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جسـور من التواصل
في إصدارن ��ا الثاني من مجلتكم (حلولن ��ا) التي أصدرناها لكم
لتكون جسر التواصل مع عمالئنا الكرام ،مبواضيعها املتنوعة..
الثقافية واإلخبارية والترفيهية إميان ًا مبسئوليتنا التثقيفية
واإلجتماعية وامتنان ًا وتقدير ًا لكم..
نعدك ��م مبواصل ��ة الس ��عي لتحس�ي�ن األداء وتوفي ��ر األفض ��ل
لعمالئنا ..ومد املزيد من جسور التواصل بيننا..
فق ��د افتتحن ��ا فرعنا اجلديد في جدة ،طري ��ق امللك عبد الله
لينض ��م إل ��ى أكثر م ��ن ثالثة عش ��ر ف ��رع ومكتب داخ ��ل اململكة,
حرص� � ًا عل ��ى راحة عمالئن ��ا ولزيادة أنش ��طتنا خلدمتهم حتت
أس ��س واضح ��ة تطبق أحدث نظم اإلدارة في املنش ��آت ,لتطلعنا
م ��ن خالله ��ا إل ��ى التوس ��ع اإلقليم ��ي واحملل ��ي لنغط ��ي ونوف ��ر
لعمالئن ��ا كل س ��بل الراح ��ة إليص ��ال خدماتن ��ا ف ��ي كل م ��كان
وبش ��كل سهل ويس ��ير ..واضعني نصب أعيننا  -كما سبق وأكدنا
 القي ��م واملب ��ادئ التي نش ��أنا عليها وأنش ��ئنا أس ��رتنا الكبرى -أس ��رة شركة حلولنا للتقس ��يط  -وكما كنا منذ البداية ستظل
نظرتنا للنجاح تتعل ��ق بقياس رضى عمالئنا وتلبية تطلعاتهم
وإحتياجاته ��م  .والبح ��ث عن ف ��رص جديدة لزيادة أنش ��طتنا
داخل اململكة وخارجها ،داعني املولى عز وجل أن يس ��دد خطانا
لرض ��ى عمالئن ��ا الك ��رام وأن نك ��ون لبن ��ة أساس ��ية ف ��ي إزده ��ار
إقتصادنا الوطني وتنمية مجتمعنا.
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املواد التي تنشرها مجلة «حلولنا»
تعبر عن وجهة نظر كاتبيها
وال تعبر عن وجهة نظر املجلة بالضرورة

أهدافنا:
>> تقديم أفضل الخدمات للعميل وإمكانية
خدمته عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
>> السعي في تنفيذ العمليات بسهولة وسرعة فائقة.
>> االهتمام بالعميل وتوفير جميع الخدمات الممكنة له.
>> سهولة وتيسير الطلبات والشروط.
>> تنفيذ العمليات للعمالء عن بعد.
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تشكيل مجلس إدارة حلولنا للتقسيط

املهندس /أحمد بن جارالله احلارثي

الدكتور  /عصام بن أحمد الرحبي

الشيخ  /يوسف بن حسن اخلالوي

اعتمد مجلس إدارة شركة حلولنا للتقسيط احملدودة في اجتماعه الدوري الذي عقد في املركز الرئيسي للشركة
في جده خطة تشكيل مجلس اإلدارة في االجتماع الذي رأسه املهندس  /أحمد بن جارالله احلارثي ،وقد تك ّون
املجلس من السادة األعضاء :
• سعادة املهندس  /أحمد بن جارالله احلارثي  -رئيس ًا للمجلس.
• سعادة الدكتور  /عصام بن أحمد الرحبي  -عضو مجلس اإلدارة .
• سعادة الشيخ  /يوسف بن حسن اخلالوي  -عضو مجلس اإلدارة .

اعتماد الخطة االستراتيجية لشركة حلولنا للتقسيط
في اجتماعه الدوري الذي عقد في املركز الرئيس���ي

األهداف الكمية والنوعية التي سيس���اعد بلوغها على

للش���ركة في جده ..اعتمد مجلس إدارة شركة حلولنا

حتقيق غايات الشركة ،واحملافظة على وضعها املتميز

للتقسيط احملدودة  ،خطة الشركة االستراتيجية.

بني رصيفاتها من الش���ركات السعودية واإلقليمية ،

وق���د تضمن���ت االس���تراتيجية الت���ي اعتم���دت في

وتفعي���ل دورها ف���ي تعبئة امل���وارد املالي���ة وحتفيز

االجتماع الذي رأس���ه املهن���دس /أحمد بن جارالله

االستثمار بالقطاع التمويلي .كما وافق املجلس على

احلارثي (رئيس مجلس اإلدارة  -الرئيس التنفيذي )

املوازنة التقديرية للش���ركة وخطتها االستثمارية لعام

بحض���ور أعضاء املجلس الدكتور /عصام بن محمد

 ،2014واستعرض الوضع املالي للشركة حتى نهاية
(نوفمبر) املاضي ،الذي أظه���ر حتقيقها أرباح ًا عن

الش���ركة وتوجهاتها املستقبلية ،وحددت مجموعة من

نشاطاتها التمويلية.

الرحبي وفضيلة الشيخ  /يوسف اخلالوي  ..تطلعات

8

حلولنا

�أبريل 2014

افتتاح فروع إقليمية (السوق الخليجي)..
وافق مجلس إدارة الش���ركة في اجتماعها الش���هري
بحضور رئيس مجل���س اإلدارة املهندس  /أحمد بن
جارالله احلارثي وأعضاء مجلس اإلدارة على توس���ع
الش���ركة في افتتاح فروع خارجية لها حسب اخلطة
االستراتيجية املعتمدة للشركة  ،وقد صرح املهندس
أحمد احلارثي أن النية متجهة إلى الس���وق اخلليجي
وبخاص���ة في دولة اإلم���ارات العربية املتحدة  ،وعلى
أن تتوالى بعد ذلك ســـلس���لــة الفروع املقترحة على
املجلس ،يش���ار إلى أن اختيار س���وق دولة اإلمارات
العربي���ة املتحدة ج���اء بعد توالى جناحات الش���ركة
التمويلية واملالية.

تنفيذًا للخطة االستراتيجية ..
دراسة لألسواق ..للبدء في افتتاح فروع بالدول العربية
كلف مجلس اإلدارة في اجتماعه الش���هري املنعقد
برئاس���ة املهن���دس  /أحمد بن جارالل���ه احلارثي
بإعداد دراس���ة مس���تفيضة نحو البدء في افتتاح
فروع للش���ركة في الدول العربية  ،رغبة من صناع
القرار في الش���ركة نحو تطوير أعمال الشركة إلى
العاملية وزيادة موارد الش���ركة املالية واالستثمارية
ومبا يحقق األهداف املعتمدة للش���ركة في خطتها
االس���تراتيجة .وس���تتضمن هذه الدراسة التعرف
على أنظمة االستثمارات في هذه الدول وإيجابيات
وسليبات الدخول في هذه األسواق.

توقيع اتفاقية التأمين الطبي مع شركة بوبا
مت توقي���ع إتفاقية لتقدمي خدمات رعاية صحية ملنس���وبي الش���ركة وعوائلهم مع
ش���ركة بوبا للتأمني الصحي  ،وقد حرصت إدارة الشركة على التعاقد مع أفضل
الش���ركات للتامني الصحي رغبة منها في حصول منسوبيها على أفضل خدمات
الرعاية الصحية العاملية ،وفق ضوابط التأمني الشرعي التكافلي .
�أبريل 2014
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رصد الحدث
لمواجهة الطلب المتنامي على خدماتها المتنوعة ..
افتتاح فرع (حلولنا للتقسيط) بجدة  -طريق الملك عبد اهلل

برعاي���ة رئيس مجلس اإلدارة  -الرئيس التنفيذي لش���ــــركة
حلولنا للتقس���يط احملــــــدودة املهن���دس /أحمد بن جارالله
احلارثي مت تدش�ي�ن فرع جدة  -طريق املل���ك عبدالله  -بناية
الهدى ..وسط حضور مسئولي الشركة وحضور العميد محمد
احلارثي ورجل األعمال أسامة احلرتاني واملدير املالي األستاذ
أبكر ومدير االس���تثمار األس���تاذ محمد ب���ن هرهره ،لينضم
لسلسة فروع الشركة اجلديدة املتميزة على مستوى السعودية
ملواجهة الطلب املتنامي على خياراتها وخدماتها املتنوعة ،وقد
ألقى املهندس /احلارثي بهذه املناس���بة كلمة ملسئولي الشركة
واحلض���ور أعرب فيها ع���ن أمله في مواصل���ة اجلهد والعمل
إلرضاء العميل وأنه من األولويات االستراتيجية للشركة.
عل���ى صعيد آخر ..فقد مت بعون الله افتت���اح مكتب نقاط بيع
في منطقة جازان بالتعاون مع مؤسسة الفرسانى كما يجري
االتف���اق والتوقيع م���ع أحد املوردين الرئيس�ي�ن في محافظة
األحساء الفتتاح نقاط بيع هناك.

تقرير

شركة حلولنا للتقسيط تشارك في المعرض العقاري
الخليجي التركي

ش���ارك سعادة املهندس /أحمد جارالله احلارثي (رئيس مجلس اإلدارة  /الرئيس التنفيذي)
في املعرض وامللتقى اخلليجي التركي الثاني خالل ش���هر ديسمبر من العام املنصرم ،واملقام
في مدينة إس���طنبول  ،وقد متثل املعرض في عدد من املجاالت العقارية والتطوير واالستثمار
والتس���ويق العقاري باإلضافة إل���ى عدد من البنوك املتخصصة بالق���روض والرهن العقاري
بهدف تقدمي حلول مالية وتسهيالت للمستثمرين.
وفي سياق متصل وعلى هامش املعرضُ ،أقيم امللتقى العقاري اخلليجي التركي الثاني والذي
يستهدف النخبة من رجال األعمال واملستثمرين اخلليجيني والعرب على حد سواء ،ويعتبر هذا
امللتقى هو األساس في خدمة املستثمرين واملطورين العقاريني ،ويلعب دور أساسي ومحوري
ف���ي خلق ش���راكات ذات أبعاد اقتصادية طويلة املدى على الطرف�ي�ن اخلليجي والتركي ،وقد
حققت النسخة الثانية حضور ًا سعودي ًا وخليجي ًا مميز ًا بأكثر من  300رجل أعمال ومستثمر
ومطور سعودي وخليجي.
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تكريم شركة حلولنا للتقسيط المحدودة لرعايتها فعاليات
اإلرشاد الصحي المدرسي (صحتك غايتنا) بمنطقة المدينة المنورة

كرم مدير ع���ام التربية والتعليم مبنطق���ة املدينة املنورة
األستاذ  /ناصر بن عبدالله العبدالكرمي بحضور وكالء
ومسئولي اإلدارة شركة حلولنا للتقسيط احملدودة خالل
حفلة افتتاح فعاليات اإلرشاد الصحي (صحتك غايتنا)
ملدارس املنطقة الذي ُيعتبر أهم حدث ارش���ادي صحي
س���نوي في منطقة املدينة املنورة  ،وذلك لرعاية الشركة
للمنتدى.
وأوض���ح رئيس مجلس إدارة ش���ركة حلولنا للتقس���يط
احمل���دودة املهن���دس /أحمد بن جارالل���ه احلارثي ،في
تصريح له عقب تس���لمه درع التكرمي ،أن رعاية الشركة
له���ذا احلدث الصحي يأتي انطالق��� ًا من دورنا الريادي
في دع���م الفعاليات االجتماعية املهم���ة التي تٌعقد على
أرض الوطن إلدراكنا ألهميته���ا في نقل صورة واقعية
عن تكافلنا االجتماعى.
�أبريل 2014
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تحفيزًا ودعمًا للمجتمع..

