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اأكد �سعادة حمافظة الر�س الأ�ستاذ حممد بن عبداهلل ع�ساف الع�ساف اأن املحافظة كانت يف حاجة ما�سة ملركز جمعية 

الأطفال املعوقني بالر�س . واأنه اإ�سافة ح�سارية للمنطقة �سيوفر اخلدمات املتخ�س�سة لهذه الفئة الغالية علينا من 

اأبناء حمافظة الر�س. وقال الأ�ستاذ حممد الع�ساف ، اإن الدولة مل تاأُل جهدا لرعاية خمتلف فئات املعوقني ، م�سريا 

اإىل اأن رجال الأعمال يف املنطقة قاموا بجهود كبرية ، ولكن الأطفال املعوقني يف حاجة اإىل الدعم وامل�ساندة. واأو�سح 

حمافظ الر�س، يف حوار خا�س مبنا�سبة افتتاح مركز جمعية الأطفال املعوقني بالر�س، اأن تعزيز التعاون بني اجلمعيات 

واملوؤ�س�سات �سرورة لتكامل اجلهود خلدمة الفئات امل�ستهدفة . .

األمير سلطان بن سلمان وأمير القصيم يفتتحان 

مركز رعاية األطفال المعوقين بالرس

الأط��ف��ال  م��رك��ز جمعية  اإىل  ح��اج��ة  ك��ان��ت يف  املنطقة  ه��ل 

الإط��ار  ه��ذا  يف  املركز  اأهمية  ت��رى  وكيف  بالر�س  املعوقني 

الفئة  لهذه  متخ�ص�صة  خدمات  تقدمي  يف  �صي�صاهم  وه��ل 

من الأبناء؟

كانت بحاجة ما�ّسة لفرع جمعية الأطفال املعوقني.. وحيث مت 

بعمله حاليا.  ويقوم  املحافظة  الفرع يف  تاأ�سي�س  وهلل احلمد 

واملحافظة حتتاج من الفرع تفعيل ن�ساطه يف التعليم والعالج 

وما  فيها  املواطنني  من  لذلك  املحتاجني  لالأطفال  والتاأهيل 

تفعيل  يتم  اأن  وناأمل  ذلك.  يحتاجون  اجلميع  حيث  حولها. 

ذلك قريبا.

املعوقني،  ف��ئ��ات  رع��اي��ة خمتلف  ال��دول��ة يف  دور  ت��رى  كيف 

وخا�صة الأطفال منهم، وهل تتطلع للمزيد ؟

دولتنا الكرمية اأعزها اهلل مل تاأل جهدا يف خدمة املواطنني 

اخلدمات  من  ن�سيبهم  اأخ���ذوا  واملعوقني  فئاتهم.  بجميع 

وت�سهيالت يف اخلدمات  ومالية.  اإعانات عينية  املتنوعة من 

التي يتم تقدميها للمواطنني عامة. والدولة تنظر لهم نظرة 

التعليم  يف  ظروفهم  ك��ل  وت��ق��ّدر  حالتهم  جميع  يف  �ساملة 

والتدريب والعالج والتاأهيل ثم التوظيف. 

الأطفال  جميع  لت�سمل  اخلدمات  تلك  تزيد  اأن  نطمع  ونحن 

املعوقني يف جميع املناطق من اأجل اأن يقوموا بدورهم خلدمة 

هذا الوطن الغايل. ويتم تاأهيلهم لتويل منا�سب قيادية.

م��اذا تقول لرجال الأع��م��ال واأه��ل اخل��ر يف املنطقة حول 

امل�صاركة يف م�صاندة اجلمعيات اخلرية والإن�صانية  اأهمية 

املتميزة للقيام بدورها جتاه الفئات التي تخدمها؟

الق�سيم  ومنطقة  خا�سة  الر�س  حمافظة  يف  الأعمال  رجال 

باأنواعها.  اخلريية  الأعمال  دعم  يف  بي�ساء  اأي��اد  لهم  عامة 

واأقول لهم: اإن الأطفال املعوقني لهم حق على اجلميع, فكما 

اأن الفقراء يحتاجون للدعم املادي فاإن الأطفال املعوقني اأوىل 

بالدعم من غريهم. فهم يحتاجون للتعليم والعالج والتاأهيل. 

وهم فئة غالية علينا جميعا ويعي�سون بني اأح�ساننا وحملهم 

و�سط قلوبنا.

بق�صية  التعريف  املعوقني  الأط��ف��ال  جمعية  خ��دم��ات  م��ن 

للأطفال  خدماتها  بجانب  مبخاطرها  والتوعية  الإعاقة 

حاجة  هناك  اأن  ترى  فهل  والتاأهيل..  والتعليم  العلج  يف 

لت�صافر جهود خمتلف الو�صائل واملوؤ�ص�صات للتوعية يف هذا 

املجال ؟

تهتم  اأن  الر�س  املعوقني يف حمافظة  الأطفال  اأهيب بجمعية 

محمد العساف محافظ الرس :

حق األطفال المعوقين..على الجميع !

بن  �سلمان  بن  �سلطان  الأمري  امللكي  ال�سمو  يرعى �ساحب 

املعوقني  الأطفال  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العزيز  عبد 

�سعود  بن  م�سعل  بن  في�سل  الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 

 19 الأربعاء  اليوم  الق�سيم  اأمري منطقة  العزيز,  بن عبد 

مركز  افتتاح  حفل  2015/4/8م.  املوافق  /1436/6ه� 

رعاية الأطفال املعوقني مبحافظة الر�س, 

هذا وقد اأعرب �سمو الأمري �سلطان بن �سلمان عن اعتزازه 

ومظلة  اجلمعية  اإجن���ازات  لعقد  جديد  مركز  بان�سمام 

خدماتها, م�سريًا اإىل اأن مركز الر�س ميثل اإ�سافة مميزة 

ال�سعودية,  العربية  اململكة  يف  املعوقني  رع��اي��ة  ل��رام��ج 

به  الذي تقوم  الوطني  للدور  للم�ساندة املجتمعية  وجت�سيد 

جهات  عدة  ت�سابقت  اإذ  الرائدة,  اخلريية  املوؤ�س�سة  هذه 

مت  حتى  ان�سائه  مراحل  ودعم  املركز  فكرة  لتبني  واأف��راد 

اإجنازه بحمد اهلل.

من جهته قال الأمني العام جلمعية الأطفال املعوقني الأ�ستاذ 

وتهيئته  املركز  ت�سييد  ا�ستكمال  اإن   «  .. الغامدي  عو�س 

الكوادر  وتوفري  الطفال,  هوؤلء  احتياجات  مع  يتوافق  مبا 

بامل�ستلزمات  وجتهيزه  به,  العاملة  املتخ�س�سة  الب�سرية 

املركز  وافتتاح  الالزمة,  والتاأهيلية  والتعليمية  العالجية 

وبدء ت�سغيله واحت�سانه لالأطفال, متثل جمتمعة مرحلة من 

النجاح, ل تتوج اإل بتعلم اأول طفل يف املركز للم�سي منفردًا 

اأو القراءة اأو النطق, ومن ثم اندماجه يف املجتمع .

واأ�ساف الغامدي » .اإن هذا املركز, ل يعتر فقط اإجنازا 

للجمعية, او للذين اأ�سهموا ماديا ومعنويا يف اإن�سائه, ولكنه 

قيم  على  وتاأكيد  للمعوقني,  الدولة  لرعاية  جت�سيد  اأي�سًا 

التكافل والرتاحم التي يت�سف بها املجتمع ال�سعودي, .

�ساحب  البلطان,  خالد  لالأ�ستاذ  �سحفي  ت�سريح  ويف 

الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبدالعزيز

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن بندر بن عبدالعزيز يكرم خالد البلطان خالل رعاية حفل و�سع حجر اأ�سا�س مركز اجلمعية بالر�س 1430/06/14 ه�

الأمري في�سل بن م�سعل بن �سعود بن عبد العزيز

الأ�ستاذ حممد بن عبداهلل الع�ساف

ي�سدون منه حاجاتهم. ويحتاجون م�ساعدتهم للح�سول على 

عمل.

العمل التطوعي ي�صاهم يف دعم املوؤ�ص�صات اخلرية للقيام 

جمانية  خ��دم��ات  ت��ق��دم  ال��ت��ي  املوؤ�ص�صات  وخا�صة  ب��دوره��ا، 

يف  وحت��ت��اج  تاأهيلية..  اأو  تعليمية  اأو  علجية  متخ�ص�صة 

العمل  اأهمية  تقولون يف  ف��م��اذا  ن����ادرة..  ك��ف��اءات  اإىل  ذل��ك 

التطوعي؟

ملن  اخلدمة  تقدمي  يف  وا�سحة  ب�سمات  له  التطوعي  العمل 

يحتاج لها من املعوقني, ومنها اخلدمات املجانية يف التعليم 

تلك  زي���ادة  يحتاجون  املعوقني  ول��ك��ن  وال��ت��اأه��ي��ل.  وال��ع��الج 

توؤهلهم  والتي  الكرمية  احلياة  �سوؤون  كل  لت�سمل  اخلدمات 

كما  املعطاء.  بلدهم  نه�سة  يف  وي�ساهموا  اأنف�سهم  ليخدموا 

اأكرث  يوجهوا  اأن  التطوعية  الأعمال  على  القائمني  من  اآم��ل 

خدماتهم ملن يحتاجها من املعوقني. 

كلمة اأخرة تودون اإ�صافتها.

و�ساحب  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  ملقام  اأتقدم  واأخ���ريا.. 

ال�سمو امللكي ويل العهد و�ساحب ال�سمو امللكي ويل ويل العهد 

ال�سعب  خدمة  يف  جهودهم  على  الحرتام  والتقدير  بال�سكر 

ال�سكر  اأق��دم  كما  املعوقني,  فئات  وخا�سة  الكرمي  ال�سعودي 

عبد  بن  �سلمان  بن  �سلطان  الأم��ري  امللكى  ال�سمو  ل�ساحب 

العزيز رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية, ول�ساحب ال�سمو امللكى 

الأمري الدكتور في�سل بن م�سعل بن �سعود بن عبدالعزيز اأمري 

املعوقني  الأطفال  جمعية  من�سوبى  ولكل  الق�سيم ,  منطقة 

ثم  املحتاجة..  الفئة  تلك  خدمة  يف  املتميزة  اجلهود  على 

على  واخلا�سة  احلكومية  القطاعات  كل  يف  املخت�سني  لكل 

قلبي.  على  الغالية  الفئة  تلك  رعاية  يف  املثمرة  جهودهم 

كل  يف  تلزمهم  الني  اخلدمات  من  املزيد  لتقدمي  واأدعوهم 

املواقع يف بالدنا الغالية.  

التي  باخلدمات  املجتمع  تنوير  اأجل  من  الإعالمي  باجلانب 

خدماتها.  من  ي�ستفيدوا  حتى  املعوقني.  لالأطفال  تقدمها 

املنازل  كل  يف  املعوقني  الأط��ف��ال  كل  اإىل  ت�سل  اأن  وعليها 

املواطنني  تب�سري  وهو  واجبا حتميا  عليها  اأن  كما  والأحياء. 

وكيفية  معها.  التعامل  وكيفية  اأط��ف��ال��ه��م  اإع��اق��ة  بنوعية 

املطالبة بحقوق اأطفالهم املعوقني من اأجل اأن ي�ستفيدوا من 

اجلمعيات  من  اأو  الدولة  من  لهم  تقدم  التي  اخلدمات  كل 

اخلريية. 

بق�صية  الوعي  زي��ادة  املعوقني يف  الأط��ف��ال  جنحت جمعية 

من  العديد  تفعيل  خلل  من  املعوقني  وم�صكلت  الإعاقة 

املتميزة ومنها » جرب الكر�صي« والذى ي�صتهدف  الربامج 

التعريف مبعاناة املعوقني عند ا�صتخدام الكر�صي املتحرك 

يف بيئة غر مهياأة لهم من حيث املمرات والطرقات ..فهل 

منطقة الر�س يف حاجة للمزيد من التوعية يف هذا اجلانب 

وكيف ميكن تفعيلها؟

الرامج التي تخدم الأطفال املعوقني كثرية وحتتاج للتفعيل. 

