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Children with Disability Association



تعــد هــذه الــدورة لمجلــس إدارة الجمعيــة واحــدة مــن أهــم دورات 
المجلــس، فــي ظــل ما تشــهده هذه المؤسســة الرائــدة المرموقة 
مــن حصــاد ســنوات مــن العمــل الصــادق الــدؤوب، يتجســد اليــوم 
فــي إنجــاز يدعــو للفخــر واالعتــزاز باســتكمال المراحــل النهائيــة 
لمشــروع خيــر مكــة االســتثماري، مقدريــن جهودكــم لجمعيتكــم، 

مــن أجــل تحقيــق رســالتها اإلنســانية النبيلــة.
وقــد تجــاوزت الجمعيــة، والعديــد مــن الجمعيــات تحديــات العاميــن 
الماضييــن، بدعــم حكومــة مــوالي خــادم الحرميــن الشــريفين - أيــده 
اللــه - لمختلــف القطاعــات )ومنهــا القطــاع الثالــث(، وبمســاندتكم 
الكريمــة، وتمكنــت مــن االســتفادة مــن حزمــة الدعــم الحكومي، بل 
وتســجيل نجاحــات موثقــة باألرقــام واإلحصــاءات مــن خــال نقلــة 
ــًا، وفــي خــط  ــًا وتقني ــًا وفني ــاالت أداري ــع المج ــة فــي جمي تطويري
ــة علــى عاتقهــا رفــع كفــاءة اإلدارة وتحســين  مــواٍز، أخــذت الجمعي
مســتوى الجــودة للمســتفيدين مــن األطفــال ذوي اإلعاقــة مــع 
تقليــص النفقــات، وتوطيــد أوجــه التعــاون مــع القطاعــات ذات 

العاقــة عبــر مجموعــة مــن الشــراكات الحكوميــة والمجتمعيــة.
ــا دومــًا علــى درجــة عاليــة مــن التفــاؤل بمســتقبل  كل ذلــك يجعلن
زاهــر لهــذا الكيــان، مــع الوعــد ببــذل مزيــد مــن الجهــد مــن أجــل 
المتميــزة،  المنشــأة  لهــذه  الرفيعــة  المكانــة  علــى  المحافظــة 
واثقيــن مــن أن القــادم ســوف يكــون محققــًا لتطلعاتنــا جميعــًا، 

بعــون اللــه وتوفيقــه.
ويطيــب لــي فــي هــذه المناســبة أن أتوّجــه بتحيــة تقديــر وعرفــان 
ــة  ــات الدول ــن الشــريفين، وكافــة قطاع ــادم الحرمي ــى حكومــة خ إل
ــة. كمــا أود  العامــة والخاصــة؛ لتفاعلهــا الكريــم مــع رســالة الجمعي
أن أســجل شــكري وتقديــري ألعضــاء الشــرف وأعضــاء الجمعيــة 
العموميــة، وألصحــاب المبــادرات الكريمــة التــي أســهمت فــي 
توصيــل رســالة الجمعيــة، وللزمــاء أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان 
الجمعيــة،  العامــة ومراكــز  العاملــة، ولجميــع منســوبي األمانــة 
وأشــد علــى أياديهــم جميعــًا؛ لمــا يقدمونــه مــن جهــد متميــز، داعيــًا 

اللــه العلــي القديــر أن يثيــب الجميــع خيــرًا.

األمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز

رئيس مجلس اإلدارة
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  يصــدر هــذا العــدد الجديــد مــن » الخطــوة« فــي وقــت تشــهد فيــه الجمعيــة – بفضــل 
ــد  ــن عب ــن ســلمان ب ــر ســلطان ب ــم بدعــم صاحــب الســمو الملكــي األمي ــى، ث ــه تعال الل
ــر فــي اتجاهــات  ــة نحــو التطوي ــز آل ســعود – رئيــس مجلــس اإلدارة، قفــزات نوعي العزي
عــدة، ســواًء علــى مســتوى الخدمــات والبرامــج الخيريــة التــي تقدمهــا، أو على المســتوى 
اإلداري والوظيفــي، فقــد أدركــت الجمعيــة أن التطويــر والتجويــد محــوران رئيســيان 
لتحقيــق اإلنجــازات ورفــع كفــاءة العمــل علــى مســتوى الخدمــات والبرامــج، وكذلــك إداريــًا 

ــًا.  ووظيفي
وفــي هــذا اإلطــار ســعت الجمعيــة فــي اآلونــة األخيــرة إلــى تحقيــق التطويــر بمفهومــه 
الشــامل، مــن خــال التوســع فــي البرامــج والمشــاريع الخدميــة التــي تقدمهــا، وواكــب 
ذلــك تحديــث شــامل لتجهيــزات ومســتلزمات الرعايــة والتأهيــل علــى مســتوى المراكــز، 
فارتفعــت فــي المقابــل نســبة األطفــال المخدوميــن إلــى %27، كمــا تــم تحقيــق تطــّور 
فــي الجوانــب اإلداريــة، فارتفــع مســتوى التأهيــل للموظفيــن والكــوادر فــي الجمعيــة، 
وزادت برامــج التدريــب بنســبة %109 أي بنســبة أكثــر مــن الضعــف، وقــد ســاهم ذلــك 
فــي تحقيــق معــدالت إنجــاز غيــر مســبوقة، تــم تتويجــه باجتيــاز مركــز الجمعيــة بالريــاض 

للتدقيــق الســنوي الثانــي لشــهادة اآليــزو فــي مجــاالت الجــودة وإدارة العمليــات. 
ــة مــن جهــة،  ــن الجمعي ــف اســتثنائي بي وال شــك أن كل هــذا النجاحــات هــي ثمــرة تحال
والقطاعــات الحكوميــة والخاصــة مــن جهــة أخــرى، فهــم شــركاء النجــاح، والحقيقــة أنهــم 
شــركاء مســيرة الجمعيــة منــذ تأسيســها حتــى اآلن، حيــث تحّمــل كل قطــاع مســؤولياته 
االجتماعيــة واإلنســانية، ممــا ســاهم بصــورة مباشــرة فــي عــاج وتأهيــل آالف األطفــال، 
ومّكــن الجمعيــة مــن تفعيــل خططهــا لتحقيــق الرعايــة الشــاملة لهــذه الفئــة الغاليــة مــن 

األبنــاء.
ــة العريقــة، بمســاندة  ــرة التــي بذلهــا منســوبو هــذه الجمعي والحقيقــة أن الجهــود الكبي
ــر  ــات تطوي ــرز عوامــل تســريع عملي ــت مــن أب ــس اإلدارة، كان مشــكورة مــن أعضــاء مجل
وتحديــث وتجويــد الخدمــات والبرامــج بمــا يلبــي التطلعــات مــن دور الجمعيــة الرائــد فــي 

التصــدي لقضيــة اإلعاقــة. 
 وأخيــرًا.. إن المرحلــة المقبلــة، فــي حاجــة ماســة إلــى تعظيــم اإلنجــازات التــي تحققــت، 
حيــث أن الطموحــات فــي اســتكمال منظومــة الرعايــة الشــاملة لألطفــال ذوي اإلعاقــة 
فــي مختلــف مراكــز الجمعيــة تتطلــب مزيــدًا مــن الجهــد، للحفــاظ علــى هــذا التميــز، ولــن 
يتأتــى ذلــك ســوى باالســتمرار فــي أداء العمــل بجــودة عاليــة، وفــق منهجيــة عمليــة ال 

تخلــو مــن عزيمــة وإرادة.

