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 *الهدر الغذائي الحد مننساهم في فل

حثنا ديننا الحنيف على  االعتدال في كل أمورنا وسلوكنا ، ويأتي االعتدال في المأكل والمشرب في 

، وورد في نهج البالغة «   وُكلُوا واشربوا وال تسرفوا إنه ال يحب المسرفين» المقدمة ، فقال تعالى 

واذكر في اليوم غدا ، فدع اإلسراف مقتصداً ، » عن االمام علي عليه السالم ذم لإلسراف جاء فيه  

م الفضل ليوم حاجتك ويقصد باإلسراف صرف المال زيادة . «  وامسك عن المال بقدر ضرورتك ، وقدِّ

على ما ينبغي ، وهو سلوك ذمه هللا سبحانه وتعالى ، وإذا أراد هللا بعبد خيراً أْلهمه ااِلقتصاد وحسن 

 .التدبير وجنّبه سوء التّدبير واإلسراف

هدر الطعام أحدى أكبر وأصعب المشكالت التي تواجه العالم بسبب تداعياتها الخطيرة  وتعتبر مشكلة

مليار طن من المواد الغذائية الصالحة لألكل  0،3على األمن الغذائي والبيئة واالقتصادين المحلي والعالمي ، اذ يهدر العالم 

مليارات شخص ، وفقاً لمنظمة األغذية والزراعة  3إلطعام  سنويا وتعادل هذه الكمية ثلث اإلنتاج العالمي من الغذاء ، وتكفي

مليار دوالر ، بينما تبلغ قيمة ما تهدره  681وتبلغ قيمة الغذاء المهدر في الدول المتقدمة حوالي (. فاو)التابعة لألمم المتحدة 

 .مليارات دوالر تقريبا 301الدول النامية من غذاء 

عن أغنى دول العالم حسب نصيب الفرد   م 2101للعام  (Global Finance)نس وحسب تصنيف نشرته مجلة جلوبال فاين

دولة شملها مسح استند الى بيانات  089من بين  04من الناتج المحلي اإلجمالي ، تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة 

لكنها تحتل المرتبة . قوة الشرائية للفردعلى أساس تكافؤ ال( GDP)صندوق النقد الدولي ، وفقا لناتجها المحلي االجمالي 

األولى عالميا في هدر الغذاء وفق تقرير صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية في يونيو الماضي ، فقد أوضح 

 49بقيمة مليون طن  8،3اذ تصل كمية الطعام المهدر سنويا حوالي  ، من األغذية المنتجة يتم إهدارها ٪31التقرير أن حوالي 

كيلوجراماً سنوياً ، وهو ما يتجاوز بكثير ضعف المعدل  211ويبلغ نصيب الفرد من الطعام المهدر حوالي . مليار لاير تقريبا

 .كيلوجراماً للفرد ، وبشكل إجمالي 001العالمي البالغ 

الل األعياد وحفالت الزفاف ال شك أن الشعب السعودي مضياف ، ولكن هذا ال يبرر اإلسراف الذي تشهده موائد الطعام خ

واألمر في حقيقته يتعلق بالوجاهة وحب التفاخر أكثر من أي شيء . والتجمعات غير الرسمية فأغلب هذا الطعام يتعرض للهدر

فعلى سبيل المثال أشارت دراسة حديثة الى أن حجم الطعام المهدر في حفل زفاف متوسط في مدينة من مدن المملكة . آخر

يحدث هذا رغم أن أغلبية الناس يعارضون هدر الطعام ، لكن أكثرهم ال يجد مشكلة في ترك الطعام . جائعاً  211يكفي إلطعام 

ويقف وراء اهدار الطعام عوامل كثيرة . على أطباقهم ، أو شراء أكثر بكثير مما يحتاجون إليه بالفعل من مستلزمات البقالة

م عن أكل بقايا الطعام ، ومنها أيضا أن كثيرا من الناس ينظرون إلى الغذاء منها سوء التخطيط ونمط الحياة السريع واالحجا

 .باعتباره شيئا متوفرا دائماً وفي متناول أيديهم

نحن جميعا مدعوون للمساهمة في الحد من مشكلة هدر الطعام ، التي أصبحت واحدة من أهم المشاكل التي تشغل بال صناع 

الكثير من دول العالم ، وكل المحاوالت الناجحة في العالم لمواجهة تلك المشكلة شهدت القرارين السياسي واالقتصادي في 

وتبذل حكومات الدول الجهود الحثيثة للحد منها ، عبر سن التشريعات ووضع القوانين . تعاوناً وثيقاً بين الحكومات والمجتمع

اإليجابية التي حققها العالم في هذا المجال ليس وليد الصدفة ، بل لكن النتائج . ومنها الغرامات المالية الكبيرةعلى المخالفين لها

 . هو نتاج تخطيط وجهود حكومية ومجتمعية بذلت على مدار سنوات وآتت ثمارها

إن إشاعة ثقافة االقتصاد في المأكل والمشرب في المجتمع وتربية أبنائنا على عدم اإلسراف من العوامل التي ستوصلنا الى 

الطعام ، وسينتج عن إشاعة هذه الثقافة التخفيف من تكاليف المعيشة التي تنهك كاهل كثير من األسر ، وتمكين  الحد من هدر

هذه األسر من العيش الكريم واالستفادة من مواردها المالية بالشكل الصحيح وتسخيرها واستثمارها في مجاالت تنمي أفرادها 

 .وتهيئهم لتحديات المستقبل

لماذا تتصدر .. مستوى الدخل أم الثقافة "بعنوان  1٢القديح وتطبيق  مزمزذه المقالة من تقرير نشره موقع اقتبست أفكار ه*

 م 2108اغسطس  0ونشر في " السعودية العالم في هدر الغذاء
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 آية من الذكر الحكيم

 

 

 

 

 :قال هللا تعالى

  

يَْعلَُموَن يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن ال  قُْل َهلْ 

ُر أُولُو اْْلَْلبَاب  إِنََّما يَتََذكَّ
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 حياتك مسار تغيير على واثره االيجابي التفكير

 اعالم جمعية مضر

 واألوراق النباتي األكل من أكثر" عبارة تشبه التي ،"بايجابية فكر" عبارة الوظيفي التطوير في المتمرسون يردد ما كثيرا

 االنسان صحة على التغذية نظام أثر عن يتحدثون عندما واألخرى الفينة بين التغذية في المختصون يرددها التي"  الخضراء

 فقط ، بها االلتزام في تتردد أنك اال مقولتهم بصدق اعتقادك ورغم. الهضمي الجهاز واداء السكر ومستوى الدم وضغط ووزنه

 والتدرب فعلها في البدء لك ينبغي أنه يعني وهذا بتوصياتهم االلتزام في تبدأ الصحي وضعك وتحسن بالفارق شعورك عند

 التفكير يعني ماذا هو المهم والسؤال الطريقة، بنفس يعمل االيجابي التفكير. حقيقية عادة الى تتحول أن قبل أثرها ووعي عليها

 والمهنية؟ الشخصية حياته في  تحديات من يواجهه ما مع تعاطيه وطبيعة االنسان سلوك على أثره وما االيجابي

 يحتاج االيجابي؟ السلوك او االيجابي التفكير لنا يفعل ماذا ولكن عديدة مرات بآخر او بشكل تقال" بايجابية فكر" عبارة سمعنا

 فال مستنقع في تحط صغيرة ورقة رؤية عند يراودك الذي ذاك مثل نفوسنا، على تراكمي اثر لها حقيقية اجابة الى السؤال هذا

 . التموجات بفعل تبتعد مراقبتها عند تنبهر ولكنك كثيرا، فيها تفكيرك تركز وال النظر تمعن

 سنشعر مشكلة تحدث وعندما االخرين، سنقابل كيف واعين نكون ال سيء بيوم نمر عندما او سلبي مكان في نكون عندما

 في الوريقة لتلك حدث ما شاكلة على االيجابية االفكار في نلج عندما ولكن. صعبا الحل ايجاد وسيكون والقلق بالضغط

 الناس مع حديثنا ويتغير. نعتقد كنا مما اكثر فرصا هناك أن عندها وندرك ايجابية اكثر فضاء الى سنتحرك فاننا المستنقع،

 مع افضل عالقات الى يقود افضل نوع من حديث ذلك عن وينتج الينا، الحديث في اكبر رغبة تنتابهم اذ ايجابيين نكون عندما

 ولكن البداية في صعبة تكون أجل،. المعضالت مواجهة عند خالقة حلول انتاج على تعيننا عظيمة افكار والى االشخاص

 .اكثر يصبح بها وعيك

 من تستيقظ. خاطئا اتجاها ويتجه سيئا فيها شيء كل ويكون منا كثير على تمر التي االيام تلك مثل سيء يوم الى ننظر دعونا

 عودتك وعند عديدة، حمراء اشارات تتجاوز العمل الى طريقك وفي سيارتك، الى طريقك في قهوتك وتسكب متأخرا، نومك

 للمنزل عودتك عند طاقتك استنفذت قد وتكون. البائع الى طويال صفا امامك تجد لكنك ما شيء لشراء تحتاج عملك من

 تتغير مزاجنا، تغير فمع. للنوم الخلود عليك ويصعب حدة اكثر طبعك يجعل اليوم ذلك في حدث ما ولكن النوم، في وترغب

 البقاء وضع من اساسا قريبة حالة في نصبح غضب او اضطراب او ضاغطة نفسية حالة في نكون فعندما الدماغ، كميائية

 القتال حالة من قريبة مزاجية حالة وتبدأ االدرينالين معدل ويرتفع العمل عن الدماغ في الخالق الجزء ويتوقف الحياة، قيد على

 الجزء عقولنا في توقف والسلبية النفسي فالضغط الواقع، هو وهذا. أفضل لتفكير مجاال تترك ال بحيث مختلفة درجات وفي

 . واالضطراب بالضغط الشعور معضلة حل عن المسؤول

 القهوة وسكبت متأخرا النوم من قمت. االيجابي العمل او التفكير من شيء ومعه آخر منظور من اليوم لنفس ننظر دعونا اآلن

