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كلمة مجلس اإلدارة
هل أنت مشترك في عضوية 

الجمعية ؟

أعضائهــا  مجمــوع  مــن  الجمعيــة  تتكــون 
أو مــا يطلــق عليــه المشــتركون وهــم الذيــن 
يكونــون مــا يســمى الجمعيــة العموميــة. 
والمشــتركون ) الجمعيــة العموميــة( هــم 
األهليــة  الجمعيــات  يف  القــرار  أصحــاب 
انتخــاب  منهــا  واســعة  صالحيــات  ولهــم 
هدفنــا  عليــه.  واإلشــراف  اإلدارة  مجلــس 
واالســتماع  الجميــع  خدمــة  الجمعيــة  يف 
إىل أصــوات جميــع أفــراد المجتمــع ولكــن 
وهــم  العليــا  الســلطة  هــم  المشــتركون 
الــذي  بالحــق  التغييــر  يســتطيعون  مــن 
. للجمعيــة  االساســي  النظــام  يكفلــه 

مــرة  العموميــة  الجمعيــة  تجتمــع 
يف الســنة علــى األقــل لمناقشــة وإمضــاء 
جديــدة لجــان  إنشــاء   ( الكبــرى  القــرارات 
 أو استثمارات جديدة أو قرارات مصيرية( 
وإقرارهــا.  العامــة  الموازنــة  ومراجعــة 

نوعيــن:  علــى  الجمعيــة  يف  والعضويــة 

االشــتراك  بدفــع  يســاهم   : عامــل  :عضــو  عامــل  عضــو 
الجمعيــة  اجنماعــات  حضــور  لــه  ويحــق 

. والتصويــت  العموميــة 

عضــو منتســب :عضــو منتســب :  يســاهم بدفــع االشــتراك 
الجمعيــة  يف  التصويــت  لــه  يحــق  ال  لكــن 

. العموميــة 

للمشــترك  عائــد  العضويــة  نــوع  واختيــار 
نفســه فمــن يجــد يف نفســه الرغبــة والقــدرة 
والمشــاركة  الجلســات  حضــور  علــى 
كعضــو  فيســجل  القــرارات  صياغــة  يف 
كعضــو  االشــتراك  فيمكنــه  وإال  عامــل 

. منتســب 

قريــب  وقــت  حتــى  العضويــة  اقتصــرت 
يســجلن  النســاء  وكان  الرجــال  علــى 
تــم  ولكــن  فقــط  منتســبات  كأعضــاء 
الماضــي  العــام  الموافقــة  الحصــول علــى 
لتكــون الجمعيــة العموميــة شــاملة الرجــال 
والنســاء يشــاركن يف التصويت والمناقشــة 

االدارة.  مجالــس  أعضــاء  واختيــار 
مــن المفيــد التنبيــه علــى الفــرق الجوهــري 
المتبــرع  بيــن  واإلجــراءات  الحقــوق  يف 
تتبــرع  فقــد  العضــو.  والمشــترك  الدائــم 
بمبلــغ كبيــر ســنويا دون أن تكــون عضــوا  
العضويــة  اشــتراك  طلــب  قدمــت  إذا  إال 
ورســوم  المشــتركين  قائمــة  يف  وأدرجــت 
العضــو  باســم  أن تســدد  بــد  ال  االشــتراك 
الصريــح  بكامــل بياناتــه لمــا يترتــب عليــه 

. والتزامــات  حقــوق  مــن 
حتــى  المســجلين  المشــتركين  عــدد  بلــغ 
 444 منهــم  عضــوا   683 حــوايل  تاريخــه 
عضــوا عامــال و 239 عضــوا منتســبا ) عــدد 
االعضــاء النســاء مــن المجمــوع هــو 57( . 
أنــه عــدد متواضــع إذا مــا نظرنــا إىل عــدد 
ســكان جزيــرة تــاروت  ) ربمــا يتجــاوز العــدد 

70 الــف نســمة ( . 
العزيــز جمهورنــا  ندعــو  هنــا  مــن 
الجمعيــة يف  كأعضــاء  التســجيل  إىل 
) عامــال أو منتســبا( لمــا لــه مــن أثــر بالــغ 
يف قــوة الجمعيــة يف االعتبــارات الرســمية 
مهــم  اجتماعــي  رصيــد  مــن  يمثلــه  ولمــا 
الشــاب الجيــل  علــى  دعوتنــا  يف  ونركــز 

يف ســن العمــل مــن الرجــال والنســاء.

التغييــر  نصنــع  ومســاندتكم  بهمتكــم 
اســتمارة  امــأ  الشــاب  المطلوب...أيهــا 
امــأي  الشــابة  أيتهــا   .. اليــوم  االشــتراك 

..... اليــوم  االشــتراك  اســتمارة 

شاركونا يف صناعة األمل . 
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. 2020م  ينايــر  شــهر  خــالل  المســاعدات  لطالبــي  خطابــاً   14 تلقــت  اللجنــة  أن  يذكــر 
، ريــال    49,800 ينايــر  لشــهر  اليتيــم  كافــل  للجنــة  النقديــة  المصروفــات  بلغــت  بينمــا 
، ريــال    13,600 بقيمــة  الغذائيــة  للمســاعدات  الكوبونــات  مــن  عــدد  صــرف  تــم  و 

