نموذج "افتراضي" لمحتوى مؤسسة غير ربحية بمكة المكرمة

 / 21محرم 1440 /هـ

نواف قوارش

 / 1صورة وتعليق " في عبارة أو اثنين وممكن  3إن لزم األمر " ( أقل المطلوب  5من ) 9
الصورة

التعليق
بسمتك ألحصدَ
 )1أزر ُع ْ
سعادتي

 )2وقد تكون الهداية في
هدية!

-

 )3أن تخ ّفف ع ّمن يخفف
عن ضيوف الرحمن..
تلك ذروةُ العطاء

- )4

 )5إكرا ٌم لوف ِد الكريم،
وإجالل ٌ لِذي ال ّ
شيبة
المسلم

تقديس المشاعر ،
 )6من
ِ
مراعاةُ المشاعر!

- )7

)8
تفرغ لعبادتك ،فنحن
ّ
متفرغون لخدمتك
ّ

 )9اشربوا كي نرتوي!

 / 2كتابة محتوى جماهيري تفاعلي ( أقل المطلوب  3من ) 5

المحتوى التفاعلي :
يكون مثالً سؤال عن خدمة ضيوف الرحمن :
( متى آخر مرة خدمت فيها حاجا ً أو معتمراً ؟ )
م

أو يكون فيه خيارات مثل  ( :أفضل طريقة لخدمة الحجاج
والمعتمرين هي  ( :إطعامهم  ،سقايتهم  ،إرشادهم على الطريق )
هذه فقط أمثلة

الخيارات ( إن وجدت )

الغرض من هذا القسم هو مشاركة الناس وتفاعلهم مع التغريدة
في تويتر أو غيره

1

ما أكثر هدية تدخل السرور على قلب الحاج في نظرك؟

(وجبة طعام  -سجادة  -مظلة  -إحرام)

2

متى آخر مرة اقتطفت بها دعو ًة من قلب حاج ؟
(احكِ لنا الموقف)

-

3

4

5

أي م ّكي
تحت هذه التغريدة عدد من الوسائل التي باستطاعة ّ
القيام بها احتفا ًء بضيوف الرحمن (بدون تكلفة).
شاركونا مقترحاتكم

من بين هذه المشاهد الخدمية ،ما هي أكثر صورة تع ّبر عن
مكانة ضيف الرحمن؟

في طريقك إلى الحرم وجدت هذا المشهد ،صف شعورك بعبارة.
(سنقوم بإعادة نشر التعليقات المميزة)
لقطة مميزة

إعداد السندويشات في المنزل وتوزيعها علىالحجاج في أماكن تواجدهم.
 إيصال الحجاج إلى الحرم والمزارات مجانا.شراء المسابح اإللكترونية وتوزيعها.-إفشاء السالم واالبتسامة في وجوههم.

 4صور مختلفة يقوم فيها منسوبو الجمعية
بتقديم مختلف الخدمات والهدايا لضيف الرحمن

-

 / 3صياغة ( المطلوب كتابة ما تجيده منها سواء كلها أو بعضها  ،حتى إن كانت واحدة فقط )
المثال  :الكبسولة الفندقية لهدية الحاج والمعتمر
رابط الفيديو https://www.youtube.com/watch?v=a-81fSVF3cY :

م

المخرج

الصياغة

1

عنوان مميز

"كبسولة الراحة" ابتكار عالمي في مكة

2

تغريدة إخبارية
على تويتر

ألول مرة في #السعودية # ،هدية_الحاج والمعتمر ُتهدِي الكبسولة الفندقية تحقي ًقا لراحة ضيوف
الرحمن ،وإسهاما في رؤية الوطن 2030
طريقة عملها وأماكن توافرهاhttps://www.youtube.com/watch?v=a-81fSVF3cY :

