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الشجرة الطيبة
كثريا ما يتداول هذا امل�سمى يف �ضرب الأمثال بو�صف
الأ�شجار التي تنتج ثمارا طيبة وكل ما فيها مفيد
للإن�سان وبقية املخلوقات وهي من نعم اهلل الكثرية يف
�أنواعها وفوائدها ,وما �س�أتطرق �إليه هي �شجرة لي�ست
نباتا � ,إنها �شجرة ( الإن�سان ).
لقد ف�ضل اهلل �سبحانه وتعاىل الإن�سان على كثري
من خملوقاته ف�أعطاه نعمة العقل والل�سان وال�سمع
والب�صر ووهبه احل�س واللم�س � .إنها نعمة كربى ن�س�أل
تعاىل �أن يرزقنا �شكر نعمته  .فكما يف النبات  ,يوجد
يف الإن�سان ال�شجرة الطيبة التي ال تنتج �إال طيبا ,
�سواء كانت �صغرية �أو كبرية �إذا كانت �أ�صولها
فالعائلة
ً
طيبة (والطيب هنا يعني �أن تكون متحابة ومتوا�صلة
يحرتم �صغريهم كبريهم ويعطف كبريهم على �صغريهم
ولديهم القدرة على الرتبية والتوجيه ال�سليم واملوفق
ب�إذن اهلل) فال �شك �أن �إنتاج هذه ال�شجرة �سيكون
مميز ًا وقادر ًا على حتمل امل�س�ؤوليات و�شق طريقه �إىل
م�ستقبل م�شرق ب�إذن اهلل .وهذا ما �أتوخاه  ,بل �أمل�سه يف
�شجرة حمولة الأحيدب التي بحمد اهلل وف�ضله ت�سري
على خطى ثابتة وبنظرة ثاقبة  ,وال تناف�س بينهم
�إال يف املحبة والتوا�صل والت�سابق يف التح�صيل العلمي
ب�شتى �أنواعه وا�ضعني �أمام �أعينهم مبد�أ التوا�ضع
وح�سن اخللق وال�سمعة الطيبة .
�أ�س�أل اهلل العلي القدير �أن يوفق كل فرد منهم ذكور ًا
و�إناث ًا يف حتقيق طموحاته مت�سلحني ب�سالح اجلد
والعمل ،وخري دليل على تالحم هذه احلمولة وتعاونها
هو ا�ستمرارية التوا�صل االجتماعي منذ زمن طويل
يزيد عن �أربعني عاما ت�سعى من خالله �إىل توثيق
هذه ال�صلة وتطويرها  .لقد تعاقبت خالل هذه املدة
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عبداهلل بن ح�سن العلي الأحيدب
رئي�س جمل�س احلمولة

جمال�س متطوعة ثم حتولت �إىل جمال�س منتخبة
لتمثل احلمولة تطبيقا لنظام املجل�س الذي يفر�ض
تداول امل�سئولية لإف�ساح املجال للجميع بامل�شاركة يف
امل�سئولية وتهيئة الأجيال القادمة وت�شجيعهم على
امل�شاركة ولتحمل م�سئولية القيادة يف امل�ستقبل ،وقد

كان لكل جمل�س ر�ؤية مميزة يف التطوير .
يف هذه الدورة مت تر�شيح �أحد ع�شر ع�ضوا للمجل�س
احلايل كان يل ال�شرف �أن �أكون �أحد �أع�ضائه .عقد
املجل�س جل�سته الأوىل الذي يتم فيه انتخاب رئي�س
املجل�س ونائب الرئي�س  ،وقد ر�أى �أع�ضاء املجل�س
تكليفي برئا�سة املجل�س وت�شرفت بقبول هذه املهمة
نزوال عند رغبة اجلميع ،ثم مت انتخاب الأخ الأ�ستاذ
الدكتور �إبراهيم ال�سليمان نائبا للرئي�س وال �أخفي
�سرا �أن ما دفعني لقبول حتمل هذه امل�سئولية هو ما

رايته على وجوه الأخوة الأع�ضاء من حما�س وجدية،
�شعرت من خاللهم بتفا�ؤل كبري ب�أن هذا املجل�س �سيكون
يف م�ستوى طموحات احلمولة  .بد�أ االجتماع يف تدار�س
كيفية توزيع امل�سئوليات على �أع�ضاء املجل�س والنظرة
احلالية وامل�ستقبلية مل�سئوليات املجل�س ،وقدم ال�شباب
من �أ�صحاب اخلربة ال�سابقة اقرتاحا بتو�سيع �أعمال
اللجان التنفيذية بحيث ت�صبح �سبع جلان بدال من
ثالث على النحو التايل:

 .1جلنة امللتقيات
 .2جلنة التوجيه والإر�شاد
 .3جلنة الزكاة وال�صدقة
 .4جلنة التوا�صل
 .5جلنة املنا�شط الثقافية
 .6جلنة املطبوعات والوثائق
 .7جلنة الإنرتنت
بالإ�ضافة �إىل �أمانة ال�صندوق و�أمانة املجل�س مع
�إعطاء كل ع�ضو حرية اختيار اللجنة التي تنا�سبه
بالإ�ضافة �إىل اختيار الفريق الذي يعمل معه  ,حتى
يكون العطاء م�ستمدا من قناعته وفعال مت ذلك ...
وملعرفة التفا�صيل ميكن الرجوع �إىل الهيكل التنظيمي
للمجل�س.

تتحقق طموحات اجلميع.
وال يفوتني يف هذه املنا�سبة �إال �أن �أحيي روح الن�شاط
والتفاعل والتفاهم بني �أع�ضاء املجل�س ومن يعملون
معهم رجا ًال ون�ساء الذين يعملون ب�إخال�ص منقطع
النظري وبدون كلل وال ملل يدفعهم لذلك �صدق الوالء
للحمولة رغم ظروفهم العائلية ،والعملية والدرا�سية
� .إنهم �أبنا�ؤكم املخل�صني فهنيئا لكم بهذه النخبة ,فهم
عازمون بل م�صرون ب�إذن اهلل على دفع م�سرية العطاء
�إىل الأمام م�ستمدين قوتهم من اهلل عز وجل ثم من
دعمكم وت�شجيعكم .وما جناح املجال�س ال�سابقة والتي
بد�أت من ال�صفر حتى و�صلت �إىل ما نحن عليه �إالدليل
را�سخ على حيوية هذه احلمولة وتالحمها وحر�صها
على التوا�صل  ,و�أملنا كبري يف الأجيال القادمة
وم�س�ؤولياتنا ك�آباء و�أمهات غر�س هذه الروح يف �أبنائنا
وبناتنا .
وفق اهلل اجلميع �إىل ما فيه اخلري،،،،،،،،

ويف االجتماعات التالية -منذ اجلل�سة الأوىل حتى
تاريخه -نوق�شت اخلطط والربامج املقدمة من
ر�ؤ�ساء اللجان والتي كانت تعك�س ح�س امل�سئولية
والر�ؤية الثاقبة امل�ستقبلية وال يت�سع املجال لذكرها
تف�صيال ولكن �أذكر منها على �سبيل املثال ال احل�صر
تو�سيع �صالحيات املنا�شط الن�سائية وو�ضع الآليات
املنا�سبة لتنفيذ املقرتحات الهامة ولها عالقة مبا�شرة
باحلمولة ومنها ما يحتاج �إىل دعم مادي ومعنوي لكي
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األخبار
مواليد أبناء الحمولة

ا�سم الأب
عبدالرحمن بن حممد بن عبدالرحمن النا�صر الأحيدب
�أحمد بن �إبراهيم العبدالعزيز الأحيدب
حممد بن عبدالعزيز بن �إبراهيم املحمد الأحيدب
علي بن عبداملح�سن النا�صر الأحيدب
خالد بن �صالح بن ح�سن املحمد الأحيدب
خالد بن حممد ال�سعد الأحيدب
�إبراهيم بن �سليمان العبدالرحمن الأحيدب
�أحمد بن �إبراهيم بن �سليمان احل�سن الأحيدب
عبداهلل بن �سليمان بن ح�سن العبدالعزيز الأحيدب
عبدالعزيز بن �أحمد املحمد الأحيدب
�سليمان بن عبدالرحمن بن ح�سن العبدالعزيز الأحيدب
حممد بن �صالح بن ح�سن املحمد الأحيدب
يو�سف بن ح�سن املحمد الأحيدب
ح�سن بن �سليمان بن ح�سن العبدالعزيز الأحيدب
عبداهلل بن حممد ال�سعد الأحيدب
�سليمان بن ح�سن ال�سليمان الأحيدب
�سلطان بن عبدالعزيز بن �إبراهيم العبدالعزيز الأحيدب

مواليد بنات الحمولة

ا�سم الأم
رمي بنت حممد ال�سعد الأحيدب
مرمي بنت ح�سن العبدالعزيز الأحيدب
لولوه بنت ح�سن العبدالعزيز الأحيدب
�أروى بنت �صالح بن �أحمد املحمد الأحيدب
وداد بنت �سليمان بن ح�سن النا�صر الأحيدب
ندى بنت عبدالعزيز احلماد الأحيدب
جواهر بنت �سليمان بن ح�سن العبدالعزيز الأحيدب
�أمل بنت عبداهلل بن ح�سن العلي الأحيدب
�شذى بنت عبدالعزيز احلماد الأحيدب
جنود بنت عبداهلل بن ح�سن العلي الأحيدب
مها بنت �أحمد املحمد الأحيدب
�أجماد بنت عبداهلل بن �إبراهيم العبدالعزيز الأحيدب
منرية بنت عبدالعزيز الأحمد الأحيدب
بدور بنت عبداهلل بن �سليمان احل�سن الأحيدب
رمي بنت عبداهلل بن ح�سن العلي الأحيدب
�أمل بنت عبداهلل بن �سليمان املحمد الأحيدب
�أمل بنت �سليمان بن ح�سن النا�صر الأحيدب
�أ�سماء بنت �صالح بن �أحمد املحمد الأحيدب
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ا�سم الأب
حممد بن عثمان العثمان
نا�صر بن �سعود الزياد
خالد بن حممد املا�ضي
نا�صر بن �إبراهيم املقبل
نا�صر بن حممد الثاقب
�أمني بن عبداللطيف العواد
عبداهلل بن �إبراهيم اخلمي�س
حممد بن �إبراهيم البدر
عبدالعزيز بن عبدالوهاب الفيا�ض
عبدالرحمن بن عبداملح�سن ال�سويد
نا�صر ال�سيف
�سليمان بن عثمان العمر
خالد بن هباد الدو�سري
فهد بن �صالح العواد
خالد بن عبداملح�سن ال�سويد
عبدالرحمن ال�شبانات
عبداهلل بن عبدالكرمي ال�سعيد
خالد بن حممد اليو�سف

ا�سم املولود
عبداهلل
�إبراهيم
جند
عبداملح�سن
وتني
حممد
منرية
�إبراهيم
�سليمان
عمر
وتني
عبداهلل
عبداهلل
با�سل
حممد
عثمان
فهد

التاريخ
1431/11/15هـ
1431/11/26هـ
1432/1/28هـ
1432/3/20هـ
1432/4/4هـ
1432/4/8هـ
1432/4/9هـ
1432/4/11هـ
1432/5/2هـ
1432/5/3هـ
1432/5/15هـ
1432/5/17هـ
1432/6/10هـ
1432/7/23هـ
1432/10/20هـ
1432/11/18هـ
1432/11/27هـ

ا�سم املولود
تركي
دمي
رميا
�إبراهيم
�سليمان
عبداللطيف
كادي
عبداهلل
متيم
اجلوهرة
فخر
تولني
م�سفر
رند
�سويد
الوليد
عبدالكرمي
حممد

التاريخ
1431/11/7هـ
1431/12/25هـ
1431/12/26هـ
1432/2/29هـ
1432/3/23هـ
1432/5/5هـ
1432/5/8هـ
1432/5/22هـ
1432/6/2هـ
1432/6/2هـ
1432/7/2هـ
1432/7/10هـ
1432/7/26هـ
1432/8/2هـ
1432/8/16هـ
1432/10/4هـ
1432/11/25هـ
1432/11/26هـ

األخبار
ا�سم الزوجة
ا�سم الزوج
عبداهلل العبداحلافظ
م�شاعل بنت �إبراهيم بن حممد العبدالرحمن الأحيدب
ندى بنت �صالح بن �إبراهيم املحمد الأحيدب
خالد بن عبداهلل احلقباين
ندى بنت عبداهلل الفنتوخ
�أحمد بن �إبراهيم املحمد الأحيدب
نورة بنت عبدالرحمن املقرن
ح�سن بن حممدح�سن النا�صر الأحيدب

ا
ل
و
ف
ا
ة

اال�سم
العمة /منرية بنت عبدالرحمن احل�سن الأحيدب
العمة /قما�شة بنت يو�سف املكينزي والدة توفيق بن عبدالرحمن احل�سن الأحيدب
العم /حممد الأحمد الأحيدب
ال�شاب/يا�سر بن علي بن �صالح العبدالرحمن الأحيدب
نا�صر بن �سعود الزياد (زوج مرمي بنت ح�سن العبدالعزيز الأحيدب

اليوم
اخلمي�س
اجلمعة
الأربعاء
االثنني

التاريخ
1432/1/10هـ
1432/1/11هـ
1432/5/23هـ
1432/10/14هـ

اليوم
االثنني
الأربعاء
اخلمي�س
الأحد
الثالثاء

التاريخ
1432/1/28هـ
1432/4/4هـ
1432/5/11هـ
1432/8/9هـ
1432/8/25هـ

ترقية �أحمد بن حممد الأحمد الأحيدب ( �أبو �أحمد) �إىل املرتبة احلادية ع�شرة مبركز
املعلومات الوطني .
تعيني الدكتور /علي بن عبداهلل بن ح�سن العلي الأحيدب (�أبو عبداهلل) عميدا لكلية
طب الأ�سنان بجامعة امللك �سعود للعلوم ال�صحية باحلر�س الوطني .

ترقية يو�سف بن �أحمد املحمد الأحيدب (�أبوعبداملجيد) �إىل املرتبة احلادية ع�شرة
بديوان املظامل.
ترقية عبدالرحمن بن �إبراهيم املحمد الأحيدب (�أبوه�شام) �إىل املرتبة احلادية ع�شرة
بهيئة املوا�صفات واملقايي�س.

من هنا وهناك

تعيني خالد بن �إبراهيم العبدالرحمن الأحيدب (�أبو�إبراهيم) مديرا ملحطة اخلطوط
اجلوية العربية ال�سعودية بوا�شنطن .

ترقية عبدالعزيز بن �إبراهيم املحمد الأحيدب (�أبوحممد) �إىل املرتبة الثانية ع�شرة
بهيئة املوا�صفات واملقايي�س.
ترقية عادل بن �أحمد املحمد الأحيدب �إىل رتبة رقيب بالدفاع املدين .
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لماذا

الربيع العربي
والفوضى الخالقة
منذ القدم كان ال�شعار ال�سائد للثورات واحلكام وال�شعوب
هو الق�ضاء على الفقر واجلهل واملر�ض تلك الآفات
الثالث التي كانت تنخر يف املجتمعات وحتيل مواطنيها
�إىل هياكل هزيلة مري�ضة  ..وللأ�سف ال�شديد كان �شعارا
براقا فقط لدغدغة م�شاعر املواطنني وك�سب ت�أييدهم
مع �إيقاف التنفيذ .
وبدال من الق�ضاء على تلك الآفات؛ انت�شر الف�ساد
بالأر�ض بدرجاته و�أنواعه كال�سرطان وا�ست�شرى يف
كل �أ�س�س الدول وركائزها فزاد الفقر فقرا واجلهل
جهال واملر�ض مر�ضا  ..وكالعادة كتب الكثريون عن ذلك
و�صدرت الأنظمة و�سنت القوانني و�شكلت امل�ؤ�س�سات
ملكافحة ذلك الف�ساد ،ولكن �أي�ضا مع وقف التنفيذ
لأ�سباب تعرفها ال�شعوب جيدا .
وا�ستغلت القوى اخلارجية هذه الأمور والأحوال
املرتدية للتدخل يف ال�شئون الداخلية �إما ب�شكل انقالبات
على احلكام ظاهرها تبدو خمل�صة وباطنها التحكم يف
مقدرات الدول وينتهي الأمر باملجتمع �إىل ما كان عليه ..
�أو عن طريق احلركات والثورات هنا وهناك يق�ضي عليها
�أو غري ذلك من طرق االحتجاجات التي ال تلبث �أن تزول
كل ذلك واحللول ال�صحيحة واجلذرية ملعاجلة تلك
امل�شاكل لي�ست غائبة عن االذهان ولكنها �صعبة التحقيق
لت�ضارب امل�صالح .
انتهزت القوى اخلارجية هذا الو�ضع لتعظيم م�صاحلهم
واال�ستفادة الق�صوى من �ضعف ال�شعوب وكان النت�شار
و�سائل االت�صال احلديثة لتحريك ال�شعوب للثورة
واملطالبة باحلقوق امل�شروعة لهم وهو ما �أ�سموه بالربيع
ولكنه يف احلقيقة الفو�ضى «  ..ثارت بع�ض ال�شعوب
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�أ .يو�سف بن عبدالرحمن بن ح�سن الأحيدب
رجـــل �أعــمــــال

العربية حتت م�سمى « الربيع العربي « دون قيادة
وا�ضحة و�أهداف حمددة وخريطة طريق للو�صول �إليها
 ..وهكذا حتول الربيع العربي �إىل خريف زادت الفو�ضى
وقتل من قتل وجرح من جرح  ..فقدت ال�شعوب �أمنها وما
بقي من اقت�صادها وزادت ديونها و�أ�صبحت كامل�ستجري من
الرم�ضاء بالنار و ال حول وال قوة �إال باهلل .
احلقيقة هي �أن العالقات الدولية ال تقوم على �صداقات
حقيقية ولكن م�صالح قد تكون متبادلة �أو مفرو�ضة وال
عالقات �إال مرتبطة مب�صالح وال يحرتم العامل حاكما
�إال �إذا كان �صاحلا مدافعا عن م�صالح �شعبه وحقوقه ولو
كلفه ذلك حياته .
�أدرك خادم احلرمني ال�شريفني هذه احلقيقة وبد�أ
امل�شوار ولكن اليد الواحدة �أو الأيدي القليلة ال ت�ستطيع
حتقيق الهدف بال�سرعة املطلوبة فاملقاومة �شديدة
ف�أ�صحاب امل�صالح الداخلية ي�سعون ما بو�سعهم لتعطيل
امل�سرية والتنفيذ لال�ستفادة الق�صوى �أما �أ�صحاب امل�صالح
اخلارجية في�سعون لل�سيطرة على البالد ومن فيها .
يف اخلتام ن�س�أل اهلل �أن يقينا �شر الف�ساد والفنت وينعم
علينا وعلى �أخواننا العرب وامل�سلمني بالأمن والأمان
واال�ستقرار وال�صالح لنحارب جميعا وب�صدق الفقر
واجلهل واملر�ض .
�أعان اهلل اجلميع �شعوبا وحكاما على ذلك .

لنعد ترتيب األوراق

				 ال
(

)

�أ /حممد بن ح�سن املحمد الأحيدب
عـــقـــــاري

عندما تت�أمل �أدوات اللغة العربية،جتد �أن الأداة �أو لنقل احلرف «ال» يحمل داللة ومعنى كبريين ،فعندما يحاول
�شخ�ص ما �إقناعك مبو�ضوع معني باذال ق�صارى جهده ف�إنك ت�ستطيع ن�سف كل ما قاله يف �ساعة بـ «ال».
«ال» عجيبة جد ًا ،هي مفتاح التوحيد يف «ال �إله �إال اهلل» ،هذا احلرف العجيب الذي يخرجك بف�ضل اهلل من ال�شرك
�إىل التوحيد  ،يجب �أن نعيد ا�ستخدامه يف حياتنا ب�صورة احرتافية مبنية على العقل الواعي امل�ستقل عن العواطف
املن�سجمة مبا يفعله الآخر �سواء بتقليده �أو الإعجاب به �أو الت�أثري مبا يقوله� .إن الأفكار التي نفكر بها �أحيانا وهي
الأفكار التي ال تبنى على معلومة من م�صادر موثوقة  ،هي �أفكار نهايتها �إىل الف�شل وخا�صة يف امل�شاريع �أو اخلطط
امل�ستقبلية ،وخا�صة عندما تعر�ض علينا هذه الأفكار ب�صورة م�شاريع مربحة �أو فر�صة ا�ستثمارية مغرية ! .فحينما
نفكر ونقدر ونتجر�أ ونقول (ال ) ف�أننا �سننجوا ب�إذن اهلل من الف�شل يف نهاية املطاف  ،قال �سيد الب�شرية عليه من اهلل
�أف�ضل ال�صالة وال�سالم  « :اليكن �أحدكم �إمعة �إن �أح�سن النا�س �أح�سن و�إن �أ�ساءوا �أ�ساء»� ،إن �إح�سان ا�ستخدام ( ال )
يرقى لكونه من متطلبات هذه احلياة الع�صرية املت�شعبة واملت�شابكة واملبنية على اخلداع والكذب والن�صب واالحتيال
والتزييف واال�ستغالل ،لذلك علينا ك�آباء ومربني �أن نعلم �أبناءنا ا�ستخدام هذه الأداة ال�ساحرة.
«ال» حينما يو�سو�س لك ال�شيطان بت�أجيل ال�صالة� ،أو الغ�ضب املذموم« .ال» عندما يغلب هواك عقلك وميهد لك طريق
الآمال وي�ضيئه بفواني�س الأحالم  ،ويزرعه بـ(ع�سى) وي�سقيه بـ(ليت).
«ال» حينما يعر�ض عليك البنك (�إغراء القرو�ض املي�سرة) ،و» ال « للإعالن التجاري الذي (يت�صيد عواطفك) وي�سيطر
على م�شاعرك ويوقعك يف (امل�صاريف الكمالية).
«ال» للعر�ض املجاين مهما كان م�صدره  ،لأن العر�ض املجاين (م�صيدة) «ال» للهدية بدون (مربر)  ،لأنها جماملة مقدمة
ملعروف مطالب بت�أديته (م�ستقبال ).
«ال» عندما تعر�ض عليك ال�سلع اال�ستهالكية (بالأق�ساط) ،وبالت�أكيد «ال» حني يعر�ض عليك «الآن»  ،اال�ستهالك
الآين لل�سلع واخلدمات ب�ضمان الدفع من �إيرادك يف امل�ستقبل� ،إنك ترهن م�ستقبلك حلا�ضرك !!.
«ال» لل�شراء عندما يرفع التاجر �سعر ب�ضاعته �ضامنا زيادة البيع بعد رفع ال�سعر !!!.
«ال» للإ�سراف والتبذير و الهدر و�أال مباالة .
«ال» للجهد والعناء ال�سهر لدرجة الإعياء  ،وعدم النوم من �شدة الأرق .
«ال» لكل �شيء ي�ؤثر على �صحتك � ،أو عقلك � ،أو م�شاعرك و �أحا�سي�سك � ،أو يرهقك � ،أو يجهدك �أو ي�شق عليك � ،أو
ي�شعرك بالندم � ،أو �أنك �سوف تعتذر عنه م�ستقبال .
«ال» لإ�صدار �أي قرار ال ت�أخذ معه (�صحتك ور�صيدك �أو ا�ستعدادك النف�سي) يف االعتبار .
«ال» لكل عمل ال يزيد ر�صيدك يف (الدنيا ) �أو �أجرك يف(الآخرة ).
«ال» ثم «ال» لنظام (القطيع) وقاعدة(املوت مع اجلماعة رحمة!!).
ني {
ا�س َو َل ْو َح َر ْ�ص َت بمِ ُ�ؤْ ِم ِن َ
قال تعاىل } َو َما �أَ ْك رَ ُث ال َّن ِ

هم�سة:
		
وينك يا ال عن قولتي �إيه
			

�أم�س مايل معي واليوم �أتاليه

9

لجنة
التواصل
وجود جلنة بهذا امل�سمى (جلنة التوا�صل)

يعترب جديد ًا �إذا نظرنا لها على �أنها جلنة
م�ستقلة ،ولكن يف حقيقة الأمر ف�إن املهمات التي
تقوم بها اللجنة لي�ست �أمرا جديد ًا فمهماتها
كانت موكولة يف ال�سابق �إىل اللجنة االجتماعية،
وقد ر�أى املجل�س تكوين جلنة بامل�سمى اجلديد
(جلنة التوا�صل) حني قام ب�إعادة هيكلة جلان
املجل�س ،و�أ�سند رئا�ستها �إىل ع�ضو املجل�س /يو�سف
بن ح�سن املحمد.

