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كلمة رأس

ارتبــط لفــظ الكفالــة فــي العــرف الخیــري 
الجمعیــات  وأنشــأت  األیتــام.  بكفالــة 
الخیریــة لهــذا الهــدف لجان كفالــة األیتام  

رحــات  ترتیــب  فــي  اللجنــة  ونشــطت 
لألماكــن  وزیــارات  لهــم  ترفیهیــة 
المقدســة فــي مكــة والمدینة فكان ذلك 
محــط تقدیــر المجتمــع وثنــاءه وانعكــس 
ذلــك التقدیــر فــي دعــم متواصــل لهــذه 
الكفالــة  اشــتراكات  خــال  مــن  اللجنــة 
المحــددة  التبرعــات  بجانــب  الســنویة 
لألیتــام ، وهــذا كلــه مفهــوم فــي ضــوء 
االســام  أوالهــا  التــي  الكبیــرة  المكانــة 
الدینیــة  والتوصیــات  الفئــة  لهــذه 
التــي تعلــي مــن شــأن كافــل  الكثیــرة 
الیتیــم كمــا ورد فــي المأثــور عــن رســول  
- وســلم  وآلــه  علیــه  ااهلل  - صلــى  اهلل 

) أنا وكافل الیتیم كهاتین ( .

لهــذه  الكبیــر  الدعــم  هــذا  عــن  نتــج 
األیتــام  حاجــة  عــن  تزیــد  مبالــغ  اللجنــة 
بحیــث  ســنة  كل  فــي  المكفولیــن 
حــدا  ممــا  كثیــرة  مبالــغ  تجمعــت 
بالقائمیــن علــى اللجنــة إلــى اســتثمارها 
ریعهــا  یعــود  ســكنیة  مشــاریع  فــي 
لألیتــام ، فأنشــأت اللجنــة مبنــى كافــل 
 7 مــن  یتكــون  والــذي   1 رقــم  الیتیــم 
الیــوم  تقــوم  وهــي   ، ســكنیة  وحــدات 
كافــل  باســم  آخــر  مبنــى  إنشــاء  علــى 
یتیــم 2 مشــتما علــى 14 وحــدة ســكنیة 
ــرا  ــة. قامــت اللجنــة مؤّخ و9 محــات تجاری
بزیــادة مخصصــات األیتــام أیضــا وتوســیع 
الدعــم الدراســي لهــم وربمــا هــي بحاجــة 
لتوســیع  أخــرى  خطــوات  التخــاذ  أیضــا 
مــوارد  وفــرة  مــع  الفئــة  لهــذه  العطــاء 

المحســنین. مــن  اللجنــة 

إلــى  المجتمــع  انتبــاه  لفــت  ونــود 
المســاعدات  مــن  آخــر  نــوع  أهميــة 
األيتــام  كفالــة  عــن  أهميــة  يقــل  ال 
وهــي مســاعدات األســر الفقيــرة مــن 
تحصــل  ال  والتــي  األيتــام  أســر  غيــر 
علــى نفــس المقــدار مــن التعاطــف 
التكافــل  ، ولجنــة  الدعــم  وبالتالــي 
مــن  يقــرب  مــا  تكفــل  االجتماعــي 
والمعوزيــن  الفقــراء  مــن  أســرة   300
واألرامــل والمطلقــات الذيــن يحتاجــون 
إلــى مبالــغ كبيــرة لمســاعدتهم فــي 

والســكن والدراســة  المعيشــة 

كفالــــــة األســر الفقيــرة

وقــد قامــت هــذه اللجنــة فــي جمعيتنــا 
بــدور بــارز طــوال فتراتهــا الماضيــة )وهي 
ــة  ــي رعاي ــد اآلن ف ــان( لح ــل اللج ــن أوائ م
ــن  ــم م ــام به ــرهم واالهتم ــام وأس األيت
الناحية المعيشــية والدراســية والتربوية 

وقــد أضافــت اللجنــة مــع الضائقــة الحالیــة 
ــة وهــي  ــى قائمــة الكفال ــدة إل أســرا جدی
كفالــة   ( برنامــج  إطــاق  بصــدد  الیــوم 
أســرة فقیــرة ( لتشــجع أبنــاء المجتمــع 
وتحویــل  الفئــة  بهــذه  االهتمــام  علــى 
الیتیمــة  األســر  مــن  الدعــم  بعــض 
األكبــر  الفقیــرة  لألســر  العــدد  محــدودة 

وحاجــة. عــددا 

تقــوم لجنة التكافــل على إعداد تفاصیل 
هــذا البرنامــج مثــل مبلغ الكفالــة وقوائم 
األســرة المكفولــة وأیــة تفاصیــل ومزایــا 
أخــرى مشــجعة للمتبــرع وســوف تطرحــه 
القنــوات  وســتقوم  قریبــا  للمجتمــع 
اإلعامیــة للجمعیــة بطــرح هــذا البرنامــج 
والتســویق لــه وتوضیــح أهدافــه ومــدى 

الحاجــة لــه.

تفهــم  مــن  يقيــن  علــى  ونحــن 
أبنــاء المجتمــع ودعمهــم لهــذه 
المبــادرة بــإذن ااهلل وتحويــل بعض 
التــي  الفئــة  هــذه  إلــى  الدعــم 
تســتحق منــا كل دعــم وعطــاء.
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زینب المرحومزینب المرحوم

قــال رئیــس لجنــة التكافــل االجتماعــي 
التابعــة لجمعیــة تــاروت الخیریــة األســتاذ 
عبــد الرســول آل درویــش إن مصروفــاتً 

اللجنــة بلغــت خــال شــهر یونیــو 2020م 

نحــو 297،516.00 ریــاال. ً

وأضاف إن المساعدات الغذائیة بلغت نحو 
55،202.00 ریــاال، فــي حیــن أن المســاعدات 
ریــال،   242،414.00 بلغــت  األخــرى  المتنوعــة 
مشــیرًا إن عــدد الطلبــات الــواردة للجنــة 

ــا. هــذا الشــهر بلغــت نحــو 69 طلب

اإلدارة  مجلــس  رئیــس  قــدم  وبــدوره 
األســتاذ محمــد الصغیــر شــكره لجمیــع 
أعضــاء اللجنــة علــى جهودهــم الكبیــرة 
وكافــة أبناء المجتمع الداعمین للجمعیة 

وانشــطتها المختلفــة.

زینب المرحومزینب المرحوم

قــال رئیــس لجنــة كافــل الیتیــم التابعــة 
أیــوب  األســتاذ  الخیریــة  تــاروت  لجمعیــة 
أبــو زیــد إن مصروفــات اللجنــة خــال شــهر 
یونیــو 2020 م بلغــت نحــو 80،860.00 ریــاال، 
مضیفــا إن مجمــوع المســاعدات النقدیــة 
التــي تــم إیداعهــا في الحســابات البنكیة 
لألیتــام قــد بلغــت 61،200.00 ریــاال. وأشــار إلــى 
إن عدد الكوبونات الغذائیة لهذا الشهر 
بلــغ نحــو 65 كوبونــا بكلفــة 16،060.00 ریــاال، 
موضحــا إنــه تــم تقدیــم مســاعدات أخــرى 

لجان العطاء

297،516.00 ريــاال مصروفــات لجنــة التكافــل االجتماعي لشــهر 
يونيو 2020 م.

80،860.00  ريــاال مصروفــات لجنــة كافــل اليتيــم لشــهر يونيــو 
2020 م.

تــم  كمــا  ریــاال،   3،600.00 بقیمــة  لألیتــام 
العوائــل  لقائمــة  جدیــدة  عائلــة  إضافــة 
المســتفیدة مــن مســاعدات اللجنــة. ومن 
جانبــه قــدم رئیس مجلــس اإلدارة األســتاذ 
أعضــاء  لجمیــع  شــكره  الصغیــر  محمــد 
اللجنــة وكافــة أبنــاء المجتمــع الداعمیــن 
قائــا:  المختلفــة  وأنشــطتها  للجمعیــة 
مــن  جــزء  تحقیــق  فــي  شــركائنا  أنتــم 

ســعادة األیتــام وســد احتیاجاتهــم.
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ــهر  ــاكن لش ــين المس ــة تحس ــات لجن ــاال مصروف 53،475.00 ري

ــو 2020 م. يوني
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زینب المرحومزینب المرحوم

المســاكن  تحســین  لجنــة  رئیــس  قــال 
التابعة لجمعیة تاروت الخیریة المهندس

إن مصروفــات  الدبیســي:  الغفــور  عبــد 
اللجنــة خــال شــهر یونیــو 2020 م بلغــت 

نحــو 53،475.00 ریــاال.

وأضــاف كمــا قدمــت اللجنــة مســاعدات 
مالیــة لبنــاء أربعــة منــازل وترمیــم منــزال 

واحــدا فــي ذات الشــهر.

اإلدارة  مجلــس  رئیــس  قــدم  وبــدوره 
األســتاذ محمــد الصغیــر شــكره لجمیــع 
أعضــاء اللجنــة علــى جهودهــم الكبیــرة 
وكافــة أبنــاء المجتمــع الداعمین للجمعیة 

المختلفــة. وأنشــطتها 

24،800.00 ريــاال مصروفــات لجنــة الــزواج الخيــري لشــهر يونيو 
2020 م.

زینب المرحومزینب المرحوم

قــال رئیــس لجنــة الــزواج الخیــري التابعــة 
عبــد  األســتاذ  الخیریــة  تــاروت  لجمعیــة 
الرســول آل درویــش: إن إجمالــي قیمــة 
لــألزواج  المقدمــة  المالیــة  المســاعدات 
الجــدد المســتفیدین مــن اللجنــة لشــهر 

یونیــو 2020م بلغــت 24،800.00 ریــاال.

بــأن المســاعدات شــملت خمــس  ونــوه 
بیــن  مــا  تنوعــت  وقــد  جدیــدة،  حــاالت 
نــوم  وغرفــة  كهربائیــة  أجهــزة  شــراء 

. مطبخیــة و
األســتاذ  اإلدارة  مجلــس  رئیــس  وقــدم 
محمــد الصغیــر شــكره لجمیــع أعضــاء 
اللجنــة وكافــة أبنــاء المجتمــع الداعمیــن 

المختلفــة. وأنشــطتها  للجمعیــة 

لتیســیر  تهــدف  اللجنــة  إن  إلــى  یشــار 
عبــر  المقتدریــن  غیــر  للشــباب  الــزواج 
تقدیــم الدعــم المــادي والمعنــوي لهــم، 
تأسیســه  منــذ  المشــروع  حظــي  وقــد 
المجتمــع  أبنــاء  مــن  الفتــة  بمســاندة 

الدیــن. رجــال  خصوصــا 
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8270 رياال مصروفات لجنة تالحم لشهر يونيو 2020 م.
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قــال رئیــس لجنــة تاحــم التابعــة لجمعیة 
تــاروت الخیریــة األســتاذ محمــد الصفــار: 
إن مصروفــات اللجنــة خــال شــهر یونیــو 
2020 م بلغــت نحــو 8270 ریــاال، مضیفــا إن 
عــدد الحــاالت التــي یتــم اإلشــراف علیهــا 
الســجناء  أســر  مــن  اللجنــة  قبــل  مــن 

ــا تســع حــاالت. حالًی

المقدمــة  المســاعدات  أن  إلــى  وأشــار 
تراوحــت  الشــهر  لهــذا  الســجناء  ألســر 
مــا بیــن مســاعدات غذائیــة وســداد إیجــار 

ســكن ألســرة واحــدة.

ومــن جانبــه قــدم رئیــس مجلــس اإلدارة 
األســتاذ محمــد الصغیــر شــكره لجمیــع 
أعضــاء اللجنــة علــى جهودهــم الكبیــرة 
وكافــة أبنــاء المجتمــع الداعمین للجمعیة 

وأنشــطتها المختلفــة.

