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أبناء الحياة..يستحقونها 
إلى كل أم و كل أب.. شاءت إرادة اهلل أن يصاب طفلهما باإلعاقة.. ¡
إلى كل طفل وشاب وفتاة أصيبوا باإلعاقة.. ¡
إلى كل من أصابهم اليأس من قسوة الظروف أو مصاعب الحياة.. ¡
إلي كل من يعمل في  مجال رعاية المعوقين.. ¡
إلى صناع القرار وأصحابه.. ¡
إلى أهل الخير الباحثين عن أبواب يطرقونها.. ¡

نه��دي الس��طور التالي��ة، والت��ي تحمل بين ثناياها رس��ائل ودروس��ًا صنعته��ا إرادة 
أطف��ال وايجابية وتفاع��ل ووعي أمهات وآباء، وجهد وإخ��اص وخبرات أخصائيين 

وأخصائيات.. متطوعين ومتطوعات.. ورائهم ظهير من الداعمين االخيار.
خال العام المنصرم وحده ) 2016م ( ش��هدت أروق��ة جمعية األطفال المعوقين 
ومراكزه��ا فصواًل م��ن ملحمة رائعة أبطالها كانوا قبل س��نوات يبحثون عن فرصة 
للحياة،  عشرات اإلبطال باتوا اليوم عنوانًا لإلرادة والتحدي.. تجاوزا ظروف إعاقاتهم، 

بصابة ونجاح.. 
النماذج التالية ليس��ت فقط مؤشرًا على أن جمعية األطفال المعوقين تمثل جسرًا 
يأخذ بهؤالء األطفال وأس��رهم الى فرص الحياة كاملة، ولكنهم أيضًا مصدر طاقة 
يس��تمد منه العاملين في الجمعية المزيد من القدرة والرغبة على االس��تمرار، كما 
ان هؤالء الخريجين باتوا حملة مش��اعل  نور لدروب إخوانهم  الذين تحتضنهم مراكز 

الجمعية، والذين يقدمون هم أيضًا دروسًا تستحق التوقف.

السطور التالية تروي بعض مالمح قصة االنجاز للعام 2016م..
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عبد اهلل.. الدنيا من زوايا جديدة !!
عب��د اهلل أيم��ن الظاهري، ابن مركز الجمعية بالمدين��ة المنورة،، التحق بالمركز ولم يكن عمره ق��د تجاوز بعد الثانية، 
حيث كان يعاني من شلل دماغي، أعراضه تأخر في النمو الحركي، االمر الذي أدى الى عدم القدرة على الجلوس 

أو الحركة، 

تلقى عبد اهلل برامج عاجية تأهيلية في المركز لنحو عامين ثم انقطع فترة وعاد عام 2013م لينتظم في جلس��ات 
التأهيل الطبي، ومن ثم التحق بالمدرسة التابعة للمركز.

ف��ي عمر السادس��ة ومن خال برامج التأهيل، اس��تطاع عب��د اهلل الجلوس،،ليبدأ النظر للدنيا من حول��ه بزوايا جديدة 
!!،  وبعدها بنحو س��تة أش��هر تمكن من الحبو، وفي الس��ابعة تمكن من الوقوف ألول مرة، ثم بدأ أولى خطواته 
باس��تخدام المش��اية الداعمة للحوض في عمر الثامنة،  قاهرًا ظروف اعاقته الش��ديدة ومحققًا حلمًا غاليًا ألس��رته 

ولفريق التأهيل بالمركز.

خال الس��نوات األخيرة برزت عدة مواهب للطفل، حيث يتمتع بنس��بة ذكاء ملحوظة، وقدرة على التواصل مع الغير 
بشكل مميز، الى جانب تفاعله االجتماعي، عبر استخدام برنامج التواصل البديل الذي يطبق في قسم النطق بالمركز.

اليوم تضاعفت ثقة عبد اهلل بنفسه، وبات ينتقل بمرونة مستخدمًا المشاية، - وان كان منفردًا - إال أن ذلك يتم تحت 
اشراف االخصائيين في المركز واالسرة في المنزل.
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“ريان“.. مضيف االمراء !!
اس��تلفت“ريان“-  أبن التاس��عة من العم��ر - أنظار الجميع، وهو يتقدم صفوف مس��تقبلي س��مو رئيس مجلس إدارة 
الجمعية األمير س��لطان بن س��لمان وس��مو امير منطقة المدينة المنورة األمير فيصل بن س��لمان بن عبد العزيز لدى 

زيارتهما التفقدية مؤخرًا لمركز الجمعية بطيبة الطيبة. 

فق��د حرص“ريان“عل��ى أن يكون دلي��ًا لضيفيه الكريمين خال جولتهما داخل أقس��ام المركز، فخ��ورًا بما حققه هو 
ش��خصيًا من تطور وما اكتس��به من مهارات حركية جديدة بعد أن دخل المركز قبل س��نوات وهو يعاني من ش��لل 

مزدوج في األطراف السفلية !!

التحق“ريان“ بمركز األمير س��لطان بن عبد العزيز لرعاية األطفال المعوقين  بالمدينة المنورة، وعمره خمس س��نوات، 
لم يكن يس��تطيع المش��ي اال بمساعدة، ويعاني من الترنح والسقوط واالصابات نتيجة اعتياده المشي على اطراف 

أصابعه.

عبر المركز، وتحت اش��راف االستش��اري الدكتور زايد الزايد عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس قس��م جراحة العظام 
بمستش��فى المل��ك فيصل التخصصي، خضع“ري��ان“ لعمليتين جراحيتين في القدم والس��اق، واكبهم��ا برنامج تأهيل 

مكثف، تمكن بعده من المشي باستقالية وبطريقة صحيحة وبتوازن ملموس.

بات“ريان“ في الصف الرابع االبتدائي بالقسم التعليمي بالمركز، ويستعد لاندماج في احدى مدارس التعليم العام.
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“بشرى“ قاهرة الصلب المشقوق !!
انضمت“الطفلة“ بش��رى“ لمركز الجمعية بالمدينة المنورة عام 2011م وهي تعاني من ) الصلب المش��قوق ( في 
أسفل الظهر، وخضعت لجراحة عاجلة في األيام األولى لوالدتها  إلغاق الشق، الذي تسبب في تأخر النمو الحركي، 

ومن ثم عدم القدرة على المشي أو الوقوف أو أداء أي من مهارات الحياة اليومية.