د. أحمد بن عبدالعزيز التميمي

المدير التنفيذي



عقــد مجلــس اإلدارة االجتمــاع 178 برئاســة صاحب الســمو 

الملكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان، وذلــك فــي مقــر مشــروع 

»خيــر مكــة« االســتثماري بمكــة المكرمــة، فــي ظــل طفــرة 

كبيــرة علــى صعيــد االســتثمار الخيــري وانتهــاء أعمــال 

المشــروع، وناقــش المجلــس الموازنــة التقديرية 

لعــام 2022 واطلــع علــى التقريــر الســنوي 

وعــدد مــن الموضوعــات اإلداريــة.      

مجلس اإلدارة يعقد اجتماعه
الـ 178 في »خير مكة«

اتفاقية تعاون مع أمانة العاصمة
المقدسة للخدمات المجتمعية
ــة  ــع أمان ــاون م ــة تع ــلمان اتفاقي ــن س ــلطان ب ــر س ــى األمي رع

العاصمــة المقدســة، تهــدف إلــى نشــر ثقافــة الوعــي بيــن المواطنيــن 

والمقيميــن، ومثـّـل األمانــة المهنــدس محمــد بــن عبــدهللا القويحــص 

ــاون  ــى التع ــة إل ــدف االتفاقي ــة، وته ــة المقدس ــام العاصم ــن ع أمي

والتنســيق بيــن الجمعيــة واألمانــة فيمــا يخــص الخدمــة المجتمعيــة، 

ــات. ــذ الفعالي وتنفي

للمزيد

للمزيد

ألول مرة.. في برج خادم الحرمين الشريفين
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اتفاقية تعاون مع جامعة أم القرى لتمكين ذوي اإلعاقة

للمزيد

ــركة  ــارز لش ــدور الب ــة بال ــس إدارة الجمعي ــس مجل ــمو رئي ــوه س ن

ــزة  ــراكة متمي ــر ش ــة، عب ــات الجمعي ــاندة خدم ــي مس ــة ف ــده« للتجزئ »بن

تُّوجــت بإنشــاء مشــروع عمالء بنــده الخيــري االســتثماري ضمن مشــروعات 

خيــر مكــة فــي أطهــر بقــاع األرض، وتســلم مــن شــركة بنــده شــيًكا يمثــل ريــع 

برنامــج »دع الباقــي لهــم« عــن عــام 2021م.  

األمير سلطان بن سلمان 
يشيد بإنشاء مشروع

عمالء »بنده« 

للمزيد

     وقــع األميــر ســلطان بن ســلمان ورئيــس جامعة 

أم القــرى الدكتــور معــدي بــن محمــد آل مذهــب اتفاقية 

ــذوي  ــي ل ــن الذك ــكار والتمكي ــال االبت ــي مج ــاون ف تع

ــي  ــب الميدان ــاون التدري ــاق التع ــمل نط ــة،  ويش اإلعاق

والســريري فــي تخصصــات التأهيــل الطبــي، واالبتــكار 

والتمكيــن الذكــي لــذوي اإلعاقــة، وغيرهــا. 

ألول مرة.. في برج خادم الحرمين الشريفين
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للمزيد

انطــالق  ســلمان  بــن  ســلطان  األميــر  أعلــن 

الدولــي  المؤتمــر  إلقامــة  والتحضيــرات  الترتيبــات 

الســادس لإلعاقــة والتأهيــل مــن 4-2022/12/7م والــذي 

ينظمــه مركــز الملــك ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة برعايــة 

خــادم الحرميــن الشــريفين، وبــدء الترشــيحات للــدورة 

الثالثــة لـ»جائــزة الملــك ســلمان العالميــة ألبحــاث 

اإلعاقــة«. 

انطالق الترتيبات والتحضيرات للمؤتمر الدولي 
السادس لإلعاقة والتأهيل 

األمير سلطان بن سلمان يكلف 
»التميمي« أمينًا عامًا لمركز الملك 

سلمان ألبحاث اإلعاقة
كلّــف األميــر ســلطان بــن ســلمان 

ــاً  ــاً عام ــي أمين ــد التميم ــور أحم الدكت

ألبحــاث  ســلمان  الملــك  لمركــز 

اإلعاقــة، وذلــك دعمــاً لرســالة المركــز 

العلميــة وتفعيــالً للخطــط التطويريــة 

وأبــدى  المقبلــة،  المرحلــة  فــي 

العاليــة  بالثقــة  اعتــزازه  التميمــي 

بتعيينــه أمينًــا عاًمــا ألول مؤسســة 

ــال  ــذا المج ــي ه ــة ف ــة متخصص بحثي

األوســط. بالشــرق 

للمزيد

..و يشيد بتطبيق 
المعايير الشاملة 

لذوي اإلعاقة
أشــاد ســمو رئيــس مجلــس إدارة 

الجمعيــة بحــرص وزارة المــوارد 

االجتماعيــة  والتنميــة  البشــرية 

علــى تطبيــق المعاييــر الشــاملة 

اإلعاقــة  ذوي  حصــول  لضمــان 

ــي  ــم ف ــم واندماجه ــى حقوقه عل

ســوق العمــل والمجتمــع، مؤكــداً 

أن ذلــك هــو نتــاج الرعايــة الكريمة 

التــي يحظــى بهــا األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة مــن قبــل خــادم الحرميــن 

ــريفين.  الش

للمزيد
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مركز الجمعية بالرياض ينجح في تجديد شهادة 
اآليزو )9001( للمرة الثانية

نجــح مركــز الجمعيــة بالريــاض فــي اجتيــاز التدقيــق الســنوي الثانــي 
لشــهادة اآليــزو )ISO 9001 – 2015( فــي مجــاالت الجــودة وإدارة 
العمليــات، وذلــك منــذ حصــول المركــز علــى الشــهادة عــام 2019م، 

ــه  ــق والمراجعــة، لكافــة إدارات ــن مــن التدقي ــى مــدار يومي ــك عل وذل
المعنيــة. 

للمزيد

للمزيد

حصول مركز المدينة
على شهادة الجودة »ربيز«

األول،  المســتوى  »ربيــز«  الجــودة  الجمعيــة شــهادة  تســلمت 
ــا  ــل عليه ــي حص ــة الت ــة NCVO البريطاني ــدى منظم ــدة ل والمعتم
ــات  ــتوى العملي ــى مس ــازه عل ــك المتي ــورة، وذل ــة المن ــز بالمدين مرك
ــالع  ــة واط ــق متابع ــري، وف ــل الخي ــي والعم ــز المؤسس ــي التمي ف

ــام(.  ــركة )ت ــن ش ــل م كام
للمزيد

احتفــل مركــز الــرس بافتتــاح قاعتيــن جديدتيــن للعــالج الطبيعــي 
المديــر  وأشــاد  العنيــزان،  أســرة  مــن  بتبــرع  الحســي،  والوظيفــي 
ــت  ــة وافق ــح أن الجمعي ــادرة، وأوض ــي بالمب ــد التميم ــذي د. أحم التنفي
علــى إطــالق اســم الشــيخ محمــد بــن علــي العنيــزان علــى قاعــة العــالج 

ــي. ــالج الحس ــة للع ــح الخليف ــت صال ــة بن ــيدة رقي ــي، والس الطبيع

االحتفال بتدشين قاعتين 
جديدتين في الرس
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33 خطوات ناحجة لمواجهة  خطوات ناحجة لمواجهة 
كورونا في مراكز الجمعيةكورونا في مراكز الجمعية