زینب المرحومزینب المرحوم
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االســتاذ  االجتماعــي  الناشــط  انخــرط 
حســن أبــو زیــد، المتخصــص فــي علــم 
االجتمــاع، فــي العمــل االجتماعــي، ســواء 
مــن  أو  الخیریــة  الجمعیــة  أروقــة  ضمــن 
اللجــان  ضمــن  أو  الهــدى  نــادي  خــال 
فــي  وهــو  تــاروت،  جزیــرة  فــي  األهلیــة 

العمــر. مقتبــل 

انضــم الناشــط أبوزيــد، الــذي ولــد 
فــي جزيــرة تــاروت عــام 1954م ويبلــغ 
مــن العمــر اليــوم 66 عامــا، إلــى نــادي 
الهــدى بتــاروت كاعــب لكــرة القــدم 
ــره  ــوى، وكان عم ــاب الق ــلة وألع والس

ــا،  ــا تقريب ــذاك 15عام آن

ثم ســرعان ما انخرط في اللجنة الثقافیة 
لــذات النــادي حیــث أصبــح مســؤوال عــن 
الثقافیــة،  للجنــة  رئیســا  ثــم  المكتبــة 

وذلــك بعــد أن تــم تســجیل نــادي الهــدى 
ــة الشــباب فــي شــهر  رســمیا ضمــن رعای
عــام1976م  وفــي  1975م.  لعــام  رجــب 
اشــترك فــي المجتمــع الكشــفي لخدمــة 
فرقــة  ضمــن  المكرمــة،  بمكــة  الحجیــج 
جوالــة  مــن  نخبــة  تضــم  التــي  الجوالــة 
األندیــة الریاضیــة علــى مســتوى المملكة. 
وكمــا كان أبــو زیــد اثنــاء شــبابه مولعــا 
بالنــادي،  المســرحي  والعمــل  بالریاضــة 
الحركــة  فــي  فاعــا  كشــافا  أیضــا  كان 
الكشــفیة ، حیــث أصبــح قائــدا كشــفیا 
القــادة  إعــداد  دورة  علــى  بعــد حصولــه 
فــي المدینــة المنــورة عــام 1977م، كمــا 
كان لــه حضــورا ممیــزا فــي مســرح النــادي 
للتمثیــل، ســواء قبــل تســجیل النــادي 

رســمیا أو بعــد التســجیل.

وفــي المجــال الثقافــي كان أحــد الكتــاب 
الممیزیــن فــي جزیــرة تــاروت، كمــا كان 
الجماهیریــة  الخطابــات  بعــض  یلقــي 
واالجتماعیــة  الدینیــة  المناســبات  فــي 
والثقافیــة. وقــد حــاز علــى المركــز األول 
بنــادي  المقــال  كتابــة  مســابقة  فــي 

1988م. عــام  بتــاروت  الهــدى 

االجتماعــي  العمــل  صعیــد  علــى  أمــا 
التطوعــي بجمعیــة تــاروت الخیریــة، فقــد 

انضم الى مجلس اإلدارة كعضو إداري 
منــذ عــام 1978م، وألكثــر مــن عقديــن 
مــن الزمــن، دون كلــل وملــل وتعــب.

وقــد بــدأ نشــاطه الــدؤوب فــي الجمعیــة 
االدارة مجلــس  خــارج  مســاعد  كعضــو 
أیضا ضمن لجانها المختلفة وكسكرتیر

الناشط االجتماعي حسن أبوزيد

أعالم العطاء 

بقلــم : محمــد الشــیوخبقلــم : محمــد الشــیوخ

روضــة  عــن  ومســؤوال  اإلدارة  لمجلــس 
األطفــال لســنوات عــدة. ولكونــه یمتلــك 
)بكالوریــوس  تخصصیــا  علمیــا  مؤهــا 
فــي علــم االجتمــاع(، عمــل ایضــا كباحــث 
االجتماعیــة  اللجنــة  فــي  اجتماعــي 
یقــوم  كان  حیــث  للجمعیــة،  التابعــة 
بدراســة حــاالت األســر المحتاجــة ویقــدم 
یشــرف  كان  كمــا  حیالهــا،  التوصیــات 
أیضــا علــى الطلبــات المقدمــة مــن قبــل 
األهالــي ویقدمهــا لمجلــس االدارة للبــت 

فیهــا.

ابــو زیــد، الــذي تقاعــد مــن شــركة أرامكــو 
كمرشــد  فیهــا  وعمــل  2005م،  عــام 
أرامكــو  مدرســة  لطلبــة  أول  تدریبــي 
حصولــه  بعــد  وذلــك  التدریــب  بــإدارة 
علــى الشــهادة الجامعیــة ، عاصــر فــي 
مــن  نخبــة  بتــاروت  الخیریــة  الجمعیــة 
المتمیزیــن  االجتماعییــن  الناشــطین 
ــاء  ــب االداري والخدمــي مــن أبن فــي الجان
ــد  ــرة، حیــث اكتســب منهــم العدی الجزی
مــن المهــارات والخبــرات التــي ســخرها 
الحقــا فــي المجــال التطوعــي واإلنســاني.

عاصرهــم  الذيــن  أولئــك  بيــن  مــن   
فــي الجمعيــة وهــم مــن رواد العطــاء 
خيريــة  فــي  كرؤســاء  االجتماعــي 
ــي  ــادق، عل ــد ااهلل الص ــاج عب ــاروت: الح ت
عيســى آل حســن، ابراهيــم يوســف آل 
ــنة  ــي المحاس ــول مك ــد الرس ــي، عب حاج
وســعيد تقــي ال طــاق، ومحمــد الســني، 
وغيرهــم مــن اإلدارييــن الذيــن تعاقبــوا 
الحقــا علــى إدارة الجمعيــة.     
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ایضــا  حكومیــا  معلمــا  زیــد  ابــو  وكان 
وزارة  لــدى  والجغرافیــا  التاریــخ  لمادتــي 
المعــارف، ومــارس التعلیــم بعــد تخرجــه 
مــن معهــد اعــداد المعلمیــن بالدمــام 
الــوزارة  عــام 1974م لحیــن تقاعــده مــن 
عملــه  فــي  یكتــف  لــم  اذ  م،   1980 عــام 
ضمــن اروقــة الجمعیــة فــي مجــال البحــث 
االجتماعــي واالداري فقــط، وانمــا اســتثمر 
تعلیــم  فــي  تلــك  المتعــددة  مهاراتــه 
الطلبــة المكملیــن دراســیا ضمــن برنامج 
یقــام  كان  الــذي  الدراســیة،  التقویــة 
المســائیة  الفتــرة  فــي  الروضــة  بمبنــى 
المعلمیــن  مــن  نخبــة  بمّعیــة  آنــذاك، 
والموظفیــن المتطوعیــن فــي الجمعیــة، 

و ألعــوام عدیــدة.

كمــا یعــد ابــو زیــد واحــدا مــن مؤسســي 
لجنــة كافــل الیتیــم التــي تأسســت عــام 
فیهــا  فعــاال  عضــوا  كان  حیــث  1994م، 
لســنوات. وتجــدر االشــارة الــى أن أعضــاء 
لجنــة كافــل الیتیــم ، التي تعنــى باألیتام 

دراســیا،  اجتماعیــا،  )مادیــا،  وأســرهم 
االنشــطة  ببعــض  یقومــون   ، ترفیهیــا( 
الریاضیــة الداعمــة للجنــة كــدورة كافــل 
جانــب  إلــى  الســنویة  الریاضیــة  الیتیــم 
القیــام بالرحــات الترفیهیــة والتعلیمیــة 
یمارســون  والزالــوا  وألســرهم،  لألیتــام 

مثــل هــذه االنشــطة حتــى الیــوم.
ويعــد الناشــط ابــو زيــد أحــد أبــرز 
الذيــن  المميزيــن  االعضــاء  هــؤالء 
مــع  واخــاص  وتفانــي  بجــد  عملــوا 

عديــدة.  ولســنوات  األيتــام 
ال شــك ان مثــل هــذه الجهــود المختلفــة 
حســً  یمتلكــون  اعضــاء  الــى  تحتــاج 
یتعاملــون  لكونهــم  ممیــزا  إنســانیا 
ــة  ــد مــن الرعای ــى المزی مــع فئــة تحتــاج إل
والحنــان األبــوي، خصوصــا الصغار منهم. 
ان اســهام ابــو زیــد بمعیــة بعــض زمائــه 
واالنخــراط  اللجنــة  هــذه  تأســیس  فــي 
فــي انشــطتها بــكل فاعلیــة لهــو دلیــل 
علــى مــا یتمتــع بــه مــن حــس ابــوي رفیــع.

كمستشــار  أیضــا  عمــل  وان  وســبق 
مــواد فــي شــركة أرامكــو ثــم مســؤول 
إحصــاء لحیــن تقاعــده عــن العمــل. وقــد 
لجنــة  فــي  ایضــا  هــذه  خبرتــه  اســتثمر 
الصحــي  بالمركــز  المرضــى  أصدقــاء 
مخاطبــة  عبــر  وذلــك  الربیعیــة،  ببلــدة 
المســؤولین فــي البلــد والتنســیق مــع 
األهالــي، لتوفیــر المســتلزمات الصحیــة 
المرضــى.  ومســاعدة  البلــدة  ألهالــي 
كانــت  اللجنــة  هــذه  أن  الــى  یشــار 
الصحــي  الدعــم  تقدیــم  تســتهدف 
ألهالــي بلــدة الربیعیــة وتلبیــة احتیاجــات 
المركــز الصحــي. كمــا كان عضــوا فاعــا 
االجتماعیــة  األهلیــة  اللجنــة  فــي  أیضــا 
 1980 عــام  تأسســت  التــي  بالربیعیــة 
والزالــت  تقریبــا،  نحو40عامــا  قبــل  أي  م، 
مظلــة  تحــت  اللحظــة،  حتــى  تعمــل 
لجنــة  باســم  الخیریــة  تــاروت  جمعیــة 
هــذه  وتســتهدف  المســاكن.  تحســین 
اللجنــة بنــاء المســاكن لألســر المحتاجــة 
إلــى جانــب صیانــة وترمیــم بیــوت الفقــراء 

تــاروت. جزیــرة  فــي  والمحتاجیــن 

االجتماعــي  الناشــط  اســتطاع  لقــد 
ــد، وألكثــر مــن أربعيــن  ــو زي حســن أب
أن  االجتماعيــة،  الخدمــة  مــن  عامــا 
يســتثمر خبراتــه المتعــددة ســواء 
أو  الحكومــي  التعليــم  ســلك  فــي 
شــركة أرامكــو فــي خدمــة مجتمعــه، 

ســواء مــن داخــل أروقــة الجمعیــة الخیریة 
ونــادي الهــدى الریاضــي أو ضمــن اللجــان 
االهلیة في المجتمع، وبهذا اســتطاع أن 
یســاهم بــكل فاعلیــة ونشــاط فــي دعــم 
والخیــري  والثقافــي  االجتماعــي  العمــل 
فــي المجتمــع. وهــذا یعــد مــن الخدمــات 
الجلیلة التي یشكر ویؤجر علیها في آن.

*باحــث فــي علــم االجتمــاع*باحــث فــي علــم االجتمــاع
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أخبار العطاء

زینب المرحومزینب المرحوم

جمعیــة  إدارة  مجلــس  رئیــس  صــرح 
تــاروت الخیریــة األســتاذ محمــد الصغیــر 
قائــا«: إن مجمــوع مصروفــات الجمعیــة 
خــال شــهر یونیــو 2020م قــد بلغــت نحــو 

ریــاال.  425.950.00

حصیلــة  هــو  المبلــغ  ذلــك  إن  وأضــاف 
المســاعدات التــي قدمتهــا جمیــع لجــان 
الجمعیــة التــي تتعامــل بشــكل مباشــر 
التكافــل  كلجنــة  المســتفیدین  مــع 
ــزواج  ــة ال ــة التاحــم، لجن االجتماعــي، لجن
الخیــري، لجنــة كافــل الیتیــم الــى جانــب 

المســاكن. تحســین  لجنــة 

الصغیــر شــكره  األســتاذ  قــدم  وبــدوره 
لجمیــع اللجــان وأعضائها علــى جهودهم 
المباركــة، كمــا قــدم جزیــل شــكره ألبنــاء 
المـجـتـــمع الخیرییــن عــلــــى عـطـائـهـــم 
الكبیــر وتفاعلهــم المســتمر مــع كافــة 
لجــان وأنشــطة الجمعیــة الخیریــة بتاروت.

425.950.00 رياال مصروفات 
الجمعية خال شهر يونيو 

2020 م.
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أخبار العطاء

أعلنــت جمعیــة تــاروت الخیریــة فــي حــوار 
مباشــر مــع الجمهــور بــث یــوم االثنیــن 
منصــة  عبــر  23-6-2020م  الموافــق 
اإلنســتغرام عــن نتائــج االســتبانة التــي 
ــم طرحهــا للجمهــور فــي العاشــر مــن  ت
شــهر رمضــان المبــارك الــى العاشــر مــن 
شــوال 1441 والمتعلقــة بقیــاس مســتوى 

رضــا المتعاملیــن مــع الجمعیــة.

وقــال األمیــن العــام للجمعیــة المهندس 
عبــد الغفــور الدبیســي فــي الحــوار الــذي 
المعاتیــق  هانــي  األســتاذ  معــه  أجــراه 
ــأن الغــرض مــن االســتبانة هــو التعــرف  ب
علــى قیــاس مســتوى رضــا المتعاملیــن 
مــن  أیضــا  ویعتبــر  كمــا  الجمعیــة،  مــع 
متطلبــات الحوكمــة وتحســین العاقــة 

واالســتنارة بــرأي النــاس.

