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كلمة رأس
الرخصة اإلجتماعية
الجمعيــة مؤسســة أهليــة محكومــة
بأنظمــة وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة
االجتماعيــــــــة الجــهــــة المــنـظـمـــة فـــــي
المملكــة العربيــة الســعودية ألنشــطة
الجمعيــات األهليــة .القــرار األخيــر
فــي الجمعيــة ضمــن هــذه القوانيــن
الناظمــة هــو لجمعيتهــا العموميــة
أو المشــتركين التــي يعمــل مجلــس
اإلدارة تحــت تفويــض ومراجعــة منهــا.

أصبــح مصطلــح الرخصــة االجتماعيــة
 Social Licenseســائدا فــي علــم
اإلدارة ليعبــر عــن مــدى القبــول
االجتماعــي بهذه المنشــأة واعمالها
وخاصــة إذا مــا كانــت عملياتهــا
تتــرك أثــرا علــى المجتمــع المحيــط

وتســعى كثيــر مــن الشــركات العاملــة
لكســب قبــول المجتمــع التــي تعمــل
فيــه مــن خــال اإلعانــات والخدمــات ورفــع
األضــرار وتطــورت قــدرة المجتمعــات
فــي بعــض البلــدان إلــى حــد قدرتهــا
علــى توقيــف عمــل شــركة مــا حتــى
لكــن مــاذا عن المجتمــع؟ األفرادالعاديين مــع وجــود الرخــص القانونيــة األخــرى.
الذين يتبرعون بأموالهم أو المستفيدين أدخلــت لجــان الحوكمــة فــي وزارة المــوارد
مــن الجمعيــة وحتــى عمــوم النــاس فــي البشــرية والتنميــة االجتماعيــة أخيــرا
المنطقــة؟ هــل لهــؤالء دور فــي عمــل عمليــات قيــاس رضــا أصحــاب العالقــة
الجمعية وقول فيما تقوم به الجمعية ؟ ضمــن معاييــر التقييــم للجمعيــات

تحصــل المنشــئات الخاصــة علــى رخصــة الخيريــة وفــي هــذا اعتــراف واضــح بأهميــة
لمزاولــة عمــل مــا ســواء كان تجاريــا أو تنميــة العالقــة مــع المجتمــع المحلــي.
صناعيــا أو خيريــا كمــا فــي حالــة الجمعيــة
ضمــن ضوابــط وقوانيــن محــددة .فــي وضــع مجلــس اإلدارة الحالــي قيــاس
الســنوات األخيــرة ومــع تطــور مفاهيــم األثــر االجتماعــي وقيــاس رضــا
مثــــــــــل االســـــتدامــــة  Sustainabilityالمتعامليــن ضمن أهدافه الرئيســية
والمـــــســؤولــيــــة االجـــتـمــــاعية  Socialمنــذ البدايــة وقــد تأخرنــا فــي
تنفيذه .وهــذا العــام تــم تصميــم
Responsibility
اســتفتاء لهــذا الغــرض وطــرح علــى
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العامــة خــال شــهر رمضــان وتــم
تحصيــل آراء النــاس ومالحظاتهــم
مــن خــال الــردود التــي وصلتنــا.
لــن ندخــل فــي تفاصيــل نتائــج االســتبانة
أو اإلســتفتاء فســوف نقــوم بنشــر ذلــك
بتفاصيلــه للجمهــور الكريــم ولكــن مــن
المهم االشــادة بجميع من اخذ من وقته
ـزء غال ًيــا ليعبــر عــن رأيــه فيمــا نقــوم بــه
جـ ً
ســواء بالتأييــد او بالتفنيــد فجميــع اآلراء
هــي محــل احتــرام .واســتفتاء العــام
الحالــي ســيكون هــو المعيــار Baseline
لمــا يأتــي بعــده مــن الســنوات« .عالمتنــا»
فــي هــذا االســتفتاء هــي رخصتنــا
االجتماعيــة التــي نعدكــم بالحــرص
عليهــا وتجديدهــا قــدر حرصنــا علــى
تجديــد رخصتنــا الرســمية مــن الــوزارة.
نعدكــم أيضــا اننــا ســنجعل هــذا
االســتفتاء ممارســة ســنوية ونســتحث
الجميــع مــن المتبرعيــن والمانحيــن
والمســتفيدين ومقدمــي الخدمــة
بالتكــرم علينــا بآرائهــم ومشــاعرهم
تجــاه مــا تقــوم بــه لجــان الجمعيــة
المختلفــة مــن أعمــال ومشــاريع
وذلــك كلــه فــي ســبيل التحســين
والتطويــر المســتمر ومــن اهلل التوفيــق.
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لجان العطاء

 206,590.00ريال مصروفات لجنة التكافل االجتماعي

لشهر مايو  2020م

قــال رئيــس جمعيــة تــاروت الخيريــة
األســتاذ محمــد الصغيــر أن مصروفــات
لجنــة التكافــل االجتماعــي التابعــة
لجمعيــة تــاروت الخيريــة خــال شــهر
مايــو 2020م ،بلغــت  206,590.00ريــال .
وأضــاف أنــه تــم صــرف  268كوبونــً لالســر
المســتفيدة بقيمــة  54,475.00ريــال ،
كمــا تــم إيــداع مبلــغ  152,115.00ريال فــي
حســابات المســتفيدين ،مؤكــدا أن عــدد
الخطابــات الــواردة للجنــة  44خطابــً
لطالبــي المســاعدة مــن األســر الجديــدة.
وبدوره قــدم األســتاذ الصغيــر شــكره
وامتنانــه لجميــع أعضــاء لجنــة التكافــل
االجتماعــي علــى مجهودهــم وكذلــك
المحســنين والداعمين الخيرين قائــا
 :أنتــم الذيــن تمنحوننــا حافــزًا قويــً
لالســتمرار فــي مســيرة العطــاء فشــكرا
لكــم جميعــً .
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لجان العطاء
 67,128.00ريال مصروفات لجنة كافل اليتيم لشهر مايو 2020م
قــال رئيــس جمعيــة تــاروت الخيريــة مســاعدات أخــرى مختلفــة بقيمة اجمالية
األســتاذ محمــد الصغيــر أن مصروفــات بلغــت 13,128.00ريــا ًلا ،وتــم إضافة عائلتين
لجنــة كافــل اليتيــم التابعــة للجمعيــة جدد للجنة.
خــــال شهــــر مايـــــــو  2020م  ،بـلغــــت وبــدوره قــدم األســتاذ الصغيــر شــكره

 67,128.00رياالً.
وامتنانه لكافة أعضاء لجنة كافل اليتيم
وأضــاف أنــه تــم إيــداع  54,000.00ريــاالً ولجميع المحسنين والداعمين الخيرين
للمساعدات النقدية في حسابات األيتام من أبناء المجتمع.
مؤكــدا أنــه تــم توزيــع مصروفــات

 118,763.00ريا ًال مصروفات لجنة تحسين المساكن لشهر مايو2020م
قـــــال رئـيـــس جـمـعـيـــة تــــاروت الـخـيـريـــة
األســتاذ محمد الصغير أن لجنة تحســين
المســاكن التابعــة للجمعيــة ســاهمت
خالل شــهر مايو 2020م بمســاعدات مالية
فــي بنــاء ثالثــة منــازل وشــقة ســكنية،
ورممت منزال واحدا  ،مضيفا أن مصروفات
اللجنة لذات الشهر بلغت نحو  28,763.00رياال.

وذكــر رئيــس لجنــة تحســين المســاكن
المهنــدس عبــد الغفــور الدبيســي أن
الشــقة الســكنية التــي انتهــى العـمـــل
مـــن بـنـائـهـــا تـعـــود لـعـائـلـــة من خمســة
أفراد كانت تسكن باإليجار ،كما أن المنزل
الــذي تــم ترميمــه يعــود لـعـائـلـــة فـقـيـــرة
وكــــان الـبـنـــاء الســابق متداعيــا يهــدد
سالمتهم .
ونــوه إلــى أن قيمــة ترميــم المنــزل بلــغ وبــدوره قــدم األســتاذ الصغيــر شــكره
حوالي  ٩٠ألف رياال ،وأن الشــقة الســكنية وامتنانــه لكافــة أعضــاء لجنــة تحســين
التــي تــم بناؤهــا تتكــون مــن ثــاث غــرف المســاكن ولجميــع المحســنين من أبناء
المجتمــع الخيريــن الداعميــن ألنشــطة
ودورة مياه ومطبخ.
ا لجمعيــة .
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لجان العطاء
 302,481.00رياال مصروفات الجمعية خالل شهر مايو 2020م

صــرح رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة تــاروت
الخيريــة األســتاذ محمد الصغيــر قائــا:
أن مجمــوع مصروفــات الجمعيــة خــال
شــهر مايــو 2020م ،بلغــت  302,481.00ريــاال.
وأضــاف يعتبــر هــذا المبلــغ جــزء مــن
مصروفــات شــهر رمضــان المبــارك ،حيــث
تــم رصــد مبلــغ وقــدره  861,951.00ريــاال،
مؤكــدا أنــه شــمل برنامـــج إفطــار صائــم
وفرحــة العيــــــد ،وكـذلــــك الـمـســاعـــدات
النـــقــديـــة بــاإلضـــافـــــــة إلــــى مــصـروفـــات
المســاعدات المختلفــة األخــرى

وقــال أنــه بالرغــم مــن أجــواء الحجــر
الــذي فرضتــه جائحــة كورونــا وااللتــزام
باإلجــراءات االحترازيــة إال أن لجــان خيريــة
تــاروت اســتمرت فــي العطــاء وبذلــت
مــزيـــدا مـــن الـجـهـــد وسـخـــرت كـافـــة
إمكانياتهــا لخدمــة مســتفيديها
وبــدوره شــكر الصغيــر جميــع اللجــان
وأعضائهــا علــى جهودهــم المباركــة،
كمــا قــدم جزيــل شــكره ألبناء المجتمــع
الخيرين على عطائهم الكبير وتفاعلهم
المســتمر مــع كافــة أنشــطة الجمعيــة.
6
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أعالم العطاء
المال محمد المسيري
ولــد الخطيــب الحســيني البــارز محمــد
علــي مكــي المســيري»أبو جعفــر» فــي
جزيــرة تــاروت  ،٩/٣/١٣٥٧ويقــع فــي
الترتيــب الــوالدي الرابــع فــي العائلــة.
وكان والــده خطيبــا وكاتبــا وشــاعرا ،
وتعلــم علــى يــده رحمــه اهلل القــراءة
والكتابــة والخطابــة.
ويعــد المال المســيري أحــد أقدم الخطباء
فــي جزيــرة تــاروت والقطيــف واألحســاء،
وقد ارتقى منبر االرشــاد والوعظ الديني
وهــو فــي ســن الســابعة عشــر مــن عمــره
ومــارس هــذا الــدور الكثــر مــن  60عامــا.
وكانــت حســينية آل شــلي بتــاروت هــي
محطتــه االولــى لمحاضراتــه الوعظيــة،
بشــكل مســتقل ،إذ كان قبــل ذلــك
الوقــت بثــاث ســنوات تقريبــا  ،كان
يتعلــم الخطابــة ،فــي محافــل مختلفــة
بجزيــرة تــاروت علــى يــد عــدد مــن اعــام
المنبــر الحســيني فــي المنطقــة ،ولعــل
ابرزهــم الخطيــب ذائــع الصيــت المــا ابــو
زيــد رحمــه اهلل.

