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كلمة مجلس اإلدارة
المجتمــع  ابنــاء  مــع  التواصــل  يمثــل 
ضــرورة ملحــة لــكل عمــل اجتماعــي 
ــاء  ــة ، فأبن ــال الخيري ــيما  االعم و ال س
هــم  و  المشــتركون  هــم  المجتمــع 
الداعمــون و هــم فــي نفــس الوقــت 
اذا  المســاعدة  لطلــب  المتقدمــون 
ضاقــت بهــم الســبل وأعوزتهــم الحاجة.

 اذن طرفــا المعادلــة هــم ابنــاء المجتمع 
و لكليهمــا تحتــاج ان تتحــدث ولكليهمــا 
اننــا   لــو  نــود  و  تخاطــب  ان  تحتــاج 
نســتطيع ارضائهــم و كســب ثقتهــم  .

مــن هنــا كان مــن اهــداف المجلــس 
هــذه  تعزيــز  انتخابــه  منــذ  الحالــي 
ــه  ــع اطياف ــع المجتمــع بجمي ــة م العالق
لمــا  وصلنــا  اننــا  نزعــم  وال  وطبقاتــه 
نبتغيــه و يتوقعــه منــا ابنــاء مجتمعنــا 
اهميتــه  نــدرك  اننــا  لكــن حســبنا  و 
التواصــل  هــذا  لزيــادة  ونســعى 
و تحســين نتائجــه باســتعمال جميــع 
ــا  ــم يقين ــن نعل ــة و نح ــوات المتاح القن
ــل  ــر طوي ــر و صب ــد كبي ــاج لجه ــا نحت انن

ــار  . ــذا المضم ــي  ه ف

الجمعيــة  موقــع  إلــى  فباإلضافــة 
االنترنــت   شــبكة  علــى  الرســمي 
للجمعيــة حســابات  اليــوم  هنــاك 

التواصــل  شــبكات  معظــم  علــى 
اليــوم  اصبحــت  التــي  االجتماعــي 
وســائل الوصــول للجمهــور ،  و هنــاك 
هــذه  تحســين  علــى  دائــم  عمــل 
القنــوات و االفــادة منهــا بشــكل افضل  ، 
وإذا كانــت وســائل التواصــل االجتماعي 
مناســبة لإلعالنــات و الرســائل القصيرة 
فــان نشــرة ) العطاء ( تتيح فســحة أكبر 
للحديــث المســهب و االراء المختلفــة 
التــي تتنــاول همــوم العمــل الخيــري  .

ورقيــة   ) العطــاء   ( نشــرة  صــدرت 
لهــا دور فاعــل  لعــدة ســنوات و كان 
الجمعيــة  برســالة  التعريــف  فــي 
وواقعهــا وأهدافهــا و توقفــت منــذ عــدة 
ســنوات مــع االســف ، و اليــوم نســعى 
- بدعــم ثلــة مــن المتطوعيــن لتحســين 
ــادة  ــى اع ــي - إل ــة االعالم أداء الجمعي
نرجــو  و   ) العطــاء   ( نشــرة  اصــدار 
 أن تحــوز  علــى اهتمامكــم و تتفاعلــوا 
مــع مواضيعهــا لتســهم  فــي تقويــة 

ــة  . ــع الجمعي ــة م ــر  المحب أواص

نحــن فــي ادارة المجلــس نقدم اســمى 
ــة  ــى مجموع ــاء ال ــان و الثن ــات العرف اي
بجــد يعملــون  الذيــن  المتطوعيــن 
الجمعيــة  عمــل  تطويــر  اجــل  مــن 
وطنيتهــم  لهــم  نقــدر  و  االعالمــي 
وحبهــم ألبنــاء مجتمعهــم  و الشــكر 
موصــول لكــوادر الجمعيــة و المتعاقديــن 
معهــا و هــم يقومــون بهــذا الــدور المهــم 

و المحــوري  .