 أجل واالرباك، النفسي للضغط االستسالم من بدال القهقهة بدأت لكنك الحمراء، االشارات من كثيرا للعمل طريقك في واجتزت

 فذلك مختلف شيء الى لالنحراف كافية ولكنها البداية، في القهقهة على نفسك ترغم بالطبع. تصرفاتك على الضحك بدأت

 فعل ردود سلسلة الى وتتحول باالرتياح تشعر وجعلك دماغك، في االندروفين انتاج سبب انه اال قسريا صدر انه رغم الضحك

 .  والتأثير للعمل الدماغ في الخالقية لمراكز تسمح ايجابية

 ولو. وردية عدساتها بنظارة للعالم النظر على االصرار او التفاؤل عن نتكلم ال هنا ونحن تركيزنا يتابع مزاجنا أن هو والسبب

  فال الواقعية، عين هو  الحالة هذه في الوردية العدسات ذات النظارة من التخلص أن اال بذاته، جيد الجميلة بالوردة الشعور أن
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 كان ان– القيام وحاول عليه، تركز ما لتالحظ الوعي هدية نفسك تمنح أن ينبغي لكن. واالحاسيس المشاعر انكار ينبغي

 لمعرض تذهب جديدة، سيارة شراء تقرر فعندما. الشبكي النشاط يدعى ما يشبه وهذا فيه، التفكير اوتغيير بحرفه -مناسبا

 منها، موديل او نوع اي تالحظ ال لكنك السيارات من مختلفة بأنواع مليئة الطريق تكون المعرض الى الطريق وفي السيارات،

 من هي سيارة يسوق انه عليه يبدو شخص كل ان تالحظ العودة طريق في ولكنك. الطريق في يوم أي عليك يمر كما تماما

 الموديل نفس من سيارات هؤالء كل اشترى هل المعرض؟ الى رحلتك في هذا تالحظ لم فلماذا، اشتريتها التي الموديل نفس

 عندك واصبح سيارتك لديك اصبح حتى تالحظها تكن لم ولكنك الطريق في كانت السيارات هذه كال، واحدة؟ ساعة وفي فجأة

 يجعلك االحيان بعض وفي. سلبا او ايجابا نفسك على ركزت انما أنت اخرى، وبكلمة. الموديل نفس على للتركيز سبب

 . عليه تركز ما اختيار يمكنك وبالتالي السيارة، شراء بعد فعلت مثلما معين، اتجاه في تفكيرك تركز به تمر الذي الموقف

 تكون أن يمكنك ولكنك القهوة كوب سكبت أنك حقيقة على الضحك تستطيع ال ربما. جدا مختلفا االمر يجعل تفكيرك تحويل ان

 االحوال تغيير تستطع لم انك اخرى، وبعبارة. سيئا مزاجك جعل الى تجرك لم وانها قميصك، على تنسكب لم انها ممتنا

 . المطاف نهاية في بنفسك معتزا وتكون الموقف هذا ستجتاز كيف تقرر ان استطعت التقادير اقل على لكنك بك، المحيطة

 او الفرصة، تلك من القصوى االستفادة مدى فترى الفرصة تحين عندما سينبعث العقل من الخالق الجزء ان هو العظيم الشيء

 المشكلة سأحل وكيف االمر؟ اعالج وكيف معه؟ العمل استطيع ومن الممكن؟ هو ما بالسؤال وتبادر مشكلة لك تحصل عندما

 أثره وسينمو الصحيح، الطريق على سيضعك من هو االيجابي التفكير مشكلة؟ تكون ان بدل فرصة الى احولها كيف أو

 .للمشكلة وحلول نتائج الى الوصول من اقترابك مع والفرح االرتياح من بحالة مصحوبا التراكمي
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 المعنوية ووقفتهم المادية ومساهمتهم المجتمع أفراد على نعول" العلو" 

 مجتمعه خدمة في وقدمه والتزاماته أسرته وقت من جزًءا اقتطع متطوع عضو كل ونشكر

 

 الصفار فاطمة: حوار

 الغني عبد األستاذ اليتيم وكافل االجتماعية الخدمات لجنة ومقرر الخيرية مضر جمعية إدارة مجلس عضو مع لقاء لنا كان

 مع امنًاتز الجمعية أطلقتها والتي" مستقبلي بناء في وشارك تعليمي اكفل" ومبادرة التعليمية المساعدات برنامج حول ، العلو

 المجتمع ألفراد تتيح التي" طالب كفالة"  فيها وطرحت ، والمتفوقات المتفوقين لتكريم الخامس التألق مهرجان احتفال

 ، رياال 211 ومقدارها األولى:  ثالث باقات عبر ، الثانوية وحتى االبتدائية المرحلة والطالبات الطالب كفالة في المساهمة

 لاير 0111 األولى باقات ثالث الجمعية طرحت الجامعيين وطالبات طالب ولدعم ، رياال 111 والثالثة ، رياال 111  والثانية

 . لاير 1111 والثالثة لاير، 2111  والثانية

 ،" مستقبلي بناء في وشارك تعليمي اكفل" ومبادرة التعليمية المساعدات برنامج على الضوء لنسلط بكم نلتقي أن يسعدنا -0س

 يستهدفها؟ التي والفئات التعليمية المساعدات برنامج على تعرفونا أن منكم نريد البداية وفي

 العام التعليم ويشمل ، تواجهه التي الصعاب وتذليل والسلوكي التحصيلي الطالب مستوى بمتابعة يهتم برنامج هو -0ج

 .التمهيدي الى باإلضافة والجامعي

 التعليمية؟ المساعدات برنامج أهداف هي ما -2س

 ترعاها التي األسر وخصوصا القديح في للمجتمع العلمي المستوى رفع أهدافها من كان - تأسيسها ومنذ - مضر جمعية - 2ج

 :إلى يهدف الذي التعليمية المساعدات برنامج خالل من بالرعاية األسر هذه وبنات أبناء تعاهدت فقد ذلك ولتحقيق ،

 المجتمع في بدورهم للقيام قدراتهم تنمية على وتشحيعهم العلمي التحصيل على األسر وطالبات طالب حث -0

 والطالبات للطالب المادية المساعدات بتقديم الدراسة تكاليف تغطية -2

 والمتفوقات المتفوقين ورعاية تشجيع -3

 .التأخر اسباب معالجة على والعمل دراسيًا بالمتأخرين العناية -4

 ذلك؟ يتم وكيف ، البرنامج يقدمها التي المساعدات ماهي -3س

 ذلك ويتم ، وغيرها ومالبس وأحذية قرطاسية من والطالبات للطالب األساسية االحتياجات تغطية على البرنامج يعمل -3ج

 وتشمل الدراسة مواصلة على العانتهم والجامعيات للجامعيين مساعدات البرنامج يقدم كما. خاصة كوبونات توزيع طريق عن

 . والنقل اإليجار ومساعدات نقدية مساعدات

  به؟ القيام المستفيد على ينبغي وماذا للمساعدة، الطالبة أو الطالب الستحقاق شروط هناك هل -4س

 ، الثانوية الى االبتدائية من العام التعليم مراحل في الجمعية ترعاها التي األسر وبنات  أبناء التعليمية المساعدات تشمل -4ج

 نوع لمعرفة لحالتهم بحث بإجراء االجتماعي الباحث يقوم ، المساعدة بطلب تقدمهم أثر فعلى ، والجامعيات الجامعيين أما

 .المساعدة تقرير يتم ثم ومن االستحقاق

 البرنامج؟ يستهدفهم الذين الجامعيين والطالبات الطالب وعدد المدارس، وطالبات طالب عدد كم -1س

 طالب إلى األطفال وضيافة رياض من المراحل جميع في وطالبةً  طالبًا 141 التعليمية المساعدات برنامج يستهدف -1ج

 ضيافة ومراكز رياض مرحلة في وطفلة طفال 21 منهم ، والثانوية والمتوسطة االبتدائية بالمراحل مرورا الجامعات وطالبات

 جامعيًا 31 و ، الثانوية المرحلة في 011 ، المتوسطة المرحلة في 001 ، االبتدائية المرحلة في وطالبة طالبا 061 ، األطفال

 .الدراسية التقوية برنامج في وطالبةً  طالبًا 021 إلى  إضافة  ، وجامعيةً 
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 والتفوق؟ للنجاح تحفيزهم يتم وكيف ، دراسيًا الطالب متابعه تتم كيف -6س

 اللجنة من أعضاء ويقوم ، واحتياجاتهم الدراسية فصولهم لمعرفة دراسي عام كل بداية مع الطالب بإحصاء نقوم -6ج

 الطالب من دراسيًا المتميزين لتحفيز هدايا ونقدم ، وأدائهم مستوياتهم لمتابعة اداراتها مع للتنسيق سراالمد بزيارة التعليمية

 االجتماعية الخدمات لجنة ترعاهم الذين المتميزين الطلبة جميع نكرم سوف ، العام هذا وفي. اليتيم كافل خدمات تشملهم الذين

 .اليتيم وكافل

 وكيف ، الماضي العام في نفذت والتي ، الجمعية ترعاهم الذين األسر لطالب التقوية برنامج في تجربتكم عن حدثونا -1س

 البرنامج؟ نتائج كانت

 وكانت ، طالبًا 61 من أكثر منها واستفاد ونصف شهر ولمدة النهائية االمتحانات قبل الماضي العام البرنامج طبقنا -1ج

 .المستفيدين الطالب من أكبر حضوًرا نتوقع كنا وإن ، جيدة النتيجة

 البرنامج؟ تنفيذ في تواجهكم التي التحديات هي ما -8س

 المرحلتين في فقط مواد أربع تغطية إال نستطع ولم ، التدريس كادر متطوعي عدد في نقًصا الماضي العام في واجهنا -8ج

 .المتطوعين عدد زيادة مع البرنامج في التوسع ونأمل ، والمتوسطة االبتدائية

 المبادرة؟ هذه دعم في تعولون من فعلى ،" مستقبلي بناء في وشارك تعليمي اكفل" مبادرة الجمعية أطلقت -9س

 فإننا لذا ، بخدماته واالرتقاء وتطويره التعليمية المساعدات برنامج في المجتمع  إشراك المبادرة إطالق من هدفنا كان -9ج