زینب المرحومزینب المرحوم

واوضح ان عدد من شارك في االستبانة
 208 نحــو  بلــغ  والنســاء  الرجــال  مــن 
و%20  الرجــال  مــن  ویمثــل%80  شــخصا 
عــدة  الــى  وینقســمون  الســیدات  مــن 
شــرائح أبرزهــا ثــاث: 38% مــن المتبرعیــن 
مــن  و%14  المشــتركین  مــن  و%27 
الجمعیــة. خدمــات  مــن  المســتفیدین 

واشــار الــى ان االســتبانة هــي عبــارة عــن 
الجمعیــة  بیــن  للتواصــل  جدیــدة  قنــاة 
وجمهورهــا وتســتهدف تعزیــز العاقــة 
الشــفافیة  مبــدأ  وتدعیــم  بینهمــا 
اننــا  مضیفــا  الجمهــور،  مــع  والشــراكة 
االســتبانة  بطــرح  العــام  هــذا  بدأنــا 
الجمعیــة  تاریــخ  فــي  مــرة  أول  ولعلهــا 
ــذي ناهــز 53 عامــا، وهــي بــكل تأكیــد  ال
الدائــم. والتطویــر  لاســتمراریة  بحاجــة 

واكد الدبیسي على ان الجمعیة تشجع 
الجمیع على التعبیر عن آرائهم وایصال 
ماحظاتهــم ومقترحاتهــم فیمــا یتعلــق 
بعمل الجمعیة وبشفافیة مطلقة ایضا، 
المأمــول  والدعــم  التفاعــل  یحقــق  ممــا 
ــة فــي كل برامجهــا، مضیفــا ان  للجمعی
المالكیــن  هــم  االعضــاء  المشــتركین 
ــة ونحــن نشــجعهم  الحقیقیــن للجمعی
للحضــور للجمعیــة العمومیــة لیشــاركوا 
فــي صنــع القــرار بوصفهــا قنــاة مفتوحــة
للجمیع ومحطة رئیســیة التخاذ القرارات.

ونتائجهــا  االســتبانة  موضوعــات  وعــن 
قال: تناولت طبیعة العاقة مع الجمعیة 
مســتوى  علیهــا،  التعــرف  ووســائل 
ــال، ــة، واالسـتـقـ ــن الشفـــافـیـ ــا عــ الرضــــــــ
واداء مجلــس االدارة، وعمــل المحاســبة، 
االعــام والعاقات العامة، وآلیة التبرعات،
التقییــم  ان  الجمعیــة، مضیفــا  ودعــم   
العــام لعمــل وخدمــات الجمعیــة حقــق 
85% مــن الرضــا، مؤكــدا اننــا راضــون عــن 
هذه النتائج اال اننا نسعى دوما لتقدیم

ما هو أفضل.

المباشــر  الحــوار  بــأن  الدبســي  ولفــت 
والمفتــوح مــع جمهــور الجمعیــة یســاعد 
فــي حــل العدیــد مــن المشــاكل وتذلیــل 
الكثیــر مــن الصعــاب كمــا انــه یســاهم 
وترشــید  االداء  مســتوى  تحســین  فــي 
مــن  العدیــد  حیــال  التعامــل  طریقــة 

الملفــات ذات الصلــة بالجمعیــة.
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إلــى ان مجتمعنــا یزخــر بالعدیــد  ونــوه 
مــن الكفــاءات فــي المجــاالت المختلفــة، 
مــن  المزیــد  تقدیــم  منهــم  ونأمــل 
االقتراحــات واالفــكار التطویریــة، علمــا بأن 
للمشــتركین كامــل الحــق فــي االطــاع 
علــى ســجات الجمعیــة كمــا یحــق لهــم 
ایضــا التقــدم للترشــح للمجلــس الجدیــد 

فــي دورتــه القادمــة«.

الــذي شــارك فیــه  الحــوار  فــي  ونوقــش 
العدیــد مــن المهتمیــن قضایــا عدیــدة 
كانــت خــارج موضوعــات االســتبانة نظــرا 
وآلیــة  التبرعــات  كموضــوع:  ألهمیتهــا 
والصــرف  المشــتركین  مــع  المتابعــة 
مبــادرات  مــع  الجمهــور  تفاعــل  ومــدى 
وضعــف  المختلفــة  الجمعیــة  وانشــطة 
التواصــل مــع المشــتركین والمتطوعین 
وبعض الموضوعات االســتثماریة ومبنى

الجمعیــة والمســتوصف وصالــة االفــراح
ومبنى كافل 2 ومشروع ذوي االحتیاجات
الخاصــة ومواكبــة االعــام الجدیــد وبعض 
مــع  التعامــل  علــى طریقــة  المؤاخــذات 
حاالتهــم  ودراســة  الخدمــة  مســتفیدي 
الشــابة  الكفــاءات  اســتقطاب  وضعــف 

وغیرهــا مــن الموضوعــات المهمــة.

وفي ختام الحوار قدم الدبیســي شــكره 
لجمیــع مــن ســاهم فــي االســتبانة بالــرأي 
سواء كان من المشاركین أو المتبرعین
او الداعمین او المستفیدین من خدمات
الجمعیــة الــى جانب عموم ابناء المجتمع 
الكــرام، مؤكــدا ان الجمعیــة ستســتمر 
ســتهتم  انهــا  كمــا  النهــج  هــذا  علــى 
بــكل مــا ورد مــن ماحظــات وآراء مهمــة.

مــن جانبــه صــرح رئیــس مجلــس االدارة 
الجمعیــة  ان  الصغیــر  محمــد  االســتاذ 
االعامــي  حضورهــا  اســتمرار  تعتــزم 
النــاس بشــكل  مــع  والحدیــث مباشــرة 

دوري.

یشــار الــى ان الحــوار الــذي اســتمر نحــو 
المعاتیــق  بــإدارة  والنصــف  الســاعة 
االســتفتاء  نتائــج  أبــرز  فیــه  نوقشــت 
واهــم الماحظــات الــواردة فیــه، وبشــكل 

ایضــا. مفصــل 

أخبار العطاء

الجمعيــة تعلــن نتائج اســتفتاء جمهورها في حوار مباشــر 
عبر »منصة« اإلنســتغرام

أخبار العطاء
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شــهدت اللجنة الصحیة التابعة لجمعیة
تــاروت الخیریــة العدیــد من اإلنجازات خال 
2020م. لعــام  الماضیــة  األشــهر  الســتة 

وبالرغــم مــن جائحــة كورونــا إال أن جمیــع 
إنجــازات اللجنــة الصحیــة تكللــت بالنجاح، 
وقــد ضمــت أعمــال اللجنــة ســتة أنــواع 

مــن النشــاطات المختلفــة والممیــزة.

تصمیمــا   45 فــي  النشــاطات  وتمثلــت 
تشــمل رســائل أســبوعیة ونشــرات ألیــام 
وشــكلت  توعویــة  ومبــادرات  عالمیــة 
هــذه التصامیــم نســبة 53% مــن أعمــال 
ــة،  اللجنــة طــوال الســتة األشــهر الماضی
مــا یشــكل الفئــة األكبــر مــن األنشــطة 

خــال تلــك الفتــرة.

ــى التصامیــم أقامــت اللجنــة  باإلضافــة إل
18 محاضــره، حیــث تمثــل 21% مــن مجمــوع 
عشــرة  منهــا  قدمــت  حیــث  اإلنجــازات، 
عبــر  بثــت  وثمانیــة  مباشــرة  محاضــرات 

التواصــل االجتماعــي. مواقــع 

برنامــج  لصالــح  محاضرتیــن  وخصصــت 
قنــاة  علــى  بثهمــا  تــم  حیــث  ایــاف 
التلجــرام وســبع محاضــرات تــم بثهــا عبــر 

هذا ما انجزته اللجنة الصحية خال النصف االول لعام 2020 م.

زینب البدرزینب البدر

اإلنســتغرام. منصــة 

وفیمــا یتعلــق بالفعالیــات التــي أنجزتهــا 
“حضــورا  “عشــتار  لفعالیــة  كان  اللجنــة 
الفتــا وممیــزا، مضافــا لصنــع 3 مقاطــع 
الروعــة، كمــا وأقامــت  مرئیــة فــي غایــة 
برنامــج  لصالــح  الفتــة  مســابقة  كذلــك 
إیــاف، مشــكلة بذلــك 9% مــن مجمــوع 
األشــهر  طــوال  المنجــزة  الفعالیــات 

الماضیــة. الســتة 

للجنــة  أیضــا  المهمــة  اإلنجــازات  ومــن 
صحیــة  وقفــات  عشــر  فــي  تمثلــت 
شــات  الســناب  علــى  مثمــرة  أســبوعیة 
األعمــال  مجمــوع  مــن   %12 تشــكل 

. ة لمنجــز ا

لخیریــة  اإلدارة  مجلــس  رئیــس  وقــال 
الصغیــر: طالمــا  األســتاذ محمــد  تــاروت 
أنجــزت  قــد  االنجــازات  هــذه  معظــم  أن 
فنحــن  كورنــا(،  )زمــن  حــرج  ظــرف  فــي 
اإلنجــازات  هــذه  أضعــاف  بــأن  متفائلــون 
الظــروف  فــي  خصوصــا  ســتتحقق، 
تامــة  قناعــة  علــى  ألننــا  االعتیادیــة، 
التابعــة  الصحیــة  اللجنــة  إنجــازات  بــأن 
لثقتنــا  أكثــر  ســتتصاعد  للجمعیــة 
أعضــاء وكــوادر  یقــف خلفهــا  مــن  بــأن 
ممیــزون یواصلــون مســیرة العطــاء لیــا 
ونهــارا بــكل حــب وتفانــي وابــداع وعطــاء 

ابــدا.  ینضــب  ال 

*متطوعة اللجنة االعامیة*متطوعة اللجنة االعامیة
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129، 300.00 ريــاال حصيلــة »بطاقة الخير« مــن بداية العام 
حتــى نهاية يونيو

زینب المرحومزینب المرحوم

والمبانــي  المشــاریع  لجنــة  رئیــس  قــال 
تــاروت  لجمعیــة  التابعــة  االســتثماریة 
الخیریــة وصاحــب فكــرة »بطاقــة الخیــر«

األســتاذ أســامة آل ســیف: بــأن حصیلــة 
العــام  هــذا  بدایــة  مــن  الخیــر«  »بطاقــة 
نحــو   بلــغ  2020م  یونیــو  نهایــة  حتــى 
المبلــغ  هــذا  إن  ریــاال، مضیفــا   129،300.00
مــن  حالــة   52 حاجــة  ســد  فــي  ســاهم 

المحتاجــة. األســر 

ســتة  خــال  التبــرع  عملیــات  إن  وذكــر 
األشــهر الماضیــة وصلــت إلــى 171 عملیــة 
خــال  إغاقهــا  تــم  بطاقــة  أســرع  وإن 
خمــس دقائــق فقــط منــذ اإلعــان عنهــا.

الكــرام  المحســنین  بعــض  بــأن  ونــوه 
مســبقة  مبالــغ  بدفــع  یبــادرون  باتــوا 
فــي حســاب بطاقــة الخیــر لســد احتیــاج 
اإلعــان  فــور  المحتاجــة  األســر  بعــض 
التنافــس  مــن  حالــة  خلــق  ممــا  عنهــا، 
أبنــاء  مــن  الخیــر  أهــل  بیــن  الافــت 

المعطــاء. مجتمعنــا 

التــي  الحــاالت  إن  ســیف:  آل  وأوضــح 
الخیــر  بطاقــة  فــي  عنهــا  اإلعــان  یتــم 
هــي حــاالت تمــت دراســتها مســبقا مــن 
قبــل لجنــة التكافــل االجتماعــي التابعــة 
الحــاالت  معظــم  إن  مؤًكــدا  للجمعیــة، 
هــي  الخیــر  بطاقــة  مــن  المســتفیدة 
مــن  المســتفیدة  األســر  مــن  أساســا 

الجمعیــة. خدمــات 

مشــیرًا إن برنامــج بطاقــات الخیــر بمثابــة 
لكــي  للمتبرعیــن  جدیــدة  فرصــة  فتــح 
یســاهموا فــي ســد االحتیاجــات التــي تــم 
إقرارهــا مــن قبــل إدارة الجمعیــة مــن بــاب 

التكافــل االجتماعــي.