مهمات اللجنة

�أو ً
ال :ترتيب زيارات التوا�صل داخل مدينة
الريا�ض لأفراد احلمولة ولأبناء الراحلني منهم.
ثاني ًا :ترتيب زيارات التوا�صل للمقيمني من �أبناء
احلمولة خارج الريا�ض.
ثالث ًا :ترتيب زيارات التوا�صل مع �أعيان العوائل
الأخرى تعزيز ًا لل�صلة معهم.
رابع ًا :ترتيب رحالت خا�صة بال�شباب والرباعم
من �أبناء احلمولة.
خام�س ًا :الإبالغ ب�أخبار الأفراد داخل احلمولة
وفق ما يعتمده املجل�س.
�ساد�س ًا :ح�صر املتزوجني من �أبناء احلمولة
وبناتها لالحتفاء بهم.
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أعمال تم تنفيذها خالل عام 1432هـ:

( )1ترتيب زيارات توا�صل لعدد من �أعيان
احلمولة يف منازلهم داخل مدينة الريا�ض مع
الرتكيز على كبار ال�سن و�أ�صحاب الظروف اخلا�صة
ممن يجدون �صعوبة يف التوا�صل مع احلمولة ،ومن
حقهم علينا �أن نتوا�صل معهم وندخل ال�سرور
عليهم ،وعليه ف�إن اللجنة قبل كل زيارة تتخذ
الرتتيبات الآتية:
االت�صال بال�شخ�صية املراد زيارتها �أو �أحد �أبنائه
واالتفاق حينئذ على الزيارة ووقتها.
قبل موعد الزيارة ب�أربعة �أيام يتم بعث ر�سالة
للعموم تت�ضمن اال�سم املراد زيارته ووقت الزيارة.
يف �صباح اليوم املحدد للزيارة يتم بعث ر�سالة
�أخرى تذكري ًا باملوعد وتت�ضمن رقم ات�صال

للداللة على املنزل.
وقد مت خالل عام 1432هـ ترتيب زيارات لكل
من:
العم� /سليمان احل�سن النا�صر (�أبو علي).
�أبناء العم �إبراهيم العبدالعزيز (رحمه اهلل) .
العم /يو�سف العبدالرحمن (�أبو خالد).
( )2ترتيب زيارات توا�صل مع �أبناء رجال
احلمولة الراحلني �إكراما لأولئك الرجال ووفاء
لهم و�إحياء لذكراهم يف نفو�س �أبناء احلمولة،
وقد مت خالل عام  1432هـ ترتيب زيارة لأبناء
العم /ابراهيم العبدالعزيز رحمه اهلل.
( )3العمل قدر الإمكان على ر�صد الأخبار املتعلقة
بالأحداث االجتماعية لأفراد احلمولة ون�شرها
مع ا�ستح�ضار �أن الغاية من الن�شر هو التفاعل معها
مبا ميليه املوقف من زيارة �أو ات�صال �أو بعث ر�سالة،
ولي�س يخفى ما يحققه ذلك من مقا�صد �شرعية
واجتماعية ،و�إذا كان الدور الرئي�س للجنة هو
ن�شر الأخبار ف�إن هناك م�س�ؤولية ملقاة على كل
فرد يف احلمولة يف �إبالغ اللجنة ب�أي خرب ي�صل
�إليه مما يح�سن ن�شره وتت�أكد هذه امل�س�ؤولية على
النخبة من �أبناء احلمولة وبناتها.
ولعل من املفيد هنا �إحاطة �أفراد احلمولة بالآتي:
�أ -القواعد التي �سبق للمجل�س �أن اعتمدها يف
جمال الن�شر:
�أخبار الوفاة :وت�شمل وفاة �أي فرد من
ون�ساء) ،ووفاة �أزواج
احلمولة (رجا ًال
ً
بنات احلمولة و�أوالدهن ،ووفاة زوجات
�أبناء احلمولة ...فهذه الأخبار تبعث
به ر�سالة جلميع �أفراد احلمولة (رجا ًال
ون�ساء).

الأخبار الأخرى :وت�شمل دخول م�ست�شفى،
ترقية ،انتقال �إىل �سكن جديد ،عقد قران �أو
زواج (وخا�صة املخت�صرة منها)� ،سالمة من حادث،
قدوم مولود ،وفاة قريب لأحد �أفراد احلمولة،
حتقيق �أحد �أفراد احلمولة �إجناز معني �أو ح�صوله
على تكرمي �أو تقدير من جهة ما ...فهذه الأخبار
تبعث به ر�سالة لقائمة خا�صة ت�ضم �أع�ضاء
جمل�س احلمولة القائم والأع�ضاء ال�سابقني
و�أع�ضاء اللجان احلالية والأع�ضاء ال�سابقني
�إ�ضافة �إىل الأفراد (رجا ًال ون�ساء) الذين �أبدوا
الرغبة يف تزويدهم ب�أخبار الق�سم الثاين وهذه
القائمة ت�ضم حتى نهاية العام املا�ضي  120ا�سم ًا.
ن�شر جميع الأخبار يف موقع احلمولة على االنرتنت
ليكون العلم بها متاح ًا لعموم الأفراد.
وال�شك �أن ن�شر الأخبار بال�صورة يجعل الواحد
منا على �إملام ب�أي حدث اجتماعي داخل احلمولة
ثم يبد�أ دور الفرد منا بالتفاعل مع اخلرب.
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الر�سالة رمبا فرجت هم ًا على �أحدنا ب�أن كفته
�إبالغ خرب يتعلق به �أو ب�أحد ذويه دون �أن يبذل
�أي جهد ،ف�إخوانه يف اللجنة قاموا بالواجب
وهذا مك�سب يجري للمجل�س وللحمولة جمعاء،
وهذا يدعونا �إىل دعم مثل هذه النفقة و�إعطائها
االهتمام الذي ت�ستحقه من البذل.

ب -اخلطوات التي تتبعها اللجنة حال ورود �أي
خرب �إليها:
االت�صال ب�صاحب اخلرب واحلديث معه مبا
تقت�ضيه طبيعة اخلرب وهذا االت�صال يحقق
الت�أكد من �أ�سا�س اخلرب ويفيد يف معرفة تفا�صيل
قد يكون من املنا�سب �إدراجها يف �صيغة اخلرب حال
ن�شره.
�إذا كان اخلرب عن وفاة فتت�ضمن الر�سالة اخلرب مع
�إي�ضاح مكان ال�صالة على امليت ووقت ذلك.

ج -تكلفة ن�شر الأخبار:
ت�ستهلك اللجان يف ر�سائلها لأفراد احلمولة ن�سبة
من جمموع نقاط ر�سائل اجلوال امل�شرتاة خالل
العام ،ولكن تظل الأخبار هي امل�ستفيد الأكرب
من هذه النقاط ،ومع ات�ساع دائرة الن�شر وحجم
الر�سالة املراد بعثها تتحدد تكلفة الإر�سال
الواحد الذي قد ي�صل �إىل مبلغ يرتاوح بني 150
�إىل  200ريال ،ولكن مما يه ّون امل�س�ألة �أن هذه
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( )4االحتفاء باملتزوجني من �أبناء احلمولة
وبناتها يف امللتقى ال�سنوي وذلك بتقدمي هدية
حتمل حتيات املجل�س و�سنة االحتفاء ويكتب
عليها ا�سمي الزوجني مع الدعاء لهما بالربكة
وجرت العادة �أن تتوىل الأخوات يف املنا�شط
الن�سائية اختيار نوع الهدية ،وقد مل�سنا الأثر
اجلميل الذي كان لهذه الهدية لدى املتزوجني،
واللجنة �ضمن مهماتها تقوم بح�صر كل حالة زواج
تتم خالل املدة بني موعد كل ملتقى �سنوي والذي
يليه ،وت�ستفيد يف ح�صرها للمتزوجني مبا يردها

ن�ص الكلمة
التي �ألقاهاع�ضو املجل�س

م� /صالح الأحمد

من بيانات من قبل الأخوات يف املنا�شط الن�سائية
وما لدى الزمالء يف �أ�سرة حترير جملة احل�صاد
من معلومات ،وتقوم اللجنة قبل �أ�سبوع من موعد
امللتقى ال�سنوي بالت�أكد من توافر �أرقام جواالت
ون�ساء) ليتم بعث ر�سالة لكل منهم
الأزواج (رجا ًال
ً
تت�ضمن التنويه ب�أنه �سيتم االحتفاء بهم بتقدمي
هدية تذكارية لكل زوجني ،وهذه �إح�صائية لعدد
الهدايا املقدمة وتكلفتها خالل عام 1432هـ
والأعوام الثالثة ال�سابقة:
العام
عدد الهدايا

1432 1431 1430 1429
8

9

7

5

التكلفة

الإجمالية 1950 2590 2950 2640
بعد تنفيذ �أي من�شط من منا�شط اللجنة يتم
كتابة تعليق عن املن�شط و�أبرز �أحداثه ويتم ربط
التعليق بال�صور التي التقطها ال�شباب ليتم تنزيل
التعليق مع ال�صور يف منتدى احلمولة.

(�أبو �أن�س)
يف بداية االجتماع
الأول للمجل�س يف دورته
اجلديدة

الأخ الكرمي رئي�س املجل�س
الأخ الكرمي نائب رئي�س املجل�س
الإخوة الكرام زمالئي �أع�ضاء املجل�س.

حتية طيبة وبعد:
بداية �أ�س�أل اهلل العلي القدير �أن يجعل عملنا يف ر�ضاه ،و�أن
يبارك يف جهود اجلميع.
ومن ثم  ...ف�إنه ل�شرف كبري �أن تتاح الفر�صة لأي منا �أن ي�سهم
مبا ي�ستطيعه من �إمكانات يف خدمة �أهله وبني عمومته ال �سيما يف
ظل الرتتيب اجلميل الذي ننعم به يف حمولتنا بوجود املجل�س
وما ينبثق منه من جلان تنفذ على �أر�ض الواقع جملة متنوعة من
الأعمال ،مع القناعة ب�أن هذه الأعمال تتفاوت يف �أهميتها مبا ال
يخفي على �إخواين �أع�ضاء املجل�س.
و�إين لأنظر بكل فخر واعتزاز �إىل امل�سرية الطويلة التي قطعها
العمل التطوعي يف حمولتنا منذ �أن بد�أ يف الثمانينات من القرن
الهجري املن�صرم يف جمال التعاون التكافلي ،وما تاله من خطوات
تطويرية �شملت هذا املجال و�أ�ضافت له جماالت �أخرى من العمل
التطوعي الذي نعمت بها �شرائح كبرية يف احلمولة رجا ًال ون�ساء،
وجميع ذلك يلتقي بداية وانتهاء �إىل تعزيز التكافل االجتماعي
داخل احلمولة وحتقيق �أكرب قدر من التوا�صل بني �أفرادها ف� ً
ضال
عن ت�شجيع روح العطاء والإبداع بينهم.
وحني ننظر �إىل البدايات ونقارنها مبا نحن عليه الآن فال منلك
�إال �أن نتوجه بال�شكر اخلال�ص هلل عز وجل على توفيقه ثم نتوجه
بالعرفان للرواد من رجال احلمولة الذين كان لهم ف�ضل ال�سبق
ومنهم تعلمنا وعلى �أيديهم تتلمذنا ،ويف ذات الوقت نذكر باخلري
والإ�شادة جميع الأخوة الأفا�ضل الذين كانوا �أع�ضاء يف املجال�س
ال�سابقة وعلى �أيديهم مت التطوير وا�ستحداث املجاالت اجلديدة
للعطاء حتى و�صل حجم العمل �إىل القدر املنوط بنا نحن �أع�ضاء
املجل�س اجلديد للدورة احلالية (1435-1432هـ) ،والأمل كبري
�أن نرتقي ب�أعمال اللجان ون�سعى �إىل تطوير الآليات وا�ستحداث
املجاالت التي تخدم وتعزز �أهداف املجل�س و�أن يكون للمجل�س
احلايل الإ�ضافة التي نرجوها جميع ًا والتي �ست�ضاف �إىل ر�صيد
العطاء والتجربة التي عرفت بها حمولة الأحيدب و�أ�صبحت
حم ًال لالقتداء بها من قبل عوائل �أخرى ..و�أرجو �أن يكون لنا �أجر
ال�سنة احل�سنة يف ذلك.
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والدي
رثاء
حممد الأحمد الأحيدب
ليلة اجلمعة لع�شر خلون من جمادى الأوىل ل�سنة ثننتان
وثالثون و �أربع مائة و�ألف  ،اختار اهلل �إىل جواره والدنا حممد
بن �أحمد بن ح�سن بن عبدالعزيز بن ح�سن بن مفيز و�إنني
�إذ �أنعي �أحب من عاي�شته من النا�س لأجد نف�سي حائرا يف �أي
�صفحة من �صفحات حياته �أبد�أ  ،هل �أبد�أ يف توا�ضعه اجلم
�أم يف ب�ساطته �أم يف عدم اكرتاثه بالدنيا �أم يف عفته لقد كان
رحمه اهلل مدر�سة من نوع خا�ص يف هذه ال�صفات ويف غريها.
كان رحمه اهلل رجال خ�شن اليد حتى اعتلت �صحته يك�سب رزقه
كمن ينحت من �صخر ومل تكن الدنيا ت�أتيه بال�صدفة �أو باحلظ
وعلى الرغم من �أنه كان مقت�صدا على نف�سه �إال �أنه كان �سخيا
مع �أبنائه يوفر لهم ما يوفر الرثي لأبنائه مع �أنه مل يكن ثريا
�أعرف ذلك معي �أنا �شخ�صيا كبري �أبنائه ،منفقا يف وجوه اخلري
ال تعلم �شماله ما تنفق ميينه ال يرد �سائال معينا لذوي احلاجة
حتى من غري امل�سلمني .كانت ت�أتيه الزكاة من املح�سنني عن
طريق ابن عمه و�شقيق روحه حممد ال�سعد (رحمه اهلل) و
غريه يف رم�ضان ليوزعها مع زكاته ال يخرب �أحدا من يعطيها �أال
�أن ي�ست�شري عند احلاجة ،كان نقي القلب ال يحمل احلقد على
�أحد نقي الل�سان ال يحب اخلو�ض فيما ي�ؤذي النا�س تقر�أ يف
وجهه عدم الر�ضا حني ي�سمع �شيئا من ذلك مل يكن كثري الكالم
حكيما يف منطقه ال يتدخل يف ما ال يعنيه غري نقال للأخبار وال
حري�ص على �سماعها .كان رحمه اهلل عفيفا بكل ما تعنيه هذه
الكلمة من معنى حري�صا �أال يدخل ذمته ما فيه �شبهه ،غري فرح
بالدنيا �إن �أقبلت وال ترحا �إن �أدبرت ،فطنا ذكيا ال يخدع وال
يخدع كان رحمه اهلل نظيف الل�سان مل �أ�سمع منه �سيئا من القول
يف النا�س ظاهرا �أو باطنا طوال حياته امللتزمة .كان رحمه
اهلل كرميا بب�ساطته مع الكبري وال�صغري ال يحب الإ�سراف .كان
�صابرا حمت�سبا من فقد من ولده و �أحبائه �صبورا قليل ال�شكوى
�أو قل عدميها ال يتوقع �شيئا من �أحد .ال ي�شره على �أحد لنف�سه
على الإطالق كنا نالحظ �أنه جمهد �أحيانا ونقي�س �ضغطه
فنجده مرتفعا و نطلب منه الذهاب �إىل الطبيب �أو �إح�ضاره
�إليه و كان يرف�ض بحجة �أنه بخري �أما ذلك الر�صيد الهائل من
حمبة النا�س له التي ر�أيناها طوال ال�سنوات التي اعتلت فيها
�صحته و بعد وفاته رحمه اهلل فهي �أمر �آخر  ،مل يكن رحمه اهلل
دبلوما�سيا كان �صريحا يتكلم مبا يراه و مل يدر�س رحمه اهلل
�شيئا يف العالقات العامة� ،أمنا هي القاعدة املعروفة لقد �أ�صلح
ما بينه و بني اهلل فتكفل اهلل مبا بينه وبني النا�س ،هذه الكلمات
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�أ� /أحمد بن حممد الأحمد الأحيدب
مركز املعلومات الوطني

الب�سيطة «�أ�صلح ما بينك وبني اهلل» القليلة يف عددها ال ت�سع
معانيها املجلدات و هي بكل ب�ساطة ان تبني كل جوارحك على
�أ�سا�س هذه العالقة و خا�صة ذلك الذي لي�س عليه رباط �إن مل
تربطه بعقلك� .إنني و�أنا �أقف لأ حتدث مع من تعاملوا معه من
العمال الذين بكوا و�أبكوين وهم يتحدثون عنه لن �أن�سى ذلك
العامل الذي قال يل و هو يبكي لقد فقدت �أبي مرتني حني كنت
يف العا�شرة و هذه هي الثانية �.إننا وقد فقدنا كبرينا و �سيدنا
لنجد فراغا كبريا تركه رحيله عنا لرنجو اهلل �سبحانه وتعاىل
�أن ميلأ هذه الفراغ لي�س بالن�سيان و لكن بااللتزام باملنهج
الرباين الذي ي�سري عليه الأخيار من �أمثاله لأرجو اهلل �سبحانه
وتعاىل �أن ي�صلح له يف ذريته و �أن يجعلهم و�أبنائهم وبناتهم
عمل �صالح له �إىل يوم ال�ساعة.
لقد �شاء اهلل �أن يكون بي لطيف ًا ف�أكون يف جالجل وعنده رمبا
لدقائق قبل �أن ي�سلم الروح و كم متنيت �أنه لقي ربه ويدي حتت
ر�أ�سه  ،ومن كان يدري �أن تلك اخلطوات التي م�شاها �إىل فرا�شه
قرابة ال�ساعة  11:30من م�ساء اخلمي�س ليلة اجلمعة هي
الأخرية .
لقد كان �أخي ح�سن حفظه اهلل و بارك له يف ذريته هو الذي
كان يقوم ب�ش�ؤون الوالد طوال �سنوات مر�ضه رحمه اهلل فهنيئا
لأخي ح�سن بره بوالده.
�إنني و �أنا �أذكر ذلك عن والدي يعلم اهلل �أين مل �أثن عليه �أال مبا
ر�أيته فيه وال �أزكيه على اهلل.
تويف له من الأبناء عبداهلل يف اخلام�سة من العمر و �سبيكة
يف العا�شرة و فهد يف الع�شرين و تويف رحمه اهلل عن �أم ولده
و ثالثة من �أبنائه هم �أحمد و ح�سن وعبدالرحمن و عن �ست
من البنات.
اللهم �أغفر لأبي وارفع درجاته يف عليني و جتاوز عنه و عامله
ب�إح�سانك و جودك اللهم و�سع له يف قربه و اجعله رو�ضة من
ريا�ض اجلنة اللهم ا�شمله فيمن قلت فيهم «كلوا وا�شربوا هنيئا
مبا �أ�سلفتم يف الأيام اخلالية» اللهم اح�شره مع الثلة من الأولني
اللهم و�أر�ض عنه وعنا حتى جتمعنا به يف جنتك ،اللهم و�أغفر
ل�شريكة دربه و�أم ولده والدتنا احلبيبة ال�صابرة املحت�سبة
منرية بنت عمه عبدالعزيز املحمد ومتعها اللهم بال�صحة
والعافية اللهم �أ�صلح ذريته و �أنزل �سكينتك على قلوبهم و
�أهدهم �سبل ال�سالم.

نورة بنت حممد الأحمد الأحيدب
معلمة بوزارة الرتبية والتعليم

�أ َبتا ُهِ ... ..ف ُ
موجع ...
راق َك .....كم هو
ٌ
ٌ
..فائ�ض به �صدري.
ظلم
ُ ..م ٌ
لواعج..
قلب يئنُ بني جوانحي ..و
ٌ
ٌ
و ٌ
وجد
زفرة حرى ت�شكو �إىل اهلل
ِ
�صارم.
أليم ..
ٌ
�أهكذا الفقدُ ؟ ٌ � ..
�أم ُتراهم -يوم واروك الرثى-
دفنوا �إىل جوارك قلبي...؟
ال تلم جزعي ..واهلل �إين قد
ر�ضيت مبا قدّ َر اهلل ....وما يق�ضي.
ال ت ُلوم جزعي ف�إين فقدتك
روحي ..والدي...يا �أ�صلي و يا ُكلي .
قر� ُأت املراثي ..نظم ُتها ..و نرث ُتها
لوعتي وال زادتْ �صربي.
فما �أطف�أتْ َ
لمة الليلِ
�أتوقُ �إىل ترتيلك يف ُظ ِ
آيات ي�سري .
بالأذكا ِر  ..بال ِ
َ
عاءك ال�صادقُ يل حني تراين ..
ُد
هر َجبي ِنك َ..
حني �أُق ّبل ُ ,ط َ
..حني �أُخْ ِط ُئ  ..حني �أم�ضي.
ال�صفراء!..
�سجادتك
ُ
ريح َك فيها ؟
يب ِ
ما � ِأط ُ
�أهو ٌ
رب �..أم حقل ور ِد ؟
م�سك  ,عن ٌ
ُ
_فت�سوق غيث ًا
أ�شمها
� ُّ
اجلدب
وتروي عروق ًا طالها
ُ
َ
ال�شريف
أ�ضم ِم�صحفك
� ُ
ليح�ضنَ �شوق ًا ما له حدُ .
َ
غيبتك بجو ِفها -ما عادتْ هي ...
قريتي ُ -منذ
أر�ض �أر�ضي وال ال ُ
..ال ال ُ
ال�صبح
أطالل وال
ُ
تلك ااملزارع ُ تقول _ وقد اكت�ستْ حزنا-
ال�شجر
ري  ,ال �أثمر
ال ع�شتُ بعد ُه ,ال غرد الط ُ
ُ

ُ
البيوت بكتْ حتى �شاختْ مالمحِ ُ ها ...
تلك
قمر
�أ�سف ًا على من كان يف �سما ِئها ُ
َ
م�سجدك ي�س� ُأل �إخوتي
مبحراب
.ك�أين
ِ
 ..متخوف ًا وج ًال ..
ال�سمح ؟
الطيب ,
�أين ذاك ال�شيخُ |
ُ
ُ
َ
ُ
دربك..كم ذاقتْ من الأ�سى..
رفيقة
�أمي...
كم دفنتْ من ّ
فلذا ِتها ..كم َ�صربتْ
ربة !! ؟
مالها اليو َم �أ�سري ُة َع ٍ
رب !!!..؟
ال�ص ِ
مالها ال تقوى على ّ
ل�صوت
�إين �أراها تُ�صيخُ ال�سم َع
ِ
اغ ِت�سا ِل َك يف الأ�سحا ِر..
لوق ِع ُخ َ
...لنب�ض ف�ؤا ِد َك ...
طاك
ِ
فال �شيء تلقاه
�سوى �صمتُ
جاثم..
الفجيعة
ِ
ٌ
�سوىُ ..حزنٍ على ُحزنِ .
احلب ..
أكمله �سقانا
رحلتَ يا جي ًال ب� ِ
َ
�أر�شدنا و علمنا ....فما اكتفينا
القيم
أخالق و
حتى تركتَ �إرث ًا من ال ِ
ِ
مل ت�أن�س �إىل الدنيا وال َ
خ�ض ْعتَ لها
ال�سالمة منها َ
َ
الن�صر
قمة
�أيقنتَ �أنَّ
ِ
ثمانون حو ًال يف ال�سجلِ طوي َتها
َ
�ساعة
ال�صحائف
ِ
ترجو بها بي�ض ُ
احل�شر
ِ
ٌ
ري َ -ر ِح ْمتَ ُغرب َتهُ -
ودعوة من فق ٍ
أبواب ...ت�ؤ ِن ُ�س َو ْح َ
رب.
ُفتّحتْ لها ال ُ
�شة الق ِ
عزا�ؤنا �إنك ٌ
درب
�سابق على ٍ
الدرب
و�إنّا �سائرونَ على
ِ
ٌ
جميل نرجو به � َ
أجر
رب
أجزل ال ِ
�ص ٌ
ع�سى ُ
اهلل امل�ستعانُ �أن يجمعنا مع ًا
احلمد .
الفردو�س ..يف
جناته ..يف
يف
ِ
ِ
ِ
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وقفة للتأمل

م� /صالح بن �أحمد املحمد الأحيدب
م�ست�شار مبكتب وزير ال�شئون الإ�سالمية

حني نقر�أ �سورة احلجرات �أو حني ن�سمعها من
الإمام يف ال�صالة نعي�ش مع �آياتها يف �سل�سلة
متتالية من التوجيهات مبا يجمع بني تهذيب
النفو�س وتقومي �سلوكها وبناء املجتمع على
�أ�س�س من املحبة والعطاء الإيجابي والتحذير
من كل ما ي�صادم ذلك وي�شغل الفرد واملجتمع
عما هو مطلوب منه �شرع ًا وعرف ًا.
و�آيات هذه ال�سورة كلها جديرة بالتوقف
عندها� ..إال �أين �أختار منها املقطع الذي
يبد�أ بقوله تعاىل (يا �أيها الذين �آمنوا �إن
جاءكم فا�سق بنب�أ فتبينوا �أن ت�صيبوا قوم ًا
بجهالة) ،فالآية هنا �صريحة ب�أنه �إن جاءنا
فا�سق بخرب فيجب علينا �أن نتثبت حتى ال
ن�صيب قوم ًا بجهالة فنندم.
�إذا فنحن �أمام اخلرب الذي ي�أتينا �إما �أن نقبله
�أو نرده �أو نتثبت منه ،والقر�آن هنا يوجهنا
�إىل التثبت يف خرب الفا�سق ..مبعنى �أن ال
نت�سرع فن�صدق �أو نكذب ..لأن الت�سرع
رمبا كانت نتيجته �أن ن�صيب قوم ًا بجهالة
ثم ن�صبح على ما فعلنا نادمني نتيجة هذا
الت�سرع.
وللعالمة ال�شيخ عبدالرحمن بن �سعدي يف
تف�سريه كالم دقيق �أنقله خمت�صراً( :هذا
من الآداب التي على �أويل الألباب الت�أدب
بها وا�ستعمالها ،وهو �أنه �إذا جاءهم فا�سق
بنب�أ �أن يتبينوا يف خربه ،ف�إن دلت الدالئل
و�صدّ ق ،و�إن
والقرائن على �صدقه ُعمل به ُ
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دلت على كذبه ّ
كذب ومل يعمل به ،ففيه
دليل على �أن خرب ال�صادق مقبول ،وخرب
الكاذب مردود ،وخرب الفا�سق متوقف فيه).
وهنا وقفة �أرها مهمة للغاية :البع�ض حني
ينقل لك خرباً عن �شخ�ص �أو جماعة فتبدي
له نوع ًا من عدم الت�صديق �أو الت�سليم
مبا يقول� ،أو �أملحت له �أن الأمر يحتاج �إىل
التثبت ..ي�ستنكر عليك ذلك ،ويف ذهنه
�أنك رمبا �أحلقت به و�صف الفا�سق ..فهل
هذا الفهم �صحيح ًا.
الواقع �أن هذا الفهم لي�س �صحيح ًا ،وللعلماء
كالم مطول حول هذا املعنى لكنه يتلخ�ص
يف �أنه لو جاءنا خرب ،وناقله رجل معروف
بال�صالح ف�إننا ن�صدقه� ،إال �إذا كان اخلرب
م�ستغرب ًا �أو انفرد به �أو كان هناك دالئل
ّ
تكذبه �أو كان يخرب عن قوم بينه وبينهم
�شحناء �أو ُعرف عن هذا الرجل (رغم
�صالحه) الت�سرع والعجلة ...واهلل �أعلم،
ويبقى �أن الواحد منا مطلوب منه �أن يحتاط
لدينه وعر�ضه فالأمر رمبا تعدَّ ى الت�صديق
املجرد �أو التكذيب املجرد �إىل الفعل �أحيان ًا
والإ�سهام دون روية �إىل �أن يكون �ضمن
�سل�سلة الرواة لأمر مل يتثبت منه ،وكان قبل
ذلك يف عافية.

