سبتمـبـر
مجلــة اعالميــة شــهرية تصــدر مــن لجنــة االعــام
بجمعيــة تــاروت الخيريــة  ،بإشــراف مجلــس االدارة
العنــوان  :المملكــة العربيــة الســعودية  ،المنطقــة
الشــرقية  ،محافظــة القطيــف  ،جزيــرة تــاروت

رئيس التحرير :
محمد الشيوخ
مدير التحرير :
زينب المرحوم
هيئة التحرير :
وفاء الطويل
االء الحليلي
رقية ال سيف
زينب البدر

تصوير  :يوســــف آل سهـــو

www.taroot.org.sa

03
04
05
07
16
26
30
33
39
43

كلمة رأس
لجان العطاء
أعالم العطاء
أخبار العطاء
نبض العطاء
حديث العطاء
وقفة صحية
حوار العطاء
مناسبات العطاء
حسابات التواصل اإلجتماعي/تواصل معنا

مجلة العطاء  -سبتمرب  - ٢٠٢٠ -اإلصدار التاسع

كلمة رأس
أي مؤسســة خيريــة كانــت أو ربحيــة
عندما يتم تشــغيلها بالطريقــة األولى
فإنهــا تتراخــى وتمــوت عاجــا أو اجــا.

العمل الخيري بين منهجين
بقلم  :عبد الغفور الدبيسي

ال ثقافــة أغنــى مــن ثقافتنــا نحــن
المســلمين عندمــا يتعلــق األمــر بعمــل
الخيــر والحــث علــى االنفــاق فتجــد ذلــك
بشــكل ســاطع فــي جميــع مصــادر
التشــريع االســامية ووافــق ذلــك مــا فــي
نفــوس العــرب من معانــي النخوة والكرم
وااليثــار فتجــذرت هــذه الــروح الطيبــة فــي
مجتمعاتنــا العربيــة المســلمة ايمــا تجــذر
وقامــت علــى هــذه الــروح مؤسســاتنا
الخيريــة العتيــدة ومنهــا جمعيتنــا
جمعيــة تــاروت المباركــة وتعاقــب علــى
العمــل أجيــال مــن محبــي الخيــر وطالبــي
الثــواب والمتيميــن بخدمــة مجتمعهــم
ونســتطيع أن نضــع عمــل هــؤالء فــي
منهجيــن وطريقتيــن :
المنهــج األول  :يــرى بعض المتصديين
للعمــل الخيــري أن واجبهــم هــي
المحافظــة علــى المؤسســة الخيريــة
فــي اطارهــا وأســاليبها التــي ورثوهــا
مــن أســافهم .فــإذا كانــت عجلــة العمــل
فــي هــذه المؤسســة تــدور بوتيــرة معينة
فــكل مــا عليهــم هــو المحافظــة علــى
دورانهــا واســتمرارها بنفــس االســلوب
ونفــس الزخــم ويــرون أنهــم بذلــك قــد
أدوا مــا عليهــم  .وإذا اخذنــا الجمعيــة
الخيريــة كمثــال فأتبــاع هــذا المنهــج
مــن العمــل الخيــري يــرى المتطــوع أو
عضــو مجلــس اإلدارة أو اإلداري أن غايــة
مــا عليــه هــو إال يتوقــف العمــل وأن
يســتمر كمــا كان ويشــعر بتمــام الرضــا
أن هــو اســتطاع ذلــك ليســلمها فــي
نهايــة دورتــه أو مــدة عملــه إلــى الالحقيــن
مــن المتطوعيــن كمــا هــي .وإذا مــا
اســتعملنا التعبيــر الــدارج فهــي (تمشــية

عمــل) وال شــيء فــوق ذلــك .هــذا المنهــج
يقــاوم فــي الغالــب أي تغييــر فــي أســاليب
العمــل علــى أنــه جهــد ال داعــي لــه واألمــور
كانــت بخيــر وســتكون بخيــر لــو واصلنــا
علــى االســاليب الســابقة .أصحــاب هــذا
المســلك ال يخطئــون أبــدا ألنهــم ال يأتــون
بشــيء جديــد وهــذا يعطــي شــعورا زائفــا
باألمــان.

لقــد اصبــح اليــوم مــن الثابــت فــي عالــم
االعمــال مبــدأ التطويــر المســتمر أو دورة
ديمينــق ( )Deming Cycleممــا هــو
ضــروري لــكل مؤسســة تريــد المحافظــة
علــى حيويتهــا ومســتوياتها المتميــزة.
علينــا أن نعــي أن هنــاك فــي العمــل
الخيــري خيــاران ال ثالــث لهمــا  :التطويــر
والتغيير المســتمر أو الموت والتالشــي.
ومــن الجيــد أن نــدرك أننــا إن لــم نتخــذ
قــرار التغييــر واختيــار البدائــل بعــد
الدراســة والتمحيــص فســيأتي الوقــت
الــذي تفــرض الظــروف الخارجــة عــن إرادتنــا
علينــا مســارات ال نرغــب فــي ســلوكها
ابــدا .الثابــت الوحيــد فــي الحيــاة هــي أن
كل شــيء يتغيــر.

المنهــج الثانــي  :يــرى آخــرون مــن
المتصدييــن أن مــن واجبهم المحافظة
علــى مــا هــو موجــود وعلــى دوران
العجلــة لكنهــم ينظــرون فــي هــذه
المؤسســة للبحــث عمــا يمكــن اضافتــه
أو تحســينه واالســتجابة للمؤثــرات
الخارجيــة باســتحداث تغييــر في أنظمة
المؤسســة وأســاليب العمــل.
*االمين العام للجمعية
هــذه المجموعــة تنظــر إلــى العمــل
الخيــري فــي تغييــر مســتمر  :إمــا تغييــر
نطلبــه ونبتغيــه أمــا فــي التطويــر تنويه
والتحســين وإمــا تغييــر نقــوم بــه ألن تعتــزم المجلــة فــي اعدادهــا القادمــة فتح
العوامــل الخارجيــة تغيــرت وفرضــت نافــذة بعنــوان “استشــارات” متنوعــة فــي
واقعــا مختلفــا.
مجــاالت عــدة  :طبيــة  ،أســرية  ،تعليميــة

الرغبــة فــي التغييــر واالســتجابة
للمتغيــرات وعــدم الجمــود علــى وضــع
معيــن هــو مــا يميــز هــذا المنهــج
فيصبــح الهــدف ليــس الحفــاظ علــى
دوران العجلــة و(تمشــية الشــغل) فقــط
ولكــن تفاعــل ديناميكــي مــع الظــروف
والحاجــات ورغبــة فــي أن تكــون النهايــات
افضــل مــن البدايــات .علــى العكــس مــن
يبحــث عــن التغييــر والتطويــر يخطئــون
ألن عمليــة التغييــر والتطويــر هــي عمليــة
تجريــب وتصويــب ()trial and error
لكننــا يجــب اال نجفــل مــن هــذه االخطــاء
فهــي ضروريــة لعمليــة التطويــر.
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 ،تربويــة ونحوهــا .وســيتم اســتضافة
المختصيــن فــي هــذه الجوانــب  ،لتكــون
هــذه النافــذة قنــاة تفاعليــة مــع الجمهــور.
وســيتمكن جمهــور المجلــة مــن إرســال
قضاياهــم الخاصــة عبــر ايميــل المجلــة
لعرضهــا علــى المختصيــن لدينــا
 ،لتقديــم رأيهــم حولهــا  ،مــن خــال
منبركــم  ،علمــا بــأن خصوصيــة الجميــع
ســتكون محــل عنايتنــا  ،ويمكــن إرســال
الحالــة دون ذكــر االســم أيضــا  ،إذ مــا
يهمنــا فقــط هــو الحالــة للتعليــق عليهــا
وليــس االســم .
ايميل اللجنة االعالمية :

taroot.org.sa@tarout53
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لجان العطاء
 382,754رياال مصروفات ثالث لجان خيرية تاروت
لشهر أغسطس 2020

المساكن لشهر أغسطس 2020م

زینب البدر

زينب البدر

 117,662رياال مصروفات لجنة تحسين

صــرح رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة تــاروت
الخيريــة األســتاذ محمــد الصغيــر بــأن
مصروفــات لجنــة التكافــل االجتماعــي
ولجنتــي الــزواج الخيــري والتالحــم فــي
شــهر أغســطس 2020م بلغــت نحــو:

وأضــاف بــأن المســاعدات الغذائيــة بلغــت
نحــو 55,595 :ريــاالً  ،مشــي ًرا إن عــدد
الطلبــات الــواردة للجنــة هــذا الشــهر
بلغــت نحــو  49طلبــا  ،منوهــا إلــى أن عدد
األســر المســتفيدة مــن خدمــات اللجنــة
بلــغ نحــو  274أســرة .

قــال رئيــس لجنــة تحســين المســاكن
التابعــة لجمعيــة تــاروت الخيريــة
المهنــدس عبــد الغفــور الدبيســي:
إن مصروفــات اللجنــة خــال شــهر
أغســطس 2020م بلغــت نحــو 117,662 :
ريــاال.

وقــال رئيــس لجنــة التكافــل االجتماعــي
التابعــة لجمعيــة تــاروت الخيريــة األســتاذ
عبــد الرســول آل درويــش  :بــأن إجمالــي
قيمــة المســاعدات النقديــة التــي تــم
ايداعهــا فــي حســابات األســر المســتفيدة
بلغــت نحــو 158,005 :ريــاالً خــال شــهر
اغســطس .

ومــن جانبــه قــدم رئيــس مجلــس
اإلدارة األســتاذ محمــد الصغيــر شــكره
لجميــع أعضــاء اللجــان علــى جهودهــم
الكبيــرة وكافــة أبنــاء المجتمــع الداعميــن
للجمعيــة وأنشــطتها المختلفــة .

وأضــاف وقــد تمثلــت مصروفــات اللجنــة
في تقديم مســاعدات مالية للمســاهمة
فــي شــراء منــزل والمســاعدة فــي بنــاء
اثنــان وترميــم خمســة أخــرى فــي ذات
الشــهر باإلضافــة إلــى مســاعدة طارئــة
لعائلــة بلغــت نحــو  12,000 :ريــاال.

 382,754رياالً.

وبــدوره قــد رئيــس مجلــس اإلدارة
األســتاذ محمــد الصغيــر شــكره لجميــع
أعضــاء اللجنــة علــى جهودهــم الكبيــرة
وكافــة أبنــاء المجتمــع الداعميــن
للجمعيــة وأنشــطتها المختلفــة.

