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السعودیة: ماراثون تبرعات عبر
شاشة التلفزیون لدعم منكوبي

الزلزال البحري في آسیا یجمع 242
ملیون لایر في ساعات

الملك فھد افتتح التبرعات بـ20 ملیون لایر واألمیر عبد هللا بـ10 مالیین
واألمیر سلطان بـ5 مالیین

جدة: علي
مطیر 

تفاعلت مشاعر
السعودیین

أمس مع دعوة
خادم الحرمین

الشریفین
الملك فھد بن

عبد العزیز
واألمیر عبد
هللا بن عبد
العزیز ولي
العھد نائب

رئیس مجلس الوزراء للتبرع الخیري وإغاثة منكوبي الزالزل والمد البحري في جنوب
شرقي آسیا والتي نظمھا التلفزیون السعودي بقنواتھ الثالث, عبر بث مباشر استمر حتى

ساعة متأخرة من صباح الیوم, وأشرفت علیھا وزارة الداخلیة حسب توجیھات القیادة
السعودیة في بیانھا الخاص الذي أعلنتھ مساء الثالثاء الماضي.

وبدا االمر مثیرا لالھتمام والعداد الرقمي في أسفل شاشات التلفزیون یتغیر باستمرار صعودا
نحو االعلى محققا أكثر من 242 ملیون لایر حتى ساعة اعداد ھذا الخبر منھا 20 ملیون

لایر من الملك فھد، وعشرة مالیین لایر من ولي العھد، وخمسة مالیین لایر من األمیر
سلطان بن عبد العزیز.

وكانت مراكز استقبال التبرعات المنتشرة في المدن الرئیسیة تبث مشاھد حیة تدل على
تفاعل المواطنین والمقیمین في السعودیة, حیث توافد الرجال والنساء واالطفال للتبرع بما

یمكنھم من المشاركة في تحقیق مبدأ التكافل االجتماعي واإلنساني. ونقلت كامیرا التلفزیون
السعودي مشاھد لشاحنات تنقل التبرعات العینیة لفرزھا ومن ثم ارسالھا حسب الترتیبات

الموضوعة مسبقا بھذا الشأن.

وشجع صرف رواتب موظفي الدولة الحكومیین الذي صادف أمس الخمیس عشرات االالف
من المواطنین للتبرع برواتبھم، كما كان سلیمان العیدي وھو مدیر القناة االولى السعودیة,
یقرأ نشرة التبرعات التي تصلھ دقیقة بدقیقة من مركز «الكنترول» في القناة والتي تشیر

الى تبرع مواطنین برواتبھم كاملة تقریبا واالكتفاء بأقل من 1% منھا العالة أسرھم طوال
الشھر المقبل الذي تصادف فیھ مناسبة عید االضحى المبارك.
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في المقابل راھن المذیع في القناة االولى الدكتور محمد العوین على قدرة السعودیین على
ابراز الصور اإلسالمیة العمیقة في تحقیق المبادئ االسالمیة والوطنیة. وأضاف العوین بأن

مشاركتھ االعالمیة في الحمالت السابقة التي قام برعایتھا التلفزیون السعودي كشفت لھ عن
مواقف انسانیة عمیقة تجلت في تبرع الكثیر من الناس بأثاث منازلھم أو سیاراتھم

الشخصیة وفي أحایین كثیرة یتبرع االطفال بمدخراتھم النقدیة والعینیة «القلیلة» التي كانت
لھا ردات فعل انسانیة بعد ذلك فاقت المالیین من الریاالت. من جھة أخرى استبعد الدكتور

العوین تأثیر بعض الكتابات المناوئة لمثل ھذه الحمالت االنسانیة على حجم التبرعات, مشیدا
في الوقت نفسھ بوجود رجال الدین أثناء فترة البث المباشر لساعات طوال, ومساھمتھم في
حث الناس على فعل الخیر والرد على االستفسارات حول مسألة التبرع أو آلیتھ التي تشرف

علیھا وزارة الداخلیة السعودیة. وقال العوین الذي كان یستعد لالنضمام الى فریق العمل
للمشاركة في تلقي المستجدات من التبرعات الخیریة التي تفد من جمیع المدن السعودیة إن
الساعات االخیرة في معظم الحمالت السابقة كانت تشھد اقباال كبیرا یفوق الساعات االولى،
مرجعا االمر «لترتیبات مادیة خاصة یقوم بھا بعض الموسرین وفاعلي الخیر, على ضوئھا

تحدد خیارات التبرع».

وكانت الحكومة السعودیة أعلنت عن زیادة تبرعھا لمنكوبي الزالزل والمد البحري في
جنوب شرقي آسیا لیصل حجم التبرع الحكومي الى 30 ملیون دوالر أمیركي.
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