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ألجل أبنائنا
انتظر املتفوقون عاما كامال وهم يتطلعون للحصول على جائزة
التفوق العليم يف إنسان يف دورتها الثاني�ة عشر ،فمن اجتهد ولم
حيالفه احلظ العام المايض ،ها هو اليوم يقف فخورا بعلمه معزتا
حبصوله على هذه اجلائزة النوعية اليت تضاف إىل مسرية األبن�اء
التعليمية وتعزز سريهم الذاتي�ة  ،ويف أمسيتهم البهيجة ارتسمت
تب�اشري الفرح والبشاشة تعتلي محياهم وختزتل أفراحهم يف أجمل
الليايل وأكرثها توهجا  .نرصد حلظة بلحظة فعاليات جائزة
التفوق العليم الثاين عشر والذي أقيم برعاية صاحب السمو
امللكي األمري أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز – نائب رئيس
مجلس إدارة اجلمعية اخلريية لرعاية األيت�ام بمنطقة الرياض
(إنسان)  ،ورئيس اللجنة التنفيذية بت�اريخ  18رجب 1437هـ ،
املوافق  25إبريل 2016م حتت شعار ( نفخر بتفوقكم) وذلك يف
القاعة الكربى بفندق «مداريم كراون».
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الجائزة إحدى ثمار الرعاية التعليمية وتتويج لجهود المتفوقين
انطالقا من مبادئ اجلمعية يف التدرج والتمزي بتقديم اخلدمة  ،فقد اختذت أهدافا منسجمة مع تطلعاتها ومنها غرس مبادئ
الدين احلنيف لدى اليتيم .وتوفري أوجه الرعاية المادية واملعنوية له  .ولدى اجلمعية سعي دؤوب لتقديم خدمات متمزية لألبن�اء،
وحققت بذلك جناحات متت�الية حيث تنوعت اخلدمات املقدمة لليتيم فاشتملت على تقديم الرعاية االجتماعية والمادية
والتعليمية والصحية للمستفيدين .وأولت اجلمعية اجلانب التعلييم أهمية قصوى لما له من دور أسايس يف التمهيد ملستقبل
واعد للطالب من اجلنسني بإذن هللا  ،حيث اتقدت شعلة التعليم يف إنسان منذ نشأتها األوىل  ،لتيضء وتفتح أفق املستقبل
والنجاح أمام األبن�اء  ،والعمل وفق اسرتاتيجية تعليمية بن�اءة تراعي أدق التفاصيل املتعلقة بالناحية التعليمية  .وتعترب جائزة
التفوق العليم يف إنسان إحدى ثمار الرعاية التعليمية يف اجلمعية حيث أطلقت اجلمعية ( جائزة إنسان للتفوق العليم) عام
 2005م لتكريم املتفوقني من الطالب والطالبات وذلك تشجيعا لهم للحصول على أعلى درجات التفوق العليم وحثهم على بذل
املزيد من اجلهد وبث روح احلماس واملنافسة لدى بقية األبن�اء لزيادة حتصيلهم الدرايس .ومع تن�ايم عدد املستفيدين فقد أظهرت
اإلحصائي�ات تن�اميا مضطردا لعدد املتفوقني واملتفوقات على مدى تاريخ اجلائزة .

فعاليات الحفل
أوىل الفقرات كانت مع دفء احلديث وأنفاس إيماني�ة وروحاني�ة  ،وآيات عطرة من الذكر احلكيم تالها على مسامع احلضور الطالب
أسامة علي العطية.
ولو أنين أوتيت كل بالغة  ...وأفنيت حبر النطق يف النظم والنرث
ً
ً
لما كنت بعد القول إال مقصرا  ...ومعرتفا بالعجز عن واجب الشكر
بهذه الكلمات اليت تعرب عن عميق الشكر والعرفان من أبن�اء اجلمعية لراعي احلفل  ،والضيوف الكرام رحب مذيع احلفل اإلعاليم املعروف
سليمان السالم باحلضور  .حيث أن تشريف صاحب السمو امللكي األمري أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز – نائب رئيس مجلس
إدارة اجلمعية اخلريية لرعاية األيت�ام بمنطقة الرياض (إنسان)  ،ورئيس اللجنة التنفيذية باجلمعية ورعايت�ه للحفل هو دعم لرسالة
اجلمعية وتشجيع لألبن�اء املتفوقني واملتفوقات وحثهم لبذل املزيد من اجلد واالجتهاد وحتفزيا ألقرانهم من أبن�اء اجلمعية .

