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ً و تقرؤون ايضا

المرزوق: ماحدث لمضر سقطة كبيرة ال تغتفر لالتحاد اآلسيوي
واللجنة المنظمة 

 كفيفات القطيف يتعرفن على كيفية إدارة مواقع التواصل
االجتماعي

أطفال مركز »عين« يتدربون على السالمة المرورية

114000 لاير مساعدات أقرتها جمعية مضر في شهر ديسمبر

نسائية جمعية مضر تدشن مكتبة »اقرأ ورقة« لألطفال
حياة إنسان تدرب مكفوفي القطيف على كيفية إيقاف نزيف الدم

جمعية مضر تشكر لعائلة المرزوق مبادرتها

ملحق عن اشتراكات االعضاء السنوية

نعيم بن مسعود تكرم موهوبيها

 أخالق البر تتوج آل يوسف ملكة تاسعة وآل هليل واألسود
وصيفتيها

 اإلشراف العام

رئيس مجلس اإلدارة

التصميم و اإلخراج الفني

الـــتحــر يـــر

 آيات الضامن

 زهرة الضامن
كرامة المرهون

 فاطمة آل عبيدان
فاطمة آل السيد ناصر

زهراء آل ربح
بيان الزيمور

 زكية ابو الرحي
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محتويات العدد

 حساباتنا البنكية
 تواصل معنا

لجنة الزواج الميسر – عامان من تميز العطاء
قرارات شهر مارس ٢٠١٩

الدفاع المدني يقيم فعالية سالمة األطفال في المنزل مسؤوليتك
“ال تهملي أي إشارة” … فعالية توعوية بسرطان الثدي

٢٥ طفاًل وطفلة يتعرفون على أهمية صحة األسنان في خيرية مضر
بالصور .. أطفال مركز “عين” يتدربون على السالمة المرورية

كفيفات القطيف يتعرفن على كيفية إدارة مواقع التواصل االجتماعي
القديح .. »نادي رسالة« يحلق بالمكفوفات إلى عالم األحالم

متفوقات القطيف يستحوذن على ٥٩ % من سفيرات تفوق المنطقة الشرقية
المرزوق: ماحدث لمضر سقطة كبيرة ال تغتفر لالتحاد اآلسيوي واللجنة المنظمة

محافظ القطيف يرعى افتتاح فعاليات أسبوع البيئة وأكثر من ٢٠ ركنا توعويا فيها
م موهوبيها القديح.. نعيم بن مسعود تكِرّ

من القديح.. الخضراوي يلملم شتات ٩ سنوات في »من وحي العزلة«
القديح .. “آل جمعة” يصدر كتاب “تحويل المجتمع من مستهلك إلى منتج”

في الكويت.. “ذاكرة صفراء” تهدي الحايك وسام الفوز
أخالق البر تتوج آل يوسف ملكة تاسعة وآل هليل واألسود وصيفتيها

عبداللطيف بن حمد الجبر: أيقونة العطاء
الحوارات في التطوع والجمعيات الخيرية

االحباط
اإلدارة بالحب …

  نفع الناس
المحلق الرياضي

وظائف شاغرة للمجمع الطبي 
انضم إلى فريق العمل بالمجمع الطبي العام 

مواعيد عمل المجمع الطبي العام
عروض صيدليات جمعية مضر الخيرية

عروض قاعة الملك عبدهللا الوطنية
حساباتنا البنكية

تواصل معنا
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حر  أهلها  عن  لتطفئ  الصدقة  إن 
يوم  المؤمن  يستظل  وإنما   ، القبور 

القيامة في ظل صدقته .
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 كلمة مجلس اإلدارة
 محمد جواد آل  السيد ناصر

لجنة الزواج الميسر – عامان من تميز العطاء

دشــنت جمعيــة مضــر الخيريــة لجنــة الــزواج الميســر رســميا فــي ١٥ جمــادى األولــى ١٤٣٨ هـــ الموافــق ١٢ فبرايــر ٢٠١٧م  
تحــت رعايــة ســعادة محافــظ محافظــة القطيــف االســتاذ خالــد بــن عبدالعزيــز الصفيــان. وكانــت الجمعيــة ولســنوات عــدة تــؤدي 
دورهــا فــي تيســير زواج الشــباب والشــابات فــي القديــح مــن خــالل تقديــم المســاعدات الماديــة والعينيــة لهــم، حتــى جــاء تدشــين 
اللجنــة لتنطلــق الجمعيــة ومــن خاللهــا لتطويــر هــذا النشــاط، وتنقلــه نقلــة نوعيــة شــملت التأهيــل والرعايــة قبــل وبعــد الــزواج، 
لتمكيــن الشــباب والشــابات مــن بنــاء أســرهم بنــاء شــامخا يحافــظ فيــه علــى اواصــر الــود والمحبــة، وتضفــي جــوا مــن األلفــة 

واالســتقرار األســري واالجتماعــي، يحقــق الســعادة ويســاهم فــي نمــو المجتمــع ورقيــه.

وجــاء تدشــين لجنــة الــزواج الميســر إثــر دراســة متكاملــة، قــام بهــا فريــق مــن أعضــاء لجنــة الخدمــات االجتماعيــة وكافــل 
اليتيــم، لتطويــر الخدمــات للمقبليــن علــى الــزواج، وأوصــى الفريــق بعــدم االكتفــاء بالجانــب المــادي فقــط، بــل االهتمــام بالجانــب 
ــتقرة،  ــرية مس ــاة أس ــدء حي ــزواج لب ــى ال ــن عل ــل المقبلي ــة تؤه ــة مهم ــة وتثقيفي ــة توعوي ــة خدم ــادي بإضاف ــوي واإلرش المعن

وتكســبهم المهــارات الضروريــة لتكويــن اســرة ســعيدة مبنيــة علــى الحــب والوئــام.

وعنــد اســتعراض اإلحصــاءات المتعلقــة بالــزواج فــي األعــوام الماليــة الخمســة األخيــرة ٢٠١٤ – ٢٠١٨ م، يتبيــن أن اجمالــي 
مـــا أنفقتــه الجمعيــة هــــو ٣٤٦١١٣٢ ريــاال تنوعــت بــــين مســاعدات نــــقدية وعـــينية ومســاعدات بنــاء، اســــتفاد مــــنها ٦٨٨ 

شــابا ، كمــا يوضــح الجــدول التالــي:

وقامــت الجمعيــة باعــداد وتنفيــذ عــدد مــن ورش العمــل التأهيليــة للمتزوجيــن وللمقبليــن علــى الــزواج، بشــكل منتظــم وغيــر 
ــي األعــوام ٢٠١٥، ٢٠١٦،  ــي االستشــارات األســرية، فف ــن ف ــا مختصي ــة، اســتضافت فيه ــد تدشــين اللجن ــل وبع منتظــم، قب
ــا  ــي برنامجه ــر ف ــزواج الميس ــة ال ــتمر لجن ــة. وستس ــذت ٤ ورش تأهيلي ــام ٢٠١٨م نف ــي الع ــة، وف ــذت ١١ ورش ٢٠١٧م نف
التثقيقــي والتاهيلــي علــى نفــس الوتيــرة خــالل العــام ٢٠١٩ م واألعــوام المقبلــة، وستســتضيف خبــراء مختصيــن فــي مجــال 

ــة. ــة والنفســية والصحي االستشــارات االســرية والتربوي

ويبقــى برنامــج الــزواج الميســر - مثــل بقيــة البرامــج بالجمعيــة - بحاجــة للدعــم المــادي ليغطــي جــزءا مــن احتياجــات ابنــاء 
ــتمر ألعضــاء  ــوي المس ــادي والمعن ــم الم ــيد بالدع ــا أش ــم. وهن ــير أموره ــي تيس ــاهم ف ــزواج ويس ــى ال ــن عل ــا المقبلي مجتمعن
ــي أنشــطتها وبرامجهــا ومشــاريعها هــو  ــة - ف ــة مضــر الخيري ــول لهــم إن دعمكــم المســتمر لجمعيتكــم - جمعي ــة، وأق الجمعي

ــد مــن العطــاء والدعــم. ــى مزي ــذي يدفــع هــذه المشــاريع والبرامــج لألمــام، فإل الوقــود والمحــرك ال
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قرارات شهر مارس 2019

٥٠٠ ألف لاير مساعدات أقرتها جمعية مضر في شهر مارس ٢٠١٩

المركز االعالمي - خيرية مضر 

ــغ اجماليهــا  ــة بل ــم إقــرار مســاعدات لألســر المتعفف ــد مجلــس اإلدارة ثــالث جلســات فــي شــهر مــارس ٢٠١٩ م ، وت عق
ــي: ــى النحــو التال ــة وجــاءت عل ــاال اســتفاد منهــا ٧٢٩ حال ٥٠٠٤٠٠ ري

أوالً - برنامج شؤون األسر : ٧٨٢٠٠ رياالً لـ ١١ حالة.
ثانياً - برنامج شؤون المساكن : ٦٠٩٠٠ رياالً لـ ٨ حاالت.

ثالثاً - برنامج كافل اليتيم  : ٢٠٤٠٠ رياالً لحالتين.
رابعاً- برنامج الزواج الميسر: ٤٠٩٠٠ رياالً لـ ٨ حاالت.

خامساً: السلة الغذائية الرمضانية: ٣٠٠٠٠٠ رياالً لـ ٧٠٠ حالة.
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الدفاع المدني يقيم فعالية سالمة األطفال في المنزل مسؤوليتك

كرامة المرهون

ــة  ــاون مــع جمعي ــف، وبالتع ــي بمحافظــة القطي ــاع المدن ــة للدف ــذت اإلدارة العام ــا« ، نف ــال غايتن تحــت شــعار »ســالمة االطف
ــاء ٢٨  ــاء الثالث ــات مس ــى الطرازي ــات بمبن ــة االجتماع ــي قاع ــزل”، ف ــي المن ــال ف ــة “ســالمة األطف ــة ، فعالي مضــر الخيري

جمــادى اآلخــرة ١٤٤٠ هـــ .

وقــدم  المقــدم محمــد بــن عبدالغنــي الحربــي، مديــر شــعبة اإلطفــاء بالدفــاع المدنــي فــي القطيــف، ورشــة عمــل بمناســبة اليــوم 
العالمــي للدفــاع المدنــي، برفقــة جنــدي اول حيــدر الضامــن، وحضــور ضيــف الشــرف علــي الطويــل رئيــس  لجنــة االمــن 
ــي  ــة وموظف ــة مضــر الخيري ــس ادارة جمعي ــة ، و مجموعــة مــن اعضــاء مجل ــة أم الحمــام الخيري ــة بجمعي والســالمة المنزلي

ومســؤولي اللجــان فــي الجمعيــة.

وعــرف المقــدم الحضــور بأنــواع الحريــق ، وهــي حرائــق المــواد الصلبــة ويتــم مكافحتهــا بالمــاء، وحرائــق المــواد الســائلة 
وحرائــق الغــازات ويتــم مكافحتهــا بطفايــات الرغــوة وثانــي اكســيد الكربــون والبــودرة، والحرائــق الكهربائيــة ويتــم مكافحتهــا 

بطفايــات ثانــي اكســيد الكربــون.

ــم  ــق، وت ــا وطــرق اســتخدامها لمكافحــة الحرائ ــخ صالحيته ــام بتاري ــات وضــرورة االهتم ــواع الطفاي ــا ألن ــدم شــرحا وافي وق
ــق الناتجــة عــن الغــاز. ــخ، الحرائ ــق الطب ــة، حرائ ــق الكهربائي ــة وتشــمل الحرائ ــق المنزلي ــي عــن الحرائ ــم وثائق عــرض فيل

وبيــن المقــدم الحربــي ضــرورة التعــرف علــى أجهــزة االنــذار، ونظــام الــرش المائــي اآللــي وأنــواع الحســاس للــرش المائــي 
حســب درجــات الحــرارة ، وجــاء عــرض الفيلــم الوثائقــي الثانــي عــن الحرائــق ومكافحتهــا بالــرش اآللــي، ليعــزز دور النظــام 

وأهميــة وجــوده فــي مكافحــة  الحرائــق.

وأوضــح نوعيــة بطانيــة االطفــاء وطريقــة اطفــاء الحرائــق بهــا ،  ونبــه علــى أخطــار التوصيــالت الكهربائيــة المنزليــة ، وأكــد 
علــى االهتمــام بالتعــرف علــى معلومــات تحمــل التوصيــالت وضــرورة مطابقتهــا للمواصفــات العالميــة عنــد شــرائها.

وبــدوره شــكر نائــب رئيــس مجلــس ادارة جمعيــة مضــر، الســيد عدنــان الســادة، المقــدم محمــد الحربي علــى اهتمامه ومشــاركته 
فــي  تثقيــف وتوعيــة المجتمــع وموظفــي الجمعيــة ، مؤكــدا أن هــذه الفعاليــة هــي باكــورة التعــاون بيــن الجمعيــة واإلدارة العامــة 
للدفــاع المدنــي بمحافظــة القطيــف، علــى أمــل أن يســتمر التعــاون والتواصــل مجــددا وخلــق شــراكات مجتمعيــة بيــن الطرفيــن .

يذكــر ان الدفــاع المدنــي بالقطيــف وجمعيــة مضــر الخيريــة ، واحتفــاء باليــوم العالمــي للدفــاع المدنــي ٢٠١٩، نظمــت فعاليــة 
اخــرى فــي  ” مركــز عيــن ” لضيافــة االطفــال تحــت شــعار ” ســالمة االطفــال غايتنــا ” لترفــع مــن مســتوى الوعــي لديهــم 

بأهميــة الســالمة.
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“ال تهملي أي إشارة” … فعالية توعوية بسرطان الثدي

فاِطمه آل عبيدان

أقامــت اللجنــة النســائية بخيريــة مضــر فعاليــة توعويــة بعنــوان ” ال تهملــي أي إشــارة” قدمتهــا الدكتــورة معصومــة الســيد 
ناصــر ، أخصائــي جراحــة عامــة، وذلــك فــي مســاء يــوم الجمعــة  ٨ رجــب ١٤٤٠ هـــ ، بمجلــس الناصــر بالقديــح.

واستهدفت الفعالية النساء من مختلف األعمار ، وحضر الفعالية ٢٦ إمراة بأعمار مختلفة تراوحت بين ١٦-٦٠ سنة.