توقيع الشركة عقد التعاون
مع الشيخ العرابي
ببالغ من التقدير والترحيب س���عدت ش���ركة حلولنا للتقسيط
احملدودة مساء يوم السبت 1435/ 04/ 22هـ باللقاء
املتميز الذي جمع الرئيس التنفيذي للشركة بسعادة
الش���يخ /عايض بن ناصر العرابي في مقر فرع
الش���ركة مبدينة الرياض ،والذي متخض عنه
بعد مباحث���ات ومش���اورات ..توقيع عقد بني
الطرفني تتويجا للتعاون القائم ودعم ًا لبرنامج
املنتج اجلديد في حلته اجلديدة ،ليكون حتفيز ًا
ودعم ًا للكثير من شرائح املجتمع.
وذكر الرئيس التنفيذي املهندس/أحمد احلارثي
ً
أن الش���يخ /عايض العرابي يعتب���ر فكر ًا واعيا في
قاطرة االستثمار.

بمقرها بالرياض ..

الشركة تكرم اللواء حسين بن حسن الحصيني
يسر إدارة شركة حلولنا للتقسيط احملدودة ممثلة في
رئيسها التنفيذي املهندس /أحمد بن جارالله احلارثي
أن تتقدم بأحر التهاني والتبريكـات لســــعادة اللواء/
حسني بن حس���ن احلصينى ،مبناسبة صدور األمر
امللكي الكرمي بترقيته إلى لواء.
ونب���ارك له هذه الثقة امللكي���ة الغالية التي تدل على
جهوده اجلبارة ف���ي خدمة الدين ثم املليك والوطن.
ونسأل الله له دائم ًا وأبد ًا مزيد ًا من النجاح والتوفيق.
وبهذه املناس���بة مت تكرمي سعادة اللواء /حسني بن
حسن احلصينى في مقر الشركة بالرياض بحضور
س���عادة الشيخ /خالد بن مرزوق احلارثي وسعادة
املهندس /أحمد بن جارالله احلارثي ومت تقدمي درع
تذكاري له احتفا ًء بهذه املناسبة الغالية.
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أخبارنا

في لقاء أسفر عن توقيع عقد لدعم برنامج المنتج الجديد للشركة

المهندس /الحارثي يكرم الشيخين عبد اهلل وعبد الرحمن اليمني
استقبل سعادة املهندس /أحمد بن جارالله احلارثي (رئيس مجلس اإلدارة  -الرئيس
التنفيذي) س���عادة الش���يخ /عبدالله اليمني والش���يخ /عبدالرحمن اليمني في مكتبة
مبقر الش���ركة في الرياض ،وقد أثنى سعادته على اللقاء املتميز والنتائج املثمرة التي
توج���ت هذا اللق���اء من خالل توقيع عقد بني األطراف يت���م مبوجبة دعم برنامج املنتج
اجلديد للش���ركة في حلته اجلديدة وليكون داعم ًا للكثير من شرائح املجتمع .وفى ختام
اللق���اء قام املهندس أحمد احلارثي بتقدمي الهدايا التذكارية تكرمي ًا للش���يخني عبدالله
وعبدالرحمن اليمنى.

تعاون وتكريم ..الشيخ الشراطين وجبر
اس����تقبل املهن����دس  /أحمد بن جارالل����ه احلارثي (رئيس مجلس
اإلدارة  -الرئي����س التنفي����ذي) األس����تاذ /عبدالك����رمي جبر وكيل
أعمال الش����يخ /إبراهيم راشد الشراطني ،وقد رحب سعادته بهذه
الزي����ارة التي توجت بتعاون بناء في املنتج اجلديد للش����ركة ،وعزز
قوة التعــــاون البنــاء بني الش����ــــركاء ،وخالل احلفل قام س����عادة
املهندس /أحم����د احلارثي بتقدمي الهدايا التذكاريـــة لألس����تاذ/
عبدالك����رمي جبر والش����يخ /ابراهيم الش����راطني احتف����ا ًء وتقدير ًا

جلهودهم ودعمهم ألعمال الشركة.

تهنئة العميد محمد الحارثي
قام س���عادة املهندس  /أحمد بن جارالله احلارثي (رئيس مجلس
اإلدارة  -الرئي���س التنفيذي) بتقدمي التهاني إلى س���عادة العميد
محمد بن فريح احلارثي مبناسبة صدور األمر امللكي الكرمي بترقيته
م���ن رتبة عقي���د إلى رتبة عميد ،ومتنى ل���ه دوام التوفيق والنجاح
في خدمة دينه ومليكه ووطنه .وبهذه املناس���بة ُأقيم حفل في مقر
الشركة مت فيه تقدمي هدية تذكارية للعميد محمد احلارثي.
أبريل 2014
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في مشاركة المهندس أحمد الحارثي بجامع الغزاوي بمكة المكرمة

رعاية وتكريم الحافظين لكتاب اهلل كام ً
ال

ش����رف س����عادة املهندس /أحمد بن جارالله احلارثي احلفل اخلتامي
جلامع الغ����زاوى مبكة املكرمة ،احتفا ًال بإمتام بعض احلافظني لكتاب
الله كام ً
ال ،وذلك بعد عصر يوم األثنني 1435/ 6/ 21هـ وبتشريف
وحضور س����عادة العقي����د /خالد العصيمي وس����عادة املقدم /محمد
العمري .وقد ألقى س����عادة املهندس /أحم����د احلارثي كلمة ترحيبية
وتهنئة للحافظني وإش����ادة باملدرسني .وبعد ذلك قام سعادته في نهاية
احلفل بتس����ليم اجلوائز والهدايا للمتفوق��ي�ن واحلافظني وكذلك تكرمي
املدرسني املتميزين.

ضمن زيارات كبار عمالء الشركة ..فادان والتعاون بشراكة مستدامة
قام سعادة األستاذ /مجدي عبداحلميد فادن (أحد كبار عمالء الشركة)
بزيارة تش����ريفية للشركة ،التقى فيها بس����عادة املهندس /أحمد جارالله
احلارثي ،ومت اس����تعراض البرنامج اجلديد للشركة والنتائج املتوقعة بإذن
الله ،وش����كر املهندس /أحمد احلارث����ي املهندس /مجدي فادن على هذه
الزي����ارة التي متخضت عن دعم وتعاون بش����راكة مس����تدامة في أعمال
الشركة.
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تكريم الزهراني تقديرًا لجهوده ودعمه ألعمال الشركة
اس���تقبل س���عادة املهندس  /أحمد بن جارالله
احلارث���ي (رئي���س مجل���س اإلدارة  -الرئيس
التنفيذي ) األس���تاذ /جمع���ان الزهرانى ،وقد
رحب س���عادته بهذه الزيارة التي توجت بتعاون
بناء ف���ي املنتج اجلدي���د للش���ركة ،وتعزيز قوة
التع���اون البناء بني الش���ركاء ،وخالل اللقاء قام
سعادة املهندس /أحمد احلارثي بتقدمي الهدايا
التذكارية لألس���تاذ /جمع���ان الزهرانى احتفا ًء
وتقدير ًا جلهوده ودعمه ألعمال الشركة.

تتويجا لجهوده وتحفيزًا له

جائزة أفضل محصل ..للزميل عماد الزبير

قام األس���تاذ  /جنيب عبدالرحمن العطاس (مدير التحصيل والقضايا بالش���ركة) بتكرمي الزميل /عماد الزبير نظير
حصول���ه عل���ى جائزة أفضل محصل خالل الربع األول من عام 1435هـ  ،ومت تقدمي درع تذكاري له إضافة إلى مبلغ
مالي تتويج ًا له وحافز ًا لبذل املزيد من اجلهد الدؤوب وحتقيق األهداف االستراتيجية للشركة.
أبريل 2014
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تحرك المملكة بقوة نحو التنوع االقتصادي والنمو الصناعي محفز
لالستثمار على أراضيها
ش���هد "املنتدى الس���عودي الثالث للصناعات التحويلي���ة 2014م" العديد
من النقاش���ات الت���ي تركزت ح���ول التحديات والنجاحات الرئيس���ية التي
حتققت حيث تزخر اململكة وم���دن الهيئة امللكية على وجه التحديد بالفرص
االس���تثمارية الكبرى التي ستس���هم في تنمية اقتصاد املنطقة ككل ،والذي
أقيم برعاية خادم احلرمني الش���ريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
حفظه الله -ونظمته الهيئة امللكية للجبيل وينبع ،مبركز امللك فهد احلضاريفي مدينة ينبع الصناعية ،بحضور صاحب السمو األمير سعود بن عبدالله
بن ثنيان ،رئيس الهيئة امللكية للجبيل وينبع.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة امللكية بينبع الدكتور عالء بن عبدالله نصيف
أن اململكة وضعت األسس املهمة لتنمية الصناعات التحويلية التي ستحدث
تنوع ًا اقتصادي ًا وذلك سيحفز املس���تثمرين والشركاء للمجيئ واالستثمار،
واس���تعرض الرئيس التنفيذي للهيئة امللكية بينب���ع أهم النقاط التي أجمع
عليها املش���اركني في أعمال منتدى الصناعات التحويلية الثالث قائ ًال :اتفق
اجلميع على أن اململكة جنحت في إيجاد البنى التحتية التي مكنت من قيام
صناعات أساس���ية ،األمر الذي أوجد بيئة جاذب���ة لقيام صناعات حتويلية
من ش���أنها أن تس���هم في تطوير االقتصاد الوطني ،مؤكد ًا على أن حترك
اململكة بقوة نحو التنوع االقتصادي والنمو الصناعي س���يحفز املستثمرين

والشركاء للعمل واالستثمار على أراضيها.
وأض���اف نصيف أن التفكير عل���ى هذا النحو يتطلب تفعي���ل التكامل بني
القطاعات الصناعية في اململكة سواء القطاع احلكومي أو القطاع اخلاص
حيث يتطلب األمر س���ن املزيد من التشريعات والنظم في مجال االستثمار
ف���ي البنى التحتي���ة وتطوير املنتجات اجلديدة ،كما يتطلب االس���تثمار في
القوى البشرية األمر الذي يستدعي تدريب وتأهيل الشباب السعودي.