وبعد التحاق“بشرى“ بمركز األمير سلطان بن عبد العزيز لرعاية األطفال المعوقين بالمدينة المنورة، وفي عمر سنتين 
وشهرين بدأت في الوقوف ألول مرة، وان كانت قدرتها اللغوية ظلت محصورة جدًا.

مع تكثيف جلس��ات العاج والتأهيل الطبيعي والوظيفي والنطق تنامي قدرات الطفلة الحركية واللغوية بش��كل 
ملفت.

وفي عام 2012م خضعت“بش��رى“ لجراحة بمستش��فى الملك فيصل التخصصي بالرياض تحت اش��راف االستشاري 
الدكتور زايد الزايد، عضو مجلس إدارة الجمعية، إلصاح خلع في الجهة اليمنى من الحوض، 

وفي القس��م التعليمي بالمركز تضاعفت مهارات وقدرات“بشرى“ االدراكية واللغوية، الى جانب التطور المتاحق 
ف��ي المه��ارات الحركية ومه��ارات الحياة اليومية، والق��درة على التواصل لتصب��ح عنوانًا بارزًا لتف��وق مركز المدينة 

المنورة، ومصدر بهجة وفخر لمنسوبيه.
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“حاتم“ يكافئ والديه
“حات��م“.. أبن مركز الجمعية بعس��ير  ش��يء مختلف تمامًا عن طقوس أحزان قصص األطف��ال المعوقين، فهو يبعث 
عل��ى االم��ل والتفاؤل.. لقد اختص��ر - حاتم - الطفل ذي العامي��ن تعب والديه، وربما وعدهم بأنه س��يكافئهم على 

صبرهم واحتسابهم بأن يخطو.. – حاتم – كان كريمًا 

فقد وفى بجزء من وعده، وسيفي باآلخر  ربما قريبًا.. خطوات خمس، أو أكثر استطاع حاتم أن يخطوها في المركز 
وبش��هادة أكثر من رجل وامرأتان بعد أن كان ال يس��تطيع المشي مطلقًا، وال الجلوس أيضًا، أو بعض الحركات.. اآلن 
بإمكانه الجلوس، وتناول بعض األش��ياء ؛ باإلضافة إلى خطوات جميلة هي األهم في نظر والديه.. - حاتم - وبعد 
أن ب��دء خطوات��ه يعدكم أيضًا ب��أن يكمل األلف ميل، أو على أق��ل تقدير بعض األميال.. الجميع يستبش��ر بالخطوات 
المفق��ودة كخط��وات - حات��م - وفاطم��ة وغيرهم م��ن االطف��ال المعوقي��ن..- بإمكانكم البحث ع��ن قصة“حاتم“ 

وستجدونها في كل مكان – 
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“غادة“ سفيرة فوق العادة
رغم تخرجها منذ أكثر من عام من مركز الملك فهد لرعاية األطفال المعوقين والتحاقها بإحدى مدارس التعليم العام، 
ظلت“غادة“– أبنه التاسعة من العمر – تحمل في قلبها وعقلها الكثير من العرفان والشكر لهذا المركز الذي احتضنها 
على مدى س��نوات، ففي ذلك المركز اس��تطاعت بمس��اعدة األطباء واالخصائيات والمعلمات  أن تتجاوز س��لبيات 
اإلعاقة، وأن تكتسب مهارات وقدرات مكنتها من االلتحاق بالمدرسة االبتدائية،واالندماج مع قريناتها من الطالبات.

استشعرت أبنة التاسعة انها“سفيرة“ للجمعية  وللمركز، ولم تنس زمياتها في مرحلتي التمهيدي والطفولة المبكرة 
داخ��ل المركز، وكم كن يس��عدن بزيارات الضيوف، ومس��اندة االخري��ن للجمعية، وكم كن يش��تقن لرؤية الخريجات 
الائ��ي ترك��ن المركز والتحقن بالمدارس أو الجامعات، وكم كان ذلك بمثابة تش��جيع لهن على انهن س��يلحقن بهذا 

الركب بمشيئة اهلل.

تحينت“غ��ادة النمل��ة“ فرصة االحتفال باليوم العالمي لإلعاقة، وتبنت فك��رة رائعة تعكس ليس فقط نضجها ورقي 
مش��اعرها، واعترافه��ا بالجمي��ل ألصحاب الفض��ل عليها بعد اهلل س��بحانه وتعالى، ولكنها أيض��ًا أرادت أن تنمي بين 
أقرانها في المدرسة الجديدة حب الخير، والتعاطف مع االخرين ذوي اإلعاقة، وتكون جسرًا للتواصل بين مجتمعها 

الجديد والفئة التي عاشت معهم لسنوات رائعة.

طرحت“غ��ادة“ على زمياتها في المدرس��ة مبادرة المش��اركة ف��ي اليوم العالمي لاعاقة بفكرة بس��يطة تعكس 
رس��الة ه��ي األكثر دراية بمعناه��ا وقيمتها، تتمثل ف��ي تبرع كل منهن بما تس��تطيع من مصروفه��ا اليومي لدعم 

إخوانهم واخواتهم من منسوبي مركز رعاية األطفال المعوقين بالرياض.

