الخطوة
العدد ال�ساد�س واخلم�سون ـ جمادي الآخر  1431هـ ـ يونيو  2010م

األمير سلمان
يعلن
الرياض أول
مدينة
« صديقة للمعوقين »
إجتماع العمومية  24يناقش
مسؤوليات وتحديات الجمعية
األمير نواف بن فيصل :
اإلعاقة عبء على المعوق والمجتمع
برنامج جرب الكرسي  ..خطوة نحو
الوصول الشامل

الخ

ط
وة األولى

في هذا العدد

في هذا العدد

 15رعى توقيع االتفاقية..
ودشن الوصول الشامل
األمير سلمان يعلن
الرياض أول مدينة سعودية
«صديقة للمعوقين»
 36الباحة تحتفي بالمركز العاشر
للجمعية
أمير المنطقة يرعى الحفل ويتبرع
بمليون ريال لدعم الوقف الخيري
 43مسابقة األمير سلطان بن
سلمان لحفظ القرآن الكريم
لألطفال المعوقين..
 14عامًا من النجاح و  1500فازوا
بخيرها
 94لست وحدك..
من أبرز برامج الجمعية
لخدمة المعوقين وأسرهم

وجه صاحب السمو الملكي األمير سلطان
بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام
شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي
األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس
مجلس إدارة الجمعية نظير ما تقدمه
الجمعية من خدمات لهذه الفئة الغالية من
المجتمع ..وكان هذا الشكر الكريم بمثابة
تشريف لكل المعوقين ومنسوبي الجمعية
 ،حيث قال سمو ولي العهد األمين في
خطاب وجهه لألمير سلطان بن سلمان بن
عبدالعزيز ( نشكر سموكم على جهودكم
المتميزة والمثمرة  ،ونتمنى لكم ولجميع
أعضاء ومنسوبي الجمعية دوام التوفيق).
وكان سمو رئيس مجلس إدارة الجمعية
قد رفع لسمو ولي العهد نسخة من
العدد الخاص الذي أصدرته الجمعية من
مجلة ( الخطوة ) بمناسبة عودة سموه
إلى أرض الوطن والذي تضمن رصدا بالكلمة
والصورة لدعم سمو ولي العهد للجمعية
ومشروعاتها على مدى خمسة وعشرين
عاما ومشاعر أولياء أمور األطفال المعوقين
بهذه المناسبة.

شخصيات وتقارير
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مجلة دورية تصدرها

رئي�س جمل�س الإدارة
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العدد  56جمادي اآلخر  1431هـ ـ يونيو  2010م

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلطـــان بـن �سلــمــان بـن عبدالعزيـز
امل�شرف العام:
�أمني عام اجلمعية
عو�ض بن عبـد اللـه الغامـدي
رئيــــ�س التحرير:
خالد بن �سليمان الفهيد
نائب رئي�س التحــرير:
ح�ســن حمم ــد فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج
مدير التحــرير:
منت�صـ ـ ـ ـ ـ ــر جابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
املدير الفني:
م�/سع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال�سـ ـ ــداوي
رقم الإيداع :
 51/1831يف 1415/3/21هـ
ردمد :
 1234ـ 1319ـBSSN

ت  )01( 4543913:ـ ف )01( 4543521 :
املوقع على الإنرتنت www.dca.org.sa
Info@dca.org.sa

املرا�ســــــالت بـا�سم رئي�س التحرير
اململكة العربية ال�سعودية
�ص ب  8557الريا�ض 11492
هاتف :
 )01(4543913ـ )01(4543917
ـ فاك�س )01(4562750 :
الربيد الإلكرتوين :
Khatwa@dca.org.sa
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خبر وصورة
حقوق

خبر

خبر

صورة

بمناسبة السنة الـ  61لنشر اإلعالن العالمي

«حقوق اإلنسان» :الملك عبد اهلل أرسى دعائم
حقوق المعوقين وعزز إعاناتهم
�أك��دت هيئ��ة حقوق الإن�س��ان ال�س��عودية اهتمام حكوم��ة خادم احلرمني ال�ش��ريفني بحق��وق املعوق وتوفري
ال�سبل كافة لراحته ،مو�ضحة �أن الإعاقة حالة �إن�سانية حتتاج �إلى دعم وم�ساندة من �شرائح املجتمع كافة،
كما �أكدت ا�س��تعدادها التام لتقدمي كل ما ت�س��تطيع يف �س��بيل خدمتهم .و�ش��ددت الهيئة ،يف تقرير �أ�صدرته
مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية الـ ،61لن�شر الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،على �ضرورة تقدمي جميع اخلدمات
للمعوقني وم�ساعدتهم ،مركزة على �أن للمعوق واجبات وحقوق كفلتها �أنظمة الدولة  -حفظها اهلل .
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ودع���ت الهيئة جميع الفئات �إل���ى امل�ساهمة يف توفري
الدع���م مبختل���ف �أ�شكال���ه للمعوق�ي�ن والإح�سا����س
بق�ضاياه���م دائم��� ًا ،خا�صة �أن املع���وق يتمتع بقدرات
وطاقات يجب االعتماد عليها ،كي يكون ع�ضو ًا منتج ًا
يف املجتم���ع .ونوه���ت الهيئ���ة بجه���ود حكوم���ة خادم
احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز يف
دع���م ورعاية ذوي االحتياجات اخلا�صة ،مو�ضحة �أن
حكومة خادم احلرمني ال�شريفني اهتمت ب�شكل كبري
بق�ضاي���ا ذوي االحتياجات اخلا�ص���ة ،و�إر�ساء دعائم
حماي���ة حقوقهم وتعزيز بن���د الإعان���ات املخ�ص�صة
للأ�شخا����ص املعوق�ي�ن امل�سجلني ل���دى وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية يف �إحدى �صور ومالمح مملكة الإن�سانية،
وم���ا توليه الدول���ة من رعاي���ة ودعم لفئ���ات املجتمع
املختلف���ة ويف مقدمتها املعوقني .و�أبرز التقرير جهود
اململكة يف رعاية املعوقني وذوي االحتياجات اخلا�صة
بع���د �ص���دور نظام رعاي���ة املعوقني مبوج���ب املر�سوم
امللك���ي رق���م (م )37/وتاري���خ 1421/9/23ه���ـ،
باملوافقة عل���ى قرار جمل�س ال���وزراء بالرقم ()224
وتاري���خ 1421/9/14ه���ـ اخلا����ص ب�إق���رار النظ���ام
تتويج��� ُا جلمي���ع اجله���ود الرائ���دة يف جم���ال رعاي���ة
املعوق�ي�ن وت�أهيله���م .و�سج���ل التقري���ر للمملك���ة �أنها
ا�ستطاع���ت يف عهد خادم احلرم�ي�ن ال�شريفني امللك
عب���د اهلل ب���ن عب���د العزي���ز التخطي���ط والإ�ش���راف
واملتابع���ة جلميع ما يقدم للمعوق�ي�ن من خدمات من
قب���ل وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية به���دف متكينهم من
التوافق مع متطلب���ات بيئتهم الطبيعية واالجتماعية،
وكذل���ك تنمي���ة قدراته���م لالعتم���اد عل���ى �أنف�سه���م
وجعلهم �أع�ضا ًء منتجني يف املجتمع ما �أمكن ذلك.
و�أكد التقرير التابع لهيئة حقوق الإن�سان جناح اململكة
يف توف�ي�ر اخلدمات الت�أهيلي���ة واالجتماعية املتكاملة
جلمي���ع فئات املعوق�ي�ن �سواء كان���ت �إعاقاتهم ذهنية
�أو ح�سي���ة �أو حركية على اختالف درجاتها ب�سيطة �أو
متو�سط���ة �أو �شديدة ،وتتفاوت هذه اخلدمات بتفاوت
�أنواع الإعاقات ودرجة �شدتها ما بني �إيوائية وت�أهيلية
عالجي���ة �أو مهني���ة ،وذلك وفق���ا لأح���دث الأ�ساليب
املعا�صرة ،مع �إقرار �إعان���ة مادية �سنوية تتنا�سب مع
درج ��ة الإعاقة ملن ال تنطب ��ق عليهم �شروط الإيواء �أو
م���ن يتعذر �إيوا�ؤهم �أو �أولئ���ك الذين ترغب الأ�سر يف
رعايته���م .و�أثنى التقرير عل���ى �أن اململكة ا�ستطاعت
�أن تهيئ لذوي االحتياجات اخلا�صة واملعوقني مراكز
لت�أهيلهم مهنيا ،وحتويلهم �إلى �أفراد منتجني قادرين
عل���ى التفاع���ل مع �إخوانه���م من بقية أ�ف���راد املجتمع
وذل���ك بتدريبه���م عل���ى �أي مهن���ة منا�سب���ة .و�أ�ش���اد
التقري���ر ب�سيا�س���ة اململك���ة الهادفة �إل���ى تي�سري �سبل
رعاي���ة املعوقني وت�شغيلهم واال�ستف���ادة منهم طاقات

وظيفي���ة منتجة ،وتوجي���ه املعوق املتخ���رج يف مراكز
الت�أهي���ل املهن���ي نحو العمل الذي يتف���ق مع ما ح�صل
عليه من تدريب ،وما يتوافر لديه من قدرات� ،إ�ضافة
�إل���ى احتياج���ات �سوق العم���ل يف البيئة الت���ي �سيعمل
فيها املعوق ،وال�سعي �إلى �إيجاد فر�ص العمل املنا�سبة
للمع���وق امل�ؤهل قدر الإمكان مبا يتواءم مع تخ�ص�صه
املهن���ي وطبيع���ة �إعاقته ع���ن طريق �إح���دى القنوات
التالي���ة :العم���ل يف امل�صال���ح احلكومي���ة ،ويتم ذلك
بالتن�سي���ق مع وزارة اخلدمة املدنية وفروعها القائمة
يف خمتل���ف مناط���ق اململكة ،وتويل ال���وزارة اهتمام ًا
خا�ص ًا برت�شي���ح املعوق للعمل املنا�سب له بعد تخرجه
يف حدود الوظائف املتاحة .و�أملح التقرير �إلى اعتماد
اململك���ة �سيا�س���ة الت�شغيل ع���ن طريق تنفي���ذ م�شروع
ف���ردي وه���ذا الأ�سلوب قائ���م حاليا ،وتتج���ه الوزارة
�إل���ى التو�سع يف تنفيذه ،حيث يتيح نظ���ام الت�أهيل يف
اململك���ة �إمكانية تنفيذ م�شروع ف���ردي ت�أهيلي مبعونة
تق���دم مل���ن يت���م ت�أهيله م���ن املعوق�ي�ن وتنطب���ق عليه
ال�ش ��روط .وحر�ص ��ت اململكة عل ��ى �أن يتمتع املعوقني
وذوو االحتياج���ات اخلا�ص���ة مبمي���زات فري���دة منها
منحه���م بطاق���ات تخفي����ض �أج���ور ال�سف���ر تتيح لهم
احل�صول على تخفي�ض يف الأجور بن�سبة  50يف املائة
للمعوق ومرافقه على و�سائل النقل احلكومية املختلفة
الربية والبحرية واجلوية ،توفري الأجهزة التعوي�ضية
واملعينات ال�سمعي���ة والب�صرية ،وتوفري �أنواع الرعاية
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كافة مبا يف ذلك
الع�ل�اج والأدوية
جمان��� ًا .ور�صد
التقري���ر �أب���رز
م���ا قدمت���ه
اململك���ة لفئ���ة
املعوق�ي�ن ،خ�صو�ص ًا الأطف���ال ،فقد حر�صت
على ت�أ�سي�س جمعية الأطفال املعوقني برئا�سة الأمري
�سلط���ان بن �سلم���ان بن عب���د العزي���ز رئي�س جمل�س
�إدارة جمعي���ة الأطفال املعوق�ي�ن  ،تقدم لهم اخلدمة
الت�أهيلي���ة والتعليمي���ة والعالجي���ة املمي���زة� .أما فيما
يتعلق بالإعانات املالية والعينية،ف�إنه من امل�ستح�سن،
بح�سب اخل�ب�راء االجتماعي�ي�ن والرتبوي�ي�ن� ،أن تتم
رعاي���ة املعوق داخ���ل �أ�سرته الطبيعية الت���ي تهيئ له
احل�ضان���ة واجلو الأ�سري الطبيع���ي �إذا توافرت لديه
مقوم���ات الرعاية ال�سليمة .و�سعي ًا �إلى توفري الرعاية
املنا�سب���ة له����ؤالء املعوقني لدى �أ�سره���م فقد ر�صدت
اململك���ة �إعان���ات مالي���ة ت�ص���رف لأولي���اء �أموره���م
وفق��� ًا ملعايري معينة .و�أبانت هيئ���ة حقوق الإن�سان يف
تقريرها� ،أن عديدا من اجلمعيات يف اململكة حتظى
بدعم الدولة وت�شجيعها ورعايتها لتمكينها من تقدمي
خدماته���ا الت���ي ت�س�ي�ر جنب��� ًا �إلى جنب م���ع خدمات
الدول���ة وتعمل حتت �إ�شرافه���ا ورعايتها ودعمها ،من
�أجل توفري العي�ش الكرمي للمعوق.
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أستقبلها سمو رئيس مجلس اإلدارة

مفوضة األمم المتحدة :خدمات الجمعية إدراك غير عادى
لحقوق اإلنسان

ا�ستقب���ل �صاح���ب ال�سمو امللك���ي الأم�ي�ر �سلطان بن
�سلمان بن عب���د العزيز رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية
رئي����س جمل����س �إدارة مرك���ز الأمري �سلم���ان لأبحاث
الإعاق���ة مع���ايل مفو�ض���ة الأم���م املتح���دة ال�سامي���ة
حلقوق الإن�س���ان نافانيثم بيالي والوف���د املرافق لها
وذل���ك خ�ل�ال زيارتها م�ؤخ���را للجمعي���ة  ،التي ت�أتى
يف إ�ط���ار زيارتها والوفد املرافق له���ا للمملكة  ،حيث
و�صف���ت معاليه���ا اخلدم���ات التي تقدمه���ا اجلمعية
ب�أن���ه �إدراك غري ع���ادى حلقوق الإن�س���ان وللأطفال
املعوقني  ،و�أبدت معاليه���ا خالل زيارتها ملركز امللك
فهد لرعاية الأطفال املعوقني بالريا�ض  ،تقديرها ملا
اطلعت علي���ه من برامج و�أن�شط���ة يف خمتلف �أق�سام
ووحدات اجلمعية.
وا�ستمع���ت مفو�ضة الأم���م املتح���دة ال�سامية حلقوق
الإن�س���ان والوف���د املرافق له���ا �إلى �ش���رح مو�سع حول
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برام���ج و�أن�شط���ة اجلمعي���ة الت���ي ت�سته���دف توف�ي�ر
الرعاي���ة ال�شامل���ة للأطفال املعوق�ي�ن ،كما مت تقدمي
�ش���رح متكامل حول ر�سال����ة مركز الأمري �سلم����ان لأبحاث
الإعاق����ة بالإ�ضاف����ة �إل����ى خمتل����ف الربام����ج البحثي����ة التي
يتبناها.
ث���م قام���ت ال�سي���دة نافانيث���م بي�ل�اي ووف���د الأم���م
املتحدة بجولة يف خمتلف الأق�سام الطبية والتعليمية
والت�أهيلي���ة باجلمعي���ة  ،واطلع���ت عل���ى اخلدم���ات
املتخ�ص�ص���ة التي تقدمه���ا اجلمعية جمانا يف جمال
عالج وتعليم وت�أهيل من�سوبيها من الأطفال املعوقني.
وف���ى خت���ام الزي���ارة �أعربت مع���ايل مفو�ض���ة الأمم
املتح���دة ال�سامي���ة حلق���وق الإن�س���ان نافانيثم بيالي
والوفد املرافق لها عن �إعجابها وتقديرها ملا تقدمها
اجلمعي���ة من خدم���ات متخ�ص�صة يف جم���ال رعاية
الأطف���ال املعوق�ي�ن  ،م�شي���دة بجهود الأم�ي�ر �سلطان

بن �سلمان ب���ن عبد العزيز يف رعاي���ة ق�ضية الإعاقة
واملعوق�ي�ن عل���ى م�ست���وى اململك���ة ،وذلك م���ن خالل
اجلمعية ومركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة .
جدي���ر بالذك���ر �أن ال�سي���دة نافانيث���م بي�ل�اي قد مت
تعينه���ا مفو�ض���ة الأم���م املتح���دة ال�سامي���ة حلق���وق
الإن�س���ان يف ع���ام  2008م .وهى من جن���وب �أفريقيا
وتعترب �أول امر�أة تب���د أ� ممار�سة القانون يف مقاطعة
ناتال من منزلها عام 1967م .وعملت كمحام للدفاع
ع���ن ن�شط���اء مناه�ض���ة الف�صل العن�ص���ري  ،وف�ضح
التعذي���ب ،وامل�ساع���دة يف �إن�شاء احلق���وق الأ�سا�سية
لل�سجناء يف جزيرة روبن.
كم���ا يذك���ر �أنه���ا عملت كقا�ضي���ة يف املحكم���ة العليا
بجن���وب �أفريقيا  ،ومت اختياره���ا قا�ضية يف املحكمة
اجلنائي���ة الدولي���ة لروان���دا ،و�أي�ض���ا يف املحكم���ة
اجلنائية الدولية يف الهاي.

األمير سلطان بن سلمان سلم جوائز الدورة الرابعة عشرة لمسابقة
حفظ القرآن لألطفال المعوقين

وزير العدل  :المسابقة قيمة إسالمية مضافة ومتجددة في
وطن العطاء والنماء
�سلم �صاحب ال�سم���و امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان
ب���ن عبدالعزيز رئي�س جمل����س �إدارة جمعية الأطفال
املعوقني ،وبح�ضور معايل وزير العدل الدكتور حممد
بن عبدالكرمي العي�سي م�ساء الأحد  2جمادى الآخرة
1431هـ املواف���ق  16ماي���و 2010م .جوائز الفائزين
يف ال���دورة الرابعة ع�شرة مل�سابق���ة الأمري �سلطان بن
�سلم���ان حلفظ الق���ر�آن الك���رمي للأطف���ال املعوقني،
والت���ي و�صل �إلى مناف�ساتها النهائية  88طف ًال وطفلة
م���ن كافة مناط���ق اململكة ومن عدد م���ن دول اخلليج
العربي���ة .و�أقي���م احلف���ل مبق���ر اجلمعي���ة بالريا�ض
بح�ض���ور �أع�ض���اء جمل����س �إدارة اجلمعي���ة وعدد من
امل�س�ؤولني ورجال الأعمال.
كم���ا �أقي���م برعاي���ة �صاحب���ة ال�سم���و امللك���ي الأمرية
ابت�سام بنت يزيد بن عبداهلل بن عبدالرحمن ،احلفل
اخلتام���ي الن�سائ���ي لل���دورة الرابعة ع�ش���ر للم�سابقة
(بنات) .وذلك م�ساء يوم الثالثاء  4جمادى الآخرة.
ويف كلمت���ه للح�ض���ور أ�ع���رب �صاح���ب ال�سم���و امللكي واعت���زازه با�ستمراري���ة امل�سابقة للع���ام الرابع ع�شر،
الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز عن �سعادته ومب���ا تلقاه من تفاعل من �أولي���اء الأمور والعاملني يف

وجائزة الشارقة للقرآن والحديث تشيد برعاية
األمير سلطان بن سلمان لمسابقة حفظ القرآن
الكريم لألطفال المعوقين
عرب م�س���ؤولو جائزة ال�ش��ارقة للقر�آن واحلديث للأ�س��رة ع��ن تقديرهم جلهود
�ص��احب ال�س��مو الأمري �س��لطان بن �س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز رئي�س جمل���س �إدارة
اجلمعي��ة ،ومبادرت��ه يف تبن��ي ودعم م�س��ابقة حف��ظ القر�آن الك��رمي للأطفال
املعوقني .وو�ص��فت مديرة جائزة ال�ش��ارقة تلك املبادرة ب�أنها «جهود مباركة يف
خدمة كتاب اهلل» .و�أ�شادت مديرة اجلائزة �أمل �أحمد �صالح يف خطاب �إلى �أمني
عام م�س��ابقة الأمري �س��لطان بن �س��لمان حلفظ القر�آن الكرمي للأطفال املعوقني
عبدالعزيز ال�س��بيهني ،فيه بفكرة امل�سابقة وبدور �سمو الأمري �سلطان بن �سلمان
يف جناحها و�إ�ستمراريتها ،معربة عن اعتزاز �إدارة جائزة ال�شارقة بامل�شاركة يف
الدورة الـ 14للم�س��ابقة يف �إطار خطط تو�س��يع دائرة امل�سابقة ،وال�سعي لإثراء
املناف�س��ة ب�ين الأطفال املعوق�ين يف دول اخلليج العربي ،وخدم��ة كتاب اهلل من
خالل هذه ال�شريحة.

مراكز الرعاية والت�أهيل ،م�شري ًا �إلى �أنها متثل �إحدى
ال�ص���ور املتميزة لربام���ج الرعاي���ة والت�أهيل والدمج
للمعوقني يف اململكة ،وكذلك جت�سيد ملا تتبناه اململكة
م���ن جه���ود خلدمة كت���اب اهلل وت�شجي���ع النا�شئة من
املعوقني علي حفظ القر�آن الكرمي وتدبر معانيه .من
جهته ق���ال معايل وزير العدل يف كلم���ة �ألقاها خالل
احلف���ل� .إن رعاية �سموه لهذه اجلائ���زة تكرمي لذوي
القدرات اخلا�صة وقال الآن االختيار الذي ر�أى �سموه
�أن يطل���ق عل���ى املعوق�ي�ن (ذوي الق���درات اخلا�صة)
تعبري يف حمله وقال �أن هذه الفئة عزيزة على اجلميع
وه���ي جزء وحلمه م���ن وطننا العزي���ز ال ميكن بحال
م���ن الأح���وال �أن نتقاع�س عن دعمه���ا وال �أن ن�ستغني
ع���ن عطائه���ا و�أن �شحذ الله���م لهذه الفئ���ة وتربيتها
عل���ى مائدة القر�آن الكرمي خ�ي�ر عظيم ،وهن�أ معاليه
اجلمي���ع عل���ى توفيق اهلل ع���ز وجل عل���ى رعاية هذه
القيم���ة الإ�سالمية امل�ضافة واملتج���ددة دوم ًا يف وطن
العطاء والنماء والإطالع بامل�س�ؤوليات ال�شرعية ،كما
هن����أ املت�سابق�ي�ن �أن �أكرمهم اهلل عز وج���ل وهي�أ لهم
�صاحب ال�سمو امللك���ي الأمري �سلطان بن �سلمان لهذا
العم���ل اخل�ي�ري الذي يعترب ج���زء ًا من جه���وده التي
ت�سجل وتكتب له.
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جائزة للخدمة اإلنسانية
تشمل اإلفراد
والمؤسسات
والمشروعات
برئا�س���ة �صاح���ب ال�سم���و امللك���ي الأم�ي�ر �سلطان بن
�سلمان بن عبد العزي���ز رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية
عق���دت جلنة جائ���زة اجلمعي���ة اجتماعه���ا الأول يف
دورتها ال�سابعة م�ؤخرا مبقر اجلمعية بالريا�ض.
ويف ت�صري���ح �صحفي للدكتور عبد الرحمن بن حمود
العن���اد �أمني ع���ام اجلائزة وع�ضو اللجن���ة �أو�ضح �أن
اللجن���ة اطلعت عل���ي التعديالت املقرتح���ة يف الئحة
اجلائ���زة ،وبرنامج العمل واجل���دول الزمني لفرعي
جائ���زة اخلدمة الإن�سانية والتمي���ز للمعوقني ،م�شري ًا
�إيل �أن اللجن���ة أ�ق���رت �إقام���ة حف���ل ت�سلي���م اجلائزة
يف �شه���ر رم�ض���ان املبارك القادم مب�شيئ���ة اهلل  ،كما
وافقت علي التعديالت املقرتحة وخطة العمل.
و�أ�ض���اف الدكت���ور العناد « كم���ا �أعرب���ت اللجنة عن
�شكره���ا وتقديره���ا ملب���ادرة بن���ك �سامب���ا برعاي���ة
اجلائ���زة وحتم���ل تكاليفها  ،م�ؤك���دة �إن ذلك ي�ضاف
ل�سج���ل مب���ادرات البن���ك ك�شري���ك فاع���ل يف برامج
اجلمعية وم�شروعاتها علي مدي �سنوات «.
وذك���ر ع�ضو اللجنة و�أمني ع���ام اجلائزة « �أن النخبة
املتمي���زة التي ت�ضمها اللجن���ة برئا�سة �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز رئي�س
جمل�س �إدارة اجلمعية ورئي�س الهيئة العامة لل�سياحة
والآث���ار ،وع�ضوية معايل الدكتور عبد العزيز بن عبد
اهلل اخلويط���ر وزي���ر الدول���ة ع�ضو جمل����س الوزراء،
ومعايل الأ�ست���اذ عبد اهلل بن عبد الرحمن احل�صني
وزير املي���اه والكهرباء ،ومعايل الأ�ستاذ عبد الرحمن
ب���ن حمم���د ال�سدحان �أم�ي�ن ع���ام جمل�س ال���وزراء،
ومعايل الدكتور حمود بن عبد العزيز البدر �أمني عام
جمعية �إن�سان ،والأ�ستاذ عي�سي العي�سي ع�ضو جمل�س
الإدارة املنت���دب الرئي�س التنفي���ذي ملجموعة �سامبا،
والدكت���ور توفي���ق بن فوزان الربيع���ة مدير عام املدن
ال�صناعي���ة ومناط���ق التقني���ة – تل���ك النخبة تعك�س
�أهمي���ة اجلائ���زة ،و�أهدافها وم�صداقيته���ا ،وحر�ص
جمعي���ة الأطف���ال املعوق�ي�ن عل���ي ا�ستمراري���ة جناح
اجلائ���زة عطف ًا عل���ي ر�صيدها الرثي م���ن احل�ضور،
خا�ص���ة بعد ت�شرفها بقبول خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لها يف دورتها الأخرية«
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عبد اهلل آل الشيخ يسلم نائب رئيس
الوزراء الكويتي

نسخة من «جمعية وطن»

�أناب �صاح���ب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر �سلطان بن
�سلمان ب���ن عبد العزي���ز ،رئي�س جمل����س �إدارة
اجلمعية  ،م�ست�شاره اخلا�ص عبد اهلل بن حممد
�آل ال�شيخ ع�ضو �شرف اجلمعية ،حل�ضور احلفل
اخلتام���ي لت�سلي���م جائ���زة ال�شيخ فه���د الأحمد
الدولية للعمل اخلريي ،والذي �أقيم يف الكويت.
وخالل احلفل ت�سلم ال�شيخ �أحمد الفهد ال�صباح
نائب رئي�س جمل�س الوزراء لل�ش�ؤون االقت�صادية
وزي���ر الدولة ل�ش�ؤون التنمية وزير الدولة ل�ش�ؤون
الإ�س���كان يف الكوي���ت ،من عب���د اهلل بن حممد
�آل ال�شي���خ ن�سخة من كتاب «جمعية وطن» الذي
يوثق م�سرية جمعية الأطفال املعوقني على مدى
 25عام ًا ،ونقل له حتيات وتقدير الأمري �سلطان
بن �سلمان ،ومتنياته ب���دوام ت�ألق جائزة ال�شيخ
فهد الأحمد الدولي���ة للعمل اخلريي عطف ًا على
ما حققته من بروز وح�ضور يف الفرتة املا�ضية.
وكان احلف���ل �أقي���م بقاع���ة الراي���ة بالكوي���ت
وح�ض���ره عدد م���ن الوزراء وق���د توزعت جائزة
التفوق للم�ؤ�س�سات اخلريية على ثالث
جهات حيث فازت باملركز الأول م�ؤ�س�سة ال�شيخ
عيد �آل ثاين اخلريية م���ن قطر بجائزة قيمتها

 25000دوالر ،والهيئ���ة اخلريي���ة الإ�سالمي���ة
العاملية يف الكويت باملركز الثاين بجائزة قيمتها
 20000دوالر ،والأمان���ة العام���ة للأوق���اف من
الكويت باملركز الثالث وكذلك جمعية املحافظة
على القر�آن الكرمي من اململكة الأردنية باملركز
الثال���ث مك���رر بجائ���زة قيمته���ا  15000دوالر.
 جائ���زة الإب���داع العلم���ي :ف���ازت به���ا د.ندىيو�س���ف الدعيج من الكويت باملركز الأول بقيمة
 8000دوالر ع���ن م�شارك���ة بعن���وان «النظ���ام
القان���وين للعم���ل التطوع���ي» ،و�أ�سم���اء خمي�س
ال�سعي���دي بجائزة الق�ص���ة الق�صرية «ال�صرة»
من الكويت بقيم���ة  6000دوالر ،وجائزة ال�شعر
بقيم���ة  4000دوالر ف���از به���ا د�.أ�ش���رف ال�سيد
�س���امل م���ن جمهوري���ة م�ص���ر العربي���ة بعنوان
«مناجاة يتيم».
 جائ����زة امل�شروع اخلريي املمي����ز :فاز باملركز الأولاجلمعي����ة الكويتية لأولياء أ�م����ور املعاقني من الكويت
بجائ����زة قيمته����ا  7000دوالر ،الث����اين زي����اد حمم����د
هوا�����ش م����ن اململكة الأردني����ة بجائ����زة قيمتها 6000
دوالر ،والفائز الثالث م�ست�شفى الأمل للطب النف�سي
من جمهورية اليمن قيمتها  5000دوالر.

األمير سلطان بن سلمان لرئيس مجلس الشورى :

التوصية بزيادة الدعم للجمعيات الخيرية والتوسع في
رعاية المعوقين يمثالن تفاع ً
ال متميزًا مع احتياجات فئة
مهمة من المجتمع
و�ص���ف �صاح���ب ال�سم���و امللك���ي الأم�ي�ر �سلط���ان بن
�سلمان بن عبد العزي���ز رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية
التو�صيت�ي�ن اللت�ي�ن �أقرهم���ا جمل�س ال�ش���ورى م�ؤخرا
بزي���ادة الدع���م ال�سن���وي املق���دم م���ن وزارة ال�شئون
االجتماعي���ة �إيل اجلمعي���ات اخلريي���ة  ،وقيام وزارة
ال�شئ���ون االجتماعية بو�ضع خط���ة للتو�سع يف الرعاية
النهاري���ة وال�صحي���ة املنزلية تتنا�سب م���ع متطلبات
رعاي���ة وت�أهيل املعوق�ي�ن – و�صفهما ب�أنهما « معاي�شة
وتفاع���ل متمي���ز م���ن مقام جمل����س ال�ش���ورى مع دور
م�ؤ�س�س���ات العمل اخلريي بوجه عام  ،ومع احتياجات
الأ�ستاذ �أ�سامة بن علي ماجد قباين
وهموم فئة املعوقني بوجه خا�ص «.
ال�شيخ الدكتور عبد اهلل بن حممد �آل ال�شيخ
خطاب
يف
���ان
م
�سل
و�أع���رب �سم���و الأم�ي�ر �سلطان بن
ً
وعرفانه بالإنابة ع���ن جمل�س �إدارة اجلمعية والآالف التو�صيت�ي�ن ،م�ش�ي�را �إيل �إن اجلمعي���ات اخلريي���ة
بع���ث ب���ه �إيل مع���ايل رئي�س جمل����س ال�ش���ورى ال�شيخ م���ن امل�شمولني بخدماتها ،واملعني�ي�ن بالعمل اخلريي يف اململك���ة بات���ت تواج���ه حتدي��� ًا �صعب��� ًا يف م�سعاها
الدكت���ور عب���د اهلل بن حمم���د �آل ال�شيخ ع���ن تقديره يف اململك���ة ملعالي���ه ولأع�ض���اء املجل����س عل���ي تبنيهم ملوا�صلة براجمها اخلريية وخدماتها املجانية يف ظل
حمدودي���ة �إمكاناتها املالي���ة وتذب���ذب �إيراداتها من
التربعات.
وق���ال �سم���وه « �إن الآالف م���ن املعوق�ي�ن و�أ�سره���م
الجمعية تدعو رجال األعمال
يتطلع���ون �إيل تفعي���ل تو�صي���ة التو�س���ع يف الرعاي���ة
للمساهمة في إنشاء وقف خيري
النهاري���ة وال�صحي���ة املنزلي���ة الت���ي تتنا�س���ب م���ع
متطلباتهم  ،وهو الأمر الذي ت�سعي اجلمعية لتنفيذه
لمركزها الجديد بالباحة
�ضمن براجمه���ا املتخ�ص�صة والتي بات���ت متثل عبئ ًا
�أ�ش���اد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عب���د العزيز رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية
مالي ًا فوق قدراتها».
مببادر رجل الأعمال حممد �آل �صقر بالتربع ل�صالح م�شروع الوقف اخلريي ملركز اجلمعية اجلديد
وعل���ي نف�س ال�صعي���د ثمن �سمو رئي����س جمل�س �إدارة
مبنطق���ة الباحة.معربا �سموه عن �شكره وتقدير لهذه املبادرة التي تعك�س مدى تفاعل �أهل اخلري يف
اجلمعي���ة مب���ادرة ع�ض���و جمل����س ال�ش���ورى الأ�ستاذ
بالدنا الغالية مع الأعمال اخلريية.
وق���ال رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعي���ة �أن قطاع رجال الأعمال �صاحب مب���ادرات متميزة وم�ساهمات
�أ�سام���ة بن عل���ي ماجد قب���اين بطرح تو�صي���ة زيادة
فعالة جتاه اجلمعية  ،ولهذا تعول اجلمعية كثريا على هذا القطاع خالل املرحلة القادمة ،وذلك يف
دع���م اجلمعي���ات اخلريي���ة وحر�ص���ه عل���ى م�ساندة
ظل تو�سع خدمات اجلمعية ب�إن�شاء مراكز جديدة يف خمتلف مناطق اململكة.
الط���رح بجمل���ة م���ن احليثيات املهم���ة  ،م�ش�ي�ر ًا �إلى
بن
�سعود
���ن
ب
حممد
أمري
ه���ذا وكان���ت اجلمعية احتفلت م�ؤخ���را برعاية �صاح���ب ال�سمو امللك���ي ال
�أهمي���ة ان�صهار �أع�ض���اء املجل����س يف ق�ضايا املجتمع
أكدت
�
حيث
بالباحة،
اجلديد
عبدالعزي���ز �أمري منطقة الباحة بو�ضع حج���ر الأ�سا�س ملركز اجلمعية
باعتبارهم ج�سر توا�صل بني املواطن ومتخذ القرار
الدرا�س���ات امليدانية مدى حاجة املنطقة ملركز لرعاي���ة الأطفال املعوقني،يقدم اخلدمات العالجية
وجدير بالذكر �أن جمل�س �إدارة اجلمعية دعا املجل�س
والتعليمية والت�أهيلية جمانا لهذه الفئة الغالية باملنطقة.
التن�سيق���ي للجمعيات اخلريي���ة �إيل تبني طلب ًا لوزارة
الباحة،
يف
اجلمعية
مركز
م�شروع
إقامة
�
تبنت
كما يذكر �أن �أ�سرة ال�شيخ علي بن �إبراهيم املجدوعي
ال�شئون االجتماعية لزي���ادة الدعم املقدم للجمعيات
عل���ى نفقتها وذلك بالتربع بقيمة تكاليف �إن�شاء املركز اجلديد بالباحة  ،حيث من املنتظر �أن يقدم
التي تقدم خدمات جمانية وتتبني برامج وم�شروعات
خدماته املجانية املتخ�ص�صة للمئات من الأطفال املعوقني من �أبناء املنطقة.
عل���ي م�ستوي الوطن وتواجه م�صاعب التمويل يف ظل
التزايد املتنامي يف ميزانياتها .
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بتوجيه من األمير متعب بن عبد اهلل بن عبد العزيز

تكريم أطفال الجمعية الفائزين في مسابقة
خادم الحرمين الشريفين
لحفظ القرآن الكريم

بتوجي���ه من �صاحب ال�سمو امللك���ي الأمري الفريق �أول
رك���ن متعب بن عبد اهلل بن عب���د العزيز نائب رئي�س
احلر����س الوطني لل�شئون التنفيذية قام الأ�ستاذ عبد
املح�س���ن املعمر امل�شرف علي م�سابقة خادم احلرمني
ال�شريف�ي�ن حلفظ الق���ر�آن الكرمي وال�سن���ة باحلر�س
الوطن���ي بت�سلي���م جوائ���ز مالي���ة تقديري���ة للأطفال
املتفوقني يف م�سابقة الأمري �سلطان بن �سلمان حلفظ
القر�آن الكرمي للأطفال املعوقني.
ويف ت�صري���ح �صحف���ي للأ�ست���اذ بن���در ب���ن عثم���ان
ال�صال���ح ع�ض���و جمل����س الإدارة ورئي����س جلنة تنمية
امل���وارد باجلمعي���ة  ،رف���ع بالإنابة عن جمل����س �إدارة
اجلمعي���ة �أ�سم���ي �آيات ال�شك���ر والتقدير �إيل �صاحب
ال�سم���و امللك���ي الأم�ي�ر متعب ب���ن عبد اهلل ب���ن عبد
العزي���ز وايل كاف���ة القائم�ي�ن عل���ي م�سابق���ة خ���ادم
احلرم�ي�ن ال�شريفني حلفظ القر�آن الك���رمي ملبادرته
بتك���رمي الأطف���ال املعوقني حافظي الق���ر�آن الكرمي ،
م�شري ًا �إيل �أن ذلك يج�سد عدة دالئل يف مقدمتها ما
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يحظ���ي به حفظه القر�آن من دعم ورعاية من حكومة
اململك���ة يف الداخل واخلارج يف إ�ط���ار اهتمام مملكة
الإن�سانية بن�شر كتاب اهلل .
و�أ�ض���اف ال�صال���ح» كما تعك����س هذه املب���ادرة تكامل
جه���ود م�ؤ�س�س���ات الدول���ة واحلر����ص امل�ش�ت�رك علي
حتقي ��ق النتائ ��ج الق�ص ��وى لأي برنام ��ج �أو ن�ش ��اط ،
وت�ؤكد يف نف����س الوقت تفرد م�سابق���ة الأمري �سلطان
بن �سلم���ان حلفظ القر�آن الك���رمي للأطفال املعوقني
وجناحه���ا يف ا�ستقط���اب التفاعل م���ن اجلميع ل�سمو
ر�سالتها  ،و�أهدافها الرتبوية والإن�سانية.
م���ن جهته قال الأ�ستاذ عبد املح�س���ن املعمر امل�شرف
عل���ي م�سابق���ة خ���ادم احلرم�ي�ن ال�شريف�ي�ن حلف���ظ
القر�آن الكرمي وال�سنة باحلر�س الوطني « �إن احلر�س
الوطن���ي بقي���ادة خ���ادم احلرم�ي�ن ال�شريف�ي�ن يقوم
ب���دور ح�ض���اري يف جماالت عدي���دة منه���ا الثقايف ،
وم���ن �أبرزها مهرج���ان اجلنادري���ة  ،وم�سابقة خادم
احلرم�ي�ن ال�شريفني حلف���ظ القر�آن الك���رمي وال�سنة

باحلر�س الوطني احد الأوج���ه النرية لهذا املهرجان
ال���دويل  ،والن م�سابق���ة خ���ادم احلرم�ي�ن ال�شريفني
ثم���رة طيبة م���ن ثم���ار العناية بكت���اب اهلل ،حر�صت
ه���ذا العام بتوجي���ه من �صاحب ال�سم���و امللكي الأمري
الفري���ق �أول ركن متعب بن عب���د اهلل بن عبد العزيز
نائ���ب رئي�س احلر�س الوطني لل�شئ���ون التنفيذية على
تك���رمي الأطفال املعوقني املتميزي���ن يف حفظ القران
الك���رمي .م�شيدا بجهود �صاح���ب ال�سمو امللكي الأمري
�سلطان بن �سلمان يف رعاية وتبنى هذه امل�سابقة املتميزة
للأطفال املعوقني وذلك ت�شجيع ًا لهم وم�ؤازرة لأ�سرهم.
هذا وق���د �أعرب �أولي���اء �أمور الأطف���ال املكرمني عن
�سعادته���م واعتزازهم مبا حظي به �أبنائهم من كرمي
ت�شجيع من �صاحب ال�سمو امللكي الأمري متعب بن عبد
اهلل بن عب���د العزيز والقائمني علي امل�سابقة الرائدة
« م�سابق���ة خادم احلرمني ال�شريف�ي�ن حلفظ القر�آن
الك���رمي» و�أكدوا املردود االيجاب���ي لتلك املبادرة على
الأطفال وذويهم.

تشكيل مجلس تنسيقي للجمعيات الخيرية
المعنية بخدمات المعوقين
مت���ت املوافق���ة عل���ى ت�شكي���ل املجل����س التن�سيق���ي
للجمعيات اخلريية املعنية بخدمات املعوقني برئا�سة
�صاح���ب ال�سم���و امللكي الأمري �سلطان ب���ن �سلمان بن
عب���د العزي���ز رئي�س جمل����س �إدارة اجلمعي���ة ورئي�س
جمل����س �إدارة مرك���ز الأمري �سلمان لأبح���اث الإعاقة
وع�ضوية ر�ؤ�س���اء جمال�س �إدارات اجلمعيات اخلريية
املعنية بخدمات املعوقني.
وبه���ذه املنا�سب���ة �أو�ض���ح �ضي���ف اهلل البل���وي الأمني
العام ملرك���ز الأمري �سلمان لأبح���اث الإعاقة والأمني
الع���ام للمجل����س التن�سيقي� ،أن ت�شكي���ل املجل�س بهذه
النخب���ة يعد نقل���ة نوعية لعم���ل اجلمعي���ات اخلريية
العامل���ة يف هذا املج���ال ودعم ًا مل�سريته���ا الإن�سانية،
كم���ا �أن���ه �سي�سه���م يف دفع م�سرية العم���ل اخلريي يف
جمال الإعاقة وفق الر�ؤية التي تتبناها حكومة خادم
احلرم�ي�ن ال�شريفني و�سمو ويل عه���ده الأمني  ،و�سمو اخلريي���ة املعنية بخدم���ات املعوقني وتق���دمي امل�شورة وب�ي�ن البلوي �أن االجتم���اع الأول للمجل����س التن�سيقي
الت���ي ت�سه���م يف تطوي���ر الأداء للجمعي���ات وتعزي���ز ال���ذي عقد برئا�سة �سم���و الأمري �سلط���ان بن �سلمان
النائب الثاين حفظهم اهلل.
م ؤ�خ���را ق���د ناق�ش العدي���د من املوا�ضي���ع املدرجة يف
و�أكد �أن املجل�س يه���دف �إلى تن�سيق جهود اجلمعيات عالقات ال�شراكة الفاعلة فيما بينها.
ج���دول الأعمال واتخ���ذ ب�ش�أنها عدد ًا م���ن القرارات
والتو�صي���ات م���ن �أهمها املوافقة عل���ى الئحة املجل�س
التن�سيق���ي املكون���ة م���ن ( )13م���ادة واعتم���اده من
وزارة ال�ش����ؤون االجتماعي���ة ،وقد ت�ضمن���ت الالئحة
مجموعة الفوزان تنشئ مركز خدمة
العديد من الأهداف التي ي�سعى املجل�س �إلى حتقيقها
المعوقين بالزلفي بتكلفة  30مليون
كالتن�سي���ق بني اجلمعيات اخلريية لتقليل االزدواجية
يف اخلدمات التي تقدمها مب���ا يخدم ق�ضية املعوقني
والإعاق���ة ،وتن�سي���ق �أعمالها حملي ًا خلدم���ة الق�ضايا
�أك���د �صاح���ب ال�سمو امللك���ي الأمري �سلطان ب���ن �سلمان بن عب���د العزيز ،رئي����س جمل�س �إدارة
ذات االهتمام���ات الوطني���ة امل�شرتك���ة ومب���ا يحق���ق
اجلمعي���ة� ،أن مبادرات الت�ب�رع من قبل رجال الأعمال يف اململكة ه���ي مبادرات خرية والوطن
التكام���ل بالأدوار والعمل عل���ى تطوير خطط وبرامج
واملواط���ن ي�ستحقانها ،م�ؤك���د ًا �أن رجال الأعمال لي�سوا بغرباء عل���ى الوطن ،حيث قاموا ببناء
اجلمعي���ات وتذلي���ل ال�صعوب���ات واملعوق���ات التي قد
م�ؤ�س�ساته���م و�أعمالهم يف ظل الأم���ن والأمان الذي تنعم به هذه البالد ،يف حني �أن منتجاتهم
تواجه اجلمعيات وت�ؤثر على حتقيق �أهدافها وتنظيم
تباع على املواطنني وهم يتفاعلون ويردون الآن بع�ضا من اجلميل لهذا الوطن املعطاء،
لق���اءات �سنوي���ة دوري���ة للجمعي���ات لتب���ادل الأفكار
و�أك���د الأم�ي�ر �سلطان خ�ل�ال ح�ضوره ورعايته توقي���ع عقد �إن�شاء مركز خدم���ة ذوي القدرات
واخلربات وتطوير العمل و�إعداد قواعد معلومات عن
اخلا�صة يف مدينة الزلفي ،والتي جرت مرا�سم توقيعه يف حمافظة اخلرب م�ؤخرا� ،أن ما يقوم
خدم���ات املعوقني و�أعداده���م وت�صنيفاتهم بالتعاون
ب���ه رج���ال الأعمال هو واجب وطني  ،وي�أتي لفتح املجال وت�شجي���ع الآخرين النتهاج نهج �شركة
م���ع مركز الأم�ي�ر �سلمان لأبح���اث الإعاقة وحتديثها
�سنوياً.
الف���وزان القاب�ضة،داعي���ا رجال الأعمال �إل���ى �أن ينهجوا نهج رجال الأعم���ال الآخرين الذين
كم���ا وافق املجل����س على فتح املجال �أم���ام اجلمعيات
يدعمون الوطن مببادرة م�شابهة ملبادرة جمموعة الفوزان والتي تعود بالفائدة على اجلميع.
للم�شارك���ة يف تنفي���ذ برنامج الو�ص���ول ال�شامل الذي
وكان���ت جمموعة الفوزان القاب�ضة ق���د �أعلنت �إن�شاء مركز خدم���ة ذوي القدرات اخلا�صة يف
يتبناه مركز الأم�ي�ر �سلمان لأبحاث الإعاقة بالتعاون
مدين���ة الزلفي و�سط اململكة بتكلفة جت���اوزت  30مليون ريال ،ومت توقيع عقد الت�سليم للمقاول
م���ع ع���دد م���ن اجله���ات املخت�ص���ة كم���ا أ�ق���ر �إتاحة
يف اخل�ب�ر بح�ض���ور الأمري �سلطان بن �سلمان ب���ن عبد العزيز رئي�س جمل����س �إدارة اجلمعية ،
الفر�صة �أمام اجلمعيات لعر�ض جتاربها الناجحة يف
والدكتور يو�سف العثيمني وزير ال�ش�ؤون االجتماعية.
جمال خدمات الأ�شخا����ص ذوي الإعاقة يف اللقاءات
الت�شاورية القادمة.
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أقرتهما اللجنة التنفيذية ولجنة االستثمار

الجمعية تشرع في إنشاء وقف
«سلطان الخير»  ..ومشروع استثماري
متكامل في مكة المكرمة
برئا�س���ة �صاح���ب ال�سم���و امللك���ي الأم�ي�ر �سلطان بن والدرا�س���ة املقدمت�ي�ن م���ن جلن���ة اال�ستثم���ار واحد
�سلمان بن عبد العزي���ز رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية بيوت اخل�ب�رة الهند�س���ة اال�ستثمارية ح���ول امل�شروع
عقد م�ؤخ���را اجتماع م�شرتك للجنة التنفيذية وجلنة ،والذي ت�ضم���ن تو�صية باالنط�ل�اق يف تنفيذ م�شروع
عو�ض الغامدي �أمني عام اجلمعية
اال�ستثم���ار باجلمعي���ة لدرا�س���ة �إقامة م�ش���روع وقف وق���ف يطل���ق عليه وق���ف «�سلطان اخلري» عل���ي �أر�ض
خريي يف مكة املكرم���ة يف �إطار م�سعى تغطية نفقات متلكها اجلمعية مبكة املكرمة  ،تقدير ًا للدعم الكرمي
ت�شغيل مراكز اجلمعية وخدماتها املجانية .
ال���ذي يوليه �صاحب ال�سمو امللك���ي الأمري �سلطان بن ت�أ�سي�سه���ا قب���ل خم�سة وع�شرين عام��� ًا ،كما ت�ضمنت
الوزراء
جمل�س
رئي�س
نائب
،
���د
ه
الع
ويل
العزيز
عبد
عبد
عو�ض
ويف ت�صريح �صحف���ي لأمني عام اجلمعية
التو�صي���ة تخ�صي����ص باق���ي م�ساحة الأر����ض لإن�شاء
اهلل الغام���دى �أو�ضح �أن االجتم���اع �إطلع على التقرير وزير الدف���اع والطريان واملفت�ش الع���ام للجمعية منذ م�ش���روع « واح���ة تكاف���ل « وعل���ي �أن ي�ض���م جممعني
�سكني�ي�ن جتاري�ي�ن  ،و�أن يت���اح للم�ساهم�ي�ن من �أهل
اخلري امل�شاركة يف امل�شروع .
وق���ال �أم�ي�ن عام اجلمعي���ة « كما مت خ�ل�ال االجتماع
إشادة بمساندة نورة الفايز
الإط�ل�اع عل���ى الئح���ة الأوق���اف اخلريي���ة باجلمعية
والت���ي مت �إعدادها ب�إ�شراف جلن���ة الأوقاف ،و�أو�صي
برامج دمج الطالبات المعوقات في
املجتمعون بالرفع ملجل����س الإدارة لإقرارها  ،معربني
التعليم العام
ع���ن تقديرهم للجه���د املتميز ال���ذي يبذل���ه �أع�ضاء
جلن���ة الأوقاف برئا�سة مع���ايل ال�شيخ �صالح بن عبد
العزي���ز �آل ال�شيخ وزير ال�شئ���ون الإ�سالمية والأوقاف
�أ�ش���اد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية
والدعوة والإر�شاد .
 ،بتفاع���ل الأ�ستاذة نورة بنت عب���د اهلل الفايز نائب وزير الرتبية والتعليم لتعليم البنات مع برامج
و�أ�شار الغامدي �إلى �أن االجتماع ناق�ش القوائم املالية
دمج الطالبات املعوقات يف مدار�س ومعاهد التعليم العام واخلا�ص.
للجمعية للع���ام املايل املن�صرم  ،ومت �إقرارها متهيد ًا
وع�ب�ر الأمري �سلط���ان بن �سلمان يف ر�سال���ة بعث بها �إل���ى « الفايز»  ،عن �س���روره وجميع من�سوبي
لعر�ضه���ا عل���ى اجتم���اع اجلمعي���ة العمومي���ة القادم
اجلمعي���ة م���ن �أع�ض���اء جمل����س الإدارة والعامل�ي�ن و�أ�سر امل�ستفيدي���ن من خدم���ات اجلمعية ،بعد
مب�شيئة اهلل ،
�ص���دور تعمي���م نائب وزير الرتبي���ة والتعليم لتعليم البن���ات �إلى عموم مديري الرتبي���ة والتعليم يف
واختتم الغامدى ت�صريحه م�شري ًا �إيل �أنه مع ت�صاعد
املحافظات،واملناطق بخ�صو�ص التعليمات والإجراءات التي يجب اتخاذها يف �سبيل دمج املعوقني
ميزانية اجلمعية والتي و�صلت �إلى نحو  91مليون ريال
حركي��� ًا يف مدار�س ومعاهد التعليم العام واخلا�ص ،و�أ�ض���اف �أن هذا التجاوب والتفاعل مع هموم
ت�شمل نفقات ت�شغيل املراكز ال�ست القائمة  ،وتكاليف
و�آم���ال املعوق���ات حركي ًا �سيلقى بظالله الإيجابية و�آثاره احل�سنة على تلك الفئة و�أ�سرها ،ما يعجل
الإن�ش���اء يف م�شروع���ات املراكز الأربع���ة اجلديدة يف
وي�سهل عملية دجمهم يف املجتمع.
كل م���ن الر�س  ،والباحة  ،وع�س�ي�ر ،وجنوب الريا�ض
و�أعرب الأمري �سلطان بن �سلمان يف ختام ر�سالته عن �شكره الأ�ستاذة نورة الفايز ملا تف�ضلت به من
� ،أول���ت اللجن���ة التنفيذية وجلن���ة اال�ستثم���ار �أولوية
اهتمام يعك�س �إميانها ب�أهمية الدمج واحتياجات املعوقات ،متمني ًا لها دوام التوفيق.
خا�صة لربامج تنمية م���وارد اجلمعية مبا يتواكب مع
يذك���ر �أن اجلمعية تويل ق�ضية دمج الط�ل�اب والطالبات املعوقني يف املدار�س العامة واخلا�صة جل
خطط تطوير اخلدم���ة  ،حيث ت�شهد مراكز اجلمعية
اهتمامه���ا ،وتتبنى برناجم ًا متكام ًال يف هذا الإطار من خالل التعاون مع �إدارات التعليم والرتبية
نقل���ة نوعي���ة عل���ي �صعيد ك���م وكيف برام���ج الرعاية
اخلا�صة.
املقدمة لنحو  3300طفل وطفلة �سنوي ًا .
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رعى توقيع  11إتفاقية  ..ودشن الموقع اإللكتروني للبرنامج

األمير سلمان يعلن
الرياض أول مدينة سعودية «صديقة للمعوقين»

�أعلن �ص��احب ال�س��مو امللكي الأمري �سلمان بن عبد العزيز �آل �س��عود �أمري منطقة الريا�ض م�ؤ�س�س مركز
الأمري �س��لمان لأبحاث الإعاقة �أن الريا�ض �أول مدينة �ص��ديقة للمعوقني على م�ستوى اململكة والعامل
العربي ،وذلك بعد �إقراره مبادرة الو�صول ال�شامل التي طورها مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة.
يف خط��وة رائ��دة جت�س��د التزام حكوم��ة خادم احلرم�ين ال�ش��ريفني  ،بخدمة ودعم الأ�ش��خا�ص ذوي
الإعاقة.
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األمير
سلمان :
�إن ا�س���
وا� م مملكة الإن�س
ان
ي
���
ة
ل
ه
ذه
ا
لبالد
س���م مل
له���و � ك الإن�ساني���ة ملل
ك
ه
ذه
ا
لب
ال
د
ش���ر
عظي ف كب�ي�ر لبالد
ن���ا وم� ؤس�ولي���ة
مة»

و�شهد الأمري �سلمان بن عبد العزيز توقيع 11اتفاقية
م���ع ع���دة جه���ات حكومي���ة لتفعي���ل برنام���ج �سهولة
الو�صول ال�شامل ،كما وقع على دليل معايري الربنامج
الت���ي �أعده���ا املرك���ز ليك���ون د�ست���ورا علمي���ا عامليا
ومرجع���ا رئي�س���ا خلدمة اجلمي���ع عموم���ا وللمعوقني
خ�صو�ص���ا� ،إ�ضاف���ة �إل���ى تد�شينه املوق���ع الإلكرتوين
اخلا�ص بالربنامج لتفعيل ه���ذا الإعالن الذي ينفذه
املركز بدعم م���ن وزارة النقل يف قفزة نوعية مل�سرية
التطوي���ر احل�ضري والعمراين الت���ي تعي�شها اململكة،
وذلك ت�أكيد ًا على مراعاة ا�ستيعاب املعوقني يف �أوجه
احلي���اة العام���ة وم�ساندتهم يف جمي���ع املجاالت لكي
يتمكنوا من ممار�سة حياتهم وحتقيق طموحاتهم.
و�أك���د �سم���و �أمري منطق���ة الريا�ض �أن ه���ذه اململكة «
مملك���ة الإن�سانية» ترع���ى بني احلني والآخ���ر �أعمال
اخلري والربكة م�ضيفا «وي�س���رين يف منا�سبة اجتماع
مرك���ز الأمري �سلمان لأبح���اث الإعاقة لإقرار مبادرة
برنام���ج الو�ص���ول ال�شام���ل �أن �أعلن مدين���ة الريا�ض
عا�صم���ة الإن�ساني���ة ك�أول مدين���ة ت�ستقط���ب برنامج
الو�ص���ول ال�شامل للمعوقني ذوي الق���درات اخلا�صة ،الإن�ساني���ة مللك ه���ذه البالد لهو �ش���رف كبري لبالدنا املعوق���ون خ�ل�ال ا�ستخدامه���م الكرا�س���ي املتحرك���ة
و�أدع���و اجله���ات احلكومي���ة والأهلي���ة كاف���ة لتقدمي وم�س�ؤولي���ة عظيم���ة» ،داعي���ا اجلمي���ع �إل���ى التع���اون وال�سب���ل الكفيلة بت�سهيل تنقلهم بكل ي�سر �سواء كانوا
امل�ساندة يف حتقيق الهدف النبيل».
والدع���م لهذه املراكز ورعاي���ة الأعمال اخلريية ،كما يف �أماك���ن عملهم �أو يف الأماكن العامة .بعد ذلك بد�أ
احلفل املعد بهذه املنا�سبة.
وقال الأمري �سلم���ان يف مقر �إمارة منطقة الريا�ض «:هو جار حالي ًا يف جميع الأعمال اخلريية.
�إن ا�س���م مملك���ة الإن�ساني���ة لهذه الب�ل�اد وا�سم ملك واطل���ع الأمري �سلمان عل���ى ال�صعوبات الت���ي يعانيها وت�سل���م الأمري �سلمان بن عب���د العزيز م�ؤ�س�س املركز
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•أمير منطقة الرياض يتسلم جائزة الرئيس
الجزائري للرواد العرب لتمكين األشخاص
ذوي اإلعاقة التي فاز بها مركز األمير
سلمان ألبحاث اإلعاقة لعام 2009م
•األمير سلطان بن سلمان :البرنامج
لمصلحة المواطنين وفى مقدمتهم
المعوقين
•وزارة الشؤون البلدية والقروية أعلنت
المشروع ضمن كود البناء السعودي
قبل توقيع االتفاقيات جائزة الرئي�س اجلزائري عبد
العزي���ز بوتفليقة لل���رواد العرب لتمك�ي�ن الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة التي فاز بها املركز لعام 2009م من بني
 13دول���ة ونالها لق���اء الإجنازات الب���ارزة واملهمة يف
جمال �أبحاث الإعاقة وخدمة املعوقني التي قدمها له
الأمري �سلطان بن �سلم���ان رئي�س جمل�س �إدارة مركز
الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة.
ومث���ل اجله���ات املوقع���ة لربنام���ج �سهول���ة الو�ص���ول
ال�شامل م���ع مركز الأم�ي�ر �سلمان لأبح���اث الإعاقة،
كل م���ن� :صاح���ب ال�سمو امللك���ي الأم�ي�ر من�صور بن
متعب بن عبد العزيز وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية،
الدكتور حممد بن عب���د الكرمي العي�سى وزير العدل،
الدكتور توفيق بن عبد العزيز ال�سديري وكيل الوزارة
ل�ش�ؤون امل�ساج���د والدعوة والإر�شاد ،الدكتور �سليمان
�أب���ا اخلي���ل مدي���ر جامع���ة الإم���ام حممد ب���ن �سعود
الإ�سالمي���ة ،الدكتور عبد اهلل العثم���ان مدير جامعة
املل���ك �سعود ،الدكت���ور قا�سم الق�صب���ي م�شرف عام
م�ست�شف���ى امللك في�ص���ل التخ�ص�ص���ي ،الدكتور عبد
اهلل الر�شي���د نائ���ب رئي����س مدينة امللك عب���د العزيز
للعل���وم والتقني���ة يف دع���م البح���ث العلم���ي ،الدكتور
ه�شام ناظرة مدي���ر ال�ش�ؤون ال�صحية يف الريا�ض يف
وزارة ال�صحة وعبد الرحمن اجلري�سي رئي�س جمل�س
�إدارة الغرفة التجارية ال�صناعية يف الريا�ض ،ثم وقع
املهند�س عبد اهلل الطا�س���ان مدير مطار امللك خالد
ال���دويل ،عب���د الرحمن اجل�سا����س املدي���ر التنفيذي
لقطاع ال�سياحة يف الهيئة العامة لل�سياحة والآثار.
ح�ض���ر احلفل كل م���ن� :صاحب ال�سم���و امللكي الأمري
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�سطام ب���ن عبد العزيز نائب �أم�ي�ر منطقة الريا�ض،
و�صاح���ب ال�سمو امللك���ي الأمري الدكت���ور من�صور بن
متعب بن عبد العزيز وزير ال�ش�ؤون البلدية والقروية،
و�صاحب ال�سم���و امللكي الأمري عبد العزيز بن �سلمان
بن عبد العزيز م�ساعد وزير البرتول والرثوة املعدنية
ل�ش�ؤون البرتول ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
ب���ن �سلمان بن عب���د العزيز امل�ست�ش���ار اخلا�ص لأمري
منطق���ة الريا�ض� ،صاحب ال�سمو الأمري الدكتور عبد
العزي���ز بن عي���اف �أمني منطق���ة الريا����ض ،ومعايل
الدكت���ور حممد العي�سي وزير العدل ،ومعايل الدكتور
جب���ارة ال�صري�صري وزي���ر النقل ،ومع���ايل الدكتور
يو�سف العثيمني وزير ال�ش�ؤون االجتماعية.
م���ن جهته� ،أكد �صاحب ال�سم���و امللكي الأمري �سلطان
ب���ن �سلمان رئي�س جمل����س �إدارة مركز الأمري �سلمان
لأبح���اث الإعاقة �أن جميع م�ؤ�س�سات الدولة لن تعطي
تراخي����ص لأي من�ش����أة� ،إال �إذا كان���ت يف املقام الأول
�صديق���ة للمعوقني ،م�شريا �إل���ى �أن الربنامج مل�صلحة
املواطن�ي�ن وي�أت���ي يف مقدمته���م فئ���ة املعوق�ي�ن بع���د
�إعالن الأمري من�صور بن متعب وزير ال�ش�ؤون البلدية
والقروية �أن امل�شروع �ضمن كود البناء ال�سعودي.
و�أ�شار الأمري �سلطان بن �سلمان يف امل�ؤمتر ال�صحايف
عقب توقي���ع اتفاقي���ات ومذكرات التفاه���م لربنامج
الو�ص���ول ال�شامل �إلى �أن الريا����ض �ستكون �أول مدينة
�صديق���ة للمعوق�ي�ن ،الفت���ا �إلى ع���دم الر�ض���ا عن �أن
الدول الأخرى تب���د�أ ب�إتاحة جميع مرافقها للمعوقني
دون املبادرة من اململكة.
و�أ�ضاف�«:إن من �ضمن االتفاقيات التي وقعت اتفاقية

م���ع الغرف���ة التجاري���ة والت���ي �ستعمل م���ع امل�ؤ�س�سات
القائمة من �أ�سواق و�أماكن عامة حتى امل�ساكن العامة
من �شق���ق مفرو�ش���ة �أن يكون للمعوقني ط���رق متاحة
لهم ،مبديا �أ�سفه عل���ى وجود مرافق وم�شاريع لي�ست
مهي����أة للمعوقني ،معتربا �أن ذل���ك يعد خلال وا�ضحا،
متمني���ا من اجلمي���ع االن�ضم���ام واملب���ادرة للربنامج
وتهيئ���ة مرافقه���ا بتكاليف قليل���ة حتى ي�سه���ل لذوي
القدرات اخلا�صة اال�ستفادة من تلك املرافق ،لي�سهل
لهم احلركة.
ولف���ت رئي����س جمل����س �إدارة مرك���ز الأم�ي�ر �سلم���ان
للأبحاث والإعاق���ة �إلى �أن عدم توقي���ع اتفاقيات مع
ع���دد من ال���وزارات واجلهات احلكومي���ة كان ب�سبب
ع���دم ا�ستعدادها لتوقي���ع االتفاقية وحتتاج �إلى بع�ض
الوق���ت ،بحي���ث �إن بع�ضها لديها من�ش����آت كبرية مثل
وزارة الرتبي���ة والتعلي���م ،م�ش���ددا عل���ى حر�ص وزير
الرتبي���ة والتعلي���م على امل�ش���روع ،من �أج���ل املن�ش�آت
اجلديدة وتكيف احلالية ،م�شريا �إلى �أن اجلهات التي
مل توقع �ستبادر بالتوقيع حال جاهزية اتفاقياتها.
و�أب���ان الأم�ي�ر �سلط���ان ب���ن �سلم���ان �أن الكر�س���ي مت
جتريب���ه يف 150موقعا م���ن وزارات وجمل�س ال�شورى
وم�ؤ�س�سات جتارية ،وذلك لتجربته من قبل امل�س�ؤولني
واملواطنني ملعرفة ال�صعوبات التي تواجه املعوقني.
وق���ال�«:إن رعاي���ة الأم�ي�ر �سلم���ان توقي���ع اتفاقي���ات
الو�ص���ول ال�شام���ل مع عدد م���ن اجله���ات احلكومية
متث���ل نقطة حت���ول جديدة للأ�شخا����ص ذوي الإعاقة
يف اململك���ة م�ش�ي�ر ًا �سموه �إل���ى الت���زام حكومة خادم
احلرم�ي�ن ال�شريف�ي�ن امللك عبد اهلل ب���ن عبد العزيز
بتق���دمي الدع���م ال�ل�ازم للأ�شخا����ص ذوي الإعاق���ة
لي�صبحوا �أفراد ًا منتجني يف جمتمعهم.
و�أو�ض���ح الأم�ي�ر �سلطان ب���ن �سلم���ان �أن الربنامج ال
ي�سته���دف املعوق�ي�ن فق���ط بل �سيتي���ح تطوي���ر البيئة
املحيط���ة بجمي���ع �أف���راد املجتم���ع وذلك م���ن خالل
الو�صول �إلى الأماكن العامة واخلا�صة كمراكز الت�سوق
واملن�ش����آت التجاري���ة ومواق���ف ال�سي���ارات واملدار�س
وامل�ساجد واملنازل �إلى غري ذلك من املرافق.
وب�ي�ن الأمري �سلط���ان بن �سلم���ان �أن الربنام���ج ي�أتي
تفعي ًال لر�سالة املركز بتقدمي علم ينفع النا�س ،الذي
انطلقت فكرته منذ �أربع���ة �أعوام مببادرة من الأمري
�سلم���ان بن عبد العزيز ،و ّكث���ف املركز جهوده ملتابعة
املب���ادرة و�إمنائه���ا حت���ى متكن م���ن تطوي���ر برنامج
متخ�ص�ص ُيع ّن���ى بتلبية احتياجات املجتمع ال�سعودي
يف جمال التنق���ل واالندماج يف املجتم���ع عرب اعتماد
معايري عام���ة تلتزم به���ا جميع املن�ش����آت يف اململكة،
إ�ع���داد ًا لنقل���ة ح�ضارية ونوعي���ة يف تنظيم حقوق كل
فئ���ات املعوق�ي�ن وكبار ال�س���ن ،والتي ت أ�ت���ي يف مقدمة
اهتمامات حكومة خادم احلرمني ال�شريفني.

