ؤ���س�����س��ات
الوطنية حت��ت رع��اي��ة �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير �سلطان بن �سلمان بن
عبدالعزيز رئي�س جمل�س الإدارة.
كما برنامج الع�ضوية خالل عام 2008م
تقدما ً ملحوظا ً �سواء على م�ستوى زيادة
عدد الأع�ضاء العاملني �أو على �صعيد
عائدات ر�سوم الع�ضوية.

وكانت ن�سبة الزيادة يف عدد الأع�ضاء
العاملني  57%مقارنة مبا كانت عليه
العام املا�ضي ،وكذلك زادت عائدات
ر�سوم الع�ضوية بن�سبة  20%عما كانت
عليه العام ال�سابق.
اما بالن�سبة الى الع�ضوية ال�رشفية فان
اجلمعية �رشفت بقبول خ��ادم احلرمني
ال�رشيفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
للع�ضوية ال�رشفية باجلمعية العمومية؛
يج�سد مكانة ودور هذه
الأم���ر ال���ذي
ّ
امل�ؤ�س�سة اخلريية يف املجتمع وي�ؤكد
جناح هذا الربنامج الرائد «الع�ضوية
ال�رشفية» الذي حظي منذ تد�شينه العام
قبل املا�ضي ب�إ�شادة وتقدير من قطاع
عري�ض من ال�رشكاء الذين �أ�سهموا على
م��دى �سنوات يف دع��م م�سرية اجلمعية
وحتقيق �أهدافها .وجن��ح الربنامج يف
عامه الثاين يف �أن ي�ؤ�صل لعالقة خا�صة
ومميزة بني اجلمعية وكبار الداعمني،
من م�ؤ�س�سات و�رشكات و�أفراد ،و�أ�سهم
يف تع�ضيد اجلمعية بكثري من النخب
االجتماعية ويف �إثراء خربات اجلمعية من
خالل م�ساهمات تلك النخبة يف ع�ضوية
جمل�س الإدارة واللجان العاملة .وخالل
العام املن�رصم و�صل �أع�ضاء ال�رشف يف
دورتها الثانية52ع�ضوا من الأف��راد،
و 3جهات باال�ضافة �إلى �أع�ضاء ال�رشف
يف دورت��ه��ا الأول����ى وع��دده��م  79من

االفراد و 23جهة وم�ؤ�س�سة.
امل�سابقة من جناح لنجاح
وبالن�سبة الى م�سابقة الأمري �سلطان بن
�سلمان حلفظ القر�آن الكرمي للأطفال
امل��ع��وق�ين وال��ت��ى احت�ضنتها مدينة
ج��دة ،وعلى وجه التحديد مركز امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال
املعوقني ،فى دورت��ه��ا الثالثة ع�رشة
 ،وال��ت��ي �أقيمت حت��ت رع��اي��ة �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل �أمري
منطقة مكة املكرمة ،وبح�ضور �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ير م�شعل بن ماجد
ب��ن عبدالعزيز حمافظ ج��دة وف�ضيلة
الدكتور �صالح �آل طالب �إمام وخطيب
امل�سجد احلرام.
فيما �أقيم احلفل الن�سائي للم�سابقة
حتت رعاية �صاحبة ال�سمو الأمرية العنود
بنت عبداهلل بن حممد بن عبدالرحمن �آل
�سعود ،ح��رم �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير خالد الفي�صل �أمري منطقة مكة
املكرمة ،وبح�ضور �سمو الأمرية لطيفة

بنت ثنيان بن حممد �آل �سعود.
وقد �شارك يف فعاليات تلك امل�سابقة
ن��ح��و  110مت�سابقني ومت�سابقات
ميثلون نحو  80جهة م��ن الكثري من
مناطق اململكة� ،إلى جانب �أطفال من
�إمارة ال�شارقة ومملكة البحرين .بيادة
وا�ضحة عن العام قبل املا�ضى حيث
�شارك فيها  100طفالً وطفلة مب�شاركة
 60جهة وم�ؤ�س�سة خريية وتعليمية مما
ي�ؤكد ا�ستمرار جناح امل�سابقة وريادتها
و�سمو �أهدافها وذلك بنجاحها املتميز
على مدى دوراتها التي امتدت ثالثة
ع�رش عاما ً متوا�صلة.
التدريب والتطوير
مع ر�صيد اخلربات الرتاكمية� ،أ�صبحت
م��راك��ز اجلمعية مب��ن��زل��ة �أك��ادمي��ي��ات
لتدريب وتطوير مهارات العاملني يف
تلك امل��راك��ز والباحثني وال��دار���س�ين
واملهتمني بق�ضية الإع��اق��ة..وت�� ّوج��ت
اجلمعية جناحها يف هذا امل�ضمار باعتماد
الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية

اجلمعية كجهة م�ؤهلة لعقد ن��دوات،
حما�رضات ،ور�ش عمل ب�ساعات معتمدة
من الهيئة .كما اعتمد معهد الإدارة
العامة اجلمعية كجهة لها حق التدريب
ملوظفيها يف دورات املعهد ،وكذلك
عقد دورات تدريبية داخل اجلمعية مع
�إمكانية اق�تراح نوعية ال�برام��ج .حيث
كثفت الأمانة العامة من برامج التدريب
وتطوير املهارات ملن�سوبي اجلمعية� ،إلى
جانب ت�أهيل الدار�سني واملتخ�ص�صني
يف جم���ال رع��اي��ة امل��ع��وق�ين ،ويف ه��ذا
الإط��ار مت تنفيذ  54برناجما ً تدريبيا ً
داخليا ً وخارجيا ً ا�ستفاد منها �أكرث من
� 700شخ�ص .فى مقابل تنظيم 22
برناجما ون��دوة وور���ش عمل فى العام
قبل املا�ضى � .إ�ضافة �إلى تدريب 46
طالبة من طالبات �أق�سام العالج الطبيعي
والرتبية اخلا�صة والدرا�سات االجتماعية
بجامعة امللك �سعود .كما ا�ستقبل مركز
امللك فهد بالريا�ض  149طالبة من
طالبات الأق�سام املتخ�ص�صة يف جامعة
امللك �سعود يف زيارات ميدانية لالطالع
على ما يقدمه املركز من برامج تعليمية
وت�أهيلية واجتماعية وتطبيق درا�سات
علمية.
كما مت تطبيق  21برناجما ً للتثقيف
وال��دع��م الأ��س�ري ا�ستفادت منه 171
م���ن �أم����ه����ات الأط����ف����ال امل��ع��وق�ين.
وت�����ض��م��ن��ت ت��ل��ك ال�ب�رام���ج حم��ا��ضرات
توعوية و�إر�شادية عن كيفية التعامل
مع الطفل ،والتحفيز اللغوي ،وطرق
ال��ت��دري��ب وق��واع��د ال�����س�لام��ة ،و�أهمية
التدخل املبكر ،والأج��ه��زة امل�ساعدة
وتعديل ال�سلوك.
هذا وت�ضمنت برامج تدريب من�سوبي
اجلمعية �سبعة برامج متخ�ص�صة عالجية
وت�أهيلية ا�ستفاد منها  428اخت�صا�صية
وممر�ضة وم�ساعدة� ،إلى جانب التن�سيق
لدورات تدريبية بالتعاون مع م�ؤ�س�سات
ومراكز تدريب خارجية ا�ستفاد منها 63
موظفا ً وموظفة.
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امل�سابقة . .

 96طفال �شاركوا يف الدورة 13

جدة احتفلت باحلفظة يف م�سابقة الأمري �سلطان بن �سلمان

كعادتها ..كانت جدة غري!! ولكن هذه املرة
بتميزها يف االحتفاء بحفظة كتاب اهلل الكرمي
الفائزين يف الدورة الثالثة ع�رشة من م�سابقة
الأمري �سلطان بن �سلمان حلفظ القران الكرمي
للأطفال املعوقني.
حيث احت�ضن مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
لرعاية الأطفال املعوقني فعاليات تلك الدورة
التي حظيت باهتمام وم�شاركة كبريين ،من
الخطوة
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قطاعات عديدة،
�أما حفلها اخلتامي فكان ليلة وال �أطيب ت�سابق
فيها العديد من امل�س�ؤولني وفى مقدمتهم
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري م�شعل بن ماجد بن
عبدالعزيز حمافظ جدة ،والعلماء وفى مقدمتهم
ال�شيخ �صالح �آل طالب �إمام وخطيب امل�سجد
احل���رام ،على احل�ضور واالح��ت��ف��ال م��ع ذوى
الأطفال املعوقني.

و�أو�ضح الأم�ير �سلطان بن �سلمان بن
عبدالعزيز �أن هذه امل�سابقة ت�أتي يف
إ�ط��ار متيز املجتمع ال�سعودي امل�سلم
واالهتمام بكتاب اهلل ،م�شرياً �إلى ريادة
امل�سابقة ك�أحد برامج الت�أهيل والدمج
للأطفال املعوقني ،وت�شجيعهم على
�إث��ب��ات ق��درات��ه��م واخل����روج م��ن دائ��رة
العزلة.
و�أ���ش��ار ال�شيخ �صالح �آل طالب �إل��ى
�أن امل�سابقة أ�ظ��ه��رت التناف�س بني
الأطفال الذين متيزوا عن غريهم من
بع�ض الأ�صحاء يف حفظهم لكتاب اهلل
الكرمي.
وكانت فعاليات ال��دورة الثالثة ع�رشة
مل�سابقة الأم�ي�ر �سلطان ب��ن �سلمان
حلفظ القر�آن الكرمي للأطفال املعوقني
قد بد�أت ب�آيات من الذكر احلكيم لأحد
الأطفال امل�شاركني يف امل�سابقة.
و�أك��د راع��ى امل�سابقة �صاحب ال�سمو
امل��ل��ك��ي الأم��ي�ر ���س��ل��ط��ان ب��ن �سلمان
ب��ن عبدالعزيز يف كلمته باحلفل� ،أن
امل�سابقة ت�أتي يف �إط��ار متيز املجتمع
ال�سعودي امل�سلم واالهتمام بكتاب اهلل،
م�شريا ً �إلى ريادة امل�سابقة ك�أحد برامج
الت�أهيل وال��دم��ج للأطفال املعوقني
وت�شجيعهم ع��ل��ى �إث���ب���ات ق��درات��ه��م
واخلروج من دائرة العزلة.
و�أعرب �سموه عن �سعادته واعتزازه مبا
حققته امل�سابقة على مدى ثالث ع�رشة
دورة منذ انطالقتها عام 1417هـ وما
حتظى به من تفاعل من �أولياء الأم��ور
واجل��ه��ات املعنية ب��رع��اي��ة الأط��ف��ال
املعوقني من داخل اململكة وخارجها.
من جهته �أ�شاد ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور
�صالح �آل طالب �إمام وخطيب امل�سجد
احل�����رام يف ك��ل��م��ت��ه ب��ج��ه��ود اجلمعية
ومببادرة الأمري �سلطان بن �سلمان يف
تبني امل�سابقة.
وك��ان قد تال يف بداية احلفل الأ�ستاذ
عبدالعزيز ال�سبيهني �أمني عام امل�سابقة
بيان الدورة الثالثة ع�رشة قائالً :احلمد هلل

ال��ذي قي�ض لهذه الفئة هذا احل�ضور
املهيب واجلمع الكرمي ال��ذي تفي�ض
يف جنباته الرحمة والإن�سانية والأخ��وة
والعناية الأبوية املتدفقة.
ومن �أهداف هذه امل�سابقة ،كما �أعلنها
�سمو م�ؤ�س�سها ،ربط هذه الفئة بكتاب
اهلل ال��ك��رمي ليحيي ال��ع��ق��ي��دة وين�رش
الطم�أنية وال�سكينة يف نفو�سها قال
تعالى( :وننزل من القر�آن ما هو �شفاء
ورحمة للم�ؤمنني) ،ويقول املولى جل
وع�لا�( :أال بذكر اهلل تطمئن القلوب).
و�إننا بحمد اهلل نحظى يف كل عام بجمع
كرمي من حفظة القر�آن الكرمي من �شتى
مناطق اململكة ودول جمل�س التعاون
اخلليجي ،وقد بلغ عدد امل�شرتكني هذا
العام  96مت�سابقا ً موزعني على النحو
التايل:
يف فرع املعوقني ج�سديا ً  13منهم �ست

بنات .ويف فرع املعوقني �إعاقة ج�سدية
علوية �شديدة مع �صعوبات النطق 10
منهم �أرب��ع بنات .ويف ف��رع املعوقني
عقليا ً وج�سديا ً �أو عقليا ً فقط ثالثة
منهم ثالث وع�رشون بنتا ً.
وق��د بثت ه��ذه امل��ب��ادرة الكرمية من
�سمو م�ؤ�س�سها وممولها روح احلما�س
والتناف�س على اخلري والإقبال على حفظ
كتاب اهلل الكرمي ل��دى الأ��سر واملراكز
املتخ�ص�صة ف�أ�صبحنا بحمد اهلل أ�م��ام
معني ال ين�ضب يف معدل املر�شحني
لها يف كل عام.
ك��م��ا �أق��ي��م��ت خ�ل�ال �أي�����ام امل�����س��اب��ق��ة
حما�رضتان عن مهارات التعامل مع ذوي
االحتياجات اخلا�صة يف �ضوء الرتبية
الإ�سالمية وع��ن ال�صرب والر�ضا فيما
ق�سمه اهلل للإ�سهام يف التوعية العامة
بهذا املو�ضوع.
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الأمري �سلطان بن �سلمان والأمري م�شعل بن ماجد وال�شيخ �صالح �آل طالب والأ�ستاذ عبد العزيز ال�سبيهني يف احلفل اخلتامي

�صاحب الف�ضيلة �إمام امل�سجد احلرام..
�إن ح�ضوركم يبث يف النفو�س م�شاعر
ت��ن��ط��ق بال�شكر ع��ل��ى ه���ذه اخل��ط��وة
ف��ج��زاك��م اهلل خ��ي�را ً ع��ل��ى م��ا خطومت
وقطعتم من م�سافات.
���ص��اح��ب ال�سمو الأم��ي�ر �سلطان بن
�سلمان ..ا���س���أل اهلل �أن يجزيك على
ما قدمت و�صربت جنة وحريرا ً فلوال
ف�ضل اهلل ثم ابت�سامتك و�إن�سانيتك
يف ه����ؤالء الأط��ف��ال وه���ذه ال��ت�لاوات
ج���اءت ع��ل��ى �أف��واه��ه��م كالنب�ض يف
قلوبهم ولوال ذلك ملا نفعتهم نافعة
يف حت�صيل النمو للج�سم وال�صرب

للطبيعة واال�ستقرار للعاطفة والهدوء
للنف�س وال�سعة للعقل.
�صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير م�شعل
بن ماجد ..و�أن��ت وا�سطة عقد حفلنا
ه��ذا و�أن���ا ر���س��ول ال�شكر وال��ع��رف��ان
واالم���ت���ن���ان ع���ن ج��م��ي��ع امل�����ش��ارك�ين
واملنظمني وقد ر�أيتني فيما �أتعاطى
من الثناء على ح�ضورك كاملخرب عن
�ضوء النهار الباهر والقمر الزاهر الذي
ال يخفى على ناظر ،وم�شاركتكم لنا
ه��ذه الفرحة التي �أدخلت ال�رسور يف
نفو�س امل�شاركني وال�شيء من معدنه
ال ي�ستعرب؛ فقد �شابهتم والدكم ـ

الأمري �سلطان بن �سلمان :امل�سابقة رائدة فى
ت�أهيل ودمج الأطفال املعوقني باملجتمع

ال�شيخ �صالح �آل طالب :الأطفال متيزوا عن

غريهم من الأ�صحاء يف حفظهم لكتاب الـله
الكرمي

الخطوة
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رحمه اهلل ـ يف �إدخال ال�رسور على نفو�س
امل�شاركني يف م�سابقة امللك عبدالعزيز
الدولية.
ويف ختام كلمته توجه بال�شكر والثناء
�إلى جميع امل�شاركني يف الأمانة العامة
و أ�ع�����ض��اء جلنة التحكيم واملحا�رضين
واللجان التنفيذية و�سائر العاملني يف
مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لرعاية
الأطفال املعوقني بجدة.
الفائزون يف امل�سابقة
الفرع  :املعوقون ج�سدياً فقط
امل�ستوى الثاين:
حفظ خم�سة �أجزاء مع التالوة والتجويد
الأول :عامر �سامل عمر بل�رشف ـ مدار�س
املدر�سة الأهلية بالريا�ض
الفرع  :املعوقون ج�سديا ً فقط
امل�ستوى الثالث :حفظ خم�سة �أجزاء مع
التالوة والتجويد
الأول :عبدالرحمن �شامي جابر النعيمي
ـ جمعية حتفيظ القر�آن الكرمي مبنطقة
املدينة املنورة
الثاين :عبدالـله عائ�ض مفرح النفيعي
ـ مدر�سة الإم��ام نافع لتحفيظ القر�آن
الكرمي بالطائف

الفرع  :املعوقون ج�سديا ً فقط
امل�����س��ت��وى ال��ث��ال��ث :ح��ف��ظ ج��زءي��ن مع
التالوة والتجويد
الأول :حممد ح�سان حممد العبا�سي ـ
م�ؤ�س�سة رع��اي��ة الأط��ف��ال امل�شلولني
بالريا�ض
الثاين :فار�س عبيد علي احلارثي ـ مركز
امللك فهد بن عبدالعزيز بالريا�ض
الثالث :ع�سان حممد �صالح اخل��زمي ـ
جمعية حتفيظ القر�آن الكرمي بالبكريية
الفرع  :املعوقون �إعاقة ج�سدية علوية
�شديدة مع �صعوبات النطق
امل�ستوى الثالث:
حفظ حزب مع التالوة والتجويد
الأول :عبدالإله حممود مرزوق ال�شمري ـ
مركز الأمري �سلمان بن عبدالعزيز بحائل
الفرع  :املعوقون �إعاقة ج�سدية
علوية �شديدة مع �صعوبات النطق
امل�ستوى الثالث:
حفظ حزب مع التالوة والتجويد
الأول :حممد عبداللـه عاي�ض ال�سفياين ـ
م�ؤ�س�سة رعاية امل�شلولني بالطائف
ال��ث��اين :عبدالرحيم خالد عبدالرحيم
���ص��دي��ق ـ م���رك���ز امل���ل���ك ع���ب���داهلل بن
عبدالعزيز بجدة
الثالث :م�شاري نواف حمدان ال�سليماين ـ مركز
جمعية الأطفال املعوقني مبكة املكرمة
الفرع  :املعوقون عقلياً وج�سدياً �أو
عقلياً فقط
امل�ستوى الأول:
حفظ جزء عم مع التالوة والتجويد
الأول :زاهر علي حممد البارقي ـ مركز
جدة للتوحد بجدة
الثاين :بدر �سهل جازي العتيبي ـ مركز
الريا�ض التخ�ص�صي بالريا�ض
الفرع  :املعوقون عقليا ً وج�سديا ً �أو
عقليا ً فقط
امل�ستوى الثاين:
حفظ ع�رشين �سورة من جزء عم مع التالوة
والتجويد
الأول� :سامل عبيد حممد املدحاين ـ مدينة

حفظ ع�رش �سور من جزء عم مع التالوة
ال�شارقة للخدمات الإن�سانية
الثاين :حممد عبدالرحمن حممد بخ�ش ـ والتجويد
مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بجدة الأول :عبداخلالق �سعد علي القرين ـ
الثالث :عبداهلل حممد عبدالرحمن باطويل مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بجدة
ـ مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بجدة الثاين :حممد �إبراهيم حممد ماطري ـ
الفرع  :املعوقون عقلياً وج�سدياً �أو معهد الرتبية الفكرية بجدة
الثاين مكررا ً :خالد علي حممد احلدادي ـ
عقلياً فقط
مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بجدة.
امل�ستوى الثالث:
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البع�ض فقط قد يدركون عمق ت�أثري التجربة التي ترتكها
ثالثة �أي���ام يف نف�س وذاك���رة طفل معوق يتحرك وينطق
ويتنف�س ب�صعوبة ،ورغم ذلك يحر�ص على امل�شاركة يف فعاليات
م�سابقة الأمري �سلطان بن �سلمان حلفظ القران الكرمي للأطفال
املعوقني ..حيث ي�شعر خاللها بفرحة الفوز و�سعادة التميز و�رسور
الثقة بالنف�س ..فماذا يكون حال �أكرث من  1400طفل وطفلة
من املعوقني مثلوا ع�رشات امل�ؤ�س�سات واجلهات التعليمية
والإن�سانية من داخل اململكة وخارجها� ،شاركوا وتناف�سوا يف
خري القر�آن الكرمي يف كنف هذه امل�سابقة الرائدة واملتفردة،
على مدى ثالثة ع�رش عاما هي عمر امل�سابقة منذ انطالقها عام
1417هـ؟!
ورغ��م �أهمية امل�سابقة من ناحية �أنها
ت�ستنري بالقر�آن الكرمي �أ�سلوبا ً عالجيا ً
وتعليميا ً وت��رب��وي��ا ً ،وذل���ك مب��ا يذخر
بالف�ضائل التي تهدف �إليها الرتبية
القومية وال�سليمة يف �إع��داد املواطن
ال�صالح املتفاعل مع بيئته وحميطه
وجمتمعه و�أمته ،و�أي�ضا ً لأنها تواكب
�أه����داف ور���س��ال��ة اجلمعية جت���اه ه��ذه
الفئة الغالية من الأطفال� ،إال �أن ح�ضور
الأطفال مع �أقرانهم وذويهم وب�صحبة
�أولياء �أمورهم لفعاليات امل�سابقة على
مدى ثالثة �أي��ام للبنني والبنات �شيء
�آخر متاما ً ،وم�شاعر ال ميكن الإح�سا�س
بها �أو يقدر �أهميتها �سوى املعوقني
�أنف�سهم.
�شارك يف هذه الدورة  69طفالً وطفلة

من املعوقني من داخل اململكة وخارجها
حيث كانت قد ر�شحت �أكرث من  80جهة
وم�ؤ�س�سة تعليمية وخريية من�سوبيها
للم�شاركة يف ف��ع��ال��ي��ات امل�سابقة،
�إ�ضافة �إلى م�شاركة الأفراد ،حيث يقوم
�أولياء �أمور الأطفال املعوقني بالتقدم
للم�شاركة لأطفالهم يف فروع امل�سابقة
امل��ن��ا���س��ب��ة لإع��اق��ت��ه��م وت��ب��ع��ا ً ل����شروط
امل�سابقة.
و�شهد مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
ه���ذا ال���ع���ام ه���ذا ال��ن��ب��ع ال�����ص��ايف من
البهجة وال�رسور لـ 96طفالً وطفلة من
املعوقني� ،إ�ضافة �إلى �أولياء �أمورهم
خالل م�شاركتهم يف فعاليات امل�سابقة،
حيث كان ي�أتي الأطفال مع مرافقيهم
من مقار �إقامتهم بالفندق �إلى املركز

ما ت�أثري � 3أيام يف نف�س وذاكرة طفل معوق

يتحرك وينطق ويتنف�س ب�صعوبة؟!

الأطفال امل�شاركون يعي�شون جتربة متفردة من الإندماج
واملناف�سة والتعارف والتوا�صل
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ل��ت�لاوة �آي���ات م��ن ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي على
جلنة حتكيم امل�سابقة ،وذل��ك بح�سب
امل�ستوى امل�شارك فيه كل مت�سابق،
وب��ن��اء على ذل��ك يتم تقييم م�ستوى
احلفظ.
ورغ���م أ�ه��م��ي��ة ك��ل ه��ذا �إال �أن ل��ق��اءات
الأط��ف��ال بع�ضهم ببع�ض وال��ت��ع��ارف

بينهم وتكوين �صداقات معا ً تعترب
من �أبرز ما يحدث خالل �أيام امل�سابقة
التي يتحقق �أحد �أهدافها بدمج ه�ؤالء
الأط��ف��ال مع �أقرانهم وع��دم �شعورهم
بالعزلة يف املجتمع ،ومن ناحية �أخرى يتم
خالل �أيام امل�سابقة تعارف �أولياء الأمور
بع�ضهم على بع�ض ،وتوثيق العالقات

فعاليات امل�سابقة هذا العام �شهدت حما�رضات
عن مهارات التعامل مع املعوقني وال�صرب

والر�ضا يف �ضوء الرتبية الإ�سالمية
الخطوة
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الإن�سانية فيما بينهم وال��ت��ع��رف عن
قرب على �إعاقات �أبنائهم ،واال�ستفادة
م��ن جت��ارب وخ�ب�رات �أول��ي��اء الأم���ور يف
عالج وتعليم �أبنائهم ،ثم احلر�ص على
التوا�صل حتى بعد انتهاء فعاليات
امل�سابقة.
كما �أن توجيهات �سمو الأم�ير �سلطان
ب���ن ���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ـ راع���ي
امل�سابقة ـ بتطوير امل�سابقة ال�ستيعاب
الأط��ف��ال امل��ع��وق�ين م��ن دول جمل�س
التعاون اخلليجي قد �أعطت للم�سابقة
عمقا ً �إقليميا ً؛ لذلك حتر�ص الكثري
م��ن اجل��ه��ات وامل��راك��ز يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي على تر�شيح عدد من
من�سوبيها من الأطفال ذوي االحتياجات

مب�شاركة  35طفلة معوقة

حرم �أمري مكة املكرمة رعت احلفل
الن�سائي للم�سابقة
حتت رعاية ح��رم �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري خالد الفي�صل �أمري
منطقة مكة املكرمة �صاحبة ال�سمو
الأم�ي�رة العنود بنت ع��ب��داهلل بن
حممد بن عبدالرحمن �آل �سعود،
وبح�ضور �سمو الأمرية لطيفة بنت
ثنيان بن حممد �آل �سعود رئي�سة
اللجنة الن�سائية مبركز اجلمعية
بجدة ،احت�ضن مركز امللك عبداهلل
ب��ن عبدالعزيز لرعاية الأط��ف��ال
املعوقني بجدة احلفل اخلتامي
الن�سائي ل��ل��دورة الثالثة ع�رشة
مل�سابقة الأمري �سلطان بن �سلمان
حلفظ ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي للأطفال
املعوقني.
ومت خالل احلفل تكرمي الفائزات

اخلا�صة على امل�شاركة يف الفعاليات؛
مم��ا و���س��ع م��ن دائ����رة اال���س��ت��ف��ادة من
امل�سابقة� ،إ�ضافة �إل��ى م�ساهمتها يف
تعزيز وتوثيق العالقات الأخوية بني
املراكز واجلمعيات اخلريية الإقليمية.
ويف ه��ذا الإط����ار �أج��م��ع ع��دد كبري من
العلماء وال�شخ�صيات املتميزة على
�أهمية امل�سابقة و�أهدافها الإن�سانية يف
ت�شجيع ه�ؤالء الأطفال على حفظ القر�آن
الكرمي وتن�شئتهم على الأخالق واملبادئ
الإ�سالمية التي ت�سهم يف تعزيز ثقتهم
ب�أنف�سهم ودجمهم يف املجتمع ،م�ؤكدين
�أن ال��ت���أث�يرات العميقة التي ترتكها
ثالثة �أيام يف نف�س وذاكرة طفل معوق
يتحرك وينطق ويتنف�س ب�صعوبة قد ال

يف ف�����روع امل�����س��اب��ق��ة ال��ث�لاث��ة
وم�����س��ت��وي��ات��ه��ا ،ح��ي��ث ���ش��ارك يف
فعاليات ه��ذه ال����دورة نحو 35
طفلة ميثلون كل مناطق اململكة.
وت�����ض��م��ن احل��ف��ل ال����ذي ح�رضته
ال��ك��ث�يرات م��ن �صاحبات ال�سمو
و���س��ي��دات الأع���م���ال وع�����ض��وات
اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة بجمعية
الأطفال املعوقني ،فعاليات عدة،
وا�ستمعت احلا�رضات لنماذج من
تالوات امل�شاركات يف امل�سابقة،
و���ش��اه��دن فيلما ً ت�سجيليا ً عن
�أن�شطة امل��رك��ز وم��ا يقدمه من
خدمات رعاية متكاملة للمئات من
الأطفال املعوقني ،وبعد ذلك مت
توزيع اجلوائز على الفائزات.

ي�شعر بها الكثري من النا�س مثلما �شعر
بها �أك�ثر من  1400طفل وطفلة من
املعوقني �شاركوا وتناف�سوا يف خري
القر�آن الكرمي يف كنف هذه امل�سابقة
الرائدة واملتفردة ،على امتداد اثنتي
ع�رشة �سنة هي عمر امل�سابقة؛ فكانت
فرحة الفوز عندهم خمتلفة ،و�سعادة
التميز ن���ادرة و��س�رور الثقة بالنف�س
متفرداً.
كما �شهدت فعاليات ال��دورة الثالثة
ع�رشة هذا العام برامج عدة خالل �أيام
امل�سابقة؛ حيث مت �إقامة حما�رضات حول
مهارات التعامل مع ذوي االحتياجات
اخلا�صة يف �ضوء الرتبية الإ�سالمية ،وعن
ال�صرب والر�ضا فيما ق�سمه اهلل للإ�سهام

يف التوعية العامة بهذا املو�ضوع .وكان
لهذه املحا�رضات �أث��ر بالغ الأهمية يف
نفو�س الأطفال و�أولياء �أمورهم.
يذكر � ّأن فكرة امل�سابقة جاءت مببادرة
من �سمو رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية،
وقد خ�ص�ص �سموه الكرمي على نفقته
اخل��ا���ص��ة وق���ف���ا ً ل��دع��م ك���ل تكاليف
امل�سابقة ،مب��ا يف ذل��ك قيمة اجلوائز
التي متنح للفائزين وال��ف��ائ��زات من
الأط���ف���ال امل��ع��وق�ين؛ ول��ه��ذا حتر�ص
ال��ل��ج��ان امل����شرف��ة على تنظيمها على
النجاح ال��ذي حققته امل�سابقة خالل
دوراتها املا�ضية ،حيث � ّإن امل�سابقة
حتظى بتفاعل مميز وتقدير ملمو�س
لأهدافها الإن�سانية النبيلة يف ت�شجيع
هذه الفئة الغالية من املعوقني ج�سديا ً
��دب��ر
وعقليا ً على حفظ ك��ت��اب اهلل وت ّ
معانيه ،وت�أهيلهم ملواكبة غريهم من
حفظة كتاب اهلل الكرمي ،وربط النا�شئة
م��ن املعوقني بدينهم وك��ت��اب ربهم
وجمتمعهم امل�����س��ل��م؛ مم��ا ي�سهم يف
دجمهم يف املجتمع.
ويذكر �أي�ضا ً � ّأن جلنة حتكيم امل�سابقة
للبنني والبنات تتكون من متخ�ص�صني
م��ن ج��ام��ع��ة الإم�����ام حم��م��د ب��ن �سعود
الإ�سالمية وجامعة امللك �سعود وجامعة
امللك عبدالعزيز وجمعية حتفيظ القر�آن
الكرمي باملدينة املنورة وهم :الأ�ستاذ
ع��ث��م��ان ب��ن حم��م��د دخ��ي��ل احلمي�ضي
املحا�رض بق�سم القر�آن الكرمي وعلومه
بكلية �أ�صول الدين ـ جامعة االمام حممد
بن �سعود الإ�سالمية ،والأ�ستاذ �أحمد بن
علي حيان احلري�صي املحا�رض بكلية
�أ�صول الدين ـ جامعة امللك عبدالعزيز،
والدكتورة ابت�سام بنت ب��در اجلابري
الأ�ستاذة بكلية الرتبية للبنات ـ جامعة
امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ج��دة والأ���س��ت��اذة
ع��ف��اف بنت ح��ام��د ب��ن حممد املطريف
وكيلة املدار�س الأهلية لتحفيظ القر�آن
الكرمي ـ جمعية حتفيظ القر�آن الكرمي
مبنطقة املدينة املنورة.
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حوار . .

