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تغطية: موسى مرزوق

األمير  الملكي  السمو  صاحب  ــد 
ّ
أك

أمير  عبد العزيز  بــن  بندر  بــن  فيصل 
إدارة  رئيس مجلس  الرياض،  منطقة 
األيــتــام  لــرعــايــة  الــخــيــريــة  الجمعية 
بمنطقة الرياض »إنسان«، أن جمعية 
كنف  فــي  تعيش  الفتية  »إنـــســـان« 
ومــجــد هـــذا الــوطــن بــرعــايــة كريمة 
من خادم الحرمين الشريفين الملك 
الــعــزيــز آل سعود  بــن عــبــد  ســلــمــان 
-حفظه الله- الذي يوليها جلَّ عنايته 
وهو  مؤسسها  فهو  واهــتــمــامــه، 
يانعة  أصبحت  حتى  احتضنها  الــذي 
في   

ً
جميعا علينا  غالية  فئة  تخدم 

هذا الوطن.
ألقاها خالل  ذلــك في كلمة   جــاء 
رعـــايـــتـــه لــحــفــل اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة 
لــعــام 2019،  الــســنــوي  الــعــمــومــيــة 
بــقــاعــة الــمــلــك فــيــصــل لــلــمــؤتــمــرات 
السابع  في  اإلنتركونتننتال،  بفندق 
الموافق  الماضي 1440  من رمضان 
صاحب  وبــحــضــور   ، م   2019 مــايــو   12
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر أحــمــد بن 
فــهــد بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
نائب  الشرقية،  المنطقة  أمير  نائب 
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اللجنة  رئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس 
التنفيذية – وقال سموه  إن الجمعية 
هم  ويــتــيــمــة  يــتــيــم   40.000 تــضــم 
وعطفكم  دعمكم  إلــى  حــاجــة  فــي 
 أن تحظى منكم 

ً
ووقوفكم، متمنيا

الــصــادقــة  والــوقــفــة  بــدعــم مستمر 

 لخدمة 
ً
تــــؤدي دورهـــــا كـــامـــال لــكــي 

إنني  وأضـــاف  الــغــالــيــة،  الفئة  هــذه 
تحظى  أن  أتمنى   

ً
جميعا باسمكم 

هذه الجمعية بأن تكون عالمة بارزة 
بالبنان  إليها  ُيشار  الوطن  هذا  في 
بــأعــمــالــهــا ومــنــجــزاتــهــا وتــفــوقــهــا 

اجتماع  لقاءنا  سبق  وقد  وتطورها، 
 ،

ً
منتظما  

ً
نــمــوا كــان  اإلدارة  مجلس 

علينا  وسهل  واضح  أمامنا  والتقرير 
تـــردد   ودون 

ً
فـــــورا الــــقــــرارات  اتـــخـــاذ 

وعمل  جهد  عن  ناتج  شك  بال  وهــذا 
سكرتارية  مــن  العطاء  على  وحــرص 
صالح  األخ  الــعــام  ومــديــرهــا  اللجنة 
اليوسف الذي يرتب ويهيئ ويدعم 
 
ً
 وشـــمـــاال

ً
ـــدافـــع ويــتــحــرك يــمــيــنــا وي

لــتــكــون هـــذه الــجــمــعــيــة فــي أعلى 
وينشد  مــكــانــة،  وأفـــضـــل  مــســتــوى 
الشريفين  الحرمين  خادم   

ً
دائما لها 

جانبها  إلى  ويدعمها ويقف  الملك 
العهد  ولــي  سمو   

ً
دائــمــا ويدعمها 

الملكي األمير محمد  صاحب السمو 
ـ أرجو لكم  بن سلمان بن عبدالعزيز. 
التوفيق واألجر من رب  اإلخوة  أيها 
الــعــزة والــجــالل وأشــكــر أخـــي سمو 
األمير أحمد  بن فهد وزمالئي أعضاء 
هذا  حفلنا  ولحضور  اإلدارة  مجلس 

في هذه المناسبة السعيدة« .
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ــد الــلــه  كــمــا نــــوه أ. صـــالـــح بـــن عــب
الجمعية في  عــام  مــديــر  الــيــوســف 
الذي  بــالــدور  الحفل   خــالل  له  كلمة 
ــه الــحــكــومــة الــرشــيــدة في  تــقــوم ب
ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين 
وســمــو ولـــي عــهــده األمـــيـــن، ومــا 
بالقطاع  كــبــيــر  اهــتــمــام  مــن  تــولــيــه 
أساسية  ركيزة  جعلته  حيث  الخيري، 
في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 
مجال  فــي  عليه  واعــتــمــدت   ،2030
التنمية االجتماعية، وال شك أن هذا 
في  العاملين  لجميع  شــرف  وســام 
القطاع الخيري، وقال المدير العام » 
وتأتي جمعية األيتام إنسان واحدة 
التي  الخيرية  الجمعيات  مئات  مــن 
المهمة  هـــذه  فــي  عليها  يعتمد 
أكبر  من  تعد  أنها  مبينا  الطموحة. 
الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة الــعــامــلــة في 
وضع  مبارك  غــرس  وهــي  المملكة، 
الحرمين  خـــادم  مؤسسها  بــذرتــهــا 
ــن عبد  الــشــريــفــيــن الــمــلــك ســلــمــان ب

العزيز آل سعود )حفظه الله ورعاه( 
الـــــذي أيـــدهـــا وتــعــهــدهــا، وتــولــى 
رئــاســتــهــا مــنــذ تــأســيــســهــا واســتــمــر 
. ثم تابع مسيرتها 

ً
لمدة 13 عشر عاما

رجال مخلصين إلى أن حظيت برئاسة 
الملكي األمير فيصل  صاحب السمو 
منطقة  )أمير  عبدالعزيز  بن  بندر  بن 
الرياض( الذي ساهم بدعمه المادي 
 ، وحــضــوره  وتشجيعه  والــمــعــنــوي 
األثر  السديدة  لتوجيهاته  كــان  حيث 
ــمــراريــة نمو  فــيــمــا تــحــقــق مـــن اســت
وبمتابعة  الــجــمــعــيــة..  هـــذه  ونــجــاح 
الملكي  السمو  صاحب  من  شخصية 
األمــيــر/ أحــمــد بــن فــهــد بــن سلمان 
المنطقة  أمير  نائب  العزيز،  عبد  بن 
الشرقية، نائب رئيس مجلس اإلدارة، 
ورئـــيـــس الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة الـــذي 
يــتــولــى اإلشـــــراف الـــعـــام ومــتــابــعــة 

أعمال الجمعية.
وتابع اليوسف قائال«  انقضى عام 
 باإلنجازات ولله 

ً
2018 لكنه كان حافال

أن  الجمعية  استطاعت  فقد  الحمد، 
 من االنجازات واالحتفاظ 

ً
تحقق مزيدا

باألداء المتميز، وذلك بفضل الله ثم 
التي  الموفقة  وللجهود  بعطائكم 
العاملين  وزميالتي  زمالئي  يبذلها 

في اإلدارة العامة والفروع.
وأفــــاد : وبــإطــاللــة ســريــعــة على 
سيتضح   2018 عـــام  إنـــجـــازات  أهـــم 
مــقــدار الــنــجــاح الـــذي تــحــقــق. ففي 
األرقــام  جــاءت  المالي  المركز  قــوة 
ـــك حــيــث بــلــغ إجــمــالــي ما  لــتــؤكــد ذل
ــه الــجــمــعــيــة عـــلـــى األيـــتـــام  ــفــقــت أن
العام  نهاية  حتى  تأسيسها  منذ 
الماضي أكثر من )مليارين وثمانمائة 
التخطيط  مجال  وفــي  ــال(  ري مليون 
تنفيذ  في  الجمعية  بدأت  والتطوير 
ركــزت  الــتــي  الــثــانــيــة  استراتيجيتها 
عــلــى تــمــكــيــن الــمــســتــفــيــديــن حتى 
أنفسهم.  االعتماد على  يستطيعوا 
ومتنامي  ثابت  دخل  مصدر  وتكوين 
يحقق اســتــدامــة الــعــمــل، مــن خــالل 
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للحصول  اســتــثــمــاري،  بــنــاء صــنــدوق 
ريال  مليون  بـــ)150(  يقدر  عائد  على 
فــي نــهــايــة االســتــراتــيــجــيــة. إضــافــة 
الخدمات  تحسين  على  التركيز  إلــى 
على  العمل  مــع  لــأيــتــام  المقدمة 
لتصل  التشغيلية  المصاريف  خفض 
ــإجــمــالــي  ب ـــة  مـــقـــارن  )%  10( ـــــى  إل
المصاريف، وكذلك تطوير برامج جمع 

التبرعات، والشراكات االستراتيجية.
واســتــعــرض الــيــوســف الــمــواضــيــع 
التي تطرح على الجمعية العمومية 
للنظر في إقرارها وهي: موضوعين 
الــخــتــامــيــة  ــات  ــحــســاب ال إقـــــرار  األول 
اعتمادها  تــم  والــتــي   ،  2018 لــعــام 
والـــمـــوضـــوع  اإلدارة.  مــجــلــس  مـــن 
التقديرية  ــة  الــمــوازن إقــــرار  الــثــانــي 
مــن  الـــمـــعـــتـــمـــدة  2019م  لــــعــــام 

في  والـــمـــوجـــودة  اإلدارة،  مــجــلــس 
وأهــم  للجمعية،  الــســنــوي  التقرير 
مؤشراتها: اإليرادات المتوقعة لعام 
2019 تقدر بـ )335.000.000( ثالثمائة 
وخمسة وثالثون مليون ريال. كذلك 
تــم تــقــديــر الــمــصــروفــات اإلجــمــالــيــة 
بمبلغ )334.718.049( ثالثمائة وأربعة 
وثمانية  وسبعمائة   

ً
مليونا وثالثون 

 .
ً
ـــاال عــشــر ألـــف وتــســعــة وأربـــعـــون ري

وسوف يتحقق ذلك بتوفيق الله ثم 
لهذه  وعطائكم  دعمكم  باستمرار 

الجمعية.
اليوسف  رفــع  كلمته  ختام  وفــي 
أمير  لسمو  والتقدير  الشكر  جــزيــل 
منطقة الرياض ، رئيس مجلس اإلدارة 
الحفل  لهذا  وتشريفه  رعايته  على 
الدائم  وتشجيعه  وحرصه  المبارك. 

لــكــل مـــا مـــن شــأنــه خــدمــة ورعــايــة 
ــــريــــاض. والــشــكــر  ـــام مــنــطــقــة ال ـــت أي
الملكي  الــســمــو  مــوصــول ألصــحــاب 
األعضاء والعضوات،  األمراء ولجميع 
وتشريفهم  لحضورهم  والــضــيــوف 
اجتماع الجمعية العمومية السنوي 
أن  يفوتني  ال  كما  إنــســان..  لجمعية 
الجمعية  لهذه  الداعمين  كل  أشكر 
لهم  يضاعف  أن  تعالى  الله   

ً
ســائــال

وإياكم  يرزقنا  وأن  والمثوبة  األجــر 
األجر الموعود بكفالة األيتام.

إنــجــازات  تــال ذلــك تقرير مصور عــن 
الجمعية خالل العام الماضي .

بـــعـــد ذلـــــك اســـتـــعـــرض الـــمـــراجـــع 
واألداء  الختامي  الحساب  الخارجي 
الماضي،  للعام  للجمعية  المالي 

والموازنة التقديرية لعام 2019 م .
وثائقي  فلم  الحضور  شــاهــد  ثــم 
خدمة  في  ومسيرتها  الجمعية  عن 
األيـــتـــام ومـــراحـــل الــتــطــويــر والــنــمــو 

فيها.
كــمــا شــهــد الــحــفــل تــبــرعــات بلغت 

)16.400.000( رياال .
وفـــي خــتــام الــحــفــل كـــرم صــاحــب 
السمو الملكي األمير فيصل بن بندر 
، رئيس مجلس  الرياض  أمير منطقة 
الــداعــمــيــن  كـــبـــار  الــجــمــعــيــة   إدارة 

للجمعية خالل العام الماضي.
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قائمة المكرمين في حفل الجمعية العمومية 2019

صاحبة السمو الملكي األميرة طرفه بنت عبدالعزيز

صاحبة السمو الملكي األميرة سارة بنت خالد بن مساعد

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان

صاحب السمو الملكي األمير خالد بن عبدالعزيز بن سلمان

الشيخ فيصل بن مساعد السيفالشيخ عبدالله بن صالح العثيم

مؤسسة آل الجميح الخيريةمؤسسة الراجحي اإلنسانية

الشيخ عبدالله بن صالح بن كاملالشقران للتكييف

األستاذ عبدالله بن سعد الراشدالبنك السعودي البريطاني )ساب(

األستاذة جواهر بنت محمد بن سلطانشركة الصالحية التجارية

الشيخ عبدالرحمن إبراهيم أبوحيمدالشيخ محمد بن راشد عبدالله آل زنان

أوقاف محمد عبدالعزيز الراجحي النوعيةمقهى هاف مليون

جمعية بنيان الخيريةبنك الجزيرة )برنامج عصامي(

قاعة الملك فيصل للمؤتمراتالجامعة السعودية اإللكترونية
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بندر  بــن  فيصل  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب  تـــرأس 
إدارة  مجلس  رئيس  الرياض،  منطقة  أمير  عبدالعزيز  بن 
الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمنطقة الرياض)إنسان(، 
 ) الخامسة  دورتـــه  )فــي  الثالث  اإلدارة  مجلس  اجتماع 
لعام  السنوي  العمومية  الجمعية  اجتماع  قبيل  وذلك 
2019، الذي أقيم بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق 
االنتركونتننتال، في 7 رمضان 1440 هـ الموافق ) 12 مايو 
أحمد  األمير  الملكي  السمو  صاحب  وبحضور  م(.   2019
المنطقة  أمير  نائب  العزيز،  عبد  بن  سلمان  بن  فهد  بن 
اللجنة  رئــيــس  اإلدارة،  مــجــلــس  رئــيــس  نــائــب  الــشــرقــيــة، 

التنفيذية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية .
وفي بداية االجتماع رحب سمو رئيس المجلس باألعضاء 
ثم  للجمعية،  ومــســانــدتــهــم  حــضــورهــم  عــلــى  وشــكــرهــم 
استعرض المجلس المواضيع المطروحة على جدول األعمال، 
واتخذ بشأنها القرارات الالزمة، حيث استعرض المجلس تقرير 
القوائم المالية  والحساب الختامي لعام 2018 المعد من 
الميزانية  استعرض  كما  الــخــارجــي،  الحسابات  مــراجــع  قبل 
المجلس توصية لجنة  التقديرية لعام 2019، كما استعرض 
اللجنة  وتوصية  وقفي،  صندوق  تأسيس  بشأن  االستثمار 
في  وحــدات  إلــى  العقارية  المحفظة  رصيد  تحويل  بشأن  
على  اإلدارة  مجلس  أعــضــاء  اطــلــع  كما  عــقــاري،  صــنــدوق 
التقرير السنوي الذي احتوى على أهم إنجازات الجمعية 
خالل العام المنصرم 2019م، و إجمالي ما أنفقته الجمعية 

على البرامج المتنوعة التي تنفذها  للمستفيدين.
وأشاد المجلس بالنجاحات التي تحققت والنمو في تطوير 

الخدمات المقدمة لأبناء وأسرهم. كما وافق المجلس على 
التنفيذية.  اللجنة  الدكتور بدر بن سعيدان لعضوية  انضمام 
السيف   مساعد  بن  فيصل  لأستاذ/  شكره  المجلس  وقــدم 

لدعمه المتواصل لبرامج وأنشطة الجمعية.

أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس اإلدارة الثالث 
بدورته الخامسة
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تسلم صاحب السمو الملكي األمير 
أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز 
نائب  الــشــرقــيــة،  المنطقة  أمــيــر  نــائــب 
اللجنة  رئــيــس  اإلدارة  مجلس  رئــيــس 
 
ً
 تذكاريا

ً
التنفيذية بجمعية إنسان درعا

من أبناء الجمعية خالل تشريفه اجتماع 
لعام  السنوي  العمومية  الجمعية 
2019، الذي أقيم بقاعة الملك فيصل 
للمؤتمرات بفندق االنتركونتننتال، في 
7 رمضان 1440 هـ الموافق ) 12 مايو 
2019 م( وذلك لجهود سموه الكريم 
الجمعية،  وأنشطة  برامج  دعم  في 
المستفيدين  الحــتــيــاجــات  وتــلــمــســه 
لهم،  الدعم  أوجــه  مختلف  وتقديم 
من  مــا  لكل  المتواصلة  ومــبــاشــرتــه 

شأنه خدمة أبناء وأسر إنسان، وحثه 
الجمعية،  المجتمع على دعم  أفراد 
كافة  لتوفير  السديدة  وتوجيهاته 
ورعــايــة  الجمعية،  ألبــنــاء  الــخــدمــات 
لــعــدد مــن حــفــالت الجمعية  ســمــوه 
كحفالت التفوق العلمي في إنسان 

وجوائز التميز، وغيرها . 
الكريم  الحفل قّدم سموه  وأثناء 

دعمه السنوي السخي للجمعية. 
وأكد سموه في كلمة سابقة له 
أن ديننا الحنيف قد أعطى اليتيم كل 
اهتمام وعناية وحث على الوقوف 
بجانب اليتيم وإشعاره بحنان األبوة 
المملكة  أن   

ً
مــوضــحــا والـــعـــطـــف. 

الحرمين  أرض  السعودية  العربية 

الـــشـــريـــفـــيـــن وقـــبـــلـــة الــمــســلــمــيــن 
ــــام فــيــهــا بــاهــتــمــام  ــــت حـــظـــي األي
ــــك مـــن خـــالل مـــا تقدمه  كــبــيــر وذل
الـــدولـــة مــن خــدمــات لــهــذه الفئة 
الجمعيات  إنشاء  وتشجيع  الغالية 
تعنى  التي  الخيرية  والمؤسسات 
من  أنــه   

ً
مضيفا كــافــة،  بشؤونهم 

الجمعية  تأسيس  جــاء  اإلطـــار  هــذا 
بمنطقة  األيــتــام  لــرعــايــة  الــخــيــريــة 
ــرئــاســة خـــادم  الـــريـــاض »إنـــســـان« ب
سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 
حفظه   - ســعــود  آل  عبدالعزيز  بــن 
الله ورعاه - مما مكنها من احتالل 
الجمعيات  بين  المرموقة  المكانة 

المماثلة.

األمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز
 من أبناء »إنسان«

ً
 تذكاريا

ً
يتسلم درعا

قّدم دعمه السنوي السخي
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قـــــدم صـــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي 
عبدالعزيز،  بن  بندر  بن  األمير فيصل 
مجلس  رئيس  الرياض،  منطقة  أمير 
بمبلغ  تبرًعا  »إنسان«،  جمعية  إدارة 
200 ألف ريال، وذلك لدعم مشروع 

الكفالة في إنسان.
صالح  أ.  الجمعية  عام  مدير  وعبر 
بـــن عــبــدالــلــه الــيــوســف اصـــالـــة عن 
ومنسوبي  أبناء  عن  ونيابة  نفسه  
الــجــمــعــيــة، شــكــره وتــقــديــره ألمــيــر 
الدعم  هــذا  على  ــريــاض،  ال منطقة 

السخي.
بن  األمــيــر فيصل  تــبــرع  إن  وقـــال: 
الكريم  لدعمه  استمراًرا  يأتي  بندر 
الدائم  وتشجيعه  إنــســان،  لجمعية 
ألعمال الجمعية، من خالل توجيهاته 
فيما  ــر  األث لها  كــان  التي  السديدة 
ونجاح  ونمو  استمرارية  من  تحقق 
المجتمع  أفـــــراد  ــه  وحــث الــجــمــعــيــة، 

عـــلـــى دعـــــم الــجــمــعــيــة لــمــواصــلــة 
والة  تطلعات  يحقق  بما  رسالتها، 
األمر من خالل دفع مسيرة التنمية 

االجــتــمــاعــيــة، والــمــضــي بــهــا قــدًمــا 
لــتــوفــيــر الـــرفـــاه والــحــيــاة الــكــريــمــة 

لكافة أفراد المجتمع. 

تبرع صاحب السمو الملكي األمير محمد بن عبد الرحمن 
بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض بمبلغ 200 ألف 
وبرامجها  ألنشطتها  دعًما  وذلك  الجمعية،  لصالح  ريال 
المتنوعة، معربا عن  تقديره وإعجابه بالدور النبيل الذي 
تقوم جمعية إنسان وتميزها في مجال رعاية األيتام، 
جاء ذلك خالل مشاركته اإلفطار الرمضاني ألبناء جمعية 
الماضي،   في  رمضان  أقيم في شهر  الــذي  )إنسان( 

مقر نادي إنسان االجتماعي.
بــن عبد  الجمعية صــالــح  عــام  مــديــر  قـــّدم  مــن جهته 
الملكي  السمو  لصاحب  وتقديره  شكره  اليوسف،  الله 
أمير  نائب  ــ  عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن  بن  محمد  األمير 
منطقة الرياض ــ  على تبرعه السخي ومبادرته الكريمة، 
أبــنــائــه األيــتــام فــي إفــطــارهــم الرمضاني،  ومــشــاركــتــه 
اإلفــطــار  “إن  وقـــال:  عليهم.  والــتــعــرف  بهم  وااللــتــقــاء 
الرمضاني الذي أقيم بحضور سموه كان مفعًما بالحب 
والوفاء، في شهر تتجدد فيه أواصر الترابط والتواصل، 

التآخي، والتراحم بين أفراد المجتمع، حيث  وتزداد عرى 
الــفــرح والــســرور  إلــى إدخـــال  الرمضاني  يهدف اإلفــطــار 
تجسد  سموه  مشاركة  أن  مؤكًدا  األبــنــاء”،  نفوس  إلــى 
األمر وأبناء  بين والة  التالحم والتآخي والتعاون  منهج 

المجتمع.

أمير الرياض يدعم أبناء »إنسان« ب� 200 ألف ريال

نائب أمير الرياض يتبرع ب� 200 ألف ريال
لصالح جمعية إنسان

دعم
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تأتي المناسبات الوطنية في مملكتنا الغالية لتغرس قيم الوحدة الوطنية، والتآخي 
الحرمين  لخادم  البيعة  وذكــرى  الوطني  فاليوم  وأطيافه،  المجتمع  فئات  مختلف  بين 
الشرفين وسمو ولي عهده األمين، مناسبة يحتفل بها الشعب بمختلف مناطق المملكة 

ويشاركه هذا الشعور كل من يوجد في أراضيها.

ذكرى البيعة
الخامسة جاءت ونحن نسير بخطوات متسارعة  الحرمين الشريفين  ذكرى بيعة خادم 
بنظرة   .. اآلباء واألمهات  وآمال  األجيال،  الشباب، وطموح  السحاب، بهمم  نحو معانقة 
تحتية  وببنية  وببرامج مميزة،  نوعية،  وبمبادرات  أخــاذة،  ورؤيــة طموحة، وخطط  ثاقبة، 

ستلفت أنظار العالم بأسره.

خمس سنوات
هي خمس سنوات .. ونحن نرفل في أمن واستقرار، ورخاء ونماء، وسعادة واطمئنان، 
ونمو وازدهار، ونهضة وبناء، وتحول نحو االرتقاء في كافة المجاالت، فالمرأة، والرجل، 

والكبير والصغير، والمقيم والوافد، عاشوا سواسية.
بسبب  وذلــك  االستدامة،  نحو  تحول  في  الخيرية  والجمعيات   .. سنوات  خمس  هي 
 من رؤيتها 2030 وال سيما أن خادم الحرمين 

ً
اهتمام القيادة بهذا القطاع الذي أخذ حيزا

 مميزة لهم. 
ً
الشريفين أسس »إنسان« ومكن األبناء وبنى صروحا

اليوم الوطني
 توحدت فيه قبائل ومدن ومناطق المملكة بفضل 

ً
 تاريخيا

ً
اليوم الوطني يصادف إنجازا

الله، ثم بفضل المغفور له جاللة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود )رحمه الله( 
الذي سخره الله لهذا البلد، فجمع شملها ووحد كلمتها تحت راية )ال إله إال الله محمد 
الله  بالبنان، واتخذ كتاب  له   يشار 

ً
بلدا ، أصبح 

ً
 عظيما

ً
بناء كيانا الله( وساهم في  رسول 

الطاهر  التراب  لهذا  ينتمي  من  كل  وأصبح  البالد،  لهذه   
ً
ومنهجا  

ً
دستورا رسوله  وسنة 

البالد  هــذه  فــي  لــه  الله  وهبها  التي  المكتسبات  بكل   
ً
متنعما ســعــودي.  بأنه  يفتخر 

الطاهرة، من استقرار وأمان ولله الحمد والمنة. ويعد اليوم الوطني مناسبة مهمة 
لنشر الوعي حول ضرورة الحفاظ على الوحدة والمكتسبات الوطنية، والتواد، والسالم، 
والتآخي بين مختلف فئات المجتمع وأطيافه ، ومناسبة عزيزة تمر بنا في كل عام لتذكرنا 
لبالده  بانتمائه  ــ  وطوائفه  وعوائله  قبائله  بمختلف  ــ  ويعتز  يفخر  عظيم  شعب  بميالد 
الطاهرة وبوالة أمره، وهذا اليوم العزيز هو مناسبة نستذكر فيه النعم التي أنعم الله 
بها علينا في هذه البالد، من نعمة اإلسالم الذي ندين به، وتطبيق شرع الله في جميع 

نواحي حياتنا، ونعمة األمن واألمان ..ووالة أمر صالحين ومصلحين.
منـــذ أن توحـــدت المملكـــة العربية الســـعودية علـــى يد المؤســـس الملـــك عبدالعزيز بن

عبد الرحمن آل سعود )طيب الله ثراه( ونحن نعتز ونفتخر بوالة أمرنا.. حيث تعاقب من بعده 
أبناؤه البررة.. الملك سعود، والملك فيصل والملك خالد، والملك فهد، والملك عبدالله 
( الذين تابعوا مسيرة والدهم المؤسس في خدمة دين الله ورفعة 

ً
)رحمهم الله جميعا

الوطن والمواطن، حتى جاء العصر الزاهر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن 

عبدالعزيز، والمملكة تحقق العديد من القفزات النوعية في هذا العهد الزاهر.

