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بــن  بــن فهــد  الملكــي األمــر أحمــد  الســمو  تســلم صاحــب 
ســلمان بــن عبد العزيــز ، رئيس اللجنة التنفيذية بجمعية إنســان 
لرعايــة األيتــام جائــزة الســبيعي للتمز يف العمــل الخري حيث 
حققــت الجمعيــة المركــز األول عن فئــة المنشــآت العاملة يف 

القطاع االجتماعي واإلغايث )فرع المنشآت الكبرة ( . 
جــاء ذلــك خــالل الحفــل الختــايم الــذي رعــاه معــايل وزيــر 
الشؤون االجتماعية د. ماجد القصي والذي أقيم مساء الثالثاء 
الماضــي يف قاعة الملك فيصل بفندق اإلنرتكونتنتينال وكرم 
فيــه الجهــات الفائزة بفروع الجائزة وقال ســمو األمر أحمد يف 
كلمة له خالل الحفل نيابة عن الجمعيات والمشاريع وأصحاب 
األفــكار الفائــزة بجائزة الســبيعي للتمز يف العمــل الخري« إن 
مــن أهــم النعــم الــي وهبنــا اهلل والة أمــر صالحيــن ومصلحيــن 
,وأفــرادا باذليــن ومحســنين ، يبذلــون الغــايل والنفيــس لخدمــة 
أبنــاء هــذا الوطــن الحبيــب ، وخــر دليل عــى ذلك مــا يحظى به 
القطاع الخري من دعم ومتابعة واهتمام ، فال نرى عماًل خريًا 
إال ويقــف ورائــه رجــال مخلصــون ، لذلــك  ازدهر القطــاع الخري 
واســتطاع أن ينهض بخدماته ويأخذ مكانته يف خدمة الفقراء 
واأليتــام والمحتاجيــن مــن أبنــاء مجتمعنــا. وأوضــح ســموه أن 

العمــل الخــري يعــد مقياســًا لحضــارة األمم ، حيث يســاهم يف 
رقــي اإلنســانية ، ويجعــل الفــرد منــا يعيــش لغــرة مبتعــدًا عــن 
عــى  تحــث  الشــرعية  النصــوص  أن  مبينــا    ، والفرديــة  األنانيــة 
التكاتــف والتعاضــد بيــن المســلمين ، وقــد كنا خر أمــة أخرجت 
للناس ، ألننا نساهم فيما بيننا باألمر بالمعروف وننهى بعضنا 
عــن المنكــر . ويف العمــل الخــري يتجــى ذلــك . وأردف ســموه 
أن جائــزة الســبيعي للتمــز  جــاءت  لتؤكــد هــذا المفهــوم حيــث 
أدرك القائمون عليها أهمية الجودة والتمُزّ يف العمل الخري؛ 
فكانت أهدافها تصب يف تحقيق هذا الغرض النبيل، ولتساهم 
يف رفــع مســتوى األداء للمنشــآت الخريــة، واالرتقــاء بجــودة 
خدماتها، وبما يحقق رضا الشــرائح المختلفة من المستفيدين.  
فــكان لهــا مــا أرادت . وأكــد ســموه  أن الجائزة ليســت هدفا بحد 
ذاتهــا وإنمــا هــي دافــع ومحفز للتمــز والجودة , ولــو لم يأت من 
ثمراتهــا إال معرفــة جوانــب الضعــف لتنميتهــا , وجوانــب القــوة 
لتمتينهــا. ويف ختــام كلمتــه شــكر ســمو األمــر أحمــد معــايل 
وزير الشؤون االجتماعية  عى دعمه لتمز العمل الخري ، كما 
شــكر مؤسســة الســبيعي الخرية , وهنأهم بنجاح هذه الجائزة 
وأخذها مكانا متمزا يف مقاييس التمز لألداء المؤسي يف 

أحمد بن فهد بن سلمان :  العمل الخيري مقياسا لحضارة األمم 

إنسان تحقق المركز األول بجائزة السبيعي للتميز في العمل 
الخيري عن المنشآت الكبيرة

سمو األمري أحمد بن فهد بن سلمان -رئيس اللجنة التنفيذية- خالل تسلمه جائزة السبيعي .

6
»إنسان«

العدد 56

أخبار



العمل الخري , كما قدم سموه التهنئة للفائزين بهذه الجائزة المتمزة 
الي تؤكد مكانة وأهمية وضرورة العمل المؤسي المتمز . يشار إىل  
أن جمعيــة إنســان حققــت العديــد من الجوائــز النوعية ومــن أبرزها جائزة 
األمر نايف الذهبية للسعودة عن القطاع الخري ، و جائزة الشيخ فهد 

األحمــد الدوليــة للعمــل الخــري لمشــاركتها يف مشــروع بطاقات صرف 
النفقات باعتباره من المشــاريع المتمزة والرائدة الذي عملت به الجمعية، 

وكذلك جائزة »الفوربس« للجمعيات الخرية األكرث شفافية بالعالم العريب 
، وجائــزة الزناهــة الــي تنظمها مؤسســة الســعفة احــدى مؤسســات المجتمع 

المدين المعنية بقيم الزناهة والشــفافية . كما حازت الجمعية عى جائزة الملك 
خالد لتمزها يف مجال العمل المؤســي من حيث الجوانب اإلدارية واتباعها نظاما 

محاســبيا موثوقــا ودقيقــا ولتمزهــا باســتخدام أنظمــة تقنيــة عاليــة لخدمة 
المســتفيدين والعامليــن بالجمعيــة . إضافــة لحصولهــا مؤخــرا عــى جائزة 

السنابل  للمسؤولية المجتمعية يف مملكة البحرين . 
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»إنسان« تحقق جائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية في البحرين
تسلمها سمو رئيس اللجنة التنفيذية

تســّلم صاحب الســمو الملكي األمر 
أحمــد بن فهد بن ســلمان بــن عبد العزيز 
رئيس اللجنة التنفيذية بالجمعية جائزة 

يف  المجتمعيــة  للمســؤولية  الســنابل 
مؤسســات رعايــة األيتــام بــدول مجلــس 
أقيــم  حفــل  خــالل  الخليجــي،  التعــاون 

يف مملكــة البحريــن تحت رعاية معايل 
الشــيخ ســلمان بــن عبــداهلل بــن حمــد آل 
خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل 
لجمعيــة  الفخــري  والرئيــس  العقــاري 
الســنابل لرعايــة األيتــام، وبحضــور عــدد 
مــن الشــخصيات رفيعــة المســتوى مــن 
الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  دول 

العربية.
فهــد  بــن  أحمــد  األمــر  ألقــى  وقــد 
بــن ســلمان كلمــة نيابــة عــن المكرميــن 
بجائزة الســنابل للمسؤولية المجتمعية 
هنــأ مــن خاللهــا جميــع الفائزيــن بهــذه 
رافعــًا  المســتوى،  الرفيعــة  الجائــزة 
أطيــب التهــاين للملــك حمد بــن عيىس 
آل خليفــة عاهــل البــالد بفــوزه بالجائــزة 
قــدم   iبــأن مضيفــًا  الفخــري،  بشــقها 
الكثــر من المبــادرات والمشــروعات يف 

مجال خدمة األيتام.

سمو رئيس اللجنة التنفيذية يف لقطة جماعية خالل حفل الجائزة يف البحرين.

.. وتحوزكذلك على جائزة أفضل جمعية خيرية في مجال 
العالقات العامة والتسويق لعام 2015
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الجمعية تنفق نحو مليونين ريال على صدقة الشتاء

جمعية إنسان توقع اتفاقية مع مجموعة الصبحي والالفندر الطبية

أنفقــت جمعيــة )إنســان( لرعايــة األيتام 
مبلــغ )1.993.600( وذلــك لتأميــن كســوة 
ومســتلزمات الشتاء لهذا العام ألبناء وأسر 

المنتشــرة  الجمعيــة  يف مختلــف فروعهــا 
يف منطقــة الرياض والبالــغ عددها 17 فرعا 

منهــا 5 فروع يف العاصمة الرياض و 12 فرع 
يف كل مــن محافظــات )الخــرج ، الــدواديم ، 
األفــالج ، الزلفــي ، المجمعــة ، وادي الدواســر 

، القويعيــة ، حوطــة بين تميم ، رماح ، الســليل 
، شــقراء ، وعفيــف ( ، واســتفاد منهــا أكــرث مــن 

ذلــك  .أوضــح  وأرملــة  ويتيمــة  يتيمــا  ألــف   40
فيصــل  األســتاذ  باإلنابــة  الجمعيــة  عــام  مديــر 

بــن عبــد العزيــز المغيليــث، وقــال ” : أن الجمعيــة 
تقديــم  عــى  األوىل  نشــأتها  منــذ  حرصــت 

نفقاتها األساســية والموسمية بشكل منتظم.. ومن بين هذه 
النفقــات برنامــج صدقــة الشــتاء الــذي تنفــذه الجمعيــة ســنويا 
مــع بدايــة دخــول فصــل الشــتاء ، وذلــك للتخفيــف مــن معانــاة 
األيتــام لمواجهــة بــرودة األجــواء القارصــة. وأضــاف المغيليــث 
الشــتاء عــر تغذيــة  المخصصــة لصدقــة  المبالــغ  يتــم صــرف   ”
البطاقات اإللكرتونية مسبقة الدفع الي تصرف لألسر ، وذلك 
بإضافــة المبلــغ المخصــص لصدقــة الشــتاء ، والي تتيح لألســر 

شــراء مــا يناســبهم مــن المالبــس وأجهــزة 
مبينــا  والمالبــس.  والبطانيــات  التدفئــة 
خدماتهــا  لتقديــم  تســعى   الجمعيــة  أن 
األمثــل  الوجــه  عــى  وأســرهم   لأليتــام 
الســمو  توجيهــات  صاحــب  مــن  انطالقــا 
الملكــي األمــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبــد 
العزيــز آل ســعود ، أمــر منطقــة الريــاض 
الــذي  الجمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  ـ 
حــرص عــى تقديــم الخدمــات والرعايــة 
الجمعيــة  خدمــات  مــن  للمســتفيدين 
والعيــش  الكريمــة  الحيــاة  لتحقيــق 
الرغيــد لهم ،ومســاعدتهم عى تحمل 
أعبــاء الحيــاة ، وتذليــل كافــة العقبات 
الــي تعرتض مســار حياتهم ومســتقبلهم من خــالل الرامج 
الخدميــة النوعيــة الــي تنفذها الجمعية لهم ، وكشــف المدير 
العــام  أن مؤشــر النفقــات  يف الجمعيــة يــزداد عامــا بعــد آخــر ، 
وذلــك لتنــايم أعــداد مــن ترعاهم  من خالل التوســع يف افتتاح 
فروع المحافظات. واختتم المغيليث  تصريحه بدعاء الموىل عز 
وجــل لــكل الداعميــن والداعمــات لهذا المشــروع الحيــوي الذي 
تقدمه جمعية إنســان من خالل ما يردها من ترعات أهل الخر 

يف دعم مشروع صدقة الشتاء.

تنفذه الجمعية سنويا مع بداية دخول فصل الشتاء

وقعــت الجمعيــة اتفاقيــة تعاون مــع مجموعة الصبحي 
والالفنــدر الطبيــة ، ووقــع االتفاقيــة عــن الجمعية األســتاذ 
فيصــل بــن عبد العزيز المغيليث مدير عــام الجمعية باإلنابة 
الصبحــي  الرحمــن  عبــد  المهنــدس  المجموعــة  وعــن   ،
المديــر العــام ، وتقضــي االتفاقيــة بتأميــن الرعايــة الصحية 
للمســتفيدين مــن خدمــات الجمعية ، ودعــم وتلقي العالج 
وتســهيل اإلجراءات الصحية ألبناء وأســر إنسان ، واشتملت 
الخدمــات الطبيــة المقدمة عى ) عيادات الباطنية و الطب 
العــام  واألطفــال والنســائية ، والعيــون وخدمــات األســنان 
) خلــع ـ تنظيــف ـ حشــوات (  والعظــام واألنــف والحنجــرة ، 
وتســتمر االتفاقيــة لمــدة عــام كامــل قابــل للتجديــد . وتأيت 
الصبحــي  مجموعــة  حــرص  مــن  انطالقــا  المبــادرة  هــذه 
والالفنــدر الطبيــة للمشــاركة يف المســؤولية االجتماعيــة 

، وتقديــم خدمــات طبيــة لأليتام وأســرهم . وتعزيــز التكاتف 
يف  عزيــزة  فئــة  لخدمــة  المجتمــع  أفــراد  بيــن  والتعــاون 

المجتمع. 

جانب من الزيارة.
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.. وتوقع اتفاقية مع مركز استشاري األسنان ومجمع ابن رشد للعيون

»إنسان« توقع اتفاقية مع أكاديمية آل إبراهيم

تعــاون  اتفاقيــة  الجمعيــة   وقعــت 
الطــي  األســنان  استشــاري  مركــز  مــع 
ابــن رشــد التخصصــي للعيــون  ومجمــع 
ووقــع   ، للبصريــات  رشــد  ابــن  ومعــرض 
األســتاذ  الجمعيــة  عــن  االتفاقيــة 
العزيــز المغيليــث مديــر  بــن عبــد  فيصــل 
المركــز  وعــن  باإلنابــة،  الجمعيــة  عــام 
الشــنقيطي  حســن  ســيدات  األســتاذ/ 
االتفاقيــة  وتقضــي   ، العــام  المشــرف 
يســتفيد  خصومــات  الجمعيــة  بمنــح 
منهــا أبناء ومنســويب إنســان واشــتملت 
الخصومات عى جميع الخدمات الطبية 
تصــل  والــي  والتقويــم  الزراعــة  شــاملة 
، ودعــم  الخصــم فيهــا إىل 35%  قيمــة 
اإلجــراءات  وتســهيل  العــالج  وتلقــي 
الصحيــة ألبناء وأســر إنســان ، كما يقدم 
للعيــون  التخصصــي  رشــد  ابــن  مجمــع 
خصومــات عى أمــراض العيــون ) عملية 
عمليــات  ـ  اللــزك  عمليــة  ـ  لــزك  الويــف 

المــاء األبيض ـ الفحوصات التشــخيصية 
والعمليات األخرى ( . فيما يقدم معرض 
عــى  خصومــات  للبصريــات  رشــد  ابــن 
النظارات الطبية والشمسية والعدسات 

الالصقة.
وتــأيت هــذه االتفاقيــة استشــعارا من 
مركز استشاري األسنان الطي ومجمع 

ابــن رشــد التخصصــي للعيــون ومعــرض 
ابــن رشــد للبصريــات بأهميــة المشــاركة 
وتعزيــز   ، االجتماعيــة  المســؤولية  يف 
التكاتــف والتعــاون بيــن أفــراد المجتمــع 
لخدمــة فئــة عزيــزة يف المجتمــع ودعــم 
األعمــال الخريــة ســيما مــا يتعلــق منهــا 

باأليتام . 

وقعــت الجمعيــة اتفاقيــة تعــاون 
مــع أكاديميــة إبراهيــم بــن عبدالعزيــز 
التابعــة  للتدريــب  إبراهيــم  آل 
لمؤسســة إبراهيــم بــن عبدالعزيــز آل 
االتفاقيــة  ووقــع  الخريــة،  إبراهيــم 
عــن الجمعيــة فيصــل بــن عبدالعزيــز 
المغيليث مدير عام الجمعية باإلنابة، 
وعن األكاديمية سعد بن مالهي آل 
مرير المدير العام، وتقضي االتفاقية 
وتطويريــة  تدريبيــة  دورات  بتقديــم 

لمنسويب إنسان من الجنسين.
مصغــر  حفــل  خــالل  ذلــك  جــاء 
يف  »إنســان«  جمعيــة  أقامتــه 
وبحضــور  العامــة،  اإلدارة  مقــر 
ومديــري  األكاديميــة،  مــن  وفــد 
األقســام  ورؤســاء  والفــروع  اإلدارات 

بدايــة  ويف  الجمعيــة،  ومنســويب 
الحفــل اســتعرض عبــداهلل بــن ســعد 
التخطيــط  إدارة  مديــر  الشــهري 
والتطويــر بالجمعية من خالل عرض 
مــريئ تفصيــي عــن برنامــج الــدورات 

التدريبيــة واألهــداف المرجــوة منها، 
نحــو  منهــا  يســتفيد  ســوف  والــي 
وطبيعــة  وموظفــة  موظــف   400
تلــك الــدورات حيث اشــتملت عى 60 

برنامجًا تدريبيًا.

جانب من الزيارة.
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وفد من جمعية وئام في ضيافة إنسان

للــرتاث  الوطــين  المهرجــان  »إنســان« يف  شــاركت جمعيــة 
الحــرس  وزارة  تنظمــه  الــذي  الثالثيــن،  دورتــه  يف  والثقافــة 

الوطين بالجنادرية.
وتضمنت مشاركة الجمعية ركنًا تعريفيًا يحكي دورها  يف 
مجال رعاية األيتام، والخدمات الي تقدمها ألبنائها، من خالل 
إنســان  بخدمــات  التعريفيــة  والمطويــات  »الروشــورات«  توزيــع 

واألنشطة المتنوعة الي تنفذها لألسر المستفيدة.
الــي تقدمهــا  األنشــطة  أبــرز  عــى  المهرجــان  زوار  واطلــع 
الجمعية ألبنائها األيتام، كما تم تعريف الزوار بالرامج النوعية 
الي تتبناها الجمعية ألبنائها كأوجه الكفالة، واإلســكان يف 
إنســان وأوقاف الجمعيــة والرعاية الصحية والتعليمية والســلة 

الغذائية واألسهم العشرة والرامج التدريبية.

 »إنسان« تشارك بركن تعريفي في »الجنادرية« لعرض أنشطتها 

الخريــة  الجمعيــة  مــن  وفــد  قــام 
للمســاعدة عــى الــزواج والرعاية األســرية 
إىل  بزيــارة  الشــرقية  بالمنطقــة  “وئــام” 
جمعيــة “إنســان” لرعايــة األيتــام، وشــارك 
مديــر  الخضــر  الرحمــن  عبــد  الزيــارة  يف 
أحمــد  والمهنــدس  العامــة،  العالقــات 
الماليــة  المــوارد  تنميــة  مشــرف  شــامية 
ومســؤول المراكــز اإلعالميــة ومجموعــة 

من المسؤولين يف وئام.
األســتاذ  اســتقبالهم  يف  كان  فيمــا 
فيصل بن عبد العزيز المغيليث “مدير عام 
الجمعيــة باإلنابــة” وعــدد مــن مســؤويل 
إنســان، وتهدف الزيــارة إىل تبادل الخرات 
واالطــالع عــى تجربــة إنســان يف تنميــة 
الخدميــة  والمجــاالت  الماليــة.  المــوارد 
الي تقدمها إنســان ألبنائهــا، حيث اطلع 
الضيــوف مــن خــالل جولــة تعريفيــة عى 
مرافق وأقسام وإدارات الجمعية، والرامج 
واألنشــطة الــي تنفذهــا ألبنائهــا، مــرورا 
بقســم البحث االجتماعي وآلية اســتقبال 
الطلبــات والزيــارات الميدانيــة  الــي يقــوم 

بها الباحثون والباحثات لألسر.
قســم  عــى   الوفــد  تعــرف  كمــا 

اســتقبال   وآليــة  وأنواعهــا  الكفــاالت 
الملــك  برنامــج  عــى  واطلعــوا  الكفالــة، 
يتــم  حيــث  إنســان  أبنــاء  لتأهيــل  ســلمان 
التنســيق مع عدد من الجهات الحكومية 
واألهلية لتدريب األبناء األيتام وتأهيلهم 
وإلحاقهــم بالــدورات الي يتطلبها ســوق 
العمــل ،والتعاقــد مــع المعاهــد المهنيــة 
ثــم  ومــن  إنســان  أبنــاء  لتأهيــل  والفنيــة 
فــرص  عــن  البحــث  يف  مســاعدتهم 

وظيفية.
فيمــا أشــاد الضيــوف بأســلوب تقديــم 
تغذيــة  خــالل  مــن  إنســان  يف  الخدمــة 

الدفــع  مســبقة  اإللكرتونيــة  البطاقــات 
النقديــة  النفقــات  أخــذ  لألســر  تتيــح 
المخصصة لهم وأخرى لسد احتياجاتهم 
للكســاء  وثالثــة  الغذائيــة  المــواد  مــن 
والمالبــس، إضافــة إىل اإلشــادة بتجربــة 
الماليــة حيــث  المــوارد  تنميــة  إنســان يف 
تنوعــت مصــادر دخــل الجمعية عــر إقامة 
لعمــل  الشــركات  كــرى  مــع  شــراكات 
اســتقطاعات دائمــة أو موســمية تســهم 
وكذلــك  الماليــة،  مواردهــا  تنميــة  يف 
مشــروع صنــدوق أوقــاف إنســان وبرنامــج 

العضوية واالستثمارات المتنوعة.
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زار وفــد مــن شــركة أرامكــو الســعودية ضــم مديــر مصفاة 
الشــؤون  ومديــر  الفاضــل  عبدالرحمــن  المهنــدس  الريــاض 
عبــداهلل  بــن  بالريــاض خالــد  الســعودية  الحكوميــة ألرامكــو 
التابــع  المربــع  بحــي  االجتماعــي  إنســان  نــادي  مقــر  الرميــح 

للجمعية الخرية لرعاية األيتام بمنطقة الرياض » إنسان ».
وتجــول الوفــد يف مرافــق النــادي ، واطلعــوا عــى تجربــة 
لتطويــر  األيتــام  لألبنــاء  مناســبة  بيئــة  تهيئــة  يف  إنســان 
مهاراتهــم وبنــاء قدراتهــم ، وتعرفــوا عــى القاعات الدراســية 
الفنــون  وقاعــة   ، التطويريــة  الــدورات  وقاعــات   ، التعليميــة 
والرياضيــة  الثقافيــة  اللجنــة  وبهــو   ، التشــكيلية  والرســوم 
واأللعــاب الرتفيهيــة ، كمــا اطلعــوا عــى أبــرز الرامــج الــي 

يقدمها النادي لألبناء.
وأشــاد الضيــوف بأنشــطة النــادي الــذي يعــد تجربــة رائــدة 
تهتــم بالجوانــب الرتبويــة والدراســية والتدريبيــة والتعليميــة 
ألبنــاء الجمعيــة ، ويســهم يف تحصيلهــم العلمــي وتنميــة 

مواهبهم وتعزيز قدراتهم برامج متمزة.

وعــر مديــر عــام الجمعيــة باإلنابــة فيصــل بــن عبدالعزيــز 
الســعودية  أرامكــو  المغيليــث عــن شــكره وتقديــره لشــركة 
عــى هــذه المبــادرة الخريــة ، ولدورهــا الرائــد يف المســؤولية 
االجتماعيــة ، وجهودهــا البارزة يف خدمة المجتمع ســيما ما 
يتعلق منها باأليتام ، وسعيها الدؤوب لنشر ثقافة المشاركة 
المجتمعيــة من خالل رعايتها للعديد من المشــاريع والرامج 

التطويرية والتأهيلية يف المملكة.

