


وقفة مع العمل اخلريي والإن�ساين

كان حماوري منفعال.. ويقول: ما معنى العمل الإن�ساين؟ ما اخلري

 فيه؟ هل يف اجلمعيات غري امل�سلمة خري؟! وملا �سكن قلت له: دعنا اأول نحرر 

امل�سطلحات؛ فنحن نق�سد بالعمل اخلريي والإن�ساين كل عمل اأهلي موؤ�س�سي 

هدفه تقدمي خدمة للمحتاجني من غري مقابل. ومن ثم يكون عمال )خرييا( 

قدر  وج��ود  ومع  الإن�سان؛  نحو  توجهه  باعتبار  و)اإن�سانيا(  ر�سالته  باعتبار 

تعريف ما هو خريرّ كما يختلفون يف  النا�س يف  الت�سور فقد يختلف  م�سرتك يف 

معان اأهم من ربوبية واألوهية ونبوة. قال حماوري: لن�سلم مبا تقول, فما جدوى اأن نقلد 

الآخرين؟ قلت: لي�س يف ذلك تقليد لآخرين؛ اإمنا هو مرياث اإن�ساين ينتقل من اأمة لأخرى, فال 

ت�ستطيع اأمة اأن تزعم اأنها هي التي اأوجدت منوذج العمل اخلريي وطورته, بل هو يتطور من زمن 

لزمن ومن نقلة لنقلة! ومن بعُد فحتى لو ادعت اأمة �سْبقها, فهو داخل يف حيز العوائد التي ل باأ�س 

يف اقتبا�سها.  قال: لو اقتنعنا مبا تقول لقلنا اإن احلاجة ل تدعو لكل هذا العدد الكثري من اجلمعيات 

واملنظمات والهيئات!! قلت: اأين الكرثة التي تقول؟ األ تعلم اأن عاملنا الإ�سالمي متخلف من حيث عدد 

اجلمعيات ومن حيث م�ستوى اأدائها ودخلها؟! انظر اإىل بالد اخلليج الغنية بالنفط واملوارد ففيها جمتمعة 

اأقل ما يف ولية اأمريكية واحدة من اجلمعيات, بل فيها من اجلمعيات اأقل من %1 مما يف اإجنلرتا وويلز من 

اململكة املتحدة )بريطانيا(!!

قال: هذه بالد متقدمة, ودخلها وفري. قلت: انظر اإىل دولة العدوان يف فل�سطني ففيها اأكرث من )29.000( 

جمعية! وانظر اإن اأردت بلدا اإ�سالميا عزيزا وهو تركيا؛ ففيها من اجلمعيات associations )80,503( جمعية, 

ومن املوؤ�س�سات foundations )46.516( موؤ�س�سة؛ وجمموعهما هو )127.019( جمعية وموؤ�س�سة!

قال حماوري: من اأين اأتيت بهذه الأرقام؟ قلت جئت بها من مواقع اجلهات امل�سوؤولة عن العمل اخلريي يف بلدانها, وهي 

اإح�ساءات معروفة لأهل التخ�س�س. وهي - يا اأخي - تعك�س حقيقة مهمة وهي مدى اهتمام الدول بهذا القطاع ودعمها 

له, بل اعتمادها عليه يف كثري من ال�سوؤون! فالوليات املتحدة ت�سلم كثريا من امل�ساعدات املخ�س�سة للدول الأخرى اإىل 

اجلمعيات الأمريكية, بل اإن وكالة امل�ساعدات الأمريكية USAID ت�سلم قدرا من امل�ساعدات للجمعيات الأمريكية التي 

تبلغ ن�سبة اجلمعيات الدينية فيها %25! وزدت حماوري قائال: اأمل تع حادثة طرد )13( منظمة غربية من دارفور؟ قال: 

بلى. قلت: ملاذا يحتجرّ الغرب على طرد )13( ول يكتفي ببقاء اأ�سعاف عددها من اجلمعيات الغربية يف ال�سودان؟ ملاذا 

يحرم الغرب اجلمعيات الإ�سالمية من العمل بحرية يف بلدانها؟ 

قال حماوري: احلقيقة اأنني اأكاد اأ�سمع هذه الأرقام اأول مرة, فاأين 

موقع جمعياتنا من كل هذا؟! قلت: اأمل اأقل لك اإن ما 

اجلمعيات  من  واح��دة  اأمريكة  ولي��ة  يف 

اخلليج  دول  يف  م���ا  ي��ف��وق 

ال�ست جمتمعة!!

د.�سالح بن �سليمان الوهيبي
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الإخراج الفني

عبدال�سالم اأحمد عت�ش

هذا  يختزنه  ملا  عميق,  ب�سوق  عام  كل  يف  ال�سوم  �سهر  امل�سلمون  ينتظر 

من  كافة  حياتهم  جمالت  يف  عظيمة  ومعان  قيم  من  الف�سيل  ال�سهر 

اإميانية واجتماعية ونف�سية, قد منرّ اهلل عز وجل بها على عباده ال�سعفاء 

وامل�ساكني يف هذا ال�سهر الكرمي. فهو �سهر تعميق ال�سلة باهلل عز وجل 

والأوبة اإليه , والتخل�س من الأدران التي علقت بالنف�س على مدار العام , 

حيث ي�ساعف الأجر وتزداد اأوا�سر املودة والرحمة بني امل�سلمني , فاأوله 

رحمة واأو�سطه مغفرة واآخره عتق من النار.

والتواد  والت�سامن  والعطاء  والبذل  الدوؤوب,  والعمل  اجلد  �سهر  وهو   

والتكافل والرتاحم وحتقيق ما اأمر اهلل به من واجب اخلريية واأمة اجل�سد 

 , الأمة  ج�سد  يف  هامة  قطاعات  عاتق  على  ابتداء  يقع  ما  وهو  الواحد. 

كقطاعات العمل اخلريي مبختلف اأ�سكالها ومكوناتها من اأ�سحاب البذل 

وكذلك   , خرياته  من  عليهم  اهلل  اأفاء  الذين  اأولئك  وخا�سة   , والعطاء 

القائمني على التربعات لإي�سالها ملن ي�ستحقونها على اأكمل وجه.

يثلج  العدد من جملتكم )ثمار( ما  القارئ الكرمي يف هذا  اأخي  و�ستجد 

العاملية  )الندوة  موؤ�س�ستكم  به  وتقوم  به  قامت  ملا   , اهلل  باإذن  �سدرك 

الأمة  مفهوم  وجت�سيد  اخلري  اأعمال  يف  النا�سطة  الإ�سالمي(  لل�سباب 

مع  والتكامل  بالتعاون  الواقع,  اأر�س  على  الواحد  واجل�سد  الواحدة 

نظرياتها يف اململكة والعامل.

املحمدية  وال�سنة  الكتاب  العاملني يف  لتعاون  ال�سرعية  فها هي اجلمعية 

)م�سر( تهدي الندوة اأغلى ما متلك, وهي  جائزة امللك في�سل العاملية 

خلدمة الإ�سالم للعام اجلاري 1430 ه�, بعد ت�سلمها من خادم احلرمني 

ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز, حفظه اهلل ورعاه ذخرًا لالإ�سالم 

وامل�سلمني. الأمر الذي تفخر به الندوة وترى فيه كرمًا وعرفانًا من ذوي 

الف�سل يف هذه اجلمعية الإ�سالمية الرائدة ممثلة برئي�سها العام �سماحة 

ال�سيخ العالمة حممد املختار املهدي, وتقديرًا مميزًا لرباجمها وجهودها 

لرعاية ال�سباب امل�سلم يف اململكة و العامل الإ�سالمي.

كما يظهر هذا العدد جهود الندوة الرائعة واملميزة خلدمة ال�سباب امل�سلم 

من اجلن�سني يف �ستى اأنحاء اململكة , ويف خمتلف اأنحاء العامل الإ�سالمي 

مواهبه  واكت�ساف  قدراته  وبناء  حت�سينه  و   , امل�سلمة  الأقليات  وبالد 

واأمته, وامل�ساهمة  ال�سخ�سية ومن ثم لوطنه  لفائدته  واإطالقها  و�سقلها 

الفاعلة يف توفري احتياجاته والتعامل مع اأهم ق�ساياه.

واهلل ن�ساأل الأجر والتوفيق

مرحبًا بشهر 
الخير والرحمة والتكافل ت�سدرها

الندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي

الر�ؤية: منظمة رائدة.. ل�سباب مميز

الر�سالة: رعاية ال�سباب امل�سلم

ي�سمح بالنقل والإقتبا�س من مو�سوعات املجلة

 و�سورها  مع الإ�سارة اإىل امل�سدر.

هيئة التحرير
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أخبـــــار

�ساركت الندوة يف  معر�س املخدرات 

)طريق الهالك( الذي اأقيم مبجمع 

 Red Sea( م����ول  ���س��ي  ال�����رد 

�ساحب  وافتتحه  ب��ج��دة   )Mall
بن  م�سعل  الأم����ري  امل��ل��ك��ي  ال�����س��م��و 

يف  ج��دة  حمافظة  حمافظ  ماجد, 

�سهر  ملدة  وا�ستمر  1430/7/15ه���� 

التجارية  املراكز  بني  متنقاًل  كامل 

اأغلب  يزورها  التي  بجدة,  الكربى 

وقد  ال�سيف.    فرتة  يف  املت�سوقني 

الأمري  �سمو  بزيارة  املعر�س  حظي 

والتجول فيه حيث ا�ستمع اإىل �سرح 

للندوة  امل�ساعد  ال��ع��ام  الأم���ني  م��ن 

الدكتور  امل��ك��رم��ة  م��ك��ة  مب��ن��ط��ق��ة 

حممد بن عمر بادحدح واطلع على 

مطبوعات  م��ن  املعر�س  حمتويات 

اإر�سادية ومطويات تعريفية  ولوحات 

الندوة  رعتها  امل��خ��درات,  باأ�سرار 

وبلغت نحو 40 عنوانًا. 

ماجد  بن  م�سعل  الأم��ري  �سمو  وق��ال 

لدى افتتاحه معر�س التوعية باأ�سرار 

بتكثيف  مطالبون  "اإننا  امل��خ��درات 

اإىل  نحتاج  لأننا  والتثقيف,  التوعية 

هي  وم��ا  امل��خ��درات,  هي  ما  تعريف 

املخدرات  يف  ت�ستخدم  التي  امل���واد 

اأم وكل رب  وخماطرها, مطالبًا كل 

اأنواع املخدرات  اأن يتعرف على  بيت 

من خالل هذا املعر�س".  

على  القائمني  ك��اف��ة  �سموه  و�سكر 

دورًا  يلعب  ال���ذي  امل��ع��ر���س  جتهيز 

باأ�سرار  املواطنني  توعية  يف  مهمًا 

واأنواعها  باأخطارها  وتعريفهم  واملجتمع  الفرد  على  املخدرات 

متمينًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

الذي  امل��خ��درات  باأ�سرار  التوعية  معر�س  اأن  بالذكر  اجلدير 

واجلمعيات  اخلا�س  والقطاع  احلكومية  الإدارات  فيه  �ساركت 

اخلريية, كان متاحًا جلميع اأفراد الأ�سرة �سواء كانوا مواطنني اأو 

مقيمني اأو زوارًا ملدينة جدة من حيث العر�س املرئي وال�سوتي 

وتوزيع املن�سورات واملطبوعات.

افتتحه �سمو الأمري م�سعل بن ماجد 

الندوة ت�سارك  يف معر�ض مكافحة املخدرات بجدة  

6

مـــحـليــات

الأمري م�سعل  لدى ت�سريفه للمعر�ش

الأمري م�سعل  ي�ستمع ل�سرح الدكور بادحدح
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بخمي�س  الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية  الندوة  مكتب  اأق��ام 

برعاية  الوطن(,  لأيتام  الثالث  )املهرجان  موؤخرًا  م�سيط 

�سعيد  الأ�ستاذ  م�سيط  خمي�س  حمافظة  حمافظ  �سعادة 

بن عبد العزيز بن م�سيط. بداأ املهرجان باآيات من كتاب 

امل�ساعد  العام  الأمني  األقاها  ترحيبية  كلمة  اأعقبتها  اهلل 

الندوة يف املنطقة اجلنوبية الدكتور  وامل�سرف على مكتب 

حممد بن علي احلازمي, رحب فيها ب�سعادة حمافظ خمي�س 

امل�ستمر  الدعم  على  و�سكرهم  الكرام  واحل�سور  م�سيط 

لربامج وم�ساريع الندوة  يف املنطقة اجلنوبية.

لالأيتام,  وم�سرية  املرئية  العرو�س  بع�س  املهرجان  وتخلل 

وفقرات اإن�سادية وم�سابقات احل�سور, ويف ختام املهرجان 

حمافظة  حمافظ  �سعادة  بتكرمي  احلازمي  الدكتور  قام 

هذه  ملثل  ال��ك��رمي��ة  رع��اي��ت��ه  ل��ه  ���س��اك��رًا  م�سيط,  خمي�س 

املهرجانات التي تدخل ال�سرور على اأبنائنا الأيتام, �سائاًل 

املوىل عز وجل اأن يجعل ذلك يف ميزان ح�سناته.

مكتب  يف  بالداخل  العمل  جلنة  اأق��ام��ت  اأخ��رى  جهٍة  من 

الندوة بخمي�س م�سيط برنامج )اليوم الرتفيهي لالأيتام يف 

اململكة(, مبلعب النجمة �سارك فيه الأيتام وت�سمن العديد 

نفو�سهم.  يف  وال�سرور  الفرح  اأدخلت  التي  الربامج  من 

يف  يتيمًا   )450( م�سيط  بخمي�س  ال��ن��دوة  مكتب  ويكفل 

اململكة العربية ال�سعودية.

)مهارات  ب��ع��ن��وان  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  امل��ك��ت��ب  اأق����ام  ك��ذل��ك 

مبقر  ال��دورات  بقاعة  الثانوية  املرحلة  لطالب  القدرات( 

املكتب ا�ستفاد منها اأكرث من 70 طالبًا.

برعاية حمافظ خمي�ض م�سيط:

املهرجان الثالث لأيتام الوطن

فرحة الأيتام يف املهرجان

دورات تدريبية يف نظام 

اجلودة ال�ساملة ملوظفي الندوة 

)اجلودة  يف  العمل  وور���س  التدريبية  ال���دورات  من  ع��ددًا  الندوة  نفذت 

لديها  والإدارات  الأق�سام  روؤ�ساء  ا�ستهدفت  امل�ستمر(  والتح�سني  ال�ساملة 

كفاءتهم.   ورفع  من�سوبيها  اأداء  لتطوير  امل�ستمرة  جهودها  �سمن  وذلك 

التي �سارك يف تقدي مها جمموعة من املخت�سني على  ال��دورات  وركزت 

اأنظمة  اأحد  وهو  للعمليات:  امل�ستمر  التح�سني  بنظام  امل�ساركني  تعريف 

اجلودة ويهدف اإىل حت�سني العمليات املوؤثرة على اجلودة ب�سكٍل تدريجي 

العمليات مما  العاملني يف تطوير  باإ�سراك  النظام  ويتميز هذا  وم�ستمر, 

يقلل من مقاومتهم للتغيري, وتظهر نتائج التح�سن �سريعة وملحوظة بعك�س 

الأنظمة الأخرى.  

ويعد هذا النظام املدخل الأ�سا�سي ال�سليم للتطبيق الفعال لنظم اجلودة 

ال�ساملة, وي�ساعد على ن�سر ثقافة اجلودة بني العاملني. 

والإنتظار,  التاأخري  وقت  وتقلي�س  الأخطاء,  اإزال��ة   : يف  اأهدافه  وتتمثل 

امل�ستفيد,  اإر�ساء  العمليات,  اأداء  ت�سهيل  العمليات,  فهم  وتعميق  توحيد 

وتقليل اإ�ستهالك املوارد والهدر. 

للموا�سفات,  املطابقة  اأنها  وهي  تعريفات اجلودة  اإىل  الدورات  وتطرقت 

ال�سفات  وجمموعة  املنتج,  اأو  اخل��دم��ة  اإي��ج��اد  م��ن  للغر�س  وامل��الءم��ة 

الظاهرة اأو ال�سمنية يف املنتج اأو اخلدمة التي حتقق متطلبات امل�ستفيد, 

اأف�سل ما ميكن عمله لإر�ساء امل�ستفيد ب�سفة م�ستمرة وباأقل قدر  وعمل 

من التكاليف.

ومت يف هذه الدورات اأي�سًا التعرف على منوذج اجلودة الأوروبية وا�ستعرا�س 

مراحل تطبيق اجلودة ال�ساملة ومتطلباتها يف املوؤ�س�سات اخلريية واملعوقات 

التي حتول دون و�سول هذه املوؤ�س�سات اإىل اجلودة ال�ساملة.

بيئة  خلق  اإىل:  ال�ساملة  اجل��ودة  اإدارة  برامج  تطبيق  من  الندوة  وتهدف 

عملية  موظفيها يف  اإ�سراك جميع  امل�ستمر,  التطوير  على  تدعم وحتافظ 

التطوير, اإيجاد ثقافة تركز بقوة على العمالء, حت�سني نوعية املخرجات, 

زيادة كفاءة وتعاون الإدارات فيما بينها وت�سجيع العمل اجلماعي, وحت�سني 

الربحية والإنتاجية.

اجتماع الإدارات لتن�سيق د�رات اجلودة ال�ساملة
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ن الأمني العام للندوة  الدكتور �سالح بن �سليمان  ثمرّ

ال�سرعية  للجمعية  العام  الرئي�س  جهود  الوهيبي 

لتعاون العاملني بالكتاب وال�سنة املحمدية بالقاهرة 

ال�سيخ حممد املختار املهدي, وتربعه بقيمة  ف�سيلة 

التي  الإ�سالم  خلدمة  العاملية  في�سل  امللك  جائزة 

احلايل  العام  يف  املذكورة  اجلمعية  عليها  ح�سلت 

تنفذها  التي  الربامج  لدعم  الإ�سالم(,  )خلدمتها 

الندوة العاملية يف فل�سطني.

جاء ذلك يف خطاب �سكر وجهه الأمني العام للندوة 

العاملية لل�سباب الإ�سالمي اإىل الرئي�س العام للجمعية 

املحمدية  وال�سنة  بالكتاب  العاملني  لتعاون  ال�سرعية 

بالقاهرة, وفيما يلي ن�سه:

ف�سيلة ال�سيخ الدكتور/ حممد املختار املهدي حفظه 

اهلل

وال�سنة  بالكتاب  العاملني  لتعاون  ال�سرعية  للجمعية  العام  الرئي�س 

املحمدية � القاهرة

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

اأرجو اأن ي�سلكم خطابي هذا وف�سيلتكم يف �سحة جيدة وحال ح�سنة, 

ل�سالح  الندوة   تنفذها  التي  للربامج  بالتربع  تف�سلكم  اإىل  واأ�سري 

)خلدمة  العاملية  في�سل  امللك  جائزة  بقيمة  فل�سطني,  يف  الأ�سقاء 

الإ�سالم( املقدمة للجمعية ال�سرعية لتعاون العاملني بالكتاب وال�سنة 

املحمدية, مبوجب ال�سيك امل�سحوب على البنك ال�سعودي الربيطاين 

رقم )203( بتاريخ 2009/3/30م مببلغ )750.000( ريال.

ي�سرين اأن اأعرب لكم عن بالغ �سكري وتقديري للتربع الكرمي, الذي 

من  اإليه  وفقكم  وما  كرمي,  وخلق  علم  به من  اهلل  عما حباكم  ينم 

حت�س�س حلاجات هوؤلء الأ�سقاء املعتدى عليهم والرب بهم واحلدب 

عليهم و�سعيكم الكرمي يف م�ساحلهم. 

الفل�سطينيني  لالأ�سقاء  املبارك  التربع  بهذا  ي�ساعف  اأن  اهلل  اأ�ساأل 

الغايات  �سبحانه  يحقق  واأن  واملثوبة,  الأجر  ولكم  والفائدة,  النفع 

النبيلة للجمعية ال�سرعية لتعاون العاملني بالكتاب وال�سنة املحمدية 

اأ�ساأله  كما  ال�سالح,  والعمل  النافع  للعلم  ن�سر  اإليه من  ت�سعى  فيما 

خري  امل��وق��رة  جمعيتكم  يف  ال��ك��رام  ول��الإخ��وة  لف�سيلتكم  �سبحانه 

اجلزاء. وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

الأمني العام

د. �سالح بن �سليمان الوهيبي

د. املهدي يت�سلم اجلائزة من  خادم احلرمني ال�سريفني

تعريف باجلمعية ال�سرعية

احلادى  العام  من  املحرم  غرة  يف  ال�سرعية  اجلمعية  هذه  تاأ�س�ست 

والثالثني بعد الثالثمائة والألف من الهجرة, - , فكانت اأول جمعية 

منظمة تدعو اإىل اإحياء ال�سنة واإماتة البدعة, اأ�س�سها ال�سيخ حممود 

خطاب ال�سبكي, من علماء الأزهر, وتهدف اجلمعية اإىل: 

1 - ن�سر التعاليم الدينية ال�سحيحة والثقافة الإ�سالمية ؛ لإنارة العقول 

واخلرافات,  البدع  وخ�سي�س   , املعتقدات  ف�ساد  من  امل�سلمني  واإنقاذ 

مبوالة الوعظ والإر�ساد , من رجال عرفوا بالعلم والعمل.

اأبناء  لتعليم  وم��دار���س   , الكرمي  ال��ق��راآن  لتحفيظ  مكاتب  فتح   2-  

املدار�س  يف  املقررة  امل��واد  و�سائر  واآداب���ه,  الدين  اأحكام  امل�سلمني 

الأمريية تعليما يتم�سي مع روح الع�سر , ول يتنافى مع مبادئ الدين 

-3 اإن�ساء امل�ساجد لتقام فيها ال�سعائر الدينية طبق ما جاء به الدين 

القومي , وُتعلرّم فيها العامة اأحكام الدين .

-4 اإ�سدار جملة دينية لن�سر املو�سوعات الدينية والأخالقية والأدبية 

وغريها , ودفع ال�سبه والطعون التي توجه لدين الإ�سالم احلنيف . 

وتهذيب  العقول  تثقيف  يف  وم�ساعدا  نافعا  يري  ما  ون�سر  طبع   5-

النفو�س من املوؤلفات الدينية وغريها.

اإيل اجلمعية ول�سيما  اإعانة املنكوبني والبائ�سني ممن ينت�سبون   6-  

من ل يتمكن من العمل مبهنته لتم�سكه بدينه .

الدينية  املبادئ  ون�سر  امل�سلمني  فقراء  ملعاجلة  م�ست�سفي  اإيجاد   7-  

بينهم .

مقابر  واإع��داد   , الفقراء  امل�سلمني  موتي  جتهيز  بنفقة  القيام   8-  

�سرعية ملواراتهم ما ا�ستطاعت اجلمعية اإيل ذلك �سبيال .



اختتمت بنجاح فعاليات اأول م�سابقة حلفظ القراآن الكرمي للجالية 

التاميلية وال�سنهالية ) الهنود وال�سريالنكيون( نظمها مركز توعية 

 25 اجلاليات- التابع للندوة مبنطقة املدينة املنورة, وا�سرتك فيها 

اإىل  ال�سم�س  �سورة  )م��ن  عم  ج��زء  من  �سورة   22 حلفظ  مت�سابقًا 

النا�س(. وا�ستمرت امل�سابقة ملدة 40 يومًا , و�سمت طالبًا من مركز 

ترجمة  برنامج  وطالب  العوائل  برنامج  وطالب  اجلاليات,  توعية 

منذ  دائمة  متابعة  هناك  وكانت  اجلربوع,  ب�سالة  اجلمعة  خطبة 

ت�سجيل املت�سابقني تعليمًا وت�سحيحًا اإىل اأن مت اختيار 17 مت�سابقًا 

من الذين حفظوا ال�سور املطلوبة.

وقد فاز من هوؤلء )9( مت�سابقني اأحرزوا درجات كبرية ونالوا جوائز 

َمت جوائز ت�سجيعية للمت�سابقني الثمانية الآخرين.  قيمة كما ُقدِّ

و�سيتم  للرجال  البداية  يف  خ�س�ست  فقد  امل�سابقة  ملنظمي  ووفقًا 

تنظيمها للن�ساء ولالأطفال يف وقت لحق مب�سيئة اهلل. 

9

تنظيم اأول م�سابقة حلفظ القراآن 

الكرمي للجاليات باملدينة املنورة

تكرمي الفائزين

املدينة  بندوة  املحلي  والن�ساط  الإع��الم  اإدارت��ا  �ساركت 

والذي  التقني  امللتقى  مبعر�س  تعريفي  بجناح  املنورة 

خالل  من  وذلك  موؤخرًا,  باملدينة  التقنية  الكلية  نظمته 

خ�س�ست  للكلية  اخلارجية  ال�ساحات  يف  كبرية  خيمة 

لهذا الغر�س.

وموريتانيا  واليمن  فل�سطني  جلنة  من  كل  �ساركت  وقد 

يف التعريف باأن�سطة الندوة بالتناوب على متثيل الندوة 

يف املعر�س, ومت تقدم العديد من الهدايا الدعائية مثل 

من  وغ��ريه��ا  والأج��ن��دات  والقبعات  والفنايل  الأك���واب 

عميد  �سعادة  وتف�سل  املعر�س.  لزوار  الدعائية  الهدايا 

الكلية التقنية د. عيد بن عياد ال��ردادي,  بزيارة جناح 

الندوة, ومت تقدمي بع�س الهدايا واملطبوعات الإعالمية, 

عواد  بن  د.�سالح  ال�سيخ  ف�سيلة  الندوة  جناح  زار  كما 

التدري�س  هيئة  واأع�ساء  من�سوبي  من  وعدد  املغام�سي, 

بالكلية التقنية, اإ�سافة للدكتور / حمد بن عقال العقال 

)نائب حمافظ املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني 

تذكاريًا  درع��ًا  ب���دوره   م  ق��درّ وال��ذي  التدريب(,  ل�سوؤون 

و�سهادة تقدير للم�ساركة الفاعلة للندوة .

مكتب املدينة يفوز بدرع الكلية 

التقنية مل�ساركته الفاعلة يف 

معر�ض )امللتقى التقني(

ركن الند�ة يف املعر�ش

اإفتتاح امل�سابقة
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�سمن برامج جلنة التدريب والتطوير مبكتب الندوة 

ور�سة  نظمت   بنجران,  الإ�سالمي  لل�سباب  العال�مية 

للموؤ�س�سات  الإ���س��رتات��ي��ج��ي  "التخطيط  ع��ن  عمل 

احلكومية والأهلية" اأ�سرف عليها املدرب د.عبداهلل 

التخطيط  يف  ال�م�ست�سار  ال��غ��ام��دي  ���س��ال��ح  ب��ن 

�سارك  جنران"  اإن  "هوليدي  بفندق  الإ�سرتاتيجي, 

وركزت  موؤ�س�سة,  كل  عن  ممثلني  خم�سة  ال��دورة  يف 

على اأ�ساليب وطرق التخطيط الإ�سرتاتيجي, وو�سوح 

الروؤية الإ�سرتاتيجية والر�سالة والأهداف للموؤ�س�سات.

