
وج��ه �ساحب �ل�س��مو �لملكي �لأمي��ر/ �أحمد 

ب��ن فهد بن �س��لمان بن عب��د �لعزي��ز، نائب �أمير 

�لمنطقة �ل�س��رقية، نائب رئي���س مجل���س �إد�رة 

بمنطق��ة  �لأيت��ام  لرعاي��ة  �لخيري��ة  �لجمعي��ة 

�لريا�س )�إن�س��ان( ، رئي���س �للجن��ة �لتنفيذية، 

بت�س��مية حف��ل �لتفوق �لعلم��ي �لخا���س لأبناء 

�لر�حل��ة  با�س��م  �لع��ام  له��ذ�  �إن�س��ان  جمعي��ة 

�ساحبة �ل�س��مو �لملك��ي �لأمي��رة �لبندري بنت 

عبد �لرحمن �لفي�س��ل )رحمها �هلل تعالى( وذلك 

تقدي��ر� لجهودها �لإن�س��انية ف��ي تطوير وتنمية 

�لقطاع �لخيري بالمملكة. 

و�أو�س��ح �س��مو �لأمي��ر �أحم��د �أن ��س��م �س��مو 

�لأمي��رة �لبن��دري )رحمه��ا �هلل ( �رتب��ط �رتباطا 

وثيق��ا بالعم��ل �لخي��ري، وكان��ت م��ن �لمبادري��ن 

في تطوي��ر وتمي��ز �لعم��ل �لموؤ�س�س��ي للجمعيات 

�لخيرية، ولها جهد كبير وب�سمة مميزة فيما قامت 

به �س��و�ء عن طريق موؤ�س�سة �لملك خالد �لخيرية 

�أو على �لم�ستوى �ل�سخ�سي للنهو�س بالجمعيات 

�لخيرية حتى تحقق �لتميز �لجتماعي . 

و�أ�س��اد �س��مو �لأمي��ر �أحم��د بال��دور �لكبي��ر 

�ل��ذي قامت به �لأميرة �لر�حلة حيث كانت �أحد 

�أعم��دة �لعمل �لخي��ري في �لمملك��ة ور�ئدة من 

رو�د �لعم��ل �لجتماع��ي، فق��د قدم��ت من خالل 

�س��غلها من�سب �لرئي�س �لتنفيذي لمجل�س �إد�رة 

موؤ�س�س��ة �لمل��ك خال��د �لخيري��ة دور� لفت��ا في 

تطوي��ر �لعمل �لموؤ�س�س��ي للجمعي��ات �لخيرية، 

و�س��اهمت ف��ي تغيي��ر �لنم��ط �لتقلي��دي للعم��ل 

�لخيري ونقله من �لرعوي �إلى �لتنموي.

و�أ�ساف �س��موه �أن �لأميرة �لبندري)رحمها 

تطوي��ر وتنمي��ة  عل��ى  (تمي��زت بحر�سه��ا  �هلل 

�لجمعيات �لخيرية في مختلف مناطق �لمملكة، 

�إيمان��ا منه��ا بال��دور �لكبي��ر �لذي تق��وم به تلك 

�لجمعيات . وختم �س��مو �لأمير �أحمد ت�سريحه 

للفقي��دة  يغف��ر  �أن  وج��ل  ع��ز  �لمول��ى  بدع��اء 

وي�سكنها ف�سيح جناته ، ويجعل ما قامت به من 

�أعمال خيرية في ميز�ن ح�سناتها .  

�لخيرية  �لجمعي��ة  �ألحق��ت 

بمنطق��ة  �لأيت��ام  لرعاي��ة 

�لعام  خالل  �لريا�س)�إن�س��ان( 

خ��الل  م م��ن   2018 �لما�س��ي 

برنام��ج �لملك �س��لمان للتاأهيل 

�أكثر من 400 طالبا وطالبة في 

�لجامع��ات و�لكلي��ات �لأهلي��ة 

في تخ�س�سات منا�سبة ل�سوق 

�لعم��ل ، كم��ا ت��م قب��ول نح��و 

350 طالب��ا وطالب��ة لدر��س��ة 

�لجامعات  ف��ي  �لبكالوريو���س 

 25 و�س��جلت   ، �لحكومي��ة 

�لخارج��ي  لالبتع��اث  طالب��ا 

بالتن�س��يق مع وز�رة �لتعليم، 

كم��ا ر�س��حت �لجمعي��ة قر�بة 

ف��ي  للعم��ل  متقدم��ا   1750

و�س��اندت  �لخا���س،  �لقط��اع 

له��م  بال�س��فاعة  م�س��تفيد   300

�إكم��ال  �أو  توظيفه��م  لت�س��هيل 

در��س��تهم ، �إ�سافة �إلى �إلحاق 

45 م�س��تفيد� ب�س��وق �لعم��ل . 

