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Introduction to World Alzheimer’s Day

Alzheimer’s disease event is held every year to challenge the suffering of many patients, in addition to raising 
awareness of Alzheimer disease and its symptoms. The unified World Day for Alzheimer’s was launched in 2012 
that coincide with the Saudi Alzheimer’s Association launch of the “violet sky” in the main cities of the Kingdom 
of Saudi Arabia which has become a leading example to be followed by all the countries of the world joining the 
World Organization of Alzheimer’s and for all the awareness campaigns in the Kingdom.

In this year 2021, the Saudi Alzheimer’s Association celebrates the ninth awareness campaign, since its inception 
with different slogans in line with the world wide unified slogan as it achieved the first international mem-
bership of the charitable sector in the Kingdom for its remarkable efforts to influence decision makers and to 
change the reality of Alzheimer’s patients in the Arab Gulf.

يعقد ســنويًا الشــهر العالمــي لمــرض ألزهايمــر فــي كافــة أنحــاء العالــم أمــاًل فــي تحــدي الخجــل الــذي يعانــي منــه العديــد 
مــــن ذوي المرضــــى إضافــــة لرفــــع الوعــــي بمــــرض ألزهايمــــر وأعراضــــه حيــــث تــــم إطــالق الشــــهر العالمــــي الموحــــد لمــــرض 
ــة  ــدن المملكــ ــي مــ ــج''  فــ ــماء البنفســ ــج  ''ســ ــا برنامــ ــة بإطالقهــ ــه الجمعيــ ــذي واكبتــ ــام 2012 م والــ ــن عــ ــداء مــ ــر ابتــ ألزهايمــ
الرئيســــية حتــــى أصبــــح برنامجــــًا ونموذجــــًا رائــــدًا يحتــــذى بــــه مــــن كافــــة دول العالــــم المنظمــــة لعضويــــة منظمــــة ألزهايمــــر  

العالميــــة ولكافــــة الحمــــالت التوعويــــة بالمملكــــة.

 ويصــــادف ســــبتمرب 2021م الشــــهر العالمــــي التاســع الــــذي تواكبــــه الجمعيــــة وتقيمــــه منــــذ انطالقتهــــا بشــــعارات مختلفــــة 
ت�توافــــق مــــع الشــــعار الموحــــد كونهــــا حققــــت أول عضويــــة عالميــــة مــــن القطــــاع الخــــري علــــى مســــتوى المملكــــة نظــــر 

جهودهــــا الملحوظــــة فــــي الت�أثــــر  علــــى صنــــاع القــــرار وتغيــــر  واقــــع مرضــــى ألزهايمــــر فــــي الخليــــج العربــــي.

مقدمة للشهر العالمي أللزهايمر
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ألزهايمــر  منظمــة  لــدى  عضــو  ألزهايمــر  لمــرض  الخرييــة  الســعودية  الجمعيــة  إن 
العالميــة كمــا أنهــا تقــوم باحتفــاالت الشــهر العالمــي أللزهايمــر مواكبــة للمنظمــة 

وتمثــل المملكــة محليــًا ودوليــًا

 The Saudi Alzheimer›s Disease Association is a member of the International
 Alzheimer›s Organization, and it also celebrates the World Alzheimer›s
 Month in line with the organization and represents the Kingdom locally
and internationally
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رؤيتنا
ي الوقت المناسب ، والرعاية والشمول اليوم ، والعالج غًدا.

ي الحد من المخاطر ، والتشخيص �ف
تتمثل رؤيتنا �ف

مهمتنا
ف  ي جميع أنحاء العالم ، لجعل الخرف أولوية صحية عالمية ، ودعم وتمك�ي

مهمتنا هي تقوية ودعم جمعيات مرض الزهايمر والخرف ، لزيادة الوعي وتقليل وصمة العار حول الخرف �ف

ي بحوث الخرف.
ي الرعاية ، وزيادة االستثمار واالبتكار �ف

كائهم �ف ف بالخرف و�ش االأشخاص المصاب�ي

قيمنا
ام وضمان حماية حقوقهم. ف بالخرف باح�ت االحرتام: معاملة جميع االأشخاص المصاب�ي

. ف ي عالقاتنا مع بعضنا البعض وأصحاب المصلحة الخارجي�ي
النزاهة: الشفافية �ف

ف أثناء االحتفال واالستفادة من تنوعنا. ف أو تمي�ي ف جميع أصحاب المصلحة من أن يتم تمثيلهم واالستماع إليهم عىل قدم المساواة دون تح�ي الشمولية: الوصول وتمك�ي
ي جميع أعمالنا.

ف �ف ام بالتم�ي ف المساءلة: التحىلي بالشفافية والمساءلة ، فضالً عن المسؤولية المالية والحكم الفعال ، مع االل�ت
اكات عمل متبادلة المنفعة. التعاون: تطوير عالقات و�ش

Our vision
Our vision is risk reduction, timely diagnosis, care and inclusion today, and cure tomorrow.

Our mission
Our mission is to strengthen and support Alzheimer and dementia associations, to raise awareness and lower stigma about dementia worldwide, to 

make dementia a global health priority, to support and empower people living with dementia and their care partners, and to increase investment and 

innovation in dementia research.

Our values
Respect: Treating all people affected by dementia with respect and ensuring their rights are protected.

Integrity: Transparency in our relationships with each other and our external stakeholders.

Inclusiveness: Reaching out and enabling all stakeholders to be represented and heard equally without prejudice or discrimination

while celebrating and leveraging our diversity.

Accountability: Being transparent and accountable, as well as fiscally responsible and effectively governed, with a commitment to

excellence in all our work.

Cooperation: Developing mutually beneficial working partnerships and relationships.
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دعم
Alriyadh Municipality أمانة الرياض 
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بـدأت أمانـة مدينـة الريـاض بلديـة صغـرى فـي إمكانياتهـا ومهامهـا وموظفيهـا ، أنشـئت عـام 1356 هــ وكان المسـؤول 
عنهـــا فــــي ذلــــك الوقــــت «مديــــر البلديــــة» ، وأول مــــن ُعني فــــي هــــذا المنصب هــــو األستاذ حســــن بخــــاري ، حتــــى عــام 
1360 هـ)1941( م ، ثـــم ُعني األســتاذ زينـــي بـــري ســـنة 1362 هــ )1943 م ( «رئيســـا للبلديـــة» فقـــام بتشـــكيل بعـــض األقســام 
للبلديـــة مثـــل قســـم اإلدارة ، وقســـم النظافـــة ، وفـــي ذلـــك الوقـت بـدأت مهمـة البلديـة ت�توسـع بعـض الشـيء وترتبـط 

بأجهــزة األمــن والشــرطة.
كمـــا أن أمانـــة منطقـــة الريـــاض شـــريك للجمعيـــة فـــي جميـــع برامجهـــا ومشـــاريعها باإلعالن عن حمالت الجمعيـــة فـــي 

جميـــع الطـــرق الرئيســـية والفرعيـــة بالريـــاض والعديـــد مـــن الخدمـات

The secretariat of the city of Riyadh municipality of small means and functions and personnel was estab-
lished in 1356 e was Responsible for in that time, «director of the municipality», and the first appointed to 
the this site is Mr. Hassan Bukhari, even in 1360 AH )1941 AD(, and then appointed Mr. Zinni Barre Year 1943 
1362 «mayor», and was formed some sections of the municipality such as the Department of Administra-
tion, the Department of Hygiene, and in that time, the municipality began the task of expanding a bit and 
associated security services and police.
They are also a partner in all the programs and projects through advertising our campaigns in all major 
and branch roads in Riyadh and many other services.

أمانة الرياض
Alriyadh Municipality
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دعم
Eastern Region Municipality أمانة المنطقة الشرقية
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تعنــى أمانــة المنطقــة الشــرقية بتوجيــه التنميــة العمرانيــة وتقديــم الخدمــات البلديــة الراقيــة بمنهجيــة ومهنيــة عاليــة 
المواطنــني  راحــة وســالمة  تحقــق  بيئــة صحيــة وعمرانيــة وعصريــة  أجــل  مــن  الخــاص  المجتمــع والقطــاع  أفــراد  بمشــاركة 
والمقيمــني ورفاهيتهــم. لتصــل إلــى رؤيتهــا بــأن ت�كــون الرائــدة فــي تقديــم الخدمــات المتميــزة لتطويــ�ر مــدن المنطقــة 

الشــرقية لتصبــح مــدن مثاليــة علــى مســتوى الشــرق األوســط.
كمـــا أن أمانـــة المنطقـــة الشــرقية شـــريك للجمعيـــة فــي حملــة الشــهر العالمــي للزهايمــر فـــي العديــد مــن الطـــرق الرئيســـية 

ــة بالمنطقــة والفرعيـ

The Eastern Region Municipality is concerned with directing urban development and providing high-end 
municipal services in a highly systematic and professional manner with the participation of community members 
and the private sector for a healthy, urban and modern environment that achieves the comfort and safety of 
citizens and residents and their well-being. To reach its vision of being the leader in providing distinguished 
services to develop the cities of the Eastern Region into ideal cities in the Middle East.
In addition, the Eastern Region Municipality is a partner of the Association in the World Alzheimer’s Month 
campaign in many main and secondary roads in the region.

أمانة المنطقة الشرقية
Eastern Region Municipality
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دعم
Northern Region Municipality  أمانة الحدود الشمالية
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أمانة الحدود الشمالية
Northern Region Municipality
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دعم
Holy Makkah Municipality  أمانة العاصمة المقدسة
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أمانة العاصمة المقدسة
Holy Makkah Municipality
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دعم
Asir Municipality  أمانة منطقة عسري
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أمانة منطقة عسري
Asir Municipality
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دعم
  Alarabia  الشركة العرب�ية لإلعالنات الخارجية
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رؤيــة الشــركة أن ت�كــون المجموعــة الرائــدة فــي مجــال إعالنــات الطــرق فــي المنطقــة ومواكبــة كل مــا هــو جديــد فــي صناعــة 
اإلعالنــات العالميــة ورســالتها أن تقــدم كل مــا هــو جديــد فــي مجــال إعالنــات الطــرق وباألخــص وســائل اإلعالنــات الخارجيــة، 
مــع تنفيــذ جميــع مراحــل صناعــة وطباعــة وصيانــة اللوحــات لتحقيــق غايــة عمالئنــا بالحصــول علــى منتــج وخدمــة بمواصفــات 

عالميــة، باإلضافــة إلــى المســاهمة فــي تجميــل المــدن وابــراز هويتهــا.
كمـا أن الشركة العرب�ية لإلعالنات الخارجية شـريك للجمعيـة فـي العديد من المشاريع وحمالت الشهر العالمي أللزهايمر.

