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«بكــم نتمــز» كانــت تلــك العبــارة شــعار حفــل التمــز الــذي أقامته إنســان مؤخــرا برعاية
وتشــريف صاحــب الســمو الملكــي األمــر أحمــد بــن فهــد بن ســلمان بــن عبدالعزيــز  -رئيس
اللجنــة التنفيذيــة  -حيــث كرمــت الجمعيــة نخبــة مــن أبنائهــا المتفوقيــن وموظفيهــا
ً
«شكرا لكم يا من تمزيتم ورفعتم رؤوسنا» ..
المتمزيين ولسان الحال يقول
ومــع وداع فصــل الشــتاء وحلــول فصــل األزهــار والخضــرة وجمــال الطبيعــة الخــاب،
وكعــادة «إنســان» يف مثــل تلــك المواســم الرائعــة وحرصـ ًـا منهــا عــى تنشــئة أبنائهــا يف
ظروفهــم الطبيعيــة فقــد أقامت هذا الموســم المخيم الربيعي الســنوي الســادس والذي
كان واحــة جميلــة ومصــدر فــرح لألبنــاء عىل مدار ســتة أيام لــم تخلوا من المتعــة والرتفيه
والفائــدة  ،وجــاء هــذا العام ليحمل اســم (مخيم خلود بنت خالــد آل إبراهيم الرتفيهي) وقد
تم تغطية هذا الحدث ليطلع القارئ الكريم عىل تفاصيل هذا الملتقى الرتفيهي.
ويف هــذا العــدد المتجــدد من مجلة إنســان فقــد قمنا بتغطية تلك المناســبات الممزية
وغريها من أنشــطة «إنســان» المتجددة والبناءة إضافة إىل بعض أخبار فروعنا اليت وزعت
يف المحافظات لهدف سام وهو خدمة أبنائنا األيتام حيثما كانوا.
كمــا أدرجنــا يف هذا العدد جملة مــن التحقيقات (والربوفايالت) اليت كان أبرزها وقفة
ملــك اإلنســانية مؤســس «إنســان» خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز
(حفظه اهلل ورعاه) مع أشقائنا يف اليمن السعيد وهي بادرة نفخر بها عىل مر السنين.
نرجوا أن يحوز ما قدمناه بين طيات هذا العدد عىل رضا اهلل أوال ثم رضاكم ..

رئيس التحرير
صالح بن عبد اهلل اليوسف

say@ensan.org.sa
هيئة التحرير

موسى مرزوق العزني

mma@ensan.org.sa

العالقات العامة ولإلعالم

سكرتير التحرير  -اإلخراج الفني

واهلل ويل التوفيق ..

إدارة التحرير

المحتويات
دعم المشاريع الصغيرة واألسر المنتجة في «إنسان»

22

«عاصفة الحزم» ..قرار حكيم وتاريخ مشرف

24

ألعاب زمان  ..براءة ال شية فيها

30

تربية الصقور  ..ولع وهواية نادرة

38

«أبل» تتطلع إلنتاج سيارات كهربائية في 2020

61

اآلراء الواردة في المجلة تعبر عن أصحابها فقط ،وال تعبر عن رأي المجلة أو جمعية «إنسان»

عبد الرحيم نصر

anyousef@hotmail.com

أخبار

فيصل بن عبداهلل يستقبل وفد «إنسان» ويقدم دعما ماليا للجمعية
اســتقبل األمــر فيصــل بــن عبداهلل
بــن عبدالعزيــز رئيــس هيئــة الهــال
ً
مؤخــرا وفــد مــن
األحمــر الســعودي
جمعيــة إنســان وعــدد مــن أبنائهــا .
واطلــع ســموه خــال االســتقبال عىل
عمل الجمعية وإنجازاتها خالل الفرتة
الماضيــة ,كمــا تســلم ســموه التقريــر
الســنوي للجمعيــة للعــام المنصــرم
ً
دعما
وأهــم ما تم إنجازه ,وقدم ســموه
ً
ً
شــخصيا مــن قبلــه للجمعيــة
ماليــا
سيكون بشكل سنوي.
وأعــرب مديــر عــام جمعيــة «إنســان»

األمري فيصل بن عبداهلل يف لقطة جماعية مع وفد «إنسان».

عــن شــكره وتقديره لســمو رئيــس هيئة
الهالل األحمر السعودي عىل مبادراته

عىل مستوى المؤسسات أو الشخصي,

نفوســهم مــن خــال الدعــم المعنــوي

الخريية والمتأصلة يف سموه من خالل

وقــال« :إن اســتقبال ســموه لمجموعــة

والمــادي الــذي تتلقــاه الجمعيــة مــن

العمــل اإلنســاين الــذي يقــوم بــه ســواء

مــن األيتــام كان لــه األثــر الكبــر يف

سموه الكريم».

األمير محمد بن متعب بن ثنيان يكرم
مجموعة من أطفال جمعية إنسان

أحمد بن فهد يكرم المعجل
ّ
لدعمه مشروع البائع المتجول
كــرم صاحــب الســمو الملكي األمري أحمــد بن فهد
بــن ســلمان رئيــس اللجنــة التنفيذية بالجمعية الشــيخ
ســعد بــن إبراهيــم المعجــل ،وذلــك لدعمــه مشــروع
البائع المتجول بالجمعية .يشــار إىل الجمعية أطلقت
مشــروع البائــع المتجول خالل فرتة إقامــة خليجي 22
وتتضمن فكرة المشروع توزيع حقائب ألبناء الجمعية
ُتحمــل عــى الظهــر تحتــوي عــى مشــروبات ســاخنة

األمري محمد بن متعب بن ثنيان يكرم مجموعة من أبناء جمعية إنسان.

كرم األمريمحمد بن متعب بن ثنيان بن محمد آل سعود مجموعة من
أطفــال جمعيــة إنســان (فرع جنــوب الريــاض )  ،وذلك لحضورهــم المباراة
النهائيــة لبطولــة فخر األحيــاء الرياضية  ،واليت اختتمــت فعالياتها عىل
ملعــب فريــق المملكــة الرياضــي بحــي الجنادريــة وتنافــس عليهــا ثمانية
فــرق مــن نخبــة أبطــال فــرق األحيــاء بمنطقــة الريــاض  .بحضور عــدد من
الشــخصيات الرياضيــة والفنيــة  ،حيــث بــادل ســمو األمــر مع أبناء إنســان
األحاديــث الودية والرياضية والتقطت الصور التذكارية بهذه المناســبة ،

6

«إنسان»

العدد 55

وقدم سموه مبلغا ماليا لكل ابن مشارك والذي بلغ عددهم ( )15طفل .
كما سلم سموه درعا تكريميا للجمعية استلمه منسق العالقات العامة
والربامج األستاذ سايم الدويش الذي رافق األبناء يف هذا الربنامج .

ومأكــوالت خفيفــة يمكــن بيــع هــذه المحتويــات عىل
المشــجعين يف مدرجــات اســتاد الملــك فهــد واســتاد
األمــر فيصــل بن فهــد بالرياض ،وذلك بهدف تشــجيع
أبنــاء إنســان عــى ممارســة التجــارة الحرة ونشــر ثقافة
الكســب الحــال ،كذلــك مســاعدة األيتــام عىل شــغل
أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

أخبار

تمشيا مع القرارات الملكية ..وبتوجيهات أحمد بن فهد بن سلمان
ً

«إنسان» تضاعف نفقات أبنائها وأسرها لشهرين إضافيين
بمبلغ تجاوز  23مليون ريال
وجــه صاحــب الســمو الملكي األمري

ومنســوبيها عــن بالــغ شــكره وعظيــم

أحمــد بــن فهــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز

امتنانــه لمقــام خادم الحرمين الشــريفين

رئيــس اللجنــة التنفيذيــة بالجمعيــة

عــى هــذه القــرارات الحكيمــة الــي

باعتمــاد مضاعفــة صــرف نفقــات األيتــام
لشــهرين إضافييــن ،وذلــك تمشـ ً
ـيا مــع

تعكــس رؤيته -حفظــه اهلل -يف مواصلة
مســرة التقـ ّـدم والتنميــة والتطـ ّـور لهــذا

القــرارات الملكيــة الــي وجــه بهــا خــادم

الوطــن .خاصــة تلك القــرارات اليت تتعلق

الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن

بدعــم الجمعيــات الخرييــة ومنســويب

عبدالعزيــز (حفظــه اهلل) ومنها تخصيص

الضمــان االجتماعــي .وقــال ســموه :إن

ملياري ريال للجمعيات الخريية.

هــذه اللفتــة األبويــة ليســت مســتغربة

وقــد تــم إيــداع مبلــغ ()23.818.200

عليــه -حفظــه اهلل -فهــو رجــل الخري والرب

ريــال مؤخــرا يف حســابات األســر عــر

والعطــاء ويشــهد عــى ذلــك تأسيســه

بطاقات النفقات المخصصة للمصاريف

األمري أحمد بن فهد بن سلمان

ودعمــه غري المحــدود للجمعيات الخريية،

النقديــة والغذائية والكســاء ،إضافة لما

ويتيمــة وأرملــة .تتــم رعايتهــم مــن
ً
فرعــا يف مدينــة الريــاض
خــال ()16

وال شــك أن جمعيــة إنســان أحــد شــواهد

الشــهري ومقــداره ( )11.909.100ريــال

ومحافظاتها.

ســتصرفه الجمعيــة مــن االســتحقاق

العطاء لجوده أيده اهلل.
وأكــد ســمو رئيــس اللجنــة التنفيذيــة

شهريا ،ليصبح إجمايل المبلغ اإلجمايل

وأعــرب صاحــب الســمو الملكي األمري

أنــه أصــدر توجيهاتــه إلدارة الجمعيــة

المنفــق عــى األيتــام ()35.927.300

أحمــد بــن فهــد بــن ســلمان عبدالعزيــز

بســرعة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمواكبة

مليــون ريــال .وقد بلــغ عدد المســتفيدين

رئيــس اللجنــة التنفيذيــة باســمه ونيابــة

هــذه القــرارات الملكيــة ،حــى يســتفيد

مــن خدمــات الجمعيــة ( )41ألــف يتيــم

عــن أعضــاء مجلــس إدارة الجمعيــة

منها األيتام يف الوقت المناسب.

معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه يزور جمعية إنسان
قام محافظ المؤسســة العامة لتحلية الميــاه المالحة د.عبدالرحمن
بــن محمــد آل إبراهيــم بزيــارة إىل مقــر إدارة الجمعية وعدد من منســويب
المؤسســة ،وكان يف اســتقبال الضيــوف مديــر عــام الجمعيــة األســتاذ
صالــح بــن عبــداهلل اليوســف ،واطلــع د.عبدالرحمــن عــى إدارات وأقســام
الجمعية من خالل جولة تعريفية اســتمع خاللها إىل شــرح مفصل عن
الربامــج واألنشــطة والخدمــات الــي تنفذهــا الجمعيــة لألبنــاء ،وتعــرف
الضيــوف خــال جولتهــم عــى إدارة البحــث االجتماعــي وآلية اســتقبال
األســر والزيــارات الميدانيــة الــي يقــوم بهــا الباحثــون والباحثــات لألســر،
ودراســة الحــاالت كل عــى حــدة ،مــرورا بقســم البطاقــات اإللكرتونيــة
«مسبقة الدفع» كما تعرف الضيوف عىل قسم الكفاالت وشروط وآلية
الكفالــة ،و اطلــع معاليه عىل قســم التدريب والتوظيــف وبرنامج تأهيل

واإلنجــازات الــي تحققــت لهــا وتطلعاتها المســتقبلية واالســراتيجية

أبناء إنســان الذي يهدف لتوفري الفرص الوظيفية لألبناء من الجنســين،

يف تقديــم رعايــة نموذجيــة لأليتــام .وجــرى خــال الزيــارة بحــث أوجــه

بعــد ذلــك تــم عــرض فيلــم وثائقــي عــن مســرة الجمعيــة منذ تأسيســها

التعاون بين الجمعية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
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أخبار

أبناء إنسان يشاركون يزيد الراجحي تتويجه برالي حائل 2015
شــارك مجموعــة مــن أبنــاء جمعيــة
إنســان ،يف فعاليــات رايل حائــل 2015م،
يف نســخته العاشــرة ،وذلــك برفقــة عــدد
من مشريف الجمعية ،وانطلقت مشاركة
األبنــاء تحــت شــعار (فريــق ربيــع إنســان
يف حائــل) حيــث شــاركوا يف الفعاليــات
المصاحبــة للمناســبة ،كمســابقة أفضــل
منشد ودوري التنس ،وكذلك مشاركتهم
يف

الربامــج

واألنشــطة

اإلعالميــة

واالجتماعيــة والســياحية والثقافيــة الــي
ّ
نظمها الرايل ،كما شارك األبناء أيضا يف

التذكاريــة .والتقى األبناء بالكابتن ســعيد

برنامــج ليايل الرايل الذي نقل عرب القنوات

المــوري مــن فريــق ميــدان ديراب المشــارك

يف سياق الزيارة فقد تجول أبناء إنسان

الفضائيــة ،كمــا اشــتملت المشــاركة

يف رايل حائل ،وشاركوا أيضا يف الفقرات

يف مدينة حائل واطلعوا عىل أبرز المعالم

عــى ركــن تعريفــي بربامــج وأنشــطة

الرتفيهيــة المتنوعــة الــي أعــدت لــزوار

األثريــة والتاريخيــة يف المدينــة ،ومــن

جمعيــة إنســان والخدمــات الــي تقدمهــا

الرايل ،وتجولــوا بين أروقة الرايل واطلعوا

ضمنهــا زيــارة إىل قصــر «القشــله» الــرايث

للمستفيدين.

عــى الموروثــات الشــعبية ومســاهمات

بحائل .كما اســتضاف الشاعر بدر الضبعان

وشــارك األبنــاء البطــل الســعودي

األســر المنتجــة واألركان المشــاركة ،ممــا

والشــاعر فهــد البقعــاوي (فريــق ربيــع

الكابتــن يزيــد الراجحــي فرحتــه بتتويجــه

أثــرى مــن معلوماتهــم الثقافيــة العامــة

إنســان يف حائل) وأشــادوا بمشــاركة أبناء

الصــور

بشــى المجــاالت ،وقضــى أبنــاء إنســان

الجمعية يف هذه المناسبة العالمية.

بالبطولــة،

والتقطــوا

معــه

أوقاتا ممتعة يف هذا الحدث العالمي.

بهدف التعريف بالطرق المثلى للتعامل مع حوادث المسابح

«الدفاع المدني» يختتم فعاليات «محو أمية السباحة» لألبناء
ً
مؤخرا فعاليات برنامج (محو أمية الســباحة)
اختتمت
الــذي نظمتــه المديريــة العامــة للدفــاع المــدين لتعليــم
مهــارات الســباحة ألبنــاء جمعيــة إنســان بفنــدق «نوفتيــل
العنود» بمدينة الرياض ،وبحضور مدير عام الجمعية صالح
اليوســف ومدير اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم بالدفاع
المدين العميد عيد العصيمي.
وأكــد العميــد العصيمــي يف كلمــة خــال الحفــل
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الختــايم حــرص مدير عــام الدفــاع المدين الفريق ســليمان

اليوسف والعميد العصيمي خالل الحفل .

العمــرو عــى إيصــال رســالة الدفــاع المــدين اإلعالميــة

ً
معربــا عــن شــكره إلدارة الجمعيــة عــى تعاونها
الخرييــة،

والتوعويــة لكافــة فئــات المجتمــع مــن أجــل رفــع مســتوى

يف تنفيذ الربنامج .من جانبه عرب األســتاذ صالح اليوســف

الوعــي الوقــايئ بكافــة األخطــار ذات العالقــة بأعمــال

مديــر عــام الجمعيــة عــن شــكره وتقديــره للمديريــة العامة

الدفاع المدين.

للدفــاع المــدين عىل مبادرتها لتنظيم فعاليات (محو أمية

وأشار العصيمي إىل أن برنامج تعليم مهارات السباحة
ســوف يكــون «نــواة» لعــدة برامــج أخــرى تعــزم المديريــة
العامة للدفاع المدين تنفيذها بالتعاون مع جمعية إنسان

الســباحة) ألبنــاء الجمعيــة وذلــك لتوعيتهــم بالمخاطــر
ً
مبينا أهمية
المرتبطة بممارســة السباحة وحوادث الغرق،
هذه الربامج التوعوية لفئة الشباب.

أخبار

بحضور سفير إنسان ..

لولو هايبر ماركت تستضيف أبناء الجمعية في حفل مميز

اســتضافت شــركة لولــو هايــر ماركــت مجموعــة مــن أبنــاء

واإلعالمييــن بتنظيــم ترفيهي من مجموعــة تالوين الرتفيهية

إنســان بحضــور ســفريها الفنــان فايــز المالكــي والفنــان عــوض

بقيــادة الكابتــن محمــد الشــحيين وشــارك مع األبنــاء مجموعة

عبــداهلل ومنــدوب مــن قنــاة أكشــن يــا دوري وعــدد من الشــعراء

من منسقي العالقات العامة بالجمعية.
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أخبار

		
أحمد بن فهد بن سلمان يكرم المتفوقين والمتميزين

تصوير  :خالد الحربي
رعى صاحب السمو الملكي األمري أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس
ً
متفوقا
اللجنــة التنفيذيــة بالجمعيــة مؤخــرا ،حفل جائزة إنســان للتمزي ،وكــرم 268
حصلوا عىل تقدير ممتاز و 396متفوقة حصلن عىل تقدير مماثل ،و 35شابا وفتاة
بمختلــف المراحــل الدراســية حــازوا نســبة  99يف المئــة ،إضافــة إىل المتمزييــن من
موظفــي وموظفــات الجمعية لهــذا العام والجهات الراعية لجائزة «إنســان» للتمزي
من أفراد وجهات تحت شعار :بكم نتمزي.
وأشــار األســتاذ صالــح بــن عبداهلل اليوســف مدير عــام الجمعية ،إىل أن «إنســان»
تمــزت خــال عام مضــى يف برامج التأهيــل ،منفقة يف التعليــم الجامعي وبرامج
التدريــب والتوظيــف  17مليونــا ودربــت أكــر مــن  800شــاب وفتــاة يف العديــد مــن
المجاالت اليت يحتاجها ســوق العمل ،وألحقت  350طالبا وطالبة يف العديد من
الجامعــات الحكوميــة واألهليــة يف الطــب والهندســة واإلدارة والتمريض وغريها
من المجاالت.
ً
وقــال إن للجمعيــة  250طالبا مبتعثــا يف عدد من الجامعات العالمية بالتعاون
مــع وزارة التعليــم يتلقــون دراســتهم يف مجــاالت متخصصــة يحتــاج إليهــا الوطن،
موضحـ ًـا أن الجمعيــة أســهمت يف توفــر فــرص عمــل ل  450شـ ً
ـابا وشــابة وأم يف
عــدد مــن القطاعــات الحكوميــة والخاصــة ،ولــم تغفــل دور األم فألحقــت الــايت
فاتهن قطار التعليم بربنامج محو األمية وتمزيت إنسان يف مجال تقديم النفقات.
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ووقــع ســموه اتفــاق تعاون بين جمعية «إنســان» ودوري المحرتفين ،فيما شــمل
الحفــل فقــرات تنوعــت بيــن اإلنشــاد والمســرات الــي أعــدت للمتفوقيــن ،وبــرز يف
ً
ممزيا يف نشــيد
الحفــل المنشــد الصغــر يزيــد بــن عبداهلل الدوســري الذي قــدم أداء
البيعة.