إدارة  مجلــس  رئیــس  وجــه  وبــدوره 
الجمعیــة األســتاذ محمــد الصغیــر شــكره 
الجزیــل لألســتاذ أســامه آل ســیف علــى 
لجمیــع  وامتنانــه  االبداعیــة  جهــوده 
المبادریــن مــن المحســنین فــي ســرعة 
إخوانهــم  حوائــج  وقضــاء  االســتجابة 
التــي  القربــات  مــن  وهــي  المؤمنیــن 
یحبها اهلل، متمنًیا للجمیع دوام التوفیق 

للخیــرات.

یشــار إلــى إن فكــرة »بطاقــة الخیــر« تــم 
إطاقهــا بدایــة عــام 2020 لتســاهم فــي 
ســد بعــض االحتیاجــات التــي قــد ال تتوفر 
لیتبناهــا  حینهــا،  فــي  الجمعیــة  لــدى 
أهــل الخیــر مــن أبنــاء المجتمــع، وهــي 
أیضــا متاحــة للمســتفیدین مــن خدمــات 
الجمعیــة ولغیرهــم ممــن یتقــدم بطلــب 
مكتــب  مــع  التواصــل  عبــر  المســاعدة، 

الجمعیــة.
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لقــب أطلــق علــى ریاضــة المشــي لمــا لــه مــن االثر األســمى علــى صحة الفــرد والجماعة، 
وألنهــا الریاضة االســهل والمائمة للمرأة. 

مــن هنــا  انطلــق فريــق عشــتار النســائي عــام 2017م، وهــي مبــادرة 
انســانية تنمويــة هادفــة لبنــاء  اإلنســان جســديا وفكريــا ونفســيا.

ــت رؤیتــه التــي یتطلــع لتحقیقهــا هــو الســعي إلعــداد جیــل یمــارس الریاضــة  وكان
برفــع  المملكــة 2030 م، وذلــك  رؤیــة  اهــداف  بوعــي وثقافــة واســتمراریة لتحقیــق 
مســتوى ممارســي الریاضــة فــي المملكــة مــن 23 الــى 40%. والرســالة التــي نعمــل 
بهــا توفیــر بیئــة تنمویــة محفــزة للمشــي وتعزیــز ثقافــة المشــي الفــردي والجماعــي 

داخــل المنــزل وخارجــه تحــت عنــوان صحــة وجمــال.

 لماذا رياضة المشي؟

المشــي مــن أفضــل الرياضــات واألنشــطة الحركيــة والتــي تســاهم فــي 
العديــد مــن الفوائــد الصحيــة مثــل: 

* حرق الدهون   * تنشیط الدورة وانتظام دقات القلب ونشاطه 

*المحافظــة علــى العضــات والســوائل فــي الجســم، ممــا یجعــل الشــخص أكثــر 
حیویــة ونشــاطا 

* كمــا یســاهم فــي الحــد مــن الضغــوط النفســیة والتــي بــدأت فــي تزایــد ملحــوظ 

* كمــا یســاهم المشــي فــي الوقایــة مــن األمــراض العصریــة الحالیــة كضغــط الــدم 

لماذا رياضة المشـــي؟
بقلم: فریق عشتار النسائيبقلم: فریق عشتار النسائي
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وارتفــاع الكولســترول وتصلــب الشــرایین فبــرزت أهمیــة معالجــة المرضــى بالمشــي، 
بعــض  إلــى  باإلضافــة  والســمنة،  والضغــط  الســكر  مــن  العصــر  أمــراض  وخاصــة 
األمــراض الخطیــرة ومنهــا الســرطان والــذي یعــد بــه العــاج النفســي مهمــا جــدا، 
خاصــة وإن المشــي یحســن مــن نفســیة المریــض، ودائمــا نوصــي المرضــى بالمشــي 
نشــجع علیهــا وندعــو الجمیــع لشــرب المــاء قبــل وأثنــاء وبعــد الریاضــة وعــدم إهمــال 

تماریــن اإلحمــاء والتبریــد.

أهمیة المشي بشكل عام والمشي »الثابت« بشكل خاص في المنزل:

المشــي المنزلــي عبــارة عــن رفــع ونــزول قــدم »یمیــن« مــع حركــة الیــد الیســرى لألمــام 
والعكــس صحیــح ثابــت فــي المــكان«، وعنــد رفــع القــدم ألعلــى باســتقامة »الظهــر« 
یــؤدي لبــذل جهــد أكبــر مــن المشــي العــادي، ویعطــي الحیویــة والنشــاط أكبــر فــي 

وقــت أقــل.

باإلمــكان إضافــة أربــع اتجاهــات للخطــوات مثــا » لألمــام والخلــف أو خطــوات جانبیــة 
للیمیــن والیســار جانبیتیــن » مواصلتــك لهــذه التماریــن ستشــعر بالســعادة والمــرح 
والنشــاط. وكل ذلــك وانــت فــي المنــزل وفــي أي وقــت دون مشــقة وصعبــة للخــروج 
لممارســة الریاضــة وینصــح بممارســتها »30« دقیقــة یومیــا علــى شــكل 10 دقائــق 

واســتراحة، ثــم االعــادة فــي أي وقــت. 

 أهم فوائد المشي المنزلي:

* الشعور بالسعادة. 

* یقوي الذاكرة والتفكیر والتركیز.

األماكــن  فــي  المشــي  عــن  یعــادل   *
العامــة ویعطــي متعــة ونشــاط یومــي. 

* یرفع مستوى »األیض« ویقوي »المناعة 
والعضات والعظام واألعصاب.

»النفســي  الضغــط  ارتفــاع  مــن  یقــي   *
الرئــة. وینشــط  والدمــوي« 

أبســط »تماریــن« ریاضــة األیروبیــك وهــي 
عضــات  تحریــك  فیهــا  یتــم  تماریــن 
فــي  منهــا  الكبیــرة  خاصــة  الجســم 
نمــط تكــراري وتعتمــد علــى اســتخدام 
الطاقــة  لخلــق  كوســیط  األوكســجین 
وتســتطیع  التمریــن  لتأدیــة  الازمــة 
ممارســتها فــي بیتــك مــع بــرودة الجــو 
والموســیقى الریاضیــة مــع الجــو األســري 

. لســعید ا

*اللجنة الصحیة بجمعیة تاروت*اللجنة الصحیة بجمعیة تاروت
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اضطراب التــوحـــــد

بقلم : شــفیق عبد العلي آل ســیفبقلم : شــفیق عبد العلي آل ســیف

تــارًة  المركــز  إلــى  حــاالت  تــرد  مــا  كثیــرًا 
تكــون  وتــارًة  واحــدة  بإعاقــة  تكــون 
باســتقبال  فنبــدأ  االعاقــة،  متعــددة 
تتكیــف  حتــى  فتــرة  ونتركهــا  الحالــة 
فیتــم تشــخیصها ویحــدد مســار اإلعاقــة
فیقــدم لهــا الخطة المناســبة المتكاملة
األكادیمیة والصحیة،فبحمد اهلل وتوفیقه
وجهــود المعلمــات واألخصائیــات لدینــا 
تطــورت  التــي  الحــاالت  مــن  الكثیــر 

إعاقاتهــم.  اختــاف  مــع  حاالتهــم 

ولنقــدم لكــم فــي هــذه الســطور أحــد 
یعانــي  كان  الــذي  المركــز  منســوبي 
مــن اضطــراب التوحــد ومشــاكل صحیــة 

أخــرى،

نريــد أن نتحــدث عــن تطــور الحالــة 
والتخاطــب،  النطــق  عيــادة  فــي 
وتقــوم األخصائيــة / مــروي آل مــرار 

بدايتهــا:  عــن  بالحديــث 

وكان  الطفــل  هــذا  باســتقبال  قمــت 
عنــده مشــاكل فــي اللغــة االســتقبالین 
واإلرســالیة وضعــف شــدید فــي التواصــل 

البصــري والتركیــز واالنتبــاه الموجــه. 

لــم  األولــى  التشــخیص  جلســة  أثنــاء 
بســیطة  اســتجابة  أیــة  الطفــل  یظهــر 
)صــراخ متكــرر، افــراز فــي اللعــاب، ضعــف 
فــي أعضــاء النطــق، الفكیــن، اللســان، 

لحمیــة( زوائــد  األســنان،  انتظــام  عــدم 

العاجیــة  الجلســات  معــه  بــدأت  ثــم 
الخطــوات: هــذه  متخــذًة 

الموجــه  البصــري  التواصــل  جلســات   -1
واالنتبــاه والتركیــز 

والتركیــز  الســمعیة  االســتثارة   -2
لســمعي  ا

3- التدریــب لطلــب الحاجــات وذلــك عــن 
طریــق اي اســتجابة بســیطة 

الحــدث  فــي  االنفعــاالت  توجیــه   -4
ســعادة    / /غضــب  بــكاء   / المناســب 

االصــوات  علــى  التدریــب  محاولــة   /5
لحلقیــة ا

مــدة  الخطــوات  هــذه  اســتمرت  وقــد 
ســنتین فبعــد ماحظــة التغییــر الواضــح 
واالرســالیة  االســتقبالیة  اللغــة  وتقویــة 
معــه  بــدأت  واالنتبــاه  البصــر  وتركیــز 
البرنامــج  هــذا  وبعــد  بیــرارد.  برنامــج 
أكثــر  بشــكل  والتغیــرات  األثــر  لوحــظ 

فمنهــا مثــًا: 

مصــدره  مــن  والضــوء  الصــوت  تتبــع   -
الصحیــح 

)ســماع  المعــزز  مــن  المزیــد  طلــب   -
ضــوء( بهــا  لعبــة  أو  موســیقى 

النفــس بشــكل جیــد  التعــرف علــى   -
أمــام المــرآة 

- محاولة تقلید المدرب بشكل جید

مــن  حالــة  علــى  نموذجــً  هــذا   فــكان 
اإلعاقــات  لمختلــف  الحــاالت  عشــرات 
تطورها بنســبة  تــم  واألعمار التــي 
عنــده  نمــت  وملحوظة حتــى  كبیــرة 
علــى  واالعتمــاد  المهــارات  مــن  الكثیــر 

النفــس. 

علــى األســرة التــي يعانــي أحــد أفرادهــا 
مــن هــذه المشــاكل ان ال تفقــد االمــل 
فــي إمكانيــات تغييــر ذوي االحتياجــات 
الخاصــة، ونســأل اهلل العافيــة للجميــع.

*مدیر مركز زهور المستقبل بجمعیة تاروت*مدیر مركز زهور المستقبل بجمعیة تاروت
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 في هذا المكان الجمیل وهذه الجدران 
التي تضم عالمً مفعمً بالبراءة والنقاء.

 أبــواٌب وفصــولٌ تغلــق وتفتــح كل یــوٍم 
داخلهــا  ُیصنــع  الرائــع  الطفولــة  لعالــم 
بالقصــص  ملیئــا  جمیــًا  حافــًا  یومــً 
نبتســم  تجعلنــا  قصصــا  والحكایــات.. 
أخــرى،  ونضحــك أحیانــا، ونبكــي أحیانــً 
عاجزیــن  نقــف  تجعلنــا  كثیــرة  وأحیانــً 

الصغیــر.. المخلــوق  ذلــك  ذكاء  أمــام 

مــن  لكــم قصــة قصیــرة  هنــا سأســرد 
تحــدث  قصــص  ومجلــدات  مجموعــة 

أطفالنــا. ومــع  )روضتنــا(  فــي  یومیــً 

تقول إحدى المعلمات

فــي  جالســین  واألطفــال  أنــا..  بینمــا 
فــي  الحدیــث  أطــراف  نتبــادل  الفصــل 

األخیــر. اللقــاء 

وإذا بنا نسمع صوت )طق طق( 

صمت الجمیع واختفى الصوت حینها..

عدنا للحدیث مرة أخرى واألسئلة واألجوبة.

وإذا بنا نسمع الصوت مرة أخرى وبشكل
أسرع )طق طق طق(  

طق يامطر طق
الــكام وتوقــف  توقفــت واألطفــال عــن 
الصــوت معنــا وكأنــه متزامــن مــع كامنــا

أیــن  )یــا أطفالــي مــن  قلــت باســتغراب 
الصــوت(؟؟ ذلــك 

لم یجبني أحد..

أصــدر  مــن  أنــِت  ســألت بعضهــم: هــل 
فاطمــة؟ یــا  الصــوت 

قالت: ال یا معلمتي

مصــدر  تعرفیــن  هــل  زینــب:  یــا  وانــت 
الصــوت؟ 

قالت: ال ال اعرف

مــن  الصــوت  ظهــر  أخــرى  مــرة  وفجــأة 
جدیــد وبشــكل أقــوى وأســرع )طــق طــق 

طــق طــق(

قلمــً خشــبیً  تمســك  بهــا طفلــه  وإذا 
تنقــط  بســیطة  طفولیــة  وبقــوة  أزرق 
كمــا  زرقــاء  بنقــاط  البیضــاء  ورقتهــا 

لقلــم. ا

سألتها المعلمة بابتسامة: ماذا تفعلین
یا فرح؟

نظــرت فــرح للمعلمــة بعینیــن یمألهمــا 
بــراءة الدنیــا.