�إل��ى ذلك فق��د قام��ت �لجمعية 

لتنفي��ذ  م�س��تفيد�   30 بتموي��ل 

م�ساريعهم �لخا�سة عن طريق 

�س��ركاء �لتموي��ل، �إ�ساف��ة �إلى 

توقيع مجموعة من �لتفاقيات 

لتدريب �لأبناء، وتمكين �لأ�سر 

�لمنتج��ة بجمعي��ة �إن�س��ان من 

وتمكينه��م  رغباته��م  تحقي��ق 

من �س��وق �لعمل، كما ��س��تفاد 

�أكث��ر م��ن 320 م��ن �لأبناء من 

بر�م��ج متخ�س�سة في �لتمكين 

، و�إلحاق نحو 45 م�ستفيد� في 

دور�ت مختلفة.
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تقديرا لجهودها في تطوير القطاع الخيري  جمعية إنسان 

إنسان تطلق اسم األميرة البندري بنت عبد الرحمن 
الفيصل على جائزة التفوق العلمي لهذا العام

برنامج الملك سلمان

تأهيل وتمكين أكثر من 3200 مستفيدا بجمعية 
إنسان خالل العام الماضي

الرؤيةالتأسيس

الرسالة

القيم

األهداف

فروع )إنسان(

الخيريــة  الجمعيــة  تأسســت 
لرعايــة األيتام بمنطــة الرياض 
)إنسان( على يد خادم الحرمين 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن 
عبــد العزيــز حفظــه اللــه حيــث 
الســامية  الموافقــة  صــدرت 
 8/427 برقــم  بالتأســيس 

وتاريخ 1419/6/22هـ.

الذاتي  االكتفاء  طريق  على  المستفيد  نضع  أن 
مدعومين بموارد متجددة وخدمات عصرية.

• المحافظة على كرامة اليتيم.
• التميز.        • الفاعلية.        • الشفافية.

 .
ً
فرعا  19 الجمعية  فــروع  عدد  بلغ 

الــعــاصــمــة  فـــي  ــروع  ــ ف  )5( مــنــهــا 
مــن  ــل  كــ ــي  فــ  )14( و  الــــريــــاض 
ــي،  ــدوادمـ مــحــافــظــات الـــخـــرج، الـ
وادي  األفالج،  المجمعة،  الزلفي، 
حوطة  رماح،  القويعية،  الدواسر، 
بــنــي تــمــيــم، الــســلــيــل، شــقــراء، 

عفيف، الحريق، مرات.

رعاية وتأهيل األيتام المحتاجين ومن في حكمهم 
كرامتهم  يحفظ  بأسلوب  الرياض  منطقة  في 

وبشفافية وأمانة تكسبنا ثقة المحسنين.

• غرس مبادئ الدين الحنيف لدى اليتيم.
• توفير الرعاية المادية والمعنوية .

• تقديم المساعدات في مواجهة المشكالت التي تعترض اليتيم.

وقعت �لجمعية �لخيرية 

لرعاي��ة  �لأيت��ام  لرعاي��ة 

�لأيت��ام بمنطق��ة �لريا���س 

مجتمعية  �سر�كة  )�إن�سان( 

مع �لمركز �لوطني للقيا�س 

)قيا���س(، ووق��ع �لتفاقية 

معال��ي  �لجمعي��ة  ع��ن 

�لدكت��ور عبد�لرحم��ن ب��ن 

نائب  �ل�س��ويلم  عبد�لعزيز 

رئي���س �للجن��ة �لتنفيذي��ة  

قيا���س  وع��ن   ، بالجمعي��ة 

�س��مو رئي���س هيئ��ة تقويم 

�لتعلي��م و�لتدري��ب �لأمير 

�لدكتور في�س��ل بن عبد�هلل 

�س��عود،  �آل  �لم�س��اري 

وتق�س��ي �لتفاقي��ة بتحمل 

�لمرك��ز تكالي��ف �ختبار�ت 

وطالب��ات  لط��الب  قيا���س 

جمعية »�إن�سان«.

شراكة مجتمعية بين
جمعية إنسان وقياس
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�لأيت��ام  لرعاي��ة  �لخيري��ة  �لجمعي��ة  نف��ذت   

بمنطقة �لريا�س)�إن�س��ان (  خ��الل �لعام �لما�سي) 

1898 (برنامج��ا متنوعا ، يحاك��ي ميول ورغبات 

�لأبناء، وبلغ عدد �لم�س��اركين في �لفعاليات قر�بة 

)34.000 ( م�ستفيد� من �لجن�سين .

و��ستملت �لبر�مج على )174( برنامجا تربويا 

، و 461 برنامجا تعريفيا ، وكذلك )259( برنامجا 

ثقافيا ، و351 ن�س��اطا ترفيهيا ، كما ��ستفاد �لأبناء 

�لم�ساركين من )205( برنامجا �جتماعيا .

�إ�ساف��ة �إل��ى ذل��ك فق��د �أقام��ت �لجمعي��ة خالل 

�لعام �لما�سي )89( حفال للنجاح و�لمعايدة، على 

م�ستوى فروع �لجمعية �لبالغ عددها )19( فرعا. 

�لمخيم��ات  �لمزي��د   �لجمعي��ة  نف��ذت  كم��ا   

و�لرح��الت، وبل��غ عدده��ا )54( مخيم��ا ورحل��ة 

و�أقام��ت  �لمملك��ة،   مناط��ق  لمختل��ف  �س��ياحية، 

241 ( دورة   ( �لما�س��ي  �لع��ام  �لجمعي��ة خ��الل 

متنوع��ة ��س��تملت على تطوي��ر �لذ�ت و�لحا�س��ب 

�لإنجليزي��ة، ودور�ت تطويري��ة  و�للغ��ة  �لآل��ي، 

وتاأهيلية .