من عموم �أفراد احلمولة �إىل كوكبة من رجالها الأوفياء الذين كان يت�ألف منهم جمل�س احلمولة خالل الدورة
ال�سابقة (من 1428هـ حتى 1431هـ) وهم:

.1

الدكتور /حممد بن �إبراهيم العبدالعزيز

(من 1428هـ حتى 1431هـ)

.2

املهند�س� /صالح بن �أحمد املحمد

(من 1428هـ حتى 1431هـ)

.3

الأ�ستاذ /حممد بن ح�سن املحمد

(من 1428هـ حتى 1431هـ)

.4

ال�شيخ /عبدالرحمن بن نا�صر العبدالرحمن العبداهلل

(من 1428هـ حتى 1431هـ)

.5

الأ�ستاذ /عبداهلل بن حممد ال�سعد

(من 1428هـ حتى 1431هـ)

.6

املهند�س /عبدالرحمن بن حممد ال�سعد

(من 1428هـ حتى 1431هـ)

.7

الدكتور /عبدالعزيز بن �سليمان احل�سن

(من 1428هـ حتى 1431هـ)

.8

ال�شيخ /ح�سن بن نا�صر العبدالرحمن العبداهلل

(من 1428هـ حتى 1431هـ)

.9

الأ�ستاذ� /صالح بن �سليمان احلماد

(من 1428هـ حتى 1431هـ)

.10

الأ�ستاذ /حممد بن �صالح النا�صر

(من 1428هـ حتى 1431هـ)

.11

ال�شيخ /عبداهلل بن �أحمد العبدالعزيز العلي

(الأعوام 1428هـ1429 ،هـ)

.12

املهند�س /عبدالرحمن بن �أحمد العبدالعزيز العلي

(الأعوام 1430هـ1431 ،هـ)

على جهودهم التي تذكر فت�شكر ،فقد عملوا امتداد ًا ملن �سبقهم ،و�أ�ضافوا ور�سموا ملن بعدهم،
لي�ستمر العطاء والبذل والعمل امل�شرتك.
واحلمولة �إذ ت�شكرهم وتقدر لهم ما قدموا ،ف�إنها تدعو اهلل �أن يجعل عملهم يف موازين
ح�سناتهم ،وترجو منهم املزيد من العطاء خلري �أهلهم وقرابتهم� ،سواء منهم من غادر املجل�س �أو من
ا�ستمر يف الع�ضوية خالل الدورة احلالية.
(وقد مت االحتفاء ب�أع�ضاء املجل�س ال�سابق يف امللتقى ال�سنوي للحمولة م�ساء اخلمي�س
1432/11/15هـ بتقدمي دروع تذكارية لهم).
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التقرير المالي

		

ل�صندوق احلمولة لعام 1432هـ

�أو ًال :ح�ساب الزكاة وح�ساب ال�صدقة:

 .1الر�صيد يف احل�سابني بداية العام:
169,787
 .2ورد للح�سابني خالل هذا العام:
373,662
الإجمايل
543,449
 .3مت خالل العام �صرف عدد من الإعانات ح�سب التوقيتات الآتية:
�إعانات �صرفت قبل �شهر رم�ضان
:1/4
46,000
�إعانات �صرفت خالل �شهر رم�ضان
:2/4
267,000
رم�ضان
�شهر
بعد
�صرفت
إعانات
�
:3/4
145,000
الإجمايل
458,000

ريا ًال.
ريا ًال.
ريا ًال.
ريال.
ريال.
ريال.
ريال.

ثاني ًا :ح�ساب اال�شرتاكات:
 -1الر�صيد يف احل�ساب بداية العام 244,250 :ريا ًال.
 -2بلغ �إجمايل اال�شرتاكات املح�صلة هذا العام  176.700ريال ،بزيادة قدرها  44.850ريا ًال عن الإجمايل املح�صل لعام 1431هـ.
 -3ا�ستمراراً على ما جرى به العمل خالل الأعوام املا�ضية ،مل يتم ال�سحب من هذا احل�ساب خلدمة �أي من�شط تقوم به اللجان،
حفاظاً على الر�صيد ملا خ�ص�ص له ،وهو م�شروع املقر اخلا�ص للحمولة الذي �سيكون ب�إذن اهلل مكاناً مللتقياتها ومنا�سباتها.
 -4بلغ عدد دافعي اال�شرتاكات هذا العام  115فرداً ،على ق�سمني:
 :1/4الق�سم الأول 94 :من �أرباب الأ�سر (عنهم وعن �أفراد �أ�سرهم) ويو�ضح البيان رقم (� )1أ�سماءهم مرتبة ح�سب املبلغ املدفوع
من كل منهم.
 :2/4الق�سم الثاين 21 :من الن�ساء ممن تف�ضلن بدعم احل�ساب ب�صفة م�ستقلة ،ويو�ضح البيان رقم (� )2أ�سماءهن مرتبة ح�سب
املبلغ املدفوع من كل منهن.
ثالث ًا :ح�ساب املنا�شط:
 -1الر�صيد يف احل�ساب بداية العام 17,737 :ريا ًال.
 -2بلغ �إجمايل التربعات التي تف�ضل بها �أفراد احلمولة (رجا ًال ون�ساء) لدعم عموم املنا�شط  119,000ريال على التف�صيل الآتي:
 :1/2تربعات عامة جمموعها  63,500ريال (غري م�شروطة على منا�شط حمددة) ،ويو�ضح البيان رقم (� )3أ�سماء �أ�صحاب هذه
التربعات.
 :2/2تربعات م�شروطة على منا�شط حمددة و�صرفت عليها ومتثلت يف الآتي:
• تربع اال�ستاذ /حممد احل�سن (�أبو تركي) مببلغ  19,500ريال متثل قيمة اجلوائز لعدد من امل�سابقات املنفذة خالل العام .
• تربع ع�شرة من الأفراد مبا جمموعه  20,000ريال لتمويل تكاليف امللتقى ال�سنوي هذا العام (�أجرة املكان وتكاليف ال�ضيافة
والع�شاء للرجال والن�ساء والتجهيزات امل�صاحبة) ويو�ضح البيان رقم (� )4أ�سماء �أ�صحاب هذا التربع الكرمي.
وقد بلغت التكاليف الفعلية  21,887ريا ًال ومت متويل الزيادة من التربعات العامة.
• تربع ثمانية من الأفراد مبا جمموعه  16,000ريال لتمويل تكاليف ال�ضيافة والع�شاء يف امللتقيات ال�شهرية على مدار العام،
ويو�ضح البيان رقم (� )5أ�سماء �أ�صحاب هذا التربع الكرمي.
وقد بلغت التكاليف الفعلية  17,176ريا ًال ،ومت متويل الزيادة من التربعات العامة.
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 -3اجلدول الآتي يو�ضح مفردات ال�صرف على متطلبات �أمانة املجل�س ومنا�شط عموم اللجان:
م

البنود

املبلغ

م

البنود

املبلغ

1

ر�سائل اجلوال (الأخبار ور�سائل اللجان).

8,000

2

امللتقى الن�صفي للن�ساء (�أجرة املكان  +التجهيزات)

3,450

3

برنامج الأطفال يف امللتقى الن�سائي الن�صفي

1.200

4

هدايا النجاح للأطفال يف نهاية العام الدرا�سي (�شهر رجب)

1,396

5

تكاليف ال�ضيافة والع�شاء يف امللتقيات ال�شهرية

17,176

6

�أجرة مكان عقد امللتقيات ال�شهرية (ثمانية ملتقيات)

20,000

7

برامج الأطفال يف امللتقيات ال�شهرية

4,730

8

تكاليف امللتقى ال�سنوي

21,887

9

برنامج الأطفال يف امللتقى ال�سنوي

920

10

ا�ستئجار جتهيزات يف امللتقى ال�سنوي (لق�سمي الرجال والن�ساء)

1,400

11

هدايا املتزوجني.

1,950

12

هدايا اخلريجني.

3,800

13

هدايا اخلريجات.

2,840

14

تكرميات متنوعة.

2,570

15

م�سابقات متنوعة

16 19,500

ت�صميم وطباعة جملة احل�صاد.

12,000

17

ت�أمني م�ستلزمات للجنة املطبوعات والوثائق.

فواتري جوال احلمولة وخط الفاك�س.

610

19

التطوير امل�ستمر ملوقع احلمولة وا�ست�ضافة املوقع.

1,400

18

1,025
الإجمايل 125,854

رابع ًا :الهيكل العام حل�سابات ال�صندوق لعام 1432هـ:
البيان

اال�شرتاكات

املنا�شط

الزكاة

ال�صدقة

الأر�صدة االفتتاحية بداية العام

244.250

17.737

147.357

22.430

�إجمايل الوارد خالل العام

178.700

119,000

370.222

3.440

�إجمايل امل�صروف خالل العام

_

125,854

433.000

25.000

الأر�صدة يف نهاية العام

422.950

10,883

84.579

870

البيان رقم ()1
�أ�سماء �أ�صحاب التربعات العامة للمنا�شط (غري امل�شروطة على منا�شط حمدودة)
م
1
3
5
7
9

مبلغ التربع
الأ�سماء
العم /يو�سف العبدالرحمن (�أبو خالد) 24.000
5.000
د /ابراهيم ال�سليمان (�أبو زياد)
6.000
�أ /حممد احل�سن (�أبو تركي)
5.000
د /علي العبداهلل (�أبو عبداهلل)
2.000
فاعلة خري

م
2
4
6
8

الأ�سماء
العم /عبداهلل احل�سن (�أبو علي)
م� /صالح الأحمد (�أبو �أن�س)
�أ /نا�صر العلي (�أبو �صالح)
د /عبدالعزيز ال�سليمان (�أبو ايا�س)

مبلغ التربع
5.000
10.000
3.000
3.500

الإجمايل  63,500ريال

البيان رقم ()2
بيان ب�أ�سماء �أرباب الأ�سر الذين تف�ضلوا بدعم ح�ساب اال�شرتاكات لعام 1432هـ عنهم وعن �أفراد �أ�سرهم ،والبع�ض �شمل والدته
و�أخواته وبناته املتزوجات (الأ�سماء مرتبة ح�سب مقدار املبلغ املدفوع)
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م
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93

20

الكنية
اال�سم
�أبو تركي
حممد بن ح�سن بن حممد العبداهلل
�أبو �أن�س
�صالح بن �أحمد بن حممد العبدالرحمن
�أبو �صالح
خالد بن �صالح بن �إبراهيم املحمد
�أبو �صالح
نا�صر بن علي بن �صالح العلي
�أبو في�صل
�سعد بن ح�سن بن حممد العبداهلل
�سليمان بن عبدالرحمن بن ح�سن العبدالعزيز �أبو رميا�س
عبدالعزيز بن �سليمان بن ح�سن العبدالعزيز �أبو �إيا�س
�أبو عبداهلل
علي بن عبداهلل بن ح�سن العلي
�أبو ح�سن
حممد بن ح�سن بن نا�صر احل�سن
ح�سن بن �سليمان بن ح�سن العبدالعزيز �أبو �سليمان
�أبو منذر
�سلطان بن �إبراهيم بن حممد العبداهلل
�أبو حممد
�أحمد بن حممد بن �أحمد املحمد
علي بن �سليمان بن ح�سن النا�صر
�إبراهيم بن عبدالعزيز بن حممد احل�سن �أبو عبدالعزيز
عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن حممد احل�سن �أبو عبدالعزيز
�أبو فهد
عبدالرحمن بن �صالح بن علي احل�سن
عبدالعزيز بن �إبراهيم بن عبدالعزيز املحمد �أبو �سلطان
�أبو حممد
يو�سف بن ح�سن بن حممد العبداهلل
�أبو في�صل
فهد بن حممد بن �سعد املحمد
�إبراهيم بن �صالح بن عبدالرحمن العبداهلل �أبو �صالح
�أبو خالد
ح�سن بن حممد بن �أحمد املحمد
�سعد بن �أحمد بن حممد العبد الرحمن �أبو عبداملجيد
�أبو علي
�سليمان بن ح�سن بن نا�صر احل�سن
�أبو فهد
عبدالرحمن بن حممد بن �أحمد املحمد
عبدالعزيز بن �إبراهيم حممد العبدالرحمن �أبو حممد
�أبو �سدمي
علي بن �أحمد بن حممد العبد الرحمن
�أبو بدر
عبداهلل بن �سليمان بن ح�سن املحمد
�أبو �أحمد
حممد بن �أحمد بن حممد احل�سن
حممد بن ح�سن بن عبدالعزيز احل�سن �أبو عبدالعزيز
�أبو �سعد
حممد بن �سعد بن حممد العبدالعزيز
حممد بن عبدالعزيز بن �إبراهيم املحمد
�أبو حممد
يو�سف بن حممد بن �سعد املحمد
ح�سن بن �سيلمان بن عبد الرحمن العبداهلل �أبو �سليمان
نا�صر بن عبدالرحمن بن عبداهلل احل�سن �أبو عبدالرحمن
�إبراهيم بن �سليمان بن عبدالرحمن العبداهلل �أبو �سليمان
حممد بن �إبراهيم بن حممد العبداهلل
�أحمد بن عبداهلل بن �أحمد املحمد
�أبو عبدالعزيز
�سعد بن نا�صر بن عبدالعزيز احل�سن
�أبو حممد
�سليمان بن حماد بن عبدالعزيز املحمد
عادل بن علي بن �صالح العلي
عبدالرحمن بن توفيق عبدالرحمن احل�سن �أبو نواف
عبداهلل بن �أحمد بن حممد العبدالرحمن �أبو �أ�سامة
عبداملجيد بن نا�صر بن عبدالرحمن العبداهلل
علي بن عبداملح�سن بن نا�صر احل�سن
�أبو حماد
حممد بن حماد بن عبدالعزيز املحمد
منيع بن �سعد بن حممد العبد العزيز
معاذ بن عبداهلل بن �أحمد املحمد

مبلغ الدعم م
2
15000
4
8000
6
5000
8
4000
10
3000
12
3000
14
3000
16
3000
18
3000
20
2000
22
2000
24
1600
26
1500
28
1300
30
1250
32
1200
34
1200
36
1200
38
1100
40
1000
42
1000
44
1000
46
1000
48
1000
50
1000
52
1000
54
1000
56
1000
58
1000
60
1000
62
1000
64
1000
66
800
68
800
70
700
72
700
74
600
76
600
78
600
80
600
82
600
84
600
86
600
88
600
90
600
92
600
94
100

اال�سم
يو�سف بن عبدالرحمن بن ح�سن العبدالكرمي
�إبراهيم بن عبدالرحمن بن �إبراهيم املحمد
حممد بن �سليمان بن ح�سن العبدالعزيز
�أحمد بن حممد بن عبدالرحمن العبدالعزيز
�سعود بن عبدالعزيز بن حممد العبداهلل
عبدالرحمن بن ح�سن بن عبدالعزيز املحمد
عبداهلل بن ح�سن بن علي احل�سن
حممد بن �إبراهيم بن عبدالعزيز املحمد
�إبراهيم بن �سليمان بن ح�سن املحمد
�سعد بن حممد بن �سعد املحمد
�صالح بن �سليمان بن حماد العبدالعزيز
حممد بن �أحمد بن ح�سن املحمد
حممد بن �صالح بن نا�صر احل�سن
عبداهلل بن حممد بن �سعد املحمد
ح�سن بن نا�صر بن عبدالرحمن العبداهلل
عبدالرحمن بن حممد عبدالرحمن النا�صر
عبداهلل بن �سليمان بن ح�سن العبدالعزيز
�أحمد بن عبدالعزيز بن حممد احل�سن �أبو عبدالعزيز
�أبو حممد
عبدالرحمن بن حممد بن �سعد املحمد
�أبو �سليمان
�أحمد بن �سليمان بن ح�سن النا�صر
�أبو زايد
خالد بن حممد بن �سعد املحمد
�أبو فهد
�سليمان بن ح�سن بن �سليمان احل�سن
عبدالرحمن بن �إبراهيم حممد العبدالرحمن �أبو ه�شام
عبدالرحمن بن نا�صر عبدالرحمن العبداهلل �أبو عبداهلل
عبدالعزيز بن نا�صر بن عبدالرحمن النا�صر
�أبو في�صل
فهد بن �أحمد بن ح�سن املحمد
حممد بن �إبراهيم بن حممد العبدالرحمن �أبو في�صل
�أبو �أحمد
حممد بن �أحمد بن حممد العبدالرحمن
�أبو ح�سن
حممد بن ح�سن بن على احل�سن
حممد بن �صالح بن عبدالرحمن العبداهلل �أبو عبداهلل
�أبو يا�سر
يو�سف بن �أحمد بن ح�سن املحمد
�أبو �صالح
�أن�س بن �صالح بن �أحمد املحمد
�أبو ماجد
خالد بن �أحمد بن حممد العبدالرحمن
عبدالعزيز بن �أحمد بن حممد العبد الرحمن �أبو عمر
�أبو عبداهلل
وليد بن عبداهلل بن �إبراهيم املحمد
عبداهلل بن عبدالرحمن بن عبداهلل احل�سن �أبو عبدالرحمن
عبدالرحمن بن �سليمان بن حماد العبدالعزيز �أبو عبدالعزيز
توفيق بن عبدالرحمن بن ح�سن العبدالكرمي �أبو عبدالرحمن
�أبو �سليمان
�سعود بن �سليمان بن حممد العبداهلل
�صالح بن عبدالرحمن بن �صالح العلي
عبدالإله بن نا�صر بن عبدالرحمن العبداهلل
�أبو عبداهلل
عبدالعزيز بن حممد بن �سعد املحمد
�أبو حممد
عبداهلل بن حماد بن عبدالعزيز املحمد
علي بن �صالح بن عبدالرحمن العبداهلل �أبو عبدالرحمن
�أبو عبداهلل
فهد بن علي بن �صالح العلي
حممد بن عبداملح�سن بن نا�صر احل�سن �أبو عبداملح�سن
عبدالإله بن �صالح بن �أحمد املحمد

املجموع 160.450

الكنية
�أبو خالد
�أبو عبدالعزيز
�أبو جودي
�أبو �صالح
�أبو نواف
�أبو عبدالعزيز
�أبو علي
�أبو �إبراهيم
�أبو زياد
�أبو حممد
�أبو في�صل
�أبو �سلطان
�أبو �صالح
�أبو ماجد
�أبو فهد
�أبو حممد

مبلغ الدعم
12000
6000
5000
3000
3000
3000
3000
3000
2500
2000
2000
1600
1500
1300
1200
1200
1200
1100
1050
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
850
850
800
800
700
650
600
600
600
600
600
600
600
600
600
300

البيان رقم ()3
بيان ب�أ�سماء بع�ض ن�ساء احلمولة
ممن تف�ضلن بدعم ح�ساب اال�شرتاكات لعام 1432هـ ب�صفة م�ستقلة(الأ�سماء مرتبة ح�سب مقدار املبلغ املدفوع)
م
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21

مبلغ الدعم) م
الكنية
اال�سم
2
في�صل
أم
�
أحيدب
ل
ا
العبداهلل
حممد
منرية بنت عبدالعزيز بن
2000
4
جواهر بنت عبداهلل احل�سن الأحيدب
�أم عبداملح�سن 1000
6
�سبيكة بنت ح�سن بن حممد العبدالرحمن الأحيدب �أم عبداهلل
1000
8
�أم يزيد
مُنى بنت عبداهلل احل�سن الأحيدب
1000
10
�أم في�صل
هدى بنت ر�شيد بن حممد الر�شيد
1000
12
�أم وائل
ح�صة بنت ح�سن بن حممد العبداهلل الأحيدب
600
14
مرمي بنت �إبراهيم بن حممد العبدالرحمن الأحيدب �أم عادل
600
16
أحمد
�أم �
هدى بنت �سليمان بن حممد العبداهلل الأحيدب
600
18
�أم جنيب
ح�صة بنت �أحمد احل�سن الأحيدب
500
20
حممد
أم
�
أحيدب
مي بنت �سليمان بن ح�سن النا�صر ال
500
22
�أم حممد
�شريفة بنت حممد ال�سعد الأحيدب
150

مبلغ الدعم)
الكنية
اال�سم
في�صل
أم
�
أحيدب
ل
ا
املحمد
إبراهيم
جواهر بنت عبداهلل بن �
1000
ح�صة بنت ح�سن بن حممد العبدالرحمن الأحيدب �أم عبدالعزيز 1000
�أم حممد
فوزية بنت �أحمد بن حممد العبداهلل الأحيدب
1000
منرية بنت �سليمان بن حممد العبداهلل الأحيدب �أم �سعود
1000
حنان بنت نا�صر بن عبدالرحمن العبداهلل الأحيدب
800
�سهام بنت عبداهلل بن �سليمان املحمد الأحيدب �أم عبدالرحمن 600
�أم خالد
مرمي بنت عبداهلل بن �سليمان املحمد الأحيدب
600
حمد
أم
�
أحيدب
هناء بنت نا�صر بن عبدالرحمن العبداهلل ال
600
ليلى بنت عبدالعزيز بن حممد العبداهلل الأحيدب �أم فهد
500
�صالح
�أم
بدور بنت عبداهلل بن �سليمان احل�سن الأحيدب
200

الـمـــجــــمـــــــوع  16.250ريال

البيان رقم ()4
�أ�سماء الأفراد الذين تربعوا لتمويل امللتقى ال�سنوي (�أجرة املكان وتكاليف ال�ضيافة والع�شاء للرجال والن�ساء والتجهيزات
امل�صاحبة) .حيث تربع كل منهم م�شكوراً مببلغ  2000ريال.
ب  -من الن�ساء:
�أ -من الرجال:
 -1املهند�س /عبد الرحمن بن حممد ال�سعد املحمد (�أبو حممد).
-2الأ�ستاذ /عبدالرحمن بن حممد العبدالرحمن النا�صر (�أبو حممد).
 -3الأ�ستاذ /عبداهلل بن �سليمان احل�سن املحمد (�أبو بدر).
 -4ال�شيخ /حممد بن ابراهيم بن حممد العبدالرحمن (�أبو في�صل).
 -5الأ�ستاذ /حممد بن �سعد املحمد العبدالعزيز (�أبو �سعد).
 -6الأ�ستاذ /حممد بن �صالح العبدالرحمن العبداهلل (�أبو عبداهلل).
 - 7الأ�ستاذ /م�ساعد بن �إبراهيم املحمد العبداهلل (�أبو نواف).

الأ�ستاذة /ح�صة بنت �سليمان العبداهلل املحمد (�أم ابراهيم).
الأ�ستاذة /دالل بنت �سليمان املحمد العبداهلل (�أم ماجد).
الأ�ستاذة /منرية بنت عبداله احل�سن العلي (�أم �صالح).

