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للحديث بقية
   العدد السادس  ٢١/رجب/1440 

نشرة جسور
هـ

الطفــل نـــواف مــــن قســـــم منطلــــق
يفرح بقدوم أخته ويشارك زمالئة الفرحه

أخبــار
الشـركة

فرحة نواف
تقرأ في هذا العدد

مدرسة غدق التنمية بالقصيم 
تقيـــــم مجلــس آبــاء لمنــاقشـــة وضـــع ا�بـنــــــاء

أخبـار متنوعــة  مقــابـــالت

تقيم عبور-فرع القصيم نشاط عن التراث
لتأصيله في قلوب أطفاله

شاركت عبــور-فرع السويدي في فعاليــة
بمدينة ا�مير سلطان الطبية قسم ا�ورام ل§طفال
شركة تنمية االنســان ترعى حفـل تكـريم

خريجي البورد السعودي الطب النفسي
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 فرحة نواف
بإحضار أخصائيتــه  الشعيبــــي  نــــواف  البطـــل  فاجئ  االحد  يوم  صباح   في 
 شوكوالتة وقال لها: ”ماما بيبي“ وكانت هناك ورقه من والدة الطفل كتب
 عليها أحب نواف مشاركة اصدقاءه واالخصائيات بسبب قدوم أخته الجديدة

الجوهرة
 فرحة صغيري نواف بقدوم اخته الجوهره ال توصف ، في بداية معرفتي
الشهر بروز بطني بشكل ملفت ولكن عند  نواف لعدم  ُأخبر   بحملي لم 
بأخذ فقمت  ا�مر  يستوعب  لم  بيبي  ماما  بطن  في  أن  أخبرته   السادس 
في موجود  بالصورة  ما  أن  له  وضحت  و  طفل  لصورة  ا�نترنت  من   صورة 
 بطن ماما  بشكل مبسط  حتى اتضحت له الفكرة أحسست أنه مبسوط .
 أصبحت أسأله دائم¼ وين البيبي نواف ؟ فيشير إلى بطني، وقد شارك هذه
 الفرحة مع أخوته وأصبح هو من يسأل أخته أيضا يقول وين البيبي ؟ وهي
 تشير إلى بطني. عند معرفتي بجنس المولود أخبرت نواف أنها بنت مثل
 أخته الصغرى وأن اسمها ( الجوهرة) ولتسهيل ا�سم اختصرته له باسم
 الدلع ( جوجو) وكان يقول ( دودو ) ومع تلقيني له لتصحيح النطق أصبح
 يقول ( جوجو) و ُيشير إلى بطني ويقول بيبي جوجو.اقترب موعد والدتي
 بدأت بتهيئة نواف لقدوم الجوهرة إلى البيت بمشاهدة مقطع فيديو �م
 تحمل طفل صغير وبعد استيعابه للفكرة أخذ يسألني بشكل متكرر عن
وقام المستشفى  في  لي  الزائرين  أول  من  كان  والدتي  وبعد   ..  جوجو 
( البيبي  وين   ) يقول  كأنه  تواجده  عدم  من  واستغرب  بطني   يتحسس 
 فسألته وين البيبي نواف؟ وأنا انظر إلى السرير فانتبه للجوهره في سريرها
وكان بضمها  وقام  حملها  على  بمساعدته  فقمت  حملها   وحاول 
 مبسوط  جدÄ. نواف يحب االطفال كثيرÄ فمن أول ا�شياء التي يقوم بها
 عند قدومه إلى المنزل احتضان أخته وتقبيلها واللعب معها لفتره طويلة
وتجهيز ترتيب  في  معي  تعاون  أخوته  أكثر  فهو  بالملل،  يشعر  أن   دون 
المكان والتجهيز لحضور ترتيب   أغراض أخته، وأكثرهم مساعدة لي في 
 الزوار إلى البيت .وتعزيزÄ لنواف أحببت أن يشارك فرحته مع أصدقاءه في

 المركز بإحضار شوكوالتة
ا�حساء - والدة البطل نواف الشعيبي   أ/ إلهام الشعيبي

مدرسة غدق التنمية بالقصيم 
تقيم مجلس آبـاء لمناقشة وضع ا�بـناء

 من مبدأ تعزيز الثقة والصلة في ما بين ا�طراف المعنية بالعملية التربوية
 والتعليمية، حيث أن لها تأثيرات إيجابية في تفعيل العالقة بين ولي ا�مر
ل§بناء والتعليمية  السلوكية  المشكالت  حل  صعيد  على   والمدرسة 

وتفعيل ا�نشطة المدرسية
من كلمة  تضمن  آباء.  مجلس  بالقصيم  التنمية  غدق  مدرسة   أقامت 
ا�مور أولياء  خاللها  حث  طومان  د.محمد  بالشركة  المدارس   مشرف 
تبعها لديهم.  التحصيلي  المستوى  في  واالجتهاد  الجد  على   الطالب 
متابعة على  ا�مور  أولياء  الفراج  العزيز  أ/عبد  المدرسة  قائد  من   تحفيز 
Äأبنائهم وسبل التعاون بين المدرسة والمنزل. وقد شهد المجلس حضور 

متميزÄ والفت¼ وتفاعل وتجاوب من قبل أولياء ا�مور
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هل بإمكانك أن تعرفي عن نفسك؟
أخت الطفل رياض يحيى أحمد عسيري