 261,280ريال مصروفات لجنة كافل اليتيم
لشهر أغسطس  2020م
زینب البدر

قــال رئيــس لجنــة كافــل اليتيــم التابعــة تقديــم مســاعدات اخــرى لأليتــام بقيمــة :
لجمعيــة تــاروت الخيريــة االســتاذ أيــوب  26,900ريــاالً .
أبــو زيــد أن مصروفــات اللجنــة خــال شــهر
وبــدوره قــدم رئيــس مجلــس اإلدارة
أغســطس 2020م بلغــت نحــو 261,280 :
األســتاذ محمــد الصغيــر شــكره لجميــع
ريــاالً.
أعضــاء اللجنــة وكافــة أبنــاء المجتمــع
وأضــاف إن مجمــوع المســاعدات النقديــة الداعميــن للجمعيــة وأنشــطتها
التــي تــم ايداعهــا في الحســابات البنكية المختلفــة قائــ ً
ا  :أنتــم شــركائنا فــي
لأليتــام قــد بلغــت نحــو 55,500 :ريــاال ،تحقيــق جــزء مــن ســعادة االيتــام وســد
فــي حيــن بلغــت مســاعدات التعليــم احتياجاتهــم .
الجامعــي نحــو  159,800 :ريــاالً.
جديــر بالذكــر أن عــدد أســر األيتــام
وأشــار إلــى إن عــدد الكوبونــات الغذائيــة المســتفيدة مــن خدمــات الجمعيــة حاليــا
لهــذا الشــهر بلــغ نحو 65:كوبونــا ،بكلفة بلــغ نحــو  65 :أســرة  ،فــي حيــن إن عــدد
بلغــت  19,080 :ريــاال ،موضحــا انــه تــم ايضــا االيتــام بلــغ نحــو  183 :يتيمــً.
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يشــار أن لجنــة تحســين لمســاكن
تســتهدف بنــاء المســاكن لألســر
المحتاجــة إلــى جانــب صيانــة وترميــم
بيــوت الفقــراء والمحتاجيــن فــي جزيــرة
تــاروت .

مجلة العطاء  -أغسطس  - ٢٠٢٠ -اإلصدار الثامن

أعالم العطاء
خيرية تاروت تودع ثالثة من خيرة ابنائها االكفاء في فترة متقاربة
امــا رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة تــاروت
الخيريــة األســتاذ محمــد الصغيــر فقــد
قــال عــن المرحــوم حســين اليعقــوب :
أنــه مثــال ُيقتــدى بــه فــي االمانــة والصــدق
وحســن الخلــق  ،كان يتعامــل مــع
الجميــع بــكل رحابــة صــدر وابتســامته
تســبق كالمــه  ،مضيفــا حســين ابكانــا
جميعــا بفقــده وعزاءنــا إنــا هلل وإنــا إليــه
راجعــون .
بقلم  :شذى آل رضي
ـام ثقــال مــرت علــى منســوبي جمعيــة
أيـ ٌ
تــاروت الخيريــة بفقــد ثالثــة مــن خيــرة
أبنائهــا المميزيــن فــي فتــرة متقاربــة
جــدا وخ ّيــم الحــزن علــى أرجــاء الجمعيــة
التــي اعتــادت حضورهــم وفاعليتهــم .
وبمشــاعر يملؤهــا الحــزن وألــم الفقــد
نعــى ابنــاء جزيــرة تــاروت الــى جانــب
منســوبي الجمعيــة موظــف االســتقبال
حســين اليعقــوب والباحثــة االجتماعيــة
سوســن آل مطــر وعضــو الهيئــة
االستشــارية الحــاج علــي الصفــار  ،كمــا
نعاهــم األهــل واألصدقــاء والمحبيــن ،
رحمهــم اهلل برحمتــه الواســعة .

 -١حسين اليعقوب
بشاشــته وابتســامته تســتقبل الجميــع
 .هكــذا وصــف زمــاء الفقيــد حســين
اليعقــوب الــذي كان موظفــا لالســتقبال
فــي جمعيــة تــاروت الخيريــة  ،مثنيــن
علــى أمانتــه وتعاونــه وحبــه وجديتــه
لعملــه ،وقــال هــال الفــردان العضــو
الســابق فــي الجمعيــة  :رحــم اهلل الفقيــد
الســعيد  ،كان خفيــف الظــل لطيــف
المعاملــة ســريع العفــو حســن الخلــق
أنيــس الصحبــة .

ونعــى الناشــط االجتماعــي وليــد
ســليس الفقيــد اليعقــوب عبــر صفحتــه
فــي الفيــس بــوك بالقــول  :لقــد تــرك
بصمــة فــي عملــه الخيــري ،مثنيــا علــى
مســارعته فــي خدمــة االخريــن ببشاشــة
وصبــر ســائال المولــى أن يمــن عليــه
بالجنــة ونعيمهــا .

 -٢سوسن آل مطر
“سوســنة العطــاء” ..لقــب أطلقتــه
المنســقة اإلداريــة زينــب المرحــوم علــى
زميلتهــا الراحلــة الباحثــة االجتماعيــة
فــي لجنــة التكافــل االجتماعــي سوســن
آل مطــر نظيــر مــا قدمتــه مــن مســيرة
عطــرة حافلــة بالعطــاء والصبــر والتفاني
واالحتســاب وأدت دورهــا منــذ التحاقهــا
بالعمــل الخيــري علــى أتــم وجــه رغــم
ثقــل المســؤولية واالمانــة.
“كانــت مؤمنــة مليئــة بالحيــاة والتفــاؤل
رغــم المعانــاة ..هكــذا بــدأ الناشــط
االجتماعــي االســتاذ هانــي المعاتيــق
حديثــه عــن سوســن وبهــذه الكلمــات
المؤثــرة نعــى رحيلهــا المصــادف شــهر
الحــج وفــي يــوم عرفــة وهــي مــن اعتــادت
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حضــور هــذه المناســبة وخدمــة الحجــاج
واختتــم” لقــد أوجعنــا رحيلــك أيتهــا
الفاضلــة وزرع فــي قلــوب محبيــك ألمــا
يصعــب نســيانه” .
وبفيــض مــن المشــاعر قالــت نبيلــة
علــي المنســقة االعالميــة بروضــة الطفــل
الســعيد بتــاروت فــي زميلتهــا المرحومة
سوســن “بيــن مســرح االطفــال ومســرح
الحيــاة سوســن مــأت الدنيــا بالضحــكات
والبســمات» مســتحضرة بذلــك المواقــف
الجميلــة التــي جمعتهمــا فــي أعمالهمــا
المســرحية ألطفــال الروضــة  ،ثــم
اســتعرضت بطولة الفقيدة على مســرح
الحيــاة حيــث قالــت  :تعاملــت سوســن
مــع الدنيــا وكأنهــا مســرح وهــي البطلــة
 -٣علي الصفار
فاســتطاعت بقوتهــا وصبرهــا أن تطــوع
بقلــوب اعتصرهــا األلــم تلقــت إدارة
الظــروف اليهــا فكانــت لهــا صاغــرة .
جمعيــة تــاروت الخيريــة خبــر وفــاة
علــي الصفــار العضــو فــي المجلــس
االستشــاري وقــال محمــد الصفــار نائــب
رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة  :كان
الفقيــد صاحــب مشــورة صادقــة امتــازت
بالحكمــة وبعــد النظــر وفقــده خلــف
ألــم و حســرة فــي قلــوب الجميــع ،
مســتحضرا أعمالــه الخيريــة ومســاهماته
فــي مشــاريع الجمعيــة وســؤاله الدائــم
عــن المحتاجيــن واختتــم حديثــه بحــزن
مخاطبــا إيــاه  :أخــي المرحــوم أبــو حســين
قــد اســتعجلت الرحيــل ومــازال المجتمــع
فــي حاجتــك رحمــك اهلل رحمــة االبــرار .

طيبــا فــي حياتــه ســيظل صــداه ألمــد
طويــل بعــد ارتحالــه إلــى جــوار ربــه.
“كان مثــاالً للحــب فملــك قلــوب الجميــع ..
بهــذه الكلمــات نعــى الكاتــب عبــد الرزاق
الكــوي صديقــه الراحــل علــي الصفــار
 ،وأضــاف “ كــم كان كبيــ ًرا بأخالقــه
وتواضعــه وحكمتــه  ،ســنفتقده كثيــرا
فــي مناســباتنا االجتماعيــة وهــو مــن
كان حريصــا فــي المشــاركة فــي األحــزان
واألفــراح .
“ أخــي وصديقــي ســتبقى فــي القلوب “..
كلمــات خطهــا الكاتــب أحمــد الخرمــدي
فــي رثــاء صديقــه الراحــل مضيفــا
قلوبنــا اليــوم تنعــى فراقــك أخــي أبــا
حســين فقدنــاك بعــد أن فاضــت روحــك
الطاهــرة فــي أيــام الحــج االعظــم مــع
التكبيــر والتلبيــة فلبــت روحــك النــداء
 ،وســيبقى لــك رفــع االكــف بالدعــاء
بالرحمــة والمغفــرة والرضــوان .

ووصــف رئيــس تحريــر مجلــة العطــاء
االســتاذ محمــد الشــيوخ مســيرة
الراحــل الحافلــة بالعطــاء واالنجــاز فــي
مقالــة نشــرت بمجلــة العطــاء بعنــوان “
المرحــوم الصفــار مســيرة بــذل وعطــاء
* عضــو اللجنــة االعالميــة بجمعيــة تــاروت
“ ،قائــا  :أنــه مــن خيــرة رجــاالت تــاروت
الخيريــة
وكفاءاتهــا  ،مؤكــدا أن الفقيــد تــرك اثــرا
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أخبار العطاء
 821,696.00ريا ًال مصروفات خيرية تاروت خالل شهر أغسطس 2020
زینب المرحوم

صــرح رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة تــاروت الخيريــة األســتاذ محمــد الصغيــر قائــا :إن
مصروفــات الجمعيــة خــال شــهر أغســطس  2020م بلغــت نحــو  821,696.00 :ريــاالً.
وأضــاف إن ذلــك المبلــغ هــو حصيلــة المســاعدات التي قدمتها جميــع لجان الجمعية
التــي تتعامــل بشــكل مباشــر مــع المســتفيدين كلجنــة التكافــل االجتماعــي ،لجنــة
تالحــم ،لجنــة الــزواج الخيــري ،لجنــة كافــل اليتيــم إلــى 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 .
التكافل اإلجتماعي

382,754

ريا ًال

كافل اليتيم

261,280

ريا ًال

تحسين المساكــن

117,662

ريا ًال

 821,696,00ريا ًال

المجموع اإلجمالــي

117,662
382,754
261,280

التكافل اإلجتماعي
كافل اليتيم
تحسين المساكــن
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أخبار العطاء
 251,800ريــاال مســاعدات خيريــة تــاروت مطلــع العــام الجديــد 1442هـــ
زینب المرحوم

صــرح رئيــس مجلــس اإلدارة بخيريــة
تــاروت األســتاذ محمــد الصغيــر بإقــرار
مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه األول
للعــام الهجــري الجديد1442هـــ مبلغــا
وقــدره 251,800 :ريــاال  ،يمثــل مســاعدات
خاصــة باأليتــام وأخــرى بلجنــة تحســين
المســاكن.