قالها لـ «اخلطوة» بعد �إعالنها
يف امل�ؤمتر الدويل الـ3

عمار بوق�س:
�أنا �سعودي
� ..إذن ل�ست معاقاً

«عمار هيثم بوق�س» ���ش��اب ي��ب��ل��غ من
العمر  24عاماً..
منوذج م�رشف يقتدي به الأ�صحاء قبل املعوقني
يف قوة الإرادة واملثابرة على حتقيق �أحالمه
وطموحاته رغم ق�سوة الإعاقة؛ فقد ولد عمار
ب�إعاقة حركية �شديدة ،ولكنها مل تكن عائقاً
�أم��ام حتقيق �أهدافه يف احلياة فا�ستطاع
الخطوة
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ال�صمود وا�ستكمل م�سريته التعليمية حتى
ح�صل على البكالوريو�س بامتياز .كما خا�ض
جمال العمل و�أثبت جدارته كناقد ريا�ضي
متميز يف �صحيفة املدينة ،وا�ستطاع �أن يحفظ
كتاب اهلل الكرمي كامالً .وللتعرف �أكرث على هذه
ال�شخ�صية املتميزة حر�صت جملة «اخلطوة» على
�إجراء هذا احلوار معه:

• هل ميكن لقارئ جملة «اخلطوة»
�أن ي��ت��ع��رف ع��ل��ى طبيعة ون��وع
�إعاقتك؟
= �إعاقتي كانت منذ الوالدة ب�سبب خلل
يف الأع�صاب �أدى �إلى عدم القدرة على
حتريك معظم �أجزاء اجل�سم ما عدا العني
والل�سان.
• كيف كان �شعورك نحو هذه الإعاقة،
وكيف تعاملت معها؟
= ولدت ون�ش�أت يف �أ�رسة متعلمة ومثقفة
وهذا كان له دور كبري نف�سيا ً يف تقبل
الإعاقة وكنت م�ؤمنا ً بق�ضاء اهلل وقدره
حيث ا�ستطعت �أن �أتعامل مع الإعاقة
ومع نف�سي ك�أين �إن�سان طبيعي.
• كيف كانت ردة فعل املجتمع مع
حالتك؟
= ع�شت مرحلتني يف حياتي مرحلة يف
�أمريكا ومرحلة يف اململكة ،و�أكيد �أن
نظرة املجتمع تتغري من جمتمع �إلى �آخر،
وطبعا ً نظرة املجتمع يف �أمريكا كانت
نظرة متطورة ومتفهمة وكانوا يحاولون
م�ساعدتي دائما ً ،وملا �أتيت �إلى اململكة
قبل نحو �أرب��ع ع�رشة �سنة كانت هناك
بع�ض النظرات املتحجرة جتاه الإعاقة،
ول��ك��ن م��ع م���رور ال��وق��ت ب���د�أت تتغري
وتتح�سن ،ونحن نطمح �إل��ى �أن تتغري
هذه النظرة �إلى ال�شخ�ص املعوق.
• ذك��رت �أن��ك ع�شت ودر���س��ت يف
�أمريكا ..هل لك �أن تتكلم عن هذه
املرحلة؟
= در�ست يف �أمريكا ع�رش �سنوات تخللتها
ثالث ال�سنوات الأولى والثانية والثالثة
االبتدائية بعدها رجعت �إل��ى اململكة
وفوجئت ب�أن مدار�س التعليم رف�ضت
دجمي فيها كطالب منتظم ،وبعد جهود
ع��دة دخلت كطالب منت�سب و�أكملت
درا�ستي من ال�صف الرابع االبتدائي
�إلى املرحلة الثانوية حتى ح�صلت على
�شهادة الثانوية بامتياز بن�سبة  97يف
املئة.
• ما دور والدك ووالدتك يف رحلة
عالجك ثم ت�أهيلك؟
= طبعا ً الوالد والوالدة لهما دور كبري
يف ت�أهيلي وعالجي حيث كانا يدعماين
وي�شعراين ب�أين �إن�سان طبيعي ول�ست

معوقا ً وي�سانداين كما وقفا �إلى جانبي
و�شجعاين على الإجناز والتفوق.
• من الذي يقوم بخدمتك يف املنزل
واالهتمام بك؟
= ال��وال��د وال��وال��دة ـ حفظهما اللـه ـ
�إ�ضافة �إلى �أ�شقائي وجميع �أفراد الأ�رسة
الذين مل يق�رصوا معي.
• كيف ا�ستطعت �إكمال درا�ستك
ومن كان وراء تقدمي
رغم الإعاقة؟ َ
الدعم وامل�ساعدة لك؟

= �أنا عن نف�سي عمري ما �شعرت ب�أين
�شخ�ص معوق بل على العك�س دائما ً
�أ���ش��ع��ر ب�����أين ���ش��خ�����ص ط��ب��ي��ع��ي ج���داً،
واحلمد للـه جت��اوزت امل�شاعر ال�سلبية
وا�ستطعت �أن �أح��ق��ق �أه���دايف و�أكمل
درا�ستي� .أما بالن�سبة �إلى الدعم فقد
كنت �أتلقى الدعم املعنوي والنف�سي
م��ن جميع �أف���راد عائلتي و�أ�صدقائي
وكل من حويل.
• من كان يو�صلك �إلى اجلامعة �سابقاً
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الدولة قدمت كل الت�سهيالت للمعوقني ..وعلى
املجتمع جتنب النظرات املتحجرة لهم

الأمري �سطام تكفل م�شكور ًا با�ستكمال درا�ستي

العليا يف �أمريكا

تقبلت الإعاقة مب�ساندة �أ�رستي املتعلمة..
و�إل��ى عملك وم�شاويرك ال�شخ�صية
حالياً؟
= ي��وج��د ل���دي ���س��ائ��ق خ��ا���ص ي��ق��وم
ب�إي�صايل �إلى �أي مكان.
• كيف كان تعامل الآخرين معك،
�سواء من �أ�شقائك يف املنزل �أو
املعلمني �أو الزمالء؟
= باملنا�سبة �أنا �أكرب �إخواين و�أخواتي،
بعدي ول��دان وبنتان ،ومبا �أين الكبري
فقد كنت �أتعامل معهم بطريقة عادية
ج���دا ً ،وه��م ب��دوره��م ك��ان��وا متفهمني
حلالتي ويحرتمونني ويتجاوبون معي.
�أم���ا بالن�سبة �إل���ى اجل��ان��ب التعليمي
فبعد انتهائي م��ن ال��ث��ان��وي��ة �أكملت
درا�ستي اجلامعية ودخلت ق�سم الإعالم
وال�صحافة وواجهت �صعوبة يف معار�ضة
بع�ض �أع�����ض��اء هيئة التدري�س حيث
�شككوا يف ق��درات��ي ب�سبب �إع��اق��ت��ي،
ولكن احلمد هلل وبف�ضل من اهلل ثم بثقتي
بنف�سي وبقدراتي جتاوزت هذه املرحلة
وتخرجت بامتياز وح�صلت على املركز
الأول على جامعة امل��ل��ك عبدالعزيز
والأول على الكلية ،وهذا كان �أكرب رد
على َمن �شكك يف قدراتي.
• كيف ا�ستطعت تقدمي االختبارات..
هل من �شخ�ص كان ي�ساعدك؟
= ب��ال��ن�����س��ب��ة ل�لاخ��ت��ب��ارات ك��ان��ت �إم���ا
اختبارات مو�ضوعية «�صح وخط�أ» و�إما
اختبارات مقالية ،ويف كالهما �أ�ستعني
ب�شخ�ص يكتب ما �أمليه عليه.
• م��ا ه��واي��ات��ك املف�ضلة التي
متار�سها عاد ًة؟
= �أمار�س لعبة ال�شطرجن والبلوت ،كما
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�أين م��ن متابعي مباريات ك��رة القدم
بحكم �أين كاتب ريا�ضي ،و�أذهب عاد ًة
�إلى امللعب و�أواج��ه اجلمهور وعالقتي
بهم ج��ي��دة ،كما �أذه���ب �إل���ى الأن��دي��ة
الريا�ضية.
• ن��ع��رف ع��ن��ك �أن���ك م��ن م�شجعي
النادي الأهلي فهل �أنت متحيز يف
كتاباتك؟
= بالطبع ال؛ لأن الكتابة ال�صحفية
تتطلب امل�صداقية والواقعية؛ وبالتايل
ال ميكن �أن �أفر�ض ميويل على اجلمهور،
وهذا �أ�سلوبي يف الكتابة.
• ماذا تريد �أن تقول لكل معوق
ل��دي��ه ال��ق��درة على التعليم ثم

ومب تن�صح كل معوق حتى
العمل؟
َ
يتجاوز الآثار ال�سلبية لإعاقته؟
= يف البداية �أحب �أن �أتكلم عن نف�سي؛
ف�أنا بعد �أن تخرجت يف اجلامعة ح�صلت
على فر�صة عمل ،والآن �أعمل لدى جريدة
املدينة و�أعمل كاتبا ً �صحفيا ً ريا�ضيا ً،
ون�صيحتي لكل معوق لديه القدرة على
التعلم ثم العمل �أال يرتدد بل بالعك�س
هذا حقه الطبيعي يف احلياة ،و�أمتنى �أن
يوا�صل درا�سته ويدخل املجال العملي،
وطبعا ً ال بد من جتاهل مو�ضوع الإعاقة
و�أال يجعل منها عائقا ً يعوقه عن حتقيق
�أهدافه.
• ماذا تقول لأولياء �أمور الأطفال
املعوقني ومباذا تن�صحهم لتجاوز
ال�صدمة الأول����ى عند معرفة �أن
�أبناءهم معوقون؟ وكيف يتجاوزون
الأحا�سي�س ال�سلبية؟
= بداي ًة �أن�صحهم بالإميان بق�ضاء اهلل
وق���دره؛ ف��الإع��اق��ة ه��ي اب��ت�لاء م��ن اهلل ـ
�سبحانه وتعالى ـ �سواء للمعوق نف�سه �أو
لأ�رسته؛ ف�أمتنى �أن يكون لديهم الر�ضاء
واال�ست�سالم لق�ضاء اهلل وقدره وال�صرب
واحت�ساب الأجر والثواب لعل اهلل �سبحانه
ينفعهم بال�شخ�ص املعوق ،وبدالً من �أن
يكون عالة عليهم ي�صبح نعمة.

مدير مركز اجلمعية بجدة ي�ستقبل بوق�س

• هل ميكن �أن ت�صف لنا يف كلمات
رحلتك مع الإع��اق��ة ،وكيف جعلت
منها حافز ًا للتفوق ،مبعنى �آخ��ر:
كيف انت�رصت على الإع��اق��ة ومل
ت�سمح لها ب�أن تنت�رص عليك وعلى
�أحالمك؟
= تعاملت مع الإعاقة بتجاهل تام ومل
�أ�شعر �أبدا ً ب�أين �شخ�ص معوق؛ وبالتايل
ك����سرت ح��اج��ز الإع��اق��ة وا�ستطعت �أن
�أهم�شها و�أجعل منها �أم��راً ثانويا ً ،ومل
تكن �أب����دا ً ع��ائ��ق�ا ً بيني وب�ين حتقيق
�أهدايف.
• ما طموحاتك و�أحالمك امل�ستقبلية
على امل�ستوى ال�شخ�صي «ال��زواج
وتكوين �أ��س�رة» وعلى امل�ستوى
التعليمي والدرا�سي؟
= بالن�سبة �إل���ى ال��درا���س��ة ف ��أن��ا �أود
تكملة ال��درا���س��ات العليا يف الواليات
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة واحل�����ص��ول على
درجتي املاج�ستري وال��دك��ت��وراه ،وقد
تكفل �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
�سطام بن عبدالعزيز نائب �أمري منطقة
الريا�ض مب�ساعدتي يف هذا املو�ضوع.
�أما بالن�سبة �إلى مو�ضوع الزواج فهناك
�شابة غري �سعودية تقيم يف اململكة
تقدمت �إليها ،لكني �أواج��ه �صعوبة يف
ا�ستخراج ت�رصيح الزواج ب�أجنبية.
• كيف ت��رى دور جمعية الأطفال
امل��ع��وق�ين يف ال��ع�لاج والتعليم
والت�أهيل؟
= ب�رصاحة قمت بعمل زي���ارة جلمعية
الأطفال املعوقني مبركز الريا�ض ويف
مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بجدة،
وفوجئت بامل�ستوى العايل من اخلدمات
ال��ت��ي ت��ق��دم ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ة م��ن تعليم
وت�أهيل وعالج ومن خدمات اجتماعية.
حقيقة دور ت�شكر عليه اجلمعية وقد
ت�رشفت بح�ضور اليوم العاملي للإعاقة
برعاية �صاحبة ال�سمو امللكي الأم�يرة
علياء بنت عبداهلل بن عبدالعزيز التي
ك���ان ل��ه��ا دور رائ���د وك��ب�ير يف خدمة
املعوقني ،كما تبذل جهودا ً جبارة يف
خدمتهم ،وهذا لي�س مب�ستغرب عليها
وعلى �صاحبة ال�سمو امللكي الأم�يرة
عادلة بنت عبداهلل بن عبدالعزيز ،فلهما

بوق�س مع �أطفال اجلمعية يف زيارته ملركز اجلمعية بجدة

�أياد بي�ضاء يف خدمة هذه الفئة وغريها.
وب�رصاحة مهما تكلمنا عن دور الدولة
فلن نعطيها حقها فقد وف��رت جميع
الت�سهيالت الكبرية على م�ستوى احلياة
العامة كاملرافق واملنتزهات واملراكز
التجارية ومواقف ال�سيارات ويف التعليم،
كما قدمت الدعم املادي واملعنوي ون�أمل
من اهلل �أن يوفقها ملا فيه اخلري.
• ما مقرتحاتك �أو ر�ؤيتك حلاجات
وخدمات املعوقني يف اململكة؟
= �أق�ت�رح �أن ت��ك��ون ه��ن��اك اجتماعات
خا�صة باملعوقني يتم فيها تبادل
الأف���ك���ار واالق�ت�راح���ات واالح��ت��ي��اج��ات
اخلا�صة بهم ويتم بعد ذلك �إي�صالها
للم�س�ؤولني الذين يقومون بدورهم
بالتفاعل مع هذه الفئة.
• قلت كلمة م ��ؤث��رة يف افتتاح
امل ��ؤمت��ر ال���دويل الثالث للإعاقة
والت�أهيل اختتمتها بقولك�« :أنا
�سعودي �إذ ًا �أنا ل�ست معوقاً» ..هل
ميكن �أن تف�رس لنا ذلك ،وما ر�أيك
يف امل�ؤمتر ب�صفة خا�صة ،و�أهمية
عقد امل�ؤمترات حول ق�ضايا الإعاقة
واملعوقني ب�صفة عامة؟
= بالن�سبة �إل��ى ه��ذه الكلمة مل �أتوقع
�أن حتقق ه��ذا ال�صدى الكبري ،لكني
كنت �أعني بها �أن��ه من حر�ص اململكة

واهتمامها باملعوقني �شعرت ب ��أين
ل�ست معوقا ً ف��ع�لاً ،ول��و كنت �إن�سانا ً
طبيعيا ً ملا حظيت بهذا االهتمام الذي
�أح�صل عليه حاليا ً .وبالن�سبة �إلى ر�أيي
يف امل�ؤمتر فقد كان م�ؤمتراً مثمرا ً جداً
وناجحا ً ،وقد ا�ستفدت منه �شخ�صيا ً من
خ�لال احتكاكي باملعوقني وباخلرباء
يف جمال الإعاقة من نحو �أربعني دولة
وال���ذي ك��ان ع��ام�لاً �إي��ج��اب��ي�ا ً الكت�ساب
املزيد من اخلربة ،و�أنا �شخ�صيا ً �أرى �أن
مثل هذه امل�ؤمترات مهمة جداً ويجب
عقدها دوري���ا ً؛ لأنها فر�صة لإي�صال
مقرتحات و�آراء املعوقني �إل��ى جميع
�رشائح املجتمع.
• كلمة �أخرية تود �إ�ضافتها؟
= �أ�شكر بالدي على حر�صها واهتمامها
بهذه الفئة ،كما �أ�شكر جمعية الأطفال
امل��ع��وق�ين ،ممثلة يف رئ��ي�����س جمل�س
�إدارت��ه��ا �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز ،على
اهتمامها باملعوقني ودع��م��ه��ا لهم،
و�أخ�����ص بال�شكر الأم�ي�ر �سلطان على
وقفاته معي وتكفله بت�سهيل �إ�صدار
ت�رصيح الزواج ..جعل اهلل ذلك يف موازين
ح�سناته ،و�أخريا ً �أمتنى �أن �أكون منوذجا ً
ُيحتذى به� ،سواء يف عامل الإعاقة �أو يف
عامل الأ�صحاء.
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تقرير . .

اجلمعية ت�سلمت مفاتيحه

الأمري م�شعل بن ماجد د�شن وقف ال�شيخ �صالح �صرييف
بح�ضور �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان ال�شيخ حممد �صالح حمزة �صرييف دعماً

ت�سلم
بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س جمل�س �إدارة ملركز اجلمعية مبكة املكرمة ،حيث ّ

اجلمعية� ،شهد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سمو رئي�س جمل�س الإدارة مفتاح الوقف،
م�شعل بن ماجد بن عبدالعزيز حمافظ جدة كما مت ت�سليم �أبناء ال�شيخ حممد �صالح
حفل تد�شني الوقف اخلريي الذي �أقامه �صرييف وثيقة ت�سمية الوقف.
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وال�شيخ ح��م��زة �صالح ���ص�يريف واح��د
م��ن �أب��ن��اء ه��ذا ال��وط��ن ال��ع��ام��ر باخلري
وال��رخ��اء ،ولهذا فلي�س مب�ستغرب �أن
يكون الأبناء من كبار اخلريين ،وحماة
ورعاة الأعمال الطيبات الباقيات ب�إذن
اهلل تعالى يف الدنيا والآخ���رة .وال�شيخ
ال�صريفى من �أكرب الداعمني للجمعية
وخدماتها وبراجمها؛ فقد قام ب�إن�شاء
ال��وق��ف اخل��ي�ري ب��ح��ي الن�سيم مبكة
املكرمة ل�صالح مركز اجلمعية يف مكة
بتكلفة ح��وايل  12مليون ري��ال قيمة
تكاليف الإن�شاءات حيث �أقيم الوقف
على �أر���ض ملك للجمعية ،و�أ�سهم يف
�إن�شاء وجتهيز مركز اجلمعية يف جدة
مبليون ريال ،ي�ضاف �إلى ذلك �إ�سهامه
يف �إن�شاء وجتهيز مركز اجلمعية يف مكة
املكرمة بتكلفة �أرب��ع��ة ماليني ري��ال،
وغريها الكثري من الإ�سهامات ل�صالح
م�ؤ�س�سات ومن�ش�آت �أخرى.
وكانت (اخلطوة) قد �أج��رت ح��وارا ً معه
يف �إط���ار اح��ت��ف��ال اجلمعية مب���رور 25
عاما ً على ت�أ�سي�سها� ،أكد فيه �أن �إن�شاء
الأوقاف اخلريية ي�سهم يف دعم امليزانية
الت�شغيلية مل��راك��ز اجلمعية م��ن �أج��ل
الأعمال اخلريية التي ت�ؤمن دخالً ثابتا ً
ملراكز اجلمعية و�أجرا ً م�ستمراً ـ ب�إذن اهلل
تعالى ـ لأ�صحابها ،م�شرياً �إلى �أن تاريخنا
الإ�سالمي حافل بالأمثلة وال�شواهد على
التفاعل القوي يف هذا امل�ضمار ،مو�ضحا ً
�أن الـله �أنعم علينا بنعم ظاهرة وباطنه
 ،و�أن والة الأمر مل ي�ألوا جهدا ً يف م ّد يد
العون لكل املبادرات التي تخدم �أبناء
الوطن ال��غ��ايل؛ لذلك يقع على عاتق
كل خمل�ص املبادرة �إل��ى �إقامة ودعم
امل�رشوعات ومعاونة الأطفال املعوقني

ملا فيه خريا الدنيا والآخرة على ال�سواء.
وق��د �أ�شاد يف ذل��ك احل��وار ب��دور الدولة
يف رعاية املعوقني قائالً :ال يخفى على
اجلميع ما قامت به حكومة خادم احلرمني
ال�رشيفني م��ن دع��م للم�رشوعات و�سن
للت�رشيعات اخلا�صة بالأطفال املعوقني
وذلك من منطلق حر�ص الدولة ـ رعاها
الـله ـ على ت��ق��دمي جميع الت�سهيالت

ال�شيخ �صالح �صرييف

�صورة حديثة لوقف ال�شيخ �صالح �صرييف
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وتذليل ال�صعوبات �أمام القائمني على
رعاية املعوقني ،وه��ذه اجلمعية خري
�شاهد على ذلك.
كيف ومتى ؟
يذكر �أن حكاية م�رشوع وق��ف ال�شيخ
حم��م��د ���ص��ال��ح ح��م��زة ���ص�يريف ب����د�أت
ب��ت��ل��ق��ى ���س��م��و رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة

اجلمعية يف 1419/9/17ه��ـ املوافق
1999/1/3م ر�سالة من ال�شيخ حممد
�صالح �صرييف يبلغ �سموه قراره ب�إن�شاء
خم�س عمائر وقفية ل�صالح اجلمعية
ل�لا���س��ت��ف��ادة م��ن ري��ع��ه��ا ل��ل����صرف على
متطلبات وم����صروف��ات مركز اجلمعية
مبكة املكرمة ،وبناء على طلب ال�شيخ

ال�شيخ حمزة �صالح �صرييف:

والة الأمر ال ي�ألون جهد ًا يف تقدمي يد العون

وامل�ساعدة للمعوقني

�إن�شاء الأوقاف اخلريية للإ�سهام يف دعم املراكز
ي�ؤمن دخالً للجمعية و�أجر ًا م�ستمر ًا لأ�صحابها
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�صالح واف���ق جمل�س الإدارة ب��ق��راره
رقم  422/99/3يف 1422/9/9هـ
امل���واف���ق 2001/11/24م على
تخ�صي�ص خم�س قطع من �أر�ض اجلمعية
مبخطط الن�سيم بحي العزيزية مبكة
املكرمة و�أرق��ام��ه��ا مب�ساحة �إجمالية
3000م( 2م�ساحة القطعة ال��واح��دة
600م )2ليقيم عليها الوقف  .وقد
احتفلت اجلمعية يف 1422/9/25ه��ـ
برعاية �سمو الأم�ير عبداملجيد وجمع
من الوجهاء والأعيان بو�ضع حجر الأ�سا�س
لوقف ال�شيخ �صالح .هذا وكانت جلنة
�أوق��اف اجلمعية قد �أج��ازت هذا الوقف
املخ�ص�ص ريعه ك��ام�لاً لدعم نفقات
ت�شغيل مركز اجلمعية مبكة املكرمة؛
وبذلك يكون ال�شيخ حممد �صالح حمزة
�صرييف ـ جزاه اهلل خرياً ـ قد �أوفى مبا وعد به.

مقال

د .حممد �آل عبا�س *
+

ر�سالة مع التحية �إلى امل�ؤمتر الدويل
الثالث للإعاقة والت�أهيل

برعاية الأم�ير �سلطان بن عبد العزيز ويل العهد �ستنطلق
فعاليات امل�ؤمتر ال��دويل الثالث للإعاقة والت�أهيل الذي
�ستحت�ضنه الريا�ض خالل الفرتة من � 22إلى � 26آذار (مار�س)
 ,2009وذلك بتنظيم جمعية الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة
وم�شاركة م�ؤ�س�سة �سلطان بن عبد العزيز �آل �سعود اخلريية
وجمعية الأطفال املعوقني .قد ال ي�سعفني التخ�ص�ص كثريا
للم�شاركة يف حماور امل�ؤمتر لذا ف�إن هذا املقال يعد م�شاركة
ب�سيطة يف هذه التظاهرة املهمة جدا .الإعاقة ق�ضية �إن�سانية
لي�ست حم�صورة بدين �أو �سيا�سة �أو مدر�سة فكرية �أو فئة
اجتماعية �أو علمية .ق�ضية الإعاقة لي�ست ترفا فكريا ولي�ست
مو�ضوعا للنخبة بل هي هم اجتماعي كبري وخطري.
�أتذكر �أول انطباعاتي عن املجتمع الربيطاين مع �أول م�شاهداتي
له حيث ظهر يل اعتقاد م�ضحك �أن ن�صف املجتمع الربيطاين
هم من املعوقني .ال عجب يف مثل هذا الت�صور �إذا علمت �أنك
�سرتى املعوقني يف كل مكان ،يف �أروق��ة اجلامعة ورده��ات
الكليات يف الأ�سواق واملكاتب ومناطق العمل حتى اخلطرة
منها (ور�ش �صيانة �سيارات) .كنت �أرى جتهيزات للمعوق
يف جميع املحال تقريبا حتى القدمية منها .كان هناك تعامل
جدي مع هذه الفئة من املجتمع ،حيث ينظر �إليهم كعمال
منتجني لهم حقوق وعليهم التزامات جتاه جمتمعاتهم .عندما
عدت �إلى �أر�ض الوطن مل �أر املعوقني فبد�أت �أت�ساءل هل عدد
املعوقني لدينا حمدود جدا لدرجة �أننا ال ن�ستطيع �أن نلم�س
وجودهم من حولنا؟ �أم �أن لدينا خلال فكريا خطريا جتاههم.
كم معوقا ت��راه يف جامعة ت�ضم ع�رشات الآالف من الطالب،
وحتى �إن وجدوا فا�س�ألهم عن معاناتهم للو�صول �إلى قاعات
الدر�س و�إذا جتر�أت فا�س�ألهم كيف مت قبولهم ويف �أي تخ�ص�ص
وال تعجب من الإجابات .كم معوقا نراه يف الأ�سواق؟ و�إذا كنت
تبحث عن �أ�صعب الأ�سئلة فا�س�أل �أين املعوقات منهم؟ و�إذا
كنت تريد التحدي ف�سوف �أ�س�ألك عزيزي القارئ �إذا لديك �أم
�أو �أخت �أو ابنه معوقة فهل �ست�أخذها �إلى ال�سوق لتقوم هي
باختيار ما ترغبه؟ هل �ست�أخذها للتنزه هنا �أو هناك؟ للإجابة
عن هذه الت�سا�ؤالت ف�إن م�ؤمترا دوليا يعد بهذا اخل�صو�ص
هو فعل ح�ضاري بكل ما يف هذه الكلمة من معنى وامل�شاركة

يف هذا امل�ؤمتر �سواء باحل�ضور �أو الدعم �أو حتى جمرد مقالة
تعد واجبا وطنيا البد منه.
لقد �أثبت املعوق �أن��ه عن�رص فعال يف املجتمع وق��ادر على
العطاء بجد وجهد ال يقل ب�أي حال عن نظريه .والتجارب التي
تظهر لنا بني الفينة والأخرى ت�ؤكد هذه االنطباعات .وبرغم
�أن هناك متابعة وا�سعة جدا مل�ؤ�رشات البطالة يف املجتمع
ف�إن الأ�سئلة عن حجم البطالة يف فئة املعوقني تبقى دون
�إجابة؟ �إن املعلومات ،جمرد املعلومات ،عن هذه الفئة لدينا
حمدودة جدا وم�صادرها حمدودة �أي�ضا وما ذلك �إال لقلة دعم
البحث العلمي املوجه لهذه الفئة .هذه الندرة الن�سبية للعمل
الأكادميي والبحثي يف جمال الإعاقة جعل املجتمع يعي�ش يف
�إ�شكالية تعريف الإعاقة وفهمها .كتبت يف مقال �سابق �أن
املعوق هو معوق الفكر فقط ،معوق النظرة العميقة للأ�شياء.
�إن �أخطر الإعاقات التي علينا مواجهتها هي البيئة املعوقة.
بيئة تف�شل يف فهم معنى التعوق لذلك تعوق كل ما هو منتج
بدعاوى غري مفهومة .بيئة تدعي زورا �أنها تدعم املواهب
بينما تف�شل يف تعريف املوهوب لذلك تتجاهله عندما يكون
م�أ�سورا يف قيود اجل�سد� .إن خطر البيئة التي تف�شل يف تعريف
املعوق ال ميكن و�صفه لأنها بيئة ال ترى من يدمر منجزات
الوطن و�أمنه ويت�سكع يف الطرقات معوقا .لذا فنحن يف حاجة
�إلى مواجهة �إرهاب البيئة املعيقة لكل ما هو فكر نري وموهبة
حقيقية حتت مربرات ي�صعب علينا فهما وحمرمة جمادلتها،
مربرات ت�ستند �إلى عادات قبلية تتدثر با�سم الدين �أحيانا
وبا�سم قيم املجتمع وعاداته �أحيانا �أخرى.
و�إذا كان امل�ؤمتر �سيناق�ش ق�ضايا الإعاقة ف�إنه مل يغفل
املحور الثاين وهو الت�أهيل .ومرة �أخرى ف�إنني �أعتقد �أن البيئة
التي يعي�ش فيها املعوق حتتاج �أي�ضا �إلى ت�أهيل .قد يكون
املعوق م�ؤهال فعال على الأق��ل نف�سيا فهو متقبل لو�ضعه
وهذا هو حال معظم من ابتلي بالإعاقة �إال �أن املجتمع الذي
يحيا معه هو الذي يفتقد �إلى الت�أهيل ،لذلك ف�إن مناق�شة
الت�أهيل يجب �أال تتنا�سى ت�أهيل املجتمع ليتعامل مع هذه
الفئة التي تعد جزءا ال يتجز�أ منه .لكن هذا الأمر لن يكون
موكال على م�ؤمتر واحد �أو حتى عدة م�ؤمترات بل لي�س هو
جهد البحث العلمي املقنن امل�أ�سور يف قوالبه ولكنه جهد
كل قلم وكل منرب وكل خطبة جمعة هو جمهود كل املجتمع
لتطوير وت�أهيل ذاته ليتح�رض كما �أمر ديننا احلنيف.
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تراث..

برعاية الأمرية لطيفة بنت فهد بن عبدالعزيز

القرية الرتاثية
«جنادرية م�صغرة» يف اجلمعية

رع��ت �صاحبة ال�سمو امللكي الأم�يرة امللك فهد لرعاية الأطفال املعوقني
لطيفة بنت فهد بن عبدالعزيز رئي�س يف الريا�ض ،كثري ًا من الفعاليات

جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة العنود اخلريية  ،الت�سويقية والثقافية حيث ُيعد
حفل افتتاح مهرجان القرية الرتاثية مبثابة «جنادرية م�صغرة» �شارك فيها

ال�ساد�س الذي نظمته اجلمعية وذلك كثري من املناطق و�أقيمت �أرك��ان
مبقر مركز امللك فهد بالريا�ض.

تراثية عك�ست موروث وثقافة وتقاليد

وت�ضمن املهرجان الذي �أقيم يف مركز وعادات تلك املناطق.
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�أركان تراثية عك�ست موروث وثقافة وتقاليد وعادات

كل مناطق اململكة

�أن�شطة وحما�رضات وندوات ثقافية وتوعوية

عر�ض �أوبريت �صقور اجلزيرة قدمه �أطفال املرحلة االبتدائية
و�أق���ي���م ع��ل��ى ه��ام�����ش امل��ه��رج��ان ع��دة
�أن�شطة وحم��ا��ضرات ون����دوات ثقافية
وت��وع��وي��ة مب�شاركة ع��دد م��ن اجلهات
وامل�ؤ�س�سات ،كما عر�ضت ال�رشكات
وامل�صانع منتجاتها من الأزياء الرتاثية
والتحف والهدايا واملنتجات اليدوية
والعطور ال�رشقية يف �أجنحة خا�صة داخل
م�ساحة املهرجان واخليمة الرتاثية.
و�أعربت �سمو الأمرية لطيفة بنت فهد
بن عبدالعزيز يف كلمة �ألقتها باحلفل
عن �سعادتها بح�ضور ه��ذه املنا�سبة
الطيبة يف امل��رك��ز ال���ذي يحمل ا�سم
امللك فهد بن عبدالعزيز ـ يرحمه اهلل
ـ ،م�شيدة ب���الإجن���ازات ال��ت��ي حققتها
اجلمعية يف جمال عالج وتعليم وت�أهيل
الأطفال املعوقني ،والتي تعد منوذجا ً
مثاليا ً للرعاية الكرمية التي حتظى
بها فئات املعوقني يف بالدنا الغالية
م��ن قبل حكومتنا ال��ر���ش��ي��دة بقيادة
خادم احلرمني ال�رشيفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز و�سمو ويل عهده الأمني
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن
عبدالعزيز ـ حفظهما اهلل ـ.
و�أو���ض��ح��ت الأم�ي�رة لطيفة بنت فهد
بن عبدالعزيز �أن اجلمعية متكنت على
م��دى نحو خم�سة وع�رشين عاما ً من �أن
حتقق الكثري من �أهدافها على �صعيد
الت�صدي لق�ضية الإع��اق��ة بف�ضل من
اهلل ث��م ب��دع��م ال��دول��ة وت�برع��ات �أه��ل
اخلري وتفاعلهم ال�صادق الذي يتج�سد
اليوم واقعا ً م�رشفا ً نلم�س �آثاره يف �ستة

مراكز �أ�س�ستها اجلمعية يف كل من مكة
املكرمة واملدينة امل��ن��ورة والريا�ض
وجدة واجلوف وحائل.
و�أ�ضافت �سمو الأمرية قائلة« :ميكنني
القول �إن هذه امل�ؤ�س�سة اخلريية تعول
كثريا ً على م�ساندة الأفراد وامل�ؤ�س�سات
يف هذا البلد الطيب» ،كما دعت �سموها
الأخوات �إلى االن�ضمام لع�ضوية اجلمعية
بهدف دعمها ماديا ً ومعنويا ً.
ويف ختام كلمتها �أعربت �صاحبة ال�سمو
امللكي الأم�ي�رة لطيفة بنت فهد بن
ع��ب��دال��ع��زي��ز ع��ن ���ش��ك��ره��ا وت��ق��دي��ره��ا
ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان
بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س جمل�س
�إدارة اجلمعية لعناية �سموه بهذه الفئة
الغالية.
وك��ان احلفل قد ب��د�أ ب�آيات من الذكر
احلكيم من تالوة �أحد �أطفال اجلمعية
ث��م رح��ب��ت الأ���س��ت��اذة ع��ات��ك��ة حممد
الغ�صن رئي�سة وحدة تنمية املوارد
والأن�شطة الن�سائية يف كلمة اجلمعية
ب�سمو الأمرية لطيفة بنت فهد بن
عبدالعزيز �آل �سعود لرعايتها
للمهرجان ،كما رحبت ب�ضيوف
احل��ف��ل ،م�شرية �إل��ى �أن مثل
ه��ذه الأن�شطة وال�برام��ج
التي حتر�ص اجلمعية
على تنظيمها تعك�س
دوره������ا يف ال��ت�����ص��دي
لق�ضية الإع��اق��ة وقاي ًة
وعالجا ً منذ �أكرث من خم�سة