أخبار

بجمعية «إنسان»

ﺟـﺎﺋـﺰة
إﻧﺴﺎن
ﻟﻠﺘﻤﻴــﺰ

4

ُّ
فرح تشع في الظالم
كــرّ م األمــر الشــاب
أحمــد بن فهد بن ســلمان،
رئيــس اللجنــة التنفيذيــة
للجمعيــة الخرييــة لرعايــة
األيتــام «إنســان» ،مؤخــرا،
المتفوقيــن والمتمزييــن
مــن أبناء وبنــات الجمعية.
ولقــد

بلــغ

مجمــوع

الحاصليــن عــى نســب شــبه كاملة 33 ،طالــب وطالبة،
من أصل  500من المتفوقين والمتفوقات.
كرمت
أكرث ما لفت نظري يف هذه اإلحتفالية اليت
ّ
كل الداعميــن ،مــن جهــات وأفــراد ،مشــاركة الطفليــن
محمــد وفــرح الصويــغ ،وتقديمهمــا هدايــا إلخوانهــم
وأخواتهــم مــن أطفــال الجمعيــة .وكانــت «فــرح» قــد
ّ
نظمــت مــن خــال حســابها يف انســتجرام حملــة لدعم
األيتــام ،حظيــت بمتابعــة واســعة مــن محــي «إنســان»
ومــن بقيــة رواد هــذا الموقــع التواصــي االجتماعــي
المهــم .وربمــا يكــون هــذا التفاعــل مؤشـ ً
ـرا إلمكانيــة

خالد آل إبراهيم يتبرع بـ ( )3000ريال وجهاز
آي باد لكل متميز ومتميزة من أبناء إنسان

اســتغالل هــذا الموقــع وغريه مــن المواقــع االلكرتونية
لنشــر ثقافــة دعــم فئــات وشــرائح المجتمــع الــي تحتاج
إىل األيادي الدافئة والقلوب الحانية.
كم «فرح» يف مجتمعنا؟؟

تــرع الشــيخ خالــد آل إبراهيــم

ً
ً
كم مبادرة مثل مبادرتها ستجد ً
بالغا يف
إيجابيا
أثرا

بمبلــغ  3000ريــال لــكل متمــز

التعريف بقيمة إنسانية؟

ومتمــزة مــن األيتــام ،إضافــة إىل
جهــاز آي باد وذلك يف الحفل الذي

لن أنتقد هنا االنجراف الكبري وراء الصرعات المحلية

أقامتــه يف قاعــة الخــزاىم برعايــة

والعالميــة يف موقــع مثــل موقــع انســتجرام ،فهــو أمــر

صاحب الســمو الملكي األمري أحمد

طبيعي يحدث يف كل مكان يف العالم ،لكنين ّ
أحي

بــن فهــد بــن ســلمان رئيــس اللجنــة

كل من يستغل هذه المساحة لطرح الفائدة أو لتعميم

التنفيذية ،وثمن مدير عام الجمعية

خالد آل إبراهيم

الفرح ،بالقدر المتاح ،الذي ال يجعل المتابعين يشعرون

الدعم المتواصل من الشــيخ خالد آل إبراهيم وحرصه عىل األعمال

بالسأم أو المثالية.

الخريية المباركة ،وزرعه حب هذا العمل يف نفوس أفراد أسرته.
وأشــار كذلــك إىل أن دعــم الشــيخ خالــد الرباهيــم متواصــل عىل

إن الذيــن يروجــون بــأن ســاحات الحــوار اإللكــروين
اليــوم ال تتحــدث ّ
إال عــن العنــف والقتــل والذبــح ،وأن

مــدار العــام ،فعىل ســبيل المثــال ال الحصر الدعم الســنوي للمخيم

مقاطعتها هو الحل ،يفوتهم بأن «فرح» وأخواتهاّ ،
هن

الــذي تقيمــه الجمعيــة وكذلك تربعه بمليون ريــال يف حفل الزواج

الضوء الذي يشع يف كل مساحات الظالم.

الجماعــي ،ونقــل األســتاذ اليوســف شــكر وامتنــان هــؤالء األيتــام
للشــيخ خالــد آل إبراهيــم ،ســائلين اهلل لــه األجــر والثــواب وأن يكــون
ذلك يف مزيان حسناته.

سعد الدوسري
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أخبار

لقطات للمكرمين بحفل التميز

ﺟـﺎﺋـﺰة
إﻧﺴﺎن
ﻟﻠﺘﻤﻴــﺰ

4

الشيخ سعد المعجل

الشيخ خالد آل إبراهيم

الشيخ محمد بن خميس

طيران ناس

هيئة دوري المحترفين

شركة الرومانسية

وكالة بن غيث للسفر

سفير إنسان

فرع الروضة

برجس العيباني

محمد البقمي

متعب البعيطي
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أحمد الراجحي

عادل الحربي

أخبار

ساهم معنا في مشاريع

وقف الندوة

الصدقة الجارية
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوقـ ـ ــع :ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض  -حـ ـ ــي الـ ـ ـن ـ ــدوة
ت ـك ـل ـفــة الـ ـمـ ـش ــروع 8.000.000 :ري ــال
ال ـ ـم ـ ـب ـ ـلـ ــغ الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــل 0.00 :ري ـ ـ ـ ـ ــال
المتبقي من التكلفة 8.000.000 :ريال

مدير إدارة األحوال المدنية بوادي الدواسر يزور فرع «إنسان»
قام الشيخ مناحي بن محمد الدوسري
مديــر إدارة األحــوال المدنيــة بمحافظــة
وادي الدواســر ،بزيــارة لفــرع جمعية إنســان
بالمحافظــة ,وكان يف اســتقباله مديــر
الفــرع محمــد الراشــد ومنســوبو إنســان,
وتجــول الضيــف يف أقســام ومرافق الفرع
واطلــع عــى نشــأة الجمعيــة وأهدافهــا
االســراتيجية ورســالتها وآليــة تقديــم
الخدمــات لألســر .وتعــرف عــى أقســام
البحــث

والكفــاالت

وبرامــج

األســر،

واألنشطة المتنوعة وأبرز الربامج الهادفة

جانب من زيارة مدير األحوال لفرع الوادي.

الــي تقدمهــا الجمعيــة ألبنائهــا ،وعــى

الــي يحصــل عليهــا أبنــاء الجمعيــة

إىل التعريــف بربامــج الجمعيــة لــدى

آلية تقديم الخدمات يف إنسان ،حيث تتيح

كالحقيبــة المدرســية ،والســلة الرمضانية

مختلف الجهات يف القطاعين الحكويم

الجمعيــة لألســر الحصــول عــى النفقــات

وكســوة الشــتاء ،وغريهــا ..ويف ختــام

واألهــي ،إضافــة لزيــارة رجــال األعمــال

المالية المخصصة والمواد االســتهالكية

الزيــارة تــم التقــاط الصــور التذكاريــة مــع

والمســؤولين ،ودعوتهــم لزيــارة الجمعيــة

والكســاء ،عــر بطاقات إلكرتونية مســبقة

الضيــف .وتــأيت هــذه الزيــارة ضمــن برنامج

وفتــح آفــاق التواصــل والتعــاون بمــا يخــدم

الدفــع ،إضافــة إىل النفقــات الموســمية

«تواصــل» الــذي تنفــذه الجمعيــة ويهــدف

فئة عزيزة يف المجتمع.

طالب مجمع
ابن تيمية يزورون فرع
حوطة بني تميم
قــام مجموعــة مــن طــاب مجمــع ابن
تيميــة التعليمــي بزيــارة لفــرع الجمعيــة
يف حوطــة بــي تميــم وقامــو بمشــاهدة
عرضـ ًـا تعريفيـ ًـا عــن جمعيــة انســان يف
المحافضــة ويــأيت ذلــك ضمــن برنامــج
تواصل التعريفي بالجمعية.
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أبناء وفتيات إنسان يستمتعون بإجازة الربيع
بملتقى خلود بنت خالد آل إبراهيم الربيعي السادس

تصوير  :خالد الحربي

رعــى الشــيخ خالد آل إبراهيــم حفل اختتــام فعاليات المخيم
الربيعــي الســنوي الســادس الــذي نظمتــه الجمعيــة الخرييــة
لرعاية األيتام ِ«إنســان» بمناســبة إجازة منتصف العام الدراســي

وكذلك المنظمون .وبعد أن صافح كبار مستقبليه أخذ مكانه
ً
فيلما
يف الحفل ليبدأ بآي من الذكر الحكيم ثم شــاهد الجميع
ً
وثائقيا يتحدث عن المخيم وبرامجه وأنشطته.

الحــايل ،بدعــم مــن الشــيخة خلــود بنــت خالــد آل إبراهيــم الــي
تربعت بإقامته عىل نفقتها الخاصة يف ســياق الدعم الســنوي
الذي تبناه الشيخ خالد آل إبراهيم وأبناؤه.
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كلمة الشيخ العتيق
بعــد ذلك ألقى الشــيخ ســعد بــن عتيق آل عتيــق كلمة رحب

وفــور وصــول الشــيخ خالــد آل إبراهيــم يرافقــه ابنــه الشــيخ

فيهــا بالشــيخ خالــد بــن إبراهيــم آل إبراهيــم والحضــور ،وقــال

فهــد إىل موقــع المخيم كان يف اســتقباله مديــر عام الجمعية

يف معــرض كلمتــه :أجمــل تعريــف للســعادة إدخــال الفرح يف

االســتاذ صالــح اليوســف وعــدد مــن المســؤولين يف الجمعيــة

القلــوب المتضجــرة ،أو إدخــال الفرحــة يف القلوب البائســة كاد

يسعدنا ربيع إنسان يسعدنا ربيع إنسان يسعدنا ربيع إنسان يسعدنا ربيع إ
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األبناء :خلود آل إبراهيم غمرتنا
بالكرم والجود بإقامتها المخيم
الربيعي السنوي السادس
عـ َّـر عــدد مــن األطفــال األيتــام عــن خالــص شــكرهم
وامتنانهــم لخلــود بنــت خالــد آل إبراهيــم عــى تكفلهــا
بإقامــة المخيم الربيعي الســنوي الســادس يف الجمعية
الخرييــة لرعايــة األيتــام (إنســان) .جــاء ذلــك أثنــاء لقــاء
(الجزيــرة) بهــؤالء األطفال أثنــاء زيارتهــم لمهرجان ربيع
الرياض مساء البارحة.
ً
الطفلة ســحر ( 11عاما) قالت :الحقيقة ،نحن ســعداء
بهــذا الكرم والجود من الشــيخة خلــود ،اليت عودتنا عىل
هــذا العطــاء؛ فنقدم شــكرنا لهــا ،وهذا ليس بمســتغرب؛
فقد نهجت نهج والدها يف حب الخري وعمله.
وقــال الطفــل إبراهيــم ( 9ســنوات) :أنــا أقــدم باســمي
ونيابــة عــن زمــايئ األيتــام الشــكر للشــيخة خلــود آل
إبراهيم ،ونتمىن لها التوفيق.

الفرح أن يرحل عنها بال رحمة.
وقــال العتيــق مخاطبـ ًـا آل إبراهيــم :طوىب لك أن تجمع أيتامـ ًـا وليس يتيماً
« »900يتيــم ،ثــم تنســب الخــر لألجــر والتعريــف بالملتقى لفلذة كبدك أســأل
اهلل أن يجعل جائزتك أن يكون قصرك بجوار قصر نبيك يف جنات النعيم.
وتنــاول الشــيخ العتيــق المخيــم قائـ ً
ـا :لقــد حضــرت وأنــا أتوقــع أن هــذه
المناســبة حفل توزيع جوائز ،فإذا هو فرحة ســوقت يف أســبوع ربيعي جميل
لهــذه الفئــة الغالية من مجتمعنا .ثم تابع الجميع عرضا إنشــاديا قدمه بعض
أبناء ِ«إنسان» وهم عماد حكيمي والفهد حكيمي وعبد اهلل الغامدي.

وقــد نهجــت الشــيخة خلــود هــذا النهــج ،ومــن شــابه
ً
أيضا لوالدها الشــيخ خالد آل
أبــاه فمــا ظلم .نقدم الشــكر
إبراهيــم الــذي غرس هــذا العمــل الجليل والعطــاء الكبري
يف نفوس أسرته.
وتمــى الطفــل ياســر ( 7ســنوات) أن ينتهــج بقيــة
األغنياء والموســرين هذا النهج؛ ألن أســرة آل إبراهيم قد
ً
عودتنــا عــى هــذا العمل .وشـ ً
أيضا للجمعيــة الخريية
ـكرا
لرعاية األيتام عىل جهودها الموفقة.
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إنسان يسعدنا ربيع إنسان يسعدنا ربيع إنسان يسعدنا ربيع إنسان يسعدنا

الشيخ العتيق  :أجمل تعريف
للسعادة إدخال الفرح في القلوب
المتضجرة ،أو إدخال الفرحة في
القلوب البائسة كاد الفرح أن يرحل
عنها بال رحمة
حصد الثمار والتكريم
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عــى وجوههم ،فالحياة قصــرة مهما حاولنا أن نحددها بآجال

بعــد ذلــك تفضــل الشــيخ خالــد آل إبراهيــم واألســتاذ صالــح

معينــة ولكــن وجود البســمة عىل األطفــال يف هذه اللحظات

اليوسف والشيخ سعد العتيق بتكريم عدد من أبناء ِ«إنسان».
ً
معربا عن
ثم تحدث الشيخ خالد آل إبراهيم لوسائل اإلعالم

حــى وإن كانــت قصــرة لمــدة َّ 6أيــام فــيء عظيــم أرجــو مــن
اهلل العــي القديــر أن يوفــق كل مــن عمــل عــى هــذا المشــروع،

سعادته وامتنانه لرعايته هذه المناسبة لهذه الفئة الغالية من

واالبنة خلود أشــرفت إشــرافا دقيقا عىل كل األعمال الصغرية

مجتمعنا فقال :الحقيقة أنين سعيد سعادة ال توصف أن يكون

والدقيقة بحيث يظهر المخيم بهذا المســتوى أرجو من اهلل عز

اإلنســان موجــودا بين أبنائه األيتام ويرى الســعادة قد ارتســمت
ِ

وجل أن يوفقها وسعاديت ال توصف بهذه المناسبة.

يسعدنا ربيع إنسان يسعدنا ربيع إنسان يسعدنا ربيع إنسان يسعدنا ربيع إ
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َّ
وأكد الشيخ خالد آل إبراهيم سري المخيم السادس بالطريقة

بأفــكار وآراء جديــدة واألبنــاء والبنــات هــم الذيــن يتولــون هــذا

الموفقــة وكل عــام يشــهد المخيــم شــيئا جديــدا ومفيــدا عــن

الــيء ،وأنــا ليس يل ســوى نشــاط بســيط وأبنــايئ وبنايت هم

الســنوات اليت قبلها وهكذا التجديد مســتمر .وال شك أن وجود
هــؤالء األيتــام مــن مختلــف المحافظــات يقضــون وقتـ ًـا جميـ ً
ـا

الذيــن يعملــون عــى هــذا الــيء مــن خــال اإلعــداد والتجهزي

ممتعـ ًـا ومفرحـ ًـا لهــم .والحمــد هلل صــادف وجــود وإقامــة هــذا
المخيم يف هذه األجواء الجميلة.
وأبــرز الشــيخ خالــد آل إبراهيــم اســتمرار هــذا العمــل الجليــل

والتحضري.
بعــد ذلــك التقطــت الصــور التذكاريــة ثم غــادر مــكان الحفل
ً
مودعا بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم ،وقد حضر الحفل
الفنان فايز المالكي وفريق الدراجات النارية  -الرحالة.
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إنسان يسعدنا ربيع إنسان يسعدنا ربيع إنسان يسعدنا ربيع إنسان يسعدنا

أخبار

جامعة األميرة نورة تشكر
(إنسان) لمشاركتها في يوم
اليتيم العربي

فرع الشرق يستضيف الشيخ عبدالمحسن
الزامل ويطلعه على نشاطات «إنسان»

قدمــت جامعة األمرية نــورة بنت عبدالرحمن
شــكرها وتقديرها للجمعية وذلك لمشاركتها
يف برنامــج يــوم اليتيــم العــريب الــذي نظمتــه
كليــة الخدمة االجتماعيــة بالجامعة .وتضمنت
ً
ً
تعريفيا عن األنشطة
جناحا
مشــاركة الجمعية
والربامــج المنفــذة لأليتــام ،إضافــة إىل عــرض
تعريفــي لمنســوبات وطالبــات الكليــة ونــدوة
قدمتهــا رئيســة القســم النســايئ بالجمعيــة
األســتاذة شــعيع العتيــي ،أوضحــت فيهــا دور
الجمعيــة يف رعايــة أبنائهــا األيتــام والخدمــات
المقدمــة لهــم ،إضافــة إىل أبــرز الربامــج
واألنشــطة الــي تنظمهــا الجمعيــة لهــم،
وأهــداف الجمعية ورســالتها والربامج الهادفة
اليت تتبناها الحتضان هذه الفئة.

بطال لكأس جمعية
(كزوم)
ً
إنسان في الزلفي

بزيــارة قصــرة لفــرع الشــرق مــن الشــيخ عبدالمحســن الزامــل حفظــه
اهلل حيــث كان باســتقباله مديــر الفــرع االســتاذ عثمــان بن عــي آل عبداهلل
و منســويب الفرع وتم إطالعه عىل نشــاطات وبرامج الجمعية ومناقشــة
محــاور عــدة تهتــم بمصلحــة الجمعيــة و أخــذ الشــيخ جولــة تعريفية عىل
أقسام الفرع.

فرع الشمال يشارك في بطولة كوبا
كوكا كوال
شــارك فــرع جمعيــة «انســان» بشــمال الريــاض يف بطولــة كوبــا
ً
مؤخرابنادي انســان االجتماعي .حيث أعد
كــوكا كــوال واليت أقيمت
منســق العالقــات والربامج بفرع الشــمال األســتاذ ســليمان الدبيخي

أقام ميدان فروســية الزلفي حفله التاسع لهذا

فريقيــن لكــرة القــدم أقامــا عــدة مباريــات مــع فــروع الجمعيــة .وأبدى

الموســم بدعــم مــن األمــر ســلطان بــن محمــد بــن

األبنــاء رغبتهمــا يف تطويــر أنفســهم يف هــذه الرياضــة وذلــك مــن

ســعود الكبــر ،وتكــون الســباق مــن أربعة أشــواط

خالل مشاركتهم يف البطوالت القادمة.

خصــص الرئيــي منهــا للــكأس لجيــاد الدرجــة
مبتدئــة ،وقد تنافس فيه  11جوادا وتمكن (كزوم)
البالــغ مــن العمــر ســنتين للمالــك صالــح ســليمان
الحمــد والمــدرب محمــد الحمد من خطــف الكأس
بقيــادة الخيــال عــي المتعــب وحلــت الفــرس
(ميســومه) ثانيـ ًـا للمالك والمدرب ســايم بن دخيل
الفهيد والخيال عبد العزيز الصائغ.
ويف نهايــة الحفــل قــام األســتاذ صالــح عــي
المحيا بتسليم الكأس لمالك ومدرب الجواد الفائز،
كمــا قــام بتوزيــع جوائــز الجمهــور بيــن األشــواط
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بحضــور مديــر عــام الميــدان االســتاذ محمد بــن جار
اهلل الشــايع ونائبــه األســتاذ أحمــد العبدالمنعــم
وجمع من محيب وعشاق الفروسية بالمحافظة.

أخبار

ساهم معنا في مشاريع

قرية إنسان

الصدقة الجارية
الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــع :الـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ــاض  -ح ـ ـ ـ ـ ــي ع ـ ـل ـ ـي ـ ـشـ ــة
تـ ـكـ ـلـ ـف ــة ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع 22.416.727 :ريـ ـ ــال
ال ـ ـم ـ ـب ـ ـلـ ــغ الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــل 2.837.771 :ري ـ ـ ــال
الـمـتـبـقــي مــن الـتـكـلـفــة 19.578.956 :ريـ ـ ــا ل

فرع المجمعة يشارك في فعاليات أسبوع
المرور الخليجي الموحد
شــارك فرع جمعية انســان يف
احتفــال اليــوم العالمــي للمــرور
بمحافظــة

المجمعــه

والــذي

أقيــم مؤخــرا حيــث شــارك الفــرع
يف المعــرض المصاحــب وقــد زار
المعــرض عــدد مــن المســؤولين
عــى رأســهم محافــظ محافظــة
المجمعــة وقــد تــم تكريــم الفــرع
بشهادة شكر وتقدير.

