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ــي األول أن  هدفـ

بالدنـــا  تكـــون 

ــا  ــا ناجحـ نموذجـ

ورائـــــدًا فـــي 

العالــــم علـــى 

 كافـــة األصعـــدة، 

ـــم  ـــأعمل معك وس

علـــى تحقيـــق 

ــك.  ذلـ

خادمالحرمينالشريفين

امللكسلمانبنعبدالعزيزآلسعود



األولـــى   ثروتنـــا 

التـــي ال تعادلهـــا 

ـــا بلغـــت:  ـــروة مهم ث
شــعٌبطمــوٌح،معظُمــهمــن

الشــباب،هــوفخــربالدنــاوضمــاُن

مســتقبلهابعــوناهلل 

صاحبالسموامللكياألمير

محمدبنسلمانبنعبدالعزيزآلسعود

وليالعهد،نائبرئيسمجلسالوزراء،وزيرالدفاع



< املهندس عبدالعزيز بن عسكر الحربي -  رئيس مجلس اإلدارة  

< األستاذ سعيد بن محمد باجوده -  نائب رئيس مجلس اإلدارة

< األستاذ فهد بن زامل الذكير -  املشرف املالي وعضو مجلس اإلدارة  

< األستاذ سامي بن عبدالعزيز الصويغ -  عضوًا  

< األستاذ عبدالعزيز بن عبداهلل املسند -  عضوًا  

< األستاذ عبدالرحمن بن عبدالكريم السيف -  عضوًا  

< األستاذ عبداهلل بن مبارك املسحل -  عضوًا  

< األستاذ سعود بن عبداهلل الصانع -  عضوًا  

< املهندس عبداهلل السالم -  عضوًا

أعضـــــــــاء 

ــس اإلدارة  مجلـ

بسم اهلل الرحمن الرحيم

يتشـرف مجلـس إدارة الجمعيـة أن يضـع بين 

أياديكـم تقريرًا موجـزًا يلقي الضـوء على ما 

تـم  تحقيقـه مـن إنجـازات خالل عـام 2018م 

.التي شـهدت خطـوات متميـزة على صعيد 

مسـارات  تبنتها الجمعيــة لتتوج بهـا تجربتها 

الثريـة علـى مدى أكثر من عشـرة أعـوام منذ 

 . تأسيسها

وبـكل فخـر تواصـل الجمعيـة الخيريـة لذوي 

االحتياجـات الخاصة بالجبيـل الصناعية »إرادة« 

 مسـيرة العمـل الخيـري لرعايـة هـذه الفئـة الغاليـة علـى قلوبنا بدعـم كبير 

مـن صاحـب السـمو  امللكي االمير سـعود بـن نايف أميـر املنطقة الشـرقية 

وصاحـب السـمو امللكـي االمير احمد بـن  فهد نائـب أمير املنطقة الشـرقية 

حفظهـم اهلل لتقـوم الجمعية بدورها الخيـري والتنموي فـي  املجتمع بجانب 

مثيالتهـا مـن الجمعيـات الخيريـة ومؤسسـات املجتمـع املدنـي املختلفة ، 

ولتقـوم  برعايـة فئة غاليـة علينا جميعـا وهي فئـة ذوي االحتياجـات الخاصة 

بالجبيـل الصناعيـة ورعايتهم  رعايًة شـاملة لتحقق البناء املتكامل لشـخصيتهم 

وذلـك بمشـاركة إيجابيـة وفعالـة مـن جميـع  أفـراد ومؤسسـات املجتمـع 

الحكوميـة واألهليـة وإننـي أشـيد بـكل الجهـود التي تبـذل مـن الجميع  من 

اجـل تحقيـق أهـداف الجمعيـة النبيلـة وأهيـب بنفـس الوقـت بتقديم كل 

الدعـم والعـون للجمعية  لتسـهيل مهمتها وتحقيق رويتها ورسـالتها .واسـأل 

اهلل تعالـى ٔان يبـارك فـي جهود الجميـع ؤان  يحفـظ وطننا العزيـز في ظل 

قيادتنـا الرشـيدة بقيادة سـيدي خادم الحرمين الشـريفين وسـمو  سـيدي ولي 

عهـده االمين حفظهـم اهلل. 

رئيسمجلسادارةالجمعيةالخيريةلذوياالحتياجاتالخاصة»إرادة«

عبدالعزيز بن عسكر الحربي

ـــس  ـــة رئي كلم

ـــس اإلدارة مجل



الرؤية

 الرسالة

ذوي  رعايـــة  فـــي  الريـــادة 

االحتياجـــات الذهنيـــة الخاصـــة 

للتـــدّرب  القابليـــن  مـــن 

والتعّلـــم، وتأهيلهـــم ملرحلـــة 

ـــم  ـــي وادماجه ـــم املدرس التعلي

ــع.  ــي املجتمـ فـ

ـــودة  ـــز ج ـــي تعزي ـــاهمة ف املس

الحيـــاة لـــذوي االحتياجـــات 

املصابيـــن  مـــن  الخاصـــة 

داون  متالزمـــة  أو  بالتوحـــد 

ــذ  ــل  منـ ــة الجبيـ ــي مدينـ فـ

ـــالل  ـــن خ ـــم، م ـــة أظفاره نعوم

خدمـــات الرعايـــة والتأهيـــل 

واإلدمـــاج املجتمعـــي، إيفـــاًء 

ـــم،  ـــرازًا لقدراته ـــم، وإب لحقوقه

وتحقيقـــا لذواتهـــم، وتأسيســـا 

بقـــدر  كلٌّ  الســـتقالليتهم 

إمكانياتـــه.

خدماتنا وأقسامنا الفنية في 

جميع مراكز جمعية إرادة

القسم النفسي والخدمة االجتماعية

<التأهيلالنفسي

<الخدمةاالجتماعية

<قسماالنشطةاالجتماعية

قسم النطق والتغذية والتمريض

<خدماتالنطقوالتخاطب

<خدماتالتغذيةالصحية

<خدماتالتمريضية

قسم العالج الطبيعي والحركي

<خدماتالعالجالطبيعي

<خدماتالعالجالوظيفي

<خدماتالتأهيلالنفسيالحركي

قسم التدخل املبكر

<خدماتالتدخلاملبكر

قسم التربية الخاصة

<خدماتالتربيةالخاصة

قسم التأهيل املهني

<الخدماتاالنتقاليةواملهنية

قسم االرشاد األسري و املجتمعي

<خدماتاإلرشادلألسرواملجتمعاملحلي



أسبوع تراث الجنادرية 
بجمعية إرادة  

نظمـــت الجمعيـــة الخيريـــة لـــذوي االحتياجـــات الخاصـــة بالجبيـــل 

الصناعيـــة )إرادة( قريـــة مصغـــرة  لالحتفـــال بالجنادريـــة واملـــوروث 

الشـــعبي ألطفـــال بالجمعيـــة تزامنـــا مـــع املهرجـــان الوطنـــي 

للتـــراث  والثقافـــة الجنادريـــة32 . 