ويف ذات الإطار اأقام املكتب دورة )القراءة ال�سريعة( قدمها املدرب/ اإ�سماعيل بن حممد عطية م�سرف 

املوهوبني باإدارة الرتبية والتعليم بع�سري على مدي يومني مبركز التدريب الرتبوي. 

)كيف  بعنوان  اللجان  لأع�ساء  دورة  بنجران  الندوة  مبكتب  والتنموية  الجتماعية  اللجنة  اأقامت  كذلك 

ندعو(,  قدم الدورة ال�سيخ عبد الرحمن بن نا�سر الغامدي امل�سرف العام على مكتب الندوة بنجران.
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ال�سباب يف د�رة القراءة ال�سريعة

)التخطيط

 الإ�سرتاتيجي( 

ور�سة 

عمل 

مبكتب 

جنران

وزير التعليم الزجنباري يزور مقر الندوة  بجدة

للندوة  امل�ساعد  العام  الأم��ني  ا�ستقبل 

العاملية لل�سباب الإ�سالمي مبنطقة مكة 

املكرمة الدكتور حممد بن عمر بادحدح 

يف مكتبه بجدة معايل وزير التعليم  يف 

زجن��ب��ار )ت��ن��زان��ي��ا( ال��دك��ت��ور ه���ارون 

اإ�سماعيل يرافقه من�سق جامعة زجنبار 

باململكة الدكتور اإبراهيم حممد ظهار.

الندوة  ال��ت��ع��رف ع��ل��ى  ال��ل��ق��اء  وت��ن��اول 

التعليمية  وخا�سًة  واأن�سطتها  وبراجمها 

املجال  يف  التعاون  �سبل  وبحث  منها, 

يف  التعليم  ووزارة  الندوة  بني  التعليمي 

تعاون  اإتفاقيات  لعقد  وال�سعي  زجنبار, 

بني الندوة واجلامعات التنزانية. 

ح�سر اللقاء من جانب الندوة الدكتور 

�سامل بن مرزوق احلربي نائب امل�سرف 

عبد  والأ�ستاذ  التنفيذية  لل�سئون  العام 

الربامج  اإدارة  م��دي��ر  اأب��وزي��د,  �سدقة  اهلل 

اململكة  تبذله  ما  على  الزجنباري  الوزير  معايل  واأثنى  التعليمية.  

العربية ال�سعودية وموؤ�س�ساتها اخلريية من جهود يف خدمة ال�سباب 

امل�سلم والتعريف بالإ�سالم. 

منطقة  يف  بارز  بح�سور  الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية  الندوة  وتتمتع 

�سرق اأفريقيا, وخا�سة يف زجنبار )تنزانيا(, وقد �ساهمت يف تاأ�سي�س 

الدكتور  للندوة,  الأ�سبق  العام  الأم��ني  اأن  كما  زجنبار(,  )جامعة 

�سليمان با�سهل هو الآن رئي�س جمل�س اأمناء اجلامعة.

الربامج  من  ب�سل�سلة  تنزانيا  يف  مكتبها  خالل  من  الندوة  وقامت 

للطلبة  والثقايف  العلمي  بامل�ستوى  لالرتقاء  التدريبية  وال���دورات 

التنزانيني وبخا�سٍة اجلامعيني منهم, لأنهم الأقدر على نقل املعارف 

واخلربات اإىل الآخرين.

الدكتور بادحدح ي�ستقبل الوزير الزجنباري
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25 طالبًا يتدربون

 على فن التعامل مع الآخرين

احلرمني  ثانوية  لطالب  برناجمًا  بالإح�ساء  الندوة  مكتب  نظم 

تعليم  ب��اإدارة  املدرب  قدمه  الآخرين(,  مع  التعامل  بعنوان:)فن 

جماًل  خالله  تناول  ح�سني(,  ال�سيخ  )حممد  بالإح�ساء  البنني 

جميلة يف هذا الفن من حيث الرقي مب�ستوى التعامل مبا ياأمرنا 

به ديننا احلنيف.

مع  التعامل  ف��ن  يف  احل�سور  لأذه���ان  العنان  امل���درب  اأط��ل��ق  و 

الآخرين.. حتمل النا�س .. قدوتنا نبينا -�سلى اهلل عليه و �سلم 

كيف   .. الآخ��ري��ن  وج��ه  يف  البت�سام   .. الإ���س��الم  يف  التعامل   -

تنجح يف التعامل .. ذوقيات التعامل مع الآخرين .. ق�س�س يف 

فن التعامل..امتنع من قول الكالم القا�سي .. مار�س ال�سرب مع 

 .. الرثثرة  عن  البتعاد   .. لديك  لي�س  مبا  تدعي  ل   .. الآخرين 

التوا�سع .. احتفظ بهدوئك ورباطة جاأ�سك.. النظافة .. التعامل 

مبا يتنا�سب مع ال�سخ�سية.

واإ�ستفاد من الربنامج  25 من طالب املدر�سة الذين عربوا بدورهم  

عن �سعادتهم بح�سور الربنامج مقدمني �سكرهم للقائمني على هذه 

الربامج ولندوة لل�سباب الإ�سالمي و اإدارة الرتبية و التعليم للبنني 

 بالأح�ساء, اآملني اأن يلتقوا مع الندوة يف العديد من الربامج املتنوعة .

من جانبها اأعربت الندوة العاملية عن �سكرها للمدربني, وملديري 

العامة  الإدارة  واإىل  تعاونها  على  للربامج  امل�ست�سيفة  املدار�س 

للرتبية والتعليم بنني بالأح�ساء ممثلة يف ق�سم الربامج

الف�ساء الإلكرتوين وهوية 

املراهق امل�سلم )2-1(

ت��ع��د م��رح��ل��ة امل��راه��ق��ة م��ن اأخطر 

باأنها  وتعرف  الإن�سان,  منو  مراحل 

تلك املرحلة املتداخلة ما بني مرحلتي 

بداية  اأنها  كما  والر�سد,  الطفولة 

ال�سخ�سية  وت�سكيل  ب��ن��اء  مرحلة 

الدائمة لالإن�سان واأ�س�سها امل�ستقبلية 

والنهائية واإىل حد بعيد.

ومم����ا ي��زي��د م���ن ح�����س��ا���س��ي��ة هذه 

التي  املتقلبة  ال�سمات  تلك  املرحلة, 

ت�سف هذه املرحلة العمرية لل�سباب 

, واأبرزها: 

-1 قوة الغرائز.

-2 العناد, وامليل للتمرد والإ�ستقاللية.

-3 النقا�س واجلدل, وال�سك اإزاء الكثري من امل�سلمات والقيم.

العاطفي  والإت����زان  التعقل  داف��ع  و�سعف  لالإنفعال,  امليل   4-

والإجتماعي.

-5 ال�سعور بالغربة وعدم الإ�ستقرار.

-6 رف�س الهوية املوروثة, والبحث الدائم عن هوية ل ي�ستطيع اأن 

يجدها من خالل املنطق والأدلة ومعايري الرا�سديني.

ومما يوؤ�سف له اأن هذه ال�سريحة الهامة والكبرية يف جمتمعاتنا 

الكثري  يف  ال�سكان   50% عن  يزيد  ما  ت�سكل  والتي  الإ�سالمية, 

من بلدان عاملنا الإ�سالمي, باتت يف الآونة الأخرية نهبًا ومرتعًا 

ل�سيما  والإنحرافية  الت�سليلية  وال�سلوكيات  الأفكار  من  للعديد 

اخلارجية منها.

عقر  ويف  �سميمها  يف  وهويتها  الأم��ة  لإ�ستهداف  تخطط  والتي 

دارها, من خالل اأهم �سريحة يف املجتمع, األ وهي فئة ال�سباب 

يف  القوي  وذراعها  واإزدهارها,  منوها  وعمود  الأمة(  )م�ستقبل 

مرحلته  وهي  مراحله,  اأخطر  يف  ف�ستهدفه  حماها.  عن  ال��ذود 

الع�سر  تقنيات  موظفة  هويته,  ت�سكل  ومرحلة  الطرية  الغ�سة 

الأخطر  تعد  والأخ����رية  واإن��رتن��ت,  ف�سائيات  م��ن  الت�سالية 

اأجنزها  التي  الت�سالية  الو�سيلة  لهذه  عديدة  و�سمات  لأ�سباب 

نظام العوملة احلديث وثورته الإت�سالتية.

�ساحرة  �سمات  من  به  يتمتع  مبا  الإلكرتوين(  )الف�ساء  فبات   

اإعالمي  ذراع  اأخطر  منه,  املراهق  ول�سيما  لل�سباب,  واآ���س��رة 

واأ�سرعه اإجنازًا واأكرثه فاعلية يف حتقيق ما عجزت عنه حمالوت 

الغزو الثقايف لعاملنا الإ�سالمي جميعها, اإذ ت�ستحوذ على عقول 

الذي  املحلي  للبديل  تام  �سبه  به, يف ظل غياب  �سبابنا منفردة 

ميالأ فراغ ال�سباب ويلبي حاجاته وطموحه.

التحديات  هذه  لأبرز  تعاىل  بعونه  نتعر�س  القادمة  احللقة  ويف 

)الف�ساء  خالل  من  مل�سلم(  ا  )املراهق  تواجه  التي  واملخاطر 

الإلكرتوين( و�سبل التعامل معها.

عبد احلميد عدي

رئي�ش ق�سم الإعالم

11

الطالب ي�ستمعون ل�سرح املدرب



أخبـــــار

12

مـــحـليــات

الدكتور  الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية  للندوة  العام  الأم��ني  ا�ستقبل 

العام  املدير  العامة  بالأمانة  الوهيبي يف مكتبه  �سليمان  �سالح بن 

�سبل  اللقاء  وتناول  كلي�سا,  الكرمي  اإفريقيا" عبد  لإذاعة "�سوت 

التعاون بني الندوة  الإذاعة يف املجالت الثقافية والتعليمية.   وقدم 

وتطورها  ون�ساأتها  اإذاعته  عن  موجزًا  تعريفًا  للوهيبي  "كلي�سا" 
حمطة  اأول  اإفريقيا" تعد  "�سوت  اإذاعة  باأن:  مو�سحًا  واأهدافها, 

اإذاعية للم�سلمني يف اأوغندا, وقد اأن�سئت عام 2001م بوا�سطة احتاد 

املجال�س الإ�سالمية ل�سرق وجنوب اإفريقيا بدعم من اأهايل اخلري, 

الذين اأجابوا نداء لن�سر الدعوة يف اأوغندا. واأو�سح: باأن الإذاعة 

كبرية  م�ساحة  وتغطي  ودولية,  حملية  لغات  ب�ست  براجمها  تبث 

من اأوغندا التي ي�سكل امل�سلمون فيها ن�سبة %12 من عدد ال�سكان 

البالغ جمموعهم 33 مليون ن�سمة. وقال "كلي�سا" اإن اإذاعة "�سوت 

واإن هناك حاجة ما�سة  اأكرث من مليون م�سلم,  اإفريقيا" تخاطب 

"كلي�سا"  قال  الإذاع��ة  اأه��داف  وعن  الإذاع���ة.  اإر�سال  تقوية  اإىل 

يف  وحدتهم  وتعزيز  دينهم,  ب��اأم��ور  امل�سلمني  تعريف  هدفها  اإن 

اأوغندا, واأن تكون �سوتًا لهم يحمل اآراءهم وم�ساعرهم, وت�ساهم 

يف توجيه امل�سلمني نحو اأعمال اخلري مثل بناء امل�ساجد واملدار�س 

وبث املفاهيم ال�سحيحة, والرد على الأفكار اخلاطئة عن الإ�سالم 

اإذاعة  تواجه  التي  التحديات  اإىل  "كلي�سا"  وتعر�س  وامل�سلمني. 

تفر�سها  التي  الباهظة  ال�سرائب  اأبرزها  اإفريقيا" ومن  "�سوت 
اإىل  والف��ت��ق��ار  ال��ب��الد,  يف  الإع��الم��ي��ة  املوؤ�س�سات  على  احلكومة 

الوظيفي  الكادر  وحاجة  الإذاعية,  واملعدات  التجارية,  الإعالنات 

للتدريب على امل�ستجدات احلديثة, واملناف�سة احلادة مع الإذاعات 

الأخرى. ويف وقت اآخر ا�ستقبل الدكتور الوهيبي يف مكتبه بالأمانة 

العامة �سفري دولة اإرترييا بالريا�س حممد عمر حممود, وبحث معه 

الأمني العام ي�ستقبل ال�سفري الإريرتي

 وعلماء الكامريون ومدير اإذاعة اإ�سالمية باأوغندا

د. الوهيبي �ال�سفري  الرتريي يف الريا�ش

د. الوهيبي ي�ستقبل رئي�ش رابطة علماء الكامري�ند. الوهيبي ي�ستمع لكلي�سا

اأوجه التعاون امل�سرتك بني اجلانبني يف املجالني الإن�ساين والتنموي, 

الريا�س,  يف  الإرت��ريي��ة  وال�سفارة  ال��ن��دوة  بني  العالقة  وجت�سري 

وتناول اللقاء املنح الطالبية التي تقدمها الندوة للطالب املوهوبني 

ال�سفري  وثمن  اجلامعي.  التعليم  جمال  يف  والتعاون  واملتفوقني, 

والإن�سانية.  والتعليمية  الثقافية  املجالت  يف  الندوة  دور  الإرتريي 

ال�سيخ حممود  الكامريون  علماء  رابطة  رئي�س  اأي�سًا  ا�ستقبل  كما 

جمل�س  ع�سو  العجيمي  خالد  الدكتور  اللقاء  وح�سر  بكري.  مال 

الأمناء ورئي�س جلنة اإفريقيا بالندوة وال�سيخ حممد ال�سرثي نائب 

اللقاء العالقات امل�سرتكة بني الندوة  اإفريقيا. تناول  رئي�س جلنة 

الدعوة  ن�سر  يف  امل�سرتك  والتعاون  الكامريون,  علماء  وراب��ط��ة 

الو�سطية  منهج  وغر�س  اإفريقيا  وو�سط  الكامريون  يف  الإ�سالمية 

التي  اللقاء اجلهود  تناول  الإفريقي, كما  ال�سباب  والعتدال لدى 

ون�سر  امل�سلم,  ال�سباب  توعية  الكامريون يف  يبذلها جمل�س علماء 

العلم ال�سرعي.



الندوة تنفذ برنامج )م�ساعل الأمل( 

لنزلء ال�سجن بينبع

13

الندوة توقع مذكرة تفاهم مع الونروا

)وكالة الأمم املتحدة لغاثة وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني(

اأق�������������ام م���ك���ت���ب 

العاملية  ال���ن���دوة 

لل�سباب الإ�سالمي 

 ب��ي��ن��ب��ع ب���رن���ام���ج 

الأم��ل(  )م�ساعل 

ال�سجن  ل���ن���زلء 

وذلك  بينبع  العام 

يف الفرتة من 11/

اإىل  1430/7ه�������� 

1430/7/28ه�. 

احتوي الربنامج على حتفيظ بع�س �سور القراآن الكرمي وجملة من 

تطبيقية  ودرو�س  تدريبية  ودورات  والريا�سية  الثقافية  الأن�سطة 

متنوعة  مرئية  عرو�س  عن  ف�ساًل  خا�سة  ولقاءات  وحما�سرات 

وم�سابقة  الكرمي  القراآن  م�سابقة  اأبرزها  كان  امل�سابقات  وبع�س 

اأن�سطة  واختتمت  امل�سلم.  اأذك���ار  وم�سابقة  ال�سريف  احلديث 

اإطار  يف  ذل��ك  وي��اأت��ي  ال�سجن,  لنزلء  ختامي  بحفل  الربنامج 

اهتمام الندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي بجميع �سرائح املجتمع, 

وتقدمي ما هو نافع ومفيد لهم.

الوهيبي ي�سافح بيرت فورد عقب توقيع املذكرة

وقع الأمني العام للندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي الدكتور 

لوكالة  العام  املفو�س  ممثل  مع  الوهيبي  �سليمان  بن  �سالح 

يف  الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل  لإغاثة  املتحدة  الأمم 

ال�سرق الأدنى "الأونروا" بيرت فورد مذكرة تفاهم بني الندوة 

العاملية و"الأونروا" للتعاون امل�سرتك بني الطرفني. وكان د. 

الوهيبي ا�ستقبل املفو�س العام ل�"الأونروا" يف مكتبه بالأمانة 

العامة بالريا�س, وجرى لقاء �سارك فيه عدد من م�سوؤويل 

الفل�سطينيني  الالجئني  وم�ساندة  دع��م  �سبل  ح��ول  الندوة 

امل�سجلني يف "الأونروا". وقد تناول املفو�س العام بيرت فورد 

يف حديثه مع الأمني العام للندوة  الربامج والن�ساطات التي 

تقوم بها "الأونروا", وال�سعوبات املادية التي تواجهها, والتي 

تقف عقبة اأمامها يف تنفيذ م�سروعات اإعا�سة واإغاثة ودعم 

بيرت  وق��ال  التعليمية.  واملوؤ�س�سات  الفل�سطينيني  الالجئني 

فورد اإن العديد من املوؤ�س�سات التعليمية التابعة ل�"الأونروا" 

و�سعف  املادية,  الإمكانات  نق�س  ب�سبب  بالتوقف  مهددة 

مت  الذين  الفل�سطينيني  الطالب  من  الكثري  واإن  التربعات, 

بعدم  مهددون  "الأونروا"  قبل  من  اجلامعات  يف  اإحلاقهم 

م�ساريف  دف��ع  على  القدرة  ع��دم  ب�سبب  درا�ستهم  اإكمال 

اجلامعات, 

وقد اأثنى الأمني العام للندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي على 

املتحدة  الأمم  وكالة  قبل  من  املبذول  واجلهد  الكبري  الدور 

الأدنى  ال�سرق  يف  الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل  لإغاثة 

العام  املفو�س  ب��دور  الوهيبي  الدكتور  واأ�ساد  "الأونروا", 
ل�"الأونروا" بيرت فورد, وقال: اإن التاريخ �سيكتب لكم دوركم 

متثلون  من  خري  ون��راك��م  الفل�سطينيني  الالجئني  دع��م  يف 

الأمم املتحدة واملجتمع الإن�ساين الدويل يف هذا املن�سب.

ل�"الأونروا" يف  و�سدد الدكتور�س الوهيبي على دعم الندوة 

وكفالت  والتعليم  بال�سباب  اخلا�سة  والربامج  امل�سروعات 

باإذن  �سيكون  وق���ال:  واملعلمني,  العليا  ال��درا���س��ات  ط��الب 

الالجئني  على  بالنفع  يعود  وفعال  وثيق  تعاون  بيننا  اهلل 

الفل�سطينيني.

لل�سباب  العاملية  الندوة  بني  املوقعة  التفاهم  مذكرة  وتن�س 

الالجئني  وت�سغيل  لإغاثة  املتحدة  الأمم  ووكالة  الإ�سالمي 

"الأونروا", على التعاون يف  الفل�سطينيني يف ال�سرق الأدنى 

الالجئني  وت�سغيل  لإغاثة  الطرفني,  بني  امل�سرتكة  املجالت 

الفل�سطينيني. 

نزلء ال�سجن يف اإحدى الفعاليات



الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية  للندوة  التابع  اجلاليات  توعية  مركز  ذ  نفرّ

ح�سرة  اجل��دد,  امل�سلمني  من  لعدد  تكرمييًا  حفاًل  املنورة  باملدينة 

امل�سرف العام على مكتب الندوة باملدينة املنورة د. م�سطفى بن علي 

اجلدد  امل�سلمني  جلنة  )رئي�س  املكي  حممد   / ال�سيخ  وف�سيلة  ُعلوي 

ومندوب فرع وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية باملدينة(.

اأحد  اأحمد ماركو,  اآيات من كتاب اهلل تالها الأخ  بداأ احلفل بتالوة 

ولقاء  الكلمات  من  عدد  ذلك  بعد  احلفل  تخلل  و  اجل��دد,  امل�سلمني 

بعنوان )ملاذا اأ�سلمت ؟( مع اأحد امل�سلمني اجلدد, ومت يف نهاية احلفل 

تقدمي هدية لكل امل�سلمني اجلدد عبارة عن جهاز بابا �سالم جزء عم 

وقد   .. الإجنليزية  باللغة  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الرحمة  نبي  وجهاز 

قد  كانوا  الفلبينيني  الخوة  من  اثنان  احلفل  خالل  ال�سهادتني  نطق 

ح�سروا احلفل مع زمالئهم امل�سلمني و�سط فرحة كل احلا�سرين.

مـــحـليــات

مكتب املدينة يكرم امل�سلمني اجلدد

أخبـــــار

بخمي�س  الإ���س��الم��ي  لل�سباب  العاملية  ال��ن��دوة  مكتب  اأق���ام 

بقاعة  الأب��ن��اء(  تربية  )ف��ن  بعنوان  تدريبية  دورة  م�سيط 

حممد  اأ.  ال��رتب��وي  امل�سرف  قدمها  املكتب,  مبقر  ال���دورات 

م�ساركًا.  40 من  اأك��رث  ال���دورة  وح�سر  اخل���رباين,  علي   بن 

باملنطقة  الندوة  مكتب  اتفاقية  �سمن  الربنامج  ه��ذا  ياأتي 

اجلنوبية وموؤ�س�سة �سليمان الراجحي اخلريية يف رعاية ورفع 

كفاءة الأ�سر املكفولة.

)فن تربية الأبناء( بندوة 

خمي�ض م�سيط

دورة اإ�ستفاد منها 40 م�ساركًا

14

د. م�سطفى علوي �ال�سيخ حممد املكي اأثناء التكرمي

مكتب اجلوف ينظم امللتقى الطالبي ال�سنوي اخلام�ض

امللتقى  باجلوف  الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية  الندوة  مكتب  نظم 

الطالبي ال�سنوي اخلام�س لطالب املدار�س الثانوية, �سارك فيه 

)120( طالبًا من خمتلف ثانويات املنطقة, وحفل بالعديد من 

كاماًل  يومًا  ا�ستمرت  التي  والفعاليات,  والن�ساطات  امل�ساركات 

من ال�ساعة الثامنة �سباحًا حتى العا�سرة م�ساًء.

على  ووزع��وا  و�سيافتهم,  امل�ساركني  با�ستقبال  الربنامج  ب��داأ 

تدريبية  دورة  ثم  ال�سباحي,  الثقايف  كالربنامج  جمموعات, 

الزبيدي. حممد  املهند�س  للمدرب  اإي��ج��اب��ي��ًا(  )ك��ن  بعنوان 

 

وبعد �سالة الظهر نظم برنامج حواري حول )ظاهرة العنف يف 

املدار�س الثانوية : الأ�سباب واحللول( لالأ�ستاذ حممد ال�سلهام, 

وبعد الع�سر انطلقت فعاليات الن�ساط الريا�سي, يف حني اأقيم 

حفل ال�سمر واملهرجان الإن�سادي بعد �سالة املغرب, وبعد �سالة 

الع�ساء ُكرمت اجلهات امل�ساركة والداعمة والطالب امل�ساركون. 

الطالب خالل حفل ال�سمر
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برعاية امل�سرف العام على الندوة  مبنطقة املدينة املنورة, الدكتور 

اإدارة مركز توعية  م�سطفى بن علي ُعلوي  ومبتابعة مبا�سرة من 

التابع للندوة باملدينة املنورة ..اختتم موؤخرًا دوري كرة  اجلاليات 

ال�سلة للجالية الفلبينية بنادي الأن�سار الريا�سي بح�سور عدد كبري 

من اأبناء تلك اجلالية وحمبي هذه اللعبة ال�سيقة, وبح�سور الفريق 

الفائز بهذا الدوري.

بني  كبري  تناف�س  و�سط  اأ�سهر  لعدة  ا�ستمر  قد  ال��دوري  هذا  وكان 

مركز  اأع��ده  ال��ذي  اخلتامي  احلفل  يف  ومت   , فيه  امل�ساركة  الِفرق 

حممد  ال�سيخ/  ا�ستهلها  الكلمات  من  عدد  اإلقاء  اجلاليات  توعية 

عبا�س ندمي )الداعية باملركز( وجهها للح�سور من امل�سلمني وغري 

اإىل  امل�سلمني  غري  ودع��ا   , الفلبينية  اجلالية  اأبناء  من  امل�سلمني 

التعرف على الدين احلنيف .. والدخول حتت راية )ل اإله اإل اهلل 

حممد ر�سول اهلل(.. يف ظل �سماحة الإ�سالم وعدله و�سموله وكونه 

الدين اخلامت .

ملدير  فكلمة  الفلبينية,  باللغة  موجزة  كلمة  الدعاة  اأحد  األقى  ثم 

املركز, مت بعدها توزيع اجلوائز وامليداليات للفريق الثاين, وكاأ�س 

الدوري للفريق الأول, وميداليات الالعبني املتميزين .

لهذا  التحكيم  وجلنة  الرتتيبات  وكافة  ال��دوري  ميزانية  باأن  علمًا 

الدوري كانت بجهود ذاتية من بع�س الدعاة من اجلالية الفلبينية 

جميعًا(,  خريًا  اهلل  )جزاهم  املح�سنني  بع�س  من  حمدود  وبدعم 

الذين مل تثنهم قلة الإمكانات عن تنفيذ الدوري .. بل م�سوا فيه 

الأخوة  ه��وؤلء  بجهود  ثم  وحده  تعاىل  اهلل  وبف�سل   .. نهايته  حتى 

امل�ساركة  الِفرق  لعبي  من  امل�سلمني  غري  من  عدد  اأ�سلم  الدعاة 

التحكيم ومن  وتفاٍن من جلنة  اأخالق عالية وروح  ملا �ساهدوه من 

. فاحلمد هلل  توعية اجلاليات  اإدارة مركز  الدوري  امل�سرفني على 

على منه وف�سله.

اختتام دوري كرة ال�سلة للجاليات باملدينة املنورة

الفريق الفائز يت�سلم كاأ�ش الد�ري

تكرمي الفائزين باملركز الثاين

نظم مكتب الندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي بجازان بالتعاون مع )موؤ�س�سة �سليمان الراجحي 

اخلريية( برنامج القافلة الدعوية الأوىل, التي ت�سمنت جمموعة من الربامج الرتبوية الهادفة 

مثل )برنامج كيف ت�سلي(.