قيم الوحدة والتآخي في المناسبات الوطنية

صالح بن عبدالله اليوسف
مدير عام الجمعية

مقال
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تغطية: موسى مرزوق

شارك صاحب السمو الملكي األمير 
العزيز،  الرحمن بن عبد  محمد بن عبد 
نائب أمير منطقة الرياض في اإلفطار 
الــرمــضــانــي ألبــنــاء )إنــســان( فــي مقر 
في  وذلــك  االجتماعي،  إنسان  نــادي 
الــســابــع عــشــر مــن رمــضــان الــمــاضــي 
م،   2019 مايو   22 الموافق  هـ   1440

نائب أمير منطقة الرياض 
يشارك أبناء »إنسان« 

إفطارهم الرمضاني
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بالعمل  المهتمين  مــن  عــدد  بحضور 
الــخــيــري واالجـــتـــمـــاعـــي ومــنــســوبــي 
الــجــمــعــيــة. حــيــث شــاطــرهــم الــفــرحــة 
بــهــذا الــشــهــر الــمــبــارك عــلــى مــائــدة 
اإلفــطــار الــرمــضــانــي، وتــبــادل معهم 
األحــــاديــــث الــــوديــــة، واطـــمـــئـــن على 
احتياجاتهم،  عن  واستفسر  أحوالهم 

فـــي جـــو روحــــانــــي تـــســـوده األلــفــة 
وأبنائهم  األمـــر  والة  بــيــن  والــمــحــبــة 
والتقط  المعطاء.   الــوطــن  هــذا  فــي 
مــعــهــم الــــصــــور الـــتـــذكـــاريـــة. وعـــّبـــر 
ــــاء عــــن فــرحــتــهــم وســــرورهــــم  ــــن األب
بـــلـــقـــاء ســـمـــو نـــائـــب أمـــيـــر الـــريـــاض 
الكريم.  مــع سموه  اإلفــطــار   وتــنــاول 

الذي  الرمضاني  اإلفــطــار  “إن  وقــال: 
أقيم بحضور سموه كان مفعًما بالحب 
والوفاء، في شهر تتجدد فيه أواصر 
الترابط والتواصل، وتزداد عرى التآخي، 
حيث  المجتمع،  أفـــراد  بين  والــتــراحــم 
الرمضاني إلى إدخال  يهدف اإلفطار 
األبناء”،  نفوس  إلــى  والــســرور  الفرح 



تجسد  مــشــاركــة ســمــوه  أن  مـــؤكـــًدا 
والــتــعــاون  والــتــآخــي  الــتــالحــم  منهج 
الــمــجــتــمــع. وأبــــنــــاء  األمـــــر  ــيــن والة   ب
وخـــتـــم الـــيـــوســـف تــصــريــحــه بــالــشــكــر 

أمــيــر منطقة  نــائــب  لسمو  والــتــقــديــر 
الـــريـــاض عــلــى هـــذه الــلــفــتــة األبــويــة 
تــجــاه أبــنــائــه األيـــتـــام، ومــشــاركــتــهــم 
الــدعــوة  وتلبية  الــرمــضــانــي،  اإلفــطــار 

الرمضانية  المناسبة  هذه  وتشريفه 
 

ً
سائال السخي،  ودعمه  واالجتماعية، 
الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في 

موازين حسناته.
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بنت خالد  األمــيــرة ســـارة  شــّرفــت 
بـــن مــســاعــد، حـــرم صــاحــب السمو 
الملكي األمير عبدالعزيز بن سلمان 
بن عبدالعزيز، الحفل التراثي لأسر 
نــظــمــتــه جمعية  ــــذي  ال الــمــنــتــجــة، 
والعشرين  الــثــامــن  فــي  »إنــســان« 
من شهر شعبان الماضي 1440هـ، 

بفندق اإلنتركونتننتال.

اهتما القيادة بالعمل الخيري
وقالت سمو األميرة سارة: »من 
ــه عــلــيــنــا فـــي هـــذا الــبــالد  ــل نــعــم ال
عظماء  قـــادة  وهبنا  أن  المباركة 
واإلنساني  الخيري  العمل  يولون 
ويجعلونه  اهتماماتهم،  أقــصــى 
ويتفقدون  أولوياتهم  رأس  على 
احتياجات أبنائهم وبناتهم، وال شك 
أن موالي خادم الحرمين الشريفين 
ــن عــبــدالــعــزيــز آل  الــمــلــك ســلــمــان ب
الفضل  له  كان  الله-  أيــده   - سعود 
قبل  الجمعية  نشأة  في  الله  بعد 
ودعم  الزمن  من  عقدين  من  أكثر 
كــافــة أوجــــه الــعــمــل الــخــيــري في 

شتى مناطق المملكة«.
ورفعت األميرة سارة آيات الشكر 
البيضاء  األيــادي  لصاحب  واالمتنان 
صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
العزيز،  عبد  بــن  سلمان  بــن  محمد 
ولـــي الــعــهــد، نــائــب رئــيــس مجلس 
الــوزراء، وزير الدفاع، على ما بذله 
البرامج  لكافة  وعــنــايــة  رعــايــة  مــن 
الخيرية واإلنسانية التي من شأنها 
دعـــم الــعــمــل الــخــيــري واإلنــســانــي 
كافة  في  أنشطته  وتنوع  وتطوره 
ـــمـــؤســـســـات فــي  الــجــمــعــيــات وال

الجمعية  هذه  فيها  بما  المملكة، 
ليعود ذلك بالنفع على أبناء وبنات 

هذا الوطن العظيم.

تحقيق رؤية الجمعية 
الــدور الكبير  وأضافت: ال شك أن 
الذي يقوم به مجلس إدارة جمعية 
بن  فيصل  األمير  برئاسة  »إنــســان« 
منطقة  أمــيــر  عبدالعزيز،  بــن  بــنــدر 
الملكي  السمو  وصــاحــب  ــريــاض،  ال
بــن سلمان،  بــن فهد  األمــيــر أحــمــد 
نـــائـــب أمـــيـــر الــمــنــطــقــة الــشــرقــيــة، 
ورئيس  اإلدارة،  رئيس مجلس  نائب 
اللجنة التنفيذية بالجمعية، له أبلغ 
الجمعية  رؤيـــة  تحقيق  فــي  األثـــر 
ــتــهــا لــمــا يــقــومــون بـــه من  ورســال
ألدائها  مباشرة  ومتابعة  اهتمام 
وأنــشــطــتــهــا وتــحــقــيــق مـــزيـــد من 

النجاحات وتطوير خدماتها.

نجاحات كبيرة في ميادين الخير 
مـــن جــانــبــهــا أوضـــحـــت الــدكــتــورة 
شـــعـــيـــع بــــنــــت مــــهــــل الـــعـــتـــيـــبـــي، 
مــســاعــدة الــمــديــر الــعــام لــشــؤون 
الـــنـــســـائـــيـــة بــجــمــعــيــة »إنـــــســـــان«، 
اإلنـــســـانـــي  ـــري  ـــخـــي ال الـــعـــمـــل  أن 
يحظى  الجمعية  واالجتماعي في 
نشأتها  منذ  واهتمام  رعاية  بكل 
خادم  والعطاء  الخير  رجل  يد  على 
سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 
)حفظه  آل ســعــود  عــبــدالــعــزيــز  بــن 
الــلــه ورعـــــاه(، ثــم تــضــافــرت جهود 
نجاحات  لتحقق  الخيرين  المخلصين 
الخيري  العمل  ميادين  في  كبيرة 
التنموي من خالل القيام بواجبها 

فــــي رعــــايــــة األيــــتــــام واألرامــــــــل، 
وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة 
الملكي  السمو  صــاحــب  الجمعية 
األمير فيصل بن بندر، ومتابعة جلية 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  من 
أحــمــد بــن فــهــد بــن ســلــمــان، نائب 
رئيس مجلس اإلدارة، ورئيس اللجنة 
التنفيذية؛ مبينة أن العمل الخيري 
يعّد من أهم الوسائل المستخدمة 
بمكانة  الــنــهــوض  فــي  للمشاركة 
المجتمعات في عصرنا الحالي حيث 
بعد  يوًما  متزايدة  أهمية  يكتسب 
 
ً
فاعال إسهاًما  يسهم  فهو  يــوم، 

عملية  المجتمعات وفي  بناء  في 
الكريمة  الرعاية  ظل  في  التنمية، 
من حكومتنا الرشيدة التي تبذل كل 
السبل من أجل الوطن وأبنائه، بما 
يضمن المزيد من التقدم والتطور 

على كافة الصعد. 

شكر وعرفان لألميرة سارة 
ـــورة شعيع  ـــت ـــدك ال قـــدمـــت  كــمــا 

تبرعت بمليون ريال ونوهت بدور القيادة 

األميرة سارة بنت خالد
تشّرف الحفل التراثي لألسر 

المنتجة

متابعات
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ــجــزيــل لــصــاحــبــة الــســمــو  شــكــرهــا ال
الملكي األميرة سارة بنت خالد بن 
سعود،  آل  عبدالعزيز  بــن  مساعد 
هــذا  وتــشــريــف  ــرعــايــة  ب لتفضلها 
الـــحـــفـــل ودعـــمـــهـــا الــــدائــــم ألســـر 
»أن  وأضــافــت  المنتجة،  الجمعية 
لــراعــيــة الــحــفــل أيــــادي بــيــضــاء في 
مع  ولكن  الخيرية،  المجاالت  جميع 
عطاء  ألنــه  الــعــطــاء  اختلف  إنــســان 
ــاتــهــا األيــــتــــام، فقد  ــن ــائــهــا وب ــن ألب
لهم  وأجــزلــت  الــحــرمــان  عوضتهم 
العطاء ومنحتهم شرف اهتمامها 
السنوي  الــحــفــل  لــهــذا  وحــضــورهــا 
لدعمهم ولتقف بجانبهم وتخفف 
اليتم.  وألـــم  الــعــوز  حــاجــة  عنهم 
وهـــي ال تــنــتــظــر مــنــا كــلــمــات شكر 
وال شـــهـــادات وفـــــاء، فــقــد أعــطــت 
بمجاورة  الفوز  أجل  من  بخلت  وما 
في  والسالم  الصالة  عليه  الحبيب 
عــبــارات  مــن  نجد  وال  الــخــلــود..  جنة 
به  حقها  نفيها  ما  والثناء  الشكر 
ســـوى دعــــوات صــادقــة مــن أبــنــاء 

إنــســان بـــأن يــبــارك الــلــه لــهــا فيما 
الجزاء  أنفقت  عما  ويجزيها  بذلت 

األوفى.

تحقيق رؤية 2030 
وأوضـــــحـــــت مـــســـاعـــدة الـــمـــديـــر 
الــــعــــام لــــشــــؤون الـــنـــســـائـــيـــة، أن 
مسيرة »إنسان« التي تعمل ضمن 
منظومة مجتمعية قد أخذت على 
عــاتــقــهــا أمـــر الــتــنــمــيــة والــتــمــكــيــن 
لجميع األسر التي تقوم برعايتهم، 
بهذا  تــقــوم  الــجــمــعــيــة  أن  مبينة 
الدور بالتعاون مع كافة القطاعات 
بــمــا يحقق  الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 
الوطنية  الخطط  وأهــداف  تطلعات 
 ،2030 الطموحة  المملكة  ورؤيـــة 
وكل هذه اإلنجازات إنما هي حصاد 
جهود تبذل وتزدهر، بفضل الرعاية 
والتوجيهات السامية التي تحظى 
بها كافة مؤسسات العمل الخيري 
كي  الداعمين  وتكاتف  والتطوعي 
تحقق الجمعية أهدافها السامية.

لدعمهن  ــحــضــور  ال شــكــرت  كــمــا 
جمعية »إنسان«، والشكر موصول 
ــيــة  ــســائ ــن ال اإلدارة  لـــمـــوظـــفـــات 
هذه  إلنجاح  المتفانية  لجهودهن 
المناسبة، سائلة الله العلي القدير 
ا 

ً
مطمئن ــا 

ً
آمــن البلد  هــذا  يحفظ  أن 

بـــوحـــدة أهــلــه الــطــيــبــيــن فـــي ظل 
خــادم  بــقــيــادة  الــرشــيــدة  حكومتنا 
سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 
بن عبدالعزيز، وولي عهده األمين 
صاحب السمو الملكي األمير محمد 

بن سلمان بن عبدالعزيز.

تبرعات حفل تراث »إنسان«
ـــــك فـــقـــد قــــــادت ســمــو  ـــــى ذل إل
األميرة سارة بنت خالد بن مساعد، 
إنسان«  »تراثي  تبرعات حفل  حملة 
بتبرعها بمبلغ مليون ريال، وأعلنت 
تبرع األمير عبدالعزيز بن سلمان بن 
أعلنت  ريال، كما  بمليون  عبدالعزيز 
عــن تــبــرع األمــــراء )ســلــطــانــة وخــالــد 
وسلمان( أبناء األمير عبدالعزيز بن 
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سلمان بن عبدالعزيز بمبلغ مليون 
ريال.

الـــعـــزيـــز  عـــبـــد  أم  قــــدمــــت  كـــمـــا 
العبيكان تبرًعا بمبلغ 100 ألف ريال، 
وشهد الحفل تبرعات أخرى، وذلك 
من أجل دعم مسيرة الجمعية في 

البناء والعطاء.
من جهته، قدم أ.صالح بن عبدالله 
الـــيـــوســـف، مــديــر عــــام الــجــمــعــيــة، 
عن  ونيابة  باسمه  وتقديره  شكره 
الشكر  الجمعية،  وأيتام  منسوبي 
والتقدير لأميرة سارة بنت خالد بن 
وتشريفها  رعايتها  على  مساعد 
ــحــفــل الـــخـــيـــري ودعــمــهــا  لـــهـــذا ال
كفالة  لمشاريع  والــدائــم  السخي 

األيتام.
لأسر  التراثي  الحفل  أن  موضًحا 
ا 

ً
انطالق يــأتــي  بالجمعية  المنتجة 

الرؤية  لتفعيل  الجمعية  توجه  من 
التنمية  مجال  في   2030 الوطنية 
االجتماعية، واالنتقال بالمستفيدين 
التنموية  إلى  الرعوية  البرامج  من 
والمنتجة، وتحقيق االكتفاء الذاتي 
وخلق  اإلنــتــاج،  من  وتمكينها  لها، 
مع  تمشًيا  وذلــك  لها،  عمل  فــرص 

رؤية المملكة ٢٠٣٠.
تتلقاه  الــــذي  ــدعــم  ــال ب ــا  ــوًه مــن
الـــجـــمـــعـــيـــات الـــخـــيـــريـــة مــــن قــبــل 
الــحــكــومــة الــرشــيــدة، ومـــا يحظى 

بــه الــعــمــل الــخــيــري واالجــتــمــاعــي 
من دعم واهتمام من قبل خادم 
ولي  وسمو  الشريفين،  الحرمين 

عهده األمين، يحفظهما الله.
التي  الدائمة  بالمتابعة  وأشــاد 

لدن  من  »إنسان«  جمعية  تتلقاها 
رئيس مجلس إدارتها األمير فيصل 
بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة 
الرياض، وسمو نائبه األمير أحمد بن 
فهد بن سلمان، حيث يحرصان على 
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متابعة الجمعية والتوجيه بالدعم 
والمساعدة الدائمة للمستفيدين.

عن  وثائقي  فيلم  الحفل  وتخلل 
إلـــى مجموعة  إضــافــة  الــجــمــعــيــة، 

واللوحات  المتنوعة  الفقرات  مــن 
ــيــة، وتــكــريــم لــأمــيــرة ســـارة  ــراث ــت ال
والــــداعــــمــــيــــن لــلــحــفــل الــــتــــراثــــي. 
وافــتــتــحــت عــلــى هـــامـــش الــحــفــل 

األميرة سارة بنت خالد بن مساعد، 
ــا بــمــشــاركــة نحو  ــا مــصــاحــًب

ً
مــعــرض

منتجاتها  لــعــرض  منتجة  أســـرة   25
الوطنية المتنوعة.
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نــــيــــابــــة عـــــن صــــاحــــبــــة الـــســـمـــو 
ــكــي األمــــيــــرة مـــوضـــي بــنــت  ــمــل ال
خــالــد بــن عــبــدالــعــزيــز، رعــت صاحبة 
بنت  األميرة سارة  الملكي  السمو 
جائزة  حفل  الفيصل،  عبدالرحمن 
عبدالرحمن  بنت  الــبــنــدري  األمــيــرة 
الفيصل، للتفوق العلمي بجمعية 
بفندق  األيــتــام،  لرعاية  »إنــســان« 
ـــتـــال، وذلـــــــك فــي  ـــن ـــن ـــت ـــتـــركـــون اإلن
الخامس من شهر رمضان الماضي 
1440هـــــــ، الــمــوافــق لــلــعــاشــر من 
مايو 2019م، وبحضور حرم أعضاء 
الــداعــمــات،  وكــبــار  اإلدارة،  مجلس 
ومـــوظـــفـــات الــجــمــعــيــة وزوجـــــات 
سيدات  مــن  ولفيف  الموظفين، 

المجتمع. 

تمكين المحتاجين واألرامل 
وأكدت صاحبة السمو الملكي 
األميـــرة ســـارة بنـــت عبدالرحمـــن 
»إنســـان«  جمعيـــة  أن  الفيصـــل، 
عـــدُّ من الجمعيات العريقة في 

ُ
ت

عملهـــا  فـــي  والفريـــدة  بالدنـــا، 
المحتاجـــة  األســـر  تمكيـــن  علـــى 
واأليتـــام واألرامـــل مـــن العيش 
الجمعيـــة  أن  مبينـــة  الكريـــم، 
العنايـــة  توفيـــر  إلـــى  تســـعى 
أصعـــدة  علـــى  لهـــم  والرعايـــة 
مختلفـــة وعمـــل ميدانـــي، صحًيا 

وثقافًيا وتعليمًيا.
الجمعية  هــذه  تميزت  وقــالــت: 
ـــر مــنــظــومــة  ــحــقــيــق ذلــــــك عـــب ــت ب
مـــســـتـــدامـــة وبـــمـــهـــنـــيـــة عـــالـــيـــة، 
إال  جــــــاء،  مــــا  أن هـــــذا  وأوضــــحــــت 
ودعم  بتوجيهات  ثم  الله،  بفضل 
مــؤســس هـــذه الــجــمــعــيــة، خـــادم 

تبرعت بمليون ريال لصالح الجمعية

األميرة سارة الفيصل ترعى حفل جائزة
األميرة البندري للتفوق العلمي 
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سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 
حفظه   - سعود  آل  عبدالعزيز  بــن 

الله.

 ومتفوقة 
ً
تتويج 186 متفوقا

شعيع  د.  أوضــحــت  جهتها  مــن 
المدير  مساعدة  العتيبي،  مهل 
ــلــشــؤون الــنــســائــيــة، أنــه  الـــعـــام ل
ــا 

ً
تــتــويــج 186 مــتــفــوق يــتــم  ســـوف 

ومتفوقة خالل هذا الحفل لمختلف 
األمية  محو  من  بدًءا  المستويات، 
والمتوسطة،  االبتدائية  والمرحلة 
وانتهاء  العامة،  بالثانوية  ومــروًرا 

بدرجة البكالوريوس.
يـــمـــيـــز هـــذه  مــــا  أن  وأضـــــافـــــت 
صاحبة  اســم  تحمل  أنها  األمسية 
البندري  األمــيــرة  الملكي  السمو 
رحمها   - الفيصل  عبدالرحمن  بنت 
الله - التي كانت أحد أعمدة العمل 
من  ورائــدة  المملكة  في  الخيري 
وكـــان  ــمــاعــي،  االجــت الــعــمــل  رواد 
العمل  تطوير  في  الفــت  دور  لها 
الخيرية،  للجمعيات  المؤسسي 
ــر الــنــمــط  ــي ــغــي وســـاهـــمـــت فــــي ت
ونقله  الخيري  للعمل  التقليدي 
من الرعوي إلى التنموي، ووفاء 
من “إنسان” وأبنائها وتكريًما لتلك 
الــتــي قضتها  الــعــطــرة  الــمــســيــرة 
رحمها الله، فقد تم توجيه اإلدارة 
تسمية  “إنــســان”  بجمعية  العليا 
حفل التفوق العلمي الخاص ألبناء 
الجمعية لهذا العام باسم الراحلة 
صــاحــبــة الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــرة 
الفيصل،  عبدالرحمن  بنت  البندري 
اإلنسانية  لجهودها  تقديًرا  وذلك 
في تطوير وتنمية القطاع الخيري 

بالمملكة.
ظلت  المملكة  قــيــادة  ان  وقــال 
ـــي اهـــتـــمـــامـــا كـــبـــيـــرا لــلــعــمــل  ـــول ت
الــتــطــوعــي والــخــيــري واالهــتــمــام 
باإلنسان الذي يعتبر جل اهتمامه 
وعــلــى رأســـهـــم خــــادم الــحــرمــيــن 
الــشــريــفــيــن الـــمـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 

عبدالعزيز ال سعود – حفظه الله 
- حيث كان له الفضل بعد الله في 
أكثر  قبل  “إنــســان”  جمعية  نــشــأه 

من عقدين. 
“إنسان”  رؤيــة جمعية  أن  وبينت  
على  المستفيد  وضــع  إلــى  تسعى 
قالت: يشرفني  لذا  االكتفاء،  طريق 
الــمــقــام أن أرفـــع لصاحب  مــن هـــذا 
بن  محمد  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
العهد  ولــي  عبدالعزيز،  بن  سلمان 
- حفظه الله - شكر جميع العاملين 
الدائمة  لجهوده  الخيري  بالقطاع 
البرامج  لجميع  وعنايته  والمتميزة 
الـــخـــيـــريـــة فــــي كـــافـــة الــجــمــعــيــات 
والمؤسسات الخيرية بما فيها هذه 
على  بالنفع  ذلــك  ليعود  الجمعية 

أبناء وبنات هذا الوطن العظيم.

متابعة أمير الرياض 
بأبنائنا  احــتــفــالــنــا  أن  وأضـــافـــت 
إحــدى  هــو  المتفوقين  الــطــالب 
ــمــار تــلــك الــرعــايــة واالهــتــمــام  ث
كريم  وتوجيه  متابعة  ظــل  فــي 
من صاحب السمو الملكي األمير 
فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير 
مجلس  رئــيــس  الـــريـــاض،  منطقة 
نائبه  الجمعية، ومن سمو  إدارة 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
أحـــمـــد بـــن فــهــد بـــن ســلــمــان بن 
نــعــبــر عن  ــحــن إذ  عــبــدالــعــزيــز. ون
شعور الفرحة والسعادة بتفوق 
ـــا، لنقول  “إنـــســـان” دراســـيًّ ــاء  ــن أب
لــهــم كـــم هـــي ســعــادتــنــا كبيرة 
ـــحـــن نــــراكــــم فــي  ــفــوقــكــم ون ــت ب

أثبتم  وقــد  المتفوقين،  صفوف 
أن اليتم دافع للتفوق والنجاح. 

شكر وتقدير 
وفــــــي خــــتــــام كــلــمــتــهــا قـــدمـــت 
الـــعـــام، شكرها  الــمــديــر  مــســاعــدة 
لــصــاحــبــة الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــرة 
ــرحــمــن الــفــيــصــل،  ــدال ــنــت عــب ســـــارة ب
لــتــفــضــلــهــا بــرعــايــة وتــشــريــف حفل 
صاحبة  عــن  نيابة  العلمي  التفوق 
السمو الملكي األميرة موضي بنت 

خالد بن عبدالعزيز آل سعود.
كـــمـــا قـــدمـــت شـــكـــرهـــا لــصــاحــبــات 
لتلبية  ــكــريــم  ال والـــحـــضـــور  الــســمــو 
التفوق  حــفــل  الــدعــوة وحــضــورهــن 

العلمي في “إنسان”. 
ــائــقــي  ــلــم وث تــــال ذلـــــك عـــــرض فــي
الــرعــايــة  فــي  الجمعية  جــهــود  عــن 
من  ترحيبية  أنشودة  ثم  التعليمية، 
فــتــيــات “إنـــســـان”. بــعــد ذلـــك شاهد 
ــا عـــن مسيرة  ــًي ـــا مــرئ

ً
الــحــضــور عـــرض

بنت  البندري  األمــيــرة  سمو  الراحلة 
عبدالرحمن الفيصل. 

ــــك فـــقـــرة “قـــصـــة كــفــاح”  ــعــد ذل ب
المتفوقات  الطالبات  إحدى  ترويها 
ــــي حـــصـــلـــت عــــلــــى الــــشــــهــــادة  ــــت ال
تجربتها  تفاصيل  وتسرد  الجامعية، 
بنفسها  فـــخـــورة  الـــحـــضـــور،  أمـــــام 
وبدعم جمعية “إنسان” لها. وتوالت 
مسيرة  فانطلقت  الــحــفــل،  فــقــرات 
التفوق، وكرمت سمو األميرة سارة، 
ومساعدة المدير العام، المتفوقات 
ــداعــمــيــن لــحــفــل جـــائـــزة األمــيــرة  وال

البندري بنت عبدالرحمن الفيصل.

تبرعات الحفل
ا، 

ً
شهد الحفل تبرعات نقدية بقيمة مليون وأربع مئة وثالثين ألف

كما قّدم مركز أعالي النظم تبرعه بدورة تدريبية ١٥ يوًما لصيانة 
األجهزة ل�١٥٠ فتاة من فتيات الجمعية، كما شهد الحفل تبرعات 

عينية مختلفة.
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أك���د الدكت���ور عبدالل���ه الف���وزان، األمين الع���ام لمركز المل���ك عبدالعزيز 
للح���وار الوطني، أهمية دور األس���ر في حماية األبن���اء من الوقوع في 

���ا أن المركز يولي قطاعات 
ً
براث���ن أصحاب الفك���ر المنحرف والضال، مبين

المجتم���ع، وبخاص���ة الش���باب اهتماًما كبي���ًرا لجهة التدري���ب والتأهيل 
وفي سبيل ذلك نظمت العديد من األنشطة.

وق���ال د. الف���وزان ف���ي ح���وار مع مجل���ة “إنس���ان«: »إن المركز 
يعم���ل عل���ى تحقي���ق العديد م���ن األهداف وف���ي مقدمتها 

رؤي���ة المملك���ة 2030 الت���ي تمث���ل خارط���ة طري���ق لتحول 
ش���امل ف���ي المملكة، مش���يًرا إلى أنه���م أعدوا خطة 

خمس���ية عب���ر 42 مب���ادرة جدي���دة لمواكب���ة التحول 
الوطني ورؤية المملكة.