االمــر  الســمو  صاحــب  دشــن 
عبدالرحمن بن عبداهلل بن فيصل محافظ 
إنســان  مبــادرة  المجمعــة  محافظــة 
التطوعية ) تطوع يف إنسان ( تحت شعار 
)عمــل يســر وأجر عظيم( بحضــور معايل 
وزيــر الشــئون االجتماعيــة الدكتــور ماجد 
الجامعــات  ملتقــى  وضيــوف  القصيــي 
الخليجية والمســئولية االجتماعية  وجاء 
تدشــين المبادرة ضمن الملتقى تجســيدا 
للشــراكة القويــة بيــن الجامعــة وإنســان، 
الحفــل  لمقــر  ســموه  وصــول  ولــدى 
بمقــر الجامعــة قــام بجولــة يف معــرض 
االبنــاء  مــن  بعــدد  وااللتقــاء  الجمعيــة  
المشــاركين يف مســابقة )حــب الوطــن( 
كمــا قام بمشــاركتهم يف قص)كعكة( 
الحفل وتكريم جامعــة المجمعة الراعي 
للمبادرة وتكريم مماثل لسفر إنسان فايز 
المالكــي الــذي يعــد أحــد اهــم الداعميــن 
 ، التطوعــي  المجــال  إنســان يف  لرســاله 
وتخلــل حفــل  االفتتــاح توقيــع وتدشــين 

مبــادرة التطــوع  بين الجامعــة والجمعية 
لتفعيــل دور الجامعــة يف تدريب وتأهيل 
المســتفيدين من خدمات الجمعية . وعر 
ضيوف الملتقى عن اعجابهم وتقديرهم 
لهــذه  المبــادرة من جمعية إنســان والي 
القطــاع  بيــن  المشــرتكة  الرؤيــة  ترتجــم 
الخــري  والقطاعين الحكويم والخاص 
وبين مدير عام الجمعية باإلنابة األســتاذ 

المبــادرة  هــذه  ان  المغيليــث   فيصــل 
تــأيت ضمــن  اهــداف الجمعيــة  إلشــراك 
فئــات المجتمــع لدعــم العمــل التطوعــي 
بالجمعيــة  عــر وجــود منهجيــة واضحــة 
وتحفــز  وتدريــب  وتأهيــل  الســتقطاب 
ومكافــأة المتطوعيــن. ووضــع سياســات 
للعمــل  ومناســبة  واضحــة  وأنظمــة 

التطوعي.

سمو محافظ المجمعة يدشن مبادرة »تطوع في إنسان«

وفد من شركة أرامكو يزور نادي إنسان االجتماعي

جانب من التدشين.

جانب من الزيارة.
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فرع جمعية إنسان بشقراء يقيم 
مشروع الصيانة المنزلية

قــام مديــر فــرع جمعيــة إنســان بشــقراء أ. عبــداهلل بــن 
ناصــر المجيول بتوقيع عقد الشــراكة مــع المدير التنفيذي 
لمؤسسة البليهد الخرية األستاذ عبد الرحمن بن إبراهيم 
المهنــا ، يف مقــر فــرع الجمعيــة بشــقراء ، وذلــك لتنفيــذ 
برنامــج الصيانــة المجانيــة لمنــازل األســر المســتفيدة مــن 
خدمــات الجمعيــة ، خصوصــا أن كثــر مــن األســر تنقصهــا 
الخــرة يف هــذا المجــال ، كمــا أن بعضهــا تفتقــد المتابــع 
لمثــل تلــك األعمــال فنبعــت هــذه الفكــرة لســد هــذا الثغر 
ولتحقيــق عــدد مــن أهــم أهــداف الجمعيــة والمتمثلة يف 
هــذا الرنامــج ومنهــا اســتكمال جوانــب الرعايــة بمختلــف 
صورهــا وســد حاجــة األســر الماديــة والعينيــة والمعنويــة 
خصوصا بعد ارتفاع أجرة العمالة وقطع الصيانة ، وكذلك 
توفــر خدمــات الصيانــة المتنوعــة لمنــازل المســتفيدين ، 
وفتــح المجــال لرجــال األعمــال لتمويــل برامــج الرعايــة من 
خالل اختصاصهم وميادين عملهم . من جانبه أثىن المدير 
التنفيــذي لمؤسســة البليهــد عى مثل هــذه الرامج الي 
تتيــح للمحســنين خدمــة الجمعيــة مــن مجــال تخصصهم 
, وتقــدر مزانيــة المشــروع ب 100.000 ألــف ريــال ســنويا ، 
وسيغطي الرنامج محافظة شقراء والمراكز التابعة لها.

.. و»إنسان الدوادمي« يستقبل رئيس الهيئة

قــام  19/2/1437هـــــ  الموافــق  الثالثــاء  يــوم  يف 
مديــر فــرع الــدواديم االســتاذ عــي ســليمان المجمــاج 
الــدواديم فضليــة  رئيــس هيئــة محافظــة  باســتقبال 
الشــيخ مســعود مســفر القحطــاين وبرفقــة مســئول 
مكتبــة  يف  الحمــادي  اإللــه  عبــد  االســتاذ   التوعيــة 
قــدم فضيلتــه كلمــة عــن االحتســاب يف  وبعــد ذلــك 
العمــل الوظيفــي وبعد االنتهاء مــن الكلمة قام مدير 

ومنسويب الفرع بأخذ صورة جماعية .

 ·أبناء إنسان يطمئنون على صحة الشيخ 
الدكتور عائض القرني

الدكتــور  بزيــارة للشــيخ  إنســان  أبنــاء جمعيــة  قــام مجموعــة مــن 
عائــض القــرين يف مدينة الملــك عبدالعزيز الطبيــة بالحرس الوطين 
، يرافقهــم  معــايل الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الســويلم عضو 
مجلــس اإلدارة نائــب رئيــس اللجنــة التنفيذيــة ،ومديــر عــام الجمعيــة 
باإلنابــة األســتاذ فيصــل بن عبــد العزيــز المغيليث ، وذلــك لالطمئنان 
عــى صحتــه عقــب الحادث الــذي تعرض لــه أثناء وجــوده يف الفلبين 
. وقــدم األبنــاء باقــة ورد ولوحــة إهــداء للشــيخ تعبــرا عن ســعادتهم 
بســالمته وحبهــم لــه . وأعــرب الدكتــور القــرين عــن ســعادته بهــذه 
الزيــارة ، وتمــىن ألبنائــه التوفيــق والســداد يف مســرتهم التعليميــة 
ومســتقبل زاهــر لهــم . داعيًا الموىل أن يجزيهــم خر الجزاء عى هذه 

الزيارة المباركة .
من جانبه قال معايل الدكتور عبد الرحمن السويلم » آلمنا الحادث 
الــذي تعــرض لــه الشــيخ الدكتور عائــض القــرين ونحمد اهلل ســبحانه 
وتعاىل أن من عليه بالسالمة وال شك أن هذه الزيارة تأيت استشعارا 
مــن أبناء الجمعية ووفــاء للدكتور عائض القرين لجهوده يف العمل 

الخري عامة ومع جمعية إنسان بشكل خاص .  
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مــن  طفــاًل   25 لالســتثمار  الســعودي  البنــك  اســتضاف 
أطفــال الجمعيــة الخريــة لرعايــة األيتــام »إنســان«، يف مدينــة 
بمدينــة  للتســوق  مــول  بمركــز حيــاة  الرتفيهيــة(  )مينوبوليــس 
الريــاض، حيــث يعمــل البنــك عــى منظومــة برامــج وشــراكات 
مجتمعية مع جمعية »إنسان« وعدد آخر من الجمعيات الخرية 
أهــداف  مــع  ومواءمتهــا  المجتمــع  يف  اســتثماراته  أثــر  لتعزيــز 

سياسة الرعاية والعون الي ينتهجها البنك.
وســبق للبنــك أن عقــد شــركات مختلفــة مــع الجمعيــة مثــل 
حملــة )شــهر العطــاء( يف شــهر رمضــان 2012م الــي تهــدف 
إىل تقديــم الدعــم للجمعيــات الخريــة المعتمــدة يف المملكة، 
وذلــك بدفــع رياليــن مقابــل كل شــخص ينضــم لصفحــة البنــك 
عى »الفيسبوك« وقام بالضغط عى »أعجبين«، وكذلك حملة 
»محفول مكفول« بمشاركة عدد من نجوم كرة القدم وعمالء 
فرصــة  الممزيــن  الجمعيــة  أبنــاء  مــن  لعــدد  اتحيــت  إذ  البنــك، 
الفــوز بحضــور نهائيــات كأس العالــم يف الرازيــل عــام 2014م، 
باإلضافــة إىل رعايــة البنــك لألولمبيــاد الرياضــي للجمعيــة يف 
عــام 2014م الــذي قــدم العديد من الرامــج الرتفيهية والرتبوية 

والثقافيــة  الحضاريــة  المراكــز  زيــارة  ضمنهــا  مــن  والتعليمــة، 
والتاريخية باإلضافة لعدد من الرامج التطوعية.

كمــا دعــم البنــك مؤخــرًا جمعيــة »إنســان« بأكــرث مــن ثمانيــة 
مالييــن نقطــة مــن »وااو الخر« يف المتجر اإللكــرتوين لرنامج 
الــوالء، والــي جــاءت حصيلــة اســتبدال عمــالء برنامــج الــوالء 
بنقاطهــم لصالح »إنســان« إحدى الجمعيــات المدرجة يف »وااو 

الخر«.

البنك السعودي لالستثمار يستضيف عدد من أبناء »إنسان«
في مدينة »مينوبوليس« الترفيهية

تعــاون  اتفاقيــة  الجمعيــة  وقعــت 
للمأكــوالت  الســعودية  )الشــركة  مــع 
فــروع  إحــدى   ) المحــدودة  الخفيفــة 
ووقــع   ، العالميــة  بيبســيكو  شــركة 
األســتاذ  الجمعيــة  عــن  االتفاقيــة 
فيصــل بــن عبــد العزيــز المغيليــث مديــر 
عــام الجمعيــة باإلنابــة ، وعــن الشــركة 
نديــم  األســتاذ  التنفيــذي  الرئيــس 
بمنــح  االتفاقيــة  وتقضــي   ، نقفــور 
الجمعيــة مبلــغ وقــدره 200.000 ألــف 
ريــال لصالــح برنامــج الرعايــة التعليمية 
الــذي  المدرســية  الحقيبــة  ولمشــروع 
تنفذه الجمعية سنويا ، من جهته قدم 
المديــر العــام شــكره وتقديــره لشــركة 
المأكــوالت الخفيفــة المحــدودة عــى 
انطالقــا  الــي  الخريــة  المبــادرة  هــذه 
يف  بالمشــاركة  استشــعارهم  مــن 

المســؤولية االجتماعيــة وخدمــة فئات 
المجتمــع ، ســيما مــا يتعلق منهــا بفئة 
إنســان  جمعيــة  أن  إىل  يشــار   . األيتــام 
تنفذ مشروع الحقيبة المدرسية سنويا 
مــن  المســتفيدين  والطالبــات  للطلبــة 
الحقيبــة  وتشــتمل  الجمعيــة  خدمــات 

المدرســية  األدوات  كافــة  عــى 
توزيــع  ويتــم  الالزمــة،  والقرطاســية 
المبلــغ المخصــص للحقيبــة مــن خالل 
الــي  اإللكرتونيــة  البطاقــات  تغذيــة 
بإضافــة مبالــغ  ، وذلــك  تصــرف لألســر 

مخصصة للحقيبة لألبناء.

إنسان توقع اتفاقية مع السعودية للمأكوالت الخفيفة )بيبسيكو(

لقطة جماعية عقب توقيع االتفاقية.
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»إنسان وداي الدواسر« تنظم دورات 
تطويرية ألكثر من 70 طالبة

يف بــادرة هــي األوىل مــن نوعهــا عــى مســتوى المحافظــة 
أنهــت جمعيــة »إنســان« فــرع وادي الدواســر، وعــى مــدى أســبوع 
تدريــب )72( فتــاة مــن طالبــات المتوســطة والثانويــة والجامعــة ، 
حيــث تناولــت الــدورات العديــد مــن المواضيــع ومــن ضمنهــا دورة 
بعنــوان » اإليجابيــة » قدمتهــا المدربــة صالحــه الغامــدي تناولــت 
نفــوس  يف  اإليجابيــة  بــزرع  تتعلــق  جوهريــة  محــاور  عــدة  فيهــا 
الطالبــات يف شــى المجــاالت، ودورة أخرى بعنــوان » إدارة الوقت 
» قدمتهــا المدربــة غزيــل شــايق ، وتلخصــت حــول اإلدارة الجيــدة 
للوقت واســتثماره بما يعود بالفائدة عى الطالبات يف دراســتهن 
، ودورة ثالثــة بعنــوان » عطــاء بــال حــدود » قدمتهــا المدربــة هيــا 
الحميــدي وبينــت فيهــا أهمية العطــاء واإلنجاز يف حيــاة الطالبة 
لتكون عضوا فاعال يف أســرتها ومجتمعها ووطنها، كما أقيمت 
دورة بعنوان » خطوات النجاح » الي قدمتها المدربة هياء فاضل 
تناولــت مواضيــع مختلفة وبناءة، يف كيفيــة تحقيق النجاح وفق 
أســس متقنة لتكون الطالبة قدوة حســنة يف مجتمعها . إضافة 
إىل تقديــم العديــد مــن الــدورات المتنوعــة الــي من شــأنها تطوير 
فتيــات إنســان يف مختلــف المراحــل العمريــة لبناء مســتقبل واعد 
لهــن وتثقيفهــن بمختلــف المجــاالت. وقــد أشــرفت عى الــدورات 

مسؤولة عالقات األسر والرامج هياء العجالن.

فتيات فرع الخرج بمستشفى 
القاعدة العسكرية

القاعــدة  مستشــفى  مــن  الداغــري  جواهــر  أ.  لدعــوة  تلبيــة 
العســكرية بالخــرج حضــرت رئيســة القســم النســايئ أ. منــرة بنــت 
عبداهلل البجادي ومســؤولة عالقات األسر أ. منال الدوك المعرض 
المقــام يف القاعــدة بعنــوان )المخــدرات( وبهــذه المناســبة نظــم 
القسم النسايئ اقامة معرض شمل البرنات والبشورات والخدمات 

الى تقدمها للمستفيدين .

»المراعي« تكرم األبناء بحفل إفطار
أقامــت شــركة المراعــي إفطــارًا خريــًا يف مدينة الريــاض ألطفال 
جمعيــة إنســان لرعايــة األيتــام، بالتعــاون مــع فنــدق الريــز كارلتــون، 

وبحضور عدد من موظفي الشركة ومسؤولين من الجمعية.
مــن جانبــه قال مدير العالقات العامة يف شــركة المراعي عبداهلل 
األطعمــة  توفــر  عــى  فقــط  يقتصــر  ال  المراعــي  دور  إن  العتيــي 
الطازجــة يف الســوق المحــي، وإنمــا يتعــدى ذلك إىل دعــم المجتمع 
عــر رعايــة عديــد مــن النشــاطات والفعاليــات الــي تهــدف إىل بنــاء 
منظومة وطنية صلبة قادرة عى مواجهة المستقبل بخطى ثابتة.

أبناء جمعية إنسان في نادي التميز 
الموسمي بالرياض

    اســتضاف نــادي التمــز الموســمي لــذوي االحتياجــات الخاصــة 
مجموعة من طالب جمعية أبناء إنسان لرعاية األيتام بالرياض. حيث 
اســتقبل مديــر النــادي عبدالرحمــن الرشــيد وعــدٌد مــن طــالب النــادي 
بالورود طالب الجمعية يرافقهم مشــرف جمعية أبناء انســان لرعاية 

األيتام األستاذ حمود الديحاين واألستاذ عبدالعزيز المطري.
وقــد بدئ اللقاء بكلمة ترحيبية لمدير النادي األســتاذ عبدالرحمن 
الرشــيد، عقــب ذلــك صحب مدير النــادي الوفد الزائر وطــالب الجمعية 
يف جولــة تعريفيــة عى مرافق النادي، ثــم أُقيمت عدٌد من الفعاليات 
واألنشــطة الثقافيــة بمركــز مصــادر التعلم، حيث شــارك الطالب يف 
ثالثــة أنشــطة وهــي فــن النحت عــى النحاس للفنــان المبدع أســامة 
الحــريب، ومتعــي يف قــراءيت لألســتاذ عبدالرحمــن الصوينــع وســرة 

بطل لألستاذ جمعان الزهراين.
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»فرع شرق« ينظم برنامج شورى إنسان 
لتطوير البرامج المقدمة لألبناء

أقام فرع شرق الرياض بجمعية “إنسان” لرعاية األيتام، برنامج “شورى 
إنســان”، وذلــك بحضــور األســتاذ عثمــان بــن عــي آل عبــداهلل “مديــر الفرع” 
وعــدد مــن الباحثيــن ومســؤويل العالقــات والرامــج، وبمشــاركة 30 ابًنــا 
مــن أبنــاء الجمعيــة. وبــدأ اللقــاء بكلمة مدير الفــرع أوضح فيهــا أن برنامج 
“شورى إنسان” عبارة عن مجلس مصغر يهدف لزرع روح الحوار والشورى 
بيــن المشــرفين واألبنــاء األيتــام، وتتــم مــن خاللــه مناقشــة القضايــا الــي 
تهمهــم والمرتبطــة برامج وأنشــطة وخدمات الجمعية، وإشــراكهم يف 
صناعــة القــرار واحــرتام الرأي اآلخر. فيما اســتمع مدير الفــرع إىل اقرتاحات 
األبنــاء حــول األنشــطة الــي تقدمهــا الجمعيــة لهــم، وتــم إشــراك نخبــة 
مــن األبنــاء المتمزين لتطويــر الرامج المقدمة لرتتقــي لتطلعات األبناء، 

وتحقيق األهداف المرجوة.

لقاء األمهات في مركز خطوات 
األمل للرعاية النهارية بالخرج

لىب الفرع دعوة كريمة لرئيســة القســم النسايئ أ. منرة البجادي 
دعــوة مــن مركــز خطــوات األمــل لرعايــه النهاريــة حيــث نظــم مركــز 
خطــوات األمــل للرعايــة النهاريــة بمحافظــة الخــرج لقــاء لألمهــات 
يهــدف للتوعيــة والتثقيــف و يتطلــع القائميــن المزيــد مــن عقــد مثل 
هــذه اللقــاءات العلميــة الي ترفع من وعي وثقافــة التعامل مع فئة 
ذوي االحتياجــات الخاصــة .وذلــك بحضــور وإشــراف الدكتــورة فايــزة 
أحمد رئيسة قسم الرتبية الخاصة بجامعة سطام بالخرج حيث ألقت 

محاضرة تثقيفية وتوعوية لألمهات .
ونظــم عــى هامــش اللقــاء معــرض توعــوي يحتــوي عــى أركان 
للتعريــف بمهــام وعمــل المركــز منهــا ركــن للتوحد وركــن لمتالزمه 
داوون وركــن لإلعاقــة الفكريــة وركــن للتخاطــب وركــن لصعوبــات 
وركــن  الطبيعــي  للعــالج  وركــن  الســلوك  لتعديــل  وركــن  التعلــم 

للتخلف العقي وركن لتشتت وفرط الحركة.

مؤسسة عبداهلل صالح العثيم 
وأبنائه الخيرية تنظم برنامجًا 

ترفيهيًا أليتام »إنسان«

    أقامــت مؤسســة العثيــم الخريــة بالتعــاون 
برنامجــًا  التطوعــي«  نجــاح  »قصــة  فريــق  مــع 
ترفيهيــًا أليتــام جمعيــة إنســان يف العثيــم مول 
الربوة بالرياض، وشــمل الرنامج مســرحًا للطفل 
كمــا  وهدايــا،  ومســابقات  ترفيهيــًا  وبرنامجــًا 
الريــان  اســرتاحة  يف  المســنين  فئــة  اســتضافت 
التطوعيــة«  »مبــادرة  مجموعــة  مــع  بالتعــاون 
اجتماعيــة  جوانــب  عــدة  عــى  الرنامــج  اشــتمل 
وترفيهيــة وضيافــة كان لهــا بالغ األثــر اإليجايب 

يف نفوسهم.
عبدالعزيــز  بــن  صالــح  أوضــح  جهتــه  مــن 
االجتماعيــة  المســؤولية  إدارة  مديــر  العثيــم 
بالعثيــم الخريــة مدى إدراك المؤسســة ألهمية 
المسؤولية االجتماعية وأن ذلك جزًءا ال يتجزأ من 
توجههــا العــام، مبينًا أن العثيــم الخرية تكفلت 
برحلــة ســياحية ودينيــة لقضــاء مناســك العمــرة 
لعــدد مــن أيتــام دار الرعايــة االجتماعيــة القســم 
النســايئ مــع الطاقــم اإلشــرايف وتوفــر جميــع 
الخدمات الالزمة، مقدمًا شكره للمسؤولين يف 
فرع وزارة الشــؤون االجتماعيــة بمنطقة الرياض 
التســهيالت  كافــة  وتقديمهــم  تعاونهــم  عــى 

لتنفيذ مثل هذه الرامج المجتمعية الهادفة.
كمــا قــدم شــكره للفــرق التطوعيــة عــى مــا 
تقــوم بــه تجــاه مجتمعهــا مطالبًا االهتمــام بها 
والتعــاون معهــا فيمــا يخدم المجتمــع من خالل 
برامــج هادفة تعود بالنفــع والفائدة عى الفئات 

المستهدفة بالعمل الخري والتطوعي.
مشــرف  العليــاين  مقبــول  قــدم  جهتــه  مــن 
نجــاح«  »قصــة  فريــق  يف  العامــة  العالقــات 
»مبــادرة  مجموعــة  يف  اإلداري  والمنســق 
الخريــة  العثيــم  لمؤسســة  شــكره  التطوعيــة« 
صاحبــة األيــادي البيضــاء يف مجال المســؤولية 
االجتماعيــة مثمنًا جهودهــم الممزة يف خدمة 
المجتمــع، متمنيــًا مــن رجال األعمال والشــركات 
المســؤولية  برامــج  يف  الفعالــة  المشــاركة 

االجتماعية.
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تشــرفت الجمعيــة مؤخــرا بزيــارة وفــد مــن كليــة المجتمــع بالمجمعة بقيــادة عميد 
كليــة المجتمــع بالمجمعــه الدكتور ســلطان المطــري والوفد المرافق لــه . وكان يف 
اســتقبالهم مديــر الفــرع أ. برجــس بن فهد العيباين واســتقبلهم بــكل حفاوة وترحيب 
وبعــد ذلــك تــم التوجه بهــم لمكتبه وتقديــم الضيافة ، وتم خاللهــا الحديث والتعريف 
بالجمعية وآلية العمل بها ، وما تقدمة من خدمات لفئة األبناء واألرامل وكيف طرق 
الدعم لهم ، وتم الشــرح عن ســرة الجمعية وأهدافها وما تقدمه من برامج وخدمات 
لألســر ، وتــم االتفــاق عــى إقامــة دورات للموظفيــن والموظفات والعمــل عى قبول 
االبناء والبنات يف الكلية  إضافة لتقديم جميع الخدمات واإلحتياجات لالبناء والبنات 
الــي تناســبهم ويف الختــام شــكر جميــع المنســوبين عــى جهودهــم الطيبــة الــي 

يقومون بها وتمىن لهم التوفيق والسداد .

