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مجلة مائدة كافل الرمضانية
برعاية صاحب السمو الملكي األمير

نائب أمير منطقة مكة المكرمة

أخـبــار
أطلقــت مؤسســة كافــل لرعايــة األيتــام
بمنطقــة مكــة المكرمــة مائــدة كافــل
الرمضانيــة ،بمشــاركة معالــي أميــن
العاصمــة المقدســة المهنــدس محمــد
القويحص،ومديــر شــرطة العاصمــة
المقدســة اللــواء فهــد العصيمــي.
وتهــدف مائــدة كافــل الرمضانيــة التــي
اســتضافت ( )200يتيــم ،إلــى إدخــال الفرح
والســرور فــي نفــوس األيتــام بمشــاركتهم
فرحــة اإلفطــار وغــرس قيمــة العطــاء
والكــرم لديهــم ،والتقــاء الكفــاء باأليتــام
وتقويــة الروابــط بينهم،وكذلــك توثيــق
عالقــة المؤسســة بالجهــات واألفــراد
الداعميــن مــن الكفــاء وغيرهم،باإلضافــة
الــى تقديــم برنامــج تربــوي يســتضيف
فيــه أيتــام البلــد الحــرام رمــوزا مــن
المجتمــع المكــي علــى مائــدة إفطارهــم
فــي أجــواء إيمانيــة رمضانيــة ،ويســتفيد
مــن خاللــه األيتــام واليتيمــات.

كمــا أطلــق فريــق كافــل التطوعــي مبــادرة تمثلــت
فــي قيــام  40مــن أبنــاء كافــل بــأداء مناســك عمــرة
رمضــان عــن شــهداء الواجــب فــي الحــد الجنوبــي،
نظيــر مــا قدمــوه مــن تضحيــات لخدمــة الديــن ثــم
الملــك والوطــن.

الراعي الذهبي

مبادرة مائدة
كافل الرمضانية
تعتبــر مبــادرة «مائــدة كافــل
الرمضانيــة» مبــادرة إنســانية
اجتماعيــة ،تنطلق مــن مبادئ
ديننــا الحنيــف الــذي حــث
علــى إكــرام اليتيــم واإلحســان
إليــه ،ومخالطتــه ورحمتــه
والمســح علــى رأســه؛ وألن
اليتيــم يفقــد شــيئا -بغيــاب
والــده -مــن لــذة المتعــة بشــهر
رمضــان المبــارك واالجتمــاع
علــى مائــدة اإلفطــار؛ جــاءت
هــذه المبــادرة جبــرًا لخاطــره
ومواســاة لــه بــأن كافــة شــرائح
المجتمــع مــع اليتيــم ،كمــا
أن هــذه المبــادرة تجعــل مــن
اليتيــم إنســانًا واثقًــا مــن نفســه،
مبــادرًا قــادرًا علــى البــذل
والعطــاء ،ومسـ ً
ـؤول نحــو ذاتــه
ومجتمعــه ودينــه ووطنــه،
فــي ظــل المبــادرة الكريمــة
التــي تبنّاهــا صاحــب الســمو
الملكــي األميــر خالــد الفيصــل
مستشــار خــادم الحرميــن
الشــريفين أميــر منطقــة مكــة
المكرمــة تحــت شــعار:

كافل تنظم مائدة اإلفطار
السنوية أليتام البلد الحرام
تشــرفت مائــدة كافــل الرمضانية
فــي يومهــا األول بمشــاركة
معالــي أميــن العاصمــة
المقدســة المهنــدس محمــد
القويحص وســعادة مدير شرطة
العاصمة المقدســة اللــواء فهد
مطلــق العصيمــي ومشــاركة
خمســين مــن الضبــاط والجنود
األبطــال المرابطيــن علــى الحــد
الجنوبــي  ،حيــث اســتضاف
 200مــن أيتــام البلــد الحــرام
الـجـمـيـــع على مـائـدتهـــم
الرمضانيــة.
وقــد بــدأ الحفــل بتــاوة آيــات
م
مــن القــران الكريــم ومــن ثــ َ
كلمــة ألحــد األيتــام إضافــة
لقصيــدة شــعرية ترحيبيــة ،بعد
ذلــك اســتمع الجميــع لنشــيد
مــن قبــل األيتــام ،ومــن ثــم
شــاهدوا عرضــا مرئيــا عــن
مؤسســة كافــل لرعايــة األيتــام
وماتقدمــه مــن خدمــات
أليتــام البلــد الحــرام.
وفــي هــذا اإلطــار أعلــن
فريــق كافــل التطوعــي عــن

مبــادرة تمثلــت فــي قيــام 40
مــن أبنــاء كافــل بــأداء مناســك
عمــرة رمضــان عــن شــهداء
الواجــب فــي الحــد الجنوبي،
إيمانــا منهــم بمــا قدمــوه
تجــاه الــذود عــن حيــاض البــاد
الطاهــرة ،ونظيــر ماقدمــوه
مــن تضحيــات لخدمــة الديــن
ثــم المليــك والوطــن.