3

مقالة تعريفية
متميزة

سع ًيا من جمعية هدية الحاج والمعتمر إلى تطويع التقنيات العالمية واالبتكارات الرائدة حول العالم
ّ
محطات رحلتهم اإليمانية ،فقد قامت
في سبيل إضفاء المزيد من الراحة والطمأنينة إلى الحجاج في
بتوفير الكبسولة الفندقية ألول مرة في مكة المكرمة.
ّ
المصغرة المصنوعة من البالستيك واأللياف الزجاجية على إمداد
تعمل هذه الغرفة اإللكترونية
مستخدِمها بوسائل الراحة والسالمة وتوفير الخدمات الشخصية الالزمة له في األماكن المزدحمة
والمساحات المحدودة ،كالمطارات والمواقيت واستراحات الطرق السريعة.
تأتي الكبسولة بطول  220سم و عرض  120سم و ارتفاع  120سم  ،و ُتغلق ببطاقة ممغنطة
حفاظا على خصوصية ضيف الرحمن ،كما تو ّفر له العديد من الخدمات كاالستماع ومشاهدة
الوسائط المسموعة والمرئية ،إضافة إلى طاولة لتناول الطعام ومكان مخصص لتعليق المالبس و
يمكن العمل بها في المشاعر المقدسة وإسكانات الحجاج ومجمعات اإليواء وإسكان الع ّمال ،كحل ّ
بديل يخدم ضيف الرحمن بأقل ّ تكلف ٍة وأعلى جود ٍة ممكنة.
تأتي الكبسولة الفندقية في إطار سعي الجمعية إلى االرتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن،
ليتجسد هذا
نصت عليه رؤية المملكة العربية السعودية عبر شعار "ضيوف الرحمن أوال"
ّ
وهو ما ّ
المفهوم في برامجها وأهدافها بعون هللا تعالى.

4

مقالة تسويقية
للداعمين

الشك أنّ من أرقى الصفات وأكرم األخالق إكرام الضيف ،فكيف عندما يكون هذا الضيف هو ضيف
هللا عز وجل ،وفي أشرف البقاع حيث تع ُظم األجور وتضاعف الحسنات ،وكيف عندما يكون العمل
إدخال الراح ِة والسرور على قلب هذا الضيف الكريم.
كبسولة الحاج الفندقية هي أحدث الحلول االقتصادية العملية التي تب ّنتها هدية الحاج والمعتمر سع ًيا
إلى إضفاء مزي ٍد من الراحة والسكينة في رحلة الحاج اإليمانية العظيمة.
يتميز ابتكار الكبسولة الفندقية بكونها مصنوعة من البالستيك واأللياف الزجاجية ،وهي مواد
والحرق ،وكذلك باحتوائها على لوح ِة تح ّكم إلكترونية تتيح للمستفيد أخذ قسطٍ من
للغرق
ْ
مضادة َ
مكان الئق ومعزول ،يحفظ خصوص ّيته ويتيح له الحصول على الخدمات األساسية ،مثل:
الراحة في
ٍ
شحن الجوال ،وحفظ األغراض الشخصية في خزانة خاصة ،وعرض الوسائط السمعية والمرئية،
وتو ّفر مِرآ ٍة شخصية ،وطاولة مناسبة لوضع الجهاز المحمول أو تناول وجبة الطعام عليها،
باإلضافة إلى إمكانية التحكم في درجة الحرارة واإلضاءة المناسب َتين لحالة الضيف وذائقته
الخاصة.
بدعم
سخي من أيا ٍد بيضاء حملت على عاتقها الخدمة الشريفة
كل ّ هذا تقدّ مه هدية الحاج والمعتمر
ّ
ٍ
لضيف الرحمن ،والسعي إلى كل ما من شأنه االرتقاء بالخدمات المقدم ِة لضيوف الرحمن ،طل ًبا
لألجر والمثوبة من المولى الكريم سبحانه ،وامتثاال لهدي نبيه صلى هللا عليه وسلم ،القائل " ُيغفر
للحاج ولمن استغفر له الحاج".