وتلقــى الخطيــب المســيري دراســته فــي
البلــد وخارجهــا وهــو فــي ســن مبكــر
علــى يــد المــا المرحــوم عبــد الكريــم
الطويــل .وقــد حفــظ المــا المســيري
القــرآن الكريــم وهــو فــي ســن العاشــرة
مــن عمــره  ،كمــا تتلمــذ علــى يــد بعــض
ابــرز علمــاء المنطفــة مثــل الشــيخ
حســين فــرج العمــران والشــيخ علــي
بــن يحــي المحســن الــى جانــب قاضــي
محكمــة االوقــاف والمواريــث الراحــل
الشــيخ عبــد الحميــد الخطــي رحمهــم
اهلل جميعــا.

وعــرف عــن الخطيــب المســيري
الراحــل دماثــة خلقــه وحســه
الجــم
وتواضعــه
الفكاهــي
مــع الجميــع ،كمــا كان يمتمتــع
بــروح شــبابية ترســم الضحكــة
واإلبتســامة لمــن هــم حولــه.
وطالمــا كان يوصــي نفســه واقرانــه
خصوصــا الوعــاظ والخطبــاء
بالتقــوى وااليمــان وحســن االخــاق
المنبــر
وخدمــة
والتواضــع
الحســيني دون جعــل المال كشــرط
اساســي لوعــظ النــاس وارشــادهم
ونشــر فضائــل أهــل البيــت ع.

وامتــاز المســيري ببراعتــه الفائقــة فــي
الخطابــة والرثــاء الحســيني ،وبســبب
مهاراتــه المتميــزة اصبــح “مدرســة” فــي
هــذا المجــال ،بحســب عــرف الخطبــاء.
وبــات العديــد مــن الخطبــاء الجــدد ولقــد قــدم المســيري اثنــاء مســيرته
ينتهجــون منهجــه بوصفــه انموذجــا الخطابيــة العديــد مــن المواعــظ
االخالقيــة المهمــة فــي المجتمــع  ،كمــا
متميــزا فــي هــذا المجــال.
ســاهم بشــكل كبيــر فــي نشــر فضائــل
الديــن االســامي وســماحته واخالقياتــه
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لشــرائح عديــدة والكثــر مــن جيــل فــي
المجتمــع المحلــي وعمــوم المنطقــة.
وهــذا العمــل -بــا شــك  -يعــد مــن
االعمــال المهمــة والنبيلــة فــي المجتمــع.
كمــا يعــد المســيري الراحــل أحــد أقــدم
مؤسســي حمــات الحــج والعمــرة فــي
المنطقــة .
وتوفــي -رحمــه اهلل -صبــاح يــوم االثنيــن
 ، ٢٣/١٠/١٤٤١عــن عمــر ناهــز  ٨٤عامــا  ،اي
بعــد يوميــن مــن دخولــه قســم العنايــة
المركــزة بالمستشــفى ،نتيجــة متاعــب
صحيــة .وبفقــده فقــد منبــر االرشــاد
والوعــظ الدينــي واحــدا مــن أبــرز أعمدتــه
فــي جزيــرة تــاروت والقطيــف واالحســاء،
لمــا كان يمتلــك مــن شــهرة واســعة
وتميــز ملحــوظ فــي هــذا المجــال.
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رئيس لجنة المرافق :نتعاون مع البلدية لتوفير االحترازات الوقائية للمقبرة  
ّ
نظمــت لجنــة المرافــق العامــة التابعــة علــي الصغيــر ورئيــس المرافــق والعمــال
لجمعيــة تــاروت الخيريــة حملــة تنظيميــة األســتاذ محمــد النابــود ونائبــه األســتاذ
لعمــل اإلجــراءات االحترازيــة والوقائيــة حســين الجمعان وعدد من المســؤولين
لمقبــرة تــاروت ،وذلــك مســاء يــوم الثالثاء
بــدوره ،ذكــر رئيــس المرافــق العامــة
 / 9يونيــو 2020 /م.
النابــود بأنــه ومنــذ بدايــة أزمــة جائحــة
ويأتــي تنظيــم هــذه الحملــة لحمايــة كورونــا قــد تــم التعــاون مــع بلديــة تــاروت
المواطنيــن مــن تداعيــات جائحــة كورونا ،لتوفيــر االحتــرازات الصحيــة الوقائيــة
مؤكدا
وذلــك تحــت إشــراف كل مــن؛ رئيــس للمقبــرة كالمعقمات والكمامات،
ً
جمعيــة تــاروت الخيريــة األســتاذ محمــد أنــه يتــم تعقيــم المــكان بشــكل دوري
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داخــل مقــر المغتســل وخارجــه وذلــك
حفاظــً علــى ســامة الجميــع.
وقــال النابــود“ :اآلن وبجهــود العامليــن
يتــم تحديــد أماكــن وقــوف المصليــن
لتحقيــق التباعــد المطلــوب” ،موص ًيــا
أهالــي المنطقــة بااللتــزام بتعليمــات
وزارة الصحــة والتباعــد وأخــذ االحتــرازات
الوقائيــة الالزمــة.
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خيريــة تــاروت تشــكل فريقــا للتنســيق االعالمــي للجــان وتجري
تفاهمــات مع رؤســاء تحرير الصحــف المحلية
شــكلت لجنــة العالقــات العامــة واالعــام
ممثلــة عــن إدارة الجمعيــة فريقــا
للتنســيق االعالمــي بيــن اللجــان التابعــة
للجمعيــة واجــرت سلســلة مــن اللقــاءات
مــع بعــض أعضــاء هــذا الفريــق إلــى
جانــب رؤســاء تحريــر الصحــف المحليــة.

ونــوه أن ذلــك لــن يــأت إال مــن خــال وجــود
منصــات اعالميــة فاعلــة ومواكبــة دائمــا
لحركــة االعــام المتســارعة فــي زمننــا
الراهــن ،وكذلــك تفاعــل كافــة لجــان
الجمعيــة مــع لجنــة العالقــات العامــة
واالعــام التــي تقــوم بجهــود كبيــرة
فــي هــذا المجــال.

األســتاذ محمــد الصغيــر أن هــذه الخطوة
تأتــي فــي ســياق تفعيــل التنســيق

وقالــت عضــو لجنــة العالقــات العامــة
واالعــام زينــب المرحــوم «ان لــدى اللجنــة
خطــة تطويــر وتفعيــل لنشــاطاتها األمــر
الــذي يســتوجب المزيــد مــن التواصــل
الفعـــــال مـــــع جـمـيـــع الـلـجـــان الـعـامـلـــة
بالجمعيــة ،منوهــة إلــى أن اللقــاءات
التــي تمــت مـــع بـعـــض رؤســــاء الـلـجـــان
والمـنسـقـيـــن االعالميــــن التابعــــــة لـهـــا
تهدف بالدرجة األساس إلى ابراز أنشطة
اللجــان ودورهــا الحيــوي فــي المجتمــع.

وقــال رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة

االعالمــي بيــن لجــان الجمعيــة والصحــف
المحليــة بغــرض تطويــر اإلداء االعالمــي
للجمعيــة وتفعيلــه ،مضيفــا أننــا نطمــح
إلــى ابــراز كافــة األنشــطة التــي تقــوم بها
لجــان الجمعيــة للمجتمــع المحلــي ،كمــا
هــي ،لخلــق حالــة مــن التفاعــل االيجابــي
مــــــع الجـمـعـيـة.

وقالــــت أنـنـــا نـأمـــل منـــ الـمـنـسـقـيـــن
اإلعالميــن للجــان تزويدنــا بكافــة األخبــار
اليوميــة والفعاليــات االســبوعية وكذلــك
التقاريــر الـدوريـــة مـــع ارفـــاق الـصـــور
المطلوبــة وبصــورة ســريعة لنتمكــن
مــن القيــام بدورنا إلى جانب تزويد جميع
وســائل اإلعــام المحلية بالمــواد االخبارية
الالزمــة.
ولفتــت المرحــوم ،يمكــن للجــان كافــة
توظيــف نشــرة العطــاء «كمنبــر إعالمــي
شــهري» إليصــال مختلــف الرســائل المراد
ايصالهــا للمجتمــع ،ســواء مــن خــال
الحــوارات الشــهرية أو التقاريــر الدوريــة أو
المشــاركة الدائمــة بالمقــاالت التوعويــة،
وغيرهــا مــن المشــاركات األدبيــة ،داعيــة
الجميــع االســتفادة مــن هــذا المنبــر
المتجــدد إلــى اقصــى حــد ممكــن.
يشــار إلــى أن لجنــة العالقــات العامــة
واالعـــام بالـجـمـعـيـــة وفـــي سـيـــاق
تفعيــل نشــاطها وترشــيقه اجــرت
مؤخــرا سلســلة مــن التفاهمــات مــع
العديــد مــن رؤســاء التحريــر لبعــض
الصحــف المحليــة للتفاهــم حــول آليــة
ومعاييــر نشــر األخبــار والمــواد الخاصــة
بالجمعيــة واعــادة تدويرهــا بصــورة
اوســع وأســرع ممــا كانــت عليــه ســابقا.
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هكــذا أقامــت روضة الطفل الســعيد حفل التخــرج ألطفالها
بمبــادرة «خليــك بالبيــت» أقامــت روضــة
الطفــــــل الســـعــيــــد بــجــمـعـيـــة تــــاروت
النمــوذجـيـــة يـــوم الثـالثــــاء الـمـاضـــي 17
شــوال 1441هـــ حفـــل التخــرج الـــسنوي
ألطـفـالـهــــــا لـهــــذا الـعـــام تـمـاشـيـــا مـــع
االجــراءات االحـتـرازيـــة لـلـحـفــــــاظ عـلـــى
سالمتهم من فايروس كورونا.