ــة التوعويــة التثقيفيــة لجمعيــة زهــرة لســرطان الثــدي لعــام  وافتتحــت “الســيد ناصــر” الفعاليــة باالشــارة الــى شــعار الحمل
ــورم،  ــف ال ــي : تعري ــة وه ــا الفعالي ــى تضمنته ــاور ال ــتعراض المح ــدأت  باس ــم ب ــارة”، ث ــي أي إش ــو “التهمل ٢٠١٩ وه
احصائيــات عالميــة ومحليــة عــن ســرطان الثــدي، العوامــل التــي تزيــد مــن نســبة حــدوث المــرض، عالمــات وعــوارض 
المــرض، تشــخيص المــرض ومراحلــه وعــالج كل مرحلــة، الكشــف المبكــر عــن المــرض، نبــذة عــن ســرطان الثــدي فــي 

الحوامــل.

ــر  ــن اكث ــدي م ــرطان الث ــى أن س ــارت إل ــام ٢٠١٤ اش ــألورام  لع ــعودي ل ــجل الس ــات الس ــورة انَّ إحصائي ــرت الدكت وذك
الســرطانات الشــائعة بيــن النســاء بنســبة ١٥.٩%، و متوســط عمــر المصابــات فــي المملكــة ٥٠ ســنة، واعلــى نســبة إصابــة 

بســرطان الثــدي هــي فــي المنطقــة الشــرقية.

واســتعرضت العوامــل التــي تزيــد نســبة اإلصابــة مــن عوامــل هرمونيــة نتيجــة زيــادة نســبة التعــرض لهرمون االســتروجين، 
وعوامــل غيــر هرمونيــة تتمثــل فــي الطفــرات الجينيــة، والتعــرض للعالج االشــعاعي، والســمنة.

وأشارت الى العوامل الوقائية أو التي تقلل من اإلصابة وهي الحمل المبكر والرضاعة الطبيعية.

ــع مــرة كل ٣ ســنوات، وســنويا  ــةً بالفحــص الســريري للنســاء مــن ســن ٢٠ ســنة بواق ــة الفحــص المبكــر بداي وبينــت أهمي
للنســاء بأعمــار فــوق ٤٠-٥٠ ســنة، واشــعة الماموغــرام للنســاء فــي عمــر ٤٠-٥٠ ســنة بمعــدل مــرة كل ســنة إلــى ســنتين، 
أمــا النســاء بعمــر اقــل مــن ٤٠ ســنة الالتــي ينحــدرن مــن عائــالت لهــا تاريــخ عائلــي مرضــي او طفــرة جينيــة، فيبــدأ الفحــص 

فــي عمــر أصغــر بعشــر )١٠( ســنوات مــن عمــر الُمَشــخص فــي العائلــة.

وشرحت بإسهاب مراحل العالج األربعة وهي:

١-  المرحلة األولى عندما يكون حجم الورم ٢ سم او اقل، وعالجها يكون جراحيا.
٢-  المرحلــة الثانيــة عندمــا يكــون حجــم الــورم ٢-٥ ســم، ومنتشــر فــي الغــدد اللمفاويــة باإلبــط، وعالجهــا جراحيــا متبوعــا 

بالعــالج الهرمونــي واإلشــعاعي بنــاء علــى نتائــج تحليــل األنســجة فــي المختبــر.
٣-  المرحلــة الثالثــة عندمــا يكــون حجــم الــورم اكبــر مــن ٥ ســم ومنتشــر فــي الغــدد اللمفاويــة باإلبــط والصــدر، وعالجهــا 
يبــدأ بالعــالج الكيميائــي، متبوعــا بالتدخــل الجراحــي، ثــم عــالج هرمونــي أو إشــعاعي أو كليهمــا بنــاء علــى نتائــج تحليــل 

األنســجة فــي المختبــر.
٤-  المرحلــة الرابعــة وتمثــل انتشــار الســرطان إلــى أعضــاء أخــرى فــي الجســم كالمــخ والعظــام والكبــد، ويكــون العــالج 

عالجــا تلطيفيــا لتخفيــف العــوارض ومنــع االنتشــار وهــو عبــارة عــن هرمونــي أو كيميائــي.

وقالــت الدكتــورة الســيد ناصــر “أؤكــد علــى ضــرورة اجــراء النســاء الفحــص المبكــر، واستشــارة الطبيــب عنــد استشــعار 
اي شــيء غيــر طبيعــي فــي الثــدي”.

وقــد تفاعلــت الســيدات المشــاركات فــي الفعاليــة، وطرحــن أســئلة تتعلــق بالــورم ومراحلــه وعالجاتــه، وأجابــت عليهــا “الســيد 
ناصــر” بالتفصيل.
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وأضافــت إحــدى الحاضــرات “الفعاليــة كانــت ممتــازة والمجتمــع بحاجــة لمثــل هــذه الفعاليــات، التــي تهــدف إلــى نشــر الوعــي 
ــل هــذه  ــف مث ــدة جــداً، ونحــن بحاجــة لتكثي ــة مفي ــي الفعالي ــم اســتعراضها ف ــي ت ــت أخــرى “المعلومــات الت الصحــي” ، وقال

الفعاليــات”.

وشــكرت رئيســة اللجنــة النســائية األســتاذة أميــرة الناصــر الدكتــور قائلــة: “كل الشــكر والتقديــر لصاحبــة الفضــل، التي رســمت 
بصمــة مــن علمهــا فــي فكــر المشــاركات بالحضــور ، وشــكر وعرفــان لهــذه المســاهمة التــي كانــت توعيــة يحتاجهــا المجتمــع”.

الجدير بالذكر أن هذه الفعالية تأتي ضمن البرامج والمناشط التي تقيمها جمعية مضر الخيرية لتوعية المجتمع.
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2٥ طفاًل وطفلة يتعرفون على أهمية صحة األسنان في خيرية مضر

فاطمة آل السيد ناصر 

احتفــاء باليــوم العالمــي لألســنان، أقامــت اللجنــة النســائية بخيريــة مضــر مســاء الخميــس ١٤ رجــب ١٤٤٠ فعاليــةً توعويــة 
بعنــوان “أســناني صحــة وجمــال”، وذلــك بحضــور ٢٥ طفــاًل وطفلــة فــي مقــر اللجنــة النســائية بالقديــح. 

وجــاءت الفعاليــة ضمــن شــراكٍة مجتمعيــة بيــن جمعيــة مضــر الخيريــة والمدرســة الثانويــة الثالثــة بالقطيــف، حيث اســتهدفت 
األطفــال بعمــر ٥ – ١٠ ســنوات مــن البنــات، وبعمــر ٥ – ٧ ســنوات مــن األوالد.

وتضمنــت الفعاليــة عــدة أركان وفقــرات، كان مــن ضمنهــا مشــهد تمثيلــي بعنــوان “كريــم واألســنان”، والــذي أكــد لألطفــال 
أهميــة نظافــة األســنان واالهتمــام بهــا، وقدمتــه طالبــات الثانويــة جنــان الزايــر، زينــب آل ســيف، هاجــر القصــاب، وفاطمــة 
الحجيــرات. ثــم ناقشــت الطالبــة نــور أبــو الرحــي المشــهد مــع األطفــال الحاضريــن إليصــال الفكــرة المرجــوة وتعزيزهــا 

فــي أذهانهــم. 

وقدَّمــت الطالبــة بتــول الصفــار قصــةً عــن األســنان مــن تأليفهــا وإعدادهــا وتصميمهــا، حيــث أكــدت علــى أهميــة الغــذاء 
الصحــي لصحــة األســنان وتأثيــر الغــذاء الســيء عليهــا. 

وتفاعــل األطفــال مــع لعبــة “تصنيــف الغــذاء الصحــي” للطالبــة زينــب القــالف، والتــي أثمــرت نتائجهــا فــي ختــام البرنامــج 
حيــث قدمــت الطالبــات نوعيــن مــن الضيافــة لألطفــال، صحيــة وغيــر صحيــة، واختــار ٢٢ طفــاًل ضيافــة صحيــة، و ثالثــة 

أطفــال اختــاروا الضيافــة غيــر الصحيــة. 

ــال و متكامــل  ــرت إحداهــن: ” كان البرنامــج جمي ــة حيــث عب ــات عــن ســعادتهن بهــذه الفرصــة التطوعي ــت الطالب وأعرب
العناصــر، اســتمتعنا مــع األطفــال ومــع اســتجاباتهم، وال ننســى الكــوادر الالتــي لــم يقصــرن فــي إبــداء التعــاون والمســاعدة، 

وأتمنــى أن ال تكــون هــذه المــرة األخيــرة لــي فــي المشــاركة بمثــل هــذه األعمــال”. 

وشــكرت مشــرفة البرنامــج أزهــار الناصــر الطالبــات قائلــة: “أتقــدم بالشــكر للطالبــات المبــادرات الالتــي لمســت فيهــن حــب 
العمــل االجتماعــي، والالتــي غرســن فــي األطفــال أهميــة المحافظــة علــى األســنان، وظهــر ذلــك جليــا فــي إختيــار األطفــال 

لألطعمــة المفيــدة برغبــة منهــم.” 

يُذكــر أن اللجنــة النســائية بخيريــة مضــر تعنــى بأهميــة مثــل هــذه البرامــج التوعويــة لألطفــال، وتســعى لتفعيــل المزيــد منهــا 
خــالل العــام.
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بالصور .. أطفال مركز “عين” يتدربون على السالمة المرورية

زهراء آل ربح 

أقــام مركــز عيــن لضيافــة األطفــال برنامجــا خاصــا بالســالمة المروريــة، ولمــدة اســبوعين انتهــت يــوم الخميــس ٢٩ جمــادى 
اآلخــرة ١٤٤٠ هـــ، مســتهدفا تدريــب أطفــال المركــز وتعويدهــم علــى قواعــد االمــن والســالمة فــي الطريــق.

وخــاض االطفــال تجربــة قيــادة الســيارات بعــد ختــام وحــدة المواصــالت، حيــث أنشــىء لهــم شــارع وهمــي واشــارات مــرور 
وســيارات، وطبقــوا عمليــا قواعــد األمــن والســالمة فــي الطريــق بعــد تعريفهــم بأهــم قواعــد الســير وكيفيــة المحافظــة علــى 

أرواحهــم مــن اخطــار الطريــق .

ــالل  ــة خ ــالمة المروري ــا بالس ــا خاص ــي، برنامج ــود الوجام ــن، خل ــز عي ــي مرك ــالمة ف ــن والس ــؤولة األم ــت مس ونظم
االســبوعين، تعلــم فيــه االطفــال بشــكل مكثــف قوانيــن المــرور وقواعــد الســالمة والعبــور فــي الشــارع ، وقامــوا بمناقشــة 

ــزل. ــب خــارج المن ــكان المناســب للع ــق والم ــة عــن اخطــار الطري المدرب

وأكــدت “الوجامــي” علــى ضــرورة توعيــة وتثقيــف األطفــال عــن الســالمة وتعويدهــم علــى االهتمــام بســالمتهم مــن جميــع 
نواحيهــا داخــل المنــزل وخارجــه.

والجديــر بالذكــر أن هــذا البرنامــج جــاء متكامــال مــع برامــج أخــرى فــي أوقــات ســابقة لتعويــد االطفــال عــن قواعــد الســالمة 
داخــل الحافلــة، وطريقــة التصــرف الصحيحــة فــي حــال نســيان الطفــل فــي الحافلــة، كمــا ســيتم مســتقبال تقديــم برامــج إضافيــة 

ــالمة. عن الس
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كفيفات القطيف يتعرفن على كيفية إدارة مواقع التواصل االجتماعي

بيان الزيمور

قدمــت زهــرة الضامــن، المتطوعــة فــي مركــز رعايــة مكفوفــي القطيــف التابــع لجمعيــة مضــر الخيريــة بالقديــح، وبحضــور 
٢٠ مــن منســوبات المركــز، ورشــة عمــل بعنــوان “إدارة مواقــع التواصــل االجتماعــي”، مســاء يــوم الخميــس ٣٠ جمــادى 

اآلخــرة ١٤٤٠ هـــ.

واســتهلت الضامــن الورشــة بنبــذة عــن كيفيــة إدارة الكــم الهائــل مــن النشــاطات عبــر تطبيقــات التواصــل االجتماعــي المتعــددة، 
مبينــةً أن الكثيــر مــن األفــراد والشــركات الكبيــرة والصغيــرة فــي العالــم تتخــذ مــن وســائل التواصــل مصــدرا للربــح، أو مجــاال 

تســتفيد منــه إعالميــا.

وأوضحــت أنــه ولصعوبــة التجــول بيــن مختلــف صفحــات ومواقــع التواصــل االجتماعــي لكتابــة مدونــة أو متابعــة التعليقــات 
الــواردة والمحادثــات الجاريــة، وغيــر ذلــك مــن مهــام إدارة حســابات مواقــع التواصــل االجتماعــي، التــي تتطلــب الكثيــر مــن 
الجهــد والوقــت، وللقيــام بــكل ذلــك علــى أكمــل وجــه، توظــف هــذه الشــركات مــا يســمى بأخصائــي سوشــيال ميديــا، الدارة 

حســاباتها علــى وســائل التواصــل االجتماعــي. 

وانتقلــت إلــى ذكــر أســرار أدارة الحســابات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، وتضمنــت إدارة الحســابات مــن مــكان واحــد، 
وفــي توقيتــات محــددة مســبقًا دون تدخــل، التفاعــل مــع مــن يتفاعــل مــع المحتــوى، تقســيم المتابعيــن إلــى شــرائح، التعــرف علــى 

إحصائيــات النشــاط علــى مواقــع التواصــل، تــرك التطبيقــات تعمــل بمفردهــا دون تدخــل.

ــل  ــع التواص ــى مواق ــابات عل ــى إدارة الحس ــاعد عل ــي تس ــات الت ــم التطبيق ــى أه ــن إل ــارت الضام ــة، أش ــة الورش ــي نهاي وف
ــر  ــق sumall إلدارة تقاري ــر منصــة الدارة حســابات التواصــل االجتماعــي، تطبي ــق buffer ويوف ــا: تطبي االجتماعــي ومنه
 social لمتابعــة نشــاطات األشــخاص المفضليــن فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي، تطبيــق social hunt األنشــطة، تطبيــق
count لتقييــم المحتــوى علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، تطبيــق buzzmoalerts لتلقــي التنبيهــات عنــد نشــر المحتــوى.