قبل  من  تد�سينه  مت  الذي  الكر�سي(  )ج��ّرب  برنامج  ومنها 

جمعية الأطفال املعوقني من اأجل تعريف املواطنني عن حجم 

املعاناة التي يعانيها املعوقون يف ا�ستخدام الو�سائل املعينة لهم 

يف احلياة. وحمافظة الر�س حتتاج اأن يقوم املخت�سون بتهيئة 

الالزمة  الإمكانات  لهم  وجتّهز  املعوقني.  تخدم  التي  املواقع 

يتمتعوا بحياة رغيدة. وعلى اجلميع تفعيل تلك  اأن  اأجل  من 

اخلدمات يف كل املواقع.

الرائدة  ال��ربام��ج  من   « املعوقني  توظيف   « برنامج  يعترب 

لإتاحة  �صنوات  منذ  املعوقني  الطفال  جمعية  تبنتها  التي 

القطاع  و���ص��رك��ات  موؤ�ص�صات  ل��دى  للمعوقني  عمل  ف��ر���س 

اخل���ا����س.. وق���د جن��ح��ت اجل��م��ع��ي��ة يف ت��وظ��ي��ف امل��ئ��ات من 

املعوقني يف الع�صرات من هذه ال�صركات.. فماراأيكم يف ذلك، 

املناطق وهل هناك  اأهمية تعميمها يف خمتلف  ت��رون  وهل 

عدد من املعوقني يف املنطقة يف حاجة لفر�س عمل منا�صبة 

لهم؟

من اجلميل حقا اهتمام جمعية الأطفال املعوقني يف برنامج 

توظيف  مت  وفعال  قلوبنا.  على  الغالية  الفئة  لتلك  التوظيف 

جمموعة منهم يف القطاعات احلكومية والقطاعات اخلا�سة. 

امل�سالح  يف  املخت�سني  واأدع��و  ذلك,  من  املزيد  نن�سد  ولكن 

يفتحوا  واأن  باملعوقني.  يهتموا  اأن  الأعمال  ورجال  احلكومية 

الق�سيم وخا�سة حمافظة  فاإن منطقة  التوظيف  لهم فر�س 

الر�س يوجد فيها جمموعة من املعوقني يحتاجون مل�سدر رزق 

الدولة تنظر للمعوقين نظرة شاملة.. في 
التعليم والتدريب والعالج ثم التوظيف

سمو رئيس الجمعية اعتبره إضافة مميزة لبرامج الرعاية في المملكة 

حوار : أحمد البطاح - الرس

مبادرة دعم اإن�ساء املركز قال » لقد �سرفت باإتاحة الفر�سة يل للم�ساركة يف م�ساندة ر�سالة جمعية الأطفال املعوقني, خالل 

دعم اإن�ساء هذا املركز, ليكون اإ�سافة جديدة ملظلة اخلدمات يف املنطقة يف اإطار م�سرية التنمية ال�ساملة التي يرعاها �سيدي 

خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز – حفظه اهلل و�سمو ويل العهد .

واأ�ساف » وي�سعدين وي�سرفني اأن اأتوجه بتحية تقدير وعرفان اإىل اجلمعية و�سمو رئي�سها �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان 

بن �سلمان بن عبد العزيز والعاملني فيها علي تبنيهم فكرة اإن�ساء هذا املركز, كما اأتقدم بوافر العرفان والمتنان اإىل �ساحب 

ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن م�سعل بن �سعود بن عبد العزيز, اأمري منطقة الق�سيم وملقام الإمارة والأمانة وللجهات التي 

تفاعلت مع فكرة املركز. 

وتعليمية  عالجية  رعاية  خدمات  �سيقدم  املركز  هذا  اإن   « قائاًل  املركز  ت�سغيل  ميزانية  مل�ساندة  اخلري  اأهل  البلطان  ودعا 

وتاأهيلية جمانية لأكرث من مائة طفل يوميًا, الأمر الذي يتطلب توفري ميزانية ت�سغيل �سنوية ت�سل اإىل اأكرث من مليوين ريال يف 

املرحلة الأوىل, وهو ما دعا اجلمعية لتبنى نهج مميز يتمثل يف اإن�ساء م�سروع خريي ا�ستثماري يخ�س�س دخله لدعم نفقات 

ت�سغيل هذا املركز, واإنني على ثقة مب�سيئة اهلل اأن اأهل اخلري من اأبناء املنطقة لن يتوانوا عن تقدمي ما يلزم من م�ساندة 

لت�سغيل هذا املركز, من خالل تلك القناة املثالية التي تبنتها اجلمعية .
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و�سف �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان بن عبد العزيز مركز رعاية الأطفال املعوقني مبحافظة الر�س باأنه 

» احللقة العا�سرة يف عقد اإجنازات جمعية الأطفال املعوقني ، وميثل تلبية لحتياجات منطقة غالية على اجلميع هي 

منطقة الق�سيم ، حيث ياأتي ا�ستجابة  لنتائج الدرا�سة التي  اأكدت حاجة املنطقة ملركز رعاية متخ�س�س يوفر برامج 

وقاية ورعاية وتاأهيل وتوعية وعمل مبادراتي يت�سدى لأ�سباب الإعاقة و�سلبياتها  باأ�سلوب علمي واأداء متكامل ،«

وقال �سموه يف كلمته التي قدم بها كتيب املركز “ لقد حظيت فكرة املركز مببادرة دعم كرمية من ال�سيخ خالد بن عمر البلطان , 

حيث اأعلن ا�ستعداده لدعم تكاليف الإن�ساء والتجهيز “ 

واأ�سار �سموه اإىل اأنه وفقًا ل�سرتاتيجية اجلمعية – يف ال�سعي لتوفري م�سدر متويل دائم لدعم نفقات ت�سغيل املركز, مت تخ�سي�س 

ع����دد م����ن اأ�سه����م م�سروع “ خري مكة” ال�ستثماري اخل����ريي ليكون مبثابة م�سدر دخل ثابت ي�سه����م يف دعم نفقات ت�سغيل مركز 

الر�س وميزانيته ال�سنوية التي ت�سل اإىل نحو مليوين ريال يف املرحلة الأوىل .. 

 الجوهرة العاشرة 

تكلفته 10 ماليين ريال ويستوعب 100 طفل يوميًا :

ال�ساب����ق, و�ساح����ب ال�سم����و امللك����ي الأمري في�سل ب����ن م�سعل 

بن �سعود, اأم����ري منطقة الق�سيم, لدعمهم����ا الكرمي مل�سروع 

املرك����ز, واإىل مقام الإم����ارة واجلهات الت����ي �ساندت م�سروع 

املركز,  كما اأعرب ع����ن امتنانه ملبادرة ال�سيخ خالد بن عمر 

البلط����ان, ولأ�سح����اب املب����ادرات الكرمية يف دع����م امل�سروع 

اخلريي ال�ستثماري لت�سغيل املركز, 

ه����ذا وكانت فكرة املرك����ز قد طرحت قبل �سن����وات بالتن�سيق 

م����ع ال�سي����خ خال����د بن عم����ر البلط����ان, حيث تبن����ت اجلمعية 

تنفيذ امل�س����روع  تلبية لتو�سية الدرا�س����ة امليدانية التي اأكدت 

حاجة منطق����ة الق�سيم اإيل برامج رعاي����ة متخ�س�سة لهذه 

الفئ����ة, واأقيم املركز عل����ي م�ساحة خم�س����ة اآلف مرت  مربع, 

وتبل����غ طاقت����ه ال�ستيعابية 100 طفل يومي����ًا, وو�سلت تكلفته 

الإن�سائية والتجهيزية اإىل 10 ماليني ريال . 

ويق����دم املركز منظومة من برام����ج الرعاية والعالج والتعليم 

والتاأهي����ل والتدريب والتوعية املجاني����ة, اإىل جانب اخلدمات 

الجتماعي����ة وال�ست�سارية لالأطفال املعوق����ني وذويهم .وتبداأ 

اخلدمات العالجية بق�س����م ال�ستقبال, ومن ثم يحال الطفل 

اإىل العيادات ال�ست�سارية لإجراء الفح�س العام والت�سخي�س 

م����ن قب����ل فريق التقييم, وبع����د تقييم حالة الطف����ل يتم و�سع 

الرنام����ج التاأهيلي املنا�س����ب لكل حالة على ح����دة, وتتكامل 

جه����ود عدد من الوح����دات يف تنفيذ برامج الع����الج والتاأهيل 

ه����ي :العالج الطبيع����ي .الع����الج الوظيفي .عي����ادة الأ�سنان. 

عي����ادات ع����الج عيوب النط����ق وعلل الكالم. وح����دة اخلدمة 

الجتماعية وح����دة ال�سكن املوؤقت لالأطف����ال .ور�سة اجلبائر 

والأجهزة امل�ساعدة. 

اأم����ا الرام����ج  التعليمي����ة فتت�سم����ن تلق����ي الطف����ل برناجما 

تربوي����ا تعليمي����ا داخ����ل املدر�سة باملرك����ز والت����ي ت�سم ثالث 

مراح����ل تعليمية هي الطفولة املبك����رة, التمهيدي., البتدائي 

.بالإ�سافة اإىل الأن�سط����ة امل�ساندة ) القراآن الكرمي – معمل 

احلا�سب الآيل,   الور�سة الفنية- غرفة امل�سادر(.

وفيه����ا تطبق مناه����ج تعليمية متخ�س�س����ة تتنا�سب مع حجم 

ونوعي����ة الإعاق����ة و�س����ن الطف����ل, وذل����ك بالتعاون م����ع وزارة 

التعلي����م, الأمر الذي ميْك����ن الكثري من الأطف����ال من التاأهل 

لاللتح����اق مبدار�����س التعلي����م الع����ام بع����د ا�ستكم����ال برامج 

التاأهيل.

وتقيي����م  بالطف����ل  العناي����ة  النف�سي����ة  الوح����دة  وتت����وىل 

ال����ذكاء  مقايي�����س  ا�ستخ����دام  بوا�سط����ة  العقلي����ة  قدرات����ه 

العامل����ني  العقل����ي مم����ا ميك����ن  اأج����ل حتدي����د عم����ره   م����ن 

مع الطف����ل �سواء الأه����ل اأو املعلمة من و�سع اأه����داف ت�ساعد 

على تطوير قدرات����ه  وتاأهيله لتجاوز ظروف اإعاقته والتعامل 

مع الآخرين .

واإىل جانب وح����دات الق�سمني الطب����ي والتعليمي ي�سم مبني 

املركز مبني الإدارة 

وي�سم����ل الوح����دات الإداري����ة واملالي����ة  واخلدم����ات امل�ساندة, 

وقاعة الجتماعات .

ه����ذا وقد ب����داأ الت�سغي����ل التجريب����ي للمركز قبل ع����دة �سهور 

متهي����دًا لالفتت����اح الر�سمي, وت�سابق اأطف����ال حمافظة الر�س 

ومنطقة الق�سيم بوجه عام على اللتحاق باملركز وال�ستفادة 

م����ن براجمه املجانية, وفيما يلي تقرير بالأرقام يلقى ال�سوء 

عل����ى اأعداد الأطف����ال امل�ستفيدين من خدم����ات املركز خالل 

الفرتة القليلة املا�سية 

انطالق 
التشغيل 

التجريبي قبل 
عدة شهور 

وتحقيق نتائج 
متميزة .