وق���دم د. الفوزان س���رًدا تاريخًيا لتأس���يس مركز 
الح���وار الوطن���ي عق���ب ص���دور أم���ر المغف���ور له 

ب���ن  خ���ادم الحرمي���ن الش���ريفين المل���ك فه���د 
عبدالعزيز بتأسيسه في العام 1424ه�، معدًدا 
األدوار الكبيرة التي يقوم بها المركز من خالل 

خدمة قضاي���ا المجتمع والحوار ومناهضة الفكر 
الضال. فيما يلي تفاصيل الحوار:

أمين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لمجلة »إنسان«:

المنظمات الخيرية تسهم بدور كبير
في تنمية المجتمع

د. عبدالله

الفوزان

حوار: رئيس التحرير

ب����داي����ة ح���دث���ن���ا ع����ن م����رك����ز ال��م��ل��ك 
نشأته  الوطني،  للحوار  عبدالعزيز 

وأهم أهدافه.
الملك عبدالعزيز  تعود نشأة مركز 
لــلــحــوار الــوطــنــي، عــقــب صــــدور أمــر 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد 
بإنشاء   - الله  رحمه   - عبدالعزيز  بــن 
المركز بتاريخ 1424/5/24هــ، الذي تم 
التأسيس  أعمال  في  البدء  بموجبه 
وتشكيل اللجان المختصة، واستكمال 
وتشكيل  للمركز  األســاســي  النظام 
الــالزمــة،  واإلداريــــة  التنظيمية  األطــر 
الشريفين  الحرمين  خــادم  أعلن  حيث 
رحمه   - عبدالعزيز  بن  عبدالله  الملك 
الله - عندما كان ولًيا للعهد، موافقة 
الملك فهد - رحمه الله - على تأسيس 
الوقت  الذي حظي منذ ذلك  المركز 
بــاهــتــمــام ورعـــايـــة ودعــــم مــتــواصــل 

 - الله  - حفظها  الرشيدة  من قيادتنا 
عبر  يسعى  حضارًيا  مشروًعا  ليكون 
أنشطته وبرامجه ولقاءاته المتنوعة 
إلى تأصيل الثقافة الحوارية ونشرها 
بــيــن مــخــتــلــف أطـــيـــاف الــمــجــتــمــع من 
والتسامح  التنوع  قيم  ترسيخ  خــالل 
الــتــطــرف والــغــلــو وتعزيز  ومــواجــهــة 
على  والتأكيد  المجتمعي  التعايش 
وطن  لبناء  الوطنية  اللحمة  أهمية 

مزدهر.
ولــلــمــركــز الــعــديــد مـــن األهـــــداف 
ـــي يــســعــى إلـــى  ـــت ـــع ال ـــمـــشـــاري وال
أو  القريب  المستقبل  تحقيقها خالل 
على المدى البعيد، وفي مقدمتها 
التي   2030 المملكة  رؤيـــة  تحقيق 
طريق  كخارطة  المملكة  اعتمدتها 
نحو نهضة شاملة لبالدنا تحت قيادة 
الملك  الــشــريــفــيــن  الــحــرمــيــن  خــــادم 
عهده  وولي  عبدالعزيز،  بن  سلمان 
األمين صاحب السمو الملكي األمير 

محمد بن سلمان، حفظهما الله.

مواكبة رؤية 2030
العزيز  الملك عبد  ما هي خطط مركز 
للحوار الوطني لمواكبة رؤية المملكة 

2030؟
وضع المركز في مقدمة أولوياته 
أهداف رؤية 2030، ومواكبة  تحقيق 
ـــك جــــــاءت تــطــلــعــاتــه فــــي هـــذه  ـــذل ل
برنامج  قيم  مــع  منسجمة  المرحلة 
التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 
 متطوًرا على 

ً
2030 التي تشهد تحوال

والثقافية  االقتصادية  الُصعد  مختلف 
والثقافية؛  والتعليمية  والعلمية 
أعماله  تطوير  على  المركز  عمل  لذا 
وأنــشــطــتــه الــمــخــتــلــفــة، وحــــرص على 
إطــــالق وتــنــفــيــذ الــكــثــيــر مـــن الــبــرامــج 
والـــمـــشـــاريـــع الـــتـــي تـــواكـــب الـــرؤيـــة. 
لتنفيذ  المرحلة  هــذه  خــالل  ونسعى 
التي  والــمــبــادرات  األفــكــار  الكثير مــن 
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تواكب ما تشهده المملكة من اإلصالح 
والــتــطــويــر والــتــحــديــث وفـــق الــواقــع 
الرؤية من  تلك  تحوالت  الذي صنعته 
ــة والــمــســتــجــدات  ــراهــن الــمــعــطــيــات ال
الــمــرحــلــيــة الـــتـــي تــقــتــضــي مــراجــعــة 
المركز  ألنــشــطــة وفــعــالــيــات  شــامــلــة 
تطلعات  يحقق  بما  تنفيذها  وطــرق 
التأكيد على  المجتمع من  واحتياجات 
لبناء  والتنمية  والــتــالحــم  الــتــعــايــش 

مجتمع النهضة والمعرفة.

ثقافة الحوار
ال���م���رك���ز  أس����ه����م  م������دى  إل������ى أي 
بالمجتمع  ال��ح��وار  ثقافة  نشر  ف��ي 

السعودي؟
ــذ انـــطـــالقـــة أعـــمـــالـــه، اســتــطــاع  مــن
المركز أن ُيشرك أغلب فئات وأطياف 
المجتمع في الحوار الوطني، وأغلب 
والتعليمية  الــوطــنــيــة  الــمــؤســســات 
من  المجتمع،  ومــؤســســات  الفاعلة، 
الملتقيات  مــن  الكثير  تنفيذه  خـــالل 
والــمــؤتــمــرات والـــلـــقـــاءات الــوطــنــيــة، 
وورش  التدريبية،  والبرامج  والــدورات 
الــعــمــل وحــلــقــات الــنــقــاش والــنــدوات 
الـــتـــي شــمــلــت جميع  والـــمـــحـــاضـــرات 
مناطق المملكة واستفاد منها جميع 
أفراد المجتمع بمختلف أطيافه. وهذا 
الــنــجــاح لــم يــقــف عــنــد هـــدف إشــاعــة 
المجتمع  أفــــراد  بــيــن  الـــحـــوار  ثــقــافــة 
المتحقق  الهدف  إن هذا  بل  فحسب، 
اللحمة  ببناء  المركز يهتم كثيًرا  جعل 
أنواعه  التعصب بشتى  ونبذ  الوطنية 
خالل  من  التطرف  ومحاربة  وأشكاله، 
استطالعات وبحوث ودراسات ميدانية 
مــعــمــقــة كــشــفــت الــكــثــيــر مـــن واقـــع 
ما  المجتمع،  فــي  الوطنية  اللحمة 
جعل الكثير من المشاريع والمبادرات 
تنطلق نحو تحقيق هذا الهدف الهام 
تماسك  عــلــى  لــلــمــحــافــظــة  والــنــبــيــل 
الــمــجــتــمــع ومــواجــهــة كـــل مـــا يــهــدد 

نسيجه الوطني.

االنسجام المجتمعي
ال��م��م��ل��ك��ة أض��ح��ت ق�����ارة، رغ���م ذل��ك 

 ب��ي��ن م��ك��ون��ات 
ً
 ك��ب��ي��را

ً
ن��ج��د ان��س��ج��ام��ا

المجتمع.. كيف تنظرون إلى ذلك؟
كسعوديين  ونــعــتــز  نــفــخــر  بـــدايـــة 
علينا  مــنَّ  وتعالى  سبحانه  الله  بــأن 
بــهــذه الـــوحـــدة واالتـــحـــاد تــحــت رايــة 
الملك   - الــلــه  بــــإذن   - ــه  ل الــمــغــفــور 
العزيز  عبد  بن  عبدالعزيز  المؤسس 
خـــــاض مــلــحــمــة  الــــــذي  آل ســــعــــود، 
المترامي  الكيان  هذا  لتوحيد  كبرى 
بعد  سكانه  شمل  فجمع  األطــــراف، 
قواعد  لهم  وأرســى  وتناحر،  فرقة 
األمـــن واالســتــقــرار عــلــى هـــدي من 
الله  صلى  رسوله،  وسنة  الله  كتاب 
عليه وسلم، وعلى أسس متينة من 
الفوضى  من   

ً
بــدال والشورى  العدل 

والصراعات ليرتقوا إلى مراتب التقدم 
في  ويكونوا  والشعوب  األمــم  بين 
المكانة الالئقة بهم بوصف بالدهم 
منبع اإلسالم ومهبط الوحي ومهد 
بقعتين  الــرســالــة وحــاضــنــة ألقـــدس 
المكرمة  مكة  البسيطة؛  وجــه  على 

والمدينة المنورة.

بأننا  كــســعــوديــيــن  نــفــخــر  وكـــذلـــك 
مــجــتــمــع مــتــعــايــش ومــنــفــتــح على 
إطالقا  مشكلة  لديه  وليست  اآلخــر، 
في قبول اآلخر، وأننا لسنا مجتمًعا 
اإلعـــالم  بــعــض  يــحــاول  كــمــا  ا 

ً
منغلق

المضلل أن يصورنا، سواء في وسائل 
اإلعالم أو في عقول الجماهير من 
االجتماعي.  الــتــواصــل  وســائــل  خــالل 
ولكننا كسائر المجتمعات نعيش مع 
اآلخر ونؤثر ونتأثر بالعالم وبثقافات 
 ١٢ نحو  بالمملكة  يــوجــد  الــشــعــوب، 
مليون وافد من ١٢٠ دولة يتسابقون 
للعمل معنا في بالدنا، ونأمل برفع 
مستويات الحوار في عالقاتنا البينية 
المجتمعي  التعايش  قيم  يعزز  بما 
تطلعات  ويحقق  الوطني  والتالحم 

القيادة الرشيدة، حفظها الله.

الحوار األسري
ما هو العمر األنسب لفتح حوار األب 

مع أبنائه؟ وهل هذا األمر ضرورة؟
األبـــنـــاء،  مـــع  الــــحــــوار  أن  ال شـــك 
ــا فــي مــرحــلــة الــمــراهــقــة،  وخــصــوًص
ضـــــرورة فـــي هــــذا الـــوقـــت بـــالـــذات، 
وهو يعتبر من أهم المهارات التي 
اآلبــاء واألمــهــات تعلمها  يجب على 
عليها، وذلك ألهميته في  والتدرب 

نفتخر كسعوديين بوحدتنا 
تحت راية المغفور له 

الملك عبدالعزيز
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تقريب المسافات بينهم وحمايتهم 
مـــن الــمــخــاطــر وتــجــنــيــبــهــم الــوقــوع 
والسلوكي،  الفكري  االنــحــراف  في 
مــــع تــحــقــيــق تـــوازنـــهـــم الــنــفــســي 
واالنـــفـــعـــالـــي، وإشــــبــــاع حــاجــاتــهــم 
النفسية من التقدير والثقة بالنفس 
وإحـــســـاســـهـــم بــقــيــمــتــهــم، وفـــي 
ـــه احــتــرام اآلخـــر وتقبله  الــوقــت ذات
وغير  اللفظي  الــتــواصــل  ضــوء  فــي 
اء في جو أسري ودي 

ّ
اللفظي البن

دافئ بعيًدا عن التسلط أو التسّيب؛ 
جوٌّ يسوده فهم المشاعر واإلصغاء 
ــتــشــجــيــع عـــلـــى الــتــعــبــيــر  الـــجـــيـــد وال
ليستمر األبناء في إبداء آرائهم من 

دون خوف أو لجوء إلى الكذب.
ـــك  ـــمـــل ـــــــــــى مــــــركــــــز ال وقـــــــــد أول
اهتماًما  الوطني  للحوار  عبدالعزيز 
خـــاًصـــا لــمــعــالــجــة الــقــضــايــا الــفــكــريــة 
واالجــتــمــاعــيــة الــتــي تــهــم وتــخــدم 
العامة،  المصلحة  ُيحقق  بما  األسرة 
فأطلق برنامج الحوار األسري الذي 
بين  الــحــوار  ثقافة  نشر  إلــى  يهدف 
أفراد األسرة التي تنطلق منها تربية 
ــحــوار في  األبـــنـــاء، وغـــرس ثــقــافــة ال
وتعويدهم  الصغر  منذ  نفوسهم 
الـــحـــوار مــمــا يــنــعــكــس إيــجــاًبــا على 
اتــــجــــاهــــاتــــهــــم وســــلــــوكــــهــــم فــي 
جميع  فــي  اآلخــريــن  مــع  تعاملهم 
يــتــعــامــلــون معها،  الــتــي  األوســـــاط 
وهو ما يحرص عليه المركز من أجل 
التسامح  ثقافة  وإشــاعــة  االستقرار 

والتعارف والتفاعل.

حماية الشباب
قرية صغيرة، ومصادر  أصبح  العالم 
على  خطًرا  اآلن  تشكل  المعلومات 
الشباب، فكيف نحميهم من األفكار 
دور  وم��ا هو  كانت؟  ��ا  أيًّ المشبوهة 
في  والمجتمع  واألس���رة  الحكومة 

ذلك؟
ــقــدم الــعــلــمــي والــتــطــور  ــت مـــع ال
ــولــوجــي، وفــــي ظـــل الـــثـــورة  ــكــن ــت ال
المعلوماتية الحديثة التي شهدتها 
االتــصــاالت واإلعـــالم،  جميع وســائــل 

غير   
ً
سيال يتلقى  اليوم  شباب  أصبح 

والــمــعــلــومــات  األخـــبـــار  مــن  منقطع 
تحدًيا  تشكل  باتت  التي  والمغريات 
حــقــيــقــًيــا قـــد تـــقـــوده فـــي االتـــجـــاه 
فــــي ظــل  ـــمـــعـــاكـــس، وال ســيــمــا  ال
الــنــشــاط الــمــتــزايــد مــن قــبــل أصــحــاب 
الستغالل  المتطرف  التضليلي  الفكر 
أفكارهم  سموم  لدس  التطور  هذا 
الــــســــوداويــــة فــــي عـــقـــول أبــنــائــنــا 
واستقطابهم والتغرير بهم. وأمام 
هــــذه الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــســتــهــدف 
توعيتهم  مــســؤولــيــة  فـــإن  شــبــابــنــا، 
تكاملية  عملية  تعتبر  بــمــخــاطــرهــا 
المحور  باعتبارها  األســـرة  مــن  تــبــدأ 
وزيــــادة  تحصينهم  فــي  الــرئــيــســي 
وعـــيـــهـــم وحـــمـــايـــة عــقــولــهــم مــن 
االنحرافات الفكرية، ومحاربة ظواهر 
ــتــطــّرف، وتمتد  الــغــلــو واإلرهـــــاب وال
المجتمع  مــؤســســات  بقّية  لتشمل 
جوانب  منها  كــل  تحمل  عبر  األخـــرى 
علمية وعملية، تثقيفية وتوجيهية.

ــمــؤســســات  وكــــجــــزء مــــن تـــلـــك ال
عبدالعزيز  الــمــلــك  مــركــز  كـــان  فــقــد 
الجهات  أوائــل  من  الوطني  للحوار 
الشباب  أمــام  المجال  فتحت  التي 
فعالياته  في  للمشاركة  والشابات 

وتأهيلهم  ودعــمــهــم  المختلفة 
الشريحة  هــذه  وخــص  وتمكينهم، 
الــغــالــيــة عــلــى قــلــوبــنــا، الــتــي تمثل 
الــنــســبــة األعــــلــــى فــــي الــمــجــتــمــع 
فأسس  كبير؛  باهتمام  السعودي، 
لهم إدارة لبرامج الشباب تعنى بكل 
ومــبــادرات  قضايا  مــن  يهمهم  مــا 
احتياجاتهم  لتلبية  إضافة  ولقاءات 
وتطلعاتهم المستقبلية، وتم تبني 
التعليم  مبادرات وطنية في قطاع 
والجامعات والرياضة وفي وسائط 
اإلعالم الجديد. وتبرز تلك المبادرات 
كــمــشــاريــع فــكــر وطــنــيــة تــركــز على 
فكرًيا  ورعــايــتــهــم  الــشــريــحــة  هـــذه 
وتوعيتهم بأنهم مستهدفون في 
أنــفــســهــم ووطــنــهــم. كــذلــك نظم 
اللقاءات وورش  العديد من  المركز 
والــمــحــاضــرات،  والملتقيات  العمل 
 عن البرامج التي نفذها، مثل: 

ً
فضال

ــرنــامــج  مـــشـــروع شـــبـــاب حـــيـــوي، وب
وتمكين،  ــيــان،  ــب وت وتـــالحـــم،  نــســيــج 
واثنينية  وجــســور،  وبــيــادر،  وسفير، 
الحوار. كما عملنا على بناء شراكات 
مــــع قـــطـــاعـــات حـــكـــومـــيـــة لــيــكــون 
بناء  في  مساهمين  أفـــراًدا  شبابنا 
مستقبل هذا الوطن الكبير المتنوع، 
ولـــيـــكـــونـــوا واثـــقـــيـــن ومــؤمــنــيــن 
وتنوعهم،  وثقافتهم  بهويتهم 
ومدركين أن أسلوب الحوار وحتمية 
الــتــعــايــش هــمــا الــطــريــق الــمــجــِدي 
في  الفكر  وتطور  لنماء  والصحي 

ندعو األسر لتحصين 
األبناء ضد األفكار 

المنحرفة
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بــيــئــة يــســودهــا الــتــآلــف واالحـــتـــرام 
واالستقرار.

دراسات وندوات
كأرقام وإحصائيات عن عام 2018، كم 
والندوات  والفعاليات  البرامج  ع��دد 
وورش العمل التي أقامها المركز؟

عـــــام 2018  الـــمـــركـــز فــــي  أقــــــام 
التي  والبرامج  النشاطات  من  جملة 
اإلدارات  مختلف  ونــفــذتــهــا  أعــدتــهــا 
الجاهزية  إنجاز  أبرزها  بالمركز، وكان 
نسخ  إطالق  عبر  للمركز،  اإللكترونية 
جديدة من مقاييس الحوار، وإطالق 
النسخة اإلنجليزية من موقع المركز 
الــدراســات  مجال  وفــي  اإللكتروني. 
ـــمـــركـــز أكـــثـــر مــــن دراســــــة؛  أنـــجـــز ال
مــنــهــا: دراســــــة )تـــوصـــيـــف مــظــاهــر 
ومستوياته  االجــتــمــاعــي  الــتــعــايــش 
ـــســـعـــودي(، إلــى  فـــي الــمــجــتــمــع ال
ــغــال عــلــى 3 مــؤشــرات  جــانــب االشــت
مجال  منها  اكتمل  دوريــة  اجتماعية 
الوطني  التالحم  مستوى  »قــيــاس 
وقـــيـــم الــمــواطــنــة فـــي الــمــجــتــمــع 
السعودي«، فيما يجري هذا العام 

استكمال المؤشرين اآلخرين.
كذلـــك أقـــام المركـــز العديـــد مـــن 
الـــورش والندوات من ضمنها »ورش 
عمل تطوير محتوى الكتب المدرسية 
فـــي التعليـــم العـــام« التـــي تنقلـــت 
فـــي العديد من مـــدن المملكة، إلى 
جانب عقد سلسلة ورش عمل، منها: 

»االســـتراتيجية الوطنيـــة للطفولـــة« 
بالشـــراكة مـــع العديـــد من الـــوزارات 
والمؤسســـات الحكوميـــة ذات الصلة 
نوقش فيها أكثـــر من 15 قضية. كما 
ا أخرى في الجوانب 

ً
عقد المركز ورش

المتصلة بقصايا المجتمع في كلٍّ من 
الجوف، وجدة، والمنطقة الشـــرقية. 
وكذلـــك تم عقد ورشـــة عـــن التعصب 

الرياضي.
ومــن خــالل انــخــراطــه فــي القضايا 
الــمــجــتــمــعــيــة، أقـــــام الــمــركــز ورش 
لمعالجة  الوطنية  )الــمــعــامــل  عمل 
ورشة  مثل:  المجتمعية(،  الظواهر 
»ثـــقـــافـــة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــبــيــئــة«، 
واحتياج  الــمــهــارات  بين  و«الــفــجــوة 
سوق العمل«، و«ضعف بيئة التعلم 
الــمــجــتــمــعــيــة«، و«مـــخـــاطـــر مــواقــع 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي«، و«األمـــــن 
الـــفـــكـــري« وغـــيـــرهـــا مــــن الــقــضــايــا 

الخدمية والمجتمعية.
نقاشية  حلقة  الــمــركــز  نــظــم  كــمــا 
ــــصــــورة الـــذهـــنـــيـــة لــلــمــمــلــكــة  عــــن ال
للصورة  الراهن  الوضع  تحليل  تناولت 
فيها  وشــــارك  للمملكة،  الــذهــنــيــة 
ـــاب وأكــــاديــــمــــيــــون فــــي مــديــنــة  كـــت
الدراسات  إدارة  نفذت  كذلك  الرياض. 

)التعايش  بــعــنــوان  ـــدوة  ن والــبــحــوث 
 )26( ومشاركة  بحضور  المجتمعي( 
مــن الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة وكــتــاب 
الرأي والمهتمين، وذلك للحديث عن 
أهمية التعايش بين أطياف المجتمع 

ا على استقرارها.
ً
وتعزيزه حفاظ

وفـــي مــجــال اســتــطــالعــات الــــرأي، 
أنــجــز الــمــركــز 6 اســتــطــالعــات عــامــة، 
استطالًعا  و53  في مجاالت مختلفة، 
في  الحوار  أكاديمية  وأنجزت  خاًصا. 
مجال التدريب خالل هذا العام تنمية 
مهارات االتصال في الحوار، والحوار 

الحضاري، والحوار المجتمعي.
وفي سياق عناية المركز بتفعيل 
جسور  وبــنــاء  المجتمعية،  الــشــراكــة 
الـــتـــواصـــل مـــع الـــجـــهـــات الــمــخــتــلــفــة 
نفذت األكاديمية عدًدا من المشاريع 
سفراء  مــشــروع  منها:  والــمــبــادرات، 
حـــوار اإلنــســانــيــة )الــنــســخــة الــثــانــيــة(. 
الوطنية  المسابقة  مشروع  وكذلك 
ناقش  الذي  )حــاور(  الطالبي  للحوار 
كشبكات  الــمــوضــوعــات:  مـــن  جــمــلــة 
التواصل االجتماعي، وريادة األعمال، 
اإلعالمي  والتأثير  الموهبة،  وتنمية 

لإلعالم المرئي والمقروء، وغيرها.
 2018 عــام  خــالل  المركز  ُعني  كما 
ـــفـــعـــال مــــع الــجــهــات  بـــالـــتـــواصـــل ال
ـــاء عـــالقـــة تـــعـــاون،  ـــن الــمــخــتــلــفــة، وب
وتشارك مع عدد من الجهات، منها: 
للجودة  اإلقليمي  اليونسكو  مركز 
في التعليم، وبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي، والمعهد الدولي للتسامح 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
وجـــامـــعـــة مــانــشــســتــر مــتــروبــولــيــان 
بالمملكة المتحدة البريطانية، ومركز 
األمير خالد الفيصل لالعتدال بجامعة 

الملك عبدالعزيز في جدة، وغيرها.
وفي ختام عام 2018 دشن المركز 
مــعــرض الــحــوار الـــذي أنــشــئ ليكون 
لــلــمــركــز فــي تــرســيــخ ثقافة  داعـــًمـــا 
الحوار من خالل ما يحتويه من وسائل 
التقنيات.  أحــدث  واستخدام  تفاعلية 
من  العديد  فــي  المركز  شــارك  كما 
المشاركات الدولية كالقمة العالمية 

»مركز الحوار« يعالج 
القضايا الفكرية 

واالجتماعية بالحوار
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اإلمــارات  في  عقدت  التي  للتسامح 
العربية المتحدة، وكذلك في مؤتمر 
ــتــعــايــش الــمــجــتــمــعــي والــتــواصــل  ال
ـــحـــضـــاري فــــي مـــصـــر. إلـــــى جــانــب  ال
مشاركات محلية للمركز في العديد 

من الجامعات السعودية.

تدريب الشباب
الخيرية  المنظمات  دور  ت��رى  كيف 
وت��دري��ب  تأهيل  ف��ي  المملكة  ف��ي 

وتمكين الشباب؟
ال شك أن المنظمات الخيرية في 
المملكة نضطلع بدور هام في تنمية 
المجتمع السعودي وتمكين أفراده، 
المحرك  كــونــهــم  الــشــبــاب،  وخــاصــة 
الــفــعــلــي ألي اقــتــصــاد، والــقــاعــدة 
والــســواعــد  مجتمع،  ألي  الــعــريــضــة 
والعطاء  الحضاري،  للبناء  الحقيقية 
ــر تــأهــيــلــهــم  اإلنـــســـانـــي، وذلـــــك عــب
في  مشاركتهم  وتعزيز  وتدريبهم 
ــا مــنــهــا بــأن 

ً
الــبــرامــج الــخــيــريــة إيــمــان

ــاع الــتــغــيــيــر، وأبـــرز 
ّ
الــشــبــاب هــم صــن

اإليجابي  للتأثير  والمولدون  أدواتــه 
المجتمع  صــوت  أنــهــم  كما  ــدائــم،  ال
في التعبير عن احتياجاته والمطالبة 
بــحــقــوقــه، ولــتــحــقــيــق هـــذا الــهــدف 
المنظمات  تلك  تبنت  االستراتيجي 
ومشاريع  ــادرات  مــب الحكومية  غير 
دعم  إلى  تهدف  مستدامة  تنموية 
والــشــابــات  الــشــبــاب  دور  وتــفــعــيــل 
وقيادتهم  وتمكينهم  السعوديين 
واالجتماعية  االقتصادية  لأنشطة 
تزويدهم  عبر  فيها،  ومشاركتهم 
بـــمـــهـــارات مــخــتــلــفــة تــمــكــنــهــم من 
االنخراط الفاعل والفعال في العمل 
لرؤية  ا 

ً
تحقيق المدني  المجتمعي 

التي ركزت على  الطموحة  المملكة 
الشباب كقوة وطنية ومحرك رئيس 
واالقــتــصــاديــة  االجــتــمــاعــيــة  للتنمية 
والــمــعــرفــيــة، بــاعــتــبــارهــم الــمــكــون 

األساس في المجتمع.

م����ا ه����و ال��������دور ال������ذي ي���ق���ع ع��ل��ى 
ف��ي��م��ا يتعلق  ال��خ��ي��ري��ة  ال��م��ن��ظ��م��ات 

بنشر الحوار بين المستفيدين؟
ســـســـت 

ُ
ـــخـــيـــريـــة أ الـــمـــنـــظـــمـــات ال

لــتــحــقــيــق مــجــمــوعــة مـــن األهـــــداف 
على  النفع  مــن  بالكثير  تعود  التي 
عبر  أعمارهم  بمختلف  مستفيديها 
غرس وترسيخ بعض القيم السامية، 
ومنها نشر الحوار، وتعزيز مفهوم 
والدفع  لديهم  االجتماعي  العمل 
إضافة  التطوعي.  العمل  نحو  بهم 
إلى زيادة اللحمة الوطنية من خالل 
تعرفهم على بعضهم البعض ضمن 
فترة  تــطــول  حيث  المنظمات،  هــذه 
ا، وأيضا 

ً
تواصلهم مع بعضهم بعض

والترابط  التعاون  على  تشجيعهم 
والتعايش المجتمعي.

