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رعاية فيصل القصيم وعودة اإلنطالقة

وهي  جديد  من  تعود  االنطالقة  جملة  هاهي 
جلمعية  إعالمي  كمنرب  اجلديد  ثوبها  ترتدي 
خلدمة  تأهيل-  اإلنسانية-  للخدمات  عنيزة 
أبنائنا  من  فيها  اجملتمع  فئات  وأغلى  منسوبيها 
وتعد  التجديد  وتواصل  املفيد  لتقدم  املعاقني 

باملزيد بأذن اهلل تعاىل 
وما أمجل هذه)االنطالقة( وهي تزدان وتتزامن مع 
رعاية أبوية حانية من فيصل القصيم )اإلنسان(

أن  منذ  خبطوة  خطوة  اجلمعية  مع  كان  الذي 
اكرب  من  واحدة  أضحت  حتى  كفكرة  انطلقت 
على  احلمد  وهلل  العمالقة  اإلنسانية  الصروح 
الكريم  مسوه  رعاية  تأتي  حيث  املنطقة  مستوى 
األول  والتأهيل  اإلعاقة  خرباء  مؤمتر  الفتتاح 
الذي تعقده وتنظمه اجلمعية حتت شعار)التغيري 
الشؤون  وزارة  مع  بالتعاون  عصرية(  برؤية 
للمعاقني  االمريكي  املعهد  وشبكة  االجتماعية 
ودعمه  لوقفاته  إمتداداً   )  YAI( بنيويورك 
املنطقة. يف  خريي  عمل  ألي  املتواصل  وتشجيعه 

جملة)االنطالقة(هذا  واكبت  فقد  هنا  ومن 
اليت  املساحة  هلا  وأفردت  املناسبة  وهذه  احلدث 
هدفها  ملضمون  نظراً  وأهميتها  مكانتها  توازي 
وعمق رسالتها والرؤية املستقبلية منها يف إحداث 

التغيري املنتظر برؤية عصرية.
من  أبناءنا  مننح  أن  العدد  هذا  يف  ننسى  مل  كما 
يف  حقهم  من  جزءاً  اخلاصة  االحتياجات  ذوي 
باجلمعية  يتعلق  فيما  سواء   ) )االنطالقة  هذه 
ككيان خيفف  املعاناة ويرسم االبتسامات , أوفيما 
يتعلق بطرح التقارير والتحقيقات الصحفية عن 
اجلمعية وفروعها الرئيسية هذا إىل جانب احلديث 
عن  العديد من املشروعات والربامج  واملشاركات 
نظمتها  اليت  واملناسبات  والزيارات  والفعاليات 
وشهدتها اجلمعية خالل الفرتة القليلة املاضية .

ندعوا اهلل سبحانه وتعاىل أن يوفقنا مجيعًا يف تأدية 
. أبنائنا  خدمة  أجل  من  عطائنا  ملواصلة  رسالتنا 
رئيس التحرير
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متالزمة داون الحالة األكثر تزايدًا 

أبرز العناوين
جمعية عنيزة للخدمات اإلنسانية كيان عمالق يخفف المعاناة ويرسم االبتسامات

مراكز الرعاية الصحية واالجتماعية لإلعاقات في مجمع الجفالي
 بيئة صحية متكاملة 

مركز التدريب والتطوير في مجمع الجفالي بفتح بوابته الواسعة لتدريب 
الكوادر للتعامل مع المعاقين والعمل في ميادين التربية الخاصة 

تحت شعار ) الوفاء ألهل العطاء ( محافظ عنيزة يرعى احتفال الجمعية بجائزة الموظف المتميز 
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يتزامن صدور هذا العدد من مجلتنا )االنطالقة( مع إنجازات متعددة لهذه الجمعية الفتية، فقفزاتها 
هو  النجاح  عنوان  أن  على  واضح  دليل  الغالية،  منطقتنا  في  المعين  مركزين  في  سنوات  تسع  خالل 

)اإلخالص والثقة ووضوح الرؤية والرسالة واالهداف (.
فقد منح مجتمعنا المحب للخير الثقة في قيادات هذه الجمعية، فأعطوا ودعموا بال تردد وال منة بيد 
الجمعية، فحملوا  بعاملين مخلصين، عرفوا أهداف هذه  القيادات  تلك  الخير، فوفق اهلل  الجود وحب 

األمانة، وحققوا نجاحاتها سنة تلو األخرى، حتى رأى كل منصف أن هذه النتائج لم تأِت من فراغ.
األول. والتأهيل  اإلعاقة  خبراء  •   مؤتمر 

قادر. •   برنامج 
تمكين. •   برنامج 
رعاية. •   برنامج 
تدخل •   برنامج 

الخاصة للتربية  قدرات  •   مدرسة 
تلك هي آخر إنجازاتنا، وتفاصيلها داخل العدد، والحكم للنتائج، وليس من سمع كمن رأى، وهي دعوة 

لكل باحث عن النجاح لزيارتنا، وسيثبت له ذلك..
شكري لكل عامل وامتناني لكل مخلص، ودعواتي والمستفيدين من خدمات هذه الجمعية لكل داعم.

ففيكم تتحقق اآلمال، وما توفيقي إال باهلل.

رئيس مجلس إدارة جمعية عنيزة للخدمات االنسانية - تأهيل -
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صاحب  األول  القصيم  فيصل  يرعى 
السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن 
عبد العزيز أمير منطقة القصيم افتتاح 
األول  والتأهيل  اإلعاقة  خبراء  مؤتمر 
 ،) عصرية  برؤية  التغيير   ( شعار  تحت 
والذي تعقده جمعية عنيزة للخدمات 
اإلنسانية )تأهيل( في مجمع الجفالي 
للرعاية والتأهيل مساء يوم األحد22/ 
2012/5/13م  الموافق  هـ   1433  /6
يوم  حتى  المؤتمر  فعاليات  وتستمر 
الموافق  1433/6/25هـ  األربعاء 
المؤتمرات  قاعة  في   ، 2012/5/16م 
 .. بالمجمع  والتطوير  التدريب  بمركز 
بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية 
للمعاقين  األمريكي  المعهد  وشبكة 
القطاعات  جميع  ومشاركة  بنيويورك 
المعنية بخدمات  الحكومية والخيرية 

المعاقين.
املؤمتر  هذا  حيظى  وسوف  هذا 
السمو  أصحاب  من  عدد  بتشريف 
من  كبرية  وجمموعة  واملعالي 
املهتمني  من  اجملتمع  يف  الشخصيات 
اإلعاقة  جمال  يف  واملتخصصني 
حيظى  كما  والتأهيل  والرعاية 
املؤمتر حبضور نسائي كبري وسينقل 
مباشرة  التلفزيونية  الدائرة  عرب 
أهمية  على  كتأكيد  للمشاركات 
أهدافه  لتحقيق  والوصول  املؤمتر  هذا 
أغلى  خلدمة  الطموحة  اإلنسانية 
الثقايف  املستوى  وتعزيز  فئات اجملتمع 
بهذا  املهتمني  لدى  واملعريف  والعلمي 

اجلانب. 

جمعية عنيزة للخدمات اإلنسانية )تأهيل( تزهو برعاية فيصل القصيم األول

أمير القصيم يرعى افتتاح مؤتمر خبراء اإلعاقة والتأهيل األول 
بمشاركة أعرق وأشهر خبراء اإلعاقة والتأهيل 

رعاية فيصل
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اللقاء  يتجدد  واليوم  األمس  بين 
ويتواصل العطاء

يواصل  اإلنسان  القصيم  فارس 
الفئات  أغلى  وحيتضن  الوقفات 
الكريم  مسوه  من  الرعاية  هذه  وتأتي 
امتداًدا لرعاياته اإلنسانية ألغلى فئات 
ال  واليوم  األمس  فبني  لدينا,  اجملتمع 
الكرمية  رعايته  يتذكر  اجلميع  زال 
حلفل وضع حجر األساس هلذا اجملمع 
وخدماته  بامسه  الكبري  اإلنساني 
وتأهيل  لرعاية  السامية  وأهدافه 
االبتسامة  ورسم  املعوقني  أبنائنا 
املشرقة على وجوههم, وذلك يف مساء 
مع  خطواته  اجلميع  بارك  مبارك 
يزيح  وهو  اإلنسان(  القصيم  )فيصل 
املشروع  تنفيذ  يف  بالبدء  إيذاًنا  الستار 
  1425/2/1 املوافق  األثنني  يوم  مساء  يف 

هـ املوافق2004/3/22م .
العام  يف  مسوه  مع  اجلميع  ليحتفل 
الصروح  أكرب  تدشني  يف  املاضي  قبل 
املنطقة  مستوى  على  اإلنسانية 
اجلفالي  جممع  افتتاح  يف  واملتمثل 
اكتماله  بعد  والتأهيل  للرعاية 
كمنشأة إنسانية عمالقة تعين بأغلى 
والتأهيل  الرعاية  يف  اجملتمع  فئات 

ليكونوا  وتقديم كافة اخلدمات  هلم 
أعضاء فاعلني يف جمتمعهم ويساهموا 
مساهمة مباشرة يف املشاركة بالنماء 
مملكتنا  تشهده  الذي  والتطوير 
بقيادة  اجملاالت  كافة  يف  احلبيبة 
عبد  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم 
عهده  ولي  ومسو  العزيز  عبد  بن  اهلل 
متمنني  الثاني  النائب  ومسو  األمني 
أن يكون هذا العمل اإلنساني النبيل يف 
تنفيذه  على  عمل  من  حسنات  ميزان 
حتى  مرافقه  وأكمل  بإنشائه  وأهتم 
رأى النور, إنه صاحب األيادي البيضاء 
عبد  بن  علي  الشيخ  البار  عنيزة  وابن 
نطبع  أن  يستحق  الذي  اجلفالي  اهلل 
قبلة على جبينه وقبلة مماثلة ألبنائه 
الربرة  على ما قدموه من أعمال جليلة 
املتدفقة  العطاءات  من  وشالالت 
الصادقة,وشعورهم  بإنسانيتهم 
املشروع  هذا  ليكون  النبيل  االنساني 
هلذه  يقدمونها  هدية  أغلى  الفريد 

الفئة الغالية  
رعاية إنسانية تضئ الطريق

املؤمتر  هذا  عقد  مع  فإنه  وبالتأكيد 
النجاح    قصص  تتواصل  املوسع  
اإلنسانية  للخدمات  عنيزة  جلمعية 

ورمست  مهمة  لبنة  أضافت  اليت 
خطوة ريادية قي منطقة القصيم من 
خالل الربامج والفعاليات اليت تقدمها 
واملشاريع املهمة لديها اليت تعد إضافة 
لألبناء من  حقيقية ملستوى اخلدمات 
زالت  وال  اخلاصة,  االحتياجات  ذوي 
اجلمعية تعمل لتعزيز رعاية املعوقني 
الروحي  األب  بقيادة  بهم  واالهتمام 
اهلل  عبد  األستاذ  سعادة  للجمعية 
إدارة  جملس  رئيس  السليم  اليحيى 
جملس  أعضاء  كافة  مع  اجلمعية 
شعورهم  ذلك  إىل  يدفعهم  اإلدارة 
الصادقة  ورغبتهم  النبيل  اإلنساني 
خدمة  شأنه  من  ما  كل  تقديم  يف 
مراحلها  بكافة  الغالية  الفئات  هذه 
برعايتهم  نعتز  شعار)  حتت  العمرية 

.. لنضيء هلم الطريق(	
لجان عاملة وبرنامج حافل

يف  العامة  األمانة  شكلت  وقد  هذا 
واخلدمات  للتنمية  عنيزة  مجعية 
العاملة  اللجان  من  العديد  اإلنسانية 
بدأت  اليت  املؤمتر  هذا  جناح  أجل  من 
منذ وقت مبكر بتنفيذ مهامها من أجل 
جناح هذه املناسبة وهذا احلدث الكبري, 

ومنها اللجنة التنفيذية, وجلنة 

أمري القصيم حيتضن جمموعة من طالب جممع اجلفالي يف يوم افتتاحة ويظهر معة فى 
الصورة رئيس جملس إدارة اجلمعية والشيخ / حامت اجلفالي واملستشار أمحد احلمدان 
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التسويق,  وجلنة  املالية,  الشؤون 
واللجنة  املساندة,  اخلدمات  وجلنة 
العامة,  العالقات  وجلنة  اإلعالمية, 
الدعاية  وجلنة   , العلمية  واللجنة 
واللجنة  التقييم,  وجلنة  واإلعالن, 
واللجنة  العامة,  للعالقات  النسائية 
أقرت  كما   , النسائية  التنظيمية 
هلذا  حافل  برنامج  العامة  األمانة 

املؤمتر يوازي حجمه وأهميته .

أ .عبداهلل السليم رئيس مجلس 
إدارة الجمعية :

رعاية أمير القصيم تعزيز 
للنجاحات وامتداد للعطاءات 

ومشاركة كبار الخبراء في مجال 
اإلعاقة والتأهيل في المؤتمر 

دليل على أهميته.. وشكرًا من 
األعماق للرعاة الداعمين 

وبهذه املناسبة حتدث جمللة االنطالقة 
سعادة األستاذ عبد اهلل  اليحيى السليم 
قائال  اجلمعية,  إدارة  جملس  رئيس 
زمالئي  عن  ونيابة  بأمسى  )أتقدم 
أعضاء جملس اإلدارة وكافة منسوبي 
اإلنسانية  للخدمات  عنيزة  مجعية 
احملبوب  ألمرينا  والتقدير  بالشكر 
فيصل  األمري  امللكي  السمو  صاحب 
منطقة  أمري  العزيز  عبد  بن  بندر  بن 
للجمعية  الفخري  والرئيس  القصيم 
بأن  وقال  املؤمتر...  هلذا  رعايته  على 
رعايته هلذا املؤمتر تأتي تأكيداً  على 
اخلريي  بالعمل  الكريم  مسوه  اهتمام 
العميق  إميانه  انطالقًا من  يأتي  الذي 
يف  البالغ  وتأثريه  العمل  هذا  بأهمية 
الشاملة  االجتماعية  التنمية  عملية 

واملستدامة من أجل اإلنسان والوطن.
بأن  السليم  اهلل  عبد  األستاذ  وأكد 
ذاته  حبد  هو  الكريم  مسوه  تشريف 
تعزيز لنجاحات هذا املؤمتر والوصول 
بإذن اهلل تعاىل لتحقيق كافة أهدافه 
اليت أقيم من أجلها , وحنن يف مجعية 
التشريف  بهذا  جدا  سعداء  عنيزة 
مواصلة  إىل  خالله  من  نتطلع  الذي 
أجل  من  وإخالص  عطاء  بكل  العمل 
إسعاد أغلى فئات اجملتمع لدينا ورسم 

وجوههم  على  املشرقة  االبتسامة 
اليت  املؤمتر  هذا  حماور  ولعل   ,
بارزة من  تقدميها خنبة  سيشارك يف 
والرتبية  اإلعاقة  جمال  يف  املختصني 
اخلاصة والرعاية والتأهيل من خالل 
مشاركة أعرق وأشهر خرباء اإلعاقة 
والتأهيل تأتي تأكيداً على أهمية هذا 
بإذن  املرجوة  أهدافه  وحتقيق  املؤمتر 

اهلل تعاىل.
الداعمني  بكافة  أشيد  أن  أحب  كما 
الراعية  الشركات  من  املؤمتر  هلذا 

بوقفتهم  دعمه  على  تسابقوا  ممن 
وهذا  الكبري,  ودعمهم  ومساندتهم 
النبيل  اإلنساني  شعورهم  على  دليل 
من  تنبثق  واليت   , السامية  لرسالتنا 
الدولة  تبذهلا  اليت  املتواصلة  اجلهود 
الشؤون  وزارة  يف  ممثلة  اهلل  رعاها 
القطاعات  كافة  مع  االجتماعية 
ذات  واخلريية  واألهلية  احلكومية 
هذه  كافة  تتكلل  أن  متمنًيا  العالقة 
حتقيقها  إىل  نسعى  اليت  اجلهود 

بالنجاح بإذن اهلل . 

أ. عبدهلل السليم رئيس جملس إدارة اجلمعية

أمري القصيم يكرم الشيخ حامت اجلفالي يف حفل إفتتاح جممع اجلفالي     للرعاية والتأهيل
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    تحت شعار ) التغيير برؤية عصرية ( 
جمعية عنيزة للخدمات اإلنسانية )تأهيل(

 تعقد المؤتمر األول لخبراء اإلعاقة   

التاريخ اإلنساني، ولقد قطعت المملكة  باهتمام غير مسبوق في  اليوم  التربية الخاصة والتأهيل في عالم  تحظى خدمات 
شوطا كبيرا في مجال رعاية وتأهيل ذوي اإلعاقة مع تزايد اهتمام الحكومة الرشيدة بهذه الفئة الغالية علينا جميعا. وقد 

استلهمت جمعية عنيزة للخدمات اإلنسانية ممثلة في مجمع علي الجفالي للرعاية والتأهيل هذا االهتمام.
الوطني  المعهد  مع  بالتعاون   ) عصرية  برؤية  التغيير   ( شعار  تحت  المؤتمر  اإلعاقة   لخبراء  األول  المؤتمر  عقد  خالل  من 
من  بمباركة  والمعهد  الجمعية  بين  2010م   عام  في  توقيعها  تم  التي  التعاون  التفاقية  تفعيالً  بنيويورك  للمعوقين  األمريكي 

الرئيس الفخري للجمعية صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم .
حيث تسعى الجمعية من خالل هذا المؤتمر إلى تحقيق العديد من األهداف الهامة ومنها تقديم أحدث الخبرات العالمية في 
مجاالت اإلعاقة المختلفة التي تسهم بتطوير برامج وخدمات المعاقين والقائمين عليها والتماشي مع التوجهات العالمية 
الحديثة في برامج وخدمات تعليم وتأهيل المعاقين وتدريبهم والمساهمة في نشر هذه التوجهات وكذلك تبادل الخبرات 
وتطوير قاعدة معلومات وتشجيع التواصل البناء بين العاملين في المجال, إلى جانب تشجيع الباحثين والقيادات العاملة 
في المجال على المبادرة إلى تغيير واقع خدمات المعاقين لألفضل. وكذلك اإلطالع على أحدث التقنيات المستخدمة في 
تعليم وتأهيل المعاقين مع تقديم االستشارات الالزمة إليجاد خدمات متخصصة لفئات اإلعاقة المختلفة. وتحقيق أهداف 

الجمعية من خالل المساهمة في التنمية المجتمعية المستدامة.
 وتتمثل رسالة املؤمتر بأن  حيقق هذا املؤمتر للخرباء والباحثني وأصحاب االختصاص واملهتمني واجلهات املعنية باملعاقني 
واإلطالع  اخلربات  وتبادل  التدريب  فرصة  وخارجها  اململكة  مناطق  كافة  من  املختلفة  اإلعاقة  جماالت  يف  والعاملني 
شاملة  مستقبلية  رؤية  إطار  يف  العامل  يف  للمعاقني  املساعدة  والتكنولوجية  التقنية  االجنازات  وآخر  الربامج  أحدث  على 

للمساهمة يف إحداث تغيري إجيابي يف حياة ذوي اإلعاقة متكنهم من االندماج يف اجملتمع واملشاركة فيه بفاعلية.
ويتميز املؤمتر بوجود خنبة من أشهر العلماء واخلرباء والباحثني العاملني يف جمال اإلعاقة يف الواليات املتحدة األمريكية 

مبشاركة خنبة من العلماء والباحثني العرب، مبا يضمن الفائدة القصوى للمستفيدين منه.

رئيس جملس اإلدارة 
والوفد املرافق يف زيارة 
ألحد املراكز التابعة 

YAI

مؤتمر التغيير
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45 محاضرة وورشة عمل يقدمها نخبة من أشهر العلماء 
والخبراء والباحثين فى مجال اإلعاقة

المصاحبة  والفعاليات  األنشطة 
للمؤتمر

تدريبية  عمل  وورش  حماضرات   -
متخصصة للخرباء.

- معرض األجهزة والتقنيات احلديثة 
والوسائل  احلاسوبية  والربامج 
الطبية  والتجهيزات  التعليمية، 
واألدوات  والتأهيلية،  واملستلزمات 
الرتوحيية  واملعدات  التعويضية، 

والرتفيهية.
الذكور  المستهدفة:  الفئات 

واإلناث من:
- اخلرباء العاملون يف اجملال.

-العلماء والباحثون وأساتذة اجلامعات.
- مراكز األحباث املعنية باملعاقني.

- املختصون واملتخصصات يف جماالت 
تأهيل املعاقني من كافة التخصصات.

اخلاصة  الرتبية  ومعلمات  معلمي   -
العاملني يف التعليم

-  العاملني يف مراكز الرتبية اخلاصة 
والتأهيل يف القطاع اخلاص.

- العاملني مبراكز التأهيل احلكومية.
ذوي  من  الصحي  بالقطاع  العاملني   -

العالقة باإلعاقة.
-  طالب طالبات اجلامعات يف األقسام 

ذوي العالقة باإلعاقة. 
- أسر املعوقني وأولياء األمور.

واملؤسسات  اجلمعيات  يف  العاملني   -
اخلريية املعنية بشئون اإلعاقــة.

التوظيف  قضايا  يف  املهتمني    -
والتأهيل املهين للمعاقني.

واملهتمني  واملساندون  الداعمون   -
بقضية اإلعاقة.

الجهات الحكومية ذات العالقة: 
- وزارة الشئون االجتماعية

- وزارة الصحة
- وزارة الرتبية والتعليم

- وزارة التعليم العالي

- وزارة العمل
التقين  للتعليم  العامة  املؤسسة   -

والتدريب املهين.
محاور المؤتمر

الرتبية  يف  وتطبيقات  نظريات   )1
املعوقني  وتوظيف  والتأهيل  اخلاصة 

– كخدمات واقع ومتوقع 
حتليل  وبرامج  التوحد  اضطرابات   )2
السلوك التطبيقي - نظريات وتطبيقات 
املؤسسات  يف  االحرتافية  3(اإلدارة 
الكوادر  وتدريب  باملعاقني  املعنية 

املتخصصة يف جمال اإلعاقة 
المحاضرات وورش العمل

حوالي  تقديم  املؤمتر  سيشهد  كما 
وتسع  حماضرة   وثالثون  مخسة 
شهادة  منح  يتم  وسوف  عمل  ورش 
حضور للمؤمتر معتمدة من اجلمعية 
للمعاقني  األمريكي  املعهد  ومن 

بنيويورك.
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االسم:                           عمر المديفر
الوظيفة:                         رئيس قسم الصحة النفسية بمدينة 

                                  الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني
مراجعة علمية في برامج التدخل المبكر مساهمته في المؤتمر: 

ملخص السيرة الذاتية:
والعالج  واملراهقني  األطفال  نفس  وطب  العام  النفس  طب  استشاري   -

الزوجي واألسري. 
- رئيس قسم الصحة النفسية واملشرف على برنامج العالج األسري مبدينة 

امللك عبد العزيز الطبية باحلرس الوطين بالرياض
السعودية  باهليئة  النفسي  للطب  والتدريب  االعرتاف  جلنة  رئيس   -

للتخصصات الطبية.
- حماضر وممتحن ومدرب يف برنامج الزمالة السعودية يف الطب النفسي.

HDC املشرف على مركز تنمية اإلنسان للتأهيل -

االسم:                             د. تشارلز نوريس كاردرايت
الوظيفة:               مدير مركز التوحد

اضطراب طيف التوحد مساهمته في المؤتمر: 
ملخص السيرة الذاتية:

-جارلس كاردرايت( هو خبري تشخيص وعالج إضراب طيف التوحد لدي 
املراهقني،  و  لالطفال  النفسي  )البورد(  شهادة  الكبار.  و  املراهقني  األطفال. 
وعضو هيئة التدريس يف قسم الطب النفسي. قسم األطفال و املراهقني يف 

كلية الطب , )امدنج – نيوجريسي( 
الوطين للمعاقني,خدم   )يال(  التوحد يف معهد  أن يصبح مدير مركز  قبل 
جامعة  واألسنان  الطب  كلية  يف  التوحد  مركز  مدير  رايت(  كارت  )د. 
)نيوجريسي( اليت عمل موجا سريريا ملرض التوحد. له أنشطه توعيه حبثية 
السريريه, حاضر على نطاق  املمارسات  و تعليمية, واجري عدد كبري من 
التشريعية  املبادرات  عن  دافع   , الصلة،بالتوحد  ذات  مواضيع  حول  واسع 
أن  على  )نيوجريسي(  والية  حاكم  جملس  يف  عضوا  بوصفه  والسياسات 

عزز  مراكز التوحد السريرية يف مجيع أحناء والية )نيوجرسي(.
 ، أفريقيا  جنوب  تاون(،  كيب  يف)  اإلقامة  العام  النفسي  الطب  أكمل 
وكذلك الزمالة يف الطب النفسي لألطفال واملراهقني يف جامعة نيويورك- 
مستشفي بليفيو وحبث التوحد يف كليات الطب, مركز نيويورك للتميز 

يف جمال التوحد.

المشاركون سيرة ومسيرة مرموقة في مجال اإلعاقة
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االسم:                        بيري ماكس سامويتز
الوظيفة:         المدير المسئول عن التعليم والتدريب  

مساهمته في المؤتمر: الخدمة المباشرة  التدريب األساسي للمهنيين 
ملخص السيرة الذاتية:

املعهد   / )يال(  يف  والتدريب  التعليم  مديري  كبري  سامويتز(  )بريي  يعترب 
الوطين للمعوقني الذي عمل يف هذا اجملال   ألكثر من 35 عاما. و ويعترب 
هو أول املدربني يف الواليات املتحدة على تدريب املوظفني للعمل مع الناس 
يف أنواع خمتلفة من اإلعاقات اإلمنائية. وقد قدم مؤمترات يف أكثر من 50 
دولة مثل  واألردن وكندا وأيسلندا وفنلندا. وقد أنتج ) بريي سامويتس( 
البلدان ويف كل  50 فيديو تدرييب واليت تستخدم يف كثري من  أكثر من 

والية من الواليات املتحدة. وتشمل موضوعات متنوعة مثل :
1 - العمل مع الكبار على طيف التوحد.

2 - كيفية تعليم األشخاص املعوقني إعاقة فكرية عميقة.
3 -  كيفية منع اإلساءة.

4 -  كيفية االستماع  ودعم ومتكني األشخاص ذوي اإلعاقة الفكرية.
5 -  كيفية العمل مع الناس الذين يعانون من ثنائية التشخيص) مرض 

عقلي + اإلعاقة الفكرية(.
العاهات  ذوي  عن  نيويورك  والية  مكتب  مع  يتشاور  حاليا  )بريي(  السيد 
على  املباشر  الدعم  برنامج  موظفي  جلميع  الكفاءات  تطوير  يف   اخللقية 

تدريب املوظفني.
ملدة  التدريب  برنامج  إنشاء  كتابة  فريق  عضو  فهو  ذلك،  إىل  اإلضافة 
مع  إجيابية  عالقات  تعزيز  كيفية  على  املوظفني  لتدريب  أيام  مخس 
العمل معهم عندما يصدر منهم  العاهات اخللقية. وكيفية  جتويد  ذوي 

وكان  الصعبة.  سلوكيات 
أيضا  )سامويتز(  السيد 
التشاور  فريق   من  جزء 
ملساعدتهم  األردن  مع 
منوذج  من  التحول  على 
واخلدمات  للعالج  مؤسسي 
احمللي.  اجملتمع  منوذج  إىل 
أول  افتتاح  األردن يف  ساعد 
اجملتمع  ملنازل  جمموعتني 
من  جزءا  حاليا  ويشكل 
ملساعدة  استشاري  فريق 
عمل  أول  فتح  على  األردن 
هلم وبرامج التأهيل اليومي

االسم:                                 فريدريك فيبوسك
الوظيفة:                   مدير عام الخدمات السكنية

مساهمته في المؤتمر:     اإلدارة و القيادة
ملخص السيرة الذاتية:

خترج )فريد فيبوسك( من كلية )هانرت( مدرسة العمل االجتماعي. يعمل 
بشركة )يال( : املعهد الوطين لإلعاقة ملدة احدي وثالثون سنة , لقد شغل 
منصب كمدير عام اخلدمات السكنية يف  الثالثة و العشرون سنة األخرية. 
شغل منصب عضو جملس إدارة اجمللس املشرتك بني الوكاالت  ملدة ستة 
الذي  و  اإلمنائية  لإلعاقة  )برونكس(  جملس  يف  نشط  وعضو  سنة.  عشر 
يف  مساعد  كأستاذ  يعمل  و  سنوات.  مثان  ملدة  رئيس  منصب  فيها  شغل 
جامعة ادلفي الكلية  العمل االجتماعية و جامعة مدينة نيويورك كلية 

الدراسات املهنية. 
اخللقية  العاهات  ذوي  احتياجات  خلدمة  املهنية  حياته  )فريد(   كرس 
له  السكنية,  اخلدمات  ضبط  على  خاص  بشكل  الرتكيز  مع  والفكرية, 
خربة يف اإلدارة  العامة و اإلدارة السريرية ألكثر من  35عاما ، وقد عمل 
على تطوير واحلفاظ على جودة اخلدمات السكنية لذوي  االحتياجات مبا 
يناسب وقدراتهم  و أداءهم. ولقد مجع بني عملة  كدوام كامل يف وكالته 
مدينة  جامعات   الكليات  من   العديد  يف  التدريس  مسؤولية  من  جزء   مع 
قدم   ولقد  املهنية  الدعوة  جمموعات  من  عدد  يف  عمل  لقد  و  )نيويورك(. 