برامج الرعاية العالجية والتأهيلية في المركز

عدد الطفالاخلدمة

36الأطفال املخدومني خالل ال�سهور املا�سية 

8الأطفال امل�سجلني للمراجعة / املتابعة

36الأطفال امل�سجلني ت�سجيل جديد 

34)جل�سات ( العالج الطبيعي اجلماعية

303جل�سات ( العالج الوظيفي الفردية

40جل�سات العالج الوظيفي اجلماعية

77جل�سات( وحدة التمري�س

المهارات المكتسبة الطفال المركز 

عدد الطفالاملهارات

6الأطفال الذين تعلموا امل�سي با�ستخدام امل�ساية )10 خطوات(

5الأطفال الذين متكنوا من ا�ستخدام الكر�سي املتحرك

7الأطفال الذين تعلموا العتماد على اأنف�سهم يف الأكل

1الأطفال الذين ي�ستطيعون الأكل مب�ساعدة

12الأطفال الذين تعلموا اإرتداء مالب�سهم مب�ساعدة

وجدي����ر بالذك����ر اأن جمعية الأطفال املعوق����ني تعتمد على الترعات كم�س����در رئي�سي لتمويل نفقات ت�سغي����ل مراكزها وخدماتها 

املجانية.

ولإح����داث نقل����ه نوعية جديدة يف برنامج تنمية موارد املركز لدعم خدمات����ه املجانية املتخ�س�سة , فاإن املركز بحاجة اإىل اإقامة 

م�سروع  خريي ا�ستثماري حتقق عائداته ال�سنوية ال�ستقرار يف دعم ميزانية الت�سغيل , وقد ا�ستندت اجلمعية يف ذلك اإىل فتوى 

ف�سيل����ة املفتي العام للمملك����ة العربية ال�سعودية ورئي�س هيئة كبار العلماء واإدارة البح����وث العلمية والإفتاء ال�سيخ عبدالعزيز بن 

عب����داهلل اآل ال�سي����خ, باأن امل�ساركة يف اإن�س����اء م�سروع  خريي ل�سالح اجلمعية �سدقة جارية, وعم����ل من اأعمال اخلري والر حيث 

�سينفق ريعه على رعاية الأطفال املعوقني.

وعّد �سمو رئي�س جمل�س الإدارة افتتاح هذا املركز نقلة نوعية 

يف برام����ج الرعاي����ة املتخ�س�سة يف املنطق����ة, و�سندًا جلهود  

الدول����ة يف ظل م�س����رية التنمية املتكاملة الت����ي يرعاها خادم 

احلرمني ال�سريف����ني, و�سمو ويل العهد الأمني و�سمو ويل ويل 

العه����د  وليحت�سن ع�سرات الأطف����ال يوميًا ليقدم لهم برامج 

خدم����ات عالجي����ة وتعليمي����ة وتاأهيلية جماني����ة, وا�ست�سارات 

لأولي����اء الأمور, وي�سهم بفاعلي����ة يف مواجهة اأ�سباب الإعاقة, 

وطرق التعامل معها .

وتوج����ه �سم����وه بتحية �سكر وتقدير اإىل �ساح����ب ال�سمو امللكي 

الأمري في�سل بن بندر بن عبد العزيز, اأمري منطقة الق�سيم 

مركز الرس 
نقلة نوعية في 

برامج الرعاية 
المتخصصة في 

المنطقة 

مركز الرس 
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 النظام الوطني لرعاية المعوقين:

يعد النظ���ام الوطني لرعاي���ة املعوقني يف اململك���ة العربية 

ال�سعودي���ة واح���ًدا م���ن اأب���رز الإجن���ازات, الت���ي �ساهمت 

اجلمعي���ة يف حتقيقه���ا عل���ى م�ست���وى الوط���ن , وه���و يعد 

العالم���ة الفارقة ب���ني مرحلة واأخ���رى يف تعام���ل املجتمع 

مبختلف موؤ�س�ساته واأفراده, مع ق�سية الإعاقة.

وقد روعي يف اإعداد م�سروع النظام اأهمية تطوير الأنظمة, 

الوقاي���ة,  اأوج���ه  واللوائ���ح, والقواع���د املنظم���ة ملختل���ف 

والرعاي���ة, والتاأهي���ل, والت�سغيل, ملختلف فئ���ات املعوقني, 

وحتديثها.

وتناول النظ���ام تنظيم املزايا وامل�ساع���دات املمنوحة لفئة 

املعوق���ني, واق���رتاح اللوائ���ح املنظم���ة لتي�س���ري ا�ستخ���دام 

املعوقني للمرافق واملن�ساآت, ي�ساف اإىل ذلك اإن�ساء املجل�س 

الأعل���ى ل�سوؤون املعوقني, وت�سكيله وتنظيم اإجراءات عمله؛ 

ليتوىل كل الأمور ذات العالقة ب�سوؤون املعوقني. 

وق���د �س���در النظام مبوجب املر�سوم امللكي رق���م )م/37(, وتاريخ 23رم�سان �سنة 1421ه���� القا�سي باملوافقة على قرار 

جمل����س ال���وزراء رق���م )224( وتاريخ 15رم�سان �سنة 1421ه� اخلا����س باإقرار النظام؛ تتويج���ًا جلميع اجلهود الرائدة 

يف جم���ال رعاي���ة املعوقني, وتاأهيلهم, ون�سر باجلريدة الر�سمية )اأم القرى( بالع���دد رقم)3827( وبتاريخ 24 �سوال �سنة 

1421ه�. 

 نظام دمج الطالب المعوقين في المدارس :

توج���ت اجلمعية جناحه���ا يف جمال الرعاية بتبني برنامج دمج الأطفال املعوقني يف مدار����س التعليم العام حيث يتم �سنويًا 

دم���ج اأك���رث من مائتي طفل بعد اكتمال تاأهيلهم , وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم , ويتوا�سل الرنامج بنجاح منذ اأكرث من 

14 عامًا .

 نظام الوصول الشامل :

تبن���ت اجلمعي���ة عام 1426ه� برناجم���ًا توعويًا عنوانه »ج���رب الكر�سي » وال���ذي يت�سمن اإقامة م�سم���ار ميثل مناذج من 

املعوقات التي تواجه املعوق يف حياته, وتتاح الفر�سة لالأ�سحاء جتربة مقعد املعوقني, وحماولة جتاوز هذه العقبات ملعاي�سة 

املعاناة التي يتكبدها هوؤلء املعوقون. 

وقد ا�ستطاع الرنامج ت�سجيل اإ�سافة جديدة ذات اأثر مبا�سر يف الذهنية املجتمعية , واأثمر هذا الرنامج يف طرح م�سروع 

نظام الو�سول ال�سامل والذي تبناه مركز الأمري �سلمان لأبحاث الإعاقة , و�سدر مبوافقة مقام جمل�س الوزراء 

 اس���تبعاد كتاب���ة مظاه���ر الع���وق في 
،والوثائ���ق  للمواطني���ن  العائل���ة  دفت���ر 

الشخصية 

عطف���ًا على جهود اجلمعي���ة �سدرت توجيه���ات �سمو وزير 

الداخلية باإلغاء كتابة مظاهر العوق يف امل�ستندات الر�سمية 

لالأفراد مثل: معوق , ك�سيح.

 إنجاز أول دليل عربي لتطوير المناهج 
التعليمي���ة الخاصة باألطف���ال المتأخرين 
عقليًا، بالتعاون مع برنامج الخليج العربي 
لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائية 

)أجفند(.

 ظه���ور ترجم���ة بلغ���ة اإلش���ارة للص���م 
مواكب���ة لنش���رة األخب���ار الرئيس���ة في 

التلفاز السعودي منذ سنة 1417ه�. 

 تهيئ���ة المراف���ق العام���ة الس���تخدام 
المعوقين: 

• تبن���ي م�سروع عل���ى م�ست���وى اململكة لتهيئ���ة امل�ساجد 	

ومرافقها لتتنا�سب مع احتياجات املعوقني. 

• توفري م�ساحات داخل الطائرات تخ�س�س مل�ستخدمي 	

كر�سي الإعاقة, وذلك ابتداء من �سنة 1417ه�. 

• توف���ري موا�سئ كافية للمعوق���ني باحلرمني ال�سريفني 	

من���ذ �سن���ة 1422ه����, وتوف���ري ت�سهي���الت للكرا�سي 

اخلا�سة بهم . 

• تاأهيل بع�س من�سوب���ي اخلطوط ال�سعودية ل�ستخدام 	

لغ���ة الإ�س���ارة؛ للتعامل م���ع ال�سم والبك���م منذ �سنة 

1423ه�. 

• تاأم���ني الرافعات احلديث���ة, وو�سائل النق���ل اخلا�سة 	

لت�سعيد املعوقني اإىل الطائرات منذ �سنة 1423ه�. 

• �سن���ة 	 والقروي���ة يف  البلدي���ة  ال�سئ���ون  وزارة  تعمي���م 

1423ه� على الأمانات بجميع مناطق اململكة لتوفري 
متطلبات املعوقني يف املن�س���اآت العامة, وتعديل ما هو 

قائم منها. 

• تاأهي���ل مواق���ع اأجهزة ال�س���رف الآيل لت�سهيل و�سول 	

املعوقني اإليها يف �سنة )1421ه�(. 

• تعميم كتاب املعاي���ري الت�سميمية للمعوقني حركيًا يف 	

البيئ���ة العمرانية للمهند�س خمت���ار ال�سيباين يف �سنة 

1415ه���� على جميع ال���وزارات والدوائ���ر احلكومية 
واجلامعات. 

• مراع���اة حاج���ة املعوق���ني وظروفهم داخ���ل الفنادق, 	

وتوف���ري الت�سهي���الت لنتقالته���م, وذل���ك من���ذ �سنة 

1413ه�. 

• موق���ع 	 يف  املعوق���ني  لتح���ركات  الت�سهي���الت  توف���ري 

املهرج���ان الوطني للرتاث والثقاف���ة باجلنادرية منذ 

�سنة 1421ه�. 

• ال�س���وؤون الإ�سالمي���ة والدع���وة 	 توجي���ه وكي���ل وزارة 

والإر�س���اد يف �سن���ة 1426ه� لف���روع ال���وزارة لتهيئة 

املرافق التابعة للوزارة ل�ستخدامات املعوقني. 

• التن�سي���ق يف �سن���ة 1426ه� مع معايل وزي���ر الثقافة 	

والإع���الم لتهيئة املراك���ز الثقافية واملكتب���ات العامة 

ل�ستخدامات املعوقني.

 توظيف المعوقين :

ُيعد توظيف املعوقني تتويج���ًا لكافة برامج التعليم والعالج 

والتاأهيل, حيث �سعت جمعي���ة الأطفال املعوقني ل�ستكمال 

الجمعية..
من خدمة فئة إلى صناعة واقع مش���رف

العربية  اململكة  يف  اخلريي  العمل  موؤ�س�سات  به  تقوم  اأن  ميكن  ملا  منوذجًا  املعوقني  الأطفال  جمعية  متثل 

الأداء  اأي�سًا على �سعيد  لكن   ، ما  لفئة  الإ�سهام يف توفري خدمات خريية  لي�س فقط على �سعيد  ال�سعودية 

املبادراتي الذي يت�سدى باإيجابية لق�سية اجتماعية حيوية ب�سمولية ومبنهجية علمية .

لقد جنحت جمعية الأطفال املعوقني على مدى ثالثني عامًا يف اأن تقود جهدًا وطنيًا ملواجهة ق�سية الإعاقة 

وقاية وعالجًا وتعاماًل ، ولعل اأكرث ما تفردت به هذه املوؤ�س�سة اخلريية الرائدة هو �سعيها الدوؤوب لتغيري 

واقع املعوقني عرب الإ�سهام يف �سن منظومة من الت�سريعات والأنظمة التي ت�سمن حقوقهم وت�ستثمر قدراتهم، 

يف  �ساركت  اأو  املعوقني  الأطفال  جمعية  اقرتحتها  التي  الأنظمة  م�ساريع  على  ال�سوء  يلقى  التايل  التقرير 

اإعدادها ذات العالقة بحقوق وواجبات املعوقني :

أسهمت في إيجاد منظومة من التشريعات

منظوم���ة خدماته���ا وت�سديها لق�سية الإعاقة من خ���الل تبني برنامج لتوظيف املعوقني بدعم ك���رمي من بنك �ساب , ويعد 

ه���ذا الرنامج ج�س���ر توا�سل بني املعوق واملوؤ�س�سات وال�سركات ويتيح لأبناء هذه الفئ���ة الغالية فر�سًا للعمل وفقًا لقدراتهم 

واإمكاناتهم, مبا ميكنهم من خدمة اأنف�سهم وجمتمعهم , وي�سهم هذا الرنامج يف اإتاحة الفر�سة لتوظيف نحو 200 معوق 

�سنويًا .