The vision of the company is to be the leading group in the field of road advertisements in the region and to keep 
up of everything new in the global advertising industry and its mission is to provide everything new in the field 
of road advertisements, especially the means of outdoor advertising, with the implementation of all stages of 
manufacturing, printing and maintenance of billboards to achieve the goal of our customers to obtain a product 
and service with international standards, in addition to contributing to beautifying cities and highlighting their 
identity.
The Alarabia Company for Outdoor Advertising is a partner of the Association in many projects and campaigns 
for the World Alzheimer’s Month.

العرب�ية
Alarabia
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دعم
Airports المطارات
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شكر وتقدير لمطار الملك خالد الدولي كونه شـريك للجمعيـة فـي حمالت الشهر 
العالمي أللزهايمر.

 Thanks and appreciation to King Khalid International Airport for being a
partner of the Association in the campaigns of the World Alzheimer's Month
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شكر وتقدير لمطار الملك عبدالعزي�ز الدولي كونه شـريك للجمعيـة فـي حمالت 
الشهر العالمي أللزهايمر

 Thanks and appreciation to King Abdulaziz International Airport for being a partner
of the Association in the campaigns of The International Alzheimer's Month
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شكر وتقدير لمطار الملك فهد الدولي لمشاركته بحملة الشهر العالمي 
أللزهايمر.

 Thanks and appreciation to King Fahd International Airport for its participation in
the Alzheimer's Month campaign
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01
مشاركة 

قطاع الوزارات
والهيئات

 Ministries and
Authorities Sector
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وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بالرياض
Ministry of Human Resources and Social Development

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بالطائف
Ministry of Human Resources and Social Development
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وزارة المالية بجدة
  Ministry of Finance

وزارة المالية بالرياض
  Ministry of Finance
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وزارة السياحة
Ministry of Tourism

وزارة االست�ثمار
Ministry of Investment
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وزارة الرياضة
Ministry of Sport

صندوق التنمية العقارية
Real Estate Development Fund

REAL ESTATE DEVELOPMENT FUND

المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية 
NCGR
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 صندوق التنمية الوطني
National Development Fund
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هيئة حقوق االنسان
Human Rights Commission

الربيد السعودي سبل
Saudi Post SPL

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones
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 الهيئة العامة للغذاء والدواء
Saudi Food & Drug Authority

 هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
Communications and Information Technology Commission

المؤسسة العامة للت�أمينات االجتماعية
General Organization for Social Insurance
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 الهيئة العامة للمنافسة
General Authority For Competition

المركز الوطني للنخيل والتمور
National Centre For Palms Dates

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
Saudi Commission For Health Specialties
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 الهيئة العامة للوالية على أموال القاصري�ن ومن في حكمهم
General Commission For The Guardianship Of Trust Funds For Minors And Their Counterparts
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هيئة الحكومة الرقمية
Digital Government Authority

هيئة كفاءة اإلنفاق والمشروعات الحكومية
Expenditure Effciency & Projects Authority
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عدد 
المنظمني 

بتويرت

مشرتك

Twitter

800



35

02
مشاركة 

القطاع الصحي
Health Sector
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وزارة الحرس الوطني - الشؤون الصحية بالرياض
Ministry of National Guard - Health Affairs 

 وزارة الحرس الوطني - الشؤون الصحية بجدة
Ministry of National Guard - Health Affairs

 وزارة الحرس الوطني - مؤسسة  الملك عبداهلل اإلنسانية مركز غسيل الكلى
Ministry of National Guard - King Abdullah Humanitarian Foundation Kidney Dialysis Center
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مستشفى الحرس باألحساء
Guard Hospital

الشؤون الصحية بالحرس الوطني - العيادات التخصصية الشاملة بخشم العان
National Guard Health Affairs - Comprehensive Specialized Clinics
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مدينة سلطان بن عبدالعزي�ز للخدمات اإلنسانية 
Sultan Bin Abdulaziz Humanitarian City

مركز مدينة سلطان الطبي
Sultan City Medical Center
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 التجمع الصحي األول بالرياض - مستشفى االيمان العام )قسم الت�ثقيف الصحي( ا
First Health Cluster in Riyadh - Al-Iman General Hospital (Health Education Department)

مجمع األسنان - غرب الرياض
dental complex
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مركز صحي - العري�جا الغربي
Health center

مركز صحي - الخالدية
Health center
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مركز صحي - المربع
Health center

مركز صحي - النزهة
Health center

مركز صحي - سلطانة
Health center
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مركز صحي - العزي�زية الثاني
Health center

مركز صحي - صالح الدين
Health center

مستشفى الدمام المركزي
Health center
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مستشفى الملك سلمان -  فري�ق ألننا نهتم
King Salman Hospital

مستشفى الملك سلمان - قسم الت�ثقيف الصحي للمرضى وذويهم
King Salman Hospital
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مستشفى الجزي�رة
Aljazeera Hospital

مستشفى األمري محمد بن عبدالعزي�ز بالرياض
prince Mohammed Bin Abdulaziz Hospital In Riyadh

مركز مغربي للعيادات التخصصية
Magrabi Hospital for Specialized Clinics
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مستشفى الملك خالد الجامعي - جامعة الملك سعود
(المدينة الطبية بجامعة الملك سعود)

King Khaled University Hospital
(King Saud University Medical City)

مدينة الملك سعود الطبية )الشميسي( - قسم الخدمة االجتماعية
King Saud Medical City
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مستشفى الملك عبداهلل بن عبدالعزي�ز )الجامعي( - جامعة األمرية نورة بنت عبدالرحمن    
 King Abdullah Bin Abdulaziz University Hospital - PNU

مستشفى قوى األمن
Security Forces Hospital
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مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام
Dr. Erfan & Bagedo General Hospital

مستشفى أنفاس الراحة
Anfas Medical Care 

مجمع الحرمني الطبي
Al Haramain Medical Complex
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مستشفى المملكة 
Kingdom Hospital

مستشفى الرعاية الوطني - قسم الخدمة األجتماعية
Care National Hospital
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مستشفى الملك فهد العام بجدة
King Fahd General Hospital 

مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام
King Fahad Specialistal

مركز الخدمات الطبية الجامعي - مستشفى جامعة الملك عبدالعزي�ز بجدة
Universty Medical Services Center
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المستشفى الجامعي بجدة 
Jeddah University Hospital

مجموعة فقيه الطبية بجدة
fakeeh care

fakeeh.care

مجمع الواجهة الطبي التخصصي بالدمام
Alwajha Specialist Medical Complex

مجمع الحقيل الطبي التخصصي بالخرب
Hokail Medical Group
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مستشفى إرادة للصحة النفسية بالخرج
Erada and Mental Health Hospital Kharj

مجمع العائلة الطبي بأبها
Family Medical Complex
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مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل
Hail Health Cluster

مستشفى األمري سلمان بن محمد بالدلم
PSH

مستشفى القوات المسلحة بالطائف 
Armed Forces Hospital
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الرعاية المنزلية بعسري
Health Home Care

الرعاية المنزلية جازان
Home Health Care Jazan
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الرعاية المنزلية بالمدينة المنورة
Almadinah Health Cluster 
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عدد 
المنظمني 
بانستجرام

مشرتك

Instagram

1000
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03
مشاركة 

القطاع األكاديمي
Academic Sector



57

الجامعات01
Universities
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جامعة رياض العلم
Riyadh Elm University

 جامعة المعرفة
AlMaarefa University

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
Al Imam Muhammad bin Saud Islamic University
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جامعة الملك سعود
King Saud University

جامعة الملك سعود - كلية السياحة واآلثار

جامعة الملك سعود - نادي الطب

King Saud University

King Saud University
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جامعة الملك سعود - نادي اللغات
King Saud University

جامعة األمرية نورة بنت عبدالرحمن 

الرأي 16RB-opinion@alriyadh.com :نسعد بإستقبال مشاركاتكم على صفحة»الرأي« من خالل البريد االلكتروني

ل وجهة نظر أو رأي الصحيفة
ّ
اآلراء المنشورة هنا تعبر فقط عن رأي كاتبيها، وال تمث

الأم����ر  ال��ع��ه��د  ويل  ���س��اه��م 
الله-  -حفظه  �سلمان  بن  حممد 
غر  ال��ق��ط��اع  ودع���م  تطوير  يف 
الربحي من خالل متكني من�سة 
ماليني  بع�سره  ودعمها  اإح�سان 
خرية  من�سه  اأول  لتكون  ريال 
التربعات  من  الكم  ه��ذا  ي�سلها 
اإلى  الله  بف�سل  و�سلت  والتي 
قيا�سي.  وق��ت  يف  ري��ال  املليار 
ن��ع��م ���س��ك��ل��ت م��ن�����س��ة اإح�����س��ان 
وداًل  م�سرفًا  منوذجًا  الوطنية 

وال��دع��م  وال��ع��ط��اء  الج��ت��م��اع��ي  التكافل  على 
ال�سريفني  احل��رم��ني  خ����ادم  م��ن  ال���الحم���دود 
وويل عهده الأمني -حفظهما الله- لياأتي دعم 
والتي  اخل��دم��ي��ة  امل��ج��الت  لكافة  العهد  ويل 
احلاجة  واأ�سحاب  املحتاجني  مب�ساعدة  تهتم 
املتاأ�سل  اخل��ر  فعل  على  كبرة  دلل��ة  وه��ي 
حتفيز  يف  الكرمية  ورغبته  �سموه  نف�س  يف 
من�سة اإح�سان ملوا�سلة الإجنازات املميزة يف 
اأعمالها اخلرية وجاء هذا التربع ال�سخي من 
واحتياجًا  حاجة  الأ�سد  للفئات  ليكون  �سموه 
اإح�سان التي متثل اهتمامًا بالقيم  عرب من�سة 
واحلاجات الإن�سانية وتفريج كرب كل حمتاج 
تي�سر وت�سريع لو�سول  و�ساحب حاجة من 
التربعات مل�ستحقيها مبا يعزز الدور الريادي 
املرموقة  ومكانتها  اخلر  اأعمال  يف  للمملكة 