رؤيـتـنـا
واع
نحــو مجتمــع مكــي ٍ
بحــق اليتيــم ومكانتــه
فــي اإلســام.

رسـالـتـنـا
العمــل بأحــدث الوســائل
لتعزيــز قيمــة العطــاء
فــي نفــس اليتيــم وثقتــه
بنفســه بعــد اللــه عــز
وجــل.

منطلقات مائدة كافل الرمضانية
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سعادة األستاذ /عبدالله بن داود الفايز
رئيس مجلس اإلدارة

معالي المهندس /محمد القويحص
أمين العاصمة المقدسة

فضيلة الشيخ الدكتور /ماهر بن حمد المعيقلي
نائب ريس مجلس اإلدارة

اللوء /فهد بن مطلق العصيمي
مدير عام شرطة العاصمة المقدسة

فضيلة الشيخ الدكتور /عبدالعزيز بن داود الفايز
األمين العام

الراعي الفضي

أبطال الحد الجنوبي
يشاركون مائدة كافل الرمضانية
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الطالب /عبدالعزيز عسيري يُشنِّف أسماع
الحاضرين بتالوة آيات من القرآن الكريم

الطالب /محمد اللقماني يلقي كلمة الطالب ويشكر
فيها ضيوف المائدة لمشاركتهم مائدة اإلفطار

مشاركة الطالب /مهند الحارثي بقصيدة ترحيبية
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مشاركة الطالب /عبدالوهاب الحارثي
بنشيد طموحون في كافل

مشاركة الطالب /فيصل الصخيري
بنشيد أتى رمضان

أبــرز مبــادرات فريــق كافــل التطوعــي فــي موســم رمضــان
هــذا العــام هــو تنظيــم مائــدة كافــل الرمضانيــة مــن خــال 30
متطــوع مــن األبنــاء ،ولدينــا ثالثــة لجــان :لجنــة التنظيــم ،ولجنــة
المســرح ،ولجنــة اســتقبال الضيــوف.
نواف الذبياني
قائد فريق كافل التطوعي

مبادرات
فريق كافل التطوعي
لموسم رمضان  1439ه

مبادرة إسورة تواصل
توزيــع أســاور لقاصــدي البيــت الحرام
مــن كبــار الســن واألطفــال يســجل
فيــه رقــم الجــوال ليســهل ســرعة
االتصــال بذويــه فــي حــال فقدانــه.

احتفاء بمشاركة أبطال الحد الجنوبي
فريق كافل التطوعي يعلن عن مبادرة
( )40عمــرة عــن شــهداء الواجــب فــي
الحــد الجنوبــي

مبادرة عون
تـوزيـــع أحـذيـــة مـطـاطـيـــة
خـــفـــيـــفـــة لــمــــن فــقــــد
حـــذاءه داخـــل الحــرم مـــن
قــاصـــدي الــبــيــــت الـحـــرام.

مبادرة Guide his lost
إرشــاد التائهيــن باللغــة اإلنجليزيــة
فــي المنطقــة المركزيــة عــن
طريــق مجموعــة مــن أعضــاء
الفريــق الذيــن يتقنــون اللغــة
اإلنجليزيــة.
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تشــرفت أن أكــون مــع أبنائــي
األيتــام وأن أشــاركهم هــذه
الفرحــة وأفطــر معهــم ،ومــا
رأيتــه اليــوم هــو جهــد مميــز
وعمــل إنســاني كبيــر ونشــكر
مؤسســة كافــل علــى هــذا
العمــل ،وســتكون األمانــة بــإذن
اللــه داعمــة لهــم فــي جميــع
برامجهــم وأنشــطتهم.

حقيقــة كان لزامــا ً علــي أن
أتشــرف بالحضــور فــي هــذا
المــكان وأن أشــارك مــن بذلــوا
أنفســهم تطوعـا ً لخدمــة هذه
الفئــة العزيزة علــى قلوبنا وكان
بودِّنــا أن نكــون كل يــوم فــي
هــذا المــكان نشــارك إخوتنــا
فيمــا يقومــون بــه مــع أبنائنــا
مــن منشــط.

تواجــدي اليــوم هــو أقــل
الواجــب علــي وعلــى أي
شــخص تجــاه هــذه الفئــة
الغاليــة ومؤسســة كافــل يشــار
إليهــا بالبنــان فــي جهودهــا
لرعايــة األيتــام فــي منطقــة
مكــة المكرمــة ،وأنــا ســعيد
جــدا ً بتواجــدي مــع أبنائــي
األيتــام فــي هــذا اليــوم.

معالي المهندس /محمد القويحص
أمين العاصمة المقدسة

اللواء /فهد بن مطلق العصيمي
مدير عام شرطة العاصمة المقدسة

األستاذ /عوض آل خضر
عضو لجنة المسؤولية االجتماعية
باالتحاد السعودي لكرة القدم
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