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من  نخبة  بمشاركة  عشر  السادس  الخليجي  الملتقى  افتتاح  حفل  يرعى  القصيم  أمير 
المختصين في دول الخليج والعالم العربي 

تحت شعار.. تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة – أحدث الممارسات لغد واعد -

رئيس مجلس إدارة الجمعية في أول حوار 
موسع له مع مجلة االنطالقة

نحن ال ندعي الكمال وسنظل في 
المقدمة على مستوى المملكة 

قريبًا سنسجل تفوقنا خليجيًا، وهدفنا 
الوصول للعالمية بتعدد الخدمات وجودة 

المخرجات

من  متكاملة  منظومة  الإن�سانية  عنيزة  مدينة 
لذوي  اخلدمات  تقدم  املتخ�س�سة  املراكز 

الإعاقة من الولدة وحتى الوظيفة



رعاية فيصل القصيم .. وملتقى الخليج
الق�صيم  في�صل  برعاية  اللقاء  ويزدان  العطاء  يتجدد  اليوم 
بن  م�صعل  بن  في�صل  الدكتور  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 
ال�صاد�س  امللتقى  افتتاح  حلفل  الق�صيم  منطقة  اأمري  �صعود 
من  نخبة  مب�صاركة  للإعاقة  اخلليجية  للجمعية  ع�صر 
تنظمه  والذي  العربي  والعامل  اخلليج  منطقة  يف  اخلرباء 
جمعية عنيزة للخدمات الإن�صانية, حيث تاأتي هذه الرعاية 
لوقفاته  امتداداً   ) الإن�صان   ( الق�صيم  في�صل  من  الكرمية 
وت�صجيعه ودعمه لأغلى فئات املجتمع,فقد كان بالأم�س مع 
العمرية  فئاتهم  بكافة  عنيزة  جمعية  من�صوبي  من  اأبنائه 
والأماكن كلها ازدانت  بقدومه,,وهو يحت�صنهم,و�صط احتفاء 
باحلب  احلب  ليبادلهم  الكرمية  بزيارته  بهيج   واحتفال 
والبت�صامة بالبت�صامة بكل امل�صاعر الإن�صانية ال�صادقة,بقلبه 
الكبري,وابت�صامته امل�صرقة,وكلماته ال�صافية,,واليوم تت�صرف 
اجلمعية برعايته وهو ي�صرف حفل افتتاح هذا امللتقى,والذي 
عمل  لأي  املتوا�صل  وت�صجيعه  ودعمه  لوقفاته  امتداداً  ياأتي 
خريي يف املنطقة يعزز من ح�صورها الرائد يف كافة املجالت 
هذه  اأهم  من  كواحد  الإن�صاين  اخلريي  القطاع  وياأتي   ,
القطاعات ب�صفته القطاع الإن�صاين الهام الذي يعني ويهتم 
الإعاقة  الأبناء ذوي  املجتمع من  �صرائح  �صريحة من  باأغلى 
الطموحة  باأهدافه  اخلليجي  امللتقى  هذا  فاإن  هنا  ومن   ,,
التاأهيل لغد واعد,جدير  البارز يف  وحماوره الهامة و�صعاره 
الإعلمية  التغطية  الهتمام,وهذه  بهذا  يحظى  باأن 
اإحداث  يف  معناه,واأهميته  مل�صمونه,وعمق  الوا�صعة,نظراً 
يف  اأيدكم  بني  ن�صع  اأننا  التاأهيل,كما  عامل  يف  منتظرة  نقلة 
هذا العدد من جملة النطلقة اأول حوار مو�صع مع رئي�س 
جمل�س اإدارة اجلمعية الأ�صتاذ عبداهلل اليحيى ال�صليم الذي 
وقفوا  مبن  واأ�صاد  والإن�صانية  باحلب  الناب�س  قلبه  لنا  فتح 
 ) كفكرة   ( اجلمعية  انطلقت  اأن  منذ  النجاح  و�صاركوه  معه 
اأكرب ال�صروح  الإن�صانية العملقة  اأ�صحت واحدة من  حتى 
مننح  اأن  العدد  هذا  يف  نن�صى  مل  اململكة,,كما  م�صتوى  على 
�صواء  الحتياجات اخلا�صة جزء من حقهم  ذوي  اأبنائنا من 
باجلمعية  يتعلق  فيما  وبراجمهم,اأو  باأن�صطتهم  يتعلق  فيما 
البت�صامات من خلل  املعاناة وير�صم  اإن�صاين يخفف  ككيان 
جممعاتها ومراكزها املتخ�ص�صة,اأو من خلل قيام م�صاريع 
بطموحات  للم�صتقبل  كمدينة  الإن�صانية,  عنيزة  مدينة 
الأر�س  يف  بالعطاء,ور�صت  وجتددت   , ال�صماء  هام  عانقت 
بقواعد يعلوها البناء,لت�صاف مل�صاريع اخلري والنماء القائمة 
وحتى  الولدة  من  الإعاقة  لذوي  اخلدمات  حالياً,لتعزيز 
يف  اجلميع  يوفق  اأن  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  الوظيفة,,وندعو 
الب�صمة  لر�صم  عطائهم  الإن�صانية,وموا�صلة  ر�صالتهم  تاأدية 
لتحقيق  ي�صل  اأن  يريد  جليل  امل�صتقبل  وبناء  والبت�صامة 
ليكون  جناحاته  بنجوم  امل�صيء  طريقه  يف  وي�صري  اأمانيه 
ع�صواً فاعًل يف جمتمعه ووطنه يف  مملكة الإن�صانية يف هذا 

الوطن املعطاء .
امل�صت�صار الإعلمي يف جمعية عنيزة للخدمات الإن�صانية

عبد العزيز بن حممد اخل�صيبان
  

النطلقة
جملة دورية ت�صدر عن جمعية عنيزة 

للخدمات الإن�صانية 
) تاأهيل ( 

امل�صرف العام
اأ. عبداهلل اليحيى ال�صليم 

رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية
نائب امل�صرف العام

اأ. فهد بن علي الوهيبي
اأمني عام اجلمعية
الإعداد والتحرير

عبدالعزيز بن حممد اخل�صيبان
امل�صت�صار الإعلمي للجمعية

�صارك يف التحرير
اأحمد م�صطفى عزالدين

عثمان بن اإبراهيم النفي�صة
عبد العزيز بن من�صور الرتكي

خ�صر عبد اجلابر فتاح
حممد م�صطفى املعراوي

عبد الرحمن نعمان حممد 

الت�صميم والإخراج الفني
حممد خليل العزازي

طباعة وتنفيذ
 مطابع الرجاء
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  مركز الطفولة والتدخل املبكر
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موؤ�ص�صة امتداد للخدمات الإن�صانية
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امللكي  ال�صمو  �صاحب  كلمات  �صتبقى 
الأمري الدكتور في�صل بن م�صعل بن 
منطقة  اأمري  عبدالعزيز  بن  �صعود 
الق�صيم تاج على راأ�س جمعية عنيزة 
فخر  وو�صام  الإن�صانية,  للخدمات 
جيدها,و�صهادة  على  ت�صعه  واعتزاز 
بحا�صرها  �صيزدان  وجناح  تفوق 
باإذن اهلل  امل�صرق  الزاهر, وم�صتقبلها 
�صموه  زيارة  اأثناء  ذلك  تعاىل,,جاء 
واللتقاء  للجمعية  الأخرية  الكرمي 
والقائمني  من�صوبيها  من  باأبنائه 

عليها,,

لو�صائل  الكرمي  �صموه  حتدث  حيث 
الإعلم يف ختام هذه الزيارة قائًل: 

املجتمع  يف  يكون  حني  اأنه  )ل�صك 
اخلريية  اجلمعيات  هذه  مثل 
تلم�س  والإن�صانية,التي  والتنموية 
بظروف  مير  الذي  املواطن  حاجة 
خا�صة,يجعلك  احتياجات  اأو  اإعاقة 
ت�صعر بالر�صا والفخر فعمل جمعية 
الإن�صانية يبهج كل  عنيزة للخدمات 
م�صوؤول ومواطن يتواجد يف منطقته 
واخلدمات  اجلمعية  هذه  مثل 
راأ�صها  وعلى  تقدمها  التي  النبيلة 

والتاأهيل  للرعاية  اجلفايل  جممع 
واأبدى  خدمات,  من  يقدمونه  وما 
يقوم  باأن  اعتزازه  الكرمي  �صموه 
ذاتياً,وبدعٍم  نف�صه  بتمويل  املجمع 
من موؤ�ص�صه )يرحمه اهلل( ومن بعده 
جاء اأبنائه الربرة, خلدمة فئة غالية 
جميعاً  اأنف�صنا  وعلى  املجتمع  يف 
�صاهدنا  الإعاقة,فقد  ذوي  فئة  وهي 
للتوحد  واأق�صام  وحدات  املجمع  يف 
ول�صعوبات  الطبيعي  وللعلج 
التعلم,ونحن نفخر بوجود مثل هذا 
املجمع املوؤهل واحل�صاري الذي ك�صب 

شهادة )فيصل القصيم(...
     تاج على رأس جمعية عنيزة..

بالرضا  تشعرك  اإلنسانية  للخدمات  عنيزة  جمعية  القصيم:  أمير 
في  يتواجد  ومواطن  مسؤول  كل  وتبهج  عملها  تجاه  والفخر 

منطقته مثل هذه الجمعية بالخدمات النبيلة التي تقدمها

شهادة فيصل



3

خدماته  كفاءة  على  لتميزه,مثنياً  اجلوائز  من  الكثري 
من خلل ما يقدمه لذوي الإعاقة,كما �صاهدنا امل�صاريع 
القائمة التابعة للجمعية,وامل�صاريع اجلديدة,مثل مركز 
والتدخل  للطفولة  ال�صعدي  للتوحد,ومركز  التميمي 

اأن نرى هذه املراكز يف  املبكر �صائًل اهلل 
على  دورها  توؤدي  العاجل,وهي  القريب 
اخلريية  امل�صاريع  هذه  وجه,فمثل  اأكمل 
�صموه  للجميع,موؤكداً  فخٍر  م�صدر  هي 
جمتمع  هو  ال�صعودي  املجتمع  باأن 
املنطقة  وهذه  عموماً  وللوطن  اخلريية 
فالأمم  خا�صة,  ب�صفٍة  عنيزة  وحمافظة 
برعايتها  اإل  دائما  تنه�س  ول  تقوم  ل 
الإن�صانية,وادعوا  باجلوانب  واهتمامها 
باأن يدعموا  واأهل اخلري  الأعمال  رجال 
اخلريية,وال�صروح  الأعمال  هذه  مثل 
�صموه  الإن�صانية,مقدماً  تخدم  التي 
للقائمني  وامتنانه  �صكره  الكرمي 

الإدارة  جمل�س  واأع�صاء  رئي�س  من  عنيزة  جمعية  على 
وعاملني,واأو�صيهم باحت�صاب الأجر عند اهلل تعاىل,قبل 
يخلف  اأن  اهلل  الدنيوية,�صائًل  الأمور  من  �صيء  اأي 
�صحتهم  اأو  اأموالهم  من  �صواًء  اأنفقوا  ما  اجلميع  على 

اأمنها  البلد  هذه  على  يدمي  اأن  اهلل  جهدهم,داعياً  اأو 
واأمانها وا�صتقرارها,واأن يحفظ قيادتنا الر�صيدة بقيادة 
عبدالعزيز  بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خادم 
اآل �صعود لتوا�صل هذه البلد املباركة تقدمها وتطورها 

ورقيها,وتنه�س بدعم كل ما من �صاأنه خدمة مثل هذه 
املن�صاآت الإن�صانية(

شهادة فيصل
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يرعـــــــــــــى في�صـــــــــل الق�صيــــــــــم  
الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 
الدكتور  في�صل بن م�صعل بن 
اأمري  العزيز  عبد  بن  �صعود 
يوم  م�صاء  الق�صيم  منطقة 
امللتقى  افتتاح  حفل  الأحد 
للجمعية  ع�صر  ال�صاد�س 
والذي  للإعاقة  اخلليجية 
تاأهيل  �صعار"  حتت  ياأتي 
 – الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�س 
واعد",   لغد  املمار�صات  اأحدث 
الفرتة من 10- وذلك خلل 
 5-3 املوافق   2016 ابريل   12
رجب 1437هــ , ويقام يف قاعة 
والتطوير  التدريب  مركز 
للرعاية  اجلفايل  جممع  يف 
جمعية  فروع  اأحد  والتاأهيل 

الإن�صانية  للخدمات  عنيزة 
مب�صاركة نخبة من املخت�صني  
يف دول اخلليج والعامل العربي 
هذا  ح�صور  �صيتقدم  حيث 
ال�صوؤون  وزير  معايل  امللتقى 
ماجد  الدكتور  الجتماعية 
وعدد  الق�صبي  عبداهلل  بن 
الوزارة  يف  امل�صوؤولني   من 
القطاعات  مدراء  من  ونخبة 
احلكومية واخلريية والأهلية 
�صيحظى  كما   .. واملخت�صني  
كبري  ن�صائي  بح�صور  امللتقى 
امللتقى  فعاليات  نقل  �صيتم 
التلفزيونية  الدائرة  عرب 
مبا�صرة للم�صاركات يف القاعة 
الن�صائية كتاأكيد على اأهميته 
اأهدافه  لتحقيق  والو�صول 

خلدمة  الطموحة  الإن�صانية 
وتعزيز  املجتمع  فئات  اأغلى 
والعلمي  الثقايف  امل�صتوى 
املهتميــــــن  لـــــدى  واملعــــــريف 
خــــــلل  من  اجلانـــــب.  بهذا 
املحاور  من  العديد  مناق�صة 
من  العديد  واإقرار  الهامة 
فعالياته  نهاية  يف  التو�صيات 
�صعيا  وتفعيلها  بها  للعمل 
والنجــــــاح  التطـــــور  لتحقيق 
املقدمة  التاأهيل  لربامج 
الإعاقـــــة  ذوي  للأ�صخا�س 
حتقيق  مبداأ  من  واأ�صرهم, 
التي  وامل�صــــــاواة  الفـــــر�س 
والت�صريعات  القوانني  اأقرتها 
الأ�صخا�س  بحقوق  اخلا�صة 

ذوي الإعاقة.

أمير القصيم 
يرعى حفل افتتاح 
عشــر  السادس  الخليجــي  الملتقــى 
بمشاركة نخبة من المختصين في دول 

الخليج والعالم العربي 
ذوي  األشخاص  تأهيل   .. شعار  تحت 
اإلعاقة – أحدث الممارسات لغد واعد -

الق�صيبي عبداهلل  ماجد  الدكتور  • معايل 
وزير ال�صوؤون الجتماعية

رعاية فيصل



5

اهلل  عبد  الأ�صتاذ  اأكد  املنا�صبة  وبهذه 
ال�صليم رئي�س جمل�س اإدارة جمعية عنيزة 
للخدمات الإن�صانية  باأن ت�صريف ورعاية 

الدكتور  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صحاب 
في�صل بن م�صعل بن �صعود اأمري منطقة 
الق�صيم لهذا امللتقى هو بحد ذاته تعزيز 
اهلل  باإذن  والو�صول  امللتقى  لنجاحات 
تعاىل لتحقيق كافة اأهدافه التي اأقيم من 
اأجلها , ونحن يف جمعية عنيزة �صعداء جدا 
بهذا الت�صريف الذي يدفعنا اإىل موا�صلة 
جهودنا والعمل بكل عطاء واإخل�س من 
اأجل اإ�صعاد اأغلى فئات املجتمع لدينا ور�صم 
البت�صامة امل�صرقة على وجوههم ,, وقدم 
الأ�صتاذ عبداهلل ال�صليم باإ�صمه ونيابة عن 
للخدمات  عنيزة  جمعية  من�صوبي  كافة 
للجمعية  وتقديره  �صكره  الإن�صانية  

اخلليجية للإعاقة على موافقتها بطلب 
ا�صت�صافة امللتقى , وخ�س بال�صكر والثناء 
ال�صيخ دعيج بن خليفة اآل خليفة الرئي�س 

للإعاقة  اخلليجية  للجمعية  الفخري 
رئي�س  املن�صوري  �صعيد  منى  والأ�صتاذة 
جمل�س الإدارة واأع�صاء املجل�س على ثقتهم 
الداعمني  بكافة  اأ�صاد  كما   , باجلمعية 
ممن  الراعية  ال�صركات  من  امللتقى  لهذا 
ت�صابقوا على دعمه بوقفتهم وم�صاندتهم 
ودعمهم الكبري, وهذا دليل على �صعورهم 
الإن�صاين النبيل لر�صالتنا ال�صامية , والتي 
التي تبذلها  املتوا�صلة  تنبثق من اجلهود 
الدولة رعاها اهلل ممثلة يف وزارة ال�صوؤون 
الجتماعية مع كافة القطاعات احلكومية 

والأهلية واخلريية ذات العلقة ,,
واأ�صاف قائًل:

وتاأهيل  برعاية  تعنى  اجلمعية  باأن 
وتاأهيلها  اأ�صرهم  وموؤازرة  املعاقني, 
وامل�صاعدة  معهم,  التعامل  من  لتتمكن 

كما  الأ�صر,  تلك  معاناة  التخفيف من  يف 
من  الوقاية  مفهوم  تعميق  على  تعمل 
م�صتوى  رفع  اأن  كما  بالتوعية,  الإعاقة 
خلل  من  الإعاقة  جمال  يف  العاملني 
العلمية  واملوؤمترات  التدريبية  الدورات 
�صوف ينعك�س اإيجاباً على نوعية اخلدمة 
املتعددة  باأنواعه  التاأهيل  واأن  املقدمة, 
واملتخ�ص�س هو الو�صيلة الفاعلة للتقليل 
يف  النجاح  ثم  ومن  الإعاقة,  تاأثري  من 
دمج الأ�صخا�س ذوي الإعاقة يف املجتمع ,. 

رئيس مجلس إدراره جمعية عنيزة:
بكل عطاء وإخالص  لمواصلة جهودنا والعمل  دافع  أكبر  القصيم  أمير  رعاية 

لرسم االبتسامةعلى وجوه أغلى فئات المجتمع من أبنائنا ذوي اإلعاقة

رعاية فيصل
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مؤتمر إعالمي:
وكانت اللجنة املنظمة للملتقى قد عقدت  
لقاء اإعلمي للتعريف بامللتقى واأهدافه, 
الأوراق  تلقي  يف  البدء  عن  والإعلن 
�صارك   , املدرجة  املحاور  ح�صب  العلمية 
ال�صليم  يحيى  بن  اهلل  عبد  الأ�صتاذ  فيه 
جمعية واملهند�س  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
اللجنة  رئي�س  القرعاوي  الرحمن  عبد 
عبداهلل  والدكتور  للملتقى  التح�صريية 
للملتقى  العلمية  اللجنة  رئي�س  ال�صبي 
العام  الأمني  العولة  م�صاعد  والأ�صتاذ 
للإعاقة والأ�صتاذ  اخلليجية  للجمعية 
العام  الوهيبي الأمني  علي  بن  فهد 
جلمعية عنيزة واملدير التنفيذي للملتقى 
املوؤمتر  يف  امل�صاركني  كافة  قدم  حيث 
امللتقى  �صيت�صمنه  عما  كامل  تعريف 
التي  املحاور  واأبرز  اإقامته  من  والهدف 

�صيتم مناق�صتها والتعريف بامل�صاركني يف 
فعالياته والفئات امل�صتفيدة منه .  

برنامج حافل وجلان عاملة
هذا وقد اأعدت الأمانة العامة يف جمعية 
برناجماً  الإن�صانية  للخدمات  عنيزة 
حافًل يوازي حجم واأهمية هذه املنا�صبة 
الكلمات  من  العديد  على  يت�صمن 
املميزة  والفقرات  املرئية  والعرو�س 
جمموعة  تقدميها  يف  �صي�صارك  التي 
من من�صوبي اجلمعية ..  كما مت اعتماد 
ت�صكيل  ومت  للملتقى  التنظيمي  الهيكل 
كافة  بداأت  حيث  اللجان,,  من  العديد 
اللجان باأعمالها ونفيذ مهامها منذ وقت 
وهذا  املنا�صبة  هذه  جناح  اأجل  من  مبكر 
التنفيذية  اللجنة  الكبري, ومنها  احلدث 
الوهيبي  فهد  الأ�صتاذ  يرتاأ�صها  التي 
الأ�صتاذ  يرتاأ�صها  التي  التقييم  وجلنة 
العلمية  واللجنة  عبدالوهاب  في�صل 
 , ال�صبي  الدكتور عبداهلل  التي يرتاأ�صها 

واللجنة العلمية امل�صاندة والتي يرتاأ�صها 
الدكتور اأحمد عزالدين  , واللجنة التقنية 
املعراوي  حممد  الأ�صتاذ  يرتاأ�صها  والتي 
والتي  والتجهيزات  املالية  واللجنة   ,
يرتاأ�صها الأ�صتاذ ممدوح احلربي , وجلنة 
خ�صر  الأ�صتاذ  يرتاأ�صها  والتي  الت�صجيل 
امل�صاندة  اخلدمات  وجلنة   , عبدالفتاح 
عبدالرحمن  الأ�صتاذ  يرتاأ�صها  والتي 
والتي  الإعلمية  واللجنة   , ال�صغري 
الرتكي  عبدالعزيز  الأ�صتاذ  يرتاأ�صها 
والتي  والإعلن  الدعاية  وجلنة   ,
, وجلنة  ال�صعود  الأ�صتاذ عبداهلل  تراأ�صها 
العلقات العامة والتي يرتاأ�صها الأ�صتاذ 
والتي  ال�صيافة  وجلنة   , الفرة  �صلطان 
يرتاأ�صها الأ�صتاذ عثمان النفي�صة , وجلنة 
عبدالرحمن  الأ�صتاذ  ويرتاأ�صها  التنظيم 
�صكرتارية  مهمة  اأ�صندت  فيما   , الونني 

امللتقى للأ�صتاذ م�صباح الأمني .  
 

رعاية فيصل
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جمعية عنيزة للخدمات االنسانية
Onaizah Association for Development and 
Human Services
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عنيزة  جمعية  طلب  حال  ل�صان  كان  هكذا 
العمرية  فئاتهم  بكافة  الإن�صانية  للخدمات 
بزيارة كرمية  ,, وهم يحتفلون ويحتفون  بالأم�س 
في�صل  الدكتور  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  من 

منطقة  اأمري  عبدالعزيز  بن  �صعود  بن  م�صعل  بن 
باحلب  احلب  يبادلهم  الكرمي  و�صموه  الق�صيم 
امل�صاعر  بكل  ويحت�صنهم   بالبت�صامة  والبت�صامة 
ي�صغي  اأبنائه  على  حنون  كوالد  احلانية  الأبوية 
للكبري منهم ويعطف على ال�صغري بينهم وي�صفق 
يجل�س  وهو  وعطائهم  بتميزهم  وي�صيد  لنجاحهم 
بجانبهم على طاولة واحدة بكل امل�صاعر الإن�صانية 
بابت�صامة �صافيه وهو يطرز  ليودعهم   ,, ال�صادقة 
بطريقهم واحة غناء بالكلمات وال�صطور ال�صافية 
التي   , باملحبة  لهم  ال�صادق  قلبه  ب�صرايني  �صقاها 
ينتظر  م�صرق  م�صتقبل  كواحة  وتزدهر  �صتخ�صر 

ح�صد زرعه ,,
راعياً  معنا  ح�صوره  يجدد  الق�صيم  في�صل  واليوم 

وداعماً ,,
 

فيصل القصيم باألمس ازدانت األماكن بقدومه
وهو يحتضن أبنائه في )جمعية عنيزة( كوالد حنون

واليوم تتشرف الجمعية برعايته
راعيًا .. وداعمًا .. ومشجعا

اأهًل مبن زرعت خطاه حمبة .. وزهت به )جمعية عنيزة( يف نفحاتها 

لمسة حنان
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هذا  جناح  ويتوج  برعايته  عنيزة  جمعية  تت�صرف 
وت�صريفه,,  وح�صوره  بدعمه  اخلليجي  امللتقى 
الكرمي  �صموه  اهتمام  على  تاأكيداً  ذلك  وياأتي 
العميق  اإميانه  من  انطلقاً  اخلريي  بالعمل 

باأهمية هذا العمل وتاأثريه البالغ يف عملية التنمية 
اأجل الإن�صان  الجتماعية ال�صاملة وامل�صتدامة من 
امللتقى  لهذا  الكرمي  �صموه  فرعاية   ,, والوطن 
تعزيز لنجاحاته والو�صول باإذن اهلل تعاىل لتحقيق 
اأغلى  بدعم   , اأجلها  من  اأقيم  التي  اأهدافه  كافة 
فئات املجتمع لدينا ور�صم البت�صامة امل�صرقة على 
املحبوب  لأمرينا  الأعماق  من  ف�صكراً   , وجوههم 

على ت�صريفه ودعمه وت�صجيعه .

لمسة حنان
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عامل  يف  الإعاقة  لذوي  املقدمة  اخلدمات  حتظى 
الإن�صاين,  التاريخ  يف  م�صبوق  غري  باهتمام  اليوم 
اخلليج  ودول  خا�س  ب�صكل  اململكة  قطعت  ولقد 
�صوطا كبريا يف جمال رعاية وتاأهيل ذوي الإعاقة 
الفئة  بهذه  الر�صيدة  حكوماتنا  اهتمام  تزايد  مع 
الغالية علينا جميعا. وقد ا�صتلهمت جمعية عنيزة 
الهتمام  -هذا  تاأهيل   – الإن�صانية  للخدمات 
يف  العمل  تطوير  اأجل  من  كبرياً  �صوطاً  وقطعت 
جمال خدمة املعوقني والعاملني معهم من خلل 
الأول  املوؤمتر  با�صت�صافتها  العاملية  املوؤمترات  عقد 
خلرباء الإعاقة كموؤمتر عاملي متخ�ص�س يف الإعاقة 
الوطني  املعهد  بالتعاون مع  والتاأهيل والذي عقد 
الأمريكي للمعوقني بنيويورك والذي جاء تفعيًل 
2010م  عام  يف  توقيعها  مت  التي  التعاون  لتفاقية 
يف  الأمريكي  الوطني  املعهد  و�صبكة  اجلمعية  بني 

.)YAI( نيويورك
حيث �صارك يف تقدمي حما�صرات هذا املوؤمتر وور�س 
العمل املقدمة خرباء من الوليات املتحدة الأمريكية 
ال�صعودية  العربية  واململكة  العربية  الدول  وبع�س 
اأكرث من  وقد جتاوز عدد احل�صور للموؤمتر الأول 

)500( م�صارك وم�صاركة 
وكان موؤمتر خرباء الإعاقة والتاأهيل الأول قد �صهد 
اإقرارها يف  التو�صيات والتي مت  العديد من  اعتماد 
والتي  العمل على تفعيلها  نهاية فعالياته ومن ثم 
عنيزة  جمعية  بني  والتن�صيق  للتعاون  امتداداً  تعد 
للخدمات الإن�صانية و�صبكة املعهد الأمريكي وتنفيذا 

لتفاقية التعاون املوقعة بني الطرفني, 

حضور عالمي جديد برؤية عصرية:
على  العاملي  ح�صورها  تعزيز  اجلمعية  لتوا�صل  
اخلربات  من  ال�صتفادة  خلل  من  وا�صع  نطاق 
الإعاقة  جمال  يف  املرموقة  واملحلية  العاملية 
والتاأهيل والتدريب باإقامة املوؤمتر الدويل خلرباء 
الإعاقة والتاأهيل الثاين للعام امليلدي 2014 م حتت 
�صعار ) التغيري بروؤية ع�صرية ( والذي �صارك فيه 

ودولياً  من  الإعاقة والتاأهيل حملياً  اأ�صهر خرباء 
املتخ�ص�صني  يف الإعــــــاقة والتاأهيل من كلية الطب 
الأمريكية  املتحدة  بالوليات  هارفارد  بجامعة 
وخرباء من مركز ) دي�صكفري ( للتوحد بالوليات 
عبد  امللك  مدينة  من  وخرباء  الأمريكية  املتحدة 
من  وجمموعة  الوطني  باحلر�س  الطبية  العزيز 
ال�صعودية  اجلامعات  يف  واملحا�صرين  املخت�صني 
اأغلى  خلدمة  الرائد  اجلمعية  دور  على  كتاأكيد 
الحتياجات  ذوي  من  اأبنائنا  من  املجتمع  فئات 
اخلربات  و  والقدرات  الإمكانيات  وتعزيز  اخلا�صة 
لدى املهتمني من املخت�صني يف هذا اجلانب الهام 
.. حيث ا�صتفاد اجلميع من فر�س التدريب املقدمة 
الربامج  اأحدث  على  واطلعهم  خرباتهم  وعززوا 
امل�صاعدة  والتكنولوجية  التقنية  الإجنازات  واآخر 
كافة  املوؤمتر  هذا  حقق  حيث  العامل,  يف  للمعاقني 

الأهداف التي اأقيم من اأجلها,

بعد نجاحها في استضافة المؤتمرات العالمية 
والعمل على تفعيل توصياتها...

جمعية عنيزة ترفع شعار تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة -أحدث الممارسات لغد واعد - 

الملتقى الخليجي
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تأهيل لغد واعد:
–  اأحدث املمار�صات لغد واعد -" من خلل ا�صت�صافتها  وها هي جمعية عنيزة اليوم ترفع �صعار  " تاأهيل الأ�صخا�س ذوي الإعاقة 
من  وعدد  العربي  والعامل  اخلليج  دول  يف  املخت�صني  من  نخبة  ومب�صاركة  للإعاقة  اخلليجية  للجمعية  ع�صر  ال�صاد�س  امللتقى 
املخت�صني يف الدول الأجنبية ممن �صي�صاركون يف تقدمي املحا�صرات و ور�س العمل لإثراء امللتقى باخلربات واأوراق العمل و الور�س 
واخلدمات  للربامج  والنجاح  التطور  حتقيق  يف  الإن�صانية  للخدمات  عنيزة  جمعية  موا�صلة  على  تاأكيداً  ذلك  وياأتي  التدريبية, 
البنني  املقدمة للأ�صخا�س ذوي الإعاقة واأ�صرهم, والبحث عن كل ما هو جديد يف عامل الرتبية اخلا�صة خدمة ملن�صوبيها من 

والبنات .

رســالة الملتقى:
اأن يحقق امللتقى للخرباء و الباحثني واأ�صحاب الخت�صا�س واملهتمني و اجلهات املعنية باملعاقني والعاملني يف جمالت الإعاقة 
املختلفة من كافة دول اخلليج العربي وخارجها فر�صة التدريب وتبادل اخلربات و الطلع على اأحدث املمار�صات لتحقيق غٍد واعد 
اإطار روؤية م�صتقبلية �صاملة  من خلل الربامج والإجنازات التقنية والتكنولوجية امل�صاعدة يف تاأهيل ذوي الإعاقة يف العامل يف 

للم�صاهمة يف اإحداث تغيري اإيجابي يف حياة ذوي الإعاقة متكنهم من الندماج يف املجتمع وامل�صاركة فيه بفاعلية.

رؤيـــة الملتقى:
تاأهيل الأ�صخا�س ذوي الإعاقة اأحدث املمار�صات لغٍد واعد.

واأولياء  الإعاقة,  الأع�صاء باجلمعية ب�صكل تناوبي, ويلتقي فيها ذوو  الدول  اإحدى  ال�صنوي يتم تنظيمه يف  العلمي  امللتقى  فهذا 
اأمورهم, واأع�صاء اجلمعية, واملخت�صون, واملهتمون يف جمالت الإعاقة املختلفة, بعد اأن اأ�صبح عقد مثل هذه امللتقيات ت�صكل جزءاً 
من منظومة العمل يف جمال الإعاقة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي, وحمفًل علمياً مهماً يتوق اإليه اأبناء اخلليج يف كل عام, من 

اأجل الرتقاء مب�صتوى كم ونوع الربامج واخلدمات املقدمة للأ�صخا�س ذوي الإعاقة.

الملتقى الخليجي
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اللجنة العلمية:
كما مت ت�صكل اللجنة العلمية للملتقى والتي ت�صم جمموعة من 
كبار املخت�صني واأ�صاتذة اجلامعات يف اململكة العربية ال�صعودية ودول 
جمل�س التعاون اخلليجي ومتثل اللجنة العلمية العمود الفقري 
واختيار  للملتقى  الرئي�صية  املحاور  حتديد  حيث  من  للملتقى 

اخلرباء امل�صاركني وحتكيم امل�صاركات واختيار اأوراق العمل.

أهــداف الملتقى السادس عشر للجمعية الخليجية لإلعاقة:
ا�صت�صافة  الإن�صانية من خلل  ت�صعى جمعية عنيزة للخدمات 

هذا امللتقى اإىل حتقيق الأهداف التالية:
للأ�صخا�س  املقدمة  التاأهيل  خدمات  واقع  على  التعرف   •
ذوي الإعاقة يف دول اخلليج العربي جلميع الإعاقات )الإعاقة 
احلركية, الإعاقة الفكرية, الإعاقة الب�صرية, الإعاقة ال�صمعية, 
النتباه,  وت�صتت  احلركة  فرط  التوحد,  احل�صية,  الإعاقات 

وغريها.
واخلربات  التقنيات  واأحدث  اأهم  على  والطلع  التعرف   •

واملمار�صات امل�صتخدمة يف تعليم وتاأهيل ذوي الإعاقة.
وا�صتخدام  احلديثة  والتطبيقات  التوجهات  على  التعرف   •
التكنولوجيا امل�صاعدة يف برامج اخلدمات املقدمة لذوي الإعاقة.
• امل�صاهمة يف تطوير التوجهات العامة لتتما�صي مع التوجهات 
العاملية احلديثة يف برامج وخدمات تعليم وتاأهيل ذوي الإعاقة 

وتدريبهم وامل�صاهمة يف ن�صر هذه التوجهات
قاعدة  وتطوير  واخلربات  والتجارب  والروؤى  الأفكار  تبادل   •
يف  املجال  يف  العاملني  بني  البناء  التوا�صل  وت�صجيع  معلومات 

دول جمل�س التعاون اخلليجي.
• ت�صجيع الباحثني والقيادات العاملة يف املجال على املبادرة اإىل 

تغيري واقع خدمات ذوي الإعاقة للأف�صل. 
• تقدمي ال�صت�صارات اللزمة لإيجاد خدمات متخ�ص�صة لفئات 

الإعاقة املختلفة.
التنمية  يف  امل�صاهمة  خلل  من  اجلمعية  اأهداف  حتقيق   •

املجتمعية امل�صتدامة.

الملتقى الخليجي
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المحاور العلمية:
املحور الأول: برامج التاأهيل يف دول جمل�س التعاون اخلليجي

1-التعرف على الأطر الإدارية والتنظيمية لربامج التاأهيل يف 
دول جمل�س التعاون اخلليجي.

2-التعرف على واقع برامج التاأهيل, جتارب التاأهيل, م�صتقبل 
دول  يف  تواجهها  التي  والعقبات  والتحديات  التاأهيل,  برامج 

جمل�س التعاون اخلليجي.
3-مدى توظيف التقنية احلديثة وا�صتخدام العامل الفرتا�صي 
والألعاب الإليكرتونية يف برامج تاأهيل الأ�صخا�س ذوي الإعاقة 

يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.
4 -التعرف على طرق واأ�صاليب تفعيل دور املوؤ�ص�صات واملنظمات 
التاأهيل  برامج  تطوير  �صبيل  يف  والأهلية  احلكومية  والهيئات 

بدول جمل�س التعاون اخلليجي كماً ونوعاً.
5 -معايري جودة التاأهيل ال�صحي والجتماعي )ال�صامل(.