الرياض أول مدينة
صديقة للمعوقين
قب���ل ع���ام تقريب ًا كتبت مقاال حتت عنوان (مواقف املعوق�ي�ن  ..من يحميها؟) تناولت فيه و�ضع ًا �شاهدته يف موقفني خ�ص�صتهما �أحد
امل�ست�شفي���ات اخلا�ص���ة للمعوقني بجانب بوابة الطوارئ ،ورغم و�ضع عالمات ت�شري �إلى �أن املوقفني خم�ص�صان للمعوقني �إال �أنه كانت
هناك جتاوزات �أرغمت �إدارة امل�ست�شفى على �إغالق املوقفني ب�سل�سلة ملنع الوقوف فيهما  ,وكان اقرتاحي �أن تفر�ض غرامات م�ضاعفة
على من ي�ستخدم مواقف املعوقني حتى نتخل�ص من بع�ض من ال يحرتمون نظام ًا �أو حق ًا للآخرين �إال بالقوة.
ورغ���م �أن مالحظت���ي كان���ت حول ق�ضية معين���ة ويف مكان حمدد داخل م�ست�شف���ى� ،إال �أن �أمانة منطقة الريا����ض  -كعادتها  -تفاعلت
م�شكورة ف�أو�ضحت ما تقوم به من دور �إيجابي يف جمال توفري بيئة عمرانية منا�سبة جلميع الفئات وخا�صة ذوي االحتياجات اخلا�صة،
ومث���ال ذلك <>برنام���ج ت�أهيل وتطوير �ش���وارع املدينة>> والذي يهدف
�إلى ت�سهيل الو�صول وامل�شي وو�ضع �أولوية احلركة للم�شاة مع توفري املواقف
املنا�سب���ة وفق ال�ضوابط واملعايري التي ت أ�خ���ذ يف االعتبار ذوي االحتياجات
اخلا�صة.
ه���ذه املقدمة �أردت منه���ا �أن �أقول �إن رعاية اجلوان���ب الإن�سانية ،ومنها ما
يتعل���ق بحفظ حقوق فئة غالية من املجتم���ع وت�سهيل حركتهم� ،أمر مل يغفل
عن���ه امل�س�ؤولون ،ب���ل كان حمل عناية ومتابعة من اجله���ات املعنية .وحينما
ن���رى �صاحب ال�سم���و امللكي الأم�ي�ر �سلمان ب���ن عبد العزي���ز �أمري منطقة
الريا����ض وم�ؤ�س�س مرك���ز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاق���ة يعلن �أن الريا�ض
�أول مدين���ة �صديق���ة للمعوق على م�ستوى اململكة ،وذل���ك بعد �إقرار مبادرة
الو�ص���ول ال�شامل التي طورها مركز الأمري �سلم���ان لأبحاث الإعاقة ت�أكيد ًا
على مراعاة ا�ستيعاب املعوقني يف �أوجه احلياة العامة وم�ساندتهم يف جميع
املج���االت لكي يتمكنوا من ممار�سة حياتهم ب�صورة طبيعية ،ندرك �أن هذه
اخلط���وة لي�س���ت من باب الأمني���ات ومل تكن مرجتلة ،ب���ل �سبقتها خطوات
�صالح حممد اجلا�رس
عدي���دة متثلت بدرا�س���ات وت�شريعات وتنظيم���ات هدفها الو�ص���ل �إلى هذه
كاتب �صحفي
املرحل���ة وما �سيتبعها من مراح���ل ،على الرغم من وجود كثري من املعوقات
م���ن بينها ات�ساع مدينة الريا�ض وكثافة عدد �سكانها ،وما ت�شهده �شوارعها
م���ن ازدح���ام �شديد� .إن م�شاه���دة �سمو �أمري منطقة الريا����ض و�سمو نائبه
الأم�ي�ر �سط���ام بن عبد العزي���ز وغريهما من امل�س�ؤولني وهم يقومون بتجربة جزء من معاناة املع���وق �أثناء تنقله على كر�سي متحرك،
تبني �أن الهدف الذي ي�سعى امل�س�ؤولون للو�صول �إليه هدف �سام ومهم وينبع من توجه ترعاه الدولة وت�شدد عليه ،وهذا التوجه يجب �أن
يتبعه تفاعل �شعبي �سواء من قطاع الأعمال الذين يجب عليهم �أن يوفروا كل ما يحتاج �إليه املعوق لت�سهيل حركته� ،أو من الأفراد الذين
يجب عليهم �أن ي�ست�شعروا م�س�ؤوليتهم جتاه فئة غالية من �أبناء البلد مل متنعها الإعاقة من �أن تكون فئة منتجة.
و�إذا ما حتقق ذلك �سرنى الريا�ض وغريها من مدن اململكة �صديقة للمعوقني وغريهم ،بحكم �أن هذا الربنامج موجه لأفراد املجتمع
كاف���ة ،وه���ذا ما �أكد عليه �سمو الأم�ي�ر �سلطان بن �سلمان رئي�س جمل����س �إدارة مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاق���ة حينما �أو�ضح �أن
توقي���ع اتفاقي���ات الو�صول ال�شامل «ال ت�ستهدف املعوقني فقط ،بل �ستتيح تطوير البيئة املحيطة بجميع �أفراد املجتمع ،وذلك من خالل
الو�ص���ول �إلى الأماكن العام���ة واخلا�صة كمراكز الت�سوق واملن�ش�آت التجارية ومواقف ال�سي���ارات واملدار�س وامل�ساجد واملنازل �إلى غري
ذلك من املرافق».
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ملف الوصول الشامل
بمبادرة من مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة

برنامج الوصول الشامل..
يؤسس لبيئة صديقة للمعوقين
ِّ

ج��اءت فكرة برنامج الو�ص��ول ال�ش��امل للمعوقني ،انطالق ًا م��ن االهتمام الكبري من
حكومة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بهذه الفئة ،وتوفري
الرعاية ال�ص��حية والطبية املتكاملة للمواطنني� ،إ�ض��افة �إلى كون ق�ضية الإعاقة
من �أهم ما توليه جل اهتمامها؛ انطالق ًا من مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية التي ت�ؤكد
حق��وق الإن�س��ان عام��ة ،وذوي الإعاق��ات خا�ص��ة ،وانطالق�� ًا من ذل��ك �أطلق مركز
الأم�ير �س��لمان لأبحاث الإعاقة برنامج «الو�ص��ول ال�ش��امل» للمعوقني؛ ا�سرت�ش��اد ًا
بربنام��ج «جرب الكر�س��ي» ال��ذي تتبن��اه جمعية الأطف��ال املعوقني به��دف تهيئة
بيئ��ة مالئم��ة حلركة املعوق�ين يف خمتلف الأماك��ن واملرافق واملن�ش���آت كالإدارات
احلكومي��ة واملدار���س واجلامع��ات وامل�ست�ش��فيات وامل�س��اجد واملط��ارات واملجمعات
التجارية وو�س��ائل النقل واملوا�صالت؛ مما يي�سر للمعوقني الو�صول �إلى كل املرافق
العامة واخلا�صة ،وممار�سة حياتهم الطبيعية دون �أي قيود �أو عراقيل.
كم���ا يه���دف الربنام���ج �إل���ى �ش���رح فوائ���د وتطبي���ق
الت�صمي���م ال�شام���ل يف البيئة املدنية ،حي���ث العوائق
النظامية واملادي���ة وال�سلكية واملعماري���ة واملعلوماتية
والتوا�صلي���ة والتقنية داخل املجتم���ع؛ ما يعيق �أفراده
مبختل���ف فئاته���م وقدراتهم ع���ن التفاع���ل يف جميع
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الأن�شط���ة؛ �إذ ال يع���د تطبيق الت�صمي���م ال�شامل �أمر ًا
مكلف��� ًا �أو �صعب ًا؛ كونه مفي���د ًا ،ويعد يف �صالح التطور
الوطن���ي للمجتمع املحل���ي ككل .ويت�ضمن الأ�شخا�ص
الذين ال ت�ستطيع مفا�ص���ل �أيديهم الإم�ساك مبقب�ض
الب���اب ،والذي���ن ال ي�ستطيعون �صع���ود ال�سالمل نظر ًا

�إل���ى حال���ة قلبه���م غ�ي�ر ال�صحي���ة ،والذي���ن يعانون
البدان���ة املفرط���ة الت���ي متنعه���م من اال�ستف���ادة من
خدم���ات املوا�ص�ل�ات �أو رك���وب الطائ���رات ،والذين
ترتب���ط �إعاقاتهم امل�ؤقتة بالتواء الكاحل �أو الك�سور �أو
ح���وادث ال�سيارات وحاالت احلم���ل ال�صعبة� ،إ�ضافة

�إلى املعوقني.
ومن جه���ة �أخرى يعت�ب�ر برنامج «الو�ص���ول ال�شامل»
خط���وة مهمة على طريق تفعي���ل نظام رعاية املعوقني
ال���ذي تبن���ى فكرت���ه الأم�ي�ر �سلط���ان بن �سلم���ان بن
عبدالعزي���ز ،وكان �أحد �أبرز تو�صيات امل�ؤمتر الدويل
الأول جلمعي���ة الأطف���ال املعوق�ي�ن الت���ي �شارك���ت يف
�إع���داده بالتع���اون مع مرك���ز الأمري �سلم���ان لأبحاث
الإعاق���ة وم�ؤ�س�س���ة الأم�ي�ر �سلط���ان ب���ن عبدالعزيز
اخلريي���ة وعدد كبري من اخل�ب�راء واملخت�صني ،حتى
�ص���در به مر�س���وم ملك���ي يف 1421/9/23ه���ـ ،حيث
تن�ص م���واده على �ضمان حق���وق املعوقني وواجباتهم
وحتقي���ق امل�شارك���ة الكامل���ة يف التنمي���ة عل���ى ق���دم
امل�ساواة مع الآخرين والعي�ش بكرامة واال�ستفادة من
قدراتهم واندماجهم الكامل يف معرتك احلياة.
وله���ذا مل يك���ن م���ن امل�ستغ���رب �سع���ي مرك���ز الأمري
�سلم���ان لأبحاث الإعاقة �إلى حتويل مواد هذا النظام
إ�ل���ى واقع ملمو�س ،من خالل مب���ادرة �إطالق برنامج
�سهولة الو�صول ال�شامل الذي يهدف �إلى �إعداد الأطر
العلمية و�إقرار املعاي�ي�ر الت�صميمية للمن�ش�آت العامة
واملرافق والط���رق وو�سائل النقل واملوا�صالت ،وو�ضع
الأ�س�س لبيئة مالئمة خالية من العوائق وفق ًا للمعايري
الدولية ،وذلك باال�ستعانة بعدد من املنظمات الدولية
وعدد من اال�ست�شاريني يف هذا املجال.
ومما يدعو للتفا�ؤل حر�ص عدد من اجلهات احلكومية
واهتمامها بدع���م هذا الربنامج احلي���وي وامل�شاركة
الفاعل���ة يف �إجناح���ه ،وانطالق��� ًا م���ن م�س�ؤولياته���ا
االجتماعي���ة جت���اه ه���ذه الفئ���ات ،وجت�س���د ذلك يف
اتفاقيات التعاون التي �أبرمها املركز مع كل من وزارة
النق���ل و�أمانة منطقة الريا����ض ،وال�سعي احلثيث �إلى

�إبرام اتفاقيات مماثلة للغر�ض ذاته مع وزارة ال�ش�ؤون
البلدي���ة والقروية وهيئ���ة ال�سياحة و�أمان���ات مناطق
اململكة .ويف خط���وة ريادية غري م�سبوقة يبذل املركز
حالي ًا جه���ود ًا من �أج���ل جعل مدين���ة الريا�ض خالية
من العوائق وخل���ق بيئة جمتمعية �صديقة ت�ستطيع �أن
ت�ستقطب اجلميع من ذوي الإعاقة وغريهم .وبالنظر
�إلى اخل�صو�صية التي تتمتع بها مكة املكرمة واملدينة
املنورة وامل�شاعر املقد�سة ،وباعتبارها ت�ستقبل �أعداد ًا
كبرية من احلج���اج واملعتمرين والزوار القادمني من
داخل اململك���ة وخارجها؛ فقد عقد املركز �سل�سلة من
االجتماع���ات مع هيئ���ة تطوير مكة املكرم���ة واملدينة
املن���ورة وامل�شاعر املقد�سة �أ�سفرت ع���ن تكوين فريق
عم���ل للقيام بعم���ل ر�ص���د حقيقي ملعرف���ة امل�شكالت
والعوائ���ق واجلوان���ب ال�سلبي���ة التي تواج���ه احلجاج
واملعتمري���ن وال���زوار من ذوي االحتياج���ات اخلا�صة

وكب���ار ال�س���ن ،خ�صو�ص��� ًا يف جمال النق���ل والإ�سكان
و�أداء الن�س���ك وتقدمي ت�ص���ور متكامل جلعل امل�شاعر
املقد�س���ة منوذج ًا للو�صول ال�شامل الذي يتيح للجميع
فر�صة �أداء منا�سكهم بكل ي�سر و�سهولة و�أمن و�أمان،
وذلك و�صو ًال جلع���ل اململكة منوذج ًا للو�صول ال�شامل
على م�ستوى اململكة.
�إن �سهول���ة الو�ص���ول ال�شامل تعن���ي بب�ساطة ت�صميم
منتجات ومبان وم�ساحات خارجية ميكن ا�ستخدامها
من قبل جميع الأ�شخا�ص �إلى �أق�صى حد ممكن ،كما
�أن هذا الأمر يت�ضمن ت�صميم تقنية ومعلومات وبيئة
توا�صل بجانب تقدمي الربامج واخلدمات والأن�شطة،
ويتمثل املب���د�أ الأ�سا�سي ل�سهول���ة الو�صول ال�شامل يف
مفه���وم الت�صميم ال�شامل؛ �أي تكام���ل �سمات �سهولة
الو�صول داخل البيئ���ة الإن�شائية باملجتمع «ال�صناعي
االجتماع���ي احلكوم���ي» يف مرحل���ة التخطي���ط م���ع
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ضد
•«الوصول الشامل» ..انتصار لإلعاقة
َّ
عوائق المجتمع
•البرنامج يسهم في تفعيل النظام
الوطني لرعاية المعوقين
•يعمل على تحديث المرافق في المنشآت
الحالية ووضع معايير لإلنشاءات الجديدة

االهتم���ام بجمي���ع امل�ستفيدي���ن ب�ص���رف النظر عن
�إعاقاته���م البدنية ولي�س جمرد فكرة ميكن �أن تخطر
عل���ى البال يف وق���ت الحق �أو كتحديث لفك���رة ما� .إن
الت�صميمات املعتمدة على افرتا�ض «عدم وجود �سوق»
غالبا ما ت�صبح تنب�ؤ ًا حمقق ًا؛ حيث �أ�صبح الأ�شخا�ص
ذوو الإعاق���ة غري قادرين على الو�ص���ول �إلى الأماكن
العام���ة وامل�ساج���د والدوائ���ر احلكومي���ة وغريها من
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عنا�صر البيئة املدنية ،ويت�ض���ح �أن مواقف ال�سيارات
واملم���رات واملداخ���ل وامل�صاعد والهوات���ف و�صنابري
�ش���رب املي���اه والأب���واب ودورات املي���اه واملطابخ غري
امل�صمم���ة عل���ى النحو ال�صحيح ال ت�أخ���ذ يف ح�سابها
الأ�شخا����ص ذوي الإعاق���ة بل من املمك���ن �أن تعيقهم
وتعر�ض حياته���م للخطر؛ حيث يوفر الت�صميم الذي
يتي���ح �سهول���ة الو�ص���ول املرونة مل�ستخدمي���ه ،ومن ثم

يزي���د �أو يدع���م ال�سوق ،وم���ن املمك���ن �أن يح�سن من
هام�ش الربح اخلا�ص للعميل.
العوائق ال�سلوكية
لأن �سهول���ة الو�ص���ول لي�س���ت حمل اهتم���ام جمموعة
معين���ة م���ن املجتمع ،بل تع���د مطلب ًا �أ�سا�سي��� ًا للتطور
بالن�سب���ة �إل���ى اجلمي���ع ب�ص���رف النظ���ر ع���ن الفئة
العمرية؛ ف�إنه���ا تنطبق على احلرية املكت�سبة ل�سهولة
الو�ص���ول �إل���ى �أح���د املراف���ق �أو املن�ش����آت يف البالد؛
ً
فاع�ل�ا يف املجتمع .ويف
لك���ي ي�صبح ال�شخ�ص ع�ضو ًا
ظ���ل العوائ���ق املوجودة يف ه���ذه املن�ش�آت فق���د �أ�صبح
من ال�ض���روري ت�ضم�ي�ن �سهولة الو�ص���ول ال�شامل يف
ت�صميم���ات املباين واخلدم���ات اجلديدة ،وكذلك يف
البني التحتية املوجودة يف البيئة .ومتثلت العوائق يف:
العوائ���ق املعمارية الناجتة من ت�صميم املبنى �أو �شكل
الغ���رف �أو حجم املداخل �أو عر����ض الأروقة والأبواب
والنواف���ذ وامل�صاعد والأثاث ومع���دات دورات املياه،
عوائ���ق معلوماتي���ة �أو توا�صلي���ة؛ حي���ث م���ن ال�صعب
عل���ى الأ�شخا����ص �أن يقوم���وا با�ستقب���ال �أو �إر�س���ال
املعلوماتَ ،ملن يعانون �إعاق���ات ب�صرية ،بحيث يكون
غ�ي�ر قادر عل���ى قراءة امل���واد املطبوع���ة �أو الالفتات
�أو حتدي���د العالم���ات وم�شاهدة املخاط���ر املحتملة،
�إ�ضافة �إلى العوائق ال�سلوكي���ة التي تهتم بالأ�شخا�ص
الذي���ن يفتقدون كيفية التوا�صل م���ع الأ�شخا�ص ذوي
الإعاق���ات� ،أو م���ن جانب الأ�شخا����ص الذين مييزون
يف التعام���ل بني الأف���راد ،وال يحرتم���ون احتياجهم،

وعوائق تقنية ت�ش�ي�ر �إلى الأجهزة الإلكرتونية كجهاز
احلا�س���ب الآيل ،والتقني���ة كالهوات���ف النقال���ة �أو
التقني���ات امل�ساعدة غري املالئمة �أو غ�ي�ر امل�ساعدة.
وت�أت���ي بعده���ا العوائ���ق النظامي���ة الت���ي تنت���ج م���ن
�سيا�سات جه���ات العمل وممار�ساته���ا وبروتوكوالتها
يف حال���ة تقيده���ا يف التعام���ل م���ع الأ�شخا����ص ذوي
الإعاق���ة .يف املقاب���ل ال ينظ���ر امل�صمم���ون ومقدم���و
اخلدم���ات وم�ل�اك ال�ش���ركات �إل���ى الأ�شخا�ص ذوي
الإعاق���ة باعتباره���م �أف���راد ًا من العائل���ة �أو موظفني
�أو زبائ���ن �أو عم�ل�اء �أو ن���زالء وم�ست�أجرين ،بحيث ال
ي�شغلون �أنف�سهم بتوفري موا�صفات خا�صة ال يعتقدون
�أنها غري جذابة يف متطلبات الت�صميم ملن�ش�آتهم� .إن
ه���ذا النق�ص امللحوظ يف ال�سوق م���ن املمكن �أن ينتج
فقط م���ن �سوء الفه���م املتعلق بتزايد �أف���راد املجتمع
م���ن ذوي الإعاق���ة ،وه���م الذين ميك���ن �أن ي�ستفيدوا
م���ن طرق الت�صميم الأكرث انتباه��� ًا وتفكري ًا بهم� .إن
عدد ًا كبري ًا من املباين التي مت �إن�شا�ؤها على نحو غري
منا�س���ب للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ق���د نتج من بع�ض
الأف���كار اخلاطئ���ة ال�شائع���ة ،متثلت يف :ع���دم خروج
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة كثري ًا ،عدم رغبة الأ�شخا�ص
ذوي الإعاق���ة يف العمل �أو عدم احتياجهم �إليه ،عدم
امت�ل�اك الأ�شخا�ص ذوي الإعاق���ة لعائالت؛ ومن ثم
ت�صب���ح الوحدات ال�سكني���ة املحتوية عل���ى غرفة نوم اكتف���اء ذات���ي؛ وبالت���ايل ال يعتربون ج���زء ًا مهم ًا من �سلمان لأبحاث الإعاقة يف البيئة الإن�شائية والعمليات
كافي���ة ،واحتياج الأ�شخا����ص ذوي الإعاقة يف ال�سكن ال�سوق اال�ستهالكية� .إن التطبيق العملي ملعايري �سهولة اخلا�ص���ة بها� ،سيمك���ن القطاعات العام���ة واخلا�صة
مع ًا ،و�أال يكون الأ�شخا����ص املعوقون �أغنياء �أو لديهم الو�صول ال�شامل التي مت و�ضعها من قبل مركز الأمري من م�ساعدة الأ�شخا����ص ذوي الإعاقة على امل�شاركة
يف التنمي���ة الوطنية� ،إ�ضافة �إل���ى و�ضعها يف االعتبار
املتطلبات الدينية واملتطلبات الثقافية املحلية.
و�أ�سهم الربنامج يف جعل املركز ي�أخذ خطوات وا�سعة
وناجح���ة لتفعيل الأبح���اث واال�ستفادة م���ن نتائجها،
و�ضم���ن جه���ود املركز وخربت���ه كمرك���ز متخ�ص�ص
ومرج���ع يف �أبح���اث الإعاقة تب�ّي نّ ب�ش���كل ملمو�س �أن
�صناع���ة القرار وتوف�ي�ر اخلدمات ال ميك���ن �أن يكونا
•د .سلطان السديري :األبحاث أثبتت أن 10
مبجه���ود فردي؛ ف�ل�ا بد من تع���اون وتكاتف اجلهات
بالمائة من  30ألف مدرسة في المملكة
كافة مع املركز يف هذا ال�ش�أن.
مجهزة بخاصية سهولة الوصول
وت�شري احلقائق العلمية �إلى �إمكانية ظهور �أنواع �أخرى
•العمل على تدريب مهندسي المعمار
من الإعاق���ات التي �ستكون لها م�سبباتها الناجتة من
والمراقبين على تطبيقات سهولة
تطور النم���و ال�سكان؛ الأمر الذي جع���ل املركز يوطد
العزم يف �سنواته املقبلة على موا�صلة الن�شاطات التي
الوصول الشامل
تتنا�س���ب مع حج���م التزايد الالحم���دود ،حيث يعمل
املرك���ز على اجتاهات م�ستقبلي���ة تت�ضمن العمل على
الأبحاث لتخفيف معاناة املعوقني وحت�سني ظروفهم.
وي���درك املركز ،بحكم متي���زه البحث���ي� ،أهمية طرح
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ملف الوصول الشامل
مب���ادرات �شراكة مع الأف���راد والقطاع���ات اخلا�صة
والعامة ،بهدف تفعيل دورهم يف دعم البحث العلمي
من خ�ل�ال �شراك���ة ا�سرتاتيجية جتتم���ع فيها مبادئ
التكاف���ل والتعاون والرتاحم التي يح���ث عليها الدين
الإ�سالمي ،وتلتقي عليها امل�صلحة العامة.
بيئة �صديقة للمعوقني
م���ن جهته �أك���د الدكت���ور �سلط���ان ال�سدي���ري املدير
التنفي���ذي ملرك���ز الأم�ي�ر �سلم���ان لأبح���اث الإعاقة،
�أن برنام���ج الو�ص���ول ال�شام���ل املتكام���ل للمعوق�ي�ن،
يه���دف �إلى احلد من العوائ���ق املوجودة يف البيئة من
حولنا؛ لت�صب���ح �صديقة جلميع فئ���ات املجتمع بغ�ض
النظر عن قدراته���م الفردية ،م�شري ًا �إلى �أن دعمهم
جمال����س املناطق يف �أنحاء اململكة كافة ،وعلى ر�أ�سها
منطقة الريا�ض ،من خالل دوره���ا الأ�سا�سي لتفعيل
برنام���ج �سهولة الو�صول ال�شام���ل ب�شكل متكامل ،ويف
جميع املباين واملن�ش�آت واملرافق ال�سعودية .و�أ�ضاف:
نتطل���ع �إلى ت�ضافر جه���ود القطاعني العام واخلا�ص؛
م���ن �أجل التوعي���ة والتعري���ف بهذا الربنام���ج ،ورفع
الكف���اءة املحلية ،من خالل تدريب مهند�سي املعمار،
واملراقب�ي�ن ،وجمي���ع الأفراد وامل�ؤ�س�س���ات املعنيني يف
خمتلف مناطق اململكة على تطبيقات �سهولة الو�صول
ال�شام���ل ،ومن �أجل اخلروج ب�أف�ض���ل النتائج املرجوة
من تطبيق نظام الو�صول ال�شامل .ويف املقابل �إعالن
الأمري �سلطان بن �سلم���ان رئي�س جمل�س �إدارة مركز
الأمري �سلمان لأبح���اث الإعاقة ،توقيع عقد مع وزارة
النق���ل؛ لتبن���ي معاي�ي�ر الو�ص���ول ال�شام���ل يف و�سائل
النقل العام واخلا�ص ،و�أنه مت االنتهاء من الدرا�سات
بالتعاون مع كربى امل�ؤ�س�سات العلمية يف العامل والعمل
باتفاقية مع وزارة ال�ش����ؤون البلدية والقروية؛ ليخرج
كود البناء ال�سعودي متوافق ًا مع احتياجات املعوقني؛
�إذ �إن وزارة النق���ل بد�أت تنف���ذ الآن برنامج الو�صول
ال�شامل عرب جميع املواقع التي لها عالقة بها.
و�أ�ض���اف ً
قائ�ل�ا� :إن املدار����س تعد �أه���م املرافق التي
تتطلب توف�ي�ر خا�صية �سهولة الو�ص���ول للجميع؛ فقد
�أثبت���ت الأبح���اث �أن م���ن ب�ي�ن كل  30أ�ل���ف مدر�س���ة
يف اململك���ة ،هن���اك  10يف املئ���ة منه���ا جمه���زة بهذه
اخلا�صي���ة ،ولكنه���ا تفتق���ر �إل���ى مم���رات الكرا�س���ي
املتحرك���ة ،وخ�صائ����ص �أمان مهمة تتمث���ل يف �أ�سوار
ال�سالمل والإ�ضاءة املالئمة.
ويف الأخ�ي�ر يع���د برنام���ج �سهول���ة الو�ص���ول ال�شامل
ج���زء ًا من ا�سرتاتيجية مرك���ز الأمري �سلمان لأبحاث
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الإعاق���ة الت���ي ت�أخ���ذ بع�ي�ن االعتبار خريط���ة البالد
الدميوغرافي���ة ،مب���ا يف ذل���ك الإح�ص���اءات املهمة،
مث���ل حقيق���ة �أن  65يف املئة م���ن �س���كان اململكة تقل
�أعماره���م ع���ن  25عام ًا ،وه���ذا يقودنا إ�ل���ى حقيقة
�أخ���رى مفادها �أن���ه خالل  35عام ًا م���ن الآن �سيكون
لدين���ا احتياج بن�سب���ة  100يف املئة لربامج اجتماعية
مث���ل ه���ذا الربنامج ،حي���ث �إن مركز الأم�ي�ر �سلمان
لأبح���اث الإعاق���ة ت�أ�س�س ليكون مرك���ز ًا للتميز بر�ؤية
تطمح �إل���ى مكافحة الإعاقة وحت�س�ي�ن حياة املعوقني
م���ن خالل البح���ث العلمي ،وهو حري����ص على توفري
بيئ���ة عمل تت�س���م بال�شفافي���ة واملهني���ة وامل�صداقية،
وتق���دم الرعاي���ة الإن�سانية من خ�ل�ال برامج تهدف
�إلى تعزي���ز التمكني وتطوير ال���ذات .وعند النظر يف
البيئ���ة الت���ي يعي�ش فيها املعوقون وم���ا ي�شاهدونه من
تو�سع عمراين وتطوير مت�سارع ت�شهده البنية التحتية
يف اململكة ،ف�إن مبادرة �إبراز برنامج الو�صول ال�شامل

التي تخت�ص باملعوقني ،ويقدمها مركز الأمري �سلمان
لأبح���اث الإعاق���ة ،أ�ت���ت كخط���وة متقدم���ة ملراجعة
النظ���م املحلي���ة والعاملي���ة اخلا�صة ب�سهول���ة الو�صول
ال�شام���ل ،بحيث تو�ضع الأطر الالزمة من �أجل تبنيها
يف اململكة ،وجع���ل التنقل �سه ًال ومي�س���ر ًا بني مرافق
ومن�ش�آت البالد للجميع.
ومن امل�أمول �أن ي�ؤدي تطبيق برنامج الو�صول ال�شامل
�إل���ى تخطي املعوق�ي�ن ،و�أف���راد املجتمع ب�ش���كل عام،
التحدي���ات الت���ي تواجهه���م يف التنق���ل ب�ي�ن املن�ش�آت
داخ���ل اململكة؛ حيث يطم���ح الربنامج �إل���ى �أن يعالج
احلاجة �إل���ى حتديث املراف���ق يف املن�ش����آت احلالية،
وو�ض���ع معاي�ي�ر حم���ددة يت���م اعتماده���ا يف م�شاريع
الإن�ش���اءات اجلدي���دة ،وذل���ك بهدف ت�سهي���ل عملية
التنق���ل يف مراك���ز الت�س���وق ،واملن�ش����آت التجاري���ة،
ومواقف ال�سيارات ،واملدار����س ،وامل�ساجد ،واملنازل،
�إلى غري ذلك من املرافق العامة واخلا�صة.

مقال

سلمان..اإلنسانية القصوى
�أكرث ما مييز �ص��احب ال�س��مو امللكي الأمري �س��لمان بن عبدالعزيز �أم�ير منطقة الريا�ض
�شعوره بالآخرين وتوا�صله الكبري مع كافة �أطياف املجتمع ال�سعودي � ،إن �أمرينا املحبوب
متف��رد يف توا�ص��له مع الآخري��ن  ،جتده يخرج من زيارة مري�ض  ،ذاهبا مل�ش��اركة �إحدى
الأ�سر يف عزاء ،ويف الطريق يهاتف من مل ي�ستطع �أن يح�ضر �إليه ،غري من ي�ستقبلهم يف
مكتبه ب�شكل يومي ،ومن ي�ستقبلهم يف جمل�سه ويف بيته.
رج��ل خ�ير يكاد يك��ون لوح��ده جمعية خريية م�س��تقلة ملا يق��وم به من �أعم��ال خريية
لدعم العمل اخلريي يف ال�س��عودية وهو من رواد ن�شر ثقافة العمل التطوعي اخلريي يف
املجتمع ال�سعودي  ،قبل �أيام ن�شرت و�سائل الإعالم �صورة للأمري �سلمان وهو يجل�س على
كر�سي للمعاقني يف لفتة �إن�سانية كبرية جدا  ،هكذا عرفناه  ،متوا�ضع �أمام �أعمال اخلري
ودفع عجلة الرب ،يتمتع �أمرينا الإن�س��ان بثقة كبرية واحرتام وا�س��ع بني جميع رجاالت
الأعمال لذلك جتدهم يح�ض��رون بح�ضوره ويت�س��ابقون يف كل عمل خريي يكون الأمري
�س��لمان راعي��ا له  ،لأن��ه من رجاالت اخلري الذين نذروا �أنف�س��هم لدع��م كل عمل خري ذا
ر�سالة �إن�سانية تخ�ص �أبناء الوطن.
عندم��ا يجل���س �س��لمان بن عبدالعزي��ز متطوعا على كر�س��ي املعاقني فهي ر�س��الة الفتة
لنظر كل مواطن للتفكري يف ماذا قدمه لهذه ال�ش��ريحة الغالية علينا  ،م�ش��هد يخت�ص��ر
�آالف الكلمات وامل�ؤمترات لي�ص��ل ب�س��رعة الربق لكل بيت �سعودي  ،التوا�ضع اجلم الذي
تعامل به �أمرينا الإن�س��ان �أمام كامريات الإع�لام لتلبية فكرة جمعية الأطفال املعوقني
الرائدة كان توا�ضع الأب �أمام �أبناءه ملعرفته التامة مبا يتمتع به من قبول وم�صداقية
بني جميع �أجيال ال�ش��عب ال�س��عودي  ،الكل يثق ب�إن�س��انية �س��لمان بن عبدالعزيز ، ،فهو
رائد الأبواب املفتوحة  ،وهو الرجل الذي نذر وقته وجدول �أعماله ل�ش��عبه ومواطنيه
 ،عندما يظهر �سلمان بن عبدالعزيز يف مثل هذه ال�صورة الإن�سانية فهي داللة وا�ضحة
عل��ى ان��ه ال ميكن �أن يتوانى يف كل عمل �إن�س��اين ي�ص��ب يف م�س��اعدة الإن�س��ان /املواطن
وبالذات عندما يكون من ذوي االحتياجات اخلا�صة.
�ص��ورة �س��تظل ل�س��نوات طويلة يف �أذهان �ش��عبه وحمبيه بل و�س��تكون حمفزة للأجيال
التي اتخذته قدوة لها يف �أن تلبي نداء اخلري والإح�سا�س بالآخر،باخت�صار ،كان �أمرينا
و�أبونا �س��لمان بن عبدالعزيز يف �أبهى و�أرقى �ص��وره الإن�س��انية وهو يتوا�ض��ع بكل وقار
ليجل�س على كر�س��ي من كرا�س��ي ذوي االحتياجات اخلا�ص��ة  ،هلل درك من قامة �شاهقة
�أينما ح�ضرت حت�ضر معك بركة اخلري و�أجواء الطم�أنينة .

�صيغة ال�شمري

shammriyah76@hotmail.com
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جرب الكرسي

تبنته الجمعية..نحو الوصول الشامل

الكرسي..
جرب
ّ
برنامج رائد في توعية المجتمع
بحقوق ومعاناة المعوقين
توج �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبد العزيز �أمري منطقة الريا�ض الربنامج
التوعوي الرائد «جرب الكر�سي» بامل�شاركة يف تفعيل الربنامج خالل حفل توقيع 11
اتفاقية مع عدة جهات حكومية لتفعيل برنامج الو�صول ال�شامل والذي �أقيم م�ؤخرا
يف �أمانة الريا�ض برعاية �س��موه الكرمي ،حيث بادر �س��موه ،كقدوة حتتذي بتجربة
الكر�س��ي املتحرك  ،مما دفع كل امل�ش��اركني يف احلفل من الوزراء وكبار امل�س���ؤولني �إلى
جتربة الكر�س��ي املتحرك  ،حيث �أقيم م�ضمار ي�ضم بع�ض املمرات والأر�صفة ومناذج
من ال�شوارع ومداخل املرافق العامة ،وقد عرب امل�شاركون تلك املعوقات بهدف معاي�شة
املعان��اة اليومية للمع��وق ،والتوعية ب�أهمية توفري الت�س��هيالت املكاني��ة مبا يتيح له
�أداء �أموره احلياتية بي�سر ودون االعتماد على الآخرين.
يذك ��ر �أن جمعي ��ة الأطف ��ال املعوقني تبن ��ت برنامج «
جرب الكر�س ��ي « الذي يهدف �إل ��ى التعريف مبعاناة
املعوقني من خالل جتربة كر�سي الإعاقة  ،حيث انطلق
الربنام ��ج بتوجيه ��ات �صاحب ال�سم ��و امللكي الأمري
�سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز رئي�س جمل�س �إدارة
اجلمعية يف مرحلته الأولى خالل رم�ضان 1426هـ يف

كل املدن الت ��ي حتت�ضن مراكز اجلمعي ��ة (الريا�ض،
مكة املكرمة ،املدينة املن ��ورة ،جدة ،اجلوف ،حائل)
ومب�شارك ��ة عدد كبري من اجلهات وامل�ؤ�س�سات العامة
واخلا�صة  ،كما �شارك يف الفعاليات نخبة من الوزراء
وامل�س�ؤولني وجنوم املجتمع يف الأدب والريا�ضة والفن
 ،ث ��م انطل ��ق الربنام ��ج يف مراح ��ل أ�خ ��رى مبختلف

•يهدف البرنامج إلى التعريف بمعاناة المعوقين
• “ جرب الكرسي” حقق نجاحًا كبيرًا في مجلس
الشورى والوزارات والمؤسسات اإلعالمية
•تفاعل غير مسبوق مع البرنامج في الجامعات
والمدارس في كل مناطق المملكة
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مناط ��ق اململكة  ،بتفاع ��ل ايجابي غ�ي�ر م�سبوق ،من
خمتلف القطاعات وكبار امل�س�ؤولني والأفراد حيث يتم
دع ��وة عدد كبري من امل�سئول�ي�ن وال�شخ�صيات العامة
للم�شارك ��ة يف فعالي ��ات الربنام ��ج  ،مم ��ا �ساه ��م يف
تر�سيخ ق�ضية الإعاقة يف �أذه ��ان الأ�صحاء والتفاعل
االيجابي م ��ع �أهمية تذليل العقبات �أم ��ام هذه الفئة
من املجتم ��ع و�إتاحة الفر�صة له ��ا للتعاي�ش ،وخلدمة
�أنف�سها والآخرين.كما يه ��دف الربنامج �إلى التوعية
ب�أ�سب ��اب الإعاقة ،وطرق التعامل م ��ع املعوق ،وكيفية
دجم ��ه يف املجتمع قد حظي الربنام ��ج بتفاعل مميز
ب�ي�ن كافة م�ؤ�س�سات و�أفراد املجتم ��ع  ،وذلك امتدادا
ملا حتظى به جمعي ��ة الأطفال املعوقني من ثقة كبرية
يف املجتم ��ع  ،تقديرا لدورها الب ��ارز يف تقدمي �أف�ضل
م�ست ��وى من اخلدمات املتخ�ص�صة يف جماالت عالج
وتعليم وت�أهي ��ل الأطفال املعوقني من خالل مراكزها
ال�ستة يف الريا�ض ومكة املكرمة واملدينة املنورة وجدة
واجل ��وف وحائ ��ل ،ي�ضاف �إل ��ى ذلك دوره ��ا املتميز
يف الت�ص ��دي لق�ضي ��ة الإعاق ��ة وقاي ��ة وعالجا خالل
م�سريته ��ا الإن�ساني ��ة النبيلة التي متت ��د لنحو خم�سة

وع�شرين عاما.
وف ��ى ه ��ذا الإطار ي�أت ��ي برنامج « جرب
الكر�سي» باعتباره واحدة من ابرز الربامج
والأن�شط ��ة التوعوي ��ة الت ��ي تتبناه ��ا اجلمعي ��ة
والت ��ي ته ��دف �إل ��ى التعري ��ف بق�ضية الإعاق ��ة بوجه
عام وب�أن�شط ��ة جمعية الأطف ��ال املعوقني واخلدمات
اخلريي ��ة التي تقدمها يف العديد م ��ن مناطق اململكة
العربي ��ة ال�سعودية عل ��ى وجه اخل�صو� ��ص و ذلك يف
�إط ��ار ما حتظى ب ��ه اجلمعية من دع ��م وم�ساندة من
الدول ��ة الأم ��ر ال ��ذي كان وراء حتقي ��ق العدي ��د م ��ن
الإجنازات على مدى ال�سنوات املا�ضية..
هذا وقد كان التفاعل املتميز الذي يحظى به برنامج
« ج ��رب الكر�سي « وال ��ذي �أطلقته اجلمعي ��ة  ،دافعا
ال�ستمرار جن ��اح فعاليات خمتل ��ف مراحل الربنامج
والت ��ي بلغ ��ت �أك�ث�ر م ��ن  150فاعلي ��ة يف خمتل ��ف
القطاع ��ات وامل�ؤ�س�سات  ،ومن �أبرزها �إقامة فعاليات
الربنام ��ج يف جمل�س ال�شورى ،والهيئة العليا لل�سياحة
 ،ومدين ��ة املل ��ك عبد العزي ��ز للعل ��وم والتقنية  ،وكل
اجلامع ��ات وم�ؤ�س�سة اجلزيرة لل�صحاف ��ة والطباعة
والن�شر وعدد كبري من املدار�س يف كل مناطق اململكة
تقريبا.
وحول برنامج “ جرب الكر�سي “ قال الأ�ستاذ عو�ض
ب ��ن عب ��د اهلل الغامدي �أم�ي�ن عام اجلمعي ��ة �أننا يف
اجلمعية ن�سع ��ى دوم ًا للتوا�صل م ��ع كل فئات املجتمع
وا�ستقط ��اب الأع�ضاء الذين نعدهم قاطرة �إجنازات
اجلمعية وتوا�ص ��ل ر�سالتها اخلريية ،ونفخر ب�أن هذه
امل�ؤ�س�سة ا�ستطاعت ح�شد نحو ثالثة �آالف ع�ضو على
م ��دى تاريخها الذي امتد عقدي ��ن �أ�سهمت يف رعاية
وت�أهيل الآالف من الأطفال املعوقني.
و�أو�ض ��ح الغام ��دي �أن اجلمعية ت�سع ��ى �إلى مزيد من

االهتمام
فيما يتعلق بالبنية
العمرانية لتوفري البنية املنا�سبة
للمعوق�ي�ن م�ش�ي�ر ًا �إل ��ى �أن هناك
ما يق ��ارب  700طال ��ب وطالبة من
املعوق�ي�ن يدر�س ��ون يف مدار�س التعليم
العام .مو�ضحا �أنّ اجلمعية تنفذ
العديد من فعاليات برنامج
“ ج ��رب الكر�س ��ي”
وذل ��ك يف �إط ��ار
املهرجان ��ات الت ��ي
تقيمه ��ا اجلمعية يف
املدن واملناطق التي
حتت�ض ��ن مراكز لها
وه ��ي الريا� ��ض ,مكة
املكرمة ,املدينة املنورة,
جدة ,اجلوف ,وحائل ,وذلك
بهدف تعمي ��م الفائ ��دة وم�شاركة
أ�ك�ب�ر قطاع ممكن م ��ن اجلمه ��ور يف فعاليات
الربنام ��ج والتع ��رف عل ��ى �أهدافه .وق ��د ا�ستقبلت
العدي ��د م ��ن ال ��وزارات و امل�ؤ�س�س ��ات احلكومية
وال�ش ��ركات واجلامع ��ات واملدار� ��س فعالي ��ات
الربنام ��ج ورحبوا بفكرت ��ه الرائ ��دة التي ت�أتي
يف �إط ��ار متيز �أن�شطة جمعي ��ة الأطفال املعوقني
ودورها الريادي يف الت�صدي لق�ضية الإعاقة .
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خالل رعايته حفل تكريم أعضاء شرف الجمعية
األمير سلمان:

الجمعية تجسد إحدى صور التكافل
والتراحم التي تميز بلدنا وشعبنا
28
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قال �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �أمري منطقة الريا�ض ،خالل
حف��ل تك��رمي �أع�ض��اء �ش��رف اجلمعية يف دورت��ه الثاني��ة ،والذي �أقيم م�س��اء يوم
الأح��د  21ربيع الأول 1431هـ املوافق  7مار�س 2010م ،يف فندق الإنرتكونتننتال
يف الريا�ض« :ي�سعدين �أن �أكون معكم الليلة نحتفي ب�إحدى �صور التكافل والرتاحم
الت��ي متيز بلدنا و�ش��عبنا؛ انطالق ًا من تعالي��م ديننا احلنيف ،وموروثنا الإن�س��اين
واحل�ض��اري العري��ق� .إن هذا اللقاء الطيب يج�س��د تفاعل فئ��ات املجتمع كافة مع
العمل اخلريي ،ويعك�س يف الوقت ذاته الدور املتميز الذي تقوم به م�ؤ�س�سات العمل
اخلريي يف اململكة� ،إلى جانب جهود الدولة بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز ،وويل العهد الأمني والنائب الثاين حفظهم اهلل».

و�أع ��رب الأم�ي�ر �سلم ��ان ب ��ن عبدالعزيز ع ��ن �شكره
وتقدي ��ره مل ��ا يولي ��ه �أع�ض ��اء �ش ��رف اجلمعي ��ة لهذه
امل�ؤ�س�س ��ة اخلريي ��ة من دع ��م واهتم ��ام ولغريها من
م�شروعات العمل اخلريي.
ودعا �سموه يف كلمته �أع�ضاء �شرف اجلمعية من رجال
الأعمال واملقتدرين �إلى دعم �أن�شطة وبرامج اجلمعية
وقال �سم ��وه� :أجدها فر�صة لدعوتك ��م مل�ساندة توجه
اجلمعي ��ة لإقام ��ة �أوقاف خريي ��ة ،ويف مقدمتها وقف
�سلطان اخلري الذي �شرعت اجلمعية يف �إقامته مبكة
املكرم ��ة احتفا ًء بعودة �سم ��و ويل العهد �سامل ًا معافى،
بحمد اهلل ،و�أي�ض ًا برنام ��ج �أوقاف واحة تكافل الذي
�ستقيم ��ه اجلمعية مبك ��ة املكرمة ،حي ��ث �ستخ�ص�ص
إ�ي ��رادات تلك الأوق ��اف لدعم نفق ��ات ت�شغيل مراكز
اجلمعي ��ة وما تقدمه من خدمات جمانية .ونوه �سموه
بجهود جمعية الأطف ��ال املعوقني يف الت�صدي لق�ضية
الإعاق ��ة ،و�سعيها لإي�صال خدماته ��ا �إلى العديد من
مناطق اململكة.
وهن� ��أ �سم ��وه �أع�ض ��اء �ش ��رف اجلمعي ��ة ،م�شي ��د ًا
مببادراتهم مل�سان ��دة م�شروعات اجلمعية وبراجمها،
م ؤ�ك ��د ًا �أن ذلك ميث ��ل �صورة من �ص ��ور التكافل التي
يتميز بها �أبناء اململكة.
و�أ�ض ��اف �سموه� :أود يف ه ��ذه املنا�سبة �أن �أحيي جهود
القائم�ي�ن عل ��ى اجلمعي ��ة والعامل�ي�ن فيه ��ا ،و�أي�ض� � ًا
امل�ساندي ��ن لرباجمه ��ا وم�شروعاتها م ��ن �أهل اخلري
وال�شركات وامل�ؤ�س�سات الوطنية ،و�أنتم يف مقدمتهم،

على م ��ا حققته هذه امل�ؤ�س�س ��ة اخلريية من جناح يف
الت�ص ��دي لق�ضي ��ة الإعاق ��ة وتوف�ي�ر رعاي ��ة متكاملة
ل�ل��آالف من الأطفال املعوق�ي�ن يف العديد من مناطق
اململكة.
م ��ن جانب ��ه ،ق ��ال �سماح ��ة ال�شي ��خ عبدالعزي ��ز بن
عب ��داهلل �آل ال�شي ��خ مفتي ع ��ام اململك ��ة ع�ضو �شرف
اجلمعي ��ة يف كلمة �ألقاها نيابة ع ��ن �أع�ضاء ال�شرف:
�إن املجتم ��ع امل�سل ��م جمتمع مرتاح ��م متعاطف يحن

بع�ض ��ه على بع�ض ،ويرح ��م بع�ضه بع�ض� � ًا؛ قال �صلى
اهلل عليه و�سلم« :مثل امل�ؤمنني يف توادهم وتراحمهم
وتعاطفه ��م كمث ��ل اجل�س ��د الواح ��د �إذا ا�شتك ��ى منه
ع�ض ��و تداعى ل ��ه �سائر اجل�س ��د بال�سه ��ر واحلمى»،
م�ش�ي�ر ًا إ�ل ��ى �أن الرحم ��ة �صفة من �صف ��ات اهلل؛ قال
تعال ��ى« :ورحمتي و�سعت كل �شيء»« ،وربك الغفور ذو
الرحمة» ،وجعل بني امل�سلمني ارتباط ًا قوي ًا؛ فامل�ؤمنون
رحماء بينهم .و�أكد املفتي �أن دعم هذه اجلمعية �أمر
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«العضوية
الشرفية» ..توثيق
للعطاء وإبراز
للقدوة
حقق ��ت اجلمعية على مدى  26عام� � ًا الكثري من الإجنازات على �صعي ��د الت�صدي للإعاقة
كق�ضي ��ة ب�شكل عام ،وعلى م�ست ��وى اخلدمات املتخ�ص�صة التي تقدمه ��ا لأطفالها املعوقني
ب�ش ��كل خا� ��ص ،وذل ��ك بتوفيق من اهلل ـ عز وج ��ل ـ ،ثم بتلك اجله ��ود املبذولة من اخلريين
الذين �شاركوا يف م�سرية العطاء هذه؛ من �أفراد وم�ؤ�س�سات وجهات ،ومنحوا يف �سبيل ذلك
كرمي دعمهم وم�ساهماتهم اخلرية.
والع�ضوي ��ة ال�شرفي ��ة لي�ست منحة من اجلمعي ��ة ،ولكنها توثيق لعطاء اخلريي ��ن ،و�إبراز ملا
متثل ��ه تلك النخبة من قدوة ومثل يحت ��ذى؛ ف َمن ال ي�شكر النا�س ال ي�شكر اهلل؛ ولذلك �سعت
اجلمعية لإقرار برنامج الع�ضوية ال�شرفية لت�أ�صيل عالقة خا�صة ومميزة مع كبار الداعمني
وهيئات اجلمعية املختلفة كاجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه.

�شرعي مطلوب؛ ملا فيه من ترابط وتعاون وتراحم بني
امل�سلمني ،داعي ًا اهلل �أن يجعلها يف ميزان ح�سنات من
اقرتح �إن�شاءها ،وكل من اهتم بها وقام عليها ،وقدم
�شكره لأم�ي�ر منطقة الريا�ض على جه ��وده املتوا�صلة
يف العمل اخلريي.
وكان احلفل قد بد�أ بت�ل�اوة �آيات من الذكر احلكيم،
ث ��م �ألق ��ى ال�ش ��اب عب ��داهلل العق�ل�ا �أح ��د خريج ��ي
اجلمعية كلمة �أعرب فيها عن اعتزازه باالنتماء يوم ًا
�إلى اجلمعية ،م�ؤك ��د ًا �أنه تعلم بني �أروقة اجلمعية �أن

املع ��وق احلقيقي هو من عطل عقل ��ه ،وج َّمد حوا�سه،
و�أمات م�شاعره.
ً
وقال العقال :لقد ق�ضيت عدة �سنوات طالبا يف مركز
اجلمعي ��ة يف الريا�ض الذي علمت �أخ�ي�ر ًا �أنه ت�شرف
بت�سميت ��ه مرك ��ز امللك فه ��د بن عبدالعزي ��ز ،ق�ضيت
عدة �سنوات مع �أنا� ��س اختلفت �أل�سنتهم وجن�سياتهم
ودياناته ��م ،ولكنه ��م اتفق ��وا عل ��ى �إن�ساني ��ة الأ�ص ��ل
وال�سل ��وك .مل يك ��ن الع�ل�اج والتعلي ��م والت�أهيل فقط
همه ��م الأول ،ب ��ل زرع ��وا يف داخلي �أنه َم ��ن مل يفكر

بعقله التفكري ال�صحيح ،ومل يعتقد االعتقاد ال�سليم،
َوم ��ن مل ينه ��ج النه ��ج القومي ه ��و فقط املع ��وق ،و�أن
بالدنا يف حاجة �إلى العق ��ول الذكية والأفكار ال�سوية
والهمم العالية.
ً
واختتم خري ��ج اجلمعية كلمته قائال :ه ��ا �أنا �أ�شرف
باالمتث ��ال ب�ي�ن �أياديك ��م بع ��د �أن �أمتم ��ت درا�ست ��ي
اجلامعي ��ة ،بتوفي ��ق اهلل �أو ًال ،ولكنني ل ��ن �أن�سي �أبد ًا
جه ��د ه�ؤالء اجلنود املجهول�ي�ن يف اجلمعية ،وال دعم
أ�ه ��ل اخلري م ��ن �أمثالك ��م ،وال م�سان ��دة �أ�سرتي ،وال

مفتي المملكة:

دعم الجمعية أمر
شرعي مطلوب
لما فيه من ترابط

30

الخطوة 56

جمادي الآخر  1431هـ ـ يونيو  2010م

األ
مير سلم
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ن بن عبدالعزيز الع�ضوي� �ة مو امللكي الأمري
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حيث
كان �سموه الك� �رمي قد ا�ست رفية للجمعية،
قب
ل،
امللك �
ي الأم�ي�ر �سلط ��ان بن �سلم � �صاحب ال�سمو
�ان ب�
رئي�س
�ن عبدالعزيز
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أ
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�
ضا
يف ق
ء
�صر احلكم؛ لت�سليم �سمو �أم جمل�س الإدارة
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ضوي� �ة ال�شرفية؛ تقدير ًا لدو منطقة الريا�ض
ره
يف
و�إ�سهاماته يف
خدمة املعوقني
جمال الإعاقة.

تع ��اون زمالئ ��ي� .إنن ��ي باخت�ص ��ار �إحدى ثم ��ار تربة
�إن�سانية خ�صبة ا�سمها اململكة العربية ال�سعودية.
ويف خت ��ام احلف ��ل �سلم �صاحب ال�سم ��و امللكي الأمري
�سلم ��ان ب ��ن عبدالعزي ��ز �أع�ض ��اء �ش ��رف اجلمعي ��ة
وثائق الع�ضوي ��ة و�شهادات التكرمي ،كم ��ا ت�سلم �أمري
منطق ��ة الريا�ض هدي ��ة تذكارية م ��ن �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �سلطان ب ��ن �سلمان رئي�س جمل�س �إدارة
اجلمعي ��ة ،بعده ��ا التقط ��ت ال�ص ��ور التذكاري ��ة م ��ع
�أع�ضاء ال�شرف.
ومم ��ا يذك ��ر �أن برنام ��ج الع�ضوي ��ة ال�شرفي ��ة الذي
احتفلت اجلمعية بالدورة الثانية له يهدف �إلى تع�ضيد
اجلمعي ��ة بظه�ي�ر م ��ن النخ ��ب االجتماعي ��ة ميثلون
ال�ش ��ركاء احلادبني عل ��ى �أهداف اجلمعي ��ة� ،إ�ضافة
إ�ل ��ى توطيد و�شائج العالقات ال�شخ�صية وامل�س�ؤوليات
املهنية ب�ي�ن �أع�ضاء ال�شرف من خالل اللقاء ال�سنوي
الذي يعق ��د برعاية كرمية لأع�ض ��اء ال�شرف كل عام
مبا يعزز ال�صالت احلميمة بني كوكبة من رواد العمل
اخلريي يف مملكة الإن�سانية ،و�إثراء خربات اجلمعية
وتق ��دمي الر�أي وامل�شورة فيما يرون على �صعيد ق�ضية
الإعاق ��ة ودم ��ج املعوق�ي�ن وت�سهيل حياته ��م ،يف �ضوء
م�شاهداته ��م وات�صاالته ��م حملي ًا ودولي� � ًا ،وجت�سيد

الق ��دوة جلي ��ل ال�شب ��اب م ��ن �أبن ��اء الوط ��ن ملحاكاة
ق�ص� ��ص جن ��اح ومالحم ب ��ذل وعطاء جعل ��ت العمل
التطوع ��ي والتكافلي يف �سلم الأولوي ��ات وامل�س�ؤوليات
االجتماعية والوطنية لهذه الق ��دوة ،و�إتاحة الفر�صة
لأع�ض ��اء ال�شرف الراغبني يف بن ��اء عالقات �إن�سانية
مع �أطفال اجلمعية وذويه ��م مبا يحقق �أعلى درجات
ال�سعادة والراحة النف�سية لأطراف هذه العالقة.