 خدمات في التوسع نأمل وكذلك ، المعنوية ووقفتهم المادية مساهماتهم طريق عن البرنامج هذا برفد المجتمع أفراد  على نعول

 .التقوية برنامج ينفذ الذي الفريق وخصوصا ، التعليمية اللجنة في المتطوعين عدد زيادة من خالل البرنامج

 هي؟ وما توجهونها لمن ، المبادرة حول األخيرة كلمتكم -01س

 نشكر كما ، الجمعية برامج دعم في البيضاء اليد له الذي العبيدان محمد الشيخ العالمة لسماحة والتقدير بالشكر نتقدم -01ج

 أسرته وقت من جزًءا اقتطع متطوع لكل موصول والشكر ، ومعنويًا ماديًا التعليمية المساعدات برنامج دعم في ساهم من كل

 .مجتمعه خدمة في وقدمه والتزاماته
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 مبادرة أطلقتها خيرية مضر -" اكفل تعليمي وشارك في بناء مستقبلي"

 مضراعالم جمعية 

، وذلك تزامنا مع احتفال " اكفل تعليمي وشارك في بناء مستقبلي"أطلقت جمعية مضر الخيرية مبادرة كفالة طالب تحت شعار 

هـ  0439مهرجان التألق الخامس لتكريم المتفوقين والمتفوقات من أبناء وبنات القديح الذي أقيم في الثامن عشر من ذي القعدة 

لشهر ذي القعدة " خيرية مضر نبض خيركم"وجاء في كلمة مجلس االدارة في نشرة الجمعية  .م  2108يوليو  30الموافق 

أن مجلس االدارة اعتمد ميزانية برنامج المساعدات التعليمية للعام الدراسي الجديد " كفالة طالب"هـ ، والمعنونة  0439

طالبا وطالبة في جميع المراحل الدراسية  141 ألف لاير ، لتغطية االحتياجات األساسية ل 611هـ والبالغة  0439-0441

 .ابتداء من مرحلة رياض وضيافة األطفال الى المرحلة الجامعية مرورا باالبتدائية والمتوسطة والثانوية

وأوضحت الكلمة أن برنامج المساعدات التعليمية يغطي االحتياجات االساسية لطالب المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية 

مالبس وأحذية وقرطاسية لفصلي الدراسة، كما يغطي رسوم رياض األطفال ومراكز الضيافة ألطفال األسر المتعففة التي من 

يثبت البحث االجتماعي حاجتهم ، ويساند الطالب والطالبات الجامعيين في تغطية المواصالت وتكاليف المعيشة واإليجار 

 ورسوم الدراسة في الجامعات والكليات

الى أن مصروفات البرنامج زادت مع النمو في عدد طالب وطالبات األسر التي ترعاها الجمعية، وأن مجموع ما وأشارت 

م يقارب األربعة ماليين لاير استفاد منها حوالي  2101أنفق على البرنامج منذ انشاء الجمعية وحتى نهاية العام المالي 

 . طالبا وطالبة 09111

ئها رعت طالب وطالبات األسر المتعففة عبر المساعدات السنوية ، ايمانا منها برسالتها اتجاه وذكرت أن الجمعية ومنذ إنشا

وأنه قد ورد في التقرير . المجتمع وتحقيقا لهدف من أهدافها األساسية وهو رفع المستوى التعليمي ألبناء األسر التي ترعاها

وأن برنامج . رياال لثمانية طالب 234لجمعية قدمت هـ أن ا 0389/  0388السنوي األول للجمعية الصادر في عام 

المساعدات التعليمية استمر في نموه في السنوات الالحقة ، وتطورت نوعية المساعدات التي يقدمها ، مصحوبة بازدياد عدد 

 .طالبا سنويا 111الطالب والطالبات التي يشملهم البرنامج حيث بلغ عددهم في ذروته ما يقارب 

كلمة الضوء على برنامج التقوية للطالب الذي كانت ترعاه الجمعية بمعيّة نادي مضر، وكان ينفذ لسنوات عديدة كما ألقت ال

في مبنى روضة األطفال أثناء فترة اإلجازة الصيفية ، مستهدفا الطلبة المكلمين في جميع المراحل الدراسية ، ومعتمدا على 

 . المتطوعين من المعلمين وطالب الجامعات

ارت الى نجاح برنامج التقوية لطالب األسر المستفيدة من خدمات الجمعية ، الذي قامت بتنفيذه فِي العام الماضي ، وأنه وأش

 .سيستمر في العام الدراسي الجديد

وفي سعيها في تطوير برنامج المساعدات التعليمية وجعله متميزا تخطيطا وتنفيذا، بمشاركة مجتمعية ، أشارت الكلمة الى 

التي تتيح ألفراد المجتمع المساهمة في كفالة الطالب والطالبات " اكفل تعليمي وشارك في بناء مستقبلي"الجمعية مبادرة  طرح

رياال ، والثانية  211األولى ومقدارها : طالبا وطالبة عبر باقات ثالثة 311في مرحلة االبتدائية وحتى الثانوية وعددهم 

طالبا وطالبة من الجامعيين والجامعيات ، طرحت الجمعية  31ولدعم . رياال 111ارها رياال والثالثة ومقد 111ومقدارها 

 .لاير 1111لاير ، والثالثة  2111لاير ، والثانية  0111مقدار األولى : باقات ثالث أيضا

عبر مساهمات أبناء وأكدت الكلمة في الختام ثقة مجلس االدارة بحدوث نقلة كبيرة ونوعية في برنامج المساعدات التعليمية 

 .القديح الخيرين ومن حولها من المحسنين ، والتي سيكون لها الدور االبرز في احداث هذه النقلة
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 لاير لبرنامج المساعدات التعليمية ألف بمائة تبرعه على العبيدان العالمة تشكر مضر جمعية

 اعالم جمعية مضر

 مائة بمبلغ السخي تبرعه على العبيدان محمد الشيخ العالمة لسماحة الجزيل بالشكر القديح في الخيرية مضر جمعية تقدمت

 والمتفوقات المتفوقين لتكريم التألق مهرجان في الجمعية أطلقتها التي ”مستقبلي بناء في وساهم تعليمي اكفل“ لمبادرة لاير ألف

 .الماضي القعدة ذي شهر من عشر الثامن في

 شؤون تشمل التي المتنوعة لبرامجها المستمر الرئيسي دعمه نظير برامجها، في بشريكها ووصفته العالمة سماحة وخاطبت

 .والتأهيل المساكن وشؤون واأليتام األسر

 بلغت التعليمية المساعدات لبرنامج ميزانية المجلس اعتمد حيث ، ”الطالب كفالة“ مبادرة لدعم والخيرين القديح أبناء وناشدت

 والطالبات الطلبة فيها بما الدراسية المراحل جميع في وطالبة طالبا 141 ل األساسية االحتياجات لتوفير لاير ألف 611

 .االطفال ضيافة ومراكز رياض في واالطفال الجامعيين

 عن أو القديح بوسط الجمعية مكتب زيارة طريق عن عنها، أعلنت كانت باقات خالل من الداعمين مساهمات الجمعية وتتلقى

 .البنوك في حساباتها أحد في المباشر اإليداع طريق
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 مضر جمعية اروقة بين التعليمية المساعدات وأرقام حقائق

 وطالبة طالب ألف 29 و لاير مليون ٢

  المرهون كرامة

 المتعففة األسر بطالب االهتمام في السبق قصب الخيرية مضر لجمعية كان ،( م 0961)  هـ0381 عام في انطالقتها منذ

 وأقساط والمعيشة والقرطاسية الملبس تشمل سنوية مساعدات يقدم الذي التعليمية المساعدات برنامج عبر لهم الرعاية وتقديم

 .الدراسة تكاليف على وأسرهم الطالب وتعين ، الجامعات في الدراسة

 طالب من عدد أكبر ليغطي خدماته في والتوسع ، متميزا وجعله التعليمية المساعدات برنامج تطوير إلى السنين عبر سعت و

 في الخبرة ذوي من الخيرة األيدي من كثير السنوات هذه طيلة التعليمية المساعدات برنامج في العمل على تعاقب وقد. األسر

 .المجتمع في دورها أداء من الجمعية تمكين في وساهموا البرنامج لتطوير سعوا ، التعليمية المجاالت

 0.3 الجمعية عمر من األولى سنة والعشرين الخمسة في البرنامج هذا على أنفق ما مجموع أن المالية التقارير في وورد

 . رياال 234 بمبلغ طالب ثمانية بدعم هـ 0388 عام البرنامج بدأ حيث ، وطالبة طالب 2111 لدعم أنفقت لاير مليون

 التعليمية المساعدات برنامج على أنفق ما مجموع بلغ ،(  م 2101 عام لىا  م0968)  البرنامج عمر من عاما خمسين بعد و

 .09111 والطالبات الطالب ومجموع تقريبا لاير مليون 4

 ألف 611 والبالغة هـ 0441-0439 الجديد الدراسي للعام التعليمية المساعدات برنامج ميزانية عن كشفت قد الجمعية وكانت

 أكفل“ مبادرة وأطلقت ، والجامعية الدراسية المراحل مختلف من وطالبة طالبا 141 ل األساسية االحتياجات لتغطية لاير

 محمد الشيخ سماحة المبادرة هذه مع تجاوب حيث والطالبات للطالب التألق مهرجان في ”مستقبلي بناء في وشارك تعليمي

 الدراسية للمراحل والطالبات الطالب لكفالة المجتمع ألفراد متاحة المساهمات ومازالت ، رياال 011111 ب متبرعا العبيدان

 طالبا 31 ولدعم. رياال 111 ومقدارها والثالثة رياال 111 ومقدارها والثانية ، رياال 211 ومقدارها األولى: ثالثة باقات عبر

 ، لاير 2111 والثانية ، لاير 0111 األولى مقدار: أيضا ثالث باقات الجمعية طرحت ، والجامعيات الجامعيين من وطالبة

 .لاير 1111 والثالثة

 القديح بلدة في التعليمي المستوى لرفع السامية أهدافها أحد مع يَتماهى التعليمية المساعدات ببرنامج الجمعية اهتمام أن يذكر