وع�رشين عاما ً ،حيث تتمكن اجلمعية ـ
بف�ضل من العلي القدير ثم بالدعم
ال�لا حم��دود من الدولة وم�ساندة �أهل
اخلري يف هذا البلد الكرمي ـ من تقدمي
اخلدمات املتخ�ص�صة والرعاية الكاملة
املجانية للمئات من الأطفال املعوقني
�سنويا ً من من�سوبيها وذلك يف خمتلف
الأق�سام والوحدات العالجية والتعليمية
والت�أهيلية باجلمعية ومن خالل خمتلف
مراكزها املنت�رشة يف �أرجاء اململكة.
ونا�شدت رئي�سة وح��دة تنمية امل��وارد
والأن�شطة الن�سائية يف كلمتها با�سم
الأط��ف��ال املعوقني وذوي��ه��م ،اجلميع
التوا�صل مع ر�سالة اجلمعية و�أهدافها
الإن�سانية النبيلة ،وامل�ساهمة يف ح�شد
ال��دع��م امل��ع��ن��ى وامل�����ادي خلدماتها
املجانية ،خ�صو�صا ً يف املرحلة املقبلة
التي تواجه فيها اجلمعية حتديا ً يتمثل
يف ت��ذب��ذب �إي��رادات��ه��ا م��ن التربعات
امل�صدر الرئي�سي لتمويل نفقاتها
التي تبلغ �أك�ثر م��ن  67مليون ري��ال
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�سنويا ً تخ�ص�ص لرعاية �أكرث من ثالثة
�آالف طفل �سنويا ً.
عقب ذل��ك �شهد احل��ف��ل ال���ذي ح�رضه
لفيف م��ن �صاحبات ال�سمو الأم�ي�رات
و�سيدات املجتمع وع�ضوات اجلمعية
العمومية ،عر�ض فيلم ح��ول اجلمعية
وخ��دم��ات��ه��ا املتخ�ص�صة يف خمتلف
مراكزها ثم قدم الأطفال من من�سوبي
اجلمعية يف مرحلتي الطفولة والتمهيدي
فقرة فنية با�سم «مملكتنا احلبيبة».
وت��خ��ل��ل ذل����ك الإع���ل���ان ع���ن �أ���س��م��اء
املتربعات ل�صالح اجلمعية ثم عر�ض
�أوب��ري��ت �صقور اجلزيرة قدمه �أطفال
املرحلة االبتدائية .كما مت تقدمي درع
تكرميي ل��راع��ي��ة احل��ف��ل ث��م تف�ضلت
�سموها بتقدمي دروع و�شهادات ال�شكر
للجهات امل�شاركة .ويف ختام احلفل
ق��ام��ت الأم��ي�رة لطيفة بنت فهد بن
عبدالعزيز بجولة يف املعر�ض امل�صاحب
للمنا�سبة واملقام بالقاعة الرئي�سية
ب��امل��رك��ز ،اطلعت خاللها على �أرك��ان
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و�أج��ن��ح��ة القرية ال�تراث��ي��ة ،كما قامت
�سموها بزيارة جناح املغفور له �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن فهد بن
عبدالعزيز �آل �سعود ـ يرحمه اهلل ـ.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن م��ه��رج��ان ال��ق��ري��ة
ال�تراث��ي��ة من���وذج م�صغر م��ن مهرجان
اجلنادرية حيث يتم فيه عر�ض الكثري
م��ن ال��ع��ادات والتقاليد وال�صناعات
احلرفية التقليدية وذلك من خالل خيام
ذات ديكورات خا�صة تعك�س املالمح
البيئية ملناطق اململكة وتراثها املحلي
الأ�صيل املميز لكل منطقة ،و�إ�ضافة
�إلى ذلك يت�ضمن املهرجان الكثري من
الأن�شطة والفعاليات الثقافية والفنية,
حيث يقام معر�ض متكامل ي�شتمل على
�أجنحة و�أركان للكثري من املعرو�ضات.
كما ي�صاحب املهرجان �أن�شطة ثقافية
وندوات �شعرية وحما�رضات توعوية يف
جماالت خمتلفة.
ه���ذا وي�����ش��م��ل امل��ه��رج��ان ال��ك��ث�ير من
الأركان للمالب�س والذهب واملجوهرات

والإك�����س�����س��وارات وال��ت��ح��ف وال��ه��داي��ا
والأنتيكات و�أدوات العطور والتجميل،
�إ�ضافة �إلى امل�سابقات الرتفيهية ،كما
مت تخ�صي�ص م�ساحة خا�صة بالأطفال
ت�شتمل على م�لاه و�أل��ع��اب مب�شاركة
مهرجني وبع�ض م�سابقات التلوين,
ومت تقدمي وجبات وع�صائر للأطفال
يف الكثري من الأركان التي ت�شتمل على
الرتفيه واملطاعم.
ي��ذك��ر �أن جمعية الأط��ف��ال املعوقني
حتر�ص على �إقامة الكثري من الأن�شطة
والفعاليات التي ت�أتي يف �إطار براجمها
للتعريف ب��اخل��دم��ات ال�شاملة التي
ت��وف��ره��ا جم��ان �ا ً ل�ل�أط��ف��ال امل��ع��وق�ين,
وذلك عرب مراكزها املنت�رشة يف خمتلف
م��ن��اط��ق اململكة يف ال��ري��ا���ض ،ومكة
امل��ك��رم��ة ,وامل��دي��ن��ة امل��ن��ورة ,وج��دة,
واجل��وف ,وحائل ,حيث تقدم اجلمعية
لهذه الفئة الغالية من الأبناء الرعاية
العالجية والتعليمية والت�أهيلية على
�أف�ضل م�ستوى علمي متخ�ص�ص

مقال

« معاناة نقل وتنقل الطالب املعاقني ؟؟ »
بقلم �إبراهيم حممد بن نا�رص ال�سويلم *
+
�إن االهتمام بخدمات الرتبية اخلا�صة يجب �أن يكون اهتمام كلي وعلى جميع �أنواع اخلدمات ,
حيث من الفهم اخلاطئ تقدمي خدمة و�إهمال �أخرى ظنا ً بان خدمات الرتبية منف�صلة مع العلم
�أنها متداخلة ومتكاملة فيما بينها  ,وان النظر �إلى واقع كيفية فتح برنامج حكومي لدمج ذوي
الإعاقً ة �أيا كانت يف ف�صول خا�صة ملحقه باملدر�سة العادية �أمر لي�س بال�صعب املعقد و�إمنا
على العك�س وذلك من خالل خطه تقوم على ح�رص عدد الطالب امل�ستفيدين وتوزيعهم جغرافيا ً
على املدار�س ومن ثم توجيه الإدارة واملعلمني ومن �ضمنهم الأخ�صائي النف�سي ( �إن وجد
طبعا ً ) �إلى البدء بالعملية الرتبوية والتعليمية و�أخريا التعاقد مع م�ؤ�س�سة متهالكة �إن �صح
التعبري للقيام بنقل الطالب من والى املدر�سة مع الت�أكيد على �إر�سال امل�رشفني للت�أكد من
جناح اخلطة ال�سابقة .
وان متعنت النظر عزيزي القارئ فيما مت ذكره بع�ض النظر عن �صالحية اخلطة من عدمها وعن
توفر خدمات مل تذكر كخدمه �أخ�صائي ا�ضطرابات التوا�صل  ,ف�إنك جتد �أن غالبية اخلدمات
املقدمة �سواء �أ�سا�سيه �أو م�سانده هي خدمات �ضعيفة ( يف حال �أنه مت تقدميها ) كخدمات
ال�صحة املدر�سية التي يف الغالب ال توجد على ار�ض الواقع بل جتدها بارزة يف �أوراق الكتب
والأبحاث  ,وعلى �سبيل املثال ولي�س احل�رص ف�إن خدمات النقل والتنقل لها �أهميه بالغه يف
جناح برامج الرتبية اخلا�صة من خالل تواجد �رشكات متخ�ص�صة يف نقل طالب الرتبية اخلا�صة
�إلى املدر�سة بحيث متتلك حافالت حديثه ال�صناعة تتالءم مع احتياجات الطالب و�إعاقاتهم
�إ�ضافة �إلى وجود فريق عمل مكون من م�رشفني و �سائقني ومرافقني م�ؤهلني لهذه املهنة ,
بعك�س مانقا�سيه يوميا ًمن �رشكات متخ�ص�صة لي�س يف الرتبية اخلا�صة و�إمنا البع�ض منها يف
خدمات �أخرى كخدمات ( احلج والعمرة ) والتي متتلك حافالت قدميه وغري مكيفه بعماله ال تعي
التعامل مع هذه الفئة الغالية على قلوبنا .
�إن معاناة النقل والتنقل لطالب الرتبية اخلا�صة تتكرر عام بعد عام ومن �رشكه �إلى �رشكه �أخرى
دون النظر ولو بعني واحدة �إلى احتياجات ه�ؤالء املعاقني من خالل اال�ستفادة من التجارب التي
تقدم يف اخلارج وتقنينها وحماكاتها ح�سب الإمكانيات املوجودة وذلك ب�إر�سال فريق عمل
�إلى احد الدول املتقدمة للك�شف عن احدث التقنيات التي تهتم بنقل ذوي الإعاقة مبختلف
�إعاقاتهم  ,فمتى �ستزول هذه املعاناة وي�صبح ذهاب طالب الرتبية اخلا�صة وعودتهم عبارة
عن نزهة وخطوة ت�ساندهم و ت�شجعهم على القيام والذهاب �إلى املدر�سة منذ ال�صباح الباكر .
 +طالب درا�سات عليا بق�سم الرتبية اخلا�صة
*
– جامعة امللك �سعود  -الريا�ض
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حوار . .
ال�شيخ عبد اللطيف اجلرب رئي�س جمل�س �إدارة البنك العربي الوطني
يف حوار خا�ص لـ «الخطوة»:

الأفكار اخلالّقة وراء جناح اجلمعية

تتفرد جائزة اجلمعية للخدمات الإن�سانية بتوجهاتها و�أهدافها
فهي مبثابة تقدير وتكرمي اجلهات والأفراد الذين ي�ساهمون يف

م�ساندة ق�ضية الإعاقة واملعوقني من جهة ،ودعم ر�سالة اجلمعية
من جهة �أخرى...وهذا العام فاز البنك العربي الوطني بجائزة
اجلمعية يف جمال اخلدمة الإن�سانية للعمل اخلريي للم�ؤ�س�سات،

وذلك لتبنيه فكرة الربنامج الرائد " افعل خريا " الذي يدفع
ً
مبوجبه البنك ريا ًال حل�ساب اجلمعية عن كل عملية �سحب �آيل

تتم من نقاط �رصاف البنك العربي مبختلف مناطق اململكة .وهو
الربنامج الذي يطبقه البنك منذ عام 1993م حتى تاريخه.

وف��ى ح���وار خ��ا���ص ل��ـ " اخل��ط��وة " مع
ال�شيخ ع��ب��د اللطيف ب��ن ح��م��د اجل�بر
رئ��ي�����س جمل�س �إدارة ال��ب��ن��ك العربي
الوطني ،مبنا�سبة فوز البنك باجلائزة،
�أكد اعتزاز البنك بجائزة اجلمعية التي
تعك�س تقديرا ً خا�صا ً للدور الريادي
للبنك يف العمل الإن�ساين واخلريي و�أداء
امل�س�ؤولية االجتماعية  ،م�شريا �إلى �أن
برنامج «افعل خريا ً» الذي تبناه البنك
منذ �أكرث من �ستة ع�رش عاما يعد منوذجا ً
�إيجابيا ً لكيفية تفعيل دور امل�ؤ�س�سات
االجتماعي ..وتفا�صيل �أخرى �ضمها هذا
احلوار..
• م��اذا تقولون يف مبادرة جمعية
الأط��ف��ال امل��ع��وق�ين مينح البنك
العربي الوطني جائزتها هذا العام
للخدمة الإن�سانية للعمل اخلريي
للم�ؤ�س�سات يف دورتها ال�ساد�سة ؟
= مبادرة اجلمعية مبنح البنك العربي
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الوطني جائزتها ه��ذا ال��ع��ام للخدمة
الإن�����س��ان��ي��ة ه��ي ���ش��ه��ادة نعتز بها �إذ
تعك�س ال��دور ال��ري��ادي للبنك العربي
الوطني يف العمل الإن�����س��اين واخل�يري
ودوره يف امل�س�ؤولية االجتماعية جتاه
املجتمع هذا من جهة  ،ومن جهة �أخرى
تعك�س ه��ذه امل��ب��ادرة نظرة اجلمعية
جتاه العمل الإن�ساين وعالقتها بالقطاع
اخلا�ص الوطني باعتباره الداعم الأكرب
ل��ل��م��ؤ���س�����س��ات وامل��ن��ظ��م��ات اخل�يري��ة
والإن�سانية غري احلكومية
• يعترب برنامج "افعل خريا" الذي
تبناه البنك العربي الوطني ل�صاح

اجلمعية احد الربامج الرائدة التي
تعك�س تفاعل القطاعات االقت�صادية
االيجابي مع ق�ضايا املجتمع الإن�سانية
 ...ما ر�أيكم يف ذلك ؟
= برنامج «افعل خرياً» الذي تبناه البنك
العربي الوطني منذ �أكرث من �ستة ع�رش
عاما يعد منوذجا ً �إيجابيا ً لكيفية تفعيل
دور امل�ؤ�س�سات االجتماعي جتاه املجتمع
حيث يقدم البنك مبوجبه تربعا ً �سنويا
ل�صالح جمعية الأطفال املعوقني .
• هل ترون �أهمية لإظهار اجلوانب
الإيجابية لربنامج "افعل خريا"
�إعالميا لزيادة وعي القائمني على
امل�ؤ�س�سات وال�رشكات االقت�صادية
ال��وط��ن��ي��ة لتفعيل امل�سئولية
االجتماعية لديها  ،وخا�صة يف ظل
تزايد احتياجات اجلمعيات اخلرية
للم�ساندة لتو�سع خدماتها ؟
= نحن ال نهدف �إل��ى ا�ستثمار العمل

اخلريي والإن�ساين �إعالميا ً ما مل يحقق
ه��دف �ا ً �أه���م ه��و ن����شر وغ��ر���س مفاهيم
امل�س�ؤولية االجتماعية  ،ويف هذا ال�سياق
�أود �أن �أو�ضح �أن هنالك فرق كبري بني
مفهوم ال�صدقة وامل�س�ؤولية االجتماعية
 ،فبالن�سبة للم�س�ؤولية االجتماعية نحن
نعتقد �أن ذل��ك ي ��أت��ي �ضمن مفهوم
ال�رشاكة يف التنمية ودعم املجتمع .
• جن��ح��ت اجل��م��ع��ي��ة يف حتقيق
�إجنازات عديدة بف�ضل من الـله ثم
بدعم الدولة والقطاع االقت�صادي
الوطني ،منها عالج وتعليم وت�أهيل
�أكرث من ثالثة �آالف طفل وطفلة من
املعوقني  ،بالإ�ضافة �إلى متكنها من
دمج �أكرث من �ألف طفل يف مدار�س
التعليم العام  ...فماذا تقولون يف
هذا النجاح خا�صة وان البنك العربي
يعترب �رشيك يف هذا النجاح من
خ�لال برنامج "افعل خ�يرا " الذي
يتبناه منذ عام 1993م ؟
= جن���اح جمعية الأط���ف���ال املعوقني
ه��و م��ث��ال ع��امل��ي لنجاح امل�ؤ�س�سات
الإن�سانية و�أعتقد �أن اال�ستفادة من
ه��ذه التجربة العظيمة يتجاوز ح��دود
اململكة العربية ال�سعودية ،وبتقديري
�أن الف�ضل يعود بعد اهلل �سبحانه وتعالى
�إل���ى دع���م حكومتنا ال��ر���ش��ي��دة ودع��م
ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات الوطنية ورجال
الأعمال اخلريين وهم ولـله احلمد كرث.
لكن الأهم هو الأفكار اخلالّقة واجلهود
العظيمة التي �أه��ن��يء عليها �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان
،رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية فهو الذي
قاد خالل هذه ال�سنوات الطويلة هذه
اجلمعية �إلى النجاح و�إلى مفهوم التحول
باجلمعية من جمرد جمعية خريية تعمل
بالتربعات �إل��ى جمعية متقدمة تعمل

مب��ف��ه��وم ال����شراك��ة اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة مع
القطاع اخلا�ص لتمويل برامج قدمت
العالج والتعليم والت�أهيل لأك�ثر من
ثالثة �آالف طفل وطفلة .
• ما هو تف�سريك لعدم وعي الكثري
بالدور االجتماعي للم�ؤ�س�سات اخلا�صة
واكتفاء العديد من رجال الإعمال
بالتربع يف املنا�سبات اخلريية
دون تفاعل حقيقي مع امل�ؤ�س�سات
الإن�سانية ؟
= ال �أعتقد �أن الأمر يعود �إلى قلة وعي
�أو عدم مبادرة رجال الأعمال  ،فبالدنا
وهلل احلمد تزخر مبحبي عمل اخلري وهم
على ا�ستعداد للتفاعل مع امل�ؤ�س�سات
الإن�سانية  ،لكن علينا �أن نتذكر �أن رجال
الأعمال ما كانوا لي�صبحوا رجال �أعمال
و�أ�صحاب ثروات لو مل يكونوا �أ�صحاب
تفكري ا�سرتاتيجي وم��ايل وا�ستثماري
�سليم  ،ف���إذا مل ت�ستطع امل�ؤ�س�سات
الإن�سانية ت�سويق نف�سها وم�شاريعها
بتقدمي برامج مدرو�سة ومقنعة ف�إن
رج��ل الأع��م��ال ال ي��رى �أهمية يف تبديد
مبالغ �ستذهب يف م�شاريع غري جمدية
 ،فمن منا ال يريد �أن ي��رى ثمرة عمله
�أو م�ساهمته يف جناح �إن�سان �أو م�رشوع
؟ �إن على قادة امل�ؤ�س�سات الإن�سانية
�أن يتمتعوا بالر�ؤية والتخطيط ال�سليم
ومن ثم ت�سويق براجمهم �أو �أفكارهم
ب�شكل عقالين ولي�س عاطفي .
• هل ترى �أن العالقة بني املتربعني
من رجال الأعمال و�أهل اخلري عامة
واجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلريية
يف حاجة �إلى �إعادة تقييم وتنظيم
حتى ميكن تعاظم الفائدة من هذه
العالقة ل�صالح الفئات امل�ستهدفة ؟
= من املهم ج��دا ً تنظيم العالقة بني
املتربعني من رجال الأعمال وال�رشكات

امل�س�ؤولية االجتماعية تنمية ولي�ست �صدقة من ال�رشكات

الأمري �سلطان بن �سلمان قاد اجلمعية من العمل بالتربعات

�إلى ال�رشاكة الإ�سرتاتيجية مع القطاع اخلا�ص

�سمو الأمري �سطام ي�سلم اجلرب اجلائزة

وامل ��ؤ���س�����س��ات م��ن ج��ه��ة واجل��م��ع��ي��ات
اخل�يري��ة م��ن جهة �أخ���رى  ،فال�رشكات
خا�صة امل�ساهمة منها م�س�ؤولة �أم��ام
جم��ال�����س �إدارت���ه���ا وم�����س��اه��م��ي��ه��ا عن
ميزانيات حم��ددة مبا يف ذل��ك الإنفاق
على امل�شاريع اخلريية و�أرى �أن على
اجلمعيات �أخذ ذلك يف االعتبار.
• كيف ترى دور الدولة يف م�ساندة
ق�ضية الإع��اق��ة واملعوقني وم��اذا
ميكن �أن يفعل القطاع الأهلي يف
هذا املجال ؟
= الدولة �أيدها اهلل ،تقدم الكثري من
الدعم يف جم��االت الإع��اق��ة واملعوقني
على م�ستوى الأبحاث وامل�ستوى الطبي
والعلمي ،والقطاع الأهلي �أ�سهم ب�شكل
كبري �إل���ى ج��ان��ب ال��دول��ة يف دع��م هذا
املجال ،و�أرى �أن هنالك جم��االً وا�سعا ً
لدى امل�ؤ�س�سات العلمية والأكادميية
خ��ا���ص��ة اجل��ام��ع��ات احل��دي��ث��ة لتقوم
بدورها يف دعم �أبحاث الإعاقة وم�ساعدة
املعوقني .
• كلمة �أخرية تودون �إ�ضافتها ؟
= ال�شكر اجلزيل ل�صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ير �سلطان بن �سلمان والقائمني على
اجلمعية و�أمنياتي بدوام النجاح �إن �شاء اهلل .
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يف قلوبنا..

�أمري املدينة يطلع على �أن�شطة «الأطفال املعوقني»

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز �أمري
منطقة املدينة امل��ن��ورة يف مكتبه يف
الإمارة م�ؤخراً �أطفال مركز الأمري �سلطان

املنورة والربامج املفعلة خلدمة الأطفال
املعوقني يف املنطقة.
و�أثنى �أمري منطقة املدينة املنورة على
دور اجلمعية يف خدمة هذه الفئة الغالية
علينا جميعا ً ،م ��ؤك��داً �أهمية م�ضاعفة
اجل���ه���ود وال��ع��م��ل ال�������د�ؤوب ل��ت��ق��دمي
اخلدمات الت�أهيلية والعالجية والتعليمية
كافة لهم و�صوالً �إلى تطلعات القيادة.
ويف نهاية ال��ل��ق��اء ق��دم �أم�ي�ر املدينة
للأطفال بع�ض الهدايا اخلا�صة بهم،
متمنيا ً لهم ال�شفاء العاجل ،ثم التقطت
بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال املعوقني ال�صور التذكارية معه بهذه املنا�سبة.
وح����ضر اال�ستقبال �إب��راه��ي��م ب��ن مزيد
يف املدينة املنورة.
وا�ستمع الأمري عبدالعزيز بن ماجد �إلى اخل��ط��اف وكيل �إم���ارة منطقة املدينة
�رشح واف عن �أن�شطة اجلمعية يف املدينة املنورة املكلف.

االت�صاالت ال�سعودية تتبنى برناجماً لدعم اجلمعية

تبنت �رشكة االت�صاالت ال�سعودية برناجما ً لدعم اجلمعية من
خالل ر�سائل الهاتف النقّال لكل م�شرتكي ال�رشكة.
ومميز
جديد
وو���ص��ف �سموه ه��ذه امل��ب��ادرة ب�أنها تفاعل
ّ
من �إح��دى ال�رشكات الوطنية الرائدة يف التفاعل مع برامج
امل�س�ؤولية االجتماعية والعمل اخلريي ،م�شرياً �إلى �أن احلملة
ت�ستهدف التعريف بر�سالة
جمعية الأط��ف��ال املعوقني
وخدماتها ودوره��ا اخلريي
والإن�������س���اين يف ال��ت�����ص��دي
لق�ضية الإع���اق���ة ورع��اي��ة
الآالف من املعوقني .هذا
�إل����ى ج��ان��ب ح�����ش��د ال��دع��م
والتفاعل مع جهود اجلمعية
مبا ميكنها من اال�ستمرار يف
خدماتها وتطوير ما تقدمه.
و�أع���رب الأم�ي�ر �سلطان بن
�سلمان عن �شكره وتقديره
للمهند�س �سعود الدوي�ش
رئي�س جمل�س �إدارة �رشكة
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االت�صاالت ال�سعودية ولأع�ضاء جمل�س الإدارة على م�ساندتهم
الدائمة للجمعية وم�رشوعاتها.
و�أك��د �سموه �أهمية برنامج ر�سائل الهاتف النقال SMS
باعتبارها و�سيلة حديثة يف التوا�صل مع قطاع عري�ض من
املجتمع بكل فئاته و�أعماره وهو ما ُيعد �إ�ضافة غري م�سبوقة
يف التعريف بجهود اجلمعية
واحلث على دعمها.
و�أ���ش��ار الأم�ي�ر �سلطان بن
�سلمان �إل���ى �أن اجلمعية
تعول كثرياً على مثل هذه
املبادرات من امل�ؤ�س�سات
الوطنية يف حتقيق �أهدافها
اخل�ي�ري���ة ،م����ؤك���داً �أه��م��ي��ة
اجلانب التوعوي يف الر�سالة
بنف�س قدر �أهمية ا�ستقطاب
ال���دع���م امل�����ادي خل��دم��ات
اجلمعية لأكرث من ثالثة �آالف
طفل مب��وازن��ة ت�صل �إل��ى نحو
 50مليون ريال �سنوياً.

توقيع اتفاقية تعاون بني
اجلمعية وم�صنع مياه الل�ؤل�ؤة

 % 10من قيمة
جوائز «�إ�سطبل
نور» يف �سباقات
اجلنادرية
ل�صالح اجلمعية

�أ�شاد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية مببادرة
الأ�ستاذ في�صل �أحمد ع�سريي مالك
�إ�سطبل نور بالتربع بـ 10يف املئة
م��ن اجل��وائ��ز ال��ت��ي يح�صل عليها
الإ�سطبل يف �سباقات ميدان امللك
عبدالعزيز باجلنادرية للمو�سمني
احلايل واملقبل ل�صالح اجلمعية.

و�أع���رب �سمو رئي�س جمل�س �إدارة
اجلمعية عن تقديره لهذه املبادرة
ال��ت��ي تعك�س ال��ت��ف��اع��ل الإي��ج��اب��ي
م���ع ق�����ض��ي��ة الإع���اق���ة م���ن خمتلف
�أف���راد املجتمع ،وتنامي ال�شعور
بامل�س�ؤولية االجتماعية جتاه هذه
الفئة الغالية علينا من الأبناء الذين
حتت�ضنهم مراكز اجلمعية يف خمتلف
مناطق اململكة.

وقعت اجلمعية اتفاقية تعاون مع م�صنع
مياه الل�ؤل�ؤة وذلك يف مقر اجلمعية يف
الريا�ض ،بح�ضور عو�ض عبداهلل الغامدى
الأمني العام للجمعية وم�شاري بن فهد
ال��ه��اج��ري امل��دي��ر ال��ع��ام مل�صنع مياه
ال��ل��ؤل��ؤة ،وع��دد من م�س�ؤويل اجلمعية
وم�صنع املياه.
وت�ضمنت اتفاقية التعاون �أن تدفع
ال�رشكة  20هللة من قيمة بيع كل عبوة
ماء من احلجم املنزيل «ا�شرتاك الربكة»،
�إ�ضافة �إلى � 150ألف ريال �سنويا ً ،ويوجه
ريع االتفاقية ل�صالح اخلدمات املجانية
املتخ�ص�صة ال��ت��ي تقدمها اجلمعية
ملن�سوبيها من الأطفال املعوقني من
خالل مراكزها ال�ستة يف الريا�ض ومكة
امل��ك��رم��ة وامل��دي��ن��ة وامل���ن���ورة وج��دة
واجل��وف وحائل .وت�أتي هذه االتفاقية
امتدادا ً للربامج التي تتبناها اجلمعية
م��ع الكثري م��ن اجل��ه��ات وامل�ؤ�س�سات
وال�رشكات الوطنية الكربى.

زار مركز امللك عبداهلل بجدة

فايز املالكي يق�ضي �ساعات بني الأطفال
قام الفنان ال�سعودي فايز املالكي بزيارة ملقر مركز امللك عبداهلل
لرعاية الأطفال املعوقني بجدة ،وق�ضى �ساعات عدة بني الأطفال
يبادلهم الأحاديث الودية وال�صور التذكارية والهدايا.
وقام الفنان فايز املالكي بجولة يف �أق�سام املركز اطلع خاللها على
اخلدمات التعليمية.
و�أعرب املالكي عن �سعادته ب�إتاحة الفر�صة له لالطالع على برامج جمعية
الأطفال املعوقني على �صعيد الت�أهيل والرعاية والعالج والتعليم ،وما
متميز للمئات من احلاالت يف مراكز اجلمعية.
حتقق من جناح
ّ
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تقرير . .
للتوعية مبخاطر الإعاقة والتعريف بخدماتها

�إعالم اجلمعية يعزز عالقاتها
باملجتمع
وميد ج�سور التوا�صل مع قطاعات
الدولة والأفراد
يقوم

الإع�لام يف اجلمعية بدور حموري وحيوي يف م�ساندة

براجمها و�أن�شطتها التوعوية والتعريفية بق�ضايا الإعاقة ،
وي�سهم الإع�لام يف تنفيذ �إ�سرتاتيجية اجلمعية وخططها يف

خمتلف املجاالت وعلى كل امل�ستويات  .ويف هذا الإطار واكب
الأداء الإعالمى خالل عام م�ضى زخم م�رشوعات اجلمعية وبراجمها

وخططها التو�سعية كما قامت �أن�شطة العالقات العامة بدور ملمو�س

يف ذلك ،عرب �أداء مهني يهدف �إلى التعريف بر�سالة اجلمعية،
ودعم جهودها اخلريية.

وقد �ساهم الإعالم باجلمعية خالل هذه
املرحلة املهمة يف م�سريتها يف تعزيز
عالقات اجلمعية بقطاعات الدولة كافة
من ناحية ،وب�أفراد املجتمع على خمتلف
فئاتهم و�رشائحهم من ناحية �أخرى .كما
كان الأداء الإعالمى للجمعية خالل هذا
العام حري�صا على مد ج�سور التوا�صل
ب�ين اجلمعية ومتلقي خ��دم��ات��ه��ا من
الأطفال املعوقني و�أ�رسهم ،حيث تعمل
اجلمعية من خ�لال مطبوعاتها ب�صفة
ع��ام��ة  ،وجم��ل��ة " اخلطوة" ع��ل��ى وج��ه
اخل�صو�ص على �إب��راز �أن�شطة الأطفال
وم�شاركاتهم يف املنا�سبات املختلفة
وفى الفعاليات التي تنظمها اجلمعية
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�سواء داخل املراكز �أو خارجها مما ي�ساعد
ذلك يف دجمهم باملجتمع وتعزيز ثقتهم
بنف�سهم .حيث تقوم " اخلطوة " ب�إبراز
�أن�شطة وبرامج اجلمعية على مدار العام
ومن خاللها �أي�ضا ت�ؤدي اجلمعية دورها
التعريفي والتوعوى مبخاطر الإعاقة
ومب�سبباتها وكيفية جتنبها  ،بالإ�ضافة
�إلى مواكبة تطورات �أ�ساليب وو�سائل
العالج والتعليم والت�أهيل احلديثة يف
خمتلف جماالت الإعاقة.
كما تعترب " اخلطوة" كتابا توثيقيا
وت�سجيليا ملختلف �أن�شطة اجلمعية.
عالقات عامة
وامل��ت��اب��ع ل�ل��أداء الإع�لام��ي والعالقات

العامة للجمعية يتعرف عن قرب على
م�ساهمات اجلمعية الفعالة على هذا
امل�ستوى ومنها على �سبيل املثال يف
جمال العالقات حيث �شاركت يف تنظيم
و�إع����داد ل��ق��اء ال��ت��وا���ص��ل م��ع ع��دد من
امل�ؤ�س�سات وال�رشكات ،وحفل تكرمي
امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،ومهرجان القرية
الرتاثية ،واجتماع اجلمعية العمومية
وانتخابات ال���دورة التا�سعة ملجل�س
الإدارة،و توزيع ع�رشة �آالف ن�سخة من
كتاب جمعية

وطن  ،ويف جتهيز املكتبة الإلكرتونية
لل�صور .ويف مهرجان «ب��راءة الأل��وان»
التا�سع ومهرجان الأعياد بالتعاون مع
�أم��ان��ة منطقة الريا�ض  ،ويف االجتماع
الت�شاوري للجمعيات وامل�ؤ�س�سات غري
احلكومية ،واالحتفال باليوم العاملي
للمعوق ،واالحتفال ب�أ�سبوع ال�صم العربي
و�أ�سبوع املعوق اخلليجي ،وامل�شاركة
يف اللقاء الت�شاوري الأول للم�ؤ�س�سات
املعنية بخدمة املعوقني،ويف
امل��ه��رج��ان ال��وط��ن��ي ل��ل�تراث
والثقافة باجلنادرية «.»23
وفى تنظيم منا�سبة توقيع
عقد ال����شراك��ة م��ع �صافوال.
وامل�������ش���ارك���ة يف م��ل��ت��ق��ى
امل�س�ؤولية االجتماعية،ويف
عدد من الأ�سواق اخلريية
بجناح خ��ا���ص للجمعية.
ويف م��ه��رج��ان «�صيف
�أرام���ك���و» .ويف تنظيم
دورة ت��دري��ب ك���وادر
قيادية من املعوقني.
واالح���ت���ف���ال ب��ال��ي��وم
ال����ع����امل����ي حل���ق���وق
ال��ط��ف��ل.ويف تنظيم
حفل و���ض��ع حجر الأ���س��ا���س
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مل��رك��ز ج��ن��وب ال��ري��ا���ض وت��ك��رمي كبار
الداعمني .وامل�شاركة يف �إعداد الدورة
الـ 13مل�سابقة الأمري �سلطان بن �سلمان
حلفظ القر�آن الكرمي.وتنظيم  31زيارة
لوفود �رشكات وم�ؤ�س�سات وجامعات.
وتنظيم حفل ت�سليم جوائز اجلمعية
لدورتها ال�ساد�سة.وملتقى الع�ضوات
اخلام�س.وحفل تخريج طالب وطالبات
مركز الريا�ض.وامل�شاركة يف �إعداد حملة
 SMSلدعم �أوقاف اجلمعية.ويف �إعداد
احلملة الإعالنية للجمعية خ�لال �شهر
رم�ضان 1429هـ.
«جرب
بالإ�ضافة �إلى تنظيم برنامج
ّ
الكر�سي» يف كل من :م�ست�شفى دله،
مدينة امللك فهد الطبية ،مهرجان
الثقافة والتعليم ب���وزارة الدفاع
وم���دار����س ال��ري��ا���ض ،وم�����ش��ارك��ة
�أط��ف��ال اجلمعية يف ال��ك��ث�ير من
املنا�سبات الوطنية والفعاليات
اخل��ارج��ي��ة ،وم�شاركة م�س�ؤويل

تنظيم ع�رشات ال��زي��ارات لوفود متثل كل

القطاعات

�إ�صدار  12كتيباً تعريفياً وتوعوياً و2000
«�سي دي» من كتاب «جمعية وط��ن» ون�رش

 275مادة �إعالمية
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واكب زخم م�رشوعاتها وكثافة براجمها وخططها
التو�سعية

املطبوعات و�سيلة مثلى للوقاية من الإعاقة

والتعريف بخدمات اجلمعية

الإدارة يف ح�ضور الكثري من املنا�سبات
وامل�����ؤمت����رات وور������ش ال��ع��م��ل ودع���م
وم�ساندة الإدارات واملراكز يف اجلمعية
ب�صورة يومية.
الإعالم و الن�رش
�إما يف جمال الإعالم والن�رش ف�إنه يف ظل
تعدد الأن�شطة والربامج التي نفذتها
اجلمعية خالل العام املن�رصم فقد �شهد
الأداء الإع�لام��ي تكثيفا ً غري م�سبوق،
وعلى �سبيل املثال
مت �إع��������داد ح��م��ل��ة
�إع�ل�ام���ي���ة �إع�لان��ي��ة
خالل �شهر رم�ضان
1429ه���ـ متحورت
حول خدمات اجلمعية
و�إجنازاتها ،و�شملت
الكثري م��ن و�سائل
الإع��ل�ام.و�إ�����ص����دار
ملف �إعالمي خا�ص
ملنا�سبة و�ضع حجر
الأ�سا�س ملركز جنوب الريا�ض.وكتاب جائزة اجلمعية يف دورتها ال�ساد�سة.
جمعية وطن باللغة الإجنليزية.و�إ�صدار و�أخر عن مركز اجلمعية بالر�س ،كما مت
ملفات اعالمية متكاملة وخا�صة حول �إنتاج فيلم فيديو توثيقي عن م�سرية
منا�سبة الدورة الثالثة ع�رشة من م�سابقة اجلمعية منذ ت�أ�سي�سها.و�إنتاج فيلمني
الأمري �سلطان بن �سلمان حلفظ القر�آن ت�سجيليني ع��ن ج��ائ��زة اجلمعية.ومت
الكرمي للأطفال املعوقني.و كتيب عن الأعداد للكثري من الربامج التلفزيونية
واللقاءات عن منا�سبات اجلمعية.