هل يتكلم ؟
نعم

كيف اكتشفِت إصابة (رياض) بالـ(التوحد)؟
 منذ الوالدة

بـ اخيك  إصابة  اكتشفِت  حين  فعلك  ردة  كانت   كيف 
(التوحد)؟

الحالة, يتجاوز  سوف  رياض  وأن  با�عاقة  نؤمن  لم   بالبداية 
وتبادر �ذهاننا با�نكار وأنه طفل طبيعي

ما هو أصعب ما واجهته كأخت ؟
عدم السيطره على حالة رياض

كيف ترين مستقبله؟
 التقدم بفضل اÎ وأن ينال منصب لخدمه دينه ووطنه وأن

يصبح طيار
كيف عالقة رياض بإخوته و أخواته؟

محبوب جدÄ وأقرب شخص له أنا أخته روابي
ما هو الذي يميزك عن باقي االخوات؟

عالم في  والتوسع  وقدره   Îا بقضاء  وا�يمان   االقتناع 
 التوحد وذلك عن طريق أخذ دورات بالمجال وتصفح وسائل
بالتربية المختصة  الكتب  على  ا�طالع  وأهمية   التواصل 

الخاصة بشكل عام
(رياض) إصابــــــة  علـــى  النـــــاس  فعـــل  ردة   ماهــــي 

ب(التـوحد)؟
بنظر بالرحمة وأنه طفل معاق, وهو غير ذلك   النظره لهم 

 الفكر الواعي
ذوي من  طفلها  مع  بأسرة  نلتقي  عندما  نفعل   ماذا 

االحتياجات الخاصة؟
 النصح والتوعية بضرورة تقبلهم والتشجيع لبعضنا البعض

 من حيث معرفة دور ا�سرة والمجتمع مع¼
مصاب طفلهـــا  أســــرة  لكـــل  تقدمينهـــا   نصيحـــة 

بـ(التوحد)؟
التدخل المبكر لتدريب وتأهيل الطفل ودمجه مع المجتمع

ما هو سبب اختيارك لمركز تنمية ا¼نسان عبور ؟
إبراهيم الدكتور  أخبرنا  النفسية  للعيادة  الذهاب   عند 
 الشريف والدكتور محمد أمين بضرورة التوجه لمراكز الرعاية

النهارية
لعبور وتوجهنا  مختصة  مراكز  عن  بحثنا  كأسرة   وبدورنا 
 وبحمد اÎ كان نقطة تحول �خي رياض حيث رأينا مايسرنا

وذلك بفضل اÎ ثم مجهوداتكم
خميس مشيط  - أخت الطفل رياض عسيري

من غيره  عن  تميزه  التي  هويته  شعٍب  كّل  التراث   يمنح 
والفنّية االجتماعّية  قيمتها  يمنحها  كما   الشعوب, 
للحضارة, ا�ساسي  المكون  وهو  والتربوّية,   والعلمّية 
أشكاله بجميع  الحاضر  إلى  الماضي  من  التراث   وينتقل 
الُمحاكاة وأنظمة  والتعليم  اللغة  طريق  عن   وأنواعه 
فرع  – (عبور)  ا�نسان  تنيمة  شركة  أقامت   الحديثة; 

القصيم نشاط عن التراث لتأصيله في قلوب أطفاله
 

يوم تفعيل  تم  شعبي  وبطابع  والماضي  الحاضر   وبين 
 الجدات في فرعي ا�حساء وا�زدهار أجواء رائعة وفقرات
على الرضا  كل  طياتها  بين  حملت  فعل  وردود   متنوعة 

ماتم تقديمه

مـع أخت الطفل رياض عسيري من قسم منطلق
تقيم عبور-فرع القصيممقـابلــة

نشاط عن التراث لتأصيله في قلوب أطفاله
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جزء من مجتمعي
 أطفالنا جزء من مجتمعنا, في الثالث من مارس فعلت فروع
مشيط, خميس  بيشه,  عسير,  (محايل  ا�نسان  تنمية   شركة 
تحت للسمع  العالمي  اليوم  ا�حساء)  المجمعة,   القصيم, 
الكشف أهمية  على  وركزت  سمعك).  من  (تحقق   شعار 

والتدخل المبكر
 

 كما شاركت شركة تنمية ا�نسان (عبور) -فرع السويدي  في
ل§طفال ا�ورام  قسم  الطبية  سلطان  ا�مير  بمدينة   فعالية 

المرضى بفعالية ترفيهيه

شركة تنمية االنســان ترعى حفـل تكـريم
خريجي البورد السعودي الطب النفسي

البورد خريجي  تكريم  حفل  االنسان  تنمية  شركة   َرعت 
فندق في  المؤتمرات  قاعة  في  النفسي)  (الطب   السعودي 

الهوليدي إن   بحي ا�زدهار
 حيث أفتتح الحفل بكلمة من الدكتور عبد اÎ الشهري, تالها

كلمة الخريجين ألقاها الدكتور أنور ا�حمر
النفسي للطب  المحلية  اللجنة  رئيس  كلمة  كانت   وبعدها 
 بمنطقة الرياض الدكتور محمد ال جعفر, و أخيرÄ كلمة رئيس

المجلس العلمي للطب النفسي الدكتور فهد العصيمي

االستشاري  ُكِرم  كما  البورد,  خريجي  بتكريم  الحفل   أختتم 
رسمي¼ راعي¼  كونه  المديفر  د.عمر  ا�سري  والمعالج   النفسي 

للحفل
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