 .اتالذ على واالعتماد االكتفاء الى وايصالهم والتفوق العلمي التحصيل على وتشجعهم ترعاها التي األسر وأبناء عامة
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 ألف لاير انفقتها جمعية مضر في بداية العام الدراسي لبرنامج المساعدات التعليمية 132

 كرامة المرهون 

ذو الحجة  12هنأت جمعية مضر الطالب والطالبات بالعودة للمدارس وبداية العام الدراسي الجديد، وأصدرت مساء السبت 
هـ  2٣٤١/2٣٣١التعليمية، جاء فيه أن مجموع ما تم إنفاقه مع بداية العام الدراسي تقريرا ماليا عن برنامج المساعدات 

 .طالبة و طالبتين جامعيتين و ثالثة أطفال في مراكز ضيافة االطفال 2٨٣طالبا و  2١١رياال استفاد منها  1٤22٣١

للطالب والطالبات على النحو وشملت المساعدات على عبايات للطالبات ومالبس مدرسية ورياضية وأحذية وقرطاسية 

رياال منها  ٠2٧٣١: ٪ من المجموع الكلي للمساعدات ؛ مالبس مدرسية٨ومثلت  –رياال  2٨٣١١: عبايات” التالي
: ٪ من المجموع الكلي للمساعدات ؛ أحذية مدرسية1٠،٧2ومثلت  –رياال للطالبات  1٣١١١رياال للطالب و  ٤٣٨٣١

٪ من المجموع الكلي للمساعدات ؛ 2٣٫١٠ومثلت  –رياال للطالبات  2٠٠٣١لطالب و رياال ل 2٨2٣١رياال منها  ٤٣٨١١
رياال  ٠٣٣١١: ٪ من المجموع الكلي للمساعدات ؛ قرطاسية2٤،2٣ –رياال للطالب  ٤١٣١١: مالبس وأحذية رياضية

 ٨1١١: عدات ؛ ايجار٪ من المجموع الكلي للمسا1٨٫٤٣ومثلت  –رياال للطالبات  ٤٧١١١رياال للطالب و  1٨٣١١منها 
رياال  21١١١: ٪ من المجموع الكلي للمساعدات ؛ رسوم دراسة مراكز ضيافة أطفال٤٫٣٣ –رياال لطالبتين جامعيتين 

 .”٪ من المجموع الكلي للمساعدات٣٫2١ –لثالثة أطفال 

رياال، منها تبرع سماحة  2٠٨٨٣٧اغسطس بلغ  ٤2وأشار التقرير إلى أن مجموع الدعم لبرنامج المساعدات التعليمية حتى 

ألف لاير أثناء احتفال مهرجان التألق الخامس في نهاية شهر ذي القعدة، و  2١١العالمة الشيخ محمد العبيدان بمبلغ 
 1٨رياال ، وتمثل هذه المبالغ  ١٠٨1رياال ومساهمات الداعمين بمبلغ  ٣١2٧٣خصومات من المؤسسات والشركات بمبلغ 

ألف لاير ، والتي أقرتها إدارة الجمعية لتغطية  ٠١١ة لبرنامج المساعدات التعليمية البالغة ٪ من الميزانية المخصص
 .طالبا وطالبة ٣٣٣االحتياجات األساسية ل 

وأشار التقرير بأن صرف المساعدات التعليمية المخصصة للجامعيين والجامعيات سيبدأ مع نهاية الشهر األول من الدراسة، 
سنة الدراسية، وتكون على شكل مساعدات شهرية للمعيشة والمواصالت والنقل ، وكذلك رسوم الدراسة وتستمر حتى نهاية ال

 .لمن يثبت استحقاقهم

ألف لاير عبر ست  ٠١١وال زالت اآلمال معقودة على استمرار دعم أهلنا في القديح لتغطية الميزانية المقترحة والبالغة 

رياال ، ولطالب  ٧٣١الباقة الثالثة / رياال ٣١١الباقة الثانية / رياال 1٣١ة األولى الباق: باقات ، لطالب وطالبات المدارس 
 .لاير ٣١١١الباقة الثالثة / لاير 1٣١١الباقة الثانية / لاير 2١١١الباقة األولى : وطالبات الجامعة
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 درع الدوري وكأس النخبة هدية نادي مضر لجمعية مضر

 

 كرامة المرهون 

 

ذو الحجة في مقر إدارة الجمعية بمبنى الطرازيات رئيس  20أعضاء مجلس ادارة جمعية مضر الخيرية مساء السبت استقبل 

 .نادي مضر المكلف المهندس أحمد عبدهللا المرزوق بمعية أعضاء ادارة النادي المكلفة، لتعزيز التواصل بين النادي والجمعية

 .دوري كرة اليد وكأس النخبة للموسم الماضي وفي اللقاء أهدى الرئيس المكلف للجمعية درع

وشكر رئيس جمعية مضر محمد جواد آل السيد ناصر رئيس وأعضاء ادارة النادي على تفضلهم بزيارة الجمعية واهدائهم 

ي في الدرع والكأس، مثمنًا للنادي االنجازات الكبيرة في الموسم الماضي، وآمالً أن تستمر االنجازات الرياضية لشباب الناد

المواسم الرياضية القادم، مؤكدا على أن النادي والجمعية ومنذ انشائهما كانا وال يزاالن جسدا واحدا، ومشددا على استمرار 

 .اللحمة بينهما لخدمة القديح ورقيها

د ال السيد نتقدم بالشكر الجزيل للمهندس السيد محمد جوا“: بدوره تحدث المهندس المرزوق عن انطباعاته عن الزيارة قائال

 .”ناصر رئيس جمعية مضر الخيرية وادارته الموقرة على حسن استقبالهم لنا وكرم الضيافة

أنهما المؤسستان الرسميتان في بلدتنا الحبيبة القديح ويكمل “وأكد المرزوق على أهمية التواصل بين الجمعية والنادي متحدثا 

والشباب، فهي اهم مراحل بناء اإلنسان، والحضارة تقاس بتطور اإلنسان اذا كان النادي يستهدف فئة الناشئة . بعضهم بعضا

دور النادي يغلب عليه طابع الوقاية من اإلنحراف والفساد، . في العلم والخلق، وكلنا يتطلع الى العيش الرغد في مجتمع واع  

 .”الطابع العالجي للمجتمع وللجمعية دور وقائي ولكنها يغلب عليها

ي مضر الى أن أمامنا أمثلة كثيرة ألشخاص عملوا في الجمعية والنادي وتبادلوا األدوار، والشعور لدينا واحد وأشار رئيس ناد

 .من ناحية المحبة والتطلع لتطوير المشاريع والخدمات في المؤسستين

داعاتها وتطوير الشراكة وركز في كلمته على ثقته برئاسة الجمعية وادارتها الموقرة في اداء مهامها على أكمل وجه، وكذلك اب

 .”وما مبادرة كفالة طالب اال ضربة معلم كما يقال“المجتمعية معها ومع مؤسسات المجتمع المدني، موضحا 

ادارة النادي ادارة مكلفة ومقبلة على مرحلة تغيير، تحتاج إلى الدعم المتواصل من الجمعية والبلد ومحبي النادي، “وأضاف 

 .”دمة الجمعية دائماً وابداً ونحن في النادي كذلك في خ

وقد سبق وأن هنأ رئيس جمعية مضر المهندس المرزوق على تكليفه برئاسة نادي مضر من قبل الهيئة العامة للرياضة مؤكدا 

على أهمية استمرار العالقة المتميزة بين الجمعية والنادي ووقوف الجمعية مع إدارة النادي ودعمها، والسعي في تكاملهما 

 .لقديح وأبنائهالخدمة ا

ويذكر أن مجلس إدارة جمعية مضر الخيرية قد أشاد في رسالة الدارة النادي السابقة في شهر شعبان الماضي بانجازات 

النادي في الموسم الرياضي المنصرم على المستوى الداخلي والخارجي، وقدم تهنئة ممزوجة بالغبطة و االفتخار بما حققه 

بطولة المملكة في الدوري الممتاز لكرة اليد ، تأهل فريق اليد لبطولة ” ستوى المملكة والمنطقة شباب النادي المعطاء على م

 النخبة لفئة الناشئين ، تحقيق فريق السلة لفئة الشباب لبطولة المملكة وصعودهم الى دوري الممتاز ، تحقيق المركز الرابع في 
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ووصافة الدوري في دوري تنس الطاولة لفئة الشباب ، تحقيق الالعب علي دوري السلة لفئة الناشئين ، تحقيق المركز الثاني 

 .”الخضراوي المركز األول في منافسات االولمبي لتنس الطاولة

وبينت الرسالة أن هذه االنجازات مفخرة للمملكة والمنطقة الشرقية ومحافظة القطيف وبلدة القديح بكل سكانها، وما كانت 

ذه البلدة الطيبة ومثابرتهم واصرارهم على تحقيق البطوالت اثر البطوالت، فهنيئا للوطن وللقديح لتنجز إال بإخالص شباب ه

 .هذه الشبيبة المخلصة والواعدة
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 "صنعتي"دعوة أصحاب المشاريع الصغيرة واْلسر المنتجة للمشاركة في معرض 

  جمعية مضراعالمية 

الراغبات والراغبين بالمشاركة جمعية مضر الخيرية للخدمات االجتماعية ذوي المهارات الحرفية والمشاريع الصغيرة دعت 

والذي تنظمه غرفة تجارة الشرقية تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو " صنعتي"في معرض األسر المنتجة 

 :بياناتهم عبر الرابط التالي/ ، للمبادرة بتعبئة بياناتهنالملكي األمير سعود بن نايف بن عبد العزيز حفظه هللا

https://goo.gl/forms/AzYkccSQ2muINmNh1 

 .هـ 0441/  0/  2وسوف يغلق الرابط يوم األربعاء 

 :مالحظة

 نرجوا مراعاة الشروط والمالحظات التي بالمرفق 

 info@mudhar.org   اإليميل لالستفسار ارسل رسالة على 

 . م في مقر شركة معارض الظهران الدولية 2108/  02/  01وحتى  00معرض خالل الفترة من يقام ال