يف  العمل  أوراق  من  العديد 
العمل.  ورش  و  املؤمترات 
  تشمل جمال خربة )فريد( 
القيادة,  مهارات  و  اإلدارة 
 , التدريب  و  التنظيم  و 
املوظفني  علي  وإشراف 
خدمات  يف  املتخصصني 
االحتياجات  لذوي  التنمية 

اخلاصة.
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االسم:                               عزيز عبد المجيد داود
الوظيفة:                 مستشار تاهيل االشخاص ذوي االعاقة

مساهمته في المؤتمر:   برامج التأهيل المجتمعي
ملخص السيرة الذاتية:

•  اخلبري املمثل لوكالة األمم املتحدة يف اجتماعات منظمات األمم املتحدة 
يف فيينا طيلة سنوات العقد الدولي لألشخاص املعوقني

•  خبري حماضر يف العديد من املؤمترات اإلقليمية والدولية حول اإلعاقة
املؤمترات اإلقليمية العديد من  •   متثيل احلكومة األردنية يف 

التأهيل  حول  العاملية  الصحة  ملنظمة  الدولي  املؤمتر  يف  املشاركة   •
اجملتمعي يف هلسنكي

املغرب العرب للتأهيل اجملتمعي يف  •   خبري حماضر يف مؤمتر اخلرباء 
حول  الدولية  لالتفاقية  العربية  املراجعة  يف  املهين  التأهيل  مستشار     •

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
التأهيل املهين يف اإلمارات العربي اإلقليمي حول  املؤمتر  •  تنظيم وإدارة 

االسم:                                     جيرمي بورويل
الوظيفة:                       متخصص في التأهيل المهني

مساهمته في المؤتمر:               التأهيل و التوظيف
ملخص السيرة الذاتية:

عضو  الشريكات.  ملصدر  املهين  التأهيل  يف  متخصص  بورويل(   )جريمي 
وكالة شبكة ) ريال(. وقد خدم يف هذا املنصب منذ شهر يوليو 2010. قبل ذلك 
خدم كمنسق مبادرات العمالة للمعهد  )ريال( وطين للمعوقني  ويعترب هذا 
من بداية آخر يف شهر عشره  لعام 1997. وقد كرس حياته املهنية ملساعدة 
األشخاص ذوي اإلعاقة  ويتحرك  يف  كل يوم عمل يف العامل.  وقد قدم 
خدماته يف العديد من األدوار : املستشار , املقيم املهين,اختصاصي التنسيب ، 
و املدير. و قد نظم أنشطة ترفيهية لإلفراد و املعاقني. وأيضا ساعد يف توفري 

تعليم عالي هلم.
نيويورك.   , آيالند(  لونغ  يف)  هفيسرتا(  جبامعة)  التحق  )بورويل(  السيد   -
استشارة  املاجستري  درجة  نال  و   1976 عام  يف  البكالوريوس  بدرجة  خترج 
التأهيل يف نفس الوقت  التأهيل يف عام 1982. كان معتمد ملنصب مستشار 
الدورات  أكمل  ولقد  لذلك,  إضافة  هذا.  يومنا  حتى  شهادته  على  وحافظ 

الدراسية  يف التقييم املهين و التسويق للمنظمات الغري رحبيه. 
- السيد )بورويل بدا( مسريته مع مشروع الشباب القرية اخلضراء يف ليفتون. 

تليها جزيرة طويلة وهذا مع أطول مهمة يف الشلل الدماغي املتحدة.
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االسم:                            فوزي ابو حشيش 
الوظيفة:              المدير اإلقليمي لشبكة المعهد األمريكي

                                         في الشرق األوسط
التنسيق واإلدارة مساهمته في المؤتمر: 

ملخص السيرة الذاتية:
- املعهد الوطين االمريكي لرعاية املعاقني نيويورك - املدير االقليمي للشرق 

االوسط 2010 
التدريب  و  املعاقني  برامج  جمال  يف  االمريكية  اخلربات  نقل  على  العمل   -
و تطوير اخلدمات املرتبطة باملعاقني اىل مناطق الشرق االوسط و املشرف 
على تنفيذ االتفاقية املوقعة بني املعهد الوطين واحلكومة األردنية لتطوير 

و تدريب العاملني لديها يف جمال االعاقة.  
اجلودة  برامج  مدير   – نيويورك  اإلنسانية  للخدمات  إيهاب  مؤسسة   -

الشاملة للخدمات 2006
املؤسسة  تقدمها  اليت  اخلدمات  من  نوعية  أفضل  تأمني  على  العمل   -

للمنتفعني مبا يتناسب و التشريعات والقوانني املعمول بها يف نيويورك 
جلان   مع  التنسيق  و  الكوادر  لتدريب  متكامل  منهاج  تطوير  على  العمل  و 

حقوق االنسان  
- وكالة االمم املتحدة لالجئني األردن-مدير برامج االعاقة  1992

عمليات  مناطق  يف  للمعاقني  اجملتمعي  التاهيل  برامج  تأسيس  و  ادراة   -
وكالة الغوث يف االردن.  

جيمي هـ كاستيلو االسم: 
الوظيفة:                                           طبيب صحة عقلية 

                                     مركز العالج التخصصي/ نيويورك 

مساهمته في المؤتمر:            برامج تحليل السلوك التطبيقي 
ملخص السيرة الذاتية:

- رابطة اإلرشاد األمريكية
 http:/my counseling.org:مساهم يف موقع رابطة اإلرشاد و عنوانه -

- الرابطة األمريكية للمرشدين املدرسيني
- رابطة املرشدين للتعليم و اإلشراف

- الرابطة اإلقليمية لشمال األطلنطي للتعليم و اإلشراف اإلرشادي
- تشي سيجما لوتا: اجلمعية العاملية للمرشدين املهنيني املختصني

- سكرتري تشي ديلتا رو- جامعة سكرانتون 2007 – 2008 م
- عضو متخصص يف قوة العمل يف تشي سيجما لوتا من 2010 م و حتى اليوم
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االسم:                               طلعت حمزة الوزنه
الوظيفة:                             مدير عام اإلدارة العامة الخدمات الطبية 

                                            في وزارة الشؤون االجتماعية بالمملكة العربية السعودية
مساهمته في المؤتمر:        تجربة وزارة الشئون االجتماعية في برنامج الرعاية المنزلية للمعاقين .    

ملخص السيرة الذاتية:
طبيب و استشاري أمراض املخ والتأهيل العصيب

1990م. – مارس  – أملانيا  • حيمل شهادة الدكتوراه يف طب األعصاب - املستشفى اجلامعي يف هانوفر 
• و دبلوم طب األعصاب السريري- املستشفى الوطين ألمراض األعصاب – جامعة لندن مبرتبة الشرف 

األوىل  اململكة املتحدة – أكتوبر 1989م.
عمل يف الكثري من املؤسسات الطبية و األكادميية  كما حائز على جمموعة من اجلوائز و الدروع لتقديرية 
األعصاب  طب  يف  الدبلوم  لدرجة  خريج  ألفضل  متنح  اليت  )1989-1990م(  لعام  هاريس  بات  جائزة    •

السريري باملستشفى الوطين ألمراض األعصاب – جامعة لندن – بريطانيا.
السعودي. العلوم العصبية  •  درع اإلجناز لطب األعصاب لعام 1999م من نادي 

يف  – للمساهمة  سعود  آل  العزيز  عبد  بن  سلمان  األمري  امللكي  السمو  صاحب  من  وتقدير  شكر  • شهادة 
وضع إسرتاتيجية مركز األمري سلمان ألحباث اإلعاقة.

مت  الذي  لإلجناز  العزيز  عبد  بن  ناصر  بن  األمري/تركي  امللكي  السمو  صاحب  من  وتقدير  شكر  • درع 
حتقيقه للجمعية السعودية اخلريية للتوحد للعام 2006م.

النملة  إبراهيم  بن  علي  الدكتور  األستاذ  االجتماعية  والشئون  العمل  وزير  معالي  من  وتقدير  •  شكر 
الختياري طبيب األعصاب املثالي وحصولي على درع اإلجناز.احل التعليم:

يرأس جمموعة من اهليئات و اجلمعيات و عضو يف كثري من املؤسسات داخل اململكة و خارجها أبرزها .
السعودية للتأهيل العصيب . • رئيس اجملموعة 

. السعودية ملكافحة الصرع(  • رئيس هيئة دعم املصابني بالصرع )الشعبة 
. العربي للعلوم العصبية  التأهيل يف االحتاد  • رئيس جمموعة حبوث 

التوحد(. السعودية للتوحد )إعاقة  • أمني عام اجلمعية 
– نيويورك  العاملية ملكافحة الصرع  الرابطة  • عضو 

• عضو األكادميية األمريكية لطب األعصاب 
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ملخص عن شبكة المعهد الوطني االمريكي لألشخاص المعاقين 
بنيويورك في سطور 

معلومات عامة 
عن المعهد  

الوطني

شبكة المعهد الوطني االمريكي لالشخاص المعاقين بنيويورك   

من  واحدة  هي  و  نيويورك  والية  خارج  و  داخل  االعاقة  ذوي  األشخاص  خدمة  على  تعمل 
أكرب و أمشل املؤسسات اليت تتعامل مع األاشخاص املعاقني عقليا و منائيا و أسرهم و أهم 
  ) النمو  اعاقات  ن  داون  متالزمة   ، العقلية  االعاقات   ، التوحد   ( هي  معها  تعمل  اليت  الفئات 

للوصول اىل اعلى درجات العيش الكريم و االستقاللية 
يتم  موظف   5500 خالل  من  جمتمعي  برنامج   450 يف  معاق  شخص  الف   20 لــ  خدمات  تقدم 

تدريبهم باستمرار 
تعترب مناهجها من أكثر املناهج احرتافية داخل امريكا.

يف  كوادرها  لتدريب  اخلرباء  و  اجلامعات  اساتذة  من  املدربني  من  فريقا  اجلمعية  متتلك 
مركز التدريب التابع هلا  

سنوات   3 اخر  يف  سنة   30 منذ  سنويا  يعقد  الذي  و  للجمعية  العاملي  املؤمتر  اجلمعية  تعقد 
اجتمع فيه  حمرتفون و مهنيون و خرباء من اسرتاليا ، كندا و بريطانيا و مصر و ايرلندا،  

ايطاليا ، الكويت ، السعودية ، النرويج ، اسبانيا ، األردن ، اليابان.
وقعت اجلمعية اتفاقيات شراكة مع حكومة االردن لتطوير خدمات املعاقني و تدريب مجيع 

العاملني يف الوزارة يف 2009 /2010  
توجد مفاهمات حاليا لتطوير خدمات يف بعض دول الشرق االوسط منها دبي و البحرين و 

السعودية 
السعي لتطوير خدمات املعاقني يف السعودية مبشاركة مجعية عنيزة من خالل خرباتهم و 

اجنازاتهم.

الخدمات التي 
تقدمها الجمعية

 التدخل املبكر .
خدمات التشخيص 

خدمات طبية مساندة و برامج صحية
خدمة كبار السن من املعاقني و اخلدمات االيوائية

تشمل  و  للتوحد  متخصصة  خدمات  كمراكز   ، املعاقني  لألطفال  متخصصة  مدارس 
، خدمات طبية  اإلرشاد األسري  و  الدعم  املبكر و خدمات  والتعليم  املبكر  التدخل  و  التقييم 
و  خدمات  أثناء  تدريب  اخلارجية  الرتفيهية  النشاطات  و  التخييم   ، متخصصة  نفسية  و 

استشارات قانونية للتوحد  و خدمات أسرية. 
إقامة خميمات ترفيهية للمعاقني .

تدريب لألمهات و اخلدمات املنزلية .
مساعدات أسرية خدمات دعم و استشارة ، 

تدريب العاملني و تدريب الكوادر املتخصصة.
 مركز املصادر و املعلومات.
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الراعي الفضائي



الراعي اإلعالمي



 

نبذة عن المؤسسة:

هي مؤسسة خريية داعمة تعنى باخلدمات االجتماعية والتعليمية والصحية واإلغاثية وكافة وجوه الرب ضمن الضوابط 
السبيعي  إبراهيم  وعبداهلل  حممد  مؤسسة  باشرت  الفاعلة،  اخلريية  املؤسسات  دعم  خالل  من  لألولويات  وفقًا  الشرعية 
اخلريية العمل بتاريخ 1425/1/1هـ، ومقر املؤسسة يف مدينة الرياض وتعتمد املؤسسة على اسرتاتيجيات وخطط سنوية وفق 

معايري مت حتديدها سلفًا بناًء على األصلح واألنفع -بإذن اهلل- ومن ثم اإلشراف واملتابعة الدقيقة لسري األعمال.

أهداف المؤسسة:

واالهتمام  الفقر يف اجملتمع،  أعباء  املؤسسات اخلريية، وختفيف  التعليمية، وتطوير  بالعملية  والرقي  اهلل،  خدمة كتاب 
بالرعاية الصحية ومكافحة األمراض، ونشر الدعوة وتوعية اجلاليات الوافدة، والعناية باملشاريع املومسية، وإنشاء املساجد 

ومشاريع النفع العام، وتبين املشاريع النوعية واملتميزة.

الخدمات التي تقدمها المؤسسة:

1. تبينيّ ودعم املؤسسات اخلريية واجلمعيات العاملة يف الساحة مبختلف ختصصاتها.
2. تبينيّ املشاريع النوعية اليت ختدم قطاعات العمل اخلريي بشكل مستمر ودائم عرب الربامج التعليمية والتأهيلية 

اليت تسهم يف الرقي مبستوى الفقري واملستفيد.
3. االنطالق من مبدأ البحث عن املشروع الذي يتناسب مع اسرتاتيجياتها واخلطة السنوية املعدة وفق املعايري اليت 
حتددها، آخذة بعني االعتبار دوام األجر وكثرة نفعه للمستفيد، وال ختضع لردود األفعال من خالل اخلطابات 

الواردة.
4. تنطلق اسرتاتيجية املؤسسة يف بنود صرف امليزانية مع ضرورة مراعاة تغيري الزمان واملكان واألوضاع االقتصادية 

واالجتماعية.
5. تنطلق املؤسسة يف توجيه املال وصرفه على اجلهات املستفيدة وذات األهلية من مبدأ التأكد والتحري الدقيق 
من اجلهة املستحقة واملستفيدة وتتوىل املؤسسة اإلشراف واملتابعة على سري العمل حسب الربنامج املتفق عليه 

بني الطرفني.
6. ال تتبنى املؤسسة دعم األفراد إال يف نطاق ضيق ومن خالل اجلمعيات اخلريية القائمة واملوثوقة.

7. تقوم املؤسسة على جلان تطوعية متخصصة وفق الضوابط الشرعية لإلشراف واملتابعة على مشاريع املؤسسة.
8. تبتعد املؤسسة كليًا عن دعم أو مساندة أي جهة عليها إشكاالت أمنية أو تسيب إداري أو مالي.

مؤسسة محمد وعبداهلل إبراهيم السبيعي الخيرية 







الراعي اإللكتروني

الراعي اإلخباري



          جمعية عنيزة للخدمات اإلنسانية ) تأهيل ( 

كيان عمالق يخفف المعاناة
 ويرسم االبتسامات

مجعية عنيزة للخدمات اإلنسانية ) تأهيل ( مجعية عصرية سطعت مشسها من حمافظة عنيزة لتغطي بنورها الساطعة 
رسالتها  حقيقة  تعكس  اليت  البيضاء  ويدها  اإلنسانية  عنيزة  رسالة  جيسد  الذي  بعطائها  اجملتمع  فئات  أغلى  احتياجات 
اخلرية املستوحاة من روح اإلسالم ومعانيه السامية . كما تعنى اجلمعية برعاية وتأهيل املعوقني، ومؤازرة أسرهم وتأهيلها 
لتتمكن من التعامل معهم، واملساعدة يف التخفيف من معاناة تلك األسر، كما تعمل على تعميق مفهوم الوقاية من اإلعاقة 

بالتوعية كوسيلة فعالة للتقليل بإذن اهلل من احتمال إجناب مولود معوق.
وتأتي رؤية اجلمعية ورسالتها متوافقة مع قيمها وأهدافها 

الرؤية :        
الريادة  يف جودة و مشولية اخلدمات و الربامج املقدمة لذوي اإلعاقة على املستوى احمللي و اإلقليمي .

الرسالة : 
اجلمعية هي مؤسسة خريية غري رحبية تسعى لرعاية و تأهيل ذوي اإلعاقة يف إطار رؤية مستقبلية شاملة إلحداث تغيري 

إجيابي يف حياتهم وسلوكياتهم متكنهم من االندماج يف اجملتمع واملشاركة فيه بفاعلية .
القيم 

املصداقية : تقديم أفضل وأجود اخلدمات بروح من الشفافية والوضوح.
النوعيــــــة: تطوير اخلدمات للوصول ملستويات تنافسية ذات جودة عالية.  

التمــيــــــز :الوصول إىل الرضا الكامل للمنتفعني.
المسئولية  : تأدية املهام حبس من املسئولية لدى فريق العمل .

األهداف 
1- دعـــــــم املعاقني مبنظومة شاملة من برامج و خدمات الرعاية ، التعليم ، التأهيل ، العالج ، التدريب .

2- متكني ذوي اإلعاقة  من االندماج الكامل يف اجملتمع. 
3- تعزيز وعي األسرة و اجملتمع باملعاقني بربامج تثقيف و تدريب متميزة و فعالة .

4- تشجيـع إجراء البحوث و الدراسات املتعلقة بذوي اإلعاقة ودعمها .
5- تـدريب الكوادر  العاملة يف جمال رعاية و تعليم و تأهيل و تدريب و عالج  املعاقني.

6- تنسيق اجلهود لدعم جودة اخلدمات املقدمة للمعاقني يف كل مكان .

تقـريـر
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التميمي باكورة األعمال اإلنسانية
ُيعد مركز علي بن عبد اهلل التميمي 
للرتبية اخلاصة أحد مشاريع مجعية 
اإلنسانية  واخلدمات  للتنمية  عنيزة 
فكانت   ، اجلمعية  أعمال  باكورة  و 
هدف  إىل  تبلورت  بفكرة  البداية 
فتأسس  نهار،   ليل  عملت  وسواعد 
املركز على أثر حاجة اجملتمع امللحة 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  خلدمات 
حيتضنهم  متخصص  كمكان 

مع  جنب  إىل  جنًبا  بأيديهم  ويأخذ 
يف  حقوقهم  على  للحصول  أقرانهم 
واحلياة  والصحة  والتأهيل  التعليم 

االجتماعية.
واملعرفة  الوعي  منبع  املركز  وليكون 
حيث   ، اإلنسانية  للرعاية  والتطبيق 
والوسائل  األدوات  بأحدث  جتهيزه  مت 
عليها  تنص  اليت  واألجهزة  واألثاث 
يقدم  و  اخلاصة.  الرتبية  أدبيات 
 120 عن  يزيد  ما  إىل  خدماته  املركز 

مركز التميمي يقدم خدماته ألكثر من 120 طفاًل من البنين والبنات

الفئات  من  البنات  و  األوالد  من  حالة 
العمرية املمتدة من سنة حتى 12 سنة. 
اخلدمات  و  الربامج   أهم  من  ويأتي 

اليت يقدمها املركز :
لألطفال:  املبكر  التدخل  برنامج   ) أ 
لذوي  تدرييب  تعليمي  برنامج  وهو 
يقدم  وأسرهم  اخلاصة  االحتياجات 
النفسية  واإلرشادات  النصائح  هلم 
خالل  من  والصحية  والرتبوية 

الوحدات التالية :

نعتز برعايتكم لنضئ لكم الطريق ..هكذا حال الصورة إبتسامة ووردة مجبلة من الشيخ طارق التميمي هلذه الطفلة

إنها الرباءة بكل معانيها شكراً من األعماق للشيخ على التميمي هكذا تقول الصورة
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املنزلية   املبكر  التدخل  • وحدة 
املساندة املبكر  التدخل  • وحدة 

 حيث يتم تقديم اخلدمات املتخصصة لألطفال 
مبرحلة  تبدأ  متعددة  مراحل  عرب  أسرهم  و 
الكشف املبكر عن احلالة منذ الوالدة و التدخل 
مع  سنتني  عمر  حتى  الرضع  لألطفال  املبكر 
تدريب و توجيه مكثف لألم يف املركز واملنزل 
و من ثم مرحلة التدخل املبكر اجلزئي املكثف 
أربع  عمر  حتى  العاملي  بورتيج  منهاج  ضمن 
قبل  ما  ملرحلة  التهيئة  ملرحلة  وصواًل  سنوات 
املدرسة أو ما قبل الرتبية اخلاصة ، و تبدأ من 
أربع سنوات و تستمر حتى مثاني سنوات  عمر 
األطفال  هؤالء  من  عدد  اكرب  إعداد  بهدف 
املنتفعني من االلتحاق مبدرسة قدرات للرتبية 
املرحلة  الجتياز  للجمعية  التابعة  اخلاصة 
أو  العام  للتعليم  مستويات  ضمن  االبتدائية 
حتويلهم إىل خدمات الرتبية اخلاصة املختلفة 

يف املركز  . 
ب (برنامج الرتبية اخلاصة 

خدمات  الربنامج  هذا  يف  املركز  يقدم  و 
12 سنة  البنات حتى سن  و  متخصصة لألوالد 
فردية  وتأهيلية  تربوية  برامج  خالل  من 
الفكرية  الرتبية  و  التوحد  تشمل على خدمات 
و اإلعاقة السمعة مبساندة اخلدمات الرتفيهية 
احلاسب  و  الصحية  التغذية  و  التمريضية  و 

اآللي و املكتبة .
ج( برنامج اخلدمات التأهيلية املساندة 

و اليت تساهم يف دعم نوعية اخلدمات املقدمة 
يف برنامج التدخل املبكر والرتبية اخلاصة من 
خالل برنامج التأهيل احلركي و يشمل العالج 
التأهيل  و خدمات  الوظيفي  العالج  و  الطبيعي 
للمنتفعني  االجتماعي  و  النفسي  اإلرشاد  و 
التأهيل  و  النطق  تقويم  خدمات  و  أسرهم  و 
عيادة  و  احلسية  اإلثارة  وحدة  و   ، السمعي 

العالج باللعب  . 
د( اخلدمات املساندة 

النقل  ووحدة  اآللي  احلاسب  ووحدة  املكتبة 
ووحدة األمن و السالمة

المركز يضم العديد من والوحدات المتكاملة في التدخل المبكر 
والبرامج الناجحة في التربية الخاصة والخدمات التأهلية

جمموعة من أطفال مركز التميمي يف  صورة تغين عن الكالم

طفل ميارس عالجه الطبيعي يف مركز التميمي

براءة وتعبري صادق من أحد أطفال مركز التميمي للرتبية اخلاصة

طقلة تنجح يف اإلختبار
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أكبر وأضخم المشاريع اإلنسانية على مستوى المنطقة

مجمع الجفالي للرعاية والتأهيل 
منظومة متكاملة من المراكز المتخصصة

عبداهلل  بن  علي  الشيخ  جممع  ليبقى 
واحًدا  والتأهيل  للرعاية  اجلفالي 
حيث  من  اجلمعية   مشاريع  أهم  من 
حيث  املتكاملة  واإلمكانات  املساحة  
للرعاية  الي  اجلفيّ جممع  ُيعترب 
أكرب  من  واحًدا  بعنيزة  والتأهيل 
على  اإلنسانية  املشاريع  وأضخم 
البصمات  وأبرز  املنطقة  مستوى 
للتنمية  عنيزة  جلمعية  الواضحة 
قدمه  الذي  اإلنسانية  واخلدمات 
اجلفالي  اهلل  عبد  بن  علي  الشيخ 
وذلك  رأسه  ومسقط  عنيزة  جملتمع 
العمالق  من خالل إقامة هذا املشروع 
الفنية  وأغراضه  وأهدافه  حبجمه 
حيث  املدينة  طريق  على  يقع  والذي 
مساحة  أما  )60,000م(  مساحته  تبلغ 
)18,400م(  حوالي  فتبلغ  املباني  مسطح 
حيث بلغت تكلفة البناء والتجهيز حنو 
على  اجملمع  يشتمل  كما   )55,000,000(
املتكاملة  اخلدمات  لتقديم  مبنى   14
اجملمع  خدمات  من  للمستفيدين 
املتعددة  وحداته  خالل  من  وذلك 
املساندة  ومرافقه  الرئيسة  ومبانيه 
من  غالية  بفئة  االهتمام  أجل  من 
لكي  وتأهياًل  ورعايًة  وقايًة  جمتمعنا 

يستأنفوا حياتهم بفاعلية .
املشروع  هذا  صمم  فقد  هنا  ومن 
االحتياجات  كل  ليليب  العمالق 
طبًيا  للفرد  التطلعات  كافة  وحيقق 
واجتماعًيا,  ومهنًيا  وتربوًيا  ونفسًيا 
كما أنه ُيقدم جمموعة متكاملة من 
احلاجات  لذوي  تقدم  اليت  اخلدمات 
من  واجملتمع  وأسرهم  اخلاصة 
املراكز  من  متكاملة  منظومة  خالل 

املتخصصة و هي :   
مركز التشخيص والكشف المبكر:

 هو أحد مراكز اجلمعية ويعترب هو 
لتقديم  واألساسية  األوىل  اخلطوة 
للمعاقني  املختلفة  اجلمعية  خدمات 
التقييم  بإجراء  املركز  يقوم  حيث 
اإلعاقة  حلاالت  الشامل  والتشخيص 
النفسية  التقييمات  تشمل  واليت 
واملعرفية  واالجتماعية  والرتبوية 
والتقييمات  السمع  وفحص  واملهنية 
إعطائها  خالل  من  األخرى  الطبية 
ذلك  ويتم  هلا.  التصنيفي  املسمى 
االختبارات  استخدام  خالل  من 
وغري  املقننة  الرمسية  التشخيصية 
الرمسية وذلك من خالل فريق عمل 
على  وباالعتماد  التخصصات  متعدد 

عملية  يف  العلمية  الطرق  أحدث 
التقييم و التشخيص 

خدمات المركز التشخيصية: 
الطيب  والتقييم  الكشف  خدمات   1-
التقييم  خدمات  الطبية.-2  العيادة  يف 
يف  والنطقي  اللغوي  والتشخيص 
التقييم  خدمات  النطق.-3  عيادة 
احلركي  التقييم  خدمات  الرتبوي.-4 
اإلصابات  وتشخيص  والوظيفي 
اجلسدية.  واإلعاقات  احلركية 
والتشخيص  التقييم  خدمات   5-
السيكومرتي وحتديد مستوى الذكاء 
ذكاء  اختبارات  استخدام  خالل  من 
بينية  ستانفورد  كاختبار  عاملية 
للذكاء  الدولي  واختبار اليرت  لذكاء 
.-6 خدمات فحص وقياس السمع. -7 
خدمات التقييم االجتماعي : من خالل 
واإلجتماعيه  البيئية  الظروف  دراسة 
أهم  وحتديد  للحالة  واالسرية 
اليت  والبيئية  االجتماعية  املعيقات 
تعاني منها لتسهيل احلاقها باخلدمات.

مركز التربية الخاصة :
تقديم  يف  متخصص  مركز  وهو   
وأهمها:  اخلاصة،  الرتبية  خدمات 

التدريب على املهارات االستقاللية، 

جممع اجلفالي للرعاية والتأهيل صرح إنساني عمالق
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واملهارات االجتماعية، واملهارات اإلدراكية واألكادميية األساسية كالقراءة والكتابة والرياضيات جلميع فئات اإلعاقة
إمكانيات مركز التربية الخاصة :

يوفر اجملمع أفضل اإلمكانيات للمركز من أجل حتقيق األهداف املنشودة وهذه األمكانيات هي:
املناهج احلديثة اليت تالئم مجيع فئات اإلعاقة كمنهاج بافاريا األملاني املعرب ومنهاج تيتش للتوحد، ومنهاج حتليل   * 

السلوك التطبيقي (ABA)، ومناهج التعليم العام بعد التعديل، والربامج الرتبوية الفردية لكل حالة.
* الكوادر املؤهلة واملتخصصة يف الرتبية اخلاصة على مستوى الدراسات العليا.

* التجهيزات والوسائل التعليمية احلديثة كالسبورة الذكية وغرفة اإلثارة احلسية.
* أدوات القياس والتشخيص والتقييم الرتبوية احلديثة.

 * الربامج واخلدمات التأهيلية املساندة ومتطلباتها من كوادر متخصصة وأجهزة ووسائل، مثل: خدمات العالج الطبيعي، 
العالج النطقي، العالج الوظيفي ... اخل .

برامج المركز
-1 برنامج التهيئة االبتدائية : ويعنى هذا الربنامج مبرحلة ما قبل املدرسة لألطفال بطيئي التعلم وذوي اإلعاقات البسيطة 
النمائية واألكادميية  التعلم األساسي لرفع مستوى استعداداتهم  الطالب على مهارات  والبنات، فيتم تدريب  من األوالد 

لاللتحاق باملدرسة.