حملت“غ��ادة“ حصيلة ه��ذه الفكرة الجميلة من التبرعات، بعد أن تفاعل الجميع معها وش��جعوا عليها – حملتها الى 
المركز وحرصت على تس��ليمها بنفس��ها الى اإلدارة، وهي تردد كلمة واحدة“جزاكم اهلل خيرًا عني وعن كافة 

زمياتي وزمائي.. هذا أقل شيئ أستطيع أن أقدمه للجمعية، فقط قولوا لمعلماتي أني احبهم.”  
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“ادريس“ أطاح بتشخيص االطباء
“جئت الى الجمعية حامًا أبني بين يديي يعاني شااًل دماغيًا أفقده القدرة على الكام أو المشي، وها هو اليوم  

يركض ويتكلم ويؤدى ممارساته باستقالية“

بتل��ك الكلم��ات يروي وال��د الطفل“ادريس“ تجربة أبنه مع الجمعي��ة منذ أن جاء من محافظة صبي��ا بجازان بناء على 
نصيحة األطباء إللحاق نجله بالجمعية،

 يعان��ي إدريس من ش��لل دماغي تش��نجي مع ضعف في البصر وتش��نج في األطراف وتلف ف��ي الجهاز العصبي. 
وقد أدى ذلك إلى إعاقته حركيًا وبصريًا، وتأخر في النطق والنمو نتيجة التشخيص الخاطئ والتأخر في العاج منذ 

البداية؛ مما أدى إلى مضاعفات وتدهور حالته الصحية، 

التحق بمركز الجمعية بالرياض وكان حينها ال يستطيع الجلوس بمفرده وال يقف على رجليه تمامًا وأطرافه مشدودة 
وال يتحكم في اللعاب وكان يحبو حبوًا وال يحس��ن التصرف في أموره الخاصة وال يعرف ش��يئًا عما حوله إال القليل، 

وأكد األطباء في صبيا صعوبة حالته وتأخرها، وعدم قدرته على تجاوز ظروف اعاقته !!

ولك��ن في مركز الجمعية بالرياض كان موعد“ادريس“ مع اش��راقة االمل، حيث  تلقى برامج رعاية عاجية وتعليمية 
وتأهيلي��ة أثم��رت بحمد اهلل تحواًل كبيرًا ف��ي قدراته اللغوية والحركية والذهنية،، وب��ات يأكل بمفرده ويقضي كل 

احتياجاته دون مساعدة.. ومن يومها عرف معنى اللعب والمرح مع أشقائه ومأل البيت سعادة وفرحًا
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“حنين“.. للحياة
دخلت“حنين“ مركز الجمعية بمكة المكرمة  عام 2011م، وهي تعاني من فتق بالعمود الفقري بالمنطقة القطنية 
والعجزي��ة، و خل��ع بالحوض، وتس��تعين بجهاز )shunt( لتقليل الس��ائل بالدماغ،  وكانت تعتم��د على أمها في  كافة 
شئونها الحياتية،ومع العاج الطبيعي المكثف بدأت تجلس، ثم  المشي بالمشاية ثم بالعكازات، واآلن باتت تمشي 
بدون أي وس��ائل مس��اعدة،ومن ناحية الع��اج الوظيفي كانت تحت��اج لتطوير مهارات ما قب��ل الكتابة والمهارات 
الدقيقة وتقوية الجزء العلوي من الجسم ومع العاج المكثف وفي هذه الفترة تحولت للقسم التعليمي  في عام 
2013م وتلقت التعليم حيث درس��ت مرحلة الطفولة والتمهيدي، و كانت تدريباتها مس��تمرة في العاج الوظيفي 
وأصبحت يديها أكثر قوة وأتقنت المهارات الدقيقة أكثر، وأصبحت تكتب بش��كل س��ليم جدا، وتعتمد على نفس��ها، 
وه��ي طالب��ة مجتهدة ومثابرة ومحبوبة م��ن جميع المعلمات،، وفي عام 1437ه� انتقل��ت لمدارس التعليم العام 
خ��ارج الجمعي��ة، وهي تدرس اآلن بمدارس اق��رأ األهلية بالصف الثال��ث االبتدائي، ومن خال التواص��ل الدائم  بين 
المدرس��ة والمركز يذكر أن الطالبة تتميز باالجتهاد والتفاعل مع كافة األنش��طة، والروح االجتماعية، وتحظى بحب 

الجميع.
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“رحمة“.. االبداع ال يعرف إعاقة
“رحمة“.. عمرها  8 س��نوات، تعاني من عيب خلقي، لديها تش��وهات في األطراف الس��فلية والعلوية،  تش��خيصها 
الطبي يطلق عليه“،متازمة العوضي.” عندما انضمت الى مركز الجمعية بمكة المكرمة، كانت ال تستطيع الجلوس 
او الوق��وف، تم تأهيلها في القس��م التعليمي بالمركز حتى انضم��ت لبرنامج الدمج لتلتحق بالصف الثاني االبتدائي 

/ تعليم عام 

وتتمتع“رحمة“ بموهبة ملحوظة في الرس��م والتلوين، ورغم العيب الخلقي اال أن مهاراتها وحس��ها العالي  لفت 
انتباه معلمة التربية الفنية بالمركز، والتي عملت على تطوير تلك المهارات، خاصة في ظل روح التحدي التي تتميز 
بها الطفلة والتي زادتها إصرارَا على التميز والنجاح من بين أصدقائها, حيث مارست هوايتها  في ورشة التربية الفنية 

وقدمت الكثير من األعمال المميزة  من بين الرسم والتلوين والتشكيل بالصلصال.

خاضت“رحمة“ مرحلة المنافس��ة في الس��احة الفنية حيث ش��اركت ف��ي برنامج الفنون الخاص��ة العالمية لألطفال 
ذوي اإلعاقة 2016م, بعنوان ) أنا العالم(, ورشحت لوحتها لتكون جزءَا من المعرض الحي في العاصمة واشنطن , 

وسيتم عرض جميع األعمال المقدمة للمشاركة على الموقع اإللكتروني لمركز كينيدي للفنون.  
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“تامر“ تفوّق فيما فشل فيه النجوم !!
رغم اعاقته الجس��دية البادية للعيان، يأبى“تامر“ أبن – الثامنة -  إال أن يؤثر ألباب من يس��معه بما يتمتع به من طاقة 

وبراءة وعفوية وصدق.

ففيما يعجز بعض الساسة والنجوم عن الوقوف أمام الكاميرا، أو الحديث أمام جموع غفيرة من البشر، يؤدى“تامر“ 
أبن مركز الملك عبد اهلل لرعاية األطفال المعوقين بجده تلك الموهبة بطاقة وإقناع نادر.

وأخ��ر محط��ات تميزه كانت في  احتفاليه ناديه المفضل بمناس��بة مرور 90 عامًا على تأسيس��ه، بل تفوق“تامر“ في 
اشعال حماسة رئيس وأعضاء شرف وجماهير نادى االتحاد المشاركين في الحفل معجبين بطاقته اللغوية وبروحه 

العالية وبانتمائه القوي لناديه رغم ظروف اعاقته الجسدية. 