ولفــت إلــى أنــه لــم تكــن جائحــة كورونــا
عـائـقـــً أمـــــام إدارة الـروضـــة لـمـشـــاركـــة
أطفالهـــــا ســعــادتــهــــم فـــي تـسـلـيـــم
هداياهــم وشــهاداتهم وفــق الطريقــة
التــي تمــت مــع أننــا ك ّنــا نأمــل أن نحتفــل
مــع األطفــال كمــا كنّــا فــي الســنوات
الســابقة لــوال الظــروف القاهــرة.

وقــال المشــرف علــى الروضــة األســتاذ
عبــد الناصــر أبــو ســرير أنــه تــم ايصــال
جميــع مســتلزمات األطفــال مــن الهدايــا
وشــهادات التخــرج لنهايــة هــذا العــام
الدراســــــي عــبــــر خـمـســـة عـشـــر ســائقا
وخمســة عشــر مشــرفة ،تــم ايصالهــا
لمنازلهــم تحــت شــعار «خليــك بالبيــت»
ومــع االلتــزام بكافة االحتــرازات المطلوبة.

وأضــاف أن مبــادرة «خليــك فــي البيــت»
كخطــوة بديلــة عــن االحتفــال المتعــارف
عليــه طرحــت كفكــرة مــن خــال االجتمــاع
الــذي أقيــم فــي شــهر رجــب مــن هــذا
العــام مــع مديرة الروضة المربية الفاضلة
حميدة المعاتيق ،حيث تم استحسانها.
وذكــر أن عمليــة التنســيق مــع األهالــي
لتطبيــق هــذه المبــادرة تمــت عبــر توجيه
رســالة مــن قبــل اإلدارة بتـــحديد يــوم
ووقـــت مخصصــيـــن السـتـــام الـهـدايـــا
والشــهادات ،وقــد انجــزت المهمــة خــال
يـــومــيــــن حــيــــث خــصـــص اليــــوم االول
للتحضيــر واليــوم التالــي للتوزيــع وتمــت
بنجاح والحمد هلل.
وأكــد علــى أن األجمل فــي المبادرة كانت
مشــاعر األطفــال الرائعــة وفرحتهــم
الكبيــرة وهــم يســتقبلون المشــرفات
باالحتــرازات الوقائيــة وهــم فــي كامــل
زينتهــم اشــبه بيــوم تخرجهــم فــي
الظــروف االعتياديــة وهكــذا بــدت الفرحــة
علــى األهالــي واضحــة بالمبــادرة.
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ووجــه أبــو ســرير شــكره الجزيــل لطاقــم
الروضــة الــذي بــذل مجهــودا كبيــرًا خــال
األزمــة التــي ال زلنــا نعيــش فصولهــا
المؤلمــة ،متمنيــا دوام الصحــة والســامة
لجميــع االطفــال واألهالــي داعيــا الجميــع
االلتزام بتعليمات وزارة الصحة في البالد
لكي نتجاوز هذه الجائحة بدون أن نفقد
أحدا من أحبتنا.
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اللجنــة الصحيــة تكــرم الفوتوغرافييــن الفائزين بمســابقة أجمل
لقطة أسرية
كرمــت اللجنــة الصحيــة بجمعيــة تــاروت
الفوتوغرافييــن الثالثــة األوائــل الفائزيــن
 .....بمســابقة أجمــل لقطــة أســرية ....
الــمـــخصصة لـفــئــــة الشبـــاب للـمـرحلـــة
العمريــة مــا بيــن  ٢٥ -١٥ســنة ،وذلــك
ضمــن برنامــج إيــاف التابــع للجنــة.
وأعلنــت لجنــة التحكيــم الفوتوغرافــي
نتائج المسابقة ليلة عيد الفطر المـبارك
باختـيـار أجـمـــل ثــــاث لوحــات لـلـفـائـزيـــن
األوائــل وهم :
فاطمة المرزوق الحائزة على المركز األول،
أنوار عويشير الحائزة على المركز الثاني،
علي آل ســيف الحائز على المركز الثالث،
مـنـوهـــة بـاسـتـالم الـفـائـزيـــن جـوائـزهـــم
النقديــة مــن مكتــب الجمعية فــي تاروت.

وهنأت رئيسة اللجنة الصحية بجمعية
تــاروت االســتاذة مريــم المــاء الفائزيــن
الثالثــة متمنيــة لهــم مزيــدا مــن التألــق
واإلبــداع ،كمــا قدمــت الشــكر لصاحبة
الفــكــــرة إيـــمــــان الـشـيـــخ والـحـكـمـــان
الفوتوغرافيــان منــال الســنان وميثــم
العقيلــي علــى تشــجيعهم الدائم لمثل
هــذه الفعاليــات المهمــة ،مشــيدة بــدور
جمعيــة تــاروت الخيريــة الكبيــر فــي تبني
كـــل مـــا يـعـــود بـالـنـفـــع عـلـــى الـمـجـتـمـع
وعلى كافة المستويات.
يشــار إلــى أن برنامــج إيــاف الــذي تأســس
قبــل ثــاث أعــوام هــو تابع للجنــة الصحية
بجمعيــة تــاروت ويهــدف لتوعية الشــباب
مــــن كــــا الـجـنـسـيـن ســـواء الـمـقـبـلـيـن
وأكدت صاحبة فكرة المسابقة األستاذة
علــى الــزواج أو المتزوجيــن حديثــا ،وقــد
إيمــان الشــيخ أن الهــدف مــن الجائــزة
أقام العديد من الفعاليات بهذا الخصوص .
التــي انطلقــت فــي بدايــة شــهر رمضــان
تـحـــت عـنـــوان “ لـحـظـــة ود ” ،هـــو ربــــط
مـوهـبـــة الـشـبـــاب وحـبـهـــم لـلـتـصـويـــر
بكلمــات تجســد العالقــة األبويــة الحانيــة
والتوجيهيــة ،مقتبســة هــذه الفكــرة
من وصية اإلمام علي البنه الحسن ( ع ).
الحكمــان الفوتوغرافيــان اللــذان أشــرفا
علــى المســابقة :األســتاذة منــال الســنان
واألســتاذ ميثــم العقيلــي ،قاال إنهمــا
اســتلما عــدة مشــاركات جميلــة مــن
المتســابقين طــوال الشــهر الكريــم،
مشيدين بصاحبة الفكرة إيمان الشيخ.
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اللجنــة الصحيــة تعقد نــدوة عبر منصة اإلنســتغرام بعنوان
«التفكيــر االيجابي»

يســاعدنا حتــى نقطــع مراحــ ً
ا معينــة
لنتجــاوز األزمــات التــي نمر بها في حياتنا.

وأوضحــت الفتيــل أنــه يمكــن اســتغالل
العقــل ومــا يحتويــه مــن قــدرات عقليــة
وخصوصــا العقــل الباطــن
معينــة،
ً
بالطريقــة اإليجابيــة ،مشــيرة إلــى أن
هنـــــاك نــوعـيـــن مـــن الـعـقـــل؛ الـعـقـــل
الواعــي والعقــل الــا واعــي ،وقالــت:
“العقــل الواعــي هــو الحاضــر فــي الوقــت
الــذي نكــون فيــه نتحــدث ونتحــاور ،أمــا
العقــل الباطــن وهــو األهــم فيعمــل
علــى الوظائــف بعــدة عمليــات وآالف
الوظائــــف الـيـومــيــــة تـكـــون بـداخـلـــــه،
وهــــو بـمـثـابـــة صـنـــدوق داخـــــل الــدمــــاغ
ســواء
يخــزن فيــه جميــع مــا تفكــر فيــه
ً
كان إيجاب ًيــا أو ســلب ًيا؛ لذلــك فهــو
ـدا ،وتخلــص مــن األفــكار
عقــدت اللجنــة الصحيــة بجمعيــة تــاروت ســلة مهمــات أبـ ً
حســاس ويجــب التعامــل معــه بطريقــة
أحــدا”.
الخيريــة يــــوم الـجـمـعـــة  5يـونـيـــو  ،2020الســلبية وال تنتظــر
ً
أكثــر إيجابيــة وفعاليــة لنفســك”.
نــدوة بعنــوان “التفكيــر اإليجابــي” ،عبــر
منصــة اإلنســتغرام ،قدمتهــا االخصائيــة وذكــرت خــال الحــوار أن األفــكار تتحــول
وأشــارت إلــى أن العقــل الــا واعــي ُيديــر
النفســية أنــوار الفتيــل وأدارتهــا المدربــة إلــى كلمــات ،والكلمــات إلــى أفعــال،
مــن  90إلــى  95عمليــة أو وظيفــة خاصــة
واألفـعـــال تـــتـحـــول إلـــى الـشـخـصـيـــة،
رؤى أمـــــــــان.
فــي اإلنســان منهــا؛ وظائــف التنفــس،
والشــخصية تتحــول إلــى مصيــر ،وقالــت:
والجهــاز الهضمــي ،ووظائــف التفكيــر،
وأوصــت الفتيــل بضــرورة تقبــل الفــرد “الحــظ أفــكارك ألنهــا تحــدد مصيــرك
ولهــذا فهــو أهــم وأخطــر مــن العقــل
ُحــدد مصيــرك”.
لعيوبــه  ،حتــى يتخلــص من قيود األفكار فأفــكارك هــي التــي ت ِّ
الواعــي.
الســلبية ويســتبدلها بمزايــا جديــدة،
وقالــت ”:اعــقــــد مــصـالـحـــة مـــع ذاتــــك ،وعرفــت التفكيــر اإليجابــي بأنــه الميــول وقالــت“ :إننــا نفكــر فــي  60إلــى  80ألــف
فعلــى اإلنســـان أن يكــون
منفتحــا ،مقب ًلا الــذي يجعــل العقــل يتقبــل األفــكار فكــرة فــي اليــوم ،و %80مــن األفــكار قــد
ً
علــى الحيــاة وليــس مدبــ ًرا أو
معرضــا والصــور والكلمــات التــي تبســط كل مــا تكــون ســلبية! بينمــا  %75منهــا قــد
ً
عنهــا ،وســير التاريــخ مليئــة باألشــخاص هــو معقــد ،بحيــث يتوقــع الفــرد نتائــج تــؤدي إلــى أمــراض جســدية ونفســية
الملهميــن خــذ منهــم
درســا وتعلمــه ،إيجابيــة تــؤدي إلــى النجــاح فيمــا يريــده كالجلطــات ،وتهيــج القولــون ،والســكتة
ً
واجعلهــم الداعــم لــك ،ليكــن التشــجيع أو يفكــر فيــه فــي المســتقبل أو الحاضــر ،القلبيــة ،وغيرهــا ،وإن اإلنســان ال يعــي
نابعــا مــن داخلــك ،ودع اإليجابيــة تكــون مؤكــدة ّ
أن هــذه األمــور تحــدث نتيجــة
“إن التفكيــر موضــوع مهــم جـ ً
ـدا وال يــدرك ّ
ً
اليوميــة،
وأحداثهــا
اإلنســان
حيــاة
فــي
قــوة ترفــع قدراتــك ،وال تجعــل نفســك
األفــكار الســلبية”.
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وذكــرت أن التفكيــر الســلبي يؤثــر
علــى العــادات فــا يســتطيع اإلنســان أن
أبــدا ،بــل يعيــش حالــة
يتقــدم لألمــام ً
التســويف دون إنجــاز لمهــام حياتــه حتى
فــي أبســط األشــياء ،مضيفــة“ :عندمــا
تتحــدث إلــى ذاتــك بشــكل ســلبي
ســتضعف قدراتــك ،وتهبــط معنوياتــك،
فعلــى اإلنســان أن يكــون قــاد ًرا علــى
التحكــم فــي أفــكاره ومزاجــه ليســيطر
علــى عاداتــه ،حتــى تتغيــر النظــرة
الســلبية إلــى إيجابيــة فتعطيــه القــوة
لإلنجــاز”.
وشــددت علــى أن اإليجابيــة ال تتحقــق
إال بالفعــل وإنجــاز المهــام ،فمــا علــى
المــرء إال أن يكــون صاحــب قــرار ويبــادر
للتنفيــذ ،فالشــخص اإليجابــي نشــيط
وفعــال ،ومقبــل علــى الحيــاة ،و ُيحــب
التغييــر ،و ُيحــب أن يتــرك لنفســه أثــ ًرا