أعضاء الشرف المكرمون
أصحاب السمو األمراء:

ـ �صاح ��ب ال�سم ��و امللك ��ي الأمري في�صل ب ��ن خالد بن
عبدالعزيز �آل �سعود
ـ �صاح ��ب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر عبدالعزيز بن �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود
ـ �صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن �أحمد بن
عبدالعزيز �آل �سعود
ـ �صاح ��ب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر عبدالعزيز بن ماجد
بن عبدالعزيز �آل �سعود
ـ �صاحب ال�سمو الأمري الدكتور عبدالعزيز بن حممد
بن عياف �آل مقرن
ـ �صاح ��ب ال�سم ��و امللكي الأم�ي�ر الدكت ��ور في�صل بن
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
ـ �صاح ��ب ال�سم ��و امللكي الأم�ي�ر �سلطان ب ��ن فهد بن
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
ـ �صاح ��ب ال�سم ��و امللكي الأمري حممد ب ��ن �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود
ـ �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �أحمد بن فهد بن �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود

ـ �صاح ��ب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر �سطام بن عبدالعزيز
�آل �سعود
ـ �صاح ��ب ال�سم ��و امللكي الأمري �أحمد ب ��ن عبدالعزيز
�آل �سعود
ـ �صاح ��ب ال�سمو امللكي الأمري مق ��رن بن عبدالعزيز
�آل �سعود
ـ �صاح ��ب ال�سمو الأمري خالد ب ��ن عبداهلل بن حممد
بن عبدالرحمن �آل �سعود
ـ �صاح ��ب ال�سم ��و امللك ��ي الأم�ي�ر ترك ��ي الفي�صل بن
أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة:
عبدالعزيز �آل �سعود
ـ �صاحب ال�سمو امللكي الأمري الفريق الأول ركن متعب ـ �سماحة ال�شيخ عبدالعزيز بن حممد �آل ال�شيخ
ـ دولة الرئي�س �سعد بن رفيق احلريري
بن عبداهلل عبدالعزيز �آل �سعود
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أسمنت اليمامة شريكة في
توسع خدمات الجمعية

�أ�ش��اد الأمري �س��لطان بن �س��لمان بن عبدالعزيز رئي�س جمل���س �إدارة اجلمعية
بتفاع��ل �ش��ركة �أ�س��منت اليمام��ة الدائ��م م��ع م�ش��روعات وبرام��ج اجلمعية،
م�ش�ير ًا �إلى �أن ذلك يج�س��د وفاء هذه امل�ؤ�س�سة ال�ص��ناعية الوطنية العمالقة
مب�س���ؤولياتها االجتماعية ،وحر�ص��ها عل��ى �أداء دورها التنم��وي االجتماعي
�إلى جانب م�ساهماتها امللمو�سة يف حركة االقت�صاد والت�صنيع الوطنية.
و�أعرب �س��موه عن تقديره ملبادرة ال�شركة برعاية حفل تكرمي �أع�ضاء �شرف
جمعية الأطفال املعوقني يف دورته الثانية ،والذي �أقيم حتت رعاية �ص��احب
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز �أمري منطقة الريا�ض ،مثمن ًا جتاوب
امل�س�ؤولني يف ال�شركة مع ر�سالة اجلمعية.
وق��ال الأم�ير �س��لطان ب��ن �س��لمان يف ت�ص��ريح �ص��حفي�« :إن �ش��ركة اليمام��ة
ال�سعودية ظلت وال تزال على مدى �سنوات �شريك ًا فاع ًال يف خطوات اجلمعية
لتو�س��يع دائ��رة خدماتها ،و�إن�ش��اء مراك��ز جديدة يف عدد م��ن مناطق اململكة
ع�بر تق��دمي التربع��ات العيني��ة املق��درة م��ن منتجاته��ا لدع��م �إجن��از تل��ك
املراكز اخلدمية اخلريية� ،إلى جانب حر�ص��ها على رعاية منا�س��بات اجلمعية
وبراجمها التوعوية والتثقيفية ،وهو �أمر لي�س مب�ستغرب من م�ؤ�س�سة وطنية
عمالقة بحجم �شركة اليمامة».
و�أ�ض��اف �س��موه�« :إن م�ؤ�س�س��ات القط��اع اخلا���ص عليها دور حم��وري يف حركة
البناء والتنمية ال�ش��املة التي تعي�شها بالدنا حالي ًا ،ونتطلع  -مب�شيئة اهلل –
�إلى �أن ن�ش��هد مزيد ًا من املبادرات على �صعيد خدمة املجتمع مبا يتواكب مع ما
توفره الدولة من م�ساندة لهذا القطاع».
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ـ معايل ال�شيخ �صالح بن عبدالعزيز �آل ال�شيخ
ـ معايل الدكتور حممد بن عبده مياين
ـ معايل الأ�ستاذ عبدالرحمن بن �إبراهيم �أبو حيمد
ـ معايل الدكتور حمزة بن بهي الدين اخلويل
ـ معايل املهند�س عبدالعزيز بن عبدالرحمن احل�صني
ـ معايل املهند�س عادل بن حممد فقيه
ـ اال�ستاذ �أحمد بن عبداهلل �آل ال�شيخ
ـ املهند�س �أن�س بن �صالح �صرييف
ـ الأ�ستاذ �إبراهيم بن حممد بن �سعيدان
ـ املهند�س ح�سني بن حم�سن احلارثي
ـ الأ�ستاذ ح�سني بن بكري قزاز
ـ الأ�ستاذ خالد بن علي الرتكي
ـ الأ�ستاذ را�شد بن عبدالعزيز الرا�شد احلميد
ـ الدكتور زايد بن �صالح الزايد
ـ الأ�ستاذ �سعيد بن حممد فخري
ـ الأ�ستاذ �سعيد بن علي غدران الغامدي
ـ الأ�ستاذ �سامل بن ح�سني اجلفري
ـ الأ�ستاذ �صالح بن علي الرتكي
ـ الأ�ستاذ �صبيح بن طاهر امل�صري
ـ الأ�ستاذ طارق بن عبدالرحمن فقيه
ـ عبد العزيز بن عبد اهلل رجب
ـ عبد العزيز بن قا�سم كانو
ـ الأ�ستاذ عبداهلل بن حممود �آبار
ـ الأ�ستاذ عبداهلل بن �إبراهيم احلر

ـ الأ�ستاذ عبداهلل بن �سعيد ال�سيد
ـ الأ�ستاذ عبداهلل بن �إبراهيم �سل�سلة
ـ املهند�س عبداهلل بن �أحمد بق�شان
ـ الأ�ستاذ عبداهلل بن علي كانو
ـ الأ�ستاذ عبدالإله بن حممد �صالح كعكي
ـ الأ�ستاذ عبدالكرمي بن عبدالعزيز اجلهيمان
ـ الأ�ستاذ عبدالوهاب بن حممد �آل جمثل
ـ الأ�ستاذ علي بن حافظ وهبة
ـ الأ�ستاذ علي بن �إبراهيم املجدوعي
ـ الأ�ستاذ علي بن �سليمان ال�شهري
ـ الأ�ستاذ غرم اهلل بن رداد الزهراين
ـ املهند�س في�صل بن حممد احلارثي

ـ الأ�ستاذ ماجد بن �إبراهيم الرباهيم
ـ الأ�ستاذ حممد بن عبدالعزيز اجلميح
ـ الأ�ستاذ حممد بن �إبراهيم العي�سى
ـ الأ�ستاذ حممد بن �سعيد فخري
ـ الأ�ستاذ حممد بن عمر بامية
ـ الأ�ستاذ حممد بن عبدالكرمي بكر
ـ الأ�ستاذ حممد بن عمر قا�سم العي�سائي
ـ الأ�ستاذ حممد بن نا�صر بن جاراهلل
ـ املهند�س حممد بن عبداهلل ال�شعيل
ـ الأ�ستاذ حممد بن عبداهلل بن عدوان
ـ الأ�ستاذ حممد بن عبود العامودي
ـ الأ�ستاذ حممد بن علي احلمراين

ـ الأ�ستاذ حممود بن حممد �سعيد قا�سم
ـ الأ�ستاذ مرعي بن عبداهلل بق�شان
ـ املهند�س نا�صر بن حممد املطوع
ـ الأ�ستاذ نا�صر بن حممد النابت
ـ الأ�ستاذ جنم بن عبداهلل �أباح�سني
ـ الأ�ستاذ هيف بن حممد بن عبود القحطاين
الشركات والمؤسسات:

ـ �شركة �أ�سمنت اليمامة ال�سعودية
ـ �شركة االت�صاالت ال�سعودية
ـ �شركة عبداهلل �سعيد بق�شان
ـ �شركة العزيزية بندة املتحدة
ـ وقف عبداهلل بن عبدالرحمن الفار�س
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الوقف

مجلس اإلدارة يقر
مشروعين في
مكة المكرمة

األمير سلمان
يعلن إقامة
وقف
«سلطان
الخير» ويدعو
إلى دعم
الجمعية
دع��ا �ص��احب ال�س��مو امللكي الأمري �س��لمان
ب��ن عبدالعزي��ز �أم�ير منطق��ة الريا���ض
�إل��ى م�س��اندة توج��ه اجلمعي��ة لإقام��ة
�أوق��اف خريية ،يف مقدمتها وقف �س��لطان
اخل�ير الذي �ش��رعت اجلمعي��ة يف �إقامته
احتف��اء بع��ودة ويل
يف مك��ة املكرم��ة؛
ً
العه��د �س��امل ًا معاف��ى ،بحم��د اهلل� ،إ�ض��افة
�إل��ى برنام��ج �أوق��اف واح��ة تكاف��ل الذي
�س��تقيمه اجلمعية يف مك��ة املكرمة .وقال
الأمري �س��لمان خالل حفل تكرمي �أع�ض��اء
ؤخ��ر يف
�ش��رف اجلمعي��ة ال��ذي �أقي��م م� ً
فن��دق الإنرتكونتننتال يف الريا�ض يف دورته
الثاني��ة�« :إن اجلمعي��ة �ستخ�ص���ص �إي��رادات
تل��ك الأوق��اف لدع��م نفق��ات ت�ش��غيل مراكز
اجلمعية ،وما تقدمه من خدمات جمانية».
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سلطان بن سلمان:
وقفا «سلطان الخير» و«واحة تكافل»..
مشروعان رائدان
يضمنان استمرارية خدمات الجمعية

ومن جانبه �أك ��د �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان
ب ��ن �سلمان رئي�س جمل� ��س �إدارة اجلمعي ��ة �أن الر�ؤية
امل�ستقبلية للجمعية متوافقة مع ر�ؤية الدولة ،و�أع�ضاء
ال�ش ��رف و�أع�ض ��اء اجلمعي ��ة العمومي ��ة وكل حم ��ب
للخري ،م�ش�ي�ر ًا �إلى �أن اجلمعية ت�ب�رز دور الداعمني
وتقدم ال�شكر والعرف ��ان لهم على ما قدموه من دعم
�سخي للجمعية.
وق ��ال �سم ��وه يف ت�صريح ��ات �صحفي ��ة «�إن م�ش ��روع
وق ��ف «�سلطان اخلري» يف مك ��ة املكرمة م�شروع رائد،
مبنا�سب ��ة ع ��ودة ويل العهد ،حفظ ��ه اهلل ،منوه ًا ب�أن
اجلمعي ��ة �ستق ��وم بت�أ�سي� ��س �أوق ��اف �ضخم ��ة مبك ��ة
املكرمة .وو�صف املعوق�ي�ن ب�أنهم ذوو قدرات خا�صة،
وق ��ال�« :إن له ��م قدرات خارق ��ة� ،إن مل تك ��ن خا�صة
يف اجتي ��از ال�صعوب ��ات ،واملح ��ن ،وامل�ش ��اكل والأمل،
والنظرة االجتماعية املختلفة».
ه ��ذا وكان الأم�ي�ر �سلطان ب ��ن �سلمان ق ��د �أعلن �أنه
مبنا�سب ��ة عودة �صاحب ال�سمو امللك ��ي الأمري �سلطان
بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي ��ر الدفاع والط�ي�ران واملفت�ش الع ��ام �سامل ًا معافى
�إل ��ى �أر�ض الوطن ،قرر جمل� ��س �إدارة اجلمعية �إقامة
وق ��ف خ�ي�ري با�سم �سم ��وه الك ��رمي يف مك ��ة املكرمة
تخ�ص� ��ص �إيراداته للم�ساهمة يف دعم نفقات ت�شغيل
مراكز اجلمعية وخدماتها املجانية.
وذك ��ر �سم ��وه �أن اجلمعي ��ة خ�ص�ص ��ت قطع ��ة �أر�ض
منا�سبة مبكة املكرمة لإقامة ذلك الوقف الذي يحمل
ا�سم� � ًا غالي ًا عل ��ى اجلميع طاملا كان ل�سم ��وه وما زال
�أياديه البي�ضاء على اجلمعية والكثري من م�شروعات
العمل اخلريي يف اململكة وخارجها.
وكان جمل� ��س �إدارة جمعية الأطفال املعوقني قد عقد
اجتماع ًا يف مقر مرك ��ز اجلمعية بالريا�ض مت خالله
االطالع على تقري ��ر �أداء مراكز اجلمعية خالل عام

 2009وم ��ا مت حتقيق ��ه م ��ن �إجن ��ازات وم ��ا تواجهه
اجلمعي ��ة من �صعوب ��ات فيم ��ا يتعلق بخط ��ط تو�سيع
دائرة خدماته ��ا وامل�شروعات اجلدي ��دة واحتياجات
نفقات الت�شغيل يف ظل ت�صاعد ميزانيتها.
و�أو�ضح عو�ض عبداهلل الغامدي الأمني العام للجمعية
�أن املجل� ��س وافق على امليزانية التقديرية للعام املايل
املقب ��ل 2010م ـ مب�شيئ ��ة اهلل ـ ،والت ��ي تبل ��غ �أكرث من
 83مليون ريال ،مبا فيه ��ا تكاليف الأعمال الإن�شائية
للم�شروع ��ات اجلدي ��دة يف كل م ��ن :ع�س�ي�ر والر� ��س
وجن ��وب الريا�ض والباح ��ة ،م�شري ًا �إل ��ى �أن اجلمعية
ما�ضي ��ة ـ مب�شيئة اهلل ـ يف تنفيذ خطط تطوير برامج
الرعاي ��ة الت ��ي �شه ��دت خالل الع ��ام املن�ص ��رم نقلة
متمي ��زة ،كم ًا وكيف ًا؛ �إذ و�صلت �أعداد الأطفال الذين
احت�ضنتهم مراكز اجلمعية �إلى �أكرث من  3300طفل
وطفلة.
م ��ن جه ��ة �أخ ��رى عق ��دت جلن ��ة الأوق ��اف اخلريية
باجلمعية ،برئا�سة معايل ال�شيخ �صالح بن عبدالعزيز
بن حممد �آل ال�شيخ وزير ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف
والدع ��وة والإر�ش ��اد ،اجتماع ًا م�ؤخ ��ر ًا مبكتب معاليه
يف الريا� ��ض ،مت خالله �إقرار توج ��ه اجلمعية لإن�شاء
وقف خريي يف مكة املكرمة يطلق عليه «وقف �سلطان
اخلري» ،وذلك مبنا�سبة عودة ويل العهد الأمني �سامل ًا
معافى ،كما ناق�شت اللجنة الالئحة اخلا�صة ب�أوقاف
اجلمعية ،و�أب ��دت عليها بع� ��ض املالحظات ،ووجهت
ب�إع ��ادة �صياغ ��ة بع� ��ض بنوده ��ا؛ متهي ��د ًا لإقرارها؛
لتكون مبثابة ا�سرتاتيجية عمل لأوقاف اجلمعية.
و�أو�ضح عبدالعزيز ب ��ن عبدالرحمن ال�سبيهني مقرر
جلنة الأوقاف �أن االجتماع ت�ضمن ا�ستعرا�ض ًا لتقرير
ح ��ول م�شروع ��ات اجلمعي ��ة الوقفية حت ��ت الإن�شاء،
وخط ��وات الت�شغي ��ل واال�ستثم ��ار للأوق ��اف الت ��ي مت
�إجنازه ��ا يف عدد م ��ن مناطق اململكة دعم� � ًا مليزانية

اجلمعي ��ة وما تقدمه من خدمات جمانية للآالف من
الأطفال املعوقني.
و�أ�ش ��ار مقرر اللجنة �إلى �أن اللجنة اطلعت على نتائج
ت�شغي ��ل �أوقاف اجلمعي ��ة خالل الع ��ام املن�صرم ،يف
كل م ��ن :مكة املكرم ��ة ،واملدينة املن ��ورة ،والريا�ض،
معرب ��ة عن تقديرها ملا يطبقه جمل�س �إدارة اجلمعية
من تنظيم ��ات حمكمة ال�ستثمار الأوق ��اف اال�ستثمار
الأف�ض ��ل ال ��ذي يراعي اجلان ��ب ال�شرع ��ي يف ذلك،
وتوجي ��ه إ�ي ��رادات تلك الأوقاف مب ��ا ي�ضمن ـ مب�شيئة
اهلل ـ توف�ي�ر م�ص ��ادر متوي ��ل دائم ��ة وثابت ��ة مليزانية
اجلمعي ��ة التي و�صلت إ�ل ��ى �أكرث م ��ن  65مليون ريال
الع ��ام املن�ص ��رم ،إ�ل ��ى جان ��ب تكالي ��ف الإن�ش ��اءات
للمراكز اجلديدة.
وا�ستم ��رار ًا لعناي ��ة اجلمعية با�سرتاتيجي ��ة الأوقاف
وا�صل ��ت جلنة �أوق ��اف اجلمعي ��ة اجتماعاتها يف مقر
اجلمعي ��ة بالريا� ��ض ،وناق�ش ��ت الالئح ��ة التنظيمية
للأوق ��اف اخلريي ��ة للجمعي ��ة وامل�شروع ��ات الوقفية
املطروح ��ة يف الف�ت�رة املقبل ��ة يف ظ ��ل تع ��دد مراكز
اجلمعي ��ة اجلدي ��دة ،وم ��ا ي�ستتب ��ع ذلك م ��ن ارتفاع
ملحوظ يف نفقات الت�شغيل.
كما اطلعت اللجنة عل ��ى تقرير حول �أوقاف اجلمعية
احلالي ��ة ،وخطط �إن�ش ��اء �أوقاف مواكب ��ة مل�شروعات
مراكز اجلمعية اجلدي ��دة يف كل من :الباحة والر�س
وع�س�ي�ر� ،إلى جانب مركز جنوب الريا�ض ،خ�صو�ص ًا
يف ظل االرتفاع املطرد يف ميزانية اجلمعية وت�ضاعف
عدد الأطفال امل�شمولني بخدماتها املجانية.
وتدار�س ��ت اللجنة �آلية حتويل تكلف ��ة الأوقاف �إلى �أ�سهم،
بحيث ميكن توزيع عوائد تلك الأ�سهم على مراكز اجلمعية
وفق� � ًا لرغبة امل�ساهمني ،كما ناق�ش ��ت اللجنة الئحة توثيق
�أوقاف اجلمعية مبا يوفر كل ال�ضمانات ال�شرعية ،ويحقق
اجلدوى املطلوبة من تلك امل�شروعات.

الخطوة 56

جمادي الآخر  1431هـ ـ يونيو  2010م

35

تغطية

األمير محمد بن سعود يرعى الحفل
ويتبرع بمليون ريال لدعم الوقف الخيري

الباحة تحتفي بالمركز
العاشر للجمعية

ي
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األمير سلطان بن سلمان يشيد بجهود الدولة في دعم مختلف المشاريع التنموية
الشيخ علي المجدوعي :تبرع األسرة بقيمة تكاليف إنشاء المركز إحدى صور التكافل
والتراحم التي يتميز بها المجتمع السعودي
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ري حممد بن �س��عود
ال�س��مو امللكي الأم
ة ،برعاية �ص��احب
ال�سمو امللكي الأمري
احتفل��ت اجلمعي
وبح�ض��ور �ص��احب
ة،
ح
با
ال
عزيز �أمري منطقة
جلمعية و�ص��احب
بن عبدال
���س جمل�س إ�دارة ا
ئي
ر
يز
��لمان بن عبدالعز
عبدالعزيز وكيل
�س��لطان بن �س
حممد بن �سعود بن
ن
ب
ل
�ص
في
ور
امللكي الأمري الدكت
يف الباحة ،وذلك
ال�سمو
ا�س عا�شر مراكزها
ة ،بو�ضع حجر أ��س
مارة منطقة الباح
 3مار�س 2010م.
�إ
ل 1431هـ املوافق
ربعاء  17ربيع الأو
ي أ�قيم مبقر املركز
يوم الأ
مته يف احلفل الذ
طقة الباحة يف كل
ريال ل�ص��الح مركز
و�أعلن �سمو �أمري من
ربعه مببلغ مليون
ن��ة الباحة ع��ن ت
يف وادي املل��د مبدي
جلديد باملنطقة.
اجلمعية ا

وبي الأمري حممد بن �سعود بن عبدالعزيز يف كلمته:
نّ
�أن و�ض ��ع حج ��ر الأ�سا� ��س ملرك ��ز الأطف ��ال املعوق�ي�ن
بالباح ��ة يعد �إحدى ثم ��رات اهتمام �صاح ��ب ال�سمو
امللك ��ي الأم�ي�ر �سلطان ب ��ن �سلم ��ان ب ��ن عبدالعزيز
به ��ذا املرفق الإن�ساين النبيل م ��ن �أجل توفري احلياة
الكرمية وال�سعيدة لأبنائنا الأطفال.
ونوه بربام ��ج العمل اخلريي يف جمي ��ع �أرجاء الوطن
الذي �أولت ��ه القيادة االهتمام والدع ��م ،مربز ًا جهود
الأم�ي�ر �سلمان بن عبدالعزيز �أم�ي�ر منطقة الريا�ض
يف دع ��م امل�شاريع اخلريية يف جمي ��ع مناطق اململكة،
معرب� � ًا ع ��ن �شك ��ره للأمري �سلط ��ان بن �سلم ��ان على
العطاءات اخل�ي�رة التي بذلها لإخ ��راج هذا امل�شروع

�إل ��ى �أر� ��ض الواق ��ع وما قامت ب ��ه �أمان ��ة املنطقة من
جهود طيبة يف تهيئة املوقع املنا�سب لإن�شاء املركز.
و�أ�ش ��اد �سم ��و �أم�ي�ر منطقة الباح ��ة يف خت ��ام كلمته
مب ��ا قدمه ال�شي ��خ علي املجدوعي م ��ن مبادرة كرمية
بتحمله تكاليف بناء املركز؛ لي�ضرب �أبلغ �صور الوفاء
والعطاء واملحبة لهذا الوطن.
و�ألق ��ى �سمو رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية كلمة �أعرب
فيه ��ا عن �شك ��ره وتقديره ل�سمو �أم�ي�ر منطقة الباحة
و�سمو وكيل الإمارة عل ��ى رعايتهما وح�ضورهما حفل
و�ض ��ع حجر �أ�سا�س مركز الأطفال املعوقني باملنطقة،
مثمن� � ًا جهودهم ��ا يف دع ��م جميع الأعم ��ال اخلريية
مبنطقة الباحة خلدمة �أبناء و�أهايل املنطقة.
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•خدمات عالجية وتعليمية وتأهيلية يقدمها المركز
الجديد لألطفال المعوقين بالمنطقة
•اإلشادة بجهود الدولة في دعم مختلف المشاريع
التنموية وما تشهده من نهضة اقتصادية كبيرة
•التنفيذ خالل  18شهرًا وتصل تكاليف البناء والتجهيز
إلى أكثر من  12مليون ريا.

و�أ�ش ��اد الأم�ي�ر �سلط ��ان بن �سلم ��ان ب ��ن عبدالعزيز
بجه ��ود الدولة يف دعم خمتلف امل�شاريع التنموية وما
�شهدته اململكة من نه�ضة اقت�صادية كبرية جعلتها يف
م�صاف ال ��دول الكربى ،منوه ًا مبب ��ادرة ال�شيخ علي
املجدوعي و�أبنائه بتحمل تكلفة �إن�شاء وجتهيز املركز،
داعي ًا �أبناء منطقة الباحة للإ�سهام يف امل�شروع الذي
�سيكون �صرح ًا معماري ًا خدمي ًا ي�ضاف �إلى ما حتظى
ب ��ه منطقة الباحة من خدم ��ات متطورة برعاية �سمو
�أمري منطقة الباحة و�سمو وكيل الإمارة.

ث ��م �ألق ��ى رج ��ل الأعم ��ال ال�شيخ عل ��ي ب ��ن �إبراهيم
املجدوع ��ي كلم ��ة �أ�شاد فيه ��ا باجلهود الت ��ي قدمتها
جمعي ��ة الأطف ��ال املعوق�ي�ن ،برئا�سة �صاح ��ب ال�سمو
امللك ��ي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز الذي
يعم ��ل على تو�سيع عم ��ل اجلمعية و�إي�ص ��ال خدماتها
�إل ��ى جميع مناطق اململكة ،والذي جن ��ده اليوم واقع ًا
ونح ��ن ن�ضع مالمح املركز العا�ش ��ر للجمعية مبنطقة
الباح ��ة ،مثمن ًا �إتاحة الفر�صة ل ��ه ولأبنائه للم�شاركة
يف م�سان ��دة ر�سال ��ة اجلمعية وتلبية حاج ��ة �ضرورية

لأبن ��اء املنطقة من خ�ل�ال و�ضع حج ��ر �أ�سا�س مركز
جمعية الأطفال املعوقني يف الباحة.
و أ�ب ��رز املجدوع ��ي ما حتظى به املنطق ��ة من م�شاريع
يف خمتل ��ف املج ��االت جعلته ��ا ت�ضاه ��ي ك�ب�رى مدن
ومناط ��ق اململك ��ة التي جاءت بف�ض ��ل اهلل ثم بالدعم
الكبري من �أمري منطقة الباحة ووكيل الإمارة ،م�شيد ًا
بجهود �إمارة منطقة الباحة و�أمانة املنطقة واجلهات
الداعمة للم�شروع.
ه ��ذا وكان الأمري �سلطان بن �سلم ��ان بن عبدالعزيز

األمير محمد بن سعود:

وضع حجر األساس لمركز األطفال
المعوقين بالباحة يعد إحدى
ثمرات اهتمام صاحب السمو
الملكي األمير سلطان بن سلمان
بهذا المرفق اإلنساني النبيل
من أجل توفير الحياة الكريمة
والسعيدة ألبنائنا المعوقين
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ج
انب من
�شه� �د احلف� الحضور
�ل م�
شارك� �ة كب ��ار
امل�س�ؤولني
مبنطقة الباحة

يقام مركز رعاية األطفال المعوقين بالباحة علي
مساحة عشرة آالف متر مربع وتبلغ طاقته االستيعابية
أكثر من  150طف ً
ال يوميًا ويضم أقسامًا تعليمية وطبية
وتأهيلية إلى جانب سكن لألطفال وآخر لموظفات
المركز إضافة إلى األقسام اإلدارية والخدمية

و�أع�ضاء جمل� ��س �إدارة اجلمعية ولفي ��ف من �أع�ضاء
اجلمعية العمومية للجمعية وكبار امل�س�ؤولني باجلمعية
ومبنطق ��ة الباحة يف ا�ستقبال الأمري حممد بن �سعود
ب ��ن عبدالعزيز ،حيث قام �سم ��وه بو�ضع حجر �أ�سا�س
املرك ��ز اجلديد ثم اطلع �سم ��وه على املج�سم اخلا�ص
بامل�ش ��روع الذي تكفل ب�إن�شائه وجتهيزه رجل الأعمال
علي بن �إبراهي ��م املجدوعي بقيمة �إجمالية بلغت 12
مليون ريال.

توقيع عقد تمويل إنشاء
المركز الجديد
وقع �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن
عبدالعزيز رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية وال�شيخ علي
بن �إبراهيم املجدوعي عقد متويل �إن�شاء مركز رعاية
الأطف ��ال املعوق�ي�ن يف منطقة الباح ��ة ،و�أ�سند تنفيذ
امل�ش ��روع �إلى �إح ��دى �ش ��ركات الإن�ش ��اءات الوطنية.
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الجمعية تدعو أهل الخير

للمساهمة في إنشاء مشروع
الوقف الخيري لمركز الباحة
دع ��ت اجلمعية رج ��ال الأعم ��ال و�أهل اخل�ي�ر �إلى
م�شاركته ��ا يف �إن�ش ��اء وق ��ف خريي ل�صال ��ح املركز
اجلدي ��د يف منطق ��ة الباح ��ة ،وذلك يف �إط ��ار نهج
اجلمعي ��ة لإن�ش ��اء �أوق ��اف �شرعي ��ة خريي ��ة يف كل
املناط ��ق واملدن الت ��ي ت�ضم مراكزه ��ا ،حيث يوجه
ريعها لدع ��م امليزانية الت�شغيلية لهذه املراكز؛ مما
ي�ساعد يف �إيج ��اد م�صادر متويل دائم ��ة وم�ستمرة
للخدمات املجانية التي تقدمها مراكزها ملن�سوبيها
من الأطفال املعوقني.
جدي ��ر بالذك ��ر �أن اجلمعية تعتمد عل ��ى التربعات

كم�ص ��در رئي�سي لتموي ��ل نفقات ت�شغي ��ل مراكزها
وخدماتها املجانية .ويف هذا الإطار �سعت اجلمعية
�إل ��ى �إحداث نقل ��ة نوعية جدي ��دة يف برنامج تنمية
امل ��وارد كم�ؤ�س�س ��ة خريي ��ة تتطل ��ع إ�ل ��ى م�ساندة ما
تقدم ��ه م ��ن خدم ��ات جماني ��ة متخ�ص�ص ��ة لهذه
الفئ ��ة الغالي ��ة م ��ن الأبن ��اء؛ فتبن ��ت ا�سرتاتيجية
�إن�شاء �أوق ��اف �شرعية خريية يف امل ��دن التي توجد
به ��ا مراكز ،وهي :الريا�ض ومك ��ة املكرمة واملدينة
املن ��ورة وجدة واجل ��وف وحائ ��ل وع�س�ي�ر ،و�أخري ًا
الباحة ،بهدف �إيجاد م�ص ��ادر متويل ثابتة ودائمة

للخدم ��ات التي تقدمه ��ا مراكز اجلمعي ��ة ،وذلك يف
ظ ��ل تذب ��ذب إ�ي ��رادات اجلمعية من التربع ��ات التي
تعد امل�صدر الرئي�سي لدعم خدماتها ،و�أي�ض ًا ملواكبة
التو�سع يف امل�شروعات اخلدمية والتطويرية للخدمات
املتخ�ص�ص ��ة باملراك ��ز ،وذلك ال�ستيع ��اب �أكرب عدد
م ��ن الأطفال املعوقني امل�سجلني عل ��ى قوائم االنتظار
لال�ستف ��ادة من خدمات املركز ،وا�ستن ��اد ًا �إلى فتوى
ف�ضيلة املفتي العام للمملكة العربية ال�سعودية ورئي�س
هيئ ��ة كبار العلم ��اء و�إدارة البحوث العلمي ��ة والإفتاء
ال�شيخ عبدالعزيز بن عبداهلل �آل ال�شيخ ،ب�أن امل�شاركة
يف �إن�شاء وقف خريي ل�صالح اجلمعية �صدقة جارية،
وعم ��ل من �أعمال اخلري والرب حيث �سينفق ريعه على
رعاية الأطفال املعوقني.
وتتطل ��ع اجلمعية �إلى اقتداء �أه ��ايل الباحة ،مببادرة
�أ�س ��رة املجدوع ��ي ،بالت�ب�رع لإن�شاء مرك ��ز اجلمعية
اجلدي ��د يف الباح ��ة ،والتوا�صل مع اجلمعي ��ة لإن�شاء
م�ش ��روع وق ��ف خ�ي�ري ملرك ��ز الباح ��ة به ��دف ت�أمني
م�ص ��در متويل ثاب ��ت ودائم للخدم ��ات املجانية التي
يقدمه ��ا املرك ��ز ،م ��ن خالل عائ ��د الوق ��ف اخلريي
الذي �سي�ساهم بن�سبة يف امليزانية الت�شغيلية ال�سنوية
للمركز.
ويف ه ��ذا الإطار �أ�ش ��اد �صاحب ال�سم ��و امللكي الأمري
�سلط ��ان ب ��ن �سلم ��ان ب ��ن عبدالعزيز مبب ��ادرة رجل

م�شري ًا �إلى �أن فكرة امل�شروع حظيت بتفاعل مميز من
اجلمي ��ع ،خ�صو�ص ًا من �صاح ��ب ال�سمو امللكي الأمري
حممد بن �سعود بن عبدالعزي ��ز �أمري منطقة الباحة
و�سم ��و نائبه �صاحب ال�سمو امللك ��ي الأمري في�صل بن
حممد ب ��ن �سعود ،و�أي�ض ًا م�ساندة الأجهزة احلكومية
والأهلي ��ة يف منطق ��ة الباح ��ة .و�أ�شاد �سم ��وه مببادرة

ال�شيخ علي بن �إبراهيم املجدوعي لتحمل كل تكاليف
�إن�ش ��اء املرك ��ز ،م�شري ًا �إلى �أن ذلك يع ��د �إحدى �صور
التكافل والرتاح ��م التي يتميز بها املجتمع ال�سعودي،
وجت�سي ��د ًا ملا حتظى به جمعي ��ة الأطفال املعوقني من
ثقة وم�سان ��دة من فئات املجتمع املختلفة؛ عطف ًا على
ر�صيده ��ا احلاف ��ل بالإجن ��ازات يف مواجه ��ة ق�ضي ��ة

•أهالي الباحة يتنافسون في خير الصدقة الجارية
لمشروع وقف شرعي لمركز الباحة
•رجال األعمال محمد آل صقر وسعد بن زومة يدعمان
مشروع الوقف الخيري
•سماحة مفتي المملكة :المشاركة في إنشاء وقف
خيري لصالح الجمعية صدقة جارية وعمل من
أعمال الخير والبر

املتخ�ص�ص ��ة ،وت�ستغ ��رق الأعم ��ال الإن�شائية نحو 18
�شه ��ر ًا ،وت�صل تكالي ��ف البن ��اء والتجهي ��ز �إلى �أكرث
من  12مليون ري ��ال تربع بها ال�شيخ علي بن �إبراهيم
املجدوع ��ي و�أبنا�ؤه.ه ��ذا و�أعرب الأم�ي�ر �سلطان بن
�سلم ��ان عن �سعادت ��ه بانطالقة م�ش ��روع املركز الذي
يعد العا�شر يف �سل�سل ��ة مراكز وم�شروعات اجلمعية،
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الأعم ��ال حممد �آل �صقر بالت�ب�رع ل�صالح م�شروع
الوق ��ف اخلريي ملركز اجلمعية اجلديد يف منطقة
الباح ��ة ،معرب� � ًا �سموه ع ��ن �شكره وتقدي ��ره لهذه
املب ��ادرة التي تعك�س م ��دى تفاعل �أه ��ل اخلري يف
بالدنا الغالية مع ر�سالة اجلمعية.
وقال رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية� :إن قطاع رجال
الأعم ��ال �صاحب مب ��ادرات متمي ��زة وم�ساهمات
فعالة جت ��اه اجلمعية؛ ومن ثم ف�إن اجلمعية تتطلع
يف ظ ��ل تو�س ��ع خدماته ��ا ب�إن�ش ��اء مراك ��ز جديدة
يف خمتل ��ف مناط ��ق اململك ��ة� ،إل ��ى م�ضاعفة تلك
املبادرات.
وم ��ن جانب ��ه �أع ��رب ال�شي ��خ حمم ��د �آل �صقر عن
تقدي ��ره لإتاح ��ة الفر�ص ��ة ل ��ه للم�ساهم ��ة يف هذا
امل�شروع اخل�ي�ري ،م�شري ًا �إل ��ى �أن اخلدمات التي
تقدمها جمعية الأطفال املعوقني جمان ًا لهذه الفئة
الغالي ��ة ت�ستح ��ق دعمها حتى تتمكن م ��ن موا�صلة
ر�سالتها جتاه ق�ضية الإعاقة وقاي ًة وعالج ًا.
وعلى جانب �آخر �أع ��رب �سمو رئي�س جمل�س �إدارة
اجلمعي ��ة عن �شكره وتقديره ملبادرة رجل الأعمال
ال�شي ��خ �سع ��د بن زومة بالت�ب�رع عن نف�س ��ه و�أخيه
حمف ��وظ مببلغ � 250أل ��ف ريال ل�صال ��ح امليزانية
الت�شغيلي ��ة ال�سنوية ملركز الباح ��ة ومل�شروع الوقف
اخلريي للمرك ��ز ،كما قدم ال�شي ��خ �سعد بن زومة
تربع� � ًا م ��ن جمعي ��ة ال�ب�ر يف بلجر�ش ��ى بقيمة 50
أ�ل ��ف ري ��ال ل�صالح م�شروع الوق ��ف اخلريي ملركز
اجلمعية بالباحة.
و�أكد �سموه �أن قطاع رجال الأعمال �شريك �أ�سا�سي
يف الإجنازات التي حققتها اجلمعية على مدى 26
عام� � ًا ،و�أ�شار �سم ��وه بهذه املنا�سبة �إل ��ى �أن رعاية

الإعاقة وخدمة هذه الفئة الغالية علينا جميع ًا.
م ��ن جانبه �أو�ض ��ح ال�شيخ علي املجدوع ��ي �أن �إ�سهام
جمموع ��ة املجدوعي يف دع ��م هذا امل�ش ��روع ت�أتي يف
�إط ��ار التزامه ��ا مب�س�ؤولياته ��ا االجتماعي ��ة ،و�سعيها
لتلبي ��ة حاجة حيوية لأبناء منطقة الباحة ،معرب ًا عن
تقديره جلهود جمعية الأطفال املعوقني.

الدولة ملختل ��ف الفئات حث رج ��ال الأعمال و�أهل
اخلري عل ��ى حتمل م�س�ؤولياته ��م االجتماعية جتاه
الق�ضايا الإن�سانية باملجتمع.
وم ��ن جانب ��ه �أ�شاد ال�شي ��خ �سعد بن زوم ��ة بجهود
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن
عبدالعزي ��ز رئي�س جمل� ��س �إدارة اجلمعية وجميع
م�س� ��ؤويل اجلمعي ��ة يف رعاي ��ة الأطف ��ال املعوقني،
معرب� � ًا ع ��ن �شك ��ره وتقدي ��ره لإتاح ��ة الفر�صة له
ولأخيه للم�ساهمة يف هذا امل�شروع اخلريي.
وجدي ��ر بالذك ��ر �أن جلن ��ة الأوق ��اف اخلريي ��ة
باجلمعي ��ة ير�أ�سها معايل وزير ال�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوق ��اف والدع ��وة والإر�ش ��اد ال�شي ��خ �صالح بن
عبدالعزي ��ز �آل ال�شي ��خ ،وت�ض ��م يف ع�ضويتها ك ًال
من :الأم�ي�ر الدكتور بندر بن �سلمان بن حممد �آل
�سعود م�ست�شار خ ��ادم احلرمني ال�شريفني ،معايل
ال�شي ��خ �صالح بن عبدالرحم ��ن احل�صني الرئي�س
الع ��ام ل�ش�ؤون امل�سج ��د احلرام وامل�سج ��د النبوي،
ف�ضيلة ال�شيخ عبداهلل بن �سليمان املنيع امل�ست�شار
بالدي ��وان امللكي ،معايل الدكت ��ور عبدالرحمن بن
عبدالعزيز ال�سويلم ع�ض ��و جمل�س ال�شورى ونائب
رئي� ��س جمل� ��س �إدارة اجلمعي ��ة ،مع ��ايل الدكت ��ور
�صال ��ح ب ��ن �سع ��ود �آل عل ��ي رئي� ��س هيئ ��ة الرقابة
والتحقيق ،ف�ضيلة ال�شيخ زياد بن حممد ال�سعدون
رئي� ��س حماكم منطق ��ة اجلوف ،مع ��ايل املهند�س
عبدالعزيز بن عبدالرحمن احل�صني �أمني منطقة
املدين ��ة املن ��ورة� ،سع ��ادة املحام ��ي عبدالرحم ��ن
ب ��ن عمر ن�صيف حم ��ام قانوين و�شرع ��ي� ،سعادة
املهند� ��س عبداملح�س ��ن بن حممد الزك ��ري ع�ضو
جمل�س ال�شورى وع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية.

ويق ��ام مرك ��ز رعاي ��ة الأطف ��ال املعوق�ي�ن بالباح ��ة
عل ��ى م�ساح ��ة ع�شرة �آالف م�ت�ر مربع ،وتبل ��غ طاقته
اال�ستيعابية �أكرث من  150طف ًال يومي ًا ،وي�ضم �أق�سام ًا
تعليمي ��ة وطبية وت�أهيلية �إلى جان ��ب �سكن للأطفال،
و�آخر ملوظفات املركز� ،إ�ضاف ��ة �إلى الأق�سام الإدارية
واخلدمية.
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األطفال المعوقين

المسابقة

القرآن الكريم

مسابقة األمير سلطان بن سلمان
لحفظ القرآن الكريم
لألطفال المعوقين

مشاركة
عشرات الجهات
من المدارس
والجمعيات في
المسابقة

حفظ القرآن الكريم
لألطفال المعوقين

األميرة ابتسام
بنت يزيد ُتك ِّرم
 13طفلة من
حفظة القرآن
الكريم
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ملف

المسابقة

حظيت بتكريم محلي وعربي شارك فيها  1500طف ً
ال وطفلة

حضور غير مسبوق للدورة  14من مسابقة
األمير سلطان بن سلمان
لحفظ القرآن الكريم لألطفال المعوقين..

كل ع��ام ..حتتف��ل اجلمعي��ة  ،بختام فعاليات م�س��ابقة الأمري �س��لطان
ب��ن �س��لمان بن عبدالعزي��ز حلفظ الق��ر�آن الكرمي للأطف��ال املعوقني،
والت��ي �أقيمت هذا العام م�س��اء يوم الأحد  2جم��ادى الآخرة 1431هـ
املوافق  16مايو 2010م ،بح�ضور معايل وزير العدل الدكتور حممد بن
عبدالكرمي العي�سي ،مبركز امللك فهد بن عبدالعزيز بالريا�ض.

ه���ذا و�سلم الأمري �سلطان بن �سلمان راعى امل�سابقة،
وال���ذي يتحم���ل كل تكاليفه���ا ،جوائ���ز الفائزي���ن يف
امل�سابقة من البنني ،وهم �أطفال ت�سابقوا نحو اخلري،
وتناف�س���وا عل���ى اخل�ي�ر ،نراهم معوق�ي�ن ،ولكنهم يف
احلقيق���ة �أ�صح���اء القل���وب والنفو����س؛ لأنه���م �أبناء
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م�سابق���ة الأم�ي�ر �سلطان ب���ن �سلمان حلف���ظ القر�آن
الك���رمي للأطف���ال املعوق�ي�ن ،الذين �شارك���وا يف خري
الق���ر�آن الك���رمي يف كن���ف ه���ذه امل�سابق���ة الرائ���دة
واملتف���ردة ،عل���ى م���دى ثالثة ع�ش���ر عام ًا ه���ي عمر
امل�سابقة منذ انطالقها عام 1417هـ.

وكل ع���ام يتزايد ع���دد الأطفال املعوق�ي�ن امل�شاركني
يف امل�سابق���ة؛ حتى بلغ عددهم أ�ك�ث�ر من  1500طفل
وطفل���ة ،ويتزاي���د معه���م تقدي���ر املجتم���ع ،مبختلف
الفئ���ات واجله���ات وامل�ؤ�س�س���ات م���ن داخ���ل اململك���ة
وخارجه���ا؛ وذلك لري���ادة فكرة امل�سابق���ة وجناحها

•األمير متعب بن عبداهلل يكرم األطفال
المعوقين المتفوقين في مسابقة
خادم الحرمين الشريفين
•جائزة الشارقة للقرآن الكريم والحديث
تشيد بجهود األمير سلطان بن سلمان
لخدمة كتاب اهلل

يف حتقي���ق �أهداف متمي���زة على مدى ث�ل�اث ع�شرة
يوجه �صاحب ال�سمو
دورة؛ ولهذا مل يكن م�ستغرب ًا �أن َّ
امللكي الأمري متعب ب���ن عبداهلل بن عبدالعزيز نائب
رئي�س احلر�س الوطني لل�ش�ؤون التنفيذية ،ب�أن حتتفي
جائ���زة خادم احلرم�ي�ن ال�شريف�ي�ن للق���ر�آن الكرمي
وال�سن���ة النبوية يف دورتها الأخ�ي�رة بتكرمي املتفوقني
يف م�سابقة الأمري �سلطان ب���ن �سلمان حلفظ القر�آن
الكرمي للأطفال املعوقني.
كم���ا أ�ع���رب امل�س�ؤولون ع���ن جائزة ال�شارق���ة للقر�آن
واحلدي���ث للأ�س���رة يف دول���ة الإم���ارات العربية ،عن
تقديره���م جله���ود �صاح���ب ال�سم���و امللك���ي الأم�ي�ر
�سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س جمل�س �إدارة
اجلمعي���ة ومبادرت���ه يف تبن���ي ودع���م م�سابقة حفظ
الق���ر�آن الك���رمي للأطفال املعوق�ي�ن .وو�صفت مديرة
جائ���زة ال�شارقة تلك املبادرة ب�أنها «جهود مباركة يف
خدمة كتاب اهلل» ،و�أ�شادت بفكرة امل�سابقة ودور �سمو
الأم�ي�ر �سلطان بن �سلمان يف جناحها وا�ستمراريتها،
معربة عن اعت���زاز �إدارة جائ���زة ال�شارقة بامل�شاركة
يف امل�سابق���ة يف �إطار خط���ط تو�سيع دائ���رة امل�سابقة
وال�سعي لإثراء املناف�سة بني الأطفال املعوقني يف دول
اخللي���ج العربي ،وخدم���ة كتاب اهلل م���ن خالل هذه
ال�شريحة.
يذك���ر �أن توجيهات �سم���و الأمري �سلط���ان بن �سلمان

ب���ن عبدالعزي���ز ـ راع���ي امل�سابقة ـ بتطوي���ر امل�سابقة
ال�ستيعاب الأطفال املعوق�ي�ن من دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،قد �أعطت للم�سابق���ة عمق ًا �إقليمي ًا؛ لذلك
حتر����ص الكثري من اجله���ات واملراكز يف دول جمل�س
التع���اون اخلليجي عل���ى تر�شيح عدد م���ن من�سوبيها
م���ن الأطف���ال ذوي االحتياجات اخلا�ص���ة للم�شاركة
يف الفعالي���ات؛ مم���ا و�سع م���ن دائ���رة اال�ستفادة من
امل�سابق���ة� ،إ�ضافة �إل���ى م�ساهمته���ا يف تعزيز وتوثيق

العالق���ات الأخوية بني املراك���ز واجلمعيات اخلريية
الإقليمية.
كم���ا يذك���ر �أن فعالي���ات امل�سابقة هذا الع���ام �شهدت
�إقب���ا ًال غ�ي�ر م�سب���وق م���ن الع�ش���رات م���ن اجله���ات
واملدار����س وجمعي���ات املعوق�ي�ن يف كل مناطق اململكة
وعدد من دول اخلليج.
ويف ذلك يقول ال�شيخ عبدالعزيز ال�سبيهني �أمني عام
امل�سابقة� :إن هذه امل�سابقة عمل من الأعمال الإن�سانية
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والرتبوية اجلليل���ة وامل�آثر احلمي���دة ل�صاحب ال�سمو تتخ���ذ من املو�سيقى عالج��� ًا لتلك الفئ���ة ،ونحن هنا
امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز ،وهي م�سلم���ون م�ؤمنون ب���اهلل وبكتابه الكرمي ال���ذي �أنزله
م�سابق���ة جزى اهلل �سموه الك���رمي عليها خري اجلزاء اهلل �شف���ا ًء ملا يف ال�ص���دور؛ لذلك علين���ا اللجوء �إليه
و�أوف���اه؛ مل���ا فيها من أ�ه���داف نبيلة وتربي���ة �إ�سالمية واتخاذه �سبي ًال وا�ضح ًا م���ن �سبل العالج واال�ستقرار
�صحيح���ة وو�سيلة مهم���ة من و�سائل الع�ل�اج النف�سي النف�سي لتلك الفئة ،وقد ثبت فع ًال ـ من خالل التجربة
والرتب���وي لتلك الفئة م���ن �أبنائن���ا� ،أال وهم الأطفال ـ الت�أثري اجلمي���ل واالطمئنان النف�سي الذي ت�شرق به
املعوق���ون ،م�شري ًا �إلى �أن �سموه الكرمي �سبق �أن �صرح وجوه تل���ك الفئة وال�سعادة الت���ي يعي�شونها مبا يظهر وج���زى اهلل و�أثاب َمن كان �سبب��� ًا يف هذا ودعمه من
ب�ش�أن �أهم هدف لهذه امل�سابقة يف عامها الأول قائ ًال :عليه���م من جتاوب وتعامل مع غريه���م من الأ�صحاء نفقته اخلا�صة.
�إن امل�صح���ات الغربية املخ�ص�ص���ة للأطفال املعوقني وك�أنه���م ال يعانون �إعاقة مطلق��� ًا؛ فاللهم لك احلمد ،وح���ول ر�ؤيت���ه وتقييم���ه مل���ا تقدم���ه جمعي���ة الأطفال
املعوق�ي�ن من خدمات وبرامج لرعاية هذه الفئة يقول
ال�شيخ ال�سبيه�ي�ن :احلمد هلل على ما �أنعم ،ول�ست يف
مق���ام َمن يق ّيم �أو ي�صدر حكم��� ًا على اخلدمات التي
تقدمه���ا جمعية رعاية الأطف���ال املعوقني ،و�إمنا خري
دلي���ل و�أو�ضحه ه���و انت�شار مراكزه���ا يف معظم مدن
•أمين عام المسابقة :المسابقة وسيلة
اململك���ة الرئي�سي���ة ثم تعاونه���ا الإيجابي م���ع املراكز
مهمة للعالج النفسي والتربوي لتلك
املماثلة ،ثم املثابرة على تقدمي �أف�ضل اخلدمات لتلك
الفئة من أبنائنا
الفئة رغم التكلفة املالية الباهظة لتلك اخلدمات ثم
�أخ�ي�ر ًا احت�ضانها مل�سابقة الأم�ي�ر �سلطان بن �سلمان
•تساهم في تنشئة األطفال على المبادئ
ب���ن عبدالعزي���ز حلف���ظ الق���ر�آن الك���رمي للأطف���ال
اإلسالمية الصحيحة
املعوق�ي�ن وت�سيريه���ا و�إدارته���ا والإ�ش���راف عل���ى كل
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برعاية األميرة ابتسام بنت يزيد
الجمعية تحتفل بالفائزات

تك ِريم  13طفلة من حفظة القرآن الكريم
في الحفل النسائي للمسابقة
فازت  13طفلة �ش��اركت يف الدورة الرابعة ع�ش��رة من م�س��ابقة الأمري �س��لطان بن �س��لمان
حلفظ القر�آن الكرمي للأطفال املعوقني �ضمن  30مت�سابقة  ،حيث رعت احلفلة اخلتامية
لتوزيع اجلوائز �صاحبة ال�سمو الأمرية ابت�سام بنت يزيد بن عبداهلل بن عبدالرحمن .

وعق���ب احلفل قال���ت رغد البلخ���ي التي ح�صلت
عل���ى املركز الأول�« :إنني �سعيدة جد ًا ،فهذه املرة
الثالث���ة التي �أ�ش���ارك فيها يف امل�سابق���ة و�أح�صل
عل���ى املرك���ز الأول ،و�أ�شك���ر كل م���ن �ساع���دين
ودعمن���ي لتحقيق ذلك ،كم���ا �أ�شكر والدي حفظه
اهلل» .ي�سرا ناه�ض ح�ض���رت للريا�ض من « بي�شة
« لت�ش���ارك يف امل�سابق���ة وحتق���ق الف���وز .وجمانة
حممد ال�سرحاين تهدي فوزها لأ�سرتها ولكل من
�ساعدها.
تق���ول ح�ص���ة عبداحلمي���د احلرب���ي« :ح�ضوري
اليوم ميث���ل جناح ًا لنف�سي �أو ًال ث���م لأ�سرتي التي
�ساعدتني ،وقد حفظت ج���زء ًا واحد ًا من القر�آن
الك���رمي وح�صلت على املركز الأول ،وهذا ت�شجيع
كبري لن �أن�س���اه «ت�ضحك» ،عندم���ا �آخذ جائزتي

خط���وات تنفيذها دون مقابل ،وما ذلك �إال من توفيق
اهلل �سبحانه وت�سخريه ملجموعات من الإخوة العاملني
لإنفاذ هذا العمل ل�سمو �أهدافه ونبل غاياته.
وع���ن �إمكاني���ة م�شاركة الأطف���ال املعوق�ي�ن يف فروع
امل�سابق���ات الدولي���ة حلفظ القر�آن الك���رمي ،وو�سائل
تنفي���ذ ذلك وانعكا�س���ه يف ظل �أهمية دم���ج الأطفال
املعوق�ي�ن مع �أقرانهم الأ�سوياء ك�أف�ضل و�سائل العالج
والت�أهيل ..يقول �أمني عام م�سابقة الأمري �سلطان بن

�س�أتناولها مثل احللوى».
كان���ت فاطم���ة �سعي���د الزه���راين حتل���م وهي يف
طريقه���ا من مكة املكرمة �إل���ى الريا�ض �أن حتقق
الفوز وحت�صل على املركز الأول وتُ�سعد �أمها وكل
�أ�سرته���ا ،وعندم���ا و�صل���ت �إلى الريا����ض �شعرت
بال�سع���ادة والف���رح وه���ي ت�سم���ع خ�ب�ر ح�صولها
على املركز الأول ،تق���ول�« :أمتنى �أن �أحقق جميع
�أمنياتي و�أ�ستطيع ال�س�ي�ر على قدمي و�أ�ساعد كل
الذين وقفوا بجواري و�ساعدوين و�أحبوين كثري ًا،
و�س�أعالج الأطفال املر�ضى عندما �أكون طبيبة يف
الكرب.
.وقال���ت غ�صون الوقداين�« :إنه���ا �سعيدة بفوزها
باملرك���ز الث���اين وتفوقه���ا واحلم���د اهلل ،وت�شك���ر
كل م���ن �ساعده���ا يف احلفظ ،خ�صو�ص��� ًا معلمتي

�سلمان حلف���ظ القر�آن الكرمي للأطف���ال املعوقني :ال
�شك �أن دمج ه����ؤالء الأطفال املعوقني مع غريهم من
الأ�سوي���اء يعترب من الو�سائ���ل املعينة ـ ب�إذن اهلل ـ على
�سرع���ة الت�أهيل بحيث ي�شعرون ب�أنه���م �أنا�س قادرون
عل���ى الإ�سهام يف ن�شاطات املجتم���ع بح�سب قدراتهم
و�إمكاناته���م ،وبالن�سب���ة �إلى �إمكاني���ة م�شاركتهم يف
امل�سابق���ة الدولي���ة حلف���ظ الق���ر�آن الك���رمي وتالوته
وتف�س�ي�ره ف����إن املعوق�ي�ن ج�سدي��� ًا ميكنه���م امل�شاركة

�سمرية وحنان و�أمي».
قال���ت رئي�س���ة وح���دة تنمي���ة امل���وارد والأن�شط���ة
الن�سائي���ة يف جمعي���ة الأطف���ال املعوق�ي�ن عاتك���ة
الغ�صن« :عل���ى مدى  14عام��� ًا توا�صلت م�سابقة
الأم�ي�ر �سلطان بن �سلمان حلف���ظ القر�آن الكرمي
للأطفال املعوق�ي�ن ،وجنحت يف ا�ستقطاب املئات
م���ن امل�شاركني م���ن مناطق اململك���ة ودول اخلليج
كاف���ة ،جتاوزوا �إعاقتهم وتناف�سوا يف حفظ كتاب
اهلل ،ليج�س���دوا قدراتهم التي حتت���اج منا جميع ًا
االكت�شاف وال�صقل واالهتمام».
و�أ�ضافت ي�سعدين يف هذا ال�صدد �أن �أ�شيد بالدور
املمي���ز لأمه���ات ه����ؤالء الأطف���ال ،و�أي�ض��� ًا لفرق
التعليم والتدريب والعالج امل�شرفة على ت�أهيلهم،
داعية اهلل العلى القدير �أن يثيبهم خري ًا.

كغريه���م؛ �إذ ال ينق�صه���م �ش���يء� .أم���ا بالن�سب���ة �إلى
املعوقني ج�سدي ًا وعقلي ًا مع��� ًا �أو عقلي ًا فقط ،ف�أت�صور
�أنه ي�صعب م�شاركته���م ،وذلك ب�سبب �صعوبة معايري
التحكي���م بالن�سب���ة �إليه���م؛ فه���ي تت�ش���دد يف �أحكام
التجوي���د وخمارج احل���روف والف�صاح���ة ،واملعوقون
عقلي ًا ي�صعب عليهم الو�صول �إلى هذا امل�ستوى� ،سواء
عندن���ا يف اململك���ة �أو يف امل�سابق���ات الدولية الأخرى
التي تقام يف الدول الإ�سالمية.
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رئيسة لجنة تحكيم القسم النسائي للمسابقة:

الفتيات المشاركات تنافسن في حفظ
أكثر من نصف القرآن الكريم رغم إعاقتهن
أ�ك���دت الدكت���ورة ابت�س���ام بنت بدر عو����ض اجلابري بن �سلم���ان حلفظ القر�آن الك���رمي للأطفال املعوقني �أنه���ا الحظت تقدم امل�ست���وى التعليمي ل���دى الفتيات
الأ�ستاذ امل�شارك يف التف�س�ي�ر وعلوم القر�آن بجامعة للفتي���ات� ،أن للم�سابقة �أثر ًا بالغ ًا يف الأطفال املعوقني امل�شاركات يف امل�سابقة عام ًا تلو الآخر.
�أم الق���رى ،ورئي�سة حتكي���م م�سابقة الأم�ي�ر �سلطان م���ن الناحيت�ي�ن التعليمي���ة والرتبوي���ة ،م�ش�ي�رة �إل���ى وقالت رئي�سة حتكيم امل�سابقة للفتيات يف حوار خا�ص
مبنا�سب���ة ال���دورة ال���ـ 14للم�سابق���ة� :إن أ�ب���رز فوائد
امل�سابق���ة ظهور بع�ض �سم���ات الإبداع ب�ي�ن الفتيات،
وذلك فيما يتعلق بالقدرة على ح�سن التالوة ،وجتويد
القر�آن الكرمي ،و�سرعة احلفظ.
كم���ا �أو�ضحت الدكت���ور ابت�سام بنت ب���در العديد من
الدالالت واملمي���زات للم�سابقة للأطف���ال امل�شاركني،
وذلك من خالل هذا احلوار:
ما ر�أيكم يف جناح امل�سابقة يف م�ساعدة ه�ؤالء
الأطف��ال خ�لال دوراته��ا املا�ض��ية؟ وما مدى
�أهمية ا�ستمرارها؟
= خ�ل�ال الدورات ال�سابقة وج���دت �أن لهذه امل�سابقة
دور ًا كب�ي�ر ًا وجناح��� ًا بالغ��� ًا يف م�ساع���دة الأطف���ال
املعوقني؛ مما يدل على م���دى �أهمية ا�ستمرارها ،بل
وج���دت �أن بع����ض َم���ن مل ُيوفق يف اال�ش�ت�راك بعدما
ا�ش�ت�رك يف مرات �سابق���ة ،لأي �سب���ب ،كان ي�ست�شعر
حزن��� ًا عل���ى فق���د ذل���ك؛ ملا وج���ده م���ن �أث���ر عظيم
للم�سابق���ة ،لي�س يف نف�سية طفل���ه فح�سب بل حتى يف
نف�سيته من خالل فعاليات امل�سابقة ذاتها ،وملا الحظ
من �أثر لها يف طفله.
كي��ف ت��رون ه��ذه امل�س��ابقة م��ن الناحيت�ين
التعليمية والرتبوية للأطفال املعوقني؟
= للم�سابق���ة �أث���ر يف تق���دم الطف���ل م���ن الناحيت�ي�ن
التعليمية والرتبوية ،وهذا ما الحظته من خالل تقدم
امل�ستوى التعليمي لدى الأطفال امل�شاركني يف امل�سابقة
عام��� ًا تلو �آخر ،وكذلك ما يذكره القائمون على تعليم
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هذه الفئ���ة .و�أما بالن�سبة �إل���ى الناحية الرتبوية فقد
مل�س���ت تقدم ًا يف �صفوف الأمهات وكذلك الفتيات من
خالل الفعاليات امل�صاحبة؛ حيث ت�شتمل على درو�س
تربوي���ة مهم���ة ،وم���ن خ�ل�ال امل�سابقة ذاته���ا؛ ففيها
تزكي���ة لل�سلوك وتهذيب للنف�س و�شف���اء لل�سقم؛ فهي
م�سابق���ة حلفظ كالم اهلل لفئ���ة يف �أ�شد احلاجة �إلى
االرتباط بكتاب اهلل.
ما دور امل�سابقة يف تن�شيط امل�شاركة والتناف�س
والإبداع بني ه�ؤالء الأطفال؟
= م���ن �آثار امل�سابقة ب���ث التناف�س بني الطلبة حلفظ
كت���اب اهلل ،وظهور بع�ض �سم���ات الإبداع لديهم فيما
يتعل���ق بالق���درة على ح�س���ن التالوة وجتوي���د القر�آن
و�سرعة احلفظ.
ه��ل الحظت��م دالالت خا�ص��ة ح��ول فئ��ة
معينة من الفتيات املعوقات الالتي �ش��اركن يف
ال��دورات املا�ض��ية من امل�س��ابقة ،وذلك خالل
جل�سات جلنة التحكيم؟

= نع���م الحظت دالالت خا�صة ح���ول هذه الفئة ،ومن
ذلك زيادة مقدار حفظ بع�ضه���ن �إلى ن�صف القر�آن
الك���رمي مع وج���ود الإعاق���ة العقلية خا�ص���ة ،وكذلك
ا�ستمتاع الغالبية من الفتيات عند ال�صعود للم�سابقة
بهذا املوقف ،واعتزازهن بامل�شاركة �أمام الأخريات،
وك���ذا الف���رح الكب�ي�ر بالف���وز والنج���اح بع���د انتهاء
امل�سابقة؛ فامل�سابق���ة �أ�صبحت لهن ـ كما ر�أيت ـ حف ًال
كب�ي�ر ًا و�أم ًال عظيم��� ًا ي�سعد تل���ك الأنف����س ال�صافية
والقلوب الربيئة التي حتتاج �إلى وقفة حانية و�صادقة
وقوية تعينها على تخطي كثري من الأزمات وت�ساعدها
على الرتقي يف درجات احلياة.
ي�ش��ارك يف فعاليات امل�س��ابقة �أطفال من دول
جمل���س التعاون اخلليجي ..م��ا ر�أيكم يف هذا
التوجه يف �إطار تو�سيع دائرة امل�سابقة؟
= م�شاركة الأطفال من دول جمل�س التعاون اخلليجي
تو�سي���ع ق ّي���م ورائ���ع للم�سابقة بال �ش���ك ،ويرثي هذه
امل�سابق ��ة من ع ��دة جوانب ،كما أ�ن ��ه يعك�س االرتباط

•مشاركة أكثر من  30فتاة في الدورة الـ 14
•للمسابقة أثرًا بالغًا في األطفال
المعوقين تعليميًا وتربويًا

الوثي���ق ب�ي�ن دول جمل����س التع���اون اخلليج���ي �أفراد ًا
وجمتمعات.
تذخ��ر اململك��ة بالعديد من م�س��ابقات حفظ
القر�آن الكرمي لفئات عديدة ..فماذا تقولون
يف رعاية الدولة حلفظة الكتاب الكرمي؟
= م���ن �أعظم �سمات ه���ذه الدولة رعايته���ا ال�سامية
وعنايته���ا البالغ���ة لكت���اب اهلل من خ�ل�ال امل�سابقات
القر�آني����ة وغريها م����ن الأن�شطة الهادفة إ�ل����ى خدمة كتاب
اهلل ،ون�س�أل اهلل للقائمني عليها الأجر واملثوبة.
ه��ل لديك��م مقرتح��ات �أو تطلع��ات ح��ول
م�س��ابقة الأم�ير �س��لطان ب��ن �س��لمان حلف��ظ
القر�آن الكرمي؟
= �أتطلع �إلى عدة �أمور ،منها:
ـ �أن ت�ستمر هذه امل�سابقة.
ـ �أن ي�سمح بزيادة عدد املت�سابقني.
ـ االهتمام بالإعالن عنها و�إظهار دورها يف الإعالم.
ـ ا�ستم���رار العناية بالفعالي���ات امل�صاحبة لها ،والتي
لها دور كبري يف �إثراء امل�سابقة.
ـ االرتق���اء مب�ست���وى القائمات على تعلي���م هذه الفئة
م���ن حيث حفظ الق���ر�آن وجتويده وتف�س�ي�ره والت�أدب
ب�آدابه.
و�أخ�ي�ر ًا �أ�س����أل اهلل التوفي���ق وال�س���داد للقائمني على
هذه امل�سابقة ،وعلى ر�أ�سه���م �سمو الأمري �سلطان بن
�سلم���ان ـ حفظه اهلل ـ ،وكذا كل م���ن �أ�سهم فيها ،كما
�أ�شك���ر �أمني ع���ام امل�سابقة ـ حفظ���ه اهلل ـ على عظيم
عنايته بها على مدار ال�سنوات املا�ضية.
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حوار

األمير نواف بن فيصل بن فهد في حوار خاص مع «الخطوة»:

اإلعاقة عبء على المعوق والمجتمع
�أكد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري نواف بن في�صل بن فهد
بن عبدالعزيز نائب الرئي�س العام لرعاية ال�شباب� ،أن
جمعية الأطفال املعوق�ين تقوم بدور عظيم يف خدمة
ه��ذه الفئة من الأطف��ال يف جميع مناط��ق اململكة منذ
ربع قرن ،م�ش�ير ًا �سموه �إلى �أن الرئا�سة العامة لرعاية
ال�شباب �س��باقة يف دعم وت�شجيع امل�شروعات والربامج
الت��ي تتبناه��ا جمي��ع امل�ؤ�س�س��ات والهيئات الت��ي ُتعنى
باجلوانب الإن�سانية.
وق��ال �س��مو نائ��ب الرئي���س الع��ام لرعاية ال�ش��باب �إن
�أوج��ه م�س��اندة الرئا�س��ة لربام��ج اجلمعي��ة عدي��دة،
ومنها فتح املن�ش�آت الريا�ضية التابعة للرئا�سة للربامج
والأن�ش��طة الت��ي تنفذه��ا اجلمعي��ة ،و�إقام��ة مب��اراة
خريية بني جنوم كرة القدم ال�سعودية ،وق�ضايا �أخرى
تناولها هذا احلوار مع �سموه الكرمي وخ�ص به م�شكورا
«الخطوة».
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• الدولة هيأت المناخ المناسب الذي يساعد كل
القطاعات لالنخراط في تنمية المجتمع
• للجمعية دور عظيم في خدمة األطفال
المعوقين في كل مناطق المملكة
• األمير فيصل بن فهد تبنى تأسيس االتحاد
السعودي لرياضة ذوي االحتياجات الخاصة دعمًا
لهذه الفئة
• األمير سلطان بن فهد حريص على مساندة برامج
وأنشطة الجمعية في كل المنشآت الرياضية

حوار �أجراه :منت�صر جابر
كيف يرى �سموكم �أوجه التعاون بني اجلمعية
والرئا�س��ة العام��ة لرعاي��ة ال�ش��باب يف ظ��ل
الرعاي��ة الكرمية التي يحظى ب��ه املعوق من
الدولة؟
= نح���ن ـ وهلل احلمد ـ يف بلد �إن�س���اين تت�سم مكوناته
بالرتاب���ط والتالح���م ،وتتجه خط���ط وا�سرتاتيجيات
كل قطاع���ات العمل فيه نحو �أهداف وم�صالح وطنية
م�شرتكة ت�ص���ب يف خري و�صالح الإن�س���ان ال�سعودي.
و�إذا كان���ت الدولة ـ رعاه���ا اهلل ـ بقيادة �سيدي خادم
احلرم�ي�ن ال�شريفني املل���ك عبداهلل ب���ن عبدالعزيز
و�سي���دي �صاح���ب ال�سم���و امللك���ي الأم�ي�ر �سلطان بن
عبدالعزي���ز ويل العه���د نائب رئي�س جمل����س الوزراء
وزير الدفاع والطريان واملفت�ش العام و�سيدي �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبدالعزيز النائب الثاين
لرئي����س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ـ حفظهم اهلل ـ
قد هي����أت املناخ املنا�سب الذي ي�ساعد كل القطاعات
عل ��ى االنخ ��راط يف تنمي ��ة املجتم ��ع من خ�ل�ال دعم
امل�شاري���ع التنموي���ة االجتماعية ،فق���د �أ�صبحت ـ وهلل
احلم���د ـ م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ت�سري يف خط موازٍ
مع م�ؤ�س�س���ات املجتمع الر�سمية ،وهم���ا ال يت�ضادان،
ولك���ن ي�صب���ان يف النهاية يف امل�صلح���ة العامة؛ ومن
هنا كانت الرئا�س���ة العامة لرعاية ال�شباب �سباقة يف
دعم وت�شجيع امل�شروع���ات والربامج التي تتبناها كل
امل�ؤ�س�س ��ات والهيئات التي تعن ��ى باجلوانب الإن�سانية
يف املجتم���ع ويف مقدمته���ا جمعية الأطف���ال املعوقني
الت���ي تقوم بدور عظيم يف خدمة الأطفال املعوقني يف
كل مناط���ق اململكة منذ ربع قرن من خالل ما تقدمه

من خدم ��ات جماني ��ة متخ�ص�صة عالجي� � ًا وتعليمي ًا
وت�أهيلي��� ًا ،وهذا التعاون ب�ي�ن الرئا�سة واجلمعية �أخذ
يف التطور يف ظل حر�ص �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلط���ان بن فهد بن عبدالعزيز الرئي�س العام لرعاية
ال�شب���اب و�صاح���ب ال�سم���و امللكي الأم�ي�ر �سلطان بن
�سلم ��ان بن عبدالعزي ��ز رئي�س اجلمعي ��ة ،على توثيق
�أوجه التعاون ب�ي�ن امل�ؤ�س�سات ال�شبابية والريا�ضية يف
اململك ��ة واجلمعية يف خدمة هذه الفئ ��ة العزيزة على
قلوبنا جميع� � ًا؛ حتى تعددت �أوج ��ه م�ساندة الرئا�سة
لربام���ج اجلمعي���ة ،ومنه���ا فت���ح املن�ش����آت الريا�ضية
التابع���ة للرئا�س���ة للربام���ج والأن�شطة الت���ي تنفذها
اجلمعي���ة و�إقام���ة مب���اراة خريي���ة ب�ي�ن جن���وم ك���رة
القدم ال�سعودي���ة وغريهما من �أوجه التعاون الأخرى
املتعددة.
توطدت عالق��ة اجلمعية بالرئا�س��ة العامة
لرعاية ال�ش��باب م��ن خالل الربنام��ج الرائد
ال��ذي �أطلق��ه �ص��احب ال�س��مو امللك��ي الأم�ير
في�ص��ل بن فهد ب��ن عبدالعزي��ز ـ رحمه اهلل ـ
بزي��ادة ري��ال عل��ى تذك��رة دخ��ول مباريات
دوري املمت��از لكرة الق��دم ل�ص��الح املعوقني..
فماذا تقول عن هذه البادرة الطيبة؟
= الأم�ي�ر في�صل بن فهد ب���ن عبدالعزيز ـ رحمه اهلل
ـ كان دائم��� ًا �سباق��� ًا يف كل عم���ل خ�ي�ري وداعم ًا لكل
�أوج���ه العم���ل الإن�س���اين يف داخل اململك���ة وخارجها،
وخ�صو�ص� � ًا جت ��اه ه ��ذه الفئ ��ة الغالية الت ��ي حظيت
بالكث�ي�ر م���ن اهتمام���ه وعنايت���ه ،وكان قريب��� ًا منها
بتفك�ي�ره ودعم ��ه؛ فلم يكن تبني ��ه برنامج تخ�صي�ص

