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احتفى الوط���ن والمواطن يف بالدنا 
يوم الخميس الثالث من شهر ربيع اآلخر 
لهذا العام 1439 بالذكرى الثالثة لتويل 
خادم الحرمين الش���ريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز أيده اهلل مقاليد الحكم يف 
بالدنا العزيزة، يف مشهد يصلح أن يقدم 
كأنموذج يحتذى ومثاال يقتفى للتالحم 
الح���ب  يبادله���م  وش���عبه،  القائ���د  بي���ن 
بالح���ب والوف���اء بالوف���اء، حي���ث يحتف���ي 
المملك���ة  يف  والمقيم���ون  المواطن���ون 
بهذه الذكرى بقلوب ملؤها الود واألمن 

واإلنج���از والعط���اء يف مج���االت الحي���اة 
وصنوفه���ا كافة، فبالدن���ا يف هذا العام 
أجه���زة  وتحدي���ث  التط���ور  نح���و  خط���ت 
مواصل���ة  وكذل���ك  الدول���ة،  ومؤسس���ات 
تنفيذ المش���روعات التعليمي���ة والصحية 
والتنموي���ة يف مختل���ف أرجائه���ا، فض���ال 
يف  المتمث���ل  التاريخ���ي  إنجازه���ا  ع���ن 

محاربتها للفساد.
تح���ل هذه الذك���رى وجمي���ع أبناء هذا 
الوط���ن م���ع القي���ادة الحكيم���ة، يقف���ون 
صف���ًا واحدًا لتنهض ه���ذه البالد وتحقق 

بفض���ل  كاف���ة،  المج���االت  يف  ريادته���ا 
اهلل ع���ز وجل ثم ما يوليه خ���ادم الحرمين 
الش���ريفين - أي���ده اهلل - من اهتم���اٍم تجاه 
ه���ذا الوطن وأبنائ���ه المواطني���ن، وتوفري 
الس���بل الرامي���ة لرفاهي���ة للمواطن الذي 
الب���الد  ه���ذه  يف  التنمي���ة  أس���اس  ه���و 
الدول���ة  م���وارد  واس���تثمار  المبارك���ة، 
المش���روعات  إنج���از  يف  ومقدراته���ا 
التنموية الي توفر االحتياجات الخدمية 

المختلفة للمواطنين.
للفخ���ر  تدعون���ا  البيع���ة  ذك���رى  إن 
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بوطنن���ا  واالع���زاز  الرش���يدة  بقيادتن���ا 
الغايل، وتجسيدًا لمشاعر الوفاء، وصدق 
أرض  المبارك���ة  األرض  له���ذه  االنتم���اء 
العم���ل  وإخ���الص  الش���ريفين،  الحرمي���ن 
من أجل تق���دم ورفعة بالدن���ا بين األمم، 
فالمملكة اليوم تؤكد للعالم أجمع أنها 
ل���م ول���ن تتخىل ع���ن دوره���ا القيادي يف 
توجي���ه المنطق���ة نح���و األم���ن والس���الم 
المملك���ة   حصل���ت  فق���د  واالس���تقرار، 
ع���ىل مراك���ز متقدم���ة بي���ن دول العال���م 
بسبب المواقف المزنة والحكيمة تجاه 
مختل���ف القضاي���ا الدولي���ة فتمكن���ت من 
اإلسهام يف معالجة الكثري من القضايا 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
الغالي���ة يف عه���د خ���ادم  وإن بالدن���ا 
الحرمي���ن الش���ريفين المل���ك س���لمان ب���ن 
عبدالعزيز - حفظه اهلل- تنعم وهلل الحمد 
بنهضة تنموية ش���املة وتطور يف شىت 

المج���االت، بم���ا توف���ر لبالدن���ا م���ن أج���واء 
أمنية واقتصادية وحياة كريمة للمواطن 
والمقيم عىل حد س���واء، ويجّسد إطالق 
رؤي���ة المملك���ة 2030 مظاه���ر اهتم���ام 
األه���داف  بتحقي���ق  الرش���يدة  القي���ادة 
والخطط المستقبلية الي سيكون لها 
األث���ر بع���ون اهلل تع���اىل يف دف���ع عجل���ة 
التنمي���ة به���ذا الوط���ن وتحقي���ق الت���وازن 
المزياني���ة  إدارة  يضم���ن  ال���ذي  الم���ايل 
العام���ة بص���ورة رش���يدة ، ويع���زز كف���اءة 
الفس���اد  ومحارب���ة  الحك���ويم  اإلنف���اق 
الم���ايل واإلداري ب���كل مس���توياته، وق���د 
ج���اء األم���ر الملكي بتش���كيل لجن���ة عليا 
برئاس���ة صاح���ب الس���مو الملك���ي األمري 
ب���ن عبدالعزي���ز ويل  ب���ن س���لمان  محم���د 
العه���د نائ���ب رئي���س مجلس ال���وزراء وزير 
الدف���اع - حفظه اهلل - لحص���ر المخالفات 
والجرائم ذات العالقة يف قضايا الفساد 

الع���ام، ليؤكد ع���زم الدولة ع���ىل القضاء 
ع���ىل الفس���اد وتطبي���ق األنظم���ة ال���ي 

تكفل المحافظة عىل المال العام.
ال���ي  والنجاح���ات  اإلنج���ازات  إن 
تحقق���ت يف هذا العه���د المبارك بقيادة 
خادم الحرمين الش���ريفين الملك سلمان 
 ،- اهلل  أي���ده   - س���عود  آل  عبدالعزي���ز  ب���ن 
خ���الل ثالث���ة أع���وام من���ذ تولي���ه مقالي���د 
الحك���م، س���واًء ع���ىل المس���توى المحيل 
أو السياس���ي واالقتص���ادي ال���دويل، تربز 
تنتهجه���ا  ال���ي  الحكيم���ة  السياس���ة 

المملكة يف جميع المستويات.
تأيت هذه الذكرى وقد أقرت المزيانية 
لع���ام 2018م كأك���رب مزياني���ة  الجدي���دة 
إنف���اق يف تاري���خ المملك���ة بواق���ع 978 
الخ���ري  طياته���ا  يف  تحم���ل  ري���ال  ملي���ار 
الكثري لكل مؤسسات الدولة، األمر الذي 
سينعكس إيجابًا عىل أبناء الوطن، وذلك 
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تنفيذا لتوجيه خادم الحرمين الش���ريفين 
-أي���ده اهلل - ال���ذي ش���دد يف كلمت���ه عىل 
اس���تمرار اإلنف���اق ع���ىل ما يدع���م التنمية 
الش���املة والمتوازنة وتحس���ين الخدمات 
واإلس���كان  للمواطني���ن،  المقدم���ة 
والتنمي���ة وكاف���ة المج���االت الخدماتي���ة 
وإيج���اد مزيد من الف���رص الوظيفية لهم 
والتنفي���ذ  والخ���اص،  الع���ام  بالقطاعي���ن 
ومش���اريع  لربام���ج  والك���فء  الدقي���ق 
المزيانية، حيث س���يتم إطالق 12 برنامًجا 
لتحقي���ق أه���داف رؤي���ة 2030، وتمكي���ن 
القط���اع الخ���اص، باإلضاف���ة إىل تحقيق 
كف���اءة اإلنف���اق، وتخفي���ف الع���بء ع���ن 
المواطني���ن، حي���ث خصص���ت 192 ملي���ار 
التعلي���م، وخصص���ت 147  لقط���اع  ري���ال 
ملي���ار ريال للقط���اع الصح���ي، وخصصت 
الم���وارد  لقط���اع  ري���ال  ملي���ارات   105

االقتصادية والربامج العامة.
وإع���ادة  االقتصادي���ة  اإلصالح���ات  إن 
الهيكل���ة الحكومي���ة ومحارب���ة الفس���اد 

األنظم���ة  وتطوي���ر  تفعي���ل  جان���ب  إىل 
وص���ون  حماي���ة  وتأكي���د  والقواني���ن 
المجتم���ع من أفكار التط���رف واالنحالل 
ألك���رب دلي���ل ع���ىل أن المملك���ة العربي���ة 
السعودية تواصل سريها قدمًا نحو تعزيز 
قوتها وتالحمها داخليًا، وقد ثبت جدوى 
ه���ذه اإلصالحات بش���هادة المؤسس���ات 
الدولي���ة، وم���ع ذل���ك فقد حرص���ت الدولة 
الدع���م،  مس���تحقي  ح���ال  مراع���اة  ع���ىل 
»حس���اب  برنام���ج  الدول���ة  أنش���أت  ول���ذا 
المواط���ن« كأول برنام���ج حك���ويم م���ن 
نوع���ه يف الب���الد، يض���م جمي���ع أش���كال 
الدع���م ع���رب منص���ة موح���دة تضم���ن رف���ع 
كفاءة الدعم الحك���ويم، للفئات األكرث 
اس���تحقاقًا، حيث يهدف برنامج »حس���اب 
المواط���ن« إىل تخفيف اآلث���ار المحتملة 
المباش���رة وغري المباشرة من اإلصالحات 

االقتصادية.
ل���خ���ادم  ال���ت���اري���خ���ي���ة  ال����م����واق����ف  إن 
ال��ح��رم��ي��ن ال��ش��ري��ف��ي��ن ت��ج��اه ق��ض��اي��ا أمته 

منها  القلب  ويف  واإلسالمية،  العربية 
المملكة  ت��ع��م��ل  ال���ي  ال���ق���دس  ق��ض��ي��ة 
المسلمين  قضية  ب��اع��ت��ب��اره��ا  لنصرتها 
ال��دول��ي��ة،  ال��م��ح��اف��ل  ج��م��ي��ع  يف  األوىل 
وس��ع��ي��ه��ا ب��ك��ل ج��ه��د م��ن أج���ل حصول 
الشعب الفلسطيين عىل كامل حقوقه 
األمريكي  ال��ق��رار  مستنكرًة  التاريخية، 
ب��ن��ق��ل ال���س���ف���ارة األم���ري���ك���ي���ة ل��ل��ق��دس 
بما  إلس��رائ��ي��ل،  عاصمة  بها  واالع����راف 
يمثله من انحياز كبري ضد حقوق الشعب 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ين ال��ت��اري��خ��ي��ة وال��ث��اب��ت��ة يف 
الدولية  القرارات  القدس والي كفلتها 
ب���اع���راف وت��أي��ي��د  ال��ص��ل��ة وح��ظ��ي��ت  ذات 

المجتمع الدويل.
يدي���م  أن  القدي���ر  الع���يل  اهلل  نس���أل 
عىل ث���رى وطنن���ا الغايل األم���ن واألمان 
واالستقرار والرخاء يف ظل قيادة خادم 
الحرمي���ن الش���ريفين المل���ك س���لمان ب���ن 
عبدالعزيز آل س���عود، وس���مو ويل عهده 

األمين - حفظهما اهلل -.
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مقال

تتج���دد ذك���رى بيعة خادم الحرمين الش���ريفين الملك س���لمان بن عبدالعزيز آل س���عود 
حفظ���ه اهلل للع���ام الثالث..والوط���ن والمواط���ن يعيش يف تراب���ط وتآٍخ ومحب���ة بين أبناء 
الش���عب والقيادة الحكيمة، فالمملكة تعيش هذه األيام نهضة ش���املة وقفزات تنموية 
نحو التطور والبناء يف مختلف المجاالت الحيوية الي أوالها خادم الحرمين الش���ريفين 
ج���ل اهتمامه م���ن خالل الربام���ج والمبادرات النوعي���ة الممزية الي ش���ملت كافة أطياف 
المجتم���ع وفئاته، حيث ش���هدت األعوام الثالثة الماضية العديد م���ن اإلنجازات الحضارية 
واإلصالحات المتوالية يف ش���ىت المجاالت السياس���ية والصحي���ة واألمنية واالجتماعية 

واالقتصادية والتعليمية، حىت تحقق خالل العام الثالث إنجازات تقدر بعقد من الزمن.
إنه العام الثالث لتويل خادم الحرمين الشريفين..والمملكة تمضي بخطوات متسارعة 
لتحقيق أهدافها التنموية، والمجمتع يجين ثمار منهجية المملكة يف كل عام ورؤيتها 
الثاقب���ة 2030  ال���ي تم���زيت بالش���مولية والتكام���ل لتش���كل ملحمة عظيم���ة لبناء وطن 
وقي���ادة أمة خط���ط لها بعناية فائقة، روع���ي من خاللها أدق التفاصي���ل لتحقيقها عىل 
أرض الواق���ع، فالوط���ن يحتف���ي بذكرى البيعة الخال���دة، الي دأب عليها أبن���اؤه منذ تويل 
المل���ك عبدالعزي���ز بن عبدالرحمن مقاليد الحكم، تعبريا صادق���ا، وحبا كبريا، ووالء مطلقا 

وتقديرا لجهود قيادته الرشيدة يف توفري سبل العيش الرغيد.
إن���ه الع���ام الثالث لتويل خ���ادم الحرمي���ن الش���ريفين، وقطاعات المملكة تش���هد نقلة 
نوعية وتغريا جذريا يف سياستها ورؤيتها، فمشروع إسراتيجية تفعيل منظمات القطاع 
غ���ري الربح���ي يف المملك���ة م���ن خالل رؤي���ة المملك���ة 2030 يهدف إىل تمكي���ن مفهوم 
االس���تثمار االجتماع���ي وتطبيقاته وتس���هيل إج���راءات تعاقد الجه���ات الحكومية وتوفري 
الرص���د والبيان���ات والمس���وحات عن القط���اع غري الربحي، وأث���ره االقتص���ادي والتنموي بما 
يحقق تفعيل وتطوير هذا القطاع، ولذا اختلف كثريا يف منهجيته وعمله عما كان عليه 
يف الس���ابق، حيث مكنت هذه الرؤية من رفع مس���اهمة الناتج اإلجمايل المحيل وتنمية 
م���وارده المالي���ة والبش���رية للقط���اع غ���ري الربح���ي وفَعل���ت دور ه���ذا القطاع م���ن الجانبين 

االجتماعي واالقتصادي.
إن���ه الع���ام الثالث لتويل خادم الحرمين الش���ريفين، والمملكة تس���جل حضورها الدائم 
كركن متين يف المنظومة الدولية، وعىل الساحة المحلية والعربية واإلقليمية، فدورها 
مهم وحيوي يف معظم القضايا، ولها العديد من المبادرات الممزية الي ثمن لها العالم 
تلك الجهود والي منها عاصفة الحزم لدعم الشرعية لليمن الشقيق ومكافحة اإلرهاب 
واإلعالن عن تش���كيل تحالف إس���اليم عسكري لمحاربة اإلرهاب، ومبادراتها ومواقفها 
الدائم���ة إلغاثة المنكوبي���ن يف األزمات والكوارث من خالل مركز الملك س���لمان لإلغاثة 
واألعم���ال اإلنس���انية، الذي قدم الكثري من الخدمات اإلنس���انية حىت أصب���ح  رائدًا لإلغاثة 

واألعمال اإلنسانية يف الخارج.
 نس���أل الموىل جل وعال أن يحفظ عىل هذا البلد أمنه واس���تقراره ونماءه ورخاءه يف 
ظ���ل القي���ادة الراش���دة الحكيمة لخادم الحرمين الش���ريفين الملك س���لمان ب���ن عبد العزيز 

وسمو ويل عهده األمين.

 مدير عام جمعية األيتام بمنطقة الرياض ) إنسان (

مسيرة عقد .. في عام

 صالح بن عبداهلل اليوسف *
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ل���م يك���ن مس���تغربا م���ن ويل العه���د 
صاح���ب الس���مو الملك���ي األم���ري محم���د 
ابن س���لمان بن عبدالعزيز  إطالق مشروع 
»دعم األمري محمد بن سلمان للجمعيات 
المملك���ة«  مناط���ق  جمي���ع  يف  الخريي���ة 
حي���ث ورد يف رؤي���ة 2030 ال���ي أطلقها 

سموه:
»إن لن���ا دورًا مؤثرًا وإس���هاما كبريًا يف 
العم���ل الخ���ريي محلي���ًا وإقليمي���ًا وعالميًا. 
ويف ذل���ك أكرب دليل عىل أن قيم العطاء 
والراح���م والتع���اون والتعاط���ف راس���خة 
الج���ذور فين���ا، غ���ري أن ه���ذه المجه���ودات 
المؤس���ي  إطاره���ا  تطوي���ر  إىل  تحت���اج 
والرك���زي عىل تعظي���م النتائج ومضاعفة 

األثر. 
لدين���ا اليوم أقل من )1000( مؤسس���ة 
وجمعي���ة غري ربحي���ة، ولتوس���يع نطاق أثر 
ه���ذا القطاع، س���نواصل تطوي���ر األنظمة 
وس���نوجه  لتمكينه���ا،  الالزم���ة  واللوائ���ح 
الدع���م الحك���ويم إىل الربام���ج ذات األث���ر 
تدري���ب  ع���ىل  وس���نعمل  االجتماع���ي، 
الربح���ي،  غ���ري  القط���اع  يف  العاملي���ن 
وتش���جيع المتطوعي���ن في���ه، وس���نواصل 
تشجيع األوقاف لتمكين هذا القطاع من 
الحص���ول ع���ىل مصادر تمويل مس���تدامة، 
المتعلق���ة  واللوائ���ح  األنظم���ة  ونراج���ع 
تس���هيل  ع���ىل  س���نعمل  كم���ا  بذل���ك. 
تأس���يس منظمات غري ربحية للميسورين 
يف  دوره���ا  لتفعي���ل  الرائ���دة  والش���ركات 
المس���ؤولية االجتماعي���ة وتوس���يع نطاق 
عمل القطاع غري الربحي، وس���يتم تمكين 
المؤسس���ات والجمعيات غ���ري الربحية من 
اس���تقطاب أفضل الكفاءات القادرة عىل 

نقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات 
اإلدارية. وسنعمل عىل أن يكون للقطاع 
غ���ري الربح���ي فاعلي���ة أك���رب يف قطاع���ات 
الصح���ة والتعلي���م واإلس���كان واألبح���اث 
والفعالي���ات  االجتماعي���ة  والربام���ج 

الثقافية«.
ي���ربز  ال���ذي  المش���روع  ه���ذا  ج���اء  ول���ذا 
حرص س���موه ع���ىل القط���اع غ���ري الربحي 
الجمعي���ات  دع���م  وع���ىل  ع���ام،  بش���كل 
والمس���اهمة  خ���اص،  بش���كل  الخريي���ة 
يف تمكينه���ا من أج���ل تحقي���ق أهدافها 
ال���ي أنش���ئت م���ن أجلها من خ���الل تنفيذ 
برامجه���ا وأنش���طتها، وخدم���ة أك���رب عدد 
حي���ث  خدماته���ا،  م���ن  المس���تفيدين  م���ن 
أبن���اء  خدم���ة  يف  الدع���م  ه���ذا  سيس���هم 
المواطني���ن والمواطن���ات يف  م���ن  البل���د 
ش���رائح المجتمع كافة، خاص���ة أنه أصبح 
للجمعي���ات الخريي���ة دور كب���ري ومهم يف 
بناء وتمكين أف���راد المجتمع، وتعزيز األثر 
االجتماع���ي للقط���اع غ���ري الربح���ي وزيادة 
مساهمته، عرب دعم المشروعات والربامج 

ذات األثر االجتماعي.

البداية
وبدأ مش���روع األمري محمد بن س���لمان 
بضخ 23 مليون ريال يف 14 جمعية خريية 
يف منطق���ة الري���اض، م���ن حس���اب األمري 
الخ���اص، وق���د أوىف الدع���م الخ���ريي م���ن 
نائب خادم الحرمين الشريفين بمتطلبات 
) 11680 ( مستفيدا ومستفيدة من خالل 
14 جمعي���ة خريي���ة يف منطق���ة الري���اض 
شملت سبع فئات من رعاية األيتام وذوي 
ومتالزم���ة  الس���رطان  ومرض���ى  اإلعاق���ة 

والش���باب  والمطلق���ات  واألرام���ل  داون 
والفتي���ات المقبلي���ن ع���ىل الزواج واألس���ر 

المتعففة والمحتاجة.
ووفق���ًا لتوجي���ه س���موه نف���ذ المكت���ب 
الخاص لس���مو ويل العهد مش���روع »دعم 
صاحب الس���مو الملكي األم���ري محمد بن 
س���لمان بن عبدالعزيز للجمعيات الخريية« 
بما يحق���ق أعىل كف���اءة، وتطبيق أفضل 
المعايري، ويضمن تحقيق النتائج المرجوة، 
وتعظي���م المنفع���ة، م���ن تخصي���ص ه���ذا 
المبلغ الس���خي للجمعيات الخريية، حيث 
تمت مناقشة وتحديد الربامج المدعومة، 
أع���داد  ع���ىل  واالتف���اق  جمعي���ة  ل���كل 
ل���كل  المادي���ة  والتكلف���ة  المس���تفيدين 
برنامج وفقًا ألهداف وبرامج كل جمعية.

شمل كافة مناطق المملكة

ولي العهد يدعم
الجمعيات الخيرية

بمشروع متميز
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15 مليونا لمنطقة مكة المكرمة
كما تربع نائب خادم الحرمين الش���ريفين 
ب���ن عبدالعزي���ز،  ب���ن س���لمان  األم���ري محم���د 
مك���ة  منطق���ة  ىف  الخريي���ة  للجمعي���ات 
المكرمة بمبلغ 15مليون ريال، واستفاد من 
الدعم الخريى 14,914 مستفيًدا ومستفيدة 
من خ���الل 10جمعي���ات خريي���ة ىف منطقة 
مك���ة المكرم���ة ش���ملت 5 فئ���ات م���ن رعاية 
واألرام���ل  الس���رطان  ومرض���ى  األيت���ام 
والمطلق���ات والش���باب والش���ابات المقبلين 

عىل الزواج واألسر المتعففة والمحتاجة.
ت���ربع صاح���ب الس���مو الملك���ي   كذل���ك 
األمري محمد بن س���لمان بن عبدالعزيز بمبلغ 
يف  الخريي���ة  للجمعي���ات  ري���ال  ملي���ون   16
المنطق���ة الش���رقية، وُنّف���ذ الدع���م الخ���ريي 

يف المنطق���ة الش���رقية من خالل مناقش���ة 
10 جمعي���ات خريي���ة يف المنطق���ة؛ لتحديد 
الربامج المقدمة لشرائح متنوعة للمجتمع، 
بم���ا  جمعي���ة  ل���كل  الدع���م  مبل���غ  وتحدي���د 

يتناسب مع أعداد المستفيدين.
للمس���تفيدين  اإلجم���ايل  الع���دد  وبل���غ 
يف المنطق���ة الش���رقية 665.41 مس���تفيدًا 
ومس���تفيدة، َش���ِملت س���بع فئات؛ م���ن رعاية 
الخاص���ة،  االحتياج���ات  وأصح���اب  األيت���ام، 
داون،  ومتالزم���ة  الس���رطان،  ومرض���ى 
والش���باب والش���ابات المقبلين ع���ىل الزواج، 

واألسر المتعففة والمحتاجة.

16 مليونا لمنطقة القصيم
ب���ن س���لمان  ت���ربع األم���ري محم���د  وق���د 

بمبل���غ 16 مليون ري���ال للجمعيات الخريية 
يف منطق���ة القصي���م. وت���م تنفي���ذ الدعم 
الخ���ريي يف منطق���ة القصي���م م���ن خالل 
مناقش���ة 12 جمعي���ة خريية يف المنطقة 
لش���رائح  المقدم���ة  الربام���ج  لتحدي���د 
متنوع���ة للمجتم���ع، وتحدي���د مبل���غ الدعم 
أع���داد  م���ع  يتناس���ب  بم���ا  جمعي���ة  ل���كل 

المستفيدين.
وبل���غ الع���دد اإلجم���ايل للمس���تفيدين 
يف منطق���ة القصيم س���بعة آالف و296 
خم���س  ش���ملت  ومس���تفيدة،  مس���تفيدًا 
فئات من رعاية األيتام ومرضى الس���رطان 
والش���باب والش���ابات المقبلين عىل الزواج 
االحتياج���ات  وذوي  األس���رية  والتنمي���ة 

الخاصة.
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الملك���ي  الس���مو  صاح���ب  رع���ى 
األم���ري / فيص���ل ب���ن بن���در ب���ن عبدالعزي���ز � 
أم���ري منطق���ة الري���اض ����� رئي���س مجل���س 

األيت���ام  لرعاي���ة  الخريي���ة  الجمعي���ة  إدارة 
بمنطقة الرياض )إنس���ان( حفل الجمعية 
إنس���ان، وذل���ك يف  العمومي���ة لجمعي���ة 

الحادي والعش���رين من ش���عبان الماضي 
بمق���ر  المؤتم���رات  قاع���ة  يف   ، 1438ه���� 
الهيئ���ة الملكية للجبيل وينب���ع بالرياض، 

أمير الرياض يرعى عمومية إنسان ، ويترأس اجتماع 
أعضاء مجلس اإلدارة في دورته الخامسة

أعضاء مجلس اإلدارة في دورته الخامسة :

الرئيسصاحب السمو الملكي األمير/ فيصل بن بندر بن عبدالعزيز1

نائب الرئيسصاحب السمو الملكي األمير/ أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز2

عضوسعادة األستاذ/ إبراهيم بن محمد بن سعيدان3

عضوسعادة الدكتور/ بدر بن إبراهيم بن سعيدان4

عضوسعادة الدكتور/ خالد بن سليمان الراجحي5

عضوسعادة األستاذ/ سليمان بن محمد القناص6

عضوسعادة الدكتور/ عابد بن حمود البدر7

عضومعالي الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم8

عضومعالي األستاذ/ عبدالرحمن بن إبراهيم أبوحيمد9

عضوسعادة األستاذ/ عبدالعزيز بن حمد الجميح10

عضوسعادة األستاذ/ عساف بن سالم أبو ثنين11

عضوسعادة الدكتور/ فهد بن عبدالرحمن العبيكان12

عضوسعادة األستاذ/ فيصل بن مساعد السيف13
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وبحض���ور رجال األعمال وكب���ار الداعمين 
وأعض���اء مجل���س اإلدارة . وتخل���ل الحفل 
انتخ���اب مجل���س إدارة الجمعي���ة الجدي���د 
يف دورت���ه الخامس���ة، حيث ترش���ح لهذه 
االنتخاب���ات )22( مرش���حًا م���ن بين أعضاء 
انتخ���اب )13(  وت���م  العمومي���ة  الجمعي���ة 
عض���وًا من بينهم لمجلس إدارة الجمعية 
الجمعي���ة  أعض���اء  اطل���ع  كم���ا  الق���ادم. 