كان“تامر الحارثي” الطالب بمركز الملك عبد اهلل لرعاية األطفال المعوقين في جدة، ودون منازع نجم  احتفال نادي 
االتحاد بما قدمه من حضور الفت متحديًا اعاقته ومجس��دًا قدرته على تجاوز س��لبياتها، بفضل من اهلل ثم بما حصل 
علي��ه من برامج رعاية عاجية وتأهيلية في مرك��ز الجمعية، حيث اعتلي“حاتم” منصة االحتفال وواجه الجمهور بكل 

ثقة وثبات وعّبر ببراءة في كلمات عذبة عن سعادته لحضوره احتفال ناديه المفضل“االتحاد”.

وأع��رب الحض��ور عن تقديرهم للمس��اهمة اإليجابية لجمعية األطف��ال المعوقين، و بدورها الب��ارز في تأهيل ودمج 
هؤالء األطفال، وكذلك مساعيها الحثيثة في الحد من اآلثار السلبية لإلعاقة على منسوبيها من األطفال المعوقين.
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“طالل.. من أسر الكرسي الى لعب الكرة !!
تتس��ابق الدموع مع ابتس��امة الفرح ومش��اعر الرضا على محيا “أم طال“ وهي تروي قصة طفلها الذي بات حديث أهالي 

منطقة الجوف، ومبعث أمل لكل أقرانه من منسوبي مركز رعاية األطفال المعوقين بالمنطقة.

عام��ان م��ن الصبر والمثابرة والرعاي��ة المتكاملة الراقية أحالت“طال“ من طفل قعيد الكرس��ي المتح��رك الى صبي يمتلئ 
حيوية ونشاط.. يشارك وينافس رفاقه االصحاء مشيًا وعدوًا !! 

قصة“طال“ هي فصل من مسيرة تفوق ونجاح مركز رعاية األطفال المعوقين في الجوف على مدى أكثر من عشرين عامًا، 
تقول عنها والدته..” لم نكن نعلم بان التحاق“طال“  بمركز جمعية األطفال المعوقين في الجوف سيكون بداية تحقيق حلم 
االسرة في أن نراه يتجاوز ظروف اعاقته الحركية،حيث عانى طال من قصر في أوتار الساقين جعلته مقعدًا على الكرسي 

المتحرك، قبل ان يجري عملية جراحية جعلته حبيس الجبيرة لمدة وصلت الى الشهرين، لتبدأ بعد ذلك رحلة العاج 

وتضيف أم“طال“ في التاسع من يونيو 2015 بدأ ابني مرحلة العاج الطبيعي بعد ان اجرى قبلها بشهرين عملية جراحية، 
وه��ذا التاري��خ لن انس��اه اطاقًا كونه منحنا االمل بعد مش��يئة اهلل في اس��تعادة طال عافيته، وعلى الرغم من الجلس��ات 
المكثفة التي نحضر لها في مركز الجمعية بالجوف اال ان طال كان متحمس��ًا وس��عيدًا ومتفاعًا مع تعدد الجلسات بفضل 
م��ا وج��ده من رعاية واهتمام وود م��ن قبل العاملين في المركز، وال��روح الطيبة التي يتميز بها فري��ق التأهيل  في العاج 

الطبيعي والعاج والوظيفي“.

وتضيف االم“إن برنامج العاج الطبيعي استمر لمدة ستة اشهر وال اخفيكم سرًا اذا قلت باني كنت متخوفة من طول فترة 
العاج وعدم تقبل طال لها، لكن س��رعة اس��تجابته سهلت الكثير من الصعوبات حتى اس��تطاع بعد شهرين من“الحبو“ على 
قدمي��ه ويدي��ه، ومن خال برنامج مكثف لتقوية عضات قدميه، تج��اوز مرحلة الزحف الى القدرة على الوقوف على قدميه 
باس��تخدام وسائل مساعده قبل ان ينجح في المش��ي باستخدام“المشاية“ حيث بات يستخدمها في تنقاته اليومية وأموره 

الحياتية دون الحاجة لمساعدة من االخرين.

وتوالت الخطوات اإليجابية وهلل الحمد الى ان استطاع المشي بالعكاز الرباعي، بعدها كانت المفاجأة االسعد بأن مّن اهلل 
عليه بتحقيق حلمه بالمشي والتي بدأت بالمشي 6 خطوات دون مساعدة حتى وصل به الحال ان يستطيع الجري ومشاركة 

اقرانه األطفال االخرين في اللعب بالكرة وركوب الدرجات«.  

وتتوجه“أم طال“ بالحمد والثناء الى اهلل العلي القدير، ثم الش��كر واالمتنان والعرفان الى مس��ئولي ومنس��وبي 
مرك��ز جمعي��ة األطفال المعوقين بالجوف قائلة“لقد س��خر اهلل لنا ه��ذا المركز ليكون بوابة تحقي��ق حلم العائلة، 
وطاقة أمل ونور للعش��رات من االس��ر في منطقة الج��وف، مضيفة“:“المعاناة الت��ي كان عليها“طال“ جعلتني 
احلم برؤيته مثل األطفال االخرين، وبفضل اهلل الحلم تحقق بتوفيق اهلل ثم بالكفاءات العالية التي يمتلكها مركز 

جمعي��ة األطف��ال المعوقين ف��ي الجوف، فهو من أعاد لمنزلنا البس��مة، وجعل طال طفًا ق��ادرًا على تنفيذ كل 
متطلبات حياته بنفسه دون مساعدة االخرين، ولك ان تتخيل.. كيف هو الفارق بين طفل يعاني من اإلعاقة، يقضي 

يومه على  كرس��ي متحرك، وبفضل من اهلل بات يس��ابق الجميع نحو الصعود الى المركبة، ويمارس ش��ئونه باستقالية 
تامة،  والحمد هلل على فضله، وهذه تجربة لن انساها طوال حياتي”.  
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أنس.. االبتكار من رحم المعاناة 
أنس األنصاري عمره 11 سنة.. من أبناء مركز الجمعية بجنوب الرياض، في عامه الثالث أصيب بضمور سريع التدهور 

في العضات، صاحبه تأخر عقلي بسيط. 