وذكــر رئيــس لجنــة تحســين المســاكن
المهنــدس عبــد الغفــور الدبيســي
أن المســاعدات الســكنية التــي أقــرت
مطلــع العــام الجديــد بلغــت نحــو 92,000 :
الــف ريــال ،صرفــت ألنشــاء بعــض الغــرف
إلحــدى األســر المســتفيدة وتشــطيب
شــقة ألحــد المحتاجيــن وســداد بعــض
اإليجــارات لعــدد مــن المســتفيدين .

وذكــر الصغيــر أن نحــو  159,800 :ريــاال
هــي مســاعدات دراســية للتعليــم ومــن جانبــه قــدم الصغيــر شــكره باســم
الجامعــي لعــدد مــن األيتــام فــي عــدد مجلــس اإلدارة لــكل الكفــاء الملتزميــن
مــن الكليــات والجامعــات منهــا  :كليــة منــذ ســنوات مــع لجنــة كافــل اليتيــم و
المانــع  ،جامعــة المعرفــة تخصــص ( طــب لكافــة المحســنين الداعميــن للجمعيــة
)  ،جامعــة البحريــن ،المؤسســة العامــة فــي كل برامجهــا وانشــطتها .
للتدريــب التقنــي والمهنــي وكليــة
التقنيــة بالدمــام .
وتابــع الصغيــر بــأن نحــو  92,000:ألــف ريال
خصصــت لمســاعدات ســكنية شــملت
مصروفــات ايجــار وترميــم وإصــاح منــازل
بعــض األســر التابعــة للجنــة تحســين
المســاكن .

البــدء بحملــة تحديــث بيانــات
المشــتركين بخيريــة تـــاروت
زینب المرحوم

صــرح رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة
تــاروت الخيريــة األســتاذ محمــد الصغيــر
عــن البــدء فــي حملــة لتحديــث بيانــات
المشــتركين بمشــاركة عــدد مــن
المتطوعيــن .
وذكــر أن التحديــث يشــمل بيانــات
اإليصــال واألوراق الثبوتيــة لجميــع
األعضــاء مــن الرجــال والنســاء ســواء كان
منتســبًا أو عامــ ً
ا .
وأشــار إلــى أن هــذه الخطــوة تهــدف
لتحديــث النظــام االلكترونــي فــي
الجمعيــة واســتجابة أيضــا لمتطلبــات
الحوكمــة مــن وزارة المــوارد البشــرية
والتنميــة االجتماعيــة.
وذكــر األميــن العــام لمجلــس اإلدارة
بخيريــة تــاروت المهنــدس عبــد الغفــور
الدبيســي :أن الجمعيــة تعتــزم إصــدار
بطاقــات عضويــة لجميــع األعضــاء
المشــتركين كمــا يتطلــب نظــام
الجمعيــات .

وقــال رئيــس لجنــة كافــل اليتيم األســتاذ
أيــوب أبــو زيــد « :أن االهتمــام بمســيرة
األيتــام التعليميــة هــي مــن أولويــات
اللجنــة ،لذلــك نحــاول قــدر االمــكان
مضافــا لتقديــم الدعــم المــادي لهــم
مســاندتهم معنويــا مــن خــال تقديــم
المشــورة الختيــار التخصصــات المناســبة
لهــم بمــا يحقــق التأهيــل العلمــي
والمميــز لهــم .

و قــدم رئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ
الصغيــر باســم مجلــس اإلدارة خالــص
شــكره لجميــع األعضــاء المشــتركين
علــى تعاونهــم مــع فريــق المتطوعيــن
بمــا يضمــن صحــة وتمــام المعلومــات
المقدمــة.
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خيريــة تــاروت تبدأ توزيع الحاســبات االليــة لطالب وطالبات
األســر المستفيدة
زینب المرحوم
أعلــن رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة تــاروت
الخيريــة األســتاذ محمــد الصغيــر عــن مرحلــة
البــدء فــي توزيــع عــدد مــن أجهــزة الحاســب
اآللــي علــى مجموعــة مــن الطــاب والطالبــات
لبعــض األســر المســتفيدة مــن الجمعيــة .
وأشــار إلــى أن اآلليــة المتبعــة للتوزيــع
ســتكون حســب احتيــاج األســر المســتفيدة
إلــى جانــب المتضرريــن مــن جائحــة كورونــا
 ،وذلــك بعــد بحــث الحالــة مــن قبــل لجنــة
التكافــل االجتماعــي بالجمعيــة .
وقــال رئيــس لجنــة شــؤون الموظفيــن
والمرافــق العامــة وعضــو مجلــس إدارة
جمعيــة تــاروت الخيريــة والمشــرف علــى
فريــق لجنــة التأهيــل والتوظيــف بالجمعيــة
المهنــدس محمــد النابــود« :أن الجمعيــة
اســتلمت عــددا مــن أجهــزة الحاســب
المكتبيــة مقدمــة مــن جمعيــة ارتقــاء التــي
تُعنــى بجمــع الحاســبات اآلليــة المســتخدمة

ونــوه إلــى الجهــد الكبيــر الــذي يبدلــه فريــق
لجنــة التأهيــل والتوظيــف بالجمعيــة ،
بمتابعــة كال مــن  :المهنــدس زهيــر وحيــد
واالســتاذ حســين علــي الصفــار  ،وبالتعــاون
مــع الفريــق التقنــي المتطــوع الــذي يضــم
كال مــن  :االســتاذين أحمــد محمــد الصفــار
ومحمــد عبــد الرســول الصفــار  ،اللذيــن
يقومــان بفــرز األجهــزة و فحصهــا .
وأشــاد المهنــدس النابــود بــدور الفريــق
التقني واســتعداده التام لتدريب المحتاجين
مــن مســتخدمي األجهــزة علــى كيفيــة
اســتخدام المنصــات التعليميــة والبرامــج
لمســاندة لطــاب الجامعــات والمعاهــد مثل :
 Microsoft Teamsومنصة مدرســتي وغيرها.
ونــوه إلــى أن هــذا الجهــد ينــدرج تحت مبادرة
اطلقنــا عليهــا « جهــازي « التــي تســعى
لتوفيــر أجهــزة الحاســب اآللــي وفحصهــا
وصيانتهــا وتوزيعهــا علــى المســتفيدين
مــن الطلبــة والطالبــات المحتاجيــن .

وإعــادة تأهيلهــا ومــن ثــم توزيعهــا علــى

جديــر بالذكــر يتــم حاليــا حصــر قوائــم

الجهــات التعليميــة واالجتماعيــة  ،مقدمــا

المســتفيدين مــن الطلبــة والطالبــات

خالــص شــكره إلدارة جمعيــة ارتقــاء علــى

للتعــرف علــى العــدد المطلــوب مــن أجهــزة

تعاونهــم و عطائهــم .

الحاســب اآللــي للســعي علــى توفيرهــا
بصــورة عاجلــة.
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أخبار العطاء
وزارة التعليم تمنح ترخيصا لروضة تاروت النموذجية بتاروت

زينب المرحوم
صــرح رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة تــاروت
الخيريــة األســتاذ محمــد الصغيــر بحصــول
روضــة تــاروت النموذجيــة علــى ترخيــص وزارة
التعليــم لتكــون أول روضــة أهليــة مرخصــة
فــي جزيــرة تــاروت .
و ذكــر أن هــذا الترخيــص يعتبــر تتويجــً
لتميــز الروضــة خــال  50عامــً مــن العطــاء
فــي مجــال الطفولــة  ،ممــا يتيــح الفرصــة
لألهالــي الكــرام مــن تســجيل أطفالهــم
وهــم فــي مرحلــة التجــاوز لدخــول المرحلــة
االبتدائيــة .

وتوجــه بالشــكر الجزيــل نيابــة عــن أعضــاء

وأشــاد رئيــس لجنــة الروضــة األســتاذ عبــد

مجلــس اإلدارة بالجمعيــة ألهالــي جزيــرة

الناصــر أبــو ســرير بهــذه الخطــوة المباركــة

تــاروت علــى دعمهــم المســتمر للروضــة

 ،معتبــرا إياهــا انجــازا مهمــا ألهالــي جزيــرة

وثقتهــم بعطائهــا وتميزهــا  ،كمــا خــص

تــاروت الذيــن كان ينتظــرون هــذه اللحظــة

شــكره لجميــع مجالــس اإلدارات الســابقين

المفصليــة منــذ ســنوات طويلــة.

علــى جهودهــم الكبيــرة فــي دعــم
وتطويــر هــذا الصــرح التعليمــي التربــوي،
ومســاعيهم الحثيثــة مــع الجهــات المعنيــة
للحصــول علــى ترخيــص للروضــة.

وقــال بــا شــك أن هــذه الخطــوة المهمــة
ســتكون حافــزا جديــدا لألهالــي لضــم
أطفالهــم لروضــة تــاروت النموذجيــة  ،كمــا
أنهــا ســتعزز موقعيــة المربيــات وكافــة

كمــا أشــاد بــدور المديــرة الســابقة للروضــة

منســوبات الروضــة  ،مضيفــا أنهــا بحــق إنجــاز

االســتاذة حميــدة المعاتيــق علــى جهودهــا

كبيــر لألهالــي.

المتفانيــة خــال الســنوات الســابقة وخصهــا
بالشــكر واالمتنــان.

واختتــم رئيــس الجمعيــة الصغيــر حديثــه
بتقديم شكره وامتنانه لوزارة التعليم وكافة
الجهــات المعنيــة علــى هــذه البــادرة الطيبــة
 ،ولجميــع منســوبات روضــة الطفــل الســعيد
الالتــي بذلــن جهــدا كبيــرا لالرتقــاء بالروضــة
لتكــون صرحــا متميــزا فــي ســماء المنطقــة .
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أخبار العطاء

اللجنــة االعالميــة تقيــم ورشــة عمل بعنــوان «تنمية مهارات فن صياغــة التغريدات»
آالء الحليلي
عقــد فريــق اللجنــة االعالميــة التابــع والمؤسســات بكافــة أشــكالها والعديــد

وأوضــح الشــيوخ إلــى أن عقــد مثــل هــذه

لجمعيــة تــاروت الخيريــة االثنيــن الموافــق مــن مســتخدمي االنترنــت علــى مســتوى الــورش التدريبيــة يســاهم فــي رفــع
 21ســبتمبر 2020م ورشــة عمــل تدريبيــة العالــم .

كفــاءة الفريــق االعالمــي فــي األداء ممــا
يــؤدي إلــى اتقــان العمــل بصــورة أفضــل

مكثفــة بعنــوان «تنميــة مهــارات فــن وقــال الشــيوخ  :تكمــن أهميــة هــذه
صياغــة التغريــدات « ،قدمهــا المشــرف المنصــة لفريــق اللجنــة االعالميــة ألنهــم  ،كمــا يســرع مــن وتيــرة االنجــاز.