وعبــرت منســوبات مركــز رعايــة المكفوفيــن عــن رأيهــن بهــذه الفعاليــة، حيــث قالــت أمــل الجميــع: “الفعاليــة كانــت ممتعــة 
ــذا  ــا ه ــن الختياره ــرة الضام ــل، فالشــكر لزه ــن قب ــات م ــذه التطبيق ــن أعــرف بوجــود ه ــم أك ــة ل ــي الحقيق ــدا، وف ــدة ج ومفي

ــد”. الموضــوع وعرضــه بشــكل مشــوق ومفي

وتابعــت بتــول الشــويهين: “لقــد تعرفــت علــى معلومــات قيمــة عــن كيفيــة إدارة حســابات التواصــل االجتماعــي بطــرق ســهلة 
ومختصــرة وفاعلــة”. وأضافــت فاطمــة لطــف هللا، المتطوعــة بالمركــز، “إن الورشــة مفيــدة جــدا فــي التعريــف بكيفيــة االدارة 
ــف،  ــوة والضع ــاط الق ــع ونق ــدة للمواق ــن أســس االدارة الجي ــرة الضام ــت زه ــد بين ــة، فق ــع التواصــل االجتماعي ــدة لمواق الجي

وأفادتنــا بالتطبيقــات التــي توفــر الوقــت والجهــد فــي متابعــة هــذه المواقــع”.

وفــي الختــام، أثنــت الضامــن علــى المشــاركات فــي ورشــة العمــل بقولهــا “أســعدني حمــاس المنســوبات أثنــاء الفعاليــة، وحبهــن 
لمعرفــة كل جديــد، فالشــكر الجزيــل لمركــز رعايــة المكفوفيــن علــى هــذه الفرصــة الرائعــة”.

وتنــدرج هــذه الورشــة ضمــن البرامــج التــي تهــدف إلــى تنميــة مهــارات منســوبات مركــز رعايــة المكفوفيــن فــي شــتى الجوانــب 
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القديح .. »نادي رسالة« يحلق بالمكفوفات إلى عالم األحالم

زهرة الضامن 

اســتضافت نســائية رعايــة المكفوفيــن التابــع لجمعيــة مضــر الخيريــة مســاء الخميــس ٢١ رجــب ١٤٤٠ هـــ »نــادي رســالة« 
بتــاروت، لتقديــم ورشــة بعنــوان “لنحلــق نحــو أحالمنــا” ، بحضــور ٣٢ مــن منســوبات ومتطوعــات مركــز المكفوفيــن. 

ــالم  ــن األح ــث ع ــتهلتها بالحدي ــادي، واس ــوات الن ــن عض ــة م ــة مجموع ــداد بمعي ــعدية الح ــتاذة س ــة  األس وأدارت الورش
ــة  ــة وثيق ــس صل ــة بالنف ــرد، وأن للثق ــاة الف ــي حي ــرة ف ــة كبي ــالم أهمي ــرت أن لألح ــا، وذك ــعي لتحقيقه ــات والس والطموح

باالســتقرار النفســي والســعادة. 

ووجهــت العديــد مــن النصائــح واالرشــادات للمشــاركات فــي الورشــة ليحلقــن فــي ســماء األحــالم  واالبــداع، ومنهــا تحديــد 
األهــداف وعــدم تأجيــل تحقيــق األحــالم، وأن يكــون الحلــم نصــب عيــن الفــرد ، وتناولــت األســتاذة حيــاة صفــوان، مفهــوم 
الســعادة، وذكــرت أنهــا تكمــن بمــا يملكــه الفــرد ال مــا ينقصــه، فمهمــا كان حجــم ممتلكاتــه، فإنــه هــو مــن يصنــع ســعادته.

ــس البشــر،  ــاد ولي ــال العب ــم أفع ــة، وادراك أن هللا هــو مــن يقي ــا هللا الجميل ــا: النظــر لعطاي وأشــارت لقواعــد الســعادة ومنه
ــب  ــة خط ــة الدول ــتاذة فاطم ــت األس ــان ، وقدم ــامة واالطمئن ــمه هللا، واإلبتس ــا قس ــا بم ــالءات والرض ــى اإلبت ــر عل والصب
الســاحة، وتخللــت الفقــرة العديــد مــن األســئلة التــي تعكــس تجــارب ومداخــالت الحاضــرات فــي شــتى الجوانــب المختلفــة.  

 وتحدثــت األســتاذة فاطمــة المحســن عــن الثقــة بالنفــس، وذكــرت أن أســاس الثقــة بالنفــس ينبــع مــن األســرة، والبيئــة المحيطــة 
كالمدرســين واألصدقــاء، خصوصــاً فــي مرحلــة الطفولة. 

وأشــارت لألمــور التــي تهــدم الثقــة بالنفــس، وهــي:  مقارنــة الفــرد باآلخريــن، عــدم توزيــع المهــام علــى األفــراد بالتســاوي، 
كبــت المواهــب بســبب االنتقــاد الهــدام والمواقــف المحرجــة، وأضافــت أنــه يمكــن  للفــرد التغلــب علــى هــذه األمــور عــن 
طريــق:  الثقــة بــاهلل، االهتمــام بالمظهــر،  مواجهــة الرهــاب، احتــرام الــذات، وتذكــر مــا يميــزه ، وقدمــت األســتاذة ســارا 

الكــزاز مســابقات وأســئلة ثقافيــة، أشــعلت حمــاس المنســوبات، واســتعدادهن الدائــم  للمنافســة.
   

وفــي ختــام الورشــة أعربــت عضــوات »نــادي رســالة« عــن شــكرهن لنســائية مركــز رعايــة المكفوفيــن علــى هــذه الفرصــة 
المفعمــة بالتفــاؤل والحيويــة، وعبــرن عــن ســعادتهن بلقــاء منســوبات المركــز، وتمنيــن أن يتكــرر اللقــاء فــي المســتقبل.

مــن جانبهــا، ثمنــت بيــان الزيمــور جهــود عضــوات »نــادي رســالة« الطيبــة، وأضافــت “الفعاليــة كانــت رائعــة، وكلمــات 
الضيفــات ســامية وذات قيمــة كبيــرة، وكان لتجــارب زميالتــي ومشــاركتهن بمواقــف مــن الحيــاة أثــر جميــل فــي نفوســنا”. 
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متفوقات القطيف يستحوذن على ٥9 % من سفيرات تفوق المنطقة الشرقية

 محمد آل عبدالباقي - مكتب التعليم بالقطيف
 

اســتحوذت الطالبــات المتفوقــات بمــدارس قطــاع القطيــف علــى نســبة ٥٩ % مــن إجمالــي أعــداد الطالبــات المتفوقــات علــى 
مســتوى مكاتــب التعليــم العشــرة للبنــات بالمنطقــة الشــرقية.

ــم  ــذي أقي ــم ســفيرات التفــوق للعــام الدراســي ١٤٣٨ هـــ /١٤٣٩ هـــ ال ــاء بهــن فــي مهرجــان تكري جــاء ذلــك خــالل االحتف
برعايــة صاحبــة الســمو األميــرة عبيــر بنــت فيصــل بــن تركــي آل ســعود  ــــ  حــرم أميــر المنطقــة الشــرقية ــــ  ليلــة االثنيــن 

٢٦ / ٦ /١٤٤٠ هـــ فــي مســرح أمانــة المنطقــة الشــرقية بالدمــام.

ــم الطالبــات المتفوقــات المرشــحات لجائــزة اإلدارة العامــة بالمنطقــة الشــرقية، الحاصــالت علــى نســبة  ضمــت قائمــة تكري
ــة بقطــاع  ــة مــن المــدارس المتوســطة والثانوي ــة متفوق ــة، منهــن ٢٣٦ طالب ــة طالب ــل دراســي بلغــت ١٠٠ % أربعمائ تحصي

القطيــف، أي مــا نســبته ٥٩ %.

ــم  وكانــت متفوقــات قطــاع القطيــف قــد حققــن نســبة ٥٢% مــن إجمالــي متفوقــات المنطقــة الشــرقية، خــالل مهرجــان تكري
ســفيرات التفــوق بالمنطقــة الشــرقية للعــام الدراســي ١٤٣٧ هـــ / ١٤٣٨ هـــ المقــام ليلــة األربعــاء ٢ / ٤ / ١٤٣٩ هـ بالمدرســة 

االبتدائيــة الخامســة بالظهــران.

وتشــكل هــذه الزيــادة نســبة ٧ % لمهرجــان هــذا العــام نمــواً الفتــاً فــي أعــداد المتفوقــات بقطــاع القطيــف للعــام الدراســي ١٤٣٨ 
هـــ / ١٤٣٩ هـــ عــن العام الدراســي الســابق له.

بــدوره، قــدم مديــر مكتــب التعليــم بمحافظــة القطيــف عبــد الكريــم بــن عبــد هللا العليــط وافــر التهنئــة والتبريــكات لســفيرات 
ــى ألقــاب ســفيرات التفــوق علــى مســتوى المنطقــة الشــرقية،  ــاً علــى حصولهــن عل التفــوق، وألســرهن ، ومدارســهن، مثني

وهــو األمــر الــذي يعكــس تميزهــن، وحجــم جهودهــن، واهتمامهــن؛ لتحقيــق هــذه األلقــاب، وفــق نواتــج تعليميــة متميــزة.
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المرزوق: ماحدث لمضر سقطة كبيرة ال تغتفر لالتحاد اآلسيوي واللجنة المنظمة

القطيف اليوم - متابعة علي آل محسن

ــة باالتحــاد  ــة الفني ــدهللا المــرزوق اللجن ــدس أحمــد عب ــح المهن ــادي مضــر بالقدي ــس ن ــب رئي طال
اآلســيوي بتوضيــح الســبب الرئيــس الحتســاب رميــة ٧ أمتــار ضــد ناديــه وعلــى أيــة الئحــة تــم 

االســتناد علــى ذلــك خاصــة أن المبــاراة انتهــت والكــرة عنــد العبــي فريــق مضــر.

وقــال المــرزوق: “الحقيقــة األخــرى المؤلمــة أن هنــاك رميــة ٧ أمتــار واضحــة للفريــق تغاضــى 
ــل  ــدة مــن قب ــة متعّم ــاك عرقل ــة ســاكنًا، وأيضــاً هن ــم يحــرك لهــا حــكام الطاول ــع ول ــا الجمي عنه
الالعــب محمــد الغربلــي ضــد العبنــا منيــر أبــو الرحــى وأيضــاً لــم يتــم احتســاب أقــل العقوبــات 
وخروجــه لمــدة دقيقتيــن وهــي تســتحق الــكارت األزرق أو األحمــر علــى أقــل تقديــر”، وتابــع: “وقبــل نهايــة المبــاراة دخــل 
مــدرب الكويــت الكويتــي أرضيــة الملعــب ولــم يتــم احتســاب أي قــرار ضــده مــن قبــل الحــكام وال المراقبيــن!”، مضيفـًـا: “نحــن 
ال نــدري مــا الــذي حصــل وســلبنا الفــوز الــذي نســتحقه بجــدارة وغيّــب الفرحــة عنــا وعــن جمهورنــا الكبيــر”، وأكــد أن مــا 
حــدث يعــد ســقطة كبيــرة ال تغتفــر لالتحــاد اآلســيوي واللجنــة المنظمــة، وقــال: “نحــن نطالــب بــرد االعتبــار واالعتــذار أمــام 
المــأل باألخطــاء المرتكبــة مــن قبــل طاقــم التحكيــم والمراقبيــن ونشــر التوضيــح الــذي أرســل لالتحــاد الدولــي مــن قبــل اللجنــة 

الفنيــة ليكــون أمــام أعيــن الجميــع”.

وتســاءل؛ إذا كانــت هنــاك لوائــح وقوانيــن واضحــة فلمــاذا لــم يتخــذ القــرار فــي حينــه ويتــم توضيــح البنــود الخاصــة بــه لمــاذا 
ننتظــر يوًمــا كامــاًل؟ ولمــاذا يرســل لالتحــاد الدولــي لالستشــارة؟ مــع العلــم أن اللوائــح واألنظمــة لالتحاديــن اآلســيوي والدولــي 
جميعهــا تصــب فــي مصلحــة النــادي، مؤكــدًا أن مجلــس إدارة النــادي يعــرب عــن اســتيائه الشــديد ممــا حصــل ويتمنــى أن يجــد 

توضيحــاً مقنعــاً لمــا حــدث حتــى ال يتكــرر ذلــك مــرة أخــرى وإال فســيتم فقــد الثقــة بهــذا االتحــاد ومــن يمثلــه.

واختتــم المــرزوق بقولــه: “مــن جهتنــا نقــدم شــكرنا وتقديرنــا ألحبتنــا الالعبيــن وللجهازيــن الفنــي واإلداري ونقــول لهــم: ثقتنــا 
بكــم كبيــرة وكنتــم أهــاًل لهــا وال يــزال لألمجــاد بقيــة، ولــكل العامليــن مــن مركــز إعالمــي ورابطــة جماهيــر حيــث كنتــم خيــر 
ممثــل لنــا وعملتــم عمــالً جبــاراً ومشــرفاً، وكل الحــب والتقديــر واالمتنــان للجمهــور العاشــق الــذي كان مــع الفريــق وكان دافعــاً 

كبيــراً لمــا قدمــه الفريــق مــن مســتوى كبيــر فأنتــم فعــالً الرقــم الصعــب فــي كل المحافــل”.

ــي  ــة ف ــة بالنســخة ٢١ المقام ــيوية لألندي ــة األس ــن البطول ــادي مضــر  م ــد بن ــرة الي ــق األول لك ــد خــروج الفري ــك بع ــي ذل  يأت
الكويــت، بعــد رفــض خطــاب اإلحتجــاج ثــم اإلســتئناف بعــد  تعــادل ممثــل الوطــن مــع المســتضيف الكويــت الكويــت ضمــن 
الجولــة الختاميــة مــن الــدور الرئيســي المؤهلــة للــدور قبــل النهائــي بنتيجــة ٢٧ مقابــل ٢٧ بعدمــا أعطــى طاقــم التحكيــم الكــوري 
رميــة جزائيــة للمســتضيف بعــد إطــالق صافــرة النهايــة وتوجــه الالعبيــن إلــى غرفــة المالبــس. علمــاً ان الفــوز وحــده كان 

طريقــه مضــر للتأهــل كوصيــف للمجموعــة.