 :1222صور من معرض العام السابق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/AzYkccSQ2muINmNh1
mailto:info@mudhar.org
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 1222خيرية مضر في أغسطس  ألف مساعدات أقرتها 112

 جمعية مضر  يةإعالم

 
 22101م ، وتم إقرار مساعدات لألسر المتعففة بلغ اجماليها  2108عقد مجلس اإلدارة جلستين اثنتين في شهر اغسطس 

 :حالة وجاءت على النحو التالي 31رياال استفاد منها 

 .حاالت 9رياال ل  36111: برنامج شؤون األسر  -أوال 

 .حالة 01رياال ل  048811: برنامج شؤون المساكن  -ثانيا 

 .حاالت 1رياال ل  21111: برنامج الزواج الميسر  -ثالثا 

 .رياال لحالتين 9361: برنامج التأهيل  -رابعا

 .رياال لحالتين 1111: برنامج المساعدات التعليمية  -رابعا
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 المدرسة خطوتكم اْلولى نحو النجاح: مضر خيرية

  إعالمية جمعية مضر

 

التواصل االجتماعي تهنئتها لطالب وطالبات المدارس والجامعات والمعلمين والمعلمات وقادة بثت جمعية مضر عبر وسائل 

حافالً بالجد واالجتهاد هـ، ودعت هللا أن يكون عاما  0441 – 0439المدارس وأولياء األمور بمناسبة بدء العام الدراسي 

المدرسة خطوتكم األولى نحو النجاح والتفوق ، فليكن اإلنجاز المميز هدفكم “والنجاح، وحثت الطالب والطالبات قائلةً لهم 

 .“ والكتاب رفيقكم أينما كنتم

ورصدت مبلغ  ”اكفل تعليمي وشارك في بناء مستقبلي“يذكر أن جمعية مضر الخيرية أطلقت برنامج كفالة طالب بشعار 

هـ، والذي يغطي الحاجات األساسية لـ  0441-0439ألف لاير ميزانيةً لبرنامج المساعدات التعليمية للعام الدراسي  611

 .طالبا وطالبة في جميع المراحل الدراسية من ضيافة األطفال حتى المرحلة الجامعية 141

سنويا في مهرجان التالق، وتتطلع في هذا العام الى زيادة عدد وتقوم الجمعية أيضا بتكريم الطالب والطالبات المتفوقين 

 .المتفوقين والمتفوقات
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 تعلن اسماء الفائزين 12مسابقة كافل اليتيم 

  إعالمية جمعية مضر

 

كافل فائزا وفائزة في مسابقة  011ذي الحجة أسماء  20بالقديح مساء السبت كافل اليتيم في جمعية مضر الخيرية  لجنة تأعلن

 .اليتيم لهذا العام

وقد تم فرز الفائزين عن طريق برنامج كمبيوتري، تحت إشراف لجنة مكونة من يونس البشراوي وابراهيم خضر وباقر عبيد 

 .ذي الحجة 21ويوسف آل غزوي وعبدهللا آل غزوي، وذلك في مساء يوم الجمعة 

بلص، وكوبون تركيب ورق جداري  1ة آالف لاير، وجهاز ايفون وكانت الجوائز الثالثة األولى عبارة عن مكافأة نقدية بأربع

 .لاير 2111بمبلغ 

وسوف يقوم الفريق المكلف باستقبال الفائزين وتسليم جوائزهم ابتداء من مساء اليوم األحد في مقر لجنة كافل اليتيم بمبنى 

 .9:11الى  1:31الطرازيات في الفترة من 

ومجموعة من االفراد، ويكون ريعها لصالح برنامج كافل   بدعم من المؤسسات والشركات يذكر أن هذه المسابقة تقام سنويا

 .اليتيم

 

  



 

18 
 

 21 -خيرية مضر نبض خيركم 

 
 

 في مركز مكفوفي القطيف "الناجح جاوزلا مقومات"

 سيد أحمد العوامي

 

أقام مركز رعاية مكفوفي القطيف التابع لجمعية مضر الخيرية، يوم الثالثاء الرابع والعشرين من ذي الحجة محاضرة بعنوان 

واستهدفت فئة الشباب  ، قدمها سماحة الشيخ صالح البراهيم، مدير مركز البيت السعيد بصفوى، ”مقومات الزواج الناجح“

 .المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا من المكفوفين

 

اس في اختيار وشملت المحاضرة عدة محاور منها النضوج االجتماعي والعاطفي، التمكن المادي، اإلقبال على الزواج، األس

 .إضافة إلى استعراض ألسباب الطالق وارتفاع معدالته في محافظة القطيف شريك الحياة، والطريقة المثلى لحل المشاكل، 

 

وقد تفاعل منسوبي مركز المكفوفين بشكل مميز من خالل طرح األسئلة أثناء المحاضرة، وأثنوا على المحاضرة الشيقة 

 .للزواج في المستقبلوالممتعة، متمنيين أن يوفقوا 

 

أتمنى من منسوبي المركز نشر الوعي بين “وختم الشيخ اإلبراهيم حديثه بنصائح ثمينة لمنسوبي مركز المكفوفين، جاء فيها   

افراد المجتمع، بما يختص في تزويج ذوي االحتياجات الخاصة، ورفع مستوى الوعي وثقافة المجتمع، في هذا المجال واقامة 

 .”العمل، لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة للزواج الدورات وورش

 

يذكر ان مركز رعاية مكفوفي القطيف يقدم خدمات كثيرة لمكفوفي وكفيفات محافظة القطيف ومنها تأهيل هذه الفئة من  

 .المجتمع، وإقامة الفعاليات والمحاضرات والورش والدورات التدريبية لهم
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 ينطلق في الخامس من صفر 2٢٢2 – 2٢39تقوية  برنامج

  إعالمية جمعية مضر

 

مع بدء العام الدراسي الجديد، تستعد اللجنة التعليمية المنبثقة من لجنة الخدمات االجتماعية وكافل اليتيم بجمعية مضر الخيرية 

بالقديح،   التابع للجمعية  (الروضة سابقامبنى " )مركز عين لألطفال"إلعداد برنامج تقوية الطالب، والذي سيقام في مبنى 

 1هـ، وستكون أيام الدراسة من األحد إلى األربعاء من الساعة  0441/ 4/ 6وتنتهي في   0441/ 2/ 1ولمدة شهرين تبدأ في 

 "حصتان"دقيقة، ومدة دراسة المادة الواحدة ساعة ونصف  41مساء، بمعدل حصتين يوميا مدة كل حصة  8.31حتى الساعة 

 .اسبوعيا

 

-0439ذكر ذلك رئيس اللجنة التعليمية االستاذ عبدالحكيم القديحي، عقب اإلجتماع األول الذي عقدته اللجنة للعام الدراسي 

في مقر لجنة الخدمات االجتماعية وكافل اليتيم بمبنى الطرازيات لإلعداد لبرنامج   ذي الحجة 21في مساء الجمعة  0441

ة القديحي، وحضور األساتذة عبدالغني العلو، وعبدهللا العرفات، وعلي شهاب، وأمان الشرفاء، تقوية الطالب، وذلك برئاس

 .ومجدي العسيري، وحسن الحليلي، وأحمد العبدالجبار، ومرتضى الكسار

 

ي من أبناء وسيتم إقامة برنامج التقوية للعام الدراسي الحالي ليشمل بخدماته طالب الصف الرابع االبتدائي إلى الثالث الثانو

 .األسر التي ترعاها الجمعية، باإلضافة إلمكانية إلحاق غير المستفيدين من الجمعية عند وجود أماكن شاغرة

 

لغتي، الرياضيات، العلوم، : مادةً لـلمرحلة االبتدائية 36فصول وسيغطي البرنامج فيها  9المراحل الدراسية على   وستوزع

الرياضيات، الفيزياء، : لغتي، الرياضيات، العلوم، اللغة اإلنجليزية؛ والمرحلة الثانوية: سطةاللغة اإلنجليزية؛ و المرحلة المتو

 .الكيمياء، اللغة اإلنجليزية

 

هـ،  0441محرم  21 - 0وسيفتح باب التسجيل في برنامج التقوية للمتطوعين من الكوادر التعليمية واإلدارية في الفترة من 

 .هـ 0441محرم  29وحتى  20وللطالب ابتداًء من 

 

يذكر أن برنامج التقوية ينفذ للسنة الثانية على التوالي، ومن المؤمل في هذا العام التوسع في أعداد الطالب المستفيدين من 

 .طالبا 61البرنامج، وقد نفذ العام الماضي من قبل مجموعة من المعلمين المتطوعين واستفاد منه أكثر من 
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 يقيم حفل الوفاء للفرق المتفوقة مضر

 حسين آل ربح

 

أقامت إدارة نادي مضر مساء أمس الجمعة حفالً للفرق المتفوقة في النادي كرمت من خالله الفرق والالعبين المنجزين سواء 

 .على مستوى األلعاب الفردية أو الجماعية،  بحضور شخصيات رياضية ودينية واجتماعية وإعالمية

 

نادي مضر فريق كرة اليد األول لتحقيقه درع الدوري الممتاز وكأس النخبة، وفريق كرة السلة األول الصاعد  وكرمت إدارة

للدرجة األولى، كما تم تكريم فريق شباب كرة السلة لصعودهم للدرجة الممتاز، وفريق شباب كرة الطاولة نظير صعوده 

 .عدة بطوالت مختلفة للممتاز، والعب ألعاب القوى مصطفى أبو شاهين الذي حقق

 

وطالب رئيس نادي مضر أحمد المرزوق بمنشأة نموذجية متكاملة خاصة بالنادي في القريب العاجل، في كلمته التي ألقاها في 

 .الحفل التكريمي أمام الحضور
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 "حفل الوفاء للفرق المتفوقة"صور من 
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 الكلية الملكية لألطباء بلندن تمنح آل توفيق جائزتها.. لمساهمته البارزة في مهنته

 القطيف اليوم 

حصل الدكتور جعفر آل توفيق، استشاري الطب الباطني واألمراض المعدية، وأستاذ مشارك بجامعة هوبكنز، وزميل الكلية 