قالت: أنا ارسم لوحة بعنوان )المطر(

ثم أردفت قائلة:

ألــم تطلبــي منــا یــا معلمــة قبــل یومیــن 
أن نرســم لوحــة لمنظــر طبیعــي..

لــم ارســم حینهــا شــيء.. ألنــي لــم أكــن 
ولكــن  ذهنــي..  فــي  منظــر  أي  اتصــور 
بعــد أن ســقط المطــر باألمــس، وداعبــت 
حتــى  الشــجر..  أوراق  اللطیفــة  قطراتــه 
إنــي ســمحت لبعضهــا أن تداعــب یــدي 

بقلم : نبیلــــة مــــــدنبقلم : نبیلــــة مــــــدن

الصغیرتیــن . وتـنـســـاب قـطـــرات أخـــرى 
علــى شــعري البنــي.. رأیتهــا تســقط مــن 

الســماء دونمــا قیــود.

حینهــا ارتســم جمــال منظــر المطــر فــي 
عینــي فقــررت أن ارســمه الیــوم.

المعلمــة: إذن ولمــاذا )طــق طــق( التــي 
سمعناها  

یــا  تعرفیــن  أال  وقالــت:  فــرح  ضحكــت 
المطــر أنــه صــوت  الغالیــة  معلمتــي 

واآلن انظري للوحتي ألیست جمیلة؟

ضحكــت المعلمة واألطفال ثم احتضنت 
المعلمــة فــرح وقالــت.. نعــم انهــا جمیلــة 

جدا كجمال ابتسامتك ووجهك ... 

أنت نقیة كما المطر یا فرح 

 

* منسقة اعامیة - روضة الطفل السعید * منسقة اعامیة - روضة الطفل السعید 
النموذجیةالنموذجیة
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كرزية المالمح

بعد دقيقة واحدة تيقنت أنني 
أصبحت أتمتع برفقتها

ولكن تحت االنتظار

لن أستطيع الظهور اآلن،

ربما أحتاج لعدة شهور حتى 
أتمكن، جلست خامًلا وأنا أفور

ضجًرا، إنه االنتظار المقيت،

حاولت أن أضبط نفسي لكنني 
لم أطق الجلوس هكذا ألكثر من 

أسبوعين،

قدمت لها أول هدية

في حين كنت أراقب لونها الكرزي

كيف أصبح شاحًبا،

ربما خجلت...!

ولكن ما لبثت حتى أصابها 
اإلعياء والتعب

فقدت شهيتها

قررْت زيارة الطبيب فوًرا

بقلم : وفـــــــــــاء الطویلبقلم : وفـــــــــــاء الطویل

في حين أخبرها

أنها مصابة بي ...

 فجأة أصبحُت بارًزا، الجميع يشير 
لي بنظرة االتهام وكأنني اقترفت 

ذنًبا كبيًرا عالنية.

سألت:

وأنا أفتح عيني ما استطعت من 
فرط الدهشة:)ما بالكم، ولماذا

هذه النظرات، تهامس الطاقم 
الطبي بهمز حتى ال أسمع ما 

يقولون، لكنني استطعت أن القف 
صوت أحدهم يقول:

لو أنها تلقت اللقاح لما تمكن 
منها »التهاب الكبدي بي«

* أدیبة وشاعرة * أدیبة وشاعرة 

كنت انتظر بصالون التجميل بملٍل

حتى دخلت تلك الفتاة

الكرزية
طلبت الخدمة

وجلست تنتظر

تقلب صوًرا بهاتفها النقال كما 
بدا لي، إنها تنوي وضع الوشم 

على حاجبيها، ُأعجبت بها حيث 
شعرت أن ال حاجًزا يمنعني من 

االقتراب

لذا قررت مصاحبتها، صافحتها 
فور جلوسها على المقعد 

استعداًدا للجلسة ومع أول وخزة، 
لكنها لم تعرني اهتماًما

سألتها عن حالها، ردت عليَّ 
ببرود شديد

ال أعلم لماذا؟!

وكأنني شيًئا غير مهم، وهذا هو 
المرض العضال

الذي يعاني منه البعض.!



مجلة العطاء - يوليو - ٢٠٢٠ - اإلصدار السابع

19

األســــرة والتطــوع )1(

حديث العطاء

بقلم : نعیمة آل حسینبقلم : نعیمة آل حسین

حــب  غــرس  فــي  األســرة  دور  هــو  مــا 
األبنــاء  نفــوس  فــي  التطوعــي  العمــل 

الصغــر؟ منــذ 

   أیهــا األحبــة: اســمحوا لــي بدایــة قبــل 
أن أدخــل فــي صلــب الموضــوع أن أطــرح 

بعــض التســاؤالت:

یــوم عالمــي؟ یحتفــل  للتطــوع  لمــاذا    
بــه العدیــد مــن المنظمــات غیــر الربحیــة 
واإلنســانیة والكثیــر مــن األشــخاص ممــن 
هــم فــي هــذا المجــال؟ ومــا مــدى فهمنــا 
أبعــاده؟  هــي  ومــا  التطوعــي؟  للعمــل 
أبنائنــا  وعلــى  علینــا؟  آثــاره  هــي  ومــا 
ومجتمعاتنــا؟ وأوطاننــا؟ ولمــاذا هنــاك 
بعــض اأُلســر یقتصــُر دورهــا فــي تشــجیع 
بعــض  فــي  التطــوع  علــى  أبنائهــا 
التــي  المناســبات  المیادیــن؟! أو بعــض 

لهــا روحیــة دینیــة فقــط؟! 

 لمــاذا ال تســتثمر حثهــم وتشــجیعهم 
علــى اإلقبــال علــى هــذه القیمــة اإلیجابیــة 
طــوال الســنة؟ لكــي تحــدث أثــرًا طیبــً 
مــن  جــزءًا  ولتصبــح  نفوســهم؟  فــي 

الممارســات الیومیــة فــي حیاتهــم؟ لماذا 
ال نسعى إلعداد جیل یتحلى بالتعاون؟  
لتنشــئة جیــل متضامــن، یحــس بحاجــات 
الفقــراء والمحتاجیــن؟ ویعلــي لدیهــم 
مســؤولیة خدمــة المجتمــع؟ وتحفیزهــم 
حیویــة  علــى  داللــة  لیكونــوا  علیــه؟ 
المجتمع وفرصة إلبراز صورته اإلنســانیة؟ 
لمــاذا ال نجعلــه أســلوبً تربویــً، لغــرس 
فــي  االجتماعــي  العمــل  وقیــم  مبــادئ 
نفوســهم؟  باعتبــاره مــن الســلوكیات 
علیهــا  حــث  التــي  اإلیجابیــة  والقیــم 
الشــرع الحنیــف وأكــد علیهــا، مصداقــً 
َع َخْیــًرا َفُهــَو  لقولــه تعالــى: )َفَمــْن َتَطــوَّ
َخْیــٌر لَــُه(، ولمــاذا ال نســتغل إنمــاء الحــس 
الخیــري لدیهــم لیبقــى شــعارًا ماثــًا فــي 

ثقافتهــم مــدى الحیــاة؟ 

ولــــــجذبهم لرفــــــد المجتمــــع بـطاقـــات
وبسواعد شابة في المستقبل؟ 

الكتشاف مواهبهم وطاقاتهم الكامنة؟ 
ولماذا یجب أن نتطوع؟ وماهي األسباب

ــا للتطــوع؟ ولمــاذا یبتعــد   التــي تدفعن
العمــل  عــن  الشــباب  وخاصــة  البعــض 
ــه عمــًا یأخــذ بعضــً  التطوعــي؟ هــل ألن
مــن الوقــت؟ أم ألنهــم ال یدركــون أهمیــة 
ملیئــة  الحیــاة  هــذه  ألن  أم  التطــوع؟ 
الصعــب  مــن  یكــون  وقــد  باألشــغال؟! 
الحصــول علــى الوقــت للتطــوع؟ لكننــا 
فــي المقابــل، نجــد الوقت لقضاء ســاعات 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، دون 
ــً الجلــوس دون  ــك، وأحیان أن نشــعر بذل

القیــام بــأي شــيء؟! 

وفي سیاق هذه التساؤالت، من األهمیة
التطوعــي مــن  العمــل  بمــكان تعریــف 

العالمــي واإلســامي:  منظــوره 

تعريــف العمــل التطوعــي مــن المنظــور 
العالمــي: هــو عمــل غيــر ربحــي، ال يقــدم 
غيــر  عمــل  وهــو  معلــوم،  أجــر  نظيــر 
ــن  ــراد م ــه األف ــوم ب ــي، يق وظيفي/مهن
أجــل مســاعدة وتنمية مســتوى معيشــة 
اآلخريــن، مــن جيرانهــم أو المجتمعــات 

ــة. ــة مطلق ــرية بصف البش

أما تعريفه من المنظور اإلسامي: 
فهــو يحمــل نفــس المفهــوم العالمــي،
نيــل  فــي  الرغبــة  دافــع  زيــادة  مــع 
ــى،  الثــواب مــن عنــد اهلل ســبحانه وتعال
إلــى جانــب الحــس اإليمانــي والشــعور 
باآلخريــن والتفاعــل معهــم مــن خــال 
االنخــراط فــي فعاليات العمــل التطوعــي.

علینــا  یتوجــب  المنطلــق،  هــذا  مــن 
أن  وتعالــى،  ســبحانه  اهلل  نشــكر  إن 
مجتمعاتنــا اإلســامیة زاخــرة بالطاقــات، 
طاقــات  لدیهــم  وشــبابنا  فأبناؤنــا 
فقــط  تحتــاج  خاقــة،  ومواهــب  كبیــرة، 
لمــن یتلقفهــا ویشــجعها ویحتضنهــا 
آلیــات  خــال  مــن  وینّمیهــا،  ویقّومهــا 
الشــباب  واألبنــاء  اآلبــاء  بیــن  التجســیر 
الجهــود،  لتتظافــر  المؤسســات،  وبیــن 
عمــًا  یصنــع  أن  المجتمــع  لیســتطیع 
تطوعیــً یتبنــى ویحتــوي هــذه المواهــب 
المجتمــع  ینهــض  حتــى  ویصقلهــا، 
فبالتعــاون  نفســه،  علــى  ویعتمــد 
تتاحــق الخبــرات، للنهــوض بمجتمعنــا، 

ْقــَوى(  َوالتَّ اْلِبــرِّ  َعَلــى  ﴿َوَتَعاَوُنــوا 

 * كاتبة - رئیسة اللجنة النسائیة * كاتبة - رئیسة اللجنة النسائیة 
   بجمعیةتاروت   بجمعیةتاروت
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بقلــم : عبــد الرزاق الكويبقلــم : عبــد الرزاق الكوي

العطـــــاء

كلمــة عطــاء مــن أجمــل الكلمــات وقعــا 
المعانــي  أجمــل  تحمــل  النفــس،  علــى 
وأنبــل الخصال، أصحاب الهمم العظیمة
فــي الحیاة هــم مــن اتصفــوا بالعطــاء، 
فالمجتمعات السلیمة من تتحلى بهذه
الســمات  مــن  ســمة  الثقافة وتكــون 
لحمــة  فالعطــاء  والفردیــة،  الجمعیــة 
عنهــا  ینتــج  أخــوي  وعمــق  اجتماعیــة 
قــوة وتماســك ونمــاء، وهــذا نبراًســا لمــا 
حــث علیه الدیــن اإلســامي فــي العطــاء 
لآلخــر، وهــذا خلــق عظیــم مــن أنفــس 
كریمــة وقیــم نبیلــة تتماســك بفضلهــا 

المجتمــع. أســس 

فالعطاء وعي في أعلى درجاته وأسمى 
خیــره وإحســانه، أیــدي مباركــة وأنفــس 
زكیــة تســعى بعطائهــا إلــى زرع الخیــر 
وجنــي ثمــاره محبــة وتوحــد فــي مســیرة 
مباركة. العطاء رســم بســمة على قلوب 
عزیــزة ومســح دمعــة حزینــة مــن صاحــب 
حاجــة انقطعــت به الســبل فكان العطاء

 بلسم للجروح، وفرحة للیتیم.