ق
قي

تح

حفاظًا على صحة األطفال ومنسوبيها

أفــاد المديــر الطبــي بالجمعيــة د. محمــد حســن أن جميــع 

ــر  ــة اتخــذت خطــوات حاســمة كان لهــا األث مراكــز الجمعي

فــي اســتمرارية العمــل مــع تالفــي األخطــار المحتملــة 

ــت.  ــس الوق ــي نف ــة ف للجائح

اتخذتهــا  التــي  الهامــة  األولــى  الخطــوة  أن  وأضــاف 

الجمعيــة هــي االلتــزام الشــامل باالجــراءات االحترازيــة 

ــل  ــزام كام ــا الت ــدوى، ومنه ــال الع ــة انتق ــبل مكافح وس

ــى  ــة ال ــاح، باإلضاف ــات اللق ــى جرع ــول عل ــق بالحص الفري

وجــود نقــاط متابعــة طبيــة عنــد بوابــات الدخــول للكشــف 

عــن األعــراض ســواءً للمراجعيــن أو الموظفيــن.
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ــة أو  ــاالت اإلصاب ــع ح ــل م ــواًل للتعام ــة بروتوك ــدرت الجمعي ــا أص كم

المخالطــة منــذ األيــام األولــى للوبــاء، تماشــيًا مــع تعليمــات وزارة 

الصحــة، وتــم تعميمــه والتقيــد بــه خــالل فتــرات الجائحــة، ممــا كان لــه 

ــة.  ــان وسالس ــة بأم ــي الجمعي ــل ف ــتمرار العم ــي اس ــال ف دور فع

ــدد  ــض ع ــم تخفي ــاء ت ــى للوب ــام األول ــي األي ــه ف ــد أن ــاف د. محم وأض

العامليــن الحاضريــن فــي مقــرات العمــل إلــى %60، وتــم تعديــل 

بعــض البرامــج العالجيــة لتتناســب مــع تقديمهــا عــن طريــق االتصــال 

ــارات  ــام بزي ــع القي ــال، م ــي األطف ــع أهال ــاون م ــك بالتع ــي، وذل المرئ

ــة.  ــة اليومي ــى المتابع ــة إل ــد حاج ــال األش ــازل األطف لمن

كمــا كونــت الجمعيــة فريًقــا لمكافحــة العــدوى، مهمتــه األولــى التأكــد 

ــزام  ــن الت ــد م ــة، والتأك ــد كل جلس ــة بع ــرف العالجي ــم الغ ــن تعقي م

المعالجيــن بجميــع اإلجــراءات االحترازيــة، باإلضافــة للتعقيم األســبوعي 

الشــامل، وهــذه اإلجــراءات انعكســت علــى طمأنــة المســتفيدين 

وتشــجيعهم علــى االســتمرار بالبرامــج العالجيــة بعــد اســتئناف العمــل 

ــة.  ــرات الجمعي بمق

ـــر الطبـــي أن دور الجمعيـــة لـــم يقتصـــر علـــى الجوانـــب  ويســـتطرد المدي

ـــة،  ـــة والتثقيفي ـــب المعرفي ـــمل الجون ـــد ليش ـــل امت ـــط؛ ب ـــة فق العالجي

حيـــث تـــم تقديـــم مجموعـــة مـــن المحاضـــرات والنـــدوات التوعويـــة 

ــة  ــة الوقايـ ــول كيفيـ ــة حـ ــال ذوي اإلعاقـ ــي األطفـ ــة ألهالـ والتثقيفيـ

انتقـــال  مـــن 

ــبل  ــدوى، وسـ العـ

مناعـــة  علـــى  الحفـــاظ 

األطفـــال، وكذلـــك محاضـــرات 

ـــرة.  ـــك الفت ـــي تل ـــن ف ـــل منه ـــة الحوام ـــات وخاص ـــة األمه ـــط بصح ترتب

تقليص ساعات الدوام 
الرسمي في الجمعية

عودة الجلسات
التأهيلية لألطفال

حصر عملية الدخول على البوابات الرئيسية، 
وعمل منطقة فحص أولية

تعليق حضور الموظفين 
للمراكز لمدة 15 يوًما 

عودة كافة الموظفين
لمقر أعمالهم 

تكليف الممرضات بعمل جوالت تفقدية 
للتأكد بروتوكول وزارة الصحة

استمرار تعليق
 العمل في المراكز

اشتراط التحصين لدخول 
مقر الجمعية 

2020-3-162020-3-18 2020-4-5

 2020-6-17  2020-6-2

 2020-8-16 2020-10-1 2021-5-20

أجندة اإلجراءات

للمزيد
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ُُّّ »كلنا مقصرون« »كلنا مقصرون«

وار
حوار - بندر الماضيح

أثنى رجل األعمال الدكتور عبد الرحمن الزامل على الدور الكبير الذي تضطلع به الجمعية في 
رعاية األطفال ذوي اإلعاقة، وعلى الجهود االستثنائية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي األمير 
سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس اإلدارة، والذي استمر ألكثر من ثالثة عقود في 
هذا العمل اإلنساني الخيري دون كلل أو ملل مما أدى الرتقاء الجمعية ووصولها إلى ما وصلت 
إليه، كما دعا أهل الخير ورجال األعمال إلى زيادة التفاعل مع الجمعية ومساندة الجمعيات التي 
تقدم خدمات مجانية لكافة شرائح المجتمع، وكان ذلك خالل الحوار الخاص الذي أجرته معه مجلة 

الخطوة، وتناول عالقته مع الجمعية وآرائه حول واقع العمل الخيري في المملكة. 

د. عبد الرحمن الزامل في حوار خاص لـ »الخطوة«

*كيف ترى خدمات الجمعية؟
- هــذه الجمعيــة مختلفــة وقريبــة مــن قلوبنــا، كونهــا 
ــم هللا،  ــة رحمه ــال الدول ــرة رج ــد خي ــى ي ــت عل تأسس
ــلطان  ــر س ــهم األمي ــل الش ــذا الرج ــع ه ــتمرت م واس
بــن ســلمان وقــد اســتطاعت الجمعيــة بتضافــر جهــود 
وتغييــر  األطفــال  مــن  اآلالف  حيــاة  إنقــاذ  الجميــع 

ــة.  ــى اإليجابي ــلبية إل ــن الس ــم م حياته

*مــا رأيــك فــي عالقــة رجــال األعمــال بالعمــل 
الخيــري؟

- رجــال األعمــال يقدمــون جهــدًا كبيــرًا 
ورغــم  الخيريــة،  األعمــال  دعــم  فــي 
ــالتي  ــه رس ــرون، وأوج ــا مقص ــك كلن ذل
ألخوانــي رجــال االعمــال ورؤســاء الغــرف 
المملكــة  أنحــاء  كافــة  فــي  التجاريــة 
باألطفــال  الخــاص  االهتمــام  بضــرورة 

اإلعاقــة.  ذوي 

للعمــل  الخــاص  القطــاع  يقــدم  *مــاذا 
؟ عــي جتما ال ا

- يجــب أن يــدرك الجميــع ســواءً فــي القطــاع 
مســؤولية  أمــام  أننــا  العــام  أو  الخــاص 
ــن  ــى م ــة، وأتمن ــب االجتماعي ــي الجوان ــرة ف كبي
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ــة  ــي المملك ــوك ف ــي إدارات البن ــوة ف اإلخ
المســاهمة فــي هــذا الجانــب، ونصيحتــي 
ــل  ــط، ب ــة فق ــاف فردي ــون األوق أن ال تك
تحــت إشــراف جمعيــة خيريــة، تعمــل 
وفــق أنظمــة وتحــت مراقبــة شــاملة، 
وأيًضــا ال ننســى الــزكاة التــي أتمنــى أن 
ــا.  ــا منه ً ــة نصيب ــات الخيري ــح الجمعي تُمن

ــة  ــف ثقاف ــاب أو ضع ــض غي ــد البع *ينتق
رجــال  بيــن  االجتماعيــة  المســؤولية 

األعمــال، فمــا رأيكــم؟ 
ــال  ــال األعم ــن رج ــض م ــف البع - لألس
المســؤولية  أهميــة  يســتوعب  لــم 
االجتماعيــة، فتوظيــف أبنائنــا الخريجيــن 
اجتماعيــة،  مســؤولية  وتدريبهــم 
والتبرعــات وخصوصــاً فــي الجوانــب 

اإلنســانية أكبــر مســؤولية اجتماعيــة، 
يجــب علــى الجميــع أن يعــي هــذه 

المســؤولية.  
                  