البيان رقم ()5
�أ�سماء الأفراد الذين تربعوا لتمويل تكاليف ال�ضيافة والع�شاء يف امللتقيات ال�شهرية حيث تربع كل منهم م�شكوراً مببلغ  2000ريال.
 -1الأ�ستاذ /ح�سن بن �سليمان احل�سن العبدالعزيز (�أبو �سليمان).
 -2الأ�ستاذ /خالد بن �صالح الرباهيم املحمد (�أبو �صالح).
 -3الأ�ستاذ� /سعود بن �إبراهيم العبدالرحمن الرباهيم (�أبو عبدالعزيز).
 -4ال�شيخ /عبدالرحمن بن نا�صر العبدالرحمن العبداهلل (�أبو عبداهلل).
 -5الأ�ستاذ /عبدالعزيز بن ابراهيم املحمد العبدالرحمن (�أبو حممد).
 -6الأ�ستاذ /حممد بن ح�سن العلي احل�سن (�أبو ح�سن).
 -7الأ�ستاذ /حممد بن �صالح النا�صر احل�سن (�أبو �صالح).
 -8الأ�ستاذ /يو�سف بن �أحمد احل�سن املحمد (�أبو يا�سر).
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نحو التميز

ر
س
ا
ل
ال ة
ع
م
ر
لعل كل واحد منا� :أنا و�أنت وذاك وتلك منذ ولد وهو
يفتح كل يوم �صفحة جديدة يف ق�صة حياته ويغلق �صفحة
الأم�س ،كل يوم يكتب �سطرا يف �سريته ال�شخ�صية وي�ضم
�سرية يف م�سريته عرب هذه الدنيا� .إذن فنحن ن�سري يف
طريق مثل ما ي�سري عداءوا املرثون غري �أن الواحد منهم
يتمنى حلظة و�صوله �إىل نهاية امل�ضمار ،والواحد منا قد
يتمنى �أن ال ي�صل �أبدا .مع اليقني �أن الو�صول حتمي ال
حمالة وال خيار خا�صة �أن مكانها وزمانها غري معروف.
ركز معي قليال ،يف نظرة خاطفة �إىل الوراء ن�ستح�ضر
ت����اري����خ����ا ان���ت���ه���ى ق��ب��ل
ث������ان������ي������ة ،ق��������د ي����ك����ون
ال�����واح�����د را����ض���ي���ا وق���د
يف�ضل التحفظ� ،أجزم
�أن ال�����ش��خ�����ص ال���واع���ي
امل���وف���ق ال ب���د �أن ي��ك��ون
له �أ�شبه مب�شروع العمر
�أو ر���س��ال��ت��ه اخل��ا���ص��ة،
بحيث �إذا ت�أمل تاريخه
امل��ا���ض��ي ي��ل��وح يف الأف���ق
ع��ن��ده م��ع��ل��م وا����ض���ح �أو
جمموعة معامل  ،كل منا رجال ون�ساء باختالف الديانات
واجلن�سيات بل وحتى احليوانات ت�شرتك كلها يف طلب
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م/عبدالرحمن بن حممد ال�سعد الأحيدب
امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني

اال�ستقرار والعي�ش بهناء وتلبية ال��رغ��ب��ات ال�شخ�صية
من الأك��ل وال��راح��ة والإجن���اب وامل�سكن وغ�يره��ا� ،إذن ال
ميكن �أن تكون ر�سالة الواحد منا يف احلياة �أن يتخرج
م��ن اجل��ام��ع��ة و�أن ي��ت��وظ��ف وي���ك��� ّون م��ن��زال وع��ائ��ل��ة لأن
ه��ذا مطلب للكل ،فاملنطلق هو ما هي القيمة امل�ضافة
املتفردة ،وما هي الب�صمة التي يريد كل منا �أن تكون له،
�أو من باب �آخر ما هو امل�شروع الذي ميكن �أن تتبناه يف
حياتك ويكون هو الهوية التي ت�سعى لها� .إن بقاء الواحد
ب��دون هوية جتعل حياته بال نكهة وا�ضحة وبال معامل
وت�شويق ،جتعلها رتيبة بال متيز.
�أجزم �أنا و�أنت �أيها القارئ �أن هذا الطرح قد يعرتيه
�شيء من الغمو�ض ،خا�صة �أن عامة النا�س ال ي�ستح�ضرون
هذا الأمر املهم وهو و�إن بدا ب�سيطا �إال �أنه من العمق
ما يجعله ي�سبب حالة من التوهان جتعل ال�شخ�ص قد
يرف�ض الفكرة وي�ستمر يف تلقائيته� .إن �أق�صر الطرق
و�أي�سرها للو�صول �إىل معنى مب�سط لهذا املبد�أ هو ت�أمل
حال الناجحني حولنا حيث يظهر لكل واحد منهم
ر�سالة وا�ضحة �سواء ما كان منها يف �أمور دين �أو دنيا،
مع ا�ستح�ضار �أن لكل واحد ر�سالة وم�شروع حياة مبنية
على �شخ�صيته و�أهدافه والقيم التي يتحرك يف حياته
بنا ًء عليها.
�إذن فر�سالة كل واحد منا حتكي م�سريته يف حياته
واملعامل التي متيزه عن غريه وحتكي عند انق�ضاء عمره
جواب ذلك ال�س�ؤال «عن عمره فيما �أفناه»

مجلس الحمولة الجديد
ونظرة نحو المستقبل
بداية هذا العام  1432هـ ت�شكل جمل�س جديد للحمولة عن طريق
االنتخابات كما ن�ص عليه نظام جمل�س احلمولة والذي �سوف ي�ستمر
ملدة� 4سنوات (1435-1432هـ) حافلة ب�إذن اهلل بالعطاء املثمر ومكملة
مل�سرية جمال�س احلمولة ال�سابقة.
املجل�س اجلديد �ضم �أربعة من �أع�ضاء املجل�س ال�سابق و �سبعة
�أع�ضاء جدد ،بع�ضهم �سبق و�أن كانوا �أع�ضاء يف جمال�س �سابقة ،والبع�ض
الآخر يدخل املجل�س لأول مرة ،وتعترب م�سرية املجل�س اجلديد لها
طبيعة خمتلفة عن املجال�س ال�سابقة ذلك �أن �أعمال املجل�س كانت يف
املا�ضي مق�سمة على ثالث جلان ومع بداية �أعمال املجل�س اجلديد
�أ�صبحت الأعمال التنفيذية مق�سمة على �سبع جلان ،جاء هذا التغيري
من �أواخر الب�صمات التي و�ضعها املجل�س ال�سابق ،ولعل هذا الأمر
�سيكون له نتائج �إيجابية بتوفيق اهلل ،ذلك �أنه �سيعمل على زيادة عطاء
كل ع�ضو يف املجل�س ،فكل مقعد له مهمة
حمددة وم�ستقلة.
بعد ت�شكل املجل�س اجلديد
قام �أع�ضاء املجل�س املنتخب
بعقد �أول اجتماع يف يوم
الثالثاء 1432/1/29هـ برئا�سة
رئي�س جلنة االنتخابات وذلك
بهدف توزيع مهام املجل�س

�أ /ح�سن بن �سليمان بن ح�سن العبدالعزيز الأحيدب
(�أمني املجل�س)
اجلديد عمال بالفقرة ال�ساد�سة من املادة ال�ساد�سة من نظام جمل�س
احلمولة حيث �أ�سندت املهام لأع�ضاء املجل�س اجلديد وفق الهيكلة
الإدارية اجلديدة امل�شكلة من رئي�س للمجل�س ونائب له و�أمانة املجل�س
و�أمانة ال�صندوق ،بالإ�ضافة �إىل �سبع جلان تنفيذية.
وا�ستمراراً لن�شاطات املجل�س مت عقد �ستة اجتماعات خالل العام
الأول للمجل�س،وناق�ش خالل هذه االجتماعات جمموعة من املو�ضوعات
التنظيمية واالجتماعية والثقافية واملالية ،وفيما ي�أتي �أبرز املو�ضوعات
التي بحثها املجل�س:
• خطط اللجان لهذا العام وميزانياتها و�إقرارها.
• متابعة تنفيذ اللجان للمنا�شط املختلفة.
• �إعانة احلاالت ذات االحتياج.
• معاجلة بع�ض امل�شكالت االجتماعية.
• م�شروع املقر الدائم للحمولة.
وكان ي�سبق كل اجتماع �إعداد جدول �أعمال ير�سل من
قبل �أمني املجل�س �إىل �أع�ضاء املجل�س ويتم بعد كل اجتماع
حترير حم�ضر يت�ضمن وقائع االجتماع وقراراته ويتم
توقيع الأع�ضاء احلا�ضرين عليه.
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لجنة

التوجيه واإلرشاد
ال�شك �أن وجود مثل هذه اللجنة �ضمن
جلان املجل�س هو �أحد مظاهر التوفيق يف
م�سرية املجل�س ،يدعونا �إىل ذلك القناعة
التامة ب�أن وجود امل�شكالت االجتماعية �أمر
ميليه واقع احلياة وينتظر من العقالء
�أهل احلكمة عدم جتاهلها ،بل ال�سعي �إىل
تفهمها ومعاجلتها ،ولهذا فاللجنة ت�ضع
يف مقدمة �أولوياتها ح�صر احلاالت التي
حتتاج �إىل معاجلة اجتماعية ومن ثم
تكليف من يقوم بدرا�ستها من املجل�س
�أو من خارجه من �أبناء احلمولة باعتبار
مكانتهم �أو خربتهم �أو تخ�ص�صهم لبحث
م�شكلة كل حالة واقرتاح احلل املنا�سب
لها ،مع الت�أكيد على االهتمام باحلاالت
امل�ستجدة �أو التي ميكن �أن تن�ش�أ يف بيوت
احلمولة ملعاجلتها يف بدايتها.
لقد اجتهد الأخوة (يف اللجنة
االجتماعية �سابقاً) يف ح�صر عدد من
احلاالت وت�صنيفها ومت عر�ضها على
املجل�س يف دورته ال�سابقة وناق�شها
با�ستفا�ضة مع ا�ستح�ضار تنوع تلك
احلاالت وتفاوت �آليات النظر واملعاجلة
وانتهى املجل�س (يف حينه) �إىل اعتماد
تكوين جلنة م�ستقلة عن اللجنة
االجتماعية وكان ذلك مع نهاية عام 1430
هـ.
ومع بداية عام 1431هـ اعتمد املجل�س
ا�سم هذه اللجنة اجلديدة (التوجيه
والإر�شاد) كما اعتمد مهماتها يف البنود
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الآتية:
 .1تكوين قاعدة معلومات عن بيوت
احلمولة ت�شمل اجلوانب االجتماعية
والوظيفية والتخ�ص�صات جلميع الأفراد
(رجا ًال ون�ساءً) وحتديثها دورياً.
 .2ر�صد امل�شكالت االجتماعية احلالية
داخل احلمولة وما ي�ستجد من ذلك،
واالجتهاد يف و�ضع احللول املنا�سبة لها.
 .3تقدمي املعلومات ل�شباب احلمولة
حني يرغبون الزواج من بنات احلمولة �أو
من عوائل �أخرى.
 .4توفري املعلومات ملن يرغب من
�أفراد احلمولة عن املتقدمني للزواج من
بناتهم.
 .5العمل على �إ�صالح ذات البني عند
وجود خالف بني بع�ض �أفراد احلمولة.
مع علم املجل�س يقيناً �أن من �سيتوىل
رئا�سة هذه اللجنة �سيكون بحاجة
لال�ستعانة بالعديد من �أبناء احلمولة من
داخل املجل�س �أو من خارجه لتنفيذ �أي من
مهمات اللجنة وخا�صة عند وجود م�شكلة
اجتماعية تطلب تدخ ً
ال من احلمولة
ملعاجلتها.
ومع بداية الدورة اجلديدة للمجل�س
(1432هـ) مت �إ�سناد رئا�سة هذه اللجنة
لع�ضو املجل�س الأ�ستاذ /حممد بن ح�سن
املحمد الذي عمل بالتعاون مع �آخرين
داخل املجل�س ومن خارجه ببع�ض الأعمال
يف نطاق عمل اللجنة ومن ذلك:

�أ -تقدمي املعلومات لبع�ض �شباب
احلمولة ممن كانوا يرغبون الزواج من
بنات احلمولة ،مع تقدمي التوجيه الالزم
بهذا اخل�صو�ص.
ب -جرى العمل على �إ�صالح ذات
البني بني �أفراد احلمولة وفق (فل�سفة
فريق اللجنة) واملبنية على تطوير �آلية
التفكري لدى بع�ض �أفراد احلمولة ممن
يعتقدون �أن لديهم م�شكالت اجتماعية،
وذلك ب�إعادة برجمة �آلية التفكري لديهم،
عن طريق التطوير املبني على القراءة
املتخ�ص�صة يف جماالت تخدم الغر�ض
حمل الإ�شكال القائم .هذا وقد حتققت
نتائج �إيجابيه من جراء ذلك .حيث �أت�ضح
�أن �سبب امل�شكالت �ضحالة اخلربة ،وندرة
املعرفة ،وانعدام القدوة احل�سنة ،ومت
حتفيز ال�شعور االجتماعي القائم على
�صلة الرحم ،والرتابط الأ�سري املبني
على املحبة والوئام ،والقبول وال�صرب
والت�سامح والإح�سان ،حيث جرى حتفيز
هذه امل�شاعر و�أثمرت نتائج متوقعة ،مما
يعزز هذه الفل�سفة يف حل ما يح�صل
م�ستقب ً
ال من �سوء فهم بني بع�ض �أفراد
احلمولة.
ج -مت ا�ستثمار الإعانات املقدمة
لبع�ض �أ�صحاب احلاجة داخل احلمولة
من خالل ربط ه�ؤالء بربامج موجهه
تعالج بع�ض اجلوانب لديهم مبا يغنيهم
م�ستقب ً
ال عن �أخذ �أي معونة ب�إذن اهلل.

في

االحتفاالت
وقلقها

غالبا ما ننتظر نحن �سرب املوظفات نهاية الأ�سبوع بفارغ
ال�صرب  ،ففي نهاية الأ�سبوع هناك الزيارة العائلية لبيت اجلدة
التي ينتظرها ال�صغار من �أول الأ�سبوع وهناك النوم دون رنني املنبه
الذي –بف�ضل تقنية اجلوال� -أ�صبح يطاردك بالرنني كل دقيقة
،وهناك رمبا زيارات جماملة وعمل بيتوتي م�ؤجل ،و�أ�شياء �أخرى
جتعل ليوم الأربعاء لونا جذابا ،لذلك كنت �أتبع الن�صيحة القائلة
�أن عليك �أن تنهي �أربعائك بهدوء كي مت�ضي عطلة نهاية �أ�سبوع
رحل ما ت�ستطيع ترحيله من م�شاكل ليوم ال�سبت
هادئة ،لذلك ّ
لأنه بطبيعته واجهة عاب�سة عليك �أن تدخلها كل �أ�سبوع مت�سلحا
بال�صرب ! كما �أن هناك قوال �آخر يقول �أن �أول �شخ�ص تلتقيه يف يوم
عملك هو من يحمل دائما �سلة من املتاعب !!لذلك عليك التعامل
مع �أول زائر بحذر!!وكذلك عليك التعامل مع يوم ال�سبت بحذر
�أكرب !!
مي�ضي الأ�سبوع �سريعا ولكن غالبا الأ�سابيع التي ت�سبق
االمتحانات تكون خم�ص�صة لتنفيذ الأن�شطة اخلتامية �سواء يف
املدار�س �أو الإدارات  ،فكل جهة تنهي �أن�شطة العام بحفل ختامي
تكرم فيه من عمل معها طوال العام  ،وكل جهة �أي�ضا تعد لهذا
احلفل عدته التي جتتهد فيها �أن تكون الأف�ضل لذلك جتد ع�ضوات
اللجان املنظمة والقائمات على �ش�ؤون احلفل يف �شغل �شاغل حلني
انق�ضائه وغالبا ما تكون الليلة التي ت�سبق احلفل هي �أكرث ليله
جتهد فيها املنظمات ،الربوفات النهائية ينبغي �أن تكون مكتملة
�،شهادات التكرمي يجب �أن تكون جاهزة ومرتبة ،ال�ضيافة ،
املطبوعات يجب �أن تكون مرتبة يف ملفاتها وموزعة على املقاعد
 ،ترتيب جلو�س احل�ضور الذي ي�شكل عبئا �إ�ضافيا على املنظمات
لأنك غالبا �ستقع يف حرج عندما متتلئ املقاعد الأمامية ويظل
هناك �ضيفات ينبغي �أن يجل�سن يف هذه املقاعد لذلك �إن مر هذا
الأمر على خري ف�ستم�ضي بقية الأمور بخري ،ورغم �أنك ت�ضع
الفتات تو�ضح �أماكن جلو�س كل فئة لكنك تفاجئ مبتطفلني
ي�سعون للجلو�س حيث الأماكن الأمامية ! وجتد �أ�شد احلرج يف

�أ /ليلى بنت �إبراهيم العبدالعزيز الأحيدب

مديرة الإعالم الرتبوي ب�إدارة تعليم البنات بالريا�ض

�إفهامهم �أن هذه الأماكن لفئة معينة !!وكم وكم ح�صلت مواقف
�سخيفة ب�سبب املقاعد الأمامية ،ومع �أن �أغلب القاعات الآن �أ�صبحت
ت�ضع املن�صة الرئي�سة يف اخللف تاركة املقاعد الأمامية ملريديها �إال
�أن ال�سعي �إىل هذه الأمكنة ال يزال موجودا !وال يزال ميثل ق�ضية
حرج م�ستمرة للمنظمات ،بل حتى يف الأعرا�س واحلفالت اخلا�صة
تظل الطاوالت القريبة من املن�صة مرغوبة �أكرث ،البع�ض يف�ضل
اخلروج من فتنة املقاعد الأمامية �إىل مقاعد �أخرى رغم انطباق
�شروط اجللو�س على هذه املقاعد عليه وغالبا ما يكون ه�ؤالء
الأ�شخا�ص من النوع الواثق البعيد عن حب الظهور هذا املر�ض
الذي ابتلي به الكثري،ومبنا�سبة احلديث عن املقاعد الأمامية فقد
�أجريت درا�سة و�صفية تناولت العالقة بني موقع جلو�س الطالب
واجتاهاته التي يكونها نحو الطالب الآخرين ،واملدر�سة ،واملعلمني،
وذاته وقد اقت�صرت هذه الدرا�سة على البيئة ال�صفية اخلا�صة
مبدار�س املرحلة الثانوية بدولة الكويت.
�أت�ضح من خالل الدرا�سة مايلي :
�أن الطلبة من الذكور الذين ي�شغلون املواقع الأمامية من
قاعة الدرا�سة والطلبة الإناث الالتي ي�شغلن املقاعد اخللفية منها،
نالوا درجات عالية من الثقة بالذات عن غريهم من بقية الطلبة
(جمموع العينة 231 :طالبا وطالبة) الأمر الذي جعله ي�ستنتج :
�أن الثقة بالذات ترتفع عند �شغل الطالب ملقعد �أمامي ،وذلك بني
الذكور فقط دون الإناث.
�أما الكوابي�س والأحالم ف�إنها تت�سلط يف الليلة التي ت�سبق
احلفل وكل ح�سب ما �أوكل �إليه يحلم  ،يف �أحد االحتفاالت كان
هناك تفتي�ش مبالغ فيه عن كامريا اجلوال ،وعندما ا�ستف�سرت عن
هذه املبالغة يف التفتي�ش �أخربوين �أن �إحدى املنظمات ر�أت ر�ؤيا-
ولي�س �أ�ضغاث �أحالم -ف�سرت لها ب�أن م�شكلة �ستحدث يف االحتفال
ب�سبب جوال كامريا !!وعلى هذا الأ�سا�س مت عمل احتياطات
�إ�ضافية ل�ضبط اجلوال املعني باحللم !!
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حوار معالي

		 وزير الصحة

قام باحلوار � /أ .عبداهلل بن حممد ال�سعد الأحيدب
ال�شيخ عبدالرحمن بن نا�صر العبدالرحمن الأحيدب
عد�سة � /إبراهيم بن �صالح بن �أحمد املحمد الأحيدب

ال�س�ؤال الأول :
اجلوانب ال�شخ�صية
اال�سم  :د /عبد اهلل بن عبد العزيز بن حممد الربيعة
تاريخ ومكان امليالد :يوم اجلمعة 1375/3/27هـ املوافق 1955/11/11م
يف مدينة الريا�ض .
احلالة االجتماعية  :متزوج .
عدد البنات 7 :
عدد الأبناء 1 :

ال�س�ؤال الثاين :
تعريف �شخ�صي موجز :
عبد اهلل الربيعة �إن�سان مواطن يحب الب�ساطة ويكره الطبقية
والر�سميات و�أجد نف�سي بني امل الطفل وبكاء الأم وحرية الأب
وت�ضرع املحتاج  .وال زلت �أ�شعر حتى الآن �أنني مل �أقدم �شيئاً ي�ستحق
�أن �أمتيز به لأن �أمامي طريقاً طوي ً
ال �أمتنى �أن �أقطعه  ،فلنعمل
�سوياً خلدمة كل حمتاج ومري�ض حتقيقاً لتعاليم ديننا احلنيف
و�شريعته الغراء .
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ال�س�ؤال الثالث :
مع كرثة ارتباطات معايل الوزير والأعمال املكلف بها  ،كيف هي
عالقتكم مع الأوالد و�أهل البيت ؟ ومدى ر�ضاكم وتقييمكم لهذه
العالقة ؟
ـ العمل ي�أخذ مني الوقت الكثري  ..و�أحاول قدر امل�ستطاع �أن
اخ�ص�ص بع�ض الوقت لأ�سرتي ولرتبية ورعاية �أبنائي .

ال�س�ؤال الرابع :
هل ت�شجع �أبناءك وبناتك لدخول عامل الطب ؟
ـ �إذا كنت هذه رغبتهم  ،فلن �أتردد يف ت�شجيعهم فالطب مهنة
�إن�سانية نبيلة .

ال�س�ؤال اخلام�س :
يت�سم ع�صرنا احلا�ضر بالت�سارع يف �شتى مناحي احلياة  ،ويكاد يكون
اثر ذلك وا�ضحاً يف انح�سار الروابط الأ�سرية عما كانت عليه يف
ال�سابق � ..إذا ما �أ�ضفنا لهذا الت�سارع كرثة التزامات معاليكم  ،فكيف

يف غرفة العمليات أنسى كل همومي
الخوف والقلق كان يتملكنا...
الحصاد  ...مثال حي ألسرة كريمة مرتابطة
النجاح والتميز يحتاج لإلخالص واملثابرة

راع وم�س�ؤول عن رعيته  ،والرجل راع يف �أهله وم�س�ؤول عن رعيته
) � ،أ�س�أل اهلل �أن ي�ساعدين على حتملها بالوجه الذي ير�ضيه �أما
امل�ست�شفى ف�أنا اجلراح الذي يحرتم زمالءه ويعلم طالبه ويخدم
مر�ضاه  ،ويف غرفة العمليات �أن�سى كل همومي حر�صا على جناحي
لإنقاذ وم�ساعدة كل طفل بني يدي .

ال�س�ؤال الثامن :
وما هي طريقتكم للتوفيق بني حق الروابط الأ�سرية يف البيت مع
الأوالد و�أهل البيت  ،والواجبات االجتماعية وما يقابلها ويزاحمها
من الواجبات املهنية ؟
ـ الإن�سان كائن اجتماعي بطبعه  ،فبدون الأهل والأقارب والأ�صدقاء
ت�صبح احلياة موح�شة  ،كما �إن البيئة العائلية هي �أهم مبد�أ يتم�سك
به رب الأ�سرة  ،ف�أنا �أ�شاركهم يف وجبات الطعام كما �أحر�ص على
اجللو�س معهم  ،حيث �إن احلوار الأ�سري مع �أفراد العائلة يعزز
بناء ثقتهم ب�أنف�سهم من خالل ت�شجيعهم على تنمية مواهبهم
وقدراتهم .
وقد �أو�صانا ديننا احلنيف ب�صلة ال ّرحم فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم وهادي الأمة ( �إن اهلل تبارك وتعاىل قال � :أنا اهلل و�أنا
الرحمن  ،خلقت الرحم  ،و�شققت لها من ا�سمي  ،فمن و�صلها
و�صلته  ،ومن قطعها بت ُّته ) .

ال�س�ؤال ال�ساد�س :
لكل ق�صة جناح �أ�سباب وعوامل تتفاوت يف ت�أثريها على ذلك النجاح
 ..ما هي �أهم الأ�سباب والعوامل التي ترون �أنها �ساعدتكم على
النجاح والتميز ؟
�أوال ً توفيق اهلل �سبحانه وتعاىل ثم دعاء الوالدين ودعم زوجتي
و�أ�سرتي وحمبتي ملهنتي وحبي للنا�س وكذلك لوطني الغايل .