ــح  ــة الحــكام اإلماراتــي صال ــى نــزول رئيــس لجن ــاءاً عل ــة جــاء بن ــة الجزائي ــى ان احتســاب الرمي ــرار إل ــل الق    وتعــود تفاصي
عاشــور مــن المنصــة وتوجيــه حــكام الطاولــة  واللقــاء  بإحتســاب رميــة جزائيــة  حيــث ارجــع القــرار )اثنــاء حديثــه إلــى أفــراد 
فريــق مضــر( إلــى وجــود العــب زائــد داخــل الملعــب رغــم أن الكــرة كانــت فــي حــوزة نــادي مضــر وال توجــد أي لوائــح وأبــو 
نــود تشــير إلــى هــذه الحالــة، وبعــد تســجيل الرميــة الجزائيــة والعــودة بعــد اللقــاء الــى الفيديــو بــأن مضــر لــم يلعــب بلعــب زائــد 
 تراجــع عاشــور عــن حديثــه وأكــد بأنــه الحالــة تعــود إلــى ســوء الســلوك مــن العــب مضــر الــذي قــام بنــزع القميــص قبــل ثوانــي 

قليلــة مــن نهايــة اللقــاء.

 ولــم تفلــح محــاوالت مضــر فــي إعــادة الحــق إليــه  رغــم توقيــت االحتجــاج الســريع بعــد نهايــة المبــاراة مــن قبــل الدكتــور ســعيد 
الجــارودي نائــب رئيــس نــادي مضــر ورئيــس البعثــة المشــاركة فــي البطولــة حيــث تســربت أخبــار عــن رفــض االحتجــاج عنــد 
٢:٠٠ فجــرا بينمــا  وصــل الكتــاب الرســمي مــن البطولــة عنــد ٤:٠٠ عصــراً  حيــث  لــم يشــرح الخطــاب تفاصيــل القــرارات التي 
اعترضــت عليهــا النــادي حيــث قــام  بإرفــاق صــورة مــن التوصيــة التــي جــاءت مــن االتحــاد  الدولــي فيمــا لــم ترفــق صــورة مــن 
الخطــاب المرســل مــن االتحــاد اآلســيوي لالتحــاد الدولــي.  ليرســل بعدهــا  نــادي مضــر خطــاب االســتئناف عــن طريــق االتحــاد 

الســعودي وجــاء الــرد بالرفــض مــن جديــد مــن االتحــاد الدولــي.
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محافظ القطيف يرعى افتتاح فعاليات أسبوع البيئة وأكثر من 20 ركنا توعويا فيها

القديح ٢٤ 

رعــى محافــظ محافظــة القطيــف خالــد بــن عبدالعزيــز الصفيــان فعاليــة أســبوع “البيئــة” تحــت شــعار ” نحمــي بيئتنــا لرفــاه 
ــب  ــم وإشــراف مكت ــدة أســبوع، بتنظي ــف ولم ــش المحيســنيات، بمحافظــة القطي ــى كورني ــا عل ــام فعالياته ــي تق ــا “والت مجتمعن
ــة،  ــة والخيري ــة واالجتماعي ــة واألهلي ــاه والزراعــة بالمحافظــة، وبمشــاركة واســعة مــن الجهــات الحكومي ــة والمي وزارة البيئ

ــة ديموميتهــا. ــة وأهمي ــى المكتســبات البيئي ــة المحافظــة عل وذلــك رفعــاً لمســتوى الوعــي البيئــي وأهمي

ــن  ــالتنا للمواطني ــخ “رس ــوب األصم ــد يعق ــدس محم ــاه والزراعــة، المهن ــة والمي ــرع وزارة البيئ ــب ف ــر مكت ــب مدي ــال نائ وق
والمقيميــن تكمــن فــي أهميــة الوعــي والمحافظــة علــى البيئــة كمــا ندعــو المؤسســات الحكوميــة واألهليــة بالمشــاركة بالمحافظــة 
علــى البيئــة ونتمنــى أن تكــون هــذه الفعاليــة مثمــرة وتنــال إعجــاب الجميــع مقدمــاً شــكره وتقديــره لجميــع المشــاركين بهــذه 

الفعاليــة.

قــال المهنــدس بمكتــب فــرع وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة بمحافظــة القطيــف عميــد جعفــر أبوالمــكارم : هــي فعاليــة درجــت 
الــوزارة علــى إقامتهــا بمســمى “أســبوع الشــجرة” وبعــد قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر تــم تغييــر المســمى إلــى  ” أســبوع 
ــة البيئــة والمحافظــة  ــى التثقيــف المجتمعــي ألهمي ــة إل ــام الربيــع، وتهــدف هــذه الفعالي ــدأ فــي أول أســبوع مــن أي البيئــة ” ويب
عليهــا، حيــث ندعــو مــن هــذه الفعاليــة للعمــل علــى زيــادة الرقعــة الخضــراء بالمنطقــة والتــي مــن شــأنها كذلــك تقليــل الحــرارة 
بشــكل عــام، وأضــاف أبوالمــكارم ســتقام ثــالث فعاليــات بهــذه المناســبة تحــت رعايــة مكتــب وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة 
بالمحافظة،األولــى هــي تدشــين هــذه الفعاليــة برعايــة محافــظ القطيف،وســتنطلق الفعاليــة الثانيــة عصــر اليــوم الخميــس بنــادي 
ــة بمجمــع ســيتي مــول القطيــف تمــام  ــة الثالث ــور الرياضــي بســنابس تمــام الســاعة الرابعــة عصــراً، كمــا ســتنطلق الفعالي الن
ــن  ــاً م ــاركة ٢٠ ركن ــدد األركان المش ــاوز ع ــكارم : تج ــال أبوم ــام، وق ــس أي ــدة خم ــتمر م ــة والنصــف وستس ــاعة الرابع الس
الدوائــر الرســمية واألهليــة واالجتماعيــة، وأَُســر منتجــة والمرســم لألطفــال وغيرهــا مــن الفعاليــات المصاحبــة، مقدمــاً شــكره 
وتقديــره لمحافــظ القطيــف ولجميــع المشــاركات القيمــة مــن الدوائــر الحكوميــة واألهليــة، ولفريــق ” بالخدمــة ” التطوعــي علــى 
المشــاركة الفاعلــة والمميــزة، وكشــف أبوالمكارم،اســتعداد مكتــب وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة لفعاليتــه القادمــة لتنظيــف 

الشــواطئ وســتخصص الفعاليــة لشــاطئ” المحيســنيات “االثنيــن القــادم وبمشــاركة الكليــة التقنيــة.

وقالــت مريــان الصالــح قائــدة فريــق “بالخدمــة” التطوعــي : ســعيدون بالمشــاركة بهــذه الفعاليــة المســتمرة عــدة أيــام، وهــي 
فعاليــة أكثــر مــن رائعــة بتشــريف محافــظ القطيــف أ.خالــد الصفيــان، وأضافــت الصالــح فريــق “بالخدمــة” التطوعــي بالخدمــة 
دائمــاً، نســعى مــن خاللــه لخدمــة مجتمعنــا كــرواد بهــذا العمــل التطوعــي، بالعديــد مــن األركان والفعاليــات، منهــا ركــن الرســم 

والتلويــن والرســم علــى الوجــوه وركــن تحليــل الشــخصية وركــن األلعــاب الحركيــة.

وذكــر الدكتــور هــادي الناصــر مديــر الخدمــات الوقائيــة بالمراكــز الصحــي : هــي فعاليــة مهمــة تدعــو لالهتمــام بالبيئــة ونحــن 
بالجانــب الصحــي وخصوصــاً بالخدمــات الوقائيــة، يوجــد ارتبــاط كبيــر بيــن البيئــة والصحــة بالعديــد مــن النواحــي منهــا التلــوث 
البيئــي ومالئمــة البيئــة للنشــاط الصحــي، وأضــاف الدكتــور الشــيخ ناصــر : مشــاركة مستشــفى القطيــف المركــزي ومشــاركة 
المراكــز الصحيــة بالمحافظــة بهــذه األركان مهمــة لتوعيــة المجتمــع فهــي تســعى لتغطيــة الجانــب الصحــي، وتوعيــة المجتمــع 
بمخاطــر النفايــات وســبل التخلــص منهــا بطــرق صحيــة ســليمة آمنة،وذلــك لحمايــة مــن يقطــن البيئــة مــن انتقــال العــدوى، لــذا 

التثقيــف والتوعيــة بســالمة البيئة،يعــد مهمــاً لصحــة المجتمــع.
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م موهوبيها القديح.. نعيم بن مسعود تكِرّ
القديح ٢٤ 

كرمت مدرســـة نعيـــم بـــن مســـعود االبتدأييـــة بالقديـــح موهوبيهـا العشـــرة بحضـور ســـماحة الشـيخ محمـد بـن ٔاحمـــد العبيـدان 
ؤاوليـــاء األمــور ، والطـــالب هـــم :-  عبــاس علــي الشــيخ )الصــف الثالــث(، حيــدر علــي المرهــون )الصــف الثالــث(، هــادي 
عبــدهللا شــويهين )الصــف الثالــث(، عمــار ياســر التاروتــي ) الصــف الثالــث للعــام ١٤٣٩ هجــري - مرشــح للتســريع(، حســين 
علــي آل عبيــد ) الصــف الســادس(، حيــدر باســم العلــوان ) الصــف الســادس (، حســن ناصــر العلــوي ) الصــف الســادس (، 
حيــدر محمــد الخويلــدي ) الصــف الســادس( ، حســين زكريــا آل درويــش )الصــف الســادس ( ، علــي عبدالســتار آل درويــش 

) الصــف الســادس(.

وقدم الحفـــل األســـتاذ علـــي ٔاحمـــد آل محمـــود، حيث بدأ بتـــالوة عطـــرة مــــن آيـــات الذكـر الحكيـم للطالـب علـــوي الشـهابية، 
بعدهـــا كلمـــة لســـماحة الشـيخ محمـد بـــن ٔاحمـد العبيـدان حـث فيهـا الطـالب علـى الجـد واالجتهـاد والتفـوق ليكونـوا خيـر لبنـة 

لهـــذا الوطـــن الغالـي، معربًـا عـن ســـعادته بهـذا اإلنجـاز ألبنـاء القديـح العزيـزة . 

وألقــى الطــالب جــواد مفيــد حيــان وعلــي محمــد الجبيلــي وحيــدر عمــاد الجنبــي ٔانشــودة ” ٔانــا موهــوب يــا وطنــي” ، مــن تأليــف 
ؤالحــان معلــم الصــف األول األســتاذ حســين حســن آل درويــش.

وتـــم تكريـــم الطـــالب الموهوبيـــن العشرة، والداعميـن للمدرسـة وهما سـماحة الشـيخ محمـد بـن ٔاحمـد العبيـدان والسـيد موسـى 
علـوي الخضـراوي. 

بـــدوره ٔاعـــرب وكيـــل الشـــٔوون التعليميـــة بالمـــدر ســـة األسـتاذ ســـعيد صالـح آل شـــبيب عـن ســـروره واعتـزازه بهـــذه الفٔيـة 
المميـزة، مقدً مـا شـكره وتقديـره ألوليـاء أمـور المحتفـى بهـم، داعيًـا بقيـة الطـالب لخـوض هـذه التجربـة األكثـر مـن رائعـة.

وقدم وكيـــل شـــٔوون الطالب األســـتاذ محمـــد علـــي الخنيـــزي شـــكره وتقديـــره لجميـــع مـــن سـاهم فـــي ٕانجـاح هـــذه االحتفاليـة 
الجميلـــة، التـــي تدفـــع بقيـــة الطـالب للمضـــي قدما نحـــو التألـق واإلبـــداع والموهبـة.

وأبدى قائد المدرســـة األســـتاذ حســـن عبـدهللا آل انتيـــف ٕاعجابـه وسـروره بهـذه االحتفاليـة الجميلـة، التـي تخلـق روح المنافسـة 
الشـــريفة بيـــن الطالب، ممـــا ينعكـس علـى العمليـة التعليميـة بالمدرســـة، مقدمـا شـكره وتقديـره للداعميـن والمشـاركين ، وفـي 

الختــام ختــم االحتفــال بالنشــيد الوطنــي.
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من القديح.. الخضراوي يلملم شتات 9 سنوات في »من وحي العزلة«

جمال الناصر - القطيف اليوم 

ــف،  ــة القرطــاس واألرف ــت حبيس ــي كان ــه الشــعرية، الت ــنوات لقصيدت ــتات ٩ س ــم الخضــراوي ش ــوي هاش ــم الشــاعر عل لمل
تراقصهــا الــذات، كلمــا أبصرهــا، متقلــدًا االنطوائيــة والعزلــة، حتــى قــرر الخــروج مــن عزلتــه، كشــاعر ينســج أحرفــه، ليخــرج 
إصــداره األول، الــذي جــاء بعنــوان “مــن وحــي العزلــة”، فــي ١١٨ صفحــة مــن الحجــم المتوســط، ويضــم ٢٩ نًصــا، عــن دار 

أطيــاف للطباعــة والنشــر فــي القطيــف، وتمتــد فترتــه الزمنيــة منــذ عــام ٢٠٠٩م حتــى ٢٠١٨م.

واحتــوى “مــن وحــي العزلــة” قصائــد متنوعــة مــن بنــات أفــكاره، بيــن الغــزل والوجدانيــة، وقصيــدة واحــدة فــي أبــي الفضــل 
ــة مــن  ــة جميل ــل مرحل ــه، ألنهــا تمث ــة”، هــي األقــرب لذات ــدة “مــن وحــي العزل ــاس )ع(، وأكــد “الخضــراوي” أن قصي العب

حياتــه الخاصــة، بحســب قولــه.

