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املسعودي :مسابقات دار سعاد الصباح اجلامعة العربية املفتوحة نظمت محاضرة
متيزت بكثافة املشاركني
«اإليجابية طريق النجاح»

صرح مدير عام دار سعاد الصباح
للنشر والتوزيع علي املسعودي أنه
مت االنتهاء من فرز وإع��داد املشاركات
في مسابقات ال���دار ،بقسميها العلمي
واألدب���ي ،وال��ت��ي استقبلتها ال���دار من
املشاركني طوال العامني املاضيني ،مؤكدا
أن املشاركات اآلن هي في أيدي احملكمني
لقراءتها وتقييمها ومن ثم حتديد املراكز
األول��ى ليتم بعد ذل��ك اع�لان الفائزين
قريبا.
وق���ال امل��س��ع��ودي ان مسابقة هذه
الدورة متيزت بكثافة املشاركات ودخول
دول جديدة لم يسبق لشبابها املبدع أن
شارك بهذه الكثافة في املسابقات سواء
من الدول األفريقية أو العرب املغتربني.
وأضاف أن مسابقة هذه الدورة ستدعم
التاريخ الكويتي بعدد من األبحاث الهامة
التي تناولت دور الرحالة الغربيني في
كتابة التاريخ الكويتي ،وكذلك بحوث
في تاريخ اإلذاع��ة الكويتية منذ نشأتها
وحتى حترير الكويت ..ومان كان لإلذاعة
م��ن دور ثقافي وعلمي واجتماعي في
املجتمع.
وق��د اشتملت ف��روع مسابقة الشيخ
عبدالله امل��ب��ارك ل�لاب��داع العلمي على
امل��واض��ي��ع :أم���راض ال��ع��ي��ون أسبابها

د .سعاد الصباح

علي املسعودي

وع�لاج��ه��ا ،وك���ذل���ك إدم�����ان األج��ه��زة
االلكترونية ل��دى الطفل آث���اره وسبل
ع�لاج��ه ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى دور الرحالة
الغربيني في توثيق تاريخ الكويت.
بينما اشتملت مسابقة سعاد الصباح
ل�لاب��داع الفكري واألدب���ي على ثالثة
ف��روع ه��ي :أفضل مجموعة شعرية،
وأف��ض��ل عمل روائ����ي ،ب��اإلض��اف��ة إلى

تاريخ اإلذاع��ة الكويتية جدير بالذكر
ان املسابقات اطلقتها الدار منذ اكثر من
ثالثني عاما وفاز بها شباب من العالم
العربي أصبحوا فيما بعد رموزا أدبية
يشار إليها بالبنان ..كما مت طباعة
بحوثهم وابداعاتهم الفائزة في املراكز
األولى لترفد املكتبة العربية بنتاجات
علمية وأدبية مهمة.

«النجاة اخليرية» تتفقد مشاريعها في باكستان
ق���ال م��س��ؤول امل��ش��اري��ع اخل��ارج��ي��ة
بجمعية النجاة اخليرية الشيخ محمد
غريب السعيدي ان اجلمعية تقوم بتنفيذ
سلسلة رائ��دة من املشاريع اإلنسانية
بجمهورية باكستان الشقيقة منها بناء
ق��رى األي��ت��ام وال��ت��ي حرصنا أن تشييد
بطريقة عصرية وتكون مكتملة اخلدمات
بحيث تضم مدرسة ومسجد ومستوصف
طبي ومحالت وقفية يصرف من ريعها
على خدمات القرية ،وكذلك تقوم اجلمعية
ببناء املساجد وحفر اآلبار وبناء منازل
الفقراء واأليتام وتوزيع املساعدات املالية
والغذائية وتقدمي العديد من املشاريع
اإلنسانية التي حت��دث فرقا ف��ي حياة
املستفيدين.
وأك���د السعيدي أن متابعة وتفقد
املشاريع اخليرية ووضع جدول زمني لها
يساعد في إجنازها بسرعة كبيرة وكذلك