و بلغت  مصروفات الحقيبة المدرسية  9000 ريال  .
كمــا تــم  صــرف  مبلــغ  105.000 ريــال  كرســوم دراســية لفصــل دراســي لـــ  7 طالبــات  مــن األيتــام  
يف  كلية المانع الصحية  ، باإلضافة  إىل  10.000 ريال رسوم  دراسية لطالب يف  الكلية التقنية  . 
و بلغت المساعدات  التي قدمتها لجنة تحسين المساكن  لشهر يناير  69237 ريال ، ساهمت 

يف بناء  منازل لـ 4  عائالت من المستفيدين  بقيمة  49976 ريال ، و مساعدة ترميم منازل  لـ 4 عائالت  
بقيمة  15061 ريال  ، كما شملت أيضاً مساعدة صيانة منزل لعائلة واحدة  بقيمة  4200 ريال  . 
كة المجتمعية  و تطوير الكفاءات العاملة يف لجنتي كافل اليتيم و التكافل  و تأكيداً  لمبدأ الشرا
االجتماعي  فقد تم  حضور  ورشة  )ص دراسة  الحاالت  يف المؤسسات  االجتماعية  ( و التي 
أقيمت  يف مكتب  الضمان االجتماعي بالقطيف  بتاريخ  1441/05/28هـ   -  1441/06/05هـ  . 
إجمــايل  بــأن  الصغيــر  محمــد  االســتاذ  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  وصــرح 
. ريــال   256.637 ينايــر  شــهر  خــالل  صرفهــا   تــم  التــي  المســاعدات  مجمــوع 
الداعميــن الخيريــن  لجميــع  اإلدارة   مجلــس  بإســم  شــكره   خالــص   قــدم  وختامــاً 

 . المحتاجيــن   و  للفقــراء   العطــاء   ر   الســتمرا الطيــب   مجتمعنــا  بنــاء  أ مــن 

عطاءات اللجان خالل شهر يناير 2020

تنوعت  المســاعدات التي  قدمتها  لجنة التكافل االجتماعي بخيرية تاروت  خالل  شــهر  يناير  
لعام  2020  ، حيث تم صرف  260 كوبون  للمساعدات الغذائية  بقيمة  40.460 ريال  .

 بينما كانت المساعدات األخرى حسب الجدول التايل  :
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من أخبار لجنة  زهور المستقبل

 أهم اإلنجازات :  أهم اإلنجازات : 

تســتفيد  التــي  الحــاالت  يف  جــذري  1.تغيــر 
الحــاالت  تقــدم  فقــد  الطبيعــي  العــالج  مــن 
خطــة  حســب  اســتجابة  و  تحســن  بمراحــل 
العــالج المعــدة مــن األخصائييــن ،  يف حركتهــم 
. الســلم  صعودهــم  حتــى  و  بــل  مشــيهم  و 

2.ســاهم العــالج الوظيفــي يف تطويــر المهــارات 
ممــا  الحــاالت   مــن  لعــدد  الدقيقــة  الحركيــة 
ســاعدهم على مســك األشــياء بصورة ســليمة 
مثــل مســك القلــم و الملعقــة و مــا إىل ذلــك . 

كانــت التخاطــب  و  للنطــق  3.بالنســبة 
الجلســات يف  بــدأ  لمــن  واضحــة  االســتفادة 
ومــع االســتمرارية تطــور النطــق و تــم تصحيــح 

نطق الحروف لديهم . 

االعتمــاد  و  األكاديميــة  المهــارات  ســائر   .4
واضًحــا  ذلــك  أصبــح   ، الــذات  علــى 
يعربــون  فكانــوا   ، األســرة  عنــد  ملموســاً 
. التطويــر   و  التغييــر  بهــذا  إعجابهــم  عــن 

و بشــكل عــام بحمــد هللا و توفيقــه و حســن 
تطويــر  تــم  األكاديمــي  و  الصحــي  الــكادر  أداء 
المركــز مــن  المســتفيدة  الحــاالت  مــن  كثيــر 
و نتطلع إىل مزيد من التطور لجميع الحاالت  .

مدير  مركز  زهور المستقبل لذوي االحتياجات 
الخاصة /                                                                  

أ. شفيق عبد العلي آل سيفأ. شفيق عبد العلي آل سيف

لعــام  الجديــد  الدراســي  النصــف  بدايــة  مــع 
1441هـ  أرتفع عدد الطالب المنتسبين للمركز  ، 

 و هذا  مما يحفز  إدارة المركز للسعي من تطوير 
خدماتهــم الصحيــة  و برامجهــم األكاديميــة  .