ــى  ــاص إل ــاع الخ ــاج القط ــل يحت *ه
تحفيــز مــن الدولــة عنــد قيامــه بالعمــل 

الخيــري؟
ــة  ــم، والدول ــر مه ــذا أم ــد ه - بالتأكي
ــي  ــهمت ف ــواب، وأس ــا األب ــت لن فتح
دعــم الجميــع وعلينــا أن نــرد هــذا 

الجميــل لهــم. 

تغيــر مفهــوم  باعتقــادك هــل   *
اآلن. المجتمــع  لــدى  التطــوع 

- التطــوع فــي بلدنــا حقــق أرقاًمــا 
جيــدة فــي الســنوات الماضيــة، 
لكــن هــذا ال يكفــي، نحــن بحاجــة 
ــر،  ــذا األم ــي ه ــع ف ــوة دف ــى ق إل
فــي  شــبابنا  نــرى  أن  ونتمنــى 

ــي.  ــل التطوع العم

ــرة  ــة مقص ــات الخيري ــرى أن الجمعي ــل ت ه

ــاص؟ ــاع الخ ــع القط ــل م ــي التواص ف

- الجمعيــات الخيريــة تقــوم بدورهــا علــى 

أكمــل وجــه، ويتواصلــون معنــا بشــكل 

دائــم، وهــم بالتأكيــد يقومــون بــأداء 

إيجابــي،  بشــكل  رســالتهم 

واحــد  مركــب  فــي  ونحــن 

الصــورة  إبــراز  أجــل  مــن 

للعمــل  الحقيقيــة 

الخيــري فــي المملكــة. 

حكومة خادم الحرمين 
الشريفين تساند رجال 
األعمال، وعليهم رد 

الجميل برعاية األطفال 
ذوي اإلعاقة

للمزيد
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ــي  ــالج الوظيف ــورة للع ــات متط ــق تقني ــة بتطبي ــدأت الجمعي ب

فــي مراكزهــا فــي الريــاض والمدينــة المنــورة وجــدة، تمهيــًدا 

ــة  ــى تقني ــزة عل ــد األجه ــز، وتعتم ــة المراك ــي بقي ــا ف لتوفيره

ــل  ــدف تأهي ــالج، به ــج الع ــف برام ــي توظي ــة ف ــة التخيلي البيئ

الوظيفــي،  التدريــب  خــالل  مــن  اإلعاقــة  ذوي  األطفــال 

وتشــمل عــدة أجهــزة منهــا نظــام تأهيــل اليــد واألصابــع 

ــه  ــف وتأهيل ــي للكت ــالج الوظيف ــام الع ــة، ونظ ــة التخيلي بالبيئ

بطريقــة آليــة، ونظــام العــالج الوظيفــي لكامــل الــذراع بالبيئــة 

ــي.  ــالج التفاعل ــة الع ــة، وشاش التخيلي

التأهيــل  إعــادة  فــي  رئيــس  األجهــزة بشــكل  وتســتخدم 

لألطــراف العلويــة مــن مختلــف اإلصابــات التــي تؤثــر عليهــا، 

مثــل الشــلل الدماغــي، وإصابــة الضفيــرة العضديــة، ومرضــى 

العظــام، واألطفــال الذيــن يعانــون مــن االضطرابــات المعرفية 

ــة تتضمــن  ــة، وتوفــر األجهــزة أيضــاً تطبيقــات عالجي والحركي

ــارات العــالج تســاعد فــي تكييفهــا  مجموعــة واســعة مــن خي

ــن  ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــا األش ــاعد أيًض ــة، وتس ــع الحال م

ــي،  ــز، واالهتمــام االنتقائ ــة والتركي عجــز فــي الوظيفــة الحركي

ــة. ــة المكاني ــدرة اإلدراكي ــي، والق ــري المكان واإلدراك البص

للمزيد
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فــي  العمــل  جــودة  تطويــر  علــى  حرًصــا   

مراكزهــا، قامــت الجمعيــة بتطويــر صــاالت 

ــال  ــاض، واالنتق ــز الري ــي بمرك ــالج الطبيع الع

ــالل  ــن خ ــاءة، م ــر كف ــتوى أكث ــى مس ــا إل به

األجهــزة  أحــدث  مــن  بمجموعــة  تزويدهــا 

الطبيعــي،  بالعــالج  والخاصــة  العالميــة 

الجلســات  جــودة  مســتوى  لتحســين 

معاييرهــا.  ورفــع  والتجهيــزات 

للمزيد

 وبيّــن مديــر اإلدارة الفنيــة الدكتــور محمــد 

فــراج أن تحديــد االحتياجــات بحســب المعاييــر 

الموضوعيــة لصــاالت العــالج الطبيعــي كان 

ــة،  ــي اإلدارة الفني ــا ف ــبة لن ــم بالنس ــو األه ه

موضحــاً أن اإلضافــات الجديــدة اشــتملت علــى 

جهــاز القفــص العنكبوتــي، والبدلــة العالجيــة، 

ــة  ــاية الكهربائي ــاز HP Compus، والمش وجه

لتصحيــح وضعيــات المشــي، وجهــاز جاليليــو 

للتقليــل مــن الشــد العضلــي وتحســين نتائــج 

العــالج الطبيعــي.  وذكــر الدكتــور محمــد أن 

هنــاك عــدًدا مــن األجهــزة التــي ســتصل قريبـًـا 

ــارة عــن دراجــة  ومنهــا جهــاز TIGO، وهــو عب

كهربائيــة بشاشــة تفاعليــة لتأهيــل األطــراف 

وإضافــة متعــة اللعــب أثنــاء التدريــب، وكذلــك 

جهــاز Balo وهــو عبــارة عــن وّقافــة بشاشــة 

علــى وزن قدمــه  الطفــل  تفاعليــة تســاعد 

ــزات  ــة للتجهي ــة، وباإلضاف ــة المتع ــع إضاف م

األساســية الالزمــة لغــرف العــالج الطبيعــي 

ــا.  ــاللم وغيره ــوازي والس كالمت

https://alkhatwa.sa/investigations/27


في حوار خاص مع )الخطوة(... رئيس قسم الرعاية االجتماعية 
والنفسية بمؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم بدولة اإلمارات:

للمزيد

ــكل  ــد بش ــة يعتم ــن ذوي اإلعاق ــخاص م األش
أساســي علــى الوســائل التقنيــة للتواصــل مــع 

اآلخريــن. 
*مــا هــو تقييمكــم لمــا تحقــق لألشــخاص 
التعــاون  مجلــس  دول  فــي  اإلعاقــة  ذوي 

ينقصنــا؟ ومــا  الخليجــي؟ 
دول  كافــة  فــي  تحقــق  مــا  أن  أعتقــد   -  
مجلــس التعــاون الخليجــي هــو قفــزة نوعيــة 
كبيــرة بفضــل مــن هللا، ثــم بدعــم ورعايــة 
القيــادات الرشــيدة، وبالنســبة لدولــة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة فــإن الدعــم الكبيــر مــن 
ــادات  ــة القي ــيوخ وكاف ــمو الش ــاب الس أصح
الخــاص  والقطــاع  المجتمــع  ومؤسســات 
ــرة فــي الوصــول  ــة كبي أســهم بصــورة إيجابي