عامليًا يف جمال القطاع اخلري 
الكبر  ال���دع���م  ه���ذا  ول���الأم���ان���ة 
الكرمي  �سموه  من  والالحمدود 
ل��ي�����س مب�����س��ت��غ��رب ف��م�����س��رت��ه 
ح��اف��ل��ة ب��ال��ع��ط��اء وال���ب���ذل وم��د 
لفئات  وامل�����س��اع��دة  ال��ع��ون  ي��د 
على  ال��دائ��م  وحر�سه  املجتمع 
تلم�س احتياجات املحتاجني من 
كرب  وف��ك  اخلرية  اجلمعيات 
املطالبات  و�سجناء  امل�سجونني 
امل��ال��ي��ة وامل��راب��ط��ني واأ���س��ره��م 
دعم  كما  ال���زواج،  على  واملقبلني  واملع�سرين 
امل�ساجد  وت��ط��وي��ر  الإ���س��ك��ان  ق��ط��اع  ���س��م��وه 
التاريخية  اأحياء جدة  اإعاده  واإطالق م�سروع 
مم��ا اأ���س��ه��م يف ت��دع��ي��م اأوا����س���ر ال���س��ت��ق��رار 

الجتماعي وتاأمني حاجة كل حمتاج.
قبل اخلتام هذا الهتمام من القيادة الكرمية 
ميثل دعمًا للقطاع غر الربحي الذي يعد اأحد 
و�سهد  وع��ط��اًء  وب���ذًل  توهجًا  التنمية  رك��ائ��ز 
ال��روؤي��ة  ان��ط��الق  منذ  م�سبوق  غ��ر  ازده�����ارًا 
على  ���س��ددت  وال��ت��ي   2030 للمملكة  الوطنية 
خلدمة  جوانبه  بكل  اخل��ري  العمل  تطوير 
امل�ستفيدين مما كان له الأثر البالغ والإيجابي 
داعمة  حزم  خالل  من  وتاأهيلهم  متكينهم  يف 
وفاعلني،  منتجني  ليكونوا  نوعية  ل��ربام��ج 

حفظ الله وطني ومليكي ودام عزك ياوطن

منصة إحسان سخاء ال ينتهي

رحم الله األم الحنون والقلب الرؤوم

وطني.. هم يشاهدونك فينا

الله اأكرب ما اأكرب الرزايا وما اأ�سد الفقد 
والدتي  هي  فقدته  ومن  ل  كيف  واإيالمه 
وع�سب  قلبي  نب�س  الفالح  حممد  منرة 
للجروح  ال�سايف  البل�سم  كانت  حياتي 
ابت�سامتها  للهموم،  ال��داف��ئ  واحل�����س��ن 
ن�سعد  اجل��راح،  ي�سمد  وكالمها  ان�سراح 
كانت حري�سة  م�ساء و�سباح  كل  بلقياها 
وت�ساأل  تتفقدنا  وك��ب��ارًا  ���س��غ��ارًا  علينا 
وحتزن  لفرحنا  تفرح  اأولدن��ا،  وعن  عنا 
والدي  فقد  عند  حمت�سبة  �سابرة  حلزننا 
واأخي اأحمد -رحمهما الله- كانت را�سية 

مبا قدر الله حمت�سبة وراجية ما عنده مل اأَر منها دمعة 
كانت حري�سة على اأدائنا لل�سالة وتغ�سب وتهجر من 
كنت  الأرح��ام  �سلة  على  حري�سة  وقتها،  عن  يوؤخرها 
اإذا ذهبت للزلفي ت�ساألني: من راأيت؟ ومن زرت؟ كانت 
ذات �سلة باجلران حتثنا على العطاء وال�سدقة وفعل 
اخلر كانت تردد كل حني اأجدادكم ال�سابقون لي�س لهم 

ِذكَر  منها  اأَر  مل  عليهم،  تبخلوا  ل  اأنتم  اإل 
الآخرين  ف��رح  على  حري�سة  ب�سوء،  اأح��د 
و�سعادتهم، كان لقائي باإخواين واأخواتي 
حري�سة  وكانت  يوميًا،  وجمل�سها  مبنزلها 
اأحفاد كنا  لنا  علينا �سغارًا وكبارًا، ونحن 
ولله  لها  الأم  اإنها  الرعاية،  حتت  بنظرها 
حامدًا،  �ساكرًا  ول�سانًا  ذاك��رًا  قلبًا  احلمد 
�سربْت قبل وفاتها ع�سر �سنوات وهي على 
كانت  اأو �سخطًا  منها تربمًا  اأَر  �سريرها مل 
امراأة �ساحلة فا�سلة، تويف والدي -رحمه 
را�سيًا  �سنة  وع�سرين  خم�س  قبل  ال��ل��ه- 
اأكرث  املر�س  فرا�س  على  ذلك يل وهو  ذكر  عليها، وقد 
من مرة يدعو لها ويو�سينا بربها بل جعلنا ل نت�سرف 
ب�سيء اإل مب�سورتها واأخذ راأيها وقد كتب ذلك بو�سيته 

رحمه الله.
اللهم اغفر لوالدّي ولأخي وجلميع موتى امل�سلمني 

واأجرب عزاءنا واحلمد لله رب العاملني.

من اأهم الأمور التي يثار حولها اجلدل 
ويحوم حولها الكثر من ال�سراعات يف 
اأكرث دول العامل وعلى مدار عقود زمنية 
»احلرية«،  م�ساألة  هي  وطويلة  متتالية 
الوطنية  احلرية  يخ�س  فيما  وب��ال��ذات 
اأو  خارجية  هيمنة  لأي  تخ�سع  ل  التي 
مهما  قوة  اأو  دول��ة  اأو  جهة  لأي  و�ساية 

كانت.
واإن تعددت اأ�سكال احلرية، ومظاهرها 
يوجد  ل  ف��اإن��ه  املتقلب،  ال��ع��امل  ه��ذا  يف 

ومعناها  رونقها  من  اأجمل  ول  مظهرها،  من  اأحلى 
اأبي ينتمي  يف وطن طموح، ذي همة عالية، و�سعب 
اململكة  العظيم مثل �سعب  اأر�سه، ويع�سق وطنه  اإلى 
العربية ال�سعودية، لأننا ل نرى احلياة اإل بني جهاته، 
وحدوده فهو هويتنا التي حتملنا وننتمي اإليها بكل 
النتماء وعز  فيه  قل  �سدق وحب واعتزاز، يف زمن 
وامل�سالح  والف�ساد  الياأ�س  عليه  وغلب  ال���ولء  فيه 
الوقتية يف كثر من البلدان التي ت�سطلي بنار الفرقة 
والتيارات والأحزاب املتناحرة حول ال�سلطة والنفوذ 

على ح�ساب مقدرات ورفاه �سعوبها.
ويف ال��� 23 م��ن �سبتمرب م��ن ك��ل ع��ام حت��ل ذك��رى 
اليوم الوطني ال�سعودي، لتحتفل اململكة بهذا اليوم 
فهو  الوطنية،  ثقافتنا  املهمة يف  الأي��ام  يعد من  الذي 
اليوم الذي يحمل ذكرى توحيد اململكة على يد امللك 

املوؤ�س�س امللك عبدالعزيز اآل �سعود -رحمه 
الله-، ومن غر امل�ستغرب، اأن نرى مظاهر 
الحتفال تغطي م�ساحات الوطن، وراياته 
فهو وطن  ترفرف بني جوانحنا،  اخلفاقة 
مع  األفناُه  ب��ه،  نعي�س  اأن  قبل  بنا  يعي�س 
نعتاد  اأن  قبل  معناه  وتفوهنا  اأنفا�سنا، 
ثابتا  را�سخا  و�سيظل  والكلمات،  املعاين 
ب��ح��ول ال��ل��ه رغ��م ك��ل الأزم����ات والأوق���ات 
اأو  الأوط���ان،  بها  �سقطت  التي  الع�سيبة 
قلوب  يف  م��واق��ع��ه��ا  ت��غ��رت  اأو  ت��ع��رثت 

مواطنيها.
تت�سابق الكلمات واملفردات، وتتفجر عيون ال�سعر 
املتاأ�سل  احل��ب  ه��ذا  ك��ل  لت�سقيك  احل���ارة  وينابيعه 
املَُجذُر يف اأر�سك، واملعلق يف اأعالمك العالية و�سمائك 
النقية ال�سافية، باأننا اأبناوؤك، واأحباوؤك، واأ�سفياوؤك 

اخُلَل�س.
وطني.. اأنت عظيم يف عيوننا، ُعظماء بك، معتلون 
عابث  مي�سك  اأن  ميكن  ول  الأوط����ان،  ب��ني  مبكانتك 
اأ�ساليبهم،  واختلفت  فتنهم،  تعددت  مهما  حاقد  اأو 
يخدعون  اأح��ق��اد  جم��رد  �سيبقون  طرقهم،  وتفرعت 
فاأنت  املقتولة،  خواطرهم  بها  وي�سلون  اأنف�سهم،  بها 
وتنقلها  ب�سائرنا،  ت��راه��ا  ال��ت��ي  امل��ج��ردة  احلقيقة 
يا  وهم  ومغاربها..  الأر���س  مل�سارق  اليوم  م�ساعرنا 

وطني ي�ساهدونك فينا.