فحــص مــا قبــل الزواج بمناســبة اليوم المحلي للــزواج الصحي 
يعتبــر الــزواج حــدث مهــم يف حيــاة الفــرد فهــو يعمــل علــى بنــاء األســرة ومــن خاللــه يدخــل الفــرد 
مرحلة جديدة يف بناء العالقات العاطفية واالجتماعية األسرية والصحية ويضمن وقاية الطرفين 
والذريــة مــن األمــراض الوراثيــة والمعديــة ، لبنــاء أســرة ســعيدة مســتقرة تــؤدي وظائفهــا بنجــاح.
صفــو  تعكــر  إىل  يــؤدي  معديــة  أو  وراثيــة  بأمــراض  األســرة  افــراد  أحــد  إصابــة  إن 
ناهيــك  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة  النفســية  المشــاكل  مــن  والعديــد  الحيــاة 
. والمجتمــع  واألســرة  المريــض  علــى  وانعكاســها  الطبيــة  االختالطــات  عــن 

تعريف الزواج الصحيتعريف الزواج الصحي
هــو حالــة مــن التوافــق واالنســجام بيــن الزوجيــن مــن النواحــي الصحيــة والنفســية والجنســية 
وســعداء. أصحــاء  أبنــاء  وإنجــاب  ســليمة  أســرة  تكويــن  بهــدف  والشــرعية  واالجتماعيــة 

تعريف الفحص قبل الزواجتعريف الفحص قبل الزواج
أمــراض  بعــض  لصفــة  اإلصابــة  وجــود  لمعرفــة  الــزواج  علــى  للمقبليــن  الفحــص  إجــراء  هــو 
) ج   ، ب  الفيروســي  الكبــدي  االلتهــاب   ( والمعديــة   ) المنجلــي  الــدم  فقــر   ( الوراثيــة  الــدم 
ونقــص المناعــة المكتســبة " اإليــدز "  و ذلــك بغــرض إعطــاء المشــورة الطبيــة حــول احتماليــة 
الخيــارات  ، وإعطــاء  المســتقبل  األبنــاء يف  أو  الــزواج  اآلخــر يف  للطــرف  األمــراض  تلــك  انتقــال 
صحيــا. ســليمة  ألســرة  التخطيــط  علــى  مســاعدتهما  أجــل  مــن  الخطيبيــن  أمــام  والبدائــل 

الــزواج قبــل  الطبــي  الفحــص  مــن  الــزواجالهــدف  قبــل  الطبــي  الفحــص  مــن  الهــدف 

برنامجــا  الصحــي  الــزواج  برنامــج  يعتبــر 
: بهــدف  وقائيــا  توعويــاً  مجتمعيــا  وطنيــا 

الــدم  امــراض  بعــض  انتشــار  مــن  الحــد   -  
 ) المنجلــي  الــدم  فقــر   : مثــل  الوراثيــة 
الفيروســي(  الكبــدي  االلتهــاب   ( والمعديــة 
االيــدز"  " المكتســبة  المناعــة  ونقــص 

الناتجــة  الماليــة  األعبــاء  مــن  التقليــل   -

عــن عــالج المصابيــن علــى األســرة والمجتمــع .

- تقليــل الضغــط علــى المؤسســات الصحيــة 
االجتماعيــة  المشــاكل  تجنــب   . الــدم  وبنــوك 
. أطفالهــا  يعــاين  التــي  لأســر  والنفســية 

- رفع الحرج لدى البعض يف طلب هذا  الفحص .

- نشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل  .

الكشــف  الطبــي  للفحــص  يمكــن  الكشــف هــل  الطبــي  للفحــص  يمكــن  هــل 
؟ الوراثيــة  العيــوب  أو  األمــراض  كل  ؟عــن  الوراثيــة  العيــوب  أو  األمــراض  كل  عــن 

جميــع  عــن  يكشــف  طبــي  فحــص  يوجــد  ال 
. الذريــة   يف  المحتملــة  الوراثيــة  األمــراض 

فقــط  هــي  الــزواج  قبــل  مــا  فحوصــات  إن   
لإلمــراض  الشــخص  حمــل  عــن  للكشــف 
الشــائعة  الوبائيــة  األمــراض  وبعــض  الوراثيــة 

المنجلــي الــدم  فقــر  مثــل  المملكــة  يف 
و الثالسيميا  .

د/ زيداين الزيدايند/ زيداين الزيداين
طبيب أسرة - اللجنة الصحية بجمعية تاروت
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المهــام  أحــد  لأطفــال  بالنفــس  الثقــة  غــرس 
حياتــه  ســنوات  منــذ  لأبويــن  األساســية 
األوىل  لنمــو الطفــل وتطــوره ، ألن ثقــة الطفــل 
بنفســه هــي وليــدة أحــداث و مواقــف وردود 
فعــل تجــاه تصرفاتــه ، تتبلــور داخلــه تدريجيــاً، 
مهمــاً  عامــالً  و  لحياتــه  أساســاً  وتصبــح 
يف بنــاء شــخصيته القــادرة علــى اتخــاذ القرارات 
، وتحمــل المســؤولية ، ومواجهــة المشــكالت 
مجموعــة  هــذه  األم  عزيــزيت   ، بعــد  فيمــا 
. ذلــك   علــى  تســاعدِك  التــي  الطــرق  مــن 

الثقــة بالنفــس و تقديــر الــذات هــو أعظــم مــا 
الذيــن  فاألطفــال   ، لطفلــِك  تقديمــه  يمكنــِك 
بالحــب  يشــعرون  بالنفــس،  ثقــة  لديهــم 
إنتاجيتهــم  وتزيــد   ، الســعادة  و  والقبــول 
ويتطــورون أســرع مــن غيرهــم ، ولكــي تزرعــي 
: يلــي  مــا  اتبعــي  الصفــة  هــذه  طفلــِك  يف 

وال   ، األطفــال  بيــن  الفرديــة  الفــروق  راعــي   -
تتجاهلــي إن لــكل طفــل شــخصيته  وقدراتــه ، 
فال  تقارنيه  باآلخرين ، حتى ال يشعر بالدونية .