آفاق المستقبل
للعام  الجديدة  ما هي مشاريعكم 

المقبل 2020؟
خالل هذا العام 2019 أطلق مركز 
الوطني  لــلــحــوار  عبدالعزيز  الملك 
خطته االستراتيجية للخمس السنوات 
ــة، الـــتـــي تــشــكــل انــطــالقــة  ــل ــمــقــب ال
متجددة للمركز عبر ٤٢ مبادرة جديدة 
الوطني  التحول  برنامج  بها  يواكب 
وما   ،2030 المملكة  ورؤيـــة   ،2020

يتصل بها من تحديات وآفاق. ولعل 
االستراتيجية  تــلــك  مــالمــح  ـــرز  أب مــن 
التواصل مع المجتمع بشكل أقوى، 
ـــون كــالــســيــنــمــا  ـــفـــن ــــخــــدام ال واســــت
والمسرح لتعزيز التواصل بين الفئات 
المركز  إنــشــاء  وكــذلــك  المجتمعية. 
التابع  لــلــحــوار والــســالم  اإلقــلــيــمــي 
لليونسكو في المملكة، الذي يعتبر 
السعودية  إلى رصيد  إضافة جديدة 
اعتماد  بعد  الدولية  المحافل  فــي 
التربية  لمنظمة  التنفيذي  المجلس 
والــعــلــم والــثــقــافــة »الــيــونــيــســكــو«، 
وباإلجماع إنشاء المركز خالل الجلسة 
اليونيسكو  مقر  فــي  خصصت  التي 

لمناقشة هذا الموضوع.

ختاًما... ماذا تود أن تقول؟
وبال  جـــًدا،  عــال  الطموحات  سقف 
شك أن العمل الطموح لن يقف عند 
ال  وقتية  ومشاريع  إنــجــازات  تحقيق 
يتعدى أثرها عدة أيام، بل نتطلع من 
مبادرات  من  المركز  يتبناه  ما  خــالل 
ومــــا يــنــفــذه مـــن بـــرامـــج ومــشــاريــع 
وفـــعـــالـــيـــات، إلــــى تــحــقــيــق أهــــداف 
بعيدة المدى، ولها استمرارية تحت 
مظلة الحوار البناء؛ إليجاد جيل جديد 
ويمارس  المتغيرات،  كل  مع  يتفاعل 
كبيرة  وبحرية  مطمئن  بجو  التحاور 
تــســاهــم فـــي الــقــفــز عــلــى الــكــثــيــر 
بين  الحواجز  وإذابـــة  االختالفات  من 

أطياف المجتمع.

السعوديون 
متعايشون ومنفتحون 

على العالم
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زار وفـــد مــن »إنـــســـان« بــرئــاســة 
الــيــوســف،  بـــن عــبــدالــلــه  أ. صـــالـــح 
ــر عـــام الــجــمــعــيــة، وعــــدد من  مــدي
الحياة  جــودة  برنامج  المسؤولين. 
الزيارة   التعرف خالل   2020م. وتم 
واالجتماعي  اإلنساني  البعد  على 
ــامــج الــمــنــبــثــق مـــن الـــرؤيـــة  ــرن ــب ــل ل
سبل  بــحــث  وتـــم   ،2030 الــوطــنــيــة 
والبرنامج،  الجمعية  بين  التعاون 
الــمــبــادرات  مــن  وإطـــالق مجموعة 
االجتماعية التي تهدف إلى خدمة 

فئة عزيزة في المجتمع. 
تسعى  الجمعية  أن  إلــى   يشار 
ــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــــرؤي ــــال لــــإلســــهــــام ب
الزيارات  تفعيل  خالل  من  للمملكة 
ــتــي مـــن شــأنــهــا رفــع  الــهــادفــة ال
مـــســـتـــوى الــــخــــدمــــات الــمــقــدمــة 

مع  التواصل  قنوات  وفتح  لأيتام، 
المبادرات  وتنوع  الجهات،  مختلف 
االجــتــمــاعــيــة بــمــا يــحــقــق الـــرفـــاه 
للمستفيدين،  الــرغــيــد  والــعــيــش 

تــرعــى  الـــجـــمـــعـــيـــة  أن  ســـيـــمـــا  ال 
ويتيمة  يتيم  ألـــف   40.000 نــحــو 
 منتشرة في 

ً
وأرملة، عبر 20 فرعا

محافظات الرياض.

وفد »إنسان« يطلع على برنامج جودة الحياة 2020

ـــحـــوار الــتــفــاعــلــي بــمــركــز الــمــلــك  اســتــقــبــل مــعــرض ال
عبدالعزيز للحوار التفاعلي، وفًدا من منسوبي »إنسان« 
وكان في استقبالهم أ. إبراهيم بن زايد العسيري، نائب 

األمين العام، وعدد من قيادات المركز.
والوسائل  الحوار  مفاهيم  على  الزائر  الوفد  وأطلع 
يقدمه  ومــا  التقنيات،  أحــدث  على  واالطـــالع  التفاعلية، 

معرض الحوار التفاعلي من وسائل تفاعلية. 
وتجول المشاركون في قسم “جدار الصور النمطية”، 

نظر”،  السالم”، وكذلك قسم “وجهات  وقسم “جسور 
إضافة إلى قسم الرحلة وقسم التواصل االجتماعي. 

في  ودوره  ورسالته،  المعرض  أهداف  على  وتعرفوا 
بأسلوب  المجتمعي  والــتــعــايــش  الــحــوار  ثقافة  تعزيز 
وتم  التفاعلية.  التقنيات  أحــدث  على  يعتمد  تفاعلي 
الجمعية والمعرض  بين  التعاون  الزيارة بحث سبل  خالل 
لخدمة  المجتمعية  والـــمـــبـــادرات  الــشــراكــات  وتــفــعــيــل 

منسوبي ومستفيدي الجمعية. 

وفد »إنسان« يزور مركز الملك عبد العزيز
للحوار التفاعلي
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أقـــــــام ســـفـــيـــر خـــــــادم الـــحـــرمـــيـــن 
الشريفين لدى جمهورية سنغافورة 
أ. سعد بن صالح الصالح، مأدبة غداء 
لــمــشــرفــي وأعـــضـــاء بــرنــامــج ســفــراء 
الــعــطــاء )الــســعــودي – اإلمـــاراتـــي( 
الزائر لسنغافورة، والذي شارك فيه 
10 من أبناء »إنسان«، وحضر المأدبة 
سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة 

وأعضاء  بلفقيه،  محمد  د.  الشقيقة 
الـــســـفـــارة، والــمــشــرف الـــعـــام على 

البرنامج د. علي النابودة.
الــصــالــح عــن ســروره  وعــّبــر السفير 
لهم  متمنًيا  الجمعية  أبــنــاء  بــزيــارة 
والــســداد واالســتــفــادة من  التوفيق 
ا أن أبناء 

ً
هذه الزيارة الهادفة، ومبين

أي  في  المملكة  يمثلون  الجمعية 

بلد يقومون بزيارته. 
وتــخــلــل الــرحــلــة زيــــارة إلـــى مدينة 
ــتــي تختص  ال لــلــعــلــوم،  ســنــغــافــورة 
باالختراعات واإلبداع الحديث، واأللعاب 
ورشة  تخللها  التعليمية،  الترفيهية 
العهد  في  اليدوية  للصناعات  عمل 
منها  االســتــفــادة  وكيفية  الــقــديــم 

ا.
ً
حديث

سفير خادم الحرمين بسنغافورة
يحتفي بسفراء العطاء

ـــســـان« حــفــالت الــنــجــاح  نــظــمــت »إن
تحت  الجنسين  من  الناجحين  ألبنائها 
ــجــاح(، وذلـــك بجميع  شــعــار )فــرحــة ن
فــروعــهــا فـــي مــديــنــة ومــحــافــظــات 
فرًعا،   )20( عــددهــا  والــبــالــغ  الــريــاض 
ــــــحــــــو )7.000( طــالــب  وبـــمـــشـــاركـــة ن
الدراسية.  المراحل  لمختلف  وطالبة، 

الــعــديــد من  الجمعية  بــفــروع  الــنــجــاح  وتــخــلــل حــفــالت 
المسرحية  والعروض  الترفيهية  والفقرات  الفعاليات 
إلى  إضافة  والحركية،  البهلوانية  واأللعاب  الهادفة 

تـــوزيـــع الــهــدايــا الــتــشــجــيــعــيــة على 
الشكر  وشــهــادات  الناجحين،  األبــنــاء 
لحفالت  للداعمين  التذكارية  والدروع 

النجاح.
تحتفي  »إنسان«  جمعية  أن  يذكر 
ــا بــأبــنــائــهــا الــنــاجــحــيــن بــهــدف  ســنــوًي
إدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم، 
ورفع معنويات الطالب والطالبات وحثهم على النجاح 
والتفوق، وتشجيعهم لبذل المزيد من الجد والمثابرة 

لتحقيق تطلعاتهم المستقبلية.

»إنسان« تحتفي بنجاح 7 آالف طالب وطالبة
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ً
أوقاف »الراجحي« تكفل 40 يتيما

وقعت »إنسان« اتفاقية تعاون مشترك 
مع أوقاف الشيخ يحيى بن محمد الراجحي.

من  يتيًما   40 بكفالة  االتفاقية  وتقضي 
أبناء جمعية »إنسان«، بمبلغ إجمالي قدره 
ريـــال سنوًيا  بــواقــع 3600  ريـــال،  ألــف   144

)قيمة الكفالة السنوية للفرد(.
وقــدمــت الــجــمــعــيــة شــكــرهــا وتــقــديــرهــا 
الراجحي،  بن محمد  يحيى  الشيخ  ألوقــاف 
تأتي  التي  الكريمة  الــمــبــادرة  هــذه  على 
في  المشاركة  بأهمية  منهم  استشعاًرا 
الــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة ودعــــم بــرنــامــج 
للتكافل  وتجسيًدا  »إنــســان«،  في  الكفالة 
الحنيف،  ديننا  عليه  حث  الــذي  االجتماعي 
على  أكــدت  التي  الوطنية  الرؤية  وتترجم 
من  والمستفيدين  المجتمع  فــئــات  دعــم 
خـــدمـــات الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة وتــحــقــيــق 

االستقرار لهم.
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اتفاقيات

مع  مجتمعية  شـــراكـــة  ـــســـان«  »إن وقــعــت 
الــمــركــز الــوطــنــي لــلــقــيــاس »قـــيـــاس«. وقــع 
االتــفــاقــيــة عـــن الــجــمــعــيــة مــعــالــي الــدكــتــور 
عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، نائب رئيس 
»قياس«  وعن  بالجمعية،  التنفيذية   اللجنة 
والتدريب  التعليم  تقويم  هيئة  رئيس  سمو 
المشاري  عبدالله  بن  فيصل  الدكتور  األمير 
المركز  بتحمل  االتفاقية  وتقضي  سعود.  آل 
تــكــالــيــف اخـــتـــبـــارات قــيــاس لــطــالب وطــالــبــات 

جمعية »إنسان«.

شراكة مجتمعية بين »إنسان« و»قياس«



حازت »إنسان« على النسبة األكثر 
فاعلية في المسؤولية االجتماعية 
خالل شهر رمضان لعام 2019؛ وذلك 
قام  الــذي  السنوي  االستفتاء  عبر 
االجتماعية  الــمــســؤولــيــة  ـــادي  ن بــه 
بــجــامــعــة الــمــلــك ســـعـــود، وشــــارك 
عن  ت  مـــصـــوِّ  1200 مـــن  أكـــثـــر  ــه  فــي
مجموعة من المواضيع التي تعنى 

بالمسؤولية االجتماعية. 
ونــظــمــت الــجــمــعــيــة خــــالل شهر 
الــحــالــي 2019 حفل  لــلــعــام  رمــضــان 
كما  الــعــمــومــيــة،  الجمعية  اجــتــمــاع 
أقــــامــــت الــجــمــعــيــة حـــفـــل اإلفـــطـــار 
الحفل  تنظيم  إلى  إضافة  السنوي، 
بجمعية  الــمــنــتــجــة  لــأســر  الــتــراثــي 
جائزة  حفل  نظمت  وكــذلــك  إنــســان، 
عبدالرحمن  بــنــت  ــبــنــدري  ال األمـــيـــرة 
للتفوق   - ــه  ــل ال رحــمــهــا   - الــفــيــصــل 

العلمي. 
أبـــرمـــت  ــــاق،  ــــســــي ال ذات  وفــــــي 
عدد  مع  اتفاقيات   10 نحو  الجمعية 
وأنشطة  بــرامــج  لدعم  الجهات  مــن 
اإلفــطــار  تنظيم  وكــذلــك  الجمعية، 
االجتماعي  إنسان  بنادي  الرمضاني 

تحت شعار )أسرنا تفطرنا(. 
الـــجـــمـــعـــيـــة فـــــي 6  و شـــــاركـــــت 
بـــرامـــج لــلــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة. 
وفــعــلــت بـــرامـــج الــتــطــوع مـــن خــالل 
والموظفين  المستفيدين  مشاركة 
الجهات  من  عــدد  في  والموظفات 
الــحــكــومــيــة واألهـــلـــيـــة، ومــشــاركــة 
األبــــنــــاء بــتــنــظــيــم تــلــك الــفــعــالــيــات 
المتطوعين  عــدد  وبــلــغ  التطوعية، 

قرابة 190 متطوًعا ومتطوعة. 
وفعلت الجمعية الجانب اإلعالمي 

مــن خــالل نشر األخــبــار فــي الصحف 
ـــة، وإجــــــراء  ـــي ـــرون ـــكـــت ـــة واإلل ـــورقـــي ال
والمداخالت  التلفزيونية  المقابالت 
إلى تفعيل مواقع  اإلذاعية، إضافة 
ــــواصــــل االجــــتــــمــــاعــــي مــحــقــقــة  ــــت ال
نسبة  بلغت  حــيــث  قــيــاســيــة،  أرقـــاًمـــا 
الجمعية  »سناب«  في  المشاهدات 
أكــثــر مــن 36 ألـــف مــشــاهــدة، وعــدد 
مرات الظهور في »تويتر« أكثر من 
ا، وبلغت مرات الظهور في 

ً
620 ألف

»اإلنستجرام« أكثر من 108 آالف. 

ً
»إنسان« تحقق النسبة األكثر تأثيرا

في المسؤولية االجتماعية

أخبار

33»إنسان« - العدد 58



اطــلــع  وفــد مــن »إنــســان« عــلــى   بــرنــامــج »سند 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان«، وضـــــم الــــوفــــد  عـــــدد مــن 
رسالة  على  وقــفــوا   حيث  بالجمعية،  المسؤولين 
الــمــادي  الــدعــم  تــقــديــم  فــي  المتمثلة  الــبــرنــامــج 
لشرائح المجتمع السعودي من خالل آليات مالئمة، 
فئات  احتياجات  تالمس   التي  السامية  وأهــدافــه 
التنمية  لتحقيق  ومساندتها  المختلفة  المجتمع 
ن 

َّ
واالزدهار، ورؤيته المستقبلية لبناء مجتمع ُممك

أهــدافــه  تحقيق  نحو  الجهود  جميع  فيه  تتكاتف 
وإمكانياته من خالل البرامج غير الربحية.

وعبر الوفد الزائر عن  إعجابه ببرنامج »سند محمد 
ربحي  غير  مجتمعًيا  برنامًجا  باعتباره   سلمان«،  بن 
يسعى لتلبية احتياجات فئات متنوعة من المجتمع 

لتحقيق الحياة الكريمة واالستقرار، ويقدم مبادرات 
تنموية واجتماعية توفر المساندة من خالل الدعم 
المادي والمعرفي في إطار عملي  وآليات محددة 
البرنامج  خــدمــات  جميع  تشمل  تقنية  منصة  عبر 

وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة.

وفد  »إنسان« يقف على برنامج
»سند محمد بن سلمان«

أخبار
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األســريــة، مذكرة  للتنمية  و»أعــمــال«  »إنــســان«  وقعت جمعيتا 
تعاون مشترك، حيث وقع المذكرة عن جمعية إنسان أ. صالح بن 
عبدالله اليوسف المدير العام، وعن جمعية أعمال أ. عبدالرزاق 

بن عبد الله القشعمي، المدير التنفيذي.
منتهًيا  أو  بالتوظيف  منتهًيا  تدريًبا  التفاهم  مذكرة  وتضمنت 
أبناء  من  ومستفيدة  مستفيد  لـــ200  تجارية،  مشاريع  بتمويل 
حيث  ريــال،   450.000 مقدارها  إجمالية  بتكلفة  إنــســان،  جمعية 
ستقوم جمعية أعمال بتقديم قروض حسنة لـ50 مستفيًدا للبدء 
لـــ150  عمل  فــرص  بإيجاد  ستقوم  كما  الخاصة،  مشاريعهم  في 

مستفيًدا بعد تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل. 

اتفاقية بين »إنسان« 
و»أعمال« لتدريب

200 مستفيد ومستفيدة
ال��رس��م��ي��ة  »إنسان« قناتها  أط��ل��ق��ت 
بهدف  وذل���ك  »تيليغرام«،  شبكة  على 
لتسهيل  ال��م��س��ت��ف��ي��دي��ن  م���ع  ال���ت���واص���ل 
نشر  إلى  إضافة  لهم،  الخدمات  تقديم 
والتوعوية،  والثقافية  الدورية  الرسائل 
وك��ذل��ك ع��رض ال��ب��رام��ج واألن��ش��ط��ة التي 
ت��ق��دم��ه��ا ال��ج��م��ع��ي��ة ل��م��ش��ارك��ة األب���ن���اء 

واألسر بفعاليتها.
ودع�����ت ال��ج��م��ع��ي��ة ال��م��س��ت��ف��ي��دي��ن من 
خ���دم���ات���ه���ا ل��م��ت��اب��ع��ة ال���ق���ن���اة ب��ال��ض��غ��ط 
https://t.me/ ال��ت��ال��ي:  ال���راب���ط  ع��ل��ى 

EnsanSERB
لنهج  اس��ت��م��راًرا  الخطوة  وت��أت��ي ه��ذه 
ال��ج��م��ع��ي��ة ال�����ري�����ادي ف����ي االس���ت���ف���ادة 
القصوى من التكنولوجيا المعاصرة، من 
لألبناء  ال��رخ��اء  درج���ات  أعلى  تحقيق  أج��ل 
األي���ت���ام وأس���ره���م، وح���رًص���ا م��ن��ه��ا على 
ال��ت��ي   ،2030 رؤي����ة  بتحقيق  اإلس���ه���ام 
دع���ت إل���ى ت��ج��وي��د ال��خ��دم��ات ال��م��ق��دم��ة 

للمستفيدين في القطاع غير الربحي.

»إنسان« تدعو 
المستفيدين لمتابعتها
على شبكة »تيليغرام«



نظمت جمعية »إنسان« بمنطقة الرياض دورة )المالية 
ــام،  أي  3 لــمــدة  واســتــمــرت  لمنسوبيها  الماليين(  لغير 
بمعدل 16 ساعة تدريبية وذلك في مقر اإلدارة العامة، 

ا من فروع الرياض.
ً

وشارك فيها نحو 30 موظف
عبدالرحمن  األستاذ  المالي،  المستشار  الدورة  وقّدم 
بن سالم السيف، وتهدف الدورة إلى تثقيف الموظفين 

وزيادة المعرفة لديهم باألمور المالية.

المالية،  المصطلحات  أهــم  الــــدورة  مــحــاور  وتضمنت 
والفروض والمبادئ المحاسبية، وكذلك القيد المحاسبي، 
وأسس المحاسبة المالية في الوحدات الحكومية، إضافة 
إلى عناصر القوائم المالية، والميزانية النقدية التقديرية، 
وأهم البرمجيات المحاسبية، والتحليل المالي، واألجهزة 
والمراقبة،  األجــهــزة  فــي  الحديثة  واألســالــيــب  الرقابية 

والرقابة والمراجعة المالية في المملكة .

تـــبـــرع رئـــيـــس تــحــريــر 
 
ً
سابقا الــيــوم  صحيفة 

مــحــمــد  أ.  اإلعـــــالمـــــي 
ـــوعـــيـــل بـــريـــع كــتــابــه  ال
)شـــهـــود هـــذا الــعــصــر( 
جاء   ، »إنــســان«  لصالح 
ـــــارة  ـــــزي ذلـــــــك خـــــــالل ال
الوعيل  بها  قــام  التي 

للجمعية. 
بدوره قّدم أ.صالح بن 

عبدالله اليوسف، مدير عام الجمعية، شكره وتقديره 
تأتي  التي  المجتمعية،  المبادرة  هذه  على  للوعيل 
لدعم  الوطني  األيتام، وحسه  بأبنائه  منه  استشعاًرا 

فئة عزيزة في المجتمع. 

من جهته أعرب الوعيل عن 
بدعم  لمساهمته  ســــروره 
»إنــســان« مــن خالل  جمعية 
الــتــبــرع بــريــع الــكــتــاب لصالح 
الجمعية،  وأنشطة  برامج 
ترعى  الجمعية  أن  ا 

ً
مبين

المجتمع  في  غالية  فئة 
الشارع  دعمها  على  حثنا 
بواجبها  لتقوم  الكريم، 
ومـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا تــجــاه 
الــمــســتــفــيــديــن، مــشــيــًرا 
جمعية  دعــــم  أن  إلــــى 

المجتمعي،  والتعاضد  التكاتف  صور  أحد  يعد  إنسان 
وتجسيًدا للقيم اإلسالمية النبيلة.

 يشاركون في دورة )المالية لغير الماليين(
ً
30 موظفا

الوعيل يتبرع بريع كتابه )شهود هذا العصر( 
لصالح جمعية »إنسان«

أ. محمد الوعيل

أخبار
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فعاليات  فــي  “إنـــســـان”،  شــاركــت 
ــــي لــلــكــتــاب  ــــدول ــــريــــاض ال مـــعـــرض ال
الجمعية  مشاركة  وتضمنت  2019م. 
مجال  في  دورهــا  عن  تعريفًيا  جناًحا 
ـــخـــدمـــات الــتــي  ــــام، وال ــــت ـــة األي رعـــاي
تقدمها للمستفيدين، من خالل توزيع 
التعريفية،  والرسائل  “البروشورات”، 
ذها 

ّ
تنف الــتــي  الــمــتــنــوعــة  والــبــرامــج 

لأبناء.
أبـــرز  عــلــى  الــمــعــرض  واطـــلـــع زوار 
الجمعية  تــقــدمــهــا  الــتــي  الــخــدمــات 
كالرعاية  وأســرهــم،  األيــتــام  ألبنائها 
الكفالة،  وأوجــه  والصحية  التعليمية 
واإلسكان، وأوقاف إنسان، واألسهم 
الـــعـــشـــرة، وبـــرنـــامـــج الــمــلــك ســلــمــان 

لتأهيل أبناء “إنسان”، وغيرها.
كبيرا   

ً
إقباال الجمعية  جناح  وشهد 

أبدوا إعجابهم  الذين  الزوار  من قبل 
الــريــادي  ودورهـــا  الجمعية،  بجهود 

في مجال رعاية األيتام.

وتحرص في كل عام على اصطحاب 
األبنـــاء لزيارة معـــرض الكتاب والتجول 
بيـــن أروقته لزيـــادة الكـــم  المعرفي 
لديهم في شـــتى مجـــاالت المعرفة 
والعلـــوم واآلداب والفنـــون، بهـــدف 

تثقيفهـــم وتنميـــة الوعـــي لديهـــم، 
وتعزيـــز  اإلبـــداع،  علـــى  وتحفيزهـــم 
القـــراءة، وتشـــجيعهم علـــى  قيمـــة 
العطـــاء الثقافـــي، وترك أثـــر إيجابي 

اب. 
ّ
ت

ُ
لديهم نحو الكتب والك

»إنسان« تعرف بخدماتها وتشارك بفاعلية
في معرض الكتاب الدولي

أخبار

»إنسان« - العدد 58 36



اختتام أولمبياد »إنسان« الرياضية 2019

التي  الخامسة  الرياضية  »إنــســان«  أولمبياد  اختتمت 
نظمتها »إنسان«  في بيت األمير فيصل بن فهد للشباب، 
تحت شعار »مواهب واعدة« والتي استمرت على مدى 

4 أيام . وشارك فيها نحو 300 من أبناء الجمعية .
حيث   ، الــقــدم  كــرة  فــي  بمباراة  األولمبياد  واختتمت 
تغلب فرع الشرق على فرع الغرب بركالت الجزاء بنتيجة 
كرة  في  األول  المركز  الجنوب  فــرع  حقق  كما   . صفر   3

الطائرة بعد تغلبه على فرع الشمال.
العام  المدير  لمساعد  كلمة  الختامي  الحفل  وتخلل 
سامي  أ.  إنــســان  أبــنــاء  لتأهيل  سلمان  الملك  لبرنامج 
الزيدان شكر فيها الشركاء والرعاة واإلعالميين واألبناء 
العام  لهذا  »إنسان«  أولمبياد  أن  وأوضــح  والمنظمين، 
الجمعية من  المرجوة حيث تسعى  األهــداف  قد حققت 
خاللها إلى توطيد العالقة بين أبناء »إنسان« و تنمية روح 
التنافس بينهم، و اكتشاف المواهب الرياضية ، وكذلك 
إبراز دور الجمعية في رعاية أبنائها، إضافة إلى  اختيار 
كما  الرياضية،  المنافسات  في  الجمعية  يمثل  منتخب 
تسعى الجمعية من خالل إقامة األولمبياد إلى إيجاد جو 

من المتعة والفرح من خالل تنوع برامج  األولمبياد.
الكؤوس  وتسليم  والــشــركــاء  الــرعــاة  تكريم  ذلــك  تــال 
والـــمـــيـــدالـــيـــات لــلــفــائــزيــن مـــن الــــفــــروع واألبــــنــــاء، في 
المسابقات الرياضية التي تضمنت كرة القدم والطائرة، 
القوى،  وألعاب  والبلياردو،  والسباحة  الطاولة  وتنس 
إضافة إلى المسابقات الثقافية ألعذب تالوة والمسرح 

واإللقاء.
أولمبياد  فــعــالــيــات  تــنــظــم   الجمعية  أن  إلـــى  يــشــار 
تسعى  حيث  إنسان  أبناء  رغبات  لتلبية   

ً
سنويا »إنسان« 

عبر  والفرح  المتعة  من  جو  إيجاد  خاللها  من  الجمعية 
وتهدف  المصاحبة.  واألنشطة  الرياضية  الفعاليات  تنوع 
إلـــى قــضــاء أوقــــات الـــفـــراغ لـــدى األبـــنـــاء خـــالل اإلجــــازة 
وتعزيز  والفائدة،  بالمتعة  عليهم  يعود  بما  الدراسية 

روح التعاون بين المشاركين، إضافة إلى توطيد العالقة 
بين أبناء »إنسان« وتنمية روح التنافس بينهم واكتشاف 

المواهب الرياضية الواعدة التي تخدم الوطن.