فــي الحيــاة ،فهــو يســتفيد مــن ماضيــه فــي الحيــاة .فلــكل إنســان طاقــات
الملــيء بالخبــرات والتجــارب ،ويحمــل بإمكانــه أن يعرفهــا ويســتثمرها.
ليحقــق مــا ُيريــد.
الحمــاس بداخلــه ُ
وقالت“ :إن اهلل أعطانا العقل لنستخدمه
وتحدثت عن الوضع الحالي الذي نعيشه
مــع أزمــة كورونــا وكيــف نحقــق ونصنــع
واقعنــا اإليجابــي فيــه ،وقالــت:
أشــخاصا
“لقــد أثبتــت األزمــة أن هنــاك
ً
إيجابييــن ومبدعيــن لــم تؤثــر الجائحــة
علــى أفكارهــم بــل جعلتهــم يخرجــون
بإبداعــات جديــدة ،فالشــخص اإليجابــي
هــو مــن يفكــر فــي الحلــول ويصنــع
اإلنجــازات ،مــن داخــل بيوتنــا ،نتعلــم،
نبــدع ،نصنــع عالمنــا ،نعيــش لحظــات
حياتنــا بــكل رضــا”.

بالشــكل الفعــال لنرتقــي فــي حياتنــا،
ولكــن عامــة النــاس ال يســتغلونه بأكثــر
مــن  3إلــى  %5والعباقــرة مــن  10إلــى %15
أن هنــاك ُقــدرات
وهــذا يــدل علــى َّ
معطلــة عنــد اإلنســان ال يســتخدمها!”.

ووجهــت عــدة نصائــح قائلــة“ :اعــرف
ُقدراتــك ونقــاط قوتــك ،حــدد هدفــك،
تحــرك ،خطــط ،اعــرف أيــن األرض الصلبــة
التــي تســتطيع أن تقــف عليهــا ،والتــي
تكــون بمثابــة االنطالقــة لــك ،ثــم ابــدأ،
أضــف الشــيء الجميــل إلــى حياتــك،
وقــس بيــن فتــرة وأخــرى مســتوى
وتطرقــت فــي حديثهــا إلــى إنجــازات ق ّيــم ِ
أصحــاب الهمــم مــن ذوي االحتياجــات التحســن الــذي تمــر بــه فأنــت أكثــر مــن
الخاصــة ،وكيــف أنهــم اســتطاعوا أن يعــرف نفســك”.
ُيظهــروا قدراتهــم ويخوضــوا تجاربهــم
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اختتــام حملــة التبرع بالــدم «عطاء وحياة»
متبرعا
بخيريــة تاروت بـــ 258
ً
اختتمــت حملــة التبــرع بالــدم ،التــي
نظمهــا مستشــفى القطيــف المركــزي
بالتعــاون مــع جمعيــة تــاروت الخيريــة،
تحــت عنــوان «عطــاء وحيــاة» يــوم األحــد
الموافــق 2020/6/14م ،حيــث اســتمرت
أربعــة أيــام ،بمقــر روضــة الطفل الســعيد
النموذجيــة التابعــة للجمعيــة بتــاروت.
وأفــاد رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة
االســتاذ محمــد الصغيــر أن هــذه الحملــة،
هدفــت إلــى تعزيــز ثقافــة وأهميــة التبــرع
بالــدم مــن بــاب التطــوع ،و زيــادة مخــزون
بـــنـــك الـــدم بـالـمـسـتـشـفـــى بـمـخـتـلـــف
الفصائــل إلنقــاذ حيــاة المرضــى ،وتأتــي
بـدافـــع الـمـسـؤولـيـــة تـجـــاه الـمـجـتـمـــع
واإلســهام في إنقاذ حياة المرضى الذين
هــم فــي أمــس الحاجــة لنقــل الــدم وإبــراز
القيــم اإلنســانية التــي يتمتــع بهــا أفــراد
المجتمع.

لجنة اإلعالم والعالقات العامة  -المصور حسين العباس

وأبــــدى الـصـغـيـــر اسـتـعـــداد الـجـمــعــيــة
الســتضافة جميــع األنشــطة التــي تهــدف
إلــى خدمــة المجتمــع ،معربــً عــن شــكره
لـلـقـائـمين عــلـى مـسـتــشـفـى الـقـطـيـف
الـمـركــــزي والكــــادر الـطـــبـــي الــمــشـــارك
فــي الحملــة وكذلــك المتبرعيــن لســرعة
اســتجابتهم وكافــة المتطوعيــن علــى
تفاعلهــم الكبيــر معهــا ،خصوصــا الذين
ســاهــمــــوا بتـغـطـيـاتـهـم االعـالمـيـة في
انجاح الحملة.
مــن جانبــه ،أشــار المشــرف علــى الحملــة
مــن بنــك الــدم المركــزي اختصاصــي
المختبرات محمد العبد اهلل ،إلى أن عدد
المتبرعيــن للحملــة بلــغ ( )258متبرعــا.
وتــــم رفــــض (  ) 47النـخـفــــاض نــســبــــة
ـنـوهـــً بـاإلجـــراءات
الـهـيـمـوجـلـوبـيـــن ُ
،م ّ
والتـدابـيـــر الـصـحـيـــة والـوقـائـيـــة الـتـــي
اتخذتهــا الجمعيــة خــال هــذه الحملــة
حفاظــا علــى ســامة الجميــع ،مشــيرا
إلــى أن المتبرعيــن خضعــوا إلــى فحــص
درجــــة الــحــــرارة وضـغـــط الــــدم ونـســبـــة
الهيموجلوبين،حتى يتمكنوا من التبرع.
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يشــار إلــى أن الحملــة التــي خُ صصــت
للرجــال فقــط ،تمت وفــق جميع اإلجراءات
والتدابيــر االحترازيــة الصحيــة والوقائيــة
حـســـب تـوجـيـهـــات وزارة الــصــحــة وذلك
لــلــحــفــاظ عــلــى ســالمــة الــجــمــيــع من
فـــــايــــروس كــــورونـــــا.

لجنة اإلعالم والعالقات العامة
المصور حسين المطوع
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أخبار العطاء
جمعيــة تــاروت الخيرية تشــكل فريقــً لدعم الجمعيــة تقنيًا
عــقـــدت لـجـنـــة اإلعـــام الـتـابـعـــة إلدارة وأكــد المجتمعــون على ضرورة تشــكيل
جمعيــة تــاروت الخيريــة اجتماعــا موســعا فريــق تقنــي مكون من أربعة من الخبراء
لـمــنـاقـشـــة تـطـويـــر عــمـــل الـجـمـعـيـــة في هذا الشأن ،وهم :
مــــن الـنـاحـيـــة الـتـقـنـيـــة وإمكانيــة عمــل
مجــدي البصــارة ،منــار الصغيــر ،أســامة
تطبيق خاص بها.
آل ســيــــف ،عــلــــي الـمـعـاتـيـــق ،لـيـتـبـنـــى
هــذا الفريــق مســؤولية الدعــم التقنــي
لـلـجـمـعـيـــة وتـطـويـــره ،عـبـــر الـتـواصـــل
المباشــر مــع اإلدارة لتحديــد االحتياجــات
الفعلية للجمعية.