-شــجعيه علــى تحســين أدائــه الحــايل ، وقارنيــه 
واإلنجــاز  بالتقــدم  يشــعر  حتــى   ، بالســابق 
وركــزي   ، وامدحيهــا  قوتــه  نقــاط  وحــددي   ،
 ، شــخصيته  يف  اإليجابيــة  الجوانــب  علــى 
فــإذا أخفــق يف شــيء مــا ، اثنــي علــى تفوقــه 
. القبــول   و  بالثقــة  ليشــعر   ، آخــر  شــيء  يف 

كثــري مــن عبــارات االستحســان والتقديــر  - أ
والتشــجيع ، مثــل “أنــت تســتطيع فعــل ذلــك” 
 ، نفســه  بقيمــة  شــعوره  مــن  تعــززي  حتــى   ،
وامدحيــه علــى تفوقــه ، أو أي تصــرف صحيــح 
. بالغــرور  يصــاب  ال  حتــى  بحــدود  ولكــن   ،

- أنصتــي لحديــث طفلــِك بــكل حواســِك ، وال 
يكملهــا  أن  قبــل  جملتــه  تنهــي  أو  تقاطعيــه 
يعبــر  كــي  المجــال  لــه  افســحي  و   ، بنفســه 
عــن نفســه و يتكلــم ويوضــح مــا يــدور بعقلــه 

، لتثبتــي المفاهيــم  ، و ناقشــي أفــكاره معــه 
الصحيحة لديه ، و تصححي المفاهيم الخاطئة 
، وابتعــدي عــن النهــي و األمــر دائمــاً أو كلمــة 
) بــدون نقــاش (، وردي علــى جميــع أســئلته 
. بــه   باهتمامــِك  يشــعر  و  نفســه  ليثــق يف   ،

- ال تكثــري مــن نقــده و تســتخدمي األلقــاب 
الهادمــة ، التــي تســيء إىل نفســيته و تســهم
ال  حتــى   ، نفســه  أمــام  صورتــه  تشــويه  يف   
هــذا  بترجمــة  ويبــدأ   ، الــكالم  هــذا  ُيصــّدق 
 ، ِفعلــي  ســلوك  إىل  الخاطــئ  االعتقــاد 
لينســجم مــع الصــورة الســلبية التــي رســمها 
مهــزوزة  شــخصية  فيصبــح   ، نفســه  عــن 
. حولهــا  مــن  يف  وال  نفســها  يف  تثــق  ال   ،

 ، والوعــظ  اللــوم  و  العقــاب  يف  تســريف  ال   -
مشــكلة  واجــه  أو  الكمــال  عــن  انحــرف  إذا 
بأنــه  طفلــِك   يشــعر  ال  حتــى   ، معينــة 
. باالحتــرام   جديــر  وغيــر   ، دائمــاً  مذنــب 

- ال تقمعــي شــعور طفلــك باالســتقاللية ، وال 
مــن التصــرف بمفــرده ، خوفــاً تمنعيــه دائمــاً 
 من الخطأ ، حتى يتعلم االعتماد على نفسه  .

لــه  ووفــري   ، شــجعيها  و  مواهبــه  اصقلــي   -
تســاعده التــي  األدوات  و  المالئمــة  الظــروف 
 على إظهار ميوله ،) أدوات ، كتب ، تدريب ، إلخ  .

بتزويــده    ، المعنويــة  روحــه  مــن  -ارفعــي 
كه إشــرا مثــل   ، هادفــة  خبــرات  و  بمهــارات 
 يف عمــل خيــري تطوعــي علــى قــدر طاقتــه ،  

بما يعزز  ثقته بنفسه  .

تصرفاتــه  مســؤولية  يتحمــل  أن  علميــه   -
ذاتــه  عــن  للتعبيــر  الفرصــة  وامنحيــه   ،
بعــد  والمحاولــة  التجربــة  خــالل  مــن 
 . المرغــوب   الســلوك  يتعلــم  حتــى  الخطــأ، 

ومســؤوليات  واجبــات  طفلــك  -امنحــي 
ثقتــه  لتدعيــم   ، أدائهــا  عنــد  وكافئيــه   ،
مالــه  يســتثمر  كيــف  وعلميــه   ، بنفســه 
. لطاقتــه   وفقــاً   ، نفســه  عــن  ويدافــع   ،

الصداقــات  كســب  علــى  طفلــك  ســاعدي   -

عمــره،  مثــل  يف  هــم  مــن  مــع   ، الجيــدة 
 ، الجماعــي  اللعــب  علــى  وشــجعيه 
. مســتقلة   شــخصية  صاحــب  يكــون  حتــى 

 ، الــرأي  إبــداء  علــى  طفلــك  شــجعي   -
وخــذي برأيــه مــن حيــن آلخــر ، و دعيــه يعبــر 
 ، تــردد   أو  خــوف  بــدون  مشــاعره  عــن 
و علميــه كيــف يخطــط و يضــع لنفســه هدفــاً  .