ال�س�ؤال ال�سابع :
�أين يجد عبد اهلل الربيعة نف�سه  :يف الوزارة ؟ امل�ست�شفى ؟ غرفة
العمليات ؟ يف البيت بني �أوالده ؟ �أم �أين ؟
�إذا كانت الأ�سرة هي الأ�صل يف الرعاية وحتت امل�س�ؤولية املبا�شرة
ل�شخ�صي كوالد  ،ف�إن الوزارة ( وما يليها من �إدارات ومرافق
وخدمات ) فهي كذلك �أمانة وم�س�ؤولية كلفني بها ويل الأمر
وت�ستحق الرعاية  ..وهذه وتلك هي الرعاية العظمى التي و�صفها
نبينا الكرمي بقوله ( كلكم راع وكلكم م�س�ؤول عن رعيته  ،فالإمام

من هم الأ�شخا�ص الذين كان لهم ف�ضل بعد اهلل يف حياة الدكتور
عبد اهلل العلمية �أو االجتماعية ؟
�أو ًال خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ـ حفظه
اهلل ـ القائد والوالد ووالدي �أمده اهلل بال�صحة والعافية ووالدتي ـ
أن�س زوجتي التي �ضحت من �أجلي و�أبنائي �أحبتي
رحمها اهلل ـ ولن � َ
ـ وفقهم اهلل ـ .

ال�س�ؤال التا�سع :
ما هي اهتماماتكم الأخرى خالف الوزارة ومهنة الطب ؟
لقد �شغلتني الوزارة ومهنتي عن كل �شيء  ،و�إذا ما وجدت فر�صة
ف�أنا �أحب ال�سفر والرحالت الربية والقراءة .

ال�س�ؤال العا�شر :
لو مل يكن الوزير طبيبا ماذا كان يتمنى �أن يكون ؟
�أن يكون طبيباً وجراح �أطفال .

ال�س�ؤال احلادي ع�شر :
متيز الدكتور عبد اهلل الربيعة وارتبط ا�سمه بعمليات ف�صل التوائم
 ..فهل لدخولكم هذا املجال واختياركم لهذا النوع من العمليات
ق�صة �أو �سبب ؟
ـ حبي ال�شديد للأطفال دفعني لدخول هذا املجال  ..فمنذ البداية
ولدى دخويل كلية الطب كان لق�سم الأطفال واجلراحة مكانة
خا�صة يف نف�سي  ..و�أ�صابتني حرية �شديدة يف االختيار بني اجلراحة
العامة ( جراحة الكبار ) وجراحة الأطفال وكما يعلم اجلميع ف�إن
ج�سد الكبري يتحمل الأمل واملر�ض ب�صورة �أكرب بينما ج�سد الطفل
كما هو معروف مير�ض ب�سرعة و�إذا وفق الطبيب يف العالج ف�إنه
ي�شفى ب�سرعة �أي�ضاً والطفل بريء ال ي�شتكي والتعامل معه يحتاج
�إىل �شخ�صية معينة واجلراحة علم تقني وكنت �أميل �إىل ذلك وبعد
االنتهاء من الدرا�سة بالكلية �أجريت لنا مقابالت �شخ�صية وكانت
درجاتي جيدة لذلك مت اختياري كمعيد يف كلية الطب بجامعة
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امللك �سعود و�أجرى يل املقابلة �شخ�ص لن �أن�ساه وهو الدكتور ح�سن
كامل �أخو الدكتور �صالح كامل ووقتها كان عميداً للكلية والذي
�س�ألني ماذا تريد �أن ت�صري ؟! �أجبته � :أنا �أحب الأطفال واجلراحة
قال يل � :إذن لتكن جراح �أطفال واخرتت هذا التخ�ص�ص الذي مل
يكن معروفا �آنذاك باململكة وكان االقرتاح كما �أ�سلفت من �أ�ستاذي
الدكتور ح�سن كامل(رحمه اهلل) ومت قبويل يف نف�س املقابلة يف
ذات التخ�ص�ص معيدا وبد�أت رحلتي بعدها �إىل كندا وكان هذا
عاملا جديدا بالن�سبة يل ومل تكن تلك البالد معروفة بالن�سبة
لل�سعوديني وكان االختيار بناء على االقرتاح ال�سابق الإ�شارة �إليه .

ال�س�ؤال الثاين ع�شر :
كيف كان �شعور الدكتور عبد اهلل الربيعة عند قيامه ب�أول عملية
جراحية يف حياته  ،و�شعوره �أي�ضاً عند قيامه ب�أول عملية ف�صل
للتوائم ال�سيامية ؟
�أول عملية يف حياتي كانت يف ال�سنة الأخرية من كلية الطب وكان
�شعوراً مليئاً بالرهبة واحلما�س وال�سعادة والإ�صرار ملتابعة احلالة
وبذل كل ما بو�سعي لإجناح العملية  ،وال �أخفيك �أن اخلوف والقلق
كان يتملكنا .
وقد كانت اول عملية ف�صل لتو�أم �سيامي باململكة يف عام 1992م
لتو�أم �سوداين وذلك مب�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي  ،حيث
تنقلت هذه احلالة بني م�ست�شفيات ال�سودان وبع�ض الدول العربية
وكان هناك ات�صال من ال�سودان بربيطانيا وكذلك نقلت �إىل خادم
احلرمني ال�شريفني امللك فهد يرحمه اهلل والذي وجه ب�أن تدر�س
من قبل م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي وطلب مني �شخ�صياً
القيام بذلك وقمت بدرا�سة احلالة ومراجعتها قبل القبول و�أخذت
مني الدرا�سة عدة �أ�سابيع  .وكان اجلواب خلادم احلرمني ال�شريفني
�أنه ميكن للمملكة قبول هذه احلالة و�إجراء الفحو�صات وجاءت
احلالة حيث قمت مع الفريق الطبي ب�إجراء الدرا�سة الكاملة
والفحو�صات والتحاليل لها وبعد �شهرين تو�صلنا �إىل قناعة
ب�إجراء عملية الف�صل  ..و�أجرينا العملية وجنحت جناحا مهما لنا
ولوطننا .

ال�س�ؤال الثالث ع�شر :
هل يجري الدكتور عبد اهلل الربيعة عمليات �أخرى غري ف�صل
التوائم ؟
نعم �أقوم ب�إجراء العديد من العمليات املتنوعة �ضمن تخ�ص�ص
جراحة الأطفال .
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ال�س�ؤال الرابع ع�شر :
بعيدا عن العمل  ..ما هي الأهداف والغايات التي تتمنون حتقيقها ؟
حتقيق تطلعات القيادة الر�شيدة وتلبية رغبات واحتياجات املواطنني
ب�إيجاد رعاية �صحية متكاملة و�شاملة بكل عنا�صرها ( الوقائية ،
العالجية  ،الت�أهيلية ) وو�صول هذه اخلدمة لهم بكل ي�سر و�سهولة ،
مع توفري اخلدمات ال�صحية املتخ�ص�صة يف كل منطقة بالإ�ضافة �إىل
تفعيل ال�شعار الذي رفعته الوزارة حتت عنوان ( املري�ض �أو ًال ) حيث
يتخل�ص يف هذا ال�شعار الهدف الرئي�سي لوزارة ال�صحة واملتمثل يف
خدمة املري�ض و�إعطائه الأولوية وت�أمني �سالمته وحتقيق ر�ضاه .
�أما بعيداً عن العمل ف�أمتنى �أن يوفقني اهلل ملر�ضاته ثم �أن �أحظى
بر�ضا والدي ـ حفظه اهلل ـ و�أن �أكون بررت بوالدتي ـ رحمها اهلل ـ
و�أخرياً �أن �أقدم لزوجتي و�أبنائي حياة كرمية ومعاملة ح�سنة وعي�شة
هنيئة ب�إذن اهلل تعاىل .

ال�س�ؤال اخلام�س ع�شر :
ماذا يقول الدكتور الربيعة عن :
• الوالدين :
ربي ارحمهما كما ربياين �صغريا  ،واجعلني ابناً باراً مطيعاً وال
حترمني من دعائهم يل .
• الأوالد :
زينة احلياة الدنيا  ،اللهم وفقني يف الرتبية احل�سنة و�أن �أقدم لهم
حياة كرمية .
• االجتماعات الأ�سرية :

• موقف �أو حادثة �أعجبتك :
يوم �إ�سالم والد التو�أم الكامروين بعد جناح العملية وزيارة امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز ـ حفظه اهلل ـ للتو�أم .

ال�س�ؤال التا�سع ع�شر :
ربط التوا�صل واملحبة .
• مهنة الطب :
الإن�سانية واخلدمة والعطاء ملن �أخل�ص فيها .
• االبت�سامة للآخرين :
رمز املحبة و�صفاء القلب .
• جملة حمولة الأحيدب العائلية ( احل�صاد )
مثال حي لأ�سرة كرمية مرتابطة واملجلة تكمل وتوثق هذه
الروابط املتينة .

ال�س�ؤال ال�ساد�س ع�شر :
مب تن�صح من يريد �أن يكون طبيباً
�أن ي�ستعني باهلل و�أن يكون حمباً لهذه املهنة و�أن يجد ويجتهد
بكل ما ي�ستطيع  ،وال جناح دون توفيق اهلل ثم ر�ضى الوالدين
وحبه ملهنته و�أن يعامل النا�س مثل �أ�سرته .

ما هي عالقة الوزير مبدينة جالجل وهل لكم فيها ذكريات ؟
ومتى �آخر زيارة كانت لها ؟
�أحبها لأن فيها ولد وترعرع والدي  .ومنها نبعت �أ�سرتي  ،وبكل
�أ�سف لي�س يل فيها ذكريات لأين مل اع�ش فيها .

ال�س�ؤال الع�شرون :
ن�صيحة توجهها ل�شباب الأحيدب ؟
�أنتم �أ�سرة كرمية طيبة فعليكم بالتوا�صل والت�آخي والتكاتف
وحمبة اهلل ثم طاعة الوالدين الأفا�ضل وال جتعلوا للحقد
واحل�سد �إليكم طريقاً ـ وفقكم اهلل ـ .
ختاماً نكرر ال�شكر والدعاء ملعاليكم �سائلني لكم علو الدرجات
وال�سعادة يف الدنيا والآخرة .

ال�س�ؤال ال�سابع ع�شر :
ما هي عوامل النجاح والتميز والبيئة احلا�ضنة للإبداع ؟
النجاح والتميز يحتاج للإخال�ص واملثابرة والعطاء ونبذ الذات
وحمبة الآخرين مع الرتكيز على العمل اجلماعي املنظم وفوق
كل هذا توفيق اهلل ثم دعاء الوالدين .

ال�س�ؤال الثامن ع�شر :
متر على كل �إن�سان حوادث ومواقف ي�صعب ن�سيانها على اختالف
�أ�سبابها وموا�ضيعها وقد يكون بع�ضها �سبباً لتغري جمرى حياة
�أنا�س فهل ممكن �أن ن�سمع من معايل الوزير :
• موقف م�ؤثر :
يوم وفاة والدتي رحمها اهلل بني �أح�ضاين .
• موقف تبت�سم كلما تذكرته :
عندما يبت�سم يل الطفل بعد جناح العملية .
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المراهقة
م�شاهد متكررة وم�ألوفة للجميع يف
املنتزهات و املراكز التجارية يف املنا�سبات
العائلية ،وحتى يف ال�شوارع ملراهقني
مط�أطئني ر�ؤو�سهم و�أيديهم تتحرك
ب�سرعة الربق تر�سل وت�ستقبل .
هذا هو زمن االنفتاح واملتغريات
كرثت التقنيات احلديثة ف�أحدثت
تغرياً ملحوظاً يف املجتمع وال �سيما
بني املراهقني الذين �أ�صبحوا يعي�شون
حتت ت�أثري هذه املتغريات ف�سببت لهم
ريا من امل�شاكل الرتبوية والأخالقية
كث ً
و عزلتهم عن جمتمعهم وقد تفقدهم
هويتهم الإ�سالمية م�ستقب ً
ال.
فلم يعد هناك حدودا وال قيودا تقف
يف وجه هذه املغريات فاالنرتنت والهواتف
النقالة والقنوات الف�ضائية فتحت كل
الآفاق �أمامهم و�أ�ضحى من ال�صعب العي�ش
مبعزل عن هذا العامل املفتوح ،ولذا �أ�صبح
من املهم على الأهل مراجعة �أ�ساليبهم
الرتبوية لتتوافق مع زمن االنفتاح  ،وال
بد من معرفة كيفية التعامل مع املراهق
 .فاملراهقة �صعبة على الذين ال يعرفون
كيفية التعامل معها ،فاملراهق يحتاج منا
�إىل ال�صرب واحلزم واالبتعاد عن ال�صدام
احلاد معه .وعدم حرمانه من اال�ستفادة
من التقنية ومراعاة حريته ال�شخ�صية،
وهذا احلرية ال متنع �أن نراقبه عن بعد
وتوجيه.
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مراهقة هذا العصر:
املراهقة يف ال�سابق �أف�ضل بكثري
من الو�ضع يف ع�صر االنفتاح فقد
غريت التقنية احلديثة حياة املراهق يف
جمتمعنا مما �ص ّعب على الأهل متابعة
ومراقبة �أبنائهم.
فالهاتف املحمول (البالك بريي
) وال�شبكة العنكبوتية ت�شارك الأهل
يف الرتبية وجعلت الأ�سرة ال ت�ستطيع
التحكم يف حياة املراهق .
فالعامل اليوم �أ�ضحى كقرية
�صغرية ما يحدث يف �أي جزء منه
ُي�شاهَد و ُي�س َمع يف ثوان معدودة والتي
جعلت من املراهق قادرا على االت�صال
مبن يريد وقتما يريد وير�سل وي�ستقبل
املقاطع عن طريق ال�شبكة العنكبوتية
�أو الهاتف املحمول بعيداً عن رقابة
الأهل مما يوقعه يف �شرك الرذيلة من
خالل ن�شر املقاطع الإباحية والعالقة
املحرمة التي تقام با�سم احلب.
ولقد قر�أنا يف ال�صحف و�سمعنا
يف و�سائل الإعالم عن بع�ض �ضعاف
النفو�س الذين ا�ستغلوا �سذاجة وجهل
املراهقات وبراءتهن و�أوقعوهن يف
م�شاكل ال ح�صر لها م�ستغلني هذه
التقنيات يف �أعمالهم اخلبيثة.
فالواجب على الأهل التعامل مع

�أ/ف�ضيلة بنت �سليمان بن عبداهلل الأحيدب
مديرة بتعليم البنات بالريا�ض (�سابقا)

املراهق ب�صورة خمتلفة عن مرحلة
الطفولة وعدم معاملتهم ك�أنهم
�أ�شخا�ص نا�ضجون .فهم ميرون خالل
هذه الفرتة مبرحلة ت ّغري من ناحية
نف�سية وف�سيولوجية ،ويحتاج هذا
�إىل تعامل خا�ص حتى يتخطى هذه
املرحلة ال�صعبة .فاالحتواء واحلوار
وتذكريهم بخطورة و�سلبيات التقنية
احلديثة ومراقبتهم وتوجيههم �أمر ال
بد منه .ولنعلم �أن التعامل مع التقنية
لي�س مب�شكلة بل امل�شكلة يف عدم توجيه
املراهق بكيفية اال�ستفادة منها ب�شكل
�إيجابي يف تنمية مهاراته وزيادة
معرفته والتوا�صل االجتماعي مع من
حوله ,وال نن�سى دور املعلم فاملدر�سة
هي البيت الثاين للمراهق ...
ختاما �أذكركم بقول خري الربية
�صلى اهلل علية و�سلم:
(�أال كلكم راع وكلكم م�سئول عن رعيته)
ن�سال اهلل العلي القدير �أن يحفظ
�أبناءنا و�أبناءكم و�أبناء امل�سلمني وهو
خري احلافظني ,,
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

قصة وأبيات

يو�سف بن ح�سن املحمد الأحيدب
امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني

ح�صل يل يف �سنة من ال�سنوات �أن ان�شغلت يف �إعمار منزيل وغبت كثريا عن �أخت يل وحينم قمت لها بزيارة وجدت
عندها بنتا لها طالت املدة �أكرث عن ر�ؤيتها والحظت علي ا�سمرار الب�شرة من �أثر ال�شم�س وقد اعرتاين ال�شيب
فقالت (وين البيا�ض والزين يا خايل وو�ش هال�شيب اللي الح على وجهك) وكانت لفتة ع�صفت ذهني ب�أن البيا�ض
�أ�صبح �سمارا و�سواد ال�شعر الأ�سود �أ�صبح بيا�ضا فتبادر يف ذهني مطلع ق�صيدة و�أترككم �أن تبحروا معها.....
تقول �أن البيا�ض �أ�صبح �سمار وال�سواد ب�شيب
و�أقول �أن الدهر معهد وذا من دورة التدريب
وبيا�ض الوجه بالدنيا ب�صون العر�ض وفعل الطيب
وبيا�ض الدقن قنديل قب�سها �شعلة التجريب
ماين مثل من �سارع وخ�ضب حليته تخ�ضيب
وال يعني يل املو�ضوع غري �ألوان بالرتتيب

أمي

وين الزين ياخايل وياميه و�ش اللي �أدعاه
زمان جار يف ابن ادم وال احد قادر يقواه
ومن ي�سعى لبيا�ض الوجه يوم احل�شر ير�ضي اهلل
و�شهادات الدهر بروازها دقني وقار �أر�ضاه
�سواد زايف زايل وحتى وي�ش لو �سواه
�سواد وانطوى ع�صره وترعى البي�ض يف مفاله

هناء بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز املحمد الأحيدب

ومراحل حياتي بها

ً
قليال يكون طرف ثوبها دليلنا ..وحني ن�صبح يف عمر
عندما نكون �صغاراً يكون ح�ضنها عاملنا ..وعندما نكرب
ال�سابعة تكون الأمان عند عودتنا من املدر�سة  ..ويف العا�شرة هي املر�أة ونحن منت�ص من كالمها وت�صرفاتها ما
يب�صم �شخ�صيتنا ..ويف الثانية ع�شرة ت�صبح ال�صديقة يف حلظة والعدو عند الغ�ضب لكننا ال ن�ستطيع النوم
دون ابت�سامتها  ..ويف الرابعة ع�شرة نهرب منها لن�ؤكد ا�ستقاللنا يف حماوالت م�ضحكة ..ويف ال�ساد�سة ع�شرة
نواجهها ب�أنها جيل ونحن من جيل �آخر! ويف الثامنة ع�شرة ال نفرح بنجاحنا �إال من خالل فرحة عينيها ودمعة
زهوها ..ويف الع�شرين قد نودعها لنلتحق ببعثة �أو نظن �أننا ن�سيناها �إزاء حب الع�شرين العا�صف ..ويف الرابعة
والع�شرين نخجل من قبلتها �أو توددها وحر�صها ونت�أفف لأننا مل نعد �أطفاال يا �أمي ! ويف الثالثني نن�شغل
بزواجنا و�أبنائنا وقد نهاتفها �أو نزورها ..ويف اخلام�سة والثالثني جتمعنا وعائالتنا ال�صغرية فنحاول �أن نوازن
بني ان�شغالنا عنها والرب بها ..ويف الأربعني تداهمنا حلظات ال�صحو بني وقت و�آخر � :أريد �أمي � ..أريد �أن �أعود
�إىل ح�ضنها و�أتذكر �أكالتها ال�شهية وكلماتها الظريفة� ..أما ما بعد الأربعني فنكت�شف فج�أة �أننا �أ�صبحنا ن�سخة
منها وما كنا نرف�ضه من توجيهاتها نكرره مع �أبنائنا وما كنا نغفله من حكمتها �أو نتجاهله من ن�صائحها يداهمنا
بقوة لأنها نب�ضاتنا ..
�أمي � ..أحبك يف ال�صغر والكرب �..أنت احل�ضن والبو�صلة وغيمة الأمان ال�سارية فوق ر�أ�سي من املهد �إىل اللحد
رحمة اهلل على من توفاها اهلل من �أمهاتنا و�أطال يف �أعمار �أمهاتنا �أحبابنا على طاعته.
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تكوين مجلس الحمولة
فـي دورتـه الجـديـــدة
مع بداية هذا العام 1432هـ بد�أت دورة جديدة ملجل�س احلمولة مدتها �أربعة �أعوام.
وح�سب نظام املجل�س ف�إن �إجراءات تكوين املجل�س لدورة جديدة تبد�أ خالل ال�شهور ال�ستة الأخرية
من مدة الدورة ال�سابقة ،وقد ن�صت املادة ال�ساد�سة من نظام املجل�س على �أن تتوىل الإجراءات جلنة
مكونة من �أمني املجل�س القائم (يف حينه) و�أربعة �أع�ضاء يختارهم الأمني من خارج املجل�س ،وحددت
املادة مهمات اللجنة يف الأمور الآتية:
• �إعداد قائمة مبن لهم احلق يف ع�ضوية املجل�س (وهم
الرجال ممن ال تقل �أعمارهم عن 30عاماً).
• توزيع القائمة على من لهم حق الت�صويت (وهم الرجال
والن�ساء ممن ال تقل �أعمارهم عن 18عاماً) والطلب من كل
منهم اختيار  11ا�سماً من القائمة ليكونوا �أع�ضاء املجل�س
اجلديد.
• فرز الأ�صوات وترتيب الأ�سماء ح�سب �أكرثية الأ�صوات
التي ح�صلوا عليها ،وتكون الأ�سماء الأحد ع�شر الأوائل هم
من اختارتهم احلمولة لع�ضوية املجل�س القادم ،والبقية
�أع�ضاء احتياط (مع مراعاة ما ن�صت عليه املادة ب�أن ال يكون
يف املجل�س اجلديد �أكرث من �ستة من �أع�ضاء املجل�س ال�سابق
له).
• �إبالغ الأ�سماء املختارة لع�ضوية املجل�س بذلك ،ويف حال
اعتذار �أي منهم يتم �إحالل بدل عنه ح�سب الأولوية من
قائمة االحتياط ،ويتم بعد ذلك �إعالن القائمة النهائية
التي متثل املجل�س اجلديد.
• يقوم رئي�س اللجنة بدعوة �أع�ضاء املجل�س اجلديد لعقد
االجتماع الأول الختيار رئي�س املجل�س ونائبه و�أمني املجل�س
و�أمني ال�صندوق ور�ؤ�ساء اللجان.
وتنفيذاً ملا �سبق قام �أمني املجل�س باختيار �أع�ضاء جلنة
االنتخابات والتي تكونت من:
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 الأ�ستاذ الدكتور� /إبراهـيــم بن �سليمــــان احلــ�ســـــنرئيــ�سـ ـ ـاً للجـ ـ ـن ـ ــة.
			
ال�شيخ /عبدالرحمن بن نا�صر العبدالرحمن العبداهلل			
ع�ضواً ( �أمني جمل�س احلمولة).
الأ�ستاذ� /سعـــــود بن �إبراهـيــــــم العـــبـــدالرحمـــــن(ع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا)
			
الأ�ستاذ /عبداهلل بن حممد بن �صالح العبدالرحمن(ع�ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا)
			
الأ�ستاذ /مـحـمــــد بــــن يــــو�ســـــف احلـــ�ســـــــــــــــــــن(ع�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا)
			
وبا�شرت اللجنة مهمتها وفق املراحل الآتية:

املرحلة الأوىل:

 .1مت ح�صر �أبناء احلمولة الذين لهم حق ع�ضوية املجل�س
وهم الذين ال تقل �أعمارهم عن ( )30عاماً.
 .2مت �إعداد منوذج الت�صويت والذي ا�شتمل على :
• املواد التي ن�ص عليها نظام املجل�س يف عملية االنتخاب.
• �أعمال جلنة االنتخابات .
• كلمة وفاء لأع�ضاء املجل�س احلايل واللجان التنفيذية.
• �أ�سماء رجال احلمولة الذين ال تقل �أعمارهم ( )30عاما.
 .3مت �إرفاق هذا النموذج مع املظاريف التي وزعت خالل
ملتقى �شهر ذي القعدة 1431هـ.

 .4مت خالل ملتقى �شهر ذي القعدة 1431هـ �إلقاء كلمة
للجنة االنتخابات �أو�ضحت تنويع طرق الت�صويت من
خالل اال�ستفادة من التقنية املوجودة حيث ميكن ا�ستقبال
الت�صويت من خالل ا�ستخدام موقع احلمولة على
االنرتنت ومن خالل جوال احلمولة �إ�ضافة �إىل النماذج
الورقية .
 .5مت ا�ستقبال ت�صويت  150من �أفراد احلمولة (رجا ًال
ون�سا ًء)� ،شاركوا يف اختيار من يرون لع�ضوية املجل�س
اجلديد.

املرحلة الثانية:
 .1مت جمع الأ�صوات وفرز الأ�سماء املختارة (املر�شحة
لع�ضوية املجل�س) .
 .2مت ترتيب الأ�سماء بح�سب الأ�صوات التي ح�صل عليها
كل منهم.
 .3قارب جمموع من وردت �أ�سما�ؤهم يف القائمة مائة ا�سم
ومت حتديد قائمة ت�ضم ( )11ا�سماً ح�صلوا على �أعلى
الأ�صوات من �أفراد احلمولة الختيارهم لع�ضوية املجل�س.