مدارس السمو األهلية
تستضيف فرع الشمال
للتعريف ببرامج الجمعية
استضافت مدارس السمو األهلية
يــوم مؤخــرا مســؤولة الكفــاالت
بفــرع

الشــمال

األســتاذة

إيمــان

الركــف للتعريــف بربامــج وأنشــطة
الجمعيــة والخدمــات الــي تقدمهــا
للمستفيدين.
ويف بدايــة اللقــاء شــاهد الجميــع
ً
تعريفــا عــن الجمعيــة بعنــوان
فيلمــا
ً
«رؤية إنسان « ،بعدها قدمت األستاذة

 ..والقسم النسائي بفرع الغرب يشارك
بمعرض إنسان المقام في ملتقى
«هذا الحبيب محمد»

إيمــان الركــف للمعلمــات والطالبــات
شـ ً
ـرحا عــن أهــداف ومشــاريع جمعيــة
انســان المتعددة متمثلة يف الربنامج
األساســي وهــو الكفــاالت بأنواعهــا ،
وكذلــك تم التعريف بربامــج الخدمات
ً
مشروعا.
المساندة اليت تتعدى 25

يف إســتقبال حافــل مــن قبــل مديــرة دار الفضيلــة األســتاذة ورده الجعيــدي الــي

كمــا أجابــت مســؤولة الكفــاالت

رحبــت بمنســوبات فــرع الغــرب يف ملتقــى (هذا الحبيــب محمد صىل اهلل عليه وســلم)

عــى

المعلمــات

يف مكتبها الخاص باألداره وتمخالل االستقبال تبادل الحديث عن إمكانية التعاون
ً
مستقبال يف دار الفضيلة وفرع الغرب .
يف الدورات المقامه

والطالبــات .وقدمــت يف ختــام اللقــاء
شــكرها وتقديرهــا لمديــرة المدرســة

تــاه تــم التوجــه لمعــرض إنســان الــذي شــهد توافــد الــزوار حيــث تــم تعريــف الــزوار

األســتاذة شــيخه أبانمــي عىل حســن

بمناشــط الجمعيــة وأهدافهــا والمشــاريع الخدميــة الــي تقــوم بهــا الجمعيــه وطرق

االســتضافة

المرشــدة

الكفاله واإلنتساب لعضوية إنسان .

الطالبية األستاذة مها الشهري عىل

استفســارات

وشــكرت

والجديــر بالذكــر كان هنــاك إقبــاال كبــرا مــن قبــل الــزوار عــى أخــذ الربوشــورات

حســن االعــداد والتنســيق  ،وشــكرت

والمطويــات الخاصــه بالجمعيــه ومجلــة إنســان أثنــاء توزيعهــا  .ويف نهايــة المعــرض

الحضور معلمات وطالبات ســائلة اهلل

سجلت منسوبة جمعية إنسان بفرع الغرب بالسجل الذهيب لدار الفضيله كلمة شكر

للجميع التوفيق والسداد.

إلدارة الدار عىل هذه اإلستضافة المتمزية.
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أخبار

«مرعي» في فرع القويعية

فرع رماح يشارك في
معرض إليك تجربتي
أقيــم يف المدرســة االبتدائيــة الثالثــه
للبنــات برمــاح معــرض بعنــوان إليــك
تجربيت بإشــراف مكتب الرتبية و التعليم
بالمحافظة.
و كان للجمعيــة (القســم النســايئ)
مشــاركة متمــزة فيــه وخصص لــه ركن,
و تخلــل الحفــل كلمــة للجمعيــة ألقتهــا
رئيســة القســم النسوي األســتاذة عهود
الســبيعي و بمشــاركة مســؤولة عالقات
األســر و الربامج األســتاذة نوره السبيعي
حيــث تــم توضيــح اهــداف الجمعيــة
وأعمالها وأنواع التربع ووسائله.

 ..و فرع الروضة يستضيف مدرسة المغيرة
بن حكيم االبتدائية
اســتضاف فــرع الروضــة مدرســة المغــرة بــن حكيــم االبتدائيــة حيــث بــدأت
االســتضافة بالرتحيب بهم وتقديم الضيافة ثم تعريف بنشــأة الجمعية وتطورها
والخدمات المقدمة ثم أخذ جولة عىل الفرع وأقسامه.

 ..و نسائي فرع الجنوب
في الثانوية 64
قامــت منســقة العالقــات العامــة
والربامــج يف فــرع جمعية إنســان بجنوب
الريــاض األســتاذةحصة الغريــي بزيــارة
تعريفيــة مؤخـ ً
ـرا للمدرســة الثانويــة 64
للتعريــف بالجمعيــة والخدمــات الــي
تقدمهــا ألبنائهــا كمــا أقيــم ركــن خــاص
بالجمعيــة لعــرض الربوشــورات وشــارك
عشــر أطفــال يف الزيــارة (دون ســن
الدراسة) حيث أقيم لهم برنامج ترفيهي
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ومجموعــه مــن األركان ثــم قدمــت وجبه
اإلفطار وودع األطفال بمجموعة كبرية
ً
جدا من الهدايا.

أخبار

«ماكدونالدز السعودية تحتفي بأبناء
فرع األفالج

منسوبات فرع الخرج في
استضافة «ملتقى نسائم»
أقامــت لجنــة التنميــة االجتماعيــة األهليــة
باليمامــة الملتقــى النســايئ ( نســائم ) يف روضــة
اطفال اليمامة بحضور رئيسة لجنة التنمية بالدلم
األســتاذة ريــم الشــايف ووالدة رئيس لجنــة التنمية
باليمامه الشيخ عبدالعزيز الداعج.
ابتــدأ الربنامــج بكلمــة مديــرة الروضــة األســتاذة
فريــال الداعــج رحبــت مــن خاللهــا بالحضــور ثــم
ألقــت األســتاذة منــرة البجــادي محاضــرة بعنــوان
( إنســان يف قلوبنــا) تطرقــت مــن خاللهــا لنبــذة
عــن جمعيــة إنســان نشــأتها واهدافهــا ،الفئــه
الــي تخدمهــا الجمعيــة ،الخدمــات الــي تقدمهــا
الجمعيه،الكفالــه أنواعهــا وطرقهــا  ،ثــم عــرض
لربامــج وانشــطه جمعيــة انســان بعــد ذلــك اقيمــت
دورة تدريبيــة بعنــوان (فــن االتكيــت) للمدربــة أمــل
الهويدي.

جريـ ًـا عــى عادتهــا يف إدخــال البهجــة إىل نفــوس أبنــاء إنســان,
وإشــعارهم بأنهــم جــزء ال يتجــزأ مــن المجتمــع المحــي ,قامــت شــركة
الرياض العالمية لألغذية ,باستضافة عدد من أبناء جمعية إنسان من فرع

 ..ويشاركن بافتتاح فرع البنك
األهلي بالخرج

األفالج يف مطعمها بمدينة الخرج ,حيث اســتمتعوا بالضيافة المقدمة
من ماكدونالدز يف أجواء المطعم الجميلة.
يــأيت هــذا ضمــن الجهــود اليت تقوم بهــا الشــركة والجمعيــة الخريية
لتفعيل األنشطة الرتفيهية وتنمية الموارد لصالح أبنائها .

«كفاالت الدوادمي» يزور االشراف
التربوي (القسم النسائي) بالمحافظة
قــام قســم الكفاالت النســايئ للجمعية فرع الدواديم بزيــارة تعريفية
لمكتــب االدارات النســائية وفقا لخطة الحملة التعريفيــة الخاصة بالفرع
حيــث قمــن بعرض مادة تعريفية تتضمن انشــطة وخدمات الجمعية ومن
ثــم قمــن بشــرح طريقــة الكفالــة واإلجابــة عــى استفســارات الحاضــرات
مــن مشــرفات ومنســوبات مكتــب االدارات النســائية ومــن ثــم تــم توزيــع
الربوشــورات ويف الختــام تــم التنســيق مــع عــدد مــن المشــرفات إلقامــة
دورات تربوية خاصة بأرامل وفتيات أسر فرع الدواديم .

بدعــوة كريمــة مــن البنــك األهــى بفــرع الخــرج
حضــرت مديــرة القســم النســايئ بجمعيــة انســان
لأليتام األســتاذة منــرة بنت عبداهلل البجادي حفل
افتتــاح البنــك األهــى بالفــرع النســايئ الثاىن عىل
شــرف ســمو األمــرة موضــى بنــت فهــد آل ســعود
وحضــور بعــض ســيدات مجتمــع الخــرج وكان يف
اســتقبال الجميــع مديــرة الفــرع حصــة بنــت عبداهلل
الداعج وزميالتها الموظفات وتم تكريم الموظفة
المثاليــة مــن قبــل الســيدة لميــاء المعمــر مديــرة
الفروع النسائية بمنطقة الرياض .
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بروفايل

تنمية للمواهب ولحث األبناء لالعتماد على النفس

دعم المشاريع الصغيرة
واألسر المنتجة في «إنسان»
األســر المنتجــة هــي األســر الــي لديهــا مواهــب وأفــكار

األســر المنتجــة والراغبــة يف اســتثمار مواهبهــا وأفكارهــا

ونشــاطات حرفيــة ســواء كانــت عــن طريــق التعليــم والحصــول

وتوظيفهــا بمــا يعــود عليهــم بالنفــع والخــر والربكــة ،األمــر

عــى المؤهــات الالزمة أو تكون مكتســبة من خالل ممارســة

الــذي يجعــل هــؤالء يف يوم مــن األيام يعتمــدون بعد اهلل عىل

هذه المهنة.

أنفســهم ويكــون لديهــم اكتفاء ذايت يؤهلهم إىل االســتغناء

ومثــال ذلــك الخياطــة والطبــخ والماكيــاج داخــل منازلهــا
أو مــن خــال محــات ذات طابــع تجــاري مرخــص مثــل المطابخ
الشــعبية أو المطاعــم أو المشــاغل النســائية أو لديهــا مشــاريع
للحضانــة وريــاض األطفــال أو التجــارة بالمالبــس واألقمشــة
والمســتلزمات النســائية مــن خــال اأســواق النســائية الرســمية
أو قيــام أحــد األبنــاء بافتتــاح مشــروع محــل حاســب آيل أو محل
بيــع مالبــس جاهــزة أو محــل قرطاســية أو مشــحمة أو ورشــة
للميكانيكا والسمكرة والبوية أو ورشة خرائطة أو ورشة نجارة
أو ورشة حدادة زو محل خياطة رجالية أو غري ذلك من المشاريع
الصغــرة ذات المــردود المــادي الجيــد والــي تتمتــع بدعــم مــن
صنــدوق (المئويــة) أو البنــك الســعودي للتســليف واالدخــار
وفــق الشــروط والضوابــط الــي تنظــم ذلــك ،لــذا يتوجــب عــى
فــرق البحــث العمــل تفعيل االتفاقيــات الموقعة بيــن الجمعية
الخرييــة لرعايــة األيتام بمنطقــة الرياض (إنســان) وبين صندوق
(المئويــة) والبنك الســعودية للتســليف واالدخــار ،والعمل عىل
حصر هذه األســر ورفع طلباتها من خالل القنوات المتاحة عرب
الموقع الخاصة بهم عىل (اإلنرتنت).
أمــا الجهــات ذات العالقــة والــي ليــس لهــا موقــع عــى
اإلنرتنــت ترفــع أوراق األســرة الراغبــة إىل إدارة البحــث والخدمة
االجتماعيــة لدراســة طلبهــا ورفــع التقريــر الــازم أو تحويلــه
إىل الجهــة المختصــة وذلــك رغبــة مــن الجمعيــة يف مســاعدة
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عــن خدمــات الجمعيــة  ،كل هــذا لن يتــأيت إال بالتوجيه الســليم
وتضافر الجهود.

بروفايل

إنسان والمعايير
ال بــد مــن عمــل تقرير طلب خدمة مــن فريق البحث االجتماعي يوضح نوع المشــروع وأهدافه .ويمكن أن
تقــوم األســرة أو المســتفيد بتقديــم دراســة الجــدوى وتعبئــة الطلب الخــاص بذلك عرب الموقــع اإلليكرتوين
الخــاص (بصنــدوق المئويــة) أو (البنــك الســعودي للتســليف واالدخــار) ويتــم تســجيل رفــع الطلــب وتاريخــه،
ويمكن لألســرة أو المســتفيد االســتعانة بمكاتب الخدمات االستشــارية يف إعداد دراسة الجدول للمشروع
وتقديــم الطلــب ويمكن الجمعية المســاهمة يف تســديد ( )٪50من الدفعة المقدمة للمكتب االستشــاري
الوسيط والذي يساعد األسرة يف إعداد دراسات الجدوى للمشروع لألبناء أو األرامل الراغبين يف الحصول
عــى قــروض مــن صندوق المئوية حيــث أن المبلغ الذي تلزتم به الجمعية يجب أال يتجاوز ألفان وخمســمائة
( )2500ريــال لقــاء خدمــات المكتــب والباقــي يتكفــل بــه اإلبن أو األرملة حســب النســب المعمــول بها لدى
المكتب الوسيط.
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مملكة العروبة ..تصفع (بيد الحزم) العابثين
وتعطف (بيد) لنهضة شعب شقيق

محد رفع رأس العرب مثل سلمان
ٍ
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ال من نخاه الجار يلقاه عنده

25

«إنسان»

العدد 55

بروفايل

المواطنون بصوت واحد :

«عاصفة الحزم» ..قرار حكيم وتاريخ مشرف

أثبتت القيادة السعودية مكانتها المركزية يف المحافظة
عــى تــوازن العالــم العــريب ،ودورهــا المهــم يف احتضــان وإدارة

الطالبــة الجامعيــة خديجــة الجابــري قالــت :إن مــا تقــوم

األزمات بكفاءة وفاعلية لتمثل بذلك موقف األم لجميع الدول

بــه المملكــة مــن حمايــة للمقدســات اإلســامية ،ومواقفهــا

العربيــة واإلســامية ،فقــد نجحــت قــوات المملكــة يف التحرك

المشــرفة مع القضايا العربية واإلســامية ،وســعيها المســتمر
يف تحقيــق األمــن والســلم العالمييــن ،يــأيت موافقـ ًـا لنصــوص

القانونيــة ضــد الحــويث الغــادر للحفاظ عىل اســتقاللية شــعب

الشــريعة اإلســامية ،ووفــق القانــون الــدويل الــي تنــص عــى

ووطن ،فمنذ الدقائق األوىل النطالق "عاصفة الحزم" ظهرت

نصــرة المظلــوم والدفــاع عنــه ومحاربــة اإلرهــاب ،فيجــب عــى

نتائــج النصــر متجلية للعيان ،وتســابقت الــدول العربية والغربية

النــاس تقديــر مــا تقــوم بــه قيــادة المملكــة يف حمايــة الديــن

لمصافحــة تلــك العاصفة واالنضمام لها ،ليــس لدحر الحوثيين

والمقدســات ،ومواقفهــا المشــرفة يف قضايــا األمــة العربيــة

فقــط بــل إلبــادة اإلرهاب بشــكل عــام والتطرف واالنقســامات

واإلســامية ،ومشــاركتها يف منظومة تحقيق األمن والســلم

الطائفية.

العالمييــن ،مــن خــال نصــوص الشــريعة اإلســامية وقواعــد

الســريع والفاعــل وتشــكيل تحالــف دويل يقــف مــع الشــرعية

"عاصفــة الحــزم" وجهــت صفعــة قويــة للقــوات اإليرانيــة
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"عاصفة الحزم" ..قرار حكيم وتاريخ مشرف

القانون الدويل المحققة للعدالة.

والحوثيــة ،ورســالة قــوة وســيادة يف الداخــل والخــارج ،ولمــن

واتفقــت معهــا الطالبــة الجامعية البتول المطــري ،وزادت:

تســول له نفســه العبث بأمن المملكة أو الدول العربية ،وحول

إن حكومــة المملكــة تفاعلــت ودول الخليــج مــع توجه حكومة

تلك العاصفة اليت يف باطنها غيث رحمة واستقرار وأمان.

اليمــن الشــرعية ،ودعواتهــا لمســاعدتها عــى حــل األزمــة يف

بروفايل
اليمــن ،وســبق أن دعــت المملكــة إىل الحــوار لحــل هــذه

من قصر العوجا انطلق

باســتهتار ،معتقديــن بتلك الدعوة الضعــف وهذا غري صحيح،

مجد العرب

األزمــة بشــكل ودي ،ولكن قوبلت تلك الدعــوة من الحوثيين
وأضافت أن "عاصفة الحزم" هي قرار حكيم من قبل القيادة،
وتاريخ مشــرف يف حق كل ســعودي وعريب ومســلم ،ويجب

ً
حلما عصيّ ًا عىل التحقق ،وعاشــت
كان التحالــف العــريب

أن يؤمن جنودنا البواسل أننا نفخر بهم ،ونوكل إليهم مهمة

البلــدان العربيــة لســنوات طويلــة وهــي تنتظــر بــزوغ فجــر هــذا
الحلــم ،كمــا تغنــت بــه الشــعوب العربيــة طويـ ً
ـا يف أشــعارها

أمن عالم كامل ،وليس بلدا فقط.

ومعلقاتهــا األدبيــة ،ويف ظــل هــذا الغيــاب القســري للوحــدة
المواطن السعودي فاجئ الجميع بوعيه وإدراكه

العربيــة اســتمرأ أعــداء األمــة حبــك الدســائس والمؤامــرات

وأضافــت المواطنــة أحــام الحــازيم أن المملكــة أعطــت

الســتالب جغرافيــة المــكان والســطو عــى هويــة اإلنســان
العــريب حــى أصبحنــا مطمعـ ًـا لــكل أفــاك وعميــل فطمعــت

عــى االســتقرار للمملكــة وجميــع دول العالــم ،كمــا أنهــا

فينــا المجموعات الغوغائيــة وتجرأت علينا العصابات وقطعان

ســجلت بقيادتهــا لتلــك العاصفــة موقــف المســلم العــريب

المرتزقة.

رســالة لــكل الــدول المغرضــة بأنهــا قــادرة عــى المحافظــة

األصيل الذي ال يأىب إال أن يســتجيب لنداء شــقيقه المحتاج،

وعندمــا أراد اهلل ســبحانه وتعــاىل لهــذا الحلــم أن يتحقــق

وقالــت إن العاصفــة هــي الحــل الوحيــد لتخليــص اليمــن مــن

قيــض لــه ســلمان بن عبدالعزيز فأمر ب "عاصفــة الحزم" أن تزأر

براثــن الحقــد والكراهيــة ،ونحــن واثقــون بشــجاعة نســورنا

مــن أعــى شــرفات قصــر العوجــا ،فانتفضــت األســود الرابضــة،

البواســل ومــن تدريبهــم وبقدرتهــم عــى حســم األمــور يف
ً
خارجيا بل إن
وقت قياســي بإذن اهلل ،ولم يتوقف األمر فقط

ونهضت الهمم المتوانية ،وحلقت الصقور الجارحة ،فانكفأت
الجرذان الحوثية يف جحورها ،وتعاىل صراخ العمالء والخونة

المواطن الســعودي فاجئ الجميــع بوعيه وإدراكه وتفهمه

يف شىت بقاع الدنيا ،وخنس األعداء والمرتبصون وقبعوا يف

لدور المملكة يف الذود عن اليمن الشقيق ،فمستوى إدراكه
ً
قادرا عىل تجاهل تلك الرســائل المغرضة واإلخباريات
جعلــه

زواياهم المظلمة.
تبـ ًـا لهــم ..ألــم يعلمــوا أن المــارد العــريب قــد اســتيقظ بعــد

الكاذبــة الــي تحــاول بث الهلــع يف أنفس الجنــود من خالل

ســبات ،وأن الكلمــة قــد توحــدت بعــد شــتات ،وأن الســيوف

المواطنين.

