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مثلما كانت الرياضة وكرة القدم شغفا واحترافا لفترة 
طويلة من عمري ، فإن النشاط التطوعي واإلنساني أصبح 

هو اآلخر  جزءا من حياتي، أحبه وأجد لذة في ممارسته 
ابتغاء األجر  من هللا عز وجل. 

أتاحت لي المشاركة أكثر من مرة في برنامج “سفاري 
الخير” الذي أنتجته قطر الخيرية وبث عبر تلفزيون قطر  في 

السنوات الماضية القيام بعدة زيارات ميدانية لدول البلقان 
وإندونيسيا وغانا وزيارة الالجئين السوريين على الحدود 

التركية السورية وهو  ما قربني من العمل اإلنساني فعليا، 
ومن هموم أصحاب الحاجة، وزاد من خبرتي التطوعية.

لمست ارتياحا وتشجيعا من أصدقائي وجمهوري الرياضي 
لهذه المشاركة من خالل متابعتهم لبرنامج سفاري الخير، 
وهو ما أعطاني دفعة إضافية للمضي قدما في اإلسهام 

بالعمل الخيري. 

أقول لنجوم الرياضة واإلعالميين والمؤثرين على شبكات 
التواصل االجتماعي إن مشاركتهم في العمل اإلنساني  
مهمة لدعمه بحكم متابعة الناس  وحب الجماهير لهم. 

الكابتن عادل خميس
نجم المنتخب الوطني ونادي الغرافة سابقا

شهرتي الرياضية 
قادتني إلى » سفاري الخير« 
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 رمضان مخزن الذكريات الجميلة تبعا لمراحل العمر المختلفة، 
وبالنسبة لي يمكن أن أقسمها إلى ثالث مراحل: 

 
 األولى مرحلة ماقبل العمل

 أي التي تسبق عام 1990 وتتمثل بالطفولة وتعمد السهر في 
رمضان تشبهًا بعيال الفريج الكبار، كما أتذكر اختبارات الثانوية 

العامة التي تمت في رمضان آنذاك للمرة األولى في حياتي، كانت 
متعبة رغم متعتها.

 كنا نسهر للمذاكره نتسحر ثم نكمل الدراسة ثم نصلي الفجر ثم 
نكمل الدراسة ثم نرتاح قلياًل، ثم نذهب لالمتحانات، ومن بعدها 

ندخل في سبات عميق حتى ما قبل االفطار بقليل ثم نعاود الدراسة 
مرة أخرى بعد اإلفطار. 

الثانية مرحلة مابعد العمل التلفزيوني
أتذكر كيف كانت تجمعات الشباب لإلفطار في غرفة التحكم، حيث 

كان يحضر  كل واحد منا من بيته الفطور ونجلس مع بعض على األرض 
نفرش لنأكل سويا، كما أتذكر جلسة الظهيرة في مكتب مساعد 

المدير آنذاك لمتابعة المسلسل اليومي وأكثر ما أتذكره مسلسل 
رأفت الهجان، وال أنسى برنامج “رمضانيات” الذي بدأت فيه ولمدة 
4 سنوات، حيث كان التصوير يتم بعد اإلفطار، فيما يتم المونتاج 

والبث قبل اإلفطار.  
الثالثة مرحلة السوشيال ميديا

وتكون مختلفة في رمضان والسبب أن أغلب المحتوى فيها يتم 
تركيزه لدعم العمل اإلنساني والجمعيات الخيرية وإفطارات الصائم 

ومساعدة الغارمين وغيرها والحث على فعل الخير . 

 اإلعالمي حسن الساعي

 رمضان مخزن الذكريات 
الجميلة في مراحل العمر 

المختلفة 
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المكفول
 نور عبد القادر معلم يوسف

االسم: نور عبد القادر معلم يوسف ـ الصومال 
العمر:20  عاما

الصف: السنة الرابعةـ كلية علوم الحاسوب
 جامعة الصومال

الموهبة: التصوير

رغم أن “نور عبد القادر “ عاش يتيما بعد موت والده إال أنه 
كان طموحا. وقد أسهمت كفالة قطر الخيرية منذ عام 2008 

بتوفير االستقرار النفسي له وتفوقه حتى دخوله كلية علوم 
الحاسوب، واالهتمام بمواهبه.  