املغيليث للمتفوقني  :أثبتم أن اليتم دافع للتفوق والنجاح  ,فهنيئ�ا لنا أن
نراكم اليوم حتصدون نت�اج تفوقكم
مقتطفات من كلمة مدير عام الجمعية
أصحاب املعايل والسعادة ضيوف حفلنا الكريم أبن�ايئ الطالب ..
السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته  ،،وبعد :
لقد حثن�ا دينن�ا احلنيف على بن�اء اإلنسان واالهتمام به  ،فبن�اء اإلنسان عمل حضاري ضخم حيتاج إىل جهود
متضافرة دؤوبة  .وحنن وهلل احلمد واملنة  ,لدين�ا ذخرية عظيمة من تعاليم دينن�ا احلنيف شملت جوانب
احلياة البشرية كلها ..ومن ذلك رعاية األيت�ام وكفالتهم والقيام برتبيتهم قال هللا تعاىل ( ويسألونك عن
اليت�اىم قل إصالح لهم خري وإن ختالطوهم فإخوانكم )  .واأليت�ام جزء من فئات مجتمعنا لذلك عنت الدولة
حفظها هللا باأليت�ام ومن يف حكمهم ؛ وتضافرت اجلهود اخلريية من أهل اخلري يف هذا البلد الطيب إلنشاء
مؤسسات خريية لرعاية األيت�ام وباتت نواة صاحلة بني أيادي باذلة كريمة وأيادي محتاجه عفيفة.
واجلمعية اخلريية لرعاية األيت�ام بمنطقة الرياض هي إحدى اجلمعيات املتخصصة يف هذا املجال ..
أخذت على عاتقها خدمة هذه الفئة العزيزة من أبن�ائن�ا األيت�ام وخطت يف ذلك خطوات ملموسة كانت
محل التقدير واإلشادة بفضل هللا وحصلت بموجبها على العديد من اجلوائز املحلية واإلقليمية كان
آخرها جائزة السنابل للمسؤولية املجتمعية بدولة البحرين وجائزة السبيعي للتمزي املؤسيس  ..وبات
عدد املستفيدين من خدماتها أكرث من ( )40.000يتيم ويتيمه تقدم لهم مختلف أوجه الرعاية المادية
واملعنوية واإلرشادية والتربوية والتعليمية  ...وما احتفالنا هذا اليوم بأبن�ائن�ا الطالب املتفوقني إال أحد
وتوجيه كريم من صاحب السمو امللكي األمري فيصل بن بن�در
متابعة
ثمار تلك الرعاية واالهتمام يف ظل
ٍ
ٍ
بن عبدالعزيز -أمري منطقة الرياض – رئيس مجلس إدارة اجلمعية ومن سمو نائب�ه صاحب السمو امللكي
األمري أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز .
ويف ختام كلمته أشاد املغيليث إن من فضل هللا وتوفيقه أن تزامن حفلنا هذا مع رؤية اململكة  2030فكان
لزاما علين�ا أن حنتفي بهذا اإلجناز الذي سيحقق بإذن هللا رؤية واضحة حنو مستقبل مشرق ألجيالنا لنكون
أول منظمة خريية حتتفي بهذه الرؤية املباركة .
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إنسان تعرب األزمان  ..لرتىق باإلنسان  ..تنمو  ..وتنمو  ..بفضل هللا ثم بغرس أهل اخلري ،وباتت ترعى ما يزيد على (  ) 40.000يتيم ويتيمة
وأرملة عرب (  ) 17فرعا منتشرة يف منطقة الرياض  ،تقدم الرعاية واخلدمات املتنوعة لألسر املستفيدة  ..ويف مقدمتها الرعاية التعليمية ،
وها هي الرؤية تكتمل كالقمر منتصف الشهر  ...واختصر هذا التفوق بعرض مريئ لنت�اجئ اجلمعية يف الرعاية التعليمية اليت جتسد مفهوم
العمل االجتماعي بأبهى صوره  ،وإحصائي�ات دقيقة لنمو اجلائزة عاما بعد آخر مما أثار إعجاب احلضور  .ففي ظل الزيادة العددية
ً
للمستفيدين من خدمات اجلمعية و تن�ايم أعداد املتفوقني فقد بلغ من تم تكريمهم منذ انطالقة اجلائزة عام 2005م حنو  5.430طالبا
ً
وطالبة ملختلف املراحل الدراسية  ،وذلك يف جميع فروع اجلمعية املنتشرة يف العاصمة الرياض و محافظاتها والبالغ عددها  17فرعا
ً
منها  5فروع يف مدين�ة الرياض و 12فرعا مماثال يف كل من محافظات ( اخلرج  -الزلفي  -الدواديم  -األفالج  -املجمعة  -وادي الدواسر
 القويعية – املجمعة ـ حوطة بين تميم ـ السليل ـ شقراء ـ رماح ) .عدد املتفوقني واملتفوقات
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13