وشـــمل االحتفـــال عـــرض الجلســـة الشـــعبية والقهـــوة العربيـــة 

ـــعبي  ـــاس الش ـــة اللب ـــال  الجمعي ـــداء أطف ـــعبية، وارت ـــوالت الش واملأك

ـــنوية.  ـــة الس ـــذه االحتفالي ـــب ه ـــا يواك ـــادة م ـــذي ع ال

وتعـــرف أطفـــال الجمعيـــة خـــالل االحتفاليـــة علـــى محتويـــات 

ـــة  ـــا، إضاف ـــجاد قديم ـــدو  والس ـــة الس ـــة صناع ـــعبية وطريق ـــة الش الجلس

ـــراف  ـــت إش ـــة تح ـــة العربي ـــة والضياف ـــار والدل ـــد الن ـــتخدام موق الس

ــة  ــوبات الجمعيـ ــاركت منسـ ــن شـ ــي حيـ ــص، فـ ــق  متخصـ فريـ

بتقديـــم وجبـــات شـــعبية، إضافـــة لتخصيـــص مجلـــس  شـــعبي 

داخـــل الجمعيـــة الســـتقبال أوليـــاء أمـــور األطفـــال 



ـــة  ـــطة تربوي أنش

الكتشــــــاف 

ـــا ـــدرات أطفالن ق

ـــة إرادة   ـــي جمعي ـــا ف ـــك أطفالن  يمتل

العديـــد مـــن املواهـــب والقـــدرات 

الخاصـــة والتـــي تحـــرص الجمعيـــة 

ـــج  ـــالل برام ـــن خ ـــا م ـــى  تعزيزه عل

ــن  ــف عـ ــة تختلـ ــة متخصصـ تربويـ

البرامـــج التربويـــة التقليديـــة، حيـــث 

ــات  ــن الخدمـ ــة مـ ــمل  مجموعـ تشـ

والبرامـــج الحديثـــة ســـواء فـــي 

ـــم.  ـــرق التعلي ـــائل وط ـــج أو وس املناه



 يعتبـــر تأهيـــل ذوي االحتياجـــات 

الخاصـــة بجمعيـــة إرادة  الخطـــوة 

ـــاب  ـــم الكتس ـــو تدريبه ـــى نح االول

اهـــم مهـــارات  دخـــول ســـوق العمـــل 

وحـــث املؤسســـات الحكوميـــة 

ـــح  ـــجيعهم وفت ـــى تش ـــة عل والخاص

امامهـــم  واالســـتفادة  املجـــال 

ومواهبهـــم.  قدراتهـــم  مـــن 

لنــــا  طفا أ
ـــواع  ـــى أن ـــون عل يتعرف

ــالل  ــن خـ ــن مـ املهـ

ترفيهيـــة أنشـــــطة 



ـــة  ـــب التربوي ـــام بالجوان ـــد االهتم  ُيع

لـــذوي االحتياجـــات الخاصـــة احـــد 

معاييـــر تقـــدم األمـــم ورقـــي 

ـــة مؤسســـاتها، نظـــرًا  شـــعوبها  وصالب

ـــة  ـــات قيم ـــن خدم ـــه م ـــا تقدم مل

لتلـــك الفئـــة وتفعـــل مـــا لديهـــم 

ــود  ــب  تعـ ــدرات ومواهـ ــن قـ مـ

بالنفـــع عليهـــم وعلـــى أســـرهم.  

 أهميـــة 
التربويـــة  البرامـــج 

املتخـصصــــة لــــذوي 

االحتياجـــات الخاصـــة



العاملـــي  اليـــوم 

ملتالزمـــة داون 2018م

ــي ــهملجتمعـ ــاأقدمـ مـ

أطفـــال جمعيـــة إرادة يحتفلـــون 

بفعاليـــات اليـــوم العاملـــي لـــذوي 

  2018 داون  متالزمـــة  

ــة  ــل الصناعيـ ــة بالجبيـ ــات الخاصـ ــذوي االحتياجـ ــة لـ ــة الخيريـ ــت الجمعيـ نظمـ

ــة داون 2018م، و التـــي دأبـــت الجمعيـــة  فعاليـــات  اليـــوم العاملـــي ملتالزمـ

ـــل  ـــاس بالجبي ـــي ان س ـــدق كواليت ـــن فن ـــم م ـــك بدع ـــنوًيا  وذل ـــا س ـــى إقامته عل

ـــي  ـــي املجتمع ـــة الوع ـــج تنمي ـــن برام ـــات  ضم ـــذه الفعالي ـــي ه ـــة .وتأت الصناعي

ـــن  ـــتفيدة م ـــات املس ـــنوًيا للفئ ـــة س ـــا الجمعي ـــي ُتقيمه ـــات الت ـــداًدا للفعالي وامت

ـــول  ـــدور املأم ـــم  وال ـــم وبحقوقه ـــف باحتياجاته ـــة والتعري ـــات الخاص ذوي االحتياج

مـــن  املجتمـــع تجاههـــم؛ حيـــث يشـــارك فـــي هـــذه الفعاليـــات عـــدد مـــن 

 أطفـــال متالزمـــة داون . 

ـــوء   ـــليط الض ـــى تس ـــة داون إل ـــي ملتالزم ـــوم العامل ـــات الي ـــة فعالي ـــدف إقام وته

ـــع،  ـــي املجتم ـــم ف ـــم ودمجه ـــراز مواهبه ـــة  داون وإب ـــوق ذوي ُمتالزم ـــى حق عل

والعمـــل علـــى تحقيـــق رؤيـــة الجمعيـــة  وأهدافهـــا مـــن خـــالل تمكينهـــم 

وإيصـــال صوتهـــم إلـــى املجتمـــع باعتبارهـــم فئـــات منتجـــة  وشـــريكة فـــي 

ـــم .  ـــة له ـــروف املالئم ـــة الظ ـــت تهيئ ـــا تم ـــى م ـــن مت ـــة الوط تنمي



ـــى ان تكـــون  ـــة إر ادة عل نحـــرص فـــي جمعي

األنشـــطة املوجـــة لـــذوي االحتياجـــات 

ـــم  ـــتوى إمكانياته ـــا مس ـــة مع ـــة متالئم  الخاص

وقدراتهـــم باإلضافـــة الـــى توافقهـــا مـــع 

ــاهم  ــا سيسـ ــم، ممـ ــم واتجاهاتهـ  ميولهـ

فـــي تدعيـــم دمجهـــم فـــي املجتمـــع .  

أحـــد  مشـــاركة  الصـــورة  فـــي  و 

زيـــارة  خـــالل  لنشـــاط  األطفـــال 

مدرســـة  إلـــى  إرادة  أطفـــال جمعيـــة 

الجزيـــرة اإلبتدائيـــة بالجبيـــل الصناعيـــة

ـــة ـــطة موجه أنش



نّظمـــت الجمعيـــة الخيريـــة لـــذوي االحتياجـــات 

ــارة  ــة )إرادة(,  زيـ ــل الصناعيـ ــة بالجبيـ الخاصـ

ــل  ــي بالجبيـ ــاع املدنـ ــرض إدارة الدفـ ملعـ

املقـــام علـــى هامـــش اليـــوم العاملـــي 

 للدفـــاع املدنـــي بغاليريـــا مـــول تحـــت شـــعار 

ـــالمة”.  ـــة  الس ـــة وثقاف ـــات التعليمي “املؤسس

ــن  ــة مـ ــارة ملجموعـ ــت الزيـ ــذا وكانـ  هـ

ـــم  ـــة يرافقه ـــات الخاص ـــا ذوي االحتياج أطفالن

ـــال  ـــع األطف ـــث اطل ـــة, حي ـــن بالجمعي  مختصي

علـــى محتويـــات املعـــرض مـــن آليـــات 

ـــة تســـتخدم   ومعـــدات وأجهـــزة ســـالمة حديث

فـــي عمليـــات اإلنقـــاذ, مســـتمعين إلـــى 

ــن  ــرض عـ ــرفي املعـ ــن مشـ ــرح مـ  شـ

ــي.  ــاع املدنـ ــراد الدفـ ــرق وأفـ ــام فـ مهـ

ـــات   املؤسس

ــة  التعليميــ

وثقافـــــة 

مة لســــال ا



 بهـــدف التواصـــل و تبـــادل الخبـــرات بيـــن 

املؤسســـات التـــي تخـــدم فئـــات  التربيـــة 

الخاصـــة، زار وفـــد مـــن قســـم التربيـــة الخاصـــة 

والتدخـــل املبكـــر فـــي  جمعيـــة إرادة  

مدرســـة امللـــك خالـــد االبتدائيـــة بالجبيـــل 

ـــي  ـــج الت ـــات  والبرام ـــى الخدم ـــرف عل للتع

ـــة .  ـــة الخاص ـــات التربي ـــة لفئ ـــا املدرس تقدمه

ل  د  تبــــــا

الخبـــــرات

الداخليـــة  األنشـــطة   تعتبـــر 

بجمعيـــة إرادة  مـــن أهـــم األنشـــطة 

والتـــي  واملنســـقة  املنظمـــة 

تهـــدف  إلـــى تطبيـــق البرامـــج 

ـــي  ـــم الت ـــل املفاهي ـــة وتفعي التربوي

يتـــم تدريبهـــا فـــي الفصـــول 

وتهـــدف إلـــى  زيـــادة تفاعـــل 

ــض  ــم البعـ ــع بعضهـ ــال مـ األطفـ

وتوطيـــد روابـــط الصداقـــة بينهـــم. 