واسـتـعـــرض عـضـــو الـلـجـنـــة اإلعــالمـــيــــة
المــتــطــــوع عــلــــي حـسـيـــن الـمـعـاتـيـــق
فــي اللقــاء الــذي حضــره بعــض أعضــاء
الجمعيــة إلــى جانــب بعــض المتطوعيــن
اللذيــن لهــم خبــرة فــي الجانــب التقنــي ،وقــال رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة
اســتعرض فكــرة التطبيــق المقتــرح األســتاذ محمــد الصغيــر» نحــن نرحــب
ومـحـتـويـاتـــه وأهـدافـــه وآلـيـــات عـمــلــــه .بكافــة الجهــود الداعمــة لتطويــر عمــل
وفــي مقدمهــا الدعــم التقنــي،
ودار النقــاش بيــن المـجـتـمـعـيـــن حــول الجمعيــة ِ
أهـمـيـــة الـتـطـبـيـــق وإمـكـانـيـــة تـنـفـيـذه مضيفــا نحــن ســعداء بتشــكيل هــذا
والبحــث عــن بدائــل تلبــي ذات الغــرض الـفـريـــق بـقـيـــادة األخ مـجـــدي الـبـصـــارة
أبرزهــا تفعيــل الموقــع الخــاص بالجمعيــة وسنـكـــون داعـمـيـــن لــــه فـــــي كــــل مــــا
كفكــرة بديلــة ،ولكــن لــم يتــم الحســم يخـــــدم أهــــداف وتـطـلـعـــات الـجـمـعـيـــة.
فــي االتفــاق علــى مــا تحتاجــه الجمعيــة
بالتحديد في الوقت الراهن.
واتفــق المجتمعــون أثنــاء اللقــاء الــذي
عقــد فــي قاعــة االجتماعــات بالجمعيــة
يــوم الخميــس ١٣/٦/٢٠٢٠م علــى ضــرورة
العمــل علــى تطويــر عمــل الجمعيــة
تقنيــا لتســهيل التواصــل مــع جمهورهــا
وتطويــر آليــات عمــل اللجــان بصــورة أكثــر
فاعلية وسالسة.
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وبــدوره رحــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة
األســتاذ محمــد ســعيد الصفــار بهــذه
المبــادرات التطويريــة قائــا :نأمــل أن
يوفــق هــذا الفريــق فــي جهــوده الراميــة
للتطوير والــدعــــم الـتـقـنـــي لـلـجـمـعـيـة،
كـمـــا نـأمـــل أن تـتـبـنـــى لـجـنـــة اإلعــــام
والعالقــات العامــة بالجمعيــة احتضــان
أصحــاب األفــكار اإلبداعيــة ،مضيفــا نرحــب
ـواء الصــادرة
بكافــة األفــكار اإلبداعيــة سـ ً
مــن أعضــاء الجمعيــة أو العامليــن فيهــا
إلى جانب المتطوعين.
يشــار إلــى أن إدارة الجمعيــة تبــذل منــذ
جهــدا مســتم ًرا فــي التباحــث
زمــن
ً
مــــع بــعــــض الـشـركـــات والـمـؤسـســـات
والـمـهـتـمـــين بـالـجـانـــب الــتــقــنــي لـذات
الـــــــغــــــرض.
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نبض العطاء
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*رئيسة التدريب والتأهيل لجائزة رسالة
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رحلتي مع أيدي العطاء
كــي تســاعدني في تكملــة مشــواري جزيتــم خيـ ًرا يــا أهل الخير والعطــاء ..فأنا
التعليمــي فقــد أصبــح العمــل التطوعــي لــم التحــق بالجمعيــة لكــي أتطــوع بــل
مــــن الــركــائـــز األســاسـيـــة لـلـمـفـاضـــات التحقت بها لكي أتعلم...
في العديد من المجاالت العملية.
وأنــا علــى يقيــن أن العمــل التطوعــي
وبـعـــد أن تـــلقيت االتصال لتحديد موعد
المقابلــة بكيــت وقلــت الحمــد هلل ..يــا ترى
تحقــق حلمــي وأخيــرًا ..ومن تلــك اللحظة
نســيت رغبتي واكتفيــت بتحقيق الحلم
واالستفادة من كل لحظة تواجدت فيها،
فــي أجــواء العمــل الخيــري االجتماعــي
*متطوعة
واغتنمــت فرصــة التعلــم أكثــر وأكثــر..

خيــارًا جيــدًا للحصــول علــى العديــد مــن
الخبــرات المهمــة التــي تكســب المتطوع
نتائــج إيجابيــة ..ولــو ســنحت لــي الفرصــة
مــرة اخــرى ســأنضم مــع الجمعيــة ،حيــث
هــذا هــو مشــروعي القــادم بــإذن اهلل.

بقلم آالء الحليلي
إن الفطــرة الطبيعيــة لإلنســان تجعلــه
فــي حاجــة ليكــون فــردًا منســجمًا ضمــن
أفــراد المجتمــع ،واألعمــال التطوعيــة
هــي فرصــة للتعــرف واالنســجام أكثــر
علــى المجتمــع ،وتعتبــر أحــد المصــادر
الهامــة لنشــر الخيــر والعطــاء ،حيــث
تلعب دورا هاما في إضفاء صورة إيجابية
عن المجتمع.
إذن فالعمــل التطوعــي ظاهــرة إيجابيــة،
ونشــاط إنســاني طيب ..ومن هنا حاولت
ســاعية فــي طلــب المســاعدة مــن إحــدى
الصديقــات لترشــيحي لاللتحــاق بعمــل
تطوعي فــي جمعيــة تــاروت الخيريــة،
حيــث تــم احتوائي لمــدة شــهر مــن قبــل
رئيــس الجمعيــة األســتاذ محمــد الصغيــر
واإلدارية زينب المرحوم.

إن هــذه التجربــة تركــت فــي نفســي
أثــرًا كبيــرًا وجعلتنــي أنظــر إلــى الحيــاة
بمنظــار آخــر ..إن العمــل التطوعــي
يرفــع مســتوى الحمــاس والنشــاط عنــد
المتطوع ويهــذب شــخصيته ،فطــوال
فتــرة تدريبــي كل مــا رئيــت وســمعت
منجــزًا مــن منجــزات الجمعيــة كانــت
عبارتــي (دنيتكــم غيــر دنيتنــا) حقا فهم
يســعون جاهديــن فــي بــدل المســاعدات
والــدعـــــم بــشــتــــى أنـواعــــها لـلـجـمـيـــع،
وينظــرون مــن زوايــا قــد ال ننظــر لهــا بــل
ال ننظر لها نحن مطلقًا.

ال أنكــر أنــه فــي بدايــة األمــر كان لــدي
رغبة وهــي أمنيــة منــذ الصغــر فــي
االلتحــاق بالجمعية الخيريــة ولــم تســنح
لــي الفرصــة ،وكان هنــاك الكثيــر مــن
العوائــق فنحــن فــي مجتمــع مقيــد
نوعــا مــا .وبعــد تقــادم الســنوات
وانضمامــي لســلك التعليــم أصبــح
هدفــي األول تقويــة ســيرتي الذاتيــة
17
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ثالثون عامًا من الذكريات

ـت قاطرتــي فيهــا الــى
عامــا انتقلـ ْ
ثالثـ َ
ـون ً
ـت فـيـهـــا دور
ـات مـتـنـــوعة ،مارســـ ُ
مـحـطــ ٍ
والوكيلة ،والمديرة.
المربية،
ِ
ِ
ـت األطفـ َ
ـن
ـال
وعالم ُهــم ،تربيـ ُ
أحببـ ُ
ـت بيـ َ
َ
تسـ َ
ـل مــن
ـت أن أغْ ِ
براء ِت ِهــم ،وتعلمـ ُ
يـ ّ
ـدي َ
وعفويت ِهــم.
ـم
ِ
نهــ ِـر ُطـهــ ِ
ـرهم ونـقـائـ ِ ِهــ ْ
ـت هـنــ َ
ـاك بـدايــ ٌـة لـمـشـــوا ٍر علـى أرض
كانــ ْ
عاما
روضــة الطفــل الســعيد قبل ثالثيــن ً

بقلــم  :حميــدة المعاتيــق
قــد يكــون تصفح ألبــوم الذكريــات صع ًبا
ُ
أيام
أحيا ًنــا عندمــا يمر فــي ذاكرتنا
طيف ٍ
كانــت الســعادة فيهــا رفيقتنــا وســبب
السعادة يملؤون دنيانا.
الذكريات
وكلما كان البومنا ملي ًئا بصو ِر
ِ
وأشــد
المشــاعر أقــوى
الجميلــة كانــت
ُّ
ُ
وقعا.
على القلب
ً
متصفح ُيق ِّل ُب صو َر ثالثين
لقلب
فكيف
َ
ِ
ٍ
ذكريات؟!
وأي
عاما من
ْ
ْ
الذكريات؟! ُّ
ً

ووضــع
صفحــات ألبومــي
انتهــت
واآلن
ُ
َ
ْ
آخر السطور.
ُ
القلم نقط َته على ِ
ُ
معكــم ،وابتــدأَ َد ْو ُركُ ــم
أنتهــى مشــواري
الحقيقــي ِلتُ ِكملــوا المشــوا َر كمــا كنــا
ُ
معا
نحلم
ونخطط ً
ُ
كم ْ
تخر
عالم الطفولة،
يا رائدات
أف ِ
ْ
يامن ِب ْ
ِ
يا صـانـعـات الـنـجــاح.
ألبوم
أكون صفحةً جميلةً في
اتمنى أن
َ
ِ
وذكريات األطفال.
ذكريا ِت ُكم،
ِ
أســألكم بــراءة الذمــة ،اغفــروا لــي زالتــي،
اسأت
تعديت ،او
ظلمت ،او
واخطائي ،إن
ُ
ُ
ُ
فـعـل او إشـــارة.
بـقـول او
ٍ
ٍ

فســطوري قــد تكــون األخيــرة التــي بهــا
غلــق البومــي الــذي حــوى أجمــل وأروع
ُأ
ُ
الصــور التــي جمعتهــا خــال عملــي فــي
عامــا مــن عمــري،
عالــم الطفولــة لثالثيــن ً
عاما محفو ًرا
وسيكون العام ١٤٤٠/١٤٤١هـ ً
ُ
ـن فيه وداعي
فــي ذاكــرة قلبــي
حيث ُأعلـ ُ
لهذا العالم ،وداعٌ لم تشعر فيه النفس
بالــدفء نهايــة هــذا العام الدراســي حيث
األطفــال واحتضانهــم ....
ضــم
خــا مــن
ِّ
ِ
وتقبيلهم...
ٌ
فرقة بســبب ظــروف الوباء.
وداعٌ ســبقته
أطفالي .....يا رائحةَ الجنان ويانعمةَ
الرحمن
ـون فـــي قــلــبــــي تــســكــنــــون،
ســتـــظـلــ َ
صباحا
وسأتصفحكم ذكرياتي كل يوم،
ً
وأنتــــم قـادمـــون لـلـروضـــة تـحـتـضنـــون
ـب
ســاحات األلعــاب والممــرات شــو ًقا للعـ ِ
ـاء وأنتــم تغادرونها شــو ًقا
والمــرح ،ومسـ ً
لــقــدوم يـومـكـم الـجـديد فـيــهــا.