 
املحور الثاين: الأبحاث والدرا�صات, الربامج والأنظمة يف جمال 

الإعاقة والتاأهيل
والعنا�صر  التاأهيل,  برامج  لرتخي�س  العامية  1-الربامج 

لتاأ�صي�س وتطوير برامج م�صتدامة.
2 -اأحدث الأطر النظرية واأجنح الطرق التطبيقية امل�صتخدمة 

يف جمال تطوير الربامج التاأهيلية.
التعداد  حول  املعلومات  ونق�س  واملعلومات  -الإح�صائيات   3
والدرا�صات  الأبحاث  واأزمة  الإعاقة  ن�صب  حتديد  يف  ال�صكاين 

املتعلقة بذوي الإعاقة يف دول اخلليج.
4 -التميز املوؤ�ص�صي ومعايري اجلودة يف عمليات التاأهيل املختلفة.

5 -معايري الت�صنيف املهني للعاملني يف خدمات التاأهيل.
 

املحور الثالث: الربامج التاأهيلية والتدريبية للعاملني يف جمال 
التاأهيل

1 -الأ�ص�س الفل�صفية واملعايري العلمية التي تقوم عليها برامج 
اإعداد الكوادر الب�صرية يف جمالت الإعاقة والتاأهيل.

التخ�ص�صات ودوره يف عملية  التاأهيل متعددة  2 -فريق برامج 
الت�صخي�س والقيا�س يف برامج التاأهيل, التطبيق والأدوات.

املجتمعية  ال�صراكة  خلل  من  الرعاية  تقدمي  يف  -البتكار   3
ودور امل�صئولية الجتماعية يف مراكز التاأهيل يف دول اخلليج.

املرتبطة  والدرا�صات  املهن  يف  العايل  التعليم  -برامج   4
)املدر�صية,  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  ودور  والتاأهيل  الإعاقة  بذوي 
جمل�س  دول  يف  الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�س  تاأهيل  يف  اجلامعية( 

التعاون اخلليجي.
5 -الكوادر الب�صرية, امل�صتلزمات املكانية, امل�صتلزمات التجهيزية, 

ومدى توظيفها ل�صالح برامج التاأهيل.
املحور الرابع: جمالت برامج تاأهيل الأ�صخا�س ذوي الإعاقة 

النف�صي  والتاأهيل  اخلا�صة(,  )الرتبية  الأكادميي  -التاأهيل   1
والجتماعي, ودورها يف برامج التاأهيل ال�صامل.

2 -اأحدث املمار�صات يف التاأهيل احلركي, ال�صمعي, والب�صري.

التاأهيل  وبرامج  العلجية  والتدخلت  الطبي  -التاأهيل   3
التكميلي للأ�صخا�س ذوي الإعاقة.

املنزيل  والتاأهيل  املجتمعي  والتاأهيل  المتداد  -برامج   4
للأ�صخا�س ذوي الإعاقة يف دول اخلليج, الفل�صفة والإمكانيات.

يف  ودورها  الريا�صي,  التاأهيل  وبرامج  الرتفيهي,  -العلج   5
برامج التاأهيل.

 
التاأهيلية مل�صابي الكوارث واحلروب  املحور اخلام�س: الربامج 

يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
1 -اإجراءات التعامل والتفاعل مع الأ�صخا�س ذوي الإعاقة اأثناء 

احلروب والكوارث.
احلروب  �صحايا  رعاية  موؤ�ص�صات  جلمعيات  عملية  -جتارب   2

والكوارث يف دول اخلليج.
3 -الربامج الجتماعية والدعم النف�صي واملادي للنازحني من 

احلروب والكوارث.
4 -برامج التاأهيل الوظيفي ل�صحايا احلروب والكوارث.

 

الملتقى الخليجي
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الفئات المستهدفة:
• اخلرباء العاملون يف جمال الإعاقة. 

• العلماء والباحثون واأ�صاتذة اجلامعات.
• مراكز الأبحاث املعنية باملعاقني.

• املخت�صون واملتخ�ص�صات يف جمالت تاأهيل املعاقني من كافة 
التخ�ص�صات.

• معلمي ومعلمات الرتبية اخلا�صة العاملني يف التعليم.
القطاع  يف  والتاأهيل  اخلا�صة  الرتبية  مراكز  يف  العاملني   •

اخلا�س.
• العاملني مبراكز التاأهيل احلكومية.

• العاملني بالقطاع ال�صحي من ذوي العلقة بالإعاقة. 
• طلب وطالبات اجلامعات يف الأق�صام ذوي العلقة بالإعاقة.

• اأ�صر املعوقني واأولياء الأمور.  

ب�صئون  املعنية  اخلريية  واملوؤ�ص�صات  اجلمعيات  يف  العاملني   •
الإعاقــة.  

• الداعمون وامل�صاندون واملهتمني بق�صية الإعاقة.

الجهات الحكومية ذات العالقة: 
• -وزارة ال�صئون الجتماعية

• -وزارة ال�صحة
• -وزارة التعليم

العمل • وزارة 
• م�صت�صفى احلر�س الوطني.

• جامعة امللك �صعود.
• جامعة الق�صيم.

• املوؤ�ص�صة العامة للتعليم التقني والتدريب املهني

أعضاء اللجنة التحضيرية العليا المنظمة 
املهند�س عبد الرحمن علي القرعاوي

عنيزة  جمعية  ادارة  جمل�س  �صر  امني 
للخدمات الن�صانية 

رئي�س اللجنة التح�صريية العليا للملتقى 
ال�صاد�س ع�صر للجمعية اخلليجية 

ال�صتاذ  م�صاعد العولة
امني عام اجلمعية اخلليجية للعاقة

العليا للملتقى  التح�صريية  اللجنة  ع�صو 
ال�صاد�س ع�صر للجمعية اخلليجية

 

الدكتور عبد اهلل حممد ال�صبي
اخلليجية  اجلمعية  ادارة  جمل�س  ع�صو 

لللعاقة
رئي�س اللجنة العلمية للملتقى 

العليا للملتقى  التح�صريية  اللجنة  ع�صو 
ال�صاد�س ع�صر للجمعية اخلليجية

الدكتور عبد اهلل الغ�صام 
ع�صو جمل�س ادارة جمعية عنيزة للخدمات 

الن�صانية
وع�صو اللجنة العلمية للموؤمتر 

العليا للملتقى  التح�صريية  اللجنة  ع�صو 
ال�صاد�س ع�صر للجمعية اخلليجية

ال�صتاذ فهد بن علي الوهيبي
للخدمات  عنيزة  جمعية  عام  امني 

الن�صانية
 املدير التنفيذي للملتقى

العليا للملتقى  التح�صريية  اللجنة  ع�صو 
ال�صاد�س ع�صر للجمعية اخلليجية

ال�صتاذ احمد م�صطفى عزالدين 
عنيزة  جمعية  الفنية  ال�صئون  عام  مدير 

للخدمات الن�صانية
رئي�س اللجنة العلمية امل�صاندة 

العليا للملتقى  التح�صريية  اللجنة  ع�صو 
ال�صاد�س ع�صر للجمعية اخلليجية

ال�صتاذ حممد الزيد الفرة
ع�صو جمل�س ادارة جمعية عنيزة للخدمات 

الن�صانية
العليا للملتقى  التح�صريية  اللجنة  ع�صو 

ال�صاد�س ع�صر للجمعية اخلليجية

الملتقى الخليجي
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اللجنة العلمية للملتقى
تت�صكل اللجنة العلمية للملتقى ال�صاد�س ع�صر للجمعية اخلليجية من جمموعة من كبار الباحثني وا�صاتذة اجلامعات من دول 
اخلليج العربي وبع�س الدول العربية ومتثل اللجنة العلمية العمود الفقري للملتقى من حيث حتديد املحاور الرئي�صية للموؤمتر 

واختيار اخلرباء امل�صاركني وحتكيم امل�صاركات واختيار اوراق العمل.

الدكتور عبد اهلل حممد ال�صبي
اأ�صت�صاري طب الأطفال

مدينة امللك عبد العزيز الطبية
باحلر�س الوطني  

الدكتور عبد اهلل علي الغ�صام 
الق�صيم  جامعة  الطب  كلية  عميد 

�صابقاً

الدكتورة مرمي ال�صرياوي 
ا�صتاذم�صارك بجامعة اخلليج العربي 

بالبحرين 

الدكتورة عبري علي عبا�صي
الطب  بق�صم  اأول  اأخ�صائي  طبيب 
دبي  مبركز  الطبيعي والتاأهيل 
هيئه   – والتاأهيل  الطبيعي  للعلج 

ال�صحة بدبي

الدكتورة هايدي علء الدين الع�صكري
العاقة  ذوي  توظيف  برنامج  مدير 
الب�صرية  املوارد  تنمية  �صندوق  يف 

توافق 

الملتقى الخليجي



16

د.حمد بن عاي�س اآل فهاد
ع�صو جمل�س ال�صورى

ال�صتاذ فوزي ابو ح�صي�س
فري�صت  هيومن  موؤ�ص�صة  م�صت�صار 

نيويورك

د.�صعيد اأحمد عبد اهلل مياين 
اأ�صتاذ م�صارك جامعة اخلليج العربي

ال�صورىمملكة  جمل�س  ع�صو 
البحرين 

اأ.فهد بن علي الوهيبي 
للخدمات  عنيزة  جمعية  عام  اأمني 

الن�صانية 

امل�صت�صار ابراهيم مبارك الدو�صري
م�صت�صار قانوين دبلوما�صي 

وحما�صر جامعي

د.هايدي علء الدين الع�صكري
الأ�صخا�س  عمل  برنامج  مديرعام 

ذوي الإعاقة,

اأ.د. عمر �صليمان هنداوي
م�صت�صار جمل�س دبي الريا�صي لذوي 

العاقة

اأ.د.عبداهلل عبدالعزيز اليو�صف
اأ�صتاذ علم الجتماع بجامعةالإمام

د. مرمي عي�صى ال�صرياوي
اأ�صتاذ م�صارك جامعة اخلليج العربي.

د. ماجد عبد الرحمن ال�صامل
اأ�صتاذ م�صاعد جامعة امللك �صعود

 Frank Pennucci
فرانك جورج بي�صوي

اجلودة  لربامج  التنفيذي  املدير 
يف موؤ�ص�صة )هيومن فر�صت( 

د.رحاب حممد بور�صلي
رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية الكويتية 

لولياء اأمور املعاقني

الدكتور �صالح حممد ال�صاحلي 
عند  ال�صلوكية  الأمرا�س  ا�صت�صاري 
عبداهلل  امللك  م�صت�صفى   – الأطفال 
مدير   - اجلامعي  عبدالعزيز  بن 
لأطفال  الطبية  الرعاية  برنامج 

التوحد مبدينة امللك فهد الطبية

املقدم ح�صام عبداهلل الرا�صد 
مدير اإدارة �صوؤون ال�صهداء وامل�صابني 

يف وزارة الداخلية

المتحدثون في الملتقى 
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العمري حممد  بليه�س  عائ�صة  • د. 
ا�صتاذ م�صارك بكلية الرتبية بجامعة 

طيبة

احلرا�صّية حمود  بنت  • اأ.رقية 
م�صرف )تربية خا�صة(

 د. بدر نا�صر عبد الرحمن الرباك 
مدير ادارة القطاع التعليمي  

 الهيئة العامة ل�صوؤون العاقة 

د.جناة �صليمان حممد احلمدان 
اأ�صتاذ م�صاعد جامعة اخلليج العربي 

د.ا�صماء حممود حممد عطية
تعليم-كلية  تقنيات  م�صاعد  ا�صتاذ 

الرتبية النوعية جامعة الزقازيق

ال�صـــبيل  ابراهيم  بنت  • د.هناء 
ا�صتاذ م�صاعد بجامعة امللك �صعود

الغلبان  حممد  هالة  • الدكتورة 
ا�صتاذ م�صاعد كلية 

د.اأحمد حممد ال�صيد احلفناوي
اأ�صتاذ م�صاعد تقنيات التعليم 

 جامعة امللك �صعود

د. وليد فاروق ح�صن �صيد
كلية العلوم والآداب بالر�س 

ق�صم الرتبية اخلا�صة

م. را�صد بن �صليمان اللمكي
التدريب  مركز  مدير  باأعمال  قائم 

املهني ب�صحم يف �صلطنة عمان

الدكتور عمر ابراهيم املديفر
الأطفال  نف�س  طب  ا�صت�صاري 
عبدالعزيز  امللك  مدينة  واملراهقني 

الطبية للحر�س الوطني يف الريا�س

اأ.علياء بنت عبد الرحمن البازعي
الرتبية  تطوير  برنامج  مديرة 
للخدمات  تطوير  ب�صركة  اخلا�صة 

التعليمية

املو�صى اهلل  عبد  �صالح  • اأ.�صها 
ذوي  الأ�صخا�س  جمعية  عام  مدير 

الإعاقة بالأح�صاء
• ال�صتاذة ليلى عبد الكرمي ربحاوي

م�صرفة اأق�صام النطق 
جمعية عنيزة للخدمات الإن�صانية

د.اإينا�س �صليمان العي�صى
ا�صت�صاري التاأهيل والأ�صتاذ امل�صارك 

بجامعة امللك �صعود

د. حممود حممد اإمام
اخلا�صة  الرتبية  م�صارك  ا�صتاذ 

بجامعة ال�صلطان قابو�س

 اأ.عبد اللطيف حممد اجلعفري 
ذوي  الأ�صخا�س  جمعية  عام  مدير 

الإعاقة بالأح�صاء
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الملتقى السادس عشر للجمعية الخليجية لإلعاقة
تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة- أحدث الممارسات لغد واعد-

الملتقى الخليجي
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الجمعية الخليجية لإلعاقة
تحقيق لمستقبل أكمل

 لذوي اإلعاقة
تاأ�ص�صت اجلمعية اخلليجية للمعاقني يف العام 1999 م, توحيداً 
اأكمل لذوي  املجال, وحتقيق م�صتقبل  املبذولة يف هذا  للجهود 
جمل�س  دول  بني  للتعاون  ملحة  احلاجة  كانت  فقد  الإعاقة, 
التعاون اخلليجي يف جمال دعم الأ�صخا�س ذوي الإعاقة. حتى 
مت عقد العديد من الجتماعات التن�صيقية يف عدد من الدول 
الأ�صا�صية  اللبنة  كانت  تاأ�صي�س,  جلنة  ت�صكيل  ليتم  اخلليجية, 
الجتماعات  من  عدد  بعقد  ذلك  بعد  لتقوم  اجلمعية,  لن�صاأة 
بني املراكز واجلمعيات الأهلية والأفراد املهتمني باملجال, وذلك 
وزارات  عدة  يف  عقدت  اللجنة  اجتماعات  الريا�س.  مدينة  يف 
وموؤ�ص�صات اجتماعية اأبرزها وزارة التنمية الجتماعية و�صوًل 
جمل�س  حينها  ت�صكل  وقد   .1999 العام  يف  الر�صمي  للإ�صهار 
الإدارة من اثني ع�صر ع�صواً بحيث يكون ممثلن لكل دولة من 

دول جمل�س التعاون اخلليجي. 

العديدة  أنشطتها  الجمعية من خالل  تقوم 
مبدأ  من  نابعة  وضعها  تم  أهداف  بتحقيق 

التأسيس األساسي للجمعية، أبرزها: 

بيانات  قاعدة  وتوفري  املجال,  هذا  يف  املبذولة  اجلهود  توحيد 
والبحوث,  بالدرا�صات  والقيام  اخلا�صة,  الحتياجات  لذوي 
اإ�صافة اإىل تنظيم املوؤمترات واملحا�صرات وور�س العمل, وتبادل 
وتقدمي  اجلمعية,  اأع�صاء  بني  والأبحاث  واملعلومات  اخلربات 

ال�صت�صارات اللزمة يف هذا املجال. 
الوسائل التي تحقق بها الجمعية أهدافها: 

اإن�صاء مركز للمعلومات واإقامة املوؤمترات والندوات واللقاءات, 
املتخ�ص�صة,  والدرا�صات  والكتب  الدورية  الن�صرات  واإ�صدار 
كما  العلمية,  واملجلت  التخ�ص�صية,  وال�صت�صارات  والبحوث 
العربية  واملنظمات  املجال�س  مع  الوثيقة  العلقات  تقيم  اأنها 
والهيئات  اجلمعية  بني  ال�صلت  وتوثق  املخت�صة,  والدولية 
املهتمة ب�صئون الإعاقة يف جميع دول جمل�س التعاون اخلليجي.

االجتماع التأسيسي األول:

الثالث ع�صر من  الذي مت عقده يف  الأول  التاأ�صي�صي  الجتماع 
مايو من العام األف وت�صعمائة وت�صع وت�صعون يف فندق الدبلومات 
للجمعية,  الأ�صا�صي  النظام  اإقرار  فيه  مت  حيث  بالبحرين, 
اجتماعات  عدة  تله  املوؤ�ص�صني,  الأع�صاء  جميع  بح�صور 

منذ  العمومية  اجلمعية 
العام 2002 األفني واثنني 

حيث مت فيه انتخاب اأع�صاء جمل�س الإدارة والعتماد التقرير 
املايل والإداري للفرتة املمتدة للعام 2006 م.

لجان الجمعية:
تتمثل اجلمعية من عدة جلان اأهمها: اللجنة العلمية الدائمة 
للجمعية  علمية  ا�صت�صارية  هيئة  مبثابة  وهي  باجلمعية: 

وجلانها الأخرى. من اأبرز مهامها: 
عملها,  خطوات  وحتديد  اجلمعية  ملتقيات  عناوين  حتديد 
وحتديد املحا�صرين وامل�صاركني بالبحوث والدرا�صات, وحتديد 

اآلية وهيكلة اأوراق العمل, ومراجعتها وتقييمها.
املالية,  املوارد  كلجنة  باجلمعية:  العاملة  اللجان  اإىل  اإ�صافة 
والإعلمية  الثقافية  واللجنة  والدرا�صات  البحوث  وجلنة 

واللجنة العلمية وجلنة التوا�صل.
فلسفة الجمعية:

للإعاقة  اخلليجية  اجلمعية  فل�صفة  عليه  تقوم  التي  املبداأ 
 , اجلمعية  اأع�صاء  بني  اخلربات  وتبادل  والتفكر  التوا�صل  هو 
العلمية  واللقاءات  والندوات  املوؤمترات  اإقامة  ذلك عرب  وياأتي 
, فكان احلر�س يف تنظيم ملتقيات �صنوية تنعقد ب�صورة دورية 
لتو�صع جمالت   , التعاون اخلليجي  وبالتناوب يف دول جمل�س 
التعرف على واقع وجتربة املوؤ�ص�صات الر�صمية والأهلية العاملة 

لكل دولة.

الجمعية الخليجية
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رئيس مجلس إدارة الجمعية األستاذ عبداهلل اليحيى السليــم..
معه  وقفوا  بمن  ويشيد  واإلنسانية  بالحب  النابض  قلبه  لنا  يفتح 
وشاركوه النجــاح في أول حــوار موسع له مع مجــلة  االنطالقة ..

• وقفة أمير منطقة القصيم أكبر داعمًا لنا..وخطواتنا األولى بدأت في
    مقر مؤقت  لنستقر في أول مدينة إنسانية في المنطقة لخدمة ذوي اإلعاقة

حوار: عبد العزيز اخل�شيبان 
ت�شوير: اإبراهيم الهطالين 

رئي�س  ال�شليم  اليحيى  عبداهلل  الأ�شتاذ  مع  احلوار 
الإن�شانية  للخدمات  عنيزة  جمعية  اإدارة  جمل�س 
وكتابة  اجلمعية  هذه  ق�شة  بداأت  وكيف  )تاأهيل( 
ف�شولها الأوىل حتى اأ�شبحت كيان اإن�شاين عمالق ي�شار 
له بالبنان,,هو حوار مع رجل يحمل يف قلبه كل معاين 
احلب والإن�شانية ال�شادقة للجميع والتي جتلت ب�شعار 
اإداري حمفز حتت عنوان )الإدارة باحلب( منذ اأن كان 
اأن  ووطنه,,وبعد  جمتمعه  فيها  خدم  لعنيزة  حمافظًا 
اخلريي  امل�شروع  لهذا  تفرغ  الإدارية  املحطة  هذا  غادر 
املليئة  النجاح  ق�شة  كتابة  ليوا�شل  وقته  كل  ومنحه 
بال�شرب والتطلع والكفاح لتحقيق هدف خريي وجمتمعي 
واإن�شاين يخدم اأغلى فئات املجتمع من ذوي الحتياجات 
اخلا�شة,,ل�شناعة جيل منتج من خالل تقدمي الرعاية 
فاعلني  اأع�شاء  ليكونوا  والتاأهيل  والتدريب  والتعليم 
ووطنهم,وقد  جمتمعهم  خدمة  يف  وي�شاهموا  ومنتجني 
الإن�شاين  اخلريي  والتفاعل  النجاح  هذا  يف  �شاركه 
رجال خمل�شون �شعارهم النتماء لوطنهم والعمل اجلاد 
اأياديهم  وو�شعوا  معه  الراية  فحملوا  ملجتمعهم  واملثمر 
احللم  لتحقيق  والعطاء  والنماء  البناء  اأجل  من  بيده 
م�شهود  ودعم  اخلري  اأهل  من  كبري  تفاعل  و�شط  املنتظر 
من رجال املال والأعمال ممن اأجزلوا بالعطاء و�شاهموا 
يف هذا البناء لثقتهم باهلل اأوًل ثم بالقائمني على هذه 
اجلمعية من رئي�س واأع�شاء جمل�س اإدارة وقيادة اإدارية 

تدير هذه املنظومة باأهدافها الإن�شانية النبيلة,, 
من هنا فتح لنا رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية قلبه يف اأول 
ت�شدرها  التي  )النطالقة(  جملة  مع  له  مو�شع  حوار 

معه  وقفوا  مبن  احلوار  هذا  يف  اأ�شاد  اجلمعية,,حيث 
وتوجيه  بالغ  وت�شجيع  كبري  بدعم  النجاح  و�شاركوه 
حتدث  كما  الق�شيم,,  منطقة  اأمري  �شمو  قبل  من  �شديد 
من خالل هذا احلوار عن انطالقة اجلمعية وكيف بداأت 
)كفكرة(,وعن حا�شرها وكيف ازدهر,وم�شتقبلها وكيف 
الطموحات  بالنجاحات؟؟,وعن  وم�شعًا  م�شرقًا  �شيكون 
والأماين الكبرية التي ي�شعى ويطمح املجل�س والقائمني 
على اجلمعية الو�شول لها وحتقيقها,,والكثري مما يخ�س 
اأن   اإىل  الفاعل  املحلي  وح�شورها  ومتيزها  اجلمعية 
والتوا�شل  والتفاعل  امل�شاركات  يف  الوطن  حدود  جتاوز 
وتعزيز العالقات وتبادل اخلربات مع العامل املتقدم يف 
جمال الرتبية اخلا�شة,,فهاهو احلوار اأمامكم واأقروؤه ,, 

حوار العدد



عنيزة  جمعية  عن  �صعادتكم  يحدثنا  اأن  نود  البداية  يف   •
اأ�صبحت كيان  انطلقت كفكرة حتى  الإن�صانية وكيف  للخدمات 
والربامج  واملراكز  املجمعات  من  مبنظومة  عملق  اإن�صاين 
البنني  من  اخلا�صة  الحتياجات  ذوي  خلدمة  املتخ�ص�صة 

والبنات ؟؟
بداأت الفكرة يف عام 1419 هـ ببوادر من عدة جهات منها التعليم 
 , ال�صاحلية  اخلريية  اجلمعية  من  اخلريديل  حممد  والأ�صتاذ 
وحمافظة عنيزه كحلم ,, واتفق اجلميع بدعوة كل من له اهتمام 
الجتماع  مت  وفعًل  اخلريي  امل�صروع  هذا  مثل  اإيجاد  يف  ورغبه 
مع القيادات يف املحافظة والتعليم وال�صئون ال�صحية, واجلمعية 
اخلريية ال�صاحلية, وجمعية الرب بعنيزة وبع�س املخت�صني يف اأمور 
تخ�س هذا ال�صاأن,وبداأت الفكرة تتبلور وت�صع خطوات التاأ�صي�س 
حتى انتهى الأمر اإىل عقد اجتماع ر�صمي برعاية �صاحب ال�صمو 
امللكي اأمري منطقة الق�صيم يف اجلمعية اخلريية ال�صاحلية حيث 
حث اجلميع على تاأ�صي�س مثل هذا امل�صروع الإن�صاين الرائع,وفعل 
تاأ�ص�صت اللجنة التاأ�صي�صية بع�صرين ع�صواً ح�صب نظام اجلمعيات 
اخلريية ورفع لوزارة ال�صئون الجتماعية بطلب الرتخي�س ومت 
وهلل احلمد املوافقة بتاأ�صي�س اجلمعية اخلريية لرعاية املعوقني 
بعنيزة يف 21/8/1420 برقم 160 )ويف عام 1426 مت تغيري امل�صمى 
اإىل جمعية عنيزة للتنمية واخلدمات الإن�صانية لغر�س التو�صع يف 
الأهداف( ومت اجتماع اللجنة التاأ�صي�صية واختيار جمل�س الإدارة 

الأول كما ين�س النظام.
بداأت اللجنة عملها يف اجلمعية اخلريية ال�صاحلية ثم ح�صلت 
النتقال  مت  حتى  بعنيزة  الرب  جمعية  من  موؤقت  موقع  على 
للمقر الأول يف مركز التميمي للرتبية اخلا�صة )اآنذاك( وبداأ 
وال�صرقية  الغربية  املنطقتني  وزيارة  املعلومات  الأع�صاء بجمع 
الفكرة  لطرح  املحافظة  اأعيان  من  وجمع  املحافظ  برئا�صة 
على  بح�صولها  اجلولت  انتهت  حيث  اخلري  لأهل  وت�صويقها 
تربعات ماليه وعينيه للبدء باإن�صاء مباين اجلمعية وا�صتقطاب 
اأهل اخلربة يف هذا املجال من الداخل واخلارج ومت افتتاح املركز 
وذلك  للرتبية اخلا�صة  التميمي  با�صم مركز  �صمي  الذي  الأول 
للتربع ال�صخي من اأ�صرته مبنزله اخلا�س وما يتبعه من مزرعة 
مب�صاحة تفوق 8200 مرت مربع و�صميت القاعات والأق�صام باأ�صماء 

فتحت  والشرقية  الغربية  للمنطقة  زيارتنا 
للتربية  التميمي  ومركز  واسعة  أفاق  لنا 
بقية  للجمعية  الطموحة  اللبنات  أول  الخاصة 
اهلل  عبد  واأبناء  الزامل  املن�صور  الرحمن  عبد  مثل  املتربعني 
احلمد الزامل و�صليمان ال�صالح العليان وعبدالعزيز النعيم وعبد 
العبدالرحمن احلنطي  و�صمت لئحة  امل�صحن وحمد  الرحمن 
البي�صاء  اأ�صحاب الأيادي  اأ�صماء  ال�صرف يف الفتتاح الكثري من 
بقائمة ت�صدرها ا�صم �صاحب ال�صمو امللكي الأمري في�صل بن بندر 
اأمري املنطقة حينها ,ول جمال الآن لذكر الأ�صماء  وكان الفتتاح 
واأربعة  واأربعمائة  األف  لعام  حمرم  من  والع�صرين  الرابع  يف 
اإن�صاء جممع ال�صيخ  وع�صرون  ومتيز هذا الفتتاح بتوقيع عقد 
علي العبد اهلل اجلفايل للرعاية والتاأهيل الذي بادر رحمه اهلل 
الغربية,  للمنطقة  املوفقة  الزيارة  بعد  ودعمه  باإن�صائه  بالتكفل 
بعدها وهلل احلمد بداأت اخلطوات اجلبارة بقيادة نخبة من اأبناء 
هذا الوطن املعطاء للو�صول اإىل ما و�صلت اإليه اجلمعية واحلديث 
�صيق ويطول خلل تلك ال�صنوات الذهبية و�صياأتي التف�صيل يف 

حينه اأن �صاء اهلل.
ونخدم  يومياً  مستفيداً   725 ـ  لـ الخدمة  نقدم 
أكثر من 6750 حاله سنوياً في العيادات الخارجية 
وجمعية عنيزة اآلن هي الوحيدة التي تخدم 

ذوي اإلعاقة من الوالدة وحتى الزواج
والأرقام  الإح�صائيات  �صعادتكم  يعطينا  اأن  بالإمكان  وهل   •
للم�صتفيدين من خدمات اجلمعية من الذكور والإناث والفرق 
املخت�صة التي تقوم بتقدمي اخلدمات لهم �صواء طبية اأو تدريبية 

وتاأهيلية واإدارية ممن ينت�صبون للجمعية الآن ؟؟
اجلمعية الآن وهلل احلمد تخدم 725 م�صتفيداً يومياً يف مراكزها 
التميمي  ومركز  والتاأهيل  للرعاية  اجلفايل  جممع  الثلثة 
من  اأكرث  تخدم  كما  املبكر  والتدخل  الطفولة  ومركز  للتوحد 
الرعاية  فرق  ويف  اخلارجية,  العيادات  يف  �صنويا  حاله   6750
 ,, والر�س  واملجمعة  واجلوف  وعرعر  تبوك  من  كل  يف  املنزلية 
الأ�صخا�س ذوي  التي تخدم  الوحيدة  وللعلم فاإن اجلمعية هي 

الإعاقة من الولدة وحتى الزواج.
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والقائمين  بالمؤسسة  وثقوا  إذا  الخير  أهل 
مابذلوه  يرون  ألنهم  بسخاء،  أعطوا  عليها 

واقعًا وهذا ماتحقق مع شركاؤنا في النجاح
من  الكثري  اجلمعية  حققت  القيا�صي  الوقت  هذا  خلل   •
النجاحات والإجنازات واحل�صور الفاعل على اأر�س الواقع �صواء 
داخل منطقة الق�صيم اأو خارجها, فكيف حتقق للجمعية ذلك 
ومدى الدور الذي قام به �صركاء اجلمعية الرئي�صيون وداعميها 
النبيلة  الإن�صانية  ور�صالتها  روؤيتها  اأهدافها وحتقيق  تعزيز  يف 

خلدمة اأغلى فئات املجتمع ؟؟
اأوًل التوفيق من اهلل,,واأهل اخلري اإذا وثقوا باملوؤ�ص�صة والقائمني 
واقعاً,  بذلوه  ما  يرون  لأنهم  تردد  ب�صخاء,ودون  اأعطوا  عليها 
ملا  الو�صول  اأما   ,, للدعم  بالن�صبة  هذا  مهم,  معهم  والتوا�صل 
و�صلنا اإليه وهلل احلمد فهو بتوفيق اهلل ثم با�صتقطاب القيادات 
الثقة,والنتماء  منهم,وزرع  اجليد  على  واحلفاظ  الناجحة 
مردود  اأن  اإل  مكلفه  كانت  وان  طموحاتهم  للجمعية,ودعم 
ذلك يف �صالح اجلمعية يف النهاية مهما كانت التكلفة,وكذلك 
على  واحلر�س  دوريا  اخلطط  ال�صليم,ومراجعة  التخطيط 
من  امل�صتمر  والت�صجيع  الكفاءات  بني  والعدل  املوؤ�ص�صي  العمل 
قبل جمل�س اإدارة متناغم يعي اأهداف اجلمعية ويبحث لها عن 
والبتعاد  الأهداف  يف  والو�صوح  ال�صفافية  دائماً,,اإن  الأف�صل 
عن نظرية املوؤامرة �صواء يف جمل�س الإدارة اأو بني القيادات اأو 
من�صوبي اجلمعية كافة هو من اأهم العوامل للنجاح لأن القائد 
الناجح لي�س لديه الوقت لتف�صري الأمور لغري �صالح املوؤ�ص�صة 
وهو ما يعيق العمل املوؤ�ص�صي وعليه نبذ اأي حمبط اأو م�صكك يف 

عمل موؤ�ص�صته واختيار الكفاءات املنتجة ودعمها,,
وعن  النجاح  عن  م�صئولني  من�صوبيها  كل  تعترب  اجلمعية 
بتهيئة  من�صوبيها  على  تبخل  ل  اأنها  جتد  لذلك  الإخفاق 
كبدل  وامتيازات  معقول  دخل  من  واأ�صرهم  لهم  الراحة  �صبل 
ال�صكن والتاأمني ال�صحي والدخل من خارج الدوام والإجازات 
اجلمعية  اإمكانات  ح�صب  املوؤقتة  الب�صيطة  وال�صلف  واملنا�صبات 
والتوا�صل مع اجلميع با�صتمرار مما يحقق النتماء للجمعية 

واعتبارها جزء من حياة كل موظف.
ذوي  لخدمة  المسيرة  أكمل  الحرمين  خادم 
التوجه  هذا  لقيادة  رائع  رجل  باختيار  اإلعاقة 
معالي  االجتماعية  الشئون  بوزارة  ممثال 

الوزير الدكتور ماجد القصبي
قبل حكومتنا  بالغ وكبري من  باهتمام  الإعاقة  ذوي  • يحظى 
الإن�صاين,  اجلانب  بهذا  واهتمامها  رعايتها  من  الر�صيدة 
وواقعه  تاأثريه  ومدى  الهتمام  هذا  �صعادتكم  يرى  فكيف 
اخلريي  العمل  هذا  على  والقائمني  املعاقني  الأبناء  نفو�س  يف 

الإن�صاين بر�صالته الإن�صانية ال�صامية ؟؟
كبريا  اهتماما  الأخرية  ال�صنوات  يف  تعطي  اهلل  رعاها  الدولة 
اإليه  للأ�صخا�س ذوي الإعاقة وحتاول الو�صول اإىل ما و�صلت 
الدول املتقدمة يف رعايتهم والهتمام بهم ودجمهم مبجتمعهم 
عملت  التي  واخلطوات  الوطن  لهذا  منتجني  اأع�صاء  وجعلهم 

يف عهد خادم احلرمني امللك عبد اهلل رحمه اهلل رحمة وا�صعة 
وجعلها يف ميزان ح�صناته كانت نقلة كبريه خلدمات الأ�صخا�س 
امل�صرية  �صلمان  امللك  اأكمل خادم احلرمني  الإعاقة,وبعده  ذوي 
ال�صئون  بوزارة  ممثل  التوجه  هذا  لقيادة  رائع  رجل  باختيار 
والذي  الق�صبي  ماجد  الدكتور  وزيرها  معايل  الجتماعية 
لو�صع  ال�صحيح  والتوجه  ال�صليم  التخطيط  يف  جهداً  لياألوا 
وحتقيق  بهوؤلء  العناية  مب�صتوى  للرقي  املنظمة  اخلطط 
اجلميع  منها  ي�صتفيد  اأ�صا�صيه  كقاعدة  ي�صتمر  موؤ�ص�صي  عمل 
م�صتقبل �صواء الأ�صخا�س ذوي الإعاقة اأو اأ�صرهم اأو املوؤ�ص�صات 
التي يجب اأن تخدمهم , وفقه اهلل وكتب له الأجر,واأنا متفائل 

باأن القادم امل�صرق يف �صاحلهم اإذا �صاء اهلل .
الخطة  في  تكن  لم  نجاحات  حققت  الجمعية 
وحققت أهدافهًا في زمن قياسي ال يستطيع 

أن يدركها إال خبير بالخطط وتقييمها

نحن ال ندعي الكمال وسنظل في المقدمة 
سنسجل  المملكة..وقريبًا  مستوى  على 
للعالمية  الوصول  خليجيًا..وهدفنا  تفوقنا 