أنشــــطة 

داخليــــة



ـــنان  ـــم واألس ـــة الف ـــز صح ـــار تعزي ـــي إط ف

شـــارك أطفالنـــا مـــن ذوي االحتياجـــات 

ببرنامـــج  بجمعيـــة  إرادة  الخاصـــة 

ــنان .  ــم واألسـ ــة الفـ ــن صحـ ــوي عـ توعـ

ـــن  ـــر م ـــد الكثي ـــوس عن ـــبة التس ـــع نس و  ترتف

أطفـــال ذوي االحتياجـــات الخاصـــة إمـــا بســـبب 

ـــا  ـــي يتناوله ـــة الت ـــبب األدوي ـــة  أو بس اإلعاق

ـــام  ـــبب اهتم ـــال أو بس ـــؤالء األطف ـــض ه بع

ــة  ــة واالجتماعيـ ــاكل  الطبيـ ــم باملشـ آبائهـ

ــار  ــم واعتبـ ــة بتربيتهـ ــة  املتعلقـ والعائليـ

ــوي.  ــر  ثانـ ــة أمـ ــة الفمويـ ــة بالصحـ العنايـ

ـــة  ـــى رعاي ـــن عل ـــى القائمي ـــب عل ـــذا  يج ل

ــة  ــات الخاصـ ــن ذوي االحتياجـ ــال مـ األطفـ

وطبيـــب األســـنان  أن يتمتعـــوا بالصبـــر 

لتقديـــم كل العـــون واملســـاعدة لهـــؤالء 

األطفـــال للوصـــول إلـــى صحـــة  فمويـــة 

جيـــدة، وتجنبهـــم تســـوس األســـنان أو القلـــع 

املبكـــر والتهابـــات اللثـــة، وهـــذا بـــدورة 

ـــعادة.  ـــم الس ـــب له ـــم ويجل ـــن صحته  يحس

ـــم  ـــة الف صح

واألســـنان



اليـــوم العاملـــي للتوحـــد 2018

بعيـــون 155 طفـــل بجمعيـــة إرادة

احتفـلأطفـالجمعيـةإرادةباليـومالعاملـيللتوحـد2018بمراكـزالتأهيل

بمدينـةالجبيـلالصناعيـةتحـتشـعار)تمكيـنالنسـاءوالفتيـاتاملصابات

بالتوحـد(بحضـور155طفـلمـنمنسـوبيالجمعية.

حيـثتهـدففعاليـاتاليـومالعاملـيللتوحـدبالجمعيةلتوعيـةاملجتمع

ثقافيـاعـنإضطـرابالتوحـدوتسـليطالضـوءعلـىاحتياجـاتوحقـوق

املصابيـنبهوالـدوراملأمولمناملجتمـعتجاههمبمدينةالجبيـلالصناعية. 

وشـاركتجمعيـةإرادةفـيالعديـدمـناألركانبينهـاركنالتلويـنوركن

حفـظالنعمـةلجمعية)إطعـام(وركنالتصويروركناملسـابقاتوالسـينما

والنباتـاتوركـناللعـبالحـرواأللعـابالهوائيةبإدخـالأجواءمـنالبهجة

والسـرورفـينفـوسذوياالحتياجـاتالخاصةبجمعيـةإرادةوبدعم

مـنمطاعـمحدائقحمـصبالجبيـلالصناعية.

وبـدورهأشـاراملديرالعـاملجمعيـةإرادةعبداللطيـفالحربي

اناململكـةأولـتاهتماماكبيـرالتأهيلودمجأطفـالالتوحد

فـياملجتمـعاملحلـيووضعـتالخطـطواملبـادراتالتي

تسـهمفـينشـرالوعـيبيـنفئـاتاألهالـيواملختصيـن،

كمـادعمتاملراكـزالتأهيليةاملتكاملةلجمعيـةإرادةوالتي

سـاهمتفـيتحقيـقنتائـجإيجابيـةنحـوتطويـرقـدرات

التوحد. مصابـي

وأضـافإنجمعيـةإرادةتسـعىإلـىرفعمسـتوىالوعي

لـدىاألفـرادومؤسسـاتاملجتمـعاملدنـيولديهـاكل

عـاممجموعـةمنالخطـطالتيتسـتهدفالتوسـعفي

الخدمـاتلخدمـةذوياالحتياجـاتالخاصةوبنـاءالبرامج

والفعاليـاتالتـيتخـدمهـذهالفئـةالغاليـةوأسـرهم

معهم. والعامليـن



ــداهلل  عبـ

ـــي  العتيب
بطـــلإرادةصاحـــبالقصـــةامللهمـــة

الوصــول للمراكــز العليــا وحصــد اإلنجــازات ، حلــم كل إنســان، ســيما انهــا أفضــل الطــرق إلثبات 

 الــذات وتحقيــق الطموحــات، وهــو الهــدف الــذي لــم يكــن حصــرًا علــى الشــباب االعتيادييــن 

ــراب  ــه »اضط ــم يمنع ــذي ل ــي ال ــداهلل العتيب ــاب عب ــي الش ــاال ف ــد مث ــل تجّس ــب،  ب وحس

التوحــد« مــن قهــر الصعــاب  والوصــول لدرجــة مســاعد معلــم بجمعيــة إرادة الخيريــة. 

ورغــم تصنيــف عبــداهلل العتيبــي ضمــن شــريحة املصابيــن باضطــراب التوحــد، اال ان هــذا لــم 

 يمنعــه مــن املضــي قدمــا فــي الحيــاة، بعــد ان ســاهمت جمعيــة إرادة فــي تأهيلــه وتدريبــه 

منــذ اكثــر  مــن 5ســنوات وهــو مــا عــزز مــن ثقتــه بنفســه وبقدرتــه علــى تحمــل املســؤولية. 

و يعتبــر تأهيــل ذوي االحتياجــات الخاصــة بجمعيــة إرادة هــي  لخطــوة االولــى نحــو تدريبهــم 

الكتســاب  اهــم مهــارات دخــول ســوق العمــل وحــث املؤسســات الحكوميــة والخاصــة علــى 

تشــجيعهم وفتــح  املجــال امامهــم واالســتفادة مــن قدراتهــم ومواهبهــم. 

و تواصـــل جمعية إرادة لـــذوي االحتياجـــات الخاصة بالجبيـل الصناعيـة مســـيرة العمـل  الخيـري 

لرعايـــة وتأهيل هـــذه الفئـــة الغاليـــة في ظل االشادة بكل الجهود التـــي تبـــذل مـــن اجـل 

 تحقيـــق أهـداف الجمعيـة النبيلـــة بتقديـم كل الدعـم والعـــون للجمعيـة لتسـهيل مهمتهـا 

وتحقيـق  رويتهـا ورسـالتها . 