أخيــرا نتقــدم مــن هــذا المنبــر االعالمي 
ــدة لنشــرة ــة الجدي ــي هــذه االطالل وف
مجتمعنــا  ابنــاء  الــى   ) العطــاء   (
والمتحمســين  والكتــاب  المثقفيــن 
ــوا  ــة ان ال يبخل الــى نجــاح هــذه التجرب
اقتراحاتهــم   و  بأفكارهــم   علينــا 
وكتاباتهــم فهــذه النشــرة المتواضعــة 
ــتمع  ــد ان نس ــذي نري ــم ال ــي نبضك ه
بجميــع  زاخــر  تــاروت  فمجتمــع  اليــه 
مصمميــن  و  كتــاب  مــن  المواهــب 
الجمعيــة  و  مخرجيــن  و  مصوريــن  و 

. الطاقــات   هــذه  لــكل  بحاجــة 
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المبنى اإلداري
تــم اســتكمال صــب القواعــد و األرضيــة  
التابــع  اإلداري  المبنــى  لمشــروع 
المكاتــب  الــذي ســيضم  و  للجمعيــة 
اإلداريــة للجــان العاملــة فــي الجمعيــة .

األولــى  المرحلــة  ســتكون  وبهــذا 
مــن المشــروع و  هــي بنــاء العظــم، 
تســتكمل مرحلة مهمة  في المشــروع                
و يتبعهــا صــف الطابــوق و إنشــاء األدوار 
المتبقيــة كــي يكــون المبنــى جاهــز 
         2021 منتصــف  فــي  للتشــطيب   
ويســتكمل المشــروع  مرحلــة البنــاء 

والتشطيب  في حدود 2022

مجمع عيادات جمعية تاروت الخيرية 
ــع  ــادات التاب ــع العي ــي طرح مجم ــا ف ــن رغبته ــة ع ــاروت الخيري ــة ت ــت جمعي أعلن
لهــا لالســتثمار ، ســواء بعقــد تشــغيلي أو اســتثمار طويــل األجــل ، و ذلــك لرجــال 

األعمــال و المهتميــن فــي مجــال تقديــم الخدمــات الطبيــة .

ــا  ــاروت ، و يضــم حاليً ــة ت ــي وســط مدين ــع ف ــة أن المجمــع يق وأوضحــت الجمعي
ــاء و والدة ، ــادة نس ــة ، و عي ــادة باطني ــام ، وعي ــب ع ــة ، طبي ــادات التالي العي

 و عيادة أسنان ، و مختبر  .

ــع ــر مرب ــاحة  1500 مت ــة أرض بمس ــاد قطع ــا اعتم ــم أيضً ــه ت ــى أن ــت إل و نوه
على تقاطع شارع “ الرياض -  جعفر الطيار ” للتوسع المستقبلي  .

وقالــت إنــه يعمــل فــي المجمــع حاليًــا 23 مــن الكــوادر الطبيــة و اإلدارييــن
من جنسيات مختلفة  .

للمجتمــع  خدماتــه  يقــدم  خــاص  مســتوصف  أول  هــو  المجمــع  أن  وذكــرت 
الجمعيــة  مســتفيدي  الكثيــر  مــن  منــه  يســتفيد  و   ، تــاروت  جزيــرة  فــي 
علــى مــدى أربعيــن عامـًـا ، علمـًـا أنــه يعمــل برخصــة ســارية المفعــول وبــه إمكانية 
التوســع لبعــض العيــادات ، كمــا يضــم ســكنًا خاصـًـا ببعــض العامليــن بــه، و خدمــة 

الطــوارئ واإلســعاف .

الجاديــن  الراغبيــن  الصغيــر  محمــد  الخيريــة  تــاروت  جمعيــة  رئيــس  ودعــا 
إلــى مخاطبــة إدارة الجمعيــة بكتــاب رســمي يعلــن فيــه رغبتــه ، وســيتم توفيــر 
فرصــة لــه للتعــرف علــى مرافــق المســتوصف و الوضــع التشــغيلي الحالــي 

كي يقوم بتقييم الوضع بشكل أفضل .

مجمع صاالت قصر تاروت
ــوم  ــة ، ي ــاروت الخيري ــة ت ــت جمعي وقع
ــة  ــاء 2٤ ديســمبر 201٩م ، اتفاقي الثالث
المؤسســات  إحــدى  مــع  شــراكة 
صــاالت  تشــغيل  فــي  المتخصصــة 
األفــراح  ، و تشــمل االتفاقيــة تشــغيل 
األفــراح              صــاالت  مجمــع  صيانــة  و 

علــى مــدى 10 أعــوام  .