وأفــاد عــن ســبب تأخــره فــي اإلصــدار، بأنــه ليــس كل مــا يكتــب ينشــر ألســباب مختلفــة، وقــال: “كنــت أريــد أن يتــم نشــر مــا 
أكــون مقتنعًــا بــه مــن جميــع الجوانــب األدبيــة، ومــا يمثلنــي مــن أفــكار وآراء”.

ــن كان عمــره ١٧  ــة الشــعر حي ــه مــع كتاب ــدأ رحلت ــه ب ــوم«، أن ــف الي ــه الشــعرية، ذكــر “الخضــراوي” لـ»القطي وعــن بدايات
عاًمــا تقريبًــا، حيــث كان أحــد أخوالــه يــدرس علــم العــروض فــي قريتــه القديــح، وكتبــه تمــأل المــكان مــن الدواويــن الشــعرية 
واألشــرطة الصوتيــة لنغمــات األوزان الخليليــة، وأضــاف أنــه كان دائًمــا يقــوم بتقطيــع األبيــات أمامــه، وحيــن يســأله أن يعلمــه 
ــك  ــى أن ذل ــا، مشــيًرا إل ــم ذاتيً ــي التعل ــر نســخة منهــا، ويشــرع ف ــوم بســرقة الكتــب وتصوي ــا، ليق ــره اهتماًم العــروض ال يعي
كلفــه إعــادة عــام دراســي مــن حياتــه، والكثيــر مــن الوقــت والقــراءة والتقطيــع لــكل مــا تقــع عليــه عينــاه مــن شــعر، وتابــع: “ثــم 
انطلقــت لمطالعــة الشــعر الجاهلــي رغــم صعوبــة مفــردات امــرؤ القيــس واألعشــى وعمــرو بــن كلثــوم ولبيــد وغيرهــم مــن 
الشــعراء كالفــرزدق وجريــر والحطيئــة والمتنبــي وأبــي تمــام وأبــو فــراس الحمدانــي، ولكنــي تأثــرت كثيــًرا بشــاعر العــرب 

األكبــر محمــد مهــدي الجواهــري، حيــث كان فــارس الحلبــة حينهــا، خاصــة عينيتــه الخالــدة فــي اإلمــام الحســين )ع(”.

وعــن الدافــع لتعلقــه بالشــعر، أجــاب: “حبــي للقــراءة منــذ الصغــر، وألن الشــعر ال يحتــاج إال ورقــة وقلًمــا بعــد التخــرج فــي 
مدرســة العــروض، فــكل مــا تحتــاج إليــه ديــوان شــعر تتمعــن فيــه وتســتمتع، وأنــت مســتلٍق فــي المنــزل أو تنتظــر أحدهــم فــي 

ســيارتك”.

ولفــت إلــى أنــه فــي يومنــا هــذا قامــت الشــبكة العنكبوتيــة ومواقــع التواصــل باختصــار المســافات، فبإمكانــك أن تقــرأ كل مــا هــو 
جديــد وقديــم ومترجــم مــن الشــعر بســهولة، واالحتــكاك بأكثــر الشــعراء ومعرفــة الروافــد التــي صقلــت موهبتهــم واالســتفادة 
مــن تجربتهــم، وعــن موقفــه مــن الشــعر العمــودي والحديــث، أفــاد: “أنــا مــن عشــاق الشــعر العمــودي )القافيــة(، أبصــر ذاتــي 
فــي األوزان الخليليــة التقليديــة، ألن المحيــط الــذي ترعرعــت فيــه كان ينظــر لغيرهــا مــن القصائــد النثريــة أو التفعيلــة أو الحــر 
بمختلــف مســمياتها نظــرة دونيــة، فقــد تعــودت األذن علــى ســماع القافيــة المكــررة فــي نهايــة كل بيــت شــعري”، وأوضــح أنــه 
لمــا للقصيــدة العموديــة مــن هيبــة وجمــال وعراقــة، فهــي الرافــد األساســي لــكل الشــعراء حتــى الحداثييــن منهــم، وهــي الغصــن 

األقــرب لمــن يريــد تســلق شــجرة الشــعر، والشــراع الــذي لــن تنطلــق ســفينة الشــاعر لتســافر بعيــدًا إال بــه.

وقــال “الخضــراوي”: “أعتقــد أن الشــعر العربــي الحديــث رغــم قصــر عمــره مقارنــة بالعمــودي، فيــه مــن األناقــة مــا يجعــل 
القــارئ يعيــد قــراءة القصيــدة عــدة مــرات، ليصــل إلــى جاذبيتهــا والتلــذذ بنكهتهــا الخاصــة، فهــي كالطائــر الــذي ينطلــق فــي 
ــي تحــدد  ــاره”، وأكــد أن الشــاعرية هــي الت ــى أي غصــن يخت ــزل عل ــق حــًرا وين ــح والمطــر، يحل ــئ بالري ــر عاب الســماء غي

جماليــة النــص ال الثــوب الــذي ترتديــه القصيــدة، مشــيًرا إلــى أن لــكٍل جمهــوره فــي عالمنــا العربــي.

وعــن لحظــة الــدفء واإللهــام التــي تــزوره ليكتبهــا شــعًرا، قــال “الخضــراوي”: “القصيــدة فــي كل شــيء فــي الحيــاة، هــي 
انعــكاس لجمــال الــروح اإلنســانية، وتتجلــى علــى شــكل كلمــات مترجمــة ذات الشــاعر لحظــة الكشــف الشــعري”.

وأضــاف: “اإللهــام قــد يأتــي مباغتـًـا الشــاعر فــي أي لحظــة تأمــل صافيــة، شــرط أن يكــون قــد أعــد لهــا العــدة بالقــراءة المكثفــة 
والتنــوع ليســتمر ويطــول التدفــق الشــعري، وبــال وعــي تــام تتشــكل الصــورة الشــعرية، لتنتــج حصيلــة تجاربــه مــن حــب أو 

ألــم أو حنيــن أو صــور معلقــة فــي الباطــن”.
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ــر مأســوف  ــام واالنتظــار ريثمــا يهطــل المطــر أو تنقشــع الغمامــة غي ــة هــو الهــدوء الت ــع: “مــا أحتاجــه شــخصيًا للكتاب وتاب
ــة النمــو”. ــر تام ــا وإال خرجــت مشــوهة وغي ــة أن تُغتصــب اغتصابً ــدة الجميل ــال يمكــن للقصي ــا، ف عليه

ــا  وأجــاب عــن ســؤال: “مــن وحــي العزلــة، أيكــون تجســيدًا لمــا يعيشــه الشــاعر كانطــواء وعزلــة؟”، قائــاًل: “مــا أكتبــه حاليً
يعكســني تماًمــا بــكل مــا أعرفــه ومــا ال أعرفــه عــن نفســي، وذلــك ألننــي إنســان انطوائــي وأعشــق العزلــة، ومــن يقرأنــي يجــد 

هــذه المفــردة تــرددت كثيــًرا وبوجــه ســافر بيــن قصائــدي”.

ونــوه بــأن الشــعر هــو ترجمــة للشــعور اإلنســاني وتجــٍل للــروح علــى الــورق، وال يمكــن تقييــده بالحــزن فقــط، لذلــك نجــد أن 
ــا بشــعره نــراه فــي األســواق والمجالــس  القصيــدة الحقيقيــة المشــاعر أطــول عمــًرا مــن شــاعرها، فالمتنبــي مثــاًل ال يــزال حيً

بروحــه المتمثلــة فــي نصوصــه الخالــدة، تــارة حزينًــا، وتــارة فــي أبهــى حللــه مــن الســعادة.

وأوضــح أن “نجــاح القصيــدة يعتمــد بشــكل كبيــر علــى صــدق وكثافــة المشــاعر والصــور الحيــة التــي تالمــس واقــع الحالــة 
ــا كثيــرة يختلــف الــذوق مــن قــارئ آلخــر فــي قصيــدة واحــدة أو حتــى  الشــعورية لحظــة اندالعهــا فــي ذات الشــاعر، وأحيانً
بيــت شــعري أو حتــى قافيــة، والقــارئ الفطــن يميــز بســهولة بيــن النُُظــم، أي فقــط المحافظــة علــى شــكل القصيــدة الخارجــي 
مــن وزن وقافيــة، والشــعر الخالــد، الــذي ينبــع مــن صميــم الــروح اإلنســانية، ومــررت بنفســي علــى الطريقيــن قــراءة وكتابــة 

فــي بداياتــي”.

وأضــاف: “إن اإلبــداع الشــعري لــن يكــون متاًحــا إال لمــن يحتــرف القــراءة واالطــالع، باإلضافــة إلــى تنــوع المصــادر، فهــي 
الشــرارة التــي ســتنقدح عاجــاًل أو آجــاًل، وهنــاك مــن الشــعراء الشــباب مــن يبهــرك رغــم صغــر ســنه، لــذا ال أعتقــد شــخصيًا 

أن عــددًا مســكينًا يحــدد كميــة اإلبــداع”.

ولفــت إلــى أن الشــاعر هــو مــن يحلــق بجناحيــه منتقــاًل مــن غصــن آلخــر، ومــن مجــرة لمجــرة بروحــه فــي النــص، ويحمــل 
معــه القــارئ ليريــه مــا ال يعرفــه عــن نفســه، فالــروح اإلنســانية أوســع ممــا نتخيلــه، إن فتشــت فــي مجاهلهــا، هــي العالــم األكبــر 

الــذي خلــق هللا لهــا هــذا الكــون المذهــل بعظمتــه.

ــي  ــة الظــل ف ــوان “رحل ــي بعن ــتاته، ليأت ــم ش ــي، ويل ــى إصــداره الثان ــل عل ــه يعم ــدًا أن ــه، مؤك ــم “الخضــراوي” حديث واختت
الــروح”، ســاعيًا إلــى جمــع القصائــد المتناثــرة هنــا وهنــاك ومراجعتهــا، لتكــون بيــن دفتــي كتــاب، وال تتشــرد وتضيــع، وتدفــن 

فــي مقبــرة النســيان، كمــن ســبقتها مــن أخواتهــا.
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القديح .. “آل جمعة” يصدر كتاب “تحويل المجتمع من مستهلك إلى منتج”

زكية ابو الرحي - القديح ٢٤

أصــدر الكاتــب محمــد علــي آل جمعــة مــن بلــدة القديــح بمحافظــة القطيــف، كتــاب بعنــوان “تحويــل المجتمــع مــن مســتهلك إلــى 
منتــج” بشــهر رجــب الحالــي، مســتهدفًا المجتمــع ككل.

وهــدف” آل جمعــة” مــن الكتــاب إلــى التنميــة اإلقتصاديــة لــدى المســتهلكين، وتحويــل المجتمــع مــن مســتهلك إلــى منتــج، مبيبـًـا 
أن الكتــاب عبــارة عــن رســالة الماجســتير تــم تحويلهــا إلــى كتــاب، وبيــن ” آل جمعــة” أن وزارة اإلعــالم وافقــت علــى الكتــاب 
للمجتمــع، وتــم فهرســته بمكتبــة الملــك فهــد، وإيــداع نســختين منــه للمكتبــة، ويتضمــن الكتــاب والتــي بلغــت عــدد صفحاتــه ١٣١ 

صفحــة عــدة أبحــاث.

يذكــر أن الكاتــب آل جمعــة، حاصــل علــى شــهادة البكالريــوس مــن جامعــة األحســاء تخصــص إدارة أعمــال، وماجســتير فــي 
اإلدارة وريــادة األعمــال مــن كليــة األميــر محمــد بــن ســلمان بمدينــة الملــك عبــدهللا اإلقتصاديــة.

أســرة “القديــح ٢٤” تهنــئ األســتاذ محمــد آل جمعــة علــى هــذا اإلنجــاز وتدعــو لــه بالتوفيــق فــي مســيرته العلميــة والعمليــة 
والشــخصية وأن يكــون ممــن يفخــر بهــم الوطــن.

المؤلف في سطور:
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في الكويت.. “ذاكرة صفراء” تهدي الحايك وسام الفوز

زكية ابو الرحي - القديح ٢٤

أهــدى النــص المســرحي “ذاكــرة صفــراء” الكاتــب المســرحي األســتاذ عبــاس الحايــك المركــز األول فــي المســابقة التابعــة 
لمهرجــان الكويــت مركــز عربــي للنــص المســرحي والــذي يديــره األســتاذ محمــد خضــر.

وجــاء النــص فــي ثالثــون صفحــة متحدثـًـا الكاتــب فيــه عــن المشــاكل والمآســي التــي يواجههــا النــاس، فتظــل عالقــة حتــى حيــن 
يكبــر كجــرح ال يندمــل تجعلــه منطويـًـا علــى ذاتــه وغيــر مافاعــل مــع المجتمــع.

وشــرح الكاتــب مجريــات النــص المســرحي حــول شــخص يعانــي مــن ذاكــرة مثقلــة وتشــوه جــراء حــرب تجعلــه منطويـًـا، فيلجــأ 
للرســم متوهًمــا وجــود والــده الــذي صــار يالحقــه ويمنعــه أن يحيــا حيــاة طبيعيــة.

وقــال: بــأن المســابقة تــم اإلعــالن عنهــا قبــل عــدة أشــهر وتقــام للمــرة الرابعــة، مشــيًرا إلــى أن عــدد المتســابقين يبــدو جيــدًا 
موزعــة الجوائــز بيــن الســعودية والكويــت ومصــر.

وذكــر بأنــه الحفــل يقــام بتاريــخ ٢٧ مــارس وهــو المصــادف ليــوم المســرح العالمــي وفيــه يحتفــل المســرحيون حــول العالــم 
بيومهــم.

وتحدث عــن المهرجان بـــأنه يكرم سنويًا أحد رواد المسرح الكويتي، وهــــذا الــــعام ســـــيكرم الــــراحل عبـــد الـــحسين 
عبد الرضا، أيقونة المسرح.

ــم  ــذ بآرائه ــرة واألخ ــذوي الخب ــوع ل ــة والرج ــي الكتاب ــتمرار ف ــة واالس ــارب كتابي ــه تج ــن لدي ــراءة لم ــب بالق ــح الكات ونص
ومالحظاتهــم.