يريــده   مــا  وتحديــد  االختيــار  امنحيــه فرصــة   -
 ، رأيــه  عــن  واســأليه   ، المقبــول  حــدود  يف 

و احترمــي خصوصياتــه ، لتزيــد ثقتــه بنفســه  .

ممــا   ، عليــه  خوفــك  يف  تبالغــي   ال   -
والخــوف   ، التجــارب  خــوض  مــن  يخيفــه 
فيقلــل   ، اآلخريــن  مــع  التعامــل  مــن 
. اآلخريــن   يف  و    ، نفســه  يف  ثقتــه   مــن 

-عبري له دائماً عن حبِك ، وأحسني معاملته 
. نفســه  يف  الثقــة  و  باألمــان  يشــعر  حتــى    ،

- تصــريف بثقــة أمــام طفلــِك ، فثقتــِك  بنفســِك 
وصدقِك يف تعاملِك ، يعزز هذا المفهوم عنده .

فاجعليــه   ، طفــل  أنــه  تنســي  ال   ، وأخيــراً   -
 . ســليم   بشــكل  لينمــو   ، طفولتــه  يعيــش 

الخالصة :الخالصة :

إن غــرس الثقــة بالنفــس لأطفــال ، مهمــة كل 
شــخصاً  يكــون  أن  لطفلهمــا  يريــدان  وأم  أب 
القــرارات  اتخــاذ  علــى  قــادراً  ناجحــاً  ســوياً 
الســنوات  مــن  يبــدأ  غرســها  يف  ودورهــم   ،
باللــه  ثقتــه  ترســيخ  الســيما   ، للطفــل  األوىل 
منــذ نعومــة أظفــاره ، ليكــون لــه رافــداً نفســياً 
و معنويــاً و روحيــاً ، يمــّده بالطاقــة والحيويــة 
. ، ســيما حــال تعرضــه لإلخفاقــات   و األمــل 

ســائلين هللا أن يَهــب َلَنــا ِمــْن أَزواجنــا وَ ذرياتنــا
ُقرََّة أْعُين  .

رئيســة اللجنــة النســائية و مؤســس  و عضــو
يف الهاتف االستشاري 

أ. نعيمة عبد األمير آل حسين

وقفة أسرية

 همسات تربوية لغرس الثقة 
في نفوس أطفالنا
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حوار العطاء
تختلــف  و  مســمياتها  و  الوظائــف  تتعــدد 
، فيهــا  نعمــل  التــي  األمكنــة  يف  اإلنجــازات 
 و لكننــا عندمــا نتحــدث عــن مــكاٍن ليــس كبــايق 
كــرة كل األزمنــة ،  األمكنــة ، و زمــاٍن يحتــل ذا
احتضنــت  طيبــة  ارٍض  عــن  نتحــدث  عندمــا 
افــالذ األكبــاد و أعمــدة المســتقبل ، احتضنــت 
الطفولة و براءتها ، السعادة     و عناوينها ، فإننا 
نعنــي أرض الطفولــة الســعيدة و التــي تســمى 
حالًيــا ) روضــة الطفــل الســعيد النموذجيــة  (

رســمه  و  اســمه  لــه  رمــزٌ   و  كيــاٌن  و  بنــاءٌ 
و ثقلــه  يف المجتمــع ، و كل كيــاٍن عظيــم يتــكأُ 
.. لــه  أعمــدًة  كانــوا  عظمــاء  أشــخاٍص  علــى 

إننــا نتحــدث عــن شــخصيٍة عملــت و قدمــت 
الكثيــر مــن جهدهــا و وقتهــا و كفاءتهــا مــن أجــل 
أن ترىق بهذا الكيان التربوي و الصرح الشامخ .

ان قلنــا مربيــة فقــد ربــت وهذبــت و قّدمــت 
التربيــة ميدانهــا  و عملــت حيــث كان ميــدان 
الطفولــة  مــن  قريبــة  فيــه  أبدعــت  الــذي 
إثــراءات  تصلنــا  أن  قبــل  واحتياجاتهــا 
بأنواعهــا  االجتماعــي  التواصــل  قنــوات 
 ، حلولهــا  و  الطفولــة  مشــاكل  تتنــاول  والتــي 
. بحوثهــم   و  االخصائييــن  نصائــح  وتعــرض 

لــم يكــن الفصــل بعــدد أطفالــه  فقــط ميدانهــا 
بــل   ، ســنوات   5 لـــ   كمعلمــة  عملــت  حيــث 
اســتلمت مهــام إدارة هــذا الصــرح فقــد عملــت 

كوكيلــة لمــدة )23( كانــت فيهــا كربــان الســفينة 

و كاليــد  المســاندة لــإلدارة ، ال يمكــن للعبــارات 

ان تصــف كفاءتهــا و إلعطائهــا  لذلــك عندمــا 
اســتلمت مســؤولية إدارة الروضــة قبــل عــدة 
للروضــة  ثــاين  فــرع  فتــح  بعــد  أو  ســنوات 
صنعــت             كعادتهــا  و   ، ســنوات   )4( لمــدة 
بالنجاحــات ملــئ  تاريــخ  البدايــة  مــن 

 واإلنجازات  ..

إنها األخت / مالكة احمد الراشد .