العمومي���ة ع���ىل تقري���ر مص���ور ع���ن أه���م 
الربامج واألنش���طة المنفذة خالل الفرة 
الماضية، كما استعرض تقرير المحاسب 
للجمعي���ة  الم���ايل  األداء  ع���ن  القان���وين 
لع���ام 2016م � والمزيانية التقديرية لعام 
2017م. كم���ا أث���ى س���مو رئي���س مجلس 
ودوره���ا  الجمعي���ة  جه���ود  ع���ىل  اإلدارة 
والربام���ج  الرعاي���ة،  أوج���ه  تقدي���م  يف 

 ، خدماته���ا  م���ن  للمس���تفيدين  النوعي���ة 
وت���م خ���الل الحف���ل جم���ع التربع���ات الي 
تجاوزت 4 ماليين ريال. كما ترأس سموه 
االجتم���اع األول ألعضاء مجل���س اإلدارة 
الج���دد ، وج���رى خالل االجتماع مناقش���ة 
المس���تجدات ، واس���تعراض الموضوع���ات  
المطروحة ع���ى جدول األعم���ال واتخاذ 

القرارات الالزمة بشأنها .

أعضاء اللجنة التنفيذية :

الرئيسصاحب السمو الملكي األمير/ أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز1

نائب الرئيسمعالي الدكتور/  عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم2

عضوسعادة الدكتور/ خالد بن سليمان الراجحي3

عضوسعادة األستاذ/ سليمان بن محمد القناص4

عضوسعادة األستاذ/ عبدالعزيز بن حمد الجميح5

عضوسعادة الدكتور/ فهد بن عبدالرحمن العبيكان6

عضوسعادة األستاذ/ فيصل بن مساعد السيف7
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استقبل صاحب السمو الملكي األمري 
فيص���ل بن بندر بن عبدالعزيز أمري منطقة 
الري���اض بمكت���ب س���موه بقص���ر الحك���م 
الجمعي���ة  إدارة  مجل���س  رئي���س  ام���س، 
الخريي���ة لرعاي���ة األيت���ام )إنس���ان( صال���ح 
اليوسف ومدير شؤون أرامكو السعودية 
بالمنطقة الوس���طى خالد الرميح وعددا 
وذل���ك  أرامك���و  ش���ركة  منس���ويب  م���ن 
لتكري���م »أرامكو« عىل دعمهم للجمعية 
الس���عودية  ارامك���و  مب���ادرة  خ���الل  م���ن 

لتأهيل أبناء إنسان.
وأثى س���موه عىل هذه المبادرة الي 
تنمي قدرات األيتام وتكتشف مواهبهم 
الوط���ين لديه���م مقدم���ًا  الح���س  وتع���زز 
للمس���ؤولين  وتقدي���ره  ش���كره  س���موه 
يف ش���ركة أرامك���و ع���ىل ه���ذه المب���ادرة 
المتم���زية ال���ي تن���درج تحت المس���ؤولية 

االجتماعية.

واطل���ع أم���ري الري���اض عىل نم���اذج من 
مس���تفيدي المب���ادرة والتطوي���ر المهاري 
ال���ذي قدمت���ه ألبن���اء إنس���ان مؤك���دًا أنها 

فئة غالية يتطلع إليها الوطن.
الجدي���ر بالذكر أن ه���ذه المبادرة تهتم 
وتطوي���ر  إنس���ان  جمعي���ة  أبن���اء  بتدري���ب 
واللغ���ة  اآليل  الحاس���ب  يف  مهاراته���م 
االنجلزيية وتهيئتهم لتحمل المسؤولية 

والمشاركة االجتماعية، ليكونوا نافعين 
ألنفسهم ومنتجين يف مجتمعهم.

وقد حققت ه���ذه المبادرة العديد من 
األه���داف يف بن���اء الش���خصية المتوازنة 
لوطنه���م  انتمائه���م  وتعزي���ز  لأليت���ام 

ومليكهم ومجتمعهم.
كما تسهم هذه المبادرة يف معالجة 
أوق���ات  واس���تثمار  الس���لبية  الف���راغ  آث���ار 

األبناء بالربامج المفيدة.
كم���ا تضمن���ت برام���ج المب���ادرة، ف���رات 
دورات  إىل  إضاف���ة  تعليمي���ة،  دراس���ية 
تدريبي���ة يف مج���االت )التطوي���ر- التفك���ري 
 – االقتصادي���ة   – الفني���ة   – التقني���ة   –
يف  للمبتدئي���ن  ودبلوم���ات  االجتماعي���ة(، 
 – اللغ���ات   – اآليل  )الحاس���ب  مج���االت 
اإلدارة( واألنشطة االجتماعية كالزيارات، 
واألنش���طة  الكش���فية،  والمعس���كرات 

الرياضية التنافسية المتنوعة.

فيصل بن بندر يطلع على نماذج من مستفيدي المبادرة والتطوير المهاري

أمير الرياض يكرم أرامكو لدعمها جمعية »إنسان«
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زار صاحب السمو الملكي األمري أحمد 
المنطقة  أم��ري  ن��ائ��ب  سلمان  ب��ن  فهد  ب��ن 
ال���ش���رق���ي���ة، رئ����ي����س ال���ل���ج���ن���ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
بالجمعية الخريية لرعاية األيتام بمنطقة 
ال����ري����اض )إن�����س�����ان(، رك�����ن ب���ن���اء وإن���س���ان 
وإطعام يف معرض شباب وشابات أعمال 
فيه  ش��ارك��ت  وال���ذي  الشرقية  المنطقة 
الجمعيات الخريية يف المنطقة الشرقية. 
ويهدف المعرض إىل تعزيز االقتصاد 
الوطين ، تعد فعاليات المعرض من أهم 
وأبرز األحداث االقتصادية الي تش���هدها 
المنطق���ة الش���رقية ، كون���ه حدثا يعرض 
في���ه ش���باب وش���ابات األعم���ال وأصح���اب 
يف  وخدماته���م،  منتجاته���م  المب���ادرات 
ظ���ل واقع اقتصادي متن���ام يؤكد ضرورة 
التع���رف  مس���احة  زي���ادة  ع���ىل  الح���رص 
ع���ىل معطي���ات الس���وق، والبح���ث الدائم 
لتطوي���ر  الش���راكات  الف���رص وعق���د  ع���ن 
األداء.كم���ا أن رؤي���ة المع���رض والملتقى 

تنمي���ة  يف  الرائ���د  يك���ون  أن  يف  ترك���ز 
ش���باب األعم���ال يف المنطق���ة، يف حين 
أن���ه يعق���د ليبع���ث رس���الة إىل المهتمين 
والمستثمرين خصوصا الشركات الكبرية 
المجتم���ع  ومؤسس���ات  أف���راد  وكاف���ة 

االقتص���ادي والش���ركات الك���ربى ورج���ال 
األعم���ال بض���رورة التعرف ع���ىل منتجات 
والش���ابات،  الش���باب  مش���اريع  وخدم���ات 
منش���آت  هن���اك  تك���ون  ح���ىت  ودعمه���ا 

مؤهلة للمنافسة داخليا وخارجي.

األمير أحمد بن فهد بن سلمان يزور مقر الجمعيات الخيرية 
في معرض شباب وشابات أعمال المنطقة الشرقية
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عق���دت لجنة وق���ف إنس���ان بمحافظة 
األفالج، برئاسة محافظ األفالج أ. زيد بن 
محم���د آل حس���ين، وذلك يف قاعة س���زلر 
هاوس بالرياض، وبحضور األس���تاذ صالح 
بن عبد اهلل اليوس���ف مدي���ر عام الجمعية، 
ومجموعة من األساتذة وأعيان محافظة 

األف���الج. وانبث���ق عن االجتم���اع مجموعة 
م���ن التوصي���ات كان أبرزها تش���كيل لجنة 
إعالمية مكونة من 4 أعضاء إلبراز الوقف 
ب���ه، وأهميت���ه كون���ه  إعالمي���ا والتعري���ف 
س���يكون راف���دا مالي���ا للجمعي���ة، ويغطي 
بإيراداته نفقات ف���رع الجمعية بمحافظة 

األفالج، إضاف���ة إىل لجنة للزيارات، وذلك 
لتس���ويق الوق���ف ل���دى ك���ربى الش���ركات 
ورج���ال األعم���ال. وأعل���ن الش���يخ محم���د 
ب���ن راش���د آل زن���ان خ���الل االجتم���اع تربعه 
تكلف���ة  وتب���ين  للوق���ف،  ري���ال  بملي���ون 

ومصاريف الحملة التسويقية للوقف.

»إنسان« تسعى لتشييد أكبر مشروع وقفي بمحافظة األفالج

ش���ارك أبن���اء ن���ادي إنس���ان االجتماع���ي يف فعالية 
)ثيدك���س (  TEDxRiyadh المقام���ة يف قاع���ة ني���ارة ، 
وال���ي ته���دف إىل نقل التجارب الناجحة واالس���تفادة 
ال���ي  التم���زي  األبن���اء قص���ص  اس���تلهم  ، حي���ث  منه���ا 
سطرها الناجحون يف حياتهم ، ونهدف الجمعية من 
ه���ذه المش���اركات إىل تثقي���ف األبناء بأهمي���ة اإلصرار 
ع���ىل النج���اح وتج���اوز الصع���اب يف حياته���م لتحقي���ق 
أهدافه���م المس���تقبلية ، من خالل اس���تعراض قصص 
الناجحين يف حياتهم ، واالقتداء بالتجارب الناجحة . 

وافق مجلس إدارة الجمعية برئاس���ة  صاحب السمو الملكي 
األم���ري فيصل بن بندر ب���ن عبدالعزيز أمري منطق���ة الرياض، رئيس 
مجل���س إدارة الجمعي���ة، ع���ىل افتت���اح فرع���ي محافظ���ة م���رات ، 
ومحافظ���ة الحريق ، جاء ذلك خالل  االجتماع الخامس لمجلس 
إدارة الجمعية -بدورته الرابعة-، وبحضور صاحب السمو الملكي 
األم���ري محم���د ب���ن عبدالرحم���ن ب���ن عبدالعزي���ز نائب أم���ري منطقة 
الرياض، وصاحب السمو الملكي األمري أحمد بن فهد بن سلمان 
ب���ن عبدالعزيز نائ���ب أمري المنطقة الش���رقية نائ���ب رئيس مجلس 
إدارة جمعي���ة »إنس���ان« رئي���س اللجن���ة التنفيذي���ة. وس���وف تقدم 
الف���روع الجدي���دة الرعاي���ة والخدم���ات االجتماعي���ة للمس���تفيدين 

عىل غرار ما هو معمول به يف الفروع األخرى. 

أبناء النادي يستلهمون 
قصص الناجحين

»إنسان« تفتتح فرعي 
محافظات مرات والحريق
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من���ع أبن���اء كش���افة جمعي���ة »إنس���ان« 
الح���ج  موس���م  تنظي���م  يف  المش���اركة 
أك���رث م���ن 5 آالف م���ن بائع���ي البس���طات 
المش���اعر  يف  الموجودي���ن  العش���وائية 
المقدس���ة، كما س���اهمت الكش���افة يف 
تفوي���ج الحج���اج بي���ن المش���اعر بداية من 
مزدلف���ة،  إىل  ومنه���ا  عرف���ة،  إىل  م���ى 
وإىل مى مرة أخرى بالمساهمة بتفويج 
الحجي���ج م���ع مؤسس���ات الطواف���ة ألكرث 

من 50 ألف حاج من مختلف الجنسيات.
الخريي���ة لرعاي���ة  وش���اركت الجمعي���ة 
كش���افة  خ���الل  م���ن  »إنس���ان«،  األيت���ام 
إنس���ان  لن���ادي  التابع���ة  الجمعي���ة 
االجتماعي يف موس���م الحج بحضور 16 
كش���اًفا من أبناء الجمعي���ة، حيث حضروا 
من يوم 29 من ذي القعدة وحىت 13 من 

شهر ذي الحجة.
وأك���د قائ���د كش���افة جمعي���ة إنس���ان 
األس���تاذ خالد القحطاين أن مشاركتهم 

يف موس���م الحج جاءت مع وزارة الصحة 
م���ن خالل تنظيم دخ���ول وخروج الحجاج 
المش���اعر  يف  الصحي���ة  المراف���ق  يف 
المقدسة، مشريا إىل أن عدد المشاركين 
كش���افا   16 إىل  وص���ل  التنظي���م  يف 
م���ن أبن���اء الجمعي���ة، لديه���م العدي���د من 
الخربات الراكمية يف األعمال الميدانية 

المختلفة.
الجمعي���ة  كش���افة  تق���وم  وق���ال: 
بالعم���ل يف المش���اعر عىل مدار الس���اعة 
ث���الث  م���ن خ���الل تقس���يم األعم���ال إىل 
ف���رات ع���ىل م���دار اليوم بحي���ث نضمن أن 
يك���ون العم���ل متواص���ال والتنظي���م عىل 
أفض���ل درجاته، فمن بعد اليوم الس���ادس 
من ش���هر ذي الحجة تب���دأ جموع الحجاج 
بالحضور بكثافة إىل المش���اعر المقدسة 
وه���و م���ا يتطل���ب من���ا العم���ل المتواص���ل 
وال���دوؤب، حيث تمكنا م���ن نقل المرضى 
م���دارة  ع���ىل  المراك���ز  وخدمته���م داخ���ل 

الس���اعة بإحصائية تقدر يف اليوم الواحد 
بما يقارب 3 آالف حاج.

خدم���ة  أن  إىل  القحط���اين  وأش���ار 
ع���ام  من���ذ  الن���ادي  نال���ه  ش���رف  الحج���اج 
1432ه���� الذي ش���هد المش���اركة األوىل 
تنظي���م  يف  المس���اهمة  يف  للجمعي���ة 
الح���ج، بحي���ث دأب���ت الجمعي���ة من���ذ ذاك 
المش���اركة  ع���ىل  اآلن  وح���ىت  التاري���خ 
حي���ث  للحج���اج،  خدم���ة  س���نوية  بص���ورة 
ش���ارك أبناء الجمعية م���ع وزارة الحج يف 
الربوش���ورات  التوعي���ة واإلرش���اد وتوزي���ع 
مختل���ف  م���ن  الحج���اج  ع���ىل  التوعوي���ة 
الجنس���يات حيث تم تقديم الخدمة ألكرث 

من 10 آالف حاج.

لمحة عن كشافة إنسان:
انطلق���ت كش���افة جمعية إنس���ان يف 
ع���ام 1428ه�، بأهداف طموحة وبرس���الة 
الفعال���ة  بالمس���اهمة  تتلخ���ص  هادف���ة 
لالس���تفادة  الجمعي���ة  أبن���اء  تنمي���ة  يف 
التام���ة من قدراتهم البدنية واالجتماعية 
يع���ود  بم���ا  فراغه���م  أوق���ات  واس���تغالل 
بالنف���ع ع���ىل حياته���م اليومي���ة، وإطالق 

إنسان في الحج

من خالل المشاركة السابعة 
على التوالي .. كشافة جمعية 

إنسان في موسم الحج

16
»إنسان«

أخبار



قدراتهم الكامنة لتحمل المسئولية يف 
المجتمع.

المناش���ط  يف  الكش���افة  وتش���ارك 
ال���ي تق���ام ع���ىل  والربام���ج والفعالي���ات 
يف  المش���اركة  ومنه���ا  الس���نة،  م���دار 
يف  والمش���اركة  الفروس���ية،  س���باقات 
األلعاب المختلفة يف المالعب الرياضية 
س���واء كان���ت يف كرة الق���دم، أو الطائرة، 
يف  الكش���افة  تش���ارك  كم���ا  الس���لة،  أو 
المعارض والمؤتمرات الدولية الي تقام 

يف الرياض.
ويضم النادي يف عضويته 120 عضوا 
من أبناء الجمعية بمختلف األعمار، حيث 
يت���م تأهيله���م بال���دورات المتخصصة يف 
خدم���ة المجتم���ع والبح���ث ع���ن خصائص 
المجتمع لكي يتم التعامل األمثل، حيث 
يت���م إكس���اب أعض���اء الكش���افة مفاهيم 
جديدة نح���و المجتمع والتفك���ري بطريقة 
واكتس���اب  المش���كالت،  لح���ل  صحي���ة 
القي���م األخالقي���ة واالجتماعي���ة، وتنمية 

يت���م  كم���ا  الوط���ن،  وح���ب  التضحي���ة 
إكس���ابهم المهارات القيادية يف العمل 
العم���ل  علي���ة  يعتم���د  ال���ذي  الجماع���ي 

الكشفي بصورة مباشرة.
إنس���ان  جمعي���ة  كش���افة  أن  ُيذك���ر 
حصلت عىل العديد من ش���هادات الشكر 
من مختلف الجهات يف المملكة، ومنها 
ش���كر وتقدير جمعي���ة الكش���افة العربية 
الس���عودية نظري مش���اركة مجموعة من 

أبناء إنسان يف سباقات الفروسية.

أعضاء فريق كشافة إنسان المشاركون يف تنظيم الحج لعام 1438 هـ .
17
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تح���ت رعاي���ة األمرية ريم���ا بنت س���لطان بن عبدالعزي���ز، نظمت 
الجمعي���ة الخريي���ة لرعاية األيتام بمنطقة الرياض )إنس���ان( حفل 
ال���زواج الجماع���ي الث���اين  لفتي���ات إنس���ان ، وذل���ك بقاع���ة قص���ر 
الرياض لالحتفاالت، حيث تم تزويج 150 عروسة يف حفل بهيج  
حض���ره كب���ار الداعم���ات بالجمعية وح���رم أعضاء مجل���س اإلدارة، 
وش���خصيات م���ن المجتم���ع. وي���أيت ه���ذا الحف���ل ضم���ن اهتم���ام 
الجمعية بالربامج التنموية والتأهيلية االجتماعية ألبناء وفتيات 
إنسان، وتسعى الجمعية  من خالل حفالت الزواج الجماعي إىل 
إعفاف الشباب والفتيات والمساهمة يف تكوين أسرة مستقرة، 
والعمل عىل تخفي���ف األعباء وتكاليف الزواج عىل أبناء وفتيات 
إنس���ان، كذل���ك إدخ���ال البهجة والس���رور عىل األبن���اء المزوجين 
الجمعي���ة  نظم���ت  وق���د  أفراحه���م.  ومش���اركتهم  والمزوج���ات 
دورات تأهيلي���ة وإرش���ادية للفتي���ات المقبالت عىل ال���زواج، وذلك 
لتمكينه���ن م���ن التع���رف ع���ىل واجباته���ن ودوره���ن يف تكوي���ن 
األس���رة المثالي���ة، وتثقيفه���ن بأب���رز المش���اكل ال���ي ق���د تواج���ه 
حياته���ن الزوجية. ويذكر أن أحد فاعيل الخري قد تربع بمبلغ ثالثة 
ماليين ريال إلتمام حفل الزواج، حيث أهديت كل فتاة مش���اركة 

طقم ذهب فاخر، ومبلغًا نقديًا، وتجهزيها كاماًل.

رعت صاحبة الس���مو الملكي األمرية س���ارة بنت خالد بن مساعد 
اب���ن عبدالعزي���ز ح���رم صاح���ب الس���مو الملك���ي األم���ري عبدالعزي���ز بن 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،  حفل الكافالت السنوي يف جمعية 
إنس���ان، وذل���ك يف قاع���ة المقص���ورة بالري���اض ، وبحض���ور الكافالت 
ولفي���ف من س���يدات المجتم���ع، وتخل���ل الحفل كلمة لألمرية س���ارة 
ت عن  تحدث���ت فيه���ا ع���ن الجوان���ب المهمة لدعم فئ���ة األيت���ام، وعربرَّ
س���عادتها وامتنانها للقائمين عىل هذا العم���ل الخريي، واإلنجازات 
المهم���ة والمش���اريع الدائمة والموس���مية الي حققته���ا الجمعية، 
وأك���دت ع���ىل ض���رورة االهتم���ام بتطوي���ر ق���درات األيت���ام لتصب يف 
صالحه���م وصالح مجتمعهم. كما تربعت س���موها بمبلغ 300 ألف 

ريال لصالح الجمعية.
ثم ألقت األس���تاذة مى مالك باوزير، مش���رفة األقس���ام النسائية 
باإلنابة كلمة ش���كرت فيها س���مو األمرية سارة لرعايتها وتشريفها 
حف���ل الكف���االت يف إنس���ان ، ومنوهة بتربع س���موها بقصرها الذي 
تبل���غ قيمت���ه نح���و 55 مليون ري���ال لصال���ح الجمعية.  ثم ب���دأت فقرة 

اإلعالن عن التربعات، والي تجاوزت مليون ريال سعودي .

األميرة ريما بنت سلطان تزف 150 عروسا من فتيات »إنسان«

األميرة سارة بنت خالد ترعى حفل »الكافالت الرمضاني« 

لجمعية إنسان
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وقع���ت الجمعية الخريي���ة لرعاية األيتام 
بمنطقة الرياض)إنسان( اتفاقية تعاون مع 
أسواق البالد، ووقع االتفاقية عن الجمعية 
مع���ايل الدكتور عبد الرحم���ن بن عبد العزيز 
التنفيذي���ة  اللجن���ة  رئي���س  نائ���ب  الس���ويلم 
وعن أس���واق الب���الد األس���تاذ/ يحىي حمود 

الش���هري، رئي���س مجل���س اإلدارة. وتقضي 
الدع���م للجمعي���ة، م���ن  االتفاقي���ة بتقدي���م 
خالل منح الجمعية نس���بة 1 % من صايف 
أرباح األسواق  الس���نوية ,. و إصدار بطاقات 
خص���م  10 % لجمي���ع أيت���ام وأس���ر الجمعية 
يف كاف���ة أس���واق وف���روع الب���الد  . إضاف���ة 

إىل أولوي���ة التوظي���ف يف الش���ركة ألبن���اء 
 )1000( من���ح  وكذل���ك  إنس���ان.   جمعي���ة 
حقيب���ة مدرس���ية بداي���ة كل ع���ام دراس���ي 
ألبناء إنس���ان , كما تضمن���ت االتفاقية حث 
المتسوقين عىل  التربع ببواقي المبالغ من 

مشرياتهم لصالح الجمعية . 

تلق���ت جمعي���ة إنس���ان لرعاي���ة األيت���ام 
ت���ربع ش���ركة ك���ي يب إم ج���ي  الف���وزان، 
بمبل���غ  ) 189.530 (ري���ال، لصال���ح برنام���ج 
الس���لة الغذائية يف الجمعية خالل شهر 
رمض���ان المب���ارك . وثم���ن األس���تاذ/ صالح 
ب���ن عبد اهلل اليوس���ف مدير ع���ام الجمعية 
ه���ذا الدعم الكري���م الذي يأيت استش���عارا 
م���ن الش���ركة بأهمية دوره���ا االجتماعي، 
ومساعدة فئات المجتمع خاصة ما يتعلق 
منها باأليتام ، وتعبريا عن الدور اإلنساين 
التكاف���ل  لمب���دأ  وتحقيق���ا   ، للش���ركة 
والتعاون الذي حثن���ا عليه الدين الحنيف . 
س���ائال الموىل تبارك وتعاىل أن يجعل ما 

قدموه يف مزيان حسناتهم . 

شراكة استراتيجية بين إنسان وأسواق البالد

إنسان تشكر كي بي إم جي الفوزان لتبرعها

بـ 189 ألف ريال لصالح الجمعية
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نّظم���ت مجموع���ة الحك���ري إفطار عط���اء الرمض���اين الخريي العاش���ر 
ألبناء وأس���ر جمعية إنس���ان لرعاية األيتام، وذلك يف “س���باركزي بانوراما 
مول “بالرياض ، وش���ارك يف اإلفطار الرمضاين نحو 500 مس���تفيد من 
مختل���ف ف���روع الجمعي���ة بالري���اض، برفق���ة عدد م���ن مس���ؤوالت الربامج 
واألنشطة بالجمعية. كما استمتع األبناء باأللعاب الرفيهية المتنوعة 
الفردي���ة والجماعي���ة يف أج���واء يس���ودها الم���رح والبهج���ة يف األركان 
الرفيهي���ة، وبمش���اركة ومس���اندة مجموع���ة من المتطوعي���ن من فريق 

تراحم التطوعي.
من جهته أعرب صالح بن عبد اهلل اليوسف “مدير عام الجمعية” عن 
ش���كره وتقديره لمجموعة الحكري للس���ياحة والتنمية عىل استضافتها 
ألبن���اء وفتيات إنس���ان، وإتاحة الفرص���ة لهم لممارس���ة مختلف األلعاب 
المس���لية، مبين���ا إن ه���ذه المب���ادرة ت���أيت امت���دادا لمب���ادرات المجموع���ة 
الس���ابقة لدع���م أبن���اء إنس���ان، م���ن خ���الل تقدي���م خدماته���ا الس���ياحية 

والرفيهية لهم، واستعدادها لدعم برامج وأنشطة الجمعية.