و�سملت القافلة عددًا كبريًا من القطاعات, منها )قطاع فيفا وبني مالك و�سبيا واأحد امل�سارحة 

ومركز احلكامية وفر�سان والعيدابي وقطاع وادي جازان(, وا�ستفاد من هذه الربامج اأكرث من 

300 اأ�سرة مكفولة من خالل مكتب الندوة بجازان.

 وقال م�سرف الأ�سر املكفولة باملكتب  خالد حكمي اإن اللجنة تقوم بتغطية جزء كبري من املنطقة, 

ومت خالل القافلة  تكرمي حفظة القراآن الكرمي من اأبناء الأ�سر املكفولة مما ي�سهم يف بث روح 

املناف�سة ال�سريفة بني اأبناء هذه الأ�سر حلفظ القراآن الكرمي.

300 اأ�سرة يف 

جازان

ت�ستفيد من 

برنامج القافلة 

الدعوية الأوىل



للطالب  تربوية  ملتقيات  ثالثة  باإندوني�سيا   الندوة    نفذ مكتب 

ا�ستفاد منها 210طالب .

مع  جمعية  بالتعاون  )تا�سيكماليا(  الأول مبدينة  امللتقى  واأقيم 

والثاين  طالبًا,   80 الإندوني�سيني,مب�ساركة  امل�سلمني  الطلبة 

مبدينة )ديبوك( بالتعاون مع )رابطة الدعاة الإندوني�سيني( ,و 

موؤ�س�سة  )دار ال�سفاء)مب�ساركة 50 طالبًا ,وا�ستمر ملدة 3 اأيام, 

الأمة  احت��اد  )جمعية  مع  بالتعاون  )بيكا�سي(  مبدينة  والثالث 

الإ�سالمية(,بح�سور 80 طالبًا.

امل�سرف  نائب  يو�سف �سالغور  الدين بن  الدكتور جمال  واأو�سح 

امللتقى  اأن  ال�سرقية   مبكتب  اخلارجية  وال�سوؤون  للربامج  العام 

الإ�سالمية,  التعاليم  و  باملبادئ  امل�ساركني   توعية  اإىل  ه��دف 

يف  امل�ساركني  ال��ط��الب  قبل  م��ن  ال��دع��وي��ة  الن�ساطات  وزي���ادة 

املوؤ�س�سات  بعد التخرج  من الدرا�سة  و يف اجلامعات و املجتمع, 

وتزويدهم   املنحرفة,   والجتاهات   الأفكار  من  وحت�سينهم  

باملعارف الإميانية والرتبوية والثقافة الإ�سالمية ,للقيام بدورهم 

القيادي يف املجتمع م�ستقبال.

وتلك   , وتربوية  اأن�سطة ثقافية  امللتقيات على  فعاليات  وا�ستملت 

الرتفيهية  الربامج  على  ع��الوة   , ال�سباب  ق�سايا  تناق�س  التي 

والريا�سية.

ثالثة ملتقيات �سبابية 

باإندوني�سيا

أخبـــــار
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الربنامج الدعوي اأثناء البث الإذاعي

اآ�ســــــــيا

نفذ مكتب الندوة  بتايالند برنامج البث الإذاعي, وهو عبارة 

عن تقدمي جمموعة من الربامج التعليمية والثقافية والدعوية 

ا�ستخدام  عرب  احلنيف   الإ�سالمي  بالدين  للتعريف   املفيدة 

 .   M 1251 khz موجات

اأفاد بذلك الدكتور /جمال بن يو�سف �سالغور نائب امل�سرف 

العام للربامج وال�سوؤون اخلارجية باملنطقة ال�سرقية, حيث مت 

ت�سخري التقنية احلديثة للتعريف بالدين الإ�سالمي , وتعاليمه, 

واأخالقه الفا�سلة .

الو�سيلة  اأهمية هذه  تكمن    : بقوله  اأهمية احلدث  د على  و�سدرّ

بفعل قدرتها على الو�سول اإىل اكرب �سريحة ممكنة من ال�سكان, 

كما تكمن هذه الأهمية باملوقع وامل�ساحة التي �سيغطيها البث, 

فيها  يوجد  التي  )بانكوك(  العا�سمة  منطقة  يف  يرتكز  حيث  

واملناطق   م�سلم,  مليون  عن  مايزيد  منهم   ن�سمة  مليون   10
التعاليم  لإي�����س��ال  الكبرية  احل��اج��ة  على  ع���الوة  امل��ج��اورة, 

الإ�سالمية وفر�سة للتعريف بالإ�سالم.

ومتتد مدة بث الربنامج على مدى �ساعات اليوم  وقد مت تنفيذ 

بتايالند,  امل�سلمني  ال�سبان  جمعية  كل  مع  بالتعاون  الربنامج 

وجمعيات  اليوم(,  )م�سلمة  وجمعية  لوؤلوؤ(,  الن�ساء)  وجمعية 

اإىل  بالإ�سافة  الإ���س��الم��ي,  وامل��رك��ز  اجلامعات,  من  ن�سائية 

م�ساركة اأق�سام الندوة والدعاة الذين تكفلهم الندوة. 

الندوة توظف البث الإذاعي 

لتوعية م�سلمي تايلند

مئات ال�سباب يف ملتقيات تربوية باإند�ني�سيا
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نيبال  يتيمًا من دولة   348 الندوة  مبحافظة الإح�ساء  كفل مكتب 

واأو�سح   . 1430ه���  اجل��اري  العام  من  الأول  الربع  خ��الل  وذل��ك 

مدير مكتب الندوة  بالإح�ساء حممد النافع اأن كفالة هوؤلء الأيتام 

تاأتي تتويجًا للجهود التي تبذلها الندوة يف دول جنوب �سرق اآ�سيا 

اأيتام  ورعاية  امل�سلمني  بني  الإ�سالمية  الأخوة  واجب  انطالقًا من 

التن�سئة  وتن�سئتهم  وامل�ساعدة  الدعم  تقدمي  خالل  من  امل�سلمني, 

ورعايتهم  الإ�سالمية  ال�سريعة  مباديء  على  امل�ستندة  ال�سليمة 

�سحيًا وتعليميًا واجتماعيًا. 

 30 ل�  مقطوعة  طالبية  م�ساعدات  قدم  املكتب  اإن   : النافع  وقال 

الندوة  تقدمها  التي  الطالبية  امل�ساعدات  برنامج  �سمن  طالبًا, 

املايل.  الدعم  اإىل  املحتاجني  امل�سلمني  الطالب  م�ساعدة  بهدف 

التعلم  موا�سلة  على  وم�ساعدتهم  العلم  لطلب  الكامل  للتفرغ 

وحت�سيل العلوم املختلفة مبا يعود باخلري والنفع على املجتمع.

مكتب الإح�ساء 

يقدم م�ساعدات للطالب بنيبال

حما�سرة يف اأحد امللتقيات ال�سبابية

ا�ستقطاب املتطوعني )2-2(

جذابة  وطرق  راقية  اأ�ساليب  هناك 

مبتكرة ل�ستقطاب املتطوعني تقوم 

الثقافة  لإث��راء  املعنية  اجلهات  بها 

والت�سجيع  املجتمع,  يف  التطوعية 

ال�����ذي ينمي  ال���ت���وج���ه  ع��ل��ى ه����ذا 

وخلق  نهو�سه  يف  وي�ساهم  املجتمع, 

عملية  يف  ت�سهم  جمتمعية  ك���وادر 

البناء والتنمية.

اأق�سام  اأحوالهم  ح�سب  واملتطوعون 

يف  مب��ال��ه  املتطوع  فمنهم  واأن����واع: 

ببدنه:  املتطوع  ومنهم  وال��ق��رو���س,  وال��ت��ربع��ات,  ال�سدقات, 

بجاهه:  املتطوع  ومنهم  واحلرا�سة,  والتحميل,   , احل��رف  يف 

�سفاعات.. عالقات, ومنهم املتطوع بوقته: �ساعة يف اليوم, اأويف 

الأ�سبوع, واملوا�سم, عند الطلب, ومنهم املتطوع بفكره: يف تقدمي 

راأي �سائب, ا�ست�سارة, بحث , ا�ستبيانات, درا�سات, اإح�ساءات, 

خطط , نقد , تقومي, جماٌل ف�سيح وتلك بع�س �سوره.

اإعداد  يف:  بع�سها  ويتمثل  اأ�ساليبه,  فله  املتطوعني  جذب  اأم��ا 

�ساملة  ي�ستمل على معلومات  التطوع  لكل راغب يف  ملف �سامل 

عن املوؤ�س�سة اخلريية التي يريد التطوع فيها, وح�سن ا�ستقبال 

تتوفر  ممن  ا�ستقبالهم  مبهمة  يقوم  من  واختيار  املتطوعني, 

املع�سر  ولطافة  الأ�سلوب  وجمال  الكالم,  وح�سن  اللباقة  لديهم 

للنا�س  الثقات واملحبوبني  الوجه, كما لبد من اختيار  وب�سا�سة 

والثواب  بالأجر  والرتغيب  اخلريية,  اجلهة  اإدارة  جمل�س  يف 

والولد,  وامل��ال  الوقت  يف  الربكة  يف  ذل��ك  وانعكا�س  اهلل,  عند 

وعر�س اأهداف واأعمال اجلهة اخلريية متوافقًا مع امل�ستجدات 

التن�سريية,  اجلمعيات  عدد  عن  اإح�سائيات  واإب��راز  احلديثة, 

املوؤ�س�سة اخلريية  اأو  ون�سرها يف اجلمعية  بها  املتطوعني  وعدد 

على  يعمل  ذل��ك  فكل  اخل��ريي,  للعمل  العملية  النتائج  واإب���راز 

�سحدذ الهمم والإنطالق للعمل التطوعي.

واأخريًا ..يجهل الكثريون ال�سبب املوؤدي اإىل الإعرا�س عن العمل 

التطوعي يف جمتمعنا ..هل هو عزوف الأفراد و�سحهم باأنف�سهم 

واأوقاتهم ؟ اأم ب�سبب اإغالق الباب اأمام تلك الأعمال ؟ اأم ب�سبب 

الغياب الكبري للموؤ�س�سات املدنية يف جمتمعنا واملنوط بها ترتيب 

وتنظيم مثل تلك الأعمال؟

الوقت  ه��ذا  يف  خ�سو�سًا  و  احلاجة,  ف��اإن  ال�سبب  يكن  ومهما 

اأ�سبحت ملحة للنظر اإىل العمل التطوعي كرافد اأ�سا�سي للعمل 

الر�سمي للنهو�س مبجتمعنا تعليميًا و�سحيًا واقت�ساديًا.  

الركيزة  ليكون  اخلريية  باملوؤ�س�سات  املنوط  ال��دور  يبقى  ل��ذا 

النفو�س  وميل  التطوعي  العمل  يف  الرتغيب  لغر�س  الأ�سا�سية 

اإليه.

ح�سني هندا�ي

مدير اإدارة الإعالم �العالقات 

العامة - الأمانة العامة

يف �ساحة الن�ساط الريا�سي
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أخبـــــار

الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية  الندوة  مكتب  اأقام 

بالفلبني بالتعاون مع رابطة العلماء يف كغايان ندوة 

 اإ�سالمية,مبدينة كغايان,ح�سرها 45 �سخ�سًا.

وهدفت الندوة التي اأقيمت بعنوان "دور املعلم 

يف الرتبية"  اإىل ت�سحيح املفاهيم اخلاطئة عن 

الإ�سالم, ون�سر الفكر الإ�سالمي, ودعوة امل�سلمني 

اإىل الإلتزام بتعاليم الدين احلنيف, واأن املعلم 

. لطالبه  ال�سحيحة  املعلومات  يعطي   امل�سلم 

النخبة"  "اإعداد  ب��رن��ام��ج  امل��ك��ت��ب  ن��ف��ذ  ك��م��ا 

دار  م��ع  بالتعاون  )م����اراوي(  مدينة  مبدينة 

�سارك  املميز,  وال��ت��دري��ب  للتعليم  الإح�����س��ان 

رعاية  اإىل  ���س��اب��ًا,وه��دف   85 ال��ربن��ام��ج  يف 

القيادية,  مهاراتهم  وتنمية  املميزين  ال�سباب 

ال�سبابية  ال��ق��ي��ادات  م��ن  امل�����س��ارك��ني  وت��اأه��ي��ل 

. املجتمع  جتاه  مب�سوؤولياتهم  وال�سطالع   بواجبهم   للقيام 

وقد اأبدى امل�ساركون يف الندوة والربنامج �سعادتهم باإقامة مثل 

هذه الأن�سطة والندوات التعريفية مببادئ الإ�سالم واأحكامه.

45 �سخ�سًا يف ندوة تعريفية بالإ�سالم يف الفلبني

املحا�سر اأثناء الند�ة

18

اآ�ســــــــيا

الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية  ال��ن��دوة  مكتب  ق��ام 

دولة  يف  ب��ئ��رًا   170 بحفر  الأح�����س��اء  مبحافظة 

كمبوديا, ل�سالح املحتاجني. 

الندوة  مكتب  مدير  النافع  حممد  ال�سيخ  واأ�سار 

ياأتي  الآب��ار  لهذه  الندوة  اأن حفر  اإىل  بالأح�ساء, 

التكافل  روح  اإحياء  اإىل  الرامية  ها  جهود  �سمن 

ال�سرب  مياه  وت��وف��ري  امل�سلمني,  ب��ني  وال��رتاح��م 

ال�سحية للمحتاجني اإليها.

ومنها دولة كمبوديا, والعمل على وقاية امل�سلمني 

ا�ستخدام  عن  الناجتة  الأم��را���س  من  وغريهم 

املياه غري ال�ساحلة لل�سرب.

بكمبوديا  ال��ن��دوة  مكتب  ب���اأن  ال��ن��اف��ع  واأ���س��اف 

حفر  ي��ت��م  ال��ت��ي  للمنطقة  درا���س��ة  بعمل  ي��ق��وم 

مت  كما  ل��ذل��ك,  امل��واط��ن��ني  احتياجات  ف��ي��ه��ا,ودرا���س��ة  البئر 

اأكرب عدد من  امل�سروع  يغطي  ال�سكانية,حتى  الكثافة  مراعاة 

امل�ستفيدين.

حفر 170 بئراً جديدة بكمبوديا

فرحة الأطفال �ال�سباب ببئر اجلغيمان



نفذت الندوة عرب مكتبها يف اليمن دورات 

الكهربائية  التمديدات  اأعمال  يف  تدريبية 

تدريبهم  بهدف  يتيمًا,   )37( فيها  �سارك 

وتاأهيلهم لإجادة حرف اإنتاجية تدر عليهم 

دخاًل وتوؤهلهم لالعتماد على اأنف�سهم.  

وتاأتي هذه الدورات يف اإطار برنامج تطبيقي 

اليمن,  يف  تنفيذه  الندوة  توا�سل  اإحرتايف 

ي�ستفيد منه الأيتام الذين تكفلهم فيتدربون 

ع��ل��ى الأع���م���ال ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة, والأع���م���ال 

احلرفية الأخرى التي جتعل منهم عنا�سر 

منتجة, وتك�سبهم مزيدًا من الإعتماد على 

ذ حتى الآن  ن من احلرفة. ونفرّ الذات والتمكرّ

الكهربائية,  التمديدات  جمال  يف  دورت��ان 

بواقع اأ�سبوعني لكل منهما, تدرب خاللهما 

الأ�سطح,  على  الكهربائية  التمديدات  على  الأيتام 

ال�سخ�سية  ال�سالمة  واأدوات  والأر�سيات,  واجلدران 

والإحتياطات الالزمة, والت�سليك الكهربائي داخل املباين وخارجها, 

املواد  اأنواع  على  والتعرف  املباين,  يف  املتكاملة  الكهربائية  والدوائر 

الكهربائية وت�سنيفاتها. كما تدربوا على متديدات املنازل ال�سكنية, 

واملراكز التجارية والبنايات متعددة الإ�ستعمال.  وت�سعى الندوة من 

العملية  باملهارات  الأيتام  اإىل تزويد  الكهربائية  الدورات  خالل هذه 

كي  الكهربائي,  الت�سليك  مهنة  اح��رتاف  من  متكنهم  التي  الالزمة 

تعار�سها  ومدى  املهنة,  هذه  يف  العمل  حتمل  على  مقدرتهم  تخترب 

مع اإكمالهم التعليم الإلزامي, كما مت التن�سيق مع عدد من املقاولني 

لإ�سناد الأعمال الكهربائية لهوؤلء الأيتام املتدربني على اأن يكون ذلك 

حتت اإ�سراف مدربني اأكفاء ليتمكنوا اإجادة ال�سنعة ودخول ال�سوق.

ويف �سبيل ت�سجيع الأيتام على اإحرتاف هذه املهنة والتميز فيها قررت 

الدورة,  يف  مميز  متدرب  لكل  كهربائية  اأدوات  حقيبة  منح  الندوة 

حتتوي على جميع الأدوات الكهربائية, بالإ�سافة اإىل اأجهزة القيا�س 

و�ُسلم اأملونيوم وبذلة �سيانة وقفازات عازلة وقبعة �سيانة وتبلغ تكلفة 

احلقيبة الواحدة 2.000 ريال �سعودي.  

)ننجرهار(  ولي��ة  يف  والتعليم  الرتبية  اإدارة  منحت 

باأفغان�ستان كتب املنهج الدرا�سي احلكومي جمانًا ملدار�س 

الندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي املخ�س�سة لالأيتام يف 

هذه الولية وعددها خم�س مدار�س. 

اخلم�س  املدار�س  على  توزيعها  مت  التي  الكتب  عدد  وبلغ 

�سعودي  ري���ال   29.000 بقيمة  ك��ت��اب,   30.000 نحو 

مركز  يف  توزيعها  ج��رى  ري��ال(.  األ��ف  وع�سرون  )ت�سعة 

اإدارة  مدير   مب�ساركة  الأي��ت��ام,  وتاأهيل  لرعاية  الندوة 

ال�سوؤون الجتماعية يف الولية احلاج حياة خان, ومدير 

دور الأيتام ال�سيد بربك دو�ست, وم�سوؤول اإدارة املعوقني, 

م�سعود خان.

تدريب اأيتام اليمن وتاأهيلهم على اأعمال التمديدات الكهربائية
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كتب جمانية ملدار�ض الندوة  من وزارة التعليم الفغانية

توزيع الكتب على الطالب الأيتام

ال�سباب الأيتام يتدربون على اأعمال الكهرباء
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تقرير

اآ�سيا,  دول  يف  امل�سلم  ال�سباب  ورعاية  دعم  يف  جلهودها  توا�ساًل 

54 برناجمًا تنمويًا  نفذ مكتب الندوة بدولة )�سريالنكا( موؤخرًا 

متنوعًا, ا�ستفاد منها 10270 �سابًا.

الملتقى الشبابي األول
وجاء امللتقى ال�سبابي الأول بهدف تربية ال�سباب تربية اإ�سالمية 

متوازنة,  وتاأهيل الدعاة, وبناء ال�سخ�سية الإ�سالمية, وتوا�سلت 

فعالياته على مدى يومني كاملني يف مدينة )بالنكودا(, مب�ساركة 

60�سابًا, وا�ستمل على العديد من املحا�سرات والربامج الرتبوية 

امل�سلم  لل�سباب  املن�سود  ال��دور  عن  حما�سرة  منها  والرتفيهية, 

ال�سخ�سية  تنمية  عن  واأخ��رى  ووطنه,  جمتمعه  وتطوير  يناء  يف 

امللتقى  يف  وُقدمت  القائد,  ال�سباب  �سفات  عن  وثالثة   , الذاتية, 

ورقة عمل بعنوان )م�ساكل يف طريق التعليم(.

فتى,   155 منه  اإ�ستفاد  لالأ�سبال  مهاري  تربوي  برنامج  نفذ  كما 

وبرنامج اآخر لتكرمي وت�سجيع املوهوبني  ولتحفيز الطلبة الناجحني 

يف امتحان املنح املقدمة من الندوة, والذين بلغ عددهم 1035�سابًا 

بينهم 615 فتاة.

برامج للمهتدين الجدد
ونفذ املكتب بالتعاون مع  جمعية )ماليو( اخلريية برناجمًا تربويًا 

مهتد   205 فيه  �سارك  )كوتيكاواتا(,  مبدينة  اجل��دد  للمهتدين 

جديد, وبرناجمًا اآخر لأقلية )املاليو( .

اأ�سول  تعليمهم  اإىل  الربامج  هذه  مثل  اإقامة  من  الندوة  وتهدف 

الإ�سالم ومبادئه ال�سمحة, وتربيتهم على اأداء العبادات,  وتدريبهم 

على تالوة القراآن واأنواع الطاعات,ومعرفة اأو�ساعهم.

وت�سمنت هذه الربامج حما�سرتني الأوىل: عن التم�سك بالإ�سالم, 

والأفكار  التن�سري  خماطر  م��ن  امل�سلمني  توعية  ع��ن  والثانية: 

يواجهها  التي  امل�ساكل  حول  ح��وار  جل�سة  عقدت  كما  املنحرفة, 

املهتدون اجلدد, واملحافظة عليهم من موجات التن�سري املتزايدة 

موؤخرًا والتي ت�ستهدف اأقلية )املاليو( يف �سريالنكا.

برامج دعوية
للداعيات,  التدريبي  الربنامج  منها  فكان  الدعوية  الربامج  اأما 

احلكومي,,   الراديو  يف  قدم  ال��ذي  الإذاع��ي  الدعوي  والربنامج 

ع�سرات  تنفيذ  اإىل  اإ���س��اف��ة  ل��ل�����س��ي��دات,  ال��دع��وي  وال��ربن��ام��ج 

املحا�سرات والندوات الدعوية, واللقاءات الن�سائية.

54 برناجمًا  تنفذها الندوة  

ل�سالح ال�سباب امل�سلم يف �سريالنكا

اآ�ســــــــيا



الدعاة  كفالة  برنامج  اإط��ار  ويف 

املكتب  ك��ف��ل  ف��ق��د  وامل���در����س���ني 

حتفيظ  حلقات  و8  ومدر�سة,  15داعية 

اأحكام  لتعليم  دورة  واأقيمت   , للن�ساء  منهن  �سبع  الكرمي,  للقراآن 

التجويد ا�ستمرت ملدة 4 اأيام.

�ساركت  الطالبات,  ل�سالح  و�سرعية  تعليمية  دورة  نفذت  كما 

الإ�سالمية  ال�سريعة  مباديء  تعليم  على  ورك��زت  طالبة,   80 فيها 

اأ�سولها وقواعدها, واأهمية تطبيقها يف احلياة, وا�ستهدفت اإعداد 

الن�ساء, كما  اأو�ساط  الدعوة يف  بواجب  للقيام  املدربات  الداعيات 

برامج  باملكتب  الن�سائية  اللجنة  ن��ف��ذت 

تعليمية وتوجيهية للطالبات, مت من خاللها 

الطالع على م�سكالت الطالبات, واقرتاح 

التوجيهات  وتقدمي  لها,  املنا�سبة  احللول 

العملية  احل��ي��اة  يف  للفتاة  والإر����س���ادات 

واملهنية.

املكتب  اأق���ام  ال��دع��وي��ة,  ال��ربام��ج  و�سمن 

ا�ستفاد  والندوات  املحا�سرات  من  العديد 

منها 225 �سخ�سًا بينهم 75 امراأة.

برامج تربوية وتعليمية
امل��ك��ت��ب )20( ط��ال��ب��ًا يف  ك��ف��ل  وك���ذل���ك 

كفالة  م�سروع  �سمن  اجلامعية  املرحلة 

الطلبة وم�ساعدتهم على اإكمال حت�سيلهم 

العلمي العايل, حيث يواجه كثري من طلبة 

املرحلة اجلامعية م�ساكل اقت�سادية حتول 

الدرا�سي  لتح�سيلهم  موا�سلتهم  دون 

اجلامعي. 

دورة  امل��ك��ت��ب  اأق������ام  ك��م��ا 

تعليمية �سرعية, ودورات تعليم  اللغة العربية للطالبات 

ا�ستفادت  منها 65 طالبة, بالإ�سافة اإىل دورات تدريبية وتاأهيلية 

للمدر�سني واملدراء. اإ�سافة لزيارات ميدانية لبيوت الأيتام, كما مت 

عقد برنامج تربوي مل�سريف ومربي الأيتام.
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حلقات ن�سائية لتحفيظ القراآن

م�سرف الربنامج الرتبوي يتحدث للمهتدين اجلدد

الدورة ركزت على 
تعليم مباديء 

الشريعة اإلسالمية 
وأهمية تطبيقها 

في الحياة



اأر�س  على  الندوة  اأقامتها  كثرية  اإن�سانية  م�ساريع 

اليمن, ل�سالح الفقراء هناك, ومن خالل املتابعة على 

اأر�س الواقع  ظهرت احلاجة امللحة ملا تقوم به الندوة 

اجلبلية  املناطق  يف  ل�سيما  اخلريية,  جهودها  من 

ال�سخرية  والأك��واخ  ال�سخمة  ال�سخور  ذات  الوعرة 

التي يعاين �سكانها من ق�سوة البيئة املحيطة.

وعن هذه احلال كان حديث املهند�س طارق )لثمار( 

لنا ما �ساهده وعاي�سه  بعد عودته من هناك, لريوي 

يف رحلته. 

يقول املهند�س طارق: حفرت الندوة موؤخرًا )6(اآبار 

يف قرى فقرية باليمن مبناطق خمتلفة مثل  ) حجة, 

لي�ست  وه��ي  �سنعاء,(  ذم��ار,  اإب,  احل��دي��دة, حل��ج, 

اإليها  الأه��ايل  حلاجة  الندوة  نفذتها  م�ساريع  جمرد 

تقدم احلياة  اأنك  امل�ساريع  تعني هذه  واإمنا  فح�سب, 

لهوؤلء, الذين ي�ستخدمون الآبار يف الطعام وال�سراب 

اإن  اأقول:  اأبالغ حني  والزراعة وكل �سئون احلياة, ول 

اأودهم  يقيم  الذي  احلياة  �سريان  لهوؤلء  متثل  البئر 

اأنك  يعني  فهذا  بئرًا,  لهم  حتفر  فحينما  وبنيانهم, 

اإليهم  تعاىل  اهلل  �ساقه  و�سببًا  احل��ي��اة,  لهم  تقدم 

لت�ستمر حياتهم.