بمــا  صالحــة  بيئــة  يخلــق  العطــاء 
علــى  األمــة  هــذه  أمنــاء  يقدمــه 
مجتمعهــم ســعًيا حثيثــا فــي خلــق 
الــود  مــن  عطــاء  متكافــل  واقــع 
الصــادق، لعمــل الخيــر بــدون ثمــن أو 
منــة أو شــهرة، الهــدف هــو إشــعال 
ــيخ  ــر، أو ش ــت فقي ــيء بي ــمعة تض ش
لــم يجــد إال أهــل العطــاء يأخــذون 
الصحــي  األمــان  ســاحة  إلــى  بيــده 

والنفســي.

العطــاء إیمــان ودعــاء وصــاة إذا كانــت 
مــن أجــل نجــاة عائلــة مــن براثــن واقــع 
محــزن وحیــاة كئیبــة أو ظــروف قاهــرة أو 
وضــع معیشــي في أســوأ حاالتــه. العطاء 
مســؤولیة أخاقیــة فعالــة تكاملت فیــه 
بعطائهــم  اإلنســانیة  القیــم  أفضــل 
جعلــوا حیــاة مــن حولهــم أفضــل، أحبــوا 
لغیرهــم مــا یحبونــه ألنفســهم، شــكًرا 
لمــا أنعــم اهلل تعالــى علیهــم مــن نعمــة 

ومــا رزقهــم مــن خیــر. 

المجهولــون،  الجنــود  العطــاء   أصحــاب 
أصحــاب الشــیم العظیمــة، ســاروا علــى

خطى األئمة علیهم السام واعتبروهم

قــدوات فكانــت حیاتهــم عطــاء، إتباعــا 
ورغبة في أن یجمعهم عملهم مع أهل 
بیــت الرســول صلى اهلل علیــه وآلة. فكان 
األئمــة یبحثــون عــن الفقراء، والمســاكین
والمحتاجیــن معرفــة لعظم هذا العطاء 
وأهمیــة هــذا الــدور. كانــوا مبادریــن قبــل 
ــاج، ولهــذا بقــت ســیرتهم  ســؤال المحت
ناصعــة وتاریخهــم مشــرق وهكــذا حثــوا 
أتباعهــم علــى مواصلــة مســیرة العطاء.

وأســر  كریمــة  أنفــس  تصــان   بالعطــاء 
تســتر  عفیفــة،  وعوائــل  محترمــة 
فمــا  أنینهــم  مــن  ویخفــف  عوراتهــم 
ثــواب.  مــن  وأكبــره  أجــر  مــن  أعظمــه 
المــال،  عطــاء  كلــه،  خیــر  فالعطــاء 
وعطــاء العلــم، وعطــاء الخبــرة فــي تاریــخ 
مــن حیــاة األئمــة علیهــم الســام أهــل 
بالعطــاء  بالنفــس.  والفــداء  التضحیــة 
یصبــح للحیــاة معنــى وللتعامــل طعــم، 
طهــارة  وللــروح  ســمو،  والمشــاعر 

نفــس. وراحــة  نقــاء  وللقلــب 

قلــوب  يملكــون  العطــاء  أصحــاب 
زكيــة أخــذت علــى عاتقهــا إســعاد 
أوجاعهــم  وتخفيــف  حولهــا  مــن 
هــم  يــوم  فــي  أجرهــم  ينتظــرون 
والثــواب،  األجــر  هــذا  لمثــل  أحــوج 
ــاج يفــرج اهلل  ــة محت فكمــا نفــس كرب

تعالــى عنــه كل هــم وغــم. 

بالعطــاء تعــم الرحمــة ویتجلــى التآخــي 
خیــره  قلیــل  بعطــاء  الرضــا  ویعــم 
فــا  تحصــى،  وال  تعــد  ال  ونتائجــه  كثیــر 
الرحمــن  رضــا  إال  العطــاء  لهــذا  قیمــة 
بــركات فــي الدنیــا وعفــو ومغفــرة فــي 
العطــاء  أهــل  مــن  كثیــرون  اآلخــرة. 
محــل  حیاتهــم  مجتمعاتهــم  فــي 
رحمــة  إلــى  وانتقالهــم  وتقدیــر،  حــب 
متواصــل،  ودعــاء  طیبــة  ربهم بذكــرى 
أعطــوا بــدون مقابــل فأخــذوا الكثیــر مــن 

لمحبــة. ا

 * كاتب - جزیرة تاروت* كاتب - جزیرة تاروت
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بعد استقالتها المعاتيق تتحدث عن تفاصيل تجربتها 

مع روضة الطفل السعيد 

حــوار: زينــب المرحوم - رقية آل ســيفحــوار: زينــب المرحوم - رقية آل ســيف

دورهــا  مارســت  عامــا  ثاثیــن  طــوال 
ومدیــرة  طفــل  ألــف  لقرابــة  كمربیــة 
مســؤولة عــن أكثــر مــن ثمانیــن معلمــة 
أنماطــا  وعایشــت  وإداریــة،  ومشــرفة 
مختلفــة مــن اإلدارات اإلشــرافیة والرقابیــة 
بأســالیب  الفریــدة  تجربتهــا  ومزجــت   ،
وأنمــاط متعــددة مــن التوجیــه واإلرشــاد 
واإلشــراف  والمتابعــة  واإلدارة  والنصــح 
طــوال  العصــا  لتمســك   ، والتنســیق 
تلــك المــدة مــن النصــف بإحــكام ، كمــا 
یقــال، وقــد وصفــت نمطــا مــن التعامــل 
مــع موظفاتهــا ، كنمــوذج آتــى أكلــه كل 
حیــن، قائلــة : حاولــت أن یكــون تعاملــي 
مــع الموظفــة علــى أســاس أنهــا انســان 
أوًلا وأخیــرا، لهــا حقــوق وعلیهــا واجبــات 
الــذي  والتقدیــر  االحتــرام  أن  ووجــدت 
یتخللــه اســلوبي اللیــن والحــزم والُمقدم 
فــي وعــاٍء مــن الحــب والثقــة والتفهــم 
لظــروف الموظفــة قــد صنــع المعجــزات، 

والمواهــب«. الطاقــات  وأظهــر 

 وهــي كانــت بالفعــل كذلــك فــي مجمــل 
تعاملــت  مــن  مختلــف  مــع  تعاطیهــا 
معهــم، وقــد صنعــت بذلــك الكثیــر مــن 
االنجــازات وفجــرت العدیــد مــن الطاقــات 
، بشــهادة مــن عایشــها وخبرهــا. عــن 
هــذه التجربــة، التــي عاشــتها فــي روضــة 
التابعــة  النموذجیــة  الســعید  الطفــل 
لجمعیــة تــاروت الخیریــة -ذائعــة الصیــت 
- والتــي تعــد مــن أقــدم الروضــات فــي 
الروضــة  مدیــرة  ســتحدثنا  المنطقــة، 
حمیــدة  األســتاذة  مؤخــرا  المســتقیلة 

الحــوار.. نــص  المعاتیــق، وإلیكــم 

بــدأ  البدايــة حدثينــا عــن  فــي  س: 
ــاض األطفــال ؟ ــى مجــال ري ــك إل دخول

كأي  الطفولــة  عالــم  إلــى  دخلــت  ج: 
ــه مجتمــع نســائي  ــة بالوظیفــة كون راغب
أحبــه.  الــذي  والتعلیــم  التربیــة  ومجــال 

ــًرا  ــه كثي ــي أفق ــًة أنن ــدت بداي واعتق
الطفولــة  متطلبــات  يخــص  فيمــا 
ــه  ــفُت أن ــي اكتش ــا ولكن واحتياجاته
عالــم واســع يحتــاج إلــى الكثيــر مــن 
ــتطيع  ــرة وأس ــاع والخب ــة واالط الدراي
القــول : أننــي تعلمــت مــن األطفــال 

الكثيــر.

س: كيــف كانــت أجــواء العمــل فــي 
تلــك الفتــرة وكــم كان عــدد األطفــال ؟

ج: العمــل فــي الروضــة شــاق وممتــع فــي 
مســؤولة  كونــِك  شــاٌق  الوقــت.  نفــس 
عــن عــدد كبیــر مــن األطفــال قــد یتجــاوز 

الـــ 25 طفــل فــي الفصــل الواحــد، ومــع 
افتقارنــا لكثیــر مــن الوســائل الحدیثــة 
التربویــة  العملیــة  مــن  تســهل  التــي 
وقتنــا  فــي  والمتوفــرة  والتعلیمیــة 
الحالــي. وممتــٌع ألنــِك ترافقیــن االطفــال 
بقلوبهــم النقیــة ونفوســهم الطاهــرة ، 
أمــا عــن عــدد األطفــال الكلــي فقــد كان 
یتــراوح بیــن 750 - 850 طفــل ، ووصــل 
إلــى قرابــة الـــ 1000 طفــل قبــل فتــرة عملــي 

فــي الروضــة.

س: حدثينــا عــن دور إدارة الجمعيــة 
فــي متابعــة كل ما يتعلــق بالروضة ؟ 

مــا  كل  تتابــع  كانــت  الجمعیــة  إدارة  ج: 
یتعلــق بالروضــة كونهــا لجنــة مــن لجــان 
الجمعیــة وكانــت المتابعــة مــن خــال :

العمــل  ســیر  عــن  التقاریــر  رفــع   -
والمشــاكل التــي تعترضنــا - إن وجدت-
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- رفــع احتیاجــات الروضــة ســواء المتعلقة 
بــاألطــفــــال أو الــمــوظــفــــات أو المـــبــنــــى 
بشــكل عــام، مــع رفــع المیزانیة المناســبة 

لاحتیاجــات طــوال العــام .

- رفع المقترحات التطویریة .

- المتابعــة تكــون مباشــرة مــع رئیــس 
المجلــس فــي حــال عــدم وجــود مشــرف 
، ومــع وجــوده فهــو حلقــة الوصــل بیننــا 

وبیــن إدارة المجلــس .

وهلل الحمــد فقــد كانــت الثقــة بیــن إدارة 
الســابق  المجلــس  إدارة  وبیــن  الروضــة 
والتــي رافقتنــا لمــا یقــارب ثاثــة وعشــرون 
عاًمــا هــي التــي ســهلت علینــا الكثیــر 

مــن األمــور.

س: مشــرف الروضــة هــو حلقــة الوصل 
الجمعيــة  وإدارة  الروضــة  إدارة  بيــن 
كافــة  ويلبــي  يتابــع  مــن  وهــو 
االحتياجــات، كيــف كان دور مشــرفي 

الروضــة طــوال ســنوات معكــم ؟ 

ج: اختلــف دور المشــرفين في المتابعة 
وعشــرون  الخمــس  خــال  والتطويــر 
ســنة مــن إدارتــي للروضــة كٌل حســب 

ــه: قدرت

الحكمــة  یمتلــك  كان  مــن  منهــم   -
التدبیــر. وحســن  والكیاســة 

- ومنهــم مــن كانــت االنشــغاالت تمنعــه 
بالشــكل  المتابعــة  علــى  القــدرة  مــن 

المطلــوب

تحمــل  یســتطع  لــم  مــن  ومنهــم   -
عــن  فأعتــذر  اإلشــراف  مســؤولیة  عــبء 

لمواصلــة ا

ــه بصمــًة واضحــة  ــع ل - ومنهــم مــن صن
جانــب  مــن  أكثــر  فــي  التطویــر  فــي 
ســواء فیمــا یخــص أمــور الموظفــات أو 
االطفــال أو المنهــج أو المبنــى والبرامــج 

الروضــة. وإدارة  المســاندة 

مــن هــذا المنبــر االعامــي ممتنــة لجمیــع 
مشرفـــــي الـــــروضــــة عـــلــى جـهـودهــم 
التطوعیــة التــي یبتغــون بهــا المثوبــة 

واألجــر وخدمــة الجمعیــة.

وأســتطيع أن أجــزم أن الجميــع منهــم 
توصــل إلــى أن الروضــة كيــان تربــوي 
فــي  ثقلــه  ولــه  متميــز  وتعليمــي 
المجتمــع وبيــن لجــان الجمعيــة، وأن 
ــد  ــؤات ق ــات الكف ــن الموظف ــه م طاقم

صنــع هــذا التميــز.

ــرة  ــة كبي ــون إداري لمجموع س: أن تك
الشــخصية  أنمــاط  فــي  مختلفــة 
يكــون  يــكاد  والمهــارات  والتفكيــر 
أمــرًا ليــس بالســهل، كيــف تعاملــت 
العمــل  مــع كادر  أســتاذتنا حميــدة 

؟ والمربيــات  اإلداريــات  مــن 

ج: بالتأكیــد مــن الصعــب التعامــل مــع 
العدیــد مــن أنمــاط الشــخصیات خاصــة 
وإن المســؤولیة المنوطــة بنــا مســؤولیة 

حساســة كــون الطفــل هــو المحــور.