 45مليار ريال لمشروع النقل العام في جدة
اعتمدت احلكومة الس����عودية مبلغ  45مليار ريال ملش����روع النقل العام في مدينة
ج����دة ،وذك����رت تقارير إخبارية نق��ل� ًا عن أمني جدة هاني أب����و راس قوله إن لدى
األمانة خطط���� ًا للنهوض باقتصاديات جدة في مناح عديدة ،الس����يما الصناعات
اخلفيفة ،واقتصادات املعرفة وتطوير قطاع السياحة واخلدمات.
وعلى صعيد اإلس����كان دعى أبو راس خالل ندوة جامعية إلى ضرورة حتفيز مالك
األراضي على البناء ،مش����ير ًا إلى أن املخططات املختلفة والتي تعمل األمانة على
تنفيذها متت على أس����س علمية ودراس����ات دقيقة وجت����ارب خارجية ،وقال :عدد
سكان جدة حالي ًا يبلغ  3.8مليون نسمة ،وهو مرشح للزيادة إلى  6.2مليون نسمة
عام  2033وسيصل معدل زيادة مشاركة السعوديني في سوق العمل إلى % 50
بحلول عام  ،2033ونفى أن تكون هناك  600قناة للصرف في البحر األحمر في
جدة ،مؤكد ًا وجود  4قنوات فقط حملطات صرف معاجلة.
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 17مليار ريال صادرات سعودية غير نفطية
ارتفعت قيمة صادرات الس���عودية الس���لعية غير النفطية في يناير املاضي بنس���بة 13
 ،%لتبل���غ  17076مليون ريال ،مقارن���ة بالفترة املماثلة من العام املاضي ،فيما تراجعت
الواردات بنس���بة  % 9.48لتبلغ  46511مليون ريال في الفترة نفس���ها ،وأظهر بيان
مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات الش���هري أن نسبة الصادرات غير النفطية بلغت
 % 36.7م���ن إجمالي قيمة الواردات خالل ه���ذه الفترة ،فيما تصدرت صادرات اللدائن
واملطاط ومصنوعاتها املرتبة األولى في شهر يناير املاضي.
وبلغ���ت قيمة ص���ادرات اللدائن واملط���اط ومصنوعاتها ( )5925ملي���ون ريال ،واحتلت
منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها املرتبة الثانية بقيمة ( )5466مليون ريـال،
وجاءت مع���دات النقل وأجزاؤها في املرتبة الثالثة بقيم���ة ( )1689مليون ريـال ،ومثلت
واردات اململك���ة م���ن اآلالت واملعدات واألجهزة الكهربائية وأجزائه���ا أعلى قيمة ،وبلغت
 12674مليون ريـال.
وذك���ر البيان أن الصني احتل���ت املرتبة األولى من حيث قيمة الصادرات الس���لعية غير
النفطية بنس���بة  % 13.28من إجمالي قيمة الصادرات ،وف���ي املرتبة الثانية اإلمارات
بنس���بة  ،% 10.23تلتها س���نغافورة بنس���بة  ،% 7.17ومن جانب الواردات احتلت
الواليات املتحدة األميركية املرتبة األولى بنس���بة  % 14.33من إجمالي الواردات ،تليها
الصني بنسبة  ،% 13.66ثم أملانيا بنسبة .% 7.35

“ستاندرد آند بورز” :السعودية الرابعة كأفضل تصنيف
ائتماني بين دول الشرق األوسط
أعلن مسؤول في وكالة (ستاندرد آند بورز) للتصنيف االئتماني ،إن تصنيف السعودية
جاء عند مرتبة  AA+مع نظرة مستقبلية إيجابية  ،ووصفه بـ "التصنيف القوي جد ًا"،
كونه أفضل من معظم دول مجموعة العش���رين ،وقال إن هناك فرصة لرفعه باملستقبل
القريب.
وقال ستوارت أندرسن ،املدير العام واملدير اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط في وكالة
(ستاندرد آند بورز) في تصريح خاص نشرته صحيفة "االقتصادية"  :إن "السعودية
حتت���ل املرتبة الرابعة كأفضل تصنيف ائتماني بني دول الش���رق األوس���ط ،بعد قطر
والكويت وأبو ظبي مع نظرة مستقبلية مستقرة".
وأرجعت الوكالة ارتفاع تصنيف هذه الدول عن الس���عودية إلى "ارتفاع نصيب الفرد
من الناجت احمللي بها عن السعودية ،نظرا الرتفاع عدد السكان في اململكة".
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الرؤية
شركة دولية رائدة
في حلول
التقسيط الشخصية

حوار

في حواره لـ(حلولنا)  ..بن مسفر:

البيع إلى أجل معلوم جائز شرع ًا

الداعي���ة وعض���و هيئ���ة التدري���س ف���ي
جامعة أم القرى الدكتور أنس بن سعيد
ب���ن مس���فر ف���ي البداي���ة ن���ود أن نرحب
بفضيلتك���م به���ذا احلوار عل���ى صفحات
مجلة (حلولنا) ونود أن تتكرم باالجابة
على أس���ئلتنا لتعم الفائدة لنا وللقراء،
ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله خيراً..

< البيع بالتقس ��يط ،ضرورة فرضتها الظروف
للبع ��ض ..وم ��ن أدوات التيس ��يير عل ��ى الناس،
رأي فضيلتك ��م في ��ه وع ��ن دوره ف ��ي التيس ��ير
وتلبي ��ة حاج ��ة العم�ل�اء غي ��ر القادري ��ن عل ��ي
الدفع النقدي وماحكم الشرع في ذلك؟
وم ��ا هي الضواب ��ط – في رأي فضيلتكم – التي
حتف ��ظ حقوق طرفي البيع بالتقس ��يط ،ومن
ثم حقوق ونظام وسالمة املجتمع؟

والعواقب الوخيمة ما ال يحصى.
< اس ��مح لي فضيلتكم أن أتوجه إليكم بسؤال:
يتبادر الى األذهان عند ش ��راء سلعة ما ولتكن
ً
مثال بالتقسيط ،فإن سعرها يزيد على
سيارة
م ��ا إذا مت ش ��رائها بالنقد العاج ��ل وذلك لطول
الفت ��رة التي يتم فيها الس ��داد وبأن هذا حرام
أو رب ��ا ،،فما احلكم الش ��رعي الصحيح املفصل
في ذلك؟ وما الضوابط الفاصلة؟

 البيع إلى أجل معلوم جائز؛ لعموم قوله تعالى:( َيا َأ ُّي َها الَّذِ ينَ آ َمنُو ْا ِإ َذا َت َدا َينتُم ِب َد ْي ٍن ِإلَى َأ َج ٍل ُّم َس ًّمى
فَا ْك ُت ُبو ُه) ..سورة البقرة ،اآلية ..282

 إذا كان بيع الس���يارة ونحوها على راغب الش���راءبعدما ملكها البائع وقيدت باس���مه وحازها فال بأس،
أما قب���ل ذلك فال يجوز؛ لقول النب���ي صلى الله عليه
وسلم حلكيم بن حزام  :ال تبع ما ليس عندك  ،ولقوله
صلى الله عليه وس���لم :ال يحل سلف وبيع وال بيع ما
ُ
العمل
ليس عندك  .وهما حديثان صحيحان ،فوجب
بهما واحلذر مما يخالف ذلك ،والله ولي التوفيق.
وبالنسبة للبيع باألقساط على فترة طويلة وتزيد وقتها
قيمة السيارة فنرى أنه ال حرج في هذا البيع إذا كانت
السيارة في ملك البائع وحوزته حني باعها بالتقسيط
وكان���ت األقس���اط معلومة األجل؛ ألن ه���ذه املعاملة
وأمثاله���ا داخلة في قوله تعالىَ ( :يا َأ ُّي َها الَّذِ ينَ آ َمنُوا
ِإ َذا َت َدا َي ْنتُ��� ْم ِب َد ْي ٍن ِإلَى َأ َج ٍل ُم َس��� ًّمى فَا ْك ُت ُبو ُه) ..اآلية.
وف���ي قوله عز وجلَ :و َأ َح َّل اللَّ ُه الْ َب ْي َع َو َح َّر َم ال ِّر َبا .وقد
ثبت في الصحيحني عن عائش���ة رضي الله عنها أن
جارية تدعى بريرة كاتبها أهلها على أقساط تسعة في
كل س���نة قس���ط وهو أربعون دره ًما .واألدلة في هذا
كثيرة .فاملهم أن تكون السلعة موجودة عند البائع وقد
ملكها وحازها وأن يكون الثمن معلو ًما أما املش���تري
باألقس���اط فله أن يستعملها وله أن يبيعها ولكن ليس
له أن يبيعها على من اشتراها منه بأقل مما اشتراها
منه نق��� ًدا؛ ألن هذه املعاملة هي العينة احملرمة ،والله
ولي التوفيق .