أطفالي..

حر َك
الطهر والنقاء،
لعالم
انها
ٌ
س ُ
عالم َي ْ
ِ
ِ
ْ
ـاء الــذي
ـذ َك نحــو شـ
ويأخُ ـ ُ
ـاطئ مــن العطـ ِ
ٍ

استودعكن اهلل الذي ال تضيعُ ودائعه.

والك َد ْر.
أم
بالملل
تشعر فيه
ال
َ
ُ
والس ِ
ِ
َ

أطفالي......يا رائحةَ الجنان

اذكرونــي بدعوة صغــا ًرا وعندما تكبرون

واســتجمعت
شــحذت ِه َّمــة مشــاعري
ُ
ُ
ـت
الم ِّحــب للطفولــة ،وهمسـ ُ
قــوى قلبــي ُ
حــاو َر قلمــي كــي
بيــن جنبــات روحــي لتُ
ِ
ال يخذلني..

ــرت
قص ُ
وأبرئــوا ذمتــي وســامحوني إن َّ
معكم.

َ
والتفــاؤل
األمــل
روح
جــد ُد
ٌ
عالــم ُي ِّ
فيــك َ
ِ
ِ
ـم َي ْغسـ ُ
روحـ َ
األدران واألحقاد.
ـك مــن
عالـ ٌ
ِ
ـل َ
عالم يع ِل ُم َ
لتبني
تكون إنسانًا
كيف
ك
َ
ُ
ٌ
َّ
إنسان.

والعــد لحظــات
يامــن ال أســتطيع حصــر
ْ
َّ
السـعـادة الـتـي أمـضـيـتـهـا مـعـكـم

اســتودعكم اهلل الــذي ال تضيــع ودائعــه.
*مديــرة روضــة الطفــل الســعيد

ُ
ترتبــط فيــه
العوالــم
وكغيــره مــن
ِ
َ
بألــوان مــن
عالمــك
بأشــخاص يملــؤون
ٍ
ٍ
واألخوة والصداقة،
الود
ِ
ِّ
تتشـ ُ
َ
ب
واألحالم،
اآلمال
ـارك معهم
ِ
ْ
المتاع َ
ـاح واإلبــداعْ ،
واألحـ ْ
ـزان ،وتتشــاطرون النجـ َ
ـص الطفولـ ُـة فيه
معــا
ـون ً
تبنـ َ
عالمــا تتراقـ ُ
ً
وتترنــم
العلــم والمعرفــة،
أنغــام
علــى
ُ
ِ
ِ
األخالق والق ِّيم.
إيقاعات
على
ِ
ِ
18
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بقلم :وفاء الطويل
ثه..
حد ُ
َّ

أتسمعني..
ُ
يقرسني
مذ رحلت والبرد ُ
يؤلمني
و الجوعُ
ُ
َّ
جف الندى على أثرك..
مسح الغبار عن مالمحه الجاثمة
هناك
احتضنه ..قبله
رواه بدمعة
وعاد يحلم باألمان..
*أديبة وشاعرة

19

مجلة العطاء  -يونيو  - ٢٠٢٠ -اإلصدار السادس

حديث العطاء
الجمعيات الخيرية وسيط وكنز من المعلومات
الــدور األخــر والــذي ال يقــل أهميــة عــن
األول :وهــو دورهــا كوســيط أيضــا
بتعريــف مجتمعهــا الــذي تعيــش فيــه
بأنشــطتها وإنجازاتهــا والمشــاريع
واألهــداف التــي تطمــح فــي الوصــول
إليهــا خــال مــدة زمنيــة محــددة .وأيضــا
تعريــف الجهــات المشــرفة عليهــا
والداعمــة لهــا مــن خــال التقاريــر
الدوريــة الملزمــة بهــا نظامــً ،وأيضــا عبــر
التقاريــر الخاصــة بالمبــادرات والتجــارب
الناجحــة فقــط ،والتــي تعطــي صــورة
مركــزة وأوضــح للجهــات المشــرفة
علــى الجمعيــات عــن أداء الجمعيــات
وعــن طبيعــة المجتمــع الــذي تخدمــه.

وهــي رفــع تقاريــر خاصــة بهــذه المبــادرات
والتجــارب المبتكــرة والناجحــة للجهــات
المشرفة والمعنية ومشاركتها الجهات
الداعمــة أيضــا حتــى يتــم االســتفادة
منهــا بشــكل أوســع ونقــل التجربــة
للجمعيــات فــي المــدن والمناطــق األخــرى
فــي المملكــة كــي تكــون هناك مشــاركة
فعالــة للتجــارب واالســتفادة مــن قصــص
النجــاح والخبــرات فــي مجــال العمــل الخيــري.

أن جمعيــة تــاروت الخيريــة هــي
إحــدى الجمعيــات الرائــدة والتــي
تزخــر برصيــد رائــع مــن قصــص
بقلــم  :أميــن الصفــار
عامــا،
النجــاح علــى مــدى خمســين ً
ولــدي قناعة عميقة بأنــه بإمكانها
تلعب الجمعيات الخيرية في المجتمعات
أدوارًا عــدة يعرفهــا القريبــون منهــا علــى مســتوى منطقــة القطيــف ،قدمــت أن تكــون مصــدرًا للتجــارب
بعــض الجمعيــات جملــة مــن المبــادرات الناجحــة علــى مســتوى الوطــن

وذوي االختصــاص ،ويمكــن إجمالهــا فــي
دوريــن  :األول وهــو دورهــا كمؤسســة
تعمــل علــى األرض للبحــث والتقصي عن
نقــاط الضعــف فــي المجتمــع ومحاولــة
تغييــر الواقــع عبــر ســد تلــك الثغــرات من
خــال تحديــد االحتياجــات ومــن الجانــب
األخــر البحــث عــن المــوارد المختلفــة
لســد هــذه الثغــرات التــي اكتشــفتها
مــن خــال عمليــة البحــث والمالحظــة
والتقصــي ،وبالتالــي فهــي توظــف كل
اإلمكانيــات التــي لديهــا أو تلــك التــي
تحصــل عليهــا مــن مختلــف المصــادر
لتوظفهــا بحكــم خبراتهــا ودرايتهــا
فــي معالجــة تلــك الثغــرات التــي يعانــي
منهــا المجتمــع الــذي تخدمــه أو تلــك
الثغــرات والتحديــات التــي قــد تظهــر مــن
وقــت ألخــر ضمــن نطــاق مســؤولياتها.

المميــزة والجليلــة علــى مســتوى
المنطقــة الشــرقية والمملكــة أيضــا،
لكنهــا كمــا يبــدو لــي لــم تنــل هــذه
المبــادرة حقهــا مــن التعريــف والنشــر
لــدى الجهــات المشــرفة علــى وجــه
الخصــوص بالرغــم نجاحهــا وتميزهــا.

عبــر عمليــة توثيــق هــذا الرصيــد مــن
المبادرات وقصــص النجــاح المختلفــة
ســواء علــى مســتوى اللجــان أو االفــراد
أو علــى مســتوى الجمعيــة ككل
ســوف تكــون رصيــدًا أخــر للجمعيــة
للتعريــف بإنجازاتهــا المختلفــة للجهــات
المشــرفة وكذلــك للمجتمــع بمــا
فيهــم أعضــاء مجالــس اإلدارة الذيــن
ســوف يلتحقــوا ويتشــرفوا بخدمــة
هــذا الصــرح العزيــز علينــا جميعــً.

لقد أنجــزت جمعياتنا فــي القطيف
أعمــا ًال ومبــادرات هــي مصــدر
فخــر للجمعيــات وللمنطقــة ككل،
وأرى أنــه مــن الواجــب علــى هــذه
الجمعيــات اســتكمال هــذا العمــل
*كاتب  -جزيرة تاروت
وتتويجه بالخطوة التالية
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حديث العطاء
الجمعيات الخيرية من تأسيس إلى التطوير
لو درسنا الجمعيات من ذي تأسيسها،
إلــى وقتنــا الحاضــر نلمــس التغييــر
واالبتــكارات المســتجدة ،خــال تاريــخ
الجمعيــات الخيريــة،
إذ لــم تكــن كثــرة اللجــان المختلفــة
موجــودة مــن بدايــة التأســيس ،إنمــا
أدرجــت وتطــورت مــن خــال تعاقــب
اإلدارات عليهــا ،فقــد شــهدنا كيــف
تأسســت لجــان كافــل اليتيــم ،التــي
أصبحــت مــن اللجــان المهمــة فــي
الجمعيــات ،وكذلــك دور القــران الكريــم،
وغيرهــا مــن اللجــان المهمــة التــي تعــود
علــى النــاس بالفائــدة.
بقلــم  :عيســى محمد العيد
أدت الجمعيــات الخيريــة دورا مهمــا فــي
مســاعدة المحتاجيــن ،إذ كان دورهــا فــي
بدايــة تأسيســها وهدفهــا الوحيــد جمــع
المــال مــن المحســنين وصرفــه للفقــراء،
مــن ثــم تطــورت بــاألدوار التــي تقــوم بهــا،
ذلــك لــم يــأت إال مــن تعاقــب األعضــاء
الذيــن يديــرون شــؤونها ويســاعدون
فــي اســتمرارها ،وكل فريــق يأتــي بأفــكار
تختلــف عمــن هــم قبلهــم ،بطبيعــة
الحــال العقــول تحمــل أفــكارًا مختلفــة
عــن بعضهــا ،كذلــك الخبــرات والتجــارب
تمكنهــم مــن التطويــر باإلضافــة إلــى
الهمــة العاليــة لــذا كل فريــق جديــد يأتي
إلدارة الجمعية.