ألزهايمر وتعاملنا الخاطئ
ملر�سى  العاملي  اليوم  يف 
ه��ذه  اأن  ن���وؤك���د  األ���زه���امي���ر، 
ال�����س��ري��ح��ة امل�����س��اب��ة ب��ه��ذا 

املر�س بحاجة اإلى رعايتنا، والتعامل الإيجابي معهم، هكذا يجب اأن نتعامل مع 
اإن�سانيته،  عن  امل�ساب  يخرج  ل  وهذا  اإن�سان،  اأي  ي�سيب  قد  عار�س  األزهامير: 
مبكانته،  اإ�سعاره  مع  حالته،  وفق  معه  ونتعامل  ن�ستوعبه،  اأن  علينا  يجب  بل 
يفقدها  التي  الثقة  من  ج��زًءا  عنده  يعزز  التعامل  هذا  لأن  بتقديره؛  واحتفاظنا 
اأ�سرته،  واأف��راد  اأقرانه  مع  والندماج  حميطه  يف  البقاء  يف  وي�ساعده  بنف�سه، 
ويتاأكد هذا التعامل الإيجابي من اأفراد الأ�سرة، ويجب اأن يكون ثقافة ت�سود يف 
املجتمع يف ال�سغار والكبار، ويجب األ نظهر اأي نوع من ال�ستنقا�س اأو �سرح 
اأمر  وهذا  لنف�سياتهم،  مراعاة  ي�سمعنا؛  وهو  لالآخرين  باألزهامير  املري�س  حالة 
كاربنرت  املخت�سون تقول  يوؤكده  ما  املعنوي، وهو  العالج  مهم بل هو جزء من 
هيك�سفيل  مدينة  يف  الكربى  املوؤ�س�سات  باأحد  األزهامير  مر�سى  خدمات  مديرة 
الأمركية: »ما يجب اأن تفعله معهم هو اأن جتعلهم ي�سعرون بالر�سا عن اأنف�سهم 
ا واأعماًل  من خالل متكينهم من القيام ب�سيء �سينجحون فيه«، مبعنى منحهم فر�سً

�سهلة ت�ساعدهم على اإجنازها وتذكرها، وهو ما ي�سعرهم بالر�سا مع كل اإجناز.
)األزهامير(  م�سطلح  ا�ستخدامهم  وهو  خاطئ،  �سلوك  النا�س  بني  انت�سر  لقد 
يوجه  من  ا�ستحقار  �سبيل  على  يطلقونه  كاملثل،  واأ�سبح  اليومية،  حياتهم  يف 
اإليهم، ليدل ذلك على ا�ستحقارهم مر�سى األزهامير، ونبذهم اإياهم، ومن ذلك اأنهم 
اأو ين�سى )م�ساب باألزهامير(، ويرددون  اأو ي�ستوعب  يطلقون على من ل يركز 
عدم  اأو  بالن�سيان  وو�سمها  احل��الت  هذه  مع  ال�سليم  والتعامل  با�ستمرار.  ذلك 

ال�ستح�سار.
الوعي  رف��ع  علينا  ف��اإن  الجتماعية  م�سوؤولياتنا  من  وانطالًقا  منا  كاإ�سهام 

�ل�سحي يف �أو�ساط �ملجتمع وثقافة تقبل �ملري�ض �أيًا كان.
واإ�سعاره  واإن�سانيته،  املري�س  مكانة  على  احلفاظ  باأهمية  الوعي  رفع  وكلك 

ال�سحيحة  والطرق  ومقدماته،  املر�س  هذا  باأعرا�س  النا�س  وتعريف  بتقديره 
للتعامل مع املر�س ومع املري�س. 

اأي�سًا التعريف باخلدمات التي يحتاجها مر�سى األزهامير يف جميع املراحل، 
وما يجب اأن نقدم له.

* أستاذ التاريخ اإلساليم بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

في رحاب حضنك يا سعودية أعيش انتصاراتي
من القوة ولدت …

ُبنيت  احل��قِّ  على  الأ���س��ود  �سدِة  من 
وجودها  بح�سارتها،  العامل  �سيدة   ،

نعمة، 
كٍد  لي�س م�سادفة واإمنا من  وكمالها 

ومن تعب 
يف رحاب ح�سنك يا �سعودية اأعي�س 

انت�ساراتي …
وعلى اأر�سك تتحقق كل اأمنياتي.

اأتنف�س  عمقًا اأبديا،  حبك  يف  واأهيُم 
اأينما ذهبت، عالقٌة يف �سدري و�سامًا، ل  هواءك 
اأ�ستطيع اأن اأكون غر خمل�سة لتاريخك وحا�سرك 

وم�ستقبلك واأنا التي اأع�سقك واأهواِك
وت�ستنر دنيايَّ اأعيادًا،  بعيدك الوطني ٩١

ي�������ا ق���������وة احل���������ب والأم����������������ن والأم��������������ان 
والإخال�س يامالذي 

اإّنها ال�سعودية العظمى يا�سادة …
تعود  العربية،  اجل��زي��رة  �سبه  يف  دول��ة  اأك��رب 
التي ظهرت يف  الأول��ى  اإلى احل�سارات  جذورها 
مهمًا  دورًا  لعبت  القرون،  مرِّ  على  اجلزيرة  �سبه 
ومهدًا  قدميًا  جتاريًا  مركزًا  بو�سفها  التاريخ  يف 
امللك  يد  على  اإن�سائها  منذ  �سهدت  وقد  لالإ�سالم، 
حتولت  ثراه-،  الله  �سعود -طيب  اآل  عبدالعزيز 
عظيمة، ففي �سنوات قليلة تغرت اململكة العربية 
متقدمة  دول��ٍة  اإل��ى  �سحراوي  بلٍد  من  ال�سعودية 
والأم��ن  والإب���داع،  باحلداثة  العامل  كل  لها  ي�سهُد 
ال�ساحة  على  قوي  موؤثٍر  اإلى  وحتولت  والأم��ان، 

الدولية، مبكانتها الإقليمية والعاملية.
�سعود -رحمه  عبدالعزيز اآل  امللك  ا�سرتد  لقد 
التوحيد  عملية  يف  وب��داأ  الريا�س،  مدينة  الله- 
وبعدها توحدت جند واأكمل تقدمه لتوحيد اململكة 
ب�سم مكة واملدينة، وع�سر واأخرًا يف عام ١٩٣٢ 
عر�سها  وقاد  ال�سعودية  العربية  اململكة  توحدت 

امللك عبدالعزيز اآل �سعود -رحمه الله-. 
اإنَّه تاريٌخ م�سم�س اأ�ساَء العامل بنورِه واأهميتِه.

كلَّ  املثمر  الإجن���از  بهذا  معكم  نحتفل   ل  كيف 
اأجمع، عيد  وال��ع��امل  ال�سعوديني  عيد  عام، وهو 
لقوة العرب، �سعودية ال�سالم والطمئنان لقلوبنا، 
ال��واح��د،  ال��دم  لأب��ن��اء  والتوحيد  ال�سمل  ملِّ  عيد 
وبانية  متما�سكة  ي��ٌد  العهد،  على  نبقى  ول�سوف 
الغيوم،  ليعلو  ال�ساهق  بلدنا  تطوير  يف  ن�ساعد 
كيف ل نكون يف الأعايل وملكنا هو �سيدي امللك 
والعدل،  احلقِّ  يف  ملهمنا  النبيل  العظيم  �سلمان 

حفظه الله ومتعه مبوفور ال�سحة والعافية. 
ون�ستمر  الأر���س،  تهُز  التي  خطاَك  على  ن�سُر 

وملهم  واحُل���ُب���ور  ال���وح���دِة  يف  م��ع��ك 
�سمو  �سيدي   ٢٠٣٠ روؤي��ة  ال�سباب قائد 
امللكي  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ال��ع��ه��د  ويل 
�سلمان -حفظه  ب���ن  حم��م��د  الأم������ر 
القوي  القلب  �ساحب  ورع���اه-   ال��ل��ه 
ال�سائب،  والهدف  الثاقبة،  والنظرة 
واملو�سوف  املفكر  العقل  يحمل  الذي 

بالتدقيق والتخطيط املحرتف. 
لقد قاد اأهم اإجناز يف تاريخ اململكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، وه��ي روؤي����ة 
امل�ستقبل املزدهر، الروؤية التي جعلت هذا الوطن 
التي  املوؤثرات  كلِّ  من  دائ��م  حت�سنٍي  يف  احلبيب 
حتيط بالعامل حيث ركزت روؤية اململكة ٢٠٣٠ على 
تاأ�سي�س البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل 
املوؤ�س�سية والت�سريعية وو�سع ال�سيا�سات العامة، 
ومتكني املبادرات، ومتابعة التنفيذ بدقة، وجناح 
عجلة  ودف����ع  بجهود �سعبها  ال��ن��ظ��ر،  خم��ت��ل��ف 
اأك��رب،  ب�سكل  املواطن  م�ساركة  وتعزيز  الإجن��از 
وتاأ�سرة  امل�ساكن،  متلك  م�ساريع  م��ن  وغ��ره��ا 
البيئة،  وم�سروعات  ال�سياحة،  ومن��و  العمرة، 
نفطية  غر  واإي���رادات  ال�ستثمارات،  وت�ساعف 
والت�سدير،  ال���س��ت��راد  بنك  واإن�����س��اء  كامل�سانع 
املتجددة،  الطاقة  كم�ساريع  عاملية  واإجن����ازات 
والكثر من امل�ساريع التي جتعل اململكة من اأوائل 

دول العامل املتقدم.
اأكرب  من  تعترب  الآن  ال�سعودية  العربية  اململكة 
ع�سرين اقت�ساد يف العامل، واأكرب واأقوى اقت�ساد 
يف ال�سرق الأو�سط، واأكرب م�سدر للنفط بالعامل.

اأينما  اأجنحِة الطيور  اإجنازاتكم مر�سومة على 
ذهبتم تن�سر عظمتها، ومنحوتٌة يف �سخٍر ي�سعُب 
الإن�سان  بجانِب  تقفون  زم���ان،  اأي  يف  حموها 

وحتارُبون قيود امل�ستبد.
ال��ط��اه��رة،  ال��ق��ي��م��ة  ر���س��ال��ت��َك��م  ع��ل��ى  �سنم�سي 
األ��واِن قو�ِس قزح معكم  اإلى  التي حولت مملكتنا 
العامل  �سعوب  من  وكثٌر  وال�سراء  ال�سراء  يف 
نف�س  لآخر  معكم  املعطاء،  اأبناء الوطن  معكم، يا 
يف  يقطن  الأر�ِس املقد�سة  ه��ذه  فعبر  اأوف��ي��اء، 

اأرواحنا، وهي لنا دار…
اأخ�سر ناب�س �سامخ �ساطع عائم بكلِّ  ع�سَت يا 
ال�سنة  ه��ذه  جت�سد  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  ك��ّل  ويف  فخر 
�سنة  كل  اململكة  لتوحيد  والت�سعني  الواحد  العيد 
تاريخنا  ي��وم يف  اأه��م  ال��ف��رح، ونحيي  ه��ذا  نعيد 

وح�سارتنا 
تقدمًا  وت��زداد  اململكة  الأزمان، تزهو  مر  وعلى 

وازدهار دام عزك يا ال�سعودية.