أغلى هدية قدمها ابن عنيزة البار ألغلى فئات المجتمع



ويقدم  والبنات،  لألوالد  سنة،   12 عن  تزيد  اليت  العمرية  للفئات  التوحد  مبجاالت  الربنامج  هذا  يعنى   : التوحد  2-برنامج 
باستخدام  الوظيفية،  املهارات  وتنمية  وتأهيل نفسي حركي،  تعديل سلوك  وبرامج  وتأهيلية  تربوية وتعليمية  خدمات 

منهاج التحليل السلوكي التطبيقي وفق خطة ABA الفردية، ومنهاج تيش ، ولغة التواصل بكس
–3 برنامج التهيئة املهنية: ويغطي هذا الربنامج مجيع حاالت اإلعاقة العقلية واملتوسطة من الفئات العمرية اليت تزيد 

عن 14 سنة لألوالد والبنات، حيث يتلقى الطالب برناجمًا فرديًا لتطوير قدراتهم ومهاراتهم وتهيئتهم للربامج املهنية
إلعاقة  املصاحبة  احلركية  اإلعاقة  حاالت  مجيع  الربنامج  هذا  ويغطي  حركيًا:  للمعاقني  الفكرية  الرتبية  .-4برنامج 
مساند  طيب  تأهيل  وخدمات  فردية،  تربوية  خدمات  تقديم  ويتم  سنة،   12 عن  أعمارهم  تزيد  واليت  تعلم  بطء  أو  عقلية 

لتطوير قدراتهم ومهاراتهم احلركية والوظيفية
مدرسة قدرات النموذجية للتربية الخاصة 

تأسست مدرسة قدرات النموذجية للرتبية اخلاصة ضمن مرافق جممع اجلفالي للرعاية التأهيل عام 1432 ه ومت تشغيلها 
يف العام الدراسي 1432 / 1433 ه خلدمة فئة األطفال ذوي الصعوبات التعليمية من أبنائنا غري القادرين على االنتفاع من 
خدمات التعليم العام. و نظراً الزدياد األعداد املطالبة خبدمات منهجية ضمن مرحل التعليم العام مت تأسيس هذه املدرسة 
لتلبية االحتياجات املتزايدة عليها و مت ترخيصها من وزارة الرتبية و التعليم ضمن مستويات فصول املرحلة االبتدائية من 

الصف األول االبتدائي إىل الصف السادس االبتدائي وحتت إشراف من إدارة الرتبية و التعليم مبحافظة عنيزة .



مركز التأهيل المهني
إعداد  يف  متخصص  مركز  وهو 
للطلبة  املهنية  اجلوانب  وتأهيل 
وتطوير   ،) واإلناث  الذكور   ( املعاقني 
على  التعرف  بعد  املهنية،  قدراتهم 
ميوهلم  وحتديد  قدراتهم  مستوى 

املهنية. 
من  املهين  التأهيل  قسم  ويتكون 
جمموعة من الورش املهنية التدريبية 
جمهزة  وهي  اإلنتاجية  واملشاغل 
متطلبات  لتناسب  كاماًل  جتهيزاً 

تدريب امللتحقني. 
مراحل التأهيل المهني في المركز

تقييم   -: املهنية  التهيئة  مرحلة   1-  
وحتديد امليول املهنية للطالب.- تقديم 
برامج تهيئة مهنية بعد حتديد املهنة 
قدراته  حسب  عليها  سيتدرب  اليت 
املهنة  أساسيات  على  تدريبه  وميوله.- 
اليت مت اختيارها.وتقدم هذه اخلدمات 
بالتنسيق مع مركز الرتبية اخلاصة 

، وحدة التهيئة املهنية
تدريب   -: املهين  التدريب  .-2مرحلة 
برنامج  املهنة.-  على  مباشر  تطبيقي 
يف  التدريب  إنتاجي.-  مهين  تدريب 
التدريب،  أثر  لنقل  املهنية  املشاغل 
وتقدم هذه اخلدمة يف الورش املهنية 

الداخلية واخلارجية.
التوظيف  و  املهين  التشغيل  3-مرحلة 
:- نقل أثر التدريب من املركز للسوق 
عمل  فرص  إجياد  للتطبيق.-  احمللي 
ووظائف تتناسب معهم. - متابعتهم يف 
تقدم  و  استمرارهم  لضمان  وظائفهم 
برنامج  مع  بالتنسيق  اخلدمات  هذه 
يف  واإلجتماعي  الوظيفي  التمكني 

اجملمع .
 الورش المهنية في المركز 

-1 ورشة النجارة ) بنني ( : 
. -2 ورشة تركيب العطور (بنني): 

. -3 ورشة األشغال اليديوية ) بنني - 
بنات (: 

. -4 ورشة الزراعة ) بنني ( : 
.-5 معمل احلاسب اآللي ) بنني - بنات (

6- ورشة التجميل ) بنات ( :
.-7 ورشة اخلياطة ) بنات ( :

.-8 ورشة التدبري املنزلي ) بنات ( :
.-9 ورشة الضيافة ) بنات( :

واإلدارية  املكتبية  األعمال   10-  .
البسيطة ) بنني - بنات (: 

مركز التاهيل الصحي واالجتماعي
جممع  يسعى   ) الضيافة  بيت   (
إىل  والتأهيل  للرعاية  اجلفالي 
مع  انسجامًا  اخلدمات  أفضل  تقديم 
املستقبلية  اإلنسانية  ورسالته  رؤيته 
للتأهيل  متخصص  مركز  إدارة  يف 
من  ألبنائنا  واالجتماعي  الصحي 
من  اخلاصة  االحتياجات  ذوي 
واحلركية  العقلية  اإلعاقة  فئات 
والقابلني  واملتوسطة  البسيطة 
بيئة  صممت  وقد  والتدريب.  للتأهيل 
ضيافة  اإلقامة  من  لتجعل  املركز 
عائلية  وبأجواء  ألبنائنا  حقيقية 
وتشجيع  وطاقاتهم  قدراتهم  لتحفيز 
ومع  بعضهم  مع  اإلجيابي  تفاعلهم 
والذي  عليهم  املشرف  الفريق  أعضاء 
واحدة،  أسرة  كأفراد  معهم  يتعامل 
ذويهم  مع  التواصل  على  وتشجيعهم 

باستمرار.
األمن  درجات  بأعلى  يتمتع  فاملركز 
التابعة  األمن  دوريات  تقوم   : واألمان 
املخاطر،  من  املركز  بتأمني  للمجمع 
الساعة،  مدار  على  السريع  والتدخل 
متواصل،  إشراف  إىل  باإلضافة 
خالل  من  وسيطرة  حتكم  وغرفة 

نظام مراقبة بالكامريات.
أجنحة المركز

أربعة  على  اإليواء  مركز  حيتوي   
أجنحة متخصصة خبدمة فئات ذوي 

االعاقة و خبصوصية تامة
 .-1 جناح اإلعاقة 

. -2 جناح طالب الداون 
. -3 جناح

البسيطة  العقلية  اإلعاقات  جناح   4-.
وملتوسطة 

والطبية  الطبية  الخدمات  مركز 
المساندة

الداعمة  و  املساندة  اخلدمات  مركز 
التاهيل  و  اخلاصة  الرتبية  لربامج 
اجملمع  يقدمها  اليت  املختلفة  املهين 

الرياضة أحد الوسائل املهمة يف 
مركز اجلفالي

28



كخدمات  خدماته  من  للمنتفعني 
العالج الطبيعي و الوظيفي و اخلدمات 
و  الصيدلية  و  االسنان  و  الطبية 
والتأهيل  النطق  تقويم  خدمات 
النفسي و العالج باألكسجني و كل 
ما هو جديد يساهم يف دعم و مساندة 
األساسية  التأهيل  و  التعليم  خدمات 

املقدمة للمعاقني و أهم اخلدمات

 : 1 العيادة الطبية و خدمات التمريض 
:

توفر العيادة الطبية اخلدمات الالزمة 
جلميع املنتفعني واملراجعني من خدمة 
املتابعة الصحية و  العالج و الكشف و 
التقييم الطيب لغايات القبول ومتابعة 
املتخصصة  العيادات  اىل  التحويل 
العالجية  الربامج  تنفيذ  متابعة  و 
املوصى بها من أطباء االختصاص مع 
تقديم الدعم الطيب للحاالت الطارئة 
متريض  فريق  احلاالت  يتابع  و   .
اإلمكانيات  بكافة  مدعوم  متخصص 
مراكز  يف  طوارئ  كغرف  املناسبة 

سيارة  و  صيدلية  و  اجملمع  خدمات 
إسعاف

 . 2 عيادة طب و جراحة الفم و األسنان 
) للمعاقني (

طب  يف  متخصصة  عيادة  جتهيز  مت 
و  للمعاقني  األسنان  و  الفم  جراحة  و 
أسرهم بأحدث األجهزة املتخصصة يف 
عالج و جراحة الفم واألسنان لتتناسب 
مع خصوصية حاالت اإلعاقة من هذه 
من  املنتفعني  املعاقني  سواًء  اخلدمة 
اخلارجية  احلاالت  أو  اجملمع  خدمات 
املراجعة و ينفذ اخلدمة طبيب أسنان 
املعاقني مع طاقم  متخصص يف عالج 

متريض .
العالج باألكسجين: 

باألكسجني  العالج  وحدة  جتهيز  مت 
والتأهيل  للرعاية  اجلفالي  مبجمع 
املضغوط  لألوكسجني  جهاز  بأحدث 
ألهمية  املؤيدة  الدراسات  مع  متاشيًا 
هذه اخلدمة انطالقا من فلسفة العالج 
حيويتها  للخاليا  يعيد  باألكسجني 

املريضة  اخلاليا  وحيفز   ، ونشاطها 
والضعيفة يف مناطق اجلروح و تكوين 
على  ويعمل   ، فيها  والشرايني  األوردة 
تقوية جهاز املناعة من خالل تنشيط 
اخلاليا الدماغية املناعية ، و يساعد يف 
تدفق  حتسني  و  االلتهابات  من  احلد 
األوكسجني إىل خاليا املخ مما يؤدي 
إىل تطوير املهارات الوظيفية للخاليا 
استجابات  يعكس  مما  الدماغية 
تطوير  يف  تساهم  اجيابية  سلوكية 
املهارات العقلية و احلسية للمعاقني . 
و خدمة العالج باألكسجني املضغوط 
كعالج  عامليًا  بها  وموصى  معتمدة 
األمراض  من  لكثري  أساسي  و  فعال 
العاملية  اجلمعية  من  كل  قبل  من 
األعماق  طب  و  األوكسجني  لعالج 
األمريكية  املنظمة  و   )  UHMS  (
للغذاء و الدواء ) FDA ( واألكادميية 
 4 AAUS )األمريكية لعلوم األعماق

: •وحدات تقويم النطق : وهي وحدات 
جمهزة بأحدث األجهزة و الربامج 

مركز االيواء يف جممع اجلفالي للرعاية والتأهيل يقدم أفضل اخلدمات
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حتسن  على  احلاالت  تساعد  اليت 
يتم  حيث  لديهم  اللغوية  املهارات 
تشخيص املشكلة النطقية اليت يعاني 
للحالة  اللغوية  القدرات  وتقييم  منها 
خدمات  و  لربامج  حاجتها  ومدى 

الوحدة
وهي   : السمعي  التأهيل  وحدة   •
السمع  ضعاف  باألطفال  تعنى  وحدة 
البقايا  لتأهيل  املبكرة  األعمار  يف 
تدريبات  خالل  من  لديهم  السمعية 
األطفال  وهؤالء  متخصصة  برامج  و 
يتواصلون باللغة الكلية ( لغة اإلشارة 
لغة  و  اإلصبعية  األجبدية  اللغة  و 
الشفاه ) مع استخدام معينات مسعية 

لديهم  السمعية  البقايا  الستثمار 
لتمكينهم من التعلم و التواصل باللغة 
قبل  اإلمكان  قدر  واملسموعة  املنطوقة 

التحاقهم يف املدارس العامة
 : • وحدة فحص السمع : و تعنى هذه 
على  السمع  فحوصات  بإجراء  الوحدة 
أجهزة قياس نسبة اخلسارة السمعية 
العالجية  الربامج  وحتديد  للحالة 
اليت حيتاجها و التوصية بنوع املعينات 
و  أدوات   . حيتاجها  اليت  السمعية 
و  التواصل  تعليم  و  تدريب  مناهج 
يف  النطقية  و  اللغوية  املهارات  تقويم 
النطق على  التواصل و تقوين  وحدات 
يف  العلمية  املنهجيات  من  جمموعة 

حتسني
بكس  لغة   ) أهمها  و  املهارات  هذه 
للتوحد اللغة التكاملية للصم و تشمل 
و  اإلصبعية  واألجبدية  اإلشارة  لغة 
للتواصل  ، نظام ماكتون  الشفاه  لغة 
، التدريب على جهاز النغمة الصوتية 
جهاز  على  التدريب   ،  ( نيزوميرت   )
على  الفردي  التدريب   ، الفيزوبيتش 
خمارج احلروف ، التدريب االلكرتوني 

على برامج لوتس املقننة.
 5 عيادات اإلرشاد السلوكي و األسري: 
تقوم عيادات النفسية مبهمة أساسية 
يف خدمة املعاقني و أسرهم من خالل 
ذوي  من  نفسيني  أخصائيني  فريق 

اخلربات الكبرية يف التعامل مع املعاقني 
اخلدمات  العيادات  هذه  تقدم  حيث 

الرئيسية التالية :
جلميع  العقلية  القدرات  -1تشخيص   
املراجعني و امللتحقني خبدمات اجملمع 
(التشخيص السيكومرتي ) على احدث 

اختيارات الذكاء املعروفة عامليًا  
اليت  اخلدمة  وهي  السلوك  تعديل   2-
اجملمع  يف  النفسي  الفريق  يقدمها 
من  تعاني  اليت  احلاالت  مجيع  على 

اضطرابات سلوكية.
تنظيم  يتم  و  األسري  اإلرشاد   3-  
مع  املعاقني  ألسر  إرشادية  جلسات 

األخصائيني النفسيني 
.6 وحدة التغذية 

الصحية  التغذية  وحدة  جتهيز  مت   :
و  اجملمع  خدمات  من  للمنتفعني 
تزويدها بأخصائيني تغذية و طباخني 
والشراب  الطعام  خدمات  مقدمي  و 
التغذية  برنامج  إعداد  يتم  حيث 
الصحية  الظروف  ليناسب  للحاالت 
الرقابة  درجات  بأعلى  حالة  لكل 
يف  الوجبات  حتضري  يتم  و  الصحية 

املطبخ الداخلي للمجمع .
 مركز العالج الطبيعي و الوظيفي

الطبيعي  العالج  مركز  يقدم 

ولوظيفي اخلدمات للمعاقني حركيًا 
وفق أحدث الوسائل العالجية وبأحدث 
ممكن  عدد  أكرب  وخلدمة  األجهزة، 
بهدف  احلركية،  اإلعاقة  حاالت  من 
احلركية  قدراتهم  مستوى  رفع 
واحلسية والوظيفية إىل أقصى درجة 
من االعتماد على الذات، واالستقاللية 
وتقدم  اليومية،  بنشاطاتهم  القيام  يف 
للعالج  صالتني  خالل  من  اخلدمات 
جتهيزهما  مت  والوظيفي  الطبيعي 
و  الذكور  من  اجلنسني  خلدمة 
تامة.احلاالت  خبصوصية  اإلناث 
املستفيدة من خدمات العالج الطبيعي 

طفل يؤدي أحد الدروس احلاسوبية يف جممع اجلفالي
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والوظيفي .
جبميع  الدماغي  الشلل  حاالت   •:
العضالت.  ضمور  حاالت   • أنواعه. 
بعد  التأهيل   • املشقوق.  الصلب   •
التأخر  حاالت   • اجلراحية.  العمليات 
والنخاع  الدماغ  إصابات   • النمائي. 

الشوكي.
الظهر  آالم   • الدماغي.  االستسقاء   •

واملفاصل والدسك.
إصابات   • املالعب.  إصابات   •
 • العظام.  أمراض  العضالت.• 
حاالت   • جلطات.  احلوادث•  إصابات 
• احتكاك  الكسر.• الروماتيزم.  مابعد 

الفقرات
النسائي  للقسم  العالجية  .الربامج 

والرجال
أواًل / برنامج التمارين احلركية 

ثانيًا / برنامج العالج احلراري.
رابعًا / برنامج العالج بواسطة املوجات 

الفوق صوتية 
بالثلج  العالج  برنامج   / .خامسًا 

والكمادات الباردة
.سادسًا / برنامج العالج بالشمع

.سابعًا / برنامج املساج
.ثامنًا / برنامج االستشارات العالجية

الصحي:  النادى  خدمات   / .تاسعًا 
خدمات  الصحي  النادي  ويقدم 
البدنية  واللياقة  الصحية  الرياضة 
وتوفري  والغذائية  الصحية  واملتابعة 
واملساج  والبخار  الساونا  خدمات 

واجلاكوزي جلميع أفراد اجملتمع .
عاشراً / برنامج العالج الكهربائي

والعالج  املائي  العالج  عشر/  احلادي 
بالطني

الثاني عشر / العالج الوظيفي 
مركز التدريب و التطوير 

والتطوير  التدريب  مركز  يسعي 
بفروعها  للجمعية  خدماته  لتقديم 
وتطوير  العاملني  تدريب  خالل  من 
خدمات  وتقديم  أدائهم  مستوى 
الدورات  عقد  خالل  من  للمجتمع 
والندوات  واملؤمترات  واحملاضرات 
اخلاصة،  الرتبية  يف  املتخصصة 
درجة  على  املتخصصني  وختريج 
النظري  التأهيل  من  عالية 
جبهات  املركز  ويرتبط  والتطبيقي. 
اعتمادات  لتأمني  وحملية  عاملية 
ودعم  املختلفة.  التدريبية  ألنشطته 
املتخصصة  والدراسات  البحوث  نشر 
كما  اخلاصة.  الرتبية  جمال  يف 

يقوم املركز باستضافة أشهر اخلرباء 
لتطوير  اإلعاقة  ميدان  يف  والعاملني 

سلوكيات وتوجهات أفراد اجملتمع .
برامج يقدمها المجمع

التدريب  برنامج   : قادر   – برنامج 
والتأهيل املهين للمعاقني .

فلسفة الربنامج هي إن لكل فرد طاقة 
و إذا مت توجيه هذه الطاقة بالتدريب 
حنو هدف ما فإن مجيع أفراد اجملتمع 

مبا فيهم
منتجة  طاقة  سيصبحون  املعاقني 
يف  الربنامج  دور  هو  وهذا  فعالة  و 
استغالل طاقات املعاقني وحتويلها إىل 

مهارة مالئمة
بذوي  السعي  و  مناسبة  لوظيفة 
يف  أنفسهم  على  لالعتماد  اإلعاقة 
حتقيق عوائد مادية تليب احتياجاتهم 

و حتقيق مبدأ االندماج
منتجني  يكونوا  أن  على  اجملتمع  يف 

وفاعلني .
التمكين   : تمكين   – برنامج 
للمعاقين  االجتماعي  و  الوظيفي 

في سوق العمل
 تقوم فكرة الربنامج على متكني 

ورشة الزراعة يف املركز أكدت على جناح الطالب يف الزراعة
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بكرامة  العيش  و  اجملتمع  يف  املعاقني 
يف  ذاتهم  على  اعتمادهم  خالل  من 
لتحقيق  أسرهم  و  حياتهم  أمور  تدبر 
اإلعاقة  لذوي  الكامل  االندماج  مبدأ 
وفاعلني  منتجني  ليكونوا  اجملتمع  يف 
و مؤثرين فيه. و سبب تنفيذ الربنامج 
لسوق  للتأهيل  القابلني  املعاقني  أن 
عدم  من  يعانون  العمل  سن  يف  العمل 
ومهارات  التدريب  على  حصوهلم 
واعتمادهم  العمل  لسوق  التمكني 
تدني  و  اآلخرين  على  كبري  بشكل 
مستوى قبول اجملتمع هلم و اخنفاض 
قناعة القطاع اخلاص بقدراتهم ساهم 
يف قلة فرص العمل املناسبة واملتاحة 
يف  واستمرارهم  تكيفهم  وعدم  هلم 

بيئة العمل .
التأهيل  و  الصحية  الرعاية  :برنامج 
توقيع  مت  حيث  للمعاقني  املنزلي 
اتفاقية بني وزارة الشئون االجتماعية 
االنسانية  للخدمات  عنيزة  ومجعية 
يف  الربنامج  بتنفيذ  اجلمعية  لتقوم 
من  الوزارة  وتهدف  القصيم  منطقة 

تنفيذ الربنامج 
: الذي يقوم على قواعد علمية أساسية 
توصي  حديثة  عاملية  دراسات  من 
بتقديم خدمات رعاية صحية وتأهيل 
منازهلم  يف  الشديدة  لإلعاقات  منزلي 
مع تدريب األسرة على التعامل السليم 
الوقاية الالزمة  معهم و تنفيذ برامج 

هلم لوقف أي تراجع يف قدراتهم.
الربنامج  يف  العمل  منهجية  وتقوم   
احلالة  إدارة  منهجية  على 
 CASE  ) ب  دوليًا  املعروفة 
بوجود   (  MANAGEMENT
خطة تدخل عالجية فردية لكل حالة 
يف املنزل تنفذ من خالل فريق متعدد 
التخصصات متعارف عليه عامليا باسم 
 MULTIDISCIPLINARY ) . )

TEAM
 •  : الربنامج  يقدمها  اليت  اخلدمات   
مضاعفات  من  املعاقني  وقاية  خدمات 
خالل  من  ذلك  و  صحتهم  على  تؤثر 
وقائية  و  منزلية  زيارات  برامج 

وتقديم  األسر  توعية  و  دورية 
و  االجتماعية  و  النفسية  املساندة 
خدمات   •  . املناسب  التدخل  تقديم 
من   : اإلعاقات  لذوي  املبكر  التدخل 
للحاالت  املبكر  التقييم  إجراء  خالل 
التدخل  خدمة  وتقديم  املنازل  يف 
الفريق  قرار  حبسب  املناسب  التأهيلي 
الربنامج  يف  املتخصص  العلمي 
كاملتابعة الطبية و العالج الطبيعي و 
الوظيفي و النطقي والرعاية النفسية 

التمريضية  والرعاية  السلوكية  و 
متكني  خدمات   •  . األسري  اإلرشاد  و 
كل  عل  احلصول  من  املعاقني 
اخلدمات اليت حيتاجونها من املؤسسات 
احلكومية الداعمة و توعيتهم بالسعي 
املكتسبة  حقوقهم  على  للحصول 
للمعاقني  السنوية  كاإلعانة  منها 
وزارة  من  التعويضية  واألجهزة 
اخلدمات  و  االجتماعية  الشئون 

الطبية املتخصصة.

فرحة غامرة لطفل معاق يف جممع اجلفالي بعد جناحة بتأدية أحد الواجبات

التدريب يتواصل يف جممع اجلفالي للرعاية والتأهيل

املوجه يعلم والطالب ينفذ ليصنع أمجل عطر يف ورشة العطور باملركز
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للرعاية  اجلفالي  جممع  يسعى 
اخلدمات  أفضل  تقديم  إىل  والتأهيل 
انسجامًا مع رؤيته ورسالته اإلنسانية 
املستقبلية يف إدارة مراكز متخصصة  
الصحية  الرعاية  مركز  خالل  من 
العقلية  لإلعاقات  واالجتماعية 
فئات  من  اإلعاقة  ذوي  من  ألبنائنا 
واملتوسطة  البسيطة  العقلية  اإلعاقة 
واملركز  للتدريب  للتأهيل  والقابلني 

االخر املخصص لإلعاقات احلركية 
مركز الرعاية الصحية واإلجتماعية 

لإلعاقات العقلية
لتجعل  املركز  بيئة  صممت  وقد 
ألبنائنا  حقيقية  ضيافة  اإلقامة  من 
قدراتهم  لتحفيز  عائلية  وبأجواء 
وطاقاتهم وتشجيع تفاعلهم اإلجيابي 
الفريق  أعضاء  ومع  بعضهم  مع 
معهم  يتعامل  والذي  عليهم  املشرف 
كأفراد أسرة واحدة، وتشجيعهم على 

التواصل مع ذويهم باستمرار.

مراكز الرعاية الصحية واالجتماعية لإلعاقات في مجمع الجفالي

 بيئة صحية متكاملة 
وضيافة حقيقية بأجواء عائلية لتحفيز القدرات وتعزيز الطاقات 

الصحية  الرعاية  مركز  حيتوي 
على  العقلية  لإلعاقات  واالجتماعية 
خاصة  بتجهيزات  جمهزة  أجنحة 
من  االستفادة  على  احلاالت  تساعد 
كربامج  املنتظمة  الربامج  خدمات 
التأهيل  برامج  و  اخلاصة  الرتبية 
املساندة  الطبية  الربامج  و  املهين 
بيت  يوفر  حيث  اجملمع  يقدمها  اليت 
متكاماًل  برناجمًا  الداخلي  اإلقامة 
واألنشطة  املتخصصة  اخلدمات  من 
للفئات  الساعة  مدار  على  اليومية 
أجنحة  خالل  من  فيه  املخدومة 
متخصصة لكل فئة و تشمل األجنحة 

التالية :
 جناح طالب الداون

من  الداون  طالب  به  يتمتع  ملا  و 
خصائص اجيابية يف التعامل و اللطف 
فقد  العالية  االجتماعية  واملشاركة 
مت ختصيص جناح خاص مع تركيز 
مدار  على  عليهم  الطبية   اخلدمات 

الساعة نظراً خلصوصية خصائصهم 
الصحية املختلفة عن غريهم من ذوي 

اإلعاقة.
جناح التوحد 

للخدمات  املاسة  للحاجة  نظراً  و 
التعليمية و السلوكية اليت حيتاجها 
طالب التوحد الكبار فقد مت استقباهلم 
يف جناح متخصص مع خدمة مكثفة 
والضبط  الغذائية  الصحة  جوانب  يف 
الغذائي و الدوائي  والتأهيل السلوكي 
النفسي احلركي لتحسني  التأهيل  و 
مع  االجيابي  التفاعل  مستويات 
قدراتهم  مستوى  حتسني  و  اآلخرين 

ألقصى حد ممكن .
من  البسيطة  العقلية  اإلعاقات  جناح 

كبار السن .
التوسع  بأهمية  اجملمع  من  إميانا   
حتتاج  اليت  الفئات  كافة  خبدمة 
جناح  استحداث  مت  فقد  خدماته  إىل 
السن  كبار  من  عقليًا  للمعاقني 

فيصل القصيم اإلنسان يد حانية وقلب كبري ألغلى فئات اجملتمع ويظهر جبانبة الشيخ حامت اجلفالي

تـحـقـيـق
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سنة    35 عن  أعمارهم  تزيد  الذين 
مثل  تناسبهم  بربنامج  وإحلاقهم 
الوظيفي و  التمكني  إحلاقهم بربنامج 
– متكني -  إلجياد فرص  االجتماعي 
مع  العمل  أثناء  تدريبهم  و  وظيفية 
مناسب  مهين  تدريب  تقديم  إمكانية 
املهين  التدريب  برنامج  خالل  من  هلم 

من  اخلدمة  هذه  تعترب  و    - قادر   –
مستوى  على  هلم  الوحيدة  املبادرات 

اململكة .
صحية  وخدمات  متطورة  برامج    
طبي  فريق  يقودها  متقدمة 
العالج  في  ومختصين  متكامل 

الوظيفي والمهني 

اخلدمات الصحية و العالجية
للمنتفعني  الساعة  مدار  على  تقدم  و 
فريق  ويقدمها  املركز  خدمات  من 
الطبية،  العيادة  خالل  من  طيب 
قسم   ، األسنان  عيادة  و  والصيدلية 
التغذية وفريق متريض متخصص مع 
توفر سيارة اإلسعاف على مدار الساعة 

للتدخل السريع يف احلاالت الطارئة .
خدمات التأهيل املساندة

املساندة  التأهيلية  اخلدمات  تقدم   
من  جمموعة  أيدي  على  للطالب 
الوظيفي  العالج  يف  املتخصصني 
و  النطق  تقويم  و  السلوك  وتعديل 
السمع  وفحص  التواصل   اضطرابات 

والتأهيل الرياضي.
الرتبية  و  املهين  التأهيل  خدمات 

اخلاصة  
التأهيل  بربنامج  الطالب  إحلاق  يتم   
املهين  بقسم التأهيل املهين للتدرب على 
ورش  خالل  من  املتاحة،  املهن  إحدى 
و  والنجارة،  الزراعة،  ألعمال  جمهزة 
العطور.  تركيب  و  اليدوية،  األشغال 
التعبئة  أعمال  و  اإلدارية  األعمال  و 
بربنامج  اخلدمات  تبدأ  و  التغليف  و 
مع  للحاالت  مهنية  وتهيئة  إعداد 

برنامج تربية خاصة.
خدمات العناية الذاتية اليومية  

اخلدمات  هذه  تقديم  على  يشرف   
الرعاية  مقدمي  و  التمريض  فريق 
مستمر  يومي  تدريب  خالل  من   ،
النظافة  مهارات  تنفيذ  على  للطالب 
والوضوء،  اليومية،  الشخصية 
واالستحمام،  األسنان،  وتنظيف 
باجلسم،  واالعتناء  املالبس،  وتبديل 

العناية باملقتنيات اخلاصة. 
اخلدمات الرتفيهية املتنوعة 

اخلدمات  من  منظومة  للطالب  تقدم 
اخلارجية  و  الداخلية  الرتفيهية 
بيت  يف  هلم  سعيدة  إقامة  لضمان 
الرعاية  مبركز  الداخلي  اإلقامة 
خالل  من  االجتماعية  و  الصحية 
يشمل  و  الرياضي  التأهيل  برنامج 
املعدل  الرياضي  التأهيل  و  التدريب 
الرتفيهية  الرياضة  و  اإلعاقة  لذوي 
اجلماعية  و  الفردية  األلعاب  وتشمل 
ويف   اخلارجية  والرحالت  املسبح  و 
الصالة الرتفيهية واملالعب الرياضية 

و  املسابقات  تنظيم  و   ، اخلارجية 
العامة  احلدائق  يف  التنزه  و  التخييم 
واألسواق  للرب  واخلروج  واملتنزهات 
برامج  و  الرتفيهية  الفرق  و  العامة 
وألعاب  تلفزيونية،  كجلسات  السمر 
الرتفيهية  الربامج  و  الكرتونية 

الداخلية و اخلارجية.
خدمات التغذية )التغذية الصحية (

وجبات  باجملمع  التغذية  وحدة  توفر 
برناجمها  إعداد  يتم  صحية  طعام 
يف  اختصاصني  أيدي  وعلى  بدقة، 
التغذية، وتقدم بأعلى درجات الرقابة 
برنامج  وفق  حمددة  وهي  الصحية، 
صحي يتماشى مع الظروف الصحية 
التغذية  أخصائي  وبإشراف  للحاالت 

يف املركز.
خدمة الغرف والنظافة

على  والنظافة  الغرف  خدمة  تتوفر 
املغسلة  خدمة  مع  الساعة  مدار 
كما  ومستمر   يومي  وبشكل  والكوي 

عيادة الكشف الطيب وعناية متواصلة مبنسوبي املركز
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والديسك  واملفاصل  الظهر  آالم   •
واحتكاك الفقرات

• إصابات املالعب و إصابات العضالت 
و الروماتيزم و  أمراض العظام 

• إصابات احلوادث و حاالت ما بعد الكسور
•اجللطات  

خدمات للرعاية الصحية والطبية 
بخصوصية تامة ومتابعات دائمة 
على مدار الساعة بأعلى درجات 

األمن واألمان 
•  اخلدمات الطبية و الطبية املساندة 
املركز  خدمات  من  املنتفعون  ويتلقى 
اخلدمات  من  متنوعة  جمموعة 
تامة  خبصوصية  و  املتخصصة 

للمنتفعني  و اليت تشمل : 
الطبية  الرعاية الصحية و  • خدمات 
طبية  خدمات  املنتفعون  ويتلقى 
الساعة  مدار  على  متواصلة  ومتابعة 
خدمات  و  الطبية  العيادة  خالل  من 
اخلدمات  و  اإلسعاف  و  الطوارئ 
الصيدلية  اخلدمات  و  التمريضية 
طيب  بفريق  وبأشراف  والدوائية 

متميز يعمل على مدار الساعة.
الفم و األسنان •خدمة جراحة 

املنتفعون خدمات عيادة طب   ويتلقى 
املتخصصة  واألسنان  الفم  جراحة  و 

لذوي اإلعاقة عند الطلب .
النفسي  التأهيل و اإلرشاد  •خدمات 

التأهيل  خدمات  املنتفعون  ويتلقى 
حاجز  لتخطي  النفسي  اإلرشاد  و 
جناح  لضمان  معها  التكيف  و  اإلعاقة 
التأهيلية  و  العالجية  اإلجراءات 

املقدمة له يف اجملمع. 
•خدمات العالج باألكسجني املضغوط 

ومجيع  للطالب  املالبس  توفري  يتم 
احتياجاتهم الشخصية بشكل دوري.
تصاميم فريدة للمركزفي كل 
تفاصيله وتجهيزات متكاملة 

في المرافق لتناسب فئة اإلعاقة 
الحركية بمختلف أنواعها 

واإلجتماعي  الصحي  التأهيل  مركز 
لإلعاقات احلركية 

والشاملة  املتميزة  اخلدمات  ويقدم 
عالية  وجودة  بنوعية  األعمار  جلميع 
تقودها خربات و كفاءات تعمل ألجلهم

اإلعاقات  لذوي  املركز  تصميم  ومت 
احلركية املختلفة بطريقة فريدة يف 
كل تفاصيله من حيث املبنى و سهولة 
احلركة و الوصول إىل مرافق اجملمع 
األثاث  جتهيز  مت  كما   ، املختلفة 
لتناسب  التفاصيل  بأدق  و  بعناية 
االعتماد  حيث  من  حركيًا  املعاقني 
التجهيزات  و    ، الذات  على  الكلي 
وفق  متت  املبنى  مبرافق  اخلاصة 
فئة  لتناسب  املتخصصني  توصيات 
أنواعها  مبختلف  احلركية  اإلعاقة 
صحية  ببيئة  احتياجاتهم  تليب  و 
تساعدهم على جتاوز املعيقات البيئية 
و حتفيز دافعيتهم للشفاء  إىل جانب 
الطيب  و  الوظيفي  التاهيلي  العالج 

الذي يتلقونه باجملمع . 
•احلاالت املنتفعة من خدمات املركز 
جبميع  الدماغي  الشلل  •حاالت 
والنخاع  الدماغ  إصابات  و  أنواعها 
الشوكي وحاالت االستسقاء الدماغي.