رئيــس  بحضــور  العقــد  توقيــع  تــم  و 
مجلــس إدارة الجمعيــة محمــد علــي 
أهميــة  إلــى  أشــار  الــذي   ، الصغيــر 
ســبيل  فــي  للجمعيــة  االتفاقيــة 
تنويــع مصــادر دخلهــا و تعزيــز العائــد

على االستثمار .

خــالل  مــن  نطمــح   : الصغيــر  وقــال  
توقيــع هــذا العقــد و مــن خــالل الخبــرة 
التــي  الكثيــرة  العــروض  و  الكبيــرة 
ــح  ــى أن تصب ــور ، إل ــيطرحها للجمه س
صــاالت األفــراح هــي الخيــار األول لــكل 

عــروس فــي جزيــرة تــاروت”.

وأثنــى علــى الجهــود الــذي بذلهــا فريق 
الصــاالت فــي الجمعيــة خــالل الســنوات 
الماضيــة مــن الرجــال و النســاء ، مؤكــدًا 
أن هــذه الفــرص التشــغيلية  ستســتمر 

من خــالل المســتثمر.

جديــر بالذكــر أن جمعيــة تــاروت أنشــأت 
قامــت  و   ، لألفــراح  الصــاالت  مجمــع 
بتشــغيله ذاتيـًـا خــالل الســنوات الثــالث 

ــة .  الماضي

من أخبار اللجان
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من أخبار اللجان
المرافــق  لجنــة  إنجــازات 

مــة  لعا ا

1.فتــح مدخــل اضافــي فــي الزاويــة 
الشــمالية الشــرقية مــن ســور المقبــرة 
الموجــودة  الســاحة  مــن  لالســتفادة 
لمواقف الســيارات و لتســهيل دخــول 

الزوار .

ــاة  ــة للمش ــاء ارصف ــي انش ــدء ف 2.الب
المقبــرة  داخــل  ممــرات  عمــل  و 

. للــزوار  الحركــة  لتســهيل 

3.صيانة سقف مبنى المغتسل .

٤.اقامــة حملــة للمتطوعيــن لتنظيــف 
: بعنــوان  والمغتســل  المقبــرة 

) أمواتنا أعزاء 2 (

روضــــة الطــفـل السـعيــد 
النموذجية

نطــل عليكــم مــن نافــذة مــن نوافــذ
اجملهــا مــا  و  والخيــر  العطــاء 
ارضــاً  تحتضــن  حينمــا  اطاللــة  مــن 
للطفولــة الســعيدة إنهــا ) روضــة الطفل 
ــد  الســعيد النموذجيــة ( بمبناهــا الجدي
الــذي افتتــح الفصــل الدراســي الثانــي 

للعــام 1٤٤0-1٤٤1هـــ

هــذا  لتســتقبل  مثمــرة  جهــود  بعــد 
الـــ ) 51٤ (  العــام 1٤٤1هـــ مايقــارب 
عربــي  فصــول  وعــدد  وطفلــة  طفــل 

)  6  ( االنجليــزي  فصــول  وعــدد 

ــات  ــن اداري ــوبات ) 76 ( بي ــدد منس وع
– مشــرفات نظافــة – مشــرفات حافلــة 
– مشــرفات قاعــات تعليميــة – معلمــات 
فصــول وهــا نحــن نواصــل العطــاء ونضــع 
اســتثمارنا المبــارك ونســخره لخدمــة 

االطفــال ورعايتهــم.

اهــم  علــى  نطلعكــم  ان  ويســعدنا 
: العــام  لهــذا  انجازاتنــا 

1- افتتــاح مبنــى الروضــة النموذجيــه 
بحضــور محافــظ القطيــف 

2- فتح قاعتي ) دراما والفن – الرياضة (

مع باقي القاعات التعليمية

ــات –  ــل – الرياضي ــرأ – المعم ــأ نق ) هي
ــة (  ــة االنجليزي اللغ

ــول  ــي لفص ــج االمريك ــاد المنه 3- اعتم
ــام  ــذا الع ــة له ــة االنجليزي اللغ

٤- توظيــف اخصائيــة لمتابعــة حــاالت 
االطفــال الســلوكية . 