22

املتوسطة

6

11

الثانوية

28

28

اجلامعية

4

16

محو األمية

428

 5أمهات
فرع جنوب الرياض

املرحلة

بنني

بن�ات

االبت�دائي�ة
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مسيرة المتفوقين
انطلقت مسرية املتفوقني يف استعراض حياكي شموخهم واعزتازهم بتفوقهم والفرحة ترتسم على وجوههم يف ليلتهم االستثن�ائي�ة،
وتغمرهم السعادة يف أمسيتهم الوهاجة  .فبدأت املسرية باملراحل الدراسية متت�الية من املرحلة االبت�دائي�ة إىل املرحلة اجلامعية .

شكرا سمو األمير أحمد  ..وشكرا لأليادي البيضاء التي دعمت الجائزة
ابتسامات الفرح ترتسم على شفاه املتفوقني وتعلوا محياهم البهجة  ،ويشاطرهم السرور
وقتهم  ،وجاءوا ليحتفلوا بنجاحهم وتفوقهم  ..ويعربوا عن عظيم شكرهم وامتن�انهم
جلمعيتهم ( إنسان) فألقى كلمة املتفوقني ني�ابة عنهم الطالب ( عبد الرحمن السهلي )
ونصها « :صاحب السمو امللكي األمري أحمد بن فهد بن سلمان نائب رئيس مجلس اإلدارة
 .أيها احلضور الكريم ..
« حنتفل يف هذه األمسية البهيجة بت�ألقنا جبائزة إنسان للتفوق العليم  ،يسابقنا شعور بالفرح
واالعزتاز  ،ويت�دفق السرور إىل نفوسنا  ،وينساب األمل رقراقا لزيرع النور يف طريقنا  ،ويب�دد
دياجري الظالم واجلهل  .فمنذ انطالق اجلائزة وحنن يف سباق حنو التألق  ..وجاء جناحنا هذا
ثمرة للجهود احلثيث�ة واملساعي الدؤوبة اليت بذلت لتحقيق آمالنا وتطلعاتن�ا  .وأحد األسباب
الرئيسية لتفوقنا هو دعمكم وتشجيعكم لنا  ،مما بث روح احلماس والتن�افس بني أبن�اء اجلمعية
لزيادة التحصيل الدرايس وحتقيق أعلى درجات التفوق العليم  ،وخلق جو من التسابق اخلالق،
ً
فضال عن إسهام اجلائزة يف زرع وإذكاء رغبة التحدي والتفوق لدى الطلبة  .وأصالة عن نفيس
وني�ابة عن زماليئ املتفوقني فإنن�ا نتقدم جبزيل الشكر والتقدير لسموكم الكريم لرعايت�ه حفلنا
ومشاركته فرحتن�ا ».

الشعر حاضرا في أمسية التفوق
كانت أمسية املتفوقني مليئ�ة باملفاجآت اجلميلة  ..فللشعر حضوره الباهي واملمزي  ،وبهذه املناسبة فقد ألقى الشاعر  /فهد املفرج التمييم
قصيدة شعرية تتحدث عن إجنازات اجلمعية واهتمامها برعاية األيت�ام وتضمنت قصيدته إشادة جبهود سمو نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس
اللجنة التنفيذية  ،ودعمه لربامج وأنشطة اجلمعية .