والصلب  العضالت  ضمور  حاالت   •
املشقوق.

. العمليات اجلراحية  • التأهيل بعد 

حيث تقدم جلسات عالج باألكسجني 
منه  تستفيد  اليت  احلاالت  لبعض 
حسب توصيات األطباء لبعض حاالت 

اإلعاقة احلركية .
اضطرابات  تقويم  و  عالج  •خدمات 

النطق و التواصل
اخلدمات  املنتفع  يتلقى  حيث 
جمهزة  نطق  بعيادات  املتخصصة 
عيادة  خدمات  و  األجهزة  بأحدث 

فحص السمع والتأهيل السمعي.
الطبيعي   العالج  مركز  •خدمات 

والوظيفي
خدمات  من  املنتفعون  يتمتع  كما 
واالجتماعي  الصحي  التأهيل  مركز 
اخلدمات  من  اجلسدية  لإلعاقات 
التأهيل  ملركز  النوعية   املكثفة 
العالج  يشمل  و  الوظيفي  و  احلركي 
العالج  و  الوظيفي  العالج  و  الطبيعي 
من  احلركية  اإلعاقة  لذوي  املائي 
جتهيزهما  مت  عالجية  صاالت  خالل 
رفع  بهدف  األجهزة  بأحدث  و  بعناية 
مستوى قدراتهم احلركية واحلسية 
من  درجة  أقصى  إىل  والوظيفية 
واالستقاللية  الذات،  على  االعتماد 
و  اليومية  بنشاطاتهم  القيام  يف 
التأهيلية  و  العالجية  الربامج  تشمل 
اإلعاقات  للمنتفعني من ذوي  املتوفرة 

احلركية التالية :  
التمارين احلركية  •برنامج 

العضالت  تقوية  متارين  يشمل  و 
ومتارين زيادة املدى احلركي للمفصل 
و  املشي  متارين  و  التوازن  متارين  و 
املشدودة  لألوتار  اإلطالة  متارين 
العضلي. التوتر  لتقليل  متارين  و 

هنا النجاح وهنا اإلجناز وهنا جين الثمار ..جمموعة من منسوبي 
مركز اإليواء يعرضون منتجاتهم الزراعية للمتسوقني يف سوق 

عنيزة للخضار والقواكه
إبتسامة بعد إجناز تعطي التفاؤل الدائم
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العالج احلراري • برنامج 
و  احلراري  العالج  برنامج  يشمل  و 
األمل  ختفيف  يف  احلرارة  تستخدم 
الدورة  وتنشيط  العضالت  وارختاء 

الدموية.
املوجات  بواسطة  العالج  •برنامج 

الفوق صوتية : 
األنسجة  التهابات  ملعاجلة  وتستخدم 
والتكلس  التلفيات  وتفتيت  واألربطة 
األورام،  من  والتخفيف  املفاصل  حول 
حتريك  على  املوجات  هذه  تقوم  حيث 
وإعادة  الورم  يف  املوجود  السائل 

امتصاصه وإعادته للدورة الدموية.
والكمادات  بالثلج  العالج  •برنامج 

الباردة: 
حيث  األورام،  ختفيف  على  ويعمل 
يقلل من تدفق السائل على األورام من 

خالل انقباض األوعية الدموية.
العالج بالشمع:  •برنامج 

بعد  ما  حاالت  لعالج  يستخدم  حيث 
الكسر خاصة ملفاصل اليدين والقدمني 
املرونة  إلعطاء  لزوجته  من  يستفاد  و 
وهو  املفصل   حول  اإللتصاقات  وتلني 
تعمل  اليت  احلرارة  إلعطاء  مصدر 
وارختاء  الدموية  الدورة  تنشيط  على 

العضالت حول املفاصل.
املساج:  •برنامج 

و يستخدم لعالج األنسجة والعضالت 
تتم  عالجية  حركات  طريق  عن 
خاصة  أجهزة  أو  اليدين  بواسطة 

للمساج.
•برنامج االستشارات العالجية

العالجية  االستشارات  خدمة  تقدم 
بالتعاون مع أخصائي اجلبائر وطبيب 
حول  استشارات  لتقديم  اجلراحة 

وإجراء  اجلبائر  تفصيل  إمكانية 
اجلراحة إذا استدعت احلاجة

التعويضية  األجهزة  •خدمات 
واألطراف الصناعية  

مع  التنسيق  خدمة  للمنتفع  ويقدم 
األجهزة  لتامني  املختلفة  اجلهات 
التعويضية و األطراف الصناعية وفق 
قياسات حمددة و العمل على التدريب 
على استخداماتها و اإلشراف على آلية 

االنتفاع منها للمنتفع .
الكهربائي العالج  •برنامج 

العصب  حتفيز  على  يعتمد  والذي 
املسئول عن العضالت الضعيفة ليؤدي 
الدورة  زيادة  وبالتالي  انقباضها  إىل 
إىل  إضافًة  العضلة  وتقوية  الدموية 

ختفيف األمل
املائي والعالج بالطني •العالج 

والتأهيل  العالج  توفري  يتم  حيث 
احلركي يف املاء الساخن مع استخدام 
تشجيع  يف  يساهم  مما  الطني 
العصيب  للجهاز  العميق  االسرتخاء 
اجلسم  أعضاء  حبركات  والتحكم 
الناجتة  اآلالم  ختفيف  يف  واملساعدة 
والروماتيزم  املفاصل  التهابات  عن 

وآالم أسفل الظهر
 : الوظيفي  •العالج 

العالج  خدمة  تقديم  يتم  حيث 
الوظيفية  املهارات  لتطوير  الوظيفي 
التآزر  مهارات  تنمية  و  الدقيقة 
تنمية  مع  احلركي  احلسي  البصري 

القدرات العقلية الدقيقة 
•خدمات االستجمام العالجي والنادي 

الصحي 
النادي  خدمات  املنتفعون  ويتلقى 
الصحي و االستجمام العالجي  وتشمل 

نادي اللياقة البدنية و الصحية ) اجلم 
كالساونا  أالستجمامي  واحلمام   )
واملساج  واجلاكوزي  البخار  ومحام 
السباحة  و  اليدوي  و  االسرتخائي 
املساج  و  بالطني  العالج  و  العالجية 

العالجي باألحجار الساخنة.
خدمات التغذية :

وجبات  باجملمع  التغذية  وحدة  توفر   
برناجمها  إعداد  يتم  صحية  طعام 
يف  اختصاصني  أيدي  على  بدقة 
الرقابة  التغذية وتقدم بأعلى درجات 
برنامج  وفق  حمددة  وهي  الصحية 
صحي يتماشى مع الظروف الصحية 
التغذية . للمنتفع وبإشراف أخصائي 

و تقدم للمنتفعني  ثالث وجبات صحية 
املكمالت  إىل  باإلضافة  مدروسة 
الغذائية و ما بني الوجبات و املرطبات 
مع  تتوافق  اليت  الصحية  املشروبات  و 
 . القهوة  و  كالشاي  اجملتمع  عادات 

خدمات إضافية  :
•خدمات خاصة للغرف 

•املرافقني و إمكانية املرافقة من احد 
املقربني من املنتفع 

داخل  التنقل  و  االنتقال  •خدمات 
حمافظة عنيزة حبافالت اجملمع

•خدمات الغسيل و الكوي حسب الطلب .
العناية  و  احلالقة  صالون  •خدمات 

بالبشرة .
األمن  درجات  بأعلى  املركز  يتمتع  و 
التابعة  األمن  دوريات  تقوم  واألمان 
املخاطر،  من  املركز  بتأمني  للمجمع 
الساعة   مدار  على  السريع  والتدخل 
باإلضافة إىل إشراف متواصل  وغرفة 
حتكم وسيطرة من خالل نظام مراقبة 
بالكامريات للسهر على راحة املنتفعني .

منسوبي اإليواء يف جممع اجلفالي ميارسون رياضة 
السباحة تنمي وتقوي عضالت اجلسمكرة القدم إنها إحدى مصادر الرتفيه لطالب املركز
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إبراهيم  بن  عثمان  األستاذ  أكد 
التدريب  مركز  مدير  النفيسة 
للخدمات  عنيزة  جبمعية  والتطوير 
اجلمعية  بأن   ) تأهيل   ( اإلنسانية 
ضمن  من  وضعت  تأسيسها  منذ 
أنواعه  بشتى  التدريب  برامج  أهدافها 
عقد  خالل  من  بدء  حيث  وأساليبه 
اجلمعية  يف  للعاملني  تدريبيه  دورات 
العاملني  إكساب  أجل  من  وفروعها 
مهارات التعامل مع املعاقني . ثم تطور 
تدرجيي  بشكل  اجلمعية  يف  التدريب 
التدريب  مركز  وساهم  مدروس 
وتزويدهم  الكوادر  وتدريب  إعداد  يف 
يف  للعمل  وعملية  علمية  خبربات 
املختلفة  اخلاصة  الرتبية  ميادين 
املستمر يف  والتقدم  التطور  ومواكبة 
منها  الوقاية  وبرامج  اإلعاقة  جمال 

مركز التدريب والتطوير في مجمع الجفالي واجهة واسعة

 لتدريب الكوادر للتعامل مع المعاقين

 والعمل في ميادين التربية الخاصة

من  املعاقني  أسر  تدريب  إىل  إضافة 
مع  التعامل  يف  كفاءاتهم  رفع  أجل 
أبنائهم وإتاحة الفرص الوظيفية هلم.

 اتفاقيات لتعزيز مستوى التدريب 
وتبادل الخبرات 

وأكد األستاذ النفيسة بأنه إميانًا من 
اجلمعية بأهمية التطوير فقد أبرمت 
االتفاقيات  من  العديد  عقد  اجلمعية 
التدريب  مستوى  تعزيز  أجل  من 
وتبادل اخلربات مع عدد من اجلامعات 
القصيم  جامعة  ومنها  واألكادمييات 
ممثله يف عمادة خدمة اجملتمع حيث 
باجلامعة  اجملتمع  خدمة  عميد  وقع 
من  كرمية  برعاية  التعاون  اتفاقيه 
صاحب السمو امللكي األمري الدكتور/ 
نائب  سعود   بن  مشعل  بن  فيصل 
هذه  وتتضمن  القصيم  منطقة  أمري 

باإلشراف  اجلامعة  قيام  االتفاقية 
واعتماد  الدورات  على  األكادميي 
جمال  يف  والتعاون  التدريبية  املناهج 
املمنوحة  الشهادات  واعتماد  التدريب. 
اتفاقية يف  للمتدربني كما مت توقيع 
مركز  مع  والتطوير  التدريب  جمال 
إىل  بعنيزة  والتطوير  التدريب  رواد 
الشراكات  من  العديد  عقد  جانب 
مع  شراكة  عقد  ومنها  التدريبية 
كما   , لإلعاقة  اخلليجية  اجلمعية 
مع  تعاون  اتفاقية  توقيع  أيضًا  مت 
شبكة املعهد الوطين األمريكي لرعاية 

 YAI املعاقني بنيويورك
خالل  املركز  يف  قدمت  حماضرة   31
متدرب   120 منها  واستفاد  واحد  عام 

ومتدربه من منسوبي اجلمعية  
وقال األستاذ عثمان النفيسة بأنه 

تدريب ومشاركات
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اخلدمات  من  املستفيدين  عدد  بلغ 
 1700 من  أكثر  املركز  يقدمها  اليت 
عدد  بلغ  فيما  ومتدربة،  متدرب 
عقدت  اليت  الدورات  من  املتخرجني 
يف مركز التدريب 731 طالب وطالبة 
العام  يف  مت  حيث  احلاضر  وقتنا  حتى 
مجاد  شهر  وحتى  1432هـ  املاضي 
بلغ  هـ   1433 احلالي  العام  من  األول 
اجلمعية  منسوبي  من  املتدربني  عدد 
واملوظفات  املوظفني  من  120متدرب 
كبرية  جمموعة  تدريب  جانب  .إىل 
جمال  يف  واملختصني  املهتمني  من 

والتأهيل  والرعاية  اخلاصة  الرتبية 
دورة   31 من  أكثر  تنظيم  خالل  من 
الدورات  سواء  املركز  داخل  تدريبية 
أو  املركز  يف  اجلمعية  نظمتها  اليت 
استضافتها  أو  تنظيمها  يف  شاركت 
من  اجلمعية  منسوبي  منها  واستفاد 
من  والفنية  والطبية  اإلدارية  الكوادر 
اجملاالت  خالل  من  والنساء  الرجال 
اليت  املتنوعة  والتطويرية   التدريبية 
عطائه  املركز  وسيواصل  تنفيذها  مت 
منسوبي  خلدمة  تعالي   اهلل  بإذن 

اجلمعية واجملتمع بشكل عام .  

 أ . عثمان النفيسة
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المحاضرالبرنامج التدريبيم

إيهاب منذر الذيبالتخطيط االسرتاتيجي للمنظمات غري الرحبية1
إيهاب منذر الذيبالدورة املتقدمة يف اإلقناع والتأثري 2
الدكتور مصطفي املومريالتطبيقات العملية  للجودة اإلدارية الدورة املتقدمة 3
دورة التسويق االجتماعي   4

)اجلزء األول(
إيهاب منذر الذيب

إيهاب منذر الذيبدورة التسويق االجتماعي اجلزء الثاني5 
إيهاب منذر الذيبكتابة املشاريع التمويلية6
املؤسسة العامة للتعليم الفين و التقينإدارة الوقت7
الدفاع املدنيالسالمة واستخدام الطفايات اليدوي8
الدكتور حسن الشرقاويالقيادة املوقفية9
األستاذ / حممد الشريفدورة مهارات استخدام الكرسي املتحرك10
مركز مرضي السرطان بعنيزةاالكتئاب وضعف الشخصية11
مركز مرضي السرطان بعنيزةكيف تصنعني طفل مبدع12
دورة بناء قدرات رؤساء اللجان مبدينة عنيزة الصحية يف جمال 13

اإلدارة واالتصال والتخطيط
بلدية حمافظة عنيزة

الدكتور/مصطفي املومريالتميز يف خدمة العمالء14
دورة ورشة علمية حول تفعيل دور اهليئات واجلمعيات األهلية 15

واخلريية العاملة يف اململكة
األستاذ / رمزي نعمان

البيت 16  ( اإلعاقة  لذوي  احلياة  جودة  ومفهوم  السلوكي  املدخل 
األسري التعليمي(  

األستاذة / سعاد سراج قنديل

األستاذة / سعاد سراج قنديلالتأهيل النفسي لألسرة بعد تشخيص اإلعاقة17
املهندس أمحد الدسوقيورة اإلبداع يف اختبار القدرات لطالب املرحلة الثانوية18
 الدكتور / مصطفى املومريدورة بطاقة األداء املتوازن  19
األستاذ رمضان املوصلدورة التسويق واإلعالم يف اجلمعيات اخلريية20
)  ورشة عمل بعنوان استخدام اسرتاتيجيات تعديل السلوك يف 21

تعديل سلوك طالب الرتبية اخلاصة
  األستاذ/ إبراهيم بن عبد الرمحن التوجيري

الدكتور / حممد ين عتيق الدوسريبرنامج تقنية النانو22
األستاذ / خالد سليمان الغريرعوامل ثبات معلمي حلق القرآن الكريم23
املهندس أمحد الدسوقياإلبداع يف اختبار القدرات24
الدكتورة / هنية حممود مرزا  اإلرشاد األسري   25
األستاذ /  مصطفي حممد أسرببرنامج بناء وإدارة فرق العمل26
األستاذ / حممد العمريتوحد27

األستاذ / خضر عبد الفتاح
األستاذ / حممد العمريأرشاد أسري28
الدكتور / فيصل عبد الوهاباضطرابات النطق والكالم29
األستاذة / رميا طمليةصعوبات التعلم30
األستاذة / كوثر اخللفات  األرشاد األسري31

المحاضرات التى نظمها وشارك فيها وإستضافها مركز التدريب والتطوير خالل الفترة من 
1432/1/1 - 1433/5/15هـ
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صاحب  من  كرمية  رعاية  حتت 
السمو امللكي األمري خالد الفيصل أمري 
منطقة مكة املكرمة شاركت مجعية 
باللقاء  اإلنسانية  للخدمات  عنيزة 
اخلريية  للجمعيات  الرابع  التشاوري 
املعوقني، يف  املعنية خبدمات  واجلهات 
والذي  جدة  اإلنرتكونتيننتال  فندق 
ألحباث  سلمان  األمري  مركز  نظمه 
اإلعاقة بالتعاون مع مجعية األطفال 
االجتماعية  الشؤون  ووزارة  املعوقني 
متخصصا   120 حنو  ومبشاركة 
وجهة  خريية  مجعية   34 ميثلون 

معنية برعاية املعوقني  .
باملعرض  اجلمعية  ركن  زار  كما 
صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس 
اجمللس التنسيقي للجمعيات اخلريية 
املعنية برعاية املعوقني ورئيس جملس 
إدارة مجعية األطفال املعوقني ورئيس 
سلمان  األمري  مركز  أمناء  جملس 
مسوه  اطلع  حيث  اإلعاقة  ألحباث 
كما  اجلمعية  إصدارات  أحدث  على 
املعوقني  األطفال  منتجات  على  اطلع 
مسوه  أثنى  للركن  زيارته  ختام  يف 
اجلمعية  على  القائمني  جهود  على 
وأشاد بأن مجعية عنيزة متميزة دائمًا.

الجمعية تشارك في اللقاء التشاوري الرابع للجمعيات الخيرية بجدة

دورة أهمية الحوار تثري منسوبي جمعية عنيزة للتنمية والخدمات اإلنسانية

نظمت مجعية عنيزة للخدمات اإلنسانية بالتعاون مع مركز امللك 
احلوار  أهمية  حول  تدريبيًا  برناجمًا  الوطين  للحوار  العزيز  عبد 
األستاذ أمحد بن حممد احلميدان يف  املستشار  ألقاها سعادة  واليت 
تهدف  حيث  والتأهيل  للرعاية  اجلفالي  مبجمع  الرئيسي  املسرح 
اجلمعية من خالل إقامة هذه الربامج إىل توطني مثل هذه الثقافة 
اليت تساهم يف رقي اجملتمع وتعزيز ثقافة احلوار لدى اجلميع وقد 
حيث  باجلمعية  العاملني  لدى  احلواري  الفكر  الربنامج  هذا  أثرى 
تطرق قائد الربنامج إىل أهمية احلوار وضرورة نشر ثقافته خاصة 
أن ينشر بني  والضروري  أن احلوار أصبح ثقافة متجددة وأصيلة 

كافة شرائح اجملتمع.
لألمني  سلمها  للجمعية  املركز  املستشار حقيبة  سعادة  قدم  كما 

العام بالنيابة واليت حتوي كافة إصدارات املركز .
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300 مشارك يستفيدون من ورشة القواعد الذهبية للتعامل مع أطفال التوحد 

أقام مركز التدريب والتطوير مبجمع اجلفالي للرعاية والتأهيل 
التوحد(،  أطفال  مع  للتعامل  الذهبية  )القواعد  بعنوان  عمل  ورشة 
الدكتور  قدمها  واليت  لإلعاقة   اخلليجية  اجلمعية  مع  بالتعاون 
وتعديل  األطفال  طب  استشاري  الصاحلي  حممد  بن  صاحل 
وعضو  بالرياض  الطبية  فهد  امللك  ملدينة  الطيب  واملدير  السلوك 
هذه  إقامة  من  اهلدف  وجاء  سعود.  امللك  جبامعة  التدريس  هيئة 
خرية  وزيادة  التوحد،  أطفال  عائالت  لدى  املفاهيم  لتعزيز  الورشة 
العاملني يف برامج التوحد، ومعلمي الرتبية اخلاصة، واألخصائيني 
300 شخص  اإلعاقة.  حبضور جتاوز  والعاملني مع ذوي  النفسيني، 
سعي  وكذلك  الربنامج  يف  املستدفني  من  والنساء  الرجال  من 
االحتياجات  لذوي  املقدمة  اخلدمات  مبستوى  للُرقي  اجلمعية 
اخلاصة من خالل إقامة العديد من الربامج وتنفيذ اخلطط واليت 
من بينها تفعيل التعاون بني اجلهات ذات العالقة للوصول إىل كل 

اخلربات والتقنيات وكل ما من شأنه خدمة املعوقني.
الذين  األخصائيني  من  جمموعة  حضور  الورشة  شهدت  وقد 
سعادة  يتقدمهم  الفاعلة  واملشاركة  باحلضور  الربنامج  هذا  أثروا 
ذوي  األطفال  طب  استشاري  الصيب  حممد  بن  اهلل  عبد  الدكتور 
اخلليجية  اجلمعية  إدارة  جملس  وعضو  اخلاصة  االحتياجات 
التنفيذي  املكتب  رئيس  العوله  بن حسن  واألستاذ مساعد  لإلعاقة، 
وأعضاء  رئيس  الورشة  حضر  كما  لإلعاقة،  اخلليجية  للجمعية 
مجعية عنيزة للتنمية واخلدمات اإلنسانية من إداريني ومعلمني، 
من  كل  يف  اخلاصة  الرتبية  أساتذة  من  كبري  عدد  إىل  إضافة 
ذوي  من  كبري  وعدد  األهلية،  بريدة  وكليات  القصيم  جامعة 

االختصاص واالهتمام مبجاالت ذوي اإلعاقة، 
وتطرق  الدكتور الصاحلي من خالل الورشة اليت قدمها إىل عدد 

من احملاور املهمة على رأسها:
-  أسباب التوحد

-  أعراض التوحد
-  أفضل طرق التشخيص

-  التشخيص التفريقي
-  االضطرابات املصاحبة

-  أهم وأجنح وسائل العالج للحصول على أفضل النتائج
اجلمعية  إدارة  جملس  رئيس  نائب  قام  العمل  ورشة  نهاية  ويف 
الصاحلي  حممد  بن  صاحل  للدكتور  التذكاري  الدرع  بتسليم 
لألستاذ  ومثله  الصيب،  حممد  بن  اهلل  عبد  للدكتور  مماثل   ودرع 
إدارة  جمللس  تذكاري  درع  األخر  هو  قدم  والذي  العولة  مساعد 
اهلل  األستاذعبد  اإلدارة  جملس  رئيس  نائب  تسلمه  عنيزة  مجعية 
الزيد الفره، ودرع تذكاري مماثل ألمني عام اجلمعية األستاذ فهد 
مركز  وملدير  الصاحلي  للدكتورصاحل  تذكاري   ودرع  الوهييب 

التدريب والتطوير األستاذ عثمان بن إبراهيم النفيسة.
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الجمعية تشارك في مؤتمر غرفة العالج الحسي ألطفال التوحد بحائل وملتقى 
مفاتيح المعرفة بالرياض  

الجمعية تشارك في مؤتمر اضطراب النشاط الزائد وتشتت االنتباه

فعاليات  يف  )تأهيل(  اإلنسانية  للخدمات  عنيزة  مجعية  شاركت 
إدارة  نظمته  والذي  التوحد  ألطفال  احلسي  العالج  غرفة  مؤمتر 
الرتبية والتعليم مبنطقة حائل حيث مثل اجلمعية يف هذا املؤمتر 
والدكتور  اخلاصة  الرتبية  قسم  رئيس  الفتاح  عبد  خضر  األستاذ 
املبكر  والكشف  التشخيص  مركز  مدير  الوهاب  عبد  فيصل 

واألستاذة ليلى رحباوي أخصائية عالج النطق
الرتبية  ومؤسسات  مراكز  من  جمموعة  املؤمتر  يف  شارك  وقد 

اخلاصة ومدارس الدمج وأسر األطفال ذوي التوحد
واملهارات  املعلومات  املشاركني  إلكساب  إقامته  من  اهلدف  وجاء 
العالج  أنشطة  وتنفيذ  احلسية  الغرفة  الستخدامات  الصحيحة 
الوسائل  على  التعرف  وكذلك  اإلعاقة  ذوي  من  احلواس  متعدد 
والوسائل  والربامج  النمائية  واإلعاقات  التوحد  عالج  يف  احلديثة 
الدول  خربات  ونقل  اخلربات  وتبادل  احلسي  العالج  يف  املستخدمة 
السنوزالند  شركة  من  اعتماد  وأخذ  العربية  البالد  إىل  األجنبية 

الدمناركية .
المشاركة في ملتقى صعوبات التعليم

كما شاركت مجعية عنيزة اخلدمات اإلنسانية )تأهيل( يف ملتقى 
االجتماعي  سلمان  األمري  مركز  يف  أقيم  والذي  التعلم  صعوبات 
بالرياض حتت رعاية صاحب السمو امللكي األمري تركي بن طالل 
بن عبدالعزيز وشارك فيه مستشار الرتبية اخلاصة بوازارة الرتبية 
والتعليم والرئيس الفخري مللتقى صعوبات التعلم الدكتور ناصر 
بن سعد املوسى وجاء ضمن مشروع الشيخ حممد بن سلطان فاتيح 
املعرفة يف الرتبية اخلاصة وقد مثل اجلمعية يف هذا امللتقى األستاذ 
خضر عبد الفتاح رئيس قسم الرتبية حيث استهدف املؤمتر مجيع 
اإلعاقة  ذوي  أطفال  وأسر  اإلعاقة  جمال  يف  واملهتمني  املختصني 
األسر  وتثقيف  اإلعاقات  بهذة  للتعرف  إقامته  من  اهلدف  وجاء 
وتعزيز املعلومات لدى املهتمني بالرتبية اخلاصة وإرشادهم بالطرق 

املثلى يف التعامل مع هذه الفئات .

للخدمات  عنيزة  مجعية  شاركت 
مؤمتر  فعاليات  يف  تأهيل(  اإلنسانية) 
وتشتت  الزائد  النشاط  اضطراب 
اجلمعية  نظمته  والذي  االنتباه 
وتشتت  النشاط  الضطراب  السعودية 
االنتباه بالتعاون مع مستشفى احلرس 

الوطين بالرياض .