ن�سب���ة من قيم���ة تذاك���ر املباريات لدع���م اجلمعيات
اخلريي���ة ،و�أي�ض ًا مبادرته «يرحم���ه اهلل» بتبني فكرة
ت�أ�سي�س االحت���اد ال�سعودي لريا�ضة ذوي االحتياجات
اخلا�ص���ة ،وتر�ؤ�سه ـ رحم���ه اهلل ـ لهذا االحتاد ودعمه
املبا�ش���ر لرباجم���ه �إال من���اذج جلوانب العط���اء التي
مل يعل���ن عن الكث�ي�ر منها ،والتي كان���ت ترتجم مدى
اهتمام ��ه وعنايته بهذه الفئة ،وهذا العطاء جتاه هذه
الفئ ��ة ـ وهلل احلمد ـ ظل متوا� ً
صال بوجود �سمو الأمري
�سلط���ان بن فهد بن عبدالعزيز الرئي�س العام لرعاية
ال�شب���اب ال���ذي قاد م�س�ي�رة االحتاد نح���و املزيد من
التطور والتميز يف براجمه ومعطياته.
الع�ض��وية ال�ش��رفية باجلمعي��ة ه��ي تقدي��ر
وعرفان ل�شخ�صيات بارزة �ساهمت بفعالية يف
م�ساندة اجلمعية يف ت�صديها لق�ضية الإعاقة
عل��ى مدى �أك�ثر من خم�س وع�ش��رين �س��نة..
فماذا تقولون يف ذلك؟
= مو�ض���وع الع�ضوية ال�شرفية ب���ادرة وفاء جميلة من
اجلمعية جتاه جمي ��ع ال�شخ�صي ��ات وامل�ؤ�س�سات التي
�ساهم���ت يف دعم م�سرية اجلمعية ،وهي مبثابة توثيق
لعط ��اء هذه النخبة املتميزة من �أبن ��اء اململكة الذين
يع���دون قدوة حتتذى يف عمل اخل�ي�ر والتكفل والوفاء
بامل�س�ؤولي ��ة االجتماعي ��ة عل ��ى م ��دى ربع ق ��رن ،كما
�أنه���ا يف الوقت ذاته نوع من أ�ن���واع التوثيق والتوا�صل
م���ع �شركائه���ا الذين �ساهم���وا يف دع���م م�شروعاتها
وبراجمها وبناء �شراكات ا�سرتاتيجية لتنفيذ خططها
وحتقي���ق ر�سالته���ا العظيم���ة التي حتقق له���ا الكثري
بف�ض ��ل من اهلل �سبحان ��ه وتعالى ث ��م بالدعم الكبري
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الذي حتظى به اجلمعية من �سيدي «الأمري الإن�سان»
�صاحب ال�سم���و امللكي الأمري �سلمان ب���ن عبدالعزيز
�أمري منطقة الريا�ض الذي يعد الداعم الأول لها منذ
ن�ش�أته ��ا حتى يومنا هذا ع�ب�ر م�سرية حافلة باملواقف
الت ��ي ال تن�س ��ى ،بل م ��ن ال�صعوب ��ة الوق ��وف على كل
جوانب رعايته الكرمية لربامج اجلمعية و�أن�شطتها..
ويكفي �أن نذكر هنا تقدمي �سموه منحة مالية لت�أ�سي�س
مركز الأمري �سلمان لأبح���اث الإعاقة وقدرها ع�شرة
ماليني ريال ،والذي �أ�صبح ميثل نقلة ح�ضارية نوعية
للرعاي���ة ال�صحي���ة يف اململك���ة من خ�ل�ال �إجنازاته
املتميزة يف جمال البحوث الطبية والعلمية التي تلقي
ال�ضوء على حجم و�أهمية الإعاقة اجل�سدية والعقلية
لدى الأطفال الذين ميثلون امل�ستقبل امل�شرق للوطن.
ا�س��تقبل �س��موكم يف م��رات ع��دة �أطف��ا ًال من
من�س��وبي اجلمعي��ة يف �أك�ثر م��ن منا�س��بة..
فكيف ت��رون �أهمي��ة رعاية ه���ؤالء الأطفال
وم�ساندتهم للدمج يف املجتمع؟
= تعترب ق�ضية الإعاقة واحدة من الق�ضايا االجتماعية
ذات الأبع���اد الرتبوي���ة واالقت�صادي���ة الت���ي �أ�صبحت
حمط اهتمام املجتمعات املختلفة وعنايتها؛ فالإعاقة
ال ت�ش ��كل عبئ ًا على املعوق فح�سب ،بل �إن �آثارها متتد
�إل ��ى قطاع كب�ي�ر من املجتمع؛ ومن هن ��ا تكمن �أهمية
العناية بذوي االحتياج���ات اخلا�صة و�ضرورة� إ�صدار
القوان�ي�ن والت�شريعات التي حت���دد م�س�ؤولية املجتمع
حي���ال �أفراد
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هذه الفئ ��ة ،وتنظ ��م ا�ستجابته الحتياجاته ��م� ،سواء
يف جم���ال الوقاي���ة �أو الرعاي���ة ..واال�ستجابة الفعالة
مل�شكل���ة الإعاقة يج���ب �أن تت�ص���ف بال�شمولية ،بحيث
ال تهتم ببع�ض اجلوان ��ب املتعلقة بهذه امل�شكلة وتغفل
جوان ��ب �أخرى؛ فمن حق الطفل املعوق احل�صول على
كل احلقوق واخلدمات بالت�ساوي مع �أقرانه الأطفال،
و�إزال���ة كل العقبات التي حت���ول دون ذلك ،ومن حقه
�أن يتلق ��ى تعليمه وت�أهيله يف �أق ��ل البيئات تعقيد ًا من
خ�ل�ال دجمه مع �أقرانه يف املدر�سة واملراكز العادية؛
مل���ا لذل���ك من �أث���ر يف زي���ادة التقب���ل االجتماعي له،
ومتكينه من حماكاة وتقليد �سلوك الأطفال العاديني،
على نح ��و ي�سهم يف دجمهم يف جمتمعهم� ،إلى جانب
تق ��دمي امل�ساع ��دة والدع ��م لأ�س ��رة املع ��وق الفقرية،
والعمل على توفري احتياجاته ��ا ال�ضرورية ،وتدريبها
على التعامل ال�سليم مع ابنها املعوق.
حق��ق �أ�ص��حاب االحتياج��ات اخلا�ص��ة م��ن
�أبن��اء اململك��ة بط��والت دولي��ة عدي��دة كان
�أبرزها بطولة ك�أ�س العامل لكرة القدم لذوي
الإعاقة الذهنية ب�أملانيا التي حققها منتخب
اململك��ة ل��ذوي االحتياج��ات
فكي��ف
اخلا�ص��ة..
ت��رون رعاي��ة الدولة
الرئا�س��ة
ودور
العام��ة لرعاي��ة
ال�شباب يف

الإجنازات التي حققها ه�ؤالء الأبطال؟
= م���ا حتقق لريا�ض���ة ذوي االحتياجات اخلا�صة من
إ�جن ��ازات ،عل ��ى كل امل�ستوي ��ات الإقليمي ��ة والقارية
والدولي���ة ،يعود الف�ض���ل فيه هلل عز وج���ل ثم للدعم
واالهتم ��ام الكبري الذي توليه الدولة رعاها اهلل لهذه
الفئ ��ة الغالي ��ة ،وما �ص ��دور موافقة خ ��ادم احلرمني
ال�شريف�ي�ن امللك عب���داهلل بن عبدالعزي���ز – حفظه
اهلل – م�ؤخر ًا على �إن�شاء خم�سة �أندية ريا�ضية لذوي
االحتياجات اخلا�صة يف كل من :املدينة املنورة وحائل
والأح�ساء والطائف و�أبها ،مع تخ�صي�ص �إعانة �سنوية
لكل ناد مقداره���ا خم�سمائة �ألف ريال حتت �إ�شراف
الرئا�سة �إال دليل �صادق عل ��ى هذا االهتمام والعناية
بهذه الفئة الغالية وعلى تهيئة كل ال�سبل التي متكنهم
م���ن االندم���اج يف جمتمعه���م والتفاعل م���ع معطيات
النه�ض���ة احل�ضارية للمملك���ة يف كل املجاالت ،ومنها
املج���ال الريا�ض���ي الذي حتق���ق لهم في���ه العديد من
املعطيات والإجن���ازات الوطنية امل�شرف���ة ،والرئا�سة
ممثلة يف االحتاد ال�سعودي لريا�ضة ذوي االحتياجات
اخلا�ص���ة الذي يرت�أ�سه �صاحب ال�سم���و امللكي الأمري
�سلطان بن فه���د بن عبدالعزي���ز ،ا�ستطاعت �أن
ترتجم تطلعات القي ��ادة و�أهدافها �إلى واقع
متطور من اخلطط والربامج التي �أ�سهمت
يف االرتق ��اء باملعطي ��ات الريا�ضية لهذه
الفئ ��ة والو�ص ��ول مبنجزاته ��ا �إل ��ى
العاملي���ة ..وم���ا زال ينتظره���ا

الكثري ب�إذن اهلل يف كل الألعاب.
م��ا طموح��ات و�آمال �س��موكم للريا�ض��يني من
ذوي االحتياجات اخلا�صة يف املرحلة املقبلة
بع��د �أن ا�س��تطاعوا يف م��رات ع��دة رف��ع علم
اململكة يف بطوالت دولية؟
= ال �ش���ك �أن الطموح���ات ال ح���دود له���ا ،والثق���ة
بريا�ضيين���ا كب�ي�رة ،خ�صو�ص��� ًا �أنه���م ا�ستطاعوا �أن
ي�ؤك���دوا ح�ضورهم امل�ش���رف يف العديد م���ن املحافل
الريا�ضي���ة وحتقي���ق �إجنازات عاملي���ة يف ظل اجلهود
التي يبذلها جمل����س �إدارة االحتاد ال�سعودي لريا�ضة
ذوي االحتياج���ات اخلا�ص���ة ،برئا�س���ة �سم���و الأم�ي�ر
�سلطان ب���ن فهد بن عبدالعزيز ،والت���ي كان لها بالغ
الأثر يف حتقيق ريا�ضة ذوي االحتياجات اخلا�صة يف
اململكة جملة م ��ن الإجنازات الريا�ضية امل�شرفة على
ال�صعيدين املحل���ي واخلارجي ،وكان �أبرزها ح�صول
اململك ��ة عل ��ى بطول ��ة ك�أ�س الع ��امل املا�ضي ��ة ب�أملانيا،
ونتطلع ب�إذن اهلل �إلى �أن يوا�صل منتخبنا لكرة القدم
ل ��ذوي االحتياجات اخلا�صة ح�ض ��وره امل�شرف خالل
م�شاركت���ه القادم���ة يف نهائ���ي ك�أ����س الع���امل بجنوب
�إفريقي���ا 2010م للمحافظ ��ة على لقب ه ��ذه البطولة
العاملية.
تبن��ى �ص��احب ال�س��مو امللك��ي الأمري �س��لطان
ب��ن �س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز رئي���س جمل���س
�إدارة اجلمعية مبادرة ب�إطالق ا�س��م �ص��احب
الق��درات اخلا�ص��ة عل��ى املعوق�ين ب��د ًال م��ن
�أ�ص��حاب االحتياجات اخلا�ص��ة ..فما ر�أيكم
يف ذلك؟ وهل ترون هذا منا�س��ب ًا ،خ�صو�ص ًا يف
املجال الريا�ضي؟
= م ��ن نع ��م اهلل تعالى على الب�ش ��ر �أن منح كل واحد
منهم قدرات خا�صة به� ،سواء كان �سليم ًا �أو من ذوي
الإعاقة ،واختيار �سمو الأمري �سلطان بن �سلمان لهذه
الت�سمية نابع من قربه ومعاي�شته لهذه الفئة واطالعه
على م ��ا يتمتعون به من قدرات ،رغ ��م ما يعانون من
�إعاق���ات ج�سدية وذهنية خمتلف���ة ،وحني ينظر املرء
للواقع يج ��د �أن هناك مناذج م�شرف ��ة من هذه الفئة
ذات قدرات عالية؛ فمنه���م من ميار�س مهنة الطب،
ومنهم من ميار�س العمل الإعالمي ،ومنهم ريا�ضيون
متمي ��زون ،ومنهم من ي�شارك حتى يف العمل الأمني،
وه���م مبدع���ون يف كل جمال يعملون في���ه ..ومن هذا
املنطل ��ق جاءت مب ��ادرة �سموه �أكرث قرب� � ًا من قدرات

وطموح ��ات هذه الفئة العزيزة علينا جميع ًا ،و�إن كان
يدخ ��ل يف هذه ال�صف ��ة غريهم م ��ن الأ�سوياء الذين
يتمتعون بقدرات خا�صة �أي�ض ًا.
كلمة �أخرية تودون �إ�ض��افتها مبنا�س��بة مرور
�أك�ثر من �س��تة وع�ش��رين عام�� ًا على ت�أ�س��ي�س
اجلمعي��ة؛ وذل��ك بو�ص��فها «جمعي��ة وط��ن»؛
ً
وقاية وعالج ًا يف
لت�ص��ديها لق�ض��ية الإعاقة
خمتلف مناطق اململكة؟
= �إذا كان يل من كلمة فهي كلمة �شكر وعرفان ل�سمو
�سي���دي «رمز العط���اء» �صاحب ال�سم���و امللكي الأمري
�سلمان ب���ن عبدالعزيز �أمري منطقة الريا�ض �صاحب
الأيادي البي�ضاء على الأعمال الإن�سانية واخلريية يف
اململكة ،والأب الروح���ي للم�ؤ�س�سات اخلريية ،والذي
مثل منوذج ًا ملا توليه الدولة من اهتمام وتقدير لدور
م�ؤ�س�س ��ات العمل اخل�ي�ري يف اململكة ،عل ��ى ما يوليه
�سموه من دع ��م وم�ساندة لربام ��ج و�أن�شطة اجلمعية

عل ��ى م ��دى �أكرث من  26عام� � ًا؛ حتى �أ�صبح ��ت واقع ًا
م�شرف ًا ملا يقدم للمعوقني من برامج ت�أهيلية وتعليمية
وريا�ضي ��ة �أ�سهمت يف متك�ي�ن هذه الفئ ��ة الغالية من
االندماج يف املجتمع وامل�شاركة يف امل�سرية التنموية يف
بالدنا الغالي���ة .كما ي�سرين �أن �أثمن اجلهود املباركة
الت���ي يبذلها �صاح���ب ال�سم���و امللكي الأم�ي�ر �سلطان
بن �سلمان ب���ن عبدالعزيز وجمي���ع معاونيه يف �سبيل
االرتقاء مب�ست���وى اخلدمات الت���ي تقدمها اجلمعية؛
حت ��ى �أ�صبحت م�ؤ�س�س ��ة خريية وطني ��ة تتبنى ق�ضية
الإعاق���ة ب�شمولي���ة ومنهجية علمي���ة انعك�ست ثمارها
على املجتمع ب�أ�سره ،وجعلت من ق�ضية الإعاقة �إحدى
�أولويات املجتمع االقت�صادية واالجتماعية ،و�أ�سهمت
ب�شكل فاعل يف بناء ر�أي واع بق�ضية الإعاقة ،وقدمت
خرباته���ا يف املج���االت كافة ذات العالق���ة ،كالتوعية
والت�أهي ��ل والع�ل�اج والتعلي ��م والتدري ��ب والعمل على
تطوير اخلدمات املقدمة للمعوقني داخل اململكة.
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في اجتماع الجمعية العمومية 24
األمير سلطان بن سلمان يكشف أولويات المرحلة:

الوفاء بمسؤوليات
« جمعية وطن »
في مواجهة قضية اإلعاقة
ك�ش��ف �ص��احب ال�س��مو امللك��ي
الأم�ير �س��لطان ب��ن �س��لمان ب��ن
عب��د العزي��ز رئي���س جمل���س
�إدارة اجلمعي��ة ع��ن الأولوي��ات
الأربع التي ي�س��عى جمل�س �إدارة
اجلمعية لتحقيقها خالل الدورة
احلالية للمجل�س والتي ت�شمل :
�إي�ص��ال خدم��ات اجلمعي��ة �إيل
املناط��ق الت��ي ت�أك��دت حاجته��ا
�إليها ،والعمل عل��ي �إحداث نقلة
نوعية يف �إ�سرتاتيجية اجلمعية
 ،وتكثي��ف جه��ود تنمي��ة املوارد
املالي��ة للجمعي��ة مب��ا يت��وازي
م��ع خط��ط التو�س��ع وت�ص��اعد
ميزاني��ة الت�ش��غيل  ،وكذل��ك
الوف��اء مب�س���ؤوليات اجلمعي��ة
كجمعي��ة وط��ن يف مواجه��ة
ق�ضية الإعاقة .
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و�أو�ض���ح �سموه يف اجتماع اجلمعية العمومية للجمعية
 24والذي عقد يوم الأحد  23جمادى الآخرة 1431هـ.
املواف���ق  6يوني���و 2010م .وذل���ك مبق���ر اجلمعية يف
الريا����ض  ،انه خالل العام املن�ص���رم حتققت جملة
م���ن االجن���ازات واي�ض��� ًا ظه���رت بع����ض ال�صعوبات
خل�صها فيما يلي :
فيم���ا يتعل���ق مبح���ور التو�س���ع يف اخلدم���ة وتطوي���ر
�إ�سرتاتيجية اجلمعية :
ـ احتفلت اجلمعية ،حتت رعاية �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر حممد بن �سعود ب���ن عبدالعزيز �أمري منطقة
الباحة ،بو�ضع حجر الأ�سا�س ملركزها العا�شر «مركز
رعاية الأطفال املعوقني بالباحة» الذي حظي مببادرة
دع���م متميزة من ال�شيخ علي ب���ن �إبراهيم املجدوعي
و�أبنائ���ه الذين حتمل���وا كاف���ة تكاليف الإن�ش���اء التي
ت�صل �إلى  12مليون ريال.
ً
ـ قطعت اجلمعية �شوط ًا ملمو�سا يف الأعمال الإن�شائية
ملركزها يف جنوب الريا�ض ،والذي يعد �أويل خطواتها
يف م�شروع���ات املراكز الفرعية .ومت �إ�سناد الإ�شراف
عل���ى تنفيذ امل�ش���روع �إلى �شركة �سع���ود كون�سلت التي
بادرت بذلك تربع ًا.
ـ مت إ�جن���از الت�صميم���ات املعمارية ،وب���د�أت الأعمال
الإن�شائي���ة يف مرك���ز اجلمعية بالر����س «مركز الأمري

خالد ب���ن �سلطان لرعاية الأطف���ال املعوقني» ،والذي
حتمل تكلفته ال�شيخ خالد بن عمر البلطان.
ـ عان���ى م�ش���روع مركز اجلمعية يف ع�س�ي�ر الكثري من
ال�صعوب���ات ،لكن مت ـ بحمد اهلل ـ جتاوزها من خالل
�ش���راء قطعة �أر����ض منا�سبة لإقامة املرك���ز ،ومن ثم
�إجن���از مراحل ت�سوية الأر�ض ،والت�صميمات البديلة،
و�أ�سندت �أعمال تنفيذ املركز �إلى املقاول.
ـ انطلق���ت اجلمعي���ة ،بالتعاون مع �أح���د بيوت اخلربة
املتخ�ص�صة ،يف تفعيل �إ�سرتاتيجية تطوير الأداء مبا
يتنا�سب مع ر�صيد خرباتها ودورها الوطني و�أهدافها
بعيدة املدى.
ـ مبتابعة من جلنة الرعاية �أجنزت اجلمعية برناجم ًا
لتقييم الأداء يف املراكز وتطبيق خطة طموحة لتطوير
خدمات الرعاية والت�أهيل.
ـ �شه���دت �أعداد الأطفال امل�شمول�ي�ن بخدمات مراكز
اجلمعي���ة ت�صاع���د ًا متوالي ًا ،وخالل الع���ام املن�صرم
ا�ستقبل���ت املراكز � 3307أطف���ال تلقوا خدمات تقييم
وا�ست�ش���ارات �إل���ى جان���ب برام���ج الرعاي���ة والعالج
والتعليم.
ـ حقق���ت مراكز اجلمعي���ة نقل ًة ملمو�س��� ًة على �صعيد
تطبيق برنامج العالج بالبدلة الف�ضائية ،وت�ضاعفت
أ�ع���داد الأطف���ال امل�ستفيدي���ن م���ن ه���ذا الربنامج،

يحر
اإل ص مجلس
دارة عل
سبل ا ى تطوير
لرعاي
لألطفال ة الدائمة
ال
معوقين

كما تابع���ت املراكز بنجاح تطبي���ق برنامج الدمج يف
مدار�س التعليم العام بعد ا�ستكمال برامج الت�أهيل.
ـ ح���ازت اجلمعية تقدير ًا خا�ص��� ًا على م�ستوى الوطن
العرب���ي بح�صوله���ا عل���ى املرك���ز الث���اين يف جائ���زة
التطوي���ر والتق���دم الطب���ي العرب���ي ـ ف���رع التميز يف
العناية باملر�ضي.
وفيم���ا يتعلق مبحور تنمية امل���وارد املالية ،وحيث يعد
ت�أم�ي�ن ميزانية ت�شغيل مراكز اجلمعية التحدي الأول
الذي يواجهه جمل�س الإدارة؛ فقد �سعينا �إلى م�ضاعفة
جهود توفري م�صادر دخل ثابتة ،ومن ذلك:
ـ ا�ستثم���ار وقف «واح���ة طيبة» يف املدين���ة املنورة من
خالل عقد �إيجار طويل املدة.
ـ تطوي���ر برنامج «دع الباق���ي لهم» ،بالتعاون مع فروع
العزيزية بندة وجمموعة �صافوال ،وتوقيع اتفاقية ملدة
ثالث �سنوات؛ لتعظيم الفائدة من الربنامج ،وتوجيه
�إيراداته لإقامة م�شروع وقف خريي.
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ـ تطوير برنامج «�أجر كل �شهر» ،بالتعاون مع عدد من
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات احلكومية والأهلية.
ـ أ�ق���ر جمل����س �إدارة اجلمعية ،مببارك���ة جلنة �أوقاف
اجلمعي���ة ،تبن���ي �إن�ش���اء وقف «�سلط���ان اخلري» مبكة
املكرمة ،كم���ا �أقر املجل�س تبني م�ش���روع وقف «واحة
تكاف���ل» الذي �سيط���رح عما قري���ب ،وي�ضم جمموعة
م���ن قط���ع الأرا�ض���ي املتج���اورة الت���ي خ�ص�ص جزء
منها لإقامة م�شروع جت���اري ا�ستثماري ،بالتعاون مع
جمموع���ة �صافوال� ،إلى جانب اجل���زء الذي ُخ�ص�ص
لوق���ف ال�شي���خ �صالح حم���زة �صرييف الداع���م ملركز
مكة املكرم���ة .وتدر�س جلنة اال�ستثم���ار ال�سبل املثلى
لال�ستفادة من بقية م�ساحة الأر�ض.
ـ توقي���ع اتفاقي���ة تع���اون م���ع �شركت���ي «االت�ص���االت
ال�سعودية» ،و«موبايلي»؛ لطرح برنامج ر�سائل sms
الإلكرتونية حل�شد الدعم للجمعية.
ـ التو�س���ع يف تنظيم الأن�شط���ة اخلريية التي ت�ستهدف
الو�صول �إل���ى فئات خمتلفة م���ن املجتمع وا�ستقطاب
الدعم.
ـ بن���اء �ش���راكات �إ�سرتاتيجي���ة م���ع عدد م���ن من�ش�آت
القط���اع اخلا����ص ،مثل� :أرامك���و ال�سعودي���ة� ،سابك،
البن���ك ال�سع���ودي الربيط���اين� ،إل���ى جان���ب تعزي���ز
ال�شراكات القائمة منذ �سنوات مع املجموعة ال�سعودية
للأبحاث والت�سويق ،والبنك العربي الوطني.
ـ تن�شي���ط برنام���ج الع�ضوي���ة باجلمعي���ة العمومي���ة،
وموا�صل���ة برنام���ج الع�ضوي���ة ال�شرفية ال���ذي حظي
ب�إ�شادة ملمو�سة من �شركاء اجلمعية.
ـ تبني �إن�ش���اء وقف خريي يف مدينة الباحة ُيخ�ص�ص
دخل���ه لدعم نفقات ت�شغيل مرك���ز اجلمعية بالباحة،
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وق���د حظي���ت الفك���رة بدع���م كرمي م���ن �سم���و �أمري
الريا����ض ،و�سم���و �أم�ي�ر الباح���ة ،وع���دد م���ن رجال
الأعمال.
وفيم���ا يتعل���ق مبح���ور وف���اء اجلمعي���ة مب�س�ؤولياته���ا
الوطني���ة؛ وا�صل���ت اجلمعي���ة ر�سالته���ا يف الت�ص���دي
للإعاق���ة كق�ضية وطنية اقت�صادي���ة واجتماعية ،ويف
هذا ال�صدد مت ما يلي:
ـ تعزي���ز م�شارك���ة القط���اع اخلا����ص يف امل�شروع���ات
اخلريية اخلا�صة باملعوقني.
ـ خل���ق روح تناف�سي���ة بني املناط���ق؛ الحت�ضان مراكز
رعاية للمعوقني.
ـ ا�ستقطاب �آالف املتطوعني الذين �أ�سهموا يف �صياغة
وعي عام بق�ضية الإعاقة.
ـ مناق�ش���ة احتياجات املعوقني ،والبح���ث عن تلبيتها،
وفق ًا لآلية علمية ،بعيد ًا عن الإثارة.
ـ دفع ملف الإعاقة �إل���ى قمة �أولويات �أ�صحاب القرار
يف الكثري من �أجهزة الدولة.
ـ �إ�شراك والة الأمر يف كل منا�سبة لها ارتباط بق�ضية
الإعاقة؛ ليعي�شوا هموم هذه الفئة.
ـ كثف���ت اجلمعي���ة برامج التوعي���ة والتثقيف اخلا�صة
بق�ضي���ة الإعاق���ة ،وم���ن ذلك تنظي���م ن���دوة مو�سعة
ع���ن حق���وق املعوق�ي�ن حت���ت رعاي���ة �صاح���ب ال�سمو
امللكي الأم�ي�ر عبدالعزيز بن ماجد ب���ن عبدالعزيز،
�أم�ي�ر منطقة املدينة املنورة ،ون���دوة �أخرى عن زواج
املعوق�ي�ن� ،إل���ى جان���ب �إقام���ة الكث�ي�ر م���ن الأن�شطة
الثقافية والإ�صدارات الإعالمية.
ـ اختريت خدماتها لع�ضوية املجل�س التن�سيقي الأعلى
للجمعيات اخلريية الذي ي�سع���ي لإعداد �إ�سرتاتيجية
متكامل���ة لتطوي���ر �أداء اجلمعي���ات اخلريي���ة وتو�سيع
دائرة خدماتها.
ـ تعزيز برنامج اجلمعية لتوظيف املعوقني واملعوقات،
وتعمي���م التجرب���ة يف كل مراكز اجلمعي���ة ،بدعم من
البنك ال�سعودي الربيطاين «�ساب».
ـ وا�صل���ت اجلمعية براجمها التدريبية للمتخ�ص�صني
والدار�س�ي�ن والعاملني يف جم���االت الرعاية والت�أهيل
بالتع���اون م���ع �أكادميي���ات وجامع���ات �سعودي���ة

•توسيع دائرة
الخدمات  ..نقلة
نوعية في األداء ..
•تنمية الموارد
المالية  ..بما يتوازى
مع تصاعد ميزانية
التشغيل
•مظلة الجمعية
شملت  10مراكز
..وأكثر من 3300
طفال ..وتجاوزنا
العديد من
الصعوبات

وعاملية.
ـ �شارك���ت اجلمعي���ة يف الكث�ي�ر م���ن امل�ؤمت���رات
واملهرجان���ات الثقافية والأن�شط���ة االجتماعية بهدف
توطي���د العالقة مع فئ���ات املجتمع املختلف���ة ،وح�شد
الدعم املجتمعي للق�ضية.
ـ امل�شارك���ة يف تفعيل تو�صيات امل�ؤمت���ر الدويل الثالث
للإعاقة والت�أهيل.
ـ وا�صل���ت اجلمعي���ة تنظي���م م�سابقة الأم�ي�ر �سلطان
بن �سلمان حلفظ الق���ر�آن الكرمي للأطفال املعوقني،
وحظي���ت ه���ذه امل�سابق���ة الرائ���دة مب�سان���دة كرمية
م���ن جه���از احلر����س الوطن���ي ،حيث مت تك���رمي عدد
من الفائزي���ن بها يف الدورة الأخ�ي�رة مل�سابقة خادم
احلرمني ال�شريفني حلفظ القر�آن الكرمي.
ـ مت �إع���ادة ت�شكي���ل جلنة جائزة اجلمعي���ة يف دورتها
اجلدي���دة به���دف تر�سي���خ ر�سالتها يف ح�ش���د الدعم
للجمعي���ة ولق�ضية الإعاقة ،و�إب���راز النماذج املتميزة
من املعوقني كقدوة حتتذى.
و�أ�ضاف �سمو رئي�س املجل�س يف ختام كلمته  :ي�شرفني،
بالأ�صال���ة عن نف�سي ،وبالإنابة عنكم ،وعن �أولياء
�أمور الأطفال امل�شمولني بخدمات اجلمعية� ،أن
�أرفع �أ�سم���ى �آيات ال�شكر والعرفان �إلى مقام
خ���ادم احلرمني ال�شريف�ي�ن امللك عبداهلل
ب���ن عبدالعزي���ز ،و�سم���و ويل العه���د
الأم�ي�ن ،و�سم���و النائ���ب الث���اين؛ ملا

يتف�ضل���ون به ـ حفظهم اهلل ـ من دعم ورعاية كرميني
لربام���ج و�أن�شطة اجلمعية ،وخال�ص التقدير حلكومة
اململك���ة وال���وزارات والهيئ���ات وامل�ؤ�س�س���ات وو�سائل
ج�سدت
الإع�ل�ام ومن�ش����آت القط���اع اخلا����ص الت���ي َّ
التزامه���ا املثايل مب�س�ؤولياتها االجتماعية ،من خالل
م�ساندتها للجمعية ،وواف���ر االمتنان لأهل اخلري من
رج���ال الأعم���ال �شركائن���ا يف الكثري مم���ا حتقق من
�إجنازات.
ويف اخلتام �أ�شاد �سموه بجهود وعطاء ال�سادة �أع�ضاء
جمل�س الإدارة ،وجلان اجلمعية ،والعاملني يف الأمانة
العام���ة واملراك���ز ،على كل م���ا يقدمون���ه ،داعي ًا اهلل
العلي القدير �أن يثيب اجلميع خري ًا.
الأمانة العامة
متث���ل الأمان���ة العام���ة للجمعي���ة اجله���از التنفي���ذي
ال�سرتاتيجي���ات وخط���ط جمل����س الإدارة ،ويف �إط���ار
م�سع���ى املجل�س لتحقي���ق نقل���ة يف الأداء تتنا�سب مع
ر�صيد خ�ب�رات اجلمعية والدور امل�أم���ول منها� ،شهد
العام املن�صرم جملة من اخلطوات امللمو�سة منها:
ـ العمل على جتاوز العقب���ات التي واجهت م�شروعات
املراك���ز اجلديدة ،والب���دء يف الأعم���ال الإن�شائية يف
مراك���ز الباح���ة والر����س وع�س�ي�ر وجن���وب الريا�ض،
والإعداد ال�ستكمال منظومة املراكز الفرعية الأخرى
بالريا�ض وجدة.
ـ الب���دء يف تطبي���ق خط���ة تطوي���ر برام���ج الرعاي���ة
والت�أهيل ،بالتن�سيق م���ع جلنة الرعاية وفرق الت�أهيل
الطبي���ة والرتبوية ،والعمل على احت�ض���ان املزيد من
الأطفال املتطلعني �إلى خدمات اجلمعية؛ الأمر الذي
�أ�سه���م يف الو�ص���ول ب�أعداد الأطف���ال املرتددين على
املراكز �إلى �أكرث من  3300طفل وطفلة.
ـ التو�سع يف تطبي���ق برنامج دمج الأطفال املعوقني يف
مدار����س التعليم العام والتعلي���م اخلا�ص ،حيث و�صل
ع���دد الأطفال الذي���ن �شملهم الربنام���ج خالل العام
املن�صرم �إلى  161طف ًال وطفلة يف املراحل الدرا�سية
املختلفة.
ـ ا�ستمراري���ة برامج التطوي���ر والتدريب؛ لرفع كفاءة
العامل�ي�ن ،خ�صو�ص ًا يف املجال الت�أهيلي ،والتي ت�شمل
�إعداد وتنفيذ برنامج االبتعاث ملاج�ستري النطق� ،إلى
جان���ب تنفي���ذ  36برناجم ًا تدريبي ًا داخلي��� ًا وخارجي ًا
ا�ستف���اد منها  471من من�سوب���ي اجلمعية وخارجها.
كم���ا �شارك���ت اجلمعي���ة يف  25دورة تدريبية نظمتها
جه���ات خارجي���ة ،واحت�ضن���ت مراك���ز اجلمعي���ة 34
طالبة من من�سوبات �أق�سام الرتبية اخلا�صة والعالج
الطبيع���ي واخلدمة االجتماعية بجامع���ة امللك �سعود
للتدريب العملي داخل املراكز.

ـ تنفي���ذ توجيهات جمل����س الإدارة فيما يتعلق بتكثيف
جه���ود تنمية موارد اجلمعية املالي���ة ملواجهة ت�صاعد
ميزاني���ة الت�شغي���ل ،ويف مقدم���ة ذل���ك امل�شروع���ات
الوقفية ملراكز اجلمعية بالتن�سيق مع جلنة اال�ستثمار
وجلن���ة امل�شاري���ع وجلن���ة �أوقاف اجلمعي���ة واجلهات
ذات العالق���ة ،ويف ه���ذا الإطار مت االحتف���ال بتوقيع
عق���د ا�ستثم���ار وقف واح���ة طيب���ة باملدين���ة املنورة،
وتوقيع اتفاقية �أوقاف الريا�ض بالتعاون مع جمموعة
�صاف���وال ،كم���ا مت متابع���ة ا�ستثم���ار وق���ف الأم�ي�ر
عبداملجي���د بن عبدالعزيز ،ووق���ف واحة مكة ،ووقف
ال�شي���خ عبدالرحم���ن الرتك���ي ،ووقف ال�شي���خ �صالح
حم���زة �صرييف ،وخط���وات تنفيذ م�شروع���ات �أوقاف
واحة اجلوف ،و�أوقاف واحة حائل ،ووقف الباحة.
ـ تفعي���ل اتفاقي���ات التع���اون م���ع عدد م���ن ال�شركات
وامل�ؤ�س�س���ات ،منها :ال�شرك���ة ال�سعودية لالت�صاالت،
جمموعة �صاف���وال ،موبايلي ،بن���ك الريا�ض� ،سابك،
البن���ك العرب���ي الوطن���ي ،البن���ك الأهل���ي ،ال�شرك���ة
العربية للعود ،بنك �ساب ،و�أرامكو.
ـ وا�صلت اجلمعية برناجمها الرائد لتوظيف املعوقني
واملعوقات ،وجنحت يف توقيع اتفاقية مع بنك «�ساب»
لرعاية ملتقيات التوظيف يف كل مراكز اجلمعية على
م���دى ثالث �سنوات ،وي�صل عدد امللتقيات �سنوي ًا �إلى
ثالثني ملتقى.
ـ الإع���داد جلائ���زة اجلمعي���ة يف دورته���ا ال�سابع���ة،
وتطوي���ر برناجمه���ا وفق��� ًا لر�ؤي���ة جلن���ة اجلائزة يف
ت�شكيلها اجلديد.
ـ الإ�شراف على تنظي���م ن�شاط الأم�سيات الرم�ضانية
التي �أقامتها مراكز اجلمعية برعاية �أ�صحاب ال�سمو

�أم���راء املناط���ق يف كل م���ن املدين���ة املن���ورة وج���دة
واجلوف.
ـ تنظي���م حف���ل ال���دورة الثانية من برنام���ج الع�ضوية
ال�شرفي���ة حتت رعاي���ة �صاحب ال�سم���و امللكي الأمري
�سلمان بن عبدالعزيز �أمري منطقة الريا�ض ،حيث مت
من���ح الع�ضوية ال�شرفية لـ 62م���ن الأفراد وال�شركات
والهيئ���ات �أ�صح���اب املب���ادرات املتمي���زة يف دع���م
اجلمعية.
ـ الإ�شراف على تنفيذ الكثري من الفعاليات والأن�شطة
الن�سوي���ة باجلمعي���ة ومراكزه���ا� ،أهمه���ا :القري���ة
الرتاثية ،مهرجان «ل��� ِّون حياتهم» ،ملتقى الع�ضوات،
اليوم العامل���ي للإعاقة ،الأ�س���واق اخلريية ،مهرجان
«براءة الألوان».
ـ وا�صل���ت اجلمعي���ة ت�أدية دورها الوطن���ي يف ت�سخري
�إمكاناتها وخرباتها مل�ساندة م�سرية العمل اخلريي يف
اململك���ة ،وبخا�صة ما يتعلق منه���ا بخدمات املعوقني،
ويف هذا ال�ص���دد �شاركت اجلمعية بفاعلية يف الكثري
م���ن امللتقي���ات وامل ؤ�مت���رات واللج���ان الرئي�سية التي
ت�سته���دف تكام���ل اجله���ود والتن�سي���ق ب�ي�ن اجلهات
املعنية.
ـ �شهد �أداء اجلمعية على ال�صعيد الإعالمي والتوعوي
متي���ز ًا وح�ض���ور ًا ملحوظ��� ًا ،خ�ل�ال الع���ام املن�صرم
ب�إ�شراف اللجنة الإعالمية ،وبتعاون مثمر من و�سائل
الإعالم.
ـ خط���ت اجلمعي���ة خط���وة موفقة عل���ى �صعيد توطني
الوظائ���ف املتخ�ص�ص���ة يف جمال الرعاي���ة والت�أهيل
حي���ث بلغ���ت ن�سب���ة ال�سع���ودة يف خمتل���ف قطاع���ات
وجماالت العمل باجلمعية ما ي�صل �إلى .%63
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عمرة

نظمتها الجمعية
بالتعاون مع مجموعة الطيار للسفر والسياحة

 20طف ً
ال معوقًا
يؤدون شعائر العمرة
على مقاعدهم
المتحركة
اختلطت الدموع ب�ض��حكات ع�ش��رين طف ًال معاق ًا وهم يدخلون لأول
مرة �ساحة احلرم املكي ال�شريف ،يراقبون عيون اجلميع من حولهم،
وهي حتت�ض��نهم يف ده�شة و�إعجاب وت�شجيع تت�ساءل عن �سر ه�ؤالء
الأطفال الذين يرتدون مالب�س الإحرام يف طريقهم لأداء منا�س��ك
العمرة على مقاعدهم املتحركة !!
الق�صة من بدايتها انطلقت من داخل �أروقة مركز امللك فهد لرعاية
الأطف��ال املعوق�ين بالريا���ض والتابع جلمعي��ة الأطف��ال املعوقني،
حي��ث مت التن�س��يق م��ع جمموع��ة الطيار لل�س��فر وال�س��ياحة لتبني
رحل��ة �أداء العمرة لع��دد  20طف ًال من �أطفال املرك��ز برفقة �أولياء
�أموره��م والأخ�ص��ائيني م��ن اجلمعي��ة وذل��ك يف �إطار برام��ج الدمج
املجتمعي التي تتبناها اجلمعية.
والن الرحلة فريدة من نوعها بالن�س��بة له���ؤالء الأطفال ،حيث �أن
معظمه��م كان �إلى وقت قريب وقبل االلتحاق باجلمعية منعزال عن
املجتم��ع ،لذي جاءت الرحل��ة حافلة بفي�ض من امل�ش��اعر والنتائج
..و�صاحبتها دالالت كثرية يرويها لنا والياء �أمور الأطفال املعوقني
الذين رافقوا �أبنائهم فيما �أطلقوا عليه رحلة العمر.
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يق���ول «عب���اد م���زن املط�ي�ري» ـ ويل �أم���ر الطف���ل
«عبدالرحمن» ـ الذي رافق جنله يف رحلة �أداء �شعائر
العم���رة« :ال ي�سعن���ي التعب�ي�ر ع���ن الفوائ���د الكثرية
لهذه الرحلة من الناحيت�ي�ن اجل�سدية والنف�سية على
«عبدالرحمن»؛ فمنذ اختياره لأداء العمرة وقد تهيئ
نف�سي��� ًا لذلك ،و�أ�صبح �سعيد ًا وم�سرور ًا �إلى �أبعد حد،
حي���ث كان يب�شر كل من يلتقي به بالرحلة ،وظل �أيام ًا
قب���ل ال�سفر �إل���ى مكة مهتم ًا ب إ�ع���داد كل �شيء ،بداية
من الإحرام وحتى كر�سيه املتحرك ،و�شعر كل من يف
املنزل ب�أنه �أ�صبح ن�شط ًا ب�صورة غري عادية ،حيث مل
يع���د ي�شكو مث ًال من كرثة جلو�س���ه على الكر�سي؛ لأنه
كان م�شغو ًال بتح�ضري كل ما يلزمه يف الرحلة �إلى مكة
املكرمة.
وي�ضي���ف وال���د «عبدالرحمن» :وي���وم ال�سفر �إلى مكة
كاد يط�ي�ر من �شدة الف���رح وال�سع���ادة ،وقد ال يدري
الكث�ي�ر مدى �أهمية �سع���ادة و�سرور طفل معوق ،حيث
إ�ن���ه يف العادة يع���اين م�شاكل يومية كث�ي�رة؛ وبالتايل

عندم���ا تعلو الب�سمة وجهه ي�شع���ر بال�سعادة والر�ضا؛
فذل���ك ي�ساع���ده على حتم���ل معاناته وتقب���ل و�ضعه،
م�ؤك���د ًا �أن الربام���ج الت�أهيلية الت���ي تطبقها اجلمعية
عل���ى من�سوبيه���ا من الأطف���ال املعوقني� ،س���وا ًء كانت
ه���ذه الربامج رحالت �أو زي���ارات ذات طابع ثقايف �أو
ترفيه���ي �أو ديني مثل رحلة �أداء �شعائر العمرة ،ف�إنها
تك���ون مفي���دة لت�أهيل الأطفال لدجمه���م يف املجتمع؛
لأنها تعترب مكمل���ة للربامج التعليمية والعالجية التي
يتلقاها الطفل على مدار العام.
و أ�م���ا الطف���ل «حمم���د عبدالرحم���ن اله�ل�ايل» فقد
رافقته والدته التي تقول :هناك الكثري من اخلدمات
املتخ�ص�ص���ة الت���ي تقدمه���ا اجلمعي���ة يف خمتل���ف
مراكزها ،وهذه الرحلة هي �أبرز الأ�ساليب والو�سائل
الت���ي ت�ستخدمها اجلمعي���ة يف عالج وتعلي���م وت�أهيل
الأطفال املعوق�ي�ن ،م�ضيفة �أن ابنها «حممد» يتح�سن
كل ي���وم �أثناء وجوده باجلمعية م���ن خالل اتباع هذه
الأ�سالي���ب والو�سائ���ل العلمي���ة احلديثة .وح���ول �أداء

�شعرية العم���رة تقول :ال ي�سعني �س���وى تقدمي �شكرنا
وتقديرن���ا �إلى �صاح���ب ال�سمو امللك���ي الأمري �سلطان
ب���ن �سلم���ان رئي�س جمل����س �إدارة اجلمعي���ة على هذه
الرعاي���ة الكرمية التي يحظى به���ا كل طفل معوق يف
اململكة ،ولي�س فقط يف اجلمعية؛ فمنذ و�صولنا مطار
جدة وحف���اوة اال�ستقبال من م�س�ؤويل مركز اجلمعية
مبك���ة املكرمة ال تو�صف ،حي���ث كان اجلميع حري�ص ًا
عل���ى ت�سهي���ل كل �شيء للأطف���ال ولأولي���اء �أمورهم،
و�أخ����ص بال�شكر والتقدي���ر جمموعة الطي���ار لل�سفر
وال�سياحة؛ لتكفلهم بكل نفقات �سفر و�إقامة الأطفال
و�أولياء �أمورهم لأداء العم���رة ،وهذا لي�س مب�ستغرب
على �شركة وطنية كبرية مثل جمموعة الطيار.
وي�ستكم���ل الأ�ستاذ «نا�صر بني���در الع�سيلي» ـ ويل �أمر
الطفل «عبدالعزيز» ـ حديث���ه قائ ًال :مت ا�ستقبالنا يف
مط���ار املل���ك عبدالعزيز بجدة من قب���ل فريق العمل
مبركز مكة املكرم���ة ،حيث قاموا بتوزيع الهدايا على
الأطفال ،وق���د ت�ضمنت كتيبات ع���ن العمرة� ،إ�ضافة

�إلى م���اء زمزم ،ومت توجيهنا �إل���ى مكة املكرمة حيث
�أدينا جميع ًا �شعرية العمرة و�سط فرح و�سعادة وبهجة
�أطفالن���ا التي ال تو�صف وهم يف رحاب البيت العتيق،
م�ضيف��� ًا �أن كل طف���ل كان يف ه���ذه الرحلة تغري كثري ًا
عما كان قب���ل الرحلة؛ فقد الحظ���ت القبول والر�ضا
على وجوه الأطفال �أثناء وجودهم داخل احلرم املكي
ال�شري���ف ،و�أي�ض��� ًا �أثن���اء عودتهم ،و�أعتق���د �أن ذلك
ً
ف�ض�ل�ا م���ن اهلل تعالى وخري العم���رة التي قاموا
كان
ب�أدائها.
رحلة العمرة
من جانبه �آخر ي���رى الأ�ستاذ «زهيان را�شد احلربي»
ـ ويل �أم���ر الطف���ل «را�ش���د» ـ �أن قيام الأطف���ال ب�أداء
العم���رة ق���د �أ�سه���م عل���ى تعزي���ز ثقته���م ب�أنف�سهم،
وتعريفه���م ب�أ�صول دينهم وتقوية �إميانهم ،م�ضيف ًا �أن
كل ويل �أمر طفل كان يف هذه الرحلة ي�شعر باالمتنان
للجمعي���ة ورعايته���ا الكرمية ملن�سوبيها م���ن الأطفال
املعوق�ي�ن ،كم���ا �أن مب���ادرة جمموعة الطي���ار لل�سفر
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عمرة

وال�سياحة لفتة كرمية م���ن �شركة وطنية تعك�س مدى
توا�ص���ل كل قطاع���ات املجتمع من �أف���راد وم�ؤ�س�سات
مع ق�ضية الإعاق���ة ،واحلر�ص على دعم اجلهود التي
تب���ذل م���ن �أجل ه����ؤالء الأطف���ال ،وهم فئ���ة يف �أ�شد
احلاجة �إلى امل�ساندة على خمتلف امل�ستويات.
وي���رى الأ�ست���اذ «من�صور احل���اذور» ـ ويل �أمر الطفل
«فهد» ـ �أنه يف مكة املكرمة بداية من الدكتورة جنالء
فخ���ر الدين مديرة املركز والأ�ستاذة �سالف حجازي
م�ساعدة املركز ومديرة الق�سم التعليمي وكل فرد من
فري���ق العمل باملركز� ،أ�سهم يف �سع���ادة الأطفال وقد
�شع���روا ب�أنه���م �شخ�صيات مهمة ،وق���د منحهم ذلك
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ثقة ب�أنف�سهم ،خ�صو�ص ًا �أن اجلميع كان حري�ص ًا على
راحة الأطفال حتى مت ت�سكينهم بالفندق.
ً
قائ�ل�ا� :إن حف���اوة ا�ستقب���ال
وي�ستكم���ل «�أب���و فه���د»
م�س����ؤويل العالق���ات العامة برئا�سة �ش����ؤون احلرمني
عند مدخل احلرم املكي ،بعناية ف�ضيلة ال�شيخ �صالح
ب���ن عبدالرحم���ن احل�ص�ي�ن الرئي����س الع���ام ل�ش�ؤون
امل�سجد احلرام وامل�سجد النب���وي ال�شريف ،واهتمام
ف�ضيلته م�شكور ًا بت�سهيل ا�ستقبال الأطفال والرتحيب
بهم؛ نظر ًا �إلى ظروف عوقهم ،كان له الأثر البالغ يف
�أداء الأطفال واملرافقني �شعائر العمرة بكل اطمئنان
وامتنان.

بقية الرحلة
جدي���ر بالذكر �أن الرحلة مل تقت�صر على �أداء �شعائر
العم���رة ب���ل �شملت زي���ارات �أخرى ،وع���ن ذلك تقول
الدكت���ورة جنالء فخر الدين مدي���رة مركز اجلمعية
مبكة املكرم���ة� :إن املركز �أعد برناجم��� ًا متكام ًال بد�أ
با�ستقبالهم يف املطار ثم ت�سليمهم يف فندق فل�سطني
مبك���ة ،وبعد ذل���ك ذهابهم ومرافقيه���م لأداء �شعائر
العم���رة برعاي���ة �شامل���ة وب�صحب���ة م�س����ؤويل املركز
وجمموعة الطيار لل�سفر وال�سياحة ،والعناية اخلا�صة
من م�س����ؤويل رئا�سة �ش�ؤون احلرم�ي�ن ،حيث �صاحب
الأطفال عدد من املطوفني �أثناء �أداء �شعائر العمرة.
وت�ضي���ف مدي���رة املرك���ز قائل���ة :ت�ضم���ن الربنام���ج
لث���ار والرتاث حي���ث قاموا
رحل���ة إ�ل���ى متحف مكة ل آ
بجول ��ة يف خمتلف �أركان املتح ��ف ومت التقاط ال�صور
التذكاري���ة لهم و�سط حفاوة م�س�ؤويل املتحف ،وكانت
زي���ارة املتحف م�ص���در �سعادة كب�ي�رة للأطفال ،وهو
م���ن الأماكن الت���ي نحر�ص عل���ى تنظي���م الكثري من
الرح�ل�ات �إليه���ا ،وذل���ك يف �إطار الربام���ج الثقافية
والرتفيهية التي يطبقها املركز على مدار العام.
يذكر �أن و�سائل الإعالم ال�سعودية كانت حري�صة على
تغطية هذه الرحلة ،حيث �صاحب التلفزيون ،و�إذاعة
الريا�ض ،و�إذاعة العا�صمة املقد�سة� ،إ�ضافة �إلى قناة
اقر أ� الف�ضائية ،الأطف���ال منذ و�صولهم جدة ثم مكة
املكرم���ة حتى مت توديعهم وهم يف طريق عودتهم �إلى
العا�صمة الريا�ض ،وقد كان لهذا احل�ضور الإعالمي
أ�ث���ر بالغ يف نفو�س الأطفال ،كما كان م�صدر ًا م�ضاف ًا
لبهجتهم و�سعادتهم.
ويف ذل���ك تق���ول وال���دة الطف���ل «فهد حمم���د هادي
ال�شه���ري» الت���ي رافقت���ه يف �أداء �شعائر العم���رة� :إن
االهتمام الوا�سع بالأطفال خالل الرحلة من الريا�ض
إ�ل���ى مكة ثم العودة �إلى الريا����ض كان حمفز ًا لزيادة
ثق���ة الأطف���ال ب�أنف�سه���م بالإ�ضاف���ة �إل���ى ال�سع���ادة
وال�سرور والفرحة التي ارت�سمت على وجوههم جميع ًا
م���ن دون ا�ستثناء ،وذلك مهم ج���د ًا معنوي ًا للأطفال
و�أولياء �أمورهم �أي�ض ًا؛ لأن الطفل عندما يكون �سعيد ًا
ي�سع���د �أي�ض��� ًا �أهل���ه ،وي�صبح م�صدر فخ���ر واعتزاز؛
لذل���ك ف�إنني �أتقدم بال�شك���ر والتقدير لكل من �أ�سهم
يف �إع���داد وتنظي���م هذه الرحل���ة الديني���ة العظيمة،
و�أخ����ص بال�شكر جمعية الأطف���ال املعوقني وجمموعة
الطيار لل�سفر وال�سياحة.
وتنا�ش���د والدة «فهد» كل ال�شركات الوطنية بالإ�سراع

يف التوا�ص���ل م���ع اجلمعي���ة والتع���اون معها م���ن �أجل
خدمة ه�ؤالء الأطفال؛ فه���م لي�سوا م�س�ؤولية �أهاليهم
فقط ب���ل م�س�ؤولية كل ف���رد وكل م�ؤ�س�سة يف املجتمع،
وتلك �سمة جمتمعنا ال�سعودي امل�سلم ،فكلنا ـ واحلمد
اهلل ـ ُجبلن���ا على فعل اخل�ي�ر وعلى عمل اخلري ،ووالة
�أمورن���ا ـ حفظهم اهلل ـ قدوة حتتذى يف رعاية كل فرد
على هذه الأر�ض الطيبة الكرمية.
أجمل رحلة في حياتي
ويف تلقائي���ة وب���راءة يع�ب�ر الطف���ل «م�ش���اري ترك���ي
املط�ي�ري» :ذهبن���ا �إلى رح�ل�ات كثرية م���ع اجلمعية
داخل الريا����ض ،مثل اجلنادرية ،ولك���ن هذه الرحلة
هي �أجمل رحلة يف حياتي ،واحلمد هلل �أديت العمرة،
و�شك���رت اهلل �سبحانه وتعالى عل���ى كل النعم واخلري

وعل���ى �أهلي وعلى بلدي ،ودع���وت لكل من �ساعدنا يف
هذه الرحلة باخلري وال�سعادة.
ومن جهة أ�خ ��رى يقول «م�شبب حمم ��د املالط» والد
الطف���ل «عب���داهلل» :ال �أعتق���د �أنني ر أ�ي���ت «عبد اهلل»
م�سرور ًا مثلما ر�أيته عندما كان ي�ؤدي �شعائر العمرة،
وه���ذا ف�ضل م���ن اهلل تعال���ى ثم للجمعي���ة وجمموعة
الطي���ار التي تكفلت بهذه الرحلة �سفر ًا و�إقامة ،وهذا
لي�س مب�ستغرب عل���ى �شركة كبرية مثلها ،مو�ضح ًا �أن
الرحل���ة كانت مي�سرة بف�ضل اهلل تعالى ،ثم بالتنظيم
اجليد م���ن الأمانة العامة بالريا�ض ث���م فريق العمل
يف مركز اجلمعية مبكة املكرم���ة ،حيث مت ا�ستقبالنا
مبطار امللك عبدالعزيز بجدة ومنه ذهبنا �إلى املدينة
املقد�س���ة يف الأتوبي�سات املجه���زة للأطفال املعوقني

•األطفال يروون تفاصيل الرحلة التي
يقومون بها للمرة األولى ..ويعبرون عن
مشاعرهم عند رؤية الحرم المكي
•أولياء األمور :أطفالنا كانوا في قمة
سعادتهم وهم يؤدون العمرة

ومنها �إلى الفندق حيث مت ت�سكيننا وبعد ذلك ذهبنا
لأداء العمرة.
ً
وي�ضيف «م�شبب حممد املالط» قائال� :أخ�ص بال�شكر
م�س����ؤويل العالقات العامة برئا�س���ة �ش�ؤون احلرمني،
وبالرعاي���ة الكرمية التي حظينا به���ا من لدن ف�ضيلة
ال�شيخ �صالح بن عبدالرحمن احل�صني الرئي�س العام
ل�ش����ؤون امل�سجد احل���رام وامل�سجد النب���وي ال�شريف
واهتمام ف�ضيلته م�شك���ور ًا بت�سهيل ا�ستقبال الأطفال
والرتحي���ب بهم نظ���ر ًا لظروف عوقه���م ،مما �ساعد
يف �أداء العم���رة بكل ي�سر و�سهول���ة للأطفال املعوقني
واملرافقني.
كالم أخير
ويف اخلتام �أع���رب كل املرافقني مع الأطفال «في�صل
ذيب بجاد القحطاين» و«حممد عبدالرحمن الهاليل»
و«حممد خليل العنزي» و«فاطمة عبده جمعان» و«فهد
حممد ه���ادي ال�شهري» و«ب�شرى حمم���د الدها�سي»،
ع���ن �شكره���م وتقديرهم لكل من �ش���ارك و�ساهم يف
�إتاح���ة الفر�صة لأبنائهم ،و�إخوانه���م ،و�أقاربهم ،من
الأطفال املعوقني ،لأداء العمرة يف جو روحاين جميل؛
مم���ا �أدى �إلى ابتهاج الأطف���ال وهم يف رحاب املدينة
املقد�س���ة ،حيث �شعروا ب�أنهم أ�ق���رب �إلى اهلل تعالى،
و�أنه���م يف نعمة وخري كبريين؛ لذلك ف�إن كلمة ال�شكر
ال تكفي للتعبري واالمتنان لكل من اجلمعية وجمموعة
الطي���ار لل�سفر وال�سياحة الذي���ن �أ�شرفوا على تنظيم
هذه الرحلة العظيمة للأطفال.
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الشركاء

بالتعاون بين الجمعية ومجموعة صافوال و العزيزية بنده

أكثر من  5مليون ريال عوائد برنامج
« دع الباقي لهم »

ت�سلم �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان
بن عبد العزيز رئي�س جمل� ��س �إدارة اجلمعية م�ؤخرا
من الدكتور حممد �أمني ق�شقري -الرئي�س التنفيذي
لقطاع ��ي التجزئ ��ة والبال�ستي ��ك مبجموع ��ة �صافوال
والرئي� ��س التنفيذي ل�شركة العزيزي ��ة بنده املتحدة-
�شيك ب�أكرث من  5مليون ريال �سعودي ح�صاد برنامج
« دع الباق ��ي لهم « عن الفرتة م ��ن عام  2007م �إلى
نهاية  2009م .
وخالل احلف ��ل الذي �أقيم مبق ��ر اجلمعية بالريا�ض
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�أعرب �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان
عن �شكره وتقديره بالإنابة عن جمل�س �إدارة اجلمعية
والآالف م ��ن امل�ستفيدي ��ن م ��ن خدماته ��ا اخلريي ��ة
املجانية ل�شركة العزيزية بنده املتحدة على مبادرتها
املتمي ��زة بتبني برنامج « دع الباق ��ي لهم « وجهودها
امللمو�س ��ة لإجناح حمل ��ة التعري ��ف بالربنامج وح�شد
التفاعل معه  ،وو�صف �سموه جمموعة �صافوال و�شركة
العزيزي ��ة بن ��ده املتح ��دة ب�أنهما «منوذج�ي�ن مثاليني
للم�ؤ�س�س ��ات الوطن ��ي الفاعل ��ة يف جم ��ال امل�سئولي ��ة

االجتماعية وخدمة املجتمع «
و أ�ك ��د �سموه علي �أهمية موا�صلة ال�شراكة القائمة بني
اجلمعية وال�شركة و�أعتربها مربحة للطرفني و�صورة
من �صور تكامل اجلهود بني القطاع اخلا�ص والقطاع اخلريي.
ه ��ذا وق ��د قام �سم ��و رئي� ��س جمل� ��س �إدارة اجلمعية
بتك ��رمي ع ��دد م ��ن موظف ��ي �صنادي ��ق املحا�سب ��ة يف
�أ�سواق بنده وهايرب بنده كنوع من التقدير والت�شجيع
جلهودهم املبذولة يف دع ��م احلملة من خالل تذكري
العم�ل�اء بالت�ب�رع و�ش ��رح �أه ��داف احلمل ��ة كونه ��م

الدعام ��ة الأ�سا�سية لإجناح احلمل ��ة و�أي�ض ًا لت�شجيع
جمي ��ع املوظف�ي�ن للعم ��ل على احلمل ��ة للو�ص ��ول �إيل
النتائج املرجوة .
م ��ن جهت ��ه �ص ��رح الدكتور حمم ��د �أم�ي�ن ق�شقري –
الرئي� ��س التنفي ��ذي لقطاع ��ي التجزئ ��ة والبال�ستيك
مبجموعة �صافوال والرئي�س التنفيذي ل�شركة العزيزية
بن ��ده املتح ��دة « �أن جتدي ��د االتفاقي ��ة م ��ع جمعي ��ة
الأطف ��ال املعوقني مل ��دة ثالث �سن ��وات ي�أت ��ي امتداد
لنجاح احلملة  ،فدع ��م الأطفال املعوقني ي�أتي �ضمن
الأه ��داف الإ�سرتاجتية خلط ��ة امل�سئولية االجتماعية
بال�شرك ��ة حتت �شعار « واجب علين ��ا « التي ت�ستوجب
دع ��م قط ��اع ذوى االحتياجات اخلا�ص ��ة كونهم جزء
فعال م ��ن املجتمع وحتقيق ملب ��د�أ التكافل االجتماعي
ما بني طبقات املجتمع وتوفري احتياجاتهم من خالل
جمعي ��ة الأطفال املعوقني املنت�ش ��رة يف مدن اململكة ،
فحملة « دع الباقي لهم « تعد من �أقوى احلمالت
لأنه ��ا ت�ستن ��د عل ��ى دعم العم�ل�اء من خ�ل�ال التربع
باله�ل�االت املتبقية من العمليات ال�شرائية  ،و�أ�ضاف
ق�شق ��رى « �أن الآلي ��ة اجلديدة للحمل ��ة متت ب�إطالق
نظام التربع الفوري يف الأ�سواق

اجلدي ��دة ف ��ور افتتاحه ��ا بالإ�ضافة �إل ��ى جميع فروع
بندة وهايرب بن ��دة احلالية والبال ��غ عددها �أكرث من
 116ف ��رع و�سي�صل عدده ��ا �إلى  250فرع بحلول عام
 2015م ب�إذن اهلل ،
وقد �ألق ��ى الدكتور -حممد �أمني ق�شق ��ري كلمة بهذه
املنا�سب ��ة و�ض ��ح فيه ��ا حر�ص �شرك ��ة العزيزي ��ة بندة
املتحدة على القيام بواجبها االجتماعي �إميان ًا بدورها
الفعال جتاه املجتمع والوطن كونها جزء ال يتجز�أ منه.
فيم ��ا �أ�ش ��ار املهند� ��س �أحم ��د عم ��ر من�ش ��ي – نائب
الرئي� ��س للت�سوي ��ق واخلدم ��ات امل�سان ��دة ب�شرك ��ة
العزيزية بندة املتح ��دة �أنه �سيكون هناك العديد من
احلمالت الإعالني ��ة عرب القنوات الإعالمية و�أ�سواق
بن ��ده وهاي�ب�ر بنده ه ��ذا بالإ�ضافة �إل ��ى �إمتام جميع
الربام ��ج التدريبي ��ة اخلا�صة مبحا�سب ��ي ال�صناديق
لتعريف العمالء باحلملة.
ه ��ذا وقد �أعرب الأمني العام للجمعية الأ�ستاذ عو�ض
عب ��د اهلل الغامدي عن اعتزازه بنجاح املرحلة الأويل
م ��ن الربنام ��ج الرائ ��د « دع الباق ��ي له ��م «  ،م�شري ًا
�إل ��ى �أن ذلك يعود �إلى ع ��دة عوامل يف مقدمتها وعي
القائمني عل ��ي �شركة العزيزية بن ��ده وحر�صهم علي

جناح الربنامج ،و�أي�ضا حما�س وم�ساندة العاملني يف
�أ�سواق ال�شركة  ،وتوجَ ذلك بتفاعل وا�ستجابة عمالء ال�شركة
الذين ميثلون كافة �أطياف املجتمع مواطنني ومقيمني.
و�أكد الغام ��دي علي �أن اجلمعية وبتوجيه من �صاحب
ال�سم ��و امللك ��ي الأم�ي�ر �سلطان ب ��ن �سلمان ب ��ن عبد
العزي ��ز رئي�س جمل�س الإدارة �ستعم ��ل علي توفري كل
و�سائ ��ل الدعم املمكنة للربنام ��ج يف مرحلته احلالية
 ،وذلك لإي�ص ��ال ر�سالته �إيل �أكرب قاعدة ممكنة من
املجتمع ،والدعوة للم�شاركة فيه عطف ًا علي انه يعترب
�صدقة جارية حيث �ستوجه �إيراداته لعم م�شروع وقف
خريي يف �أطهر البقاع مبكة املكرمة .
واجلدي ��ر بالذكر �أن اجلمعي ��ة و�شركة العزيزية بنده
وقعا م�ؤخر ًا اتفاقية تعاون ملدة ثالث �سنوات تت�ضمن
طرح برنامج» دع الباقي لهم «يف كافة �أ�سواق ال�شركة
وتبن ��ي حملة تعريفية بالربنامج وحث عمالء ال�شركة
عل ��ي م�سان ��دة ر�سالت ��ه اخلريي ��ة حي ��ث �ستخ�ص�ص
إ�ي ��رادات الربنامج للم�ساهمة يف م�شروع وقف خريي
تقيم ��ه اجلمعية مبكة املكرم ��ة  ،وتوجه عوائده لدعم
نفق ��ات ت�شغيل مراكز اجلمعية وما تقدمه من برامج
رعاية جمانية لنحو 3300طف ًال �سنوي ًا .
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الشركاء

تخصيص نسبة من مبيعات البرنامج الجديد لصالح األطفال

الجمعية و«مايكروسوفت العربية» تطلقان
حملة «ادعمهم»

ث َّمن �ص��احب ال�س��مو امللكي الأمري �سلطان بن �س��لمان بن عبدالعزيز رئي�س
جمل���س �إدارة اجلمعي��ة ،مب��ادرة �ش��ركة مايكرو�س��وفت العربي��ة باململكة
العربية ال�سعودية ،مب�ساندة ر�سالة اجلمعية و�أهدافها اخلريية من خالل
تخ�صي�ص ن�سبة ل�ص��الح اجلمعية من قيمة مبيعات برنامج «مايكرو�سوفت
�أوف�س  »2007عند �شرائه حمم ًال علي الأجهزة اجلديدة.
و�أعرب �سمو رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية عن تقديره
البال ��غ ملب ��ادرة امل�س�ؤول�ي�ن يف �شرك ��ة مايكرو�سوف ��ت
العربية ،م�شري ًا �إلى �أن ذلك يعد متيز ًا جديد ًا ل�شركة
رائ ��دة حلق ��ت يف العامل �أجم ��ع بنجاحاته ��ا املتوالية
واملتفردة.
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وق ��ال �سم ��وه� :أود �أن �أعرب عن تقدي ��ري ال�شخ�صي
وكاف ��ة من�سوب ��ي اجلمعية لهذا التوج ��ه املتميز الذي
يعك�س الت ��زام ال�شرك ��ة مب�س�ؤولياتها جت ��اه املجتمع،
وحر�صه ��ا عل ��ى �أداء دوره ��ا يف التنمي ��ة االجتماعية
والعمل اخلريي جنب� � ًا �إلى جنب مع �أدائها املتفوق يف

جمال احلا�سبات والربجميات على م�ستوى العامل.
ويف م ؤ�مت ��ر �صحف ��ي ُعق ��د ي ��وم ال�سب ��ت  10جمادى
الأولى 1431هـ املوافق � 24إبريل 2010م ل�سمو الأمري
�سلطان بن �سلمان والأ�ستاذ �سمري نعمان رئي�س �شركة
مايكرو�سوفت ال�سعودية� ،أعلن �سموه انطالقة �شراكة