ً
وفاء لجنود الوطن
الوفاء شعار أبن�اء هذا الوطن املعطاء  ،بمن فيهم أبن�اء إنسان فقد عربوا عن حبهم ووفائهم جلنود الوطن الذين قدموا أرواحهم  ،وبذلوا الغايل
والنفيس فداء للوطن احلبيب ..من خالل استعراض لهم بالزي العسكري على مسرح احلفل .
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جمعية إنسان أول جمعية تحتفى بـ «رؤية السعودية 2030م»
تزامن حفل جائزة إنسان للتفوق العليم مع إطالق رؤية اململكة 2030م  ،واليت حدد مالمحها صاحب السمو امللكي األمري محمد بن
سلمان بن عبدالعزيز ويل ويل العهد  ،واليت ستخلق خارطة طريق توضح املنهج واألهداف ،عن طريق الهيكلة واالصالح ..والعمل اجلاد
لتطور اقتصاد قائم على التنمية البشرية الوطني�ة واالستفادة منها ونقل االقتصاد السعودي من االستهالك إىل اإلنت�اج عرب تنويع
مصادر الدخل لعالم ما بعد النفط  ،حيث رفع األبن�اء لوحة تعرب عن تفاؤلهم بالرؤية املستقبلية الهادفة اليت ستعم فائدتها على الوطن
واملواطن حيث أشار مدير عام اجلمعية باإلنابة يف كلمته أن جمعية إنسان هي أول جمعية حتتفى بهذه اخلطوة املباركة اليت ستحقق -
بإذن هللا  -رؤية واضحة حنو مستقبل مشرق ألجيالنا.

حضور إعالمي الفت ..
تفاعلت وسائل اإلعالم املختلفة ومواقع التواصل االجتماعي حبفل جائزة التفوق العليم يف إنسان يف دورته الثاني�ة عشر  ،وتم نشر اخلرب
والتغطية الصحيفة بأكرث من  32وسيلة إعالمية كالصحف الورقية واإللكرتوني�ة ومجموعة من القنوات الفضائي�ة  ،كما ختلل احلفل
إجراء لقاءات صحفية مع املسؤولني يف اجلمعية حول هذه اجلائزة .

سمو راعي الحفل يكرم المتفوقين والداعمين للحفل
ويف ختام احلفل تفضل صاحب السمو امللكي األمري أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز – نائب رئيس مجلس إدارة اجلمعية،
ورئيس اللجنة التنفيذية بتكريم األبن�اء املتفوقني وبمشاركة الشيخ خالد آل إبراهيم  ،عقب ذلك كرم سموه الداعمني حلفل
جائزة إنسان للتفوق العليم وهم  :الشيخ فهد بن خالد آل إبراهيم الراعي المايس لالحتفالية الذي تربع بمبلغ ( )200ألف لاير
ً
ً
ً
وتشجيعا لهذه الفئة الغالية من مجتمعنا ،ويأيت دعم الشيخ فهد امتدادا ملساهمة أسرة الشيخ خالد آل إبراهيم وتواصلها
دعما
ودعمها لألعمال اخلريية واإلنساني�ة املباركة .كما كرم سموه الشيخ حمود الذييب وشركة أعمال احللول املرتابطة وشركة املعجل
ُ
ُ
على مساهمتهم يف رعاية احلفل ،ثم قدمت هدية تذكارية لسمو راع احلفل  .بعد ذلك التقطت الصور التذكارية مع سموه الكريم،
ثم تن�اول الضيوف واألبن�اء طعام العشاء .