في عام 1432ه� التحق بمركز الجمعية وبدأ رحلة ومرحلة جديدتين في حياته، وذلك وفقًا لبرنامج عاجي وتعليمي 
وتأهيلي دقيق، واكبه االلتحاق  بمرحلة التمهيدي.

عانى أنس في  البداية  من تشتت وعدم تركيز؛ وخضع لبرنامج تأهيلي لتحجيم ذلك والتغلب عليه من خال الجلسات 
الفردية وممارس��ة بعض األنش��طة التي س��اعدته في تقليل التش��تت وتقوية التركيز لديه إلى درجة أنه أصبح يميل 

كثيرا ًإلى اإللكترونيات..

الحظ فريق التأهيل تنامي رغبة أنس  واهتمامه  بفك األلعاب واألجهزة القديمة وإعادة تركيبها.. وكانت الماحظة 
األساس��ية م��ن خال متابعته أنه يحاول استكش��اف األجهزة م��ن الداخل والقطع التي تتك��ون منها؛ حتى فوجئ 
الجميع بمحاولته ابتكار جهاز جديد كشاحن للجوال عن طريق البطارية الخارجية. قدمه هديه لمديرة القسم التعليمي 

بالمركز، كأنه يبعث برسالة امتنان لكل من بذل جهدًا في رعايته وتأهيله“.

وتقول مديرة القسم التعليمي بالمركز نوف السالم:“أهم حلقة من حلقات برنامج التأهيل لألطفال هو استكشاف 
إمكانات كل طفل ومواهبه وميوله، والعمل على تش��جيعه وتحفيزه على التطوير باس��تمرار ومنحه الثقة بنفسه.. 
وعل��ى س��بيل المثال فقد حرصت على دعوته للمش��اركة في رك��ن مركز الجمعية بمهرجان )ح��ركات2( الذي كان 
انطاقته األولى. وفي مهرجان )مسرح الطفل بالرياض(، وكذلك في فعالية )مواهب با حدود( بمستشفى الحرس 
الوطني.. وش��يئًا فش��يئًا.. تفتح تفكيره االبتكاري مع زيادة وعيه وتحس��ن حالته اإلدراكية وذلك بالتوازي مع تطور 
مساره التعليمي؛ إذ صارت االختراعات اإللكترونية شغله الشاغل، وأصبح يفكر في اختراعات تساعد ذوي االحتياجات 
الخاصة في حياتهم اليومية واعتمادهم على أنفس��هم بقدر المس��تطاع؛ فتوصل إلى ابتكار منشار إلكتروني يساعد 

��احة إلكترونية تساعده في مسح أدواته الخاصة، دون الحاجة إلى طلب المساعدة من  في قص األوراق، ومسَّ
أح��د. كما ابتكر مفكًا إلكترونيًا يس��اعده في فك المس��امير؛ ألنه كان يواجه صعوب��ة عندما يحاول فك أي 

جهاز أو لعبة. وكذلك ابتكر طريقة للتحكم في الكرس��ي المتحرك عن طريق تطبيق على الجوال، وش��ارك 
بالفكرة في )مبادرة مسك الخيرية لفعالية عوالمنا(، وطبق هذا االبتكار في هذه الفعالية، وال يزال لديه 
الكثير من االبتكارات واألهداف التي يسعى إلى تحقيقها لمساعدة المعوقين على تجاوز اآلثار السلبية 

لإلعاقة، وش��عاره في ذلك )إعاقتي س��ر ابتكاري(.. وال يزال أنس حتى بعد تخرجه من مركز الجمعية في 
جنوب الرياض حريصًا على التواصل والمشاركة في مختلف فعاليات وأنشطة المركز”. 
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سلطان.. المفاجأة االغلى 
لم تستس��لم أس��رة س��لطان الش��مري لألحزان.. ولم تغفل بالصدمة عن محاولة إنقاذ طفلها المصاب بشلل دماغي 
رباعي تشنجي..، نجم عنه عجز عن الحركة أو الكام أو التعبير..  استجابت االسرة  لنصيحة االستشاري الدكتور أحمد 

الرشدان بإلحاقه بمركز الملك سلمان لرعاية األطفال المعوقين بحائل بحثًا عن فرصة للعاج.”  

ابدأ“س��لطان“ رحلة االمل بالمركز وهو في عمر الثالثة، وذلك بعد أش��هر من افتتاح المركز الجديد؛ لتبدأ رحلة العاج 
والتعليم والتأهيل. وكانت أقصى أماني األسرة في ذلك الوقت أن يخرج سلطان من عزلته في المنزل.

س��نوات م��ن الصبر والمثاب��رة والعمل الج��اد تكاملت فيها جهود االس��رة وفري��ق التأهيل والتعلي��م بالمركز، تحت 
اش��راف االستش��اري الدكت��ور زاي��د الزايد الذي أجرى جراحة لس��لطان  لع��اج معاناته  من ش��د وقصر في عضات 
وأوتار األطراف العلوية والس��فلية نتيجة إصابته بالشلل الدماغي التش��نجي، واكبها وتبعها برنامج التأهيل والعاج 

الطبيعي والوظيفي والنطق.

يقول الدكتور أحمد الرش��دان“لم أصدق عيني وانا أرى س��لطان يدخل العيادة وهو يمش��ي باس��تقالية دون أجهزة 
مس��اعدة ودون مس��اندة أخري��ن.. المفاجأة أبهرتني، وأثارت س��عادتي واعت��زازي بأن منطقة حائ��ل تضم مثل هذا 

المستوى المتطور من الرعاية العاجية التأهيلية من خال مركز الملك سلمان.”  

ويضيف“كنت أتابع حالة الطفل سلطان الشمري، وكان يأتي إلى العيادة في مستشفى الملك خالد على كرسي 
متحرك، وال يقوم بأي حركة أو كام أو تعبير..“
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راشد.. صناعة الفارق في 3 سنوات
“راش��د س��عيد“ انضم لمرك��ز الجمعية بالرياض، وهو ف��ي عمر الثالثة، حي��ث كان يعاني من ش��لل دماغي ثنائي، ال 

يستطيع الجلوس بتوازن، ويعاني من تأخر الكام وعدم القدرة على الحركة.