وحينما ذهبت للم�ساركة يف افتتاح بئر رمزية بقرية 

)ال�سيف املراوعة( مبنطقة )احلديدة(, وحني خروج 

الدفعة الأوىل من املياه , راأيت الأهايل رجاًل ون�ساًء 

احليوانات  حتى  منها,  لل�سرب  يتزاحمون  واأطفاًل, 

ف�سربت  ت��ع��اىل,  اهلل  نعمة  م��ن  ن�سيبها  لتنال  اأت��ت 

ي�سبحون يف  وهم  ال�سغار  م�سهد  اأن�سى  ول  وارت��وت, 

برك املياه حول البئر فرحًة و�سعادًة به, اإنها مناطق 

ينعدم املاء فيها, ويحتاج قاطنوها للمزيد من الآبار 

لت�ستمر  احلياة.

ب��ئ��ر )اخل����ري( وبئر   ويف حم��اف��ظ��ة )حل����ج( زرن����ا 

ومل  املخاطر  ونتوقع  ب�سعوبة  ن�سري  وكنا  )العجاج(, 

الطريق  وع��ورة  �سدة  من  بال�سيارة  ال�سري  ن�ستطيع 

الإ�سم  بهذا  �سمي  الذي  املوت(  )جبل  ن�سعد  ونحن 

من خطورة ال�سري عليه, فطريقه غري ممهد وكله من 

احلجارة املتحركة.

ال�سخرية  املناطق  تلك  الآبار يف  م�سكلة حفر  وتاأتي 

من �سرورة حفر اأعماق كبرية للح�سول على املياه اأو 

النزول للوادي الذي توجد فيه املياه وي�سطر الأهايل 

املهند�س  زي����ارة  يف 

طارق حليمة من اإدارة 

االجتماعية  ال��رام��ج 

تفقد  لليمن،  بالندوة  والتنموية 

خاللها اإجنازات وم�شاريع الندوة 

ع��ل��ى اأر�����ض ال���واق���ع وال��وق��وف 

والتنفيذ،  العمل  �شري  اآلية  على 

ملختلف الربامج والأن�شطة هناك، 

مل�شروعات  الأ�شا�ض  حجر  وو�شع 

جديدة حتت التنفيذ، من م�شاجد 

واآبار واإجنازات تعليمية.

22

سفراء الندوة

حينما حتفر لهم بئراً.. تقدم لهم احلياة

البئر تمثل 

شريان 

الحياة 

الذي يقيم 

أودهم 

وبنيانهم 

فرحة اأهايل ال�سراق  بالبئر

اآ�ســــــــيا
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حلملها وال�سعود بها مل�ساكنهم.

ويف قرية )بيت الفقيه مبنطقة احلديدة( التي يزيد �سكانها 

الذي  ال�سلمي(  )جممع  الندوة  �سيدت  ن�سمة  األ��ف   20 عن 

يتكون من م�سجد ومدر�سة لتحفيظ القراآن وبئر للمياه.

للجمعية  التابعة  )الدعوة(  م�سجد  مدر�سة  زرنا  اخلتام  ويف 

اخلريية لتعليم القراآن مبنطقة )�سعوب – باأمانة العا�سمة( 

من  بطلب  الندوة,  نفذتها  التي  الرتميم  اأعمال  بها  وتابعنا 

الكرمي  القراآن  تعليم  يف  واأثرها  املدر�سة  لأهمية  اجلمعية, 

للنا�سئة, حفظًا وتالوة,  حيث ت�سم )85( طالبًا وبها )4( 

ف�سول يتعلم بها التالميذ من �سن )7-17(عامًا. 

يف زيارة مل�سجد الغامدي

ي�سربون من مياه البئر املتدفقة

ال�سباب و العطلة ال�سيفية

اإن العطلة عند كثري من ال�سباب �سالح ذو 

�سغلتهم  باخلري  ي�سغلوها  مل  فاإن  حدين, 

اإن  العتاهية:  اأب��و  ال�ساعر  يقول  بال�سر, 

ال�سباب والفراغ واجلدة....مف�سدة للمرء 

الفراغ  اأي مف�سدة, وكل هذا ب�سبب عقبة 

فمن مل ي�ستثمر من فراغه لدنياه واآخرته 

نبه  ولقد  وعمره  حياته  من  اأ�ساع  فقد 

اإىل  و�سلم  واآل���ه  عليه  اهلل  �سلى  النبي 

ا�ٍس  َعبَّ اْبِن  َعْن  الفراغ, فقد جاء  م�ساألة 

لَّى  �سَ ِبيُّ  النَّ َقاَل  َقاَل:  َعْنُهَما   
ُ َّ
اهلل َي  َر�سِ

ُة  حَّ ال�سِّ ا�ِس  النَّ ِمْن  َكِثرٌي  ِفيِهَما  َمْغُبوٌن  )ِنْعَمَتاِن  َو�َسلََّم:  َعَلْيِه   
ُ َّ
اهلل

َواْلَفَراُغ( �سحيح البخاري 33/20 

واآله  عليه  اهلل  �سلى  قوله  امل�سند  يف  اأحمد  الإم���ام  عن  رواي��ة  ويف 

ِنَعِم اهلل َمْغُبوٌن ِفيِهَما َكِثرٌي  ِنْعَمَتان ِمْن  َواْلَفَراغ  َة  حَّ و�سلم: )اإنرّ ال�سِّ

ا�ِس( م�سند اأحمد بن حنبل 258/1 وهذا احلديث ي�سري اإىل  ِمْن النَّ

م�ساألتني متوفرتان يف ال�سباب �سحتهم وفراغهم, ويذكر احلافظ ابن 

حجر قول ابن بطال عن معنى احلديث اأن املرء ل يكون فارغًا حتى 

يكون مكفيًا �سحيح البدن, فمن ح�سل له ذلك فليحر�س على اأن ل 

امتثال  به عليه, ومن �سكره  اأنعم  باأْن يرتك �سكر اهلل على ما  ُيْغَب 

اأوامره واجتناب نواهيه فمن فرط يف ذلك فهو املغبون, واأ�سار بقوله 

كثري من النا�س اإىل اأن الذي يوفق لذلك قليل. فتح الباري 230/11 

فما اأحوَج النفو�س حلاٍد يحدو بها اإىل اخلري وير�سدها اإليه و يدلُّها 

و  ي�سرفها عنها,   , ال�سررّ و  ال�سررّ  ينهاها عن مواطن  ولزاجٍر  عليه, 

كانت  فالأيرّهما  القلوب  يف  يعتلجان  وال�سررّ  اخلري  فاإن  منها  يحذرها 

الغلبة كان هوى القلب وطاعة اجلوارح, فكان حريرّا مبن يريُد جناة 

ا  نف�سه اأن يجعل هواها يف فعل اخلريات و جتنرّب املنكرات, و كان حريرّ

مبن اأراد �سد ذلك اأن ي�سلك اأ�سواأ امل�سالك, فيجب ال�سعي بال�سباب 

اإىل تخلية النفو�س من الباطل, و حتليتها باحلق واملنفعة, فالنف�س اإن 

مل تن�سغل باحلق �سغلت �ساحبها بالباطل.

فعلى ال�سباب اأن ي�سغلوا فراغهم بعد طاعة اهلل فيما اأفرت�س عليهم 

من العبادة اأن ي�سعوا اإىل ا�ستثمار اأوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع يف 

الدنيا والآخرة اإما بعلم نافع وحر�س} على العمل به, واإما امل�ساركة 

, واإما  يف الدعوة داخل املجتمع, واإما بحفظ وتعلم كتاب اهلل عزرّ وجلرّ

بتنمية املهارات الفردية بدورات متنوعة مفيدة اأو امل�ساركة يف مراكز 

ريا�سية  اأو  تربوية  اأو  والكت�سافات  الخرتاعات  ممار�سة  اأو  علمية 

يعي�سوا  اأن  ال�سباب  فاإن على  الأمور  ترفيهية مباحة ومع كل هذه  اأو 

داخل جو تربوي �سالح ي�سعوا من خالله لالرتقاء باأنف�سهم من خالل 

الدرو�س الرتبوية وال�سحبة الأخوية يف برامج الرحالت, اأو ال�سفرات 

العائلية املباحة التي تخلو من املعا�سي واملنكرات.

  عبدالإله بن �سالح عجالن

نائب مدير اإدارة الربامج 

الدعوية - جدة
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اأقام مكتب الندوة  يف جيبوتي 

احتفاًل مبنا�سبة تخريج الدفعة 

املهنية  الأق�سام  من  ال�ساد�سة 

لرعاية  ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز  يف 

ال�سباب التابع للندوة .

ح�����س��ر احل��ف��ل م��دي��ر دائ���رة 

التعليم بوزارة الرتبية والتعليم 

التعليم  وم�����س��وؤول  درر,  ع��ب��دي 

اجليبوتي,  اجلي�س  ق��وات  يف  املهني  والتدريب  الفني 

�سيف  حممد  بن  حممد  مي�سرة  الندوة  مكتب  ومدير 

وعدد من الأعيان امل�سوؤولني.

�سروره  فيها  اأب��دى  كلمة  التعليم  دائ��رة  مدير  واأل��ق��ى 

واإعجابه بامل�ستوى التعليمي والرتبوي يف املركز الوطني 

لرعاية ال�سباب, واأ�ساد باخلدمات التي يقدمها مكتب 

بكل  اجليبوتي  للمجتمع  ال��ن��دوة 

اأطيافه و�سرائحه.

م���ن ج��ان��ب��ه ���س��دد م��دي��ر مكتب 

الذي  البالغ  الهتمام  الندوة على 

ال�سباب  ل�سريحة  ال��ن��دوة  توليه 

فكرًا وعلمًا وثقافًة وتربية ورعاية 

وبناة  امل�ستقبل  رجال  باعتبارهم 

ح�سارة الأمم. 

اأوائل  وتكرمي  ال�سهادات  توزيع  مت  احلفل  نهاية  ويف 

الطالب واملميزين.

لرعاية  الوطني  املركز  يف  املهني  التدريب  اأن  يذكر 

واللحام,  واحل��دادة  النجارة,  اأق�سام:  ي�سمل  ال�سباب 

والبناء,  ال�سيارات,  وكهرباء  ال�سيارات,  وميكانيكا 

والتكييف والتربيد.

أخبـــــار
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اإفـــــــريقيا

�سماري اجلهود  �سيخ عجيب  ال�سنغايل  الوزراء  رئي�س  ثمن 

الإن�سانية  الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية  الندوة  بها  تقوم  التي 

عرب  تنفذها  ال��ت��ي  وال���ربام���ج  والج��ت��م��اع��ي��ة,  وال��دع��وي��ة 

حتققت.  التي  امللمو�سة  والإجن���ازات  ال�سنغال  يف  مكتبها 

اإىل مدير  ال�سنغايل  امل�سوؤول  بها  بعث  ر�سالة  جاء ذلك يف 

ن�سها: يلي  وفيما  )داك���ار(  العا�سمة  يف  ال��ن��دوة   مكتب 

والجتماعية,  والإن�سانية  اخلريية  الأعمال  على  اأهنئكم 

اأي�سًا  واأ�سكركم  ال�سنغال,  من  كثرية  مناطق  يف  واملنجزة 

على قيامكم برتميم واإعادة بناء م�سجد )تكولور( يف مدينة 

للمدر�سة  ف�سول  �ستة  واإن�ساء  بناء  على  وكذلك  )تيا�س( 

واأ�سجعكم كثريًا على  املكان,  الفرن�سية يف نف�س  العربية - 

امللمو�سة  النهج يف تقدمي الإجن��ازات  ال�ستمرار على نف�س 

منطقة  بلدان  ويف  ال�سنغال  يف  وال��رق��ى  التقدم  مل�سلحة 

دكار. يف  هنا  احلكومية  غري  منظمتكم  متثلها  التي  اإفريقيا  وتقبلوا يا �سيادة املدير الإقليمي فائق الحرتام. غرب 

رئي�ض الوزراء ال�سنغايل  ال�سابق يثّمن جهود الندوة الإن�سانية والتنموية

رئي�ش �زراء ال�سنغال ال�سابق �سيخ عجيب �سماري

مدير التعليم باملنطقة يف حلظة الإحتفال

تخريج الدفعة ال�ساد�سة

من الأق�سام املهنية  لرعاية ال�سباب بجيبوتي
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لل�سباب  ع�سر  اخل��ام�����س  ال��ع��امل��ي  امللتقى   " ال��ن��دوة  مكتب  عقد 

ف�سيلة  الأزه��ر  �سيخ  عن  ممثل  بح�سور  القاهرة  يف  الإ�سالمي" 

للجمعية  العام  الرئي�س  وف�سيلة  طنطاوي,  �سيد  حممد  الدكتور 

املجل�س  ومدير  املهدي,  املختار  الدكتور حممد  ال�سرعية يف م�سر 

العاملي لالإغاثة والدعوة د.يحيى وزيري.

فيها  رحب  كلمة  خليل  يا�سر  بالقاهرة  الندوة  مكتب  مدير  واألقى 

)ال�سباب  امللتقى  ل�سعار  تف�سيليًا  �سرحًاً  وعر�س   باحل�سور, 

وو�سائلها  واأهدافها  الندوة  عن  وثائقيًا  عر�سًا  تاله  وح��وار(,  روؤى 

واأن�سطتها واجنازاتها.

يف  امل�ساركة  الوفود  كلمة  )نيجرييا(  الأول  حممد  الأ�ستاذ  واألقى 

ونظرة  وال�سعوب,  الأمم  بناء  يف  ال�سباب  دور  فيها  تناول  امللتقى, 

على  القائمني  ب�سكر  حديثه  ختم  ثم  ال�سباب  مرحلة  اإىل  الإ�سالم 

الندوة ملا يقدمونه من رعاية لل�سباب امل�سلم.

تلتها كلمة مدير املجل�س الإ�سالمي العاملي للدعوة والإغاثة الدكتور 

يحيى وزيري, تناول فيها اأهمية احلوار يف القراآن الكرمي ك�سرورة 

�سرعية ولي�س ترفًا فكريًا, كما تناول فن التحاور مع الآخر بدعوته 

اإىل الإ�سالم ومبادئه, وتبادل و�سائل الثقافة واملعرفة معه.

رئي�س  املختار مهدي  الدكتور حممد  ال�سيخ  األقى ف�سيلة  بعد ذلك 

اجلمعية ال�سرعية مب�سر كلمته وتناول فيها دور الندوة  يف تربية 

ودور  ال�سباب  اأهمية  اإىل  لفتًا  للدعوة,  واإع��داده  امل�سلم  ال�سباب 

يف  ثقته  ف�سيلته  واأك��د  الإ���س��الم.  ن�سر  يف  الأول  ال�سحابة  �سباب 

القائمني على الندوة وما يبذلونه يف �سبيل الدعوة اإىل اهلل. بعدها 

الإ�سالمي حممد  لل�سباب  العاملية  للندوة  العام  الأمني  األقى ممثل 

الذي نظم  وال�سعار  واأهميته   امللتقى  تناول فيها دور  العويني كلمة 

حتته اللقاء, م�سددًا على اأهمية العلم والعمل يف حياة ال�سباب.

كما األقى ممثل ف�سيلة الإمام الأكرب �سيخ الأزهر عادل خفاجة كلمة 

ب�سنة  بال�سباب والهتمام بهم والقتداء  العناية  اأهمية  تناول فيها 

�سيدنا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم, ومكانة ال�ساب النا�سئ يف طاعة 

اهلل عند اهلل, وعر�س مناذج م�سرفة لل�سباب يف �سفحات التاريخ.

اإحدى د�رات امللتقى

�سباب من خمتلف اجلن�سيات �سملهم امللتقى
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اإلتحق 10 من �سيوخ الأزهر بدورة لتعليم لغة )الهو�سا( يف النيجر, 

يف  مكتبها  طريق  عن  الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية  الندوة  اأقامتها 

الأ�ستاذ عبد اهلل  وقال  اأفريقيا.  الواقعة يف غرب  هذه اجلمهورية 

�سدقة اأبو زيد مدير اإدارة الربامج التعليمية مبكتب الندوة بجدة اأن 

الدورة اأقيمت مبركز الندوة الثقايف بالنيجر, وهدفت اإىل م�ساعدة 

)الهو�سا(  لغة  تعلم  على  والتدري�س  ال��دع��وة  حقل  يف  العاملني 

املحليني  وال�سكان  الأهايل  اإىل  الإ�سالم  معاين  نقل  عليهم  لي�سهل 

هوؤلء  بني  اللغة  حاجز  ك�سر  على  للعمل  وكذلك  املحلية,  بلغتهم 

�سيوخ  اأن  وك�سف  بينهم.   فيما  للتوا�سل  املحليني  والأف��راد  الدعاة 

البعثة  اأع�ساء  الدورة هم من  التحقوا بهذه  الذين  الع�سرة  الأزهر 

الأزهرية يف )النيجر( العاملني يف حقل الدعوة اإىل اهلل ويف املدار�س 

الفرن�سية - العربية.  واأ�سار اإىل اأن مركز الندوة الثقايف يف النيجر 

اأعمال ثقافية وتعليمية وتدريبية  اإ�سعاع ملا يقوم به من  بات مركز 

م�ستوياتهم  وبكافة  النيجر  اأب��ن��اء  من  الكثري  به  ويلتحق  مهمة, 

العمرية والعلمية واملهنية, حيث يقوم بتدري�س اللغة العربية وتعليم 

الكمبيوتر. 

 وح�سر حفل افتتاح الدورة اأكرث من 70 �سيفًا وعدد من الدبلوما�سيني 

م�سر  جمهورية  قن�س��������ل  بينهم  النيجر,  جمهورية  يف  العاملني 

العربية يف العا�سمة )نيامي(, ورئ�����������ي�س البعثة الأزهرية هناك, 

ورئ������ي�س ال�سئون الإ�سالمية يف وزارة الأديان النيجرية.

�سيوخ الأزهر يتعلمون لغة )الهو�سا( يف النيجر
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بداية انعقاد الد�رة

اأفـــــــريقيا

�سمن جهودها مل�ساعدة املحتاجني من 

اأبناء  من  والأيتام  والأرام��ل  الفقراء 

امل�سلمني, زار وفد من الندوة برئا�سة, 

مدير اإدارة املكاتب والعالقات الدولية 

البواب  علي  بن  عمر  العامة  بالأمانة 

امل�سروعات  لتفقد  النيجر  جمهورية 

مكتب  يقوم  التي  والتنموية  الإن�سانية 

الندوة بتنفيذها.

رافقه يف زيارته جمعان الدو�سري من 

" تنمية املوارد" و حممد الب�سري من "جلنة �سباب اإفريقيا", 
و�سارك الوفد يف افتتاح عدد من امل�سروعات الدعوية والإمنائية 

الأ�سا�س  حجر  و�سع  مت  كما  الآب��ار,  وحفر  امل�ساجد  بناء  من 

كما  اجلديدة,  امل�سروعات  من   لعدد 

قام الوفد بزيارة تفقدية  يف عدد من 

لأقاليم واملدن منها: نيامي, ومرادي, 

وزن�����در,  وت��ل��ي��ب��ريي, واأغ���ادي�������س يف 

اأو�ساع  على  لالإطالع  ال�سمال  اأق�سى 

وامل�ساكني  ال��ف��ق��راء  م��ن  املحتاجني 

والتعرف باحتياجاتهم.

الوفد   التقى  ال��زي��ارة  هام�س   وعلى 

وبع�س  ال��دي��ن��ي��ة,  ال�������س���وؤون  ب���وزي���ر 

والتعليم,  والرتبية  بالتنمية  املعنية  ال��وزارات  يف   امل�سوؤولني 

ومتت درا�سة ال�سبل املتاحة للم�ساهمة يف دفع العملية التنموية 

يف البالد من خالل امل�سروعات التي تقدمها الندوة للنيجر.

وفد الأمانة العامة يفتتح م�ساريع تنموية بالنيجر

تد�سني م�سجد للند�ة بالنيجر

تفاعل مع املحا�سر



بها,  يقوم  التي  الثقافية  براجمه  عرب  الندوة  مكتب  نفذ 

اإ�ستفاد  القدوة(  )الر�سول  عنوان  حتت  ثقافية  حما�سرة 

وام��راأة, يف ) كرمي باي(  400 �سخ�س ما بني رجل  منها 

مع  بالتعاون  وذل��ك  )دك���ار(,  العا�سمة  �سواحي  اإح���دى 

)جمعية الرحاب للتنمية الب�سرية( بال�سنغال. وتاأتي اأهمية 

التاأ�سي  و���س��رورة  لها,  ال�سباب  حلاجة  املحا�سرة  ه��ذه 

اأخالقه,  و  �سلوكه  يف  و�سلم,  عليه  اهلل  �سلى  بالر�سول 

ت�سمنت املحا�سرة عدة حماور يف �سخ�سية الر�سول �سلى 

اهلل عليه و�سلم تناولها عدد من الدعاة والعلماء, وكان منها 

الندوة  ختام  ويف  بيته,  يف  والر�سول  البعثة,  قبل  الر�سول 

وزعت كميات من احلجاب على الفتيات امل�ساركات.

تهدف مثل هذه املحا�سرات اإىل ن�سر الثقافة الإ�سالمية يف 

معارفه  وزيادة  ال�سباب,  عقلية  واإثراء  ال�سنغايل,  املجتمع 

الثقافية والدينية وتنمية مهارات الدعاة املميزين واملتعاونني مع 

الندوة. ويقول رجب ن�سار مدير مكتب ال�سنغال: باأن ال�سنغال رزحت 

اأفريقيا,  لغرب  عا�سمته  جعلها  الذي  الفرن�سي,  الإ�ستعمار  حتت 

وت�سكل معقل الفرن�سية التي ينتقلون منها لغرب اأفريقيا, اإذ كانت 

ال�سنغال,  مقر املندوب الفرن�سي الذي يحكم  القطاع الغربي يف 

الفرن�سيني  وطبيعة  للفرن�سية  تكون  ما  اأقرب  جندها  ذلك  وعلى 

منها للعربية, وهذا لالأ�سف من اأكرب العوائق التي تواجه العاملني 

هناك, حيث تنعك�س هذه الطبيعة على  ال�سباب اأنف�سهم اإذ مييلون 

اإىل  وال�سفر  ال�سنغال,  يف  العي�س  ورف�س  الفرن�سية  الثقافة  نحو 

فرن�سا, حتى عن طريق الهجرة غري ال�سرعية وكثريون منهم ماتوا 

غرقا يف البحر.

وعن تعر�س ال�سنغال حلمالت التن�سري يقول رجب ن�سار:  التن�سري 

يعمل بقوة يف ال�سنغال, بل هي من اأكرث الدول امل�ستهدفة, وذلك 

نتيجًة لطبيعة ال�سعب املنفتحة على الأفكار والطبيعة الغربية, مما 

ي�سهل عليهم مهمتهم, حيث ي�ستغلون الفقر واملجاعات ويدخلون 

املناطق التي تعاين الفقر ال�سديد مثل منطقة )فاتيك(, وهناك 

مناطق وثنية, لي�س لها دين, يدخل اإليها املن�سرون , ليخرتقوها 

الإغاثات  وتوزيع  وامل�ستو�سفات,  واملدار�س  �ستار  اخلدمات  حتت 

العاجلة والفورية, لتغيري عقائد النا�س.
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 )الر�سول القدوة( حما�سرة  جتذب ال�سنغاليني
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الكامريون,  ب�سرق  والدعاة  لالأئمة  �سرعية  دورة  الندوة  نظمت 

حتت �سعار )وكونوا عباد اهلل اإخوانًا(, ملدة 10 اأيام , اإ�ستفاد منها 

)100( من الدعاة العاملني يف منطقة ال�سرق الكامريوين.

امل�ساعد  العام  الأمني  بادحدح  عمر  بن  حممد  الدكتور  بهذا  اأفاد 

للندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي مبنطقة مكة املكرمة, مو�سحًا اأن 

الدورة تهدف اإىل:  دعم وتقوية العمل الدعوي يف منطقة ال�سرق 

الأخوة  معاين  وتعميق  والثقايف,  الإمي��اين  بالزاد  الدعاة  وتزويد 

والتعاون بني الدعاة امل�ساركني , و تدريب الدعاة على اإعداد الدرو�س 

واخلطب املوؤثرة , وحثهم على الهتمام باأحوال امل�سلمني يف العامل , تبادل 

اخلربات بني الدعاة امل�ساركني .

واأ�سار اإىل اأن تلك الأهداف متت بوا�سطة الدرو�س العلمية, والندوات واملحا�سرات, وعرو�س الفيديو, وامل�سابقات 

الثقافية, والرحالت الرتفيهية.

بع�ش الدعاة امل�ساركني يف الد�رة

ح�سد من ال�سباب �الفتيات ي�ستمعون للمحا�سرة
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باملدينة  الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية  الندوة  مكتب  على  العام  امل�سرف  قام 

التقى  بزيارة جلمهورية موريتانيا,  الدكتور م�سطفى بن علي علوي  املنورة 

خاللها بالعديد من امل�سوؤولني والعاملني يف قطاع ال�سباب والأعمال التنموية 

)نواك�سوط(  العا�سمة  يف  علوي  الدكتور  ناق�س  حيث  واخلريية.   والرتبوية 

تنفيذها  مت  التي  امل�سروعات  تفقد  كما  موريتانيا,  يف  للندوة   مكتب  افتتاح 

عن طريق ممثلي الندوة فيها بالتن�سيق مع اجلمعيات املتعاونة معها يف البلد 

العربي املغار بي. وقد اأكد الدكتور علوي اأن زيارته اإىل موريتانيا جاءت بتكليف 

من الأمانة العامة للندوة, واأنها �سملت التقدم بطلب لفتح مكتب للندوة يف 

نواك�سوط ر�سميًا. كما اطلع امل�سرف العام على مكتب الندوة باملدينة املنورة 

عليهم  ووزع  الندوة,  تكفلهم  الذين  الأيتام  اأو�ساع  على  الزيارة  هذه  خالل 

الهدايا واجلوائز.