عميد كلية المجتمع يزور »إنسان المجمعة«

شارك عدد 150 ابنا من أبناء جمعية إنسان لرعاية األيتام برفقة عدد من المشرفين  
يف نهــايئ ســباق الســيارات يف حلبــة الريــم الذي رعــاه  صاحب الســمو الملكي األمر 
عبــداهلل بــن مســاعد بــن عبدالعزيــز آل ســعود الرئيــس العــام لرعايــة الشــباب ، وبحضور 
صاحــب الســمو الملكــي األمــر ســلطان بــن بنــدر الفيصــل رئيــس االتحــاد الســعودي 
للســيارات والدراجات النارية ، واشــتملت مشاركة أبناء إنسان عى مسرة انطلقت من 
اإلدارة العامــة إىل حلبــة الريــم ، وحــال وصــول موكــب األبنــاء إىل مقــر الســباق قاموا 
بجولة حول المضمار فرحين ومسرورين بهذه المناسبة ، ثم التقطت الصور التذكارية 

مع سمو الرئيس العام وسمو رئيس االتحاد السعودي للسيارات ، والحضور الكريم.

أبناء إنسان يتجولون في مضمار حلبة الريم
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القسم المتوسط بمدارس 
الرواد يستضيف فتيات 

»فرع شمال«

اســتضافت ادارة وطالبــات القســم 
االهليــة  الــرواد  بمــدارس  المتوســط 
عــدد مــن أســر فــرع الشــمال حيــث أعد 
عــى  قــدم  ترحيــي  خطــايب  برنامــج 
مســرح المدارســكما أعد برنامج ديين 
بمقتطفات منالسرة العطرة بعنوان 
)شــكر النعــم ( كمــا تــم إعــداد برنامــج 
ترفيهــي وثقــايف حافل بالمســابقات 
برنامــج  ،أعــد  والذهنيــة.  الحركيــة 
عنــوان  تحــت  القصصــي  التمريــن 
)الــراوي الصغــر ( واظهــار االبداعــات 

الخياليةالقصصية لدى األطفال.

فتيات »األفالج« يشاركون في 

اليوم العالمي للغة العربية 

دعــوة  الكفــاالت  مســؤولة  لبــت 
جامعــة األمــر ســطام بــن عبدالعزيــز 
لليــوم  النســايئ  القســم  عــن  نيابــًة 
وكان  العربيــة  للغــة  العالمــي 
القســم  معلمــات  اســتقبالها  يف 
والطالبــات , وبــدأ الرنامــج بتــالوة من 
الذكــر الحكيــم وتالهــا كلمــة رئيســة 
قســم اللغه العربية وبعدهــا الفقرات 
المتنوعــه تحكــي عــن اللغــة العربية, 
ويتخللهــا الضيافه وعرض مشــاركات 
يف  المتطوعــات  الطالبــات  بعــض 

برنامج )لين قلبك (.

أخبار



سفير انسان فايز المالكي
واالعالميان الشراري  والفيفي يزورون 

فرع »حوطة بني تميم«

انســان  جمعيــة  ســفر  مؤخــرا  تميــم  بــين  حوطــة  فــرع  زار 
األســتاذ فايــز المالكــي برفقــة اإلعــاليم أحمــد الشــراري بقنــاة 
بدايــة واإلعــاليم ســلطان الفيفــي ومحمــد الجنــويب، وكان يف 
اســتقبالهم منســويب الجمعية وقد اســتمع لشــرح عن ماتقدمه 
الجمعية للمســتفيدين من مدير الجمعية االســتاذ محمد العوين 
وعــن خطط الجمعيــة المســتقبلية لالوقاف واالســتثمارات كما 
استمع لما تقدمه الجمعية من خدمات وتسهيالت للمستفيدين 

منها.

.. و نسائي فرع الجنوب 

في الثانوية 64
العامــة  العالقــات  منســقة  قامــت 
والرامــج يف فــرع جمعية إنســان بجنوب 
بزيــارة  الغريــي  األســتاذةحصة  الريــاض 
 64 الثانويــة  للمدرســة  مؤخــرًا  تعريفيــة 
الــي  والخدمــات  بالجمعيــة  للتعريــف 
تقدمهــا ألبنائهــا كمــا أقيــم ركــن خــاص 
وشــارك  الروشــورات  لعــرض  بالجمعيــة 
ســن  )دون  الزيــارة  يف  أطفــال  عشــر 
الدراسة( حيث أقيم لهم برنامج ترفيهي 
ومجموعــه مــن األركان ثــم قدمــت وجبه 
اإلفطار وودع األطفال بمجموعة كبرة 

جدًا من الهدايا.

الدواســر  وادي  فــرع  اســتقبل 
والشــيخ  الدوســري  شــجاع  الداعيــة 
يف  وكان   , المخاريــم  عبدالوهــاب 
اسقباله سعادة مدير الفرع محمد بن 
عبداهلل ال راشــد, ومسؤول العالقات 

وجميــع  الصفــار  :مبــارك  والرامــج 
الحفــاوة  وبعــد  الفــرع,  موظفــي 
والرتحيــب اســتمع اىل شــرح مفصــل 
عــن الجمعيــة وبرامجهــا والكفــاالت 
وأنواعهــا وماتقدمــه الجمعية ألبناء 

واألرامــل  األيتــام  مــن  المحافظــة 
ثــم ودع بمثــل مــا اســتقبل بــه , هــذا 
وقــد أبــدى اســتعداده التــام بالتعاون 
مــع الجمعيــة بــكل مــا يخــدم األســر 

وأهداف الجمعية وبرامجها .

الداعية شجاع الدوسري والشيخ عبدالوهاب المخاريم
في ضيافة »إنسان وادي الدواسر«

الشيخ عبداهلل العقيل
في زيارة لفرع المجمعة

رجــل  بزيــارة  المجمعــة  بمحافظــة  إنســان  فــرع  تشــرف 
األعمــال الشــيخ عبــداهلل بــن عبدالرحمــن العقيــل ووفــد من 
جعيــة الــر بخليص وتم اســتقبالهم وتقديــم الضيافه لهم, 
ثــم قــام مديــر الفــرع برجــس العيبــاين بالرتحيــب بالضيــوف 
وتقديــم نبــذة عــن الجمعيــة وتاريــخ تأسيســها وأنشــطتها 
الــي تقدمهــا لألبنــاء وبعــد ذلــك قــام الضيــوف  والرامــج 
بجولة عى أقسام الفرع وتم شرح مهام كل قسم وبعدها 
تم التوجه إىل قاعة االجتماعات وعرض الفلم الوثائقي , ثم 

استالم هدية من الشيخ  عبداهلل العقيل لألبناء .
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أبناء »إنسان« يشاركون 
»لست وحدك نحن معك«

    شــارك عــدد 30 ابنــًا مــن أبنــاء جمعيــة إنســان 
وحــدك  »لســت  الرياضــي  الرتويحــي  الرنامــج  يف 
نحــن معــك« الذي نظمتــه إدارة الرتويح والســاحات 
الرياضية بالرئاســة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون 
واســتمر  بالريــاض،  االجتماعيــة  الرتبيــة  دار  مــع 
لمــدة 14 يومــا، وبرعايــة وحضــور األســتاذ فيصــل 
بــن عبدالعزيــز النصــار وكيــل الرئيــس العــام لرعاية 

الشباب.
ويــأيت تنظيــم هــذا الرنامــج الرتويحــي انطالقا 
من حرص الرئاســة عى اســتهداف الشباب بجميع 
فئاتهــم، وباألخــص أبنــاء جمعيــة إنســان لحثهــم 
عى ممارســة األنشطة الرياضية والرتويحية الي 
تعــود عليهم بالنفــع والفائدة، وتضمنت مشــاركة 
األبنــاء يف فعاليــات كــرة القدم، والطائرة والســلة 
فــوت  بيــي  وال  والباليستيشــن  الطاولــة  وتنــس 
وسباق الجري، وتم توزيع الجوائز عى الفائزين يف 

حفل االختتام.

فتيات »فرع الشمال« في زيارة 
لحديقة الحيوانات

نظــم القســم النســايئ بفــرع شــمال الريــاض 
زيارة لحديقة الحيوانات لعدد من فتيات وأمهات 
الجمعيــة وذلك بهــدف التعريف والوقوف عى 
آيــات الذكــر الحيكــم والــي تتحــدث عــن قصص 
الحيوانــات الــي وردت يف القــرآن الكريم وســرد 
وممتــع  مشــوق  بأســلوب  لهــن  القصــص  هــذه 
هــذه  حــول  والمناقشــة  الحــوار  بــاب  وفتــح 
وبيــان  والعــرة  العظــة  أخــذ  بهــدف  القصــص 

عظمة معجزات اهلل يف خلقه .
وخــالل الزيــارة تــم حــث الزائــرات عــى التفكر 
والتدبر يف مخلوقات اهلل ويف أنفسهن بهدف 
هدفهــن  وجعــل  قلوبهــن  يف  اإليمــان  تقويــة 

األسمى هو تقوى اهلل عز وجل .

مدير هيئة التحقيق واالدعاء العام 
بعفيف في زيارة لفرع الجمعية

قــام مديــر هيئة التحقيــق واإلدعــاء بمحافظة عفيف األســتاذ عبداهلل 
بــن حمــود المطلــق بزيــارة لفــرع الجمعيــة يف المحافظــة ولقــاء مديرهــا 
األســتاذ نايــف بــن محمد الشــمري والذي قدم شــرح مفصل عــن الجمعية 
ودورهــا ومــا تقدمة يف ســبيل خدمة فئــة األيتام ويف نهايــة الزيارة قدم 

مدير الفرع عدد من المطويات والكتيبات الخاصة بالجمعية.

فرع رماح ينظم فعالية »أسعد قلب اليتيم«
قام القســم النســايئ ممثًل بـــرئيسة القســم النســوي األســتاذة عهود 
الســبيعي و مســؤولة عالقــات األســر و الرامــج األســتاذة نــوره الســبيعي 
بالمشــاركة يف برنامــج ) أســعد قلــب اليتيــم ( المقام يف مدرســة ابتدائية 
إلقــاء  تــم  , حيــث  التحفيــظ للبنــات برمــاح وبمشــاركة االبتدائيــة األوىل 
كلمــة تعريفيــة بالجمعيــة و توضيــح أهــداف الجمعيــة وأعمالهــا الخرية 
و مــن هــي الفئــة المســتفيدة مــن خدماتها باإلضافــة لكيفيــة االنضمام 
وســط  وطريقتهــا  وانواعهــا  بالكفالــة  التعريــف  تــم  وكذلــك  للجمعيــة 
مشــاركة المعلمــات واإلداريــات , وتم توزيــع هدايا عــى الطالبات من قبل 
المدرســتين , بعد ذلك اســتقبلت منســوبات الجمعية العديد من األســئلة 

واالستفسارات من الحضور.
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»ربيع إنسان يجمعنا«.. فعاليات متنوعة وجوائز قيمة وأجواء خالبة

الربيعــي  المخيــم  فعاليــات  تتواصــل   
جمعيــة  نظمتــه  الــذي  الســابع،  الســنوي 
إنســان  »ربيــع  »إنســان« ألبنائهــا تحــت شــعار 
منتصــف  إجــازة  بمناســبة  وذلــك  يجمعنــا«، 
العام الدراســي الحايل، وبدعم من عبدالعزيز 
بــن خالــد بــن إبراهيــم آل إبراهيــم، الــذي تــرع 
ســياق  يف  الخاصــة  نفقتــه  عــى  بإقامتــه 
الدعــم الســنوي الــذي تبنــاه الشــيخ خالــد بــن 
اســتمتع  وقــد  وأبنــاؤه.  إبراهيــم  آل  إبراهيــم 
األبنــاء باألجواء الربيعية اللطيفة وممارســة 
والرياضيــة  الرتفيهيــة  األلعــاب  مختلــف 
اليــويم  الرنامــج  تخلــل  كمــا  والفكريــة. 
وتربويــة  ثقافيــة  تنظيــم مســابقات  للمخيــم 
ورياضية، اشــتملت عــى كرة القدم والطائرة 
والتنــس ورياضــة الفكــر، ومســابقات الــذكاء 
والذهنيــة، إضافــة إىل العديــد مــن الفقــرات 
المســلية والشيقة، وزوايا لأللعاب الرتفيهية 
إىل  المخيــم  فعاليــات  وتســتمر  والحركيــة. 
نهايــة اإلجــازة الدراســية. وتحــرص الجمعيــة 
عــى شــغل أوقــات فــراغ أبنائهــا خــالل إجــازة 
الربيع بما يعود عليهم بالفائدة، ويســهم يف 
تطويــر مهارتهــم وقدراتهم الذاتيــة، وإدخال 
الفــرح والســرور والبهجــة إىل نفوســهم مــن 
خــالل الفعاليــات المتنوعــة الهادفــة، إضافة 
إىل تطوير مهارات أبناء الجمعية، واكتشاف 

هواياتهــم  وصقــل  وقدراتهــم،  مواهبهــم 
الرياضية والبدنية والفكرية.

أهداف المخيم الربيعي السنوي ألبناء 
إنسان

الســنوي  الربيعــي  المخيــم  تنظيــم  يــأيت 
الرتفيهيــة  الرامــج  ضمــن  الجمعيــة  ألبنــاء 
ألبنائهــا.  إنســان  تنظمهــا  الــي  الهادفــة 
عــن  الرتفيــه  إىل  الربيعــي  المخيــم  ويهــدف 
الربيــع، واالســتفادة مــن  أثنــاء إجــازة  األبنــاء 
األبنــاء  مهــارات  ينمــي  بمــا  المناســبة  هــذه 
وقدراتهــم البدنيــة والذهنية، ويعــزز مفهوم 
التعــاون بيــن الفريــق الواحــد، والتعامــل مــع 
المســؤولية،  تحمــل  عــى  ويعــوده  اآلخــر، 
إضافة إىل تنمية واكتشــاف مواهب وقدرات 
الفــراغ  وقــت  وشــغل  المشــاركين،  األبنــاء 

بالفائدة والمتعة.

قيم المخيم
مــن دور  انطالًقــا  المخيــم  قيــم  وانبثقــت 
لألبنــاء،  فائــدة  أعــى  تحقيــق  الجمعيــة يف 
وتلخصــت يف عناصر عدة، مــن ضمنها إيجاد 
حاجاتهــم،  تلــي  للمشــاركين،  جاذبــة  بيئــة 
ومكامــن  قدراتهــم  الكتشــاف  وتســاعدهم 
طاقاتهم الذاتية، إضافة إىل عنصر المساواة 
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ومســاعدته  مشــارك،  كل  مــع  التعامــل  يف 
عــى تجاوز العقبات الي قــد تعرتضه. ويعزز 
إىل  الجمعيــة  ســعي  النبيلــة  القيــم  هــذه 
تحقيــق الطمأنينــة للمشــاركين خــالل فــرتة 
األبنــاء،  إلرضــاء  ــا  تحرًيّ بالمخيــم  وجودهــم 
وعــدم المفاضلــة بينهم. وتجســد تلــك القيم 

رسالة المخيم وتحقيق أهدافه.

فروع جائزة المخيم
قيمــة  جوائــز  الجمعيــة  وتقــدم 
بهــدف  المخيــم  فــرتة  خــالل  للمتســابقين 
بينهــم، وتشــجيعهم  المنافســة  روح  إذكاء 
إلبــراز طاقاتهــم وهواياتهــم الكامنــة، ومــن 
األبنــاء  تشــجيع  إىل  إضافــة  صقلهــا،  ثــم 
المخيــم.  فعاليــات  يف  للمشــاركة  اآلخريــن 
ويتم تقسيم األبناء إىل مستويات طيلة أيام 
المخيــم. وتنوعــت فــروع الجوائــز؛ فاشــتملت 
أجــزاء  الدينيــة يف حفــظ  المســابقات  عــى 
مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة؛ بهــدف 
يف  اإلســالمية  المبــادئ  وغــرس  تعزيــز 
نفوس األبناء، وكذلك المســابقات الرياضية 
والبدنيــة والفكريــة والثقافيــة؛ لزيــادة الكــم 
العلــوم،  بمختلــف  األبنــاء  لــدى  المعــريف 
إضافــة إىل فــن اإللقــاء والخطابــة والقصــة 
القصرة والمقالة والرسم والتصوير والشعر؛ 

الفكريــة  األبنــاء  اكتشــاف مهــارات  بهــدف 
واإلبداعيــة وصقــل المواهــب الفتية، كذلك 
تصاميــم الحاســب اآليل لمواضيــع وطنيــة، 
تعــزز روح االنتمــاء لــدى األبناء. كما شــملت 
فروع الجائزة أيًضا األعمال اليدوية والحرفية 
لألبنــاء  الفرصــة  وإتاحــة  تنميتهــا،  بغــرض 
الــي تعــود  لممارســة هواياتهــم المفضلــة 

عليهم بالفائدة.

إشادة وعرفان
وأشــاد األبناء المشــاركون بدعم الشيخ 
خالــد آل إبراهيــم وأبنائه الســنوي لمخيمات 
إنسان الربيعية؛ إذ تبىن دعم تلك المخيمات 
وتعويــد  الكريمــة،  مبادراتــه  خــالل  مــن 

ومســاندة  والعطــاء  البــذل  عــى  أبنائــه 
فئــات المجتمــع؛ وذلــك لتحقيــق مبدأ 

حثنــا  الــذي  االجتماعــي  التكافــل 
وتجســيده  الحنيــف،  ديننــا  عليــه 

عى أرض الواقع. ســائلين الموىل - عز وجل - 
أن يجعل ما يقدمه يف مزان حسناته.

جديــر بالذكــر أن الشــيخ خالــد آل إبراهيــم 
حريص عى متابعة نجاح المخيمات الربيعية 
ألبنائــه األيتــام، بمــا يحقــق لهــم المزيــد مــن 
الرتفيه، ويبعث يف نفوســهم الفرح والسرور 

أثناء إجازة منتصف العام الدراسي.  
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لم يعد التمز ترفًا بل أصبح يف هذا العصر أساسًا للبقاء والنجاح.
والعمل الخري يف المملكة العربية السعودية من دواعي فخرنا ولذلك فكل جهد 

ُيبذل يف دعمه وتطويره هو محل االعزاز والتقدير.
كمــا أن رجــال أعمالنــا هم إخواننــا وأبناؤنا، وعندما يقومــون بدورهم تجاه مجتمعهم 

فهذا مما يزيدنا سعادة، فر االبن الناجح أجمل وأنفع من بر أخيه، ويف كليهما خر.
أبناء محمد وعبداهلل بن إبراهيم السبيعي يسرون عى خطى أبويهما رحمهما اهلل 
اللذين أدركا أن المال مال اهلل فاستعماله يف نفع عباد اهلل، وذلك من خالل المؤسسة 
الــي أسســاها، وتعــىن بالخدمــات االجتماعيــة والصحيــة واإلغاثيــة  الداعمــة  الخريــة 
التعليميــة والثقافيــة والتطويريــة وكافــة وجــوه الر واإلحســان داخل المملكــة العربية 
السعودية، وذلك بدعم المؤسسات والجمعيات والمكاتب الخرية العاملة يف الميدان، 

وتحقيق مفهوم الشراكة يف العمل الخري.
ومن إبداعات هذه المؤسسة استحداث جائزة للتمز يف العمل الخري، وقد سعدت 
بحضور حفل تكريم الفائزين بها يف دورتها الثانية والذي تم برعاية معايل وزير الشؤون 
االجتماعيــة، وبلــغ عددهــم 51 فائزًا ما بين منشــأة خرية متمزة، ومشــروع خري متمز، 

وفكرة إبداعية متمزة.
مزة جائزة السبيعي للتمز يف العمل الخري أنها مبنية عى معاير عالمية للتمز 
المؤســي، وذات رســالة وقيم وأهداف واضحة ومعلنة، ولذلك ففوز من فاز بها دليل 
عى تعزيزه لنقاط قوته، وتجاوزه لنقاط ضعفه، وجاهزيته القتناص الفرص، ومواجهة 

التحديات، وما أكرث التحديات!
الخــري،  العمــل  والتمــز يف  الجــودة واإلتقــان  ثقافــة  نشــر  الجائــزة:  أهــداف  فمــن 
واالرتقــاء بفعاليــة وكفــاءة العمــل المؤســي الخــري، وتشــجيع روح المنافســة بيــن 
المنشآت الخرية، وتعزيز ثقة المجتمع بمنشآت العمل الخري، وتوفر مرجعية وأسس 

معيارية لقياس مدى التقدم يف أداء المنشآت الخرية.
يف كلمــة الفائزيــن بالجائــزة قــال صاحــب الســمو الملكــي األمــر أحمــد بــن فهــد بن 
ســلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس اإلدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية يف الجمعية 
الخريــة لرعايــة األيتــام »إنســان« والفائــزة بالمركــز األول يف مجــال المنشــآت الخريــة 
المتمزة »البد من التأكيد عى أن الجائزة ليست هدفًا بحد ذاتها وإنما هي دافع ومحفز 
للتمــز والجــودة، ولــو لم يــأت من ثمراتهــا إال معرفة جوانــب الضعف لتنميتهــا، وجوانب 

القوة لتمتينها«.
إذن شكرًا مؤسسة السبيعي الخرية بحجم آفاق التمز ،،

التميز في العمل الخيري
م

ثه
دي

ح

شالش الضبعان *

متخصص يف الشأن االجتماعي



    كشــفت دراســة قدمها الدكتور إبراهيم محمد العبيدي 
األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة والمعيشــية لأليتــام يف 
مدينــة الريــاض »مــن خــالل )كرســي إنســان للبحــث العلمــي( 
بجامعــة الملــك ســعود، وهدفــت الدراســة إىل التعــرف عــى 
والخصائــص  الريــاض،  منطقــة  يف  األيتــام  ظاهــرة  حجــم 
وكذلــك  لأليتــام،  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة  الديموغرافيــة 
المشكالت االجتماعية واالقتصادية والتعليمية الي يعانون 
منهــا، إضافــة إىل الوقــوف عــى اآلثــار الــي يرتكهــا فقــدان 
أحــد الوالديــن ومعرفــة اإلجــراءات الــي تتخذهــا األســرة يف 
مواجهــة هــذه األزمــة، وكذلــك التعرف عى مشــكالت تربية 
وتنشــئة األيتام، وطبيعة العالقات بين أســر األيتام وأقاربهم 
وجرانهــم، والعالقــات بيــن األطفــال األيتــام وأقرانهــم. وتــم 

االعتماد يف هذه الدراســة عى المقابلة الشــخصية المقننة 
لألســر مــن خــالل تعبئــة اســتمارة تحتــوي عــى مجموعة من 
األسئلة الي تحقق األهداف المرجوة، ونظرا لحجم الدراسة 
تــم اختيــار عينــة عشــوائية مــن أســر األيتــام. وتضمنــت  فقــد 
العربيــة  المملكــة  يف  لأليتــام  المقدمــة  الخدمــات  الدراســة 
الســعودية مــن خــالل عــرض موســع عــن الجمعيــة الخريــة 
لرعايــة األيتــام بمنطقــة الريــاض )إنســان( بوصفهــا نموذجــا 
للخدمــات الي تقدم لأليتام يف المملكة. وبينت الدراســة أن 
نســبة أســر األيتام تعادل %10 من ســكان الرياض، واشــتملت 
الدراســة عــى عــدة جوانــب يف حيــاة األيتــام، ومــن ضمنهــا 
توفــر الســكن المالئــم، حيــث أشــارت النتائــج إىل أن غالبيــة 
األســر الي بها أيتام تعيش يف مســاكن مســتأجرة، إذ بلغت 

دراسة ترصد أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية والمعيشية

أسر األيتام يشكلون 10 % من سكان الرياض .. و 92 %  ال يستفيدون 
من خدمات جمعيات أخرى

24
»إنسان«

العدد 56

دراسة



نسبة المستأجرين منهم %46. كما أظهرت النتائج إن األسر 
الــي بهــا أيتام ويوجد بها خادمات مزنليــات أقل من تلك الي 
ليــس بهــا أيتــام، إذ بلغــت نســبة الخادمــات بيــن أســر األيتــام، 
%25 فقــط ممــن لديهــم عاملــة مزنليــة. أمــا بالنســبة لوجــود 
الســائق الخــاص، فقــد اتضــح مــن الدراســة أن األســر الــي بها 
أيتام ولديها ســائق خاص أقل بكثر من األســر الي ليس بها 
أيتام. حيث بلغت نســبة وجود الســائق الخاص بين أسر األيتام 
%7. وخلصــت الدراســة إىل أن %66 مــن أيتــام مدينــة الريــاض 
يستفيدون من خدمات جمعية )إنسان(، ونسبة %64 من أسر 
الجمعيــة تمثــل لهــم خدمــات الجمعيــة نصــف مصروفاتهــم 
الشــهرية. ونســبة %92 مــن أســر )إنســان( ال يســتفيدون مــن 
خدمــات جمعيــات أخــرى. وأوضحــت الدراســة أن نســبة 25% 

مــن أســر األيتام يشــكلها الذكــور. وخرجت الدراســة بتوصيات 
أبرزها تحســين األوضاع المادية لألسر الفقرة الراعية لأليتام 
بمــا يضمن لهذه األســر القــدرة عى توفر الظــروف المالئمة 
لرعايــة األيتــام يف إطارهــا عــى النحــو األمثــل. إضافــة إىل 
التوصيــة بدراســة اآلليــات الــي مــن شــأنها زيــادة دخل األســر 
الراعيــة لأليتــام مــن مصــادر أخــرى بخــالف الجمعيــة. وكذلك 
بحــث  خــالل  مــن  المالئــم  الســكن  بتوفــر  الالزمــة  العنايــة 
الوسائل الممكنة أو دراسة إمكانية إنشاء مشروعات إسكان 
األيتــام لمســاكن  أســر  لتملــك  الســعي  أو  لأليتــام وأســرهم، 
مناســبة لحجــم األســرة والتنســيق مــع الجهــات الحكومية أو 
الخرية الي تقدم مشــاريع اإلســكان للمواطنين بشكل عام 

أو الفقراء والمحتاجين بشكل خاص.