العــام علــى اللجنــة االســتاذ محمــد يتعاملــون بشــكل يومــي مــع تويتــر وتضمنــت
الشــيوخ .
لتدويــر مــواد مجلــة العطــاء التابعــة التطبيقــي الــذي يســتهدف تنميــة
الورشــة

فــي

جانبهــا

واســتعرض الشــيوخ فــي الورشــة للجمعيــة  ،إلــى جانــب إدارة حســابات مهــارات المشــاركين فــي فــن صياغــة
التــي عقــدت فــي قاعــة االجتماعــات الجمعيــة المختلفــة ،منوهــا إلــى أن التغريــدات علــى مجموعــة مــن التماريــن
الخاصــة بالجمعيــة محــاور الورشــة التــي

تويتــر بــات اليــوم يعــد مــن أشــهر مواقــع العمليــة ذات الصلــة المباشــر بمهــام

اســتهدفت تنميــة مهــارات فــن صياغــة التواصــل االجتماعــي كافــة.
التغريــدات المتمثلــة فــي رفــع مســتوى

اللجنــة االعالميــة اليوميــة .

ولفــت إلــى احصائيــة تشــير إلــى أن أكثــر وفــي ختــام الورشــة ثمــن الشــيوخ

الكفــاءة اللغويــة وفــن التحريــر ومهــارة مــن ثلــث الســعوديين المســتخدمين جهــود كافــة أعضــاء الفريــق االعالمــي
االختصــار وتمييــز الــكالم وتحســين للنــت يســتخدمون تويتــر ،مشــيرا إلــى الكبيــرة  ،واصفــا عملهــم بالمتميــز جدا ،
الصياغــة.

أنهــا تعتبــر أعلــى نســبة مــن إجمالــي بحســب العديــد مــن المتابعيــن لنشــاط

واحتــوت الورشــة فــي جانبهــا النظــري المســتخدمين فــي العالــم  ،حيــث الجمعيــة االعالمــي خصوصــا المهتميــن
علــى تقديــم لمحــة عامــة عــن نشــأة تحــل إندونيســيا والفلبيــن مباشــرة بالشــأن االعالمــي .
تويتــر وماهيتــه ومســتخدميه وأهميتــه بعــد الســعودية بنســبة متقاربــة  ،ممــا
كمنصــة اعالميــة للــدول والرؤســاء يعكــس أهميــة هــذه المنصــة.
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أخبار العطاء
فريق مشاة عشتار للدوري السعودي األول لرياضة المشي الرقمية
المجموعــة االولى  :مشــاة ينبع النســائي
،فريــق أنــا أمشــي  -عرعــر ،فريــق ســيدات
الصحــة بالجبيــل  ،فريــق مشــاة الريــاض .
المجموعــة الثانيــة ؛ فريــق مشــاة جــدة
النســائي ،فريــق مشــاة طيبــة الرياضــي،
فريــق مشــاة بيشــة ،فريــق مشــاة عشــتار
بتــاروت .
المجموعــة الثالثــة :فريــق مشــاة الزلفي،
فريــق مشــاة ســيهات النســائي ،
جمعيــة الطائــف  ،فريــق مشــاة االحســاء
النســائي.
محمد البحارنة

وســيكون يــوم انطــاق البطولــة بتاريــخ
 2020/9/28ولمــدة  4أيــام متفرقــة ،
وســتكون المنافســة بيــن جميــع الفــرق
المشــاركة  ،حيــث كل فريــق يمثلــه 30
متســابقة.

تعودنــا فــي الســابق أن تأخــذ البطــوالت
َّ
ً
الرياضيــة شــكلا تقليد ًيــا مــن حيــث
ــن كالمضمــار
إقامتهــا فــي
مــكان ُمع َّي ٍ
ٍ
أو الملعــب وجن ًبــا إلــى جنــب مــع بقيــة
المتنافســين فــي البطولــة باإلضافــة إلــى آلية البطولة والفرق
التحكيــم الفنــي.
تختــار البطولــة المتنافســات والمــكان
إال َّ
أن تقنيــة اليــوم أعــادت صياغــة والوقــت المناســبين لهــن مــع التذكيــر
هــذا المفهــوم لتدخلــه فــي عالمهــا
دومــا باإلجــراءات االحترازيــة أثنــاء
ً
آن واحــد .ممارســة المشــي خــارج المنــزل ويتــم
االفتراضــي والحقيقــي فــي ٍ
وهنــا نتحــدث عــن *»بطولــة المشــي التنافــس عــن طريــق عــدد الكيلومتــرات
الرقميــة»* الخاصــة بالفــرق النســائية  ،المقطوعــة .
حيــث ســيكون فريــق «مشــاة عشــتار»
علــى أن تقــوم كل متســابقات الفــرق
التابــع ل َّلجنــة الصحيــة بجمعيــة تــاروت
بالتغريــد بصــور المشــي والكيلومتــرات
الخيريــة مشــاركً ا فيــه.
المقطوعــة عــن طريــق البرامــج الخاصــة
وســوف يكــون يــوم تدشــين البطولــة مــع اســتيفاء شــروط المشــاركة عبــر
بتاريــخ  2020/9/21ولمــدة يــوم واحــد ،قــروب الواتــس اب الخــاص بــكل فريــق .
حيــث ســيتم التنافــس علــى وســام
وستشــارك فــي البطولــة  ١٢فرقــة
ً
نشــاطا  ،وســيكون
المدينــة األكثــر
نســائية مــن مناطــق المملكــة موزعــة
متاحــا لجميــع نســاء المملكــة ســواء عــن
ً
علــى ثــاث مجموعــات-:
طريــق الفــرق أو االفــراد .
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وتأتــي هــذه البطولــة انطال ًقــا مــن
رؤيــة المملكــة  2030فــي بنــاء مجتمــع
رياضــي وصحــي وكذلــك لتشــجيع المــرأة
وتمكينهــا فــي المجــال الرياضــي وزيــادة
عــدد الممارســين لألنشــطة الرياضيــة.
جديــر بالذكــر ان فريــق مشــاة ينبــع
النســائي ،هــو الجهــة المشــرفة علــى
تنظيــم هــذه البطولــة وبشــكل
مســتقل  ،ومــن المتوقــع مشــاركة أكثــر
مــن  1000مشــا ِركة مــن مختلــف مناطــق
المملكــة يــوم التدشــين .

مجلة العطاء  -سبتمرب  - ٢٠٢٠ -اإلصدار التاسع

أخبار العطاء
تحــت عنوان (مبادرات األزمات) ،جائزة رســالة تطلق
نسختها الخامسة إلكترونيًا
اللجنــة االعالميــة بجائــزة رســالة للعمــل
ا لتطو عــي

انطلقــت أولــى فعاليــات
الخامــس بجائــزة رســالة
التطوعــي فــي يــوم اإلثنيــن
 14ســبتمبر  2020عبــر لقــاء
للمتطوعيــن عبــر برنامــج

العطــاء
للعمــل
الموافــق
تعريفــي
زوم.

وبدورهــا أكــدت زينــب المرحــوم  -نائبــة
رئيســة الجائزة  -على أهمية ربط جهود
العمــل التطوعــي بمنصــة إلكترونيــة
تديرهــا وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة
االجتماعيــة وذلــك لتتمكــن مــن متابعــة
وإحصــاء الســاعات التطوعيــة التــي
يقدمهــا المواطــن والمقيــم بالمملكــة
ومــا لــه مــن منفعــة فــي تفعيــل طاقــات
المجتمــع نحــو التنميــة المســتدامة.

افتتحــت دعــاء أبــو الرحــي  -رئيســة
الجائــزة  -اللقــاء بالترحيــب باألعضــاء
وعــرض الخطــة االســتراتيجية القادمــة ،وعرفــت ســارة آل حمــاد  -نائبــة رئيــس
مســتعرضة اإلنجــازات الســابقة للجائــزة .لجنــة الجــودة  -األعضــاء المتطوعيــن
باللجــان المختلفــة المنطويــة تحــت
وكشــفت  -رئيســة الجائــزة  -أثنــاء
جائــزة رســالة للعمــل التطوعــي والتــي
اللقــاء أنــه رغــم الظــروف اإلســتثنائية
يمكنهــم التطــوع والمشــاركة فيهــا،
والصعوبــات التــي يمــر بهــا العالــم
مبينــة أدوار ومهــام كل لجنــة.
بســبب جائحــة كورونــا ،إال أن جائــزة
رســالة تســتمر فــي عطائهــا هــذا العــام
وتطلــق نســختها الجديــدة تحــت عنــوان
(مبــادرات األزمــات) تشــجيعا للمبــادرات
التــي ظهــرت لســد حاجــة مجتمعيــة
وقــت الجائحــة.
ونوهــت إلــى أن الفعاليــات الخاصــة
بهــذه النســخة ســتكون  ٪100إلكترونيــة
عبــر برامــج التواصــل المناســبة بســبب
الظــروف الحاليــة التــي يمــر بهــا المجتمــع
ولمواكبــة التحــول الرقمــي الــذي
انتهجتــه المنظمــات حــول العالــم .
كمــا اشــتمل اللقــاء التعريفــي علــى
العديــد مــن الفقــرات المختلفــة؛
كالتعريــف بمنصــة العمــل التطوعــي
وشــرح آليــة التســجيل فــي الفــرص
ا لتطو عيــة .
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واختتمــت رؤى أمــان  -رئيســة لجنــة
الجــودة  -اللقــاء باســتعراض آليــة
المتابعــة مــع إدارات اللجــان ودعمهــم
متــى مــا طــرأ أي تعثــر وذلــك عبــر
مؤشــرات أداء تقيــس جهــود اللجــان
وتخضــع إلشــراف لجنــة الجــودة .
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أخبار العطاء
«مبــادرة جهــازي» بخيرية تاروت تقــدم الدعم ألكثر من
 130مستفيدا
محمد البحارنة

َّ
تنفــذت جمعيــة تــاروت الخيريــة *»مبــادرة
جهــازي»* تحــت إدارة واشــراف فريــق
فنِّــي بقيــادة األســتاذين زهيرالوحيــد
وحســين علــي الصفــار وبالتنســيق
مــع لجنــة التكافــل االجتماعــي ،مقدمــة
الدعــم ألكثــر مــن  130مســتفيدًا .
واســتهدفت المبــادرة  ،التــي انطلقــت
مــن حــس المســؤولية اإلجتماعيــة فــي
ظــل جائحــة كورونــا ،توفيــر أجهــزة
الحاســب اآللــي لألســر المســتفيدة
والمســجلين لــدى الجمعيــة لضمــان
إمكانيــة متابعــة أبنائهــم لتعليمهــم
عــن ُبعــد وذلــك بعــد أن شــرعت
وزارة التعليــم فــي إعطــاء الــدروس
والمحاضــرات عبــر المنصــات اإللكترونيــة
للتغلــب علــى ظــروف تعليــق الدراســة
تحــرزا مــن فيــروس كورونــا.