 مبادرات لحشد المساندة المجتمعية:

• تخ�سي�س احلملة املرورية يف �سنة 1417ه� للتوعية ب�سالمة الطفل داخل ال�سيارة. واإعداد درا�سة عن اآثار احلوادث 	

املرورية ودورها يف اإعاقات الأطفال وتقدميها ل�سمو ويل العهد يف �سنة 1418ه�. 

• التن�سي���ق م���ع وزير الرتبية والتعليم لتخ�سي�س م���واد منهجية واأن�سطة غري �سفية؛ لتب�س���ري الن�سء باأ�سباب الإعاقة, 	

وطرائق التعامل مع املعوقني, وذلك يف �سنة1420ه�. 

• افتت���اح معهد ثانوي لل�س���م والبكم يف جدة, بناء على طلب �سمو رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية من معايل وزير املعارف 	

يف �سنة 1414ه�. 

• الغاء قرار وزارة التعليم العايل بعدم قبول املعوقني يف كليات الرتبية بجامعات اململكة. 	

• تخ�سي�س ن�سبة معينة من الأماكن يف جامعات اململكة للمعوقني �سنويًا. 	

• اإن�ساء جناح للمعوقني يف عام 1418ه� يف مكتبة امللك فهد الوطنية يحتوي على الكتب واملطبوعات والو�سائل ال�سمعية 	

والب�سرية التي تهم املعوقني.

• تبن���ي اجلمعي���ة يف �سن���ة 1420ه� لفكرة اإيجاد خدم���ة تعليمية لالأطفال الذي���ن يعانون تخلفا ذهني���ا, ولديهم قابلية 	

للتعليم, بالتن�سيق مع الإدارة العامة للرتبية اخلا�سة.

 التسهيالت الممنوحة للمعوقين: 

اأ�سهمت اجلمعية يف حتقيق مكت�سبات للمعوقني متثلت يف ت�سهيالت منحت لهم من عدد من اجلهات, ومن ذلك:

• موافقة جمل�س وزراء ال�سوؤون الجتماعية العرب يف �سنة 1421ه� على تخفي�س اأجور ال�سفر للمعوقني العرب 	

 .% يف اأثناء تنقالتهم, بن�سبة 50 

• التن�سيق مع البنك العربي الوطني يف �سنة 1424ه� ملنح املعوقني قرو�سًا مي�سرة. 	

• تر�سيح اجلمعية يف �سنة 1425ه� لنيل جائزة هلتون اخلريية يف الوليات املتحدة الأمريكية. 	

• اإتاح���ة الفر�سة للمعوق���ني للح�سول على الإعانات ال�سهرية من خل�سال بطاقات �سراف البنوك بالتن�سيق مع 	

وزارة ال�سوؤون الجتماعية, وذلك يف �سنة 1425ه�. 

• ت�سهيل اإجراء جتديد بطاقات تخفي�س الإركاب للمعوقني ابتداء من �سنة 1424ه�. 	

• تخ�سي�س “كاونرتات” يف املطارات خلدمة املعوقني, وت�سهيل اإجراءات �سفر املعوقني على رحالت اخلطوط 	

ال�سعودية. 

• تخ�سي�س وجبات غذائية داخل طائرات اخلطوط ال�سعودية تتنا�سب واحتياجات معوقي “التوحد”. 	

• التن�سيق مع وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية ملراعاة ظروف املعوقني, وتوفري الت�سهيالت املكانية لهم يف دور 	

العبادة واملرافق العامة. 

• توفري ت�سهيالت للمعوقني يف امل�سارف, ومراعاة ظروفهم يف اأجهزة ال�سرف الآيل. 	

• التن�سي���ق يف �سنة 1425ه� مع وزارة ال�سوؤون الجتماعية لدعم ق�سية زواج املعوقات, وت�سكيل هيئة خمت�سة 	

يف مناطق اململكة, مب�ساركة الإمارة والوزارة. 

• موافق���ة جمل����س الوزراء يف �سن���ة 1425ه� على منح املعوق���ني ت�سهيالت با�ستثنائهم م���ن بع�س �سروط منح 	

الأرا�سي, التي توزعها الأمانات والبلديات, واإعطائهم الأولوية, ومنح املعوقني من غري ال�سعوديني ومرافقيهم 

خ�سمًا على و�سائل النقل احلكومية, ومعاملتهم يف هذا ال�ساأن كاأمثالهم من ال�سعوديني. 

• موافقة �سمو رئي�س جمل�س اإدارة مكتبة امللك عبدالعزيز �سنة 1425ه� على ا�سرتاك 200 طفل من املعوقني 	

والأيتام يف املكتبة.
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مركز الجوف
م�ساحة  على  واأقيم  1416ه�,  عام  الأوىل  جمادى  يف  ت�سغيله  بداأ 

10اآلف مرت مربع, وتبلغ طاقته ال�ستيعابية نحو 100 طفل وطفلة.

افتتح يف 15 رم�سان عام 1422ه�, 

مرت  األ���ف   25 م�ساحة  على  واأق��ي��م 

ال�ستيعابية  ال��ط��اق��ة  وتبلغ  م��رب��ع, 

وطفلة  ط��ف��اًل   250 ن��ح��و  ل��ل��م��رك��ز 

يوميًا.

مركز الملك فهد بالرياض
1407ه�, واأقيم على م�ساحة  9 �سفر عام  افتتح يف 

)50( األف مرت مربع, وتبلغ طاقته ال�ستيعابية اأكرث 

من 500 طفل وطفلة يوميًا.

مركز حي جنوب الرياض
مت الفتتاح يف 21 رم�سان 1434ه� واأقيم على 

طاقته  وتبلغ  مربع,  مرت  اآلف  خم�سة  م�ساحة 

ال�ستيعابية نحو 100طفل وطفلة يوميًا.

مركز شرق الرياض
يقام على م�ساحة 5 اآلف مرت مربع, وت�سل طاقته 

ال�ستيعابية اإىل 100 طفل وطفلة يوميًا.

مركز الرس
افتتح يف 19 جمادى الآخرة عام 1436ه� على م�ساحة 

 100 ال�ستيعابية نحو  وتبلغ طاقته  اآلف مرت مربع,   5
طفل وطفلة يوميًا .

مركز األمير سلطان بن عبدالعزيز بالمدينة

مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز بحائل 
مت افتتاحه 30 ربيع الآخر 1428, واأقيم على م�ساحة 12األف مرت مربع, وتبلغ 

طاقته ال�ستيعابية نحو 150طفاًل يوميًا.

 مركز مكة المكرمة
على  واأقيم  1419ه�  عام  18رم�سان  يف  افتتح 

املركز  طاقة  وتبلغ  مربع  مرت  10اآلف  م�ساحة 

ال�ستيعابية نحو 150 طفاًل وطفلة يوميًا.

مركز الحدود الشمالية
وتبلغ  مربع,  مرت  اآلف   5 م�ساحة  على  يقام 

وطفلة  طفل   100 نحو  ال�ستيعابية  طاقته 

يوميًا.

مركز الملك عبد الله بجدة
افتتح يف جمادى الأوىل من عام 1420ه� واأقيم على 

طاقته  وتبلغ  مربع,  مرت  األ��ف   50 على  تزيد  م�ساحة 

ال�ستيعابية نحو 500 طفل وطفلة يوميًا.

مركز منطقة الباحة
افتتح يف 23 حمرم من عام 1345 واأقيم على م�ساحة 

10 اآلف مرت مربع وي�ستوعب 200 طفل وطفلة يوميًا.

مركز منطقة عسير
على  واأقيم  1434ه�,  ع��ام  الآخ��رة  جمادى   6 يف  افتتح 

ال�ستيعابية  الطاقة  وتبلغ  مربع,  مرت  اآلف   10 م�ساحة 

للمركز نحو 150 طفاًل وطفلة يوميًا.

 مركز منطقة جازان
مربع,  مرت  اآلف  ع�سرة  م�ساحة  على  �سيقام 

وتبلغ طاقته ال�ستيعابية نحو 200 طفل وطفلة 

يوميًا.

الجمعية في عقدها الرابع

مراكز تحت اإلنشاء3 مراكز عاملة10

واأقرت اللجنتان الهند�سية وال�ستثمارية باجلمعية الت�ساميم املعمارية التي اأعدها املكتب ال�ست�ساري 

»املحرتف«, ومت بحمد اهلل ا�ست�سدار تراخي�س املباين, واعتماد اآلية متويل امل�سروع من خالل طرحه 

كاأ�سهم خريية لالكتتاب لفاعلي اخلري, ويعتر امل�سروع بهذه ال�سيغة الأول من نوعه الذي تطرحه اجلمعية 

لالكتتاب العام كاأ�سهم خريية, فيما اأ�سهمت اجلمعية من جانبها بقيمة الأر�س, ويت�سمن امل�سروع اإقامة 

6 مبان �سكنية, على الأر�س اململوكة للجمعية بحي الن�سيم مبكة املكرمة, مت�ساوية امل�ساحة, ويقام كل 
ويتوافر يف كل مبنى  الرابع,  الطابق  % من   60 بن�سبة  اإىل ملحق  اإ�سافة  اأربعة طوابق  بارتفاع  مبنى 

املواقف وامل�ساعد واخلدمات واملمرات املنا�سبة بجودة عالية ت�سمن راحة امل�ستفيدين من الوحدات.

لعدد  اأق�سى  حد  وبال  ريال,  األف  ال�سهم  قيمة  وتبلغ  واملوؤ�س�سات,  وال�سركات  لالأفراد  امل�ساهمة  وتتاح 

اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  من  موّقعة  اخلريي  امل�سروع  يف  م�ساهمة  وثيقة  امل�ساهم  ومينح  الأ�سهم, 

اأن  على  ال�ستثمار,  اإدارة  تفوي�س  اجلمعية  مينح  امل�سروع  يف  وامل�ساهم  الوقف,  جلنة  رئي�س  ومعايل 

واأكرث يف  امل�ساهمني مبائة �سهم  اأ�سماء  وتوّثق  ت�سغيل مراكز اجلمعية  اإيراداته لدعم نفقات  تخ�س�س 

لوحة �سرف دائمة على مباين امل�سروع.

بداأت ور�سة عمل �سخمة اجتماعاتها 

بتنفيذ  اخل��ا���س��ة  اخل��ط��ة  لإع�����داد 

م�سروع  وه��و  اخل��ري«  »اأ���س��ه��م  م�سروع 

م�ساحة  علي  يقام  ا�ستثماري  خ��ريي 

بحي  اجلمعية  متتلكها  الأرا���س��ي  من 

املكرمة،  مبكة  الهدا  طريق  الن�سيم، 

اجلمعية  اإ�سرتاتيجية  يف  نقلة  وميثل 

وثابتة  دائمة  متويل  م�سادر  لإيجاد 

املراكز  ت�سغيل  نفقات  دعم  يف  ت�سهم 

وما تقدمه من خدمات جمانية.