كورونا واللحظة المنتظرة
تو�سلك  والدافعية  والطموح  والعزمية  الإ���س��رار  ق��وة  اإن 
نحو حتقيق املزيد من الأهداف بعد التوكل على الله �سبحانه 

وفعل الأ�سباب ال�سحيحة وال�سليمة.
والن�سف  العام  قرابة  املبذولة  اجلهود  نتائج  ظهرت  لقد 
منذ تاريخ بداية اجلائحة 2 مار�س 2020م يف اململكة العربية 
قطاف  موعد  ح��ان  وق��د  ال��ي��وم  ه��ذا  ت��اري��خ  وحتى  ال�سعودية 
قرابة  فمنذ  ال�سرو�س،  حربها  وانتهاء  الإيجابية،  ثمارها 
ال�سهر تقريبا بداأ العد التنازيل والتدريجي بالنزول والتقهقر 
اإلى  ن�سل  �سوف  القادمة  الق�سرة  الفرتة  وخ��الل  وال��رج��وع 
نقطة ال�سفر الال عودة، حتى نعود بداية احلياة ملا قبل حدوث 

اجلائحة. 
مدرو�سة  كانت  بل  ال�سدفة  ت��اأِت حم�س  الأم��ور مل  كل هذه 
عدة  مع  بالتعاون  وممنهجة  متكاملة  خطة  وفق  فائقة  بعناية 
جهات حكومية اأبرزها قطاع اجلي�س الأبي�س بوزارة ال�سحة 
من رجال ون�ساء بذلوا الغايل والنفي�س من تقدمي الت�سحيات 
مواجهة  يف  كان  القطاع  هذا  اإن  وحيث  الن�سانية  واملبادرات 
امل�ستجد   -19 كوفيد  ال��ك��ورون��ا  ح��رب  م��ع  ميدانية  مبا�سرة 
باخلطوط �لأمامية منذ بد�يته، و�أكرب دليل على جناح �جلهود 

رب��وع  يف  وانت�سارها  احلثيثة 
التجربة  نقل  ه��و  الغالية  ب��الدن��ا 
للبلدان املنكوبة بفرو�س كورونا 
من تقدمي دعم لوج�ستي ومتنوع 
والفرق  الطبية  الطواقم  واإر�سال 
ال�سحية  وامل����ع����دات  امل��ي��دان��ي��ة 
ومعقمات  كمامات  م��ن  املتكاملة 
وم���الب�������س ط���ب���ي���ة، خ�����س��و���س��ًا 

اأجهزة التنف�س املدعومة باأ�سطوانات الأك�سجني، اإن ذلك لي�س 
القدم  فمنذ  احلكيمة  قيادتنا  قبل  م��ن  العمل  ه��ذا  مب�ستغرب 
ومملكتنا احلبيبة والعريقة وهي تقوم بتقدمي الغايل والنفي�س 
يف  وم�ستمر  دائم  ب�سكل  والوقوف  والغريب  والبعيد  للقريب 
وقت الأزمات والكوارث الطبيعية التي تواجه بني الب�سر من 
ونق�س  وبراكني  عاتية  وري��اح  مغرقة  ومياه  طاحنة  اأعا�سر 
املياه واحلروب واملجاعات وغرها مما ل ي�سع ذكره وح�سره، 
ومبادرتها  ب�سماتها  يف  البلدان  مقدمة  يف  ال�سعودية  جتد 
اأو  املحلي  امل�ستوى  على  �سواء  املتكامل  واأ�سطولها  وحلتها 

اخلليجي اأو العربي اأو العاملي وكذلك الدويل والإ�سالمي.     

أمان للفرد وحماية للُمجتمع
»القب�س على ُم�سيء لأبنائه«؛ عنوان ا�ستوقف اهتمامي 
الريا�س  ج��ري��دة  اأع���داد  اأح��د  م��ن  الأخ���رة  ال�سفحة  على 
اتخاذ  اأكد  الذي  اخلرب  ن�س  العنوان  من  والأه��م  املحلية، 
جاهر  �سخ�ٍس  بحق  النظامية  الإج��راءات  املعنية  اجلهات 
اتهامات  يت�سمن  حمتوى  ن�سره  بعد  اأبنائه  اإلى  بالإ�ساءة 
وادعاءات م�سيئة لهم يف اأحد مواقع التوا�سل الجتماعي.

الإف�ساح  يتم  ُم�سابهة  كثرة  واأخ��ب��ار  املهم  اخل��رب  ه��ذا 
عنها عرب قنوات الت�سال للجهات املُتخ�س�سة من الأخبار 
اأك�سجني  ي�ستن�سق  من  لكل  ب��الأم��ان  ال�سعور  ُتعزز  التي 
احلياة حتت �سماء اململكة ل �سيما اإن كان من املُ�ست�سعفني 
على  بال�ستقواء  يتلذذون  من  ُظلم  وط��اأة  حتت  الرازحني 
ُمعترًبا  للمراأة والطفل ن�سيبا  اأن  املاُلحظ  ال�سعفاء، ومن 
من احلماية والهتمام يف هذه املرحلة لكونهما من احللقات 
ُتدافع عنها، ول ترتكها  التي حتتاج قوة حازمة  الأ�سعف 
وحيدة يف وجه الإجرام اأو الأذى الواقع عليها �سواء كان 
على  اأهميتها  تغلب  العامة  فامل�سلحة  بعيد،  اأو  قريب  من 
رغبات الأمزجة الفردية الطائ�سة التي تت�سور اأن لها حق 
التعدي على الب�سر ب�سبب �سلة قرابة، ومن تلك امل�سلحة 

املُحافظة على اأرواح املواطنني 
الإج��راءات  واتخاذ  واملقيمني، 
العواقب  من  لوقايتهم  الالزمة 
لالعتداء  والنف�سية  اجل�سدية 
العواقب  تلك  لأن  والتعنيف، 
قد تكون وخيمة على ا�ستقرار 

املُجتمع و�سالمة اأفراده.
ذاك  يف  ال�����ي�����وم  ن����ُع����د  مل 

اآخرين من )ممتلكاته  اأف��راًدا  الفرُد  فيه  الذي يعترب  الزمن 
ُح��ٌر  جُمتمعنا  يف  اإن�����س��ان  ك��ل  ���س��ب��ب،  لأي  ال�سخ�سية( 
الرفيع  و�سعوره  وعيه  على  قائمة  حريته  مادامت  ك��رمي 
ال�سلوك  ه��و  والق��ت��ن��اع  والإق��ن��اع  التفاهم  بامل�سوؤولية، 
احل�ساري املتوقع لالإن�سان يف بلٍد ي�سر بخطواٍت واثقة 
وهبنا  العاملني  رب  اأن  نن�سى  ول  العاملي،  التقدم  مواكًبا 
الر�سالة  وب��زوغ  الوحي  اأر���س مهبط  نكون على  اأن  نعمة 
النبوية الكرمية، وتلك الِهبة تفر�س على �ُسكان هذا املكان 
يف  الر�سالة  تلك  متمتها  التي  الأخ���الق  مب��ك��ارم  الق��ت��داء 

التعامل مع القريب والغريب.
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ْعُبر
َ
اأتذّكر ذلك اللقاء يف امل�ست�سفى عندما قال يل الطبيب: »تاأكدُت اأّنك م�ساٌب حتًما َسن

مبر�س �سر�س، ومر�سك ي�سّبب الإعاقة، ويوؤّدي لل�ّسلل الكامل، ولن ت�ستطيع 
اأن تتوا�سل مع اأحد ب�سوتك، وح�سب الدرا�سات الطبّية ميوت امل�ساب بهذا 
املر�س بعد �سنوات تقريًبا، ول يوجد لهذا املر�س عالج يف اأّي مكان يف العامل 

حتى الآن«. 
املري�س  م�سارحة  تتعّمد  اأن��ك  واأدرك  اأتفّهم  اأن��ا  الإن�سان:  الطبيب  اأيها 
اأّن  معي  تتفق  األ  ولكْن  الأمانة،  واأداء  املهنة  اأ�سول  من  ذلك  وتعّد  مبر�سه، 
بعد  عيادتك  اإلى  و�سل  مبن  فرفًقا  العالج؟  ن�سف  للمري�س  النف�سّية  احلالة 
طول انتظار وعناء، واأمل وهّم، ليتك توؤّجل اإخبار املري�س مبعلومات يغلب 
املر�س،  يقاوم  كيف  وتخربه  �سلًبا،  عليه  �ستوؤثر  اأنها  وخربتك  علمك  على 
وكيف يخّفف من اآثاره، وكيف يتعاي�س معه، وكيف يجب اأن يتما�سك ليكون 
اأقوى، وكيف ُي�سفى باإذن الله منه، فاملري�س ميلك اأ�سا�ًسا �سلًبا لأّنه يوؤمن باأّن 
الله هو القادر وهو ال�سايف، ومما يخّفف عليه اأّنه يعلم اأّن الله مع ال�سابرين، 

ويحب ال�سابرين، واأعّد لهم اجلزاء العظيم.
املر�س وقع، واملري�س املوّفق هو من يوّفق للّر�سا مبا ابتاله به رّبه، ينظر 
لل�سماء ويرفع يديه للدعاء وي�ستح�سر اأّن جدران املر�س تتخللها نوافذ اأمل، 
الله  التفاوؤل، ويلب�س ثياب الرجاء، ويرجو من  اإنه ينظر للم�ستقبل نظرات 

العافية.
املر�س،  اأنهكه  مبن  وترتّفق  تتكرم  اأن  اآمل  الأ�سيل:  ال�ّسهم  الطبيب  اأيها 
وبداأ يت�سّلل اإليه الوهم، وليّت�سع وقتك معه ب�سع دقائق لي�سمع منك عبارات 
تزرع فيه املزيد من الثقة والثبات، ا�سِق روح التفاوؤل لديه، واأخربه اأن الأمل 
الذي ل يتوقف، ثم  الطبّي  التقّدم  الله، واأخربه عن  يكرب كل يوم مع رحمة 
اأوًل«  »الإن�سان  ال�سعودية ومت�ّسكها ب�سعارها:  العربية  اململكة  له عظمة  اأّكد 
الذي اأعلنه خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان -حفظه الله- وهذا ما يراه 
العامل على اأر�س الواقع، لقد تناقل النا�س بفرح غامر قبل اأيام خرًبا مفاده اأّن 

مملكتنا احلبيبة قد وّفرت عالًجا لطفلة بلغ قيمته ثمانية ماليني ريال.