كرســي إنســان يهــدف إىل إجــراء البحــوث والدراســات 
الظــروف  وذوي  األيتــام  وقضايــا  بمشــكالت  المتعلقــة 
خــالل  مــن  الســعودي  العــريب  المجتمــع  يف  الخاصــة 
صانعــي  تســاعد  الــي  والمعلومــات  البيانــات  توفــر 
القــرار والمتعامليــن مــع هــذه الفئــة يف تفهــم ومعرفــة 
بمهامهــم  يتعلــق  ومــا  عــام،  بشــكل  المشــكلة  هــذه 
ومســؤولياتهم المهنيــة بمــا يســاعد عــى تقديــم أفضــل 
الخدمــات لهــذه الفئة، إضافة إىل المســاهمة الفاعلة يف 
جــودة وتحســين صناعــة القرار الــذي يرتكز عــى معطيات 
البحث العلمي يف التعامل مع مشكالت األيتام، وصياغة 

الســبل  أفضــل  وتقصــي  المختلفــة،  المقاييــس  وتطويــر 
لدراســة كافة القضايا والظواهر ذات العالقة بمشــكالت 
األيتــام يف المملكــة العربيــة الســعودية. وكذلــك تطويــر 
المهارات للعاملين أو الراغبين يف العمل يف مجال رعاية 
األيتــام مــن خــالل الــدورات التدريبيــة والنــدوات. وتقصــي 
الســبل المبتكرة لمســاعدة المؤسســات المهتمة باأليتام 
يف تنمية مواردها المالية والبشرية. وتبلغ قيمة الكرسي 
تــرع الشــيخ محمــد الجميــح،  ريــال، حيــث  عشــرة مالييــن 
والمهندس ناصر المطوع بمبلغ خمسة ماليين ريال، كما 
ترعت جامعة الملك سعود بخمسة ماليين ريال مماثلة.

كرسي إنسان في سطور

تمت الدراسة على 

عينة مجتمعية من أسر 

الجمعية باعتبارها نموذجا 

للخدمات التي تقدم 

لأليتام في المملكة

غالبية األسر

التي بها أيتام تعيش

في مساكن مستأجرة،

إذ بلغت نسبة 

المستأجرين منهم 46 %
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أنهــت جمعيــة إنســان مراحــل مبــادرة 
ابنــاء  أرامكــو الســعودية لتأهيــل  شــركة 
دورات  عــى  اشــتملت  والــي  إنســان، 
واللغــة  اآليل  الحاســب  يف  تطويريــة 
برامــج  تقديــم  إىل  إضافــة   ، اإلنجلزيــة 
تثقيفيــة وبناءة يف تطوير الذات وكيفية 
قيــم  وتدعيــم   ، اآلخريــن  مــع  التعامــل 
المواطنــة ، وحقــوق وواجبــات االبن تجاه 

وطنه ، ويف التفوق الدراسي  وغرها .
مبــادرة  خــالل  مــن  الجمعيــة  ســعت 
أرامكــو  إىل تدريــب أبنــاء جمعيــة إنســان 
التفكــر  مشــتملة  لمســتقبل  لتؤهلهــم 
اإلبداعي ، وانطالقة نحو التغير ، وتنمية 
مهــارات التخطيط ، وفن اإللقاء والتأثر ، 
ومهــارات الحيــاة اليوميــة . وتقديم برامج 
االســتعداد  مــن  تمكنهــم  لهــم   متمــزة 
النفي والمهاري والسلوكي لممارسة 
وإيجابيــة.  بفعاليــة  الحياتيــة  أداورهــم 
 ، للطــالب  المتوازنــة  الشــخصية  ولبنــاء 
وتعزيــز انتماء األبنــاء لوطنهم ومليكهم 
ومجتمعهــم ، واكتشــاف المواهــب لــدى 
خراتهــم  وتدعيــم  وصقلهــا  الطــالب 
وتنميــة مهاراتهم المختلفة . إضافة إىل 
حمايــة الطــالب مــن آثــار الفــراغ الســلبية 
المفيــدة،  بالرامــج  أوقاتهــم  واســتثمار 
تحمــل  عــى  األبنــاء  تدريــب  وكذلــك 
االجتماعيــة.   والمشــاركة  المســؤولية 
وتــم اختيــار نــادي إنســان االجتماعي مقرا 
 . التدريبيــة  والــدورات  الرامــج  لتنفيــذ 
وقــد تضمنــت  متطلبــات المبــادرة ،اختيــار 

المرشحين لالنضمام للنادي واالستفادة 
وتعييــن  وترشــيح   . أرامكــو  مبــادرة  مــن 
 ، والتعليمــي  والتدريــي  اإلداري  الــكادر 
واالتفــاق مــع شــركة متخصصــة للتقييم 
القبي والمرحي والبعدي ، وأخرى لنقل 
. وتنوعــت  النــادي  األبنــاء مــن وإىل مقــر 
أنشــطة المبــادرة لتشــمل دورات تدريبيــة 
يف مجــاالت ) التطوير- التفكر – التقنية 
االجتماعيــة(   – االقتصاديــة   – الفنيــة   –
مجــاالت  يف  للمبتدئيــن  ودبلومــات 
 – االنجلزيــة  اللغــة   – اآليل  )الحاســب 
اإلدارة ( ، وحلقــات قرآنيــة لحفــظ القــرآن 
الكريــم ومراجعتــه. إضافة إىل األنشــطة 
والمخيمــات   كالزيــارات  االجتماعيــة 
 ، والرحــالت   – كشــفية  والمعســكرات 
وكذلــك مجموعــة مــن الرامــج الرياضيــة 
التنافســية مثــل) قــدم – طائــرة – ســلة – 

كاراتيه – تنس – بلياردو – بالستيشن (  
الســعودية  أرامكــو  شــركة  تعتــر  ــــ 
إنســان   لجمعيــة  اســرتاتيجي  شــريك 

قبــل  الجمعيــة  انطالقــة  منــذ  وذلــك 
مــن  تقدمــه  لمــا  وذلــك  عامــا،   15 نحــو 
وبرامــج  مناشــط  لمختلــف  دعــم مســتمر 
العديــد  رعايــة  يف  وإســهامها  الجمعيــة 
مــن مناســباتها وتقديــم الدعــم المعنــوي 
والزيــارات  المتنوعــة  والرامــج  المــادي  و 
لمختلــف فــروع الجمعيــة ، ممــا عــزز هــذه 
الشــراكة االجتماعيــة ، وأضحــت أنموذجا 
بيــن  االجتماعيــة  المســؤولية  لمفهــوم 
والشــركات  والجهــات  الخــري  القطــاع 

مبادرة أرامكو السعودية لتطوير 

األيتام .. السعي لتأسيس كيان 

متميز لمستقبل أبنائنا
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الدعــم  هــذا  صــور  وتنوعــت   . الوطنيــة 
فاشــتمل تقديــم الرعايــة لحفــالت النجاح 
الســنوية  يف إنســان ، والــذي يعــد تتويجــًا 
قدمــًا  للمضــي  مضــت  دراســية  لحصيلــة 
نحــو مســتقبل واعــد ، حيث رعت الشــركة 
فــروع  يف  الســعيدة  المناســبة  هــذه 
برامجهــا  ضمــن  وذلــك  إنســان  جمعيــة 
للتواصــل مــع المجتمع . وجديــر بالذكر أن 
الشــركة توفد عددا مــن موظفيها لفروع 
االحتفــاالت  ومواقــع  إنســان   جمعيــة 

لمشــاركة أبنــاء وبنــات الجمعية فرحتهم 
بالنجــاح . كمــا تضمن دعــم أرامكو  ألبناء 
جمعية إنســان تنظيــم العديد من الزيارات 
مقــر  إىل  أو  الجمعيــة  فــروع  وإىل  مــن 
اإلدارة العامة . حيث اســتضافت الشــركة 
ضمــن برنامجهــا للتواصــل مــع المجتمــع 
، ومــن  الجمعيــة  أبنــاء وأســر  مــن  الكثــر 
ألبنــاء  الشــركة  اســتضافة  ذلــك  ضمــن 
الجمعيــة يف برنامــج أرامكــو الســعودية 
اســتضافت  كمــا   ، بالريــاض  الثقــايف 

الشــركة ضمــن  مهرجــان صيــف أرامكــو 
بالريــاض مجموعة من أبنــاء الجمعية من 
مختلــف الفروع وذلــك كل عام  ،  وكذلك 
مشــاركات األبنــاء يف الرامــج التوعويــة 
 . دوري  بشــكل  الشــركة  تنظمهــا  الــي 
إضافــة إلســهامها يف نجــاح العديــد من 
برامــج الجمعيــة مــن خــالل تقديــم الدعم 
لهــا والمشــاركة يف مناســبات الجمعيــة 
اهلل  عبــد  المهنــدس  أكــده  مــا  وهــو    .
العيــىس مديــر شــؤون أرامكو الســعودية  
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التوعويــة  للرامــج  الشــركة  دعــم  مــن 
الــي  النوعيــة  والتطويريــة  والتدريبيــة 
تلمس احتياجات المجتمع بشكل مباشر، 
مــن خــالل دعمهــا وتعاونها مــع الجهات 
وذلــك  المتخصصــة،  واألهليــة  الرســمية 
انطالقــا من اهتمام الشــركة يف تحقيق 
رســالتها االجتماعية واالســتمرار بالقيام 
أيضــا  العيــىس  أكــد  كمــا  الرائــد،  بدورهــا 
أن هــذه الرامــج والمبــادرات يقــوم عليهــا 
تخضــع  وأنهــا  ومؤهلــون  متخصصــون 
للمتابعة والتقييم المستمرين للتأكد من 

تحقيقها ألهدافها المرجوة.

نادي إنسان االجتماعي حاضنة تربوية 
رائدة تليب احتياجات أبناء الجمعية

االجتماعــي   )إنســان(  نــادي   يعتــر 
مدينــة  مســتوى  عــى  نوعــه  مــن  األول 
رياضــي  ترفيهــي  نــادي  فهــو   ، الريــاض 
يشــغل وقت أبناء جمعية إنســان بالفائدة 
العلمــي  تحصيلهــم  عــى  ويســاعدهم   ،
وتعزيــز  مواهبهــم   تنميــة  يف  ويســهم 
قدراتهــم  ، وتعلــم الحاســب اآليل واللغة 
اإلنجلزيــة ، ويســعي النــادي إىل تحقيــق 
أهدافه المتمثلة يف رعاية أبناء الجمعية 
تربويــًا مــن خــالل  و متابعتهــم دراســيًا و 
الهادفــة  الرتفيهيــة  و  الرتبويــة  برامجــه 
مــن خالل تقديــم برامج وأنشــطة متمزة 
مؤســي  عمــل  وفــق  الجمعيــة  ألبنــاء 

القاعــات  النــادي عــى  . واشــتمل  منظــم 
الــدورات  وقاعــات  التعليميــة  الدراســية 
التشــكيلية   الرســوم  وقاعــة  التطويريــة 
وبهو اللجنة الثقافية والرياضية ومســبح 
النــادي واأللعاب الرتفيهيــة حيث يمارس 

األبناء هواياتهم بكل أريحية . 
الرامــج  مــن  العديــد  النــادي  قــدم 
ريــاض  برنامــج   : ضمنهــا  ومــن  الهادفــة 
إنســان الرتبوي ، والذي يهدف الكتشــاف 
مهارات وقدرات األبناء وتنميتها .وبرنامج 
لقــاءات  يتضمــن  الــذي  المفتــوح  اليــوم 
التدريبيــة  الــدورات  تربويــة باإلضافــة إىل 
اإلبداعيــة  .والمســابقات  التطويريــة 
المتنوعــة : )مســابقة الخطابــة واإللقــاء . 
مسابقة الرسم والخط . مسابقة المقالة 
األدبيــة . مســابقات القصــة . ومســابقات 
يف  مســابقات   . الفوتوغــرايف  التصويــر 
المرئيــة  العــروض  مســابقات   . التصميــم 
إىل  إضافــة   . اإلنشــاد(   يف  مســابقة   .
ويهــدف  التعليميــة:  الخدمــات  برنامــج 
عــى  النــادي  يف  األبنــاء  مســاعدة  إىل 
الدراســي  التحصيــل  رفــع مســتواهم يف 
وتفعيــل  دراســيًا  المتمزيــن  وتشــجيع 
دور النــادي يف متابعــة دراســة وتحصيــل 
األبنــاء . وكذلــك برنامــج الــدورات القرآنية 
: والــذي يهــدف إىل تخريــج جيــل قــرآين 
يحمــل القرآن بين جنباته ويتلوه آناء الليل 
عــى  ومتعرفــا  بمعانيــه  مبصــرا  والنهــار 

ألفاظــه مــن خــالل إقامــة حلــق تحفيــظ 
اللغــة  يف   دورات  وكذلــك    .. للقــرآن 
االنجلزيــة حيــث تــم تجهــز معمل خاص 
وفــق  التقنيــات  بأحــدث  االنجلزيــة  للغــة 
أسس علمية متقدمة يف توضيح ما يلزم 
.. ودورات يف الرسم والفنون التشكيلية . 

وفد من شركة أرامكو يف ضيافة نادي 
إنسان االجتماعي

ويف إطــار حــرص شــركة أرامكو عى 
تحقيــق أهــداف المبــادرة فقــد قــام وفــد 
بزيــارة  الســعودية  أرامكــو  شــركة  مــن 
وشــارك   ، االجتماعــي  إنســان  نــادي  إىل 
يف الزيــارة كل ، ســعادة المهنــدس عبــد 
الرحمــن الفاضــل مدير المصفــاة بالرياض 
 ، الرميــح  بــن عبــد اهلل  ، واألســتاذ/ خالــد 
مدير الشــؤون الحكومية بالرياض . وكان 
يف اســتقبال الوفــد مديــر عــام الجمعيــة 
باإلنابــة األســتاذ/ فيصــل بــن عبــد العزيــز 
المغيليــث ، واألســتاذ ناصــر بــن ســليمان 
  ، العــام  المديــر  مستشــار  الحقبــاين  
واألستاذ سايم بن محمد الزيدان مساعد 
المديــر العام لشــؤون الفــروع ، ويف بداية 
الزيــارة تجول الضيــوف يف مرافق النادي 
يف  إنســان  تجربــة  عــى  اطلعــوا  حيــث   ،
تهيئة بيئة مناسبة لألبناء األيتام لتطوير 
مهاراتهــم وبناء قدراتهــم ، وتعرفوا عى 
وقاعــات   ، التعليميــة  الدراســية  القاعــات 
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الفنــون  وقاعــة   ، التطويريــة  الــدورات 
اللجنــة  وبهــو   ، التشــكيلية  والرســوم 
الثقافيــة والرياضيــة واأللعــاب الرتفيهية 
الــي  الرامــج  أبــرز  عــى  اطلعــوا  كمــا   ،
يقدمهــا النــادي لألبنــاء. وأشــاد الضيوف 
بأنشــطة  النــادي الــذي يعــد تجربــة رائــدة 
والدراســية  الرتبويــة  بالجوانــب  تهتــم 
والتدريبيــة والتعليميــة ألبنــاء الجمعيــة ، 
ويســهم يف تحصيلهــم العلمــي وتنمية 
برامــج  قدراتهــم  وتعزيــز  مواهبهــم 
أرامكــو  شــركة  دعــم  ويــأيت  متمــزة. 
الســعودية للرامــج المجتمعيــة انطالقا 
من اهتمام الشركة يف تحقيق رسالتها 
االجتماعيــة واالســتمرار بالقيــام بدورهــا 
 ، االجتماعيــة  المســؤولية  يف  الرائــد 
بشــكل  المجتمــع  احتياجــات  وتلمــس 
مباشــر، مــن خــالل دعمهــا وتعاونهــا مــع 
الجهات الرســمية واألهليــة المتخصصة 
شــكره  المغيليــث  قــدم  جهتــه  مــن   .
وتقديره لشــركة أرامكو الســعودية عى 
الرائــد  ،ولدورهــا  الخريــة   المبــادرة  هــذه 
يف المســؤولية االجتماعيــة ، وجهودهــا 
مــا  ســيما  المجتمــع  خدمــة  يف  البــارزة 
يتعلــق منهــا باأليتــام ، وســعيها الدؤوب 
لنشــر ثقافــة المشــاركة المجتمعيــة مــن 
المشــاريع  مــن  للعديــد  رعايتهــا  خــالل 
يف  والتأهيليــة  التطويريــة  والرامــج 

المملكة .

بناء الشخصية المتوازنة للطالب 	 

تعزيز انتماء األبناء لوطنهم ومليكهم ومجتمعهم 	 

وتدعيــم 	  وصقلهــا  الطــالب  لــدى  المواهــب  اكتشــاف 

خراتهم وتنمية مهاراتهم المختلفة . 

حمايــة الطــالب من آثــار الفراغ الســلبية واســتثمار الوقت 	 

بالرامج المفيدة . 

والمشــاركة 	  المســؤولية  تحمــل  عــى  األبنــاء  تدريــب 

االجتماعية . 
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بعد توحيد المملكة أصبح االقتصاد هاجس الملك عبد العزيز  
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مثلــت الزراعــة أهــم أوجه األنشــطة االقتصاديــة ، وتعتر من 
مقومــات الحيــاة  يف جزيــرة العــرب، فكانــت تكــرث يف مناطــق 
الواحــات ، والميــاه الجوفيــة، والمدرجــات الزراعيــة، يف كل مــن 
والوشــم وســدير  والخــرج  الدواســر واألفــالج  األحســاء، ووادي 
والقصيــم ، وكــذا يف أقاليــم عســر والباحة والطائــف والمدينة 
المنــورة ، وقــد اشــتهرت تلــك المناطــق الزراعية بزراعــة الحنطة 
والشــعر، والذرة، والسمســم، وكذا الخضروات بأنواعها وبعض 
أنــواع الفاكهــة مثــل العنــب والرمــان، والبطيخ والشــمام، وكذا 
نظــرًا  النظــر  منقطــع  اهتمامــًا  القــت  الــي   ، النخيــل  أشــجار 
الزراعــة يف  ، وكانــت  الجزيــرة  الغذائيــة عنــد ســكان  ألهميتــه 
غالــب أمرهــا تعتمــد عى مياه األمطار بشــكل كبر جــدًا ما عدا 
تلــك المــزارع الــي كانــت تســقى مــن ميــاه العيــون وخاصة يف 
األحســاء واألفــالج. وكانــت تمــارس الزراعــة بطــرق بدائيــة جدًا، 
ولــم تعرف الوســائل الحديثة إال يف عهد الملــك عبد العزيز وما 
بعد عهده ، وكانت المزروعات تتعرض لهجمات الجراد ولآلفات 
الزراعيــة المتكــررة .. وكانــت الزراعــة تمثــل تحديــا حقيقيــا نظــرا 
لقلــة اإلمكانــات والمــوارد آن ذاك ولطبيعــة المنــاخ الصحراوي 
الصحــراوي  للمنــاخ  ونظــرا   .. ومحيطهــا  نجــد  يف  خصوصــا 
الجــاف الــذي يســود معظــم مناطــق المملكــة ولنــدرة الميــاه 
فــإن ذلك شــكل تحديا أمام الملك عبــد العزيز رحمه اهلل . ولكن 
المتوافــرة  واإلمكانــات  الخارجيــة  بالخــرات  اهلل  بعــد  اســتعان 
بتوطيــن  وقــام  زراعيــة  إىل  األراضــي  هــذه  تحويــل  واســتطاع 
البادية وتشــجيعهم عى الزراعة إضافة إىل المشــاريع الزراعية 
التنمويــة يف مختلــف المناطــق ومنــم ضمنهــا مشــروع الخــرج 

الزراعي الشهر . 