فعاليات األولمبياد
ضمنها  من  الفعاليات  من  مجموعة  األولمبياد  تتضمن 
دوري في كرة القدم، وآخر في كرة الطائرة، ودوري في 
فروع  بين  زمني  جــدول  وفــق  والفردية  الجماعية  األلــعــاب 
من  مجموعة  فــي  الــمــشــاركــون  يتنافس  كما    ، الجمعية 
األلعاب الرياضية الفردية كالسباحة وتنس الطاولة والبلياردو 
من  مجموعة   

ً
سنويا األولمبياد  وتشهد  الــقــوى،  وألــعــاب 

الفعاليات المصاحبة كالبرامج الترفيهية والتربوية والزيارات 
وبرج  الفيصلية،  وبــرج  التاريخية،  الدرعية  كزيارة  المتنوعة، 
المملكة ، وعدد من المراكز التجارية ومدن المالهي، إضافة 
لزيارة العديد من المعالم الحضارية والحيوية في العاصمة 
الرياض. كي يتعرف األبناء على ما تزخر به بالدهم من نهضة 

تنموية شملت كافة القطاعات.
جدير بالذكر أن الجمعية قد رصدت جوائز مالية للفروع 
ريال   25.000 بقيمة  األولمبياد  في  الفائزين  واألفـــراد 
و96 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية. كما سيتم تكريم 
الجهات الداعمة ألولمبياد »إنسان« خالل الحفل الختامي 

الذي سوف يقام يوم الخميس 4 يوليو 2019.

أخبار
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»إنسان« تدعم أسر الجمعية بزكاة الفطر
الفطر على  زكــاة  وزعــت »إنسان« 
التاسع  ليلة  وذلـــك  الجمعية،  أســر 
والـــعـــشـــريـــن والـــثـــالثـــيـــن مـــن شهر 
رمضان المبارك 2019؛ لتتمكن األسر 
زكاة  على  الحصول  من  المستفيدة 

الفطر ليلة العيد.
 18 الفطر  زكــاة  قيمة  بلغت  وقــد 
الجمعية  وقامت  الواحد،  للفرد   

ً
رياال

ــا( نيابة  بـــشـــراء زكــــاة الــفــطــر )عــيــنــًي
ــذيــن يــرغــبــون في  عــن األشـــخـــاص ال
تــوكــيــلــهــا، وتــوزيــعــهــا لــأســر الــتــي 
تـــرعـــاهـــا مــــن خـــــالل إدراجـــــهـــــا فــي 
المخصصة  الــتــمــويــنــيــة  ــطــاقــات  ــب ال

للمواد الغذائية. 
الجمعية  أن  إلــى  اإلشـــارة  وتــجــدر 
الخدمات والنفقات األساسية  تقدم 
للمستفيدين  إلكترونًيا  والموسمية 
ا على كرامتهم ومراعاة 

ً
وذلك حفاظ

لمشاعرهم. 
إلى ذلك فقد أثنى الشيخ عبدالله 

ــمــطــلــق، عــضــو هيئة  ـــن مــحــمــد ال ب
الطريقة  عــلــى هـــذه  الــعــلــمــاء  كــبــار 
تنتهجه  الـــذي  العصري  واألســلــوب 
الفطر،  زكـــاة  تــوزيــع  فــي  الجمعية 

الجمعية،  على  يخفف العناء  إنه  إذ 
بلغ  ــذيــن  ال المستفيدين  وأبــنــائــهــا 
يتيم  ألــــف   40.000 نــحــو  عـــددهـــم 

ويتيمة وأرملة.

»أســرنــا  بــعــنــوان  مــبــادرة  االجتماعي  »إنــســان«  نـــادي  نظم 
تفطرنا« خالل شهر رمضان الماضي على شرف سمو األميرة 
الموسى  أوقـــاف  مــن  وبرعاية  ســعــود،  آل  منصور  بنت  ريما 

)مساعي(. 
وهدفت  المبادرة إلى دعم األسر المنتجة من مستفيدات 
الجمعية وتحقيق مبدأ االعتماد على الذات. وشهدت المبادرة 
واإلعالمية.  والتربوية  االجتماعية  الشخصيات  من  عدد  حضور 
والترفيهية  المتنوعة،  الفقرات  مــن  عــدد  الفعالية  وصــاحــب 

المقدمة من الفرق التطوعية.
عام  مدير  اليوسف،  عبدالله  بــن  صالح  أ.  قــدم  جهته   مــن 
لرعايتها  منصور  بنت  ريما  لأميرة  وتقديره  شكره  الجمعية، 
الــحــفــل، وألوقـــــاف الــمــوســى )مــســاعــي( الـــراعـــي الــرســمــي 

للمبادرة، ولكل من ساهم في نجاح هذه المبادرة.
وبين  أن الجمعية تسعى للتكثيف من المبادرات االجتماعية 

التي تنعكس إيجاًبا على المستفيدين. 

نادي »إنسان« االجتماعي
ينظم مبادرة »أسرنا تفطرنا«
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»إنسان« تطلق حملتها السنوية لتأمين
1.750 أضحية ألسر الجمعية

أطلقـــت جمعيـــة »إنســـان« لرعاية 
حملتهـــا  الريـــاض،  بمنطقـــة  األيتـــام 
الســـنوية لمشـــروع األضاحـــي لهـــذا 
)#أســـعدهم_  شـــعار  تحـــت  العـــام 
الجمعيـــة  وزعـــت  حيـــث  بأضحيتـــك(، 
)1.750( أضحية استفاد منها )15.750( 
يتيما ويتيمة وأرملة، بمبلغ إجمالي 
 )1.350( بواقـــع   )2.362.500( قـــدره 

للذبيحة من النوع )نعيمي بلدي(.
وفـــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل فـــقـــد وقــعــت 
ـــفـــاقـــيـــة مـــــع إحـــــدى  الـــجـــمـــعـــيـــة ات
في  المتخصصة  الوطنية  الشركات 
األضــاحــي،  لتوفير   ، الــلــحــوم  تأمين 
ــارك، حيث  ــمــب خـــالل عــيــد األضــحــى ال
شــكــلــت الــجــمــعــيــة لــجــنــة لـــإلشـــراف 
عــلــى تــنــفــيــذ الـــمـــشـــروع والــتــحــقــق 
للمواصفات  األضــاحــي  مطابقة  من 
الشرعية، والمواصفات التي التزمت 
)وهي  الموكلين  أمــا  الجمعية  بها 
نـــوع نعيمي  الــخــراف مــن  تــكــون  أن 
بلدي ال يقل وزنها عن 20 كيلو غرام( 

ومــعــايــنــة األضـــاحـــي قــبــل ذبــحــهــا.. 
من  يرغب  لمن  الجمعية  أتاحت  كما 

المتبرعين بأخذ جزء من أضحيته.
يــشــار إلـــى أن مــشــروع األضــاحــي 
التي  الموسمية  الــمــشــاريــع  ضمن 
ـــســـان« بــهــدف  تــنــفــذهــا جــمــعــيــة »إن
مــســاعــدة األيـــتـــام وإدخــــــال الــفــرح 
والــســرور فــي نفوسهم فــي هذه 

المناسبة السعيدة .
الراغبين   

ً
سنويا الجمعية  وتدعو 

زيارة  المشروع  بالمشاركة في هذا 
المبلغ  إيــداع  أو  الجمعية،  أحد فروع 
أهمية  مــع  الجمعية  حسابات  فــي 
الواتس  تطبيق  على  رسالة  إرســال 
لتأكيد  وذلـــك   )0555249104( رقـــم 

استالم مبلغ األضحية.
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نــظــمــت »إنــــســــان« مــهــرجــانــهــا 
شعار  تحت  العام  لهذا  الصيفي 
)بهجة الصيف مع إنسان( واستمر 
إلــــى نــهــايــة اإلجـــــــازة الــصــيــفــيــة، 
مستفيد   8.000 نحو  وبمشاركة 
ومـــســـتـــفـــيـــدة مــــن كـــافـــة فــــروع 
فرًعا   20 عددها  البالغ  الجمعية 
حيث  ومحافظاتها،  الــريــاض  فــي 
رصدت الجمعية قرابة 200 برنامج 

وفعالية لمشاركة األبناء.
من  العديد  المهرجان  وتضمن 
المتنوعة،  واألنشطة  الفعاليات 
سياحية  برحلة  األبــنــاء  قــام  حيث 
ــة أبـــهـــا اســـتـــمـــرت 10  ــن إلــــى مــدي
إلى متنزهات  زيــارة  تخللها  أيــام، 

السودة والحبلة ودلغان وغيرها، 
ــــــى بـــعـــض الـــجـــهـــات  وزيـــــــــــارة إل

الرسمية. 
المشاركة  المهرجان  تخلل  كما 
في األولمبياد الوطني لجمعيات 
إقامة  وكذلك  بالمملكة،  األيتام 
أولمبياد إنسان الرياضية بمختلف 
ــيــة  ــذهــن ــــعــــاب الـــريـــاضـــيـــة وال األل

والمسابقات الثقافية. 
التدريبية  ـــدورات  ال إلــى  إضــافــة 
تطوير  في  وبرامج  والتطويرية، 
وأخرى  اإلبداعي،  والتفكير  الذات 
المعرفة  مهارات  األبناء  إلكساب 

في مختلف المجاالت.
ـــة وكــشــافــة  كــمــا شـــــارك جـــوال

ــعــام.  ــهــذا ال ــحــج ل إنـــســـان فـــي ال
ـــــى فـــعـــالـــيـــات أخــــرى  إضــــافــــة إل
وأتاحت  الفتيات،  بنادي  متنوعة 
المهرجان  فــتــرة  خـــالل  الجمعية 

أداء العمرة لأسر المستفيدة. 
الصيفي،  للمهرجان   

ً
واستكماال

فإن الجمعية نظمت زيارات لأبناء 
إلى المجمعات التجارية والموالت 
والصيفية  الترفيهية  والــمــراكــز 
األيام  وتنظيم  العامة  والحدائق 
التجارية  والمجمعات  المفتوحة 
الترفيهية  والــمــراكــز  والـــمـــوالت 
إلى  باإلضافة  العامة،  والحدائق 
تنظيم األيام المفتوحة وجلسات 

السمر.

8 آالف مشارك ومشاركة
في مهرجان إنسان الصيفي
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برنامج اإلسكان في »إنسان« .. خدمات متكاملة تلبي رغبات األسر بتوفير السكن المالئم

 إجمالي نفقات 2018
ً
60 مليونا

تحقيق



لألسر  المالئم  السكن  بتوفير  الرياض  بمنطقة  األيتام  لرعاية  »إنسان«  جمعية  اهتمام  من  ا 
ً

انطالق
الحياة  له اإلسكان من استقرار األسرة وتوفير 

ّ
الجانب، لما يمث المستفيدة، وإدراكا منها بأهمية هذا 

اإلسكان  برنامج  تنفذ  الجمعية  فإن  الرئيسية،  الحياة  مقومات  أهم  أحد  السكن  باعتبار  لها،  الكريمة 
سنوًيا، وترصد له ميزانية تنفق على شراء وترميم وإعادة بناء السكن المتهالك. 

و فّعلت الجمعية برنامج اإلسكان من خالل إبرام مجموعة من االتفاقيات مع عدد من الجهات ذات الصلة، 
وأثمرت هذه االتفاقيات عن تقديم المزيد من الدعم لمشاريع اإلسكان في الجمعية.

عبر« التحقيق« التالي نستعرض انطباع األسر المستفيدة من اإلسكان، وأهم إنجازات برنامج اإلسكان 
بجمعية »إنسان« ومجاالت اإلنفاق، وإحصائية بما تم إنفاقه خالل عام  2٠١8م.

تحقيق: موسى مرزوق

تحقق االستقرار
الجيزاني،  م.ع  أسرة  أكدت  بداية 
أنها عانت من اإليجار فترة طويلة، 
حــيــث كـــانـــت مــســتــأجــرة فـــي حي 
 )22.000( بمبلغ  بــالــريــاض  الــشــفــا 
ريال سنوًيا، وقالت ربة  األسرة أم 
نادية  : تمكنا من شــراء منزل في 
وأوالدي  »كنت  وقد  الغروب،  حي 
نجد صعوبة في دفع اإليجار، حيث 
كنا ندفع كل 6 أشهر  مبلغ 11.000 
المبلغ  وهــذا  العقار،  لمالك  ريــال 
من  للتوفير  ونضطر  كاهلنا،  يثقل 
مــصــروف األســــرة الــشــهــري لدفع 
ـــر على 

ِّ
قــيــمــة اإليــــجــــار، مــمــا يـــؤث

مــصــروفــات األســـرة األخــــرى، وفي 
حــالــة غــيــر مــســتــقــرة، إلـــى أن تم 
فــي حي  مــنــزل  شـــراء  لله  والحمد 
الــغــروب بــغــرب الــعــاصــمــة الــريــاض. 
من  مكونة  )فيال(  عن  عبارة  وهي 
دوريــن، تحتوي على )4 غرف نوم، 

ومطبخ وصالة، ودورتي مياه(.
الشاسع  الفرق  لمسنا  وأضــافــت: 
ــزل، حيث  ــمــن بــيــن اإليـــجـــار وتــمــلــك ال
النفسي  واالســـتـــقـــرار  الــطــمــأنــيــنــة 
لقد  وتابعت:  األســـرة.  أفـــراد  لجميع 
تم شراء الفيال بمبلغ 450 ألف ريال، 
حــيــث ســاهــمــت جــمــعــيــة »إنـــســـان« 
ا من قيمة 

ً
مشكورة بدفع )148( ألف

العقار، كما ساهمت جمعية »بنيان« 
ـــســـان«  ــوصــيــة مـــن جــمــعــيــة »إن ــت وب

بمبلغ )40( ألف ريال. ودفعنا المبلغ 
المتبقي. 

سرعة التجاوب
الجمعية مــع طلب  تــجــاوب  وحــول 
ـــة: الــحــمــد  ـــادي اإلســـكـــان قــالــت أم ن
لــلــه كـــان الــتــجــاوب ســريــًعــا مــن قبل 
ــــم يــتــوقــف دعــمــهــا  الــجــمــعــيــة. ول
بتوفير  بــل ســارعــت  الــحــد،  عند هــذا 
)المكيفات  مثل  الكهربائية  األجهزة 
والثالجة والفرن والغسالة ومكنسة 
لجمعيتنا  ــقــّدر  ن ونــحــن  كــهــربــائــيــة(، 
النبيل.  اإلنساني  الدور  هذا  الغالية 
ونسأل الله أن يجعل ما قدموه في 

موازين حسناتهم.

راحة بعد طول معاناة 
و قال ن.م الشهراني »الحمد لله 
الشفا،  حــي  فــي  شقة  تملكنا  لقد 
اإليــجــارات  مــن   

ً
طــويــال عانينا  أن  بعد 

ويعود  ألخــرى،  شقة  من  واالنتقال 
وتعالى  سبحانه  الــلــه  بــعــد  الــفــضــل 
إلى جمعية إنسان التي قامت بدفع 
الشقة  قيمة  مــن  ريـــال،  ألــف   )126(

البالغة )350.000(«.
وأضــــاف الــشــهــرانــي: نــجــد الــراحــة 
ونشعر  الــجــديــد،  منزلنا  فــي  التامة 
أحالم  تحققت  أن  والسرور  بالغبطة 
قامت  الجمعية  أن  مبينا  ــنــا،  أســرت
بزيارتنا وتفقد  البحث  من خالل فرق 
للسكن،  استحقاقنا  ومــدى  أحوالنا 
واطـــلـــعـــوا عــلــى الــشــقــة الــجــديــدة 

ودفع  بالمبادرة،  وقاموا مشكورين 
مــبــلــغ جــيــد ســـاهـــم فـــي امــتــالكــنــا 

للشقة. 
جمعية  أن  لــلــحــقــيــقــة  أنــــه  وأكـــــد 
ــيــر من  ــكــث »إنــــســــان« قـــدمـــت لــنــا ال
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اإلخوة  دور  ننسى  وال  المساعدات، 
ــجــمــعــيــة الـــذيـــن  الـــبـــاحـــثـــيـــن فــــي ال
وإنهاء  فتشكر  تذكر  بجهود  قاموا 
بتفريغ  المتعلقة  اإلجـــــراءات  كــافــة 
السكن. كما تم تزويدنا، والحمد لله، 
الشقة  وتأثيث  الكهربائية  باألجهزة 
ق بمكونات الشقة 

ّ
. وفيما يتعل

ً
كامال

مناسبة  الشقة  أن  الشهراني  أكــد 
لــعــدد أفـــراد األســــرة، وتــضــم 3 غرف 

وملحقاتها، وتتسع ألفراد أسرتنا.

فيال  الغروب
مـــن جــانــبــهــا قــالــت أســــرة س.م 
حي  في  مستأجرين  »كنا  البيشي: 
ريـــال ســنــوي،  ألـــف   18 بمبلغ  نــمــار 

 علينا. 
ً
ا ثقيال

ً
ل عبئ

ّ
وهذا المبلغ يشك

مساعدة  بطلب  للجمعية  وتقدمنا 
لشراء منزل، وبعد اإلجراءات اإلدارية 
وزيارتنا من قبل اإلخوة الباحثين، تم 
شراء فيال في حي الغروب، بقيمة 
540 ألف ريال، حيث قدمت الجمعية 
100 ألف ريال، فيما قدمت جمعية 
بنيان عن طريق جمعية إنسان مبلغ 
الحمد  ولله  وتوفر  ريــال.  ألــف   350
ثمن الفيال مبينا  ان الفيال  مكونة 

من 4 غرف وملحقاتها. 
وأضافت ربة األسرة: سوف نقدم 
إلصــالح  الــلــه،  بـــإذن  الجمعية،  على 
إلـــى صيانة.  تــحــتــاج  األبـــــواب ألنــهــا 
يــعــانــي مـــن نقص  الـــحـــي  أن  ــا نــقــوم كــمــا  ــن ــاه، حــيــث إن ــمــي خـــدمـــات ال

الــمــيــاه عــن طــريــق ســيــارات  بتعبئة 
المياه )الوايت(، وكلنا أمل أن تقوم 
لساكني  الــمــيــاه  بــتــوفــيــر  الــبــلــديــة 
الــحــي عــلــى غـــرار األحــيــاء األخـــرى. 
بالجمعية  الــتــحــاقــنــا  مــنــذ  وقـــالـــت: 
التي  الخدمات  مــن  نستفيد  ونحن 
ــا، ومـــن ذلـــك الــرعــايــة  ــن تــقــدمــهــا ل
إيجار  ودفـــع  والصحية  التعليمية 
وكذلك  الخدمات،  وفواتير  المنزل 
ـــنـــائـــي فــــي الـــبـــرامـــج  مـــشـــاركـــة أب
الجمعية  تقدمها  التي  واألنشطة 
والرحالت  كــالــزيــارات  مستمر  بشكل 
والــمــهــرجــانــات الــصــيــفــيــة وحــفــالت 
النجاح وغيرها. ونسأل الله أن يكتب 
األجر والثواب لكل من ساعدنا ومد 

لنا  يد العون .

حريق المنزل 
ــا 

ً
ــامــج اإلســـكـــان أيــض ــرن وتــضــمــن ب

المستفيدة،  األســـر  مــنــازل  تــرمــيــم 
حيث ترصد الجمعية مبالغ مخصصة 
لــهــذا الــغــرض، ومــن ذلــك مــا تلقته 
قالت  حيث  السبيعي،  س.ع  أســـرة 
ربـــة األســــرة »انــدلــعــت الــنــيــران في 
مسكننا واحترق بالكامل، مما سبب 
ــا، فــبــادرت 

ً
لنا وضــًعــا حــرًجــا ومــؤســف

على  وإطــالعــهــم  الجمعية  ــإبــالغ  ب
مـــا تــســبــب بـــه الـــحـــريـــق مـــن إتـــالف 

قبل
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لــكــافــة الــمــمــتــلــكــات الــمــنــزلــيــة من 
وديكورات..  كهربائية  وأجهزة  أثاث 
الجمعية  إشـــعـــار  وفــــور  وغــيــرهــا، 
بــإجــراء  البحث  فــريــق  قــام  بالحريق 
الالزم، حيث تم تعويضنا بمبلغ قدره 
في  اإلخـــوة  أشـــرف  كما   ،)64.225(
والــدهــان  الترميم  على  الجمعية 
وأعـــمـــال الــمــقــاوالت فــي الــمــنــزل. 
إضافة إلى توفير 3 مكيفات وبرادة 
مــــاء وفـــــرن، ومــكــنــســة كــهــربــائــيــة. 
إال  المناسبة  هــذه  فــي  يسعنا  وال 
أن نــتــقــدم بــجــزيــل الــشــكــر لــإلخــوة 
الكريمة  لمبادرتهم  الجمعية  في 

وسرعة االستجابة لنا.

دعم الجمعية 
نسكن  نحن  العتيبي:  ع.ف  قــال  و 
الــمــحــدود ومنزلنا شبه  الــدخــل  فــي 
ــــى الــتــرمــيــم  مــتــهــالــك، ويـــحـــتـــاج إل
والـــدهـــان الــداخــلــي والــســيــرامــيــك 
ـــغـــرف،  والـــــبـــــالط، وإصـــــــالح بـــعـــض ال
ــجــمــعــيــة بــطــلــب  ــا إلـــــى ال ــقــدمــن فــت
الــتــرمــيــم، وتـــمـــت مــعــايــنــة الــمــنــزل 
لــمــعــرفــة مـــــدى احـــتـــيـــاجـــنـــا لــهــذه 
لذلك،  ر  الــمــقــدَّ والمبلغ  اإلصــالحــات، 
الجمعية  قــدمــت  فقد  لله  والــحــمــد 
الترميم  وتــم  ــال،  ري  )88.900( مبلغ 
بــالــكــامــل تــحــت إشـــــراف مــســؤولــيــن 

ومختصين من قبل الجمعية.

تسّرب المياه مهدد كبير 
القحطاني  ع.م  ه  نــــوَّ جــانــبــه  مــن 
ــه الــجــمــعــيــة  بـــالـــدعـــم الـــــذي قــدمــت
وقدره )70.000( ريال، وقال واجهتنا 
إلى  تحتاج  المنزل  عدة مشاكل في 
تسريب  وجــد  فقد  العاجلة،  الصيانة 
فقامت  الــمــنــزل،  سطح  مــن  للمياه 
الجمعية بالصيانة وأعمال »السباكة« 
إحدى  وكانت هذه  السطح،  وترميم 
األســرة.  تواجه  التي  المشاكل  أكبر 
ــاج الــمــنــزل إلـــى دهـــان داخــلــي  واحــت
بذلك  فقامت  الصيانة،  أعــمــال  بعد 
الدهان  وشمل  األكمل،  الوجه  على 
والـــــدرج  الــمــيــاه  ودورات  الــمــطــبــخ 
الجمعية  قامت  كما  الغرف،  وبعض 
ــــاث وعــــدد من  ــشــراء األث مــشــكــورة ب

المكيفات وأساسيات المنزل.

بعد

قبل

بعد

تحقيق
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مقال

اهتمام األقارب
، فإن العناية تحيط به من 

ً
عندمـــا يفقد أحد األبناء والده فيمـــا مضى ويكون يتيما

 كاألعمام واألخوال وســـائر األقارب، فيتســـارعون في تقديم الرعاية 
ً
قبل أقاربه أوال

له والعطف وكل ما يحتاج إليه من دون أن يحس بمرارة الفقد، مما يعينه على تدبر 

 من األقارب، أو كان من أسرة فقيرة، فإن 
ً
شؤونه حتى يبلغ، وإن كان اليتيم مقطوعا

 من الموسرين يتسارعون في مد يد العون له ولكفالته، 
ً
بعض أفراد الحي وخصوصا

كمـــا يحـــاط اليتيم بالرعاية في المدرســـة من قبل بعـــض معلميها ممن يتصف قلبه 

 مـــن دون أن يحس به 
ً
بالرحمـــة، فتـــراه يتكفل بتقديم الفســـحة المدرســـية لـــه يوميا

 لكرامته، وكذلك تأمين المســـتلزمات المدرســـية عن طريق 
ً
من حوله من الطلبة صونا

إهدائهـــا لـــه بطريقـــة ال تجرحه أمام زمـــالء صفه، فيقدمها مكافأة لـــه على تفوقه، 
كمـــا شـــهدت عديد من المـــدارس قصص عناية عـــدد من المعلمين بكثيـــر من األيتام 
الذيـــن كرســـوا جهدهم ووقتهم فـــي متابعة الطالب اليتامى ومراجعة دروســـهم 
ومســـيرتهم التعليمية حتى التخرج من المرحلتين االبتدائية والمتوسطة، وقد قابل 
هـــؤالء الطلبـــة اليتامى تلـــك التضحيات من قبـــل المعلمين برد الجميـــل لهم بعدما 

كبروا وشقوا طريقهم في الحياة بالحصول على مراكز وظيفية مرموقة.
وفـــي وقتنا الحاضـــر، وبعد تأســـيس الجمعيات الخيريـــة المتخصصة في رعاية 
األيتام، حظي األيتام برعاية مستمرة من حيث تأمين السلة الغذائية والمصروف 
 إلـــى الحقيبة المدرســـية والفســـحة، وكذلك تمت رعايـــة األيتام 

ً
، إضافـــة

ً
شـــهريا

 وإعطاؤهم دروس 
ً
 بإنشـــاء مراكـــز تربويـــة تتم فيهـــا متابعتهـــم دراســـيا

ً
دراســـيا

تقوية مجانية، إلى جانب تسيير رحالت ترفيهية وتثقيفية لهم على مدار العام، 
وتقديمهـــم في الحفالت المدرســـية، وفي احتفاالت اســـتقبال أمير المنطقة أو 
المحافـــظ؛ حيث يحظون بشـــرف الســـالم عليه، وال ســـيما إذا كانوا مـــن المتميزين 

.
ً
والمتفوقين دراسيا

جمعية خيرية
ـــت العنايـــة باليتيـــم تتواصل على مر األيام وبطريقـــة وجهد فردي من قبل 

ّ
وظل

المحيطيـــن بـــه، حيث كان الموســـرون يجودون بـــزكاة أموالهم علـــى البيوت التي 

 لراغبي تقديم الصدقة 
ً
يعرفـــون بوجـــود أيتام فيها، كما كانت تلك البيوت مقصـــدا

عـــن طريـــق العارفيـــن بأحوالهم كقاضـــي البلد أو إمام المســـجد أو عمـــدة الحي، 
واســـتمر الحـــال علـــى ذلك حتى تم تأســـيس الجمعيـــات الخيرية التـــي باتت تتولى 

تقديم المساعدة إلى كل المحتاجين والمستحقين للزكاة، ومن ضمنهم اليتامى، 

 بحيـــث يتـــم توزيـــع كل المســـاعدات والمعونـــات والزكـــوات 
ً
وصـــار العمـــل منظمـــا

والصدقات بطرق عادلة، لتشمل جميع المحتاجين بعد أن تم حصرهم وتسجيلهم.
 من أهالي مدينة الرياض بأهمية رعاية األيتام 

ً
وبعد فترة من الزمن، وإحساســـا

عنى بهم، تم الرفع بذلك إلى خادم 
ُ
ورغبتهم في أن تكون هناك جمعية خيرية ت

 لمنطقة الرياض 
ً
الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز - عندما كان أميرا

- بطلـــب إنشـــاء الجمعيـــة، وقد رحب بهـــذه الفكرة، وبعـــد إعداد النظام األساســـي 

للجمعيـــة، تم رفعه إلـــى وزارة العمل والشـــؤون االجتماعية، التـــي قامت بدورها 
بالرفـــع إلـــى المقـــام الســـامي، وصـــدرت الموافقـــة الســـامية الكريمـــة بتأســـيس 

الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمنطقة الرياض “إنسان”.