كمــا أن هنــاك اختالفــا بيــن أعضــاء زمــن
التأســيس ومــا تاله مقابــل وقتنا الحاضر؛
فــــقـــد كــــانـــت األعـــضـــاء فــي الـــســـابـــق
قريبيــن مــن بعضهــم إذ تجــد انســجامًا
بينهــم وتوافــق في تفكيرهــم المحدود
في مســاعدة الفقراء فقط ،على العكس
مــا نحـــن عليــه فــي وقتنــا الحاضــر حيــث
تعــددت األفــكار المتباعــدة عــن بعضهــا
لذلــك فــي بعض األحيان تتأخر المشــاريع
وتتعرقــل نتيجــة تضــارب األفــكار غيــر
الــمـنـســجـمـــة فـضـــا عــــن الـتـوجـهـــات
المــخـتـلـفـــة بـيـــن األعـضـــاء ،وهـــذا أمــــر
طبيعــي حيــث نجــد االختــاف فــي البيــت
الواحــد حيــث تتعــدد فيــه التوجهــات
الفكريــة بيــن اإلخــوة فمــا بالــك بمــن هــم
متباعــدون خصوصــا فــي ظــل التطــورات
العالميــة.
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لكــي نتخطــى ذلــك البــد مــن تكويــن
قوائــم منســجمة مــع بعضهــا إلدارة
الجمعيــات؛ حيــث نتعــدى انتخــاب
األفــراد إلــى القائمــة التــي تحمــل
أســماء قريبيــن مــن بعضهــم،
يحملــون برنامجــا تطويريــا،
يعــرض علــى المشــتركين الذيــن يحــق
لهــم التصويــت فــي صناديــق االقتــراع،
حيــث يميــزون بيــن القوائــم مــن خــال
البرامــج المطروحــة لهــم ،إذ صــار غيــر
مناســب انتخــاب األفــراد فــي مقابــل
الجماعــة ،التــي ترفــع بعضهــا فــي اإلنجــاز
والتطويــر.
هكــذا ســوف نرتقــي بجمعياتنــا ويتطــور
دورهــا ،وتواكــب التغيــرات التــي تحصــل
نتيجــة العقــول واألفــكار التــي تناســب
عصرنــا الحاضــر ،كذلــك تصبــح الجمعيــة
رافــدا قريبــً مــن المجتمــع إذ يكــون لهــا
دورًا متقدمــا علــى مــا هــو عليــه اآلن.
*كاتب-جزيرة تاروت
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حوار العطاء
رئيــس لجنــة تالحــم :تحتــاج أســرة الســجين للدعــم
المعنوي وإيجار الســكن وتأهيل أحد أفرادها للعمل ..
حــوار :زينــب المرحوم  -رقية آل ســيف للعــودة بهــم الــى الحيــاة الطبيعيــة
بعــد انقضــاء فتــرة العقوبــة ،والعمــل
تعد لجنة تالحم من اللجان المستحدثة
علــــى تــكــــوين وعـــــي لــــدى الـمـجـتـمـــع
حديثــا لــدى جمعيــة تــاروت الخيريــة،
بحقــوق الســجين وأســرته.
والتــي تقــوم برعايــة الســجناء وأســرهم
والــمــفـــــرج عـنـهـــم ومـــد يـــــد الــــعــــون س :مــع ظهــور أول إصابــة بجائحــة
والمســاعدة لهــم وألبنائهــم الحتوائهــم فيــروس كورونــا فــي  2مــارس 2020
والمحــافــظــــة عــلــيــهــــم مــــن االنــحــــراف فــي المملكــة ،واتخــاذ الكثيــر
لفقدانهــم عائلهــم ،كمــا تدعــم المفــرج مــن اإلجــراءات االحترازيــة ،ماهــي
عنهــم وترفــع الوعــي االجتماعــي لديهــم أبــرز التحديــات والعوائــق التــي
ممــا يســهل لهــم االنخــراط فــي المجتمع واجهــة اللجنــة أثنــاء تأديــة عملهــا
مــن جديــد.
ونشــاطها فــي هــذه األزمــة؟
ج :مــع ظهــور أول إصابــة بجائحــة فيروس
كورونــا ســعينا للتواصــل عــن بعــد
مــع المســتفيدين والحــاالت المســتجدة
لخدمتهم وتحويل المســاعدات النقدية
عبر الحسابات البنكية.

فــي الســطور القادمــة ســيتحدث الينــا
رئيــس لجنــة تالحــم ،التــي تشــكلت عــام
1437هـــ ،االســتاذ محمــد حســن الصفــار،
وســيوضح لنــا كيــف اســتطاعت اللجنــة
خــال هــذه الفتــرة القصيــرة ان تشــق
طريقهــا فــي خــوض غمــار عملهــا الشــاق
س :كمــا تعلمــون أن العديــد مــن
ضمــن دروب صعبــة وبالغــة الحساســية،
الشــرائح الضعيفــة فــي المجتمــع
خصوصــا فــي ظــل جائحــة كورونــا..
تأثــرت بشــكل مضاعــف فــي هــذه
واليكــم نــص الحــوار:
األزمــة ،فمــا هــو حجــم التأثيــر الــذي
س :بدايــة حدثنــا عــن طبيعــة عمــل طــال أســر الســجناء المســتفيدين
وأهــداف لجنــة تالحــم بشــكل عــام؟ مــن خدمــات الجمعيــة ،ومــا هــي
البرامــج والمشــاريع الجديــدة التــي
ج :هي إحدى لجان جمعية تاروت الخيرية،
تــم اســتحداثها فــي هذه المناســبة؟
تقوم برعاية السجناء وأسرهم والمفرج
عنهــم ومــد يــد العــون والمســاعدة لهم ج :لــم يطــرأ أي تأثيــر ســلبي علــى
وألبنائــــهم الحــتـوائـهـــم والـمـحـافـظـــة عملنــا اثنــاء الجائحة ،وأســر الســجناء
عـلـيـهـــم مـــن االنـحـــراف والـمـشــاكــــل التــي نتعامــل معهــا اســتفادوا مــن
الســلوكية .وتســتهدف ســد احتياجــات مبــادرة تكاتــف ومبــادرة كســوة
أسر السجناء الضرورية في جزيرة تاروت ،العيــد ،أســوة بالمتضرريــن الذيــن
العمــل علــى تأهيــل المفــرج عنهــم اســتفادوا مــن هــذه المبــادرات.
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س :فــي الظــروف الصعبــة عــادة مــا
تكــون نفــوس أهــل الخيــر مهيــأة
أكثــر للعطــاء والبــذل ومســاعدة
المحتاجيــن ،هــل لمســتم هــذا
الشــعور مــن أبنــاء المجتمــع ،وهــل
أنتــم راضــون عنــه ،وكيــف انعكــس
ذلــك ،إن وجــد ،علــى معنويــات
الســجناء وأســرهم ،وهل استطعتم
أن تســتثمرون هــذا الظــرف فــي
تقديــم مســاعدات وبرامــج أكثــر ممــا
كنتــم تقدمــوه لهــم فــي الظــروف
االعتياديــة ،ومــا هــي؟
تفاعــل المجتمــع مــع انطــاق مبــادرة
ج:
ُ
تكاتــف والترحيــب بهــا بالدعــم المــادي
والمعنــوي وتالهــا مبــادرة كســوة العيــد
ومبــادرة رمضــان تكاتــف وعطــاء لَ
خيــر
ُ
دليــل علــى نفــوس أهــل الخيــر الطيبــة
والمســتعدة للعطــاء.
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س :العديــد مــن الجهــات الخيريــة
وغيــر الخيريــة بــدأت تفكــر فــي
تصــورات ورؤى ومشــاريع مــا بعــد
كورونــا ،فهــل فكرتــم فــي مثــل هذه
األمــور ،ســواء كان ذلــك علــى صعيــد
تقديــم الخدمــة ألســر الســجناء أو
علــى صعيــد تطويــر عملكــم كلجنــة
مهمــة فــي المجتمــع ،وماهــي
األشــياء التــي تــودون فعلهــا اآلن أو
الحقــا؟
ج :التوجــه لخدمة المســتفيدين وتقديم
المســاعدات عــن بعــد ،وذلــك عبــر
الحســابات البنكيــة وتقليــل الحضــور
ا لشــخصي .
س :برأيــك مــن خــال إدارتــك للجنــة
تالحــم ..مــاذا يحتــاج الســجين
وعائلتــه غيــر المعونــات الماليــة
طبعــا ؟
ج :اعتــادت لجنــة تالحــم علــى االهتمــام
وتقديــم المســاعدات بشــقيها ،الماديــة
والمعنويــة ،وذلــك عبــر التواصــل
المســتمر مــع أســر الســجناء والســؤال
عــن أحوالهــم وتلمــس احتياجاتهــم
واالســتــــفـــادة مـــــن بـرامـــج مـركـــز زهـــور
المستقبل األسرية والتربوية واإلرشادية
والصحية والمدرسة.

