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حديقة خاصة بذوي االحتياجات في جدة
ل��م ي��در بخلد الع��ب املنتخب السعودي
ون���ادي ج��دة ل���ذوي اإلع��اق��ة الكابنت سفر
احلقباني ،أن تنزهه في أحد املواقع بجدة
سيولد لديه فكرة إنشاء حديقة خاصة بذوي
اإلعاقة.
وشرح الكابنت سفر احلقباني ،وهو أفضل
الع��ب عربي في ك��رة السلة على الكراسي
املتحركة والعب املنتخب السعودي ونادي
ج��دة ل��ذوي اإلع��اق��ة والناشط االجتماعي،
لـ «العربية.نت» ،فكرة تأسيس «حديقة
اإلرادة» ،قائالً« :قررت أخذ العائلة للتنزه
في أحد مالهي األطفال مبدينة ج��دة ،وبعد
أن دخلنا الحظت وج��ود طفل على كرسي
متحرك يبكي ،ألن إخوانه يلعبون ،وهو ال
يستطيع ،ألن األل��ع��اب غير مجهزة لذوي
اإلعاقة ،تأثرت كثيرا ً باملنظر ،وخطرت لي
فكرة إنشاء حديقة مخصصة لألطفال ذوي
اإلعاقة».
وتابع« :كتبت تغريدة على حسابي في
تويتر ،تفاعل الناس معها ،تواصلت معي
أمانة مدينة جدة ،ومت عقد عدة اجتماعات،
كذلك تشكلت جلنة إلنشاء حديقة اإلرادة،
ك��أول تصميم في الشرق األوس��ط ملمارسة
ال��ري��اض��ة جلميع أن���واع اإلع��اق��ات حركي
وبصري».
وأوض��ح احلقباني ،أن احلديقة تقع في
شمال جدة على مساحة  7700متر مربع،
فيها سهولة الوصول الشامل ،ويوجد بها
مسرح وم��رس��م للفن التشكيلي ،وملعب
كرة سلة وقدم وطائرة ،من وضع اجللوس
ومضمار رياضي ملمارسة الرياضة ودورات
مياه مجهزة لذوي اإلعاقة.
وأض��اف :حتقق حلمي بافتتاح احلديقة
برعاية وحضور الدكتور هاني أبو رأس أمني
أمانة محافظة جدة سابقا ً عام  1436هجرية.
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في الصـميم
الضجة املثارة على وسائل التواصل االجتماعي عن إيقاف
البنوك صرف مستحقات املقيمني بصورة غير قانونية ال تقوم
على أساس..
 90باملئة من املتعاملني مع اجلهاز املركزي استلموا بطاقاتهم
وم��ن امل��ع��روف أن البنوك وس��واه��ا من اإلدارات والهيئات ال
تتعامل سواء مع الكويتي أو املقيم أو البدون إال ببطاقة صاحلة..
املناورات التي يثيرها النواب أو بعض املقيمني بصورة غير
قانونية هدفها احلصول على اجلنسية الكويتية وهذا مرفوض
شعبيا ً..
أوقفوا العبث!!

Retweet
@kurbaagكرباج
مايصير تتهم السفاره الكويتيه انها ماسوت لك شي وانت اساسا ماجيتها
ويوم اتصلتو عليهم قالولكم تعالو انت رحت تركض للسفاره السعوديه تبي
السفاره الكويتيه تدز لك طياره ملكان املقناص اللي انت فيه وال شنو ؟
حديقة اإلرادة لذوي اإلعاقة اخلاصة

 @dr_juwaihelyaد.ح�صه اجلويهل
املصايب اللي قاعد نشوفها باملستشفى بسبه اخلمر احمللي اللي قاعد ينباع
والله تشيب الراس،ناس قاعد متوت وتنشل وتنعمي وكلهم بعمر الشباب!؟
كله بصوب والبالوي اللي من الليركا و الزانكس بصوب ثاني ..مادري لي متى
بنستهبل على بعض و ننكر مشكله كبيره قاعد يعانون منها الشباب!

«فيسبوك» تنفق  22.6مليون
دوالر سنوي ًا حلماية زوكربيرغ
كشفت وثائق رسمية أن شركة «فيسبوك» زادت أكثر
من الضعف األموال التي تنفقها على أمن ،مارك زوكربيرغ،
الرئيس التنفيذي للشركة ،في عام  ،2018لتبلغ 22.6
مليون دوالر.
ويتلقى زوكربيرغ راتبا شهريا أساسيا يبلغ دوالرا
واح��دا على م��دار السنوات الثالث املاضية ،لكن حزمة
التعويضات التي تدفعها الشركة ملديرها التنفيذي قد
ارتفعت إلى  22.6مليون دوالر ،حيث خصص معظمها من
أجل أمنه الشخصي.
وتشير بيانات الوثائق الرسمية إلى أن عام ،2018
شهد تضاعفا كبيرا في تعويضات أمن وحماية الرئيس
التنفيذي لفيسبوك ،حيث كانت ال تتجاوز  10ماليني دوالر
سنويا ،وهو ما يعني أنه جتاوز الضعف في العام املاضي.

 @MarzouqAlajmiمرزوق العجمي
فكرة الدخول في شراكة تنظيمية مع قطر للمونديال فكرة رائعة جدا ً سيكون
لها أثر كبير على اجلميع ،وقد كان من باب أولى أن يكون هناك بيان أو مؤمتر
صحافي مشترك ،ألطالع العالم على مستجدات الفكرة .اطمئنوا .فأنا شخصيا ً
ماكنت ألحضر املؤمتر على كل حال ،فلست من الصحافيني «اللي يحبون الچاي».

 @dralghanimد.عبداللـه الغامن
وزير خارجية إيران جواد ظريف يقترح :إدراج القيادة األميركية في غرب
آسيا على قائمة املنظمات اإلرهابية إليران بعد إدراج أمريكا احلرس الثوري ضمن
املنظمات اإلرهابية  --تعليق :اقتراح جواد ظريف اقتراح ظريف جدا ً إنتوا عاقبوا
اسرائيل التي تقصف قواتكم ليل نهار بسوريا بعدين عاقبوا أمريكا

@Alwasatkuwait

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر
تتقدم أسرة جريدة

بخالص العزاء واملواساة من

عائلتي احليدر واحلجي
لوفاة

هيا عثمان احليدر
زوجة  /يوسف جاسم احلجي

سائلني العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته
النا�رش :دار الأخبار لل�صحافة والن�رش والتوزيع «ذ.م.م».
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