بتعدد الخدمات وجودة المخرجات
يف  وم�صتقبلها  عنيزة  جمعية  حا�صر  �صعادتكم  يرى  وكيف   •

القادم من الأيام ؟؟
بالن�صبة جلمعية عنيزة للتنمية واخلدمات الإن�صانية -تاأهيل-

فكوين رئي�صا ملجل�س اإدارتها ماذا تتوقع اأن اأقول ؟ 
بالعودة اإىل اخلطة األ�صرتاتيجيه للجمعية والتي قاربت على
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بلوغ ن�صف عمرها جند اأن اجلمعية حققت خللها جناحات مل 
تكن يف اخلطة وحققت اأهدافها يف زمن قيا�صي ل ي�صتطيع اأن 
يدركه اإل خبري باخلطط وتقييمها,,نحن ل ندعي الكمال ولكن 
ثقتنا مبن�صوبي اجلمعية وانتماوؤهم ومعرفتهم بالأهداف التي 
و�صعوها و�صبل حتقيقها,,نراهن على اأننا �صنظل يف املقدمة على 
م�صتوى اململكة على الأقل يف ال�صنوات القليلة القادمة واملن�صف 
الذي يرى امل�صاريع القائمة وي�صمع عن امل�صاريع القادمة لي�س 
اأمامه اإل اأن ي�صهد لنا بالتفوق فجمعية يف عمر جمعيتنا حققت 
بف�صل  م�صريتها  اإكمال  عن  عاجزة  تكون  لن  الجنازات  هذه 
ودعم  الأوفياء  املنتمني  ومن�صوبيها  الناجحة  قياداتها  ثم  اهلل 

الواثقني بها بل حتفظ,,
ال�صيخ  م�صروع  �صن�صتلم  العام  هذا  من  الأول  الن�صف  خلل 
حممد العبد الرحمن ال�صعدي للطفولة والتدخل املبكر وبعده 
التميمي  اهلل  العبد  علي  ال�صيخ  م�صروع  �صن�صتلم  واحد  بعام 
يف  عنها  �صنف�صح  كثرية  الدرا�صة  قيد  التي  وامل�صاريع  للتوحد, 
حينها و�صيتحقق اإن �صاء اهلل حلم مدينة عنيزة الإن�صانية, وبعد 
العاملية  عن  �صنبحث  خليجيا  وقريبا  داخليا  التفوق  حققنا  اأن 
داعمني  بوجود  اهلل  باإذن  املخرجات  وجودة  اخلدمات  بتعدد 
التي  بق�صيتها  موؤمنه  جادة  قيادات  ووجود  بجهودنا  موؤمنني 

هي )التميز يف الأداء والإخل�س يف العطاء(
• وماذا عن اأهم الأن�صطة التي حتر�س اجلمعية على تقدميها 

للأبناء من املعاقني ؟؟
تتميز جمعية عنيزة للخدمات الإن�صانية باأنها تقدم جميع ما 
يحتاجه الأ�صخا�س ذوي الإعاقة من اأن�صطه وخدمات ورعاية, 
تقدميه  اإىل  و�صابقنا  اإل  غرينا  يقدمه  �صئ  عن  ن�صمع  اأن  فما 
والبحث عن اأجود من يقدم تلك اخلدمة اأو الن�صاط, والتعاون 
معه واكت�صاب خرباته واإعطائها لغرينا بعد جتربتها فالهدف 
دون  الفئة  هذه  خلدمة  املخرج  جودة  على  والتناف�س  واحد 
التحفظ على التفرد فيها فكل حمتاج للخدمة هو ابن لنا ولن 

نبخل عليه بها.
التربية  مجال  في  لتقدمها  األردن  مع  بدأنا 

الخاصة ودربنا كوادرنا السعودية ونجحنا..
اليوم  عامل  يف  والتاأهيل  اخلا�صة  الرتبية  خدمات  حتظى   •
املعاهد  خلل  من  الإن�صاين  بالتاريخ  م�صبوق  غري  باهتمام 
فما  العاملية,  املوؤمترات  وعقد  املتخ�ص�صة  واملراكز  العاملية 
والتوا�صل  بالت�صال  عنيزة  جمعية  به  قامت  الذي  الدور  هو 
اخلربات  من  لل�صتفادة  اخلارجي  العامل  لهذا  والو�صول 
باملعاقني  املعنية  واجلهات  الخت�صا�س  واأ�صحاب  والباحثني 
وتبادل اخلربات  لديها  العمل  وتطوير  التدريب  تعزيز  بهدف 

بينها وبني املعنيني واملهتمني مبثل هذه اجلوانب ؟؟
بداأنا  وقد   , الإعاقة  جمال  يف  عهد  حديثي  اأننا  يعلم  اجلميع 
الأ�صقاء  مع  بالتعاون  للجمعية  الأوىل  اخلطوة  منذ  بالتعاون 
املجال,خدمة,وعلماً  هذا  يف  تقدمها  معلوم  والتي  الأردن  يف 
القارئ,الفرق  الفعلي كما يلحظ  العمل  نبداأ  وموؤ�ص�صات,ومل 
بني تاريخ التاأ�صي�س وتاريخ افتتاح اأول مركز ما يزيد عن ثلث 
�صنوات, كنا نتجول يف اأنحاء وطننا الغايل وانتقلنا منه اإىل الأردن 
حيث زرنا عدة م�صاريع تقدم خمتلف اخلدمات لذوي الإعاقة 

وتعاقدنا معهم,وبداأنا تدريب كوادرنا ال�صعودية وجنحنا لأننا 
بعد  احلمد,  وهلل  الآخرون  انتهى  حيث  من  نبداأ  اأن  حاولنا 
واأمريكا  بريطانيا  بالتوا�صل مع  بداأنا  افتتاح جممع اجلفايل 
املنظمة والطلع  بالزيارات  والفنية  الإدارية  القيادات  وقامت 
على اآخر ما و�صلوا اإليه يف هذا املجال,وتوقيع مذكرات التفاهم 
معهم لل�صتفادة من خرباتهم , وفعل فقد قرر جمل�س الإدارة 
واإلقاء  اخلربات  لكت�صاب  اجلمعية  يف  �صنتني  كل  موؤمتر  عقد 
ما  وهذا  التخ�ص�س  لأ�صحاب  العمل  ور�س  وعقد  املحا�صرات 
حدث بالفعل ففي عام 2012 عقدنا موؤمتر خرباء الإعاقة الأول 
بالتعاون مع املعهد الأمريكي الوطني ) YAI ( وح�صر �صتة 
املعهد ع�صرين  املخت�صني حيث يخدم هذا  الإعاقة  من خرباء 
األف معاق ويعمل به خم�صة اآلف و�صتمائة موظف يف خمتلف 
الثاين  املوؤمتر  لعقد  م�صجعا  املوؤمتر  جناح  وكان  التخ�ص�صات 
الأمريكية  هارفارد  جامعة  مع  التعاون  مت  حيث   2014 عام  يف 
بخبريين يحملن �صهادة الدكتوراه يف طب الأطفال وتخ�ص�س 

ملعهد  التنفيذي  املدير  ا�صت�صفنا  الإعاقة,وكذلك  يف  دقيق 
دي�صكفري للتوحد  يف نيويورك لإلقاء حما�صرات وعقد ور�س 
يف  معهم  التعاون  على  التفاق  حينها  ومت  املجال  هذا  يف  عمل 
تاأ�صي�س مركز التميمي اجلديد للتوحد واملتوقع البدء بت�صغيله 
يف بدايات 2018 باإذن اهلل و�صيكون نقلة نوعيه يف جمال التوحد 

يف اململكة باإذن اهلل تعاىل 
للوصول  دفعتنا  الجفالي  مجمع  إمكانيات 
في  الخبراء  مع  لنتواصل  المتقدم  للعالم 
التفاهم  مذكرات  وتوقيع  وأمريكا  بريطانيا 

معهم واالستفادة من خبراتهم 
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املحلية  اخلريية  املوؤ�ص�صات  مع  اجلمعية  تعاون  عن  وماذا 
واخلليجية التي تعني اهتمامها بالإعاقة وبراجمها ؟؟

التعاون مع املوؤ�ص�صات اخلريية على اختلف تخ�ص�صاتها قائم 
بني  التفاهم  مذكرات  من  العديد  توقيع  مت  حيت  وقوي  بل 
خالد  امللك  موؤ�ص�صة  بجائزة  اجلمعية  وفوز  حمليا,  اجلمعية 
عمق  على  دليل  اخلريية  �صيته  الأمرية  وموؤ�ص�صة  اخلريية 

التوا�صل الداخلي وهلل احلمد,
اأمكن خا�صة مع اجلمعية  ما  فالتوا�صل م�صتمر  واأما خليجيا 
موؤمتر  عقد  على  باملوافقة  وفقنا  وقد  للإعاقة,  اخلليجية 
اجلفايل  مبجمع  عنيزه  يف  ع�صر  ال�صاد�س  اخلليجي  الإعاقة 
ال�صابقني  للموؤمترين  امتدادا  واعتربناه  والتاأهيل  للرعاية 
والذي كان من املقرر عقد ثالثهما هذا العام ولكن مبا اأن الهدف 
اإن  �صيحدث  ما  وهو  اخلارجية  اخلربات  ا�صتقطاب  وهو  واحد 
�صاء اهلل يف املوؤمتر الذي �صيعقد يف الثالث من رجب لعام 1437 

املوافق للعا�صر من ابريل لعام 2016 وملدة ثلثة اأيام.
نجحنا في تغيير نظرة المجتمع لالبن المعاق 
وتتحدث  بالجمعية  تفتخر  األسر  وأصبحت 
الجمعية  ودور  دورهم  عن  وشجاعة  بحريه 

بتأهيل أبنائهم 
تغيري  اأجل  من  اجلمعية  به  قامت  الذي  الدور  عن  • وماذا 
وجمتمعه  اأ�صرته  على  عالة  واأنه  املعاق  للبن  املجتمع  نظرة 
اإقبالهم  ومدى  التوجه  هذا  مع  املجتمع  جتاوب  ترون  وكيف 

على م�صاعدة ذوي الإعاقة ؟؟
الإعاقة  ذو  لل�صخ�س  نظرة  املجتمع  تغري  امل�صاهد  ي�صدق  ل 
من بداية عملنا وحتى الآن,حيث كانت الأ�صر تنكر وجود معاق 
بالإعاقات  معاقاً  ابنها  اأن  تعرتف  ل  كثرية  اأحيان  لديها,ويف 
اأن  الب�صيط,وبعد  التوحد  اآو  التعلم  �صعوبات  اأو  الب�صيطة 
اأ�صبح  والعلج  التاأهيل  يف  اجلمعية  جناحات  نتائج  انت�صرت 
قوائم النتظار تطول واأ�صبحنا نفكر يوميا بالتو�صع والتطوير 
يحدث  كما  اإعاقة  لكل  املخ�ص�صة  املراكز  بافتتاح  والتخ�ص�س 
بالتوحد  املبكر,وكذلك  والتدخل  بالطفولة  بالتخ�ص�س  الآن 
ولدينا العديد من الربامج التخ�ص�صية القادمة تنتظر اقتناع 

املتربعني بجدواها للبدء باإن�صائها باإذن اهلل,,
اعرتفت الأ�صرة بحق ابنها من الأ�صخا�س ذو ي الإعاقة بالعلج 
والتاأهيل والندماج باملجتمع دون حتفظ اأو حياء بل اأ�صبحوا 
بحريه  ويتكلمون  امل�صورة  اللقاءات  على  ويوافقون  يفخرون 

و�صجاعة عن دورهم ودور اجلمعية بتاأهيل ابنهم وهلل احلمد.
ولم  همومنا  من  هم  وهو  بدأنا  بالتدريب 
اليوم  وحتى  الجمعية  إنشاء  منذ  ينقطع 
متدرب   3000 الـ  المستفيدين  عدد  وتجاوز 

في مختلف التخصصات 
العوامل التي متنح  اأهم  التدريب والتطوير واحداً من  • يعد 
يف  جناح  بكل  والعمل  املعاقني  مع  التعامل  كيفية  املتدرب 
برامج  فماذا قدمت اجلمعية من   .. اخلا�صة  الرتبية  ميادين 

تدريبية ملن�صوبيها يف هذا امليدان الوا�صع ؟؟

اأن  قبل  بداأناه  الأهم  هو  باأنه  بدايتنا,واإمياننا  هو  التدريب 
همومنا  من  هم  هو  التدريب  ولزال  امل�صتفيد  مع  العمل  نبداأ 
عدد  تعدى  وقد  اليوم  حتى  اجلمعية  اإن�صاء  منذ  ينقطع  ومل 
اآلف  الثلثة  التخ�ص�صات  خمتلف  يف  باجلمعية  املتدربني 
ممن  املنطقة  يف  متخ�ص�صة  موؤ�ص�صه  يف  جتد  ما  وقل  متدرب 
مل يتدرب  من�صوبيها يف جمعية عنيزة وهلل احلمد, ولن نتوقف 
هذا  يف  للداعمني  ثم  هلل  وال�صكر  وغريهم  ملن�صوبينا  ذلك  عن 
املجال واأخ�س بالذكر جامعة الق�صيم, ومركز الرواد يف عنيزة, 
الدورات  الآن,وكذلك  اأ�صماوؤهم  حت�صرين  ل  ممن  وغريهم 
الق�صيم  مبنطقة  اجلمعية  خارج  تقام  التي  العمل  وور�س 
تخدم  فر�صة  اأي  ن�صيع  ل  حيث  اململكة  وخارج  وخارجها 
امل�صتويات  املعرفة لدى من�صوبينا على جميع  توجهاتنا وتنمي 

الفنية والإدارية .
الجمعية  وخاصة  الخليج  دول  مع  التعاون 
الخليجية لإلعاقة سيكون مثمراً وسيفتح آفاق 

العاملين إلى التميز والمنافسة الشريفة 
م�صتوى  لتعزيز  اجلمعية  اأبرمتها  التي  التفاقيات  عن  • وماذا 
التدريب وتبادل اخلربات من خلل تعاونها مع عدد من اجلهات 

والأكادمييات واجلهات ذات العلقة املعنية بالتطوير والتدريب ؟؟
من  ومعلمني  واإداريني  قيادة  اجلمعية  من�صوبي  ا�صتفاد  لقد 
واإدارة  الق�صيم  جامعة  وبني  بينها  وقعت  التي  التفاقيات 
املنطقة  وخارج  داخل  اجلمعيات  وكذلك  باملحافظة,  التعليم 
وبني  بينها  التفاهم  اتفاقيات  من  الكبرية  الفائدة  اإىل  اإ�صافة 
العاملية يف كل من الأردن واأمريكا, وبريطانيا, وكذلك  املعاهد 
اخلليجية  اجلمعية  وخا�صة  اخلليج  دول  مع  القادم  التعاون 
للإعاقة والتي جتمع خربات دول اخلليج وت�صهل �صبل التوا�صل 
العريقة  اخلربات  اأ�صحاب  مبثل  الحتكاك  اأن  �صك  ول  بينها, 

يفيد ويفتح اآفاق العاملني اإىل التميز واملناف�صة ال�صريفة.
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من أمريكا إلى عنيزة حولنا حلم برنامج تمكين 
ودخل91  حقيقة  إلى  واالجتماعي  الوظيفي 
ستة  وأهلنا  العمل  لسوق  أبنائنا  من  منتسب 

منهم للزواج وتكوين أسره جديدة 
للمعاقني  والجتماعي  الوظيفي  التمكني  برنامج  يعد   •
اجلمعية  نفذتها  التي  الرائدة  الربامج  اأهم  من  واحداً 
للأبناء  والعطاء  والنماء  اخلري  م�صاريع  من  رائد  كم�صروع 
من املعاقني للذكور والإناث القابلني للتدريب لدخولهم ل�صوق 
م�صتقبلهم  وبناء  جمتمعهم  يف  فاعلني  اأع�صاء  ليكونوا  العمل 
واندماجهم مع بقية فئات املجتمع, فهل يحدثنا �صعادتكم عن 
هذا امل�صروع وعدد امل�صتفيدين منه واخلطوات التي قامت بها 

اجلمعية لتفعيله وجناحه ؟؟
وكانت  اجلمعية  يف  بها  نعتز  التي  الربامج  من  متكني  برنامج 
على  قادرا  الإعاقة  ذو  ال�صخ�س  يكون  اأن  البداية  منذ  هاج�صنا 
اأن يكون ع�صوا فاعل يف املجتمع,وبعد زيارتنا اإىل نيويورك عام 
2010 حل�صور موؤمتر املعهد الوطني الأمريكي الثاين والثلثني 
اأن يكون  اأنهم ا�صتطاعوا  وزيارتنا عدة مواقع تابعة لهم وجدنا 
ال�صخ�س ذو الإعاقة ع�صوا فاعل يف  واأن ي�صبح  احللم حقيقة 
جمتمعه وطورنا الفكرة مبا يتنا�صب مع جمتمعنا لقبول الفكرة 
�صوق  دخول  من  اأبنائنا  من   91 بتمكني  احلمد  وهلل  وجنحنا 
العمل وي�صبحوا اأع�صاء فاعلني ذوي دخل ثابت وتاأمني �صحي 
وتاأمينات اجتماعيه  بل اأهلنا �صتة منهم للزواج وتكوين اأ�صره وهلل 
احلمد,وقريبا اإن �صاء اهلل �صيظهر للنور م�صروع منف�صل مطور 
لهذا الغر�س و�صتحقق معه الكثري من طموحاتنا يف دمج كل من 

ي�صتطيع يف جمتمع عنيزة واملنطقة اإن اأمكن .
الكثير  لنا  يعني  باالجوائز  الجمعية  تتويج 
ففيها تعميق لالنتماء ووسام نجاح وتميز 
الجمعية  منسوبي  من  فرد  كل  صدر  على 

من الرجال والنساء
الإن�صانية  للخدمات  عنيزة  جمعية  ح�صول  لكم  ميثل  • ماذا 
والتي  العاملية,  وال�صهادات  املتميزة  اجلوائز  من  العديد  على 
ومدى  �صيته,  الأمرية  بجائزة  اجلمعية  تتويج  اأخرها  كان 
اجلهود  وتطوير  العمل  وتعزيز  والتقدم  الدعم  يف  تاأثريها 

لديكم ولدى من�صوبي جمعيتكم الفتية ؟؟
ل �صك اأن التميز هدف من اأهدافنا الكبرية ولكن طموحنا اأن 
يكون متيزاً ن�صتفيد من اأخطائه, وقد ل ي�صدق البع�س اأننا ل 
نكره عدم الفوز اإذا ناف�صنا على جائزة ما, لأننا نبحث دائما عن 
الق�صور يف خدماتنا وموؤ�ص�صتنا وبراجمنا لكي نطور خدماتنا 

للبحث عن التميز يف الأعوام التي تلي عام الق�صور,
اإن الفوز ل يعني توقف التطوير اأو البحث عن جمالت جديدة 

تخدم الأ�صخا�س ذوي الإعاقة,
اإن الفوز يعني لنا الكثري وخا�صة الروح املعنوية لدى من�صوبي 
اجلمعية وفيه تعميق للنتماء واعتبار النجاح و�صام على �صدر 
كل �صخ�س من من�صوبي اجلمعية رجال ون�صاء, ونحن يف عنيزة 
اإىل  اجلمعية  اأو�صلوا  الذين  وال�صيدات  الرجال  بهوؤلء  نفخر 
القمة على م�صتوى اململكة واأ�صبحت علما ي�صار له بالبنان يف 

اأ�صعب  القمة  اأن احلفاظ على  يتذكروا  اأن  كل حمفل وعليهم 
ما  تتمنى  التي  املوؤ�ص�صات  الكثري من  وهناك  لها  الو�صول  من 
و�صلنا اإليه وتعمل جاهدة لتتميز لذا فالطريق طويل والتميز 

عمل ل ينقطع وفقهم اهلل.
منطقة  ألمير  والتقدير  الشكر  آيات  أسمى 
القصيم لرعايته للملتقى الخليجي ومتابعته 

الدائمة لنشاطاتنا ودعمنا

-ت�صت�صيف جمعية عنيزة للخدمات الإن�صانية امللتقى ال�صاد�س 
ع�صر للجمعية اخلليجية للإعاقة حتت �صعار )تاأهيل الأ�صخا�س 
كرمية  رعاية  حتت  واعد(  لغد  املمار�صات  اأحدث  الإعاقة  ذوي 
من �صاحب ال�صمو امللكي الأمري الدكتور في�صل بن م�صعل بن 
,, فكيف يرى �صعادتكم عقد مثل  اأمري منطقة الق�صيم  �صعود 
التي  الرئي�صية  واملحاور  وجناحه  تاأثريه  ومدى  امللتقى  هذا 

�صيتم طرحها ومناق�صتها ؟؟
للجمعية  ع�صر  ال�صاد�س  اللقاء  با�صت�صافة  �صعداء  اأننا  ل�صك 
اخلليجية للإعاقة ونتوقع اإن �صاء اهلل له جناحا يوازي اجلهد 
الذي بذل فيه فالهدف هو النتيجة التي تنعك�س على براجمنا 
ملن�صوبينا,وجلميع  العمل  وور�س  الندوات  من  وال�صتفادة 
امل�صاركني والتي نتوقع اأنها �صتعطي ال�صعار حقه وترثي الهدف 
ون�صتفيد جميعا منه,وي�صرين بهذه املنا�صبة تقدمي اأ�صمى اآيات 
ال�صكر والتقدير ل�صاحب ال�صمو امللكي الأمري الدكتور في�صل 
لرعايته  الق�صيم  منطقة  اأمري  �صعود  اآل  �صعود  بن  م�صعل  بن 
ودعمنا,وال�صكر  لن�صاطاتنا  الدائمة  ومتابعته  املوؤمتر  لهذا 
مو�صول ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ دعيج اآل خليفة رئي�س اجلمعية 
اخلليجية للإعاقة واأع�صاء املجل�س والأمني العام, و ل نن�صى 
الدكتور  الجتماعية  ال�صئون  وزير  املعطاء معايل  الرجل  دعم 
جلميع  ال�صكر  ويوجهنا,واأخرياً  يتابعنا  الذي  الق�صبي  ماجد 
املوؤمتر  لإجناح  املبذول  الرائع  اجلهد  على  اجلمعية  من�صوبي 

واأمتنى من اهلل الكرمي اأن يكلل اجلهود بالنجاح .
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للقادة  أوجهها  الخاصة  القلبية  رسائلي 
والرموز ولكل فرد شاركنا هذا النجاح 

يف  تقولها  اأن  تود  ر�صائل  جمموعة  اأو  ر�صالة  من  هناك  • هل 
ختام حوارنا مع �صعادتكم, فامل�صاحة ن�صعها اأمامكم لتقول ما يف 

قلبك وتعرب بها عن م�صاعرك جتاه من تريد ؟؟ 
وقيادات  رموز  ر�صائلي هم  �صاأخ�صهم يف  ذلك, فمن  �صك يف  ل 
ت�صتحق الإ�صادة بها ومهما اأ�صهبت باحلديث عنهم فلن اأعطيهم 

جزء من حقهم,

فر�صالتي الأوىل اأوجهها ملقام خادم احلرمني ال�صريفني مليكنا 
واأقول  العزيز,,  بن عبد  �صلمان  امللك  وقائد م�صريتنا  املحبوب 

فيها:
)خادم احلرمني ال�صريفني:

الن�صر  هو  الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�س  من  اأبنائك  مع  وقوفك    
تن�صرون  )اإمنا  والآخرة  للدنيا  الر�صيد  وهو  اهلل  عند  من 

ب�صعفائكم(
في�صل  الدكتور  الأمري  امللكي  ال�صمو  ل�صاحب  الثانية  ر�صالتي 

بن م�صعل بن �صعود اأمري منطقة الق�صيم واأقول فيها:
)اأفردت لنا زيارة طويلة خا�صة وليلة رم�صانيه جامعه فرفعت 
فل  وتنفيذيني  قيادات  هدفاً  لنا  وو�صعت  عامل  كل  معنويات 
اهلل  باإذن  ذلك  ن�صتحق  اأننا  و�صرتى  معنا  الوقوف  عن  تتوقف 

تعاىل(
ر�صالتي الثالثة ملعايل وزير ال�صئون الجتماعية الدكتور ماجد 

الق�صبي واأقول فيها: 
خري  لك  و�صتجد  الوجه(  )نبي�س  اأننا  وترى  تزورنا  )�صوف 
معني يف حتقيق طموحاتك وحتقيق اأهدافك ال�صامية للهتمام 

بهذه الفئة الغالية, على اأ�ص�س علميه واأهداف حمدده وا�صحة 
امللمح �صهلة التقييم والتقومي(

ر�صالتي الرابعة ل�صعادة حمافظ عنيزة واأقول فيها :
)منذ كانت اجلمعية فكره واملحافظ يعي�س معها حلظة بلحظه 
ومل يتخلف عن ح�صور اأي من منا�صباتها واجلميع يعتمد عليه 
وي�صعى معها  يتابع جناحاتها  للجمعية  الرحيم  الأب  ويعتربه 

ليحقق اأهدافها ويفخر مبخرجاتها(
الإدارة  جمل�س  اأع�صاء  واأخواين  لزملئي  اخلام�صة  الر�صالة 

واأقول فيها: 
م�صتمرة  م�صاريعها  الأخريات  عن  تختلف  اجلمعية  )هذه 
واأهدافها ل تتوقف عن التطوير, بقاوؤكم على راأ�س الهرم مهم 
لتحقيق التكامل, وتفانيكم واقتطاع اأوقاتكم مل�صلحة اجلمعية 

دليل على اإميانكم بالهدف( 
واأقول  اجلمعيه  من�صوبي  لزملئي  اأخ�صها  ال�صاد�صة  ر�صالتي 

فيها:
)اأنتم  اأقول  ما  واأعني  �صادق  لأنني  �صابقا  لكم  قلته  ما  )اأكرر 
اجلائزة( فاجلائزة حفل ينتهي ودرع يقف مع بقية الدروع ومال 
ي�صرف ولكن انتم من يبقى لنا كمجل�س ولأبنائنا امل�صتفيدين 
اأبداً  اأن اجلوائز تغني عنكم ولن نن�صى  واأ�صرهم فل تعتقدون 

)اأنتم من �صنعها( نحبكم ونفخر بكم فرداً فردا( 
اأما ر�صالتي الأخرية اأوجهها لأ�صر امل�صتفيدين واأقول فيها:

ا�صتطعنا  ملا  وامل�صاركة  والتجاوب  التعاون  منكم  نلم�س  مل  )لو 
لنا  ع�صدا  ت�صتمروا  اأن  جميعا  فرنجوكم  حتقق  ما  حتقيق 
ابننا  جلعل  وت�صجيعنا  بالتوا�صل  وال�صتمرار  ابنكم  برعاية 

جميعا ع�صوا فاعل منتجا يف هذا الوطن(.
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مركز علي العبداهلل التميمي للتوحد
 – باكورة – األعمال اإلنسانية لجمعية عنيزة
Ali Al-Abdullah Al-Tamimi Center 

for Autism
حتت �صعار, )نعتز برعايتهم لن�صيء لهم الطريق( هكذا 
بداية  منذ  )تاأهيل(  الإن�صانية  للخدمات  عنيزة  جمعية  كانت 
خلدمة  الإن�صانية  �صعار  حتمل  وهي  1420هـ  عام  يف  تاأ�صي�صها 
اأغلى فئات املجتمع من البنني والبنات رعاية وتاأهيًل وتعليماً 
وتدريباً من ذوي الإعاقة,,و�صط جمتمع حمب للخري والعطاء 
هدف  اإىل  تبلورت  بفكرة  البداية  وانتماء,,فكانت  �صدق  بكل 
و�صواعد عملت ليل نهار من اأجل حتقيقه نظراً حلاجة املجتمع 
اخلا�صة  الحتياجات  لذوي  اخلدمات  معنى  لتعزيز  امللحة 
كمكان متخ�ص�س يحت�صنهم وياأخذ باأيديهم جنباً اإىل جنب مع 
اأقرانهم للح�صول على حقوقهم يف التعليم والتاأهيل وال�صحة 
العبداهلل  علي  ال�صيخ  اأبناء  بادر  الجتماعية,,حينها  واحلياة 
ليكون  العامر  والدهم  مبنزل  بالتربع  اهلل(  )يرحمه  التميمي 
فئات  اأغلى  خلدمة  اأ�صمه  يحمل  عنيزة  يف  اإن�صاين  مركز  اأول 
للرتبية  التميمي  العبداهلل  علي  )مركز  م�صمى  حتت  املجتمع 
,قبل  اجلمعية  م�صلة  حتت  للعمل  الوقت  ذلك  يف  اخلا�صة( 

للتوحد( كمركز  التميمي  مل�صماه احلايل )مركز  ا�صمه  حتويل 
هـ,ليكون  التوحد وذلك يف عام 1434  متخ�ص�س لعلج حالت 
موعداً  هو  2003/3/8م  املوافق   1424/5/1 املوافق  ال�صبت  يوم 
م�صهوداً لفتتاحه الر�صمي بعد اكتماله كمن�صئة اإن�صانية جمهزة 
الوحدات  من  متكاملة  ومنظومة  التقنية  الإمكانيات  باأحدث 
وتعليمية  واإدارية  وفنية  طبية  كوادر  فيها  يعمل  املتخ�ص�صة 
خارج  اإىل  ذلك   بعد  املركز  خدمات  لت�صل  مرموقة  وتربوية 
�صملت  الواقع حيث  اأر�س  عنيزة مبا يقدمه من اجنازات على 
املذنب   , الق�صيم مثل )مدينة بريدة  معظم مدن وحمافظات 
, البدائع , الر�س , البكريية , عيون اجلواء , , ريا�س اخلربا,( 
 , وكذلك  من خارج منطقة الق�صيم  مثل: ) مدينة الريا�س 

الطائف , الدمام , اجلبيل , حائل , تبوك ( 
اأيديكم  بني  ن�صع  اأن  )النطلقة(  جملة  يف  ي�صرنا  هنا  ومن 
بداأ وتطور  للتوحد وكيف  التميمي  تقريراً مف�صًل عن مركز 

وحقق النجاح تلو النجاح عاماً بعد عام.

جمعية عنيزة ترفع شعار )نعتز برعايتهم لنضيء لهم الطريق(
منظومة الجمعية
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�صمم املركز ليواكب التطلعات يف جمال الرتبية اخلا�صة تعليما 
وتدريبا وتاأهيل للمعاقني من اجلن�صني ممن ترتاوح اأعمارهم 
و�صط  للإناث  �صنة  و14   , للذكور  عاما   12 وحتى  3�صنوات  من 
الإعاقة  لذوي  املقدمة  والربامج  اخلدمات  يف  و�صمولية  جودة 
الرئي�صية  املكونات  خلل  والإقليمي,من  املحلي  امل�صتوى  على 
حيث  من  اأخر  بعد  عاما  وملحوظا  كبريا  تطوراً  �صهدت  التي 
والتقنية  الفنية  والأجهزة  الب�صرية  والقدرات  الإمكانيات 

الإدارية  بال�صوؤون  خا�س  مبنى  على  ت�صتمل  والتي  احلديثة 
و�صالة خا�صة للعلج الطبيعي والوظيفي غرفة الإثارة احل�صية 
)�صنيوزلني( و�صالة خا�صة بق�صم اللمنهجي والتغذية وم�صبح 
والأ�صري  النف�صي  والإر�صاد  للنطق  وعيادات  املائي  للعلج 
,وم�صرح متعدد الأغرا�س يت�صع لأكرث من 170 مقعداً اإىل جانب 
امل�صتودعات , الوحدات امل�صاندة,وامل�صطحات اخل�صراء اجلمالية 

والألعاب الرتفيهية على م�صاحة ت�صل اإىل 5000 مرتاً مربعاً.

وحدات متكاملة تواكب أحدث التطلعات
في مجال التربية الخاصة تعليمًا وتأهياًل

منظومة الجمعية
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وحدة القبول والتسجيل:
امل�صتفيدين  �صوؤون  باإدارة  مبا�صر  ب�صكل  الوحدة  هذه  ترتبط 
ومركز الت�صخي�س من جهة واإدارة املركز من جهة ثانية وتقوم 
هذه الوحدة با�صتلم الطلبات واإعداد امللفات وا�صتكمال الوثائق 
الوحدة  املركز. وتقوم  القبول يف  اللزمة ومطابقتها ل�صروط 
الفحو�س  لإجراء  الت�صخي�س  مركز  اإىل  املراجعني  بتحويل 
والختبارات الطبية والنف�صية والرتبوية كما تقوم بالدرا�صات 
التدريب  تقدمي  واإمكانية  الأ�صرة  بو�صع  اخلا�صة  الجتماعية 
ذاتية  م�صاعدة  املعوق  الطفل  م�صاعدة  من  لتتمكن  لها  اللزم 

كما تقوم الوحدة بتحديد اخلدمات والربامج اللزمة للحالت 
وتوزيعها على الأق�صام املوؤهلة ل�صتقبالها وتقدمي اخلدمات لها 
التي  اأو  املتقدمة للمركز  الت�صخي�س على احلالت  ول يقت�صر 
تتلقى اخلدمات فيه بل ت�صتقبل الوحدة حالت خارجية من اإدارة 
الرتبية والتعليم �صواء يف حمافظة عنيزة اأو املدن واملحافظات 
املجاورة وتقوم با�صتقبال الكثري من احلالت اخلارجية �صنوياً 
لتقدمي خدمات التاأهيل املنزيل وتقدمي اخلدمة املتخ�ص�صة يف 
املنازل وتقدمي ال�صت�صارات والتدريب لإفراد الأ�صرة على كيفية 
تنفيذ الربامج العلجية والتاأهيلية على احلالة من قبل اأفراد 

الأ�صرة .

اللياقة  عناصر  لتنمية  المنهجية  نشاطات 
البدنية للمستفيدين وبرامج للغة التعبيرية 

من خالل المرسم
لحاالت  رياضي  وتأهيل  المنهجية  نشاطات 

التوحد:
 يهدف هذا الربنامج اإىل تنمية عنا�صر اللياقة البدنية 
والوظيفي  الطبيعي  العلج  يف  والإ�صهام  للحالت 

وبرامج الإثارة احل�صية لبع�س الطلبة وحتريك الأجزاء 
ال�صاكنة لديهم للو�صول اإىل املرونة والتحمل واحل�صول 
وي�صتمل  واخلمول  الك�صل  من  خايل  ن�صيط  ج�صم  على 
البدنية,  الرتبية  على  اللمنهجي  الن�صاط  برنامج 

املر�صم, والرتبية البدنية ال�صحية, وامل�صبح.

الخدمات المتخصصة التي يقدمها المركز
 للحاالت واألسرة من الحاالت الخارجية

منظومة الجمعية
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• البرامج المقدمة 
للمستفيدين:

على  التوحد  حالت  وتدريب  تعليم  يتم 
واحل�صية  والأكادميية  الإدراكية  املهارات 
ومهارات  وال�صتقللية  والجتماعية 
احلا�صوب, بالإ�صافة اإىل مهارات الن�صاط 
الكبرية  احلركية  )املهارات  اللمنهجي 
البدنية,  ال�صالة  يف  للطلبة  وتعطى 
املهارات احلركية الدقيقة وتعطى لهم يف 

املر�صم(.