س :مــا هــي أبــرز انجــازات لجنــة س :ماهي أبرز الصعوبات والمشاكل
تالحــم خــال هــذا العــام  ،وكــم بلغت والتحديات التي تواجهكم باستمرار؟
المعونــات الماليــة التــي قدمتهــا
ج :نأمــل مــن وزارة المــوارد البشــرية
ألســر الســجناء فــي جزيــرة تــاروت ؟
والتنــميــة االجـتـمـاعـيـة الـتـنـسـيـق
بصــورة أكبــر مــع الجهــات المعنيــة
ج :أبرز انجازات هذا العام هي :
بالمســاجين لنتمكــن بشــكل أســرع،
وقدمــت
 -١تــم اإلفــراج عــن أحــد الســجناء ِّ
مــن تســجيل الســجين وعائلتــه فــي
لــه إعانــة الســتكمال إجــراءات مــا بعــد
الدعــم المــادي مــن قبــل الضمــان
الخــروج والبحــث عــن عمــل مناســب لــه.
االجتماعــي فــور دخولــه الســجن.
 -٢كمــا تــم اإلفــراج عــن ســجين آخــر وتــم
إنهــاء ملــف العائلــة وإيقــاف االســتفادة
س :هــل هنالــك مشــاريع اســتثمارية
مــن خدمــات اللجنــة.
يعــود نفعهــا ألســر الســجناء يمكــن
وبقيــت  ٦أســر الزالــت تحــت رعايــة اللجنــة
لرجــال األعمــال فــي المجتمــع المحلــي
 ،حيــث أنهــم بحاجــة للدعــم والرعايــة ،
القيــام بهــا؟
علمــا بــأن اللجنــة تحــاول فــي المرحلــة
الحاليــة قــدر االمــكان تســديد إيجــار ج :الحظنــا أكثــر مــا يرهــق عاتــق األســر
منازلهــم ومصاريــف الكهربــاء والمــاء هــو إيجــار المســكن ،لذلــك نطمــح مــن
والهاتــف وتقديــم بعــض المســاعدات رجــال األعمــال إنشــاء أو تخصيــص بعــض
النقديــة والعينيــة  ،مضافــا للدعــم المســاكن ألســر الســجناء بمبلــغ رمــزي
المعنــوي و الدراســي واإلرشــاد األســري  .أو مجانــا لحيــن خــروج ســجينهم .كمــا
وفيمــا يتعلــق بالمعونــات الماليــة نتطلــع لتأهيــل ربــة األســرة أو أحــد أبنــاء
المقدمــة لألســر المســتفيدة مــن اللجنــة الســجين للعمــل لدعــم األســرة.
 ،فقــد بلغــت الملعونــات المقطوعــة
ألســر الســجناء لعــام ٢٠١٩م بلغــت مبلــغ
 ٢٣،٤٧٥ريــال  ،علمــا بــأن اإليــرادات لنفــس
العــام بلغــت  ٢٤،٠٠٠ريــال .
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حوار العطاء
س :هــل تــرى قنــوات التواصــل س :بحكم تعاملكم مع أسر السجناء،
االجتماعــي وســيلة فعالــة لخلــق حالة هل لكم أن تصفوا لنا الوضع النفسي
مــن التفاعــل اإليجابــي بيــن أنشــطة ألسرة السجين؟
اللجنــة وبرامجهــا الداعمــة للســجناء
وأســرهم والمجتمــع المحلــي ،وهــل
أنتــم راضــون عــن دوركــم اإلعالمــي ج :بمــا ان رب األســرة يمثــل عمــود الخيمة،
فوجــوده فــي الســجن قطعــا يحــدث خلــا
فــي هــذا الســياق؟
ج :قنــوات التواصــل االجتماعــي مهمــة
وضروريــة ،لخلــق حالــة مــن التفاعــل
اإليجابــي بيــن أنشــطة اللجنــة وبرامجهــا
الداعمــة للســجناء وأســرهم والمجتمــع
المحلــي ،ونســعى دائمــا للمزيــد مــن
تطويــر عملنــا فــي هــذا المجــال.

فــي البيــت وبالعــادة تهجــره الســعادة
ويســوده القلــق الدائم .لهذا تحتاج أســر
الســجناء علــى الــدوام الدعــم النفســي
والمعنــوي إلــى جانــب الدعــم المالــي
لتســتمر حياتهــم بضغوطــات اقــل.

س :كلمــة شــكر وامتنان تقدمهــا
لمــن؟

س :مــا الــذي تتمنــاه وتطمــح إليــه
ج :لجميــع الداعميــن والعامليــن لخدمــة
اللجنــة وتــراه لــم يتحقــق بعــد؟
هــذه اللجنــة ودعــم ومســاندة جميــع
ج :نأمل أن ت َّ
ُأسس لجان مماثلة لتالحم األســر المحتاجــة واالهتمــام بهــم.
في جميع الجمعيات الخيرية في المملكة
للعمل سويًا لخدمة جميع أسر السجناء .س :رسالة توجهها للجيل الناشئ؟
ج :اســتغالل طاقتهــم فيمــا فيــه خيــر
لمجتمعهــم ،وتطويــر ذواتهــم وحفــظ
أنفســهم باالبتعــاد عــن مــا يضرهــم مــن
مشــاكل ،وبالخصــوص آفــة المخــدرات،
ففــي ذلــك خســارة ألعمارهــم وضيــاع
وتعاســة لعوائلهــم.
س :كلمــة أخيــرة ألبنــاء المجتمــع
تختــم بهــا حوارنــا؟
ج :لنكــن داعميــن ومســاهمين دومــا
فــي تنميــة مجتمعنــا ولكــم كل الشــكر
واالمتنــان.
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حوار العطاء
المشــرف علــى روضــة الطفــل الســعيد :مبــادرة «خليك في الخــروج حســب الحافلــة ،واليــوم الثانــي
خصــص لحضــور المشــرفات والتأكــد
البيــت» اضفــت البهجــة فــي نفــوس االطفــال واهاليهــم
مــن أدوات اطفالهــن كال حســب حافلتــه.
وقــد تــم تنفيــذ المبــادرة بتوفيــر خمســة
حــوار :زينــب المرحــوم  -رقية آل ســيف هــذه المبــادرة بتجميعهــا مــن قبــل عشــر مــن الســائقين ،وخمســة عشــر
المربيــات ،وألن الحظــر الصحــي الزال مــن مشــرفات الحافلــة.
لــم تكــن جائحــة كورونــا عائقــً أمــام إدارة قائمــً فــي المنطقــة وخــوف األهالــي مــن
س :كيــف كان شــعور االطفــال وهــم
روضــة الطفــل الســعيد النموذجيــة االختــاط كان علــى مشــرفات الحافلــة
يســتلمون شــهاداتهم وهداياهــم؟
بجمعيــة تاروت لمشــاركة أطفــال الروضة المســؤولية فــي توزيــع األدوات علــى
ســعادتهم فــي اســتالم هداياهــم منــازل األطفــال.
وشــهاداتهم ،حيث كانــت االدارة تفكــر
ج :أجمــل مــا فــي المبــادرة مشــاهدة
فــي الحقيقــة كنــا نأمــل فــي فتــح أبــواب
مليــا فــي ايصــال هدايــا وشــهادات
فرحــة االطفــال وهــم يســتقبلون
الروضــة وانجــاء الوبــاء فــي شــهر شــوال،
وباقــي مســتلزمات االطفــال وهــم فــي
المشــرفات وفــق االحتــرازات الوقائيــة
منازلهــم ،حفاظــا علــى ســامتهم فــي لذلــك انتظرنــا ولكــن لبقــاء الحظــر وفــي كامــل زينتهــم وكأنــه يــوم
ظــل اجــراءات الحظــر والحجــر وســائر علــى مــا هــو عليــة وعــدم إمكانيــة تخرجهــم فــي االوضــاع االعتياديــة..
االحتــرازات المطلوبــة لمواجهــة جائحــة الحضــور الســتكمال مــا تبقــى وإقامــة
كورونــا ،اســوة بمــا كانــت تفعلــه نهايــة حفــل التخــرج لألطفــال  ،ارتأينــا توزيــع
جميــع العهــد التــي تخــص األطفــال وكذلــك لمســنا فرحــة األهالــي بالمبــادرة
كل عــام.
وإيصالهــا لمنازلهــم وهــم ينعمــون مــن خــال إرســال مشــاعرهم المفعمــة
لكــن هــذا العــام وفي ظل هــذه الظروف بصحــة وســامة مــع اتبــاع جميــع إجــراءات بالبهجــة عبــر وســائل التواصــل
القاهــرة حيــث انجــزت ذات المهمــة ولكن الســامة ومراعــاة االجــراءات االحترازيــة .االجتماعــي الخاصــة بالروضــة.
بطريقــة مختلفــة تمامــا عمــا كان ســائدا
فــي االعــوام الماضيــة .مــن هنــا تولــدت س :كيــف تمــت عمليــة التنســيق مــع س :فــي ختــام اللقــاء هــل تــودون
تقديــم كلمــة شــكر؟
مبــادرة “خليــك فــي البيــت” التــي ســوف االهالــي لتطبيــق هــذا المبــادرة؟
يحدثنــا عنهــا مشــرف الروضــة االســتاذ
ج :جــرت عمليــة التنســيق مــع األهالــي ج :أتوجــه بالشــكر والتقديــر لطاقــم
عبــد الناصــر أبــو ســرير فــي الســطور
مجهــودا كبيــرًا
عبــر توجيــه رســالة مــن قبــل اإلدارة الروضــة الــذي بــذل
ً
القادمــة لمعرفــة كيــف انجــزت تلــك
بتحديــد يــوم محــدد الســتالم الهدايــا وفعــاال خــال األزمــة التــي ال زلنــا نعيــش
المهمــة ..وإليكــم نــص الحــوار:
والشــهادات وكان ذلــك يــوم الثالثــاء  17فصولهــا المؤلمــة ،واشــيد بدورهــم
س :مــاذا تعنــي مبــادرة “خليلــك فــي شــوال1441هـ ،كمــا تــم تحديــد وقــت مــرور فــي انجــاح مبــادرة “خليــك بالبيــت”،
البيــت” ومتــى فكرتــم بهــا وكيــف الحافــات مــن الســاعة الرابعــة عصــرًا إلــى التــي كانــت تســتهدف فــي االســاس
الحفــاظ علــى ســامة األطفــال وااللتــزام
تولــدت لديكــم؟
الســاعة السادســة مســاءا.
بتعليمــات وزارة الصحــة فــي بالدنــا.
ج :طرحــت هــذه المبــادرة مــن خــال س :كيــف جــرى تطبيــق المبــادرة
االجتمــاع الــذي أقيــم فــي شــهر رجــب مــن وكــم اســتغرقت مــن وقــت؟
هــذا العــام مــع مديــرة الروضــة المربيــة
الفاضلــة حميــدة المعاتيــق ،حيــث تــم ج :اســتغرقت المبــادرة يوميــن األول
مناقشــة فكرة طريقة توزيع مســتلزمات كان لتجهيــز األدوات مــن قبــل المربيــات
وتوزيعهــا فــي الســاحة علــى مســارات
األطفــال وهدايــا نهايــة العــام ،وطرحــت
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إلى من سمت قلوبهم للعطاء  ..بحسهم العالي لمجتمعهم ..
كل الشكر واالمتنان لكم

رضا عبد الغفور الشيوخ
مصور متطوع لمرافق الجمعية .

حسين محمد الشيوخ
مصور متطوع لمرافق الجمعية .

حسين محمد المطوع

مصور متطوع في حملة التبرع بالدم .

حسين ناجي آل عباس

مصور متطوع في حملة التبرع بالدم .

هاني علي المعاتيق

متطوع في حملة التبرع بالدم .

حسين منصور فتيل
متطوع في حملة التبرع بالدم .
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