أسهم الخير
نهٌر من »الحسنات« 

يجري في مكة 
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جهود مشكورة
ومن جهة اأخرى يوؤكد رجل الأعمال حممد عيد جمعان احلربي اأن املنطقة بحاجة ما�سة 

املراكز  التي تخدم عددا كبريا جدا من  املحافظات  الر�س من  املركز. وحمافظة  لهذا 

ولهذا  والزائرين.  املراجعني  من  يوميا  كبري  عدد  اإليها  ويقدم  واملجاورة.  لها  التابعة 

وهو  حولها.  وملن  املحافظة  لهذه  و�سروريا  مهما  املعوقني  لالأطفال  الر�س  مركز  يعتر 

بذلك ي�سري وفق خطط مر�سومة من قبل اإدارته خلدمة هوؤلء الأطفال املتواجدين فيه, 

وخدماته وا�سحة وجليلة لكل من يزوره ويطلع على ما يبذل من جهود م�سكورة من قبل 

القائمني عليه. موؤكدا اأن جمعية الأطفال املعوقني جمعية جمتهدة وحمت�سبة وت�سري بكل 

طاقتها اإىل خدمة هذه الفئة الغالية على اجلميع. وتبذل يف ذلك كل ما يف و�سعها. ول 

�سلمان بن عبدالعزيز  بن  �سلطان  الأمري  امللكي  ال�سمو  وربانها �ساحب  قائدها  اأن  �سك 

حفظه اهلل له اأياد وا�سحة على رعاية هذه الفئة.

اإنه من نعم اهلل على رجال الأعمال و�ساحب كل مال اأن  وي�سيف حممد احلربى قائال 

يوفقه اهلل تعاىل للبذل مما اأنعم اهلل عليه به اأن ي�ساهم يف دعم هذا املركز بكل ما يتاح 

له من الفر�س التي يعود نفعها لهوؤلء الأطفال فهي فر�س ثمينة ملن وفقه اهلل . موؤكدا اأن 

القطاع اخلا�س هو جزء من هذه املنظومة يف هذه الدولة املباركة الر�سيدة ويجب عليه اأن 

يقوم بدوره بامل�ساركة فيما يعود على هذا املجتمع باخلري جلميع اأفراده وعلى ذلك حثنا 

ديننا احلنيف على هذا املجال. حيث اإن هناك كثري من القطاع اخلا�س يعرفون ويدركون 

اإىل  يحتاجون  ولكن  واأمثاله.  املركز  لهذا  الأعمال اخلرية  مثل هذه  امل�ساركة يف  اأهمية 

ينقطعوا عن  ان�سغالهم حتى ل  الأعمال نظرا لكرثة  ملثل هذه  انتباههم  �سد  من يحاول 

امل�ساهمة يف التنمية الجتماعية.

ويرى احلربى اأن كل من يرى غيابا للقطاع اخلا�س يف القيام بدوره الجتماعي عليه اأن 

يوجد احلل لذلك وي�سعى اإىل اإكمال ما يراه من نق�س لدى القطاع اخلا�س. ولكن هذا ل 

مينع اأنه من الواجب على القطاع اخلا�س اأن يلتم�س حاجات املراكز اخلريية التي تهدف 

اإىل خدمة فئات املجتمع. فينبغي اأن يكون هناك جلان متخ�س�سة ومدربة يف كل موؤ�س�سة 

خريية للتوا�سل مع القطاع اخلا�س وطلب م�ساعدتهم ماديا ومعنويا .

 ويختتم رجل العمال حممد عيد جمعان احلربي كالمه بقوله اإن الدولة اأيدها اهلل ت�سعى 

بكل جهد اإىل م�ساندة ودعم ق�سية املعوقني, وقامت باإن�ساء الدور وتوظيف القائمني مع 

رعايتهم وبذل الأموال يف جذب التقنيات املتطورة للمعوقني والتق�سري الذي يظهر هو 

يكون يف كل حمافظة مركز  اأن  فينبغي  الفئة.  تخدم هذه  التي  املراكز  وجود  قلة  فقط 

يخدم هوؤلء الأطفال. ول �سك اأن الدولة اأولت هذا الأمر اهتماما واأيدت ذلك فاإن القطاع 

اخلا�س �سيبذل جمهودا جيدا جدا واإيجابيا جدا.

افتتاح مركز جمعية  الر�س مبنا�سبة  الأعمال يف حمافظة  اأجريناه مع عدد من رجال  الذى  الراأي هذا  ا�ستطالع  بداية  يف 

الر�س  مركز  اإن  العقيل  عقيل  عبداهلل  الدكتور  الأعمال  رجل  قال  الق�سيم  منطقة  يف  باملحافظ  اجلديد  املعوقني  الأطفال 

لالأطفال املعوقني الذي مت اإن�ساوؤه اأخريًا يف حمافظة الر�س مببادرة كرمية من �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان 

اأهمية كبرية حيث  البلطان ذو  املعروف خالد  الأعمال  املعوقني وبدعم كرمي من رجل  الأطفال  اإدارة جمعية  رئي�س جمل�س 

يخدم كامل اأبناء املنطقة, واملنطقة يف اأم�س احلاجة اإليه حيث اأن�سئ بعد درا�سات علمية اأو�ست باإن�سائه وحمافظة الر�س 

تخدم مئات القرى والهجر جنوب وغرب الق�سيم اإ�سافة اإىل املحافظات الأخرى, وهو يقدم للمعوقني اخلدمات التعليمية 

والتدريبية والتاأهيلية اإ�سافة اإىل عدد من الرامج الكفيلة مب�ساعدة الطفل على جتاوز اإعاقته وم�ساعدته على الندماج يف 

املجتمع وجعله لبنة يف بناء املجتمع بدل اأن يكون عالة عليه . 

اخلريية  الأعمال  م�ساندة  يف  بارز  بدور  الأخرية,  الفرتة  يف  وخا�سة  يقومون,  الأعمال  رجال  اأن  العقيل  الدكتور  واأ�ساف 

بع�س  تبني  الفعالة يف  امل�ساركة  اإىل  الأعمال  رجال  اإخواين  اأدعو  املنر  هذا  ومن  منها,  تبني جزء  اأو  تبنيها  وامل�ساركة يف 

امل�ساريع اخلريية اأو التكفل بجزء منها اإ�سافة اإىل امل�ساركة يف جمال�س اجلمعيات اأو اللجان املنبثقة منها اإذا اأمكن اأو على 

الأقل تقدمي امل�سورة لهم وخا�سة فيما يخ�س ال�ستثمار لأهمية ال�ستثمار يف جميع القطاعات اخلريية واخلدمية . موؤكدا 

اأن قطاع الأعمال يقوم بدور ل باأ�س به يف جمال خدمة املجتمع اإل اأنه ل يزال دون امل�ستوى املطلوب لكني متفائل يف ازدياد 

االستثمار في الخير.. ضرورة!

دعا رجل الأعمال الدكتور عبداهلل عقيل العقيل رجال الأعمال اإىل امل�ساركة الفعالة يف تبني بع�س امل�ساريع اخلريية 

بالر�س وامل�ساركة يف جمال�س اجلمعيات وتقدمي امل�سورة فيما يخ�س ال�ستثمار لأهمية ال�ستثمار يف جميع القطاعات 

اأن القطاع اخلا�س يوؤدي دورا كبريًا يف خدمة  اأكد رجل الأعمال م�سعد بن �سعود بن �سمار  اخلريية واخلدمية. بينما 

املجتمع متا�سيا مع الدور الذي تقوم به حكومتنا الر�سيد ول بد من اإ�سراك القطاع اخلا�س بدور اأكرب يف برامج امل�سوؤولية 

الجتماعية. يف حني يرى رجل الأعمال �سيف اهلل بن تركي ال�ساحلي اأن القطاع اخلا�س بداأ يتفهم دوره يف جميع جمالت 

التنمية ولكن غياب و�سائل الإعالم عن دورها يف اإبراز كثري من املجالت كان له اأثر �سلبي على الثقافة الجتماعية لدى 

القطاع اخلا�س ورجال الأعمال.

ومن جهة اأخرى قال رجل الأعمال حممد عيد جمعان احلربي اأن املنطقة بحاجة ما�سة ملركز جمعية الأطفال املعوقني، 

حيث اإن حمافظة الر�س من املحافظات التي تخدم عددا كبريا جدا من املراكز التابعة لها ويعترب املركز مهما لالأطفال 

املعوقني يف املنطقة كلها. هذا واأكد رجل الأعمال �سامل بن حممد العلول باأنه لبد اأن تكون هناك قناعة لدى اجلميع 

باأن الإعاقة هي ابتالء من اهلل �سبحانه وتعاىل، ولبد من ال�سرب عليها .

املعوقني  خدمة  يف  جباره  جهودًا  الر�سيدة  حكومتنا  بذلت  وقد  املعوقني  خدمة  عن  الأوىل 

واإن�ساء املراكز يف خمتلف اأرجاء مملكتنا احلبيبة لتقدمي الرعاية والإيواء والعالج والتعليم 

ال�سئون  وزارة  املعوقني عن طريق  على  �سيارات جمهزة  توزيع  واأخريًا  املال  وحتى  والتدريب 

الجتماعية فالدولة تبذل جهودًا م�سكورة لكن هذا القطاع بحاجة اإىل جهد اأكر بحاجة اإىل 

تاأهيل املعلمني واملدربني والأخ�سائيني وجميع من يتعامل مع املعوق تدريبًا عاليًا, وبحاجة اإىل 

التوا�سل  اإىل  املعوقني, وبحاجة  املوجودة ل تغطي حاجة جميع  املراكز  لأن  اأكرث  فتح مراكز 

مع املراكز العربية والعاملية للتو�سل اإىل اأف�سل التقنيات واخلدمات التي ترفع م�ستوى خدمة 

املعوق وتاأهيله, وت�سجيع القطاع اخلا�س للم�ساركة وحتمل جزء من هذه امل�سئولية , واختيار 

يتمتع  للمركز  ن�سط  مدير  اختيار  يف  بالر�س  وفقنا  وقد  املراكز  هذه  يديرون  اأكفاء  مديرين 

بخرات اإدارية ودبلوما�سية عالية هو يحيى العلول وفقه اهلل .

يختتم الدكتور عبد اهلل عقيل العقيل كالمه قائال اإن جمعية الأطفال املعوقني تقوم بدور فعال 

كثري  تطبيق  املعوقني عن طريق  لالأطفال  املجانية  اخلدمات  توفري  اأجل  من  وذلك  وم�سكور 

من الرامج التاأهيلية والتعليمية والتدريبية والجتماعية وهي بذلك تت�سدى لق�سية الإعاقة 

وقاية وعالجًا حيث تقوم اأوًل بتثقيف املجتمع و اأولياء الأمور عن اأ�سباب الإعاقة وعن التعامل 

مع املعوق كما تقوم بالك�سف علىه وحتديد 

بعد  ثم  الختبار  طريق  عن  الإعاقة  مدى 

التي  املختلفة  الرامج  تطبيق  يبداأ  ذلك 

اإعاقته  من  التخفيف  على  الطفل  ت�ساعد 

وعلى تعليمه وتدريبه وتاأهيله ليكون ع�سوًا 

فاعاًل يف املجتمع .

 شركاء في المسيرة 
بن  �سعود  بن  م�سعد  الأعمال  رجل  ويقول 

املعوقني  الأطفال  جمعية  مركز  اإن  �سمار 

منطقة  لحتياجات  تلبية  ميثل  بالر�س 

وحدهم,  الر�س  لأبناء  ولي�س  الق�سيم 

بجميع  اجلمعية  تقدمه  ما  وي�سعدين 

ووحدات  والتعليمي  الطبي  اأق�سامها 

الرعاية النهارية ونتمنى تقدمي املزيد من 

اأن رجال  لتلبية كافة احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة. م�سيفا  اخلدمات يف هذا املجال 

دور  لهم  يزال  ول  كان  والذين  اخلريية,  اجلمعيات  م�سرية  يف  �سركاء  نعدهم  الأعمال 

حموري يف خدمة تلك اجلمعيات وو�سولها اإىل العديد من مناطق اململكة, واأدعو اإخواين 

وديننا  ووطنهم  امل�ساركات خلدمة جمتمعهم  املزيد من  علي  واأحثهم  الأعمال  رجال  من 

الذي اأمرنا بذلك. 