ــه  ــه فل ــه ورعايت ــده الراحــل لتربيت ــك بالوعــي، كمــا قــدم شــكره لوال ــا ذل ــى اهتماماتهــم الدائمــة، واصفً وشــكر القديــح ٢٤ عل
الفضــل بعــد هللا لمــا وصــل إليــه.
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أخالق البر تتوج آل يوسف ملكة تاسعة وآل هليل واألسود وصيفتيها

اللجنة اإلعالمية - مسابقة أخالق البر

توجــت مســابقة أخــالق البــر الفائــزة نــور حســين آل يوســف مــن مدينــة صفــوى ملكــة ســيد األخــالق للــدورة التاســعة، وهدايــة 
بــدر آل هليــل مــن بلــدة القديــح وصيفــة أولــى، ونالــت ديمــا محمــد األســود مــن مدينــة القطيــف لقــب الوصيفــة الثانيــة، بعــد أن 

قدمــت ملكــة الــدورة الثانيــة آيــة المــال التــاج إلــى الملكــة آل يوســف.

جــاء ذلــك فــي حفــل مســابقة أخــالق البــر التابعــة للجنــة التنميــة االجتماعيــة األهليــة بالقطيــف، للــدورة التاســعة، الــذي أقيــم 
يــوم الســبت ٣٠ مــارس ٢٠١٩م، بقصــر النخيــل بســيهات، بحضــور أكثــر مــن ٥٠٠ ســيدة مــن المهتمــات بالجانــب الثقافــي 

واالجتماعــي والتعليمــي، وعــدد مــن منســوبات الجهــات الرســمية واالجتماعيــة، واإلعالميــة فــي المجتمــع الســعودي.

ــن نايــف آل ســعود حفظــه هللا، وحضــره ســمو  ــة الشــرقية ســعود ب ــر المنطق ــة كريمــة مــن ســمو أمي ــل برعاي وتشــرف الحف
ــة  ــل والتنمي ــرع وزارة العم ــام ف ــر ع ــاعدة مدي ــه، ومس ــة الشــرف ل ــوي آل ســعود كضيف ــن جل ــدهللا ب ــت عب ــا بن ــرة مه األمي
االجتماعيــة ابتســام عبــدهللا الحميــزي ممثلــةً وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، باإلضافــة إلــى مديــرة مكتــب التعليــم للبنــات 

ــدي. ــورة عــوض الخال بمحافظــة القطيــف ن

اســتهل الحفــل الــذي قــدم فقراتــه المذيعــة فــي التلفزيــون الســعودي ســندس محمــد بالترحيــب بالحاضــرات، بعــده تــالوة قرآنيــة 
جماعيــة مــن المتســابقات؛ فاطمــة مالــك الــداوود، حــوراء علــي آل إبراهيــم، نــورة مكــي المرهــون، ونــور حســين آل يوســف، 

أعقبهــا مســيرات العضــوات تتقدمهــن رئيــس إدارة مجلــس المســابقة خضــراء آل مبــارك مــن ثــم المتســابقات مــع أمهاتهــن.

ــيدات  ــن س ــذا الحضــور م ــرفها به ــن ش ــةً ع ــا بالحاضــرات، معرب ــت فيه ــا رحب ــارك كلمته ــس خضــراء آل مب ــت الرئي قدم
ــوي آل ســعود ضيفــة شــرف للحفــل، والســيدات مــن  المجتمــع المعطــاء، ومشــاركة ســمو األميــرة مهــا بنــت عبــدهللا بــن جل
ــدهللا الحميــزي وفخرهــا بهــذا  ــة الشــرقية، ابتســام بنــت عب ــوزارة فــي المنطق ــر عــام فــرع ال الجهــات الرســمية مســاعدة مدي

ــن. ــا بوجوده ــل بهجــة وتألق ــن ازداد الحف ــع الذي ــال والمجتم ــن وســيدات األعم ــم، م ــع الكري الجم

وثمنــت الرعايــة الكريمــة مــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن نايــف أميــر المنطقــة الشــرقية حفظــه هللا، معتبــرةً 
الحفــل هــو وقفــة لالحتفــاء بالقيــم ودعــوة للتمســك بهــا وبجــودة عاليــة ، وأشــارت إلــى انطالقــة المشــروع األولــى منــذ عــام 
٢٠٠٩ حيــث كان فكــرة وليــدة، شــاقةً طريقهــا مــع اإليمــان بالفكــرة مــن المؤسســين للمســابقة، مــع توضــع الحفــل األول حيــث 
كان االســم “ملكــة االخــالق”، بعدهــا اتســع االهتمــام بالمســابقة وزاد حمــاس فريــق العمــل ليكــون االحتفــاالت التاليــة متميــزة، 
وســلط اإلعــالم المحلــي والعالمــي الــذي قــام بتغطيــة المســابقة والحديــث عنهــا ، وأوضحــت مســيرة المســابقة وكيــف ســعت 
إلــى التطــور وفــق عمــل مؤسســي للرفــع مــن مســتوى أداء اللجــان الرئيســية، ذاكــرةً بعــض نقــاط التحــول الجوهريــة للمســابقة 
وهــي تســجيل حفــظ الحقــوق لفكــرة المســابقة فــي بعــض الــدول العربيــة فــي النســخة السادســة، كمــا تــم تشــكيل لجنــة استشــارية 
ــات  ــى الفعالي ــي النســخة الســابعة ، ونوهــت إل ــر” ف ــد اســم “مســابقة أخــالق الب ــا اعتم ــس النســخة، وأعقبه ــي نف للمســابقة ف
المرافقــة للمســابقة مــن؛ تــاج البــر، وإضافــة مســار “البــر بالوالديــن” فــي البرنامــج التدريبــي، مؤكــدةً بــأن هــذا الحفــل احتفــاء 
ــى الفــوز المســابقة  ــة إل ــةً، باإلضاف بعشــر ســنوات مــن العطــاء للمجتمــع، بعــد أن توجــت ثمــان ســيدات اخــالق و١٨ وصيف
بقــالدة المركــز األول للمشــاريع التطوعيــة علــى مســتوى العالــم العربــي، وعليــه يمتــد االحتفــاء ب١٤ متأهلــة للتنافــس علــى 
ألقــاب النســخة التاســعة ،  وقدمــت آل باقــات شــكر إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة ولــكل عضــو مــن أعضــاء اللجــان، وباقــة ورد 
لألمهــات العزيــزات ممــن يتابعــن بناتهــن خــالل فتــرات التدريــب وصحبتهــن إلــى الحفــل، وألرواح مــن فارقــن الحيــاة منهــن 
، وخصــت الشــكر إلــى الداعميــن فــي النســخة التاســعة ومنهــا شــركة علــي العيــد وحســن العيــد الســتضافة الحفــل فــي قصــر 
النخيــل والســعي الصــادق لتجســيد شــراكة حقيقــة، مطبعــة البيــان لســرعة اســتجابتها للتعــاون هــو محــط تقديــر وامتنــان، وعادل 

الدخيــل الســتضافة مكتــب المســابقة عــــلى مــــر الســنوات األربــع الماضيــة ، وإلــى جميــع الداعميــن والرعــاة اإلعالمييــن .

ــرج  ــل الف ــاعرة أم ــى الش ــعرية إل ــدة ش ــا قصي ــة، ومنه ــاهد الفني ــة، والمش ــرات األدبي ــن الفق ــة م ــم مجموع ــل تقدي ــل الحف تخل
ــان بــو خمســين، مــع مشــهد تمثيلــي صامــت بعنــوان  ــم مري ــة فــي فــن الظــل “قصــة كفــاح” تقدي “وشوشــات”، لوحــة تمثيلي

ــالت ١٤ . ــابقات المتأه ــي بالمتس ــو تعريف ــي فيدي ــى عــرض مرئ ــة إل ــان”، باإلضاف ــي األنس ــن الظــن يرتق “بحس

وشــهدت المســابقة ثــالث جــوالت تحكيميــة للمتســابقات مــن عضــوات لجنــة التحكيــم فــي المســابقة، ومــن بعــض الضيفــات فــي 
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الحفــل تــم التنســيق المســبق بينهــن وبيــن المســابقة ،  وقســمت الجــوالت لتكــون بطــرح ســؤااًل موحــدًا للجميــع، تتأهــل منــه ٧ 
متســابقات، والجولــة الثانيــة بطــرح ســؤال مختلــف لهــن تتأهــل منــه ٣ متســابقات، ثــم الجولــة األخيــرة بطــرح ســؤااًل موحــدًا.

ــابقة،  ــات المس ــن محكم ــم م ــة التحكي ــاء عملي ــد انته ــزات بع ــماء الفائ ــي، أس ــي راض ــاة mbc معال ــي قن ــة ف ــت المذيع وأعلن
والضيفــات الموجــودات المشــاركات فــي التحكيــم باتفــاق مســبقًا مــع المســابقة، بمشــاركة ســمو األميــرة مهــا بنــت عبــدهللا بــن 
جلــوي آل ســعود، ومســاعدة مديــر عــام فــرع وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ابتســام عبــدهللا الحميــزي، ومديــرة مكتــب 
التعليــم للبنــات بمحافظــة القطيــف نــورة عــوض الخالــدي، ســبقه وقفــة شــكر وتكريــم إلــى الرعــاة والداعميــن للمســابقة والحفــل.

مــن جانبهــا اعتبــرت مســاعدة مديــر عــام فــرع وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ابتســام عبــدهللا الحميــزي جميــع المتأهــالت 
فائــزات وســيدات أخــالق كونهــن واصلــن لهــذه المرحلــة، معربــةً عــن فخرهــا وســعادتها بهــن، بمــا يمثلــن مــن نمــوذج للمــرأة 

السعودية.

وأفصحــت مديــرة مكتــب التعليــم للبنــات بمحافظــة القطيــف نــورة عــوض الخالــدي عــن ســعادتها أنهــا بيــن هــذا الجمــع بمــا 
تجــد مــن ثمــرات غرســها والت األمــر، مــن قطاعــات حكوميــة، وخاصــة، أو مجتمــع محلــي، مشــيدةً بالمتأهــالت وهــي تجــد 
مــن بينهــن مــن كرمتهــن فــي مســابقات تحــدي القــراءة، علــى مســتوى القطيــف والمنطقــة الشــرقية مــن البتــول الخزعــل، أو 

مــن مثلــت المنطقــة الشــرقية فــي الرحــالت التعليميــة كديمــا األســود.

وهنــأت الجميــع علــى هــذا االنجــاز مــن أمهــات وإدارة المســابقة، ونفســها، عندمــا تــرى مــن مثــل هــذه المواقــف وخطــوات نحــو 
مجتمــع ســعودي ســليم، موجهــةً شــكرها إلــى إدارة المســابقة وعضــوات بقيــادة خضــراء آل مبــارك وإلــى ســمو األميــرة ريمــا 

بنــت عبــد هللا بــن جلــوي آل ســعود لدعمهــا المشــاريع التــي تصــب فــي مصلحــة المواطــن والوطــن.
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عبداللطيف بن حمد الجبر: أيقونة العطاء

محمد الحرز - اليوم 

ال أريــد مــن كلماتــي أن تســتنفد نفســها، فــي الحديــث عــن الحكايــات الكبــرى فــي العطــاء والبــذل لآلخريــن، ال أريــد منهــا أن 
تقتــرب أكثــر، وال أن ترفــع صوتهــا فــي األفــق أكثــر، فقــط عليهــا أن تصغــي بانتبــاه، فقــط عليهــا أن تتعلــم أن الحيــاة وقيمتهــا 

الحقيقيــة، ليســت فيمــا تبذلــه الكلمــاُت مــن قــول، وإنمــا فيمــا تخلــده مــن أفعــال.

ــإزاء  ــل. ف ــر أو أق ــول: أكث ــر منهــم؟ ال ألق ــاس؟ كــم كان يقضــي حاجــاِت الكثي ــذل؟ كــم كان يصغــي للن ــول: كــم كان يب ال ألق
حكاياتــِه فــي أعمــاِل الخيــر التــي هــي أيقونــة تشــع، فتغمــر القلــوب قبــل العيــون، كيــف لــم ننتبــه إلــى أن مــا نســميه عطــاء، 
ومــن ثــم نســتجليه بأقوالنــا، لــم يكــن فــي أفــواه هــؤالء النــاس ســوى اإلنســان نفِســه، وقــد تحــول نغمــة فــي الحــب، يتــردد صداهــا 

فــي كل مــكان؟

ــه العطــاء فــي حــق هــذا الرجــل، وال أظنــه مدحــا يمــُر عبــر أنابيــب الكلمــاِت، وينتهــي  ينبغــي لــي أن أقــول أكثــر ممــا يقول
ــى  ــم تعــودُ إل ــذة الكلمــات، ث ــها مــن خــالل ناف ــك مجــرد أحاســيس ومشــاعر تطــل برأِس ــه كذل ــد نهايتهــا، وال أظن ــه عن مفعولُ

ــى اإلطــالق. ــك، وال أتقصــده عل ــدي لذل ــى عن ــدا ال معن ــم يكــن، أب ــة، كأن شــيئا ل ــباتها ثاني ُس

أريــد أن أقــول لكــم، يــا أهلــي، يــا أبنــاء األحســاء الكــرام، نســيجُكم االجتماعــي لــن تترهــل حبالـُـه، ولــن تتمــزق، مــادام فيكــم مــن 
يســهُر علــى العنايــة بهــا، مــن يتفقــدُ ُعقدهــا حتــى ال تنحــل، مــن يرفــع عنهــا األحمــال الثقيلــة إذا مــا وقعــت عليهــا، مــن يضــُع 

يــده قبــل الســكين كــي ال تصــل إلــى أطرافهــا، مــن يُبعــد عنهــا الريــاح حتــى ال تُقتلــع مــن الجــذور.

لذلــك مــن منــا يشــك لحظــة واحــدة، أن حكايــة هــذا الرجــل، ومــا يبذلــه مــن أمــوال فــي أوجــه الخيــر، هــي العيــُن التــي تســهر، 
هــي اليــد التــي تحمــي، هــي الكتــف التــي تدفــع، ألجــل أن يكــون هــذا النســيُج آمنــا مــن األخطــار، ســليما مــن اآلفــات.

أليس نسيجنا االجتماعي قائما على الحب، وفعُل الحب هو البذل ما وِسعنا ذلك؟!

