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كلمة رأس
العمل الخيري من الرعوية إلى التنموية
بقلم  :عبد الغفور الدبيسي

الشــكل البســيط لعمــل الخيــر هــو
العطــاء المــادي وهــو مــا يتبــادر إلــى
الذهــن عندمــا نتكلــم عــن مســاعدة
الفقــراء والمحتاجيــن ســواء كنــا أفــرادا
ام مؤسســات .يأتــي الفقيــر او صاحــب
الحاجــة فتعطيــه مــا يســد حاجتــه أو
بعــض مــا يســدها وتشــعر أنــك اديــت مــا
عليــك .ربمــا يقبــل هــذا مــن االفــراد ولكــن
لــم يعــد ذلــك مقبــوال مــن المؤسســات
الخيريــة .لقــد ادت جمعيتنــا ومعظــم
الجمعيــات الخيريــة االخــرى هــذا الــدور
الرعــوي (مــن الرعايــة) لعقود طويلة وكان
دور التنميــة ضامــرا ان لــم يكــن غائبــا فــي
أغلــب االوقــات .وحتــى ال نبخــس أنفســنا
حقهــا ال بــد مــن االشــارة إلــى محــاوالت
ســابقة نذكرهــا بــكل اعتــزاز .أولهــا
محــات الخياطــة التــي ابتدأهــا مؤسســو
الجمعيــة فــي نهايــة القــرن الهجــري
الفائــت وثانيهــا محاولــة تفعيــل لجنــة
للتأهيــل والتدريــب نشــطت بقــوة قبــل
مــا يقــرب مــن  10ســنوات) واســتطاعت
مســاعدة عــدد كبيــر مــن الباحثيــن عــن
الوظيفــة او التدريــب.
تســاعد الجمعيــة اليــوم بعــض العائــات
التــي مــا برحــت تســتفيد من المســاعدات
لثالثــة أجيــال متعاقبــة (الجــد -االبــن
 الحفيــد) .وقــد يســأل بعضهــم -محقــا -لمــاذا لــم يتغيــر حــال هــذه االســرة
علــى مــدى االجيــال فتنتقــل مــن الحاجــة

إلــى الكفايــة؟ لمــاذا لــم يخــرج االوالد أو
االحفــاد مــن شــرك الحاجــة وذل الســؤال؟
هــل يكفــي ان تواصــل الجمعيــة صــرف
المســاعدات الرعويــة وكأنهــا تســاعد
فــي اســتمرار الفقــر والحاجــة أم هنــاك مــا
يجــب ان نعمــل بطريقــة مختلفــة؟
تبــرز التوجهــات الحديثــة فــي العمــل
الخيــري ضــرورة ان تقــوم الجمعيــات
الخيريــة بــدور تنمــوي باإلضافــة إلــى
دورهــا الرعــوي الــذي ال غنــى عنــه
ولكــن ان نــؤدي دور الرعايــة دون
تنميــة لهــذه االســر لمحاولــة اخراجهــا
مــن حالــة الفقــر إلــى االعتمــاد علــى
الــذات  -ان فعلنــا ذلــك فهــو وضــع
غيــر قابــل لالســتدامة.
ومــن هنــا بــدا التركيــز واضحــا -
فــي االتجاهــات الحديثــة مــن خــال
رؤيــة المملكــة  2030او مــن خــال
توجيهــات وزارة المــوارد البشــرية
والتنميــة االجتماعيــة وكذلــك الــوزارات
والمؤسســات الحكوميــة االخــرى  -علــى
ضــرورة تفعيــل برامــج تنمويــة تســاعد
االســر المحتاجــة علــى تلمــس دور لهــا
للخــروج مــن الفقــر وتســاعد مــن هــو فوق
خــط الفقــر علــى البقــاء فــوق هــذا الخــط
وعــدم االنــزالق دونــه .دعنــا نضــرب هنــا
مثاليــن بارزيــن :أولهمــا اشــتراطات وزارة
االســكان علــى المســتفيدين مــن برنامــج
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االســكان التنمــوي االنخــراط فــي برامــج
تنمويــة وثانيهمــا برامــج االقــراض فــي
بنــك التنميــة للمواطنيــن وللجمعيــات
الخيريــة فــي القيــام بمشــاريع خاصــة
وأعمــال حــرة .الــدور الرعــوي دور ســهل
ومباشــر ونتيجتــه انيــة وســريعة .تســعى
للحصــول علــى االمــوال مــن المتبرعيــن
ثــم توزعهــا علــى المحتاجين.الــدور
التنمــوي فــي المقابــل شــاق وطويــل
ونتائجــه بطيئــة علــى المــدى البعيــد.
بدايــة تحتــاج إلــى دراســة حالــة كل اســرة
علــى حــدة لتتعرف علــى مواضــع الضعف
والقــوة فيهــا ومــدى اســتعداد افرادهــا
للتنميــة (هــذه تحتــاج جهــود فريــق مــن
الباحثيــن االجتماعييــن والنفســيين)
ومــن ثــم تصميــم برامــج توعويــة او
تدريبــة او ماليــة للبــدء فــي خطــة إلخــراج
هــذه االســر مــن الفقــر (هــذا يحتــاج
لفريــق مــن المدربيــن والمستشــارين
المالييــن) ثــم مراقبــة نمــو مشــاريع هــذه
االســر علــى مــدى ســنوات وتوفيــر الدعــم
النفســي واالرشــاد الفنــي.

ولــذا كان الهــروب مــن التنمويــة إلــى
الرعويــة تمامــا كمــا يفعــل الكثيــرون
الهــروب مــن تربيــة ابنائهــم وتنميتهــم
إلــى مجــرد االنفــاق عليهــم وترفيههــم.
دعــوة الجمعيــة اخيــرا إلــى تفعيــل
لجنــة التدريــب والتأهيــل هــي خطــوة
فــي تفعيــل الــدور التنمــوي المطلــوب

ندعــو للقائميــن عليهــا بــكل التوفيــق
وفــي طليعتهــم عضــو المجلــس
المهنــدس محمــد النابــود (ابــو علــي)
كمــا ندعــو جميــع الطاقــات االجتماعيــة
مــن الشــباب والشــابات والمختصيــن
فــي مجــاالت المــوارد البشــرية والتنميــة
االجتماعيــة إلــى رفــد هــذه التجربــة
ودعمهــا لتشــكيل فريــق فعــال يمكــن
ان يقــدم مثــاال يحتــذى بــأذن اهلل .
*االمين العام للجمعية
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لجان العطاء
 92,810.00ريــال مصروفــات لجنــة كافــل اليتيــم لشــهر يوليو
 2020م
زینب البدر

قــال رئيــس لجنــة كافــل اليتيــم التابعــة
لجمعيــة تــاروت الخيريــة االســتاذ أيــوب
أبــو زيــد ان مصروفــات اللجنــة خــال شــهر
يوليــو  2020م بلغــت نحــو  92,810.00ريــاالً.

وبــدوره قــدم رئيــس مجلــس اإلدارة
األســتاذ محمــد الصغيــر شــكره لجميــع
أعضــاء اللجنــة وكافــة أبنــاء المجتمــع
الداعميــن للجمعيــة وأنشــطتها
المختلفــة قائــ ً
ا :أنتــم شــركائنا فــي
تحقيــق جــزء مــن ســعادة األيتــام وســد
ا حتيا جا تهــم .

واضــاف أن مجمــوع المســاعدات النقديــة
التــي تــم إيداعهــا فــي الحســابات
البنكيــة لأليتــام قــد بلغــت  55,200.00ريــاالً.
فــي حيــن بلغــت مصروفــات العيديــة نحو جديــر بالذكــر ان عــدد أســر األيتــام
المســتفيدة مــن خدمــات الجمعيــة حاليــا
18,300.00ريــال .
بلــغ  65أســرة ،فــي حيــن ان عــدد األيتــام
وأشــار إلــى أن عــدد الكوبونــات الغذائيــة
بلــغ نحــو  183يتيمــا.
لهــذا الشــهر بلــغ نحــو  65كوبونــا ،اي
بكلفــة  17,310.00ريــاالً ،موضحــً أنــه تــم
ايضــا تقديــم مســاعدات أخــرى لأليتــام
بقيمــة  2000ريــاالً  ،كمــا وتــم إضافــة عائلــة
جديــدة لقائمــة العوائــل المســتفيدة مــن
مســاعدات اللجنــة.

 80,881ريــاال مصروفــات لجنــة تحســين المســاكن لشــهر
يوليــو  2020م.
زینب البدر

قــال رئيــس لجنــة تحســين المســاكن
التابعة لجمعية تاروت الخيرية المهندس
عبــد الغفــور الدبيســي :أن مصروفــات
اللجنــة خــال شــهر يوليــو  2020م بلغــت
نحــو  80,881ريــا ًلا.

وبــدوره قــدم رئيــس مجلــس اإلدارة
األســتاذ محمــد الصغيــر شــكره لجميــع
أعضــاء اللجنــة علــى جهودهــم الكبيــرة
وكافــة أبناء المجتمــع الداعمين للجمعية
وأنشــطتها المختلفــة.

وأضــاف وقــد تمثلــت مصروفــات اللجنــة يشــار إلــى ان لجنــة تحســين المســاكن
فــي تقديــم مســاعدات مالية للمســاهمة تستهدف بناء المساكن لألسر المحتاجة
فــي بنــاء ســبعة منــازل وترميــم أربعــة إلــى جانــب صيانــة وترميــم بيــوت الفقــراء
والمحتاجيــن فــي جزيــرة تــاروت.
اخــرى فــي ذات الشــهر.
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لجان العطاء
 126,683.00ريــال مصروفــات ثــاث لجــان خيريــة تــاروت لشــهر  2,468.588ريال مجموع المساعدات
يوليــو 2020
النصف سنوية  2020لخيرية تاروت
زینب البدر
وقــال رئيــس لجنــة تالحــم األســتاذ
صــرح رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة تاروت محمــد الصفــار :إن مصروفــات اللجنــة صــرح رئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ
الخيريــة األســتاذ محمــد الصغيــر بــأن خــال شــهر يوليــو 2020م بلغــت نحــو محمــد الصغيــر بــأن إجمالــي مصروفــات
مصروفــات لجنــة التكافــل االجتماعــي1475 ،ريــاال.
المســاعدات النصــف ســنوية لعــام
لجنــة الــزواج الخيــري ولجنــة التالحــم وأضــاف إن عــدد الحــاالت التــي يتــم  2020بلغــت  2,468.588ريــاال ،وتمثــل
فــي شــهر يوليــو 2020م بلغــت نحــو اإلشــراف عليهــا مــن قبــل اللجنــة مــن مجمــوع المســاعدات التــي قدمتهــا
لجنــة التكافــل االجتماعــي ،ولجنــة كافــل
 126,683.00ريــاالً.
أســر الســجناء حال ًيــا ثــاث حــاالت.
اليتيــم ولجنــة تحســين المســاكن.
وقــال رئيــس لجنــة التكافــل االجتماعــي وأشــار إلــى أن المســاعدات المقدمــة
وذكــر أن مصروفــات شــهر رمضــان
التابعــة لجمعيــة تــاروت الخيريــة األســتاذ ألســر الســجناء لهــذا الشــهر تراوحــت
شــملت :برنامــج افطــار صائــم وفرحــة
عبــد الرســول آل درويــش :إن مصروفــات مــا بيــن مســاعدات غذائيــة وســداد إيجــار
العيــد ،باإلضافــة إلــى مبــادرة تكاتــف،
اللجنــة بلغــت خــال شــهر يوليــو ســكن  6أســر.
والتــي قــدرت جميعــا بنحــو861,951 :
 112,208.00ريــاالً.
وتجــدر االشــارة إلــى ان لجنــة تالحــم ريــاال ،حيــث قدمــت لألســر المتضــررة مــن
وأضــاف بــأن المســاعدات الغذائيــة تعــد مــن اللجــان المســتحدثة حديثــا جائحــة كورونــا.
بلغــت نحــو 55,775.00 ،ريــاالً ،مشــي ًرا لــدى خيريــة تــاروت ،وتســتهدف رعايــة وأشــار إلــى أن المســاعدات شــملت:
إن عــدد الطلبــات الــواردة للجنــة هــذا الســجناء وأســرهم والمفــرج عنهــم ومد الكوبونــات الغذائيــة ،المبالــغ النقديــة
الشــهر بلغــت نحــو  71طلبــا ،منوهــا إلــى يــد العــون والمســاعدة لهــم وألبنائهــم المحولــة علــى حســابات المســتفيدين،
أن عــدد األســر المســتفيدة مــن خدمــات الحتوائهــم والمحافظــة عليهــم.
وكذلــك المســاعدات التــي قدمتهــا
لجنــة تحســين المســاكن التــي شــملت
اللجنــة بلــغ نحــو  274أســرة.
ومــن جانبــه قــدم رئيــس مجلــس اإلدارة
 18عائلــة منهــا :المســاعدة فــي بنــاء
وأضــاف آل درويــش بــأن إجمالــي قيمــة األســتاذ محمــد الصغيــر شــكره لجميــع
 9منــازل ،وترميــم  5منــازل ،وصيانــة
المســاعدات الماليــة التــي قدمتهــا لجنــة أعضــاء اللجــان علــى جهودهــم الكبيــرة
 4منازل ،وقدرت جميعها بنحو:
الــزواج التابعــة للجمعيــة لــأزواج الجــدد وكافــة أبنــاء المجتمــع الداعميــن
 273,453رياال.
المســتفيدين مــن اللجنــة لشــهر يوليــو للجمعيــة وأنشــطتها المختلفــة.
وبــدوره قــدم الصغيــر بالــغ شــكره
2020م بلغــت 13،000.00ريــاالً.
وعظيــم امتنانــه باســم مجلــس اإلدارة
ولفت إلى أن المســاعدات شــملت خمس
إلــــى جـمـيـــع المحسنيـــــن الـمـبـادريــــن
حــاالت جديــدة ،وقــد تنوعت ما بين شــراء
لمســاندة اخوانهــم مــن المســتفيدين،
أجهــزة كهربائية وغرفــة نوم ومطبخية.
كمــا وقــدم شــكره إلــى جميــع منســوبي
زینب المرحوم

الجمعيــة مــن موظفيــن ومتطوعيــن
علــى تفانيهــم وإخالصهــم وجهودهــم
الكبيــرة فــي خدمــة المســتفيدين
وجميــع أبنــاء المجتمــع االعــزاء.