ي�ضاف �إل��ى ذل��ك �إع���داد و�إ���ص��دار 12
كتيبا ً تعريفيا ً وتوعويا ً .والقيام بتطوير
وت��ب��وي��ب جم��ل��ة " اخل��ط��وة " وتوقيع
اتفاقيات رعاية �إعالنية.و�إعداد و�إ�صدار
خم�سة �أعداد من جملة "اخلطوة " وعدد
خا�ص عن اجلائزة .كما مت �إع��داد ون�رش
 275مادة �إعالمية «ما بني خرب وت�رصيح
وتقرير وحوار ومقال» .وتوثيق امللف
الإعالمي ال�صحفي ور�صد �أكرث من �ألف
خرب مت ن�رشه يف جميع الو�سائل .و�إ�صدار
ن�رشة خا�صة مبنا�سبة و�ضع حجر الأ�سا�س
ملركز جنوب الريا�ض .و�إ�صدار 2000
«�سي دي» من كتاب «جمعية وطن»
باللغة العربية ،وترجمة وطباعة الكتاب باللغة
االجنليزية ،هذا وقد مت البدء يف �إعداد درا�سة
بحثية لتقييم الأداء الإعالمي للجمعية.
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تغطية . .

اللقاء الت�شاوري
الثاين للجمعيات
اخلريية ي�ؤكد
�سعي الدولة لدمج
املعوقني يف
املجتمع

�أك����د الأم��ي��ر ج��ل��وي ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز
نائب �أمري املنطقة ال�رشقية�،أن اللقاء
الت�شاوري الثاين للجمعيات اخلريية
ال��ذي يبحث معوقات عمل اجلمعيات
اخل�يري��ة واجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة و�إي��ج��اد
احل��ل��ول املنا�سبة وك��ذل��ك احتياجات
اجلمعيات التدريبية والت�أهيلية ودور
الإع�ل�ام يف دع��م ق�ضية الإع��اق��ة ي�أتي
من �أجل �سبل حت�سني حياة املعوقني،
ودجمهم يف احلياة االجتماعية ،لي�صبحوا
عنا�رص فاعلة ومنتجة يف عملية التنمية.
و�أو�ضح الأمري جلوي بن عبد العزيز يف
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بح�ضور �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س
جمل�س �إدارة اجلمعية رئي�س جمل�س
�إدارة مركز الأم�ي�ر �سلمان لأبحاث
الإعاقة والأم�ير جلوي بن عبدالعزيز
بن م�ساعد نائب �أمري املنطقة ال�رشقية
والدكتور يو�سف بن �أحمد العثيمني
وزير ال�ش�ؤون االجتماعية،مت م�ؤخر ًا
افتتاح اللقاء ال��ت�����ش��اوري الثاين
للجمعيات اخلريية واجلهات املعنية
بخدمة املعوقني الذي تنظمه جمعية
�سيهات اخلريية للخدمات االجتماعية
وذلك يف فندق �شرياتون الدمام .

الكلمة التي �ألقاها ,نيابة عن الأم�ير
حممد بن فهد �أم�ير املنطقة ال�رشقية،
خالل اللقاء الت�شاوري الثاين للجمعيات
اخلريية يف الدمام ،الذي تنظمه جمعية
ومركز الأم�ير �سلمان لأبحاث الإعاقة،
بالتعاون مع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
وجمعية �سيهات للخدمات االجتماعية،
�أن بحث ه��ذه املوا�ضيع يعترب خطوة
ناجحة يف الطريق نحو تبادل اخلربات
وال��ت��ج��ارب وامل��ن��اف��ع ب�ين اجلمعيات
اخلريية والقطاعني احلكومي والأهلي،
وذل����ك مت�����ش��ي��ا م���ع ت��وج��ي��ه��ات خ���ادم

احلرمني ال�رشيفني امللك عبد اهلل بن
عبد العزيز ،وويل العهد الأمري �سلطان
بن عبد العزيز ،يف دعم ق�ضية الإعاقة
لإيجاد حياة كرمية ،وتوفري بيئة مالئمة
للمعاقني، ،حيث ي�أتي هذا اللقاء لي�ؤكد
ه��ذا االه��ت��م��ام وال��رع��اي��ة م��ن احلكومة
الر�شيدة .وقال الأمري جلوي" :ال نن�سى
ال����دور ال��رائ��د ال���ذي ي��ق��وم ب��ه الأم�ي�ر
�سلطان بن �سلمان يف دعم هذه الفئة
الغالية على قلوبنا ،وااله��ت��م��ام بهم
وت�سهيل جميع العقبات التي تواجه
�أبناءنا املعاقني و�أ�رسهم وم�ساعدتهم

الأمري �سلطان بن �سلمان يتو�سط نائب �أمري املنطقة ال�رشقية ووزير ال�ش�ؤن الإجتماعية

على االندماج الكامل يف املجتمع" ،معربا
عن �شكره للأمري �سلطان بن �سلمان
على توجيهه لتنظيم ه��ذا اللقاء يف
املنطقة ال�رشقية ،وح�ضوره اللقاء .من
جهته طم�أن الأمري �سلطان بن �سلمان
رئي�س جمل�س �إدارة جمعية ومركز الأمري
�سلمان لأبحاث الإعاقة يف بداية الكلمة
التي �ألقاها ,احل�ضور على �صحة الأمري
�سلطان بن عبد العزيز ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س ال����وزراء وزي���ر ال��دف��اع

والطريان واملفت�ش العام ،و�أنها على
خري ما ي��رام ،داعيا اجلميع للم�شاركة
وح�ضور امل�ؤمتر الدويل الثالث لأبحاث
الإعاقة الذي يرعاه ويل العهد يف مدينة
الريا�ض.
وثمن الأمري �سلطان بن �سلمان ما تلقاه
اجلمعيات اخلريية من الرعاية والدعم
ال��ذي��ن تقدمها ال��دول��ة بقيادة خ��ادم
احلرمني ال�رشيفني امللك عبد اهلل بن
عبد العزيز ،وويل عهده ،ودع��م رجال

اللقاء بحث معوقات عمل اجلمعيات اخلريية

و�إيجاد احللول املنا�سبة

�شارك يف اللقاء �أكرث من  100ع�ضو ميثلون
�أكرث من  25جمعية خريية من خمتلف مناطق

ال�سعودية

املال وحمبي اخلري ،والتي جت�سد روح
التكافل والرتاحم يف املجتمع ال�سعودي،
م�شريا �إلى �أن اهتمام ال�سعودية بق�ضية
الإع��اق��ة و�صل درج��ات وم��راح��ل كبرية
جت��اري كثريا من دول العامل ب�شهادة
عديد م��ن املنظمات الدولية يف هذا
املجال .و�أبان الأمري �سلطان بن �سلمان
�أن العمل اخلريي يف جمال الإعاقة ات�سع
وامتد يف طول البالد وعر�ضها ،وبالتايل
ات�سعت معه قطاعات امل�ستفيدين،
منوها �أن اللقاء ي��وف��ر فر�صة جيدة
للتوا�صل ب�ين امل�����س��ؤول�ين يف جمال
الإعاقة  ،ومبا يعك�س ال��دور التكاملي
ب�ين ال��ق��ط��اع�ين الأه��ل��ي واحل��ك��وم��ي،
مو�ضحا �أن هذا اللقاء يبحث عن �آفاق
جديدة للخدمات املقدمة وتنمية موارد
اجلهات اخلريية مبا يتنا�سب و�أدوارها
امل�ستقبلية وال��ط��م��وح��ات املنعقدة
عليها .ولفت الأمري �سلطان �إلى �أن اللقاء
يهدف �إلى تبادل اخلربات والتعرف على
القدرات واخلدمات واالحتياجات وو�ضع
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�إطار تن�سيقي متكامل بني اجلمعيات،
داعيا اجلميع �إلى بذل مزيد من اجلهد
واحت�ساب الأجر والثواب من وراء العمل
يف امليدان اخلريي عند اهلل .وقال الأمري
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�سلطان يف كلمته "�أ�شكر الأمري حممد بن
فهد �أمري املنطقة ال�رشقية على موافقته
ال�ست�ضافة املنطقة لهذا اللقاء ،و�أ�شكر
الأمري جلوي بن عبد العزيز نائب �أمري

املنطقة ال�رشقية على ح�ضوره اللقاء
،كما �أ�شكر الدكتور يو�سف العثيمني
وزير ال�ش�ؤون االجتماعية على جهوده
وم�شاركته يف اللقاء ،و�أ�شكر القائمني
على هذه اجلمعيات وجميع القطاعات
الأخ�����رى ع��ل��ى ت��ف��اع��ل��ه��م وح�����ض��وره��م
اللقاء" .و�أ����ش���ار الأم��ي�ر �سلطان بن
�سلمان يف ت�رصيحه لل�صحافيني �إلى �أن
اللقاء يناق�ش ق�ضايا حمددة للو�صول
�إل��ى تو�صيات حم��ددة يتم تنفيذها،
وق����ال" :املجل�س الأع��ل��ى للمعاقني
الذي �صدر بقرار �ضمن النظام الوطني
لرعاية املعاقني ،واملجل�س التن�سيقي
للجمعيات اخلريية ،يخدم العمل الر�سمي
والتن�سيق بني امل�ؤ�س�سات واجلمعيات
اخلريية املعنية يف الإعاقة ،مو�ضحا �أن
من بني التو�صيات التي �ست�صدر عن
اللقاء تو�صية تتعلق بتطبيق برنامج
الو�صول ال�شامل من قبل �أمانة املنطقة
ال�رشقية ،وه��و تهيئة جميع امل��واق��ع
ال�ستقبال املعاقني وتوفري املواقع
اخلا�صة بهم .وذكر الأم�ير �سلطان بن
�سلمان �أن مركز الأمري �سلمان لأبحاث
الإعاقة ,ال��ذي ي�ضم يف ع�ضويته �أكرث

وزير ال�ش�ؤون االجتماعية:
ال توجد حالة �إعاقة
واحدة على قائمة
انتظار الإعانة
نفى الدكتور يو�سف بن �أحمد العثيمني
وزير ال�ش�ؤون االجتماعية �أن يكون هناك
حالة �إعاقة واحدة على قائمة االنتظار يف
احل�صول على الإعانات املقدمة من قبل
ال��وزارة ،م�شريا �إلى �أن خادم احلرمني
ال�رشيفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
وج���ه ق��ب��ل ع���دة �أ���ش��ه��ر ب��رف��ع الإع��ان��ة
املقدمة للمعوقني مبا ن�سبته  100يف
املائة ،وذلك من �أجل متكني الأ�رس عن
تلبية احتياجات املعوق ولوازمه.
وق��ال الدكتور العثيمني خ�لال اللقاء
م��ن  110م��ن الأع�����ض��اء امل�ؤ�س�سني،
يعنى بكثري م��ن الأب���ح���اث املتعلقة
بالإعاقة ،كما �أن هناك امل�ؤمتر الثالث
لأبحاث الإعاقة الذي يقام حتت رعاية
الأمري �سلطان بن عبد العزيز ويل العهد
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع
وال��ط�يران واملفت�ش ال��ع��ام ،مبينا �أن
املركز يتعاون يف �أربع درا�سات رئي�سة
متخ�ص�صة ودقيقة تتعلق بالإعاقة
احل��رك��ي��ة ي��ج��ري��ه��ا امل��رك��ز م��ع مدينة
امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية،
وم�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي،
واجلامعات العاملية ،تتعلق باخلاليا
اجل��ذع��ي��ة ،كما وق��ع امل��رك��ز ع���ددا من
االت��ف��اق��ي��ات م��ع ج��ه��ات متويلية مثل
بنك الت�سليف ،وجمموعة من اجلامعات
العاملية .و�أملح الأمري �سلطان �إلى قرار
الرئي�س الأمريكي ب��اراك �أوباما ,الذي
�صدر �أخريا بال�سماح ب�إجراء �أبحاث ب�شكل

الت�شاوري الثاين للجمعيات اخلريية يف
ال��دم��ام ،ال��ذي تنظمه جمعية الأطفال
املعوقني ومركز الأمري �سلمان لأبحاث
الإع��اق��ة ،بالتعاون مع وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية ،وجمعية �سيهات للخدمات
االج��ت��م��اع��ي��ة�" ،إن وزارة ال�����ش���ؤون
االج��ت��م��اع��ي��ة ت��رع��ى � 100أل���ف معوق
جميعهم يتمتعون بكامل الإعانات التي
تقدمها احل��ك��وم��ة لهم على م�ستوى
ال�سعودية ،م�شرياً �إل��ى �أن ق��رار خادم
احلرمني ال�رشيفني برفع �إعانة املعاقني
�إلى  100يف املائة �سي�سهم كثريا يف
التخفيف من معاناتهم.
و�أ���ض��اف العثيمني �أن التوجه اجلديد
للوزارة هو متكني اجلمعيات املهتمة
بق�ضايا املعوقني من تقدمي اخلدمات
لهم بعد �أن تقدم الوزارة الدعم املايل
والفني لهذه اجلمعيات ،م�ؤكدا �أنه ال
يوجد ما مينع تر�شح املعاقني لع�ضوية
جمل�س �إدارة اجلمعيات اخلا�صة بهم،

مت�سائال مل��اذا مل يرو�شحوا معوقني
ميثلونهم يف جمال�س �إدارات اجلمعيات
التي تقدم اخلدمات للمعاقني؟".
وتطرق العثيمني �إل��ى �صعوبة فر�ض
قرارات معينه على اجلمعيات من حيث
التمثيل يف جمل�س الإدارة �أو غ�يره،
لأن ذلك ينايف الهدف من �إن�شاء هذه
اجلمعيات ال��ت��ي تعد م��ن م�ؤ�س�سات
امل��ج��ت��م��ع امل����دين ،م��ن��وه��ا مب��ا �أول��ت��ه
الدولة من اهتمام للعمل اخلريي عامة
وج��م��ع��ي��ات امل��ع��وق�ين خ��ا���ص��ة ،حيث
قدمت لهم الإعانات املادية والفنية،
كما تو�سعت يف �إن�شاء مراكز الت�أهيل
ال�شامل والت�أهيل االجتماعي ومراكز
الرعاية النهارية للمعوقني من اجلن�سني
يف خمتلف مناطق ال�سعودية،وجتهيزها
ب�أحدث الأجهزة املنا�سبة�،إ�ضافة �إلى
تطوير برامج الت�أهيل املهني مبا يتفق
مع احتياجاتهم وظروفهم،ومبا يهيئهم
حلياة كرمية م�ستقرة.

وا�سع يف جم��ال اال�ستفادة من اخلاليا
اجل��ذع��ي��ة ،وق���ال �إن ه��ذه ال��درا���س��ات
على ق��در كبري من الأهمية خ�صو�صا
اخلاليا اجلذعية يف م�ساعدة الأ�شخا�ص
امل�صابني بال�شلل .ويف ال�سياق ذاته
�أك��د الدكتور يو�سف العثيمني وزير
ال�ش�ؤون االجتماعية� ،أن الدولة �أولت
العمل اخلريي عامة وجمعيات املعوقني
خا�صة جل اهتمامها ،و�ساعدت على
�إن�شاء اجلمعيات اخلريية املنت�رشة يف

مناطق ال�سعودية ،وقدمت لها الإعانات
املادية والفنية ،كما �أول��ت املعوقني
على اختالف �إعاقاتهم عناية خا�صة،
وتو�سعت يف �إن�����ش��اء م��راك��ز الت�أهيل
ال�شامل ،والت�أهيل االجتماعي ،ومراكز
الرعاية النهارية للمعوقني من اجلن�سني
يف خمتلف مناطق ال�سعودية ،وجتهيزها
ب�أحدث الأجهزة املنا�سبة� ،إ�ضافة �إلى
تطوير برامج الت�أهيل املهني مبا يتفق
مع احتياجاتهم وظروفهم ،ومبا يهيئهم

�أه���م حم���اور ال��ل��ق��اء :احتياجات اجلمعيات
التدريبية والت�أهيلية ومعوقات عمل اجلمعيات
اخلريية و�إيجاد احللول املنا�سبة و�أهمية دور

الإعالم يف دعم ق�ضية الإعاقة
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حلياة كرمية م�ستقرة ،كما �أ�صدر خادم
احلرمني ال�رشيفني امللك عبد اهلل بن
عبد العزيز قبل عدة �أ�شهر برفع الإعانة
املقدمة للمعوقني مبا ن�سبته  100يف
املائة ،من �أجل متكني الأ�رس من تلبية
اح��ت��ي��اج��ات امل��ع��وق ول���وازم���ه .وخ�لال
حديثه لل�صحافيني عقب اللقاء قال

الدكتور العثيمني �إنه ال يوجد ما مينع
تر�شح املعاقني لع�ضوية جمل�س �إدارة
اجلمعيات اخلا�صة بهم ،مت�سائال ملاذا
مل ير�شحوا معوقني ميثلونهم يف جمال�س
�إدارات اجلمعيات التي تقدم اخلدمات
للمعاقني؟ وتطرق العثيمني �إلى �صعوبة
فر�ض قرارات معينة على اجلمعيات من

الأمري جلوي بن عبد العزيز :

اللقاء ي�ساهم يف تبادل اخلربات والتجارب بني
اجلمعيات اخلريية والقطاعني احلكومي والأهلي
الدكتور يو�سف :

وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ترعى � 100ألف معوق
يتمتعون بكامل الإعانات التي تقدمها احلكومة
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حيث التمثيل يف جمل�س الإدارة �أو غريه،
لأن ذلك ينايف الهدف من �إن�شاء هذه
اجلمعيات التي تعترب من م�ؤ�س�سات
امل��ج��ت��م��ع امل����دين .وق����ال العثيمني:
"�إن وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ترعى
� 100أل���ف م��ع��وق جميعهم يتمتعون
بكامل الإعانات التي تقدمها احلكومة
لهم على م�ستوى ال�سعودية ،م�شريا
�إل��ى �أن ق��رار خ��ادم احلرمني ال�رشيفني
ب��رف��ع �إع��ان��ة امل��ع��اق�ين �إل���ى  100يف
املائة �سي�سهم كثريا من التخفيف من
معاناتهم ،نافيا �أن يكون هناك حالة
�إع��اق��ة واح���دة على قائمة االنتظار يف
احل�صول على الإعانات املقدمة من قبل
ال��وزارة .و�أ�ضاف العثيمني �أن التوجه
اجلديد ل��ل��وزارة هو متكني اجلمعيات
املهتمة بق�ضايا املعوقني من تقدمي
اخل��دم��ات لهم بعد �أن تقدم ال���وزارة
الدعم املايل والفني لهذه اجلمعيات.
م��ن جهته �أب���ان الدكتور طلعت وزن��ة

مدير اخلدمات الطبية يف وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية� ،أن ق�ضايا ت��أخ��ر ت�سليم
الأجهزة ال�سمعية والب�رصية واحلركية
للمعوقني �ستنتهي خ�لال �أ�سبوعني،
حيث تقوم الوزارة برتتيبات جديدة يف
هذا اجلانب تت�ضمن �إن�شاء م�ستودعات
للأجهزة ال�سمعية ومرفق بها عيادة
طبية لتقييم ح��ال��ة امل��ع��اق� ،إ�ضافة
�إل��ى م�ستودع �آخ��ر للكرا�سي والأ��س�رة
وغريها من الأجهزة التي يحتاج �إليها
املعاق .و�أو�ضح وزنة �أن �أمام اجلهات
احلكومية ال�صحية واملهنية والقانونية
والريا�ضية وخمتلف ال����وزارات ،مدة
�ستة �أ�شهر لتغيري �أنظمتها مبا ينا�سب
االتفاقية الدولية التي ان�ضمت لها
ال�����س��ع��ودي��ة ،وت��ع��ري��ف امل��ع��اق �ضمن
�أدبياتها و�أنظمتها "بال�شخ�ص ذوي
الإعاقة" ،م�شريا �إلى �أن كثريا من حاالت
الإع��اق��ة امل��وج��ودة يف امل��راك��ز ميكنها
�أن تتلقى الرعاية الأ��سري��ة يف املنزل،

�إال �أن الأ�رس حتتاج �إلى �إعانة يف م�س�ألة
التدريب على كيفية رع��اي��ة املعاق،
وتدريب املعاق على كيفية التعاي�ش
مع �إعاقته ،الفتا �إل��ى �أن التفاوت يف
الدعم بني جمعية و�أخ���رى يكون على
�أ�سا�س الربامج التي تقدمها اجلمعيات
ومدى فاعلية هذه الربامج .ي�شار �إلى
�أن اللقاء الت�شاوري الثاين للجمعيات
اخلريية �شارك فيه �أكرث من  100ع�ضو
ميثلون �أكرث من  25جمعية خريية من
خمتلف مناطق ال�سعودية� ،إل��ى جانب
ع��دي��د م��ن اجل��ه��ات املعنية بخدمات
امل��ع��وق�ين ،ب��ه��دف ت��وث��ي��ق ال��ع�لاق��ة
بني اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات املعنية
بخدمات املعوقني ،ودرا�سة �أو�ضاعها
واملعوقات التي تعرت�ض عملها ،و�إيجاد
احللول املنا�سبة لها ،وتن�سيق ما تقدمه
من خدمات يف جمال الإعاقة ،حيث بد�أت
�أول���ى جل�سات ال��ل��ق��اء مبناق�شة عدد
من امل��ح��اور التي ت�ضمنت احتياجات

اجل��م��ع��ي��ات ال��ت��دري��ب��ي��ة وال��ت��أه��ي��ل��ي��ة،
الربامج التدريبية القائمة ،االحتياجات
امل�ستقبلية لتطوير الربامج التدريبية،
جتارب تدريبية ناجحة ،والتدريب على
ر�أ���س العمل وناق�شت اجلل�سة الثانية
معوقات عمل اجلمعيات اخلريية و�إيجاد
احل��ل��ول املنا�سبة ،جت��ارب اجلمعيات
امل�ستفادة يف تذليل ال�صعوبات ،دور
التكافل وت��وح��ي��د اجل��ه��ود يف تذليل
امل���ع���وق���ات .وال������دور امل��ط��ل��وب من
القطاعني احلكومي واخلا�ص يف تذليل
املعوقات�،أما اجلل�سة الثالثة واخلتامية
فناق�شت دور الإع�ل�ام يف دع��م ق�ضية
الإعاقة ،وعي املعوقني بق�ضيتهم ،دور
الإعالم يف متابعة ما يتعلق باملعوقني
وتوعية جمتمعاتهم ،نظرة املعوقني
جت��اه و�سائل الإع�ل�ام وم��ا يتم تناوله
عنهم ،وتفعيل دور الإعالم وال�صحافة
املتخ�ص�صة ل��ت��ويل دور �أك�ب�ر يخدم
املعوقني.

97

معرفة..

كيف يتعرف الدماغ
على الوجوه؟

مير

الدماغ مبراحل ث�لاث يف التعرف على
الوجوه .ويقول فريق من علماء الكلية

اجلامعية بجامعة لندن �إن الدماغ يتعرف

�أوالً �إلى ق�سمات الوجه .ويف املرحلة الثانية يقرر �إن

كان يعرف الوجه �أو ال يعرفه .و�إذا كان الوجه م�ألوفاً

ف�إن الدماغ يف املرحلة الثالثة ي�ضع ا�سماً له .ويقول
الباحثون يف هذه الدرا�سة �إن البحث ميكن �أن ي�ساعد

الأ�شخا�ص الذين يعانون من اخلبل ،وهم الأ�شخا�ص
الذين يفقدون القدرة على التعرف �إل��ى الوجوه.

ويقول الباحثون �إنه عن طريق درا�سة كيف ن�ستجيب
لعملية مزج �صورتني عن طريق الكمبيوتر ل�صورتني
ملارغريت ثات�رش ومارلني مونرو ميكن �أن نفهم عملية

التعرف �إلى الوجوه.

الخطوة

2007م 2009م
دي�سمربهـ ـ يونيو
1428لهـآخرة 1430
ذوالقعدةجمادي ا
-85واخلم�سون ـالعددالثاين
العدد
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ووجد الباحثون �أن الدماغ يحاول حتديد
هوية معينة للوجه ،حتى و�إن كانت
ال�����ص��ورة ت��ب��دو م��زي��ج �ا ً م��ن �صورتني
ل�شخ�صني؛ فال�صورة التي يبدو فيها
 60يف امل��ئ��ة م��ن وج��ه م��ارل�ين مونرو
و 40يف املئة من وجه مارغريت ثات�رش
يتعرف �إل��ي��ه ال��دم��اغ على �أن���ه �صورة
قدمية مل��ارل�ين م��ون��رو .ولكن �صورة
 40يف املئة منها ملارلني مونرو و60
يف املئة ملارغريت ثات�رش تبدو �صورة
"�أكرث جاذبية" ملارغريت ثات�رش.

وعر�ضت �صورة ممزوجة على عدد من
املتطوعني يف الدرا�سة ،ووجد الباحثون
�أن اجل��زء اخللفي م��ن ال��دم��اغ ح�سا�س
ب�شكل خا�ص لأي تغري يف �سمات الوجه
مثل التجاعيد .كما وج��د الباحثون �أن
اجل��زء الأمي���ن م��ن ال��دم��اغ م�س�ؤول عن
التو�صل �إلى تقييم �أكرث عمومية للوجه
ومقارنته مب��ا ل��دي��ه م��ن ���ص��ور لوجوه
كثرية �أخ���رى خم��زون��ة يف ال��ذاك��رة� .أم��ا

املنطقة الأمامية ال�صدغية فيعتقد
�أنها تختزن احلقائق عن النا�س و�أنها
تقوم بدور كبري يف عملية التعرف على
ال��وج��وه .وك��ان ه��ذا اجل��زء �أك�ثر حيوية
عندما كان املتطوعون يعرفون الوجوه
امل�شهورة جيدا ً.
ويقول الباحثون �إنه �إذا تعطلت مرحلة
م��ن امل��راح��ل ال��ث�لاث  -كما يحدث يف
بع�ض �أ���ش��ك��ال فقد ال��ذاك��رة  -ف ��إن
ال�شخ�ص املعني ميكن �أن يفقد القدرة

على التمييز بني الوجوه .وي�ؤكدون �أن
االكت�شاف اجلديد يعني �أن ب�إمكاننا
التدخل عندما يحدث عطب ما ،كما يف
الن�سيان .كما ميكن التدخل مل�ساعدة
الأ�شخا�ص الذين يعانون مما ي�سمى
عمى الوجوه ،وهي حالة نادرة ال يتمكن
فيها ال�شخ�ص من التعرف على وجوه
زوجته �أو حتى وجهه هو يف املر�آة.
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حوار . .

ال�سباح البطل عبدالرحمن احلمدان

قاهر الإعاقة:

البطل عبدالرحمن ُو�صف ب�أنه قاهر
امل���اء ،ولكنه يف احلقيقة
قاهر الإعاقة؛ فعلى الرغم من �أنه ُولد
م�صاباً بان�شقاق يف العمود الفقري،
وواج��ه منذ والدت��ه م�شاكل ال ح�رص لها
مثل اال�ست�سقاء يف الدماغ ثم حتدب
يف العمود الفقري و�شلل ثم �أجرى عدة
عمليات جراحية يف ال��ر�أ���س والعمود
الفقري ،وعانى هو ووالداه من �أعرا�ض
مر�ضية عدة؛ مما تطلب حتويل غرفته
باملنزل �إل���ى �أ�شبه م��ا ت��ك��ون بغرفة
عمليات؛ لوقايته من �أي ع��دوى .لكن
مع �أولى خطواته داخل جمعية الأطفال
املعوقني وكان عمره يف ذلك الوقت
عامني ،تبدلت �أحواله حيث مت عالجه
وت ��أه��ي��ل��ه؛ حتى ا�ستطاع االعتماد
الخطوة

يونيو  2009م
 1430هـ ـ
العددالثاين
العدد
2009م
جماديهاـل-آخرةيناير
واخلم�سون ـ1430
 -51-حمرم
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على نف�سه ،وخالل �أربع �سنوات ق�ضاها
«عبدالرحمن» يف اجلمعية مت تنمية
قدراته وطاقاته من خالل الكثري من
الأن�شطة والربامج ،وقد ظهرت ميوله يف
ال�سباحة من خالل م�سابح الأطفال الطبية
التي �أظهرت ع�شقه للماء وللريا�ضات
املرتبطة به ،ومنذ ذلك الوقت اكت�شف
«عبدالرحمن» موهبته فى ال�سباحة التي
حقق من خاللها �إجنازات حملية و�إقليمية
ودولية؛ ولهذا ا�ستحق عن ج��دارة �أن
متنحه اجلمعية جائزتها هذا العام يف
جمال التميز للمعوقني ..وحول ذلك،
�إ�ضافة �إل��ى رحلة «عبدالرحمن» التى
متتد نحو  12عاماً هي �سنوات عمره،
كان هذا احل��وار مع وال��ده «ح�سن بن
احلمدان»..

• م��اذا تقول عن م��ب��ادرة اجلمعية
مبنح «عبدالرحمن» جائزة التميز
للمعوقني هذا العام؟
= حقيقة اجلمعية لها م��ب��ادرات عدة
وهي ال ترتدد يف تكرمي الأبطال� ،سواء
من �أبناء اجلمعية �أو من خارجها؛ فهى
�صاحبة ف�ضل كبري و«عبدالرحمن» ابن
اجلمعية ،والأم والأب يكافئان �أبناءهما
�إذا اجتهدوا ،واجلمعية كذلك.
• هل ميكن �أن تروي لنا جتربتك
ال�شخ�صية مع الإعاقة منذ اكت�شاف
�إ���ص��اب��ة ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ه��ا وكيف
ت�رصفت وماذا تقول لأولياء الأمور
يف ذلك؟
= هي ق�صة ،ولي�ست جتربة ،فيها كثري
من الأحداث� ..أوقات كنا نبكي و�أوقات
كنا نفرح ولكن كنا نعمل ونبذل كل جهد
لرفع م�ستوى عبدالرحمن دون كلل ،وكنا
م�ؤمنني ب�أن املعوق قادر على العطاء
�إذا توافرت له البيئة اجليدة ،واجلمعية
كانت بيئة جيدة تعلم عبدالرحمن منها
الكثري و�أنا كذلك تعلمت منها الكثري
ولقد كتبت تفا�صيل ق�صة عبدالرحمن
منذ ولد حتى و�صل بطولة العامل وهي

جاهزة و�أب��ح��ث عن نا�رش ين�رشها ،وهي
ق�صة حقيقية ولي�ست خياالً ،فهي ق�صة
تتوارثها الأج��ي��ال ويخلدها التاريخ،
ون�صيحتي لكل ويل �أمر طفل معوق �أن
يعمل مع ابنه؛ فالدوله تقدم كل جهد
والأ�رسة ماذا تقدم؟ هذا هو ال�س�ؤال.
• ما نوع �إعاقة عبدالرحمن وكم عمره
الآن وما املراحل التي مر بها يف
العالج والتعليم والت�أهيل؟
= عبدالرحمن م��زدوج الإعاقة «حركي
وذهني» و�صعوبات تعلم ،وعمره 12
�سنة،
وق��د ول��د عبدالرحمن يف امل�ست�شفى
الع�سكري م�صابا ً بان�شقاق يف العمود
الفقري ،وبعد �إجراء عدة عمليات جراحية

يف ال��ر�أ���س والعمود الفقري وتركيب
الأن��ب��وب دخ��ل عبدالرحمن يف �سل�سلة
من املواعيد ،وكنت �أنا و�أم عبدالرحمن
حينها ال ن��ع��رف �شيئا ً ع��ن الإع��اق��ة،
وعبدالرحمن طفلنا الأول ،حتى ي�رس اهلل
لنا دخ��ول جمعية الأط��ف��ال املعوقني،
ومنها بد�أ كل �شيء يتغري؛ من ت�أهيل
وعالج طبيعي ومعاجلة؛ فعبدالرحمن يف
م�سبح اجلمعية ويتعلم يف التمهيدي،
وب�سبب عدم توافر املوا�صالت نقلت
ع��ب��دال��رح��م��ن �إل���ى م�ؤ�س�سة الأط��ف��ال
امل�شلولني ليتابع تعليمه هناك.
• متى وكيف اكت�شفت �أن عبدالرحمن
موهوب يف ال�سباحة ،وم��اذا فعلت
لتنمية هذه املوهبة؟
= كان عبدالرحمن يحكي يل �أنه نزل مع
الطبيب املعالج �إل��ى م�سابح اجلمعية
و�أن��ه كان �سعيداً بهذه التجربة عندما
ك��ان �صغرياً؛ ف�أحببت �أن �أك��م��ل هذه
الفرحة؛ ف�أخذته مع الأ�رسة �إلى مدار�س
تعليم ال�سباحة ل�ل�أ���س��وي��اء م��ع �أخ��ي��ه
الأ�صغر يو�سف والأ��سرة ،وك��ان يجل�س
على كر�سيه ويراقب ،و�أح�س�ست ب�أن
له رغبة يف النزول �إلى حو�ض ال�سباحة؛
ليلعب مع الأطفال ،ولكنه كان متخوفا ً
ج��دا ً .حينها ناق�شت هذا املو�ضوع مع
مدير امل�سبح؛ فتقبل �أن ينزل بعدما
اقتنع بذلك ،ومنذ ذلك الوقت بد�أت
�أفكر كيف ي�سبح طفل م�شلول وبطيء
اال�ستجابة للتعليمات التي �أعطيها له؟
ف��أخ��ذت على عاتقي �أن �أق���ر�أ و�أ���س��أل

ق�صة «عبدالرحمن» منذ تعلم �سباحة �أول مرت

حتى و�صل �إلى  2000مرت

والده يتطلع �إ�صدار كتاب لتوعية �أولياء �أمور

الأطفال املعوقني
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وك��ان��ت ه��ن��اك �صعوبة ك��ب�يرة ،وه��ي
�أن عبدالرحمن م�صاب ب��رب��و ،كما �أن
�أول در�س لتعليم ال�سباحة هو �رضبات
الأرجل ثم الطفو ،وكل هذا غري متوافر
ع��ن��د ع��ب��دال��رح��م��ن .ك��ان��ت ه��ن��اك �آالف
الأ�سئلة التي بحثت لها عن �إجابة ،وبعد
القراءة قررت �أن �أخو�ض هذه التجربة
بنف�سي �أوالً ،وكنت �أح�رض �إلى امل�سبح
مبكرا ً و�أعمل التمرين على نف�سي ثم
�أطبقه على عبدالرحمن وقررت �أن �أقيد
قدمي كي ال �أحركهما يف امل�سبح و�أحاول
ال�سباحة من دون قدمني كامل�شلولني،
وبعد حم��اوالت كثرية جنحت الفكرة،
وكنت �سعيداً؛ فبد�أت �أدرب عبدالرحمن
على ذلك ،وكانت النتائج مبهرة� ..أوالً
ا�ستطاع عبدالرحمن �أن يكتم �أنفا�سه
حتت املاء ،وبعد �شهر كامل بد�أ الطفو
على امل��اء ،وبعد �أك�ثر من ثالثة �أ�شهر
�سبح عبدالرحمن م�ت�را ً واح����دا ً فقط،
وبعد عام ا�ستطاع عبدالرحمن �أن ي�صل
�إلى قرابة املرتين ،و�أحيانا ً ي�صل �إلى
خم�سة �أمتار .كانت معركة انت�رص فيها
ع��ب��دال��رح��م��ن واحل��م��د هلل .وق���د ق��ررت
�أن �ألتحق ب��دورة متقدمة يف ال�سباحة
وح�صلت ع��ل��ى ال�����ش��ه��ادة ال�برون��زي��ة
ال��دول��ي��ة لتعليم ال�سباحة للأ�سوياء،
وتناق�شت م��ع املحا�رض الأ���س�ترايل يف
مو�ضوع عبدالرحمن و�أعطاين املحا�رض
م��ع��ل��وم��ات ق��ي��م��ة ج����دا ً طبقتها على
عبدالرحمن واحلمد للـه.
• يف �أي م���رح���ل���ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة

«عبدالرحمن» الآن ..وما ال�صعوبات
التي واجهها �أثناء التعليم؟
= عبدالرحمن يف ال�سنة الرابعة االبتدائية
م���ع الأ����س���وي���اء .ع��ب��دال��رح��م��ن ي��ع��اين
«�صعوبات التعليم»؛ �أي البطء ال�شديد

اجلمعية متنح البطل جائزة التميز للمعوقني..