املدير  املؤمتر  بهذا  اجلمعية  مثل  وقد 
ومدير  العمري  حممد  األستاذ  الفين 
مركز التشخيص األستاذ فيصل عبد 

الوهاب 
حيث استهدف املؤمتر اخلرباء والعلماء 
النفسيون  واألطباء  اإلعاقة  جمال  يف 
اضطراب  ذوي  واسر  والرتبويون 

االنتباه  وتشتت  الزائد  النشاط 
جمال  يف  األخصائيني  واملعلمني 
هذا  عقد  من  اهلدف  وجاء  االضطراب 
املؤمتر بالتوعية بهذا املرض والتعرف 
وطرق  العالجية  الربامج  أهم  على 
التشخيص احلديثة لالضطراب ونقل 

اخلربات العاملية إىل الدول العربية .
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الكرسي المتحرك طرق وأساليب ترفيهية عالجية  يحرك تفاعل الجميع في مجمع الجفالي

بن  مساعد  بن  العزيز  عبد  بنت  العنود  األمرية  مؤسسة  نظمت 
للخدمات   بالتعاون مع مجعية عنيزة  آل سعود اخلريية   جلوي 
اإلنسانية  ورشة عمل بعنوان ) مهارات استخدام الكرسي املتحرك 
طرق وأساليب ترفيهية عالجية ( ألقاها مدرب مهارات استخدام 
بن  حممد  األستاذ  بالرتفية  العالج  وأخصائي  املتحرك  الكرسي 
باستخدامات  املتعلقة  املهارات  تقديم  مت  حيث  الشريف  عبداهلل 
يف  بالرتفيهة  للعالج  عملًية  تطبيقات  إىل  باإلضافة   ، الكرسي 
بعنيزة  والتأهيل  للرعاية  اجلفالي  جممع  يف  الرئيسية  القاعة 
واملهتمني  املختصني  من  خنبة  العمل  ورشة  يف  شارك  حيث 
والعاملني  اجلسدية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  من  واملشاركني 
معهم بلغ عددهم أكثر من ستني مشاركا من الرجال والنساء 
وقد استطاع احملاضر املتمكن األستاذ حممد الشريف من إيصال 
مهارات  املعاق  إكساب  حيث  من  للمشاركني  الورشة  أهداف 
من  الرياضة  بأهمية  والتعريف  املتحرك  الكرسي  استخدام 
اكتساب  على  املشاركني  وتدريب  للمعاقني  عالجي  مفهوم 
والتطبيق  النظري  اجلانب  خالل  من  عالجية  ترفيهية  مهارات 
العملي الذي شارك فيه املعاقون جسديا وعدًد من املتطوعني ويف 
نهاية الورشة مت تسليم شهادات احلضور على املشاركني من قبل 
األستاذ عطية الغامدي مدير الشئون اخلريية يف مؤسسةاألمرية 
العام  األمني  مساعد  القوبع  سليمان  واألستاذ  اخلريية  العنود 
واخلدمات  للتنمية  عنيزة  مجعية  يف  واملالية  اإلدارية  للشئون 

اإلنسانية 
وأشارت األستاذة لينه بنت عبداهلل السليم مديرة األقسام النسائية 
يف مجعية عنيزة إىل أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن الربامج 
للمساندة  اخلريية  العنود  األمرية  مؤسسة  تنفذها  اليت  العديدة 
واخلدمات  للتنمية  عنيزة  مجعية  حظيت  االجتماعية،حيث 
اإلنسانية بثقة املؤسسة يف استضافة ورشة العمل والذي سوف 
يتبعة مبشيئة اهلل تنفيذ العديد من الربامج يف شتى اجملاالت اليت 
منسوبات  عن  ونيابة  بامسها  لينة  األستاذة  مقدمة  املعاقني  تهم 
امللكي  السمو  لصاحبة  والتقدير  الشكر  جزيل  النسائية  األقسام 
امللكي  السمو  صاحب  حرم   ( سعود  آل  حممد  بنت  نورة  األمرية 
وقفاتها  على   ) القصيم  منطقة  أمري   - بندر  بن  فيصل  األمري 
الصادقة وتوجيهاتها السديدة ومتابعتها الدائمة لنا يف كل ما من 
شأنه تقديم خدمات متميزة ألبنائنا ذوي االحتياجات اخلاصة . 
ابا اخليل مديرة  والشكر موصول للدكتورة فوزية بنت حممد 
القطاع النسائي  جلمعية األمرية العنود اخلريية وكذلك الشكر 
موصول لألستاذه - منرية اهلزاني لتعاونها املستمر معنا ومجيع 
على  و  اخلريية   العنود  األمرية  مؤسسة  يف  والعامالت  العاملني 
إتاحة الفرصة لنا يف مجعية عنيزة للتنمية واخلدمات اإلنسانية 
املؤسسة  يف  العاملني  جلميع  متمنني  اللقاء  هذا  لالستضافة 
التوفيق والسداد وأن جيعل أعماهلم املباركة يف ميزان حسناتهم   .
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جمعية عنيزة تشارك في الملتقى العلمي األول للشلل الدماغي

للخدمات  عنيزة  مجعية  شاركت 
األول  العلمي  بامللتقى  اإلنسانية 
على  أقيم  والذي  الدماغي  للشلل 
العلوم  كلية  يف  اململكة  مستوى 

الصحية بالرس، 
اجلمعية  من  بدعوة  جاءت  واليت 
بالرس  املعوقني  لرعاية  اخلريية 

كونها اجلهة املنظمة للملتقى.
الطبيعي  العالج  قسم  شارك  حيث 
العمل  بِوَرش  اجلفالي  مبجمع 
إضافة  امللتقى،  فرتة  خالل  امُلقامة 
بسلسلة  الفعالة  املشاركة  إىل 
كما  للملتقى،  املصاحبة  املعارض 
العديد  بزيارة  اجلمعية  ركن  حضي 
السمو  صاحب  رأسهم  على  الزوار  من 
عبد  بن  بندر  بن  فيصل  األمري  امللكي 
العزيز أمري منطقة القصيم، وصاحب 
فيصل  الدكتور  األمري  امللكي  السمو 
العزيز  عبد  بن  سعود  بن  مشعل  بن 
واألستاذ  القصيم،  منطقة  أمري  نائب 
حمافظ  العساف  منصور  بن  خالد 
إدارة اجلمعية  الرس ورئيس جملس 
بالرس،  املعوقني  لرعاية  اخلريية 
والدكتور فهد بن حممد املطلق مدير 

مبنطقة  االجتماعية  الشؤون  عام 
ذوي  من  العديد  إىل  إضافة  القصيم. 
خبدمات  االهتمام  أصحاب  اخلربة 

ذوي االحتياجات اخلاصة.
باجلمعية  اخلاص  الركن  وتضمن 
على عرض لكافة اجلمعية باإلضافة 
الوثائقية  املرئية  العروض  إىل 
وتقديم  اجلمعية  بأنشطة  اخلاصة 
كما   ، املنوعة  الربامج  من  العديد 
اليت  الطالب  منتجات  عرض  مت 
املهين  التأهيل  ورش  يف  انتاجها  مت 

باجلمعية.

عنيزة  مجعية  أن  بالذكر  اجلدير 
تضم أحد أهم مراكز العالج الطبيعي 
املنطقة،  مستوى  على  والوظيفي 
حيث أنه ُيعنى بتقديم خدمات العالج 
الطبيعي لكافة حاالت الشلل الدماغي. 
وأبداً  دائمًا  تسعى  اجلمعية  أن  كما 
املقدمة  اخلدمات  مبستوى  للُرقي 
خربات  ذات  كوادر  تأمني  خالل  من 
ميزة  ذات  اجلمعية  من  جتعل  عالية 
فريدة ُتقدم العالج والرعاية والتأهيل 
ذوي  لكافة  والتدريب  والتعليم 

االحتياجات اخلاصة.
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حي القادسية بعنيزة 
يضيء بمشروع 

وقف الرحمة للمعاقين 

االستثمارية  بالمجاالت  مقارنة  واستقرارًا   أمانًا  وأكثرها  االستثمارات  أهم  من  واحدًا  العقاري  القطاع  في  االستثمار  يعد 
النجاح  هذا  خصائص  أهم  تملك  بأنها  عنيزة  محافظة  وتبقى  المملكة  في  العقار  على  الطلب  تزايد  مع  خاصة  األخرى 
االستثماري والمتمثل في الحركة السياحية والتجارية واالستثمارية  التي تعيشها على مدار العام مما يزيد من الطلب على 

العقار التجاري والسكني .
ومن هنا تهدف جمعية عنيزة للخدمات اإلنسانية ) تأهيل ( إلى الدخول في هذا المجال االستثماري الهام وذلك من خالل رفع 
مستوى االعتماد على إيراداتها عن طريق األوقاف بنسبة تصل من 4% إلى 60 % من خالل مشروع وقف الرحمة لضمان توفير 
الجزء األكبر من مصاريف  تشغيل فروعها من دخل الوقف واستمرار زيادة معدالت النمو في خدمات الجمعية وتخفيض 

نسبة االعتماد على التبرعات نظرًا لتفاوتها من سنة إلى أخرى و عدم ثباتها .. 
خالل  من  المخدومين  أعداد  ازدياد  أهمها  ومن  هامه  عوامل  عدة  على  مرتكزة  لتنفيذه  الماسة  الحاجة  أصبحت  أن  بعد 

مشاريع الجمعية من المعاقين حيث يصل عدد الذين يتلقون خدمات الجمعية المختلفة يوميًا ما يزيد عن 500 حالة .
في ظل عدم قدرة الجمعية على تنفيذ مشاريع مستقبلية تخدم المعاقين اعتمادًا على التبرعات أو الصدقات لعدم ثباتها 

وصعوبة تحصيلها.

آيادي الخير والعطاء
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خاصة وأن استدامة مشاريع اخلدمات 
دخل  تتطلب  اجلمعية  تقدمها  اليت 
العقارات  واستثمارات  ومضمون  آمن 
و  أمانًا  الدخل  مصادر  أكثر  من  هي 

استقراراً .
اجلدوى  خالل  من  فأنه  لذا 
حال  يف  املشروع  هلذا  اإلستثمارية 
تنفيذه بإذن اهلل فإنه سيغطي 60 % من 
للخدمات  السنوية  التشغيلية  املوازنة 
خالل  من  اجلمعية  تقدمها  اليت 

فروعها .
ويأتي مشروع وقف الرمحة للمعاقني 
كأول غيث للجمعية يف هذا اجلانب 
من  الشرقية  اجلهة  يف  يقع  والذي 
القادسية  حي  يف  وبالتحديد  عنيزة 
أحد األحياء األهلة بالسكان وأكثرها 
حيوية وإكتمااًل يف اخلدمات ومقاباًل 
تبلغ  حيث  وجديدة  راقية  ملخططات 
املساحة اإلمجالية للمشروع 40 أربعون 

ألف مرت مربع.
حيث  من  املشروع  خصائص  وتكمن 
منها  طرق  أربع  على  املتميز  موقعه 
بتميزه  وكذلك  حيويني  طريقني 
تتوفر فيه  بكونه يف موقع اسرتاتيجي 
من  التحتية  البنية  خدمات  مجيع 
مياه  وشبكة  وكهرباء  وإنارة  سفلتة 

وأرصفة وهاتف وانرتنت .

حيث يستهدف وقف الرمحة الراغبون 
من  السكنية  الوحدات  استئجار  يف 
الوسطى  والطبقة  املالية  القدرة  ذوي 
األكثر  الطبقة  لكونها  اجملتمع  من 
تعداداً واألكثر حاجة للسكن هذا إىل 
التجارية  الشركات  أصحاب  جانب 
املشروع  ألن  نظراً  األعمال  ورجال 
ذات  راقية  معارض  إنشاء  يتضمن 
جذب  عامل  تشكل  اسرتاتيجي   موقع 
لألمساء التجارية املعروفة من كافة 
فاخرة  مكاتب  وكذلك  االستثمارات 

لرجال األعمال و القطاع اخلاص . 
امليزات  ميلك  املشروع  أن  كما 
التنافسية اليت تعزز من فرص جناحه 
ومنها  خصائص  بعدة  متيزه  ومنها 
سكنيًا  واملتميز  االسرتاتيجي  املوقع 
اخلدمات  مجيع  فيه  وتتوفر  وجتاريًا 
واحلكومية  والتعليمية  الصحية 
الرئيسية  اخلدمات  مجيع  وكذلك  

العامة مع التصميم  املميز للمشروع.
عبارة  فيال   )82( من  سيتكون  والذي 
عن دوبلكسات جممعة وعدد احملالت 
التجارية)64( حمال وعدد ) 20( مكاتب 
سكنية  شقق   )6( وعدد  للشركات 
ترفيهية  وصالة  وحدائق  ومسجد 

وعدد من املرافق املساندة، 
تنفيذ  مدة  تصل  أن  املتوقع  ومن  هذا 

مخس  إىل  أربع  من  وبنائه  املشروع 
سنوات وستكون بداية تنفيذه املتوقعة 
خالل العام امليالدي احلالي 2012م بإذن 
باستثماره  البدء  يكون  أن  على  اهلل 
تصل  بتكاليف   ) )2016م  العام  مطلع 
أقرت  وقد  ريال   38,045,000مليون  إىل  
هلذا  التمويلة  املصادر  اجلمعية  
طويلة  قروض   -: ومنها  املشروع 
عينية  تربعات  و  فوائد  بدون  األجل 
العالقة  ذات  والشركات  املصانع  من 
يف  االستثمار  أرباح  وكذلك  بالبناء 

أوقاف اجلمعية .
فقد  باملشروع  املساهمة  كيفية  وعن 
مت طرح املشروع على عدد أربعني ألف 
الواحد  للسهم  ريال   1000 بسعر  سهم   
والتربع العيين سواء باملعدات أو اآلالت 
ومواد البناء واليد العاملة أو اخلدمات 

االستشارية.
املشروع  من  جزء  ختصيص  مع   
أهل  من  يرغب  ملن  حمدد  كوقف 
اخلري  كوقف دوبلكس مببلغ )342000(

)255000(ألف  أو شقة مببلغ  ألف ريال  
ريال أو حمل جتاري مببلغ )60000(ألف 
ريال  )109000(ألف  مبلغ  مكتب  أو  ريال 
من خالل حتمل تكاليفه ويذهب ريعه 

للمعاقني كصدقة جارية .

المشروع يضم 82 فلة و64 محااًل تجاريًا و 20 مكتبًا للشركات 
و 6 شقق سكنية ومسجدًا وصالة للترفية
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مشروع التمكين الوظيفي واالجتماعي للمعاقين 
واقع حاضر ومستقبل مشرق واندماج 

كامل مع بيئة العمل ألغلى فئات المجتمع 
جممع   يف  متكني   مشروع  يعترب 
واحداً  والتأهيل  للرعاية  اجلفالي  
تسعى  اليت  الرائدة  الربامج  أهم   من 
اإلنسانية  للخدمات  عنيزة  مجعية 
على  والعمل  لتنفيذها   ) تأهيل   (
من  املعاقني  لتوظيف  حتقيقها 
للتدريب  القابلني  واإلناث  الذكور 
الفئات  من  العمل   لسوق  التأهيل  و 

العمرية اليت تزيد عن 18 سنة .
حاضر  واقع  الربنامج  هذا  ليكون 
ومستقبل مشرق ألغلى فئات اجملتمع 
املشروع  هذا  ويأتي  اإلعاقة  ذوي  من 
اجلمعية  لرسالة  حقيقية  كرتمجة 
ذوي  تأهيل  أهمية  حول  السامية 
الربنامج  يف  املستهدفني  اإلعاقة 
للدخول لسوق العمل من أجل إحداث 
ميكنهم  حياتهم   يف  إجيابي  تغيري 
واملشاركة  اجملتمع  يف  االندماج  من 
قدراتهم  لتعزيز  فاعلية  بكل  فيه 
من  جمموعة  تقديم  على  والعمل 
املتقدمة  والدورات  الفاعلة  الربامج 
سوف  واليت  هلم  املستفادة  والدروس 
تأهيلهم وظيفيا ونفسيا باالندماج مع 
أو  احلكومي  القطاع  يف  سواء  اجملتمع 
القطاع اخلاص ليكونوا أعضاء فاعلني 
توفري  مع  جمتمعهم  يف  ومنتجني 
ملمارسة  هلم  املتاحة  العمل  فرص 
حياتهم بعد جناحهم يف هذا الربنامج 
قوة  بأنهم   للجميع  ليؤكدوا  الرائد 
دفع عجلة  يف  تساهم  وفاعلة  منتجة 
واخلري  اإلنسانية  وطن  يف  التنمية 

والنماء والعطاء . 
أهداف البرنامج :

مبادئ  من  الربنامج  أهداف  تنبثق 

املعاقني  تأهيل  يف  املتحدة  األمم 
تأمني  على  ترتكز  األهداف  وهذه 
للمعاقني يف اجملتمع.  فرص وظيفية 
من  لتمكينهم  قدراتهم  واستغالل 
الوظيفية  الفرص  من  االستفادة 

لتعزيز استقالليتهم و اعتمادهم على 
أنفسـهم .

من  والتأكد  املسؤولية  وكذلك 
 . للمعاقني  الوظيفية  احلقوق  ضمان 

وتعديل االجتاهات السلبية لدى 

تقـريـر
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بعض أفراد اجملتمع و القطاع اخلاص 
جتاههم

على  اخلاص  القطاع  وحث  تشجيع 
االجتماعية   املسئولية  برامج  تبين 
لتوظيفهم واالستفادة من دعم الدولة 

للربامج اخلاصة باملعاقني. 
المعاقين  وتأهيل  تدريب  كيفية 

في برنامج تمكين :
للمشروع  املنتسبني  تدريب  ويتم 
مت  تدريبية  حقائب  ثالث  خالل  من 
املختصني  قبل  من  وتأليفها  إعدادها 

باجلمعية.
خاصة  األوىل  التدريبية  احلقيبة   
العديد  على  حتتوي  واليت  باملعاق  
باملهارات  تعنى  اليت  األهداف  من 
والنفسية  واالقتصادية  االجتماعية 
على  تدريبهم  يتم  املثال  سبيل  فعلى 
مع  للتعامل  الالزمة  اإلدارية  املهارات 
بتدريبهم علي  تبدأ  واليت  العمل  بيئة 

إجراءات املقابلة الشخصية .
 واستشعارهم أهمية االلتزام باحلضور 
أوقات  حسب  واألستاذان  واالنصراف 
عقد  حسب  احملددة  الرمسي  العمل 
علي  تدريبهم  وكذلك  التوظيف 
والزمالء  الرؤساء  التعامل مع  أساليب 
وبيئة العمل واحملافظة علي املمتلكات 
من  املوظف  باستحقاقات  والتعريف  
الرمسية  واإلجازات  املالية  الناحية 

والسنوية.
موجهة  الثانية  التدريبية  واحلقيبة   
للربنامج  املنتسبني  املعاقني  ألسر 
املعاقني  أسر  توعية  على  وتقوم 
املعنوي  الدعم  أنواع  كل  وتقديم 
ألبنائهم ومساعدتهم ومساندتهم علي 
والدوام  الوظيفة  بواجبات  االلتزام 

الرمسي.
موجهة  الثالثة  التدريبية  احلقيبة 
سيعمل  اليت  العمل  بيئة  يف  للعامني 
الطرق  إيضاح  على  وتقوم  املعاق  بها 
وفهم  املعاق  مع  للتعامل  الرتبوية 
خصائصه النفسية واملساهمة يف جعل 

بيئة العمل بيئة جاذبة للمعاق
املعاق  حقوق  على  وللمحافظة 
عقود  صياغة  مت  العمل  وصاحب 
واليت  باملعاقني  اخلاصة  التوظيف 
العمل    صاحب  التزام  حول  تتمحور 
والنفسية  الصحية  احلالة  مبراعاة 
صاحب  التزام  مع  املعاق  للموظف 
واللوائح  القوانني  جبميع  العمل  
حيث  باملعاقني  اخلاصة  واألنظمة 
للخدمات  عنيزة   مجعية  تدخل 
الربنامج  هذا  يف  كممثل  اإلنسانية 
التوظيف  عقد  يف  املعاقني   لتوظيف 
حقوق  كافة  يضمن  ثالث  كطرف 
كافة  وحل  ومتابعته  املعاق  املوظف 
ضمان  كذلك  واملعوقات  املشاكل 

حق صاحب العمل يف استمرار املوظف 
املعاق يف ممارسة وظيفته طيلة مدة 

العقد  .
ألية التوظيف في البرنامج :

طريق  عن  وذلك  املباشر:  التشغيل   *
يف  للمعاقني  وظيفية  فرص  إجياد 
تناسب  احلكومي  أو  اخلاص  القطاع 

قدراتهم
* التشغيل يف حاضنات: األعمال وذلك 
إنتاجية  مشاغل  تأسيس  طريق  عن 
للمعاقني يف مهن حمددة حتت إشراف 

غري مباشر إلدارة الربنامج .
طريق  عن  وذلك  املستقل:  *التشغيل 
عن  النضر  بغض  باإلنتاج  التشغيل 

مكان وموقع الوظيفة 
ألية التواصل مع البرنامج :

ولتسهيل عملية التواصل مع الربنامج 
العمل  لصاحب  سواء  أهدافه  لتحقيق 
أصحاب  خدمة  ميكن  حيث  املعاق  أو 
الذين  اخلاص  القطاع  يف  العمل 
الرغبة  ولديهم  عمل  فرص  لديهم 
املعاقني  وكذلك  املعاقني  توظيف  يف 
الذين يرغبون باحلصول على فرصة 
عمل تناسب قدراتهم من خالل زيارة 
التدريب  مركز  يف  املشروع  مقر 
عرب  التسجيل  أو  اجملمع  يف  والتطوير 

موقع اجلمعية على االنرتنت 
 http://www.onaizah.org.sa    
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متالزمة داون الحالة األكثر تزايدًا 
تعريفها ، خصائصها ،  تشخيصها ، 
و أساليب الوقاية و التدخل المبكر

إعداد : أ . أمحد مصطفى عز الدين
ما هي حالة متالزمة داون 

جمموعة  إىل  متالزمة  كلمة  تشري 
اليت تظهر  العالمات واخلصائص  من 
فهو  داون  أما   ، واحد  آن  يف  جمتمعة 
داون  دون  النج  اإلجنليزي  الطبيب 
اجلديدة  احلالة  هذه  أكتشف  الذي 
من  بداًل  داون  متالزمة  مسيت  وقد 
وعرفت  املنغولية  القديم  االسم 
باملنغولية نسبة إىل التشابه يف املالمح 
الوجه وتتمثل  العامة وخاصة مالمح 
الضيقة  العيون  يف  التشابه  درجات 
املسطح  والوجه  العرضي  االجتاه  ذات 
وقصر  الضيقة  واألنوف  املستدير 

القامة.
نتيجة  هي  داون  متالزمة  حالة  أما 
خلل يف اجلينات عندما تكون البويضة 
حالة  اخللل  هذا  عن  وينتج   ، ملقحة 
داون ذات صفات وخصائص  متالزمة 
منها   ، الطبيعي  اإلنسان  عن  ختتلف 
أعضاء  يف  خلقية  وعيوب  تشوهات 
اخلارجي  كالشكل  اجلسم  ووظائف 

والقدرات العقلية.
ضمن  داون  متالزمة  حالة  وتصنف 
هي  واليت  العقلية  اإلعاقة  فئات 

األكثر إنتشاراً من بني حاالت اإلعاقة 
ذوي  األطفال  نسبة  تصل  إذ  العقلية 
جممل  من   %10 حـوالي  داون  متالزمة 

حاالت اإلعاقة العقلية.
* نسبة اإلنتشار والشيوع 

داون  متالزمة  ذوي  نسبة  تقدر 
من   %10 حوالي  عقليًا  املعاقني  من 
من  حالة  أي   ، عقليًا  املعاقني  جمموع 
عقلية  إعاقة  حاالت  عشر  كل  بني 
حالة  نسبة  أما  داون  متالزمة  تكون 
متالزمة داون بني املواليد اجلدد فهي 
هناك  تكون  أي  جديد  مولود   600 من   1
حالة واحدة من الوالدات اجلديدة بني 

كل 600 والدة.
السعودية  العربية  اململكة  يف  هنا  أما 
األولية إىل حدوث  تشري اإلحصائيات 
والدة   554 كل  داون  متالزمة  حالة 
 15 ب  اململكة  يف  احلاالت  عدد  وتقدر 
ألف حالة وهي حتدث يف العائالت من 
والثقافية  االجتماعية  الطبقات  كل 

واالقتصادية.
* أسباب الحدوث 

خلل  هي  داون  متالزمة  حالة  إن 
البويضة  تكوين  عند  اجلينات  يف 
يف  زيادة  بسبب  وحتصل  ملقحة 

الشخص  لدى  الكروموسومات  عدد 
حيمل  الطبيعي  فالشخص   ، املصاب 
فتكون  املصاب  أما  كروموسوم   46
كروموسوم   47 الكروموسومات  عدد 
البويضة  تكوين  أثناء  ذلك  حيدث 

امللقحة وبداية تشكل األجنة.
وتعود أسباب حدوث حالة متالزمة 
العوامل  من  مجموعة  إلى  داون 

والظروف وهي:  
 21 الكروموسوم  يف  خلل  أواًل: 
األم  حتمله  والذي   )21  Trisomy(
املتقدمة لألمهات  وخاصة يف األعمار 
األم  زاد عمر  فكلما  35 سنة  بعد عمر 
أطفال  لوالدة  الفرصة  زادت  كلما 
داون بسبب ضعف هذا  ذوي متالزمة 
األمهات  لدى   21 رقم  الكروموسوم 
زوج  ويظهر   ، العمر  يف  املتقدمات 

الكروموسومات هذا ثالثيًا لدى 

 نسبة اإلنتشار والشيوع

أسباب احلدوث

حالة متالزمة داون  أسباب حدوث حالة متالزمة داون

الملف العلمي
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اجلنني ال ثنائيًا فيصبح لدى الطفل 47 
كروموسومايّ بدل من 46 كروموسوم 
هذا  حدوث  نسبة  بني  العالقة  أما 
عمر  وبني  وموسومات  الكر  يف  اخللل 
األم ومدى تكرارها فيظهر يف اجلدول 

التالي:

موقع  يف  خلل  حدوث  ثانيًا: 
بكروموسوم  وإرتباطه  الكروموسوم 
موقع  يف  خطأ  بـ  يعرف  ما  أو  آخر 
الكروموسوم حيث أن هناك احتمالية 
الكروموسوم  موقع  يف  خطأ  حدوث 
رقم  الكروموسوم  مع   15-14-13 رقم 
21 ، ويعتمد ذلك على الصفة الوراثية 
لألب واألم لتلك الكروموسومات فيما 
إذا كانت ناقلة أو عادية ، فإذا كانت 
واألم  ناقلة  لألب  الوراثية  الصفة 
حلالة  هنا  احلدوث  نسبة  فإن  عادية 
كانت  إذا  إما   ، فقط   %2 هي  داون 
واألم  عادية  لألب  الوراثية  الصفة 
ناقلة فإن احتمالية حدوث حالة داون 
هي 30% ويفسر ذلك باحتمالية تلقيح 

احليوان املنوي للبويضة الناقلة.
توزيع  يف  خلل  حدوث  ثالثًا:	
الكروموسومات ويف هذه احلالة يصبح 
اجلنني  لدى  الكروموسومات  عدد 
إضطراب  بسبب  كروموسوم   47
ثالثيًا  فيصبح   21 رقم  كروموسوم 
بدء  بعد  وحيدث  املخصبة،  اخللية  يف 
عملية انقسام اخلاليا فيصبح بعضها 
وبعضها  كروموسوم   46 من  مكونًا 
شكل  ويعتمد  كروموسوم   47 اآلخر 
هذه  من  داون  متالزمة  ذو  الطفل 
حيتوي  اليت  اخلاليا  على  احلالة 
الكروموسوم املضطرب رقم 21 ، ونسبة 
هؤالء األطفال من هذا النوع واحد من 

3000 حالة .
مثل  يف  احلدوث  تكرار  إحتمالية  أما 
قد  مرتفعة  احلاالت  من  النوع  هذا 
تصل إىل حالة واحدة  من كل عشرة 

حاالت والدة من حالة متالزمة داون.
متالزمة  حالة  تشخيص  طرق 

داون 
ميكن تشخيص حاالت متالزمة داون 

نسبة تكرار الحدوثنسبة الحدوثعمر األم
201500:11500:1 – 30 سنة
30600:1250:1 –35 سنة
35300:1200:1 – 40 سنة
4040:120:1-45 سنة

يف مرحلة احلمل وبعد الوالدة إذ ميكن 
ألخصائي علم الوراثة اكتشافها قبل 
اكتشافها  أطفال  وأخصائي   ، الوالدة 

بعد الوالدة.
أ -التشخيص في مرحلة الحمل:-

من  احلديث  الطب  متكن  لقد 
قبل  داون  متالزمة  حاالت  تشخيص 
األكثر  طرق  أربعة  وهناك  الوالدة 
شيوعًا لتشخيص هذه احلالة يف هذه 

املرحلة.
أواًل: إختبار السائل األميين املعروف بـ 

)Amniocentesis(
احمليط  األميين  السائل  فحص  وهو 
 Amniotic( بـ  املعروف  باجلنني 
Fluid ) وفحصه وراثيًا والذي جيري 
احلمل  من  األوىل  أسبوع   12 الـ  خالل 
املصداقية  من  عالية  بدرجة  ويتمتع 

يف تشخيص حاالت الداون.
ثانيًا: فحص الغشاء املشيمي املعروف 
 CVS – Chorionic Villus(

)Sampling
وذلك بفحص الغشاء املشيمي للجنني 
والذي جيرى خالل الـ 9 أسابيع األوىل 

من احلمل .  