رعاية األيتام .. من االجتهاد
إلى التنظيم والشمولية

حمود الضويحي
كاتب في صحيفة الرياض



 إنشـاء و تشغيل 
محطات الوقود و مغاسل

 السيـــــــارات

الصيانة و التركيبات
 

�جهزة التحلية المنزلية و المضخات 
تنفيـذمشـــاريع محطـات تحليــة

الميـاه والصـــرف الصحي
 و المسابح و محطات

 الوقود

 شــــراء و بيــــع 
ا�راضـي و إقامة المباني 

عليها و استثمارها
و تمليـك العقـارات

إستيراد و توريد
قطع غيار السيارات - ا�دوات اليدويـة 

ا�دوات الصناعية - التجهيزات العسكرية
و ا�منية معدات السالمة - معـدات

مكافحة الحريـق معـــدات أمن
 الطـــرق - الخيـم

 إنشــاء و صيــانة
 المباني التجارية و السكنية

  و شبكات  المياه
 و الصرف الصحي

تصنيع و تجميع
المضخات - أجهزة تحلية المياه

- بوستــرات رفــع الميـــاه
- لوحات التحكم

توريدات المطابخ المركزية
و معدات الفنادق و الضيافة

”نظام ايفربيور لتنقية المياه“
- صناعة أمريكية -

تنفيذ كافة أعمال

 المســــابــح
تصميم    تنفيــذ    توريــد    تركيب     صيانة

شـــالالت    نوافيـــــــر     أنظـــمة بـــــخار 
  أنظمة ضباب     جاكوزي 

مضخـات   دفاعات   محركات
أجهــزة تحليــة و تنقية المياه

أنظمة ا²نذار و مكافحة
الحريــق و كـــافة أعـمال

ا²ليكتروميكانكال

تصميم و تنفيذ مشاريع
محطات تحليـــة الميـاه و
أنظــمة تدويـــر و معالجة

 الميـــــاه الرمــاديـــة
و الصـــــــــــــــرف

الصحي

أكثــــر مـن 70 فــــرع³  غطاسات المياه



الحديث عن العمل التطوعي في 
فقد  العهد،  بحديث  ليس  المملكة 
الخّير  المجتمع  هـــذا  بــاســم  ارتــبــط 
فالعمل  غــرابــة،  وال  التأسيس.  منذ 
وحضاري،  ديني  مــوروث  التطوعي 
وواجب وسلوك فردي ومجتمعي، 
البالد  وهو يتوافق مع ديدن هذه 
المباركة التي اتخذت من كتاب الله 
وسنة نبيه الكريم دستوًرا لها، منذ 
الملك  المؤسس  يــد  على  نشأتها 

عبدالعزيز.

األبناء على خطى االباء
وســــــار عـــلـــى نـــهـــج الـــمـــؤســـس، 
ارتقى  ثم  بعده.  من  البررة  أبناؤه 
المملكة  فـــي  الــتــطــوعــي  الــعــمــل 
خالل  من  الحكومي،  التنظيم  إلــى 
االجتماعية،  العمل والشؤون  وزارة 

وتشكيل لجان أهلية متخصصة في 
ــا 

ً
هـــذا الــمــجــال. وأصــبــح أكــثــر رســوخ

المملكة  ــــة  رؤي عــلــيــه  أكــــدت  حــيــث 
الوصول  الرؤية  إذ تستهدف   ،2030
إلـــى مــلــيــون مــتــطــوع فــي القطاع 
غـــيـــر الـــربـــحـــي ســـنـــوًيـــا، مــــن خـــالل 
الكفاءات  استقطاب  تسهيل عملية 
التطوع  ثــقــافــة  وتــدريــبــهــا، وغـــرس 
الرؤية  ونّصت  المجتمع.  أفراد  لدى 
الربحي  غير  للقطاع  يكون  أن  على 
الصحة  قــطــاعــات  فــي  أكــبــر  فاعلية 
والــتــعــلــيــم واإلســـــكـــــان واألبــــحــــاث 
والفعاليات  االجتماعية  والــبــرامــج 
الثقافية. ودعت إلى توظيف طاقات 
الــشــبــاب فــي الــمــجــالــيــن اإلنــســانــي 
بالمجتمع،  لــالرتــقــاء  واالجــتــمــاعــي 
وهو عالمة يقاس من خاللها مدى 

رقي وتطور المجتمعات. 

رفع الوعي 
إلى  ــســان«  »إن جمعية  وتسعى 
تــجــســيــد هـــــذا الـــتـــوجـــه الـــوطـــنـــي، 
العمل  رفــع نسبة  واإلســهــام فــي 
الجمعية  شــاركــت  حيث  التطوعي، 
والـــتـــنـــمـــيـــة  الــــعــــمــــل  وزارة  مـــــع 
االجــتــمــاعــيــة، فــي صــيــاغــة مــشــروع 
المملكة  فـــي  الــتــطــوعــي  الــعــمــل 
للتطوع.  الوطنية  المنصة  وإنــشــاء 
وأقرت جمعية »إنسان« هذا التوجه 
الــقــيــادة  تــطــلــعــات  لتحقيق  الــنــبــيــل 
ـــرشـــيـــدة، انـــســـجـــاًمـــا مـــع الـــرؤيـــة  ال
الـــطـــمـــوحـــة، ودأبــــــت عــلــى تــطــويــر 
يتناسب  بــمــا  الــمــؤســســيــة  بــنــيــتــهــا 
المتطوعين  وإمــكــانــات  حــاجــات  مــع 
لـــإلســـهـــام فـــي تــشــجــيــع وتــنــمــيــة 
تعميق  لــيــتــم  الــتــطــوع  واحـــتـــضـــان 
لدى  المجتمعية  المسؤولية  روح 
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ــا  الـــمـــواطـــن الــــســــعــــودي، وســعــًي
في  الــمــســتــهــدف  ــرقــم  ال لتحقيق 
الجمعية  وترجمت  الوطنية.  الرؤية 
األصيل  االجتماعي  المفهوم  هــذا 
ــفــيــذ مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــن مــــن خـــــالل ت
ـــبـــرامـــج الــتــطــوعــيــة  الـــمـــبـــادرات وال
باليوم  العالمي  االحتفاء  بمناسبة 
 5 يــصــادف  الـــذي  للتطوع  العالمي 

ديسمبر من كل عام.

احتضان المتطوعين 
احتضنت  فقد  اإلطــــار،  هــذا  وفــي 
المتطوعين  مــن  الــعــديــد  الجمعية 
من الجنسين خالل األعوام الماضية، 
خالل  المتطوعين  نمو  نسبة  وبلغت 
عــام  فــفــي  الــمــائــة،  فــي   58  ،2018
 623 الــمــتــطــوعــيــن  عــــدد  ــلــغ  ب  2017
متطوًعا ومتطوعة، كما بلغ عددهم   

49»إنسان« - العدد 58

تطوع



مــتــطــوًعــا   )983(  ،2018 عــــام  فـــي 
ومتطوعة.

واشــتــمــلــت مــجــاالت الــتــطــوع على 
في  التطوعية  الــفــرص  مــن  العديد 
ضمنها  ومــــن  ـــمـــجـــاالت،  ال مــخــتــلــف 
واللغة  والتدريب،  الفعاليات،  تنظيم 
والــريــاضــيــات،  واإلنجليزية،  العربية، 
والحاسب اآللي، والتصاميم، وفرص 
تطوعية أخرى في المجاالت اإلدارية 
كــمــهــام الـــســـكـــرتـــاريـــة واألرشــــفــــة، 
وتوفير االحتياجات المكتبية، وتقديم 
االستشارات، وتقديم دورات تدريبية 
التنظيم  وكــذلــك  ترفيهية،  وبــرامــج 
والتصوير، إضافة إلى إدخال البيانات، 

والتنسيق والمتابعة. 

رعاية المسنين 
بمشاركة  الجمعية  نظمت  كــمــا 
واألبــنــاء  والــمــوظــفــات  الموظفين 
التطوعية،  الــبــرامــج  مــن  مجموعة 
ترفيهي  بــرنــامــج  تنظيم  تــم  حــيــث 
وآخر  االجتماعية،  الرعاية  دار  ألبناء 

ترفيهي، وإفطار رمضاني لنزالء دار 
لنزالء  وثالث  والمسنات،  المسنين 
إلــى  إضــافــة  الــنــقــاهــة،  مستشفى 
لصالح  بــالــدم  للتبرع  حملة  تنظيم 
على  المرابطين  الــبــواســل  جــنــودنــا 

المنومين  لأطفال  وزيــارة  الحدود، 
في عدد من المستشفيات وتقديم 
حفل  تنظيم  وكذلك  لهم،  الهدايا 
بمناسبة  الجمعية  ألبــنــاء  مــعــايــدة 

عيد الفطر.

مقارنة عدد المتطوعين
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مصنع نجد يسطع 
في سماء المملكة 

 تقنيات 
ً
مستخدما

فرنسية لتحلية المياه

تقوده كوادر سعودية مؤهلة.. 
 الجودة العالمية 

ً
معتمدا

 
ً
، وهو يمضي بثبات وثقة مستخدما

ً
 رائدا

ً
س����طع اس����م مصنع نجد خالل السنوات الماضية حتى أصبح اس����ما

 ع����ن اعتماده أعلى درج����ات الجوة العالمي����ة وبالتزامن مع هذه 
ً
تقني����ة فرنس����ية في معالج����ة المياه، فضال

اإلش����راقات اس����تطاع المصنع أن يوط����ن الوظائف للكوادر الس����عودية بمختلف المواقع فيم����ا يقدم دورات 
تأهلي����ة مس����تمرة ..وأللق����اء المزي����د من الض����وء على المصنع وال����دور الرائد ال����ذي يضطلع ب����ه أجرينا الحوار 

التالي مع المدير العام عبدالعزيز بن خليف الخليف، فماذا قال؟

حوار: نواف العضيلة

بداية حدثنا عن شركة مياه نجد؟
مــصــنــع نـــجـــد لـــلـــمـــيـــاه، شـــركـــة ذات 
مسؤولية محدودة تأسست عام 2012، 
إنتاج  في  الرائدة  الشركات  من  وتعتبر 
المملكة.  فــي  النقية  الــمــيــاه  عــبــوات 
طاقتها اإلنتاجية تقدر بـ188 مليون متر 
في  فرنسية  تقنية  وتستخدم  مكعب، 
معالجة المياه، وتستخدم أعلى معايير 
الجودة العالمية في إنتاجها. ويسعى 
ا لتطبيق تلك المعايير لكسب 

ً
120 موظف

من  مختلفة  منتجات  عبر  العميل  ثقة 
إلى  باإلضافة  العبوات،  جميع مقاسات 

العبوات المنزلية القابلة لالستبدال.

ما هي رؤيتكم ورسالتكم  في الشركة؟
الشركات  مــن  لنكون  نسعى  رؤيــتــنــا 
النقية،  الرائدة في مجال تعبئة المياه 
ــا هـــي تــقــديــم مــنــتــجــات ذات  ــن ــت ورســال
عــالــمــيــة لكسب  جـــــودة وبـــمـــواصـــفـــات 
رضـــا الــمــســتــهــلــك.     وتــعــد مــيــاه نجد 
نظام  طبقت  التي  الشركات  أوائــل  من 
السقيا )وذلك بإرسال المياه ألي جهة 
خيرية حسب رغبة العميل(، سواء كانت 

مسجًدا أو هيئة خيرية.

»إنسان«،  جمعية  مع  شراكة  لديكم 
ح��دث��ن��ا ع���ن ب���داي���ة ال���ش���راك���ة، وك��ي��ف 

انطلقت؟
على  تأسيسها  منذ  الشركة  تسعى 

- من عــام 2012  الله  - رحمه  الــوالــد  يد 
إلى المشاركة في األعمال الخيرية من 
السقيا  تقديم  فــي  المساهمة  خــالل 
لها.  خــاصــة  أســعــار  وتــقــديــم  للمساجد 
للمشاركة  اإلدارة  مجلس  مــن  ورغــبــة 
ا 

ً
وانطالق االجتماعية،  المسؤولية  في 

من »رؤية المملكة 2030« على تفعيل 
عمل  خالل  من  المجتمعية  المسؤولية 
حــديــثــة،  بمنهجية  االســتــدامــة  يــحــقــق 
ـــســـان« لــرعــايــة  تـــم اخــتــيــار جــمــعــيــة »إن
الــــذي تقدمه  بـــالـــدور  ــا 

ً
ــمــان األيـــتـــام إي

حثنا  وقــد  المجتمع.  على  غالية  لفئة 
على   - وســلــم  عليه  الــلــه  صلى   - نبينا 
مع  التواصل  تــم  وعليه  اليتيم،  إكـــرام 
الجمعية واالتفاق على التبرع بجزء من 
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المنتج  تقديم  إلى  باإلضافة  المبيعات، 
المناسبات  ورعــايــة  الرئيسية  لــلــفــروع 
المبادرة  وهذا  الجمعية،  تقيمها  التي 
انطلقت منذ مطلع العام الحالي 2019 

وهي مستمرة بحول الله.

ك��ي��ف ت���رى أث���ر ه���ذه ال��ش��راك��ة على 
العمالء؟ وهل هناك نية لتطويرها؟

بــكــل تــأكــيــد هــنــاك أثـــر إيــجــابــي ولله 
العمالء  من  وثناء  شكًرا  وجدنا  الحمد، 
وهو  المبادرة،  هــذه  على  والموردين 
مـــا انــعــكــس عــلــى رغــبــة الــبــعــض على 
الجمعية  مــع  الشركة  تجربة  استنساخ 
مــع جــمــعــيــات أخـــرى مــن أجـــل أن يعم 

النفع على بقية الجمعيات. 

ت��ج��ب��ر ال��ش��رك��ات على  ت��ؤي��د أن  ه���ل 
ت��ف��ع��ي��ل ال��م��س��ؤول��ي��ة ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة 
لديها، وفرض غرامات للشركات التي 

ال تقدم أي برامج؟
العمل الخيري هو في األصل إحساس 
وهنا  الــشــركــة،  إدارة  مــن  بالمسؤولية 
أقصد بالمفهوم العام أي شركة كانت، 
من  موظفيها  على  ذلــك  ينعكس  مما 
خـــالل اإليـــمـــان الــتــام بــاألثــر االجــتــمــاعــي 
بمياه  ونحن  الشراكات،  تلك  تنتجه  الــذي 
نمو  في  للمساهمة  ا 

ً
حثيث نسعى  نجد 

من  المملكة  فــي  الــربــحــي  غير  الــقــطــاع 
البركة  البحث على  آخر  جانب، ومن جانب 
 وجل. وهناك 

َّ
واألجر والمثوبة من الله، عز

دراســــة تــقــول إنـــه يــــزداد والء الــعــمــالء 
لــلــشــركــات الــتــي لــديــهــا مــســاهــمــة في 
المسؤولية المجتمعية، ومن هذا المبدأ 
سيحفز أصحاب القرار في الشركات على 
الربحي،  غير  الــقــطــاع  مــع  شــراكــات  عقد 
الماضية  المرحلة  وهذا ما لمسناه خالل 

من الشركات الموجودة بالسوق.

لو تحدثنا بإيجاز عن عمل الشركة، وما 
هي خطتكم التوسعية خالل 2٠2٠؟

الشركة تنتج مياًها بجميع مقاساتها 
ــيــاجــات الــعــمــالء مـــن أفـــراد  لــتــلــبــي احــت
ونظًرا  خدمية،  وقطاعات  خاص  وقطاع 
الجوفية  المياه  بإنتاج  الشركة  لتميز 
 مـــن الـــعـــمـــالء، تم 

ً
الـــتـــي القــــت إقـــبـــاال

تعبئتها  تعاد  التي  الجالون  مياه  إنتاج 
لتحقيق رضا العمالء. 

وكيف  لديكم؟  السعودة  نسبة  كم 
ترى أداء الموظف السعودي؟

الحمد لله نحن في النطاق البالتيني 
توطين  نسبة  مــن  الشركة  حققته  لما 
اإلدارات  جــمــيــع  أن  كـــمـــا  الــــوظــــائــــف، 
القيادية هي سعودية مؤهلة. وتقدم 

الشركة دورات على رأس العمل لتطوير 
البشرية.  الموارد  إدارة  عبر  الموظفين 
ــمــيــة  كـــمـــا نــعــمــل عـــلـــى إنــــشــــاء أكــادي
متخصصة في صناعة إنتاج المياه لتلبية 

احتياج سوق العمل.

م����ا ه����ي ال���رس���ال���ة ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا 
للشباب السعودي؟

ا 
ً
مليئ ا 

ً
مــمــيــز عــصــًرا  تعيش  المملكة 

والــدور  المجاالت،  مختلف  في  بالفرص 
لــالســتــفــادة  الـــشـــبـــاب  عــلــى  يــقــع  اآلن 
واقــــتــــنــــاص هــــــذه الــــفــــرص مــــن خـــالل 
المهني  بشقيه  بالتعليم  االهــتــمــام 
واألكاديمي، وأن يكونوا قدوة مشّرفة 
أنهم  يثبتوا  وأن  والمنافسة،  بااللتزام 
م آبــاؤهــم وأجــدادهــم  امــتــداد لما قـــدَّ
في بناء الوطن. كما أن »رؤية المملكة 
الـــكـــوادر  اســتــثــمــار  عــلــى  ــركــز  ت  »2030
الشبابية، وهذا ما نعمل عليه بالشركة.

 .. ماذا تود أن تقول؟
ً
أخيرا

رسالتي لإلخوة في جمعية »إنسان« 
وتقومون  نبيلة  رســالــة  تقدمون  أنتم 
وكل  الــدعــاء  منا  لكم  مــمــيــزة..  بجهود 
أن  أود  كــمــا  أوجــهــه،  بمختلف  الــدعــم 
يشاركون  الذين  نجد  مياه  عمالء  أشكر 

األجر مع جميع العاملين بالشركة.

األستاذ عبدالعزيز الخليف جانب من توقيع اتفاقية الشراكة بين جمعية »إنسان« ومياه نجد.
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تحقيق: موسى مرزوق

ماهو برنامج الملك سلمان؟ 
يعد برنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء 
بجمعية  الرئيسية  البرامج  أحد  »إنسان« 
األيــتــام، حيث حرصت  لــرعــايــة  »إنــســان« 
الجمعية من خالله على تدريب وتأهيل 
المستفيدين،  أبنائها  وتوظيف  وتمكين 
تــوجــهــهــا لتفعيل  ــا مــن 

ً
انــطــالق وذلــــك 

الرؤية الوطنية 2030 في مجال التنمية 
االجتماعية، واالنتقال بالمستفيدين من 
الرعوية إلى التنموية، وتحقيق االكتفاء 
اإلنــتــاج،  مــن  وتمكينهم  لــهــم،  الــذاتــي 
تــتــنــاســب مــع مؤهالتهم  فـــرص  وخــلــق 

العلمية ومهاراتهم العملية.

اإلنتاج والتنمية سبيل للنهضة 
تــســعــى الــجــمــعــيــة إلــــى تــرســيــخ 
أهــمــيــة الــعــمــل فــي نــفــوس األبــنــاء 

أنفسهم  على  معتمدين  لينشؤوا 
ومــــنــــتــــجــــيــــن فــــــي مـــجـــتـــمـــعـــهـــم، 
التنموية  النهضة  فــي  واإلســهــام 
بمختلف  المملكة  تشهدها  الــتــي 
على  الجمعية  وتــحــرص  الــمــجــاالت. 
الحكومية  الــتــدريــب  بمراكز  االتــصــال 
واألهلية والتنسيق مع الجهات ذات 
والتوظيف،  التدريب  في  االختصاص 
كــالــمــعــاهــد الـــخـــاصـــة، والـــكـــلـــيـــات، 
والـــشـــركـــات األهـــلـــيـــة؛ مــمــا يهيئ 
الــفــرص  مـــن  الــعــديــد  للمستفيدين 
فــــي مــــجــــاالت وظــيــفــيــة واســـعـــة. 
إضافة إلى تقديم التوجيه واإلرشاد 
الوظيفي لأبناء من خالل إعطائهم 

إلحاقهم  قبل  عمل  وورش  نـــدوات 
بالوظائف.

نــســتــعــرض فــــي هـــــذا الــتــحــقــيــق 
الــمــلــك  بـــرنـــامـــج  وأقــــســــام  إدارات 
وأبرز  “إنسان”،  أبناء  لتأهيل  سلمان 
الــتــي يقدمها  األعــمــال والــخــدمــات 
إلى  إضافة  للمستفيدين،  البرنامج 
البرنامج،  عــن  واألســـر  األبــنــاء  انطباع 
التي  النجاح  تــجــارب  مــن  ومجموعة 
خـــالل دعـــم ومــســانــدة  تحققت مــن 
تطلعاتهم  لتحقيق  لهم  الجمعية 

المستقبلية. 

رؤية طموحة وإنجازات رائدة 
بــدايــة تــحــدث أ. ســامــي بــن محمد 
الزيدان، مساعد المدير العام لبرنامج 
الملك سلمان لتأهيل أبناء »إنسان«، 
ورسالته  ورؤيته  البرنامج  نشأة  عن 
البرنامج  انطلق  وقـــال:  الــجــوهــريــة، 

يأتي ضمن رؤية 2030م

 برنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء »إنسان«
بوابة المستفيدين نحو االستدامة المالية

أح���دث برنامج الملك س���لمان الخاص 
 
ً
 واس���عا

ً
بتأهيل أبناء »إنس���ان« حراكا

الذي���ن  المس���تفيدين  أوس���اط  ف���ي 
بالمش���روع   س���عادتهم  ع���ن  عب���روا 
الرائد، وتحدثوا ع���ن تجاربهم، وكيف 
إحب���اط  حال���ة  م���ن  بعضه���م  انتق���ل 
بال���غ إل���ى ف���رح غام���ر.. وم���ن عطالة 
طويل���ة إل���ى عم���ل متواص���ل .. عب���ر 
ف���ي  نتوق���ف   التال���ي  »التحقي���ق« 
عدد من المحطات المهمة التي من 
خاللها تبرز جهود جمعية »انس���ان« 
في ترس���يخ قيمة العم���ل واالعتماد 
عل���ى الذات، وم���ن أجل ذل���ك أقامت 
الندوات وورش العمل وأتاحت فرص 

التدريب والتأهيل  ألبناء »انسان«:

تنتهج جمعة »إنسان« 
سياسة ترسيخ العمل 
واالعتماد على الذات
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فـــي غـــرة رمـــضـــان 1431هــــــ ـ 
وحصر  اللوائح  بإعداد  وبدأنا 
مع  والتواصل  المستهدفين، 
الشركاء في التدريب والتأهيل، 
من  مــجــمــوعــة  لتحقيق  وذلـــك 
األهــداف البناءة التي تصب في 
خــدمــة األبــــنــــاء، وأبــــرزهــــا تــأهــيــل 
ودعـــــم الــمــســتــفــيــديــن تــعــلــيــمــًيــا، 
وتمكينهم من االكتفاء ذاتًيا، وفتح 
لتحقيق  أمامهم،  المستقبل  آفــاق 
التي  التخصصات  فــي  طموحاتهم 
إلى  إضافة  العمل   ســوق  يحتاجها 
التنموية  إلــى  الرعوية  من  نقلهم 
الوطنية  الـــرؤيـــة  وفـــق  والــمــنــتــجــة 
خــالل  مـــن  ــــك  وذل  ،2030 لــلــمــمــلــكــة 
مجاالت  في  ودعمهم  مساندتهم 
االســتــثــمــار الــمــتــاحــة، وإلــحــاقــهــم 
بقطاع األعمال عبر افتتاح المشاريع 
الـــصـــغـــيـــرة، حــيــث تـــحـــرص الــجــمــعــيــة 
عـــلـــى تــعــمــيــق فـــكـــر الـــعـــمـــل الــحــر 
وتنمية التوجه نحو تأسيس أنشطة 
ــاجــحــة لــدى  تـــجـــاريـــة عــلــى أســــس ن
المهارات  وإكسابهم  المستفيدين، 
األفــكــار  وتطوير  لتحديد  األســاســيــة 

االستثمارية في تلك المشاريع. 
وأوضــح الــزيــدان أن رؤيــة البرنامج 
ــًدا  رائ برنامًجا  يكون  أن  فــي  تتلخص 

في مجال تأهيل وتنمية األيتام من 
منتجين  أعــضــاء  ليكونوا  الجنسين، 
في  ومــشــاركــيــن  مجتمعهم،  فــي 
تشهدها  الــتــي  الــوطــنــيــة  الــتــنــمــيــة 
تسعى  الجمعية  أن  ا 

ً
مبين المملكة، 

لــتــزويــدهــم بــالــمــعــارف والــمــهــارات 
مستقبل  تحقيق  من  تمكنهم  التي 
مشرق، عبر أساليب مهنية متطورة 

تتسم بالتجديد واالبتكار. 
ـــظـــًرا ألهــمــيــة  وتـــابـــع الــــزيــــدان، ون
الـــتـــأهـــيـــل والــــتــــدريــــب والــتــوظــيــف 
تابعة  إدارات   3 تــأســيــس  تـــم  فــقــد 
الــتــمــكــيــن،  إدارة  وهــــي  ــلــبــرنــامــج،  ل
وإدارة  والتأهيل،  التوظيف  وإدارة 
البرنامج  أن  إلــى  مشيًرا  الــمــبــادرات، 
المسجلين  األبــنــاء  جميع  يستهدف 
األبــنــاء  مــن  »إنـــســـان«  فــي جمعية 

والفتيات واألمهات. 