االنشــطة  مــن  مجموعــة  تنفيــذ   -5
الالصفيــة الداعمــة للعمليــة التعليميــة 

) مهرجــان لحظــات مــن صحــة –
مســابقة اجمــل ســلطة لالمهــات – 
مســابقة اجمــل اصيــص – مســابقة 
القبعــات العجيبــة – مهرجــان الحضــارات 
– مســابقة اجمــل مســكن للفصــول – 

camping day برنامــج

الحلقــات  مــن  مجموعــة  تنفيــد   -6
للمنســوبات  التنشــيطية 

ــددي –  ــو الع ــرأ , النم ــأ نق ــج هي ) برنام
ــة ( ــة تعليمي حلق

المنســوبات  مــن  عــدد  الحــاق   -7
ــدورات ) برنامــج  ــدد مــن البرامــج وال بع

.  ) ســكامبر 

قائدة الروضة حميدة علي المعاتيق

الحقيبة المدرسية في لجنة كافل اليتم
ــم  ــل اليتي ــت كاف ــا ، أطلق ــن خدماته ــتفيدين م ــة للمس ــا الداعم ــن برامجه ضم
بخيريــة تــاروت برنامــج الحقيبــة المدرســية و الــذي يشــمل جميــع المراحــل 

الدراســية  .

ــام  ــن األيت ــة م ــب و طالب ــاج 60 طال ــية احتي ــة المدرس ــج الحقيب ــي برنام و يغط
حيث بلغت المصاريف  ٩000 لاير  .

ــاعدات   ــى أن  المس ــر إل ــد الصغي ــتاذ محم ــس اإلدارة األس ــس مجل ــار رئي و أش
لشــهر ينايــر  لعــام 2020 م التــي تــم صرفهــا لأليتــام منهــا  المصروفــات النقديــة 
التــي تــم ايداعهــا فــي حســابات األيتــام و التــي بلغــت  ٤٩.800  لاير ، كمــا تــم  

ــغ 13.600  لاير . ــة  بمبل ــات المــواد الغذائي صــرف كوبون
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من أخبار اللجان
مشاركة لجنة التكافل االجتماعي المجتمعية  

فاعــالً   حضــوراً   االجتماعــي  التكافــل  بلجنــة  ممثلــة  تــاروت  لجمعيــة  كان 
ــك  ــاء بعن ــم بمدرســة الدهن ــذي أقي ــه واإلرشــاد و ال ــام للتوجي ــرض الع ــي المع ف
والــذي يحــوي فعاليــات متنوعــة ، و قــد تواجــد رئيــس لجنــة التكافــل االجتماعــي 
األســتاذ عبــد الرســول درويــش و رئيــس لجنــة المرافــق العامــة والشــؤون اإلداريــة 

األســتاذ محمــد النابــود و نائب رئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ محمــد الصفــار .

ــة  ــي جمعي ــة ف ــان العامل ــا اللج ــي تقدمه ــات الت ــم الخدم ــرض أه ــم ع ــث ت حي
تــاروت للمســتفيدين ســواء مــن فئــة المحتاجيــن أو فئــة األيتــام ، كمــا تــم توزيــع 
المطويــات و البرشــورات التــي تبــرز رســالة اللجــان و أهــم مــا تقدمــه مــن خدمات.

ــة احــدى  ــاروت الخيري ــة ت انجــزت جمعي
الخطــوات المهمــة فــي خطتهــا إلنشــاء 
مبنــى اســتثماري يحــوي 1٤ شــقة 
ســكنية و عشــرة محــالت تجاريــة يكــون 
ريعــه للجنــة كافــل االيتــام ، و ذلــك 
ــى .  بصــب القواعــد الخرســانية للمبن