ثالثًا: اختبار حتليل الربوتني يف الدم 
 Alpha Fetoprotein(بـ واملعروف 

)Analysis
حيث يتم أخذ عينة من دم األم احلامل 
احلمل  من  األوىل  أسبوع   16 الـ  خالل 

وفحص الربوتني يف الدم  
الفحص بواسطة األشعة فوق  رابعًا: 
 Ultra Sound(الصوتية واملعروف بـ

 )Image
الفحص  هذا  جيري  أن  ميكن  حيث 
ملتغري  تبعًا  الرأس  حميط  قياسات 

العمر الزمين للحمل لدى األطفال 
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العاديني ومقارنتها بأطفال داون .
ب - التشخيص في مرحلة ما بعد 

الوالدة:
يتم التعرف على حاالت متالزمة داون 
من خالل قيام طبيب األطفال بفحص 
واجلسمي  اخلارجي  الشكل  خصائص 
والعيون  الوجه  شكل  حيث  لألطفال 
الضيقة ، وصغر حجم األذنني وظهور 
بداًل  اليد  راحة  يف  واحد  هاللي  خط 
من خطني )Simian Crease( ، مع 
مظاهر  مبتابعة  األطفال  طبيب  قيام 
األطفال  هؤالء  لدى  الطبيعي  النمو 
والعقلية حيث  اجلسمية واحلركية 
يعانوا من تأخر منائي شامل يف معظم 

األحيان.
أساليب الوقاية من مسببات حالة 

متالزمة داون:
حدوث  أسباب  على  التعرف  بعد 
يف  التشخيص  وإمكانية  احلالة  هذه 
ميكن  الوالدة  بعد  وما  احلمل  مرحلة 
الوقائية  اجلوانب  على  نركز  أن 

التالية:
األعمار  يف  اإلجناب  األم  جتنب   •
من   %60 حوالي  أن  حيث  املتقدمة 
بسبب  حتدث  داون  متالزمة  حاالت 
املتأخرة  العمر  سنوات  يف  اإلجناب 
خيططوا  أن  األزواج  ينصح  فإنه   ،
سن  يصبح  أن  قبل  اإلجناب  وينظموا 
ممكنًا  ذلك  كان  إن  سنة   35 الزوجة 
املرأة  لدى  اإلخصاب  سن  أن  حيث   ،
ضمن  فالتخطيط  سنة   35  –  20 من 
ختفيض  إىل  يؤدي  املرحلة  هذه 
وللظروف  احلالة   هذه  حدوث  نسبة 
احلمل  سن  ميتد  أن  ميكن  اخلاصة 
إجناب  خطر  ولكن   ، سنة   38 حتى 
هذا  بعد  داون  متالزمة  ذو  أطفال 

العمر يصبح أكثر إحتمااًل.
احلمل  قبل  اجليين  الفحص   •
وأن  سبق  الذين  للزوجني  وخاصة 
 ، داون  متالزمة  ذو  طفل  هلم  ولد 
متخصص  طبيب  مراجعة  عليهم 
اجلينات  بعلم  متخصص  مرشد  أو 
إلجراء  احلمل  عملية  قبل  والوراثة 

ويف   ، أمكن  إن  اجلينية  الفحوصات 
إجراء  األفضل  من  محل  حدوث  حال 
وأهمها  املذكورة  الفحوصات  إحدى 
احمليط  األميين  السائل  فحص 
عن  الكشف  يف  يفيد  والذي  باجلنني 
األمراض  من  متعددة  حاالت  وجود 

واإلعاقات.
اللواتي  لألمهات  الفحوصات  إجراء   •
إلتهاب  مبرض  لإلصابة  تعرضن 
تشري  حيث   ، احلمل  قبل  الكبد 
األحباث أن إلتهاب الكبد قد يؤدي إىل 
تسبب  اليت  الكروموسومات  يف  خلل 
اسرتاليا  ففي  داون  متالزمة  حالة 
وثيقة  عالقة  وجود  الدارسون  وجد 
واألمهات  داون  متالزمة  حاالت  بني 

اللواتي سبق وأن أصنب بهذا املرض.

*  خصائص وصفات متالزمة داون:
أواًل: اخلصائص اجلسمية:

اجلسمية  اخلصائص  تتشابه  حيث 
 ، كبري  بشكل  داون  متالزمة  حلاالت 
متالزمة  حاالت  متييز  السهولة  فمن 

داون حيث أن أكثر اخلصائص 
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والصفات اجلسمية تشابهًا هي:
أ - مالمح الوجه
1- الوجه منبسط.

2- حجم األنف صغري نسبيًا.
عرضي  اجتاه  ذات  ضيقة  العيون   -3
جبفون  حماطة   ، نسبيًا  صغرية   ،
يف  ذلك  يرافق   ، الرموش  قليلة 
بصرية  مشكالت  األحيان  من  كثري 

كاالحنراف البصري واحلول.
4-لون البشرة غالبًا ما يكون أشقر جاف 

يعرتيه بعض النمش وبه تشققات.
لسان  من  أكرب  حجمه  اللسان:    -5
إخنفاض  بسبب  العادي  الشخص 
وكأنه  اللسان  فيظهر  احللق  سقف 
أكرب من حجم الفم .  وميتاز اللسان 
لديهم بوجود شقوق على سطحه عند 

معظمهم.
6- األسنان:  حيث أن مشكالت األسنان 
األطفال  مجيع  عند  منتشرة  ظاهرة 
فهي   ، تقريبًا  داون  متالزمة  ذوي 
أشكال  وذات  منتظمة  غري  أسنان 
غري  يف  تنمو   ، منسجمة  غري  وأحجام 
بشكل  وتتساقط   ، وصغرية  موضعها 

مبكر.
النعومة  إىل  عادة  مييل  الشعر:    -7

واخلفة.
حجمها  بصغر  متتاز  األذنني:    -8
يف  تشوهات  مع  بالعاديني  مقارنة 

صوان األذن اخلارجي.
ب - حجم الرأس والرقبة:

من  أصغر  يكون  ما  وعادة  الرأس:   -1
الرأس  ، وتكون مؤخرة  العادي  الطفل 

أقل استدارة وبروزاً.
مع  قصرية  الرقبة  تبدو  2-الرقبة:  

وجود إنثناءات باجللد.
د -القامة واألطراف:

1-القامة:  حيث يتميز أطفال متالزمة 
 ، اجلسم  ممتلئ   ، القامة  بقصر  داون 

قصر اليدين والرجلني بشكل عام.
2- القدمني واليدين:  حيث أن اليدين 
والرجلني لديهم مميزة حيث جند أن 
وعريضتني  نسبيًا  صغريتني  اليدين 
وكذلك   ، قصرية  اليد  أصابع  أما 
صغري  يكون  ما  عادة  الصغري  اإلصبع 

واالحنناء  التقوس  إىل  ومييل  جداً 
اليدين  أما راحات  بداًل من االستقامة 

لديهم ملئية بالشقوق.
 ثانيًا: اخلصائص الصحية:

داون  متالزمة  ذوي  األطفال  أن  جند 
يعانون من مشكالت صحية متشابهة 
مشكالت  من  يعانون  فبعضهم 
الرئتني  القلب وبنية  خلقية  يف بنية 
لإلصابة  عرضة  أكثر  فهم  لذلك 
من  وغريها  واألنفلونزا  بالرشوحات 
أن  كما  التنفسي.   اجلهاز  أمراض 
فيتامني  نقص  من  يعانون  معظمهم 
معرضون  فهم   ،  B6 وفيتامني   A
لإلصابة بفقر الدم أكثر من غريهم 

من العاديني.
ثالثًا: اخلصائص العقلية والتعليمية:

العقلية  اخلصائص  إىل  النظر  ميكن 
متالزمة  ذوي  لألطفال  والتعليمية 
داون من جانبني اجلانب السيكولوجي 

واجلانب الرتبوي.
تتمثل  السيكولوجي:  حيث  أ - اجلانب 
بني  ترتاوح  واليت  العقلية  القدرة 
والبسيطة  املتوسطة  العقلية  اإلعاقة 
الفئة  هلذه  الذكاء  نسبة  ترتاوح  إذا   ،
التوزيع  45-70 درجة على منحنى  من 
حيث  العقلية.   للقدرة  الطبيعي 
القدرة على  لديها  الفئة  أن هذه  جند 
البسيطة  األكادميية  املهارات  تعلم 
كالقراءة والكتابة واحلساب واملهارات 
الذاتية  العناية  ومهارات  اإلجتماعية 
واملهارات  اللغوية  التواصل  ومهارات 

املهنية.

ميكن  كذلك  الرتبوي:   اجلانب  ب - 
داون  متالزمة  ذوي  أطفال  تصنيف 
القابلني  األطفال  فئة  ضمن  تربويًا 
حيث  للتدريب  والقابلني  للتعلم 
قدرتهم  على  التصنيف  هذا  يعتمد 

على التعلم.
نسبة  وترتاوح  للتعلم:  القابلني   -1
ال  حيث   ، درجة   79-50 من  ذكائهم 
اإلستفادة  الفئة  هذه  أفراد  يستطيع 
املدرسة  يف  الرتبوية  الربامج  من 
العاديني  الطلبة  يوازي  بشكل  العادية 
، إال أنه يبقى لديهم إمكانية النمو يف 
فرص  هلم  قدمت  إذا  جماالت  ثالث 

الرتبية اخلاصة وهي:
التعلم  القدرة على  األدنى من  - احلد 
القراءة  الثالث:  األساسية  املواضيع  يف 

والكتابة واحلساب.
االجتماعي  التكيف  على  القدرة   -
ذو  الطفل  فيه  يكون  الذي  احلد  إىل 

متالزمة داون معتمداً على نفسه.
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املهنية اليت  الكفاءة  - احلد األدنى من 
يستطيع من خالهلا متابعة مستقبله 

املهين يف مهنة ما يف مرحلة النضج.
ترتاوح  حيث  للتدريب:  القابلني   -2
بني    من  الفئة  هذه  يف  ذكائهم  نسبة 
على  قادرين  غري  وهم  درجة   50-30
يف  للتدريب  قابلني  أنهم  إال  التعلم 

اجملاالت التالية.
- تعلم مهارات العناية الذاتية واملهارات 

احلياتية اليومية واإلستقاللية.
- التكيف االجتماعي يف نطاق األسرة 

واجملتمع.
-تعلم بعض املهارات املنزلية البسيطة.

األطفال  أهالي  بعض  أن  نالحظ 
وخباصة  داون  متالزمة  ذوي 
للتعلم  والقابلني  البسيطة   احلاالت 
يرفضون بشكل كبري قضية تصنيف 
العقلية  اإلعاقة  فئة  ضمن  طفلهم 
اخلاصة  الرتبية  برامج  ويرفضون   ،
العادية  باملدرسة  دجمه  وحياولون 
استعداد  دون  العاديني  أقرانه  مع 
لقدراته  مراعاة  ودون  لذلك  مسبق 
واإلنفعالية  واجلسمية  العقلية 
مستوى  وتدني  باإلحباط  فيصابوا 
تهيئتهم  فيجب   ، لديهم  الذات  تقدير 
إذا كان ذلك ممكنًا  للدمج  وتأهيلهم 

بعد تدريبهم يف برامج تربية خاصة.
* اخلصائص اللغوية:

اللغوية  اخلصائص  مجلة  تتمثل 
لدى أطفال متالزمة داون يف املهارات 
 ، والتعبريية  اإلستقبالية  اللغوية 
داون  متالزمة  أطفال  يواجه  حيث 
مشكالت وصعوبات يف اللغة التعبريية 
مشكلة  من  يعانون  أنهم  حيث 
هما  أساسيني  ألمرين  اللغة  اكتساب 
النطق  جهاز  يف  العضوية  املشكالت 
التجويف   ، األسنان   ، اللسان  وخاصة 
الفمي والتأخر النمائي العام وحتديداً 
يعاني  حيث   ، العقلية  القدرة  يف 
اللغة  مشاكل  معظم  من  هؤالء 
والتشويه  واإلبدال  كاحلذف  والكالم 
يف  صعوبات  هلم  يسبب  مما   ، والقلب 
إخراج  وصعوبة  ذواتهم  عن  التعبري 

اللغوية  والرتاكيب  واجلمل  الكلمات 
هناك  أن  كما   ، ولفظها  الواضحة 
صعوبات كبرية يف اللغة اإلستقبالية 
ويتضح   )Receptive Language(
ذلك من خالل صعوبة استقبال الطفل 
واالستجابة  وفهمها  ومساعها  للغة 

للتعليمات والكالم اللفظي.
* اخلصائص السلوكية واإلنفعالية:

السلوكي  النمو  مظاهر  تبدو 
السلوكية  اخلصائص  يف  واإلنفعالي 
داون  متالزمة  أطفال  لدى  الشائعة 

وأهمها:-
مظاهر  من  أي  يبدون  ال  معظمهم   -
السلوك العدواني حنو الذات واآلخرين 

فهم يتميزون بأنهم أطفال ودودين.
االجتماعية  احلياة  إىل  مييلون   -

والتفاعل اإلجيابي مع اآلخرين.
- يتقبلون اآلخرين واملواقف اجلديدة 
على  ويقبلون  هلا  يتعرضون  اليت 
بهم  يلتقون  الذين  األشخاص 

ومصافحتهم باليد.
- مييلون للمرح والسعادة .

باألشخاص  التعلق  إىل  مييلون   -
تتولد  حيث  إليهم  حيسنون  الذين 

لديهم مشاعر احلب جتاه اآلخرين.

العمر النمائي الطبيعي المظاهر النمائيةم
لدي العاديين

العمر النمائي المفترض 
لذوي متالزمة داون

10 شهورشهرينمهارة التحكم بالرأس1
4 شهورشهرينمهارة مص اإلصبع2
10 شهور3 شهورمهارة اإلنقالب3
18 شهرًا6 شهورمهارة الزحف4
6-30 شهرًا7 شهورمهارة الجلوس5
مهارة التقاط األشياء 6

الكبيرة
19 شهرًا5 شهور

20 شهرًا11 شهرًامهارة الحبو7
24 شهرًا9-12 شهرًامهارة الوقوف8
30 شهرًا12 شهرًامهارة المشي9
مهارة التقاط األشياء 10

الصغيرة
24 شهرًا9 شهور

12-36 شهرًا10 شهورمهارة نطق أول كلمة11
3-7 سنوات1-6,2 سنةمهارة إستخدام الحمام12

من  كثري  يف  اخلجل  يعرتيهم   -
األحيان.

مظاهر النمو لدى أطفال متالزمة 
داون:

األطفال  هؤالء  عند  النمو  معدل  إن 
خيتلف منه عن األفراد العاديني فتزداد 
فروقات النمو بني ذوي متالزمة داون 
 ، العمر  إزدياد  مع  اطرادا  والعاديني 
لديهم  النمو  معدالت  تتبع  وميكن 
عند  النمو  معدالت  مع  ومقارنتها 
األفراد العاديني يف بعض جوانب النمو 

كما يظهر يف اجلدول التالي:
الطبيعي  النمو  معدالت  إن  مالحظة:	
 3 مبتوسط  العاديني  لدى  متفاوتة 
النمو  معدالت  وإن  بينهم  فيما  شهور 
القدرات  على  مؤشراً  تعطي  الطبيعي 
الثالث  السنوات  يف  لألطفال  العقلية 

األوىل من العمر.
مشاكل التغذية والجهاز الهضمي 
: داون  متالزمة  أطفال  لدى 

واجلهاز  التغذية  مشاكل  تكثر 
متالزمة  ذوي  أطفال  لدى  اهلضمي 
إىل  املشاكل  هذه  أسباب  وتعود  داون 

ما يلي:-
1-وجود إعتالالت وإضطرابات 
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الطفل  فم  يف  وعضلية  عصبية 
الوجه  وعضالت  واللسان  كاألسنان 
واليت تسبب صعوبات يف القضم واملص 

والبلع وغريه.
إمتصاص  على  اجلسم  قدرة  عدم   -2

بعض العناصر الغذائية.
أجهزة  أحد  يف  خلقي  خلل  وجود   -3
اجلهاز  يف  التشوهات  مثل  اجلسم 
الدموية  الدورة  أو  البولي  أو  اهلضمي 

تؤدي إىل سؤ تغذية.
لدى  الطعام  تناول  يف  اإلفراط   -4
أطفال متالزمة داون يأتي كرد فعل 
اللعب  من  احلرمان  لتعويض  نفسي 

واإلستمتاع والنشاطات احملببة.
اجلسم  محل  على  القدرة  عدم   -5
واخلمول  احلركة  قلة  وبالتالي 

وزيادة الوزن املفرط .
التغذية  مشاكل  مظاهر  أهم  أما 

واجلهاز اهلضمي:
1- إضطراب الفم واألسنان:

بها  العناية  لضعف  األسنان  تسوس 
وبالتالي إلتهاب اللثة ، وكذلك بسبب 
معظم  الفم  خارج  اللسان  طبيعة 
ووجود  الفم  حجم  لصغر  األحيان 
بشكل  إلتهاب  إىل  يؤدي  فيه  تشققات 
تناول  يف  صعوبة  إىل  يؤدي   ، مستمر 
صعوبة   ، الصحيح  بالشكل  الطعام 
والنتيجة  اهلضم  صعوبة   ، املضغ 
املستمرة  اإللتهابات  أو  اإلمساك 

وصعوبة تناول الطعام.
2- سؤ التغذية:

وهنا تكون بوجهني أما نقص أو زيادة 
وأصعبها يف حال الزيادة واليت تتسبب 
يف السمنة وفرط شهية ، واليت تؤدي 
اليت  الصحية  املشكالت  تراكم  إىل 
كإرتفاع  أيضًا  منها  األطفال  يعاني 
الدهون  زيادة   ، السكري   ، الدم  ضغط 
اجلهاز  فاعلية  نقصان   ، الدم  يف 
التنفسي وتأثريه على القلب والرئتني 
وهنا ال بد من تنظيم الربامج الغذائية.

3- األمساك:
لديهم ألسباب  اإلمساك  أسباب  وتعود 

مهمة منها قلة احلركة ، قلة تناول 
يف  اآلمل  شكل  على  فتظهر  السوائل 
ال  فهنا   ، البطن  يف  وإنتفاخات  املعدة 
اخلضراوات  على  الرتكيز  من  بد 
برنامج  وتنظيم  والفاكهة  والسوائل 

رياضي يومي قدر اإلمكان
واجبات األسرة والمجتمع ودورهم 
في رعاية الطفل ذو متالزمة داون:

قوامه  مسلم  جمتمع  يف  نعيش  إننا 
وأفراد  أعضاء  بني  والرتاحم  التكافل 
أسرة  بأفراد  فكيف  الواحد  اجملتمع 
بينهم  من  كان  إذا  وخاصة   ، واحدة 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  من  طفل 
، فالبد من القبول والتقبل وأن ُتشعر 
والطمأنينة  باألمن  طفلها  األسرة 
وخاصة  األسرة  تبدأ  وأن   ، والود 
احلزن  نزعة  من  بالتحرر  الوالدين 
يف  والبداية  األمل  وفقدان  والكآبة 
 ، البيت  من  العمل  ويبدأ   ، العمل 
األخوة  لكافة  املعاملة  طيب  وحيث 
األخوة  يشعر  حتى  اخلاص  ولطفلهم 
احملبة  توزيع  يف  واملساواة  بالعدل 
أخيهم  جتاه  مبسؤولياتهم  ليقوموا 
بوازع أخالقي وديين ورمحة ال شفقة 
إهماله  عدم  وكذلك   ، وكراهية 
أن  جيب  بل  عليه  اخوته  وتفضيل 
مجيعًا  األخوة  بني  الثقة  جسور  تكون 
اجلهود  تتظافر  أن  وجيب  موجودة 
أقصى  إىل  الطفل  بهذا  للوصول 
وحتقيق  الذات  على  االعتماد  درجات 
تقدير سويّي للذات يف إطار أسرته أواًل 
ومن ثم اخلروج إىل اجملتمع بفاعلية 0

يكون  أن  األهمية  فمن  اجملتمع  أما 
جتاه  ديين  أنساني  حس  ذو  اجملتمع 
وسلم  عليه  اهلل  »صلي  يقول  الصغار 
صغرينا  يرحم  ال  من  منا  فليس   ،
كان  إذا  فكيف  كبرينا«  يوقر  وال 
،فبداية  خاصة  حاجة  ذو  صغرينا 
أن يتخلص من  يكون دور اجملتمع يف 
مشاعر الشفقة ومن املسميات الدونية 
واألفكار اخلاطئة عن هؤالء األطفال ، 

وأن يدرك حقهم يف احلياة واملشاركة 
باقي  مع  لُه  الفرص  وتساوي  الكاملة 
أقرانه يف الصحة والتعليم وغريه ، فهو 
ليس عالة على اجملتمع بل عنصر وقد 
االحتياج  ذوي  فالطفل   ، ااًل  فعيّ يصبح 
 ، النجاح  بقدر  االهتمام  بقدر  اخلاص 
اجملتمع  إىل  سنصل  ميت  هو  فالسؤال 
هلا 0  لنتحقق من هذه االجتاهات ونعديّ

التخطيط لحياة أفضل
الرتبوية  املفاهيم  تطورت  حيث 
تساعد  واليت  واالجتماعية  والنفسية 
أطفال  مهارات  وتطوير  رفع  على 
مفهوم  أبرزها  ومن   ، داون  متالزمة 
والتدخل  والتأهيل  اخلاصة  الرتبية 
املبكر 000 اخل واليت مبجملها تهدف ملا يلي: 
األمثل  النمو  وتشجيع  تعزيز   -1

لألشخاص دوي متالزمة داون 0
الذي  واجملتمع  أسرهم  تأهيل   -2
اجتاهاتهم  وتغيري  فيه  يعيشون 

السلبية 0
3- مساعدة األشخاص دوي متالزمة 

داون وتنمية إمكانياتهم وطاقاتهم 0 
حدوث  دون  اإلمكان  قدر  املساعدة   -4

اإلعاقات مرة أخرى 0 
احملدودية  آثار  من  احلد  املمكن  فمن 
منها  يعاني  اليت  واجلسمية  العقلية 
األشخاص ذوي متالزمة داون وميكن 
بواسطة  كبري  حد  إىل  ختفيفها 
لذا   ، املبكر  والتأهيل  الكايف  التدريب 
والتعليمية  الرتبوية  الرعاية  فإن 
تعترب  داون  متالزمة  ذوي  لألطفال 
ثم  للحياة  الطفل  أعداد  يف  أساسية 
استغالل مجيع إمكانياته وقدراته إىل 
أقصي حد ممكن وحمدودية القدرات 
من  باالستفادة  تسمح  ال  قد  العقلية 
األنشطة املختلفة وبالطريقة العادية 
بل تتطلب نوع خاص من التدريب ، لذا 
جيب - وال بديل عن ذلك - االلتحاق 
يتمكن  حتى  املتخصصة  باملراكز 
أول  وتكوين  اجملتمع  يف  االندماج  من 
مع  االجتماعية  العالقات  خيوط 

أقرانه وزمالئه وجمتمعه فيما بعد 0 
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فيصل القصيم يزور ركن الجمعية في الملتقى اإلرشادي التعليمي التربوي 
في مدينة بريدة

طالب مجمع الجفالي يشاركون في مهرجان سباق المشي الكبير بمشاركة 
200 طالب من طالب التربية الخاصة في مدارس عنيزة 

للخدمات  عنيزة  مجعية  شاركت 
جممع  طالب  يف  ممثلة  اإلنسانية 
اجلفالي للرعاية والتأهيل يف مهرجان 
الكبري الذي  نظمته إدارة  سباق املشي 
عنيزة  مبحافظة  والتعليم  الرتبية 
اخلاصة  الرتبية  قسم  يف   ممثلة 
والذي شارك فيه  أكثر من 200 طالب 
من طالب  ذوي االحتياجات اخلاصة 
العام  التعليم  طالب  من  وجمموعه 
والذي إنطلق  عند الساعة الثامنة من 
صباح يوم الثالثاء املوافق 1433/4/20هـ 
الرتبية  إدارة  مدير  رعاية  حتت    .
والتعليم األستاذ / يوسف بن عبد اهلل 
الرميح . وتأتي مشاركة اجلمعية يف 

عنيزة  مجعية  معرض  ركن  تشرف 
صاحب  بزيارة  اإلنسانية  للخدمات 
بندر  بن  فيصل  األمري  امللكي  السمو 
أمري منطقة  آل سعود  العزيز  بن عبد 
إجنازات  على  واالطالع  القصيم 
اجلمعية وجهودها يف خدمة شرحية 
طاملا  واليت  مجيعًا.  قلوبنا  على  غالية 
أثارت اهتمام مسوه وهم املعاقني. جاء 
مجعية  مشاركة  خالل  من  ذلك 
اإلنسانية  واخلدمات  للتنمية  عنيزة 
اجلفالي  جممع  بفروعها  ممثلة 
التميمي  ومركز  والتأهيل  للرعاية 
اإلرشادي  بامللتقى  اخلاصة  للرتبية 
تقيمه  والذي  الرتبوي  التعليمي 
والتعليم  للرتبية  العامة  اإلدارة 
مبنطقة القصيم يف مركز امللك خالد 

احلضاري مبدينة بربيدة.
عن  شرح  إىل  مسوه  استمع  وقد 
بعض  على  واطلع  اجلمعية  أعمال 
اإلصدارات احلديثة يف جمال اإلعاقة 

من  وثائقية  وأفالم  مطبوعات  من 
إنتاج اجلمعية. 

خالل  من  اجلمعية  أبرزت  وقد  هذا 
واإلنساني  احليوي  الدور  مشاركتها 
يف خدمة كافة شرائح ذوي اإلعاقة 
التعليمية  الصعوبات  ذوي  ومنهم 

اإلمكانيات  كافة  هلم  وفرت  حيث 
خالل  من  اجملتمع  يف  دجمهم  إلعادة 
ممثلة  املختلفة  اجلمعية  فروع 
مبجمع الشيخ علي العبد اهلل اجلفالي 
للرعاية والتأهيل ومركز علي العبد 

اهلل التميمي للرتبية اخلاصة.