 .، وذلك لمساهمته البارزة في مهنة الطب”شاريالمساهمة في المهنة بدرجة است“الملكية لألطباء، على جائزة 

المنحدر من بلدة القديح، لحصوله على جائزة الكلية الملكية ” آل توفيق”وتقدم مركز جونز هوبكنز، أرامكو الطبي بالتهنئة لـ

 .م، والتي تمنحها في مجاالت التفوق الطبي ورعاية المرضى 2108لألطباء لعام 

رفني الحصول على هذه الجائزة من الكلية الملكية لألطباء في لندن، ويسعدني اعتراف يش“: ”آل توفيق“بدوره، قال 

المنظمات الدولية المرموقة بمساهماتي المهنية، وأتطلع إلى تحقيق المزيد مما سيفيد ليس فقط مرضانا، بل جميع المرضى 

 .”ومقدمي الرعاية الصحية في العالم
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 المركز اْلول في مسابقة الحساب الذهني بالبحرينآل قويسم تحقق 

 زكية أبو الرحي

حققت الطالبة الرباب محمد ال قويسم المركز األول في المسابقة الدولية للحساب الذهني السريع الذي أقيم بمملكة البحرين 

 .ذي الحجة 1صباح السبت 

بالقطيف والذي مثله  QMCعبقريا تحت إشراف االستاذ زكي الشعلة مدير نادي الرياضيات  04وقد شارك في المسابقة 

 .االستاذ هاشم الشعلة في حضور المسابقة

مسألة حسابية في ربع ساعة، حيث حصدت الرباب  011وجاءت المسابقة لثالث مستويات في الحساب الذهني السريع بحل 

 .الول مكررعلى المركز ا

، بأنها ألتحقت بنادي الرياضيات منذ قرابة العامين، حيث خصصت لها ساعتين الى ثالث ″24القديح “وقالت الرباب لـ 

ووصفت سعادتها الغامرة عندما تأهلت لدخول المسابقة، وفخورة بنفسها ألنها حققت المركز األول ورفعت . ساعات للتدريب

 .رأس والديها ومنطقتها

كينة القويسم عن سعادتها بأختها الصغرى في تحقيق هذا اإلنجاز، مشيرةً إلى أن الرباب موهوبة وظهرت عليها وأعربت س

 .عالمات النبوغ منذ الصغر

الجدير بالذكر بأن الرباب طالبة بالصف االول متوسط متفوقة بدراستها وشاركت بعدة مسابقات للحساب الذهني السريع على 

 .لدوليالمستويين المحلي وا
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 الشميمي توقع اصدارها اْلول بحكاية قمر -في سن التاسعة 

 القطيف اليوم –فاطمة البدن 

تجاوزت الطفلة كوثر علوي الشميمي، ابنة التسع السنوات، عمرها، محاولةً السير على خطى الكبار، مطلقةً أول بذرة مزهرة 

 .الكتابة والتأليف للمستقبلمن سنين طفولتها، لتترك لها بصمة في مجال 

ليكون جاذبًا لألطفال في سر العالقة بينهما هل هي ” النحلتان لولو وسوسو“واختارت كوثر أن يكون عنوان قصتها األولى 

، ”توم وجيري“تعاون أم تصارع؟ وذلك كعادة عناوين القصص الكرتونية التي تحوي شخصيتين في بطولتها على غرار 

 .وغيرها” زينة ونحول”، و”عدنان ولينا”و

م، بحضور عدد من األطفال والمهتمين، وسط تفاعل الحضور 2108أغسطس  29قصتها يوم األربعاء ” الشميمي“ووقعت 

 .بالثناء واإلعجاب على شخصية وإلقاء وحضور المؤلفة الصغيرة

أ من القراءة، فهي خير معين في كل وحفزت األطفال على القراءة، وعرفتهم ببدايتها معها، وأكدت أن المستقبل والطموح يبد

 .الطموحات، وأن تحقيق أحالمهم بالمستقبل البد أن يبدأ من الصغر

حاولوا تحقيق أحالمكم وال تقولوا مستحيل، فإذا قلتم مستحيل “: كلمة لتحفيز من هم بعمرها بقولها” الشميمي“ووجهت 

 .”هي تحقيق أحالمكم تخسروا أكثر من أي شيء، والزمن يمر بسرعة واللحظة السعيدة

عندما كان عمر كوثر ثالث سنوات ونصف، كنت أقرأ لها كل “: «القطيف اليوم»لـ” الشميمي“وقالت رحمة العباس، والدة 

يوم قصة قبل النوم، وعندما أصبح عمرها أربع سنوات بدأت هي تؤلف القصص البسيطة، والحمد هلل كل ما كبرت أسلوبها 

 .”يتطور وخيالها يتسع

وفي عمر الثماني سنوات، أصبح لديها مكتبة صغيرة في غرفتها للقصص، وجو القراءة معتاد في المنزل، فأنا “: افتوأض

أقرأ دائًما وأحفزها بشكل كبير على القراءة والتأليف، واستطعت تنمية قدرتها اللغوية عن طريق اللعب، حيث كنت دائما أعمل 

لُجمل أعطيها كلمة وتعطيني ثالث جمل فيها الكلمة، وتكون الكلمة مرة في البداية لها تحديات على شكل ألعاب، مثاًل لعبة ا

 .”ومرة في الوسط ومرة في النهاية، وأحدد لها وقتًا قصيًرا لإلجابة

وفي لعبة القصص أعطيها عنوانًا وترتجل قصة قصيرة مناسبة للعنوان، وأحفزها معنويًا بشكل كبير، وألنها كانت “: وتابعت

 .”طباعة قصتها حلًما، فأنا قمت بطباعتها وقدمتها لها كهدية تعتبر

ألنها مكتبة اعتاد األطفال على ارتيادها، ومعروفة بدقة “: ”العباس“، أوضحت ”حكاية قمر“وحول سبب اختيارها لمكتبة 

نتي من مكان له أثر، اختيارها للقصص التي يتم بيعها فيها، وتعجبني جًدا فعالياتهم، حيث كان ودي أن تكون انطالقة اب

 .”فتواصلت معهم والحمد هلل تولت اإلشراف الكامل على القصة بالنشر والتوزيع

كوثر رغم صغر سنها إال أن لها عقاًل كبيًرا جًدا، طفلة معطاءة، طموحة “: ”الشميمي“من جهتها، قالت هدى العباس، خالة 

 .”ستكون شخصية مميزة ومؤثرة وتنشر اإليجابية منذ نعومة أظافرها، وقد ظهر عليها أنها

باألمس خطوِت أولى خطوات النجاح والوصول للقمة حبيبتي، واصلي ونحن “: كلمة البنة أختها قائلة” العباس“ووجهت 

 .”ندعمِك فأنِت فخر للعلم ولوالديك
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 سيدة أخالق البر تدعو للتسجيل في نسختها التاسعة

 24القديح 

البر التابعة اعتمدت إدارة مسابقة سيدة أخالق 

للجنة التنمية االجتماعية األهلية بالقطيف، 

استمارة تسجيل المتسابقات في المسابقة للتنافس 

بينهم استعدادا إلطالق نسختها التاسعة، بعد 

 .اكتمال االستعدادات لذلك

ودعت إدارة المسابقة الراغبات بالتسجيل 

بتعبئة النموذج الخاص بالمعلومات الخاصة 

والذي يسمح لها المشاركة في جميع بالمتسابقة، 

مسارات المسابقة بما فيها؛ التدريب، القياس، 

المقابلة الشخصية ، المسار الميداني، المسار 

متسابقات ، يتم اختيار  01التطوعي، مسار البر، ومسار إنشاء المشروع، وصوال الى مسار الحفل، الذي يقام بعد تأهل 

 .”ر ووصيفتيهاسيدة أخالق الب“الفائزات الثالث 

وبينت يتم تأهل المتسابقات للحفل والمفاضلة في الحفل بناء على متابعة لصيقة من قبل عضوات لجنة التحكيم للمتسابقات، 

أثناء وجوهن وتقييمهن في مختلف المسارات بمفردها أو مع من حولها من المتسابقات والمتواجدين في بيئة العمل في كل من 

 .المسارات

ة شؤون المتسابقات الشروط لدخول في المسابقة؛ أن تكون المتسابقة سعودية الجنسية من سكان المنطقة وأوضحت لجن

سنة، وأن تكون ملتحقة رسميًا بالمسابقة بالتسجيل في االستمارة  21 – 01الشرقية، وأن يكون عمر المتسابقة بين 

 .قبل إدارة المسابقة ولجانها لتتمكن من التأهل والتنافس االلكترونية، كما يشترط ان تحضر المتسابقة البرنامج الُمعد من

وأكدت رئيس مجلس إدارة المسابقة خضراء آل مبارك، ضرورة االلتزام بكل الفعاليات المصاحبة لكل المسارات بما فيها 

لمن هُن على صلة قرابة  الزيارات التي تنظمها اللجان والتفاعل معها بالشكل المطلوب، منوهةً أنه ال يحق االلتحاق بالمسابقة

 .من الدرجة األولى بأعضاء مجلس اإلدارة ولجنة التحكيم، ويسمح لهن االلتحاق بالبرنامج التدريبي الخاص بالمسابقة

وأضافت آل مبارك أن النسخة التاسعة ستنطلق بتكاتف وتعاون طاقات جديدة شابة، وبوجود الخبرات منذ سنوات مع انطالق 

ت األولى، مع السعي إلى استقطاب والترحيب بانضمام األعضاء ذوي الكفاءات في المجال العمل التطوعي المسابقة في الدورا

 .واالجتماعي، وكذلك الباحثات عن فرص تطوعية الكتساب خبرات جديدة

التدريبي ، واالستفادة من البرنامج https://goo.gl/NvZojN : وطالبت الفتيات الراغبات في التسجيل الدخول عبر الرابط

للمسابقة، الذي يتضمن العديد من ورش المتنوعة والتي تساعد على صقل شخصية الفتاة على المستوى الشخصي واألسري 

 .واالجتماعي
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 أطفالنا والمخاوف المدرسية

  القطيف اليوم -حسين أحمد آل عباس 

من أبنائنا الطالب شيء مع عودة الحياة للساحة التعليمية ممثلة بالعودة للمدارس؛ ينتاب البعض 