امل�سرف العام على املدينة  

يزور موريتانيا

اأفـــــــريقيا

دورة تدريبية حلفظة 

القراآن  يف نيجرييا

الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية  ال��ن��دوة  مكتب  نفذ 

بنيجرييا موؤخرا بالتعاون مع كلية القراآن الكرمي 

تربوية قراآنية حتت  وعلومه بجمهورية غانا دورة 

�سعار )كن قراآنًا مي�سى على الأر�س(, �سمت 25 

حافظًا للقراآن الكرمي معظمهم من وليات ال�سمال 

)كانو – كات�سينا – كادونا – بورونو ( ومن اجلنوب, 

)لج��و���س(. بالعا�سمة  ال��ن��دوة  مبكتب   وذل���ك 

اأيام  لثالثة  امتدت  التي  ال��دورة  فعاليات  و�سملت 

الإن�سان  بناء  يف  ال��ق��راآن  باأثر  تتعلق  مو�سوعات 

ُنفذت  كما  جمتمعه,  على  ذل��ك  وانعكا�س  ورقيه 

بكلية  لاللتحاق  امل�ساركني  للطالب  اخ��ت��ب��ارات 

الدرا�سي  ال��ع��ام  يف  غ��ان��ا  يف  ال��ك��رمي  ال���ق���راآن 

12 منهم ليحظوا  القادم حيث وقع الختيار على 

وعلمي. منهجي  ب�سكل  ال��ق��راآن  ع��ل��وم   ب��درا���س��ة 

ومقرها  وعلومه  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  كلية  اأن  يذكر 

للقبول  ت�سرتط  غانا  بجمهورية  )اأك���را(  مدينة 

فيها حفظ القراآن الكرمي كاماًل, و�سهادة الثانوية 

العربية وهي متخ�س�سة يف درا�سة القراآن جتويدًا 

العلوم  ت��در���س  كما  ق��راءت��ه,  ورواي����ات  وتف�سريًا 

واللغة  وال��ع��ق��ي��دة  واحل��دي��ث  كالفقه  ال�سرعية 

احلا�سب  يف  التاأهيلية  للمواد  بالإ�سافة  العربية 

الرتبوية,  والعلوم  والفرن�سية  الإجنليزية  واللغة 

ومدة الدرا�سة فيها 4 �سنوات مينح بعدها الطالب 

الكرمي وعلومه وهي  القراآن  اللي�سان�س يف  �سهادة 

معتمدة ر�سميًا .

احلافظون ي�ستمعون ملدرب الد�رة

الطلبة يف اإحدى الفعاليات

الطلبة يف اإحدى الفعاليات



�سرعية  دورة  اأع��م��ال  ن��ريوب��ي  الكينية  بالعا�سمة  اختتمت 

الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية  الندوة  نظمتها  اجلدد  للمهتدين 

عن طريق مكتبها هناك وا�ستمرت ملدة ثالثة اأ�سهر مب�ساركة 

الإ�سالمي  ال��دي��ن  اأ�سا�سيات  لتعليمهم  وذل��ك  مهتديًا   50

عملي  ب�سكل  الإ�سالمية  الرتبية  وتطبيق  مببادئه,  وتعريفهم 

عليهم. 

املكرمة,  مكة  مبنطقة  للندوة  امل�ساعد  العام  الأمني  واأو�سح 

بالتعاون  اأقيمت  الدورة  اأن  بادحدح  بن عمر  الدكتور حممد 

للتعليم والتنمية يف كينيا وركزت على  مع جمعية الإعت�سام 

ق�سار  وحتفيظهم  العبادات,  اأحكام  اجلدد  املهتدين  تعليم 

على  واإطالعهم  ال�سريفة,  النبوية  الأحاديث  وبع�س  ال�سور 

�سرية امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم اإىل جانب املحا�سرات 

العلمية والربامج الثقافية.   

وكان من ثمرات هذه الدورة اأن اأعلن �ساب  اإعتناقه الإ�سالم 

وكان  الرحمن  عبد  نف�سه  و�سمي  ال��دورة  اإختتام  حفل  اأثناء 

ا�سمه ال�سابق كامو)kamu( . وقد اأ�سلم هذا ال�ساب بف�سل 

اهلل بعد اأن ا�ستمع للم�ساركني يف الدورة وهم يقومون بالدعوة 

اإىل اهلل يف حي جو�سكا املجاور ملكان انعقاد الدورة.

اإنطباعات وراأي امل�ساركني:

يقول املهتدي عمر اإيك�سيا: لقد اإ�ستفدت كثريًا من هذه الدورة 

فُت على الإ�سالم وحما�سنه والنظافة العامة واملداومة  اإذ تعرَّ

على ال�سلوات اخلم�س.

اأما املهتدي عي�سى وامبوكو فيطالب بتكرار مثل هذه الدورة 

مرتني يف ال�سنة واأن تكون مدة الدورة 6 اأ�سهر .
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اختتام دورة للمهتدين اجلدد يف كينيا

فرحني ب�سهادة الد�رة

ت الندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي عرب مكتبها يف ال�سودان قافلة طبية دعوية اإىل  �سريَّ

يوما  ع�سر  ملدة خم�سة  ا�ستمرت  الطبية,  وامل�ستلزمات  بالأدوية  فور, حمملة  دار  منطقة 

عا�سمة  )اجلنينة(,  مبدينة  املحيطة  القرى  ل�سكان  املجانية  الطبية  خدماتها  قدمت 

غرب دار فور.   وكان يف ا�ستقبالها م�سوؤولو املنطقة حيث رحبوا مبا تقوم به الندوة من 

دعم �سخي لأهل ال�سودان عامة ولغرب ال�سودان خا�سة ت�سامنًا مع اإخوانهم يف دارفور 

املتاأثرة باحلرب. �سمت القافلة من بني اأع�سائها ثالثة اأطباء  ومندوب الندوة  بال�سودان 

ومندوب منظمة رعاية الطالب الوافدين ومندوب اجلمعية الطبية الإ�سالمية ال�سودانية. 

وفور و�سولها اإىل مدينة اجلنينة, با�سرت القافلة اأعمالها الطبية والدعوية حيث قامت 

بتقدمي اخلدمات ال�سحية ل� 2000 �سخ�س من ناحية الت�سخي�س والعالج املجاين عالوة 

على الربامج الدعوية التثقيفية لأكرث من  5000 �سخ�س باملنطقة . ومت ت�سيري تنفيذ هذه 

القافلة بالتعاون مع منظمة رعاية الطالب الوافدين بال�سودان. 

7000 مري�ض ي�ستفيدون من قافلة الندوة الطبية بدارفور

يت�سلمون كتب تعريفية بالإ�سالم

بع�ش الأحياء التي ا�ستفادت من القافلة
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تقرير

نفذت  وق��درات��ه  مواهبه  وتفعيل  بال�سباب  اهتمامها  �سوء  يف 

�سبابية  ملتقيات  جمموعة  الإ�سالمي  لل�سباب  العالية  الندوة 

اأخالقيات  واإث��راء  تربية  بهدف  اأفريقية,  دول  عدة  يف  تربوية, 

ال�سباب وتعزيز انتمائهم لعقيدتهم واأخالقيات الدين احلنيف, 

واملحافظة عليهم من الأفكار املغلوطة املنحرفة.

السودان
�سعار )الإ�سالم دين  ال�سبابي حتت  امللتقى  اأقيم  ال�سودان  ففي 

املع�سكرات  باأر�س  امل�ستقبل(  )منظمة  مع  بالتن�سيق  العقل( 

باخلرطوم و�سم 94 طالبًا جامعيًا من عدة دول باآ�سيا واأفريقيا, 

بهدف تعميق اجلانب الإمياين لديهم والفهم ال�سحيح لالإ�سالم 

 , والقيادة  الإدارة  على  الطالب  وتدريب  بالعبادة  والإهتمام 

عالوة على فقرات ريا�سية وحما�سرات دينية وم�سابقات. 

كينيا
بكينيا  ال��ن��دوة  مكتب  اأق��ام  الإ���س��الم(  )حما�سن  �سعار  وحت��ت 

الندوة  ثانوية   الثانويات بقاعة م�سجد  امللتقى الرتبوي لطالب 

بنريوبي , �سارك فيه 120 طالبًا من خمتلف ثانويات املحافظة, 

بح�سور الداعية حممد عثمان ع�سو جمل�س علماء كينيا, والذي 

يواجه  والتي   , بدينه  امل�سلم  ال�سباب  مت�سك  اأهمية  عن  حتدث 

فيها كثريًا من املغريات والأفكار البعيدة عن قيم الدين.

الكاميرون
التي  ال�سبابية  ال�سرائح  اأهم  من  الثانوية  املدار�س  طالب  يعد 

تعنى بها الندوة, ومن ثم نفذت لهذه ال�سريحة ملتقيني تربويني 

بالو�سائل  توجيههم  بهدف  )دوال(  ومدينة  )م��روا(  مدينة  يف 

لهذه  ك��ان  حيث  امللتقى,  يف  يتعلمونها  التي  الهادفة  الرتبوية 

امللتقيات الكثري من النتائج الإيجابية واملتمثلة يف تاأثر الطالب 

جيدة  �سورة  واإعطاء   , احلميدة  والأخالق  الطيبة  بال�سلوكيات 

للطالب امل�سلم, و تقوية الوازع الديني لدى الطالب وحثهم على 

املعرفة الدينية وطلب العلوم ال�سرعية وتدريبهم على �سغل وقت 

فراغهم مبا ينفعهم.

السنغال
 100 اأقيم امللتقى الطالبي و�سم  ويف جامعة )دكار( بال�سنغال 

طالٍب من جن�سيات متعددة ملدة اأ�سبوع, وح�سره م�ست�سار رئي�س 

ملتقيات تربوية باأفريقيا لالإرتقاء بال�سباب وتنمية قدارته

اأفـــــــريقيا

اأعده: حامت �سالمة
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وعلماء  دع��اة  من  ولفيف  ك��اه-  -د.ت�سرنوا  ال���وزراء 

رعاية  يف  ال��ن��دوة  بجهود  اأ���س��ادوا  ال��ذي��ن  ال�سنغال, 

مواهبه  وتفعيل  بهم  والإه��ت��م��ام  والإرت��ق��اء  ال�سباب 

وا�ستخراج قدراته وت�سخري طاقته يف العمل والبناء , 

وتوجيهه نحو الثقافة واملعرفة التي جتعل منه عن�سرًا 

فعاًل ونافعًا يف املجتمع.

نيجيريا
ويف نيجرييا اأقيم ملتقى الثانويات ملدة 5 اأيام مبدينة 

) لجو�س( بولية ) بالتو( مبدر�سة الإميان, اإ�ستفاد 

منها 84 طالبًا بهدف توعية الطالب يف هذه املرحلة 

وخطورتها واإدراكهم لدورهم يف نه�سة الأمة, وتنمية 

على  واإط��الع��ه��م  حياتهم,  يف  الأخ��الق��ي��ة  اجل��وان��ب 

اأهمية الدعوة اإىل اهلل تعاىل وكيفية ممار�ستها, وفهم 

الإ�سالم ب�سموله, وا�ستمل امللتقى على برامج وندوات 

ثقافية  وم�سابقات  نقا�سية  وحلقات  وحم��ا���س��رات 

ورحالت بحرية تعمل على اإثراء ال�سباب ثقافيًا, ويوؤكد 

مدير مكتب الندوة بنيجريا ال�سامي ن�سحي اأن الندوة 

منه  ليتعلمن  لحقًا  للفتيات  امللتقى  هذا  مثل  �ستقيم 

وي�ستفدن من منا�سطه متامًا كال�سباب.

النيجر
الندوة  مكتب  نفذ  بالنيجر  )نيامي(  العا�سمة  ويف 

منها  ا�ستفاد  الإ�سالمية  باجلامعة  طالبية  منا�سط 

964 طالبًا وطالبة, جاءت هذه الأن�سطة لت�سمل كثريًا 

العامة  والندوات  كاملحا�سرات  الهادفة,  الربامج  من 

الق�سايا  العديد من  تناولت  التي  النقا�سية  واحللقات 

التي تعنى بال�سباب, كما عقدت 3 دورات ل� 140 طالبًا 

للقراآن  حتفيظ  وحلقات  اأ�سبوعية  علمية  وحلقات 

للتقوية  اأقيمت ف�سول  , كما  20 حلقة  اأكرث من  بلغت 

امل�ستويات  لطالب  والفرن�سية  الإجنليزية  اللغتني  يف 

ال�سعيفة.   

�سورة جماعية لل�سباب يف امللتقى

م�سابقات �جوائز لل�سباب

ي�ستمعون ملحا�سرة تربوية

توجه الشباب نحو 

الثقافة والمعرفة  تجعله 

نافعًا لمجتمعه
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باأوربا  مقدونيا  بجمهورية  )�سرتوغا(  مبدينة  م��وؤخ��رًا  اختتمت 

التابع  املراأة  ق�سم  نظمها  التي  الن�سائية  الدورة  فعاليات  ال�سرقية 

مقدونيا  من  ام��راأة   )35( وح�سرها  الإ�سالمي,  ال�سباب  لتجمع 

من  ع��دد  مناق�سة  ال���دورة  فعاليات  ت�سمنت  وت��رك��ي��ا.    وكو�سوفا 

املوا�سيع التي تهم الأ�سرة امل�سلمة ومنها: الأ�سرة املح�سن الوحيد 

اإىل التوازن العاطفي والنف�سي, والتحديات التي تهدد  الذي يوؤدي 

التي  اخل��واط��ر  مواجهة  يف  امل���راأة  دور  العوملة,  ع�سر  يف  الأ���س��رة 

الأ�سرة  اإ�ستقرار  اإىل  ت��وؤدي  التي  والعوامل  الأ�سري,  الكيان  تهدد 

جنالء  الأ�ستاذة  األقتها  حما�سرة  على  ا�ستملت  كما  ومتا�سكها. 

كيتاك خبرية �سوؤون الأ�سرة وم�سرفة على موؤ�س�سة مهتمة بالق�سايا 

الأ�سرية يف تركيا. وحظيت الدورة مب�ساركة ممثلة املنظمة العاملية 

لالإغاثة وحقوق الإن�سان يف تركيا والأ�ستاذة غولني درغوتي, خبرية 

علم النف�س والأ�ستاذة �سمية بزي من مقدونيا. 

ونظمت خالل الدورة ور�سة عمل تدار�ست فيها امل�ساركات امل�ساكل 

الأ�سرية و�سبل معاجلتها, وتقدمي عدد من املقرتحات التي ميكن اأن 

توؤدي اإىل حت�سني و�سع الأ�سرة. 

وتخلل برامج الدورة فقرات ترفيهية واأم�سية �سمر وجولة يف املنطقة 

يف  اأ�سهم  مما  خالبة,  طبيعة  ذات  منطقة  وهي  بالفندق  املحيطة 

اإيجابية  اأج��واء  يف  وتفاعلن  جيدة  بانطباعات  امل�ساركات  خ��روج 

املماثلة  املنا�سط  من  مزيد  بتنظيم  طالب  والالئي  ال��دورة  �سادت 

والتي ت�ساهم يف النهو�س بالأ�سرة ومعاجلة م�ساكلها.

دورة مل�سلمات مقدونيا تناق�ض التحديات الأ�سرية

اأ�ر�با �الأمريكتان

اأقامت جلنة الأمريكيتني يف الأمانة 

مدينة  ت��ك��رمي��ي��ًا يف  ح��ف��اًل  ال��ع��ام��ة 

الربازيليني  التجار  من  لعدد  جدة, 

الداعمني لأوقاف الندوة بالربازيل, 

�سليمان  بن  �سالح  الدكتور  برعاية 

الوهيبي الأمني العام للندوة وح�سور 

على  امل�سرف  امل�ساعد  العام  الأمني 

حممد  الدكتور  بجدة  الندوة  مكتب 

بادحدح, وال�سيخ علي عبدوين مدير 

الالتينية,   اأمريكا  الندوة يف  مكتب 

وعدد  الأمريكيتني,  جلنة  واأع�ساء 

بالعمل  امل��ه��ت��م��ني  امل��دع��وي��ني  م���ن 

الإ�سالمي يف اأمريكا الالتينية. 

بن  ال��دك��ت��ور ح�سن  احل��ف��ل  اف��ت��ت��ح 

اللجنة  رئي�س  )نائب  النعمي  اأحمد 

التكرمي(  ب��رن��ام��ج  على  وامل�����س��رف 

باجلهود  وم�سيدًا  باحل�سور  مرحبًا 

التي بذلها ويبذلها الوفد املكرم يف دعم 

م�ساريع الأوقاف بالربازيل ماديًا ومعنويًا.

ثم األقى بعد ذلك الدكتور فهيد الهوميل كلمة جلنة الأمريكيتني 

الأوق����اف يف  دور  ع��ن  فيها  حت��دث 

واحلا�سر,  املا�سي  يف  الأم��ة  خدمة 

�ست�سيفها  ال��ت��ي  بالقيمة  م�سيدا 

الأوقاف يف الربازيل للعمل الدعوي 

مكتب  كلمة  ذل��ك  ت��ال  والتعليمي. 

األقاها  الالتينية   اأمريكا  يف  الندوة 

وكان  ع��ب��دوين,  حممد  علي  ال�سيخ 

األقاها  كلمة  التجار  من  للمكرمني 

جنيب  الأعمال   رج��ل  عنهم  نيابة 

العاملية  الندوة  فيها  �سكر  �سميدي, 

جلنة  يف  ممثلة  الإ�سالمي  لل�سباب 

ال�ستقبال  حفاوة  على  الأمريكيتني 

الوفد  لقيها  التي  ال�سيافة  وك��رم 

األ��ق��ى الأم���ني العام  امل��ك��رم .    ث��م 

�سليمان  بن  �سالح  الدكتور  للندوة  

عن  فيها  ك��ل��م��ًة, حت���دث  ال��وه��ي��ب��ي 

الندوة  عمل  بها  م��ر  التي  امل��راح��ل 

يف اأمريكا الالتينية, والتي ا�ستغرقت 

ع�سر �سنوات, حتقق فيها كثري من املنجزات, وما م�سروع اإن�ساء 

الأوقاف يف الربازيل اإل واحد منها. 

الوهيبي يكرم وفداً من التجار الربازليني

الوهيبي يكرم التجار الربازيليني



قامت  بلندن  الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية  الندوة  مكتب  رعاية  حتت 

جمعية الك�سافة الإ�سالمية باململكة املتحدة موؤخرًا بتنظيم مناف�سات 

�سارك   ,  2009 اجلاري  للعام  الإ�سالمية  للك�سافة  الأوملبية  الألعاب 

اأنحاء بريطانيا, وذلك  350 ك�سافًا م�سلمًا من جميع  اأكرث من  فيها 

اململكة  يف  الإ�سالمية  الك�سافة  لقيام  العا�سرة  بالذكرى  لالحتفال 

لأول  احلدث  هذا  )بريمنغهام(  ك�سافة  فرقة  وا�ست�سافت  املتحدة. 

مرة, حيث ا�ستعدت لذلك منذ عدة �سهور فخرجت الألعاب الأوملبية 

لهذا العام يف اأروع ثوب تخطيطًا وتنظيمًا ومناف�سة . 

ويف �سباح انطالق الألعاب الأوملبية حتمل املئات من اأفراد الك�سافة 

التي  الثانية  الأوملبية  الأل��ع��اب  يف  للم�ساركة  وج��اءوا  الطق�س  �سوء 

هذه  حظيت  وقد  بربيطانيا.  الإ�سالمية  الك�سافة  جمعية  تنظمها 

املنا�سبة مب�ساركة 10 فرق ك�سفية من اأنحاء اململكة املتحدة.

وكانت فرقة )كارديف( الفائزة بكاأ�س الألعاب الأوملبية لعام 2008 

كانت  ولكن  التوايل  على  الثانية  للمرة  بالكاأ�س  بالفوز  النف�َس  ي  نِّ مُتَ

فرقة )بري�ستول( حري�سة على انتزاع البطولة هذه املرة من كارديف 

اأن  كما  املا�سي.  العام  اأوملبياد  الثاين يف  املركز  قد حلت يف  وكانت 

فرقة )�سانت مريي ليبون( وامل�سيف )برمينغهام( كانت حظوظهما 

وامل�ستويات  قوية  املناف�سة  كانت  وقد  الأول.  باملركز  الفوز  كبرية يف 

ُجدرّ متقاربة حتى انه كان من ال�سعب التنبوؤ مبن �سيفوز بكاأ�س املركز 

وبولتون  لندن  �سرق  ك�سافة  �ساركت  والثالث.  الثاين  واملركز  الأول 

امل�سابقات  ه��ذه  يف  الأوىل  للمرة  وفيلتهام  ولوتون  وه��ارو  واإل��ف��ورد 

ووا�سلت التناف�س يف جميع امل�سابقات حتى النهائية. 

وافتتحت الألعاب الأوملبية ر�سميًا بوا�سطة ال�سيد يو�سف التوم نائب 

رئي�س جمعية الك�سافة الإ�سالمية, اأعقب ذلك كلمة ق�سرية من ال�سيد 

�سجاد �سروار من فرقة بريمنغهام اجلهة املنظمة لهذه الفعاليات. 

نتائج  واأخ��ذت  امل�سجعني  من  كبري  عدد  الأوملبياد  هذه  ح�سر  وقد 

األألعاب املختلفة ترد تباعًا وبعد ن�سف �ساعة كانت فرقة بريمنغهام 

قد ت�سدرت لوحة النتائج بتحقيق فتياتهم املركز الأول يف مناف�سات 

العدو. واأبت الأمطار اإل اأن ت�ستمر دون توقف فقرر املنظمون تعليق 

جميع  تنتقل  باأن  الرتتيبات  واع��دوا  الظهر  بعد  ما  فرتة  مناف�سات 

الفرق اإىل ال�سالت الداخلية وذلك حر�سًا على �سحة الأطفال. 

فرقة  واحتلت  الداخلية  ال�سالت  احلبل يف  �سد  مناف�سات  انطلقت 

بداأت  اأن  وبعد  الن�سائية.  الك�سافة  ق�سم  يف  الأول  املركز  كارديف 

الأمطار تخف عادت جميع الفرق اإىل امليادين اخلارجية للم�ساركة 

يف املناف�سات النهائية يف م�سابقة العدو. فجاء كارديف يف املركز 

نقطة  ب���52  بري�ستول  فريق  ب�سيط  بفارق  يليه  نقطة  ب���53  الأول 

واأحرز فريق لندن 37 نقطة وبريمينغهام 36 نقطة.    

الأول  باملركز  لندن  �سرق  فتيات  فازت  فتيات  العدو  �سباق  ويف 

حيث �سجلن اأ�سرع زمن يليهن فتيات كارديف وبولتون على التوايل. 

يف  ليبون  مريي  �سانت  فرقة  �سباب  جاء  فتيان  العدو  م�سابقة  ويف 

املركز الأول وبولتون يف املركز الثاين. 

اأن يحتفظ باللقب  النهائية لالألعاب ا�ستطاع كارديف  ويف املح�سلة 

و�سط  والأف���راح  الإحتفالت  وانطلقت  التوايل,  على  الثانية  للمرة 

م�سجعي الفريق يف جميع اأرجاء امللعب. 

بتهنئة  وامل�ساركون  امل�سجعون  قام  وال�سعادة  بالفرح  ملئ  جو  ويف 

بع�سهم البع�س على جناح هذا احلدث بالرغم من هطول الأمطار 

اآملني  القادم,  العام  اأوملبياد  ملناف�سات  تتطلع  الفرق  جميع  واأخ��ذت 

اإيقاف كارديف من الفوز باللقب للمرة الثالثة على التوايل. 

ولدى اختتام الألعاب توجه امل�سوؤولون يف جمعية الك�سافة الإ�سالمية 

باململكة املتحدة بال�سكر هلل الذي هياأ لهم هذه الفر�سة جلمع الك�سافة 

امل�سلمة من كافة اأنحاء البالد للم�ساركة يف هذه الأوملبياد, كما عربوا 

باململكة  الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية  للندوة  اخلا�س  �سكرهم  عن 

املتحدة, الراعي الرئي�سي لهذه الفعاليات على دعمها الذي �ساهم يف 

جناح اأوملبياد الك�سافة الإ�سالمية لعام 2009, �سائلني اهلل اأن ينعم 

عليها بالإمكانيات التي تعينها على الإ�ستمرار يف دعم التطور الذاتي 

والإجتماعي لل�سباب امل�سلم يف اململكة املتحدة من خالل م�سروعاتها 

املختلفة. 
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الندوة  ترعى اأوملبياد الك�سافة الإ�سالمية للعام 2009 بربيطانيا
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تقرير

موؤثر  بدور  القيام  هناك  امل�سلمني  اجلوانب جتعل مبقدور  هذه 

املميزات  وبالرغم من هذه  العامل.  امل�سلمني يف  يحقق م�سالح 

يواجهون  اأنهم  اإل  غريهم,  عن  اأوروب��ا  يف  امل�سلمني  متيز  التي 

حتديات كثرية وم�ساكل متعددة. منها م�سكالت الإقامة والعمل, 

لأبنائهم,  الإ���س��الم��ي  التعليم  بتوفري  اخلا�سة  وال�سعوبات 

واحلفاظ على هويتهم الإ�سالمية يف ظل الإباحية والنحرافات 

اأكرب  من  اإن  كما  املجتمعات.  ه��ذه  يف  تنت�سر  التي  الأخالقية 

عام  بوجه  الغرب  يف  امل�سلمة  الأقليات  تواجه  التي  امل�سكالت 

هي الهجوم العنيف على الإ�سالم وامل�سلمني يف و�سائل الإعالم 

اأنا�س يكرهون الإ�سالم. ويحاولون  الغربية, التي ي�سيطر عليها 

الكيد له وتنفري النا�س منه, حتى اأ�سبح الإرهاب هو ال�سمة التي 

للدللة  وي�ستغلون  الغربي,  الإعالم  يف  غريه  عن  الإ�سالم  متيز 

امل�سلمني  بالد  بع�س  التي حتدث يف  الأح��داث  بع�س  على ذلك 

ليربهنوا على �سحة كالمهم.

 وتفيد التقارير الأوربية ومن بينها تقرير اإحتاد هل�سنكي العاملي 

اأن “املناخ الإجتماعي الذي يعي�س فيه امل�سلمون يف الدول الغربية 

واأن   ,2001 �سبتمرب  من  ع�سر  احل��ادي  اإعتداءات  منذ  �ساء  قد 

الأحكام امل�سبقة واألوان التمييز جتاه امل�سلمني قد ازدادت اأي�سًا.

من  �سل�سلة  م��ن  م�����س��ت��م��دة  م��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  ال��ت��ق��ري��ر  يعتمد 

غ��ري احلكومية  وامل��ن��ظ��م��ات  ال��ع��ام��ة  امل��ن�����س��اآت  مثل  امل�����س��ادر, 

ونا�سطني  ال��دي��ن��ي��ني  امل�����س��وؤول��ني  وب��ع�����س  الإع�����الم  وو���س��ائ��ل 

 يف ح���ق���وق الإن�������س���ان م���ن ب����الد الحت������اد الأوروب��������ي اأج��م��ع

عن  ت��ن��م  ال���ت���ي   - ال��ت��ح��ر���س��ات  زادت  امل���ث���ال  ���س��ب��ي��ل  ف��ع��ل��ى 

العامة,  الأم���اك���ن  يف  امل�����س��ل��م��ني  ���س��د   - الأج���ان���ب  ك��راه��ي��ة 

�سدهم. ال��ت��خ��ري��ب��ي��ة  والأع����م����ال  ال��ع��ن��ف  اأع���م���ال   وازدادت 

ويقول تقرير هل�سنكي اإن كثريًا من هذه الإعتداءات مل تقدم بها 

لن  ال�سرطة  رجال  باأن  ال�سحايا  لعتقاد  ال�سرطة  لدى  �سكاوي 

يهتموا بالأمر.