كما اأنهم يتلقون خدمات العلج الطبيعي 
احل�صية  والإثارة  الوظيفي  والعلج 
�صرورة  وجود  عند  النطقية  والتدريبات 
لتلك اخلدمات ح�صب كل حالة بالتن�صيق 

مع ق�صم اخلدمات الطبية باجلمعية.
ويتم ب�صكل م�صتمر تقييم الطلبة لقيا�س 
التي  واملهارات  للربامج  ا�صتجابتهم 
على  وتدريبهم  اإعطاوؤهم  ليتم  يتلقونها 

مهارات اأخرى اأكرث تطوراً.
الكادر  ب�صكل م�صتمر بني  التوا�صل  ويتم 
ومعلمات(  واأخ�صائيات  اإدارة  )من 
التوا�صل  دفرت  خلل  من  الأ�صرة  وبني 
ما  كل  على  الأهل  اإطلع  ليتم  للطالب, 

واإطلعهم  املركز  داخل  بالطالب  يتعلق 
على  الطالب  وتدريب  تعليم  كيفية  على 
واملتابعة  املركز  يف  يتلقاها  التي  املهارات 
ال�صحية  الناحية  ومن  لهم,  امل�صتمرة 
على  اإطلعنا  ويتم  اأنه  كما  والتغذية 
بالطالب  خا�صة  اأمور  من  ي�صتجد  ما 
ومقرتحات  ملحظات  واأية  املنزل  يف 

يبديها الأهل للطالب واملركز.

تعليم وتدريب أصحاب الحاالت على...
 المهارات اإلدراكية واألكاديمية والحسية واالجتماعية 

واالستقاللية ومهارات الحاسوب 

منظومة الجمعية
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خدمات التوحد: 
مركز  من  املركز  حتويل  مت  اأن  بعد 
التميمي للرتبية اخلا�صة ملركز التميمي 
املركز  لبيداء  1434هـ  العام  يف  للتوحد 
ب�صكل  التوحد  حلالت  خدماته  بتقدمي 
عدد  و�صل  حيث  ومنهجي  منتظم 
امل�صتفيدين )120( طفل توحدي وو�صل 
عدد الف�صول اإىل )22( ف�صًل خم�ص�صة 
الأعداد  نتيجة  ذلك  ,وجاء  للتوحد 
املتزايدة من حالت التوحد التي تتطلب 

الوحدة  تخدم  حيث  متخ�ص�صة  خدمات 
للفئة  مبكراً  تدخًل  التوحد  فئات 
العمرية من 3-5 �صنوات والفئة العمرية 
ملا فوق 6 �صنوات ومبعدل 4 طلب يف كل 
ف�صل ويتم خدمتهم وفق اأحدث الربامج 
برنامج  مثل  عاملياً  املعروفة  املتخ�ص�صة 
التطبيقي  ال�صلوك  حتليل   (   A B A
الطفل  تدريب  اأ�صلوب  جانب  اإىل   )
العلج  برامج  خلل  من  التوحدي 
با�صتخدام  الفردي  والتدريب  الوظيفي 
واجل�صدية  اللفظية  امل�صاعدة  طرق 
التعزيز  ا�صتخدام  وكذلك  والو�صائل 

العمل  اأهمية  مع  اخلطوات  هذه  خلل 
بالتثبيت بالحتفاظ باملهارة التي تعلمها 
والتعميم بنقل اأثر التعلم وحتليل املهارة 
اإىل  املهارة  وهو ما يعني حماولة جتزئة 
ترتيب  ثم  الرئي�صية  ومكوناتها  اأجزائها 
اإىل  ت�صل  حتى  نظام  يف  الأجزاء  هذه 
اخلطوات  هذه  ومثل  الأ�صا�صية  املهارة 
ت�صاعد  الرتبوية  واخلدمات  والتدريبات 
الطفل التوحدي على ا�صتغلل اأق�صى ما 
معاناة  من  والتخفيف  طاقات  من  لديه 

الأهل .

Autism

منظومة الجمعية
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يعد ق�صم العلج الطبيعي واحداً من اأهم الأق�صام والوحدات يف 
اأعداد  اأق�صام املركز, ومع زيادة  املركز وذلك منذ افتتاحه كاأول 
املراجعني �صهد الق�صم تو�صعاً يف م�صاحته وزيادة يف اأعداد كوادره 
الطبية لي�صمل �صالة علجية كبرية للأطفال ت�صل م�صاحتها 

اإىل )338 م( وق�صم خا�س للن�صاء والرجال اإ�صافة اإىل ا�صرتاحة 
للموجات  جهاز  وتاأمني  ملحقاتها  كافة  مع  والرجال  للن�صاء 
الق�صم  وتزويد  به,  اخلا�صة  اخل�صبية  والغرفة  املدى  ق�صرية 

بتقنية ال�صبكة العنكبوتية والبدلة الف�صائية. 

قسم العالج الطبيعي والوظيفي...
عالية  ثقة  يدعمه  التميمي  مركز  في  األقسام  أهم  من  واحداً 

من المراجعين بإمكانيات وقدرات المركز المتطورة 

منظومة الجمعية
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علجية  برامج  على  لتدريبهم  للأمهات  عمل  ور�س  عمل   •
لأطفالهم  اخلا�س  املنزيل  بالربنامج  وتزويدهم  منزلية 

وجداول متابعة ملدى اإتقان الطفل للتمرين واملهارة املقدمة 
بالربامج  لتعريفهم  املركز  داخل  للكادر  عمل  ور�س  عمل   •

املقدمة للحالت ومدى تطورها
احلالت  حتويل  يتم  حيث  العلجية:  ال�صت�صارات  • برنامج 
عمليات  اإجراء  اإمكانية  حول  ل�صت�صارتهم  للخت�صا�صيني 
جراحية للأوتار واملفا�صل التي ت�صاعد يف �صرعة تقدم وتطور 

احلالة.
مع  التوا�صل  واجلبائر:  التعوي�صية  الأجهزة  خدمات   •
امل�صاندة  الطبية  والأجهزة  اجلبائر  لتاأمني  املخت�صة  اجلهات 

التي ت�صاعد احلالة على ال�صتقللية والعتماد على النف�س
• اإ�صدار برو�صورات تعريفية حول الربامج املقدمة يف الق�صم 
بعنوان مركز العلج الطبيعي والتاأهيل للأطفال, دور الأ�صرة 

يف العلج الطبيعي, متارين منزلية لأطفال ال�صلل الدماغي.
• برنامج اخلدمة املنزلية حيث يتم تقدمي اخلدمة العلجية 
للحالت الغري قادرة على اللتحاق باملركز )الإعاقات واأمرا�س 

العظام والع�صلت, كبار ال�صن, �صكان املناطق البعيدة(
يخ�صع  حيث  وال�صاملة  املكثفة  اجلل�صات  برنامج  تفعيل   •
برامج  ي�صم  يوميا  �صاعتني  مدة  علجية  جلل�صات  الطفل 
علجية وظيفية متنوعة حيث اأعطت هذه الربامج ردود فعل 

ايجابية ب�صرعة التح�صن وتطور احلالت امللتحقة بها.

الطبيعي  العلج  برنامج  من  كجزء  ال�صفية  الغرفة  • تفعيل 
على  الطفل  وتثبيت  اجلبائر  و�صع  يتم  حيث  والوظيفي 
اإ�صافة  املعلمة  طاولة الوقوف ومتابعة مهاراته العتيادية مع 
اإىل اإ�صراك املعلمة يف تطبيق بع�س اأهداف العلج الوظيفي عن 
طريق مهارات معينة توؤدى داخل الف�صل مما يزيد من حت�صن 

وتطور احلالة.

رفع قدرات األطفال الحركية والحسية 
للقيام  واالستقاللية  الذات  على  واالعتماد 

بنشاطاتهم اليومية  
هذا ويتبنى ق�صم العلج الطبيعي والوظيفي اإ�صرتاتيجية تكمن 
الإعاقة  ذو  الأطفال  منها  يعاين  التي  ال�صعف  نقاط  ر�صد  يف 
احلركية والعمل على تقويتها ودعمها وحتديد الطاقة الكامنة 
واحل�صية  احلركية  قدراتهم  رفع  بهدف  واإطلقها  لديهم 
ل�صتثمارها للو�صول اإىل اأق�صى درجة من العتماد على الذات 
وال�صتقللية بالقيام بن�صاطاتهم اليومية وذلك بو�صع برامج 
علجية تتنا�صب مع حاجة الطفل حيث تعتمد على نوع الإعاقة 
, �صدة الإعاقة , مو�صع الإعاقة , عمر الطفل وامل�صكلت املرافقة 

للطفل .

ويقدم املركز خدماته العلجية من خلل الأق�صام التالية:
ق�صم العلج الطبيعي

ق�صم العلج الوظيفي والإثارة احل�صية.
ق�صم العلج املائي

اأنواعه بجميع  الدماغي  ال�صلل  • حالت 
الع�صلت  • �صمور 

امل�صقوق • ال�صلب 
داون • متلزمة 

النمو تاأخر  • حالت 
ال�صوكي والنخاع  الدماغ  • اإ�صابات 

الدماغي • ال�صت�صقاء 

واملفا�صل  الظهر  • اآلم 
• جلطات

والك�صور احلوادث  • اإ�صابات 
والع�صلت العظام  • اأمرا�س 

حركية م�صاكل  اإىل  توؤدي  التي  الع�صبية  • والأمرا�س 
احلركة وفرط  الرتكيز  قلة  • حالت 

الحاالت التي يتم استقبالها في مركز العالج الطبيعي والوظيفي 

برامج مساندة تقدم في مركز العالج الطبيعي والوظيفي

منظومة الجمعية
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برامج هامة... في التأهيل النفسي
والخدمات النفسية والتشخيص وتعديل السلوك        

• الوحدات واألقسام المساندة:
لذوي  م�صاندة  اأخرى  خدمات  للتوحد  التميمي  مركز  يقدم 

الإعاقة من بينها: 
وحدة التاأهيل واخلدمات النف�صية:

يعترب التاأهيل النف�صي من �صروريات تكامل برامج تاأهيل ذوي 
تهتم  التي  النف�صية  اخلدمات  تقدمي  اإىل  يرمي  فهو  الإعاقة, 
البيئة  ومع  جهة,  من  نف�صه  مع  الإعاقة  ذوي  الطفل  بتكيف 
من  الطبيعية  البيئة  اأو  الجتماعية  البيئة  �صواء  به  املحيطة 

جهة اأخرى.
اأهداف وحدة التاأهيل النف�صي واخلدمات النف�صية:
وتنمية  النف�صية  خ�صائ�صهم  لفهم  التوحد  حالت  • م�صاعدة 
ال�صلبية  امل�صاعر  من  والتقليل  الذات  وتقدير  بالقيمة  ال�صعور 

لديهم.

• تعديل �صلوكيات احلالت وبع�س العادات ال�صلوكية اخلاطئة.
التوحد حالت  لأ�صر  وامل�صاعدة  العون  يد  • تقدمي 

التميمي  مركز  يف  النف�صية  واخلدمات  التاأهيل  وحدة  وتقدم 
عددا من الربامج اأهمها:

النف�صي:  الت�صخي�س  • برنامج 
العقلية,  بالقدرات  املقايي�س اخلا�صة  حيث يعتمد على تطبيق 

اختبارات  وجميع  للذكاء  بينيه  �صتانفورد  مقيا�س  واأهمها 
ويهدف  )كارز(و)جيليام(و)كاب�س(  كاختبار  التوحد  ت�صنيف 
على  التوحد  اأعرا�س  مدى  على  موؤ�صر  اإعطاء  اإىل  الربنامج 

احلالت وخ�صائ�صهم ومواطن القوة وال�صعف لديهم.
ال�صلوك: تعديل  • برنامج 

يعتمد املركز على منهجية حتليل ال�صلوك التطبيقي احلديثة 
ال�صلوك  تعديل  وا�صرتاتيجيات  اأ�صاليب  وتوظيف  العامل  يف 

املختلفة واملتفق عليها من قبل العلماء.
ال�صلوكيات  من  التقليل  اإىل  ال�صلوك  تعديل  برنامج  ويهدف 
واإبدالها  والعمل على تغيريها  الإعاقة,  املرافقة للطلب ذوي 
ب�صلوكيات جديدة ومرغوبة لت�صاعدهم على التكيف يف البيئة 

من حولهم.

برامج توجيهية لأولياء الأمور وتقدمي الأ�صاليب 
الوقائية والعلجية لأطفالهم 

الأ�صري: الإر�صاد  • برنامج 
الأطفال  اأمور  اأولياء  واإر�صاد  توجيه  اإىل  الربنامج  ويهدف 
والعلجية  الوقائية  الأ�صاليب  وتقدمي  للمركز,  املنت�صبني 
لأطفالهم من خلل طرح الطرق املنا�صبة للتعامل مع اأطفالهم 

امل�صابني بالتوحد.
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الربامج الإدارية واخلدمية امل�صاندة:
العيادة  خلل  من  احلالت  على  املبا�صر  الطبي  الإ�صراف   •

الطبية وال�صيدلية:
فح�س  بعمل  الطبيب  ا�صراف  وحتت  التمري�س  جهاز  يقوم   
يومي على احلالت داخل املركز, كما يوجد يف املركز �صيدلية 

منا�صبة لتقدمي الأدوية والعلجات اللزمة للأطفال.
• التغذية: 

يقدم املركز وجبات غذائية �صمن برامج غذائية مو�صوفة من 
قبل اأخ�صائية التغذية تتما�صى مع بروتوكول احلمية الغذائية 

املخ�ص�صة لأطفال التوحد.
الآيل: احلا�صب  • معمل 

وي�صم اأجهزة حا�صب مزودة بربامج تعليمية وترفيهية خا�صة 
بالأطفال.

• النقل: 
يوؤمن مركز التميمي النقل ملعظم طلب املركز وذلك من خلل 
كافة مدن وحمافظات  نقل متلكها اجلمعية وتغطي  منظومة 
احلجم,  و�صغرية  متو�صطة  نقل  با�صات  عرب  الق�صيم  منطقة 

كما يغطي النقل كافة الأحياء يف حمافظة عنيزة.

منظومة الجمعية
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اهلل(  )رحمه  اجلفايل  عبداهلل  بن  علي  ال�صيخ  جممع  يعد 
عنيزة  جمعية  م�صاريع  اأهم  من  واحًدا  والتاأهيل  للرعاية 
املتكاملة  والإمكانات  امل�صاحة  حيث  من  الإن�صانية  للخدمات 
الإن�صانية  املجمعات  م�صتوى  على  وذلك  الإن�صانية  واخلدمات 
يف الرعاية والتاأهيل على م�صتوى اململكة .. من خلل حجمه 
واأهدافه واأغرا�صه الفنية مب�صاحة ت�صل اإىل )60.000م( فيما 
تبلغ م�صاحة م�صطحات املباين حوايل )18.400م( بتكلفة بناء  
ريال  مليون  �صبعون   )70.000.000( لنحو  و�صلت  وجتهيزه  
اخلدمات  لتقدمي  مبنى   14 على  املجمع  ي�صتمل  حيث  تقريباً 

وحداته  خلل  من  وذلك  خدماته  من  للم�صتفيدين  املتكاملة 
املتعددة ومبانيه الرئي�صة ومرافقه امل�صاندة من اأجل الهتمام 
بفئة غالية من جمتمعنا وقايًة ورعايًة وتاأهيًل لكي ي�صتاأنفوا 
وحمققاً  الحتياجات  كل  املجمع  يلبي  حيث  بفاعلية  حياتهم 
كافة التطلعات للم�صتفيدين منه طبًيا ونف�صًيا وتربوًيا ومهنًيا 
اخلدمات  من  متكاملة  جمموعة  ُيقدم  اأنه  كما  واجتماعًيا, 
املراكز  واأ�صرهم من خلل عدد من  الإعاقة  لذوي  تقدم  التي 

املتخ�ص�صة وهي 

مجمع علي العبداهلل الجفالي...
 للرعاية والتأهيل

أكبر وأضخم المشاريع االنسانية 
على مستوى المنطقة
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فريق عمل متعدد التخصصات 
الطرق  أحدث  على  وباالعتماد 
التقييم  عملية  في  العلمية 

والتشخيص
مركز التشخيص والكشف المبكر:

هو اأحد مراكز اجلمعية ويعترب هو اخلطوة الأوىل والأ�صا�صية 
لتقدمي خدمات اجلمعية املختلفة للمعاقني حيث يقوم املركز 
والتي  الإعاقة  حلالت  ال�صامل  والت�صخي�س  التقييم  باإجراء 
واملعرفية  والجتماعية  والرتبوية  النف�صية  التقييمات  ت�صمل 
واملهنية وفح�س ال�صمع والتقييمات الطبية الأخرى من خلل 
اإعطائه امل�صمى الت�صنيفي لها. ويتم ذلك من خلل ا�صتخدام 
الختبارات الت�صخي�صية الر�صمية املقننة وغريا لر�صمية وذلك 
على  وبالعتماد  التخ�ص�صات  متعدد  عمل  فريق  خلل  من 

اأحدث الطرق العلمية يف عملية التقييم والت�صخي�س
خدمات املركز الت�صخي�صية: 

1- خدمات الك�صف والتقييم الطبي يف العيادة الطبية
عيادة  يف  والنطقي  اللغوي  والت�صخي�س  التقييم  خدمات   -2

النطق.
3- خدمات التقييم الرتبوي

الإ�صابات  وت�صخي�س  والوظيفي  احلركي  التقييم  خدمات   -4
احلركية والإعاقات اجل�صدية. 

وحتديد  مرتي(   )ال�صيكو  والت�صخي�س  التقييم  خدمات   -5
عاملية  ذكاء  اختبارات  ا�صتخدام  خلل  من  الذكاء  م�صتوى 

كاختبار
)�صتانفورد بينية( للذكاء واختبار( ليرت )الدويل للذكاء 

6- خدمات فح�س وقيا�س ال�صمع 
7-  خدمات التقييم الجتماعي: 

والأ�صرية  والجتماعية  البيئية  الظروف  درا�صة  خلل  من 
للحالة وحتديد اأهم املعوقات الجتماعية والبيئية التي تعاين 

منها لت�صهيل اإحلاقها باخلدمات
مركز الرعاية والرتبية اخلا�صة:

اخلا�صة,  الرتبية  خدمات  تقدمي  يف  متخ�ص�س  مركز  وهو 
واملهارات  ال�صتقللية,  املهارات  على  التدريب  واأهمها: 
الجتماعية, واملهارات الإدراكية والأكادميية الأ�صا�صية كالقراءة 

والكتابة والريا�صيات جلميع فئات الإعاقة

حتقيق  اأجل  من  للمركز  الإمكانيات  اأف�صل  املجمع  يوفر 
الأهداف املن�صودة وهذه الإمكانيات هي:

كمنهاج  الإعاقة  فئات  جميع  تلءم  التي  احلديثة  • املناهج 
ومنهاج  للتوحد,  )تيت�س(  ومنهاج  املعرب  الأملاين  )بافاريا( 
العام  التعليم  ومناهج   ,)ABA( التطبيقي  ال�صلوك  حتليل 

بعد التعديل, والربامج الرتبوية الفردية لكل حالة.
على  اخلا�صة  الرتبية  يف  واملتخ�ص�صة  املوؤهلة  الكوادر   •

م�صتوى الدرا�صات العليا.
الذكية  كال�صبورة  احلديثة  التعليمية  والو�صائل  • التجهيزات 

وغرفة الإثارة احل�صية. 
احلديثة. الرتبوية  والتقييم  والت�صخي�س  القيا�س  •  اأدوات 

من  ومتطلباتها  امل�صاندة  التاأهيلية  واخلدمات  الربامج   •
العلج  خدمات  مثل:    , وو�صائل  واأجهزة  متخ�ص�صة  كوادر 

الطبيعي , العلج النطقي , العلج الوظيفي ... الخ.
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الحركية  لالعاقات   الصحي  التأهيل  مركز 
)اإليواء الحركي(

تفاصيله  كل  في  للمركز  فريدة  تصاميم 
لتناسب  المرافق  في  متكاملة  وتجهيزات 

فئة اإلعاقة الحركية بمختلف أنواعها 
)الإيواء  احلركية  للإعاقات   ال�صحي  التاأهيل  مركز  يقدم 
الإعاقة  فئات  جلميع  وال�صاملة  املتميزة  اخلدمات  احلركي( 
احلركية من كافة الأعمار بنوعية وجودة عالية تقودها خربات 
يف  فريدة  بطريقة  املركز  ت�صميم  ومت  لأجلهم  تعمل  وكفاءات 
اإىل  والو�صول  احلركة  و�صهولة  املبنى  حيث  من  تفا�صيله  كل 
وباأدق  بعناية  الأثاث  جتهيز  مت  كما  املختلفة,  املجمع  مرافق 
العتماد  لتعزيز  واحلركة  التنقل  وحرية  لتنا�صب  التفا�صيل 
تو�صيات  وفق  املركز  مرافق  جتهيز  ومت  الذات,  على  الكلي 

اأنواعها  مبختلـف  احلركيـة  الإعاقــة  فئة  لتنا�صب  املتخ�ص�صني 
و تلبي احتياجاتهم ببيئة �صحية ت�صاعدهم على جتاوز املعيقات 
التاهيلي  العلج  اإىل جانب  لل�صفاء   دافعيتهم  البيئية وحتفيز 

الوظيفي والطبي الذي يتلقونه باملجمع.

الحاالت المنتفعة من خدمات المركز 
حالت ال�صلل الدماغي بجميع اأنواعها و اإ�صابات الدماغ والنخاع 

ال�صوكي و حالت ال�صت�صقاء الدماغي.
حالت �صمور الع�صلت و  ال�صلب امل�صقوق.

 التاأهيل بعد العمليات اجلراحية .
اآلم الظهر واملفا�صل والدي�صك و  احتكاك الفقرات

واأمرا�س  والروماتيزم  الع�صلت  واإ�صابات  امللعب  اإ�صابات 
العظام.

اإ�صابات احلوادث وحالت ما بعد الك�صور.
اجللطات. 

AL-Juffali Center

منظومة الجمعية
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تتم  والطبية  الصحية  للرعايـــة  خدمات 
بخصوصية تامة  ومتابعات دائمة على مدار 

الساعة بأعلى درجات األمن واألمان 
خدمات الرعاية الصحية والطبية:

مدار  على  متوا�صلة  متابعة  و  املنتفعني خدمات طبية  ويتلقى 
ال�صاعة من خلل العيادة الطبية وخدمات الطوارئ والإ�صعاف 
والدوائية  ال�صيدلية  واخلدمات  التمري�صية  واخلدمات 

وباأ�صراف فريق طبي متميز يعمل على مدار ال�صاعة.
خدمات التاأهيل و الإر�صاد النف�صي:

لتخطي  النف�صي  الإر�صاد  و  التاأهيل  خدمات  املنتفعني  ويتلقى 
حاجز الإعاقة والتكيف معها ل�صمان جناح الإجراءات العلجية 

والتاأهيلية املقدمة له يف املجمع. 
خدمات التاأهيل احلركي املكثف:

واملائي  والوظيفي  الطبيعي  العلج  برامج  خلل  من  وذلك 
الوقاية  وبرامج  النف�صي  والإر�صاد  الأ�صنان  وخدمات  والنطقي 

ال�صحية والغذائية.

بصحة  لألهتمام  فاعلة  وبرامج  طبية  مراكز 
المعاق والبحث عن كل ما هو جديد يساهم 
التعليم  خدمات  ومساندة  دعم  في 
للمعاقين المقدمة  األساسية  والتأهيل 
المساندة: والطبية  الطبية  الخدمات  مركز 

اخلا�صة  الرتبية  لربامج  والداعمة  امل�صاندة  اخلدمات  مركز 
من  للمنتفعني  املجمع  يقدمها  التي  املختلفة  املهني  والتاأهيل 
واخلدمات  والوظيفي  الطبيعي  العلج  كخدمات  خدماته 
الطبية والأ�صنان وال�صيدلية وخدمات تقومي النطق والتاأهيل 
النف�صي والعلج بالأك�صجني وكل ما هو جديد ي�صاهم يف دعم 
وم�صاندة خدمات التعليم والتاأهيل الأ�صا�صية املقدمة للمعاقني 

واأهم هذه اخلدمات:

1-  العيادة الطبية وخدمات التمريض: 
املنتفعني  جلميع  اللزمة  اخلدمات  الطبية  العيادة  توفر 
ال�صحية  واملتابعة  والك�صف  العلج  خدمة  من  واملراجعني 
والتقييم الطبي لغايات القبول ومتابعة التحويل اإىل العيادات 
بها من  املو�صى  العلجية  الربامج  تنفيذ  ومتابعة  املتخ�ص�صة 
اأطباء الخت�صا�س مع تقدمي الدعم الطبي للحالت الطارئة. 
بكافة  مدعوم  متخ�ص�س  متري�س  فريق  احلالت  ويتابع 
املجمع  خدمات  مراكز  يف  طوارئ  كغرف  املنا�صبة  الإمكانيات 

و�صيدلية و�صيارة اإ�صعاف

2-عيادة طب وجراحة الفم واألسنان للمعاقين 
والأ�صنان  الفم  وجراحة  طب  يف  متخ�ص�صة  عيادة  جتهيز  مت 
للمعاقني واأ�صرهم باأحدث الأجهزة املتخ�ص�صة يف علج وجراحة 
الفم والأ�صنان لتتنا�صب مع خ�صو�صية حالت الإعاقة من هذه 
اخلدمة �صواًء املعاقني املنتفعني من خدمات املجمع اأو احلالت 
اأ�صنان متخ�ص�س يف  املراجعة وينفذ اخلدمة طبيب  اخلارجية 

علج املعاقني مع طاقم متري�س.

منظومة الجمعية
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برامج المركز

1-  برنامج التهيئة االبتدائية:  
ويعنى هذا الربنامج مبرحلة ما قبل املدر�صة للأطفال بطيئني 
فيتم  والبنات,  الأولد  من  الب�صيطة  الإعاقات  وذوي  التعلم 
م�صتوى  لرفع  الأ�صا�صي  التعلم  مهارات  على  الطلب  تدريب 

ا�صتعداداتهم الإمنائية والأكادميية لللتحاق باملدر�صة.

2- برنامج التوحد: 
التي  العمرية  للفئات  التوحد  مبجالت  الربنامج  هذا  يعنى 
تربوية  خدمات  ويقدم  والبنات,  للأولد  �صنة,   12 عن  تزيد 
وتعليمية وتاأهيلية وبرامج تعديل �صلوك وتاأهيل نف�صي حركي, 
وتنمية املهارات الوظيفية, با�صتخدام منهاج التحليل ال�صلوكي 
التطبيقي وفق خطة    ABA   الفردية, ومنهاج )تي�س(, ولغة 

التوا�صل )بك�س(.

3- برنامج التهيئة المهنية: 
ويغطي هذا الربنامج جميع حالت الإعاقة العقلية واملتو�صطة 
والبنات,  للأولد  �صنة   14 عن  تزيد  التي  العمرية  الفئات  من 
قدراتهم  لتطوير  فردياً  برناجماً  الطلب  يتلقى  حيث 

ومهاراتهم وتهيئتهم للربامج املهنية

4-برنامج التربية الفكرية للمعاقين حركيا: 
ويغطي هذا الربنامج جميع حالت الإعاقة احلركية امل�صاحبة 
لإعاقة عقلية اأو بطيء تعلم والتي تزيد اأعمارهم عن 12 �صنة, 
طبي  تاأهيل  وخدمات  فردية,  تربوية  خدمات  تقدمي  ويتم 

م�صاند لتطوير قدراتهم ومهاراتهم احلركية والوظيفية

برامج متقدمة ومتطوره...
تمنح للطالب في التهيئة االبتدائية والمهنية   

        والتوحد والتربية الفكرية  

منظومة الجمعية
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من  الكثير  هيئت  النموذجية  قدرات  مدرسة 
العام  التعليم  لمدارس  لالنتقال  الطالب 
وتعزز مدارك ومعارف األطفال ذوي بطيء 
التعلم من األبناء غير القادرين على االنتفاع 

من خدمات التعليم العام

مدرسة قدرات النموذجية للتربية الخاصة:
�صمن  اخلا�صة  للرتبية  النموذجية  قدرات  مدر�صة  تاأ�ص�صت 
ومت  هــ   1432 عام  التاأهيل  للرعاية  اجلفايل  جممع  مرافق 
ت�صغيلها يف العام الدرا�صي 1432 -1433هــ خلدمة فئة الأطفال 
النتفاع من  القادرين على  اأبنائنا غري  التعلم من  ذوي بطيء 
خدمات التعليم العام. ونظراً لزدياد الأعداد املطالبة بخدمات 
املدر�صة  هذه  تاأ�صي�س  مت  العام  التعليم  مراحل  �صمن  منهجية 
وزارة  من  ترخي�صها  ومت  عليها  املتزايدة  الحتياجات  لتلبية 
ال�صف  البتدائية من  املرحلة  التعليم �صمن م�صتويات ف�صول 
اإ�صراف  وحتت  البتدائي  ال�صاد�س  ال�صف  اإىل  البتدائي  الأول 

من اإدارة التعليم مبحافظة عنيزة. 

إلى  وتحويلها  المعاقين  طاقات  استغالل 
لالعتماد  مناسبة  لوظيفة  مالئمة  مهارة 
المجتمع  في  واالندماج  أنفسهم  على 

ليكونوا منتجين وفاعلين

املهني  التاأهيل   – للمعاقني  املهني  والتاأهيل  التدريب  مركز 
)قادر( 

هذه  توجيه  مت  واإذا  طاقة  فرد  لكل  اأن  هي  الربنامج  فل�صفة 
الطاقة بالتدريب نحو هدف – ما – فاإن جميع اأفراد املجتمع 
هو  وهذا  وفعاله  منتجة  طاقة  �صي�صبحون  املعاقني  فيهم  مبا 
دور الربنامج يف ا�صتغلل طاقات املعاقني وحتويلها اإىل مهارة 
ملئمة لوظيفة منا�صبة وال�صعي بذوي الإعاقة للعتماد على 
اأنف�صهم يف حتقيق عوائد مادية تلبي احتياجاتهم وحتقيق مبداأ 

ويعترب  وفاعلني  منتجني  يكونوا  اأن  على  املجتمع  يف  الندماج 
للطلبة  املهنية  اجلوانب  وتاأهيل  اإعداد  يف  متخ�ص�صاً  املركز 
املعاقني الذكور والإناث, وتطوير قدراتهم املهنية , بعد التعرف 

على م�صتوى قدراتهم وحتديد ميولهم املهنية. 
املهنية  الور�س  من  جمموعة  من  املهني  التاأهيل  ق�صم  ويتكون 
كامًل  جتهيزاً  جمهزة  وهي  الإنتاجية  وامل�صاغل  التدريبية 

لتنا�صب متطلبات تدريب امللتحقني. 
مراحل التأهيل المهني في المركز

1- مرحلة التهيئة المهنية: 
تهيئة  برامج  تقدمي  للطالب:  املهنية  امليول  وحتديد  تقييم 
قدراته  ح�صب  عليها  �صيتدرب  التي  املهنة  حتديد  بعد  مهنية 
وميوله؛ -تدريبه على اأ�صا�صيات املهنة التي مت اختيارها. وتقدم 
وحدة  اخلا�صة,  الرتبية  مركز  مع  بالتن�صيق  اخلدمات  هذه 

التهيئة املهنية
2- مرحلة التدريب المهني: 

تدريب تطبيقي مبا�صر على املهنة:  برنامج تدريب مهني 

منظومة الجمعية
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اإنتاجي.- التدريب يف امل�صاغل املهنية لنقل اأثر التدريب , وتقدم 
هذه اخلدمة يف الور�س املهنية الداخلية واخلارجية. 

3-مرحلة التشغيل المهني والتوظيف:  
اإيجاد  للتطبيق:   املحلي  لل�صوق  املركز  من  التدريب  اأثر  نقل 
فر�س عمل ووظائف تتنا�صب معهم. – متابعتهم يف وظائفهم 
ل�صمان ا�صتمرارهم وتقدم هذه اخلدمات بالتن�صيق مع برنامج 

التمكني الوظيفي والجتماعي يف املجمع.