بدأ في المرحلة اإلعدادية تصوير المناسبات التي كانت 
تقام بمدرسته بكاميرات مستعارة ، وكانت صوره تالقي 

استحسانا، مما جعل مدارس أخرى تطلبه لتصوير مناسباتهم. 
بعد ذلك قامت مدرسته بشراء كاميرا خاصة بها أسهمت 

في تطوير موهبته، وقد جاب بها ربوع وطنه وألتقط صورا 
أرشيفية لمعالم بالده. حتى أصبح يعرف في حّيه بالمصّور 
المحترف، وبعد أن أنهى الثانوية انتقل الستثمار موهبته 

فأسس مع ثالثة من زمالئه مؤسسة إعالمية.  
يسخر نور موهبته ألغراض تطوعية، فهو يقوم بزيارة 

المخيمات، ويحاول عبر صفحات التواصل االجتماعي إيجاد 
جهات تكفل األيتام. 

ر موهبة التصوير لدّي  أسخِّ
لخدمة األيتام



 قضايـــا
وأرقام
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حقائق عن التعليم
 في العالم 

258مليون
طفل وشاب

غير ملتحقين بالمدارس 

4 ماليين طفل
الجئ غير ملتحق بالدراسة 

75 مليون طفل
في البلدان المتأثرة باألزمات

 غير قادرين على الذهاب للمدراس  

617 مليون طفل 
ويافع ال يستطيعون القراءة والكتابة
 والقيام بعمليات الحساب األساسية.

!
 400 مليون طفل 

يتركون المدرسة لألبد
 عندما يصلون إلى سن الثانية عشرة

830  مليون طالب
 ال يمكنهم الوصول لجهاز كمبيوتر

 عند الحديث عن التعليم االفتراضي في ظل كورونا 
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إيمان العبيدي
مديرة مبادرة بوصلة المستقبل

منحنا الثقة
ودفعنا للتطوير واالبتكار 

شارك فريق مبادرة “بوصلة المستقبل” التطوعية في النسخ 
الثالث لـ “ تحدي المبادرات” الذي تنظمه قطر الخيرية، وفزنا فيه 

عام 2019 بالمركز الثاني. 
الخدمة األساسية التي تتبناها مبادرتنا بالشراكة والتعاون 

مع عدد من المؤسسات والجهات األخرى مساعدة طالب 
المرحلة الثانوية في اختيار تخصصاتهم الجامعية عن طريق 

التدريب الميداني بمؤسسات العمل. واستثمارا لتراكم خبراتنا 
رأينا أن نتوسع في القطاعات المستهدفة وندخل المجال 

الخيري فاستهدفت مبادرتنا إدماج ذوي االحتياجات الخاصة من 
خالل تصميم برامج تدريبية ميدانية. علمًا بأن هذا الجانب أصبح 

يحتل مركزا متقّدما في استراتيجية الفريق وتم تضمينه في 
الخطة السنوية للمبادرة.

شعار مشاركة مبادرتنا لتحدي هذا العام )ال تطعمني بل عّلمني( 
إليماننا بأهمية التعليم كأساس التنمية، وقد اعتمدنا ثالثة 

مشاريع هي: كفالة الطالب الجامعيين وتدريب المعلمين في 3 
دول، وأعددنا خطة متكاملة لتسويقها بشكل فعال.  

كان مردود مشاركتنا في “ تحدي المبادرات” إيجابيا على 
فريقنا ألنه عّزز في نفوسنا الثقة والطموح، وشجعنا على مواصلة 

التطوير الذاتي واالبتكار وريادة األعمال، والتعرف على حاجات 
المجتمع عن قرب واإلسهام في تقديم الخدمات المناسبة له.

»تحّدي المبادرات«
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مصطلح اقتصادي اجتماعي عالمي، رسمت به األمم المتحدة خارطة للتنمية 
البيئية واالجتماعية واالقتصادية على المستوى الدولي.

التعريف: 
تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال القادمة على إشباع 

حاجتها، ودون اإلفراط في استخدام الموارد الطبيعية المتبقية على كوكب 
األرض.

تطور المفهوم: 
ـ أول َمْن أشار إليه رسميا تقرير”مستقبلنا المشترك” للجنة العالمية للتنمية 

والبيئة عام 1987، والتي تشكلت بقرار من الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 
.1983

ـ تم التصديق رسميا على فكرة التنمية المستدامة في مؤتمر قمة األرض بـ “ريو 
دي جانيرو” عام 1992. 

ـ تبلورت الرؤية حولها في قمة االلفية بنيويورك عام 2000 وترجمت فيها 
أهداف التنمية.

ـ في إطار الدورة السبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة عام 2015 تم اعتماد 
األهداف الجديدة للتنمية المستدامة، والتي تشكل برنامجا عالميا طموحا 

للتنمية المستدامة.

من أهم هذه األهداف: 
القضاء على الفقر ـ القضاء على الجوع ـ الصحة الجيدة والرفاه ـ التعليم الجيد 

ـ المياه النظيفة والنظافة الصحيةـ الحّد من مواجهة عدم المساواة ـ الطاقة 
النظيفة ـ العمل المناخي. 