التعاقد مع اجلهات الرسمية واملعتمدة
ف��ي ال���دول اخل��ارج��ي��ة ،وبالتعاون مع
وزارتي اخلارجية والشؤون مما يضفي
على العمل الصبغة الرسمية ،ونلمس
تعاونا كبيرا من قبل سفارات الكويت في
اخلارج.
وتابع السعيدي :قمت بزيارة خيرية
جلمهورية باكستان الفتتاح املساجد
اجل���دي���دة واإلش�����راف وامل��ت��اب��ع��ة على
املشاريع املتنوعة األخ��رى التي بصدد
اإلن��ش��اء ،وتبلغ تكلفة املسجد 3000
دينار يتسع لعدد  90مصلي ويتم جتهيز
املسجد بالكامل من فرش ومكبرات صوت
ومكان الوضوء ،ونقيم باملسجد حلقات
لتحفيظ القرآن الكرمي ومحاضرات دعوية
وتربوية وكذلك االحتفال باملناسبات
الدينية ونقيم والئم إفطار الصائم ونوزع
في املسجد حلوم األضاحي ،حيث نقترح

على املتبرع أن يوزع أضحيته في مسجده
ويتكفل بحلقة حتفيظ القرآن وغيرها من
أعمال اخلير والبر التي جتعل من املسجد
بإذن الله تعالى قصرا في اجلنة ونهرا
من احلسنات .مبينا أن الزيارة تخللها
ت��وزي��ع ك��ف��االت لأليتام ال��ذي��ن تكفلهم
اجلمعية ،وك��ذل��ك ت��وزي��ع امل��س��اع��دات
لألرامل والفقراء ،وبدورنا نبذل قصارى
اجلهود لتعليم األيتام وتنمية مهارتهم
وصقل خبراتهم ليكونوا اضافة صاحلة
جلسد هذه األم��ة وتبلغ كفالة اليتم 15
دينار شهريا.
واختتم السعيدي مثمنا عطاء وتعاون
أهل الكويت اخليرين الذين رسخوا في
أذهان العالم أجمع مفهوم العمل اخليري
احلديث الذي يحدث تغيرافي حياة الكثير
م��ن األس��ر ويحولها إل��ى ط��اق��ات فاعلة
ومنتجة.

اإليجابية طريق النجاح ..عنوان
احملاضرة التي اقامتها إدارة امل��وارد
ال��ب��ش��ري��ة ف���ي اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة
املفتوحة في الكويت حتت رعاية مدير
اجلامعة الدكتور نايف إبجاد املطيري
وب��ح��ض��ور م��س��اع��د م��دي��ر اجلامعة
للشؤون االكادميية الدكتور عبدالله
العجمي وم���دراء اإلدارات ورؤس��اء
األقسام وأعضاء الهيئة األكادميية
واإلداري��ة حاضر بها كل من الدكتور
هيثم ال��ش��رف واالس���ت���اذة خديجة
أحمدي حيث تخللها ورش��ة عمل في
تطبيق األمثلة وتفاعل احلضور فكانت
اإليجابية سيد امل��وق��ف ف��ي املسرح
الصغير مبقر اجلامعة.
استهلت األستاذة خديجة أحمدي
محاضرتها بسؤال للحضور قائله إن
كان لديك حقيبة وتقوم بوضع كل ما
هو أمامك بها فهل س��وف تتسع هذه
احلقيبة لكل هذا الكم  ،هكذا هي احلياة
عندما تصادفنا املتاعب واملشاكل وإن
لم نتعامل معها بإيجابية من خالل
طريقة التفكير وطريقة التصرف
سوف تتراكم عليهم األعباء ومن ثم
س��وف جتد نفسك عكست كل ام��ورك
السلبية على بيئتك احمليطة وأصبحت
أسير ه��ذه الهموم واألع��ب��اء وم��ن ثم
س��وف تصبح إن��س��ان ينشر الطاقة
السلبية دون حلول كثير التضجر
معبرا دائ��م��ا ع��ن ان��زع��اج��ك ألبسط
األسباب.
وأض���اف���ت أن اإلن���س���ان إذا ظل
يستمع إلى الناس احملبطني من حوله
ويعتنق نفس أفكارهم ويستمع إليهم
س��وف يعتاد وينعكس ه��ذا الطبع
أيضا على بيئته املنزلية ومن ثم بيئة
العمل ف��إذا ك��ان يرغب الشخص في
نتيجة مفيدة لتغيير حياته وصوال
إل��ى ط��ري��ق ال��ن��ج��اح عليه أن يكون
حريصا في طريقة تفكيره التي تتسم
باإليجابية ونستذكر هنا قول املفكر
فيكتور ه��وج��و « ال ميكن للمرء أن
يحصل على املعرفة إال عندما يتعلم
كيف يفكر» فالتفكير إما إيجابي وإما
سلبي فاإليجابية لها كلمات كثيرا ما
نرددها ومنها ( أنا استطيع ..أنا قادر
على ....ممزوجة بالتحدي وتسخير
كل اإلمكانيات التي نستطيع ان نحقق
خاللها الذات فبداخلنا نحن نستطيع
أن نحدد نوعية احلياة التي نرغب