المغمــدة قــد ُج ِردت من غمادها ،لقد أىت هذا التحالف لريســل

فيما لفت المواطن نعيم الشمري إىل أن "عاصفة الحزم"

رســالة شــديدة اللهجــة ،واضحــة المعالــم إىل كل العمــاء

خطــوة جيــدة الســتقرار المنطقــة والعالــم العــريب ،وتاريــخ

والمتآمريــن والخونــة أن أمــة العــرب مهمــا تكالبــت عليهــا

يــدون بمــاء الذهــب يف حــق المملكــة ،فهــي خطــوة تؤكــد

الظروف وتوالت عليها الفتن فإنها أمة التسكت عىل الضيم
ً
أبدا ،وال تستكين ألعداء الدين والملة.

تشــدد عىل قوة وحزم المملكة ،وأن دول الخليج قادرة عىل

ألم يعلموا أن المملكة العربية السعودية ستظل هي منار

التحالف كوطن واحد تجاه أي خطر يحيط بها ،وزاد أن ثقتنا

اإلسالم ومهبط الوحي ،منها انطلقت الفتوحات اإلسالمية،

بقيادتنا وجنودنا البواســل جعلتنا ال نستشعر خطر الحرب أو

وعىل أرضها نزلت أعظم الرساالت السماوية ،ومن عىل ثراها

نخــى أي أمــر ،فنحــن واثقــون بــاهلل ومن ثــم بصقور وأســود

انطلــق األبطــال والفاتحــون إىل أقاصــي الدنيــا فــا غرابــة أن
تكــون هــي أيضـ ًـا مــن يعيــد لألمــة اإلســامية والعربيــة عزهــا

عــى تكاتــف العــرب ،فانطالقــة العاصفة بقيادة الســعودية

سلمان.

ومجدها.
حسن الشمراين
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بروفايل

ما إن عقد سلمان بن عبدالعزيز العزم على التحرك حتى أقبلت جحافل الجيوش العربية
من كل حدب وصوب لتلبي النداء ولتعيد صناعة األمجاد ،ولترفع رايات النصر والكرامة،
وليتحقق حلم االتحاد العربي ،وال عزاء للجبناء والمتخاذلين.

إخواننا يف اليمن لهم حق علينا للوقوف بجانبهم
بدورهــا ،بينــت المواطنــة ســارة الشــمري أن عمليــة "عاصفة

28

العدد 55

أي اهتمام.

الحــزم" أظهــرت شــجاعة وحكمــة وحــزم الملــك ســلمان بــن

وقــال المواطن عبــداهلل المبــارك :إن المملكة خطت خطوة

عبدالعزيــز ،كمــا أظهــرت كفــاءة وحنكــة وقــدرات األمري محمد

إيجابيــة بشــن العاصفــة ،حيــث إن نتائجها ســتكون عىل المدى

بــن ســلمان وزيــر الدفاع المشــرف عــى العملية ،كمــا أن إخواننا

البعيــد يف اســتقرار اليمــن والمنطقــة العربيــة ،فاليمــن الفــرة

يف اليمــن لهــم حــق علينــا يف الوقــوف معهــم ومــد يــد العون،

األخــرة أصبــح موقعــا لألعمــال اإلرهابيــة والتفــكك القبــي

وإنقاذهــم مــن براثين هــذه الفئة الباغية الــي عاثت يف األرض
فسـ ً
ـادا ودمــرت مكتســبات الشــعب اليمــي ،وأضافــت بــأن قــرار

واالعتمــاد عــى الحوثييــن ،فعاصفــة الحــزم ال تقضــي عــى
الحوثيين فقط بل عىل منبع اإلرهاب والطائفة األمية،

ً
تحقيقا لنصرة الشــعب اليمين والوقوف
"عاصفــة الحــزم" يأيت

وأضــاف أن تدخــل المملكــة والــدول العربيــة والخليجيــة

معــه يف محنتــه ،خاصــة أن مــا يحــدث يف اليمــن جــرم بحــق

جــاء بشــكل حــازم وإيجــايب ،فالعاصفــة يجــب أن تحقــق جميــع

الشــرعية واإلنســانية والديــن ،فكانــت هــذه الضربــات ضروريــة

األهــداف االســراتيجية واألمنية والسياســية ،كما أنها رســالة

ومهمــة مــن أجــل حمايــة الحكومــة الشــرعية ،والحفــاظ عــى

لجميــع الــدول المغرضــة ،فالمملكــة قويــة بدينهــا وحكومتها

ســامة األشــقاء مــن أبنــاء شــعب اليمــن ،الفتــة إىل أن جماعة

وأبنائها وعقيدتها ونسائها وأطفالها.

الحــويث لــم تســتجب لصوت العقــل وأثــرت التهور والغــرور ،ولم

«إنسان»

يعريوا لكل المناشــدات بوقف اعتداءاتهم عىل الشعب اليمين

بروفايل

القريحة الشعرية تتفاعل مع «عاصفة الحزم»
تفاعــل عــدد مــن المواطنيــن الســعوديين واليمنييــن
والخليجييــن والعــرب عمومـ ًـا مــع هاشــتاق #عاصفة_الحــزم
عــى موقــع التواصــل االجتماعــي تويــر ،وتنوعــت المشــاركات
الســعودية يف الهاشــتاق بين أبيات شــعر وقصائد ،وبين دعوات
بــأن يحفــظ اهلل هــذا البلــد ويحفــظ قيادته وشــعبه ويديــم عليه
أمنه واستقراره ،ويرد كيد المعتدين يف نحورهم.
فبيــن قصائــد ســطرها شــعراء محرتفــون وهــواة ،وبيــن صور
حماســية ودعــاء للجنــود المرابطيــن عــى الحــدود مــع اليمــن،
تنوعــت المشــاركات الســعودية والخليجيــة يف تويــر ،واتفقــوا
جميعـ ًـا عــى أن أمــن اليمن هو أمن للســعودية ،وأن اليمن يمثل
ً
ـراتيجيا لــدول الخليــج ،ومــا يمــس بأمنــه واســتقراره
عمقـ ًـا اسـ
ينعكس بالضرورة عىل أمن واستقرار الدول الخليجية.
القريحــة الشــعرية لــدى المغرديــن تمخضــت عــن عــدد مــن
األبيــات الجمليــة ،منهــا( :أهل الحفر وأبها وجــدة ونجران ،وأهل
الشــمال ونجــد واهــل المدينــة ..صــاروا عشــانك يــا وطــن مثــل
األخــوان ،والعمــر دونك كلنــا بايعينه ،)..و(الشــعب كله قام من
عــز نومــه ،وده يشــارك جيشــه الــي عىل الحــد ..هذا تــرى طبعه
وهذي سلومه ،يتحولون اسود يف ساعة الجد.)..
وزاد الشــعراء بأبيــات عذبه منهــا( :قام عز المملكة ،يرفع اهلل
شــانها ..من حاربنا نهلكه ،يف ذرا ســلمانها ،)..و(كل ما تصهل
فــرس ،يعــزي خيالها ..يا مطانيخ الحرس ،يا ســعد من جالها،)..
و(محـ ٍـد رفــع رأس العــرب مثــل ســلمان ،ال مــن نخــاه الجــار يلقــاه
خوان ،سيف يسل وصدر األشرار
عنده ..قد سلطه ريب عىل كل ّ

اليمن ،وبدأ يف الصور اليمنيون يف مســراتهم الفرحة حاملين
ً
وصورا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
أعالم المملكة

أما المشاركات اليمنية يف الهاشتاق فجاءت مرحبة بنصرة

بن عبدالعزيز ،وعدد من الالفتات الحاملة عبارات الشكر والتأييد

غمده. )..
المملكــة للشــرعية يف اليمــن المتمثلــة يف الرئيــس عبدربــه

لخطوة المملكة ودول الخليج لدعم الشرعية اليمنية.

هــادي منصــور ،وإيقــاف زحــف المعتديــن الحوثيين عــى جنوب

الجميــع من ســعوديين ويمنيين وخليجييــن وعرب أكدوا عرب

اليمــن ،بعــد مــا ســيطروا يف وقــت ســابق عــى الحكــم وعــى

هاشــتاق #عاصفة_الحــزم عــى تعاونهــم وتكاتفهم يف وجه
ً
علنا من إيران ،مؤكدين أن العرب والمسلمين
األعداء الممولين

هادي إىل عدن وقصف مقر إقامته بالطريان.
وتناقــل المغــردون صـ ً
عمــت
ـورا للمســرات الشــعبية الــي ّ
المــدن اليمنيــة ابتهاجـ ًـا بالنصــرة الســعودية ألشــقائهم يف

جميعـ ًـا كجســد واحــد إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــت لــه ســائر

العاصمــة صنعــاء ،وقامــوا يف وقــت الحــق بمطــاردة الرئيــس

األعضاء بالســهر والحمــى ،وأن أمن الدول العربية هاجس لدى
الجميع ،سائلين اهلل تعاىل أن يبطل كيد الكائدين.
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ألعاب زمان
براءة ال شية فيها
تقرير  .موسى العنزي
لــم تكــن ألعــاب األطفــال الحديثــة معروفــة قــي الماضــي
 ..وكانــت هنــاك ألعــاب أخــرى ووســائل ترفيــه متعــددة لــدى
األطفــال أيــام زمــان  ،حيــث تنوعــت األلعــاب وفقــا لــكل مرحلة
زمنيــة  ،وقــد اندثــرت يف هــذا العصــر تمامــا وبقيــت إرث شــعيب
يجــدر االهتمــام بــه والمحافظــة عليــه  ..وحلــت محلهــا ألعــاب
الكومبيوتــر  ،والــي انتشــرت يف المجتمعــات وســرت بســرعة
هائلة لدرجة أننا ال نستطيع حصرها  ،وال يكاد يخلو منها بيت
 ،بعكــس ألعــاب األطفال يف الماضي فكانت ذات هوية تراثية
خاصــة ومعروفــة  ..يلهــو بها األطفال ويقضــوا أوقاتا ممتعة ..
إضافــة إىل أن ألعــاب زمــان ليســت لها تأثــرات جانبية كما يف
ألعاب عصرنا الحايل ..
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لعبة « الدحروي»

 2-الماطــوع قطعــة

خشــب بطــول المســافة مــا بيــن

لعبــة الدحــروي أو « الرنــج « من األلعاب المفضلــة والمحببة

الكــف إىل الكــوع  ،ويتــم االتفــاق عــى قوانيــن اللعبــة قبــل

لــدى الصبيــان وأصــل الكلمــة مشــتقة « مــن «دحــرج « ..ويطلق

الشــروع فيهــا  ،كــي ال ( يزاقــل ) أحــد  ..ويزاقــل مفــردة شــعبية

عــى هــذه اللعبــة الرنــج أو ( الرنــك ) الــذي يؤخــذ مــن عجــات

يســتخدمها األطفــال يف اللعــب ..وتعــي ال أحــد ( يغــش ) أو

الدراجــة الهوائيــة واللفظــة دخيلة من اإلنكلزييــة وتعرف هذه

يلتــف عــى قوانين اللعبــة  ..أو يحتج ويعرتض عــى مجرياتها ..

اللعبــة يف الخليــج العــريب ويطلق عليها (الدحــروي) ويف بالد

أمــا طريقــة اللعــب فينقســم األطفــال إىل قســمين ويفضل أن

الشام تعرف بـ (الدوالب).

يكون العدد من 4اىل  6وأكرث ـ ويرسم عىل األرض دائرة بقطر

وطريقتهــا أن يقــوم الولــد أو الصــي بوضــع قطعــة حديدية
ً
تقريبا)يف وسط «الرنج» بواسطة الحديدة
يبلغ طولها ( 10سم

مــر تقريبــا  ،ثــم تجــرى القرعــة لمــن تكــون لــه الجولــة األوىل
ويقــف صاحــب الدائــرة ممثــا لفريقــه تمامــا ال يزتحــزح عنهــا .

وهــو يجري خلفها وأثناء احتــكاك الحديدة بالرنج تصدر أصوات

وقوانيــن هــذه اللعبــة معروفــة فإذا وقعت « القلينــة « يف دائرة

عالية.

الالعــب يســتبدل بالعــب آخــر مــن نفــس الفريق حــى ينفذ كل

ويتنافــس األطفــال فيمــا بينهــم عــى الجــري بالرنــج مــن

الفريق  ،إال أن يستطيع أحدهم صد القلينه بالماطوع إىل أبعد

مــكان إىل آخــر  ،وعــادة مــا تلعــب هــذه اللعبــة يف وقــت العصر

مســافة  ،ثــم تقــاس تلــك المســافة بنفــس الماطوع ..ويحســب

 ،حيــث يحضــر كل صــي «رنجــه» إىل مــكان يجتمع فيــه الصبية

عــى الفريــق اآلخــر نقــاط  ،ومن قوانين اللعبة أيضــا عندما يتم

 ،ويبــدأ التنافس والحمــاس فيما بينهم .وتلعب «الدحروي» بأي

صــد القلينــه يمكــن للفريــق اآلخــر اإلمســاك بهــا إن اســتطاعوا

عــدد مــن األطفــال وأدواتها األطــواق الحديدية اليت تســتعمل

ذلك  ،وعادة ما تكون قوية وتسقط من اليد ،أو تحدث أثر ضربة

للدراجات الهوائية  ،وعصا خشــبية أو حديدية ويقوم كل العب

فإذا كانت يف العايل وأمســك بها أحد من فريق الخصم بيدين

بجلــب أدوات اللعــب الخاصــة به  ،وتلعب عىل شــكل مســابقات

فقط يخرج من هو يف داخل الدائرة  ،وإذا اســتطاع أحد الفريق

سريعة يف خطوط مستقيمة ومتعرجة .

أن يمســك بالقلينــه بيــد واحــدة  ..وليــس بيديــه االثنتيــن يخــرج
الفريــق بكاملــه  ،ويحتــل الفريــق الخصــم الدائــرة  ،يضــاف إىل

لعبة «القلينه والماطوع»
هــي لعبة تراثية جماعية ..وهي األكرث شــعبية بين األلعاب
األخــرى  ..وذلــك قبــل ظهــور» األتــاري و البليستيشــن «وغريهــا

القوانيــن أيضــا الســماح للضــارب بثالثــة فــرص لضــرب القلينــه ،
وان فشــل يف ضربهــا يف المحــاوالت الثالث يســتبدل بآخر من
نفس الفريق.

من ألعاب الفيديو ..ولكل زمان أطفاله  ..واألدوات المستخدمة
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يف هذه اللعبة هي:
«قلينــه» وهــي عبــارة عــن خشــبة بكــف اليــد وبحجــم عصــا
المكنسة العادية تقريبا .

«الخشيشة  ..أو الدسس»
وهــي لعبــة جماعيــة لألوالد والبنات  ،يغمض فيها شــخص
َ
ثم يبحث عنهم
عينيــه  ،و يختفــي الباقــون يف
أماكن مختلفــة ّ

«القلينه
والماطوع» ..من
أشهر ألعاب الماضي

الخشيشة ..
« اللي تصيده
يغمض عيونه»

وإذا خرجــوا مــن مكانهــم ولــم يصدهــم يســرعون ويلمســون
المكان الذي كان بداية لعبهم  ،أما الذي يمسك به يكون عليه
الدور ليغمض عينيه.

الدحروي أو
«الدوالب»..
كل يفخر بـ «رنجه»

الصبة
يلعبهــا طفــان فقــط  ،حيــث يقــوم كل طفــل بجمــع ثالث
«حصيــات « ووضعهــا يف أماكــن مختلفــة عــى رســم مربــع
الشكل مرسوم عىل أرض رملية وتبدأ اللعبة بحيث يحاول كل

نط الحبل
وهــي لعبــة للبنــات تبدأ بمســك طرف الحبل ثــم تحركه يف
الهــواء وتقفــز الالعبــة يف الهواء ليمرّ الحبل مــن تحت رجليها
وفــوق رأســها بطريقــة دائريّ ة.وقــد تكــون أكرث مــن العبة داخل
الدائرة،وتعتمد اللعبة عىل القدرة الجسمانية لالعبة اليت تنط
بالحبل.

طفــل تكويــن خط مســتقيم عىل الرســمة ويمنعــه الخصم من
تحقيــق ذلــك بســد الطريق عليه بـ « حصــوة « تمنع تكوين الخط
المستقيم ومن يفعل ذلك أوال ً يعترب هو الفائز .
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جزءا من غرفة الطفل ..
األلعاب الحديثة أصبحت
ً
وتأثيراتها السلبية ال تعد وال تحصى

وصل اإلنسان يف اخرتاعاته بعصرنا

يف اختيــار وممارســة اللعبــة أو يتحقق

 - 4ألعاب تعتمد عىل صراع البقاء.

الحديــث إىل تقنيــة معلومــات هائلــة

مــا ال تحمــد عقبــاه بســبب تأثــرات تلــك

نقــدر قناعــات اآلبــاء الذيــن يــرون بأن

اســتفاد منهــا يف نقــل الصوت ورســم

األلعــاب  ..والــي أخــذت حــزا مــن وقت

األلعــاب اإللكرتونيــة لشــغل أوقــات

الصــورة والمعلومــة الدقيقــة وشــملت

واهتمامــات وتفكــر وخيــال أطفالنــا..

الفراغ – وتحد من خروجهم إىل الشارع

هــذه التقنيــة كل مــا مــن شــأنه خدمــة

ومن هذه األلعاب

 ،إضافــة لما تشــمله لعبة البالستيشــن

البشــرية  ..وبنفــس الوقــت هــي دمــار
لمــن أســاء اســتخدامها فهــي ســاح
ذو حديــن يســتعمله اإلنســان وفــق

وذلك لشــمولها عىل ســرعة انتقال

أخالقياتــه وســلوكه  ..ومــن أهمهــا مــا

الصــور واألصــوات وتحقيــق رغبــات

خــرات إضافيــة للطفل مثــل تعليمهم

يتعلــق بألعــاب األطفــال الحديثــة وبــا

األطفال واالستمتاع بتحقيق التنافس

تنميــة حــس التمــز بيــن الخري والشــر أو

شــك فهي مؤثرات تســاهم يف تكوين

بينهم ولـــــــذة االســتمتاع باللعب لوقت

الضار والمفيد وهكذا..

شــخصية الطفــل بمــا يســتمده منهــا ..

أطول  ..ومن أنواعها

إال بخري  ..وليســت لها تأثريات جانبية أو
محــذورات معينــة كمــا هــو الحــال يف
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تنميــة القــدرة الذهنيــة -أكــر عــى
الرتكــز وترتيــب األفــكار  ،وتحصيــل

بعكس العاب زمان الربيئة اليت ال تأيت

«إنسان»

عــى وجــه التحديــد مــن فوائــد  ،منهــا

ألعــاب الكمبيوتــر يف عصرنــا الحــايل
والذي يضعنا أمام خيارين ال ثالث لهما
 ..إمــا توجيــه الطفــل واإلشــراف عليــه

 - 1ألعــاب تعليميــة تعتمــد عــى
قصه أو شخصيه كرتونية.
 - 2ألعاب فكرية لتقوية المالحظة
والرتكزي.
 - 3األلعــاب الــي تعتمــد عــى
إسرتاتيجيات حربية..

ويف الجانــب اآلخــر وجــود العديــد
من الســلبيات يف األلعــاب اإللكرتونية
بوجــه عــام منهــا مــا يرتتــب عليــه آثــار
صحيــة كـــ « (ضعــف البصــر  -اســتنفاد
طاقــات األطفــال والمراهقيــن

-

اإلصابــة بانحنــاء الظهــر وتقــوس
العمــود الفقري  -رعشــة تصيــب أصابع

هل خدمت التكنولوجيا الجانب الترفيهي للطفل أم أضرت به ..؟ !!
أكدت الدراســات الطبية أن هناك أضرارا كثرية نتيجة ممارســة األطفال لأللعاب اإللكرتونية الحديثة  ..منها ما كشــفت عنه
أن الوميــض المتقطــع بســبب المســتويات العاليــة والمتباينــة من اإلضــاءة الموجــودة يف األلعاب اإللكرتونية يتســبب يف حدوث
نوبــات مــن الصــرع لــدى األطفــال ،وان االســتخدام المزتايــد لهذه األلعــاب االهزتازيــة يزيد احتمــال إصابة األطفال بمــرض ارتعاش
األذرع واألكف.