لي�س لأن��ه من �أبنائها فقط ولكن لتحقيق

�إجنازات دولية

ملاذا بكى والده يف الأح�ساء؟
الخطوة
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يف اال�ستجابة للمعلمة ،ومن ال�صعب جدا ً
�أن تثري انتباهه �إال ب�شيء مبا�رش و�رصيح،
ف�ضالً عن كمية امل��واد التي يدر�سها،
وهي نف�س املواد التي يدر�سها الطفل
العادي ونف�س املعلومات ،وهذا �صعب.
الطفل العادي يريد �أن يلعب ويدر�س،
وال��ط��ف��ل امل��ع��وق يحتاج �إل���ى ظ��روف
خا�صة وو�ضع �صحي خمتلف� ،إ�ضافة �إلى
�أدوات �أو و�سائل اللعب اخلا�صة به ،كما
�أن �أ�ساليب التعليم تختلف عن الطفل
العادي ،وحتقيق ذلك كان �صعبا ً!
• عبدالرحمن من �أبناء جمعية الأطفال
املعوقني ..فكيف التحق باجلمعية
وك��ي��ف جت���اوزت الآث����ار ال�سلبية
لإعاقته بعد �أن ا�ستكمل الربامج

العالجية والتعليمية والت�أهيلية
داخل �أروقة اجلمعية؟
= ذلك ف�ضل اللـه ي�ؤتيه من ي�شاء من
عباده ،وعبدالرحمن كان حمظوظا ً ب�أنه
بد�أ من اجلمعية وهي �رصح �شامخ يفتخر
به عبدالرحمن مدى احلياة؛ فهي مكان
الغر�س ال��ذي يت�أ�س�س فيه املعوق،
وهذا كل �شيء.
• ما دور اجلمعية يف تنمية قدرات
عبدالرحمن الريا�ضية؟
= احلقيقة �أن عيادات الت�أهيل املوجودة
داخل اجلمعية لها الف�ضل ـ بعد اهلل ـ يف
تنمية قدراته؛ فقد كانت اخت�صا�صية
العالج الطبيعي تقود عبدالرحمن نحو
احل��ي��اة وت�����س��اع��ده يف ت��ق��وي��ة �أط��راف��ه

العلوية ،وكان هذا من �أهم �أ�سباب جناح
عبدالرحمن.
• هل تتذكر �أول بطولة ح�صل عليها
عبدالرحمن يف ال�سباحة ..وكيف كان
�شعوره؟
= نعم كانت يف الأح�ساء ع��ام 2005
وحينما دخل عبدالرحمن امل�سبح قال
يل امل��ن��ق��ذ وه���و ال��رج��ل املخت�ص يف
امل�سبح للإنقاذ« :جيد انك حت�رض ابنك
لي�شاهد ال�سباحني وهم يتناف�سون»،
فقلت له هو من املتناف�سني؛ ف�أ�صيب
بالده�شة؛ فقد كان عبدالرحمن �أ�صغر
�سباح و�أثار �إعجاب اجلميع يف امل�سبح،
وك��ان ي�سبح ببطء �شديد يقتل قلوب
احلا�رضين ويقولون متى ي�صل؟! كالذي

ينتظر �سقوط ط��ائ��رة �أو �شيء مفجع
�سيح�صل ،وحينما و�صل �إلى خط النهاية
انفجر امل�سبح بالت�صفيق والت�شجيع،
ويف ال��ي��وم ال��ت��ايل ك��ان ه��ن��اك خ�بر يف
ال�صحف حتت عنوان :الأح�ساء ت�شهد
ميالد معجزة �سعودية ..لقد بكيت عند
و�صول عبدالرحمن خط النهاية وبكيت
بعدما قر�أت هذا اخلرب.
• ما �أبرز البطوالت التي ح�صل عليها
عبدالرحمن؟
= حقق عبدالرحمن املركز الثاين عام
 2006يف دب��ي «وك��رم��ت��ه اجلمعية»،
وح��ق��ق امل��رك��ز الأول ع��ام  2007يف
ال�صني .كما حقق امل��رك��ز الأول عام
 2008يف �أب��و ظبي يف بطولة ال�رشق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا «وفاز بجائزة
اجلمعية».
• من خ�لال جتربتك مع ابنك ..ما
الذي يحتاج �إليه الريا�ضي املعوق،
خ�صو�صاً عندما يكون طفالً؟
= باخت�صار مكان متكامل مثل جمعية
الأط��ف��ال املعوقني ث��م تتولى �أ�رسته
متابعته.
• ما الذي ر�أيته حتقق يف اخلارج
ل�ل�أط��ف��ال امل��ع��وق�ين الريا�ضيني
وتتمنى �أن تراه يتحقق للريا�ضيني
ال�سعوديني يف مرحلة الطفولة؟
= احلمد هلل بف�ضل اهلل ر�شحت القائد
العاملي لأ��سر منطقة ال����شرق الأو���س��ط
و�شمال �إفريقيا ،وج��اء ه��ذا الرت�شيح
من الرئي�س الدويل للأوملبياد اخلا�ص
املهند�س �أمي��ن عبدالوهاب ،وكلفني
بتطوير املنطقة وتطبيق برامج:
� 1شبكة دعم الأ�رس وهي �شبكة تقومبتوعية الأ�رس ودجمهم.
 2برنامج الريا�ضيني من �صغار ال�سنوهو برنامج م�سابقات ريا�ضية للأطفال
املعوقني من �صغار ال�سن.
واحلقيقة �أن �أف�ضل مكان لتطبيقها
هو جمعية الأط��ف��ال املعوقني و�أرج��و
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�أن �أراه يف القريب العاجل ،وهذا بدعم
والد الأطفال املعوقني �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير �سلطان بن �سلمان بن
عبدالعزيز.
• م����اذا ت��ع��م��ل وم���ن ه��م �أ���ش��ق��اء
عبدالرحمن وم��ا م�شاعرهم جتاهه
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بعد البطوالت التي حققها و�أخري ًا
ح�صوله على جائزة اجلمعية؟
= �أعمل مطور قواعد بيانات «مربمج»
وم����درب ���س��ب��اح��ة م��ت��ط��وع�ا ً و«ال��ق��ائ��د
العاملي لللأ�رس ملنطقة ال�رشق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا»� .أ�شقاء عبدالرحمن
هم :يو�سف وع�صام ،وهما فرحان جدا ً
باجلائزة.
• ي�شعر بع�ض �أولياء �أمور الأطفال
املعوقني بال�صدمة عند يكت�شف
�إ�صابة �أطفالهم ب��الإع��اق��ة ..فماذا
ت��ق��ول ل��ه��م للعناية ب�أطفالهم
وم�ساعدتهم على جت���اوز الآث���ار
ال�سلبية لإعاقتهم؟
= ع�سى �أن نكره �شيئا ً وهو خري لنا..
ه��ذا واجبي كقائد لأ��سر املنطقة وهو
توعية الأ�رس ،و�أقول للأ�رس و�أولياء الأمور
يجب االهتمام بالأطفال املعوقني كي
ي�صبحوا �أع�ضاء نافعني يف املجتمع.
• م���اذا تتمنى لـ«عبدالرحمن»
م�ستقبالً ،وما طموحاته و�أحالمه يف
ذلك ،وماذا يتطلب لتحقيق هذه
الأحالم ب�إذن اللـه؟
= �أمت��ن��ى �أن ي�����ش��ارك عبدالرحمن يف

�سباقات امل��ي��اه املفتوحة يف البحار؛
فعبدالرحمن قادر على ذلك .وطموحي
�أن يوا�صل درا�سته وتدريبه يف �أ�سرتاليا
�أو بريطانيا؛ لأنها �أمكنة خ�صبة ملثل
هذه احلاالت ثم يعود �إلى وطنه مدرب
�سباحة للمعوقني وي�����ش��ارك يف بناء
وط��ن��ه ال�سعودية ،و�أمت��ن��ى �أن يكون
لعبدالرحمن راع ر�سمي مثل الأبطال
العامليني �أمثال مايكل فيلب�س والعبي
املنتخب ال�سعودي؛ فعبدالرحمن بطل
عاملي حرك العامل ،وهو قادر على �أن
فلم ال؟!
يفعل الكثري؛ َ
• هل واجهت عبدالرحمن �صعوبات
يف ممار�سة الريا�ضة يف البداية
وكيف متكن من التخل�ص منها؟
= ن��ع��م ال��ك��ث�ير ،م��ن��ه��ا ع����دم ت��واف��ر
�أكادمييات لتعليم ال�سباحة للمعوقني
وقلة اخلربة يف هذا املجال وعدم توافر
من�ش�أة ريا�ضية للمعوقني.
• ما برنامج عبدالرحمن اليومي،
وخ�صو�صاً �أيام التدريب لال�ستعداد
لبطولة دولية؟
= تق�صد اال�ستعداد للمعركة� ..إذا كان
عبدالرحمن مقبالً على بطولة؛ فالبيت
كله يكون يف حالة ا�ستنفار؛ فالأكل يف
املوعد املحدد ،والنوم الكايف ،وتق�سيم
الأ�سبوع �إلى ح�ص�ص تدريبية تبد أ� من
 500م�تر وتنتهي �إل��ى  800م�تر يف
ال�سباحة احلرة وال�صدر ،ويوم اخلمي�س
يوم التحدي؛ ف�ساعات التدريب ت�صل
�إلى خم�س �ساعات يقطع فيها عبدالرحمن
 2000مرت ،وقبل البطولة نبد�أ تقليل
عدد �ساعات التدريب لنعطي اجل�سم
فرتات راحة جيدة؛ ليحتفظ بطاقته �إلى
�أعلى م�ستوى يف يوم البطولة مع اختبار
ال�رسعات.
• هل تتذكر �أب��رز املواقف التي
واج��ه��ه��ا ،و�أ���ص��ع��ب م��وق��ف و�أط���رف
موقف؟
= املواقف كثرية ،ولكن �أ�صعبها كان
يف ال�صني؛ فعندما و�صلنا ال�صني كان

يذكر �أن «عبدالرحمن» ح�صل على امليدالية الذهبية
لتحقيقه املركز الأول يف بطولتي �سباق الـ 25مرتاً
�صدرا ً و 50مرتا ً �سباحة حرة يف زمن 01.12.69
و 02.47.76ع��ل��ى ال���ت���وايل ،يف ب��ط��ول��ة ال��ع��امل
للألعاب ال�صيفية املقامة يف �شنغهاي بال�صني عام
2007م ،حمطما ً رقمه يف الت�صنيف .كما اختري من
اللجنة املنظمة للبطولة للقب الالعب املثايل �ضمن
�أف�ضل ع�رشة ريا�ضيني من بني �سبعة �آالف م�شارك يف
هذه البطولة .كما �أن البطل «عبدالرحمن» و�صف ب�أنه
قاهر املاء؛ لتحقيقه �إجنازا ً غري م�سبوق بح�صوله على
ميداليتني ف�ضيتني يف ال�سباحة يف �أوملبياد دبي
مناف�سا ً للكثري من �أبطال �آ�سيا و�شمال �إفريقيا.
عبدالرحمن متعبا ً ج��دا ً ب�سبب �ساعات
الطريان الطويلة و�أزمات الربو والبول
املرت�سب داخل املثانة؛ فاعتقدت �أنه
لن ي�ستطيع امل�شاركة ،ولكن احلمد
للـه جتاوز ذلك و�شارك وحقق الإجناز
الكبري له� .أما �أطرف موقف فهو عادات
عبدالرحمن يف االختفاء الطويل حتت

ويف �أول م�����ش��ارك��ة ل��ه يف الأمل��ب��ي��اد اخل��ا���ص حقق
عبدالرحمن ميداليتني ذهبيتني ثم �شارك يف بطولة
اململكة يف الإعاقة احلركية وحقق امليدالية الذهبية.
والبطل العربي ال�صغري عبدالرحمن ابن الأربعة ع�رش
ربيعا ً هو �أحد �أبناء اجلمعية؛ فقد التحق باجلمعية
عندما كان عمره �سنتني ،ومت عالجه وت�أهيله ،حتى
ا�ستطاع االعتماد على نف�سه .وخ�لال �أرب��ع �سنوات
ق�ضاها «عبدالرحمن» يف اجلمعية مت تنمية قدراته
وطاقاته من خالل الكثري من الأن�شطة والربامج ،وقد
ظهرت ميوله يف ال�سباحة من خالل م�سابح الأطفال
الطبية ال��ت��ي �أظ��ه��رت ع�شقه للماء وللريا�ضات
املرتبطة بها.

املاء.
• كيف ترى رعاية الدولة للمعوقني
ب�صفة عامة ،وللريا�ضيني منهم ب�صفة
خا�صة؟
= ممتازة جدا ً ب�صفة عامة ،ويف الريا�ضة
خطت خطوات جبارة ،وما نحتاج �إليه هو
دخول القطاع اخلا�ص لرعاية الأبطال

مبا�رشة ،وه��ذا مهم ج��داً؛ فعبدالرحمن
معروف على م�ستوى العامل ول��و كان
هناك راع ال�ستفاد عبدالرحمن وا�ستفاد
الراعي �أي�ضا ً.
• كلمة �أخرية �أو ر�سالة على ل�سان
عبدالرحمن للجمعية ولأق��ران��ه من
الأطفال املعوقني ولأولياء الأمور..
يف رعاية الدولة للمعوقني ..ثم حلم
خا�ص يتمنى �أن يحققه ب�إذن اللـه.
= �أنا من اجلمعية و�إلى اجلمعية ،و�أحب
�أ�صدقائي الأطفال من اجلمعية الذين
در���س��وا معي ،و�أمت��ن��ى �أن �أق��دم �شيئا ً
للجمعية يف ال�صغر ويف الكرب ،وحلمى
اخلا�ص تعلم اللغة الإجنليزية؛ لأنني
�س�أ�شارك يف بطوالت دولية ـ ب��إذن اهلل
ـ؛ لذلك ال بد من تعلم اللغة للتعامل مع
اخلارج ،وهي متطلبات للممثل الريا�ضي
العاملي من املعوقني الريا�ضيني كي
ميثل اململكة يف التحدث عن �ش�ؤون
املعوقني يف جم��ال الريا�ضة وطباعة
ق�صتي التي كتبها وال��دي وهي ق�صة
للأطفال وق�صة للكبار برعاية اجلمعية،
و�أن �أعمل فيلما ً كرتونيا ً يحكي جتربتي يف
اجلمعية حتى و�صويل �إلى بطولة العامل.
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تقرير . .
رفعوا �شكرهم لأمري الريا�ض و�سمو نائبه

�أمانة الريا�ض تر�سم الفرح على حميا املعوقني ..وتهديهم
�أول مركز ترفيهي على م�ستوى اململكة

�أمني منطقة الريا�ض يفتتح املركز

لن ين�سى ذوو االحتياجات اخلا�صة منا�سبة افتتاح �أول مركز لهم يف الريا�ض
واململكة،الذي د�شنه الأمري الدكتور عبد العزيز بن عياف �أمني مدينة الريا�ض
م�ؤخرا .وبدا الفتاً م�شهد ذوي االحتياجات اخلا�صة وهم خمتلطون يف مكان واحد
مع �أ�شخا�ص �أ�سوياء ،وهو ما �أثار املوجودين يف املنا�سبة ،يف وقت �أ�صبحت روزنامة
املنا�سبات تزدحم مب�شاريع �أمانة منطقة الريا�ض ومنا�سباتها يف جميع �أيام ال�سنة،
و�أ�ضحت م�صدر فرح و�إعجاب ل�ساكني الريا�ض وزائريها� ،إذ �إن "الأمانة" اجلهة التي
علقت اجلر�س ،عندما �أن�ش�أت م�شاريع اجتماعية وريا�ضية ل�سكان العا�صمة.
ومل يكن تد�شني �أول مركز ترفيهي
لذوي االحتياجات اخلا�صة يف حي املروة
جنوب غربي الريا�ض ،وافتتاح �ساحة
البلدية منا�سبات عادية لأمني الريا�ض
عندما ارت�سمت على حمياه فرحة كبرية،
وك�أن ل�سان حاله يقول" :فئة غالية ،لن
نن�ساها �ضمن م�شاريعنا التطويرية،
هم �أبناءنا وبناتنا ،و�ضعناهم ن�صب
�أعيننا ويف قلوبنا"� ،إذ يعد املركز
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الرتفيهي �أول مركز م��ن نوعه لي�س
على م�ستوى الريا�ض فح�سب بل على
م�ستوى اململكة ،وهنا ي�أتي تد�شني
امل��رك��ز يف �إط���ار ح��ر���ص �أم��ان��ة منطقة
الريا�ض على تطوير خدماتها املقدمة
للمواطن واملقيم بجميع �رشائح وفئات
املجتمع وخا�صة من ذوي االحتياجات
اخلا�صة .حيث ت�سعى الأمانة �إلى �إقامة
م��راك��ز ترفيهية ل���ذوي االح��ت��ي��اج��ات

اخلا�صة "�إعاقة حركية" .الأمري العياف
خ�لال جولته يف حفل تد�شني املركز
توقف كثريا عند كل زاوي��ة من زواي��ا
املركز ،ي�ستمع �أكرث مما يتحدث ،كان
ل���ذوي الإع��اق��ة ع��ب��ارات �شكر يجريها
�أم�ين الريا�ض لأم�ير الريا�ض �سلمان
بن عبد العزيز ونائبه �سطام بن عبد
ال���ع���زي���ز ،ف��امل��رك��ز مل ي��ت��وق��ف على
الأن�����ش��ط��ة الريا�ضية ال��ت��ي ت�سهم يف

تنمية ذوي االحتياجات اخلا�صة ج�سديا ً
وذهنيا ً وتفاعليا ً مبمار�سة الن�شاطات
الريا�ضية والرتفيهية داخ���ل مركز
مالئم ملتطلباتهم وظروفهم فح�سب،
و�إمنا جتاوز ذلك �إلى �أن يكون املوقع
منا�سبا ً لاللتقاء والتوا�صل بني ذوي
االحتياجات اخلا�صة ب�أقرانهم ما يعني
�إزالة الإح�سا�س بالوحدة واالنعزال ،مع
تخفيف العبء عن كاهل الأ�رس اخلا�صة
ل���ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة بتوفري
�أماكن بق�صدها املرتاد ب�سهولة وي�رس،
و�إمن���ا جت���اوزه �إل��ى النواحي الثقافية
واملعرفية ،حيث مت توفري م�صادرها
من مكتبة و�إن�ترن��ت ،و�إقامة فعاليات
ثقافية وترفيهية ل��ه��م .وق���ال �أم�ين
الريا�ض يف ت�رصيحات �صحفية عن �أن ما
تقوم به �أمانة الريا�ض مثل �إن�شاء هذا
املركز وغ�يره من امل�شاريع ال يدخل
�ضمن �أعمال الأمانة ،و�أنه من اخت�صا�ص
جهات �أخرى ،حيث �أجاب الأمري العياف
"الأمانة تخدم جميع �رشائح املجتمع"،
الفتا ً �أن ال�ساحات البلدية �أحد م�شاريع
الأمانة ،وهي تخدم جميع عنا�رص الأ�رسة،
وبالتايل ف�إن ذوي االحتياجات اخلا�صة
�أح��د �أف���راد الأ��س�رة ،وعليه فنحن نهتم
بهم ،ون�سعى �إل��ى تقدمي وت��وف�ير ما
يحتاجون �إليه من خدمات وربطهم مع
املجتمع ،وهنا �أ�شري �إلى ت�رشيف بتوقيع
م��ذك��رة تفاهم م��ع الأم�ي�ر �سلطان بن
�سلمان يف مركز الأم�ير �سلمان لأبحاث
الإعاقة ،التي تهدف �إلى تطوير التعاون
بني �أمانة الريا�ض ومركز الأمري �سلمان
لأب���ح���اث الإع���اق���ة ف��ي��م��ا ي��خ�����ص ذوي
االحتياجات اخلا�صة ،مثل هذا املركز� ،أو
ت�أهيل مباين الأمانة و�إداراتها وبلدياتها
من م�صاعد ودورات مياه وغريها لذوي
االحتياجات اخلا�صة ،وعليه �سننتقل
بالتدريج م��ع م��واق��ع القطاع اخلا�ص
لتهيئة امل��واق��ع ل���ذوي االح��ت��ي��اج��ات
اخلا�صة" .ولفت الأم�ي�ر العياف �إل��ى
اهتمام الأمانة بهذه الفئة حيث مت �إيجاد
وح��دة خا�صة بهم تتبع الإدارة العامة

للخدمات االجتماعية يف �أمانة الريا�ض،
تهتم بكل ما يخ�ص احتياجات ومطالب
ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة م��ن حيث
تهيئة وت�سهيل حركتهم يف املواقع
التابعة لأمانة الريا�ض �أو دورات املياه
العامة يف الأحياء وعند مم��رات امل�شاة
واحل��دائ��ق والأ���س��واق .وع��ن �أن املركز
يخ�ص ذوي الإع��اق��ة احلركية ،ولي�س
خمتلف الإعاقات ،ذكر �أمني الريا�ض �أن
"الأمانة" ما�ضية يف دعم وتنفيذ مثل
هذه املراكز ،والأمر يعتمد على التعاون
والتفاهم مع اجلهات املخت�صة ذات
العالقة �إ�ضافة �إلى توافر االعتمادات
املالية لتنفيذ مثل هذه املراكز خلدمة
جميع �رشائح ذوي االحتياجات اخلا�صة،
و�سيكون املركز الرتفيهي الأول لذوي
االحتياجات اخلا�صة يف حي املروة نواة
�أولى نحو تعميمه على جميع البلديات
الفرعية ،لي�صبح لدينا  15مركزا ،حيث
�ستكون البداية خم�سة مواقع موزعة
يف ال�شمال واجلنوب وال�رشق والو�سط
والغرب ،م�شريا ً �إلى وجود درا�سة لفتح

املركز للن�ساء بحيث تخ�ص�ص لهم �أيام
وللرجال و�أي��ام ،حيث �ستقوم الوحدة
الن�سائية يف الأمانة بالتن�سيق مع �إدارة
احل��دائ��ق والبلدية الفرعية لت�شغيل
امل��رك��ز مل��دة ي��وم �أو يومني للن�ساء.
وتعد هذه املراكز الأولى من نوعها يف
اململكة ،حيث ت�سعى �أمانة الريا�ض �إلى
تعميم املراكز يف خمتلف �أنحاء العا�صمة
وذل���ك يف غ�ضون ال�سنوات املقبلة،
حيث مت �إعداد الت�صاميم واملخططات
املنا�سبة لإن�شاء هذه املراكز التي متتاز
بتوفري عديد م��ن اخل��دم��ات الثقافية
واالجتماعية والريا�ضية والرتفيهية
لذوي االحتياجات اخلا�صة مبا ينا�سب
قدراتهم واحتياجاتهم .وقد مت �إجناز
امل��رك��ز ال��ن��م��وذج بحي امل���روة جنوب
مدينة الريا�ض .ويقع املركز الرتفيهي
الأول ل��ذوي االحتياجات اخلا�صة بحي
امل��روة جنوب الريا�ض على �شارع �آل
�إ�سماعيل و�شارع دار الق�ضاء .حيث تبلغ
امل�ساحة الإجمالية للموقع 14.453
مرتا مربعا وتبلغ م�ساحة املركز 4664

لقطة من حديقة املجمعة
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مرتا مربعا ويحتوي املركز على �صالة
للتمارين الريا�ضية مب�ساحة 136
م�ترا مربعا ت�شتمل على ج�رس متموج
مزدوج للتدريب على ال�صعود والنزول
وجهازي جمباز الدوائر لتدريب اجلزء
العلوي من اجل�سم مع التدريب على
االن�سجام الع�ضلي والع�صبي كما يحتوي
املركز على جهاز لرفع الأثقال و�أجهزة
جمباز ج��داري وا�سطوانات م��رور بويل
اثيلني كما يحتوي املركز على ركن
الإنرتنت وركن املكتبة وبوفية وركن
ال��ت��ع��ارف ومنطقة اجللو�س وم�صلى
وي��ح��ت��وي امل��رك��ز �أي�����ض��ا ع��ل��ى ملعب
لكرة ال�سلة مب�ساحة  370مرتا ويحاط
املركز ب�سور خارجي م�صنع من مادة
 PVCليعطي �شكل جمايل وخ�صو�صية
بارتفاع  1.25مرتا وبطول  270مرتا
ك��م��ا ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م��واق��ف��ا خم�ص�صة
ل��ذوي االحتياجات اخلا�صة ع��دد 23
م��وق��ف وم��ب��ن��ى ل��ل��خ��دم��ات مب�ساحة
 447مرتامربعا .وحتتوي مراكز ذوي
االحتياجات اخلا�صة ب�شكل ع��ام على
عدد من العنا�رص مثل �صالة اال�ستقبال
وركن املكتبة وركن الإنرتنت وبوفية
ورك���ن ال��ت��ع��ارف ومنطقة اجل��ل��و���س.
وم�صلى ودورات مياه خا�صة ل��ذوي
االحتياجات اخلا�صة وغ��رف��ة التحكم
امل���رك���زي و���ص��ال��ة مغلقة ملمار�سة
التمارين الريا�ضية والرتفيهية لذوي
االحتياجات اخلا�صة وحتتوي ال�صالة
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على (اجل�رس املتموج املزدوج :التدريب
على ال�صعود والنزول من �أجل املتعة
وتبادل اجل��ر�أة والثقة وجهاز الدوائر
العلوية :ت��دري��ب الق�سم العلوي من
اجل�سم م��ع ال��ت��دري��ب على االن�سجام
الع�ضلي والع�صبي وه��و م���زدوج من
�أجل متعة التناف�س وجهاز رفع الأثقال:
وهو عبارة عن �أوزان حديدية لتقوية
اليدين وال�صدر والأكتاف جهاز الدراجة
اليدوية :من �أجل اللياقة والتحمل �إلى
جانب التدريب الع�ضلي) .كما د�شن
�أم�ين الريا�ض �ساحة البلدية يف حي
امل����روة ،حيث ي ��أت��ي اف��ت��ت��اح ال�ساحة
���ض��م��ن م����شروع اف��ت��ت��اح � 100ساحة
بلدية يف مدينة الريا�ض خالل الأعوام
ال��ث�لاث��ة ،افتتح منها حتى الآن 26
�ساحة وجار العمل على افتتاح مزيد من
�ساحات البلدية يف جميع �أنحاء مدينة
الريا�ض وتبلغ امل�ساحة الكلية لل�ساحة
 14،452مرتا مربعا وحتتوي ال�ساحة
على ملعب كرة القدم مب�ساحة 1,250
مرتا مربعا وملعب كرة ال�سلة مب�ساحة
 420مرتا مربعا وملعب كرة �سلة لذوي
االحتياجات اخلا�صة مب�ساحة 370م2
وحتتوي ال�ساحة على م�ضمار ملمار�سة
ريا�ضة اجلري مب�ساحة  1,054وتبلغ
امل�ساحة الكلية للمالعب الريا�ضية مع
امل�ضمار  5074مرتا مربعا ,كما حتتوي
ال�ساحة على ممر للم�شاة مب�ساحة 5697
م 2ومالعب خم�ص�صة للأطفال وحتتوي

ال�ساحة على م�سطحات خ�رضاء مب�ساحة
993م 2ومواقفا لل�سيارات عددها
 66موقفا منها  23موقف خم�ص�صة
لذوي االحتياجات اخلا�صة وحتتوي على
عدد من �أعمدة الإنارة التجميلية وعدد
من املقاعد اخلر�سانية ومبان خلدمات
ال�ساحة ودورات مياه خم�ص�صة للرجال
و�أخرى للن�ساء .وحتتوي �ساحات البلدية
ب�شكل عام على ممر ملمار�سة ريا�ضة
امل�����ش��ي ،وم�ضمار ملمار�سة متارين
الإحماء الريا�ضية وال�سكيت وال�سكوتر،
وم��ل��ع��ب م��ت��ع��دد الأغ���را����ض ملمار�سة
ري��ا���ض��ة ك���رة ال��ق��دم وال���ي���د ،وملعب
متعدد الأغرا�ض ملمار�سة ريا�ضة الكرة
الطائرة وال�سلة ،بالإ�ضافة �إلى ملعب
للأطفال ال�صغار ،و�أماكن مهي�أة جللو�س
كبار ال�سن وال�شباب ،وم�سطحات خ�رضاء
ومظهر عام من�سق بالأ�شجار والنباتات
والزهور وكذلك مبنى خلدمات ال�ساحة.
الأمري �سلطان بن �سلمان:
مركز املعوقني الرتفيهي �إحدى �صور
الرعاية املتكاملة التي يحظون بها
و�صف الأم�ي�ر �سلطان ب��ن �سلمان بن
عبد العزيز رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية
اف��ت��ت��اح �أول م��رك��ز ت��رف��ي��ه��ي ل��ذوي
االحتياجات اخلا�صة يف الريا�ض ب�أنه"
�إح���دى �صور الرعاية املتكاملة التي
حتظى بها فئة امل��ع��وق�ين يف مملكة
الإن�سانية".
وقال مبنا�سبة افتتاح املركز":ي�سعدين
وي�رشفني بالإنابة عن املهتمني بق�ضية
الإعاقة وكذلك الآالف من �أولياء �أمور
الأط��ف��ال امل�شمولني بخدمات جمعية
الأطفال املعوقني �أن �أرف��ع �إلى مقام
الأمري �سلمان بن عبد العزيز �أمري منطقة
الريا�ض �أ�سمى �آيات ال�شكر والتقدير
على هذا الإجن��از اجلديد ال��ذي ي�ضاف
ملنظومة ال�رصوح احل�ضارية واخلدمية
يف ال��ع��ا���ص��م��ة ،والأم��ي�ر ال��دك��ت��ور عبد
العزيز بن عياف �أمني منطقة الريا�ض
خال�ص التهنئة على ري��ادة الأم��ان��ة يف
تبني مثل ه��ذه امل�شاريع احل�ضارية
التي جت�سد رقي وتكامل اخلدمات يف

عا�صمة اململكة".
و�أك���د الأم�ي�ر �سلطان ب��ن �سلمان �أن
املراكز الرتفيهية اخلا�صة باملعوقني
تعد �أحد �أهم تطلعات هذه الفئة الغالية
التي ت�ضمنتها تو�صيات امل�ؤمتر الدويل
الثاين للإعاقة والت�أهيل كو�سيلة حيوية
ل��دم��ج امل��ع��وق�ين يف املجتمع و�إت��اح��ة
الفر�صة لهم للتعبري ع��ن قدراتهم
وتنمية مهاراتهم و�أي�ضا ً للتوا�صل فيما
بينهم.
و�أ�شار رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية �إلى
�أهمية تعميم هذه التجربة الرائدة يف
باقي مناطق املدن تلبية حلاجة متزايدة
لأبناء هذه الفئة من املجتمع ،وتتويجا ً
مل��ا ي��ح��ظ��ون ب��ه م��ن رع��اي��ة ت�أهيلية
وتعليمية واجتماعية.
و�أك��د يف ختام حديثه �أن ه��ذه املراكز
مبا ت�ضمه من خدمات ثقافية وريا�ضية
وترفيهية تتنا�سب مع قدرات املعوقني