أن  حاولــت  فقــد  تجربتــي  خــال  ومــن 
كــون  أســاس  علــى  تعاملــي  یكــون 
الموظفــة إنســان أوًلا وأخیــرا، لهــا حقــوق 
وعلیهــا واجبــات. ووجــدت أن االحتــرام 
والتقديــر الــذي يتخلله اســلوبي اللين 
والحــزم والُمقــدم فــي وعــاٍء مــن الحــب 
والثقــة والتفهــم لظــروف الموظفــة 
قــد صنــع المعجــزات، وأظهــر الطاقــات 

والمواهــب.

وبفضــٍل مــن اهلل وتوفیقــه علــى الرغــم 
مــن اختــاف وتعــدد أنمــاط الشــخصیات 
یشــبه  مــا  إلــى  الروضــة  تحولــت  فقــد 
مــن  كل  یأســر  الــذي  األســري  التجمــع 

فیهــا. بالعمــل  التحــق 

س: فــي بيئة العمل تحتاج الشــخصية 
اإلداريــة لشــخصيات مســاندة لتحقيــق 
األهــداف والتفكيــر في حل المشــكات 
التــي تواجــه اإلدارة.. حدثينا عن فريقك 
الــذي كان مســاندًا لــك طوال ســنوات؟ 
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ج: هذا من فضل ربي أن ُرزقت بـ :

- طاقم من اإلداریات الكفؤات المحبات 
والمخلصــات لعملهــن ویمتلكــون والًء 
للجمعیــة ال نظیــر لــه. وقــد كان شــعاري 
ــة الشــریفة:  ــا معهــن مفهــوم اآلی دائًم
))قالــت یــا أیهــا المــأل افتونــي فــي أمــري 
ماكنــُت قاطعــًة امــًرا حتى تشــهدون((، 
فكــن نعــم العــون والســند والتســدید 

بالــرأي والنصیحــة.

وطـــاقـــــم مـــــن الـمـوظـفـــات الـكـفــــؤات 
ـ...   الوظیفیــة  مســمیاتهم  بمختلــف 
)مربیــات - مشــرفات قاعات - مشــرفات 
ُكــنَّ  نظافــة.....(  مشــرفات   - حافــات 
أیًضــا خیــر عــوٍن وســنٍد لدفــع عملیــة 

النجــاح والتمیــز للروضــة.

س: دائمــا مــا يتطلــع األهالــي إلــى 
ــم  ــى التعل ــم عل ــل أطفاله أن يحص
والتواصــل  المهــارات،  واتقــان 
والمتابعــة المســتمرة لــكل مــا يخص 
الطفــل.. ماهي اآلليــات التي طبقتها 
إدارة الروضــة لتفعيــل التواصــل مــع 

األهالــي؟

أســباب  أهــم  أحــد  هــو  التواصــل  ج: 
التعلیمیــة والتربویــة.  العملیــة  نجــاح 
ســابًقا وقبــل توفــر وســائل التواصــل 
االجتماعــي الحالیــة كان التواصــل مــع 

علــى: یقتصــر  األمهــات 

مجالــس األمهــات ، توزیــع االســتبانات 
لقیــاس مــدى الرضــا ، االتصال المباشــر، 
زیــارة األم للروضــة عنــد وجود مشــكلة، 
والشــهري  الیومــي  الطفــل  تقییــم 
والفصلــي ، الخطــة الخاصــة بكل وحدة 
الطفــل  كتیبــات  ارســال  تعلیمیــة، 

ــة وتثقیفیــة. للبیــت، نشــرات توعوی

التـواصـــل  وســائــــل  تـــطــــور  وبعــــــد 
 : ســبق  مــا  لــكل  أضفنــا  االجتماعــي 
قــروب لــكل فصــل للمتابعــة الیومیــة 
فیــه  تحضــر  الروضــة  فرســان  برنامــج   ،
یــوم  الواحــد  الفصــل  امهــات  جمیــع 

. أطفالهــن  بوجــود  دراســي 

لحضــور  األمهــات  مــن  عــدد  دعــوة   -
شــراكة   ( فیــه  المشــاركة  أو  نشــاط 
مجتمعیــة ( - أو مســابقات لألطفــال - أو 

. التعلیمیــة  الوحــدات  مهرجانــات 

وجــود  عنــد  للحضــور  األم  دعــوة   -
مشــكلة ســلوكیة للطفــل لمتابعتهــا 
مــع المربیــة فقــط أو مــع االخصائیــة - إذا 

االمــر- اســتدعى 

اإلنســتغرام  علــى  الروضــة  صفحــة   -
وتفعیــل لســناب شــات حیــث أننــا عبرهــا 
یخــص  مــا  كل  علــى  االهالــي  نطلــع 

الروضــة.

تهّيئــه  هــي  الروضــة  مرحلــة  س: 
لمرحلــة المدرســة ، وهي تنّمــي قدرات 
األطفــال الحركّيــة مــن خــال اللعــب 
باعتبارهــا  المرحلــة  هــذه  وتأتــي   ،
ــة وتعليــم الطفــل  ــى مراحــل تربي أول
عــن  حدثينــا  واآلداب..  الســلوكّيات 
الخطــوات التــي طبقتها روضــة الطفل 
مناســبة  بيئــة  لتحقيــق  الســعيد 
ــم  ــال ومهاراته ــدرات األطف ــة ق لتنمي
واكتســابهم الســلوكيات الصحيحــة؟

كــون الطفــل هــو محــور اهتمامنــا  ج: 
األول فإننــا عملنــا علــى كل مــا مــن شــأنه 
تطويــر قدراتــه ومهاراتــه وإكســابه الثقــة 
متفوًقــا  يكــون  أن  ليســعى  بنفســه 
ومميــًزا ، وفــي نفــس الوقــت عملنــا علــى 
تســاعده  التــي  الســلوكيات  اكســابه 
علــى اكمــال مشــواره بعــد الروضــة، وكان 
 ، األهــداف  يتصــدر كل  اســعاده  هــدف 

: كالتالــي  خطواتنــا  ونلخــص 

- العمــل باســتمرار علــى تطویــر المناهج 
الفصــول  فــي  مناســبة  بیئــة  توفیــر   -
المســتلزمات  اغلــب  توفیــر  حیــث  مــن 
التعلیــم  عملیــة  تدفــع  التــي  واألدوات 
مــن  یطــّور  بمــا  واالبتــكار  واالكتشــاف 
مســتمرة  ومتابعــة  الطفــل،  مهــارات 
لبیئــة الفصــل للتعــرف علــى النواقــص.

متنوعــة  تعلیمیــة  قاعــات  توفیــر   -
هیــا   - الریاضیــات   ( كقاعــة  األهــداف 
نقــرأ- معمــل وتجــارب - درامــا ومســرح - 

.  ) االنجلیزیــة  اللغــة  تعلیــم 

- تجهیــز ســاحتي لعــب داخلیة وخارجیة 
تنمــي عضــات  التــي  االلعــاب  بمختلــف 
ــى  الطفــل الصغیــرة والكبیــرة اضافــة إل
مســاحة ألحــواض الرمــل وادوات اللعــب 
فیــه وكلهــا لهــدف خلــق اجــواء المــرح 

والمتعــة.

صفیــــــــــــــــــة  ال  وأنشــطة  مهرجانــات   -
ــا مســاندة  ومســابقات متنوعــة وكلهــــــ

للعملیــة التعلیمیــة والتربویــة.

حوار العطاء
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حوار العطاء
- متابعة مستمرة للطفل من قبل 

المربیة من خال : التقییم الیومي - 
الشهري - الفصلي ، واطاع األم على 

التطورات.

الســلوكیة  المشــكات  حــل  متابعــة   -
للطفــل - إن وجــدت - ســواء بیــن االم 
اخصائیــة  بتدخــل  أو  فقــط  والمربیــة 

األمــر. اســتلزم  إذا  الروضــة 

- رحــات متنوعــة ) ترفیهیــة - تثقیفیــة 
- اجتماعیــة (.

ــئة  ــي تنش ــر ف ــرح دور كبي س: للمس
شــخصياتهم وتشــكيل  األطفــال 
وتنمية قدراتهم االبداعية والســلوكية
وهــو خيــر وســيلة للوصــول إلــى عقــل 
عــن  حدثينــا   ... األطفــال  ووجــدان 

تفعيــل مســرح الروضــة ؟

ج: تمیــزت الروضــة بتفعیــل دور المســرح 
مهمــة  رســالة  یقــدم  أنــه  إلیماننــا 
وســهلة الوصــول لعقــل الطفــل وروحــه، 
المســرحیات  تنظیــم  خــال  مــن  وذلــك 
البهجــة  إلدخــال  والهادفــة  المتنوعــة 
وكســر  االطفــال  قلــوب  علــى  والســرور 
إلــى  إضافــة  الیومــي  البرنامــج  روتیــن 
حرصنــا علــى تضمینهــا ســلوك ایجابــي 
أو معالجــة لســلوك ســلبي وذلــك خــال 
االیــام المفتوحــة، كمــا ان الروضــة تمیــزت 

بــأن:

ُتصمــم  واألزیــاء  الدیكــورات  اغلــب   -
وُتخــاط بواســطة ورشــة العمــل الخاصــة 

بالروضــة.

قبــل  مــن  تؤلــف  المســرحیات  اغلــب   -
مــن  أدوارهــا  وتــؤدى  اإلعامیــة  اللجنــة 

الروضــة. منســوبات  قبــل 

- كمــا تمیــزت الروضــة بإعدادهــا لحفلهــا 
فقراتــه  بتقدیــم  یقــوم  الــذي  الســنوي 

تدریبهــم  بعــد  أنفســهم  األطفــال 
عنــوان  للحفــل  یكــون  بحیــث  الجّیــد، 
وتقــدم الفقــرات )انشــودة - مســرحیة - 
حــوار- فواصــل ...الــخ( كلوحــة مســرحیة 
متكاملــة تعالــج موضــوع بعینــه. ومــن 

أمثلــة ذلــك؛

االسم/*نداءات الطفولة*

الموضــوع / تســلیط الضــوء علــى حقــوق 
الطفل

حیــث یوجــه األطفال ببراءتهم رســالتهم 
ألســرهم یطالبونهــم بحمایــة الطفولــة 
مــن العنــف والجهــل ، مــع دعــوة لطیفــة 

لمنحهــم الرعایــة والحــب واالهتمــام .

االسم /*من حقي*

ذوي  حقــوق  إلــى  اإلشــارة  الموضــوع/ 
التعامــل  وكیفیــة  الخاصــة  االحتیاجــات 
معهــم، مــن خــال لوحة مســرحیة ملیئة 
باألمــل یعبــر فیهــا ذوي االحتیاجــات عــن 
الحصــول  فــي  ورغباتهــم  مشــاعرهم 

علــى الحــب والرعایــة والتعلیــم .

عــرض  فــي  المســرح  دور  *إضافًة*إلــى 
ــة علــى  ــر مــن المســرحیات الهادف الكثی
 - روضــات   ( ألطفــال  الروضــة  مســرح 
مــدارس الفصــول االولــى ابتدائــي ( خــارج 

أو ضمــن أوقــات الــدوام .

س: تفوقــت روضــة الطفــل الســعيد 
ــول  ــات بالحص ــن الروض ــا م ــن غيره ع
علــى شــهادات وانجــازات جعلتهــا من 
الروضــات الرائــدة فــي مجــال الطفولــة 
... حدثينــا عــن الشــهادات واالنجــازات؟

ج: كانت االنجازات كثیرة اهمها:

-1419هـــ اقامــت الروضــة أول معرض على 
بالمنطقــة  التعلیــم  مكتــب  مســتوى 
المصنعــة  الطفــل *  الشــرقیة *لقصــة 

حصلــت  كمــا  الخامــات.  مختلــف  مــن 
علــى عــدة مراكــز فــي مســابقات تابعــة 

بالقطیــف. التعلیــم  لمكتــب 

فــي مســابقة  الثانــي  المركــز  - 1427هـــ 
جائــزة األمیــر محمــد بــن فهــد

*ألفضل ورشة عمل*.