حظى“راش��د“ ببرامج تأهيل مكثفة خاصة على صعيد الع��اج الطبيعي والوظيفي، حتى تمكن من تجاوز صعوبات 
الحركة والجلوس، وبات يستطيع الجلوس دون مساعدة، واكتسب مهارات في التحرك بمرونة، وتحسن توازنه كثيرًا

تعلم“راش��د“ الوقوف مس��تندًا على مس��ند أمامي لفترة طويلة وتدرج بتوازنه إلى أن أصبح يستطيع الوقوف بدون 
مساعدة لفترات طويلة، بل ويمارس اللعب باستقالية.

و كذلك تعلم المش��ي باس��تخدام المش��اية بثقة وتحكم أفضل مع مرور الوقت وتواصل التأهيل. واستطاع“راش��د“ 
تسيير الكثير من أموره الحياتية مستخدمًا المشاية.

خضع“راش��د“ لعملي��ة جراحية تحت اش��راف الدكتور زايد الزايد لتطويل األوتار، واس��تطاع بعده��ا أن يخطو خطوات 
صغيرة وتعلم الوقوف بش��كل متوازن أفضل، ثم تم تحويله إلى برنامج البدلة العاجية، و بعدها اس��تطاع المش��ي 

باستقالية.

وتتحس��ن قدرت��ه على المش��ي يومًا بعد يوم. كم��ا تضاعفت قدرات��ه اللغوية بفضل الجلس��ات مكثفة في النطق 
ويستمر إلى اآلن في التحسن واكتساب مهارات لغوية جديدة.

أتق��ن راش��د مهارات ما قبل الكتابة، االمر الذي أهله لاس��تفادة من البرنامج التعليم��ي التربوي بالمركز وااللتحاق 
بالمدرس��ة وتعل��م الحروف واألرقام فيها، ومن ثم اس��تفاد من برنامج الدمج في م��دارس التعليم العام حيث ألتحق 

بالروضة الثانية باألفاج، فيما يواصل االستفادة برنامج العاج بالبدلة العاجية.

و أكثر ما يميز مسيرة“راش��د“ هو تفاعل ووعي اس��رته، وحرصها على متابعة برام��ج تأهيله والتزامها الدائم 
بمواعيد الجلس��ات، والتعرف على أدوارها في التأهيل والدمج، هذا على الرغم من تواجدها خارج مدينة  

الرياض. 
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“بتال“.. يجنى ثمار تعاون االسرة
التحق“بت��ال النفيع��ي“ بمرحلة التدخ��ل المبكر  بمركز الجمعية بالرياض، وعمره 4 س��نوات، حيث كان مصاب بش��لل 
دماغي تش��نجي م��زدوج، يعاني من فقدان القدرة على الحركة والمش��ي، وكذلك صعوب��ات النطق وعدم القدرة 

على التواصل.

تلقى“بت��ال“ منظوم��ة برام��ج التأهي��ل داخ��ل المركز، س��واء على  صعي��د العاج أو التعلي��م أو الخدمات النفس��ية 
واالجتماعية ولوحظ تحس��ن تدريجي في حالته، خاصة في ظل تفاعل االس��رة واهتمامها بتشجيعه ومتابعه تأهيله 

في المنزل.

عب��ر المرك��ز  ومن خال متابعة الطالب من قبل اخصائية النطق لوحظ تحس��ن النطق لديه وتطوره ومن جانب اآلخر 
وهو دمج الطالب داخل الروضة لوحظ تطوره وتحسنه وتفاعله من خال تعامله مع الطاب.

وم��ن خ��ال متابع��ة الطالب من قبل معلم��ات التدخل المبكر في القس��م التعليمي داخل الجمعية لوحظ تحس��ن 
الطالب في قدراته التعبيرية والحركية وكتابة مهارات ما قبل الكتابة بشكل أفضل.

ل��م تك��ن للطالب أي مش��اركات داخل القس��م التعليمي نظرا لصغر س��نه وتخوفه من االخري��ن، ولكن مع اكتمال 
برنامج تأهيله تم ضمه لبرنامج الدمج، وأصبح االن طالبًا  ضمن مرحلة التمهيدي في روضة )65(  بعد دمجه من قبل 

اإلشراف التربوي داخل الجمعية.
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“غرام “.. التميز
انضمت“غرام“ لمركز الجمعية بالرياض،  وهي تعاني من  ضمور في العضات، ال تس��تطيع تحريك س��وى رأسها مع 

استخدام يدها اليمنى بشكل بسيط !!

طفله تتمتع  بشخصية مميزة عن بقية اقرانها، تميل التخاذ دور القيادة في الصف،  لديها قدرة فائقة على الماحظة 
وسرعة االستجابة؛ 

مع تلقيها منظومة برامج التأهيل في المركز سواء على صعيد العاج أو التعليم تمكنت“غرام“ من القراءة بطاقة 
و كتاب��ة الح��روف والكلمات والجمل، ثم بدأت مرحلة تعلم الحاس��ب االلي فتفوقت بش��كل ملحوظ،  في الكتابة 

والرسم في برنامج الرسام وايضًا تم تدريبها على جهاز) اآلي تراكر( لزيادة تركيز العين لديها،

واس��تثمارًا لقدراتها الذهنية، ولرغبتها في التميز تم  اش��راكها في منافس��ات  جائزة األمير سلطان بن سلمان لحفظ 
القرآن الكريم لألطفال المعوقين العام المنصرم،   وفازت بالمركز 

تم تقييم الطالبة من قبل مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم و اجتازت الفصل الدراسي األول والثاني بتفوق. 

استفادت“غرام“ من برنامج الدمج خال العام الدراسي 2016- 2017والتحقت  بالصف الثاني االبتدائي في مدارس 
التعليم العام.  
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غادة..  سنوات من المثابرة
التحقت غادة المطيري بمركز الجمعية بالرياض،عام  2006 م، هي تعاني من ش��لل دماغي تش��نجي مزدوج بس��بب 
والدة مبكرة. من بين أعراضه  شد في العضات وخصوصًا في الجهة اليمنى مما أدى إلى تأخر في الحركة، بدأت 

غادة بالجلوس والزحف بعمر سنتين. 

التحقت “غادة“ بالعيادات الخارجية بالمركز بعد تش��خيص حالتها ووضع برنامج التأهيل، ثم التحقت بالبرنامج المكثف 
في السكن، واستفادت  من  برنامج البدلة الفضائية بالجمعية لمدة ثاث دورات.