اليديــن – إضافة إىل اضطراب األعصاب

اإللكرتونيــة االهزتازيــة فقــد ظهــرت

 ،ويــداه تمســكان بإحــكام عــى جهــاز

وتوترهــا الدائــم بســبب اإلدمــان عــى

مجموعــة جديدة من اإلصابات الخاصة

صغــر ترتجفــان  ،وتتحــرك أصابعــه

اللعب والوقوف أمام الشاشــة  .ووجود

بالجهــاز العظمي,والعضــي نتيجــة

عــى أزرار بألــوان وأحجــام مختلفــة

الكثــر مــن المناظــر المخيفــة الــي
ً
نفســيا وتــزرع الرعب يف
تــؤذي الالعــب

الحركة الســريعة المتكررة  ..وأوضحت

كلمــا ســكن  ،وآذان صاغيــة ألصــوات

الدراســات البحثية الحديثة أن الجلوس

قلبــه وربمــا أدت إىل تنــايم روح العزلة

لســـــــاعات عديــدة أمـــــام الكمبيوتــر

وصرخــات وطرقــات إلكرتونيــة تخفــت
ً
أحيانــا أخــرى لتســتويل
حينــا وتعلــو

لدى األطفال .

يســبب آالم مربحه يف أســفل الظهر...

عــى مــن أمامهــا  ،فــا يــرى وال يســمع

أمــا بالنســبة لألثــر األخالقــي الــذي

وأظهــرت دراســة دانمركيــة أن ألعــاب

وال يعــي ممــا حوله فتتملكــه وبالتايل

تزرعــه هــذه األلعــاب يف نفــس الطفل

الكمبيوتــر لها أضرار كبرية عىل عقلية

تؤثــر عــى ســلوكه تأثــرا مباشــرا فمــن

فتتمثــل يف فتــح آفـــــــاق للطفــل يف

الطفل ،فقد يتعرض الطفل إىل إعاقة

تلــك األلعــاب مــا يزيد رصيــد الالعب من

عالــم الجريمة؛ كحمل الســاح ,وتعلم

ً
مدمنا عىل
عقلية واجتماعية إذا أصبح

النقــاط كلمــا تزايــد عــدد قتــاه  ،فهنــا

الســرقة  ,والخطــف ,و...غريهــا .كمــا أن
ً
صورا
بعــض هذه األلعاب تحتــوي عىل

ألعاب الكمبيوتر وما شابهها.

يتعلــم الطفــل أن القتــل شــيء مقبول

حيــة لنســاء كاســيات عاريــات  ،إضافــة

ماذا تتوقع من طفلك

وممتــع  ..وال تســتغرب أن يكــون عنيفــا

إىل العــري الفاضــح كمــا يف ألعــاب

مــاذا تتوقــع مــن طفل انطــوى يف

المصارعيــن والمحاربيــن العاريــة الــي

زاوية ما من الغرفة وعيناه مشــدودتان

ال يســرها ســوى «مايــوه» يظهــر عــورة

نحــو شاشــة صغــرة  ،تمضــي بربيــق

الرجــل  ..وال ننــى أضـــــرار األلعــاب

متنــوع مــن األلــوان الرباقــة المتحركــة

مع إخوانه وزمالءه ..
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ما هو الوطن ؟
الســؤال الــذي مــا زال يــردد منــذ األزل  :مــا هــو الوطــن؟ الشــعراء يتســاءلون عــن ماهيــة
الوطــن  ،ويكتبــون يف معانيــه األبيــات والقصائــد المطولــة ،واألدبــاء والعلمــاء يحاولــون
الوصــول إىل تعريــف واضــح كاف شــامل مانــع للوطــن  ،وما زالــت الدائرة تــدور  ،والوطن هو
الوطن.
ً
عندما نحتفل مثال بيوم الوطن  ،ال نعين أنه كان مغيبا و غائبا عن خواطرنا طول سنة
كاملــة  ،وال يعــي أننــا فقــط نتذكــره ذلــك اليــوم  ،بل يعين أننــا نقدر وجود الوطــن  ،ونعين
تمامــا وبــإدراك تــام مــاذا يعــي أال يكون لك وطــن! ننظر يمنة يســرة ونرى العالــم من حولنا
ويضيعون مستقبله  ،فنتساءل  :ماذا يقصدون بـالوطن إذن؟
وعندمــا نــرى الكثرييــن مــن حولنا هاجــروا بحثا عن لقمة العيش  ،أو بحثــا عن التعليم  ،أو
بحثا عن الحياة  ،نعرف تماما – نحن هنا يف هذا البلد – المعىن الحقيقي لكلمة « الوطن».
عندما ترى والديك المســنين جالســين يف دعة وأمان  ،ال يخشــيان شــيئا  ،وال يتوجســان
مــن مــوت أحــد أبنائهمــا أو قتلــه ،وال يقلقــان كثــرا إذا تأخــر أحــد ؛ ألنهمــا يعرفــان أنــه يف «
وطنه» يف «بلده» و بين «أهله ومواطنيه»  ،تعرف حقيقة وبكل عمق ماذا يعين « الوطن».
وألنين تغربت مدة عن وطين ،وأعرف بكل عمق ماذا يعين الوطن  ،كتبت هذا المقالة
اليوم  ،عندما يبتعد اإلنسان عن وطنه  ،يراه مقدسا بدون عيوب  ،يراه كامال من غري نقص ،
ويشــعر فعال ودون أي مبالغة  ،أن بينه وبين الوطن وشــيجة قوية ال يمكن أن تنقطع ألي
سب كان وبأي عذر كان ،وشيجة كتلك اليت تربطه بأمه وبأبيه وبأهله.

بالمناسبة

مرتبكــة متصارعــة  ،يتكلمــون عــن حمايــة « وطــن» وينتهكــون حرماتــه  ،ويقتلــون أطفالــه ،

برجس العيباين *

أقــول هــذا بــكل ثقــة وإصــرار ألولئــك الذيــن يركــزون عىل النواقــص اليت تحــدث يف كل
مــكان  ،وينســون أنهــم ينعمــون بأمــن وأمــان ال يوجــد يف مكان آخــر  ،يرتكــون أبنائهم وهم
يعرفون أنهم ســيعودون إليهم وهم بخري محفوظين من كل شــر  ،يعرفون أنهم يمكنهم
السفر من الرياض إىل مكة دون حمل أسلحة وال حراسة  ،وال يتعرض لهم يف الطريق أحد
 ،ومع ذلك يصرون عىل الرتكزي عىل النواقص والسلبيات..
نعــم ال نقــول إن وطننــا خــال مــن الســلبيات  ،وال أنه أكمــل األوطان  ،ولكننــا نحبه بكل
مــا فيــه مــن عيوب وحســنات  ،ونحــن إليه  ،ونراه األكمــل دائما مهما قال القائلــون ..وبالصرب
واإلخــاص لهــذا الوطــن ســيأيت اليــوم الــذي نوصلــه إىل أعــى المراتــب مــن الكمــال لنــا
ولذرياتنا من بعدنا..
دعونا نذكر حسنات وطننا اآلمن فقط  ،وننظر إىل الشعوب حولنا ونتعظ منها  ،ونقدر
نعمــة اهلل علينــا أن جعــل بلدنــا آمنا هادئــا وادعا بعيدا عــن الفتن والحــروب والمقاتالت اليت
تضيع عمر الوطن وعمر أبنائه وخرياته وثمراته بال أي جدوى وال فائدة.
ويل وطن آليت أال أبيعه *** وأنا ال أرى غريي له الدهر مالكا..
* مدير فرع المجمعة
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هواية

ُتعــد رياضــة الصيــد بالصقور مــن الرياضات
وتعــد جـ ً
المحببــة يف دول الخليــج ،بــل ُ
ـزءا
ال يتجــزأ مــن تــراث المنطقــة العريــقُ ،
ويمثــل
«القنــص» جانبـ ًـا مهمـ ًـا يف حيــاة بعــض أفــراد
مجتمــع المملكــة ،مما جعلهــم ال يرتددون يف
اقتنــاء أنــواع مختلفــة ،ثم تربيتهــا والعمل عىل
اإلفادة منها يف الصيد.
ُ
وعــرف الصيــد بالصقــور منــذ القدم ،مارســه
اإلنســان بغرض الحصول عــى القوت اليويم،
ثــم تطــور األمــر لتصبــح رياضــة وهوايــة ،حيــث
شــهدت يف الماضــي عــى حضــارات األمــم،
حىت إنها ُسميت ب»رياضة الملوك».

تربية الصقور ..
ولع وهواية نادرة

تختلــف الصقور يف أنواعهــا وصفاتها وكذلك التعايش مع

صيــد الفرائــس ،لكنــه يُ عــد نـ ً
ـادرا -يعيــش يف المناطــق البــاردة

البشــر ،فمنهــا "الحــر" و"الشــاهين" و"الجــر" و"الوكــري" ،وكل
نــوع ينــدرج تحتــه أكــر مــن تصنيــفّ ،
ّ
الصقاريــن يُ فضلــون
إال أن

الجليديــة-؛ لصعوبــة الوصــول إىل المناطــق الــي يقطنهــا،
أما "الوكــري" فهو نوع يصلح
وعــدم تكيفــه مع البيئــة العربيةّ ،

"الحر" عىل اعتبار أنه يُ مثل النموذج الحقيقي والمثايل للصقر،

للمبتدئيــن يف هواية "التصقري"؛ لرخص ســعره مقارنة باألنواع

كذلك يســتطيع تحمل الجوع والجلد وشــدة المعاملة ،وكذلك

األخرى.

تنــاول الغليــظ مــن الغــذاء ،وهــو طائــر قنــوع ومزاجــه أهــدأ مــن
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ويمتــاز "الجــر" بالســرعة ويعتــر أكــر شــجاعة مــن غريه يف

نوع الحر
ّ
صقــار :-يوجــد أنــواع الصقــور،وقــال "عبدالكريــم الدحيــان"
ً
ك"الحــر" و"الشــاهين" و"الجــر" و"الوكــري" ،مضيفــا أن "الحــر"
يمتــاز بكــرة ألوانــه وبكــر هامتــه ،وتمــام المنســر ،وهــذا النــوع

هواية

ً
ّ
خاصة يف الخليــج ،وأفضلها ما
الصقاريــن،
يعشــقه الكثــر من
ً
يســمى ب"الفارســي" و"الشــايم" ،مبينــا أن ل"الحــر" ســاالت
وألــوان متعــددة باختــاف مناطــق معيشــتها وتواجدهــا ،حيــث

نوع الشاهين
وأوضح "الدحيان" أن نوع "الشاهين" له رأس شبه مستطيل
ً
غالبا،
وعينــه أصغــر مــن عيــي "الحــر" وريشــه يميــل إىل الســواد

يعتــر الصقاريــن "الحــر األبيــض" النمــوذج الحقيقــي والمثــايل
للصقــر ،مؤكـ ً
ـدا عــى أن "الحــر" يتحمــل الجــوع والجلــد وشــدة

وحجمــه وســط بالنســبة للصقــور األخــرى ،مضيفـ ًـا أنــه ّ
قســم
العلماء صقر الشاهين إىل عدة سالالتّ ،
إال أن الموجود بالدول

المعاملــة وتنــاول الغليــظ مــن الغــذاء ،وهو طائر قنــوع ومزاجه
ً
إقداما عىل
أهــدأ مــن ســائر الجــوارح ،بــل هو أحســن ُألفــة وأشــد

العربيــة يقســم عنــد الصقاريــن اىل "شــياهين" ســاحلية وأخــرى
ً
ذاكرا أنــه يُ عد من
"جبليــة" ،مبينـ ًـا أن الســاحلية هــي المهاجــرة،

مهاجمة الطري ،وتتعدد ألوانه من األبيض إىل األسود واألدهم
واألحمــر واألشــقر واألشــعل واألخضر والذهيب ،مشـ ً
ـرا إىل أن

أقــوى وأشــجع الصقــور ويشــتهر بســرعته وقدرتــه الفائقة عىل
المنــاورة جـ ً
ـوا ،وهــو أصغــر حجما من "الحــر" ،وتتعــدد ألوانه بين

"الحر" يتواجد يف إيران والصين وأفغانستان وباكستان.

ً
الفتا إىل أن "الشاهين البحري"
السواد والحمرة والزرقة والبين،
ً
شكال ويمتاز ببياض الصدر وكرب الحجم ،وهو
أفضلها وأجملها

وأضــاف :هنــاك بعــض تقســيمات ل"الحــر" منهــا الصــايف
والفارســي والشــايم والجــرودي الكيل والجــزيئ ،كذلك يوجد
"حــر وكــري" و"حــر موكــر" ،و"وكــر الحــرار" -هجيــن بيــن الحــر
ً
ً
نسبة إىل "جبل
ذاكرا أن تسمية السنجاري -األدهم-
والوكري،
ســنجار" يف العــراق ،رغــم أنــه يعيــش يف وســط آســيا ،مبينـ ًـا أن
تقسيم "الحر" عىل حسب األلوان هو األبيض واألسود واألدهم
ً
الفتا إىل أحجام
واألحمر واألشــقر ،وكذلك األشــعل واألخضر،

ّ
الصقــارون .وأضــاف :الشــاهين أحـ ّـد مزاجـ ًـا وأصعــب
مــا يفضلــه
ً
مراسا من "الحر" ،وال يصرب عن الطعام ليلتين متتاليتين ،خاصةً
يف األيــام البــاردة ،وهــذا بعكــس "الحــر" حيــث يســتطيع الصــر
عــن الطعــام لمــدة ثالثــة أيــام ،مبينـ ًـا أنه فيمــا يتعلق بمقاســات
الشاهين فيوجد شاهين بحري وشاهين جبيل.

الصقــر "الحــر" هــي "وايف" -الكامــل ،-و"مثلــوث" -أصغــر مــن

نوع الجري
ً
وأكــد "الدحيــان" عــى أن هنــاك نوعــا يُ ســمى "الجــر" ،ومــن

لشــكلها لكنهــا تصيــد مــا يصيــده غريهــا مــن الصقــور ،وتتمــز

أفضل ألوانه األبيض واألسود ،وهو يعيش يف المناطق الباردة

بطول منقارها وصغر رأسها وأصابعها الدقيقة متفرقة.

الجليدية ،ويمتاز بالسرعة ويعترب أكرث شجاعة من غريه يف صيد

الــوايف -وأنــى الحــر -القرموشــة ،-واألغلبيــة ال يحبذونهــا؛
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هواية

«المخالة» وهي قطعة قماش أو
الصقار قطع لحم
حقيبة يضع فيها ّ
وسكين لعزل الصقر عن الصيد
***
«الوكري» صقر متوسط الحجم،
ويمتاز بالسرعة والقدرة على
المناورة ،وهو نوع ينفع للمبتدئين
في هواية «التصقير»
***
«الشاهين» له رأس شبه مستطيل
وعينه أصغر من عيني «الحر»
غالبا
وريشه يميل إلى السواد ً
الفرائــس ،مضيفـ ًـا أنــه تعــود نــدرة هــذا النــوع لصعوبــة الوصول

وهــو هجيــن وكــري وحــر ،و"الوكــري الشــاهين" و هــو هجيــن

إىل المناطــق الــي يقطنهــا ،وعــدم تكيفه مــع البيئــة العربية،
ً
مبينا
لكنــه موجــود بطريقة التهجين يف بعض الدول العربية،

الوكري والشاهين.

أنــه تكــر مزارع "الجري" يف ألمانيا ،حيث إنها تســتورد من هناك،
ً
مبينا أنــه يعيبه الشراســة يف التعامل،
وفيهــا الجيــد والــرديء،

ّ
صقــار -إن مــن أغــراض الصقــاروقــال "عبدالرحمــن الســليم"

ً
مشريا إىل أنه تم تهجين صقور "الجري" مع "الشاهين" و"الحر"،
ذاكـ ً
ـرا أن "الجــر الحــر" نتــاج تهجيــن "الجــر" مع "الحــر" ويتحمل

المهمــة "الربقــع" ،والذي يوضع عــى رأس الصقر لحجب النظر
ً
ـدوءا ،كذلــك "الــدس" وهــو قطعــه جلــد عــى
وليجعلــه أكــر هـ

الحــرارة المعتدلــة وحجمه كبري ،أما "الجري الشــاهين" فهو نتاج

شكل قفاز ويستخدمه الصقار لحمل الصقر لكي ال يتأذى من

يتسم بالسرعة الفائقة.
وفيمــا يتعلــق بنــوع "الوكــري" أوضح أنه يعد صقرا متوســط

مخالبــه ،و"الوكــر" وهــو قطعــة مــن الرخــام أو الخشــب ويوضع
عليــه الصقــر ،مضيفـ ًـا أن هنــاك شـ ً
ـيئا منهــا للمجالــس ،وهنــاك

الحجــم ،ويمتــاز بالســرعة والقــدرة عىل المناورة ،وهــو نوع ينفع

شــيء يغــرس يف الــر أو يف المقيــظ ،إضافـ ًـة إىل "الســبوق"

للمبتدئيــن يف هوايــة "التصقــر" ،وذلــك لرخــص ســعره مقارنة
ب"الحــر" و"الشــاهين" ،مضيفـ ًـا أن غالبيــة الصقاريــن المحرتفين

وهــو حبــل صغري يوضع عىل كفوف الصقر ويربط يف الوكر أو

ً
مبينا أن ذكر
أو مــن لديهــم القدرة الماليــة ال يهتمون باقتنائــه،
"الوكــري" يســمى التبــع ،الفتـ ًـا إىل أنواعــه تتمثــل يف "الوكــري
األزرق اللــون" ،ويتواجد بشــمال الجزيرة العربية وشــمال أفريقيا
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برقع ودس

والســودان وإيطاليــا ،وكذلــك "الوكري بين اللــون" ويتواجد يف
ً
إضافة إىل "الوكري الحرار"
أفغانســتان وشــبه الجزيرة الهندية،

الــدس ،و"التكيــة" وهي اليت توضع يف الســيارة ويوضع عليها
الصقــر ،إضافـ ًـة إىل "المخــاة" وهــي قطعــة قمــاش أو حقيبــة
ّ
الصقار قطع لحم وســكين لعــزل الصقر عن الصيد،
يضــع فيهــا
إىل جانــب الريشــة والصفــرة ،حيــث تتبــع "الريشــة" ضيــاع الطــر
ً
وأخريا "الصفرة" اليت تركب عليها الريشــة يف
ومعرفة مكانه،
ظهر الطري.