اكتشاف المناطق الزراعية يعد توحيد المملكة
كان النطــاق الزراعــي يف عهــد الملــك عبــد العزيــز محــدودًا 
جــدًا. فكانــت العاصمــة مكــة يف واٍد غــر ذي زرع، وكــذا جــدة، 
ومدينــة الريــاض. وقــد تركــز اإلنتــاج الزراعــي يف زراعــة بعــض 
المحاصيــل مثــل النخيــل والحبــوب وبكميــات محــدودة. إال أن 
ذلــك االنحســار الزراعــي لــم يــدم طويــاًل؛ فقــد عرفــت المملكــة 
بعــد توحيدهــا مناطــق زراعيــة مهمــة نظــر توفــر ميــاه العيون 
مثل األحســاء والخرج ووادي فاطمة والقطيف والطائف. وقد 
أمــر الملــك عبــد العزيز باســتقدام البعثــات الزراعيــة المتخصصة 
مــن مهندســين ومســاعدين وفنييــن وجيولوجييــن للتنقيب عن 
ميــاه اآلبــار والميــاه الجوفيــة األخــرى. واعتمــدت الزراعــة بصفة 
عامــة عــى ميــاه األمطار، وخاصــة يف المناطــق الجنوبية الي 

اشتهرت بزراعة الحبوب.
بدأ التعليم الزراعي يف عهد الملك عبد العزيز بإنشاء مناطق 
لتوطيــن البــدو الرحــل وتعليمهــم كيفيــة الزراعــة والعيش يف 
بيــوت دائمــة ، وعيــن يف كل هجــرة مرشــد زراعــي يقوم بإرشــاد 
وتعليــم وتدريــب أبنــاء الباديــة عــي فنــون الزراعــة ، وقــد اســتمر 
تأســيس مراكــز الهجر مدة 18ســنة ثم توقــف العمل فيها بعد 
أن بلغ عددها 122مركز.ويف عهد الملك عبد العزيز أنشئت 
والقطيــف  الخــرج  يف  اإلرشــادية  الزراعيــة  المشــاريع 
واألحســاء ووصلــت البعثــات الزراعية من مصــر والعراق 

يــكا  مر أ التعليــم و .أمــا 

التعليم الزراعي في عهد الملك عبد العزيز
نواة أولى لمشاريع زراعية عمالقة
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الملك عبد العزيز يقهر الصحراء القاحلة  ويحيلها
إلى واحات خضراء وبساتين عامرة 

الزراعــة أول مدرســة  بإنشــاء وزارة  بــدأ  الرســمي فقــد  الزراعــي 
زراعيــة متوســطة يف الخــرج عــام 1375هـ . وناقــش الملك عبد 
العزيــز يف عام 1328 هـ)1910م(مع العلماء أمر تحويل القبائل 
البدوية إىل مزارعين مســتقرين بــدال الرتحل واالنتقال بحثا عن 
الماء و الكأل ، ويف عام 1330هـ )1912م(اتخذت االستعدادات 
للبدء يف تنفيذ برنامج التوطين البدو الرحل وتعليمهم كيفية 
زراعة األرض والعيش يف بيوت دائمة ،وقد عين يف كل هجرة 
مرشــد زراعــي يقــوم بإرشــاد وتعليــم وتدريــب أبنــاء الباديــة عي 
فنون الزراعة ، وأقيم أول مركز للهجر سنة 1912 م يف منطقة 
األرطاوية يف إقليم نجد وحلت به أفخاذ من قبيلة مطر قدرت 
بأكرث من 200 ألف نسمة ، كما أقيمت مراكز أخري يف أماكن 
مختلفة من البالد ، فقد أقيم مركز قبيلة حرب يف دخنة قدرت 
بأكــرث مــن 30 ألــف نســمة وقبيلة عتيبــة يف الغطغــط وغرها 
من القبائل األخرى . وقد اســتمر تأســيس مراكز الهجر مدة 18 
ســنة ثــم توقــف العمــل فيها بعــد أن بلــغ عددها أنــذراك حوايل 

122 مركزا. 

الملك عبد العزيز يقهر الصحراء القاحلة  ويحيلها إىل واحات 
خضراء وبساتين عامرة 

وقــد طلــب الملــك عبد العزيــز إحضــار فريق من المهندســين 
األمريكيين الستكشــاف أماكن وجود المياه الجوفية ،أسفرت 
النتائــج عــن وجــود كميــات وفــرة مــن الميــاه ، وكان أول اآلبــار 
الــي حفــرت  يف الريــاض وكان عمقــه 375 قدمــا وعرضــه 90 
قدمــا وقــد كتــب المهندس المســئول عــن الحفر مــا يي يصف 
فيــه رد فعــل الملــك عبــد العزيــز لذلــك الحــدث عندما قــام بزيارة 
موقــع الحفر،«لــن أنــىس أبــدا اليــوم الــذي جــاء فيــه الملــك عبــد 
العزيز لزيارة الحفر لقد انحين فوق حافة البرئ ونظر طويال إيل 
المياه الي كانت تتألق يف أعماق الثقب المظلم ،كانت المياه 
هناك اغي من الذهب ،المياه الصانعة للحياة والي ســتمكنه 
من تنفيذ مشــروعاته وخططه لتغر وجه مملكته،وعندما عاد 
إىل وقفته كان وجهه المعروف بهدوئه قد بدأت عليه عالمات 
فربــت  بالدمــوع  ورقتيــن  مغــر  عينــاه  وكانــت  واالنفعــال  التأثــر 
عــي كتفــي وقــال يف صــوت مشــحون بالتأثــر واالنفعــال، لقد 

معجــزة  ابــق هنا خمســة عشــر عاما حققــت 
وسوف تقهر الصحراء 
تلــك  ســنحيل   ، 
القاحلة  الصحــراء 
إىل جنات عدن«.
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مشروع الخرج الزراعي
ويف عهــد الملــك عبــد العزيز أنشــئ مشــروع زراعــي تجريي 
بالخرج ،وقد اختر الخرج لقيام المشروع التجريي لوجود عيون 
المــاء الوفــر والرتبــة الخصبــة ، فلــم تكــد األرض تــروى بالمــاء 
حــى كشــفت عن خصوبة مذهلــة .ويف ذلك كتــب المهندس 
األمريكــي المســئول عــن المشــروع مــا يــي »كل شــيء ينمــو 
بطريقة ســحرية رغم ريح الســموم والعواصف الرملية الرســي
م،الشــعر،الطماطم،الجزر،البصل،البطيخ،والباذنجان كل هــذا 
ينمو ويتكاثر بغزارة مدهشة.« وجلبت البعثات العربية للمشروع 
فقد عملت البعثة العراقية بمزارع الخرج لمدة سنتين، ووصلت 
البعثــة المصريــة الزراعيــة عــام 1362هـ واســتمر عملهــا حوايل 
أربع سنوات يف الخرج والمناطق األخرى كالقطيف واالحساء. 
وحول مشروع الخرج إىل مشروع إرشادي تعليمي وتجاري يف 
نفس الوقت ، فقد بلغ عدد العاملين الســعوديين يف المشــروع 

ســعودي  عــي 700  قدرتهــم  أثبتــوا 
الطــرق  اســتيعاب 

عيــة  ا لزر ا
يثــة  لحد ا

بشكل جيد . 

وبعد نجاح مشــروع الخرج ســرعان ما أقيم مشروع آخر مساحته 
700 هكتــار يف خفــس دغــرة عــي بعــد حــوايل 48 كيلــو مــرت 
المركــز  أنشــئ  عــام 1369هـــ  ربيــع  ، ويف  الخــرج  غــرب  جنــوب 

الزراعي بالهفوف وكان أول السلسلة من المراكز الزراعية.

أوجه التنمية الزراعية
ويف عــام 1367هـــ) 1947م( ألحقــت مديريــة عامــة للزراعــة 
بــوزارة الماليــة واالقتصــاد الوطــين وكانــت المديريــة أول جهاز 
الزراعية.ومــن أهــم  رســمي يقــوم بتحســين وإصــالح الشــؤون 
المزارعيــن  عــي  وبيعهــا  الزراعيــة  اآلالت  اســتراد  إنجازاتهــا 
مــن  جديــدة  أصنــاف  إدخــال  طويلــة،  فــرتات  عــي  بالتقســيط 
الفاكهة والخضراوات والحبوب، تحســين واســتصالح األراضي 
علميــة  مدرســة  لتكــون  النموذجيــة  المــزارع  إنشــاء  الزراعيــة، 
للمزارعين، وتقديم القروض للمزارعين، وإنشــاء ورش لإلصالح 

اآلالت الزراعية.

التقنين التجاري المتكامل يف عهد الملك عبد العزيز
أدرك الملــك عبــد العزيــز األهميــة التجاريــة منــذ فــرتة 

حكمــه  مــن  فعمــل عى إصدار القانون مبكــرة 
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التجــاري أو مــا يســمى بنظــام المحكمــة التجاريــة يف 15 مــن 
المحرم عام 1350 هـ. وقد اقتبســت معظم أحكام هذا النظام 
من أحكام أنظمة الدول األخرى، تحقيقًا للتقارب الذي تفرضه 
ــة للتجارة، مع اســتبعاد ما يمكــن أن يتعارض من  الصفــة الدوليَّ
هــذه األحــكام مــع الشــرع  ويضم هــذا النظام 633 مــادة تنظم 
التجــارة الريــة والبحريــة والقضــاء التجــاري، وهو بمثابــة تقنين 
تجــاري متكامــل. وقــد قــام القضــاء الســعودي بــدور كبــر يف 
معالجــة بعــض المشــكالت التجاريــة وذلك من خالل دراســتها 
وعرضهــا بنصــوص الفقــه واجتهــادات العلمــاء، ومــن ثــم جــاء 
إصــدار األحــكام التجاريــة مبنيــًا عــى أصــول شــرعية واضحــة 
التجــارة  أهميــة  العزيــز إىل  عبــد  الملــك  تنبــه  ومحكمــة ولقــد 
الخارجيــة، فعمــل عى عقد اتفاقيات تجارية مــع الدول العربية 
واإلسالمية مثل تلك الي عقدت مع سوريا والبحرين والكويت 
وغرهــا)]16[(، وكــذا اتفاقيــات تجاريــة مع الــدول األجنبية مثل 
هــذه  وغالبيــة  وأمريــكا.  وإيطاليــا  وألمانيــا  وفرنســا  بريطانيــا 

االتفاقات تمت يف عام 1350 هـ/ 1932 م.

الصناعات اليدوية البدائية
لــم تكــن الصناعــة مــن حيــث المفهــوم الصناعــي والتجاري 
موجــودة، وإنمــا كانــت هناك صناعات يدوية عليــة لها أصحابها 

العيــش  عــى  أصحابهــا  ســاعدت  والمتخصصــون  المحرتفــون 
بحيــاة طيبــة مــن جهــة؛ ومن جهة أخرى، ســاعدت عى ســد ما 
يحتاجــه النــاس مــن األدوات يف حياتهــم. ومن هــذه الصناعات 
عــى ســبيل المثال: صناعة األواين المزنليــة واألدوات الزراعية، 
واألســلحة )مثل البنادق والســيوف والبارود والرصاص وخالف 
ذلــك(، وصناعــة أدوات الزينــة مثــل الحــي الذهبيــة والفضيــة، 
وصناعة النسيج وأدوات حفظ المياه، وصناعة القوارب البحرية 
الجزيــرة  اشــتهرت  وقــد  والبحريــة.  الريــة  الصيــد  ومســتلزمات 

العربية بالمعادن المتنوعة. 

اثين عشر منجما ذهبيا تم اكتشافه يف عهد المؤسس
نــال الذهــب  اهتمــام الملــك عبــد العزيــز منــذ عــام 1349 هـــ/ 
1930 م، تاريــخ َبــْدِء البحــث عــن الذهــب ، وأنشــئ مــن أجــل ذلك 
شــركة »نقابة التعدين العربية الســعودية المحدودة« يف سنة 
1353 هـــ/ 1934 م، وذلــك مــع شــركة أمريكيــة بريطانية. وبعد 
ســنتين من إبرام العقد، بدأ اســتثمار منجم مهد الذهب ، وليس 
منجم مهد الذهب هو الوحيد يف المملكة العربية السعودية، 
بل هناك مناجم أخرى تم اكتشافها يف عهد الملك عبد العزيز 

م، قــدر عددهــا بحــوايل عشــرة منذ سنة 1369 هـ/ 1950 
 . جــم هــذا ، إضافــة إىل مناجم منا

كلمة الملك عبد العزيز بمناسبة مرور 5 سنوات
على تأسيس مركز الخرج الزراعي

خــالل االحتفــال بمــرور خمس ســنوات عي تأســيس مركز الخرج الزراعي وقــف الملك عبد العزيز يقول »مــا لم يصبح العرب 
قادريــن عــي تكويــن طبقــة اجتماعيــة متطــورة علميــا وفنيــا ومهنيــا يف الوقــت المناســب فســيكون الوارثــون لهــم يف وضع 
يكونون فيه مضطرين ومرغمين عي تجديد االمتيازات الخاصة بالشــركات األجنبية، وســتكون هذه الشــركات هدفا إلغراءات 
شــديدة تدفعهــا إىل اإلقامــة المســتمرة فيتبخــر اســتقالل الجزيــرة العربيــة كما يتبخــر الحلم.« وتابــع يقول »أن التطــور التقين 
والصناعــي يف الجزيــرة العربيــة يجــب أن يماشــي الرتبيــة المهنيــة للشــعب العريب، فإذا لم نفعــل هذا فانه ســيقضي علينا أبدا 
أن نســتعين باألجانــب ونلجــأ إليهــم انــه ال يحســن بشــعب يف المــدى الطويــل أن يعتمــد عي اآلخريــن لتنفيذ مهمــات ضرورية 
لحياته،مــاذا يفيدنــا أن نزلــزل الوصايــة السياســية إذا كان الغــرض منهــا إبدالها بوصايــة اقتصادية؟أنين اعتقد أنــه من الضرورة 
بمكان أن نطور هذه البالد اعتمادا عي سواعد المواطنين حى نستطيع أن نحافظ عي حريتها واستقاللها بشكل كامل.«
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الحديــد الــي تــم اكتشــافها يف الطائف ســنة 1388 هـــ/ 1919 
م، ويف مواضــع بيــن جدة ومكــة، ومعادن النحــاس، والكريت، 

والرصاص، والكروم، والزنك، والجبس، والملح . 

أهمية الغرف التجارية وتوسعها يف عهد الملك عبد العزيز
النشــاط  يف  الكبــر  الــدور  التجاريــة  الغــرف  إلنشــاء  وكان   
التجاري السعودي. أنشئت أول غرفة تجارية يف مكة المكرمة 
عام 1368 هـ بأمر من الملك عبد العزيز، فمارست دورها التجاري 
بشــكل يخــدم التجــارة والتجــار عــى حد ســواء، ثم توســع إنشــاء 
العلميــة  األســاليب  ضمــن  المملكــة  أنحــاء  جميــع  يف  الغــرف 
الحديثــة. وكانــت جميعهــا تصــب ضمن هدف واحــد وهو خدمة 

التجارة السعودية داخليًا وخارجيًا.
اكتشاف البرتول يف عهد المؤسس:

العربيــة  المملكــة  أراضــي  مــن  البــرتول  الســتخراج  كان 
يف  جاهــدة  بريطانيــا  حاولــت  فقــد  تاريخيــة  قصــة  الســعودية 

الكشــف عــن البــرتول الســعودي. وكانــت المحاولــة األوىل عام 
1923 م، إال أن الشــركة الريطانيــة أو شــركة التنقيــب العامــة 
فشــلت يف الحصــول عــى البــرتول يف المنطقــة الشــرقية. ثــم 
المنطقــة  الثانيــة عــام 1924 م للشــركة يف  المحاولــة  تلتهــا 
المحايــدة بيــن الكويــت والســعودية، ولكــن العقــد لــم يتــم.إال 
أن سياســة الملــك عبــد العزيــز وحنكتــه وصــره عــى الشــدائد 
والمــكاره واتســاع نطــاق الضائقــة الماليــة قــد حــدا بــه للبحــث 
عــن شــركة ذات قــدرة عالميــة يف مجــال التنقيــب عــن البــرتول. 
وتــم اكتشــاف منابــع نفطية وخامــات معدنية وثــروات متعددة، 
كانــت الدافــع األكــر ألن يعقــد الملــك عبد العزيــز عقــدًا امتيازيًا 
مع شركة «استناندرد أويل أوف كاليفورنيا وقد سميت الشركة 
باســم شــركة الزيــت العربيــة األمريكيــة )أرامكــو(، حيــث قدمــت 
الشــركة رأس المــال والفنييــن وتســويق اإلنتــاج، بينمــا قدمــت 
الموظفيــن  مــن  األكــر  العــدد  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
واأليــدي العاملــة والزيت )الخــام(. وبدأت الشــركة بإنتاج البرتول 
بكميــات تجاريــة منــذ عــام 1357 هـــ/ 1938 م، وأنشــئت خطوط 
األنابيــب مــن الحقــول إىل الســاحل، وبنيــت الخزانــات ومرافــئ 
لتســهيل نقــل الزيــت إىل الســفن . وتحقــق التقــدم الــذي كان 
يؤملــه الملــك عبــد العزيــز، حيث صــارت البالد يف عــام 1368 هـ/ 

1946 م، أكر البالد إنتاجًا للزيت .

االتصال بالشركات النفطية العالمية
الذهــب  عــن  التنقيــب  يف  التفكــر  إرهاصــات  تعــود 
البــرتول   ( األســود 
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( إىل العشــرينيات مــن القــرن الماضــي ، ويرجــع ذلــك إىل اتصــال 
الــي منحهــا  الملــك عبــد العزيــز بالنقابــة الشــرقية اإلنجلزيــة 
 The Eastern امتيــاز التنقيــب عن النفــط يف البالد عام 1924م
General Syndicate  وطلب من رئيسها الدكتور »اليكس مان« 
أن يفاتح الشركات النفطية الراغبة يف القيام بعمل المساحات 
إمكانيــة  بحــث  أجــل  مــن  اإلحســاء  منطقــة  يف  الجيولوجيــة 
التنقيــب عــن النفــط واســتخراجه ، وقــد كلفــت النقابــة ممثلهــا 
لــدى البحريــن المغامــر فرانك هولمــز Frank Holmes الريطاين 
الجنســية النيوزلنــدي المولــد الــذي كان طموحــا يف نشــاطات 
االمتيــازات البرتوليــة آنــذاك بمرافقــة الدكتــور الكــس مــان إىل 
الريــاض يف أكتوبــر عــام 1922م لبحــث إمكانيــة حصولهــا عى 
حق امتياز التنقيب عن النفط ، ويف نوفمر 1922م قابل هولمز 
الملك عبد العزيز يف مدينة الهفوف وهو يف طريقة إىل ميناء 
العقر وعرض علية مقرتحات النقابة الي يمثلها ووعده الملك 

عبد العزيز بدراسة العرض دراسة متأنية والبحث يف األمر .
ويف مايــو عــام 1923م ســافر هولمــز إىل الريــاض لمقابلــة 
الملــك عبــد العزيــز حيــث تــم التوصــل إىل اتفــاق عــن النفــط يف 
منطقــة اإلحســاء وبموجب هــذا االتفاق أصبح من حــق النقابة 
الشــرقية التنقيب عن النفط يف منطقة بلغت مســاحتها )60( 
ميال مربعا يف منطقة اإلحساء ، وحددت مدة االمتياز بسبعين 
عامــا تدفــع النقابة بموجبها إيجارا ســنويا قدره ألفا جنيه ذهي 
تدفع مقدما ، إضافة إىل %20 من األرباح عند استخراج البرتول 

بكميات تجارية .

برئ الدمام السابعة :
يعــد الثــاين مــن محــرم 1357هـــ الموافــق للثالــث مــن مارس 
ســنة 1938م – يوم مشــهود عندما تحقق أول اكتشاف برتويل 
بالمملكة وتدفق الزيت من برئ الدمام السابعة – نقطة التحول 
يف تاريخ الشــركة ، وانطالقه لقيام صناعة الزيت يف المملكة 

إنجــازا  يعــد  وهــذا  الملــك ،  بــه  قــام  مهمــا  اقتصاديــا 
العزيــز  أجــزاء عبــد  توحيــد  حقــق  أن  بعــد   ،

الصــرح  لبنــاء  العربيــة  الجزيــرة 
االقتصــادي للمملكــة مــن أجــل 
الوطــن  ورفاهيــة  ســعادة 

والمواطــن لبنــاء اقتصاد متيــن لألجيال الحاضرة والمســتقبلة ، 
وقد كانت البرئ السابعة أول برئ منتجه للزيت يف المملكة. 

ويف العــام نفســه أدار الملــك عبــد العزيــز الصمــام إيذانا ببدء 
تصديــر الزيــت الســعودي الخـــــام وتحميــل أول شــحنة منــه إىل 
العالــم حيــث نقلــت أول شــحنة تجاريــة عــى الناقلــة » د . جــى 
ســكوفيلد » مــن رأس تنــورة إىل الســوق العالميــة ، وكانت هذه 

الشحنة أول الغيث الذي تدفق بالخر عى المملكة .

يعد الثاني من محرم 1357هـ يوم مشهود عندما تحقق أول 
اكتشاف بترولي بالمملكة وتدفق الزيت من بئر الدمام السابعة

مقطع وثائقي عن إنجازات الملك 
عبدالعزيز طيب اهلل ثراه
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 تــم مؤخــرا عقــد شــراكة مجتمعيــة رســمية بيــن جمعيــة إنســان – فــرع المجمعــة- 
ــا حيـًــا ملموسـًــا بعد جهود  وجامعة المجمعة. هذه الشراكة كانت حلما وأصبحت واقعـً
طويلــة واجتماعــات كثــرة ، ألن مثــل هــذه االتفاقيــات يجب أن ُتعمم عى نطاق واســع، 
ويجــب أن ُتعلــن نتائجهــا أوال بــأول ، ليثبــت للمطلعيــن أهميــة التعــاون بيــن مؤسســات 

المجتمع فيما يخدمه ويعي شأنه ويدفعه إىل التطور.
من ناحية أخرى فالعمل التطوعي يعد زكاة للعلم. إن تطوع الفرد المسلم يعد سنة 

مهجورة مغفول عنها تنمي بركة العلم الذي تعلمه و تعين عى العمل بما تعلم. 
وعندمــا تتبــىن الجامعــات مبــدأ العمــل التطوعــي بــروح يغذيهــا األمــل واإليجابيــة، 
فإنهــا تدفــع الطــالب لتشــجيع التغيــر داخــل المجتمع والعمــل عى دفع عجلــة التقدم 
وبنــاء مجتمــع التكاتف بدال من الوقوف مكتــويف األيدي والتذمر من الوضع اليء أو 
عــدم وجــود الفرص. إن تدريب الطالب منــذ البدء عى ثقافة التطوع والمبادرة يجعلهم 
فاعليــن يف مجتمعهــم ليكونــوا مواطنيــن مؤثريــن منتجيــن يعرفــون قيمتهــم ويقــدر 

المجتمع قيمتهم.  
باإلضافــة إىل هــذه الفوائد النفعية للمجتمع فإن يف العمل التطوعي تطوير لعلم 
الطالــب النظــري وتحويلــه إىل تطبيــق واقعــي بالممارســة. وذلــك بتوفر بيئــة حقيقية 
للطالب يمارس فيها ما تعلمه ويحتك بالواقع الحقيقي ليصقل شخصيته كمدرس أو 
مــدرب أو طبيــب أو مهنــدس ويعزز ثقته بنفســه وبما تعلمه. مشــاركة الطالب منذ هذا 
الســن يف خدمــة المجتمــع يغرس حب هذه الخصلة يف نفوســهم مــدى الحياة لتصبح 

عرفا ترتىب عليه األجيال المسلمة.
العمل التطوعي ُيشعر الطالب بحاجة المجتمع إليه ، ويجعله يشعر بأنه مفيد حى 
لــو كان متأخــرا دراسيـًــا فــإن العمــل التطوعي يجعله يســرتد ثقته بنفســه واحرتامه لها 
، ويبــين لديــه حــس الشــعور بالمســؤولية عــن اآلخريــن ويطــور المهــارات الكامنــة لديه. 
العمــل التطوعــي يجعــل الطالــب يبــين عالقــات جديــدة وصداقــات جيــدة يف ظــل هذه 

البيئة التطوعية. 
تعويــد الطلبــة يف هــذا الســن عــى العمــل دون انتظــار مقابــل »مــادي«، يعــزز ثقافــة 
العطاء يف نفوسهم، حيث يرون نتائج ملموسة ونتائج معنوية وليست مادية كما نرى 

يف كل األعمال والوظائف ذات الجانب الدنيوي البحت.
كال الطرفيــن ) الجامعــة والطالب( مســتفيد وال يوجد خاســر واحد يف هذه العملية 
التعاونية. ويف المقال القادم سأعرض هذه الفوائد المشرتكة المتبادلة بين )الجامعة 
والطالــب والمجتمــع( وإن كنــُت قــد ذكــرت بعــض الفوائد الــي يجنيهــا الطالب يف هذا 

المقال ، ولكين سأسهب عن باقي الفوائد المتبادلة يف مقال الحق .