وتابــع إن اللجنــة تهــدف لتيســير الــزواج
للشــباب غيــر المقتدريــن عبــر تقديــم
الدعــم المــادي والمعنــوي لهــم ،وقــد
حظــــــي المـــشـــــروع منـــــذ تأسيســــــه
بمســاندة الفتــة مــن أبنــاء المجتمــع
خصوصــا رجــال الديــن.
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أعالم العطاء
المرحوم الصفار مسيرة بذل وعطاء
الفرصــة فــي ان يتشــبع باكــرا بمفاهيــم
العطــاء والبــذل والتطــوع واالنفــاق
وخدمــة النــاس وقيــم االخــاق وحســن
العشــرة مــع جميــع النــاس ،وبال اســتثناء.
انحــــــدر الــــمــــرحــــــوم مــن أســـــــرة عرفــت
بالمحافظــة والتديــن ،وتربــى علــى يــد
ابويــن مؤمنيــن .وكان والــده الوجيــه
المؤمــن الحــاج عبــد اهلل الصفــار «أبــو
علــي» رحمــه اهلل ،الــذي اســس مجلســا
للذكــر فــي منزلــه بتــاروت (الدشــة)  ،قبــل
نصــف قــرن مــن الزمــان ،كان هــو اآلخــر،
لصيقــا بمجالــس الذكــر ،ســيما مجالــس
االمــام الحســين «ع» .أشــتهر مجلــس
العائلــة المبــارك باســتقبال النــاس
بقلــم  :محمــد الشــيوخ
وتــاوة القــرآن الكريــم فــي شــهر رمضــان
وإقامــة مآتــم عــزاء األمــام الحســين «ع»،
مــا بيــن ميــاده بدايــة شــهر مــارس
ومــا يتخللــه مــن وعــظ وارشــاد أســوة
عــام 1954م وحتــى وفاتــه بدايــة شــهر
ببقيــة مجالــس الذكــر فــي المنطقــة.
أغســطس عــام 2020م ،رحلــة حافلــة
بالعطــاء واالنجــاز ،ناهــزت  66عامــا ،بعــد وفــاة والــده (ابــو علــي) رحمــه
قضاهــا الفقيــد الســعيد الحــاج المؤمــن اهلل اســتمر المجلــس تحــت عنايــة
علــي عبــد اهلل الصفــار ،والــذي بفقــده واشــراف ابنائــه ســيما االبــن الراحــل
أفجــع قلــوب محبيــه وفقــدت تــاروت أحــد (ابــو حســين) ،بوصفــه االكبــر مــن
الذكــور ،والزال المجلــس قائمــا،
أبــرز خيــرة رجالهــا الخيريــن.
وسيســتمر  -بمشــيئة اهلل  -ببركــة
ولــد الراحــل ابــو حســين فــي جزيــرة
جهــود االخــوة واالوالد واالحفــاد،
تــاروت ،وترعــرع فيهــا كســائر مــن ولــدوا
وذلــك إلكمــال مســيرة الخيــر والبــذل
ونشــأوا فيهــا اال انــه تــرك اثــرا طيبــا فــي
والعطــاء.
حياتــه وســيظل صــداه ألمــد طويــل،
بعــد ارتحالــه إلــى جــوار ربــه .الســر فــي بــدأ الفقيــد الســعيد أبــو حســين رحلتــه
ذلــك يمكــن فيمــا تميــز بــه مــن حســن العمليــة فــي مرحلــة الشــباب كموظــف
اخــاق ونقــاء قلــب ومــا قدمــه مــن عطــاء فــي شــركة كانــوا عــام 1977م بمدينــة
لمجتمعــه .وكان منــذ نعومــة اظافــره ،الدمــام ،وذلــك بعــد تخرجــه مــن المرحلــة
لصيقــا بمجالــس الذكــر ،ممــا اتيحــت لــه الثانويــة التجاريــة بمحافظــة القطيــف،
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ثــم التحــق بشــركة كهربــاء الشــرقية
(ســكيكو) .وفــي عــام 1982م ،أي بعــد
عــام تقريبــا ،مــن التحاقــه بالشــركة،
ُأبتعــث إلــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة
إلكمــال مرحلــة البكالوريــوس ( تخصــص
اقتصــاد وإدارة أعمــال) .وبعــد عودتــه
لموطنــه عــام 1986م ،تــدرج فــي عــدة
وظائــف فــي ذات الشــركة أبرزهــا:
ممثــا للعالقــات الحكوميــة ،ثــم مديــرًا
لدائــرة تصميــم الهيــاكل التنظيميــة
ثــم مستشــارًا لرئيــس قطــاع التنظيــم
وتخطيــط المــوارد البشــرية .وبعــد ذلــك
أصبــح مديــرًا إلدارة التنظيــم وتخطيــط
القــوى العاملــة بالشــركة ،ممــا يدلــل
علــى فاعليتــه وعلــو همتــه وينــم ايضــا
عــن ذكائــه المتوقــد وطموحــه العالــي.
وفــي عــام 1995م عمــل الراحــل علــى
تأســيس مشــروعات تجاريــة خاصــة
بمعيــة اخوانــه كمؤسســة للمقــاوالت
العامــة ومــواد البنــاء وأنظمــة العــزل
وتجــارة المــواد الغذائيــة ،وكان هــو
الرئيــس التنفيــذي لتلــك المشــروعات،
والــذي كان جــزءا مــن ريعهــا يســهم
فــي اعمــال الخيــر ومســاعدة بعــض
المحتاجيــن فــي المنطقــة.
بعــد تقاعــده أواخــر شــهر مايــو مــن عــام
2012م تفرغ بصورة أكبر إلدارة مشــروعاته
الخاصــة .ولكنــه خصــص جــزءا كبيــرا مــن
وقتــه ايضــا لألنشــطة االجتماعيــة ودعــم
االعمــال واالطــر الخيريــة ،ماليــا ومعنويــا
وفكريــا ،كجمعيــة تــاروت الخيريــة مثــا،
والــذي كان أحــد اعضــاء فريــق الهيئــة
االستشــارية لمجلســها الحالــي ،ممــا
ســاهم فــي توســيع رقعــة عالقاتــه
االجتماعيــة ورســوخها .وهذا مــا تجلــى
واضحا فــور ســماع نبــأ وفاتــه رحمــه اهلل.
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قطعــا لــن نســتطيع  ،مــن خــال هــذه
الســطور المتواضعــة ،احصــاء جميــع
اســهامات الراحــل الخيريــة والمتنوعــة،
ســواء ضمــن الجمعيــة او خــارج أســوارها ،
وكذلــك حصــر مناقبــه االخالقيــة الكثيرة،
كمــا لــن نتمكــن ايضــا مــن ايفائــه
حقــه المســتحق عبــر هــذه المســاحة
المحدودة.لــذا ســنكتفي بنقــل بعــض
مــا ســمعناه أو أطلعنــا عليــه مــن خصــال
ومآثــر المرحــوم ،ســواء مــا ورد منهــا
علــى لســان بعــض زمالئــه فــي الجمعيــة
أو مــا كتبــه عنــه بعــض اصدقائــه
االوفيــاء أو فيمــا صــرح بــه بعــض افــراد
اســرته  ،كنمــاذج وأمثلــة ليــس اال ،لعلنــا
بذلــك نتمكــن مــن االحاطــة ببعــض
ابعــاد شــخصية الراحــل المتميــزة رحمــه
اهلل .فهــذا علــى ســبيل المثال ،رئيــس
مجلــس ادارة جمعيــة تــاروت االســتاذ
محمــد الصغيــر يعبــر عــن بالــغ حزنــه

وألمــه بفقــده قائال :مــا يميــز عضــو
المجلــس االستشــاري الراحــل الــذي فقده
مجتمعــه وفقدنــاه أنــه كان مــن اصحــاب
االيــدي البيضــاء الذيــن يعملــون بصمــت
وتفانــي وال تظهــر أعمالهــم الخيريــة إال
بعــد وفاتهــم ،مضيــا ذلــك مــا حــدث فع ً
ال
ممــا رأينــاه منــه طيلــة وجــوده معنــا إلــى
جانــب العديــد مــن الرســائل والمكالمــات
التــي وردت إلينــا حــول عطاءاته وخدماته
النبيلــة كالمســاعدات الماليــة والعينيــة
وقضــاء حوائــج بعــض المحتاجيــن .كمــا
كان داعمــا ومســاندا للجمعيــة بالــرأي
الســديد والقتراحــات البنــاءة ،وكان ايضــا
دائــم االبتســامة والتواضــع».

وفــي مقالتــه بعنــوان «أخــي وصديقــي
ســتبقى فــي القلــوب» نعــى الكاتــب
أحمــد منصــور الخرمــدي صديقــه الراحــل

بالقول :حيــن ترحــل األحبــة تصــاب
القلــوب باضطــراب شــديد مــا بيــن
حــزن وألــم وبــكاء .قلوبنــا اليــوم تنعــى
فراقــك يــا أخــي أبــا حســين ،فقدنــاك بعــد
أن فاضــت روحــك الطاهــرة مــع ســاعات
الفجــر فــي أيــام الحــج األعظــم ،مــع
التكبيــر والنــداء الربانــي” لبيــك اللهــم
لبيــك “فلبــت روحــك النــداء ،مضيفــا
ســيكون لفراقــك ايهــا األخ العزيز وحشــة
وحــزن شــديد ،وســتبقى ذكــراك العطــرة
تطــوف بقلوبنــا ،ولــن تتوقــف ،فدموعنــا
والحزينــة
المفجوعــة
ومشــاعرنا
تضمدهــا ذكــراك الحســن وهــي مصــدر
تنفيــس وتهدئــة لخواطرنــا.
مؤكــدا ،لــن ننســى أفضالــك ،ابتســامتك
ودماثــة أخالقــك ،انســانيتك الســمحة
الحانيــة العطوفــة مــع الكبيــر والصغيــر
ومواقفــك االجتماعيــة العاليــة وتلــك
الخصائــص الفريــدة التــي ســوف تكــون
منقوشــة وشــاهدة لمــا قدمــت وقمــت
بــه مــن األعمــال الخيــرة فــي حياتــك،
ومنهــا مــا ورثتــه انــت واخوتــك مــن
والدكــم الوجيــه الحــاج «أبــو علــي»
رحمــه اهلل ،ومــن أهمهــا وأعظمهــا
اســتمرار مجالــس العــزاء الحســينية
وفطــور شــهر رمضــان الكريــم ،وكذلــك
اســتمرار مجلســكم األســبوعي المفتــوح
للجميــع .لــن ننســى اخوتــك ومحتبــك
للجميــع واحترامــك للكبيــر والصغيــر
ولــكل انســان عرفــك وجالســك وهــي
مــن الصفــات اإلنســانية النبيلــة والخيــرة
التــي ميزتــك فــي حياتــك».
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ويشــيد رئيــس لجنــة شــؤون الموظفيــن
والمرافــق العامــة وعضــو مجلــس إدارة
جمعيــة تــاروت الخيريــة المهنــدس
محمــد النابــود (أبــو علــي) بمزايــا
المرحــوم المؤمــن قائــا:

كــــان مــــن المساهــــــمين االساســـييــــن
فــي توفيــر علــب مــاء الشــرب للمقبــرة
والمغتســل ولســنوات طويلــة ،كمــا كان
مــن الداعميــن لجميــع انشــطة الجمعيــة
المتنوعــة ،وكذلــك مــن المســاهمين
المهميــن فــي مشــروع مبنــى الذكــر
الحكيــم والمبنــى االداري».
ويعبــر صديقــه الكاتــب عبــد الــرزاق
الكــوي فــي مقالتــه التأينيــة التــي جــاءت
بعنــوان «أبــا حســين ســتبقى عليــً»،
يعبــر عــن حســرته الشــديدة وبالــغ ألمــه
لفقــد الراحــل قائــا:

بقلــوب اعتصرهــا األلــم والحــزن تلقينــا
نبــأ وفــاة األخ الغالــي الحــاج أبــو حســين،
مضيفــا أنــه يــوم حزيــن بــل كالــح
الســواد ،مخاطبــا ايــاه :لقــد تعجلــت
الرحيــل ونحــن ال زلنــا بحاجتــك بيننــا كأخ
لــم تلــده أمــك .مؤكــدا ان للفقيــد محبــة
خاصــة فــي النفــوس لدرجــة أنــه فــي كل
فرصــة تلتقيــه تتمنــى أخــذه باألحضــان
دائمــا هــو الســباق
والقبــات ،ويكــون
ً
بفيــض حنانــه وطيــب قلبــه مــع ابتســامة
أبــدا ،حيــث أحــب الجميــع
لــم تفارقــه
ً
بتواضعــه وبشاشــته فبادلــه الجميــع
بالحــب وملــك القلــوب ،وكان مثــاال للحــب
ليــس علــى نطــاق العائلــة بــل لــكل مــن
عرفــه ،وهــم كثيــرون.
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أن تنــام قريــر العيــن فالعيــون بعــدك
دامعــة ،نــم يــا طيــب القلــب ،فالقلــوب
بعــدك مكســورة ،ونعــزي بفقــدك
أنفســنا وتــاروت كلهــا تعزيــك كأن مــن
أبنائهــا البــررة .لقــد قلتهــا فــي حضرتــك
إنــي أحبــك وأقولهــا اآلن أنــي ســأبقى
أحبــك مــا حييــت ،نحتســبك عنــد اهلل
فــي جنــان الخلــد وســتبقى القلــوب
موجعــة بفراقــك لكنهــا تدعــوا لــك
بالرحمــة والمغفــرة».

وفــي معــرض تعــداد مآثــره قــال :كان
يملــك شــخصية جاذبــة وآســرة تجبــرك
علــى محبتــه واحترامــه وتقديــره ،وحقــا
كان رســالة محبــة ووئــام واجتماع ،وبهذا
نهــج مســيرة والــده المرحــوم الحــاج أبــو
علــي رحمــه اهلل مح ًبــا للفقــراء اذ ال يــكاد
يخلــوا مجلســهم فــي شــهر رمضــان مــن
حضــور فقيــر يجلــس معهــم كأحدهــم،
مضيفــا طالمــا كان يشــعرك الراحــل
بأخالقــه وتواضعــه وحكمتــه وطلتــه
وروحــه المرحــة ،وســنفتقده فــي كل مضافــا إلــى مــا قيــل عــن المرحــوم
مناســباتنا االجتماعيــة حيــث كان حريصــا الراحــل مــن مزايــا وخصــال،
بالمشــاركة ،إذ كنــا نعتبــر وجــوده معنــا
ســمعت شــخصيا ومــن أكثــر مــن طــرف
أشــبه بربــان لســفينة العائلــة ،كشــجرة
قصصــا وحكايــا تؤكــد بــأن الراحــل كان
مثمــرة يســتظل الجميع بظاللهــا ويأكل يمتــاز ايضــا بحســن التخطيــط والتصــرف لقــد فقــدت جزيــرة تــاروت رجــا مؤمنــا
الجميــع مــن ثمارهــا ،وكان اهلل فــي عــون فــي المواقــف الصعبــة والحكمــة والحلــم معطــاءا نبيــا خلوقــا وكفــؤا .كان يتمتــع
ذويــه ومحبيــه علــى عظــم هــذا المصاب ،فــي معالجــة القضايــا واالشــكاالت ،كمــا بحــس قيــادي خــاق ومزايــا أخــرى الزالــت
والفــراغ الــذي ال يســده غيــره.
مجهولــة لــدى الكثيريــن ،كمــا أســلف
كان مهتمــا باإلصــاح بيــن النــاس،
أبنــه ،وكان المجتمــع بأمــس الحاجــة
ويختــم الكــوي مقالته بقوله :من يجلس
معــك ال يمــل مجلســك ،وال زلنــا صغــارا وهي ميزات اساسية للقادة االجتماعيين إلــى وجــوده ونهجــه وطاقاتــه وجهــوده
بوجــودك الكبيــر ،ولــم أســمع فــي حياتي المصلحيــن المميزيــن ،والذيــن يعــول الخيرية .ولكــن مــا عســانا أن نقــول
أنــك اختلفــت مــع أحد ،بــل أغبطك لكثرة عليهــم دائمــا فــي مســيرة االصــاح فــي ارادة اهلل التــي شــاءت أن يكــون
محبيــك ليــس مــن العائلــة فقــط بــل كل والتغييــر االجتماعي .وفــي حديــث عابــر ،إلــى جــواره وفــي ظــل رحمتــه الواســعة،
مــن تربطــك معهــم عالقــة .ذهــب مــن قبــل ايــام وجيــزة ،مــع ابــن المرحــوم فرحمــك اهلل يــا ابــا حســين وألهــم ذويــك
حياتنــا أعــزاء علينــا وتألمنــا لفقدهــم البكر الشــاب (حســين) حفظــه اهلل ،ومحبيــك الصبــر والســلوان ،وإنــا هلل وانــا
واهلل أعلــم يــا أبــا حســين أنــت مــن األعــزاء بغــرض التعزيــة والمواســاة  ،تحــدث إليــه راجعــون.
جرحــا علــى امتــداد معــي بعفويــة وبحســرة ال تخلــو مــن
وســيبقى لفقــدك
ً
*باحــث فــي علــم االجتمــاع
األيــام المتبقيــة مــن حياتنــا ..ندعــو لــك األلــم عــن والــده قائال :ظننــت انــي اعــرف
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ابــي جيــدا طــوال هــذه الســنين رغــم
انــه كان يعاملنــي كصديــق وليــس
كأبــن ،وكنــت مطلعــا علــى الكثيــر
مــن اســراره الخاصــة ،اال اننــي اكتشــفت
فــور وفاتــه ،مــن خــال أحاديــث النــاس
ســيما اصدقائــه المقرييــن ،بــأن والــدي
أكبــر ممــا تصــورت فــي العطــاء والبــذل
وااليثــار وحســن االخــاق ،مضيفــا  :كنــت
اســأل الوالــد دائمــا أحيانــا عــن بعــض
األمــور والقضايــا الخاصــة بــه ،فــكان يقــول
لــي :ســتعرف الحقــا يــا أبنــي ان شــاء اهلل،
وبالفعــل اكتشــفت  -بعــد فــوات األون
 ان العديــد مــن اعمــال الوالــد الخيريــةكان يؤديهــا بصمــت دائمــا».
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أخبار العطاء
 300,374.00ريا ًال مصروفات خيرية تاروت خالل شهر يوليو 2020
زینب البدر