هواية

بشم وتخمة

ً
الفتا إىل أن مرض "القمل" خطري وقد يقضي عىل
عىل اللبدة،

وأكــد "القحطــاين" عىل أنه من األمراض "الســل" وعالمته

الجــارح ،وينتــج عــن إهمــال تنظيــف الطــر بعــد إطعامــه اللحم

خفــة الريــش وارتفاع الحرارة وهزال البــدن ،ويعالج باإلكثار من
شــرب لبــن الضــأن مــع تنويــم الطائــر عــى القطــف ،مضيفـ ًـا أن

ـاء ،فيعلــق عــى منســره شــيء منــه ويبــات بــه ،وعالجه أن
مسـ ً
ً
خاصة عنقه وأصول ريشــه من
يطىل جســده كله ب"الزرنيخ"،

مــرض "الســدة يف المنخريــن" ســببه تعرضــه للدخــان والغبــار،

تحت جناحيه وأصل ذنبه.
وأضــاف أنــه يف حــال مــرض "كســر الريــش" فيتــم عمليــة

وعالجــه أن يقطــر يف منخريــه دهــن الــورد وأن ينظــف بمــرود
أو ريشــة ،مبينـ ًـا أنــه مــن األمــراض أيضـ ًـا "البشــم" ،وهــو التخمــة

"التوســر" ،وهي وصل الريشــة المكسورة عن طريق إبرة تدخل

وســببه قلــة الحركة وبــرودة المكان وكرثة األطعمة الدســمة
ً
ذاكرا
بغــر حاجــة ،وعالجه بالتقليل من الطعام وإجاعة الطري،

يف أصل الريشــة مع ريشــة سابقة محفوظة عند الصقار تكون
بطــول الجــزء المكســور ،مؤكـ ً
ّ
الصقــار يجمــع الريــش
ـدا عــى أن

وإمــا يف
إمــا أن يكــون يف حوصلــة الطائــر ّ
أن مــرض "الــدود" ّ

الذي يتساقط يف فرتة القرنسة لهكذا حاالت .وأشار "عبداإلله

أمعائــه ،وعالمتــه إن كان يف الحوصلــة هــو أن يعمــل الطائــر

ّ
صقار -إىل أن المقيظ هو وقت تبديل الصقر للريشالدوسري"

عىل تنكيس رأسه وفتح منسره وذبول جسمه ،أما إن كان يف

ويكــون يف فصــل الصيــف ،حيث يكون هنــاك أماكن مخصصة

أمعائــه فعالمتــه أن ينتف الجارح ريشــه وأن يتمرغ عىل األرض

ومجهــزة مــن تربيــد وعلــف الطعــام المنــوع ومتابعــة الصقــور
ً
مضيفا أن بعض التطعيمات يكون لها اهتمام من
بشكل عام،

كمــا قــد يكون الــدود يف ذرقه ،وعالجه أن يطعــم الجارح ورق
ـاخنا مع العســل ،مشـ ً
ً
ـرا إىل
الخــوخ مــع اللحــم ،ومــاء اللفــت سـ
أن مــرض "المســمار" يحــدث يف كــف الطــر ،وعالجــه الكي ثم

ً
مبينا أن هناك بعض أماكن
ناحية النظافة الدائمة وتغيري الماء،
المقيــظ تكــون مجهــزة بطبيــب متخصــص ،ذاكـ ً
ـرا أن أفضــل

يطــى بالمرهــم ويلــف بلبــدة ،وقــد ال يكــوى ويكتفــى باللبــدة

"المقيــظ" يكــون يف األماكــن البــاردة طبيعيــة مثــل الطائــف

مبللة بالماء والملح حىت تســقط المســامري مع طول الوقوف

الجنوب حيث تكون الربودة طبيعية وليست بالتكييف.
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مقال

تأمل حياتك
لترى صور اإلبداع فيها

يمكنك أن تلتقط الكثري من دروس اإلبداع يف الحياة من

قال :ال  ..بل من البيت.

التق ّ
بأي عامل ماهر ،أو أي صاحب مشروع ناجح ،أو
حولك ..
ِ

قلت :كيف؟
ّ
فقص يل قصته مع ّأول جهاز تعطل يف البيت وتول
ّ

تجربة غنيّ ة يف أي حقل  ..استمع إليه .ستحصد من لقائك معه

العديد من التجارب واألفكار اإلبداعية كاليت ننقل لك بعضها

أمه قد طلبت من أبيه أن ينقله
تصليحه يف الوقت الذي كانت ّ
ِّ
المختص ..
المصلح
إىل
ّ

 1ـ يقول أحد التالميذ :لم يلفت نظري يف أسلوبه الممزي ،بين
ّ
ّ
الكث الذين تعاقبوا عىل تعليمي ،سوى أستاذ واحد،
المعلمين

يقول صاحيب :فتحت الجهاز واكتشفت الخلل وذهبت لشراء

عىل سبيل المثال فقط:

ً
مدرسا لمادة التأريخ  ..فكان قبل البدء بالدرس يضع عىل
كان
ّ
ُ
ّ
تلخص اإلجابة عنها
اللوح بخطه الجميل ثالثة أو أربعة أسئلة ِ
الموضوع ّ
كله.
منه ّ
تعلمنا  ..كيف نطرح أسئلتنا  ..وكيف نجيب عليها ..

فخور بك يا ولدي!
كانت مكافأته الجزيلة وهي عبارة« :أنا فخورٌ بك» بمثابة القوة

ّ
موضوعي ..
أستاذا مبدعا!ً
ً
كان

مالحظة :انتبه إىل أسلوب التشجيع يف رفع معنويات المبدع

اإلشارة.
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إشراقه الشاشة الصغرية أشرق وجهه باإلعجاب  ..وقال :أنا

وكيف نكون منهجيين يف الطرح والمعالجة واالنتقال من

مالحظةّ :
ّ
إبداعي كما سبقت
تذكر أن طرح األسئلة أسلوب
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ّ
وتأكد بنفسه  ..ومع
جاء أيب أخربته بما فعلت ،ففتح الجهاز

الدافعة إلبداعات مستقبلية حىت ّأنه كان إذا استعصى عليه
شيء طلبين ّ
لحله.

مقطع إىل مقطع ،أو فكرة إىل فكرة أخرى ،يف تسلسل
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القطعة التالفة ّ
وركبتها وعاد التلفاز يعمل كما كان  ..وحينما

ومستوى إبداعه.
ِّ
المعلم لتالميذه ،وهو يطمح أن يراهم أكرث من متلقين
3ـ قال

يحب تصليح األجهزة العاطلة :أتدري كيف
 2ـ قال يل صديق
ّ
ّ
تعلمت ذلك؟

سلبيين :اعرضوا المسألة اليت أطرحها عليكم عىل أذهانكم
عدة مرّ ات فربّ ما يأتيكم يف المرّ ة العاشرة إشكال يكون مفيداً
ّ
ً
أو صحيحا  ..فليس من الضروري أن يكون ما أطرحه عليكم

قلت :يف معهد ما؟

ً
ً
دائما ..
صحيحا

ً
فكريا حرّ ًا
من حينها والتالميذ يناقشون أستاذهم نقاشا
ً
ّ
أبوابا أوسع من دائرة المعلومات المسطرة يف
فتح له ولهم

5ـ قضى ّ
عدة سنوات وهو ال يرسم سوى األعشاب،
رسام ياباين ّ
ً
وعندما ُس ِئل مرّ ة :لماذا األعشاب دائما؟ قال :يوم رسمت

الكتاب!

العشب فهمت الحقل ،ويوم فهمت الحقل أدركت سرّ العالم!

مالحظة :التفت إىل صيغة مراجعة المسائل بذهنية ناقدة ..
ّ
طالبه ،بعد أن
الطب من
 4ـ طلب أستاذ يف إحدى ُك ِّليات
ّ

مالحظةّ :
إن االنطالق نحو اإلبداعات الكربى قد يكون مدخله
إبداع صغري ،وفهم أسرار األشياء الكبرية قد يأيت من فهم سرّ

درسوا أمراض القلب ،أن يذكروا له احتماالت إصابة القلب،

اليشء الصغري  ..هل توافقه؟

يعددون تلك األمراض اليت يصاب بها القلب عادة
فراح الطلبة ّ
سؤاال مفاجئاً:
ً
ثم طرح األستاذ
والواردة يف المنهج المقرّ ر ّ ..

6ـ يقول كاتب أمريكي روايئ أصيب بمرض أقعده عن السري
ً
عاما :منذ أن أصابين المرض الذي كاد أن يقتلين ،كتبت
()82

وماذا بعد؟ أي ماذا غري هذه االحتماالت المدرجة عىل اللوح..
ّ
الطالب ليقولوا بصمتهم أن ال شيء يذكرّ ،
وأنهم لم
فصمت

أربع كتب ،وهذا هو جوايب عىل الخوف من الموت  ..فإذا ما

ً
ً
قلبيا دون أن يذكروه.
مرضا
يدعوا
ّ
المعلم الطباشري ووضع يف أسفل قائمة االحتماالت
أخذ
ِ

بقيت دون أن تفعل شيئا ّ
فإنك تموت بسرعة!!
ً
نابعا من صميم
أما إذا فعلت شيئا
ونضيف عىل ما يقولهّ :
ّ
الشخصي ،وكانت فيه لمسات إبداعية ،وكنت ترى فيه
تفكريك

ّ
طالبه إىل ّ
أن االحتمال (×) يجب
عالمة (×)  ..ولفت نظر

نفسك وموهبتك ّ
فإنك تحيّ ا كأجمل ما تكون الحياة الحافلة

أن يحضر يف أذهانهم كأطباء ،فإذا ما استعرضوا ّ
كافة

باإلنتاج واإلبداع واالمتالء.

االحتماالت ولم يكن ّ
المرجح ..
أي منها هو الصحيح أو
ّ
ً
ّ
ّ
فليبحثوا عن االحتمال (×) غري المعلوم ،مذكرا إيّ اهم انه

ً
الحب والمداومة ـ يقود
إبداعيا لكنه ـ مع
وقد ال يكون (اإلنتاج)
ّ

الطب وحده بل يف جميع الحقول
احتمال قائم ليس يف
ّ

إىل اإلبداع.
ً
مالحظة :الكاتب الروايئ يقول لك :افعل شيئا ذا قيمة  ..يكن
ً
مبدعا.

مالحظةّ :
تذكر ّ
أن االحتمال (×)  ..هو الذي يفتح أبواب اإلبداع

كم من اإلبداع فيها؟ أو كم من
تأمل يف حياتك اليومية لرتى ّ
ّ

غري المفتوحة من قبل.

اإلبداع يمكن أن تضيفه إليها!

العلمية والفكريّ ة.
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امسح الكود بجوالك

لتشاهد «وثائقي إنسان»

مشاهدة ممتعة

أيها الحادي
أســمع الصحــراء صوتـ ًـا أنجشـ ً
ـيا

ـب أخفــاف الرواحــل
صافيـ ًـا يلهـ ُ

ظـ ً
ـا

المراحــل
وبــه ُتطــوى مــن الــدرب
ٍ

أيهــا الحــادي  ،أدرُ شــدوك فينــا

نغمـ ًـا يوقــظ أحــام الغوافــل

صوتــك العــذب يُ رينــا كيــف تهفو

ـداب المنــازل
مقــل الرمــل  ،وأهـ ُ

ـذب غنــاء يتالشــى
صوتــك العـ ُ

عنــده تغريــد أصــوات البالبــل

كلمــا أنشــدت لحنـ ًـا  ،خلــت أين

أمســح النجــم بأطــرف األنامــل

وأبــي

فوقــه صرحـ ًـا  ،وأبــراج فضائــل

أمــاىم

غـ ً
ـرة بيضــاء يف جبهــة صاهــل

لؤلؤيـ ًـا

مــا لــه يف عالــم الــدر مماثــل

أيهــا الحــادي  ،تألقــت فرفقـ ًـا

بالقواريــر

الخالخــل

خفــف اللحــن الــذي أصبــح سـ ً
ـحرا

يتســاىم وصفــه عــن ســحر بابــل

أيهــا الحــادي عــى لحنــك ســارت

خيلنــا الدهــم الكريمــات األصائــل

لــم نــزل ُنركضهــا يف خــر أرض

صانهــا الرحمن من ضــرب الزالزل

لــم نــزل نســقي رمــال البيــد غيثـ ًـا

مــن ســحاب  ،عــرت عنــه الجداول

لــم نــزل يف رحلــة الحــب سـ ً
ـويا

نقطــع البيــد ونجتــاز المجاهــل

ربمــا يعذلنــا مــن ليــس منــا

والفىت الواثق ال يخىش العواذل

نحــن مــا زلنــا عــى درب ُهدانــا

نرشــد النــاس وندعــو ونحــاول

ال نبــايل بخفافيــش ظــام

بــل نناديهــا وغيـ ُ
ـث الحــب هاطــل

وبــه

تمنحنــا

وأناجــي

قمــر

وأرى

دائــرة

وأرى

األنجــم

الراحــة

الليــل
النــور
عقـ ً
ـدا

وربــات

د .عبدالرحمن العشماوي

قوافي

أيهــا الحادي الذي يحدو القوافل

ـاض  ،وجديــر أن تواصــل
أنــت مـ ِ
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معالم

كان يستخدم كمستودع للذخيرة واألسلحة

«المصمك»  ..شاهد التوحيد
عندمــا نســمع عــن "المصمــك" يتبــادر إىل الذهــن الشــاهد

ويتمــز بناء "المصمك" بأربعة أبــراج يبلغ ارتفاع الواحد منها
 18مـ ً
ـرا ،يصعــد إليــه بواســطة درج ،ثــم بســلمين مــن الخشــب،

الملــك عبدالعزيــز آل ســعود طيــب اهلل ثــراه ملــك أجــداده وقــام

ويوجــد يف كل بــرج ،أماكــن للــريم عــى محيــط الــرج ،ويف

بتوحيد الجزيرة تحت راية اإلسالم بعد ملحمة بطولية يف فجر

وسط المصمك ،برج مربع الشكل ،يسمى المربعة ،يشرف عىل

الخامس من شهر شوال عام 1319هـ.

القصر من خالل الشرفة العليا.

الرئيــي عــى تاريــخ الدولــة الســعودية الحديــث ،عنما اســتعاد

وبُ ين حصن المصمك أو المســمك ( البناء الســميك المرتفع

كمــا يضــم "المصمــك" الديوانية الــذي وهو عبــارة عن حجرة

الحصين) ،يف عهد محمد بن عبد اهلل بن رشيد (1315-1289هـ)
ً
ـتودعا للذخرية
وعندما اســتعاده الملك عبدالعزيز اســتخدم مسـ

مســتطيلة الشــكل ،وبهــا وجــار ( موقــد النــار ) ،حســب الشــكل
التقليــدي للوجــار يف منطقــة نجــد ،ويوحــد عىل يســار المدخل

واألســلحة ،وبقــي يســتخدم لهــذا الغــرض إىل أن تقــرر تحويلــه

الرئيــس المســجد وهــو عبــارة عن غرفة كبــرة ،يوجــد فيها عدة

إىل معلم ترايث ،يمثل مرحلة من مراحل تأسيس السعودية.

أعمــدة ،ويف الجــدران أرفــف لوضــع المصاحــف ،ويوجــد داخــل

يقــع "المصمــك" يف الركــن الشــمايل الشــرقي للريــاض
ً
حاليا) ،وتعد البوابة الغربية
القديمة قرب الســور القديم (الديــرة

المسجد محراب.
أما الجهة الشرقية من «المصمك» فيوجد البرئ الذي تسحب

أشــهر معالمــه حيث شــهدت المعركــة الضارية بيــن الملك عبد

منــه الميــاه عــن طريــق المحالــة المركبــة ،عــى فوهــة البــر،

العزيــز وخصومــه ،حيــث يمكــن مشــاهدة الحربــة الــي انكســر

ويسحب الماء بواسطة الدلو.

رأسها يف الباب.
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ويوجــد فنــاء رئيس للقصر ،تحيط به غرف ذات أعمدة متصل

معالم

بعضهــا ببعــض داخليــا ،ويوجــد بالفنــاء درجــات يف الجهــة

متحــف ،يعــرض مراحــل تأســيس الســعودية وتــم افتتاحــه يف

الشرقية تؤدي إىل الدور األول واألسطح.

أوائــل عــام 1416هـ ،الموافق 1995م تحت رعاية صاحب الســمو

ويف عــام 1400ه ــ ،أعدت أمانة مدينة الرياض دراســة خاصة

الملكي األمري سلمان بن عبد العزيز ،أمري منطقة الرياض.

لرتميــم «المصمــك» ،ثــم تبنــت فيمــا بعــد وزارة المعــارف (ممثلة

ويعتــر المصمــك يف العصمــة الســعودية اليــوم مــن أهــم

يف الوكالــة المســاعدة لآلثــار والمتاحف) بالتنســيق مع الهيئة

المعالــم الســياحية الــي تبــذل عليــه الهيئــة العامــة للســياحة
ً
جهودا واضحة لتنمية هذا القطاع.
واآلثار

العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض برنامجــا لتحويل هــذا المعلم إىل
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خلود آل إبراهيم!
هــذا االســم حفظــه عــن ظهر قلب ( 900يتيــم ويتيمة) من أبناء جمعية إنســان ،عقب أن
الملتقــى الــذي ّ
نظمته (الشــابة الســعودية) يف محاولة
عاشــوا أيامـ ًـا ربيعيــة ترفيهيــة ،يف ُ
الملتقى الربيعي ،حىت ال
منها ،لرسم البسمة عىل شفاه األطفال وأمهاتهم ،طوال أيام ُ
يشــعروا بألم (فقدان األب) ،عندما يعودون لمقاعد الدراســة ،ويجدون أقرانهم يتحدثون عن
األجواء الربيعية اليت عاشوها مع (آبائهم وأمهاتهم) يف اإلجازة الدراسية!
الفكــرة هــي امتــداد لـ ـ  6ســنوات مــن الشــراكة بين (جمعيــة إنســان) ووالد (خلــود) ،الذي

فهد بن جليد

الملتقــى ،وترتيــب برامجــه
المهمــة يف كل عــام (ألحــد أبنائــه) أو (بناتــه) لتنظيــم ُ
أوكل ُ
ويكونون ممن وعدهم الرســول صىل اهلل عليه وســلم باألجر ،عندما قال (أنا وكافل اليتيم
كهاتين يف الجنة).
المبــادرة تســتحق اإلشــادة ،وإن كان صاحبهــا ال يهــدف (لإلطــراء) ،ولكــن إبــراز
هــذه ُ
مثــل هــذه النمــاذج يف مجتمعنــا واجب ،لتشــجيع آخرين (ممــن أنعم اهلل عليهــم) من رجال
ّ
يتذكروا هذه (الفئة الغالية) بيننا ،ليقدموا لها الدعم ،بتبين مثل هذه (الربامج
األعمال ،أن
اإلنسانية)
و(المشــاريع الرائــدة) ،الــي ُتهــذب النفوس ،وتغســل الهمــوم ،وأنا ُمتأكد أن لدى إنســان
(ف ً
ُ
َّ
رصا متنوعة) للدعم ،بأوجه ُمختلفة ،تناسب كل ُمتربع وباذل ،يقصد (وجه اهلل) َّ
وجل!
عز

قطوف

بالتنسيق مع (الجمعية) ،كنوع من الرتبية ،حىت يشعروا بلذة العمل التكافيل واإلنساين،

عندما ســألت (خالد آل إبراهيم) ،عن الخطوة الالحقة بعد ( 6ســنوات) من هذه الشــراكة
ً
ً
يتيما) :ســعاديت ال
(طفال
مــع الجمعيــة الخرييــة لرعايــة األيتام (إنســان) ،قال وهو يحتضــن
توصــف يف هــذا اليــوم ،فالحيــاة قصرية ،ومهمــا حاولنا إطالتها باألمل ،فــإن هناك لحظات
يجــب عــى اإلنســان أن يقــوم بــدوره فيهــا ،لذلــك فقــد حرصنا هــذا العــام عىل تأميــن كافة
(المخيــم الربيعــي) لتكون ُملــك األيتام ،وتحت تصرفهم (يف كل عام) ليســعدوا
احتياجــات ُ
الملتقى!
بهذا ُ
(المبادرات اإلنســانية) من رجــال أعمال آخريــن ،ولعلها
أعتقــد أننــا يف حاجــة لمثــل هــذه ُ
فرصــة أن يلتفــت كل منــا حولــه ،ليمســح عــى (رأس يتيــم) ،فاأليتــام هــم أصحــاب (الفضــل
(مقتدر) و(باذل) ،ليدخل يف خريية (رعايتهم)
والمعروف) علينا ،عندما يُ تيحون الفرصة لكل ُ
اليت وعد بها (النيب األكرم) صىل اهلل علية وسلم!
الــدرس الجديــد :ثبــت بالتجربة أن أفضل تربية (لألبناء والبنات) يف مجتمعنا ،هي قربهم
من هذه الفئة الغالية ،كما فعلت (خلود)!
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عالم التقنية
زاوية تختص بعالم التقنية
والتكنولوجيا وتضم في صفحاتها
الوب
مواد مختصة بتطبيقات ِ

والهواتف الذكية ومعلومات تقنية
تطويرية

كيف تعرف أنه يتم تتبع رسائلك قبل فتحها؟
قــد ال تــدرك األمــر و لكــن أصبــح ثمــة اليــوم أدوات لمراقبــة و

 Add to Chromeلتنتهي من األمر.