احتاج��ت غادة خ��ال تلقيها برنامج التأهيل بالجمعي��ة لحقن البوتكس، ثم اجاء عملية جراحي��ة  في يدها اليمنى تم 
احتاجت لعمل جراحة  لتطويل أوتار في األرجل، وبتواصل التأهيل  بدأت غادة باس��تخدام المش��اية مس��تعينة بجبائر 

لألرجل مع حزام مساعد لتعديل االلتفاف ثم استخدمت جبائر فقط، وهي اآلن تستخدم حذاء معدل طبيًا، 

اليوم اس��تغنت “غادة“ عن اس��تخدام المش��اية وأصبحت تمش��ي بمفردها، لتحقق انجاز كان من قبيل االحام لدى 
اسرتها،

ويحس��ب ألس��رة الطفل تعاونه المميز وتفاعلها الدائم طوال فترة التأهيل، وانتظام والدتها في الحضور والمتابعة 
رغم إقامة االسرة  الدائم في منطقة حفر الباطن !!.

و “غادة“ حاليًا  تمارس حياتها الطبيعية، وتم الحاقها  بمدراس “منار السبيل“ األهلية حيث تدرس في الصف السادس، 
وتستعد للتخرج من المرحلة االبتدائية. 
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عبد اهلل طالل.. التحق بجيل القيادة !!
انضم “عبد اهلل طال“ لمركز الجمعية بالرياض، وعمره لم يتجاوز الثالثة، يعاني من ش��لل دماغي تش��نجي، أدى الى 
عدم قدرة على الوقوف أو الحركة، اس��تطاع الجلوس  وعمره س��نتين وعش��رة أش��هر، وبدأ في  الزحف وعمره  3 

سنوات.

بدأ في تلقى برنامج التأهيل بالعاج باستخدام حقن البوتكس مع تأهيل مكثف 

خضع لجراحة تطويل أوتار في األرجل، وبدأ تدريجيًا بالتدرب على اس��تخدام المش��اية، كانت خطواته محدودة وكان 
يس��تخدم المش��اية فقط داخل البي��ت ثم مع التدريب المس��تمر وعزيمته ومتابع��ة األم له أصب��ح اآلن معتمدًا على 

المشاية في التنقل حتى خارج البيت وهو مستمر في تلقي تدريباته في الجمعية بعد الظهر

اس��تفاد “عبد اهلل“ من برنامج الدمج بعد اس��تكمال تأهيله،  حيث التحق  بمدارس “جيل القيادة“، ويتميز بقدرة فائقة 
على التواصل مع مجتمعه، وثقة في النفس ورغبة متنامية في التفوق.
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آرام..كسرت حواجز الصمت 
“أرام سعد“ انضمت لمركز الجمعية بالرياض عام 2009 م، وعمرها 17 شهرا، حيث كانت  تعاني من تأخر في الحركة 

والكام.، وتم تشخيص حاالتها  برخاوة عامة وطول نظر.

التحق��ت“أرام“ ببرنام��ج التدخل المبكر المكثف لألطفال، حيث كانت تعان��ي من تأخر بالنطق، و تخرج أصوات مناغاة 
فقط وبعد إتمام البرنامج المكثف حولت للعيادات الخارجية حيث أصبحت تخرج بعض المقاطع البسيطة للتعبير عن 

احتياجاتها اليومية.

وعند سن 3 سنوات أصبح لديها 4-5 كلمات مفردة، وفي عمر 4 سنوات زادت لديها المفردات، وباتت لديها القدرة 
على تسيير أمورها الحياتية البسيطة.

وفي عمر 5 سنوات زادت مفرداتها اللغوية وأصبحت متحدثة ولديها فضول للتعرف على البيئة المحيطة لذا تسأل 
باس��تمرار عن كل ما حولها. بدأت في عمر 8 س��نوات التحدث في جمل بشكل واضح، ومن جهة أخرى ومع تواصل 

برنامج العاج والتأهيل تحسنت قدراتها الحركية، وباتت تمشى خطوات. 

ومؤخ��رًا اس��تفادت“أرام“ من برنامج الدمج، وتم الحاقها بمدرس��ة 165 االبتدائية في الري��اض، وتحظى بمتابعة من 
فريق الدمج بالجمعية حيث تؤكد المؤشرات تنامي استفادتها واستعدادها المميز للتواصل مع المجتمع.

ايالن.. طبيبة شقيقها 
“إي��ان ب��راء“ انضم��ت لمركز الجمعية بالرياض عام 2009م، و عمرها ثاثون ش��هرا فقط، كان��ت تعاني من تأخر في 
النمو والحركة والكام. وما يعرف بمتازمة“جوبيرت“، وهو مرض ناتج عن ضمور بالمخيخ منذ الوالدة مما يؤثر على 

التوازن في الحركة و التأخر النمائى عند األطفال. 

ب��دأت إي��ان برنامجها التأهيلي ف��ي العيادات الخارجية تم التحق��ت بعد عام بالبرنامج المكث��ف في الجمعية حيث 
اس��تفادت من جميع الخدمات التي يقدمها المركز س��واء على صعيد العاج الطبيعي أو العاج الوظيفي أو عاج 

عيوب الكام أو الرعاية النفسية واالجتماعية..

بدأت“ايان“ في التقلب بعمر 7 أشهر،  ثم الجلوس بعمر سنة،  ثم الحبو في عمر ثاث سنوات ونصف.

 وخال فترة تأهيلها  لوحظ تطورًا كبيرًا في قدراتها من الناحية الحركية واالدراكية، 

وخال فترة قصيرة نس��بيًا اس��تطاعت الوقوف بدون مس��اعدة وبعدها بدأت تخطو أولى خطواتها بدون مساعدة، 
حتى انها اس��تغنت عن المش��اية وهي في عمر أربع سنوات ونصف، وباستمرار التدريب تحسن توازنها بالمشي إلى 

أن استطاعت أن تمشي بمفردها وتمارس حياتها الطبيعية.