مدير فرع إنسان بالمجمعة

من المستفيد من العمل التطوعي؟
بة

س
منا

بال

برجس العيباين *



    قبــل أكــرث مــن 17 عامــًا انطلقت أعمــال الجمعية الخرية 
لرعاية األيتام بمنطقة الرياض )إنسان( برئاسة خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه اهلل ورعاه-، وفق 
عمــل مؤســي منظــم يعــىن بشــؤون األيتــام واحتياجاتهــم، 
فصدرت الموافقة الكريمة عام 1419 بتأسيس جمعية إنسان 

بمنطقة الرياض.
وقــد بــدأت الجمعيــة نشــأتها األوىل كنــواة صغــرة نمــت 
وترعرعــت يف ظــل رعايته الكريمة وحنــوه المعهود، مما كان 
الســامية،  الجمعيــة ألهدافهــا  الطيــب يف تحقيــق  األثــر  لــه 
إضافــة إىل دعمــه المــادي والمعنوي لكل ما من شــأنه خدمة 
هــذه الفئــة، حيــث أغــدق كرمــه وكــرس نفســه لخدمــة األبناء 

األيتام وأسرهم.
الجمعيــة، وأول  المشــجعين لرامــج ومناشــط  وكان مــن 
المبادريــن يف تقديــم الدعم لها، وله الفضل بعد اهلل ســبحانه 
وتعــاىل يف تشــجيع أهــل الخــر والمحســنين وحثهــم لدعــم 

برامج الجمعية.
وعــى الرغــم مــن مشــاغله الكثــرة والمشــروعات التنموية 
الــي يقودهــا إال أنــه وجــد يف قلبــه أعظــم مــكان وأفســحه 
أفراحهــم،  شــاركهم  عنهــم،  يومــًا  عينــاه  تغفــل  لــم  لأليتــام، 
والمــس احتياجاتهــم واســتمع لهمومهم واحتضنهــم بأبوته 

المعهودة، وشرف حفالتهم ومناسباتهم وحقق آمالهم.
ولــم يقتصــر جهــد خــادم الحرميــن الشــريفين عــى دعمــه 
الكريم لرامج الجمعية ومناســباتها فحســب، بــل كان حريصًا 
عــى تشــريف وحضــور محافلهــا ومؤتمراتهــا وامتــدت أياديــه 
البيضاء لتكريم أبنائه األيتام ورسم االبتسامة عى شفاههم 
يف أكــرث مــن محفــل ومناســبة. ويف هــذا اإلطــار فقــد رعــى 
عقدتهــا  الــي  والمؤتمــرات  العموميــة  الجمعيــة  حفــالت 

الجمعية خالل توليه رئاسة مجلس إدارتها.
وأثمــرت جهــوده المباركــة عــن العديــد مــن اإلنجــازات الي 
تحققــت للجمعيــة ومــن ضمنهــا افتتــاح فــروع للجمعية الي 

أولت التعليم أهمية قصوى.. وحرصت على توفير السكن المالئم والحفاظ على كرامتهم

»إنسان« حققت رؤية خادم الحرمين لتأهيل األبناء 
ليعيشوا حياة كريمة
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بلغ عددها 16 فرعًا منتشرة يف منطقة الرياض، منها 5 فروع 
يف العاصمــة و11 فرعــًا يف محافظــات )الخــرج، والــدواديم، 
واألفــالج، والزلفــي، والمجمعــة، وادي الدواســر، والقويعيــة، 
وحوطــة بــين تميــم، ورمــاح، والســليل، وشــقراء(. وترعــى مــن 
خاللهــا نحــو 40.000 يتيمــا ويتيمــة وأرملــة، وتســعى الفتتاح 

فروع يف باقي محافظات المنطقة.
الحرميــن لتقديــم رعايــة فائقــة  وإنفــاذًا لتوجيهــات خــادم 
الصعــاب  بتذليــل كافــة  األيتــام، فقــد وجــه  ومتمــزة ألبنائــه 
ومســتقبلهم،  حياتهــم  مســار  تعــرتض  الــي  والمعوقــات 
الجمعيــة خدماتهــا  الرؤيــة فقــد طــورت  هــذه  مــن  وانطالقــًا 
بتقديم أفضل الطرق واألســاليب لتقديم الحياة الكريمة لتلك 

الفئة الغالية من أبناء المجتمع.
وانطالقًا من حرص الملك ســلمان بن عبدالعزيز عى تلبية 

األساســية  النفقــات  ســواء  اليتيــم  احتياجــات  كافــة 
تقديــم  عــى  الجمعيــة  دأبــت  فقــد  الموســمية  أو 
الخدمات ألبنائها وشــرعت يف برامج بناءة تســاهم 
بشــكل فعــي يف توفــر الحيــاة الكريمــة لأليتــام، 
المصــدر  يعــد  الــذي  الكفالــة  برنامــج  ذلــك  ومــن 
الرئيي للخدمات الي تقدمها »إنسان« ألسرها، 
حيث يستطيع الكافل عر هذا الرنامج اختيار من 

يرغب كفالته وتسديد قيمة 
 ، لــة لكفا ا

كما يمكن له تسديدها عر نظام االستقطاع الشهري.
واســتمرارًا لتنفيــذ توجيهاتــه -حفظــه اهلل- لــدور الجمعيــة 
أهميــة  التعليميــة  الرعايــة  الجمعيــة  أولــت  فقــد  التكامــي 
قصــوى حيــث شــكل برنامــج الرعايــة التعليميــة يف »إنســان« 
نقطــة تحــول يف مســرة أبنــاء الجمعيــة الدراســية، إذ حرصت 
منذ نشأتها عى االهتمام بالناحية التعليمية لما للتعليم من 
دور أساســي يف تحقيــق تطلعــات األبنــاء المســتقبلية. ويف 
هــذا اإلطــار فقــد اســتحدثت الجمعيــة جائــزة ســنوية للتفــوق 
العلمــي لتكريــم الطــالب المتفوقيــن من الجنســين يف حفل 

بهيج يقام سنويًا.
وحرصت الجمعية منذ نشــأتها عى توفر الســكن المالئم 
والمناسب ألسر األيتام، وإحساسًا منها بأهمية هذا الجانب لما 
يمثله من استقرار األسرة وتوفر الحياة الكريمة والهادئة لها، 
فإنهــا ترصــد ســنويًا مزانية تنفق عى اإلســكان 
المنــازل  إيجــارات  ودفــع  وترميــم  شــراء  تشــمل 
الجمعيــة  وتنفــذ  خدماتهــا،  مــن  للمســتفيدين 
برنامجــًا ســنويًا لإلســكان كما ترصــد الجمعية 
األجهــزة  وتأميــن  المنــازل  لتأثيــث  مبلغــًا 
الكهربائية. وتنفذ الجمعية برنامج اإلسكان 
مــن خــالل الدعــم الــذي يقدمــه رجال 
وإبــرام  الخــر،  األعمــال وأهــل 
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حرصت الجمعية على اكتشاف مواهب األبناء وتنميتها وصقل 
مهاراتهم اإلبداعية، وتبنت برامج وآليات تنفذها الكتشاف المواهب

ذات  الجهــات  مــع  وتعــاون  اتفاقيــات 
االختصاص.

واســتكمااًل للرعايــة النموذجية الي 
حــرص عليها خــادم الحرمين ومســاعدة 
األيتام لتحقيق أهدافهم لبناء مستقبل 
مشــرق لهــم فقــد اســتحدثت الجمعيــة 
»برنامــج الملــك ســلمان لتدريــب وتأهيــل 
أبنــاء إنســان« والــذي يهــدف إىل ترســيخ 
أهميــة ومفهــوم العمــل والكفــاح يف 
إليجــاد  ومســاعدتهم  األبنــاء،  نفــوس 
فرص وظيفية للجنسين من خالل فتح 
قنوات اتصال مع مختلف مراكز التدريب 
والتأهيــل، حيــث تعمــل الجمعيــة عــى 
الحكوميــة  التدريــب  بمراكــز  االتصــال 
القبــول،  يف  األولويــة  األبنــاء  إلعطــاء 
الخاصــة  التدريــب  بمراكــز  واالتصــال 
لمنــح الجمعيــة مقاعــد دراســية مجانية 
ليلتحقوا بها، والتنسيق مع الجهات ذات 
والتوظيــف،  التدريــب  يف  االختصــاص 
)كالغــرف التجارية الصناعيــة، وصندوق 
تنميــة الموارد البشــرية، ومكتب العمل، 
وبعــض المعاهــد الخاصــة(، ممــا يهيــئ 
لهــم العديــد مــن الفــرص يف مجــاالت 
اآليل  كالحاســب  واســعة  تدريبيــة 

واللغات والمهــارات الفردية. وتحرص 
التوجيــه  تقديــم  عــى  الجمعيــة 
مــن  لألبنــاء  الوظيفــي  واإلرشــاد 
وورش  نــدوات  إعطائهــم  خــالل 

بالوظائــف.  إلحاقهــم  قبــل  عمــل 
التدريــب  جوانــب  اشــتملت  وقــد 
والتوظيــف عــى إلحــاق العديــد 

برامــج  يف  إنســان  أبنــاء  مــن 
التدريــب المنتهــي بالتوظيف، 
ودعــم المشــروعات التجاريــة، 
وإلحــاق الكثــر مــن الطــالب 

الجامعــات  يف  والطالبــات 

التقنيــة  وكليــات  واألهليــة  الحكوميــة 
ويف  والدبلومــات،  الصحيــة  والكليــات 
واللغــة  اآليل  الحاســب  تخصصــات 
الــذات  تطويــر  ودورات  اإلنجلزيــة 

والمهارات الحياتية.
وانطالقــًا مــن رؤيــة خــادم الحرميــن 
خدمــة  شــأنه  مــن  مــا  كل  لتفعيــل 
الجهــود  بذلــت  فقــد  األعــزاء،  األيتــام 
مــن  المفهــوم  هــذا  لرتســيخ  الحثيثــة 
العديــد  يف  الجمعيــة  مشــاركة  خــالل 
العامــة  والمناســبات  المعــارض  مــن 
واأليــام  الدوليــة  واأليــام  والمؤتمــرات 
المفتوحــة، حرصــًا منهــا عــى التواصــل 
للتعريــف  الخارجــي  محيطهــا  مــع 
برسالتها وأهدافها النبيلة، إضافة لذلك 
فقــد نظمــت إنســان العديــد مــن الرامج 
الشــعرية  كاألمســيات  والفعاليــات 
والملتقيــات  والحفــالت 
والنــدوات 

والفعاليــات اإلعالميــة والرياضية والي 
بيــن  التعــاون  جســور  مــد  يف  أســهمت 

الجمعية ومجتمعها.
حرصــت  الكريمــة  رعايتــه  ظــل  ويف 
جمعيــة إنســان عــى الجانــب الرتفيهــي 
بهدف إدخال الفرح والسرور عى األبناء. 
ويف هذا الصدد نظمت الجمعية العديد 
من الرامج الرتفيهية تضمنت األنشطة 
المتنوعة كالملتقيات األسرية وجلسات 
وزيــارات  الربيعيــة،  والمخيمــات  الســمر، 
الرياضيــة  والمراكــز  الرتفيهيــة،  للمــدن 
والرتويحية، وإقامة المســابقات الثقافية 
المتنوعة كالمسابقات المتنوعة بهدف 
إثراء الجانب المعريف لدى األبناء، إضافة 
يف  الســياحية  المناطــق  زيــارات  إىل 
المملكــة، بهــدف التعــرف عــى مــا تزخر 
بــه بالدهم مــن معالــم حضاريــة ومواقع 
أثرية ومن ضمنها رحلة »ســفاري إنسان« 

النوعية لمختلف مناطق المملكة.
كمــا حرصت الجمعية عى اكتشــاف 

وصقــل  وتنميتهــا  األبنــاء  مواهــب 
مهاراتهــم اإلبداعيــة، وتبنت برامج 

الكتشــاف  تنفذهــا  وآليــات 
)الشــعر  لتشــمل  المواهــب 

الفصيــح  بنوعيــه 
الخــط  والنبطــي، 

 ، يب لعــر ا
ت  بــا لكتا ا
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النرثية، القصة القصرة، الخواطر، الرواية، الفن 
التشــكيي والكاريكاتــر، واإلنشــاد والتمثيــل، 
ومهارات الحاســب اآليل والتصاميــم والتصوير 
واالبتــكار  اإلبداعــي،  والتفكــر  الفوتوغــرايف 
واخرتاعات األبناء، إضافة إىل األلعاب الرياضية 

المختلفة(.
فقــد  المباركــة  الجهــود  لهــذه  وتتويجــًا 
حققــت الجمعيــة العديــد من الجوائــز وحظيت 
مــن  تقدمــه  لمــا  المانحــة  الجهــات  باهتمــام 
خدمــات متمــزة وبمعايــر عاليــة الجــودة. جــاء 
أبرزها: جائزة األمر نايف الذهبية للسعودة عن 
القطــاع الخــري: حيث بلغت نســبة الموظفين 
الســعوديين يف الجمعيــة %95 محققة بذلك 
الخــري.  القطــاع  يف  للســعودة  نســبة  أعــى 

كمــا حصلــت عــى جائــزة الشــيخ فهــد األحمــد 
الدوليــة للعمــل الخــري بدولــة الكويــت وذلــك 
عــن أفضل مشــروع خري متمز، حيث شــاركت 
بمشــروع بطاقــات صــرف النفقــات باعتبــاره من 
نفذتــه  الــذي  والرائــدة  المتمــزة  المشــروعات 
الجمعية. وكذلك جائزة »الفوربس« للجمعيات 
الخريــة األكــرث شــفافية بالعالــم العــريب ممــا 
يؤكــد ريادتهــا يف الشــفافية، حيــث ان الجائــزة 
يف  الشــفافية  مبــدأ  تحقيــق  يف  تخصصــت 
العمل المايل، وجائزة السعفة للشفافية الي 
حصلــت عليها الجمعية، إضافة إىل العديد من 
الجوائــز األخــرى ذات االســتدالل عــى جهــود 
خــادم الحرمين الشــريفين يف رعايــة فئة عزيزة 

يف المجتمع.

استحداث »برنامج الملك سلمان لتدريب وتأهيل أبناء إنسان« بهدف 
ترسيخ أهمية ومفهوم العمل والكفاح في نفوس األبناء

جائزة التميز للمنظمات الغير ربحية

جائزة الشفافية

جائزة المشروع الخيري المتميز

جائزة السعودة

جائزة السعفة

43

العدد 56
»إنسان«

تنظم الجمعية العديد من البرامج الترفيهية تضمنت األنشطة 
المتنوعة كالملتقيات األسرية وجلسات السمر، والمخيمات 

الربيعية، وزيارات للمدن الترفيهية، والمراكز الرياضية والترويحية، 
وإقامة المسابقات الثقافية المتنوعة

بروفايل



أرقام مخيفة .. ومآسي تتطلب الحلول العاجلة

حوادث المعلمات

حــوادث المعلمــات .. ومــا أدراك مــا حــوادث المعلمــات..؟ ففــي كل عــام 
ُتزهق أرواح عى الطرق، حى تحول إىل خر دائم يالحقنا، لمسلسل طويل 
لحوادثهــّن مــع الطرق، ونقرأ بين الفرتة واألخــرى عن حوادث نقل لمعلمات 
يعملــن خــارج المــدن الرئيســة، حيث تكــون تلك الحوادث شــنيعة جــدًا تؤدي 
إىل حالة وفيات أو إصابات بليغة لبعض المعلمات، وقد أشبع هذا الموضوع 
نقاشــًا وجــداًل يف الصحــف والفضائيــات وغرهــا، وكلٌّ يتحــدث بمــا يــراه من 

زاويته وفكره.
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خاللــه  مــن  تحــاول  برنامجــا  التعليــم  وزارة  فعلــت 
اإلسهام يف الحد من حوادث المعلمات ومنها اعتماد 
تكليــف شــركة تطويــر النقل باليدء يف تهيئة وســائل 
نقــل للمعلمــات تتوافــر فيهــا عناصــر األمن والســالمة 
مــع وضــع برنامــج تنفيــذي متكامــل يمكــن مــن خالله 
تنفيــذ الخدمــة اعتبارا مــن مطلع العام القادم وشــمل 
عــدة برامــج  منهــا معالجــة مشــكلة المعلمــات الاليت 
يعملــن بمــدن نائيــة وبعيــدة وذلك بتخفيــض جدولهن 
الدراسي إىل 3 أيام فقط مع تأخر دوامهن الصباحي 
ليتســىن  الــدوام،  نهايــة  يف  تعــوض  كاملــة  ســاعة 
للمعلمات الحضور يف الوقت المناسب لهن بكل يسر 
وطمأنينــة، وهــذا العمــل اإلجــرايئ جيد ومهــم وداعم 
للمعلمات الاليت يعملن خارج المدن وبمسافات بعيدة 
جــدًا، حيــث يكون لديهن 4 أيام إجازة تبقى يف مزنلها 
مــع أوالدهــا وزوجهــا أو مع أهلهــا، ألن هناك معلمات 
يخرجــن عند الســاعة الثالثة صباحــًا ويتوجهن إىل مقر 
عملهــن الــذي يبعــد مئــات الكيلــو مــرتات ويعــدن عنــد 
الســاعة الرابعــة عصــرًا منهــكات مــن العمــل والطريق  
نســتعرض األســباب والحلــول واإلحصائيــات واألرقــام 
المخيفــة ، وآراء الكتــاب والمهتميــن والمعلمات حول 
هــذه المأســاة المتكــررة والــي باتــت تشــكل هاجســا 
ليســت  المعلمــات  حــوادث  وقضيــة   . الجميــع  يــؤرق 
قضيــة هــذه الســنة أو الســنوات القليلــة القادمــة إنمــا 
ســوف تبقى ولكن بوجود الحلول الممكنة نســتطيع 
المؤســفة  الحــوادث  تلــك  مثــل  وقــوع  مــن  نخفــف  أن 

والموجعة لكثر من األسر.

إحصائية بحوادث المعلمات
أوضحــت صحيفــة المدينة يف عددهــا الصادر برقم 
الموافــق 2015/4/15م  8982بتاريــخ 1436/6/29هـــ 
، أن إحــدى الدراســات الحديثــة أكــدت أن  نســبة حوادث 
المعلمــات يف المملكــة بلغت %6.2 متجاوزة النســبة 
. وتشــر دراســات  العامــة للحــوادث والــي بلغــت 4% 
 6.2 إىل  وصــل  المعلمــات  حــوادث  معــدل  أن  أخــرى 
لــكل 100 معلمة منقولة بواســطة مركبــة . وحوادث 
الطالبــات 3.5 لكل 100طالبة منقولة بالســيارة ، كما 
بلــغ أطوال الرحالت اليومية الــي تقوم بها المعلمات 
الــاليت يعملــن خــارج الرياض أكــرث مــن )598.26(كيلو 
مــرت  . وتتعــدد األســباب وتتكرر الحــوادث الي تتعرض 
لهــا المعلمــات يف مختلــف مناطــق المملكــة، حــى 
حــوادث  أخبــار  مطالعــة  اليــويم  الروتيــن  مــن  أصبــح 
المعلمات المأساوية، والي ينتج عنها عشرات الوفيات 
واإلصابات.وشــهد الفصــل الدراســي األول مــن العــام 
-1435 1436هـــ العديــد مــن الحــوادث . أرقامــا مخيفــة 
بلغــت عــدد الوفيــات أكرث مــن 16 وفاة، ومتوســط عدد 
اإلصابات بلغ أكرث من 35 إصابة معظمها تســبب يف 

عجز للمصابة.

مشروع النقل الجديد بارقة أمل للقضاء عىل مأساة 
حوادث المعلمات

التعليــم  وزارة  فــإن  اإلعــالم  وســائل  عــن  ونقــال 
ســتطلق العام المقبل مشروع النقل العام للمعلمات 
، للحــد من الحــوادث المرورية لحافالت نقل المعلمات. 
األخــرة  المراحــل  يف  الــوزارة  أن  المصــادر،  وأكــدت 
ومواصفــات  أنظمــة  ســيتبع  الــذي  المشــروع  مــن 
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عــر  األوســط،  الشــرق  يف  مــرة  ألول  تطبــق  عالميــة 
شــركات عالميــة تلــزم بمعايــر الجــودة يف أعمالهــا، 
و أن المشــروع ســيوفر نحــو 3 آالف وظيفــة للشــباب 
توفــر  الجديــد  النقــل  ممــزات  أهــم  الســعودي.ومن 
عناصــر األمــن والســالمة، ووضــع حــد لســيارات النقــل 
حيــث ال تتجاوز ســرعة المركبة الواحــدة 100 كلم يف 
الســاعة. وأوردت صحيفة عــكاظ صحيفة »عكاظ«، أن 
الشــروط الــي ســيتم وضعهــا أمــام الشــركات للعمــل 
يف المشــروع، تتمثــل يف أن يكــون أكــرث مــن %75 من 
النســبة  ترتفــع  أن  عــى  الســعوديين،  مــن  موظفيهــا 
تدريجيــًا خــالل الـــ5 ســنوات األوىل، لتصــل بعدهــا إىل 
%100. وكذلك يشرتط  حصول الشركات عى تصريح 
 ، المهنــة  بمزاولــة  للســائق  يســمح  النقــل  وزارة  مــن 
ورخصــة نظاميــة ســارية المفعــول دون مخالفــات يف 
الســابق. ويف ذات الســياق فقد طالبطالب أعضاء يف 
مجلــس الشــورى، بمعاملة المعلمــات ضحايا الحوادث 
المدرســة،  أو عودتهــن مــن  المروريــة خــالل ذهابهــن 
معاملة »شــهداء الواجــب«، منوهين إىل ضرورة صرف 
بــدل »أماكن نائية« للمعلمات، وتعويض أهاليهن حال 
موتهــن يف الحــوادث، مثلما يعوض أســر ضحايا القتل 

الخطأ.