عندي يقني اأّن املري�س �سيتما�سك، لن ُيحَبَط ولن ينهار نف�سًيا، واأكرب داعم 
الذين  املوؤثرين  املحّبني  كلمات  ثم  والّنبوّية،  الرّبانّية  الو�سايا  يف  تاأّمله  له 
اكت�ساف عالج  مّت  قد  اأّنه  يعلم  الآخرين، وكّلنا  ل�سعادة  فرحًا  قلوبهم  تنب�س 

لأمرا�س كانت الوفاة م�سر من ي�ساب بها يف �سنوات م�ست.
الأق��ارب  لأن  �سنْعرُبُ  معنا،  الله  لأن  الله-  -مب�سيئة  املرحلة  ه��ذه  �سنْعرُبُ 
والأ�سدقاء والأطّباء معنا، �سنْعرُبُ فموؤ�س�سات املجتمع واأنظمة الدولة ت�ساندنا، 
على  نرى  فنحن  الله-،  -حفظهم  اأمرنا  لولة  حّبنا  عن  ُنَعرّبُ  و�سنظل   ، �سنْعرُبُ

م للمر�سى وبلغة الأرقام والأفعال التي ت�سبق الأقوال. اأر�س الواقع ما ُيَقدَّ
َنْعرُب ونتجاوز هذه اللحظات ال�سعبة، و�سنعود لنعمل  باإذن الله، �سوف 
اإلى رحالتنا، ونكتب ق�س�سنا اجلميلة، و�ستبقى  ما نحّب عمله، و�سننطلق 
ل�سعادة  تقدمه  وم��ا  الإن�سانية  مملكة  ع��ن  لالأجيال  و���س��ُرَوى  ال��ذك��ري��ات، 

الإن�سان.
* تربوي
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جامعة األمرية نورة بنت عبدالرحمن - عمادة البحث العلمي 
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جامعة الفيصل
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جامعة الجوف
Jouf University

جامعة المجمعة
Majmaah University

جامعة شقراء
Shaqra University
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الجامعة السعودية اإللكرتونية بجدة
Saudi Electronic University

جامعة أم القرى - كلية الصيدلة
Umm Alqur University 
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المدارس02
Schools
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مدارس الرياض األهلية
Riyadh Schools

مدارس ابن خلدون

مدارس ثانوية المعالي
Almaali School

Ibn Khaldoun Schools
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مدارس أمجاد قرطبة
Amjad Qurtoba Schools

مدارس دار العلوم العالمية
Dar Aluloom International Schools

مدارس السمو
Assumou Schools
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مدارس الفارس العالمية
Alfaris International Schools
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المراكز التعليمية03
Educational Centers
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التدريب التقني بمنطقة الرياض
Technical training in Riyadh

معهد اإلدارة العامة

معهد ريتال الدولية العالي

Institute of Public Administration

Retal International High Institute for Training
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مركز أبجدية للتدريب
Abjadia Training Center

المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني 
Technical and Vocational Training Corporation

كلية التقنية للبنات بالرياض
Technical College Girls - Riyadh
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تطوي�ر التعليم القابضة
Education Holding

وزارة التعليم - مركز تحقيق الرؤية

مركز جدة للنطق والسمع
Jeddah Intitute For Speech And Hearing

Ministry of Education - Vision Realization Center
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مركز األمري مشعل بجامعة الملك عبدالعزي�ز بجدة
Prince Mishaal Bin Majed Bin Abdulaziz

مركز حدائق الصغار بالخرب
Kids Gardens
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04
مشاركة 

مراكز استشارات
Counseling Centers
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مركز لؤلؤة للتدريب واالستشارات

مركز انطالق وطموح لإلرشاد األسري
Starting And Ambition

مركز أملي لإلرشاد األسري والرتبوي
Amaly

Pearl Training and Consultation Center
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مركز مؤتمن لالستشارات األسرية
motamn Family consultation Center

مركز مراسي لإلرشاد األسري
Marassi Family Counseling Center
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05
مشاركة 

القطاع الخريي
Charitable Sector
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الجمعية الفيصلية الخريية النسوية
Alfaisalya Women Welfare Society

مؤسسة وقف القدوة

مركز الملك سلمان االجتماعي
King Salman Social Center

Waqf Al-Qudwa Foundation
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الجمعية الصيدلية  السعودية

مؤسسة سلطان بن عبدالعزي�ز آل سعود الخريية

Saudi Pharmaceutical Society

Sultan bin Abdulaziz Al Saud Charitable Foundation
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دار الرتب�ية االجتماعية للبنات بالرياض

مركز فهد لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة

 Social Education House for Girls

Fahd Center for People with Special Needs
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جمعية الرب باألحساء

جمعية العيون الخريية باألحساء

Al Ber Association

Eye Association
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دار الرعاية االجتماعية بالطائف

الضمان االجتماعي بالدمام

جمعية جود النسائية الخريية بالدمام

 Social Care Home

 Social Security

 Jude Womens Charitable Society
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نادي تطوع اإلداري الصحي بالمنطقة الشرقية 
Health Administrative Volunteer Club
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لجنة أصدقاء المرضى بعنيزة

جمعية واحة الوفاء لمساندة كبار السن بعنيزة
Association Of Alwafw for Wlderly Support

 Patients Friends Committee
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عدد المطبوعات 
132,000

عدد الكمامات 
الوقائية 

20,000

عدد المنشورات 
98,000

عدد االستاندات 
14,000

Prints

Face Masks

Publications

Stands
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06
مشاركة 

قطاع الشركات
Companies Sector



86

موبايلي
Mobily

شركة أبدال
Abdal Human Resources

جمال ٌيرى

شركة الخليل
Alkhalil

شركة ريفي
Reefi
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شركة الشاهني
Alshahin

شركة النقل التعليمي
Educational Transportation

شركة ت�كامل القابضة
Takamol

شركة إرسال لتحوي�ل األموال
Ersal Money Transfer Company
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الشركة الوطنية لإلسكان
National Housing Co

الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company

بيكر تيلي
Bakertilly
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شركة حصانة االست�ثمارية
Hassana

شاشة ستارزنيون بجدة
StarNeon

شركة سيلكون للدعاية واالعالن بالمنطقة الشرقية
Silicon
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شركة ناس لالستقدام بالدمام
For Solutions

شركة الجرب للتموي�ل بالدمام
Aljabr Finance

شركة بيكر تيلي بالخرب
Bakertilly

الجرب لت�أجري السيارات بالدمام
Aljabr Rent A Car
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07
مشاركة 

القطاع التجاري
Commercial Sector
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القطاعات المستضيفة01
Host sectors
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بوليفارد
Boulevard

كرم مول
Karam Mall

يووك 
U walk

شرفات الندى
Alnada balconies
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بولفار بجدة
Boulevard

بوقنفيليا بجدة
Bougainvillea

قرية فيالجيو بالخرب
Villaggio
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أبراج وفنادق02
Towers and hotels
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برج المملكة
kinqdom Tower

برج الفيصيلة - شركة الخزامى لإلدارة
Alfaisalia Tower
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أبراج العنود - العنود لالست�ثمار
Alanood Investment

برج هيتال
Hital Tower
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برج ذا هيد كوارترز بزنس بارك - المقر الرئيسي لألعمال
The Headquarters Business Park

نيارة
Nayyara

فندق عابر
Aber Hotel
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فندق لي مرييديان بالخرب
 Le Méridien

فندق الموفمبيك بالخرب
Movenpick
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التطبيقات والمواقع اإللكرتونية03
Applications and websites
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تطبيق ذا شفز
The Chefz

تطبيق طازج للحوم

تطبيق نايس ون
Nice One

tazij
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تطبيق جيني
Jeeny

تطبيق تو يو
To You 

تطبيق جاهز
Jahez
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مطاعم و مقاهي04
Restaurants and cafes
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5 Rivers

5Th Bakery

It Caffe

Buttermilk

Dunkin Donuts
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 Doe Sandwich

Prince ice cream - ايس كريم الربنس الرياض

آيــس كريــم البرنس
Ice Cream Al Prince

 Plus Coffee bar

Shovel

gonia
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Aram

Mork

Makery

Glaze Donuts

Self Made cafe - مقهى سليف ميد
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#One

White mustache

BLIss
CAFE

C : 7
M: 34
Y : 100
K : 0 

C : 62
M: 54
Y : 58
K : 30

Wele

Bliss Cafe

Booze Specialty Coffee Bar
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BTW - By The Way cafe

Enter blue

Omy

Sombrero

split
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فروع مطعم برجر سايت بالمنطقة الشرقية

مطعم آرت اوف كيرتنق بالخرب

Qaf cafe - مقهى قاف بالخرب

Melonation juices - عصريات ملينيشن بالخرب

فروع The Art Cafe بالمنطقة الشرقية
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Aref Lebanese Restaurant - مطعم اريف اللبناني بالخرب

Oriya Restaurant - مطعم اوريا بالخرب

Blue Garden Restaurant - مطعم بلو قاردن بالخرب

Abnormal Restaurant - مطعم اب نورمل بالخرب

Andbeyond Restaurant - مطعم اند بيوند بالخرب
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Reflect Cafe - مقهى ريفلكت بالخرب

sakefa cafe - مقهى سقيفة بالخرب

Vardo Cafe - مقهى فاردو بالخرب

Cavenation Cafe - مقهى كافنيشن بالخرب

مقهى All in 7 بالخرب 
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Beit Misk Restaurant - مطعم بيت مسك بالخرب والدمام