صــرح رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة تــاروت الخيريــة األســتاذ محمــد الصغيــر قائــا :إن
مصروفــات الجمعيــة خــال شــهر يوليــو  2020م قــد بلغــت  300,374.00ريــاالً.
وأضــاف إن ذلــك المبلــغ هــو حصيلــة المســاعدات التــي قدمتهــا جميع لجــان الجمعية
التــي تتعامــل بشــكل مباشــر مــع المســتفيدين كلجنــة التكافــل االجتماعــي ،لجنــة
تالحــم ،لجنــة الــزواج الخيــري ،لجنــة كافــل اليتيم إلى جانب لجنة تحســين المســاكن.
وبــدوره قــدم األســتاذ الصغيــر شــكره لجميــع اللجــان وأعضائهــا علــى جهودهــم
المباركــة ،كمــا قــدم جزيــل شــكره ألبنــاء المجتمــع الخيريــن علــى عطائهــم الكبيــر
وتفاعلهــم المســتمر مــع كافــة لجــان وأنشــطة الجمعيــة الخيريــة بتــاروت.
كافل اليتيم

92,810

ريا ًال

تحسين المساكــن

80,881

ريا ًال

التكافل اإلجتماعي

 126,683.00ريا ًال

المجموع اإلجمالــي

 300,374.00ريا ًال

80,881

92,810
126,683.00

التكافل اإلجتماعي
كافل اليتيم
تحسين المساكــن
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أخبار العطاء

الخليفــة :فــي عالم األجهــزة الذكية بات المجتمع يشــارك
األبوين مهمــة التربية.
زینب البدر

حــذرت األخصائية علياء الخليفة الحاصلة
علــى ماجســتير فــي الطفولــة المبكــرة
األســر   مــن مخاطــر مواقــع التواصــل
االجتماعــي ،مشــيرة إلــى أن المجتمــع
اليــوم فــي ظــل األجهــزة الذكيــة بــات
يشــارك األســرة فــي مهمــة التربيــة.
جــاء ذلــك فــي نــدوة نظمتهــا اللجنــة
الصحيــة التابعــة لجمعيــة تــاروت الخيريــة
ضمــن برنامــج إيــاف يــوم األربعــاء عبــر
منصــة “اإلنســتغرام” بعنــوان “التربيــة
الرقميــة “التــي إدارتهــا األســتاذة رؤى
أمــان ،وشــارك فيهــا العديــد مــن
المهتميــن والمهتمــات بالشــأن التربوي.
وقالــت الخليفــة“ :إن التربيــة الرقميــة
هــي نتيجــة تأثيــر التكنلوجيــا الحديثــة
فــي ســلوكيات وأفــكار وتوجهــات
الناشــئين الصغــار” ،مشــيرة إلــى العديــد
مــن األســباب التــي تحفــز األطفــال علــى
اســتخدام األجهــزة الذكيــة ،مضيفــة
هنــاك العديــد مــن األســر فــي ظــل
الجائحــة تتســاءل بقلــق عــن الطريقــة
المثلــى لقضــاء الوقــت مــع أطفالهــم
والــذي يتــم إهــداره غالبــا علــى اإلنترنــت.
وأوضحــت أن مــن بيــن األســباب التــي
تجعــل الطفــل يرغــب فــي اســتعمال
األجهــزة الذكيــة لوقــت طويل هــو تقليد

الكبــار والشــعور باالســتقاللية والتمكــن،
موضحــة أنــه حيــن يقــوم الطفــل بضغــط
االزرار يشــعر بأنــه يمكنــه أن يقــوم
بأشــياء عديــدة فــي العالــم االفتراضــي.
ونوهــت بــأن االجهــزة الرقميــة فــي زماننــا
الحالــي كمــا لهــا ســلبيات كثيــرة لهــا
أيضــا إيجابيــات مهمــة أبرزهــا االطــاع
علــى ثقافــات الشــعوب المختلفــة
واكتســاب المفيــد منهــا ،والتعلــم
فــي مجــاالت كثيــرة ومــن بينهــا كل مــا
يرتبــط بشــؤون التربيــة .وهــذا بــدوره
يمكــن أن يســاعد األبويــن علــى تربيــة
أطفالهــم تربيــة ســليمة.
وقالــت الخليفــة ”:أن بعــض األســر قــد
تلجــأ لحرمــان أطفالهــا مــن اســتخدام
األجهــزة الذكيــة بشــكل مطلــق،
معتقديــن بأنــه الحــل األنســب .وهــذ
اعتقــاد خاطــئ” ،منوهــة علــى ضــرورة
أن يكــون لألســر وعيــا كامــا بمخاطــر
مواقــع التواصــل االجتماعــي كالتنمــر
واالســتغالل وغيرهــا.
ودعــت األســر إلــى ضــرورة تنميــة مهــارات
التعامــل مــع أطفالهــم وفهــم دوافــع
ســلوكهم ألن العالــم االفتراضــي عالــم
شاســع ويجــب أن تطلــع األســرة علــى
كيفيــة اســتخدام أطفالهــم لمواقــع
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التواصــل ليتمكنــوا مــن وضعهــم فــي
المســار الصحيــح.
وأشــارت علــى أهميــة الحــوار بيــن
الوالديــن والطفــل ومشــاركته فــي اتخاذ
القــرارات ،كتحديــد قوانيــن الســتخدام
األجهــزة الذكيــة ،ووقــت للعــب ،واتبــاع
طريقــة التــدرج فــي إقنــاع الطفــل التــي
يحددهــا التربويــون قــد تمتــد مــن ثالثــة
أشــهر إلــى ســتة أشــهر ،كمــا ينبغــي
افهامهــم بــأن الجهــاز الرقمــي وســيلة
وليــس غايــة وأنــه مــن الكماليــات وليــس
مــن الحاجــات الملحــة.
وأوضحــت أنــه عندمــا يختلــط الطفــل
بالمجتمــع يكتســب ســلوكيات أخــرى
مــن األطفــال اآلخريــن .وهنــا يأتــي دور
المجتمــع فــي التوعيــة وثقيــف األطفــال
عبــر برامــج تنمــي ذواتهــم وليــس
ا لعكــس .
وفــي ختــام النــدوة قدمــت األخصائيــة
عليــاء بعــض النصائــح لألســرة مــن
شــأنها إبعــاد األطفــال عــن األجهــزة
الذكيــة قائلــة :يجــب علــى الوالديــن
توفيــر البدائــل لألطفــال كشــراء بعــض
األلعــاب المســلية والمفيــدة التــي
تنمــي قدراتهــم ومشــاركتهم اللعــب،
إلــى جانــب تخصيــص ركنــا للقــراءة
لهــم فــي المنــزل وآخــر للعــب وثالــث
للتشــكيل والعديــد مــن األشــياء األخــرى
المفيــدة والبســيطة التــي مــن الممكــن
ممارســتها مــع األطفــال أو بمفردهــم
لتســليتهم وإشــغالهم عــن األجهــزة
اإللكترونيــة بالقــدر الممكــن.
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أخبار العطاء
فــرق كافل لكــرة القدم بتاروت تتحــدى «جائحة كورونا»
بسداد مســاهمتها الســنوية لأليتام
وتابــع لــم ُيـ ِـر ِد المجلــس أن يتوقــف هــذا
العطــاء تحــت أي ظــرف ،رغــم جائحــة
كورونــا ،لذلــك تــم تحصيــل المبلــغ اعــاه
ألنــه لصالــح األيتــام الذيــن هــم أمانــة فــي
جميعــا.
أعناقنــا
ً
عــددا مــن كــوادر المجلــس
كمــا أن
ً
التنفيــذي قــد تفاعلــوا مــع المبــادرة
وقامــوا بالتبــرع بمبلــغ مع َّيــن لصالــح
اللجنــة الــذي تدعمــه الــدورة.
عطاء مستمر
الفرق الرياضية
ٌ
محمد حسين البحارنة

قــال مديــر اإلدارة الفنيــة لــدورة كافــل
اليتيــم لكــرة القــدم بجزيــرة تــاروت
بــأن الــدورة دأبــت
حســين الجيرانــي»:
َّ
عامــا الماضيــة علــى أن تكــون
خــال الــــ ً 24
جــزءا مــن النشــاط الخيــري الــذي تقــوم
ً
بــه جمعيــة تــاروت الخيريــة للخدمــات
االجتماعيــة مــن خــال لجنــة كافــل
اليتيــم الــذي تُعنــى برعايــة األيتــام».
واضــاف علــى الرغم مــن تعليق «كــافــــل»
فــي نســختها الخامســة والعشــرين
بســبب جائحــة كورونــا ،إال أن ســعي
القائميــن علــى الــدورة لــم يتوقــف مــن
أجــل توفيــر مبلــغ المســاهمة الســنوية
التــي تقدمهــا الــدورة لأليتــام فــي جزيــرة
تــاروت ،وذلــك عبــر التواصــل مــع الفــرق
الرياضيــة المشــاركة والجهــات الداعمــة
ومحبــي العمــل الخيــري.

أن معظــم الفــرق
ولفــت الجيرانــي إلــى َّ
الرياضيــة التــي دأبــت علــى المشــاركة
فــي الــدورة لــم تتخلــف عــن المســاهمة
حتــى لــو حالــت الظــروف مــن المشــاركة
فــي الفعاليــات ،فقــد بــات هــذا األمــر عر ًفــا
رقنــا الرياضيــة ،لذلــك نجــد
ـائدا لــدى ِف ِ
سـ ً
كافــة الفــرق التــي تعتــذر عــن المشــاركة
ال تتخلــف عــن المســاهمة الماديــة.

أن المبــادرة التــي
ونــوه الجيرانــي إلــى َّ
أعلــن عنهــا المجلــس بتاريــخ 2020/7/25
ـدد مــن الفــرق
قــد القــت تجاو ًبــا الفتــا لعـ ٍ
التــي التزمــت بســداد مبلــغ المشــاركة
الســنوية فــي الــدورة ،حيــث بلــغ مجمــوع
المبلــغ المحصــل مــن الفــرق نحــو
ــي
15,000,00ريــاال ،مضيفــا َّ
إن فريقَ ْ
الربيــع والبســتان لــم يكتفيــا بدفــع
فح ْ
مبلــغ االشــتراك فــي الــدورة َ
جانــب آخــر وكعادتهــا الســنوية
ســب ،بــل ومــن
ٍ
أضافــا عليــه ايضــا.
تفاعلــت ديوانيــة آل رامــس مــع المبــادرة
وإن مســاهمة
تبرعــا ســخ ًيا،
وقدمــت
َّ
َّ
ً
مانعا
الظروف ليست
ً
الفــرق الباقيــة فــي الطريــق بــإذن اهلل.
ِ
أن الفــرق الرياضيــة
واكــد الجيرانــي َّ
لــم تتوقــف مســاهماتها عبــر فعاليــة وأهــاب الجيرانــي بكافــة الفــرق المبــادرة
«كافــل» طيلــة األعــوام الســابقة علــى لتقديــم مســاهماتهم خاصــةً
وأن آثــار
َّ
الرغــم مــن تق ّلــب األجــواء والظــروف التــي الجائحــة طالــت بعــض أســر األيتــام،
مؤكــدا بأننــا جميعــا نتطلــع ألن تكــون
ً
مــ ّرت عليهــا ســابقً ا وحاضــ ًرا.
هــذه المســاهمات بمثابــة الطريــق إلــى
اهلل جــل شــأنه الــذي نســأله لي ـ ًلا ونهــا ًرا
أن يكشــف هــذه ُ
الغمــة عــن هــذه األمــة.
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أخبار العطاء
رئيس خيرية تاروت لجريدة الرياض :الجمعية مع تطوير العمل
الخيري والتغيير نحو األفضل دائمًا
منـــــير النـــمـــــر
صــرح رئيــس جمعيــة تــاروت الخيريــة
األســتاذ محمــد الصغيــر الثالثــاء  14ذو
الحجة 1441ه  4-أغســطس 2020م لجريدة
الريــاض قائــا »:أن الجمعيــة مــع التغييــر
نحــو األفضــل دائمــً ،فكمــا تعــدل
المنظمــات الربحيــة دائمــً مــن ســلوكها
بنــاء علــى معطيــات الســوق ،فــإن مــن
الضــروري للمنظمــات غيــر الربحيــة أيضــً
االســتجابة لمتطلبــات الســوق ،ومراعــاة
الظــروف االقتصاديــة بمــا يخــدم أهدافهــا
الخيريــة ،وتعظيــم القيمــة التــي تقدمها
للمجتمــع.

وتابــع« :فــي اآلونــة االخيــرة دخلــت
جمعيتنــا فــي مجــال االســتثمار فــي
صــاالت األفــراح وهــو مشــروع كبيــر ،إلــى
جانــب مشــروعين ســكنيين والثالــث
مــازال قيــد اإلنشــاء حاليــً ،ولدينــا
مشــروع الذكــر الحكيــم».
وعــن المشــروعات المســتقبلية قــال
الصغيــر :ســوف يتــم البــدء فــي مبنــى
لــذوي االحتياجــات الخاصــة ،ونتمنــى أن
تعــود جميــع هــذه المشــروعات بالخيــر
علــى أبنــاء مجتمعنــا.
وفــي التقريــر الــذي أعــده الزميــل منيــر
النمــر لـــ «الريــاض» أكــد رؤســاء جمعيــات

وأضــاف :نفــذت جمعيــة تــاروت الخيريــة
العديــد مــن المشــروعات االســتثمارية
التــي كانــت رافــدًا للجمعيــة منــذ
نشــأتها ،وكان أول هــذه المشــروعات
روضــة الطفــل الســعيد التــي أســهمت
بشــكل فعــال فــي تلبيــة حاجــة مهمــة
لشــريحة واســعة مــن أبنــاء المجتمــع،
فــي وقــت كانــت هــي الوحيــدة فــي
ا لمنطقــة .
وأبــان :تــا هــذا المشــروع اســتثمار
المســتوصف الــذي قــدم خدمــة كبيــرة
ألبنــاء المجتمــع فــي المجــال الصحــي،
وقــدم كذلــك دعمــً ماليــً للجمعيــة علــى
مــدى الســنوات الماضيــة.
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خيريــة أن تغييــر العمــل الخيــري مــن
آت ال محالــة
واقعــه الرعــوي إلــى التمكيــن ٍ
فــي ظــل التغييــرات الضخمــة التــي
تشــهدها المملكــة ،مشــددين علــى أن
جمعيــات كثيــرة باتــت تؤمــن مــن داخلها
بأهميــة تغييــر النمــط التقليــدي إلــى
نمــط منتــج يتجــه للتمكيــن ،مــا ينســجم
مــع تطلعــات القيــادة الرشــيدة ورؤيــة
المملكــة ُ ،2030مشــددين علــى أهميــة
تطويــر العمــل الخيــري عبــر تغييــر نمطــه
التقليــدي المســتند علــى التبرعــات
التقليديــة التــي ترفــد الجمعيــات لفعــل
الخيــر.
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أخبار العطاء
خيريــة تــاروت تســاعد الباحثين عــن العمل في توفير فــرص وظيفية

زینب المرحوم

صــرح رئيــس مجلــس ادارة جمعيــة
تــاروت الخيريــة األســتاذ محمــد الصغيــر
عــن البــدء فــي برنامــج لمســاعدة ودعــم
الباحثيــن عــن فــرص وظيفيــة مــن كال
الجنســين بأشــراف لجنــة التوظيــف
والتأهيــل بالجمعيــة.
وأوضــح أن البرنامــج ســيطبق عبــر
آليــة خاصــة حددتهــا لجنــة التوظيــف
والتأهيــل وتتمثــل فــي التنســيق مــع
الشــركات الوطنيــة إلقامــة ورش توظيف
فــي مقــر الجمعيــة ،وإدارة الضمــان
االجتماعــي بالقطيــف لحضــور ورش
التوظيــف المقامــة فــي مقرهــم مــن
قبــل الباحثيــن عــن العمــل مــن األســر
المســتفيدة ،وحــث المتقدميــن علــى
الوظائــف لالســتفادة مــن منتجــات بنــك
التنميــة االجتماعيــة لتأســيس االعمــال
الصغيــرة ،مضافــا إلــى دعــم الباحثيــن
عــن العمــل فــي تأســيس أعمــال حــرة.