وقام��ت �لجمعي��ة بتنظيم  نح��و )64( معر�سا 

توعوي��ا وتثقيفي��ا لالأبناء، �إ�سافة �إل��ى �لعديد من 

وم��ن �سمنه��ا  �لمتنوع��ة  �لريا�سي��ة  �لم�س��ابقات 

�أولمبي��اد �إن�س��ان �ل�س��نوي بم�س��اركة كاف��ة فروع 

باأهمي��ة  �لجمعي��ة  م��ن  و��ست�س��عار�  �لجمعي��ة، 

�لتروي��ح ع��ن �لأبن��اء خ��الل �إج��ازة �لربي��ع، فقد 

حر�س��ت �س��نويا على �إقام��ة �لمخيم��ات �لربيعية 

خالل �إجازة منت�سف �لعام �لدر��س��ي من كل عام، 

تخلله��ا  تنظي��م �لم�س��ابقات ، و�لفقر�ت �لم�س��لية 

و�ل�سيقة، وزو�يا لالألعاب �لترفيهية و�لحركية، و 

م�ساركة �لأبناء باإعد�د طعام �لع�ساء بالمخيمات، 

مم��ا ي�سفي �س��عادة حقيقي��ة ومتع��ة لالأبناء وبث 

روح �لتعاون و�لعمل �لجماعي في نفو�سهم.

بلغ عدد المستفيدين 34 ألف من الجنسين 

جمعية إنسان تنظم نحو 1900 برنامجا  متنوعا ألبنائها خالل العام الماضي 2018

�لأيت��ام  لرعاي��ة  �لخيري��ة  �لجمعي��ة  كرم��ت 

�ل�س��تاذ/  �س��عادة  �لريا�س)�إن�س��ان(  بمنطق��ة 

�إبر�هيم بن عبد �لمح�سن �ل�سلطان، رئي�س مجل�س 

�إد�رة موؤ�س�سة �إبر�هيم �ل�سلطان �لخيرية،  وذلك 

لدعمه �لمتو��سل لأبنائه �لأيتام . 

ج��اء ذلك خ��الل �لزيارة �لتي  ق��ام بها وفد من 

جمعية �إن�سان .

و�أعرب �لأ�س��تاذ/ �سالح بن عبد �هلل �ليو�سف، 

مدي��ر ع��ام �لجمعي��ة ع��ن بال��غ �س��كره وتقدي��ره 

لالأ�س��تاذ �إبر�هي��م �ل�س��لطان عل��ى دعمه �ل�س��خي 

لجمعية )�إن�سان( 

�ل�س��لطان  �إبر�هي��م  موؤ�س�س��ة  �أن  مو�سح��ا 

�لخيري��ة، �أح��د �أبرز �س��ركاء جمعية �إن�س��ان منذ 

تاأ�سي�س��ها، حي��ث تتلق��ى �لجمعي��ة دعما �س��نويا 

لتنفيذ بر�مج بناءة للم�ستفيدين من خدماتها.

ومبين��ا �أن هذه �لمب��ادر�ت �لجتماعية، تاأتي 

�نطالقا من ��ست�سعاره بالم�سوؤولية �لجتماعية، 

وحر�سه على تلم���س �حتياج��ات �أبنائه �لأيتام، 

فئ��ات  خدم��ة  ف��ي  �لر�ئ��د  ودوره 

تب��ارك  �هلل  �س��ائال  �لمجتم��ع،. 

وتعال��ى �أن يجعل ذلك في مو�زين 

ح�سناته. 

كم��ا ��س��تعر�س �ليو�س��ف خالل 

�لزي��ارة �أهم �لبر�م��ج �لتي تنفذها 

�لذي��ن  للم�س��تفيدين  �لجمعي��ة 

بل��غ عدده��م نح��و 40.000 يتيم��اً 

ويتيمة و�أرملة، تقدم لهم �لخدمات 

و�لرعاية �لجتماعية عبر 19 فرعا 

في محافظات منطقة �لريا�س. 

لرعاي��ة  )�إن�س��ان(  جمعي��ة   وقع��ت 

�لأيتام مذكرة تعاون م�سترك مع جمعية 

)�أعمال ( للتنمية �لأ�سرية ووقع �لمذكرة 

ع��ن جمعية �إن�س��ان �أ. �سال��ح بن عبد �هلل 

�ليو�س��ف �لمدي��ر �لع��ام، وع��ن جمعي��ة 

�أعمال �أ. عبد �لرز�ق بن عبد �هلل �لق�سعمي 

تدري��ب  وت�سمن��ت  �لتنفي��ذي،  �لمدي��ر 

بتموي��ل  منته��ي  �أو  بالتوظي��ف  منته��ي 

م�س��اريع تجاري��ة، لع��دد 200 م�س��تفيدً� 

وم�س��تفيدة م��ن �أبن��اء جمعي��ة �إن�س��ان ، 

بتكلفة �إجمالي��ة مقد�رها 450.000 ريال 

، حي��ث �س��تقوم جمعي��ة �أعم��ال بتقدي��م 

قرو�س ح�س��نة لعدد 50 م�س��تفيد� للبدء 

ف��ي م�س��اريعهم �لخا�س��ة، كم��ا �س��تقوم 

باإيج��اد فر�س عم��ل لعدد 150 م�س��تفيد� 

بعد تدريبهم وتاأهيلهم ل�سوق �لعمل . 

تب��رع �لإعالم��ي �أ. محم��د �لوعيل بري��ع  كتابه )�س��هود هذ� �لع�س��ر( ل�سالح 

�لجمعي��ة �لخيري��ة لرعاي��ة �لأيت��ام بمنطق��ة �لريا�س)�إن�س��ان( ج��اء ذلك خالل 

�لزيارة �لتي قام بها �لوعيل للجمعية. 

بدوره قّدم �أ.�سالح بن عبد �هلل �ليو�س��ف مدير عام �لجمعية �س��كره وتقديره 

للوعي��ل عل��ى ه��ذه �لمب��ادرة �لمجتمعية، �لت��ي تاأتي ��ست�س��عار� من��ه باأبنائه 

�لأيتام، وح�سه �لوطني لدعم فئة عزيزة في �لمجتمع . 