وصــرح رئيس لجنة كافــل يتيم بالجمعية 
ــا ان  ــد علم ــي ابوزي ــوب عل ــتاذ اي االس
كلهــا  للمشــروع  المرصــودة  المبالــغ 
المهتميــن  المحســنين  تبرعــات  مــن 
كمــا  االجتماعيــة  الشــريحة  بهــذه 
يحقــق المشــروع احــدى ســمات رؤيــة 
2030 باالعتمــاد تدريجيــا على الوحدات 
كمــا  الجمعيــة  لدعــم  االســتثمارية 
صــرح رئيــس مجلــس اإلدارة االســتاذ 
محمــد علــي الصغيــر  بأنــه  ســوف يتــم 
االنتهــاء مــن أعمــال الهيــكل االنشــائي 
للبنــاء خــالل هــذا العــام علــى ان يتــم 
ــا اليجــار   ــن ب تشــطيبه وعرضــه للراغبي
بالوحــدات الســكنية  أو التجاريــة خــالل 

. 2022م  

مشروع كافل اليتيم السكني 
التجاري

ــر لتســد بعــض  ــة الخي ــم اصــدار بطاق ت
قــد  التــي  الخدمــات  و  االحتياجــات 
يتبناهــا  و  الجمعيــة  فــي  تتوفــر  ال 
المجتمــع  أبنــاء  مــن  الخيــر  أهــل 
للمســتفيدين  متاحــة  هــي  و   ،
مــن داخل الجمعية و لغير المســتفيدين 
قــد  مســاعدة  بطلــب  يتقــدم  ممــن 
هــذه  توفيــر  الجمعيــة  تســتطيع  ال 
الخدمــة لعــدم توفرهــا أو بســبب آخــر ، 
فيتــم االعــالن عنهــا عبــر بطاقــة الخيــر 
لتبنيهــا  يبــادر  المجتمــع لمــن  ألبنــاء 
و ســد حاجــة صاحــب الحاجــة  عبــر 
التواصــل مــع الجمعيــة و جمعيــة تــاروت 
ــات  ــن الخدم ــر م ــدم الكثي ــة  تق الخيري

و لكن ليس كل شيء  .

بطاقة الخير 
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تنوعــت  المســاعدات التــي  قدمتهــا  لجنــة  التكافــل االجتماعــي بخيريــة تــاروت  
خــالل  شــهر  ينايــر  لعــام  2020  ، حيــث تــم صــرف  260 كوبــون  للمســاعدات 

الغذائيــة  بتكلفــة  ٤0.٤60 لاير  .

 بينما كانت المساعدات األخرى حسب الجدول التالي  :

يذكر أن اللجنة  تلقت 1٤  خطاباً  لطالبي المساعدات  خالل  شهر يناير   2020 م  . 

ــة    ــي اللجن ــة ف ــاءات العامل ــر الكف ــة  و تطوي ــدأ الشــراكة المجتمعي ــداً  لمب و تأكي
فقــد تــم  حضــور  ورشــة  ) دراســة  الحــاالت  فــي المؤسســات  االجتماعيــة  ( 

و التــي أقيمــت  فــي مكتب  الضمان االجتماعي بالقطيف  بتاروخ  1٤٤1/05/28هـ   
-  1٤٤1/06/05هـ  .

مساعدات يناير للتكافل االجتماعي

من أخبار اللجان

من إنجازات اللجان لعام 201٩
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الكثيــر  إلــى  الــزواج  قــرار  يحتــاج 
فالعالقــة   ، والتمعــن  الدراســة  مــن 
الزوجيــة مــن أكثــر العالقــات اإلنســانية 
حساســية ، وتحتــاج إلــى درجــة عاليــة 
مــن االنســجام بيــن الزوجيــن ، فــإذا 
 ، الخطــوة  هــذه  علــى  مقبــالً  كنــت 

فعليــك اتبــاع هــذه النصائــح :

1.االنتباه إلى العالمات التحذيرية :

ــى بعــض العالمــات  ــب أن تتنبــه إل يج
الشــريك  تصرفــات  فــي  التحذيريــة 
خطــراً  تشــكل  أن  يمكــن  التــي   ،

على عالقتكما الزوجية في المستقبل.

2.الحديث عن المستقبل  :

الشــريك  مــع  تتحــدث  أن  يجــب 
قبــل   ، المســتقبلية  حياتكمــا  عــن 
االرتبــاط بشــريك حياتــك ، ومــا ترغبــان 
ــه ، مــع وضــع خطــة تســيران  فــي فعل
عليهــا بشــكل دائــم ، وذلــك لتجنــب 

الحيــاة الفوضويــة و المتخبطــة .  