وتابــع الصغيــر بــأن قاعــدة البيانــات
للباحثيــن عــن العمــل تشــمل جميــع
التخصصــات العلميــة إضافــة إلــى
األعمــال المهنيــة وســيتم مســاعدتهم
حســب االمكانيــات المتاحــة ،مؤكــدا بــأن
الهــدف مــن البرنامــج المســاهمة فــي
دعــم ومســاندة الباحثيــن عــن العمــل
فــي توفيــر فــرص وظيفيــة مناســبة،
وتأهيلهــم عبــر برامــج التدريــب حســب
الــدورات وورش العمــل التــي ســتنفذها
لجنــة التدريــب والتأهيــل بالجمعيــة.
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واضــاف الصغيــر بــأن التســجيل فــي
البرنامــج ســيكون عبــر إرســال الســيرة
الذاتيــة علــى البريــد اإللكترونــي ،أو
تســليمها للجنــة التوظيــف بمقــر
الجمعيــة فــي الفتــرة المســائية مــن
الســاعة  4عصــرًا إلــى الســاعة  8مســاء
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أخبار العطاء
 98,537.00ريــال حصيلة «دريشــة وبــاب وأرضية الخير «
في  36ساعة
زینب البدر

قــال رئيــس لجنــة المشــاريع والمبانــي
االســتثمارية التابعــة لجمعيــة تــاروت
الخيريــة وصاحــب فكــرة «بطاقــة الخيــر
«األســتاذ أســامة آل ســيف :بــأن حصيلــة
حملــة «دريشــة وبــاب وأرضيــات الخيــر «
التــي انطلقــت قبــل اســبوع بلغــت نحــو
 98,537.00ريــال خــال  36ســاعة.

واوضــح ال ســيف «ان هــذا االنجــاز الســريع
الســتيفاء المبلــغ المذكــور خــال اقــل
مــن ثالثــة ايــام مــا كان ليتــم لــوال دعــم
المحســنين مــن ابنــاء المجتمــع ،كمــا هــو
مؤشــر علــى كــرم ابنــاء البلــد الــذي فــاق
توقعاتنا».

واشــار ان المبلــغ الــذي تــم تحصيلــه
يأتــي فــي ســياق مرحلــة تشــطيب مبنى
الذكــر الحكيــم الــذي تبلــغ مســاحته
1012م ،2والمكــون مــن ثالثــة أدوار ،مضيفــا
ان المبلــغ المحصــل هــو عبــارة عــن
كلفــة  ١٦بابــا و ٤٥نافــدة وقيمــة ارضيــات
لفصلييــن دراســيين للمبنــى الــذي الزال مــن جانبــه اشــاد رئيــس مجلــس ادارة
فــي مرحلــة التشــطيب.
جمعيــة تــاروت الخيريــة االســتاذ محمــد
الصغيــر بســخاء ابنــاء البلــد وبكافــة
الجهــود والمبــادرات الطيبــة ،موضحــا ان
المشــروع ســيصبح مقرا-بمشــيئة اهلل-
للجنــة الذكــر الحكيــم التابعــة للجمعيــة
الخيريــة فــور اكتمالــه.
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أخبار العطاء
خيريــة تاروت :قريبا الشــروع في بناء ســبع وحدات
ســكنية لبعض أســر الفقراء وااليتام األشــد حاجة
زینب المرحوم

تعتــزم جمعيــة تــاروت الخيريــة للخدمــات
االجتماعيــة إنشــاء مبنــى ســكني لألســر
األشــد حاجــة مــن الفقــراء واأليتــام ،ضمــن
مشــروع (ســاكن) الــذي تنفــذه الجمعيــة
للمحتاجين.
وأوضــح رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة
محمــد الصغيــر أن المشــروع يتكــون مــن
 7وحــدات ســكنية لألســر األشــد حاجــة
مــن الفقــراء واأليتــام المســتفيدين مــن
خدمــات الجمعيــة ،ســيتم تســكينها
بنظــام حــق االنتفــاع.
مــن جانبــه ،نــوه رئيــس لجنــة تحســين
المســاكن التابعــة للجمعيــة المهنــدس
عبــد الغفــور الدبيســي إلــى أن األرض

التي ســيقام عليها المشــروع ،والمتوقع
البــدء فــي بنــاءه بدايــة شــهر صفــر
المقبــل تبــرع بهــا أحــد المحســنين مــن
اهــل العطــاء ،داعيــا أصحــاب األيــادي
البيضــاء مــن أهــل الخيــر واإلحســان إلــى
التبــرع لمســاعدة الجمعيــة فــي إنشــاء
هــذا المشــروع الخيــري ،الــذي تقــدر
كلفتــه بمليــون ونصــف ريــال تقريبــا.
وأشــار إلــى أن لجنــة تحســين المســاكن
بالجمعيــة تتلقــى التبرعــات العينيــة مــن
مــواد بنــاء وغيرهــا إضافــة إلــى الدعــم
المالــــــــي ســــواء بتسليمــــــها لمكـــتـــب
الجمعيــة أو بالتحويــل فــي حســابات
الجمعيــة الخاصـــــــة بـلـــجــــنــــــة تحســين
المســاكن .وتجدر االشــارة إلــى ان حملــة
التبرع لهذا المشــروع ســتبدأ من اليوم.
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الجمعيــة تحتفــي بالحــاج الصادق وزوجتــه وبمكرمي الموتى وتســتقبل رئيــس البلدية
زینب المرحوم
تصوير :رضا الشيوخ ،حسين الشيوخ

اســتقبل مجلــس إدارة جمعيــة تــاروت
الخيريــة ســعادة رئيــس بلديــة تــاروت
المهنــدس عبــد العزيــز الشــاحي
ومديــر الخدمــات األســتاذ واصــل
الشــاتي فــي مبنــى روضــة الطفــل
الســعيد النموذجيــة التابعــة للجمعيــة.
وقــال رئيــس مجلــس اإلدارة بالجمعيــة
األســتاذ محمــد الصغيــر بــأن الهــدف
مــن اللقــاء هــو تعزيــز دور الشــراكة
المجتمعيــة والتواصــل بيــن الجمعيــة
والبلديــة ومناقشــة بعــض القضايــا
المشــتركة لخدمــة المجتمــع ،مشــيرا
إلــى ضــرورة توفيــر مواقــع متاحــة
إلقامــة دورة كافــل اليتيــم الرياضيــة
التــي تشــرف عليهــا الجمعيــة.
ورحــب رئيــس لجنــة شــئون الموظفيــن
والمرافــق العامــة بالجمعيــة المهنــدس
محمــد النابــود بالحضــور وفــي مقدمهــم
رئيــس البلديــة المهنــدس الشــاحي
الــذي أبدى شــكره ودعمــه إلدارة الجمعية
حســب مــا تقتضيــه المصلحــة العامــة.

وفــي ختــام اللقــاء الــذي تــم يــوم االثنيــن منصــور مطــر ،موســى جعفــر عبــد رب
كرمت ادارة الجمعية تكريما خاص للحاج النبــي ،فاطمــة أحمــد العقيلــي ،مدينــة
الوجيــه حســين مهــدي الصــادق وزوجتــه مهــدي حبيــل ،كفايــة علــي آل عاشــور
علــى مبادراتهمــا الدائمــة ودعمهمــا يشــار إلــى انــه تــم االتفــاق بيــن رئيســي
المســتمر لكافــة أنشــطة الجمعيــة .البلديــة والجمعيــة علــى ضــرورة عقــد
كمــا تــم فــي االثنــاء تكريــم عــددا
مــن العامليــن علــى إكــرام الموتــى
مــن منســوبي البلديــة والجمعيــة
ومجموعــة مــن المتطوعيــن المتميزيــن
فــي نشــاطهم ،مقابــل مــا قدمــوه
مــن جهــود كبيــرة اثنــاء جائحــة
كورونــا وعلــى مــدار الســاعة فــي
مقبــرة ومغتســل المصلــى بتــاروت.
وتضمنــت قائمــة المكرميــن كال مــن:
جميــل إبراهيــم همبوبــة ،عبــد اهلل
ســلمان العقيلــي ،علي حســن العقيلي،
علــي أحمــد آل درويــش ،عيســى حســن
الحريري ،حسين جاسم العبد رب النبي،
حســن علــي العلــق ،حبيــب عبــد المجيــد
العلــق ،حســين عيســى كرانــات ،عبــد
الهــادي حســن الســيهاتي ،حبيــب أحمــد
العقيلــي ،عيســى علــي آل فردان ،محمد
ميــرزا ســباع ،جاســم إبراهيــم صفــوان،
عبــد اهلل عيســى آل درويــش ،فاضــل
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لقــاءات دوريــة بيــن إدارة البلديــة
واألهالــي تحتضنــه الجمعيــة فــي مقرهــا
لمناقشــة بعــض اقتراحــات األهالــي
المتعلقــة بالجانــب الخدمــي والتنمــوي.
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نبض العطاء
ٌ
طينة من بياض األرضـ...ـــــــــــــــــــــــــــــــ
صار َموطنها
إال َ
ُ
خفف هذا الحزن
فمن ُي
بقلم  :حبيب المعاتيق

لت عنا؛
رح ْ
لو َ

ودعتنــا باألمس في
إلــى اليتيمــة التــي َّ
ريعــان شــبابها ،شــبابها الــذي أنفقتــه
في قضاء حوائــج األيتام والمعوزين إلى
أختنــا وجارتنــا الراحلة سوســن آل مطر.

غداة الندى والجود أ ّبنَ ها
رأي الموت؛
ومن ُيغ ِّي ُر َ
أحد
هل ٌ
شاء الردى ونهى
غير ما
ُ
يشاء َ
َ
يلوم يتيمًا أحز َنتْ ُه جوى
من ذا
ُ
وهو الذي
مر أحزنَها
بامتداد ُ
الع ِ
الريح
بطش
وهي التي رغم
ِ
ِ
انكسرت
ما
َ

اللطف
عدن
ِم ْن َم
ِ
ِ

من نساء العالم امرأةً زهرًا،

ُ
اهلل َمعدنَها
صاغ
َ

سوسنَ ها )
األرض (
ومن زهو ِر
ِ
َ

ليط الندى والنَّ ِّد َك ّونها
ومن خَ
ِ

ٌ
يتيمة

أرادها  -ربما -في ِبد ِئها َم َلكًا
َ

اللطف أنبتَ ها
في ظالل
ِ

صفت
ما َع َ

تم في الدنيا؛
الي ُ
فاحتاجها ُ

عيون يتامى
أس َكنها
وفي
األرض ْ
ِ
ِ

َّ
الفقر أوهنها
مدمع من في
لكن
ِ
َ

فأنسنَ ها
َ

ً
وعاطفة
اكتملت روحًا
حتى إذا
ْ

تلم أسى األيتام في يدها
عاشت ُّ

َّ
أطيبها
صورة األشياء
فاستل من
ِ
َ

الناس
سعت إلى
ِ
َ

َ
باألمس أعينها
فوقها
وأطبقت
ِ

أحسنَ ها
واختار من طينة األكوان
َ

فيما َكان أمكنَ ها

وغادرتنا

لكنه
ُ

ً
قدم
بهجة تمشي على
ّعت
توز ْ
ٍ

زان طينتها
شاب
باألح ِ
َ
َ

ً
وضحكة

على كف البياض

دمع الدنيا
وصب من َم
ِ
َّ

كان ناي الغيب َل ّحنها
َ

عجنَ ها
لي ِ
َ

الخلق،
واستوطنت في حنايا
ِ

وصاغها

برت قلبًا على األرض
ما َع ْ
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رح كان أثخنَ ها
ورو ْ
ّ
ضت كل ُج ٍ
ما أوهنتها ظروف العيش

عمرها
بما عاشت به
َ
حتى يكفنَ ها
* شاعر ومصور
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ورحلت بسبوسة

بقلم  :نبيلــــة علي
ثمة أشخاص ال نعتقد بأنهم
سيموتون ،ليس كفرًا منا ،وال ألنهم
مخلدون
بل ألننا نراهم ممتلئين بالحياة ونرى
الحياة ممتلئة بهم.
هكذا كانت سوسن  ،تمأل الدنيا
بالضحكات والبسمات..
تعاملت مع الدنيا وكأنها مسرح وهي
البطلة ..فاستطاعت بقوتها وصبرها
أن تطوع الظروف بين يديها .فكانت
لها صاغرة.
سوسن  ،أو كما نناديها أحيانا
بسبوسة  ،بسبوسة إحدى الشخصيات
المسرحية التي جسدتها بفنها
وعفويتها  ..وقد كانت المسرحية
األثيرة على قلبينا...
اتذكر جيدًا وكأنها للتو ،ضحكاتنا التي
تسقطنا أرضًا من شدتها وصدقها
أثناء تمثيلنا معًا ،تعرفني وأعرفها
من نظرة  ..نتوافق كثيرا في أفكارنا
المسرحية حتى شكلنا ثنائي منسجم
حد التماهي .

سوسن  ،أي المسرح والفن والتمثيل
واألطفال  ،تمتلك قدرة عجيبة في
تغيير نبرة صوتها والتالعب في
طبقاته لتجعله يتناسب مع أي دور..
سوسن كانت السنجاب واألرنب
والدب واألسد و ،كانت كل شيء هي
تريد أن تكونه

نعم سأغير النص واكتب نصا آخر بأن
بسبوسة تعود   ..

يضحك الجميع قبل أن تنطق بكلمة
 ،فهي ال تحفظ نصًا وال حوارًا  ،تعتمد
في فنها على الكاريزما وخفة الظل
واالرتجال ..

وتركت التفاحة رقية

( بسبوسة والسكر )  ...مسرحيتنا
التي ال أنساها ولن أفعل ..

وترجلت بسبوسة عن المسرح
ورحلت....

آخر مسرحية جمعتنا ...
كانت هي بسبوسة وأنا البرقر...
ابتعدت بسبوسة عن البرقر وتركته
في آخر المسرحية  ،لتعلم األطفال
دروسًا في الطعام الصحي ..
ولكن بسبوسة عندما تركت البرقر
كانت ال تعلم أنها ستحدث شرخًا
في قلبه ربما ال تشفيه األيام ،
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تركت بسبوسة البرقر

* منسقة اعالمية  -روضة الطفل السعيد
النموذجية
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نقلة أبواب العطاء
الغذائيــة األساســية وإلــى جانــب ذلــك
يؤخــذ مجموعــه مــن الفــرش والبطانيــات
ويضعهــا فــي زاويــة مــن داره .وكل مــا
خطــر فــي بــال ذلــك الرجــل مــن أنــاس
محتاجــة قــام بتدويــن أســمائهم وقــام
بتوصيــل العطايــا لهــم ...
لكــن اآلن ونحــن فــي زمــن التكنلوجيــا
وســهولة الوصــول للنقطــة المــرادة...