والزي���ادة في القيمة مقابل األج���ل ال مانع منها ،فقد
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز
ذلك ،وذلك أنه صلى الله عليه وس���لم أمر عبد الله بن
عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيش��� ًا،
فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل.
وينبغي معرفة ما يقتضيه الش���رع في هذه املعاملة؛
حت���ى ال يق���ع املتبايعان في العق���ود احملرمة ،إذ أن
بعضهم يبيع ما ال ميلك ،ثم يش���تري السلعة بعد ذلك
ويسلمها للمشتري ،وبعضهم إذا اشتراها يبيعها وهي
في محل البائع ،قبل أن يقبضها القبض الشرعي.
وكال األمري���ن غير جائز؛ ملا ثبت عن النبي صلى الله
عليه وس���لم أنه قال حلكيم بن حزام(( :ال تبع ما ليس
عندك)).
وقال عليه الصالة والسالم(( :ال يحل سلف وبيع ،وال
بي���ع ما ليس عندك)) ..وقال عليه الصالة والس�ل�ام:
((من اشترى طعام ًا فال يبعه حتى يستوفيه)).
وقال ابن عمر رضي الله عنهما( :كنا نشتري الطعام
جزاف ًا ،فيبعث إلينا رس���ول الله صلى الله عليه وسلم
من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا).
وثبت عنه عليه الصالة والس�ل�ام أيض ًا(( :أنه نهى أن
تباع الس���لعة حيث تبتاع ،حتى يحوزها التجار إلى
رحالهم)).
ومن هذه األحاديث وما جاء في معناها ،يتضح لطالب
احلق أنه ال يجوز للمس���لم أن يبيع س���لعة ليست في
ملكه ،ثم يذهب فيش���تريها ،بل الواجب تأخير بيعها
حتى يش���تريها ويحوزها إلى ملكه ،ويتضح -أيض ًا-
أن ما يفعل���ه كثير من الناس؛ من بيع الس���لع وهي
في محل البائع قبل نقلها إلى حوزة املش���تري أمر ال
يجوز؛ ملا فيه من مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه
وس���لم وملا فيه من التالع���ب باملعامالت ،وعدم التقيد
فيها بالشرع املطهر ،وفي ذلك من الفساد والشرور،

< ه ��ل لفضيلتك ��م من نصيحة لإلخ ��وة التجار
وكذلك املستهلكني؟
 نصيحت���ي إلخوان���ي من التجار واملس���تهلكني أنيتقوا الله في الس���ر والعل���ن ،وأن يراقبوه في جميع
معامالتهم ،وأن يتحروا الص���دق واألمانة في بيعهم
وش���رائهم ،وأن يجتنب���وا الك���ذب واخليان���ة وجميع
املعامالت والعق���ود التي تخالف الش���ريعة املطهرة.
وأوصي التجار أن يتقوا الله في املتعاملني معهم من
احملتاجني له���ذا البيع املؤجل وذل���ك بالرفق بهم في
تعاملهم معهم س���واء بعدم رف���ع قيمة البضاعة رف ًعا

مره ًقا أو بالقس���وة والشدة عند االقتضاء؛ ألن النبي
صلى الله عليه وس���لم حث على الس���ماحة في البيع
والش���راء والقضاء واالقتض���اء وقال :خيار الناس
أحسنهم قضاء  .وقال أيضًا صلى الله عليه
وس���لم (البيعان باخليار حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا
ب���ورك لهما في بيعهما وإن كتم���ا وكذبا محقت بركة
بيعهما) متفق على صحته .كما أوصي املس���تهلكني
بأن يتقوا الله في أنفس���هم وفي من هم حتت واليتهم
وذلك بأن ال ينساقوا ويندفعوا في شراء ما ال يحتاجون
إلي���ه فتتكاثر عليهم الديون فيعس���ر عليهم الوفاء مبا
التزموا به ،فيضيقوا على أنفسهم وعلى من هم حتت
رعايتهم من حيث أرادوا التوسع واالستفادة من هذه
التسهيالت املتاحة دون تقدير للعواقب ،واملطلوب هو
التوس���ط في األمور كلها يقول الله سبحانه حا ًّثا على
االعتدال في النفقةَ ( :والَ جَ ْ
ت َع ْل َي َد َك َم ْغ ُلولَ ًة ِإلَى ُعنُقِ َك
َوالَ َت ْب ُس ْ
ُ
���ط َها ُك َّل الْ َب ْس ِط َف َت ْق ُع َد َملو ًما َم ْح ُسو ًر) ،ويقول
تعالى ( َوالَّذِ ينَ ِإ َذا َأ ْن َف ُقوا لَ ْم ُي ْس��� ِر ُفوا َولَ ْم َي ْق ُت ُروا َو َكانَ
َبينْ َ َذل َِك َق َوا ًما).
هذا ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق ،وصلى الله
وس���لم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه ،والسالم
عليكم ورحمة الله وبركاته.

اجلانب اآلخر ..
للدكتور  /أنس بن سعيد املسفر ..
< الداعية وعضو هيئة التدريس في جامعة أم
القرى الدكتور أنس بن سعيد بن مسفر يشبه
والده في كل شيء ،فقد أكسبه اخلبرة الدعوية
واحلياتية بل والرياضية فهو محترف للعبة تنس
الطاولة ،إذ أن والده كان كذلك.
< تب����دأ احلياة اليومية للدكتور أنس في قضاء
األعمال ومتابعة ال����دروس والتحصيل العلمي
واالنش����غال بأم����ور الدين والدني����ا ،ففي أيام
العام الدراس����ي يكون جدول����ه مليئا بالتدريس
في اجلامعة ،إضافة إلى احملاضرات والدورات
العلمية ف����ي اجلوامع ،وقضاء الوقت مع األهل
واألوالد واجللوس مع الوالد وزيارة األقارب.
< الداعية أنس بن مسفر متذوق للشعر ويحب
سماعه وقراءته.
< أهم هواياته املطالعة فهو مغرم بقراءة الكتب
وخاصة قبل نومه
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البنوك الكبرى تقترب من تنفيذ قواعد “بازل  “ 3بالكامل
قال مس����ؤولون عن الرقابة املصرفية :إن أكبر بنوك العالم اقتربت من تنفيذ قواعد رأس املال اجلديدة
بالكامل قبل خمس سنوات من املوعد النهائي في  ،2019وقالت جلنة بازل التي تتألف من جهات رقابية
في نحو  30دولة :إن العجز اإلجمالي لدى أكبر  102بنك في العالم وصل إلى  57.5مليار يورو بحلول
يوني����و  2013بعد أن كان  115ملي����ار يورو في نهاية  ،2012ويجري تنفيذ قواعد اللجنة التي تعرف
مبعايي����ر ب����ازل  3لرأس املال والتي جاءت كرد فعل عاملي على األزمة املالية في  - 2007-2009على
عدة مراحل ويتعني االمتثال لها بالكامل بحلول مطلع ، 2019وحتت ضغط األسواق واجلهات الرقابية
حتركت البنوك سريع ًا لتعزيز رأس املال لتبديد الشكوك بشأن قوتها.

ارتفاع عدد السياح الدوليين بنسبة %4.5
تعافي االقتصاد األوروبي وتزايد ثقة املستهلكني شجع السائحني على زيادة اإلنفاق مجدد ًا ،األمر الذي
أظهر توقعات قطاع الس���ياحة العاملي أكثر إش���راق ًا في عام  ،2014حيث قالت املنظمة السياحة العاملية
التابعة لألمم املتحدة إن من املتوقع ارتفاع عدد السائحني الدوليني  % 4.5 - 4هذا العام بعد أن وصل
إلى قرابة  1.1مليار سائح في  2013مسج ًال رقم ًا قياسي ًا.
وق���ال طالب الرفاعي األمني العام للمنظمة :نعتقد أن هذا النمو س���يتعزز مجدد ًا في  2014و  2015و
 2016وما بعد ذلك ،وأضاف :لن يكون  5باملائة كل عام لكن املهم أن النمو يرتفع.

 % 7.5نمو االقتصاد الصيني في 2014
توقع صندوق النقد الدولي منو االقتصاد الصيني في العام اجلاري بنسبة ،% 7,5
وفي العام  2015بنس����بة  ،% 7,3بشرط أن تواصل بكني جهودها الرامية إلعـادة
التـوازن إلـى اقتصادهـا.
وقال الصندوق في تقريره الس����نوي حول توقعاته االقتصادية العاملية :إن هذا النمو
القوي لثاني أكبر اقتصاد في العالم يعني أن بكني "حتاصر تدريجي ًا توسع االئتمان،
وتتقدم تدريجي ًا باجتاه تنفيذ مشاريعها اإلصالحية.
وكانت الس����لطات الصينية وعدت مؤخر ًا بتسريع وتيرة اإلصالحات االقتصادية التي
أصبحت ملحة ،وذلك عبر إفساح مجال أكبر للرساميل اخلاصة وحترير النظام املالي
وتعزيز الطلب الداخلي وحتس��ي�ن البيئة اجلاذبة لالستثمارات األجنبية ،غير أن هذه
الوعود تأخر تنفيذها ،بحسب احملللني.
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العالم يهدر  % 33من الغذاء
يهدر العالم ما بني  25في املائة و 33في املائة من الغذاء الذي ينتجه لالس���تهالك ،حس���ب ما أظهر تقرير للبنك الدولي ،وأفصح رئيس مجموعة البنك الدولي جيم
يونغ كيم عن أن كمية الغذاء الذي يهدر ويفقد عاملي ًا يبعث على الش���عور باخلزي ،وأضاف :ماليني الناس حول العالم يذهبون كل ليلة إلي مضاجعهم جوعى ،ومع
ذلك فإن ماليني األطنان من الغذاء ينتهي بها املطاف في صناديق القمامة أو تفسد في الطريق إلى األسواق.
ويصل فاقد الغذاء في املناطق التي يتفشى فيها نقص إلى ما بني  400سعر حراري و 500سعر حراري للفرد يومي ًا في حني يصل في العالم املتقدم إلى 1520
س���عر ًا حراري ًا ،ولفت البنك الدولي إلى أن احلبوب تش���كل أكثر من نصف إجمالي الغذاء املفقود أو املهدر أو ما يعادل  53في املائة قياس���ي ًا بالسعرات احلرارية،
بينما تشكل الفاكهة واخلضراوات احلصة األكبر من الغذاء املفقود أو املهدر عاملي ًا.

ثروات األسر األميركية تتخطى حاجز الـ  80تريليون دوالر
قفز صافي ثروات األس���ر األميركية إلى مستوى قياس���ي جديد في نهاية العام املاضي ،مع
ارتفاع قيم العقارات وحيازات األس���هم وتضخم احلسابات املصرفية ،وقال مجلس االحتياطي
االحت���ادي إن صافي الثروات زاد مبقدار  2.95تريلي���ون دوالر ،ليصل إلى  80.66تريليون
دوالر في الربع األخير من  ،2013وزادت قيم ثروات األسر من العقارات والسلع االستهالكية
والودائع املصرفية واألس���هم في األش���هر الثالثة ،وقال مجل���س االحتياطي إن صافي ثروات
األسر األميركية قفز  % 14على مدى العام املاضي ،مدعوم ًا بزيادة بلغت  5.6تريليون دوالر
في قيم األس���هم ،وزيادة قدرها  2.3تريليون دوالر في قيم العقارات ،وتباطأ منو ديون األسر
األميركية إلى معدل س���نوي قدره  % 0.4في الربع الرابع ،من  % 3.0في الس���ابق ،في حني
تراجعت الديون العقارية وبلغ صافي الديون  13.11تريليون دوالر.