 .من الرهبة والقلق والتوتر

نورد لألهالي الكرام جملة من التوصيات والتوجيهات علها تفيد وتنفع في التقليل من رهبة 

 :البداية

لك وألسرتك؛ فذلك يساعد في تكوين ( حدثًا سعيًدا)اجعل من مناسبة العودة للمدارس  -0

 .رسصورة إيجابية لديهم عن الدراسة والمدا

وذلك باستعراض القصص والذكريات المرحة مع المعلمين بالذات ممن كان لهم ( احترام المعلم)ازرع في نفس طفلك قيمة  -2

 .دور في نجاحك الشخصي

أشرك طفلك في اختيار مستلزماته المدرسية من حقيبة، وزي مدرسي، وأدوات قرطاسية، ونحو ذلك؛ فذلك يساهم في  -3

 .تحسين مزاجه للدراسة

وعزز .. قم بإعداد جدول لتنظيم الوقت لطفلك يشمل أوقات المذاكرة وأوقات اللعب وأوقات االستمتاع بمشاهدة التلفاز -4

 .الجدول ببعض الهدايا الرمزية التي تشجع على االستمرار بالعمل به

 .الصراخ المذمر دّرب طفلك على النوم المبكر واالستيقاظ المبكر بشكل تدريجي بأسلوب هادئ بعيًدا عن -1

 .لتجنب التوتر الصباحي؛ امنح طفلك فرصة اختيار وجبة إفطاره منذ الليلة السابقة لتقدير الوقت الكافي إلعدادها صباًحا -6

في أول يوم دراسي ومع عودة الطفل من المدرسة امتدح سلوكه وإثن على نجاحه في الذهاب وأبلغه أن غًدا سيكون أسهل  -1

 .عليه من اليوم

 .ختاًما تجنب التذمر أمام طفلك من المدرسة أو المعلم فذلك يساهم في تكوين صورة سلبية في ذهنه عن المعلم والمدرسة -8

 .مع دعائي بالتوفيق الدائم لقادة مجتمع الغد وآباء وأمهات جيل المستقبل
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 يعهم الكبيرةهذه مشار –بل جيتس وزوجته ميليندا سميا المحسنان اْلكثر كرما في أمريكا 

 (2108اغسطس  21)مجلة بزنس انسايدر  – بيتر كوتيكي 

المحسنان األكثر مؤخرا بل جيتس وزوجته ميليندا سميا 

كرما في أمريكا بحسب القائمة التي أوردتها مجلة 

والتي ( كرونيكال االحسان" )فيالنثروبي كرونيكال"

به تأخذ في الحسبان في تقييمها السنوي، مجموع ما تبرع 

فقد تبرع هذان المحسنان   .المحسنون في السنة الماضية

بليون دوالر من ثروتهما في المجاالت  36بأكثر من 

 بليون دوالر في العام الماضي 4.18الخيرية ، منها 

ذهبت الى مشاريع تديرها مؤسسة بل وميليندا   2101

الخيرية ، ركزا  تهمامن خالل مؤسسو. جيتس الخيرية

 . والتعليم والفقر العالمفي على الصحة 

 دوقد اعتلى االثنان قائمة المحسنين لسنوات عديدة فق

بليون دوالر لتمويل مشاريع عالمية تعنى بالصحة واإلغاثة  36م اكثر من  2111انفقت مؤسستهما منذ تأسيسها في عام 

 .والتعليم والفقر وغيرها

ا فقط، وعقدت مؤسستهما شراكة مع شركة اوكسيتك التي تعمل في بليون دوالر لمحاربة المالري 2وتعهد هذان المحسنان ب 

وتريد المؤسسة استئصال . هندسة البعوض لتطوير بعوضة ذكر يقوم بقتل االجيال الجديدة من البعوضة التي تنشر المالريا

 .المالريا في جيل واحد ومحاربة المرض الذي هو في ارتفاع فادح بعد عقود من التراجع

م للمساعدة في  2104مليون دوالر في  11يليندا ايضا على إنهاء االيبوال وشلل األطفال وقد تبرعت بأكثر من ويعمل بل وم

مليون دوالر لشركة أدوية يابانية تعمل في  38 دفعب ت جمعيتهماوتعهد ،مكافحة فيروس إيبوال الذي انتشر في غرب افريقيا

 .إيجاد لقاح لشلل االطفال اقل كلفة

واحدة من شراكات المؤسسة األكثر أهمية هي الشراكة مع تحالف جافي وهي مجموعة من العلماء وقادة في الحكومات 

وقد التزمت المؤسسة منذ . ورجال أعمال ومحسنين تعمل على تحسين سبل الوصول الى لقاحات في الدول األفقر في العالم

 .قلبليون دوالر على األ 2.1م لتحالف جافي ب  0999عام 

فقر "عمال المؤسسة بنفسها للسنوات الست الماضية، على زيادة الوعي حول أ مجازيا وعملت ميليندا جيتس، التي تدير

كتبت السيدة جيتس في رسالة . وهي أن ساعات العمل الغير مدفوع األجر كاألعمال المنزلية يسلب النساء امكاناتهن" الوقت

اء في العالم تصرف ضعف معدل الساعات يوميا في االعمال غير المدفوعة األجر م أن النس2106المؤسسة السنوية للعام 

وقد قادت ميليندا مجموعة من الجهود للنهوض بفرص النساء في العالم .  ونتيجة ذلك تتأخر البنات في تعليمهن في دول عديدة

 .بما فيه التوسع في إيجاد وسائل منع الحمل حول العالم

العون النسائي الدولي  صندوق ، وهو"ماما كاش"ي افتتاحية لمجلة تايم انها وزوجها يستثمران في وكتبت ميليندا جيتس ف

 .بلدا 011التي تساند المجموعات النسائية الشعبية في اكثر من  "بروسبيرا"األقدم في العالم، وشبكات مثل 
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م إلعانة الطالب  0999في " األلفي للعلماء جيتس"وقد أنشىء برنامج ، ويأتي التعليم في طليعة عطاء مؤسسة جيتس أيضا

طالب  0111يتم اختيار حيث لبرنامج على ابليون دوالر تقريبا  0.6 أنفقت المؤسسةالملونين لمتابعة دراستهم الجامعية، و

 .تقريبا كل سنة

دوالر الستئصال  مليون 011المتمركزة في نيجيريا النفاق  "دانجوت"شراكة مع مؤسسة  2106وعقدت المؤسسة في العام 

 .سوء التغذية في نيجيريا التي تعد اكبر اقتصاد في افريقيا

م كتب بل وميليندا جيتس إنهما يعتقدان ان العالم في تحسن رغم وجود العنف  2108في رسالة المؤسسة السنوية في العام 

 فالمعاناة هي مأساة رهيبة ولكننالمختلفة للناس ال نقارن المعاناة ا: "في الرسالة اوكتب. والكوارث الطبيعية واالنقسام السياسي

عندما درسنا الصحة العالمية أدركنا ان الموارد التي لدينا يمكن ان يكون لها . نقيم قدراتنا للمساعدة في انواع المعاناة المختلفة

 ".آثار غير متناسبة، وعلمنا اننا نستطيع إنقاذ ماليين من األحياء وهذا ما حاولنا فعله

الذي يحث " عهد العطاء"حاول بل جيتس أن يحفز المسؤولين التنفيذيين األثرياء على العمل الخيري بإطالق  2101لعام في ا

أو  ،تهم على األقل الى المجاالت الخيريةابنصف ثرو، وهم على قيد الحياة، على التبرع( اصحاب البليونيرات)األثرياء الكبار 

المبالغ المتبرع بها من المساهمين في أن م  2108في العام  "اكس-ويلث"ر من شركة وقدر تقري.  يوثقوا ذلك في وصاياهم

 .  م 2122بليون دوالر في العام  611ستصل الى ما قيمته " عهد العطاء"

بليون دوالر لمساندة الجامعات التي درسوا فيها،  04.1في العام الماضي تبرع األشخاص األكثر غنى في أمريكا ب 

 .م ، حسب ما ورد في مجلة فوربس 2106والجمعيات الخيرية، ويمثل هذا المبلغ ضعف تبرعاتهم في العام وللمؤسسات 

األكثر إحسانا لم يكن منها الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، وهو األغنى في التاريخ  21لكن لوحظ أن القائمة االخيرة من ال 

فه الخيرية رغم أنه غرد في يونيو الماضي أنه ينوي اإلعالن عن الحديث، وقد التزم بنزو الصمت وعدم الحديث عن أهدا

 .للتركيز عليهما في هذا الصيفخيريين مجالين 
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 !ما َعرفت قَْدر نَْفسك

 مالك عبدهللا العرفات

من يُدخل نفسه في أمور ال عالقة له بها ويخوض ِغمار تحديات أكبر من إمكانياته يكون عرضة 

قِيام الشخص بتصرف أو فعل أو اقتراح رأي ال يروق .. ”اْعرف قَْدر نَْفسك“: لِسماع العبارة الشائعة

عبارة  أو يلقى رضاء واستحسان الطرف اآلخر ال يعني أنه يستحق سماع مثل هذه العبارات، هي

كثيًرا ما يرددها األشخاص المختصون في تَْثبيط عزيمة وإرادة اآلخرين لعدم المضي قدًما نحو 

نعم من الضروري جًدا للفرد قبل البدء في عملية التنفيد لفكرة أو مشروع ما، دراسة .. تحقيق أهدافهم

ئِج الُمتوقعة على المدى القصير إمكانياته من جميع النواحي المهارية واللوجيستية والمالية وتحليل النتا

من لم يكن النجاح حليفه في تجربة ما، سيجد .. وعدم اإلْضرار بمصالح اآلخرين -ال قدر هللا-والمدى البعيد لتقليل المخاطر 

ما على و” اْعرف قَْدر نَْفسك“: نفسه مبدًعا في تجربة أخرى أكثر تناسبًا مع اإلمكانيات المتاحة، ولكن يجب أال تكون ِعبارة