وعليــه أصبــح بإمــكان اإلنســان التصــدق
بالقليــل وإعطــاءه للجهــة المختصــة
أو الجمعيــة التابعــة للمنطقــة فهــي
أخبــر بالمحتــاج أو المســتفيد األكثــر
احتياجــا  ،حيــث أنهــم يعتمــدون علــى
آليــة وأســس معينــة أعــدت عــن طريــق
دراســات واجتماعــات لتوزيــع العطايــا
للمســتفيدين ..

حاليــا تغيــر الحــال وأصبحــت لجــان جزيتــم خيــرا عــن مجتمعنــا يــا أهــل
التطــوع متاحــه للجميــع وأصبــح بإمــكان العطــاء.
بقلم :االء عبد اهلل الحليلي
المتطــوع والمســتفيد ســهولة الوصــول ليــس الخيــر فــي العظمــة  ،بــل العظمــة
تأخذنــا االمــواج إلــى قــاع الذكريــات كنــا لهــا مــن خــال نقــاط تواجدهــم أو فــي فعــل الخيــر .
نجــد أن الشــخص الغنــي أو المقتــدر مــن خــال مواقــع التواصــل االجتماعــي
* عضو لجنة االعالم  -كاتبة
ماديــا هــو الشــخص المتصــدق أو التابعــة لهــم ..
المتطــوع  ،فــي زمــان ال يخولنــي بالبعيــد فقــد بدلــت أيــدي العطــاء قصــار
مــن عشــرين عامــا ماضيــة....
جهدهــا لتوفيــر هــذه النقــاط لخدمــة
حيــث أنــه عنــد بدايــة الســنة أو قبــل
حلــول شــهر رمضــان يقــوم بشــراء
مجموعه من أكياس األرز والســكر وعلب
الســمنة والشــوفان وغيرهــا مــن المــواد

أفــراد المجتمــع والقضــاء علــى الحاجــة
بالنســبة للمســتفيدين وحفاظــا علــى
مــاء وجههــم  ،وســخرت جهدهــا إلتاحــة
الفرصــة للبقيــة لتطهيــر أموالهــم
بــدون عنــاء..
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جاذبيــــــــة
وجدتها متكئة بجانبي

وقالت بالحرف الواحد ( في غمرة
البدء خلق اهلل

بدت تستدرجني!
ْ

سبحانه وتعالى هذا العالم،
واودعنا فيه لنرسم الحكاية
ونرحل ،لنتركها لمن بعدنا آية،
لكن من يفهم)

بكامل عنفوانها

فجأة بدأت تربت على أناملي
رويدا
رويدا
ومن ّثم ضخت الدفء
ً
ً

ابتسمت من أعماقي
ُ

حتى اشعلتني كالوهج

وكأنني استفقت للتو

نظرت لي
ْ

شدت على يدي
ْ

وابتسمت
ْ

 -قالت :جاذبية

قررت أن تأتي
هكذا
ْ

ثم قالت :ال أراك تقاومين حين
َّ
سر.
أكون معك ،أراهن أن هناك ّ

وهي تضحك

وربما غادرتني دون خاتمة.

نهرتها وأنا أقول :عوضا عن اإلثارة
التي ال أطيقها بهذا الوقت

قلت بهدوء :إنها تطابقني!
ُ

إنها هي

تساءلي عن سبب شرودي

مرة أخرى

واضح أن الشجون هو من أجنَّ ك،

أنت حين تنسجين
 قالت :هي ِالشجن..

مشاكسة

ابتسمت بلطف.
ثم
ُ

بقلم  :وفـــــــــــاء الطويل

دون مقدمات

أجدها حيثما انقلب ذهني!
تفعمني بالخيال
اتضح لي أن هناك جاذبية بيننا.

بعد ساعات داهمتني سكرة
الوجد من جديد
أصابت عاطفتي بوعكة صحية
ْ

باألمس حين كانت مشاعري ملبدة
بالحزن أخبرتها
بأنني أقسمت أن أهجرها عدة
أيام
 نادتني تجاهلتهاهزت رأسها بامتعاض.
بينما كنت مستلقية محاولة
الهروب

بينما وقف عقلي بجانبها،
فجأة وجدتها
هناك تقف بشموخ
أشحت نظري عنها
حين رأيتها
ُ
حتى ال تشعر بي ،لكن ما جعلني
أعاود النظر مرة أخرى أنني حين
دققت بها وجدتني واضحة،
وكأنها ترجمتي
ابتسمت،
ْ
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*عضو لجنة اإلعالم  -أديبة وشاعرة
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ُ
سوسنة العطاء

بقلم  :زينب المرحوم
أن تختــار لنفســك نهجــا فــي الحيــاة
مختلفــً عــن اآلخريــن ،نهجــً يفتــح لــك
أبــواب الرضــا والقربــى مــن الــرب الرحيــم،
وكأن فــي يقينــك مــا ينبئــك بأنــه طريــق
الجنة..
فتعيــش حالــة مــن األنــس دائبــا  ،تجيــب
طلــب هــذا وذاك  ،تعيــن وتســاند بــكل
طاقتــك  ،بــكل روحــك والســعادة تغمــر
قلبك.
فتوقــد أمــ ً
ا كل يــوم بكلمــة طيبــة
وابتســامة شــفاء لتكــون بلســمًا آلالم
مــن أنهكتــه الحياة حينًا وأنســً وتســلية
لمــن يشــتكي متاعــب الحيــاة ممــن
أســرتك ..زمالئــك ..أصدقائــك..
حولــك..
ِ
ِ
عليــك ال
أي عمــل هــذا الــذي اســتولى
ِ
ُ
يمثلــك
أنــت
ينفــك
ِ
عنــك لحظــة وكأنــه ِ
ِ
وكأنك
ســكونك..
حركاتــك..
فــي كل
ِ
ِ
ِ
طاقتك..
ـك..
ِ
ـرك ..روحـ ِ
تــؤدي حــق زكاة عمـ ِ
مالك..
ِ
ـت بقافلــة
ـارك منــذ التحقـ ِ
ألــم يكــن اختيـ ِ
العمــل الخيــري االجتماعــي ،وصــار
ـغلك الشــاغل ،رغــم صعوبــة أجــواءه،
شـ
ِ
ـك قمــت
وثقــل المســؤولية واألمانــة  ،إال أنـ ِ
بتأديــة كل ذلــك خيــر قيــام   .
  

فكنــت مصداقــً لقــول المصطفــى
صلــى اهلل عليــه وآلــة (مــن مشــى فــي
ليــل أو نهــا ٍر،
حاجــة أخيــه ســاعةً مــن
ِ
ٍ
قضاهــا أو لــم يقضهــا كان خيــرًا لــه مــن
اعتــكاف شــهرين)

دورك الكبيــر
وأبــرز مــا قدمتيــه مــن نجــاح
ِ
فــي معــارض األســر المنتجــة ومــا أبدعتــه
مــن تنظيــم ولمســة جمــال لركــن
جمعيــة تــاروت لينــال ســبق الفــوز علــى
مســتوى جمعيــات المنطقــة .

ُ
سوسنة العطاء ..
تلك
ســيرة حافلــة بالعطــاء والصبــر والتفانــي
والرضــا واالحتســاب  ،كيــف لنــا أن
نختصرهــا !

ـك لحمــات
ـت المبــادرة فــي انضمامـ ِ
وكنـ ِ
الحــج والعمــرة لخدمــة ضيــوف الرحمــن..
ـت الــكادر المســاند تبثيــن البهجــة
فكنـ ِ
ـت..
والســعادة أينمــا حللـ ِ

ألــم تكونــي مــن أوائــل الشــابات فــي
اللجنــة النســائية والمركــز الصيفــي
وكنــت ناجحــة فــي كل األدوار فــي
،
ِ
تنظيــم نشــاط المســرح ( تأليــف
النصــوص المســرحية الهادفــة  ،وتدريــب
الفتيــات والزميــات علــى أدائهــا،
وتصنيــع الديكــور) والشــخصية العارفــة
فــي تنظيــم الرحــات وتوفيــر كافــة
االحتياجــات الالزمــة.

ـك ومحبة النــاس وثقتهم الكبيرة
ولقربـ ِ
دأبــت علــى خدمتهــم مــن خــال
بــك
ِ
ِ
ـك كباحثــة اجتماعيــة متطوعــة فــي
عملـ ِ
جمعيــة تــاروت وجمعيــة البــر بســنابس
لعــدة ســنوات ،ولحاجتهــم الملحــة
لشــخصية أمينــة ومتقنــة لعملهــا تــم
ـارك لتكونــي موظفــة بــدوام جزئــي
اختيـ ِ
كباحثــة إداريــة فــي لجنــة التكافــل
االجتماعــي بخيريــة تــاروت ..

ونــراك بشــخصية المعلمــة اللطيفــة
ِ
بصحبــة األطفــال فــي حلقــات الرســم
والقصــص ..
نجــدك
وفــي مجــال المشــاركات
ِ
فــي الصــدارة فــي إدارة المهرجانــات
والفعاليــات التــي تقيمهــا الروضــة
(مســرحية  ،ثقافيــة  ،ترفيهيــة  ،تعليمية
 ،تربويــة ) .
وقامــة ابــداع فــي روضــة الطفــل الســعيد
يــداك يأســر الكبــار قبــل
فمــا تبدعــه
ِ
وأنت
الصغــار مــن جمــال واتقان  ،ســنوات
ِ
تعمليــن فــي الورشــة لتصنيــع وابتــكار
الوســائل التعليميــة التــي أضافــت جمــال
الفــت لفصــول الروضــة وســاحتها .
مشــاركتك فــي الــدورات
عطــاءك
ومــن
ِ
ِ
لتصنيــع الخامــات البيئــة وتدريــب
المرئيــات والزميــات فــي تلــك الورشــة.
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لروحــك يــوم ولــد الخيــر بيــن
فســام
ِ
ـك..
ـك فشــع رمــزًا متألقــا لمجتمعـ ِ
جوانبـ ِ
عمــار األرض فــي طــول
ويــوم
ِ
كنــت مــن ّ
ـيرتك..
مسـ
ِ
ـك فــي يــوم عظيــم قــد
فــكان يــوم رحيلـ ِ
ذكــرك بمــروره
لــك ليقتــرن
ٍ
اختــاره اهلل ِ
علــى مــر الســنين.
*لجنة االعالم  -إدارية في مكتب إدارة
الجمعية

مجلة العطاء  -أغسطس  - ٢٠٢٠ -اإلصدار الثامن

حديث العطاء
المرحوم الحاج علي الصفار أبو حسين
رجل العطاء والعمل المتميز
المحتاجيــن ســواء علــى مســتوى األســرة
أو علــى مســتوى المجتمــع  ،وكثيــرا مــا
كنــت أصــل المســاعدات النقديــة التــي
اســتلمها منــه ســواء للفقيــر مباشــرة أو
عــن طريــق الجمعيــة بــدون ذكــر اســمه
 ،واتذكــر جيــدا قصدتــه فــي تقديــم
مســاعدات لمحتاجيــن أو مشــاريع
خيريــة تنفــذ إال وســلمني لهــم مبالــغ
مجزيــة وال أعتقــد يختلــف اثنــان مــن إدارة
الجمعيــة ســواء المجالــس الســابقة أو
الحاليــة تواصلــه ومســاهماته فــي جميــع
بقلم  :محمد الصفار
مشــاريع الجمعيــة المختلفــة بــا اســتثناء
 ،أيضــا مــن عهــد بعيــد امتــد لســنوات
بقلــوب اعتصرهــا األلــم والحــزن تلقــت
كان هــو الممــول الرئيســي لتزويــد
إدارة جمعيــة تــاروت الخيريــة نبــأ وفــاة
مقبــرة ومغتســل تــاروت ببــرادات المــاء
المرحــوم الحــاج علــي عبــداهلل الصفــار
وتوفيــر كل مــا تحتاجــه مــن مــاء الشــرب .
 ،كان يــوم وفاتــه يومــا حزينــا ليــس
علــى مســتوى عائلــة المرحــوم فحســب
بــل علــى مســتوى أســرة جمعيــة تــاروت
الخيريــة كامــا حيــث تأثــر الجميــع لفقــده
علمــا بــأن الجميــع يعلــم بــأن المــوت
ســنة مــن ســنن هــذا الكــون  ،ولكــن
يبقــى فقــد هــذا الرجــل حســرة وآلــم
علــى الجميــع كمــا كل المتميزيــن
فــي التاريــخ تميــز هــذا الرجــل الفاضــل
بالكلمــة الطيبــة والصادقــة والتواصــل
مــع الكبيــر والصغيــر والعنــي والفقيــر
عبــر ديوانيتــه األســبوعية  ،خصوصــا فــي
األزمــات تجــده دائمــا أمامــك ويخفــف عنك
هــم وآلــم المصيبــة التــي أنــت فيهــا
ومهمــا كان شــكلها  ،خــط التواصــل
بينــي وبيــن المرحــوم أبــو حســين قديــم
لــم ينقطــع حتــى مــع كثــرة انشــغاله
كان مفتــوح دائمــا يســألني عــن
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المرحــوم أبــو حســين انتخــب مــن قبــل
إدارة جمعيــة تــاروت الخيريــة عضــوا فــي
المجلــس االستشــاري وكان مــع أعضــاء
المجلــس ملتزمــا بالحضــور فــي ويقــدم
المشــورة الصادقــة التــي تمتــاز بالحكمــة
والتجربــة وبعــد النظــر اســتفاد منــه
األخــوة فــي مجلــس اإلدارة كثيــرا..
أخــي المرحــوم أبــو حســين قد اســتعجل
الرحيــل ومــا زال المجتمــع فــي حاجتــه
رحمــه اهلل رحمــة األبــرار وحشــره مــع
محمــد وآلــه .
* نائب رئيس مجلس اإلدارة بجمعية تاروت

مجلة العطاء  -أغسطس  - ٢٠٢٠ -اإلصدار الثامن

العمل التطوعي أمان ألهل االرض
التــي تكثــر تلــك األعمــال التطوعيــة ،
خصوصــا إذا تعــددت فيهــا المؤسســات
المختلفــة فــي مجــاالت كثيــرة.