Elul Restaurant - مطعم ايلول بالدمام

Sifah Qund Cafe - مقهى صفة قند بالدمام

مطعم come to mama بالدمام

Prince ice cream - ايس كريم الربنس بالمنطقة الشرقية

آيــس كريــم البرنس
Ice Cream Al Prince
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Prince ice cream - ايس كريم الربنس بالطائف

آيــس كريــم البرنس
Ice Cream Al Prince

آيــس كريــم البرنس
Ice Cream Al Prince

Prince ice cream - ايس كريم الربنس بأبها

Prince ice cream - ايس كريم الربنس بجدة

آيــس كريــم البرنس
Ice Cream Al Prince
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Ain Alqassim coffee - قهوة عني بالقصيم

Catcut - مطعم كت�كوت باألحساء
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محالت تجارية05
Shops



116

CURIO لمستلزمات الفن
Curio

سكراب ان
Scrub N

كونسبت 9
Number nine Concept
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أيلوبا - وردة السنة
Iluba

رحمه للمستلزمات الطبية
Rahma for medical supplies

فيوري 
Fiori
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متجر ساسورا بالمنطقة الشرقية
Sasura

متجر شوقارد بالمنطقة الشرقية
Sugared

متجر كلفرلي بالمنطقة الشرقية 
Cleverly
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نوادي و صالونات06
Gym and Salons



120

األندية السعودية

نادي االتفاق بالخرب
Ettifaq Club

نادي النصر
Alnassr
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األندية الصحية

نادي أطباء المستقبل
Futur Doctors Club

نادي فت فتنس فور ايفر  
Fit Forever Fitness
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نادي فتالب
Fitlab

نادي انرتفل بلس كروسفيت
Interval Plus Crossfit

يونتي
Unity
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نادي نجمة اللياقة
Fitnees Star

نادي دن بجدة
Den Gym

نادي اورا بجدة
Aura
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نادي وقت اللياقة بجدة
Fitnees Time
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ذا صالون
The Salon

صالون اميثيست
Amethyst

صالون المناهل
Almanahil

الصالونات
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شواطئ07
Beaches
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180 ايفنت بالخرب 
180 Degrees
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عدد 
المنضمني 

من األسر

أسرة
42
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08
مشاركة 

قطاع البنوك
Banking Sector
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بنك الرياض
Riyadh Bank

بنك ساب
Sabb Bank

مصرف الراجحي
Alrajhi Bank
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البنك السعودي لالست�ثمار
The Saudi investment Bank

بنك ساب بالخرب
Sabb Bank

بنك ساب جدة
Sabb Bank
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عدد هدايا 
عطايا الخري 

المنزلية

هدية

Gifts

1,372
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09
محاضرات 

أطباء عن بعد
Online Lectures

by Doctors
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Lectures
المحاضرات
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Lectures
المحاضرات
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10
مشاركة 

القطاع اإلعالمي
Media Sector
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برنامج الراصد، برنامج اليوم - قناة اإلخبارية
Alrased program, Alyoum program - Alkkhbariya channel
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برنامج سالمتك - مجلس الصحة الخليجي

 برنامج سيدتي - قناة روتانا خليجية

تغطية جريدة الرياض
Slamatk Program - Gulf Health Council

Saidaty Program - Gulf Rotana Channel

Alriyadh
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ufm
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سبق

هادي الشيباني تغطية إعالميةتغطية البنك العربي الوطني

مجلة اليمامة

Sabq

Arab national Bank

Alyamamah

Hadi Alshaibani
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تغطية إعالمية تغريد الطاسان

تغطية إعالمية ناهد األحمدي

تغطية إعالمية راجح الحارثي
Taghrid Altaasan

Nahed Alahmadi

Rajeh Alharthy
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تغطية إعالمية سعد العنزيتغطية إعالمية زياد الشهري

تغطية إعالمية فايز المالكي وناصر الحميدي

Ziyad AlshehriSaad Alanzi

Fayez Almaliki and Nasser Alhumaidi
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تغطية إعالمية كالسي

فري�ق خطوة خري التطوعي

تغطية إعالمية انتيك ستور
classyii

khutwat khayr

Antique Store
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تغطيات إعالمية

صحيفة المدينة
https://cutt.us/bEOBJ

وكالة األنباء
https://cutt.us/BdDLH

صحيفة سبق
https://cutt.us/AVtUI

صحيفة عاجل
https://cutt.us/FZs5H

صحيفة المواطن
https://cutt.us/42prC

صحيفة مباشر نيوز
https://cutt.us/dVfAc

مجلة اليمامة
https://cutt.us/cseUV

مجلة سيدتي
https://cutt.us/Bzkzw

صحيفة الرأي
https://cutt.us/eThi6

صحيفة الكسر
https://cutt.us/aJWTp

صحيفة األحداث  اإلخبارية
https://cutt.us/uuSKr

صحيفة سهم
https://cutt.us/CFZvi

صحيفة الوثاق
https://cutt.us/Xey4R

صحيفة سما العالم
https://cutt.us/l2joH

صحيفة ارجاء
https://cutt.us/hkF0O

صحيفة االنباء
https://cutt.us/XdT2S

صحيفة كل الصحف
https://cutt.us/JugV1

صحيفة الرؤية
https://cutt.us/XtGf0

صحيفة المختصر اإلخبارية
https://cutt.us/UkyBo

صحيفة صوت المواطن
https://cutt.us/VjWNT

صحيفة الجفر نيوز
https://cutt.us/5IYjn

صحيفة أضواء المستقبل
https://cutt.us/ZzvXh

صحيفة التحلية
https://cutt.us/g0dWu

صحيفة صدي المواطن
https://cutt.us/m9cGO

صحيفة المؤشر االقتصادي
https://cutt.us/Ho2Rj

صحيفة التميز
https://cutt.us/Xa8PY

صحيفة فيفاء
https://cutt.us/sRMXM

صحيفة أخبار
https://cutt.us/JXQdM

صحيفة وعد الشمال
https://cutt.us/skLMv

صحيفة رؤي الخرب
https://cutt.us/HNuEm

صحيفة عني العالم
https://cutt.us/TWtpp

صحيفة حور الخليج
https://cutt.us/LkWjR

صحيفة وسم 24
https://cutt.us/njlhO

صحيفة ازد
https://cutt.us/BQKTo

صحيفة مكة
https://cutt.us/QoDYv

صحيفة وادي قديد
https://cutt.us/4SWkN

صحيفة ويب نيوز
https://cutt.us/Ae6Q5

صحيفة الطائف
https://cutt.us/ehjTU

صحيفة الحدث
https://cutt.us/KkXTh

Media coverage
40 صحيفة نشرت خرب جمعية ألزهايمر تستعد إلطالق حملة سبتمرب 
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وكالة األنباء السعودية
https://cutt.us/HIl8Y

صحيفة سبق
https://cutt.us/QpgMT

صحيفة عاجل
https://cutt.us/dDV6x

صحيفة مباشر نيوز
https://cutt.us/snnAK

صحيفة الوثاق
https://cutt.us/wgP0F

صحيفة اعالميون متميزون
https://cutt.us/HkhpU

صحيفة نون
https://cutt.us/R8NbJ

صحيفة اليوم 7 
https://cutt.us/4qCLf

صحيفة الراي
https://cutt.us/noJIj

صحيفة حول الخليج
https://cutt.us/IkjrD

صحيفة صدي
https://cutt.us/YlLt6

صحيفة رؤي الخرب
https://cutt.us/R2BIK

صحيفة عني االعالم
https://cutt.us/JMqqd

صحيفة فيفاء
https://cutt.us/MauMk

صحيفة الجفر نيوز
https://cutt.us/cuARf

صحيفة المستهلك
https://cutt.us/3q7Ba

 صحيفة اضواء المستقبل
https://cutt.us/VH8ZY

صحيفة مفكرة
https://cutt.us/RimcT

 صحيفة الخرب اليوم
https://cutt.us/SF1hj

صحيفة التحلية
https://cutt.us/Vy3U9

صحيفة الديرة
https://cutt.us/T0U9l

صحيفة عيون
https://cutt.us/p5r5v

صحيفة انباء
https://cutt.us/5wT6v

صحيفة المختصر االخبارية
https://cutt.us/D6WT4

صحيفة وادي قديد
https://cutt.us/WnCL5

صحيفة ازد
https://cutt.us/PxUZQ

صحيفة االخبار
https://cutt.us/ePyJj

صحيفة خرب
https://cutt.us/hJjwd

صحيفة المؤشر االقتصادي
https://cutt.us/Dhnym

 صحيفة روافد
https://cutt.us/1gVUl

صحيفة الطائف
https://cutt.us/KIPm0

 صحيفة التميز
https://cutt.us/DbtWB

 صحيفة نجد
https://cutt.us/SenVS

 33 صحيفة نشرت خرب جمعية الزهايمر توقع اتفاقية مع الجمعية 
السعودية للرعاية الصحية المنزلية
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صحيفة الرياض
https://cutt.us/gKqm8