ــة. ــاح عالي ــب نج لنس

خبراء التعليم في السعودية ثروة علميةخبراء التعليم في السعودية ثروة علمية
حوار – بندر الماضي 

زايــد  بمؤسســة  والنفســية  االجتماعيــة  الرعايــة  قســم  رئيــس  أكــد 

ــه  ــي عبدالل ــارات األســتاذ ســالم عل ــة اإلم ــاب الهمــم بدول ــا ألصح العلي

الحوســني، أن المملكــة العربيــة الســعودية تقــوم بــدور فاعــل فــي مجــال 

التعليــم الشــامل لــذوي اإلعاقــة فــي ظــل الرؤيــة الواضحــة للمســتقبل، 

ــن  ــي مــن الممك ــًا والقفــزات الســريعة الت ــك التطــور الحاصــل حالي وكذل

ــدة للمنطقــة فــي هــذا المجــال،  ــى أن تكــون قائ أن توصــل المملكــة إل

مشــيرًا إلــى أن اإلمــارات قطعــت -بحمــد اللــه- شــوطًا كبيــرًا فــي مجــال 

ــوار:  ــزاء مــن الح ــي أج ــم الشــامل.وفيما يل التعلي

•كيف ترى خدمات الجمعية؟ 
ذوي  األطفــال  جمعيــة  دور  أن  أعتقــد   -
ــة  ــتوى المملك ــى مس ــواءً عل ــد، س ــة رائ االعاق
أو المنطقــة، وهــي مــن الجمعيــات الرائــدة 
الخدمــات  تقديــم  مجــال  فــي  والمتقدمــة 

المناســبة لــذوي اإلعاقــة، والــذي شــاهدته 
يفــوق  أمــر  بالريــاض  الجمعيــة  مقــر  فــي 
الوصــف مــن حيــث تقــدم الخدمــات العالجيــة، 

والتثقيــف.
• كيف ترى أهمية هذه المؤتمرات وأثرها؟  

= المؤتمــر بشــكل عــام مهــم جــداً، والتعليــم 
ــة،  ــاب اإلعاق ــي ألصح ــيء أساس ــامل ش الش
العربيــة،  المنطقــة  فــي  أننــا  وأعتقــد 
وخصوصــاً فــي الخليــج، نحتــاج إلــى أن نكــون 
مبادريــن وســباقين للّحــاق بالــدول المتقدمــة 
فــي مجــال التعليــم الشــامل، وإن كانــت لدينــا 
خصوصيــة فــي المنطقــة، وأرى أننــا مهيــؤون 

ــك.  لذل
ــة  ــة، بحاج ــم ذوي اإلعاق ــرون أن تعلي ــل ت • ه

إلــى تطويــر؟ 
رئيــس فــي مجــال  نعــم، وهــذا جــزء   =
بعــض  ونــرى  الشــامل،  التعليــم 
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مقال

كثيــرًا مــا أقابــل أبويــن مــع طفلهمــا المصــاب بالشــلل الدماغــي بســبب تأخــر فــي القــدرات الحركيــة، خصوًصــا المشــي 

والحبــو والجلــوس وخالفــه، وبالفحــص الســريري يتبيــن تأثــر األطــراف الســفلية أكثــر مــن األطــراف العلويــة.

ــدون قبــل الموعــد المحــدد للــوالدة أو قبــل  هــذا النــوع مــن الشــلل الدماغــي يصيــب األطفــال الخــّدج، أي الذيــن يول

تمــام الحمــل، ويتميــز هــذا النــوع مــن الشــلل بأنــه يؤثــر علــى القــدرات الحركيــة أكثــر مــن تأثيــره علــى القــدرات العقليــة 

كالتعلــم والتفاعــل واللغــة وخالفــه، هــذا النــوع يســتجيب بشــكل كبيــر مــع التدخــل المبكــر فــي الســنوات األولــى مــن 

العمــر. 

 مــا يحزننــي أننــي أقابــل األســرة بعــد أن يكــون الطفــل قــد بلــغ مــن العمــر خمــس أو ســت ســنوات دون تأهيــل أو 

تدخــل مبكــر، وهنــا قــد يكــون اللــوم منصبـًـا علــى األهــل لعــدم ســعيهم إلدخــال طفلهــم فــي برامــج التدخــل المبكــر، 

ولكــن عتبــي األكبــر هــو علــى طبيــب األطفــال أو مــن يقــوم بتقديــم تطعيمــات الطفولــة األساســية فــي الســنوات األولــى 

مــن الحيــاة، وبعيــدًا عــن توجيــه اللــوم لفــرد أو جهــة، يحســن بنــا التذكيــر باآلتــي:

 1 - مالحظــه الجــَدة أو األخــت األكثــر خبــرة فــي مســألة تأخــر الطفــل فــي الجلــوس أو الحبــو أو التقلــب أو المشــي أول 

المؤشــرات علــى وجــود مشــكلة تســتدعي التقييــم الدقيــق، وألكــون أكثــر دقــة فــإن مالحظــة تأخــر الطفــل فــي التحكــم 

فــي الرقبــة أو اســتخدام يديــه بالطريقــة التــي تناســب عمــره، كمحاولــه الوصــول إلــى اللعبــة أو نقلهــا بيــن يديــه إلــى 

فمــه، أو اســتخدامه ليــد واحــدة أكثــر مــن األخــرى فــي الســنتين األولييــن قــد يكــون دليــاًل علــى وجــود مشــكلة تحتــاج 

الــى تقييــم مــن قبــل طبيــب أعصــاب أطفــال أو طبيــب أطفــال حــاذق.

2 - أن مــاال يــدرك ُجلـّـه ال يتــرك ُكلـّـه، ولــذا فــإن التأخــر ال ينبغــي أن يكــون مبــررًا لتــرك التأهيــل والمداومــة عليــه، ســعيًا 

لتحقيــق أفضــل النتائــج لهــذا الطفــل.

3 - دمــاغ الطفــل أكثــر تأقلًمــا وقابليــة للتعلــم مــن دمــاغ البالــغ، وبالتالــي ال بــد مــن تكثيــف التأهيــل والتدريــب تحــت 

إشــراف أخصائــي فــي التأهيــل يكــون متمكنـًـا يضــع األهــداف والخطــط لتحقيقهــا بمشــاركه األهــل.

نصيحتــي األخيــرة أن االســتمرار فــي التأهيــل وتكامــل المنــزل مــع مركــز التأهيــل يُعــد مــن أهــم عناصــر النجــاح فــي أي 

برنامــج تأهيلــي، وأنصــح األبويــن بــأن يكونــا أفضــل ُمعالــج طبيعــي لطفلهمــا، فليحرصــا علــى التــدرب وأخــذ التوجيــه 

مــن أخصائــي التأهيــل دون انتظــار أو اســتئجار ألخصائــي خــاص قــد يشــكل عبئـًـا ماديـًـا علــى األســرة.

ونــداء لــوزارة الصحــة الموقــرة بــأن يتــم وضــع برتوكــول لتقييــم النمــو واكتشــاف مثــل هــذه االضطرابــات فــي أســرع 

وقــت، وبشــكل شــامل فــي جميــع مراكــز التطعيــم لألطفــال بمملكتنــا الحبيبــة.

وّفق هللا الجميع لما يحبه ويرضاه.