 % 0.9نمو متوقع لالقتصاد البريطاني
قال مركز بارز لألبحاث االقتصادية إن االقتصاد البريطاني منا على ما يبدو بأسرع
وتيرة ربع سنوية منذ أوائل  2010في األشهر الثالثة األولى من العام احلالي ،وقال
املعهد الوطني للبحوث االقتصادية واالجتماعية إن اقتصاد بريطانيا منا على األرجح
بنسبة  0. 9في املائة في الربع األول من  2014وهو أسرع معدل فصلي للنمو منذ
الربع الثاني من . 2010
وتأتي تقديرات املعهد إثر قيام صندوق النقد الدولي في وقت سابق برفع توقعاته لنمو
االقتص���اد البريطاني وصدور بيانات قوية على غي���ر املتوقع للناجت الصناعي ،ومنا
الن���اجت احمللي اإلجمالي لبريطانيا  0. 7في املائة في الربع األخير من  2013وقدر
املعهد في السابق أن االقتصاد منا  0. 9في املائة في األشهر الثالثة حتى فبراير،
لكن���ه قال إن بنك إجنلترا املركزي لن يرفع الفائدة قريب ًا ،وقد عاد الناجت االقتصادي
البريطاني إلى مستويات قريبة من ذروته قبل الركود لكن النشاط االقتصادي مازال
يشوبه الضعف،
وق���ال :التعافي االقتصادي مازال ف���ي املهد لذا ال نتوقع أن تعمد جلنة السياس���ة
النقدية (لبنك إجنلترا) إلى تعديل السياس���ة النقدية عن طريق رفع أس���عار الفائدة
حتى منتصف .2015
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اإلدارة العصرية..

قيادة فاعلة وتفكير استراتيجي
ل �ق��د س��ا ه �م��ت ا مل �ت �غ �ي��رات اال ق��ت��ص��اد ي��ة والتكنولوجيا
املتالحقة في إد خ��ال متغيرات جديدة على بيئة العمل
بكل مكوناتها األ م��ر ا ل��ذي أسهم في تضخيم وتشعب دور
املدير ووظائفه ،فهو لم يعد مجرد موظف بدرجة مدير،
ب��ل ه��و ق��ا ئ��د و م��و ج��ه و م�ن�ظ��م للعمل ل��ذا ينبغي أن يكون
مرن ًا ومواكب ًا للتطوير..
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متغيرات وتكنولوجيا
ً
الكثير من التغي���رات أصابت بيئات العمل مؤخرا ،وأصبح املدير
يتعام���ل مع موظفني من أجيال مختلفة؛ ل���كل منهم طريقة تفكير
ومب���ادئ وأخالق مختلفة .كم���ا زادت معدالت انتقال املوظف بني
أكث���ر من عمل ،وص���ار من النادر أن يظل املوظف في الش���ركة
نفسها طيلة حياته الوظيفية.
ً
ً
أما التغيرات التكنولوجية فقـد أحدثت تغيرا جذريا في العالقة بني
املدي���ر واملوظف ،حيث أزال اإلنترن���ت احلواجز اجلغرافية وم ّكن
الشركات من توظيف منسوبني في جميع أنحاء العالم .واملديرون
الذين اعتادوا على التحدث مع موظفيهم وجه ًا لوجه يتوجب عليهم

ان����������ض����������م إل��������ى
ال��م��ب��دع��ي��ن ال��ج��دد
وطور أفكارًا حيوية

< املبادئ التوجيهية والتنظيمية :وهي القيم التي حتكــم سير العمــل
وطريق���ة التعامــ���ل مع املوظفـني ،حيث يجــ���ب أن تكون هذه املبادئ
واقعية وقابلة للتحقيق وثابتة.
< افتراض القيمة :إذا ما كانت النزاهة واإلخالص واالبتكار واألمانة
من األولويات املعلنة في الش���ركة ،يجب أن تكون الشركة قادرة بالفعل
على االلتزام بهذه األولويات.

ه���ذه األيام التواص���ل مع موظفني على بعـــ���د آالف الكيلومترات عن
طريق البريد اإللكتروني وعقــد املؤمترات عــن بعد.
تحديد األهداف
ميكن للمدير أن يحمل موظفيه املس���ؤولية فقط عندما يجعلهم يدركون
مسؤولياتهم .لكن مع كل هذه التغييرات في بيئة إدارة األعمال ،ميكن
للمدير أن يغفل عن مس���ؤولياته األساس���ية في حتديد األهداف ،وهم
يتوقعون أن موظفيهم يعرفون جيد ًا املتوقع منهم.
في الواقع ،غالب ًا ما يجهل املوظفون مبادرات التخطيط االس���تراتيجي
لش���ركاتهم ،وال يعرفون أولوياتها أو أهدافها ،وال ميكنهم أن يفسروا
كيفية قياس جناحهم الشخصي ،أو جناح الشركة التي يعملون فيها.
وفي السياق ذاته ال بد من اإلشارة إلى أن املديرين والقادة الناجحني
ميت���ازون دائم ًا بصفــات تثي���ر اإلعجاب؛ فهم يحــ���ددون أهدافــــ ًا
معقولة ملوظفيهم ،ويتواصلــون بصراحة وصدق ،ويفضلون التش���جيع
والتوجيه ،ويرحبون بالتعليقات السلبية واإليجابية مع ًا.
التخطيط االستراتيجي
حتظ���ى عملية التخطيط االس���تراتيجي بأهمية قص���وى فهي الكفيلة
بوضع برنامج األداء في العمل ومنظومة سيره ،وتتضمن:
< الرس ��الة :ما الس���بب في وجود الشركة؟ هل حتاول أن تنتج أفضل
املنتج���ات ف���ي مجالها أم تركز على إرضاء العمي���ل؟ أم تهتم بتحفيز
الناس؟ أم تتطلع إلى حل املشكالت؟

< الوجهة :إلى أين تتجه املؤسس���ة؟ ومتى وكيف تخطط للوصول إلى
وجهته���ا؟ فالتخطيط ال ينجح على املدى البعي���د إال إذا كان واضح ًا
ً
وقاب�ل�ا للتحقق .وااللتزام بالوصول إل���ى وجهة محددة يجب أن يكون
موجود ًا على جميع املستويات في املؤسسة.
< االس ��تراتيجيات أو مجاالت التركيز :يتطلب حتديد أهداف الشركة
أو أحد األقس���ام فيها بذل جهود منس���قة .إذ يجب على املوظفني فهم
املهام والواجب���ات ،ومتلك األدوات واملوارد الالزم���ة لتحقيق أهدافهم
الشخصية واملؤسسية.
مرحلة جديدة
العملي���ة اإلدارية اليوم عل���ى أعتاب مرحلة جديدة سيش���كل التفكير
االستراتيجي وكيفية اس���تخدامه أثناء ممارسة اإلدارة والتوجيه قيمة
مضاف���ة لإلدارة العصرية .ومن الض���روري إعادة صياغة وتأكيد دور
املدير املس���ؤول إزاء مس���ائل مهمة؛ مثل حتديد االجت���اه عن طريق
النظ���ر خارجي ًا وإلى أعلى وإلى األمام؛ عن طريق تنفيذ التحس���ينات
أو التغييرات التنظيمية الرئيس���ية .فض ًال عن التالؤم بش���كل أكبر مع
سلوكيات مختلفة جذري ًا؛ مثل ممارسة األنشطة النظرية الهادفة ،بد ًال
من حالة اجلمود الناجتة عن االستمرار في ممارسة اإلجراءات العلمية
االعتيادية.
وس���يكون من العبقري���ة مبكان االنضمام إلى فئ���ة املبدعني املجددين
الذي���ن يعرفون طرق ًا أخرى ق���د تكون غير مرتبطة مب���ا هو منطقي،
ولديه���م مهارة فكري���ة مطورة تثمر حلو ًال ورؤى وطرق��� ًا للعمل جديدة
وبس���يطة وفعالة ..فكن منهم في أقرب وقت ..فليس هناك ش���يء أكثر
روعة من فكرة حان وقتها.
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إدارة

كيف تخلق بيئة عمل
تحفيزية في شركتك ؟

جدة  -علي عمر بخضر
تق ��ع على عات ��ق إدارة الش ��ركة والفريق
اإلداري باملؤسس ��ات العدي ��د م ��ن امله ��ام
احليوي ��ة الت ��ي يبن ��ى عليه ��ا جن ��اح
الش ��ركة في تنفيذ خطتها التسويقية
واإلنتاجيه و التجارية..
ويأتي في مقدمه هذه املهام احليوية :

تبني أساليب ابتكاريه جديدة
في التعامل مع مشكالت العمل
والتشجيع للعمل كفريق واحد..
من أهم عوامل النجاح

• توفير بيئة العمل التحفيزية التي تش���جع أفراد فريق العمل على العمل
واالبتكار وتخطي حدود اإلنتاج واإلبداع املتعارف عليها وزيادة والئهم
ورغبتهم في االستمرار بالعمل داخل الشركة وبذل اجلهد
والعرق لتحقيق جناح للمنظوم���ة ككل وليس فقط البحث
عن النجاح الفردي بعيد ًا عن روح العمل اجلماعي.
والميك���ن تصور أن هناك ش���ركة أو مؤسس���ه ناجحة ال
تعطي األهمي���ة املطلوب���ة ملوضوع التحفير فالش���ركات
واملؤسس���ات التي تتجاه���ل هذا العام���ل املهم واحليوي
في جن���اح املنظومات فإنها بهذا تعرض نفس���ها للوقوع
في شباك الفش���ل ولو كان بطيئ ًا .ولكن كيف استطاعت
الشركات الناجحة خلق بيئة عمل حتفيزية ملوظفيها.
نورد بعض من النقاط مختصرة وواضحة حتى يتحقق االستفادة منها
بشكل مباشر دون اخلوض في التفاصيل :
• إعداد السياسات و اإلجراءات التشغيلية و اإلدارية واملالية للشركة.
• حتديد معايير التقييم لكل موظف وإجنازاتهم.
• وضع برنامج للمكافآت للموظفني املتميزين (مالي َا أو معنويا).
• حتديد األهداف لكل موظف (واضحة األداء وقابله للقياس).
• التواصل مع املوظفني بشكل مستمر.
• إعطاء الفرص القيادية للمتميزين.
• التدريب املستمر.
• تبني أساليب ابتكاريه جديدة في التعامل مع مشكالت العمل.
• التشجيع للعمل كفريق واحد.
• حتسني مستوى خدمة العمالء الداخليني (املوظفني).
• تدشني منتدى مفتوح للحوا ربني املوظفني.
• التفكير اإلبداعي للموظفني.
• رسم البسمة على وجوه املوظفني.
• التفويض بثقة.
• تدوير األعمال بني األقسام واملوظفني.
• حتديد نقاط الضعف بدقه ووضع البرامج العالجية اإليجابيه البناءة.
• تقدير اجلهود املخلصة أيا كانت النتائج
• خلق جو من التآلف والود مع املوظفني وتقدمي الهدايا البسيطة لهم.
• إمناء روح االنتماء للش���ركة بربط املناس���بات الش���خصية واألسرية
بالشركة .
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صحة وغذاء