مالكة الحكمة و الخلق الرفيع 

و القلب المحب بال حدود ،

مالكة الذكاء و الفطنًة و الكياسة 

و حسن إدارة األمور 

كان لنا هذا الحوار معها لتحدثنا عن مسيرة 
عطاءها ، ونبدأ معها  بـ  :

- البدايات كيف كانت  ؟
من الطبيعي جدا ان تكون البدايات صعبه 
و تحتاج اىل جهد للتأقلم على بيئة العمل 
وإدارة الوقت بين البيت والعمل بحيث ال 

يطغى احدهما على اآلخر مع اعطاء كل 
منهما حقه مسألة تحتاج اىل مهارة .  

-كيف كانت اجواء العمل ؟
: العمــل عامليــن  اجــواء  مــا يحــدد  ان  اعتقــد 
المناســبة . البيئــة  هــو   : االول  العامــل 
فقــد  ذاتهــا  الشــخصية  هــي   : الثــاين  العامــل  
يعملــن  الموظفــات  مــن  مجموعــة  ان  نجــد 
يــرى  مــن  منهــن  ولكــن  البيئــة  نفــس  يف 
واالنجــاز  للعمــل  مناســبة  و  جيــده  االجــواء 

و غيرهن يجدن العكس من ذلك  .
مناســبة   بيئــة  انهــا  ارى  كنــت  نفســي  عــن 
اســتمراري  ســبب  هــذا  يكــون  قــد  و   ،
. الســنوات   تلــك  طــوال  العمــل  يف 

- عدد االطفال كيف كان  ؟
 ، الواحــد  الفصــل  يف  فــوق  مــا  و  ثالثيــن 
و يف كامــل الروضــة  يصــل العــدد إىلألــف طفــل

؟ مناســبا  كان  التعليمــي  المنهــج  هــل   -  
تابعــه  تعليميــة  مؤسســة  الروضــة  كــون 
والمنهــج  التربــوي  االشــراف  لمكتــب 
مناســب  انــه  اعتقــد  الــوزارة  مــن  المقــدم 
تطويــره  يف  جهــدا  نبــذل  كنــا  اننــا  وخاصــة 
. مراحلــه   جميــع  يف  الطفــل  نمــو  ليخــدم 

-اهم االنجازات التي اضيفت يف فترتكم  ؟
اختلفــت االنجــازات  فمنهــا مــا يخــدم المنهــج 
التعليمي و بذل الجهد لتطويره  بما يتناســب 
و االمكانيــات المتوفــرة و العمــل علــى تطويــر 
داخليــه . دورات  كعمــل  المربيــه  مســتوى 

وأخيــرا المســاهمه  يف تنظيــم العمــل االداري .

-الصعوبات و العقبات التي واجهتموها ؟ 
المشــرفين  اختــالف  هــو  االمــور  اصعــب  مــن 
علــى الروضــه  ، اختــالف تطلعاتهــم ، و كيفيــة 
التعامل مع تلك االختالفات ، فمع كل مشرف 
بالعمــل . نحتــاج اىل بدايــة جديــدة تعريفيــه  
يهتــم  مــن  المشــرفين  مــن  نــرى  فمثــال 
منهــم و  التعليمــي  التربــوي  بالمنهــج 
 مــن يهتــم بالمبنــى وأخــر يهتــم باالنجــازات .

تأملــي الــذي  مــا  الســنوات  هــذه  كل  بعــد   -
 يف تحقيقه ؟

اتمنــى ان تكــون بيئــة الطفــل غنيــة بــكل مــا 
يخــدم العمليــة التربويــة و يســاهم يف نجاحهــا . 

- بعد ما تم افتتاح الروضه كيف ترين اجواء 
العمل ؟

ســابقا  ذكرتــه  مــا  العمــل  اجــواء  يحــدد  مــا 
بيئــة  ان  بمــا  و  ذاتهــا   الشــخصية  و  البيئــة 
ادارة  يف  المتمثلــة  تتغيــر  لــم  هــي   العمــل 
الشــخصية فاعتقــد  نفــس  انــا  بمــا  و  الروضــة 
. االنجــاز  و  للعمــل  مناســبة  االجــواء  ان 

- مناخ العمل الخيري سابقا هل كان محفزا ؟

ممــن  قناعــة   اىل  يحتــاج  الخيــري  العمــل 
لــه  يســعى  مــن  او  العمــل  بهــذا  يقــوم 
الخيــري  للعمــل  ينظــر  ان  ثانيــا  و    ، اوال  
. عليــه   القائميــن  االطــراف  اىل  النظــر  بــدون 

فمثال العمل الخيري يف الجمعيه كمؤسسة 
خيرية و ليس بالنظر اىل االشخاص العاملين 

فيها .
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حوار العطاء

-شخصيات كان لها دور يف دعمكم ؟

هــو  معهــم  تنســجم  اشــخاص  مــع  العمــل 
وللــه  وأنــا   ، العمــل   بيئــة  يف  االكبــر  الداعــم 
الكثيــر  و  الكبيــر  الدعــم  مــن  وجــدت  الحمــد 

الدعم االول من اخوايت الحبيبات
ام علي الخياط ، هدى العلق ،

ســميحة الصفــار ، الســيده عقيلــة ال درويــش

وبنــايت موظفــات الروضــة جميعهــن حبهــن هــو
الداعم االكبر ليي 

- شخصيات تشعرين باالمتنان تجاهها ؟
لهــم باالمتنــان  اشــعر  ممــن  الكثيــر  هنــاك 
-مشــرف الروضــة الســابق االســتاذ حســين ال 
عمــار و الــذي كان لــه االثــر االكبــر يف مســيريت 
العمليــة ، و االســتاذ زهيــر البحــار  و اســتاذنا 
ابو علي حسين المشور  و الذي كان اخا مسانداً 
عمــران .  ال  رمــزي  االســتاذ  ورابعــا   ، وداعمــاً 
مــن هنــا اقــدم لهــم اثمــن الشــكر و االمتنــان  .