جانب من تكريم األبناء المتفوقين
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جانب من تكريم الداعمين والمشاركين بالحفل

لوحة إهداء شكر من األبناء لسمو راعي الحفل

مشاعر األبناء المتفوقين

ّ
املتفوقني من مختلف املراحل الدراسية عن سعادتهم وامتن�انهم بهذا التكريم  ،مبينني أنها لفتة طيب�ة وتقدير موفق
أعرب عدد من
للعلم وطالبه ودافع قوي ملواصلة بذل اجلهد والتفوق واحلرص على خدمة هذا الوطن ومواطني�ه  ،وأن هذا التكريم وسام عز وشرف
نضعه على صدورنا ،ويضاعف من مسؤولياتن�ا ملواصلة العطاء لهذا الوطن احلبيب .
ويف هذا السياق أوضح الطالب  :عبدهللا املنهايب سنة حتضريية جبامعة األمري سلطان « أن للجمعية جهود كبرية وموفقة استطاعت
أن تؤدي رسالتها على أكمل وجه  ،كما جندها مناسبة لتقديم الشكر لصاحب السمو امللكي األمري  /أحمد بن فهد بن سلمان رعاه هللا
لتشريفه حفلنا البهيج والشكر موصول لكل الداعمني من أفراد وجهات الذين ساهموا بدعم ورعاية حفل جائزة إنسان للتفوق العليم»
 .سائلني املوىل جل وعال أن جيعل ما يقدمونه يف موازين حسناتهم .
ـ أما الطالب تركي عبدهللا مدين سنة حتضريية جبامعة امللك سعود فقال ال شك أنن�ا نقدر هذا االهتمام من قبل اجلمعية  ،وحنن واحلمد
ً
هلل نواصل طلب العلم وحنرص دائما على التفوق وطموحاتن�ا كبرية وآمالنا تسري حنو األفضل  ،ونسعى بكل جد ومثابرة لني�ل أعلى
الدرجات العلمية لتحقيق آمالنا املستقبلية .
وثمن الطالب فيصل الوهييب يف الصف اخلامس هذا التقدير وهذا االهتمام وقال إنن�ا سعداء بوجود األمري أحمد بن فهد بن سلمان بينن�ا
وفرحتن�ا ال توصف ونتطلع ألن نكون عند حسن الظن بن�ا خلدمة أنفسنا ومجتمعنا ووطنن�ا الغايل
إىل ذلك فقد رحب الطالب نايف محمد بهذا االلتفاف واملحبة والدعم املتواصل واالهتمام امللموس من اجلمعية  ،وكذلك من قبل
صاحب السمو امللكي األمري أحمد بن فهد بن سلمان ورعاية الكريمة حلفل جائزة التفوق العليم يف إنسان  ،مبين�ا أن االحتفاء باملتفوقني
حيملهم مسؤوليات كبرية جتاه أنفسهم ووطنهم وتشجيع لهم لبذل املزيد من اجلد واالجتهاد .
وأبدى الطالب محمد خالد السبيعي ومحمود اخلويلدي وبن�در صالح العزني وناصر يوسف املبارك وضوييح سحييم ومشلح
الدوسري وفهد الشهري وعبدهللا الدوسري وأيمن إسماعيل مدخلي وزياد مقعد وإبراهيم احلميدي وهم من مختلف املراحل الدراسية
 ،أبدوا فرحتهم وسعادتهم بهذه املناسبة السعيدة اليت تتكرر كل عام وتهدف إىل إبراز أهمية التن�افس والتفوق  ،وخلق جو من التسابق
اخلالق والتحصيل العليم  ،فضال عن إسهامها يف زرع وإذكاء رغبة التحدي والتفوق لدى الطلبة  .وحتفزي األبن�اء اآلخرين خلوض مضمار
املسابقة .
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جانب من الحضور

وتحتفل إنسان خالل الحفل بتجاوزها  ١٠٠٫٠٠٠متابع على موقع تويتر

ختلل حفل التفوق جبمعية إنسان احتفاء اجلمعية بتخطي حاجز الـ  100.000متابع على تويرت ،حيث حترص اجلمعية على نشر رسالتها
وأهدافها وأنشطتها عرب وسائل التواصل االجتماعية« ،تويرت والفيسبوك وسناب شات وانستقرام» وغريها ،إضافة إىل تواجدها
اإلعاليم بمختلف الصحف الورقية واإللكرتوني�ة .وذلك ألهمية مواقع التواصل االجتماعي إليصال رسالة اجلمعية النبيلة لكافة
شراحئ املجتمع.

التغطيات الصحافية

ً
شكرا لدعمكم ..
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