نصائح غذائية لمريض االكتئاب ..
إن م��ا ن��أ ك �ل��ه و ن �ش��ر ب��ه ي�ل�ع��ب دورا م��ؤ ث��ر ًا ف��ي ع�ل�اج ك�ث�ي��ر م��ن األ م� ��راض وخاصة
اال ك �ت �ئ��اب .ح �ي��ث إن ه �ن��اك ب �ع��ض ا ل �ن �ص��ا ئ��ح ا ل �غ��ذا ئ �ي��ة ا ل �ت��ي ت �س��ا ع��د ف��ي شفاء
مريض االكتئاب .ومن املهم أيضا أن نبرز العناصر الغذائية التي يجب توفيرها
وااللتزام بها:

خفض السكر  :بعض األشخاص يعتقدون إن تناول قطعة
من احللوى أو تناول كوب من الشاي أو القهوة بسكر زيادة
تس���اعد على تعديل املزاج لكن لألس���ف تعديل املزاج هذا
ال يدوم فبعض الناس يالحظون تأثيرا عكس���ي ًا بعد تناول
السكريات بحاولي الس���اعة أو األكثر ويكون هذا االنهيار
ملحوظ���ا بوجه خاص ل���دى املصابني أص�ل�ا باالكتئاب .
ويفسر ذلك بان  % 30من مرضى االكتئاب يظهرون بعض
التحسس جتاه السكر .
الع�ل�اج  :خفض مقدار ماتتناوله من حلوى وما تضيفه من
سكر إلى غذائك .
جتنب صدمة الكافيني  :إن املصابني باالكتئاب يعتمدون
على الكافيني حتى يتمكنوا من مواصلة يومهم  ،قد ميهدون
ملزيد من السقوط في هاوية االكتئاب .
العالج :يجب اس���تبعاد القهوة  /الش���اي  /البيبسي /
الكوال  /وكذلك مسكنات اآلاللم .
خف ��ض الده ��ون  :كثير من املصــــابني باالكتئــــاب عادة
ما مييلون إل���ى الوجبات الغذائية الدس���مة ويجدون متعة
بالغة في تناول األطعمة الدسمة وأن ذلك يساعد على تعديل
حالته���م املزاجية لكن النتيجة غالبا ماتكون عكس���ية حيث
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تزيد من سوء احلالة املزاجية ورفع روح العداء.
الع�ل�اج :االبتع���اد ع���ن اللحوم الدس���مة  /جلد الدجاج
 /احلليب واأللبان كاملة الدس���م  /واس���تبدالها بالفواكه
واخلضروات .
الفيتامينات:
فيتامني (ب) املركب :تناول املقدار احملدد من فيتامني (ب)
املركب أمر مهم في حتجيم ومحاصرة الش���عور باالكتئاب
وحماية احلي���اة العاطفية والبدنية .عائلة فيتامني ب املركب
واالكتئاب .
فيتامني (ب  )1الثيامني  /فيتامني (ب )2الرايبوفالفني :

النقص  :الش���عور باخل���وف  ،القلق  ،التخب���ط ،التغيرات
املزاجية .
التناول اجليد  :حتس���ن أعراض النوم  ,الش���هية ،حتسن

املزاج  ،الشعور باالستقرار .
فيتامني (ب )6البيرودكسني

النق ��ص  :نقص وانخفاض هرمون التس���تيرون الذي يلعب
دورا كبيرا في الناحية املزاجية
التناول اجليد  :تصنيع هرمون التس���تيرون ونقص ظهور
أعراض االكتئاب
فيتامني (ب )9حمض الفوليك :

النقص  :املساعدة في ظهور عالمات وأعراض االكتئاب .
التناول اجليد  :التغلب على االكتئاب .

فيتامني (ج) ( حمض االسكوربك )

النقص  :تأثر الصحة الذهنية  ،تقوية جهاز املناعة الذي ال
يكون في (أ) و (ج) قوته لدى املصابني باالكتتاب .
التن ��اول اجليد  :حتس���ن الصحة الذهني���ة ،صفاء الذهن،
رفع املناعة.
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تجاهل وجبة اإلفطار يسبب زيادة الوزن
أثبتت الدراس����ات أن االعتقاد الس����ائد بأن جتاهل الوجب����ة الصباحية قد
يخفض ال����وزن ،وذلك في تقرير صادر عن جامعة هارفارد ،وبالتالي يصبح
الكوليسترول في الدم في حدوده الطبيعية ،اعتقاد خاطئ.
وعلى العكس من ذلك ،مينح الفطور الصباحي للجسم الطاقة املناسبة ،كما
أكدت العديد من الدراس����ات أن تن����اول اإلفطار في الصباح يقوي الصحة،
وذلك ألنه أثناء النوم تنفذ املركبات الكيميائية املوجودة في أجسامنا مهماتها
في هضم الطعام من الليلة املنصرمة ،وبحلول الصباح يكون اإلنسان متأهبا
لـكسر الصيام بعد فترة من االمتناع عن الطعام ،ويكون مستوى سكر الدم
الذي نحتاج إليه لتشغيل عضالتنا وأمخختنا ،في العادة منخفضا عند وقت
االستيقاظ ،ويؤدي اإلفطار إلى رفع مستواه.
ولك����ن إن حدث وأخفقنا في تن����اول وجبة اإلفطار األولى ،كما يقول الدكتور
ديفيد لودفيج اخلبير في التغذية في مستشفى بوسطن لألطفال التابع جلامعة
هارفارد ،فإننا قد نش����رع في استنفاد مواردنا من الطاقة ،ومن ضمنها تلك
املوجودة في داخل العضالت ،وال يؤدي هذا إلى الش����عور بالتعب فحس����ب،
ب����ل ويزيد على األكثر م����ن االجنذاب في ما بعد إلى أي نوع من الغذاء غير
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الصحي لتناول قطعة منه أو أكثر ،وبالتالي تناول طعام أكثر من الالزم.
وأوض����ح لودفيج أن كل منظومة اجلس����م تصبح مجه����دة ،إذ أن عدم تناول
اإلفطار يؤدي إلى اضطراب الس����اعة البيولوجية م����ن ناحية تنظيم امتناع
اجلس����م عن الطعام وتناوله .ويعتبر اإلخفاق ف����ي تناول اإلفطار الصباحي
أس����وأ اإلخفاقات ،ولهذا الس����بب فإن تناول الطعام ولو بكميات قليلة خالل
ساعة من االستيقاظ هو فكرة جيدة.
ويصب����ح التزود بالطاقة في الصباح مهما جدا لألطفال واملراهقني على وجه
اخلصوص ،الذين تكون عملية األيض (التمثيل الغذائي) لديهم أنشط نسبيا
مقارنة بالبالغني ،إال أن الكثير من األطفال واملراهقني األمريكيني ال يتناولون
إفطار الصباح ،طبقا ملا ورد بجريدة (أنباء الشرق األوسط).
وقد أظهرت االس����تطالعات الصحية أن  20في املائة من األطفال و 32في
املائة من املراهقني األمريكيني ال يتناولون عادة وجبة اإلفطار.
وقد ربطت الدراس����ات بني تناول إفط����ار الصباح املنتظم ومختلف اجلوانب
الصحية :حتس��ي�ن الذاكرة ،وتركيز الذهن ،وخفض مس����توى الكوليسترول
منخف����ض الكثاف����ة  -LDL-الضار ،وتقليل خطر الس����منة ،والس����كري،
وأم����راض القلب .ومع هذا فإن من الصعب البرهنة على أن إفطار الصباح
مسؤول مباشرة عن كل هذه التأثيرات اجليدة.
وقد ركز عدد من الدراس����ات على مس����ألة احلفاظ عل����ى الوزن ،حيث وجد
الباحث����ون أن متناول����ي إفطار الصب����اح هم في املتوس����ط ،أنحف من غير
متناول����ي اإلفطار ،أي أن وضع ش����يء ما من البروتين����ات واأللياف أوائل
الصباح في معدتك قد يكبح شهيتك أثناء النهار.

ﻣﻔﺮﻭﺷﺎﺕ ﺑﻴﺘﻚ ..
ﻧﻘﺴﻄﻬﺎ ﻟﻚ

ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻠﻮﻟﻨﺎ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻂ

92 0000 378

www.hololona.com

ﺟﺪﺓ  -ﻣﻜﺔ  -ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ  -ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ  -ﺍﻟﺪﻣﺎﻡ  -ﺍﻟﺨﺒﺮ  -ﺧﻤﻴﺲ ﻣﺸﻴﻂ  -ﺗﺒﻮﻙ  -ﺟﺎﺯﺍﻥ  -ﺍﻷﺣﺴﺎﺀ

معالم

جامع القيروان..
تحفة معمارية من أهم المعالم اإلسالمية

جامع القيروان الكبير أو جامع عقبة بن نافع ،مسجد بناه عقبة بن نافع في مدينة القيروان التي أسسها
حاليا) على يد جيشه .وكان هذا اجلامع حني إنشائه على أغلب الظن بسيط ًا
بعد فتح إفريقيا (تونس
ً
صغير املساحة تستند أسقفه على األعمدة مباشرة ،دون عقود تصل بني األعمدة والسقف .وحرص الذين
جددوا بناءه فيما بعد على هيئته العامة ،وقبلته ومحرابه ،وقد متت زيادة مساحته كثيراً ،ولقي اهتمام
األمراء واخللفاء والعلماء في شتى مراحل التاريخ اإلسالمي ،حتى أصبح معلم ًا تاريخي ًا بارز ًا ومهم ًا.
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والشكل اخلارجي للجامع يوحي للناظر أنه حصن ضخم ،إذ إن جدران
املسجد سميكة ومرتفعة وشدت بدعامات واضحة.
جتديده وإعماره

يعتبر املسجد اجلامع بالقيروان من أضخم املساجد في الغرب اإلسالمي،
وتبلغ مساحته اإلجمالية ما يناهز  9700متر مربع ،ومقياسه ما يقارب
 126متر ًا طو ًال ،و 77متر ًا عرض ًا ،وبيت الصالة فيه واس����ع ومساحته
كبيرة يس����تند إلى كثير من األعمدة الرخامي����ة .هذا إلى جانب صحن
فسيح األرجاء حتيط به األروقة ،ومع ضخامة مساحته فجامع القيروان
الكبي����ر أو جامع عقب����ة بن نافع يعد أيض ًا حتف����ة معمارية وأحد أروع
املعال����م اإلس��ل�امية .ويحتوي على كنوز قيمة ،فاملنب����ر يعتبر حتفة فنية
رائعة وهو مصنوع من خش����ب الس����اج املنقوش ،ويعتبر أقدم منبر في
العالم اإلسالمي ال يزال محتفظ ًا به في مكانه األصلي ،ويعود إلى القرن
الثالث للهجرة ،أي التاس����ع امليالدي .كذلك مقصورة املس����جد النفيسة
التي تعود إلى القرن اخلامس الهجري أي احلادي عشر امليالدي ،وهي
أيض���� ًا أقدم مقصورة ما زالت محتفظ����ة بعناصرها الزخرفية األصلية.