الشلل الدماغي لدى األطفال..
قصص ال تنتهي

أ.د. محمد المهيزع
استشاري أعصاب أطفال

عضو مجلس إدارة جمعية األطفال ذوي اإلعاقة 



تقنيات جديدة لذوي اإلعاقة
في العام 2021 55

يمكن أن يكون للتكنولوجيا والوسائل المساعدة التي تأتي بها تأثيًرا كبيًرا على الحياة اليومية لمن 

يعانون من إعاقة، لقد بحثنا عن أفضل التقنيات المساعدة الجديدة التي تم إصدارها والتي أحدثت 

تأثيًرا في عام 2021. ومن هذه الوسائل المساعدة لذوي اإلعاقة: 
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Google أماكن يمكن الوصول إليها من

حبوب على عجالت

توصيــل  مركبــة  هــي   ،Nuro

الســرعة،  كهربائيــة منخفضــة 

ذاتيــة القيــادة، وتتيــح لعمــالء 

ــر  ــة عب ــب األدوي ــات طل الصيدلي

اإلنترنــت وتســليمها إلــى بابهــم، 

يمكنهــم أيًضــا إضافــة عناصــر 

بــدون وصفــة طبيــة. 

خرائــط  أن   Google أعلنــت 

ــي  ــن الت ــتعرض األماك Google س

ــطة  ــا بواس ــول إليه ــن الوص يمك

الكراســي المتحركــة، ســترى رمــز 

كرســي متحــرك بجــوار األماكــن 

إليهــا،  الوصــول  يمكــن  التــي 

ــل  ــد مــن المعلومــات، مث مــع مزي

مــا إذا كان هنــاك حمــام يمكــن 

الوصــول إليــه، ومصعــد ومــا إلــى 

ــك.  ذل

للمزيد
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سكايل آيباد 

)متتبع العين(
ــم  ــام، ت ــذا الع ــن ه ــابق م ــت س ــي وق ف

إطــالق أول متتبــع للعيــن فــي العالــم 

ــي  ــم ف ــك التحك ــح ل ــاز iPad Pro، يتي لجه

جهــاز iPad باســتخدام عينيــك فقــط - 

ــون  ــن يعان ــخاص الذي ــي لألش ــو مثال وه

ــدية. ــر مــن اإلعاقــات الجس ــن الكثي م

فرشاة أسنان مثالية 
لذوي اإلعاقة

ــاء األســنان فرشــاة هــي األولــى مــن  ابتكــر أطب

ــط  ــواٍن فق ــتغرق 10 ث ــم، تس ــي العال ــا ف نوعه

ــي  ــة، وه ــى النهاي ــة إل ــن البداي ــتخدامها م الس

ــاة  ــة ألن الفرش ــخاص ذوي اإلعاق ــة لألش مثالي

مرنــة وقابلــة للتكيــف مــع جميــع أشــكال الفــك، 

بســيطة  إيمــاءات  عمــل  إلــى  إال  تحتــاج  وال 

ــاة. ــتخدام الفرش الس

Chord Assist غيتار
مصــاب  شــاب  موســيقي  بيــرش  جــو 

بالتهــاب الشــبكية الصباغــي، أبتكــر غيتــارًا 

جديــًدا يســمى Chord Assist وهــو مثالــي 

ويســتخدم  اإلعاقــة،  ذوي  لألشــخاص 

إلــى  باإلضافــة  صغيــر  كمبيوتــر  جهــاز 

ومكبــر  برايــل  وشاشــة   LCD شاشــة 

صــوت.  
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وار
ح

*حدثينا عن يوسف وكيف كانت إعاقته؟

- كانــت لديــه مشــكلة فــي القلــب الــذي 

دخــل علــى 
ُ
توقــف فــي إحــدى المــرات وأ

ــي،  ــد الجامع ــك خال ــفى المل ــا لمستش إثره

قبــل أن يصــاب بجلطــة فــي الجانــب األيســر 

بأنهــا  حالتــه  األطبــاء  وشــّخص  كامــالً، 

ــة  ــى وجــود صعوب شــلل نصفــي، إضافــة إل

ــق.  ــي النط ف

*وصــول يوســف إلــى جمعيــة األطفــال 
كان؟ كيــف  اإلعاقــة  ذوي 

الملــك  لمستشــفى  مراجعتنــا  -أثنــاء 

الذهــاب  الدكتــور  منــي  طلــب  خالــد، 

وقــد  اإلعاقــة،  ذوي  األطفــال  لجمعيــة 

ــي  ــة، وه ــت قص ــك الوق ــي ذل ــت ف حصل

ــة،  ــي للجن ــف ابن ــت مل ــد أن قّدم ــه وبع أن

الهاتــف  رقــم  فــي  خطــأ  هنــاك  كان 

ــم  ــي القس ــوة ف ــام اإلخ ــي، وق ــاص ب الخ

الطبــي باالتصــال بالمستشــفى الجامعــي 

وحصلــوا علــى، وهــذا جهــد يشــكرون 

لهــا  مثيــاًل  تجــد  ال  ومبــادرة  عليــه، 

. لة بســهو

حوار - بندر الماضي
      كشفت والدة الطفل يوسف نايف الحربي عن حجم السعادة التي أصبح عليها طفلها الذي 
عانى من شلل نصفي بعد إصابته بجلطة في الرأس، وذلك بعد أن أمضى عامه الثالث في 
أروقة جمعية األطفال ذوي اإلعاقة، وبّينت الموجهة الطالبية منيرة فالح الحربي والدة يوسف 
بأن الجوانب النفسية التي عملت عليها الجمعية مع طفلها أسهمت 
العالجية، ُمرجعًة ذلك  المراحل  ابنها أهم  بشكل كبير في تجاوز 

إلى الخبرة التي يمتلكها األخصائيون واألطباء في الجمعية. 

والدة الطفل يوسف الحربي:

عانيت الكثير بعد جلطة يوسف 
والجمعية أعادت لنا األمل من جديد
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* بعــد أن أمضــى يوســف حتــى اآلن ثالثــة ســنوات 

ــي  ــج الت ــأن البرام ــن ب ــل تعتقدي ــة، ه ــل الجمعي داخ

ــه؟ ــات عائلت ــن طموح ــزءًا م ــت ج ــا حقق ــع له خض

- بــكل تأكيــد، يوســف مــع الجمعيــة طفــل مختلــف، 

ــي  ــر اإليجاب ــياء، واألم ــن األش ــر م ــدرك الكثي ــح ي أصب

بالنســبة لــي هــو التغييــر الــذي شــاهدته أنــا وعائلتــه 

ــى نفســيته.  عل

 *ومــاذا عــن تقبــل يوســف للعــالج فــي 
الجمعيــة؟ األولــى داخــل  مراحلــه 

أحــدث  الجمعيــة  فــي  يوســف  وجــود   -

حياتــي  وفــي  حياتــه،  فــي  نوعيــة  نقلــة 

أنــا شــخصيًا، ومنــذ اليــوم األول لــه فــي 

الجمعيــة وهــو فــي تقــدم مســتمر وللــه 

ــر  ــه عب ــل ل ــج التأهي ــوع برام ــع تن ــد، م الحم

برامــج العــالج الطبيعــي والوظيفــي والنطــق 

والتخاطــب. 

* ومــاذا عــن الجانــب األكاديمــي واســتفادة 
يوســف مــن ذلــك؟

فــي  فتــرة  يوســف  أمضــى  أن  بعــد   -

لبرنامــج  انضــم  التأهيليــة،  األقســام 

الطفولــة المبكــرة، التــي تنوعــت بيــن تعليــم 

الــى  إضافــة  القــران،  وقــراءة  الحــروف 

كيفيــة اإلمســاك بالقلــم بالشــكل الصحيــح، 

ــل  ــج التكام ــي برنام ــه ف ــب دخول ــى جان إل

كل  مــع  يتطــور  يوســف  وكان  الحســي، 

برنامــج ينطلــق فيــه.