ملشاهدة قصة نجاح عبداهلل العتيبي، على الرابط او امسح الباركود 

https://youtu.be/  8 bs 4 i 2 S 9 NpI

جمعيـــة إرادة عبـــر األثيـــر

رئيسة قسم التدخل املبكر في مركز التأهيل النسائي التابع لجمعية إرادة

برنامــج »تمكيــن  الخيــر« بإذاعــة  UFM  يســتضيف األســتاذة 

ــي  ــر ف ــل املبك ــم التدخ ــة قس ــان رئيس ــة آل  قهس فاطم

ــة إرادة  .  ــل - نســاء بجمعي مركــز التأهي

وتمت مناقشة عدة مواضيع من ابرزها: 

ــن 	  ــة2030      لتمكي ــع رؤي ــة م ــة إرادة املتوافق ــج جمعي  برام

ــة.  ــات  الخاص ذوي االحتياج

 الخدمــات التأهيليــة والتعليميــة التــي تمنــح لــذوي 	 

الخاصــة  . االحتياجــات 

 ابرز املشاريع املستقبلية بجمعية إرادة.	 

علـــى  الحلقـــة  وملشـــاهدة 

الباركـــود:  امســـح  أو  الرابـــط 

https://youtu.be/U 2 lWSQCIW 8 Y



التوعيـــة  
بأهميـــة الدمـــج باملجتمـــع

تعتبــرعمليــةتثقيــفوتوعيــةاملجتمــعبفئــةذوي

التوحــدومتطلبــاتدمجهــمفــياملجتمــعمــناملهمــات

ــت ــثقطع ــةإرادة ،حي ــاجمعي ــعيلتحقيقه ــيتس الت

ــى ــتعل ــاحرص ــاه،كم ــذااالتج ــيه ــرًاف ــوطاكبي ش

ــع. ــياملجتم ــةف ــذهالفئ ــجه ــةدم ــةبأهمي التوعي



زيـارات لتبـادل الخبـرات 

جمعيـة  بيـن  التأهيليـة 

بحرينية وجمعيـات  إرادة 

زاروفـدمـنالجمعيـةالخيريـةلـذوياالحتياجـاتالخاصـةبالجبيـل)إرادة(برئاسـة

مديـرعـامالجمعيـةعبـداللطيـفالحربيمراكـزالتأهيـلاألكاديمـيواملهني

واالجتماعـيفـيمملكـةالبحريـن،حيـثاطلـعالوفدعلـىالخدمـاتوالبرامج

املتنوعـةلـكلمـن:نـاديسـلوةلإلعاقـة،ومركزبنـكالبحريـنوالكويـتللتأهيل

،ومركـزالطفـلللرعايـةالنهاريـةكمـاتمـتزيـارةمركزخدمـاتاملعاقين)لسـت

وحـدك(،وأثنـاءوفدجمعيـةإرادةعلىالجهـوداملبذولة،واإلبـداعاملتناميفي

ميـدانرعايـةوتأهيـلذوياإلعاقـةوهـذاماملسـهوفـدالجمعيـةخـاللزيارتهم

ملرافـقمراكزالتأهيـلاألكاديمـيواملهنـيواالجتماعـيفـيمملكـةالبحرين.

كمـاوأبـدىوفـد»إرادة«إعجابهبمـايقدمهمركـزالتأهيلاألكاديمـيواملهني

واالجتماعـيفـيمملكةالبحرينمنرعايـةلذوياالحتياجـاتالخاصةفيمملكة

البحريـن،ومشـيًراإلـىأنالسـمعةالطيبـةهـيالتيدعتهـمإلىالحـرصعلى

زيـارةاملركـز..كمـاقدماألسـتاذعبداللطيفالحربـيبدورهنبذةعـنجمعيةإرادة

وأبـرزإنجازاتهـاعلـىمـدىمسـيرتهاوخططهـاالقادمةالتيتسـتندعلـىرؤية

اململكـةالطموحة2030.

ولقـدتخلـلالزيـارةمناقشـةالعديدمـناملواضيعاملختلفـةبهدفتبـادلالخبرات

فـيتأهيـلذوياالحتياجـاتالخاصـة،والسـبلالكفيلـةبتذليـلاملصاعـبالتي

تواجههـم،واسـتثمارالتسـهيالتلخدمةهـذهالفئة.

لكـوادر  مسـتمر  تطويـر 

بورشـة  الجمعـــــــية 

السـلوك  تحليـل  عمـل 

)ABA(  التطبيقـــــى 
أطلقـت الجمعيـة الخيريـة لـذوي االحتياجـات الخاصـة بالجبيـل الصناعيـة »إرادة« 

برنامـج تدريبي بعنوان »تحليل السـلوك التطبيقـى )ABA(« لألخصائيين والفنيين 

بالجمعيـة والـذي يهـدف للعثور على طـرق مبتكرة تحفـز الطفل باسـتخدام عدد 

مـن اإلسـتراتيجيات املختلفـة و التقنيـات لضمـان أن تكـون الجلسـات التأهيليـة 

لـذوي االحتياجـات الخاصـة ممتعـة و منتجة.وقـدم البرنامـج الدكتور فـراس احمد 

الطقاطقـة - أسـتاذ التربيـة الخاصـة املشـارك واملستشـار فـي التأهيـل السـمعي 

والنطقـي واللغـوي لـذوي اإلعاقة .

حيـث يعمـل معالـج ABA بتقنيـات التحليـل السـلوكى التطبيقـى فـى إتجـاه 

تعليـم األطفـال أصحـاب مـرض التوحد من خـالل جلسـات عالجية مكثفـة ) واحد- 

واحـد (. و تسـتطيع ABA مسـاعدة األطفـال فى أى مسـتوى مـن إضطراب طيف 

التوحـد. ويعمـل العـالج ABAعلـى التواصـل والتعليـم األكاديمـى و املهـارات 

السـلوكية و اإلجتماعيـة للطفل.

وحقق برنامج » تحليل السلوك التطبيقى )ABA( «

العديد من األهداف ومنها :

1 العثورعلىطرقمحفزةللطفللتكونالجلسات.

ممتعةومنتجة.

2 زيادةمهاراتاللغةومهاراتاللعبوالتنشئة.

اإلجتماعية.

3 تطويراإلتصالالبصرىوالقدرةوالرغبةفى.

التعلمواإلجادةفىالعملللطفل.



ــم  رســــ

االبتســـامة 
فـييـومالخميسمـنكلأسـبوعتحـرصجمعية

إرادةعلـىتفعيـلبرامجثقافيـةوتربويةوترفيهية

لـذوياالحتياجـاتالخاصـة،بهـدفرسـمالبسـمة

علـىوجـوهاألطفـالوإخراجهـممـنجوالدراسـة

اللعـب خـالل مـن طاقاتهـم واسـتثمار والتأهيـل

بإشـراف ذلـك ويتـم االخـرى. والبرامـج والرسـم

بالجمعيـة. األخصائييـن



ــة  ــات الخاص ــن ذوي االحتياج ــا م زار أطفالن

بجمعيــة إرادة  معــرض مــكارم األخــالق  

فــي مهرجــان ليالــي الخيــر  الرمضانيــة 

ــدد  ــم ع ــة يرافقه ــل الصناعي ــة الجبي بمدين

ــة .  ــن بالجمعي ــن الفنيي م

ــرف  ــة للتع ــذ جول ــارة اخ ــالل الزي ــم خ وت

علــى ســيرة الرســول عليــه الصالة والســالم، 

كمــا وقدمــت ألطفالنــا هدايــا وباقــات  ورد 

تشــجيًعا لهــم.