وشــملت المبــادرة شــراء أجهــزة جديــدة وبأكثــر مــن  190جهــازا كانــت محصلــة
وشاشــات مضافــا الــى األجهــزة المتبــرع ســعي الجمعيــة عبــر التخاطــب المباشــر
بهــا مــن قبــل المحســنين ،حيــث مع الشــركات والمؤسســات والمحسنين
تــم فحصهــا فن ًّيــا وإعــادة تهيئتهــا بغيــة الحصــول علــى أجهــزة.
لالســتخدام مــن قبــل فريــق فنــي عــاو ًة علــى ذلــك ،لم ينقطــع دعم بعض
متخصــص مــن ذوي الخبــرة.
االفــراد والمؤسســات والشــركات  ،إذ تــم
توفيــر  80جهــازًا مكتبيــً مــن شــركة كــي
بي آر الســعودية و  20جهازًا و  35شاشــة
مــن مؤسســة الصفــار التجاريــة  ،باإلضافــة
إلــى  50جهــاز مكتبــي مــن جمعيــة إرتقــاء
 ،و  10أجهــزة متنوعــة وشاشــات مــن
مجموعــة مــن المحســنين.

ولــم تكتــف المبــادرة بتوزيــع االجهــزة
للمســتفيدين فقــط ،وانمــا عمــدت
الــى تقديــم الدعــم التقنــي والفنــي
المنصــة
لدخــول
للمســتفيدين
التعليميــة بسالســة مــن خــال التواصــل
معهــم عبــر تحويلــة خاصــة الســتقبال
المشــاكل الفنيــة لمعالجتــه عبــر
ـب آخــر لفتــت ادارة الجمعية الى
ومــن جانـ ٍ
الفنيــن المختصيــن فــي ذات الوقــت  .أن المبــادرة التــي القــت اســتجابةً وتعاو ًنــا
مــن ِق َبــل المحســنين وأصحــاب األيــادي
أرقام مضيئة
أفــراد ومؤسســات ،الزالــت
وعــن تفاصيــل المبــادرة ،ســاهمت البيضــاء مــن
ٍ
الجمعيــة بتوفيــر  20جهــازا مكتبيــا مــع مســتمرة فــي اســتقبال مســاهمات
عــددا
 20شاشــة باإلضافــة إلــى  10أجهــزة البتــوب .المحســنين وتســعى لتشــمل
ً
أكبــ َر مــن المســتفيدين.
تتقــدم اإلدارة بجزيــل الشــكر
وبدورهــا
َّ
والتقديــر لجميــع مــن ســاهم فــي هــذه
المبــادرة الطيبــة مــن أفــراد ومؤسســات
وكذلــك لفريــق العمــل مــن ف ِّن ِّييــن
وف ِّن َّيــات الذيــن عملــوا بجهــد وإخــاص
لي ُ
عطــوا هــذه المبــادرة ِت َ
لــك ال ِّثمــار.
ُ
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أخبار العطاء
«سارة آل حماد» رئيسة لجائزة رسالة بنسختها الخامسة
الخاصة باألزمات

اللجنــة االعالميــة بجائــزة رســالة للعمــل لجنــة العالقــات العامــة ،ووفــاء الخبــاز
ا لتطو عــي
برئاســة لجنــة التدريــب ،بينمــا فــازت دعــاء
أقامــت جائــزة رســالة للعمــل التطوعــي حيــان بــدورة رئاســية جديــدة للجنــة
انتخابــات مجلــس إدارتهــا قبــل قليــل اإلدارة اللوجســتية.
عبــر برنامــج الــزوم للنســخة الخامســة وقبيــل اإلعــان عــن نتائــج االنتخابــات،
التــي خصصــت لمبــادرات األزمــات التــي أوضحــت دعــاء أبــو الرحــي  -رئيســة
ظهــرت لســد حاجــة مجتمعيــة بعــد الجائــزة  -اآلليــة التــي ســيتم اتباعهــا
تفشــي جائحــة كوفيــد .19
هــذه الســنة فــي عمــل األنتخابــات،
وجــاءت نتائــج االنتخابــات علــى مجلــس حيــث كان تصويــت األعضــاء عبــر رابــط
اإلدارة بفــوز ســارة آل حمــاد برئيــس إلكترونــي يتــم إرســاله أثنــاء اإلجتماعــى،
مجلــس إدارة الجائــزة بأغلــب األصــوات .ويقــوم األعضــاء بالتصويت للمترشــحين
فــي مــدة ال تتجــاوز الدقيقتيــن.
وحصلــت زينــب المرحــوم علــى مقعــد
المديــر المالــي ،بينمــا حصلــت دعــاء ويذكــر بــأن مــن إجــراءات جائــزة رســالة
أبوالرحــي علــى مقعــد المديــر االداري .للعمــل التطوعــي انتخــاب  7أعضــاء فــي
مجلــس اإلدارة وتعييــن خمســة آخريــن
وفــاز عبدالــودود الزيانــي برئاســة لجنــة
وهــم نائــب رئيــس مجلــس إدارة الجائــزة
الجــودة ،ومنتظــر العســيف برئاســة
ونــواب رؤســاء اللجــان .
15
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نبض العطاء
قبضة الخير

بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري  5سبتمبر
ويبذر زهر الجود فيه وإن َُّه
ً
خلقا ومنبتا
ألطيب ما في الخلق
واقعا
أنامله سيب السماوات
ً
ومعدنه قطر من الديم أفلتا
مخلصا
صبور على اإلحسان هلل
ً
بقلم  :وفاء الطويل

فما جاءه المحتاج إال وأخبتا

الغيب قد أتى
تبارك كف من ذرا
ِ
ً
ُ
طارقا عتا
تلوذ به األروح إن

مكرمًا
العطاء
يجود بآالء
ِّ
ِ
وأسوته في البذل من آي هل أتى

موسم يزجي العطاء فما له
ِبال
ٍ
ٌ
ً
صيفا كذا الشتا
أوان يبث الخير

فذلك كف للكرمة أهلها
فما ضره بؤس إذا القحط أسنتا

الغيم ُح َّل ًة
نقاء يرتدي
تراه
َ
ً
الجديب ألنْبتا
رب
فإن
ِ
المس التُّ َ
َ

* عضو اللجنة االعالمية بجمعية تاروت
الخيرية -اديبة وشاعرة

لغير اقتفاء
البر ما كان سعيه
ِّ
حريصا وذاك الحرص كالضوء
ً
مثبتا
يمد خيوط النور في كل بقعة
فيجمع بسم اهلل بيتً ا مشتتا
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المحي
ُ
تاروت في َم ِ

الحسين
بقلم :أحمد عبد العظيم ُ

الم ْمتَ ُّد لأل َب ِد
ُ
تاروت والنَّ فَ ُ
س ُ

َّهم َقرأوا كَ ِّفي َل َما َوجدوا
لو أن ُ

والع ُ
الكبِ ِد
عرا مِ َن َ
شق َی ِ
ِ
عص ُرني ِش ً

ريطةَ
تاروت ب َِر ْس ِم َيدي
إ َّلا خَ َ
ٍ

الوجهِ أحمِ ُلها
ُ
تاروت یا َل ْم َح ًة في َ
س ُن ُ
ِلو َل ِد
مِ َّما ُي َو ِّر ُث ُح ْ
األ ِّم ل َ

القيس خال ٌ
ِدة
عبد
یوتات
ُهنا ُب
ِ
ُ
ِ
الشمس ُمتَّ قِ ِد
جد كضوءِ
ُب ُ
يوت َم ٍ
ِ

الع ُ
ِأبع ِد ما
َقد سا َف َر ِ
شق بي فيها ل َ
الدنيا  ..و َلم َأ ُع ِد
جد في ُّ
الو ُ
ُيسافِ ُر َ

حر َیدعوني :أیا و َلدي
الب ِ
من داخِ ِل َ

ب آخِ َر ُه
لما َب َل ُ
الح ِّ
غت بِها في ُ
َّ

زوج بِتُ ر َبتِ ها
ابن
تاروت َم ْم ٌ
أنا ُ
َ

الع َددِ
س ُ
ت أ ِّني ُم ِح ٌّ
أحس ْ
ب ُمط َل ُق َ
َ

النَّ ُ
سدي
والسد ُر
خل
واإلتر ُ
ِّ
نج في َج َ
َ

إن أخَ َذ الـ
وأنَّني ِص ُ
بْ ،
الح ِّ
َفس ُ
رت ن َ

ضت ،وعلى
ابن خمسةِ
آالف َم َ
أنا ُ
ٍ

ـع َّ
ي لم ُ
ش ُ
أنقص ولم أ ِزدِ
اق َب ِ
ُ
عض َ

أحافیر َمن َقد َ
ش َّیدوا
جِ سمي
ُ
بلدي

بص ُرنا
يانان؛
إنَّا كَ
ين ُي ِ
ْ
ِ
لكن حِ َ
رد َواحِ ٍد َأ َح ِد
قلب َيرانا كَ فَ ٍ
ٌ

صد ٰى
ب
ٍ
أجدادْ ،
ُهنا مراكِ ُ
ورج ُع ً

* اديب وشاعر

17

مجلة العطاء  -سبتمرب  - ٢٠٢٠ -اإلصدار التاسع

غدًا ...تتفتتح الزهور
ألبــواب يخيــل للجميــع انهــا
توصلهــم
ٍ
تفتــح ذراعيهــا لتســتقبل زهــور الدنيــا
بــكل شــوق وابتســامة..
وأرضــً تســتمتع وهــي تشــعر
بخطواتهــم عليهــا ..فــا يؤذيهــا
ركضهــم وال مشــيهم وال هرولتهــم
بــل كل حــذاء مــن أحذيتهــم الصغيــرة
تدغدغهــا حيــاة وســعادة..
بقلم  :نبيلة علي
إلــى تلــك الزهــور البريئــة التــي تحيــا
الدنيــا بضحكاتهــا النقيــة ،فتصبــح
صــدى فــي أرجــاء كل مــكان يحطــون
فيــه ،فيرتــد ذلــك الصــدى ســعادة .

جــدران تتحــدث معهــم وتتعلــم معهــم
دروســهم األولــى ..ألعابــا كانــت تضحــك
مــع كل ضحكــة طفــل يرتقــي عليهــا
مــن االســفل الــى االعلــى ثــم االســفل مــن
جديــد  ..لتحتضنــه االرض بحــب وتعيــده
للعــب مــن جديــد وتكــرار المتعــة.
معلمــات نــذروا أنفســهم للطفــل
والطفولــة ..كل شــيء فــي ذلــك المــكان
كان يبعــث علــى الحيــاة..