كم كنُت أتساءل بيني وبين نفسي، ما الذي يدفع شخصا يصرف أمواله بسخاء كي يقضي بها حاجاِت أبناء المجتمع؟

قــد يبــدو لكــم عاديــا هــذا التســاؤل، وال يحتــاُج إلــى التفاتــٍة منكــم أبــدا، ناهيــك عــن الخوض فــي إجابتــه، ألن في تصــور البعض، 
هنــاك الكثيــُر ِمــن مثــل نمــاذج هــؤالء األشــخاص، وفــي كل مجتمــع ال يخلــو منهــم أحــد. بالتأكيــد هــو كذلــك، ومجتمعنــا ليــس 
اســتثناء. لكننــي أريــد أن أفتــح قوســين هنــا ألكتــب فــي داخلهمــا المالحظــة التاليــة: قــد يكــون مــن طبيعــة اإلنســان وتركيبتــِه 
أن يعطــي، أن يبــذل، أي أن يقــوم بفعــل الخيــر فــي مجتمعــه بــأي صــورة كانــت. لكــن قــدراِت العطــاء تختلــف مــن إنســان إلــى 

آخــر، هــذا االختــالف يتحــدد بشــيئين اثنيــن: أوال بمــداه وســعته، وثانيــا باســتمراريته وعــدم انقطاعــه.

فئــة مــن أصحــاب العطــاء، ال يحققــون مثــل هذيــن الشــرطين، بينمــا هنــاك فئــة أخــرى حققتــه، وضربــت أروع األمثلــة عليــه 
فــي الحيــاة. والشــيخ عبداللطيــف بــن حمــد الجبــر مــن هــذه الفئــة األخيــرة، ألن العطــاء فــي صورتــه البســيطة ليــس طارئــا علــى 

شــخصيته، بــل مــن صميــم تربيتــه، وســلوكه االجتماعــي.
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الحوارات في التطوع والجمعيات الخيرية

علي عيسى الوباري
 

العــادات  بحكــم  النفــوس  فــي  متأصــل  واالســالمية  العربيــة  بمجتمعاتنــا  التطــوع 
والتقاليــد والنصــوص الدينيــة التــي تحــث وتحفــز عليــه وعلــى فعــل الخيــر خصوصــا 
بالمجتمعــات التــي تتســم بالطيبــة وقــوة العالقــات والتضامــن والتكافــل والروابــط 
ــة نحــو  ــة الذاتي ــة والدافعي ــه األول الرغب ــذي محرك ــة، التطــوع ال ــة واالجتماعي العائلي
خدمــة المجتمــع بــدون مقابــل مــادي، وبتأثيــر التطــور اإلداري والتنظيمــي انتقــل 
التطــوع مــن مرحلــة الفــردي إلــى الجماعــي وهاتــان المرحلتــان ماثلــة بالمجتمــع فــي 

ــا. ــة غالب ــال عفوي أعم

المهتمــون ممــن يتحــدث فــي أهميــة التطــوع ودور الجمعيــات الخيريــة بالمجتمــع فــي حــوارات علــى شــكل نقاشــات معــدة 
وغيــر معــدة التــي تــدل علــى االهتمــام وحــرص األفــراد بقضايــا المجتمــع رغــم أن المتحاوريــن مــن ذوي الشــهادات العليــا 
والخبــرات اإلداريــة الذيــن يتصفــون بالموضوعيــة فــي الطــرح وال تخلــو مداخلتهــم مــن فوائــد للمنتســبين بالجمعيــات الخيريــة 
والمؤسســات االجتماعيــة لكــن البعــض يخلــط بيــن أنــواع التطــوع ويغيــب عــن البعــض آليــة وطبيعــة العمــل بالجمعيــات التــي 
تعمــل حســب األنظمــة واللوائــح الرســمية وكذلــك حســب األمكانيــات وأولويــات األهــداف، بعــض اآلراء ووجهــات النظــر 
تبعــث بعــدم الثقــة فــي التطــوع المؤسســي وربمــا تصيــب الراغبيــن بالتطــوع باالحبــاط ألنهــا »اآلراء« تتضمــن تصريحــات 
وايحــاءات أن أغلــب الجمعيــاتَ بهــا لوبيــات متحكمــة يمنعــون مــن يريــد التطــوع أو االنضمــام للجمعيــات أو يحاربــون األفــكار 
ــس اإلدارة  ــي، رغــم أن مجل ــي التطــوع التخصصــي واالحتراف ــر ف ــة للتطوي ــر قابل ــات وغي ــة والجمعي واالقتراحــات المقدم
يُنتخــب مــن أعضــاء الجمعيــة العموميــة المشــتركين بالجمعيــات كل أربــع ســنوات وال يحــق للعضــو الترشــح إال لدورتيــن، أي 
البيئــة الحاضنــة للجمعيــة لهــا قــرار مباشــر فــي اختيــار األعضــاء وأداء الجمعيــات وفــي تحســين أعمالهــا ونشــاطاتها بتقديــم 

االقتراحــات عندمــا تعقــد الجمعيــة العموميــة اجتماعهــا الســنوي.

ــاءة  ــات والكف ــات والصالحي ــوم باألمكاني ــك محك ــة كذل ــة والخارجي ــح الداخلي ــة واللوائ ــه األنظم ــي تحكم ــوع المؤسس التط
واالنســجام بيــن األعضــاء يتــم التنظيــر فيــه وتُقــدم لــه وصفــات وبرامــج اجتماعيــة وتنمويــة مــن غيــر علــم بظــروف الجمعيــة 
مثــل القــدرة الماليــة والصالحيــة ونقــص اللجــان التطوعيــة المســاندة وطــرق التنفيــذ، وال يُقصــد منــع النقــاش فــي التطــوع 
المؤسســي بــل مطلــوب النقــد البنــاء وليــس النقــد الجــارح والمحطــم الــذي يخلــق منــاخ ســلبي بالمجتمــع عــن التطــوع وينفــر 
مــن يرغــب بالتطــوع مــن جهــة أخــرى ويهضــم حــق مــن تبــرع بوقتــه وجهــده، وبنفــس الوقــت ال ينبغــي للعضــو المتطــوع 

األدعــاء أن عملــه ال يتخللــه الخطــأ وليــس بحاجــة لمتابعــة اجتماعيــة.

التطــوع المؤسســي هــو إفــراز التقــدم التنظيمــي واإلداري ونمــو الــرأس المــال البشــري والخبــرات والكفــاءات المتخصصــة 
المتنوعــة بالمجتمــع.

لكــن هــذا الــرأس المــال البشــري التــي تحتاجــه كل الجمعيــات والمؤسســات الخيريــة بعيــد عنهــا لعــدة تبرايــرات وأســباب، 
منهــا عــدم موائمــة ميولهــم التطوعيــة مــع أهــداف وبرامــج الجمعيــات الخيريــة، وآخــرون يبــررون عزوفهــم عــن الجمعيــات 
بــأن أعمالهــا روتينيــة فــي األداء وال تلبــي الطمــوح  وال توجــد برامــج تتوافــق مــع تخصصاتهــم أو بيئــة الجمعيــة غيــر مشــجعة 

للتطــوع والعمــل بهــا.

وهذه تبريرات غير مقنعة ليخسر المجتمع كفاءات وطاقات تزيد سنويا في رأس المال االجتماعي.

ــة قيمــة  ــرة وتضــاف للجمعي ــاءة والخب ــات مــن خــالل الكف ــل عقب ــه التطــوع المؤسســي تذل ــة الشــخصية بالتطــوع ومن الرغب
إداريــة وتطويريــة عندمــا يطــوع الفــرد نفســه للعمــل بــروح الفريــق الواحــد لتحقيــق أهــداف الجمعيــة، فالجمعيــات بحاجــة لهــذه 

الثــروة البشــرية التنمويــة إذا اعتبــروا التطــوع رســالة دينيــة ووطنيــة.
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االحباط

بتول آل السيد ناصر، أخصائي علم نفس اكلينكي

ماهو اإلحباط؟
اإلحبــاط هــو شــعور يتكــون عنــد الفــرد عندمــا ال يســتطيع أن يحقــق أهدافــه، أو عندمــا ال يصــل إلــى مــا يتوقعــه أو مــا يرغــب 
ــل  ــاعر أخــرى مث ــاط مش ــع الشــعور باإلحب ــي م ــد يأت ــي أو االجتماعــي. وق ــتوى الشــخصي أو الوظيف ــى المس ــواء عل ــه س ب
اإلنزعــاج، اإلســتياء، الغضــب، التوتــر، الحــزن،  و الخيبــة. و كلمــا كان الهــدف أكثــر أهميــة، كلمــا كان الشــعور باإلحبــاط 

أكثــر وضوحــاً. 

اسباب اإلحباط:
هناك أسباب ذاتية خاصة بالفرد نفسه وطريقة إدراكه لما يجري حوله، وهناك أسباب خارجية تتعلق بأحداث الحياة. 

األسباب الذاتية:
١- النظرة المثالية لألمور، حيث يضع الفرد توقعات ال تتناسب مع قدراته، أو مع الواقع الذي يعيشه. 

٢- عــدم القــدرة علــى التعامــل بمرونــة مــع معطيــات األحــداث، وفــي هــذه الحالــة يرغــب الفــرد أن تجــري األمــور كمــا رســمها 
بالضبــط فــي ذهنــه بــدون أن يضــع باعتبــاره أن هنــاك أشــياء اليمكــن التحكــم بهــا علــى أرض الواقــع وأن الحيــاة دائمــا مــا 

تفاجئنــا بمــا ال نتوقــع.
٣- المبالغــة فــي ردات الفعــل الصــادرة مــن الفــرد بشــأن األحــداث التــي يواجههــا، حيــث يكــون هنــاك تضخيــم لــردة الفعــل، 

ال تتناســب مــع حجــم الحــدث. 

األسباب الخارجية:
١- متطلبــات الحيــاة فــي العصــر الراهــن كثيــرة، والســعي المســتمر  لتحقيــق كل هــذه المتطلبــات قــد يســاهم فــي زيــادة الشــعور 

باالحباط.
ــي أو  ــتوى األكاديم ــى المس ــت عل ــواء كان ــاءات، س ــع الكف ــب م ــي تتناس ــرص الت ــى الف ــول عل ــديدة للحص ــة الش ٢- المنافس

ــي. ــتوى الوظيف المس
٣- االنفتــاح التكنلوجــي علــى العالــم و االطــالع علــى المجتمعــات األخــرى و الثقافــات المتعــددة، وكذلــك علــى حيــاة بعــض 

األشــخاص و مقارنتهــا بالوضــع الــذي يعيشــه الفــرد، اســتحدث نوعــاً جديــداً مــن اإلحبــاط. 

عالمات اإلحباط :
شــعور متكــرر بالضيــق، النرفــزة أو شــعور  بالغضــب وألتفــه األســباب، الحــزن، عــدم الرضــا، االستســالم، العــزوف عــن 

الســعي لتحقيــق األهــداف، التذمــر المســتمر. 

كيفية العالج من اإلحباط:
عندمــا نتحــدث عــن عــالج االحبــاط فإننــا ال نتحــدث عــن كيفيــة التخلــص منــه أو الشــفاء مــن أعراضــه، إذ أن مشــاعر اإلحبــاط 
اليمكــن أن يُتصــور أنهــا غيــر موجــودة، فالفــرد البــد وأن تمــر عليــه أحــداث يشــعر فيهــا باإلحبــاط. لذلــك أنــا أفضــل التحــدث 

عــن كيفيــة التعامــل معــه بطريقــة مناســبة بــدالً مــن التحــدث عــن عالجــه.  
من أهم األمور للتعامل مع مشاعر اإلحباط:

١- الوعــي بــأن اإلحبــاط مــن المشــاعر الطبيعيــة التــي يمــر بهــا كل فــرد، فالــكل معــرض أن يفشــل فــي تحقيــق بعــض طموحــه 
و أمالــه، و غالبــاً مايكــون تجنــب مشــاعر اإلحبــاط ومحاولــة الهــروب منهــا لــه نتائــج عكســية.

ــاً،  ــه تمام ــا هــو لدي ــم أن يحــدد شــعوره كم ــر والحــزن، مــن المه ــرد بمشــاعر أخــرى كالغضــب والتوت ــا يشــعر الف ٢- عندم
ــا.  ــه التعامــل معه ــط، ويحــاول أن يحــدد مصــادر إحباطــه ليســهل علي ــه محب ــالً ألن ــر مث ــه غاضــب أو متوت ــرف أن فيعت

٣- عــدم االســتغراق فــي التفكيــر فــي مســببات اإلحبــاط وكيــف حــدث و لمــاذا حــدث، ومحاولــة اســتثمار هــذا الجهــد فــي ايجــاد 
طــرق مختلفــة أو أهــداف أخــرى والســعي لتحقيقهــا.

٤- محاولــة التقليــل مــن النظــرة المثاليــة لألمــور ووضــع ســقف توقعــات واقعــي بمــا يتناســب مــع قــدرات الفــرد أوالً و ظــروف 
ــدرات، ولكــن  ــن الق ــك هــو الحــد م ــن ذل ــس القصــد م ــاً. ولي ــي يعيشــها ثاني ــة الت ــة واالقتصادي ــاة الشــخصية واالجتماعي الحي
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النظــرة الحالمــة لألمــور قــد تزيدنــا ألمــاً و إحباطــاً، لذلــك فــإن النظــر لهــا بطريقــة أخــرى قــد يخفــف مــن المعانــاة.  
٥- التقبــل مهــم جــداً للتعامــل مــع اإلحبــاط، فالكثيــر مــن مجريــات األحــداث تكــون خــارج إرادتنــا وســيطرتنا، لذلــك فــإن تقبلهــا 
يجعلنــا أكثــر قــدرة علــى التعامــل معهــا. نحــن نســعى دائمــاً لتغييــر مــا نســتطيع أن نتحكــم بــه وماهــو تحــت أيدينــا، و نتقبــل مــا 

دون ذلــك.