ــكارم  مـ

ـــالق األخ



احتفـت اململكـة العربيـة السـعودية بيومهـا الوطنـي الثامـن والثمانيـن تمجيدًا 

ملكانتهـا  واعتـزازا بتاريخهـا وعراقتهـا على ذكـرى توحيد جميع مناطـق اململكة 

تحـت رايـة  واحدة خضـراء ترفرف فـي املحافـل الدوليـة الُكبرى. 

وضمـن سـعي    جمعية ارادة   لـذوي االحتياجـات الخاصة بالجبيـل الصناعية الى دمج 

 أطفـال التوحـد ومتالزمـة داون في املجتمع ، شـارك أطفالنا فرحـة    اليوم الوطني  

 88      معبريـن عن مشـاعرهم الفياضـة والنبيلة تجاه هـذا الوطن.                               

 كما وشـارك أطفـال الجمعيـة فرحة     اليـوم الوطني 88      بمسـيرة وطنيـة لألطفال 

بالعلـم  السـعودي، بعدهـا تـم اسـتعراض إنجـازات املؤسـس امللـك عبدالعزيـز 

بـن عبدالرحمـن  آل سـعود - طيـب اهلل ثـراه -                   مصاحبة بأناشـيد وطنيـة، وقدمت 

مجموعـة مـن األعمـال الفنية عن توحيـد اململكة.  وشـمل احتفال أطفالنـا باليوم 

الوطنـي 88      علـى فقـرات األلعـاب والرسـم علـى الوجـوه  وعروض فنيـة، الى 

جانـب العديـد مـن الفعاليات واألنشـطة التـي تنمي قـدرات االطفـال  مثل ركن 

الرسـم وركـن الهوايـات وركـن التجميل وركـن التصوير وركـن التعبيـر  اللفظي. 

ـــي ـــوم الوطن ـــوم الوطنـــيالي الي



ـــر  ـــيرة الخي مس

والتنميــــــة

مسـيرة إرادة جمعيـة فـي نواصـل

الخيـروالتنميـةفـياملجتمـعلرعايـة

ذوياالحتياجـاتالخاصــةرعايةشـاملة

لتحقيـقالبنـاءاملتكامـللشـخصيتهم

مـن وفعالـة إيجابيـة وذلـكبمشـاركة

املجتمـع. أفـراد جميـع

االهتمـــام 

ـــب  بالجوان

التربويـــة

التربويـة بالجوانـب االهتمـام يعـد

الخاصـةوبالتحديـد االحتياجـات لـذوي

معاييـر أحـد اإلعاقـةالفكريـة، ذوي

تقـدماألمـمورقـيشـعوبهاوصالبـة

خدمات
ً
مؤسسـاتها،نظراملاتقدمـهمن

قيمـةلتلكالفئـة،تكفـلألفرادهاحياة

كريمـة،تحقـقلهماملسـاهمةبفعالية

فـيخدمـةمجتمعهـم.



بنــــــاء 

ــب  مواهـ

أطفالنـــا

يتنبـأأخصائييالتربيـةالخاصةبجمعية

ذوي لـدى مواهـب بوجـود إرادة

االحتياجـاتالخاصةفـيأحداملجاالت،

الضـوء وتسـليط دراسـتها تسـتوجب

عليهـاوالبحـثعـنوسـائلومقاييس

علميـةللكشـفعنهـا،والتعـرفعلى

، تلـكالقـدرات بينهـمفـي الفـروق

حيـثتعدخطـوةأوليةتسـبقاإلعداد

لبرامـجمتكاملـة.

يـــوم املعلـــم 

العاملـــــــي

ــي  ــم العامل ــوم املعّل ــة إرادة بي ــت جمعي احتفل

املوافــق 5 أكتوبــر، إقــرارًا بفضلهــم وتكريمــا 

لعطائهــم، واعترافــا بســمّو  رســالتهم.   

 إذ تعــرب إدارة الجمعيــة بهــذه املناســبة عــن 

تقديرهــا للمعّلميــن واملعّلمــات، باعتبارهــم جوهــر 

ــي  ــم الت ــالة التعلي ــة رس ــي،  وحمل ــام التعليم النظ

ــاء  ــة والعط ــي التضحي ــمى معان ــا أس ــد فيه تتجّس

ــل.  ــي العم ــالص ف واإلخ



مشـــــــاهير فـــي الخيـــر

شــهدتمراكــزجمعيــةإرادةبالجبيــلالصناعيــة،خــالليومــياالثنيــنوالثالثــاء30-29أكتوبــر

ــم ــي،لدع ــلاالجتماع ــعالتواص ــيمواق ــرةف ــخصياتاملؤث ــنالش ــةم ــعالنخب ــاًءموس لق

ــعأن ــناملتوق ــذيم ــةوال ــاتالخاص ــبذوياالحتياج ــلوتدري ــفإرادة«لتأهي ــروع»وق مش

تبــدأاألعمــالبالوقــفمطلــعالعــامالقــادم2019م-بــإذناهلل-حيــثســيمكنهــذاالصــرح

ــنذوي ــلم ــة1200طف ــاروخدم ــماالنتظ ــيقوائ ــجلةف ــاالتاملس ــةالح ــتيعابكاف ــناس م

ــة. ــاتالخاص االحتياج

ورّحــب،فــيبدايــةاللقــاء،مديــرعــامجمعيــةإرادةاالســتاذعبداللطيــفالحربــي،بالحضــور،

معربــاعــنشــكرهوتقديــرهلحــرصكلالشــخصياتعلــىدعــمأوقــافالجمعيــة،قائــالإنذلــك

ليــسبمســتغربعلــىأبنــاءوطننــاالغالــيوالشــخصياتاملعروفــةواملؤثــرةفــياملجتمــع.

وقــال»الحربــي«:إنجمعيــةإرادةحققــت،بفضــلاهلل،وبدعــمالدولــة،ومســاندةأهــلالخيــر

عشــراتاإلنجــازاتفــيمجــالرعايــةاألطفــالذوياالحتياجــاتالخاصــة،وذلــكخاللمســيرتها

التــيتمتــدألكثــرمــنعشــرينعامــا.

ـــةجمعيةإرادة فيضيافـ



ــي  ــذاء الصح ــي للغ ــوم العامل ــات الي ــن فعالي ضم

ــاء  ــق عط ــارك فري ــن أكتوبر،ش ــادف  16 م ــذي يص ال

ــع  ــداد وتوزي ــي إع ــة إرادة ف ــي  بجمعي إرادة التطوع

ــن  ــدد م ــي ع ــة ف ــة الصحي ــات الغذائي ــات الوجب مئ

ــق  ــة  بهــدف تعمي ــل الصناعي ــة بالجبي األماكــن العام

الوعــي العــام بأهميــة الغــذاء فــي املجتمــع والــذي 

ــف  ــي مختل ــاس ف ــجيع الن ــى تش ــدف ال ــدوره يه ب

أنحــاء  العالــم علــى مكافحــة الهــدر الغذائــي، كمــا 

ــي  ــاج الزراع ــام باإلنت ــجيع االهتم ــى تش ــدف ال يه

ــدة.  ــة املفي ــة االغذي ومعرف

ــات  ــل، أن ذوي االحتياج ــة الجبي ــي محافظ ــي ف ــاء إرادة« التطوع ــق »عط ــت فري وأثب

الخاصــة قــادرون علــى تأديــة  رســالتهم تجــاه املجتمــع، فقــد شــاركت ) 11 ( فتــاة مــن 

ذوات االحتياجــات الخاصــة بجمعيــة إرادة فــي األعمــال  التطوعيــة ضمــن فريــق »عطــاء 

إرادة«،حيــث يعتبــرن األعمــال الخيريــة والتطوعيــة جــزًء مــن املســؤولية  االجتماعيــة. 

