
 

 

ي اليوم العالمي لألشخاص ذوي
 
 اإلعاقة ف

ي تطلق صافوال مجموعة  
 
تمكي    الجهود القائمة ل مبادرتي   للمساهمة ف

وفق رؤية   وحقوقهموزيادة الوعي حول قضاياهم  إلعاقةذوي ا 
    المنتخب السعودي لذوي اإلعاقةم وتكر   2030السعودية  

 

  اإلعاقة صافوال، اليوم العالمي لألشخاص ذوي  مجموعة  أحيت    : 2019  ديسمب    - المملكة العربية السعودية 

ن بتكريم أبطال المنتخب السعودي لذوي اإلعاقة الذهنية و هذا العام،  ي إطار جهودها بإطالق مبادرتي 
فن

امها  ن ن وإلت  ي تنمية مجتمعهم، إىل جانب  أمامهموإتاحة الفرصة  اإلعاقةذوي  بتمكي 
مساهمتها ألداء دورهم فن

ي 
ن . اإلعاقة  ذوياإلجتماعي حول قضايا زيادة الوعي فن   عقدته الذي  الحفلخالل  جاءإطالق المبادرتي 

ي اإلعالم األستاذةأحد الوجوه المؤثرة  وقدمتهصافوال مجموعة 
 اإلعاقةمن ذوي وهي " العبدهللا لولوة" فن

ة منوذلك  ،    البرصية ن ي لفتٍة ممت 
ن  المجموعة  فن يحة من المجتمع، للتأكيد عىل أهمية تمكي  ليصبحوا    هذه الشر

ي المجتمع
ن ومؤثرين فن وذلك بحضور األستاذ/ رامي عزالدين مدير مركز التنمية اإلجتماعية  أعضاء فاعلي 

ي مدير ادارة المؤسسات والجمعيات بالمركز وعدد من
ن و ضيوف   بجدة واألستاذ/ سالم الزهرانن المسؤولي 

 الحفل.  

  صافوال مجموعة تواصل " : الرئيس التنفيذي لمجموعة صافوال  ،أنيس أحمد مؤمنه / المهندس ورصح 

ي كرستها  جهودها 
ي توفت  كل أشكال المساعدة لألشخاص ذويالت 

 من إيمانها  ، اإلعاقة للمساهمة فن
ً
إنطالقا

ي إطالقنا النس همبأهمية تمكين
ي المجتمع. ويأن 

ي بوصفهم عنارص فعالة فن
ونن   خة المحدثة من الموقع اإللكت 

بمثابة ترجمة إىل المعلومات والمحتوى المنشور الذي يتيح المجال أمام ذوي اإلعاقة البرصية من الوصول 

اتيجية المجموعة  ي تهدف إىل توفت  عملية الست 
ي تساعدالت 

ي عىل تحقيق هم األدوات الت 
ن فن ّ النجاح والتمت 

ي تحقيق رؤية السعودية المجتمع
ي إطار عملنا للمساهمة فن

ن  2030. كما أنها تنصب فن ي نصت عىل تمكي 
الت 

 للحصول عىل فرص التعليم واإلندماج والعمل".  اإلعاقة ذوي

ندرك "  : واالستدامة  للمسؤولية االجتماعيةالمدير التنفيذي    ،طارق محمد إسماعيلاألستاذ /  من جهته أفاد  

ام حقوق ذوي ي اليوم  اإلعاقة أهمية مواصلة العمل لزيادة الوعي لدى المجتمع السعودي حول احت 
وفن

ي نشر وتعزيز الوعي اإلعاقةالعالمي لألشخاص ذوي  
، للمساهمة فن ن ي إطار مبادرة مكي 

، أطلقنا حملة توعوية فن

ة تحمل رسائل مهمة حول حقوق   ن مختلف فئات المجتمع من خالل فيديوهات قصت  يحة من  بي  هذه الشر

ي سوق العمل وبناء مستقبل الوطن المجتمع
 . " وأهمية العمل عىل تأهيلهم وتعزيز قدراتهم لإلنخراط فن

 لجهود  اإلعاقةأن تكريم المنتخب السعودي لذوي برق وأضاف طا
ً
ي تقديرا

ي اليوم العالمي لإلعاقة يأن 
فن

لإلعاقة الذهنية ونفتخر به بتسجيل  لكرة القدم المنتخب الذي فاز للمرة الرابعة عىل التواىلي بكأس العالم 

ي سجل األبطال 
 اسمه فن

ً
ي العالم متفوقا

 . عىل جميع المنتخبات فن

 - انتىه-