أول من جدد بناء اجلامع بعد عقبة هو حسان بن النعمان الغساني الذي
هدمه كله وأبقى احملراب وأعاد بناءه بعد أن وس���عه وقوى بنيانه وكان
ذلك في عام 80هـ.
وفي عام 105هـ قام اخلليفة األموي هش���ام ب���ن عبدامللك بالطلب من
واليه على القيروان بش���ر بن صفران أن يزيد في بناء املسجد ويوسعه،
فقام بشراء أرض شمالي املسجد وضمها إليه ،وأضاف لصحن املسجد
مكان ًا للوضوء ،وبنى مئذنة للمس���جد في منتصف جداره الشمالي عند
بئر تس���مى بئر اجلنان .وبعدها بخمس�ي�ن عام ًا (155هـ) قام يزيد بن
حامت وال���ي أبي جعفر املنصور على إفريقيا بإص�ل�اح وترميم وزخرفة
املسجد.
ف���ي عام 221هـ ق���ام ثاني أم���راء األغلبيني زيادة الله ب���ن األغلب بهدم
أجزاء من اجلامع لتوسعته ،كما قام برفع سقفه وبنى قبة مزخرفة بلوحات
رخامية على أس���طوانة احملراب .أراد زي���ادة الله أن يهدم احملراب إال أن
فقه���اء القيروان عارضوه وقالوا له“ :إن من تقدمك توقفوا عن ذلك ملا كان
واضع���ه عقبة بن نافع ومن كان معه” .ق���ال بعض املعماريني“ :أنا أدخله
�أبريل 2014
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ب�ي�ن حائطني فيبقى دون أن يظه���ر في اجلامع أثر لغيرك” ،فأخذ
بهذا الرأي وأمر ببناء محراب جديد بالرخام األبيض املخرم الذي
يطل منه الناظر على محراب عقبة األساس.
وف���ي عام 248هـ ق���ام أحمد بن محمد األغلب���ي بتزيني املنبر
وجدار احملراب بلوحات رخامية وقرميد خزفي .وفي عام 261هـ
قام أحمد األغلبي بتوس���عة اجلامع وبنى قب���ة باب البهو وأقام
مجنبات تدور حول الصحن .وفي هذه املرحلة يعتقد أن اجلامع
وصل إلى أقصى درجات جماله.
وفي عام 441هـ قام املعز بن باديس بترميم املس���جد وجتديد
بنائه وأقام له مقصورة خش���بية ال تزال موجودة إلى يومنا هذا
بجانب محراب املس���جد .كما قام احلفصيون بتجديد املس���جد
مرة أخرى بعد الغزوة الهاللية.
واملس���جد اليوم ال يزال يحتفظ مبقاييسه األولى التي كان عليها
أيام إبراهي���م بن أحمد األغلبي ،حيث يبل���غ طوله  126متر ًا،
وعرضه  77متر ًا .وطول بيت الصالة فيه  70متر ًا ،وعرضه نحو
 38متر ًا ،وصحنه املكش���وف طوله  67وعرضه  56متر ًا .ولهذا
الصح���ن مجنبات ،عرض كل منها نحو س���تة أمتار وربع املتر،
ويغطي بيت الصالة نصف مساحة املسجد تقريب ًا.
املئذنة

وتعتبر مئذنة جامع عقبة من أجمل املآذن التي بناها املس���لمون
في إفريقيا .وتعد جميع املآذن التي بنيت بعدها في بالد املغرب
العربي على شاكلتها وال تختلف عنها إال قلي ًال ،ومن املآذن التي
تش���بهها مئذنة جامع صفاقس ،ومآذن جوامع تلمسان وأغادير
والرباط وجامع القرويني ،هذا غير بعض مآذن مس���اجد الشرق
كمئذنة مس���جد اجليوش���ي في مصر .وتتكون املئذنة من ثالث
طبقات كلها مربعة الش���كل ،والطبقة الثانية أصغر من األولى،
والثالثة أصغر من الثانية ،وفوق الطبقات الثالث قبة مفصصة.
يص���ل ارتفاع املئذن���ة الكلية إلى  31.5مت���ر .وتقع املئذنة في
احلائ���ط املواجه جل���دار القبلة في أقصى الصحن املكش���وف،
وضل���ع طبقتها األولى املربعة من أس���فل يزيد على  10.5متر
مع ارتفاع يضاهي  19متر ًا ،ومت بناء األمتار الثالثة والنصف
األولى منه بقطع حجرية مصقولة ،بينما شيد بقية جسم املئذنة
بقطع حجرية مس���تطيلة الشكل كقوالب اآلجر .والطابق الثاني
من املئذنة مزين بطاق���ات ثالث مغلقة ومعقودة في كل وجه من
أوج���ه املنارة ،ف���ي حني زين كل وجه من أوج���ه الطابق الثالث
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بناف���ذة حولها طاقتان مغلقتان ،ويوجد ف���ي أعلى اجلدار األعلى
من كل طابق ش���رفات على هيئة عقود متصلة ومفرغة وس���طها.
ويدور بداخل املئذنة درج ضيق يرتفع كلما ارتفع املبنى متناس���ب ًا
مع حجمه ،حيث يضيق كلما ارتفعنا ألعلى .يعتقد أن هذه املنارة
لم تنب دفعة واح���دة ،حتى إن اجلزء األول األضخم منها بني في
عهد اخلليفة األموي هش���ام بن عبدامللك أيام واليه على القيروان
بشر بن صفوان ،ثم أكملت عملية البناء بعد مدة طويلة ،حيث بني
القسمان الثاني والثالث فوق تلك القاعدة الضخمة.
وفي مسجد عقبة ست قباب ،هي:
< قبة احملراب وتعد أقدم قبة بنيت في املغرب اإلسالمي.
< قبة باب البهو على مدخل البالط األوسط من جهة الصحن ،وقد
مت االعتناء بها وزخرفتها بش���كل كبي���ر ،وأعطت توازن ًا على بيت
الصالة .بعدها ،أصبح بن���اء قبتني في بيوت الصالة قاعدة ثابتة
في مساجد املغرب اإلسالمي.
< قبتان تعلوان مدخل بيت الصالة في الشرق والغرب.
< قبة تعلو املجنبة الغربية للمسجد.
< قبة في أعلى املئذنة.
املنبر والزخارف

وم���ن أفضل زخارف اجلامع زخارف احمل���راب والقبة التي فوقه،
وتكس���و احملراب زخارف منقوش���ة على ألواح رخامية يوجد فيها
فراغات تس���مح بدخول الضوء ،وقد زين جدار احملراب مبربعات
من اخلزف ذو البريق املعدني املذهب .وتغطي القبة زخارف نباتية
على شكل ساق متوسطة أو فروع متموجة تتدلى منها عناقيد من
العنب.
واملنبر محفور على اخلشب وفيه زخارف هندسية ونباتية ،ومصنوع
من خش���ب الساج املستورد من الهند ،ويتكون من أكثر من 300
لوحة منقوش���ة تتميز بلونها الزخرفي الفريد ،ويعتبر من أبدع ما
أنتجته املدرسة القيروانية في ظل احلكم األغلبي ،ويعود عهده إلى
عام 248هـ.
وتعتبر املقصورة التي توجد على ميني املنبر من أقدم املقصورات
في العالم اإلس�ل�امي ،ويعود عهدها إلى القرن اخلامس الهجري،
أي احلادي عشر امليالدي وقد أمر بصنعها األمير املعز بن باديس
من ساللة بنو زيري .واملقصورة حتفة فنية من خشب األرز احملفور
واملصقول بش���كل بديع ،وقد زينت بنقوش كتب���ت باخلط الكوفي
املورق تعد من أروع النماذج اخلطية في الفن اإلسالمي.

ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻧﻘﺴﻄﻬﺎ ﻟﻚ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻣﻴﺴﺮﺓ

ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻠﻮﻟﻨﺎ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻂ
ﺟﺪﺓ  -ﻣﻜﺔ  -ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ  -ﺍﻟﺪﻣﺎﻡ  -ﺍﻟﺨﺒﺮ  -ﺧﻤﻴﺲ ﻣﺸﻴﻂ  -ﺗﺒﻮﻙ  -ﺟﺎﺯﺍﻥ  -ﺍﻷﺣﺴﺎﺀ

92 0000 378

www.hololona.com

نت .كوم

دراسات التبغ

http://www.ukctcs.org
ملن يريد االطالع على موضوعات باللغة اإلجنليزية
مرتبطة بالتدخني ..إليك هذا املوقع البريطاني الذي
يقدم نتائج األبحاث التي يجريها مركز دراسات
التبغ ،إضافة إلى األخبار والفعاليات ذات الصلة.

مدونة تطوير الذات

http://www.al-zat.com
موقع يعتني بكل ما يتصل بتطوير الذات وتنمية
املهارات والقدرات ،وهو يسلط الضوء على الشخصيات
العاملية الناجحة ،ويستعرض أهم الكتب والتقارير
والتقنيات التي صاغها هؤالء ملساعدة غيرهم في
اكتشاف أنفسهم وسبر أغوار الطاقة الهائلة الكامنة
في أعماق ٍّ
كل منا.