الورش المهنية في المركز
1-  ور�صة النجارة( بنني(

2- ور�صة تركيب العطور( )بنني(
3- ور�صة الأ�صغال اليدوية( بنني – بنات(

4- ور�صة الزراعة( بنني(
5- معمل احلا�صب الآيل) بنني –بنات (

6- ور�صة التجميل) بنات(
7- ور�صة اخلياطة) بنات ( 

8- ور�صة التدبري املنزيل( بنات( 
 9- ور�صة ال�صيافة )بنات(  

10- الأعمال املكتبية والإدارية الب�صيطة) بنني - بنات(
11- ور�س التغليف والتعبئة )بنني – بنات(

منظومة الجمعية
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اخلدمات  اأف�صل  تقدمي  اإىل  الجتماعي  التاأهيل  مركز  ي�صعى 
امل�صتقبلية وقد �صممت  الإن�صانية  ان�صجاماً مع روؤيته ور�صالته 
بيئة املركز لتجعل من الإقامة �صيافة حقيقية لأبنائنا وباأجواء 
عائلية لتحفيز قدراتهم وطاقاتهم وت�صجيع تفاعلهم الإيجابي 
مع اأع�صاء الفريق امل�صرف عليهم والذي يتعامل معهم كاأفراد 
اأ�صرهم  و  ذويهم    التوا�صل مع  وت�صجيعهم على  واحدة,  اأ�صرة 
خلل  من  الإيوائية  الإقامة  خدمات  املركز  با�صتمرار.ويقدم 
اأجنحة جمهزة بتجهيزات خا�صة ت�صاعد احلالت على ال�صتفادة 
الرتبية  كربامج  املجمع   يف  املنتظمة  الربامج  خدمات  من 
تدريب  خلل  من  اليومية  الذاتية  العناية  وخدمات  اخلا�صة 
يومي م�صتمر للطلب على تنفيذ مهارات النظافة ال�صخ�صية 
امللب�س,  وتبديل  وال�صتحمام,  الأ�صنان,  وتنظيف  والو�صوء,   ,
والعتناء باجل�صم, العناية باملقتنيات اخلا�صة,, كما يقدم املركز 
لهم  �صعيدة  اإقامة  ل�صمان  الرتفيهية  اخلدمات  من  منظومة 

من خلل برنامج التاأهيل الريا�صي وي�صمل التدريب والتاأهيل 
وت�صمل  الرتفيهية  والن�صاطات  الإعاقة  املعدل لذوي  الريا�صي 
ويف  اخلارجية  والرحلت  وامل�صبح  واجلماعية  الفردية  الألعاب 
اخلارجية,وتنظيم  الريا�صية  وامللعب  الرتفيهية  ال�صالة 
واملتنزهات  العامة  احلدائق  يف  والتنزه  التخييم  و  امل�صابقات 

واخلروج للرب والأ�صواق العامة و الفرق الرتفيهية ..
ال�صاعة  مدار  على  امل�صاندة  الطبية  الربامج  املركز  يقدم  كما 
عيادة  و  وال�صيدلية  الطبية,  العيادة  خلل  من  للمنتفعني 
الأ�صنان , وق�صم التغذية وخدمات الرعاية ال�صحية التمري�صية 
�صحي  برنامج  وفق  العلجية  التغذية  وخدمات  والإ�صعافية 
اأخ�صائي  وباإ�صراف  للحالت  ال�صحية  الظروف  مع  يتما�صى 
الأ�صرية من خلل عودة  امل�صاركة  املركز برامج  التغذية ويعزز 
الطالب لأ�صرته ملدة ثلثة اأيام نهاية كل �صهر مع زيارة الأ�صرة 

له مرة كل اأ�صبوع 

مركز التاهيل االجتماعي لالعاقات الفكرية  )اإليواء الفكري(  
بيئة صحية متكاملة وضيافة حقيقية بأجواء عائلية لتحفيز القدرات وتعزيز الطاقات 

AL-Juffali Center
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)بروتوكول  جهاز  عبر  باألكسجين  العالج 
الحاالت  جميع  لمعالجة  العالمي(   DAN
الدماغية  للخاليا  الوظيفية  المهارات  لتطوير 
ايجابية  سلوكية  استجابات  يعكس  مما 
العقلية  المهارات  تطوير  في  تساهم 

والحسية للمعاقين 

الوحدة المطورة للعالج باألكسجين المضغوط:
مت جتهيز وحدة العلج املطورة بالأك�صجني  امل�صغوط مبجمع 
اجلفايل للرعاية والتاأهيل باأحدث جهاز للأوك�صجني امل�صغوط 
املوؤيدة  الدرا�صات  مع  متا�صياً  وذلك  احلالت  جميع  ملعاجلة 
بالأك�صجني  العلج  فل�صفة  من  انطلقا  اخلدمة  هذه  لأهمية 
املري�صة  اخلليا  ويحفز   , ون�صاطها  حيويتها  للخليا  يعيد 
وال�صعيفة يف مناطق اجلروح وتكوين الأوردة وال�صرايني  فيها 
اخلليا  تن�صيط  خلل  من  املناعة  جهاز  تقوية  على  ويعمل   ,
وحت�صني  اللتهابات  من  احلد  يف  وي�صاعد   , املناعية  الدماغية 
تدفق الأوك�صجني اإىل خليا املخ مما يوؤدي اإىل تطوير املهارات 
�صلوكية  ا�صتجابات  يعك�س  مما  الدماغية  للخليا  الوظيفية 
العقلية واحل�صية للمعاقني  املهارات  ايجابية ت�صاهم يف تطوير 
ومو�صى  معتمدة  امل�صغوط  بالأك�صجني  العلج  وخدمة   .
قبل  من  الأمرا�س  من  لكثري  واأ�صا�صي  فعال  كعلج  عاملياً  بها 
الأعماق(  وطب  الأوك�صجني  لعلج  العاملية  اجلمعية  من  كل 

 )FDA( والدواء  للغذاء  الأمريكية  واملنظمة   )UHMS(
)4 AAUS( والأكادميية الأمريكية لعلوم الأعماق

الحاالت التي يعالجها
 جهاز األكسجين المضغوط:

اجللطات الهوائية الناجتة عن الغط�س حتت الأعماق
اجلروح والإ�صابات املختلفة

احلروق احلرارية 
التقرحات اجللدية

جروح تقرحات القدم ال�صكرية
ال�صلل الدماغي للأطفال

نق�س الأك�صجني عند الأطفال
اللتهابات املختلفة

حال الت�صمم بغاز اأول اأك�صيد الكربون
الغرق اجلزئي

الحاالت المستفيدة:
من  كبرية  وفائدة  جناحات  �صجلت  احلالت  من  الكثري  هناك 
العظام,  التهابات  ومنها:  امل�صغوط  الأك�صجني  بجهاز  العلج 
العمليات  وجروح  ال�صكري,  وجروح  تقرحات  احلرارية  واجلروح 
,و�صلل الع�صب الوجهي, واإ�صابات  الن�صفي  اجلراحية, وال�صداع 
,واجللطات  الأطفال  لدى  الدماغي  وال�صلل  ال�صوكي,  احلبل 
الدماغية, الغرغرينا, ونق�س الأك�صجني عند الأطفال, والتوحد
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5-عيادات اإلرشاد السلوكي
واألسري وعيادات تنمية المهارات: 

تقوم عيادات النف�صية مبهمة اأ�صا�صية يف خدمة املعاقني واأ�صرهم 
من خلل فريق اأخ�صائيني نف�صيني من ذوي اخلربات الكبرية 
اخلدمات  العيادات  هذه  تقدم  حيث  املعاقني  مع  التعامل  يف 

الرئي�صية التالية: 
وامللتحقني  املراجعني  جلميع  العقلية  القدرات  ت�صخي�س   -1
احدث  )على  ال�صيكومرتي  الت�صخي�س  املجمع(  بخدمات 

اختيارات الذكاء املعروفة عاملياً
2- تعديل ال�صلوك وهي اخلدمة التي يقدمها الفريق النف�صي 
ا�صطرابات  من  تعاين  التي  احلالت  جميع  على  املجمع  يف 

�صلوكية.
3- الإر�صاد الأ�صري ويتم تنظيم جل�صات اإر�صادية لأ�صر املعاقني 

مع الأخ�صائيني النف�صيني
6 – وحدة التغذية:

خدمات  من  للمنتفعني  ال�صحية  التغذية  وحدة  جتهيز  مت 
ومقدمي  وطباخني  تغذية  باأخ�صائيني  وتزويدها  املجمع 
التغذية  برنامج  اإعداد  مت  حيثي  وال�صراب  الطعام  خدمات 
درجات  باأعلى  حالة  لكل  ال�صحية  الظروف  لينا�صب  للحالت 
الداخلي  املطبخ  يف  الوجبات  حت�صري  ويتم  ال�صحية  الرقابة 

للمجمع.

الوسائل  بأحدث  مجهزة  متنوعة  وحدات 
والتقنيات واألجهزة الحديثة والبرامج الرائدة 

• وحدات تقويم النطق: 
ت�صاعد  التي  والربامج  الأجهزة  باأحدث  جمهزة  وحدات  وهي 
احلالت على حت�صن املهارات اللغوية لديهم حيث يتم ت�صخي�س 
اللغوية  القدرات  وتقييم  منها  يعاين  التي  النطقية  امل�صكلة 

للحالة ومدى حاجتها لربامج وخدمات الوحدة  
• وحدة فحص السمع: 

وتعنى هذه الوحدة باإجراء فحو�صات ال�صمع على اأجهزة قيا�س 

العلجية  الربامج  وحتديد  للحالة  ال�صمعية  اخل�صارة  ن�صبة 
التي يحتاجها والتو�صية بنوع املعينات ال�صمعية التي يحتاجها ,,  
اأدوات ومناهج تدريب وتعليم التوا�صل وتقومي املهارات اللغوية 
والنطقية يف وحدات التوا�صل وتقوية النطق على جمموعة من 

املنهجيات العلمية يف حت�صني

لل�صم  التكاملية  اللغة  لتوحد  بك�س  لغة  واأهمها(  املهارات  هذه 
نظام  ال�صفاه,  ولغة  الإ�صبعية  والأبجدية  الإ�صارة  لغة  وت�صمل 
ماكتون للتوا�صل, التدريب على جهاز النغمة ال�صوتية)نيزوميرت( 
الفردي على خمارج  ,التدريب  الفيزوبيت�س  التدريب على جهاز 

احلروف , التدريب اللكرتوين على برامج لوت�س املقننة. 
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للمعاقني  اخلدمات  والوظيفي  الطبيعي  العلج  مركز  يقدم 
الأجهزة,  وباأحدث  العلجية  الو�صائل  اأحدث  وفق  حركياً 
الإعاقة احلركية, بهدف  اأكرب عدد ممكن من حالت  وخلدمة 
اإىل  والوظيفية  واحل�صية  احلركية  قدراتهم  م�صتوى  رفع 
القيام  الذات, وال�صتقللية يف  اأق�صى درجة من العتماد على 
بن�صاطاتهم اليومية, وتقدم اخلدمات من خلل �صالتني للعلج 
الطبيعي والوظيفي مت جتهيزهما خلدمة اجلن�صني من الذكور 

والإناث بخ�صو�صية تامة
العالج  خدمات  من  المستفيدة  الحاالت 

الطبيعي والوظيفي:
�صمور  حالت   • اأنواعه  بجميع  الدماغي  ال�صلل  حالت   •
العمليات  بعد  التاأهيل   • امل�صقوق  ال�صلب     • الع�صلت. 
• اإ�صابات الدماغ والنخاع  • حالت التاأخر النمائي  اجلراحية 

ال�صوكي 
والد�صك  واملفا�صل  الظهر  • اآلم  الدماغي  • ال�صت�صقاء 

الع�صلت • اإ�صابات  امللعب.  • اإ�صابات 
العظام • اأمرا�س 

الك�صر بعد  ما  • حالت  احلوادث• جلطات  • اإ�صابات 

الفقرات •احتكاك  • الروماتيزم    
البرامج العالجية للقسم النسائي والرجال:

اأوًل-برنامج التمارين احلركية
ثانياً -برنامج العلج احلراري

ثالثاً-برنامج العلج بوا�صطة املوجات الفوق �صوتية
رابعاً – برنامج العلج بالثلج والكمادات الباردة

خام�صاًً –برنامج العلج بال�صمع
�صاد�صاً -برنامج امل�صاج

�صابعاً –برنامج ال�صت�صارات العلجية
ثامناً -برنامج العلج الكهربائي 

تا�صعاً – العلج املائي والعلج بالطني 
عا�صراً – العلج الوظيفي 

خدمات النادي الصحي: 
واللياقة  ال�صحية  الريا�صة  خدمات  ال�صحي  النادي  ويقدم 
ال�صاونا  خدمات  وتوفري  والغذائية  ال�صحية  واملتابعة  البدنية 

والبخار وامل�صاج واجلاكوزي جلميع اأفراد املجتمع. 

مركز العالج الطبيعي والوظيفي يقدم الخدمات للمعاقين حركيًا وفق أحدث 
الوسائل العالجية وبأحدث األجهزة، ولخدمة أكبر عدد ممكن من حاالت اإلعاقة الحركية

Physical Therapy Center
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مركز التدريب والتطوير:
برامج  بعقد  تاأ�صي�صه  منذ  والتطوير  التدريب  مركز  يقوم 
التدريب ب�صتى اأنواعه واأ�صاليبه حيث بداأ من خلل عقد  دورات 
اإك�صابهم  اأجل  من  اجلمعية  من�صوبي  من  للعاملني  تدريبية 
اجلمعية  يف  التدريب  تطور  ثم  املعاقني  مع  التعامل  مهارات 
ب�صكل تدريجي مدرو�س و�صاهم املركز يف اإعداد وتدريب الكوادر 
الرتبية  ميادين  يف  للعمل  وعملية  علمية  بخربات  وتزويدهم 
جمال  يف  امل�صتمر  والتقدم  التطور  ومواكبة  املختلفة  اخلا�صة 

املعاقني  اأ�صر  تدريب  اإىل  اإ�صافة  منها  الوقاية  وبرامج  الإعاقة 
اأبنائهم واإتاحة الفر�س  من اأجل رفع كفاءاتهم يف التعامل مع 
يف  والعاملني  اخلرباء  اأ�صهر  با�صت�صافة  وذلك  لهم  الوظيفة 
ميدان الإعاقة لتطوير �صلوكيات وتوجهات اأفراد املجتمع,,وحيث 
اأن املركز تتوفر فيه كل املتطلبات لعقد املوؤمترات واللقاءات فقد 
الإعاقة  خلرباء  الأول  الدويل  املوؤمتر  تنظيم  املركز  ا�صت�صاف 
املوؤمتر  تنظيم  وكذلك  2012م  باجلمعية  اخلا�س  والتاأهيل 

الدويل خلرباء الإعاقة والتاأهيل والثاين 2014 م.

الجمعية  منسوبي  من  للعاملين  تدريبية  دورات 
من أجل إكسابهم مهارات التعامل مع المعاقين واستضافة أشهر الخبراء والعاملين في 

ميدان اإلعاقة لتطوير معلومات أفراد المجتمع
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مركز  الطفولة و التدخل المبكر
يقدم الخدمات التربوية و التعليمية لذوي االعاقة من االطفال

و منظومة متكاملة من الخدمات المساندة 
مت  والذي  الن�صانية  للخدمات  عنيزة  جمعية  فروع  احد  وهو 
افتتاحه و ت�صغيله يف مطلع عام 1434 هــ  نظراً للعداد املتزايدة 
من طالبي اخلدمة من ذوي العاقة من فئة الطفال حيث مت 
ترقية وحدة التدخل املبكر اىل مركز م�صتقل للتدخل املبكر , 
حيث كانت خدمات التدخل املبكر تقدم من خلل وحدة يف اطار 
املركز اىل  قبل تطوير  �صابقاً  التميمي للرتبية اخلا�صة  مركز 

مركز التميمي للتوحد �صمن عملية التوجه نحو التخ�ص�صية 
يف خدمات الفروع .

ومت ت�صمية املركز " مركز الطفولة والتدخل املبكر " كفرع من 
فروع جمعية عنيزة للخدمات الن�صانية ويقدم املركز خدماته 
لثلث فئات ا�صا�صية �صمن منظومة من اخلدمات املتخ�ص�صة 

املوجهة للفئة امل�صتهدفة وهي :  

• خدمات تدريب االمهات لالطفال الرضع من 
عمر الوالدة و حتى 3 سنوات  

حيث ت�صتقبل الوحدة الأطفال من �صن )الولدة وحتى ثلث 
وال�صطرابات  املختلفة  العاقة  فئات  جميع  من  �صنوات( 
عجز  خماطر  من  تعاين  التي  واحلالت  وال�صلوكية  النمائية 
وتاأهيلية  للأ�صرة  تدريبية  برامج  تنفيذ  و  ح�صي  وظيفي 

علجية للطفل يف املركز �صمن برنامج حمدد برفقة المهات 
لديهم  النمائي  التاخر  مدى  قيا�س  و  الطفال  تقييم  ويتم 
واعداد خطة تاأهيلية �صاملة بح�صور الم او احد افراد ال�صرة 
القيام  مع  املنزل  يف  مكثف  ب�صكل  التدريب  ملتابعة  لتدريبهم 
الربنامج  مع  تتنا�صب  منزلية  بيئة  لعداد  منزلية  بزيارات 
الطفل  ا�صتجابة  و�صرعة  يتنا�صب  الذي  والتاهيلي  التدريبي 

على املهارات التطورية �صمن اخلطة العلجية املعدة له  . 
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وتستهدف  االولية  المبكر  التدخل  خدمات   •
فئة األطفال من هم في سن )3 – 8( سنوات 

من ذوي االعاقات المتعددة و المتوسطة 
جميع  من  العاقة  ذوي  الأطفال  الوحدة  هذه  ت�صتقبل  حيث 
برنامج  �صمن  املتعددة  و  املتو�صطة  العاقة  دجات  من  الفئات 
التدخل ال�صامل يف املركز يف ف�صول مت اعدادها للتنا�صب وهذه 

الفئات من حيث املناهج والتجهيزات واملرافق املختلفة لتطوير 
اليومية  اخلدمات  دعم  يتم  و  املختلفة  قدراتهم  و  مهاراتهم 
م�صاندة  خدمات  جانب  اىل  ومتري�صية   �صحية  بخدمات  لهم 
افراد  ال�صري جلميع  و  النف�صي  الر�صاد  و  النف�صية  كاخلدمات 
الثار  ملواجهة  الجتماعية  وامل�صاندة  المهات  خا�صة  و  ال�صرة 
كالعلج  امل�صاندة  اخلدمات  اإىل  اإ�صافة  ال�صرة  على  ال�صلبية 
الطبيعي والنطق وتنمية املهارات احل�صية ومراقبة مراحل النمو.

حيث ت�صتقبل حالت الطفال من عمر 3 �صنوات اىل 8 �صنوات 
من فئات التاخر النمائي الب�صيط او العاقات املختلفة الب�صيطة 
بحيث يتم تقدمي خدمات انتقالية ت�صمن تطور الطفل يف هذه 
املرحلة  �صمن  منتظمة  تعليمية  برامج  اىل  للنتقال  املرحلة 
والرتبية  الفكرية  املدار�س  او  العامة  املدار�س  يف  البتدائية 
اخلا�صة او اعادة الدمج يف الربامج املختلفة ح�صب ن�صبة تطور 
الوحدة خدمات  املبكر يف هذه  التدخل  احلالة وت�صمل مراحل 
قبل  ما  ملرحلة  ال�صا�صية  التعلم  ومهارات  اخلا�س  التعلم 
املدر�صة ومهارات العناية الذاتية واملهارات الجتماعية والر�صاد 

ال�صري. 

اخلدمات التاهيلية امل�صاندة  يف املركز
خدمات العلج الطبيعي والوظيفي 

واجهزة  بادوات  املجهزة  والوظيفي  الطبيعي  العلج  �صالة  يف 
تقدم  املركز  يخدمها  التي  العمرية  والفئة  تتنا�صب  متطورة 
فريق  خلل  من  خدماتها  والوظيفي  الطبيعي  العلج  وحدة 
الإعاقة  حلالت  والوظيفي  الطبيعي  العلج  يف  متخ�ص�س 

احلركية للطفال وامل�صابني بعجز حركي ح�صي .

العيادة الطبية و اخلدمات ال�صحية و التمري�صية : 
يتوفر يف املركز عيادة اطفال توؤمن خدمات �صحية و الرعاية 
لتلقي اخلدمات  تواجدها  اثناء  للحالت  ا�صعافية  التمري�صية 

يف املركز با�صراف طبيبة اطفال ومتري�س 
  خدمات تقومي النطق و ال�صمع 

اللغوية  املهارات  وت�صحيح  النطق  تقومي  خدمات  املركز  يقدم 
خلل  من  املركز  اطفال  جلميع  التوا�صلية  املهارات  تطوير  و 
عيادات متخ�ص�صة تقدم اخلدمات ب�صكل مكثف ح�صب احتياج 
يف  التدريب  متابعة  على  المهات  تدريب  جانب  اىل  حالة  كل 
الخ�صائيات يف جمال  نخبة من   يقدم هذه اخلدمة  و  املنزل 

علج ا�صطرابات النطق واللغة والكلم .
  عيادات الإر�صاد الأ�صري  و التاأهيل  ال�صلوكي

الأ�صري  الإر�صاد  جل�صات  وتنفيذ  نف�صية  خدمات  املركز  يقدم 
ال�صلوكية  وا�صطرابات  احلركي  للفرط  ال�صلوك  ادارة  و 
و  وا�صرهم  للحالت  وفردي  جماعي  ا�صري  ار�صاد  الطفولية 
ب�صكل  الطفال  جلميع  العقلية  للقدرات  الت�صخي�س  اجراء 
دوري لقيا�س م�صتوى التقدم يف القدرات العقلية  على يد فريق 

اأخ�صائيات من ذوي اخلربة .

خدمات التدخل المبكر المتقدمة
وتستهدف فئة األطفال من هم في سن )3 – 8( سنوات من ذوي 

االعاقات البسيطة و التاخر النمائي البسيط 
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مؤسسة امتداد  للخدمات اإلنسانية...
تمتد بالخدمات المتخصصة لعدد من المدن في المملكة

 وتتميز بالشمولية وتعمل إلحداث تغيير إيجابي
 في حياة وسلوكيات ذوي اإلعاقة 

جمعية  فروع  اأحد  هي  الإن�صانية  للخدمات  امتداد   موؤ�ص�صة 
ربحية  موؤ�ص�صة  وهي   " تاأهيل   " الإن�صانية  للخدمات  عنيزة 
خا�صة,,حيث مت توقيع اتفاقية بني وزارة ال�صوؤون الجتماعية 
بتنفيذ  اجلمعية  لتقوم  الإن�صانية  للخدمات  عنيزة  وجمعية 
املحافظات  من  عدد  يف  وكذلك  الق�صيم  منطقة  يف  الربنامج 
قواعد  على  يقوم  الذي  الربنامج  تنفيذ  من  الوزارة  ,,وتهدف 
علمية اأ�صا�صية من درا�صات عاملية حديثة لتقدمي خدمات رعاية 
مع  منازلهم  يف  ال�صديدة  للإعاقات  منزيل  وتاأهيل  �صحية 
تدريب الأ�صر على التعامل ال�صليم معهم وتنفيذ برامج الوقاية 
موؤ�ص�صة  ,,وت�صعى  قدراتهم  يف  تراجع  اأي  لوقف  لهم  اللزمة 
اإمتداد للخدمات الإن�صانية يف اجلمعية اىل المتداد وال�صمولية 
م�صاندة  وطبية  �صحية  برامج  وت�صغيل  املتخ�ص�صة  باخلدمات 
تاأهيلية وتعليمية وبحثية  املوجهة  لرعاية وتاأهيل ذوي الإعاقة 
وا�صرهم  يف اإطار البيئة الجتماعية التي يعي�صون فيها لإحداث 
تغيري اإيجابي يف حياتهم و�صلوكياتهم متكنهم من الندماج يف 

املجتمع وامل�صاركة فيه بفاعلية وذلك 

من خلل تقدمي اخلدمات التالية : .  
• تنفيذ الربامج اخلا�صة بالرعاية ال�صحية التاأهيلية املنزلية 

للمعاقني .
املعاقني  وتاأهيل  رعاية  ومراكز  وبرامج  م�صاريع  ت�صغيل   •

الأهلية واحلكومية.
املوجهة  وامل�صحية  الو�صفية  والأبحاث  الدرا�صات  اأعداد   •

لذوي الإعاقة .
• اإعداد درا�صات اجلدوى للم�صاريع اخلا�صة بالأ�صخا�س ذوي 

الإعاقة.
• ت�صغيل برامج التاأهيل املجتمعي يف القرى والهجر واملناطق 

النائية .
الإعاقة. لذوي  متخ�ص�صة  طبية  عيادات  وت�صغيل  • اأن�صاء 

الهند�صية  واملخططات  والت�صاميم  الدرا�صات  وتنفيذ  • اأعداد 
للم�صاريع اخلا�صة للأ�صخا�س ذوي الإعاقة.
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أهداف مؤسسة امتداد :
الرعاية  وخدمات  برامج  من  �صاملة  منظومة  تقدمي    •

ال�صحية و التاأهيل بكافة اأ�صكاله لذوي الإعاقة يف منازلهم .
املجتمع  يف  الكامل  الندماج  من  الإعاقة  ذوي  متكني   •

وم�صاعدتهم يف ح�صولهم على حقوقهم املكت�صبة. 
من  املعاقني  باحتياجات  واملجتمع  الأ�صرة  اأفراد  وعي  • تعزيز 

خلل برامج تثقيف وتدريب متميزة وفعالة.

املعاق  ال�صليمة مع  التعامل  اآليات  الأ�صرة على  اأفراد  • تدريب 
يف اإطار البيئة التي يعي�س فيها .

• دعم اجلهود املبذولة للرقي بخدمات املعاقني يف اململكة من 
خلل   برامج ذات جودة عالية .

اإىل  لت�صل  اململكة  يف  املعاقني  خدمات  ت�صغيل  يف  التو�صع   •
اأق�صى حد ت�صمح به الإمكانيات املتاحة.

الرسالة :
موؤ�ص�صة امتداد للخدمات الن�صانية هي موؤ�ص�صة  ت�صعى لرعاية وتاأهيل ذوي الإعاقة وا�صرهم  يف اإطار البيئة الجتماعية التي 

يعي�صون فيها لإحداث تغيري اإيجابي يف حياتهم و�صلوكياتهم متكنهم من الندماج يف املجتمع وامل�صاركة فيه بفاعلية . 
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التأهيلية المنزلية   الرعاية الصحية  برنامج 
لألشخاص ذوي اإلعاقة 

هو برنامج تاأهيلي متكامل  يقوم على توفري الرعاية التاأهيلية 
امتداد  وذلك  اإقامتهم  اأماكن  يف  للمعاقني  املنزلية  ال�صحية 
الجتماعية  ال�صوؤون  وزارة  قبل  من  لهم   املقدمة  للخدمات 
ولتاأهيلي  والتمري�صي  الطبي  اجلانب  الرعاية  هذه  وت�صمل 
والجتماعي والنف�صي  اإ�صافة اإىل العلج الطبيعي والوظيفي 

هذا  من  الإجتماعية  ال�صوؤون  وزارة  وتهدف  والتنف�صي   
ال�صخ�صي  الوظيفي  والق�صور  العجز  حتديد  اإىل  الربنامج  
التاأهيلية والوقائية والعلجية  لدى املعوق وتقدمي اخلدمات 
منازلهم ومن  التي يحتاجونها يف  للمعوقني  وبرامج احلماية 
تقدمي  كيفية  على  برعايته  والقائمني  امل�صتفيد  تدريب  ثم 
و�صول  باملنزل  له  املنا�صبة  والتاأهيلية  ال�صحية  اخلدمات 
�صمن  المكان  قدر  النف�س  على  والعتماد  لل�صتقللية 

للم�صتفيدين  تبقى  ما  تدهور  منع  بهدف  الأ�صرى  حميطهم 
من قدرات واإمكانيات وي�صمل ذلك تدريبهم على رعاية اأنف�صهم 
�صحيا يف املنزل وتاأهيلهم يف املجتمع ا�صافة اىل تقدمي بع�س 
خلل  من  امل�صاندة  التعوي�صية  والأجهزة  الطبية  التجهيزات 
اأنظمه الوزارة وتدريبهم على كيفية ا�صتخدامها ,ويتم ذلك من 
خلل فريق متعدد التخ�ص�صات ح�صب نوعية اخلدمات املقدمة 
واملنا�صبة لكل حاله ,وعلى �صكل زيارات منزلية مدعومة بخطة 
التاأكد  اأ�صهر حلني يتم  اأو  ا�صابيع  لتقدمي اخلدمات متتد ملدة 

من ان امل�صتفيد والقائمني على رعايته قد متكنوا من احل�صول 
اللزمة  املهارات  ,واإتقان  املهمة  واملعلومات  اخلدمات  على 

لل�صتمرارية يف رعاية انف�صهم دون احلاجة لفريق الربنامج.
لها  الو�صول  وكيفية  تنا�صبهم  التي  امل�صاندة  الطبية 

وا�صتخدامها. 
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التأهيلية  الرعاية الصحية  أهداف برنامج 
المنزلية

يهدف الربنامج اإىل تقدمي خدمات متخ�ص�صة و�صامله لفئات 
ذوي الإعاقة من كافة الفئات ال�صديدة واملتو�صطة من خمتلف 
الفئات يف املجتمع ال�صعودي من خلل رعاية منزلية يف معظم 
املدن واملحافظات وجولت وزيارات منزلية يقدمها فريق متعدد
اهداف  واأهم  جمهزة    وتاأهيلية  طبية  بعيادات  التخ�ص�صات 

الربنامج هي :   
1- تنمية الوعي ال�صحي الجتماعي للمعوقني واأ�صرهم

2-ال�صعي للتخفيف من تزايد الأعداد امل�صجلة بقوائم النتظار 
للرعاية  املنا�صب  البديل  واإيجاد  املختلفة  التاأهيل  مراكز  يف 

الإيوائية  
�صحياً  والجتماعي  الأ�صري  املحيط  يف  املعوق  3-رعاية 

واجتماعياً ونف�صياً.
واأ�صرته  الفرد  على  الإعاقة  م�صاعفات  من  التقليل  اأو  4-منع 

وجمتمعه 
ال�صحية  الرعاية  لتقدمي  املعوقني  اأ�صر  وتدريب  5-تثقيف 

ال�صاملة لذويهم من املعوقني.
6-تعريف الفئات املحتاجة من املعوقني بنوعية التجهيزات 

7-تفعيل دور الأ�صرة واملجتمع للقيام بدورهما الكامل جتاه املعوق

يف  التو�صع  حجم  بتقليل  املعوقني  رعاية  تكاليف  8-خف�س 
املنزلية((  ال�صحية  ))الرعاية  برامج  ودعم  الإيوائية  الرعاية 

والتاأهيل املجتمعي ال�صامل. 
والأجهزة  الإعانات  ب�صرف  املعنية  اجلهات  مع  9-التن�صيق 
للمعوقني يف اململكة والتاأكيد من ا�صتفادة املعوق من الإعانات 

التي تقدمها وزارة ال�صوؤون الأجتماعية ..

الخدمات التخصصية التي يقدمها البرنامج :
الك�صف الطبي وتقييم جوانب الإعاقة وت�صخي�صها. 

خدمات العلج الطبيعى.
خدمات العلج الوظيفى.

والأنابيب,  الق�صاطر  تغيري   ( وال�صخ�صية  التمري�صية  العناية 
العناية باجللد والقرح, علج اجلروح, والعناية بالقدم ال�صكرية, 

والعناية بالفم والأ�صنان(..( 
التقييم النف�صى والتوجيه والإر�صاد الأ�صرى . 

خدمات علج النطق واللغة.
الرعاية الجتماعية ال�صحية والتوعية الأ�صرية

    فرق برنامج الرعاية الصحية التأهيلية المنزلية لألشخاص ذوي اإلعاقة: 
• فريق الرعاية ال�صحية التاأهيلية املنزلية للأ�صخا�س ذوي الإعاقة باملجمعة رجال ,, وللح�صول على اخلدمة ميكن التوا�صل 

hc.almajmaah.m@gmail.comعلى الرقم جوال )0503154645(, ثابت )0164310023(,اإمييل
,, وللح�صول على اخلدمة ميكن التوا�صل  التاأهيلية املنزلية للأ�صخا�س ذوي الإعاقة باملجمعة ن�صاء  • فريق الرعاية ال�صحية 

gmail.com@hc.almajmaah.f1 على الرقم جوال )0503137747(, ثابت )0164325030 حتويلة  164(,اإمييل
التوا�صل  ميكن  اخلدمة  على  وللح�صول   ,, رجال  بتبوك  الإعاقة  ذوي  للأ�صخا�س  املنزلية  التاأهيلية  ال�صحية  الرعاية  • فريق 

Hc.tabuk.m@gmail.comعلى الرقم جوال )0503163134(, ثابت )0144240498 حتويلة  147(,اإمييل
التوا�صل  ميكن  اخلدمة  على  وللح�صول   ,, ن�صاء  بتبوك  الإعاقة  ذوي  للأ�صخا�س  املنزلية  التاأهيلية  ال�صحية  الرعاية  • فريق 

Hc.tabuk.f@gmail.comعلى الرقم جوال )0503180600(, ثابت )0144240498 حتويلة  206(,اإمييل
,, وللح�صول على اخلدمة ميكن التوا�صل  • فريق الرعاية ال�صحية التاأهيلية املنزلية للأ�صخا�س ذوي الإعاقة باجلوف رجال 

Hc.skaka.m@gmail.comعلى الرقم جوال )0558652224(, ثابت )0146251096 حتويلة  65(,اإمييل
التوا�صل  ,, وللح�صول على اخلدمة ميكن  ن�صاء  الإعاقة باجلوف  املنزلية للأ�صخا�س ذوي  التاأهيلية  ال�صحية  الرعاية  • فريق 

Hc.skaka.f@gmail.comعلى الرقم جوال )0554863337(, ثابت )0146251096 حتويلة  69(,اإمييل
التوا�صل  ميكن  اخلدمة  على  وللح�صول   ,, رجال  بعرعر  الإعاقة  ذوي  للأ�صخا�س  املنزلية  التاأهيلية  ال�صحية  الرعاية  • فريق 

Hc.arar.m@gmail.comعلى الرقم جوال )0506236667(,اإمييل
التوا�صل  ميكن  اخلدمة  على  وللح�صول  ن�صاء,  بالر�س  الإعاقة  ذوي  للأ�صخا�س  املنزلية  التاأهيلية  ال�صحية  الرعاية  • فريق 

Hc.alras.f@gmail.comعلى الرقم جوال )0504666569(, ثابت )0163392490حتويلة 1024( امييل
)0163655500حتويلة1700(  ,)0163624144( على  الت�صال  الإن�صانية  للخدمات  امتداد  مبوؤ�ص�صة  • وللتوا�صل 

 emtidad@onaizah.org.sa  امييل
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عند  تتوقف  ل  الإن�صانية  للخدمات  عنيزة  جمعية  طموحات 
منظومتها  مل�صاريع  ي�صاف  اجنازه  مت  اإن�صاين  م�صروع  �صقف 
بل   ,, املجتمع لدينا  اأغلى فئات  �صريحة من  الإن�صانية خلدمة 
هي طموحات تعانق هام ال�صماء دائماً بعلو البناء وجتدد العطاء 
والبت�صامة  الب�صمة  لرت�صم  والنماء,,  اخلري  م�صاريع  وتعزيز 
امل�صئ  وي�صري يف طريقه  اأمانيه  لتحقيق  ي�صل  اأن  يريد  جليل 
يف   ووطنه  جمتمعه  يف  فاعًل  ع�صواً  ليكون  جناحاته  بنجوم 

مملكة الإن�صانية يف هذا الوطن املعطاء ,, 
بقيادة  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  لدى  كبرية  الطموحات  ولأن 
مع  الإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�صليم  اليحيى  اهلل  عبد  الأ�صتاذ 
كافة اأع�صاء املجل�س لتعزيز عطاء اجلمعية وتو�صع منظومتها 
التخ�ص�صية يف تقدمي كل ما من �صاأنه خدمة هذه الفئات الغالية 
بكافة مراحلها العمرية حتت �صعار )نعتز برعايتهم .. لن�صيء 
النجاح  لبنات  اإىل  ي�صاف  زاهر  م�صتقبل  لبناء  الطريق(  لهم 
التي حققتها اجلمعية .. فقد جاء اعتماد اخلطة ال�صرتاتيجية 
من عام 2014 – 2018 للجمعية والتي تقوم على التحول نحو 
التفرد بالتخ�ص�س يف اخلدمات التي تقدمها لتحمل معها كل 

الب�صائر و�صط جمتمع مبادر ومتفاعل وحمب للخري والعطاء 
نبيل  وغر�س  دافعها  هو  اإن�صاين  لهدف  وانتماء  �صدق  بكل 
م�صاريع  تاأ�صي�س  يف  وامل�صاهمة  للمبادرة  وعنوانها  �صعارها  هو 
اإن�صانية تبني م�صتقبل طفل معاق وت�صيء اأمل اأ�صرة عجزت عن 

علج ابنها املعاق للعمل حتت م�صلة اجلمعية .. 