م��ن جهته �أع��رب �لوعيل عن �س��روره لم�س��اهمته بدع��م جمعية )�إن�س��ان( 

من خ��الل �لتبرع بري��ع �لكتاب ل�سالح بر�مج و�أن�س��طة �لجمعي��ة، ومبينا �أن 

�لجمعية ترعى فئة غالية في �لمجتمع حثنا على دعمها �ل�سارع �لكريم، لتقوم 

بو�جبها وم�س��وؤولياتها تجاه �لم�ستفيدين، م�سير� �إلى �أن دعم جمعية �إن�سان 

يع��د �أحد �سور �لتكاتف و�لتعا�سد �لمجتمعي ، وتج�س��يد� للقيم �لإ�س��المية 

�لنبيلة.

قام��ت �لجمعية �لخيرية 

بمنطق��ة  �لأيت��ام  لرعاي��ة 

�لريا���س )�إن�س��ان( ممثل��ًة 

�لن�س��ائية  �لإد�رة  ف��ي 

�لجزيرة  ل�سحيف��ة  بزيارة 

، و�أخرى ل�سحيفة �لريا�س 

�لزي��ار�ت  ه��ذه  وتاأت��ي   ،

حر�سا من �لجمعية لتفعيل 

روؤية �لمملك��ة 2030، �لتي 

ته��دف �إل��ى تمكي��ن �لمر�أة 

وتاأهيله��ا لتاأخذ مكانتها في 

�لمجتمع .

�ختتم��ت دورة ) �لمالي��ة لغي��ر �لماليي��ن( 

لرعاي��ة  �لخيري��ة  �لجمعي��ة  نظمته��ا  �لت��ي 

�لأيتام بمنطقة �لريا�س)�إن�س��ان( لمن�س��وبيها 

و��س��تمرت لم��دة 3 �أي��ام، بمع��دل 16 �س��اعة 

تدريبية وذلك في مقر �لإد�رة �لعامة، و�سارك 

فيها نحو 30 موظفا من فروع �لريا�س .

وق��ّدم �لدورة �لم�ست�س��ار �لمالي، �لأ�س��تاذ 

عبد�لرحمن بن �سالم �ل�سيف ، وتهدف �لدورة 

�إل��ى تثقيف �لموظفين وزي��ادة �لمعرفة لديهم 

بالأمور �لمالية. وت�سمنت محاور �لدورة �أهم 

�لم�سطلح��ات �لمالية ، و�لفرو���س و�لمبادئ 

 ، �لمحا�س��بي  �لقي��د  وكذل��ك   ، �لمحا�س��بية 

�لوح��د�ت  ف��ي  �لمالي��ة  �لمحا�س��بة  و�أ�س���س 

�لقو�ئ��م  عنا�س��ر  �إل��ى  �إ�ساف��ة   ، �لحكومي��ة 

�لمالي��ة، و�لميز�نية �لنقدية �لتقديرية ، و�أهم 

�لبرمجي��ات �لمحا�س��بية ، و�لتحلي��ل �لمالي، 

و�لأجه��زة �لرقابي��ة و�لأ�س��اليب �لحديثة في 

�لأجه��زة و�لمر�قب��ة، و�لرقاب��ة و�لمر�جع��ة 

�لمالية في �لمملكة �لعربية �ل�سعودية.

إنسان تكرم الشيخ إبراهيم السلطان

توقيع مذكرة تعاون مشترك بين
جمعيتي إنسان وأعمال

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

اإلدارة النسائية في إنسان تزور صحيفتي الجزيرة والرياض

اختتام دورة ) المالية لغير الماليين ( بجمعية إنسان
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وقع��ت جمعي��ة �إن�س��ان لرعاي��ة �لأيتام 

�تفاقية �س��ر�كة خيرية م��ع تطبيق عالباب 

لخدم��ات �ل�سيان��ة، ووق��ع �لتفاقي��ة عن 

�لجمعي��ة �أ.�سال��ح ب��ن عب��د �هلل �ليو�س��ف 

�أ.محم��د  عالب��اب  تطبي��ق  وع��ن  �لمدي��ر 

�ل�سالح �لمدير �لتنفيذي . 

�لتكف��ل ب�سيان��ة  وت�سمن��ت �لتفاقي��ة 

مبنى �لإد�رة �لعامة و�لنادي �لجتماعي.

وتهدف �لجمعية من خالل هذه �لتفاقية 

�إلى تح�س��ين �لمر�فق �لتابعة لها من خالل 

تقديم خدمات �سيانة عالية �لجودة لمبنى 

�لإد�رة �لعامة ونادي �إن�سان �لجتماعي . 

ز�ر وف��د من �لجمعي��ة �لخيرية لرعاية �لأيتام »�إن�س��ان« 

مهرجان �لملك عبد�لعزيز لالإبل �لمقام في �ل�سياهد �لجنوبية 

�سمال �سرق �لعا�سمة 

و�س��م �لوفد عدًد� من من�س��وبي �لجمعي��ة  بالإ�سافة �إلى 

مجموعة  من �لأبناء.

وق��ال �أ. �سال��ح بن عب��د �هلل �ليو�س��ف �لمدير �لع��ام ، �إن 

�لجمعي��ة حري�س��ة عل��ى زي��ارة �لمهرجان��ات �لوطني��ة من 

منطل��ق دوره��ا �لجتماع��ي لخدم��ة �أبنائه��ا �لذي��ن يحظون 

برعاية خا�سة من قبل �لحكومة �لر�س��يدة، و�أفر�د �لمجتمع 

�ل�س��عودي. و�أو�سح �أن �أع�ساء �لوفد �س��اهدو� في �لن�سخة 

�لحالي��ة م��ن �لمهرج��ان تقدًم��ا مذه��اًل لفعالي��ات �لمهرجان 

جعل��ت منه كرنفاًل عالمي��اً يحظى بم�س��اركات من عدة دول 

من كافة قار�ت �لعالم.

