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التعلیقالصورة

أزرُع بْسمتك ألحصَد)1
سعادتي

وقد تكون الھدایة في)2
ھدیة!

-



أن تخّفف عّمن یخفف)3
عن ضیوف الرحمن..
تلك ذروةُ العطاء

4(-

إكراٌم  لوفِد الكریم،)5
وإجاللٌ لِذي الّشیبة

المسلم



من تقدیِس المشاعر ،)6
مراعاةُ المشاعر!

7(-

تفّرغ لعبادتك، فنحن)8
متفّرغون لخدمتك



اشربوا كي نرتوي!)9



)5من3المطلوبأقل(تفاعليجماھیريمحتوىكتابة/2

م

المحتوى التفاعلي :

یكون مثالً سؤال عن خدمة ضیوف الرحمن :
( متى آخر مرة خدمت فیھا حاجاً أو معتمراً ؟ )

أو یكون فیھ خیارات مثل : ( أفضل طریقة لخدمة الحجاج
والمعتمرین ھي : ( إطعامھم ، سقایتھم ، إرشادھم على الطریق )

ھذه فقط أمثلة

الغرض من ھذا القسم ھو مشاركة الناس وتفاعلھم مع التغریدة
في تویتر أو غیره

الخیارات ( إن وجدت )

(وجبة طعام - سجادة - مظلة - إحرام)ما أكثر ھدیة تدخل السرور على قلب الحاج في نظرك؟1

2
متى آخر مرة اقتطفت بھا  دعوًة من قلب حاج ؟

-(احِك لنا الموقف)

3
تحت ھذه التغریدة عدد من الوسائل التي باستطاعة أّي مّكي

القیام بھا احتفاًء بضیوف الرحمن (بدون تكلفة).
شاركونا مقترحاتكم

-إعداد السندویشات في المنزل وتوزیعھا على
الحجاج في أماكن تواجدھم.

- إیصال الحجاج إلى الحرم والمزارات مجانا.
-شراء المسابح اإللكترونیة وتوزیعھا.
-إفشاء السالم واالبتسامة في وجوھھم.

4
من بین ھذه  المشاھد الخدمیة، ما ھي أكثر صورة تعّبر عن

الجمعیةمنسوبوفیھایقوممختلفةصور4مكانة ضیف الرحمن؟
بتقدیم مختلف الخدمات والھدایا لضیف الرحمن

5
في طریقك إلى الحرم وجدت ھذا المشھد، صف شعورك بعبارة.

(سنقوم بإعادة نشر التعلیقات الممیزة)
لقطة ممیزة

-
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المثال : الكبسولة الفندقیة لھدیة الحاج والمعتمر

https://www.youtube.com/watch?v=a-81fSVF3cY:الفیدیورابط

الصیاغةالمخرجم

"كبسولة الراحة"  ابتكار عالمي في مكةعنوان ممیز1

2
تغریدة إخباریة
على تویتر

ألول مرة في #السعودیة ، #ھدیة_الحاج والمعتمر ُتھِدي الكبسولة الفندقیة تحقیًقا لراحة ضیوف
2030الوطنرؤیةفيوإسھاماالرحمن،

https://www.youtube.com/watch?v=a-81fSVF3cYتوافرھا:وأماكنعملھاطریقة

3
مقالة تعریفیة

متمیزة

سعًیا من جمعیة ھدیة الحاج والمعتمر إلى تطویع التقنیات العالمیة واالبتكارات الرائدة حول العالم
في سبیل إضفاء المزید من الراحة والطمأنینة إلى الحجاج  في محّطات رحلتھم اإلیمانیة، فقد قامت

بتوفیر الكبسولة الفندقیة ألول مرة في مكة المكرمة.
تعمل ھذه الغرفة اإللكترونیة المصّغرة المصنوعة من البالستیك واأللیاف الزجاجیة على إمداد

مستخِدمھا بوسائل الراحة والسالمة وتوفیر الخدمات الشخصیة الالزمة لھ في األماكن المزدحمة
والمساحات المحدودة، كالمطارات والمواقیت واستراحات الطرق السریعة.

ممغنطةببطاقةوُتغلق،سم120ارتفاعوسم120عرضوسم220بطولالكبسولةتأتي
حفاظا على خصوصیة ضیف الرحمن، كما توّفر لھ العدید من الخدمات كاالستماع ومشاھدة

الوسائط المسموعة والمرئیة، إضافة إلى طاولة لتناول الطعام ومكان مخصص لتعلیق المالبس و
یمكن العمل بھا في المشاعر المقدسة وإسكانات الحجاج ومجمعات اإلیواء وإسكان العّمال، كحلّ

بدیل یخدم ضیف الرحمن بأقلّ تكلفٍة وأعلى جودٍة ممكنة.
تأتي الكبسولة الفندقیة في إطار سعي الجمعیة إلى االرتقاء بالخدمات المقدمة لضیوف الرحمن،

وھو ما نّصت علیھ رؤیة المملكة العربیة السعودیة عبر شعار "ضیوف الرحمن أوال" لیتجّسد ھذا
المفھوم في برامجھا وأھدافھا بعون هللا تعالى.

4
مقالة تسویقیة
للداعمین

الشك أّن من أرقى الصفات وأكرم األخالق إكرام الضیف، فكیف عندما یكون ھذا الضیف ھو ضیف
هللا عز وجل، وفي أشرف البقاع حیث تعُظم األجور وتضاعف الحسنات، وكیف عندما یكون العمل

إدخال الراحِة والسرور على قلب ھذا الضیف الكریم.
كبسولة الحاج الفندقیة ھي أحدث الحلول االقتصادیة العملیة التي تبّنتھا ھدیة الحاج والمعتمر سعًیا

إلى إضفاء مزیٍد من الراحة والسكینة في رحلة الحاج اإلیمانیة العظیمة.
یتمیز ابتكار الكبسولة الفندقیة بكونھا مصنوعة من البالستیك واأللیاف الزجاجیة، وھي مواد

مضادة للغَرق والحْرق، وكذلك باحتوائھا على لوحِة تحّكم إلكترونیة تتیح للمستفید أخذ قسٍط من
الراحة في مكاٍن الئق ومعزول، یحفظ خصوصّیتھ ویتیح لھ الحصول على الخدمات األساسیة، مثل:
شحن الجوال، وحفظ األغراض الشخصیة في خزانة خاصة، وعرض الوسائط السمعیة والمرئیة،

وتوّفر ِمرآٍة شخصیة، وطاولة مناسبة لوضع الجھاز المحمول أو تناول وجبة الطعام علیھا،
باإلضافة إلى إمكانیة  التحكم في درجة الحرارة واإلضاءة المناسبَتین لحالة الضیف وذائقتھ

الخاصة.
كلّ ھذا تقّدمھ ھدیة الحاج والمعتمر بدعٍم سخّي من أیاٍد بیضاء حملت على عاتقھا الخدمة الشریفة

لضیف الرحمن، والسعي إلى كل ما من شأنھ االرتقاء بالخدمات المقدمِة لضیوف الرحمن، طلًبا
لألجر والمثوبة من المولى الكریم سبحانھ، وامتثاال لھدي نبیھ صلى هللا علیھ وسلم، القائل "ُیغفر

للحاج ولمن استغفر لھ الحاج".

https://www.youtube.com/watch?v=a-81fSVF3cY
https://www.youtube.com/watch?v=a-81fSVF3cY