وزير التعليم يعطي حوادث المعلمات عناية بالغة
التعليــم  وزيــر  الدخّيــل  عــزام  الدكتــور  مباشــر  وإثــر 
مهــام عملــه ، ألقى كلمــة أمام مديــري إدارات التعليم 
، تضمنــت مأســاة حــوادث المعلمــات وقــال » “يهمــين 
حاضــر  فهمــا  والمعلــم  الطالــب  األول  المقــام  يف 
يعينهــم”.  أمــر  كل  مــع  فأنــا  لــذا  ومســتقبله؛  الوطــن 
وأكد الدكتور عزام الدخيل أنه سيعطي ملفات النقل 

وحوادث المعلمات عناية بالغة

المعلمة ..امرأة عظيمة بحق!
أوضح اإلعاليم والكاتب تركي الدخيل يف مقالة 
لــه أن مهمــة التعليــم مــن أجــل المهن الي يقــوم بها 
اإلنسان عى اإلطالق، وحين تأخذ المرأة عى عاتقها 
عنايــة ببيــت بأكملــه، وممارســة التعليــم يف منطقــة 
بعيدة فإنها امرأة عظيمة بحق! مبينا أن مأساة حوادث 
المعلمــات، طرحت يف اإلعــالم بكل جوانبه وأطرافه، 
بيد أن الكارثة ال تزال تعيد نفســها أســبوعيا وشــهريا. 
وأضــاف أن هنــاك أخطاء كبرة تســبب الحوادث، منها 
إهمــال المــرور، وكذلــك عــدم وجــود سياســة لتعيينات 
المعلمــات وأماكــن تدريســهن، إضافة إىل مســؤوليات 
وزارة  وليســت  وزارة،  مــن  أكــرث  فيهــا  تشــرتك  أخــرى 
الرتبيــة والتعليم من تتحمل وحدها األمر! . ومســتغربا 
يف الوقــت ذاتــه ..«كيف تمكن شــخص ما بســيارة رثة 
متآكلــة أن ينقــل عدة معلمات يوميا بمســافات طويلة 
مــن دون مســاءلة أو محاســبة؟ وبمبالــغ ضخمــة تصل 
الكاتــب  وأشــاد   . أحيانــا؟!!  المعلمــة  راتــب  نصــف  إىل 
بمــا أعلنــت عنــه وزارة الرتبيــة والتعليــم بــدء الخطــوة 
الثانية من المشــروع المتعلق بســالمة نقل المعلمات، 
القاضي بتخفيض أيام دوام معلمات المدارس النائية، 
للحــد مــن حــوادث نقــل المعلمــات، وتشــمل المرحلــة 
األوىل مــن المشــروع نقــل نحــو 25 ألــف معلمــة يف 
النقــل  تطويــر  شــركة  أن  ومبينــا  المناطــق!  مختلــف 
قــد وهجــت بالبــدء يف تهيئــة وســائل نقــل للمعلمات، 
تتوفر فيها عناصر األمن والســالمة للحد من الحوادث 
المروريــة لحافــالت نقــل المعلمــات، مــع وضــع برنامــج 
تنفيــذي متكامــل لتفعيــل الخدمــة مــع مطلــع العــام 
حافــالت  إيجــاد  إىل  المقبل.ومتطلعــا  الدراســي 
مخصصــة لنقل المعلمات يف جميع المدن الرئيســية، 
47لتكــون بدايــة لخطة تتم خالل خمس ســنوات، تنتهي 
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مــن خاللها مأســاة المعلمــات . وأردف »نحن من أغىن 
بلــدان العالــم وليــس قليــال أن نعتــين بمعلماتنــا ببضع 

حافالت لن تكلف سوى بضعة ماليين.

قرار .. تخفيض دوام المعلمات  
قــرار تخفيــض دوام المعلمات بالمــدارس النائية إىل 
3 أيــام بــدءًا مــن الفصل الدراســي الثاين، يــرى الكثرون 
المتكــررة،  والحــوادث  المعانــاة  مــن  يخفــف  لــن  أنــه 
ووصــف  منازلهــن،  قــرب  المعلمــات  بتعييــن  مطالبيــن 
البعــض قــرار وزارة الرتبيــة والتعليــم يف تقليــص دوام 
المعلمات بالمناطق النائية بمثابة تحديد فرتة الحوادث 
لمــدة ٣ أيــام. مــن ناحيــة أخــرى، بــدأت ثــالث وزارات يف 
تضييق الخناق عى سائقي سيارات نقل المعلمات غر 
النظامييــن يف المناطــق البعيــدة والنائيــة، مــن خــالل 
وضــع نقــاط للتفتيــش عــى الطــرق الســريعة والزراعية 
للتصــدي  محاولــة  يف  المملكــة،  مناطــق  كافــة  يف 
لألسباب الي قد تؤدي للحوادث المرورية الي تتعرض 
لهــا المعلمــات يف رحالت ســفرهن اليوميــة الي تصل 
يف بعــض األحيــان إىل 600 كيلو مرت ذهابــًا وإيابًا. كما 
أكــدت “وزارة النقــل” عــدم نظامية عمل شــركات النقل 
الخــاص، الــي تعمل يف مجــال نقل المعلمــات؛ كونها 
ال تملــك تصاريــح رســمية، مشــرة إىل أنــه تمــت إحالــة 
ملفات ســت شــركات تســوق ألنشــطتها، عر تطبيقات 
إلكرتونيــة إىل وزارة الداخليــة أخــرًا. وأكــدت أن جميــع 
شــركات النقل الخاص الي تنقل المعلمات والطالبات 
يف سيارات خاصة ، ال تملك تراخيص لمزاولة نشاطاتها، 

وتعمــل مــن تلقــاء نفســها، وهــو أمــر مخالــف 
وزارة  لجهــود  واســتكمااًل  الــوزارة.  ألنظمــة 

الرتبيــة والتعليم يف تنفيذ المقرتحات والرامج 
المتعلقة بخدمة المعلمات يف األماكن الوعرة 

والبعيــدة، فقــد وجهت  “شــركة تطويــر للنقل”، 
بالبــدء يف تهيئــة وســائل نقــل للمعلمــات تتوفر 

فيها عناصر األمن والســالمة؛ بهدف المساهمة 
يف الحــد مــن الحــوادث المرورية مع وضــع برنامج 
تنفيــذي متكامل، يمكن من خالله تنفيذ الخدمة 

وتفعليهــا مطلــع العــام الدراســي القــادم، بحيــث 
تشمل المرحلة األوىل من المشروع نقل )24872( 

معلمة يف مختلف المناطق.

المشكلة باتت تؤرق الكثري من األسر
ويف حديــث إعــاليم لــه رأى عميــد مركــز دراســات 
العمــل التطوعــي بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود 
األســتاذ الدكتــور عبــداهلل الرشــود، أن قضيــة توظيــف 
المعلمات باتت مشكلة تؤرق الكثر من األسر؛ يف ظل 
إيجــاد صعوبات إداريــة لتوزيعهن يف مناطق جغرافية 
الكثــر  تعيييــن  أدى إىل  مــن مســاكنهن؛ ممــا  قريبــة 
المشــاكل  عــى حجــم  نســبيًا.وردًا  بعيــدة  أماكــن  يف 
الــي تتعــرض لها المعلمــة، أجاب: »تتأثر األســرة كثرًا؛ 
ممــا يجعلهــا تعــرتض عــى وظيفتهــا، ومــن ثــم إهــدار 
العامــل البشــري بعــد تدريبــه وتأهيلــه ســنوات«، ولفــت 
إىل أن هنــاك مشــكالت أمنية نتيجة عــدم القدرة عى 
الســيطرة عــى ســالمة المعلمات من الجانــب المروي، 
والذي يظهر يف حوادث كارثية تودي بحياة الكثرين، 
ودائمًا ما يرتك السبب المروري ويرجع السبب إىل خطأ 
الوزارة يف تعيينهن بعيدًا عن مقر سكنهن. وحول آثار 
ســفر المعلمــة فرتات طويلة بســبب عملهــا يف أماكن 
التأثــر  نتجاهــل  أن  يمكــن  »ال  »الرشــود«:  قــال  بعيــدة، 
النفــي عــى األبنــاء نتيجــة ابتعــاد األم، والتأثــر عى 
األســرة نتيجة خوفها عى ابنتها يف رحلتها الطويلة 
اليومية، وأيضًا عى المجتمع أمنيًا يف قلقه المســتمر 
وحوادث المرور الي تؤدي بحياة فلذات األكباد، وعى 
صعيــد آخر هناك تأثر الوصمة عى الوزارة واجراءاتها؛ 

فهي المتهم األول يف إلحاق المعلمات بعيدًا.

تقل المعلمات عبر مسافات طويلة ومن ضمنها أبرز األسباب التي تؤدي إلى حوادث السيارات التي 
 	

عدم كفاءة لسائقين 

 	
عدم صيانة الحافالت 

 	

عشوائية النقل حيث ال توجد جهة مسؤولة . 

 	
وعورة بعض الطرق 

 	

عدم توفر وسائل النقل العام  بين المدن والقرى 

 	

ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ووزارة الداخلية القطاعــات المختلفــة حيــث وزارة التعليــم ووزارة النقل وآليات العليم الي ينقصها الســليم وعدم التنســيق مع 
 	

والمســوحات  المتخصصــة  الدراســات  تفعيــل  عــدم 
الميدانية 

 	
عدم صيانة الحافالت بشكل دائم .
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الحلول الجذرية للمعاناة
اهلل  عبــد  والكاتــب  اإلعــاليم  أكــد  جانبــه  مــن 
باتــت  والطالبــات  المعلمــات  حــوادث  أن  الجميــي 
الحــوادث  كــم  إىل  الفتــًا  لــه؛  نهايــة  ال  مسلســاًل 
شــبه اليوميــة الــي تتحــدث عنهــا وســائل اإلعــالم 
وقتيــًا وتتباكى ألجلهــا، وقال: »تتعــارك االتهامات 
جهــات  عــدة  بيــن  تبادلهــا  ويتــم  حادثــة،  كل  عنــد 
حكوميــة، لتتفــرق دمــاء أولئــك الريئــات بيــن تلــك 
الجهــات، ويســتمر ذلــك ليوميــن أو ثالثــة، ثــّم تموت 
القضيــة دون حلــول واقعيــة!«، وعــر عــن اســتيائه 
ُتزَهــق  أرواح  عنهــا  ينتــج  الــي  الحــوادث  تلــك  مــن 
وأيتــام وإصابــات وإعاقــات دائمــة، وأنحــى بالالئمــة 
الطــرق،  وعــى  العشــوائية،  التعييــن  أنظمــة  عــى 
»الجميــي«:  المســتهرتين.وتابع  الســائقين  وأيضــًا 
»علينــا البحــث عن حلول منطقية؛ بداًل من االختباء 
وراء ذريعــة أن مــا َيحــدث قضــاء وَقدر؛ »فكلنــا ُنؤِمُن 
وعقــد  الماليــة  بالتعويضــات  التلويــح  أو  بذلــك«، 
المؤتمــرات«، وقــال: »ال بــد مــن التوســع يف قبــول 
آليــة  يف  الّنظــر  وإعــادة  بالجامعــات،  الطالبــات 
تعييــن المعلمــات؛ للَحــّد مــن توظيفهــّن بعيــدًا عــن 
أَســرهّن، وتفعيل برنامج َلـــّم الشــمل، بالتنســيق مع 
والخاصة”.كمــا  الحكوميــة  المؤسســات  مختلــف 
طاَلَب بتوفر ســكن مناســب للمعلمات، والطالبات 
المغرتبــات؛ عــى أن يكــون مجانيــًا أو بأجــور رمزيــة. 
الــي  الحــوادث  لتلــك  كبــرة  أرقــام  »هنــاك  وقــال: 
تفتــك بالمعلمــات والطالبــات المنقــوالت؛ فحســب 
دراســة أجرتهــا جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود: 
وصــل عــدد حــوادث المعلمــات إىل 6.2 حادثــة لكل 
100 معلمة منقولة بواسطة مركبة، ويف حوادث 

طالبــة   100 لــكل  حادثــة   3.5 هنــاك  الطالبــات 
منقولــة بالســيارة، ويف دراســة أخــرى بلــغ مجمــوع 
أطــوال الرحــالت اليوميــة الــي تقــوم بهــا معلمــات 
كــم   598026( مــن  أكــرث  الريــاض  خــارج  يعَمـْلـــَن 
يوميًا(”.وبســؤاله عــن كيفيــة القضــاء أو الحــد مــن 
الحــوادث المروريــة، أجــاب الكاتــب: »ال بــد أن يكــون 
هنــاك شــركات للنقــل حكوميــة أو خاصــة بإشــراف 
حكــويم، ذات مواصفــات عاليــة، وســائقين مدربين 
مــع أهميــة تخفيـــف  الــدوري،  يخضعــون للكشــف 
الجــدول الدراســي للمعلمات المغرتبات؛ حى َتـــِقّل 
يف  المســاواة  الظلــم  »مــن  الدوام”.وأضــاف:  أيــام 
الراتــب بيــن معلمــة تــداوم بجــوار بيتهــا، وتلــك الي 
تقطع مســافات طويلة وتتعرض لألخطار اليومية، 
وليــس كافيــًا %5 بدل انتقــال«، وختم حديثــه قائاًل: 
والطالبــات  للمعلمــات  اليــويم  المــوت  »قضيــة 
المغرتبــات قضيــة إنســانية وطنية تتطلــب معالجة 
سريعة وقطعية؛ ولكن هل يصحو المسئولون من 

سباتهم؟”.

عبداهلل الرشود عبداهلل الجمييل

الرئيس : حوادث المعلمات في 
المملكة تفوق عموم الحوادث
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امسح الكود بجوالك

لتشاهد »وثائقي إنسان«

مشاهدة ممتعة
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شورى إنسان

عثمان بن عي آل عبداهلل

صر
خت

لم
با

تســعى جمعيــة إنســان لرعايــة األيتــام إىل تطويــر الرامــج الــي تقــدم 
لألبناء ، ومن هذا المنطلق فقد فعلت الجمعية العديد من هذه األنشطة 
الهادفــة الــي تســاهم بتنمية شــخصية االبن ، وتعزز عالقتــه بمجتمعه ، 
وتفتــح أمامــه آفــاق التطوير الذايت ، وصقل القــدرات الكامنة لدى األبناء 
واكتشاف المواهب الواعدة ، والتعرف عى طبيعة تلك المواهب بغرض 
تنميتهــا وتطويرهــا ، كما تتضمــن تلك الرامج فعاليــات تربوية وترفيهية 

وتوعوية بناءة . 
وســعيا لتحقيــق هــذه الرؤية فقد اســتحدثت الجمعية برنامج "شــورى 
إنســان " وهــو عبــارة عن مجلس مصغر يهــدف لزرع روح الحوار والشــورى 
بيــن المشــرفين واألبنــاء األيتــام ، وتتــم مــن خاللــه مناقشــة القضايا الي 
تهمهــم والمرتبطــة برامج وأنشــطة وخدمات الجمعيــة ، ومدى رضاهم 
عن تلك الرامج ، إضافة إىل  احرتام الرأي اآلخر  ، حيث يستمع المسؤولون 
إىل اقرتاحــات األبنــاء ودراســتها واعتمــاد المناســب منهــا، وال تخلــو تلــك 
والمســابقات  والرتبويــة  والثقافيــة  الدينيــة  اإلرشــادات  مــن  المجالــس 
الرتفيهيــة ، والفقــرات المتنوعــة الــي تضفــي جــوا مــن المــرح والســرور 

لفعاليات المجلس . 
نســعى يف فروع الجمعية إىل اســتقطاب أكر عدد ممكن من األبناء 
وتشــجيعهم للمشــاركة يف هــذا المنشــط . ويف فــرع الجمعيــة بشــرق 
الرياض لنا تجارب ثرية يف هذا الجانب حيث نظم الفرع عددا من اللقاءات 
الشورية الي تجمعنا باألبناء ، وتم أخذ مقرتحاتهم فيما يتعلق بالرامج 
واألنشــطة باالعتبــار ، واعتمــاد المناســب منهــا نزوال عنــد رغباتهم ، ومن 
منــر المجلــة أحــث األبنــاء عــى المشــاركة يف شــورى إنســان لتحقيــق 
تطلعاتهــم ، وتطويــر ذواتهــم واالســتفادة من الفعاليات الــي يتضمنها 

لقاء شورى إنسان .

مدير فرع إنسان بشرق الرياض



عالم التقنية
زاوية تختص بعالم التقنية 

والتكنولوجيا وتضم في صفحاتها 

مواد مختصة بتطبيقات الِوب 

والهواتف الذكية ومعلومات تقنية 

تطويرية

االعــالم  باســتخدام  التســويق  أو   ،Social Media Marketing
االجتماعــي، هــي حاليــًا مــن أكــرث األعمــال والوظائــف المطلوبــة 
عنــد كل الشــركات والمؤسســات، فال تجد شــركة وال حــى متجرًا 
ال يملــك صفحــة عــى فيســبوك، تويــرت، إنســتاجرام وغرهــا، وهــذا 
مــا دفــع استشــاري اإلعــالم اإلجتماعــي والتســويق اإللكــرتوين 
الفلســطيين أيمــن قــاروط، إىل إطــالق كتيــب إلكــرتوين بالعربية 
يســاعد كل مــن يرغــب يف تعلــم هــذا المجــال واتقانــه للبــدء فيــه، 
باســتخدام  التســويق  يف  المهنيــة  حياتــك  تبــدأ  “كيــف  بعنــوان 

اإلعالم اإلجتماعي”.
ويحتوي الكتيب اإللكرتوين عى عدة مواضيع أهمها:

هــذا 	  يف  بالعمــل  يرغــب  مــن  كل  عــى  أساســية  صفــات      
التخصص امتالكها

    خطوات عليك اتباعها لتكون قويًا فيه	 
    خطة تعليمية مفصلة للمواضيع الي عليك اتقانها	 
    مهارات إضافية مفضلة عى المسوق االجتماعي تطويرها	 
    أدوات ومصادر تعليمية شاملة	 

ويعمــل هــذا الكتيــب كدليــل لكل مــن يرغب يف تعلــم التخصص، 
ويحتوي عى عدد كبر من الروابط التعليمية واألدوات المساعدة.

كتاب إلكتروني مجاني بالعربية لتعليم التسويق
باستخدام االعالم االجتماعي

لتحميل التطبيق
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يف  ذكيــة  ســاعة  أول  إطــالق  تــم  مــى  أحدهــم:  ســأل  إذا 
العالــم؟ فمــن المحتمــل أنكــم ســتخرونه عــن نمــوذج ســاعة 
لينكس الذكية من آي يب إم، الي استعرضتها يف عام 2000.
لكــن يف حقيقــة األمــر أن أول ســاعة ذكيــة أتــت قبــل ذلــك 
بكثــر، وتحديــًدا يف عــام 1977م، أي قبــل 33 عاًمــا قبل نموذج 
آي يب إم. كان ذلــك عندمــا قدمــت هيوليــت بــاكارد – إتش يب – 

.HP-01 الساعة األكرث تقدًما يف هذا الوقت
جمعــت الســاعة بيــن شاشــة LED مــع ســبعة أرقــام، ولوحــة 
فــة مــن 28 حرًفــا، حيــث توفــر مجموعــة كبــرة من  مفاتيــح مؤَلّ

الوظائــف، بمــا يف ذلــك خاصيــة المنبــه، وآلــة حاســبة، ومؤقت، 
وتقويم لمدة 200 عام.

اقــرتن  الــذي  الســاعة قلًمــا صغــًرا،  رافــق هــذه  العجيــب أن 
بعلبتهــا للكتابــة بــه عى لوحة المفاتيح؛ نظــًرا لكونها صغرة 

للغاية. كان وزن الساعة 170 غرام، وبيعت بسعر 695 دوالر.
مــن الواضــح أن تقنياتهــا محدودة، لكن بالنظــر إىل أن وقت 
إطــالق المنتــج كان عــام 1977؛ فــال ُبــّد أن العديــد اعترهــا مــن 
االبتــكارات الرائعــة آنذاك. ولألســف، لم ُتغامــر إتش يب يف هذا 

القطاع بعد إيقاف إنتاج HP-01 يف 1979.

أول ساعة ذكية في العالم .. عام 1977 م

53

العدد 56
»إنسان«



أدبيات

الدرس التاريخي من قصة فرعون وجنوده!

َوَهاَمــاَن  ِفْرَعــْوَن  »ِإَنّ  تعــاىل:  اهلل  قــال 
َوُجُنوَدُهَمــا َكاُنــوا َخاِطِئيَن«)ســورة القصــص 8( 
هــذه آيــة جليلــة جــدا، ولعــل بعــض جاللهــا أنها 
الثقافــة  يف  التاريخــي  للــدرس  االعتبــار  تعيــد 

العربية المعاصرة.
اآليــة تقــر قانونــا جديــدا، يجب عــى الباحثين 
اعتبــاره، وتقديــره، وااللتفــاف  التاريــخ  يف علــم 
القيــم  محوريــة  مــن  االنطــالق  وهــو  حولــه، 
األخالقيــة، ومحوريــة البعد اإليمــاين، ومحورية 
األحــداث  تقييــم  يف  لإلنســان  االعتبــار  إعــادة 

التاريخية.
كان فرعون حاكما قويا بسط نفوذه المادي 
عســكريا واقتصاديــا وحضاريــا، بمشــاركة فاعلة 
نظامــه،  يف  والبنــاء  التشــييد  وزيــر  مــن  وقويــة 

وبمجهود متمز من جيشه وجنوده.
عــى  الثالثــة  بأذرعــه  النظــام  هــذا  وحقــق 
مســتوى السياســة والحكــم، ثــم عــى مســتوى 
التمــدد العســكري، ثــم عى مســتوى االقتصاد، 
المــدن، وتنظيــم  بنــاء  العمــراين يف  واالزدهــار 
وتنظيــم  الجســور،  وبنــاء  وتوســيعها،  الطــرق، 
الزراعــة، والــري، وإدارة الشــونة ـ عــى مــا يقــرره 

علماء المصريات - تقدما ملموسا.

 ولكــن القــرآن فاجــأ الجميــع ووصــف منجــزه 
بقولــه تعــاىل: )كانــوا خاطئيــن( وهــو مــا يفتــح 
تقييــم  إعــادة  ضــرورة  أمــام  جــّدا  وســيعا  البــاب 
األنظمــة الحاكمــة، وفــق معايــر جديــدة تقــدم 
واالنســجام  والحريــة  والعــدل  اإليمــان  مبــادئ 
اإلنســاين، وتقديــر قيــم اإليمــان الحقيقية عى 
اعتبــارات إقامــة المــدن، أو بنــاء عاصمــة جديــدة 
الطــرق،  وشــق  المســاكن،  وتشــييد  للدولــة، 
وتوســيعها، وإعــادة تنظيــم المــرور مــع أهميــة 
كل ذلك من المنظور الحضاري بطبيعة الحال.
كان فرعــون وهامــان وجنودهمــا خاطئيــن؛ 
بكرامــة  واســتهانوا  الحريــات،  خنقــوا  ألنهــم 
اإلنســان، وأذلــوا الســكان، كان فرعــون وهامــان 
العمــل  اغتالــوا  ألنهــم  خاطئيــن  وجنودهمــا 
األهي، وأخروا رتبة المجتمع المدين وعسكروا 
البــالد، وهيمنــوا عــى مشــاريع البنــاء والتشــييد 

فيما يبدو.
كان فرعــون وهامــان وجنودهمــا خاطئيــن؛ 
واســتهانوا  الســماء،  قوانييــن  خانــوا  ألنهــم 
واســتذلوا  اآلثــام،  وتروطــوا يف  اإليمــان،  بقيــم 
المواطنيــن، كانوا خاطئين مــع علوهم المادي. 

اآلية مرعبة جدا!!

مقطع رائع يمثل قصة هالك
فرعون وقومه
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يحكــي أحــد رفقــاء الدكتــور عبــد الرحمــن 
الســميط رئيس لجنة مسلمي إفريقيا ـ رحمه 

اهللـ  يف إحدى جوالته اإلفريقية 
أنه التقى مرة بالدكتور رياك 

تنتشــر  مدينــة  يف  مشــار 
الكبــرة  قبيلتــه  فيهــا 

»النوير« يف جنوب السودان 
- ومشــار يقود اليوم حركة التمرد 

ســلفاكر  الســودان  جنــوب  رئيــس  ميارديت عــى 
من قبيلة الدينكا -، يسرد الراوي هذه القصة الطريفة:

ســأل رياك مشــار الدكتور الســميط عن طبيعة جهوده، فرّد الســميط 
بأنهــم يعملــون يف مجــال رعايــة األيتــام وكفالتهم وتحصيــن األطفال من 

األمراض الخطرة، كشلل األطفال، ويقوم بحفر اآلبار.. فكانت ردة فعل مشار 
سلبية جدًا وقال له:

أنتــم ال تعرفــون احتياجاتنــا؛ ألنكــم ال تعرفــون الهــرم االجتماعــي لإلنســان الجنــويب، 
فالمجتمع الجنويب يتكون هرمه من أربعة عناصر وفق هذا الرتتيب: 

رب األسرة ـ البقرة ـ البنت ـ االبن.
تعّجب السميط من هذا الرتتيب فقال مشار:

البقــرة هــي مــال اإلنســان الجنــويب، وكلمــا زادت أبقــارك زادت قيمتــك، واســتطعت التصرف يف كل شــؤون 
الحياة؛ ألنه وسيلة التبادل التجاري الوحيدة عندنا، فنحن ال نعرتف بالمال يف هرمنا االجتماعي، وإذا توفر لدينا 

مال اشرتينا به البقر، فنزوج به ونفرح به، ونحزن به، ونكر به.
أما البنات فهن أهم من األبناء؛ ألن مهرها يدفع ألبيها بقرًا، فهي وســيلة اكتســاب البقر، وهذا البقر يذهب 

ألبيها وعائلتها وليس لها! فالبنت مصدر الرثوة والرثاء ألسرة!
أمــا االبــن فهــو ينفــق األبقــار ليــزوج ويخرب بيتنــا، فلذلك نخــرب بيتــه بدفعه للقتال ضــد القبائل المنافســة. 