إسالم ويب

http://www.islamweb.net/media/index.php
موقع شامل ألفراد األسرة ،يقدم األخبار واملقاالت
واملوضوعات التي تع ِّرف باإلسالم باللغات اإلجنليزية
والفرنسية واألملانية واألسبانية ..ويجد فيه القارئ معلومات
ق ّيمة ،من خالل صفحة الفتاوى واالستشارات ،إضافة إلى
صفحة مخصصة للصغار.
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تغريدات
افتح نوافذ التفاؤل في قلبك لتدخل أشعة األمل من شمس الرعاية الربانية التي
فوق رأسك.
د .عائض القرني

املبتلى يحتاج دعم ًا نفسي ًا وإميان ًا ،وليس ضغط ًا وإحباط ًا بتحميله تبعة ما حدث.
د .سلمان العودة

د .طارق السويدان

إن ما تفكر فيه وتتصوره في عقلك اليوم هو إشارة واضحة على ما سيحدث لك
في املستقبل.
د .يوسف اخلضر

نصف الثقة بالنفس :عدم املقارنة مع اآلخرين ،ونصف الراحة :عدم التدخل في
شؤونهم ،ونصف احلكمة :الصمت.

هــذا أنا..

الواجبات واملشروعات أكثر بكثير من األوقات ..أمتنى لو كان هناك طريقة لشراء
الوقت من الذين يضيعون أوقاتهم ويشتكون امللل.

هذه نبذة مختصرة كتبها
صاحب برنامج خواطر،
اإلعالمي أحمد الشقيري،
عبر حسابه مبوقع تويتر
مع ّرف ًا بها نفسه ،وجاء فيها:
مدمن حتسني ..حتسني
نفســي من عيوبها وذنوبها
الكثيرة ..وحتسني دائرة
تأثيري ..سعي مستمر
نحو اإلحسان ..يتخلله
إخفاقات وإحباطات ..ولكن
يستمر السعي.

حكيم زمانه

الكتاب اإللكتروني

موسوعة الكتاب اإللكتروني

http://www.ibooks.ae

املكتبة اإللكترونية املجانية

مكتبة اجلليس

http://www.aljlees.com

http://www.aljlees.com

�أبريل 2014

حلولنا

41

استراحة

نوادر العرب
ع� � ��اد أح� ��ده� ��م ن� �ح���وي� � ًا ف � �ق� ��ال ل� � ��ه :م� ��ا ال � � ��ذي ت� �ش� �ك���وه؟ ف � �ق� ��ال ال� �ن� �ح ��وي:
ح� � ّ�م� ��ى ج� ��اس � �ي� ��ة ،ن � ��اره � ��ا ح ��ام� �ـ� �ـ� �ي ��ة ،م� �ن� �ه ��ا األع � � �ض� � ��اء واه � � �ي� � ��ة ،وال� �ع� �ظ ��ام
ب ��ال� �ي ��ة ،ف� �ق ��ال ل � ��ه :ال ش� �ف ��اك ال� �ل ��ه ب� �ع ��اف� �ي ��ة ،ي� ��ا ل �ي �ت �ه��ا ك ��ان ��ت ال �ق��اض �ي��ة.

قصــة وحـكمـة
ُيحكى أن غاندي كان يجري بسرعة للحاق

أحببت ملن يأخذ احلذاء أن يجد فردتني

بقطار بدأ بالتحرك ،وقبل صعوده سقطت

فيستطيع االنتفاع بهما ،ألنه لو وجد فردة

إحدى فردتي حذائه،

واحدة فلن تفيده ،ولن أستفيد أنا من األخرى.

فما كان منه إال خلع األخرى ورماها بجوار األولى

(انتهت القصة)

< الصداقة احلقيقية هي التي يشترك

على سكة القطار ..فتعجب من رأوه وسألوه:

عزي ��زي القارئ :إذا فاتك ش ��يء فق ��د يذهب إلى

فيها العقل والقلب والضمير.

ما حملك على مافعلت؟

غي ��رك ويحم ��ل ل ��ه اخلي ��ر ،وإذا ل ��م تس ��تفد مما

أمني الريحاني

فقال غاندي:

لديك فقد ينتفع به اآلخرون ،فال تبخل به.

قالوا

< كل إنسان له صفاته ،والأحد يعرف
ما ميكنك فعله ،حتى أنت من املمكن أال
تدرك حدود ماميكنك فعله ..دعنا ال
نقلد اآلخرين ..دعنا نكتشف أنفسنا.
ديل كرنيغي
< العمل بغير إخالص وال اقتداء
كاملسافر ميأل جرابه ً
رمال؛ يثقله وال
ينفعه.
ابن القيم
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خرافة

قد يقول لك
أحدهم بعد أن يست
مع إليك :إن هذه قصة
خرافية ..ف
هل
تع
رف
من
أين جاء توصيف الر
بـ״اخلرافة״؟
وايات صعبة التصديق
ه
ذه التسمية منسوبة إ
لى رجل اسمه خرافة
من
ب
ني
وب
عذ
قي
رة،
ع
اد
ندهم فترة
عى أن اجلن خطفته
من الزمن ،ثم عاد إلى
قومه يروي لهم مغا
يصعب تصديقها ل
غر
ابت
ها،
مراته مع اجلن ،وكان
ف
سا
رت ״حديث خراف
ة״
وقا
لوا
ف
يه
״أك
ذب من خرافة״.

عادات عجيبة!!

هل تعلم؟
آخر آية نزلت من القرآن الكرمي قوله تعالى:
يه ِإ َلى الل ِّه ُث َّم ُت َو َّفى
(و َّاتقُ و ْا َي ْوم ًا ُت ْر َج ُع َ
ون ِف ِ
َ

يق ��وم أق ��ارب الفت ��اة امل ��راد تزويجه ��ا بوضعه ��ا أعل ��ى
ش ��جرة ويقيم ��ون جميع� � ًا حتته ��ا مس ��لحني بالعصي،
فإذا رغب أحد الشباب في االقتران بهذه الفتاة عليه

ُك ُّل نَ فْ ٍس َّما َك َس َب ْت َو ُه ْم َ
ون) البقرة:
ال ُي ْظ َل ُم َ
 ،281وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم
ليال فقط.
بعدها بتسع ٍ

محاولة الوصول إليها وجت ��اوز عقبة األهل املرابطني
أس ��فل الش ��جرة ،ف ��إذا متك ��ن م ��ن الصع ��ود وإمس ��اك
يديه ��ا ،عليه بع ��د ذلك أن يحملها ويف ��ر بها ،مكافح ًا
في الوقت نفس ��ه ضرب ��ات العصي حتى يغ ��ادر املكان،
ويكون بذلك قد ظفر بالفتاة وحاز ثقة أهلها.

طرفة

عصير التجارب
< كفى بالعلم فضيلة أن يدعيه من ليس
فيه ،ويفرح إذا نسب إليه ..وكفى
باجلهل شين ًا أن يتبرأ منه من هو

ألح س � ٌ
َّ �ائل على أعراب � ّ�ي أن يعطيه حا ً
جة لوجه
الل ��ه ،فق ��ال األ
عراب � ّ�ي :والل ��ه لي� �س عن� �دي م ��ا
أعطي ��ه للغير ،فال
ذي عندي أن ��ا أولى الناس به
وأ ّ
حق!
فقال الس ��ائل :أ
ين الذين كان ��وا يؤثرون الفقير
على أن
فسهم ولو كانت بهم خصاصة؟
فق ��ال األعراب ��ي:
ّ ذهب ��وا م ��ع الذين ال يس ��ألون
الناس إحلافا.

فيه ،ويغضب إذا نسب إليه.
< أشد األعمال ثالثة:
اجلود من القلّة.
والورع في اخللوة.
وكلمة احلق عند من يرجى
ويخاف.
< أبني ما في االنسان ضعفه ،فمن
شهد الضعف من نفسه نال االستقامة مع
الله تعالى.
< الروية والفكر يكشفان عن احلزم والفطنة ،ومشاورة
احلكماء ثبات في النفس وقوة في البصيرة ،ففكر قبل أن
تعزم ،وتدبر قبل أن تهجم ،وشاور قبل أن تتقدم.
< رضا الناس غاية ال تدرك ،وليس إلى السالمة من ألسنة

حكمة
العدد
اطلب العلم من املهد إلى اللحد

الناس سبيل ،فعليك مبا ينفعك فالزمه.
من حكم اإلمام الشافعي
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الرقم الموحد :

92 0000 378

فروعنا
< جــــدة /مركز الهدا التجاري
شارع خالد بن الوليد

<

جــــدة /فرع الشرفية
طريق الملك عبد اهلل
بجوار مصرف الراجحي
< مكة المكرمة
مركز عطااهلل التجاري بجوار البيك

< الرياض /مركز الخالدية العليا
الرياض  /فرع خريص

< الدمام /فرع رقم( )1الحياة بالزا

< فرع الدمام (هومي سنتر) شارع الملك عبد العزيز
< فرع الخبر (فون فون) الراشد مول
< فرع الخبر (قصر الفخامة) شارع الملك فهد
< فرع الخبر ( ابراج الدوسري)

< خميس مشيط /سوق الكمبيوتر
< تبوك  /شارع الخمسين

مقابل البنك الفرنسي  -معرض الشيخ
للكمبيوتر

< جــازان

الفروع :
<

فرع جدة  -مركز الهدا التجاري
كروكي الفرع الرئيسي:
الفرع الرئيسي:

جدة  -شارع خالد بن الوليد بعد البنك
األهلي ثالث عمارة على اليمين
(عمارة الهدا) ـ الدور األول
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الرقم الموحد :

فروعنا

<

92 0000 378

فرع مكة  -مركز عطا اهلل التجاري
مكة المكرمة
مركز عطااهلل
التجاري
بجوار البيك

<

<

فرع الرياض  -مركز الخالدية العليا

فرع خميس مشيط

الرياض  -الفرع الرئيسي:
خميس مشيط

شارع املدينة العسكرية مقابل بلدية خميس مشيط

سوق الكمبيوترات

تقاطع خريص مع العليا العام حراج الكمبيوتر
مركز الخالديه التجاري البرج الجنوبي
الدور الميزان ( شركة حلولنا)

<

فرع الدمام  -الحياة بالزا

الدمام  -شارع الملك سعود
مجمع الحياة بالزا  -بوابة رقم 10

<

فرع تبوك

تبوك
شارع الخمسين
مقابل البنك
الفرنسي  -معرض
الشيخ للكمبيوتر
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