إلــى األطفــال التــي كنــا نتنفــس
ابتســاماتهم كل صبــاح ..عبــر لقــاء أثيــر
علــى
ٍ
قلــوب تغلغلــت الطفولــة فــي لكــن مشــيئة اهلل  ..ان ال صــوت اآلن
أعماقهــا فباتــت الحيــاة تعنــي طفــل  ..هنــاك ،ســوى حنيــن وذكريــات وترقــب..
مــن ســوء حــظ المــكان( الروضــة) أنــه لــم غبتــم عنهــا وغــاب كل شــيء حتــى
يحــظ باحتضانكــم فــي هــذا الوقــت الــذي الســعادة  ،لكــن  ،،يبقــى األمــل واإليمــان
تعــود فيــه علــى وجودكــم بيــن جدرانــه بــاهلل كبيــر جــدا فــي أن تعــود الحيــاة فــي
ذلــك المــكان وكل مــكان ..
وأروقتــه ..
نعــم جــدران المــكان تبحــث عنكــم ســنعود مــن جديــد ويمتلــئ المــكان
فــي كل زاويــة علهــا تســمع ضحكــة او بالضحــكات النقيــة وبصــوت األحــرف
همســة او حتــى حــرف قــد تعلمتمــوه و الركــض واللعــب والتغاريــد البريئــة
وحقائــب واقــام وســبورات وأناشــيد
بيــن احضانهــا..
وأبــواق حافــات ..
فــي مثــل هــذا الوقــت مــن كل عــام ،كان
كل شــيء حــي ،كل شــيء يتحــرك نحــو نعــم ســنلتقي هنــاك فــكل شــيء
الســعادة ،بــدءا مــن صــوت الحافــات التي با نتظا ر كــم
تحمــل أطفــاال نحــو بيتهــم الثانــي بــكل فغدًا تتفتح الزهور  ...وأنتم الزهور
حــب ونشــاط نــكاد نشــعر بــه منبعثــا
مــن صــوت بــوق الحافلــة الــذي يغــرد كل *منسقة اعالمية -روضة الطفل السعيد
أطفــال ســرعان مــا
صبــاح مناديــً علــى
ٍ
يلبــون نــداءه.
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دانات الوطن

بمناسبة اليوم الوطني  23سبتمبر

بقلم  :وفـــــــــــاء الطويل
يب َة َّ
هدي
كل ُج ِ
ألجل ِ
ِ
ك يا َح ِب َ
ك انتمائي
وليس
لغير تُر َب ِت ِ
َ
الروح َّ
أنت
كل
فأنت
ُ
الروح ِ
ِ
ِ
ُ
بالوفاء
ينبض
القلب
إليك
ِ
ِ
ُ
ٌ
عشق
آيات
وأنت لمهجتي
ُ
ِ
ٌ
تورد في دمائي
ونبض قد
َ
ط ٌ
لمجدك فاحتويني
ش
ِ
أنَا َع ِ
منك حد االرتواء
ألنهل
ِ
جد
وأسعى للرقي بكل ٍ
األنبياء
وأسلك درب خير
ِ
عضو الجنة االعالمية بجمعية تاروت
الخيرية  -اديبة وشاعرة
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نبض العطاء
كلمات وطن

بمناسبة اليوم الوطني

بقلم  :أ  .محمد علي الصغير
اليــوم الوطني يــوم المجــد والعليــاء
يــوم نعانــق فيــه الســم ْاء .مملكتنــا
الحبيبــة كانــت ومازالت يربوهــا الخير
مــن كل مــكان ،مــن أبهــا البهيــة إلــى
عرعــر األبيــة مــن تبــوك الزاهيــة إلــى
القطيــف الحانيــة  ،مــن كل أرجــاء
الوطــن يســتمر العطــاء لــكل الشــعب
الســعودي الوفــي المحــب لدينــه
ووطنــه  ،والمتفانــي بروحــه بــكل
مــا يطلــب منــه مــن تضحيــات فــي
ســبيل رقــي هــذا البلــد العظيــم
بقيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين
وولــي عهــده االميــن ونبقــى رافعيــن
رايــة الخفــاق األخضــر رايــة ال إلــه إال
اهلل محمــد رســول اهلل وتبقــى بلــد
الكرامــة والرخــاء واألمــن واألمــان .

بقلم  :أ  .محمد سعيد الصفار
فــي وقــت الجائحــة لــم تنســى الدولــة
حفظهــا اهلل شــعبها أمنيــً وصحيــً
 ..متمنيــً فــي عيدهــا التســعين أن
يفــرج اهلل هــذه الغمــة عــن هــذه األمة.
* نائب رئيس مجلس اإلدارة بجمعية
تاروت

* رئيس مجلس اإلدارة بجمعية تاروت

بقلم  :أ  .محمد عبد الغفور الشيوخ
بمناســبة اليــوم الوطنــي لبالدنــا
الغاليــة ،الــذي يتزامــن هــذا العــام
مــع جائحــة كورونــا ،يجــدر بالعامليــن
فــي المجــاالت الخيريــة التطوعيــة
والناشــطين االجتماعيــن ،نشــر ثقافــة
الحقــوق والعمــل الخيــري فــي المجتمع
والمبادرة في تشــكيل لجان اجتماعية
وأهليــة وثقافيــة للتوعيــة العامــة
ولمســاعدة المحتاجيــن وللعنايــة
بالشــباب ومســاعدتهم وتوظيــف
طاقاتهــم لخدمــة مجتمعهــم والرقي
بمجاالتــه الخدميــة واالجتماعيــة
والثقافيــة ،تحــت مظــات الجمعيــات
الخيريــة ،خصوصــا فــي ظــل التحديــات
الكبيــرة التــي تواجه مجتمعنا ،ســيما
هــذه الجائحــة وتداعياتهــا الكبيــرة
اقتصاديــا واجتماعيــا وصحيــا ،والتــي
ســتمتد ألمــد طويــل ،بحســب توقعات
معظــم الخبــراء.
*مشرف اللجنة االعالمية بجمعية تاروت
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كلمات وطن

بمناسبة اليوم الوطني

بقلم  :م  .زهير عبد اهلل الوحيد

بقلم  :أ .أسامة سلمان آل سيف

بقلم  :أ  .نعيمة عبد األمير آل حسين

إن ذكــرى اليــوم الوطنــي تدعونــا
للفخــر بقيادتنــا الرشــيدة واالعتــزاز
بوطننــا الغالــي وتجســيدا لمشــاعر
الوفــاء وصــدق االنتمــاء لهــذه االرض
المباركــة.إن بالدنــا الغاليــة فــي عهــد
خــادم الحرميــن الملــك ســلمان وولــي
العهــد األميــن محمــد بــن ســلمان
حفظهمــا اهلل ومــن خــال رؤيــة ٢٠٣٠
تنعــم وهلل الحمــد بنهضــة تنمويــة
شــامله وتطــور فــي شــتى المجــاالت
بمــا يوفــر لبالدنــا مــن أجــواء أمنيــه و
اقتصاديــة وحيــاة كريمــة للمواطــن
والمقيــم علــى حــد ســواء ،داعيــا اهلل
أن يــدوم علينــا نعمــة األمــن واألمــان
واالســتقرار وأن يحفــظ البــاد مــن كيــد
األعــداء وشــرور األشــرار.

يومــا بعــد يوم نعيــش أفقــً جديــدًا
لمســتقبل واعــد  ..على أســس متينة
وشــعب واع .

وطــن تهفــوا إليــه القلــوب المؤمنــة
ٌ
ويجذبهــا
الشــوق والحنيــن لطهــرهِ
ّ
تغشــاه
وطــن
وقداســتهِ وشــموخهِ ،
ٌ
ُ
الرحمــة والطمأنينــة واألمــان  ،بالــكاد
يســكن بيــن حنايــا قلوبنــا عــزًّا وفخــرًا
ّ
دمــت محفوفــً محروســً بعيــن اهلل.

*لجنة المشاريع والمباني االستثمارية

*رئيسة اللجنة النسائية

* لجنة التدريب والتأهيل والتوظيف
بجمعية تاروت
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كلمات وطن

بمناسبة اليوم الوطني

بقلم  :أ  .عبد الرسول آل درويش

بقلم  :أ  .هاني علي المعاتيق

بقلم  :أ  .سناء سلمان آل زيد

الوطــن محفــوف بعيــن اهلل علــى مــر
الزمــان.

إن الحــب الحقيقــي للوطــن يتجلــى
فــي إخالصنــا فــي كل جوانــب حياتنــا
علــى تــراب هــذا الوطــن وال شــك أن
االهتمــام ببنــاء اإلنســان وتلمــس
حاجاتــه والمبــادرة لمســاعدته هــو
أحــد أجمــل صــور ذلــك الحــب الوطنــي .

طموحــات تســبقها همــم فــي ظــل
أمــن وقيــادة نغرســها فــي أرضنــا
ونعلــو بهــا نحــو القمــة بتــاج مــن
الفخــر واالعتــزاز

*رئيس لجنة التكافل االجتماعي

*عضو متطوع
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كلمات وطن

بمناسبة اليوم الوطني

بقلم  :أ  .عبد السالم أحمد الدخيل

بقلم  :أ  .رمزي عزيز عمران

بقلم  :م  .محمد معتوق النابود

همة حتى القمة

دام عــزك يــا وطنــي وحمــاك اهلل منــارة
للهــدى وقبلــة للقلــوب ولــأرواح فــي
يومــك الوطني قيــادةً وشــعبًا وثوابتًا
وتميــزًا وعطــاءًا وفخــرًا وشــموخًا
ومجــدًا تفديــك األرواح حبــً وعشــقًا
لترابــك وهوائــك وســمائك .

فــي ذكــرى اليــوم الوطنــي التســعين
نجــدد حبنــا لهــذا الوطــن وندعــو اهلل
لــه مزي ـدًا مــن التقــدم واالزدهــار فــي
ظــل قيادتنــا الرشــيدة .

مــن بدايــة عهــد المؤســس وبعــده
أوالده البــررة وفــي عهــد خــادم
الحرميــن وولــي عهده األميــن تكفلت
الدولــة بالوطــن والمواطــن أمنيــً
وصحيــً وعلميــً واقتصاديــً تســعون
ســنة مــن الخيــر.

* أمين الصندوق
*عضو متطوع في جمعية تاروت
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كلمات وطن

بمناسبة اليوم الوطني

بقلم  :أ .محمد بن علي الدهان

بقلم  :أ .محمود البصارة

بقلم  :شفيق عبد العلي آل سيف

بعزيمــةِ القــادة العظمــاء ..وبهمــةِ
تعلــوا علــى قمــم الجبــال  ..ســنحفر
فــي وجداننــا  ،أن هــذا اليــوم هــو
ـل والوحــدة فــي الوطــن ..
يـ ٌ
ـوم للتكامـ ِ
كل عــام و وطنــي متفــردًا بالعطــاء ،
متميــزًا باألمــن والرخــاء.

ممــا روي عــن اإلمــام علــي (عليــه
الســام)  :عمــرت البلــدان بحــب األوطان
.يفتخــر بلدنــا الغالــي بمــا قيــض اهلل
لــه مــن أنــاس أحبــوه وبنــوه وو ّرثــوا
ـاء يحملــون هــذا الوطــن بيــن حنايا
أبنـ ً
وذخــرا
فخــرا
أضلعهــم .دمــت بلــدي
ً
ً
للجميــع وكل عــام والوطــن وأهلــه
بخير .