ويوؤكد م�سعد �سمار اأن الدولة توىل اهتماما خا�سا ودعما كبرياً  ملوؤ�س�سات العمل اخلريي, 

خا�سة يف ق�سية الإعاقة وحري�سة على تطوير اأداء تلك املوؤ�س�سات وتو�سيع مظلة خدماتها 

للمواطن.  معي�سة  م�ستوى  اأف�سل  توفري  يف  احلكومية  الأجهزة  جهود  جانب  اإىل  لت�سهم 

الذي  الدور  مع  متا�سيا  املجتمع  خدمة  يف  كبريًا  دورا  يوؤدي  اخلا�س  القطاع  اأن  مو�سحا 

تقوم به حكومتنا الر�سيد ول بد من اإ�سراك القطاع اخلا�س بدور اأكر يف برامج امل�سوؤولية 

الجتماعية. م�سريا اإىل تنامي الوعي والهتمام يف برامج امل�سوؤولية الجتماعية يف اململكة 

اخلري  ورجال  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  توؤدي  حيث  التحديد,  وجه  على  اخلا�س  والقطاع 

دورا اجتماعيا وا�سعا يف خمتلف اأن�سطة اخلدمات التطوعية واخلريية, لتحقيق الرتابط 

اأفراد املجتمع عامة, وهذا ما فطر عليه جمتمعنا وهلل احلمد,  والتكافل الجتماعي بني 

ويظهر حاليًا التناف�س والت�سارع يف هذا املجال, حيث اإنه كلما ارتفعت ال�سركات باأعمالها 

اأو مببيعاتها واأرباحها وتفوقت ومتيزت اإدارتها وقيادتها جتدها متميزة يف جمال برامج 

الأو�سمة  ومنحهم  اخلا�س  للقطاع  الدولة  تكرمي  ب�سرورة  مطالبا  الجتماعية.  امل�سوؤولية 

وعمل ما يحفزهم وذلك لت�سجيعهم علي املزيد من امل�ساهمة وبطريقة اأخري حث باقي 

ال�سركات علي امل�ساركة والدعم واأنهم �سركاء مع الدولة يف هذا املجال . 

وي�سيف رجل الأعمال م�سعد بن �سعود بن �سمار اأن جمعية الأطفال املعوقني لها دور كبري 

وجهود متميزة يف الت�سّدي لق�سية الإعاقة, ومواجهة اأ�سبابها والَتَغلُّب على �سلبياتها. ول 

�سلمان بن عبدالعزيز  الأمري �سلطان بن  امللكي  ال�سمو  به �ساحب  الذي قام  الدور  نن�سي 

ة الرائدة ليجعل منها  على مدى نحو خم�سة وع�سرين عاًما يف قيادة هذه املوؤ�س�سة اخلرييَّ

منوذًجا للعمل اخلريي املوؤ�س�سي القائم على منهجية علميَّة والقادر على امل�ساركة الفاعلة 

يف تنمية املجتمع. خمتتما كالمه بال�سكر والتقدير ملا تقوم به دولتنا الغالية من جهود من 

العهد  ويل  و�سمو  ال�سريفني,  احلرمني  خادم  يرعاها  التي  املتكاملة  التنمية  م�سرية  اأجل 

الأمني و�سمو ويل ويل العهد ولإ�سهامهم بفاعلية يف مواجهة اأ�سباب الإعاقة, وطرق التعامل 

معها. كما اأتوجه بتحية �سكر وتقدير اإىل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن �سلمان 

بن عبد العزيز رئي�س جمل�س اإدارة جمعية الأطفال املعوقني و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

الدكتور في�سل بن م�سعل بن �سعود بن عبدالعزيز, اأمري منطقة الق�سيم واإىل مقام الإمارة 

واجلهات التي �ساندت م�سروع املركز, كما اأعرب عن �سكري ملبادرة خالد بن عمر البلطان, 

ولأ�سحاب املبادرات الكرمية يف دعم اجلمعية.

روافد التنمية
املعوقني  رعاية  اأن مركز  ال�ساحلي  تركي  بن  الأعمال �سيف اهلل  يقول رجل  ومن جانبه 

بالر�س �سيكون مركزا حيويا وهاما لأنه ل يخدم اأبناء حمافظة الر�س فح�سب بل �ستمتد 

خدماته لت�سمل جميع املراكز والقرى والهجر املوجودة باملنطقة واأي�سا يخدم فئة عمرية 

من املجتمع غالية جدا على قلوبنا وخدمات اجلمعية جيدة جدا اإىل حد ما ولكن نتطلع 

اإىل التو�سع يف هذه اخلدمات. داعيا رجال الأعمال اإىل امل�ساركة يف جميع خدمات املركز 

والدعم الالحمدود خلدمة هوؤلء املعوقني ومد يد العون لهم, حيث اإن دور قطاع الأعمال 

بناء ولكن مل يقم بدوره الجتماعي على اأعلى م�ستوى امتدادا لدور الدولة يف هذا املجال 

.ول �سك باأن القطاع اخلا�س يتفهم دوره الجتماعي ويعتر رافدا من روافد التنمية يف 

الدولة التي تتطلع اإىل مثل هذه اخلدمات .

ويوؤكد �سيف ال�ساحلي اأن الدولة تقوم م�سكورة مبهامها وتوفري اخلدمات يف �ستى نواحي 

احلياة وبجميع اأنحاء اململكة وهياأت جميع ال�سبل لرعاية املعوقني ولكن نتطلع اإىل تغطية 

اهلل يف ظل  رعاها  دولتنا  اأن  م�سيفا  الإعاقة.  لذوي  الهامة  بهذه اخلدمة  املناطق  جميع 

حكومتنا الر�سيدة وهذا العهد الزاهر اأولت القطاع اخلا�س اهتماما كبريا ووفرت له جميع 

الت�سهيالت ولكن من الأجدر والأف�سل اأن يكون هناك حوافز خا�سة للقطاع اخلا�س وذلك 

مركز الرس مركزًا حيويًا ستمتد خدماته 
لتش���مل المراكز والقرى والهجر في 

المنطقة

ل�سيوع  نتيجة  الأعمال يف املجالت اخلريية  م�ساركة رجال 

الأعمال  رجال  واإح�سا�س  الأعمال  قطاع  يف  الثقافة  هذه 

مب�سئوليتهم جتاه املجتمع .

امل�سئولية  لثقافة  غياب  هناك  يكون  اأن  العقيل  وينفى 

فنحن  الأعمال,  ورجال  اخلا�س  القطاع  لدى  الجتماعية 

الأعمال  رجال  ترع  عن  كثريًا  ال�سحف  يف  ونقرا  ن�سمع 

ذكرنا  وكما  املجالت  خمتلف  يف  كبرية  خريية  مب�ساريع 

بني  تنت�سر  الجتماعية  امل�سئولية  ثقافة  بداأت  فقد  �سابقًا 

رجال الأعمال داخل اإداراتها ومراكزها حتى اأن كثريًا من 

والأعمال  الجتماعية  للم�سئولية  اأق�سامًا  اأ�س�ست  ال�سركات 

حتى  اهلل  واحلمد  الت�ساع  يف  اآخذ  الأمر  وهذا  اخلريية 

امليدان  هذا  يف  الأعمال  رجال  بني  تناف�سًا  ن�سهد  بداأنا 

وميكن تر�سيخ هذه الثقافة عن طريق الأعالم واملحا�سرات 

وخطب امل�ساجد حلث النا�س على امل�ساركة يف دعم الأعمال 

وامل�سلم مطلوب  ديننا احلنيف  بذلك  اأمرنا  اخلريية حيث 

الدنيا  خريي  لك�سب  اخلريية  الأعمال  يف  امل�ساركة  منه 

اآنفًا اآخذ يف الت�ساع حيث  والآخرة وهذا الأمر كما ذكرت 

ل تخطئه العني .

يف  الدولة  دور  اأن  العقيل  اهلل  عبد  الأعمال  رجل  ويوؤكد 

م�ساندة ق�سية الإعاقة واملعوقني دور حموري فهي امل�سئولية 

رجال األعمال في الرس :

تركى ال�ساحلىم�سعد بن �سعود بن �سمار

إعداد: أحمد البطاح - الرس

الدكتور عبد اهلل العقيل
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تقول املعلمة » اأمينة املطريي« اإن للمركز دورا كبريا مع الطفل 

..لي�س فقط لعالجه وتعليمه اأو تاأهيله بل ا�ستك�ساف اإمكاناته 

لكت�ساف  احلقيقة  البداية  هى  ..واملعلمة  ومواهبه  وقدراته 

ميول الطفل وما ي�ستهويه من اأعمال وفنون ..وهنا ياأتي دورها 

عامال  يكون  ذلك  اإن  واإبرازها..حيث  املواهب  هذه  لتنمية 

يف  الإ���س��راع  يف  وي�ساعد  للطفل,  النف�سية  احلالة  يف  مهما 

عملية عالجه اأو قبوله للعالج, بالإ�سافة اإىل تلهفه وحر�سه 

ب�سعادته,  وي�سعر  بذاته  ي�سعر  لأن��ه  باملركز  التواجد  على 

واأن هذه الإعاقة  باإعاقته يف احلياة,  اأنه لي�س وحيدا  ويح�س 

 لن تكون �سببا يف عدم ممار�سة هواياته باأى �سكل اأو �سورة .

وت�سيف املعلمة املطريى : ولهذا فاإن املعلمة هي ال�ستك�ساف 

والتنمية والتطوير يف هوايات الطفل باختيار الأدوات الالزمة 

و�سهلة  منا�سبة  اأدوات  حتتاج  الر�سم  هواية  فمثال  لذلك.. 

ال�ستخدام مثل نوع وحجم الكرا�سة والأقالم املتخ�س�سة التي 

تنا�سب احتياجات الطفل مع مراعاة قدرات الطفل .حيث اإن 

كل طفل تختلف هواياته عن الطفل الآخر ..لهذا فاإن معلمة 

التي  الرامج  من  بالعديد  دراي��ة  على  تكون  اأن  لبد  الف�سل 

ت�ساهم يف تعليم وتنمية مواهب الأطفال املعوقني.

حممد  رنا   « التعليمية  امل�سادر  م�سوؤولة  تقول  جانبها  ومن 

البلطان » اإن موهبة الطفل قد تنمو وتثمر وقد تذبل ومتوت 

تطوير  اجلمعية  ودور  الجتماعي,  وو�سطه  بيئته  ح�سب  وكل 

هذه املوهبة اخلا�سة بكل طفل وح�سب قدرته . وبداخل املركز 

واملكتبة  لالأطفال  الفن  بتعليم  تهتم  وف�سول  اأرك��ان  هناك 

الرامج  وهذه  واأوق��ات حم��دودة,  برنامج حمدد  وفق  وذلك 

التاأهيلية والتعليمية ت�ساهم يف تنمية مواهب الطفل .

فتقول   « اخلزي  �سليمان  زينب   « الفنية  الرتبية  مدر�سة  اأما 

وتنمية  ل�ستك�ساف  امل�ستخدمة  والحتياجات  الأدوات  اإن 

البيئة  لتهيئة  معلمة  لأية  والقواعد  الأ�س�س  هي   .. الهوايات 

ودور  املعوقني.  الأطفال  ومواهب  مهارات  لتنمية  املنا�سبة 

يف  املعوق  الطفل  قبول  يف  مهم  والطفل  املعلمة  بني  العالقة 

يف  الأط��ف��ال  مع  املعلمة  خ��روج  ..فمثال  والتدريب  التعليم 

لتنمية  مهم  ذل��ك  وغ��ري  للمتنزهات  اأو  للمتاحف  زي���ارات 

معلومات الطفل وتعريفه بالألوان وحتفيز القادر منهم على 

الطالع يف الكتب وتنمية عادة القراءة من ال�سغر من خالل 

كتيبات الأطفال امل�سورة .