م�ستقبلي ��ة ب�ي�ن اجلمعي ��ة وال�شرك ��ة حتق ��ق الفائدة
للطرف�ي�ن ،و�إطالق حملة مايكرو�سوفت لدعم جمعية
الأطف ��ال املعوق�ي�ن حتت ا�س ��م «ادعمه ��م» ،يف بادرة
مته ��د الطريق نحو �شراكة نوعية بني جمعية الأطفال
املعوقني و�شرك ��ة مايكرو�سوفت؛ دعم� � ًا منها لر�سالة
اجلمعي ��ة ور�ؤيته ��ا ال�شمولية حل ��ل الق�ضايا املرتبطة
بالإعاق ��ة ،حيث ت�ستهدف احلملة تقدمي  25ريال عن
كل ن�سخة مباعة من �أحد برامج �شركة مايكرو�سوفت
املخ�ص�صة لهذه احلملة.
من جهة �أخرى �أ�شاد الأمري �سلطان بن �سلمان بجهود
الدكت ��ور عبدالرحم ��ن العرين ��ي رئي�س جلن ��ة تقنية
املعلوم ��ات بجمعية الأطفال املعوق�ي�ن يف التوا�صل مع
ال�شرك ��ة وا�ستقطاب مبادرة التع ��اون ،م�شري ًا �إلى �أن
اجلمعية ،يف �إطار خططها لتطوير �أدائها الإداري مبا
يتواكب مع برامج التو�سع يف اخلدمة وتعدد مراكزها،
تتبن ��ى ،بالتعاون م ��ع �إحدى ال�ش ��ركات املتخ�ص�صة،
برناجم ًا متكام ًال لإع ��ادة الهيكلة وتقييم الأداء وفق ًا
لأرقى املعايري العاملية املطبقة يف املراكز وامل�ؤ�س�سات
امل�شابهة يف العامل.
م ��ن جانبه اعترب الأ�ستاذ �سم�ي�ر نعمان رئي�س �شركة
مايكرو�سوف ��ت العربي ��ة يف كلمة �ألقاه ��ا خالل حفل
�إط�ل�اق حمل ��ة «ادعمه ��م»� ،أن ال�شركة ت�ؤم ��ن �إميان ًا
عميق� � ًا ب�أهمية بن ��اء املجتمعات وف ��ق قاعدة معرفية
لتحقي ��ق التغي�ي�ر ودع ��م �إيج ��اد مب ��ادرات تنه� ��ض
ب�إمكان ��ات املجتمع ��ات وقدرتها عل ��ى موا�صلة تفعيل
�أدوات التنمي ��ة امل�ستدامة ،وه ��و املفهوم الذي ننطلق
من خالل ��ه يف �شركة مايكرو�سوف ��ت لتحقيق �أهداف
«حمل ��ة ادعمهم» التي ت�سته ��دف توجيه متح�صالتها
املالي ��ة لدع ��م برامج بح ��وث ودرا�س ��ات رعاية ذوي
االحتياج ��ات اخلا�ص ��ة م ��ن الأطفال ،ودع ��م برامج
الت�أهيل ،ودعم م�شاريع تطوير و�إن�شاء مرافق جديدة،
ودع ��م جه ��ود اجلمعي ��ة يف متابع ��ة �أح ��دث م�سارات
التعلي ��م والت�أهي ��ل العاملي ��ة و�إدخال مناه ��ج تعليمية
جديدة� ،إلى جان ��ب دعم براجمها للتوعية املجتمعية
ورفع الثقافة ال�صحية املرتبطة بق�ضايا الإعاقة.
�َّب� نعم ��ان ع ��ن ت�سجي ��ل �شرك ��ة مايكرو�سوف ��ت
وع رَّ
فخره ��ا ب�إجنازات �سم ��و الأمري �سلطان ب ��ن �سلمان
ب ��ن عبدالعزيز ال�سامية يف جمعية الأطفال املعوقني؛
�إح ��دى ك�ب�رى امل�ؤ�س�س ��ات اخلريي ��ة املتخ�ص�صة يف
رعاي ��ة الأطف ��ال م ��ن ذوي االحتياج ��ات اخلا�صة يف
ال�شرق الأو�سط ،والتي حتت�ضن �أول مركز مت ت�أ�سي�سه
لأبح ��اث الإعاقة يف املنطقة ،وكونها الأولى يف تطبيق
برنام ��ج دمج الأطفال من ذوي االحتياجات اخلا�صة
يف مدار� ��س التعليم الع ��ام ،وا�صف ًا ه ��ذه الإجنازات

بالي ��د الرحيمة الت ��ي مت�سح على ر�أ� ��س كل طفل من
ذوي االحتياج ��ات اخلا�صة ،وت�أخ ��ذ بيد كل قادر من
م�ؤ�س�س ��ات و�أف ��راد املجتم ��ع املحل ��ي؛ للم�ساهم ��ة يف
الت�ص ��دي لهذه الق�ضي ��ة املهمة ،مثمن� � ًا جهود �سموه
وفريق عمل اجلمعي ��ة يف تطوير �آليات عمل احت�ضان
الأطف ��ال املعوق�ي�ن وف ��ق مناه ��ج علمي ��ة �ساعدت يف
حتقي ��ق م�سارات عالجية وتعليمي ��ة وت�أهيلية وبرامج
م�سان ��دة �أ�سري ��ة رائدة ،حمقق�ي�ن مواق ��ف �إيجابية
للتعام ��ل م ��ع م�شكل ��ة الإعاقة ،ع�ب�ر برام ��ج تثقيفية
وتوعي ��ة نوعي ��ة رفعت من وع ��ي املجتم ��ع مب�سبباتها
وطرق الوقاية منها ،مبا حد من انت�شارها.
و�أكد نعم ��ان �أن مايكرو�سوفت تعيد �صياغة براجمها
العاملي ��ة ب� ��أدوات حملية تت�ل�اءم واحتياجات املجتمع
املحل ��ي ،وبروح تلتق ��ي ور�ؤي ��ة �سموه نح ��و امل�ستقبل،
م�ست�شه ��د ًا بكيف نقل �سموه م�ش ��روع جمعية الأطفال
املعوق�ي�ن م ��ن اخل�صو�صي ��ة املحلي ��ة �إل ��ى املنهجي ��ة
العاملية ،م�ؤك ��د ًا �أن �شراكة مايكرو�سوفت مع «جمعية
وطن» تلتق ��ي يف دائ ��رة الإجناز ال ��ذي يتبنى �أحدث
معايري التطوير العاملي ��ة بر�ؤية حملية حترتم وتتفهم
خ�صو�صي ��ة املجتم ��ع املحل ��ي واحتياجات ��ه .و�شك ��ر
نعم ��ان� ،سم ��و الأمري �سلطان ب ��ن �سلم ��ان؛ لت�شريفه
مايكرو�سوفت ب�أن تكون �أحد �شركاء اجلمعية «جمعية
وط ��ن» يف ر�ؤيته ��ا ور�سالتها النبيلة يف جم ��ال رعاية
ذوي االحتياجات اخلا�صة.
وجت�س ��د مايكرو�سوفت م ��ن خالل حمل ��ة «ادعمهم»
مب ��ادئ براجمه ��ا خلدم ��ة املجتم ��ع ،حي ��ث تنطل ��ق
مايكرو�سوف ��ت يف ت�صميم براجمها م ��ن ر�سالتها يف
متكني الأفراد وامل�ؤ�س�سات والهيئات من الو�صول �إلى
�إمكاناته ��م الكامل ��ة ،بحيث جاء ع ��ام  2010لي�شهد
�إطالق �سل�سلة متنوعة من املبادرات التنموية الرائدة
الت ��ي ت�ستهدف بها مايكرو�سوفت �شرائح متعددة من
املجتم ��ع املحلي ،كمب ��ادرات ت�أهيل امل ��ر�أة ال�سعودية
يف املج ��ال التقني ،ورفع وعي �أف ��راد املجتمع ب�أهمية
التقنية ،وذلك بالتعاون مع هيئات حكومية وجمعيات
�أهلية وهيئات �أكادميية معروفة.
جدي ��ر بالذك ��ر �أن مايكرو�سوف ��ت العربي ��ة تنته ��ج
ر�ؤي ��ة تطويرية طموح ��ة تنطلق من مفه ��وم م�شاركة
القط ��اع اخلا�ص جله ��ود القط ��اع الع ��ام وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين يف جم ��ال رفع تناف�سية �أفراد املجتمع
وتطوي ��ر خمرجات التعلي ��م مبا يتنا�س ��ب ومتطلبات
ومعايري �س ��وق العمل ذات التناف�سي ��ة العالية وتتبنى
م�س ��ارات تفاعلية مع خمتل ��ف �شرائح املجتمع ،حيث
�أطلق ��ت مايكرو�سوف ��ت� ،ضمن براجمه ��ا للم�س�ؤولية
االجتماعي ��ة ،برام ��ج امل�سابق ��ات الإبداعي ��ة التقنية

ال�صيفية التي ت�شج ��ع على االبتكار والإبداع بالتعاون
م ��ع واح ��ة الأم�ي�ر �سلم ��ان للعل ��وم بالريا� ��ض ونادي
التقنية التابع لربنامج حممد بن فهد لتنمية ال�شباب
بالدمام� ،إلى جانب �إطالق منح برامج مايكرو�سوفت
جلمعيات ذوي االحتياجات اخلا�صة ،وبرامج تدريب
منه ��ج مايكرو�سوفت لأ�سا�سيات احلا�سب الآيل الذي
�أطل ��ق علي ��ه ا�سم «طم ��وح بال ح ��دود» ،فيم ��ا تعترب
م�سابقة مايكرو�سوفت «ك�أ�س التخيل» امل�سابقة الأكرث
انت�ش ��ار ًا عاملي ًا وامل�صمم ��ة للإبداع واالبت ��كار ،لتتيح
للط�ل�اب يف اململك ��ة املناف�سة لتلبي ��ة �شغفهم وحبهم
ا لتقني ��ة ،
ال�ستخ ��دام
وذل ��ك يف
�سي ��ا ق
حتقي ��ق

ا لأ ه ��داف
التنموية الألفية للأمم املتحدة حيث
ي�شه ��د عام  2010عق ��د امل�سابق ��ة مب�شاركة �أكرث من
 2000طالب وطالب ��ة من اجلامعات ال�سعودية الذين
يلق ��ون اهتمام� � ًا متوا�ص ًال م ��ن قب ��ل مايكرو�سوفت،
خ�صو�ص ًا خالل مبادرة ال�شركة ملنح الأدوات التقنية
لتطوير الربجميات للط�ل�اب «بريق الأحالم» ،والتي
يت ��م من خاللها منح الطالب منتجات مايكرو�سوفت
م ��ن الربام ��ج والأدوات التقني ��ة لتطوي ��ر وت�صمي ��م
الربجمي ��ات ذات امل�ست ��وى املهن ��ي املتخ�ص�ص ،وهو
برنام ��ج م�شابه ملب ��ادرة «بريق الأعم ��ال» التي تتميز
ب�أنها ت�سته ��دف دعم مفهوم التح ��ول نحو االقت�صاد
املع ��ريف ودع ��م مبتدئ ��ي الأعم ��ال الذي ��ن متنحه ��م
املب ��ادرة العدي ��د م ��ن الربام ��ج واملنتج ��ات التقني ��ة
عال.
لتطوير �أعمالهم مب�ستوى مهني ٍ
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ملف الندوات

مسيرة جمعية وطن
متثل م�سرية جمعية الأطفال املعوقني جتربة م�ؤ�س�سة خريية وطنية يف الريا�ض ومكة املكرمة واملدينة املنورة
وج ��دة واجلوف وحائل وع�سري والر�س والباحة ،تب ّنت ق�ضي ��ة الإعاقة ب�شمولية ومنهجية علمية ،جنى ثمارها
املجتم ��ع ب�أ�س ��ره؛ فقد جعلت اجلمعية من ق�ضي ��ة الإعاقة �إحدى �أولويات املجتم ��ع االقت�صادية واالجتماعية،
و�أ�سهم ��ت ب�ش ��كل فاعل يف بن ��اء ر�أي واع بق�ضية الإعاقة ،وقدم ��ت خرباتها يف املجاالت كاف ��ة ذات العالقة،
كالتوعي ��ة والت�أهي ��ل والع�ل�اج والتعلي ��م والتدري ��ب
وامل�ساهمة يف ا�ستحداث تخ�ص�صات علمية باجلامعات
لتوف�ي�ر الك ��وادر الب�شري ��ة املتخ�ص�ص ��ة ،والعمل على
تطوير اخلدمات املقدم ��ة للمعوقني داخل اململكة عرب
امل�شاركة يف �صياغة العديد من الأنظمة واللوائح.
وكان يل ال�ش ��رف �أن �أتبنى �إقامة مركز �صاحب ال�سمو
امللك ��ي الأمري خالد بن �سلط ��ان بن عبدالعزيز لرعاية
الأطف ��ال املعوقني بالر�س ،وال ��ذي �سيفتتح يف القريب
العاجل ،كواجب اجتماعي على �أع�ضاء �شرف اجلمعية
يف تبن ��ي العديد من امل�شروع ��ات اخلريية خلدمة هذا
املجتمع.
خالد بن عمر البلطان
وه ��ذا امل�شروع يعد واحد ًا من �أهم حمطات و�إجنازات
ع�ضو �شرف اجلمعية
وم�شاري ��ع وبرامج اجلمعية ،وه ��و مكمل جلهود الآالف
من �أبن ��اء الوطن الذين �شارك ��وا بجهودهم التطوعية
وخرباته ��م يف �إن�شاء اجلمعي ��ة وجناحاتها� ،إلى جانب
املئات من املتخ�ص�صني الذين عملوا مبراكزها و�أ�سهموا يف م�سريتها.
و ُيع ��د �إ�صدار جمعية الأطفال املعوقني «جمعية وطن» دلي ًال للم�ؤ�س�سات اخلريية وللجمعيات العاملة يف قطاع
رعاية املعوقني مبا يت�ضمنه من ا�سرتاتيجيات وخطط وبرامج و�آليات عمل متميزة.
ولعلن ��ا هنا نثمن جه ��ود القائمني على هذه اجلمعية برئا�سة �صاحب ال�سمو امللك ��ي الأمري �سلطان بن �سلمان
بن عبدالعزيز رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية والإخوة �أع�ضاء �شرف اجلمعية و�أع�ضاء املجل�س وكافة القائمني
على اجلمعية ومراكزها.
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ملف الندوات
تستهدف موظفيها ومنسوبي
المؤسسات التعليمية والطبية

 67ندوة ومحاضرة ودورة متخصصة
سنويًا في مراكز الجمعية
حتظي الأن�شطة التدريبية والتطويرية باجلمعية باهتمام خا�ص
من الأمانة العامة؛ باعتبارها امتداد ًا لدور اجلمعية يف الت�ص��دي
لق�ضية الإعاقة� ،سواء على م�ستوى الأفراد �أو امل�ؤ�س�سات ،و�ضرورة
ملحة ل�صقل مهارات العاملني يف جماالت الرعاية والعالج التعليم
وحتر�ص اجلمعية ،من خالل وحدة التطوير والتدريب
به ��ا ،عل ��ى تنظي ��م الكث�ي�ر م ��ن الربام ��ج والأن�شطة
التدريبية كقاعدة لتطوير الأداء ورفع كفاءة العاملني
م ��ن من�سوبيه ��ا ومن�سوبي اجله ��ات وامل�ؤ�س�سات ذات
العالقة ،وذلك يف �إطار توجه الأمانة العامة للجمعية
للعناي ��ة مبختلف جماالت التدري ��ب� ،سواء من ناحية
تنظيم الندوات واملحا�ضرات العلمية �أو بامل�شاركة يف
الكثري من الفعاليات يف خمتلف جماالت الإعاقة.
ويف ه ��ذا الإط ��ار ،وم ��ع ر�صيد اخل�ب�رات الرتاكمية،
�أ�صبحت مراكز اجلمعية مبثاب ��ة �أكادمييات لتدريب
وتطوي ��ر مه ��ارات العامل�ي�ن يف تل ��ك املراك ��ز ب�صفة
خا�ص ��ة والباحث�ي�ن والدار�س�ي�ن واملهتم�ي�ن بق�ضي ��ة
الإعاقة ب�صفة عامة.
وقد ت ّوجت اجلمعية جناحها يف هذا امل�ضمار باعتماد
الهيئ ��ة ال�سعودي ��ة للتخ�ص�صات ال�صحي ��ة ،اجلمعية
كجهة م�ؤهل ��ة لعقد ندوات ،حما�ض ��رات ،ور�ش عمل
ب�ساعات معتمدة من الهيئة.
كم ��ا اعتمد معهد الإدارة العام ��ة اجلمعية كجهة لها
حق التدريب ملوظفيها يف دورات املعهد ،وكذلك عقد
دورات تدريبي ��ة داخ ��ل اجلمعية م ��ع �إمكانية اقرتاح
نوعية الربامج.
وكانت �أب ��رز �أن�شط ��ة اجلمعية التدريبي ��ة والتعليمية
وتطوي ��ر املهارات خ�ل�ال العام اجل ��اري تنظيم ندوة
وور�شة عمل حول �أمرا� ��ض اجلهاز الع�ضلي الع�صبي
ل ��دى الأطفال وطرق التقيي ��م والت�أهيل ،بالتعاون مع
م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث،و
مب�شارك ��ة خ�ب�راء وا�ست�شاريني عاملي�ي�ن و�سعوديني ،
وذلك خالل الفرتة م ��ن  4 -3جمادى الأول 1431هـ
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املواف ��ق  18-17ابريل 2010م مبقر مركز امللك فهد
بن عبد العزيز بالريا�ض.
كما قام ��ت اجلمعي ��ة يف العام املا�ض ��ي تنفيذ ()96
برناجم ًا تدريبي� � ًا داخلي ًا وخارجي ًا ا�ستفاد منها �أكرث
من (� )1786شخ�ص ًا.
واحت�ضن ��ت اجلمعي ��ة تدريب �أكرث م ��ن ( )50طالبة
من طالبات �أق�سام العالج الطبيعي والرتبية اخلا�صة
والدرا�سات االجتماعية بجامعة امللك �سعود .وا�ستقبل
مركز امللك فهد بالريا�ض ( )149طالبة من طالبات
الأق�س ��ام املتخ�ص�ص ��ة يف جامع ��ة املل ��ك �سع ��ود يف
زي ��ارات ميدانية لالطالع على م ��ا يقدمه املركز من
برامج تعليمية وت�أهيلية واجتماعية وتطبيق درا�سات
علمية.
كم ��ا مت تطبي ��ق ( )21برناجم� � ًا للتثقي ��ف والدع ��م
الأ�س ��ري ا�ستفادت منه ( )171م ��ن �أمهات الأطفال
املعوقني ،وت�ضمن ��ت تلك الربامج حما�ضرات توعوية
و�إر�شادي ��ة عن كيفي ��ة التعامل مع الطف ��ل ،والتحفيز
اللغ ��وي ،وطرق التدري ��ب وقواعد ال�سالم ��ة ،و�أهمية
التدخل املبكر ،والأجهزة امل�ساعدة وتعديل ال�سلوك.
م ��ن جه ��ة أ�خ ��رى ت�ضمنت برام ��ج تدري ��ب من�سوبي
اجلمعي ��ة ( )7برامج متخ�ص�ص ��ة عالجية وت�أهيلية
ا�ستف ��اد منه ��ا ( )428اخت�صا�صي ��ة وممر�ض ��ة
وم�ساع ��دة ،إ�ل ��ى جانب التن�سي ��ق ل ��دورات تدريبية،
بالتع ��اون م ��ع م�ؤ�س�س ��ات ومراك ��ز تدري ��ب خارجية،
ا�ستفاد منها ( )63موظف ًا وموظفة.
ّ
ونظ ��م مرك ��ز امللك فه ��د بالريا� ��ض �أربع ��ة ملتقيات
ن�سائية للتوظيف للمعوقات� ،شارك فيها (� )14شركة
وم�ؤ�س�س ��ة ،وبلغ عدد احلا�ض ��رات نحو ( )75معوقة،

ومت خاللها �إتاحة ع�شرات الفر�ص للتوظيف والتعاقد
الفعلي.
وح ��ول الأن�شط ��ة التدريبية ملراك ��ز اجلمعية يقول يف
البداية الأ�ستاذ عو� ��ض الغامدي �أمني عام اجلمعية:
تفعي�ل ً�ا لتوجيه ��ات �صاح ��ب ال�سم ��و امللك ��ي الأم�ي�ر
�سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س جمل�س �إدارة
اجلمعية مت االهتمام بالربامج التدريبية والتطويرية
من خ�ل�ال وح ��دات التدريب والتطوي ��ر يف كل مركز
لعدة �أهداف� ،أهمها تدريب وتطوير مهارات من�سوبي
اجلمعي ��ة يف خمتل ��ف املجاالت العالجي ��ة والتعليمية
والت�أهيلي ��ة و�أي�ض� � ًا الإدارية ،كم ��ا �أن تفعيل الن�شاط
الثق ��ايف التوعوي ملراكز اجلمعي ��ة ي�سهم يف ت�صديها
ال�شام ��ل لق�ضية الإعاقة ،و�سعيه ��ا لبناء ر�أي عام واع
بهذه الق�ضية.
وي�ضي ��ف �أم�ي�ن عام اجلمعي ��ة :خالل الع ��ام املا�ضي
فق ��ط جنحت اجلمعية ،عرب كل مراكزها ،يف تنظيم
ما يزيد على  96ن ��دوة وحما�ضرة ودورة متخ�ص�صة
يف املجاالت التعليمية والعالجية والت�أهيلية مب�شاركة
نخب ��ة م ��ن املتخ�ص�ص�ي�ن بامل�ؤ�س�س ��ات الأكادميي ��ة
والطبية .كما عقدت الكثري من الدورات املتخ�ص�صة
لت�أهيل وتدريب موظف ��ات اجلمعية ،وذلك من خالل
التع ��اون مع �أك�ث�ر من ثماين جه ��ات �أكادميية وطبية
وت�أهيلي ��ة ذات عالق ��ة لتدري ��ب موظف ��ات اجلمعي ��ة
وتنمية مهاراتهن الوظيفية.
و�أ�شار الغام ��دي �إلى �أن الأمان ��ة العامة حتر�ص على
م�شارك ��ة الكث�ي�ر من موظفات وموظف ��ي اجلمعية يف
املحا�ض ��رات والن ��دوات وامل�ؤمت ��رات املتخ�ص�صة يف
خمتل ��ف جماالت الإعاق ��ة بهدف تطوي ��ر �أداء العمل

يف خمتل ��ف �أق�سام ووحدات املراكز من خالل تطوير
وتنمية املهارات.
خرباء دوليون
�شه ��د ه ��ذا الع ��ام ن�شاط� � ًا متمي ��ز ًا لوح ��دة التطوير
والتدريب ،ويف ذل ��ك تقول �سعاد عبدالرحمن مديرة
ق�س ��م التدري ��ب والتطوي ��ر� :إن اجلمعي ��ة جنحت يف
ا�ست�ضافة خرباء دوليني يف خمتلف جماالت الإعاقة،
وكان م ��ن �أب ��رز �أن�شط ��ة الق�سم تنظيم ن ��دوة وور�شة
عمل ح ��ول �أمرا�ض اجله ��از الع�ضل ��ي الع�صبي لدى
الأطف ��ال وطرق التقيي ��م والت�أهي ��ل مب�شاركة خرباء
وا�ست�شاري�ي�ن دولي�ي�ن يف جم ��االت �أمرا� ��ض اجلهاز
الع�ضل ��ي الع�صب ��ي ،وذل ��ك خ�ل�ال الف�ت�رة من 4-3
جمادى الأولى 1431هـ املوافق � 18-17إبريل 2010م
املا�ض ��ي يف مق ��ر مركز امللك فهد ب ��ن عبدالعزيز يف
الريا� ��ض ،حي ��ث مت مبوافق ��ة �صاحب ال�سم ��و امللكي
الأم�ي�ر �سلط ��ان بن �سلم ��ان ب ��ن عبدالعزي ��ز رئي�س
جمل� ��س �إدارة اجلمعية ،تبني جلنة الرعاية والت�أهيل
باجلمعي ��ة برئا�سة الأ�ستاذ الدكت ��ور حم�سن بن علي
فار� ��س احلازمي �أ�ستاذ الكيمي ��اء احليوية التطبيقية

والوراثة الب�شرية بكلية الطب وع�ضو جمل�س ال�شورى
وع�ض ��و جمل�س �إدارة اجلمعية ،برنامج االخت�صا�صي
الزائر الذي مت اعتماده ك�أحد برامج اجلمعية بهدف
ا�ستخ ��دام �أحدث الطرق العاملية يف القيا�س والتقييم
حل ��االت الإعاقة عند الأطف ��ال ،واال�ستفادة منها يف
و�ضع خطط عالجية ناجحة للأطفال املعوقني.
وت�ضيف مدي ��رة الق�سم �أن ندوة وور�شة عمل �أمرا�ض
اجلهاز الع�ضلي الع�صبي لدى الأطفال وطرق التقييم
والت�أهي ��ل كانت بداي ��ة انطالق ه ��ذا الربنامج الذي
ي�سته ��دف �إط�ل�اع املتخ�ص�صني� ،سواء م ��ن من�سوبي
اجلمعي ��ة �أو اجله ��ات الطبية الأخ ��رى باململكة ،على
أ�ح ��دث الأ�سالي ��ب والو�سائ ��ل امل�ستج ��دة يف جماالت
ع�ل�اج وت�أهيل الأطفال املعوق�ي�ن ،مو�ضحة �أن الندوة
ي�ش ��ارك فيه ��ا الدكت ��ور الإيط ��ايل يوج�ي�ن مريكوري
�أ�ست ��اذ م�ساع ��د بق�س ��م �أع�ص ��اب �أطف ��ال باجلامعة
الكاثوليكي ��ة يف روم ��ا وا�ست�شاري زائ ��ر بكلية �إمربيل
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ملف الندوات
هامر�سم� ��س يف لن ��دن وع�ض ��و يف جمعي ��ة �أمرا� ��ض
اجله ��از الع�ضل ��ي الع�صبي الأوروبي ��ة ،واخت�صا�صية
الع�ل�اج الطبيعي “�إلينا �ستاي�س ��ي اخلبرية يف تقييم
وت�أهي ��ل الأطف ��ال امل�صاب�ي�ن ب�أمرا� ��ض الع�ض�ل�ات
واجله ��از الع�صبي باجلامعة الكاثوليكية يف العيادات
اخلارجية ،بق�سم �أمرا�ض �أع�صاب الأطفال واملن�سقة
للمقايي� ��س الإيطالي ��ة والأوروبي ��ة لأمرا�ض ع�ضالت
الأطفال والأع�صاب.
كم ��ا ي�ش ��ارك م ��ن ال�سعودي ��ة الدكت ��ور زاي ��د الزايد
ا�ست�ش ��اري ورئي� ��س ق�س ��م �أمرا� ��ض عظ ��ام الأطفال
مب�ست�شف ��ى املل ��ك في�ص ��ل التخ�ص�ص ��ي ،والدكت ��ور
حمم ��د املهي ��زع ا�ست�ش ��اري �أمرا� ��ض الأع�ص ��اب يف
م�ست�شف ��ى املل ��ك في�ص ��ل التخ�ص�ص ��ي ،والدكت ��ور
عبدالعزي ��ز ال�صم ��ان ا�ست�ش ��اري �أمرا� ��ض �أع�صاب
الأطف ��ال مبدينة امللك فهد الطبي ��ة ،والدكتور �سامي
احلي ��در ا�ست�ش ��اري الأمرا�ض ال�صدري ��ة مب�ست�شفى
املل ��ك في�صل التخ�ص�صي ،والدكت ��ور طارق اجلا�سر
كب�ي�ر اخت�صا�صي �أمرا�ض التنف� ��س مب�ست�شفى امللك
في�صل التخ�ص�صي.
وم ��ن الأن�شطة الب ��ارزة للجمعية يف جم ��ال التدريب
والتطوير كانت ا�ست�ضافة «�أجنيال بيل�ساكي» اخلبرية
الدولي ��ة وامل�س�ؤول ��ة التعليمي ��ة يف جمموع ��ة عل ��وم
الإجال� ��س والهيئ ��ة يف كن ��دا ،حيث �ألق ��ت حما�ضرة
متخ�ص�ص ��ة ح ��ول «الإجال� ��س الطب ��ي واحلركة» يف
مق ��ر اجلمعي ��ة بالريا� ��ض ،مب�شاركة فري ��ق الت�أهيل
واخت�صا�ص ��ي العالج الوظيفي والطبيعي واملخت�صني
يف هذا املجال يف اجلمعية.
كم ��ا دع ��ت اجلمعي ��ة املخت�ص�ي�ن واخل�ب�راء يف
م�ست�شفي ��ات املل ��ك في�ص ��ل التخ�ص�ص ��ي ،واملل ��ك
خال ��د اجلامع ��ي ،وق ��وى الأم ��ن ،ومدين ��ة امللك فهد
الطبية ،ومدين ��ة الأمري �سلطان للخدمات الإن�سانية،
وم�ست�شف ��ى احلر� ��س الوطن ��ي ،والأكادميي ��ة العربية
للرتبية اخلا�صة ،للم�شاركة يف ور�شة العمل.
�صعوبات البلع
نظم ��ت اجلمعي ��ة ور�شة عمل ح ��ول «�صعوب ��ات البلع
وم�ش ��اكل ال�ص ��وت والرن�ي�ن» ،بح�ض ��ور اخل�ب�راء
واملتخ�ص�ص�ي�ن وممثلي الكثري من امل�ؤ�س�سات الطبية
والتعليمي ��ة ،وذل ��ك مبق ��ر اجلمعي ��ة يف الريا� ��ض،
وا�ستمرت خم�سة �أيام .وبد�أت ور�شة العمل مبحا�ضرة
للدكت ��ور يا�س ��ر الناطور �أ�ست ��اذ م�ساع ��د بكلية علوم
الت�أهي ��ل ـ ق�س ��م علوم ال�سم ��ع والنط ��ق وا�ضطراباته
باجلامع ��ة الأردني ��ة ،وذل ��ك مب�شارك ��ة اخت�صا�صي
عالج النطق واللغة باجلمعية.
ال�شلل الدماغي
ا�ست�ضاف ��ت اجلمعي ��ة يف مركز امللك فه ��د بالريا�ض
ور�ش ��ة عمل بعن ��وان «ت�أهيل �أطفال ال�شل ��ل الدماغي
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املبني عل ��ى الأداء احلرك ��ي الطبيع ��ي» .وا�ستهدفت
الور�ش ��ة الت ��ي نظمته ��ا اجلمعي ��ة ال�سعودي ��ة للعالج
الطبيع ��ي «�سبت ��ا» ا�ستقط ��اب اخت�صا�صي ��ي العالج
الطبيع ��ي والع�ل�اج الوظيف ��ي املعني�ي�ن بالعم ��ل م ��ع
الأطف ��ال املعوق�ي�ن .وخ�ل�ال الور�ش ��ة �ألق ��ت حن ��ان
الدمياطي االخت�صا�صية الأولى يف م�ست�شفى القوات
امل�سلحة بالطائف ،حما�ض ��رة مب�شاركة نحو ع�شرين
م ��ن االخت�صا�صي ��ات يف ع ��دد م ��ن مراك ��ز الرعاية
وم�ست�شفي ��ات اململك ��ة .وح�ض ��ر فعالي ��ات الور�ش ��ة
من�سوبات مركز امللك فه ��د لرعاية الأطفال املعوقني
يف الريا� ��ض وع ��دد م ��ن املهتم ��ات بربام ��ج الت�أهيل
والعالج .وت�أت ��ي ا�ست�ضافة جمعي ��ة الأطفال املعوقني
له ��ذه الور�ش ��ة يف �إط ��ار حر�صه ��ا عل ��ى امل�شاركة يف
تطوير قدرات العاملني يف جمال ت�أهيل املعوقني ونقل
خرباتهم ،وبناء ج�سور من التعاون بني املهتمني بهذا
املجال.
تنمية املهارات
م ��ن �أهم الربام ��ج التدريبية الت ��ي �شهدتها اجلمعية
برنام ��ج تدريب ��ي ح ��ول «مه ��ارات بناء ف ��رق العمل»
بالتع ��اون م ��ع معه ��د الإدارة العام ��ة .وا�سته ��دف
الربنام ��ج تنمي ��ة ق ��درات املتدرب�ي�ن م ��ن من�سوب ��ي
اجلمعي ��ة على بناء ف ��رق العمل وقيادته ��ا وامل�شاركة
فيها بفاعلية وتطوير �أداء من�سوبي اجلمعية يف العمل
واالط�ل�اع على �أحدث الربام ��ج والأ�ساليب والو�سائل
امل�ستجدة الت ��ي ت�سهم يف تنمي ��ة قدراتهم الوظيفية؛

مما ي�ساع ��د يف رفع كفاءة العم ��ل يف خمتلف �أق�سام
ووحدات اجلمعية.
يف إ�ط ��ار دورها التعليمي والتوع ��وي نظمت اجلمعية
بالتع ��اون م ��ع اجلمعي ��ة ال�سعودي ��ة لط ��ب العي ��ون
ن ��دوة متخ�ص�ص ��ة حت ��ت عن ��وان» �أمرا� ��ض العي ��ون
ال�شائع ��ة لدى الأطفال والوقاي ��ة منها” ،مبقر مركز
املل ��ك فه ��د لرعاي ��ة الأطف ��ال املعوق�ي�ن بالريا� ��ض.
وا�ستهدفت الندوة التي كانت خم�ص�صة للن�ساء فقط
التوعية حول احلول و�أمرا�ض عيون الأطفال ،و�أطفال
متالزم ��ة داون و�سالمة �أعينهم ،واملاء الأبي�ض واملاء
الأزرق وعي ��وب النظ ��ر االنك�ساري ��ة ل ��دى الطف ��ل،
و�أمرا� ��ض ال�شبكي ��ة وعالجه ��ا لدى الأطف ��ال ،حيث
مت ا�ست�ضاف ��ة الدكت ��ورة �آمال احلمي ��دان ا�ست�شارية
ط ��ب العي ��ون مب�ست�شفى املل ��ك في�ص ��ل التخ�ص�صي
ومركز الأبحاث ورئي�س ��ة التوعية ال�صحية باجلمعية
ال�سعودي ��ة لط ��ب العي ��ون ومن�سقة اللق ��اء ،وا�شتملت
الندوة على حما�ضرتني :الأولى حول �أهم ما يعرت�ض
عي ��ون الأطفال من م�شكالت ب�صري ��ة و�أ�سبابها ،وما
يج ��ب مراعات ��ه يف ح ��االت احل ��ول �أو عي ��وب النظر
االنك�ساري ��ة و�أمرا�ض �شبكية العني ،و�ألقتها الدكتورة
ح�ص ��ة الع ��ودان ا�ست�شارية ط ��ب العي ��ون مب�ست�شفى
املل ��ك عبدالعزيز اجلامعي .كما �ألقت الدكتورة هيلة
املحيميد بكلية الطب يف جامعة امللك �سعود املحا�ضرة
الثاني ��ة ،وكانت عن “عي ��ون �أطف ��ال املتالزمة داون
وم�شكالته ��ا” حيث ا�ستعر�ضت البحث الذي �أجرته

م ؤ�خ ��ر ًا عل ��ى �أطفال ال ��داون وما تن�صح ب ��ه ل�سالمة
عيونهم.
�إ�صابات الدماغ
م ��ن الن ��دوات املتخ�ص�ص ��ة الت ��ي نظمته ��ا اجلمعية
�أي�ض� � ًا «تدخ ��ل فريق عم ��ل �إ�صاب ��ات الدم ��اغ» ،وقد
حا�ض ��ر فيها جمموعة من املتخ�ص�صني واخلرباء يف
�إ�صابات الدماغ مبدينة الأمري �سلطان بن عبدالعزيز
للخدمات الإن�سانية ،مب�شاركة موظفي اجلمعية .كما
دعت اجلمعي ��ة املخت�صني واخل�ب�راء يف م�ست�شفيات
املل ��ك في�صل التخ�ص�صي ومدين ��ة امللك فهد الطبية
وم�ست�شفى احلر�س الوطني ،للم�شاركة يف الندوة.
طالبات الطب مبركز مكة
عل ��ى جانب �آخر تق ��وم مراكز اجلمعية ب ��دور متميز
يف جم ��ال التدري ��ب والتطوير ،حي ��ث ا�ستقبل مركز
اجلمعي ��ة يف مك ��ة املكرمة  15طالبة م ��ن كلية الطب
بجامع ��ة �أم الق ��رى م ��ن امل�ست ��وى اخلام� ��س �ضم ��ن
الربنامج التدريبي لط�ل�اب وطالبات الطب الب�شري
بجامع ��ة �أم القرى ،به ��دف التعرف عل ��ى اخلدمات
الطبي ��ة والتعليمية والت�أهيلي ��ة املقدمة داخل املركز،
واالطالع عل ��ى الربامج التدريبية واخلطط ال�صحية
املقدمة للأطفال املعوقني ،والبالغ عددهم  600طفل
وطفلة على مدار العام ،حيث ي�سعى املركز من خالل
ه ��ذه الزيارات لتدريب الطالب ��ات على طرق التعامل
ال�صحيح مع الأطفال املعوقني ،والتعرف على �أ�سباب
الإعاقات وطرق جتنبه ��ا والرعاية الطبية والت�أهيلية
املنا�سبة له ��م ،وعر�ض مناذج حلاالت �إعاقة خمتلفة
وكيفية التعامل الطبي ال�صحيح معها.
ويف ت�صري ��ح �صحفي ملديرة املرك ��ز الدكتورة جنالء
فخر الدين قالت :ع ��ادة تبد�أ الزيارة بجولة تعريفية
وتدريبي ��ة على �أق�سام املركز ،وت�شم ��ل الق�سم الطبي
وي�ضم :العيادات اال�ست�شارية ،وحدة العالج الطبيعي،
وحدة عالج عيوب النطق وعلل الكالم ،وحدة العالج
الوظيف ��ي� ،إل ��ى جان ��ب وح ��دة اخلدم ��ة االجتماعية

والوح ��دة النف�سية ،وامل�سبح الطبي ،وامللفات الطبية.
ث ��م زارت الطالبات �سكن الأطفال الذي يعمل بنظام
الإقامة النهارية فقط ،بحيث يح�ضر الأطفال �صباح ًا
برفق ��ة الأمهات لكي يتلقى الأطفال و�أمهاتهم تدريب ًا
مكثف ًا من االخت�صا�صيات ،ويتم تخ�صي�ص ممر�ضة
واحدة لكل طفل ،ويعمل �سكن الأطفال بنظام متميز؛
لك ��ي يتمكن من ا�ستيعاب الع ��دد الكبري من الأطفال
املعوقني ،حيث يدخل الطفل ملدة �ستة �أ�سابيع ويخرج
بعدها �إلى املنزل وتعط ��ى الأم نظام ًا تدريبي ًا لكيفية
التعام ��ل مع طفلها؛ لكي تتاب ��ع برناجمه العالجي يف
املنزل.
و�أ�ضاف ��ت الدكت ��ورة جن�ل�اء :كم ��ا ت ��زور الطالبات
الق�سم التعليمي الذي ي�ضم املراحل التعليمية التالية:
الطفولة املبك ��رة ،ومرحلة التمهيدي ومرحلة التعليم
االبتدائي� ،إ�ضافة �إل ��ى الأن�شطة امل�ساندة يف (ف�صل
القر�آن ،ور�شة الر�سوم والفنون ،ومعمل احلا�سب الآيل
املجه ��ز ب�أح ��دث النظم اخلا�صة ب ��ذوي االحتياجات
اخلا�صة) حيث تعرفن عل ��ى املناهج واملواد الرتبوية
املقدمة للأطفال ،وما ت�شتمل عليه من خطط وبرامج
درا�سي ��ة متنوعة ،كما قامت الطالب ��ات بتوزيع بع�ض
الهداي ��ا التذكاري ��ة عل ��ى �أطفال املركز؛ مم ��ا �أدخل
الفرح وال�سرور على قلوب الأطفال.
احلدود ال�شرعية لذوي الإعاقات
�شه ��د مرك ��ز الأمري �سلط ��ان بن عبدالعزي ��ز لرعاية
الأطفال املعوق�ي�ن باملدينة املنورة ندوة علمية بعنوان
«احل ��دود ال�شرعية لذوي الإعاقات ..وقاي ًة وتنفيذ ًا»،
ويف ذل ��ك ق ��ال مدير املركز طالل كماخ ��ي« :تناولت
ه ��ذه الن ��دوة عدة حم ��اور ،منه ��ا :املح ��ور ال�شرعي
والقان ��وين م ��ن فق ��ه وعقيدة وتف�س�ي�ر� ،إ�ضاف ��ة �إلى
حماول ��ة ا�ستق ��راء الإج ��راءات القانوني ��ة حيال هذه
الق�ضية من جهات االخت�صا�ص واملحور االجتماعي،
ومناق�ش ��ة الأبع ��اد االجتماعية ،مع الرتكي ��ز على �أن
االنحراف واجلرمية لي�س ��ا �أ�ص ًال يف ذوي الإعاقات.

•مشاركة كبرى المستشفيات والمراكز
العالجية في الندوات وورش العمل
•استفادة  1686موظفًا وموظفة بالجمعية
من األنشطة التدريبية والتطويرية
• 29جهة علمية وتعليمية تنظم دورات
تدريبية لموظفيها بالجمعية

و�أ�ضاف :كما ت�ضمنت الندوة حماور �أ�سرية و�إعالمية
وتربوي ��ة ونف�سية و�صاح ��ب فعالياتها برام ��ج ثقافية
ولق ��اءات مب�شارك ��ة نخب ��ة م ��ن املخت�ص�ي�ن ،و�ضمت
اللجنة العلمية الأ�ستاذ الدكتور علي الزهراين �أ�ستاذ
الرتبي ��ة الإ�سالمي ��ة باجلامعة الإ�سالمي ��ة ،والدكتور
جمال القا�سم �أ�ستاذ علم النف�س امل�ساعد ،والدكتورة
لينا بنت عمر �صديق �أ�ستاذ الرتبية اخلا�صة بجامعة
املل ��ك عبدالعزي ��ز ،والدكتورة ح�ص ��ة بنت حممد �آل
م�ساع ��د �أ�ست ��اذ الرتبي ��ة اخلا�صة امل�ساع ��د بجامعة
طيب ��ة ،والدكت ��ور ترك ��ي ال�سك ��ران �أ�ست ��اذ الدع ��وة
امل�ساعد باجلامعة الإ�سالمية.
ندوة علمية لزواج املعوقني
حتت رعاية �صاحب ال�سم ��و امللكي الأمري عبدالعزيز
بن ماجد بن عبدالعزيز �أمري منطقة املدينة املنورة،
وبح�ض ��ور الأ�ست ��اذ �إبراهي ��م ب ��ن مزي ��د اخلط ��اف
وكي ��ل الإمارة املكلف ،نظم مرك ��ز الأمري �سلطان بن
عبدالعزيز لرعاية الأطف ��ال املعوقني باملدينة املنورة
ندوة «زواج املعوقني ..الواقع وامل�أمول».
وت�ضمنت الندوة عدة حما�ضرات و�أوراق عمل تناولت
حماور �شرعية واجتماعي ��ة و�إعالمية وطبية ونف�سية
وجت ��ارب واقعي ��ة ،عن ق�ضي ��ة زواج املعوق�ي�ن قدمها
نخبة من املتخ�ص�ص�ي�ن واملتخ�ص�صات ،كما �صدرت
عن الندوة عدة تو�صيات� ،أهمها دعوة اجلهات املعنية
�إل ��ى تنظيم م�ؤمتر وطني يتناول ق�ضية زواج املعوقني
ويبحث �آلية دعمها وتوف�ي�ر ت�سهيالت مادية ومكانية
ومعنوي ��ة ل ��زواج املعوق�ي�ن وتفعي ��ل النظ ��ام الوطني
واملجل�س الأعلى للمعوقني وت�شكيل جلان خا�صة بزواج
املعوقني يف خمتلف مناط ��ق اململكة ،ومنح هذه الق�ضية ما
ت�ستحقه من اهتمام �إعالمي ودعوي.
ه ��ذا وت�ضمن ��ت فعاليات الن ��دوة حما�ض ��رة للدكتور
حممد فخ ��ري الأيوبي ا�ست�شاري الأمرا�ض التنا�سلية
حول املحور الطبي يف زواج املعوقني ،ثم �ألقى الدكتور
تركي بن عب ��داهلل ال�سكران �أ�ست ��اذ الدعوة امل�ساعد
بكلي ��ة الدع ��وة و�أ�صول الدي ��ن باجلامع ��ة الإ�سالمية
حما�ضرة حول املحور ال�شرعي يف زواج املعوقني.
كم ��ا �ألقت الدكت ��ورة فوزية حمم ��د �أخ�ضر حما�ضرة
بعن ��وان «كيف ي ؤ�ث ��ر الطفل املعوق يف حي ��اة الأ�سرة؟
وكيف ت�ؤثر هي فيه؟».
وقدم ��ت الأ�ستاذة عبري بنت عبداهلل زيني ورقة عمل
عن �أعرا�ض التوحد وكيفية التعامل معه وحقوق املعوق
يف ال ��زواج ،كما قدّم الدكتور �أحمد بن حفيظ حافظ
ورقة عمل عن املحور النف�سي ،وتوا�صلت املحا�ضرات
بورق ��ة عمل عن املحور االجتماع ��ي يف زواج املعوقني
قدمه ��ا الأ�ستاذ الدكتور علي ب ��ن �إبراهيم الزهراين
ثم �ألقى الأ�ستاذ خالد بن �سليمان اليحيا ال�ضوء على
جتربة زواج املعوقات مبنطقة حائل.
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ملف الندوات

نظمته الجمعية بالتعاون مع
مستشفى الملك فيصل التخصصي

تجمع دولي لبحث أمراض الجهاز
العضلي العصبي لدى األطفال

�أ�شاد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س
جمل�س �إدارة اجلمعية ،بدور القطاعات ال�ص��حية احلكومية يف م�ساندة
خدم��ات اجلمعي��ة العالجي��ة والت�أهيلي��ة وبراجمه��ا لتطوي��ر خ�برات
العاملني يف هذا املجال ،وخ�ص م�ست�ش��فى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز
الأبح��اث بال�ش��كر والتقدير على التع��اون املثمر على م��دى �أكرث من 12
عام ًا مت خاللها �إجراء �أكرث من �ستة �آالف جراحة لأطفال اجلمعية.
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ج ��اء ذلك يف الكلم ��ة التي �ألقاه ��ا بالإنابة عن �سموه
معايل الدكتور عبدالرحمن ب ��ن عبدالعزيز ال�سويلم
نائ ��ب رئي� ��س جمل� ��س �إدارة اجلمعي ��ة ،يف افتت ��اح
الن ��دوة العاملية لأمرا� ��ض اجلهاز الع�ضل ��ي الع�صبي
ل ��دى الأطفال ،والت ��ي نظمتها اجلمعي ��ة بالتعاون مع
م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث،
ومب�شارك ��ة خ�ب�راء وا�ست�شاريني دولي�ي�ن يف جماالت
�أمرا� ��ض اجله ��از الع�ضلي الع�صبي ،وذل ��ك يف �إطار
برامج الأن�شطة العلمية والتدريبية للجمعية.
و�أقيم ��ت الن ��دوة خ�ل�ال الف�ت�رة م ��ن  4 -3جم ��ادى
الأولى 1431ه املوافق ��ة � 18-17إبريل 2010م ،مبقر
مرك ��ز امللك فهد ب ��ن عبدالعزي ��ز بالريا�ض .ورحب
الدكت ��ور عبدالرحمن ال�سويل ��م ،بالإنابة عن جمل�س
�إدارة اجلمعي ��ة ،ب�ضي ��وف الن ��دوة العلمي ��ة العاملية،
مقدر ًا ح�ض ��ور وم�شاركة اخلب�ي�ر «يوجني مريكوري»
الأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم �أع�ص ��اب الأطفال باجلامعة
الكاثوليكي ��ة يف روم ��ا ،واال�ست�ش ��اري الزائ ��ر بكلي ��ة
�إمربي ��ل هامر�سم�س يف لن ��دن وع�ضو جمعية �أمرا�ض
اجله ��از الع�ضل ��ي الع�صبي الأوروبي ��ة ،واخت�صا�صية
الع�ل�اج الطبيعي «�ألينا �ستاي�س ��ي» اخلبرية يف تقييم
وت�أهي ��ل الأطف ��ال امل�صاب�ي�ن ب�أمرا� ��ض الع�ض�ل�ات
واجله ��از الع�صبي باجلامعة الكاثوليكية يف العيادات
اخلارجية ،بق�سم �أمرا�ض �أع�صاب الأطفال واملن�سقة
للمقايي� ��س الإيطالي ��ة والأوروبي ��ة لأمرا�ض ع�ضالت
الأطفال والأع�صاب ،وم�شاركة عدد من اال�ست�شاريني
من داخل اململكة.
ومن جانبه قال الدكتور عثمان بن �أحمد نائب امل�شرف
الع ��ام التنفيذي مل�ست�شفى املل ��ك في�صل التخ�ص�صي

الأطباء املتحدثون خالل الندوة
ومرك ��ز الأبحاث يف كلمت ��ه بالرعاي ��ة الدكتور قا�سم
ب ��ن عثمان الق�صبي� :إن التع ��اون بني م�ست�شفى امللك
في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث وجمعية الأطفال
املعوق�ي�ن ،بد�أ منذ ت�أ�سي�س اجلمعية وال يزال م�ستمر ًا
يف خمتل ��ف جماالت الرعاي ��ة املتخ�ص�ص ��ة ملن�سوبي
اجلمعي ��ة من الأطفال املعوقني ،م�شيد ًا باجلهود التي
يبذلها �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان
ب ��ن عبدالعزيز يف العناية بق�ضي ��ة الإعاقة واملعوقني
ب�أ�سلوب متطور وح�ضاري.
هذا وكانت فعاليات افتتاح الندوة وور�شة العمل التي
ا�ستمرت على مدى يومني ،قد بد�أت ب�آيات من الذكر
احلكي ��م ،كم ��ا مت تك ��رمي املتحدثني ومقدم ��ي �أوراق
العم ��ل بالندوة وال�شركة الراعي ��ة ،وهم :الربوفي�سور

يوج�ي�ن مريك ��وري ،ا�ست�ش ��اري �أمرا� ��ض �أع�ص ��اب
�أطف ��ال باجلامعة الكاثوليكية  -روم ��ا ،وال�سيدة لينا
�ستاي�سي مازون ،كبرية اخت�صا�صيي العالج الطبيعي
باجلامع ��ة الكاثوليكي ��ة  -روم ��ا ،والدكت ��ور حم�س ��ن
احلازمي ع�ض ��و جمل�س الإدارة ورئي�س جلنة الرعاية
بجمعي ��ة الأطفال املعوقني ورئي�س اللجنة اال�ست�شارية
للندوة ،والدكتور زايد الزايد ا�ست�شاري ورئي�س ق�سم
عالج الأطفال مب�ست�شفى املل ��ك في�صل التخ�ص�صي
ومركز الأبحاث ،والدكت ��ور حممد املهيزع ا�ست�شاري
�أمرا� ��ض �أع�صاب الأطفال يف م�ست�شفى امللك في�صل
التخ�ص�ص ��ي ومركز الأبح ��اث ،والدكتور عبدالعزيز
ال�صمان ا�ست�ش ��اري �أمرا�ض الأع�صاب مبدينة امللك
فه ��د الطبي ��ة ،والدكت ��ور �سام ��ي احلي ��در ا�ست�شاري

�أمرا� ��ض اجلهاز التنف�س ��ي يف م�ست�شفى امللك في�صل
التخ�ص�صي ومركز الأبح ��اث ،وطارق اجلا�سر كبري
اخت�صا�صيي �أمرا�ض التنف�س مب�ست�شفى امللك في�صل
التخ�ص�صي ومرك ��ز الأبحاث ،ومها الدرع �أخ�صائية
تخاط ��ب ،م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز
الأبحاث ،والدكتور ب�شري الب�شري م�ساعد الأمني العام
لل�ش�ؤون الطبية بجمعية الأطفال املعوقني ،والدكتورة
مروة عبدالرزاق مدي ��رة الق�سم الطبي مبركز امللك
فه ��د ورئي�س ��ة اللجن ��ة التنظيمي ��ة للن ��دوة بجمعي ��ة
الأطف ��ال املعوق�ي�ن ،و�شركة وده ��اء الطبي ��ة الراعي
الر�سمي ،و�شركة التموين العربية راعي التغذية.
م ��ن جانبه ق ��ال �أمني ع ��ام اجلمعية الأ�ست ��اذ عو�ض
عب ��داهلل الغام ��دي� :إن جمعي ��ة الأطف ��ال املعوق�ي�ن
حتر�ص من خالل وحدات و�أق�سام التطوير والتدريب
مبختل ��ف مراكزها عل ��ى تنظيم الكث�ي�ر من الربامج
والأن�شط ��ة التدريبي ��ة والتوعوي ��ة ،ويف ه ��ذا الإط ��ار
ت أ�ت ��ي ن ��دوة وور�ش ��ة عمل �أمرا� ��ض اجله ��از الع�ضلي
الع�صب ��ي لدى الأطف ��ال وط ��رق التقيي ��م والت�أهيل،
كحدث طبي وعلم ��ي دويل ،با�ست�ضافتها اال�ست�شاري
العامل ��ي الدكتور«يوج�ي�ن مريك ��وري» ال ��ذي يحا�ضر
للم ��رة الأول ��ى يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط ،م�ش�ي�ر ًا �إلى �أن
الأمان ��ة العام ��ة للجمعية تويل عناي ��ة خا�صة لتنظيم
الندوات واملحا�ض ��رات العلمية �أو امل�شاركة يف الكثري
م ��ن الفعاليات يف خمتل ��ف جم ��االت الإعاقة بهدف
االط�ل�اع عل ��ى �أح ��دث امل�ستج ��دات العلمي ��ة والطبية يف
خمتلف جماالت العالج والت�أهيل للمعوقني ،واال�ستفادة من
اخلربات املحلية والدولية يف رفع كفاءة و�أداء املتخ�ص�صني
يف هذا املجال� ،سواء الذين داخل اجلمعية �أو خارجها.
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ملف الندوات
الخبير اإليطالي يوجينيو ميركوري في
حوار خاص مع «الخطوة»:

أمراض الجهاز العصبي العضلي
لدى األطفال ..أسبابها وراثية
نظم��ت اجلمعي��ة الن��دوة العلمي��ة الدولي��ة «�أمرا���ض اجله��از الع�ض��لي
الع�ص��بي لدى الأطفال» ،بالتعاون مع م�ست�ش��فى امللك في�صل التخ�ص�صي
ومرك��ز الأبح��اث ،ومب�ش��اركة خ�براء وا�ست�ش��اريني دولي�ين يف جماالت
�أمرا�ض اجلهاز الع�ض��لي الع�ص��بي ،وذلك خالل الفرتة م��ن  4 -3جمادى
الأول��ى 1431ه املوافق��ة � 18-17إبري��ل 2010م ،مبقر مرك��ز امللك فهد
بن عبدالعزيز بالريا�ض ،يف �إطار برامج الأن�ش��طة العلمية والتدريبية
للجمعية.

حوار �أجراه :منت�صر جابر

وكان اخلب�ي�ر «يوجيني ��و مريك ��وري» رئي� ��س ق�س ��م
�أع�ص ��اب الأطفال باجلامع ��ة الكاثوليكي ��ة يف روما،
واال�ست�شاري الزائر بكلية �إمرييال همر �سميث بلندن
والع�ض ��و يف جمعية �أمرا�ض اجلهاز الع�ضلي الع�صبي
الأوروبي ��ة� ،أحد �أبرز ال�ضيوف الدوليني امل�شاركني يف
الن ��دوة؛ ولهذا حر�ص ��ت «اخلطوة» عل ��ى �إجراء هذا
احلوار م ��ع الدكتور«يوجينيو مريك ��وري» الذي تناول
الكث�ي�ر من املح ��اور الطبي ��ة والعلمية ح ��ول �أمرا�ض
اجلهاز الع�ضلي الع�صبي لدى الأطفال..
يف البداي ��ة يعرفن ��ا الدكت ��ور يوجيني ��و مريك ��وري
على جمال عمل ��ه ،ويقول� :أنا ا�ست�ش ��اري �أع�صاب
�أطف ��ال ،ويل اهتم ��ام خا� ��ص ب�أمرا� ��ض اجلهاز
الع�ضلي الع�صبي و�أع�صاب املواليد ،وقد تلقيت
تدريب ��ي يف كل م ��ن �إيطاليا واململك ��ة املتحدة،
و�أعم ��ل حالي ًا رئي�س ًا لق�س ��م �أع�صاب الأطفال
يف روما.
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َ
مل اخرتت تخ�ص���ص �أمرا�ض اجلهاز الع�ص��بي
للعمل فيه؟
= أ�ت ��ى هذا االختيار بعد �أن عمل ��ت يف لندن يف �أحد
املراك ��ز ذات االمتي ��از يف جم ��ال �أمرا� ��ض اجله ��از
الع�صبي الع�ضلي ،وكان العمل يف لندن حمفز ًا جد ًا؛
مم ��ا جعلن ��ي �أدرك �أن العم ��ل يف ه ��ذا املج ��ال يتيح
يل العم ��ل كطبي ��ب ،و�أقدم امل�ساع ��دة للأطفال ذوي
الإعاق ��ات ،ويف الوقت ذاته �أعمل يف جمال الأبحاث؛
وبالتايل الدمج بطريقة ممتازة بني املعمل والعيادة.
ما مدى معرفتك باململكة العربية ال�س��عودية
وبالتقدم الطبي فيها؟
= لق ��د حظيت مبقابلة بع�ض الأطب ��اء الذين يعملون
باململك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة ،و�أنظر بتقدي ��ر �شديد
ملهارته ��م وتدريبهم ،وبالت�أكيد �أن العمل معهم �أ�سهم
يف ح�ص ��ويل عل ��ى بع� ��ض املعلوم ��ات ع ��ن التقدم يف
جمال الطب يف بالدكم.
ما �أهم �أ�س��باب �أمرا�ض اجلهاز الع�ص��بي الع�ضلي

لدى الأطفال؟ وهل هنالك طرق للوقاية منها؟
= �أغل ��ب �أمرا� ��ض اجله ��از الع�صب ��ي الع�ضل ��ي لدى
الأطف ��ال وراثي ��ة؛ لذلك ف� ��إن زي ��ادة وحت�سني الوعي
واملعرف ��ة بالأ�سباب اجلينية لكل م ��ن هذه الأمرا�ض
ميكن �أن ي�سهم يف النمط الوراثي وخماطره.
م��ا اجلديد يف ع�لاج �أمرا�ض اجلهاز الع�ص��بي
الع�ضلي؟
= هنال ��ك الكثري من الطرق الواعدة يف هذا املجال،
وعلى الرغم م ��ن �أنه ال يوجد عالج بع ُد �إال �أن الكثري
من هذه الطرق تخ�ضع للتجارب حالي ًا �أو يف امل�ستقبل
القريب عل ��ى الأطفال .وعلى �سبي ��ل املثال يتم حالي ًا
جترب ��ة �أ�سل ��وب حدي ��ث عل ��ى الأطف ��ال ذوي احلثل
ا
ل
خ
الع�ضلي نوع دو�شني ،ويبدو �أنه ناجح وفعال.
ب
ي
ر اإليطا
ل
ي
ي
ب
ش
ب
ر
ع
ه��ل االكت�ش��اف املبك��ر والت�ش��خي�ص الدقي��ق
الجات ج
حوره مع ديدة في
للأطفال املعوقني ي�ساعدان يف احلد من الآثار
«ا
هل توج��د فروق بني ن�س��ب �إ�ص��ابة الأطفال
لخطوة»
مب تن�صحون يف ذلك؟
ال�سلبية للإعاقة؟ و َ
يف الدول الأوروبية ب�أمرا�ض اجلهاز الع�ض��لي
= التعري ��ف الأن�س ��ب للعالق ��ة ب�ي�ن النم ��ط اجليني
الع�ص��بي والأطف��ال يف ال��دول العربية؟ وما
والنم ��ط الظاهري ل ��كل مر�ض على ح ��دة �سي�ساعد
ال�سبب؟
يف من ��ع التعقيدات التالي ��ة لتلك الأمرا� ��ض ،كما �أن
= ال �أ�ستطي ��ع الإجابة عن ه ��ذا ال�س�ؤال؛ ف�أنا ال �أعلم
عل��ى �أح��دث ط��رق الرعاي��ة والع�لاج له��ذا
الت�شخي�ص املبكر ي�سه ��م يف املتابعة الأف�ضل ،واحلد
ن�سبة الإ�صابة يف العامل العربي.
املر�ض؟
من الآثار ال�سلبية للأمرا�ض املختلفة مثل التيب�س يف
يعت�بر مر�ض دو�ش�ين من �أه��م �أمرا�ض اجلهاز
= �إن ال�ستريوي ��دات �أثبت ��ت فعاليتها يف �إبطاء امل�سار
املفا�صل وم�شاكل القلب والتنف�س.
الع�ض��لي الع�ص��بي ،فه��ل من املمك��ن �أن تطلعنا
ً
الطبيعي لهذا املر�ض ،لكنها لي�ست «عالجا» ،والطرق
الأخرى مثل اخلاليا اجلذعية تبدو واعدة.
كيف ميكن بناء ج�سور من التعاون بني جمعية
الأطفال املعوقني واملراكز والهيئات العاملية؟
= من ال�ضروري �أن تتعلم جميع املراكز التي تعمل يف
•األطباء بالمملكة أصحاب مهارات كبيرة
�أمرا�ض اجلهاز الع�ضلي الع�صبي لدى الأطفال �أهمية
وكيفي ��ة تب ��ادل اخل�ب�رات بع�ضها مع بع� ��ض ،وكذلك
لتدريبهم المستمر
م�ستوي ��ات الرعاية الت ��ي �أو�صت بها اللج ��ان العاملية
•التشخيص المبكر يسهم في الحد من
يف ه ��ذا املج ��ال� .إن اتباع نف� ��س م�ستوي ��ات الرعاية
اآلثار السلبية لألمراض
وتبن ��ي �أدوات تقييم مقننة وموحدة �سي�سهم يف زيادة
•أعمل طبيبًا لألطفال وفي مجال األبحاث ..وهي
وحت�سني فر� ��ص التعاون و�إمكانية إ�ج ��راء جتارب على
طريقة ممتازة للدمج بين المعمل والعيادة
نط ��اق �أو�سع ،خ�صو�ص ًا بالن�سبة للح ��االت النادرة مثل
�أمرا�ض اجلهاز الع�صبي الع�ضلي لدى الأطفال.
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ملف الندوات
نظمه مركز الجمعية بمكة المكرمة

ملتقى «اإلعالم واإلعاقة « يوجه
اتهامًا بالقصور لوسائل اإلعالم
�أو�ص��ى ملتق��ي الإعالم والإعاقة الذي نظم��ه مركز اجلمعية مبكة املكرمة حت��ت رعاية معايل الدكتور
حممد عبده مياين وزير الإعالم الأ�سبق � -أو�صى و�سائل الإعالم باملزيد من االهتمام باملهنية والتخ�ص�ص
يف طرح ق�ض��ايا املعوقني  ،و �ص��قل مهارات الإعالميني العاملني يف هذا املجال  ،وجت�س�ير الفجوة القائمة
حالي ًا مابني الإعالم وق�ضايا املعوقني  ،ونقل الق�ضية من الهم اخلا�ص �إيل الهم العام

م
عالي الد
ك
ت
و
ر
م
حمد
عبده يمان
ي يفتتح
ال
معرض ا
إلعالمي
المصاح
ب للندوة
وطال ��ب امللتقي امل�ؤ�س�س ��ات العاملة يف جم ��ال رعاية
املعوق�ي�ن باملزي ��د من االنفت ��اح على و�سائ ��ل الإعالم
وبن ��اء �شراكات دائمة معها  ،وت�أهيل العاملني يف تلك
امل�ؤ�س�س ��ات �إعالميا والتعرف عل ��ى جماالت الإعالم
املتاح ��ة وتكثي ��ف االهتم ��ام بالإع�ل�ام االلك�ت�روين
والدرام ��ا باعتبارهم ��ا املفتاح للو�ص ��ول �إلى القاعدة
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العري�ضة من املجتمع مبا يخدم �أهداف امل�ؤ�س�سات .
و�أك ��د امللتق ��ى عل ��ي �أهمي ��ة �إع ��داد دلي ��ل �إر�ش ��ادي
للإعالمي�ي�ن يت�ضمن امل�صطلح ��ات اخلا�صة بق�ضية
الإعاق ��ة و�أنواعها  ،مبا ي�سه ��م يف تفعيل دور الإعالم
يف تر�سيخ ثقاف ��ة ايجابية لدى املجتم ��ع عن الق�ضية
وكيفية التعامل معها ومع املعوقني .