كيف يكون اإلحباط فرصة للنجاح؟
ــى البحــث عــن هــدف آخــر أو طــرق أخــرى  ــا إل ــن يدفعن ــق هــدف معي ــاط فــي تحقي ــان شــعورنا باإلحب ــر مــن األحي فــي كثي
ــك  ــداع، للنجــاح. وكذل ــر، لالب ــزاً للتغيي ــاط مــن الممكــن أن يكــون حاف ــإن اإلحب ــة ف ــذات الهــدف، وفــي هــذه الحال للوصــول ل
ممكــن أن يجعلنــا اإلحبــاط أكثــر إصــراراً و أكثــر تمســكاً بأهدافنــا، فنتعلــم مهــارات جديــدة و نتبنــى رؤويــة مختلفــة لالحــداث 

مــن حولنــا.
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اإلدارة بالحب …

السيد موسى الخضراوي                                                   

مفهــوم اإلدارة مفهــوم مطاطــي متشــعب يصعــب حــده ؛ ألنــه يتغيّــر تبعــاً للظــروف ، 
والمجتمعــات فضــال عــن الزمــان ، والمــكان ، واألشــخاص .

صحيــح أن هنــاك مســلمات إداريــة ال غنــى ألحــد عنهــا ؛ إال أنهــا أصبحــت محــل نظــر 
فــي اآلونــة األخيــرة عنــد بعــض اإلدارات المتطــورة .

ال أحــدَ بمعــزل عــن الحاجــة للتعلــم ، وتطوير الــذات ، واكتســاب المعلومــات والمعارف 
الجديــدة األكثــر دقــة ومواءمة المســتجدات .

أغلب اإلدارات في العقود الخمسة المنصرمة تتّبع النظام التقليدي الجاف الخالي من المرونة إال ما ندر .

ــارات محــددة ال  ــة ، وضمــن حســابات مدروســة ، واختي ــون تمامــا ، يتحركــون فــي مســاحات ثابت ــون القدامــى تقليدي اإلداري
يمكــن تجاوزهــا بحــال .

صحيــح أنهــم اســتطاعوا – إلــى حــد كبيــر – الوصــول إلــى أهدافهــم المنشــودة ؛ غيــر أن ذلــك وحــده ال يشــفع لهــم فــي البقــاء 
علــى نفــس الســبل فيمــا بقــي مــن أدوار مســتقبلية .

اآلن أصبــح اإلنتــاج ، واألثــر ، والفائــدة أهــم بكثيــر مــن بعــض الضوابــط التــي ال تعــدو أن تكــون لوحــة باليــة علــى طريــق 
مهجــور .

اإلدارة المعاصــرة أصبحــت مختلفــة جملــة وتفصيــال عــن الســابق ؛ إال أنهــا مازالــت محتفظــة ببعــض الجواهــر النفيســة التــي 
ال يمكــن االســتغناء عنهــا بحــال . نحــن نؤمــن بالتغييــر اإليجابــي ولكنـّـا فــي الوقــت نفســه نأخــذ الحســن مــن القديــم . فاإليجابيــة 

ال عالقــة لهــا بالتاريــخ أوالحداثــة .

اإلدارة تحتــاج لمقومــات متعــددة جــل النــاس ملــم بهــا إال مــا نــدر . الكفــاءة واألهليــة ، والثقــة ، وفنــون التواصــل ، ومعالجــة 
األزمــات ، واللباقــة والــذوق ، والحكمــة ، والبعــد عــن الذاتيــة ، واالســتبداد .

هــذه المواصفــات اإلداريــة الجميلــة قــد يكــون اســتخدام بعضهــا متميــزا فــي جهــة مــا وخــالف ذلــك فــي جهــة أخــرى ، وربمــا 
يكــون مناســبا فــي فتــرة زمنيــة وغيــر مناســب فــي فتــرة أخــرى ، وقــد يكــون حســنا مــع أشــخص وقبيحــاً مــع آخريــن .

وعليه ؛ فالمرونة في األنظمة ضرورة حتمية أحيانا للوصول للهدف المنشود بأقصر السبل وبأعلى درجات الجودة .

فن اإلدارة بالحب ربما يكون مفهوما جديدا على البعض ؛ إال أنه األكثر فاعلية في اإلدارات الحديثة .

البيئات اإليجابية ذات العالقات الحسنة تكون عادة فاعلة ومتقدمة وجديرة بالثقة والتطور واالستمرار .

الموظــف الــذي يحســب مديــره قــوة مســتبدّة ومتســلطة يفقــد روح اإلنســانية فــي داخلــه ، فيمــوت تلقائيــا مهمــا حــاول أن يظهــر 
العكــس . خــالف الموظــف الــذي يجــد نفســه جــزءا رئيســا مــن المنظومــة البنائيــة ومــن جســد اإلدارة بشــكل عــام .

كل إنسان مهما بلغ من كمال واستقرار وأمان يحتاج للمشاعر المتدفقة الطاهرة ممن حوله .

وعليــه ؛ لــو تعامــل المــدراء ، والرؤســاء ، أو القــادة مــع مــن معهــم علــى أنهــم شــركاء نجــاح ، وأوتــاد هامــة وضروريــة ، 
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ومنحوهــم الصالحيــات والثقــة ، والمكانــة الالئقــة الختصــروا أعمالهــم وأدوارهــم فــي خطــوات .

إن ابتسامة صباحية صادقة من مدير راٍق تكفي الموظف وقودا ليوم عمل شاق .

نحن ال ننّظر وال نسبح في األحالم وإنما بنينا رأينا هذا على تجربة واستقراء وتتّبع .

وتثبيتــا للرؤيــة ، وتوثيقــا للدليــل نقتــرح علــى كل رب أســرة أن يجــرب فــن اإلدارة بالحــب مــع زوجتــه وأوالده ليــرى الثمــار 
يانعــة يقطفهــا صبــاح مســاء ، خالفــا لألســر المتفككــة التــي تعيــش فراغــا عاطفيــا مخيفــا قــد يــؤدي النحــراف ثمارهــا فضــال 

عــن أصلهــا .

علما بأن أغلب النظريات تؤخذ باألغلبية وأما الشواذ في التجارب فليسوا محال للرأي الثاقب .

البشــر مهمــا علــوا ، ومهمــا اختلفــوا ، ومهمــا تشــعبت بهــم الــرؤى واآلمــال يحملــون بيــن جنباتهــم قلوبــا ورديــة تحــب الخيــر 
والحســن والجمــال . يأســرها اإلحســان ويملكهــا المعــروف .

ورب قائل يقول : لو طبقنا هذا المفهوم على الشريحة المهملة المتقاعسة لزدنا الطين بلة .

ونحــن نــرى أن بعــض هــؤالء المتقاعســين لــو وجــدوا لهــم األحضــان الدافئــة لتحولــت طاقاتهــم الكامنــة إلــى قبــس مــن نــور 
وفــي شــتى المجــاالت .

كـــل إنسان خلقه هللا ألداء رســــالة خاصة جديرة بالخلود . تعــالى هللا أن يخلق عـــبدا عبثا ) إنَّا كل شيء خلقناه بقدَر ( ،
 ) ولقــد خلقنــا اإلنســان فــي أحســن تقويــم ( . والتقويــم هنــا شــامل تــام ) لجوهــر اإلنســان وماهيتــه ومكوناتــه وهيئتــه ( . وال 

أقــدس وأصــدق مــن تقييــم الســماء لإلنســان .
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                                نفع الناس
الشيخ محمد العبيدان

مــن أهــم الصفــات الحســنة التــي يحســن توفرهــا عنــد اإلنســان المؤمــن أن يكــون نافعــاً 
للنــاس، وذلــك مــن خــالل جوانــب كثيــرة ومتعــددة، فقــد تكــون تلــك المنفعــة عامــة يســتفيد 
منهــا المجتمــع بأكملــه، كمــا لــو قــدّم خدمــة ألهــل بلــده مــن خــالل االشــتراك فــي جمعيــة 
ــو بتطويرهــا وتحســين  ــد ول ــة أهــل البل ــه لكاف ــود نفع ــي عمــل جماعــي يع ــة، أو ف خيري

خدماتهــا.

وقــد يكــون النفــع خاصــاً يســتفيد منــه بعــض األفــراد، كمــا لــو ســعى فــي قضــاء حاجــة 
مؤمــن، أو عمــد إلــى فــكاك ضيقــه، أو فــرج عنــه وكشــف كربــه، وغيــر ذلك مــن النماذج.

وعلــى أي حــال، لقــد أكــدت النصــوص الدينيــة علــى أهميــة هــذا الخلــق، وحثــت عليــه كثيــراً، فقــد جــاء عــن اإلمام الصــادق)ع( 
فــي تفســير قولــه تعالــى:- )وجعلنــي مبــاركاً أيــن مــا كنــت( أنــه قــال: نفاعــاً، يعنــي ينفــع النــاس فيســتفيدوا منه.

وقــد جــاء عــن رســول هللا)ص(، أن خيــر النــاس وأحبهــم إلــى هللا تعالــى مــن يكــون أنفعهــم لعبــاده، قــال)ص(: َمــن أحــب النــاس 
إلــى هللا؟ فقــال)ص(: أنفــع النــاس للنــاس.

وعنه)ص(، قال: الخلق عيال هللا، فأحب الخلق إلى هللا من نفع عيال هللا، وأدخل على أهل بيت سروراً.

وقال)ص( أيضاً: خصلتان ليس فوقهما من البر شيء: اإليمان باهلل، والنفع لعباد هللا.

كيف تنفع الناس:
ومــع أن ســبل المنفعــة عديــدة، إال أن فــي البيــن نصــاً نبويــاً قــد ذكــر منهجــاً لمنفعــة النــاس، فقــد جــاء عــن رســول هللا)ص( أنــه 

قــال: المؤمــن منفعــة، إن ماشــيته نفعــك، وإن شــاورته نفعــك، وإن شــاركته نفعــك، وكل شــيء مــن أمــره منفعــة.

نفع األموات:
ــي  ــا ف ــق مــن دائرته ــاع األمــوات أضي ــرة انتف ــم دائ ــل يشــمل األمــوات أيضــاً، نع ــاء، ب ــع لخصــوص األحي وال ينحصــر النف
األحيــاء، ألنهــا تنحصــر فــي األعمــال التــي يصــل ثوابهــا إليهــم مــن صدقــة، وصــالة، وصــوم وحــج عنهــم، ومــن وقــف عليهــم، 

وإهــداء ثــواب عمــل قــد قــام بــه اإلنســان إليهــم، وهكــذا.

خاتمة:
ــاً  ــون نفاع ــه أن يك ــل علي ــة، ب ــة، أو طائف ــة خاص ــة أو جماع ــة معين ــى فئ ــاس عل ــه للن ــر نفع ــان أن ال يحص ــن باإلنس ويحس
لإلنســانية أجمــع، وليقتــدي بنبــي هللا يوســف)ع(، فقــد قــدم منفعتــه للملــك ولــم يكــن عندهــا موحــداً، وقــد كان ذلــك ســبب هدايــة 

الملــك وقومــه.

—————————
المصدر: تطبيق العالمة العبيدان
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الرباع »آل غزوي« ينتزع 10 ميداليات ملونه لرفع األثقال في مسقط

 طاولة مضر في موسم مميز: ثاني الدرجه االولى وصعوده للممتاز ،
ثالث الدوري الممتاز للناشئين ، وخامس الدوري الممتاز للشباب

 الملحق الرياضي
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 الملحق اإلعالني

وظائف شاغرة للمجمع الطبي العام
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 أنضم إلى فريق العمل بالمجمع الطبي العام

 الملحق اإلعالني
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مواعيد عمل المجمع الطبي العام

 الملحق اإلعالني
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 الملحق اإلعالني

 عروض صيدليات جمعية مضر الخيرية
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 الملحق اإلعالني

عروض قاعة  الملك عبدهللا الوطنية
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114000 لاير مساعدات أقرتها جمعية مضر في شهر ديسمبر

العدد 19 رجب 1440- مارس 2019

  نشرة شهرية تصدر من جمعية مضر الخيرية

خيرية مضر نبض خيركم

 حساباتنا البنكية

 البنك السعودي الفرنسي

 البنك السعودي لالستثمار

 البنك األول

 البنك العربي

 بنك األهلي

 بنك الرياض

2 3 9 6 7 7 0 9 3 3 9

3 4 1 6 7 8 4 9 8 0 0 1

1 6 0 5 6 0 0 0 0 0 0

 بنك سامبا

0 1 0 8 0 0 7 9 7 0 1 9 0 0 1 5

3 0 6 0 3 0 4 6 2 9 9 0 6

8 0 6 9 0 2 0 2 7

7 2 1 8 6 8 3 0 0 0 3 0 3

S A 5 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 3 9 6 7 7 0 9 3 3 9

S A 3 2 6 5 0 0 0 0 0 0 3 4 1 6 7 8 4 9 8 0 0 1

S A 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 5 6 0 0 0 0 0 0

S A 4 7 3 0 4 0 0 1 0 8 0 0 7 9 7 0 1 9 0 0 1 5

S A 4 0 1 0 0 0 0 0 0 7 2 1 8 6 8 3 0 0 0 3 0 3

S A 6 7 2 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 3 0 4 6 2 9 9 0 6

S A 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 6 9 0 2 0 2 7

 عند اإليداع  المباشر  في الحسابات البنكية نأمل إرسال
 رسالة واتساب إلى لجنة العالقات العامة : 

0٥39087133

مالحظة :



114000 لاير مساعدات أقرتها جمعية مضر في شهر ديسمبر

 تواصل معنا
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www.mudharcharity 

@mudharcharity1387 

@mudharcharity1387 

@mudharcharity 

info@mudhar .org

0539087133

013-8550031

920010795

 القطيف- القديح

قنوات التواصل االجتماعي

media@mudhar .org

   للتواصل مع المركز اإلعالمي _ خيرية مضر

خيرية مضر نبض خيركم
  نشرة شهرية تصدر من جمعية مضر الخيرية

http://www.mudharcharity.org
https://www.facebook.com/mudharcharity1387/
https://twitter.com/Mudharcharity
https://www.instagram.com/Mudharcharity1387/
mailto:mudharcharity?subject=
https://iwtsp.com/966539087133
https://www.google.com.sa/search?rlz=1C1CHZL_enSA782SA782&q=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D8%B6%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=26569575,49992284,191&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjU0J_v85veAhUObBoKHdtxANUQtgN6BAgEEAQ&tbs=lrf:!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1#rlfi=hd:;si:,26.569503533707174,49.98919444521482;mv:!3m12!1m3!1d669.0864058640528!2d49.99228435!3d26.5695803!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i95!2i36!4f13.1
mailto:mudharcharity?subject=
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