و�متدح »�ليو�س��ف« �أركان �لمهرج��ان، موؤكدً� �أنها تتنوع 

بين �أركان تخ�س �لطفل �أو �أركان تخ�س �لكبار �أو �لعائالت، 

بالإ�ساف��ة �إل��ى دور �لمهرج��ان �لتر�ث��ي �لذي يثق��ف �لجيل 

�لحال��ي بتر�ث �لأجد�د وعال��م �لإب��ل وخ�سائ�سها �لحيوية 

و�لتاريخية.

وقع��ت �لجمعي��ة �لخيرية لرعاي��ة �لأيتام بمنطق��ة �لريا�س »�إن�س��ان« �تفاقية 

تع��اون، م��ع مكت��ب وكال��ة �أجنحة نج��د ل�س��فر و�ل�س��ياحة، ووق��ع �لتفاقية عن 

�لجمعية �أ.�سالح بن عبد �هلل �ليو�س��ف �لمدير �لع��ام ، وعن �لوكالة �أ. من�سور بن 

خليف �لخليف، �لرئي�س �لتنفيذي 

وت�سمن��ت بن��ود �لتفاقية ��س��تقطاع ريال مقاب��ل كل تذكرة �س��فر تباع ل�سالح 

�لجمعية، �إ�سافة �إلى �إبر�ز �لمبادرة من خالل فروع �لوكالة وعلى �أظرف �لتذ�كر. 

ب��دوره قّدم �أ. �سالح بن عبد �هلل �ليو�س��ف �س��كره وتقدي��ره لوكالة �جنحة نجد 

ل�س��فر و�ل�سياحة لدورهم في �لم�س��وؤولية �لجتماعية و��ست�سعارهم بفئة �أبنائهم 

�لأيتام . 

م��ن جهته عّب��ر �أ.  من�سور ب��ن خليف �لخليف عن �س��عادته به��ذ� �لتعاون بين 

�لوكال��ة وجمعية �إن�س��ان، و�إتاح��ة �لفر�سة للقطاع غير �لربحي لالإ�س��هام في دعم 

�لأيتام وتج�سيد �لروؤية �لوطنية للمملكة.

وفد »إنسان« يزور مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبلجمعية إنسان توقع اتفاقية مع تطبيق عالباب

تعاون مشترك بين جمعية إنسان 
ووكالة أجنحة نجد للسفر والسياحة

�ساركت �لجمعية �لخيرية لرعاية �لأيتام 

بمنطق��ة �لريا���س »�إن�س��ان«، ف��ي فعالي��ات 

معر�س �لريا�س �لدولي للكتاب 2019م،

بجن��اح  �لجمعي��ة  م�س��اركة  وت�سمن��ت 

تعريفي ع��ن دورها في مجال رعاية �لأيتام، 

و�لخدم��ات �لت��ي تقدمه��ا للم�س��تفيدين، من 

خالل توزي��ع »�لبرو�س��ور�ت«، و�لر�س��ائل 

�لتعريفية ، و�لبر�مج �لمتنوعة �لتي تنّفذها 

لالأبناء.

و�طلع زو�ر �لمعر�س على �أبرز �لخدمات 

�لأيت��ام  لأبنائه��ا  �لجمعي��ة  تقدمه��ا  �لت��ي 

و�أ�س��رهم؛ كالرعاي��ة �لتعليمي��ة و�ل�سحية 

و�أوجه �لكفالة، و�لإ�سكان، و�أوقاف �إن�سان، 

و�لأ�س��هم �لع�س��رة، وبرنامج �لملك �س��لمان 

لتاأهيل �أبناء )�إن�سان(، وغيرها.

و�س��هد جن��اح �لجمعي��ة �إقب��اًل مكثفا من 

قب��ل �ل��زو�ر �لذين �أب��دو� �إعجابه��م بجهود 

�لجمعي��ة، ودورها �لريادي في مجال رعاية 

�لأيتام.

كما تحر���س في كل عام عل��ى ��سطحاب 

�لأبن��اء لزي��ارة معر���س �لكت��اب و�لتجول 

بي��ن �أروقته لزيادة �لك��م �لمعرفي لديهم في 

�س��تى مج��الت �لمعرف��ة و�لعل��وم و�لآد�ب 

و�لفن��ون، به��دف تثقيفه��م وتنمي��ة �لوع��ي 

لديه��م،  وتحفيزه��م على �لإب��د�ع ، وتعزيز 

قيم��ة �لق��ر�ءة، وت�س��جيعهم عل��ى �لعط��اء 

�لثقاف��ي ، و ت��رك �أث��ر �إيجاب��ي لديه��م نحو 

�لكتب و�لُكّتاب .

نظم نادي �إن�سان �لجتماعي 

مب��ادرة  �لجمعي��ة  لفتي��ات 

�لرعاي��ة  �أبط��ال   « بعن��و�ن 

�ل�سحي��ة ف��ي خدمة �إن�س��ان » 

�إح��دى  م��ع  بال�س��ر�كة  وذل��ك 

وته��دف  �لتطوعي��ة،  �لف��رق 

�لمب��ادرة �إل��ى تقدي��م �لرعاية 

�ل�سحي��ة �لأولية لم�س��تفيد�ت 

جمعية �إن�س��ان، ورف��ع �لوعي 

�ل�سحي لدى �لم�ساركات.