طموحات عانقت هام السماء .. تجددت بالعطاء 
وعلو البناء .. وعززت مشاريع الخير والنماء 

مدينة عنيزة اإلنسانية منظومة متكاملة من المراكز المتخصصة تقدم الخدمات 
لذوي اإلعاقة من الوالدة وحتى الوظيفة 

مدينة عنيزة اإلنسانية
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بين األمس واليوم أحالم تحققت 
ومشاريع أنجزت وشيدت 

ومابني الأم�س واليوم يف جمعية عنيزة طموحات كتبت واأحلم 
ارتفعت  الواقع  اأر�س  وعلى  واأجنزت  �صيدت  وم�صاريع  حتققت 
ببنائها لتعلن حقيقة م�صروع ميلد منجز اأجنز وتكتب عنوان 
فهاهي   ,, والجنازات  والنجاحات  املنجزات  �صفحات  يف  بارز 
باإ�صافة م�صروعات جديدة ت�صاف  اليوم  جمعية عنيزة حتتفل 
و�صمو  ر�صالتها  لتعزيز  املباركة  وعطاءاتها  املتوا�صلة  ملنجزاتها 
خلل  من  الإعاقة  ذوي  من  املجتمع  اأبناء  خدمة  يف  اأهدافها 
يف  املتكاملة   ) الإن�صانية  للخدمات  عنيزة  مدينة   ( اإن�صاء 
البنني والبنات من  الأبناء من  الإن�صانية خلدمة  التخ�ص�صات 
كافة  الفئات العمرية �صواء على م�صتوى اململكة اأو دول جمل�س 
التعاون اخلليجي عن طريق برامج متخ�ص�صة تبداأ من مرحلة 
 ( اخلا�س   التعليم  و  املبكر  التدخل  عملية  و  املبكر  الك�صف 
خدمات  من  مبا�صرة  مب�صاهمة   ) اخلا�صة  الرتبية  خدمات 
التاأهيل بكافة اأ�صكاله الطبي واملهني والجتماعي و النف�صي و 
ال�صحي  كربامج مرحلية متتابعة ومنتظمة تبداأ من مرحلة 
اخلا�س  والتعليم  املبكر  بالتدخل  مروراً  احلامل  بالأم  العناية 
الكامل  والندماج  والزواج  التوظيف  ملرحلة  و�صوًل  والتاأهيل 
للخدمات  عنيزة  )مدينة  مقومات  وتعتمد  ت�صتند  حيث   ,,

اأ�صاليب تاأهيل معتمدة عاملياً من قبل منظمة  الإن�صانية( على 
 ,, �صعارها  حتقيق  اإىل  للو�صول  �صعيها  �صمن  العاملية  ال�صحة 

ال�صحة للجميع  وهي :
المتخصصة    المؤسسات  على  المرتكز  التأهيل  أسلوب 

  Institutional Based Rehabilitation
املتخ�ص�صة  اخلدمات  تقدمي  على  الأ�صلوب  هذا  يعتمد  حيث 
فئات  جميع  تخدم  متخ�ص�صة  مراكز  خلل  من  وال�صاملة 
الدرا�صات  لإجراء  ملئم  تطبيقي  ميدان  وتكون  الإعاقة 
والأبحاث للمتخ�ص�صني والباحثني وطلب اجلامعات مع قدرة 
الحتياجات  ذوي  حول  جديدة  اأفكار  تبني  على  التطبيق  هذا 
اخلا�صة كاإقامة الأندية الريا�صية واملنتديات الفكرية اخلا�صة 

لهم ومن اأمثلته: 
للتوحد,  التميمي  مركز  والتاأهيل,  للرعاية  اجلفايل  جممع 

مركز ال�صعدي للطفولة والتدخل املبكر 

أسلوب الخدمات التأهيلية الممتدة والمتنقلة
 Outreach Service For Rehabilitation   
حيث يعتمد هذا الأ�صلوب على فكرة نقل اخلربات املتخ�ص�صة 
من هذه املراكز كم�صدر معلومات اىل املناطق املحيطة التي ل 
ت�صتطيع ال�صتفادة من خدمات امل�صروع ب�صكل مبا�صر من خلل 
عيادات تاأهيلية متنقلة   بهدف دعم م�صاريع التاأهيل الأخرى 
يف املدن واملحافظات من خلل نقل اخلربات واإجراء الدرا�صات 
اإىل  اخلدمات  بامتداد  ي�صمح  وهذا  الكوادر  وتدريب  والأبحاث 
كل مكان. ومن اأمثلته التطبيقية يف اجلمعية م�صروع الرعاية 
والذي  الق�صيم  مبنطقة  للمعاقني  املنزيل  والتاأهيل  ال�صحية 

تنفذه اجلمعية حالياً

أسلوب التأهيل المبنى على المجتمع
Community Based rehabilitation  

املجتمع  من  عنا�صر  تدريب  على  الأ�صلوب  هذا  يعتمد  حيث 

من  اخلدمات  تقدمي  على  ليقوموا  تاأهيل  كعمال  املحلي 
من  لأبنائهم  معلمني  ليكونوا  واأفرادها  الأ�صرة  تدريب  خلل 
التخطيط  يف  املجتمع  اإ�صراك  مع  خلا�صة    الحتياجات  ذوي 
الفر�س  تكافوؤ  حتقيق  اإىل  يهدف  تنموي  كاأ�صلوب  للخدمات 
وخدمة  تكلفة  باأقل  املجتمع  يف  والندماج  الكاملة  وامل�صاركة 
اأكرب عدد من املعاقني, واأن اأي م�صروع تاأهيلي يقوم بتبني هذه 
الأ�صاليب كمنهج لتقدمي خدماته ي�صمى م�صروع وطني تنموي 
املناطق  يف  اجلمعية  تتبع  وفروع  مراكز  تاأ�صي�س  وهو  �صامل. 

البعيدة.
 

اأنها  وتفتخر  تفخر  باأن  الآن  عنيزة  جلمعية  يحق  هنا  ومن    
املوؤ�ص�صة الرائدة يف اململكة التي تقدم اخلدمات لذوي الإعاقة 
من الولدة حتى التوظيف حا�صراً وم�صتقبًل من خلل وجود 
الزاهر  بحا�صرها  املتخ�ص�صة  املراكز  من  متكاملة  منظومة 

وم�صتقبلها امل�صرق باإذن اهلل  ..

مدينة عنيزة اإلنسانية
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فهاهو احلا�صر الزاهر للجمعية يتحقق يف واقع مدينة عنيزة 
الإن�صانية  من خلل اإن�صاء مركز ال�صيخ علي العبداهلل التميمي 
 )33000( اإىل  م�صاحتها  ت�صل  اأر�س  على  �صيد  والذي  للتوحد 
اإىل  احلالة  اكت�صاف  من  توحد  لديها  التي  احلالت  ليخدم 
التميمي  ال�صيخ علي  اأبناء  التوظيف والذي تربع بتكلفة بناءه 
هذا  يعد  حيث   ) اإىل)17,522,785  و�صلت  اإجمالية  بتكلفة 
امل�صروع الإن�صاين الأول من نوعه من حيث �صمولية اخلدمات 
النبيلة  الإن�صانية  باأهدافه  ومتميزاً  با�صمه  كرائد  ونوعيتها 
مركز  يف  ال�صتيعابية  الطاقة  تقدر  حيث  بخدماته,,  ومتفرداً 
  )220( بـ  النهارية  الرعاية  برنامج  �صمن  للتوحد   التميمي 
م�صتفيد وذلك مبعدل )110( حالة لفرع البنات و )110( لفرع 

البنني  موزعني كما يلي :
الفئات  من  حالة(   80( ا�صتيعابية  بطاقة  للبنني  مدر�صة   •

العمرية من 11 �صنة 
ولغاية 17 �صنة.

 3 عمر  من  حالة(   80( ا�صتيعابية  بطاقة  للبنات  مدر�صة   •
�صنوات ولغاية 11 �صنة للأولد وحتى 17 �صنة بنات

طالب(   30( ا�صتيعابية  بطاقة  للبنني  املهني  التاأهيل  • مركز 
من الفئات العمرية من 18 �صنة فما فوق.

طالبة(   30( ا�صتيعابية  بطاقة  للبنات  املهني  التاأهيل  • مركز 
من الفئات العمرية من 18 �صنة فما فوق.

برنامج  �صمن  للمركز  ال�صتيعابية  الطاقة  تقدر  كما   •
كخدمات  بالتوحد  للم�صابني  والعيادات  اخلارجية  احلالت 
وجل�صات علجية ملا يقارب )200( حالة �صنوياً تقدم من خلل 
بالأك�صجني  العلج  عيادات  ت�صمل  والتي  اخلارجية  العيادات 
ال�صمعي  التكامل احل�صي  الع�صبي وعيادة  وعيادات ال�صرتجاع 

والعيادات النف�صية وتعديل ال�صلوك وغريها للأولد والبنات.

الإن�صاين اجلديد مركز  امل�صروع تواأمه  .. ويقف بجانب هذا    
ال�صيخ حممد بن عبدالرحمن ال�صعدي للطفولة والتدخل املبكر 
الذي يعد اأي�صاً واحداً من اأهم امل�صروعات التي مت تنفيذها على 
اأر�س ت�صل م�صاحتها اإىل  )17000( األف مرت مربع تقريبا مبا 
فيها امل�صاحة املخ�ص�صة للتو�صعة امل�صتقبلية حيث �صيخدم هذا 
املركز احلالت من الولدة وحتى �صن ثمان �صنوات والذي تربع 
باإن�صائه ال�صيخ حممد بن عبدالرحمن ال�صعدي بتكلفة اإجمالية 

و�صلت اإىل )8500,000( ريال,,
عبدالرحمن  بن  حممد  ملركز  ال�صتيعابية  الطاقة  تُقدر  حيث 
ال�صعدي للطفولة والتدخل املبكر بــنحو )250( حالة من فئات 
الإعاقة املختلفة مبعدل )90( خلدمات التدخل اجلزئي و )80( 

خلدمات التدخل ال�صامل و )80( خلدمات التهيئة املدر�صية 

مشاريع مركز التميمي للتوحد ومركز السعدي للطفولة والتدخل المبكر 
يعانقان مجمع الجفالي للرعاية والتأهيل في 

المدينة اإلنسانية الجديدة 

مدينة عنيزة اإلنسانية
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يبني مستقبل طفل
ويضئ أمل أسرة

يبني مستقبل طفل
ويضئ أمل أسرة



62

الإن�صانية  عنيزة  مدينة  يف  امل�صرق  امل�صتقبل  �صم�س  تزال  ول   
م�صعة يف نورها ولن تغيب خيوط �صم�صها لرت�صم لنا يف القادم 
والعطاء  النتماء  لوحات  رائعة من  اإن�صانية  لوحات  الأيام  من 
والوفاء لت�صييد �صبكة جديدة من املراكز التعليمية والتاأهيلية 
واملجتمعية وال�صحية املتخ�ص�صة واملعاهد النموذجية واملجمعات 
ال�صكنية  املباين  وكذلك  الإعاقة  لذوي  املتخ�ص�صة  الريا�صية 
للم�صتفيدين من خدمات مدينة عنيزة الإن�صانية  خا�صة واأن 
ب�صكل  وت�صاعد  جداً  متوفرة  الإن�صانية  املدينة  داخل  امل�صاحات 
م�صاريعها  باكتمال  املنتظر  املدينة  منظومة  اكتمال  على  كبري 
تنفيذها  يف  الإن�صانية  للخدمات  عنيزة  جمعية  تطمح  والتي 

وتاأ�صي�صها وهي على النحو التايل :

ال�صديدة  للإعاقات  الجتماعي  التاأهيل  مركز  اإن�صاء   •
وجل�صات  منامات  على  وي�صمل  ون�صاء(  )رجال  ال�صديدة 
مراقبة  وغرف  عامة  خدمات  وغرف  وخارجية  داخلية  ترفيه 

وا�صتقبال اأولياء اأمور بخ�صو�صية كاملة.
الكلم  وا�صطرابات  ال�صمع  لعلج  متخ�ص�س  مركز  اإن�صاء   •

وهو مركز ي�صمل على عيادات تدريب وت�صخي�س وعلج.   
• اإن�صاء مركز للتاأهيل املجتمعي والتدريب ال�صحي واملنزيل.

• اإن�صاء مركز للتدريب املهني للمعاقني للبنني والبنات وي�صمل 
قاعات للتدريب على املهن املختلفة.

• اإن�صاء جممع ريا�صي متخ�ص�س لذوي الإعاقة يحتوي على 
ملعب وم�صابح و�صالت ريا�صية ذات موا�صفات اوملبية ليت�صنى 
بها  وامل�صاركة  الريا�صية  الأن�صطة  ممار�صة  من  الإعاقة  لذوي 

حملياً وخارجيا. 
• اإن�صاء مباين �صكنية خا�صة مبوظفي اجلمعية. 

• اإن�صاء مبنى �صكني لل�صيافة للم�صتفيدين من خدمات املدينة 
وزوار عنيزة.

ي�صتمل  والذي  والجتماعي  الوظيفي  التمكني  اإن�صاء مركز   •
على حا�صنات اأعمال ومركز تدريب.

الإعاقات  وتاأهيل  لعلج  احلركي  للتاأهيل  م�صت�صفى  اإن�صاء   •
احلركية.

شمس المستقبل المشرق في مدينة عنيزة اإلنسانية لن 
تغيب خيوط شمسها وسترسم لنا في القادم من األيام لوحات إنسانية رائعة 

من لوحات االنتماء والعطاء

مدينة عنيزة اإلنسانية



63



64

نا قد عانقْت هاَم الَسَحاْب ؟!! أَما تَروَن أكفَّ
رئينا الحلم صدقًا واقعًا والعيش طاب.. 

لم أعد ذاك المعاق..
لم يعد دربي عسيراً  أو ظالمًا اليطاق 
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نا قد عانقْت هاَم ال�َصَحاْب ؟!! اأَما َتروَن اأكفَّ
ْت ِلتقِطَف �َصنابَل اخلرِي امل�صاعف بالثواب .. َم�صَ

اأَخَذْت ِلتنِظَمُه )كِعْقٍد( َلِمٍع يِف ِجيِد من َجاُدوا ِبَزرٍع ُم�صَتطاب ..
وُق الكفَّ الَنّدي وَتاأمُل ِبالُدعاء ِامُل�صَتَجاْب .. َقاَمْت بَنْظِم الَيا�َصِمنَي تطِّ

كانت لَنا اأَحلمنا وُكَنا َنظُن َباأَنها َوْهٌم �َصراب ..
واإذا َبرِب الَكوِن  َيبعُث اأمًل ..

فراأينا احِللَم �صدقاً واقعاً والعي�س َطاب..
مل اأعْد ذاك املعاْق .. مل يعد دربي ع�صرياً اأو ظلماً ل ُيَطاق ..

اإلهنا.. فا�صمع هتافاً ميلأُ الكون �صجيجاً ت�صعد الدعواُت فيه من طفٍل بريٍء جاء للدنيا ُمَعاق ..
يطلُب اجلناِت �صكراً لقلوب ٍزادها الإمياُن نوراً لعطاٍءٍ اأهَدانا �ُصروراً فا�صتجْب َربي وافتْح للدعواِت باب ..
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يف هذا التقرير �صن�صلط ال�صوء على عدد من �صجلت جناحات 
واإجنازات اجلمعية امل�صيئة,,�صواء يف جمال التاأهل, اأويف جمال 
اجلهات  مع  والتعاون   التوا�صل  قنوات  وفتح  اخلربات  تبادل 
ذات العلقة على ال�صعيد املحلي والإقليمي والدويل,اأو جمال 
ي�صل  اأن  للمعاقني,,اإىل  املقدمة  والربامج  اخلدمي  التميز 
الطرح  خلل  من  العلمية  املدارك  وات�صاع  الثقافات  لتعزيز 
البحوث  واإعدادالدرا�صات وتقدمي  الكتب  تاأليف  املتخ�ص�س يف 
هذا  ليتوج  والتدريب  والتعليم  والتاأهيل  الإعاقة  جمال  يف 
العطاء باإرتفاع موؤ�صر الأرقام والإح�صائيات وا�صتحقاق اجلوائز 
املتخ�ص�صة يف جمال الرعاية والتاأهيل ومتيز الربامج وجودة 

اخلدمات.
يف  ليحتفل   – الطائف   – امل�صايف  عرو�س  من  جاء  حممد 

م�صيته يف عنيزة ,,
و)فجر( قدمت من عرو�س ال�صمال – حائل – لت�صرق �صم�صها 

من جديد يف التميمي,,
 400 ينجح يف علج  اجلفايل  الطبيعي يف جممع  العلج  ق�صم 
حالة خمتلفة من فئة الأطفال واأكرث من 500 حالة من الكبار 

باإ�صابات خمتلفة,,
عام  خلل  علجها  يف  التميمي  مركز  جنح  خمتلفة  حالة   48

2015

تاأهيل  عملية  يف  كبري  ب�صكل  اجلمعية  جناح  يف  اأوًل  ولنبداأ 
اهلل  من  فبف�صل  اإ�صاباتهم,  اأ�صباب  تنوعت  ممن  الأ�صخا�س 
الإن�صانية  للخدمات  عنيزة  جمعية  ا�صتطاعت  وتعاىل  �صبحانه 
والعلج  التاأهيل  جمال  يف  باهرة  جناحات  حتقق  )تاأهيل(,,اأن 
الطبيعي والوظيفي لي�صل اأ�صمهاو�صهرتها خلارج حدود عنيزة 
اململكة  يف  واملحافظات  واملدن   املناطق  من  عدد  يف  اجلغرافية 
حلالتهم  ليعودوا  لأبنائهم  علج  عن  البحث  ين�صدون  ممن 

الطبيعية.
ومن هنا ياأتي ذلك تاأكيد على الثقة باهلل ثم جناح القائمني على 
تاأدية هذه املهمة من الأخ�صائيني امل�صرفني على العلج,,وهذا 

اأوًل 
اأما ثانياً,,فيتمثل يف �صعة انت�صار فروع جمعية عنيزة الإن�صانية 
من خلل مواقف م�صهودة ومت�صابهة يف احلالت ومتيز الفريق 
الطبي يف علجها,, بكل اإن�صانية �صادقة واإخل�س كبري وتاأدية 
ر�صالتهم بكل اأمانة  التي يقودها كوادر طبية بارعة ومرموقة 

مع توفر اأجهزة فنية وتقنية متقدمة باإمكانيات وجودة عالية 
اأكملت منظومة هذا النجاح ,, 

فهاهي عائلة الطفل )حممد( تاأتي من عرو�س امل�صايف )مدينة 
الطائف( وتقطع كل هذه امل�صافات لت�صتقر يف عنيزة فرتة علج 
اجلل�صات,,وبحمد  برنامج  ملتابعة  ل�صنتني  امتدت  التي  اأبنهم 
با�صتخدام  امل�صي  الآن  الطفل حممد  ا�صتطاع  �صبحانه  اهلل  من 

امل�صاية بعد اأن كان عاجزاً عن امل�صي متاماً,,
يف املقابل فاإن حالة الطفلة )فجر العنزي( متثل �صورة اإن�صانية 
اأخرى من �صور النجاح والتميز,,والتي و�صلت مع عائلتها ملركز 
اهلل  من  وبف�صل  )حائل(  ال�صمال  عرو�س  من  قادمة  التميمي 
ا�صتطاعت  اأن  �صم�س )فجر( من جديد يف عنيزة,,بعد  اأ�صرقت 
امل�صي وهلل احلمد دون م�صاعدة بعد م�صي 33 جل�صة من العلج,,
وغريهم الكثري والكثري ممن ر�صمت جمعية عنيزة للخدمات 
حلالتهم  عودتهم  بعد  وجوههم  على  البت�صامة  الإن�صانية 
بقية  من  خارجها  اأو  عنيزة  داخل  يف  �صواء  الطبيعية  ال�صحية 

مناطق مملكتنا احلبية,,
وبني اأيديكم  عدد من هذه اجلوانب امل�صيئة بالنجاح والإجناز 
يف جمال التاأهيل ممن ر�صمنا الفرحة يف نفو�صهم وهلل احلمد 
م�صاعرنا  وحتكيه  �صمرينا  علينا  مبامييله  واعتزاز  فخر  بكل 
التميمي  مركز  يف  العلج  تلقيهم  بعد  اأبنائنا  جتاه  ال�صادقة 
وكذلك  والوظيفي  الطبيعي  العلج  ق�صم  ممثًليف  للتوحد 
العلج  مركز  يف  ممثًل  والتاأهيل  للرعاية  اجلفايل  جممع 
احلالت  عدد  و�صل  والذي  والجتماعي  والوظيفي  الطبيعي 
ملا  املجمع   يف  الطبيعي   العلج  مركز  خدمات  من  امل�صتفيدة 
يزيد عن 3500 حالة خمتلفة الإ�صابات والأعمار وقد مت جناح 
الأطفال  فئة  من  حت�صنت  قد  خمتلفة  400حالة  من  مايقارب 
ومايزيد عن 500حالة من الكبار باإ�صابات خمتلفة,,فيما و�صل 
عدد اأبرز احلالت التي اأظهرت حت�صن ملحوظ بعد خ�صوعها 
لربنامج العلج الطبيعي والوظيفي يف مركز التميمي للتوحد 
للعام 2015 اإىل 48حالة ا�صتطاع  9 من هذه احلالت  العتماد 
الربنامج  اأنهت  و6حالت  والتنقل  امل�صي  يف  اأنف�صهم  على 
دوره  اأدى  املبكر  والتدخل  الطفولة  مركز  اأن  العلجي,,كما 
اأن  باإمكانها  اأ�صبح  تاأهيل العديد من احلالت والتي  بنجاح يف 
متار�س حياتها الطبيعية بعد جناح الفريق الطبي يف املركز  يف 

علجها,, 

نجاحات وانجازات...
 وجودة في الخدمات... وتميز في البرامج الرائدة

 هي العنوان البارز لرسالة الجمعية 
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بعد  المشي  يعاود  أرسالن 
تعرضه لشلل رباعي 

كدمة  عنه  نتج  �صري  حلادث  تعر�س  حيدر  اأر�صلن  الطفل 
على  قدرة  وعدم  رباعي  �صلل  اإىل  به  اأدت  راأ�صه  على  �صديدة 
الوقوف وامل�صي وغياب كامل للتوازن بالإ�صافة اإىل حمدودية 
يف حركة مف�صل الركبة واملرفق وبعد تلقيه برنامج التاأهيل يف 
ق�صم العلج الطبيعي يف جممع اجلفايل الذي ا�صتغرق مدة 4 
�صهور  اأ�صبح بامكانه الوقوف و امل�صي مبفرده وحت�صن يف املدى 

احلركي يف مف�صل الركبة واملرفق . 

الطفل يوسف    4 شهور   بعد 
يسير بخطوات واثقة

جممع  يف  الطبيعي  العلج  لق�صم  جاء  فوزي  يو�صف  الطفل 
اجلفايل بعد اأن اأ�صيب يف ) متلزمة غيلن باريه ( مما ت�صبب 
امل�صي  على  قادراً  غري  فاأ�صبح  ال�صفلية  الأطراف  يف  ب�صلل  له 
العلج  تلقيه  وبعد  ج�صمه  ع�صلت  يف  عام  و�صعف  والوقوف 
ملدة 4 �صهور  ا�صبح باإمكانه الوقوف وامل�صي مبفرده وحت�صن يف 

التوازن وقوة ع�صلته .
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تسعة أشهر من العالج المكثف تعيد 
للعم ) سليمان ( عافيته 

�صليمان  عبد اهلل �صلطان البكر جاء لق�صم العلج الطبيعي و الوظيفي يف جممع اجلفايل وكان  يعاين من برت يف ال�صاق الي�صرى 
و جلطة دماغية مع �صلل يف الطرف المين حيث اأنه كان ل ي�صتطيع  الوقوف و اجللو�س ولي�صتطيع امل�صي بالإ�صافة ل�صعف عام 
يف ع�صلت الأطراف العلوية وال�صفلية,, وبعد اأن تلقى العلج باملجمع ملدة 9 �صهور بعد خ�صوعه للربنامج التاأهيلي املنا�صب  ا�صبح 

بامكانه الوقوف واجللو�س مبفرده و اأ�صبح باماكنه امل�صي با�صتخدام الطرف ال�صناعي و امل�صاية الرباعية . 
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 محمد عبد المجيد الدهامي
العمر: 8 �صنوات

الت�صخي�س: �صلل ت�صنجي رباعي
مكان الإقامة : حمافظة البكريية

مكان التاأهيل : ق�صم العلج الطبيعي يف مركز اجلفايل
التقييم احلركي : ارتفاع بالتوتر الع�صلي يف الأطراف العلوية 
وال�صفلية و�صعف �صديد يف ع�صلت الرقبة والظهر حيث انه 
مل يكن قادر على التحكم بالراأ�س والظهر ومل يكن قادر على 

التقلب واجللو�س والوقوف وامل�صي
بالراأ�س والظهر  التحكم  اأ�صبح قادر على   : التطور يف احلالة 
وامل�صي  والوقوف  م�صاعدة  مع  اجللو�س  على  قادر  واأ�صبح 
بالربنامج  زال م�صتمر  بها )ما  امل�صاية عند و�صعه  با�صتخدام 

العلجي (

كاملة  سنة  سليمان  الشاب 
تعيده  المكثف  العالج  من 

لالعتماد على نفسه
ال�صاب �صليمان علي عبد الرحمن النوي�صر جاء لق�صم العلج 
تعر�صه حلادث  بعد  اجلفايل  الوظيفي يف جممع  و  الطبيعي 
له  ت�صبب  مما  �صليمان  دماغ  على  �صديدة  لكدمة  اأدى  مروري 
ب�صلل رباعي ارتخائي جعله غري قادر على اجللو�س او الوقوف 
,,ليخ�صع  الع�صلت   يف  عام  و�صعف  للتوازن  كامل  وغياب 
واأجهزة  متارين  من  كاملة  �صنة  ملدة  مكثف  علجي  لربنامج 
الوقوف  بامكانه  فاأ�صبح   , نف�صه  على  العتماد  على  �صاعدته 

واجللو�س وامل�صي مبفرده دون م�صاعدة اأحد .
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3 أشهر من العالج تعيد لـ ) فهد ( الشجاع قوته 
فهد �صجاع احلربي جاء لق�صم العلج الطبيعي و الوظيفي يف جممع اجلفايل

 بعد اإ�صابته بجلطة دماغية اأدت ل�صلل يف الن�صف الأمين  وفقد قدرته على الوقوف وامل�صي  بال�صافة اىل فقده لوظائف يده اليمنى 
وبعد تلقيه لربنامج علجي مدته 3 اأ�صهر خرج من املركز وهو مي�صي مبفرده دون م�صاعدة وحت�صن كبري يف وظائف يده اليمنى .
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أربعة أشهر من العالج تعيد للطفلة 
ألفه  ابتسامتها من جديد 

الطفلة األفه �صعيب حميدة تبلغ من العمر : 5.5 �صنوات  جاءت 
ملركز التميمي وكانت تعاين من �صلل يف الن�صف الأمين للج�صم 
نتيجة اإ�صابتها جلطة دماغية ) �صلل ن�صفي للجهة اليمنى ( اأدت 
اإىل ارتفاع التوتر الع�صلي للرجل اليمنى وخا�صة اأوتار القدم و 

التوائها للداخل حيث اأنها مل تكن قادرة على الوقوف وامل�صي و 
غري قادرة على ا�صتخدام يدها اليمنى يف اأن�صطة احلياة اليومية  
وبعد اأن خ�صعت الطفلة جلل�صات علجية ملدة 4 اأ�صهر ت�صمنت 
الأمين من  الن�صف  لع�صلت  والإطالة  املدى احلركي  متارين 
واجلبائر  الوقوف  طاولة  با�صتخدام  الوقوف  ومتارين  اجل�صم 
ومتارين امل�صي با�صتخدام املتوازي وجهاز ال�صري وامل�صاية  ومتارين 

التوازن اأ�صبحت ت�صتطيع الوقوف وامل�صي دون م�صاعدة .

الطفلة  جني  تجني ثمار ثمانية 
أشهر من العالج 

دخلت  �صنوات   4.5 بعمر:  وهي  احلربي  عبداهلل  جنى  الطفلة 
ت�صنجي  �صلل  يف  اإ�صابتها  من  تعاين  وكانت  التميمي  مركز 
واليد  ال�صفلية  الأطراف  يف  الع�صلي  التوتر  ارتفاع  ثلثي 
الي�صرى حيث اأنها مل تكن قادرة على اجللو�س والوقوف وامل�صي 

اأ�صبحت قادرة  اأ�صهر   8 وبعد خ�صوعها جلل�صات علجية مدة 
على اجللو�س وامل�صي با�صتخدام امل�صاية . 
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عشرة أشهر تعيد  ريان لعنفوان 
شبابه وطموحه 

ال�صاب ) ريان الوكر 19 عاماً ( ,, اأ�صرف على حالته ق�صم العلج 
من  يعاين  كان  حيث  التميمي  مركز  يف  والوظيفي  الطبيعي 
�صلل رباعي اأثر تعر�صه حلادث �صري اأدى اإىل اإ�صابته يف الراأ�س 
,, حيث مل يكن قادر على اجللو�س والوقوف وامل�صي وا�صتخدام 
املرحا�س ,, كما اأنه مل يكن قادراً على ا�صتخدام اليدين خا�صة 
على  الكلي  والعتماد  اليومية  احلياة  اأن�صطة  يف  اليمنى  اليد 

الأم يف خدمة الذات ,,
املكثف  الطبيعي  العلج  ( جلل�صات  ريان    ( ال�صاب  وقد خ�صع 
 ,, جل�صة   100 مبعدل  اأي  اأ�صهر  خم�صة  ملدة  التميمي  مركز  يف 
وكذلك جل�صات يف العلج الوظيفي بنف�س املدة ,, واأ�صبح بعدها 
وهلل احلمد قادر على اجللو�س والوقوف وامل�صي بدون م�صاعدة 
النف�س  على  والعتماد  ال�صتقللية  اإىل مرحلة  و�صل  ,, حتى 
وخدمة الذات وا�صتخدام كافة اأطرافه دون احلاجة لأي اأجهزة 

واأدوات م�صاعدة .

الطفل طالل يسير بعد شهرين 
من العالج المكثف 

العمر  من  يتجاوز  مل  الذي  احلربي  فهد  طلل  الطفل  دخل 
4 �صنوات لق�صم العلج الطبيعي والوظيفي يف مركز التميمي 

ال�صفلية  الأطراف  يف  الع�صلي  التوتر  ارتفاع  من  يعاين  وكان 
نتيجة اإ�صابته يف �صلل ت�صنجي �صفلي حيث انه مل يكن قادر على 
اأ�صبح  الوقوف وامل�صي وبعد خ�صوعه لربنامج علجي مكثف 
قادر على امل�صي با�صتخدام امل�صاية بعد �صهرين من التمارين ثم 
والثبات  واحدة  يد  بالتم�صك مب�صاعدة  امل�صي  قادر على  اأ�صبح 

بو�صعية الوقوف مدة دقيقة.
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الطفل عبداهلل يسير بخطاه الواثقة 
بعد أربعة أشهر من العالج 

كان  �صنوات   6 العمر  من  البالغ  عتيبي  خملد  عبداهلل  الطفل 
يعاين من �صد يف الأطراف ال�صفلية واليد اليمنى نتيجة �صلل 
ت�صنجي ثلثي حيث انه مل يكن قادر على الوقوف وامل�صي دون 
م�صاعدة وبعد خ�صوعه جلل�صات علجية مدة 4اأ�صهر يف ق�صم 
العلج الطبيعي والوظيفي يف مركز التميمي اأ�صبح قادر على 

امل�صي بدون م�صاعدة .

للوقوف  تعود  العنــــــود  الطفلة 
والمشي بعد خسة أشهر من العالج 

الطفلة ) العنود ( التي لك تتجاوز من العمر 2.5 �صنة كانت 
اأنها  حيث  النمو  تاأخر  نتيجة  الع�صلت  يف  �صعف  من  تعاين 

جلل�صات  خ�صوعها  وبعد  وامل�صي  الوقوف  على  قادرة  تكن  مل 
يف  والوظيفي  الطبيعي  العلج  ق�صم  يف  اأ�صهر   5 مدة  علجية 

مركز التميمي ا�صتطاعت امل�صي دون م�صاعدة .
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شمس  فجر  تشرق بابتسامة 
صافية وتسير بخطوات واثقة 

كانت   )  4,5  ( العمر  من  تبلغ  التي   ) العنزي  فجر   ( الطفلة 
تقف  حيث   ,, ال�صفلية  العلوية  الأطراف  يف  ارتفاع  من  تعاين 
على اأطراف اأ�صابعها نتيجة ال�صد يف الأوتار اخللفية للقدمني 
,, ومل تكن قادرة على الوقوف وامل�صي دون م�صاعدة ,, لتخ�صع 
الطبيعي  العلج  ق�صم  يف  العلجية  للجل�صات  فجر  الطفلة 
لتنتقل  مكثفة  جل�صة   33 بواقع  التميمي  مركز  يف  والوظيفي 
 20 بعد  م�صاعدة  دون  الوقوف  لو�صعية  اجللو�س  و�صعية  من 
 25 بعد  الوقوع  دون  الوقوف  بو�صعية  الثبات  وكذلك  جل�صة 
جل�صة وامل�صي مل�صافة 5 اأمتار دون وقوع مع �صعف التوازن وبعد 

27 جل�صة ا�صتطاعت امل�صي دون وقوع مع زيادة التوازن .

معاناتها  على  تتغلب  ليان   الطفلة  
بعد 11 شهراً من العالج 

الطفلة ) ليان حممد حمي�صن ( التي تبلغ من العمر 5 �صنوات 
ال�صفلية  الأطراف  يف  الع�صلي  التوتر  ارتفاع  من  تعاين  كانت 
نتيجة  �صلل ت�صنجي �صفلي حيث اأنها مل تكن قادرة على الوقوف 
جلل�صات  خ�صوعها  وبعد   . الأر�س  على  واجللو�س  وامل�صي 
العلج الطبيعي والوظيفي يف  علجية مدة 11 �صهر يف ق�صم 

مركز التميمي  اأ�صبحت قادرة على امل�صي با�صتخدام امل�صاية .
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الشلل  على  تقضي  أشهر  أربعة 
التشنجي الثالثي للطفل مروان 
الطفل ) مروان عبدامللك اخلزمي ( الذي يبلغ من العمر3.5 

الأطراف  يف  الع�صلي  التوتر  ارتفاع  من  يعاين  كان  �صنوات 
ال�صفلية واليد اليمنى نتيجة اأ�صابته يف �صلل ت�صنجي ثلثي ومل 
يكن قادر على الوقوف وامل�صي وبعد خ�صوعه جلل�صات العلج 
اأ�صهر يف ق�صم العلج الطبيعي والوظيفي يف  الطبيعي مدة 4 

مركز التميمي اأ�صبح قادر على امل�صي با�صتخدام امل�صاية .