إنجازات باهرة
اإلنــجــازات  أبــرز  الــزيــدان  واستعرض 
الماضي،  العام  خــالل  تحققت  التي 
مــوضــًحــا أن الــجــمــعــيــة قـــد ألــحــقــت 
أكــثــر مــن 400 طــالــب وطــالــبــة في 
الــجــامــعــات والــكــلــيــات األهــلــيــة في 
العمل.  لــســوق  مناسبة  تخصصات 
كما تم قبول نحو 350 طالًبا وطالبة 

لدراسة البكالوريوس في الجامعات 
الــحــكــومــيــة، وســجــلــت الــجــمــعــيــة 25 
بالتنسيق  الخارجي  لالبتعاث  طالًبا 
 147 إلحاق  وتــم  التعليم.  وزارة  مع 
مختلف  فــي  بالدبلومات  مستفيًدا 
قرابة  الجمعية  ورشحت  التخصصات، 
القطاع  فــي  للعمل  متقدًما   1750
مستفيد   300 وســــانــــدت  الــــخــــاص، 
بالشفاعة لهم لتسهيل توظيفهم 
أو إكمال دراستهم، إضافة إلى قبول 
45 مستفيًدا بسوق العمل، وتمويل 
مشاريعهم  لتنفيذ  مستفيًدا   30
التمويل،  شركاء  طريق  عن  الخاصة 
وكـــــذلـــــك تـــوقـــيـــع مـــجـــمـــوعـــة مــن 
وتمكين  األبــنــاء،  لتدريب  االتفاقيات 
“إنــســان”  بجمعية  الــمــنــتــجــة  األســــر 
وتمكينهم  رغــبــاتــهــم  تحقيق  مــن 
العمل، ومن ذلك توقيع  من سوق 
اتفاقية مع جمعية التنمية األسرية 
)أعمال(، وتفعيل شراكة مع جامعة 
ــــنــــاء،  ـــب األب ـــدري ـــت الـــمـــلـــك ســـعـــود ل
واتفاقية شراكة مع المركز الوطني 
من  المستفيدين  إلعــفــاء  للقياس 
أكثر من  استفاد  كما  رســوم قياس. 
متخصصة  برامج  من  األبناء  من   320
فـــي الــتــمــكــيــن، وإلــــحــــاق نــحــو 148 

مستفيًدا بدورات مختلفة.

التأهيل  بطاقة عبور لسوق العمل
الـــحـــربـــي.  حـــمـــد  أ. مــخــلــد  وقــــــال 
والــتــأهــيــل  الــتــوظــيــف  إدارة  مـــديـــر 
لتأهيل  سلمان  الملك  برنامج  فــي 
تعمل  الجمعية  إن  »إنــســان«،  أبــنــاء 
البرامج  تنفيذ  على  اإلشــــراف  على 
الــتــدريــبــيــة، وتــوفــيــر كــافــة األســبــاب 
ـــك الــتــنــســيــق مع  إلنـــجـــاحـــهـــا، وكـــذل
الجهات الخارجية لتدريب األبناء. كما 
نقوم بوضع خطط للتدريب بالتعاون 
الرقابة  إلــى  إضافة  المختصين،  مع 
على تكاليف التدريب للتأكد من عدم 
تجاوزها الموازنة المعتمدة، وكذلك 
التنسيق مع فرق البحث االجتماعي 
وإعداد  التدريبية،  االحتياجات  لتحديد  إحدى الدورات التي أقيمت لأبناء.
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مــصــفــوفــة الـــمـــهـــارات وتــحــديــثــهــا، 
ــــفــــرص الــتــدريــبــيــة  ـــحـــث عــــن ال ـــب وال
ــة لــمــنــحــهــا  ــي ــمــجــان والــتــعــلــيــمــيــة ال
لمنسوبي الجمعية، وكذلك متابعة 
ا 

ً
مبين التدريب؛  مقر  في  المتدربين 

أثـــمـــرت عن  الـــتـــدريـــب قـــد  ــائــج  ــت ن أن 
والفتيات  األبناء  من  العديد  التحاق 

بالوظائف في مجال تخصصاتهم. 
وسلط الحربي الضوء على أهمية 
التأهيل، موضًحا أنه يرفع من قدرات 
ــيــة واإلبـــداعـــيـــة من  األبــــنــــاء الــذهــن
تقوم  حيث  المختلفة،  البرامج  خالل 
اإلدارة على تنفيذ البرامج التوعوية 
مساراتهم  مــع  يتناسب  بما  لأبناء 
الــعــلــمــيــة ومـــهـــاراتـــهـــم الــعــمــلــيــة. 
التوعوية  الكتيبات  إعـــداد  يتم  كما 
والــتــســجــيــالت الــصــوتــيــة والــمــرئــيــة، 
الــبــرنــامــج يستقطب  أن  إلــى  مــشــيــًرا 
الــبــرامــج  فــي  المتخصصة  الــجــهــات 
كذلك  لأبناء.  وتقديمها  التوعوية 
من  التي  النشاطات  البتكار  نسعى 
شأنها أن ترفع قدرات األيتام، إضافة 
في  مساعدتهم  على  العمل  إلــى 
خالل  من  تعليمية  بمقاعد  االلتحاق 

التواصل مع الجهات ذات العالقة. 
ا 

ً
التوظيف، مبين ق على جانب 

ّ
وعل

توظيف  عــلــى  تــعــمــل  الــجــمــعــيــة  أن 
األبــنــاء األيــتــام وأســرهــم فــي فرص 
ــاحــة فـــي الــقــطــاعــيــن  ــمــت ــعــمــل ال ال
للبحث  وتسعى  والخاص،  الحكومي 
عن فرص عمل تتناسب مع مؤهالت 
يقوم  كما  إقامتهم.  ومكان  األبناء 
القطاع  منشآت  إلى  بزيارة  البرنامج 
الشاغرة  الوظائف  ومتابعة  الخاص 
طلبات  متابعة  إلـــى  إضــافــة  فــيــهــا، 
وإعـــالنـــات الــوظــائــف الــشــاغــرة في 
الصحف ومواقع التوظيف ومخاطبة 
الجمعية  مـــع  لــلــتــعــاون  الــمــعــلــنــيــن 
للمستفيدين.  العمل  فــرص  وتوفير 
الوظائف  كما نقوم بدراسة أوصاف 
اإلدارات  مــع  والتنسيق  المطلوبة 
لتتوافق  األبـــنـــاء  لــتــأهــيــل  المعنية 
مــهــاراتــهــم مـــع احــتــيــاجــات ســوق 

العمل من حيث المتطلبات.
قاعدة  أنشئت  “لقد   :

ً
قــائــال وتــابــع 

بــيــانــات لــلــراغــبــيــن بــالــتــوظــيــف وبــلــغ 
وأســــر  أبــــنــــاء  مــــن   2.154 عــــددهــــم 
الــجــمــعــيــة. إضــافــة إلـــى ذلــــك، فقد 
بــيــانــات للجهات  تــكــويــن قــاعــدة  تــم 
المشاركة مع الجمعية في التعليم 
عددها  وبــلــغ  والتوظيف  والتأهيل 
48 جهة متعاونة. وقامت الجمعية 
بـــــ10 زيـــــارات خـــالل الـــعـــام الــمــاضــي 
األهلية  والــكــلــيــات  الــجــامــعــات  إلـــى 
والحكومية لعمل اتفاقيات وتوطيد 

العالقات بين الطرفين”. 

إدارة التمكين جهود مميزة
بن  عبدالرحمن  أ.  أوضــح  جانبه  من 
محمد القحطاني، مدير إدارة التمكين 
للتأهيل،  سلمان  الملك  برنامج  في 
إدارة  خــالل  مــن  تعمل  الجمعية  أن 
المستفيدين  تحويل  على  التمكين 
مــــن االعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــمـــعـــونـــات 
والمساعدات الشهرية إلى االعتماد 
عــلــى الــنــفــس، وتــعــزيــز مــهــاراتــهــم 
النشاط  في  والمساهمة  اإلنتاجية، 
ــصــادي الــوطــنــي بــشــكــل عــام،  االقــت
 2030 المملكة  رؤيـــة  مــن  ــا 

ً
انــطــالق

المستفيدين  نقل  إلــى  دعــت  الــتــي 
من  الخيرية  الجمعيات  خــدمــات  مــن 
ا أن إدارة 

ً
الرعوية إلى المنتجة، مبين

البرامج  تنفيذ  على  تعمل  التمكين 
بتطوير  تــدفــع  أن  شأنها  مــن  الــتــي 
مشاريع األبناء وتحويلهم إلى فئة 
أننا  وأضـــاف   . المجتمع  فــي  منتجة 
التمويل  بالتنسيق مع جهات  نقوم 
الحكومية والجهات المانحة لتمويل 
تقوم  كما  المستفيدين،  مــشــاريــع 
الــالزمــة  االســتــبــانــات  ــإعــداد  ب اإلدارة 
وتوجهاتهم  األبناء  ميول  لمعرفة 
على  العمل  وكــذلــك  االســتــثــمــاريــة، 
تـــوعـــيـــة أســـــر الــجــمــعــيــة بــأهــمــيــة 
االستثمار في المشروعات الصغيرة 
تــــرفــــع مــن  الــــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا أن 

قدراتهم اإلنتاجية.
وعـــــّرج الــقــحــطــانــي بــالــحــديــث على 
بمجاالت  المستفيدين  تثقيف  أهمية 
الــذات، وقال:  واالعتماد على  التمكين 
»يــعــمــل قــســم الــتــثــقــيــف فــي بــرنــامــج 
الملك سلمان لتأهيل أبناء إنسان على 
معنية  الجمعية  فــي  دورات  تنظيم 
بتثقيف األبناء األيتام بأهمية التمكين، 
المحاضرات  بــرامــج  إعـــداد  إلــى  إضــافــة 
جامعيين  أســاتــذة  استضافة  خــالل  من 
ـــرة فـــي الــمــجــتــمــع.  وشــخــصــيــات مـــؤث
أهمية  نشر  على  القسم  يعمل  كما 
والمادية،  االجتماعية  وقيمته  العمل 
قاعدة  المستفيدين  لــدى  يتكون  كي 
العمل  بأهمية  وثقافية  معلوماتية 
الــحــر ونــشــر تــلــك الــثــقــافــة بــيــن األبــنــاء 

استفاد األبناء من برامج متخصصة في التمكين، وتم إلحاق نحو 148 بدورات مختلفة.
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ـــــجـــــاه لــأنــشــطــة  الـــراغـــبـــيـــن فــــي االت
التجارية«. 

مبادرات نوعية لتجويد األداء
إلــى ذلــك تــطــرق أ. خــالــد بــن ناصر 
الــمــبــادرات  إدارة  مــديــر  القحطاني، 
سلمان  الملك  برنامج  في  النوعية 
أهمية  إلــى  »إنــســان«،  أبناء  لتأهيل 
الــــمــــبــــادرات ودورهـــــــا فـــي تــطــويــر 
الــخــدمــات الــمــقــدمــة لــأبــنــاء، وقــال 
ــــادرات  ــــمــــب ـــســـعـــى مـــــن خــــــالل ال »ن
األداء  مستوى  رفــع  إلــى  النوعية 
فــــي الــجــمــعــيــة، وذلــــــك مــــن خـــالل 
تــقــديــم مــجــمــوعــة مـــن الـــمـــبـــادرات 
بــالــبــرامــج  الــصــلــة  والــمــقــتــرحــات ذات 
الــتــعــلــيــمــيــة والــمــهــنــيــة، والــصــحــيــة 
ــــيــــة، وكـــذلـــك  ــــغــــذائ والــــثــــقــــافــــة ال
الصلة  ذات  والمقترحات  الــمــبــادرات 
والتنمية  النفسي  التأهيل  ببرامج 
بتنمية  الــصــلــة  وذات  المجتمعية، 
القدرات القيادية والمهارات العامة، 
مصادر  بتأمين  الصلة  ذات  وأخـــرى 
مبادرات  وكذلك  المستدام،  الدخل 

في البرامج الثقافية والرياضية«.
خــالل  حققت  الجمعية  أن  وبــيــن  
الــمــاضــي 4 مــبــادرات نوعية  الــعــام 
وطالبة،  طالًبا   119 منها  واســتــفــاد 
إضــافــة إلـــى تــوقــيــع 30 شــراكــة مع 
المستفيدين  لدعم  المحلية  البنوك 
سلمان  الملك  بــرنــامــج  خــدمــات  مــن 

لتأهيل أبناء »إنسان«. 

الخريجون والموظفون يتحدثون 
ـــــك فـــقـــد عـــّبـــر عـــــدد مــن  ـــــى ذل إل
الــخــريــجــيــن والـــمـــوظـــفـــيـــن، الـــذيـــن 
سلمان  الملك  برنامج  من  استفادوا 
شكرهم  عن  »إنسان«،  أبناء  لتأهيل 
ساندتهم  التي  »إنــســان«  لجمعية 
وساهمت  العلمي  تحصيلهم  في 

في توظيفهم.
عسيري،  أحمد  عبده  محمد  وقــال 
)علوم  العناية  كلية  في  تخرج  الــذي 
ل 

ّ
البرنامج شك إن  إكلينيكية(،  مختبرات 

التعليمي،  مــســاره  فــي  نوعية  نقلة 
يؤهله  ال  المنخفض  معدله  إن  حيث 
ولكن  يرغبه،  الــذي  التخصص  لــدخــول 
تم  شفاعة  بخطاب  ساندته  الجمعية 
على إثره قبوله في تخصص المختبرات 
اإلكلينيكية. وأضاف أن الجمعية قامت 
بدفع كافة الرسوم المطلوبة للكلية، 
»إنــســان«  عــن شــكــره لجمعية  مــعــرًبــا 
عــلــى هـــذا الـــــدور الـــرائـــد والــخــدمــات 
المتميزة التي تقدمها للمستفيدين. 

 
الجمعية تولت سداد الرسوم

من جهتها أوضحت فاطمة عبدالله 
عـــام(،  تمريـــض  )بكالوريـــوس  صبـــوه 
أنها تخرجت فـــي جامعة رياض العلم 
العـــام الماضي، وقد قامت الجمعية 
مشكورة بدفع كافة الرسوم المترتبة 
على التحاقهـــا بالجامعة، وقالت »أنا 
اآلن موظفـــة بحســـب تخصصـــي فـــي 
أحد المستشفيات المرموقة والحمد 
لله، ووضعي مســـتقر بفضل الله، ثم 
بدعم جمعية إنســـان، التـــي لم تدخر 
جهًدا في دعم أبنائها«، وأســـأل الله 
أن يجعـــل مـــا يقدمونـــه فـــي ميـــزان 

حسناتهم.

ودعت البطالة 
أنه تخّرج في  د سلطان قطان 

ّ
وأك

خالل  عــام(  )تمريض  الــفــارابــي  كلية 
العام الماضي، والتحق بأحد المراكز 
في  الجمعية  بدور  مشيًدا  الصحية، 
دفـــع الـــرســـوم والــشــفــاعــة لــه في 
ا 

ً
كـــان متخوف أنـــه  ــا 

ً
الــقــبــول، ومــبــيــن

برنامج  تكفل  مع  ولكن  البطالة،  من 
الملك سلمان لتأهيل أبناء »إنسان«، 
استطاع أن يواصل مسيرته التعليمية 
ويـــحـــصـــل عـــلـــى الـــعـــمـــل الــمــنــاســب 
ويحقق  تخصصه  مع  يتوافق  الــذي 

تطلعاته المستقبلية.

فرح أعقب اإلحباط 
ــح منصور  صــال الــمــهــنــدس  ــحــدث  ت
الدراسية  تجربته  عن  الوابلي،  صالح 
)كلية  العلوم  دار  بجامعة  والتحاقه 
 - الهندسة(، وقــال »تــوفــي والـــدي 
رحمه الله - وأنا في المرحلة الثانوية، 
وكـــان مــن الــصــعــوبــة عــلــّي مواصلة 
نظًرا  طموحاتي  وتحقيق  دراســتــي 
لــدخــلــي الـــمـــحـــدود وقـــلـــة مـــا في 
ــرت فــي الحصول على 

ّ
يــدي، ثــم فــك

دعـــم، فــأشــار عــلــّي أحــد الــزمــالء بأن 
أذهــــب لــجــمــعــيــة »إنـــســـان« وأشـــرح 
الــدراســي،  واحتياجي  وضعي  لهم 
الجمعية، حيث  الرد سريًعا من  وكان 
المستفيدين  ضمن  بالتسجيل  بــدأنــا 
مـــن خــدمــاتــهــا، ووجـــــدت كـــل ترحيب 
فبادرت  لمشكلتي.  واحتضان  منهم 
الجمعية بالتكفل بدفع الرسوم، إلى 
أن أنهيت دراسة الهندسة، وتوظفت 
البريطاني.  الــســعــودي  البنك  فــي 
وأصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي 
الملك  برنامج  مــن  اســتــفــادوا  الــذيــن 
سلمان لتأهيل أبناء »إنسان«، فإنني 
الرائدة بجزيل  أتقدم لهذه الجمعية 
دعم  فــي  لــدورهــا  والتقدير  الشكر 
لتحقيق  ومساعدتهم  األيــتــام  فئة 

م. صالح منصور الوابليمحمد عسيري
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أحــالمــهــم ومــنــحــهــم فــرصــة إلثــبــات 
جدارتهم وتحقيق طموحاتهم.

حرية االختبار
العنزي،  مطر  لينا  المتدربة  وتطرقت 
إلى  الجامعية،  دراستها  تواصل  التي 
تجربتها مع برنامج الملك سلمان لتأهيل 
أبناء »إنسان«، وقالت »التحقت بمعهد 
المعرفة، وحصلت على دورة  مستقبل 
تأهيلية  ودورة  اآللـــي،  الــحــاســب  فــي 
بدعم  ثــم  الــلــه،  بفضل  العمل  لــســوق 
جمعية »إنسان«، حيث قدمت الجمعية 
حــصــلــت على  أن  ــــى  إل ـــدعـــم  ال أوجـــــه 
بدفع  وتكفلت  اآللــي،  الحاسب  شهادة 
لحين  وآزرتــنــي  كاملة  المعهد  رســوم 
تخرجي في المعهد. وعبرت عن شكرها 
الــطــالب  احــتــيــاجــات  لــتــلــمــس  للجمعية 
التي  بــالــدورات  وإلحاقهم  والطالبات، 
يتطلبها سوق العمل، مبينة أن اإلخوة 
في برنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء 
ويــقــدمــون  جــــًدا،  متعاونين  »إنـــســـان« 
المزيد  إلتاحة  المبادرات  أنــواع  مختلف 
الختيار  المستفيدين  أمــام  الفرص  من 

ما يناسبهم من التخصصات. 

دعم صيانة الجواالت
وأشاد محمد بن عوض بن حسين 
في  الجمعية  بـــدور  الــقــحــطــانــي، 

صيانة  مــشــروع  الفــتــتــاح  مساندته 
الـــجـــواالت عــبــر الــتــمــويــل، حــيــث تم 
تمويله بمبلغ 50.000 ألف ريال من 
المتعاقدة  التمويل  جــهــات  خــالل 
مــع الــجــمــعــيــة، وقــــال »أحــمــد لله 
ـــم اســتــثــمــار الــمــبــلــغ في  فــقــد ت
بعد  الجواالت  لصيانة  محل  افتتاح 
أن أنهيت دورة مكثفة في صيانة 
الجمعية،  لــنــا  قدمتها  الـــجـــواالت 
ــتــاح الــمــحــل فـــي مجمع  وتـــم افــت
والــمــردود  النسيم،  بحي  النخيل 
االعتماد على نفسي  جيد، وبــدأت 
ــة أســرتــي، وقـــد أصــبــح لــدي  وإعــال
التي  المهنة  بهذه  كامل  إلــمــام 
تــدر أربــاًحــا جيدة، واإلقــبــال ال بأس 
رغبة  ولــدي  العمالء،  قبل  مــن  بــه 
علًما  الــنــشــاط،  بهذا  التوسع  فــي 
التقنية  كــلــيــة  فـــي  طــالــب  بــأنــنــي 
رغبة  صيفًيا  ترًما  وأخــذت  بالرياض، 
فـــي إنـــهـــاء الــمــرحــلــة الــجــامــعــيــة، 
وذلك لاللتحاق ببرامج االبتعاث عن 
طريق جمعية »إنسان«، التي كانت 
وما زالت تقدم كافة أوجه الدعم 
مجلتكم،  منبر  ومن  للمستفيدين. 
المسؤولين  لإلخوة  أتقدم  فإنني 
والتقدير  الشكر  بجزيل  بالجمعية 
لــــجــــهــــودهــــم الــــمــــضــــنــــيــــة فــي 
مــســانــدتــي ومــســاعــدتــي، ســـواء 

دراســـتـــي  إلكـــمـــال  أو  ــتــمــويــل  ــال ب
بالخارج. 

تصميم الديكورات 
إلــى ذلــك أشـــارت فــلــوه السعيد 
ـــى الـــدعـــم الـــذي  )أســــر مــنــتــجــة( إل
قــدمــتــه الــجــمــعــيــة لــهــا عــن طريق 
الشركاء، وقالت »حصلت والحمد لله 
على مبلغ 50.000 ألف ريال، وبدأت 
الداخلية  الــديــكــورات  تصميم  فــي 
والتحف واألثاث والباركيه، بالتعاون 
مع المصانع المتخصصة، حيث أقوم 
بزيارة العمالء بعد تشطيب »الفيال« 
وأخذ المقاسات، ومن ثم التفصيل 
إضافة  المساحة،  مــع  يتناسب  بما 
والتمديدات،  اإلضــاءات  تركيب  إلى 
وورق الجدران والطاوالت الداخلية، 
والكنب، وكل ما يتعلق بالديكورات، 
وأصبحت لدي قاعدة عمالء ال بأس 
خــاص،  محل  الفتتاح  وأســعــى  بــهــا، 
وقد  الفشل،  من  متخوفة  ولكنني 
إرســال  وبانتظار  الجمعية  خاطبت 
مختص لدراسة الجدوى االقتصادية 
للمشروع، خصوًصا الموقع، وكذلك 
الــتــكــالــيــف الــمــتــرتــبــة عــلــى افــتــتــاح 
البلدية،  ورخــصــة  إيــجــار  مــن  المحل 
والتكاليف  وخالفه،  خارجية  ولوحة 

األخرى.

نماذج من مبادرات برنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء »إنسان«

مبادرة عصامي في إنسان 
أحد البرامج النوعية التي يعمل على تنمية روح القيادة 
لدى الشباب والفتيات، وقد اعتمد على معايير عالمية 
في تصميم نماذج التأهيل القيادي للشباب. واستفاد 

منه ٥٤ طالًبا وطالبة من المرحلة الجامعية. 

مبادرة مستقبل إنسان
تهدف إلى تشـــجيع طالب الصـــف الثالث الثانوي على 
إكمـــال تعليمهـــم العالـــي، ورفع مســـتوى قدراتهم 
في رفـــع درجـــة التحصيلـــي والقدرات، ومســـاعدتهم 
على اختيار التخصص المناســـب، واستفاد من المبادرة 

480 طالًبا وطالبة.

مبادرة أهالينا
أبناء  من  الثانوية  خريجي  تأهيل  إلى  يهدف  برنامج 
اللغة  تعليم  على  واشتمل  العمل،  لسوق  الجمعية 
الوظيفية،  المهارات  تطوير  في  ودورات  اإلنجليزية 

ا.   
ً
واستفاد منه 25 ابن

مبادرة أنر إنسان لألرامل وأطفالهن   
يتم من خاللها تهيئة األرامل ورفع مستوى الوعي 
لديهن في الجوانب األسرية، وتضمنت دورات توعوية 
اشتملت على  أرملة. كما   17 استفادت منها  متنوعة 
مبادرة لأطفال بنظام التعليم االجتماعي العاطفي 

.
ً
الذي يهتم بتطوير الطفل، واستفاد منها 23 طفال
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مبتعثان يتحدثان من الواليات المتحدة األمريكية  
عن دور »إنسان« الرائد في خدمة التعليم

ا 
ً
ا من أهمية التعليم الذي يعتبر مسلك

ً
ا، وذلك انطالق

ً
أولت »إنسان« ، الرعاية التعليمية اهتماًما بالغ

هاًما لمستقبل األبناء واعتمادهم على أنفسهم وتحقيق تطلعاتهم.
بالتعليم.  المتعلقة  التفاصيل  أدق  فيها  تراعي  بناءة  تعليمية  استراتيجية  وفق  الجمعية  وتعمل   
وإلحاق  دراسًيا  األبناء  متابعة  على  اشتملت  حيث  الجمعية،  في  التعليمية  الرعاية  أوجه  وتعددت 
المتعثرين منهم بدروس التقوية، إضافة إلى توفير الحقيبة المدرسية بداية كل عام دراسي، وتوفير 
وسائل المواصالت، وتذليل العقبات التي قد تعترض مسار األبناء التعليمي، وإلحاق الطلبة والطالبات 
الخارج  في  دراستهم  لمواصلة  الطلبة  من  العديد  وابتعاث  العلمية،  والمعاهد  والكليات  بالجامعات 
بالتعاون مع برنامج خادم الحرمين لالبتعاث الخارجي.. نستعرض نماذج من تجارب المبتعثين في الخارج 

وانطباعهم عن الرعاية التعليمية في »إنسان«.

موسى مرزوق

معاملة متميزة 
محسن  بــن  منصور  الطالب  أوضــح 
الـــقـــحـــطـــانـــي الــــــــذي يــــــــدرس فــي 
جــامــعــة »دومــنــيــكــي ســيــتــي« في 
المتحدة  بالواليات  شيكاغو  مدينة 
يعاملون  المبتعثين  أن  األمريكية، 
توفير  يتم  حيث  متميزة،  معاملة 
وتميز  باحترافية  متطلباتهم  كافة 
ا أنه التحق 

ً
في تقديم الخدمة، مبين

اإلنجليزية،  اللغة  لــدراســة  بمعهد 
ــتــحــق بـــإحـــدى  ومـــــن ثــــم ســـــوف يــل
تعتبر  الجامعة  أن  خصوًصا  الكليات، 
األولـــى على واليـــة إنــيــلــوي، وفي 
المركز العاشر على الوسط الغربي 
مــن الـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة. 
وقـــال إن هـــذه فــرصــة ســانــحــة يجب 
والــمــثــابــرة  الــجــهــد  وبـــذل  اقتناصها 
لــتــحــقــيــق تــطــلــعــاتــه الــمــســتــقــبــلــيــة 
ومجتمعه.  ووطــنــه  نفسه  لــخــدمــة 
وأعرب القحطاني عن شكره وعرفانه 
لجمعية »إنسان« الهتمامها باألبناء 
الوسائل  كافة  توفير  على  وحرصها 
التي تمكنهم من تحقيق أحالمهم، 

خصوًصا الجانب التعليمي. 