بقلم :عيســى العيد

المجتمــع الــذي تســود فيــه ثقافــة
العمــل التطوعــي  ،مجتمــع قــادر علــى
مواجهــة التحــوالت والتقلبــات فــي جميــع
األمــور ،تجــده ناهضــا أثنــاء أي انتكاســة
تحصــل ،متصفــا باالنســجام بيــن أفــراده،
علــى العكــس مــن ذلــك كلــه عندمــا
تكــون تلــك الثقافــة منعدمــة يهتــز
أمــام أقــل نكبــة تحصــل ويضطــرب فــي
مواجهتهــا ،كمــا أن ثقافــة العمــل تجعل
مــن المجتمــع أكثــر ســعادة حيــث أثبتــت
الدراســات بــأن اإلنســان الــذي يتطــوع
بجــزء مــن وقتــه أو مالــه أكثــر ســعادة
مــن غيــره ،كذلــك :
األعمــال الخيــرة تعــزز الشــعور
بالثقــة بالــذات المتطوعــة ويعلــي
مــن شــأنها فــي المجتمــع ،وتســاعد
علــىـ تقـــــدم وازدهـــــار األوطـــــان

فــي مجتمعنــا وهلل الحمــد تكثــر فيهــا
الجمعيــات الخيريــة ،التــي تعاقبــت علــى
إدارتهــا مجاميــع مــن النــاس الخيــرة،
الذيــن أعطــوا مــن وقتهــم لخدمــة
الفقــراء واأليتــام مــن مجتمعاتهــم،
وإنهــاض الجمعيــة الخيريــة وإكمــال
مســيرتها وتقــدم مشــاريعها ،وكذلــك
األنديــة التــي تهتــم بالرياضــة والشــباب،
لهــم دور كبيــر فــي تغطيــة جــزء كبيــر
مــن االهتمــام بالشــباب وتوعيتهــم
وصــرف طاقتهــم المكبوتة فــي الرياضة،
وال ننــس مــن يديــرون األماكــن العباديــة
فــي المجتمــع ،لهــم دور مهــم جــدا
فــي تهيئــة األجــواء العباديــة والحفــاظ
عليهــا ،كل هــؤالء لهــم منــا جزيــل
الشــكر والتقديــر علــى مــا يقومــون بــه
مــن جهــود لخدمــة مجتمعهــم.
لكننــا ال زلنــا نحتــاج إلــى الكثيــر مــن
المؤسســات التطوعيــة ،التــي تســد
حاجــات الناس وتعود عليهــم بالمنفعة،

كما حصل لألماكن العبادية والجمعيات
الخيــرة واألنديــة الرياضيــة ،نحتــاج كذلــك
لتغطيــة بعــض الثغــرات فــي مجتمعنــا
لتلبــي حاجتهــم ،كاالهتمــام بالشــأن
الثقافــي والتوعــوي والحــث علــى
مواصلــة الدراســات العليــا فــي المجتمــع،
وكذلــك االهتمــام بالتــراث والتاريــخ،
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وتأســيس اللجــان التــي تدعــم اإلبداعــات
المختلفــة ،مــع األســف المجتمــع يســوده
اعتقــاد بــأن اهلل ســبحانه وتعالــى ،يثيــب
مــن يقــوم باألعمــال التــي ورد فيهــا نــص
دينــي ،وغيرهــا ال حاجــة لســدها مــع أن
تقول(و َمــا
اآليــة القرآنيــة الكريمــة التــي
َ
تُقَ ِّد ُمــوا ِل َأ ُ
سـ ُ
ـد
نف ِ
ـكم ِّمـ ْ
ـد ُ
ـن َخ ْيـ ٍـر َت ِجـ ُ
وه ِعنـ َ
ـو َخ ْيـ ًرا َوأَ ْع َ
ـم أَ ْجـ ًرا) قــد وصفــت
ظـ َ
ال َّلـ ِـه ُهـ َ
األعمــال كلهــا بالخيــر وفيهــا ثــواب كبيــر
عنــده جــا وعــا.
إذً ا األعمــال التطوعيــة بحــر واســع وفيــه
خيــرات كثيــرة تعــود علــى المجتمــع،
علينــا أن نفكــر ونبــدع لكــي نســتفيد
مــن تلــك الخيــرات ،ونســاهم بقليــل
مــن الوقــت والمــال ،ليتقــدم مجتمعنــا
ويكــون صامــدا أمــام التحــوالت
والتقلبــات ،وتســمو فيــه الســعادة
وتتعــزز فيــه الثقــة بالنفــس ،هكــذا
نســاهم فــي ازدهــار مجتمعنــا ووطننــا.
* كاتب  -جزيرة تاروت
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ثقافة العمل التطوعي
إن العمــل التطوعــي فــي المجتمــع
ممارســة إنســانية وســلوك اجتماعــي
يمارســه الفــرد مــن تلقــاء نفســه
وبرغبــة منــه وإرادة ،وال يريــد منــه أي
مــردود مــادي ،ويقــوم علــى اعتبــارات
أخالقية أو اجتماعية أو إنسانية ،وهو ال
يقتصــر على المســاعدات المادية فقط

بقلم :عباس آل ســالم

العمــل التطوعــي هــو عمــل حــر
يقــوم بــه أفــراد مــن نفــس المجتمــع
وهبــوا طاقاتهــم لخدمــة النــاس فيــه
بكامــل رغبتهــم لتطويــر أنفســهم
ومجتمعهــم دون مقابــل.
المجتمــع هــو مكــون اجتماعــي مــن
األفــراد الذيــن تربــوا علــى أرض هــذا البلــد
أو ذاك ،هــذا المكــون يكــون النــاس
فيــه هــم الركــن الرئيــس المؤســس
لقيــام الجمعيــات الخيريــة ،وذلــك
عــن طريــق اكتســاب الشــباب شــعور
االنتمــاء إلــى مجتمعهــم ،وتحمــل بعــض
المســؤوليات التــي تســاهم فــي تلبيــة
احتياجــات اجتماعيــة ملحــة أو خدمــة
قضيــة مــن القضايــا التــي يعانــي منهــا
المجتمــع ،وذلــك فــي إطــار عمــل جماعــي
منظــم يعــرف بالعمــل التطوعــي.

بــل هنــاك أمــور اجتماعيــة كثيــرة تهــم
اإلنســان واإلنســانية ،كالصحــة والتعليــم
والثقافــة ودعــم الفقــراء ماديــً ومعنويــً
ورعايــة ذوي االحتياجــات الخاصــة وغيرهــا.
التنميــة الشــاملة فــي المجتمــع ال تتحقق
بحــب الــذات بيــن أفــراده ،وإنمــا تتحقــق
باالســتفادة مــن الكــوادر البشــرية
المؤهلــة والمدربــة ،والتــي اكتســبت
خبــرات فــي مختلــف القطاعــات العمليــة
التــي ينبغــي تســخيرها لخدمــة
المجتمــع ،واســتقطاب المتطوعيــن
مــن الجنســين لتدريبهــم وتأهيلهــم
ليكونــوا جاهزيــن لتنفيــذ أي مهــام
لمجتمعهــم ،وكذلــك تعويــد الشــباب
علــى إنــكار الــذات والتفانــي فــي بــدل
العطــاء دون مقابــل مــادي ،وتجســيد
معنــى التكاتــف وروح التعــاون وتحقيــق
مبــدأ الجســد الواحــد.

وقفــة وفــاء وتقدير لهــذا العطــاء النابع
من قلب الناس الذين وهبوا أنفســهم
ووقتهــم للعمــل التطوعــي فــي
الجمعيــة الخيريــة ،والمراكــز االجتماعية
،واألنديــة الرياضي الذين ضحوا بمالهم
وجهدهــم ووقتهــم فــي خدمــة
العمــل التطوعــي مــن دون مقابــل،
وبالرغــم مــن اتهامهــم بالتقصيــر
وحتــى الســرقة لألســف مــن بعــض
النــاس فــي المجتمــع! هــؤالء النــاس
يجمعهــم فــي العمــل التطوعــي هــدف
واحــد هــو خدمــة مجتمعهــم وســعادة
النــاس فيــه ،فــا اللــون وال الشــكل وال
الثقافــة لهــا دخــل فــي تغييــر وجهتــه
مــن االنحــدار والوصــول بــه لمســتوى
المجتمعــات الراقيــة.
إذًا تلــك هــي الحقيقــة أن مــن يعمــل فــي
العمــل التطوعــي فــي المجتمــع ويدعــم
بمالــه ووقتــه وممــا يملــك ال ينتظــر
الشــكر مــن النــاس ،بــل ينتظــر القبــول
والتوفيــق وشــكر اهلل عــز وجــل بأن وفقه
لعمــل هــذا الخيــر لمجتمعــه ،والــذي لــن
ينســاه لــه وســيبقى هــذا العمــل منــارة
تشــع فــي المجتمــع لألجيــال القادمــة،
ـن َعمِ ـ َ
ـن َذكَ ـ ٍـر
ـل َصا ِل ًحــا ِمـ ْ
(مـ ْ
قــال تعالــىَ :
َّــه َح َيــا ًة
ــو ُم ْؤ ِم ٌ
ــن َف َلنُ ْح ِي َين ُ
أَ ْو أنثــى َو ُه َ
ـن َمــا
ۖولَ َن ْج ِز َين ُ
ـم أَ ْج َر ُهـ ْ
َّهـ ْ
سـ ِ
َط ِّي َبــةً َ
ـم ِب َأ ْح َ
ــون)
كَ انُــوا َي ْع َم ُل َ
* كاتب  -جزيرة تاروت
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أهمية التناغم والتالحم بين مؤسسات التنشئة
االجتماعية
اإلعالميــة ،مجموعــة األصدقــاء ،األنديــة
والمؤسســات الرياضيــة.

بقلم :صالح محمد آل مطر

ونحــن األفــراد فــي غالــب توجهاتنــا
وأفكارنــا وحتــى تصرفاتنا وســلوكياتنا..
نتـــــــــــــاج مصانــع مؤسســات التنشــئة
االجتماعيــة .فكلمــا كانــت تلــك المصانــع
تهتــم بمـــــــا تـنـتـجـــه وســــاد الـتـناغــــم
والترابــط والتعــاون والتالحــم واتضحــت
وتوحــدت األهــداف والرســالة والــرؤى
فيمــا بينهــا ،كلمــا انتجــت أفــراد صالحين
وايجابييــن وقادريــن علــى بنــاء مجتمــع
قــوي ومتماســك.

تعــرف التنشــئة االجتماعيــة علــى أنّهــا
عمل ّيــة االهتمــام بالنظــم االجتماع ّيــة
ـول اإلنســان لفــرد
التــي مــن خاللهــا يتحـ ّ
ـي يســتطيع االندمــاج والتفاعــل
اجتماعـ ّ
ميســر وســهل مــع المجتمــع
بشــكل
ّ
المحيــط بــه ،وهــذه العمل ّيــة يكتســب
مــن خاللهــا األطفــال االنضبــاط الذاتــي
والســمو األخالقــي ليصبحــوا أشــخاصًا ومــن هنــا تأتــــــــي أهـــمـــيـــــة الــتـنـمـيـــة
راشــدين ومســؤولين عــن تصرفاتهــم والتطويــر والتغييــر االيجابــي وخلــق
أمــام المجتمــع.
التناغــم والتوافــق فيمــا بيــن تلــك
ويمكــن تعريفهــا بشــكل أبســط المؤسســات لتنتــج أفــراد متفاعليــن
علــى أنّهــا «الوســائل والطــرق التربو ّيــة وايجابييــن ويكونــوا أفــراد منتجيــن
التــي تقــوم بهــا مؤسســات التنشــئة وأوفيــاء لخدمــه دينهــم ومجتمعهــم
االجتماعيــة وعلــى وجــه الخصــوص و و طنهــم .
ـواء أطفــاالً أم
األســرة فــي تربيــة األبنــاء سـ ً

فتلك المؤسسات هي المنتج المصنعية
األساســي الــذي شــكل هويــات األفــراد
وتوجهاتهــم وأفكارهــم .ولــذا يتوجــب
علينــا أن نحســن وبعنابــة اختيــار
المؤسســات األكثــر صالحــً وقــدرة
وفاعليــة ألبنائنــا.

بالغيــن.

*أخصائي اجتماعي

ومؤسســات التنشــئة االجتماعيــة هــي:
األســرة ،المؤسســات التعليميــة (ريــاض
األطفــال والمدرســـــــــــــة ) ،المؤسـســـات
الدينيــة ودور العبــادة ،المؤسســات
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حوار العطاء
الدبيسي :نواجه بعض الحاالت المؤلمة ألسر تسكن في
بيوت هي أقرب إلى الحظائر
حوار زينب المرحوم  -رقية آل سيف
المســكن هــو المــاذ اآلمــن الــذي يثابــر
مــن أجلــه كل إنســان وهــو الموطــن
المصغّ ــر الــذي تعيــش فيــه االســرة
لتصنــع بيــن جدرانــه الخصوصيــة وتنمــوا
فــي ارجائــه الطمأنينــة لــكل فــرد مــع
باقــي افــراد أســرته ،فلــو انعــدم هــذا
الموطــن المصغّ ــر الســاتر أو لــم يكــن
كمــا يجــب ألصبــح المــرء مكشــو ًفا
ـحابة مطــر
ً
معرضــا لــكل نســمة بـ ٍ
ـرد أو سـ ِ
تهــب عليــه مــن كل
او موجــة صيــف
ُّ
اتجــاه .وهــذا مــا يجعــل مــن المســكن
حلمــا ماثــا نصــب عيــن كل مــن أراد أن المؤسســين بأهميــة توفيــر الســكن
الكريــم للمواطــن وربمــا تتذكــرون
يحيــا حيــا ًة كريمــة ومطمئنــة.
الحملــة التــي قامــت بهــا اللجنــة قبــل
ونظــرا ألهميــة المســكن فــي حيــاة
عشــرين ســنة او أكثــر إلزالــة بيــوت
االنســان سيــــــــما الفئــــــــات المحرومــــــــة
الصفيــح مــن الجزيــرة وقــد أبلــت فــي
مــن المســكن ،وأعنــي بهــم الفقــراء
ذلــك بــاء حســنا.
والمعوزيــن  ،سيحدثنـــــــــــا رئيس لجنــة
تحســين المســاكن التابعــة لجمعيــة
تــاروت الخيريــة المهنــدس عبــد الغفــور تقــوم لجنــة تحســين المســاكن علــى
حبيــب الدبيســي عــن الجهــد الــذي مســاعدة االســر االكثــر حاجــة فــي
تبذلــه الجمعيــة مــن اجــل ايجــاد مســكنا المجتمــع ،مــن خــال ترميــم منازلهــم
يــؤوي االســر الضعيفــة والمحتاجــة فــي او صيانتهــا او تشــطيبها وفــي حاالت
جزيرتنــا الحبيبــة ،واليكــم نــص الحــوار   محــدودة بنــاء منــزل لهــذه االســر.
س :لجنــة تحســين المســاكن هــي
مــن أوائــل اللجــان فــي جمعيــة تــاروت
حدثنــا عــن عملهــا ،وأبــرز مشــاريعها
وبرامجهــا الحاليــة وتطلعاتهــا
المســتقبلية؟
ج :بالفعــل لجنــة تحســين المســاكن مــن
اللجــان التــي تشــكلت فــي الســنوات
االولــى لتأســيس الجمعيــة ادراكا مــن

وتقــوم اللجنــة فــي أغلــب الحــاالت بدفــع
مســاعدة مقطوعــة لصاحــب الطلــب
ليســتعين بهــا فــي بنــاء بيتــه ولكــن
نتبنــى فــي بعــض الحــاالت المشــروع
بكاملــه ونديــره بأنفســنا .نتلقــى كل
ســنة عشــرات الطلبــات للمســاعدة
ونقــوم بصــرف حوالــي مليــون ريــال
ســنويا لمســاعدتهم.
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مــا نقــوم بــه هــو جــزء يســير ممــا يحتاجه
مجتمعنــا وذلــك للمبالــغ الكبيــرة
التــي يحتاجهــا البنــاء والمســألة التــي
نواجههــا هــي ترتيــب االولويــات وتقديم
االحــوج علــى المحتــاج.

للتــو انتهينــا مــن بنــاء وترميــم منزليــن
فــي تــاروت بتكلفــة تقــارب  180ألــف ريــال
ونشــرف علــى تشــطيب شــقة فــي
الربيعيــة حاليــا.
نتطلــع إلــى تنويــع مصــادر الدخــل
والتبرعــات وكنــا فــي صــدد مخاطبــة
بعــض الشــركات فــي المنطقــة قبــل
االزمــة وهــذا ســيمكننا مــن تغطيــة
طلبــات أكثــر .هــذا الزال مــن تطلعاتنــا
المهمــة .كمــا نتطلــع ايضــا إلــى تعزيــز
عالقتنــا مــع وزارة االســكان وبرنامــج
االســكان التنمــوي واالفــادة منــه فــي
دعــم الحاجــة الســكنية للمســتفيدين
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حوار العطاء
س :هــل يعتبــر دور اللجنــة مكمــل
للجنتــي كافــل اليتيــم والتكافــل
االجتماعــي؟ أم أن دورهــا مختلــف
تمامــً؟

عملهــم الخــاص ،والحظنــا ايضــا بعــض
طلبــات مســاعدة تشــطيب او ترميــم
نتيجــة هــذه الظــروف .جميــع مناحــي
الحيــاة وجميــع طلبــات المســاعدة
ســتتأثر باألزمــة وســتزداد مــع مــرور
الوقــت.