اأ�سبح  قد  الأوروب��ي��ة  البلدان  بع�س  يف  اأن  التقرير  يذكر  كما 

التعبريات  وا�ستخدام  العداء  امل�سلمني  ب�منا�سبة  “م�سموحًا” 
املعادية �سدهم”.

اأوروب��ا هناك  امل�سلمون يف  يواجها  التي  الأخ��رى  امل�سكالت  ومن 

م�سكلة من نوع خا�س, وهي كيفية تاأقلمهم مع الواقع يف الغرب, 

واملحافظة على دينهم يف ظل هذا الواقع. 

كذلك, ونظرًا لختالف اللغة يف تلك البالد, فاإن امل�سلمني هناك 

والتي  الإ�سالمية,  واملطبوعات  الكتب  يف  �سديدًا  نق�سًا  يعانون 

من خاللها ي�ستطيعون الرتباط بدينهم وعقيدتهم, ولذا فاإنهم 

يطالبون امل�سلمني يف كل مكان ب�سرورة النظر يف هذا الأمر. 

امل�سلمون يف اأوروبا حتديات واحتياجات )2-2(

اأ�ر�با �الأمريكتان

الأقليات  تختلف 

الإ�����ش����الم����ي����ة يف 

اأوروبا عن غريها من 

املوجودة  الإ�شالمية  الأقليات 

ع��دة جوانب  م��ن  ال��ع��امل  يف 

والذي  ال�شخم،  عددهم  منها: 

ن�شمة،  مليون  الثالثني  جتاوز 

ترجع  التي  املختلفة  واأ�شولهم 

الإ�شالمية،  ال��دول  معظم  اإىل 

بالإ�شافة اإىل اأن عددًا ل باأ�ض 

به من امل�شلمني هم من اأ�شول 

الإ�شالم  واعتنقوا  اأوروب��ي��ة 

عن رغبة �شادقة. 

اأعده: حممد �سليمان
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األحزاب المتطرفة والخطر على 
المسلمين 

التي  اخلا�سة  امل�سكالت  م��ن  اأن  كما 

يواجهها امل�سلمون يف اأوروبا هي جناح 

الفا�سية  الأوروب��ي��ة  اليمينية  الأح��زاب 

اجلديدة واملعادية لالأجانب بعد اأحداث 

احلادي ع�سر من �سبتمرب حيث اأ�سبحت ت�سكل حتديًا كبريًا اأمام 

الأقليات العرقية والدينية وبخا�سة الأقلية امل�سلمة, اإذ اأن خطابات 

وت�سريحات تلك الأحزاب ل تت�سمن تخويفًا من الأجانب فح�سب 

ولكنها معادية للم�سلمني اأي�سًا.

يف  املتطرفة  الأحزاب  تلك  "احلرب �سد الإرهاب"  وقد �ساعدت 

اليومية,  ال�سحف  يف  لالأجانب  ومعادية  تع�سبية  م�سامني  طرح 

وذلك بتعبريات معادية للم�سلمني واإ�سدارهم اأحكامًا م�سبقة �سد 

الأجانب.

اأوروبية  الأح��زاب من عدة دول  اأعلنت جمموعة من  بلجيكا,  ففي 

ت�سكيل منظمة اأوروبية جديدة هدفها الأ�سا�سي ما اأ�سموه "مبكافحة 

هذه  ل  �سكرّ الأ�سلمة".  �سد  "املدن  عليها  اأطلقوا  اأوروبا"  اأ�سلمة 

املنظمة اأحزاب ميينية متطرفة من بلجيكا والنم�سا وفرن�سا واأملانيا 

وبريطانيا. 

وقد اأعلن هوؤلء اأن الأهداف الأ�سا�سية التي ي�سعون لتحقيقها تتمثل 

"وقف افتتاح امل�ساجد. ووقف ا�ستقبال اأي مهاجرين م�سلمني.  يف 

ومطالبة املتاجر الإ�سالمية بان حترتم القانون على �سعيد ال�سحة 

والقوانني الجتماعية اأو اأن تغلق اأبوابها". 

الفرتة  يف  منظمة  حمالت  هناك  الأوروب��ي��ة  ال��دول  من  كثري  ويف 

املا�سية لوقف بناء امل�ساجد. ويقول القائمون على هذه احلملة: اإن 

نف�سل  " "اإننا  وقالوا  بل  الزاحفة,  الأ�سلمة  منع  هو  منها  الهدف 

اأ�سوات اأجرا�س الكنائ�س على دعوة املوؤذنني". 

التميز العنصري
الحتاد  دول  يف  امل�سلمني  اأن  على  تقريبًا  التقارير  كل  واتفقت 

الأوروبي يتعر�سون للتمييز العن�سري, يف كل املجالت تقريبًا واأن 

دون  حتول  جمة  عقبات  يواجهون  بالذات  ال�سباب  من  امل�سلمني 

تقدمهم يف املجتمع.

�سارخ يف جمال  يعانون من متييز  الأوروبية  الدول  فامل�سلمون يف 

اأو�ساط  يف  البطالة  معدلت  فان  ولهذا  والتوظيف.  العمل  فر�س 

امل�سلمني اأعلى بكثري من املواطنني اأبناء الديانات الأخرى.

ووقائع  معلومات  على  بناء  النتائج  ه��ذه  اإىل  التقارير  وتو�سلت 

موثقة �سجلتها من عدة م�سادر. فقد ذكر اأحد التقارير الأوروبية 

اأر�سلت هيئة الإذاعة الربيطانية,  مثاًل كيف انه يف اإحدى املرات 

)البي بي �سي( طلبات توظيف اإىل 50 

موؤ�س�سة ل�ستة مر�سحني وهميني اأملحت 

توجيه  احتمال  وج���اء  اأ���س��ول��ه��م.  اإىل 

دعوة للمقابلة اأكرب بالن�سبة للمر�سحني 

ال�سود  للمر�سحني  منه   )25%( البي�س 

 )%13( اأما الذين يحملون ا�سمًا م�سلمًا 

ف� )9%(. 

َدور اإلعالم
اأثبت تقرير هل�سنكي حتيز الإعالم الأوروبي, وقيامه عادًة باحلديث 

عن املو�سوعات الإ�ستفزازية التي مت�س الإ�سالم وامل�سلمني..حيث 

اأو�سح: اأن “الإعالم مييل اإىل تقدمي امل�سلمني ب�سورة متكررة يف 

قالب �سيئ منذ اأحداث احلادي ع�سر من �سبتمرب “, فعلى �سبيل 

املثال جند اأن التقارير التي ي�سدرها الإعالم عن ال�سراعات يف 

“الربط  اإىل  البلقان وال�سرق الأو�سط تهدف يف املقام الأول  دول 

بني الإ�سالم والإرهاب”, مما يجعل لها “تاأثريًا �سلبيًا على النظرة 

اإىل الإ�سالم وامل�سلمني”.

تشويه الحقائق
واأن احلقائق املتعلقة بامل�سلمني يتم ت�سويهها ب�سكل دائم ومنتظم, 

اإما باملبالغة فيها واإما بتب�سيطها تب�سيطًا �سديدًا.

واأن اللغة امل�ستخدمة هي دومًا لغة غري معتدلة وم�سيئة. 

واأن التغطية الإعالمية ل ت�ساعد على تقليل معدلت جرائم الكراهية 

واأعمال التمييز غري القانونية التي ترتكب �سد امل�سلمني.

وتو�سلت التقارير اإىل هذه النتائج بناء على ر�سد ودرا�سة دقيقة 

للتغطيات الإعالمية لالإ�سالم وامل�سلمني, وخ�سو�سا يف ال�سحافة. 

فعلى �سبيل املثال اختار اأحد التقارير ب�سكل ع�سوائي اأ�سبوعًا حمددًا 

ور�سد فيه ما ن�سرته ال�سحف الأوروبية من مقالت عن الإ�سالم 

وامل�سلمني. فر�سد352 مقاًل مت ن�سرها يف خالل هذا الأ�سبوع عن 

لنتائج  وتو�سلوا  بتحليلها.  التقرير  معدو  وقام  وامل�سلمني  الإ�سالم 

مذهلة حقًا. فقد وجدوا: 

صورة ظالمة
�سورة  تقدم  منها   91% هناك  هذه,   352 ال�  املقالت  بني  من  اأن 

�سحيفة   19 بني  من  �سحيفة   12 واأن  امل�سلمني.  عن  ظاملة  �سلبية 

مت درا�سة ما ن�سرته, مل تقدم اأي جانب اإيجابي عن امل�سلمني على 

الإطالق. 

رت الإ�سالم على اأنه خطر وتهديد.  واأن ن�سف املقالت تقريبًا �سورّ

خالل  يف  الإع��الم  اأجهزة  قدمتها  التي  الإجمالية  ال�سورة  واأن 

وخطرًا  تهديدًا  ي�سكل  الإ�سالم  اأن  هي  الدرا�سة  مو�سع  الأ�سبوع 

داهمًا على الغرب.

المسلمون في أوروبا يعانون 

من البطالة وقلة فرص العمل



� بداية عرفنا بنف�سك؟
1962م  مواليد  من  عادلوفيت�س(,  بكر  بن  )زه��دي   -

)يوغو�سالفيا(  ب���  ال�سرعية  ال��ث��ان��وي��ة  م��ن  ت��خ��رج��ت 

�سعود  بن  حممد  الإم���ام  بجامعة  درا�ستي  وا�ستكملت 

بها,  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  ومعهد  الإ�سالمية, 

ودر�ست بعدها بكلية اأ�سول الدين ق�سم احلديث وعلومه, 

وتخرجت عام 1408ه�.

وبعد حرب البو�سنة اأخذت الدكتوراه يف عام 1997م, 

� ما املق�سود بد�ل اأ�ر�با ال�سرقية؟
على  ق��دمي��ًا  يطلق  ق��دمي  م�سطلح  ال�سرقية  اأوروب����ا   -

الدول التي كانت تقع حتت احلكم ال�سيوعي الهالك وهي 

واملكونة من )6( جمهوريات هي:  ال�سابقة  يوغو�سالفيا 

اجلبل  �سربيا,  والهر�سك,  البو�سنة  كرواتيا,  �سلوفينيا, 

الأ�سود, مقدونيا, بالإ�سافة للمجر والت�سيك و�سلوفاكيا, 

ال�سرقية  واأمل��ان��ي��ا  وامل��ج��ر  ب��ول��ن��دا,  روم��ان��ي��ا,  بلغاريا, 

)�سابقا(.

� كم مكتبًا للند�ة يف اأ�ر�با ال�سرقية؟
و  وكو�سوفا,  واألبانيا,  البو�سنة  مكاتب يف  للندوة )4(   -

و  البلقان  الرابع يف  واملكتب  بها,  امل�سلمني  لتمركز  ذلك 

بولندا وبقية الدول بها مناديب تنفذ منا�سط الندوة. 

امل�سلم  ال�سباب  تز�يد  على  حتر�ش  الــنــد�ة   �

بالعلم، فما جهودها لديكم يف هذا امليدان؟

والندوة برباجمها  والتوعية  للم�ساعدة  يحتاج  �سبابنا   -

واأخالقيًا,  علميًا  املتمكن  ال�سباب  تكوين  على  تعمل 

حتكمها  كانت  التي  ال��ب��الد  ه��ذه  يف  �سعبة  مهمة  وه��ي 

الندوة,  به  تقوم  ما  اأبرز  الأدي��ان, ومن  ال�سيوعية عدوة 

العام  هذا  قدمنا  حيث  لل�سباب,  الدرا�سية  املنح  تقدمي 

اإعانة  ملبلغ  بالإ�سافة  درا�سية,  منحة   )200( ح��وايل 

�سهري, وكم هي ال�سورة طيبة حينما نرى طالب املنح 

اأعمال,  ورجال  اأطباء  اليوم  باتوا  الندوة  كفلتهم  الذين 

واأ�ساتذة جامعات, كما ا�سرتطنا اأن تكون املنح الدرا�سية 

هوؤلء  يتعرف  حتى  ال�سرعية,  غري  العلمية  للجامعات 

ال�سباب على دينهم.

ُتنفذها  التي  ال�سبابية  امللتقيات  فائدة  ما   �
الند�ة لل�سباب لديكم؟

ا�ستفادة  فيها  ويجدون  ب�سدة,  اإليها  يحتاج  ال�سباب   -

يكت�سبون  متخ�س�سة  دورات  فيها  لهم  تقدم  اإذ  طيبة, 

منها املهارات املختلفة, وت�ساعدهم يف احلياة الوظيفية, 

على  عالوة  هذا  متخ�س�سون,  مدربون  باإلقائها  ويقوم 

التي  العلمية  والثقافية  ال�سلوكية  والندوات  املحا�سرات 

تفيدهم اإميانيًا وعلميًا وتربويًا.

ــل تــنــفــذ�ن هـــذه املــنــا�ــســط مبــفــردكــم  اأم  � ه

ال�شباب امل�شلم يف اأوروبا ال�شرقية يف حاجٍة ما�شٍة 

للعناية والتوجيه، والأخذ بيديه اإىل طرق الإ�شتقامة 

بجمهورية  احلرب  فرتة  انتهاء  وبعد  والإع��ت��دال، 

البو�شنة والهر�شك، بداأت بع�ض املنظمات واملوؤ�ش�شات، تخرتق 

حياة هذا ال�شباب وتعمل على غر�ض النمط والطبيعة الغربية 

يف حياته، ون�شر  التحلل ليتجرد من اأخالقه الإ�شالميةالنبيلة 

التي يدعو اإليها دينه وعقيدته التي ل يعرف عنها �شيئًا، وعليه 

فقد �شارعت الندوة لتوجيه هذا ال�شباب، يف حماولة منها ملد 

يد العون، وتقدمي ما ميكنها لتوجيهه وتوعيته. وحول جهود 

الدكتور  مع  احل��وار  هذا  لنا  كان  ال�شرقية  اأوروب��ا  الندوة يف 

)زهدي بن بكر عادلوفيت�ض(، ممثل الندوة يف اأوروبا ال�شرقية 

وع�شو جمل�ض اأمناء الندوة.

36

حوار

حوار مع: ممثل الند�ة يف اأ�ر�با ال�سرقية د. زهدي عادلوفيت�ش

�سبابنا يحتاج للم�ساعدة وبرامج الندوة توؤهله علميًا وخلقيًا
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اأ�ر�با �الأمريكتان

عادلوفيت�ش يف حواره مع الزميل حامت �سالمة
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تن�سقون مع جهات حملية اأخرى؟

- نقوم بدعم وم�ساعدة اجلمعيات ال�سبابية, 

ون�ساركهم يف امل�ساريع التي نرت�سيها منهجًا 

عينية  م�ساعدات  لها  ون��ق��دم  وم�سمونًا, 

كا�ستئجار مكتب وبع�س املنا�سط كالندوات 

اأن  والدورات, ونهدف بذلك,  واملحا�سرات 

تتحمل هذه اجلمعيات يف امل�ستقبل اأعباء الدعوة والعمل ال�سبابي اإىل 

جانب الندوة. 

�التاأهيل،  للتدريب  مراكز  اإن�ساء  على  الند�ة  حتر�ش   �
التي ت�ستقطب ال�سباب لينمي مواهبه، �يكت�سب مزيدًا من 

املهارات هل هذا متحقق لديكم؟

مانع  د.  )مركز  بالبو�سنة  الندوة  �سيدت  فقد  تاأكيد,  وبكل  نعم   -

اجلهني الثقايف( الذي ي�سم ف�سول درا�سية, و�سكنًا طالبيًا, ومكتب 

الندوة, وقاعات حما�سرات, ويعترب مقرًا اإقليميًا للندوة كلها باأوروبا 

الذين  املنطقة,  �سباب  من  مدربني  تخريج  اإىل  ويهدف  ال�سرقية, 

يتدربون به ويتلقون املعارف الكثرية من خالل الدورات التخ�س�سية 

يف خمتلف املجالت, وقدم حتى الآن )20( دورة, ت�سم كل دورة من 

20اإىل 30, �سابًا اأو �سابة, ويعطي �سهادات معتمدة من وزارة الثقافة 

العمل,  لفر�س  ال�سباب  توؤهل  بحيث  والهر�سك,  البو�سنة  والعدل يف 

وللمركز �سمعة طيبة, ودور كبري وي�سعى الكثريون اإليه. 

�حدثنا عن اأبرز امل�ساكل �التحديات التي تواجه ال�سباب 
امل�سلم يف اأ�ر�با ال�سرقية؟

النمط  على  احلياتي  وال�سري  اخللقي,  والتحلل  الإباحية  انت�سرت   -

الغربي, وطريقة التفكري, واأ�سبح الكثريون منهم بال هدف ولغاية, 

يف  وهم  وتاريخه,  ثقافته  عن  �سيئًا  يعرف  ول 

بع�س  يوجد  كما  معتدل,  فكري  لبناء  حاجة 

احلرب,  اإب���ان  دخلت  التي  املت�سددة  الأف��ك��ار 

امل�سيخات  دع��م  يف  ج��اه��دة  ت�سعى  وال��ن��دوة 

الفكرية,  الكتب  وت��ق��دم  املحلية  والإذاع�����ات 

وتقدم الفكر الو�سطي املعتدل.

� التحلل اخللقي �ال�سري على النمط الغربي قد ل ين�سط 
�يزيد اإل اإذا كان �راءه من يدعمه �ين�سره؟

- هناك نواٍد ومنظمات غربية غري حكومية تقدم م�ساعدات مالية 

واملالهي  واملراق�س  املاجنة  واحلفالت  التحلل  ين�سرون  وعينية, 

يف  الغربية  الطريقة  على  ت�سري  التي  امل��دار���س  ويدعمون  الليلية, 

طرازها, ول ُين�سئون �سيئًا لنه�سة البالد.

� ما هي اأكرث املناطق عر�سة لن�ساط هذه املنظمات؟
- اأكرث البالد التي تعر�ست لهذه احلمالت هي األبانيا حيث ين�سط 

بع�س  امل�ساجد,  من  اأك��رث  �سارت  والكنائ�س  بقوة,  فيها  التن�سري 

للعمل  ون��واًة  لن�ساطها  مركزًا  األبانيًا  من  جعلت  الكن�سية  احلركات 

عات �سبابية يقيمونها يف الفنادق والبحريات  التن�سريي, فهناك جممرّ

يف  كلها  ال�سرقية  اأوروب��ا  من  ال�سباب  ويجمعون  �سخمة,  مبيزانيات 

مدينة )ا�سكودرا( ويربونهم بطريقتهم. 

كان  فهل  دينهم،  اأ�س�ش  يعرفون  امل�سلمني ل  من  الكثري�ن   �
يف  د�رها  الند�ة  �زعتها  التي  الدينية  �الن�سرات  للكتب 

التعريف بالإ�سالم؟

- كان للندوة باٌع كبري يف هذا الن�ساط الدعوي, حيث ن�سرت ترجمة 

اأيام احلرب , ووقع الإختيار  الكتب بالبو�سنوية والكرواتية, وخا�سة 

والأخ��الق  العقيدة  يف  بالإ�سالم  التعريف  يف  اجليدة  الكتب  على 

يف  الطيب,  اأث��ره��ا  لها  وك��ان  ك��ب��رية,  ل�سريحة  وو�سلت  وال�����س��رية, 

التعريف بالكثري مما يجهله النا�س عن الإ�سالم.

� ال�سباب امل�سلم لديكم يحتاج للدعم �لكن اأغلب املتربعني 
ماله  ينفق  اأن  اأبــدا  ميكن  ل  اأ�ر�بـــا،  لفظ  ي�سمع  حينما 

�يعزف عن التربع؟

وم�ستوى  ال�سيوعية,  اأجهدتها  ج��دًا  فقرية  ال�سرقية  اأوروب��ا  دول   -

للغاية, ول توجد رعاية اجتماعية, ون�سبة  العامة بها متدين  احلياة 

البطالة بني ال�سباب كبرية, ول يوجد �سيٌء من املوؤ�س�سات اخلريية, 

ول ياأتي دعٌم من امل�سلمني, بعك�س الن�سارى املكفولني من دول اأوروبا 

ال�سرقية,  واأوروب���ا  الغربية  اأوروب��ا  بني  كبري  ف��رٌق  وهناك  الغربية, 

فالغربية دولها قوية, ومن ل يجد العمل بها, يجد الرعاية الإجتماعية 

واملعونة احلكومية. 

� ��سح لنا كيف تعتنون باملراأة؟
- نركز على العمل الن�سائي, وا�سرتطنا منذ )5( �سنوات, اأن تكون 

تنفذها  التي  املنا�سط  كل  يف  ال�سباب  لن�سبة  م�ساوية  الفتيات  ن�سبة 

بني  طيبة  م�ساحة  يجد  والديني  الأخالقي  الوعي  بداأ  حتى  الندوة, 

وهو  غالبًا,  لي�س  ولكنه  منت�سرًا  الديني  احلجاب  واأ�سبح  الفتيات, 

مامل يكن موجودًا يف العهد ال�سيوعي.

ندعم الجمعيات الشبابية 
حتى تقوم برسالتها



تقرير

باكستان
برامج  �سحبتها  يومية  اإف��ط��ارات  ع��دة  نفذت   , باك�ستان,  ففي 

حنيفة  اأبي  الإمام  كلية  لطالب  الكرمي,  ال�سهر  اأيام  طيلة  دعوية 

ال�سكن  املقيمني يف  الطلبة  , وكذلك  للندوة  التابعة  العربية,  للغة 

الطالبي التابع للكلية ..كما نفذ اإفطار جماعي يف م�سجد الكلية, 

تبعه حما�سرة دينية بعنوان التكافل الإجتماعي يف الإ�سالم .

اأما طلبة جمعية الطلبة العربية, فاأقام املكتب اإفطاره وبرناجمه 

اإفطارًا  نفذ  رم�سان   11 يوم  ويف  طالبًا,   150 مب�ساركة  الدعوي 

اآباد,  باإ�سالم  الإ�سالمية  اجلامعة  يف  الأف��غ��ان  للطلبة  جماعيًا 

�سارك فيه اأكرث من 250 طالبًا.

ال�سائم  اإفطار  اأقيم  اآباد  اإ�سالم  م�ساجد  اأحد  الهدى  مب�سجد  و 

لطلبة احتاد الطالب امل�سلمني �سارك فيه 150 طالب, كما �سارك 

للجامعة  اجلامعي  ال�سكن  طالب  من  طالب   1000 من  اأكرث 

 )4( يف  نفذ  ال��ذي  ال�سائم  اإفطار  يف  اآب��اد  باإ�سالم  الإ�سالمية 

من  الأواخ��ر  الع�سر  ف�سل  عن  حما�سرة  وتبعته  طالبية  �سكنات 

رم�سان.

مالي واليمن
ويف مايل نفذ امل�سروع و�سارك فيه 150طالبًا من معهد الأمل التابع 

مدر�سة  وطالب  الثانوية,  احلديث  دار  مدر�سة  وطالب  للندوة, 

منار الدين, مب�ساركة اأولياء الأمور, وهو اأ�سخم اإفطار منذ افتتاح 

مكتب الندوة يف جمهورية مايل, حيث �سارك فيه 150 فردًا.

وطالب  واملحاجني  الفقراء  على  الرم�سانية  الوجبات  ووزع��ت 

العلم والأيتام املكفولني, بالتعاون مع اجلمعيات املحلية الأع�ساء 

يف الندوة يف اأكرث من ع�سر حمافظات مينية .

كينيا ونيجيريا
بنريوبي,  الندوة  ثانوية  ط��الب  على  الربنامج  فنظم  كينيا  اأم��ا 

يف �شهر اخلري والعطاء، �شهر الرب والرحمة، �شهر الإح�شان والتاآلف، ت�شعى الندوة العاملية 

م�شروعها  عرب  والغرب،  ال�شرق  امل�شلمني يف  ل�شباب  اخلري  ميتد  لأن  الإ�شالمي  لل�شباب 

اخلريي الكرمي، م�شروع  اإفطار ال�شائم الذي  تنفذه يف اململكة والعديد من دول العامل 

�شنويًا، كاأن اخرها العام املا�شي 1429ه� نفذته يف اأكرث من 28 دولة باآ�شيا واإفريقيا.
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م�سروع اأفطار ال�سائم عام 1429هـ

اآلف الوجبات وزعتها الندوة على ال�سباب وطالب العلم يف اململكة وخارجها

رم�سانيات

اأعده: حامت �سالمة
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ح�سره �سخ�سيات بارزة وتبعته جمموعة من الدرو�س 

وف�سل  ال�سيام  اأهمية  عن  واملحا�سرات  وامل��واع��ظ 

طلب العلم لت�سجيع الطالب على حت�سيله.

وعلى مدار اأ�سبوعني توجه الداعية )حممد األبا( من 

دعاة الندوة العاملية بنيجرييا اإىل 13 ولية من وليات 

ال�سائم  اإفطار  لتوزيع وجبات  اأ�سبوعني  ملدة  ال�سرق, 

على الأقليات امل�سلمة هناك, ويف مقر جمعية الرحمن, 

ترعى كثريًا  التي  به اجلمعية  تقدمت  بناًء على طلب 

عون  جمعية  مقر  ويف  الأي��ت��ام,  و  الفقرية  الأ�سر  من 

اهلل لالجئني من �سرياليون وت�ساد وغريهما من دول 

من  الفقرية  الأ�سر  من  كبريًا  ع��ددًا  و�سم  اأفريقيا, 

الفاروق على  الرجال والن�ساء والأطفال, ويف مدر�سة 

بعد 2000 كم من لجو�س وزعت وجبات مطبوخة يف 

وطالب  �سباب  من  �سابًا   80 ح�سره  جماعي  اإفطار 

دار  مدر�سة  م�ساكن  وط��الب  وال����دورات,  امللتقيات 

بكلية  الداخلي  ال�سكن  طالب  من  و)40(  احلكمة,  

ال�سرطة

السنغال والكاميرون
ويف ال�سنغال اأقيمت عدة اإفطارات مطبوخة, مبوؤ�س�سة 

دار الإميان, واإفطار جمعية عباد الرحمن بحي )كري 

م�سار(, اأفاد منها 150 م�ساركًا.

يف  ال�سائمني  على  ف��وزع��ت  اجل��اف��ة  ال��وج��ب��ات  اأم���ا 

الكامريون, واأكيا�س املواد التموينية, التي وزعت على 

100 عائلة يف مدينة )ياوندي(.