برامــج  عــدة  فــي  التطوعــي  إرادة«  »عطــاء  فريــق  عضــوات  وتشــارك 

توعوية،ثقافية،باإلضافــة إلــى مشــاركتهن فــي  األعمــال التطوعيــة والفعاليــات 

املختلفــة عبــر عقــد لقــاءاٍت يجتمعــون فيهــا، و ينظمــن مــن خاللهــا أفكارهــن ،وتأمل 

ــن  ــة بتميزه ــرة إيجابي ــى نظ ــن إل ــة له ــع البائس ــرة املجتم ــر نظ ــي تغيي ــات ف  الفتي

ــل.  ــا أفض ــاء وربم ــم كاألصح ــر  العال ــن وتغيي ــة مجتمعه ــن وخدم وإبداعه

وأوضحــت مســؤولة الفريــق إيمــان الســنحاني أن فريــق »عطــاء إرادة« هــو أول فريــق 

للفتيــات فــي املنطقــة  الشــرقية مــن ذوات االحتياجــات الخاصــة باســتثناء املنظمــات. 

وأضافــت الســنحاني أن أهدافهــن تتمحور إلــى توعيــة ذوات االحتياجات الخاصة، وإكســابهن 

املعرفــة، مــع  تثقيفهــن حــول أبــرز حقوقهــن باســتخدام جميــع الوســائل املمكنــة، فضال 

عــن تنفيــذ ومشــاركة ذوات اإلعاقــة في  االعمــال التطوعيــة لخدمــة املجتمع. 

تحـــت شـــعار 

أواًل« »الصحـــة 
ــات  ــوزع مئ ــاء إرادة ي ــق عط فري

الوجبــات الغذائيــة الصحيــة بالجبيــل

ـــي  ـــوم العامل الي

ء ا للغــــــــذ
نظمــت جمعيــة إرادة  فعاليــات توعويــة لـــ »اليــوم 

ــدف  ــر به ــق 16 أكتوب ــذاء « املواف ــي للغ العامل

ــجيع  ــذاء وتش ــة الغ ــام بأهمي ــي  الع ــق الوع تعمي

الفــرد علــى مكافحــة إهــدار األطعمــة، كمــا يهدف 

علــى تشــجيع أطفالنــا مــن ذوي  القــدرات الفائقــة، 

علــى االهتمــام باإلنتــاج الزراعــي ومعرفــة االغذيــة 

املفيــدة لهــم.     



وســـيلة  الفـــن 

لعـــالج التوحـــد

ــة مــن أهــم األنشــطة التــي تقــدم ألطفــال التوحــد ذلــك  ــر األنشــطة الفني تعتب

ألنهــا تســاعدهم فــي تنميــة إدراكهــم الحســي  والبصــري عــن طريــق اإلحســاس 

باللــون والخــط واملســافة والبعــد والحجــم واإلدراك باللمــس عــن طريــق مالمســة 

ــالج  ــي ع ــة ف ــائل الناجح ــن الوس ــون م ــالج بالفن ــر الع ــك يعتب ــطوح. لذل  الس

ــارات  ــة امله ــج تنمي ــن برام ــي م ــزء  أساس ــا ج ــث أنه ــة حي ــات املختلف االضطراب

ــة .  ــات الخاص ــال ذوي االحتياج ــة لألطف ــة واالجتماعي التواصلي

واألنشــطة الفنيــة تعتبــر مــن أهــم األنشــطة التــي تقــدم ألطفــال التوحــد ذلــك 

ألنهــا تســاعد هــؤالء األطفــال فــي تنميــة  إدراكهــم الحســي ومن هنــا يعتبــر الفن 

ــر  ــي منهــا الكثي ــي يعان ــات املختلفــة الت الوســيط الناجــح فــي عــالج االضطراب

 مــن األفــراد .كمــا أنهــا جــزء أساســي مــن برامــج تنميــة املهــارات لألطفــال ذوى 

االحتياجــات الخاصــة وبالطبــع منهــم  أطفــال التوحــد. 

فوائد العالج بالفن عند 

أطفال التوحد : 

 1.  يســـاعد علـــى إطـــالق الشـــعور التعبيـــري 

ـــل  ـــور التفاع ـــالل تط ـــن خ ـــك م ـــل وذل ـــدى الطف ل

ــن  ــل  الفنـــي وبيـ ــن العمـ ــه وبيـ ــاني بينـ اإلنسـ

ــج.  املعالـ

ـــو  ـــى ينم ـــه حت ـــل بنفس ـــاس الطف ـــة إحس  3.  تنمي

ـــه.  ـــن حول ـــة م ـــه بالبيئ إحساس

 2. يعمـــل علـــى تنميـــة وعـــي الطفـــل بنفســـه 

ـــز.  ـــل ومتمي ـــل جمي ـــراج عم ـــى إخ ـــادر عل ـــه ق وأن

ــذي  ــي الـ ــي الروتينـ ــلوب النمطـ ــري األسـ  4. يثـ

يتبعـــه الطفـــل التوحـــدي فـــي الرســـم ويجعـــل 

أســـلوبهم أكثـــر ليونـــة فيمـــا  يتعلـــق باألعمـــال 

ــم  ــرق يتعلـ ــذه الطـ ــالل هـ ــن خـ ــة ومـ املصنعـ

ـــة  ـــع البيئ ـــل م ـــرق التواص ـــن ط ـــر م ـــل الكثي الطف

املحيطـــة. 

وســـيلة  الفـــن 

لعـــالج التوحـــد

النشـــاط األســـبوعي 

الترفيهــــــي

يتضمــن النشــاط األســبوعي الترفيهــي ألطفالنــا مــن ذوي 

االحتياجــات الخاصــة بجمعيــة إرادة فعاليــات ثقافيــة  واجتماعيــة 

ــال  ــدف إدخ ــرح، ته ــن امل ــواء م ــي أج ــة ف ــة متنوع وتعليمي

الفرحــة إلــى قلــوب األطفــال، ورســم البســمة  علــى وجوههم.  

 وتشــمل هــذه الفعاليــات مســابقات وألعــاب متنوعــة، وعروضــا 

ــم  ــهورة ، وإن  تنظي ــة مش ــخصيات كرتوني ــن ش ــة، وتلوي بصري

ــع  ــل م ــة للتواص ــل فرص ــة يمث ــطة الترفيهي ــذه األنش ــل ه مث

ــى  ــرور إل ــال  الس ــة، وإدخ ــات الخاص ــن ذوي االحتياج ــال م األطف

ــوا  ــع ليكون ــي املجتم ــج ف ــى الدم ــاعدتهم عل ــم، ومس قلوبه

ــطة  ــذه  األنش ــل ه ــا إن مث ــة .كم ــاة العام ــي الحي ــن ف فاعلي

واأليــام الترفيهيــة تضاهــي فــي أهميتهــا التعليميــة بقيــة األيام 

الدراســية املنتظمــة، حيــث يتــاح فيهــا لألطفــال  فرصــة التفاعــل 

ــررة،  ــية املق ــج الدراس ــاق املناه ــارج نط ــي خ ــم اإليجاب والتعل

ــم.  ــي  لديه ــل االجتماع ــارات التواص ــر مه وتطوي



مؤتمر الجبيل 

الصحي 2018م       

شــاركت رئيســة القســم النفســي بجمعيــة 

ــر  ــي مؤتم ــي ف ــم االريان ــتاذة ري إرادة  األس

 الجبيــل الصحــي 2018 م     للحديــث حــول 

ــو  ــية نح ــرة النفس ــات األس ــة اتجاه أهمي

ــة.  ــات الخاص ــن ذوي االحتياج ــال  م األطف

ــل الصحــي األول  هــذا وجمــع مؤتمــر الجبي

للتخصصــات  طــب الباطنيــة مختصيــن مــن 

 أنحــاء العالــم وذلك لتبــادل  الخبــرات الصحية 

ونقــل التجــارب العلميــة . كما قــدم  املؤتمر 

ــالل )12(  ــن خ ــع م ــة للمجتم ــج توعوي برام

جلســة وورشــة عمــل. 