أدى نحو 150 ابنا من أبناء نادي إنسان 
االجتماعي مناسك العمرة برعاية شركة 
بوينج للطريان ،حيث انطلق األبناء برفقة 
مش���رفيهم إىل مطار الملك خالد الدويل 
بالري���اض ، وق���د ارتس���مت ع���ىل محياه���م 
مظاهر البهجة والسرور فرحين بزيارتهم 
ش���عرية  ألداء  المقدس���ة  األراض���ي  إىل 
العم���رة، حيث اتجه األبن���اء بعد وصولهم 
مط���ار الملك عبد العزيز الدويل بجدة إىل 
مقر إقامتهم يف فندق)فلسطين( بجوار 
العم���رة  ب���أداء  الح���رام، وقام���وا  بي���ت اهلل 
والص���الة يف المس���جد الح���رام وحض���روا 
برنامج���ا مط���وال تخلل���ه حلق���ة لتحفي���ظ 
الق���رآن الكري���م ومحاض���رة ديني���ة وجولة 
يف مراف���ق بي���ت اهلل الح���رام  يف أج���واء 
روحاني���ة تملؤه���ا الس���كينة واالطمئن���ان 
عالقته���م  وتع���زز  صدوره���م  وتش���رح 
أداء  وبع���د  وتع���اىل،  س���بحانه  ببارئه���م 

للتس���وق  األبن���اء  خ���رج  العم���رة  مناس���ك 
وش���راء الهداي���ا لذويه���م وم���ن ث���م حزموا 

أمتعته���م وغادروا الفن���دق متجهين إىل 
المطار والعودة إىل الرياض.

مجموعة الحكير تستضيف
500 من أبناء جمعية »إنسان«

في إفطار عطاء الخيري العاشر

برعاية بوينج .. أبناء إنسان في رحاب البيت العتيق
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ش���اركت جمعي���ة إنس���ان لرعاية األيت���ام ، م���ع وزارة العمل 
والتنمي���ة االجتماعي���ة يف صياغة مش���روع العم���ل التطوعي 
للتط���وع، وج���اري  الوطني���ة  المنص���ة  المملك���ة وإنش���اء  يف 
العمل عىل إعداد الئحة داخلية للعمل التطوعي واستحداث 
وحدة للتطوع يف الجمعية. وتس���عى الجمعية لنش���ر ثقافة 
العمل التطوعي يف العمل الخريي خصوصا ما يتعلق منها 
بفئ���ة األيت���ام األعزاء ، وح���ث أفراد المجتمع عىل المس���اهمة 
يف تعزي���ز مفهوم العم���ل التطوعي، وتحقيقا لمبدأ التعاون 
ال���ذي أوص���ى ب���ه دينن���ا الحنيف . وتماش���يا مع رؤي���ة المملكة 

2030 لتطوير وتنمية العمل االجتماعي بالمملكة .

يف أمسية رمضانية وعىل مأدبة األسر المنتجة بجمعية إنسان ، دشنت 
الجمعية حملتها اإلعالمية السنوية لهذا العام والي انطلقت تحت شعار 
#أسعدهم_تس���عد ، وذلك يف نادي إنس���ان االجتماعي ، وبحضور األستاذ/ 
صال���ح ب���ن عبد اهلل اليوس���ف، مدير ع���ام الجمعي���ة،  ومجموعة من مش���اهري 
التواصل االجتماعي، وأوضح اليوس���ف أن الجمعية اس���تمدت شعار الحملة 
اإلعالمي���ة له���ذا العام من حدي���ث المصطفى صىل اهلل عليه وس���لم: )َأَحبُّ 
ِ ُس���ُروٌر ُتْدِخُل���ُه َعىَل ُمْس���ِلٍم، َأْو َتْكِش���ُف َعْنُه ُكْرَب���ًة، َأْو َتْطُرُد  اأَلْعَم���اِل ِإىَل اهللرَّ
َتْقِض���ي  َأْو  ُجوًع���ا،  َعْن���ُه 
َعْنُه َدْيًن���ا(، وتتمثل جميع 
يف  الجمعي���ة  رس���ائل 
الش���ريف،  الحدي���ث  ه���ذا 
وتهدف إىل إدخال الفرح 
نف���وس  إىل  والس���عادة 
المس���تفيدين، س���يما وأن 
ترعى  الجمعي���ة أصبحت 
ع���ىل)41.000(  يزي���د  م���ا 
يتي���م ويتيم���ة وأرملة، من 
خ���الل 19 فرع���ا منتش���رة 
يف محافظ���ات منطق���ة 
له���م  تق���دم  الري���اض 
الخدم���ات وأوج���ه الرعاية 

االجتماعية.

ف���ع���ال���ي���ة إن������س������ان يف  ش������ارك������ت ج���م���ع���ي���ة 
KSA_GBI_2017# ال���ي أطلقها عش���رون دراجا 
م���ن دراج���ي الس���عودية يف رحل���ة م���ن العاصمة 
إىل  والهادف���ة  القصي���م،  منطق���ة  إىل  الري���اض 
تنظي���م مب���ادرة رك���وب الدراج���ات بمناس���بة ي���وم 
اليتي���م العريب الذي يصادف 1 أبريل من كل عام، 
وت���م تدش���ين المب���ادرة بحض���ور المدي���ر التنفيذي 
لالتح���اد الس���عودي المهن���دس ف���واز أبوطال���ب، 
ورئيس مؤسس���ة وقف شباب خري أمة المهندس 
عثمان هاش���م. حيث قطع الدراجون مسافة 400 
ك���م ، كم���ا ت���م اس���تضافة الفري���ق م���ن قب���ل ف���رع 
إنس���ان بمحافظ���ة المجمعة ، وته���دف الجمعية 
م���ن مش���اركتها إىل تفعي���ل ي���وم اليتي���م العريب 

ونشر ثقافة العمل الخريي يف المجتمع. 

الجمعية تشارك في إنشاء 
المنصة الوطنية للتطوع

بحضور مشاهير »التواصل 
االجتماعي« إنسان تدشن حملة 

أسعدهم_تسعد«

إنسان تشارك دراجي 
السعودية في يوم اليتيم 

العربي
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وّق���ع نائب رئيس اللجنة التنفيذي���ة بالجمعية الخريية لرعاية 
ب���ن  األيت���ام بمنطق���ة الري���اض )إنس���ان(، الدكت���ور عبدالرحم���ن 
عبدالعزيز الس���ويلم، عق���َد بناء وقف الجمعي���ة بمحافظة رماح، 

مع مؤسسة خالد عبداهلل الجريي للمقاوالت.
وّق���ع العقد عن المؤسس���ة المهندُس عب���داهلل بن عبدالعزيز 
الشويعي، ويتكون الوقف من مبى سكين وتجاري، وتستغرق 

مدة التنفيذ 18 شهرًا من تاريخ تسليم الموقع.
الوق���ف  وتش���ييد  لتكالي���ف  اإلجمالي���ة  القيم���ة  وبلغ���ت 
ع بها  )1.159.913( ريااًل، عىل أرض مساحتها 300 مر مربع، َترَبّ

الشيخ سالم بن فيصل أبو ثنين.
وبلغ���ت التربع���ات ح���ىت اآلن )215.317( ري���ااًل لدع���م وق���ف 
الجمعي���ة بمحافظ���ة رم���اح، وال���ذي افتت���ح ع���ام 1435ه����، ومن 
المتوق���ع أن يص���ل ري���ع الوق���ف إىل )150( أل���ف ري���ال، لصال���ح 
ف���رع الجمعي���ة بالمحافظ���ة؛ حي���ث يبلغ ع���دد المس���تفيدين من 
خدمات الفرع )199( فردًا، يمثلون )65( أس���رة يقدم لهم الرعاية 

والخدمات االجتماعية.

بدوره قّدم الدكتور »الس���ويلم« شكره وتقديره للشيخ سالم 
بن فيصل أبو ثنين؛ لتربعه بأرض لبناء وقف الجمعية بمحافظة 
رماح؛ مبينًا أن ذلك يأيت استشعارًا منه بالمسؤولية االجتماعية 
تجاه فئة عزيزة يف المجتمع، وحرصه عىل دعم العمل الخريي؛ 
س���ائاًل الموىل -تب���ارك وتع���اىل- أن يجعل ما قّدم���ه يف موازين 

حسناته.

مبنى سكني وتجاري بمساحة 300م

»إنسان« و»الجريسي« توقعان عقدا لبناء

وقف الجمعية برماح
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مركز عبداللطيف للكشف المبكر ينظم دورة توعوية عن سرطان الثدي 
ألسر فرع الشمال و الكشف عىل المشاركات . جمعية إنسان فرع الروضة تقيم حفل فرحة نجاح لألبناء وتكرم الناجحين. 

فرع الغرب يقيم لألبناء برنامج فرحة نجاح برعاية كلية الطب بجامعة 
اإلمام محمد بن سعود .

أبناؤنا يف فرع حوطة بين تميم يبتهجون بنجاحهم يف حفل  نجاحكم 
يسعدنا .

بمناسبة اليوم العالمي للتطوع فرع محافظة الدواديم يقيم دورة تدريبية 
عن التطوع من تقديم المدرب / محمد العضيلة.

أبناء إنسان فرع شقراء ضيوف نادي جامعة اإلمام الصيفي بالمعهد 
العلمي بشقراء .
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عىل شرف محافظ الزلفي كرم مدير ميدان فروسية الزلفي األستاذ 
عبداللطيف العبدالكريم أبناء جمعية إنسان

الجمعية تشكر أوقاف محمد الراجحي رحمه 
اهلل لتشييدها وقف إنسان بمحافظة وادي 

الدواسر سائلين اهلل تبارك وتعاىل أن يجعل ما 
قدموه يف موازين حسناته.

فرع الشرق يقيم لألبناء والفتيات حفل فرحة 
النجاح يف أجواء من الفرح والسعادة .

فرع محافظة عفيف يقيم برنامجًا ترفيهيًا 
لألبناء يف مطعم ماكدونالدز .

وكيل محافظة المجمعة يفتتح برنامج »صحيت حيايت » يف نادي مدرسة 
الحي بمشاركة أشبال إنسان.

أبناء ومنسوبو إنسان يشاركون افتتاح المبادرات التطوعية يف مستشفى 
السليل .

بهدف غرس القيم النبيلة بنفوس األبناء براعم إنسان القويعية يكرمون 
عمال النظافة بتوزيع الهدايا عليهم . 



يف البداي���ة نري���د تس���ليط الض���وء عىل 
جهود فرع ال���وزارة بمنطقة الرياض تجاه 

األيتام والعناية بهم؟
يق���وم الموظفون يف فرع وزارة العمل 
الري���اض  بمنطق���ة  االجتماعي���ة  والتنمي���ة 
بالعم���ل ع���ىل خدم���ة أبنائن���ا األيت���ام وفق 
منظوم���ة عم���ل ته���دف إىل تقدي���م كافة 
إليه���ا وتذلي���ل  يحتاج���ون  ال���ي  الخدم���ات 
تواجهه���م  ال���ي  والعقب���ات  الصع���اب 
ومساعدتهم عىل تجاوز جميع مشكالته، 
يف  الزم���الء  مش���اركة  إىل  باإلضاف���ة 
المي���دان للعم���ل ع���ىل بن���اء ش���خصياتهم 
طموحاته���م  تحقي���ق  يف  ومس���اندتهم 
المباش���ر  واإلش���راف  ذواته���م،  وتكوي���ن 
عليه���م يف حال كانوا لدى األس���ر البديلة 
أو ع���ن طري���ق األخصائيي���ن االجتماعيي���ن 
العاملين يف الدور اإليوائية لرعاية األيتام.

وم���ن ضم���ن الخدمات ال���ي تقدم لهم 
مساعدتهم يف استخراج األوراق الثبوتية 
والتأشريات وإصدار وتجديد جوازات السفر، 
باإلضافة إىل تحديث بياناتهم يف النظام 

دوري،  بش���كل  األيت���ام  برعاي���ة  الخ���اص 
الم���دارس  يف  األبن���اء  ه���ؤالء  ومتابع���ة 
والجامعات للتأكد من وضعهم الدراسي، 
ومعالج���ة ما قد يرد من قصور أو ضعف أو 

أي مشاكل سلوكية.
كما يهت���م األخصائي���ون االجتماعيون 
لدين���ا بنش���أة األيت���ام ل���دى األس���ر البديل���ة 
التتبعي���ة  الزي���ارات  خ���الل  م���ن  وذل���ك 
المستمرة للتأكد من سالمة سلوكياتهم، 
واالجتماع���ي،  النف���ي  واس���تقرارهم 
واندماجه���م  تكيفه���م  ع���ىل  والعم���ل 
داخ���ل  أم���ا  والمجتم���ع،  األس���ر  ه���ذه  م���ع 
ال���دور اإليوائي���ة فتق���دم له���م الكث���ري م���ن 
الربام���ج التوعوية واالجتماعي���ة والثقافية 
والرياضي���ة والديني���ة، باإلضاف���ة إىل رعاية 

مواهبهم وتنميتها.

كم ع���دد دور األيت���ام يف الرياض، وما 
هي الخدمات اليت تقدم يف كل دار؟

الري���اض  مدين���ة  يف  دور   )5( عدده���ا 
وبرامجه���م  خدماته���م  تختل���ف  فق���ط، 
ال���ي  العمري���ة  الفئ���ة  اخت���الف  بحس���ب 
يقومون عىل رعايته���م. فهذه الدور تقدم 
له���م العناي���ة وف���ق نظ���ام يش���به النظ���ام 

السيالي في حوار خاص لمجلة »إنسان«:

والة أمرنا لم يألوا جهدا لتوفير العيش الكريم 

ألبنائنا األيتام
أوضح األستاذ يوسف بن مسفر السيايل، مدير عام فرع وزارة العمل 
والتنمي���ة االجتماعي���ة بمنطق���ة الري���اض وممث���ل ال���وزارة يف مجل���س 
المنطق���ة، أن خدم���ة أبنائنا األيتام يتم وفق منظوم���ة عمل تهدف إىل 
تقدي���م كافة الخدمات اليت يحتاج���ون إليها وتذليل الصعاب والعقبات 

اليت تواجههم ومساعدتهم عىل تجاوز جميع مشكالتهم، كما يتم 
اإلش���راف المباش���ر عليهم يف حال كانوا لدى األسر البديلة. وأكد 

أن الكث���ر م���ن م���ن أبنائن���ا األيتام تفوق���وا يف دراس���تهم وحصلوا 
ع���ىل ش���هادات علي���ا يف التعلي���م، وهن���اك م���ن ش���قوا طريقه���م 

ونجح���وا وحصل���وا عىل وظائ���ف مرموقة، وهناك م���ن عملوا عىل 
مش���اريعهم الخاصة وحققوا نجاحات كبرة...فإىل 

نص الحوار:

برنامج األسر الصديقة يتيح 
لأليتام فرصة االرتباط مع 
أحد األيتام المحتضنين 

لدى أسرة بديلة

األستاذ
يوسف السيايل
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األسري الطبيعي الذي يعمل الموظفون 
والموظف���ات عىل تهيئت���ه ألبنائنا األيتام، 
كما يقدمون لهم ف���رص التعليم والرعاية 
االجتماعي���ة والنفس���ية والصحي���ة، حي���ث 
يوج���د يف كل دار عي���ادات للكش���ف ع���ىل 
حالته���م الصحي���ة، كما تتعاق���د هذه الدور 
م���ع  بالتنس���يق  ومعلم���ات  معلمي���ن  م���ع 
وزارة التعلي���م وذل���ك لمتابع���ة أوضاعه���م 

م���ن  حزم���ة  له���م  تق���دم  كم���ا  الدراس���ية، 
والوقائي���ة  التوعوي���ة  الربام���ج واألنش���طة 
والرفيهية والتدريبية وتعمل عىل تقويم 
س���لوكياتهم، باإلضاف���ة إىل ما يش���ملهم 

م���ن مصروف���ات نقدي���ة تص���رف له���م، م���ع 
تقدي���م األطعم���ة والمش���روبات وكس���وة 
الخدم���ات  تل���ك  وكل  والصي���ف،  الش���تاء 
يقدمه���ا كادر متخصص مما يضمن توفري 
عناصر التنش���ئة السليمة، وكما أسلفنا أن 
ه���ذه الخدم���ات تختل���ف بطبيع���ة اختالف 
ال���دور والفئ���ة العمري���ة ال���ي تس���تضيفها 

والجنس.

المجتم���ع  لنظ���رة  تنظ���رون  كي���ف 
تج���اه اليتيم؟ وه���ل هناك برام���ج توعوية 
المجتم���ع  توعي���ة  أج���ل  م���ن  تقدمونه���ا 

بأهمية الرفق باليتيم؟
لقد أصبح المجتمع يف اآلونة األخرية 
أك���رث وعي���ًا بأهمي���ة الرف���ق باليتي���م وما له 
م���ن األج���ر، ومجتمعن���ا بحم���د اهلل وفضله 
قائ���م عىل ركائ���ز دينية تعزز ه���ذه الفطرة 

برامج توعوية واجتماعية 
وثقافية ورياضية ودينية 
ورعاية للمواهب وتنميتها

مجتمعنا قائم على ركائز 
دينية تعزز الفطرة والغريزة 

اإلنسانية وهي الرحمة والرفق
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والغريزة اإلنس���انية وه���ي الرحمة والرفق، 
وه���ذا يتض���ح من خالل الكثري م���ن الربامج 
ال���ي يع���رض علين���ا المتطوع���ون رغبتهم 
بإقامته���ا بال مقابل، وذلك احتس���ابًا لألجر 
من لدن العزيز الحكيم، فهذا ما حثنا عليه 
اهلل  وبفض���ل  الحني���ف،  اإلس���اليم  دينن���ا 
ف���والة األمر يف هذه الدولة لم يألوا جهدًا 
يف س���بيل توف���ري س���بل الراح���ة والعي���ش 

الكريم لهذه الفئة الغالية علينا جميعًا.
كان���ت  فه���ي  الربام���ج  حي���ث  م���ن  أم���ا 
م���ن  ف���رة  كل  ويف  مس���تمرة،  ومازال���ت 
الف���رات تق���ام مثل هذه الربام���ج التوعوية 
يحضره���ا  وال���ي  مختلف���ة،  دار  يف 
المس���ؤولون والمواطنون، كما أننا نحرص 
ع���ىل اس���تغالل األي���ام العالمي���ة إلقام���ة 
التوعوي���ة،  النش���رات  وتوزي���ع  الفعالي���ات 

كيوم اليتيم العريب.

م���ا ه���و نظ���ام األس���ر البديل���ة واألس���ر 
الصديقة وهل هناك متابعة لهذه األسر 

وكيف تتم هذه المتابعة؟
األس���ر البديل���ة ه���ي األس���ر ال���ي تقوم 
دائ���م  بش���كل  األطف���ال  أح���د  باحتض���ان 
ليعي���ش معه���م يف الم���زل وفق ش���روط 
معينة وإج���راءات عديدة يت���م اتخاذها قبل 
الموافق���ة عىل ذل���ك، أما األس���ر الصديقة 
فه���و نظام يتي���ح لأليتام الذي���ن لم يحظوا 
فرص���ة  بديل���ة  أس���ر  يف  العي���ش  بفرص���ة 
المحتضني���ن  األيت���ام  أح���د  م���ع  االرتب���اط 
ل���دى أس���رة بديل���ة ليق���وم بزيارته���م خالل 
الدول���ة  وإج���ازات  األس���بوعية  اإلج���ازات 
الرس���مية كاألعياد ومن ثم يعاد للدار بعد 
انته���اء اإلج���ازة. وتت���م متابعة هذه األس���ر 
واألخصائي���ات  األخصائيي���ن  طري���ق  ع���ن 
االجتماعي���ات م���ن خ���الل الزي���ارات الدورية 
والتتبعي���ة، حيث يتم تقييم مدى اس���تقرار 

االبن ومدى مالءمة ظروفهم المعيش���ية 
وتس���جيل  لديه���م،  لبقائ���ه  واالجتماعي���ة 
كاف���ة المالحظ���ات يف س���جالت خاص���ة، 
والعم���ل ع���ىل معالج���ة جوان���ب القص���ور 

وفق إجراءات متسلسلة.

ما ه���ي أهم اإلنج���ازات ال���يت حققها 
س���واء  الماضي���ة  الف���رة  خ���الل  األيت���ام 

دراسية أم عملية؟
هناك الكثري من اإلنجازات الي نذكرها 
ع���ىل س���بيل الذك���ر ال الحص���ر، فهناك من 
أبنائنا الذين تفوقوا يف دراس���تهم وهناك 
من حصلوا عىل شهادات عليا يف التعليم، 
ونجح���وا  طريقه���م  ش���قوا  م���ن  وهن���اك 
وحصلوا عىل وظائف مرموقة، وهناك من 
عملوا ع���ىل مش���اريعهم الخاصة وحققوا 

نجاحات كبرية.

ه���ل هناك جهات أخ���رى تدعم األيتام 
وتقدم لهم الخدمات غ���ر الدور اإليوائية 

وكيف تقيمون عملهم؟
الجمعي���ات  م���ن  العدي���د  هن���اك  نع���م 
والمؤسس���ات الخريي���ة الي تع���ى بتقديم 
وتختل���ف  األيت���ام،  ألبنائن���ا  الخدم���ات 
خدماته���م باختالف الفئ���ات العمرية الي 
يس���تهدفونها بالخدمة، وه���ذه الجمعيات 
والتنمي���ة  العم���ل  وزارة  مظل���ة  تح���ت 
االجتماعي���ة، ويج���ري تقيي���م عملهم وفق 
أس���اليب التقييم المتبعة حسب األنظمة، 
وبإش���راف مباش���ر من فرع الوزارة بمنطقة 
الري���اض. وق���د لمس���نا م���ن خ���الل متابعتنا 
لعم���ل ه���ذه الجمعي���ات ج���ودة الخدم���ات 

وشموليتها.

إشراف مباشر على 
األسر البديلة عن طريق 

أخصائيين اجتماعيين

األستاذ يوسف السيايل أثناء حديثه لمجلة »إنسان».
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إن أوج���ه رعاي���ة اليتي���م، لم تقتصر عىل ال���دور الحكويم كما 
يف الس���ابق، ب���ل ظه���رت الجمعي���ات الخريي���ة المتخصص���ة يف 
رعاي���ة األيت���ام فهن���اك إحصائي���ة لليونيس���ف  تش���ري إىل أن ع���دد 
األطف���ال األيت���ام يف العالم يزي���د عن )150( ملي���ون طفل، كما 
أظهرت دراسة علمية ل “نوواك وكريستينا، 2004م” )أن ارتفاع 
نسبة إنشاء الجمعيات الي تهتم برعاية األطفال األيتام نتيجة 
ارتف���اع نس���بتهم يف العال���م وذلك بس���بب التغ���ريات الي تحدث 

يف المجتمع(
فاليتي���م بحاج���ة إىل رعاي���ة وتوجي���ه م���ن نوع خاص يتناس���ب 
م���ع ما لديه من صفات تضمن له طفولة س���عيدة، حىت يتمكن 
م���ن خالله���ا أن يس���تمتع بالحق���وق والحري���ات ال���ي تمكن���ه من 
النم���و الجس���مي والعق���يل والروح���ي واالجتماع���ي، بعي���دًا ع���ن 
النفس���ية  أو  الجس���مية  والخ���وف والحق���د والمعوق���ات  القل���ق 
أو االجتماعي���ة، لذل���ك توال���ت االهتمام���ات الدولي���ة واإلقليمي���ة 
مش���اكلهم  تتن���اول  ال���ي  التش���ريعات  وض���ع  يف  والمحلي���ة 

ومتطلباتهم، 
وعىل ذلك فإنه تقع مس���ئولية رعاية األبناء الذين حرموا من 
الرعاي���ة ع���ىل المجتمع ب���كل مؤسس���اته، فالرعاي���ة المجتمعية 
ه���ي منظوم���ة متكامل���ة ش���املة للعدي���د م���ن الخدم���ات ال���ي 
تقدمه���ا الدولة أو الجمعيات الخريية ألبنائها كالرعاية الصحية 
والتعليمي���ة والثقافي���ة والمؤسس���ية، ل���ذا ف���إن جمعي���ة إنس���ان 
ترتك���ز يف فلس���فتها المهني���ة عىل االهتم���ام باليتي���م اهتماما 
ش���امال لجمي���ع جوان���ب الحي���اة المختلف���ة، وعىل ذل���ك انطلقت 
من اقرارها بأن رعاية األيتام مس���ألة ضرورية ألنهم يمثلون ثروة 
بش���رية للبل���د. وأن وضع الخط���ط والربامج بش���أنهم ومراقبتهم 
ورعايته���م يمك���ن أن يؤدي إىل ما فيه مصلحتهم وس���عادتهم، 

وكان هذا سبب تمزي الجمعية يف الخدمة المقدمة لليتيم .

منظومة الرعاية
المجتمعية لليتيم

شعيع العتييب *

مشرفة األقسام النسائية

مقال



حق���ق ف���رع الجمعي���ة الخريي���ة لرعاية 
األيت���ام بمحافظ���ة الخ���رج أرقام���ا مم���زية 
يف دعمه لألس���ر المحتاجة خالل الثالثة 
األش���هر الماضي���ة، بحي���ث ت���م توزي���ع م���ا 
ع���ىل  غذائي���ة  س���لة   1.537.500 يق���ارب 
م���ا  مجم���ل  و1.519.100  المس���تفيدين، 
ت���م دفع���ه م���ن مبال���غ مالي���ة ت���م إيداعها 
المالب���س  إىل  باإلضاف���ة  للمس���تفيدين 

الي تم توزيعها عىل أبناء الجمعية. 
وأوضح األس���تاذ محمد ب���ن عبدالعزيز 
العس���كر، مدير فرع الجمعي���ة بالخرج، أن 
الجمعي���ة تعمل ع���ىل خدم���ة أبنائها من 
وتأمي���ن  المحافظ���ة،  يف  المس���تفيدين 
الجمعي���ة  لعم���ل  وفق���ا  احتياجاته���م 
أن  إىل  مش���ريا  تجاهه���م،  وواجباته���ا 
الف���رع يق���دم خدمات���ه لأليت���ام واألرام���ل 

والمراك���ز  والدل���م  الخ���رج  بمحافظ���ي 
التابعة لها.