اأن   « الغفيلي  �سالح  »ب�سرى  التعليمي  الق�سم  م�سرفة  وترى 

تنمي  اأن  �ساأنها  من  التي  من اخلدمات  العديد  يوفر  املركز 

هواية الطفل مهما كان نوعها مثل الفنية اأو احلا�سب اأو حتى 

املكتبة ملحبي القراءة, وعلى املعلمة يف املركز حتفيز الطفل 

الأن�سطة  يف  �سواء  املوهبة  تلك  لإب���راز  له  الفر�س  وتوفري 

الرامج  وهناك   .. ال��زي��ارات  و  املنا�سبات  اأو  الأ�سبوعية 

التعليمية والتاأهيلية التي ت�ساهم يف تنمية موهبة الطفل يف 

الفنية  بالف�سول  املركز  يهتم  ولذلك   .. املجالت  خمتلف 

داخل  الفني  بالركن  وكذلك  له,  الالزمة  الأدوات  وبتوفري 

العالج  من  اأي�سا  ج��زء  ..وه��ى  اليدوية  والأ�سغال  الف�سل 

الوظيفي للطفل حيث يتم توفري اأقالم حمددة ح�سب احتياج 

الطفل وتدريبه على ا�ستخدامها وفقا لقدراته.

يقدم  الر�س  يف  اجلديد  اجلمعية  مركز  اأن  بالذكر  جدير 

والتاأهيل  والتعليم  وال��ع��الج  الرعاية  ب��رام��ج  م��ن  منظومة 

والتدريب والتوعية املجانية, اإىل جانب اخلدمات الجتماعية 

وال�ست�سارية لالأطفال املعوقني وذويهم .

يحال  ثم  ومن  ال�ستقبال,  بق�سم  العالجية  اخلدمات  وتبداأ 

العام  الفح�س  لإج��راء  ال�ست�سارية  العيادات  اإىل  الطفل 

والت�سخي�س من قبل فريق التقييم, وبعد تقييم حالة الطفل 

املعلمة ..هي الأم الأخرى للطفل املعوق داخل املركز، ولذلك فاإن اجلمعية حتر�س ، يف جميع 

مراكزها على اأن تكون املعلمة ، موؤهلة اإن�سانيا يف تربية وتنمية مواهب الأطفال املعوقني قبل اأن 

تكون متخ�س�سة يف تعليمهم احلروف والكلمات ..وفى مركز اجلمعية بالر�س كانت هذه اجلولة 

مع املعلمات ..حيث يبحن باأ�سرارهن مع اأطفالهن املعوقني داخل ف�سول املركز .

يقمن بأدوار إنسانية.. وتعليمية 

المعلم���ات.. يبح���ن بأس���رارهن مع 
األطفال المعوقين

حدة,  على  حالة  لكل  املنا�سب  التاأهيلي  الرنامج  و�سع  يتم 

العالج  برامج  تنفيذ  يف  الوحدات  من  عدد  جهود  وتتكامل 

.عيادة  الوظيفي  .ال��ع��الج  الطبيعي  :ال��ع��الج  هي  والتاأهيل 

وحدة  الكالم.  وعلل  النطق  عيوب  عالج  عيادات  الأ�سنان. 

.ور�سة  لالأطفال  املوؤقت  ال�سكن  وحدة  الجتماعية  اخلدمة 

اجلبائر والأجهزة امل�ساعدة. 

اأما الرامج التعليمية فتت�سمن تلقي الطفل برناجما تربويا 

مراحل  ث��الث  ت�سم  والتي  باملركز  املدر�سة  داخ��ل  تعليميا 

تعليمية هي الطفولة املبكرة, التمهيدي., البتدائي .بالإ�سافة 

احلا�سب  معمل   – الكرمي  القراآن   ( امل�ساندة  الأن�سطة  اإىل 

الآيل, الور�سة الفنية- غرفة امل�سادر(.

حجم  مع  تتنا�سب  متخ�س�سة  تعليمية  مناهج  تطبق  وفيها 

وزارة  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  الطفل,  و�سن  الإع��اق��ة  ونوعية 

التاأهل  من  الأطفال  من  الكثري  ميْكن  الذي  الأمر  والتعليم, 

لاللتحاق مبدار�س التعليم العام بعد ا�ستكمال برامج التاأهيل.

وتتوىل الوحدة النف�سية العناية بالطفل وتقييم قدراته العقلية 

عمره  حتديد  اأج��ل  من  الذكاء  مقايي�س  ا�ستخدام  بوا�سطة 

اأو املعلمة  العقلي مما ميكن العاملني مع الطفل �سواء الأهل 

من و�سع اأهداف ت�ساعد على تطوير قدراته وتاأهيله لتجاوز 

ظروف اإعاقته والتعامل مع الآخرين .

مبني  ي�سم  والتعليمي  الطبي  الق�سمني  وح��دات  جانب  واإىل 

واملالية  الإداري����ة  ال��وح��دات  وي�سمل  الإدارة,  مبني  امل��رك��ز 

واخلدمات امل�ساندة, وقاعة الجتماعات .

�سهور  ع��دة  قبل  للمركز  التجريبي  الت�سغيل  ب��داأ  وق��د  ه��ذا 

الر�س  حمافظة  اأطفال  وت�سابق  الر�سمي,  لالفتتاح  متهيدًا 

ومنطقة الق�سيم بوجه عام على اللتحاق باملركز وال�ستفادة 

من براجمه املجانية .

حممد عيد احلربى �سامل العلول

لت�سجيعه على رفع م�ستوى امل�ساهمات اخلريية والجتماعية لديه.

واأعرب رجل الأعمال �سيف اهلل بن تركي ال�ساحلي عن �سكره وتقديره جلمعية الأطفال املعوقني على ما تقوم به من دور 

وتوفري خدمات جمانية لذوي الإعاقة من الأطفال ولكن نعم ينق�سها بع�س الرامج الوقائية والعالجية التي يجب اأن تتزامن 

مع جميع خدماتها الأخرى. واإنه با�سمي وا�سم زمالئي رجال الأعمال اأتقدم بال�سكر اجلزيل ملركز رعاية الأطفال املعوقني 

على اإتاحة الفر�سة للقطاع اخلا�س ممثال برجال الأعمال وا�ستك�ساف ما لديهم من اأفكار وتوجهات اإيجابية تخدم املركز 

وذوي الإعاقة من الأطفال.

 ويختتم رجل العمال حممد عيد جمعان احلربي كالمه بقوله اإن الدولة اأيدها اهلل ت�سعى بكل جهد اإىل م�ساندة ودعم ق�سية 

املعوقني, وقامت باإن�ساء الدور وتوظيف القائمني مع رعايتهم وبذل الأموال يف جذب التقنيات املتطورة للمعوقني والتق�سري 

الذي يظهر هو فقط قلة وجود املراكز التي تخدم هذه الفئة. فينبغي اأن يكون يف كل حمافظة مركز يخدم هوؤلء الأطفال. ول 

�سك اأن الدولة اأولت هذا الأمر اهتماما واأيدت ذلك فاإن القطاع اخلا�س �سيبذل جمهودا جيدا جدا واإيجابيا جدا.

التعاون والتكامل
ويرى رجل الأعمال �سامل بن حممد العلول اأن اأهمية مركز الر�س لالأطفال املعوقني باملنطقة تتمثل يف رعاية املعوقني من 

اأبناء حمافظة الر�س ذكورًا واإناثًا وتقدمي اخلدمات الوقائية والعالجية والإيوائية لهم, وتقدمي خدمات التاأهيل الجتماعي 

والتدريب املهني والتعليم لفئات املعوقني ليكونوا اأكرث اندماجا وانتاجا يف جمتمعهم.

� خا�سة يف مراحل التدخل املبكر� وملجتمعهم لزيادة  وتقدمي اخلدمات الفنية وقائية وتدريبية والو�سائل لعائالت املعوقني 

فر�س تقبل املعوق والتكيف معه ومراعاة ظروفه واإمكانياته واحتياجاته. وبث الوعي: بتعميق مفهوم خدمة املعوق يف اإطار 

ثقافية,  اإ�سدارات  )ن�سرات,  املنا�سبة  الو�سائل  وا�ستخدام  منها  الوقاية  الإعاقة وطرق  باأ�سباب  والتعريف  املحلي  جمتمعة 

ندوات وحما�سرات, اأعمال م�سرحية, وغريها من اأدوات الثقافة العامة.والعمل على حتديث املعلومات الإح�سائية والفنية 

واإزالة  واأ�سرتة  املعوق  رعاية  لتي�سري  املختلفة  اخلدمات  واأجهزة  اجلمعية  بني  والتكامل  للتعاون  جيدة  ات�سال  �سبكة  وبناء 

املعوقات وا�ستثمار ما لديه من طاقات وما لدى جمتمعه من فر�س. والعمل على تدريب العاملني يف فروع الرتبية اخلا�سة 

التدريبية  بالدورات  واملهنية  العلمية  كفاءتهم  لرفع  املجتمع  اأفراد  من  والراغبني  اجلمعية  يف  العاملني  من  واإناثا  ذكورا 

والتطبيقية على راأ�س العمل, وال�ستعانة باخلراء واملخت�سني لإثراء خرات املجتمع ومعارفه يف هذا املجال احليوى.. وتوفري 

الو�سائل التقنية امل�ساعدة خلطوات الفح�س والرعاية والعالج والتدريب .. والإنتاج.. وامل�ساركة العملية يف توطني اخلرة, 

واإحالل العامل الفني للمواطن يف وطنه. 

ويقول �سامل العلول عن دور رجال الأعمال يف م�ساندة الأعمال اخلريية اإن اأهم نقطة من وجهة نظري لرجال الأعمال هي 

اأحداث, ولبد من قيام رجال الأعمال  الواقع الجتماعي لبلدنا احلبيب والإح�سا�س احلقيقي ملا يجري حوله من  معاي�سة 

ا�ستخدام  حتتم  التي  امل�ساريع  بتقدمي  املبادرة  ب�سرعة 

الإعاقة  اأ�سحاب  اإخوتنا  املوظفني من  ن�سبة  وتكون  عمالة 

لها الأولوية والإعالن عن وظائفها, وامل�ساهمة مع الدولة 

ولي�س  الدولة  داخل  احلقيقي  بال�ستثمار  امل�ساريع  يف 

خارجها. م�سريا اإىل اأن القطاع اخلا�س ركيزة اأ�سا�سية يف 

القت�ساد الوطني واأن هذه حقيقة هامة يجب اأن نعرتف 

بها, اإن ال�سركات تتمحور حول تفعيل دور القطاع اخلا�س 

والتنموية  الجتماعية  التحديات  خالل  من  التنمية  يف 

اأو  املنتج  البتكار يف  تتيح  لال�ستثمار  اإىل فر�س  وحتويلها 

اخلدمة مع زيادة الإنتاجية والفعالية يف الأداء وذلك من 

خالل اإ�سرتاتيجية وخطط.

ويو�سح العلول اأن دمج املمار�سات امل�سوؤولة لال�ستدامة يف 

ا�سرتاتيجيات اأعمالهم, و حتديات املرحلة املقبلة واحتدام 

بذل  واخلا�س  احلكومي  القطاعني  من  تتطلب  املناف�سة 

جهود م�ساعفة ل�سد حاجة املجتمع وقطاعات الأعمال من 

الرامج التنموية, واإيجاد الأطر التنظيمية, وتهيئة البيئة 

امل�سوؤولية  جمال  يف  املمار�سات  اأف�سل  لتطبيق  املالئمة 

باململكة,  الأعمال  قطاعات  يف  وال�ستدامة  الجتماعية 

وذلك من اأجل و�سع اإطار �سامل يحدد دور كال القطاعني 

يقوم فيه القطاع اخلا�س بدوره يف و�سع حلول لالأولويات 

التوجه  هذا  دعم  احلكومي  القطاع  يتوىل  فيما  التنموية 

بخطط حتفيزية متخ�س�سة لكل قطاع, م�سريا اإىل اأهمية 

درا�سات  وعمل  املجال  هذا  يف  والكوادر  الكفاءات  اإعداد 

�سن  عند  عليها  العتماد  ميكن  وم�ستفي�سة  متخ�س�سة 

القوانني والت�سريعات اجلديدة.