املرحلة الثالثة:
 .1قام رئي�س اللجنة ببعث ر�سائل جوال ن�صية �إىل
الأ�شخا�ص الواردة �أ�سما�ؤهم يف القائمة لإحاطتهم باختيار
�أفراد احلمولة لهم لع�ضوية املجل�س.
 .2اعتذر �أربعة �أ�شخا�ص يف القائمة عن عدم �إمكانهم دخول
املجل�س اجلديد لأ�سباب متنوعة خا�صة بكل منهم �شاكرين
لأفراد احلمولة ثقتهم.
 .3قام رئي�س اللجنة باالت�صال على الأ�سماء الأخرى
(االحتياط) ت�سل�سلياً ح�سب عدد الأ�صوات بهدف اختيار
البدالء عن املعتذرين ،وبعد التو�صل �إىل قائمة نهائية
متثل �أع�ضاء املجل�س اجلديد (من بينهم �أربعة فقط من

املجل�س ال�سابق) ،مت �إعالنها لعموم �أفراد احلمولة وتت�ألف
من كل من (ح�سب الرتتيب الهجائي):
 .1الأ�ستاذ الدكتور� /إبراهيم بن �سليمان احل�سن (�أبو زياد)
ع�ضو جديد.
			
 .2الأ�ستاذ /ح�سن بن �سليمان ح�سن العبدالعزيز (�أبو �سليمان)
ع�ضو جديد.
			
 .3العقيد� /سعد بن حممد ال�سعد (�أبو حممد)
ع�ضو جديد.
			
 .4املهند�س� /صالح بن �أحمد املحمد (�أبو �أن�س)
ع�ضو باملجل�س ال�سابق.
			
 .5الأ�ستاذ /عبدالرحمن بن �سليمان احلماد (�أبو عبدالعزيز)
			
ع�ضو جديد.
 .6املهند�س /عبدالرحمن بن حممد ال�سعد (�أبو حممد)
ع�ضو باملجل�س ال�سابق.
			
 .7ال�شيخ /عبدالرحمن بن نا�صر العبدالرحمن العبداهلل (�أبوعبداهلل)
		
ع�ضو باملجل�س ال�سابق.
 .8الأ�ستاذ /عبداهلل بن ح�سن العلي (�أبو علي)
ع�ضو جديد.
			
 .9الأ�ستاذ /نا�صر بن علي ال�صالح (�أبو �صالح)
ع�ضو جديد.
			
 .10الأ�ستاذ /حممد بن ح�سن املحمد (�أبو تركي)
			
ع�ضو باملجل�س ال�سابق.
 .11الأ�ستاذ /يو�سف بن ح�سن املحمد (�أبو حممد)
ع�ضو جديد.
			

املرحلة الرابعة:
قام رئي�س اللجنة بعقد اجتماع مع �أع�ضاء املجل�س
اجلديد مت خالله اختيار رئي�س املجل�س ونائبه و�أمني
املجل�س و�أمني ال�صندوق ور�ؤ�ساء اللجان.

33

كيف تتصرف لو غص أبنك
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اختيار
ح�صة بنت �أحمد بن ح�سن املحمد الأحيدب
(�أم جنيب)

ل
ج
الم نة
ل
ت
ق
ي
ا
ت
بد�أت امللتقيات ال�شهرية التي جتمع �أبناء احلمولة (�أو ما تعارف
البع�ض على ت�سميته دورية احلمولة) عام 1403ه��ـ ،وكانت بذرة
م��ب��ارك��ة مل ت��زده��ا الأي����ام �إال ر���س��وخ��اً ،و�أ���ص��ب��ح الأرب��ع��اء الأخ�ير
من كل �شهر ارتباطاً ثابتاً له اح�ترام��ه ل��دى الكثري من �أبناء
احل��م��ول��ة ،ال ي��زاح��م��ه ل��دي��ه��م ارت��ب��اط �آخ����ر ،وي��ح��ر���ص جمل�س
احلمولة على رعاية هذه امللتقيات وم�ساندة كل جهد يدعمها،
كما �أن �شريحة كبرية من �أبناء احلمولة يقفون ذات املوقف يف
احلر�ص على انتظام هذه امللتقيات قناعة منهم ب�أن وجود هذه
امللتقيات وا�ستمرارها مك�سب عظيم لهم ،ولذ تراهم يحر�صون
على انتظام انعقاد ملتقاهم ال�شهري مبن ح�ضر ،ومن حال دون
ح�ضوره ظرف ما فال عتب ،وحينها يجد �أمامه فر�صة للح�ضور
يف ملتقى ال�شهر التايل ،مع حر�ص اجلميع على كل ما يجمعهم
م�ستح�ضرين �أنهم بذلك ي���ؤدون بع�ضاً من واج��ب ال�صلة فيما
بينهم.
وبجانب امللتقيات ال�شهرية هناك امللتقى ال�سنوي الذي بد�أ ترتيبه
اع�����ت�����ب�����اراً م��ن
ع�������ام 1420ه��������ـ
وال�����ذي يتميز
ب��ك��ون��ه ي�شمل
ج��م��ي��ع �أف������راد
العائلة (رجا ًال
ون�������س���اءً) حيث
يلتقي الرجال
م������ع ب��ع�����ض��ه��م

لقاءهم ال�شهري املعتاد ويف ذات الوقت يلتقي ن�ساء احلمولة مع
بع�ضهن وبالذات من هن متزوجات من خارجها (واملالحظ �أن
الن�ساء مل يكتفني بهذا اللقاء الوحيد خالل العام بل بد�أن منذ
ثالثة �أعوام برتتيب لقاء �آخر خالل العام �أطلقن عليه االجتماع
ال���������ت���������ع���������اريف
الن�صفي).
وال يغيب عن
ال���ب���ال ملتقى
املعايدة لأبناء
احل��������م��������ول��������ة
����ص���ب���اح ال���ي���وم
الأول من �أيام
ع���ي���د ال��ف��ط��ر
املبارك ،وملتقى جالجل يف �أحد �أ�شهر العام وفاء ملدينة جالجل
ولتكون فر�صة للكثري من �أبناء احلمولة لزيارتها والتوا�صل مع
�أهلنا املقيمني فيها.
وك��م��ا ه��و م��ع��ل��وم ل���دى اجل��م��ي��ع ف��ق��د ك��ان��ت مهمة تنظيم ه��ذه
امللتقيات ومتابعة تنفيذها وم��ا يت�صل بها من ترتيبات موكلة
خ�لال الأع���وام املا�ضية للجنة االجتماعية وه��ي �إح��دى اللجان
التنفيذية املنبثقة عن جمل�س احلمولة ،وقد �شهد ع��ام 1432هـ
بدء العمل وفق الهيكلة اجلديدة للجان ،بعد �أن مت زي��ادة عدد
اللجان ومب�سميات ج��دي��دة ع��ن ال�سابق ،و�أ���س��ن��د �إىل ك��ل جلنة
جمموعة من املهمات ،وكان من بني تلك اللجان جلنة امللتقيات
وق��د �أ�سند املجل�س رئا�ستها لع�ضو املجل�س املهند�س� /صالح
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الأحمد.
( -)1م�����ه�����م�����ات
اللجنة:
 ترتيب عقد ملتقياتاحلمولة.
 ت�����وف��ي��ر ال���ت���م���وي���لالالزم للملتقيات.
 حث �أفراد احلمولة على دفع ا�شرتاكاتهم ال�سنوية. �إعداد القوائم املو�ضحة لال�شرتاكات املدفوعة و�أ�صحابها. الإ�شراف على املقر الدائم مللتقيات احلمولة (بعد �إيجاده).( -)2يتوىل عدد من �شباب احلمولة معاونة رئي�س اللجنة يف
القيام مبهماتها ،وهم:
 �إبراهيم بن �سليمان العبدالرحمن العبداهلل ( �أبو�سليمان ). ان�س بن �صالح الأحمد ( �أبو �صالح ). خالد بن �أحمد املحمد العبدالرحمن ( �أبو ماجد ). فهد بن حممد ال�سعد ( �أبو في�صل ). وليد بن عبداهلل الرباهيم املحمد ( �أبو عبداهلل ).( -)3يف ب��داي��ة ال��ع��ام �أع����دت ال��ل��ج��ن��ة ج����دو ًال مب��واع��ي��د عموم
امللتقيات ،و�أخذت موافقة املجل�س على ا�ستئجار ا�سرتاحة القلعة
اخل�ضراء (على الطريق الدائري ال�شمايل) مكاناً لعقد ملتقيات
هذا العام.
( -)4تتلخ�ص الرتتيبات اخلا�صة بامللتقيات ال�شهرية يف الآتي:
 بعث ر�سالة ج��وال جلميع �أب��ن��اء احلمولة قبل موعد امللتقىب�أ�سبوع للتنويه باملوعد و�أي ترتيبات ذات �صلة باملو�ضوع ،ويف
�صباح اليوم الذي �سيعقد فيه امللتقى يتم بعث ر�سالة تذكريية.
 االت��������������ف��������������اق م����عامل��وظ��ف امل�����س���ؤول عن
اال�سرتاحة ب�ش�أن �أمور
ال�ضيافة قبل الع�شاء
(ال�����ق�����ه�����وة وال���������ش����اي
وخالفه).
 -االت�����ف�����اق م����ع �أح����د

36

املطاعم لتوفري وجبة الع�شاء.
 احل�ضور املبكر من قبل �أع�ضاء اللجنة لرتتيب �أماكن اجللو�سو��������ص�������ال�������ة ال�����ط�����ع�����ام
وت������وف���ي��ر م������ا ي��خ�����ص
ال�����ض��ي��اف��ة م��ث��ل التمر
وم��اء ال�شرب واملناديل
وال���������ص����اب����ون و�أوراق
التن�شيف وخالفه.
( -)5ب���ال���ن���ظ���ر �إىل
�أن امللتقيات ال�شهرية
للحمولة (ال��ت��ي تعقد
يف الريا�ض) مل يعد الواحد منها مرتبطاً مب�ست�ضيف معينّ  ،فقد
عاجلت اللجنة ما يتعلق بتكاليف ال�ضيافة والع�شاء ب�أن يتحملها
عدد من �أبناء احلمولة دون �أن ترتبط امللتقيات با�سم �أي منهم
على وجه التحديد.
( -)6مت بف�ضل اهلل ترتيب عقد ثمانية ملتقيات �شهرية خالل
ع��ام 1432ه���ـ مبدينة الريا�ض يلتقي فيها �أب��ن��اء احلمولة كباراً
و�صغاراً ،يجددون يف كل مرة تعارفهم وتبادل الأحاديث العامة
واخلا�صة واال�ستفادة من بع�ضهم البع�ض يف �شتى امل��ج��االت ..
وكل هذا زيادة عما تتيحه هذه امللتقيات من فر�صة القيام بواجب
التوا�صل الواجب �شرعاً بني �أفراد احلمولة الواحدة وال �سيما يف
مدينة كبرية مرتامية الأطراف مثل مدينة الريا�ض ،فوجودهم
يف مكان واحد وبرتتيبات مي�سرة نعمة كبرية ت�ستحق ال�شكر هلل
عز وجل.
( -)7مت ترتيب عقد ملتقى جالجل يف �شهر �صفر با�ست�ضافة
كرمية من العم �إبراهيم العبدالرحمن (�أبو عبدالعزيز).
( -)8مت ترتيب عقد ملتقى معايدة لأبناء احلمولة �صبيحة
ال����ي����وم الأول م��ن
�أي�������ام ع���ي���د ال��ف��ط��ر
امل�����ب�����ارك يف م���ن���زل
العم حممد ال�سعد
(رح���م���ه اهلل) وف���اء

له واحرتاماً لرغبته وا�ستجابة لدعوة �أبنائه ويف �ضيافتهم.
( -)9امللتقى ال�سنوي حدث غري ع��ادي على م�ستوى احلمولة
من حيث الرتتيب له فهو كما ذكرنا �سابقاً عبارة عن ملتقيني
للرجال والن�ساء ،وتبذل اللجنة جهداً �إ�ضافياً ليخرج امللتقى
بال�صورة املثلى التي تر�ضي طموح �أع�ضاء اللجنة ومبا ي�ستحقه
�أبنا�ؤنا وبناتنا يف حمولتنا املباركة،
وتتلخ�ص الرتتيبات التي تقوم بها اللجنة بخ�صو�ص امللتقى
ال�سنوي يف الآتي:
 اختيار التوقيت املنا�سب. بعث ر�سالة جوال جلميع �أف��راد احلمولة (رج��ا ًال ون�ساءً) قبلموعد امللتقى بثالثة �أ�سابيع للتنويه باملوعد ،و�أي ترتيبات ذات
�صلة باملو�ضوع ،وقبل �أ�سبوع يتم بعث ر�سالة تذكريية.
 بعث ر���س��ال��ة لأن�����س��ب��اء احل��م��ول��ة قبل امل��وع��د ب���أ���س��ب��وع تت�ضمندعوتهم حل�ضور امللتقى.
 االتفاق مع املوظف امل�س�ؤول عن اال�سرتاحة ب�ش�أن �أمور ال�ضيافةقبل الع�شاء (القهوة وال�شاي وخالفه).
 التن�سيق مع امل�شرفة على املنا�شط الن�سائية ب�ش�أن ما يحتجنهم��ن ترتيبات تتعلق ب�أماكن اجللو�س �أو بالع�شاء والتجهيزات
املتعلقة بالأطباق التي يح�ضرها بع�ض الن�ساء.
 االتفاق مع �أحد املطاعم لتوفري وجبة الع�شاء للرجال والن�ساء. احل�ضور املبكر من قبل بع�ض �أع�ضاء اللجنة لرتتيب �أمكاناجللو�س و�صالة الطعام
يف ال���ق�������س���م�ي�ن (رج�������ال
ون���������س����اء) وال���ت���ج���ه���ي���زات
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب����الأط����ف����ال يف
الق�سمني �إ�ضافة ملتابعة
م�����ا ي���خ�������ص ال�������ض���ي���اف���ة
ق��ب��ل ال��ع�����ش��اء واجل��وان��ب
اخل��دم��ي��ة ع��ل��ى ن��ح��و ما
ذكر يف الفقرة ( )4عند احلديث عن ترتيبات امللتقيات ال�شهرية.
 ا�ستقبال احل�ضور من �أبناء احلمولة و�ضيوفها.( -)10مت توفري تكاليف امللتقى ال�سنوي بتمويل كرمي من عدد
من �أبناء احلمولة وبناتها.

( -)11بعد انتهاء كل
م��ل��ت��ق��ى ت���ق���وم ال��ل��ج��ن��ة
بكتابة تغطية خربية
عنه وم��ا ق��د ي��ك��ون قد
ت��خ��ل��ل��ه م���ن ف��ع��ال��ي��ات،
ويتم تنزيلها مبوقع احلمولة مدعمة مبجموعة من ال�صور التي
يتوىل التقاطها جمموعة من ال�شباب.
( -)12بذلت اللجنة جهدها يف حت�صيل اال�شرتاكات ال�سنوية
من �أفراد احلمولة وبعثت ر�سائل جوال للأفراد (رجا ًال ون�ساءً)
للحث على دفعها واملبادرة يف ذلك ،ومن املفيد التذكري هنا ب�أن
هذه املبالغ التي مت التوافق على ت�سميتها بـ(اال�شرتاكات) هي
مبالغ يتم جمعها ب�شكل �سنوي  -كل ح�سب ا�ستطاعته -من �أجل
ت��وف�ير التمويل ال�ل�ازم الم��ت�لاك مقر دائ���م مللتقيات احلمولة
وم��ن��ا���ش��ط��ه��ا ف��� ً
��ض�لا
ع��ن اال���س��ت��ف��ادة منها
م���ك���ان���اً ل��ل��م��ن��ا���س��ب��ات
اخلا�صة للأفراد وفق
تنظيم يتفق عليه يف
حينه.
وب����ف���������ض����ل
اهلل وج�����دت ال��ل��ج��ن��ة
ا�ستجابة رائعة من اجلميع يف امل�سارعة بدعم ح�ساب اال�شرتاكات
ب�صورة �سخية ،بل �إنه يف هذا العام �سعدت اللجنة ببع�ض الأفراد
من الرجال والن�ساء ي�شاركون يف دعم ح�ساب اال�شرتاكات لأول
م��رة وه���ذا م��ن ف�ضل اهلل ودل��ي��ل �آخ���ر ي�ضاف �إىل م��ا تتمتع به
حمولتنا من روح التعاون والتكاتف على اخلري ،وقد بلغت القيمة
الإجمالية ملا مت حت�صيله هذا العام رقما جتاوز ما مت حت�صيله يف
�أي من الأعوام ال�سابقة فلله احلمد واملنة والف�ضل.
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لجنة
الزكاة والصدقة
من اخلطوات احلميدة للمجل�س يف خطة تطويره لعمل اللجان �إفراد �أمور البيوت املحتاجة داخل احلمولة بلجنة م�ستقلة �أ�سماها
(جلنة الزكاة وال�صدقة) بعد �أن كان هذا العمل واحداً من �أعمال اللجنة االجتماعية ..وهذا الإفراد يف جلنة م�ستقلة يهدف
�إىل تطوير الأداء وزيادته يف معاجلة هذا امللف الذي يعترب من �أقدم امللفات يف احلمولة وهو �أ�سا�س ن�ش�أة العمل اخلريي والتطوعي يف
حمولتنا املباركة ،وقد �أ�سند املجل�س رئا�سة هذه اللجنة لع�ضو املجل�س العقيد� /سعد بن حممد ال�سعد ( �أبو حممد ).
وهذه ملحة عن عمل اللجنة خالل عام 1432هـ:
 -1الإطالع على البيانات التف�صيلية للبيوت املحتاجة من واقع التقارير التي مت �إعدادها عنهم خالل الأعوام املا�ضية.
 -2حتديث البيانات للحاالت املعروفة ور�صد ما قد يكون هناك من حاالت جديدة.
� -3إي�صال الأجزاء امل�ؤجلة من الإعانات التي متت املوافقة على �صرفها خالل اجتماع املجل�س يف رم�ضان 1431هـ (حيث ال يزال هناك
�إعانات م�ؤجلة على �أ�سا�س �أن يتم �صرف معظمها يف �شهر ربيع الأول 1432هـ).
 -4تلقي طلبات تقدمي �صرف الإعانة لبع�ض احلاالت املعروفة والتي ال تنتظر عقد املجل�س يف رم�ضان (بع�ضها تتعلق ب�إعانة املعي�شة
و�أكرثها تتعلق ب�إعانة ال�سكن) والنظر يف تلك الطلبات وفق القواعد التي �سبق للمجل�س �إقرارها وتتمثل يف الآتي:
• قناعة اللجنة بوجود ظروف ت�ستدعي تقدمي �صرف الإعانة للحالة قبل �شهر رم�ضان.
• �صرف جزء من �إعانة املعي�شة مبا ال يتجاوز  %50مما �صرف للحالة خالل العام ال�سابق ويكون �أحد االعتبارات
عند حتديد مقدار اجلزء ما تبقى من مدة قبل حلول �شهر رم�ضان.
• �صرف �إعانة ال�سكن مبا ال يتجاوز امل�صروف للحالة خالل العام ال�سابق.
واجلدول الآتي يبني واقع احلال بهذا ال�ش�أن خالل عام 1432هـ والأعوام الثالثة ال�سابقة:

العام

�إعانات اعتمد �صرفها
قبل رم�ضان

�إعانات اعتمد �صرفها
يف رم�ضان

�إعانات اعتمد �صرفها
بعد رم�ضان

الإجمايل

1429

-

214.000

-

214.000

1430

39.000

190.000

31.000

260.000

1431

37.000

243.000

-

280.000

1432

46.000

267.000

145.000

458.000

� -5إر�سال ر�سالة �إىل جميع �أفراد احلمولة رجا ًال تت�ضمن طلب الداللة على من يعرفون من �أهل احلاجة داخل احلمولة ليتم درا�سة
�أحوالهم و�إدراج امل�ستحقني منهم �ضمن القائمة التي تعر�ض على املجل�س يف �شهر رم�ضان.
 -6من خالل ر�سائل اجلوال عملت اللجنة على حث الأفراد رجا ًال ون�سا ًء على دفع زكواتهم و�صدقاتهم لل�صندوق حيث هو اجل�سر الذي
ي�صل �أهل الإح�سان ب�أهل احلاجة داخل احلمولة.
 -7اال�ستمرار يف هيكلة البيانات اخلا�صة باحلاالت املحتاجة وفق الهيكل الآتي:
 -1اال�سم الرئي�س (�سواء كان رج ً
ال وامر�أة).
 -2مكان الإقامة.
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 -3عدد �أفراد البيت و�أ�سما�ؤهم ومراحلهم الدرا�سية ،ووظائف العاملني ،وما لدى �أي من الأفراد من م�شكالت �صحية �أو اجتماعية.
 -4الدخل ال�شهري �سواء كان من رواتب �أو تقاعد �أو ت�أمينات �أو �أجور وغري ذلك.
 -5امل�سكن من حيث هو ملك �أو م�ست�أجر.
� -6أي م�ؤ�شر عام له �أثر �إيجابي �أو �سلبي على احلالة وله دور �أ�سا�س يف طبيعة التو�صية عن احلالة من قبل فريق العمل مثل دفع جهة
ما �أجرة ال�سكن �أو وجود قرو�ض ت�ستقطع �أجزاء من الدخل �أو وجود التزامات وم�شكالت ذات ت�أثري على نفقات احلالة.
 -7الإعانات امل�صروفة للحالة خالل الأعوام الثالث املا�ضية.
 -8امل�صدر امل�ساعد يف توفري البيانات عن احلالة.
 -9تو�صية اللجنة.
 -8اال�ستمرار يف ت�صنيف الإعانات �إىل �إعانات معي�شة و�إعانات �سكن حيث هو الت�صنيف الغالب على طبيعة احتياج احلاالت امل�ستحقة
للإعانة ،واجلدول الآتي يو�ضح تنوع احلاالت من حيث احتياجها خالل عام1432هـ والأعوام الثالثة ال�سابقة:

عام

حاالت �صرف
لها �إعانة معي�شة

حاالت �صرف
لها �إعانة �سكن

حاالت �صرف
لها �إعانتي معي�شة و�سكن

1429

14

4

3

1430

16

3

4

1431

12

4

6

1432

12

4

6

ومن واقع ك�شوف الإعانات يف الأعوام املا�ضية لوحظ زيادة حاالت الإعانة لل�سكن خالل عامي 1426هـ 1427 ،هـ مما دعا املجل�س �إىل و�ضع �ضوابط
خا�صة لهذا املو�ضوع ومت البدء بتطبيقها حني درا�سته للحاالت املحتاجة خالل �شهر رم�ضان 1428هـ وتتمثل هذه ال�ضوابط يف الآتي:
� -1أن تكون احلالة ذات دخل ال يزيد عن � 6آالف ريال.
 -2ثبوت دافعة اال�ستئجار.
 -3ثبوت مقدار الأجرة.
� -4أن ال تزيد الإعانة عن � 12ألف ريال (�أي مبعدل �ألف ريال �شهرياً) وميكن للمجل�س الزيادة عن هذا احلد لأ�سباب يقدرها،
ويف مقدمة ذلك كرثة عدد الأفراد يف احلالة املحتاجة.
 -5ت�سليم الأجرة �إىل جهة الت�أجري مبا�شرة.
 -9اال�ستمرار يف الأخذ بخيار التجزئة عند �صرف ما يتقرر للمحتاجني يف �شهر رم�ضان بحيث ي�صرف ن�صفه يف رم�ضان والباقي يف �شهر
ربيع الأول من العام التايل لأن ذلك يف غالب الأحيان �أنفع للحاالت املحتاجة ،وقد اعتمد املجل�س هذا الإجراء يف وقت �سابق وفو�ض اللجنة
بتطبيقه على �إعانات املعي�شة على �أن ي�ؤخذ يف االعتبار ما يلي:
• ما قد يكون قد �صرف للحالة من �إعانة معي�شة خالل العام قبل رم�ضان (�إعانة مت تقدمي �صرفها).
• عدم جتزئة ال�صرف حني يكون املقرر للحالة يقل عن  4.000ريال.
وقد ترك املجل�س �أمر تطبيق ذلك على �إعانات ال�سكن وفقاً لتقدير اللجنة.
 -10خالل عام 1432هـ وردت زكوات بعد تاريخ اجتماع املجل�س يف رم�ضان مما دعا اللجنة بتكليف من املجل�س �إىل �إعداد درا�سة لال�ستفادة
من هذه الزكوات ف�أقر املجل�س تو�صية اللجنة ب�أن تتم معاجلة الديون املرتتبة على احلاالت التي ي�صرف لها �إعانة �سنوية بعد الوقوف
على امل�ستندات التوثيقية لها ،ومت بف�ضل اهلل �إقرار �إعانة �سبع حاالت مببلغ �إجمايل قدره � 145ألف ريال (� 120ألف من ح�ساب الزكاة،
� 25ألف من ح�ساب ال�صدقة) و�أن يتم ال�صرف بالتن�سيق بني اللجنة وجلنة التوجيه والإر�شاد وفق معايري ناق�شها املجل�س.
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و يحلو الـ ّ�س َم ْر !!