خديجة أحمدي متحدثة خالل احملاضرة

أن نعيش داخل أسوارها سواء كانت
إيجابية أو سلبية  ،فنحن ال نستطيع
أن نتحكم بالظروف لكننا نستطيع
أن نتحكم بأنفسنا  ،فاإليجابية نعمه
من الله وبدايتها التوكل عليه سبحانه
وتعالى فتصبح للحياة قيمه وهدف
وهي طريق سهل للنجاح في احلياة.
أما الدكتور هيثم الشرف فقال ان
حتديات احلياة كثيرة وتتسع نطاقها

جانب من احلضور

في مراحل احلياة العمرية لإلنسان
فبداية حياتي وأن��ا اعاني من إعاقة
بالتزامن م��ع معوقات أخ���رى التي
تعيق حتقيق حلمي لكن كان بداخلي
طاقة إيجابية لتحقيق ذات��ي فكان
حلم طفولتي أن اصبح سباحا ماهرا
وجاهدت رغم نعومة أظافري وكنت
أحصل على املركز األخير في مسابقات
السباحة العاملية لكن ولله احلمد

استمريت بالتدريب والتطوير الذاتي
إل��ى أن حققت بطولة العالم ما قبل
الغزو وبعدها اجتهت بعد تخرجي
من الثانوية العامة إلى الدراسة في
اخلارج وحتديدا في جمهورية فرنسا
وكانت كافة الظروف في ذلك الوقت
تقف ض��دي اب��ت��داء م��ن االه���ل ال��ذي
ينظرون لشخصي بأني إنسان أحمل
إعاقة وهناك مسؤوليات كثيرة في
السفر من السكن والطبخ وغيرها مما
يعجلني اعاني كثيرا لكني لله احلمد
قمت بإعداد اوراق��ي ومبباركة االهل
وإقناعهم في فكرة إكمال دراستي إلى
أن مت ذلك بالفعل وبعدها استمريت
ف��ي دراس���ة الليسانس وكنت األول
على دفعتي وم��ن ث��م أكملت دراس��ة
املاجستير والدكتوراه في الهندسة
اللغوية رغ��م أن البيئة احمليطة في
ب��داي��ة دراس��ت��ي ال��ل��ي��س��ان��س كانت
محطبه من أقراني اال ان التحدي الذي
بداخلي وحتقيق هدفي لم يقف عند
حد واآلن أنا دكتور في جامعة الكويت
 ،لذلك اإليجابية هي الثقة بالنفس
وبالتدريب املستمر مما يعكس التقدير
واالحترام وه��ذه األم��ور هي باب من
أبواب العالقات االجتماعية فاحرص
على بث الطاقة اإليجابية بنفسك ومن
ثم في مجتمعك احمليط.