ّ
تعقــب الرســائل اإللكرتونيّ ــة الــي تجعــل مــن الســهل عــى

و هنــا يمكنــك اإلطمئنان اىل ّ
ان اي رســالة تصلك اىل بريدك

األشــخاص ان يــروا حيــن تقــوم بفتــح الرســائلة اإللكرتونيّ ة و

تتــم مراقبتهــا اذ ســتقوم
اإللكــروين التابــع لـــ Gmailو الــي ّ

عىل ماذا تضغط و اين توجد.

اداة  Ugly Emailبتنبيهــك باألمــر لتعرف كيفيّ ة التعامل مع

الرســائل اإللكرتونيّ ــة ال تختلــف عــن األشــخاص الموجوديــن

الرسالة.

يف قائمتك و لكن تحصل عىل الداتا حول اين ومىت و كيف

وتعــد الخدمة ّ
بأنها ســتضيف العديد مــن الخدمات اإلضافيّ ة

يتعامل األشخاص مع رسالتك.

لتنبيهك.
خدمــة  Ugly Emailموجــودة منــذ فــرة قصــرة و لكــن ان

خدمة جديدة

كنــت تريــد خدمــة موجــودة منــذ فــرة أطــول يمكنــك تجربــة

لحســن الحــظ يوجــد آداة جديــدة تحمــل اســم Ugly Wmail

 PixelBlockلخدمة مماثلة.

يتــم تعقــب و مراقبــة رســائلك يف جيميــل و
تظهــر لــك مــى ّ

اذ قــد تشــعر بالثقــة أكرث بهــذه الطريقة من خالل اســتخدام

ّ
حــى قبــل ان تقــوم بالضغــط عــى اي
تعمــل هــذه الخدمــة

آداة أقــدم و ليســت بجديدة ،اذ ســتحصل عــى مراجعات أكرث

شيء .مع تحميل  Ugly Emailسرتى شعار عين صغرية قرب

من المستخدمين لهذه الخدمة.

يتم ترقبها.
الرسالة اإللكرتونيّ ة اليت ّ
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بالضغــط عــى الرابــط الــذي يأخــذك اىل خدمــة Ugly Email
عــى متجــر  Chrome Web Storeو بعــد ذلــك ،اضغــط عــى

تحديث تطيبق مترجم جوجل بميزة الترجمة الحية والمباشرة
عبر الكاميرا والصوت مع نمط المحادثة
بعــد اســتحواذ جوجــل عــى تطبيــق  World Lensللرتجمــة الحيــة
والمباشرة عرب الكامريا ،توقع الجميع بدون اي شك أن ُتضيف الشركة
هــذه المــزة اىل تطبيــق الرتجمــة الخــاص بهــا عــى منصــات عديــدة
ً
فعال عن إطــاق تحديث
ومنهــا بالطبــع اندرويــد .واآلن أعلنــت جوجــل
جديد لتطبيق مرتجم جوجل  Google Translateيُ ضيف إليه الرتجمة
الحيــة والمباشــرة باســتخدام الكامــرا او اإلدخــال الصــويت ً
ايضــا مــع
نمط المحادثة.
بالنسبة للرتجمة الحية عرب الكامريا ،سيقوم تطيبق مرتجم جوجل
مــن ترجمــة اي نصــوص يتــم توجيــه الكامــرا إليهــا مباشـ ً
ـرة لتظهــر
نفــس نصــوص الصورة ُمرتجمة من اللغــة اإلنكلزيية (وبالعكس) اىل
الفرنســية ،اإليطالية ،الربتغالية ،اإلســبانية ،الروســية واأللمانية عىل
ان يتم إضافة المزيد من اللغات يف التحديثات الالحقة.
المباشــرة مــن خــال
الشــيئ اآلخــر والجديــد هــو إمكانيــة الرتجمــة ُ
اإلدخــال الصــويت لكــن مــع مزية العــرض بشــكل محادثــة وصوت من
خــال التحــدث عــر المايكروفــون بشــكل متنــاوب ليتــم التعــرف عــى
ً
باشرة.
األصوات ومن ثم الرتجمة ُم
اخريً ا ،تجدر اإلشــارة اىل ان المزيات الجديدة تحتاج اىل اتصال دائم
بشبكة باإلنرتنت لكي تعمل وتقوم بالرتجمة الحية والمباشرة.
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بالغة العرب
أدبيات

بالغة العرب

***

وقــف أعـ ٌّ
ـريب يف بعــض المواســم .فقــال:
ً
اللهــم إن لــك عــي حقوقــا فتصــدق بهــا عـ ّ
ـي.

رجل يستلفه..
كتب أبو األسدود الدؤيل إىل
ٍ

وللنــاس عيل تبعات فتحملها عين .وقد أوجبت

والمــال مكــذوب عليــه .فكتــب إليه أبو األســود:
إن كنــت كاذبــا فجعلــك اهلل صادقـ ًـا .وإن كنــت

هذه الليلة الجنة

صادقا فجعلك اهلل كاذبا.

ضيف قرى ،وأنا ضيفــك ،فاجعل ِق َ
راي يف
لــكل
ٍ

فكتــب إليــه المؤنــة كثــرة ،والفائــدة قليلــة،

***
بساط العدل :

دهاء وتخلص:

قــال عبــد اهلل بــن طاهــر لعابــد :أيهــا العابــد

قــال معاويــة لعبــد اهلل بن عامــر إن يل عندك

الزاهــد كــم تبقى هــذه الدولة فينا؟ قــال :تبقى

حاجة أنقضيها؟ قال :نعم .قال :ويل إليك حاجة

واإلنصاف مبسوطا
وتدوم ما دام بساط العدل
ِ

أتقضيهــا؟ قــال :نعم قال ســل حاجتك قال :أريد

يف هــذا اإليــوان« :إن اهلل ال يغــر مــا بقــوم حىت

أن َن َهـ َ
ـب يل ُد ْورَ ك وضياعــك بالطائــف .قــال :قــد

يغريوا ما بأنفسهم».

فعلــت ،قال :فســل حاجتك .قــال :أن تردها عيل.
***

قال :قد فعلت.

قــال بعــض الحكمــاء ال يكونــن منكــم
المحـ ّـد ُث ال يُ نصــت لــه ،وال الداخل يف ســر اثنين
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***

لــم يدخــاه فيــه وال اآليت الدعــوة لم يــدع إليها،

قالــوا ينبغــي أن تكــون المــرأة دون الرجـ ِـل
بأربعــة .وإال اســتحقرته بالســن والطــول والمال

وال الجالــس المجلـ َ
ـس ال يســتحقه ،وال الطالب

والحســب ،وأن تكــون فوقــه بأربــع :الجمــال

الفضل من أيدي اللئام.

واألدب والورع والخلق.
ُ

أدبيات

ما قصة قصيدة

صوت صفير البلبل؟
هذي قصة حدثت يف عهد الخليفه المنصور وكان الخليفه

إىل أن قال :

يقيم مجلس للشــعر والشــعراء واشــرط عىل الشــعراء أن يأتوا

نظـ ـ ــمت قطعا زخرفت **** يــعجــز ع ـ ـنـها األدبيل

بقصـ ـ ــيده لم يسمعها قط ويعطيهم عيها وزنها ذهب.

أقـ ــول فــي مطل ـعــها **** ص ــوت صفــري البلـبــل

وكان الخليفــه ذكــي يحفــظ القصيــده اذا ســمعها مــن أول

وبعــد مــا انتهــى االصمعــي مــن قصيدتــه حــاول الخليفه أن

مــره وكان عنــده غــام يحفــظ القصيــده اذا ســمعها مــن ثــاين

يجمــع شــي مــن القصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيده فلــم يســتطلع إال صــوت ص ـ ـ ــفري

مــرة وعنــده جاريــه تحفــظ القصيــده اذا ســمعتها مــن ثالث مرة

البلبل وقال نادوا عىل الغالم قال :ياغالم هل تحفظ القصـ ــيده

فــكان كل مــرة يأتيه شــاعر ويلقي قصيدته يقــول الخليفه إنها

قــال ال واهلل فقــال :نــادوا عــى الجاريــه ياجاريــه هــل ســمعت

قصيــدة قديمــه وانا ســمتعها واحفظهــا وقام الخليفــه وألقى

القصيــدة مــن قبل قالت لم أســمعها من قط فقــال الخليفه :يا

القصيده له فالشاعر متفاجئ لم يصدق قال الخليفه لم تصدق

أعرايب ما رزقك اال من عند هلل هات ما كتبت عليه القصيده قال

نادوا عىل الغالم وجاء الغالم وقال الخليفه هل ســمعت هذه

لقد كتبتها عىل لوح من الرخام وأريد من يساعدين عىل حمله

القصيده قال نعم سمعتها وقام وألقى القصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيده أمامهم

وبعــد وزنــه للرخام اخــذ األصمعي كل مــا يف خزينة الدولة من

والشـ ـ ـ ـ ــاعر لــم يحرك ســاكنا فقال الخ ـ ـ ــليفه نــادوا عىل الجاريه

ذهب من ثقل الرخام وبعد ماخرج االعرايب قال أحد الجالســين

فقــال للجاريــه هــل ســمعيت هــذه القصيــده قالــت الجاريه نعم

يف مجلس الخليفة واهلل إنه لألصمعي فقال الخليفة :إإتوين

وقامــت وألقــت القصيده فقال الخليفه للشــاعر إذا فأنت تســرق

باألعــرايب فلمــا جــاء قــال لألعــرايب أزل العبــاءة مــن وجهــك

األشــعار اخــرج وال ترجــع يل فــكان كل مــا يأتيــه شــاعر عمــل

فلمــا ازالهــا ظهــر األصمعــي فقــال الخليفــه أعد الذهــب فقال

الخليفــه نفــس الفعــل حــى ال يعطيهــم الذهــب فالشــعراء

األصمعــي :أرجعهــا عىل شــرط قال الخليفه :مــا هو ؟؟ قال :أن

أفلسوا وكان ترا رأس مالهم ألسنتهم .

تعطي كل شاعر اتاك ثمن قصيدته .

ويف يــوم مــن االيــام عندمــا كان معظــم الشــعراء جالســين
مجلســهم دخل عليهم األصمعي وقال مابكم هكذا فأخربوه
بالقصــة وقالوا كلمــا نعد قصيدة بالليل ونأيت لنعدها للخليفه
نجــده حافظا لها هــو وغالمه وجاريته فقال األصمعي :إذا يف
االمر حيلة.
فأعــد قصيدتــه الشــهرية ودخــل عــى الخليفــة يف مجلســه
متنكــرا واضاعــا عبــاءة عــى وجهــه حــى ال يعرفــه أحــد فقــال
للخليفة إن عندي قصيدة سألقيها عليك فقال الخليفة أتعرف
الشروط قال نعم اعرفها قال فألقها علينا
يقول فيها األصمعي:
ص ــوت صفري البلبيل **** ه ـيـج قلبـي الـدم لـي
الم ـ ــاء والزهــر مـعا **** مع زه ـ ــر لحظ المقيل
وانــت يـا س ــيد لــي **** وس ـ ـيــدي ومــولـلـي
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لمسات

تغنيك عن تغيير المنزل

نواعم

قــد يكــون مــن الصعــب عليك تغيري مســكنك ،لكــن بإمكانك أن تدخــي بعض التحســينات عليه،
بوضع لمسات جميلة وفعالة .هناك أربع طرائق لمعالجة الغرف الضيقة:

إزالة األبواب ..

ً
مثال.
إحداث منفذ بالجدار؛ لتمتد مساحة الغرفة إىل الصالة

ً
ـعورا باالتســاع ،عــى عكس
طــاء الجــدران بألــوان فاتحــة مضيئــة ،فاأللــوان الفاتحــة تمنــح شـ
األلوان القاتمة توحي بضيق المساحة.
ً
ً
وطوال ،وتركيب أحواض للزهور ،بحيث تبدو وكأنك تمتلكين حديقة عرب
عرضا
توسيع النوافذ
ً
مزيدا من الضوء للغرفة ،حيث يوحي باتساعها ويريح العين.
النافذة ،كما أن ذلك يضيف

حجرة واسعة جدا ..
وربما تكون مشكلتك هي اتساع الغرفة ،بدرجة ال تتيح لك فرصة ترتيب األثاث بشكل مالئم.
ومن وسائل تحقيق التغيري المالئم لغرفة المتسعة:
•تقسيم الحجرة بوضع حاجز من القماش السميك ،قابل لإلزالة أو اإلزاحة وقت الحاجة.
•وضع قطعة أثاث كبرية (مثل مكتبة) لتحديد المساحة المطلوبة.
•نصب حاجز من الخشب بأشكال مختلفة يمتد من السقف لألرض.
ً
ً
ممتدا للزهور.
حوضا
•وضع حاجز منخفض من الخشب ،مع عمل حفرة بداخله ليكون
ً
ً
ً
ضيقا من
واعيا ،يحقق غرض انطباع أن الغرفة أكرث
استخداما
•استخدام ألوان طالء الغرفة
مساحتها الفعلية.

السقف المرتفع ..
بإمكانك التغلب عىل مشكلة السقف المرتفع باختيار وسيلة أو أكرث مما ييل:
•طــاء ســقف الغرفــة بلــون قاتــم ،كالرمــادي ،أو األزرق ،أو األخضــر ،ثــم تثبيــت مجموعة من
الحبال الرفيعة ذات اللون الفاتح يف حائطين متقابلين عىل خشــبة عريضة ،بحيث تشــكل
ً
سقفا آخر تحت السقف األصيل.
•يمكنــك أن تلجــي إىل تغطيــة الســقف بقمــاش قــوي ،تشــدينه مــن جــدار إىل آخــر تحــت
ً
ً
جدا يمكنك إرخاء القماش يف شبه أنصاف دوائر.
كبريا
السقف ،فإذا كان ارتفاع السقف
•ضعــي سـ ً
ـقفا آخــر من الخشــب ،عىل شــكل مربعات مفتوحــة ،يتدىل منها مصبــاح أو أكرث،
عىل أال تكون المسافة بينه وبين السقف الحقيقي كبرية ،وأن يكون السقف الخشيب ذا
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لون مضاد للون السقف.

نواعم

السفر بالطائرة للحامل  ..ما مخاطره؟ ومتى يكون آمنا؟

يعتــر الســفر بالطائــرة عمومـ ًـا آمنــا للنســاء الحوامــل الــايت

بحسب نوع الطائرة ومكان الوجهة.

ال يعانيــن مــن أي مشــاكل صحيــة تتعلــق بالحمــل أو آالم أو أي

 -خالل الرحلة عليك ربط الحزام تحت بطنك.

عالمــات إجهــاض .ومــع ذلــك يفضل استشــارة الطبيــب المختص

 -إذا كان األمــر ممكنــا فعليــك القيــام بجــوالت مــي عــى

قبل اتخاذ قرار السفر بالطائرة.

الممرات بين الحين واآلخر.

وقد يرفض الطبيب فكرة السفر جوا للحامل؛ بسبب المخاطر
الكبــرة الــي قد تؤدي إىل الوالدة المبكــرة .كما أن هناك أطباء

 اشــريب كميــات مــن الســوائل ،حيــث إن الرطوبــة المنخفضــةداخل الطائرة قد تسبب لك الجفاف.

ال ينصحون بسفر الحامل أيا كان بعد األسبوع .36
ويف حــال حصلــت الحامــل عــى موافقة الطبيب عىل الســفر

 ال تقلقي كثريا بخصوص الضغط المنخفض وما يسببه منتقليل نسبة األوكسجين يف الدم ،طالما صحتك العامة جيدة.

جــوا ،وكان لديهــا إمكانيــة يف اختيــار موعــد الســفر ،فليكــن يف

 -وكذلــك ال تقلقــي بخصــوص األشــعة الــي يتعــرض لهــا

العلــم بــأن الوقت األمثل للســفر بالطائرة للحامــل يكون يف فرتة
ً
تقريبا .وغالبا ما
منتصف الحمل مابين األسبوع  14واألسبوع 28

الركاب بسبب االرتفاع العايل للطائرة ،فهو يف الغالب ال يسبب
مشكلة لمعظم الركاب ومنهم الحوامل ،رغم أن هناك تحذيرات

تكــون الحامــل يف أحســن حاالتهــا خالل هــذه الفــرة ،إىل جانب

خاصة باألشــخاص الذين يســافرون بكرثة حيث يتعرض الطيارون

انخفاض مخاطر اإلجهاض أو الوالدة المبكرة.

والمضيفــون والمضيفــات بشــكل مســتمر إىل مســتوى مــا مــن
األشــعة الكونية[ ]1وهي تسبب مشــاكل للمرأة الحامل .تأكدي

وهنا نطرح نصائح للحامل عند السفر بالطائرة:

من هذا الموضوع إذا كنت تسافرين بالطائرة كثريا ،فقد تنصحك

 -تحققي من سياســة شــركة الخطوط الجوية اليت تســافرين

طبيبتــك بتقليــص ســاعات الســفر بالطائرة ،ســواء بتغيري الوجهة

عــى طائرتهــا ،فالتوجيهــات الخاصــة بالمــرأة الحامــل قــد تختلف

إىل أخرى أقرب أو بالبحث عن حلول أخرى.

ستيك بصلصة الباربكيو
يحــب الكثــرون أطبــاق الســتيك
بوصفاتهــا المتعــددة ،وهنــا نعرض بين

وركيسرتشــاير  2 -معقــة ســكر بــي
خفيف  2 -ملعقة خل .

يديــك وصفــة لذيــذة للســتيك بصلصــة
الباربيكيــو الــي تســتخدم يف تتبيــل
العديد من األطباق الحديثة.

الطريقة --1 :قليب الشــرائح من كال
الجانبين وادهنيها بالقليل من الزيت.

المقادير 4 :شرائح لحم بقر أو ضأن أو

 --2إلعــداد الصلصلــة :ســخين بقية

ما تحبين 1 - .ملعقة زيت دوار الشمس

الزيــت يف مقــاة صغــرة ،ثــم أضيفــي

 --3قــويم بشــوي شــرائح اللحــم

(أضيفي القليل إذا رغبت) - .حبة واحدة

البصــل وقلبيه لمدة ثــواين حىت يصبح

لمــدة  3أو  4دقائــق عــى كل جانــب

بصل مقطعة قطع صغرية 150 - .ملم

ناعمــا وبــي اللــون .ثــم أضيفــي بقيــة

حىت تستوي كما تحبين ،ثم قدميه مع

كاتشــب طماطــم  3 -مالعــق صلصــة

المقاديــر وحركيهــا بلطف لمدة خمس

الصلصلة.

دقائق أو أكرث.
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جمال نساء
نواعم

تشــرق شــمس كل يــوم جديــد ،ومعهــا أكــر
مــن وصفة جمــال ,تعددت أســباب جمــال حواء،
وتضاربــت وســائل الحفــاظ عــى زينــة وجاذبيــة
ً
وأحيانا تتناقض طــرق الوقاية؛ ألنها
المــرأة ،بــل
اجتهــادات بشــر .وكل كالم البشــر يؤخــذ منــه
ويرد إال الحبيب محمد ّ
صل اهلل عليه وسلم.
وارد أن تكــون بهــا نســبة مــن الخطــأ,

آخــر ...,وألنهــا للدنيــا ويف الحيــاة الدنيــا ،والدنيا

بيـ ِـده لــو َّ
ـت امـ ٌ
َّ
الجنـ ِـة
ـاء أهـ ِـل
ـرأة ِمــن نسـ ِ
اط َل َعـ ِ
ِ
َ
َ
ـاء ْت مــا بَ يْ َنهمــاَ ،
ولمأل ْت
ـل
ـ
ه
األرض لضـ َ
ِ
عــى أ ِ
ريحــاَ ،
ول َن ِص ُ
مــا بَ يْ َنهمــا ً
رأســها خــرٌ
يفهــا عــى ِ

ـت امــرأة
هــو جمــال وزينــة اآلخــرة .نعــم اليــوم أنـ ِ
مــن أهــل الدنيــا ،واحــدة مــن نســاء األرض ،وغـ ً
ـدا

ِمــن ُّ
الدنيــا ومــا فيهــا»رواه ابــن حبــان ،وصححــه،

ـت امــرأة مــن أهــل الجنة وســيدة من
المحالــة أنـ ِ

وصححه الهيثمي والسيوطي.