-ماذا اعطاك وأضاف اليك العمل االداري ؟

فــن ،  اىل  يحتــاج  االداري  العمــل 
الوقــت  يف  االحتــواء  و  التوجيــه  فــن 
. كتســابه   ا حاولــت  مــا  هــذا  و    ، ذاتــه 

-هل تعتبرين عملك يف الروضة  يعتبر منعطف 

أحدث تغيراً على حياتك الشخصية  و العملية ؟  

يف  قضيتهــا  التــي  العمــل  ســنوات  بالتأكيــد 

الروضة اثرت على حيايت الشــخصية والعملية
إن العمــل يف احضــان الطفولــة البريئــة يكســب 
العاملين يف مجالها المحبين لها الكثيير الكثيير 

التكنلوجيــة المهــارات   مــن  الكثيــر  كتســبت  ا
و البشرية  .

- العمل يف بيئة الطفولة والبراءة ماذا يتطلب 

عن غيره من األعمال؟

خصائــص  معرفــة    : اوال  يتطلــب  رأيي  يف 
معهــم . التعامــل  ليســهل  لأطفــال  النمــو 

يخــص  مــا  كل  يف  الواســع   االطــالع   : ثانيــا 
مجــال الطفولــة فكمــا قيــل العلــم يف الصغــر 
المــام  يتطلــب  وهــذا  الحجــر  علــى  كالنقــش 
. للطفــل   المقدمــة  العلميــة  للمــادة  وثقافــة 

- موقف ال ينسى يف عالم الطفولة ..

مثقــال  و  حينــا  بيتــك مهمومــا  مــن  تخــرج  ان 
و مريضــا حينــا آخــر و مــا ان تلتقــي بأحضــان 
الطفولــة حتــى يــزول الهــم وتتماثــل للشــفاء ..
وقد تغرق معهم يف عالم الضحك من حيث 

ال تحتسب  .
عملــي  بدايــة  يف  المواقــف  اجمــل  مــن 
االطفــال  توزيــع  وتــم  توأمــان  طفــالن  ُســجل 
علــى ان يكــون التوأمــان كل واحــد يف فصــل 
. ثــاِن  فصــٍل  يف  واآلخــر  فصلــي  يف  احدهمــا 

ينضــم  ان  طالبــاً  اليــي  الثــاين  التــوأم  فجــاء 

احبــك  انــا  معلمــة   : قائــالً   ، فصلــي   اىل 
انــت  فأخبرتــه  فصلــك .  يف  كــون  ا ان  وأريــد 
ووجودكمــا  تمامــاً  متشــابهان  وأخــوك 
يف فصلــي يصعــب عليــي التمييــز بينكما فكان 
بأشــياء  اخــي  عــن  نفســي  : ســأميز  اقتراحــه  
حتى تفريق بيننا  . فما كان مّني اال ان وافقت 
تغمــرين  والســعادة  للفصــل  انضمامــه  علــى 

وبالفعل صدق يف وعده  انهما االخوان حسن 
وحسين ال  عبد الغني  ..

- معلمه مالكه ماذا تمثل لألطفال يف قلوبهم 

ومشاعرهم  ؟

اجابتي لهذا السؤال معكوسة  ، 

 

- كلمة اخيره توجهيها لمن يعمل يف حقل 

الطفولة  ..

اقتنصــوا الفــرص مادمتــم تعملــون يف الجنــة 
كتســبوا منهــم  تــزودوا مــن احضــان الطفولــة ، ا
الحب ، تعلموا منهم البراءة  والطهارة و النقاء

كل  هــم  النقــي ،  العالــم  هــم  االطفــال 
الجمــال هــم الجنــة يف الدنيــا  وبمــا انهــم  
يمثلــون يل الحــب الطاهــر والنقــي ، بمــا 
انهــم زارعــي االبتســامة علــى شــفتي ،ويف 
قلبي اتوقع انهم يبادلوين نفس المشاعر
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أهــم األمــور  يف مجــال الطفولــة 
النموذجيــة الســعيد  الطفــل  روضــة  مديــرة 

أ. حميدة المعاتيق

أن  الطفولــة  مجــال  يف  األمــور  أهــم  مــن 
المهــارات  الطفــل  نعلــم  متــى  نعــرف  
و كيــف نعلمــه إياهــا ) متــى ؟ ثــم كيــف ؟  (

 %  90 أن  لنــا  تبيــن  النفســية  الدراســات 
الســنوات  يف  تتشــكل  الطفــل  شــخصية  مــن 
7  األوىل حيــث يتشــكل عنــده المفهــوم الــذايت 
هــي  و  والقيــم  االدراك  و  التقبــل  فيــه  الــذي 
. اإلطــالق  علــى  اإلنســان  عمــر  ســنوات  أهــم 