س :مــع ظهــور أول إصابــة بجائحــة
فيــروس كورونــا فــي  2مــارس 2020
فــي المملكــة ،واتخــاذ الكثيــر مــن
اإلجــراءات االحترازيــة ،ماهــي أبــرز
التحديــات والعوائــق التــي واجهــة
اللجنــة أثنــاء تأديــة عملها ونشــاطها
فــي هــذه األزمــة؟

مــن المشــمولين برعايــة وزارة العمــل

ج :جميعهــا لجــان خدميــة وهنــاك
دائمــا تداخــل وتعــاون فقــد تكــون
االســرة المتقدمــة لمســاعدة الســكن
س :اإلســكان التنمــوي هــو برنامــج
مســتفيدة مــن خدمــات التكافــل أو
تــم اطالقــه مــن وزارة االســكان لتوفيــر
كافــل وهــذا ال يمنعنــا مــن النظــر فــي
وحــدات ســكنية يحــق االنتفــاع لألســر
طلبهــا
المستحقة واألشد حاجـــة فــــي المجتمــع

ج :ليســت هنــاك عوائــق خاصــة بعمــل
اللجنــة اال الضوابــط الصحيــة العامــة التــي
تشــمل الجميــع وهــذا أبطــأ مــن عملنــا
ولكننــا لــم نتوقــف.
س :كمــا تعلمــون أن العديــد مــن
الشــرائح الضعيفــة فــي المجتمــع
تأثــرت بشــكل مضاعــف فــي هــذه
األزمــة ،فمــا هــو حجــم التأثيــر الــذي
طــال الفئــات التــي تقدمــون لهــا
الدعــم ،ومــا هــي البرامــج والمشــاريع
الجديــدة التــي تــم اســتحداثها فــي
هــذه المناســبة؟
ج :االثــر االكبــر ظهــر فــي خدمــات لجنــة
التكافــل وهــذا طبيعــي فأمــور المعــاش
والطعــام تأتــي أوال .لكــن الحظنــا ازديــاد
فــي طلبــات مســاعدة االيجــار مــن بعــض
الشــباب الذيــن فقــدوا عملهــم او توقــف

والتنمية االجتماعية «الضمان االجتماعي»
المســجلين فــي بوابــة الدعــم الســكني..
هــل لديكم تواصل مع هــذا البرنامج؟ وإذا
كان نعــم مــا مــدى اســتفادتكم مــن هــذا
البرنامج لدعم األســر المستفيدة لديكم؟

ج :نعــم نحــن مســجلون فــي برنامــج
االســكان التنمــوي وعلــى تواصــل مــع
مكتــب االســكان فــي الدمــام وقــد تــم
توقيــع االتفاقيــة االطارية مــع الوزارة العام
الماضــي .االســكان التنمــوي عنــده عــدة
برامــج لفئــة المســتفيدين مــن الضمــان
االجتماعــي أبرزهــا توفيــر شــقق ســكنية
تحــت نظــام يســمى (حــق االنتفــاع) اي ان
المســتفيدين يســكنون هــذه الشــقق
ويدفعــون مبلغــا رمزيــا وينتفعــون منها
ما داموا محتاجين فاذا انتهت حاجتهم
لتحسن أوضاعهم المعيشية فعليهم
المغادرة.
الــوزارة اقامــت مشــاريع ســكنية فــي
الدمــام والخبــر والمناطــق االخــرى
فــي المملكــة وحســب معلوماتنــا تــم
تخصيــص ارض لهــذا الغــرض فــي
تــاروت لكــن ليــس هنــاك مشــروع
قريــب لبنائهــا.
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عرضنــا علــى مســتفيدينا الوحــدات
التــي كانــت متوفــرة فــي الدمــام قبــل
فتــرة ولــم يقبــل اال مســتفيد واحــد
وبالفعــل تــم توقيــع االتفــاق معــه
وتخصيــص وحــدة ســكنية لــه .تحــت
هــذا اإلطــار هنــاك احتمــاالت اخــرى مــن
التعــاون كشــراء عمــارة ســكنية مــن
قبــل الــوزارة وتخصيصهــا ونحــن ال نــزال
نبحــث فــي هــذا الخيــار وان كانت االســعار
فــي القطيــف اعلــى مــن االســعار التــي
تحددهــا الــوزارة
س :جــود اإلســكان هــي إحــدى
مبــادرات مؤسســة اإلســكان التنمــوي
األهليــة تهــدف إلــى إشــراك المجتمــع
(أفــراد /منظمــات) لتقديــم يــد العون
للعطــاء الخيــري الســكني مــن خــال
منصــة إلكترونيــة ..حدثنــا عــن هــذه
المبــادرة؟ مــا مــدى اســتفادتكم
منهــا لدعــم األســر المســتفيدة؟
وهــل لهــا شــروط معينــة؟ وكيــف
يمكــن اشــراك أهــل الخيــر مــن أفــراد
ومؤسســات فــي هــذه المبــادرة؟
ج :جــود االســكان هــي مبــادرة أخــرى
مــن وزارة االســكان تتيــح لنفــس الفئــة
(مســتفيدي الضمــان) الحصــول علــى
مســاعدات ايجــار .نحــن رفعنــا الطلــب
لجميــع المســجلين علــى قائمــة
الجمعيــة فــي منصــة جــود وقــد تلقــى
بعضهــم بالفعــل المســاعدة ولكــن ال
زالــت تواجهنــا عــدة مشــكالت أبرزهــا
عــدم اتمــام المســتفيد تســجيله فــي
بوابــة ســكني او عوائــق فنيــة او اداريــة
أخــرى .نحــن ســنبذل كل مــا نســتطيع
لحصول جميع مســتفيدينا المســتوفين
الشــروط علــى المســاعدة ان شــاء اهلل.
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وهنــا أود ان أذكــر جميــع االســر
التــي تســتلم مســاعدة الضمــان
االجتماعــي ان تكمــل تســجيلها فــي
بوابــة ســكني .وهــذا ال يقتصــر علــى
المســتفيدين من الجمعية بل يشــمل
جميــع المســتفيدين مــن الضمــان
ألن هــذه المســاعدة مــن جــود ال تتــم
اال عــن طريــق الجمعيــة وبالفعــل يوجــد
علــى قائمتنــا اليــوم اشــخاص ليســوا
مســتفيدين مــن الجمعيــة ومــع ذلــك
لهــم الحــق فــي الحصــول عــن طريــق
الجمعيــة علــى هــذه الخدمــات مــن وزارة
االســكان.

س :برأيــك مــن خــال إدارتــك للجنــة
تحســين المســاكن ..مــاذا يحتــاج
المســتفيدون مــن معونــات الجمعيــة
بالتحديــد غيــر المعونــات الماليــة
طبعــا؟

علــى برامــج اغاثيــة مثــل مبــادرة تكاتــف
والتــي قدمــت وال تــزال تقــدم مســاعدات
اعاشــة لألســر المتضــررة ولذلــك كانــت
االولويــة للجنــة التكافــل فــي طلــب
المســاعدة .ربمــا فــي االســابيع القادمــة
ســنخرج بمشــروع جديــد ونعرضــه علــى ج :المســتفيدون الذيــن يطلبــون
الجمهــور.
مساعدة تحسين المساكن يستفيدون
مــن الدعــم المالــي الــذي نقدمــه لهــم
ولكــن يســتفيدون ايضــا مــن الدعــم
العينــي التــي يمكــن ان تقدمــه
مؤسســات المقــاوالت ومــواد البنــاء ولقد
قــدم بالفعــل بعــض مــن هــؤالء الدعــم
لنــا فــي توفيــر مــواد مجانيــة أو مــواد
بســعر مخفــض أو عمالــة لإلنشــاء لــكل
هــؤالء اتقــدم بالشــكر والتحيــة وقــد
تتــاح الفرصــة قريبــا للتنويــه بأســمائهم
عرفانــا بتعاونهــم وحثــا علــى الخيــر
لغير هــم .

س :الكثيــر مــن الجهــات الخيريــة وغيــر
الخيريــة بــدأت تفكــر فــي تصــورات ورؤى
ومشــاريع مــا بعــد كورونا ،فهــل فكرتم
فــي مثــل هــذه األمــور ســواء كان علــى
صعيــد تقديــم الخدمــة للمحتاجيــن أو
صعيــد تطويــر عملكــم كلجنــة مهمــة
مــرة أخــرى احــث هــذه الفئــة علــى ان فــي المجتمــع ،وماهــي األشــياء التــي
تكمــل التســجيل فــي بوابــة ســكني تــودون فعلهــا اآلن أو الحقــا؟
وإذا مــا واجهــوا مشــاكل فــي التســجيل ج :ليــس هنــاك شــيئا خاصــا فــي هــذا
فنحــن علــى االســتعداد لمســاعدتهم اإلطــار .الجمعيــة ككل تحاول ان تتواصل
فــي االشــياء التقنيــة ويمكــن ان يتصلــوا الكترونيــا مــع النــاس بعد كورونــا وتفتح
علــى اللجنــة لطلــب المســاعدة ثــم إذا لهــا قنــوات اتصــال افتراضيــة ونحــن أمــر اخــر تحتاجــه هــذه االســر وهــو
أكملوا تســجيلهم يخبروننــا لنضيفهم سنســتفيد مــن ذلــك بــا شــك فــي لجنــة أمــر فــي غايــة االهميــة هــو زيــادة
إلــى قائمــة الجمعيــة
الوعــي بحقوقهــا والمطالبــة بهــا.
تحســين المســاكن
س :فــي الظــروف الصعبــة عــادة مــا
تكــون نفــوس أهــل الخيــر مهيــأة أكثــر
للعطــاء والبــذل ومســاعدة المحتاجين،
هــل لمســتم هــذا الشــعور مــن
أبنــاء المجتمــع ،وهــل أنتــم راضــون
عنــه ،وكيــف انعكــس ذلــك ،أن وجــد
علــى معنويــات المســتفيدين ،وهــل
اســتطعتم اســتثمار هــذا الظــرف فــي
تقديــم مســاعدات وبرامــج أكثــر لهــم
ممــا كنتــم تقدمــوه لهــم فــي الظــروف
االعتياديــة ،ومــا هــي؟
ج :ال شــك فــي ذلــك .مجتمعنــا مجتمــع
خيــر وعطــاء اال اننــا فــي الجمعيــة خــال
الشــهور القليلــة الماضيــة كان التركيــز
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بعــض االســر التــي تقصــد الجمعيــة
لهــا حقــوق ومســاعدات مســتحقة
تحــت برامــج حكوميــة أخــرى .ربمــا لــو
اســتفادت مــن هــذه البرامــج الحكوميــة
لمــا احتاجــت إلــى الجمعيــة اساســا.
نحــن نشــجع هــذه االســر أن تســتفيد من
كل فرصــة تتيحهــا البرامــج الحكوميــة
وإذا لــم تعــرف كيــف تســتفيد منهــا أن
تســأل مــن يســاعدها فــي التســجيل
والتقديــم لهــذه الخدمــات.
س :ماهــي أبــرز الصعوبــات والمشــاكل
والتحديــات التي تواجهكم باســتمرار؟  
ج :نقــص التمويــل .االنشــاء مكلــف
ويحتــاج إلــى مبالــغ كبيــرة وامكانياتنــا
محــدودة ولذلــك نشــعر باألســف ألننــا ال
نســتطيع ان نســاعد كل مــن يتقــدم
لطلــب المســاعدة.
مــع برنامــج االســكان التنمــوي نواجــه
ارتفــاع اســعار العقــار فــي تــاروت وقلــة
المعــروض بحيــث لــم نســتطع لحــد
االن الحصــول علــى عقــار ضمــن اســعار
الــوزارة.
عــدم توفــر ارض لبناء مشــروع ســكني
كان مــن العقبــات علــى مــدى عمــر
اللجنــة .كان لنــا محــاوالت مــع امــاك
الدولــة مــن خــال الــوزارة ولكــن لــم
تثمــر اي مــن هــذه المحــاوالت لحــد االن.
توفــر االرض يمثــل أكثــر مــن نصــف
الحــل.

ظــروف شــح المــورد تصبــح المفاضلــة المباركــة أحــد ثمارهــا -لرفــع مســتوى
والمقارنــة صعبــة وهــذا يضعنــا فــي الحضــور االعالمــي للجمعيــة بمــا فيهــا
لجنــة تحســين المســاكن ارجــو مــن اهلل
حــرج دائــم مــع مســتفيدينا.
ان تؤتــي ثمارهــا وان تعــود بالنفــع علــى
س :هل هنالك ثمة مشــاريع استثمارية هــذه الفئــة
يعــود نفعها للمحتاجين يمكــن لرجال
األعمــال فــي المجتمــع المحلــي القيــام س :هــل لديكــم احصائيــة باألرقــام
والمبالــغ عــن عــدد المنــازل التــي
بها؟  
ج :هــذا ســؤال مهــم وصعــب .أعتقــد انــه قامــت الجمعيــة ببنائهــا لألســر
هنــاك مجــال لرجــال االعمــال للمســاهمة المســتفيدة خــال العــام الماضــي
فــي تخفيــف المشــكلة الســكنية لهــذه ( )٢٠١٩وكذلــك المنــازل التــي تــم
الفئــة .أصحــاب العقــار مثــا يمكــن ان ترميمهــا والمبالــغ التــي تــم صرفهــا
يســاهموا فــي التعــاون مــع الجمعيــة لذلــك ؟
للحصــول علــى قطــع ارض للبنــاء مجانــا
او بســعر مخفــض .مؤسســات المقــاوالت
ايضــا يمكــن ان يســاهموا فــي تقديــم
خدمــة البنــاء أو المــواد لمشــاريع البنــاء
والترميــم وهنــاك بالفعــل تعــاون مــع
بعضهــم فــي هــذا المجال .هنــاك تعاون
مــع المكاتــب الهندســية للمســاعدة
فــي اعــداد الخرائــط والمخططــات الفنيــة
للمنــازل التــي نشــرف علــى بنائهــا.

ج :فــي  2019تلقينــا أكثــر مــن  60طلبــا
للمســاعدة وتــم تقييــم جميــع الحــاالت
ومســاعدة مــن تنطبــق عليــه الشــروط
حســب التفصيــل االتــي- :
المساعدات لبناء منزل او شقة جديدة
22 ,522.367
المساعدات لترميم منازل قائمة
34 ,398.000

هنــاك مجــاالت اخــرى أيضــا  ...وهنــا اضــع المساعدات لشراء ارض او منزل
اللــوم االول علــى الجمعيــة (نحــن) فــي 5 ,255.723
قلــة مبادراتنــا تجــاه رجــال االعمــال وأرجــو المجموع 61 1,176.090
ان نوفــق مســتقبال لســد هــذه الفجــوة
س :مــا الــذي تتمنــاه أو تطمــح إليــه
س :هــل تــرى قنــوات التوصل االجتماعي اللجنــة وتــراه لــم يتحقــق بعــد؟
وســيلة فعالــة لخلــق حالــة التفاعــل ج :مجمــع ســكني متعــدد االدوار يــؤوي
اإليجابيبيـنأنشطةالجمعيةوبرامجها عــددا كبيــرا مــن العوائــل بنظــام
الداعمة لهــذه الفئة والمجتمع المحلي ،االنتفــاع .ارجــو ان نوفــق مــن خــال العمــل
وهــل أنتــم راضــون عــن دوركــم االعالمي مــع وزارة االســكان او بشــكل مســتقل
فــي هــذا الســياق؟
علــى تحقيــق ذلــك

المفاضــــــلة وتقديـــــــر مـــــدى الحاجـــــة
واالســتحقاق.وهذه المشــكلة نابعــة مــن ج :هــذا ســؤال عــام للجمعيــة عمومــا وال
المشــكلة االولــى حيــث يلــزم الباحــث يخــص لجنتنــا .تاريخيــا كان شــبه غيــاب
االجتماعــي ان يقــدر كــم ســنرصد للحالــة للــدور االعالمــي فــي الجمعيــة .اليــوم
الفالنيــة وكــم نرصــد للحالــة العالنيــة فــي هنــاك محــاوالت جــادة -وهــذه المجلــة
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حوار العطاء
للمحتاجيــن الذيــن تضيــق يدنــا عــن
مســاعدتهم او ال نســاعدهم يمــا يكفــي
فيتفهمــون ذلــك :شــكرا لكــم
س :رســالة توجهها للجيل الناشــئ؟
ج :هــذا ســؤال عــام وســأجيب بنفــس
العمــوم .الحيــاة صعبــة وهــي فــي قــادم
االيــام أصعــب .علــى الجيــل الناشــئ
ان يســتثمر وقتــه وجهــده فــي رفــع
مســتواه التعليمــي .التعليــم هــو
أفضــل اســتثمار يمكــن ان تســتثمره
اليــوم لتجنــي منــه فــي المســتقبل
منــزال كريمــا وحيــاة كريمــة
س :قطعــا مــرت بــك الكثيــر مــن
المواقــف واألحــداث المؤثــرة التــي قــد
ال تنســى مــع بعــض المحتاجيــن ومــا
زالــت عالقــة فــي ذاكرتــك ..حدثنــا عــن
بعــض هــذه المواقــف؟
ج :وأنــا اعمــل بعــض الزيــارات الميدانيــة
لتقييــم الحــاالت اواجــه بعــض الحــاالت
المؤلمــة ألســر تســكن فــي بيــوت هــي
أقــرب إلــى الحظائــر .دخلــت مــرة منــزل
أحدهــم وكان يعيــش مــع طيــوره
وحيواناتــه فــي نفــس الغرفــة التــي
كانــت متهالكــة ولــم أســتطع
ان أمكــث فيهــا اال دقائــق ال خــرج
مســرعا .نواجــه كثيــرا انزعاجــا مــن
بعــض المســتفيدين لقلــة المبلــغ الــذي
نرصــده لهــم ونواجــه بمواقــف متشــنجة
وعدوانيــة ولكــن هــذا جــزء مــن العمــل
يضــع علينــا ضغطــا نفســيا.
ممــا نواجــه ايضا وهــذا مما ينبغي التنويه
بــه هــو تذمر البعض من متطلبات البحث
مــن وثائــق ومعلومــات حتــى نســتطيع
تقييــم مــدى حـــــــاجته واسـتـحـقـاقـــــه.