حمد حمود الكريدا
العمر: )40 �صنة( 

 الت�صخي�س : �صلل ت�صنجي رباعي 
مكان الإقامة : حمافظة عنيزة

مركز  يف  والوظيفي  الطبيعي  العلج  مركز   : التاأهيل  مكان 
التميمي

التقييم احلركي  :
كان يعاين من �صلل ت�صنجي يف الأطراف الأربعة نتيجة حادث 

�صري  حيث اأنه مل يكن قادرة على الوقوف وامل�صي 
التطور يف احلالة : 

امل�صي  على  قادر  اأ�صبح  علجية  جل�صات   10 ل  خ�صوعه  بعد 
مع  امل�صي  على  قادر  اأ�صبح  جل�صة   29 وبعد  امل�صاية  با�صتخدام 
امل�صي  على  قادر  اأ�صبح  جل�صة   39 وبعد  واحدة  يد  م�صاعدة 

با�صتخدام العكاز) ما زال م�صتمر بالربنامج العلجي (

نجاحات وإنجازات
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جوانا خالد السائح
العمر : �صنتان ون�صف

الت�صخي�س : �صعف ع�صلت 
مكان الإقامة : حمافظة عيون اجلوا

مركز  يف  والوظيفي  الطبيعي  العلج  ق�صم   : التاأهيل  مكان 
التميمي 

التقييم احلركي :
كانت تعاين من �صعف يف ع�صلت الأطراف ال�صفلية والظهر 

وعدم القدرة على الوقوف  وامل�صي 
التطور يف احلالة : 

 ( واحدة  بيد  بالتم�صك  وامل�صي  الوقوف  على  قادرة  اأ�صبحت 
مازالت م�صتمرة بالربنامج العلجي (

طالل فهد الحربي
العمر : 7 �صنوات

الت�صخي�س : �صلل ت�صنجي �صفلي
مكان الإقامة : مركز الأحمدية

مركز  يف  والوظيفي  الطبيعي  العلج  ق�صم   : التاأهيل  مكان 
التميمي

التقييم احلركي : 
كان يعاين من عدم القدرة على الوقوف وامل�صي 

التطور يف احلالة :
امل�صاية وبعد �صنة  اأ�صبح قادر على الوقوف وامل�صي با�صتخدام   
اأ�صبح قادر على امل�صي با�صتخدام العكاز وبعد �صتة اأ�صهر اأ�صبح 
م�صتمر  مازال   ( م�صاعدة  اأي  دون  وامل�صي   الوقوف  على  قادر 

بالربنامج العلجي (

al-Tamimi Center

نجاحات وإنجازات
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نايف الحربي
العمر: 2 �صنة 

الت�صخي�س �صد يف الأوتار اخللفية للقدمني 
مكان الإقامة : حمافظة ريا�س اخلربا

مركز  يف  والوظيفي  الطبيعي  العلج  ق�صم   : التاأهيل  مكان 
التميمي

الأوتار  يف  �صد  من  الطفل  يعاين  كان   : احلركي   التقييم 
اأنه مل يكن قادر على الوقوف وامل�صي  اخللفية للقدمني حيث 

دون م�صاعدة
التطور يف احلالة : بعد خ�صوعه جلل�صات علجية مدة �صهر 
وبعد  واحدة   بيد  بالتم�صك  امل�صي  و  الوقوف  على  قادر  اأ�صبح 
)مازال  م�صاعدة  دون  وامل�صي  الوقف  على  قادر  اأ�صبح  �صهور   3

م�صتمر بالربنامج العلجي (

أيــــــار 
العمر : 3 �صنوات

الت�صخي�س : متلزمة داون 
مكان الإقامة : حمافظة عنيزة

العلج  ق�صم   : التاأهيل  مكان 
مركز  يف  والوظيفي  الطبيعي 

التميمي
التقييم احلركي  :

كانت تعاين من �صعف يف ع�صلت 
الأطراف الأربعة وع�صلت اجلذع 

والرقبة حيث اأنها مل تكن قادرة على التحكم الكامل بالراأ�س و 
اجللو�س و الوقوف وامل�صي 

التطور يف احلالة : 
قادرة  اأ�صبحت  اأ�صهر    5 بعد خ�صوعها جلل�صات علجية مدة 
�صهر    19 وبعد  م�صاعدة  مع  امل�صاية  با�صتخدام  امل�صي  على 
اأ�صبحت قادرة على الوقوف دون م�صاعدة وامل�صي بالتم�صك بيد 

واحدة (ما زالت م�صتمرة يف الربنامج العلجي (

حسان 
العمر : 7 �صنوات

�صعف   + توحد   : الت�صخي�س 
ع�صلت 

ريا�س  حمافظة   : الإقامة  مكان 
اخلربا

العلج  مركز   : التاأهيل  مكان 
مركز  يف  والوظيفي  الطبيعي 

التميمي
التقييم احلركي : 

على  القدرة  عدم  من  يعاين  كان 
الوقوف وامل�صي دون م�صاعدة 

التطور يف احلالة : 
اأ�صبح قادر على الوقوف و امل�صي دون م�صاعدة )ما زال م�صتمر 

بالربنامج العلجي (

نجاحات وإنجازات
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كيان
العمر: �صنتان و 9 �صهور

الت�صخي�س : خلع يف الورك الأي�صر
مكان الإقامة : حمافظة الأ�صياح

العلج  ق�صم   : التاأهيل  مكان 
مركز  يف  والوظيفي  الطبيعي 

التميمي
التقييم احلركي : 

الورك يف  تعاين من خلع يف  كانت 
اجلهة الي�صرى  حيث اأنها مل تكن 

قادرة على الوقوف وامل�صي 
التطور يف احلالة  : 

قادرة  اأ�صبحت  اأ�صهر    4 بعد خ�صوعها جلل�صات علجية مدة 
على الوقوف و امل�صي دون م�صاعدة ) اإنهاء الربنامج العلجي(

عاطـف 
العمر : 37 �صنة

�صلل  �صبب  حادث   : الت�صخي�س 
ت�صنجي ن�صفي )ي�صار(

مكان الإقامة : حمافظة عنيزة
العلج  ق�صم   : التاأهيل  مكان 
مركز  يف  والوظيفي  الطبيعي 

التميمي
التقييم احلركي :

على  القدرة  عدم  من  يعاين  كان   
الوقوف وامل�صي دون م�صاعدة

التطور يف احلالة :
زال  )ما  م�صاعدة  اي  دون  وامل�صي  الوقوف  على  قادر  اأ�صبح   

م�صتمر بالربنامج العلجي 

مهرة عبد العزيز 
العمر : 3 �صنوات ون�صف

الت�صخي�س : �صعف ع�صلت 
مكان الإقامة : مدينة حائل

العلج  ق�صم   : التاأهيل  مكان 
مركز  يف  والوظيفي  الطبيعي 

التميمي
التقييم احلركي :

 كانت تعاين من �صعف يف ع�صلت 
الأطراف ال�صفلية واجلذع والظهر 

وعدم القدرة على الوقوف وامل�صي
التطور يف احلالة :

اإنهاء   ( م�صاعدة  دون  وامل�صي  الوقوف  على  قادرة  اأ�صبحت   
الربنامج العلجي(

عبد الرحمن
العمر : 4 �صنوات

الت�صخي�س : �صلل ت�صنجي رباعي 
مكان الإقامة : مدينة بريدة

العلج  ق�صم   : التاأهيل  مكان 
مركز  يف  والوظيفي  الطبيعي 

التميمي
التقييم احلركي : 

الأطراف  يف  �صد  من  يعاين  كان 
قادر  يكن  ومل  وال�صفلية  العلوية 

على الوقوف وامل�صي وعدم ا�صتخدام اليدين يف اأن�صطة احلياة 
اليومية

التطور يف احلالة : 
اأ�صبح قادر على اجللو�س ب�صكل متوازن والوقوف مع م�صاعدة 
وامل�صي با�صتخدام امل�صاية واأ�صبح قادر على ا�صتخدام اليدين يف 
اأن�صطة احلياة اليومية مع م�صاعدة متو�صطة )ما زال م�صتمر 

بالربنامج العلجي (

نورة 
العمر : �صنتان

الت�صخي�س : متلزمة داون
مكان الإقامة : حمافظة عنيزة

مكان التاأهيل : ق�صم العلج الطبيعي 
والوظيفي يف مركز التميمي - 

التقييم احلركي :
كانت تعاين من �صعف يف ع�صلت 
الأطراف الأربعة وع�صلت الظهر 
على  قادرة  تكن  مل  اأنها  حيث 

اجللو�س و الوقوف وامل�صي 
التطور يف احلالة : 

اجللو�س  على  قادرة  اأ�صبحت  �صهرين   مدة  علجية  جل�صات 
وبعد �صتة اأ�صهر اأ�صبحت قادرة على الوقوف وامل�صي با�صتخدام 

امل�صاية )ما زال م�صتمر بالربنامج العلجي(

محمد 
العمر : 80 �صنة

الت�صخي�س : جلطة 
مكان الإقامة : حمافظة عنيزة

مكان التاأهيل : )خدمة منزلية( 
التقييم احلركي : 

على  القدرة  عدم  من  يعاين  كان 
الوقوف وامل�صي 

التطور يف احلالة : 
وامل�صي  الوقوف  على  قادر  اأ�صبح 

قادر  ا�صبح  ا�صهر   8 وبعد  واحدة  بيد  بالتم�صك  امل�صاعدة  مع 
على الوقوف وامل�صي دون م�صاعدة )ما زال م�صتمر بالربنامج 

العلجي (

نجاحات وإنجازات
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تولين مخلد العتيبي
العمر : �صنتني

الت�صخي�س : متلزمة داون
مكان الإقامة : حمافظة املذنب

مكان التاأهيل : مركز الطفولة والتدخل املبكر 
التقييم احلركي قبل اللتحاق بربنامج العلج الطبيعي:

 كانت تعاين من �صعف ع�صلت يف الأطراف ال�صفلية والظهر 
ومل تكن قادرة على الوقوف وامل�صي دون م�صاعدة

نتائج الربنامج العلجي )علج طبيعي( الذي تلقته :
 اأ�صبحت قادرة على الوقوف وامل�صي دون م�صاعدة                                                                                                             

ثناء عبد العزيز
العمر:   4 �صنوات

الت�صخي�س :  �صلل دماغي ت�صنجي ن�صفي
مكان الإقامة : حمافظة عنيزة

مكان التاأهيل : مركز الطفولة والتدخل املبكر
التقييم احلركي قبل اللتحاق بربنامج العلج الطبيعي:

 كانت تعاين من ارتفاع التوتر الع�صلي يف اجلهة الي�صرى من 
مع  اجللو�س  و  وامل�صي  الوقوف  على  قادرة  تكن  ومل  اجل�صم 

امل�صاعدة
نتائج الربنامج العلجي )عل طبيعي( الذي تلقته :

مع  امل�صاية  با�صتخدام  وامل�صي  الوقوف  على  قادرة  اأ�صبحت   
امل�صاعدة والقدرة على اجللو�س دون م�صاعدة

نجاحات وإنجازات
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جوانا البطشان
العمر:  3  

الت�صخي�س:   متلزمة داون
مكان الإقامة : حمافظة عنيزة

مكان التاأهيل : مركز الطفولة والتدخل املبكر
التقييم احلركي قبل اللتحاق بربنامج العلج الطبيعي :

كانت تعاين من �صعف ع�صلت يف الأطراف ال�صفلية والظهر 
ومل تكن قادرة على الوقوف وامل�صي دون م�صاعدة

نتائج الربنامج العلجي )علج طبيعي( الذي تلقته : 
اأ�صبحت قادرة على الوقوف وامل�صي دون م�صاعدة                                                                                                             

جوري إبراهيم الحجالن
العمر : 4 �صنوات

الت�صخي�س : �صلل ت�صنجي �صفلي
مكان الإقامة : مدينة بريدة

مكان التاأهيل : مركز الطفولة والتدخل املبكر
التقييم احلركي :

 ارتفاع التوتر الع�صلي يف الأطراف ال�صفلية وعدم القدرة على 
الوقوف وامل�صي دون م�صاعدة

التطور يف احلالة:
 بعد تلقيها  متارين علجية يف ق�صم العلج الطبيعي  اأ�صبحت 
قادرة على الوقوف وامل�صي با�صتخدام امل�صاية مع زيادة التوازن 

والتحكم باجتاه و�صرعة بامل�صايه         

نجاحات وإنجازات
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عمار عبد السالم
العمر :      3 �صنوات

الت�صخي�س :  متلزمة داون
مكان التاأهيل : مركز الطفولة والتدخل املبكر

التقييم احلركي قبل اللتحاق بربنامج العلج الطبيعي :
والظهر  ال�صفلية  الأطراف  يف  ع�صلت  �صعف  من  يعاين  كان 

ومل تكن قادرة على الوقوف وامل�صي
نتائج الربنامج العلجي )العلج الطبيعي( الذي تلقاه : 

اأ�صبح قادر على الوقوف وامل�صي دون م�صاعدة                                                                                                             

عمار مطلق الحربي
 العمر:4 �صنوات ون�صف

الت�صخي�س : متلزمة داون
مكان الإقامة : حمافظة الأ�صياح

مكان التاأهيل : مركز الطفولة والتدخل املبكر 
التقييم احلركي :

 �صعف ع�صلت الرجلني والظهر و�صعف التوازن اأثناء الوقوف 
وامل�صي

التطور يف احلالة:
اأ�صبح  الطبيعي  العلج  ق�صم  يف  علجية  متارين  تلقيه  بعد   

قادر والوقوف وامل�صي دون م�صاعدة بتوازن

نجاحات وإنجازات



82

غادة الرشيد
 العمر:�صنتني

الت�صخي�س:  متلزمة داون 
مكان الإقامة : حمافظة عيون اجلوا

مكان التاأهيل : مركز الطفولة والتدخل املبكر
امل�صاكل احلركية التي تعاين منها:

كانت تعاين من �صعف ع�صلت الرجلني والظهر حيث اأنها مل 
تكن قادرة على اجللو�س دون م�صاعدة اأو الوقوف وامل�صي

التطور يف احلالة:
بعد تلقيها متارين علجية يف ق�صم العلج الطبيعي اأ�صبحت 

قادرة على اجللو�س بتوازن والوقوف وامل�صي دون م�صاعدة

محمد الغانم
 العمر: �صنتني ون�صف

الت�صخي�س : متلزمة داون 
مكان الإقامة : حمافظة البكريية

مكان التاأهيل : مركز الطفولة والتدخل املبكر
الأطراف  ع�صلت  �صعف  من  يعاين  كان   : احلركي  التقييم 

ال�صفلية  والظهر حيث انه مل يكن قادر على الوقوف وامل�صي
التطور يف احلالة : بعد تلقيه متارين علجية يف ق�صم العلج 

الطبيعي اأ�صبح قادر على الوقوف وامل�صي دون م�صاعدة

نجاحات وإنجازات
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يزيد محمد التركي
 العمر :6 �صنوات

الت�صخي�س : �صعف ع�صلت
مكان الإقامة : حمافظة عنيزة

مكان التاأهيل : مركز الطفولة والتدخل املبكر
التقييم احلركي :

اأثناء  التوازن  و�صعف  والظهر  الرجلني  ع�صلت  �صعف  من  يعاين  كان 
الوقوف وامل�صي

التطور يف احلالة: 
اأثناء  التوازن  زاد  الطبيعي  العلج  ق�صم  يف  علجية  متارين  تلقيه  بعد 

الوقوف وامل�صي دون  وقوع                

رشا المطيري
العمر : 5 �صنوات

الت�صخي�س : �صلل دماغي  ت�صنجي ن�صفي
مكان الإقامة : مدينة بريدة

مكان التاأهيل : مركز الطفولة والتدخل 
املبكر

بربنامج  اللتحاق  قبل  احلركي  التقييم 
العلج الطبيعي:

 كانت تعاين من ارتفاع التوتر الع�صلي يف اجلهة اليمنى من 
مع  اجللو�س  و  وامل�صي  الوقوف  على  قادرة  تكن  ومل  اجل�صم 

امل�صاعدة
نتائج الربنامج العلجي )علج طبيعي( الذي تلقته :

 اأ�صبحت قادرة على الوقوف وامل�صي با�صتخدام امل�صاية والقدرة 
على اجللو�س دون م�صاعدة                                           

غيــــث 
العمر:   6 �صنوات

الت�صخي�س:   �صلل دماغي  ت�صنجي  �صفلي
مكان الإقامة : حمافظة  البدائع

مكان التاأهيل : مركز الطفولة والتدخل 
املبكر

التقييم احلركي :
الع�صلي  التوتر  ارتفاع  من  يعاين  كان    

امل�صاية مع  ا�صتخدام  على  قادر  كان  الأربعة حيث  الأطراف  يف 
�صعف التحكم وقلة التوازن 

التطور باحلالة :
 اأ�صبح قادر على العتماد على امل�صاية يف التنقل دون م�صاعدة 

مع زيادة التوازن والقدرة على التحكم باجتاه و�صرعة امل�صاية

فهد 
الت�صخي�س : �صعف ع�صلت  -  العمر :5 �صنوات 

التقييم احلركي : - كان يعاين من �صعف  املبكر -  التاأهيل : مركز الطفولة والتدخل  مكان الإقامة : حمافظة عنيزة - مكان 
-التطور يف احلالة : بعد تلقيه  متارين علجية يف ق�صم العلج  ع�صلت الرجلني والظهر و�صعف التوازن اأثناء الوقوف وامل�صي 

الطبيعي  اأ�صبح قادر الوقوف وامل�صي دون وقوع مع زيادة التوازن والتحكم باجتاه و�صرعة اجل�صم اأثناء امل�صي

 فجـــر 
 العمر: 8 �صنوات

الت�صخي�س : �صلل ت�صنجي رباعي
مكان الإقامة : حمافظة عنيزة

مكان التاأهيل : مركز الطفولة والتدخل 
املبكر

التقييم احلركي :
كانت تعاين من ارتفاع التوتر الع�صلي يف 

الأطراف ال�صفلية والعلوية وعدم القدرة على الوقوف وامل�صي 
دون م�صاعدة

التطور يف احلالة : 
بعد تلقيها  متارين علجية يف ق�صم العلج الطبيعي  اأ�صبحت 
دون  وامل�صي  واحده  بيد  بالتم�صك  وامل�صي   الوقوف  على  قادرة 

م�صاعدة 10 خطوات

غنى الطعيمي
العمر:     �صنتني

الت�صخي�س:   متلزمة داون
مكان الإقامة : حمافظة عنيزة

مكان التاأهيل : مركز الطفولة والتدخل 
املبكر

بربنامج  اللتحاق  قبل  احلركي  التقييم 
العلج الطبيعي : 

كانت تعاين من �صعف ع�صلت يف الأطراف ال�صفلية والظهر 
ومل تكن قادرة على الوقوف وامل�صي دون م�صاعدة

نتائج الربنامج العلجي )عل طبيعي( الذي تلقته :
 اأ�صبحت قادرة على الوقوف وامل�صي دون م�صاعدة                                                                                                             

نجاحات وإنجازات
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للمعاقين في سوق  الوظيفي واالجتماعي  التمكين  برنامج 
العمل برنامج )تمكين( ,, مشروع التمكين الوظيفي واالجتماعي للمعاقين واقع 

حاضر ومستقبل مشرق واندماج كامل مع بيئة العمل ألغلى فئات المجتمع

الغاية من المشروع :
خلل  من  عقليا  املعاقني  الأ�صخا�س  حياة  نوعية  حت�صني 

متكينهم مهنيا واجتماعيا.
برامج التوظيف للمعاقني يف برنامج متكني

املبا�صر • التوظيف 
املحمية امل�صاغل  يف  • التوظيف 

بالإنتاج • الت�صغيل 
إستراتيجية العمل في برنامج  تمكين

مع  من�صاأته  داخل  املوؤ�ص�صي  التاأهيل  اإ�صرتاتيجية  املجمع  اتبع   
املعاق  توظيف  عملية  يف  خا�س  وقطاع  كاأفراد  املجتمع  اإ�صراك 
على  واجتماعيا  وظيفيا  ومتكينه  تدريبه  مع  املجمع  خارج 
الوظائف املتاحة لهم واإن�صاء وحدات اإنتاجية داخل املجمع يتم 

توظيف املعاقني فيها.

يعتربم�صروع متكني الذي جنحت جمعية عنيزة للخدمات الإن�صانية يف تنفيذه يف جممع اجلفايل للرعاية والتاأهيل واحداً من 
اأهم الربامج الرائدة التي تنفذها اجلمعية من خلل العمل على حتقيقها لتوظيف املعاقني من الذكور والإناث القابلني للتدريب 

والتاأهيل ل�صوق العمل من الفئات العمرية التي تزيد عن 18 �صنه

نجاحات وإنجازات
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تاأهيل  يف  املتحدة  الأمم  مبادئ  من  الربنامج  اأهداف  تنبثق 
وظيفية  فر�س  تاأمني  على  ترتكز  الأهداف  وهذه  املعاقني 
من  لتمكينهم  قدراتهم  وا�صتغلل  املجتمع  يف  للمعاقني 
ا�صتقلليتهم  لتعزيز  الوظيفية  الفر�س  من  ال�صتفادة 
اأنف�صهم وكذلك امل�صوؤولية والتاأكد من �صمان  واعتمادهم على 
احلقوق الوظيفية للمعاقني وتعديل الجتاهات ال�صلبية لدى 

بع�س اأفراد املجتمع والقطاع اخلا�س جتاههم
امل�صئولية  برامج  تبني  على  اخلا�س  القطاع  وحث  ت�صجيع 

الجتماعية لتوظيفهم وال�صتفادة من دعم الدولة للربامج

في  المعاقين  وتأهيل  تدريب  كيفية 
برنامج تمكين:

حقائب  ثلث  خلل  من  للم�صروع  املنت�صبني  تدريب  ويتم 
تدريبية مت اإعدادها وتاأليفها من قبل املخت�صني باجلمعية.

حتتوي  والتي  باملعاق  خا�صة  الأوىل  التدريبية  احلقيبة 
الجتماعية  باملهارات  تعنى  التي  الأهداف  من  العديد  على 
موجهة  الثانية  التدريبية  واحلقيبة  والنف�صية,  والقت�صادية 

اأ�صر  توعية  على  وتقوم  للربنامج  املنت�صبني  املعاقني  لأ�صر 
املعاقني وتقدمي كل اأنواع الدعم املعنوي لأبنائهم وم�صاعدتهم 
وم�صاندتهم على اللتزام بواجبات الوظيفية والدوام الر�صمي.

احلقيبة التدريبية الثالثة موجهة للعامني يف بيئة العمل التي 
�صيعمل بها املعاق وتقوم على اإي�صاح الطرق الرتبوية للتعامل 
بيئة  جعل  يف  وامل�صاهمة  النف�صية  خ�صائ�صه  وفهم  املعاق  مع 

العمل بيئة جاذبة للمعاق.

آلية التوظيف في البرنامج:
وظيفية  فر�س  اإيجاد  طريق  عن  وذلك  املبا�صر:  الت�صغيل 

للمعاقني يف القطاع اخلا�س اأو احلكومي تنا�صب قدراتهم.
تاأ�صي�س  طريق  عن  وذلك   : الأعمال  حا�صنات  يف  الت�صغيل 
غري  اإ�صراف  حتت  حمددة  مهن  يف  للمعاقني  اإنتاجية  م�صاغل 

مبا�صر لإدارة الربنامج.
بغ�س  بالإنتاج  الت�صغيل  طريق  عن  وذلك  امل�صتقل:  الت�صغيل 

الن�صر عن مكان وموقع الوظيفة.

أهداف البرنامج :
نجاحات وإنجازات
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الجفالي  اتفاقيات لتشغيل طالب مجمع 
مع المؤسسات والشركات الوطنية للدخول في سوق العمل

م�صنع  يف  طالباً   11 وتوظيف  ت�صغيل  اتفاقية   •
الق�صيم للأغذية

موؤ�ص�صة  مع  طالباً   27 وتوظيف  ت�صغيل  • اتفاقية 
املزروعات للعمل يف املجال الزراعي

91 طالب من طالب مجمع الجفالي 
في  الوظيفي  العمل  لسوق  يدخلون 
والمزروعات  األغذية  صناعة  مجاالت 

وتعبئة العطور وغسيل المالبس
تركيب  يف  طالباً   30 وتوظيف  لت�صغيل  اتفاقيتني  توقيع  مت   •
اجلفايل,  جممع  طلب  من  والكوي  والغ�صيل  العطور  وتعبئة 
رعاية  يف  والتاأهيل  للرعاية  اجلفايل  جممع  لدور  وامتداداً 
اأي�صاً  اتفاقيتني  توقيع  فقدمت  الإعاقة  ذوي  وتوظيف  وتاأهيل 
لتوظيف مايقارب 30 معاقاً من من�صوبي املجمع مع نائب املدير 
اأركاين للمقاولت الأ�صتاذ/ نبيل �صليمان الطائفي  العام ل�صركة 
الأ�صتاذ/  الق�صيم  منطقة  يف  الرهدن  مغا�صل  �صركة  ومدير 
عبداحلكيم ال�صقعبي ,,هذا وقد و�صل عدد من مت توظيفهم اإىل 
)91(  �صخ�س من ذوي الإعاقة �صمن برنامج التمكني الوظيفي 
كل  مع  جديدة  اتفاقيات  توقيع  ومت  للعام 2015م  والجتماعي 
وموؤ�ص�صة  املحدودة  كا�صب  والتغليف,و�صركة  املنتجات  �صركة  من 
ثمار عنيزة التجارية وم�صتو�صف ال�صلم بعنيزة,ومطعم مي مي 
من  الربنامج  يف  امل�صتهدفني  لدعم  امللوحي  متور  بيتزا,وم�صنع 
املوؤهلني للح�صول على وظائف من  املختلفة  الإعاقة  فئات ذوي 
من  الوظائف  وطالبي  )قادر(  املهني  التاأهيل  برنامج  خريجي 
امل�صروع من  والن�صاء,وقد مت دعم هذا  الرجال  الإعاقة من  ذوي 
قبل جمموعة من املوؤ�ص�صات املانحة كربنامج رائد على م�صتوى 
اخلريية  العليان  وموؤ�ص�صة  خالد  امللك  موؤ�ص�صة  مثل  اململكة 
وبنك  الفهد  اأوقاف  وموؤ�ص�صة  اخلريية  الراجحي  وموؤ�ص�صة 
وقد  الأعمال  ورجال  الداعمة  املوؤ�ص�صات  من  وغريها  اجلزيرة 
تقدم هذا الربنامج للمناف�صة على جائزة الأمرية �صيته للتميز 
اململكة  م�صتوى  على  الأول  باملركز  وفاز  الجتماعي  العمل  يف 

كربنامج متميز  . 

نجاحات وإنجازات
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يحتوي م�صروع مركز التمكني الوظيفي و الجتماعي اجلديد 
والذي �صينظم ملنظومة مدينة عنيزة للخدمات الإن�صانية على 
العاقة  ذوي  ال�صخا�س  لتدريب  التدريب  قاعات  من  عدد 
من  عدد  على  امل�صروع  يحتوي  كما  العمل  ل�صوق  وتاأهيلهم 
او  معامل  او  انتاجية  م�صاغل  كانت  �صواء ً  العمال  حا�صنات 
خطوط انتاج يعمل بها ال�صخا�س ذوي العاقة كموظفني من 
الذكور والناث على وظائف تتنا�صب وامكانياتهم حتت ا�صراف 
امل�صروع  ويحتوي  كما  اجلمعية  يف  املخت�صني  من  وفني  اداري 
ال�صحية  واملرافق  كاملكاتب  امل�صاندة  اخلدمات  من  عدد  على 

واخلدمات .
للخدمات  عنيزة  مدينة  م�صاريع  �صمن  امل�صروع  هذا  ياأتي  و 
الن�صانية حيث �صيقام امل�صروع �صمن قطعة الر�س  املخ�ص�صة 
طريق  على  والواقعة  عنيزة  حمافظة  يف  الن�صانية  للمدينة 
املدينة ,ويتميز املوقع بانه على طريق رئي�صي يف حمافظة عنيزة 
وي�صهل الو�صول اليه من قبل املراجعني والزوار من كافة مدن 
وحمافظات الق�صيمكما ان املوقع م�صمول باخلدمات العامةمن 
ماء وكهرباء وات�صالت وتراخي�س اإقامة م�صاريع جتارية وطرق 
معبدة واأر�صفة للم�صاة  وجميع اخلدمات اللوج�صتية للمنطقة 
متوفرة  ويجاوره مقر اجلمعية الرئي�صي �صمن جممع ال�صيخ 

علي العبد اهلل اجلفايل للرعاية والتاأهيل.

البرامج و الخدمات الرئيسية التي سيقدمها 
مركز التمكين الوظيفي 

• تدريب ال�صخا�س ذوي العاقة على مهارات ت�صاعدهم على 
ال�صتمرار يف بيئة العمل 

قدراتهم  و  امكانياتهم  تنا�صب  وظيفية  فر�س  • توفري 
• تدريب و تهيئة ال�صخا�س ذوي العاقة للعي�س با�صتقللية 

و بناء ا�صرة م�صتقرة 
مراحل  بعدة  متر  الربنامج  �صيقدمها  التي  اخلدمات   •

ممنهجة ح�صب اجلدول التايل 

محتويات المشروع 
املحتويات  ح�صب  احلا�صنات  م�صروع  من  ق�صم  كل  •يحتوي 
ومكاتب  اأعمال  وحا�صنات  تدريبية   قاعات   على   العمرانية 
وخمازن  للمنتجات  عر�س  و�صالة  م�صرفني  وفنيني  اداريني 
ومرافق عامة)م�صلى , عيادة �صحية , كفترييا , مرافق �صحية( 

مركز التمكين الوظيفي واالجتماعي...
مشروع جديد سينضم لمنظومة

 مدينة عنيزة للخدمات االنسانية

نجاحات وإنجازات
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  ) تاأهيل   ( الإن�صانية  للخدمات  روؤية جمعية عنيزة  مت حتديد 
وحملياً  عاملياً  املتخ�ص�صة  املوؤ�ص�صات  مع  العاملية  ال�صراكة  وفق 
والتوا�صل معها وال�صتفادة من خرباتها لتو�صيع قاعدة خدمات 
وذلك  املجاورة  والدول  اململكة  مناطق  كافة  لت�صمل  اجلمعية 
خطوات  اجلمعية  خطت  حيث  املجال  هذا  يف  وا�صحة  بروؤية 
كبرية ووثابة وهلل احلمد يف �صبيل ال�صتفادة من كافة اخلربات 
ال�صعيد  على  النبيلة  واأهدافها  ال�صامية  ر�صالتها  تخدم  التي 
والتاأهيل  للرعاية  احلقيقي  املعنى  كيفية  يف  والدويل  املحلي 
من  العديد  اجلمعية  فعقدت  الإعاقة  لذوي  والتعليم  والعلج 
من  وكان  ودولية  واإقليمية  حملية  موؤ�ص�صات  مع  التفاقيات 

اأبرزها:
إبرام  الـ 32 ويتم  الدولي  بالمؤتمر  جمعية عنيزة تشارك 
األمريكي  الوطني  المعهد  شبكة  مع  تعاون  اتفاقية 

)YAI Network( لرعاية المعاقين بنيويورك
جاء ذلك من خلل ح�صور املوؤمتر الدويل الـ )32( للمعاقني 
والذي اأقيم يف الوليات املتحدة الأمريكية يف مدينة نيويورك ,,
للمعهد  وال�صيا�صات  التخطيط  مدير  من  مكون  وفد  قام  كما 

فوزي  الأ�صتاذ  للمعهد  الإقليمي  واملدير  روبني  جو�صا  الأ�صتاذ 
خللها  مت  اأ�صبوع  مدة  ا�صتمرت  لعنيزة  بزيارة  ح�صي�س  اأبو 
املتاحة  الإمكانيات  على  والطلع  املهني  الأداء  م�صتوى  تقييم 
يف اجلمعية ممثلة يف جممع اجلفايل للرعاية والتاأهيل وعليه 
اخلربات  نقل  على  العمل  اإىل  ت�صعى  تعاون  اتفاقية  توقيع  مت 

الأمريكية يف جمال برامج املعاقني والتدريب.

خطوات وثابة لجمعية عنيزة للخدمات اإلنسانية على الصعيد 
المحلي والدولي لتأكيد المعنى الحقيقي للرعاية والتأهيل

نجاحات وإنجازات
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تبادل خبرات مع مؤسسة إين كارتن 
البريطانية:

اأمني عام اجلمعية  بلندن   ) كارتن   اإيني   ( ا�صت�صافت موؤ�ص�صة 
الزيارة  هذه  خلل  ومت  الفنية  لل�صوؤون  العام  الأمني  وم�صاعد 
الإطلع على العديد من التقنيات احلديثة والربامج الإيجابية 
التفاهم مع موؤ�ص�صة  املعاقني بكافة فئاتهم كما مت  التي تخدم 
املعلومات  بتقنية  واملتخ�ص�صة  الربيطانية   ) كارتن  اإيني   (
وال�صتفادة  اخلربات  تبادل  على  الإعاقة  فئات  لكافة  والتعليم 
من الإمكانيات املتطورة يف تعليم ذوي الإعاقة وذلك بالت�صغيل 

الأمثل للتقنيات احلديثة وال�صتفادة منها قدر الإمكان 

العربية  المدينة  مع  تعاون  اتفاقية 
للرعاية الشاملة في األردن

حيث مت فيها توقيع اتفاقية تعاون وتبادل اخلربات مع املدينة 
الر�صمية  الزيارة  اأثناء  الأردن  يف  ال�صاملة  للرعاية  العربية 
للمدينة العربية هناك ومت من خلل الزيارة التفاق على عدة 
الرتبية  جمال  يف  جديد  لكل  والإعداد  بالتطوير  تهتم  بنود 
اخلا�صة كما مت التفاهم على تبادل العديد من اخلربات التي 

ت�صنع كوادر ترعى العمل الأمثل جتاه ذوي الإعاقة. 

التعاون مع مؤسسات طبية عالمية
وحتقيقا لأعلى درجات التعاون الدويل واملحلي يف �صبيل توفري احلياة املريحة لذوي الإعاقة بكافة فئاتها فقد مت التوا�صل مع 
تطوير  يف  للم�صاعدة  خرباتها  على  احل�صول  بهدف  وذلك   ) كليموفيت�س  ت�صيك,  )داركوف,  كموؤ�ص�صة  العاملية  الطبية  املوؤ�ص�صات 

اخلدمات وتعزيز وتبادل اخلربات يف املجالت ال�صحية التخ�ص�صية لذوي الإعاقة.

تعاون متواصل بين الجمعية و تعليم عنيزة
على مدار العام يتم التن�صيق مع اإدارة التعليم مبحافظة عنيزة لإقامة العديد من 
املحا�صرات التوعوية والتثقيفية ملن�صوبي الإدارة من الطلب واملعلمني واملوجهني 
ذوي  والأمثل مع  الإيجابي  التعامل  كيفية  وذلك يف  الإعاقة  بذوي  املعنيني  وكل 
الحتياجات اخلا�صة, اإ�صافة اإىل التن�صيق ل�صتقبال كافة طلب املدار�س وخا�صة 
يف  دوره  على  والتعرف  املجمع  اإمكانيات  على  والإطلع  اخلا�صة  الرتبية  طلب 
هذا اجلانب وهذه الزيارات بدورها تعزز من وعي وم�صئولية الطلب وتزيد من 

خربات املعلمني جتاه ذوي الحتياجات اخلا�صة.
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توقيع سبع اتفاقيات مشتركة مع عدد من 
الدوائر الحكومية واألهلية وهيئات المجتمع 

المدني في عنيزة
الدوائر  من  عدد  مع  م�صرتكة  اتفاقيات  �صبع  توقيع  مت 
حمافظة  يف  املدين  املجتمع  وهيئات  والأهلية  احلكومية 
عنيزة ملا يخدم ذوي الحتياجات اخلا�صة �صواء على امل�صتوى 
املحلي اأو الإقليمي, حيث وقعت اجلمعية اتفاقية مع بلدية 
حمافظة عنيزة ومع مدير التعليم ومع مدير املرور ومدير 
على  وامل�صرف  ال�صحي  القطاع  مدير  ومع  العمل  مكتب 
م�صت�صفى امللك �صعود ومع عميد الكلية التقنية ومع رئي�س 
جمل�س اإدارة الغرفة التجارية جاء ذلك اأثناء تد�صني م�صروع 

)عنيزة مدينة �صديقة للمعاقني( .