وقال: يهدف العمل يف الجمعية إىل 
تحقيق مب���دأ التكافل االجتماعي ونش���ر 
لكاف���ة  االحتياج���ات  وتوف���ري  التضام���ن، 

المس���تفيدين حي���ث تم افتت���اح الفرع يف 
ش���هر رمضان لع���ام 1426ه� عىل ش���رف 
محاف���ظ الخرج صاح���ب الس���مو الملكي 
األم���ري عبدالرحمن بن ناص���ر بن عبدالعزيز 
آل س���عود، ومن���ذ افتتاح���ه والف���رع يعمل 

تقرير المحافظات :

توزيع 1.5 مليون سلة غذائية في محافظة الخرج

خالل ثالثة أشهر

عدد المستفيدين العام الماضي 1438هـ )بنهاية الربع الثالث(:

عدد المستفيديناإلجمالينقد ومالبسالمواد الغذائيةالشهرم

1,023,6003,412 ريال512,100 ريال511,500 ريالشوال1

1,018,9503,397 ريال502,850 ريال512,100 ريالذو القعدة2

1,018,0503,394 ريال504,150  ريال513,900 ريالذو الحجة3

3,401 1,537,5001,519,1003,060,600 اإلجمالي

صورة جماعية مع المحافظ يف حفل فرحة نجاح

مدير فرع الخرج يف زيارةلتهنٔية المحافظ الجديد
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بص���ورة دوري���ة ع���ىل تأمي���ن االحتياج���ات 
للمس���تفيدين، ويوجد بالف���رع العديد من 

األقسام. 
 

شراكات مجتمعية:
بي���ن مدي���ر ف���رع الجمعي���ة بمحافظ���ة 
الخ���رج أن العم���ل خ���الل الف���رة المقبلة 
عم���ل  نط���اق  توس���يع  ح���ول  يتمح���ور 
القطاعي���ن  يف  المجتمعي���ة  الش���راكات 

الخ���اص والع���ام، بحي���ث ت���م االتف���اق مع 
العديد م���ن الجهات الي س���يتم اإلعالن 
عنها يف حينها من أجل تدريب، وتأهيل، 
الرعاي���ة  خدم���ات  وتقدي���م  وتوظي���ف، 
الصحي���ة ألبن���اء الجمعي���ة العاملي���ن يف 

الجهات.
ت���م  ش���ركات  هن���اك  أن  إىل  ون���وه 
توقيعه���ا خ���الل الف���رة الماضي���ة أبرزها 
عبدالعزي���ز،  ب���ن  س���طان  األم���ري  جامع���ة 
التقني���ة  الكلي���ة  م���ع  وش���راكة 
بالمحافظة، وش���راكة م���ع المعهد 
أن  إىل  الفت���ا  الصناع���ي،  الثان���وي 
الخدم���ات الموس���مية ال���ي يقدمها 
الفرع للمستفيدين تنوعت، حيث بلغ 
قيم���ة الدع���م لألس���ر من خ���الل دعم 
إيج���ارات المن���ازل ل����125 أس���رة، وبل���غ 

ع���دد األضاحي ال���ي ت���م تقديمها خالل 
ش���هر ذي الحج���ة الماضي���ة ل�230 أس���رة 

باإلضافة للعديد من الخدمات األخرى.

الخدمات الموسمية التي يقدمها الفرع: قام الفرع بتقديم الخدمات الموضحة 

تفصيالً في البيان التالي خالل الربع الثالث من العام المالي الحالي:

عدد األسر المستفيدة الخدمة المقدمة 

125إيجارات المنازل

230األضاحي

197مشاركة األبناء البرامج

186األجهزة الكهربائية 

71التدريب والتوظيف

4سداد فاتورة الكهرباء 

2إكمال بناء 

3شراء سيارة 

2المواصالت 

عدد المستفيدينالخدمة المقدمة 

3412هدية العيد 

2084الحقيبة المدرسية 

موقع الفرع:

يقع مقر الفرع الحالي على طريق الملك عبدالله بحي 

غرناطة مقابل مصلى العيد.

أرقام التواصل:

0115490202 -0115421211- 0115421110 -

- فاكس :0115495858

- جوال:0555203338 – 0552053335-0506195559

- ص ب: 232 الرمز البريدي: 11942 – الخرج.

maa10@ensan.org.sa:بريد إلكتروني

برنامج عيش سفاري برنامج المعايدة

صورة من تسليم درع تذكاري للداعمين يف   حفل فرحة

مشاركة األبناء يف اليوم الوطين 

فعالية اليوم الوطين

تقرير



تحقيق: موسى العزني

ندخ���ر م���ن مصروفن���ا الش���هري لتوفر 
إيجار المزنل

يف البداية تحدثت أسرة م .ع  الجزياين، 
ال���ي عانت م���ن اإليجار ف���رة طويلة حيث 
كان���ت مس���تأجرة يف حي الش���فا بالرياض 
بمبل���غ )22.000( ري���ال س���نويا ، وتمكن���ت 
م���ن ش���راء م���زل يف ح���ي الغ���روب وقالت 
رب���ة األس���رة “ كن���ت وأوالدي نجد صعوبة 
يف دف���ع اإليج���ار ، حي���ث كن���ا ندف���ع كل 6 
ش���هور مبل���غ 11.000 ريال لمال���ك العقار، 

وهذا المبلغ يثقل كاهلنا ، ونضطر للتوفري 
من مصروف األس���رة الشهري لدفع قيمة 
اإليج���ار، مم���ا يؤثر عىل مصروفات األس���رة 
إىل   ، مس���تقرة  غ���ري  حال���ة  ويف  األخ���رى، 
أن ت���م والحم���د هلل ش���راء  م���زل  يف ح���ي 
الغ���روب بغ���رب العاصم���ة الري���اض .  وه���ي 
عبارة عن )فيال( مكونة من دورين، تحتوي 
وصال���ة،  ومطب���خ  ن���وم،  غ���رف   4  ( ع���ىل 
الف���رق  والمس���ت   ) مي���اه  دورات   2 وع���دد 
الشاس���ع بين اإليج���ار وتملك المزل ، حيث 
الطمأنين���ة واالس���تقرار النف���ي لجمي���ع 
أف���راد األس���رة . وتابع���ت أم نادي���ة  لق���د ت���م 

ش���راء الفي���ال بمبل���غ 450.000 أل���ف ريال ، 
حي���ث  س���اهمت جمعية إنس���ان مش���كورة 
بدف���ع ) 148.000( أل���ف من قيم���ة العقار، 
كما س���اهمت جمعية بني���ان وبتوصية من 
جمعية إنس���ان بمبل���غ )40.000( ألف ريال 
. ودفعن���ا المبل���غ المتبق���ي . وحول تجاوب 
أم  م���ع طل���ب اإلس���كان قال���ت  الجمعي���ة 
س���ريعا  التج���اوب  الحم���د هلل كان   : نادي���ة 
م���ن قب���ل الجمعي���ة. ول���م يتوق���ف دعمه���ا 
عند ه���ذا الحد بل س���ارعت بتوفري األجهزة 
الكهربائي���ة مث���ل ) المكيف���ات و والثالجة 
والف���رن والغس���الة ومكنس���ة كهربائي���ة ( 

اشتمــل عـلى شـراء وترميــم وصيانة وبناء وتأثيث المنازل

برنامج اإلسكـــان في إنسـان 
خدمات متـكـاملة  تـلـبـي 

رغـبـات األسر

لألسر  المالئم  السكن  بتوفري   ) إنسان   ( الرياض  بمنطقة  األيتام  لرعاية  الخريية  الجمعية  اهتمام  من  انطالقا 
المستفيدة، وإحساسا منها بأهمية هذا الجانب، لما يمثله اإلسكان  من استقرار األسرة وتوفري الحياة الكريمة لها، 
باعتبار السكن أحد أهم مقومات الحياة الرئيسية ، فإن الجمعية تنفذ برنامج اإلسكان سنويا ، وترصد له مزيانية تنفق 
برنامج اإلسكان من  الجمعية  فّعلت  المتهالك. كما  السكن  بناء  وإعادة  المنازل،  إيجارات  وترميم ودفع  عىل شراء 
خالل إبرام مجموعة من االتفاقيات مع عدد من الجهات ذات الصلة، سعيا منها لتحقيق التكامل االقتصادي بين 
القطاع الخاص والغري ربحي،  وفقا لما تضمنته رؤية المملكة الطموحة 2030 الي أكدت عىل أهمية دعم وتلمس 
 ، الرشيدة  القيادة  لها  تتطلع  الي  المنشودة  التنمية  يف  للمشاركة  للجميع  الفرصة  إتاحة  و  المجتمع،   احتياجات 
أسر  وانطباع  آراء  نستعرض   . الجمعية  يف  اإلسكان  لمشاريع  الدعم  من  المزيد  تقديم  عن  االتفاقيات  هذه  وأثمرت 

الجمعية حول خدمات اإلسكان، وإحصائية بما تم إنفاقه خالل العام الحايل 2017 م . 
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ونح���ن نق���در لجمعيتن���ا الغالية ه���ذا الدور 
اإلنس���اين النبيل . ونس���أل اهلل أن يجعل ما 

قدموه يف موازين حسناتهم . 

نجد الراحة التامة يف مزنلنا الجديد
� إىل ذل���ك ق���ال  ن .م  الش���هراين » وهو 
أح���د أفراد األس���ر المس���تفيدة م���ن خدمات 
الجمعي���ة » الحم���د هلل لق���د  تملكن���ا ش���قة 
يف ح���ي الش���فا، بع���د أن عانين���ا طويال من 
م���ن ش���قة ألخ���رى،  اإليج���ارات واالنتق���ال 
ويع���ود الفض���ل بع���د اهلل س���بحانه وتعاىل 
بدف���ع  قام���ت  ال���ي  إنس���ان  جمعي���ة  إىل 
)126.000(أل���ف ري���ال . م���ن قيم���ة الش���قة 
اإلجم���ايل والبال���غ ) 350.000  (.  وأض���اف 
يف  التام���ة  الراح���ة  نج���د   “ الش���هراين 
مزلن���ا الجديد ، ونش���عر بالغبطة والس���رور 
أن  موضح���ا   . أس���رتنا  أح���الم  تحقق���ت  أن 
الجمعي���ة قام���ت م���ن خ���الل ف���رق البح���ث 
بزيارتن���ا وتفق���د أحوالن���ا ومدى اس���تحقاقنا 
للس���كن ، واطلع���وا ع���ىل الش���قة الجديدة 
ودف���ع  بالمب���ادرة،  مش���كورين  وقام���وا 
مبل���غ جي���د س���اهم يف امتالكن���ا للش���قة . 
والحقيق���ة أن جمعي���ة إنس���ان قدم���ت لن���ا 
نن���ى دور  ، وال  المس���اعدات  م���ن  الكث���ري 
الذي���ن  الجمعي���ة  يف  الباحثي���ن  اإلخ���وة 
قام���وا بجه���ود تذكر فتش���كر وإنهاء كافة  
الس���كن،  بتفري���غ  المتعلق���ة  اإلج���راءات 
وس���وف يت���م تزويدن���ا ب���إذن اهلل باألجه���زة 
الكهربائي���ة وتأثيث الش���قة كام���ال . وفيما 
يتعلق بمكونات الش���قة أكد الشهراين أن 
الش���قة مناس���بة لعدد أفراد األسرة وتضم 
3 غرف وملحقاتها. وتتسع ألفراد أسرتنا . 

إيجار المزنل يسبب عبئا ثقيال عىل أسرتنا
م���ن جانبها قالت أس���رة س م البييش، » 
كنا مستأجرين يف حي نمار بمبلغ 18.000 
ألف ريال س���نوي، وهذا المبلغ يش���ّكل عبئا 
بطل���ب  للجمعي���ة  وتقدمن���ا   . علين���ا  ثقي���ال 
مس���اعدة لش���راء م���زل ، وبع���د اإلج���راءات 
اإلداري���ة وزيارتنا من قبل اإلخ���وة الباحثين، 
ت���م  ش���راء في���ال  يف ح���ي الغ���روب ، بقيم���ة 
540.000 أل���ف ريال ، حيث قدمت الجمعية 
100.000 أل���ف ري���ال ، فيما قدم���ت جمعية 
مبل���غ  إنس���ان  جمعي���ة  طري���ق  ع���ن  بني���ان 

الحم���د  . وتوف���ر وهلل  ري���ال  أل���ف   350.000
غ���رف   4 م���ن  وه���ي مكون���ة  الفي���ال.  ثم���ن 
وملحقاتها . وأضافت األس���رة سوف نقدم 
ع���ىل الجمعي���ة ب���إذن اهلل إلص���الح األبواب 
الح���ي  أن  ألنه���ا تحت���اج إىل صيان���ة. كم���ا 
يع���اين من نق���ص خدم���ات المياه حي���ث أننا 
نق���وم بتعبئ���ة المي���اه ع���ن طري���ق س���يارات 
المياه )الواي���ت ( وكلنا أمل أن تقوم البلدية 
بتوف���ري المي���اه لس���اكين الح���ي ع���ىل غ���رار 
األحي���اء األخ���رى . وأضاف���ت من���ذ التحاقن���ا 
بالجمعية ونحن نستفيد من الخدمات الي 
تقدمه���ا لن���ا ، ومن ذل���ك الرعاي���ة التعليمية 
وفوات���ري  الم���زل  إيج���ار  ودف���ع  والصحي���ة 
يف  أبن���ايئ  مش���اركة  وكذل���ك   ، الخدم���ات 
الربامج واألنش���طة الي تقدمها الجمعية 
والرح���الت  كالزي���ارات  مس���تمر  بش���كل 
والمهرجان���ات الصيفي���ة وحف���الت النج���اح 
وغريها . ونسأل اهلل أن يكتب األجر والثواب 

لكل من ساعدنا ومد يد العون لنا. 

الجمعي���ة ب���ادرت بالدع���م بع���د اندالع 
الحريق يف مزنلنا

وتضم���ن برنام���ج اإلس���كان أيض���ا ترميم 
ترص���د  حي���ث  المس���تفيدة،   األس���ر  من���ازل 
الجمعي���ة مبال���غ مخصص���ة له���ذا الغ���رض، 
وم���ن ذل���ك م���ا تلقته أس���رة س ع الس���بيعي 

، حي���ث تعرض���ت الش���قة ال���ي يس���كنونها 
لالح���راق بالكام���ل ، مم���ا س���بب له���ا وضعا 
حرج���ا ، فبادرت بإب���الغ الجمعية واطالعهم 
عىل ما تس���بب به الحري���ق من إتالف لكافة 
وأجه���زة  أث���اث  م���ن   المزلي���ة  الممتل���كات 
كهربائية وديكورات .. وغريها، وفور إش���عار 
الجمعي���ة بالحريق  ق���ام فريق البحث  بإجراء 
ق���دره  بمبل���غ   تعويضن���ا  ت���م  حي���ث  ال���الزم، 
)64.225 ( كما أشرف اإلخوة يف الجمعية 
عىل الرمي���م والده���ان وأعم���ال المقاوالت 
يف الم���زل. إضاف���ة إىل توف���ري 3 مكيف���ات 
وب���رادة ماء وف���رن، ومكنس���ة كهربائية. وال 
نتق���دم  أن  إال  المناس���بة  ه���ذه  يف  يس���عنا 
الجمعي���ة  يف  لإلخ���وة  الش���كر  بجزي���ل 
لمبادرتهم الكريمة وسرعة االستجابة لنا . 

الجمعية قامت برميم مزنلنا كامال
� إىل ذل���ك ق���ال ع . ف العتي���يب، نح���ن 
نس���كن يف الدخل المحدود  ومزلنا ش���به 
والده���ان  الرمي���م  إىل  ويحت���اج  متهال���ك، 
الداخ���يل والس���رياميك والب���الط، وإص���الح 
الجمعي���ة  إىل  فتقدمن���ا  الغ���رف،  بع���ض 
الم���زل  معاين���ة  وتم���ت  الرمي���م،  بطل���ب 
لمعرفة م���دى احتياجنا لهذه اإلصالحات، 
والمبل���غ المق���در لذل���ك، والحم���د هلل فق���د 
أل���ف   )  88.900( مبل���غ  الجمعي���ة  قدم���ت 
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ري���ال وت���م الرمي���م بالكام���ل تحت إش���راف 
مسؤولين ومختصين من قبل الجمعية . 

تسريب المياه إىل داخل المزنل سبب 
لنا حرجا كبرا

م���ن جانب���ه نوه ع. م القحط���اين  بالدعم 
 )  70.000 ( الجمعي���ة وبل���غ  ال���ذي قدمت���ه 
أل���ف ري���ال ، وق���ال واجهتن���ا ع���دة مش���اكل 
يف الم���زل وتحت���اج إىل الصيان���ة العاجلة ، 
فقد وجد تس���ريب للمياه من س���طح المزل 
 « وأعم���ال  بالصيان���ة  الجمعي���ة  فقام���ت   ،
الس���باكة »وترمي���م الس���طح  وكان���ت ه���ذه 
إحدى أكرب المش���اكل الي تواجه األس���رة، 
كم���ا احت���اج الم���زل إىل ده���ان داخيل  بعد 
أعم���ال الصيان���ة فقام���ت بذلك ع���ىل الوجه 
األكمل،  واش���تمل الدهان المطبخ ودورات 
المي���اه وال���درج وبع���ض الغرف، كم���ا قامت 
الجمعية مش���كورة  بشراء األثاث وعدد من 

المكيفات وأساسيات المزل . 

آلية الرميم:
1. تق���وم األس���رة بتعبئ���ة نم���وذج طلب 
المس���تندات  إرف���اق  م���ع  الرمي���م  خدم���ة 

المطلوبة منها.
األس���رة  لم���زل  البح���ث  فري���ق  زي���ارة   .2
والتأكد م���ن حاجة الم���زل للرميم وكتابة 

احتياج المزل يف تقرير طلب الخدمة.

3. يتم رفع المعاملة من الفرع إىل إدارة 
البحث والخدمة االجتماعية بعد التأكد من 
شروط االستحقاق والمستندات المطلوبة 

ثم ترفع المعاملة للمهندس المختص.
الم���زل م���ن قب���ل اإلدارة  زي���ارة  تت���م   .4
المعني���ة لتجهزي وص���ف العم���ل المطلوب 

للمزل والمواصفات الالزمة. 
5. جلب عروض األسعار من المؤسسات 

النظامية وفقا للمواصفات المطلوبة

نفقات اإلسكان لعام 2017 م
م���ن جانب���ه ق���ال م. مش���اري العبي���د 
والصيان���ة  المش���اريع  قس���م  تس���عى رئي���س  الجمعي���ة  أن   “ بالجمعي���ة 

م���ن  المس���تفيدين  رغب���ات  لتحقي���ق 
ش���راء  خ���الل  م���ن  اإلس���كان  خدم���ات 
وترمي���م وإكم���ال بن���اء المن���ازل ، حي���ث 
بل���غ م���ا تم صرف���ه لش���راء المن���ازل لعام 
ملي���ون   )  3.443.725  ( مبل���غ   2017
ري���ال ، كما حرص���ت الجمعية عىل إبرام 
ع���دة اتفاقيات م���ع الجه���ات ذات الصلة 
لتموي���ل اإلس���كان يف جمعية إنس���ان، 
وم���ن ضمنها جمعية بنيان الي قدمت 
أك���رث من 4  ماليين ريال لش���راء المنازل 
، ومؤسس���ة الراجح���ي اإلنس���انية ال���ي 
قدم���ت أكرث م���ن مليوين ريال لمش���روع 
 ، الجمعي���ة  األس���ر يف  إس���كان  ترمي���م 
وأوضح العبيد أن مبلغ الرميم والصيانة 
قد بل���غ لهذا العام ) 3.500.000  (ريال. 
كم���ا تجاوز مبلغ إكم���ال البناء أكرث من 

2 مليون ريال. 

مشاري العبيد
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محمد الوعيل *

بوصل���ة  ف���إن  متخصص���ة  مجل���ة  يف  تكت���ب  أن 
تفكريك س���تكون محص���ورة يف مجال هذه المجلة، 
وعندم���ا يق���در ل���ك أن تكت���ب باع���زاز يف مجلة تعى 
مؤسس���ة  يخ���ص  إص���دار  ويف  الخ���ري  ثقاف���ة  بنش���ر 
صنعه���ا رم���ز هذا الوطن الملك االس���تثنايئ س���لمان 
ب���ن عب���د العزي���ز  حفظ���ه اهلل. وأع���ين هن���ا جمعي���ة 
والس���عادة س���تقفز  القب���ول  ف���إن مس���احة  إنس���ان.. 
إىل ذهن���ك ه���ذه الجمعي���ة ال���ي حقق���ت خط���وات 
مث���ىل يف كاف���ة مج���االت عمله���ا الخ���ريي م���ن أجل 
“اليت���اىم “ه���ذا المدخ���ل التلقايئ يق���ودين إىل تلك 
اللحظ���ات الجميل���ة ال���ي أمضيته���ا يف جولة داخل 
ه���ذه الجمعي���ة بصحب���ة ربانه���ا اأُلس���تاذ صال���ح عبد 
اهلل اليوس���ف وال���ذي يحم���ل يف قلبه عش���قًا للعمل 
الخ���ريي واإلنس���اين .. ه���ذا الرجل يمي���ل إىل الثقافة 
واألدب حي���ث انعكس ذلك ع���ىل الجمعية من حيث 
بن���اء الجس���ور م���ع المجتم���ع لتب���ى ثقافة الش���راكة 
مع���ه يف مبادرات المس���ؤولية المجتمعية والذي ال 
يقتص���ر أث���ره اإليج���ايب ع���ىل المجتمع فق���ط ، وكلنا 
ته���دف تحقي���ق  المجتمعي���ة  المس���ؤولية  أن  يعل���م 
التكام���ل للنه���وض بالمجتم���ع ومؤسس���اته ولي���س 
لمجرد تحقيق  أهداف شخصية أو أمجاد إعالمية بل 
يجب أن تكون الش���ركات جزءًا  ال يتجزأ من المجتمع 
وأن تكون مبادرتها واقعًا ملموس���ًا يرجم عرب برامج 
وأنش���طة مؤثرة تحق���ق التطلعات لخدم���ة المجتمع 
ذات���ه ورعاية اإلنس���ان والبيئة ولعل جمعية “ إنس���ان 
“ تمثل العالمة الب���ارزة للنجاح يف هذا المضمار من 

أجل “ اليتاىم” يف أرضنا الواسعة..وكفى.

جمعية إنسان ..
نموذج للنجاح

رئيس تحرير جريدة ليل ونهار اإللكرونية

مقال



بلغ إجمايل ما تم صرفه للمستفيدين 
الش���ريفين  الحرمي���ن  خ���ادم  برنام���ج  يف 
لتأهي���ل أبن���اء الجمعي���ة الخريي���ة لرعاي���ة 
ملي���ون   8.542.647 )إنس���ان(  األيت���ام 
الع���ام  م���ن  س���نة  نص���ف  خ���الل  ري���ال 
الح���ايل 2017م، حي���ث بل���غ حج���م المن���ح 
المجانية والخصم المقدم للمس���تفيدين 
 1943 ل����  ري���ال  ملي���ون   3.874.275

مستفيدا من أبناء الجمعية.
كم���ا اس���تفاد الربنامج م���ن مخاطبة 
الجهات الي لها ش���راكات مع الجمعية 
ألبن���اء  الدراس���ة  رس���وم  تخفي���ض  يف 
الجمعي���ة بتوفري م���ا يق���ارب 1.217.275 
ملي���ون ري���ال م���ن إجم���ايل ما يت���م دفعه 
لدارسة األبناء يف المدارس والجامعات 
والمعاهد، ومق���داره 7.654.750 مليون 
ري���ال، حي���ث اختلف���ت نس���بة الخصم من 
برنام���ج إىل آخ���ر بحي���ث يب���دأ الخصم من 

10 % حىت 25 %.

أهداف الربنامج 
الحرمي���ن  خ���ادم  برنام���ج  مدي���ر  أك���د 

الش���ريفين لتأهي���ل األيت���ام الدكتور نايف 
العتي���يب أن الربنام���ج يه���دف إىل تزوي���د 
الش���باب والش���ابات بالق���درات والمه���ارات 
أنفس���هم،  بن���اء  يف  تس���اعدهم  ال���ي 
وتهيئة الشباب من الجنسين للعمل يف 
مختل���ف المجاالت، وتوفري فرص التدريب 
والتعليم النوعي المتوافق مع احتياجات 
س���وق العم���ل، كما يوف���ر الربنام���ج فرصا 
وظيفية مناسبة يف الجانب االجتماعي 
الس���عي  إىل  إضاف���ة  واالقتص���ادي، 
الكتفاء أس���ر الش���باب والش���ابات اكتفاء 

نوعيا يس���اهم يف سد احتاجاتهم وتعزيز 
العمل المش���رك مع الجهات الحكومية 
واألهلي���ة والخريي���ة العامل���ة يف مج���ال 
التدري���ب والتعلي���م والتوظي���ف بما يخدم 

فكرة وهدف الربنامج.

التعليم األهيل والحكويم :
إجم���ايل  بل���غ  الحك���ويم  التعلي���م  يف 
ع���دد األبن���اء والبن���ات الدارس���ين يف جميع 
البكالوري���وس  مرحل���ة  م���ن  المراح���ل 
والماجس���تري والدبلوم ما يق���ارب ال� 415 ابًنا 
وابنًة، كما بلغ عددهم يف التعليم األهيل 
م���ا يقارب 378 ابًن���ا وابنًة بتكلف���ة إجمالية 

وصلت إىل 8.133.297 مليون ريال.

شروط االلتحاق
موافق���ة  بالربنام���ج  االلتح���اق  يتطل���ب 
مس���ريتهم  متابع���ة  ع���ىل  الملتحقي���ن 
الوظيفي���ة،  أو  التدريبي���ة  أو  التعليمي���ة 
والتواص���ل الفاعل مع الربنامج ومش���رفيه، 
الدوري���ة  التقاري���ر  ب���كل  الربنام���ج  وتزوي���د 

خالل نصف سنة من العام الحالي 2017م

صرف 8.5 مليون ريال للمستفيدين 

من برنامج الملك سلمان لتأهيل

أبناء الجمعية
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والمس���تندات المطلوية، وحضور مناسبات 
الربنام���ج والمش���اركة فيه���ا ب���كل فعالية، 

وااللزام بأنظمة ولوائح الربنامج.