وي�سري رجل الأعمال العلول اإىل اأنه اإذا نظرنا “اإىل ن�سف 

الكوب اململوء” �سرنى هناك جتارب ت�ستحق التوقف, وان 

العديد  تبنتها  التي  املتميزة  املبادرات  من  الكثري  هناك 

اأمنوذجًا  تكون  اأن  ميكن  اخلا�س,  القطاع  املوؤ�س�سات  من 

الجتماعية«.ولكن  “امل�سوؤولية  ثقافة  تر�سيخ  يف  يحتذى 

التعريف  و�سائل  اإىل  تفتقد  التجارب  تلك  اأن  يبدو  فيما 

رغم  “ا�ستحياء”  على  تنفذ  زالت  فما  لها,  امل�ساندة 

منهجيتها العلمية, واأهدافها الطموحة, ونتائجها املتميزة.

ومن اأمثلتها ال�سركات التالية: �سركة اجلزيرة لل�سناعات 

الدوائية, البنك الأهلي التجاري,جمموعة �سافول.

وحول الدور الذي تقوم به جمعية الأطفال املعوقني لتوفري 

اخلدمات املجانية لالأطفال املعوقني وفى الت�سدي لق�سية 

الإعاقة وقاية وعالجا يقول رجل الأعمال �سامل بن حممد 

اأن  ويجب  للجمعية  م�سكور  و�سعي  حممود  دور  اإنه  العلول 

الأعمال  احتياج  وهى  امل�ساكل  حل  على  اجلمعية  تعمل 

اإىل  والأوقاف  اجلديدة  املراكز  م�سروعات  يف  الإن�سائية 

خم�س�سات مالية متثل عبئًا اإ�سافيا على قدرات اجلمعية, 

العاملة يف اجلمعية نتيجة  الكفاءات املتخ�س�سة  وت�سرب 

واخلرات  املهارات  اأ�سحاب  وندرة  العمل  �سوق  اإغراءات 

وانخفا�س ح�سة اجلمعية  والتاأهيل.  الرعاية  يف جمالت 

وتنامي  اخلريية  املنافذ  تعدد  نتيجة  الترعات  من 

الأفراد  يتبناها  التي  املوؤ�س�سات اخلريية اخلا�سة  ظاهرة 

وال�سركات.
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تعلمت حرفين.. وحفظت سورة الكافرون

الأطراف بخلل يف احلركة وخا�سة  اإ�سابة  اإىل  اأدى  �سلل دماغي  “ �سروق” من  تعانى 

نق�س  ال�سبب  وكان  واجلذع..  البطن  ع�سالت  يف  �سعف  وكذلك  ال�سفلية  الأطراف 

اأثناء  اأو  بعدها  اأو  الولدة  قبل  ذلك  كان  اأحد  يعرف  ول   .. للدماغ  املغذي  الأك�سجني 

الولدة, حيث مل يجزم الأطباء لوالديها متى ح�سلت الإ�سابة !! 

واإذا كان ذلك �ساعف حزن والديها.. فكما يقال “ اإذا عرف ال�سبب بطل العجب” . 

اأو بطل الأمل ..فاإن وجود مركز اجلمعية بالر�س, كان ال�سبب الذي هياأه العلي القدير 

لتقليل اآلم والديها عليها, ولتبداأ رحلة التخفيف من الآثار ال�سلبية لإعاقة �سروق حيث يوؤكد الوالدين اأن “ �سروق” ا�ستفادت 

منذ التحاقها باملركز من الناحية اجل�سدية والنف�سية اأي�سا, وقد �سعرنا بتغيري يف حالتها حيث قل ال�سد املوجود وحت�سن املظهر 

العام ..اأما من الناحية النف�سية ..فهناك حت�سن وهي �سعيدة مع اأ�سدقائها ومعلماتها.. ول نن�سى من الناحية التعليمية اأي�سا, 

فقد تعلمت حرفني وحفظت �سورة الكافرون !!

وم�سداقا لقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: )من ل ي�سكر النا�س ل ي�سكر اهلل( .. يبادر والدا “ �سروق” بال�سكر لالأخ�سائيات 

واملعلمات باملركز على ما بذلن من جهود مع “ �سروق” حتى الآن, واأدى اإىل ظهور هذا التح�سن عليها, وجعلها �سعيدة ..ت�ستمع 

بيومها داخل املركز ومع زميالتها .

ولهذه النتائج ..يرى والدا “ �سروق” حاجة املنطقة لأكرث من مركز بهذا امل�ستوى املتخ�س�س, الذي تقدمه جمعية الأطفال 

املعوقني يف مركز الر�س, لأن مدن املنطقة متباعدة وبينها م�سافات كبرية ..وبذلك ت�سكل معاناة على اأولياء الأمور لالنتقال من 

مدينة اإىل اأخرى باأطفالهم من اأ�سحاب الحتياجات اخلا�سة. 

فمركز الر�س يخدم اأكرث من مئتي قرية, وع�سرات املدن يف منطقة �سكانها قرابة املليون ن�سمة. �سحيح هناك مراكز اأخرى 

ولكن خدماتها غري متخ�س�سة ولي�ست على م�ستوى اخلدمات املجانية التي يقدمها مركز اجلمعية بالر�س, خا�سة واأن جمعية 

الأطفال املعوقني اجتمع لديها اخلرة العريقة واملهارة العالية يف التنفيذ والإدارة اجليدة يف التنظيم والقيادة.

ويرى والدا “ �سروق” اأن ما تقدمه اجلمعية من خالل مراكزها املنت�سرة يف خمتلف مناطق اململكة هي امتداد ملا تقدمه الدولة, 

وعناية احلكومة الر�سيدة بقيادة خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز, وقد جت�سد ذلك يف جهود كبرية لتوفري 

اخلدمات املتنوعة لرعاية اأبنائها املعوقني .. وامل�سكلة الوحيدة التي تواجه اأولياء اأمور الأطفال املعوقني هو تعدد اجلهات التي 

تقدم اخلدمات للمعوقني وهى موزعة بني وزارات ال�سحة والتعليم وال�سوؤون الجتماعية والبلدية واخلدمة املدنية واملوا�سالت. 

ومن املهم توحيدها حتت مظلة واحدة للتخفيف من معاناة املعوق والوالدين ملعرفة ما يجب اأن يح�سل عليه املعوق من حقوق 

وخدمات يف مراحل عمره املختلفة .. فاإن الكثري من اأولياء الأمور ل يعرفون اأين تكون اأماكن خدمات املعوقني اأو الت�سهيالت 

والإعانات التي تقدمها الدولة لهم ..ولذلك فهم يف حاجة اإىل جهة اإر�ساديه تعرفهم بكل �سيء!!

من جهة اأخرى يطالب والدا “ �سروق” باأهمية توعية املوظفني يف كل القطاعات على ح�سن خدمة املعوق وتنبيهه اأو ويل اأمره 

على اأن لديهم خدمات تقدم للمعوق بدل من �سكوتهم عنها حتى ي�سطر اأن ينتزعها املعوق اأو ويل اأمره منهم انتزاعا.. وهناك 

املادية  العناية  رغم  واأنه  بحقه..  املطالبة  عن  ويعف  ميل  املعوق  جتعل  التي  اململة  الإدارية  والتعقيدات  البريوقراطية  م�سكلة 

للمعوقني من الدولة ولكنها يف ظل ارتفاع تكاليف م�ستلزمات املعوق, وخ�سو�سا عندما يكون طفال, فاإنها ل تكفى .

ويوؤكدان اأن ما تقوم به جمعية املعوقني التعريف من خدمات, خا�سة على م�ستوى التوعية بق�سية الإعاقة ومبخاطرها بجانب 

وال�سلوكيات  املمار�سات  بع�س  من  للتحذير  مهم  والأمهات  الأ�سرة  دور  فاإنه  والتاأهيل  والتعليم  العالج  يف  لالأطفال  خدماتها 

اخلاطئة �سواء اأثناء احلمل اأو بعده التي جتعلها تنجب طفال معوقا وكل �سيء باإرادة اهلل وقدرته!

 ويطالبان ب�سرورة التوعية والت�سديد باتخاذ الإجراءات الالزمة داخل امل�ست�سفيات, خا�سة داخل غرف الولدة ملنع حالت 

نق�س الك�سجني. ومن ناحية اأخرى العمل على رفع م�ستوى املوا�سفات الفنية يف الأمن وال�سالمة يف الطرق واللتزام بالقوانني 

املرورية .

وكذلك توعية املدرا�س واملعلمني واملعلمات يف كيفية التعامل 

مع املعوقني, وتثقيف اأ�سرهم ورفع مهاراتهم يف التعامل مع 

اأبنائهم, ي�ساف اإىل ذلك اأهمية توعية ال�سركات واملوؤ�س�سات 

واأي�سا  الجتماعية,  مب�سوؤوليتها  تقوم  لكي  الإعاقة  بخطر 

توعية البلديات واملهند�سني لو�سع كامل ال�سرتاطات الفنية 

للمعوقني يف املباين والطرق وغريها.

وفى كلمة اأخرية لوالدّى “ �سروق” يقولن اإن العناية الطبية 

والتاأهيلية والتعليمية مهمة لالأطفال املعوقني.. ولكن رعاية 

بالر�س  اجلمعية  ومركز  مهم,  عمل  اأي�سا  منهم  املوهوبني 

الأخرى  املراكز  كل  يف  يكون  اأن  ونتمنى  ذلك,  يف  منوذج 

امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  والتقدير  بال�سكر  نتقدم  ..ولهذا 

جمل�س  رئي�س  العزيز  عبد  بن  �سلمان  بن  �سلطان  الأمري 

امل�سوؤولني  وخا�سة  اجلمعية,  من�سوبي  ولكل  اجلمعية,  اإدارة 

والأخ�سائيات واملعلمات يف مركز الر�س ..

املجهود  حجم   “ �سروق   “ حالة  حت�سن  يف  جت�سد  فقد 

الراقي  وتعاملهم  اأخالقهم  ح�سن  وكذلك  يبذلونه,  الذي 

لت�سيء  بنف�سها  ت�سحى  التي  ال�سمعة  مثل  ..فجميعهم 

فجزاهم  املركز..  مدير  العلول  يحيى  وخ�سو�سا  لالآخرين 

يوم  ح�سناتهم  ميزان  يف  قدموه  ما  وجعل  اجلزاء  خري  اهلل 

القيامة.. ونتمنى للجمعية التقدم والرقي والتطور .. وناأمل 

بعد افتتاح املركز اأن ن�سهد باإذن اهلل تعاىل اإدخال خدمات 

لكي  الأخ�سائيات  اأعداد  وزيادة  املائي,  كالعالج  اأخرى 

وزيادة  طفل,  لكل  يوميا  والوظيفي  الطبيعي  العالج  ي�سبح 

عدد املعلمات والأخ�سائيات النف�سيات والنطق, وفتح عيادة 

الطبيعي..  العالج  يف  الف�سائية  البدلة  وا�ستخدام  اأ�سنان, 

ونتمنى اأن يتاح للجمعية اأن تكون لديها �سيارة جمهزة لتقوم 

مقر  اإىل  احل�سور  اأهلها  على  ي�سعب  التي  املناطق  بزيارة 

املركز. 

الطفلة “ �سوق بدر الدبيان “ ..لزالت يف 

عمر الزهور.. وهي بالفعل زهرة يف حديقة 

وح�سورها  بذكائها  يانعة   ، الر�س  مركز 

مع  ب��امل��رك��ز  التحاقها  فمنذ  اجل��م��ي��ل.. 

بارزة  ..وه��ي  التجريبى  الت�سغيل  بداية 

بني زهراته اجلميلة بالبت�سامة الودودة 

واملحبة للنا�س واحلياة .

زهرة تتفتح بالحياة
شروق
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المصدر: منتديات الرس اكس بي
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