وط ��رح امللتق ��ي ع ��دة و�سائ ��ل لتفعي ��ل دور الإع�ل�ام
التوع ��وي �سواء يف الوقاية من الإعاقة � ،أو يف حتجيم
�أثاره ��ا ال�سلبية  ،وكذلك يف �إب ��راز النماذج املتميزة
من املعوقني .
ويف كلمته يف اجلل�سة االفتتاحية �أعرب معايل الدكتور
حممد عب ��ده مياين  ،وزي ��ر الإع�ل�ام الأ�سبق ،ع�ضو

املعوقني على �أن اجلمعية وبتوجيه من �صاحب ال�سمو
امللك ��ي الأم�ي�ر �سلط ��ان بن �سلم ��ان بن عب ��د العزيز
رئي� ��س جمل� ��س الإدارة حر�صت ومن ��ذ ت�أ�سي�سها على
اال�ستن ��ارة ب�آراء النخ ��ب من املتخ�ص�ص�ي�ن يف كافة
املج ��االت ذات العالق ��ة لإث ��راء م�سريته ��ا  ،وتقيي ��م
•د .يماني :على اإلعالم منح المعوقين
�أدائه ��ا  ،وتطوير براجمه ��ا وخدماته ��ا  ،م�شري ًا �إلى
مساحة أكبر من االهتمام والحقوق
�أن اجلمعية حتظ ��ي بظهري ا�سرتاتيجي من الأع�ضاء
•الصالح:اإلعالم وراء ما حققته الجمعية
املتطوع�ي�ن يف اللجان العاملة فيه ��ا زاد عددهم على
 700ع�ض ��و ًا �أ�سهم ��وا عل ��ى م ��دي �سن ��وات يف �إعداد
•د .النجار :مؤسسة مركزية إلنتاج إعالم
وتنفيذ ا�سرتاتيجيات اجلمعي ��ة العالجية والتعليمية
اإلعاقة
والت�أهيلي ��ة واملالي ��ة والإعالمي ��ة  ،و�أي�ض ��ا يف جمال
الأوقاف اخلريية وامل�شاريع واال�ستثمار .
ور�أي ال�صال ��ح �أن ذل ��ك يج�س ��د جن ��اح ومتي ��ز
الأداء الإعالم ��ي للجمعي ��ة ،كم�ؤ�س�س ��ة خريية رائدة
ا�ستطاع ��ت �أن ت�ص ��ل بر�سالتها �إلى قاع ��دة عري�ضة
�ش ��رف اجلمعية ع ��ن اعت ��زازه وفخره ب� ��أداء جمعية واملواجهة ال�سريعة يف حتجيم �أثارها .
الأطف ��ال املعوق�ي�ن ،وتبنيها للإعاق ��ة كق�ضية وطنية و�أو�ض ��ح الدكت ��ور مي ��اين �أن الإع�ل�ام مطال ��ب بعدة م ��ن املجتم ��ع ،و�أن حتظي بثقة وتفاع ��ل اجلميع بدءاً
مب�ؤ�س�سات الدولة و�صو ًال �إيل
ت�ستلزم تكاتف اجلهود للحد من �أثارها ال�سلبية.
�أدوار ،ب ��دء ًا بال ��دور التوع ��وى حول �أ�سب ��اب الإعاقة
�أهل اخلري .
مع
إعالم
و�أكد معالي ��ه �أن هناك ق�صور ًا يف تعاطي ال
وط ��رق جتنبها  ،مرور ًا بدعوة كافة الفئات
ق�ضي ��ة الإعاقة  ،مطالب� � ًا و�سائل الإعالم ب�أن مينحوا مل�ساندة م�ؤ�س�سات العمل اخلريي العاملة
املعوقني م�ساحة �أكرب من االهتمام واحلقوق  ،و�أي�ضا يف جم ��ال رعاي ��ة املعوقني  ،و�ص ��و ًال �إلى
االهتم ��ام باجلانب التوعوي وتعري ��ف النا�س بر�سالة خل ��ق ثقاف ��ة جمتمعي ��ة حت�ت�رم حقوق
جمعية الأطفال املعوقني وح�شد الدعم لها باعتبارها املعوقني ك�أع�ضاء فاعلني يف املجتمع .
جمعي ��ة تق ��دم خدمات �شامل ��ة جمانية ل�ل��آالف من من جانبه �أكد الأ�ستاذ بندر بن عثمان
الأطفال املعوقني .
ال�صالح ع�ضو جمل�س الإدارة ورئي�س
ودع ��ا معالي ��ه �أولي ��اء �أم ��ور الأطف ��ال املعوق�ي�ن �إلى جلن ��ة تنمية املوارد بجمعي ��ة الأطفال
االيجابية يف اال�ستف ��ادة من برامج الرعاية والت�أهيل
املتوفرة  ،وبخا�صة يف مراكز جمعية الأطفال املعوقني
 ،م�ش�ي�را �إلى �أهمي ��ة الك�شف املبكر ع ��ن الإعاقة
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د .عبد العزيز املقو�شي
وناق�ش امللتقي على مدى يومني العديد من املحاور غري
امل�سبوقة يف ح�ضور عدد من خرباء الإعالم والعاملني
يف جمال رعاية املعوقني وطالب كلية الإعالم بجامعة
�أم القرى  ،حيث قدم الدكتور ح�سني جنار ورقة عمل
حول « الإع�ل�ام ك�أحد املتغ�ي�رات يف واقع املعوقني ..
البناء وااليجابي ��ات « تناول فيها متطلبات املعاق من
الإع�ل�ام  ،وكيف يرى املعاق و�سائ ��ل الإعالم مطالب ًا
ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة مركزية للتخطيط والإنتاج الإعالمي
اخلا�ص بق�ضية الإعاقة .
م ��ن جانبه �أع�ت�رف الأ�ستاذ حممد ب ��ن �أحمد �سالم

ح�سن فراج
مدير عام قن ��اة �أقر أ� بتق�صري الإع�ل�ام ال�سعودي يف
تناول ق�ضي ��ة الإعاقة خا�صة فيما يتعل ��ق بالدور التو
ع ��وى مو�صي� � ًا الإع�ل�ام ب�إب ��راز االيجابي ��ات والعمل
على تغيري النظرة ال�سلبي ��ة والنمطية للمعاق  ،وحث
املجتمع على التفاعل االيجابي مع املعوقني مبا ي�سهم
يف دجمهم .
ووج ��ه الدكتور عب ��د العزيز بن عل ��ى املقو�شى �أ�ستاذ
الإع�ل�ام وم�ساع ��د مدي ��ر ع ��ام م�ؤ�س�س ��ة �سلطان بن
عب ��د العزيز �آل �سعود اخلريية – وجه انتقاد ًا �شديد ًا
للإع�ل�ام م�شري ًا �إلى �أنه يفتق ��د �إيل املتخ�ص�صني يف

•د .المقوشي :إعالمنا متلقي يفتقد إلى
المبادرة .
•سالم :على اإلعالم تغيير النظرة السلبية
عن المعوقين.
•د .حمزة  :اإلعالم الجديد يتيح فراغًا
شاسعًا لإلعاقة .
•فراج :الجمعية وراء استحداث “ إعالم
اإلعاقة “
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�سارة العتيبي
تن ��اول ق�ضي ��ة الإعاقة � ،إلى جانب ان ��ه �إعالم متلقي
ولي� ��س �صان ��ع  ،وو�صف ��ه ب أ�ن ��ه لي� ��س لدي ��ه �أولوي ��ات
اجتماعي ��ة  ،وينتظ ��ر املبادرة م ��ن امل�ؤ�س�سات املعنية
بخدمة املعوقني .
كما �أنتقد املقو�شي بع�ض امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال
الإعاقة م�شري ًا �إلى �إنها غري م�ستوعبة لأهمية الإعالم
يف �إي�ص ��ال ر�سالته ��ا � ،أو غري متفاعل ��ة مع الإعالم ،
و�إنها تركز على اجلان ��ب الدعائي �أكرث من تركيزها
على اجلانب الثقايف والتوعوى .
وطالب املقو�ش ��ي م�ؤ�س�سات املعوقني بتدريب �إداراتها
عل ��ى التعامل م ��ع الإعالم وتنظيم حم�ل�ات �إعالمية
�إعالني ��ة م�شرتكة واملزي ��د من االنفتاح عل ��ى و�سائل
الإع�ل�ام .وح ��ول و�سائ ��ل توظي ��ف الإع�ل�ام اجلديد
خلدم ��ة ق�ضي ��ة الإعاقة �أو�ض ��ح الدكت ��ور حمزة بيت
امل ��ال �أ�ستاذ الإعالم �أن �سمات الإع�ل�ام �أو االت�صال
اجلدي ��د ه ��ي التفاعلي ��ة وقابلي ��ة االنتق ��ال وغي ��اب
التزامني ��ه وال�شيوع  ،الأمر ال ��ذي يتيح فراغ ًا �شا�سع ًا
لإع�ل�ام الإعاقة يج ��ب ا�ستثماره من خ�ل�ال التعرف
عل ��ى الطريقة الت ��ي يتم بها العمل داخ ��ل امل�ؤ�س�سات
الإعالمي ��ة االلكرتوني ��ة  ،وم ��ن ث ��م �أ�سالي ��ب تطوير
حمتوى الر�سالة الإعالمية و�آليات توزيعها .
وطال ��ب الدكتور حمزة و�سائ ��ل الإعالم بالتعرف عن
ق ��رب على احتياج ��ات املعوق�ي�ن و إ�ب ��راز ق�ضاياهم،
وت�سلي ��ط ال�ض ��وء عل ��ى حقوقه ��م ومتيزه ��م ،و�أي�ض ًا
�إ�شراكهم يف العمل الإعالمي.
كم ��ا قدمت الأ�ستاذة مها ال�س ��راج الكاتبة ال�صحفي

واملذيعة ورقة عمل عن الإعالم والإعاقة وو�سائل بناء االهتم ��ام باملعاجل ��ة ال�صحافي ��ة يف دع ��م املعوق�ي�ن
عالق ��ة ايجابية ،فيما تناولت الأ�ستاذة �سارة العتيبي خا�صة يف ال�صحافة االلكرتونية ،
�أم الق ��رى ورقة عمل عن كيفية اال�ستخدام الإعالمي
رئي�سة حتري ��ر جملة مدام فيج ��ارو الفرن�سية ق�ضية وط ��رح الدكتور حممد هندية �أ�ستاذ الإعالم بجامعة الأمثل لق�ضايا املعوق�ي�ن – االت�صال التقليدي ومدى
فاعليته يف خدمة ق�ضايا الإعاقة .
و�أختت ��م امللتق ��ي بورقة عمل عن « إ�ع�ل�ام الإعاقة –
جمعي ��ة الأطف ��ال املعوقني منوذج� � ًا قدمه ��ا الأ�ستاذ
ح�س ��ن فراج مدير الإعالم والن�ش ��ر بجمعية الأطفال
املعوقني �ألقى فيه ��ا ال�ضوء على جتربة اجلمعية التي
امتدت على مدي �أكرث م ��ن خم�سة وع�شرين عام ًا يف
تبن ��ي �إ�سرتاتيجي ��ة �إعالمية غري م�سبوق ��ة ت�ستهدف
بن ��اء ر�أي ع ��ام واع بق�ضي ��ة الإعاق ��ة وح�ش ��د الدعم
املجتمعي لر�سالة و�أهداف اجلمعية .
و�أو�ض ��ح فراج �أن اجلمعية �أ�سهم ��ت يف ا�ستحداث ما
ميك ��ن ت�سميت ��ه ب إ�ع�ل�ام الإعاقة  ،وذل ��ك من خالل
منظوم ��ة من الربامج الإعالمية ا�ستثمرت فيها كافة
فنون العمل ال�صحفي والتليفزيوين �إلى جانب �صناعة
أ�ح ��داث لتنمية الوعي الع ��ام  ،وح�شد جنوم املجتمع
م ��ن علماء الدين ورج ��ال الفكر والثقاف ��ة والريا�ضة
والفن مل�ساندة ر�سالتها التوعوية واخلريية .
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في إطار جهودها للتصدي لقضية
اإلعاقة

الجمعية نظمت
الندوة العلمية «حقوق
المعوقين ..بين الواقع
والمأمول»

شارك ف
نخبة ي الندوة
م
والم ن الخبراء
تخص
صين في
مختلف
مجاالت
اإلعاقة

حدثت نقلة نوعية يف توفري منظومة من اخلدمات والرعاية لفئات املعوقني يف مملكة الإن�سانية ،وعلى الرغم
م��ن ذل��ك ال تزال هناك حاجة �إلى املزيد من اجلهود على �ص��عيد تر�س��يخ ثقافة جمتمعي��ة متفاعلة مع حقوق
هذه الفئة الغالية؛ فمهما حتقق من عالج وتدريب وتعليم وت�أهيل لن ن�ستطيع ا�ستثماره على الوجه الأمثل دون
تفاعل املجتمع ،ووعيه بقدرات املعوقني وحقوقهم و�إتاحة الفر�صة لهم للم�شاركة يف م�سرية احلياة والبناء.
يف هذا الإطار نظم مركز الأمري �س��لطان بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال املعوقني باملدينة املنورة ندوة علمية
بعنوان «حقوق املعوقني ..بني الواقع وامل�أمول».
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نياب ��ة عن �صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن
ماج ��د بن عبدالعزي ��ز �أمري منطقة املدين ��ة املنورة،
رع ��ى وكيل �إم ��ارة منطق ��ة املدين ��ة املن ��ورة الأ�ستاذ
�سليمان بن حممد اجلري�ش ،م�ؤخر ًا الندوة.
ويف كلم ��ة �ألقاه ��ا مدي ��ر عام املركز ط�ل�ال بن علي
كماخي يف افتتاح الندوة نقل للح�ضور حتيات �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز
رئي� ��س جمل� ��س �إدارة اجلمعية ،وتقدي ��ره للم�شاركني
من حما�ضري ��ن وح�ضور يف هذه الندوة التي تنظمها
اجلمعي ��ة يف �إطار جهودها للت�ص ��دي لق�ضية الإعاقة
والتعري ��ف بكيفي ��ة التعام ��ل م ��ع املعوق�ي�ن ،وحف ��ظ
حقوقهم.
وقال كماخي :لعلكم تتفقون معي على �أنه على الرغم
مما حتق ��ق من نقل ��ة نوعي ��ة يف توف�ي�ر منظومة من
اخلدمات والرعاية لفئات املعوقني يف بالدنا� ،إال �أننا
ما زلن ��ا يف حاجة �إلى مزيد م ��ن اجلهود على �صعيد
تر�سي ��خ ثقافة جمتمعية متفاعلة مع حقوق هذه الفئة
الغالية.
ورفع مدير عام مرك ��ز الأمري �سلطان بن عبدالعزيز
لرعاية الأطفال املعوقني �أ�سمى �آيات ال�شكر والتقدير
�إيل مق ��ام �صاحب ال�سم ��و امللكي الأم�ي�ر عبدالعزيز
بن ماجد ب ��ن عبدالعزيز �أمري منطقة املدينة املنورة
لتف�ضله برعاية الن ��دوة ،م�شري ًا �إلى �أن ذلك ي�أتي يف

�إط ��ار ما يولي ��ه �سموه من دع ��م وم�سان ��دة متميزين
للمركز ومل�شروعات جمعية الأطفال املعوقني.
و�أو�ض ��ح طالل كماخي� :إن بن ��اء ر�أي عام واع بحقوق
املعوقني وطرق التعامل معهم ميثل �أولوية يف �أهداف
جمعي ��ة الأطفال املعوق�ي�ن وبراجمها؛ م ��ن هنا تبنى
املرك ��ز تنظيم ه ��ذه الندوة الت ��ي تع ��د الثالثة �ضمن
براجمه الثقافية والتوعوية.
و�أ�ش ��ار مدير املركز �إلى �أن اجلمعي ��ة تتطلع �إلى ن�شر
م ��ا ت�ضمنته الندوة من بح ��وث و�أوراق عمل يف كتاب
ي�ث�ري املكتب ��ة العربي ��ة املتخ�ص�ص ��ة ،و�أن يتم تفعيل
تو�صياتهم على �أكرث من �صعيد.
من جانبه قال رئي�س اللجن ��ة العلمية للندوة الدكتور
تركي ب ��ن عبداهلل ال�سكران :ا�ستهدف ��ت هذه الندوة
بيان �سبق الإ�سالم ومتيزه يف رعاية املعوقني ،وتوعية
املعوق�ي�ن مبا لهم من حق ��وق وما عليهم من واجبات.

•شملت محاور الندوة جوانب شرعية وقانونية
ونفسية ومحاور إعالمية وطبية وتقنية
•الندوة أبرزت الدور الرائد للمملكة ورعايتها الشاملة
للمعوقين في كل المجاالت
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رس
الة الندوة:
ذوي اإلع
اقات جزء
مهم من
السعو مجتمعنا
د
لهم ي المسلم
حقو
الشريع ق كفلتها
ة
اإلسالمية

وبي ��ان حق ��وق املعوق�ي�ن املختلف ��ة ,وال�سب ��ل الكفيل ��ة
بتحقيقه ��ا ،و�إي�ضاح الدور الرائ ��د للمملكة ورعايتها
ال�شامل ��ة للمعوق�ي�ن يف كل املج ��االت ،كما �أنه ��ا ت�أتي
ك�إ�ضافة جلهود جمعية الأطفال املعوقني يف الت�صدي
لق�ضية الإعاقة وتثقيف املجتمع مبا لهذه الفئة الغالية
من حقوق وما عليهم من واجبات.
و�أ�ض ��اف رئي� ��س اللجن ��ة العلمي ��ة للن ��دوة  :تتلخ�ص
ر�سال ��ة الن ��دوة يف �أن «ذوي الإعاق ��ات ج ��زء مه ��م
من جمتمعن ��ا ال�سع ��ودي امل�سلم ,لهم حق ��وق كفلتها

ال�شريع ��ة الإ�سالمي ��ة الغ ��راء ,و�ضمنته ��ا الأنظم ��ة
والقوانني ,وتطرح الن ��دوة �س�ؤالني مفادهما :ما تلك
احلق ��وق؟ وما �سبل حتقيقها؟ م�ش�ي�ر ًا �إلى �أن حماور
الن ��دوة �شمل ��ت :املح ��ور ال�شرعي ،املح ��ور الرتبوي،
املحور االجتماعي ،املحور النف�سي ،املحور الإعالمي،
املحور الطبي والتقني ،املحور القانوين.
هذا وكانت الفعاليات العلمية للندوة قد بد�أت �صباح ًا
مبحا�ض ��رة للدكت ��ور ترك ��ي ب ��ن عب ��داهلل ال�سكران،
بعن ��وان «�إ�ض ��اءات م ��ن احلق ��وق ال�شرعي ��ة ل ��ذوي

•الجمعية تتطلع إلى نشر ما تضمنته الندوة من
بحوث وأوراق عمل في كتاب يثري المكتبة العربية
المتخصصة
•ترسيخ ثقافة مجتمعية متفاعلة مع حقوق هذه
الفئة الغالية
•الندوة حظيت باهتمام ملموس من الكثير من
العاملين في مجال رعاية المعوقين وأولياء األمور
والدارسين
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الإعاق ��ات» ،فيما �ألقى الأ�ستاذ ف ��واز حممد الدخيل
حما�ضرة بعنوان «�آلي ��ة تطبيق حقوق ذوي الإعاقات
ال�شرعي ��ة .وع ��ن املح ��ور النف�س ��ي حلق ��وق املعوقني
�أقيمت اجلل�سة الثانية التي ت�ضمنت حما�ضرة بعنوان
«فنيات الإر�شاد والعالج النف�سي احلديث للتعامل مع
املعاقني» للدكتور �سعد بن عبداهلل امل�شوح ،فيما �ألقى
الدكت ��ور جم ��ال القا�سم حما�ضرة بعن ��وان «احلقوق
النف�سية لذوي االحتياجات اخلا�صة».
وتوا�صل ��ت الفعالي ��ات مبحا�ض ��رة ل�صاحب ��ة ال�سم ��و
الأم�ي�رة �سمرية بنت عبداهلل الفرح ��ان بعنوان «�أنت
م�س�ؤول عن حقوقي� ..أنا معكم و�أنتم معي» .كما قدم
الدكتور عي�سى ال�شامخ حما�ضرة عن «حقوق املعوقني
التي كفلتها �أنظمة اململكة واملواثيق الدولية».
ث ��م توا�صل ��ت املحا�ض ��رات يف الف�ت�رة الثاني ��ة م ��ن
اليوم ذات ��ه؛ �إذ �أقيمت حما�ضرت ��ان :الأولى لكل من
الدكتور �صالح بن نا�صر احلمادي ،واملهند�س حممد
ب ��ن �سعيد القحط ��اين بعنوان «ال�صحاف ��ة ال�سعودية
ودورها يف التوعية بحقوق املعوقني� ..صحيفة الوطن
�أمنوذج ًا» .فيما ق ��دم الإعالميان جمري القحطاين
ويحي ��ى ح�سن الزهراين حما�ض ��رة بعنوان «الإعالم
املرئي ال�سع ��ودي و�أثره يف التوعي ��ة بحقوق املعوقني»
عرب القناة الإخبارية.

توصيات الندوة

وه ��ذا ا�ست�أنفت فعاليات الندوة التي حظيت باهتمام
ملمو� ��س م ��ن الكث�ي�ر م ��ن العاملني يف جم ��ال رعاية
املعوق�ي�ن ،و�أولي ��اء الأم ��ور ،والدار�س�ي�ن واملعوق�ي�ن
�أنف�سه ��م ،جل�ساته ��ا يف اليوم التايل بث�ل�اث جل�سات
ب ��د�أت ال�ساع ��ة التا�سع ��ة �صباح ًا مبحا�ض ��رة بعنوان
«احلق ��وق الرتبوي ��ة للطفل املع ��وق» قدمه ��ا الدكتور
علي بن �إبراهي ��م الزهراين ،و�أخرى بعنوان «�أ�سرتي
�س ��ر جناح ��ي» للدكت ��ور نا�ص ��ر املو�س ��ى ،والثالث ��ة
بعن ��وان «الوثائق اخلا�صة على حق ��وق التالميذ ذوي
االحتياج ��ات الرتبوي ��ة اخلا�صة ..وقف ��ة ت�شخي�صية
ور�ؤي ��ة م�ستقبلي ��ة» ،وتق ��دم الدكت ��ورة فوزي ��ة حممد
�أخ�ضر حما�ضرة عن «حقوق املر�أة املعاقة».
كما خ�ص�صت جل�سة للمح ��ور االجتماعي ،وت�ضمنت
حما�ضرة للدكت ��ور عبداهلل ب ��ن عبدالعزيز اليو�سف
بعنوان «واق ��ع املعوقني يف اململكة العربي ��ة ال�سعودية
وجهود وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية نحوهم».
واختتم ��ت اجلل�سات مبحا�ضرتني :الأولى عن «حقوق
الرعاي ��ة التقني ��ة ل ��ذوي الإعاق ��ات �أولوي ��ة ..الواقع
وا�ستحقاق ��ات امل�أم ��ول» للدكت ��ور حمم ��د ب ��ن حمود
الطريق ��ي ،والثانية ع ��ن «االتفاقي ��ة الدولية حلقوق
الأ�شخا� ��ص ذوي الإعاق ��ة ..اجلوان ��ب ال�صحي ��ة
والت�أهيلية» للدكتور طلعت بن حمزة الوزنة.

•توجيه برقية شكر لصاحب السمو الملكي األمير
عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة
المنورة على تفضله برعاية هذه الندوة  ،وبرقية شكر
إلى صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان
بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية على تبني
الجمعية لهذه الندوة ولجهودها في التوعية بقضية
اإلعاقة وكيفية التعامل مع المعوقين.
•مناشدة الجهات المعنية لتفعيل المجلس األعلى
لإلعاقة.
•إنشاء لجان أصدقاء للمعوقين في كل من مناطق
المملكة تتولى تقديم الرأي والمشورة والمساعدة
الممكنة للمعوق وأسرته.
•تشكيل فريق اتصال لمتابعة العمل على تنفيذ
توصيات الندوة ووضع آلية عملية لتبصير أفراد
المجتمع بحقوق المعاق واحتياجاته وكيفية تلبيتها.
•مراعاة متطلبات واحتياجات المعوقين في المنشآت
والمرافق العامة.
•توجيه جهات االختصاص بسرعة إنفاذ بنود اتفاقية
األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.
•الدعوة للتنسيق والتكامل بين كافة القطاعات
الخاصة والعامة العاملة في مجال رعاية المعوقين
لتقديم الخدمات والحقوق لهم.
•تدريب وتأهيل ذوي اإلعاقة في التخصصات العلمية
المختلفة وعدم قصرها على المجاالت الحرفية
والمهنية.
•العمل على طبع ونشر كافة أوراق العمل للندوة
وتوزيعها على الجهات المعنية وبعض الشرائح
المستهدفة.
•إنشاء معاهد ومراكز متخصصة لرعاية كافة أنواع
اإلعاقة في مختلف مناطق
المملكة.
•مضاعفة االهتمام بتوفير فرص توظيف المعوقين
ودعم برامج الزواج للمعوقين من الجنسين.
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الباحة
المدينة

األمير سلطان بن سلمان يتفقد
مركز الملك عبد اهلل بجدة

ق���ام �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ي�ر �سلطان بن �سلمان
بن عبد العزيز رئي�س جمل�س الإدارة بزيارة �إلى مقر
مركز امللك عب���د هلل بن عبد العزيز لرعاية الأطفال
املعوق�ي�ن يف ج���دة ،ملتابع���ة �س�ي�ر العم���ل والربام���ج
املتجددة التي تبناها املركز �سواء على �صعيد الرعاية
والت�أهيل �أو ح�شد امل�ساندة املجتمعية لق�ضية الإعاقة.
و�أو�ض���ح الدكتور عثمان عبده ها�شم مدير املركز� ،أن
الأم�ي�ر �سلطان بن �سلمان ق���ام بجولة تفقدية �شملت
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جمي���ع وحدات و�أق�س���ام املركز العالجي���ة والتعليمية
والت�أهيلية وور����ش اجلبائر ،و�أثناء اجلولة ا�ستمع من
امل�س�ؤول�ي�ن �إلى تقاري���ر ع���ن الأداء يف الن�صف الأول
من العام الدرا�س���ي ،والتقى �أمهات الأطفال وا�ستمع
�إل���ى �آرائهم واحتياجات �أبنائه���م  ،كما التقط �صورا
تذكارية مع �أطفال املركز.
واختت���م مدي���ر املرك���ز ت�صريح���ه قائ�ل�ا�« :إن ه���ذه
الزي���ارة ت�أت���ي يف إ�ط���ار حر����ص الأمري �سلط���ان بن

�سلمان على متابعة الأداء يف مراكز اجلمعية و تذليل
ال�صع���اب التي تواجهها و دع���م الربامج املميزة التي
تطبق خلدمة هذه الفئة الغالية».
م���ن جهة �أخرى� ،أ�شاد عب���د اهلل بن حممد �آل ال�شيخ
امل�ست�شار اخلا�ص رئي�س جمل�س �إدارة جمعية الأطفال
املعوق�ي�ن ورئي����س الهيئ���ة العام���ة لل�سياح���ة وال�سفر
بحجم اجله���ود املبذولة يف املركز ومبا تلقاه �أن�شطته
من تفاعل وم�ساندة من فئات املجتمع املختلفة.

أطفال مركز مكة المكرمة يزورون
الحرم الشريف

زار �أطف���ال مركز اجلمعي���ة مبكة املكرمة م�ؤخر ًا احلرم املكي ال�شريف مبرافقة معلمات الق�سم التعليمي
والأخ�صائي���ات واملمر�ض���ات و�أمهات الأطفال ،وتهدف الزي���ارة �إلى تعريف الأطف���ال بال�شعائر الدينية
والتعليمات الربانية ،و�إ�شراكهم مع �أقرانهم من الأطفال الأ�صحاء يف مثل هذه املنا�سبات.
وق���د ت�ضمن���ت الزي���ارة الن���زول ب�ساح���ة احل���رم والتوج���ه لداخ���ل احل���رم ال�شري���ف والدع���اء
عن���د دخ���ول احل���رم ور�ؤي���ة الكعب���ة امل�شرف���ة ،ث���م الط���واف بالبي���ت العتي���ق والتوج���ه �إل���ى
احلج���ر الأ�س���ود واحلج���ر اليم���اين ث���م ال�ص�ل�اة عن���د مق���ام �سيدن���ا �إبراهي���م علي���ه ال�س�ل�ام.
وقد �أدى �أطفال اجلمعية �شعرية الطواف مبرافقة معلماتهم الالتي قمن بتوجيههن بال�سلوك ال�صحيح
يف مثل هذه الأماكن املقد�سة.
وم���ن جانبها �أكدت مديرة مركز اجلمعية مبكة املكرم���ة الدكتورة جنال فخر الدين ر�ضا ب�أن ح�ضور
الأطف���ال ملثل هذه الأماكن يعمل على تعزيز قدراتهم والت�أكيد على اجلوانب الدينية لديهم ،كما �أننا
ن�سعى دائم ًَا على �إ�شراك �أطفالنا باملجتمع مبختلف الأماكن و املواقع حتى نعمل على بناء الطفل و�صقل
�شخ�صيته ،وك�سر جميع احلواجز التي ميكن �أنتكون فيما بينه وبني جمتمعه.
و�أ�ضافت  ”..ن�أمل دائم ًا التعرف على �أطفالنا عن قرب من خالل الربامج املعدة ،والإدراك اجليد ب�أن الطفل
املعوق يحتاج ممن حوله الإدراك اجليد له ولطبيعته والحتياجاته”.
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المدينة

مركز الملك عبد
اهلل لرعاية األطفال
المعوقين بجدة

يكرم المشاركين
في معرض
«إنتاجنا بين
يديكم
كرم���ت �صاحبة ال�سمو الأم�ي�رة لطيفة بنت ثنيان بن
حمم���د �آل �سعود رئي�سة اللجنة الن�سائية مبركز امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز لرعاية الأطفال املعوقني بجدة
الرع���اة وامل�شاركني يف املعر����ض املتنقل « �إنتاجنا بني
يديكم « وذلك يف احلفل الذي نظمه املركز م�ساء يوم
الثالثاء � 18صف���ر 1431هـ املوافق  2فرباير2010م.
و�أعرب���ت الأم�ي�رة لطيف���ة بن���ت ثني���ان ع���ن �شكرها
وتقديره���ا للم�ؤ�س�س���ات وال�ش���ركات الوطني���ة الت���ي
حر�ص���ت على امل�شارك���ة يف املعر�ض به���دف م�ساندة
برام���ج و�أن�شط���ة املرك���ز الإن�سانية  ،م�ش�ي�رة �إلى �أن
ه���ذه امل�ؤ�س�سات الوطني���ة كانت له���ا �إ�سهامات مميزة
ومبادرات �إن�سانية،ودور فعال يف �إجناح هذا املعر�ض.
ه���ذا وب���د�أ حف���ل التك���رمي بت�ل�اوة �آيات م���ن الذكر
احلكي���م ث���م كلم���ة �صاحب���ة ال�سم���و الأم�ي�رة لطيفة
بن���ت ثنيان الت���ي حثت فيه���ا املجتمع عل���ى التوا�صل
م���ع خدمات اجلمعي���ة املجاني���ة للأطف���ال املعوقني،
ودع���م براجمه���ا الت�أهيلي���ة الت���ي ت�ساع���د يف دم���ج
الأطفال املعوقني  .كما ت�ضمن احلفل تكرمي الفنانني
والفنان���ات الت�شكيلي�ي�ن واملتطوع�ي�ن واملتطوع���ات
وكل م���ن ق���ام بدع���م املعر����ض مادي���ا �أو معنوي���ا
بالإ�ضاف���ة �إل���ى عر����ض مرئ���ي الجن���ازات املعر�ض.
كما �ألقى كلم���ة املعوقني عبد اهلل �سامل وهو من ذوي
االحتياجات اخلا�صة  ،بع���د ذلك مت ت�سليم املكرمني
الدروع التذكارية و�شهادات ال�شكر والتقدير.
يذك���ر �أن امل�ؤ�س�س���ات واجلهات املكرمة ه���ي  :مركز
�سلطان م���ول  ،ومركز جدة م���ول  ،ومركز ال�صرييف
م���ول  ،ومركز ح���راء  ،كما مت تك���رمي الراعي املا�سي للأطعمة و �شركة با�سمح التجارية ،و الغرفة التجارية
للمعر�ض �شرك���ة املهيدب ،والراع���ي الذهبي مطبعة ال�صناعي���ة بجدة  ،وكذلك الرع���اة امل�شاركون وهم:
دار الفن���ون للطباع���ة والن�ش���ر ومرك���ز» ك���ن �سعيد» ه���وت اند كري�سبي و تويز ار ا����ص  ،و�شركة جمموعة
لال�ست�ش���ارات و م�ؤ�س�س���ة حتف���ة البح���ارة للأفراح  ،عب���د املح�سن احلك�ي�ر لل�سياح���ة والتنمي���ة  ،و فندق
والراع���ي الف�ضي جمموعة جنوم ج���دة للمهرجانات املاري���وت ومطاع���م ك���ودو  ،ومطاع���م ال�صيادي���ة
 ،والراع���ي الربون���زي مطاع���م �أبو زي���د و قناة جدة وفرق���ة �شباب امل�س���رح  ،وفرق���ة احمد �ش���و  ،وفريق
الف�ضائي���ة و م�ؤ�س�س���ة �أ�ص���داء و فرقة جن���وم احلياة ن���ادي ار�س���م ابت�سامة اخلريي  ،وفري���ق نادي اخلط
الإن�شادي���ة  ،والراعي الداع���م �شركة التموين العربي العرب���ي  ،وجمموعة نادي متطوعي ج���دة  ،وا�ستديو
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�ضاوي���ة للت�صوي���ر  ،فرق���ة ن���داء و ح���داء وجال�ي�ري
الفن���ون ،و م�ست�شفى ال�سعودي الأملاين الراعي الطبي
له���ذه الفعالي���ة و م�ؤ�س�س���ة عربيات الدولي���ة الراعي
االلك�ت�روين .و الراعي الإعالم���ي للفعالية « م�ؤ�س�سة
ع���كاظ لل�صحاف���ة والن�ش���ر»  ،و ام بي �س���ي اف ام (
 ) mbc- fmالراعي الإعالين ،واملهند�س كرمي
ال�شب���ل  ،والفن���ان الت�شكيل���ي احمد ح�س�ي�ن  ،وجميع
الفنانني والفنانات الت�شكيليني.

..ووفد من شركة ارامكو
السعودية يزور المركز
زار الأ�ست���اذ نبي���ل باع�شن مدير عام �ش����ؤون �شركة
ارامكو باملنطقة الغربية وع���دد من من�سوبي ال�شركة
مركز امللك عب���د اهلل بن عبد العزيز بجدة للإطالع
عل���ى اخلدمات ال���ذي يقدمها ه���ذا ال�صرح اخلريي
للأطفال املعوقني وللوقوف على الدور الإن�ساين الهام
الذي تقوم به اجلمعية يف املجاالت املختلفة كالناحية
الطبية والتعليمية والت�أهيلية .
وكان يف ا�ستقب���ال الوفد مدير املركز الدكتور عثمان
عب���ده ها�ش���م وعدد من املن�سوبني ث���م قاموا بجولة
�شملت ق�سم ل�ست وحدك املخت�ص مب�ساندة ا�سر ذوي
االحتياج���ات اخلا�صة وط���رح الق�ضاي���ا التي تهمهم
باملجتمع  ،وكذلك الق�سم التعليمي املكون من الق�سم
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التمهي���دي واالبتدائ���ي بعده���ا زاروا الق�س���م الطبي
واملك���ون م���ن العي���ادات اال�ست�شارية ووح���دة العالج
الطبيع���ي ووحدة الع�ل�اج الوظيفي ووح���دة اجلبائر
وعالج �صعوب���ات النطق وعي���ادة الأ�سن���ان وم�ساكن
الأطفال التي تعمل بنظام الرعاية النهارية .
ولقد ا�ستمع الوفد ل�ش���رح مف�صل للتعريف باجلمعية
واخلدم���ات املجانية التي يقدمها املركز ملن�سوبيه من
الأطف���ال املعوقني م���ن ذوي الإعاقة املركبة وما يقوم
ب���ه م���ن جهود يف جم���ال تفعي���ل العم���ل التطوعي يف
جمال خدمة ذوي االحتياجات اخلا�صة.
و�أع���رب الأ�ست���اذ نبي���ل باع�شن و�أع�ض���اء الوفد عن
مدى تقديره���م و�إعجابهم باخلدم���ات التي يقدمها

ه���ذا ال�صرح اخل�ي�ري للأطفال املعوق�ي�ن  ،و�أ�شادوا
بال���دور الإن�ساين املهم الذي تقوم به جمعية الأطفال
املعوق�ي�ن يف الت�صدي لق�ضي���ة الإعاقة وقاية وعالجا
م���ن خ�ل�ال مراكزه���ا املنت�ش���رة يف خمتل���ف مناطق
اململكة وقبل مغادرتهم للمركز قاموا بتقدمي عدد من
الهدايا للأطفال ويف املقاب���ل قام املركز بتقدمي درع
تذكاري للأ�ستاذ نبيل باع�شن وكذلك هدايا تذكارية
ملن�سوبي ال�شركة .
وت�أت���ي ه���ذه الزي���ارة �ضمن �إط���ار التع���اون وت�ضافر
اجلهود التطوعية وتبادل اخلربات بني اجلمعية وبني
اجلهات العلمية والتقنية لتحقيق �أهداف اجلمعية يف
�شتى املجاالت.
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تفاعل غير مسبوق مع برنامج
ساب لتوظيف المعوقين

 140شركة وطنية وظفت
أكثر من  300معوق
ومعوقة
�شه���دت مراك���ز اجلمعي���ة يف الآونة الأخ�ي�رة العديد
م���ن ملتقي���ات توظيف املعوقني  ..حي���ث �أحت�شد �أكرث
م���ن  120معاق��� ًا ونح���و � 40شرك���ة وم�ؤ�س�س���ة ميثلون
العديد من من�شئات القطاع اخلا�ص ال�سعودي مبركز
امللك فه���د بن عبد العزيز لرعاي���ة الأطفال املعوقني
بالريا����ض وذل���ك ا�ستجاب���ة لدع���وة اجلمعي���ة والتي
طرحت �أويل فعاليات برنامج �ساب لتوظيف املعوقني
وت�ضمن اللقاء ا�ستقبال ال�شباب املعوقني الراغبني يف
احل�ص���ول علي فر�صة عمل بالقط���اع اخلا�ص  ،حيث
تق���دم الع�شرات منهم �إيل ممثل���ي ال�شركات للتعرف
علي طبيعة الوظائف املتوفرة و�شروط القبول.
ويف ت�صري���ح للأ�ستاذ عو�ض عب���داهلل الغامدي �أمني
عام اجلمعية “ �أعلن �أن اجلمعية تطبق �آلية للتعاقد
ب�ي�ن املتقدم�ي�ن للوظائف وبني ال�ش���ركات مبا ي�ضمن
حقوق الطرفني  ،وي�سهم يف حتقيق �أهداف الربنامج
الذي يعد خط���وة م�صريية لدمج املعوقني يف املجتمع
 ،و�إتاح���ة الفر�صة لهم لالعتم���اد علي �أنف�سهم وبناء
حي���اة م�ستقلة  ،م�شري ًا �إيل �أن الربنامج �سيتم تنفيذه
يف امل����دن واملناطق التي حتت�ض����ن مراكز للجمعية يف كل
من مكة املكرمة واملدينة املنورة وجدة وحائل واجلوف.
و�أع���رب الغام���دي ع���ن �شك���ره وتقدي���ره ملجل����س
�إدارة بن���ك “ �س���اب “ عل���ي تبني���ه برنام���ج توظيف
املعوق�ي�ن وتق���دمي الدع���م ل���ه  ،م�ش�ي�ر ًا �إيل �أن ذلك
يعك����س اح���دي �ص���ور امل�سئولي���ة االجتماعي���ة الت���ي
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تتمي���ز به���ا م�ؤ�س�ساتن���ا و�شركاتن���ا ودوره���ا امللمو�س
يف تلبي���ة احتياج���ات املجتم���ع جنب��� ًا �إيل جن���ب م���ع
دوره���ا يف احلياة االقت�صادي���ة والتنمية ب�شكل عام .
و�أختت���م الغام���دي ت�صريح���ه ً
قائ�ل�ا� ”..أن جمعي���ة
الأطفال املعوق�ي�ن يف �إطار ت�صديه���ا لق�ضية الإعاقة
كق�ضي���ة اجتماعي���ة واقت�صادي���ة ووطني���ة تتبن���ى
�إ�سرتاتيجي���ة �شامل���ة تتكامل حماوره���ا بهدف تهيئة
�أف�ض���ل الظروف لتجاوز �سلبي���ات الإعاقة  ،ومن هنا
كان���ت فكرة م�ساع���دة املعوقني الذي���ن �أكملوا برامج
ت�أهيله���م وتعليمهم وعالجهم لالندم���اج يف املجتمع
وخدم���ة �أنف�سه���م وبلدهم كعنا�صر فاعل���ة يف الإنتاج
والتنمي���ة  ،م ؤ�ك���د ًا �أن ق�ضي���ة التوظي���ف متثل حمور ًا
مهم ًا يف هذا ال�صدد”.
ومم���ا يذك���ر �أن جمعي���ة الأطف���ال املعوق�ي�ن جنحت
م���ن خالل طرحها للربنام���ج يف �صيغته الأويل والتي
توا�صل���ت ملدة عامني يف �إتاح���ة فر�ص التوظيف لنحو
300معوق��� ًا ومعوقة يف عدد من امل�ؤ�س�سات وال�شركات
حيث �شاركت ما يزيد عن  140جهة وم�ؤ�س�سة خا�صة
يف ملتقيات التوظيف  ،التي جاءت لتواكب قرار وزارة
العمل باحت�ساب توظيف املعلق مبا يعادل �أربع وظائف
يف ن�سبة ال�سعودة لدي م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص.
من جه���ة �أخرى عقد مبركز املل���ك عبد اهلل بن عبد
العزي���ز لرعاي���ة الأطف���ال املعوقني  ،امللتق���ى الثالث
للتوظي���ف «برنـامج �ساب لتوظيف املعوقيـن» يف قاعة

املل���ك عب���د اهلل يف املرك���ز ،وذل���ك يف ح�ض���ور نائب
املدير الإقليمي للخدمات املالية ال�شخ�صية يف البنك
الربيطاين «�ساب» �إيهاب يو�سف لنجاوي.
وقد ح�ضر امللتقى عدد كبري من م�س�ؤويل ال�شركات و
طالبي عمل من ذوي الإعاقات املختلفة حيث �أجريت
لهم املقابالت ال�شخ�صية ووقع خاللها عدد من عقود
العمل التي مبوجبها العمل يف املن�ش�آت اخلا�صة .
كما عقد مركز الأمري �سلمان بن عبد العزيز لرعاية
الأطف���ال املعوق�ي�ن مبنطق���ة حائ���ل م ؤ�خ���را امللتق���ى
الأول لتوظي���ف املعوقني باملنطق���ة برعاية من البنك
ال�سعودي الربيطاين ( �ساب )
وقد ح�ضر امللتقى ع���دد من �أ�صحاب املن�ش�آت طالبي
التوظي���ف مب�شاركة  63طالب عم���ل من املعوقني ومت
اختيار العديد منهم للعمل .
وف���ى مركز مكة املكرمة فقد �أحت�شد نحو  120معاقاً
و � 16شرك���ة وم�ؤ�س�س���ة وم�صنع لي�شارك���وا يف ملتقى
توظيف املعوقني الذي �أقامه املركز  ،برعاية الدكتور
عبدالعزي���ز بن عل���ي اخل�ضريي وكيل إ�م���ارة منطقة
مكة املكرمة.
وتوا�صل���ت فعالي���ات امللتق���ى على مدى ثالث���ة �أيام ،
حي���ث ت�ضمنت معر�ضا للجه���ات امل�شاركة والراعية ،
ومواقع لل�شركات وامل�ؤ�س�سات التي تتيح فر�ص توظيف
للمعوقني والتي مت عربها عق���د لقاءات للتعرف على
طبيعة تلك الفر�ص و�إمكانات املتقدمني.

أطفال مركز
الرياض يلونون
رصيف المركز
التاريخي
 15طالبة بطب أم القرى يتدربن في
مركز مكة المكرمة

�أ�ستقب���ل مرك���ز اجلمعية مبك���ة املكرمة  15طالبة م���ن كلية الطب بجامع���ة �أم الق���رى امل�ستوى اخلام�س
�ضم���ن الربنام���ج التدريبي لط�ل�اب وطالبات الط���ب الب�شري بجامع���ة �أم القرى  ،به���دف التعرف على
اخلدم���ات الطبي���ة والتعليمي���ة والت�أهيلي���ة املقدم���ة داخ���ل املرك���ز ،والإطالع عل���ى الربام���ج التدريبية
واخلط���ط ال�صحي���ة املقدم���ة للأطف���ال املعوق�ي�ن والبالغ عدده���م  600طفل وطف���ل على م���دار العام،
حي���ث ي�سع���ى املرك���ز م���ن خالل ه���ذه الزي���ارات لتدري���ب الطالبات عل���ى ط���رق التعام���ل ال�صحيح مع
الأطف���ال املعوق�ي�ن ،والتع���رف عل���ى �أ�سب���اب الإعاق���ات وط���رق جتنبه���ا والرعاي���ة الطبي���ة والت�أهيلي���ة
املنا�سب���ة له���م ،وعر����ض من���اذج حل���االت �إعاق���ة خمتلف���ة وكيفي���ة التعام���ل الطب���ي ال�صحي���ح معه���ا.
ويف ت�صري���ح �صحف���ي ملدي���رة املرك���ز الدكت���ورة جنالء فخر الدي���ن قالت ”.لق���د بد�أت الزي���ارة بجولة
تعريفي���ة وتدريبي���ة عل���ى �أق�س���ام املركز حي���ث �شمل���ت الق�سم الطب���ي وي�ض���م( العي���ادات اال�ست�شارية،
وح���دة الع�ل�اج الطبيع���ي ،وح���دة ع�ل�اج عي���وب النط���ق وعلل ال���كالم  ،وح���دة الع�ل�اج الوظيف���ي) �إلى
جان���ب ( وح���دة اخلدم���ة االجتماعي���ة والوح���دة النف�سي���ة  ،وامل�سبح الطب���ي ،وامللفات الطبي���ة) ثم زار
الطالب���ات �سك���ن الأطفال وال���ذي يعمل بنظ���ام الإقامة النهارية فق���ط ،بحيث يح�ضر الأطف���ال �صباح ًا
برفق���ة والدته���م لك���ي يتلق���ى الأطف���ال ووالدته���م تدري���ب مكثف م���ن الأخ�صائي���ات ويت���م تخ�صي�ص
ممر�ض���ة واح���دة ل���كل طف���ل ،ويعمل �سك���ن الأطف���ال بنظ���ام متميز لك���ي يتمكن م���ن ا�ستيع���اب العدد
الكب�ي�ر م���ن الأطف���ال املعوق�ي�ن ،حيث يدخ���ل الطفل مل���دة وقدرها �ست���ة �أ�سابي���ع ويخرج الطف���ل بعدها
إ�ل���ى املن���زل وتعط���ي الوال���دة نظام تدريب���ي للطفل لكي تتاب���ع الوال���دة الربنامج العالج���ي يف املنزل”.
و�أ�ضاف���ت الدكت���ورة جن�ل�اء “ ..كم���ا زار الطالبات الق�س���م التعليمي وي�ض���م املراحل التعليمي���ة التالية
(الطفول���ة املبكرة  ،ومرحلة التمهي���دي ومرحلة التعليم االبتدائي) �إ�ضافة �إل���ى الأن�شطة امل�ساندة والتي
متكن يف (ف�صل القر�آن  ،ور�شة الر�سوم والفنون  ،ومعمل احلا�سب الآيل املجهز ب�أحدث النظم اخلا�صة
بذوي االحتياجات اخلا�صة) حيث تعرفن على املناهج واملواد الرتبوية املقدمة للأطفال ،وما ت�شمل عليه
م���ن خطط وبرامج درا�سية متنوع���ة كما قامت الطالبات بتوزيع بع�ض الهداي���ا التذكارية لأطفال املركز
مما �أدخل الفرح وال�سرور لقلوب الأطفال”.

�شارك �أطف���ال مركز امللك فهد ب���ن عبد العزيز
لرعاي���ة الأطف���ال املعوقني بالريا����ض يف م�شروع
«ل ـ��� ّون ر�صيـفك» حت���ت �أ�شراف منظم���ة الفنون
اخلا�صة العاملية ومركز العون لذوي االحتياجات
اخلا�ص���ة والذي �أقي���م على ر�صي���ف مركز امللك
عب���د العزيز التاريخي بالريا����ض ،وتقدم الفنان
الكومي���دي املخ�ض���رم را�شد ال�شم���راين ،وجنم
الك���رة ال�سعودي���ة والع���ب ن���ادي الن�ص���ر حممد
ال�سهالوي �أكرث من  250طفل ،متطوعه ،مدر�سة،
م�شرف���ه ،فنانه ت�شكيلي���ة ،م�ص���ورة فوتوغرافية
ميثل���ون �أكادميية الرتبية اخلا�صة ،مركز الأوائل
للت�أهيل ،مركز تدريب الفئات اخلا�صة (الرعاية
النهارية) ،اجلمعية اخلريية املتالزمة (داون)،
ومرك���ز العباقرة ل���ذوي االحتياج���ات اخلا�صة،
�إ�ضاف���ة إ�ل���ى طالب وطالب���ات مدار����س اململكة،
ومدار����س التعليم املتطور الذي���ن قاموا ب�أنف�سهم
ب�صناعة الطبا�شري لأ�شقائهم ذوي االحتياجات اخلا�صة.
و�أدخ���ل الثنائ���ي ال�شم���راين وال�سه�ل�اوي ج���وا
م���ن الف���رح وال�س���رور للأطف���ال وخا�ص���ة ذوي
االحتياجات اخلا�ص���ة والتقطوا عدة �صور معهم
�إ�ضافة �إلى توقيعهم على مذكراتهم اخلا�صة.
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مركز األمير سلمان
يوقع اتفاقية (أجر
كل شهر) مع
جامعة حائل
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وق���ع مرك���ز الأمري �سلمان ب���ن عبد العزي���ز بحائل و
جامعة حائل اتفاقية لتنفيذ برنامج ( �أجر كل �شهر)
وال���ذي مبوجبه �ستتي���ح جامعة حائ���ل لأع�ضاء هيئة
التدري����س ومن�سوبيها وطالبه���ا ا�ستقطاع �شهري من
رواتبه���م ،للإ�سه���ام يف دعم �أن�شط���ة وبرامج املركز
ملدة عام كامل.
و�أو�ضح الدكتور �أحمد بن حممد ال�سيف مدير جامعة
حائ���ل� ،أن اجلامعة تتطلع لتقدمي ولعب دور �أكرب من
توقي���ع اتفاقي���ة الربنامج ،مع املركز م���ن خالل منح
يتربع به من�سوبو اجلامعة وطالبها ملدة عام.
جمعية الأطفال املعوقني وخا�صة مركز الأمري �سلمان املركز والأطفال املعوقني املوجودين باملركز.
للأطف���ال املعوقني يف حائل �أج���زاء كبرية من �أوقات و�أكد الدكتور ال�سيف� ،أن �أ�س�س االتفاقية بني اجلامعة و�أ�ضاف»:نتطل���ع يف اجلامعة للمزي���د ،خا�صة بعد ما
من�سوب���ي اجلامعة خلدم���ة وتقدمي امل�ساع���دة لإدارة واملركز تتمثل يف تخ�صي�ص جزء من الراتب ال�شهري �شاهدن���ا املركز واجله���د الكبري ال���ذي يبذله الأمري
�سلط���ان بن �سلم���ان رئي�س جمعية الأطف���ال املعوقني
والزم�ل�اء يف اجلمعية وه���و ما يجع���ل الإن�سان �سواء
كان م�سئ���وال �أو مواطن���ا يخج���ل �إذا مل يتفاعل وعدم
امل�ساهمة».
مشاركة متميزة للجمعية في
و�أك���د الدكت���ور ال�سي���ف �أن ه���ذه املب���ادرات الرائدة
الت���ي �أطلقه���ا مركز الأم�ي�ر �سلمان بن عب���د العزيز
مؤتمر « نقدر» بالكويت
لال�ستفادة من توظيف امله���ارات والتقنيات احلديثة
وت�سخريه���ا من �أجل الرف���ع يف الرتبية اخلا�صة ،يعد
�ش��اركت اجلمعي��ة يف م�ؤمتر “ نق��در” الذي عق��د يف دولة الكوي��ت بتاريخ 8-5
تفعي ًال لتوجيه نائب خادم احلرمني ال�شريفني الأمري
ابريل 2010م.املا�ض��ي  ،حيث عر�ض��ت الأ�س��تاذة تهاين العامودي � ،أخ�ص��ائية
�سلط���ان ب���ن عب���د العزي���ز والقا�ض���ي بت�شكيل جلنة
نف�س��ية مبرك��ز مكة املكرمة  ،جترب��ة العيادة النف�س��ية يف اجلمعية ودورها يف
م�شرتك���ة لدرا�سة احتياج���ات املعوقني ممن جتاوزت
�إجناح عملية الدمج من خالل برامج الت�أهيل النف�س��ي للطفل واملجتمع الأ�سري
�أعماره���م 15عام��� ًا ،ودرا�سة حج���م ونوعية خدمات
واملدر�س��ي يف  3مراح��ل (م��ا قبل الدمج� -أثن��اء الدمج-ما بع��د الدمج) وكذلك
الرعاي���ة والت�أهي���ل املقدم���ة لهذه الفئ���ة الغالية على
عر�ض ر�ؤيتها امل�س��تقبلية لعملية الدمج  ،وقد ت�ض��منت تو�صياتها :الدمج يبد�أ
املجتمع .وذك���ر �أن اجلامعة �سوف تعمل على التعاون
م��ن البيئة العائلية للطفل مب�ش��اركته يف جميع الأن�ش��طة ولذلك الرتكيز على
يف جم���ال الرتبي���ة اخلا�صة بني الط�ل�اب والطالبات
الأ�س��رة.وتكامل ال��وزارات م��ن �أج��ل تطوي��ر اخلدم��ات املقدمة �إل��ى الأطفال
يف ه���ذا املجال ،وخ�صو�ص���ا بع���د �أن مت افتتاح ق�سم
املعوق�ين ،بالإ�ض��افة �إل��ى �أهمية تطوي��ر عملية القيا���س النف�س��ي واختبارات
الرتبي���ة اخلا�صة يف جامعة حائل له���ذا العام والذي
الذكاء لتتنا�سب مع البيئة التي يعي�ش بها الطفل.
يحتوي على �أكرث من  100طالب وطالبة �سوف يخدم
كما �شاركت الأ�ستاذة �أمل العمار م�س�ؤولة الدمج مبركز امللك فهد بن عبد العزيز
هذا املجتمع وهذه الفئة من �أبنائنا.
بالريا�ض  ،بورقة عمل �أو�ضحت خاللها اجلوانب العملية لإجناح عملية الدمج
م��ن حيث الزي��ارات للمدار�س املر�ش��حة للدمج من قبل فري��ق متكامل من مركز
ي�ش���ار �إلى �أن اجلامعة فتحت هذا العام ق�سم الرتبية
اجلمعي��ة بالريا�ض ،وكذلك الآلي��ة العملية للدمج واملبنية على  3خطوات (ما
اخلا�ص���ة لأول م���رة الذي طبق���ت فيه �أح���دث طرق
قبل الدمج� -أثناء الدمج-ما بعد الدمج) كل ذلك من خالل �ش��رح مب�س��ط لدور
و�أ�ساليب التعليم احلديث لذوي االحتياجات اخلا�صة
ويقوم على �أ�سا�س االبتكار والإبداع والتنوع.
اجلمعية ومراكزها املختلفة يف ن�شر الوعي املجتمعي بالإعاقة واملعوقني.
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جناحها في المهرجان
تضمن العديد من
األنشطة

مشاركة متميزة
للجمعية في
مهرجان الجنادرية 25
�شارك���ت اجلمعي���ة يف املهرج���ان الوطن���ي لل�ت�راث
والثقاف���ة باجلنادري���ة  25م���ن خ�ل�ال جن���اح خا�ص
حظ���ي ب�إقب���ال متميز م���ن �ضي���وف وزوار املهرجان.
حيث عك�س اجلناح هذا العام حجم التو�سع والتطوير
الذي �شهدته خدم���ات اجلمعية يف ال�سنوات الأخرية
وم�شروعاتها املنت�شرة يف خمتلف مناطق اململكة.
و�ضم جناح اجلمعية و�سائ���ل تعريفية وتوعوية عديد
ا�ستهدف���ت �إلق���اء ال�ض���وء عل���ى ن�شاط���ات اجلمعية
وبراجمها على �صعيد رعاية وت�أهيل الأطفال املع ّوقني
والت�صدي لق�ضية الإعاقة وقاية وعالج ًا.
وعر����ض داخل اجلناح �أفالم توثيقي���ة وت�سجيلية عن
مراكز اجلمعية وم���ا ت�ضمه من وحدات متخ�ص�صة,
وكذل���ك برامج الع�ل�اج والتعليم املتاح���ة للمئات من

الأطفال الذين يعانون من الإعاقة اجل�سدية والعقلية مع ًا.
كم���ا مت داخ���ل اجلناح عر����ض لنماذج م���ن الأجهزة
التقوميي���ة والأجه���زة امل�ساع���دة التي يت���م ت�صنيعها
داخل مراكز اجلمعي���ة ,وت�ستخدم يف ت�أهيل الأطفال
و�إتاح���ة الفر�ص���ة لهم للتغل���ب على الإعاق���ة وت�سيري
�أمورهم احلياتية.
وم���ن جه���ة �أخ���رى �أتيح لزائ���ري اجلن���اح احل�صول
عل���ى مناذج م���ن الإ�ص���دارات التوعوية الت���ي تبنتها
اجلمعية,والت���ي ت�ستهدف التعري���ف ب�أ�سباب الإعاقة
وط���رق تالفيها ,و�أي�ض ًا بكيفي���ة التعامل مع املع ّوقني,

وكي���ف ميك���ن تنمي���ة قدراته���م لإف���ادة �أنف�سه���م
وجمتمعهم ,وي�ضم اجلناح �أي�ض ًا �صور ًا تعك�س �أن�شطة
الأطف���ال داخ���ل مراكز اجلمعية وم���ا يحظون به من
عناية فائقة.
ويذكر �أنّ جمعية تتبنى العديد من الأن�شطة الثقافية
والرتفيهي���ة واالجتماعي���ة ,وت�ش���ارك يف الكث�ي�ر من
املهرجانات والربامج التي حتظى بح�ضور جماهريي
مميز وذلك يف �إطار �إ�سرتاتيجيتها للو�صول �إلى �أكرب
قطاع ممكن من املجتم���ع بر�سالة التوعية عن ق�ضية
الإعاقة وح�شد الدعم جلهود اجلمعية.

مهرجان القرية التراثية يحقق نجاحا كبيرا
رعت �صاحب���ة ال�سمو الأمرية منرية بنت عبد العزيز
ب���ن م�ساعد بن جلوي « حف���ل افتتاح مهرجان القرية
الرتاثي���ة ال�سابع الذي ّ
نظمتُ���ه اجلمعية خالل الفرتة
م���ن  28فرباير وحتى 4مار����س 2010م .وذلك مبقر
مركز امللك فهد بن عبد العزيز بالريا�ض.
وكان احلف���ل ق���د بد�أ ب�آي���ات من الذك���ر احلكيم من
تالوة احد �أطفال اجلمعية.

عق���ب ذل���ك �شه���د احلف���ل ال���ذي ح�ض���ره لفيف من
�صاحبات ال�سمو الأمريات و�سيدات املجتمع وع�ضوات
اجلمعي���ة العمومي���ة ،عر����ض فيل���م ح���ول اجلمعي���ة
وخدماتها املتخ�ص�صة يف خمتلف مراكزها .
وف���ى ختام احلف���ل قامت الأم�ي�رة من�ي�رة بنت عبد
العزي���ز ب���ن م�ساع���د ب���ن جل���وي بجول���ة يف املعر�ض
امل�صاح���ب للمنا�سب���ة واملق���ام بالقاع���ة الرئي�سي���ة

باملركز اطلع���ت خاللها عل���ى �أركان و�أجنحة القرية
الرتاثي���ة  ،كما قام���ت �سموها بزي���ارة جناح �صاحب
ال�سم���و امللكي الأمري �سلطان بن عبد العزيز �آل �سعود
حفظه اهلل.
جدي���ر بالذكر �أن مهرج���ان القري���ة الرتاثية منوذج
م�صغ���ر م���ن مهرج���ان اجلنادرية حيث يت���م عر�ض
العديد من الع���ادات والتقاليد وال�صناعات احلرفية
التقليدية وذلك من خالل خيام ذات ديكورات خا�صة
تعك�س املالمح البيئي���ة ملناطق اململكة وتراثها املحلى
الأ�صي���ل املمي���ز ل���كل منطق���ة  ،بالإ�ضاف���ة �إلى ذلك
يت�ضم���ن املهرج���ان الكثري من الأن�شط���ة والفعاليات
الثقافية والفنية ,حي���ث يقام معر�ض متكامل ي�شتمل
على �أجنحة و�أركان للعديد من املعرو�ضات .
كم���ا �صاحب املهرجان �أن�شطة ثقافية وندوات �شعرية
وحما�ض���رات توعوي���ة يف جم���االت خمتلف���ة .و�شمل
املهرج���ان العدي���د م���ن الأركان للمالب����س والذه���ب
واملجوه���رات والإك�س�س���وارات والتح���ف والهداي���ا
واالنتي���كات و�أدوات العطور والتجمي���ل بالإ�ضافة �إلى
امل�سابقات الرتفيهية.
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المدينة

من أبرز برامج الجمعية لخدمة المعوقين وأسرهم

لست وحدك..