قضيــة  مــع  التعامــل  اســتطعِت  *كيــف 
النفســي؟ الجانــب  مــن  يوســف 

- الشـــخص الـــذي لديـــه طفـــل مـــن ذوي 

ــر  ــية غيـ ــة نفسـ ــي حالـ ــون فـ ــة يكـ اإلعاقـ

جيـــدة، ولكـــن أنـــا وأمهـــات األطفـــال 

عندمـــا نأتـــي الـــى الجمعيـــة فـــإن الوضـــع 

يختلـــف، بفضـــل مـــا نجـــده مـــن تعامـــل راٍق 

ـــة  ـــاس بأهمي وإحس

ـــى  ـــل إل ـــول بالطف الوص

مبتغـــاه وتحقيـــق أمنيتـــه فـــي 

التعايـــش مـــع أقرانـــه األصحـــاء.

ــف  ــة كي ــا الجمعي ــي تقدمه ــات الت *الخدم
ــم؟ ــن قبلك ــم م تُقيّ

-الجمعيــة تقــوم بعمــل رائــع وجبــار منــذ 

الجمعيــة  بــأن  أرى  واآلن  طويلــة،  مــدة 

تعمــل علــى رفــع الجوانــب التأهيليــة 

واألكاديميــة والتــي ســتنعكس إيجابـًـا 

ــى األطفــال، وهــي اآلن  ــإذن هللا عل ب

رائــع، وتعتنــي  اجتماعــي  متنفــس 

للطفــل.  النفســي  بالجانــب 

للمزيد

االهتمام 
بالجوانب النفسية 
يمّيز الجمعية عن 
اآلخرين  

https://alkhatwa.sa/discussions/71


مــن  كان  وقــد  اتفاقيــة.   )53( توقيــع 

ــم  ــرات تفاه ــع مذك ــم توقي ــي ت ــات الت الجه

للتدريــب  العامــة  اإلدارة  معهــا  وتعــاون 

الراجحــي،  ومصــرف  والمهنــي،  التقنــي 

والشــركة  الســعودية،  لولــو  وشــركة 

»ســيبماكو«  الســعودية 

 . وغيرهــا

أحمــد  الدكتــور  وأوضــح   

التنفيــذي  المديــر  التميمــي 

للجمعيــة »أن الجمعيــة حرصــت 

طويلــة  فتــرة  ومنــذ 

لدعم خدمات 11 مركزًا
53 اتفاقية ومذكرة تعاون بين الجمعية 

وجهات حكومية وخاصة في 2021

االتفاقيات  من  كبيرة  لمجموعة  اإلعاقة  ذوي  األطفال  جمعية  توقيع  2021م  عام  شهد    
ومذكرات التفاهم وصل عددها نحو 53 مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة  في 
والمحافظات. وجاءت  بالمدن   »11« الـ  الجمعية  المملكة من خالل مراكز  مختلف مناطق 
هذه االتفاقيات لتؤكد على األهمية الكبيرة التي توليها الجمعية للتواصل مع مختلف 

فئات المجتمع بما ُيسهم في تحقيق أهداف الجمعية،

علــى توقيــع االتفاقيــات ومذكــرات التعــاون 

ــة  ــمية والخاص ــات الرس ــف القطاع ــع مختل م

القطاعــات  لكافــة  الفرصــة  إتاحــة  بهــدف 

لإلســهام فــي هــــذا العمــــل الخيـــري، وتعزيز 

ثقــــافة المســؤولية االجتماعيــة التـــي تحظـــى 

ــا،  ــا وعالميً ــرة محليً ــوية كبيــ ــية وأولـ بأهمـــ

وأصبحــــــــت أحــــــد أهــم 

المؤشــرات التــــي يتــم 

مــن خاللها قيــــــــاس 

ــل الشركات  تفاعـــــ

ت  سســا لمؤ ا و

ت  لجهــا ا و

المختلفــة مــع 

 ، لمجتمــع ا

أنهــا  كمــا 

مــن العناصــر 

ــزت  ــي رك الت

عليهــا رؤيــة المملكــة 2030 ويوليهــا والة 

البلــد اهتماًمــا كبيــرًا«.  األمــر فــي هــذا 
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لدعم خدمات 11 مركزًا

للمزيد

بمشاركات رسمية وشعبية الفتة

الفــت،  وشــعبي  رســمي  بحضــور 
ــاون  ــل وتع ــة وتفاع ــات متنوع وبفعالي
وخاصــة،  وخيريــة  تطوعيــة  جهــات 
باليــوم  الجمعيــة  مراكــز  احتفلــت 
اإلعاقــة،  ذوي  لألشــخاص  العالمــي 
شــهر  مــن  الثالــث  يصــادف  والــذي 
ديســمبر مــن كل عــام، وقــد تميــزت 
ــة  ــاركة إيجابي ــة بمش ــاالت الجمعي احتف
مــن قطاعــات الدولــة وكذلــك الجمعيات 

العالقــة.  ذات  األهليــة 
ــذه  ــة به ــات الجمعي ــتملت فعالي     واش
احتفــااًل  عشــر  أحــد  علــى  المناســبة 
فــي  مراكزهــا  فــي  وذلــك  وفعاليــة، 
ــم  ــد نّظ ــة، فق ــق المملك ــف مناط مختل
احتفــااًل  حائــل  فــي  الجمعيــة  مركــز 
ــر  ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــة صاح برعاي
عبــد العزيــز بــن ســعد بــن عبــد العزيــز 
أميــر منطقــة حائــل، وقــد تبــرع ســموه 

بمبلــغ مائــة ألــف ريــال دعًمــا لبرامــج 
المركــز. 

ــة فــي الباحــة   ونظــم مركــز الجمعي
برعايــة  المناســبة  بهــذه  حفــاًل 

صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
ــعود  ــن س ــام ب ــور حس الدكت

ــز، واشــتمل  بــن عبــد العزي
وأركان  معــارض  علــى 

مصاحبــة. 
كمــا نّظــم مركــز الجمعيــة 
كرنفــااًل  جــازان  فــي 
رياضيـًـا لنجــوم المنتخب 
ــة  ــت رعاي ــعودي تح الس

ــي  ــمو الملك ــب الس صاح
عبــد  بــن  محمــد  األميــر 

العزيــز بــن محمــد بــن عبــد 
ــة  ــر منطق ــب أمي ــز نائ العزي

المكرمــة  جــازان، وفــي مكــة 
ماراثونًــا  الجمعيــة  مركــز  أقــام 

معالــي  برعايــة  المناســبة  بهــذه 
أمين العاصمــــة المقدســة 
بــن  محمــد  المهنــدس 

 60 بمشــاركة  القويحــص  هللا  عبــد 
طفــاًل وطفلــة مــن ذوي اإلعاقــة.

عســير  فــي  الجمعيــة  حفــل  وتميــز 
والجامعــة  التعليــم  وزارة  بمشــاركة 
ــوارد  ــة ووزارة الم ــعودية اإللكتروني الس
البشــرية، باإلضافــة إلــى مشــاركة أبنــاء 
ــام  ــي واأليت ــد الجنوب ــي الح ــهداء ف الش
بمنطقــة عســير. هــذا باإلضافــة الــى 
احتفــاالت مراكــز الجمعيــة األخــرى فــي 
مراكزهــا بالريــاض، والمدينــة المنــورة، 
الريــاض،  وجنــوب  والــرس،  وجــدة، 

والجــوف. 