مسارات الربنامج
مس���ارات  ع���دة  ع���ىل  الربنام���ج  يس���ري 
متوازي���ة تب���دأ م���ن التدري���ب والتوظي���ف، 
والتعلي���م  المتوس���طة  والدبلوم���ات 
ال���ذي  الخارج���ي  واالبتع���اث  الجامع���ي 
يشرط فيه أن يحصل الطالب عىل نسبة 
80 % فم���ا فوق يف المؤهل الثانوي وأال 
يك���ون ق���د أمض���ى ع���ىل حصول���ه ع���ىل 
الشهادة ثالث سنوات، وأن يكون معدله 
يف الدبل���وم 3.5 م���ن 5 أو 2.5 من 4 ، وأال 
يق���ل مع���دل الماجس���تري ع���ن جي���د ج���دا، 
وأال يك���ون قد أمض���ى عىل حصوله عىل 
الش���هادة أكرث من خمس سنوات وغريها 

من الشروط.

مشروع التوظيف 
تأيت فكرة المش���روع بهدف إلحاق 

الجامعي���ة  بالدراس���ة  المنتظمي���ن 
أثن���اء  وظيف���ي  بعق���د  بالش���ركات 
بمكاف���أة  التخ���رج  وح���ىت  الدراس���ة 
حري���ة  وللطال���ب  مجزي���ة،  ش���هرية 
أو  التخ���رج  بع���د  بالش���ركة  االلتح���اق 
يق���دم  كم���ا  أخ���رى،  لجه���ة  االنتق���ال 

ال���ي  المزاي���ا  م���ن  العدي���د  المش���روع 
بالتخصص���ات  الملتح���ق  تأهي���ل  م���ن 
الي يحتاجها س���وق العم���ل، وتقديم 
مكافأة ش���هرية تق���در 1500 ريال من 
الش���ركة، باإلضاف���ة إىل تأمي���ن طيب 
والتسجيل يف التأمينات االجتماعية.
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اعتى اإلس���الم باأليتام عناية كبرية، 
وم���ا تل���ك اآلي���ات العدي���دة يف كت���اب اهلل 
وذل���ك الح���ث المت���وايل م���ن رس���ول اهلل 
صىل اهلل عليه وس���لم إال دليل قوي عىل 
هذه العناية. ولقد ترجمت القرون األوىل 
ه���ذه التوجيه���ات عملي���ا وتعاملت معها 
أمرا واقعا. فمن يتتبع التاريخ اإلس���اليم 
ي���رى بوض���وح مق���دار الحرص ع���ىل رعاية 
اليتي���م وكفالته بحثا ع���ن األجر ومرافقة 

النيب صىل اهلل عليه وسلم. 
وجوب���ا  معني���ة  الدول���ة  كان���ت  ولئ���ن 
برعاي���ة اليتي���م وم���ن يف حكم���ه بربيت���ه 
والعناي���ة ب���ه إذا ل���م يوجد من يرع���اه، فإن 
الفرد المسلم عليه جزء من واجب الرعاية 
لليتي���م وم���ن يف حكم���ه م���ن اللقطاء أو 
مجه���ويل النس���ب ويكون ذل���ك بكفالته 

وأخ���ذه لي���رىب يف أحد بيوت المس���لمين 
ليعي���ش  طبيعي���ة  أس���رة  أحض���ان  بي���ن 
حي���اة هنيئ���ة وف���ق س���نة اهلل يف تكوين 

المجتمعات. 
يف هذا البحث يستعرض الباحث عبد 
اهلل بن ناصر الس���دحان فضل رعاية اليتيم 
والفوائ���د الي يجنيه���ا المجتم���ع والفرد 
المس���لم ج���راء كفالت���ه ألحد األيت���ام، ثّم 
يلق���ي الض���وء ع���ىل الحق���وق األساس���ية 
ال���ي يجب أن يحصل عليه���ا اليتيم، وبعد 
ذل���ك يذك���ر األس���س ال���ي تق���وم عليه���ا 
رعاي���ة األيتام يف اإلس���الم، وأخريا يطرح 
خط���وات عملي���ة لتنفي���ذ ه���ذا المش���روع 
المضم���ون الرب���ح م���ع اهلل ����� عز وج���ل �� مع 
ال���ي  واألخروي���ة  الدنيوي���ة  للمزاي���ا  ذك���ر 
يحص���ل عليه���ا كاف���ل اليتي���م. ث���م يخت���م 

ببعض التوصيات لمن أكرمه اهلل ووفقه 
إىل كفال���ة أح���د األيت���ام يف بيت���ه وبي���ن 

أفراد أسرته وأبنائه.

فضل كفالة اليتيم
اليتي���م  بش���أن  اإلس���الم  اهت���م  لق���د 
اهتمام���ًا بالغ���ًا م���ن حي���ث تربيت���ه ورعايته 
ومعاملته وضمان سبل العيش الكريمة 
له، حىت ينش���أ عض���وًا نافعًا يف المجتمع 
���ا الَيِتي���م َف���اَل   المس���لم ق���ال تع���اىل: )َفأمرَّ
َتقَه���ر( ] الضح���ى : آي���ة 9 [ وق���ال تعاىل ) 
َأَرأي���َت اّل���ِذي ُيَك���ّذُب بالّدي���ِن * َفَذِل���َك اّلِذي 
َي���ُدُع اليتيَم ( ] الماعون : آية 1-2 [، وهاتان 
باليتي���م  العناي���ة  ع���ىل  تؤك���دان  اآليت���ان 
والش���فقة علي���ه، ك���ي ال يش���عر بالنقص 
عن غ���ريه م���ن أف���راد المجتم���ع، فيتحطم 

فضل كفالة اليتيم..

دعوة إلى مرافقة الرسول صلى اهلل عليه وسلم في الجنة

هذه بع���ض النق���اط األساس���ية الي 
وردت يف فت���وى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية واإلفتاء رق���م 21145 والمؤرخة 

يف 22 / 10 / 1420ه� ومن ذلك:
)1( محاول���ة إرض���اع الطف���ل رضاع���ة 
ف���ور  المحرمي���ة  به���ا  تتحق���ق  ش���رعية 
أخ���ذه وقبل تج���اوزه س���ن الرضاعة وهي 
اإلرض���اع  ويك���ون  عم���ره،  م���ن  الس���نتين 
أك���رث م���ن خمس م���رات من أخ���ت الزوجة 
أو الزوج���ة أو قريب���ة يأخ���ذ بالرض���اع منها 

المحرمية.
)2( ال تجوز نسبة اللقيط إىل حاضنه 
م���ن ذك���ر أو أن���ى ونس���بته إىل الحاض���ن 
تع���د م���ن المحرم���ات وكبائر الذن���وب عند 
اهلل لقوله تع���اىل: )أدعوهم آلبائهم هو 
أقس���ط عن���د اهلل فإن ل���م تعلم���وا آباءهم 
فإخوانك���م يف الدي���ن ومواليك���م (. وم���ا 
حاض���ين  بع���ض  تس���جيل  م���ن  يحص���ل 

حفائ���ظ  يف  له���م  النس���ب  مجه���ول 
خط���أ  عوائله���م  وبطاق���ات  نفوس���هم 
مح���ض وتزوير صرف وتج���اوز لحدود اهلل 
الدول���ة  يف  المس���ئولين  ع���ىل  وك���ذب 
بم���ا ه���و خ���الف الواق���ع، وال يثب���ت به���ذا 
التس���جيل واإللح���اق نس���ب وال ارث ممن 
نس���به إلي���ه، وم���ن فعل���ه فعلي���ه التوب���ة 
إىل اهلل تع���اىل وتصحيح ذلك التس���جيل 

باإللغاء.
)3( م���ن ق���ام بحضانة أك���رث من طفل 
مجهول النس���ب فال يجوز توحيد االس���م 
إليه���ام  منهم���ا،  كل  الس���م  الت���ايل 
األّخ���وة بينهم���ا يف النس���ب ويف ذل���ك 
من المحاذير الش���رعية من التلبيس عىل 
الن���اس، واآلثار يف النس���ب والمواريث ما 

يعظم ضرره ويكرث خطره.
)4( ال تجوز نسبة مجهول النسب إىل 
قوم من قبيلة أو أس���رة، لما يف ذلك من 

الكذب واإليه���ام والتلبيس عىل الناس، 
وما ينتج عنه من اختالط األنساب.

)5( يج���ب أن يع���رف حاض���ن مجه���ول 
النس���ب أنه بعد بلوغ الطفل س���ن الرش���د 
فإن المحضون أجنيب عنه كبقية الناس 
م���ن حي���ث النظ���ر والخلوة والحج���اب بين 
الرجال والنس���اء وغري ذل���ك من األحكام. 
وإذا ُوج���د رضاع محرما ش���رعا للمحضون 
فإنه يكون محرما لمن أرضعته ولبناتها 
وأخواتها ونحو ذلك مما يحرم به النسب.

)6( ال يج���وز للحاض���ن أن يخف���ي عىل 
م���ن حضنه م���ن مجهويل النس���ب حاله، 
ب���ل الواجب ه���و إخب���اره بذل���ك، وتخفيف 
مصيبت���ه وأن���ه لي���س أواًل وال أخ���رًا، وأن 
ذلك ال يضره ش���رعًا إذا استقام عىل دين 

اهلل.
الطف���ل  أخب���ار  يك���ون  أن  يج���ب   )7(
مجه���ول النس���ب ع���ن واقع���ه الحقيقي 

ماذا يجب عليك بعد كفالة اليتيم
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المجتم���ع  يف  هادم���ًا  عض���وًا  ويصب���ح 
المسلم.

التش���ريع  ح���رص  ع���ىل  يؤك���د  ومم���ا 
اإلساليم عىل اليتيم والتأكيد المستمر 
ع���ىل العناية به وحفظه، هو ورود كلمة 
اليتي���م ومش���تقاتها يف ث���الث وعش���رين 
آية من آي���ات القرآن العظيم، وبالنظر يف 
نص���وص القرآن العديدة يف ش���أن اليتيم، 
فإنه يمكن تصنيفها إىل خمس���ة أقسام 
رئيس���ة، كله���ا ت���دور ح���ول: دف���ع المض���ار 
عن���ه، وجل���ب المصالح ل���ه يف ماله، ويف 
والح���ث  الزواجي���ة،  الحال���ة  ويف  نفس���ه، 
الجان���ب  ومراع���اة  إلي���ه،  اإلحس���ان  ع���ىل 

النفي لديه.
وج�م���اع ذل���ك أم���ر الرس���ول ص���ىل اهلل 
علي���ه وس���لم بكفال���ة اليتي���م، وضمه إىل 
بي���وت المس���لمين، وعدم ترك���ه هماًل بال 
راٍع يف المجتم���ع المس���لم، فلق���د أخ���رج 
اهلل  رس���ول  أن  صحيح���ه  يف  البخ���اري 
ص���ىل اهلل عليه وس���لم ق���ال: )أن���ا وكافل 
اليتي���م يف الجنة هكذا وأش���ار بالس���بابة 
والوس���طى وف���رج بينهما ش���يئًا( )متفق 

رس���ول اهلل ص���ىل اهلل  ع���د  علي���ه(، كم���ا 
عليه وس���لم خري بيت من المس���لمين بيت 
فيه يتيم ُيحس���ن إلي���ه. فلقد ورد أن النيب 
صىل اهلل عليه وس���لم قال: )خري بيٍت يف 
المس���لمين بي���ٌت في���ه يتي���م ُيحَس���ن إليه، 
وش���ر بي���ٍت يف المس���لمين بيت في���ه يتيم 

ُيَساء إليه( )رواه ابن ماجه (.
ولق���د تمث���ل المجتم���ع المس���لم تل���ك 
التوجيهات عمليًا بدءًا من عصر الصحابة 
رض���وان اهلل عليه���م حىت يومن���ا الحاضر، 
ع���ىل أس���س أصيل���ة قوي���ة تنطل���ق منها 
يقدمونه���ا  ال���ي  الرعاي���ة  أوج���ه  جمي���ع 
له���م س���واء م���ن أح���اد المس���لمين أو من 
المجتم���ع المس���لم بش���كل ع���ام، وه���ذه 
الرعاي���ة ال تق���وم ع���ىل مج���رد عاطفة قد 
تضمح���ل أو ش���فقة عاب���رة أو رحم���ة ق���د 
ت���زول وتتناق���ص عىل م���ر األي���ام، بل هي 

قواع���د أساس���ية مرتكزة ع���ىل توجيهات 
ربانية وهدي نبوي، وال شك أن استحضار 
هذه األسس تعين المسلم عىل األقدام 
والعط���ف  األيت���ام  ه���ؤالء  رعاي���ة  ع���ىل 

عليهم والشفقة بهم.
 ومن ذل���ك أنهم ينظرون إىل هذا اليتيم 
ع���ىل أن مخل���وق بش���ري ل���ه كرامت���ه ال���ي 
مَنا بيِن  كرمه اهلل بها، قال تعاىل: ) َوَلقد َكررَّ
ِ والَبحِر َوَرَزقَناُهم ِمن  آَدَم وَحَملناُهم يف الربرَّ
ن َخَلقنا  لَناُهم َع���ىَل َكِثري ّممرَّ الّطّيباِت وَفضرَّ

َتفِضياًل ( ] اإلسراء : آية : 70 [، 

 حقوق اليتيم
بأم���ر  اإلس���اليم  التش���ريع  اهت���م  لق���د 
األيت���ام وم���ن يف حكمه���م م���ن األطفال 
وأحاطه���م  األب،  مجه���ويل  أو  اللقط���اء 
بالرعاي���ة، وأقر لهم م���ن الحقوق ما يضمن 
نفس���يا  واس���تقرارًا  كريم���ة  حي���اة  له���م 
واجتماعي���ا، وس���نورد بع���ض الحقوق الي 
كفله���ا اإلس���الم لألطف���ال بش���كل ع���ام، 
وللطف���ل اليتي���م ومن يف حكمه بش���كل 
أخ���ص، ذل���ك أن���ه قد تهم���ل ه���ذه الحقوق 
وتهض���م حقوق���ه عن���د فق���د أبي���ه أو ع���دم 

معرفة والديه وال يجد من يطالب له بها.

1( حق الحياة:
وه���ذا الحق من أبرز ما كفله التش���ريع 
اإلس���اليم للطفل، حيث كان وأد البنات 
منتشرًا يف الجاهلية خشية العار، إضافة 
إىل قتل األوالد خوفًا من العيلة والفقر، 
فح���رم اإلس���الم ذل���ك وش���دد علي���ه، قال 
َخش���َيَة  أوالَدُك���م  َتقُتُل���وا  وال   { تع���اىل: 
إم���الٍق نح���ُن َنرُزُقُه���م وإّياُك���م إّن َقتَلُه���م 

َكاَن ِخطئًا كبريًا { ] اإلسراء : أية 31[.

2( حق النسب: 
اإلس���اليم  التش���ريع  ضم���ن  أن  بع���د 
للطفل الح���ق يف الحياة، ضمن له الحق 
النس���ب واالنتس���اب ألبي���ه، ح���ىت ال  يف 
يك���ون عرض���ة للجهال���ة، وم���ن ث���مرَّ ضياع 
حقوق أخ���رى مثل اإلنفاق واإلرث، فيقرر 
اهلل ع���ز وج���ل ذل���ك يف قول���ه: )ادعوه���م 
���م  لرَّ َف���إن   ِ ِعن���َد اهللرَّ َأقَس���ُط  ُه���َو  آلَباِئِه���م 
الِدي���ِن  يف  َفإخَواُنُك���م  آَباءُه���م  َتعَلُم���وا 

متدرج���ا ويف مرحل���ة مبك���رة م���ن عم���ره 
واختيار الوقت والظرف المناسبين حىت 
ال يصدم المحضون أو تنتكس حالته إذا 
علم���ه بش���كل مفاج���ئ أو م���ن اآلخرين. 
وع���ىل س���بيل المثال يمك���ن أن يخربه أن 
وال���داه ُفق���دا يف حادث م���روري أو حريق 
أو غ���رق كارثة من الكوارث، أو غريها من 

الحوادث. 
)8( يجوز لمن قام بكفالة أحد األيتام 
أو مجهول النسب أن يتصرف يف أمواله 
بما ينفع اليتي���م ويحقق الغبطة له قال 
تع���اىل: ) وال تقربوا م���ال اليتيم إال بالي 
ه���ي أحس���ن ح���ىت يبل���غ أش���ده ( ف���ويل 
اليتيم يتص���رف يف مال اليتيم بما ينميه 
وم���ا ه���و م���ن مصلحت���ه، أم���ا أن يتص���رف 
في���ه بم���ا ينقص���ه أو يضره فه���ذا ال يجوز 
) (.وق���د كان���ت عائش���ة � رض���ي اهلل عنها � 
تعطي أموال م���ن تكفلهم من اليتاىم 
إىل م���ن يتج���ر فيه���ا. ومن ص���ور اإلضرار 
بأم���وال اليتي���م م���ا يفعل���ه بع���ض الناس 

البن���وك  يف  اليتي���م  أم���وال  وض���ع  م���ن 
الربوية واستثمارها واخذ الفوائد الربوية 
المحرمة ش���رعا بحجة حف���ظ حق اليتيم 

وتنمية أمواله. 
)9( الب���د من مراع���اة إخراج الزكاة عن 
أموال م���ن تحت واليتك من األيتام ومن 
يف حكمه���م فف���ي الموطأ أن القاس���م 
ب���ن محّمد ق���ال: )كانت عائش���ة تليين أنا 
وأخ���ا يل ويتيمي���ن يف حجره���ا فكان���ت 

تخرج من أموالنا الزكاة.
)10( اعل���م أخ���ي الموف���ق أن الطف���ل 
أو  األيت���ام  م���ن  بكفالت���ه  قم���ت  ال���ذي 
مجه���ويل النس���ب ال يس���تحق ش���يئا من 
المرياث بعد وفاتك، ومىت رغبت أن تهب 
له ش���يئا م���ن مالك يف حيات���ك فال مانع. 
وم���ن أراد أن يجع���ل له ش���يئا م���ن تركته 
بعد وفاته فالطريقة الشرعية أن يوصي 
ل���ه بم���ا يري���د بش���رط أن يكون م���ن الثلث 
فاق���ل، وال يتج���اوز ثل���ث الرك���ة مع بقية 

وصاياه إن كان له وصايا أخرى.

وردت كلمة يتيم 
ومشتقاتها في ثالث 

وعشرين آية من آيات القرآن 
العظيم
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َوَمَواِليُكم( ] األحزاب : آية 5[.

3( حق الرضاعة: 
وُيَعدُّ ه���ذا هو الحق الثالث للطفل يف 
تسلس���له يف الحياة، فلقد أوجب اإلسالم 
عىل األمهات إرضاع أوالدهن، قال تعاىل: 
َحوَلي���ِن  َأواَلَدُه���نرَّ  ُيرِضع���َن  َوالَوال���ِداُت   (
َضاَعة ( ] البقرة  َكاِمَلي���ِن ِلَمن َأَراَد أن ُيتمرَّ الررَّ
: آي���ة : 232 [، ولق���د أجم���ع الفقه���اء ع���ىل 
وج���وب إرض���اع الطف���ل م���ا دام يف حاج���ة 
إليه وهو يف سن الرضاع، مع اختالف بين 

الفقهاء يف وجوبه عىل من يكون؟

4( حق النفقة: 
وهذا الحق من الحقوق المقرر لألبناء 
ع���ىل اآلباء يف التش���ريع اإلس���اليم وقد 
أج�مع الفقه���اء عىل أن عىل المرء نفقة 
أوالده األطف���ال الذي���ن ال م���ال لهم، ألن 
ول���د اإلنس���ان بعض���ه، وهو بع���ض والده، 
كم���ا يج���ب علي���ه أن ينف���ق ع���ىل نفس���ه 
وأهل���ه، كذل���ك ع���ىل بعضه وأصل���ه، قال 
تعاىل: ) لُينِفق ُذو َس���َعٍة ِمن َسَعِتِه وَمن 
ُ ال  ا آت���ُه اهللرَّ ُق���ِدَر َعَلي���ه ِرزُق���ُه َفلُينِف���ق ِممرَّ
 ُ ّ نفس���اً إال ما آَتاها َسَيجعُل اهللرَّ ُيكّلُف اهللرَّ

َبعَد ُعسٍر ُيسرا (  ] الطالق : آية 7 [  

5( حق الوالية:
وبخاص���ة  لألطف���ال،  الح���ق  وه���ذا 
لأليت���ام وم���ن يف حكمهم م���ن اللقطاء 

مقرر من ثالثة أوجه هي: 
- والية الحضانة.

- والية النفس.
- والية المال.

6( حق الرحمة: 
ع���ىل  اليتي���م  يس���تحقه  الح���ق  وه���ذا 
أس���اس أن���ه صغ���ري ل���م يرش���د بع���د، ففي 
التش���ريع اإلس���اليم توجيهات متواصلة 
برحم���ة الصغ���ري والعط���ف علي���ه واألخذ 
بي���ده، فعن عب���د اهلل بن عم���رو بن العاص 
وس���لم  علي���ه  اهلل  ص���ىل  اهلل  رس���ول  أن 
ق���ال: )من ل���م يرحم صغرين���ا، ويعرف حق 
كبرين���ا فليس من���ا( ) رواه البخاري(. ولقد 
تعج���ب الرس���ول من الصح���ايب األقرع بن 

حاب���س التميم���ي عندما قال للرس���ول: إن 
يل عش���رة من الولد م���ا قبلت منهم أحدًا، 
وذلك عندما رأى الرس���ول  يقبل الحس���ن 
ل���ه  ب���ن ع���يل - رض���ي اهلل عن���ه -، فق���ال 
رسول اهلل  : ) من ال َيْرَحم ال ُيْرحم ( ) رواه 

البخاري (. 

الخطوات العملية لكفالة يتيم
الفطري���ة  القاع���دة  أن  يخف���ى  ال 
بي���ن أبوي���ن  يف البش���ر أن ينش���أ الطف���ل 
وتح���ت رعايتهم���ا، وله���ذا حكم���ة إلهي���ة 
عظيمة، فاألس���رة الطبيعية ه���ي البيئة 
ذات األث���ر الفع���ال يف تش���كيل وتنمي���ة 
جمي���ع جوان���ب النم���و لدى طفله���ا، حيث 
يتحق���ق للطف���ل من خ���الل أبويه إش���باع 
الحاج���ات األساس���ية لدي���ه، س���واء كان���ت 
حاج���ات اجتماعية أو نفس���ية أو عاطفية، 
أو أمثاله���ا م���ن الحاج���ات الالزم���ة لنم���وه 
النم���و الس���ليم المت���وازن، وتؤك���د العدي���د 
األبوي���ن  وج���ود  أهمي���ة  الدراس���ات  م���ن 
يف حي���اة الطف���ل، وخط���ورة فقدهما أو 
أحدهما عىل مس���تقبل حياته سواء كان 
ذل���ك الفقد نتيجة للوف���اة أو الطالق بين 

الوالدين.
والش���ئون  العم���ل  وزارة  م���ن  وإيمان���ًا 
االجتماعي���ة بذل���ك الدور األس���رى المهم 
يف حي���اة الطفل، س���عت إىل إقرار نظام 
األس���ر البديل���ة المتمث���ل يف قي���ام إحدى 
األس���ر الطبيعية يف المجتم���ع بأخذ أحد 
دور  م���ن  اللقط���اء  أو  األيت���ام  األطف���ال 
الحضان���ة لربيت���ه ورعايته بي���ن أحضانها، 
وه���و نظ���ام يتحق���ق م���ن خ���الل كفال���ة 
اليتي���م ال���ي ح���ث عليها اإلس���الم ورغب 

فيها بشكل كبري.
إىل  البديل���ة  األس���ر  نظ���ام  ويه���دف 
جع���ل الطف���ل فاق���د الرعاي���ة، ينش���أ بي���ن 
ا فقده  أحضان أسرة طبيعية تعوضه عمرَّ
أو عجزهم���ا  والدي���ه  بفق���دان  م���ن حن���ان 
ع���ن رعايته، وم���ن المعل���وم تف���وق رعاية 
الرعاي���ة  البديل���ة للطف���ل ع���ىل  األس���رية 
يتواف���ر  إذ  عدي���دة،  بمراح���ل  المؤسس���ية 
للطف���ل العي���ش وس���ط أم وأب يغدق���ان 
عليه من الحن���ان والعطف ما قد يفتقده 
م���ن ع���اش يف بيئ���ة مؤسس���ية إيوائية أو 
يف دور الربي���ة االجتماعي���ة، وم���ن هن���ا 
ف���ال عج���ب أن ن���رى ح���رص وزارة العم���ل 
ه���ذا  إي���الء  ع���ىل  والش���ئون االجتماعي���ة 
الجانب العناي���ة الكبرية، حيث وضعت له 
العدي���د من المزاي���ا المالية والتس���هيالت 
ق���در  أك���رب  توجي���ه  يكف���ل  بم���ا  اإلداري���ة 
ممك���ن م���ن ه���ؤالء األطف���ال إىل أس���ر 

بديلة يف المجتمع.