ع��دد  �لفعالي��ة  و�ساح��ب 

�لمتنوع��ة،  �لفق��ر�ت  م��ن 

و�لترفيهية �لتي قدمتها �إحدى 

�إ�ساف��ة  �لتطوعي��ة،  �لف��رق 

�ل��دور�ت  �إل��ى مجموع��ة م��ن 

للفتي��ات  �لهادف��ة  �لتدريبي��ة 

و�لأمهات و�لأطفال.

�أطلق��ت �لجمعي��ة �لخيري��ة لرعاي��ة �لأيت��ام 

بمنطقة �لريا�س) �إن�س��ان ( قناتها �لر�سمية  على 

�س��بكة  » تيليغ��ر�م »، وذل��ك به��دف  �لتو��س��ل 

م��ع �لم�س��تفيدين لت�س��هيل تقديم �لخدم��ات لهم، 

�إ�ساف��ة �إلى ن�س��ر �لر�س��ائل �لدوري��ة و �لثقافية 

و�لتوعوي��ة، وكذل��ك عر�س �لبر�مج و�لأن�س��طة 

�لتي تقدمها �لجمعية  لم�س��اركة �لأبناء و�لأ�س��ر 

بفعاليتها.

ودع��ت �لجمعي��ة �لم�س��تفيدين م��ن خدماتها 

لمتابع��ة �لقن��اة بال�سغ��ط على �لر�ب��ط �لتالي: 

https://t.me/EnsanSERB

وتاأتي هذه �لخطوة ��س��تمر�ر� لنهج �لجمعية 

�لريادي في �ل�ستفادة �لق�سوى من �لتكنولوجيا 

�لمعا�س��رة، م��ن �أج��ل تحقي��ق �أعل��ى درج��ات 

�لرخ��اء لالأبناء �لأيتام و�أ�س��رهم،  وحر�س منها 

على �لإ�سهام بتحقيق روؤية 2030، �لتي دعت �إلى 

تجويد �لخدمات �لمقدمة للم�ستفيدين في �لقطاع 

غير �لربحي.

إنسان تشارك بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2019

»أبطال الرعاية الصحية في خدمة إنسان«

مبادرة اجتماعية لرفع الوعي لدى المستفيدات
إنسان تدعو المستفيدين لمتابعتها على شبكة »تيليغرام«

وقعت �لجمعية �لخيري��ة لرعاية �لأيتام بمنطقة �لريا�س 

»�إن�سان« �تفاقية تعاون، مع �سركة مياه نجد ووقع �لتفاقية 

عن �لجمعية �أ.�سالح بن عبد �هلل �ليو�سف �لمدير �لعام ، وعن 

�ل�سركة �أ . عبد �لعزيز بن خليف �لخليف، �لمدير �لعام .

وت�سمنت �لتفاقية ��س��تقطاع مبلغ �س��هري م��ن مبيعات 

�لم�سنع ل�سالح �لجمعي��ة، �إ�سافة �إلى �لتبرع لمياه ل�سيافة 

�إن�سان، و�إبر�ز �لمبادرة من خالل و�سع �سعار �لجمعية على 

�سيار�ت وعبو�ت مياه نجد.

بدوره قّدم �أ. �سالح بن عبد �هلل �ليو�س��ف �س��كره وتقديره 

ل�س��ركة مياه نجد على مبادرتهم �لجتماعية و��ست�س��عارهم 

بفئة �أبنائهم �لأيتام . 

م��ن جهت��ه عّب��ر �أ.  عب��د �لعزي��ز ب��ن خلي��ف �لخليف عن 

�س��روره بهذ� �لتعاون �لذي يج�س��د �لروؤية �لوطنية لتحقيق 

�لتكامل بين �لقطاع �لخا�س و�لقطاع غير �لربحي .

إنسان توقع اتفاقية مع مياه نجد لتخصيص جزء من قيمة
مبيعاتها لصالح الجمعية
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 وقعت �لجمعي��ة �لخيرية لرعاية 

�لأيت��ام بمنطق��ة �لريا���س )�إن�س��ان 

( مذك��رة تفاه��م  م��ع مكت��ب نا�س��ر 

للمحام��اة  �لدعيج��ي  �ل��رز�ق  عب��د 

ووق��ع   ، �لقانوني��ة  و�ل�ست�س��ار�ت 

�لتفاقي��ة ع��ن �لجمعي��ة �لأ�س��تاذ/ 

�سال��ح بن عب��د �هلل �ليو�س��ف �لمدير 

�لدعيج��ي  مكت��ب  وع��ن   ، �لع��ام 

�ل��رز�ق  عب��د  نا�س��ر  �لأ�س��تاذ/ 

�لدعيج��ي �لمدي��ر �لع��ام، وتق�س��ي 

بالتر�ف��ع و�ل�ست�س��ار�ت  �لتفاقي��ة 

�لقانونية .

�سال��ح  �لأ�س��تاذ/  ق��دم  ب��دوره 

�ليو�س��ف �س��كره وتقديره لالأ�ستاذ/ 

نا�س��ر عب��د �ل��رز�ق �لدعيج��ي على 

�لت��ي   �لجتماعي��ة  �لمب��ادرة  ه��ذه 

ت�س��هم في �لتنمية و�لرقي بالخدمات 

لتمكينه��م  للم�س��تفيدين  �لمقدم��ة 

م��ن حي��اة كريم��ة، ببر�م��ج نوعي��ة 

باأ�ساليب ع�سرية وجودة عالية .