نساء السماء بإذن اهلل تعاىل.

أنت يف جمال يفــوق جمال الحور العين؛
بــل ِ

فحرصــك عــى جمالــك هناك ،البــد أن يفوق

ـك ســيدة القصــر ،وهــم الخــدم والوصيفــات؛
ألنـ ِ

طلبــك لجمال الدنيا ,بــل واحذري أن تكن زينتك
ً
سببا يف فقدان جمالك وزينتك هناك!
هنا

ألنــك الملكــة *ملكــة جمــال يف الجنــة* تلــك
مســابقة عــى أرض الحيــاة الدنيــا الفانيــة،

ـت ملكة يف قصــرك ،لها
يف حيــاة خالــدة أنـ ِ

جوائزهــا متفاوتــة الدرجــات يف الحيــاة اآلخــرة

مــا تشــاء ،وقتما تشــاء ,كل زينــة مباحة وكل ما

الخالــدة .هيــا تنافــي مــع قريناتــك مــن نســاء

تشتهيه مجاب ،ويف لحظة مروره بخاطرك ,لن

األرض عىل لقب *ملكة جمال يف الجنة*.

تدخيل قصرك ،جنتك إال يف أبهى صور شبابك

شــروط المســابقة :يمكنــك االطــاع عليهــا

وزينتــك ,صــورة اليمكــن أن نصــل لتفاصيــل

يف كتــاب اهلل القــرآن الكريــم ،وترشــحك للفــوز

وصفهــا أو تصويرهــا ,ليــس لدينــا والبيننــا هنــا

بجمــال نســاء أهــل الجنة ســنن ووصايــا الحبيب

-عــى األرض ـ لهــا مثيل؛ ألنها واحدة من الحور

محمد صىل اهلل عليه وسلم.

العيــن ،فعــن أيب هريــرة رضــي اهلل عنــه قــال:
قــال رســول اهلل صـ ّـى اهلل عليــه وســلم :قال رب

رســولك الخاتم؛ لتنعمي بجمال دائم وشــباب ال

العزة« :أعددت لعبادي الصالحين ،ماال عين رأت

يهرم ،وثياب وزينة ال تبىل.

وال أذن ســمعت والخطر عىل قلب بشــر»متفق

عن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صىل
َّ
الجنـ َـة َ
ينعـ ْـم
«مــن يدخـ ِـل
اهلل عليــه وســلم قــالَ :
ـأس ،ال َتبـ َـى ثيابُ ـ ُـه وال يَ فـ َـى شــبابُ ه»رواه
ال يبـ ْ

عــى صحتــه .ويف حديــث آخــر عــن ابــن عبــاس
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قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم« :ولو أن
الجنة َّ
امـ ً
لعـ ْ
اط َ
األرض
ـت إىل
ـاء أهـ ِـل
ِ
ـرأة من نسـ ِ
ِ
َ
بينهمــا ،ولمــأ ْت مــا َ
ـاء ْت مــا َ
بينهمــا ِر ً
يحــا،
ألضـ َ

متناقضــة ألن خبــر وإخصــايئ آىت ليثبت صحة

فانية ،وإىل زوال ,أما ما يخلد واليتغري واليفىن،

56

و عــن أنــس بــن مالــك رضــي اهلل عنــه قــال:

ولن ِص ُ
َ
الخمــارَ  -خــرٌ مـ َـن الدنيــا وما
يفهــا  -يعــي ِ
فيهــا»رواه البخــاري ،ويف روايــةَّ :
«والذي نفيس

معلومــة وتجربة ،فأظهر خلال يف مقولة زميل
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مــا ال عيـ ٌـن رأت وال ٌ
أذن ســمعت وال خطــر عــى
َ
قلــب بشــر ثم قال لهــا َّ
تكل ِمي ،فقالتَ :قـ ْـد أ ْف َل َح
ِ
ٍ
ْال ُم ْؤ ِم ُن َ
ون»رواه الطرباين ،وصححه الهيثمي.

رضــي اهلل عنــه ،قــال :قــال رســول اهلل صىل اهلل
ُ
َ
عدن ،خلق فيها
جنة
عليه وســلم« :لما خلق اهلل
ٍ

تجميل هنا ،وتزيين بأوامر ربك الخالق وسنة

مسلم يف صحيحه.

أهل الجنة

نواعم

حرصك على جمالك هناك،
البد أن يفوق طلبك لجمال
الدنيا ,بل واحذري أن تكن
زينتك هنا سببا في فقدان
جمالك وزينتك هناك !!

بقلم  :أماني داود
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براعم

فكر
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هل تستطيع تلك الطفلة الصغرية عرب هذه
المتاهة لتصل لصديقها األرنب؟

براعم

تلوين
أطفالنا األعزاء
باستخدام
ألوانك المدرسية
يمكنك تلوين
الشكل المقابل
ليصبح أكثر
جماال.

الشمس والرياح ...من األقوى؟
يف أحــد األيام تواجهت الشــمس مــع الرياح
يف جــدال واســع ،وكل منهمــا تدعــي بأنهــا
األقــوى! ويف نهايــة المطــاف قررتــا خــوض
اختبار ليتعرفا عىل الطرف األقوى منهما.
قالــت الشــمس« :أيتهــا الريــاح! هــذا رجــل
يف طريــق ســفر يرتــدي رداء واســعا فــوق
مالبسه ،هيا بنا نرى من يستطيع أن يجربه عىل
خلــع ذلــك الــرداء؟» .وافقــت الريــاح عــى أن تبــدأ
دورها يف هذا التحدي ،وقامت بإرســال هبوبها
الشــديدة بكامــل قوتها باتجاه ذلــك الرجل .ولم
تكــن النتيجــة مرضيــة للريــاح ،فقــد قــام الرجــل
بربط رداءه بشــكل محكم حول جســده حىت ال
يطري بسبب الرياح!
وهنــا حــان دور الشــمس اليت كانت ذكية
جــدا ،وقــد رســمت خطتهــا بإتقــان .يف البدايــة
أرسلت أشعتها الدافئة بلطف حىت بدأ المسافر شيئا فشيئا يفك عقد رداءه اليت شدها بإحكام بسبب الرياح اليت هبت من قبل.
ثم بدأت الشمس بإرسال أشعة أكرث حرارة؛ مما جعل المسافر يشعر بالحر وعدم االرتياح .وبعد فرتة لم يتحمل المسافر الحر،
وقام بخلع رداءه ووضعه يف الحقيبة.
عندهــا شــعرت الريــاح بالخســارة ،واقتنعــت بــأن الغضــب والقــوة لــن تؤدي دائمــا إىل نتيجة ،بــل إن يف الهــدوء والرتوي فطنة
ودهاء ،قد تحقق للمرء ما يتمىن.
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«إيفل»
يعمل بطاقة الرياح
قالــت الشــركة المشــغلة لــرج ايفــل الفرنيس إن
الــرج أصبــح يولــد التيــار الكهربــايئ باســتخدام قــوة
الريــاح أيضــا .وذكــرت الشــركة أنــه تم تركيــب دواريت
ريــاح بمحــور رأســي عــى ارتفــاع  127مــرا بالمعلــم
الســياحي األشــهر يف فرنســا وأن هاتيــن الدوارتيــن
تولــدان نحــو  10آالف كيلــو واط/ســاعة وهــو مــا
يكفــي لزتويــد الطابــق األول بحاجتــه مــن الكهربــاء
وهو الطابق الذي أعيد تصميمه و يتكون من هيكل
فوالذي من أكرث من  10آالف طن حديد.
ويحتــاج الــرج الــذي يبلــغ ارتفاعــه  324مــرا نحــو
 6.7جيجا وات من الكهرباء ســنويا واجتذب نحو 7.1
مالييــن شــخص العــام الماضــي .ويتم تشــغيل الربج
منذ بداية العام الجاري باستخدام الطاقة المتجددة
وحدها.
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«أبل» تتطلع إلنتاج سيارات كهربائية في 2020
ذكر تقرير إخباري أن شركة "آبل" ربما تكون مستعدة إلنتاج سيارة
كهربائية يف غضون خمسة أعوام.
ونقلــت خدمــة "بلومــرج" اإلخبارية عن مصــادر مطلعة عىل خطط
اإلنتــاج إن الشــركة ،الــي تنتــج هواتــف "آي فــون" ،تدفع فريــق التطوير
لديهــا ليبــدأ العمــل عــى إنتــاج تلــك الســيارات بحلــول عــام  ،2020وإذا
دخلت آبل تلك السوق فإنها ستكون يف منافسة مع "تسال" وشركات
أخــرى لصناعــة الســيارات يف الواليــات المتحدة واليابــان وغريهما ممن
لديه خطط لصناعة سيارات كهربائية مثل جرنال موتورز.
وتنتــج "تســا" الســيارات الكهربائيــة الفارهة وأعلنت جــرال موتورز
مؤخــرا عــن خطــط إلنتــاج كميــات كبــرة مــن الســيارة الكهربائيــة
"بولــت" وظهــرت خطــط آبــل يف خضــم دعــوى قضائيــة تزعــم أنهــا
اســتقطبت موظفيــن مــن شــركة "إيــه  123سيســتمز" األمريكية اليت
تنتــج البطاريــات الصناعيــة بمــا يف ذلــك البطاريــات الــي تســتخدم يف
السيارات الكهربائية.

«القمامة» مصير نحو خمس كميات
الخبز في ألمانيا

تغريدة تجمع سعودي بأخته
عاما
بعد انقطاع أكثر من 15
ً

رصــدت دراســة أجراها باحثــون بجامعة مونســر األلمانية أن كميات
هائلــة مــن الخزب الذي يتم تصنيعه ال تصل للمســتهلك األلماين ولكن
يلقى بها يف القمامة.
ورأى الباحثــون أن التخطيــط الجيد وخفض المعروض من الخزب يف
محالتــه يمكــن أن يقلــص بشــكل واضــح الكميــات المهدرة منــه .وقام
باحثــو معهــد التغذيــة المســتديمة التابع لجامعة مونســر برصد مســار
عــرض الخــز للمســتهلك بدايــة مــن تصنيعــه يف المخابــز وحــى نفــاد
الكميــات المعروضــة أو بقــاء جــزء منهــا يف المخابــز ومحــات األغذيــة
اليت تم انتقاؤها إلجراء الدراسة.
وحســب الدراســة فإن القمامة كانت مصري نحو خمس كميات الخزب
يف عــدد مــن المخابــز الســتة الــي شــملتها الدراســة يف واليــة شــمال
الرايــن فيســتفاليا غــرب ألمانيــا وأن معــدل كميــات الخــز الــي تخلصــت
منهــا هــذه المخابــز بســبب عــدم تصريفها وصــل  2.7طن يف األســبوع
وهو ما يعادل  10%من المعروض.

جمعــت « تغريــدة « عــر موقــع التواصــل
االجتماعــي «تويــر» أخ بأختــه مــن الرضاعــة بعــد
ً
عاما.
انقطاع الوصل بينهم ألكرث من 15
وقــال فهيــد الرويــي  :بأنــه قــام بوضــع صــورة
عــر موقــع التواصــل االجتماعــي «تويــر» تجمعه
مــع ابــن عمــه أثنــاء تخرجــه مــن إحــدى الجامعات
األمريكيــة  ،وذيــل فيهــا اســم ابــن عمــه الخريــج
الثــايث  ،وأضــاف بعــد عاميــن قامــت عضــوة يف
التواصــل معــه  ،وطالبــت التواصــل مع ابــن عمه ،
حيث أكدت بأنه أخيها من الرضاعة  ،وتبحث عنه
منذ سنوات طويلة.
ولفــت الرويــي بــأن القصــة تعــود ألكــر مــن
 15عامـ ًـا عندمــا كان أهــل الفتــاة والشــاب جــران
بجديــدة عرعــر عىل بعد  50كلم شــمال عرعر  ،ثم
بعــد ذلك انتقلت أســرته الفتــاة لمنطقة الجبيل ،
وقال  :بأنه بعد أن تم التواصل من الفتاة وأسرتها
مــع ابــن عمه ،تبيــن بأن جميعهــم بالوقت الحايل
يسكنون بمنطقة الجبيل ويف نفس الحي.
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لقطــة جماعيــة للشــيخ خالــد آل إبراهيــم ومديــر عــام
الجمعيــة والشــيخ ســعد العتيــق وســفري إنســان األســتاذ
فايــز المالكــي يتوســطون عــددا مــن األبنــاء المشــاركين
يف مخيــم خلــود آل إبراهيم الذي أقيــم تحت رعايتها لمدة
سبعة أيام خالل إجازة الربيع.

صيد العدسة
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خلود آل إبراهيم  ..شكرا جزيال
تصوير  :خالد الحربي
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انفوجرافيكس

استراحة
إنسان

سودوكو
لألخوة واألخوات الكرام
الذين يرغبون في
نشر مواضيعهم في
صفحات مجلة إنسان
الرجاء إرسال المواضيع
على إيميل المجلة
magazine@ensan.com.sa

في كل مربع كبير تسعة
مربعات صغيرة يجب أن تكون
فيها كل األرقام دون تكرار في
الخطوط األفقية أو العمودية.

استراحة

قديم  Xقديم
مكتبة مكة المكرمة عام ١٣٩٧هـ ١٩٧٧ ،م.
يقال أن مكانها البيت الذي ولد فيه النبي صلى اهلل
عليه وسلم .

كاريكاتير
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استراتيجية متطورة  ..للعمل الخيري
يف بالدنا أكرث من  650جمعية خريية يف مختلف التخصصات ،وبعض هذه الجمعيات أذرع خري
معطلة ،حيث لو قامت بتنفيذ أهدافها كما وردت يف أنظمتها ولوائحها لتغريت الصورة بالنسبة
للمحتاجيــن والمســتفيدين مــن خدماتهــا ..لكن المشــكلة دائمــا تكمــن يف اإلدارة ،فالذي يبدو يل
أن معظــم إدارات تلــك الجمعيــات ترفــع شــعار (ليس يف اإلمــكان أفضل ممــا كان)  ..وترضى بالحد
األدىن من اإلنتاجية والطموح واالبتكار وتركن إىل الراحة ،بل إن بعض الجمعيات قد تحولت إىل
خزائن لحفظ األموال وال شيء غري ذلك.
أعمال الخري يجدر بوزارة الشــؤون االجتماعية أن تركز عىل تفعيل تلك الجمعيات عن طريق حســن
اختيار أعضاء مجالس إداراتها وتطوير اإلدارة التنفيذية لها ونقلها من إدارة تقليدية تعتمد (الملف
األخضــر العالقــي) يف عصــر اإلنرتنــت إىل إدارة حديثــة تؤمن بتنظيــم وحضور النــدوات والمؤتمرات
والمشاركة يف ورش العمل لتطوير أعمالها وخدماتها وأنشطتها واالستفادة من تجارب اآلخرين.
ولعل وزير الشؤون االجتماعية الدكتور ماجد القصيب ،وهو القادم من خلفية متطورة للعمل
الخريي ،حيث عمل مديرا عاما لمؤسسة األمري سلطان الخريية ،هو من يدرك جيدا الفرق بين اإلدارة
التقليديــة واإلدارة الحديثــة يف المجــال الخــري ،وهــو مــن يســتطيع بحكــم موقعــه اآلن أن يحدث
تغيريا ملموسا يف الجمعيات الخريية اليت يغط بعضها يف نوم عميق ال تصحو منه إال يف العشر
األواخر من شهر رمضان المبارك من كل عام.
وللحقيقة واإلنصاف ،نقول إن هناك جمعيات ومؤسســات خريية نفخر بها ونطلب منها مزيدا
مــن النشــاط وندعــو لهــا لتحقيق مزيــد من النجاحــات لتقديم خدمات ونشــاطات مبتكــرة مما يحفز
الداعميــن والمتربعيــن عــى الوقــوف معهــا ومســاندتها يف كل مناســبة ترســم البســمة وتدخــل
الرضا عىل نفوس المســتفيدين من خدماتها ،وســأضرب مثاال واحدا عىل هذا النوع من الجمعيات
المتطورة دائما وهي الجمعية الخريية لرعاية األيتام يف منطقة الرياض «إنسان» اليت وضع اللبنة
األوىل لتأسيســها الملــك ســلمان بن عبدالعزيز وكان يل شــرف عضوية مجلــس إدارتها يف مراحل
التأســيس األوىل ..ولعــل مــن يتابــع نشــاط هــذه الجمعيــة يــدرك أن مســمى «إنســان» ينطبــق عــى
واقعهــا فهــي كاإلنســان المتطور دائمــا والمتفاعل مع مجتمعه ..وهي تقدم «اليتيم» كإنســان ال
يطلــب الشــفقة وإنمــا يطلــب التشــجيع من المجتمع ولــذا تفوق وتمــز أبناء «إنســان» يف تعليمهم
والتحــق بعضهــم بالبعثــات الخارجيــة ضمــن برنامــج خــادم الحرميــن الشــريفين ،ومؤخـ ً
ـرا أقامــت
الجمعيــة حفــل «جائــزة التمزي» لتكريم المتمزيين من األيتام ومن موظفيها وذلك برعاية من األمري
أحمد بن فهد بن ســلمان بن عبدالعزيز رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية ،وكان الحفل متمزيا أيضا،
فــا كلمــات مطولــة ومكــررة وال أناشــيد صاخبة وإنمــا اختصار غري مخل وحفل شــيق وحضور ممزي
لكوكبة من محيب أعمال الخري.
وأخــرا :دعــوة إىل وزيــر الشــؤون االجتماعيــة بــأن يوجــه بوضــع اســراتيجية للعمــل الخــري بعد
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عقــد ورش عمــل وعصــف ذهــي بمشــاركة كل مهتــم بتطويــر العمــل الخــري ..ويمكــن للوزيــر أن
يتخذ جمعية إنســان مثاال وحالة للدراســة يف مجال االبتكار وإيجاد برامج حديثة ومتطورة للعمل
الخريي بشكل عام.
* عضو مؤسس

في الختام

ويف عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو مؤسس لعديد من الجمعيات الخريية وداعم لجميع
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تتقدم الجمعية الخيرية لرعاية األيتام بمنطقة الرياض «إنسان»
بالشكر الجزيل للشيخ

خالد بن إبراهيم آل إبراهيم
على رعايته

شكرا آل إبراهيم

ملتقى خلود آل إبراهيم الربيعي

شكرا خلود

سائلين اهلل أن يجعل ما قدمه في موازين أعماله ،،

وصل دعمك
مع بطاقة «فيزا إنسان»
بالقليل تستطيع أن تتربع لصالح جمعية إنسان من خــال استخدام
بطاقة فزيا إنسان الصادرة من مصرف الراجحي حيث ستحصل الجمعية

أرقام حسـابات الجـمعية
م ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف الراجـ ـ ـح ـ ـ ـ ــي

164608010000190

عىل النقاط اليت ستستبدل بمبالغ نقدية لدعم صندوق أوقاف إنسان

بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك الـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــاض

2 0 1 1 6 9 3 0 4 9 9 0 1

والذي يعد صدقة جارية.

بن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالد

999333311110005

البن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك العـ ـ ـ ــريب الوط ـ ـ ــين

0108011740000015

البنك السعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودي الهـ ــولندي

0 3 3 1 7 8 1 0 0 0 0 5

م ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف اإلن ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ــاء

6 8 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

البن ـ ــك األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيل التج ـ ــاري

2 2 3 1 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0

بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب

0 2 0 0 9 9 9 9 0 4 7 2

مجم ـ ـ ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ــة سام ـ ــبا المالي ـ ــة

9 9 0 7 0 0 4 7 5 8

البنــك الس ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــودي الفـ ــرنيس

7 7 9 6 4 0 0 0 1 6 3

البن ــك السع ـ ـ ـ ــودي لالستثـ ــمار

0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1

بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك الجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزيرة

0 0 3 6 2 3 1 1 1 1 0 0 1

بن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

1 0 1 6 0 2 9 4 6 4 0 0 1

chensan2011

ensanorg

ensanorg

ensan.org.sa

ensanorg

للتبرع واالستفسار 920001133

www.ensan.org.sa