 .شاِكلتها من الِعبارات المشحونة بالسلبية حجَر عثرة  في طريق تحقيق األمنيات

هي عبارة تحمل في طياتها ما يكفي من السلبية إِلْنهاء أو تََوقُْف َمسيَرْة شخص طموح كان بإمكانه أن يذهب أبعد من ذلك 

خرين حتى من نيل شرف المحاولة واالستفادة من أخطائهم؟ لماذا نستبق األحداث ونحرم اآل.. ويكون عضًوا فَعااًل في محيطه

لماذا ال نعطي اآلخرين الفرصة للمحاولة تحت َسقف المخاطرة الُمحدد مسبقًا ومن ثم الُحكم على نَتائَِجهُم؟ إذا كنا فعاًل من 

عملية شخصية فلماذا ال نقوم  أْصحاب الخبرة في ذلك المجال وأرائنا وتعليقاتنا مبنية على أسس علمية أو مقتبسة من تجربة

بتوجيهم وإرشاردهم إلى الطريق الصحيح بداًل من إجهاض محاوالتهم؟ هل الخبير ولد خبيًرا أم تدرج في التجربة والمعرفة 

 حتى أصبح على ما هو عليه؟

ما عرفت قَْدر “: بعيًدا عن مواضع االستخفاف أو الشتم أو االستنقاص بمقدرات اآلخرين والسلبية المفرطة، تطلق عبارة

عبارة فيها من .. لألفراد الذين يَملكون طاقات قد يكون لها شأن عظيم لو تم توظيفها واستغاللها بالشكل الصحيح” نَْفسك

اإليجابية ما يَْنقُْص شخٌص إلعادة اكتشاف نَْفُسه وربما تغيير مَساره العلمي أو العملي إلى مجال آخر يُدون فيه اسمه بين 

لألسف يوجد كثير من األشخاص يَملكون مواهب ومهارات ولكنهم يجهلون قِْيَمة ما يملكون .. وقين والمبدعينصفوف المتف

الَجْهل ليس َعيبًا، ولكن من .. وما يمكنهم تَْحقيقه، في الوقت الذي يسعى فيه اآلخرون الكتساب أو تطوير مثل تلك المهارات

 .حديدها لك من قِبَل الُمراقِبين أو الُمقََربينالمؤسف أال تُْحسن استخدام نقاط القوة بعد ت

يجب أن تكون ُمالحظات اآلخرين والثَنَاء على ما تملك من نقاط قوة عاماًل لزيادة الثقة بالنفس ومحفًزا الْستِْغالل تلك 

االستخدام .. المهاراتالمهارات وتحويل األفكار الُمْجدية إلى واقع ملموس أو مساعدة اآلخرين اِلْكتِساب أو تطوير مثل تلك 

المستمر واألمثل للمهارات يساعد على تعزيزها والذي من شأنه أن يُْحدث تغيرات إيجابية تنعكس آثَاُرها على الفَْرْد في 

 .بما تَُشاهده الدرجة األولى ليكون نموذًجا ومن ثم المحيط الذي يعيش فيه خصوًصا أنَنا نَْنتَمي إلى ُمْجتََمعات تَتََعلَْم وتَتَأثَْر كثيًرا

ولكن تكون باِدرة ( القدرة على أداء عمل بحذق وبراعة)وفي بعض األحيان ال تكون َمهارة بالمعنى العلمي لتعريف مهارة 

لمشروع َمهارة يستحق الدراسة والرعاية والتطوير على ِغراْر ما يقوم به كشافو األندية في مراقبة المواهب الرياضية في 

ريكا الالتينية ومن ثم إلَحاقُها بأكاديميات األندية الكبرى في أوروبا، كذلك نحن مسؤولون عن األْخد بعض دول إفريقيا وأم

ناسب بأيدي َمن يَهُُمنا أمُرهُْم وَمساَعَدتَهُْم في اْكتِشاْف وتطوير ما يملكون من مهارات لتحديد مساراتهم العلمية أو العملية وما يت

 .صيةمع َرَغباتُهم وقَُدراتُهم الشخ
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من شخص يَْجهَْل من تكون وما هي حدود إمكانياتك حتى قبل أن تَْبدأ ” اْعرف قَْدر نَْفسك“: قد تَْسَمْع في يوم من األيام ِعبارة

 القيام فيما كنت تخطط له، ولكن عندما تَْسَمْع ِعبارة ما عرفت قَْدر نَْفسك تَيَقَْن أْنها صاِدَرة حتًما من شخص ُمِحْب لآلَخرينْ 

أْستَْشهد في هذا المقام بمقولة الدكتور غازي .. ْعلَْم من تكون ويَْعلَْم ما يمكنك فعله بما تملك من َمْعرفة وَمهارات وُسلُوكويَ 

من شجرة واحدة تصنع مليون عود كبريت ويمكن لعود كبريت واحد أن يحرق مليون شجرة؛ فال تدع أمًرا سلبيًا “: القصيبي

لذلك األْجدر بك أن تُْنِصْت لألشخاص اإليجابيين فهم من َسيُْشِعْل َحماَسك . ”يجابيات في حياتكواحًدا يؤثر على ماليين اإل

كما يجب علينا كنُقاْد أو قَادة أو ُمراقبين أو ُمَربيْن توخي .. للتقدم لألمام والتطوير من قدراتك وتحويل نقاط الضعف إلى قوة

الحظات أو ِكتابة التعليقات حتى ال نَكُوْن سببًا في َمْحق أفكار ومواهب قد يكون لها الَحَذْر في اْختيار الكلمات عند إْعطاء الم

 .هذا ال يعني إخفاء الحقيقة ولكن يجب مراعاة مشاعر اآلخرين فيما نقول ونكتب.. شأن كبير
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 اآلفات الثالث التي تنخر المجتمع

  القطيف اليوم -فاضل العماني 

 

بداية، ال بد من تعريف مبّسط للمجتمع، للوصول إلى فكرة هذا المقال بشكل واضح ودقيق، 

نسيج اجتماعي من صنع اإلنسان، يتكّون من النظم والقوانين التي تُحّدد المعايير »المجتمع هو 

، وكلما كان أفراد هذا المجتمع في وئام «االجتماعية التي تترتب على أفراد ومكونات المجتمع

ويتشّكل المجتمع من عناصر . تجانس، انعكس ذلك على قوة وتماسك المجتمع، والعكس صحيحو

أساسية كالعادات، والقيم، واألدوار المفروضة على األفراد والجماعات، ومنظومة القوانين، وسلة 

 .الرغبات والقدرات والطموحات والثروات والتوقعات

ي نظريته االجتماعية على الفرد الذي يغلب عليه الطابع االجتماعي وحاجته وقد ركز أرسطو، الفيلسوف اليوناني الشهير ف

الدائمة للعيش مع غيره، في حين يرى أفالطون واضع األسس األولى للفلسفة الغربية والعلوم، أن المجتمع هو من يتحكم 

 .بالفرد، مؤكداً على هيمنة الجماعة وذوبان الفرد

 :جسد المجتمع، سأورد ثالثاً منها، أجدها األكثر فتكاً وخطراً وتأثيراً /التي تنخر في بنيانكثيرة وكبيرة هي اآلفات الفتّاكة 

كل « يدوس»اآلفة األولى، وهي االنتهازية، سواء كانت من فرد أو جماعة، واالنتهازي هو الشخص المستعد على الدوام أن 

من أجل تحقيق أهدافه الخاصة ومنافعه الشخصية، ضارباً  شيء أمامه، كل القيم والمبادئ واألعراف، بل والبشر أيضاً، وذلك

عرض الحائط بكل مصالح وحقوق ومكاسب اآلخرين، بل وبكل المصالح العليا للمجتمع، واالنتهازية التي يُمارسها البعض، 

 .سلوك نفعي صرف، يستفيد من الظروف والفرص والتناقضات والثغرات التي تتمظهر في المجتمع

فحينما تشعر فئة أو طبقة أو طائفة أو مكّون ما، أنها األفضل واألهم واألكثر حظوة بين كل . ، وهي الفئويةاآلفة الثانية

التنوع والتعدد والتمايز في المجتمع، . األطياف المجتمعية األخرى، فإن المجتمع بال شك في طريقه لالحتقان والتأزم والتصادم

بغي أن تؤثر على تناغم وانسجام وتالحم المجتمع، بل على العكس تماماً، يجب ظاهرة صحية وضرورية ورائعة، ولكنها ال ين

 .أن تقوده إلى المزيد من التكامل والتوافق والتماسك

آفة أزلية وجدت أينما وجد /اآلفة الثالثة، وهي العنصرية، هذا المظهر الكريه، ال يختص بمكان أو زمان، بل هو مشكلة

. ضة تُهدد السلم واألمن واالستقرار المجتمعي، بل وتتسبب في تعطيل تنميته وتطوره وازدهارهاإلنسان، العنصرية، حالة بغي

ولعل ما يُشعل فتيل هذه اآلفة الخطيرة هو تنامي وتفشي مظاهر القبلية والطائفية والمحسوبية والتمييز واإلقصاء والتهميش 

 .ت الثالثوغيرها من المظاهر الكريهة التي ال تقل خطورة عن تلك اآلفا

االنتهازية والفئوية والعنصرية، وغيرها من اآلفات الفتّاكة التي تُهدد المجتمع، لن تقوى شوكتها، حينما تواجه بحزمة رادعة 

من القوانين واإلجراءات والعقوبات الصارمة والحازمة والذكية، وبوعي وحكمة ورؤية المجتمع بمختلف أفراده ومكوناته 

 .وتعبيراته
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 الملحق الرياضي

 بطال لكأس العالم للمرة الرابعة على التوالي” أخضر االحتياجات الخاصة“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ناشئو السلة السعودية أبطاالً للخليج
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 العيادات بالمجمع الطبي العامعمل مواعيد 
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  المجمع الطبي –ي الملحق االعالن
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 الصيدلية –ي الملحق االعالن
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 قاعة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الوطنية –ي الملحق االعالن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

 21 -خيرية مضر نبض خيركم 

 
 

 وظائف شاغرة –ي الملحق االعالن
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 اشترك معنا
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 الحسابات البنكية
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 المباشرخطوات االيداع 
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 تواصل معنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