الصومال وغينيا كوناكري
ويف يوم 15 /1429/9ه� وزعت مواد الإفطار اجلافة, 

وكان  ال�سومال,  يف  املكفولني,  الأيتام  عائالت  على 

لها  اأثرها الطيب نظرًا ملا يعانيه ال�سومال من الغالء 

املعي�سي, ويف كثرٍي من املناطق يف غينيا كوناكري نفذ 

ومعهد  كوناكري,  وغينيا  ك�سمار,  مبناطق  امل�سروع, 

بالل لإعداد املعلمني مبنطقة )بكي�سو�سو(.

كردستان العراق
)اأربيل(  بالعا�سمة  كرد�ستان  يف  امل�سروع  نفذ  كما 

التابعة  طق(  )طق  منطقة  و  روز(  )روان��د  ومنطقة 

نفذ  كما  )خ��ب��ات(,  وناحية  )كوي�سنجق(,  لق�ساء 

حمافظة  و  م��اأدب��ت��ني,  )ال�سليمانية(  حمافظة  يف 

)دهوك(.

تنفيذ امل�سر�ع يف اليمن

توزيع الوجبات يف الطريق

فقراء ال�سومال يت�سلمون �جبات اإفطار ال�سائم



�بداية ما املدلول الإمياين للزكاة، �هل متيز بها الإ�سالم 
عن غريه من الأديان؟ 

- اإن اأداء الزكاة برغبة ونية ح�سنة, دليل �سادق على اإميان موؤديها 

فاإن  الأخ���رى,  الأدي���ان  اأم��ا  متثاقلون,  وه��م  يوؤدونها  الذين  بعك�س 

التربعات  من  �سيء  هناك  كان  اأن��ه  على  تدل  القراآنية  ال�سياقات 

املالية يف الأمم الأخرى.

�ترابط  الــقــلــوب  تــاألــيــف  يف  ــاة  ــزك ال د�ر  عــن  �مـــاذا   �
املجتمع؟

-  ال�سيوعية نبتت يف املجتمعات الفقرية التي تنظر لالأغنياء وهم 

يف اأبراج علوية ول ي�ساعدون اأحدًا, ول ينتفع بهم اأحد, ولهذا بداأت 

تغزو بالدًا كثرية, ومنها البالد العربية, وال�سبب يف ذلك هي نظرة 

اأما  اأنانيون,  باأنهم  وو�سفهم  عدوانية,  نظرة  لالأغنياء  اأ�سحابها 

الإ�سالم ففيه الزكاة التي تعمق  الروابط املجتمعية, وت�سعر الإن�سان 

وقدميًا  م�سكالته,  حل  يف  وي�ساعده  بجانبه  يقف  من  هناك  اأن 

قالوا:)لو اأن اأغنياء امل�سلمني اأدوا الزكاة ما بقي على الأر�س فقري 

واحد(.

� �ماذا عن املزكي نف�سه �اأثرها يف حياته اخلا�سة؟  
- بالتاأكيد فاإن لها اآثارها الطيبة جدًا على �ساحبها, حيث يتخل�س 

ود العطاء,  من الأنانية  و من الأثرة, واإذا قدم الإن�سان زكاة ماله, تعرّ

وتخل�س من ال�سح, عالوة على كونها فري�سة موؤدبة ومهذبة, تخل�س 

الإن�سان مما جبل عليه من حب املال والإحتفاظ به.

� �ما اأثرها يف الأهل �الولد؟
- من اأدى الزكاة, وقاه اهلل تعاىل كثريًا من ال�سرور,  وكان ماله 

و�سحته  وول��ده  اأهله  يف  له  وب��ورك  والنماء,  للزيادة  عر�سًة 

ونف�سه, لأنه اأطاع اهلل �سبحانه بهذه الفري�سة العظيمة, اأما 

الذين يبخلون فتنزع منهم الربكة. 

� تــرد الــزكــاة يف الــقــراآن الــكــرمي دائــمــًا بعد 
ال�سالة، فهل يعطي ذلك اإ�سارة معينة؟

- الزكاة عبادة مالية وال�سالة عبادة بدنية, وبذلك تتحقق العبادتان 

للم�سلم, لأنه اإذا اأدى العبادة البدنية دون العبادة املالية يكون ناق�سًا 

وكذلك العك�س, وبالأمرين يكتمل له الأمر ويحقق العبادتني, ثم اإن 

ال�سالة تقت�سر فائدتها على ال�سخ�س نف�سه, لكن الزكاة فائدتها 

متعدية له ولغريه, فالبد من اجتماع الأمرين حتى ي�ستفيد املجتمع.

� هال حدثتنا عن الأ�لويات بني م�ستحقي الزكاة؟
- الزكاة لها اأولوياتها, واهلل �سبحانه وتعاىل ذكر اأ�سنافهم الثمانية, 

واملحاربني هم من  الأ�سرى  فطبقة  �سبيل اهلل(  ويف   ( منهم  وذكر 

اأوىل النا�س واأحقهم للزكاة, ول بد للمجتمع امل�سلم اأن ينظر لهوؤلء, 

فهم يف حاجٍة اإىل تثبيت واإعانة.

ــود  ــه �كــــيــــف تـــــرى ج
ـــــــــــد�ة  يف  ـــــــــــن ال

ــاة  ــزك تـــوزيـــع ال

�الـــتـــربعـــات 

ــداخــل  ال يف 

�اخلارج؟

ك���ث���ري   -

من النا�س 
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حوار

يف حوار له  مع )ثمار(  الدكتور حممد بن مو�سى ال�سريف :

لو اأدى اأغنياء امل�سلمني الزكاة ملا بقي فقري على وجه الأر�ض

حوار: �سامية ال�سالك

الزكاة ركن ركني من اأركان الإ�شالم اخلم�شة، تعمل على تنمية املال وتطهريه، كما تعد دللة على 

الإميان والتدين املتني يف نف�ض امل�شلم، وكما يقولون ) املال �شقيق الروح(، فمن �شحى باملال �شحى 

باأي �شيء اآخر. وحول هذه املعاين ال�شامية كان حوار الدكتور – حممد بن مو�شى ال�شريف- ملجلة 

)ثمار(، الذي األقى فيه ال�شوء على اأثر الزكاة على الفرد واملجتمع امل�شلم يف الدنيا والآخرة.

رم�سانيات



عدد امل�ستفيدينالتف�سيلبند الزكاةم

- اإطعام واإعا�سة الفقراء وامل�ساكنيالفقراء وامل�ساكني1

- دفع ر�سوم للطالب املعدمني

21.280

-دورات املهتدين اجلدداملوؤلفة قلوبهم2

- القوافل الطبية الدعوية

5.250

- كفالة الدعاةيف �سبيل اهلل3

- كفالة املعلمني

- احلجاب الإ�سالمي

- توزيع امل�ساحف

- ال�سريط الإ�سالمي

54.214

- اإعادة الطالب املنقطعني لبالدهمابن ال�سبيل4

- ت�سكني الطالب املنقطعني

1.742

82.486الإجم����ال������������������ي
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حول  ت�سور   اأي  لديه  يوجد  ول  وم��ال��ه,  زكاته  ي�سع  اأي��ن  لي��دري 

لل�سباب  العاملية  الزكاة, وحينما يجد جهات موثوقة كالندوة  توزيع 

ونف�سه  ماله  وينفق  يرتاح  فاإنه  عنه,  ال��دور  بهذا  تقوم  الإ�سالمي, 

مطمئنة لأن زكاته �ستذهب لأيٍد اأمينة.

� كيف لنا اأن نعزز ثقافة البذل �العطاء بني النا�ش؟
على  اجليدة  والرتبية  النفو�س,  يف  الإمي��ان  بتعميق  ذلك  يكون   -  

من  الأغنياء  من  وهناك  النا�س,  بحاجة  النا�س  واإ�سعار  الإ�سالم 

قد يق�سر يف زكاته, ومنهم من ل يخرجها على وجهها ال�سحيح, 

ثقافة جمتمعية  لأنها  الإعالمية يف هذا اجلانب �سرورية  والتوعية 

لبد من تفعيلها, وكثري من العامة ل يوؤدي زكاته جلهله فرتى لديه 

اأر�سًا اأو ذهبًا يخزنه ول يوؤدي حق اهلل فيه.

� ماذا تقول لالأغنياء؟

باإخراج  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  طاعة  اإىل  يبادر  اأن  غني  كل  -على 

اَلَة  ال�سَّ َقاُموا 
َ
اأ ْر���سِ 

َ
اْلأ يِف  اُهْم  نَّ كَّ مَّ اإِن  ِذيَن  �الَّ تعاىل:   الزكاة قال 

َكاَة� احلج 41  . َواآَتُوا الزَّ

مت �سرف الزكاة وتنفيذ هذه املنا�سط يف الدول الآتية: ال�سعودية , كينيا, الكامريون, ال�سومال, النيجر , ال�سودان, اليمن, مايل, 

ال�سنغال, باك�ستان, قرغيزيا, ت�ساد, نيجرييا, غينيا كوناكري, جنوب اأفريقيا, كرد�ستان.

َقاِب َواْلَغاِرِمنَي  َفِة ُقُلوُبُهْم َويِف الرِّ َدَقاُت ِلْلُفَقَراء َوامْلَ�َساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها َوامْلُوؤَلَّ ا ال�سَّ َ انطالقًا من قول احلق �سبحانه وتعاىل: }اإِمنَّ

 َعِليٌم َحِكيٌم {التوبة60
ُ رّ
ِ َواهلل

رّ
َن اهلل ًة مِّ ِبيِل َفِري�سَ ِ َواْبِن ال�سَّ

رّ
َويِف �َسِبيِل اهلل

قامت الندوة العاملية بتوزيع زكاة املال لعام 1429ه� ح�سب امل�سارف ال�سرعية يف الآية الكرمية التي يو�سحه اجلدول الآتي:

الندوة توزع زكاة املال ح�سب امل�سارف ال�سرعية



تقرير

عام  واأفريقيا,  اآ�سيا  العيد يف  ك�سوة  بتوزيع  العاملية  الندوة  قامت 

1429ه� حيث  ا�ستفاد منها يف كينيا )509( اأ�سخا�س من الفقراء 

و املحتاجني ومن بينهم طالب  ثانوية الندوة واملوؤ�س�سات التعليمية 

الأخرى, ومراكز امل�سلمات املهتديات.

)دكار(  بالعا�سمة  �سخ�سًا,   )451( على  ال�سنغال  يف  ووزع��ت   

مب�ساركة اجلمعيات اخلريية. ويف ال�سودان ا�ستفاد )573( طالبًا 

حفل  اأقيم  فقد  النيجر  اأما  باخلرطوم,  الندوة  مب�ساكن  وطالبة 

رائع لتوزيعها على )900 فرد( من الطالب والفقراء, �سارك فيه 

وزير الأديان وبثه التليفزيون النيجري.

 )572( ا�ستفاد  بنيجرييا  )ميدورجري(   يف  الفاروق  ومبدر�سة 

بولية)  الفقرية,  الأ�سر  واأولد  بنات  من  وع��دد  وطالبة,  طالبًا 

كادونا مدينة زاريا( من ك�سوة العيد التي وزعت على مدار )3( 

واأحذية  وبناطيل  للفتيات,  وخمار  جلباب   ( من  واملكونة  اأي��ام 

لالأولد(.

من   )850( على  العيد  ك�سوة  مايل  مكتب  وَزع  غامرة   وبفرحة 

طالب املعاهد التابعة للندوة وبع�س اجلمعيات وامل�ساجد, و�سهد 

جممع الع�سيمي )بغينيا( توزيع ك�سوة العيد على اأكرث من )400( 

�سخ�س من الرجال والن�ساء وال�سباب يف حفل كبري عربوا فيه عن 

فرحتهم بهدية الندوة يف العيد.

كماا�ستطاع مكتب الندوة بكرد�ستان العراق اأن يوزع ك�سوة العيد 

على اأغلب مناطقها وحمافظاتها, اأما باك�ستان فوزعت على طالب 

كلية الإمام اأبي حنيفة للغة العربية, وبلغ عددهم )191(  طالبًا, 

و)180( طالبًا مبدر�سة خالد ابن الوليد ب� ) لوجر- اأفغان�ستان(, 

طالب  من   )1115( على  بتوزيعها  بقرغيزيا  الندوة  مكتب  وقام 

املدار�س والطالب الأيتام مبحافظات: ] ت�سوي, اإي�سيكول, نارين, 

جالل اأباد, اأو�س, و طالب اجلامعة الإ�سالمية )ب�سكيك(, وطالب 

حليمة  )جممع  وطالبات  وط��الب  ال��ك��رمي,  للقراآن  ال��ن��دوة  كلية 

)اأو���س(,  ال�سديق  بكر  اأب��و  مدر�سة  وط��الب  )طال�س(  عناية( 

ومدر�سة الزهراء )جالل اأباد(.

زكاة الفطر
تنفذها  التي  املو�سمية  امل�ساريع  اأه��م  من  فتعد  الفطر  زك��اة  اأم��ا 

الندوة يف دول خمتلفة من اآ�سيا واأفريقيا,

42

ينتظرونها ب�سغف، وي�ستقبلونها بفرحة

اآلف الطالب الفقراء  ي�ستفيدون من ك�سوة العيد وزكاة الفطر  

مدير مكتب النيجر ي�سلم ك�سوة العيد للطالب الفقراء

رم�سانيات
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ا�ستفاد منها  1429ه���    املا�سي  العام   ففي 

)1192( �سخ�سًا يف عدة وليات بجمهورية 

نيجرييا, كما وزعت يف كل اأقاليم كرد�ستان 

فقرية,  )700(عائلة  منها  وا�ستفاد  العراق 

اأما وليات قرغيزيا ال�سبع ) ت�سوي, نارين, 

اإي�سيكول, حال�س, جالل اأباد, اأو�س, باتكني( 

فا�ستفاد منها )1054( من الطالب الفقراء.

التوزيع  مناطق  و�سملت  طحني  كي�س   )1217( ك�سمري  يف  وزع  و 

خميمات املهاجرين واملت�سررين من الزلزل. 

نيامي,ماكلوندي,   (: حمافظات  ال��ت��وزي��ع   ف�سمل  النيجر  اأم��ا 

مرادي, طاوا, ملبازا, اأغادير( ملدة 3 اأيام ا�ستفاد منها )2403( 

�سخ�سًا من طالب العلم يف املدار�س واجلامعات وبع�س الفقراء 

واملحتاجني الذين تزاحموا على التوزيع.

ويف م���ايل وزع���ت زك���اة ال��ف��ط��ر ع��ل��ى 18 

واأقاليم  )ب��ام��اك��و(  بالعا�سمة  م�سجدًاً 

معاهد  وط���الب  و)�سيكا�سو(  )�سيقو( 

اأيام   6 م��دار  وعلى  ومدر�سيهم,  ال��ن��دوة 

بالعا�سمة  ال��ك��ام��ريون  يف  ال��زك��اة  وزع��ت 

وقيدقي�س(  وانقاوندري,  ودوال  )ياوندي, 

فقرية,  امراأة  و30  واإمام  داعية  و75  اأ�سرة  و18  156 طالبًا  على 

تعز,  ا�ستفاد )9965( مينيًا يف حمافظات ) �سنعاء, رمية,  كما 

اإب, حجة , ذمار, عمران, اجلوف( حيث وزعت على طالب العلم 

والفقراء, ويف كينيا وزعت يف اأحياء ) ماحينغو وحي هاروماوكبريا 

الع�سامة  و�سهدت  بجو�سكا,  اجل��دد  امل�سلمات  ومراكز  عبورايا 

على )2910(  ال�سامية  الذرة  توزيع  وبيدوا  مقدي�سو,  ال�سومالية 

من الأيتام والطالب والنازحني. 

زكاة الفطر من أهم المشاريع 
الموسمية التي تنفذها الندوة

طالبات جنيرييا يت�سلمن ك�سوة العيد

�على اأيتام كرد�ستان

توزيع ك�سوة العيد على طلبة كينيا

�طلبة العلم بباك�ستان



)املراأة  برنامج  �سمن  للفتيات,  دورات  الطائف,  ن�سائية  نظمت 

الن�سائية  ال��ق��ي��ادات  وتثقيف  تاأهيل  اإىل  يهدف  ال��ذي  املا�سية(, 

تناولت  التي  التفكري"  منهجية  "�سناعة  دورة  منها  كان  ال�سابة. 

التاأهيل  عرب  امل��راأة,  حياة  يف  التفكري  ملنهجية  الأ�سا�سية  املحاور 

الرتبية  وط��رق  بزوجها,  امل��راأة  عالقة  يف  ودوره  ال�سرعي,  بالعلم 

وو�سائل التعامل مع الأبناء, متيز الربنامج بح�سور كثيف, ول�سيما 

من اأو�ساط النخبة والرموز والقيادات الن�سائية

املعريف  الإث���راء  بهدف  الفرا�سة  علم  يف  دورة  الق�سم  نظم  كما 

يف  وفنونه  جواهره  الفرا�سة:  علم   ( بعنوان:  للم�ستفيدات  والثقايف 

لتمكني  املهمة  املحاور  من  العديد  تناولت  وال�سنة(,  الكتاب  �سوء 

املتدربة من املعرفة الدقيقة لأدوات الفرا�سة حتى ميكنها الأخذ بها 

وال�ستفادة منها. 

املا�سي من خالل  �سهر �سفر  فعالياته يف  اأطلق  الربنامج  اأن  يذكر 

�سل�سلة من الدورات ت�ستمر حتى نهاية العام.

التفكري الإبداعي يف حياة املراأة

امل�ساركات يف الد�رة
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النسائية

برامج تربوية لفتيات الدمام

الإ�سالمي  لل�سباب  العاملية  بالندوة  الن�سائي  الق�سم  حقق 

ه�    1430 ع��ام  من  الأول  الربع  خ��الل  ال�سرقية,  باملنطقة 

جناحًا ملمو�سًا, و ونقلة نوعية يف الربامج الرتبوية والتوعية 

والثقافية الهادفة للنهو�س باملراأة امل�سلمة يف �ستى املجالت, 

الربامج  يف  "التميز  ال��ن��دوة  اإ�سرتاتيجية  لتحقيق  �سعيًا 

ال�سبابية" وتعميق التوا�سل مع جميع �سرائح املجتمع.

فقد اأقام الق�سم "25" ملتقى وبرناجمًا تربويًا, اإ�ستفادت منها 

وال�سلوكية  الرتبوية  املفاهيم  لغر�س  وفتاة,  �سيدة   11.229

برنامج  منها:  الفتيات,  لدى  املختلفة  الجتماعية  واملهارات 

فخورة  كوين  برنامج  و  الفتيات3,  ونافذة  احلياة,  مهارات 

فاأنت اأنثى, وذلك يف كلية الآداب للبنات بالدمام. 

اإ�سافة اإىل تنفيذ "22" برناجمًا ثقافيًا وتوعويًا بهدف توعية 

املجتمع بالق�سايا الجتماعية, وتعزيز الهوية الإ�سالمية لدى 

هذه  اأب��رز  من  وك��ان  فتاة.   1.727 منها  ا�ستفاد  الفتيات, 

والندوة  الفتيات,  وديوانية  الثقافية,  )الديوانية  الربامج: 

ال�سنوية عن ال�سعوذة بني ال�سرع والطب(.

كما  نفذ الق�سم العديد من الزيارات: الرتبوية, وال�سحية, 

"149" زيارة,  عددها  بلغ  اخلريية,  والأطباق  والجتماعية 

وتوزيع  ال��دع��وي��ة  امل��ط��وي��ات  ون�سر  ت��وزي��ع  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

املطبوعات التعريفية, وحم�سلة عام 1429 ه�, وجملة اآفاق, 

التداوي  وكتاب  والقراآنية,  الدعوية  الأ�سرطة  جانب  اإىل 

اأكرث  منها  ا�ستفاد  "16" مطبوعة  عددها  بلغ  بال�ستغفار,  

من 1450 �سيدة وفتاة.

يتيمًا جديدًا  بكفالة )392(  املكرمة  التابع مبكة  الن�سائي  الق�سم  قام 

واأفغان�ستان,  ال�سومال,  بينها  من  واآ�سيوية  اأفريقية  دول  ع��دة  يف 

اأفريقيا,  وجنوب  والنيجر,  واأريرتيا,  العراق,  وفل�سطني,وكرد�ستان 

ومايل وال�سنغال, وقريغيزيا.  

�ساملًة  ال�سنة  يف  ري��ال  و2.000   1500 بني  ما  اليتيم  كفالة  وت��رتاوح 

التعليم والإعا�سة والعالج, وت�ستمر حتى بلوغ اليتيم  �سن الر�سد ومتكنه 

من حتمل اأعباء املعي�سة بنف�سه. 

والتدريبية  الرتبوية  الأن�سطة  من  �سل�سلة  بتنفيذ  اأي�سًا  الق�سم  ويقوم 

والتوعوية التي ل تقت�سر على اليتيم وحده, بل ت�سمل اأ�سرته وت�ستهدف 

الندوة  ن�ساطات  يف  واإ�سراكهن  الأي��ت��ام  اأمهات  ل��دى  الأمية  حماربة 

منهم  جتعل  �سلمية  تربية  وتربيتهم  اأنائهن  مراقبة  على  وحتفيزهن 

مبكة  الن�سائي  الق�سم  قام  كذلك  جمتمعاتهم.   داخل  فاعلة  عنا�سر 

املكرمة بكفالة 4 معلمني يف كل من جمهورية قريغيزيا وال�سومال تبلغ 

كفالة املعلم منهم 10.000 ريال يف العام. من جهة اأخرى نفذ الق�سم 

عددًا من الدورات التدريبية والندوات واملحا�سرات الرتبوية والثقافية 

بغر�س التوا�سل مع حميطه املكي ورفع كفاءة ووعي املراأة ال�سعودية.

وم�ساعدتهم  الأبناء  تربية  ويف  الب�سرية  التنمية  يف  دورات  منها  كان 

على الإبداع, ودورة بعنوان )كيف تتعلمني الإجنليزية بطرق اإبداعية(, 

بالإ�سافة اإىل حما�سرات عن )اأ�سرار احلياة الزوجية(, و)زوجات يف 

مهب العا�سفة(, و)ن�ساء م�ساك�سات ورجال م�ساملون(.

اأن�سطة وبرامج مميزة لن�سائية مكة



املنورة  املدينة  بندوة  الن�سائية  اللجنة  اأقامت 

القراآنية  ب��ال��واح��ات  للحافظات  تكرمي  حفل 

احلفل  يف  �سارك  وقد  �سلطان,  الأم��ري  مبركز 

جميع الواحات القراآنية التابعة للجنة وح�سرته 

والداعمات  وامل�سرفات  احلافظات  من   300

حللق التحفيظ.

ب���داأ احل��ف��ل ب��اآي��ات م��ن ك��ت��اب اهلل, ث��م فقرة 

جمموعة  باإن�سادها  قامت  بال�سيوف  ترحيبية 

اللجنة  م�سرفة  ق��دم��ت  ث��م  ال��ط��ال��ب��ات,  م��ن 

الن�سائية باملدينة املنورة مها عبده �سادق كلمة 

خا�سة  ب�سفة  الن�سائية  اللجنة  ن�ساطات  عن  فيها  حتدثت  تعريفية 

ون�ساطات الندوة ب�سفة عامة.

بعد ذلك قامت الواحات القراآنية بعر�س مناذج من القراءات وحلقة 

قدمتها  احل�سنى  اهلل  لأ�سماء  اأن�سودة  ثم  القراآنية  القاعدة  لقراءة 

متثيلية  م�سرحية  وعر�ست  تقدميية  �سرائح  بعر�س  الواحات,  فتيات 

عنوانها "الغيبة", عاجلت ما تقع فيه الن�ساء من التطرق اإىل اأعرا�س 

النا�س يف غفلة من اأمرهن, وقدمت فتيات )اأ�سرة الإبداع( اأن�سودة عن 

لتكرمي  ثم م�سرية  الفتيات,  لن�ساط  تعريفي م�سور  الندوة مع عر�س 

قامت  التي  والهدايا  ال�سهادات  عليهن  ووزعت  ومعلماتهن  احلافظات 

بتوزيعها كل من م�سرفة اللجنة الن�سائية مها عبده �سادق , وم�سرفة 

الواحات القراآنية �سفاء باحكم.

ويف ذات الإطار نظمت اللجنة الن�سائية بالندوة 

حفظ  خل��امت��ات  تخرج  حفل  ال��ري��ا���س  بغرب 

القراآن الكرمي  من "مركز العناية باخلامتات" 

احلفل  ا�ستهل  ال�����س��ان��ع.  مبجمع  ال��ن��دوة  يف 

ب��ت��الوة اآي���ات م��ن ال��ذك��ر احل��ك��ي��م. ث��م ب��داأت 

اإحداهن كلمة رحبت  األقت  م�سرية اخلامتات, 

فيها باحل�سور واأ�سادت بدور الندوة الفعال يف 

وحفظه,  القراآن  لتدار�س  مقر  وتوفري  ت�سهيل 

ف�سل  وذك��رت  ال�سرعية  العلوم  اإىل  بالإ�سافة 

حفظ القراآن.

مركز  من  الهدف  اإن   : للندوة  التنفيذية  املديرة   � العبيد  هند  وقالت 

الكرمي,  القراآن  حلفظ  متقنات  طالبات  تخريج  باخلامتات  العناية 

و�سد احلاجة امللحة يف تاأ�سي�س اخلامتات على العلم ال�سرعي ال�سحيح 

وتربويًا  علميًا  وبنائهن  الكرمي  القراآن  حتفيظ  لدور  معلمات  واإع��داد 

وربط الطالبة بالقراآن الكرمي خلقًا و�سلوكًا.

وابنته  الراجحي,  العزيز  عبد  اهلل  عبد  لل�سيخ  �سكرها   عن  واأعربت 

من  ع��ددًا  وكرمت  اخلامتات,  ملركز  رعايتهما  على  الراجحي  هدى 

���س��ه��ادات �سكر وهدايا  ق��دم��ن  ال��الت��ي   : ال��راج��ح��ي  ب��ن��وك  م��دي��رات 

للخامتات ومعلماتهن بالندوة.
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دورات 

مهارية 

ل�ستثمار 

الإجازة 

ال�سيفية 

بن�سائية 

اخلرب

تنظم اإدارة التدريب والتطوير بالق�سم الن�سائي يف الندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي باخلرب �سل�سلة من 

الدورات املهارية والتطويرية ل�ستثمار الإجازة ال�سيفية. اأو�سحت ذلك مديرة اإدارة التدريب والتطوير 

اخلليج  م��دار  ومعهد  للغات,  اأف��ق  معهد  مع  بالتعاون  تقدم  ال��دورات  اإن  وقالت  احلمود,  �سناء  باخلرب 

العامة  املوؤ�س�سة  ومعتمدة من  والنف�سية,  الرتبوية  للعلوم  ال�سعودية  العلوم, وجمعية ج�سنت  وموؤ�س�سة كل 

للتعليم والتدريب الفني واملهني واإدارة الرتبية والتعليم للبنات. وتهدف اإىل �سغل اأوقات الفتيات خالل 

العطلة ال�سيفية بالنافع واملفيد, وتطوير ورفع كفاءتهن يف �ستى املجالت الإدارية واملهارية.