لرعاي��ة  �لخيري��ة  �لجمعي��ة  وقع��ت 

)�إن�س��ان(  �لريا���س  بمنطق��ة  �لأيت��ام 

�تفاقية �سحية مع جامعة �لأميرة نورة 

بنت عبد�لرحمن ) كلية طب �لأ�سنان(.

�لجمعي��ة  ع��ن  �لتفاقي��ة  ووق��ع 

م�ساعدة �لمدير �لعام لل�سوؤون �لن�سائية 

د. �س��عيع �لعتيبي ، وع��ن �لجامعة �أ.د 

حن��ان عب��د �لغف��ور بالطو عمي��دة كلية 

طب �لأ�سنان.

�لإ�س��هام  �إل��ى  �لتفاقي��ة  وته��دف 

بتحقي��ق روؤية �لمملك��ة 2030 من خالل  

�لجتماعي��ة  �لم�س��وؤولية  دور  تعزي��ز 

للمن�ساآت �لتعليمية، حيث �ستقوم �لكلية 

بتقدي��م خدم��ات عالجية ف��ي مجال طب 

�إن�سان،  �لأ�س��نان للم�س��تفيدين بجمعية 

�إ�ساف��ة �إل��ى �إج��ر�ء فحو�س��ات دورية 

محا�س��ر�ت  تقدي��م  وكذل��ك  ووقائي��ة، 

توعوية في مجال �سحة �لفم و�لأ�سنان.

ق��د  �إن�س��ان  جمعي��ة  �أن  �إل��ى  ي�س��ار 

�أبرم��ت مجموعة من �ل�س��ر�كات �لطبية 

م��ع �لمر�ك��ز و�لم�ست�س��فيات �لأهلي��ة ، 

�لم�س��هود له��ا بالكف��اءة، حي��ث تحر�س 

�لجمعية على �لهتمام بالجانب �ل�سحي 

وتقدي��م رعاي��ة �سحي��ة فائق��ة لأبنائها 

حفاظ��ا على �س��المتهم وم�س��اعدتهم في 

تلقي �لعالج لمختلف �لأمر��س .

كم��ا تقدم �لجمعي��ة �لبر�مج �لثقافية 

و�لدور�ت �لتوعوية لبع�س �ل�سلوكيات 

و�لممار�س��ات �لخاطئة و�لت��ي قد تكون 

�ل�سحي��ة.  �لم�س��اكل  لبع���س  �س��ببا 

وت�س��عى �لجمعية لتوفي��ر بيئة �سحية 

مالئمة للم�ستفيدين من خدماتها وتقديم 

م�س��توى ع��ال م��ن �لخدم��ات �ل�سحية.  

تت�سمن توفير �لأدوية �لخا�سة و�لعالج 

لعدد من �لأمر��س �لم�ستع�سية وتوفير 

للح��الت  �لطبي��ة  و�لأجه��زة  �لأدوي��ة 

�لتي ت�س��تدعي ذل��ك. �إ�سافة �إل��ى �إحالة 

�لح��الت �لمر�سي��ة �إل��ى �لم�ست�س��فيات 

و�لمر�كز �لطبية �لمتخ�س�سة.

وق��ع �لجمعية �لخيرية لرعاية �لأيتام 

بمنطق��ة �لريا�س) �إن�س��ان( مذكرة تفاهم 

م��ع متج��ر �س��و�رة �لإلكترون��ي ، ووق��ع 

�لتفاقي��ة عن �لجمعي��ة �أ. �سالح بن عبد 

�هلل �ليو�سف �لمدير �لعام ، وعن �لمتجر �أ.  

عبد �لعزيز بن محمد بن �سعيد �لقحطاني 

�لرئي�س �لتنفيذي لمتجر �سو�رة .

وتق�س��ي �لتفاقي��ة  بالتب��رع  عن كل 

منتج يتم بيعه عن طريق �لن�س��تقر�م �أو 

�لمتجر �لإلكتروني 

  بدوره قدم �لأ�ستاذ/ �سالح �ليو�سف 

�س��كره وتقدي��ره لالأ�س��تاذ/ عب��د �لعزيز 

�لقحطاني على هذه �لمبادرة �لجتماعية 

�لت��ي  ت�س��هم ف��ي �لتنمي��ة �لجتماعي��ة، 

و��ست�س��عاره باأهمي��ة �لعطاء و�لإ�س��هام 

في دعم فئ��ة �لأيتام �لأعز�ء . �س��ائال �هلل 

تب��ارك وتعال��ى �أن يجع��ل م��ا يقدمه في 

ميز�ن ح�سناته .

�لعزي��ز  �لأ�س��تاذ/عبد  عّب��ر  كم��ا 

�لقحطاني عن �س��عادته بهذ� �لتعاون بين 

متجر �س��و�رة وجمعية �إن�س��ان، و�إتاحة 

�لفر�سة للمتجر لالإ�س��هام في �لم�س��وؤولية 

�لمجتمعية ودع��م �لأيتام وتفعيل �لروؤية 

�لوطنية للمملكة . 

بالتز�من مع �ليوم �لعالمي للمر�أة نظم نادي 

�إن�س��ان �لجتماعي لفتيات �لجمعية  بالتعاون 

م��ع وح��دة خدم��ة �لمجتم��ع ووح��دة �لدع��م 

�لمه��اري بجامعة �لأمي��رة نوره ملتقى ثقافي 

بعن��و�ن » �أكالي��ل »  ويه��دف �إل��ى �لتعري��ف 

بحقوق �لمر�أة في �لإ�سالم، ورفع �لوعي حول 

�أهمية بناء �ل�سخ�سية �لإ�سالمية �لمتكاملة من 

�أجل خدمة �لدين و�لمجتمع و�لوطن  .