ترررررررن  ..ترررررررن
 ميييني ؟ عمة ح�صة !! طيب  ..طيب ..طخ  ..طخ  ..ططططخ � ..أ�صوات رك�ضات الأطفال من على ال�سلم
يعلو �شيئاَ ف�شيئاَ ..
***
 يا هالااا  ،اهلل يحييكم  ..عطيني عبايتك  ..ا�سرتيحي  ..يا هال ..يا هال ..
 �شكككراً حبيبتي  ..ي�سعدك ربي ..( وينكم ؟ لي�ش ت�أخر ، ..دحوم  ،دحوم �شفت ال�شريط اجلديد
!!  ،ههههههههه  ...احتدى � ..إلخ )  ..وي�ستمر �صخب ال�صغار
ولهوهم هنا وهناك .
�أن�شغل بتعديل هندامي  ..وت�سريح ال�شعريات املتطايرة ..
 ح�سناء !!لأتنبه فج�أة !!
طفلة جميلة  ..ب�ضفريتني لذيذييني  ..وابت�سامة فاااااااتنة ..
تقف �أمامي لت�صافحني !!
 �أهالاااااً �سمووووورة ! ..وتبد�أ احلكاية ...
�أنا هنا لأروي لكم عن « �سمر « ،ابنة خايل ،ذات الأعوام الع�شرة ..
طفلة  ،و�أي طفلة هي !!
ت�أ�سر قلبك بـ ُط ْه ٍر يك�سوها  ..بذكا ٍء يتو ّقد من هاتيك العينني ..
باهتما ٍم باااال ٍغ حت ُّفك به حني تلقاها  ..ت�شعر معه ب�أنك الأقرب
لقلبها ،والأحظى ..
تلتفت ! لرتاها تويل من عن ميناك ذاتِ الود الذي حظيت به
منها !!
حني ا�ستجمعت قواي لأكون بينكم هنا ،اختل�ست اللحظات لأُ�سائل
من حويل
 احكي يل عن �سمر ؟اممم  ..همهمات  ..كلمات تائهة ،ثم ي�أتيني اجلواب :ما �أدري !!
�سمر غييري !! ا�س�أليها �أنت !
ال �شئ ي�شفي ! ..
توجهت نحوها � ..أتل�ص�ص بهدوووء على عاملها ..
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يا �إلهي !!
ما الذي ال تهواه �سمر !!
تنهّدت  ...بالت�أكيد
للكثيييري
�س�أحتاج
لأحتويك �سمورتي !!
د ّونت �أ�سئلتي وهاتفتها،
رحبت بي و�شكرتني على
وقتي واهتمامي
« «مت ّنيت جمدداً �أن
�أجل�س و�أحادثها مبا�شرة،
لكن منعتني ظروف ال�سفر
وبب�ساطة  ..بد�أنا ..
 �سمورة  ..احكي يل برناجمك اليومي ؟ اممم � ..أقوم الفجر �أ�صلي و�أجهز نف�سي ،و�أ�ساعد �أختي يف لب�سهاو�شعرها ،و�أروح « « �أ�شوف �أمي �إذا حتتاجني ب�شئ « ..م�ساعدة
�صباحية
وبعدين الظهر �أذاكر واجباتي و�أحفظ املقطع اليومي ،
 ما تنامني الظهر ؟ال ،
 لي�ش ؟عل�شان �أ�ستغل الوقت و�أنام بدري يف الليل .
والع�صر �أمار�س هواياتي (ت�صوير� ،أعمال يدوية ،كمبيوتر� ،أو
�ألعب ):
املغرب� ،أجهز جدويل لبكرا و�أراجع حفظي ..
والع�شاء� ،أتع�شى و�أنام .
 �سمور  ..زرت فلكرك � ،شكلك مغرمة بالت�صوير ؟ مررره � ..أكرث �شئ ي�سعدين  ..و�أهتم له كثري احكي يل ،كيف بد�أت ؟ بد�أت يف ثالث وكنت �أ�صور ب�آيفون �أمي و�أتدرب عليه  ،ويف رابعبد�أت ا�ستخدم كامريا �أختي االحرتافية « « Nikon D90
واحلمدهلل عرفت كثري من �إعداداتها
و�أحاول ا�ستخدم كل الأ�ساليب وراح �أبدع �إن �شاء اهلل .
« �سامعني يا حلوين !! ال يجي �أحد مطفي النور ويبل�ش �أهله:
ا�شرتوا يل كامريا احرتافية !!  ..ابد�أ بالب�سيط املتوفر ،اطلق
خيالك  ..اقتن�ص اللحظات  ..ترجمها يف �صورة فريدة  ..وبرهن

للجميع �أنك � ٌ
أهل للثقة «
 يف الفلكر  ..ر�أيناها �صورة مكتملة راااائعة  ،ماذاخلفها ؟
 ال�شا�شة ! ههههههههههههههه ق�صدك كيف�صورتها ؟
 هههههههه بال�ضبط ! امممم تقريباً �أدور يف البيت عن اخلاماتاملنا�سبة و�أ�ستغلها يف �صوري
« « هكذا بب�ساطة
طلبت من �سمر �أن ّ
تر�شح يل بع�ض �صورها
ما
لأعر�ضها يف املجلة ،وما ترونه هنا هو
�أح ّبت �أن ت�شارككم �إياه
�أوووه !! ن�سيت �أن �أخربكم !! �سمر التحقت بربنامج «موهبة
ال�صيفي» الذي حتت�ضنه مدار�س الريا�ض ،والتابع مل�ؤ�س�سة امللك
عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع .
�س�ألت والدتها :كيف ّ
ر�شحت �سمر للربنامج ؟
 الرت�شيح الأويل من مدر�ستها االبتدائية ،ثم �أجري لها اختبارمل�ستوى قدرة وذكاء الطالبة ،وكانت نتيجتها  ، %92.20وبهذه
النتيجة مت تر�شيحها لربنامج موهبة.
 ما الذي مل�سته من �سمر خالل التحاقها وبعده ؟ ا�ستثمار الوقت ،ال�سعادة بالتعلم والإجناز ،التفكري بطريقةعمل وت�شغيل الأ�شياء ،ا�ستغالل املواد امل�ستهلكة و�إعادة تدويرها
واالنتفاع بها  ،والكثيري .
يف احلفل اخلتامي للربنامج م ّثلت �سمر �صديقاتها يف ال�صف،
ريا�ضيات
و�ألقت كلمة ب�صفتها عاملة
عُدنا ...
لي�ست تلك �سمر فح�سب
!
 ..ماذا �ستفعلني يف ؟� ،أو لو ؟� ،أو حال ؟  ..جمموعة �أ�سئلة  ،ت�ستبق
بها �سمر الزمن لتخربنا عن كيف �ستت�صرف ؟
 �أخط�أت �سمر يف حق �أحد ممن حولها ،كيف �ستعالج الأمر؟ �أعتذر له و�أت�أ�سف ،و�أحاول �أحل امل�شكلة ،و�أرا�ضي اللي غلطتعليه ،و�أقدم له
امل�ساعدة� ،إىل �أن ي�ساحمني

 �أ�ستاذتك �أعطتك مقا ًال �صغرياً لتلقينه يف الإذاعة املدر�سية،وجاء اليوم ،تفاج�أت �إن �صديقة لك �أعطتها الأ�ستاذة املقال بد ًال
عنك ؟
 �أكلم الأ�ستاذة ب�أدب و�أ�س�ألها عن ال�سبب يف عدم اختياري ،و�أو�ضحلها �إين مت�ضايقة وزعالنة من اللي �صار ،و�أحاول �أعرف لأ�ستفيد
و�أتعلم.
 كنتِ يف ال�سوق ،و�ضاعت �أختك ال�صغرية� ،أخربيني كيف�ستت�صرفني؟
 مع �أمي ! و�إال بلحالنا ؟ �أكيد مع املاما يا قلبي امممم  ..بروح حلار�س الأمن و�أبلغهم عنها ،و�أطلب منهم يعلنونيف املايكروفون ،وبعدين ند ّورها  ،و�أ�صري قريبة من �أمي وال �أبعد
عنها ،لأنها بتكون م�شغولة تد ّور �أختي وما راح تنتبه يل زين.
« �أحححلى ن�صيحة � ..سامعني يا كتاكيت !! «
 �سمور - ..ال�سمح اهلل� -أحد ال�صغار جرح نف�سه� ،أول �شئبت�سعفينه فيه ؟
 �أول �شئ �أروح �أجيب م�سمار مطحون و�أحطه على اجلرح): ،بعدين �أجيب املرهم و�أدهنه و�آخر �شئ ل�صقة اجلروح.
ابت�سمت بعمممق
« « هُ نا
فج�أة !!
�س�ألتها � :سمور ! حتبني جالجل ؟
 �أكيييد . ليه ؟ -ديرتي � ..أ�شوف جدي  ..ومررره ودي �أ�شوف النافورة .
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 ق�صدك ال�شالل ؟ اي  ..امللون  ..مرره �أعجبني �سمور البنوتة  ..و�ش حتبني فيها ؟ اممم  ..ثقتي بنف�سي� ،أحب �أ�شتغل و�أ�ساعد وال �أتذمر ،قنوعة ..اممم �صبورة ،و�أحب �أ�سلوبي وتعاملي مع النا�س.
 �سلبيات يف املجتمع تتمنني زوالها ؟ التدخني  ،عدم االهتمام بالتقنية والتطوير ،الالمباالة بالنا�سواحتياجاتهم.
 �سمورتيو�ش تتمنى ؟
 �أمتنى يكون فيه �أماكن خم�ص�صة للأطفال ترفيه وتعلم وذكاء،مثل مدينة الأطفال اليابانيني « كيدزانيا « .
حلظة  ..حلظة !! و�أمتنى بعد �أ�صري م�صورة حمرتفة
يف خ�ضم حديثي الطويل اللذيذ معها ،تذكرت �شئ !!
 �سمورة ! و�ش الريا�ضات اللي متار�سينها ؟ اممم  ..ما �أحبها !!!! كيف ! �شفت لك �صورة وكنت تتمرنني على الأوربت ؟ �أجل متثيل ..« عاد ال �أحد يقلد �سمورة هنا «
!! ط ّلوا هون و�أخرياً  ،لل�صبايا فقط
/http://www.flickr.com/photos/samooorh/page3

�أده�شني �إ�صرار �سمر العجيب على عدم جتاوبها مع الذكور ،ال بل
وحذفها لتعليقاتهم متااااماً !! �س�ألتها :ملاذا؟
�أجابت :هذي ال�صور يل وعني ،ما �أحب الأوالد ي�شوفون �سواليفي
لأنها خا�صة فينا البنات () ،وبعدين لو �شكرين �أو مدح �صورتي
 ،الزم �أجامله و�أ�شكره  .وهذا ماله دااعي نهائي� ،أنا �سجلت يف
الفلكر عل�شان �أتعلم من غريي وينتقدون �صوري و�أ�ستفيد و�أط ّور
ت�صويري .
« «رجااااا ًء ال حد يزعل �سمورتي ،احرتموا رغبتها الربيييئة
وم�ضة/
رعاية املوهوبني واالهتمام بهم ،لي�ست وليدة هذه القرون القريبة!
ومل تن�ش�أ يف ديار االجنليز ومن جاورهم !
هي هنا  ..يف ديار الإ�سالم !
�أن�سيتم الغالم علي بن �أبي طالب؟ يرقد يف فرا�ش خري الربية
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ليلة هجرته !
من �أمره ؟ من التم�س فيه ال�شجاعة والقوة لي�ضع كامل ثقته
و�إميانه به يف �أحلك املواقف و�أ�شدها ؟
�أولي�س ذاك هدي ر�سولنا وحبيبنا امل�صطفى عليه ال�صالة وال�سالم!
تذكروا � ..أ�سامة بن زيد وقيادته جلي�ش فيه كبار ال�صحابة
وخيارهم ،وزيد بن ثابت وتعلمه للغة اليهود ليكون ترجماناً
لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
ْ
لنمتثل !!
لن�شء واعدٍ ب�إذن اهلل
ٍ
ح�سناء ال�سكيبي
( ابنة ح�صة بنت �أحمد بن حممد العبد الرحمن الأحيدب )
ابنة عمة �سمر بنت حممد بن �أحمد بن حممد العبد الرحمن الأحيدب .

عمل لجنة

المناشط الثقافية
خالل العام  1432هـ

تهتم جلنة املنا�شط الثقافية برعاية وتنفيذ جمموعة من
الأن�شطة داخل احلمولة �سواء يف ملتقيات احلمولة ال�شهرية �أو
خارجها يف الأو�ساط الرجالية �أو الن�سائية �أو الأطفال ،لذلك جند
�أن اللجنة مار�ست املهام التالية:
 -1ترتيب برامج متنوعة خالل امللتقيات ال�شهرية وال�سنوية.
 -2ترتيب م�سابقات وبرامج متنوعة.
 -3االحتفاء باخلريجني من �أبناء احلمولة وبناتها.
 -4ترتيب برامج خا�صة بال�صغار.
�أ�سند املجل�س رئا�سة اللجنة لع�ضو املجل�س املهند�س /عبدالرحمن
بن حممد ال�سعد (�أبو حممد) وقد كان �ضمن فريق عمل �أع�ضاء
اللجنة كل من :
� -1أن�س بن �صالح بن الأحمد ( �أبو�صالح ).
 -2د .بدر بن عبداهلل العبدالرحمن ( �أبو �آ�سر).
 -3عبدالعزيز بن حممد بن ح�سن العلي.
 -4عبدالعزيز بن حممد ال�سعد ( �أبو عبداهلل ) .
 -5عماد بن �إبراهيم ال�سليمان.
 -6م�صعب بن عبداهلل بن الأحمد.
قامت اللجنة مبجموعة من الأن�شطة خالل العام  1432هـ وهي
على النحو التايل:
الربامج الثقافية يف امللتقيات ال�شهرية:
• يلتقي رجال احلمولة مع بع�ضهم يف ملتقى احلمولة ال�شهري،
حيث يجمعهم مكان واحد يف وقت واحد ،تقدم جلنة املنا�شط
الثقافية برامج متنوعة وذلك لإثراء االجتماع خالل وقت ال
يتجاوز ن�صف �ساعة.
• تتنوع هذه الربامج فمنها م�سابقات ومنها لقاءات ومنها
نقا�شات ،بهدف �إعطاء جو من الأريحية واال�ستفادة من هذا
االجتماع.
• ت�ؤكد اللجنة على �أن العناية بالربامج الثقافية والرتفيهية
�أثناء امللتقيات ال�شهرية من �أهم الأ�سباب لنجاح تلك امللتقيات.
• يف كل ملتقى �شهري للحمولة يتم ترتيب وتنفيذ برنامج
ثقايف وترفيهي للرباعم من �أبناء احلمولة ،حيث مت التعاقد
مع فرقة خا�صة بذلك وقد �أ�شغلت وقت الرباعم مبجموعة من
العرو�ض وامل�سابقات والفعاليات يختم كل برنامج بتوزيع اجلوائز

الت�شجيعية.
•�أتت الربامج التي قدمت على النحو التايل:
 �شهر ربيع الأول:مت ترتيب م�سابقة متنوعة قدمها ع�ضو اللجنة عبدالعزيز بن
حممد ال�سعد وكانت عبارة عن جزئني:
اجلزء الأول:
�أدارها الأخ معاذ بن �سعد بن حممد ال�سعد وهي عبارة عن
جمموعة من الأ�سئلة التفاعلية مع احل�ضور حيث �صنع ذلك جو
من املتعة واحليوية للح�ضور وقد وزعت جمموعة من اجلوائز
على الفائزين.
اجلزء الثاين:
وهو عبارة عن عر�ض جمموعة من ال�صور التي مت اختيارها من
ال�شجرة االلكرتونية وهذه ال�صور لبع�ض �أفراد احلمولة املتوفني
رحمهم اهلل ،حيث طلب من احل�ضور التعرف عليهم ،وقد زادت
هذه الفقرة من تفاعل احل�ضور وجتاوبهم.
�شهر ربيع الآخر:مت يف هذا ال�شهر �إجراء م�سابقة الإلقاء �أمام احل�ضور ،على
نحو ما مت تغطيته يف فقرة امل�سابقات ،حيث بد�أ الربنامج بكلمة
ترحيبية من مقدم امل�سابقة الأخ �إبراهيم بن �صالح بن �أحمد
املحمد وقد بني يف البداية �أن �آلية تقييم امل�شاركني �ستتم عن
طريق احلا�ضرين حيث وزع عليهم منوذج التقييم مع �أ�سماء
املت�سابقني ويتم تقييم كل منهم من  5درجات.
�أول املت�سابقني كان ال�شاب عبداملجيد بن �سعد بن �أحمد املحمد حيث
ارجتل كلمة عن ف�ضائل الأعمال ثم تاله مهند بن عبدالرحمن
بن حممد ال�سعد وقد �ألقى ق�صيدة يف مدح قبيلة الدوا�سر بعدها
�ألقى في�صل بن
ف��ه��د ب���ن حممد
ال�����س��ع��د ق�صيدة
ع������ن ال����ر�����س����ول
���ص��ل��ى اهلل عليه
و�����س����ل����م ب���ع���ده���ا
�أل��ق��ى م���ؤي��د بن
عبدالرحمن بن
حم���م���د ال�����س��ع��د
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�أح��ادي��ث يف �أحكام النية والعبادة ثم �ألقى حممد بن يو�سف بن
حممد ال�سعد �أحاديث يف حمبة اخلري للنا�س واختتمت امل�سابقة
مب�شاركة ال�شاب عبداهلل بن عبدالعزيز بن �إبراهيم املحمد بكلمة
عن �صلة الرحم.
�شهر جمادى الأوىل:يف هذا ال�شهر مت التن�سيق بني اللجنة وجلنة الإنرتنت لتقدمي
برنامج �أ�شبة بور�شة العمل مع احل�ضور ،حيث افتتح اللقاء رئي�س
جلنة الإنرتنت الأ�ستاذ عبدالرحمن بن �سليمان احلماد وقدم
عر�ضاً جلهود اللجنة يف موقع احلمولة على الإنرتنت وكذلك
جمال�س احلمولة ،و�أكد على ابتهاجهم باالقرتاحات واملبادرات
التي ترد من �أفراد احلمولة ،بعدها قدم ع�ضو اللجنة الأ�ستاذ
عبدالعزيز بن �أحمد املحمد عر�ضاً عن موقع احلمولة على
الإنرتنت وحمتوياته وبرنامج التطوير له ،بعد ذلك قدم ع�ضو
اللجنة الأ�ستاذ عبداهلل بن حممد ال�صالح عر�ضاً عن جمال�س
احلمولة على الإنرتنت و حمتوياتها و�أق�سامها ،كما قدم ر�ؤية
اللجنة للأ�شهر القادمة وما �سيقدم فيها ،وفكرة دمج املجال�س
واملوقع يف رابط واحد ،بعدها قدم م .عبدالرحمن بن حممد
الأحمد عر�ضا عن ر�سائل احلمولة واخلدمات التي تقدمها ،بعد
ذلك فتح املجال للنقا�ش حيث داخل احل�ضور على عر�ض اللجنة
وقدموا جمموعة من اال�ستف�سارات واالقرتاحات.
�شهر جمادى الآخرة:مت عمل لقاء مفتوح مع رئي�س جمل�س احلمولة العم عبداهلل
احل�سن الذي حتدث عن �أعمال املجل�س اجلديد وطموحاته و�آماله،
بعد ذلك عر�ض �أمني املجل�س الأ�ستاذ ح�سن بن �سليمان احل�سن
�إيجازا مبهام جلان املجل�س والعمل املوكل بكل ع�ضو من �أع�ضائه،
بعد ذلك فتح النقا�ش بني احل�ضور من �أبناء احلمولة ورئي�س
املجل�س ،وقد علق رئي�س املجل�س على املداخالت واال�ستف�سارات
وحث احل�ضور من
�أبناء احلمولة على
التوا�صل مع املجل�س
واحلر�ص يف التفاعل
مع الأن�شطة املختلفة
وقد كانت �أبرز
املداخالت عن �إيجاد
مقر مللتقيات احلمولة
حيث �أو�ضح رئي�س
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املجل�س بع�ض التف�صيالت اخلا�صة بذلك.
�شهر رجب:اخت�صت جلنة امللتقيات بالربنامج يف هذا ال�شهر حيث قامت
اللجنة بتكرمي الأبناء الناجحني يف مراحل التعليم العام مبنا�سبة
انتهاء العام الدرا�سي .
�شهر �شعبان:كان الربنامج عبارة عن كلمة عن ا�ستقبال �شهر رم�ضان �ألقاها م.
عبدالرحمن بن �أحمد العبدالعزيز حيث ا�ستعر�ض نعمة �إدراك
�شهر رم�ضان املبارك وحث احل�ضور على ا�ستغالل �أوقات ال�شهر
الكرمي.
 امللتقى ال�سنوي:تعتني جلنة املنا�شط الثقافية بامللتقى ال�سنوي للحمولة ب�شكل
خا�ص ،حيث يتم االحتفاء باملتخرجني من اجلامعة والثانوية
العامة� ،إ�ضافة لبع�ض الفعاليات التي ال تتم يف غري هذا امللتقى،
وقد مت بحمد اهلل تقدمي برنامج مميز� ،شمل الفقرات الآتية:
 -1التقدمي :قدم الربنامج ابن احلمولة ال�شاب �إبراهيم بن �صالح
الأحمد.
 -2ال����ت���������ص����ف����ي����ة
النهائية للم�سابقة
ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة� :أطلقت
جل������ن������ة امل�����ن�����ا������ش�����ط
الثقافية ه��ذا العام
م�����س��اب��ق��ة ال��ر���س��ائ��ل
التفاعلية على نحو
م����ا ���س��ي��ت��م ت��غ��ط��ي��ت��ه
يف ف��ق��رة امل�سابقات،
ح��ي��ث خ���رج ال�ستة الأوائ�����ل ع��ل��ى من�صة احل��ف��ل وق���ام ك��ل منهم
باختيار ع�شوائي جلائزته.
 -3م�سابقة اجلمهور :قام ع�ضو اللجنة الأ�ستاذ م�صعب بن
عبداهلل الأحمد باختيار جمموعة من ال�شباب وجرى بينهم
ت�صفية خل�صت بتوزيع جوائز فورية على الفائزين بلغ جمموعها
 1500ريال .
 -4كلمة جلنة امللتقيات� :ألقاها رئي�س اللجنة املهند�س� /صالح
الأحمد (�أبو�أن�س).
 -5تكرمي الداعمني للملتقى ال�سنوي.

 -6كلمة رئي�س املجل�س:
حيث �ألقى العم عبداهلل احل�سن رئي�س جمل�س احلمولة كلمة
رحب فيها باحل�ضور �أكد فيها على حر�ص املجل�س عرب جلانه على
كل ما يعود على احلمولة بالنفع والفائدة كما ا�ستعر�ض التطورات
التي �أقرها املجل�س حيث ذكر (حيث نلم�س يف كل دورة للمجل�س
ن�شاطاً جديداً ومميزاً وكل دورة ت�ستمد ن�شاطها وحيويتها من
الدورة التي �سبقتها م�ستفيدة من كل االيجابيات وت�ضيف عليها
ما تراه مهما ومفيداً ،وقد ر�أى املجل�س التو�سع يف املهام وحتميل
كل ع�ضو من �أع�ضائه م�س�ؤولية خا�صة به) بعد ذلك تطرق رئي�س
�إىل جانب من اهتمامات املجل�س فقال ( بداً بالأولويات و�أهمها
ت�أمني املقر املنا�سب للحمولة يف حدود الإمكانيات املتاحة ونتمنى
جميعاً �أن نراها واقعاً ملمو�ساً يف القريب العاجل �إن �شاء اهلل ).
بعد ذلك تطرق رئي�س املجل�س �إىل الهدف من امللتقيات ال�شهرية
وقال ( �إن لقاءاتنا ال�شهرية وال�سنوية لي�س الهدف منها اللقاء
بحد ذاته رغم �أهميته ولكن الهدف يجب �أن يكون �أعمق من ذلك
فاملجل�س ي��رى �أن تتحول ه��ذه ال��ل��ق��اءات �إىل مدر�سة منوذجية
عنوانها الرتبية احلميدة ومنهجها احلب والتوا�صل واالحرتام
والثقة املتبادلة وهو ما نلم�سه وهلل احلمد لكننا نريد �أن تكون
ظاهرة �سلوكية حميدة ت�ضيف �إىل �سمعة احلمولة الطيبة علماً
م�ضيئاً ي�شار له بالبنان) .
 -7قام رئي�س املجل�س بتوزيع دروع �شكر وعرفان لأع�ضاء جمل�س
احلمولة لدورته ال�سابقة التي انتهت العام املا�ضي وهم:
• د .حممد بن �إبراهيم العبدالعزيز (�أبو �إبراهيم).
• م� .صالح بن �أحمد املحمد (�أبو �أن�س).
• �أ .عبدالرحمن بن نا�صر عبدالرحمن العبداهلل(�أبو عبداهلل).
• �أ .عبداهلل بن حممد ال�سعد (�أبو ماجد).