�ستكون و�سيلة قناة متميزة لق�ضاء
الوقت وتخفيف العبء عن كاهل الأ�رس
و�أي�ضا ً لتنمية وعي وثقافة �أبناء هذه
الفئة الغالية.
 ..وحديقة خا�صة للمعوقني باملجمعة
ب��د�أت بلدية حمافظة املجمعة تنفيذ
حديقة مفتوحة لـ "ذوي االحتياجات
اخلا�صة" تقع بالقرب من موقع الت�أهيل
ال�شامل يف املحافظة ب��ه��دف تفعيل
دم���ج ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة مع
جمتمع املدينة ب�أ�سلوب جديد يجمع
ب�ين خ�صو�صية اال�ستخدام والتحكم
بوظائفه وك��ذل��ك �أ���س��ل��وب ال��دم��ج مع
ا�ستخدامات الأن�شطة احلياتية العامة
على م�ستوى املوقع.
ق��ال املهند�س ب��در بن نا�رص احلمدان
رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة حم��اف��ظ��ة امل��ج��م��ع��ة �إن
حديقة ذوي االحتياجات اخلا�صة ت�أتي
�ضمن ال���دور امل��ن��وط بالبلدية جتاه

فئة غالية على حكومتنا جميعا حيث
�إن ف��ك��رة تخ�صي�ص احل��دي��ق��ة ل��ذوي
االح��ت��ي��اج��ات اخلا�صة ه��ي ر�سالة من
�إدارة املدينة ترمي �إلى �أن هذه الفئة
من حقها �أن متار�س �أن�شطتها احلياتية
يف قالب مفتوح وعام كجزء ال يتجز�أ من
املجتمع وال تختلف عن املرافق العامة
الأخ��رى ب ��أي �شكل من الأ�شكال �سوى
�أن��ه اكت�سب �أهمية املكان من �أهمية
امل�ستخدم،
وذكر �أن احلديقة ال تختلف يف �أ�سلوب
ت�صميمها عن احل��دائ��ق الأخ���رى �إال يف
ج��وان��ب ب�سيطة م��ن ح��ي��ث امل��داخ��ل
وامل��خ��ارج وال��ت��ي �سيتم ا�ستكمالها
قريبا ً وت�شمل ملعب ريا�ضي مفتوح
ميكن ممار�سة جميع الأن�شطة الريا�ضية
بداخله وكذلك على م�سطحات خ�رضاء
و�أل��ع��اب حركية وبع�ض املرافق التي
�سيتم �إ�ضافتها �إلى املوقع.
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�صحة وعافية

"وباء" عاملياً . .
ال�سمنة باتت
ً
ربع �سكان العامل بدناء

�أفادت درا�سة حديثة حول البدانة بانت�شار وقالت� :إن هناك �أ�سبابا تتعلق بال�سلوك �شخ�ص يف �أنحاء العامل� ،أن البدانة تنت�رش يف
جميع مناطق العامل با�ستثناء �رشق �آ�سيا.
هذه الظاهرة يف معظم �أرج��اء العامل ،و�أن الغذائي و�أخرى تتعلق بنمط احلياة.
نحو ربع �سكان العامل �أ�صبحوا يعانونها .وذكرت الدرا�سة التي �شملت � 168ألف وت�ضع ه��ذه ال��درا���س��ة بقية ال��ع��امل على
قدم امل�ساواة مع الواليات املتحدة التي
اعتربتها البلد ال��ذي لديه �أ�سو أ� م�شكلة
لزيادة الوزن.
وت�شري التقديرات ايل �أن ثلثي الأمريكيني
ذك��ر تقرير ملجل�س الأب��ح��اث يف التلوث الهادفة �إلى حت�سني �صحة
يعانون زيادة يف الوزن و�أن ثلث ه�ؤالء من
�أكادميية العلوم الوطنية الأمربكية املواطنني .وت�أتي نتائج املجل�س
البدناء.
�أن ال��ت��ع��ر���ض ل��ل��دخ��ان امل�ضبب املكون من  13عاملا يف الأكادميية
وتقول مديرة البحوث باملعهد الوطني
العالق يف الهواء ،وكذلك الأوزون الأم��ري��ك��ي��ة لتناق�ض ت ��أك��ي��دات
الفرن�سي لأبحاث ال�صحة يف فيليجيف،
القريب م��ن �سطح الأر����ض (وه��و م�س�ؤويل احلكومة الأمريكية بعدم
والتي �أ�رشفت على الدرا�سة�" :إن نتائج
لي�س الأوزون املوجود يف طبقات وج��ود �صلة م ��ؤك��دة ب�ين التلوث
هذه الدرا�سة تو�ضح �أن زيادة وزن اجل�سم
اجلو العليا) ،يرتبط ب�شكل ال لب�س واملوت املبكر .وا�ستنتج املجل�س
باتت وباء حيث �إن ما بني ن�صف �إلى ثلثي
بعد مراجعته جملة من الدرا�سات
فيه بحوادث املوت املبكر.
الأ�شخا�ص الذين �شملتهم الدرا�سة كانوا
وقال املجل�س الأمريكي يف تقريره ال�����ص��ح��ي��ة� ،أن ال��ت��ع��ر���ض ق�صري
يعانون زيادة يف الوزن �أو من البدناء".
ال��ذي ن�رش م�ؤخرا� ،إن تقليل ن�سبة املدى للأوزون املوجود يف الهواء،
يذكر �أن الذين يعانون زي��ادة يف ال��وزن
ك��ل م��ن ه��ذي��ن العاملني يف اجلو �أي على مدى ي�صل يف �أق�صاه �إلى
معر�ضون بدرجة �أكرب للإ�صابة ب�أمرا�ض
يجب �أن يحت�سب كعامل �إ�ضايف � 24ساعة ،ي�ساهم على الأك�ثر يف
القلب وال�سكري وبع�ض �أنواع ال�رسطان.
لدى تقييم كفاءة حمالت مكافحة املوت املبكر.

تلوث الهواء ي�ؤدي �إلى املوت املبكر
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العناية ب�أ�سنان الأطفال
تبد�أ من مرحلة احلمل
�إن م�شكلة ت�سو�س الأ���س��ن��ان ق��د ترتك
�آث��اراً �صحية م�ستقبلية على �أع�ضاء ج�سم
الأطفال ولي�س فقط على الأ�سنان اللبنية.
وه��ي م��ا ت�ت�راوح ب�ين تلف يف الأ���س��ن��ان
الدائمة التي �ستحل حمل اللبنية منها
وب�ين ت��أث��ر �أع�����ض��اء مثل الكلى والقلب
وغريهما جراء االلتهابات امليكروبية يف
الأن�سجة املحيطة بالأ�سنان يف طرقات
اللثة لديهم.
ول��ه��ذا �أك���د املتخ�ص�صون �أن العناية
ب�أ�سنان الطفل يجب �أن تبد أ� يف املرحلة
ال�سابقة لوالدة الطفل� ،أي منذ �أن يكون
جنينا ً .وذلك ب�أن تهتم الأم احلامل بنظافة
فمها و�أ�سنانها ب�شكل خا�ص يف مرحلة

احلمل نف�سه.
وال���������س����ب����ب
�أن وج�������ود
م���ي���ك���روب���ات
ت����ت���������س����ب����ب
ب���ت�������س���و����س
الأ����س���ن���ان �أو
ال����ت����ه����اب����ات
اللثة لدى الأم احلامل يرفع من احتماالت
انتقالها �إلى املولود اجلديد .وما �أن ُيولد
الطفل ف���إن على ال��وال��دي��ن �أن ي��ب��د آ� يف
احلفاظ على نظافة فم الطفل حتى قبل
بدء ظهور الأ�سنان اللبنية لديه.
كما �أك��دت درا���س��ة حديثة ح��ول ت�سو�س

�أ�سنان الأطفال ال�صغار �أن ت�سو�س الأ�سنان
�أعلى عند الأطفال الذين يفتقرون �إلى
نظام وع���ادات غذائية �صحية .وحتديدا
ق��ال��ت �إن ت�سو�س الأ���س��ن��ان �أع��ل��ى لدى
الأطفال الذين ال يتناولون بانتظام وجبة
الإف��ط��ار� ،أو ال��ذي��ن ال يتناولون كميات
كافية من اخل�ضار والفاكهة يوميا ً.

ووج����دت ال��درا���س��ة ال��ت��ي ج���رى اخ��ت��ي��ار
امل�شاركني فيها ب�صورة ع�شوائية عام
 2002وعرب مقابالت هاتفية تركزت على
�س�ؤال �أولياء الأمور على ما تناوله �أطفال
تراوحت �أعمارهم بني � 4أ�شهر وعامني من
وجبات خالل ذلك اليوم� ،أن ثلث الأطفال
حتت �سن العامني مل يتناولوا الفاكهة
�أو اخل�رضاوات �ضمن وجباتهم .وتبني �أن
الأط��ف��ال امل�شمولني بالبحث ب�ين 15
�شهرا �إلى ما فوق الذين تناولوا خ�رضاوات
�ضمن وجباتهم ،كانت "�رشائح البطاط�س
املقلية"  friesهي الأكرث �شيوعا ً .وتناول
 9يف املئة من �أطفال �أعمارهم من � 9إلى
� 11شهرا �رشائح البطاط�س املقلية مرة

واح���دة على الأق���ل خ�لال ال��ي��وم .وبلغت
معدالت تناول ال�رشائح املقلية خالل اليوم
ما ن�سبته  20يف املئة بني الذين تراوحت
�أعمارهم بني � 19شهرا وعامني.
و�أ���ش��ارت الدرا�سة �إل��ى �أن ن�سبة تناول
اللحوم بني جمموعة الأطفال بني �سن 9
�إل��ى � 11شهرا بلغت  25يف املئة ،فيما
ارتفعت ن�سبة تناول ال�سكريات �إل��ى ما
يفوق  60املئة بني �أطفال العام الواحد،
وانخف�ضت بني حمبي امل�أكوالت اخلفيفة
امل���احل���ة � snacksإل����ى  16يف امل��ئ��ة.
وارتفعت ن�سب تناول ال�سكريات والأمالح
بالرتتيب �إلى  70يف املئة و 27يف املئة
عند بلوغ العام ون�صف العام.

العادات الغذائية ال�سيئة تبد�أ منذ الطفولة

وجدت درا�سة علمية حديثة �أن العادات
ال�سيئة املتبعة يف النظام الغذائي تبد�أ
يف وقت مبكر للغاية من مرحلة الطفولة؛
حيث تت�ضاعف معدالت تناول �صغار ال�سن
لل�سعرات احلرارية �إلى  30يف املئة فوق
امل��ع��دالت الطبيعية .وك�شفت الدرا�سة
�أن ال�����س��ع��رات احل��راري��ة ال��ت��ي يتناولها
الأطفال يف �سن العام الواحد �إلى اثنني
تتعدى ال�سعرات احل��راري��ة التي يحتاج
�إليها اجل�سم خ�لال اليوم من � 950إلى
� 1220سعرة حرارية �أي بتجاوز قدره 30
يف املئة .فيما جتاوز الر�ضع من � 7أ�شهر
�إلى � 11شهرا ال�سعرات احلرارية املحتاجة
خالل اليوم بن�سبة  20يف املئة.
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حياتهم معنا
بدعم من البنك العربي الوطني

اجلمعية تنظم «ملتقى �أهداف اخلري»

نظمت اجلمعية «ملتقى �أهداف اخلري» مب�شاركة البنك العربي
الوطني ـ فرع التحلية ـ ق�سم ال�سيدات ،وذلك خالل الفرتة من
� 12-10صفر 1429هـ املوافقة  19-17فرباير 2008م.
ودعت اجلمعية عددا ً من �صاحبات ال�سمو الأمريات و�سيدات
الأعمال حل�ضور امللتقى بهدف ح�شد الدعم املعنوي واملادي
للخدمات املجانية ملن�سوبيها من الأط��ف��ال املعوقني يف
خمتلف مراكزها املنت�رشة يف مناطق اململكة.
من جهة �أخ��رى ي�شارك يف امللتقى كربيات �رشكات العود
والعطور واملجوهرات ومنها ال�رشكة العربية للعود وجموهرات
حنان وجموهرات تورمالني� ،إ�ضافة �إلى جموهرات �سجى.
ويف �إطار دعم وم�ساندة اجلمعية �سيتم تخ�صي�ص  15يف املئة

من املبيعات خالل امللتقى ل�صالح اجلمعية ،كما �سيتربع
البنك العربي الوطني مببلغ مقطوع ل�صالح اجلمعية عند فتح
عدد من احل�سابات خالل فرتة امللتقى ،هذا ومت �سحب يومي
خالل امللتقى على قطعة ثمينة من املجوهرات �أو العطور
امل�شهورة.
جدير بالذكر �أن جمعية الأط��ف��ال املعوقني حتر�ص على
تنظيم الكثري م��ن املعار�ض وامللتقيات بامل�شاركة مع
�أكرب امل�ؤ�س�سات وال�رشكات الوطنية بهدف التعريف بق�ضية
الإع��اق��ة وخماطرها وكيفية الوقاية منها ،بالإ�ضافة �إلى
التعريف بخدماتها التي تقدمها يف مراكزها بالريا�ض ،مكة
املكرمة ،املدينة املنورة ،جدة ،اجلوف و�أخريا ً حائل.

تخريج دفعة من برنامج البدلة الف�ضائية

�أقام مركز امللك فهد بالريا�ض م�ؤخرا
احتفاال مبنا�سبة ختام دورة العالج
بالبدلة الف�ضائية  ،والتي �شارك فيها
عدد من الأطفال املعوقني  .حيث
نظم ق�سم اخلدمة االجتماعية باملركز
احتفاال للأطفال الذين ا�ستكملوا
برنامج الدورة وذلك بح�ضور �أمهات
الأطفال والأخ�صائيات وامل�رشفات

على الدورة .
ي��ذك��ر �أن ب��رن��ام��ج ال��ع�لاج بالبدلة
الف�ضائية اح��د أ�ه���م ب��رام��ج العالج
ال��ت���أه��ي��ل��ى ال���ذي تطبقه اجلمعية
يف خمتلف م��راك��زه��ا  ،وت��ع��ت�بر من
امل�ؤ�س�سات الرائدة يف تطبيقه على
م�ستوى ال�رشق الأو���س��ط والأول���ى يف
اململكة.

اجتماع جلنة االت�صال وتنمية
املوارد مبركز اجلمعية باجلوف

عقدت جلنة االت�صال وتنمية املوارد
مب��رك��ز اجل��م��ع��ي��ة يف اجل����وف اجتماعا
برئا�سة طارق مف�ضي مرزوق وع�ضوية
ق��اي��د ال��را���ش��د وزي���د ال��زي��دان و زي��اد
اجلريد وح�سني احلري�ص ونا�رص النحا�س
 ،وناق�ش االجتماع العديد من واالقرتاحات
والأن�شطة لتنمية موارد املركز .
يذكر �أن اللجنة الن�سائية للجنة االت�صال
وت��ن��م��ي��ة امل������وارد ك��ان��ت ق���د ع��ق��دت
اجتماعها الأول بح�ضور ع�ضوات اللجنة
جن�لاء املطريي ،و�صباح املناع ،و أ�م��ل
ال�شبيب ولطيفة الدغي�شم    .
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دورة القامو�س الإ�شاري لل�سنة
الثالثة على التوايل
مبركز الأمري �سلطان بن عبد العزيز
باملدينة املنورة
نظم مركز الأمري �سلطان بن عبد العزيز
لرعاية الأط��ف��ال املعوقني باملدينة
امل��ن��ورة دورت���ي ال��ق��ام��و���س الإ���ش��اري
العربي الأول وال��ث��اين امل��وح��د لل�صم
والبكم وذلك يوم ال�سبت  10ربيع �أول
1430هـ يف قاعة الأمري في�صل بن فهد
باملركز.
ِ
وت�أتي هذه ال��دورة �ضمن ما يتميز به
م��رك��ز الأم�ي�ر �سلطان ب��ن عبد العزيز
باملدينة املنورة من اهتمام كبري يف كل
ما يخدم ق�ضية الإعاقة واملعاقني من
برامج و�أن�شطة علمية .
و�إميانا ً منا ب�أهمية تعليم لغة الإ�شارة
جلميع ف��ئ��ات املجتمع ع��ل��ى اخ��ت�لاف
��شرائ��ح��ه��م وم���راك���زه���م وا���س��ت�����ش��ع��اراً
ب�أهمية تفاعل املجتمع مع هذه الفئة
ال��غ��ال��ي��ة ل��ع��دم عزلتهم  .ن��ظ��م مركز
الأمري �سلطان بن عبد العزيز باملدينة
املنورة لل�سنة الثالثة على التوايل هذه
الدورات التدريبية  ....وذلك بالتعاون
مع اخلبري يف لغة الإ�شارة الأ�ستاذ خالد
بن �سليمان الذكري وكيل معهد الأمل
باملدينة املنورة ومرتجم خطبة اجلمعة
بامل�سجد النبوي ال�رشيف بلغة الإ�شارة
ِ
ه���ذه ال�����دورات لتحقيق
ع��ل��ى تنفيذ
العديد من الأهداف .
� َإن املنهج املعتمد يف هذه ال��دورة هو
القامو�س الإ�شاري العربي الأول املوحد
لل�صم والبكم وقد كان عدد امل�سجلني
يف ال�سنة الأول��ى  77متدرب ومتدربة
�أما يف ال�سنة الثانية و�صل العدد �إلى

 91متدرب ومتدربة وق��د و�صل عدد
امل�سجلني لهذا العام حتى �إع��داد هذا
التقرير  110متدرب ومتدربة .
ويف هذا العام �أ�ضيفت دورة ثانية
حتت م�سمى القامو�س الإ�شاري العربي
الثاين املوحد لل�صم والبكم .
�إن الفرق بني القامو�س الأول والثاين
هو �أن القامو�س الأول يحتوي على -:
	�أب��ج��دي��ة ال��ه��ج��اء الإ���ص��ب��ع��يللحروف العربية والإجنليزية .
	�أبجدية الأرقام العربية .ت��رك��ي��ب اجل���م���ل الإ�����ش����ارة
الب�سيطة .
التدريب على ا�ستخدام اللغة
الإ�شارة يف مواقف االت�صال .
�أما القامو�س الثاين فهو �أكرث تخ�ص�صا ُ
يف التدريب على امل�صطلحات من الألف
�إلى الياء
ويعد ه��ذا الن�شاط م��ن �أب���رز الأن�شطة
التي تتعدد �أهدافه فمن ناحية �إعالمية
ف�أنه يربز دور اجلمعية يف خدمة ذوي
االحتياجات اخلا�صة و�أ�رسهم واملهتمني
�أم��ا م��ن الناحية العلمية واالجتماعية
فهناك عدد من الأهداف وهي -:
ت����دري����ب م��ع��ل��م��ي ال�����ص��م
)1
وامل��ه��ت��م�ين ب��ه��م ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام
م�صطلحات القامو�س الإ�شاري العربي
لل�صم .
�	)2أن يكت�سب الدار�س املهارة
يف التخاطب مع ال�صم.
ت��ذل��ي��ل ال�����ص��ع��وب��ات ال��ت��ي
)3

يواجهها املتعاملني مع ال�صم
تطوير وتنمية لغة الإ���ش��ارة
)4
للمعلمني وامل��ت��ع��ام��ل�ين م��ع ال�صم
ليتمكنوا من �إي�صال املعلومة �صحيحة
وب�أي�رس الطرق لل�صم .
تفاعل �أ�رسة الأ�صم وجمتمعه
)5
معه ون�شله من عزلته وانطوائه .
حتقيق مبد�أ امل�ساواة والعدالة
)6
ب�أحقية كافة �أفراد املجتمع بالتثقيف
والتعليم .
�	)7إثراء لغة ال�صم وتنمية الرثوة
اللغوية واللفظية والإ�شارة لديهم .
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�سيكولوجية الطفل

الو�سوا�س القهري ي�صيب الكبار..
ولكن هل يهدد ال�صغار؟

من �أنواعه جنون ال�رسقة والنظافة واحلرائق

يظهر املر�ض يف هيئة �أفكار �أو اندفاعات �أو خماوف

الو�ساو�س ت�ؤدي �إلى م�شكالت اجتماعية و�آالم نف�سية وعقلية

الخطوة
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�أثبتت

الإح�صائيات �أن ن�صف امل�صابني مبر�ض الو�سوا�س
القهري يعانون منه منذ ال�صغر ،و�أن هذا املر�ض
موجود عند الأطفال دون علم �أهلهم ..وكذلك وجد �أن  25%من ه�ؤالء
الأطفال لهم �آب��اء �أو �أمهات م�صابون بنف�س املر�ض؛ �إذ ًا العامل
الوراثي مهم .ولهذا املر�ض �أ�سباب ،منها عوامل بيولوجية وكيميائية،
حيث �أثبتت الأبحاث �أن حدوث املر�ض يكون ب�سبب خلل يف مادة
ال�رسيتونني يف املخ ،ولزيادة ن�شاط واندفاع الدم يف بع�ض الأماكن
يف املخ مثل الف�ص الأمامي ،ومنها �أ�سباب وراثية.
ما الو�سوا�س القهري؟
قد يكون علي هيئة �أف��ك��ار �أو �أفعال
متكررة �أو االثنني معا ً .ومن �أمثلة هذه
الأفكار ما يتعلق بالتلوث واجلراثيم
حيث يفكر الطفل �أن يديه �أ�صبحتا
م��ل��وث��ت�ين ومت�سختني مب��ج��رد مل�سه
للأ�شياء ،و�أف��ك��ار تتعلق باحلاجة �إلى
ترتيب معني �أو الدقة �أو التماثل يف
جماالت كثرية ،و�أفكار تتعلق بالأمور
الدينية مثل التي ت�سيء �إل��ى الدين،
و�أفكار تتعلق ب��الإي��ذاء مثل �أن ي�ؤذي
الآخرين .وقد يوجد لدى الطفل فكرة
واح���دة �أو ع��دة �أف��ك��ار م��ن ه��ذا النوع.
وهناك �أمثلة �أخرى على �أفعال متكررة
ي��ق��وم ب��ه��ا ال��ط��ف��ل؛ ح��ت��ى يخفف بها
القلق وال�شك ،منها الغ�سل املتكرر
لليد �أو ا�ستحمام امل��ت��ك��رر ،و�أي�����ض�ا ً
غ�سيل الأ�سنان ومت�شيط ال�شعر و�أفعال
لها عالقة بالت�أكد مثل الت�أكد من قفل

الأب���واب �أو عمل ال��واج��ب و�أف��ع��ال لها
عالقة باالبتعاد عن اخلطر مثل الت�أكد
�أن جميع ال�سكاكني يف مكان بعيد.
ويعتمد ت�شخي�ص ه��ذا امل��ر���ض عند
الأط���ف���ال ع��ل��ى درج���ة ���ش��دت��ه ،وامل���دة
الزمنية ل�ل�أع��را���ض .وه��ذا امل��ر���ض قد
يكون م�صاحبا ً لأمرا�ض نف�سية كثرية،
من �أهمها االكتئاب والقلق اللذان قد
ي�سبقان �أو يليان الو�سوا�س� ،أي�ضا ً
�أم��را���ض التوحد و�أم��را���ض ا�ضطرابات
الأكل.
دور الأهل يف العالج
تفهم الأه���ل للمر�ض وعلمهم به
�إن
ُّ
مهم جدا ً ،ويجعل الأمور �أ�سهل و�أف�ضل
يف الأ��سرة؛ فكثري من الآب��اء �أو الأمهات
يعتقد �أن هذه الأفعال يقوم بها الطفل
ع��ن ق�صد ،و�أن���ه مب��ج��رد طلب الأه��ل
من الطفل �أن يتوقف عن تكرار هذه
الأفعال يكون �سهالً عليه �أن يتوقف
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فورا ً ،والبع�ض يظن �أنه عناد من الطفل؛
ل��ذا ي�ستخدم �أ�سلوب القوة وال�رضب
وال�رصاخ ..وي�صبح املوقف �أكرث توتراً
والنتيجة �سلبيةً .وتفهم الأهل ملعاناة
الطفل من �أ�سا�سيات العالج؛ فالطفل
نف�سه يريد �أن يتخل�ص من هذا املر�ض،
ولكنه ال ي�ستطيع؛ لأن توقفه عن فعل
تلك الأع��م��ال ي�سبب ل��ه قلقا ً وت��وت��راً
�شديدا ً .كما �أن زيارة الطبيب النف�سي
ت�ساعد يف التخل�ص من هذه امل�شكلة.
وه��ن��اك �سبل ع�لاج��ي��ة خمتلفة ،منها
العالج ال�سلوكي والعالج بالأدوية.
تو�ضح الدكتورة فاطمة �أحمد �صالح
ك��ع��ك��ي ا���س��ت�����ش��اري��ة ال��ط��ب النف�سي
مب�����س��ت�����ش��ف��ى امل���ل���ك ف��ه��د ب���ج���دة يف
ت�رصيحات �صحفية� ،أن ن�سبة الإ�صابة
بالو�سوا�س القهري نحو  ،2.5%وترتفع
يف الذكور بن�سبة  25%يف �سن الطفولة
(قبل �سن � 15سنة) ثم يت�ساوى الذكور
والإن�����اث ب��ع��د ذل���ك .وي��ظ��ه��ر امل��ر���ض
بني �سن  20و� 40سنة ،وي�ستمر من
�شهور �إلى خم�س �سنوات قبل الذهاب
�إل��ى الطبيب النف�سي ،حيث �إن معظم
املر�ضى يعتربون ا�ست�شارة الطبيب
دليل �ضعف منهم.
ومن �أهم الأ�سباب التي ت�ؤدي للإ�صابة
بالو�سوا�س القهري:
ـ الوراثة؛ فنحو  30%من �أقارب املري�ض
يكون لديهم نف�س اال�ضطراب ،كما �أن
ظهور اال���ض��ط��راب يف التوائم وحيدة
البوي�ضة �أعلى من ثنائية البوي�ضة.

ويتداخل العامل ال��وراث��ي مع العامل
البيئي؛ فت�أثري الوالدة مثالً امل�صابة
بالو�سو�سة يف ت�رصفاتها �سينعك�س على
�شخ�صية �أطفالها� ،سواء وراثيا �أو بيئيا.
ـ العامل الف�سيولوجي ك��وج��ود ب ��ؤرة
كهربائية ن�شطة يف حلاء املخ ،وعالقته
ب��ال��ن��اق�لات ال��ع�����ص��ب��ي��ة ال��ت��ي ت�سمى
�سريوتونني؛ لذا تعمل الأدوية امل�ضادة
للو�سوا�س القهري على التقليل من
ناقل ال�سريوتونني هذا.
ـ طبيعة ال�شخ�صية؛ �أي ال�شخ�صية
الو�سوا�سية التي تت�صف بال�صالبة
وع����دم امل���رون���ة و���ص��ع��وب��ة التكيف
والت�أقلم للظواهر املختلفة.
وقد تبني �أن ال�شخ�صية الو�سوا�سية ال
تظهر �إال بعد  20ـ � 25سنة من حاالت
الو�سوا�س القهري.
ـ امل�شكالت االجتماعية؛ فالو�سوا�س
القهري له عالقة بالقلق ال�شديد �أو
االكتئاب.
ـ الأعرا�ض ال�رسيرية والأفكار الو�سوا�سية
والأف��ع��ال القهرية يف �صورة طقو�س
حركية.
ـ فكرة خا�صة �أو �صورة ملنظر ما ،جميل
�أو كريه� ،أو جمل معينة ت��رد على مخ
املري�ض فت�سيطر عليه.
ـ اندفاعات جتعل املري�ض ي�شعر برغبة
جاحمة لأن يقوم ب�أعمال ال ير�ضى عنها،
ويحاول مقاومتها .ولكن هذه الرغبة
ت�سيطر عليه ب ��إحل��اح وب��ق��وة ،وع��ادة
ما تكون هذه االندفاعات عدوانية �أو

انتحارية؛ �إذ ي�شعر املري�ض بالرغبة
يف رمي امل��ارة يف ال�شارع �أو �إخوته من
ال�رشفة �أو �إلقاء نف�سه من الأدوار العليا
�أو القطار �أو الأتوبي�س.
ـ اجرتار الأفكار  Ruminationفتنتاب
أفكار و�أ�سئلةٌ ال ميكن الإجابة
َ
املري�ض � ٌ
عنها ،ويحاول التخل�ص منها من دون
جدوى ،كال�س�ؤال التقليدي" :خلقنا اهلل
لق اهلل؟" .وطاملا �س�ألنا �أنف�سنا
�،إذا َم ْن خَ َ
ه��ذا ال�����س��ؤال ،ث��م ط��ردن��اه م��ن ذهننا.
لكن املري�ض يرد على هذا ال�س�ؤال �أو
يت�ساءل :مل��اذا نعي�ش ومل��اذا منوت؟
ولن يحتل تفكريه �سوى هذا ال�س�ؤال،
ولن ي�ستطيع القيام ب�أي ن�شاط ذهني
�آخر
ـ امل��خ��اوف ال��ق��ه��ري��ة  phobiaالتي
ترتبط بالأفكار �أو ال�صور ثم االندفاعات
والطقو�س احلركية ،فتكون املخاوف
و�سيلة للهروب من املوقف القهري
الذي ت�سببه الأفكار الأخرى.
ـ الطقو�س احلركية  Ritualsنتيجة
ال��رغ��ب��ة اخل��ا���ص��ة امل�����س��ي��ط��رة للقيام
بحركات معقدة ،وم��ن �أ�شهر الأمثلة
غ�سل الأي���دي مئات امل���رات �أو غ�سل
اجل�سم بعد عمليات التبول �أو التربز �أو
�أثناء فرتة الطمث.
ـ هناك مر�ضى ميكثون يف احلمام من
ثالث �إلى خم�س �ساعات متوا�صلة لإنهاء
عملية االغت�سال ،وبالطبع تنتهي هذه
العملية ب�إنهاك �شديد و�ضياع الوقت.
درا�سة مر�ضية

يحتاج مري�ض الو�سوا�س القهري �إلى عالج نف�سي

الو�سوا�س القهري له عالقة بالقلق ال�شديد �أو االكتئاب
تغيري مكان العمل وال�سكن ..من و�سائل العالج
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ت�رسد ال��دك��ت��ورة فاطمة كعكي نتائج
درا�سة قامت ب�إجرائها على جمموعة من
املر�ضى عددهم  300مري�ض من ذوي
الو�سوا�س القهري ،ووج��دت �أن ن�سبة
اج�ترار الأفكار  ،43%املخاوف ،41%
االن��دف��اع��ات  ،40%الطقو�س ،37%
الأفكار وال�صور  .43%و ُو ِجد �أن هناك
�أنواعا �أخرى من الو�سوا�س القهري مثل:
 1ـ جنون ال�رسقة  Kleptomaniaحيث
املري�ض رغبةٌ ملحة واندفاع قهري
ت�شد
َ
نحو �رسقة �أ�شياء لي�س لها قيمة.
 2ـ جنون احلرائق؛ حيث يندفع مهددا
ب��إ���ش��ع��ال احل���رائ���ق ،ث��م ي�سلم نف�سه
لل�رشطة ،ويعرتف ب�أنه َم ْن �أ�شعل النار
قهرا وقد حاول مقاومته.
 3ـ جنون ال�رشاب  Dipsomaniaحيث
يغرق املري�ض يف �رشب اخلمر بطريقة
قهرية تعك�س الإدمان.
 4ـ جنون اجلن�س Nymphomania
حيث الرغبة امللحة �أو الفكرة امل�سيطرة
للعملية اجلن�سية واالندفاع نحو �إ�شباعها
مع �أي �شخ�ص ،ويف �أي مكان ،وي�صاب
بعد ذلك بالندم واحلزن.
وقد �أو�صت هذه الدرا�سة بالآتي:
ـ ع��ل��ى امل��ري�����ض ال�����ص�بر وال���ت����أين يف
ا�ستمراره على العالج.
ـ �أال يتنقل املري�ض من طبيب �إلى �آخر.
ـ الدعاء واال�ستغفار قبل كل �شيء.
العالج والوقاية
يتح�سن نحو ثلث �أو ن�صف املر�ضى
يف غ�ضون خم�س �سنوات .وقد �أثبتت
بع�ض الدرا�سات �أن  1ـ  12%من حاالت
الو�سوا�س القهري تتحول �إل��ى مر�ض
�شبيه بالف�صام ،ويختلف العلماء يف
تف�سري مدى هذا التحول .ويعتقد �أن�سل
يف ع��ام � 1990أن ال��ذه��ان الناجت من
الو�سوا�س القهري يختلف �أ�سا�سا عن
الف�صام ،ويحتمل �أن يكون نوعا م�ستقال

املري�ض ي�شعر برغبة جاحمة للقيام ب�أعمال ال
ير�ضى عنها ،ويحاول مقاومتها .ولكن هذه الرغبة
ت�سيطر عليه ب�إحلاح وبقوة ،وعادة ما تكون هذه
االندفاعات عدوانية �أو انتحارية .