خطوات عملية بديلة لكفالة اليتيم
الش���ك أن بعض األسر قد ال تستطيع 
القيام بمشروع كفالة أحد األيتام بشكل 
بينه���ا ط���وال  ليعي���ش  وأخ���ذه  متكام���ل 

يهدف نظام األسر البديلة 
إلى جعل الطفل ينشأ 

بين أحضان أسرة طبيعية 
ا فقده من حنان تعوضه عمَّ

كفالة اليتيم تسهم في 
بناء مجتمع سليٍم خاٍل من 

الحقد والكراهية وتسود 
فيه روح المحبة والمودة
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حيات���ه وف���ق ما ذك���ر يف الفصل الس���ابق 
يمن���ع  األس���باب  م���ن  س���بب  ألي  وذل���ك 
األس���رة م���ن ذل���ك، وح���رص م���ن الدول���ة  �  
وفقه���ا اهلل  �  ع���ىل إش���باع حاجات هؤالء 
األطف���ال األيتام النفس���ية واالجتماعية، 
س���نت نظم أخ���رى أقل تبعية عىل األس���ر 
البديل���ة، وأق���ل الزام���ا من نظ���ام الكفالة 
الكاملة أو ما يس���مى األس���ر البديلة ومن 

ذلك :

نظام األسر الصديقة: 
وه���و نظام تقوم بموجبه أحد األس���ر 
الطبيعي���ة يف المجتم���ع باالرتباط بأحد 
دار  يف  المقيمي���ن  األيت���ام  األطف���ال 
الربي���ة أو دار الحضان���ة يف المناس���بات، 
أن  ويفض���ل  األعي���اد.   أو  اإلج���ازات،  أو 
س���ن  يف  أطف���ال  األس���رة  ل���دى  يك���ون 
متقارب���ة م���ع الطف���ل المس���تضاف م���ن 
أو الحضان���ة، بحي���ث تس���تلم  الربي���ة  دار 
أو  اإلج���ازة،  بداي���ة  يف  الطف���ل  األس���رة 
ي���وم العيد ليش���اركها الفرح���ة والمتعة 
م���ع أبنائها، ث���م ُيعاد الطف���ل بعد انتهاء 
المناس���بة أو بع���د نهاي���ة اإلج���ازة، وهذا 
لألس���رة  ع���دة  فوائ���د  يحق���ق  النظ���ام 

وكذل���ك للطف���ل اليتي���م، فم���ن فوائ���ده 
ع���ىل الطف���ل اليتي���م أو م���ن يف حكمه، 
شعور هذا الطفل  بالحنان األسرى و إن 
كان جزئيا، وحصوله عىل قسط ال بأس 
به من االس���تقرار النفي واالجتماعي، 
وتمتع���ه بحي���اة طفولي���ة طبيعي���ة، وال 
يخف���ى انع���كاس كل ذل���ك ع���ىل حي���اة 

الطفل اليتيم الحالية والمستقبلية .

المصدر: بحث بعنوان »فضل كفالة 
اليتيم..دعوة إىل مرافقة الرسول صىل 
اهلل عليه وسلم يف الجنة
تأليف: عبد اهلل بن ناصر بن عبد اهلل 
السدحان.

م���ن نعمة اهلل عىل العبد أن يوفقه 
إىل كفالة يتيم أو من كان يف حكمه، 
وقد رتب الشرع جملة من الفوائد الي 
ل���ك وللمجتم���ع عن���د قيام���ك  تتحق���ق 
بكفالته���م  المس���لمين  أف���راد  أح���د  أو 

ورعايتهم ومن هذه الفوائد:
)1( كفال���ة اليتيم من قبل المس���لم 
تؤدي إىل مصاحبة الرسول يف الجنة 

وكفى بذلك شرفًا وفخرًا.
)2( كفال���ة اليتي���م واإلنف���اق علي���ه 
وتربيت���ه والعناي���ة ب���ه ت���دل ع���ىل طب���ع 

سليم وفطرة نقية وقلب رحوم.
ع���ىل  اليتي���م والمس���ح  )3( كفال���ة 
إىل  ت���ؤدي  خاط���ره  وتطيي���ب  رأس���ه 

ترقيق القلب وتزيل القسوة عنه.
ع���ىل  تع���ود  اليتي���م  كفال���ة   )4(
والفض���ل  الجزي���ل  بالخ���ري  صاحبه���ا 
العظي���م يف الحي���اة الدني���ا فض���اًل عن 
اآلخرة قال تعاىل: )َهل َجَزاُء اإِلحَساِن 
ِإالرَّ اإِلحَس���اَن( ]الرحم���ن : 60 [، أي ه���ل 
ج���زاء م���ن أحس���ن يف عب���ادة الخال���ق، 
ونف���ع عبيده، إال أن يحس���ن خالقه إليه 
بالثواب الجزيل، والفوز الكبري والعيش 

السليم يف الدنيا واآلخرة.
يف  تس���اهم  اليتي���م  كفال���ة   )5(
بن���اء مجتم���ع س���ليٍم خ���اٍل م���ن الحق���د 
والكراهي���ة وتس���ود في���ه روح المحب���ة 
يف  المؤمني���ن  ت���رى   ( ق���ال:  والم���ودة 
تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل 
الجس���د إذا اش���تكى منه عض���و تداعى 
له سائر جسده بالسهر والحمى ( )رواه 

البخاري(.
)6( يف إكرام اليتي���م والقيام بأمره 

ورعايت���ه والعناي���ة ب���ه وكفالت���ه إكرام 
لم���ن ش���ارك الرس���ول يف صف���ة اليتم، 

ويف هذا دليل عىل محبته.
م���ال  تزك���ي  اليتي���م  كفال���ة   )7(
المس���لم وتطه���ره وتجع���ل ه���ذا المال 

نعم الصاحب للمسلم. 
األخ���الق  م���ن  اليتي���م  كفال���ة   )8(
الحمي���دة الي أقرها اإلس���الم وامتدح 

أهلها.
)9( يف كفالة اليتيم بركة عظيمة 

تحل عىل الكافل، وتزيد يف رزقه.
البي���ت  اليتي���م تجع���ل  )10( كفال���ة 
ال���ذي فيه اليتي���م من خ���ري البيوت كما 
قال:)خري بيٍت يف المس���لمين بيٌت فيه 

يتيم ُيحَسن إليه... (.
حف���ظ  اليتي���م  كفال���ة  يف   )11(
اآلخري���ن  وقي���ام  بع���دك  م���ن  لذريت���ك 
تع���اىل:  ق���ال  أيتام���ك  إىل  باإلحس���ان 
)ولَيخ���َش اّلذِي���َن َلو َترُكوا ِم���ن َخلِفِهم 
ُذّرّيًة ِضَعافًا َخاُفوا َعَليِهم َفلَيّتُقوا اهللرَّ 
ولَيُقوُلوا َقواًل َس���ِديدًا ( ] النساء:آية:9[، 
فكافل اليتيم اليوم إنما يعمل لنفسه 
لو ترك ذرية ضعافًا، فكما ُتحس���ن إىل 
اليتي���م الي���وم ُيحس���ن إىل أيتام���ك يف 

الغد، وكما تدين تدان. 
وبكل ح���ال أخي الحبي���ب ال يمكن 
الدنيوي���ة  الفوائ���د  ه���ذه  تستش���عر  أن 
المرتب���ة ع���ىل كفال���ة اليتي���م، وجعله 
بع���د  إال  أس���رتك  كن���ف  يف  يعي���ش 
التطبيق العميل لهذا المش���روع الخرّي 
وقيام���ك بكفالة أحد األيتام، وس���تجد 
الخري كل الخ���ري يف الدنيا ويف اآلخرة 

بإذن اهلل.

فوائد كفالة األيتام
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الدكت���ور  م���ع  ح���وارا  نج���ري  أن  يس���عدنا 
ط���الل ب���ن ناصر ب���ن مط���ر العزي أح���د أبناء 
)إنس���ان( ومن المستفيدين من برامج المنح 
الدراسية الي تقدمها الجمعية لألبناء، وأن 
نط���رح علي���ه عددا م���ن األس���ئلة الي تخص 

حياته العملية والعلمية واالجتماعية.

يف البداية عرفنا بنفسك؟
أن���ا أخوك���م ط���الل ب���ن ناص���ر ب���ن مط���ر 
مدرس���ة  يف  االبتدائي���ة  درس���ت  الع���زي، 
الباط���ن  )حف���ر  يف  مس���عود  ب���ن  عب���داهلل 
ودرس���ت  ممت���از،  بتقدي���ر  منه���ا  وتخرج���ت 
المتوسطة يف مدرسة سعيد بن المسيب 
بحف���ر الباط���ن وأيض���ا وهلل الحم���د تخرجت 
منها بتقدي���ر ممتاز، ثم انتقل���ت إىل مدينة 
مدرس���ة  يف  الثانوي���ة  ودرس���ت  الري���اض 

محمد الفاتح وتخرجت بتقدير ممتاز.

حدثنا عن حياتك الشخصية؟
كب���رية  أس���رة  يف  وترعرع���ت  ول���دت 

الرابع���ة  عم���ر  ويف  الدخ���ل،  ومح���دودة 
عش���رة انتق���ل وال���دي إىل رحم���ة اهلل، ث���م 
ينتاب���ين  ب���دأ  حي���ث  تس���وء  األم���ور  ب���دأت 
ش���عور ب���أن الحي���اة توقف���ت، وانته���ت مع 
وف���اة والدي جميع طموحايت، ثم ازدادت 
الحالة المادية لألس���رة سوءا، وبمساعدة 
وال���ديت وأخ���ي األك���رب اس���تطعت اجتياز 

مراحيل الدراسية بتقدير ممتاز.

بعد االنتهاء من الثانوية، أين أكملت 
مسرتك التعليمية؟

أك���ن  ل���م  الجامعي���ة  المرحل���ة  يف 
اس���تطيع دخ���ول الجامع���ات الحكومية، 
وبفض���ل اهلل ث���م بفض���ل  الجمعية الي 
م���ن  ول���دت  وكأين  الحي���اة  إيّل  أع���ادت 
جديد، اس���تطعت دخول كلي���ات الرياض 
لط���ب األس���نان والصيدل���ة، وبمس���اعدة 

قصة ملهمة ألحد أبناء الجمعية تجاوز الصعاب ليحقق حلمه

الطبيب طالل العنزي تخرج بمرتبة الشرف
في تخصص زراعة األسنان

تق���دم الجمعي���ة الخريي���ة لرعاية األيتام )إنس���ان( العديد من الفرص المم���زية لألبناء منذ 
مراح���ل التعلي���م األولية، وحىت المرحلة الجامعية من خالل من���ح األبناء فرصا للتعليم يف 

أرق���ى الم���دارس والجامعات م���ن أجل توفري البيئة المناس���بة لهم للتعليم واالس���تفادة عىل 
كاف���ة األصع���دة. ويعّد العلم واحدًا من أهّم وأبرز األمور اّلي يحتاج اإلنس���ان إليها، ألّنه يليّب 

كاف���ة احتياجات���ه األساس���ية اّلي يس���عى خلفه���ا اإلنس���ان منذ نعوم���ة أظفاره، 
ويعت���رب التعلي���م المن���ارة الي يهتدي به���ا الناس إىل الطري���ق القويم يف هذه 

الحي���اة، باإلضاف���ة إىل أّن التعليم هو س���بب الّظهور والرق���ي والرفعة، وهذا 
ليس عىل المستوى الفردي فحسب.

يف ه���ذه الب���اب نس���تضيف أحد األبن���اء الذين حققوا نجاح���ا ممزيا يف 
مس���ريتهم التعليمي���ة، وقصة كفاح ملهمة للكثريين لالس���تفادة منها 
واالقتداء بما قدمه االبن من عمل وتفان وصرب واجتهاد ليحقق أحالمه 
وطموحات���ه وأهداف���ه المس���تقبلية واالس���تفادة م���ن التح���ول الوط���ين 
وبرنام���ج رؤي���ة المملك���ة 2030 ال���ذي تعيش���ه المملكة يف ه���ذا العصر 

الذي يشهد انفتاحا اقتصاديا عىل العالم.
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بجمي���ع  بجان���يب  والوق���وف  الجمعي���ة 
س���نوات الط���ب تخرج���ت منه���ا  بمرتب���ة 
الش���رف، واس���تطعت عم���ل ع���دة بح���وث 
الس���عودية  األنب���اء  وكال���ة  يف  نش���رت 
م���ع خط���اب ش���كر م���ن عمي���د الجامع���ة 
الربوفس���ور عب���داهلل الش���مري، كل ه���ذا 
حدث بفضل اهلل ثم جمعية إنس���ان الي 
أع���ادت األم���ل يل، وم���ع تحف���زي أس���ريت 

استطعت مواصلة هذا النجاح .

ما هو تخصصك بالكلية؟
لط���ب  الري���اض  بكلي���ات  التحق���ت 
االسنان والصيدلة لدراسة البكالوريوس 
وأمضيت يف الدراس���ة ما يقارب الخمس 
سنوات وتخرجت منها بمرتبة الشرف يف 
تخصص دقيق )زراعة األسنان والعظم(.

أين تعمل اآلن؟
أح���د  يف  اس���نان  طبي���ب  أعم���ل  اآلن 
الري���اض،  مدين���ة  يف  الخاص���ة  المراك���ز 
والزال للطموح بقية إلكمال الدراس���ات 
أه���م  يف  تخصص���ي  مج���ال  يف  العلي���ا 
الجامعات، ألن البيئة التعليمية لدينا يف 
المملك���ة مهيئ���ة بص���ورة كب���رية لإلبداع 

واالنطالق لتحقيق األهداف. 

م���اذا ت���ود أن تقول لجمعية )إنس���ان( 
األعم���ال  رج���ال  م���ن  له���ا  وللداعمي���ن 

الخ���اص  القطاعي���ن  يف  والمؤسس���ات 
والعام؟

لرعاي���ة  الخريي���ة  الجمعي���ة  أش���كر 
األيتام )إنس���ان( عىل دعمه���ا الالمحدود 
لجميع األبن���اء المس���تفيدين من خدمات 
الجمعي���ة الي تقدمه���ا لألبن���اء، وتذليل 
كافة العقبات لألبناء لمواصلة الدراس���ة 
ال���ي  والطموح���ات  األه���داف  وتحقي���ق 
بدعمه���م ومتابعتهم وصل���ت لما وصلت 
كب���ري  وعمله���م  جهوده���م  اآلن،  إلي���ه 
من���ذ إنش���اء الجمعي���ة وح���ىت اآلن تق���دم 
العدي���د م���ن الخدم���ات المم���زية للجمي���ع، 
األعم���ال  لرج���ال  الش���كر  أق���دم  كم���ا 
وللقطاعي���ن الخاص والع���ام عىل كل ما 
قدم���وه للجمعي���ة، ألن الجمعي���ة تعم���ل 
بص���ورة احرافية ومم���زية لتحقيق أحالم 
وطموح���ات األبن���اء، ولع���يل أنا أح���د ثمار 
نجاح عم���ل الجمعي���ة يف دعمها لألبناء 
وغ���ريي كثري م���ن األبن���اء الذي���ن يملكون 

قصصا ملهمة.
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يق���وم فري���ق البح���ث االجتماع���ي يف 
الجمعي���ة الخريية لرعاية األيتام)إنس���ان( 
بالعديد من الخدمات لكافة المستفيدين 
م���ن الجمعية، حيث يتوىل الفريق ش���رف 
احتياجاته���م  وتلم���س  األيت���ام،  خدم���ة 
كاف���ة  وتذلي���ل  متطلباته���م  والنظ���ريف 
المش���اكل الي تعرض مس���رية حياتهم 
المالحظ���ات  اليومي���ة، وتس���جيل جمي���ع 
ع���ىل  واالط���الع  البح���ث،  تخ���ص  ال���ي 
العالق���ات المتبادل���ة وخصائصه���ا ح���ول 
المس���تفيدين، لمعرف���ة أس���باب وكيفي���ة 

ح���دوث الظاه���رة الخاص���ة بالبح���ث، كما 
يج���ب ع���ىل الباح���ث إيج���اد معطي���ات عن 
بالبح���ث،  الخاص���ة  والمتغ���ريات  القي���م 
بحيث يقوم البحث عىل حل المش���كالت 
االجتماعي���ة، واإلنس���انية، واالقتصادي���ة، 

ووضع الحلول والوقاية منها.

مرحلة األسئلة الثالثة:
هن���اك العدي���د من األس���ئلة ال���ي يتم 
طرحه���ا ع���ىل األس���ر أثن���اء الزي���ارة وذلك 
للتأك���د من م���دى اكتم���ال الخدمات الي 

إضاف���ة  للمس���تفيد،  الجمعي���ة  تقدمه���ا 
إىل النظ���ر إىل وض���ع األس���رة م���ن خ���الل 
اس���تمرار الدعم أو إيقاف���ه، حيث يتم طرح 
العدي���د من األس���ئلة عىل األس���رة والي 
تمش���ل الجوانب االجتماعي���ة، والصحية، 
والدراس���ية المخصص���ة لألبناء يف كافة 

المراحل الدراسية. 

قبول األسر للدعم:
قبول األسرة لالس���تفادة من خدمات 
عنصري���ن  تش���مل  المقدم���ة  الجمعي���ة 

57 باحثا وباحثة يقومون بالزيارات الدورية واإلرشادية واألولية 

6 آالف زيارة لألسر المستفيدة من خدمات الجمعية 
خالل ثالثة أشهر
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مهمين: األول وجود القصر )األيتام( يف 
األسرة، والعنصر الثاين انخفاض دخلهم 
الش���هري، بحيث لو كان الدخل الشهري 
أق���ل من 800 ريال للفرد الواحد يس���تحق 
الدع���م من الجمعية، لكل يتيم 300 ريال 
بخ���الف الخدم���ات األخ���رى المقدمة من 
الجمعية، وعند انع���دام هذين األمرين أو 
أحده���م يتم اس���تبعاد األس���رة وتحويلها 

لجمعية أخرى حسب االختصاص.

 6 آالف زيارة خالل 3 أشهر:
زار فريق البح���ث االجتماعي يف جميع 
فروع الجمعية ما يقارب 6840 أسرة خالل 
تك���ون  حي���ث  الماضي���ة،  الثالث���ة  األش���هر 
تل���ك الزي���ارات حس���ب الوق���ت ال���ذي تحدده 
األس���رة س���واء كانت يف الفرة الصباحية 
أو المسائية وتكون بالتنسيق مع األسرة.

الزيارة الدورية:
بالجمعي���ة  االجتماع���ي  البح���ث  فري���ق 
يقوم بالعديد من الزيارات المختلفة لألسر 
المستفيدة بصورة مستمر، بحيث إن هناك 
زي���ارة دوري���ة تخص���ص يف الغال���ب لبح���ث 
احتياج���ات األس���ر طويلة األج���ل من خالل 
دراسة األبناء يف مختلف المراحل والنظر 
يف تسهيل مهمة التحاقهم بالمدارس أو 
الجامع���ات، والنظر يف احتياجاتهم لألثاث 
واألجهزة الكهربائي���ة وغريها، وتأيت هذه 

الزيارة يف بداية كل عام.

الزيارة اإلرشادية:
البح���ث  ح���ول  الزي���ارة  ه���ذه  تتمح���ور 
ع���ن الظواه���ر ال���ي تصاحب بع���ض أبناء 
م���ن  تك���ون  وال���ي  المس���تفيدة  األس���ر 
الناحية السلبية وذلك من أجل مساعدة 
األس���ر يف حله���ا بط���رق علمي���ة بحت���ة، 
أي  ع���ن  باإلب���الغ  األس���رة  تق���وم  بحي���ث 
تصرف���ات من قبل أي م���ن األبناء، ويقوم 
الفري���ق بالبح���ث ع���ن االب���ن م���ن الناحية 
الجامع���ة  أو  المدرس���ة  االجتماعي���ة يف 
باإلضاف���ة إىل النظ���ر لمس���توى س���لوك 
االبن يف المس���جد ويف الشارع مع أبناء 
الح���ي، حي���ث تك���ون المعلومات ش���املة 
للباح���ث عن االبن قبل لقائ���ه يف مزله، 
وإعطائ���ه  مش���كالتة  ح���ول  ومناقش���ته 

الحل���ول ال���ي م���ن ش���أنها أن تغ���ري م���ن 
سلوكه لألفضل.

الزيارة ذات الهدف:
تكون هذه الزيارة لألس���ر المس���تفيدة 
يف الح���االت الطارئ���ة الي تحدث لألس���ر 
يومي���ا، بحي���ث إنها ليس���ت مجدول���ة مثل 
تعطل لبع���ض األجه���زة الكهربائية يف 
بع���ض  أو  المي���اه  انقطاع���ات  أو  الم���زل، 
المش���اكل ال���ي م���ن الممك���ن أن تح���دث 
ألي أس���رة. إضاف���ة إىل ذل���ك هن���اك زيارة 
يق���وم بها فري���ق البحث وتس���مى بالزيارة 
األس���رة  تس���جيل  بداي���ة  تك���ون  األولي���ة 

لالستفادة من الخدمات المقدمة.

57 باحثًا وباحثة:
ي������ش������ك������ل ف��������ري��������ق ال�����ب�����ح�����ث 
االج���ت���م���اع���ي ب��ال��ج��م��ع��ي��ة ف���رق���ًا 
ميدانية للبحث االجتماعي بصورة 
إن كل فريق يبحث  مستمر بحيث 
ثالث  إىل  أس��رت��ي��ن  بين  يوميا 
أس����ر، ك��م��ا أن ع����دد ف��رق 
البحث يف القسم 57 
باحثًا وباحثة، كما 
عملية  تستغرق 
ال��ب��ح��ث ل��ألس��رة 
الواحدة من 30 
دق��ي��ق��ة إىل 50 

45دقيقة.
»إنسان«

باحث إنسان



تحقيق: مدير التحرير

لم ُيدرج الهاتف الجوال ضمن أس���باب 
أثبت���ت  وق���د  حديث���ًا،  إال  الم���رور  ح���وادث 
األبح���اث العلمي���ة أن اس���تخدام الهات���ف 
الج���وال أثن���اء القي���ادة يقل���ل م���ن ترك���زي 
ق���درة  م���ن  ويقل���ل   %  37 بنح���و  الدم���اغ 
الس���ائق عىل رؤية الطريق بشكل واضح، 
وربم���ا يس���بب مضاعف���ة نس���بة التع���رض 

للحوادث إىل أكرث من أربع مرات.
باس���م  اإلع���اليم  المتح���دث  وق���در 
ش���ركات التأمين األس���تاذ عادل العيى 
المملك���ة  يف  الس���يارات  ح���وادث  نس���بة 
بس���بب اس���تخدام الج���وال أثن���اء القي���ادة 
بنس���بة 25 % من إجم���ايل عدد الحوادث، 
الفتا إىل أن أنه ال يوجد اس���تثناءات حاليا 
ع���ىل الح���وادث بس���بب اس���تخدام الجوال 

م���ن  التثب���ت  مس���ألة  ألن  القي���ادة،  أثن���اء 
ذل���ك صعب جدا ولكن هن���اك العديد من 

الدراسات والبحوث.
ع���ىل  المختصي���ن  م���ن  ع���دد  وأك���د 
ع���ىل  العقوب���ات  أقص���ى  ف���رض  ض���رورة 
مس���تخديم الج���وال أثن���اء القي���ادة ك���ون 

حجم خسائر الحوادث المرورية بالمملكة 
كب���ريا جدا وس���زيد م���ع الوق���ت إذا لم يتم 
ف���رض العقوبات ع���ىل المخالفين بصورة 
مغلظ���ة، مش���ريين إىل أن���ه يج���ب ف���رض 
قي���ود ع���ىل تعويض���ات الح���وادث إذا ثب���ت 
الج���وال  اس���تخدام  أن  رس���مية  بص���ورة 
أثن���اء القي���ادة كان الس���بب الرئي���ي يف 
ش���ركات  أن  موضحي���ن  الح���ادث،  وق���وع 
التأمين تس���عى لفرض تلك القيود وذلك 
النتشار الكثري من الحوادث يف الطرقات 

بمختلف األسباب.
بحثنا مع عدد من الجهات الرسمية يف 
المملكة أسباب حوادث السيارات وكرثتها 
المزايدة بين الفرة واالخرى، حيث خرجنا 
الح���وادث  ع���دد  يف  اإلحصائي���ات  بآخ���ر 
الواقعة خالل عام، إضافة إىل حديث عدد 

من المختصين يف هذا المجال.

25 % من حوادث المركبات في 
المملكة بسبب استخدام الجوال 

أثناء القيادة

األستاذ عادل العيىس
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اإلحص���اءات العامة: 500 ألف حادث 
خالل 2016

كش���فت  لإلحص���اء  العام���ة  الهيئ���ة 
أن مجم���وع ع���دد الح���وادث ال���ي وقع���ت 
خ���الل  المملك���ة  مناط���ق  مختل���ف  يف 
 533380 يق���ارب  م���ا  بلغ���ت   2016 ع���ام 
أل���ف حادث، الفت���ا إىل أن جميع الحوادث 
موزع���ة ع���ىل مختل���ف مناط���ق المملكة 
المكرم���ة،  مك���ة  الش���رقية،  )الري���اض، 

حائ���ل، عس���ري،  تب���وك،  المن���ورة،  المدين���ة 
الحدود الش���مالية، جازان، نج���ران، الباحة، 

الجوف(.
أن  الهيئ���ة  إحصائي���ات  وأظه���رت 
تل���ك  ع���ن  الناتج���ة  اإلصاب���ات  مجم���وع 
الح���وادث يف جمي���ع مناط���ق المملك���ة 
وص���ل إىل 38120 وعدد الوفيات الناتجة 
عن تل���ك الحوادث وص���ل إىل 9031 حالة 

وفاة يف مختلف المناطق.
منطق���ة  تص���در  اإلحصائي���ات  وبين���ت 
تش���هد  ال���ي  المناط���ق  بأك���رث  الري���اض 
يق���ارب  م���ا  فيه���ا  وق���ع  حي���ث  الح���وادث 
141736 حادث���ا خل���ف م���ا يق���ارب 4207 
ح���االت إصاب���ة، فيم���ا بل���غ ع���دد الوفي���ات 
م���ن ج���راء تلك الح���وادث ما يق���ارب 1430 
حال���ة وف���اة، فيم���ا حل���ت منطق���ة مك���ة 
المكرمة ثانيا يف عدد الحوادث المجملة 

بي���ن مناط���ق المملك���ة بوقوع م���ا يقارب 
134838 حادثا خلفت عددا من اإلصابات 
بل���غ 12383 حال���ة إصاب���ة، فيم���ا بلغ عدد 

الوفيات 2248 حالة وفاة.
كم���ا أن منطق���ة القصي���م وق���ع فيها 
م���ن  ع���ددا  أنت���ج  مروري���ًا  حادث���ا   25664
إصاب���ة،  حال���ة   1513 بلغ���ت  اإلصاب���ات 
وعدد م���ن الوفيات بلغت م���ا يقارب 397، 
مبين���ا أن يف المنطقة الش���رقية بلغ عدد 
الح���وادث ما يق���ارب 101619 حادثا، وعدد 
اإلصاب���ات 4893 إصاب���ة، وع���دد الوفي���ات 

1113 حالة وفاة.