شكر وتقدير للجمعية
العقيديك:  يــاســر  الــطــالــب  وقـــال 
ضمن  الجمعية  طــريــق  عــن  ابتعثت 
أبناء  لتأهيل  سلمان  الملك  برنامج 
إنــــســــان إلـــــى الـــــواليـــــات الــمــتــحــدة 
األمــــريــــكــــيــــة، والـــتـــحـــقـــت بــجــامــعــة 
أوريغون في مدينة بورتالند تخصص 
عن  ــر  وعــبَّ إداريـــــة.   معلومات  نظم 
تقدمه  مـــا  عــلــى  للجمعية  شــكــره 
ــنــاء الــمــســتــفــيــديــن مـــن خــدمــات  لــأب
تعليمية متميزة، ولعل أهمها إتاحة 
الفرصة لنا لمواصلة دراستنا بالخارج.

في  دورة  من  استفاد  أنــه  ن  وبيَّ  
اللغة اإلنجليزية لمدة 9 أشهر، وقد 

كانت مفيدة جًدا، ودورة أخرى في 
إضافة  4 أشهر،  لمدة  الــذات  تطوير 
ولكنني  عديدة،  وظيفية  فرص  إلى 
فضلت مواصلة دراستي بالخارج لنيل 
وتحقيق  العلمية،  الــدرجــات  أعــلــى 
شاء  وإن  المستقبلية،  طموحاتي 
الله أكون عند حسن الظن بي لخدمة 
يتوقف  ولـــم  وطــنــي ومــجــتــمــعــي. 
دعم الجمعية عند النفقات المالية، 
فقد قدموا لنا الدعم المعنوي من 
خالل التشجيع على مواصلة الدراسة 
الحماس  روح  وبث  والتميز،  والنجاح 
فـــي نــفــوســنــا لــمــواصــلــة الــتــعــلــيــم 

وتحقيق أعلى الدرجات العلمية. 

ياسر العقيديمنصور القحطاني
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شركاء »إنسان«



إعداد: موسى مرزوق

قصتي مع التأليف
النجمي  االبــن فــراس حسين  قــال 
المرحلة  ويـــدرس  الشمال،  فــرع  مــن 
العلمي(:  الثانوي  )الثاني  الثانوية 
بـــــدأت رحــلــتــي مـــع تــألــيــف الــقــصــة 

ــــي  الــــقــــصــــيــــرة مـــــن خـــــــالل قــــراءت
بالقصص  وشغفي  المستمرة، 

ــات، حيث قــرأت لعدد  ــرواي وال
والقصة  الــروايــة  كتاب  من 
ـــي،  ـــعـــرب فـــــي الـــــوطـــــن ال
وكنت أكتب بعض القصص 

وأحــتــفــظ بــهــا لــنــفــســي، ثم 
في  بالمشاركة  الفرصة  لي  سنحت 
)مسابقة  بعنوان  مدرسية  مسابقة 
ـــت مــشــاركــتــي من  الـــتـــألـــيـــف( وكـــان

عـــذًرا(  )االخــتــالف ليس  خــالل قصة 
لتأليف  حــبــي  مــن  زاد  مــمــا 

أن  بعد  القصيرة  القصة 
الــقــائــمــون على  أبـــــدى 
والمعلمون  المسابقة 

إعجابهم بقصتي.
وأضــــاف: تــوالــت مــشــاركــاتــي في 
تنظمها  التي  الثقافية  المسابقات 

أتميز  كنت  مرة  كل  وفي  المدرسة، 
عن غيري بشهادة المعلمين ومدير 
الــمــدرســة، كــمــا شــاركــت فــي نــادي 
»إنسان« بمسابقات ثقافية اشتملت 

على القصة القصيرة.
 

طباعة مجموعة قصص
ـــه  ـــعـــات ـــطـــل وأشــــــــــــــار الـــــــــى ت
وتنمية  لتطوير  المستقبلية 
ــتــه وقـــــال »أســعــى  مــوهــب
من  مجموعة  طباعة  إلــى 
والتسويق  لــدي  القصص 
لها واالنتشار والمشاركة 
المحلية  المسابقات  فــي 
المملكة  وتمثيل  والعربية 
القصيرة،  القصة  في مجال 
الكتابة  إلـــى  أطــمــح  كــمــا 
الثقافية  الــمــجــالت  فــي 
ـــــصـــــحـــــف الــــعــــامــــة.  وال
في  الثقافي  والــمــجــال 
األبــواب،  مشرع  المملكة 
الــمــمــلــكــة  أن  خـــصـــوًصـــا 

يتحدثون عن بدايات إنتاجهم 
الفكري ودعم  الجمعية 

لمواهبهم
موهوبو 

»إنسان«
ظل اكتشاف المواهب بحاجة لصبر وعمل دؤوب وكوادر مؤهلة تعرف كيفية النبوغ وتفجر المواهب ليتم 
اختيارها من بين جموع كثيرة. وفي هذا اإلطار حرصت جمعية »إنسان« لرعاية األيتام بمنطقة الرياض منذ 
نشأتها على اكتشاف مواهب األبناء وتنمية مهاراتهم اإلبداعية، وفتح آفاق التألق والتطوير الذاتي من 

خالل صقل مواهبهم المتنوعة، وذلك لتحقيق تطلعاتهم.
الفائدة  وتحقق  تنفذها  التي  البرامج  من  العديد  خالل  من  المواهب  اكتشاف  على  الجمعية  وتعتمد 
في  الموهبة  جانب  تخدم  التي  البرامج  تبني  في  منظم  مؤسسي  عمل  وفق  شرعت  لذلك  المرجوة، 

»إنسان« وآلية تنفيذها.
العربي،  الخط  والنبطي،  الفصيح  بنوعيه  )الشعر  لتشمل  »إنسان«  في  المواهب  طبيعة  تنوعت  وقد   
والتمثيل،  واإلنشاد  والكاريكاتير،  التشكيلي  الفن  الرواية،  الخواطر،  القصيرة،  القصة  النثرية،  الكتابات 
ومهارات الحاسب اآللي والتصاميم والتصوير الفوتوغرافي والتفكير اإلبداعي، واالبتكار واختراعات األبناء، 

إضافة إلى األلعاب الرياضية المختلفة(. عبر المساحة التالية نسلط الضوء على نماذج شبابية موهوبة:

فراس النجمي
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الثقافية واإلبداعية  بالجوانب  تهتم 
ـــدى الــشــبــاب وتــحــتــضــن الــمــواهــب  ل
الثقافي  االنــفــتــاح  الـــواعـــدة، وهـــذا 
للموهوبين  بالنسبة  تــحــدًيــا  يمثل 
فــي جميع الــفــنــون، ونــحــن قـــادرون 
على ذلك، بإذن الله، من خالل دعم 
بجانب  لــنــا، واهــتــمــامــهــا  الــجــمــعــيــة 

الموهبة. 
وحــــول مــشــاركــتــه فــي الــمــواقــع 
بنشر ودعم  تهتم  التي  اإللكترونية 
ــن  ــــات األدبـــيـــة، بــيَّ ــــرواي الــقــصــص وال
النجمي أنه شارك بقصة في اللغة 
الذي  اإلنجليزية عبر )موقع قصص( 
احتوى على أكثر من 3000 مشاركة 
وحققت  الــعــالــم  دول  مختلف  مــن 
ا متقدًما واعتبرت 

ً
إحدى قصصه مركز

من أفضل 100 قصة في الموقع. 

مشرفو نادي »إنسان« دعم كبير
جماح،  أحــمــد  يحيى  االبـــن  وتــحــدث 
المرحلة  الغرب ويدرس في  من فرع 

العلمي(  الثانوي  )الثالث  الثانوية 
التصوير  فــي  مــوهــبــتــه  عــن 
والــمــونــتــاج وقــــال »بـــدأ 
حــــــبــــــي لــــلــــتــــصــــويــــر 
والـــــــمـــــــونـــــــتـــــــاج 
ــتــحــاقــي  بـــعـــد ال
ــــنــــادي إنـــســـان  ب
االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، 
ووجـــــــــــــدت الـــــدعـــــم 
قبل  من  والتشجيع 
في  المسؤولين 
حيث  الـــنـــادي، 
الـــــتـــــحـــــقـــــت 
دورات  بـــــــ4 
تــــطــــويــــريــــة 
في التصوير 
والــمــونــتــاج، 
ـــفـــدت  واســـت
فائدة  منها 
جـــمـــة، حــيــث 
أكثر من  وإنــتــاج  شــاركــت فــي تصوير 
في  مشاركتي  إلــى  إضافة  مقطع، 
تــصــمــيــم بــعــض الـــمـــواقـــع«. وأضـــاف 
»سوف أقوم بتنمية موهبتي، بإذن 
الله، بعد االنتهاء من السنة الدراسية 
الـــدورات ذات  مــن خــالل التكثيف مــن 

المسابقات  في  والمشاركة  الصلة 
والمونتاج،  بالتصوير  تتعلق  التي 
ـــــى تـــقـــديـــم عــمــل  كـــمـــا أطـــمـــح إل
الوطن  لهذا  وحًبا  ا 

ً
عرفان وطني، 

المعطاء، ولمجتمعه ووالة أمره«. 

»الميكروفون« رافقني منذ 
االبتدائية

ــط االبـــن عــمــر أنـــور الــعــرفــة، 
َّ
وســل

اإللقاء  فــي  موهبته  على  الــضــوء 
الجمعية  أبناء فرع  »أنا من  وقال 

في  وأدرس  الـــريـــاض  بــشــمــال 
وبـــدأت  الــثــانــوي،  األول  الــصــف 
فـــي حـــب اإللـــقـــاء مــنــذ أن كنت 
في المرحلة االبتدائية، من خالل 

تــرشــيــح الــمــدرســة لــي فــي تقديم 
تــدرجــت في  ثــم  المدرسية،  اإلذاعـــة 
اإللقاء وتابعت ذلك حيث كنت أقدم 
حـــفـــالت الـــتـــخـــرج لــفــصــول الــمــرحــلــة 
الـــمـــتـــوســـطـــة، وكــــذلــــك كـــانـــت لــي 
إنسان  نــادي  حفالت  في  مشاركات 
الوطني  الــيــوم  كحفل  االجتماعي، 
والحمد  وحققت  إنسان،  وأولمبياد 
اإللــقــاء في  الــمــركــز األول فــي  لله 
العام  انتهاء  إنسان. وحال  أولمبياد 
الدراسي الحالي سوف ألتحق بعدد 
ــــدورات فــي اإللــقــاء مــن خالل  مــن ال

نادي إنسان االجتماعي«.
ــــن أنـــــه ســـــوف يــــشــــارك فــي  وبــــيَّ
اإللقاء  مسابقة  في  المقبل  العام 
في  األيتام  جمعيات  أولمبياد  في 
منطقة  فــي  تــقــام  الــتــي  المملكة 

عسير.
 وكـــشـــف الـــعـــرفـــة عـــن تــطــلــعــاتــه 
إلى  يتطلع  أنــه  ا 

ً
مبين المستقبلية، 

المملكة،  فــي  الــمــؤتــمــرات  تــقــديــم 
وكــذلــك الـــنـــدوات، والــمــشــاركــة في 

المناسبات الخارجية.

يحيى جماح

عمر العرفه
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المالية من خالل  االستدامة  تحقيق  »إنسان« على  تعمل جمعية 
وتسعى  الجمعية،  مصاريف  تغطية  ف��ي  لتسهم  األوق���اف  تشييد 
ال��ري��اض،  منطقة  محافظات  جميع  ف��ي  خيري  وق��ف  لبناء  »إن��س��ان« 
التي توجد بها أفرع  للجمعية لتكون رافًدا ومورًدا مالًيا لنفقات الفرع 

والمصاريف التشغيلية.

وفي سبيل ذلك قامت الجمعية بتكوين قاعدة مصادر استثمارية 
متنوعة األصول وفق الشريعة اإلسالمية عبر إنشاء صناديق استثمار 
 .

ً
وقفية ومحافظ مرابحة بالسلع وإنشاء صندوق عقاري يخص أوقافا

ا منتشرة 
ً

21 وقف الجمعية حتى نهاية عام 1440ه���،  أوق��اف  وبلغت 
في الرياض والمحافظات التابعة لها.

أوقاف خيرية بمحافظات الرياض

مشروع وقف رماح

رماحالموقع

تحت اإلنشاء حالة الوقف

280م2المساحة

التكلفة
ً
1.209.912 رياال

وقف وادي الدواسر

وادي الدواسرالموقع

مكتملحالة الوقف

405م2المساحة

التكلفة
ً
2,599,999 رياال

وقف إنسان بالمجمعة

المجمعةالموقع

مكتمل عظم فقطحالة الوقف

5722م2المساحة

تم التبرع بكامل التكلفةالتكلفة

وقف السليل

السليلالموقع

تحت اإلنشاءحالة الوقف

660م2المساحة

متكفل بالبناء من قبل متبرعالتكلفة

أوقاف حي الجرادية

الرياض- حي الجراديةالموقع

مكتملحالة الوقف

5 عمائرالعدد

1322م2المساحة

وقف الدريبي

الرياض- حي الظهرانالموقع

مكتملحالة الوقف

607 م2المساحة

الجمعية تملك نصف المبنىالتكلفة

مشروع وقف القويعيةمشروع وقف أبراج الزلفيمشروع وقف فندق األفالج

الموقعالموقعالموقع القويعيةالزلفياألفالج

حالة الوقفحالة الوقفحالة الوقف تحت اإلنشاء تحت اإلنشاءتحت اإلنشاء

المساحةالمساحةالمساحة 600م36842م10.0002 م2

التكلفةالتكلفةالتكلفة
ً
20.331.898 رياال

ً
53.288.131 رياال

ً
1.549.060 رياال

أوقاف »إنسان«





خادم الحرمين الشريفين 
فتيات  إلحــــدى  يــســتــمــع 
إنسان خالل افتتاح وقف 

الجمعية بحي المعذر .

بن سلمان  األمير فيصل 
بن عبدالعزيز في صورة 
في  األبــنــاء  مع  تذكارية 
العلمي  الــتــفــوق  حــفــل 

1432هـ .

 من أبناء إنسان خالل المؤتمر 
ً
خادم الحرمين الشريفين يتسلم درعا

السعودي األول لرعاية األيتام.
خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - يحتضن أحد أبناء إنسان .

خادم الحرمين الشريفين يلقي كلمة خالل المؤتمر السعودي األول لرعاية األيتام .
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اجتماع مجلس اإلدارة برئاسة سمو أمير منطقة الرياض.

األمير أحمد بن فهد بن سلمان يرعى بطولة إنسان الرمضانية. سمو األمير نايف بن عبد العزيز - رحمه الله - يستقبل أبناء إنسان.

األمير سلطان بن 
عبد العزيز رحمه الله 
يستقبل أبناء إنسان.

حفل جائزة إنسان للتميز الثالث.
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مقال

في المملكة العربية الســـعودية حينما يكـــون الحديث عن األعمال الخيرية 
واإلنســـانية ورعاية األيتام ال يمكن لهذا الحديث أن يكون ما لم تكن بوصلته 
تتجـــه نحـــو اإلنســـان »ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز«، الـــذي الزم أســـمه الجمعيات 
 من 

ً
الخيريـــة واإلنســـانية واإلغاثيـــة فـــي المملكـــة، وخارجهـــا وذلـــك انطالقا

حرصـــة المعهود »رعاه الله« على كل عمل خيري وإنســـاني يخدم البشـــرية 
ويساعدهم. 

لقد عرفنا منذ عشـــرات الســـنين أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
 للرياض وحتـــى اليوم وهو 

ً
بـــن عبدالعزيز »حفظـــه الله«، ومنـــذ أن كان أميرا

 
ً
يولـــي األعمال الخيرية واإلنســـانية واإلغاثية جل اهتمامـــه ويبذل فيها ماال
 منه »ســـدد اللـــه خطاه« أن مثل هذه األعمـــال هي التي تبقى 

ً
 يقينا

ً
ووقتـــا

لإلنســـان وهي التي يشـــعر فيها أي منا بلذة البذل والعمل، ولعل من أهم 
ما زرعت يد »ســـلمان بن عبدالعزيز« في الجانب الخيري واإلنساني الجمعية 
الخيريـــة لرعاية األيتام بمنطقة الرياض »إنســـان« التي تعتبر األكبر واألضخم 
فـــي رعايتهـــا لهذه الفئـــة العزيزة والغالية، والفضل فـــي ذلك يعود لخادم 
الحرميـــن الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز بعد الله ســـبحانه وتعالى، 
فكما أعرف ويعرف غيري كثيرون اهتمامه ومتابعته الحثيثة لها »أيده الله« 
وسعيه الدؤوب على توفير كافة اإلمكانات التي تجعلها تمضي في عملها 

وجهدها لخدمة األيتام دون توقف، وبأسلوب متطور وغير تقليدي. 
إذ اضطلعـــت »إنســـان« بـــأدوار كبـــرى مـــن حيـــث تأميـــن المعيشـــة وتوفير 
العناية الصحية والتعليمية والخدماتية للمســـتفيدين، ولم يكن دورها فقط 
الصـــرف المالـــي النقدي، إنمـــا امتدت جهودها لتوفير كل ســـبل الراحة لهذه 
 
ً
الفئة العزيزة واالستمرار والتواصل في رعايتها على مختلف الصعد، تماشيا
مع حرص »إنسان« على أن تكون هناك أدوار شاملة وواسعة ال تتوقف على 
دور معين، بل مضت في توقيع االتفاقيات وإطالق المبادرات التي كانت لها 
انعكاســـات مهمة، وتعتبر »إنســـان« من بين الجمعيات المعروف مســـابقتها 
للزمـــن فـــي تطوير عملها وربما تعتبر اليوم من النمـــاذج الرائدة في العمل 

الخيري واإلنساني على مستوى الشرق األوسط. 
وتســـير »إنســـان« في خطواتها المتوافقة مع رؤيـــة المملكة 2030 التي 
أطلقها صاحب الســـمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وركزت 
في جوانـــب منها على القطاع غير الربحي، ووضعت مجموعة من المرتكزات 
التي يتوجب على المؤسســـات والجمعيات العاملـــة في هذا القطاع العمل 
بهـــا، وأخذت »إنســـان« بنقـــاط كثيرة من تلـــك المرتكزات قبـــل أن تعلن الرؤية، 
وذلـــك يؤكد بعد النظر لمن وقف خلف هذه الجمعية وأســـندها حتى أضحت 
واحـــدة من الجمعيـــات المتطـــورة والمتجـــددة والمؤثرة فـــي أعمالها على 

مستوى المنطقة. 
 لمن 

ً
 مميزا

ً
وأولـــت »إنســـان« لأبناء رعايـــة ملفتة وملهمـــة وكانت مدخـــال

َهْر(، وقال 
ْ

ق
َ
 ت

َ
ال

َ
َيِتيَم ف

ْ
ا ال مَّ

َ
أ

َ
 لقول الله تعالى: )ف

ً
يرغب في خدمتهم، تحقيقا

حبيبنا المصطفى محمد بن عبدالله عليه أفضل الصالة والســـالم: »أنا وكافل 
اليتيـــم كهاتيـــن – والصـــق أصبعيه ببعضهما، لذلك علينا أن نفخر بـ »إنســـان« 

 في وصولها إلى ما هي عليه اآلن.
ً
ونعتز بها وندعو لمن كان سببا

خادم الحرمين الشريفين .. 
وحديث عن »إنسان«

د. محمد بن صالح الظاهري
رئيس مجموعة شركات الظاهري





عدد األيتام غير مكفولين 
فوق 18 سنة

1,152

عدد األيتام غير مكفولين 
تحت 18 سنة

ال يوجد

عدد األرامل
غير مكفوالت

8,432

جميع الكافلين

كفالة خاصة يتيم

كفالة خاصة أم اليتيم

الكفالة الدائمة

كبار الكافلين

19,539

17,294

1,482

605

158

27,416

20,976

2,106

1,064

3,270

عدد األيتام وأم اليتيم المكفولينعدد الكافلين

الكفاالت

إدارة التوظيف

416,032اإليرادات المالية المحققة

22الزيارات

3االتفاقيات

8الملتقيات

63جهات التوظيف

1,704ترشيحات التوظيف

359الموظفون

27عدد الدورات التدريبية

460ترشيحات التدريب

336المتدربون
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عدد المستفيدين لعام 2019

عدد األفرادعدد األسر

1,399

1,566

2,551

4,046

2,536

4,534

6,249

9,898

16,099

8,046

1209844826المجموع: فردأسرة

فئة د

فئة ه�

فئة ج

فئة ب

فئة أ

إدارة المستفيدين والشؤون النسائية

أعداد مستفيدي إدارة التمكين 2019

الخدمات الموسمية للمستفيدين

القيمة المالية )ريال(عدد المستفيدين

1,168,226

3,237,150

886,825

1,143,400

18,669

21,589

126

5,717

زكاة الفطر

الحقيبة المدرسية

الحج

هدية العيد

1,954,800
21,043

السلة الرمضانية

4,100,0002,205,538
36,8042,589

األضاحيكسوة الشتاء

378عدد المتفوقين15,238الخدمات المقدمة11,098عدد الزيارات الميدانية

475عالج الحاالت الصحية والسلوكية 112المشاركات والبرامج النسائية
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مقال

اتســـمت األعمال الخيرية في المملكة بعد توحيدها على يد الملك عبدالعزيز 
وبصفتها دولة ناشـــئة بالبســـاطة، وكانت حاجة الناس إلشباع النقص االقتصادي 
قد جعلت الملك عبدالعزيز يركز على تقديم المساعدات ذات الطابع االقتصادي.
وبعـــد تحســـن األوضاع االقتصاديـــة واالجتماعية فـــي المملكة بفضـــل الله إثر 
اكتشـــاف النفط وانطالقـــة عمليـــة التنميـــة بمفهومهـــا الشـــامل فقـــد تطورت 
جميع التشـــريعات ومن ضمنها التشـــريعات التي تنظم العمل الخيري بالمملكة 
حيـــث صـــدر األمـــر الملكي الكريـــم عام 1380هــــ بإنشـــاء وزارة العمل والشـــؤون 
االجتماعية لتقوم برســـم السياســـة العامة للعمل االجتماعي، وإصدار األنظمة 
الخاصة بها، إضافة إلى نشـــر الوعي االجتماعي، والحث على إنشـــاء الجمعيات 

والمؤسسات االجتماعية.
 من جميع ملوك المملكة 

ً
 سخيا

ً
 و دعما

ً
 شخصيا

ً
والعمل الخيري يلقى اهتماما

 للعهد الزاهر للملك سلمان بن 
ً
 وصوال

ً
العربية السعودية - رحمهم الله - جميعا

عبـــد العزيـــز - حفظه الله - الذي كانت له  اليد الطولـــى في العمل الخيري فله 
الكثيـــر من الجهود في مجاالت البر واإلحســـان حيث بدأت رحلته  في عام 1956، 
عندمـــا تـــرأس لجنة لجمع التبرعات لمتضرري العـــدوان الثالثي على مصر، ورأس 
في العام نفسه لجنة أخرى لجمع التبرعات للشعب الجزائري، وفي 1967 ترأس 
اللجنة الســـعودية الشعبية لمســـاندة مجاهدي فلسطين، وعلى صعيد العمل 
الخيري المحلي فقد كان - حفظه الله - وال يزال يسعى من خالل تراسه للعديد 
مـــن الجمعيات واللجان الخيرية المهتمة ببناء المســـاجد، ورعايـــة األيتام، وبناء 
المســـاكن للفقـــراء والمحتاجيـــن، وقد توج أعمالـــه الخيرية - حفظـــه الله - بأمره 
الكريـــم عـــام 1436 هـ بإنشـــاء مركـــز الملك ســـلمان لإلغاثة واالعمال اإلنســـانية 

لتمتد يد العطاء إلغاثة الملهوفين في جميع أنحاء المعمورة. 
واآلن األعمـــال الخيريـــة في بالدنا هي ركيزة مـــن ركائز الرؤية 2030، وتحظى 
بدعم كبير من خادم الحرمين الشـــريفين وســـمو ولي عهده األمين -حفظهما 
اللـــه- وقـــد حرصـــت الرؤيـــة على دعـــم وتنمية الجمعيـــات الخيريـــة، وقدمت لها 
الدعـــم المالـــي والمعنـــوي لتطوير هـــذا القطاع، ورفع نســـبة مســـاهمته في 
 الناتـــج المحلـــي ، وتنميـــة األفـــراد واألســـر، وتحويلهـــم ألفـــراد وأســـر منتجيـــن.
ومن هذا المنطلق استشعر القائمون على الجمعيات الخيرية أهمية دور شباب 
وشابات المملكة العربية السعودية  في المشاركة في العمل الخيري وإدارته 
بأياد وطنية من خالل استقطاب القدرات المتميزة للعمل الخيري وتهيئة الظروف 
المناســـبة الستمراريتهم كي يســـتطيعوا التعامل مع المستفيدين من خدمات 
تلك الجمعيات لضمان تقديم أفضل الخدمات لهم  من خالل إعداد برامج تأهيلية 
 خاصة بالعمل الخيري ودورات عامة في المجاالت االجتماعية واإلدارية والمالية.
 إلى جنب مع دور الرجل. 

ً
 جنبا

ً
 ومتميزا

ً
وأصبح دور المرأة في العمل الخيري بارزا

وفـــي ظل رؤية المملكة 2030 التي تحث على مشـــاركة المـــرأة وتمكينها في 
عات، وإقامة  جميـــع قطاعات العمل لم يعد يقتصـــر عملها فقط على جمع التبرُّ
األســـواق الخيريـــة، والمشـــاركة في األطبـــاق الخيريـــة، والمهرجانات األســـرية، 
 لتسلم مناصب 

ً
 ومهنيا

ً
فحســـب بل تعدى إلى إتاحة الفرصة للمتميزات أكاديميا

عليـــا في إدارة تلك الجمعيات الخيرية و أتيحت لهن المشـــاركة  في صنع القرار 
الخيـــري  وقـــد أثبتـــن تميزهن فـــي األداء ووضعن بصمتهن علـــى خارطة العمل 

الخيري.  
وجمعية »إنسان« إحدى تلك الجمعيات التي تتبنى مبادرات في هذا المجال 
الســـتيعاب الطاقـــات النســـائية كي تســـاهم بفعاليـــة في تنميـــة مجتمع وطننا 

المعطاء.

العمل الخيري بالمملكة

د. شعيع مهل العتيبي
مساعد المدير العام للشؤون النسائية
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