الخطوات  يبارك  القصيم  منطقة  أمير 
لدعم أغلى الفئات 

بارك �صاحب ال�صمو امللكي الأمري الدكتور في�صل بن م�صعل 
الق�صيم  منطقة  اأمري  �صعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �صعود  بن 
املنطقة  يف  املجتمع  فئات  اأغلى  لدعم  الإيجابية  اخلطوات 

ب�صكل عام وجمعية عنيزة ب�صكل خا�س. 
التعاون بني  اتفاقية  لتوقيع  �صموه  اأثناء ح�صور  ذلك  جاء 
اجلمعية وعمادة خدمة املجتمع يف جامعة الق�صيم للتدريب 
الإعاقة, كما  التي تخدم ذوي  املجالت  وتبادل اخلربات يف 
للبنات  ال�صحية  العلوم  كلية  تدريب عدد من خريجات  مت 
التدريب  بق�صم  الق�صيم  بجامعة  اخلا�صة  الرتبية  وكلية 
بعنيزة.  والتاأهيل  للرعاية  اجلفايل  جممع  يف  والتطوير 
اخلا�صة  الرتبية  كلية  طلب  من  عدد  تدريب  اإىل  اإ�صافة 
من  يجعل  بدوره  وهذا  املركز.  نف�س  يف  الق�صيم  بجامعة 
املخل�صة يف  للكوادر  الإعاقة م�صدرة  بذوي  املعنية  اجلهات 

ذات املجال.
والمستشفيات  الجمعية  بين  مثمر  تعاون 

الحكومية العمالقة بالقصيم
 تعاون مثمر بني جمعية عنيزة للخدمات 
ممثلة  ال�صحة  ووزارة  الإن�صانية 

وم�صت�صفى  بريدة  يف  التخ�ص�صي  فهد  امللك  مب�صت�صفى 
الكوادر  امللك �صعود يف عنيزة حيث مت التفاق على تدريب 
وحتقيق  اخلربات  من  املثلى  لل�صتفادة  املجمع  يف  الطبية 
التعاون بني اجلهات اإ�صافة اإىل امل�صاهمة يف الرعاية الكافية 
بكل الأ�صاليب لذوي الحتياجات اخلا�صة, كما يتم حتويل 
اإ�صعاف  �صيارة  بوا�صطة  امل�صت�صفى  اإىل  الطارئة  احلالت 

متخ�ص�صة برفقة الطبيب وطاقم التمري�س.
توقع مذكرة تعاون مع لجنة أصدقاء 

المرضى

للخدمات  جمعية عنيزة  اإدارة  جمل�س  وقع رئي�س  كما 
ال�صليم  يحيى  بن  عبداهلل  -  الأ�صتاذ  تاأهيل   – الإن�صانية 
مذكرة تعاون بني اجلمعية وجلنة اأ�صدقاء املر�صى يف عنيزة 
وذلك برعاية كرميه من �صعادة حمافظ عنيزة الأ�صتاذ فهد 

بن حمد ال�صليم رئي�س جلنة اأ�صدقاء املر�صى يف عنيزة .
جمعية  مع  تعاون  مذكرة  توقع  الجمعية 

طهور في عنيزة
فهد  الأ�صتاذ  عنيزة  حمافظ  �صعادة  من  كرميه  برعاية 
جمعية عنيزة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وقع  ال�صليم,  حمد  بن 
يحيى  بن  اهلل  عبد  الأ�صتاذ  – تاأهيل  الإن�صانية  للخدمات 
ال�صليم مذكرة تعاون بني اجلمعية و جمعية طهور لرعاية 
اإيجابية  .. يف خطوة  ال�صرطان يف عنيزة  وم�صاندة مر�صى 

من كل الطرفني خلدمة ورعاية امل�صتفيدين.
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وا�صلت جمعية عنيزة للخدمات الإن�صانية جناحاتها وح�صورها 
اإ�صدار  خلل  من  املجتمعية  التثقيفية  ن�صاطاتها  تعزيز  يف 
ت�صتهدف  التي  التثقيفية  و  العلمية  الكتب  من  جمموعة 
الإعاقة  جمال  يف  مهمة  مو�صوعات  حول  توعيته  و  املجتمع 
الدرا�صات  من  للعديد  تقدميها  جانب  اإىل  هذا  والتاأهيل, 
املتكاملة واحلقائب التدريبية وتاأتي هذه ال�صل�صلة القيمة من 
الإ�صدارات والدرا�صات واحلقائب التدريبية والربامج املتنوعة 
الرائد يف هذا املجال, حيث مت  لدور اجلمعية  الهادفة امتداداً 

اإ�صدار واإعداد الكثري من هذه الإ�صدارات وياأتي من اأهمها :.

كتاب حماية أطفالنا من اإلعاقة

هذا  وت�صمن  الإعاقة(  من  خايل  جمتمع  )نحو  �صعار  حتت 
الكتاب 10 ر�صائل علمية تثقيفية للمجتمع بلغة �صهلة ومي�صرة 

ي�صتطيع اأفراد املجتمع العاديني ال�صتمتاع مبعلوماته.

كتاب متالزمة داون من األلف إلى الياء 

باحلالة  للتعريف  التعريفي  الكتيب  هذا  اجلمعية  اأ�صدرت 
من  احلالة  هذه  حول  والآباء  الأمهات  وتثقيف  تزايدا  الأكرث 
طبية  ناحية  من  باحلالة  التعريف  التالية  اجلوانب  حيث 
واحتماليات احلدوث  اأ�صباب احلدوث  على  والتعرف  وتربوية. 

وخا�صة يف حالت تقدم ال�صن للم 

كتاب التوحد في عيون المختصين
من  التوحد  بحالة  املجتمع  لتوعية  الإ�صدار  هذا  بهدف  حيث 

نواحي خمتلفة وبلغة مي�صرة ي�صتطيع الآباء والأمهات فهمها 
ما  واأهم  وعلمية  �صهلة  بطريقة  املعلومات  هذه  مع  والتعامل 
التوحد  اأنواع  و  التوحد  مفهوم  على  التعرف  الكتاب  ت�صمنه 

اخلم�صة املعروفة مع تف�صيل لكل نوع.

باللغة  الجمعية  بخدمات  تعريفي  كتاب 
االنجليزية 

وخا�صة  واملهتمني  املخت�صني  تعريف  اإىل  الإ�صدار  هذا  يهدف 
املتعاملني مع الإعاقة من الناطقني بغري اللغة العربية.

جمعية عنيزة تواصل تقديم سلسلة منتظمة من 
اإلصدارات العلمية والدراسات المتكاملة والحقائب 

التدريبية والبرامج الهادفة في مجال اإلعاقة 
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دراسات متكاملة وحقائب تدريبية 
كما قامت اجلمعية باإعداد درا�صة متكاملة لربنامج امتداد والذي 
خلل  من  والهجر  للقرى  اجلمعية  خدمات  امتداد  اإىل  يهدف 
عيادات متنقلة ومتخ�ص�صة لإي�صال اخلدمات للمعاقني واأ�صرهم يف 
اأماكن تواجدهم, كما قامت اجلمعية باإعداد درا�صة متكاملة لتطوير 
مركز اإيواء للإعاقات ال�صديدة نظراً لوجود اأعداد كبرية من قوائم 
كما  املجمع,,  يف  املبكر  والك�صف  الت�صخي�س  مركز  لدى  النتظار 
قامت اجلمعية باإعداد مناهج تربوية ومهنية متخ�ص�صة وتطبيقها 

يف املجتمع .

الدمج المدرسي ... خطوة إلى األمام
البديل التربوي األكثر قبواًل لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة    

الأمام 2013  اإىل  .... خطوة  املدر�صي  الدمج  بعنوان  تثقيفي  كتيب 
للتعريف بالبديل الرتبوي الأكرث قبول للأطفال املعاقني متا�صيا 
وواجبا حيث  لهم  اخلليجي دجمهم حقا  الإعاقة  اأ�صبوع  �صعار  مع 
الحتياجات  ذوي  للطلب  الدمج  عملية  اأن  اإىل  الكتيب  ي�صري 
جديداً  حقيقياً  حتدياً  ميثل  العادية  الرتبوية  البيئة  يف  اخلا�صة 
الأمور  اأولياء  على  عميق  تاأثري  وذو  املدار�س,  يف  املعلمني  جلميع 

والطلبة من الفئتني العاديني وغري العاديني, �صلباً واإيجاباً

اضواء على حقوق المعاقين
املعاقني كحق من حقوقهم لإبراز   كتيب تعريفي تثقيفي بحقوق 
رفع  مت  و  واملجتمعية  والقانونية  الجتماعية  املعاقني  حقوق  اأهم 
يف  حقوقهم  تطبيق  لتاأكيد  للمعاقني  �صديقة  مدينة  عنيزة  �صعار 
تتنا�صب  مهنية  و  اجتماعية  و  �صحية  و  تعليمية  و  عمرانية  بيئة 
الت�صريعات  لأهم  اإبراز  على  الكتيب  احتوى  وقد  اإمكانياتهم  و 
القانونية و احلقوقية العاملية والدولية والإقليمية واملحلية والتي 
الإن�صان  معيار  �صمن  املعوق  الإن�صان  اإيل  النظر  اأهمية  على  اأكدت 
العادي من حيث احلقوق والواجبات ومن حيث �صرورة اإتاحة كافة 
الفر�س له لل�صتفادة من الربامج واخلدمات الرتبوية والتعليمية 

�صاأنه �صاأن اأي اإن�صان عادي.
ترتدي  تنطلق من جديد وهي  االنطالقة  مجلة 

ثوب التجديد 
جملة  للجمعية,,فهي  الإعلمي  ال�صوت  النطلقة  جملة  متثل 
دورية ت�صدر كل �صنة لطرح كل ماهو جديد فيما يخ�س اجلمعية 
ذوي  من  املجتمع  فئات  اأغلى  جتاه  وجناحاتها  واأهدافها  ودورها 
ال�صتطلعات  خلل  الإن�صانية,,من  فروعها  بكافة  الإعاقة 

والتقارير واملواد العلمية املتخ�ص�صة واملتنوعة.

نجاحات وإنجازات



94

الإجنازات  من  للعديد  حتقيقها  اجلمعية  م�صرية  �صهدت 
والنجاحات التي تعتز وتفتخر بها والتي و�صلت لأرقام قيا�صية  
ومن�صوبيها  اأبنائها  خدمة  �صبيل  يف  الواقع  اأر�س  على  م�صجلة 
اإىل جانب م�صاركات  البنني والبنات على �صعيد اخلدمات  من 
اجلمعية الفاعلة على ال�صعيد املحلي واخلارجي حيث �صهد عام 
2015م ارتفاع موؤ�صر ن�صبة اخلدمات عن العام الذي قبله والتي 

نوجزها لكم يف النقاط التالية:
 

• بلغ اإجمايل عدد امل�صتفيدين من خدمات اجلمعية لعام 2015 
م )7360( م�صتفيد.

لعام 2015  املنفذة يف اجلمعية  العلجية  بلغ عدد اجلل�صات   •
الطبية  اخلدمات  جميع  من  علجية  جل�صة   )68,772( م 

والتاأهيلية 
اأق�صام  يف  لها  اخلدمة  تقدمي  مت  التي  احلالت  عدد  بلغ   •
الت�صخي�س  امل�صاندة ومركز  والطبية  التاأهيلية  اخلدمات 

لعام 2015هو )5329( حالة داخلية وخارجية.
• مت تنفيذ اإجراءات الت�صخي�س والتقييم ال�صامل على )792( 

حالة جديدة يف مركز الت�صخي�س والك�صف املبكر.
العلج  ق�صم  يف  امل�صي  من  حركية  اإعاقة  متكن )50( حالة   •

الطبيعي وانتهاء برناجمهم العلجي بنجاح بن�صبة )%90(.
ومائي  ووظيفي  طبيعي  علج  جل�صة  تنفيذ )36,941(  مت   •
مائي,  علج  العام 2015منها )1549( جل�صة  يف  اجلمعية  يف 
احلالت  على  التح�صن  ون�صبة  املنازل  يف  جل�صة  و)3070( 

جتاوزت 80 %.
• مت خدمة )27( حالة اإعاقة حركية من الكبار �صمن برنامج 
وتنفيذ )12311(  احلركية  للإعاقات  ال�صحي  التاأهيل  مركز 

جل�صة علج طبيعي وظيفي ومائي لهم على مدار العام.
• مت تقدمي خدمات التغذية ملا يقارب )600( حالة من خلل 
التقييم والت�صخي�س واإعداد برامج غذائية علجية والإ�صراف 
الفكري  الإيواء  يف  للحالت  اليومية  والوجبات  املطبخ  على 

واحلركي.
وتدريب  وتعديل  مهارات  تنمية  جل�صة  تنفيذ )3205(  مت   •
التوحد  فيها  مبا  ال�صامل  النمائي  التاأخر  حلالت  �صلوكي 
العيادات  يف  املهارات  تنمية  برنامج  �صمن  التعلم  و�صعوبات 

اخلارجية.
• قدمت اخلدمات الرعاية والتاأهيل املنزيل كالعلج الطبيعي 
جل�صة   )3070( مبعدل  اأي  لعدد )382(  املنازل  يف  والوظيفي 

علجية.
0 قدم ق�صم النطق اخلدمات لعدد )538( حالة داخلية وخارجية 

باإجمايل )10,884( جل�صة.
حتقيق  بعد  كول  بروتكول  برنامج  �صمن  حالة  اأنهت )97(   •

الأهداف العلجية كاملة وحت�صنت بن�صبة كاملة بعد اخلدمة.
مدار�س  يف  التعلم  بطيء  طلب  من  دمج )80( طالب  مت   •

التعليم العام الذين انتهى برناجمهم التعليمي يف اجلمعية.
خدمة  ومت  امل�صغوط  بالأك�صجني  العلج  خدمة  ت�صغيل  مت   •

)97( حالة وتنفيذ 1627 جل�صة.
مركز  يف  املقيمة  للحالت  خارجي  ن�صاط  تنفيذ )364(  مت   •
التاأهيل الجتماعي للإعاقات الفكرية يف اجلمعية خلل العام 
العامة  والتجمعات  واملولت  والأ�صواق  املنتزهات  اإىل  م   2015
واجلهات احلكومية واخلا�صة لتحقيق الدمج الجتماعي لهم 

�صمن خطة خدمات املركز.
مت  الذين  الإعاقة  ذوي  من  املجمع  يف  املوظفني  عدد  بلغ   •
العلقات  مدير  منها  اإدارية  وبوظائف  توظيفهم 6معاقني 
املوارد  العامة اللكرتونية )اإعاقة حركية كاملة( مدير تنمية 
واإداريني  ا�صتقبال  وموظفني  كاملة(  حركية  )اإعاقة  املالية 

)اإعاقات فكرية ب�صيطة(.
• مت توظيف عدد )91( �صخ�س من ذوي الإعاقة �صمن برنامج 
التمكني الوظيفي والجتماعي للعام 2015م و توقيع اتفاقيات 
كا�صب  �صركة  والتغليف,  املنتجات  �صركة  من  كل  مع  جديدة 
ال�صلم  وم�صتو�صف  التجارية  عنيزة  ثمار  موؤ�ص�صة  املحدودة 

بعنيزة, مطعم مي مي بيتزا, م�صنع متور امللوحي .
ملوظفي  والتطوير  التدريب  برامج  تنفيذ جمموعة من  مت   •
وموظفات اجلمعية و�صل عددها اإىل )23( دورة تدريبية ا�صتفاد 

منها )562( موظف وموظفة وذلك خلل العام 2015.
�صاركت اجلمعية بالعديد من املوؤمترات الدولية خلل عام   •

2015 م وياأتي من اأهمها:
)ا�صطرابات  عنوان  حتت  عمل  بورقة  اجلمعية  م�صاركة   •
يف  والكلم  النطق  ق�صم  من  معها(  التعامل  وطرق  التوا�صل 
ريحاوي  ليلى  للأ�صتاذة  الإن�صانية  للخدمات  عنيزة  جمعية 
رئي�صة اأق�صام املوؤمتر الإقليمي لربنامج لربنامج )ماكيتون( يف 

الفرتة من 16-17 /03 / 2015 م يف دولة الكويت. 
برامج  )جودة  عنوان  حتت  عمل  بورقة  اجلمعية  م�صاركة   •
الق�صيم(  منطقة  يف  الإعاقة  ذوي  للأ�صخا�س  الت�صخي�س 
العامة  الإدارة  مدير  الوهاب  عبد  ال�صيد  في�صل   / للدكتور 
ع�صر  اخلام�س  اخلليجي  امللتقى  يف  وذلك  والتطوير  للتدريب 
للجمعية اخلليجية الذي عقد يف دولة قطر خلل الفرتة من 

30/ 3-1 / 4 / 2015 م.
م�صاركة اجلمعية بورقة عمل حتت عنوان )برامج التمكني   •
م�صطفى  اأحمد  للأ�صتاذ  ال�صعودية(  التجربة  الإعاقة  لذوي 
عزالدين مدير الإدارة العامة لل�صوؤون الفنية وذلك يف املوؤمتر 
خلل  عقد  والذي  ال�صودان  بدولة  اخلرطوم  يف  الأول  العلمي 

الفرتة من 3/30-2015/4/1 م.
اإدارة اجلمعية الأ�صتاذ عبد اهلل  �صارك �صعادة رئي�س جمل�س   •
اليحيى ال�صليم بورقة عمل يف ملتقى امل�صوؤولية الجتماعية يف 
حمافظة ينبع حول جممع اجلفايل للرعاية والتاأهيل كنموذج 

ناجح ومتميز على م�صتوى اململكة.

مؤشر الخدمات لمنسوبي الجمعية يرتفع ليصل ألرقام 
قياسية في عام واحد يتحدث بلغة األرقام واإلحصائيات 

نجاحات وإنجازات
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• كما �صارك اأمني عام اجلمعية الأ�صتاذ فهد الوهيبي يف ورقة 
الأ�صخا�س  مراكز  لت�صغيل  الطرق  )اأحدث  عنوان  حتت  عمل 
يف  الجتماعية  امل�صوؤولية  ملتقى  يف  وذلك  الإعاقة(  ذوي 

حمافظة ينبع.

• قام )40( طالب من طلب وطالبات اجلامعات املتخ�ص�صني 
يف الرتبية اخلا�صة بالتطبيق امليداين والعملي يف املجمع �صمن 

الأق�صام الن�صائية والرجالية املختلفة من كافة التخ�ص�صات.
 

نجاحات وإنجازات
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جمعية عنيزة تتوج بجائزة الملك خالد للتميز 
في المنظمات غير الربحية 

يف  للتميز  خالد  امللك  جائزة  على  بح�صولها  اجلمعية  تعتز 
املنظمات الغري ربحية املركز الأول -  لعام 2013 م على م�صتوى 
اململكة و�صط حفل كبري اأقيم حتت رعاية �صاحب ال�صمو امللكي 
الأمري �صلمان بن عبدالعزيز حني كان ولياً للعهد ونائباً لرئي�س 
مبدينة  فور�صيزونز  فندق  يف  الدفاع,  وزير  الوزراء  جمل�س 
الريا�س , بح�صور �صاحب ال�صمو امللكي الأمري في�صل بن خالد 
بن عبدالعزيز اأمري منطقة ع�صري رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ص�صة 
و�صاحب  خالد,  امللك  جائزة  هيئة  رئي�س  اخلريية  خالد  امللك 
ال�صمو امللكي الأمري �صعود بن نايف بن عبدالعزيز اأمري املنطقة 
امللكي  ال�صمو  اأ�صحاب  من  كبري  ح�صد  اإىل  بالإ�صافة  ال�صرقية 

الأمراء واملعايل الوزراء والعلماء وكبار امل�صوؤولني..
غري  للمنظمات  »التميز  بجائزة  عنيزة  جمعية  تتويج  وجاء   
الربحية« التي مُتنح للمنظمات غري الربحية الوطنية نتيجة 
وعنايتها  الإدارية  املمار�صات  يف  واملتميز  العايل  الإداري  الأداء 

لتمكينهم  اخلا�صة  الحتياجات  ذوي  وتاأهيل  برعاية  الكبرية 
وم�صاعدة  بفعالية ,  فيه  وامل�صاركة  املجتمع  يف  الندماج  من 
اأ�صرهم وتاأهيلها . ولتمّيزها بالعمل اجلماعي املوؤ�ص�صي يف جميع 

مراكزها. 

بإنجازات تتجدد .. وطموحات ال تتوقف 
جمعية عنيزة تقف على القمة بحصدها للجوائز القيمة

مستوى  على  عبدالعزيز  بنت  األميرة صيته  بجائزة  تتوج  عنيزة  جمعية 
المملكة عن برنامج التمكين الوظيفي 
الأول  املركز  على   , الإن�صانية  للخدمات  عنيزة  ح�صلت جمعية 
 , اململكة  م�صتوى  على  عبدالعزيز  بنت  �صيتة  الأمرية  بجائزة 
من  للمعاقني  تقدمها  التي  اجلليلة  خلدماتها  تقديراً  وذلك 
ليكونوا  املعاقني  وتاأهيل  واملتخ�ص�صة  املتميزة  الربامج  خلل 
برنامج  م�صروع  ا�صتطاع  حيث  اأنف�صهم  خدمة  على  قادرين 
التمكني الوظيفي للمعاقني  الذي نفذته اجلمعية وحقق جناح 
كبري للم�صتفيدين منه من ذوي الإعاقة ومتكينهم من الدخول 
نظمته  الذي  الكبري  احلفل  خلل  ذلك  العمل,,جاء  �صوق  يف 

الجتماعية  ال�صوؤون  وزير  معايل  رعاية  حتت  اجلائزة  اأمانة 
يف  الفي�صلية  فندق  يف  الق�صبي  عبداهلل  بن  ماجد  الدكتور 
اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ت�صلم  حيث  الريا�س  مدينة 
املخ�ص�س  واملبلغ  درع اجلائزة  ال�صليم  اليحيى  الأ�صتاذ عبداهلل 
امل�صروعات  هذه  ملثل  الداعمة  اجلمعية  ملبادرات  تقديراً  لها 
الإن�صانية املتميزة كنموذجاً يحتذي به يف تقدمي الدعم لذوي 

الإعاقة وذلك بهدف دجمهم اجتماعياً ومتكينهم اقت�صادياً.

نجاحات وإنجازات
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مجلس  قبل  من  عنيزة  جمعية  تكريم 
وزراء الشؤون االجتماعية بدول مجلس 

التعاون الخليجي للعام 2014 م
يف  الإن�صانية ممثلة  للخدمات  عنيزة  تكرمي جمعية  مت  كما 
جممع اجلفايل للرعاية والتاأهيل مل�صروع رائد يف جمال العمل 
م�صتوى  على  ونه�صته  املجتمع  تنمية  يف  واإ�صهامه  الجتماعي 
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف لقاء جمل�س وزراء 
ال�صوؤون الجتماعية بدول جمل�س التعاون بدولة الكويت يف 2 

�صفر 1436هـ -24 نوفمرب 2014م

تكريم جمعية عنيزة لجهودها الفاعلة في 
توطين الوظائف وسعودتها 

بن  في�صل  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  كرم  واأن  �صيق  كما 
والرئي�س  اآنذاك  الق�صيم  منطقة  اأمري  العزيز  عبد  بن  بندر 
جمل�س  رئي�س  الإن�صانية  للخدمات  عنيزة  جلمعية  الفخري 
اإدارة اجلمعية الأ�صتاذ عبد اهلل اليحيى ال�صليم وذلك مل�صاهمة 

اجلمعية الفاعلة يف توطني الوظائف و�صعودتها.

شهادة األيزو 9001 .. تنصف الجمعية 
الرعاية  في  الجودة  معايير  لتطبيقها 

والتأهيل والتعليم والتدريب لذوي اإلعاقة 

كما حققت جمعية عنيزة للخدمات الإن�صانية )تاأهيل( �صهادة 
لتطبيق  ذلك  جاء   ISO 9001;2008 العاملية  الآيزو 
والتعليم  والتاأهيل  الرعاية  يف  اجلودة  معايري  اجلمعية 

والتدريب لذوي الإعاقة.

نجاحات وإنجازات
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قدرات  مدرسة  لمدير  الجفالي  مجمع  طالب  زيارة 
سعود  الملك  بمستشفى  االبيض  السرير  على  وهو 
الرابعة لذوي اإلعاقة  وإهدائه الفوز ببطولة الجفالي 

بالقصيم 2015/12/9م

للتوحد  العالمي  باليوم  المشي  ومهرجان  سباق 
الثالثاء 

1436/6/18,17هـ
الجمعية-الكادر  – طالب  العامة  األمانة  المشاركون: 

التعليمي.
المكان: طريق المنتزهات في عنيزة

فعاليات اليوم العالمي لذوي اإلعاقة 1437/2/25
مسابقة الرسم الحر.

رئيس  عنيزة-سعادة  محافظ  سعادة  المشاركون: 
عنيزة  تعليم  العامة-إدارة  اإلدارة-األمانة  مجلس 
-طالب الجمعية-طالب مراكز وبرامج التأهيل بمنطقة 

القصيم.
المكان: داخل مجمع الجفالي للرعاية والتأهيل.

العام  اإلدارة واألمين  رئيس وأعضاء مجلس  مشاركة 
األول  االجتماعية  المسؤولية  ملتقى  في  للجمعية 

2016
المكان: مدينة ينبع

الجمعية والمجتمع
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النشاط الرياضي والترفيهي مع طالب التعليم العام 
الخميس1436/4/15هـ

المشاركون: مدرسة القادسية -مدرسة قدرات للتربية 
الخاصة

معلمي مدرسة القادسية -معلمي مدرسة قدرات
المكان: الصالة الرياضية بمدرسة قدرات داخل المجمع

برنامج الرحالت األسبوعي 2015م
المشاركون: طالب الجمعية -الكادر التعليمي

-نادي  البكيرية   – عنيزة-المذنب  منتزهات  في 
الفروسية.

بطولة الجفالي الرابعة المفتوحة لذوي اإلعاقة على 
مستوى منطقة القصيم االثنين2015/12/7

الشئون  عنيزة-إدارة  محافظ  سعادة  المشاركون: 
االجتماعية بالقصيم – إدارة التعليم -طالب الجمعية-

طالب المراكز وبرامج التربية الخاصة بالقصيم
المكان: الصالة الرياضية بمجمع الجفالي.

بطولة الجفالي الرابعة للتوحد بمنطقة القصيم
االثنين والثالثاء 17، 1436/6/18هـ

المشاركون: سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية عنيزة 
الشئون  إدارة  مسئولي   – اإلدارة  مجلس  -أعضاء 
مراكز  الجمعية-طالب  -طالب  بالقصيم  االجتماعية 
الكادر   – القصيم  بمنطقة  الخاصة  والتربية  التأهيل 

التعليمي بالجمعية-
المكان: مجمع الجفالى 

الجمعية والمجتمع
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المبارك   األضحى  بعيد  الجفالي  مجمع  طالب  احتفال 
1436/12/11

المشاركون: طالب الجمعية-الكادر التعليمي
األمانة العامة 

المكان: داخل مبنى التدريب بمجمع الجفالي

جرب  لإلعاقة  العالمي  باليوم  عنيزة  بلدية  احتفال 
الكرسي 12/8/ 2015

المشاركون: طالب الجمعية -الكادر التعليمي
األمانة العامة - سعادة محافظ عنيزة

المكان: بلدية محافظة عنيزة

االحتفال باليوم الوطني السادس والثمانون
2015/9/23

التعليمي-طالب  العامة-الكادر  األمانة  المشاركون: 
الجمعية

المكان: الصالة الرياضية بالجمعية

المشاركة بحملة استزراع الغضا بالتعاون مع مديرية 
الزراعة بمحافظة عنيزة

1437/1/29هـ
المشاركون: طالب الجمعية -موظفي تمكين-الكادر 

التعليمي
المكان: منتزه عنيزة الوطني

الجمعية والمجتمع
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بطولة تنس الطاولة لموظفي الجمعية
2015/12/ 24

المشاركون: جميع موظفي الجمعية
المكان: الصالة الرياضية بمجمع الجفالي

حفل ختام  االنشطة للعام الدراسى
1436/1435

المشاركون : سعادة محافظ عنيزة- مجلس االدارة- 
التعليمى  الكادر  الجمعية-  طالب   - العامة  االمانة 

بالجمعية
المكان : مسرح مجمع الجفالي للرعاية و التأهيل

الملك سعود  زيارة طالب جمعية عنيزة لمستشفى 
في اليوم العالمي لذوي اإلعاقة 2015

قائد  الونين  الرحمن  /عبد  األستاذ  المشاركون: 
عنيزة-الكادر  بجمعية  الخاصة  للتربية  قدرات  مدرسة 

التعليمي.
المكان: مستشفى الملك سعود بعنيزة

زيارة طالب مدرسة قدرات النموذجية للتربية الخاصة 
لمدرسة سعد بن أبى وقاص االبتدائية بعنيزة

التربية  إدارة  مدير   – المدرستين  طالب  المشاركون: 
 – الفتاح  عبد  خضر  األستاذ/  عنيزة  بجمعية  الخاصة 
-األستاذ/  الخاصة  للتربية  قدرات  مدرسة  إدارة  مدير 

عبد الرحمن الونين-الكادر التعليمي بمدرسة قدرات.

الجمعية والمجتمع
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من  يعرب  والتي   ) الكلم  عن  تغني  ر�صومات   ( عنوان  حتت 
خللها الر�صامني من ذوي الحتياجات اخلا�صة عن مواهبهم 
عن  وتعرب  �صورهم  حتكي  معربة  بر�صومات  طاقتهم  وتفجري 
للخدمات  عنيزة  جمعية   اهتمت  فقد  هنا  ومن   ,, م�صاعرهم 
الإن�صانية بهذا اجلانب و اأولته  جل دعمها وت�صجيعها للأبناء 
من الطلب من خلل  الإبداعات التي يقدمها جمموعة من 
الطلب املوهوبني من من�صوبي اجلمعية التي ر�صمتها اأناملهم  

املبدعة ,, باألوانها الزاهية,,ور�صوماتها الهادفة,, 
رائع  وتعبري  موهبة  من  يكتنزونه  ما  عن  خللها  من  واأكدوا 
تختار  باأن  اجلمعية  دفع  ,,مما  اجلميلة  امل�صاعر  كل  يحمل 
اأو  اجلمعية  لزوار  كاإهداء  وتقدمها  الر�صومات  من  جمموعة 
و�صعها يف مكان بارز يف املباين الرئي�صية اأو يف املكاتب الإدارية ,, 
وحني ي�صاهد الطالب عمله وقد وجد كل هذا الهتمام �صيدفعه 

ذلك للمزيد من التاألق والإبداع ويعزز موهبته بتقدمي ر�صومات 
اأجمل واأف�صل  ,,

ال�صيخ  بجائزة  توج  قد  العجمي  حممد  عبداهلل  الطالب  وكان 
حممد بن �صلطان للتفوق العلمي والإبداع يف الرتبية اخلا�صة 
التوحد  لفئة  الفني  الإبداعي  عمله  عن  اململكة  م�صتوى  على 
و�صيتم تكرميه يف احلفل الذي �صيقام بهذه املنا�صبة حتت رعاية 
عبدالعزيز  بن  بندر  بن  في�صل  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 
اأمري منطقة الريا�س م�صاء يوم اخلمي�س املوافق 1437/7/21هـ 
و داعماً منا لأبنائنا الطلب ي�صعدنا اأن نقدم لكم جمموعة من 
تنوعت يف معانيها  التي  اأبنائنا  اأنامل  ر�صمتها  التي  الر�صومات 
هذا  على  لأبنائنا  الأعماق  من  ف�صكراً   ,, الرائعة  وتعابريها 

الإبداع ,,   

فيما توج الطالب عبداهلل العجمي توج بجائزة الشيخ محمد بن سلطان للتفوق 
العلمي واإلبداع في التربية الخاصة على مستوى المملكة

بماء  وتسقيها  المكان  واحة  في  وتزرعها  للزوار..  كإهداء  تقدمها  الجمعية 
الدعم والتشجيع لألبناء..بأناملهم المبدعة رسموها..وبألوانهم الزاهية جملوها

من إبداعات
الطالب المبدع عبداهلل العجمي

ركن الموهبة
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وهو  الرائعة  لوحته  اأ�صيل يف  الطالب  يقول  ,, هكذا  معنا  وانتم  حلوة  احلياة 
مي�صك بيد زمالئه من اأبناء جمتمعه وكاأنه يقول نحن واأنتم جيل بناء امل�صتقبل

نعم اأنا قادر ,, قالها هذا الر�صام بكل �صدق ب�صوت عايل وهو يحمل راية التوحيد  
العالية بيده  وهو ي�صري بطريق طموحه وبناء م�صتقبله

بكم بداأنا وبكم ن�صتمر ,, مااأجملها من عباره جتاه من وقفوا معه ليكون ع�صوًا 
فاعاًل يف جمتمعه

�صارعي للمجد والعليا,, كلنا فداء للوطن ,, هكذا يعبرُ اأحد اطالب اجلمعية عن 
حمبته  ووالئه للوطن احلبيب

حلمنا بالوقوف .. وقوفكم معنا ,, عبارة حتمل كل معاين ال�صدق يف هذه اللوحة 
املعبة  بفكرتها ومعانيها واجلمبلة باألوانها الزاهية

التي  اللوحة  هذه  ال�صادقة يف  امل�صاعر  منتهى  اإنها   ,, اأعاقة  بال  اأحيا  بدعمكم 
تفوح باألوان الفرح وال�صرور

فوق هام ال�صحب وقف الطالب عبداهلل  بني املا�صي واحلا�صر وهو مي�صك بجمله 
ليعب عن م�صاعره جتاه وطنه ويقول .. وطني .. تاريخ اأجدادي

اأنا منكم واأعي�ش معكم ,, هكذا يقول الطالب م�صلم البدراين يف لوحته اجلميلة 
وهو يخاطب اأبناء جمتمعه بكل حب وم�صاعر متبادلة

ركن الموهبة



)تاأهيل( الإن�صانية  للخدمات  عنيزة  جمعية  عام  • اأمني 
   

الوهيبي    علي  بن  • فهد 

عنيزة  جمعية  بداأت  اأن  منذ 
)تاأهيل(  الإن�صانية  للخدمات 
ر�صالتها  وتاأدية  روؤيتها  ر�صم  يف 
الإعاقة  ابناوؤنا من ذوي  خلدمة 
كانت اأهدافها طموحة تعانق هام 
ال�صماء ب�صدق امل�صاعر الإن�صانية 
ملن يقودها من جمل�س اإدارة فاعل 
التميز  عن  دائماً  يبحث  وفريق 
خطط  وفق  العطاء  وموا�صلة 
وا�صحة  واإ�صرتاجتية  مر�صومة 
والتجديد  والتطور  البناء  يف 
جديد  ماهو  كل  عن  والبحث 
ومفيد يف عامل الرتبية اخلا�صة 
يف  احلقيقة  املعاين  كل  لتعزيز 
والتدريب  والتاأهيل  الرعاية 
الإعاقة  لذوي  والعلج  والتعليم 
ليكونوا اأع�صاء فاعلني ومنتجني 
�صاعد  جمتمعهم,,وقد  يف 
طموحاتها  حتقيق  يف  اجلمعية 
ومنوها وتطورها جمتمع حمب 

كان  رئي�صيون  للخري,و�صركاء 
�صراكة  لتحقيق  الثقة  عنوانهم 
فتحدث  اجلمعية  مع  ناجحة 
مزهرة  زاهرة  باأر�س  الواقع 
العطاء  مباء  وت�صقيها  ت�صكنها 
النتماء جمعية  ب�صدق  وترويها 
بطريق  م�صتقبلها  ت�صيء  فتية 
املدينة  م�صاريع  بنور  م�صرق 
الإن�صانية  عنيزة  مدينة  احللم 
الإن�صاين  للم�صتقبل  كمدينة  
وحتى  الولدة  من  اجلديد 
ال�صتقرار الأ�صري باإذن اهلل,,من 
ومراكز  جممعات  وجود  خلل 
اإن�صانية متخ�ص�صة تو�صع قاعدة 
خدمات اجلمعية بخطوات وثابة 
وهلل احلمد خلدمة ذوي الإعاقة 

مبختلف اعاقاتهم واأعمارهم.
كبري  تو�صع  على  مقبلني  ولأننا 
ادارة  نويل  اأن  علينا  لزاما  كان 
واأداره  كبرية  اأهمية  التغيري 

تكون  واأن  اأكرب  اأهمية  املخاطر 
املوؤ�ص�صي  والعمل  احلوكمة 
ور�صى اأ�صحاب امل�صلحة من اأهم 
الركائز التي ننطلق منها كما اأن 
عقد ال�صراكات املحلية والدولية 
املوؤمترات  وتنظيم  واإقامة 
مطلب  والتدريب  واللقاءات 

اأ�صا�صي للنجاح.
جمعية  منهجية  هي  هذه  ولأن 
الجنازات  اأ�صبحت  تاأهيل 
واأ�صبح  عنها  تبحث  واجلوائز 
اجلمعية  يف  العاملني  جميع 
بها  يعملون  اأنهم  يفتخرون 
اأ�صما  تاأهيل  جمعية  واأ�صبحت 
ذوي  ال�صخا�س  خدمة  يف  رائدا 
التعاون  جمل�س  دول  يف  العاقة 

اخلليجي.
للجميع  ال�صادقة  ودعواتي 

بالتوفيق والنجاح .

األخيرة