وتنسجم الخطة االستراتيجية لقطر الخيرية ومجاالت عملها مع تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة والتصدي ألهم التحديات اإلنسانية واإلنمائية التي 

تواجهها المجتمعات الفقيرة ومناطق الكوارث األزمات. 

التنمية المستدامة 
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 فيصل جول 

شكرًا ألنك غّيرت
حياتي لألفضل

 
كافلي الغالي.. 

السالم عليكم ورحمة هللا، وأتمنى أن تكون على خير حال.  
لقد أنهيت اإلفطار اآلن وأبشرك بأني تذكرتك بدعوة في 

ظهر الغيب، كيف ال وأنت الذي كنت بعد هللا سببا في 
تغيير حياتي وحياة أسرتي نحو األفضل، وكنت بمثابة أب 

لي بعد موت والدي رحمه هللا. 
في هذا التوقيت قبل عامين لم يكن لدينا طعام كاف 

لإلفطار ، كنا تنتظر مساعدة أهالي الحي لنا. أما اآلن فيتوّفر 
في بيتنا بفضل هللا ثم كفالتكم أهم االحتياجات الالزمة.
بعد الكفالة سجلت في مدرسة أفضل وأشعر أن تحصيلي 

العلمي في تحسن وآمل أن أحصل على درجات مميزة. 

ابنك المكفول :  فيصل جول 
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تعّد القصص والحكايا من األمور المحببة لألطفال منذ نعومة 
أظفارهم .. يرغبون بسماعها من أمهاتهم وجداتهم خصوصا قبل 

النوم، ويميلون لقراءتها لما تتضمنه من عناصر التشويق والتسلية 
وما تحويه من معارف جديدة.

ويحرص الكّتاب عادة على تضمين قصصهم قيما تربوية لكي تصل 
لوجدان الناشئة بشكل تلقائي بعيدا عن الوعظ والتلقين المباشر. 

رمضان فرصة لآلباء واالمهات والمربين الستثمار القصص في تعزيز 
حّب التطّوع والتعّود على خدمة اآلخرين وعمل الخير في نفوسهم 

وهناك الكثير من القصص التراثية والمعاصرة التي تتضمن هذه 
القيم مثل قصة السحابة التي أمرت أن تسقي أرض العبد الصالح أو 

قصة أصحاب الغار التي منعتهم صخرة من الخروج  منه وغيرها.. 
وإسهاما في هذا الجهد؛ فإن لقطر الخيرية سلسلة تفاعلية اسمها

اقرأ.. تعلم.. ساعد
يمكن ألطفالكم االطالع عليها: 

www.qcharity.org/ar/qa/media/childstory

استثمار
القصص

لتعزيز قيم
حّب الخير

م .. ساعد سلسلة اقرأ .. تعلَّ
اإلصدار األول ) 1 (

بدعم من
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خولة مرتضوي
 كاتبة وباحثة أكاديمية

رمضان زاُد الروح

رُه  إنَّ من رحمة هللا الواسعة أن جعل لإلنسان مواسم ُتذكِّ
بهدف ُوجوده وُتعيُد رسم أولوياته.

 وشهر رمضان هو إحدى تلك المواسم التي يكون فيها 
د؛ إلعادة بناء شخصيته اإلنسان على موعٍد، سنوي ُمتجدِّ

وهو بعيٌد غافٌل عن هللا سبحانه ، وهو على موعد كذلك،
ِم اهتماماته فهذا الشهر الُمبارك  إلعادة النظر والتأمل في ُسلَّ

يدعو اإلنسان ليسأل نفسه:
هل يا ترى إنَّ اهتماماتي، الدنيوية واآلخروية هي اهتمامات 

حقيقية؟
ها ال تعدو أن تكون مجموعة من األمور الهامشية   أم أنَّ

والَعبثية أو على أقلِّ تقدير ثانوية وفرعية؟
 وماذا عن برنامجي الرمضاني اليومي؟

يها أو بما يهِدُمها   هل هو مليٌء بما يبني الشخصية وُينمِّ
ويكسرها؟

 هذه األسئلة الروحية حريٌّ بالفرد المسلم أن يطرحها على 
نفسه باستمرار، وعليه، في الُمقابِل، أن ُيجيب عنها بُكلِّ صدق؛ 

ر األول من مسألة عدم الصدق مع النفس،  ألنه هو الُمتضرِّ
والتحسين لها، والمكِر لها ال عليها. اللهــم تقبل منا واجعلنا 

من أهل التقَوى والمغفـــرة.