يسعى للمعوق قبل أن يسعى إليه
حق��ق الربنام��ج منذ انطالقه يف ع��ام 2004م الكثري من الإجنازات والأعم��ال املتميزة ،وعقد �أول
لقاء لربنامج «ل�ست وحدك» التوعوي عام 2004م ثم لقاء التوظيف للمعوقني ،وهو اللقاء الأول
عل��ى م�س��توى اململك��ة العربية ال�س��عودية واخلليج العربي ،وذل��ك بالتعاون مع الغرف��ة التجارية
ال�صناعية يف جدة.
وحتت رعاية �ص��احبة ال�س��مو امللكي الأمرية علي��اء بنت عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �س��عود نظمت
اجلمعي��ة يف مرك��ز املل��ك عب��داهلل ب��ن عبدالعزي��ز يف ج��دة ،بالتعاون م��ع الدائرة االقت�ص��ادية
االجتماعية ب�إمارة منطقة مكة املكرمة ،برنامج «دليل النفع اخلريي للإعاقة»؛ احتفا ًال مبنا�سبة
اليوم العاملي للإعاقة ،وكان من �أبرز م�شاركات اجلمعية يف احتفاالتها باليوم العاملي للإعاقة.
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وحتر����ص اجلمعي���ة عل���ى �إيج���اد �أ�سالي���ب متجددة
للتوا�ص���ل م���ع املجتمع ب���كل فئاته ب�صف���ة عامة ،ومع
املعوق�ي�ن خا�ص���ة ،وذل���ك به���دف التوعي���ة بق�ضي���ة
الإعاق���ة ،وم�سان���دة املعوق�ي�ن يف احتياجاته���م عل���ى
خمتل���ف امل�ستوي���ات .والربام���ج �إحدى �أب���رز و�سائل
اجلمعية لتقدمي خدماتها ،و«برنامج ل�ست وحدك» يف
مركز امللك عبداهلل ب���ن عبدالعزيز لرعاية الأطفال
املعوقني يف جدة ،واحد من الربامج الذكية التي تعول
عليها اجلمعية كثري ًا يف دعم املعوقني يف جدة.
وبرنام���ج «ل�س���ت وحدك» مبنزل���ة ملتق���ى اجتماعي
للمعوق�ي�ن و�أ�سرهم؛ ف�إ�ضافة �إل���ى �أنه برنامج توعوي
�إر�شادي ف�إن���ه يحاول �إيجاد احلل���ول و�إزالة العقبات
الت���ي تواجه املعوقني من م�شكالت يف م�سرية حياتهم
اليومي���ة ،وذل���ك بالتع���اون م���ع اخل�ب�راء واجله���ات
املخت�صة يف جمال تقدمي اخلدمات للمعوقني.
كم���ا �أن برنام���ج «ل�س���ت وح���دك» ي�ساه���م يف تفعيل
برامج �أخرى مثل برنامج التطوع باجلمعية؛ �إذ مينح
الفر�صة لكل فئ���ات املجتمع ،مبختلف تخ�ص�صاتهم،
مل�شارك���ة اجلمعي���ة يف تق���دمي خدماته���ا وم�سان���دة

املعوقني و�أ�سرهم ،ب�أن ين�ضم املتطوعون وامل�ستفيدون
من املعوقني و�أ�سرهم �إلى ع�ضوية الربنامج.
أهداف البرنامج
يه���دف برنام���ج «ل�س���ت وح���دك» �إلى تق���دمي الدعم
االجتماع���ي والنف�س���ي للمعوق�ي�ن و�أ�سره���م ،وتوفري
املعلوم���ات والبيانات التي تخدمهم ،وتعريف املجتمع
بحقوقه���م الأ�سا�سية ،وتعري���ف الأ�سر بتلك احلقوق؛
لتح�سني �سبل وو�سائل املطالبة بها.
كم���ا يعت�ب�ر الربنام���ج حلق���ة و�ص���ل ترب���ط املعوقني
و�أ�سرهم باملخت�ص�ي�ن واملهتم�ي�ن بق�ضاياهم ،ويعمل
كذل���ك على توف�ي�ر وتهيئ���ة البيئ���ة املنا�سب���ة لتبادل
خ�ب�رات املعوق�ي�ن و�أ�سرهم بع�ضهم ببع����ض ،وتعزيز
التعاون م���ع كل امل�ؤ�س�سات احلكومي���ة والأهلية ب�شتى
جماالته���ا خلدم���ة االحتياجات اخلا�ص���ة للمعوقني،
والإ�ش���راف على اخلدمات املقدم���ة للمعوقني بهدف

تطويرها واالرتقاء بها ،مع العمل على تكثيف وتوحيد
جهود املهتمني بق�ضايا املجتم���ع للنهو�ض باخلدمات
املوجه���ة للمعوقني ،وي�ضاف �إلى كل ذلك من �أهداف
العم���ل على ن�شر الوعي يف املجتمع للحد من م�سببات
الإعاق���ة ،وت�شجي���ع و�إث���راء العمل التطوع���ي وحتويل
م�س���اره من عمل خريي إ�ل���ى التزام �إن�س���اين وطني،
واال�ستم���رار يف درا�س���ة وتخطي���ط وتنفي���ذ برام���ج
م�ستقبلية تخدم املعوقني و�أ�سرهم.
عضوية البرنامج
�إذا كان برنام���ج «ل�ست وحدك» حري�ص ًا على ع�ضوية
املعوقني و�أ�سرهم يف الأ�سا�س؛ باعتبارهم امل�ستفيدين

الخطوة 56

جمادي الآخر  1431هـ ـ يونيو  2010م

95

جمعيتنا

الرس

بر
نامج «لس
ت
و
ح
د
ك»
واح
ف د من البرا
م
ج
ا
ل
را
ئ
دة
ي
خدمة ال
إجتماعيًا ب معوقين
منط
قة مكة
المكرمة

وامل�ستهدفني
من خدمات
ا لرب نا م���ج ،
ف إ�ن���ه ي�ض���م
يف
�أي�ض��� ًا
ع�ضويت���ه غ�ي�ر امل�ستفيدي���ن م���ن خدمات���ه ،وه���م
املتطوع���ون؛ لتقدمي اخلدم���ات للمعوقني من الأفراد
واجلهات ذات العالقة� ،سواء من الناحيتني التعليمية
والتوعوي���ة مث���ل اخل�ب�راء يف جم���ال تعلي���م وت�أهي���ل
املعوق�ي�ن� ،أو املتطوع�ي�ن يف املج���االت الطبي���ة مث���ل
الأطب���اء واال�ست�شاريني املخت�ص�ي�ن ب�أمرا�ض الإعاقة
والباحث�ي�ن واملهتم�ي�ن بق�ضاي���ا الإعاق���ة� ،إ�ضافة �إلى
امل�ؤ�س�سات وال�شركات اخلا�صة يف املجتمع.
أعمال ولقاءات
حق���ق الربنام���ج منذ انطالق���ه ع���ام 2004م الكثري
م���ن الإجنازات والأعم���ال املتميزة ،وعق���د �أول لقاء
لربنامج «ل�ست وحدك» التوعوي عام 2004م ثم لقاء
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التوظي���ف للمعوقني ،وه���و اللق���اء الأول على م�ستوى
اململك���ة العربية ال�سعودي���ة واخللي���ج العربي ،وذلك
بالتعاون مع الغرفة التجارية ال�صناعية بجدة ،وذلك
ي���وم الأربع���اء � 22شعب���ان 1425هـ املواف���ق � 6أكتوبر
2004م ،برعاي���ة الدائ���رة االقت�صادي���ة االجتماعية
ب�إمارة منطقة مكة املكرم���ة ،وا�ستهدف اللقاء دعوة
املعوقني و�أ�سرهم امل�ؤهلني للعمل والراغبني يف تقدمي
طل���ب �شغل وظائ���ف؛ للتع���رف على مراك���ز ومعاهد
التدري���ب املتاح���ة ،وفر�ص الوظائف الت���ي �ستمنحها
ال�ش���ركات من خالل م�شاركته���ا يف اللقاء ،خ�صو�ص ًا
بعد �ص���دور قرار مع���ايل وزير العم���ل الدكتور غازي
الق�صيب���ي اخلا����ص باحت�ساب العام���ل ال�سعودي من
املعوقني بالثلث يف ن�سب ال�سعودة.
ونظ���م برنام���ج «ل�ست وحدك» لق���ا ًء مهم��� ًا �أي�ض ًا يف
البداي���ة ،وحتدي���د ًا ي���وم الأربعاء � 20صف���ر 1426هـ
املواف���ق  30مار����س  2005وه���و اللقاء الطب���ي الأول
حتت �شع���ار «امل�ساندة واجب وطني و�إن�ساين» برعاية

الدائ���رة االقت�صادي���ة االجتماعي���ة ب�إم���ارة منطق���ة
مكة املكرم���ة ،وبالتعاون مع املديري���ة العامة لل�ش�ؤون
ال�صحية بوزارة ال�صحة يف منطقة مكة املكرمة ،كما
�ش���ارك يف الرعاية� :أبو اجلدايل «�سيزر» ـ �سعودي�ست
ـ ،واملنا�سب���ة الك�ب�رى ،ولوكروا�سون �ش���وب ،وجريدة
احلياة.
وا�سته���دف اللق���اء �إتاح���ة الفر�ص���ة للتوا�ص���ل ب�ي�ن
املتطوع�ي�ن م���ن اخل�ب�راء والأطب���اء اال�ست�شاري�ي�ن
وب�ي�ن املعوق�ي�ن و�أ�سره���م لتق���دمي الدع���م والتوجيه
والردود عل���ى �أي ا�ستف�س���ارات ذات عالقة بالإعاقة
وم�شكالته���ا ،ويف ه���ذا الإطار �شارك���ت جهات طبية
حكومي���ة وخا�صة عدة يف اللق���اء حيث مت ت�شكيل وفد
تطوعي مكون من الأطباء واملخت�صني واال�ست�شاريني
يف جمال �أمرا�ض الإعاقة ب�شكل عام لكل من�ش�أة طبية
م�شاركة يف اللقاء .كما �شاركت امل�ؤ�س�سات وال�شركات
املوردة للأدوية والأجهزة الطبية والت�أهيلية للمعوقني
«كرا�سي طبية و�أجهزة تعوي�ضية – �أطراف �صناعية

– �سماعات طبية ل�ضعاف ال�سمع – �أجهزة خا�صة
باملكفوفني».
اللقاء التعليمي األول
نظ���م برنامج «ل�ست وح���دك» اللق���اء التعليمي الأول
للمعوقني و�أ�سرهم حتت �شع���ار «التعليم حق مكت�سب
للجمي���ع» ،وذل���ك ي���وم الأربع���اء 1426/8/17ه���ـ
 2005/9/21م ،برعاي���ة الدائ���رة االقت�صادي���ةاالجتماعية ب إ�م���ارة منطقة مكة املكرم���ة ،وبالتعاون
م���ع جامعة امللك عبدالعزيز ،وكان الراعي الإعالمي
للقاء جريدة احلياة.
وا�سته���دف اللق���اء اجلامع���ات والكلي���ات احلكومية
واخلا�ص���ة ومراك���ز وم�ؤ�س�س���ات ذوي االحتياج���ات
اخلا�ص���ة ملختل���ف الإعاق���ات «حركي���ة � -سمعي���ة –
ب�صري���ة عقلي���ة  -نف�سية  -توح���د  -متالزمة داون»،
ومدار�س «الدمج» بقطاعيها «احلكومي واخلا�ص».
ومت ت�شكيل وف���د تطوعي مكون من معلمني خمت�صني
وا�ست�شاريني يف جمال الرتبية اخلا�صة ب�شكل عام من
قبل كل من�ش����أة تعليمية �أو تربوي���ة م�شاركة يف اللقاء
للرد على ا�ستف�سارات �أ�سر الأطفال والبالغني منهم.
كم���ا �شارك يف اللق���اء امل�ؤ�س�سات وال�ش���ركات املوردة
ل�ل��أدوات التعليمي���ة والأجه���زة الت�أهيلي���ة للمعوقني
وامل�ؤ�س�س���ات وال�ش���ركات املعني���ة بتدري���ب وتوظي���ف
املعوقني.
و�ساهم اللق���اء يف توعية القطاع���ات التعليمية بواقع
�صعوبات املعوقني و�أ�سرهم و�ضرورة العمل على توفري
خدم���ات خا�صة له���م مثل تهيئ���ة البيئ���ة العمرانية،
والدم���ج االجتماع���ي ،والتعليم والتدري���ب والت�أهيل،
والتوظي���ف� ،إ�ضافة �إلى ح�ص���ول الربنامج على عدد
كبري من العرو�ض واملنح الدرا�سية واحل�سوم املختلفة
اخلا�صة للطالب البالغني ولأ�سر الأطفال املعوقني.
لقاء التوظيف الثاني
بع���د النجاح الكبري الذي حقق���ه لقاء التوظيف الأول
للربنام���ج ،وبنا ًء على توجيهات �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س جمل�س
الإدارة ،مت تنظي���م اللقاء الث���اين للت�أهيل والتوظيف

2006م ،مب�شارك���ة اجله���ات احلكومي���ة واخلا�ص���ة
الداعمة للعمل واملعنية بالتوظيف والت�أهيل من خالل
التعاون املتوا�صل مع الدائرة االقت�صادية االجتماعية
ب�إمارة مكة املكرمة و�صن���دوق تنمية املوارد الب�شرية
واجلمعية العربية لإدارة املوارد الب�شرية بجدة.
اتفاقية تعاون مع هيئة الإغاثة الإ�سالمية العاملية
م���ن �أبرز جناح���ات الربنامج �إب���رام اتفاقية التعاون
ب�ي�ن اجلمعية وبني هيئ���ة الإغاث���ة الإ�سالمية العاملية
مبدين���ة ج���دة ،وذل���ك ي���وم الأح���د 1427/4/16هـ
املواف���ق 2006/5/ 14م ،وت�ضمن االتفاق �أن تخف�ض
مراك���ز الإعاقة اخلا�صة يف مدين���ة جدة امل�شاركة يف
االتفاقي���ة  %50من ر�سومها وتتكفل الهيئة بدفع %50
م���ن الر�س���وم ،ويقوم ق�س���م «ل�ست وح���دك» بدرا�سة
احل���االت املتقدمة لطلب الكفالة التعليمية وا�ستكمال
كل الأوراق الالزمة.
ويف ع���ام  1426ه���ـ �شارك ع�شرة مراك���ز من مراكز
الإعاق���ة اخلا�ص���ة يف مدينة ج���دة يف اتفاقية الهيئة
حتى بلغ عدد املراكز  20مركز ًا حتى عام 1430هـ.
وا�شرتطت االتفاقية م�شاركة مراكز الإعاقة اخلا�صة
فيها بتوقيع عقد اتفاقية التعاون بني املراكز اخلا�صة
وب�ي�ن جمعي���ة الأطف���ال املعوق�ي�ن «ل�س���ت وح���دك»،
وح�صول املراكز على ترخي�ص ر�سمي ،وتقدمي ن�شرة
تعريفية عن خدمات املركز.
وبل���غ �إجمايل ما مت تقدميه من دعم مادي من الهيئة
منذ ع���ام 1427هـ حت���ى عام 1429ه���ـ «»899.900
ريا ًال ،للكفالة التعليمية لطالب وطالبات ذوي الإعاقة،
ويف عام 1430هـ بلغ قيمة الدعم «.»1.101.750

•البرنامج يحاول
إيجاد الحلول وإزالة
العقبات التي تواجه
المعوقين وأسرهم
في مسيرة حياتهم
اليومية
•تعاون متميز
بين قسم «لست
وحدك» والجهات
الحكومية والخاصة
ذات العالقة
•تطوع مجموعة
كبيرة من
الكفاءات والخبراء
المتخصصين
للمشاركة في
تقديم الخدمات
للمعوقين

اليوم العالمي لإلعاقة
حت���ت رعاي���ة �صاحب���ة ال�سمو امللك���ي الأم�ي�رة علياء
بن���ت عب���داهلل ب���ن عبدالعزي���ز �آل �سع���ود  -حفظها
اهلل  -نظم���ت اجلمعي���ة يف مركز املل���ك عبداهلل بن
عبدالعزيز يف جدة ،بالتعاون مع الدائرة االقت�صادية
االجتماعي���ة ب�إم���ارة منطق���ة مكة املكرم���ة ،برنامج
«دلي���ل النفع اخل�ي�ري للإعاق���ة»؛ احتف���ا ًال مبنا�سبة

الخطوة 56

جمادي الآخر  1431هـ ـ يونيو  2010م

97

جمعيتنا

الرس

•لست وحدك برنامج
إنس��اني وإجتماعي
بالدرجة األولى
•حق��ق البرنامج منذ
انطالقه عام 2004م
الكثير من اإلنجازات
واألعم��ال المتميزة،
وعق��د أول لق��اء
لبرنام��ج «لس��ت
وح��دك» التوعوي
ع��ام 2004م ث��م
لق��اء التوظي��ف
للمعوقي��ن ،وه��و
اللق��اء األول عل��ى
مس��توى المملكة
والخليج العربي
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الي���وم العامل���ي للإعاق���ة ،وكان م���ن �أب���رز م�شاركات
اجلمعية يف احتفاالتها باليوم العاملي للإعاقة.
ويف عام 2007م ،نظم ق�سم «ل�ست وحدك» ،بالتعاون
مع ق�سم برامج خدمة املجتمع احتفا ًال باليوم العاملي
للإعاق���ة ،برعاية �صاحب ال�سم���و امللكي الأمري خالد
الفي�ص���ل �أمري منطق���ة مكة املكرمة .كم���ا مت تنظيم
حملة التطعي���م بلقاح الربيفنار ،وذل���ك بالتعاون مع
�شركة وايث الطبية
عل���ى ثالث مراحل ،حيث كان���ت اجلرعة الأولى على
مدى ثالثة �أيام  11-10-9يونيو 2007م ،ومت تطعيم

ً
طف�ل�ا ،واجلرع���ة الثاني���ة خ�ل�ال �أي���ام -10
«»142
� 12-11سبتم�ب�ر 2007م ،ومت تطعي���م « »127طف ًال،
واجلرع���ة الثالثة ا�ستمرت ثالثة �أيام �أي�ض ًا -20-19
 21نوفمرب 2007م ،ومت تطعيم « »112طف ًال.
وا�ستم���رت انطالقة «ل�ست وح���دك» يف عام 2008م،
حي���ث ُنظم برعاية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد
الفي�ص���ل �أم�ي�ر منطقة مك���ة املكرم���ة ،وبالتعاون مع
ق�س���م برامج خدم���ة املجتم���ع ،احتفال كب�ي�ر باليوم
العاملي للإعاق���ة يوم االثن�ي�ن  1430/1/1هـ املوافق
2008/12/29م ،يف مرك���ز املل���ك عب���داهلل ب���ن

عبدالعزيز لرعاية الأطفال املعوقني يف جدة.
وت�ضمن االحتفال �إقامة حما�ضرات توعوية لعدد من
اخلرباء واملتخ�ص�صني ،وح�ضر احلفل �أ�سر الأطفال
والبالغ���ون من ذوي الإعاق���ة ،ومراك���ز الإعاقة التي
تعن���ى بت�أهيل وتعليم خمتلف فئات الإعاقة بقطاعيها
احلكومي واخلا�ص.
اليوم العالمي لإلعاقة عام 2009م
نياب���ة عن معايل وزي���ر ال�ش����ؤون االجتماعية الدكتور
يو�س���ف ب���ن �أحمد العثيم�ي�ن ،افتتح الأ�ست���اذ بدر بن
جابر ال�سحاقي فعاليات اليوم العاملي للإعاقة 2009م
ال���ذي نظمه ق�س���م «ل�ست وح���دك» حت���ت �شعار«مع ًا
ن�صن���ع الفرق» ،وذلك برعاية �شركة النهدي الطبية،
وق���د �أقيمت الفعاليات على مدى يومني (الثالثاء 28
من ذي احلجة املوافق  15من دي�سمرب واخلمي�س 30
من ذي احلجة املوافق  17دي�سمرب).
و�أقيم حفل االفتتاح الر�سمي للمهرجان يف قاعة امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز يف مقر اجلمعية ،وبدئ بتالوة
�آيات م���ن القر�آن الكرمي لطفل م���ن �أطفال اجلمعية
ث���م كلمة مدير مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز يف
جدة الدكتور عثمان عبده ها�شم ،كما ت�ضمن احلفل
الكث�ي�ر من الفق���رات ،منها عر�ض فيل���م وثائقي عن
اجلمعية ،كم���ا مت تنظيم م�س�ي�رة لل�شباب املتزوجني

من ذوي الإعاقة على �أنغام فرقة �أبي �سراج ال�شعبية،
ومت تك���رمي الراعي الرئي�سي للمهرج���ان والكثري من
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الداعمة للجمعية ،هذا �إ�ضافة
�إلى الكثري من الفعاليات والأن�شطة الرتفيهية املوجهة
�إلى الأطفال والبالغني.
�أم���ا يف ع���ام 2010م فيه���دف مركز املل���ك عبداهلل
ب���ن عبدالعزي���ز لرعاية الأطف���ال املعوق�ي�ن يف جدة
�إل���ى تنظيم عدد من ملتقي���ات التوظيف التي �ستقام
يف املرك���ز خ�ل�ال هذا العام والتي ي�ص���ل عددها �إلى
« »9ملتقي���ات »6« ،منها للرج���ال و« »3للن�ساء ،وذلك
برعاي���ة برنام���ج (�س���اب) لتوظيف املعوق�ي�ن ،حيث
�سيت���م دع���وة ذوي الإعاق���ة و�أ�سره���م؛ للتعرف على
الوظائ���ف املتاح���ة الت���ي توفرها ال�ش���ركات واملعاهد
وم�ؤ�س�س���ات التدريب املختلفة امل�شارك���ة يف اللقاءات
بنا ًء على ق���رار وزارة العمل ،وهو احت�ساب �أربعة من
املوظف�ي�ن يف ن�سبة ال�سعودة يف حال���ة توظيف معوق،
وم���ن �أهم الفئات امل�ستهدف���ة حل�ضور هذا اللقاءات:
امل�ؤ�س�س���ات احلكومية واخلا�صة الت���ي ترغب توظيف

ال�سعودي�ي�ن وم�ؤ�س�سات التدري���ب والت�أهيل وال�شباب
وال�شاب���ات م���ن ذوي الإعاق���ة الباحث���ون ع���ن فر�ص
العم���ل املختلفة ،وقد �أقيم منه���ا ملتقيان ،هما الأول
والثاين ،وهي كالآتي:
لقاء التوظيف الأول
مت تنظي���م لق���اء التوظي���ف الأول للمعوقني الذكور يف
مرك���ز املل���ك عبداهلل ب���ن عبدالعزيز يف ج���دة ،وقد
افتتح���ه الأمني العام للغرف���ة التجارية ال�صناعية يف
جدة امل�ست�ش���ار م�صطفى �أحمد �صربي يوم اخلمي�س
1431/2/13ه���ـ املواف���ق 2010/1/28م يف قاع���ة
املل���ك عبداهلل بن عبدالعزي���ز �آل �سع���ود� .أما اللقاء
الثاين للتوظيف فقد كان للمعوقات ،وعقد يوم الأحد
1431/3/14هـ املوافق 2010/2/28م يف قاعة امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود.
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مدير برنامج التشغيل الذاتي بمستشفى النور بمكة المكرمة:

واجب على كل فئات المجتمع
مساندة الجمعية
في رعاية األطفال المعوقين
�أكد الدكتور ح��امت العمــري مدير برنامج
الت�ش��غيل الذاتي مب�ست�ش��فى النور يف مكة
املكرم��ة� ،أن ال��دور الب��ارز ال��ذي تق��وم به
اجلمعية خلدمة الأطفال املعوقني يتج�سد
يف ه��ذا العدد الكبري من خريجي اجلمعية
الذي��ن متكن��وا بف�ض��ل م��ن اهلل تعال��ى ثم
بف�ض��ل اجلمعية من ا�س��تكمال درا�س��اتهم؛
حتى ح�ص��لوا على �شهادات درا�سية عالية،
م�ش�ير ًا �إل��ى �أن ذل��ك يحفز فئ��ات كثرية يف
املجتمع على م�ساندة هذا الدور.
وق��ال مدي��ر برنام��ج الت�ش��غيل الذات��ي
مب�ست�ش��فى الن��ور يف مكة املكرم��ة يف حوار
خا�ص مع «اخلطوة»� :إن ما يقدمه �أ�صدقاء
اجلمعي��ة م��ن الأطب��اء ي�س��هم يف ت�أم�ين
الرعاي��ة الطبي��ة الالزم��ة ل��كل منت�س��ب
�إل��ى اجلمعي��ة ،ك ًال بح�س��ب تخ�ص�ص��ه
الطبي؛ لدع��م برامج اجلمعي��ة العالجية
والت�أهيلي��ة له��ذه الفئ��ة الغالي��ة .كم��ا
ط��رح الدكتور العمري الكثري من الق�ض��ايا
الطبي��ة املهم��ة ح��ول الإعاق��ة ،وذلك من
خالل هذا احلوار.
�أجرت احلوار  :مها عز الدين
ما ر�أيك يف اخلدمات التي تقدمها اجلمعية يف حقيق���ة ال �أخفي ال���دور اجلليل واملهم ال���ذي تقوم به
عالج وت�أهيل من�س��وبيها من ه���ؤالء الأطفال اجلمعية يف عالج وت�أهيل فئة غالية جد ًا على قلوبنا؛
ب�ص��فة عامة؟ ومركز مكة املكرمة على وجه ليكون���وا لبن���ات يف املجتم���ع تق���دم ما يقدم���ه الفرد
ال�سليم منا ،وهذا بارز وظاهر للعيان ،ونراهم اليوم
اخل�صو�ص؟
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وق���د ح�صلوا على ال�شهادات العليا وي�سهمون مع بقية
�أف���راد املجتم���ع يف بناء ه���ذا الوطن الغ���ايل ،وذلك
بف�ضل اهلل تعالى ثم بف�ضل ما تبذله جمعية الأطفال
املعوق�ي�ن من جه���ود عظيمة يف هذا املج���ال ،ومركز

مك���ة املكرمة يدرك اجلميع جه���ده ،والذي يت�ضاعف
ل���ه الأجر؛ ك���ون مكة املكرم���ة قبلة امل�سلم�ي�ن وم�أوى
�أفئدته���م ،وق���د خ�صه���ا اهلل تعالى مبزاي���ا عظيمة؛
فالأجر فيه���ا ي�ضاعف والعمل ال���ذي يقدمه من�سوبو
اجلمعي���ة خلدمة ه����ؤالء الأطفال من ثق���ل امل�س�ؤولية
وم�ضاعف���ة العم���ل قاب���ل مل�ضاعفة الأجر م���ن ف�ضل
املولى تعالى يف عاله ،وق���د مل�ست ذلك ،وما �شاهدته
كان جدي���ر ًا بالإ�شادة وي�ستحق التقدير من اجلميع..
ن�س����أل اهلل �أن يب���ارك يف جهوده���م ،و�أن يدمي عليهم
توفيقه.
يق��وم �أ�ص��دقاء اجلمعية م��ن الأطب��اء بدور
مه��م يف تق��دمي اخلدم��ات العالجي��ة ملرك��ز
اجلمعية مبكة املكرمة ..فهل ميكننا االطالع
من خاللكم على مالمح هذا الدور و�أهميته؟
ال �ش���ك �أن وجود �شخ�صي���ات داعمة مادي��� ًا ومعنوي ًا
لأي م�ش���روع ت�ش���كل العم���ود الفقري له���ذا امل�شروع،
و�أ�صدقاء اجلمعي���ة ي�شكلون بدعمهم املادي واملعنوي
الراف���د الكب�ي�ر لتحقي���ق أ�ه���داف اجلمعي���ة و�إجناز
طموحاته���ا ،ب�إذن اهلل ،وما يقدم���ه حتديد ًا �أ�صدقاء
اجلمعية من الأطباء ي�سهم يف ت�أمني الرعاية الطبية
الالزم���ة ل���كل منت�س���ب �إل���ى اجلمعي���ة ،ك ًال بح�سب
تخ�ص�ص���ه الطب���ي ،واحلاج���ة �إليه م���ن خالل عالج
�أ�سباب الإعاقة وامل�ضاعفات املرتتبة عليها ،وهو دور
ال ميكن اال�ستغناء عنه؛ ال�ستكمال الربنامج الت�أهيلي
لهذه الفئة الغالية.
هل ترى �أن ن�سبة �إعاقات الأطفال باململكة مرتفعة
مقارنة بالن�سب العربية والدولية؟ وملاذا؟
اململكة مثلها مثل بقية الدولة يف ن�سب الإعاقة ،ونحن
جزء من هذا الع���امل �إال �أنه بف�ضل التوعية والتثقيف
ال�صح���ي امل�ستمر انخف�ضت ه���ذه الن�سبة م�ؤخر ًا عن
ذي قب���ل ،ونطمح �إل���ى زوال م�سبب���ات الإعاقة؛ حتى
نعي�ش يف جمتمع �سليم معافى ب�إذن اهلل.
ما �أب��رز �إعاقات النمو ل��دى الأطفال؟ وكيف
ميكن احلد منها؟
�إعاقات النم���و لدى الأطفال عدي���دة ،منها م�سببات
وراثية مث���ل الت�شوهات اخللقي���ة والأمرا�ض الوراثية
املتعددة الت���ي تظهر نتيجة خلل جين���ي حمدد ينتقل
م���ن �أحد الأبوين �أو م���ن كليهما �إلى الأبن���اء� ،إ�ضافة
�إلى تعر�ض الأم احلام���ل اللتهابات فريو�سية حمددة
�أو تناولها لأدوي���ة حمددة قد تنتقل �إلى اجلنني �أثناء
احلمل �أو بالر�ضاعة بعد الوالدة ،وت�ؤثر ب�شكل مبا�شر
يف �صح���ة اجلنني والر�ضيع �أو وجود بع�ض املمار�سات
اخلاطئة مثل التدخني ،ويف بع�ض املجتمعات الغربية
تعاطي املخ���درات �أو �شرب الكح���ول؛ ما يرتتب عليه
ع���دم اكتمال منو �أع�ضاء اجل�س���م �أو نتيجة نق�ص يف
و�ص���ول الأوك�سيج�ي�ن بن�سبة كافية �إل���ى الدماغ �أثناء

•أصدقاء الجمعية من األطباء يساهمون في تأمين
الرعاية الطبية الالزمة لكل منتسبي الجمعية
•التوعية والتثقيف الصحي ساعدا على انخفاض نسب
اإلعاقة في المملكة
•إعاقات النمو لدى األطفال كثيرة ،منها :األمراض
الوراثية وتعرض األم الحامل اللتهابات فيروسية أو
تناولها ألدوية دون استشارة الطبيب
•مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة له دور بارز بإجراء
الدراسات العلمية التي تسهم في السيطرة على
أسباب اإلعاقة
بع����ض الوالدات املتع�سرة؛ ما ي�ؤدي �إلى ظهور الإعاقة
الذهنية واحلركية للأطفال بعد الوالدة ،وغريها من
امل�سببات.
وميك���ن احل���د منها مبا يل���ي :زيادة الوع���ي والثقافة
ال�صحية لدى �أف���راد املجتمع والتع���رف على �أ�سباب
الإعاق���ة و�إجراء الفحو�ص الالزم���ة قبل الزواج لكال
الوالدي���ن و إ�ج���راء الفحو����ص املخربي���ة؛ للت�أكد من
عدم وجود �أي مر�ض فريو�سي م�سبب اللتهابات التي
ميك���ن �أن تنتقل �إل���ى الأجنة �أثن���اء احلمل ،ومعاجلة
�أي منه���ا� ،إن وجد ،عن���د اكت�شافه ف���ور ًا ،واملحافظة
عل���ى املمار�سات ال�صحية والتغذية ال�سليمة للأمهات
احلوام���ل ،وع���دم ال�ت�ردد يف زي���ارة الطبي���ب عن���د
مالحظ���ة �أي تغري يف من���ط منو الطف���ل �أو حركته �أو
�إدراكه الذهني.
يتبن��ى مركز الأمري �س��لمان لأبحاث الإعاقة
م�ش��روعات وبرام��ج بحثي��ة ح��ول الفح���ص
املبك��ر حلديثي الوالدة ..فكيف ترون �أهمية
الفح���ص املبكر حلديثي ال��والدة ،ودور مركز
الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة يف ذلك؟
ي�أتي الفح�ص املبكر من الأهمية مبكان يف ا�ستك�شاف
الأمرا����ض الع�صبي���ة والتط���ور الروح���ي واحلرك���ي
للطف���ل؛ حت���ى ميك���ن ت���دارك الأ�سباب قب���ل حدوث
الإعاق���ات وعالجه���ا ،وهنا متكن �أهمي���ة الوقاية؛ �إذ
ميك���ن يف كثري م���ن الإ�صاب���ات تداركه���ا ،وي�أتي دور
مرك���ز الأمري �سلمان لأبح���اث الإعاقة لرتكيز اجلهد
يف البح���ث ع���ن �أ�سب���اب الإعاقة و�إج���راء الدرا�سات
العلمي���ة التي ت�سهم يف حتديد م�سببات الإعاقة؛ ومن
ثم توجه �إلى ال�سيطرة على م�سبباتها ب�إذن اهلل.
الأخط��اء الطبي��ة وعالقته��ا بالإعاقة ..ما
�أبرز الأخطاء وكيف ميكن جتنبها؟
م���ن �أب���رز الأخطاء الطبي���ة يف هذا ال�ص���دد :نق�ص

الأك�سجة الدماغية ب�سبب تع�سر بع�ض الوالدات ،و�شلل
ال�ضف�ي�رة الع�ضدية ب�سبب �أخط���اء فنية حتدث �أثناء
ال���والدات الطبيعية ،وو�ص���ف بع�ض الأدوي���ة ال�ضارة
على اجلن�ي�ن للأمه���ات احلوامل �أو �أثن���اء الر�ضاعة
وع���دم عالج بع�ض االلتهاب���ات املهبلية لدى احلوامل
ب�شكل جيد ،وكلها تندرج حتت بع�ض الأخطاء الطبية
التي ت�سهم يف حدوث الإعاقة لدى الأطفال.
ما دور الأم قبل احلمل و�أثناءه وبعد الوالدة
مب تن�ص��حها
لتجن��ب �أطفاله��ا الإعاق��ة؟ و َ
لتجنب الإعاقة ب�إذن اهلل؟
نن�صحها قبل احلمل بفحو�ص ما قبل الزواج والك�شف
ع���ن الأمرا�ض الوراثية .و�أثناء احلم���ل باالبتعاد عن
التدخني وا�ستخ���دام الأدوي���ة دون ا�ست�شارة الطبيب
ق���در الإمكان وممار�سة الريا�ض���ة واحلياة ال�صحية.
�أما بع���د ال���والدة فنن�صحها مبراجع���ة الطبيب عند
مالحظ���ة �أي تغري قد يطر�أ على ح���ركات و�سلوكيات
الطف���ل ومتابع���ة تطعيم���ات الطفل التي تقي���ه ،ب�إذن
اهلل ،الكثري من الأمرا�ض الإعاقية.
كي��ف ت��رون دور �أف��راد املجتم��ع يف احلد من
م�سببات الإعاقة لدى الأطفال؟
ال ب���د �أو ًال م���ن التثقي���ف ال�صح���ي ال���ذي ي�أت���ي من
الأهمي���ة مبكان يف احلد م���ن م�سببات الإعاقة ،ب�إذن
اهلل ،واالبتع���اد ع���ن زواج الأق���ارب ق���در الإم���كان،
و�إجراء الفحو�ص املخربية قبل الزواج.
كلمة �أخرية تود �إ�ضافتها..؟
�أ�سجل �إعجابي وتقديري جلميع القائمني على جمعية
الأطفال املعوقني ،وعلى ر�أ�سهم �صاحب ال�سمو امللكي
الأم�ي�ر املحبوب �سلط���ان بن �سلمان وجمي���ع �أع�ضاء
اجلمعية على جهودهم املباركة ،و�أ�س�أل اهلل �أن ي�سدد
خطاهم ،ويثيبهم الأجر ،و�أن يجعل �أعمالهم خال�صة
لوجهه الكرمي ،و�أن يدمي عليهم توفيقه.
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أمومة وطفولة

هشاشة العظام..
عند األطفال
تحدث بسبب عوامل وراثية
وغذائية أو حاالت مرضية

من املعروف �أن الن�سيج العظمي
يتك��ون م��ن م��ادة بروتيني��ة
ت�سمى «الكوالجني» وهي املادة
الت��ي حتف��ظ للعظ��م هيئت��ه
وت��دمي مرونت��ه ،كم��ا يحتوي
هذا الن�س��يج عل��ى الكال�س��يوم
والفو�س��فات اللذي��ن يك�س��بان
العظم القوة وال�صالبة.
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بناء العظم
يف ت�صريح ��ات �صحفي ��ة �أو�ض ��ح الدكت ��ور عبداملعني
عيد الأغ ��ا ا�ست�شاري طب الأطف ��ال والغدد ال�صماء
وال�سك ��ري ـ كلي ��ة الط ��ب بج ��دة ـ جامع ��ة امللك عبد
العزيز� ،أن العظم مير ،على مدى حياة الفرد ،بعملية
ت�سمى «�إعادة الت�شكيل» ،حيث تتحلل العظام القدمية
وت�ستب ��دل بعظام �أخ ��رى جديدة وقوي ��ة .و�أ�ضاف �أن
االهتم ��ام بالغذاء اجليد املت ��وازن منذ الطفولة حتى
�سن الثالثني تقريب ًا ،من حيث تناول املواد الربوتينية
وكذل ��ك �ش ��رب احللي ��ب الغن ��ي مب ��ادة الكال�سي ��وم
والتعر� ��ض لل�شم�س ،من �أهم العوامل الأ�سا�سية لبناء
وتقوية العظام.
ولقد ثبت علمي� � ًا �أن الن�سيج العظمي يكون يف �أق�صى
ح ��االت البن ��اء من ��ذ الطفول ��ة حت ��ى بلوغ امل ��رء �سن
الثالثني ،ف�إذا بل ��غ املرء �سن الثالثني ف�إنه ي�صل �إلى
احلد الذي تكون عنده العظام �أكرث قوة و�صالبة.
وبع ��د �سن الأربعني تبد�أ �صالبة العظم يف االنخفا�ض
تدريجي ًا عل ��ى مدى �سنوات حتى ت�صبح العظام �أكرث
رق ��ة وه�شا�ش ��ة وذلك مع زي ��ادة عمر الإن�س ��ان .وقد
ارتبطت ه�شا�شة العظام بتقدم الأعمار وكرب ال�سن.
هشاشة عظام األطفال
وا�ست ��درك الدكتور عبداملعني الأغ ��ا �أن هذا املر�ض،
وه ��و وه ��ن العظ ��ام �أو ه�شا�شة العظ ��ا م Oste o
 porosisمل يقت�ص ��ر ،يف الع�صر احلا�ضر ،على
كب ��ار ال�سن فقط ،بل جت ��اوز ذلك �إل ��ى �صغار ال�سن
«الأطفال» ،وعلل ذلك بالأ�سباب التالية:
ـ عوام ��ل وراثية :ثبت �أن بع�ض الأمرا�ض الوراثية مثل
مر�ض �أو�ستيوجن�سي�س �إمبريفكت ا Osteogen i
 sis Imperfectaي�صيب العظام بالوهن منذ
تكوي ��ن العظام داخ ��ل الرحم ،وي�ستمر ه ��ذا املر�ض
إ�ل ��ى ما بعد ال ��والدة .ويف احلاالت احل ��ادة قد ي�ؤدي
�إلى وفاة الطف ��ل يف ال�سنوات الأولى من عمره ب�سبب
ك�سور حادة يف اجلمجمة ،وين�ش�أ املر�ض ب�سبب نق�ص
وراث ��ي يف مادة الكوالج�ي�ن امل�س�ؤولة ع ��ن قوة العظم
وحمايته من الك�سور.
ـ قلة �أو عدم تن ��اول احلليب بالكميات املطلوبة خالل
فرتة بناء العظ ��م؛ فاحلليب غني بامل ��واد الربوتينية
وكذلك بعنا�صر الكال�سيوم والفو�سفات.
ـ قل ��ة� ،أو عدم ،التعر� ��ض لأ�شعة ال�شم� ��س ال�ضرورية
لتكوين فيتامني «دي» داخل ج�سم الإن�سان.
ـ قلة احلركة وقلة ممار�سة الريا�ضة من العوامل التي
ت�ساعد على ه�شا�شة العظام.
ـ نق� ��ص ال ��وزن احل ��اد �أو �ضع ��ف البني ��ة؛ فكلما كان
ال�شخ�ص نحيف ًا �إلى حد غري عادي يكون العظم �أكرث
عر�ضة للإ�صابة بوهن العظام.
ـ الع�ل�اج الطوي ��ل مبركب ��ات الكورتي ��زون؛ فهن ��اك
�أمرا�ض كثرية يف ع�صرنا احلا�ضر حتتاج �إلى العالج
طوي ��ل الأم ��د مبركب ��ات الكورتي ��زون مث ��ل� :أزم ��ات
الرب ��و ال�شعب ��ي احل ��اد املتك ��ررة ،الته ��اب املفا�ص ��ل

الروماتيزمية ،الذئبة احلمراء ،مر�ض الزالل البويل
 ،Nephrotic Syndromeالتهاب ��ات
الأمع ��ا ء Inflammatory Bowel Di s
 ،easeوكذلك �أمرا�ض املناعة الذاتية .وتعترب هذه
الأمرا�ض م ��ن �أكرب العوامل التي ت� ��ؤدي �إلى ه�شا�شة
العظام عند الأطفال واملراهقني.
ـ �أدوية ال�صرع ب�أنواعها املختلفة لفرتات طويلة.
ـ بع� ��ض �أمرا�ض الغدد ال�صماء ،مثل :الن�شاط الزائد
للغدة الدرقي ��ة ،والن�شاط الزائد للغدة اجلار درقية،
والن�ش ��اط الزائد للغدة الكظرية ،و«متالزمة كو�شنغ»
.Cushing›s syndrome
ـ �أمرا�ض الكبد.
ـ �أ�سب ��اب غ�ي�ر معروف ��ة ت�صي ��ب عظ ��ام الأطف ��ال
واملراهقني باله�شا�شة مث ��ل مر�ض Idiopathic
.Juvenile Osteoporosis
طرق الوقاية من مرض
هشاشة العظام عند
األطفال
ي�ؤك ��د الدكت ��ور الأغ ��ا �أن �أ�س� ��س الوقاية م ��ن مر�ض
ه�شا�ش ��ة العظ ��م عند الأطف ��ال تتمثل يف ط ��رق بناء
عظ ��ام قوية و�سليم ��ة وحمايته ��ا من التل ��ف وفقدان
�صالبتها خ�ل�ال فرتة بناء العظم الق�صوى التي تبد�أ
منذ الوالدة حتى �سن الثالثني تقريب ًا.
وميكن لأي طفل �أو مراهق �أن يتخذ التدابري الالزمة
لبناء عظامه بقدر عال ،وذلك عن طريق االحتياطات
ال�صحية التالية:

ـ التغذي ��ة ال�صحي ��ة املتوازن ��ة ،والرتكيز عل ��ى املواد
الربوتيني ��ة و�شرب احلليب مبق ��دار كوبني على الأقل
يومي ًا « 500ملليرت من احلليب».
ـ جتن ��ب تناول امل�شروب ��ات الغازية؛ فلق ��د ثبت علمي ًا
�أن م ��ادة الكافي�ي�ن املوج ��ودة يف امل�شروب ��ات الغازية
مث ��ل م�شروب ��ات الكوال تع ��وق امت�صا� ��ص الفو�سفات
ال�ضروري لبناء العظم.
ـ التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س ،غري احلارقة يومي ًا ملدة 15
ـ  20دقيقة ،ويج ��ب التنبيه على عدم التعر�ض لأ�شعة
ال�شم� ��س يف ف�ت�رات الظهرية وعندما تك ��ون ال�شم�س
عمودية ،وذل ��ك تالفي ًا حلدوث احل ��روق اجللدية �أو
�ضربات ال�شم�س.
ـ الريا�ض ��ة اليومي ��ة� ،س ��واء �أكانت م�شي� � ًا �أو جري ًا �أو
�سباح ًة.
ـ تناول الكال�سيوم ،وكذلك جرعة وقائية من فيتامني
«دي» مبع ��دل  400وحدة دولية يومي ًا ،وذلك �إذا تعذر
�ش ��رب احلليب �أو التعر� ��ض لل�شم�س ،ويج ��ب التنبيه
إ�ل ��ى �أن الأغذية التالية تعترب م�صدر ًا جيد ًا لفيتامني
«دي» ،وه ��ي :الكبد ،زيت ال�سمك ،احلليب وم�شتقاته
املعززة بالفيتامني.
و�أخ�ي�ر ًا يجب التنبيه �إلى �أن مر� ��ض ه�شا�شة العظام
خمتل ��ف متام ًا ع ��ن مر�ض لني العظ ��ام Rickets
ف ��الأول مر�ض ي�صي ��ب كتلة العظ ��م وكثافته ،والآخر
يح ��دث ب�سبب قلة تر�سبات الكال�سي ��وم �أو الفو�سفات
يف العظ ��م ،وكالهما خمتل ��ف يف الأعرا�ض املر�ضية
وطرق العالج.
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فقدان ال�ش��هية عند الأطفال
م�ش��كلة �ش��ائعة بني الأطفال،
خ�صو�ص�� ًا بني العام�ين الثاين
واخلام�س من العمر ،وت�ساهم
الأم دون �أن ت��دري م�س��اهمة
كب�يرة يف �إيج��اد و�إبقاء هذه
امل�ش��كلة ،وذلك ب�إظه��ار قلقها
و�ش��كواها الدائمة غالب ًا �أمام
طفله��ا م��ن �أن �أكل��ه غري كاف،
ويف كث�ير م��ن احل��االت يكون
الطفل مو�ض��ع ال�شكوى موفور
ال�ص��حة ،وقد يكون �أكرث وزن ًا
مما ينبغي ل�س��نه .وقد ي�صبح
البيت بجميع من فيه م�شغو ًال
بطع��ام الطف��ل و�ش��هيته،
ويح��اول اجلمي��ع �إقناع��ه
ب���أن ي���أكل زي��ادة عم��ا يفعل،
ويحاول��ون ذل��ك بالرتغي��ب
حين�� ًا وبال�ش��دة والتهدي��د
حين ًا �آخر ،ويف �أغلب الأحيان
ال يعط��ي ه��ذا اجله��د �أي
نتيجة ،بل رمبا �أعطى نتيجة
عك�س��ية؛ فيقل��ل م��ن �ش��هية
الطفل للطعام.

أسباب فقدان الشهية
تتع ��دد �أ�سباب فقدان ال�شهية ل ��دى الأطفال ،ومنها:
ال�شع ��ور بال ��ذات وال�سلبي ��ة ،وع ��دم �شع ��ور الطف ��ل
بال�سع ��ادة ،وع ��دم متت ��ع الطف ��ل بق�س ��ط كاف م ��ن
الريا�ضة والهواء النقي ،وطريقة معاملة الأم لطفلها،
وحمبة الطفل �أو كرهه لأ�صناف الطعام التي تقدمها فقدانه ال�شهية للطع ��ام ،وعلى الوالدين �أن يدركا �أن
له الأم ،وربط الطع ��ام بحادثة غري �سعيدة ،و�إ�صرار �أطف ��ا ًال خمتلفني قد يكون لديه ��م قدرة خمتلفة على
الأم على �أن ي� ��أكل الطفل كمية من الطعام �أكرث مما الأكل ،بع�ضه ��م ي�أكل كثري ًا ،وبع�ضهم ي�أكل قلي ًال؛ لذا
ي�ستطي ��ع ،وت�شدي ��د الوالدي ��ن عل ��ى الطف ��ل �أن يتبع يجب االمتناع عن �إجبار الطفل على �أكل �أنواع معينة
�آداب املائ ��دة كما ميار�سونها ه ��م ،وتناول احللويات �أو كمي ��ات حمددة من الطعام ،كم ��ا يجب �أن تراعي
والأ�شي ��اء املوجودة باملق�صف املدر�سي �أو لدى الباعة الأم مي ��ول الطفل فيما يقدم له من �أ�صناف الطعام،
اجلائلني ،مثل بطاط� ��س ال�شيب�سي وامل�صا�صة� ..إلخ ،وما يحب منها وما يكره ،ويجب �أن ي�سمح للطفل كلما
هذه الأطعمة حتتوي على مواد �صناعية تف�سد اله�ضم كان ذل ��ك ممكن� � ًا �أن ي�ساع ��د نف�س ��ه يف عملية تناول
وت�ؤدي �إلى ال�شعور باالمتالء مع �أن هذه الأطعمة لي�س الطعام ،ويجب كذلك �أن تقدم �أنواع الأطعمة املختلفة
بها �أي فوائد غذائية ،كما �أنه قد يكون الطفل م�صاب ًا للطف ��ل يف �سن مبكرة ،ويف�ضل �إال يعطى للطفل �شي ًء
بالأنيميا وتكون هي ال�سبب الرئي�سي لفقدان ال�شهية ،ي�أكله بني وجبات الطعام املختلفة .كما يجب �أن يكون
وم ��ن الأ�سباب كذلك عدم تن ��اول وجبة الإفطار «ولو الطع ��ام الذي يق ��دم للطفل جذاب ًا م ��ن حيث ال�شكل
وجبة خفيفة باملنزل».
وامل ��ذاق ،ويف�ضل �أال يتناول الطف ��ل طعامه وحيد ًا بل
يتناول ��ه م ��ع الآخرين .وي�ض ��اف �إلى ذل ��ك �أن هناك
عالج فقدان ال�شهية
بع� ��ض الأدوي ��ة املتواف ��رة الآن بال�صيدلي ��ات لع�ل�اج
ين�ص ��ح اخلرباء لعالج فقدان ال�شهي ��ة لدى الأطفال فقدان ال�شهية عند الأطفال ،ولكن ال بد من ا�ست�شارة
بعدم �إرغام الطفل على �أكل الطعام؛ فهو �أهم �أ�سباب الطبيب املتخ�ص�ص قبل ا�ستخدام هذه الأدوية.
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يحت��وي الطعام ال��ذي ن�أكله عل��ى الكربوهي��درات والربوتني والده��ون ،ومتر كل هذه
الأطعمة ب�سل�س��لة م��ن التفاعالت الكيميائية له�ض��مها ولإنتاج الطاق��ة الالزمة للنمو
واحلياة الطبيعية ،وهذه التفاعالت الكيميائية له�ض��م الطعام ُت�س��مى عملية التمثيل
الغذائي «وت�س��مى �أي�ض�� ًا العملية اال�س��تقالبية» ،وكل تفاعل كيميائ��ي يتحكم فيه نوع
خا���ص م��ن املواد الكيميائية ت�س��مى خم�يرة �أو �أن��زمي ،و�أمرا�ض التمثي��ل الغذائي «�أو
الأمرا�ض اال�ستقالبية» حتدث عند وجود نق�ص �أو فقدان كامل لإحدى هذه اخلمائر،
ويف الع��ادة ت���ؤدي �إلى تراكم �إحدى املواد الكيميائية م�ص��حوب ًا بنق�ص مادة كيميائية
�أخرى؛ ف�أعرا�ض املر�ض تظهر نتيجة لهذا االختالل؛ لذلك ف�إن املادة املرتاكمة تتكون
ك�أنها مادة �س��امة نتيجة لرتاكمها ،واملادة الناق�ص��ة جتعل اجل�س��م غري قادر على �أداء
الوظيف��ة الت��ي تتطلب هذه املادة .وعدم ع�لاج هذه الأمرا�ض قد ي���ؤدي �إلى �أعرا�ض
خمتلفة ترتاوح بني ال�ش��عور بالتعب ب�ش��كل غام�ض �إلى التدهور الكبري يف ال�صحة؛ مما
ق��د ي�س��تدعي دخول امل�ست�ش��فى �أو العناية املركزة .ومع مرور الوق��ت ومن دون تقدمي
الرعاية الطبية الالزمة قد يحدث تلف يف املخ �أو �إلى الوفاة ال قدر اهلل.

 106الخطوة 56

جمادي الآخر  1431هـ ـ يونيو  2010م

نسبة انتشارها
ال �ش ��ك �أن �أمرا�ض التمثيل الغذائ ��ي كثرية ومتنوعة
وه ��ي متفرقة ن ��ادرة احلدوث ولكنه ��ا جمتمعة متثل
عبئ� � ًا �صحي� � ًا ال ي�سته ��ان ب ��ه ،ويقدر ب�أن طف�ل ً�ا يولد
م�صاب� � ًا ب�أحد �أمرا�ض التمثي ��ل الغذائي لكل 50000
حال ��ة والدة لطفل ح ��ي ،وه ��ذا تقريب ًا م�س ��ا ٍو لن�سبة
انت�ش ��ار مر�ض ال�سكر للأطف ��ال .كما يتوقع �أن  20يف
املئة من املواليد الذي ��ن تظهر عليهم عالمات ت�سمم
يف ال ��دم مع عدم وج ��ود �أ�سب ��اب جرثومي ��ة ،لديهم
مر�ض من �أمرا�ض التمثيل الغذائي.
األعراض
�إن الأعرا� ��ض الت ��ي ت�صاح ��ب امل�ص ��اب مبر� ��ض من
�أمرا� ��ض التمثي ��ل الغذائ ��ي متفاوت ��ة ب�ش ��كل كب�ي�ر
ي�صع ��ب ذكره يف ه ��ذه العجالة ،ولكن ق ��د يكون �أهم
عار� ��ض هو تقلب حالة املري�ض م ��ن حالة �سليمة �إلى
أ�خ ��رى �سيئة ،والت�أرجح فيم ��ا بينها� ،أو فقدان �إحدى
الق ��درات �أو املهارات الت ��ي كان يتقنها الطفل؛ فمث ًال
قد يك ��ون فقدانه للجلو� ��س �أو الإم�س ��اك بالأ�شياء �أو
فقدان الب�صر وتدهور القدرات العقلية ،املفتاح املهم
لت�شخي� ��ص احلالة؛ مما ي�ساعد الطبي ��ب �إلى �إجراء
الفحو�ص الالزمة للت�أكد من الت�شخي�ص.
ومن الأعرا�ض الأخرى امل�صاحبة:
ـ اخلمول والغيبوبة.
ـ ارتخاء يف الع�ضالت.
ـ نوب ��ات م ��ن الت�شنج وال�ص ��رع ،خ�صو�ص� � ًا تلك التي
ي�صعب عالجها ب�أدوية ال�صرع.
ـ انقط ��اع النف�س �أو �صعوبة يف التنف�س �أو تنف�س �سريع
وعميق.
ـ ح ��دوث ت�سمم يف الدم ،خ�صو�ص� � ًا التي تكون ناجتة
من جرثومة الآي كويل.
ـ ظهور رائحة غريبة من اجل�سم.
ـ حدوث يرقان «ا�صفرار يف لون اجللد».
ـ تغري يف مالمح الوجه.
ـ ت�ضخم يف الكبد �أو الطحال �أو كليهما.
ـ وجود �شخ�ص �آخ ��ر م�صاب بنف�س املر�ض �أو حدوث
عالقة ن�سب بني الأبوين.
الأ�سباب
�إن �أمرا� ��ض التمثي ��ل الغذائ ��ي �أمرا� ��ض وراثية ،ويف
الع ��ادة تنتقل مبا ي�سمى بالوراثة املتنحية من الأبوين
�إل ��ى �أطفالهما؛ فه ��ي ت�صي ��ب الذكور والإن ��اث على
ال�س ��واء .كم ��ا �أن الأبوي ��ن يكون ��ان تلقائي� � ًا حامل�ي�ن
«ناقل�ي�ن» للمر� ��ض؛ نتيجة حلملهم ��ا لطفرة يف �أحد
اجلينات «املورثات»؛ لذلك ال ينتقل املر�ض من �أحد
الأبوين فقط بل ق ��د ينتقل من كليهما يف �آن واحد.
كما �أن هناك ن�سبة احتمال لتكرار املر�ض ،وهي 25
يف املئة يف كل مرة حتمل فيها الزوجة ،بينما احتمال

عدم تكرار الإ�صابة يبلغ  75يف املئة .كما يجب التنبه
�إل ��ى �أن بع�ض الأطف ��ال ال�سليم�ي�ن �سيكونون حاملني
للمر� ��ض ك�أبويهم ،وعليهم �أن يح�ت�رزوا عند الزواج؛
لكي�ل�ا تتك ��رر نف� ��س امل�شكل ��ة يف ذريته ��م� .إن الكثري
م ��ن الأمه ��ات ال تعرف �أنه ��ا حاملة للمر� ��ض �إال بعد
�أن ي�ص ��اب �أح ��د �أطفالها ب�أحد ه ��ذه الأمرا�ض ،وقد
يكون ذلك يف �أول الأمر �صدمة وقد ال ي�صدقون بهذا
الأمر.
التشخيص
يتم ت�شخي�ص اال�شتب ��اه بهذه الأمرا�ض يف خمتربات
متخ�ص�صة ،وذلك ع ��ن طريق حتليل عينة من البول
وال ��دم ،كما ميك ��ن الت�شخي�ص عن طري ��ق عينة من
اجلل ��د �أو الع�ض�ل�ات �أو الكب ��د �أو خالي ��ا امل�شيم ��ة �أو
ال�سائل الأمينو�سي للجنني خالل احلمل.
ومع تطور الطب �أمك ��ن حالي ًا الك�شف عن الكثري من
ه ��ذه الأمرا� ��ض عن طري ��ق برنامج فح� ��ص حديثي
ال ��والدة لأمرا� ��ض التمثيل الغذائي ع ��ن طريق جهاز
قيا�س الطيف الكتلة املتوايل «،»Tandem MS
وبوا�سط ��ة ورق الفل�ت�ر .كم ��ا ميك ��ن الت�شخي�ص عن
طري ��ق فح� ��ص اجلين ��ات لبع� ��ض ه ��ذه الأمرا� ��ض،
ولك ��ن ذل ��ك متوافر فق ��ط يف عدد قليل م ��ن املراكز
الطبية العاملي ��ة ،ويف العادة ال تقوم �إال بالفح�ص عن
الطفرات الأكرث انت�شار ًا كما هو احلال يف مر�ضي «�إم
كاد» و«�إل ت�شاد».
العالج
�إن الك�ش ��ف املبكر وتطور طرق ع�ل�اج هذه الأمرا�ض
مكن ��ا الكثري من امل�صابني بهذه الأمرا�ض من العي�ش
حي ��اة طبيعية �أو قريبة من الطبيع ��ي ،وما دام الأهل
حري�صني عل ��ى اتباع الإر�شادات الطبي ��ة ،خ�صو�ص ًا
الت ��ي تتعل ��ق بالغ ��ذاء اخلا�صة ف� ��إن م�ستقب ��ل ه�ؤالء
الأطفال يب�شر باخلري.
�إن معظ ��م الذين ُعوجلوا ب�ش ��كل �صحيح من الأطفال
�أو البالغ�ي�ن �أمكنه ��م ب� ��إذن اهلل �أن يتمتع ��وا ب�صح ��ة
ج�سمية وعقلية �سليمة ،مع العلم ب�أن بع�ض امل�صابني
ق ��د يحتاج ��ون �إل ��ى تغذي ��ة خا�ص ��ة ،وق ��د ت�ستوجب
و�ض ��ع �أنب ��وب تغذية عن طري ��ق املعدة ب�ش ��كل دائم،
بع� ��ض احلاالت
كم ��ا �أن هن ��اك

امل�صاب ��ة ب�أمرا� ��ض التمثيل الغذائ ��ي مل ت�ستجب �إلى
العالج ،حتى ولو قدم لها العالج املبكر.
�إن التغذية اخلا�صة للم�صابني ب�أي مر�ض من �أمرا�ض
التمثي ��ل الغذائي تعتمد على احلد من تناول الأطعمة
الت ��ي ال ي�ستطيع اجل�سم ه�ضمها ب�شكل طبيعي .ولكي
تنج ��ح الأ�سرة يف تطبي ��ق هذه احلمية ف� ��إن ذلك يف
العادة ي�شمل الدق ��ة يف اختيار الأطعمة التي يتناولها
ال�شخ� ��ص وحتدي ��د الكميات التي ميك ��ن �أن يتناولها
ع ��ن طري ��ق وزنه ��ا وحتدي ��د حمتوياته ��ا الغذائي ��ة
ب�ش ��كل دقيق .وقد يتطلب الأم ��ر يف كثري من الأحيان
تن ��اول م ��واد غذائية مع ��دة ال�صنع «ك أ�ن ��واع خمتلفة
م ��ن الطحني واملعجن ��ات واخلبز واحللي ��ب والزيوت
وبدائ ��ل البي�ض» ،وقد تكون باهظة الثمن ومرهقة يف
حت�ضريه ��ا ،خ�صو�ص ًا �أن العملي ��ة تتكرر ب�شكل يومي
لعدة �سنوات �إن مل تكن طوال العمر.
�إن عملي ��ة تناول هذه الأطعمة �أو �إعطاء �أدوية خا�صة
قد ت�ساعد على خف�ض ن�سبة املواد ال�سامة يف اجل�سم
ورفع م�ستوى املواد الناق�صة لكي ينمو اجل�سم ب�شكل
�صح ��ي ومن دون حدوث نك�سات ق ��د ت�ؤدي �إلى �إعاقة
عقلية �أو �ضعف يف البنية.
كما ميكن عالج بع�ض هذه الأمرا�ض عن طريق �إعطاء
�أدوية حمف ��زة للخمائر ،وهي يف العادة جمموعة من
الفيتامينات .كما �أن هناك بع�ض الأدوية التي ت�ساعد
عل ��ى تخفي�ض ن�سب ��ة امل ��واد ال�سمي ��ة يف اجل�سم عن
طريق طردها عرب الكلى كدواء الكارنتني.
وعند تراك ��م ال�سموم ب�شكل كبري فق ��د يلج�أ الطبيب
�إلى ا�ستعمال الغ�سل الربوتوين �أو غ�سل الدم؛ ك�إجراء
م ؤ�ق ��ت ،خ�صو�ص� � ًا حلديث ��ي ال ��والدة .ويف ال�سنوات
الع�شر املا�ضية متكنت بع� ��ض ال�شركات الدوائية من
�إنت ��اج �أنواع من اخلمائر الت ��ي تكون ناق�صة يف بع�ض
�أمرا� ��ض التمثي ��ل الغذائ ��ي ،ولقد ا�ستخدم ��ت لعدة
�أمرا� ��ض ،وما زال هناك بع� ��ض العقبات يف ا�ستعمال
هذه اخلمائر ،خ�صو�ص ًا التكلفة الباهظة واعتمادها
على الوريد يف �أخذها وعدم و�صولها �إلى خاليا املخ،
والتي قد تت�أثر بنق�ص اخلمرية .كما �أن بع�ض املراكز
الطبي ��ة قامت ب إ�ج ��راء زراعة للكب ��د �أو نخاع العظم
كعالج له ��ذه الأمرا�ض ،وهناك الكث�ي�ر من النجاح،
ولكن ما زال امل�شوار طوي ًال.
�إن كل مر�ض من �أمرا�ض التمثيل الغذائي يحتاج �إلى
رعاية خا�ص ��ة ودقيقة وخمتلفة ،كما �أن ��ه يحتاج �إلى
مراقبة ومتابع ��ة �صحية من قبل الطبيب املخت�ص.
�إن إ�ح ��دى م�ش ��اكل ه ��ذه الأمرا� ��ض �أنه ��ا حتتاج
إ�ل ��ى �أطب ��اء متخ�ص�ص�ي�ن واخت�صا�صي ��ي تغذية
متمكنني ،وهذا ق ��د ال يتوافر يف كثري من املراكز
الطبية نتيجة قلة عدد املخت�صني بهذه الأمرا�ض
على امل�ستوى العاملي.
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مستقبل بال إعاقة..

يستشعر التغيرات في الجسم ويترجمها إلى حركات

جهاز بديل للكرسي المتحرك
يمكن مبتوري األقدام من «الوقوف
والمشي»

قريب ًا� ..سي�صبح مبقدور َمن ُبرتت �أطرافهم �أو َمن
يجدون �صعوبة يف الوقوف على �أرجلهم �أن يتحركوا
م�ستخدم�ي�ن «جهاز نقل ميكن ارت ��دا�ؤه» ،وهو جهاز
يعطي ت�أثري ًا ي�ضاهي ت�أثري امل�شي.
وقد �أماط ��ت �شركة �إك�سموف�ي�ر القاب�ضة اللثام عن
و�سيلة نقل تق ��وم على �أ�سا�س مفه ��وم حرية اليدين
والت ��وازن واالت ��زان الذاتي ،وهو جه ��از يطلق عليه
ا�سم «املركب ��ة اخلفيفة ذات العج�ل�ات الأربع ـ ذي
ت�شاريوت» ،يت ��م التحكم فيه بحركات دقيقة لأ�سفل
اجل ��ذع والورك�ي�ن� ،أما �أجه ��زة اال�ست�شع ��ار املركبة
داخ ��ل الهيكل ال�شبيه بالغط ��اء يف تلك املركبة فهي
التي تتولى تف�س�ي�ر التغريات الطفيفة ال�صادرة عن
ج�سم من يرتدي اجلهاز لتوقع احلركات املق�صودة
من تلك التغريات وتنفيذ الإجراءات يف هذا ال�صدد
يف �ضوء ما تقدم ،وهذا يعني �أن م�ستخدمي اجلهاز
�سيك ��ون يف مقدوره ��م التحك ��م يف اجت ��اه احلركة
و�سرعته ��ا واالقرتاب م ��ن الهدف املق�ص ��ود دومنا

 108الخطوة 56

جمادي الآخر  1431هـ ـ يونيو  2010م

حتريك �أ�صبع قيد �أمنلة.
وهذا اجلهاز ب�شكل ��ه الر�أ�سي يتيح َملن يرتديه
�إدارة ح ��وار بلغة العني مع الآخرين �إذا كانوا
وقوف ًا ،وه ��و يعمل بالبطارية وميكنه ال�سري
م�ساف ��ة تبلغ نحو  12مي ًال يف ال�ساعة ،وقد
ك�ش ��ف عن ��ه النق ��اب يف معار�ض �أقيم ��ت يف املقر
الرئي�سي لل�شركة يف مكليان يف فريجينيا.
و�صرح ديفيد باي�شوك الرئي�س التنفيذي لل�شركة ب�أن
اجلهاز مت ت�صميمه خ�صي�ص ًا مل�ساعدة امل�صابني يف
اجلي� ��ش الأمريك ��ي ،و�أ�ضاف :ميثل اجله ��از م�سار ًا
مث�ي� ً
را ل�شركتنا؛ فف ��ي حني �أن فريقن ��ا كان تركيزه
ً
يف الأ�ص ��ل من�صب� �ا عل ��ى ت�صميم منتج ��ات مزودة
بوح ��دات ا�ست�شع ��ار تراقب العالم ��ات احليوية ف�إن
وحدات اال�ست�شعار التي لدى ت�شاريوت مت ت�صميمها
لتجع ��ل احلي ��اة �أكرث راح ��ة ..ون�أمل ب�صف ��ة خا�صة
�أن يوفر اجله ��از ال�شعور بالفخ ��ر واالعتزاز والقوة
وزي ��ادة الق ��درة على احلرك ��ة لدى َم ��ن �أ�صيبوا يف
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والتنقال ري �سبل احلركة
ت.

ميادين القتال.
ويق ��ول م�صممو اجلهاز� :إن الت�صميم املدمج للجهاز
ي�سم ��ح له بالتح ��رك يف الفراغات التي تك ��ون �أ�صغر
بكثري من �أن تتحرك فيها الكرا�سي املزودة بعجالت.
وه ��م يعكف ��ون �أي�ض� � ًا عل ��ى ت�صمي ��م ن�سخ ��ة ت�سم ��ح
مل�ستخدميه ��ا بالتح ��رك م ��ن �أعلى �إلى �أ�سف ��ل �أو من
الو�ضع الر�أ�سي �أو العمودي �إلى عك�سه.
ويح ��دو ال�شرك ��ة الأم ��ل يف �أن تتمكن نهاي ��ة املطاف
م ��ن الدخ ��ول يف �شراكة م ��ع �إحدى �ش ��ركات ت�صنيع
ال�سيارات لطرح جهاز يتم توجيهه بح�سب الأداء.