3.تزوج فقط إذا كنت ترغب  :

وال تــدع أحــداً يؤثــر فــي قــرارك ، فأنــت 
مــن ســيعيش هــذه التجربــة ، ويتحمــل 
كل نتائجهــا بالكامــل ، ويجــب أن تكــون 
ــة عــن قناعــة  ــزواج نابع ــي ال ــة ف الرغب

كاملــة .

تــرى  أن  اإلمــكان  قــدر  المحاولــة   .٤
: الشــريك  نظــر  وجهــة  مــن  األمــور 

األمــور  إلــى  تنظــر  أن  دومــاً  حــاول 
مــن وجهــة نظــر الشــريك ، لتتمكــن 
مــن تفهــم مــا يفكــر بــه ، وتتوصال ســوياً 
ــاش  ــن فالنق ــي الطرفي ــل يرض ــى ح إل
العالقــة  فــي  حتمــي  أمــر  والجــدال 

ــة. الزوجي

5. توافر الثقة بينهم أمر أساسي :

األساســات  أهــم  أحــد  الثقــة  تعتبــر 
ــة ،  ــة الزوجي ــا العالق ــى عليه ــي تبن الت
ــق  ــة مشــكلة تتعل ــك يجــب حــل أي لذل
بالثقــة المتبادلــة بيــن الزوجيــن بشــكل 

ــة. ــذه العالق ــتدمر ه ــوري ، وإال فس ف

تريــد  مــاذا  الشــريك  مــع  ناقــش   .6
من الزواج:

يجــب أن يــدرك كال الطرفيــن ، مــا الــذي 
ــة  ــن العالق ــه م ــول علي ــان بالحص يرغب
الزوجيــة ، فمعرفــة حاجــات الشــريك 
يســاعد    ، تلبيتهــا  علــى  والعمــل 

في ديمومة العالقة الزوجية.

7. دعم الشريك  و تشجيعه :

االســتفادة مــن عوامــل القــوة التــي 
تمتلكهــا لدعــم الشــريك ، وبالمقابــل 
الحصــول علــى أي دعــم تحتاجــه منــه 
تكامليــة  الزوجيــة عالقــة  فالعالقــة   ،
 ، اآلخــر  طــرف  كل  فيهــا  يســاعد   ،

في سبيل سعادة األسرة.

 بعض النصائح  للمقبلين
على الزواج
أ. نعيمة آل حسين

 رئيسة  اللجنة النسائية بجمعية  تاروت
عضو  مؤسس  للهاتف االستشاري

وقفة أسرية

8. االحترام المتبادل :

الطرفيــن  بيــن  المتبــادل  االحتــرام 
الحــب  يرافــق  أن  مــن  البــد   ،
حتــى يتــم بنــاء عالقــة زوجية ســليمة ، 
رغبــات  تحتــرم  أن  الضــروري  فمــن 
لتحصــل  ، الشــريك  وآراء  وإمكانــات 

 على االحترام الذي تنتظره منه.

٩.مناقشة األمور المالية بكل شفافية:

مناقشــة األمــور الماليــة قبــل الــزواج 
زوجيــة  لبنــاء عالقــة  ضــروري  أمــر   ،
باإلضافــة   ، ســليمة  أســس  علــى 
والمشــاعر  الروحيــة  العوامــل  إلــى 

الصادقــة.

الصغيــرة  الخالفــات  تحولــوا  ال   .10
إلى مشكالت كبيرة :

منــه  بــد  ال  أمــر  بالــرأي  االختــالف 
الضــروري  ومــن   ، عالقــة  أيــة  فــي 
ــك ، ــن  ذل ــن المخطوبي ــدرك كل م أن ي

 و يعمــالن علــى حــل أيــة خالفــات 
تنشــأ بينهمــا بالحــوار ، وعــدم الســماح 
عصيــة  لتصبــح  تتفاقــم  بــأن  لهــا 

على الحل .

مــع أمنياتنــا القلبيــة لكــم بحيــاة زوجيــة 
ســعيدة وناجحــة ومســتقرة ..
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