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تجربتي في العمل التطوعي تعتبر من أهم التجارب في 
حياتي التي خضتها عن قناعة وحب ورضا تام.

من خالل العمل التطوعي ورحالتي اإلنسانية إلى سوريا 
وكمبوديا ورواندا وغيرها اتضح لي أن التطوع ال يخلو من 

الصعوبات، ولكنه يكسب الكثير من المزايا.
من يتطوع  يشعر براحة وسعادة وطمأنينة عند مساعدة 

اآلخرين وإدخال الفرح على قلوبهم.
وكما أن لممارسة الرياضة واالسترخاء والقراءة فوائد 

انعكست علّي إيجابا في تنمية جسدي وذهني فإن النشاط 
التطوعي غمر حياتي بالخير وطّور من قدراتي وفهمي 

للحياة.      
زياراتي الميدانية للدول المحتاجة والمخيمات ومعاينة 

أوضاع الفقراء والالجئين الصعبة عن قرب وتقديم العون 
لهم جعلتني أقدر  ِنعم هللا علي، وأعرف كيف أتعامل 
معها وأسخرها في وجوه الخير، وجعلتني أغير نظرتي 

للحياة وكيفية التعاطي معها.   

 الدكتور عبد العزيز الكواري

رحالتي اإلنسانية من أهم تجارب حياتي
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أول ما عرفُت رمضان وبدأت الصوم في فترة الحّر، كانت 
ساعات النهار الطويلة تجعلنا ننتظر صوت مدفع اإلفطار  
واألذان بلهفة، ثم ما نلبث أن نتجمع على سفرة رمضان، 

التي تتنوع األكالت فيها الرمضانية ، الثريد والهريس 
وشوربة الشوفان المفضلة لدّي ، وأثناء اإلفطار  كان الشيخ 

علي الطنطاوي يطّل علينا يوميا. 
ما قبل اإلفطار، كان كل بيت في الفريج يقتسم مع 

جيرانه األطباق الرمضانية ويتبادلها، لتصبح السفرة ملونة 
ومتنوعة، وهو ما يعكس صور الخير والعطاء.. أتذكر  

أمي وهي تضع أمامها التاوة ، وأنا أمرر يدي في العجين 
الخفيف المعجون بالماء و الملح والتمر ، ونمرر السكين 
على العجين المفرود ليخف ويصبح رقيقًا، نأكل منه عند 

اإلفطار ، طازجا ولذيذا. 
أكثر ما يلفت االنتباه في رمضان، شعور اإلنسان في 

ساعات الجوع والعطش ، وهو ما يجعله يشعر بمن هم في 
هذه الحالة ليس بسبب الصيام، بل نتيجة الحاجة، الصيام 

تجربة فريدة تجعلنا نشعر بالنقص وإن كان موجودا ، ونعيد 
استكشاف ذاتنا، لنكون مع غيرنا كما نحب أن نكون مع 

ذواتنا. 

مريم ياسين الحمادي

مدير عام الملتقى القطري للمؤلفين 
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المكفولة والء البنطيخي

اإللقاء موهبتي التي أوصل بها
صوت األيتام للعالم

  
) تعتبر قطر الخيرية مكفوليها

من األيتام المتميزين سفراء لها ( 

االسم  : والء عبد السالم البطنيجي ـ فلسطين 
العمر  : 14 عامًا

الصف  : التاسع، التقدير %91 
الموهبة: إلقاء الشعر والخطابة   

منذ طفولتي تمكنت من محاكاة تجربة أمي في إلقاء الشعر، 
ومن ثم انتقلت التجربة من البيت إلى اإلذاعة المدرسية في 

الفصل األول، وبعدها إلى المهرجانات الوطنية. 
جوائز حصلت عليها: شاركت في مسابقة )نجوم غزة( الخاصة 

بفئة األيتام، كما شاركت في مسابقة سحر اإللقاء على 
مستوى مدينة غزة وحصلت على المرتبة األولى. وأطمح دائما 

للحصول على المراكز المتقدمة. 
رسالتي: أسعى دائما أن يكون الشعر لغتي كيتيمة في 

التعبير عن معاناتي مع اليتم ومعاناة األطفال اآلخرين، 
وأقول دائما لأليتام أنكم أنتم األقوى واألقدر على النجاح 

في هذه المحنة واالختبار الرباني على الصبر والتحمل. 



 قضايـــا
وأرقام
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ناصر سالمين

 رحلة إنسانية وتجربة مهنية مهمة

سعدُت بتقديم برنامج »مهمة« التلفزيوني الذي أنتجته 
قطر الخيرية وقناة الريان، وهو رحلة إنسانية من الدوحة 

لكل من السودان وتركيا تسلط الضوء على معاناة الفئات 
األكثر احتياجا.  

أهم ما يميز البرنامج الواقعية والقرب من الحاالت االنسانية 
ونقل معاناتهم للمشاهدين وأهل الخير كي يمدوا 

يد العون لهم، ويدركوا أهمية تبرعاتهم في تحسين 
أوضاعهم. 