«الجينات وضعف السمع»
بمستشفى الملك عبدالعزيز
نظ ��م كر�س ��ي بح ��ث الإعاق ��ة ال�سمعي ��ة وزراع ��ة
ال�سماع ��ات «ر�شد» وق�سم الأنف والأذن واحلنجرة
بكلي ��ة الطب يف جامعة املل ��ك �سعود ،م�ؤخر ًا ،ندوة
بعن ��وان «اجلين ��ات و�ضع ��ف ال�سم ��ع» يف م�ست�شفى
امللك عبدالعزيز اجلامعي.
ذكر ذلك ا�ست�شاري الأنف والأذن واحلنجرة بكلية
الطب بجامع ��ة امللك �سعود ورئي�س اللجنة املنظمة
للن ��دوة وامل�ش ��رف عل ��ى كر�س ��ي «ر�ش ��د» الدكتور
عبدالرحمن بن عبداهلل حج ��ر الذي دعا الأطباء
واالخت�صا�صي�ي�ن �إلى امل�شارك ��ة يف الندوة حيث �إن
هذا املجال �أخ�صب بيئة لدرا�سة واكت�شاف جينات

التقليل من
خطورة رضوض
الرأس البسيطة
ق ��د تبدو �ضرب ��ة عل ��ى الر�أ� ��س يف الب ��دء ب�سيطة يف
�شكله ��ا؛ ف�ل�ا ينج ��م عنه ��ا �أمل ف ��وري �أو �أي �أعرا�ض
�أخ ��رى� ،إال �أنها من املمك ��ن �أن تت�سبب الحق ًا يف �أذى
دماغي مهدد للحياة ،بح�سب اخلرباء.
الع�ل�اج الفوري بع ��د �أي �ضربة من ه ��ذا النوع يكون
�أ�سا�سي� � ًا؛ لأنه غالب ًا ما يكون اخللل الناجم عن �سبب
الورم احلا�صل غري قاب ��ل لل�شفاء يف �أوقات مت�أخرة؛

�ضع ��ف ال�سمع؛ نظ ��ر ًا �إل ��ى انت�ش ��ار زواج الأقارب
وكرب ع ��دد �أف ��راد العائلة والزواج املبك ��ر ،كما �أن
درا�سة اجلين ��ات تعد من الثورات العلمية احلديثة
الت ��ي ته ��م الكثري م ��ن املخت�صني؛ ملا له ��ا من دور
بارز وكبري يف االكت�شاف املبكر للكثري من احلاالت
وتقدمي �أف�ضل رعاية �صحية لها� ،إ�ضافة �إلى احلد
من الإ�صابة بالكثري من هذه الأمرا�ض.
وذك ��ر الدكت ��ور حج ��ر �أن الن ��دوة كان ��ت فر�ص ��ة
للمخت�ص�ي�ن لزي ��ادة خرباتهم بح�ض ��ور نخبة من مفغي ��د كنعان «الوالي ��ات املتحدة الأمريكي ��ة»� ،إ�ضافة
الأطباء العاملي�ي�ن ،وهم :الربوفي�سور باترك بيندر �إلى متحدثني من امل�ست�شفيات واملراكز الطبية باململكة
م ��ن الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة والربوفي�س ��ور العربية ال�سعودية الذين لهم دور بارز يف هذا املجال.
فم ��ن املمكن �أن يبدو �أي �شخ� ��ص تعر�ض لل�سقوط �أو
حلادث �سي ��ارة مبظهر طبيعي متام� � ًا عقب احلادث
مبا�ش ��رة� ،إال �أن و�ضع ��ه ق ��د يرتاجع ب�سرع ��ة وب�شكل
فجائي.
وم ��ن املمكن �أن يبدو املري�ض طبيعي ًا �إلى �أق�صى حد،
دون �أن ي ��درك �أن هن ��اك نزيف� � ًا داخ ��ل الدماغ ،ومع
ارتفاع ال�ضغ ��ط تظهر الأعرا� ��ض الكال�سيكية لأذية
الدم ��اغ الر�ضي ��ة ،ويف هذه الإ�صابات جن ��د �أن الدم
يحتجز بني اجلمجمة والطبقة ال�صلبة من اجللد بني
العظم والدماغ ،والتي يطلق عليها املادة اجلافية.
وم ��ع تدفق جريان الدم م ��ن ال�شريان املتمزق يتجمع
ال�سائ ��ل ،ويخ�ت�رق املادة اجلافي ��ة ،وغالب� � ًا ال ي�شعر
املر�ض ��ى بح ��دوث ك�س ��ر يف اجلمجمة ال ��ذي يقع يف

دليل اإلسعافات األولية
لرضوض الرقبة

ـ ثب��ت املرف��ق والكتف برب��ط الذراع
التدبير اإلسعافي:
ـ ال حترك ر�أ�س امل�ص��اب وثبته بو�ضع �إلى اجل�سم.
العالمات الحيوية
قطع قما�شية حتته.
ـ �إذا كان امل�ص��اب عل��ى ظه��ره �أ�س��ند األساسية:
رقبت��ه بقطع��ة قما���ش دون حتريكه ـ النب���ض :طف��ل /120-100د ـ بال��غ
وال ت�ضع �شيئ ًا حتت ر�أ�سه.
/ 80-70د.
ـ التنف���س :طفل  30حرك��ة/د ـ بالغ
رضوض الكتف
 20-16حركة/د.
والعضد:
ـ ا�صنع و�ش��اح ًا حلمل وزن الذراع على ـ ل��ون اجللد زهري �أكرث ما يالحظ يف
ال�شفتني والعينني.
الرقبة.

مث ��ل ه ��ذه احل ��االت ع ��ادة ف ��وق الأذن عل ��ى العظم
ال�صدغي.
وهناك �شريان ي�سري فوق اجلمجمة ميكن �أن يتعر�ض
للتم ��زق ويبد�أ بالنزيف فوق �سط ��ح الدماغ ،وهو �أمر
ينجم ع ��ن تعر�ض الدم ��اغ لزي ��ادة يف ال�ضغط؛ مما
ي� ��ؤدي �إلى تورمه ،حيث ال تتواج ��د م�ساحة كافية له؛
ليتح ��رك داخل جتوي ��ف اجلمجم ��ة ،وم ��ع ا�ستمرار
ال�ضغ ��ط يقل اجلري ��ان الدم ��وي �إلى الدم ��اغ؛ لتبد�أ
الأعرا� ��ض يف الظه ��ور ل ��دى املري�ض ،وه ��ذه احلالة
تع ��رف بني اخت�صا�صيي الع�صبي ��ة بـ«التناذر»؛ نظر ًا
�إلى التدهور ال�سريع الذي يتعر�ض له املري�ض.
ولي�س بال�ضرورة �أن تك ��ون ال�ضربة �شديدة كي تظهر
الأعرا� ��ض الت ��ي يرتاوح زم ��ن ظهورها ب�ي�ن الدقائق
اخلم� ��س الأول ��ى م ��ن احلادث حت ��ى ث�ل�اث �ساعات
بع ��ده ،وهي عبارة عن :غثي ��ان� ،صداع �شديد ،عينني
براقت�ي�ن ،مع تبدل يف حج ��م حدقت ��ي العينني ،ونوم
مفاجئ.
واحل ��ل الوحي ��د يف هذه احلال ��ة مراجع ��ة امل�ست�شفى
خ�ل�ال ال�ساع ��ات الأول ��ى؛ حت ��ى ال ي�صب ��ح الأذى
الدماغ ��ي دائم ًا ،وغالب ًا ما يك ��ون احلل جراحي ًا عرب
فتح اجلمجمة و�إيقاف النزيف.
اخلطوة التالية بعد ذلك تكون مبراقبة ن�شاط الدماغ
والبحث ع ��ن �أي �أذى دائم ،ويبقى املري�ض عادة ملدة
�شه ��ر يف غرفة العناية املركزة الع�صبية ،ومن بعدها
يبد�أ برنامج �إعادة ت�أهيل بالعالج الطبيعي؛ ال�ستعادة
الوظائف الدماغية املت�أثرة.
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إعاقنت

سعودي يفوز بمسابقة عالمية
في ترجمة النصوص إلى لغة
إشارات
ح�صل الطالب ال�سع ��ودي عادل �سعيد العوامي،
على جائ ��زة الفكرة الأكرث �إ�شراقا« «Acce s
 ،»sibility Awardمنا�صف ��ة مع خمرتع
م ��ن املك�سيك خالل م�ؤمتر عقده املركز الوطني
للإب ��داع التكنولوج ��ي يف العا�صم ��ة الأمريكي ��ة
وا�شنط ��ن م�ؤخر ًا ،حمقق ًا بذلك جناح ًا تاريخي ًا
للمملك ��ة وال�شرق الأو�سط بف ��وزه بهذه اجلائزة

أطفال معوقون
بسبب الكمبيوتر
ح ��ذر بع�ض خرباء ال�صحة من �أن تع ّود الأطفال على
ا�ستخ ��دام �أجه ��زة الكومبيوت ��ر والإدم ��ان عليه ��ا يف
الدرا�س ��ة واللعب رمبا يعر�ضهم �إلى خماطر �إ�صابات
قد تنتهي �إلى �إعاقتهم ب�شكل دائم.
ويقول ه�ؤالء اخلرباء �إن �آالف الأطفال يعانون بالفعل
حالي ًا من م�شاكل ومتاعب �صحية ذات عالقة مبا�شرة
با�ستخ ��دام �أجه ��زة الكمبيوت ��ر ،من

 110الخطوة 56

جمادي الآخر  1431هـ ـ يونيو  2010م

العاملي ��ة .وفاز العوام ��ي بهذه اجلائ ��زة العاملية
املهمة لتطويره برنامج « »ATSTالإلكرتوين
الذي «ي�ساع ��د ال�صم على عي�ش حي ��اة �أف�ضل،
من خ�ل�ال ترجم ��ة الن�صو�ص العربي ��ة �إلى لغة
الإ�شارة املوحدة؛ للتمتع ب�إمكانات �أف�ضل للتعلم
والتوا�صل».
وق ��ال العوام ��ي ال ��ذي يدر� ��س يف ق�س ��م تقني ��ة

�أبرزها �إ�صابات الرقبة والظهر والأطراف.
وي�شريون يف هذا ال�صدد �إلى �أن هذه الإ�صابات تظهر
يف العادة عند البالغني ب�سبب ا�ستخدام تلك الأجهزة
لف�ت�رات طويل ��ة ،مرتافقة مع اجللو� ��س بطريقة غري
�صحيح ��ة �أمامه ��ا� ،إال �أن درا�سات مهم ��ة حول ت�أثري
وانعكا�س هذه امل�شاكل على الأطفال مل جتر �إال �أخري ًا
يف بريطاني ��ا ،خ�صو�ص ًا تلك املتعلق ��ة ب�إ�صابات توتر
الأطراف الرتددي ،والت ��ي تعرف اخت�صار ًا بـ«�آر �أ�س
�آي».
ويق ��ول الأطب ��اء يف بريطانيا� :إن ه ��ذه الإ�صابات يف
ارتف ��اع م�ستم ��ر ب�سب ��ب ازدي ��اد ا�ستخ ��دام الأطفال
لأجهزة الكمبيوتر

املعلوم ��ات واحلا�س ��وب يف اجلامع ��ة العربي ��ة
املفتوح ��ة� :إن برنام ��ج املرتج ��م الإ�شاري يدمج
امللف ��ات الإ�شارية يف قامو�س واح ��د ،وي�ضاعف
م ��ن قاع ��دة البيان ��ات املوجودة ،ع ��ن طريق ما
�أطل ��ق عليه مطور الربنامج ،الرتجمة الذكية .وميكن
للربنامج ترجمة كلمة واح ��دة �أو جملة �أو عدة جمل،
وذلك من خالل واجهة م�ستخدم ب�سيطة ومي�سرة .

ل�ساع ��ات طويلة يف البيت� ،س ��واء للعب �أو الدرا�سة؛
وهو ما يجعلهم عر�ض ��ة للتقل�صات والتوترات التي
ت�صيب الع�ضالت وحتى العظام.
ويعتق ��د الدكتور لي ��ون �ستاركر الذي يج ��ري حالي ًا
بحث� � ًا حول الظاه ��رة يف �أ�سرتالي ��ا� ،أن امل�ستقبل ال
يب�شر باخل�ي�ر بالن�سب ��ة �إلى الأطف ��ال يف بريطانيا
ورمب ��ا غريها من الدول �إذا مل تعال ��ج امل�شكلة على
وجه ال�سرعة العظام والع�ضالت.
وي�ش�ي�ر يف هذا ال�سي ��اق �إلى �أن املو�ض ��وع قد يتطور
لي�صب ��ح م�شكل ��ة عاملية ت�صي ��ب �أك�ث�ر الأطفال يف
�أنحاء العامل بفعل الإدمان على ا�ستخدام الكمبيوتر
واجللو�س �أمامه بطرق غري �صحية.
وي�ضيف �أن اجليل احلايل هو �أول جيل من الأطفال
الذي ��ن ي�ستخدم ��ون الكمبيوت ��ر وه ��م يف مرحل ��ة
تطوي ��ر ومن ��و ع�ضالته ��م وعظامه ��م ،و�إذا
مل جن ��د الط ��رق الكفيل ��ة با�ستخ ��دام
الكمبيوت ��ر على نح ��و �صحيح بعيد
عن امل�ش ��اكل ،ف�سرنى �أطفا ًال
كثريي ��ن معوق�ي�ن لهذا
ال�سبب.

تعديل وتكييف األثاث
يع ��ود ج ��زء من هذه امل�شكلة �إل ��ى �أن املدار�س ت�ستخدم نف�س �صاالت الكمبيوت ��ر جلميع التالميذ؛ وهو ما
يعن ��ي �أنهم ي�ستخدمون نف� ��س الكرا�سي واملكاتب دون تعديلها على نحو يالئ ��م طبيعة �أج�سادهم ،كما �أن
ف� ��أرة الكمبيوتر وحجم ال�شا�شة واحلروف والأ�ش ��كال واملج�سمات املرئية لها كلها ت�أثري ملحوظ يف كيفية
ت�أقلم ج�سم امل�ستخدم و�أطرافه للجهاز.
وب ��د�أت هذه التحذيرات ت�أخذ �صداه ��ا عند بع�ض املدار�س الربيطانية الت ��ي �شرعت يف تعديل الكرا�سي
واملكاتب واملعدات بحيث تكون مالئمة لكل م�ستخدم من تالميذ املدار�س االبتدائية ،ك ًال على حدة ،وهم
الذين ترتاوح �أعمارهم بني اخلام�سة واحلادية ع�شرة.
وي ��رى بع�ض اخلرباء القانونيني �أنه يف حال عدم اتخ ��اذ امل�ؤ�س�سات التعليمية �إجراءات ملواجهة ومعاجلة
امل�شكل ��ة ،ف�إنها قد جت ��د نف�سها �أمام م�سل�سل م ��ن الق�ضايا القانونية املرفوعة �ضده ��ا من �آباء التالميذ
امل�صابني يف امل�ستقبل.
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إن اهلل مع الصابرين
القضاء والقدر
ركن من أركان اإليمان
�إن الت�صديق بالق�ضاء والقدر ركن من �أركان الإميان ،وال يتم �إال ب�أربعة �أمور:
«ج َع َل اللهَّ ُ ا ْل َك ْع َب َة ا ْل َب ْيتَ
الأول :الإمي���ان ب����أن اهلل تعالى عامل بكل �صغرية وكبرية ،جمل ًة وتف�صي ًال؛ قال تعال���ىَ :
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ال�صدُور» ـ «التغابن.»4 :
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« َوكل �ش ْيءٍ ف َعلو ُه فيِ ال ُّز ُب ِر» ـ «القمر ،»52 :وحلديث عبداهلل بن عمرو بن العا�ص ـ ر�ضي اهلل عنهما ـ قال� :سمعت
ر�س���ول اهلل ـ �صل���ى اهلل عليه و�سلم ـ يقول« :كتب اهلل مقادير اخلالئق قبل �أن يخلق ال�سموات والأر�ض بخم�سني
�ألف �سنة» رواه م�سلم «.»2653
الثالث� :أنه ال يكون �شيء يف ال�سموات وال يف الأر�ض �إال ب�إرادة اهلل وم�شيئته الدائرة بني الرحمة واحلكمة يهدي
من ي�شاء برحمته وي�ضل من ي�شاء بحكمته؛ قال تعالى « :إِ� َّنا ُك َّل َ�ش ْيءٍ َخ َل ْق َنا ُه ِب َقدَ رٍ» ـ «القمر.»49 :
الراب���ع� :أن اهلل تعال���ى خالق كل �شيء؛ قال تعالىُ « :ق ِل اللهَّ ُ َخا ِلقُ ُك ِّل َ�ش ْيءٍ وَهُ ��� َو ا ْل َو ِاح ُد ا ْل َق َّها ُر» ـ «الرعد،»16 :
���يءٍ َو ِكي ٌل» ـ «الزم���ر ،»62 :وقال تعال���ىَ « :واللهَّ ُ َخ َل َق ُك ْم َو َما
وق���ال تعال���ى« :اللهَّ ُ َخا ِل���قُ ُك ِّل َ�ش ْيءٍ وَهُ ��� َو َع َلى ُك ِّل َ�ش ْ
َت ْع َم ُل���ونَ » ـ «ال�صاف���ات »96 :ـ «انظر� :شرح ملعة االعتقاد ل�شيخن���ا العالمة ابن عثيمني 51/معارج القبول لل�شيخ
احلكم���ي 328/ال�سلفية �شف���اء العليل يف م�سائل الق�ضاء والقدر والتعليل الب���ن القيم والق�ضاء والقدر يف �ضوء
الكتاب وال�سنة للدكتور عبدالرحمن املحمود».
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سر لما
كل ُم َي َّ
ُخلق له
ق���ال ر�س���ول اهلل ـ �صل���ى اهلل علي���ه و�سلم ـ مل���ا قال له
ال�صحابة�« :أفال نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال:
اعمل���وا؛ فكل مي�سر مل���ا خلق له ،ثم ق���ر�أ قوله تعالى:
َف�أَ َّما َمنْ �أَ ْع َط���ى َوا َّت َقىَ ،و َ�صد ََّق ِب حْ ُ
ال ْ�س َنىَ ،ف َ�س ُن َي ِّ�س ُر ُه
ِل ْل ُي ْ�س َرىَ ،و َ�أ َّما َمنْ َب ِخ َ
ا�س َت ْغ َنىَ ،و َك َّذ َب ِب حْ ُ
ال ْ�س َنى،
���ل َو ْ
َف َ�س ُن َي ِّ�س ُر ُه ِل ْل ُع ْ�س َرى (الليل.»)10-5 :
�إن اهلل تعال���ى جعل ك ًال مي�س���ر ًا ملا خلق له؛ ف�إذا خلق
اهلل العب���د لل�سع���ادة ي�س���ره لعمل �أه���ل ال�سعادة حتى
مي���وت على ذل���ك العم���ل ويكت���ب �سعي���د ًا ،و�إذا خلق
اهلل العب���د لل�شق���اوة خذله وي�سر له �أ�سب���اب ال�شقاوة
حت���ى ميوت عليها ،وذل���ك عدل م���ن اهلل ،ولي�س فيه
ظلم لأح���د؛ فلي�س هو ظامل ًا لهذا حي���ث خذله ،ولي�س
ه���و تارك ًا ل�ش���يء من حق الإن�سان ،ب���ل اهلل تعالى هو
املالك للإن�سان ،وهو ال���ذي يت�صرف يف النا�س كيف
ي�شاء ،فمن �شاء هداه ومن �شاء �أ�ضله ،وهدايته لهذا
تكون بف�ضله ،و�إ�ضالله لهذا عدل منه؛ فعلى كل حال
«كل مي�س���ر ملا خلق له» تعني :أ�ن���ه تتي�سر له �أو تتوافر
له الأ�سباب التي ت����ؤدي به �إلى ذلك ال�شيء؛ ف�إن كان
من �أهل ال�شقاوة �سلط اهلل عليه ـ حلكمة ـ من ي�ضله،
ومن ي�صده عن القر�آن ،وي�صده عن احلق ،ومن كان
من �أهل ال�سعادة ومن �أهل الإميان ،وعلم اهلل �أنه من
أ�ه���ل اخلري ،ي�سر اهلل له م���ن يهديه ،ومن يدعوه �إلى
التوبة الن�صوح.
عن ال�شيخ عبداهلل بن عبدالرحمن اجلربين

الحياة دار ابتالء

وإذا مرضت فهو يشفين
و�س ْلم ـ �إذا ا�شتكى امل�سلم �أو دخل على مري�ض ،قراءة �سورة الفاحتة؛ فهي
م���ن و�صاي���ا الر�سول ـ َ�صلى اهلل َعليه َ
م���ن �أهم و�أنفع ما يقر أ� عل���ى املري�ض؛ وذلك ملا ت�ضمنته هذه ال�سورة العظيمة من �إخال�ص العبودية هلل والثناء
علي���ه ـ ع���ز وجل ـ وتفوي�ض الأمر كله �إليه واال�ستعانة به ،والتوكل عليه ،و�س�ؤاله جمامع النعم كلها ،وملا ورد فيها
من الن�صو�ص مثل ق�صة اللديغ الواردة يف �صحيح البخاري.
ً
ق���ال ر�س���ول اهلل ـ �صلى اهلل عليه و�سل���م ـ� :ضع يدك على الذي ي�أمل من ج�سدك ،وقل :ب�سم اهلل ثالثا ،وقل �سبع
مرات� :أعوذ بعزة اهلل وقدرته من �شر ما �أجد و�أحاذر «رواه م�سلم».
ع���ن عائ�ش���ة ـ ر�ضي اهلل عنها ـ �أن ر�سول اهلل ـ �صلى اهلل عليه و�سل���م ـ كان �إذا ا�شتكى يقر�أ على نف�سه املعوذات
«ق���ل ه���و اهلل �أحد ،قل �أعوذ برب الفلق ،قل �أعوذ ب���رب النا�س» ،وينفث« .قيل للزهري �أحد رواة هذا احلديث:
كيف ينفث؟ فقال :كان ينفث على يديه ثم مي�سح بهما وجهه «رواه البخاري وم�سلم».
و�إذا دخ���ل عل���ى املري�ض يقول« :ال ب�أ�س طه���ور �إن �شاء اهلل» ـ رواه البخاري ،ومي�سح بي���ده اليمنى على املري�ض
ويق���ول« :الله���م رب النا�س �أذهب الب�أ�س ،ا�شف �أن���ت ال�شايف ال �شفاء �إال �شفا�ؤك� ،شف���اء ال يغادر �سقم ًا» ـ رواه
البخاري.
ً
وعن عثمان ـ ر�ضي اهلل عنه ـ قال :مر�ضت فكان ر�سول اهلل ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ يعودنى؛ فعادين يوما فقال:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،أُ�عيذك باهلل الأحد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفو �أحد ،من �شر ما جتد؛ فلما
ا�ستقل ر�سول اهلل ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ قائم ًا قال :يا عثمان تعوذ بها؛ فما تعوذمت مبثلها.
هلل ُت ْر َب ُة
رح ،و�ضع �سبابته على الأر�ض ،ثم رفعها وقالِ « :ب ْ�س ِم ا ِ
وكان �إذا ا�شت َكى الإن�سانُ �أو كانت به ُقرحة �أو ُج ٍ
�أَ ْر ِ�ض َناِ ،بري ِق ِه َب ْع ِ�ض َنا ُي ْ�ش َفى َ�س ِقي ُمنا ،ب إِ� ْذنِ َر ِّب َنا» (البخاري وم�سلم).
«�ض ْع يَدَ َك َع َلى ا َّلذي َت�أَلمَّ َ ِمنْ َج َ�س���دِ َك ،و ُق ْل� :سبع مراتُ � :أع ُ
و�ش���كا ل���ه بع�ض �صحابته وجع ًا؛ فقال لهَ :
وذ ِب ِع َّز ِة
هلل و ُقدْ َر ِت ِه ِمنْ َ�ش ِّر َما �أَ ِج ُد و�أُ َح ِاذ ُر» (م�سلم).
ا ِ
َ
َ
َ
وا�ش ِف �أ ْنتَ َّ
ا�سْ ،
ال�شايف ،ال ِ�ش َفا َء
مي�سح بيدِ ه ال ُي ْمنى ويقول« :ال َّل ُه َّم َر َّب ال َّن ِ
وكان ُيع ِّو ُذ بع�ض �أه ِله ُ
ا�س �أ ْذ ِه ِب ال َب َ
�إ َّال ِ�ش َفا ؤُ� َك�ِ ،ش َفا ًء ال ُيغا ِد ُر َ�س َقم ًا» (البخاري وم�سلم).

ق���ال تعالى« :الذي خلق املوت واحلي���اة ليبلوكم �أيكم
�أح�س���ن عم ًال وهو العزيز الغف���ور» (امللك)2 :؛ فهذه
احلي���اة دار ابتالء؛ حي���ث يبتلي اهلل عب���اده ب�إر�سال
الر�سل و�إنزال الكت���ب؛ فمن �صدق بالر�سل وعمل مبا
يف الكت���ب كان م���ن �أهل اجلن���ة ومن �أه���ل ال�سعادة،
َومن كذب كان من �أهل ال�شقاء و�أهل النار .وقد �سئل
النب���ي ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ عم���ا يعمله النا�س �أهو
�أمر ق���د ق�ضي وفرغ منه �أم �أم���ر م�ست�أنف؛ فقال :بل
ففيم العمل يا ر�سول
�أمر قد ق�ضي وفرغ منه؛ فقالواَ :
اهلل؟ فق���ال« :اعملوا فكل مي�سر ملا خلق له» .وقد قال
اهلل تعالى�« :إنَّ �سعيكم ل�شتّى ،ف�أ ّما من �أعطى واتّقى،
و�صدَّق با ُ
ف�سني�سره للي�سرى ،و�أما من بخل
حل�سن���ى،
ّ
ف�سني�س���ره لل ُع�سرى»
وا�ستغن���ى ،وك��� ّذب باحل�سن���ى،
ّ
(اللي���ل)10-4 :؛ فعلى كل �أح���د �أن يعمل ويبحث عن
مواط���ن الهداي���ة ،ويدعو اهلل �أن يرزق���ه الثبات على
الدي���ن ،و�أن يعل���م �أن اهلل تعالى قد خل���ق اخللق وهو
يعل���م �أرزاقهم و�آجالهم وم���ا هم عاملون ،ونحن نرى
�أكرث النا����س ي�ست�شكلون �أمر ال�سع���ادة وال�شقاوة ،وال
ي�ست�شكلون �أمر الرزق ونحوه ،وهي من باب واحد من
جه���ة خفائها عن اخللق ،و�أن علم اهلل قد �سبق فيها.
والواج���ب �أن نث���ق بحكمة اهلل وعدل���ه ،و�أنه ال يعذب
�أحد بغري ذنب ا�ستحقه ،و�أنه يعفو عن كثري .وقاعدة
ذل���ك الت�سليم لأمر اهلل ،ما بلغته عقولنا وما ق�صرت
عن فهمه ،و�أن العجز والق�صور واخللل فينا ولي�س يف
حكم���ة اهلل تعالى ،بل هو �سبحانه «ال ُي�س�أل ع ّما يفعل
وهم ُي�س َئلون» (الأنبياء ،)23 :واهلل �أعلم.
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بطل الراليات يزيد الراجحي يدعم مركز حائل
وجه �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان
َّ
بن عبدالعزيز رئي� ��س جمل�س �إدارة اجلمعية ،حتية
تقدي ��ر لبط ��ل الراليات ال�سعودي يزي ��د الراجحي؛
ملبادرت ��ه مب�ساندة ر�سال ��ة اجلمعية من خالل حمله
ل�شعاره ��ا والتعري ��ف بر�سالتها خ�ل�ال م�شاركته يف
فعاليات رايل حائل.
وو�صف �سموه تلك املبادرة ب�أنها �صورة �إيجابية من
تفاعل �شب ��اب الوطن وريا�ضييه مع العمل اخلريي،
وق�ضي ��ة الإعاقة واجلمعية ،عل ��ى وجه اخل�صو�ص،
م�شري ًا �إلى �أن جمعي ��ة الأطفال املعوقني ا�ستطاعت
حتقي ��ق الكث�ي�ر م ��ن �أهدافه ��ا عل ��ى م ��دى خم�سة
وع�شري ��ن عام ًا بف�ضل من اهلل ثم بتفاعل وم�ساندة
كل فئات املجتمع.
و�أك ��د �سم ��وه �أهمي ��ة دور جنوم املجتمع م ��ن علماء
وريا�ضي�ي�ن ومثقفني يف �صياغة ر�أي ع ��ام ومتعاون
م ��ع ر�سالة اجلمعي ��ة وجهودها يف مواجه ��ة �أ�سباب
الإعاقة ودعم العمل اخلريي بكل �صوره.
وكان رئي�س االحتاد ال�سعودي لل�سيارات والدراجات
الناري ��ة املهند�س م�شعل ال�سدي ��ري وبطل الراليات
ال�سعودي يزيد الراجحي قد قاما بزيارة ملقر مركز التابع جلمعية الأطف ��ال املعوقني؛ لالطالع عن قرب
الأم�ي�ر �سلمان لرعاي ��ة الأطف ��ال املعوقني يف حائل عل ��ى برامج الرعاي ��ة التي تقدمه ��ا اجلمعية ،وبحث
�آليات التعاون مع �أن�شطتها وم�ساندة فعالياتها.
وعق ��د الراجحي الذي يحمل لقب بطل رايل حائل يف
دورته الأخ�ي�رة م�ؤمتر ًا
�صحفي� � ًا يف
مقر املركز
�أعلن فيه
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�سعادت ��ه بحمل �سيارت ��ه وزيه �شعار جمعي ��ة الأطفال
املعوقني خ�ل�ال م�شاركته يف ال�سب ��اق القادم ،م�شري ًا
إ�ل ��ى �أن ذلك يعد م�ساهم ��ة ب�سيطة يف م�ساندة جهود
م�ؤ�س�س ��ة وطني ��ة خريي ��ة بحج ��م جمعي ��ة الأطف ��ال
املعوقني ،وهو واجب �إن�ساين وديني ووطني.
و أ�ك ��د يزيد الراجحي �أن زيارة الأطفال املعوقني �أهم
من الفوز ب�سب ��اق رايل حائل .و�أ�ض ��اف :على الرغم
م ��ن �ضيق الوق ��ت �إال �أين كن ��ت حري�ص ًا عل ��ى زيارة
مركز الأمري �سلمان لرعاية الأطفال املعوقني مبنطقة
حائ ��ل ،وقد �شاهدت ما يقدمه امل�س�ؤولون يف اجلمعية
م ��ن خدم ��ات لرعاية وت�أهي ��ل الأطفال عل ��ى م�ستوى
مراكز اجلمعية على م�ستوى اململكة».
ويف نهاي ��ة الزي ��ارة ق ��دم املهند� ��س
م�شع ��ل ال�سديري والكابنت يزيد
الراجح ��ي تربع� � ًا مببل ��غ
خم�س�ي�ن �ألف ري ��ال عن كل
منهم ��ا ل�صال ��ح مركز الأمري
�سلمان بحائل؛ دعم ًا ملا يقدمه
املركز من خدمات جمانية.

من أبرز أصدقاء األطفال المعوقين

الجمعية تكرم الالعب الدولي النجم نواف
التمياط بمناسبة اعتزاله
�أقامت اجلمعية حف ًال تكرميي ًا م�ؤخر ًا للنجم نواف التمياط العب املنتخب ال�س��عودي ونادي الهالل �س��ابق ًا وع�ض��و اجلمعية
وذلك مبنا�سبة اعتزاله.
و�أقي��م احلف��ل مبرك��ز امللك فهد بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال املعوقني بالريا�ض ،بح�ض��ور الأ�س��تاذ بندر ال�ص��الح ع�ض��و
جمل�س الإدارة وامل�س�ؤولني باجلمعية وممثلي و�سائل الإعالم والأطفال املعوقني وذويهم.
وت�ضم ��ن احلفل ت�سليم هدي ��ة تذكارية للنجم نواف،
فيم ��ا ا�ستقبله الأطفال بقم�ص ��ان املنتخب ال�سعودي
و�أندي ��ة اململك ��ة يف مظاهرة حب؛ عرفان� � ًا مبا قدمه
الالع ��ب م ��ن م�ساندة لربام ��ج اجلمعي ��ة على مدى
�سن ��وات ،ولتفاعله ال�صادق واملميز مع �أن�شطة العمل
اخل�ي�ري والإن�س ��اين؛ الأمر ال ��ذي كان وراء اختياره
�سف�ي�ر ًا للنوايا احل�سن ��ةّ ،
وطوق الأطف ��ال عنق النجم
بالزه ��ور ،وحر�ص ��وا على التق ��اط ال�ص ��ور التذكارية
معه.
ويف ت�صري ��ح لأم�ي�ن ع ��ام اجلمعية عو� ��ض عبداهلل
الغام ��دي قال :يف اعتق ��ادي �أن تك ��رمي الالعب بعد
االعت ��زال هو تتويج مل�سريت ��ه وجنوميته ،بل قد يكون

�أغل ��ى «ه ��دف» ي�سجله يف حياته؛ لأن ��ه وظف فيه كل
�إمكانات ��ه وخربات ��ه ور�صيد �سن ��وات عطائه و�شاركه
فيه كل َمن كان له عالقة باللعب ،بل والريا�ضة بوجه
ع ��ام ،ويظل ذلك التك ��رمي يف ذاكرة النجم وع�شاقه
وحل ��م كل من ميار� ��س الريا�ض ��ة ،و َمل ال؟! فهو يعني
�أنه ا�ست�أثر باحلب والإعج ��اب والتقدير ،وكان قدوة
حتتذى يف جماله خلق ًا ولعب ًا و�إبداع ًا.
و�أ�ضاف الغامدي :هك ��ذا كان النجم نواف التمياط
الع ��ب املنتخ ��ب ال�سعودي ونادي اله�ل�ال؛ فقد جنح
التمي ��اط لي� ��س فق ��ط يف الت�أل ��ق داخ ��ل امل�ستطي ��ل
الأخ�ضر ،بل خارجه �أي�ض ًا؛ بتفاعله املميز مع ق�ضايا
املجتمع ،وحر�صه عل ��ى ا�ستثمار ح�ضوره يف م�ساندة

الكثري من الأعمال اخلريية؛ الأمر الذي �أهله ليكون
�سفري ًا للنوايا احل�سنة.
ً
واختت ��م الغام ��دي كلمت ��ه قائ�ل�ا :نح ��ن يف جمعي ��ة
الأطفال املعوقني نعد النجم نواف التمياط منذ نحو
ع�ش ��ر �سنوات �شري ��ك ًا فاع ًال و أ�ح ��د �سفراء اجلمعية
وق�ضي ��ة الإعاق ��ة؛ حي ��ث مل يت ��وانَ عن تلبي ��ة دعوة
للم�شارك ��ة يف الربام ��ج والأن�شط ��ة التوعوية ،وحمل
دوم� � ًا ر�سال ��ة اجلمعية �إلى حمبي ��ه وم�شجعيه يف كل
مكان ،و�أ�ستطي ��ع �أن �أجزم ب�أننا �أمام منوذج متميز،
لي� ��س فق ��ط للنجم الريا�ض ��ي بل لل�شب ��اب ال�سعودي
الواع ��ي املنتم ��ي احلري� ��ص عل ��ى �أداء دوره جت ��اه
جمتمعه.
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إسماعيل إبراهيم قصة موهبة قهرت «متالزمة داون»
يتحدى مرضه المزمن ويقتحم المونديال
طفل من جدة
َّ
حتدى الطفل �إ�سماعيل �إبراهيم مر�ضه املزمن ،و�شق
طريقه ب�إرادة قوية؛ لي�صب ��ح �أول طفل عربي يقتحم
مونديال ذوي االحتياجات .2011
�إ�سماعي ��ل طفل ال�سن ��وات الـت�س ��ع ،وامل�صاب مبر�ض
«متالزمة داون» ،اكت�شف ��ت عائلته موهبته الريا�ضية

واملهارية يف �سن مبك ��رة ،و�أحلقته بعدد من املدار�س
املتخ�ص�صة على الرغم من ال�صعوبات التي واجهتهم
قبل �أن يحط رحاله يف �إحدى املدار�س الأمريكية التي
�أظه ��رت مواهب ��ه الفكري ��ة والريا�ضية بع ��د �أن �أجاد
التحدث باللغت�ي�ن «الإجنليزية والفرن�سي ��ة»� ،إ�ضافة

والد البطل يحصل على رخصة
اإلنجليز الدولية للسباحة
منح االحتاد الإجنليزي ملعلمي ال�س��باحة رخ�صته الدولية للمتحدث الر�سمي
الدويل لأ�س��ر منطقة ال�ش��رق الأو�س��ط و�ش��مال �إفريقيا والأوملبي��اد اخلا�ص
ح�س��ن بن عبدالرحمن احلم��دان ،عقب اعتم��اده مدرب ًا دولي�� ًا لتعليم �أولياء
�أم��ور املعوق�ين وتعلي��م �أوالده��م ال�س��باحة ،وذل��ك بعد ح�ص��وله عل��ى دورة
تدريبية يف �إعداد مدربي ال�س��باحة التي عقدت م�ؤخر ًا يف دبي حتت �إ�شراف
االحتاد الدويل ملعلمي ال�سباحة.
وع�بر امل��درب العامل��ي يف ال�س��باحة ح�س��ن احلم��دان ع��ن �س��عادته واعتزازه
مب��ا حظ��ي ب��ه م��ن تقدي��ر م��ن االحتادي��ن الربيطاين
وال��دويل ،واعت�بر ذل��ك �إجن��از ًا م�ش��رف ًا ي�س��جل
با�س��م املدرب�ين الوطني�ين املخت�ص�ين يف
تدريب ذوي االحتياجات اخلا�ص��ة ،مثمن ًا
الدع��م واالهتم��ام اللذي��ن يحظ��ى بهما
م��ن الرئي���س الع��ام لرعاي��ة ال�ش��باب
رئي�س االحتاد ال�س��عودي لريا�ض��ة ذوي
االحتياجات اخلا�ص��ة الأمري �س��لطان بن
فهد بن عبدالعزي��ز ومتابعة الأمري نواف
بن في�صل بن فهد بن عبدالعزيز.
و�أو�ض��ح احلم��دان �أن��ه �س��يبد�أ قريب�� ًا �إع��داد
اخلط��ط امل�س��تقبلية لعق��د دورات تدريبي��ة يف
ال�س��عودية ودول ال�ش��رق الأو�س��ط و�إفريقيا للأ�س��ر لتعليم
�أولي��اء �أم��ور املعوق�ين و�أوالده��م فن��ون ال�س��باحة احلديث��ة؛ انطالق�� ًا م��ن
م�س�ؤولياته كمتحدث ر�سمي لأ�سر منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا.
يذكر �أن ال�س��باح البطل من �أبناء اجلمعية و�أح��د خريجيها البارزين ،وكانت
اجلمعية قد منحته العام املا�ضى جائزة التميز للمعوقني؛ تقدير ًا للبطوالت
الدولية التي ح�صل عليها با�سم اململكة.
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�إلى العربي ��ة ،وعقب اجتيازه االختبارات الأولية التي
�أهلت ��ه إ�ل ��ى نهائي ��ات موندي ��ال ذوي االحتياجات يف
ن�سخته املقبلة ك�أ�صغر طفل عربي.
يق ��ول �إبراهيم والد الطف ��ل �إ�سماعيل يف ت�صريحات
�صحفي ��ة« :اكت�شفت �أن ابني م�صاب مبر�ض متالزمة
داون «املنغ ��ويل» وه ��و ذو �ست ��ة �أ�شه ��ر ح�ي�ن ذهب ��ت
به والدت ��ه �إلى امل�ست�شف ��ى لإعطائه جرع ��ة التطعيم
املق ��ررة ل ��ه ففوجئ ��ت به ��ا تت�صل ب ��ي لتخ�ب�رين �أن
الطبيبة �أفادتها ب�إ�صابته باملر�ض».
و�أ�ض ��اف« :ب ��د�أت ووالدت ��ه البح ��ث يف املواق ��ع
الإلكرتوني ��ة ع ��ن مر� ��ض «متالزم ��ة داون» وكيفي ��ة
التعامل مع ��ه ،وبد�أنا و�ضع برنام ��ج تدريبي وتعليمي
لإ�سماعيل و�إح�ضار بع� ��ض الأدوية من خارج اململكة،
وبعد ذلك بحثن ��ا جاهدين عند مدر�س ��ة يتلقى فيها
التعلي ��م ووجدن ��ا مدر�سة واحدة لكنه ��ا مل تكن تقدم
ل ��ه ال�شيء الذي نريده؛ فالتح ��ق باملدر�سة الأمريكية
التي تعلم فيها ال�شيء الكثري ..بقيت هناك م�شكلة يف
املدار�س املوجودة الآن ،وهي عدم وجود مدار�س فيها
دم ��ج للأطفال املعوق�ي�ن وذوي االحتياجات اخلا�صة
بالأ�سوي ��اء ،وه ��ذا ت�سب ��ب يف �إح�سا�سه ��م بالنق� ��ص
و�شعور الأ�سوياء بالتنفري».
وي�ضيف« :هي�أنا بيئة خ�صبة لإ�سماعيل كي يت�أقلم مع
احلي ��اة ،فرغم �ضعف الإمكانات يف البدايات �إال �أننا
كن ��ا حري�صني على تهيئة الو�ض ��ع ب�أكمله ليكون اجلو
مالئم� � ًا له وي�ساعده ذلك يف التق ��دم املعريف؛ فهي�أنا
له غرفة �ألعاب والتحق بربنامج ريا�ضي يف مدر�سته؛
ك ��ي يتهي� � أ� للم�شارك ��ة يف �أوملبي ��اد � 2011إ�ضافة �إلى
برام ��ج تقوية؛ كي يلح ��ق مبا فات ��ه يف ال�سنوات التي
ق�ضاها دون تعليم».
وع ��ن اال�ستع ��دادات للمونديال يق ��ول �إبراهيم :ابني
يعت�ب�ر �أول طفل عربي وم�سلم م ��ن ذوي االحتياجات
اخلا�صة ي�شارك يف الأوملبي ��اد ،ونحن الآن يف انتظار
تبني �أحد الأندية ملوهبته يف اجلري وحماولة تدريبه،
�إ�ضاف ��ة إ�ل ��ى احل�ص� ��ص الريا�ضية الت ��ي يتلقاها يف
املدر�سة واملنزل.
وك�ش ��ف والد العداء �إ�سماعي ��ل �أن جنله �سيحل قريب ًا
�ضيف� � ًا على برنام ��ج الإعالمية العاملي ��ة �أوبرا كطفل
حتدى ال�صعوبات وو�صل �إلى املونديال.

أطفال
مركز
الرياض
ي
حتفلون
مع
الشباب
احتف ��ل �أطف ��ال مرك ��ز املل ��ك فه ��د ب ��ن عبدالعزيز
بالريا�ض مع العبي الفريق ال�شبابي مبنا�سبة فوزهم
بك�أ�س الأمري في�صل بن فهد ،وذلك من خالل الزيارة
الت ��ي قام بها وف ��د اجلمعية �إلى الن ��ادي وح�ضورهم
تدريب ��ات الفريق ال�شبابي ،حيث تفاعل الالعبون مع
الأطفال بالتقاط ال�صور التذكارية ،كما قامت �إدارة
النادي بتق ��دمي الهداي ��ا للأطفال الذي ��ن جتولوا يف
مرافق النادي.
وق ��دم �أطف ��ال اجلمعية هدي ��ة لرئي�س جمل� ��س �إدارة
ن ��ادي ال�شباب وع�ضو �شرف اجلمعي ��ة الأ�ستاذ خالد
البلط ��ان عب ��ارة ع ��ن لوح ��ة ر�سمته ��ا الطفل ��ة مرمي
اله ��زازي «� 9سن ��وات» وه ��ي من �أطف ��ال مركز امللك

فهد.
من جانبه قدم امل�شرف الع ��ام على املركز الإعالمي
بنادي ال�شباب الأ�ستاذ �سامي اليو�سف �شكره وتقديره
مل�س�ؤويل اجلمعية على هذه الزيارة ،م�شري ًا �إلى �أن من
الواج ��ب على اجلميع الوقوف م ��ع هذه الفئة الغالية،
واالحتف ��ال معه ��ا يف مث ��ل ه ��ذه املنا�سب ��ات ،وذل ��ك
يف إ�ط ��ار امل�س�ؤولي ��ة الإن�ساني ��ة والوطني ��ة واحلر�ص
والتوا�صل مع �أبناء وطننا الغايل.
و�أ�ض ��اف� :إن هذه الزيارة متثل �صورة رائعة من �صور
الت ��واد والرحمة الت ��ي يتميز بها املجتم ��ع ال�سعودي،
وه ��ي جت�سي ��د لتفاع ��ل جن ��وم الريا�ضة م ��ع املجتمع
و�أبنائه.
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طرائف وتسالي

ابحث عن
كلمة السر
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 (ن��وع الرعاية
املتكاملة التي تقدمها اجلمعية للأطفال املعوقني).

الفائزين ـ يف ـ م�سابقة ـ حفظ ـ القر�آن ـ الكرمي
ـ هم ـ �أطفال ـ ت�سابقوا ـ وتناف�سوا ـ نحو ـ اخلري
ـ نراهم ـ معوقني ـ لكنهم ـ م�ؤمنني ـ كل ـ طفل
ـ هو ـ زهرة .

هل تعلم
• 50يف املائة من احلرابي (جمع
ح��رب��اة) امل��وج��ودة يف العامل
تتمركز يف مدغ�شقر.
•يف ال���ع���ام 1894م ك���ان يف
الواليات املتحدة الأمريكية 4
�سيارات فقط.
•�أي قطعة ورق مربعة ال�شكل
ال ميكن �أن تطوى على نف�سها
�أكرث من  8مرات  ،مهما كانت
م�ساحتها كبرية.
•�أك��ث��ر م���ن � 2500شخ�ص
�أع����سر يلقون حتفهم �سنويا ً
ب�سبب ح����وادث يتعر�ضون
لها يف �أثناء ا�ستخدام �آالت �أو
الأجهزة امل�صممة �أ�سا�سا ً ملن
ي�ستخدمون �أيديهم اليمنى.
•الرقم القيا�سي الذي حققته
دجاجة يف اال�ستمرار يف الطريان
حتى الآن هو  13ثانية فقط.
•ال��ك��ر���س��ي ال��ك��ه��رب��ائ��ي ال��ذي
ُي�ستخدم يف الإع���دام ه��و من
اخرتاع طبيب �أ�سنان.
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الكلمات المتقاطعة

الأفقي:

 1ـ امل�ساعدات املالية �أو
العينية للجهات اخلريية.
 2ـ خ��ا���ص��ت��ي ـ ���س�لام
و�إطمئنان.
 3ـ �أبو الب�رش ـ ي�ضع حدود.
 4ـ مت�شابهه ـ �إبداع.
5ـ والدتي ـ �أ�ساعد و�أمد
يد العون.
 6ـ راقد ـ فر�س.
 7ـ ���ش��ق��ي��ق ـ م��ر���ض
�صدري.
8ـ ت����ضرع للخالق ـ نهز
(معكو�سة)
 9ـ (�سعال) مبعرثة ـ رداء
(معكو�سة).
 10ـ الإع����ان����ات ل���زوي
الإحتياجات.

الر�أ�سي:

 1ـ جمع كلمة ( الإعاقة) .
 2ـ ي�ساعد ويعني ـ مر�ض
�صدري.
 3ـ م�ساعد ـ �إم��ت��ن��ع عن
الطعام وال�رشاب.
 4ـ دار حول نف�سه �أو �شئ
ـ كح (معكو�سة).
 5ـ يريد ـ للإ�ستثناء.
6ـ �أف�صح عن �رسه ـ زيارة
البيت احلرام يف غري وقت
احلج.
 7ـ مر�ض ي�صيب العني ـ
والد الوالد.
 8ـ رجع ـ �ضد ( ندخل ).
 9ـ �أداة ن�صب ـ ي�شحذ القلم.
 10ـ مر�ض ي�صيب اجلهاز
التنف�سي م�صحوبا ً بالر�شح.

سودوكو

�رشح اللعبة

يحتوي كل مربع من املربعات الت�سعة على على الأرقام
من 1ـ� 9رشيطة عدم ا�ستعمال الرقم مرتني وكذلك
الأ�سطر الأفقية والعمودية التي يجب �أن تظهر فيها
الأرقام من 1ـ 9وتقوم اللعبة على ترتيب الأرقام �ضمن
جدول بقواعد معينة.
بحيث يتم و�ضع �أرقام من 1ـ 9يف جميع اخلانات املكونة
للجدول والذي يحتوي على  81خانة (�9رضب )9والذي
بدوره يق�سم على  9مناطق (�3رضب )3حتتوي كل منها
على  9مربعات.

الحلول

كلمة ال�رس هي  :جمانية
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البريد

أين بقية أفراد
المجتمع؟

كل مشكلة ولها
حل ..حتى الساللم

ما زالت الكثري من امل�صالح احلكومية واملدار�س غري
مهي� ��أة من ناحي ��ة الأبنية والت�سهي�ل�ات الداخلية من
مم ��رات وطرق ��ات للمعوقني؛ لذلك كث�ي�ر ًا ما تواجه
املع ��وق على كر�سيه املتحرك م�شكل ��ة �صعود ال�سالمل
يف مداخ ��ل الأبنية احلكومية؛ فمتى نتخل�ص من هذه
امل�شكلة؟
عبداهلل الفهد ـ املدينة املنورة

الخطوة:

ال ن�ستطي ��ع نف ��ي ه ��ذا احل ��ق للمعوق�ي�ن ،و�أي�ض� � ًا ال
ن�ستطيع تعمي ��م نق�ص تهيئ ��ة كل امل�صالح احلكومية
واملدار� ��س للمعوق�ي�ن؛ �إذ �إن كل القطاعات تعمل وفق
اخت�صا�صه ��ا و�إمكاناته ��ا على �إيجاد حل ��ول لت�سهيل
وتي�س�ي�ر حرك ��ة املعوق�ي�ن و�إزال ��ة العقب ��ات �أمامهم،
حتى ال�س�ل�امل ،وذلك يف خمتل ��ف الأماكن ،وال �شك
�أن ال�سن ��وات القليلة املا�ضي ��ة �شهدت تطور ًا كبري ًا يف
هذا اجلانب.

متى تأتون؟
�أبعث �إليكم حتي��ة تقدير واعتزاز مبجلتكم الغراء ،وعلى جهودكم املتميزة
يف جمال ذوي االحتياجات اخلا�صة ،و�أن ما تفعلونه يعك�س حقيقة الرعاية
الكرمية من الدولة للمعوقني .و�أود �أن �أ�ؤكد �أن الطائف يف حاجة ما�سة �إلى
خدم��ات اجلمعي��ة التي و�ص��لت �إلى معظ��م مناطق اململك��ة �إال �أن الطائف ال
تزال يف انتظار �أن تنعم بهذه اخلدمات املجانية؛ �إذ �إن ن�سب �إ�صابة الأطفال
بالإعاق��ة فيها لي�س��ت بالقليلة؛ لذل��ك ف�إنهم يف حاجة ما�س��ة �إلى الرعاية
املتخ�ص�ص��ة من اجلمعية التي �أ�صبحت منوذج ًا ُيحتذى يف العناية بالأطفال
من �أ�صحاب االحتياجات اخلا�صة ..نحن منتظرون ..فمتى �أنتم ت�أتون؟
عبدالعزيز الزهراين ـ الطائف

الخطوة:

ال �ش��كر عل��ى واج��ب ,وكل الأطفال املعوق�ين يف خمتلف مناط��ق اململكة لهم
حقوق على اجلمعية ،ولكن اجلمعية تتبنى ا�س�تراتيجية حمددة يف �إن�ش��اء
املراكز ،ووفق هذه اال�س�تراتيجية �ست�صل ـ ب�إذن اهلل ـ خدماتها �إلى الطائف
وغريها من املناطق املحتاجة �إلى خدماتها.
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�أرى �أن جمعي ��ة الأطفال املعوقني تركز
على رجال الأعمال للتربع لها وم�ساندة
خدماتها املجانية ،عل ��ى الرغم من �أن
جمتمعن ��ا ال�سعودي ـ واحلمد هلل ـ زاخر
باملي�سورين من دون فئة رجال الأعمال،
�إ�ضاف ��ة إ�ل ��ى غريه ��م م ��ن بقي ��ة فئات
املجتمع؛ لهذا �أقرتح �أن تتوجه اجلمعية
�إلى جميع �أفراد املجتمع؛ حتى ت�ستطيع
�أن تك�س ��ب تعاط ��ف عدد كب�ي�ر منهم؛
وبالت ��ايل تزداد التربع ��ات املخ�ص�صة
خلدمة هذه الفئة الغالية على قلوبنا.
�سعود العنزي ـ مكة املكرمة

الخطوة:

بداي� � ًة ن�شكر ونقدر ل ��ك حما�سك جتاه
اجلمعية ,ورغبت ��ك يف امل�ساعدة بطرح
ه ��ذه ا ألف ��كار ,واحلقيق ��ة �أنّ اجلمعية
تتوجه إ�ل ��ى رجال الأعمال وغريهم من
�أهل اخلري يف هذا البلد الكرمي ،املي�سر
منهم وغ�ي�ر املي�س ��ر؛ فاجلمعية ترحب
بكل َمن ي�سعى �إلى دعمها� ،سواء بجهده
�أو ماله �أو وقته ،مهما كان ذلك قلي ًال �أو
كثري ًا ،وجميع الفئات حمل تقدير ،حتى
ولو كان حجم التربع ريا ًال واحد ًا.

األمهات أو ً
ال

ال �ش ��ك �أن اجلهد ال ��ذي تبذلونه يف اجلمعية ي�ستحق
ال�شك ��ر والتقدي ��ر ،وعلى وج ��ه اخل�صو� ��ص �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز
رئي�س جمل� ��س الإدارة .و�أرى �أن جمل ��ة «اخلطوة» يف
حاج ��ة �إلى العناي ��ة ب�أولي ��اء �أمور الأطف ��ال املعوقني
ب�صورة �أكرث من ذلك ،وخ�صو�ص ًا الأمهات الالتي يتحملن
العبء الأكرب بعد �أن ي�ستوعنب �صدمة �إعاقة �أبنائهن.
نواف الدو�سري ـ الريا�ض

الخطوة:

حتر�ص «اخلطوة» عل ��ى ا�ستطالع �آراء �أولياء الأمور،
والأمهات �أو ًال؛ لدورهن الكبري يف التعامل مع �أطفالهن
املعوقني ،ولكن هذا ال مينع من االهتمام �أكرث بذلك.

هذا ال يكفي

ات الت ��ي تقدمها اجلمعي ��ة للأطفال
اخلدم
�ن جمان� � ًا ذات تكلف ��ة كب�ي�رة؛ لأن
املعوق�ي
خلدم� �ات باهظ ��ة التكالي� �ف ،و ألنني
ه ��ذه ا
� ��ص يف جمال ت أ�هيل املعوقني ،و أ�علم
متخ�ص
ً مدى ارتف ��اع تكاليفه ��ا يف ظل عدم
جي ��دا
املتخ�ص�صني يف هذا املجال بكرثة؛
توافر
�ي أ�رى �أنه يجب على اجلمعية العمل
ف�إنن �
�ى �إيجاد م�ص� �ادر دخ ��ل �أخرى غري
عل �
ربعات؛ ألنها ال تكفي يف ظل ارتفاع
الت
عالج وت�أهيل الأطفال املعوقني؟
�أم طفلة معوقة – جدة

رتاتيجية
خريي� �ة
إ�ن�ش ��اء �أوقاف
لكل مراكزه �
�ا
ا
ملن
ت�
ش
�
�
ر
ة
منا
يف خمتلف
ط� �ق اململكة ب
ه
�
�
د
ف
ا
مل�
سا
امليزانيات الت�شغيلية للم هم� �ة بن�سبة يف
راكز
�إيرادات اجلمعية من الت يف ظل تذبذب
ربعات.

خطوة ..إلى
«الخطوة»

ي�س ��رين �أن �أرا�سلكم ،وذلك بعد �أن اطلعت على موقع
اجلمعي ��ة على �شبك ��ة الإنرتنت ،وم ��ن خالله تعرفت
عل ��ى اخلدمات الت ��ي تقدمها اجلمعي ��ة؛ مما جعلني
�أ�شع ��ر بالفخ ��ر واالعت ��زاز �أن تك ��ون ه ��ذه امل�ؤ�س�س ��ة
اخلريي ��ة الكب�ي�رة م ��ن اململكة؛ فلق ��د �ساف ��رت �إلى
كثري من دول الع ��امل ،ومل �أجد مراكز للمعوقني بهذا
امل�ست ��وى؛ لذل ��ك �أمتن ��ى التعرف �أكرث عل ��ى خدمات
اجلمعي ��ة واال�ستف ��ادة م ��ن خرباتها يف ه ��ذا املجال
الإن�س ��اين ،كما �آم ��ل �أن �أكون قد اقرتب ��ت خطوة �إلى
«اخلطوة»؛ ولذل ��ك �أرجو منك ��م �أن تر�سلوا يل بع�ض
الأعداد الأخرية م ��ن جملة «اخلطوة» ،و�أن تخربوين
بكيفية احل�صول عليها بانتظام ..و�شكر ًا ,ودمتم لنا،
ولفئة املعوقني.
علي عبدالقادر ـ جدة

الخطوة:

ال
خ�سطوة:
تتبن�
�ى اجلمعي� �ة ا

�سنحاول �أن نر�سل �إلي ��ك بع�ض الأعداد املتوافرة من
جمل ��ة «اخلط ��وة» ,و�سنوافيك بكيفي ��ة اال�شرتاك يف
املجلة.

ردود
سريعة:
ـ �سعي ��د الدو�س ��ري ـ الريا�ض :تخ�ص�ص
كل م�ؤ�س�سة خريية يف خدمة فئة حمددة
م ��ن املعوقني ي�ساعد عل ��ى تقدمي خدمة
متميزة لكل الفئات.
ـ ن ��واف القحطاين ـ ع�س�ي�ر :اجلمعية ال
ترف� ��ض طف ًال يف حاجة �إلى خدماتها ما
دامت تنطب ��ق عليه �ش ��روط القبول ويف
املقدور ا�ستيعابه.
ـ عبدالعزيز احلارث – الأح�ساء :نرحب
بك �صديق ًا ملجلة «اخلطوة» ،ويف انتظار
م�شاركاتك.
ـ خال ��د عي ��د – مك ��ة املكرم ��ة :ن�أم ��ل
توا�صل ��ك م ��ع مرك ��ز اجلمعي ��ة يف مكة
املكرم ��ة؛ لال�ستف ��ادة م ��ن خدمات ��ك
التطوعية.
ـ ع ��ادل الفهيد ـ الطائف :اجلمعية تقدم
خدماتها لأمه ��ات الأطفال املعوقني من
خ�ل�ال برامج لت�أهيله ��ن بكيفية التعامل
مع �أطفالهن باملنزل.
ـ حممد �ضاحي ـ الريا�ض :مدار�س كثرية
ت ��زور مراك ��ز اجلمعي ��ة به ��دف تعريف
الطالب بخدماتها وبق�ضية الإعاقة.

للتواصل
الأمانة العامة
هاتف - 01 / 8807000 :فاك�س01 / 4543521 :
�ص.ب  8557الريا�ض 11492
info@dca.org.sa
الهاتف املجاين 8001241118 :
www.dca.org.sa
مراكز اجلمعية
مركز امللك فهد بن عبدالعزيز بالريا�ض
هاتف - 01 / 8807000 :فاك�س01 / 4543521 :
�ص.ب  8557الريا�ض 11492
riyad@dca.org.sa
مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز بجدة
هاتف - 02 / 6224080 :فاك�س02 / 6224070 :
�ص.ب  13213جدة 21493
jeddah@dca.org.sa
مركز الأمري �سلطان بن عبدالعزيز باملدينة املنورة
هاتف - 04 / 8424599 :فاك�س04 / 8424699 :
�ص.ب  7187املدينة املنورة
maddinah@dca.org.sa
مركز الأمري �سلمان بن عبدالعزيز بحائل
هاتف - 06 / 5669555 :فاك�س06 / 5343917 :
�ص.ب  6762حائل
hail@dca.org.sa
مركز الأمري خالد بن �سلطان بن عبدالعزيز بالر�س
هاتف06 /3974849 :
فاك�س06 /3970289 :
مركز مكة املكرمة
هاتف - 02 / 5270090 :فاك�س02 / 5270091 :
�ص.ب  13456مكة املكرمة
makkah@dca.org.sa
مركز اجلوف
هاتف - 04 / 6251357 :فاك�س04 / 6251468 :
�ص.ب � 1199سكاكا اجلوف
jof@dca.org.sa
مكتب منطقة ع�سري
هاتف - 07 / 2317040 :فاك�س07 / 2317041 :
�ص.ب � 4213أبها 61491
asir@dca.org.sa
مكتب منطقة الباحة
هاتف/فاك�س07 / 7252056 :
�ص.ب  2455الباحة
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يدًا بيد

من هو المعاق حقيقة؟
يظ ��ن كث�ي�ر من النا� ��س �أن املعاق حقيقة هو من فقد الأهلي ��ة على احلياة الطبيعية م ��ن ذوي االحتياجات اخلا�صة ،وهذه
الطائف ��ة مم ��ا �أ�صيب بعاهة ذهني ��ة �أو فكرية �أو نف�سية م أ�ج ��ورون يف الإ�سالم لهم منزلتهم من االحتف ��اء واالعتناء ،لكن
املعاق حقيقة هو من ّ
عطل عقله وج ّمد حوا�سه و�أمات م�شاعره فعا�ش ثورا يف م�ساللهم قلوبخ �إن�سان ،وحتول �إلى بهيمة يف
َ
ي
وب َّال َي ْف َقهُونَ ِب َها َو َل ُه ْم أ� ْع نُ ٌ
�صورة ابن �آدم ،و ُم�سخ �إلى دابة يف هيئة ب�شر ،ولهذا قال اهلل تعالى عن هذا ال�صنفَ ( :ل ُه ْم ُق ُل ٌ
َّال ُي ْب ِ�ص� � ُرونَ ِب َه ��ا َو َل ُه ْم � َآذا ٌن َّال َي ْ�س َم ُعونَ ِب َها ُ�أ ْو َل ِئ َك َكا َلأ ْن َع ِام َب ْل هُ � ْ�م � َأ�ض ُّل ُ�أ ْو َل ِئ َك هُ ُم ال َغا ِف ُلونَ ) ،فمن مل يفكر بعقله التفكري
ال�صحي ��ح ،ومل يعتق ��د بقلبه االعتق ��اد ال�سليم ،ومن مل ينهج النه ��ج القومي وي�سلك ال�صراط امل�ستقي ��م فهو معاق حقيقة،
أ�م ��ا م ��ن �أ�صيب بعاهة يف ج�سم ��ه فقد تكون ه ��ذه العاهة �سببا
لعظمته وجناحه وتفوقه ،وقد طالع ��تُ حياة امل�شاهري والنجوم
يف الع ��امل و�إذا طائفة منه ��م �أ�صيبوا بعاهات يف �أبدانهم ،فابن
عبا�س عامل الأمة عمي يف �آخر عمره ،وقتادة �أعمى ،وعطاء بن
أ�ب ��ي رباح عامل الدني ��ا �أ�شل �أحنف أ�ع ��رج ،والزخم�شري مبتور
الرج ��ل وروزفل ��ت مقع ��د ،وبتهوف ��ن �أ�صم ،وغريه ��م كثري من
العمي والعرج واخلر�س والبكم واملقعدين ومع هذا ملأوا الدنيا
جناحا وجم ��دا و�أثرا طيب ��ا ،وعندنا �ألوف م�ؤلف ��ة من ال�شباب
القوي املت�ي�ن الثخني ال�سمني البدين �إلى درج ��ة �أن �أحدهم قد
ي�ص ��ارع الثور ويطرح البغ ��ل ويقلب احلمار عل ��ى ظهره ،ولكنه
فا�ش ��ل يف احلي ��اة فال عل ��م وال فه ��م وال �إميان را�س ��خ وال ُخلق
قومي وال م�شاركة يف احلي ��اة وال نفع ُيرجىمنه ،كما قال ح�سان
طول ومن ِع َظ ٍم
ب ��ن ثابت يف بع� ��ض النا�س :ال ب� َأ�س ِبال َق ِوم ِم ��ن ٍ
حالم ال َع�صاف ِري وقد ذم اهلل املنافقني رغم قوة
�سم ال ِب ِ
ُج ُ
غال َو َ�أ ُ
د .عائ�ض القرين
�أج�سامه ��م وف�صاحتهم ،لكن خلب ��ث �سريتهم وقبيح �سريرتهم
قال عنه ��مَ ( :و إِ� َذا َر أَ� ْي َت ُه ْم ُت ْع ِج ُب َك �أَ ْج َ�سا ُم ُه � ْ�م َو�إِن َي ُقو ُلوا ت َْ�س َم ْع
ِل َق ْولِهِ � ْ�م َك�أَ َّن ُه � ْ�م ُخ ُ�ش � ٌ�ب ُّم َ�س َّندَ ةٌ) ،نحن نحت ��اج �إلى عقول ذكية
و�أفكار �سوية و أ�خ�ل�اق را�شدة وهمم عالية� ،أما اجلثث الهامدة
والأج�س ��ام البالي ��ة التي ال روح فيها وال نور وال م�شاعر ،فهي الع ��بء الثقيل ،والعذاب الوبيل على النا�س وعلى احلياة ،وقد
وجدنا من ذوي االحتياجات اخلا�صة من �صار ق�صة يف النجاح ،ومثال �شرودا يف الإبداع ،فمنهم من ح�صل رغم �شلله على
درجة الدكتوراه ،ومنهم من �أ ّلف الكتب وهو مقعد ،ومنهم من �أ�سهم يف م�شروع نافع مفيد وهو فاقد لبع�ض �أع�ضائه ،وقد
خ�ص�ص ��ت قناة «اقر�أ» برناجما عن ذوي االحتياجات اخلا�صة داخلن ��ا فيه الأمري الإن�سان �سلطان بن �سلمان ف�سمعنا من
ق�ص�ص النجاح ومن فتح باب الأمل ومن املب�شرات لهذه الطائفة من النا�س ما �أثلج ال�صدور و�صارت املحنة منحة والبلية
ج�سام ِبال ِع َل ِل وقال �أبو مت ��امَ :قد ُين ِع ُم هَ ُ
الل
عطي ��ة وتذكرن ��ا قول �أب ��ي الطيبَ :ل َع َّل َعت َب َك حَمم ��و ٌد َعوا ِق ُب ُه َف ُر مَّبا َ�ص َّح ��تِ الأَ ُ
ِبال َبل ��وى َو ِ�إن َع ُظ َم ��ت َو َيبتَلي اللهَُ َب َ
ع�ض ال َق ِوم ِبال ِن َع ِم هنيئا للم�صاب�ي�ن يف �أج�سامهم املعافني يف عقولهم و�إميانهم ،وطوبى
مل ��ن �صن ��ع من الليمون �شرابا حلوا ،و�سال ٌم على من ح ّول اخل�سائر �إلى �أرباح فلم تعطله �آفة ،ومل تقعده عاهة عن املوا�صلة
والعم ��ل والإنت ��اج والإبداع ،وتبا ملن ّ
عطل مواهب اهلل عليه فعا�ش �صفرا ومات �صفرا (�أَ ْم َواتٌ َغيرُْ �أَ ْح َياءٍ َو َما َي ْ�ش ُع ُرونَ أَ� َّيانَ
ُي ْب َع ُث ��ونَ )� ،أيها الإخوة الف�ضالء والأخوات الفا�ض�ل�ات من ذوي االحتياجات اخلا�صة لي�س عندكم �إعاقة،املعاق حقيقة هو
الفا�ش ��ل واملحبط والك�سالن الذي عا�ش ب�ل�ا ر�سالة وال هدف يف احلياة و�إمنا �صار لفظا زائدا وجملة غري مفيدة يف كتاب
احلياة.
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