متح���دث اله���الل األحم���ر: 160 أل���ف 
بالغ عن الحوادث

من جانبه كش���ف المتحدث الرس���مي 
لهيئ���ة الهالل األحمر بمنطق���ة الرياض، 
أك���رث  اس���تقبال  ع���ن  المريب���ض،  عب���داهلل 
م���ن )161000( ب���الغ خالل الع���ام الفائت 
الري���اض  مدين���ة  ع���ىل  موزع���ة   ،1438
ومحافظاته���ا. وأوض���ح المريبض أن عدد 
بالغ���ات الح���وادث تج���اوز )60500( ب���الغ، 
أما بالغات الحاالت المرضية فقد اقربت 
م���ن حاج���ز )102000( ب���الغ، أي ما يعادل 
444 بالغا يوميًا، مش���ريًا إىل أن البالغ قد 

يشتمل عىل أكرث من حالة أو إصابة.
الح���االت  جمي���ع  المريب���ض:  وأض���اف 
باش���رتها الفرق اإلس���عافية م���ن مختلف 
وق���دم  بالمنطق���ة،  المنتش���رة  المراك���ز 
األطباء والمسعفون الخدمة اإلسعافية 
الطارئ���ة إلنقاذ وعالج الح���االت، ومن ثم 
نقله���ا عرب س���يارات اإلس���عاف للمنش���آت 
أك���رث  كان  حي���ث  المناس���بة  الصحي���ة 

تحقيق
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المستش���فيات اس���تقباال للحاالت مدينة 
الملك س���عود، أما باق���ي الحاالت فكانت 
موزعة عىل مستشفيات أخرى حكومية 

وعسكرية وأهلية.
وأه���اب المريب���ض بقائ���دي المركب���ات 
بعدم الس���رعة والتهور، وااللزام بقواعد 
وأنظم���ة الم���رور، بم���ا يكف���ل س���المتهم 
وس���المة الجمي���ع وكذالك متابع���ة كبار 
الس���ن واألطفال بش���كل مس���تمر ألنهم 
الصحي���ة  والمش���اكل  لألزم���ات  عرض���ة 
واإلصاب���ات وع���دم ال���ردد باالتصال عىل 
عملي���ات اله���الل االحم���ر ع���رب الخط���وط 

المباشرة )997(.

عض���و جمعي���ة االقتص���اد: 50 ملي���ار 
حجم خسار الحوادث 

عب���داهلل  الدكت���ور  أك���د  جهت���ه  م���ن 

االقتص���اد  جمعي���ة  عض���و  المغل���وث 
أقص���ى  ف���رض  يج���ب  أن���ه  الس���عودي 
الج���وال  مس���تخديم  ع���ىل  العقوب���ات 
أثن���اء القي���ادة، الفتا إىل أن حجم خس���ائر 
الح���وادث المروري���ة بالمملك���ة كب���ري جدا 
ف���رض  يت���م  ل���م  إذا  الوق���ت  م���ع  وس���زييد 

عقوبات عىل المخالفين بصورة مغلظة، 
حيث قدرت اإلحصائيات أن حجم الخسائر 
تج���اوزت 50 ملي���ار ري���ال س���نويا كأض���رار 

تلحق بالممتلكات العامة والخاصة.
قائ���دي  توعي���ة  ض���رورة  إىل  وأش���ار 
المركب���ات بص���ورة دورية م���ن أجل إيضاح 
الص���ورة الحقيقي���ة وتغيري الع���ادات الي 
نشاهدها يف الطرقات يوميا، فاستخدام 
خط���ري  س���لوك  القي���ادة  أثن���اء  الج���وال 
ومس���بب رئي���ي للح���وادث ويجب فرض 
الغرام���ات ع���ىل المس���تخدمين من خالل 
الكام���ريات ألنه���ا س���تحد كثريا م���ن هذه 
الظاهرة الي كلفت المملكة الكثري من 

الخسائر.
لتغلي���ظ  ماس���ة  بحاج���ة  نح���ن  وق���ال: 
عقوب���ات مخالف���ي قي���ادة المركب���ات ألن 
المتضرر ليس القائ���د فقط وإنما المحيط 
الطري���ق،  ع���ىل  أخ���رى  س���يارات  م���ن  ب���ه 
فالقائ���د حينم���ا يعل���م أن هن���اك عقوب���ات 
صارم���ة س���يلزم بالقانون، الجميع ش���اهد 
االنضب���اط الكبري يف الس���رعة يف الطرق 
الم���دن،  يف  الفرعي���ة  والط���رق  الس���ريعة 
الجميع يسري وفقا للسرعات المحددة يف 
الط���رق وذلك من أجل وجود نظام س���اهر 

الذي ال يمزي وال يفرق أحدا عن أحد.

ع���ىل  قي���ود   : التأمي���ن  لجن���ة  عض���و 
الحوادث بسبب الجوال

وق���ال عض���و اللجنة الوطني���ة للتأمين 
يج���ب  الس���عود:  أب���و  األس���تاذ عبدالعزي���ز 
فرض قي���ود عىل تعويض���ات الحوداث إذا 
ثبت بصورة رس���مية أن اس���تخدام الجوال 
أثن���اء القي���ادة كان الس���بب الرئي���ي يف 
ش���ركات  أن  إىل  مش���ريا  الح���ادث،  وق���وع 
التأمين تس���عى لفرض تلك القيود وذلك 
النتشار الكثري من الحوادث يف الطرقات 

بمختلف األسباب.
وأض���اف: يص���اب قائ���د المركب���ة ال���ذي 
بقل���ة  القي���ادة  أثن���اء  الج���وال  يس���تعمل 
 %  100 بنس���بة  االنتب���اه  وع���دم  الرك���زي، 
عىل الطريق مما يجعله معرضا للحوادث 
بص���ورة كب���رية، والح���وادث حي���ن وقوعها 
تسبب العديد من التلفيات يف الممتلكات 
ليس���ت الخاصة التابعة لصاح���ب المركبة 

الدكتور عبداهلل المغلوث
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فق���ط، وإنم���ا للممتل���كات العام���ة إضاف���ة 
إىل اإلصابات وحدوث الوفيات. 

ري���ال  ملي���ار   41  : التأمي���ن  متح���دث 
مطالبات مدفوعة عىل تأمين المركبات 

خالل 5 سنوات
وق���د أك���د المتح���دث اإلعاليم باس���م 
ش���ركات التأمين األس���تاذ عادل العيى 
حالي���ا  دقيق���ة  إحصائي���ات  يوج���د  ال  أن���ه 
بس���بب  الس���يارات  ح���وادث  نس���بة  ح���ول 
االس���تخدام الخاطئ للج���وال ولكن يتم 
تقديره���ا بح���وايل 25 % ع���ىل األق���ل من 
أن  إىل  مش���ريا  الح���وادث،  ع���دد  إجم���ايل 
المالح���ظ أن هن���اك الكث���ري م���ن قائ���دي 
المركب���ات يس���تخدمون الجوال ووس���ائل 
التواص���ل االجتماع���ي أثن���اء القي���ادة مما 
يس���بب الكث���ري من الح���وادث أثناء الس���ري، 
لألس���ف  مميت���ة  ح���وادث  منه���ا  وكث���ري 
الشديد، مع أن هناك العديد من القوانين 
ال���ي تح���د من ذلك ولك���ن ال يتم االلزام 

بها لألسف.
يف  الح���وادث  مع���دل  أن  إىل  ون���وه 
المملك���ة ارتف���ع بش���دة خ���الل الس���نوات 
انتش���ار  بع���د  أي  الماضي���ة  الخم���س 
بحي���ث  التواص���ل االجتماع���ي  تطبيق���ات 
تجاوز عدد الحوادث الي باشرتها شركة 
نج���م فق���ط، أك���رث م���ن مليون ح���ادث يف 
الع���ام الماض���ي 2016، ووص���ل مجم���وع 
المبالغ المدفوع���ة للمطالبات يف قطاع 
تأمين المركبات بالس���عودية أكرث من 41 
ملي���ار ريال منها ح���وايل 31 مليار يف آخر 

5 سنوات فقط.

الصح���ة : توج���د عالقة قوي���ة ومثبتة 
بي���ن اس���تعمال الهاتف الج���وال وارتفاع 

نسبة حدوث الحوداث
توج���د  ان���ه  الصح���ة  وزارة  واك���دت 
اس���تعمال  بي���ن  ومثبت���ة  قوي���ة  عالق���ة 
الهات���ف الج���وال وارتف���اع نس���بة حدوث 
اإلصاب���ات واإلعاقات والوفيات بحوادث 
الم���رور خصوص���ا م���ع انتش���ار الهوات���ف 
التواص���ل  وس���ائل  واس���تعمال  الذكي���ة 
يف  الكتابي���ة  والمراس���لة  االجتماع���ي 
الفرة االخرية وزيادة تشتت السائق عن 

االنتباه للطريق.   
االدارة  يف  ممثل���ة  ال���وزارة  وقال���ت 
للتواص���ل والعالق���ات والتوعي���ة  العام���ة 
حول اثار اس���تخدام الهات���ف الجوال اثناء 
قي���ادة المركب���ات. اس���تنادا اىل األبح���اث 
العلمي���ة  والمراج���ع  المعتم���دة  العلمي���ة 
وخصوص���ا  الموض���وع  به���ذا  الخاص���ة 
الص���ادرة ع���ن منظم���ة الصح���ة العالمية 

توضح ان األضرار تنقسم بشكل أساسي 
اىل ثالث اجزاء.

اوال: آث���ار قص���رية األج���ل وتتمث���ل يف 
االرتف���اع البس���يط بدرج���ة ح���رارة األجزاء 
القريبة او المالصقة من الجس���د البشري 
الجه���زة الهات���ف الج���وال مث���ل كثري من 
طاق���ة  تص���در  الل���ي  االخ���رى  األجه���زه 
والموجودة يف المزل والعمل والسيارة 
التأث���ري  قليل���ة  الح���رارة  وه���ذي  وغريه���ا 

واإلضرار.
ثانيا: ال توجد عالقة علمية مثبتة حىت 
االن ح���ول عالقة الهاتف الجوال بارتفاع 
معدالت اإلصابة بالس���رطان او األمراض 
الخط���رية االخ���رى خصوص���ا ان الهات���ف 
الجوال يعترب من األجهزة الحديثة والي 
عش���رات  اس���تعمالها  ف���رات  تتج���اوز  ل���م 
اج���راء دراس���ات  الس���نوات ح���ىت يتس���ى 

بحثية طويلة المدى عليها.
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»كل ع���ام وبالدن���ا بخ���ري وع���زة ومجد، 
ل���كل  ���ا  قوًيّ حصًن���ا  المملك���ة  وس���تبقى 

محب للخري، ومحب لدينه ووطنه«.
به���ذه الكلم���ات ج���اءت تغري���دة خادم 
الحرمي���ن الش���ريفين المل���ك س���لمان ب���ن 
عبد العزيز –حفظه اهلل - بمناسبة ذكرى 
الي���وم الوط���ين للمملكة ال���ذي يصادف  
الثال���ث والعش���رين م���ن س���بتمرب من كل 
ع���ام، حيث ي���أيت اليوم الوط���ين من كل 
عام ليذكر الش���عب الس���عودي بالكفاح 
ال���ذي خاضه الملك المؤس���س عبدالعزيز 
ب���ن عب���د الرحمن ال س���عود  ومعه رجاله 

المخلصون لتوطي���د أركان دولته وجمع 
ش���تات أبنائه���ا تح���ت راية التوحي���د ليضع 
بعد ذلك حجر األساس الذي قامت عليه 
كدول���ة  الس���عودية  العربي���ة  المملك���ة 
ع���ىل كت���اب  ترتك���ز يف كل توجهاته���ا 
اهلل وس���نة نبي���ه محم���د ص���ىل اهلل علي���ه 
كام���ل  إيم���ان  م���ن  تحمل���ه  وم���ا  وس���لم، 
ش���امل بجوهر حقوق اإلنسان وكرامته، 
ثماني���ة  م���دار  ع���ىل  المملك���ة  لتس���اهم 
وأربعي���ن عامًا م���ع بقي���ة دول العالم يف 
ترس���يخ مبادئ الس���الم وحقوق االنسان 

واألمن من أجل خري اإلنسانية جمعاء.

نمو وازدهار
أك���د صاح���ب الس���مو الملك���ي األمري 
محمد بن سلمان ويل العهد نائب رئيس 
مجل���س ال���وزراء وزي���ر الدف���اع أن الذكرى 
العربي���ة  للمملك���ة  والثماني���ن  الس���ابعة 
الس���عودية، مناس���بة نس���تحضر فيه���ا ما 
ق���ام به مؤس���س بالدن���ا وب���اين نهضتها 
آل  عبدالرحم���ن  ب���ن  عبدالعزي���ز  المل���ك 
م���ن  ال���ربرة  -رحم���ه اهلل-وأبن���اؤه  س���عود 
بع���ده«، منوًها بما تش���هده المملكة من 
نمو وازده���ار تحت قيادة خ���ادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 

اليوم الوطني الـ 87..

ذكرى توحيد 
مملكة اإلنسانية
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سعود، حفظه اهلل.
جاء ذلك يف كلمة لسمو ويل العهد 
-حفظه اهلل-به���ذه المناس���بة، فيما ييل 
نصه���ا: »نس���عد ه���ذا اليوم م���ع مواطين 
ومواطنات المملكة العربية الس���عودية 
يف االحتف���ال بحل���ول الذكرى الس���ابعة 
والثماني���ن لتوحي���د بالدن���ا العزي���زة، الي 
المؤس���س  المل���ك  دعائمه���ا  أرس���ى 
س���عود  آل  عبدالرحم���ن  ب���ن  عبدالعزي���ز 
-رحمه اهلل-وسار عىل نهجه أبناؤه الربرة 
الجه���ود  ه���ذه  بع���ده، وش���ارك يف  م���ن 

المباركة أبناء هذه البالد المخلصون.

ويف ه���ذه المناس���بة الغالي���ة، نحم���د 
اهلل -س���بحانه وتعاىل- عىل ما ش���ّرف به 
هذه البالد من خدمة الحرمين الشريفين 
م���ن  وقاصديهم���ا  هم���ا  ورعايتهم���ا 
رت  الحج���اج والمعتمري���ن وال���زوار، فس���خرَّ
الرس���الة  لتحقي���ق ه���ذه  إمكاناته���ا  كل 
العظيم���ة، كما نحم���ده -س���بحانه- عىل 
واالطمئن���ان  واألم���ان  األم���ن  نعم���ة 
واالزدهار الي تعيش���ها بالدنا، وما هيأه 
م���ن أس���باب دوامه���ا باتخ���اذ كت���اب اهلل 
وس���نة رس���وله -ص���ىل اهلل علي���ه وس���لم- 
منهًجا يف جميع الشؤون والتعامالت«.

وأض���اف: »نش���كره -تع���اىل- ع���ىل م���ا 
وإمكان���ات  ث���روات  م���ن  بالدن���ا  ب���ه  تزخ���ر 
وموارد بش���رية مؤهل���ة، وما تتمتع به من 
لها  موقع اس���راتيجي ممزي.. كل هذا أهرَّ
لتك���ون يف مصاف ال���دول المتقدمة؛ ما 
يدعونا إىل المحافظة عىل مكتس���باتنا، 
م���ن  مزي���د  لتحقي���ق  العم���ل  ومواصل���ة 

التقدم والنجاح«.
وق���ال: »إن م���ا تعيش���ه بالدن���ا الي���وم، 
ليش���هد ع���ىل م���ا قدم���ه س���يدي خ���ادم 
الحرمي���ن الش���ريفين المل���ك س���لمان ب���ن 
عبدالعزي���ز آل س���عود -حفظ���ه اهلل- م���ن 
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الب���الد  ه���ذه  مل���وك  ب���دأه  م���ا  مواصل���ة 
والنم���اء،  الخ���ري  أثم���ر  عط���اء  م���ن  قبل���ه، 
وب���ذل الجه���ود لخدمة اإلس���الم ونصرة 
الثن���اء  الكري���م  فلمقام���ه  المس���لمين؛ 
والتقدي���ر، ونس���أل اهلل أن يم���د يف عمره، 
ويب���ارك يف جه���وده، ويجزيه عن ش���عبه 

ووطنه وأمته خري الجزاء«.
العزي���زة  الذك���رى  ه���ذه  »يف  وتاب���ع: 
م���ا  نستش���عر  الغالي���ة،  بالدن���ا  لتوحي���د 
فاع���ل  ودور  مكان���ة  م���ن  إلي���ه  وصل���ت 
الزامه���ا  م���ع  ���ا،  ودولّيً ���ا  إقليمّيً ومؤث���ر، 
والس���لم  األم���ن  تحقي���ق  ع���ىل  بالعم���ل 
الدوليي���ن، وس���عيها ل���كل ما في���ه الخري 
للبش���رية جمع���اء، وه���ا نح���ن ن���رى بالدنا 
-وهلل الحم���د والمن���ة- عض���ًوا فاع���اًل يف 
ال���ي  مجموع���ة العش���رين االقتصادي���ة 
تض���م أقوى اقتص���ادات العال���م، ونطمح 
أن تك���ون المملك���ة نموذًج���ا رائ���ًدا ع���ىل 
دور  ع���ىل  معولي���ن  كاف���ًة،  األصع���دة 
والمواطن���ات  المواطني���ن  م���ن  الش���باب 
لتحقي���ق  ال���دؤوب  والس���عي  ذل���ك،  يف 
رؤي���ة المملك���ة 2030 ال���ي تمث���ل ب���دء 
مرحلة جديدة من التطوير والعمل الجاد 
الستش���راف المس���تقبل، والسعي لكل 
ما في���ه مصلحة البالد، ومواصلة الس���ري 
ضم���ن ال���دول المتقدم���ة، م���ع التمس���ك 

بثوابت ديننا الحنيف وقيمنا السامية«.
وق���ال: »لق���د أك���دت هذه الب���الد تحت 
قيادة س���يدي خ���ادم الحرمين الش���ريفين 
المل���ك س���لمان ب���ن عبدالعزيز آل س���عود 

-حفظ���ه اهلل- صدقه���ا يف نص���رة الح���ق، 
وتمس���كها بثوابته���ا يف تحقيق العدل، 
وس���عيها إىل اس���تتباب األمن اإلقليمي 
ال���ي  وبجهوده���ا  العالم���ي،  والس���الم 
ش���هد بها العالم يف مكافحة اإلرهاب، 

واجتثاث أصوله، وتجفيف منابعه«.
ه���ذه  »يف  بقول���ه:  الكلم���ة  واختت���م 
المناس���بة، نش���يد بجه���ود حم���اة الب���الد 
ي���ذودون  الذي���ن  األبط���ال  وجنوده���ا 
ووطنه���م،  لدينه���م  ف���داء  بأرواحه���م 
وبجه���ود رج���ال األم���ن يف المحافظ���ة 

ع���ىل أم���ن الب���الد، س���ائلين اهلل أن يرح���م 
شهداءنا، ويسكنهم فس���يح جناته، وأن 
يم���ن ع���ىل المصابي���ن بالش���فاء العاجل، 
كم���ا نس���أله -س���بحانه- أن يحف���ظ بالدنا 
نعم���ة  علين���ا  يدي���م  وأن  س���وء،  كل  م���ن 

األمن واألمان والخري والنماء«.

تواصل االحتفاالت
تواصل���ت  متص���ل  س���ياق  يف 
االحتف���االت وتهافت األق���الم بالكلمات 
فرح���ًا به���ذا الُمنج���ز التاريخي ال���ذي كان 
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الذي���ن  ل���كل الس���عوديين  وم���ازال فخ���رًا 
 23 يف  الوط���ين  بالي���وم  يحتفل���ون 
س���بتمرب من كل ع���ام، ويرجع ه���ذا اليوم 
إىل ص���دور مرس���وم المل���ك عب���د العزي���ز 
بتوحي���د المملك���ة العربي���ة؛ حي���ث أص���در 
الملك عبدالعزي���ز يف 17 جمادى األوىل 
أج���زاء  كل  بتوحي���د  مرس���وما  1351ه���� 
الدول���ة الس���عودية الحديث���ة تح���ت اس���م 
المملكة العربية الس���عودية، واختار يوم 
المواف���ق 21 جم���ادى األوىل  الخمي���س 
م���ن نف���س الع���ام المواف���ق 23 س���بتمرب 
المملك���ة  قي���ام  إلع���الن  يوم���ًا  1932م 

العربية السعودية.
وعربي���ة،  محلي���ة  متغ���ريات  ووس���ط 
بالغ���ة  متس���ارعة  وأح���داث  وعالمي���ة، 
الصعوب���ة، ويف ف���رة عصيب���ة م���ن تاريخ 
المنطق���ة والعال���م أجم���ع، أهمه���ا ع���ىل 
االط���الق وب���ال ش���ك موض���وع مكافح���ة 
اإلره���اب الذي اكتوت بن���اره معظم دول 
العالم تأيت مناس���بة الي���وم الوطين يف 
المملك���ة العربية الس���عودية ه���ذا العام 
وال ي���زال الوط���ن بفض���ل اهلل متماس���كا 
المل���ك  ي���د  ع���ىل  ب���دا  كم���ا  ومرابط���ا 
المؤس���س عب���د العزي���ز ب���ن عب���د الرحم���ن 
الفيص���ل- رحم���ه- اهلل منُذ س���نة 1351ه� 

رغم تلك االحداث وهذه الظروف.
العربي���ة  المملك���ة  تمكن���ت  فق���د 
الس���عودية من���ذ نش���أتها عىل ي���د الملك 
عبدالعزي���ز أن تحتل مكان���ة دولية خاصة 

بعد انضمامها إىل العديد من المنظمات 
واالتفاقيات الدولية، حيث تعد المملكة 
من أوائل الدول الي وقعت ميثاق هيئة 
األم���م المتحدة ع���ام 1364ه���� )1945م( 
م���ن  العدي���د  تأس���يس  يف  وأس���همت 

إىل  ته���دف  ال���ي  الدولي���ة  المنظم���ات 
إرس���اء األمن واالستقرار والعدل الدويل 
ع���ام  يف  العربي���ة  ال���دول  جامع���ة  مث���ل 

1364ه� )1945م(.
الدول���ة  وقي���ام  تأس���يس  بي���ن  وم���ا 
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الس���عودية الثالث���ة حفظه���ا اهلل ورعاها 
وحىت هذه اللحظ���ة  خاض الوطن غمار 
مراح���ل البن���اء والتنمي���ة متخطي���ا كاف���ة 
واجهت���ه  ال���ي  والتحدي���ات  الصعوب���ات 
بفض���ل أبنائ���ه المخلصي���ن،  فلق���د أثبت���ت 
ثماني���ة  م���ن  أك���رث  م���دى  وع���ىل  األّي���ام 
عق���ود أن لكل عاٍم جدي���د ذكرى تاريخية 
عظيم���ة تتج���ىل يف اس���تعراض ذك���رى 
الوحدة وما واكبها بعد ذلك وخالل كل 
عقد ومرحلة من المنجزات والمكتسبات 
ه���ذه  توحي���د  حققه���ا  وال���ي  الوطني���ة 
البالد الغالية ثم توالت المسرية يف دفع 
عجل���ة البناء، الن قادتها س���خروا طاقات 
الدولة وأجهزتها ومواردها بعزم وإصرار 

وتفان لخدمة الوطن والمواطنين.
إن المملكة تعيش اليوم وس���ط عالم 
المتنوع���ة  والصراع���ات  بالقالق���ل  يع���ج 
والتح���والت الفكري���ة والسياس���ية ورغم 
أروع  الس���عودية  الدول���ة  تض���رب  ذل���ك 
األمثل���ة وهلل الحم���د يف ق���وة المجتم���ع 
وتراب���ط أف���راده يف مش���هد أظهر تالحم 
األزم���ات  وق���ت   - الش���عب  م���ع  القي���ادة 
والفت���ن وممن يحاول���ون النيل من وحدة 
أبنائ���ه - بوش���ائج من ح���ب وإخ���اء وتبادل 
المجتم���ع  أج���ل  م���ن  والتضحي���ة  اإليث���ار 

الواحد وال شيء سواه.