كيــف  اإلنســان  تعليــم  الممكــن  مــن 
يعتمــد  و  القــرارات  يتخــذ  و  وقتــه  ينظــم 
علــى نفســه  يف ســنوات متقدمــة مــن العمــر 
التخــاذ  داخليــة  رغبــة  وجــود  إىل  يحتــاج  لكنــه 
الســهولة  مــن  ليــس  و  بالتغييــر   قــرارات 

. الرغبــات الداخليــة   تشــكيل هــذه 

االلتــزام  و  المهــارة  و  الفعــل  إىل  نحتــاج 
 ، اإليجــايب  التوقــع  و  الطاقــة  و  واالســتمرارية 
الطفــل  المقومــات موجــودة عنــد  و كل هــذه 
الفضــول  فلديــه   ، األوىل  ســنوات  الـــ7  يف 

تعبــر  حركتــه   وكثــرة   ، االكتشــاف  وحــب 
عــن رغبتــه  يف تعلــم أشــياء جديــدة ، و لديــه 
إضافــة   ، نفســه  علــى  االعتمــاد  يف  القــرار 
. إيجابيــة  كلهــا  الطفــل  توقعــات  أن  إىل 

الطفــل  يحتاجهــا  التــي  المهــارات  مــن  و 
 : الســؤال هــو  ، و  الــذات  هــي االعتمــاد علــى 

حقــه   ليمــارس  الفرصــة  الطفــل  أعطينــا  هــل 
؟ الــذات  علــى  االعتمــاد  و  االســتقالل  يف 

االوليتيــن  الســنتين  تبــدأ يف  المهــارة  هــذه  إن 
يــأكل  ان  يريــد  فهــو  الطفــل  عمــر  مــن 
بــدون مســاعدة  يلبــس مالبســه  بمفــرده وأن 
االعتمــاد  مهــارة  تشــكيل  بدايــات  هــذه  و 
يحــل  أن  يريــد  الطفــل  أن  ،كمــا  الــذات  علــى 
المربيــن  مــن  كثيــر  و  بنفســه  مشــاكله 

آبــاء و أمهــات ( يغفلــون عــن تنميــة  هــذه   (
يركــزون  و  المهمــة  الحياتيــة  المهــارات 
علــى مهــارات التلقيــن و الحفــظ )مثــاًل( فقــط  .

الحياتيــة  المهــارات  بتنميــة  االهتمــام  إن 

مســئولة  شــخصية  لنــا  ينتــج  الطفــل  لــدى 
والتحــدي الصمــود  علــى  قــادرة  شــخصية 

يًــا  قو المســتقبل كيانــاً  شــخصية تؤســس يف 

ســليمة. أســرة  تبنــي  و 

تأســيس دورة  عــام علــى  مــرور 25  بمناســبة 
كافــل اليتيــم الرياضيــة بجزيــرة تــاروت  تعلــن 
. لهــا  جديــد  شــعار  لتصميــم  مســابقة  عــن 

9
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بطاقــات  إنطــالق  إعــالن  مــن  شــهر   خــالل 
 31،150 إىل  التبرعــات  مجمــوع  وصــل  الخيــر  
الخيريــن  بهــا  بــادر  تبــرع  عمليــة   15 مــن 

مــن أبنــاء المجتمــع غطــت احتيــاج 7 حــاالت .

لتســد  إصدارهــا  تــم  الخيــر  بطاقــة  أن  يذكــر 
قــد  التــي  الخدمــات  و  اإلحتياجــات  بعــض 
الخيــر  أهــل  يتبناهــا  و  الجمعيــة  يف  تتوفــر  ال 
من أبناء المجتمع ، و هي متاحة للمستفيدين 

المســتفيدين  لغيــر  و  الجمعيــة  داخــل  مــن 
ممــن يتقــدم بطلــب مســاعدة قــد التســتطيع 
توفرهــا  لعــدم  الخدمــة  هــذه  توفيــر  الجمعيــة 
عبــر  عنهــا  اإلعــالن  فيتــم   ، آخــر  بســبب  أو 
يبــادر  لمــن  المجتمــع  ألبنــاء  الخيــر  بطاقــة 
الحاجــة  صاحــب  حاجــة  ســد  و  لتبنيهــا 
. الجمعيــة  مكتــب  مــع  التواصــل  عبــر 

ويوجــه مجلــس اإلدارة بجمعيــة تــاروت متمثــال 
محمــد  األســتاذ  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  يف 
المبادريــن  لســرعة  وامتنانــه  شــكره  الصغيــر 
يــدل  هــذا  أن  وذكــر   ، الحــاالت  تبنــي  يف 
علــى أصالــة حــب الخيــر يف مجتمعنــا ونســأل 
. أعمالهــم  ميــزان  يف  يكــون  أن  لهــم  هللا 

 بطـــاقـــة الخـــــيــــر

عضــو  لجنة تالُحم الفكــرة  صاحــب  إىل  شــكره  وجــه  كمــا 
رئيــس  ســيف  آل  أســامة  اإلدارة  مجلــس 
االســتثمارية  والمبــاين  المشــاريع  لجنــة 
على جهوده لتحقيق نجاح هذه الفكرة الطيبة .
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