فطلب الشيخ السميط أن يعرض فكرة قابلة للتنفيذ وفق فكرته االجتماعية فقال مشار:
مشاريع تحصين األبقار أفضل بكثر من مشاريع تحصين األطفال!

الشيخ السميط رحمه اهلل يروي 
أغرب قصة مرت عليه بأفريقيا

بقرة .. وكفى !
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-الزالــت اإلحصائيــات تشــر إىل إقبــال كبــر 
عــى عمليات التجميل، فمــا يزيد عن 10 مليارات 
هــذه  إجــراء  تكاليــف  عــى  دفعهــا  يتــم  دوالر 

العمليات!
-استخدم قدماء المصريين األحجار الكريمة، 
مثــل: حجــر المرمــر والــالزورد والعقيــق لتلويــن 
بعــض  بإضافــة  قامــوا  كمــا  التجميــل،  أدوات 

المعادن مثل النحاس والرصاص.
الرائحــة  مزيــل  فكــرة  المصريــون  اخــرتع   -
الكريهــة، الذي يوضع تحــت اإلبط، بوضع كرات 
يف  تــذوب  حــى  وتركهــا  الطيــب  البخــور  مــن 
الجلــد. ورغــم ذلك لم يتم إنتــاج أول مزيل لرائحة 

العرق حى عام 1889!
- إذا رغبــت بعمــل شــد للوجه بشــكل مؤقت، 

فيمكنك ربط عصابة عى رأسك.
- عندما يخســر الشــعر صبغة الميالنين، فإنه 

يتحول لونه إىل الرصاصي أو األبيض.
- لــم يكــن الرومــان يطيقــون أي عيــوب يف 
الوجه حى النمش، فكانوا يستخدمون أساليب 
أو  الحليــب  أو إخفائهــا مثــل حمامــات  إلزالتهــا 

دهون الطيور.
- يف القــرون الوســطى كانــت المــرأة تضــع 

جلدهــا  عــى  العلــق 
تمتــص  حــى 

أو  دمهــا،  مــن 
تقوم بجرح 

الوريــد 

كان  حيــث  شــاحبا  لونهــا  ويصبــح  تــزنف  حــى 
شحوب الوجه إشارة إىل الجمال األنثوي.

- خــالل القــرن الخامــس كانــت النســاء تتوق 
لتصبــح خالية من أي شــعرة قــدر اإلمكان. فقد 
كــن يقمــن بإزالة كل شــعرة يف أجســادهن بما 

يف ذلك رموش العين!
يرغبــن  النهضــة  عصــر  يف  النســاء  كانــت   -
لــذا  بيضــاء  وبشــرة  جميــل  بشــكل  بالظهــور 
كــن يقمــن بتلويــن بشــرتهن بالرصــاص والخــل 

والزرنيخ!.
- ال أحــد متأكــد مــن معرفــة مخــرتع طــالء 
األظافــر، لكــن يقال بأن قدمــاء المصريين كانوا 
يســتخدمون الحنــاء لتلويــن األظافــر، بينما كان 
عــى  تحتــوي  خلطــة  يســتخدمون  الصينيــون 

الورنيش كالي يستخدمها معظمنا اليوم!
الفيكتــوري  العصــر  يف  المــرأة  تكــن  لــم   -
يكــن  لــم  حيــث  التجميــل،  مســاحيق  تســتخدم 

يستخدمها سوى النساء
يضعــون  مصــر  قدمــاء  مــن  الرجــال  كان   -
مســاحيق تجميــل عى العيــن، وذلــك لحمايتها 

من الشمس والحشرات الطائرة كالبعوض.
- فيمــا يقــارب قرنيــن من الزمان كانــت المرأة 
الوصــول  تقــوم بتوســيع بؤبــؤ عينيهــا، بهــدف 
إىل الجمــال الحقيقي  وذلك بوضع قطرات من 

نبات البيالدونا!
-         حصلت شــركة لوريال العمالقة يف 
مجــال التجميــل عى بــراءة اخــرتاع يف تقنية 
النانــو. لكــن الســؤال مــاذا ســتفعل  النانو يف 

مجال التجميل؟؟
- قص الشــعر ال يجعله يطول بســرعة، لكنه 

يجعله يبدو بصحة أفضل ونضارة.
يف  القديمــة  العصــور  يف  النســاء  كانــت   -
مصر يتمتعن ببشــرة ناعمة، حيث 
كانــوا يضعــون دهــون األوز عــى 

وجوههن.

نواعم
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يعتمــد هــذا الطبــق بشــكل رئيــي عــى 
جبنــة الكــري، والــي تســتخدم أيضــًا يف 
صنــع أطبــاق أخرى مــن الحلويــات وإلعداد 
عيش السرايا بالكري أواًل عليك توفر كل 

من المقادير التالية:
إلعداد العجينة:

- 20 قطعة توست.
- كوبان من السكر.

- كوب من الماء
- القليل من ماء الزهر
- القليل من ماء الورد.

إلعداد الحشوة:
- كوبان حليب.

- 3/4 كوب نشاء ذرة ) كورن فالور(.
المركــز  الحليــب  مــن  كبــرة  مالعــق   4  -

المحى.
- 75 غ لب التوست.

- 8 من مربعات كري.
للزينة:

1/2 كوب فستق حلي.
طريقة التحضر:

أواًل: طريقة تحضر الكريما
والحليــب 	  والنشــاء،  الحليــب  أمزجــي 

التوســت  ولــب  المحــى  المركــز 
وحركي جيدًا.

ضعــي المزيــج عــى النــار ليغــي، ثــم 	 
أضيفــي الكــري وحركــي ليتجانــس 

المزيج.

ثانيًا: طريقة تحضر التوست )العيش(
أزيي أطراف التوست البنية، وضعي 	 

اللب األبيض يف وعاء.
اغــي المــاء والســكر يف قــدر ليصبح 	 

لون المزيج ذهبيًا.
واتركيــه 	  التوســت  فــوق  أســكبيه 

يتشرب شراب السكر جيدًا.
تقديــم 	  طبــق  يف  التوســت  مــدي 

مستدير.
أضيفي طبقة من الحشوة.	 
زيين عيش السرايا بالكريما والفستق 	 

الحلــي.. ثــم تمتعــي بطعمــه اللذيذ، 
ويمكنك أن تقدميه لستة أشخاص.. 

وبالصحة والعافية.

مــن أهــم مفاتيح التأثر يف إبراز جمال 
لــذا  تصميمــه،  عناصــر  بكافــة  المــكان 
وادمجــي  بمختــص،  االســتعانة  يفضــل 
بيــن أنواع اإلضاءة المختلفة، وال تهمي 
مزنلــك  أرجــاء  يف  التجميليــة  اإلضــاءة 
يف  الديمــر  واســتخديم  مبالغــة،  دون 
وهــج  قــوة  يف  للتحكــم  الغــرف  بعــض 
اإلضاءة بحســب الحاجة، وكذلك مفاتيح 
الديفيتــور، لتضيــي المــكان مــن مفتــاح 
وتطفئيــه مــن مــكان أخــر، فيعطــي ذلك 
راحــة وجمــال يف غــرف النــوم والممــرات 

والمداخل.
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عيش السرايا بجبنة الكيري

اإلضاءة .. من عوامل إبراز جمال المنزل

نواعم



خدعة ..

هل تستطيع تلك العصفورة عر هذه المتاهة 
لتصل للشجرة؟

براعم

فكر

كان الوقــت متأخــرا، وكان الجميــع نائمين إال أنــا وأخي. قررنا أن نخطط لخدعة نباغت بها والدّي. 
مشــينا بهــدوء إىل غرفــة والــدي، وأخذت مفرشــا كبرا ورســمت عليه منظر الصبــاح وعلقته بإحكام 
عــى النافــذة، بينمــا كان أخــي يعمل عــى تقديم الســاعة وضبط المنبــه. بعدما انتهينا عدنا ســريعا 

للغرفة وانتظرنا!
وبعــد دقائــق رنــت الســاعة وقفــز والدي من الســرير. انطلــق والدي ليفــرش أســنانه، وحضرت أيم 

لغرفتنا حى توقظنا للمدرسة. فوجئت أيم كثرا عندما رأتنا مستيقظين ونضحك!!
غضــب والــدّي كثــرا، وتلقينا توبيخا شــديدا عى هذه اللعبة الســخيفة يف الوقــت المتأخر. ومنذ 
ذلــك الوقــت ووالــدَي يقفــالن غرفتهما؛ حى ال نكــرر هذه الخدعة، فضال عن وجوب االســتئذان عند 

دخول غرفة أي شخص.
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بنت بائعة اللبن ..

أطفالنا األعزاء
باستخدام 

ألوانك المدرسية 
يمكنك تلوين 

الشكل المقابل 
ليصبح أكثر 

جماال.

ن
وي

تل

      يف تراثنــا اإلســاليم قصــص كثــرة مؤثــرة وجميلة، ليتنا 
نتخذهــا مثــال وقــدوة.. واليوم أحكــي لكم أبنــايئ الصغار قصة 
جميلــة مــن هــذه القصــص، وهــي قصــة حدثــت يف عهــد أمــر 
المؤمنيــن عمــر بن الخطاب رضي اهلل عنه، حيث كان من عادته 
بعــد أن تــوىل الخالفــة أن يســر ليــال ليتفقــد أمــور المســلمين، 
وذات مــرة كان يســر ومعــه رجــل، فســمع امــرأة تقــول البنتها: 
»قــويم إىل ذلــك اللبــن، فامذقيه )أي امزجيه( بالمــاء. فقالت يا 
َأمتــاه، ومــا علمِت ما كان من عزمة أمــر المؤمنين؟ فقالت: وما 
كان مــن عزمتــه يــا بنيــة؟ قالت: لقد أمر مناديًا، فنادى أال يشــاب 

اللبن بالماء.
فقالــت لهــا: يا ابنتــاه، قويم 

بالمــاء،  فامذقيــه  اللبــن  إىل 
يــراك  ال  موضــع  يف  فإنــك 

عمــر،  منــادي  وال  عمــر 
فقالــت الصبية ألمها: 

يــا أمتــاه واهلل مــا كنــت 
ألطيعه يف المأل وأعصيه يف الخالء.

وعمــر بــن الخطــابـ  رضــي اهلل عنــهـ  يســمع هذا 
الحــوار وهــو معجــب بهــذه الفتــاة الــي رفضــت أن 
النــي  تطيــع أمهــا وتعصــي ربهــا مصداقــا لقــول 

صــى اهلل عليــه وســلم: »مــن غشــنا فليــس منــا«رواه مســلم يف 
صحيحه.

      رجع أمر المؤمنين عمر بن الخطاب إىل بيته، وجمع بنيه 
حى يزوج أحدهم هذه الفتاة، فلم يجد إال ابنه عاصما الذي لم 
يزوج، فعرض عليه الزواج من تلك الفتاة، فقبل وأنجبت له بنتا 
)فاطمــة أم عمــر بن عبد العزيز( وأنجبــت البنت بعد ذلك عمر بن 
عبد العزيز الخليفة العادل، فكانت بنت بائعة اللبن جدته ألمه.
وانظــر  الصالحــة،  التنشــئة  الصغــر هــذه      فانظــر عزيــزي 
كيف يســتفيد األبنــاء من صالح اآلباء 
بنــت  إىل  وانظــر  واألجــداد، 
رغــم  اللبــن  بائعــة 
صغــر ســنها، إال أنها 
تغــش  أن  ترفــض 

للبــن  تعصــي ا ال  حــى 
كان  وإن  ذلك يف الســر، فهي ربهــا، 

حريصــة عى طاعــة ربها يف الســر والعلن، 
فــكان جزاؤها مــن جنس عملهــا، فأصبحت 
أمــر  الخطــاب  بــن  عمــر  بــن  لعاصــم  زوجــة 
المؤمنيــن، وكان مــن ذريتهــا عمــر بــن عبــد 

العزيز الخليفة العادل الزاهد.
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بانوراما

ثالثة ماليين مصري يشاركون الموتى السكن

    كشفت دراسة حديثة للدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية؛ أن عدد المصريين الذيت يتخذون المقابر ســكنا لهم بعدما فشــلوا يف العثور عى مأوى 

لهم بلغ 3 ماليين شخص.
وقالــت الدراســة إن هــؤالء األشــخاص يتعرضــون للعديد من األمــراض نظرا لوجودهــم يف بيئة غر 
صالحة للعيش فيها. وأضاف الدراســة أن أكرث من 35 بالمئة من األطفال الذين يعيشــون يف المقابر 
مصابون بأمراض عصبية ونفســية خطرة؛ مطالبة الجهات المعنية العمل عى مســاعدة هذه األســر 

للخروج اىل مساكن تأمن مستقبلهم الصحي والمعييش.

إثــر  مصرعــه  باكســتاين  شــاب  لقــي 
اصطدامــه بقطــار ســريع عندمــا كان يحــاول 
التقــاط صورة لنفســه بهاتفه النقال بمدينة 
الباكســتانية  للعاصمــة  المجــاورة  راولبنــدي 

إسالم آباد.
مــن  الــواردة  األنبــاء  وأفــادت 

المنطقة بأن الشاب جمشيد 
خــان 22 عامــًا وقــف يف 
الحديــد  منتصــف ســكة 
باتجــاه  ظهــره  ملقيــًا 
ليلتقــط  ســريع  قطــار 
لنفســه صــورة ممــزة عن 

طريــق هاتفــه، إال أن القطــار 
عــن الســريع اصــدم به لعــدم تحركه 

السكة يف الوقت المناسب.
وأفــادت األنبــاء بــأن المذكــور كان يعمــل 
يف  الباكســتانية  القطــارات  مؤسســة  يف 
مجــال فحص ســكك الحديد، وقــد أدت رغبته 

يف التقاط صورة ممزة لنفسه إىل وفاته.
وبذلك فقد وصل مجموع الوفيات بســبب 
بأجهــزة  »ســيلفي«  الذاتيــة  الصــور  التقــاط 
الهواتف النقالة يف باكســتان إىل 12 حالة 
وفــاة منذ بداية عام 2015م، بســبب مغامرة 
الشــباب بأرواحهــم مــن أجــل الحصــول عى 
عــى مواقــع  بنشــرها  ليقومــوا  صــور ممــزة 
الرتابــط االجتماعــي لإلظهار بأنهم 

ممزون.

وفاة شاب باكستاني بسبب » سيلفي « أمام قطار سريع
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رائد فضاء بريطاني يجري اتصاال
هاتفيا خاطئا من الفضاء

    اعتذر رائد الفضاء الريطاين »تيم بيك« عن طلب رقم هاتف 
عن طريق الخطأ من الفضاء.

وكتب بيك عر حســابه عى موقع تويرت: »أود أن أعتذر للســيدة 
الــي قمــت باالتصال بها هاتفيــًا عن طريق الخطــأ وقلت »مرحبًا، 
أهذا كوكب األرض؟«. لم تكن هذه مكالمة عى ســبيل المزاح.. 

األمر اليعدو عن كونه رقما خاطئًا«.
ووصــل بيــك »43 عامــا« وهــو قائــد مروحية ســابقا إىل محطة 
الفضــاء الدوليــة مؤخــرا. ووصــل بصحبته رائدا الفضــاء األمريكي 
»تيمويث كوبرا« 52 عاما والروسي »يوري مالينتشينكو« 53 عامًا.
ويعــد بيــك أول بريطــاين يصــل إىل المحطــة الــي تــدور يف 
مدارها، وهو ثامن بريطاين يقوم برحلة إىل الفضاء بعد خضوعه 

للتدريب لستة أعوام.

التحقيق في مقتل دبة قطبية
تم إطعامها قنبلة

    فتحت السلطات الروسية تحقيقا يف جريمة »قتل بدم 
بارد« لدبة قطبية يبدو أنه تم إطعامها مادة ناسفة.

وجرى مؤخرا نشــر مقطع فيديو لجريمة القتل الي تمت 
يف جزيــرة رانجــل الواقعــة يف أقصــى شــمال شــرق البــالد، 
عــى االنرتنــت ويظهــر دبــة قطبيــة أنــى تتمــرغ يف الجليــد 

فيما تتدفق الدماء من حنجرتها.
وقالــت وزارة المــوارد الطبيعية والبيئة الروســية يف بيان 
الدببــة القطبيــة تعــد نوعــا محميــا يف روســيا وخاطــب  إن 
رئيــس الــوزارة ســرجي دونســكي شــخصيا مكتــب االدعــاء 

العام لفتح تحقيق شامل.
وذكــرت قنــاة »ريــن-يت يف« التلفزيونيــة نقال عن شــهود 
أن الدبة الي نحن بصددها لديها دب صغر وجاءت إىل أحد 

مواقع البناء يف الجزيرة بحثا عن الغذاء.
وقــال التقريــر إن طاهيا يف موقع البناء قدم طعاما لألم 

الدبة ثم قرر إطعامها مادة ناسفة »للتسلية«.

مطعم صيني يفرض رسوما
لتوفير الهواء النقي

    يبــدو أن الهــواء النقــي أصبــح لــه ســعر يف الصيــن، فبســبب 
الدخــان قــام مطعــم يف مدينــة زهانجياجانج بشــرق الصين بشــراء 
مــن  يــوان  بقيمــة  رســوم  تقاضــي  يف  وبــدأ  للهــواء،  فالتــر  عــدة 

المرتددين عى المطعم مقابل الحصول عى الهواء النقي.
وذكرت وسائل إعالمية أمس أن السلطات تدخلت وأمرت بإلغاء 

الرسوم المفروضة.
ولقــد تــم إخبــار المطعم بــأن تركيب فالتــر لتنقية الهــواء فكرة 

جيدة، ولكن من غر المقبول فرض رسوم مقابل ذلك.
أثارت القضية مناقشات عى شبكة اإلنرتنت، حيث قال البعض 

إنهم عى استعداد لدفع يوان مقابل الهواء النقي.
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الجمعيــة  موظفــي  مــن  لعــدد  جماعيــة  لقطــة 

المشــاركين يف مخيــم محافظة شــقراء والــذي أقيم فيه 

الفعاليــات  مــن  العديــد  تخللــه  الــذي  الموظفيــن  ملتقــى 

والزيارات الميدانية لألماكن األثرية .
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مخيم محافظة شقراء 2016
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استراحة
إنسان

لألخوة واألخوات الكرام 
الذين يرغبون في 

نشر مواضيعهم في 
صفحات مجلة إنسان 

الرجاء إرسال المواضيع 
على إيميل المجلة

magazine@ensan.com.sa

في كل مربع كبير تسعة 
مربعات صغيرة يجب أن تكون 

فيها كل األرقام دون تكرار في 
الخطوط األفقية أو العمودية.

س
ك
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فو
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سودوكو



تير
كا

اري
ك
قديم X قديم

حافلة النفل الجماعي في شوارع الرياض ١٤٠٢ هـ ، ١٩٨٢ م 

استراحة
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أتعلمون؟.. يوجد ملك عظيم - والعظمة هلل - امتلك هيبة وسلطانا ومكانة يف 
أرجــاء األرض، امتلــك المال والجاه، وقلوب الناس.. امتلك دولة اختارها اهلل مهبطا 
للوحي.. ورغم كل هذه األمور إال أنه لم يتخل عن عمله الخاص، وهو رعاية اليتيم!
الملــك ســلمان.. أبــو اليتــاىم، لــم يهتــم بأمرهــم إال لجــالل هــذا العمــل وخــره 
العظيم.. يتابع أخبارهم ويدعمهم يف جميع مناطق مملكته. لم يتوان أو ينشغل 

عنهم.. بل بحث عنهم ووصل لهم وقام بواجبه معهم.
كيــف تجــاور رســول اهلل يف الجنــة كمــا وعــد..؟ ابحــث عــن األيتــام.. ابحــث عــن 

"إنسان".
جمعيــة إنســان الــي تكفلــت برعاية األيتــام وبالتكفل بكامل أمور معيشــتهم، 
وتزويــج،  وتوظيــف  وتدريــب  تعليــم  مــن  ومســكن،  وملبــس  ومشــرب  مــأكل  مــن 
تساعدهم عى تكوين أنفسهم لمواجهة هذا المجتمع كبديل لألم واألب اللذين 

لم ولن يعوضا.. ولكنها تعمل بجهد جبار عى ما تجود به أنفسكم..
أتعلم كم عدد األيتام الي تبنتهم "إنسان"؟

أكــرث مــن ٤٥ ألــف يتيم قامت هــذه الجمعية بالتكفل بهــم منذ طفولتهم حى 
تجهزهــم لســوق العمــل يف الوظائــف وفتــح بيــت الزوجيــة.. عمــل جبــار يدعو إىل 
المفخرة.. يدعونا للنظر يف أنفســنا: ماذا قدمنا لهم؟ ومن خالل متابعي الدائمة 
لهــم وجــدت الكثــر مــن وجهــاء البلــد يدعمون بالســر وبالعلــن. وال أنىس مــا قدمه 
الشــيخ خالــد اإلبراهيــم لهــذه الجمعية الي خصص لها جل وقتــه وماله.. لم تغره 

هذه الدنيا، بل حرص عى مجاورة الرسول بدعم األيتام قدر ما استطاع.
اعلمــوا أننــا بركــة هــؤالء األيتــام نتبــارك، وبمســح رؤوســهم فقــط ننــال األجــر 
العظيــم، فمــا بالكــم لــو قدمتــم لهــم مــا تجود بــه أنفســكم.. ولو باليشء اليســر؟ 
فقــط.. تخيــل حياتــك أو أطفالــك دون أم أو أب.. حينهــا ســتعلم مــا يحتاجــه هــؤالء 
الــويف  "اإلنســان"  تمثــل  جمعيــة  أنتــم  "إنســان"..  شــكرا  المكســورون.  األطفــال 

بالرحمة واإلحسان، جمعية لن نوفيها حقها من الشكر مهما فعلنا.
قــال رســول اهلل، صــى اهلل عليــه وســلم: "أنــا وكافــل اليتيــم يف الجنــة كهاتين 
ــا غــر  وأشــار بإصبعيــه الســبابة والوســطى". أســأل اهلل لكــم ولنــا َرْوًحــا وريحانــا ورًبّ

غضبان ومسكنا يف أعى الجنان.
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العدد 56
»إنسان«

إنسان .. رْوح وريحان

ام
خت

 ال
ي

ف

فايز المالكي *

سفر جمعية إنسان