إن القي���ادة الس���عودية ل���م تألو جهدا 
يف إيجاد األمن داخل الوطن السعودي 
الكب���ري لمواطنيه ومقيمي���ه كما أنها ال 
تال���و جه���دا يف الس���عي إليج���اد جو من 
المحبة واإلخاء بين الناس لربط وش���ائج 
أخالقي���ة  س���مات  وإحي���اء  قطع���ت  ق���د 
ارتبط���ت  والس���الم  فبالمحب���ة  كريم���ة، 
القي���ادة الس���عودية بالعال���م أجم���ع م���ن 
حولها وتفانت يف خدمة دينها ووطنها 
واإلنسانية، وبكل معاين الحب الصادق 
بذل���ت ما يف وس���عها واس���تخلصت كل 
مجهوداتها وإمكاناتها يف خدمة الدين 

والوطن واالنسانية.
له���و  الس���عودي  الوط���ين  الي���وم  إن 
ملحم���ة وطنية يفتخر به كل من يعيش 
ع���ىل ارض المملك���ة لي���وم الوطين ألنه 
يعي���د لنا صفحات التاري���خ المجيد ويجدد 
والتوحي���د  الوح���دة  بتالح���م  الذك���رى 
وبط���والت المؤس���س المل���ك عبدالعزي���ز 
ورجال���ه األوفي���اء الذي���ن صنع���وا مالح���م 
المج���د.. ح���ىت توح���د ه���ذا الوط���ن ال���ذي 
يق���ف يف ناصي���ة ال���دول المتقدم���ة بعد 
أن كانت أرجاؤه مشتتة مملوءة بالتناحر 

والمخاوف تسود أجواءه.
جميل���ة  بمع���ان  ي���أيت  الي���وم  ه���ذا  إن 
ألن���ه يرب���ط الماض���ي األصي���ل بالحاض���ر 

الحالي���ة  لألجي���ال  ويكش���ف  المزده���ر 
معاني���ه الخال���دة يحدثه���م ع���ن وطنه���م 
الكب���ري ال���ذي بناه الق���ادة االبط���ال بداية 
بالمل���ك المؤس���س – رحم���ه اهلل - وصواًل 
له���ذا العه���د الزاهر عهد خ���ادم الحرمين 
الش���ريفين المل���ك س���لمان ب���ن عبدالعزيز 
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آل س���عود - أي���ده اهلل - ه���ذا الرج���ل ال���ذي 
فت���ح آف���اق التنمية يف جمي���ع المجاالت 
من���ذ أن كان أمريا للعاصمة الرياض حىت 
مس���توياتهم  جمي���ع  يف  التعلي���م  ب���ات 
يرف���ل يف رق���ي وأصبح يف متن���اول كل 
ع���دد  تضاعف���ت  أن  بع���د  وش���ابة  ش���اب 
الجامع���ات يف م���دن المملك���ة ول���م تعد 
مقصورة عىل منطق���ة بذاتها والنقالت 
ش���هدتها جمي���ع األصع���دة يف الصح���ة 
واالقتصاد واألم���ن والنقل والمواصالت 
وإقامة المش���اريع ونشر الثقافة والحوار، 
ح���ىت تكاملت البنية األساس���ية، وأصبح 
مقدم���ة  يف  يقف���ان  والصح���ة  التعلي���م 
الصح���ي  القط���اع  ويمث���ل  االهتمام���ات 
وتحدي���دًا يف القطاع���ات األمني���ة رك���زية 
م���ن  تج���ده  ال���ذي  الدع���م  هام���ة بفض���ل 
القي���ادة وبتوجي���ه ومتابع���ة مباش���رة من 
س���مو ويل العه���د وزي���ر الداخلية صاحب 
السمو الملكي األمري محمد بن نايف بن 

عبدالعزيز حفظه اهلل.
الوط���ين  بالي���وم  االحتف���ال  إن 
السعودي يجسد المحبة والوالء والوفاء 
له���ذا الوط���ن الكب���ري ولقيادته الرش���يدة 

المواطني���ن  جمي���ع  ع���ىل  ويس���توجب 
وكذل���ك المقيمي���ن عىل أرض���ه الحفاظ 
وال���والء  الوط���ن  ه���ذا  ع���ىل مكتس���بات 
لهذا الوطن وقادته الذين يحرصون عىل 
راح���ة المواط���ن وب���ذل كل غ���ال ونفيس 
م���ن أج���ل تق���دم الوط���ن والمواط���ن ولنا 
يف األحداث الجارية يف الدول المجاورة 
الوط���ن  ع���ربة وداف���ع للمحافظ���ة ع���ىل 
األوفي���اء  لقادت���ه  وال���والء  ومكتس���باته 

المخلصين لدين والوطن.

اإلنسان هو الرثوة الحقيقية
تناول���ت  االقتص���ادي،  الجان���ب  ع���ىل 
ش���هدته  م���ا  العربي���ة  االع���الم  وس���ائل 
خ���ادم  عه���د  يف  ومازال���ت  المملك���ة 
الحرمي���ن الش���ريفين المل���ك س���لمان ب���ن 
جب���ارة  تنموي���ة  طف���رة  م���ن  عبدالعزي���ز 
تمض���ي  عظيم���ة  منج���زات  تضمن���ت 
مت���أٍن  وتحلي���ل  اس���راتيجي  بتخطي���ط 
للسياسات يف ش���ىت قطاعات المجتمع 
وال���ي ل���م تقتص���ر فق���ط ع���ىل الجان���ب 
االقتص���ادي، ب���ل ش���ملت جوان���ب أخ���رى 
مثل التعلي���م والصحة والثقاف���ة والبيئة 

وتق���وم ع���ىل مفه���وم أن اإلنس���ان ه���و 
ال���رثوة الحقيقي���ة لألم���ة يف إط���ار م���ن 
الس���عي نحو االس���تدامة مع المحافظة 
عىل الش���خصية اإلس���المية ذات الطابع 
الوس���طي المعتدل المتوازن يف الجمع 
بي���ن األصال���ة والمعاص���رة وبي���ن العل���م 

وااليمان.
وش���ددت ع���ىل أن ف���رة حك���م الملك 
س���لمان بن عبدالعزيز اتسمت باالستقرار 
السياسي، حيث انعكس ذلك االستقرار 
ش���ىت  يف  والمجتم���ع  الدول���ة  ع���ىل 
المج���االت، خاص���ة المج���ال االقتص���ادي 
والتنم���وي، والناظر يف سياس���ي الملك 
الداخلي���ة والخارجي���ة يستش���عر  س���لمان 
وجود توازن كبري يف السياسة الخارجية 
للمملك���ة، فالمملك���ة دائم���ًا تك���ون يف 
الوجهة المس���المة ال الوجه���ة العدائية 
مع الدول وال تتدخل يف شؤون اآلخرين 
وهذا يتناسق ويتناغم مع كونها حاضنة 
للحرمين الشريفين وقبلة مئات الماليين 
من المسلمين وأنها قد تشرفت والزمت 
كل  يف  والمعتمري���ن  الحج���اج  بخدم���ة 

55وقت وحين.
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المعرف���ة  كلي���ات  مس���رية  انطلق���ت 
للعلوم والتقنية من���ذ عام 2009م، وهي 
األهلي���ة  التعليمي���ة  المؤسس���ات  إح���دى 
المعتم���دة م���ن قب���ل وزارة التعليم، والي 
تق���دم برامج البكالوريوس يف تخصصات 
الطب والجراحة، والصيدلة اإلكلينيكية، 
والعلوم التطبيقية. وإيمانًا منها بأهمية 
ع���ىل  حمل���ت  فق���د  التخصص���ات  ه���ذه 
عاتقها مس���ئولية تأهيل جيل ريادي عىل 
مس���توى ع���ايل م���ن الكف���اءة والمعرفة، 
من خ���الل توفري المن���اخ التعليمي الممزي 
لطالبها، مس���تعينة لتحقيق ذلك بأحدث 
وس���ائل التقنية المس���تخدمة يف المجال 
تصمي���م  ع���ىل  حرص���ت  كم���ا  التعليم���ي، 
مناهجها الدراسية بشكل ممزي ومتطور 
يسمو إىل ما يتطلع إليه طالبها من قبل 
عدد من الجهات المتخصصة وبمشاركة 
ذات  الجه���ات  مختل���ف  يف  الخ���رباء  أب���رز 
الب���اع العلمي واألكاديمي. وتتمزي كليات 
المعرفة بضمها لنخبة عريقة من أعضاء 
وخ���ربات  كف���اءات  ذوي  التدري���س  هيئ���ة 
للطلب���ة  تتي���ح  بدوره���ا  وال���ي  متع���ددة 
والعل���وم  التج���ارب  م���ن  مزي���دًا  اكتس���اب 
المختلف���ة. كما س���عت الكلي���ات إلضافة 
وتوقي���ع ع���دد م���ن االتفاقي���ات ومذك���رات 
التفاه���م م���ع ك���ربى الجامع���ات العالمية 
رس���التها  م���ع  يتواف���ق  بم���ا  المرموق���ة، 

السامية لخدمة المجتمع.
من���ذ  المعرف���ة  كلي���ات  وتق���وم  ه���ذا 
نش���أتها يف بذل كل الجهود والمساعي 
الحمي���دة يف ه���ذه الخدم���ة النبيل���ة م���ن 
خ���الل مب���ادرات متع���ددة منها دع���م عدد 
م���ن مش���اريع جمعية إنس���ان، وتقديم كل 
أبنائه���ا  خدم���ة  يف  والمس���اندة  الع���ون 
الط���الب، مم���ا يعت���رب وف���اًء بالمس���ؤولية 
ه���ذا  ويش���مل  المش���ركة،  االجتماعي���ة 
الدع���م ع���دة مج���االت مختلف���ة مم���ا يق���ع 
الكلي���ات  م���ن  كل  اختص���اص  ضم���ن 
بدع���م  وإمكانياتهم���ا  إنس���ان  وجمعي���ة 

الطالب والطالبات األيتام.

الخ���رية  األعم���ال  ه���ذه  ضم���ن  وم���ن 
والش���راكة القائم���ة م���ع جمعي���ة إنس���ان 
م���ن خالل مب���ادرات المعرف���ة يف تحقيق 
أهدافها لخدمة المجتمع، واإلسهام يف 
دعم أبن���اء المجتم���ع بالمعرف���ة والمهارة 
مس���تقبل  لتوف���ري  الالزم���ة  والتقني���ة 
ومجتمعه���م،  وألس���رهم  له���م  أفض���ل 
تق���دم الكلي���ات ع���دد م���ن المن���ح الجزئي���ة 
بخصوم���ات تص���ل إىل 30 % من الرس���وم 
التخصص���ات،  مختل���ف  يف  الدراس���ية 
وال���ي من ش���أنها تأهيل جي���ل ريادي بعد 
توفي���ق اهلل س���بحانه وتع���اىل، ومواجهة 
ظروف الحياة وليصبحوا قادة المستقبل 
والقي���ام بدوره���م يف خدمة ه���ذا الوطن 

الغايل.
خدم���ة  يف  بصم���ات  وللمعرف���ة 
المجتم���ع من خالل احتضان والمش���اركة 
بعدد من المناس���بات الي بدورها تسعى 
لرق���ي اإلنس���ان والمواط���ن يف ع���دد م���ن 
المجاالت: من خالل الرعاية الكريم لسمو 
محاف���ظ الدرعي���ة، احتضان جائزة الش���يخ 
س���عد العثمان للتفوق العلمي الس���نوية، 
ودعم ورعاي���ة األولمبياد الوطين لإلبداع 
الخاص���ة  الزي���ارات  م���ن  ع���دد  العلم���ي، 
لجنودن���ا البواس���ل المصابي���ن أبطال الحد 
الجنويب، وعدد من الزيارات لدار المسنين، 
وتس���عى المعرف���ة لتقدي���م منح دراس���ية 
جزئي���ة للطلب���ة الممزيين واأليت���ام وذوي 
االحتياجات الخاصة وذوي أسر الشهداء.

كما س���عت الكليات لتقديم رس���التها 
النبيل���ة يف خدم���ة المجتم���ع م���ن خ���الل 
تدريب ما يفوق عن 12 ألف طالب وطالبة 
وف���رد يف ع���دد م���ن الم���دارس والمراك���ز 
الري���اض،  بمدين���ة  والمع���ارض  التجاري���ة 
خالل الثالث سنوات الماضية عىل دورات 
اإلسعافات األولية ومعرفة طرق الوقاية 

حال وقوع الحوادث »ال قدر اهلل«.
وتواص���ل المعرفة مس���ريتها بعدد من 
بالمجتم���ع  ب���دًء  المجتم���ع  برام���ج خدم���ة 
المب���ادرات:  ه���ذه  ضم���ن  وم���ن  المح���يل، 

دع���م مش���روع الدرعية مدين���ة صحية، من 
خ���الل تجهزي عدد يفوق العش���رون عيادة 
الصحي���ة  المتطلب���ات  بكاف���ة  مدرس���ية، 
كاألجه���زة  األولي���ة  للعي���ادة  الالزم���ة 
وال���ي  الطبي���ة،  واألدوات  والمع���دات 
الس���تقبال  متكامل���ة  عي���ادة  تجعله���ا 
الرعاي���ة  توف���ر  وال���ي  الطارئ���ة  الح���االت 
األولي���ة، وقد القت ه���ذه المبادرة الطيبة 
بمحافظ���ة  المس���ؤولين  وتقدي���ر  ش���كر 
الصح���ة  ومنظم���ة  والمملك���ة  الدرعي���ة 

العالمية، عىل هذه المبادرة.
وأن م���ا تصب���و إلي���ه الكليات ه���و تنفيذ 
إلنج���از  والمع���ريف  الحي���وي  مش���روعها 
التط���ور  لمواكب���ة  الجامعي���ة،  المدين���ة 
العلم���ي يف المملكة والعال���م، وتحقيق 
علي���ه  تح���رص  م���ا  وه���ذا   2030 رؤي���ة 
حكومتن���ا الرش���يدة يف دعمه���ا لمس���رية 

العلم والمعرفة.
وكذل���ك للتعبري عن طم���وح القائمين 
عليها لتكون راف���دا نهاًل وعذبًا يصب يف 
نه���ر العل���م والمعرف���ة ال���ذي يرت���وي من���ه 
أبنائنا الطلبة وليساهم يف رقي اإلنسان 
الس���عودي والتقدم العلمي يف مملكتنا 

الحبيبة. 
أن  والج���الل  الع���ز  ذو  م���ن اهلل  آملي���ن 
يحق���ق ه���ذا المش���روع الحي���وي الح���رص 
الدائم عىل رصانة هذا المنرب العلمي وأن 
يجع���ل م���ن ه���ذه النبت���ة اليانع���ة أن تك���رب 
وتصبح دوحة ظليلة ألبنائنا الطلبة بإذنه 

تعاىل.

رئيس مجلس األمناء

د. زيد بن محمد الزامل *

بصمات المعرفة في خدمة المجتمع

مقال





ثقف نفسك

ق���ال علماء بريطانيون إن جب���اًل جليديا ضخما 
يص���ل وزن���ه إىل تريليون طن انفص���ل عن الجرف 

الجليدي يف غرب القطب الجنويب المتجمد.
ويعتق���د ب���أن ه���ذه الكتل���ة الجليدي���ة الهائلة 
الي انفصلت عن جرف »الرس���ن س���ي« الجليدي 
كان���ت ب���دأت التش���قق ع���ن أط���راف الج���رف من���ذ 

سنوات وعرب مراحل زمنية.
ورصدت أداة »موديس« -وهي مجس لألشعة 
تح���ت الحمراء ع���ىل متن القمر »أك���وا« الصناعي 
التابع إلدارة الطريان والفضاء األمريكية )ناسا(- 

انفصال الجبل.
ويق���در ط���ول ه���ذه الكتل���ة ب����175 كيلوم���را 
بمس���احة  كيلوم���را،  خمس���ين  بنح���و  وعرضه���ا 

إجمالية تقرب من ستة آالف كيلومر مربع.
ويل���ز  يف  س���وانزي  جامع���ة  لباح���ي  ووفق���ا 
بربيطاني���ا، ف���إن انفص���ال الجب���ل الجلي���دي قلص 
حجم جرف »الرس���ن س���ي« نح���و 12 %، وغرّي من 

شكل شبه جزيرة القطب الجنويب إىل األبد.
ورغ���م أن الجب���ل الجلي���دي ي���زن تريلي���ون ط���ن 
فإن���ه أساس���ا كان يطف���و ع���ىل الم���اء، ولذلك لن 
يكون ل���ه تأثري فوري عىل مس���توى مي���اه البحار، 

بحسب الباحثين يف الجامعة الربيطانية.
ويقول العلماء إن الجبل لن يتحرك لمس���افة 
بعيدة عىل المدى القريب، لكنهم يشددون عىل 
ض���رورة مراقبته؛ ألن التي���ارات البحرية والرياح قد 
تدفع به ش���ماال، بحيث يصب���ح خطرا عىل حركة 

المالحة.
ومن غري المتوقع أن يزداد منسوب مياه البحار 
بس���بب انفصال هذا الجبل الجليدي، لكن فقدان 

جرف جليدي يؤدي إىل أن تصب األنهار الجليدية 
الموجودة يف القارة القطبية مباش���رة يف البحر 
وتتص���رف فيها بس���رعة أكرب، وربم���ا أدى هذا إىل 

زيادة منسوب مياه البحر وإن بقدر ضئيل.
م���ن جهتهم، ق���ال باحثون يف معه���د ألفريد 
فيِج���ر لألبح���اث القطبية وأبحاث البح���ار بمدينة 
بريمرهاف���ن يف ألماني���ا إن ه���ذا الجب���ل الجلي���دي 
س���يحتاج عىل األرجح عامي���ن أو ثالثة أعوام إىل 

أن يذوب.
وتعي���د قضي���ة انفص���ال ه���ذا الج���رف مس���ألة 
الواجه���ة  إىل  العالم���ي  الح���راري  االحتب���اس 
مجددا؛ فالرئيس األمريك���ي دونالد ترمب ووفقا 
لتغريدات سابقة له عىل توير ال يعري االحتباس 
الح���راري أي أهمية، بل يقول إنه مفهوم اخرعه 

الصينيون لمصالحهم االقتصادية.
ه���ذه التغري���دة ال���ي اعتربت واح���دة من أغرب 
تغري���دات الرئي���س ترم���ب ل���م تب���ق حبيس���ة توير، 
وإنما تحولت إىل قرار رئاس���ي بعد وصوله للبيت 
األبي���ض، حي���ن أعلن انس���حاب بالده م���ن اتفاقية 

باريس للمناخ، وطلب إعادة التفاوض حولها.
ه���ذا االنس���حاب قوبل بتندي���د أورويب وأعلنت 
ألمانيا وفرنس���ا وإيطاليا يف بيان مشرك أن هذه 

االتفاقية غري قابلة إلعادة التفاوض.
ا  ويتضم���ن اتفاق باريس للمناخ هدًفا أساس���ّيً
درجتي���ن  األرض  كوك���ب  ح���رارة  خف���ض  ه���و 
مئويتي���ن لمقاربة واقعها قبل الث���ورة الصناعية 

يف العالم.

المصدر: وكالة األناضول، الجزيرة، األلمانية

“ثق���ف نفس���ك” ب���اب يض���م أخب���اًرا 
متنوع���ة طريف���ة من هن���ا وهناك، 
به���دف حصول القارئ عىل وجبة 

ثقافية متمزية...
تريليون طن من الجليد ينفصل عن القطب الجنوبي

58
»إنسان«



الماء ينهمر من سبيل بتركيا منذ 2700 عام
تركي���ا  غ���ريب  إزم���ري  والي���ة  تش���تهر 
باحتضانه���ا س���بيال أثريا ما زال���ت المياه 
تنهمر منه، رغم بنائه يف القرن السابع 

قبل الميالد.
ويقع الس���بيل يف س���مرينا القديمة 
-ضمن قضاء بايراق���يل حالًيا- الي تعد 
التجمع الس���كاين الحض���ري األول يف 

إزمري قبل ثالثة آالف عام.
يع���د ه���ذا المعل���م التاريخ���ي أق���دم 
س���بيل ماء حجري للحض���ارة الغربية ال 

يزال قائًما لليوم، وفقا لألناضول.
والسبيل عىل شكل ممر مستطيل، 
بارتف���اع 2.5 مر وط���ول 5 أمتار، ويضم 
عتب���ة حجرية عىل مدخله وخزاًنا للمياه 
وقناة لتفريغ المياه. كما يتمزي السبيل 

بقوس يعلوه.
يف  الحفري���ات  بعث���ة  رئي���س  وق���ال 
إن  تانريف���ر  جمه���ور  القديم���ة  س���مرينا 
الس���بيل يق���ع جن���وب ش���رقي المدين���ة 
األثري���ة، وبين أواخر القرن الس���ابع قبل 

الميالد خارج األس���وار ف���وق ينبوع مياه 
قري���ب. وأع���رب تانريف���ر عن اعتق���اده بأن 
اس���تيطان  يف  دور  ل���ه  كان  الينب���وع 

الناس بهذه المنطقة.
ولف���ت إىل أن التصمي���م المعم���اري 
للس���بيل يع���د س���ابقة يف ذل���ك العصر 
بالمنطق���ة، إذ لم يبدأ بعد تش���ييد أبنية 
ضخم���ة مثل المعابد. ولف���ت إىل أنهم 
يق���درون عدد س���كان المدين���ة يف ذلك 

الوقت بنحو 3 إىل 5 آالف نسمة.
كان���ت  الس���كان  أن  تانريف���ر  وذك���ر 
لديه���م آب���ار مي���اه يف حدائ���ق منازلهم، 
لكن السبيل كان يخدم أهايل المدينة 

بشكل عام.
األث���ري  الس���بيل  أن  إىل  وأش���ار 
اس���تخدم بشكل فعال قرابة 300 عام، 
وأردف أن خط���وط المياه القديمة ربما 
تعطل���ت م���ع م���رور الوق���ت، لك���ن مي���اه 
النبع ال تزال تنهمر من الس���بيل األثري 

منذ 2700 عام.

المصدر: وكالة األناضول

5 مؤشرات على نقص اليود فى 
جسمك.. أبرزها التعب المستمر 

واإلمساك
ذكر تقرير نشره الموقع الهندى »بولد سكاي« 5 أعراض تدل عىل 

نقص اليود ىف الجسم يجب عدم تجاهلها، وتتضمن اآليت:
 

1.التع���ب: الش���عور بالتع���ب أم���ر طبيع���ي تماًما، لك���ن عندما 
يصب���ح األمر بش���كل منتظم يمك���ن أن يكون س���بًبا للقلق، ألن 
الش���عور بالتع���ب بش���كل منتظم يكون مؤش���ًرا ع���ىل انخفاض 

مستويات اليود يف الجسم .
 

2. اإلمساك: انخفاض مستويات اليود يف الجسم يؤثر سلًبا 
عىل وظائف األعضاء المختلفة يف الجسم، واألشخاص الذين 
يعان���ون م���ن نقص الي���ود يتعرضون لإلمس���اك بش���كل منتظم، 
فاإلمساك غالًبا ما يكون ناتًجا عن مشكلة صحية مزمنة يجب 

عدم تجاهلها أبًدا.
 

3.تضخ���م الغ���دة الدرقي���ة: ع���دم كفاي���ة مس���توى الي���ود يف 
الجس���م يتس���بب يف تضخم الغ���دد الدرقية، إذا ل���م يتم معالجة 
مش���كلة نق���ص الي���ود ق���د يتعرض الش���خص إىل تضخ���م الغدة 

الدرقية بشكل كبري، فيجب عدم تجاهل هذا العرض.

 4.اختالل التوازن العاطفى: األش���خاص الذين لديهم نقص 
الي���ود يف الجس���م ق���د يواجه���ون مس���تويات عالي���ة م���ن التوت���ر 
والقل���ق، وىف عدد قليل من الحاالت يتعرض���ون لالكتئاب، فإذا 
كنت تش���عر بخلل يف العاطفة يف الحياة اليومية، يجب عليك 

استشارة الطبيب المختص.
 

5.س���ماكة الجلد: من األعراض األخرى الي تدل عىل نقص 
الي���ود، باإلضافة إىل البش���رة الجافة والحكة، فه���ذه العالمات 
يمكن أن تكون مؤشًرا لعدم كفاية مستوى اليود يف الجسم .

المصدر: اليوم السابع

ثقف نفسك
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أبن���اء ف���رع الجن���وب يف زي���ارة لمتح���ف صق���ر الجزي���رة 

للطريان. 

سة
عد

 ال
يد

ص
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زيارة لمتحف صقر الجزيرة
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استراحة
إنسان

لإلخوة 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.

سودوكو
ن

وي
تل



استراحة

تير
كا

اري
ك
قديم X قديم

طالب من األحساء أثناء عودتهم بعد يوم دراسي.
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ال ش���ك أن نظ���ام رصد مخالفات الس���رعة »س���اهر« له فوائ���د عديدة يف 
انخفاض الحوادث المرورية، وذلك حسب إحصائيات المرور. ولكن صاحب 
تطبيق���ه نق���د م���ن قائ���دي المركب���ات ع���ىل تس���جيل المخالف���ات عليه���م 
متجاهلي���ن إيجابيات���ه، ول���م يس���لم س���اهر من تن���در »الطقطقه» م���ن أفراد 
المجتمع وكتبوا فيه القصائد، حىت أن البعض منهم اعتربه من األقساط 
الش���هرية المتك���ررة. لكن س���ؤايل ماذا لو ت���م تخصيص نس���بة 1 % أو أقل 
للتوعي���ة المرورية بعدم اس���تخدام الج���وال أثناء القيادة أو تجاوز الس���رعة 

وربط الحزام .. الخ.
وكذلك للتربع للجمعيات الخريية المتضررة من حوادث السري، حيث إن 
هن���اك نس���بة ال تقل ع���ن 16 % ممن فقدوا أباهم من مس���تفيدي جمعية 

إنسان بسبب حوادث الطرق ،
ذلك س���يحقق رضاء نس���بيا من قائدي المركب���ات المتذمرين من نظام 

ساهر.
ال ينك���ر أهمي���ة »س���اهر« أح���د، ودوره يف الح���د م���ن الته���ور يف قي���ادة 
الس���يارات، س���واء يف الطرق الس���ريعة أو يف المدن الرئيس���ية، حيث دأبت 
اإلدارة العام���ة للم���رور يف المملكة عىل العمل المتواصل لوضع الحلول 

واألنظمة والقوانين الي تحد من المخالفات.
إن الش���باب يش���كلون النس���بة الك���ربى بي���ن س���كان المملك���ة، وخ���الل 
الف���رة المقبل���ة ستش���هد الم���دن الس���عوديةوطرقاتها الفس���يحة قي���ادة 
الم���رأة للس���يارة؛ ومن ثم س���زييد حجم المخالف���ات المرص���ودة، وهذا األمر 

طبيعي بسبب زيادة عدد المركبات.
المخالف���ات يف  يت���م االس���تفادة م���ن قيم���ة  أن  المقرح���ات  ل���ذا م���ن 
دع���م المس���ؤولية االجتماعي���ة حي���ث يمك���ن أن يت���م صرف جزء م���ن قيمة 

المخالفات عىل الجمعيات الخريية.
لدين���ا العدي���د من النماذج المش���رقة بالمجتم���ع يف القطاعين الخاص 
والع���ام، الي أول���ت االهتمام الكبري بالمس���ؤولية االجتماعي���ة وتفعيلها 
بصورته���ا الجميل���ة والمعم���ول به���ا يف العدي���د م���ن دول العال���م، وجن���ت 
تل���ك الجهات ثمار تفعيل المس���ؤولية االجتماعي���ة يف وقتها، ولم تنتظر 
طوياًل، حىت أصبحت من الجهات الي يبحث عنها المستهلك أينما يحل، 

ويتم تفضيلها عن الجهات الي ال تفعل دور المسؤولية االجتماعية.
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ساهر والمسؤولية المجتمعية

طارق بن صالح العشيوي *

مدير إدارة التسويق والشركات
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