احتفاالت واسعة لمراكز
الجمعية في اليوم العالمي

لذوي اإلعاقة  بحضور األطفال
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  وّقعــت إدارة مركــز الجمعيــة بالمدينــة 
مــع  مشــترك  تعــاون  مذكــرة  المنــورة 
التجمــع الصحــي لدعــم الحــاالت الصحيــة 
ــك  ــز، وذل ــة بالمرك ــاء ذوي اإلعاق ــن أبن م
المجتمعيــة  المســؤولية  مــن  انطالقــاً 

المشــتركة، ووّقــع االتفاقيــة مديــر المركــز 
جانــب  ومــن  عثمــان،  مســلّم  هيثــم 
التجمــع الصحــي المديــر التنفيــذي الدكتور 
محمــد جمــال الخــالوي.، وركــزت المذكــرة 
علــى اســتقطاب وزيــارة االستشــاريين 

فــي التخصصــات التأهيليــة واألعصــاب 
للعمــل  والعيــون  واألســنان  والعظــام 
علــى تقييــم وتقديــم الخدمــات الطبيــة 

الالزمــة لألطفــال.

مركز المدينة يوّقع اتفاقية تعاون مع التجمع 
الصحي لدعم الحاالت الصحية

نادي الوحدة يستضيف أطفال مركز مكة المكرمة

اســتضافت إدارة نــادي الوحــدة أطفــال مركــز الجمعيــة بمكــة المكرمة 
علــى هامــش فعاليــات مبــاراة الفريــق ضــد الكوكــب، وقــد اصطحــب 
عضــوي مجلــس إدارة النــادي توفيــق تونســي، وعمــاد طيــب، ومديــرة 

المســؤولية االجتماعيــة بالنــادي مــدى بايزيــد األطفــال للملعــب، 
حيــث التقطــوا الصــور التذكاريــة مــع الالعبيــن وشــاهدوا مبــاراة فــي 

للمزيدأجــواء رياضيــة وحماســية.

https://alkhatwa.sa/news/2118
https://alkhatwa.sa/news/2118
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وّقــع مركــز الجمعيــة فــي محافظــة الــرّس 

الضمــان  مكتــب  مــع  شــراكة  اتفاقيــة 

االجتماعــي التابــع لــوزارة المــوارد البشــرية 

ــم. ــة القصي ــة بمنطق ــة االجتماعي والتنمي

ــل الجمعيــة فــي توقيــع االتفاقيــة  وقــد مثّ

مديــر المركــز األســتاذ ســليمان النيــف، 

االجتماعــي  الضمــان  مكتــب  ومثّــل 

األســتاذ يوســف الخليــوي، وتأتــي هــذه 

ــي  ــن ف ــة الطرفي ــار رغب ــي إط ــة ف االتفاقي

التعــاون والتكامــل فيمــا يتعلــق بنشــر 

ــات  ــج والفعالي ــي والبرام ــي المجتمع الوع

يحّقــق  بمــا  االجتماعيــة،  والمبــادرات 

الطرفيــن. وتطلعــات  أهــداف 

مركز الرّس يوّقع اتفاقية مع مكتب 
الضمان االجتماعي للتعاون والتكامل

مركز الباحة يشارك في برنامج
»حياتي بال معوقات« بتنظيم جامعة الباحة

ــة،  ــي الباح ــة ف ــز الجمعي ــاركة مرك بمش

ــادة  ــًة بعم ــة ممثل ــة الباح ــت جامع نّظم

ــة برنامــج  ــة التربي شــؤون الطــالب وكلي

ــال معوقــات« بمناســبة اليــوم  ــي ب »حيات

اإلعاقــة،  ذوي  لألشــخاص  العالمــي 

برعايــة معالــي رئيــس الجامعــة األســتاذ 

الدكتــور عبــدهللا بــن يحيــى الحســي، 

ــطة  ــرات وأنش ــج محاض ــل البرنام وتخل

ــس  ــة لرئي ــة، وكلم ــذوي اإلعاق ــة ل حركي

ــة. ــز الجمعي ــر مرك ــة ومدي الجامع

https://alkhatwa.sa/news/2https://alkhatwa.sa/news/2106118
https://alkhatwa.sa/news/2130
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مركز الباحة يحتفل بتكريم األمهات الفائزات
بجائزة المراعي في دورتها الرابعة

الســمو  صاحــب  رعايــة  تحــت 
حســام  الدكتــور  األميــر  الملكــي 
ــر  ــز أمي ــن عبدالعزي ــعود ب ــن س ب
مركــز  أقــام  الباحــة،  منطقــة 
الجمعيــة فــي الباحــة بالتعــاون 
مــع شــركة المراعــي حفــل تكريــم 
ــخة  ــي النس ــزات ف ــات الفائ األمه
لــألم  المراعــي  لجائــزة  الرابعــة 
ــور  ــة، بحض ــذوي اإلعاق ــة ل المثالي
المــوارد  وزارة  فــرع  عــام  مديــر 
البشــرية شــايق بــن محمــد آل 
شــايق، ومديــر الفعاليــات بشــركة 
المراعــي عبدالرحمــن بــن مزيــد 
ديــوان  فــي  وذلــك  الحويفــظ، 

الباحــة. منطقــة  إمــارة 
واشــتمل الحفــل علــى كلمــة لمديــر 
أحمــد  بالمنطقــة  الجمعيــة  مركــز 
وكلمــة  الزهرانــي،  عيســى  بــن 
ــي  ــركة المراع ــات بش ــر الفعالي لمدي
ــظ،  ــد الحويف ــن مزي ــن ب ــد الرحم عب
وكلمــة نيابــة عــن األمهــات الفائــزات 
الغامــدي،  أمانــي  الســيدة  ألقتهــا 
عشــر  علــى  الجوائــز  وتوزيــع 
فائــزات، وكانــت الجائــزة عبــارة عــن 
االســتفادة القصــوى ألطفالهــن مــن 
خدمــات التأهيــل والدمــج فــي مركــز 

الجمعيــة بالباحــة. 
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الفنانة لطيفة التونسية تزور مركز الجمعية 
بالرياض وتتعهد بدعمها

 أعربــت الفنانــة لطيفــة التونســية عــن إعجابهــا الشــديد 
بــدور جمعيــة األطفــال ذوي اإلعاقة ورســالتها اإلنســانية، 
ــا  ــى م ــة عل ــذه الجمعي ــى ه ــن عل ــكرها للقائمي ــن ش وع
يقومــون بــه، وتوقعــت ظهــور مبدعيــن مــن أطفــال 

ــإذن هللا.  ــتقباًل ب ــدة مس ــاالت عدي ــي مج ــة ف الجمعي
ًــا وفنيًــا، وأبــدت  ًــا وفكري  تعهــدت بدعــم الجمعيــة معنوي
ــد  ــح أح ــا لصال ــون ريعه ــة يك ــم حفل ــتعدادها لتنظي اس

ــة.  ــاريع الجمعي مش
ــاض،  ــة بالري ــز الجمعي ــا لمرك ــالل زيارته ــك خ ــاء ذل  ج
والتــي اطلعــت مــن خاللهــا علــى الخدمــات التــي تقدمهــا 
ــا،  ــة وغيره ــة والتعليمي ــاالت التأهيلي ــي المج ــة ف الجمعي
وتعرفــت علــى أهــم إنجــازات وأعمــال الجمعيــة فــي 
مجــال رعايــة األطفــال ذوي اإلعاقــة وتقديــم الدعــم 

والمشــورة الالزمــة ألهاليهــم. 
     وقــد صاحــب الفنانــة لطيفــة خــالل الزيــارة مديــر 
التواصــل المؤسســي األســتاذ خالــد الفهيــد، والــذي 
ــا  ــة، كم ــا الجمعي ــي تقدمه ــات الت ــن الخدم ــا ع ــرح له ش
قامــت الفنانــة بجولــة علــى مرافــق الجمعيــة وأقســامها 
ــم  ــم تقدي ــة الذيــن يت والتقــت بعــدد مــن أطفــال الجمعي

ــم.  ــة له الخدم
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