م�������ن ال������ذه������ان
ل������ه م�������س���ب���ب���ات���ه
البيئية وم�صريه
ي����خ����ت����ل����ف ع���ن
الف�صام ،وي�سمى
ب����ال����و�����س����وا�����س
ال�����ذه�����اين ،ل��ك��ن
�شخ�صية املري�ض
تكون متما�سكة.
وي�شمل العالج:
ـ العالج النف�سي:
�أ ـ يحتاج مري�ض
ال�����و������س�����وا������س
القهري �إل��ى عالج
ن���ف�������س���ي ،وذل����ك
عن طريق تف�سري
طبيعة الأع��را���ض
وت���������ش����ج����ي����ع����ه
وط���م����أن���ت���ه ب�����أن
حالته بعيدة عن
اجلنون والتقليل
من خوفه على ملكاته العقلية.
ب ـ حماولة الك�شف عن العوامل الدفينة
التي �أدت �إلى هذه الأعرا�ض.
ـ ال��ع�لاج البيئي واالج��ت��م��اع��ي :يحتاج
املري�ض �أحيانا �إلى تغيري مكان العمل
وال�����س��ك��ن؛ ح��ت��ى ي��ب��ت��ع��د ع���ن م�صدر
الو�ساو�س ،خ�صو�صا �إذا كانت له عالقة
باخلوف من هذه الأم��را���ض �أو التلوث
بامليكروبات.
ـ العالج الكيماوي :تعني �أحيانا العقاقري
امل�ضادة للقلق واالكتئاب والأدوي��ة
امل�ساعدة يف اختفاء التوتر واالكتئاب
امل�صاحبني ل��ل��و���س��او���س؛ مم��ا يجعل
املري�ض ق��ادرا على مقاومته راغبا يف
اال�ستمرار يف ن�شاطه االجتماعي ،ومنها
الربوزاك.
ـ العالج الكهربائي :و�إن كان ال يفيد

يف حاالت االكتئاب ال�شديدة والأفكار
ال�سوداوية.
ـ العالج ال�سلوكي :هو الأول يف عالج
الو�سوا�س القهري ،وخ�صو�صا يف حاالت
امل��خ��اوف والطقو�س القهرية ،وذلك
بالتح�صني البطيء �أو التعر�ض املبا�رش
ثم االمتناع.
ـ العالج اجلراحي :ي�ستعمل يف احلاالت
املزمنة التي ال يفيد العالج ال�سلوكي
�أو الدوائي معها.
ـ العالج التدعيمي ورفع الذات والثقة
بالنف�س :كرثة اال�ستغفار والدعاء واتباع
الأ�ساليب العلمية والطبية ال�سليمة،
�إ�ضافة �إلى طلب م�شورة العلماء.
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عامل بال �إعاقة . .

�أجهزة مل�ساعدة
املعوقني
على ا�ستعادة
احلركة يف �أطرافهم

طائرة يقودها
طيار كفيف
تهبط ب�سالم
هبطت ب�سالم طائرة �صغرية من طراز
"�سيزنا" �أ�صيب طيارها بالعمى ب�شكل
مفاجئ عندما ك��ان يحلق على ارتفاع
 4572م�ت�را ً مب�ساعدة ط��ائ��رة تابعة
ل�سالح اجلو امللكي الربيطانية.
وكان جيم �أونيل ( 65عاما ً) قد انطلق
بطائرته ال�صغرية ذات املقعدين من
�أح��د م��ط��ارات ا�سكتلندا ب��اجت��اه مطار
بلدة كول�ش�سرت القريبة من لندن ،لكنه
�أ�صيب بجلطة دماغية �أدت �إلى �إ�صابته
بالعمى وهو يف اجلو.
ومت ا�ستدعاء ط��ائ��رة ع�سكرية تابعة
ل�سالح اجلو امللكي للم�ساعدة يف توجيه
الطائرة للهبوط ب�سالم؛ فقامت الطائرة
الع�سكرية ب��ال��ط�يران ق��رب الطائرة
امل��ن��ك��وب��ة ،وق��ام��ت ب��ت��وج��ي��ه ال��ط��ي��ار
امل�صاب بوا�سطة االت�صال الال�سلكي
نحو �إحدى القواعد اجلوية القريبة.
وك��ان الطيار ال��ذي لديه خ�برة طريان
تتجاوز  18عاما ً قد واجه هذه امل�شكلة
م�ؤخرا ً �أثناء حتليقه فوق قاعدة جوية؛
مما ا�ضطره �إلى توجيه نداء ا�ستغاثة عرب
الراديو.
و�رصح قائد العمليات يف قاعدة لينتون
�أووز اجل��وي��ة ال��ت��ي ���س��اع��دت الطائرة
على الهبوط ب�أن الطائرة كانت تطري
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فوق قاعدة ليمينج اجلوية عندما الحظ
الطيار �أنه غري قادر على ر�ؤي��ة �أجهزة
التوجيه يف الطائرة ،معتقداً �أن ذلك
ناجم عن �ضوء ال�شم�س؛ مما ا�ضطره �إلى
توجيه نداء ا�ستغاثة.
و�أع��ل��م امل�س�ؤولون يف قاعدة ليمينج
قاعدة لينتون �أووز اجلوية عن و�ضع
ال��ط��ائ��رة؛ ف��ات�����ص��ل امل�����س���ؤول��ون يف
القاعدة بالطيار ف�أخربهم ب�أنه يرغب
اال�ستمرار يف التحليق ،لكن امل�س�ؤولني
عن احلركة اجلوية الحظوا �أن الطائرة
تنخف�ض وتنعطف ف��ح��اول��وا توجيه
الطيار للهبوط يف مطار فول �ساتون
ال��ق��ري��ب م��ن ي���ورك ،لكنه مل ي�ستطع
الهبوط بالطائرة؛ فتولت املهمة قاعدة
لينتون �أووز اجلوية.
و�أ�ضاف قائد العمليات يف قاعدة لينتون
�أووز :مل ي�ستطع الطيار ر ؤ�ي��ة املهبط
يف القاعدة والحظنا عليه اال�ضطراب؛
فقررنا �إر�سال طائرة لنجدته.
وقام مدرب الطريان بول جريارد بقيادة
طائرة من طراز توكانو على بعد  50مرتاً
من الطائرة املنكوبة من �أجل �إر�شاده
�صوتيا ً �إلى املهبط .وكان جريارد يوجه
الطيار لالجتاه �إلى اليمني و�إلى الي�سار
واتخاذ الإجراءات التي ت�سبق الهبوط.

يجري علماء �أمريكيون جتارب على
�أجهزة تتيح للمعوقني ا�ستعادة
احلركة يف �أطرافهم وي�أملون �أن
ي�ؤدي ذلك �إلى حت�سني نوعية حياة
ه���ؤالء وجعلهم �أك�ثر اعتماداً على
�أنف�سهم.
وا�ستعان مهند�سون يف اجلمعية
الوطنية الأمريكية للعلوم ببيانات
عن علم وظائف الأع�ضاء من �أجل
�صنع الأجهزة وم�ساعدة املعوقني،
خ�صو�صا ً �أولئك امل�صابني بك�سور
يف ال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري �أو اجللطة
الدماغية ،على ا�ستخدام �أذرعهم
و�أرجلهم.
وق����ال م�����س��اع��د ال�بروف��ي�����س��ور يف
م��ع��ه��د رو���ش�����س�تر للتكنولوجيا
�إدوارد براون� :إن املعلومات التي
ح�صلنا عليها �ست�ساعد امل�صممني
واملهند�سني على تطوير �أجهزة
�أك��ث�ر ت��ع��ق��ي��داً مل��ع��اجل��ة خمتلف
الإ���ص��اب��ات الع�ضلية وتلك التي
ت�صيب الهيكل العظمي .وميكن
اال�ستعانة بهذه الأجهزة من �أجل
التغلب على الأ��ضرار التي ت�سببها
ال��ت�����ش��وه��ات ول��ت��ح�����س�ين ق���درة
امل�صابني على احلركة والتخفيف
من العوار�ض املر�ضية .

�أطراف �صناعية قادرة
على الإح�سا�س واحلركة

ق��د ميهد االك��ت�����ش��اف امل��ده�����ش ال��ذي
تو�صلت �إليه الأمريكية كلوديا ميت�شل
الطريق لت�صميم �أطراف �صناعية تتمتع
بالإح�سا�س واحلركة؛ فقد قام اجلراحون
عند تركيب الذراع ال�صناعي الذي يبلغ
�سعره مليوين دوالر ،على ج�سم كلوديا
بتو�صيله مبخها عن طريق الأع�صاب
الطبيعية يف ك��ت��ف��ه��ا؛ ح��ت��ى تتمكن
م��ن التحكم فيه ع��ن طريق التفكري.
واملده�ش �أنها الآن �أ�صبحت قادرة على
الإح�سا�س بوجود ذراعها املبتور.
وفقدت كلوديا التي كانت تعمل يف
البحرية الأمريكية ذراع��ه��ا يف ح��ادث
عندما ك��ان��ت ت��ق��ود دراج��ت��ه��ا النارية �إال �أنه با�ستخدام تقنية جراحية جديدة
�إلى ع�ضالت �صدرها بدالً من �إر�سالها
يف عام  2004ولأن ذراعها الطبيعية �أعيدت زراعة �أع�صاب كتفها يف ال�صدر
�إل��ى كتفها العاجز .وي��ق��ول الدكتور
قد برتت من الكتف تقريبا ً ،وبالتايل بعيدا ً عن املنطقة املت�أثرة.
تود كويكني ،وهو الطبيب الأمريكي
فقدت القدرة على ا�ستغالل �أع�صاب والآن عندما ترغب كلوديا يف حتريك
الذي ابتكر هذه التقنية :قمنا ب�إعادة
التحكم يف الأطراف ال�صناعية التقليدية ذراع��ه��ا ف����إن عقلها ير�سل �إ���ش��ارات
توزيع �أع�صابها .ويتم �إر�سال نب�ضات
�إلكرتونية م��ن ع�ضالت �صدرها �إل��ى
طرفها ال�صناعي ،حيث يف�رس الكمبيوتر
املوجود فيه النب�ضات وحتويلها �إلى
حركات ينفذها الذراع؛ وبذلك �أ�صبحت
قال باحثون �إنهم جنحوا يف تطوير عقار ي�ستخدم �أ�صالً يف عالج �رسطان الدم
كلوديا ميت�شيل قادرة على ثني ر�سغها
(اللوكيميا)؛ ال�ستخدامه يف عالج مر�ض يعرف بت�صلب الأن�سجة املتعدد
وحتريك �أ�صابعها مبجرد التفكري يف
�أثناء املراحل الأولى من املر�ض .ويبدو �أن عقار �أملتوزوماب يوقف تطور
�أداء تلك احل��رك��ات .وت��ق��ول كلوديا
املر�ض يف امل�صابني باملراحل الأولى منه.
معربة عن �سعادتها بهذه التقنية :لقد
الطبية
املجلة
يف
واملن�شورة
كامربدج
وت�شري الدرا�سة ال�صادرة عن جامعة
و�صلت �إلى املرحلة التي ميكنني فيها
(نيو �إجنالند جورنال) �إلى �أن العقار قد ي�ساعد يف عالج الأ�رضار التي حدثت
ترديد عبارة :وجدتها! وجدتها! هنالك
قبل تناوله ،غري �أن للعقار �آث��ارا ً جانبية قوية ،كما يحذر الباحثون .ومت
عدد كبري من املهام اليومية �أ�ستطيع
ت�صنيع عقار �أملتوزوماب ،وهو من جمموعة تعرف با�سم (مونوكلونال
القيام بها الآن بينما ق��د يعتقد �أي
�أنتيدوت) يف كامربدج يف �أواخر ال�سبعينيات ،وكثريا ً ما ا�ستخدم ملعاجلة
�شخ�ص �أنني غري قادرة على �أدائها.
اللوكيميا ،وذلك بالق�ضاء على اخلاليا البي�ضاء ال�رسطانية يف جهاز املناعة.
وح����دث ه���ذا ال��ت��ح��ول ال��ك��ب�ير يف ع��ام
ووجدت الدرا�سة التي �أجريت على  334مري�ضا ً بت�صلب الأن�سجة املتعدد
 2006عندما كانت كلوديا يف احلمام،
الذي مل يكت�شف له عالج حتى الآن� ،أن العقار قد قل�ص نوبات املر�ض
حيث �شعرت بحرارة امل��اء ال�ساخن يف
بزيادة ن�سبتها . 74%
كفها املبتور ،عندما �سال على �صدرها.
واكت�شفت �أنها ت�ستطيع الإح�سا�س.

عقار جديد ملر�ض ت�صلب الأن�سجة املتعدد
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�إعاقنت . .

معوق بالباحة يتوا�صل مع �أ�رسته
عرب االت�صال املرئي
ا�ستغل حممد �صالح الزهراين من ذوي االحتياجات اخلا�صة
التقنية احلديثة لالت�صاالت للتوا�صل مع �أقاربه و�أ�صدقائه
عرب خدمة اجليل الثالث «االت�صال املرئي» ،و�أ�ضاف �أن هذه
نعمة كبرية من اهلل ـ عز وجل ـ �أن ي�رس هذه اخلدمة للتوا�صل مع
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الأهل والأقارب والأ�صدقاء ،وهي فر�صة �أن يطمئن الإن�سان
على من يحب وي�شاهده مبا�رشة .و�أ�شار �إلى �أنه قبل دخول
هذه اخلدمة كان يتوا�صل عرب الر�سائل؛ �إذ �إنه يجيد القراءة
والكتابة وال يزال م�ستمرا ً يف التوا�صل عربها مع الأ�شخا�ص
الذين ال تعمل لديهم خدمة االت�صال املرئي ،منا�شداً �رشكات
االت�صاالت وموبايلي وزين ت�شغيلها يف كل �أبراجها باململكة
من �أجل �أن يتوا�صل �أ�صحاب الظروف اخلا�صة مع �أقاربهم
وهم ب�أم�س احلاجة �إلى ذلك عك�س الإن�سان الطبيعي.

م�شاكل املعوقني
مع الإنرتنت

�صفحات خا�صة على الإن�ترن��ت
لأ�صحاب االحتياجات اخلا�صة

ال يواجه املعوقون عقبات يعجزون عن اجتيازها يف حياتهم
فح�سب ب��ل ميكن �أن يتعر�ضوا للم�شاكل على �شبكة
الإنرتنت �أي�ضا ً .ويرجع ال�سبب الرئي�سي يف هذه امل�شاكل
�إلى �سوء �أ�ساليب الربجمة وت�صميم املواقع على �شبكة
املعلومات الدولية ،غري �أن الإنرتنت ت�ستطيع حت�سني
حياة املعوقني ب�شكل كبري .وكانت
�إحدى امل�ؤ�س�سات يف �أملانيا قد �أطلقت
م��ب��ادرة بعنوان «الإن�ترن��ت للجميع»
بهدف م�ساندة املعوقني للتوا�صل مع
ال�شبكة العنكبوتية دون عوائق؛ حيث
�إن املعوقني ال ي�ستطيعون ا�ستخدام
الإنرتنت عندما تكون املواقع م�صممة
ب�شكل ال ي�سمح بتظليل املعلومات
املدرجة فيها؛ �إذ يجب �أن يتم الف�صل
ب�ين ال�شكل وامل��ح��ت��وى يف امل��وق��ع مع
�رضورة �إدراج ن�صو�ص مكتوبة على ال�صور
والر�سوم املوجودة يف قائمة الت�صفح.
وبهذه الطريقة ميكن للربامج الناطقة
التي تتولى ق���راءة الن�صو�ص املكتوبة
على ال�شا�شة مبجرد تظليلها �أن تتيح
للمكفوفني ا�ستخدام الإنرتنت.

تعمل ��شرك��ات كبرية على تطوير ال�برام��ج التي ت�ساعد
املعوقني على التعامل مع ال�شبكة العنكبوتية ب�سهولة؛
فمثالً يواجه املكفوفون و�ضعاف الب�رص �صعوبة بالغة يف
ا�ستخدام الإنرتنت ،ويف هذا جنحت بع�ض �رشكات الكمبيوتر
يف إ�ي���ج���اد و���س��ائ��ل متكنهم من
ا�ستخدام تقنياته ب�شكل �سهل،
منها برامج خا�صة لقراءة حمتويات
ال�شا�شة �أو لوحة مفاتيح ميكنهم
من خاللها �إدخال الن�صو�ص التي
يرغبون طباعتها �أو حفظها دون
عناء .ويبحث م�صممو الربامج
�إيجاد حلول عملية للمكفوفني
ب��ت��ق��دمي ن�����ص��و���ص ق�����ص�يرة
تكون بديلة لل�صور والر�سوم
امل��وج��ودة على ال�صفحة مع
مراعاة تكبري الكتابة ل�ضعاف
الب�رص� .أما بالن�سبة �إلى ال�صم
و���ض��ع��اف ال�����س��م��ع فيمكن
م�ساعدتهم من خالل مقاطع
فيديو تعتمد يف �رشحها لغة
احلركات اخلا�صة بال�صم.
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جمعية الأطفال املعوقني
www.dca.org.sa

تعترب جمعية الأطفال املعوقني �أبرز اجلمعيات اخلريية التي
تعنى بالأطفال املعوقني من �سن امليالد حتى الثانية ع�رشة؛ حيث
تقدم جمانا ً �أحدث و�سائل و�أ�ساليب العالج والتعليم والت�أهيل،
وت�ساعد من�سوبيها من الأطفال على االندماج يف املجتمع.
�أهم املحاور :من �أهم ما يقدمه املوقع �أخبار و�أن�شطة اجلمعية
�إلى جانب �ساحة احلوار باملوقع وهو خم�ص�ص للمناق�شات
املفتوحة والأ�سئلة وتقدمي الن�صيحة لأولياء الأمور والذين
يواجهون �صعوبات يف التعامل مع �أبنائهم املعوقني.

نادي ال�صم بالريا�ض

موقع تعريفي بنادي ال�صم مبنطقة الريا�ض

http://www.iisesa1.com/
clubdeaf

�صعوبات التعلم

موقع باللغة الإجنليزية

http://www.ldonline.org/
ld_ indepth/ assessment/
assessment.html

ت�صميم املواقع
www.webable.com

يقدم املوقع كيفية ت�صميم املواقع على الإنرتنت؛ لكي
يتمكن الأفراد الذين يعانون من م�شكالت يف الر�ؤية من الدخول
�إليها واال�ستفادة منها.
ويقدم املوقع اقرتاحات للت�صميم من خالل الكثري من الربامج
املختلفة مثل Flash, Macromedia, Acrobat:هذا �إ�ضافة �إلى
�إمكانية االت�صال باملوقع عن طريق الربيد الإلكرتوين واال�ستف�سار
عن ال�صعوبات التي تواجه م�صممي املواقع بهذه الطريقة.
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تقرير . .

�أ�سامة ال�شنقيطي
احلائز على جائزة
اجلمعية

وثب على
الإعاقة ..ورفع
راية اململكة

الكابنت الواثب «�أ�سامة بن �صادق ال�شنقيطي» يف مناف�سات �ألعاب القوى ورفع الأثقال يف

ا�ستحق عن جدارة �أن يفوز بجائزة اجلمعية يف دورة الألعاب �شبه الأوملبية لذوي االحتياجات

دورتها ال�ساد�سة يف جمال التميز للمعوقني؛ اخلا�صة التي �أقيمت يف ال�صني يف  8رم�ضان
النه متكن ـ بف�ضل اهلل ـ من �أن يفوز على الإعاقة 1429هـ املوافق � 9سبتمرب 2008م وح�صل على

قبل �أن تفوز عليه وتهزمه؛ فحولها �إلى دافع امليدالية الذهبية يف الوثب الثالثي وحقق
لتحقيق ذاته وحتقيق �إجناز لوطنه يف املحافل رقماً عاملياً جديد ًا هو 15.37م حمطماً الرقم
الريا�ضية الدولية ،حيث �شارك �ضمن وفد اململكة العاملي ال�سابق البالغ 15.30م.

الخطوة
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�أمتنى �أن �أ�رشف بلقاء خادم احلرمني ال�رشيفني و�إهدائه
�أول ميدالية ذهبية حتققها اململكة يف الأوملبياد

�أ�شكر اجلمعية والأم�ير �سلطان بن �سلمان ..ملنحي

اجلائزة و�ستكون دعماً لتحقيق املزيد من البطوالت
ولهذا حتتفى «اخل��ط��وة» بـ«�أ�سامة»
بهذا احل��وار؛ ملنحه جائزة اجلمعية من
جهة ،والنت�صاره على �إعاقته من جهة
�أخرى ..فمن امل�ؤكد �أن حكايته تعك�س
م�سرية �إن�سان ما زال �أمامه الكثري من
الآم��ال والطموحات ال�ستكمال م�سرية
بطل �سعودي �سيتم ب���إذن اهلل تتويجه
على من�صات الريا�ضة الدولية لتحقيق
املزيد من ذهب امليداليات.
• م��اذا تقول ع��ن م��ب��ادرة جمعية
الأط��ف��ال املعوقني مبنحك جائزة
التميز للمعوقني هذا العام؟
= �أ���ش��ك��ر اجلمعية وج��م��ي��ع القائمني
عليها وعلى ر�أ�سهم الأمري �سلطان بن
�سلمان� .أما عن اجلائزة ف�ستكون دعما ً
يل لال�ستمرار يف حتقيق امل��زي��د من
البطوالت.
• هل ميكن �أن تروى لنا جتربتك
ال�شخ�صية مع الإع��اق��ة منذ الوعي
بها حتى الآن وما نوع �إعاقتك وما
املراحل العالجية التي مررت بها؟
= ن��وع الإع��اق��ة ب�رصية وه��ي عبارة عن
�ضعف �شديد يف الإب�صار �إ�ضافة �إلى
ان��ح��راف يف ال��ع�ين؛ مم��ا ي�صعب معه
النظر �إل��ى م�سافة ال تتجاوز املرتين
دون ال��ن��ظ��ارة؛ ول��ذل��ك مت ت�صنيفي
�ضمن درجة البي تو.
• هل �أكملت تعليمك و�إلى �أي درجة
و�صلت فيه وم��ا ال�صعوبات التي
واجهتك �أثناء التعليم؟
= نعم �أكملت تعليمي ـ وهلل احل��م��د ـ
وح�صلت على بكالوريو�س يف الرتبية

الريا�ضية وال�صحية من جامعة طيبة
ب��امل��دي��ن��ة امل����ن����ورة ,ومل �أواج������ه �أي
�صعوبات ،وهلل احلمد.
• م��اذا تعمل الآن وكيف ح�صلت
على هذا العمل ،وهل ح�صلت عليه
ب�سهولة؟
= ال �أعمل.
• هل �أنت متزوج ..؟
= ال..
• ي�شعر بع�ض �أولياء �أمور الأطفال
املعوقني بال�صدمة عند اكت�شاف
�إ�صابة �أطفالهم ب��الإع��اق��ة ..فماذا
ت��ق��ول ل��ه��م للعناية ب�أطفالهم
وم�ساعدتهم على جت���اوز الآث���ار
ال�سلبية لإعاقتهم؟
= �أوالً �أن يحمد اهلل على كل حال ,ويعرف
�أن كل معوق هو خري ـ ب���إذن اهلل ـ ،وقد

يفعل ما عجز عنه الأ�صحاء من الب�رش.
• ن��ود �إط�لاع��ن��ا على بدايتك مع
الريا�ضة كيف كانت ومن �ساعدك
يف اال�ستمرار فيها؟
= �أريد �أن �أخربك ب�أمر مهم �أال وهو �أين
بد�أت مع الأ�سوياء ممار�سة اللعبة ،وملا
�ضعف ب�رصي طلب مني �أحد املدربني
«ع��ب��دال��رح��م��ن اجل��ه��ن��ي» يف امل��دي��ن��ة
االن�����ض��م��ام �إل���ى ه���ذه ال��ف��ئ��ة الغالية.
أ�م���ا َم��ن ���س��اع��دين يف اال���س��ت��م��رار فهو
الكابنت «�سامي الزريل» من دولة تون�س
ال�شقيقة.
• ما ال�صعوبات التي واجهتك يف
ممار�سة الريا�ضة يف البداية؟
= ال توجد �صعوبات يف البداية ,وحاليا ً ال
�أرى �أن م�شكلة النظر كبرية.
• ه��ل تتذكر �أول بطولة ح�صلت
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عليها ،وكيف كان �شعورك ،و�شعور
�أ�رستك؟
= نعم ,هي البطولة العربية يف تون�س،
�أما عن �شعوري فهو �شعور ال يو�صف.
• ما ال��ذي يحتاج �إليه الريا�ضي
املعوق من خالل جتربتك ،وكيف
ميكن حتقيق هذه االحتياجات؟
= يحتاج �إل��ى تدريب جيد فقط؛ فهو
كائن حي مثله مثل الأ�سوياء.
• ما �أب��رز البطوالت التي حققتها
وه��ل ميكن �أن ت�صف لنا �شعورك
بتحقيق �أول بطولة دولية و�أي��ن
كانت وم��ا �آخ��ر بطولة وم��ا الإجن��از
الذي حققته فيها؟
= �أول��ى البطوالت الدولية هي بطولة
العامل يف هولندا حيث حققت امليدالية
ال��ذه��ب��ي��ة يف ل��ع��ب��ة ال���وث���ب ال��ث�لاث��ي،
وامليدالية الربونزية يف لعبة الوثب
الطويل� .أما الأب��رز فهي ذهبية الوثب
الثالثي يف بكني وكذلك الف�ضية يف
الوثب الطويل.
• ما برنامج يومك ،خ�صو�صاً �أيام
ال��ت��دري��ب ل�لا���س��ت��ع��داد لبطولة
دولية؟
= ب��رن��ام��ج ع���ادي ج���دا ً؛ ف����إذا كنت يف
م��ع�����س��ك��ر ل��ل��ت��ح�����ض�ير ل��ب��ط��ول��ة ت��ك��ون
الي��ام
التمارين �صباحا ً وم�سا ًء� .أم��ا يف أ
العادية فيكون التمرين م�سا ًء فقط.
• ه��ل تتذكر �أب���رز امل��واق��ف يف
م�سريتك كريا�ضي وما �أ�صعب موقف
و�أطرف موقف؟
= �أطرف املواقف التي قد �أكون اعتدت
عليها هو االرتطام بالأبواب الزجاجية؛
علي التنبه �إليها ب�سبب
�إذ ي�صعب
َّ
النظر ،وغالبا ً ما تنال مني.
• ما �أحالمك وطموحاتك يف املرحلة
املقبلة على امل�ستويني الريا�ضي
وال�شخ�صي؟
= احلمد هلل حتققت بتحقيق امليدالية
الذهبية والف�ضية يف �أوملبياد بكني،
هذا يف املجال الريا�ضي� .أما ال�شخ�صي

الخطوة
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ف�أمتنى من كل قلبي �أن �أت�رشف بلقاء
موالي خادم احلرمني ال�رشيفني و�إهدائه
ـ رع���اه اهلل ـ ه��ذه امل��ي��دال��ي��ة الذهبية
�شخ�صيا ً ،وهي �أول ميدالية ذهبية يف
تاريخ اململكة العربية ال�سعودية.
• كيف ترى رعاية الدولة للمعوقني

ب�صفة عامة ،وللريا�ضيني منهم ب�صفة
خا�صة؟
= قد تكون �شهادتي جمروحة ولكن
النتائج التي حتققت يف جميع الريا�ضات
جتيب عن �س�ؤالك� .أما الدولة فب�صماتها
وا���ض��ح��ة ع��ل��ى ك��ل امل��ع��وق�ين� ,آخ��ره��ا

ال��زي��ادة التي �أم��ر بها خ��ادم احلرمني
ال�رشيفن للمعوقني بن�سبة  100يف
املئة.
• م��ن خ�لال رح�لات��ك اخلارجية ما
ال��ذي �شاهدته ومل�سته قد حتقق
للريا�ضيني املعوقني يف اخلارج
وتتمنى �أن يتحقق للريا�ضيني
ال�سعوديني؟
= ك��ل م��ا نعانيه ه��و ق��ل��ة املعوقني
الريا�ضيني وال�سبب عدم قيام �أولياء
الأمور ب�إدخال �أطفالهم املعوقني �إلى
الأندية الريا�ضية اخلا�صة بهم.
• �إذا عدنا �إلى البدايات ..هل ت�صف

لنا �إح�سا�سك ب�أنك �شخ�ص معوق،
و�أنك ل�ست مثل الآخرين ،وخ�صو�صاً
يف ال�سنوات الأولى من عمرك؟
= مل �أ�شعر بهذا الإح�سا�س لأين �سبق �أن
قلت لك كنت �سويا ً ال �أ�شكو من �شيء،
حتى بعد �ضعف النظر مل �أ�شعر بذلك بل
�أمار�س حياتي ب�شكل طبيعي ,وللعلم
ف�إن النظرة وال�شعور الذي تتحدث عنه
�سببه املجتمع� ،أما يف البلدان الغربية
ف�إن املعوق ال ي�شعر ب�أنه معوق �أبداً.
• كيف ترى دور اجلمعية يف رعاية
الأطفال املعوقني عالجياً وتعليمياً
وت�أهيلياً ،وامتداد مظلة خدماتها

�أقول لأولياء الأمور :كل معوق هو خري من عند اللـه

�أن�صح املعوقني مبمار�سة الريا�ضة وحتقيق

ذاتهم واالنت�صار لوطنهم

املجانية لت�شمل خمتلف مناطق
اململكة؟
= ممتازة ج��دا ً ،و�أمت��ن��ى �أن يزيد عدد
اجل��م��ع��ي��ات اخل��ا���ص��ة ب��االح��ت��ي��اج��ات
اخلا�صة.
• ن����ود االط���ل��اع ع��ل��ى ���س�يرت��ك
الذاتية؟
= اال���س��م� :أ�سامة م�سعود ع��ودة �أحمد
ال�شنقيطي ،خريج جامعة طيبة باملدينة
املنورة «بكالوريو�س تربية ريا�ضية
و�صحية» ،غري متزوج ،العب �سابق يف
منتخب اململكة لألعاب القوى ،و�ألعب
حاليا ً مع نادي الأن�صار باملدينة املنورة،
كما �ألعب �ضمن منتخب اململكة لألعاب
القوى لذوي االحتياجات اخلا�صة .حققت
�أول ميدالة ذهبية يف تاريخ اململكة يف
�أوملبياد بكني  2008وحطمت الرقم
القيا�سي ال��ع��امل��ي والأومل���ب���ي ,كما
حققت ف�ضية الوثب الطويل والكثري
من امليداليات على م�ستوى اململكة يف
بطوالت الأ�سوياء.
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اخلطوة الريا�ضية..

الأمري �سلطان بن فهد ي�شيد مببادرة جمعية
الأطفال املعوقني ملنح جائزة التميز
لبطلي ال�سباحة و�ألعاب القوى الدوليني
�أ���ش��اد �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير
�سلطان بن فهد بن عبدالعزيز الرئي�س
العام لرعاية ال�شباب رئي�س االحت��اد
ال�سعودي لريا�ضة ذوي االحتياجات
اخل��ا���ص��ة وال��ل��ج��ن��ة ���ش��ب��ه الأومل��ب��ي��ة
ال�سعودية مب��ب��ادرة اجلمعية يف منح
جائزتها يف جمال التميز للمعوقني هذا
ال��ع��ام ،لل�سباح عبدالرحمن احل��م��دان،
وبطل �ألعاب القوى �أ�سامة ال�شنقيطي؛

وذل���ك لتحقيقهما �إجن�����ازات دول��ي��ة
وح�صولهما على ميداليات ذهبية يف
امل�سابقات الأوملبية اخلا�صة.
و�أع����رب الأم��ي�ر �سلطان ب��ن ف��ه��د بن
عبدالعزيز عن تقديره جلهود �صاحب
الأمري �سلطان بن فهد
ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان
بن عبدالعزيز رئي�س جمل�س �إدارة جمعية ج��ائ��زة التميز للمعوقني وباهتمام
الأطفال املعوقني يف رعاية املعوقني ،ومتابعة �سموه إلجن���ازات الريا�ضيني
م�شيداً بهذه البادرة الطيبة بتخ�صي�ص من ذوي االحتياجات اخلا�صة.

حقق البطل الأومل��ب��ي ال�سعودي فهد
اجل��ن��ي��دل امل��رك��ز ال��ث��اين وامل��ي��دال��ي��ة
الف�ضية يف �سباق  200مرت كرا�سي
متحركة بزمن وق��درة ( )27،71ثانية
�ضمن مناف�سات بطولة ف��واع الدولية
لأل���ع���اب ال��ق��وى ال��ت��ي أ�ق��ي��م��ت خ�لال
الفرتة من 1430 /2 /30 – 25ه��ـ،
يف �أ�ستاذ ال�رشطة يف مدينة دبي بدولة
الأم����ارات العربية املتحدة مب�شاركة

ومن جهه �أخرى ح�صل احلكم ال�سعودي
ال��دويل بندر بن �إبراهيم املغي�صيب
ع��ل��ى ال�������ش���ارة ال���دول���ي���ة يف حتيكم
مناف�سات ري��ا���ض��ة ذوي االحتياجات
اخلا�صة عقب ح�ضوره للدورة الدولية
( )ipcالتي �أقيمت بدبي خالل الفرتة
م��ن 1430/3/20-17ه���������ـ وب��ه��ذه
املنا�سبة غرب املغي�صيب عن �سعادة
واعتزاه بهذه اال�ستحقاق ال��ذي حظي
ب��ه يف جم���ال ال��ت��ح��ك��ي��م وال����ذي ي���أت��ي
بتوفيق م��ن اهلل �سبحانه وت��ع��ال��ى ثم
للدعم واالهتمام الذي يحظى به جميع
احلكام ال�سعوديني ويف خمتلف الألعاب
م��ن ���ص��اح��ب ال�سمو الأم��ي�ر �سلطان
بن فهد بن عبدالعزيز الرئي�س العام
لرعاية ال�شباب رئي�س اللجنة الأوملبية
ال�سعودية و�سمو نائبه �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري نواف بن في�صل بن فهد
 ..متمنيا ً �أن ي�سهم هو وزمال�ؤه يف رفعه
���ش���أن الريا�ضة ال�سعودية خ�صو�صا ً
ريا�ضة ذوي االحتياجات اخلا�صة.

ف�ضية فزاع الدولية للجنيدل  ..وال�شارة الدولية للمغي�صيب
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( )26دولة عربية و�أجنبية ..ور�أ�س بعثة
منتخب اململكة للبطولة ع�ضو جمل�س
�إدارة االحت��اد ال�سعودي لريا�ضة ذوي
االحتياجات اخلا�صة علي بن عبدالله
املنيع و�ضمت البعثة الالعبني طالع
اليامي� ،إبراهيم الزين� ،أ�سعد �رشاحيلي،
(�إعاقة ذهنية ) عبداهلل الفيفي ،فهد
اجلنيدل ،ب�سام قوته ،مهدي املكينة،
على �آل مانع( �إعاقة حركية) هاين النخلي
 ،وليد عز الدين� ( ،شلل دماغي)ورافق
البعثة جهاز فني مكون من �سامي الزريل
م��درب �إعاقة ذهنية ونبيل امل�سلماين
م��درب �إعاقة حركية و�صالح ال�شهري
م��درب �شلل دماغي وبندر املغي�صب
م�رشف �إعاقة و�صالح الذيب �أخ�صائي
عالج طبيعي والوفد الإداري املكون من
م�ساعد الغريبي وعبداهلل الرهود وفهد
ال�شويع واملوفد الإعالمي ثامر الأحمدي
ومت تطبيق القوانني الدولية يف هذه
البطولة واخلا�صة باالحتاد الدويل �شبة
الأوملبي.