مســابقة فــي  األول  المركــز  1428هـــ   -
* ملعبي آمن*

مســابقة فــي  الثالــث  المركــز  1428ه   -
* أفضل مستودع*

مســابقة مــي  األول  المركــز  1430هـــ   -
* قلمي ینسج قصة*

مســابقة فــي  األول  المركــز  1436هـــ   -
* الفیلم القصیر*

مســابقة فــي  األول  المركــز  1437هـــ   -
* تجوید البیئات أكرز*

- 1441هـــ المشــاركة فــي *معــرض الیــوم 
ســعادة  رعایــة  تحــت   ،*89 الوطنــي 

القطیــف. محافظــة  وكیــل 

ــد مــن  ــى المشــاركة فــي العدی إضافــة إل
التعلیــم  لمكتــب  التابعــة  األنشــطة 

. لقطیــف با

س: برأيــك مــن خــال خبرتــك وتجربتك 
الخيــري  والعمــل  اإلدارة  مجــال  فــي 
االجتماعــي ومــا واجهــك مــن صعوبات 
العنصــر  أن  ...تريــن  عاملــة  كســيدة 
النســائي قــادر علــى العطــاء واالنجــاز 

وتحــدي العقبــات واثبــات دوره؟

ج: أثبتــت المــرأة أنهــا نمــوذج رائــع 
لتجســيد معانــي العمــل الخيــري مــن 
خــال األنشــطة التــي كنــا نقيمهــا 

ــة  ــم الروض باس
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خــال  للجمعیــة(  ریعهــا  یعــود  )والتــي 
فتــرة  فــي  وخاصــة  الســابقة  الســنوات 
العطلــة الصیفیــة حیــث كانــت تشــارك 
بشــكل  المنســوبات  مــن  العدیــد 
تطوعــي، كمــا أن الروضــة هــي أول مــن 
اســتقبل وشــجع التطــوع النســائي مــن 
خــال األنشــطة المختلفــة للكبــار والصغار 
 * وأبرزهــا  المتواصلــة  والمهرجانــات 
مهرجــان اللعــب المجانــي* والــذي اســتمر 

قرابــة أحــد عشــر عاًمــا.

س: مــا مــدى أهميــة إقامــة الفعاليــات 
والبرامــج المتنوعة للجمعية.. وللعمل 

االجتماعــي الخيــري؟

ج: مــن أحــد أهــم أدوار الجمعیــة والملقــاة 
رفــع  علــى  العمــل  هــي  عاتقهــا  علــى 
أفــراد  لــدى  والثقافــة  الوعــي  مســتوى 
المجتمــع فیمــا یخــص القضایــا الهامــة كـــ 
)الصحــة - العاقــات االســریة واالجتماعیــة 

- قضایــا التعلیــم والعمل...الــخ(

كمــا ُتســهم فــي عــاج والتقلیــل مــن 
حــدة المشــكات فــي مثــل هــذه القضایــا 

الهامــة.

وتعتبر توظیف ذكي للطاقــات الموجودة 
فــي المجتمع مــن أجل تحقیق األهــداف.

س: أبــرز الصعوبــات والمشــاكل التــي 
واجهتكــم أو لنقــل التحديات؟ 

الموظفــات  ج: متابعــة عــدد كبیــر مــن 
یتــراوح ببــن 70 الــى 90 موظفــة مقارنــة 
ال  الــذي  المتابــع  االداري  الطاقــم  مــع 
شــاملة  متابعــة  أفــراد   5 الـــ  یتجــاوز 
ــى الرفــع مــن أداء الموظفــات  وتهــدف إل
لتقدیــم االفضــل والســعي بالروضــة نحو 
. االهالــي  عــن  یرضــى  متمیــز  مســتوى 

 قلــق االهالــي مــن عــدم حصــول الروضــة 
علــى الترخیــص مــن وزارة التعلیــم والذي 
وضعنــا فــي تحــّدي احتمالیــة نقــص فــي 

عــدد االطفــال المســجلین.

-عند الحاجة لتوظیف مربیات مستجدات 
كان التحــدي هــو اقنــاع االمهــات أن الروضــة 
الــذي  قــادرة علــى اعدادهــن بالمســتوى 

ینــال رضاهــن.

تــاروت  فــرع  افتتــاح  إقــرار  تــم  -عندمــا 
كفــرع ثانــي للروضــة وذلــك الســتیعاب 
طلبــات التســجیل الــذي فاقــت الطاقــة 
كان  الرببعیــة  لمبنــى  االســتیعابیة 
كاألصــل  الفــرع  یكــون  أن  هــو  التحــدي 
فــي نیــل ثقــة األهالــي وهلل الحمــد والمّنــة 
ازدیــاد  فــي  كان  فیهــا  التســجیل  فــإن 

حلیفنــا. النجــاح  وكان 

وهذي أمثلة على سبیل الذكر ال الحصر.

التواصــل  قنــوات  تعتبــر  هــل  س: 
لنجــاح  فعالــة  وســيلة  االجتماعــي 
العمــل االجتماعــي الخيــري هــل هــي 

؟ حقيقيــة  داعمــة 

بـالـتـأكـیـــد فهــــي ُتـظــــهر الـجـهـــود  ج: 
المبذولــة ، وُتعــرِّف المجتمع على أنشــطة 
للجمعیــة،  التابعــة  اللجــان  ومشــاریع 
وُتكشــف عــن الــدور الفّعــال الــذي تقوم به 
الجمعیــة كمــا ُتحفزهــم علــى المشــاركة 

المادیــة والمعنویــة.

كمــا أن الروضــة اســتفادت كثیــًرا حیــث 
الجهــد  التواصــل  وســائل  أظهــرت 
المبــذول مــن قبلنــا لارتقــاء بمســتوى 

االطفــال.

س: مــاذا أضــاف إليــك العمــل اإلداري 
بعــد كل هــذه الســنوات مــن العطاء؟

ج: بعــد مشــوار خمــس وعشــرون عاًما 
خبرتــي  ازدادت  االداري  العمــل  فــي 
ــاط  ــن أنم ــٍر م ــع كثي ــل م ــول التعام ح
ــك ايًضــا  الشــخصية ، وقــد وظفــت ذل
المقابــات  مــن  العديــد  إجــراء  فــي 
الشــخصية للمتقدمــات للوظائــف في 

ــة. الروض
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- حل كثیر من مشكات العمل .

- ازدادت خبرتــي حــول معالجــة الكثیــر 
مــن المشــاكل الســلوكیة لــدى األطفــال.

- أیقنُت أن التواضع رفعًة وسمو.

حــدود  ال  عطایــا  ثمرتــه  اإلخــاص  وأن   -
الرحمــن. مــن  لهــا 

جمــع  مــن  النــاس  أعقــل  أن  تعلمــُت   -
والكثیــر  عقلــه.  إلــى  النــاس  عقــول 

المقــام. یســعه  ال  الــذي  الكثیــر 

س: رســالتكم لــإدارة الجديدة للروضة؟

أن  البــد  والتمیــز  النجــاح  صناعــة  إن  ج: 
الجمیــع. فیــه  یشــترك 

یرتبــط  عندمــا  إال  مطلوبــة  القناعــة   -
ــة فــا  ــر فــي مجــال الطفول األمــر بالتطوی

حــدود. وال  قناعــة 

التــي  العمــل كالزهــرة  فــي  اإلخــاص   -
ُتــرى. لــم  یفــوح شــذاها وإن 

-عــن أمیــر المؤمنیــن -ع- )كــن بطــيء 
لقبــول  ُمحًبــا  الفــيء،  ســریع  الغضــب، 

العــذر(

س: مــرت بــِك الكثيــر مــن المواقــف 
ال تنســى ومــا  قــد  التــي  واألحــداث 
زالــت فــي ذاكرتــك.. حدثينــا عــن أحــد 

هــذه المواقــف؟ 

وإلــى كل مــن شــاركني النجــاح والتمیــز 
الــذي وصلــت لــه *روضة الطفل الســعید*

إلــى مجلــس إدارة الجمعیــة الــذي رافقني 
طــوال فتــرة عملــي فــي مبنــى الروضــة 

بالربیعیــة خــال ثاثــة وعشــرون عاًمــا

إلــى اخواتــي وزمیاتــي ورفیقــات الــدرب 
االداریــات

إلــى جمیــع طاقــم العمــل فــي الروضــة

اطفــال  الســعادة  ســر  هــم  مــن  وإلــى 
الســعید. الطفــل  روضــة 

س: رسالة توجهيها للجيل الناشئ؟ 

ج: *رسالتي*

األطفــال لیســوا ُدمیــًة ُتزخــرف بالمــاركات 
مــن المابــس واألحذیــة واإلكسســوارات 
لتوضــع صــورة فــي حالتنــا فــي وســائل 
التواصــل او علــى یومیاتنــا فــي لســناب 
التــي  الخصبــة  أرضنــا  االطفــال  شــات. 
فلنحســن  فیهــا  ُیلقــى  مــا  كل  تقبــل 
البــذور  واختیــار  أراضینــا  حــرث  اختیــار 
أطفالنــا  طیبــة.  ثمــاًرا  لحصــد  الصالحــة 

اســتثمارها. أحســنا  إذا  ثــروة عظیمــة 

المجتمــع  ألبنــاء  أخيــرة  كلمــة  س: 
حوارنــا؟ بهــا  تختمــي 

ج: جمعیــة تــاروت الخیریــة بــاٌب عظیــٌم 
اهلل  یحفــظ  بــه  الــذي  الخیــر  أبــواب  مــن 
المجتمــع مــن الســوء والبــاء، ومــا تقــوم 
بــه مــن دور هــو محاولــة لتحقیــق التــوازن 
بیــن أفــراد المجتمــع، »فلنكــن لهــا عوًنــا* 
ذلــك  اســاس  علــى  معهــا  ولنتعامــل 

بغــض النظــر عــن أي شــيء آخــر.

ج: ســأذكر آخر موقف لي والذي ســیبقى 
االســتقالة  قــررُت  عندمــا  ذاكرتــي  فــي 
ــرك العمــل )هــذا العــام( كنــت أعمــل  وت
مــن  لألطفــال  انشــودة  إطــاق  علــى 
كلمــات أخــي الشــاعر / حبیــب، حیــث كان 
حلمــي أن تكــون انشــودة االطفــال التــي 
یترنمــون بهــا فــي طابورهــم الصباحــي، 
وســتكون  الروضــة.  احتفــاالت  وفــي 
هدیتــي ألطفــال الروضــة الذیــن تشــرفت 
منــذ  خــال ســنوات عملــي  بخدمتهــم 

عــام 1411هـــ وحتــى عــام 1441هـــ.

مــع  العمــل  إلهدائهــم  خططــُت  حیــث 
بدایة الفصل الدراســي الثاني وســیعرض 
عنــد تخرجهــم وتســلیمهم هدایــا آخــر 

العــام

الحــد  وســلمتها  األنشــودة  اســتلمت 
المنتجیــن إلنهاء أمــور االلحان والتســجیل، 
لیأتــي بعدها دور المونتاج لتعرض فیدیو 
إلــى تجمیــع صــور  احتــاج  وصــور، وكنــت 
اتمــام  اثنــاء  للعمــل، وفــي  وفیدیوهــات 
العمــل حّلــت جائحــة كورونــا، واضطــررُت 
إلنهــاء العمــل ببعض ما جمعنــاه من صور 
وفیدیوهــات لألطفــال ، وفعــًلا تــم االنتهــاء 
مــن العمــل، ولكــن بــدون أن اودعهــم 
وبدون أن أســلمهم هداياهــم يًدا بيد، 
فقــد تم تســليمهم هدايــا وشــهادات 
آخــر العــام عبــر ايصالهــا إلــى منازلهم، 
وتــم إطــاق األنشــودة والتــي اختــرت 

لهــا اســم »طيــور عشــتار«

س: كلمة شكر وامتنان تقدميها لمن ؟

شــكري وامتناني أقدمه لكل من وهبني 
الثقــة واالحتــرام وإلــى كل مــن كان لــي 

عوًنــا وســنًدا كــي أخــدم الطفولــة
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تتقدم جمعية تاروت الخيرية بخالص التهاني والتبريكات 

إلى الموظف بقسم المحاسبة / سجاد جعفر حبيب العليوات

بمناسبة زواجه، سائلين اهلل أن يبارك له ويجعل حياته سعيدة وطيبة.

تتقدم جمعية تاروت الخيرية بخالص التهاني والتبريكات

 للموظفة / زينب ابراهيم المرحوم 

بمناسبة عودتها للعمل بعد االجازة

سائلين اهلل أن يوفقها لكل خير ويجعل أيامها كلها سعادة.

تتقدم اللجنة االعامية بجمعية تاروت الخيرية بخالص التهاني والتبريكات

 للزميلة / زينب ابراهيم المرحوم

 بمناسبة تخرجها من جامعة الملك فيصل بالدمام 

وحصولها على درجة البكالوريوس تخصص إدارة 

 سائلين اهلل أن يوفقها في حياتها العلمية والعملية

ويجعل أيامها كلها انجازات وسعادة
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@tarout73

8230053 0543030053