األول   الصحــي  الجبيــل  مؤتمــر  وشــهد 

العديــد مــن الجلســات مــن ضمنهــا  مــرض 

ــه، و  ــة ب ــات املرتبط ــكري واملضاعف  الس

أبــرز  التطــورات  املتعلقــة بمــرض ارتفــاع 

ــة  ــورات املتعلق ــرز التط ــدم، وأب ــط ال  ضغ

الدمويــة،  واألوعيــة  القلــب  بأمــراض 

وامــراض  الكلــى، ومــرض الخليــة املنجليــة، 

ــفوية،  ــات الش ــة، والتقديم ــراض الرئوي واألم

و  أمــراض الجهــاز الهضمــي، باإلضافــة إلــى 

ــي.  ــب النفس ــن الط ــارات م مخت



منصة حوار 

مفتوحة 

بملتقى 

أسر ذوي 

متالزمة 

داون 

بالشرقية 

بــدأت أكثــر مــن 50 أم ألســر أبنــاء 

ــى  ــا بملتق ــة داون اجتماعه ذوي متالزم

 أســرة متالزمــة داون باملنطقــة الشــرقية 

 بحضــور خلــود الدبيــكل العضــو الفخــري 

ــة إرادة . ــس جمعي ومؤس

وقالــت خلــود الدبيــكل: إن العــدد فــي 

ــدف  ــادرة به ــذه املب ــتمر له ــد مس تزاي

ــا  ــذوي متالزمــة داون ووفقن االهتمــام ب

ــة  ــر متالزم ــى ألس ــذا امللتق ــدء ه بب

داون باملنطقــة الشــرقية حيــث يهــدف 

ــة  ــا ذوي متالزم ــا وبناتن ــاء بأوالدن باالرتق

داون والوصــول بهــم إلــى أقصــى درجة 

ممكنــة مــن االعتمــاد علــى الــذات وأن 

يكونــوا أعضــاء فاعليــن فــي املجتمــع.

ــر  ــاة الكثي ــكل أن معان ــت الدبي وأوضح

ــات األوالد  ــا أمه ــات خصوص ــن األمه م

والبنــات البالغيــن شــجعتنا لتكويــن هــذا 

ــتفادة  ــرات واالس ــادل الخب ــى لتب امللتق

مــن التجــارب الناجحــة ورفــع معنويــات 

األمهــات ومعلوماتهــم عــن طريــق 

قبــل  مــن  املحاضــرات  تقديــم 

ــع  ــا رف ــن وأيض ــات واألخصائيي األخصائي

التوصيــات بمــا يتــم االتفــاق عليــه 

الرســمية  الجهــات  الــى  بامللتقــى 

ومتابعتهــا.

ــي  ــاع األول ف ــد االجتم ــم عق ــد ت ولق

ــيق  ــام بتنس ــد بالدم ــة جس ــر جمعي مق

ــات  ــدى األمه ــدي إح ــل الغام ــن أم م

املشــاركات حيــث تمــت املناقشــة 

ــة  ــي التنظيمي ــى النواح ــاق عل واالتف

أهميــة  مناقشــة  وتمــت  للملتقــى 

ــص  ــا يخ ــات فيم ــوت األمه ــال ص إيص

موضــوع الدمــج والتأهيــل املهنــي.

كمــا وانعقــد االجتمــاع الرابــع مللتقــى 

أســر متالزمــة داون باملنطقــة الشــرقية  

ــي  ــاع ف ــال اإلجتم ــزت أعم ــث ترك حي

التثقيفــي  الحــواري  امللتقــى  هــذا 

النســائي بمشــاركة األســتاذة هيــام عبــد 

الســالم أخصائيــة النطــق والتخاطــب 

فــي  جمعيــة إرادة  بالجبيــل الصناعيــة.

للملتقــى  الرابــع  االجتمــاع   وهــدف 

ــع  ــوح م ــوار مفت ــة ح ــر منص ــى توفي إل

األبنــاء مــن ذوي  األخصائييــن وأســر 

 متالزمــة داون  يجــري خالله اســتعراض 

أهــم املشــكالت والتحديــات  واألمــراض 

ــى  ــة داون إل ــال متالزم ــة ألطف املصاحب

ــد. ــن الرش س

التأهيــل  خطــوات  إلــى  باالضافــة 

اللغــوي واملعرفــي وتطويــر املهــارات 

ــادل  ــرة لتب ــرح نظ ــم ط ــا ت ــم  كم لديه

ــن ذوي  ــاء م ــر األبن ــرات واآلراء ألس الخب

متالزمــة داون وتخلــل بعــض الفعاليــات 

ــه . ــة ل املصاحب



كســوة 

الشتــاء
بفريــق  الخاصــة  االحتياجــات  ذوات 

ــي   ــاء إرادة التطوع عط

بجمعيــة إرادة   ينفذون مشــروع كســوة 

ــن .  ــم املحتاجي ــتاء لدع الش

ــل  ــم بالعم ــا منه ــك إيمان ــي ذل  ويأت

التطوعــي الــذي أصبــح ركيزة أساســية 

ــك  ــر التماس ــع ونش ــاء  املجتم ــي بن ف

ــي .  االجتماع

و  أمــراض الجهــاز الهضمــي، باإلضافــة 

إلــى مختــارات مــن الطــب النفســي. 



زيارة الرئيس 

التنفيذي 
للهيئة امللكية بالجبيل الصناعية

قــام رئيــس وأعضــاء مجلــس 

ــس  ــارة للرئي ــة إرادة بزي إدارة جمعي

التنفيــذي للهيئــة  امللكيــة بالجبيل 

ــدي.  ــى امله م.مصطف

 وقــد جــرى خــالل اللقاء اســتعراض 

ــدى  ــة وأب برامــج وإنجــازات الجمعي

مشــكورًا  الرئيــس  التنفيــذي 

ــم  ــة لدع ــة امللكي ــتعداد الهيئ اس

الجمعيــة لتتمكــن من أداء رســالتها 

ــة.  ــات الخاص ــة ذوي االحتياج  لخدم



اليوم 

العاملي 

لإلعاقة 2018  
يصــادف 3 ديســمبر 2018م  »اليــوم العاملــي 

لالعاقــه 2018«  ، وهــو يــوم عاملــي  خصــص مــن 

قبــل األمــم املتحــدة منــذ عــام 1992 لدعــم ذوي 

ــى  ــوم إل ــذا الي ــدف ه ــة.  ويه ــات الخاص االحتياج

ــا اإلعاقــة مــن أجــل ضمــان  ــادة الفهــم لقضاي زي

ــة.  ــات الخاص ــوق ذوي  االحتياج حق

ــة  ــخر كاف ــي تس ــة إرادة  وه ــأة جمعي ــذ نش ومن

ــم  ــة  لدع ــوادر متخصص ــراف ك ــات بأش اإلمكاني

وتأهيــل ذوي االحتياجــات الخاصــة بهــدف دمجهم 

فــي املجتمــع، وتحويلهــم إلــى  أشــخاص فاعلين، 

وتغييــر حياتهــم نحــو األفضــل مــن خــالل إيجــاد 

البرامــج التأهيليــة  والتعليميــة التــي تناســب 

ــم.  قدراته

 وجمعيــة إرادة  تعمــل علــى تطويــر مهــارات ذوي 

ــو  ــم نح ــه  اهتماماته ــة وتوجي ــات الخاص االحتياج

ــذا  ــل ه ــل، ومث ــادرة والعم ــاج واملب ــة اإلنت ثقاف

ــد  ــف وتوحي ــى  تكثي ــة إل ــل بحاج ــدف النبي اله

الجهــود كان لزاًمــا أن ينطلــق مــن شــراكات 

ــة  ــة واألهلي ــات  الحكومي ــن املؤسس ــة بي حقيقي

ــاص.  ــاع الخ والقط



اليوم 

العاملي 

للغة العربية   
ا لَعَلّكْم َتْعِقُلون«   ًنا َعَرِبًيّ ُه ُقْرَءٰ » إَِنّآ أنَزْلَنٰ