• م .عبدالرحمن بن حممد ال�سعد (�أبو حممد).
• �أ .حممد بن ح�سن بن حممد العبداهلل (�أبو تركي).
• �أ .ح�سن بن نا�صر بن عبدالرحمن العبداهلل (�أبو فهد).
• �أ� .صالح بن �سليمان احلماد (�أبو في�صل).
• د .عبدالعزيز بن �سليمان بن ح�سن العبدالعزيز (�أبو �إيا�س).
• �أ .عبداهلل بن �أحمد بن عبدالعزيز العلي (�أبو �أحمد).
• م .عبدالرحمن بن �أحمد بن عبدالعزيز العلي (�أبو �أحمد).
• �أ .حممد بن �صالح النا�صر (�أبو �صالح).
 -8قام رئي�س املجل�س بتكرمي �أ�صحاب العطاء يف اال�شرتاكات
ال�سنوية ويف دعم ح�ساب املنا�شط للعام املا�ضي وذلك بت�سليمهم
خطابات �شكر ،وهم على النحو التايل:
• الأ�ستاذ /حممد بن ح�سن املحمد (�أبو تركي)
• العم /يو�سف بن عبدالرحمن احل�سن (�أبو خالد)
• العم� /إبراهيم العبدالرحمن الرباهيم (�أبو عبدالعزيز)
• املهند�س� /صالح بن �أحمد املحمد (�أبو �أن�س)
• الأ�ستاذ /حممد بن �سليمان احل�سن (�أبو جودي)
• العم /حممد بن ح�سن النا�صر (�أبو ح�سن)
• العم � /أحمد بن حممد العبدالرحمن (�أبو�صالح)
• الأ�ستاذ /عبدالرحمن بن ح�سن العبدالعزيز (�أبو عبدالعزيز)
• الدكتور /حممد بن �إبراهيم العبدالعزيز (�أبو �إبراهيم)
• الأ�ستاذ /نا�صر بن علي ال�صالح (�أبو �صالح)
• الدكتور /عبدالعزيز بن �سليمان احل�سن (�أبو �إيا�س)
 -9قام رئي�س املجل�س بتكرمي �أ�صحاب العطاء يف دعم ح�ساب
املنا�شط للعام املا�ضي وذلك بت�سليمهم خطابات �شكر ،وهم على
النحو التايل:
• العم :يو�سف بن عبد الرحمن احل�سن (�أبو خالد)
• املهند�س� :صالح بن �أحمد املحمد (�أبو �أن�س)
• الأ�ستاذ :حممد بن ح�سن املحمد (�أبو تركي)

 -10اختتم الربنامج باالحتفاء بخريجي اجلامعات والثانوية
العامة وذلك بت�سليمهم دروع ،وهم على النحو التايل:
�أ -خريجوا اجلامعات( :ح�سب الرتتيب الهجائي)
اال�سم

الدرجة /التخ�ص�ص /اجلهة

�إبراهيم بن عبداهلل بن �إبراهيم بن عبدالعزيز

كلية امللك خالد الع�سكرية
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�سعود بن �إبراهيم بن عبدالرحمن

بكالوريو�س �إدارة عامة من جامعة امللك عبدالعزيز

�سليمان بن ح�سن بن �سليمان بن عبدالرحمن

كلية امللك في�صل اجلوية

ريان بن حممد بن �صالح بن نا�صر

كلية امللك خالد الع�سكرية

عبدالرحمن بن توفيق بن عبدالرحمن

بكالوريو�س �إدارة �أعمال من اجلامعة العربية املفتوحة

عزام بن نا�صر بن علي

بكالوريو�س هند�سة كهربائية من جامعة امللك �سعود

في�صل بن �سعد بن ح�سن

بكالوريو�س حما�سبة من جامعة امللك �سعود

ب -خريجوا الثانوية العامة( :ح�سب الرتتيب الهجائي)
�إبراهيم بن حممد بن �أحمد بن عبدالعزيز
خالد بن حممد بن ح�سن بن عبدالعزيز
�صالح بن حممد بن عبدالعزيز بن حممد
عبدالرحمن بن عبداهلل بن عبدالرحمن بن �إبراهيم
عبدالعزيز بن �سعد بن عبدالعزيز بن نا�صر
عبداهلل بن �صالح بن ح�سن بن حممد
عبداهلل بن علي بن عبداهلل بن ح�سن
عبداملح�سن بن �سعد بن عبدالعزيز بن نا�صر
عمر بن حممد بن �إبراهيم بن عبدالعزيز
مالك بن عبداهلل بن �أحمد بن حممد
معاذ بن �سعد بن حممد بن �سعد
معاذ بن يو�سف بن ح�سن بن حممد
نا�صر بن حممد بن ح�سن بن حممد
نايف بن خالد بن عبداهلل بن �إبراهيم

امل�سابقات:
تعترب امل�سابقات جزءاً من العمل احليوي داخل احلمولة ،فهي
تعزز االنتماء والرتابط الفعال ،وتبث روح التناف�س وحترك اجلو
املعريف ،لذلك تتبنى جلنة املنا�شط الثقافية عددا من امل�سابقات
بهدف حتفيز �أفراد احلمولة على التناف�س فيما يعود بالنفع على
اجلميع يف الناحية الثقافية �أو املعرفية ،وحتر�ص اللجنة على
تبنى �أنواع من امل�سابقات ذات النوعية املوجهة ال�ستخراج �أ�صحاب
املواهب من �أفراد احلمولة ،مت خالل هذا العام تبنى ثالث
م�سابقات ،على النحو التايل:
امل�سابقة الأوىل:

م�سابقة الإلقاء
• هذه امل�سابقة جمال الكت�شاف مواهب الإلقاء لدى �أبناء
احلمولة ،وهي تنفذ للمرة الثانية يف احلمولة بعد �إطالقها العام
املا�ضي.
• خ�ص�صت هذه امل�سابقة لطالب املراحل الدرا�سية العامة:
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االبتدائي واملتو�سط والثانوية ،حيث مت بعث ر�سالة لأفراد احلمولة
بعزم اللجنة �إجراء امل�سابقة ،ومت ا�ستقبال �أ�سماء املت�سابقني على
جوال احلمولة ومت �إبالغهم بتح�ضري مادة الإلقاء.
• جرى اال�ستماع لإلقاء املت�سابقني �أمام احل�ضور يف ملتقى
احلمولة ل�شهر ربيع الآخر على نحو ما �سبق تف�صيله حول
�أ�سماء املت�سابقني واملو�ضوع الذي تناوله كل منهم ،ويف ملتقى
احلمولة التايل قام راعي امل�سابقة الأ�ستاذ حممد بن ح�سن
املحمد(�أبوتركي) م�شكورا بتوزيع جوائز نقدية على املت�سابقني
تراوحت بني  300ريال 50 ،ريال مبا جمموعه  1050ريا ًال .
امل�سابقة الثانية:
م�سابقة الر�سائل التفاعلية لل�شباب:
• هي م�سابقة تتميز ب�سهولة التوا�صل بني اللجنة و�أفراد
احلمولة يف �إر�سال الأ�سئلة وا�ستقبال الإجابات على جوال تابع
للجنة املنا�شط الثقافية.
• ر�أت اللجنة �أن تكون امل�سابقة لهذا العام موجهة ل�شريحة من
�أفراد احلمولة مغايرة ملا مت عمله الأعوام للما�ضية ،يف كونها
لعموم �أفراد احلمولة ،حيث مت �إر�سال ر�سالة للجميع بعزم اللجنة
على �إطالق امل�سابقة بحيث ت�ستهدف �شريحة ال�شباب من للفئة
العمرية .23-15
• مت ا�ستقبال �أ�سماء الراغبني يف اال�شرتاك يف امل�سابقة وعددهم
� 16شابا.
• امل�سابقة عبارة عن (� )5أ�سئلة مت �إر�سالها خالل �شهر رم�ضان
املبارك.
• يف امللتقى ال�سنوي للحمولة متت دعوة الفائزين ال�ستة ووزعت
عليهم جوائز امل�سابقة ،حيث ح�صل الأول على جهاز iphone
والبقية على مبالغ مالية مقدارها  200ريال لكل فائز .
• بلغ جمموع املبالغ لهذه امل�سابقة  3400 :ريال .
امل�سابقة الثالثة:
م�سابقة الق�صة الق�صرية للن�ساء:
• يف ال����ن���������ش����اط
الثقايف للعام 1431
ه��ـ وخ�لال امل�سابقة
التفاعلية مت طرح
ال�����������س������ؤال الأخ���ي��ر
الذي كان عبارة عن

ُمقدمة ق�صة ق�صرية ،مت الطلب من امل�شاركني يف امل�سابقة �إكمالها
مبا يحمله املت�سابق من مهارات كتابية ،وقد ر�أى القائمون عن
امل�سابقة التفاعل الكبري م��ع ه��ذا ال�����س���ؤال حيث ك��ان م��ن بع�ض
امل�شاركات �أقالم مبدعة �أثبتت مهارتها يف كتابة الق�صة الق�صرية
داخ���ل احل��م��ول��ة ،ك���ان ه���ذا ال�����س���ؤال ه��و ب��واب��ة لإط��ل�اق م�سابقة
م�ستقلة يف كتابة الق�صة الق�صرية.
• ر�أت جلنة املنا�شط الثقافية �أن يتم تخ�صي�ص هذه امل�سابقة هذا
العام للعن�صر الن�سائي فقط.
• مت �إر�سال ر�سائل ن�صية للن�ساء خالل الإجازة ال�صيفية ُت�شعرهن
ب�إطالق م�سابقة الق�صة الق�صرية وقد �أ�شري يف الر�سالة بوجود
�شرح متكامل عن امل�سابقة يف جمال�س احلمولة وبيان لل�شروط
واجلوائز.
• و�ضعت اللجنة جمموعة من ال�شروط وال�ضوابط لهذه امل�سابقة،
ومت ن�شرها يف جمال�س احلمولة ،وهي على النحو التايل:
• امل�شاركة تقت�صر على بنات احلمولة (وبناتهن) ،وزوجات الأبناء .
• �أن يكون �سن املت�سابقة � 15سنة فما فوق.
• ال يحق للمت�سابقة امل�شاركة يف �أكرث من ق�صة ق�صرية واحدة .
• ا�ستيفاء الق�صة الق�صرية ل�شروطها الفنية املعتربة ،و�أن تكون
بلغة ف�صيحة ،مع االلتزام مبهارات التحرير العربي ،وتكون
الكتابة بخط وا�ضح و ُيف�ضل �أن تكون باحلا�سب الآيل.
• �أال تقل ُم�شاركة الق�صة الق�صرية عن �صفحة وال تزيد عن
ثالث �صفحات .A4
• �أن تكون الق�صة هادفة ووا�ضحة الفكرة مع خلوها مما يتعار�ض
مع الدين الإ�سالمي احلنيف �أو الذوق العام.
• يكون العنوان من اختيار املت�سابقة؛ ويجب �أن يكون معرباً عن
م�ضمون الق�صة ويف�ضل �أن يكون جمرد �إيحاء �أو عاك�س لثوب
الق�صة.
• لإدارة امل�سابقة احلق يف رف�ض �أي ق�صة ق�صرية حال ثبوت �صفة
التحايل �أو الغ�ش �أو اال�شرتاك ب�أكرث من ا�سم يف امل�سابقة.
• التزام القا�صة بعنا�صر البناء الفني ،بحيث تكون لها بداية
م�شوقة متهد لأحداث الق�صة ،واحلر�ص على �أن تتوفر فيها
العنا�صر الفنية للق�صة :كالفكرة  ،والأحداث ،وال�شخ�صيات،
واحلبكة ،والزمان ،واملكان ،واحلوار ..مع ما يتطلبه كل عن�صر
من �شروط فنية.
• يف حال الق�صة الواقعية (هي ق�صة ينقلها الكاتب من �أر�ض
الواقع وال ي�شرتط فيها ما ي�شرتط يف الق�صة اخليالية) ف ُيف�ضل
�أن يكون لها مل�سة �أدبية يف �إخراجها وحماولة تطبيق ما ميكن

تطبيقه من �شروط الق�صة اخليالية من حيث طريقة الت�صوير
والت�شبيه والإ�سقاط الفني.
• و�ضع حمور و�شخ�صيات تدور عليها الق�صة الق�صرية  ،فيجب
على الكاتبة االلتزام بها؛ وهي على النحو التايل:
تعتمد الق�صة الق�صرية على �شخ�صيتني رئي�سيتني هما ( :نادر،و�سمية)؛ وب�إمكان القا�صة �إ�ضافة �شخ�صيات �أخرى.
حمور الق�صة الق�صرية :امر�أة تدعى ( فاتن ) حت�سد ( �سمية )على ا�ستقرارها العائلي واملنزيل؛ فتقوم بافتعال بع�ض امل�شكالت.
• مت حتديد رقم جوال ال�ستقبال �أي ت�سا�ؤالت كما مت حتديد
بريد االلكرتوين ال�ستقبال امل�شاركات.
• مت حتديد اجلوائز على النحو التايل:
اجلائزة الأوىل :جهاز �أيفون .iPhoneاجلائزة الثانية :جهاز �أيباد .iPadاجلائزة الثالثة :جهاز �أيبود .iPodاجلائزة الرابعة �إىل العا�شرة :مبالغ نقدية بقيمة (  ) 500ريال.بقية اجلوائز مبالغ نقدية بقيمة (  ) 200ريال.• مت ا�ستقبال  25م�شاركة ،وقد جرى تقييم لكل ق�صة بناء على
املعايري التالية:
املو�ضوع

الفكرة

احلوار

احلبكة

البداية ال�شخ�صيات
ال�صراع

احلدث

اللغة
النهاية

كان مقرراً لدى اللجنة ان يتم �إخراج النتائج وتوزيع اجلوائز يف
ملتقى احلمولة ال�سنوي لهذا العام؛ ولكن ب�سبب احلر�ص الكبري
على التدقيق فقد طلبت جلنة التحكيم مزيد من الوقت ،مع
الوعد �أن يتم تقدمي اجلوائز يف امللتقى الن�صفي الن�سائي املقرر
�إقامته منت�صف عام 1433هـ.
التكاليف املالية للم�سابقات:
وق��د تكفل بجوائز امل�سابقات ال��ث�لاث الأ���س��ت��اذ حممد ب��ن ح�سن
امل����������ح����������م����������د
(�أب����وت����رك����ي).
• امل������ب������ال������غ
امل�������ر��������ص�������ودة
لهذه امل�سابقة
 13550ريا ًال .

47

أضواء على

ا
ل
م
ن
ا
ش
ط
ا
ل
ن
سائية
خالل عام 1432هـ

( )1يف �أواخر عام 1431هـ ناق�ش جمل�س احلمولة �أو�ضاع املنا�شط
الن�سائية يف �ضوء واقع عملها خالل ال�سنوات املا�ضية وجرى
االتفاق على �أن يتم �إ�شراك الن�ساء يف الإدالء بر�أيهن ب�ش�أن من
تتوىل الإ�شراف على املنا�شط الن�سائية( ،وتنفيذاً لذلك مت بعث
ر�سالة لعموم الن�ساء تت�ضمن طلب تر�شيح من تتوىل الإ�شراف
على املنا�شط الن�سائية ،وجاءت نتيجة الت�صويت بح�صول الأخت/
منرية بنت عبداهلل الرباهيم املحمد (�أم �سلطان) على �أعلى
ن�سبة من الأ�صوات امل�شاركة يف الت�صويت ،ومت �إبالغ عموم الن�ساء
بالنتيجة).
( )2مع بداية عمل جمل�س احلمولة اجلديد هذا العام (1432هـ)
متت مناق�شة النقد املوجه من الن�ساء بح�صر عملهن يف جلنة
(مبوازاة جلان املجل�س) �إذ يرين يف هذا تقلي ً
ال من �ش�أن
العمل لديهن حيث �إن عملهن يتناول العديد من املنا�شط املوزعة
على عدد من جلان املجل�س ،وانتهت مناق�شة املجل�س للمو�ضوع
باالتفاق على الآتي:
�أ .اعتماد م�سمى (امل�شرفة على املنا�شط الن�سائية) بدي ً
ال
عن م�سمى (رئي�سة اللجنة الن�سائية) وتتوىل امل�شرفة توزيع
امل�س�ؤولية املبا�شرة على املنا�شط الن�سائية على من تلم�س لديهن
اال�ستعداد وتتوىل متابعتهن.
ب .ا�ستمرار تكليف ع�ضو املجل�س م� /صالح الأحمد ب�أن
يكون حلقة الو�صل بني املجل�س وامل�شرفة على املنا�شط الن�سائية.
ج� .ضرورة فتح قنوات ات�صال بني امل�شرفة على املنا�شط
الن�سائية ور�ؤ�ساء اللجان يف املجل�س فيما يقع �ضمن املهمات ذات
الطبيعة امل�شرتكة التي تتطلب تن�سيقاً وت�شاوراً ب�ش�أنها.
( )3عر�ضت امل�شرفة على املنا�شط الن�سائية على املجل�س �أ�سماء
العامالت معها من الأخوات والبنات مع حتديد الدور املناط بكل
منهن على النحو الآتي:
• الأخت /نورة بنت عثمان العبداهلل العمر (�أم �أن�س).
املهمة :م�ساعدة للم�شرفة وقائمة على برنامج رعاية املواهب
لدى الفتيات مبا يخدم املنا�شط الن�سائية.
• الأخوات /هدى بنت �سليمان املحمد العبداهلل (�أم �أحمد).
و�سارة بنت �أحمد الزكري (�أم عبدالعزيز).
املهمة :ترتيب زيارات التوا�صل واالحتفاء باملتزوجني.
• الأخت /هدى بنت �صالح الرباهيم (�أم �صالح).
املهمة :االحتفاء باخلريجات.
• الأخت /جواهر بنت عبداهلل الرباهيم املحمد (�أم
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في�صل).

املهمة :ترتيب اال�ستقبال وال�ضيافة وتهيئة املكان وحتديد
التجهيزات يف امللتقيات.
• البنات /تهاين بنت �صالح الأحمد املحمد.
و�شروق بنت �أحمد العبدالعزيز املحمد.
ومنى بنت �أحمد العبدالعزيز املحمد.
املهمة :الإ�شراف على املجال�س الن�سائية يف منتدى احلمولة،
وترتيب امل�سابقات اخلا�صة بالفتيات.
(و�إ�ضافة لذلك تقوم تهاين بنت �صالح ب�أعمال الطباعة لتقارير
املنا�شط الن�سائية).
• البنات /العنود بنت خالد ال�سليم.
وهدى بنت حممد الأحمد العبدالعزيز.
املهمة :التغطية الإخبارية والتوثيق للمنا�شط بال�صور يف
امللتقيات.

( )4زيارات التوا�صل:

البيوت التي متت زيارتها وهلل احلمد:
• زيارة للأخت /ف�ضيلة بنت �سليمان العبداهلل (�أم عبدالعزيز) يف
يوم الثالثاء 1432/3/12هـ.
• زيارة للأخت /هيلة بنت حممد ال�سعد (�أم حممد) يف يوم الأحد
1432/4/15هـ.
• زيارة للعمة /اجلوهرة بنت ح�سن العبداهلل (�أم حممد) بجالجل
يوم الثالثاء 1432 /12/12هـ.

( )5امللتقى التعاريف الن�صفي (يوم الأربعاء 1432/5/23هـ).
املقر :ا�سرتاحة القلعة اخل�ضراء.
وقته :من بعد �صالة الع�صر حتى ال�ساعة العا�شرة والن�صف
م�ساءاً.
تخلل امللتقى الفعاليات التالية:
• �إقامة مهرجان بيع قامت به جمموعة من الفتيات ال�صغريات
والأطفال.
• قيام بع�ض فتيات احلمولة بـ (النق�ش باحلناء – ت�صوير �أطفال)
مقابل �أجر رمزي ل�صالح الفتيات.
• اللقاء مع طبيبة خمت�صة بالعالج بالطب النبوي (د� /سيما
بخيت) وقد �شمل اللقاء �إلقاء حما�ضرة من قبل الطبيبة ا�شتملت
على موا�ضيع عدة �أفادت احلا�ضرات و�سررن بذلك ،كما قامت
بالرد على جميع �أ�سئلة احلا�ضرات العامة واخلا�صة ،ويف نهاية

اللقاء مت تقدمي هدية للطبيبة عبارة عن �صندوق يحتوي على
جمموعة من العطورات والبخور �إ�ضافة �إىل ت�سليمها �شهادة �شكر
على تلبيتها الدعوة با�سم احلمولة.
• كان هناك برنامج ترفيهي للأطفال (مهرجات).

( )6امللتقى ال�سنوي (يوم اخلمي�س 1432/11/15هـ).

املقر :ا�سرتاحة القلعة اخل�ضراء.
وقته :من بعد �صالة الع�شاء حتى ال�ساعة الثانية ع�شرة لي ً
ال.
• �ألقت امل�شرفة على املنا�شط الن�سائية كلمة رئي�س جمل�س
احلمولة العم /عبداهلل ح�سن العلي (�أبو علي).
• قامت امل�شرفة على املنا�شط الن�سائية بت�سليم درع تذكاري
للأخت /ح�صة بنت �سليمان العبداهلل (�أم �إبراهيم) تكرمياً لها
على جهودها املتميزة يف خدمة حمولتها (حيث كانت م�شرفة على
املنا�شط خالل عامي 1430هـ1431 ،هـ).
• قامت الأخت /هدى بنت �سليمان املحمد العبداهلل بتكرمي
املتزوجني خالل املدة بني تاريخ امللتقى ال�سنوي لعام 1431هـ
وتاريخ امللتقى ال�سنوي لعام 1432هـ ،.وهم:
م

الزوج

الزوجة

1

خالد بن عبداهلل احلقباين

ندى بنت �صالح الرباهيم
الأحيدب

2

�أحمد بن �إبراهيم املحمد
العبداهلل الأحيدب

ندى بنت عبداهلل الفنتوخ

م�شاعل بنت �إبراهيم املحمد
 3عبداهلل بن �سعد العبداحلافظ
العبدالرحمن الأحيدب

4

حممد بن �صالح الدليالن

ح�سن بن حممد احل�سن النا�صر
5
الأحيدب

�إميان بنت �إبراهيم املحمد
العبدالرحمن الأحيدب
نورة بنت عبدالرحمن املقرن

وذلك بتقدمي هدية تذكارية عبارة عن �صندوق جميل يحتوي
على ت�شكيلة عطورات للزوجني و�أطياب ومدخنة ،والهدية حتمل
حتيات جمل�س احلمولة و�سنة االحتفاء (1432هـ) ومكتوب عليها
ا�سمي الزوجني مع الدعاء لهما بالربكة.
• قامت الأخت /هدى بنت �صالح الرباهيم بتكرمي اخلريجات
وهن:
املرحلة اجلامعية:
رمي بنت حممد احل�سن النا�صر (اقت�صاد منزيل).
ريهام بنت حممد ال�صالح العبدالرحمن (درا�سات �إ�سالميه).
�سارة بنت �إبراهيم املحمد (�شريعة).
جواهر بنت �إبراهيم املحمد (لغة عربية).

تهاين بنت �صالح احل�سن (علم نف�س جنائي).
هنادي بنت �صالح ال�سليمان (علوم الأغذية وتغذية الإن�سان).
ندى بنت �أحمد العبدالعزيز املحمد (دعوة �إعالم).
املرحلة الثانوية:
ب�شاير بنت �سليمان الأحمد املحمد.
ح�صة بنت عبداهلل ال�سليمان.
ح�صة بنت عبدالرحمن النا�صر العبدالرحمن.
ح�صة بنت عبدالكرمي العبدالرحمن.
رميا بنت �سعد الأحمد املحمد (حتفيظ القر�آن).
رميا بنت �سعد احل�سن املحمد.
رمي بنت عبدالرحمن ال�صالح العلي.
�شريفة بنت حممد العبدالعزيز.
ملى بنت نا�صر العلي ال�صالح.
لولوه بنت �إبراهيم ال�سليمان.
م�شاعل بنت علي العبداملح�سن.
منال بنت �إبراهيم املحمد.
هيفاء بنت حممد العبداملح�سن.
وذلك بتقدمي هدية تذكارية عبارة عن دروع حتمل تهنئة جمل�س
احلمولة وا�سم اخلريجة مع الدعاء لها بالتوفيق� ،إ�ضافة �إىل
و�شاح (تعليقه) حتمل ا�سم اخلريجة.
• قامت الأخت /نورة بنت عثمان العمر (م�ساعدة امل�شرفة على
املنا�شط) بت�سليم كتاب �شكر من رئي�س املجل�س للأخوات اللآتي
�أ�سهمن بتوفري تكاليف امللتقى ال�سنوي هذا العام وهن:
الأخت /ح�صة بنت �سليمان العبداهلل املحمد (�أم �إبراهيم).
الأخت /دالل بنت �سليمان املحمد العبداهلل (�أم ماجد).
الأخت /منرية بنت عبداهلل احل�سن (�أم �صالح).
• قامت بع�ض فتيات احلمولة برتتيب خا�ص للبنات من املرحلة
املتو�سطة فما فوق ب�إح�ضار وجبات خفيفة ودعوة جميع الفتيات
للتعارف وامل�شاركة.
• قامت الأخت /جواهر بنت عبداهلل الرباهيم (�أم في�صل)
بالإ�شراف والرتتيب على �أمور الع�شاء الن�سائي وكذلك م�شاركتها
ب�أطباق من املقبالت وال�سلطات وال�شعبي للرجال والن�ساء.
• كان لكثري من الن�ساء تفاعلهن من خالل امل�شاركة
ب�إح�ضار �أطباق يف امللتقى.
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