الجمعية والمجتمع
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مدير تعليم عنيزة يشيد بمشاركة الجمعية ويحتفي بطالب مجمع الجفالي

مثل  يف  حلضورها  امتداداً  السباق  هذا 
اجملتمع  ومشاركة  املناسبات  هذه 
املتنوعة  وفعالياته  براجمه  يف  احمللي 
والوصول  اجملتمع  يف  دورها  لتعزيز 
أقيمت  اليت  األهداف  حتقيق  إىل 
والعمل  اجلمعية  هذه  أجلها  من 
اجملتمع  توعية  مستوى  رفع  على 
اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  حبقوق 
املشي  بسباق  مشاركته  ذلك  ومن 
لسنا  حنن  تقول  للمجتمع  كرسالة 
ذوي  حنن  بل  خاصة  احتياجات  ذوي 

حتديات خاصة. . 
الرتبية  إدارة  مدير  مساعد  وكان  
األستاذ  البنني  تعليم  لشؤون  والتعليم 
,ونائب  القرزعي  علي  بن  عبداهلل   /
األمني العام للجمعية األستاذ سليمان 
بن حممد القوبع قد شاركا  يف قص 
مع  مشاركني  االنطالق  شريط 
أبنائهم الطالب  من نقطة البداية  من 
إبذانًا  الرياضي   العربي  النادي  مقر 
بانطالق السباق  لقطع مسافة تقارب 
2 كيلو وصواًل  إىل مقر إدارة الرتبية 
والتعليم . حيث كان سري الطالب يف 
ملفت  و  منظم  منسق  بشكل   السباق 
ألنظار اجلميع وهذا  يعود  للرتتيبات 
للمهرجان  املسبقة  والتنظيمات  
واليت وقف عليها رئيس قسم الرتبية 
اهلل  عبد  بن  هاني   / األستاذ  اخلاصة 
مشرف  تنفيذها  على  وأشرف  الشبل  
/ األستاذ  اخلاصة  الرتبية  قسم 

ومبتابعه  القدهي  حممد  بن  شاكر 
طالب  لنشاط   مشرف  من  وإعداد 
 / األستاذ  اخلاصة  االحتياجات  ذوي 
من  وجمموعه  العبيد   علي  بن  أمحد 
وصول  وعند  الرتبويني    املشرفني 
النهاية  خلط  املشاركني  الطالب 
عن  بهم  االعتناء  مت  اإلدارة  مقر  يف 
طريق الكادر الطيب املرافق وتكرميهم 
إدارة  مدير  حبضور  مصغر  حفل  يف 
يوسف   / األستاذ  والتعليم  الرتبية 
الرميح ومساعده لشؤون تعليم البنني 
القرزعي  علي  بن  اهلل  عبد   / األستاذ 
 / األستاذ  املدرسية  للشؤون  ومساعده 
ورئيس  املذن   صاحل  بن  الرمحن  عبد 
هاني  األستاذ  اخلاصة  الرتبية  قسم 
من  وجمموعة  الشبل  اهلل  عبد  بن 
باإلدارة  واملشرفني  األقسام  رؤساء 
وأولياء  املدارس  مدراء  من  وجمموعه 
األمور وختلل احلفل  كلمة لرئيس 
الرتبية اخلاصة شكر فيها كل  قسم 
وإجناح  تسهيل  يف  العون   يد  مد  من  
أبنائنا  االبتسامة  على ووجوه   ورسم 

الطالب .
تال ذلك كلمه ملدير الرتبية والتعليم  
القائمني على إجناح  شكر فيها مجيع 
هذا املهرجان وما حيمله هذا املهرجان 
من رسالة سامية مت خطها وصياغتها 

داخل قسم الرتبية اخلاصة .
إنين  والتعليم  الرتبية  مدير  وقال 
أقف أمامكم لكي يصل صوتي جلميع 

الزمالء الذين شاركوا يف هذا الربنامج 
لكل  وتقديراً  شكراً   ، الرائع  الرياضي 
أستطيع  لو  أمتنى  وكم  منهم  فرد 
أن أصافح كل زميل وطالب ، وأهنئه 
على هذه املشاركة وهده الفرص اليت 
تتاح ألبنائنا الطالب ولعل وقويف أمام 
عملوا  للذين  الشكر  لتوجيه  اجلميع 
فيما  وتعاونوا   ، الربنامج  هذا  إلقامة 
بينهم ، من أقسام على مستوى اإلدارة 
ومن أقسام أخرى على مستوى عنيزة 
من  ألبنائنا   املتاحة  الفرص  لتكون 
ذوي االحتياجات اخلاصة، ليشاركوا 
اجملتمع  أمام  مفتوح  برنامج  يف 
هذه  مثل  إقامة  من  ويستفيدوا 
الربامج واملناشط احليوية، وحنمد اهلل  
على جناح هذا الربنامج وعلى حتقيقه 
لألهداف  اليت أقيم من أجلها ، فشكرا 
هذا  يف  وشارك  ودعم  ساهم  من  لكل 
النجاح وأخص بالذكر مجعية عنيزة 
وقسم  اإلنسانية   واخلدمات  للتنمية 
الرتبية اخلاصة واألقسام ذات العالقة 
ليكون اخلتام مسكًا مع  قصيده  الطالب 
طالب  أحد  املطريي  سعود  فيصل 
والتأهيل  للرعاية  اجلفالي  جممع 
املشاركني بالسباق من خالل قصيدة 
من  عرب  اجلميع  إعجاب  نالت  رائعة 
وسعادته  فرحته  مدى  عن  خالهلا 
باملشاركة   الطالب  زمالئه  عن  نيابة 

بهذا النشاط وحضور اجلميع فيه . 
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تحت شعار  ) سويًا من أجل عالم أفضل للجميع (
الجميع يشارك في اليوم العالمي للمعاق

حتت شعار )سويًا من أجل عامل أفضل 
عنيزة  مجعية  أقامت  للجميع(. 
مبجمع  ممثلة  اإلنسانية  للخدمات 
الشيخ علي العبد اهلل اجلفالي للرعاية 
علي  الشيخ  ومركز  والتأهيل، 
اخلاصة،  للرتبية  التميمي  اهلل  العبد 
األهلية  النموذجية  قدرات  ومدرسة 
الفعاليات  من  عدداً  اخلاصة،  للرتبية 
اجملتمع  تعريف  إىل  تهدف  اليت 
على  وتركزت  املعوقني  حبقوق 
حيث  املعاقني  وصول  سهولة  كيفية 
يف  املشاركة  من  ومتكينهم  يريدون 
واحرتام  املختلفة  اجملتمع  فعاليات 
الربنامج  هذا  شهد  كما  حقوقهم. 
املكلف  عنيزة  حمافظ  بزيارة  القيام 
األستاذ /فهد بن محد السليم يف مكتبه  
أمني  فيها  رافقهم  احملافظة  مببنى 
علي  بن  /فهد  األستاذ  اجلمعية  عام 
الوهييب، ومساعد األمني العام للشؤون 
عز  مصطفى  أمحد  األستاذ/  الفنية 
اخلاصة  الرتبية  قسم  ورئيس  الدين، 
وقام  الفتاح،  عبد  خضر  األستاذ/ 
احملافظ  سعادة  على  بالسالم  الطالب 
جهوده  على  والتقدير  الشكر  وتقديم 
االحتياجات  ذوي  دعم  يف  الطيبة 
بتوزيع  الطالب  قام  كما  اخلاصة، 
على  اليوم  بهذا  اخلاصة  الربشورات 
موظفي احملافظة وسط أجواء مملوءة 
بالفرحة والسرور، بعد ذلك قام أمني 
الوهييب  فهد  األستاذ  اجلمعية  عام 
العاملي  باليوم  اخلاص  الدرع  بتسليم 
ختام  ويف  احملافظ.  لسعادة  للمعاق 
الصور  بأخذ  الطالب  قام  الزيارة 

التذكارية مع سعادته.
كما قام طالب جممع اجلفالي بزيارة 
يف  كان  حيث  سعود  امللك  ملستشفى 
استقباهلم األستاذ/ صاحل بن إبراهيم 
الصيخان املشرف العام على مستشفى 

الطالب  لكلمة  واستمعوا  سعود  امللك 
فارس الصوينع واليت شكر من خالهلا 
الطيب  تعاونها  على  املستشفى  إدارة 
مع مجعية عنيزة، كما قام أمني عام 
اجلمعية بتسليم الدرع اخلاص باليوم 
الصيخان  لألستاذ  للمعوقني  العاملي 
وسط أجواء مملوءة بالرحب والتقدير،  
املرضى  بزيارة  الطالب  قام  ذلك  بعد 
األستاذ  االجتماعي  األخصائي  برفقة 
/هاني بن حممد اهلطالني، حيث قام 
وتوزيع  املرضى  على  بالسالم  الطالب 
هلم  والدعاء  عليهم  واحللويات  الورود 
بالسالمة والعافية. ويف نهاية جولتهم 
التذكارية  الصور  بأخذ  الطالب  قام 

مع املشرف العام األستاذ الصيخان.
مبناسبة  النسائي  القسم  قام  كما 
هذا اليوم بالعديد من الفعاليات داخل 
املسابقات  مشلت  اجلفالي  جممع 
واملسرحية  واإلنشادية  الثقافية 
عن  الطالبات  خالهلا  من  عربت  واليت 
صاحب  املناسبة.كما  بهذه  فرحتهن 
حبملة  املشاركة  الفعاليات  هذه 
العزيز  األمري فيصل بن بندر بن عبد 
أمري منطقة القصيم للتوعية حبقوق 
املعاق يف مركز امللك خالد احلضاري 
أنشطة  حُياكي  معرض  عرب  بربيدة 

اجلمعية وإجنازاتها .
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الجمعية تشارك الوطن فرحته باليوم الوطني المجيد

سياحي عنيزة 32يحتفي بطالب مجمع الجفالي للرعاية والتأهيل
على  املشرفة  اللجنة  من  بدعوة 
شعار  حتت  عنيزة   سياحي  مهرجان 
اجلفالي  جممع  شارك  ياهال  عنيزة 
فعاليات  يف  والتأهيل  للرعاية 
والذي   32 عنيزة  سياحي  مهرجان 
والرتفيهية  الرياضية  اللجنة  نظمته 
برنامج  فعاليات  للمهرجان من خالل 
االحتياجات  بذوي  اخلاصة  املسابقات 
 23 األحد  أمس  يوم  مساء  اخلاصة 
حجوب  مسرح  على  1432هـ  شعبان 
لقيت  وقد  هذا  احلاجب  مبنتزهات 
األناشيد  من  الطالب  مشاركات 
احلضور  إعجاب  والقصائد  واألشعار 

كل تفاعل من اجلميع .

عنيزة  حمافظ  سعادة  شرف  على 
األستاذ فهد بن محد السليم، شاركت 
اإلنسانية  للخدمات  عنيزة  مجعية 
والثمانني  احلادي  الوطين  باليوم 
حيث  السعودية.  العربية  للملكة 
شارك طالب جممع اجلفالي باحلفل 
والتعليم  الرتبية  إدارة  نظمته  الذي 
اهلل  عبد  قاعة  يف  عنيزة  مبحافظة 
النعيم مبركز صاحل بن صاحل الثقايف 

اإلجتماعي .
اجملمع حمافظ  طالب  استقبل   حيث 
رافعني  والرتحيب،  باالبتسامة  عنيزة 
يهتفون  األومسة.  معلقني  األعالم، 

حبب الوطن ومليكه.
بدأ احلفل بالسالم امللكي الذي شارك 

فيه طالب اجملمع.
ويف اليوم التالي توالت االحتفاالت بهذا 
اليوم العظيم، حيث زار جممع اجلفالي 
املدارس  من  عدد  والتأهيل  للرعاية 
الفكرية  الرتبية  ومعاهد  التعليمية 
طالب  مع  الوطين  باليوم  واحتفوا 
التذكارية،  الصور  والتقطوا  اجملمع 
اليوم  بهذا  فرحهم  بالغ  عن  وأعربوا 
وقيادته. للوطن  حبًا  ُيعد  الذي 
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تحت شعار )معًا لنوقف الحوادث المرورية( طالب مجمع الجفالي 
ينظمون حفل أسبوع المرور

برعاية سعادة حمافظ عنيزة األستاذ 
طالب  نفذ  السليم  محد  بن  فهد 
والتأهيل  للرعاية  اجلفالي  جممع 
اإلنسانية  للخدمات  عنيزة  جبمعية 
مبناسبة  وذلك  إرشاديًا،  توعويًا  حفاًل 
2012م،  املوحد  اخلليجي  املرور  أسبوع 
لنوقف  )معًا  شعار  حتت  كان  والذي 
على  ُأقيم  والذي  املرورية(  احلوادث 
صباح  بعنيزة  التقنية  الكلية  مسرح 
1433هـ  األخر  ربيع   19 األثنني  يوم 

املوافق 12 مارس 2012م.
القصيم  منطقة  مرور  مدير  حبضور 
العقيد حممد بن صاحل املزيين، ومدير 
مرور حمافظة عنيزة العقيد عبد اهلل 
عنيزة  مجعية  عام  وأمني  احملرتش، 
بن  فهد  األستاذ  اإلنسانية  للخدمات 
علي الوهييب، ورئيس بلدية حمافظة 
عنيزة املهندس عبد العزيز بن عبد اهلل 
والتعليم  الرتبية  إدارة  ومدير  البسام، 
بن  يوسف  األستاذ  عنيزة  مبحافظة 
الغرفة  عام  وأمني  الرميح،  اهلل  عبد 
الصناعية مبحافظة عنيزة  التجارية 
الصويان،  ناصر  بن  صاحل  األستاذ 
وعميد الكلية التقنية بعنيزة املهندس 

حممد بن راشد الشمالن.
قدمه  امللكي  بالسالم  احلفل  بدأ  حيث 
جمموعة من  طالب جممع اجلفالي، 
تالها  القرآن  من  عطرة  آيات  تاله 
الطالب عبد اهلل غنيم، ثم ألقى العقيد 
عبد اهلل احملرتش كلمة مرور عنيزة. 
بعد ذلك قدم الطالب فارس الصوينع 
متهور(،  شاب  )قصة  بعنوان  مشهد 
املطريي قصيدة  بدر  الرقيب  ألقى  ثم 
بهذه املناسبة، تال ذلك العرض املرئي 
ثم  عنيزة،  حمافظة  مرور  من  املقدم 
بتكريم  عنيزة  حمافظ  سعادة  قام 

املشاركني والداعمني.
بعد ذلك افتتح سعادة حمافظ عنيزة 

العرض  السليم  محد  بن  فهد  األستاذ 
مبتدءاً بفعالية جرب الكرسي املتحرك 
بتجريب  احملافظ  سعادة  قام  حيث 
عن  حينها  وأعرب  املتحرك  الكرسي 
شعوره بذوي اإلعاقة، ودعا إىل تفعيل 
كل الربامج اخلاصة خبدمة املعاقني 
يضمن  أن  شأنه  من  ما  كل  وتسهيل 
كل  يف  الشامل  الوصول  سهولة 

األماكن.
على  بالسالم  احملافظ  سعادة  قام  ثم 
للرعاية  اجلفالي  جممع  طالب 
االحتياجات  ذوي  من  والتأهيل 

الرائع  احلفل  على  وشكرهم  اخلاصة 
أخذ  بعدها  بتنظيمه،  قاموا  الذي 
احملافظ الصور التذكارية اجلماعية 

مع الطالب.
كما قدمت شركة أرامكو السعودية 
واملناسبة  االحتفال  يف  شاركت  اليت 
التذكارية  اهلدايا  من  جمموعة 
هذه  وجاءت  اجلفالي  جممع  لطالب 
املفهوم احلقيقي  لتعرب عن  املشاركة 
خلطورة احلوادث املرورية وما ختلفه 

من اإلعاقة أو املوت. 
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طالب التأهيل المهني بمجمع الجفالي يشاركون بفعاليات السوق 
الشعبي ويعرضون منتجاتهم على الزوار

االقسام النسائية في الجمعية تفعل مشاركتها في أسبوع اإلعاقة الخليجي 
بمركز عنيزة التجاري ومجمع العثيم ببريدة

مبجمع  املهين  التأهيل  طالب  شارك 
اجلفالي للرعاية والتأهيل أحد فروع 
اإلنسانية  للخدمات  عنيزة  مجعية 
بفعاليات السوق الشعيب الذي افتتحه 
فهد  األستاذ  عنيزة  حمافظ  سعادة 
املعهد  نظمه  والذي  السليم.  محد  بن 
العلمي مبحافظة عنيزة، وذلك صباح 
يوم الثالثاء 25 حمرم 1433هـ املوافق 20 

ديسمرب 2011م.
اجلفالي  جممع  لطالب  وكان 
السوق  فعاليات  يف  الة  فعَّ مشاركة 
الشعيب وذلك عن طريق  تفعيل ركن 
خاص باجلمعية مت من خالله عرض 
إضافة  وإجنازاتها.  اجلمعية  خدمات 
املتعددة  ملنتجاتهم  الطالب  بيع  إىل 
من العطور واخلضار واملسابح وقواعد 
املصاحف على الزوار، كما قام الطالب 
بأخذ جولة على كافة حمالت السوق 

وطاقة(  إبداع  )اإلعاقة  شعار  حتت 
مجعية  يف  النسائية  االقسام  نظمت 
معرضًا  اإلنسانية  للخدمات  عنيزة 
توعويًا يف جممع عنيزة مول التجاري 
والذي يأتي ضمن مشاركة اجلمعية 
اخلليجي  اإلعاقة  أسبوع  يف  الفاعلة 
من  العديد  املعرض  ختلل  حيث 
الفعاليات  بتنوع  متيزت  األركان 
واألنشطة حيث ضم الركن الرتفيهي 
الزوار  وأطفال  املعاقني  لألطفال 
الدمى  ومسرح  الوجه  على  الرسم 
بالرمل  والرسم  والصلصال  والتلوين 

واهلدايا واملسابقات واأللعاب.
إضافة إىل استعراض أفالم توعوية يف 
الفولدرات  وتوزيع  اإلعالمي  الركن 
أنشطة  تشرح  اليت  والربشورات 

وبرامج اجلمعية بالتفصيل.
من  الكثري  إعجاب  املعرض  لقي  وقد 
للمشاركة  ارتادوه  الذين  الزوار 

بتوزيع  الطالب  قام  بعدها  الشعيب، 
مطبوعات اجلمعية على كافة الزوار 

وأخذ الصور التذكارية معهم.
سعادة  كرم  الربنامج  نهاية  ويف 
ملشاركتها  اجلمعية  عنيزة  حمافظ 

تسلم  حيث  املناسبة  بهذه  الفعالة 
احملافظ  سعادة  من  الشكر  شهادة 
ومدير املعهد العلمي نيابة عن سعادة 
العامة  العالقات  مدير  العام  األمني 

األستاذ حممد الدعاس .

بالفعاليات املقامة فيه.
توعويًا  معرضًا  اجلمعية  أقامت  كما 
مماثاًل يف جممع العثيم مول التجاري.

للربامج  عرضًا  املعرض  وختلل 
واإلرشادية  والتوعوية  اإلعالنية 
النشرات  وزعت  كما  والتعريفية 
كما  ونشاطها  باجلمعية  التعريفية 

مت إصدار كتاب خاص بهذه املناسبة 
بعنوان ) حنو جمتمع خال من اإلعاقة 
إصدارات  أحدث  من  يعد  الذي   )

اجلمعية.
من  خنبة  املعرض  يف  تواجد  كما 
لإلجابة  واإلستشاريني  اإلخصائيني 

على استفسارات الزوار.
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خطوات وثابة للجمعية على الصعيد المحلي والدولي
 لتأكيد المعنى الحقيقي للرعاية والتأهيل 

نائب أمير منطقة القصيم يبارك الخطوات لدعم أغلى الفئات
 بين الجمعية وجامعة القصيم

األمري  امللكي  السمو  صاحب  بارك 
سعود  بن  مشعل  بن  فيصل  الدكتور 
أمري  نائب  سعود  آل  العزيز  عبد  بن 
اإلجيابية  اخلطوات  القصيم   منطقة 
املنطقة  يف  اجملتمع  فئات  أغلى  لدعم 
للخدمات  عنيزة  ومجعية  عام  بشكل 

اإلنسانية )تأهيل( بشكل خاص.
لتوقيع  مسوه  حضور  أثناء  ذلك  جاء 

تم تحديد رؤية جمعية عنيزة للتنمية الخدمات اإلنسانية – تأهيل -  وفق أفق الشراكة العالمية مع المؤسسات المتخصصة 
عالميًا ومحليًا والتواصل معها واالستفادة من خبراتها لتوسيع قاعدة خدمات الجمعية لتشمل كافة مناطق المملكة وذلك 
برؤية واضحة في هذا المجال حيث خطت الجمعية خطوات كبيرة ووثابة وهلل الحمد في سبيل االستفادة من كافة الخبرات 
للرعاية  الحقيقي  المعنى  على  يقوم  لصرح  ًوأسست  ًبنت  فقد  والدولي  المحلي  الصعيد  على  الجمعية  رسالة  تخدم  التي 

والتأهيل والعالج والتعليم لذوي اإلعاقة. فعقدت العديد من االتفاقيات مع مؤسسات محلية كان من أبرزها:

عدد من االتفاقيات مع جامعة القصيم 
لتبادل اخلربات يف اجملاالت اليت ختدم 

ذوي اإلعاقة.
خرجيات  من  عدد  تدريب  مت  كما 
كلية العلوم الصحية للبنات وكلية 
القصيم  جبامعة  اخلاصة  الرتبية 
مبجمع  والتطوير  التدريب  بقسم 

بعنيزة  والتأهيل  للرعاية  اجلفالي 
طالب  من  عدد  تدريب  إىل  إضافة   .
جبامعة  اخلاصة  الرتبية  كلية 

القصيم يف نفس املركز.
وهذا بدوره جيعل من اجلهات املعنية 
للكوادر  ُمصدرة  اإلعاقة  بذوي 

املخلصة يف ذات اجملال

شراكات محلية و دولية
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تعاون متواصل بين الجمعية وإدارة التربية والتعليم بمحافظة عنيزة  

تعاون مثمر بين الجمعية والمستشفيات الحكومية العمالقة 
في منطقة القصيم

احملاضرات  من  العديد  إلقامة  عنيزة  مبحافظة  والتعليم  الرتبية  إدارة  مع  التنسيق  يتم  العام  مدار  على 
التوعوية والتثقيفية للطالب واملعلمني واملشرفني وكل املعنيني بذوي اإلعاقة وذلك يف كيفية التعامل 
املدارس  طالب  كافة  الستقبال  التنسيق  إىل  إضافة  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  مع  واألمثل  اإلجيابي 
وخاصة طالب الرتبية اخلاصة واإلطالع على إمكانيات اجلمعية والتعرف على دورها يف هذا اجلانب، وهذه 
الزيارات بدورها تعزز من وعي ومسئولية الطالب وتزيد من خربات املعلمني جتاه ذوي االحتياجات اخلاصة.

اجلمعية  بني  مثمر  تعاون 
ممثلة  الصحة  ووزارة 
مبستشفى امللك فهد التخصصي 
سعود  امللك  ومستشفى  بربيدة 
على  االتفاق  مت  حيث  بعنيزة 
يف  الطبية  الكوادر  تدريب 
من  املثلى  لالستفادة  اجلمعية، 
بني  التعاون  وحتقيق  اخلربات 
املساهمة يف  اجلهات إضافة إىل 
األساليب  بكل  الكافية  الرعاية 
اخلاصة  االحتياجات  لذوي 
,كما  اجلمعية  إىل  املنتمني 
الطارئة  احلاالت  حتويل  يتم 
سيارة  بواسطة  املستشفى  إىل 
خاصة  متخصصة  إسعاف 
الطبيب  برفقة  باجلمعية 

وطاقم التمريض.
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الجمعية تبرم اتفاقية مع مؤسسة المزروعات لخلق فرص عمل 
لطالب المجمع  في المجال الزراعي

مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة والجمعية يفعالن مشروع 
 عنيزة مدينة صديقة للمعاقين

مجعية  إدارة  جملس  رئيس  أبرم 
)تاهيل(  اإلنسانية  للخدمات  عنيزة 
املزروعات  مؤسسة  مع  اتفاقية 
مثلها  واليت  واملقاوالت  للتجارة 
األستاذ غازي بن عيد  املؤسسة  رئيس 
على  االتفاق  مبوجبها  يتم  املطريي 
ذوي  من  اجلمعية  منسوبي  توظيف 
من  لالستفادة  اخلاصة  االحتياجات 
يف  قدراتهم  وتعزيز  املتاحة  الفرص 

اجلانب املهين.
مبباركة  االتفاقية  هذه  وحظيت 
فهد  األستاذ  املكلف  عنيزة  حمافظ 
يف  متت  واليت  السليم  محد  بن 
هذه  وتهدف  احملافظة  مببنى  مكتبه 
وظيفية  فرص  توفري  إىل  االتفاقية 
املتدربني  وقدرات  إلمكانيات  مناسبة 
يقوم  سوف  حيث  اإلعاقة،  ذوي  من 
التأهيل  مركز  يف  الزراعة  قسم 
للرعاية  اجلفالي  مبجمع  املهين 
أعمال  على  املعاقني  بتدريب  والتأهيل 
وتوطينهم  للعمل  وتهيئتهم  الزراعة 
العمل.  بيئة  يف  عليهم  واإلشراف 
وسوف تقوم املؤسسة بإنشاء حاضنات 
واملشاتل  احملمية  كالبيوت  أعمال 

توظيف  ليتم  احملورية  والرشاشات 
خالل  يتم  وسوف  بها  للعمل  املعاقني 
وتوظيف  تدريب  األوىل  املرحلة 

عشرين معاقًا يف املشروع.
عنيزة  حمافظ  سعادة  أشاد  وقد  هذا 
باجلهود اليت تبذهلا اجلمعية يف سبيل 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  خدمة 
والتخطيط  وتدريبهم  وتأهيلهم 
شراكة  إقامة  خالل  من  املدروس 
أشاد  كما  اخلاص  القطاع  مع  فاعلة 

بتفاعل مؤسسة املزروعات.
اجلفالي  جممع  أن  ذكره  اجلدير 

سهولة  مشروع  أعد  الذي  املركز  إنه 
إىل  يسعى  والذي  الشامل  الوصول 
لذوي  الراحة  وسائل  كل  تأمني 
اإلعاقة من منزلقات ومواقف سيارات 
سهولة  برنامج  عرض  مت  هنا  ومن 
التشاوري  اللقاء  يف  الشامل  الوصول 
باململكة.  املعوقني  جلمعيات  الرابع 
املشروع  تفعيل  على  االتفاق  مت  حيث 
يف حمافظة عنيزة حبيث تكون عنيزة 

مدينة صديقة للمعاقني.

بتدريب  يقوم  والتأهيل  للرعاية 
من  معاق   180 يقارب  ما  وتأهيل 
من  العديد  على  واإلناث  الذكور 
التخصصات املهنية يف مركز التأهيل 
والنجارة  الضيافة  ورشة  مثل  املهين 
اليدوية واألعمال  والزراعة واألشغال 
واخلياطة  العطور  وتركيب  املكتبية 
وسوف  املنزلي.  والتدبري  والتجميل 
يتم بداية العام الدراسي القادم افتتاح 
بعد  املعاقني  لتوظيف  خاص  مكتب 

تدريبهم وتأهيلهم.
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اتفاق بين الجمعية ومركز والدة األمير فيصل بن فهد للتوحد
لتقديم مجموعة من األنشطة والبرامج 

الجمعية ومركز رواد التدريب شراكة فاعلة ودورات تدريبية مكثفة 
في مركز التدريب بمجمع الجفالي

تعاون بين الجمعية ومؤسسة األميرة العنود الخيرية لتحقيق مزيدًا من النمو والتطور

الكايف  بالقدر  اإلعاقة  ذوي  خدمة  على  العمل  حيظى  أن  اجلميل  من 
جمموعة  إقامة  على  االتفاق  مت  حيث  املعنية  اجلهات  بني  التعاون  من 
من األنشطة مع اجلمعية واليت كان من أبرزها إقامة ورشة عمل عن 
برنامج التشخيص للتوحد ) PEP3 (. والذي تسعى من خالله اجلمعية 
ذوي  ختدم  اليت  احلديثة  والتقنيات  الربامج  كل  من  االستفادة  إىل 

اإلعاقة. 

إىل  التدريب  رواد  مركز  مع  إتفاقية  توقيع  خالل  من  اجلمعية  سعت 
تأسيس شراكة فاعلة تتمثل يف تعزيز كل ما خيص تهيئة الكوادر للعمل 
دورات تدريبية كدورة  املركز عدة  فأقام  الواحد.  التطوعي  العمل  بروح 
وبناء  املوقفية،  واإلدارة  االجتماعي،  والتسويق  االسرتاتيجي،  التخطيط 
وإدارة فرق العمل وغريها من الدورات اليت أقيمت ملوظفي اجلمعية واليت 
اجلمعية.  وموظفات  موظفي  من  ومتدربة  متدربًا   80 قرابة  منها  استفاد 
والكوادر  باخلربات  لُيدعم  التطوعي  العمل  تعزيز  إىل  يسعى  بدوره  وهذا 

املتعلمة اليت ترقى به إىل أعلى املستويات بإذن اهلل .

التعاون احلقيقي واملشهود ما بني 
العنود ومجعية  مؤسسة األمرية 
اإلنسانية  للخدمات  عنيزة 
املزيد  لُيحقق  جاء  )تأهيل( 
هذه  ومن  والتطور.  النمو  من 
الثمار إقامة ورشة عمل ملهارات 
استخدام الكرسي املتحرك واليت 
املدرب حممد بن عبد اهلل  ألقاها 
الرئيسي   املسرح  على  الشريف 
للرعاية  اجلفالي  جملمع 
لقيت  واليت  بعنيزة.  والتأهيل 
حديث  كفكر  احلضور  إعجاب 

للعالج الرتفيهي لذوي اإلعاقة.
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الجمعية تعزز معنى الرسالة التربوية لطالب التربية الخاصة 
مع إدارة التربية والتعليم في محافظة الزلفي 

شركة أرامكو السعودية ودور رائد في خدمة ذوي اإلعاقة

اتفاقية تعاون بين الجمعية والمدينة العربية للرعاية الشاملة في األردن

التعاون مع قطاع الرتبية والتعليم  هام ومهم خاصة وأن اجلمعية والرتبية 
لطالب  والتأهيلية  والتعليمية  الرتبوية  الرسالة  يف  تتشاركان  والتعليم 
من  عدداً  اجلمعية  أقامت  هنا  ومن   , اإلعاقة  ذوي  وخدمة  اخلاصة  الرتبية 
والتعليم  الرتبية  إدارة  يف  اإلعاقة  ذوي  أمور  وأولياء  للمعلمني  احملاضرات 
هلا  كان  مما  والرتبوي  والسلوكي  النفسي  اإلرشاد  حول  الزلفي  مبحافظة 

األثر اجلميل يف جناح هذا الربنامج بني اجلانبني .

من الشركاء الذين أدركوا أهمية الوقوف مع الربامج اليت ختدم ذوي اإلعاقة 
شركة أرامكو السعودية حيث قامت برعاية كرمية لعدد من املناسبات واليت 

كان على رأسها اليوم العاملي ملتالزمة داون. 

)تأهيل(  اإلنسانية  للخدمات  عنيزة  مجعية 
املدينة  مع  خربات  وتبادل  تعاون  اتفاقية  ُتوقع 
ذلك  يأتي  األردن،  الشاملة يف  للرعاية  العربية 
من خالل زيارة وفد من مجعية عنيزة للمدينة 
العربية حيث مت من خالل الزيارة االتفاق على 
عدة بنود تهتم بالتطوير واإلعداد لكل جديد يف 
التفاهم على  جمال الرتبية اخلاصة. كما مت  
كوادر  تصنع  اليت  اخلربات  من  العديد  تبادل 

ترعى العمل األمثل جتاه ذوي اإلعاقة.

التعاون مع مؤسسات طبية عالمية:

التميمي  )تأهيل( بكل فروعها من جممع اجلفالي للرعاية والتأهيل ومركز  حتقق مجعية عنيزة للخدمات اإلنسانية 
للرتبية اخلاصة أعلى درجات التعاون الدولي واحمللي يف سبيل توفري احلياة املرحية لذوي اإلعاقة بكافة فئاتها، وهلذا فهي 
تتواصل مع املؤسسات الطبية العاملية كمؤسسة ) داركوف، تشيك، كليموفيتشن، ... ( وذلك بهدف احلصول على خرباتها 

للمساعدة يف تطوير خدمات املنتجع الصحي للجمعية وهذا بدورة يصب يف جمرى املبدأ الذي تتبناه اجلمعية.
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 جمعية عنيزة تُشارك بالمؤتمر وتوقع اتفاقية تعاون مع شبكة 
 YAI Network المعهد الوطني األمريكي لرعاية المعاقين بنيويورك

تبادل خبرات بين الجمعية ومؤسسة  ) إين كارتن البريطانية (

للخدمات  عنيزة  مجعية  هي  ها 
حول  رؤاها  ترسم  )تأهيل(  اإلنسانية 
العامل لتحقق اهلدف الذي ُوجدت من 
أجله برسالة سامية وابتسامة مشرقة.