مكنني البرنامج من التعرف عن كثب على معاناة الالجئين 
السوريين في المخيمات، وواقع مرضى الفشل الكلوي 

بالسودان، وأعتبر مشاركتي فيه في ظل ّكورونا تحد كبير 
على المستويين المهني واإلنساني، فقد تعرضت لمواقف 

إنسانية أشعرتني بحجم معاناة هذه الفئات.
أناشد أهل العطاء  دعم مشاريع قطر الخيرية في مناطق 

األزمات والفقر، وأدعو  زمالئي اإلعالميين لتوظيف منابرهم 
اإلعالمية لخدمة كل محتاج. 

 » مهمة«
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أول عالمة تجارية لدعم األنشطة الخيرية 

ــذي أطلقتــه قطــر  يعــد برنامــج »الشــريك اإلنســاني« ) CP( ال
ــم  ــح دع ــح لصال ــم ُتمن ــي العال ــة ف ــة تجاري ــة أول عالم الخيري
ومســاندة األنشــطة الخيريــة والتنمويــة، ضمــن أطــر قانونيــة 
ومســجلة وفــق األحــكام الدوليــة، بهــدف تفعيــل المســؤولية 
المجتمعية للمؤسســات والشركات المختلفة، وتوسيع دائرة 
ــتدامة،وبناء  ــة مس ــاء مشــاريع خيري ــتركة لبن ــاون المش التع
عالقــات دائمــة مــع مختلــف األفــراد والمؤسســات الراغبيــن 

فــي العطــاء، ويتمتــع الشــريك اإلنســاني بعــدة مزايــا. 

 للراغبين في االستفسار عن عالمة الشريك
 اإلنساني والحصول عليها يمكنهم التواصل

 على مركز االتصال بقطر الخيرية هاتف:
44667711

 )CP ( »الشريك اإلنساني«
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إرادة أحمد

أكرمك هللا كما أكرمتنا. 

كافلي العزيز ..
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وشهر مبارك علينا 

وعليكم.
هذه الرسالة من ابنتك إرادة أحمد التي كفلتها منذ عدة 

 سنوات، عمري اآلن ) 16سنة (  
وأدرس في أكاديمية مكة المكرمة بالخرطوم.

إن كفالتك تساعدني كثيرًا في تلبية متطلباتي المدرسية. 
وفي هذا العام سوف ندرس في شهر رمضان لنعوض ما 
فاتنا خالل إغالق المدارس بسبب جائحة كورونا حمانا هللا 

منها وإياكم. 
أود أن أعلمك بأني أحرص في الشهر الفضيل على الصيام 

وتالوة القرآن وصالة التراويح، وأساعد أمي المنزل وال 
أنساك من دعواتي عند ساعة اإلفطار، ويا بشراك بصحبة 

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص في الجنة. 
أكرمك كما أكرمتنا. 

  ابنتك المكفولة : إرادة أحمد ـ السودان  
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من هنا ابدأ مع طفلك 
يقــول علمــاء التربيــة إن اعتيــاد األطفــال علــى المســاهمة 
فــي أعمــال الخيــر، ومــد يــد العــون لــذوي الحاجــة منــذ الصغــر، 
يكــون لــه انعــكاس إيجابي كبير على شــخصيتهم مســتقبال؛ 
بهــم الكثيــر مــن  حيــث يكبــرون علــى حــب الخيــر، وهــو مــا يجنِّ

األمــراض االجتماعيــة كاألنانيــة والشــح. 
وشــهر البــذل والعطــاء ) رمضــان( يعــد فرصة ثمينــة لكي نبدأ 

مــع أطفالنــا مشــوار غرس حــب الخير.
مــن أهــم أفــكار بدايــة المشــوار : حفــز طفلــك للمشــاركة مــع 
أســرته فــي تمويــل مشــروع خيــري مــن مصروفــه الشــخصي ـ 
تقديــم مســاعدة يومية أو أســبوعية عبر تطبيقــات الجمعيات 
الخيريــة، قــراءة ســير أهــل الكــرم مــن القدمــاء والمعاصريــن.  
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الشيخ خالد أبو موزة 

قلب واحد 

اعتبُر »قلب واحد« البرنامج التلفزيوني الذي بث عبر قناة 
الريان في رمضان قبل عدة سنوات من أجمل البرامج التي 

شاركت فيها. 
ال زلت أتذكر النسخة األولى منه وكانت في جزيرة سوقطرى 

اليمنية، هناك ألول مرة دخلت بيوت الفقراء، جالستهم 
واستمعت ألحالمهم وهمومهم، وشربت من المياه التي 

يشربونها كل يوم.
مكثنا في الجزيرة عشرة أيام انقلبت فيها أفكاري وتبّدلت 
ألنها لم تكن قد المست واقع الفقراء والمساكين عن قرب 
من قبل. الزيارات الميدانية تعكس الحقيقة بكل وضوح أما 
األفكار واألقوال في الكتب فقد ال تعطينا الحقيقة كاملة.
ورغم مصاعب العمل اإلنساني الميداني خصوصا في ظل 

الكوارث أو األزمات أو في المناطق شديدة الوعورة فإن 
هذا العمل يمنحك الكثير من الراحة والطمأنينة ..جربوا 

العمل الخيري الميداني وستجدون أنفسكم قد تغيرتم نحو 
األفضل ..ستشعرون بلذة ليس لها مثيل. 