بعــض المســتفيدين ال يــدرك اننــا
جهــة رســمية يلزمنا قانونيــا الحصول
علــى جميــع الوثائــــــــق الثبوتيــة
باإلضافــة إلــى الوثائــق الخاصــة بالملكيــة
او االيجــار وكذلــك الوثائــق الماليــة مــن
قــروض وشــهادات دخــل وغيرهــا وهــذا
جــزء مــن الوعــي الــذي يجــب ان ننشــره
فــي المجتمــع.
س :كلمة شــكر وامتنان تقدمها لمن؟
ج :لرجــال االعمــال الذيــن يدعمونــا بالمــال
والعمالــة شــكرا لكــم
للمشــايخ والفضــاء الذيــن يدعموننــا
ماليــا ويســاعدوننا فــي الوصــول إلــى
المحتاجيــن :شــكرا لكــم
لأليــادي البيضــاء للمحســنين الذيــن
ينهضــون معنــا فــي كل (فزعــة) لبنــاء
بيــت مــن بيــوت الفقــراء :شــكرا لكــم
للمتطوعين الذين يدعمونا وخاصة اللجنة
االهليــة فــي الربيعيــة ممثلــة بالمهنــدس
علــي البحــار وزمالئــه :شــكرا لكــم
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س :كلمــة أخيــرة ألبنــاء المجتمــع
تختــم بهــا حوارنــا؟
ج :أوال :مشــكلة الســكن فــي المملكــة
وفــي القطيــف خاصــة هــي مشــكلة
كبيــرة وهــي بالطبــع أكبــر مــن امكانيــة
جمعيــة بحجــم جمعيتنــا .مــا نســتطيع
فعلــه هــو محاولــة التخفيــف مــن اثــار
هــذا الواقــع وخاصــة علــى الفئــة األضعــف
فــي المجتمــع مــن االرامــل والمطلقــات
وذوي الفاقــة وهــذا هــو محــط اهتمامنــا.
وثانيــا :أنــا أدعــو اخوانــي وأخواتــي
وابنــاء مجتمعــي إلــى زيــادة االلتفــاف
حــول الجمعيــة ومتابعتهــا ومحاســبتها
ايضــا .ال أعتقــد ان أي جهــة مــن جهــات
البــر الموجــودة فــي المجتمــع فيهــا مــن
ادوات الضبــط والمحاســبة والشــفافية
وعــدم مركزيــة القــرار كمــا فــي الجمعيــة
مــع احترامنــا ودعائنــا بالتوفيــق لــكل
الجهــود.
شــكرا لفريــق مجلــــــة (عطـــــــــاء) ودام
عطاؤكــم
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حوار العطاء
آل سليس :اتمنى أن تكون امكانات الجمعية أكثر لتدعم الفقراء بشكل أكبر،
وآمل من المحسنين االستمرار في دعم االسر الضعيفة
حوار زينب المرحوم
اربعــة وثالثــون عامــً قضاهــا الحــاج أبــو
محمــد فــي عمــل دؤوب فــي جمعيــة
تــاروت الخيريــة .وقــد عمــل بــكل جــد
وإخــاص حتــى نــال محبــة واحتــرام مــن
حولــه ســواء مــن األعضــاء والموظفيــن أو
المتطوعيــن.
وبعــد انضمامــه بعــام واحــد نــال ثقــة
رؤســاءه ليتــم اختيــاره مشــرفا علــى
العمــال والســائقين لمتابعــة العمــل
اليومي .ظاهــرا هــو قائــد ســيارة لكنــه،
ولكنــه علــى بســاطته ،يملــك حســا
إداريــا جعلــه ناجحــا فــي إدارة فريقــه،
فــكان أبــً عطوفــا لجميــع العمــال االجانــب
والســعوديين علــى حــد ســواء.
يملــك حــس التقديــر واالحتــرام قريبــً
إليهــم فــي حــل مشــاكلهم والصعوبات
التــي يوجهونهــا اثنــاء عملهم ويتصرف
بحكمــة ودراية .جعلــه حبــه لعملــه يملــك
قــدرة عاليــة علــى إدارة المواقــف  ،لذلــك
تجــده فــي كل مهمــة منجــدا فــي كل
عمــل مســتعجل مشــمرا عــن ســاعديه
 ،وهــو بحــق قائــد يمكــن االعتمــاد عليــه
فــي المهــام الصعبــة  ..أنــه الحــاج عبــد
المحســن علــي آل ســليس ( أبــو محمــد
) الــذي ســنتعرف فــي الســطور القادمــة
على شــيء يســير من ســيرته العطرة   .

ج :ولــدت فــي جزيــرة تــاروت ،ولــدي  3أوالد مكيفــه وبعضهــا حافــات شــفر تكفــي
و 6بنــات ،وكانــت وظيفتــي الســابقة :لـــ ِ  50راكبــا وتــم اســتبدالها تدريجيــا على
قصــاب .فــي تاريــخ1407 / 11/1هـــ ،بــدأت مــدى ســنوات.
بوظيفــة ســائق فــي الجمعيــة ،حيــث لذلــك كثيــرا مــا كانــت تواجهنــا
كان كل الســائقين أجانــب عــدا انــا صعوبــات فــي تعطــل بعــض الحافــات
وســائق آخــر ســعودي ايضــا ..ومــا لبثــت فجــأة ،فنقــوم بخطــة بديلــة تتمثــل فــي
عــام حتــى كســبت ثقــة مجلــس اإلدارة اســتئجار حافــة مــن مكتــب المســيري
ليختارنــي رئيســً للعمــال مــع وظيفتــي للســفر والســياحة أو مكتــب العبنــدي
كســائق حتــى اللحظــة.
للســفر والســياحة.
س :حدثنــا عــن أجــواء العمــل فــي
الجمعيــة فــي تلــك الفتــرة؟

وفــي تلــك الفتــرة كانــت شــوارع المنيــرة
غيــر مرصوفــة باألســفلت فــكان مــن
الصعــب وصــول االطفــال إلــى منازلهــم،
ممــا يضطــر الســائق أو مســاعده للقيــام
بحمــل االطفــال إليصالهــم إلــى منازلهــم
بســام وأمــان.

ج :عملــت كســائق لســيارة االســعاف فــي
مستوصف الجمعية وعملت سائق حافلة
لــكل المناطــق لألطفال في الروضــة ،ورغم
س :بدايــة حدثنــا عــن شــخصكم أنــي رئيســً للعمــال كنــت أغطــي النقــص
الكريــم وكيف كانــت بداية انضمامكم لتغيــب ســائق أو ظــرف آخــر.
وكان لروضــة الطفــل الســعيد عــدة
للجمعيــة؟
فــي تلــك الفتــرة كان أكثــر الســائقين مبانــي مســتأجرة موزعــة علــى ثالثــة
أجانــب وســائقين اثنيــن ســعوديين (فــروع) فــي المنيــرة فــرع وفــي الربيعيــة
فقــط  ،وكانــت الحافــات قديمــة وغيــر فرعيــن لروضتيــن .
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حوار العطاء
س :لجنــة العمــال والمرافــق العامــة
هــي حلقــة وصــل دائــم مــع جميــع
اللجــان ..كيــف يكــون تنظيمكــم
للعمــل وأداء مهامكــم؟
ج :طريقــة عملنــا حســب متطلبــات
واحتياجــات كل لجنــة  ،حيــث توجيــه
األمــر مــن قبــل رئيــس اللجنــة الحتيــاج
لجنــة مــن اللجــان لســائق بحيــث يحــدد
كافــة التفاصيــل (عــدد األشــخاص ،
الوقــت  ،عنــوان المــكان ) أو طلــب صيانــة
أو كهربــاء أو طباعــة للمكتبــة أو اســتالم
أو تســليم بعــض المســتلزمات.
س :كــم يبلــغ عــدد الموظفيــن فــي
اللجنــة  ،ومــا هــو تقييمــك ألداء
الموظــف الســعودي؟
ج :يبلــغ عــدد الموظفيــن  20ســعوديا
و 9أجانــب  ،وعــدد الحافــات  17 :حافلــة
س :مــن خــال عملكــم أي األعمــال
و 4ميكروباص .أعتقــد أن الموظــف
التــي تتطلــب مجهــودا كبيــرا؟
الســعودي أثبــت جديتــه والتزامــه
وانضباطــه فــي عملــه.
ج :عملنــا فــي الروضــة يســتغرق منــا
س :مــا هــي المهــام التــي كان يقــوم مجهــودا كبيــرا ومتابعــة مباشــرة،
بهــا العمــال؟
فالمســئولية صعبــة وحساســة
ج :مــن المهــام التــي يقــوم بهــا عمــال
الجمعيــة:
 بنــاء منــازل المســتفيدين ( األســرالمحتاجــة )  ،ايصــال األطفــال والمربيــات
بالحافــات  ،بنــاء وترميــم وتشــطيب
المرافــق فــي الجمعيــة .مثــا مســرح
الروضــة الــذي يكفــي لـــ  500شــخص  ،فــي
المبنــى الســابق  ،اقامــه عمــال الجمعيــة
بأشــراف رئيس مجلــس اإلدارة بالجمعيــة
الســابق األســتاذ ســعيد طــاق .

ألننــا نتعامــل مــع العمــال ونحــرص
علــى التزامهــم بالتوجيهــات الصــادرة
مــن إدارة الجمعيــة .كمــا ونتعامــل مــع
األطفــال الذيــن بحاجــة لنمــط خــاص
مــن التعامــل والحــذر ،مضافــا التعامــل
مــع األهالــي والــرد علــى اتصاالتهــم
واالســتماع لطلباتهــم وطمأنتهــم عــل
االطفال   .
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س :حدثنــا عــن خطــة العمــل مــع
روضــة الطفــل الســعيد قبــل بــدء
العــام الدراســي؟
ج :يبــدأ عملنــا عبــر اجتمــاع يكــون
فيــه مديــر لجنــة العمــال والمرافــق
ويضــم جميــع الموظفيــن بحيــث تتــم
عمليــة التذكيــر باتبــاع أصــول الســامة
وكيفيــة التعامــل مــع األطفــال واألهالــي
 ،والمتابعــة الدائمــة مــع إدارة الروضــة.
ويبــدأ الــدوام مبكــرا ،اي بعــد طلــوع
الشــمس بتفقــد الســائقين والحافــات
والتأكــد مــن تغطيــة جميــع المناطــق
التــي يســكنها األطفــال المســجلين
فــي الروضــة .وعــادة تواجهنــا صعوبــات
فــي األســبوع األول مــن الدراســة وبعدهــا
ينتظــم ســير الحافــات.
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حوار العطاء
 -موقف ال انساه

س :طــوال  34عامــً مــر عليــك عــدد س :مــا تتمنــاه فــي العمــل ،أبــرز
مــن رؤســاء لجنــة العمــال والمرافــق الصعوبــات ،موقــف علــق فــي ذاكرتك ،كنــت فــي بدايــة عملــي ســائق اســعاف
وكل واحــد منهــم تــرك بصمــة رســالتك؟
وتــم تكليفــي بنقــل جثمــان شــاب توفــي
واضحــة أي منهــم أحــدث آثــر فــي
بســبب حادثة غرق .عندما وصلت بسيارة
داخلــك فــي طريقــة عملــه؟
ج :اتمنــى أن تكــون امكانيــات االســعاف إلــى مكـــــان الــتـشـيـيـــع وكان
ج :كثيــرة هــي الشــخصيات التــي كانــت الجمعيــة أكبــر لتتمكــن مــن دعــم هنالــك حشــد كبيــر مــن النــاس وذوي
تديــر لجنــة المرافــق والعمــال وكل واحــد الفقــراء بشــكل أفضــل  ،وتحســين الشــاب الفقيدـــــ ورأيـــــت فيــــ وجوههــم
منهــم تــرك بصمتــه الخاصــة وعمــل بيئــة العمــل  ،وتخصيــص مقــر مالئــم الحــزن ،وأوقفــت الســيارة واحسســت
بتفانــي ومــا يرضــي اهلل لتطويــر هــذه للعمــال بكافــة الخدمــات .كمــا اوصــي بــدوران لحــد االغمــاء .بعض األطفــال الزالوا
اللجنــة المهمــة أذكــر منهــم  :ســلمان جميــع المحســنين مواصلــة دعمهــم يتذكــرون الموقــف حتــى اللحظــة.
يعقــوب  -رضــا الفــارس  -علــي الدولــة ألنشــطة الجمعيــة الخيريــة لخدمــة
 جعفــر أميــن  -عبــد الحــي المصلــي المجتمــع وســد حاجة االســر الضعيفة. رسالة شكر محمــد الرويعــي  -حســين المرهــون وســيم محمــد حســين  -عبــد األميــرإلــى مجلــس اإلدارة ،وادعــوا زمالئــي
عوجــان وهــو مــن أعضــاء مجلــس االدارة  -الصعوبات
االعــزاء وفريــق العمــل للمزيــد مــن
الســابقة حيــث طبــق نظامــا جديــدا مشــاكل فــي التأخيــر علــى خــروج التعــاون والحــرص .واوجــه شــكر خــاص
للحافــات ،يتمثــل فــي كيفيــة طريقــة األطفــال للبــاص والتواصــل مــع إدارة إلــى ابنــي وزميلــي حســين أبــو زيــد
فحــص الحافلــة وتحديــد مســارها مــن
صاحــب «الفزعــات» فــي الكثيــر مــن
الروضــة.
خــال خبرتــه فــي أرامكــوا الســعودية.
المواقــف.
وكذلــك المشــرف الحالــي للجنــة العمــال
والمرافق وأعنــي أبــو علــي النابــود ،
وهــو مثــال رائــع للتعــاون والتحفيــز
وقريــب مــن الموظفيــن ،ويســاهم فــي
تطويــر عملهــم ويهتــم بالتفاصيــل
ومتابــع ممتــاز .ولألمانــة كل االخــوة
الســابقين كانــوا رائعيــن ولــكل واحــد
منهــم بصمتــه الخاصــة فــي العمــل .
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