�ساح��ب ه��ذه �لفعالي��ة ع��دد م��ن �لفقر�ت 

�لترفيهي��ة �لمتنوعة ، �إ�سافة �إلى مجموعة من 

�لدور�ت �لتدريبي��ة �لهادفة للفتيات و�لأمهات 

و�لأطفال .

ب��دوره ق��دم �أ. �سالح بن عبد �هلل �ليو�س��ف 

مدير عام �لجمعية �سكره وتقديره �إلى جامعة 

�لأمي��رة ن��وره ممثلة بوحدة خدم��ة �لمجتمع 

ووحدة �لدع��م �لمهاري على جهودهم في هذ� 

�لملتقى .

�لُيتْم �س��يٌء ل ُيطاق ول ُيعقل 

مث��ال �أن ي�سي��ْع رونق عين��اْك �أن 

تخ�س��ْر م��ا لدي��ْك.. �أن تت�س��رْف 

كاأن �س��يئاً ل��م يكن كاأنك بالأم���س 

ما �أ�سبح��َت ول �أم�س��يْت.. �لُيتم 

�س��يٌء ل��ن يفهمه �س��وى �أ�سحابْه 

.. بعيدً� عن �لأل��م �لذي بد�خلهم 

�أموره��م  ح��ول  و�سر�عاته��م 

ونظرُة �لنا���س له��م بال�س��فقة �أو 

بال�سخرية! تحدث �لنا�س  �أحياناً 

معه��م وكاأنه��م ل �س��يء وكاأنه��م 

ل��ن ينخلق��و� مج��ددً� م��ن �لأل��م 

ل�س��يٍء  �لحي��اة  يحارب��و�  ول��ن 

يطمح��ون ل��ه.. مج��ددً� ومجددً� 

�لعقول �لتافهة �ستتكلم و�ستك�سر 

و�س��تجرح ولكن �لّهمة لن ت�سقط 

لديه��م.. لذل��ك �أطم��ح لنا���س �أن 

به��وؤلء  تفكيره��م  ع��ن  تتوق��ف 

�لأ�س��خا�س وكاأن ل �ساح��ب لهم 

�أو ل ه��دف لديه��م وكاأنهم �أُنا���س 

ب��ال روٍح �أمٌر مخٍز فع��اًل ومحبط 

في ُمجتمعن��ا �لحا�سر �أن كل �أمٍر 

لدين��ا تط��ور �إل �لتفكي��ر �لعقي��م 

م��از�ل ي��زد�د ماز�ل �لأ�س��خا�س 

ل يكف��ون ع��ن �إغر�قه��م بال��كالم 

م��ا ف��ي  يعل��م  �هلل  �إن  �لمُوج��ع 

�لقل��وِب و�لأنف���س ف��ال تك�س��رو� 

�أحدً� فلربما كلم��ٍة قد تنهي حياًة 

باأكمله��ا رفقاً بهم فاهلل معهم �أينما 

كانو� فهم �أقرُب �لأرو�ِح �إلى �هلل.

يد اهلل مع 
اليتامى
ريناد اليامي

مذكرة تفاهم بين جمعية إنسان
ومكتب ناصر الدعيجي للمحاماة

تهدف إلى تقديم خدمات عالجية في طب األسنان

جمعية إنسان توقع اتفاقية صحية مع جامعة 
األميرة نورة بنت عبدالرحمن

مذكرة تفاهم بين إنسان
ومتجر سوارة

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 

نادي إنسان ينظم ملتقى أكاليل بالتعاون
مع جامعة نورة بنت عبد الرحمن

   stc �ل�س��عودية   �لت�س��الت  �س��ركة  نظم��ت 

برنامج��ا ترفيهي��ا لأبن��اء جمعية )�إن�س��ان( تحت 

�س��عار )قطاف �س��مايلز( وبم�س��اركة 100 �بن من 

�أبناء �لجمعية ، وذلك في مجمع �لملك عبد �لعزيز 

لالت�سالت.

وت�سم��ن �لبرنامج على مجموعة م��ن �لفقر�ت 

 ، �لدباب��ات  رك��وب  ك���  و�لترويحي��ة  �ل�س��يقة 

وممار�س��ة �لألعاب �لإلكترونية �لمتنوعة، وفقرة 

جد�ر �لت�س��لق، و�لت��ي �حتوت �أي�س��ا على  جهاز 

�لقفز �لذي يتيح للم�س��اركين �لندفاع نحو �لهو�ء 

لم�س��افة 8 �أمتار، �لتي ت�ساعدهم تقوية �لع�سالت 

وبث روح �لحما�س و�لتحدي فيما بينهم.

وتحر���س �لجمعية على 

تنظيم �لعديد من �لأن�س��طة 

و�لبر�م��ج لأبنائها ، �إ�سافة 

�إل��ى �لم�س��اركات �لمتنوعة 

م��ع مختلف �لجه��ات بهدف 

دم��ج �لأبناء ف��ي �لمجتمع، 

عل��ى  �لبت�س��امة  ور�س��م 

�ل�س��رور  و�إدخال  محياه��م 

و�طالعه��م  نفو�س��هم  �إل��ى 

وعل��وم  م�س��تجد�ت  عل��ى 

�لحياة �لع�سرية في �س��تى 

�لمجالت .

Stc تنظم برنامجا ترفيهيا ألبناء جمعية إنسان

إسم الفاعلية: قطاف سمايلز
التاريخ: ٢٦-١-٢٠١٩

املكان: مجمع امللك عبد العزيز لالتصاالت - الرياض

Event Name: Qitaf Smiles
Date: 26-1-2019
Location: King AbdulAziz Telecommunication                 
Complex STC    