ــاهمة  ــى املس ــة إل ــات الخاص ــل ذوي االحتياج  يأم

فــي بنــاء منظومــة ثقافيــة تســهم فــي 

ــاة  ــوءة بالحي ــرة ممل ــة معاص ــة  لغ ــل العربي  جع

والحيويــة وقــادرة علــى اســتيعاب علــوم  العصــر 

ــفاته.  وفلس



بيئة محفزة 

ــر  ــة إرادة  لتوفي ضمــن ســعي جمعي

بيئــة تأهيليــة وتربويــة متكاملــة 

ــة لخدمة  تمكــن األخصائييــن  بالجمعي

ذوي االحتياجــات الخاصــة تــم افتتــاح 

مكتبــة ومركــز ملصــادر  املعلومــات 

تضــم عــدد مــن الكتــب املتنوعــة. 

 لتوفيــر بيئــة عمــل جاذبــة ومحفــزة 

ودافعــة إلــى التميــز واإلبــداع فــي 

ــام.  أداء امله



ـــام  ـــل الخت حف
الســـنويلألنشـــطة

ــة إرادة  الحفــل الختامــي الســنوي ألنشــطة  نظمــت جمعي

ــل  ــن الحف ــث  تضم ــة داون«، حي ــز متالزم ــج »مرك وبرام

ــة  ــروض الترفيهي ــة والع ــرات الخطابي ــن الفق ــد م العدي

ــة داون.  ــن ذوي  متالزم ــا م ــااًل بأطفالن احتف

ــطة  ــنوي ألنش ــي الس ــل الختام ــة إرادة  الحف ــت جمعي نظم

وبرامــج مركــز التأهيــل ، حيــث  تضمــن الحفــل العديــد مــن 

ــا  الفقــرات الخطابيــة والعــروض الترفيهيــة احتفــااًل بأطفالن

مــن  ذوي االحتياجــات الخاصــة. 



عدد الحاالت 

املستفيدة 

حتى عام 

2018م 

ــي  ــق ف ــم  يحل ــت إرادة اس أصبح

ســماء تحــدي اإلعاقــة فمنــذ عــام 

ــا  ــام 2018  حققن ــى ع 2002م وحت

مــن  الكثيــر  اهلل  مــن  بفضــل 

اآلمــال العريضــة واســتطعنا معهــا 

ــي  ــات لنبن ــه كل املعيق ان نواج

ــل .  ــم جمي ــا عال  معه



مقال : )إرادة( الدبيكل

كل  جميلــة..  الحيــاة  هــي  كــم 

ــد  ــوء عن ــر.. الض ــا مبه ــيء فيه ش

الفجــر.. صــوت الحجــاج فــي  املشــاعر 

ــرف أو  ــروح تتع ــدى ل ــة.. ص املقدس

ــي  ــج ف ــة تتوه ــى قص ــف عل تنكش

إرادة«  »جمعيــة  الليــل  عنوانهــا 

بمدينــة الجبيــل لتلقــى مكانهــا فــي 

ضــوء النهــار وأنــا أســمع  قصة الســيدة 

ــل..  ــة الجبي ــن مدين ــكل م ــود الدبي خل

ــة معاقــة  ــأن لهــا ابن توجــز القصــة ب

ــن  ــث ع ــدأ البح ــز ب ــذا الحاف ــن ه وم

ــه  ــرة لكن ــك  الصغي ــل تل ــكان لتأهي م

تعثــر وتعســر وضــاق األمــل بوجــوده 

ــدأت مشــوار  ــل، فب ــة الجبي فــي مدين

 البحــث والتقصــي وبــدأت فكــرة) 

مطمئنــة  وبقلــوب  إرادة(،  جمعيــة 

بــدأ املشــوار وتأهلــت  تلــك الصغيــرة 

فــي كل املراحــل، واآلن تعمــل فــي 

ــركات.  ــدى الش إح

األمهــات جنــة ملــن يعــرف تفاصيلها 

جنــة الحــب، نعــم محبــة األوالد نعمــة 

ــي  ــري ف ــا يس ــواًء عجيب ــك  ارت تمنح

مــن حولــك، كتبنــا ســيرتنا املشــتهاة.. 

ورجالنــا  بســواعد  نســائنا  كتبناهــا 

ــة.. وطــن  ــال املواطن املمســكين بحب

فتلــك  االنتظــار،  يجيــد  يعــد  لــم 

ــالد  ــرق الب ــي ش ــود ف ــيدة خل  الس

ــا،  ــل أبنائن ــانيا لتأهي ــا إنس ــم صرح تقي

خلــود شــجرة  ســنديان عميقــة الجــذور 

ــان..  ــابكة األغص ــذوع. متش ــة الج قوي

ــتان  ــاء  بس ــي إنش ــبب ف ــت الس كان

لقرنائهــا ممــن أخــذ اهلل منهــم شــيئا 

ــى األقــل  ومنحهــم أشــياء أخــرى عل

ــود   ..  مٌّ كخل
ُ
أ

ــكرًا  ــجار.. ش ــا رب األش ــي.. ي ــا إله ي

ــي  ــا.. وب ــودًا بينن ــدت خل ــك أوج ألن

رغبــة واحــدة.. أن  أكتــب وأكتــب بماء 

الــروح قصــة خلــود وابنتها.. وســأنحت 

ــع  ــاء  ترتف ــات فض ــق الكلم ــن عب م

ــات.  ــه القام في

ــن  ــر م ــن.. يم ــقا لوط ــأكتب عش س

ورائــه نســاء مــن بــالدي مثــل خلــود 

الدبيــكل. وســيتنفس  عطــر كلماتــي 

كل مــن كان ويحيــا بهــا.. فالطريــق ال 

ــأعيش  ــي .. وس ــي حلم ــي.. ول ينته

ــة  ــة القام ــن مرفوع ــذا الوط ــي ه  ف

ــه.!  ــال أبنائ بأعم

عائشة عباس نتو

مقـــال 

صحفــي



صاحــب الســمو امللكــي األمير 

محمــد بــن فهد بــن عبــد العزيز

شــركة ســديم الزراعيــة

شركاؤنا



شركائنا 

اإلعالميون :

ــكر ــلالش ــدمبجزي ــعدنااننتق يس

والعرفــانالــىكلمــندعمنــافي

الجعيــةالخيريــةلــذوياالحتياجــات

ــة)إرادة( ــلالصناعي ــةبالجبي الخاص

ــالةذوي ــررس ــينش ــبباف وكانس

االحتياجــاتالخاصةللمجتمعبوســائل

ــائليناهللان ــة.س ــالماملختلف اإلع

ــاناتكم. ــزانحس ــيمي ــاف يجعله

املشــاهدات عــدد بلــغ حيــث

لحســاباتالجمعيةخاللعــام2018م

مــايقــارب5مليــونمشــاهدةبدعــم

ــة ــرةباملنطق ــاباتاملؤث ــنالحس م

الشــرقيةوالتــيتمثــلاكثرمــن5.٤

ــع. ــونمتاب ملي
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إعالميو الجبيل 

@jubail_mt
والذي يمثل اكثر من مليون متابع

جهات اعالمية داعمة :