منتخب اململكة يحرز  6ميدليات يف الألعاب الأوملبية ال�شتوية

هن أ� �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان
بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س جمل�س
�إدارة اجلمعية يف برقية بعثها ل�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن فهد بن
عبدالعزيز الرئي�س العام لرعاية ال�شباب
رئي�س االحتاد ال�سعودي لريا�ضة ذوي
االحتياجات اخلا�صة واللجنة ال�سعودية
�شبه الأوملبية مبنا�سبة ح�صول منتخب
اململكة لذوي االحتياجات اخلا�صة على
( )6ميداليات ( 4ذهبيات وف�ضيتني)
يف ريا�ضة التزلج على اجلليد يف دورة
الألعاب الأوملبية ال�شتوية التي �أقيمت
يف الواليات املتحدة الأمريكية.
يبذلها
��ي
ون���وه ���س��م��وه ب��اجل��ه��ود ال��ت
اململكة لذوي االحتياجات اخلا�صة من
العديد من االجنازات امل�رشفة.
�سمو الأمري �سلطان بن فهد يف �سبيل ومن جانبه عرب �سمو الرئي�س العام يف �إجناز يف تلك ال��دورة ..مقدرا ً �سموه ما
رق��ي وت��ط��ور مناف�سات ريا�ضة ذوي برقية جوابية عن �شكره وتقديره ل�سمو يبذله �سمو الأم�ير �سلطان بن �سلمان
االحتياجات اخلا�صة على ال�صعيدين الأمري �سلطان بن �سلمان على ما �أبداه من جهود يف �سبيل دعم وتفعيل برامج
املحلي واخل��ارج��ي وال��ت��ي حتقق لها من م�شاعر طيبة جتاه ما حققه منتخب و�أن�شطة ذوي االحتياجات اخلا�صة.

املن�ش�آت العمالقة يف خدمة ريا�ضة ذوي االحتياجات اخلا�صة

ت�شهد اململكة العربية ال�سعودية ومن
خ�لال مناطقها وحمافظاتها ومدنها
وق��راه��ا نقلة نوعية ح�ضارية كربى
من خالل املن�ش�آت الريا�ضية احلديثة
ال��ت��ي ���ش��ي��دت وف���ق �أح����دث ت�صاميم
العاملية يف جمال املن�ش�آت الريا�ضية

وال��ي��ت ج���اءت ف�ضل م��ن اهلل �سبحانه
وتعالى ثم بالدعم الكبري ال��ذي يجده
قطاع ال�شباب والريا�ضة يف اململكة
م��ن حكومة خ��ادم احل��رم�ين ال�رشيفني
و�سمو ويل عهده الأمني و�سمو النائب
الثاين –حفظهم اهلل حيث �أتاحت هذه

املن�ش�آت الريا�ضية املناخ املنا�سب
�إقامة املناف�سات والتدريبات الريا�ضية
اخل��ا���ص��ة مبنتخبات الأن��دي��ة اململكة
�إل��ى جانب م�شاركة من�سوبي ريا�ضة
ذوي االحتياجات اخلا�صة لال�ستفادة
من تلك املن�ش�آت جنبا ً �إل��ى جنب مع
�إخوانهم الريا�ضيني الأ�سوياء يف �إقامة
مناف�ساتهم الريا�ضية.
وجاءت اخلطة اخلم�سية الأولى للرئا�سة
العامة لرعاية ال�شباب1395 – 1390
هـ 1975 – 1970م  ،منطلقا ً لتكثيف
اجل��ه��ود واالع��ت��ن��اء ب��رع��اي��ة الأن��ظ��م��ة
ال��ري��ا���ض��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة واالجتماعية
والفنية حيث مت خاللها تنفيذ عدد
من االجن���ازات واملن�ش�آت مع االعتناء
باالحتادات والأندية الريا�ضية �أميانا ً
مببد�أ �أن (ال�شباب هم عماد الوطن).
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الأطفال املعوقون
يهنئون «الفريدي»
على جناح اجلراحة
ا�ستقبل العب الهالل واملنتخب الوطني
«�أح��م��د ال��ف��ري��دي» وف���دا ً م��ن أ�ط��ف��ال
من�سوبي مركز امللك فهد بن عبدالعزيز
لرعاية الأطفال املعوقني بالريا�ض،
وذل���ك لتهنئته ع��ل��ى جن���اح العملية
اجل��راح��ي��ة ال��ت��ي �أج���راه���ا «ال��ف��ري��دي»
بعد �إ�صابته يف مباراة الهالل والن�رص اجلمعية ،باقة ورد لالعب ال��دويل مع م��ن جانبه �أك���د ال�لاع��ب ال���دويل ت���أث��ره
الأخرية.
التمنيات له بال�شفاء ودوام ال�صحة؛ ال�شديد بهذه اللفتة الكرمية من �إخوانه
وق ّدم الطفل «فهد احل��اذور» ،بالإنابة ح��ت��ى ي��ع��ود �إل���ى امل�لاع��ب يف �أف�ضل �أطفال اجلمعية ،م�شرياً إ�ل��ى �أن زيارة
الأطفال له يف امل�ست�شفى كان لها �أثر
عن كل الأطفال املعوقني من من�سوبي م�ستوى.
بالغ يف رفع روح��ه املعنوية وت�شجيعه
على موا�صلة العالج والعودة ب�رسعة �إلى
احلمدان املتحدث الر�سمي الدويل لأ�رس منطقة
املالعب ورد اجلميل لكل من �سانده
خالل هذه الفرتة ب�صفة عامة والأطفال
ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا لالوملبياد اخلا�ص
املعوقني على وجه اخل�صو�ص.
وبهذه املنا�سبة ن ّوه «�أحمد الفريدي»
عرب اخلبري الدويل يف الإعاقة ومربمج اخلا�ص.
باجلهود الكبرية التي يبذلها �صاحب
للمكانة
الرت�شيح
هذا
احلمدان
القواعد والبيانات باالحتاد ال�سعودي و�أرجع
ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان
لريا�ضة ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخلا�صة ال��ت��ي حتتلها امل��م��ل��ك��ة ل���دى كافة
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز رئ��ي�����س جمل�س �إدارة
ال�سعودي ح�سن عبدالرحمن احلمدان �شعوب العامل وملا تولية حكومة خادم
اجلمعية يف رعاية الأط��ف��ال املعوقني
عن �سعادته واع��ت��زازه بثقة الرئي�س احلرمني ال�رشيفني امللك عبداهلل بن
وح��ر���ص ���س��م��وه ال��ك��رمي ع��ل��ى تقدمي
الإقليمي للأوملبياد اخلا�ص الدويل عبدالعزيز و�سمو ويل عهده الأم�ين
�أف�ضل اخلدمات املجانية املتخ�ص�صة
املهند�س �أمي���ن ع��ب��دال��وه��اب ال��ذي و�سمو النائب الثاين من رعاية واهتمام
للأطفال املعوقني� ،سواء على م�ستوى
وت�شجيع لأ�صحاب
ر������ش�����ي�����ح�����ه
العالج �أو التعليم.
ذوي االحتياجات
مب����ن���������ص����ب
ونا�شد «الفريدي» كل أ�ف��راد املجتمع
اخل�����ا������ص�����ة م��ن
امل�����ت�����ح�����دث
التوا�صل مع خدمات اجلمعية و�أهدافها
املعاقني و�أ�رسهم
الر�سمي لأ��سر
ور�سالتها الإن�سانية يف الت�صدي لق�ضية
والتي
اململكة
يف
ال�رشق
منطقة
الإعاقة وقاي ًة وعالجا ً على مدى �أكرث من
ت�ستحق �أن يطلق
الأو����������س���������ط
خم�سة وع�رشين عاما ً ،م�شرياً �إلى �أن ما
عليها لقب مملكة
و�������ش������م������ال
تقدمه اجلمعية من خدمات لهذه الفئة
الإن�سانية من خالل
�أف�����ري�����ق�����ي�����ا
الغالية من الأبناء يحتاج �إلى الدعم؛ حتى
هذه الأعمال اخلرية..
ل�ل��أومل���ب���ي���اد
تتمكن من م�ساعدة ه�ؤالء الأطفال على
جتاوز الآثار ال�سلبية لإعاقتهم و�إعادة
دجمهم يف املجتمع.
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كاريكاتري

فرحة الطفولة . .
 . .عامل ال �إعاقة
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�إن اهلل مع ال�صابرين

ال�شكر للـه
قال تعالى:

َ
ين � َآمنُواْ كُ لُواْ
« َيا �أ ُّي َها ال َِّذ َ
ِم��ن طَ ��ي��ب ِ
��ات َم��ا َر َزقْ�� َن��اكُ ْ��م
ِّ َ
ِ
للِهّ
َوا�شْ كُرُواْ إ�ِن كُ ن ُت ْم �إ َِّيا ُه
ون » [ ...البقرة:
َت��عْ��بُ�� ُد َ
.]172
ال�شكــر هلل اع�ت�راف بف�ضله ،واح�ترام
ل��ك��رم��ه ،و�إج��ل��ال ل��ن��ع��م��ه ،وث��ن��اء على
عطائه ،واع�ت�راف بجميله ،و�إن ظهور
�أثر النعمة ،وجالء لطيف امل ّنة ،وو�ضوح
ف�ضل املتف�ضل بالثناء عليه ،واملحبة
ل��ه ،وا�ستعمال م��ا �أع��ط��ى فيما يحب،
واالنقياد لأمره ،والر�ضى بحكمه .معرفة
م�صدر النعمة �شكر ،والثناء عليها �شكر،
وتوجيهها يف الطاعة �شكر ،وم�شاهدة
امل ّنة بها �شكر ،وحفظ حرمات املنعم
�شكر ،وام��ت�لاء القلب مبحبته �شكر،
ولهج الل�سان بذكره �شكر ،والت�سبيح
بحمده �شكر.

قال تعالى :
َ
ْ��ر ُه ْ��م ِبغ رْ ِ
َي
ِنا ُي َو َّفى
"�إ مَّ َ
ال�صا ِبرُ َ
َّ
ون أ�ج َ
ٍ
ِح َ�ساب" الزمر  .10وق��د أ�م��ر اهلل نبيه
ال�صرب على البالء
ورد ذكر ال�صرب �أكرث من ت�سعني مرة بال�صرب وب�رشه وب�رش ال�صابرين َ ":فا�صْبرِْ
إ� َِّن ا ْل َع ِ
ني" هود  ،49وقد
اق َب َة ِلل ُْم َّت ِق َ
ويف مواطن خمتلفة يف القر�آن الكرمي
قرن اهلل تعالى ال�صرب بالعبادات حيث
وذك��رت كلمة ال�صرب  102م��رة حيث
ال�ص ِ
رب
قرنه بال�صالة َ " :وا�س َت ِعينُوا ِب ّ
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ال�صالة" البقرة45
َو ّ
وقال �سبحانه وتعايل �أن ال�صابرين يف
معيته حيث جاء يف �سورة الأنفال الآية
 " :46وا�صربوا �إن اهلل مع ال�صابرين".
 ق���ال ال��ن��ب��ي حم��م��د �صلي اهلل عليهو�سلم :ما �أعطي �أحد عطاء خريا و�أو�سع
من ال�صرب

الق�ضاء والقدر

الإميان بالق�ضاء والقدر ركن من �أركان
الإمي���ان ،و�أ���ص��ل من �أ���ص��ول ال��دي��ن ،ال
ي�صح الإميان �إال به؛ ولهذا قال  -تعالى
 يف كتابه :إِ� َّنا كُ لَّ َ�ش ْي ٍء خَ لَقْ َنا ُه ِب َق َد ٍروقال  -تعالى� -أي�ضاَ :وخَ ل ََق كُ لَّ َ�ش ْي ٍء
ِ
يرا .
َف َق َّد َر ُه َتقْ د ً
ويف احل����دي����ث ال�����ص��ح��ي��ح -ح���دي���ث
جربائيل -ملا �س�أل النبي �-صلى اهلل
عليه و�سلم-عن الإميان :قال :الإميان:
�أن ت�ؤمن باهلل ،ومالئكته ،وكتبه ور�سله،
وال��ي��وم الآخ���ر ،وت���ؤم��ن ب��ال��ق��در :خريه
و�رشه .فمن مل ي�ؤمن بق�ضاء اهلل وقدره
فلي�س مب�ؤمن.

الطاعة واملتابعة

من معاين الوالء :الطاعة واملتابعة ،قال
اهلل عز وجلَ :يا �أَ ُّي َها ال َّن ِب ُّي ا َّت ِق اللهَّ َ َوال ُت ِط ِع
ين َوالمْ ُ َن ِ
الْكَ ِ
ان َع ِل ْي َما ً
ني إ� َِّن اهللَ كَ َ
اف ِق َ
اف ِر َ
َح ِك ْي َما ً [الأحزاب ،]1:وقال عز وجلَ :وال
ِ َ
ِ
ورا [الإن�سان.]24:
ُتط ْع ِم ْن ُه ْم �آث ًما �أ ْو كَ ُف ً
والوالء الواجب يف ذلك هو �أن تطيع اهلل
ور�سوله و�أويل الأمر من امل�ؤمنني ،وهم
العلماء والأم��راء الذين يقودون النا�س
بكتاب اهلل ،كما قال عز وج��لَ :يا �أَ ُّي َها
للهَّ َ َ ِ
َ ِ
�سولَ
ال َِّذ َ
الر ُ
ين � َآمنُوا أ�طي ُعوا ا َو�أطي ُعوا َّ
َو�أُوْليِ الأَمْ��� ِر ِم ْنك ُْم َف إ���� ِْن َت�� َن��ا َزعْ�� ُت ْ��م فيِ
ٍ
للهَّ ِ
�س ِ
ول إ� ِْن كُ ن ُت ْم
الر ُ
َ�ش ْيء َفرُ ُّدو ُه �إِلَى ا َو َّ
ِ
للهَّ
ون ِبا َوال َْي ْو ِم ال ِآخ ِر [الن�ساء.]59:
ُت�ؤ ِْمنُ َ
واملتابعة :هي �أن نتبع ما �أنزل اهلل �إلينا،
نتبع �سنة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
وخلفائه الرا�شدين ،ونتبع ما عليه جماعة
امل�ؤمنني ،وال نتبع �سبيل الكافرين؛ لأن
ِ
�سولَ ِم ْن َب ْع ِد
الر ُ
اهلل يقولَ :و َم ْن ُي�شَ اق ِق َّ

�ْي� َ�س ِب ِ
يل
َما َت َبينَّ َ لَ��هُ ا ْل ُه َدى َو َي َّت ِب ْع غَ رْ َ
ني ُن َول ِِّه َما َت َولَّى َو ُن�صْ ِل ِه َج َه َّن َم
المْ ُ�ؤ ِْم ِن َ
َو َ�سا َء ْت َم ِ
ريا [الن�ساء.]115:
�ص ً

الرب

قال تعالى� :إنه هو الرب الرحيم ""28
(�سورة الطور) هو العطوف على عباده
بلطفه .الذي من على ال�سائلني بح�سن
عطائه ،وعلى العابدين بجميل جزائه،
وه���و ال����ذي م��ن��ه ك��ل م�ب�رة و�إح�����س��ان.
وال�ب�ر بفتح ال��ب��اء معناه :ف��اع��ل ال�بر،
�أي :الإح�سان ،وه��ي كلمة جامعة لكل
�صفات اخلري ،وهو من �أ�سماء اهلل تعالى.
ويف اللغة "الرب" هو االت�ساع كما يرى
املف�رسون واللغويون �أن الرب هو ال�صلة
واخلري واالت�ساع يف الإح�سان وال�صدقة،
وي��ج��وز �أن ي��ك��ون معنى ال�ب�ر الكثري
الطاعة ،وجمعه �أبرار ،ومن املجاز (فالن
يرب ربه) �أي :يطيعه.
ويف هذا يكون الرب ا�سما ً جامعا ً للطاعات
و�أعمال اخلري املقربة �إيل اهلل� ،أو ا�سما ً
ج��ام��ع��ا ً لر�ضي اخل�����ص��ال ،ول��ك��ل فعل
مر�ضي .وطاعة اهلل �سبحانه هي عبادته

ت��ع��ال��ى ،وب��ر ال��وال��دي��ن ،وال��ت��و���س��ع يف
الإح�سان �إليهما ،فاجلنة حتت �أق��دام
الأم��ه��ات .وال��ب��ار م��ن ي�صدر عنه الرب
وال��ط��اع��ة ،وجمعه ب���ررة ،ق��ال تعالى:
��رام ب ٍ
ٍ
�سفرة " "15ك ٍ
��ررة ""16
ب�أيدي
(�سورة عب�س) .و�أولى بالإن�سان �أن يكون
م�شتغالً ب�أعمال الرب ،وا�ستباق اخلريات،
و�أن ال ي�ضمر ال�رش ،وال ي�ؤذي �أحداً ،ف�إن
الرب ،هو الذي ال ي�ؤذي .ولذا قيل" :الرب
�شيء هني ،وجه طلق ،وكالم لني".
وعن ابن عمر ـ ر�ضي اهلل عنهما ـ قال:
�سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
يقول" :الرب ال يبلي ،والذنب ال ين�سى،
والديان ال ينام ـ كما تزرع حت�صد ـ وكما
تدين تدان"
ور�ضاء الرب يف ر�ضاء الوالدين ،فال �أقل
من الرب بهما ،و�شدة الإح�سان �إليهما،
وبالقول الكرمي ،والدعاء لهما.
و���س��ب��ح��ان رب���ي احل��ن��ان امل��ن��ان ال��ذي
م��ن ع��ل��ى امل���ؤم��ن�ين� :إذ ب��ع��ث فيهم
ر�سوالً من �أنف�سهم يتلو عليهم �آياته
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة ..
"�("164سورة �آل عمران)
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طرائف وت�سايل
ـ

ابحث عن كلمة ال�رس

اب��ح��ث ع��ن الكلمات امل��وج��ودة �أدن���اه وا�شطبها يف جميع
االجتاهات امل�ستقيمة واملائلة قطريا ً لتح�صل بعد ذلك علي
عدة ح��روف متبقية ت�شكل (كلمة ال�رس) وهي (�أح��دث مركز

للجمعية الذي مت و�ضع حجر �أ�سا�سه ).

يعترب ـ برنامج ـ الدمج ـ من ـ �أهم ـ �إجن��ازات ـ
اجلمعيعة ـ حيث ـ يعمل ـ على ـ توثيق ـ العالقة
ـ بني ـ املجتمع ـ واملعوق ـ كل ـ �إعاقة ـ لها ـ
ت�أهيل ـ خا�ص.

هل تعلم
الخطوة

 �أن ����ض���وء ال�����ش��م�����س ي�����ص��ل�إل��������ى الأر������������ض يف  ٨دق���ائ���ق
 �أن ن��اب��ل��ي��ون ب���ون���اب���رت ك��انيق�ضي وق��ت فراغه يف حل الألغاز
 �أن �أول م��ن و���ض��ع ���ص��ورة علىال��ع��م��ل��ة ه��و الإ���س��ك��ن��در امل��ق��دوين
 �أن امل�شوار الذي يقطعه الدم يفجمراه كل يوم يبلغ  ١٦٨مليون ميل
 �أن ال�����ق�����ل�����ب ي����خ����ف����ق يفال����ي����وم �أك���ث��ر م����ن  ١٠٣خ��ف��ق��ة
ـ �أن ال�صينيون هم الذين �إخرتعوا
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عن جريدة الريا�ض ــ للفنان  :عبد ال�سالم الهليل.

البو�صلة  ،ونقلوها بعد ذل��ك �إلى
البحارة العرب  ،الذين كانوا يجوبون
�شمال املحيط الأطل�سي وق��د قام
�أهل البندوقية بجلب البو�صلة بعد
�أ�سفارهم التجارية �إلى بالد امل�رشق
ـ �أن نافورة املاء التي تدفع من ر�أ�س
احلوت فوق جمجمته ي�صل �إرتفاعها
�أحيانا �إلى � ٩أمتار.
 �أن احل�����وت الأزرق ه���و �أك�ب�رح����ي����وان ع���ل���ى ال����ك����رة الأر����ض���ي���ة
ـ �أن احل��ي��ت��ان ال���زرق���اء ت�ستطيع

ال��ت��خ��اط��ب ب��وا���س��ط��ة غنائها على
م�سافة ٨٥٠كم.
ـ �أن العامل الريا�ضي (�إ�سحاق نيوتن)
قد ابتكر املتوالتةالعددية وهو يف
ال�صف الثالث الإبتدائي.
 �أن وزن الفيل ي�صل �إلى � ٥أطنانومع ذلك ت�صل �رسعته �إلى  ٤٠كم /
ال�ساعة
 ه��ل تعرف �أن امل��ي��اه ميكن �أنت�ستخدم ك�أداة قطع و تكون �أف�ضل
من �أي �سالح حاد.

�سودوكو

الكلمات املتقاطعة

الأفقي:
 1ـ ال��ه��ب��ات وال��ذك��وات
اخل����ا�����ص����ة مب�������س���اع���دة
املعوقني.
 2ـ ح�سب ـ �صنف.
 3ـ �أح��د العنا�رص الهامة
يف املباين ت�سبب م�شكلة
للمعوقني ـ قليل الوجود.
 4ـ �أود ـ م��ت�����ش��اب��ه��ان ـ
نرتاب.
5ـ �شقيق الوالد ـ ن�ؤنبه.
 6ـ من امل�شاريع الهامة
ال���ت���ي ت��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه��ا
اجلمعية لدعم براجمها ـ
للنداء.
 7ـ ت�ستن�شق ـ قط ـ كح.
8ـ فرار ـ لعبة الت�صويب
(معكو�سة).
 9ـ �أحب ـ مت�شابهان.
 10ـ الغري قادرين على
�أداء الأع���م���ال ال��ع��ادي��ة.
ب�سبب ع��ار���ض ب��دين �أو
ذهني خارج عن �إرادتهم.

الر�أ�سي:
 1ـ �إعانات .
 2ـ ما يوجد حتت اجللد ـ
�ضد (خري).
 3ـ ريق ـ نقود.
 4ـ تر�شد ـ عا�صفة بحرية
ـ طيور ليلية.
 5ـ م�ؤنث (معوق) ـ �إترك.
6ـ دق ـ جمموعة جمل �أو
فقرة.
 7ـ م�ساعدة ـ قل وزن��ه ـ
يرن.
 8ـ ع����دم الإ���س��ت��ط��اع��ة
لأداء فعل معني ـ مري�ض
نف�سي عدواين.
 9ـ جهاز �إ�ستقبال ف�ضائي
ـ ي�شيع وي�سود.
 10ـ �أحدث مراكز اجلمعية
مت و�ضع حجر �أ�سا�سة.

شرح اللعبة
يحتوي كل مربع من املربعات التسعة على على األرقام من
1ـ 9شريطة عدم استعمال الرقم مرتني وكذلك األسطر
األفقية والعمودية التي يجب أن تظهر فيها األرقام من
1ـ 9وتقوم اللعبة على ترتيب األرقام ضمن جدول بقواعد
معينة.
بحيث يتم وضع أرقام من 1ـ 9في جميع اخلانات املكونة
للجدول والذي يحتوي على  81خانة (9ضرب )9والذي
بدوره يقسم على  9مناطق (3ضرب )3حتتوي كل منها على
 9مربعات.

احللول

كلمة ال�رس هي  :مركز الر�س
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الربيد

يا �أهل اخلطوة؟

�أ�سجل �شكري وتقديري لكل م�سئويل اجلمعية وجملة "اخلطوة" على ما
تبذلونه من جهود كبرية من �أجل الأطفال املعوقني ,والت�صدي لهذه
الق�ضية منذ �أكرث من خم�سة وع�رشين عاما ً .ولقد �أر�سلت لكم من فرتة
للح�صول على جملة "اخلطوة" وتكرمتم ب�إر�سالها ..ولكن ال ت�صلني
بانتظام ,وللأ�سف ال �أجدها ب�سهولة ,وتعترب جملة "اخلطوة" على وجه
اخل�صو�ص من املطبوعات املتخ�ص�صة املتميزة التوعوية والتعريفية
ب�أ�سباب الإعاقة وخماطرها فال تبخلوا علينا بها.
على املطريي – الطائف

اخلطوة:

_ ت�صلك " اخلطوة" قريبا على عنوانك ون�شكر لك كلماتك الرقيقة

ال�صغار والكبار

تقدم جمعية للأطفال املعوقني خدمات
متميزة يف خمتلف امل��ج��االت العالجية
والتعليمية والت�أهيلية� ..إالّ �أنني فوجئت
بعناية اجلمعية باملعوقني الكبار من
خ�لال برنامج توظيف املعوقني  ،مما
يجعل اجلمعية ت��واج��ه حقيقة ق�ضية
الإع��اق��ة م��ن خمتلف جوانبها ,و�أن ما
تقوم به اجلمعية للأطفال املعوقني
وللكبار منهم يجعلها م�ؤ�س�سة خريية
وطنية من الدرجة الأولى.
يا�رس ربيع – الريا�ض

اخلطوة:

 يف ظ��ل دع���م ال���دول���ة و�أه����ل اخل�يرمن رج��ال الأع��م��ال وغريهم �ستوا�صل
اجلمعية باذن اهلل ر�سالتها .

الأوقاف اخلريية

�أثبتت �سنة الوقف اخلريي �أنها مباركة و�صاحلة لكل الع�صور وحر�ص اجلمعية
على �إن�شاء �أوقاف خريية ،ي�ؤكد على عدم انف�صالنا عن مبادئ و�أخالق �إ�سالمنا
وبني �شئون حياتنا اليومية ,فالأوقاف �سنة حميدة مباركة ,وكانت على مدى
تاريخ الإ�سالم �سنداً يف �إن�شاء امل�ؤ�س�سات واملراكز الإن�سانية واالجتماعية
وال�صحية والتعليمية مثل املدار�س وامل�ست�شفيات وامل�ساجد ودور رعاية
العجزة وامل�سنني وكافة �أ�صحاب االحتياجات اخلا�صة ,وكون جمعية الأطفال
املعوقني حتر�ص على �إحياء هذه ال�سنة ..ف� ّإن ذلك ي�ؤكد � ّأن تاريخنا مو�صول
و�إمياننا را�سخ يف بالدنا الكرمية.
على الدو�رسى  -الدمام

اخلطوة:

_ ن�شكر توا�صلك با�ستمرار مع " اخلطوة " و�سيكون العدد الأخري لديك يف
اقرب فر�صة

الخطوة
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طرق الكرا�سي املتحركة

ال��ك��ث�ير م��ن امل ��ؤ���س�����س��ات احلكومية
واخلا�صة بالإ�ضافة �إلى بع�ض الطرقات
العامة الزال���ت غ�ير مهي�أة للمعوقني
���س��واء ال��ذي��ن ي��ت��ح��رك��ون بالكرا�سي
املتحركة �أو غريها من و�سائل احلركة
الأخ��رى ..ولقد مت �إجن��از الكثري يف هذا
املو�ضوع حقيقة ولكن الأم���ر يحتاج
�أي�ضا �إلى املزيد وخ�صو�صا ً � ّأن حكومتنا
الر�شيدة ووالة �أمورنا – حفظهم
الـله – ال ي��أل��ون جهدا ً يف رعاية
�أ���ص��ح��اب االح��ت��ي��اج��ات اخلا�صة،
ولكننا ال ن��زال نحتاج �إل��ى �إزال��ة
معوقات تنفيذ تهيئة املباين
والطرق ب�رسعة؟؟
حمود الغامدى
املدينة املنورة

اخلطوة:

 -ال ���ش��ك � ّأن اخل���دم���ات

امل��ت��واف��رة للمعوقني يف
اململكة ت��ف��وق وت�ضاهي
الدول املتقدمة وقد مت تطوير وتهيئة
العديد من املمرات والطرق لتي�سري
حركة املعوقني ,ولكن ال ب�أ�س باملزيد.

ال�شكر واجب

مبادرة اجلمعية ب�إعادة تطبيق برنامج "جرب الكر�سي " يف املدار�س واجلامعات
وامل�ؤ�س�سات العامة تنطوي على � ّأن ر�سالة اجلمعية هادفة وت�سعى ب�صدق حقيقي
مل�ساعدة ه ��ؤالء الأط��ف��ال ,ويف ذل��ك �أق��ول وم��ن خ�لال متابعتي لتاريخ اجلمعية
وم�سريتها يف رعاية الأطفال املعوقني� :إنها جادة وتقدم جهدا ً حقيقيا ً ي�ستحق
ال�شكر والتقدير بل � ّأن �شكرها واجب لال�ستمرار يف تقدمي اخلدمات املتخ�ص�صة
لأبنائنا من الأطفال املعوقني.
�سعود اجلا�رس – مكة املكرمة

ردود �رسيعة
· عامر احلربي – الريا�ض.
 مركز امللك فهد بالريا�ض هو�أول مراكز اجلمعية.
· �سليمان العي�شيوى – الطائف
 اجلمعية تن�رش مظلة خدماتهاح�سب احتياجات كل منطقة.
· �أ�سامة الدريعى – مكة املكرمة
 �سوف ت�صلك "اخلطوة" قريبا· على الفهيد – جنران
 ����ض��رورة م���راج���ع���ة ال��ط��ب��ي��باملخت�ص.
· خالد اليامى – �أبها
 اجلمعية بد�أت يف م�رشوع مركزع�سري.
· �سعد الرا�شد – الريا�ض
 خ��دم��ات اجل��م��ع��ي��ة ل�ل�أط��ف��الفقط.
· نا�رص ال�سهلي – الق�صيم
 امل�ست�شفيات العامة تتوفربها خدمات الت�أهيل.
· فهد �شاكر – املدينة املنورة
 ال يتم طباعة " اخلطوة" علىا�سطوانات.

اخلطوة:

ال �شكر على واجب
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يد ًا بيد ..

بند ثابت يف امليزانية ال�سنوية

بقلم:
ها�شم
عبده
ها�شم
د.
*
+
 . .ما مل ي�صبح (املعوق) جزءاً من �إح�سا�س
امل��ج��ت��م��ع ..وم���ن ق��ن��اع��ت��ه مب�س�ؤوليته
االجتماعية نحوه ..ف ��إن الق�صور �سوف
ي�ستمر جتاه هذا الإن�سان..
 . .وانطالقا ً من هذه احلقيقة ..
 . .ف����إن جمعية الأط���ف���ال امل��ع��وق�ين..
عملت وتعمل بكل ما �أوتيت من جهد..
ومن تخطيط ..ومن �إمكانات..لن�رش ثقافة
جديدة..هدفها تغيري نظرة املجتمع �إلى
املعوق من حالة ت�ستحق العطف وال�شفقة
�إلى �إح�سا�س متعاظم بامل�س�ؤولية جتاه
�إن�سان من حقه �أن يعي�ش ..و�أن يتعلم..
و�أن يعمل ..و�أن ي�شارك يف حتقيق التنمية
ال�شاملة يف وطن اخلري والعطاء ..مبا وهبه
اهلل م��ن ط���اق���ات ..وق����درات تعوي�ضية
خا�صة تفوق ما ل��دى الب�رش الطبيعيني
والأ�صحاء..
 . .هذه الثقافة..مل تعد جمرد حلم..و�إمنا
�أ�صبحت حقيقة ملمو�سة يدركها اجلميع
بعد �أن جنحت اجلمعية يف تر�سيخها من
خ�لال �إ�سرتاتيجية بعيدة امل��دى وعرب
خطط وبرامج وندوات وم�ؤمترات ومعار�ض
ون�شاطات مو�سعة �أي�ضا ً..
 . .لكن امل ��أم��ول يظل �أك�بر بكثري مما
حتقق من جتاوب القطاع الأهلي ب�رشكاته..
وم�ؤ�س�ساته..وبنوكه وم�صارفه..وجماالت
العمل املختلفة فيه ..
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مع هذا التوجه احل�ضاري املتميز..
 . .وميكن ترجمة هذا التجاوب ب�صورة
�أك�ثر فاعلية مبجرد �أن تعتمد كل منها
ب��ن��دا ً ث��اب��ت�ا ً يف ميزانياتها التقديرية
ال�سنوية لدعم كل عمل خريي يهدف �إلى
توفري العناية والرعاية والت�أهيل لهذه
الفئة الكرمية من �أبنائنا وبناتنا حتى
ي�شعروا باملزيد م��ن الأم���ان وي�سهموا
ب�صورة كاملة يف تنمية الوطن وتطويره..
 . .كما �أنه ميكن ترجمة هذا امل�ستوى من
الوعي املتقدم مب�س�ؤوليتنا جتاه الإعاقة
واملعوق ..بتدافع �أهل اخلري وت�سابقهم
�إلى امل�شاركة الواعية يف برامج (الوقف)
التي تطبقها (جمعية الأطفال املعوقني)
وجت��د ال��ت��ج��اوب ال���ذي ن ��أم��ل يف ت��زاي��ده
وارتفاع مردوداته..
 . .عندها ..ن�ستطيع القول ان املجتمع
ي�ساهم بفعالية يف تبني ق�ضية الإعاقة..
وي��ق��دم للجمعية وغ�يره��ا ال��ع��ون ال��ذي
ميكنها من �أداء ر�سالتها الوطنية بالغة
الأه��م��ي��ة جت��اه ه��ذه الفئة ال��ع��زي��زة من
�أبنائنا..
 . .وعندها..ن�ستطيع �أي�ضا ً �أن نقول ب�إن
جمتمعنا يتحمل م�س�ؤوليته جت��اه هذه
الق�ضية بكفاءة عالية وانه يج�سد بذلك
ح�ضارته..وتقدم وعيه ..كمجتمع �إ�سالمي
(متكافل) ..و(م�س�ؤول)..
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