صحيفة البالد
https://cutt.us/kQh6s

صحيفة اليوم
https://cutt.us/rIUMz

صحيفة الوطن
https://cutt.us/3HNVM

صحيفة عكاظ
https://cutt.us/P7bri

وكالة االنباء السعودية
https://cutt.us/t8TSn

صحيفة سبق
https://cutt.us/JKgPn

صحيفة عاجل
https://cutt.us/PW4yd

صحيفة مباشر نيوز
https://cutt.us/X2feX

صحيفة المواطن
https://cutt.us/xhTqy

صحيفة عسري
https://cutt.us/zWpJJ

صحيفة صدى
https://cutt.us/cyUl

صحيفة مفتاح الرياض
https://cutt.us/yFJoI

صحيفة فيفاء
https://cutt.us/nL44k

صحيفة مكة االن
https://cutt.us/nPt6q

صحيفة االحداث اإلخبارية
https://cutt.us/hVr3g

صحيفة الوطن االن
https://cutt.us/Wvdgr

صحيفة الجفر نيوز
https://cutt.us/OKUXd

صحيفة عيون
https://cutt.us/5Gev4

صحيفة صدى المواطن
https://cutt.us/OlHhb

صحيفة مفكرة
https://cutt.us/YaDBq

صحيفة عني العالم
https://cutt.us/13ahF

صحيفة درة
https://cutt.us/03nUf

صحيفة اعالميون مميزون
https://cutt.us/tj7Wn

صحيفة صوت المواطن
https://cutt.us/VMwkh

صحيفة الساعة
https://cutt.us/kEZRT

صحيفة ازد
https://cutt.us/MdAgg

صحيفة التحلية
https://cutt.us/6uwt8

صحيفة وسم
https://cutt.us/63Gxs

صحيفة أضواء المستقبل
https://cutt.us/QJxZL

صحيفة ابداع الصحافة
https://cutt.us/hZIur

صحيفة المختصر اإلخبارية
https://cutt.us/v2gnJ

صحيفة الوثاق
https://cutt.us/8gh1C

صحيفة المؤشر االقتصادي
https://cutt.us/fELm8

صحيفة اركان
https://cutt.us/h7Olo

صحيفة التميز
https://cutt.us/3TA0B

صحيفة الراي
https://cutt.us/tYnTB

صحيفة االنباء العرب�ية
https://cutt.us/w9lUb

صحيفة بروفائل
https://cutt.us/wCMEK

44 صحيفة نشرت خرب حقوق اإلنسان وجمعية ألزهايمر توّقعان 
مذكرة تفاهم

صحيفة وطنيات
https://cutt.us/oNiur

صحيفة نجد
https://cutt.us/tnXvi

صحيفة خليجيون
https://cutt.us/MCQCW

صحيفة مصر اليوم
https://cutt.us/0bnLH

صحيفة نبض االمارات
https://cutt.us/Fnmsa
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وكالة االنباء السعودية
https://cutt.us/nukoH

صحيفة سبق
https://cutt.us/4MP74

صحيفة عاجل
https://cutt.us/gc82a

صحيفة مباشر نيوز
https://cutt.us/47jcX

صحيفة صدى
https://cutt.us/QDPoa

صحيفة عسري
https://cutt.us/tDfgB

صحيفة التحلية
https://cutt.us/R0BpW

صحيفة اخبار
https://cutt.us/0Vb4O

صحيفة الوثاق
https://cutt.us/hIOW2

صحيفة االحداث االخبارية
https://cutt.us/ZjiL5

صحيفة اعالميون مميزون
https://cutt.us/uQwmY

صحيفة روي الخرب
https://cutt.us/2dGC3

صحيفة حول الخليج
https://cutt.us/p0Tp5

صحيفة المختصر االخبارية
https://cutt.us/gimdr

صحيفة ازد
https://cutt.us/EOaqe

صحيفة الوثاق
https://cutt.us/85Zi9

صحيفة الجفر نيوز
https://cutt.us/nznFk

صحيفة التميز
https://cutt.us/DW9FS

صحيفة االنباء العرب�ية
https://cutt.us/VGhjp

صحيفة صوت المواطن
https://cutt.us/wCviQ

صحيفة ابداع الصحافة
https://cutt.us/0uOB3

صحيفة الوطن االن
https://cutt.us/UH5qx

صحيفة الطائف االن
https://cutt.us/BPjd8

صحيفة المؤشر االقتصادي
https://cutt.us/AMNCJ

صحيفة برفائل
https://cutt.us/vFi2x

صحيفة ارجاء
https://cutt.us/Xqphu

صحيفة الراي
https://cutt.us/4vc1N

صحيفة اضواء المستقبل
https://cutt.us/gzpAe

صحيفة وصف
https://cutt.us/NKRRt

مجلة كل المناسبات
https://cutt.us/40iAK

30 صحيفة نشرت خرب جمعية ألزهايمر توقع تعاون مع جامعة 
األمرية نورة
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وكالة االنباء السعودية
https://cutt.us/bXhj3

صحيفة سبق
https://cutt.us/sKOcU

صحيفة المواطن
https://cutt.us/yxBE7

صحيفة مباشر نيوز
https://cutt.us/8FASP

صحيفة صدى
https://cutt.us/zOwyG

مجلة اليمامة
https://cutt.us/UbelW

صحيفة الراي
https://cutt.us/oEyg2

صحيفة عسري
https://cutt.us/YsoN2

صحيفة فيفاء
https://cutt.us/j7Cs5

صحيفة ارجاء
https://cutt.us/iteNK

صحيفة التميز
https://cutt.us/iezuq

صحيفة صوت المواطن
https://cutt.us/BtfKQ

صحيفة اخبار
https://cutt.us/iXgc5

صحيفة ازد
https://cutt.us/x5kSx

صحيفة عيون
https://cutt.us/W3gn7

صحيفة تنوي�ر
https://cutt.us/3yRjL

صحيفة نون
https://cutt.us/uMtoH

صحيفة نشر
https://cutt.us/vBgEf

صحيفة المختصر االخبارية
https://cutt.us/70ufw

صحيفة الجفر نيوز
https://cutt.us/1K2G4

صحيفة الوطن االن
https://cutt.us/P5ly7

صحيفة برفائل
https://cutt.us/2mIgy

صحيفة عيون
https://cutt.us/g1HiY

صحيفة بالغ
https://cutt.us/fszfB

صحيفة الوثاق
https://cutt.us/PErTb

صحيفة مصر اليوم
https://cutt.us/HsBZI

صحيفة الخليج
https://cutt.us/CUaYs

صحيفة نجد
https://cutt.us/xuJ6p

صحيفة عصف االخبارية
https://cutt.us/wiVmF

صحيفة مكة االن
https://cutt.us/D8D33

صحيفة الطائف أون الين
http://altaifonline.com/?p=304646

صحيفة المؤشر اإلقتصادي
http://www.indexeconomic.com/?p=38898

صحيفة أركان
https://wp.me/p4AY4I180-N

صحيفة عني العالم
https://wp.me/pbpT0e-bXY

صحيفة التحلية
https://freeswcc.com/ar/archives/337716/

 35 صحيفة نشرت خرب جمعية ألزهايمر تخت�تم معالم ألزهايمر في حملتها 
)#عهد_ال_يفنى( 
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عدد 
االستشارات 

الهاتفية

استشارة
240
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تقري�ر تويرت 
Twitter Report
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تقري�ر انستقرام 
Instagram Report
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11
معالــم ألزهايمــر

Alzheimers
landmarks 
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جدول تواجد معالم ألزهايمر

العدد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

اسم الجهة

شرفات الندى

يووك

بوليفارد الرياض

نادي النصر

صندوق التنمية العقارية

معهد الردارة العامة

الشركة الوطنية لإلسكان

بنك ساب

مصرف الراجحي

 المؤسسة العامة للتدريب المهني

جامعة اإلمام

 جامعة األمرية نورة

جامعة الفيصل

هيئة التخصصات الصحية

 شركة ت�كامل القابضة

هيئة حقوق اإلسان

 وزارة االست�ثمار

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

المجسم التعريفي

مجسم الرؤية

متاهة ألزهايمر

 هضبة ألزهايمر

مجسم ألزهايمر

مجسم ألزهايمر

مجسم ألزهايمر

مجسم ألزهايمر

مجسم الرؤية + مجسم ألزهايمر

مجسم ألزهايمر

مجسم ألزهايمر

مجسم ألزهايمر

مجسم ألزهايمر

مجسم ألزهايمر

مجسم ألزهايمر

مجسم الزهايمر

مجسم الزهايمر

مجسم الزهايمر

مجسم الرؤية + مجسم الزهايمر
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العدد

19

20

21

22

23

24

25

اسم الجهة

لجنة تنمية المراكز االجتماعية - غرفة الرياض

 هيئة الحكومة الرقمية

صندوق التنمية الوطني

 وزارة الخارجية

 شركة موبايلي

المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

مستشفى الملك عبداهلل الجامعي

المجسم التعريفي

مجسم ألزهايمر

مجسم ألزهايمر

مجسم ألزهايمر

مجسم ألزهايمر

مجسم ألزهايمر

مجسم ألزهايمر

مجسم ألزهايمر
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12
شركاء الجمعية

Associatio
Partners
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Honorary Strategic Partnerالشريك االسرتاتيجي الشرفي

Strategic partners الشركاء االسرتاتیجی�ین

Strategic Support

Charity Sector Partners

المساندون االسرتاتيجيون

شركاء القطاع الخريي

Health Sector Partners شركاء القطاع الصحي

Educational Sector Partners شركاء القطاع األكاديمي
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Scientific Sector Partners

Technology Sector Partners

شركاء القطاع العلمي

شركاء القطاع التقني

Investment Sector Partners

Media Sector Partners

Volunteer Sector Partners

شركاء القطاع اإلست�ثماري

شركاء القطاع اإلعالمي

شركاء القطاع التطوعي
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13
فري�ق العمل

Team Members
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رنا عبداهلل المرعي

 رؤى مليباري

 مشاعل فهد التوي�جري

 روان خالد بن جريس

 نهلة خالد الخميس

العنود فهد الخليفة

آمال الزيادي

أثري خالد النشوان

 نجود عبدالعزي�ز الفايز

 لجني ابراهيم الخراشي

 لجني عبداهلل بن عامر

هند محمد الشويكان

ريناد سعد العتيبي

المدير التنفيذي

رئيسة  قسم الربامج الت�ثقيفية وقسم الت�ثقيف الصحي –بجدة

مسؤولة العالقات العامة

مسؤولة تقنية المعلومات

مساعدة المدير التنفيذي

مسؤولة قسم المحاسبة

مسؤولة شؤون العضوية

األخصائية االجتماعية

أخصائية اجتماعية –المنطقة الشرقية

مسؤولة اللجان

اخصائية ت�ثقيف صحي

مسؤولة الموارد البشرية

سكرتر تنفيذي
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 Rana Abdullah AlMarai

Roaa Melibari

Mashael Fahad Altuwaijri

Rawan Khalid Bin Jurais

Nahlah Khalid AlKhamis

Alanood Khalefa

Amaal Alzeady

Atheer Alnshwan

Najood Alfayez

Lujain Ibrahim AlKharashi

Lujain Bin Amer 

Hind mohammed alshwuikan

Rinad Alotaibi

CEO

 Head of Educational Program and Health Education
Department, Jeddah

Public Relations Officer

IT Officer

Assistant to CEO

Accounting Officer

Members Affairs

Social Worker

Social Worker - Eastern Region

Committee Officer

Health Educator Specialist

HR Specialist

Executive Secretary
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