وعندما بدأت مرحلة الدمج، وتسجيل إيان في مدراس التعليم العام تخوفت أسرتها من تقبلها للمجتمع الخارجي، إال 
إنها بفضل  اهلل  ثم بش��جاعتها وثقتها بنفس��ها ومس��اعدة األهل لها باتت االن في صف الرابع ابتدائي وهي طالبة 
متفوقة ونش��يطة. والمثير لاعجاب هو أن“ايان“ باتت  تش��جع أخوها األصغر و الذى ولد مصابا بنفس المرض على 
ممارس��ة التمارين و متابعة األخصائيات فى الجمعية لتحقيق تحس��ن أفضل مع العاج فهى مثله األعلى، و الحافز 

على تجاوز ظروف اعاقته.
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ريم.. للباحثين عن االمل
“ريم الرش��يد“ زهرة جميلة من أطفال مركز الجمعية بالرياض، عانت من ش��لل دماغي تش��نجي مزدوج ناجم عن اجراء 

جراحة القلب المفتوح  عقب والدتها مباشرة لعاجها من عيب خلقي بالقلب.

انضمت“ريم“ الى المركز في عمر  الرابعة، ولم تكن قادرة على الجلوس أو الزحف أو الحركة أو النطق بشكل صحيح.

بدأت رحلتها مع التدريب المكثف عبر جلسات التأهيل من عاج طبيعي ووظيفي ونطق وتعليمي، االمر الذي أثمر 
تحسنًا تدريجيًا، خاصة في ظل تفاعل وإيجابية اسرتها و حرص والدتها الشديد على متابعة البرامج المنزلية.

بعد اس��تكمال“ريم“ لبرنام��ج التأهيل العاجي والتعليمي، تم ضمها الى برنامج الدمج حيث التحقت بالدراس��ة  في 
الصف الثالث بالمدرس��ة اإلبتدائية 384 منهج التعليم العام. وتتردد ريم على المدرس��ة مس��تخدمة كرسيها المتحرك 
وتتنقل داخل المدرس��ة باستخدام مش��ايتها التي أخذت وقتًا كثيرًا من طفولتها في التدريب عليها لكنها تحدت كل 

الصعاب وأثبتت أنها قادرة على تخطي كل العقبات.

ريم استطاعت أن تتعلم الكتابة باستخدام يدها اليسرى متحدية نفسها حيث أنها تعاني من ضعف في يدها اليمنى 
منعها من الكتابة بها لكنها استطاعت أن تدرب نفسها على استبدال جميع استخدامات اليد اليمنى باليسرى.

كما تتواصل مع قرينتها في المدرس��ة ومعلماتها وجميع من حولها بس��هولة وطاقة بعد حصولها على جلس��ات 
عاج عيوب النطق، 

الجوير.. من العزلة الى االنفتاح
التحق“أنس الجوير“ بمرحلة التدخل المبكر  بمركز الجمعية بالرياض، وعمره 3 سنوات و5 أشهر، حيث كان يعاني من  

شلل دماغي تشنجي مزدوج، يصعب مع الجلوس والحركة، الى جانب سمات االنطوائية والعزلة.

عبر المركز, وتحت إش��راف الدكتور زايد الزايد عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس قس��م جراحة العظام بمستش��فى 
الملك فيصل التخصصي خضع أنس لعملية تطويل األوتار في الساقين،  واكبها برنامج تأهيل مكثف تمكن بعد ذلك 
من ماحظة تطور بسيط أثناء استخدام المشاية وتم وضعه في برنامج داخل السكن بعد ذلك  حيث تلقى الخدمات 

العاجية ) وظيفي – طبيعي – نطق – تأهيل نفسي واجتماعي ( داخل السكن.

لم تكن للطالب أي مش��اركات داخل القس��م التعليمي نظرا لصغر س��نه وتخوفه من االخرين.، ومع تاحق جلسات 
التأهيل النفس��ي والعاجي تنامت بش��كل ملحوظ قدراته الحركية والذهنية واالجتماعية، االمر الذي س��اعد على 
تأهيله لاستفادة من برنامج الدمج، ومن ثم تم الحاقه  بمرحلة التمهيدي في مدارس الرواد األهلية بعد دمجه من 

قبل اإلشراف التربوي داخل الجمعية.



“منيرة.“ الحاسب وسيلة التواصل 
التحقت“مني��رة“ بمرك��ز الجمعية بالرياض قبل نحو ثاث س��نوات وهي تعاني من ش��لل دماغ��ي رباعي مع صعوبة 

ومشاكل في النطق، 

خضعت“مني��رة“ لبرنامج تأهيل متكامل، في مس��عى لتج��اوز صعوبات الحركة والتواص��ل، خاصة وهي تعاني عدم 
القدرة على النطق.

في وحدة عاج عيوب الكام والقسم التعليمي تم تدريبها على استخدام البطاقات  للتواصل مع اآلخرين مصحوبة  
بإشارات العين واليد.

كما تم تدريبها على اس��تخدام  الكرس��ي المتحرك في التنقل، ومع تكثيف برنامج التأهيل الطبيعي  تمكنت منيرة 
من المشي باستخدام المشاية.

كان��ت قدرات“ريم“ أقل من متوس��طة وتم رفع قدراته��ا من خال تقديم برامج متقدمة لدع��م احتياجاتها التعليمية 
في الصف األول ابتدائي تعليم عام، تم التركيز على وضع البرامج التعليمية في جهاز الحاس��ب اآللي داخل الفصل 

وتعديل لوحة المفاتيح لتدريب الطالبة على الكتابة لشدة إعاقتها وعدم قدرتها على الكتابة بالقلم 

وف��ي نهاية الفصل الدراس��ي األول تميزت الطالبة في ترتيب البطاق��ات الى حروف والكلمات والجمل في جميع 
المواد، وتمكنت من الكتابة على الحاسب اآللي من خال التدريب اليومي عليه وحل أنشطتها على الحاسب اآللي.

وتم دمج الطالبة في نهاية الفصل الدراس��ي الثاني عام 2016م في مدارس التعليم العام وإلحاقها ببرنامج ) نور ( 
التابع لوزارة التربية والتعليم وتمكنت من اجتياز الصف األول ابتدائي واآلن تدرس الطالبة في إحدى مدارس الدمج 

التابعة لوزارة التربية والتعليم في الصف الثاني تعليم عام.
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