عنيزة   مجعية  من  وفد  حضر  فقد 
للمعاقني   )  32  ( الـ  الدولي  للمؤمتر 
املتحدة  الواليات  يف  أقيم  والذي 
نيويورك.  مدينة  يف  األمريكية 
ضمن  املؤمتر  فعاليات  ُأقيمت  حيث 
وقد  اإلعاقة  بذوي  اخلاصة  احملاور 
جديد  هو  ما  كل  على  االطالع  مت 
ورعاية  اخلاصة  الرتبية  جمال  يف 
زيارة  مت  كما  املعاقني.  وتأهيل 
واملشاريع  املراكز  من  جمموعة 
لتابعة للمعهد األمريكي يف نيويورك 
اخلدمات  مستوى  على  واالطالع 
مع  االجتماع  وكذلك  يقدمونها  اليت 
األمريكي  املعهد  يف  املسئولني  كبار 
املشرتك  العمل  تفعيل  والتباحث حول 
األمريكي  واملعهد  عنيزة  مجعية  بني 

يف جمال خدمات املعاقني.
مدير  من  مكون  وفد  قام  كما 
التخطيط والسياسات للمعهد األستاذ 
جوشا روبني واملدير اإلقليمي للمعهد 
بزيارة  حشيش  أبو  فوزي  األستاذ 
للخدمات  عنيزة  جلمعية  عمل 

كارتن  )إين  مؤسسة  مع  التفاهم  مت 
بتقنية  واملتخصصة  الربيطانية( 
املعلومات والتعليم لكافة فئات اإلعاقة، 
حيث مت التفاهم مع منسوبي املؤسسة 
من  واالستفادة  اخلربات  تبادل  على 
ذوي  تعليم  يف  املتطورة  اإلمكانيات 
األمثل  بالتشغيل  وذلك  اإلعاقة 
منها  واالستفادة  احلديثة  للتقنيات 
قدر اإلمكان. حيث استضافت مؤسسة  
)إيني كارتن بلندن ( وفد من مجعية 
)تأهيل(  اإلنسانية  للخدمات  عنيزة 
مكون من أمني عام اجلمعية ومساعد 

مت  أسبوع  ملدة  )تأهيل(  اإلنسانية 
املهين  األداء  مستوى  تقييم  خالهلا 
اإلمكانيات  على  واالطالع  للجمعية 
املتاحة وعليه مت توقيع اتفاقية تعاون 
اخلربات  نقل  على  العمل  إىل  تسعى 
املعاقني  برامج  جمال  يف  األمريكية 
والتدريب و تطوير اخلدمات املرتبطة 

األوسط.  الشرق  مناطق  إىل  باملعاقني 
اليت  التعاون  اتفاقية  تفعيل  وكذلك 
مت توقيعها بني املعهد ومجعية عنيزة 
للخدمات اإلنسانيـة )تأهيل(. علمًا أن 
 )  YAI  ( لـ  حصري  شريك  اجلمعية 

باململكة العربية السعودية.

اطلعوا  الفنية.  للشؤون  العام  األمني 
من  العديد  على  الزيارة  خالل  من 

التقنيات احلديثة والربامج اإلجيابية 
فئاتهم. بكافة  املعاقني  ختدم  اليت 
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الجمعية تواصل تقديمها لسلسلة منتظمة من 
اإلصدارات العلمية والدراسات المتكاملة والحقائب 

التدريبية والبرامج الهادفة في مجال اإلعاقة 
–تأهيل-  اإلنسانية  للخدمات  عنيزة  مجعية  واصلت 
نشاطاتها التثقيفية اجملتمعية من خالل إصدار جمموعة 
و  اجملتمع  تستهدف  اليت  التثقيفية  و  العلمية  الكتب  من 
والتأهيل  اإلعاقة  توعيته حول موضوعات مهمة يف جمال 
املتكاملة  الدراسات  من  للعديد  تقدميها  جانب  إىل  هذا   ,
كيفية  يف  واهلجر  املناطق  لتشمل  التدريبية  واحلقائب 
تواجدهم  أماكن  يف  وأسرهم  للمعاقني  خدماتها  إيصال 
اململكة  من  الوسطى  املنطقة  يف  وخاصة  حالتهم  ودراسة 
 , معاقًا   9000 مشل  والذي  املشروع  هذا  من  أوىل  كمرحلة 
والدراسات  اإلصدارات  من  القيمة  السلسلة  هذه  وتأتي 
واحلقائب التدريبية والربامج املتنوعة اهلادفة امتداداً لدور 
اجلمعية الرائد يف هذا اجملال , حيث شهدت الفرتة احلالية 
إصدار وإعداد الكثري من هذه اإلصدارات ويأتي من أهمها :.

 كتاب حماية أطفالنا من اإلعاقة 
 و اصدر الكتاب حتت شعار حنو جمتمع خالي من اإلعاقة 
بلغة  للمجتمع  تثقيفية  10 رسائل علمية  الكتاب  و تضمن 
سهلة و ميسرة يستطيع أفراد اجملتمع العاديني االستمتاع 
والتاريخ  الطيب  الفحص   : هي  الرسائل  هذه  و  مبعلوماته 
الصحية  الرعاية  خدمات   ، الزواج  على  للمقبلني  الصحي 
فرتة  طيلة  الطيب  األشراف   ، احلوامل  للسيدات  األولية 
احلمل ،  أثر  األشعة واملواد الكيماوية األخرى على احلامل  ، 
تغذية املرأة احلامل ،  خماطر احلمل قبل عمر 18 سنة وبعد 
عمر 39 سنة ،  خماطر احلمل والوالدة بعد احلمل السادس 
فرتة  طيلة  الطيب  األشراف   ، وتعددها  األمحال  تقارب 
احلمل ، وأثر األشعة واملواد الكيماوية األخرى على احلامل 
،  الوالدة – أنواعها وخماطرها  ، عالمات اإلنذار أثناء احلمل 
والوالدة ،  دور القابالت يف التميز بني حاالت الوالدة املمكن 
إجنابها يف املنزل واحلاالت اليت جيب أن تتم يف املستشفى  ، 
تعريف األم باألمور الواجب عليها مراقبتها أثناء منو وتطور 
وليدها خالل  الفرتات األوىل من العمر  ، كيفية التعامل 
مع درجة احلرارة املرتفعة للطفل  ، املطاعيم و خطورة عدم 
خماطر  األمراض،   من  األطفال  محاية  يف  ودورها  أخذها 

احلوادث املنزلية وطرق الوقاية منها.
كتاب متالزمة داون من األلف إلى الياء ، 

للتعريف باحلالة  التعريفي  الكتيب  أصدرت اجلمعية هذا 
األباء حول هذه احلالة  األكثر تزايدا و تثقيف األمهات و 
من حيث اجلوانب التالية  التعريف باحلالة من ناحية طبية 

و تربوية كذلك تصنف حالة متالزمة داون ضمن فئات 
اإلعاقة العقلية واليت هي األكثر انتشارا من بني حاالت 
اإلعاقة العقلية إذ تصل نسبة األطفال ذوي متالزمة داون 
التعرف  و  العقلية.  اإلعاقة  10% من جممل حاالت  حـوالي 
يف  خاصة  و  احلدوث  احتماليات  و  احلدوث  أسباب  على 
عند  سنة  أربعني  عمر  فوق  ما  لالم  السن  تقدم  حاالت 
أهم  على  التعرف  و  اإلصابة   احتمالية  تزايد  و  اإلجناب 
والظروف  العوامل  و  داون  متالزمة  حالة  حدوث  أسباب 

إصدرات ودراسات
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التطرق إىل طرق تشخيص  كما مت 
أساليب  و  داون   متالزمة  حالة 
متالزمة  حالة  مسببات  من  الوقاية 
متالزمة  وصفات  خصائص  داون 
و  اجلسمية  اخلصائص  منها  و  داون 
واخلصائص  الصحية  اخلصائص 
اخلصائص  و   والتعليمية  العقلية 
اخلصائص  و  واالنفعالية  السلوكية 
اللغوية كما أشار الكتاب إىل  مظاهر 
و  داون  متالزمة  أطفال  لدى  النمو 
اهلضمي  واجلهاز  التغذية  مشاكل 
وكذلك  داون   متالزمة  أطفال  لدى 
يف  ودورهم  واجملتمع  األسرة  واجبات 
رعاية الطفل ذو متالزمة داون و آلية  

التخطيط حلياة أفضل هلم .
كتاب التوحد في عيون المختصين 
لتوعية  اإلصدار  هذا  بهدف  حيث   
نواحي  من  التوحد  حبالة  اجملتمع 
خمتلفة و بلغة ميسرة يستطيع األباء 
هذه  مع  التعامل  و  فهمها  األمهات  و 
و  علمية  و  سهلة  بطريقة  املعلومات 
على   التعرف  الكتاب  تضمنه  ما  أهم 
مفهوم التوحد و أنواع التوحد  اخلمسة 
وهي  نوع  لكل  تفصيل  مع  املعروفة 
اسرب  متالزمة   ، الكالسيكي  التوحد 
جر ، متالزمة ريت االنتكاس الطفولي 
،   االضطراب النمائي الشامل  ، كما 
املعروفة  التوحد  أسباب  توصيف  مت 
عامليا يف الدراسات و األحباث و التعرف 
على أهم خصائص األفراد التوحديني  
تشخيص  آليات  إىل  الكتاب  تطرق  و  
العالجية  الربامج  أهم   و  التوحد 
املعروفة للتوحد مع تقديم مجلة من 
اإلرشادات و النصائح القيمة لألمهات 
و األباء يف كيفية التعامل مع الطفل 

التوحدي  .
الجمعية  بخدمات  تعريفي  كتاب 

باللغة االنجليزية  
تعريف  إىل   اإلصدار  هذا  بهدف 
خاصة  و  املهتمني   و  املختصني 
الناطقني  من  اإلعاقة  مع  املتعاملني 
توزيع  مت  و  العربية  اللغة  بغري 

بريطانيا  من  كل  يف  الكتيب  هذه 
العالقة  ذات  املؤسسات  من  جملموعة 
مت  كما  باجلمعية  الصلة  ذات  و 
األمريكية  املتحدة  لواليات  يف  توزيعه 
الثاني  نيويورك  مؤمتر  هامش  على 
كما  التأهيل  و  لإلعاقة  الثالثون  و 
املؤسسات  من  كثري  يف  توزيعه  مت 
بعالقات  ترتبط  اليت  و  الصديقة 
أهم  و  اجلمعية،  مع  تعاون  واتفاقيات 
ما يتضمنه هذا اإلصدار التعرف على 
خدمات اجلمعية و فروعها و األقسام 
العاملة  التأهيلية  و  الطبية  و  الفنية 
و  العاملني  بأعداد  إحصائيات  و  فيها 
املنتفعني من خدماتها  مدعمًا بالصور 

املعربة .
دراسات متكاملة وحقائب تدريبية 
دراسة  بإعداد  اجلمعية  قامت  كما 
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متكاملة لربنامج امتداد والذي يهدف 
للقرى  اجلمعية  خدمات  امتداد  إىل 
متنقلة  عيادات  خالل  من  واهلجر 
اخلدمات  إليصال  ومتخصصة 
أماكن  يف  وأسرهم  للمعاقني 
الدراسة  هذه  وتستهدف  تواجدهم 
ضمن  معاقًا   9000 األوىل  املرحلة  يف 

املنطقة الوسطى من اململكة 
دراسة  بإعداد  اجلمعية  قامت  كما   -
إيواء  مركز  لتطوير  متكاملة 
أعداد  لوجود  نظراً  الشديدة  لإلعاقات 
لدى  االنتظار  قوائم  من  كبرية 
يف  املبكر  والكشف  التشخيص  مركز 

اجملمع .
مناهج  بإعداد  اجلمعية  قامت  كما   -
تربوية ومهنية متخصصة وتطبيقها 

يف اجملتمع .



للرتبية  التميمي  مركز  احتفل 
عنيزة  مجعية  فروع  أحد  اخلاصة 
بنجاح  –تأهيل-  اإلنسانية  للخدمات 
12طفال من أطفال املركز  باالعتماد 
من  والتنقل  باملشي  أنفسهم  على 
لربنامج  خضوعهم  بعد  ألخر  مكان 
عالجي مكثف حيث قام الفريق الطيب 
الطبيعي  العالج  بقسم  املتخصص  
من   خنبة  يظم  والذي  باملركز  
باإلشراف  واملمرضني  األخصائيني 

على تأهيلهم وعالجهم.
الطبيعي  العالج  قسم  رئيس  وأوضح 
صديقي  عبداهلل  حممد  الدكتور 
هلؤالء  عالجي  برنامج  عمل  مت  بأنه 
أحدث  استخدام  خالل  من  األطفال 
الشلل  عالج  جماالت  يف  التجهيزات 
الدماغي والصلب املشقوق وتأخر النمو 
هذه  ومن  التوازن  وضعف  وضغط 
التقنيات: الوحدة العنكبوتية، والبدلة 
لتعليم  التلفريك  وجهاز  الفضائية، 
اإلطالة  متارين  إىل  إضافة  املشي، 
الكهربائية،  والتنبيهات  املكثفة، 
بواسطة  مكثفة  وقوف  ومتارين 

أجهزة الوقوف احلديثة.

كما متكنت الطفلة العنود حبمد اهلل 
مساعدة،  أي  دون  املشي  من  وجل  عز 
مخسة  ملدة  العالج  تلقيها  بعد  وذلك 
العالج  قسم  يف  متواصلة،  أشهر 
الطبيعي مبركز الشيخ علي العبد اهلل 
ُيعد  والذي  للرتبية اخلاصة  التميمي 
للتنمية  عنيزة  مجعية  فروع  كأحد 

واخلدمات اإلنسانية.
العامني  ذات  العنود  الطفلة  وكانت 
عضالت  ضعف  من  تعاني  ونصف 
تكن  ومل  السفلية  واألطراف  الظهر 
وبعد  واملشي،  الوقوف  على  قادرة 
تلقيها برنامج العالج الطبيعي املكثف 
والذي  متواصلة،  مراحل  مخس  على 
بدأ بتمارين تقوية األطراف السفلية 
باستخدام  الوقوف  ومتارين  والظهر، 

12 حالة تستطيع المشي بمركز التميمي للتربية الخاصة 

الطفلة العنود تخطوا خطوات النجاح بعد خمسة أشهر من العالج 

مروراً  الكهربائية،  الوقوف  طاولة 
والوحدة  التلفريك  تقنية  باستخدام 
بواسطة  باملشي  وانتهاًء  العنكبوتية، 
متكنت  خالهلا  من  واليت  السري  جهاز 

من الوقوف واملشي دون أي  مساعدة.

متعددة  جللسات  خضوعهم  وبعد   
دون  املشي  األطفال  من  ستة  استطاع 

آخرون  أطفال  وستة  مساعدة  أي 
متكنوا من املشي مبساعدة املشاية.

بالشكر  العنود  والد  تقدم  وقد  هذا 
أدخل  الذي  التميمي  ملركز  اجلزيل 
السعادة على أسرته بعد توفيق اهلل عز 

وجل.
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الجمعية تحصل على شهادة )االيزو( العالمية وتواصل تحقيقها 
للعديد من النجحات واإلنجازات رغم عمرها القصير

حصلت مجعية عنيزة على شهادة  
لكافة  بعد تطبيقها  العاملية   ) االيزو   (
قدمت  كما  الشهادة  هذة  معاير 
من  العام  هذا  يف  خدماتها  اجلمعية 
خالل فروعها ألكثر من 1000 حالة من 
ذوي االحتياجات اخلاصة من الذكور 
تلقت  أن  وبعد  العام  هذا  يف   0 واإلناث. 
والوظيفي  الطبيعي  العالج  خدمات 
من  عالجها  مت  حالة   19 متكنت 
للكرسي  أسرية  كانت  أن  بعد  املشي 
املتحرك. 0 مت حتويل عدد 9 من طالب 
مدارس  إىل  اخلاصة  الرتبية  مركز 
التعليم العام وذلك بعد أن تلقوا مجيع 
جماراة  من  ليتمكنوا  الالزمة  املهارات 
 0 العام.  التعليم  مدارس  يف  زمالئهم 
املعاقني.  لتوظيف  خاص  مكتب  إنشاء 
للرعاية  اجلفالي  جممع  ترشيح   0
امللك  جائزة  على  للحصول  والتأهيل 
 0 االجتماعية.  للمشروعات  خالد 
تدريب 180 متدرب ومتدربة يف مركز 
افتتاح   0 البحوث والتدريب باجلمعية. 
النادي  افتتاح   0 األكسجني.  عيادة 
 0 األسنان.  عيادة  افتتاح   0 الصحي. 

افتتاح وحدة التغذية. 
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قام سعادة رئيس جملس إدارة مجعية 
اإلنسانية  واخلدمات  للتنمية  عنيزة 
السليم  اليحيى  اهلل  عبد  األستاذ 
وأمني  اإلدارة  جملس  أعضاء  والسادة 
الشيخ  لسعادة  بزيارة  اجلمعية  عام 
يف  اجلفالي  اهلل  العبد  علي  بن  حامت 
السبت  يوم  وذلك  جدة  حمافظة 
بن  فهد  األستاذ  د  وأكيَّ 1433/3/26هـ 
إىل  اجلمعية  عام  أمني  الوهييب  علي 
إلطالع  الزيارة  هذه  من  اهلدف  أن 
على  اجلفالي  حامت  الشيخ  سعادة 

حاتم الجفالي يشيد بعطاء وتطور وتقدم المجمع 
اإلنساني في استقباله رئيس وأعضاء مجلس إدارة 

جمعية عنيزة للخدمات اإلنسانية 

التقرير السنوي الذي أعدته اجلمعية 
للعام 2011م واخلاص مبجمع اجلفالي 

للرعاية والتأهيل.
أنه  إىل  الوهييب  فهد  األستاذ  وأوضح 
أبرز  الزيارة استعراض  مت خالل هذه 
الفنية  الناحية  من  اجملمع  إجنازات 
النمو  ونسبة  والتشغيلية  واإلدارية 
وذلك  املخدومني،  وأعداد  التشغيل  يف 
بواسطة  مرئي  عرض  خالل  من 
خاص.  فيديو  وعرض  البوربوينت 
مبا  اجلفالي  حامت  الشيخ  أشاد  حيث 

توصل إليه اجملمع من تقدم وتطور يف 
أداء رسالته اإلنسانية بالرغم من قصر 
تتجاوز  مل  اليت  تشغيله  لفرتة  املدة 

العامني.
رئيس  سعادة  قام  الزيارة  نهاية  ويف 
خاص  ُكتيب  بتقديم  اإلدارة  جملس 
باخلدمات اليت ُيقدمها اجملمع، ونسخ 
من التقرير السنوي وهدية تذكارية 

لسعادة الشيخ حامت اجلفالي. 

وفــاء لعطاء
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حتت شعار ) الوفاء ألهل العطاء ( رعى 
حمافظ عنيزة املكلف األستاذ فهد بن 
أقامته  الذي  االحتفال  السليم  محد 
جممع  بفرعيها  ممثلة  اجلمعية 
ومركز  والتأهيل  للرعاية  اجلفالي 
لتكريم  اخلاصة  للرتبية  التميمي 
املتميزين  من  وموظفة  موظفًا   27
األمانة  أعدته  والذي  املتميزات  و 
رئيس  حبضور  باجلمعية  العامة 
للتنمية  عنيزة  مجعية  إدارة  جملس 
اهلل  عبد  األستاذ  اإلنسانية  واخلدمات 
بن حييى السليم وأعضاء جملس إدارة 

اجلمعية والكوادر اإلدارية والطبية  .
تعزيز  أهمية  من  انطالقًا  ذلك  ويأتي 
العمل وفق  الشريف يف بيئة  التنافس 
األداء  على  مبنية   ، موضوعية  معايري 
الذي  واملوظفة  املوظف  من  الفعال 

تحت شعار ) الوفاء ألهل العطاء ( 
محافظ عنيزة يرعى احتفال الجمعية 

بجائزة الموظف المتميز

وتأدية  واالنضباط  باملبادرة  يتسم 
كافة املهام بشكل مميز.

باجلمعية  العامة  األمانة  وتهدف 
خلق  إىل  اجلائزة  هذه  وراء  من 
منسوبي  بني  شريفة  تنافسية  أجواء 
األمانة  من  تقديراً  وذلك  اجلمعية 
املوظفني  من  املبذولة  للجهود  العامة 
للرقي  املتميزات  واملوظفات  املتميزين 
املستويات،  أعلى  إىل  اجلمعية  باسم 
املتميز  املوظف  تقدير  وبالتالي 
وتبنيها  الناجحة  جتاربه  وتشجيع 
إضافة إىل حث منسوبي اجلمعية على 
اجلد واإلخالص واملبادرات واإلبداعات 
وزيادة اإلنتاجية  بروح عالية وإذكاء 
روح التنافس اإلجيابي يف بيئة العمل 
هلذا  انتمائهم  وتعزيز  بينهم  فيما 
الكيان والعطاء بكل جد وإخالص هلذا 

الصرح اإلنساني العمالق .
)مساعد  الدين  عز  مصطفى  أمحد 

األمني العام للشؤون الفنية(
الفين( )املدير  العمري  •حممد حسن 

مكتب  )مدير  الشريعة  حممد  •خالد 
األمني العام(

األمن  )مدير  احلربي  سعود  •سعدي 
والسالمة(

)مدير  معراوي  مصطفى  •حممد 
تقنية املعلومات(

•حممد مربوك مربوك )املدير املالي(
•عبد اهلل إبراهيم املطلق )رئيس قسم 

الصيانة(
)رئيس  حليمة  أبو  يعقوب  •يوسف 
مبجمع  الطبيعي  العالج  قسم 

اجلفالي(
•حممد عبد اهلل صديقي )رئيس قسم 
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العالج الطبيعي مبركز التميمي(
•أمحد دينو ليقني )رئيس التمريض(

•حسني حسني عبد السالم )مهين(
•ميزان حممد يامن )عامل(

)أخصائية  بوراس  حممد  •إبتسام 
التوحد(

)أخصائية  العقاء  اهلل  عبد  •فاطمة 
التأهيل املهين(

يف  )إدارية  اجلبيالن  محد  •أمساء 
مركز التميمي(

)العالقات  احلربي  أمحد   •نورة 
العامة(

العامر )معلمة( •أمينة عبد اهلل 
•ميثاء صاحل احلمدان )معلمة(

•مالك عبد العزيز احلميدي )معلمة(
•أشواق عبد العزيز القرزعي )معلمة(

الرشيد )معلمة( •نورة صاحل 
•أمل عبد اهلل احلويل )معلمة(

•سهام حممد احلمدان )معلمة(
•تهاني سعود املطريي )معلمة(

•حنان حممد درخباني )موظفة(
جانيت )عاملة( 

شهـر  راتـب  تمنـــح  الجمعيـة 
القرار  مع  تفاعاًل  لموظفيها  
الحكيم الذي أعلنه خادم الحرمين 

الشريفين

مجعية  إدارة  جملس  أقر  كما 
اإلنسانية  واخلدمات  للتنمية  عنيزة 
اجلمعية  ملوظفي  شهر  راتب  منح 
السعوديني العاملني يف فروع اجلمعية 
للرعاية  اجلفالي  جممع  يف  ممثلة 
للرتبية  التميمي  ومركز  والتأهيل 
اخلاصة , ويأتي ذلك إميانًا من رئيس 
جملس إدارة اجلمعية األستاذ عبد اهلل 
اليحيى السليم وأعضاء جملس اإلدارة 
يف  املوظفني  أوضاع  حتسني  بأهمية 
احلكيم  القرار  مع  وتفاعاًل  اجلمعية 
الشريفني  احلرمني  خادم  أعلنه  الذي 
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود  
باملواطن  االهتمام  شأنه  من  ما  لكل 
وأدخل  اجملاالت  شتى  يف  السعودي 

الفرح والسرور لعموم املواطنني  .

حسني حسني عبد الرزاق

خالد حممد الشريعة

عبد اهلل إبراهيم املطلق

حممد حسن العمري

يوسف يعقوب أبو حليمة

حممد ميزان الرمحن حممد

أمحد دينو

أمحد مصطفى عز الدين

حممد مربوك إبراهيم

حممد مصطفى املعراوي

حممد عبد اهلل صديقي

سعدي سعود احلربي
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أهاًل بمن زرعت خطاه محبًة ..

 .. بمجمع الجفالي في نفحاته

كافة  من  كبير  باهتمام  والتأهيل  للرعاية  الجفالي  مجمع  في  ممثلة   ) تأهيل   ( اإلنسانية  للخدمات  عنيزة  جمعية  حظيت 
الشخصيات البارزة والوفود الزائرة لمحافظة عنيزة كان عنوان خطوتها المباركة المحبة واإلنسانية والنقاء بقلوب صافية بيضاء 
جاءت لتحتضن أغلى فئات المجتمع مما كان لها األثر الجميل في نفوس أبنائنا المنتسبين لمجمع الجفالي للرعاية والتأهيل .
اإلمكانيات  كافة  توفير  في  الجمعية  تبذلها  التي  والمضيئة  الجميلة  الصورة  الزوار  أذهان  في  رسمت  الزيارات  هذه  أن  كما 
البشرية من فنية وطبية وإدارية داخل هذا الصرح اإلنساني العمالق لخدمة أبنائه والمنتسبين إليه ليكونوا أعضاء فاعلين 

ومنتجين في مجتمعهم . 
الوجدان  وتالمس  الواقع  تحكي  التي  الصور  من  المتنوع   ) األلبوم   ( هذا  خالل  من  الكالم  من  الكثير  عن  تغني  الصور  ولعل 
والمشاعر اإلنسانية النبيلة التي تمثل مجموعة لبعض الزيارات التي تشرفنا بها .. فشكرًا من األعماق لكل من زارنا ووقف 

معنا بجانب أبنائنا .

وفود وزيارات
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سمو األميرسلطان بن محمد يبدي إعجابه الشديد بمستوى الخدمات المقدمة ألغلى فئات المجتمع
 في مجمع الجفالي 

وكيل وزارة الشؤون االجتماعية يشيد على ما تقدمه الجمعية من خدمات سامية تجاه المجتمع .

 الشيخ سليمان الراجحي يصف زيارته لمجمع الجفالي  بأنها شرف تسعد له الروح
 وتترك شعورّا طيبًا بأن امة محمد بخير وهلل الحمد
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الشيخ عبدالعزيز الشويعر واألستاذ معاوية الحنطي يزوران مجمع الجفالي للرعاية والتأهيل 
ويبدون إعجابهم الشديد بهذا الصرح اإلنساني الكبير

طالب مجمع الجفالي للرعاية والتأهيل يحتفون بمعالي الدكتورعلي العطية وأشقائه في زيارتهم الغالية 

د. فهد السنيدي في ضيافة مجمع الجفالي للرعاية والتأهيل
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زيارة الكاتب محمد بن سليمان األحيدب والكاتب خالد السليمان لمجمع الجفالي

زيارة وفد من لجنة جائزة الملك خالد لمجمع الجفالي للرعاية والتأهيل

وفد كبير من أهالي حائل في زيارة لمجمع الجفالي للرعاية والتأهيل
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زيارة مجموعة من قضاة المدينة المنورة لمجمع الجفالي للرعاية والتأهيل  

 زيارة جمعية الكشافة العربية السعودية تزور مجمع الجفالي ويُشيدون برسالة الجمعية

 أكثر من 150 طفاًل من أطفال مجمع الجفالي والنادي الصيفي يتفاعلون مع قناة كراميش
 وفرقتها الرائعةفي مجمع الجفالي للرعاية والتأهيل   
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80

هي فتية يف عمرها , كبرية برؤيتها ورسالتها وقيمها وأهدافها النبيلة , طموحاتها 
برؤية  والتطوير  التغيري  إىل  دائمًا  تسعى   , بالحدود  وإنسانيتها   , حدود  هلا  ليس 

عصرية , حينما تضع أهدافها وخطتها اإلسرتاتيجية تبدءا بالتفكري من جديد , 
وماذا بعد حتقيق ذلك ؟ ..

الزمن للحصول على مساحة أكرب من  , صراع مع  أو حدود  طموح ليس له غاية 
اإلبداع والتألق ., ليس هلا قدوة أو منوذج حتتذي به , ألنها تثق بنفسها ورجاهلا .

تسعى دائمًا لتحقيق األداء املتوازن يف مجيع براجمها ومشاريعها , 
فاجلودة يف تقديم اخلدمات , الميكن املساومة عليه .

هي  تلك   .. وتنفذ   .. وختطط   .. تفكر   ,. خدماتها  من  املستفيد  رضى  هلا  حتقق  لذا 
والعاملني  وأعضائها  الفعال  إدارتها  وجملس  اإلنسانية   للخدمات  عنيزة  مجعية 

املبدعني فيها منذ تأسيسها وحتى وقتنا احلاضر .
قبل  من  وتعاىل  سبحانه  اهلل  لوجه  العمل  يف  واإلخالص  الصادقة  النية  أن  أيقنت 
جملس إدارة اجلمعية والعاملني والعامالت فيها , كانت سببًا بعد توفيق اهلل سبحانه 
وتعاىل يف تسهيل وتيسري كافة األمور , على الرغم من بعض العوائق والصعوبات 

والتحديات اليت ماتلبث أن تزول وتتالشى بتوفيق من اهلل سبحانه ,
ثم بوقوف أهل الرأي واملشورة , وأهل اخلري ابتغاء وجه اهلل .

هو  تلك   , واقع  املستحيل  ومن   , حقائق  األحالم  حولت  متكاملة  منظومة  هي  تلك 
جاهداً  حاولت   , السابقة  سنوات  الثالث  خالل  الرائدة  اجلمعية  هذه  يف  ماشاهدته 
, حتى  , ومازلت أحاول وسوف أستمر  إبداعات  أن أجاري زمالئي مبا يقدمونه من 
أرى أغلى فئات اجملتمع من أبنائنا ذوي اإلعاقة وهم حيصلون على كامل حقوقهم 

املشروعة واملكتسبة يف هذا الوطن املعطاء يف مملكة اإلنسانية والنماء . 
* أمني عام مجعية عنيزة للخدمات األنسانية - تأهيل -

 أ . فهد بن علي الوهيبي  *
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