واأفادت اأن الربامج والدورات تتنوع, فمنها ما هو خم�س�س لالأطفال مثل برنامج "ما اأجمل الإجازة" 

الطفل من  يتعلم  نبوية  واأحاديث  اإ�سالمية  اآداب  لهم  ويقدم  �سهر,  امل�سائية ملدة  الفرتة  يوميًا يف  ويقام 

خاللها اآداب احلوار وح�سن اخللق, وق�س�ٌس من �سرية الر�سول الكرمي والأنبياء واأركان واأعمال فنية, 

ودورة احل�ساب الذهني وتهدف اإىل تنمية قدرات الأطفال, وت�سجيعهم على الإبداع وحت�سني قوة الذاكرة 

لديهم, وتطوير اأدائهم على اإجراء العمليات احل�سابية. 

اأما دورات الكبار فهناك عدد من الدورات املهارية ومنها دورة ت�سميم الأزياء, ودورة خا�سة يف فنون 

التجميل, ودورة يف مقدمة احلا�سب الآيل, وتعلم اللغة الإجنليزية والت�سميم من خالل برنامج )فوتو 

�سوب(, بالإ�سافة اإىل دورة )جرافولوجي( التي تهتم باكت�ساف ال�سخ�سيات من خالل اخلط.

تكرمي حافظات القراآن باملدينة وغرب الريا�ض



46

برامج الندوة  يف اإجازة ال�سيف توجه الفتيات وتنمي مواهبهن

النسائية

لتكون  ال�سيفية  الإج��ازة  خالل  الفتيات  م�سكلة  تاأتي 

اأ�سد خطورة من ال�سباب يف الإجازة ال�سيفية, فال�ساب 

النوادي,  يف  وامل�ساركة  اأ�سحابه  مع  اخل��روج  باإمكانه 

اأتظل  الفتاة  و�سع  ماهو  لكن  يريد,  كيفما  والإنطالق 

فري�سًة  اأو  الإنرتنت؟  ملخالب  عر�سة  اأو  البيت  حبي�سة 

للفراغ القاتل ملواهبها ومهاراتها. 

بدائل  اإيجاد  على  والعمل  الفرتة,  بهذه  الإهتمام   اإن 

بناءة ت�سغل فكر ال�سباب )من اجلن�سني( وحياتهم, من 

واجبات املجتمع نحو اأبنائه, خا�سًة من اجلهات املعنية 

لل�سباب  العاملية  الندوة  راأ�سها  وعلى  ال�سبابي,  بالعمل 

الإ�سالمي, التي كان لنا هذا اللقاء مع اإحدى ممثالتها, 

من رائدات العمل ال�سبابي الداعية الدكتورة اآمال �سالح 

ن�سري, امل�سرفة على الأق�سام الن�سائية بالندوة العاملية 

احلوار  فاإىل  املكرمة.  مكة  مبنطقة  الإ�سالمي  لل�سباب 

التايل:

يف  الفتاة  على  الفراغ  اأثر  ترين  كيف  بداية   �
فرتة ال�سيف؟ 

الفراغ يف طبيعته متنوع, قد يكون فراغًا ذهنيًا, حيث مل 

يتم تكوين هذه الفتاة لتمار�س بع�س املهارات والهوايات 

وتنمي تلك امللكة لديها حتى ت�سغل اأوقات فراغها, وقد 

والعطف  للحب  الفتاة  تفتقد  حيث  نف�سي  ف��راغ  يكون 

البحث عن  اىل  ذلك  فيدفعها  الوالدين  من  والهتمام 

اإطار املنزل, ويف جميع  هذه احلاجات الطبيعية خارج 

احلالت لالأ�سف جند اأن هذه امل�سكلة تتفاقم اإذا وجد 

اأجازة  مع  العوامل  ه��ذه  جتتمع  حيث  املركب,  الفراغ 

اإىل  واخل��روج  والنوم  الدرا�سة  من  وال��ف��راغ  ال�سيف  

الدرد�سة  وغ��رف  وال�سديقات  الرفيقات  مع  الأ�سواق 

تعر�سه  وم��ا  الف�سائيات,  اإىل  بال�سافة  واملا�سنجر 

من فيديو كلبات واأفالم وم�سل�سالت, كل هذه العوامل 

ل�سياع  فر�سًة  ال�سيفية  الإج���ازة  من  جتعل  وغريها 

الفتاة وانحرافها ل�سمح اهلل, اأو يف املقابل بنائها نف�سيًا 

و�سلوكيًا اإذا وجدت العناية الالزمة والتوجيه املنا�سب.

�ماذا عن د�ر الآباء يف تقدمي الرعاية للفتاة 
يف تلك الفرتة؟

دور البيت هو دور مهم  للغاية من حيث م�ساعدة الفتاة 

ال�سيفية  بالأن�سطة  بالإلتحاق  مهاراتها  تنمية  على 

املفيد  ب  الفتاة  وق��ت  مت��الأ  التي  الرتبوية,  وال��ن��وادي 

وتنمي فكرها ومواهبها, كما اأن الت�سجيع على القراءة 

لتلخي�س  البيت,  يف  والبنات  لالأبناء  امل�سابقات  وعمل 

كتاب اأو ق�سة يعترب من العوامل امل�سجعة على القراءة.

� اأعتقد اأن الأم لها د�رها ب�سورٍة مبا�سرة؟
اأن   فيجب  خ��ا���س  ب�سكٍل  م 

ُ
الأ دور  على  هنا  اأوؤك���د   -

ال�سغر  منذ  امل�سئولية  حتمل  على  ابنتها  الأم  ُتربي 

بالأخوة  والإه��ت��م��ام  املنزلية,  الأع��م��ال  يف  لت�ساعدها 

من  وغريها  لهم,  امل��ذاك��رة  على  والإ���س��راف  ال�سغار 

املهام التي تبني �سخ�سية الفتاة وتعدها لتكون اأمًا وربة 

بيٍت ناجحة, وتنمي لديها القدرة على حتمل امل�سئولية 

والإدارة.

الأم  تقم  مل  اإن  الفتاة  �سخ�سية  تتاأثر  �هل 
بهذا الد�ر؟

مرحلة ال�شباب هي الفرتة الذهبية يف 

والعطاء،  القوة  ففيها  الإن�شان،  حياة 

لزاما  وكان  والطموح،  وفيها احلما�شة 

املرحلة،  بهذه  يهتموا  اأن  والآب��اء  املربني  على 

ال�شباب  م��ه��ارات  وي��ن��ّم��و  طاقتها  وي�شتثمروا 

فيها. وهي من اأخطر الفرتات التي يتعر�ض فيها 

للتغريات الفكرية، والعوامل  ال�شباب وال�شابات 

ال�شيف  فرتة  والإعوجاج،  لالإنحراف  تقود  التي 

والتي  بالفراغ،  تت�شم  التي  املدر�شية،  والأجازة 

ي�شغلهما  ما  ال�شاب  اأو  فيها  الفتاة  جتد  مل  اإن 

ويعطل  اأخالقهما  يف�شد  قد  ملا  يتجهان  ف�شوف 

م�شرية العقل واإنتاجه وبنائه.

دور
 األسرة

 رائد في 
إعداد 
الفتاة 

وتكوينها 
العقلي

د�رة تدريبية للفتيات

حا�رتها: �سامية ال�سالك



حال  اإليه  اآل  ما  لالأ�سف  ن�ساهد  نحن   -  

الفتاة اليوم حيث انت�سرت ثقافة اخلادمات 

غرفتها  حتى  ترتب  ل  الفتاة  واأ�سبحت 

اخلا�سة, ول تقوم باأي عمٍل يف املنزل مما 

حالت  فانت�سرت  �سخ�سيتها  على  انعك�س 

ال��زواج,  من  الأوىل  ال�سنوات  يف  الطالق 

والتي كان من اأهم اأ�سبابها عدم اإعداد هذا ال�ساب اأو هذه  الفتاة 

اإعدادا جيدًا يجعلهما يتحمالن �سغوط احلياة الزوجية, والأعمال 

وتكون  نا�سئة,  �سغرية  اأ�سرة  لكل  اخلادمة  لتتوفر  حني  املنزلية, 

النتيجة لالأ�سف ما نراه من انت�سار حلالت الطالق.

فرتة  ال�سيف  اإجازة  اأن  نعترب  التوجيه  هذا  خالل  من   �
ذهبية للفتاة تتعلم فيها �منها ما يفيدها يف حياتها؟

ال�سيف   اإج��ازة  ت�ستثمر,  مل  اإذا  الفتاة  اأن  اإىل  اأ�سري  اأن  اأح��ب   -

ا�ستثمارا جيدًا فاإنها بذلك تفقد الكثريمن الفر�س الرائعة لتطوير 

اإليه يف بداية  اأ�سرت  ذاتها و�سقل مواهبها, هذا بال�سافة اإىل ما 

اأ�سرار قد تلحق بالفتاة  احلديث عن الفراغ, وما يرتتب عليه من 

ل�سمح اهلل, فتكون اإجازة ال�سيف بالن�سبة لها هي بداية انحراف 

وبناء  ب��الأه��داف  مليء  طريق  بداية  تكون  اأن  من  ب��دًل  و�سياع, 

ال�سخ�سية وخدمة الوطن والدين, ففرتة ال�سباب هي فرتة الطاقة 

واحليوية والن�ساط. 

� �لــكــن مــاهــي الــو�ــســائــل الــتــي تــوؤديــهــا الــفــتــاة ل�سغل 
فراغها؟

- تتعدد الو�سائل واملجالت التي ميكن للفتاة امل�ساركة فيها, ومنها 

املخيمات ال�سيفية والنوادي الرتبوية الهادفة, كما اأرى اأنه باإمكان 

تتبنى  ال�سيفية, حيث  اإجازتها  العمل اخلريي يف  تدعم  اأن  الفتاة 

اأحد امل�ساريع اخلريية وت�سوقه بني زميالتها ويف املنتديات, لتكون 

بذلك م�ساهمة يف هذا اخلري, وت�سغل وقتها مبا يتعدى نفعه لغريها,  

امل�ساريع  من  العديد  الإ�سالمي,  لل�سباب  العاملية  الندوة  يف  ولدينا 

م�سحف,  املليون  حملة  مثل  فيها,  امل�ساركة  للفتيات  ميكن  التي 

هذه  كل  احل��اج,  ووجبة  ال�سائم,  اإفطار  مثل  املو�سمية  والربامج 

اخلربات  لكت�ساب  فيها  امل�ساركة  الفتاة  باإمكان  وغريها  امل�ساريع 

العملية وك�سب الأجر من خاللها.

حياة  يف  الــقــراءة  اأثـــر  تــريــن  �كيف 
الفتاة؟

اأوقات  ل�سغل  الو�سائل  اأه��م  من  ال��ق��راءة  اإن 

الفراغ, وبناء �سخ�سية �سليمة ومثقفة وواعية 

واأنا اأطالب الآباء باأن يكونوا قدوة لأبنائهم يف 

القراءة, واأن يكون �سراء الكتاب اأو املجلة من 

اختيار الفتاة مع ا�سرافهم على ذلك, واأن يقوموا جميعًا بزيارات 

متكررة للمكتبات, والتعرف على الكتب وموؤلفيها, وحماولة امل�ساركة 

مثل  الفتيات  بق�سايا  تهتم  التي  ال�سبابية,  املجالت  يف  بالكتابة 

واأفكار  موا�سيع  وجتميع  )حياة(  وجملة  الع�سرين(  )حتت  جملة 

واإر�سالها اإليها كمرا�سلة متطوعة. كما اأنه ميكنها الإن�سمام للفرق 

ال�سبابية املتطوعة يف الندوة وامل�ساهمة يف اأن�سطتهم التي يقدمونها 

و�سدرة  يتحقق, وعقد جمان  فريق: حلم  مثل  للمجتمع  وخدماتهم 

والعديد من الفرق املميزة التي تختلف يف جمالتها واأن�سطتها.

�ماهي الربامج التي تقدمها الند�ة للفتيات؟
جميع  ف��اإن  لذلك  اجلن�سني,  من  ال�سباب  ترعى  منظمة  الندوة   -

الربامج املحلية موجهة لل�سباب والفتيات, فهناك برنامج �سندريال 

وال�سبان  الفتيات  لإعداد  برنا مج  �سعبان وهو  �سهر  اأقيم يف  الذي 

للزواج,  وبرنامج لل�سابات يف ال�سهر ذاته بعنوان "الأول يف حياتي" 

مع  التن�سيق  مت  كما  �سنة,   20 –  15 �سن  من  الفتيات  وي�ستهدف 

حملة ركاز لتعزيز الأخالق التي تقام هذا العام حتت عنوان "فاز 

من حياته اجناز" مت التن�سيق معهم لعمل برنامج لل�سيف للفتيات 

يف الق�سم الن�سائي بالندوة, كما تقوم الندوة ب�سم العديد من فرق 

الفتيات املتطوعات فيما ي�سمى بالفرق ال�سبابية, وتقوم بالإ�سراف 

على م�ساريعهن وبراجمهن كدعم وت�سجيع لهذه الطاقات واملواهب 

احت�سنتهم  ال�سابات  من  مباركة  جمموعة  خرجت  كما  ال�سابة. 

على  م�سرفات  احلمد  وهلل  اأ�سبحن  والآن  براجمها  يف  ال��ن��دوة 

الأختني حنني  بالذكر  واأخ�س  املختلفة,  والن�ساطات  الربامج  هذه 

)جود(  فريق  على  ي�سرفن  الالتي  ال�سديري,  و�سريفة  ال�سديري 

اأخرى  فتاة   )30( مع  املختلفة  ن�ساطاته  وتنفيذ  ب��اإدارت��ه  ويقمن 

ي�سكلن جميعًا فريق متكامل ون�سيط.

علينا أن نشغل فراغ الفتيات بما 
هو نافع لهن ومفيد لوطنهن

ن�ساط طبي للفتيات املتطوعاتد�رة لبناء قدرات الفتيات
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اأفتتح نادي )كي اأكون( بن�سائية مكة اخلا�س بالفتيات والذي 

يهدف اإىل اإبراز جوانب الإبداع يف �سخ�سية الفتاة وملكاتها 

خلدمة   وامللكات  املواهب  هذه  وتطوير  وا�ستثمار  ومواهبها, 

 , الإ�سالمية  الهوية  وتعزيز  والوطن,  والدين  الذات  وتطوير 

من خالل حتقيق التوازن الروحي والعقلي واجل�سدي لديها, 

وتنمية املهارات الجتماعية لدى الفتيات والنقد البناء عالوة 

واإك�سابهن  للفتيات,  والعقلية  الفكرية  امل��دارك  تو�سيع  على 

ون�سر  ال�سغوط,  حتت  والإب���داع  للحياة,  التخطيط  مهارة 

ثقافة التطوع. 

ونظم النادي موؤخرًا اأن�سطة وفعاليات تنوعت وفق احتياجات 

الفتيات, ففي �سهر حمرم كان �سعار ال�سهر "بهديه نرتقي", 

حياته  يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  �سننه  اإحياء  فيه  مت  وال��ذي 

كان  �سفر  �سهر  ويف  بها  والتاأ�سي  واآداب  اأذك��ار  من  اليومية 

ال�سعار هو "dark in gazza" والذي ركز على و�سائل 

الأطفال  بني  الفل�سطينية,  بالق�سية  والتثقيف  غزة,  ن�سرة 

والنا�سئة.

ويف �سهر ربيع الأول كان مو�سوع اللقاء يف ذكرى مولده �سلى 

اهلل عليه و�سلم حيث األقت الأ�ستاذة اإميان ميمني حما�سرة 

عن ال�سمائل املحمدية.

ويف �سهر ربيع الثاين وجماد الأول كانت الدرو�س تدور حول 

تنظيم  املنا�سبة  بهذه  ومت  احل��رام,  اهلل  وبيت  اأهمية احلرم 

عمرة للم�ساركات ورحلة اإىل املناطق الأثرية يف مكة املكرمة, 

وزيارة مل�سنع ك�سوة الكعبةامل�سرفة.
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)كي اأكون( .. ينمي مواهب الفتيات بن�سائية مكة

النسائية

الأطفال يف ن�ساط ل�سالح اأهايل غزة

يلقون بع�ش الأنا�سيد

اأحباب اهلل يف اإطاللة با�سمة معر�ش ركن املرح �الألعاب
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ن�سائية املدينة املنورة حتتفي 

باجلاليات الأجنبية 

نظم ق�سم اجلاليات باللجنة الن�سائية بندوة املدينة املنورة 

رحلة اإىل ا�سرتاحة الأرياف خ�س�ست للملتحقات بالق�سم 

فلبينية  م��ن  خمتلفة  جن�سيات  م��ن  ام���راأة   60 وع��دده��ن 

واأوكرانية وهندية وكينية وقد ح�سرت اأي�سًا 4 م�سيحيات 

اإ�سالمهن  واملتوقع  اإليه  ودعوتهن  بالإ�سالم  تعريفهن  مت 

باإذن اهلل.  كما كان من �سمن احلا�سرات م�سلمة فلبينية 

للجميع..  اإ�سالمها  ق�سة  �سردت  �سابقًا  الديانة  م�سيحية 

الفرح  من  جو  يف  الع�ساء  طعام  بتناول  الرحلة  وانتهت 

وال�سرور الوا�سح على احلا�سرات وامل�سرفات.

امل�سلمات  وتكرمي  للحا�سرات  وجوائز  هدايا  توزيع  ومت 

اجلديدات. وتخللت الرحلة األعاب و�سباحة.

ومن اأقوالهن:

بعد  اإل  احلقيقي  الإ���س��الم  اأع���رف  مل  ولكن  م�سلمة  اأن��ا 

لل�سباب  العاملية  ب��ال��ن��دوة  الن�سائي  للق�سم  ان�سمامي 

الإ�سالمي.

عرفت اأخالق امل�سلم احلقيقي لديكم. 

تعلمت اللغة العربية حتى اأ�سبحت اأقراأ ما يكتب بها.

تعلمت كثريًا من ق�س�س الأنبياء احلقيقية بدون حتريف.

اأحببت الدعوة اإىل الإ�سالم.

اأ�سبحت اأدعو كل من يقابلني اإىل الإ�سالم.

وجرى يف هذه الرحلة تكرمي م�سرفة اجلاليات الأ�ستاذة/ 

النتائج  عن  اأ�سفرت  التي  جهودها  على  الرفاعي  م��رمي 

املعلمات  ت��ك��رمي  مت  كما  وت��ط��وره  الق�سم  يف  ال��وا���س��ح��ة 

املتطوعات القائمات على الن�ساط الدعوي بالق�سم.

ن�سائية �سرق الريا�ض تختتم فعاليات 

خميمها )ال�سابع ع�سر للطفل(

ع�سر  ال�سابع  الطفل  )خميم  اإختتم 

اللجنة  وتنظمه  امل�سائي(؛   –
العاملية  ب���ال���ن���دوة  ال��ن�����س��ائ��ي��ة 

لل�سباب الإ�سالمي ب�سرق الريا�س 

واإ�ستهدف  م���وؤخ���رًا,  فعالياته 

الأط�����ف�����ال م����ا ب����ني امل���رح���ل���ة 

البتدائية,  واملرحلة  التمهيدية 

ح�سب  اأ�سر  �سبع   اإىل  وق�سموا 

املراحل التعليمية.

وهدف املخيم على مدى اأ�سابيعه الثالث اإىل بناء جيل متوازن 

منتٍم لدينه ووطنه ؛ كما ت�سمن برامج واأركانًا ون�ساطات متنوعة 

القراآن  بتعليم  يعني  ال��ذي  الإميان"  رو���س  رك��ن  اأبرزها   من 

الكرمي وحتفيظه؛ و"ركن الإبداع "الذي يهتم بالأعمال الفنية 

با�ستخدام اخلامات البيئية واخلياطة والر�سم والدهان.

اأما "ركن عاملي اجلديد" فيتعرف الطفل فيه باأ�سرار العامل من 

بحار و�سحارى وغابات, ُتنمى ملكة اخليال لديه ويتعرف فيه 

وتطويرها  الذات  لتنمية  برنامج   اإىل  اإ�سافة  اهلل؛  ببديع خلق 

اأيام  ثالثة  مبعدل  للطفل  يقدم  متخ�س�س  رك��ن  خ��الل  م��ن 

الإلقاء  فنون  الأطفال  تعلم  امل�سرح"  "ركن  ويف  الأ�سبوع.  يف 

واخلطابة والتمثيل؛ وللحياة الجتماعية ن�سيبها, تعرف الطفل 

بالآداب الإ�سالمية يف احلوار والتعامل وال�ستئذان, بالإ�سافة 

اإىل فنون الرتتيب والتقدمي والتعامالت.

�سغار",  "مبتكرون  ركن  له  خ�س�س  فقد  العلمي  اجلانب  اأما 

والب�سيطة  املفيدة  الخ��رتاع��ات  بع�س  الأط��ف��ال  �سنع  حيث 

مع  الأط��ف��ال  ع�سالت  تنمى  فيه  املرح" ال��ذي  "ركن  واأخ���رًيا 

طبق  الربنامج  اخلارجي.�ساحب  امللعب  يف  ممتع  وقت  ق�ساء 

الكعك  كمهرجان  اأخرى  متنوعة  برامج  اإىل  بالإ�سافة  خريي, 

ويوم املاء.

ويف ختام املخيم نظم يوم مفتوح ت�سمن اأركانًا خمتلفة عديدة 

والركن  الرمل  وركن  الكعك,  تزيني  وركن  الف�سيف�ساء,  كركن 

وانتهى  احلركية,  والألعاب  امل�سابقات  وبع�س  وامللعب  الفني, 

مب�سرية لالأطفال الناجحني يف امل�سرح مع تقدمي بع�س الفقرات 

اإ�ساءات تربوية  الإن�سادية وال�سعرية من قبل الأطفال تخللتها 

وتوزيع الكعك على الناجحني.



وهي  اإفريقيا,  �سمال  يف  تقع  اإ�سالمية  عربية  دولة  املوريتانية  الإ�سالمية  اجلمهورية 

ال�سمال  ومن   , )املغرب(  ال�سمال  من  حتدها  الأق�سى,  العربي  املغرب  دول  اإح��دى 

ومن  وال�سنغال(,  )م��ايل  ال�سرقي  واجل��ن��وب  اجلنوب  وم��ن   , )اجل��زائ��ر(  ال�سرقي 

الغرب املحيط الأطل�سي, ويبلغ عدد �سكانها حوايل 3.000.000 ماليني ن�سمة,كلهم 

اللغة  وتليها  العربية,  اللغة  هي:  الر�سمية  واللغة   , العرب  من  واأغلبهم  امل�سلمني,  من 

الفرن�سية, لأنها كانت اإحدى امل�ستعمرات الفرن�سية التي منحت الإ�ستقالل عام 1960م, 

تتواجد اجلمعيات اخلريية الغربية يف موروتانيا بكثافة, ويقوم اأغلبها ومعظمها باأعمال  

اخلريي  العمل  على  دولية  �سغوطًا  �سهدت  التي  املا�سية  الفرتة  ظل  ويف  تن�سريية, 

الإ�سالمي, اأغلقت مكاتب املنظمات العربية والإ�سالمية املوجودة يف موروتانيا. ينت�سر 

البالد موجاٍت من  اأن �سهدت  الفقر يف موروتانيا وي�سمل ن�سف �سكانها, خا�سًة بعد 

القحط منذ ال�ستينات وحتى اليوم, واأغلب �سكانها من البدو الرحل الذين يبحثون عن 

املاء والكالأ, وهي معروفة باأرا�سيها ال�سحراوية, وظروفها الطبيعية القا�سية.

تعاين موروتانيا من انت�سار البطالة خا�سًة بني �سفوف ال�سباب من خريجي اجلامعات, 

مما حدا باأغلبهم اإىل مزاولة عدة مهن ل متت اإىل تخ�س�ساتهم ب�سلة.

تبعًا  تزايد  يف  الن�سبة  هذه  وتعترب   ,32% املوريتاين  املجتمع  يف  البطالة  ن�سبة  بلغت 

لالإح�سائيات التي قامت بها الدولة موؤخرا, وتعد البطالة يف �سفوف ال�سباب املوريتاين 

من   72% اإىل  ال�سباب  ن�سبة  ت�سل  حينما  بالبالد  عامة  م�سكلة  بل  حقيقية,  ماأ�ساة 

ال�ساكنة املوريتانية. 

ويف �سوء ر�سالة الندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي  يف الإهتمام بال�سباب امل�سلم اأن�سئت 

)جلنة �سباب موروتانيا( والتي تهدف اإىل: اأوًل:-  ن�سر الفكر الإ�سالمي ال�سحيح لدى 

ال�سباب املوريتاين, ثانيًا:- احلفاظ على الهوية وتر�سيخ املعاين الإ�سالمية.

املتعاونة  التعليمية واخلريية  واملراكز  املعاهد  بع�س  ملوريتانيا زرت  ومن خالل رحلتي 

مع الندوة واملعنية بالعمل ال�سبابي, كجمعية اخلري للتكافل الجتماعي وجمعية التعاون 

لالأعمال اخلريية واجلمعية املوريتانية لرعاية الطفولة وجمعية الفتاة ملكافحة الت�سرب 

املدر�سي وجمعية امل�ستقبل.

 اأما املعاهد: فكانت زيارتي للمعهد اخلريي لتحفيظ القراآن الكرمي, ومعهد تعليم اللغة 

واملركز  للبنات,  الإ�سالمي  واملعهد  العلماء  تكوين  بها, ومركز  الناطقني  لغري  العربية 

عليها  ت�سرف  التي  امل�سروعات  من  افتتحنا عددًا  نواك�سوط,كما  ال�سحي اخلريي يف 

الندوة.

والتقيت بعدٍد من العلماء واملفكرين وروؤ�ساء اجلمعيات اخلريية, للتوا�سل معهم وبحث 

وزير  راأ�سهم  وعلى  امل�سوؤولني  ومقابلة  اجلمعيات,  تلك  مل�ساريع  والدعم  التعاون  �سبل 

ال�سوؤون الإ�سالمية وتقدمي طلب بافتتاح مكتب ر�سمي للندوة يف موريتانيا.

موريتانيا بين الفقر والبطالة

د. م�سطفى علي علوي

امل�سرف العام على مكتب الندوة 

باملدينة املنورة

سائح في أرض اهلل
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