مــن األمــور العقالئيــة والمنطقيــة
واإلنســانية والدينية االحتفاء بالمناسبات

*رئيس دورة كافل اليتيم الرياضية

*رئيس لجنة الذكر الحكيم ولجنة ذوي
االحتياجات الخاصة

التــي تعــود لوطــن اإلنســان بالفــرح
والســرور واإلنجــازات الباهــرة التــي
تقدمهــا حكوماتهــا ومنهــا العيــد
الوطنــي لمملكتنــا الحبيبــة ..
فمــا يحملــه شــعار وطننــا مــن شــعار
التوحيــد الــذي هــو تجســيد عقيــدة
اإلســام .
و انطالقــً مــن هــذا الشــعار الرائــد البــد
أن يكــون حبنــا لوطننــا حبا صادقــً ..
فنســأل اهلل أن يديــم نعمــة األمــن
واألمــان علــى وطننــا حتــى يرغــد
كل فــرد فــي هــذا المجتمــع بالعــزة
والكرامــة ..
* مدير مركز زهور المستقبل في لذوي
االحتياجات الخاصة
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كلمات وطن

بمناسبة اليوم الوطني

بقلم  :أ  .نبيل بن راشد الدوسري

بقلم  :أ  .فاطمة بنت احمد آل يوسف

الحمــد هلل الــذي أنعــم علينــا بنعمــة
األمــن واألمــان فــي وطــن يعيــش بثبات
وبثقــة وينمــو بســرعة وفــق رؤيــة
جعلــت منــه مــن أهــم الــدول المؤثــرة
بالعالــم قــوال وفعــا فــي مختلــف
المجــاالت وذكــرى االحتفــاء باليــوم
الوطنــي بشــعار « همــة حتــى القمــة «
يعكــس هــذا النجــاح منــذ التأســيس
ولــآن ولألجيــال القادمــة برؤيــة تحمــل
طمــوح وهمــة كجبــال طويــق ال تنثني .

إن االحتفــاء باليــوم الوطنــي يــروي
لألجيــال تاريــخ مجيــد بوعــي وثبــات
و هــو تأكيــد علــى االنتمــاء الوطنــي
بيــن أبنائــه بــل والمقيميــن علــى
أرضــه برؤيــة أثبتــت يومــا عــن يــوم
قدرتهــا على إنجاح المســيرة للمملكة
لتكــون بالصــدارة عالميــا فــي جميــع
مجــاالت التنميــة االجتماعيــة والصحيــة
واالقتصاديــة وإمكانياتهــا الشــاملة
ولنــا الحــق بــأن نفخــر بهــذه المســيرة
الحافلــة بالعطــاء والمجــد والريــادة.

*مدير مركز التنمية االجتماعية
بالقطيف

*مساعد مدير مركز التنمية االجتماعية
بالقطيف
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العطاء في ظل األزمات
فــي ظــل هــذه الجائحــة اللعينــة كورونــا
كوفيــد ،١٩التــي مزقــت العالــم ودمرتــه
صحيــا وماليــا واجتماعيــا ،حيــث أدخلــت
الفــرد والمجتمــع والعالــم فــي أزمــة
نفســية وصحيــة واقتصاديــة ،المســت
أثرهــا الســلبي كل طــرف مــن أطــراف
المجتمــع.

بقلم :زكريا أبو ســرير

حكمــة جميلــة تقــول  :جميــل أن تعطــي
مــن يســألك مــا هــو بحاجــة إليــه ،ولكــن
األجمــل مــن ذلــك  ،أن تعطــي مــن ال
يســألك وأنــت تعــرف حاجتــه.
العطــاء ســمة مــن ســمات العظمــاء،
والعطــاء صفــة مــن الصفــات الجميلــة
والرائعــة التــي يتســم بهــا أصحــاب
النفــوس المطمئنــة والطيبــة والراقيــة،
والعطــاء رتبــة مــن أعلــى الرتــب األخالقيــة
واإلنســانية ،كمــا ورد عــن اإلمــام أميــر
المؤمنيــن (ع) حيــث قــال :قيمــة كل
امــرئ مــا يحســنه ،أي إن قيمــة اإلنســان
مــا يبذلــه مــن العطــاء فــي المــال أو
فــي الفكــر أو فــي الجانــب المعنــوي
والنفســي أو أي جانــب مــن جوانــب
اإلنســانية والحياتيــة.

وفــي ظــل األخبــار الســلبية عــن هــذه
األزمــة العالميــة وخطــورة هــذا الوبــاء
وانتشــاره ،أخــذ الجميــع يعانــي مــن
حالــة القلــق واإلحبــاط والتذمــر،

وكذلــك تعزيــز الــروح االجتماعيــة
واإلنســانية فــي العديــد مــن أفــراد
المجتمــع ،وفــي الجانب الســلبي شــكلت
هــذه األزمــة صدمــة عارمــة فــي ضميــر
اإلنســانية تجــاه اآلخــر ،بــان أثرهــا علــى
الفــرد والمجتمــع .وبالرغــم مــن أن هــذه
األزمــة ســببت حالــة مــن االرتبــاك والقلــق
النفســي ،إال أننــا وجدنــا ظهور العينات
الطيبــة التــي ســارعت إلــى المبــادرات
والمســاعدات اإلنســانية علــى كافــة
الصعــد االجتماعيــة واالقتصاديــة
واإلنســانية ،لمواجهــة هــذه الجائحــة،
وذلــك عبــر تثقيــف المجتمــع عــن
طبيعيــة هــذا الفايــروس وكيفيــة
مواجهتــه وحمايتهــم منــه ،وكذلــك
ذهــب فريــق آخــر مــن المتطوعيــن فــي
الخدمــة االجتماعيــة للبحــث عــن ســبل
جديــدة لســد حاجيــات الضعفــاء مــن
أبنــاء المجتمــع ،وشــريحة أخــرى مــن
المقتدريــن ماليــا ســارعوا إلــى مقــر
الجمعيــات الخيريــة لســد الثغــرات التــي
ســببتها هــذه الجائحــة.

وأصبحــت الحالــة الســلبية هــي الســمة
البــارزة علــى وجــه المجتمــع ،فــي حيــن
أن هــذه األزمــة أظهــرت جوانــب مضيئــة
ومشــرقة تغافــل عنهــا الكثيــر مــن أبنــاء
المجتمــع ،وأبــرز هــذه اإلضــاءات الرائعــة
والجميلــة ،الترابــط االجتماعــي ،حيــث
بــرز هــذا الجانــب عنــد كل األســر ،وشــعر
بــه الصغيــر قبــل الكبيــر .وهــذه الميــزة
اإليجابيــة كشــفت عــن جوانــب عديــدة
علــى المســتوى األســرى واالجتماعــي،
ان العطــاء ال يكــون فقــط فــي وقــت
ولعلهــا كانــت غائبــة عــن الكثيــر منــا
الرخــاء ،بــل قيمــة العطــاء األساســية
بســبب التباعــد االجتماعــي الســلبي
فــي وقــت الشــدة ،والمجتمــع النقــي
والمفــرط ،واالنشــغاالت الشــخصية
هــو الــذي يبــرز عطــاؤه الــا محــدود
والحياتيــة.
فــي األزمــات القهريــة،
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العطاء في ظل األزمات
وقــد شــاهد الكثيــر منــا كيــف أن
المجتمعــات التــي تحــدث فيهــا كــوارث
كالــزالزل والبراكيــن والحرائــق والســيول
ونحوهــا ،ومــا تحدثــه مــن دمــار شــامل
فــي البنيــة التحتيــة واالجتماعيــة .ولكــن
فــي المقابــل تجــد الــروح اإلنســانية
والمجتمعيــة تنتفــض وتبــرز لــدى
غالبيــة شــرائح المجتمــع ،حيــث تتســارع
فــي البــذل والعطــاء ،فقيرهــم قبــل
غنيهــم كال حســب طاقتــه وإمكانياتــه،
اذ يصبــح المجتمــع كلــه اشــبه بخليــة
عمــل تطوعــي ،تتحــرك فــي كل اتجــاه،
وقــد يمتــد هــذا الشــعور اإلنســاني
حتــى خــارج أوطانهــم لمشــاركة بنــي
جنســهم فــي االزمــات.

وما زلنا في رحاب هذه األجواء الحسينية
المباركــة وفــي فيــض بركاتهــا ،الــذي
يكثــر فيهــا حــاالت االنتعــاش الروحــي
والنفســي فــي العطــاء والبــذل ،فلتكــن
عطاءاتنــا مميــزة فــي أجــواء هــذه
المناســبة المباركــة التــي انطلقــت منهــا
روح العطــاء والبــذل بأغلــى مــا كانــوا
يملكونــه وهــي أنفســهم ،وليكــن هــذا
العطــاء المميــز باســم إمامنــا وموالنــا
وســيدنا وســيد الشــهداء أبــي عبــداهلل
الحســين عليــه الســام ،وليحــدد هــذا
الدعــم لهــذه الجمعيــات الخيريــة
واإلنســانية ،ليشــعر كل محتــاج لديهــم
أن مــرور ذكــرى أبــي عبــد اهلل الحســين
عليــه الســام مختلــف عــن أي مناســبة أو
أي شــهر آخــر ،حيــث يصبــح أثــر العطــاء
فــي هــذه المناســبة المباركــة مختلفــا
ومتميــزا ،مــن حيــث ســرعة المبــادرة
لقضــاء حوائــج النــاس ،ودعونــا نتذكــر
الحكمــة الرائعــة فــي العطــاء  :مثلمــا
يعــود النهــر إلــى البحــر ،هكــذا يعــود
عطــاء اإلنســان إليــه.

فــي ظــل هــذه الجائحــة ،نجــد أغلــب
الجمعيــات الخيريــة المباركة ،تشــتكي
مــن الضعــف فــي المســاعدات وخاصــة
فــي الجانــب المــادي ،ممــا ســببته هــذه
األزمــة الوبائيــة ،والــكل منــا يعلــم
أن هــذه الجمعيــات يعمــل طاقمهــا
اإلداري الموقــر ليــا ونهــارا فــي توفيــر
مــا يســتطيعون لكــي يقدمــوا ألبنــاء *كاتب -تاروت
المجتمع من الضعفــاء منهم وأصحاب
الحاجــة لســد حاجاتهــم الرئيســية.
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مبادرات في ظل جائحة كورونا

بقلم  :شذى آل رضي
المجتمــع المحلــي نســيج متيــن مــن
التراحــم والتعاطــف والتكافــل مــا ان
وهــب الجميــع
يتداعــى منــه عضــو اال
ّ
لنجدتــه ،فالمجتمعــات تنهــض بجهــود
ابنائهــا وباأليــادي البيضــاء التــي تلمــس
مواضــع الحاجــة فتســعى بــكل مــا اوتيت
مــن بــذل وعطــاء لســدها.
مــن اوجــه الخيــر وصــور التكافــل
التــي تتجلــى اليــوم فــي المجتمــع،
المبــادرات التطوعيــة « الفزعــات «
التــي تنطلــق مــع كل مناســبة تُظهــر
فيهــا حاجة بعــض الناس للمســاعدة
وان لــم يكونــوا مــن فئــة المحتاجيــن
الدائميــن ،كمبــادرات التبــرع بالــدم
التــي تُطلــق بيــن الفينــة واالخــرى،
وغيرهــا مــن المبــادرات المختلفــة
التــي ظهــرت بعــد جائحــة كورونــا .

فعلــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر،
بعــد اقــرار وزارة التعليــم عمليــة التعلــم
عــن بعــد مؤخــرا  ،ظهــرت حاجــة بعــض
األســر ألجهــزة الحاســب االلــي ولــوازم
التعليــم عــن بعــد ليتمكــن ابناؤهــم
مــن مواصلــة الدراســة وفــق مــا قررتــه
الــوزارة  ..ولكــن فــي ذات الوقــت عانــت
بعــض األســر  ،خصوصــا تلــك التــي
تعــول العديــد مــن االبنــاء مــن عــدم
توفــر اجهــزة الحاســب لهــم  ،فاستشــعر
المجتمــع تلــك الحــاج فانطلقــت العديــد
مــن المبــادرات الخيريــة مــن هنــا وهنــاك
تتســابق لســد حاجــة تلــك األســر .
مــن ابــرز تلــك المبــادرات ؛ مبــادرة
« جهــازي « التــي اطلقتهــا جمعيــة
تــاروت الخيريــة  ،وهــي موجهــة
لجميــع اهالــي جزيــرة تــاروت
ممــن هــم بحاجــة ألجهــزة ودعــت
فيهــا اهــل الخيــر لتقديــم الدعــم
والمســاعدة ،
امــا فــي ســيهات فظهــرت مبــادرة
قبــس التــي أطلقتهــا جمعيــة ســيهات
الخيريــة  ،وكذلــك مبــادرة « حاســب لــكل
طالــب « التــي اطلقهــا ملتقــى التطويــر
االجتماعــي بســيهات  ،وغيرهــا مــن
المبــادرات المشــابهة.
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مــا هــو جديــر قولــه ان تلــك المبــادرات
التــي تهــدف الــى إشــراك المجتمــع كافــة
فــي مــد يــد العــون والمســاندة ،تقــف
خلفهــا جهــود خيريــة رائعــة ألشــخاص
تطوعــوا مــن تلقــاء انفســهم لتقديــم
الدعــم كال فــي تخصصــه ولــم تقتصــر
جهودهــم فقــط علــى المســاعدة
العينيــة وانمــا الــى اوســع مــن ذلــك،
لهــذا بــرزت جميــع الجهــود المتنوعــة
بصــورة متكاملــة للمجتمــع وفــي ابهــى
حلــل التكافــل االجتماعــي.
ان مبــادرات الخيــر التــي تتعاظــم فــي
المجتمــع تبشــر بالخيــر وهــي شــيء
مبهــج  ،كمــا انهــا تبــرز مــدى ترابــط
هــذا المجتمــع وهــي فــي االســاس رســالة
للجميــع بــأن الخيــر فــي النــاس أصيــل
وبــاق مــا بقيــت ايــدي العطــاء.
ٍ
* عضو اللجنة االعالمية بجمعية تاروت
الخيرية
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وقفة صحية
خفقان القلب في عيادة الطبيب

د .وفاء الداوود
الشــك أن خفقــان القلــب مــن األعــراض
الشــائعة الــذي يعانــي منــه الكثيــر مــن
النــاس ،إذ بســبه تتــردد حــاالت كثيــرة
علــى عيــادة القلــب .والســؤال :مــا هــو
الــذي يجــب علينــا معرفتــه ومتــى
يتوجــب علينــا زيــارة الطبيــب ؟؟

يســبب اإلدمــان علــى الســجائر ومنتجــات
أسباب خفقان القلب:
التبــغ األخــرى ،ارتفــاع فــي ضغــط الــدم،
.1اإلجهاد والقلق
وتســارع في معدل ضربات القلب .يمكن
.2ممارسة الرياضة
أيضــا كأحــد
أن يحــدث خفقــان القلــب ً
أعــراض انســحاب النيكوتيــن ،لكــن يجــب
 .3التغييرات الهرمونية
أن يتوقــف فــي غضــون ثــاث إلــى أربــع
قــد تالحــظ بعــض النســاء أن نبضــات
أســابيع بعــد اإلقــاع عــن التدخيــن.
القلــب تتســارع لديهــن ،عندمــا يتدفــق
دم الــدورة الشــهرية ،أو يحصلــن علــى  .7أســباب قلبيــة كوجــود بــؤرة او ســلك
الحمــل ،أو يقتربــن مــن مرحلــة انقطــاع كهربائــي زائــد ويكــون ذلــك منــذ الــوالدة
الطمــث ،يحــدث هــذا نتيجــة التغييــرات ولكــن قــد ال يســبب اعــراض والبعــض
التــي تطــرأ علــى مســتويات الهرمونــات .يعانــي مــن نوبــات تســارع بالنبــض
وتتــراوح النوبــات وقــد تأتــي وتختفــي
 .4حاالت طبية معينة
لســنوات.
قــد تكــون بعــض األمــراض ســب ًبا فــي
متى تقلق؟
زيــادة خفقــان القلــب  ،مــن بينهــا :
فــي حــال كنــت تعانــي مــن خفقــان القلب
.1فرط نشاط الغدة الدرقية.
ولديــك مــرض ســابق فــي القلــب فالبــد
.2انخفاض سكر الدم.
مــن طلــب المســاعدة الطبيــة العاجلــة.
.3انخفاض مستوى البوتاسيوم.
كذلــك إذا صاحــب خفقــان القلــب هــذه

خفقــان القلــب هــو اإلحســاس بتســارع
ضربــات القلــب  ،فقــد تشــعر بــأن قلبــك
.4انخفاض مستوى األكسجين.
قــد تخطــي نبضــة ،ويرفــرف بشــدة.
.5انخفاض مستوى ثاني أكسيد
تعتبــر بعــض أســباب خفقــان القلــب غيــر
الكربون في الدم.
ضــارة وتــزول مــن تلقــاء نفســها دون
عــاج ،لكــن هنــاك حــاالت طبيــة خطيــرة .6الحمى ،أو فقر الدم ،أو الجفاف ،أو
الصدمة.
قــد تســبب خفقــان القلــب.
 .5بعض األدوية

مثل عالجات الربو ومزيالت االحتقان،
وادوية الغدة الدرقية.
 .6النيكوتين والمشروبات المنبهة
ومشروبات الطاقة.
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األعــراض فاستشــر الطبيــب:
.1الدوار.

.2اإلغماء.

.3صعوبة في التنفس.
.4التعرق المفرط.
.5ألم أو ضغط في صدرك.
.6ألــم فــي ذراعيــك ،أو رقبتــك ،أو أعلــى
ظهــرك.
.7معــدل نبــض الراحــة أكثــر مــن  100نبضــة
فــي الدقيقة.
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في عيادة الطبيب :
عنــد زيــارة الطبيــب ســوف يقــوم بأخــذ
تاريخــك المرضــي وتفاصيــل النوبــات
وكذلــك تاريــخ العائلــة لمعرفــة إذا
كان هنــاك مشــاكل بالقلــب او حــاالت
مشــابهة او حــاالت وفــاة مفاجئــة ال قــدر
اهلل وبعــد ذلــك ســوف يقــوم بعمــل
بعــض الفحوصــات الالزمــة ومــن ضمنهــا:
• تخطيط القلب:

وقــد يطلــب الطبيــب مــدة أطــول مــن  ٢٤هنــاك مؤشــرات تــدل علــى وجــود
مشــكلة بالشــرايين مــن خــال التاريــخ
ســاعة إذا لــزم االمــر.
• تصويــر القلــب باألشــعة الصوتيــة :المرضــي والفحوصــات.
تمكننــا مــن معرفــة كفــاءة القلــب • دراســة كهربــاء القلــب عــن طريــق
والصمامــات واي عيــوب ومشــاكل فــي القســطرة حيــث تكــون تحــت التخديــر
الموضعــي وخاللهــا ممكــن معرفــة
عضلــة القلــب.
• فحــص الجهــد :إذا كان المريــض إذا كان ســبب الخفقــان وجــود بــؤرة
يســتطيع المشــي على جهاز المشــي او كهربائيــة وأيضــا يتــم عمــل الكــي فــي
الســير الــذي يســتغرق حوالــي  ١٠دقائــق .نفــس الوقــت وفــي معظــم األحيــان
هــذا الفحــص يمكننــا مــن معرفــة وجــود نســبة النجــاح عاليــة ولكــن يعتمــد علــى
اضطرابــات بالنبــض او نقــص الترويــة مــكان وجــود البــؤرة وعددهــا.

واألفضــل ان يكــون هنــاك تخطيــط اثنــاء
النوبــة وقــد تنفــع الوســائل الحديثــة
ومشــاكل الشــرايين التاجيــة حيــث ان
مثــل ســاعة أبــل وغيــره ولكــن ال نعتمــد
تخطيــط القلــب يتــم شــبكه قبــل اجــراء
عليهــا تمامــا ألنهــا غيــر دقيقــة.
الجهــد.
• تحاليل الدم ومن ضمنها:
• فــي بعــض األحيــان نقــوم بــزرع جهــاز
الهيموجلوبين وهرمون الغدة الدرقية
صغيــر تحــت الجلــد فــي منطقــة الصــدر
وغيره.
ويقــوم بتســجيل النبضــات وباإلمــكان
• تخطيــط القلــب لمــدة  ٢٤ســاعة ابقــاءه لمــدة  ٣ســنوات إذا كان الســبب
(الهولتــر) :ليســاعد بتقييــم نبضــات مــازال مجهــول.
القلــب خــال اليــوم وأيضــا خــال النــوم
• قســطرة الشــرايين التاجيــة إذا كان
ويقــوم بتســجيل أي خلــل بالنبضــات
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العالج :
يعتمــد بدرجــة أولــى علــى معرفــة
الســبب وعالجه وممكن أيضا االســتعانة
باألدويــة المنظمــة لضربــات القلــب.
دمتم سالمين.
*استشارية الباطنة وامراض القلب
وكهربائية القلب للكبار
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حوار العطاء
س  :بطاقــة الخيــر هــي فكــرة رائــدة بدورنــا طلبنــا التبــرع للمبــادرة ووقفنــا
تــم تنفيذهــا مــن قبلكــم  ،حدثنــا البرنامــج لبعــض الوقــت.
عنهــا وهــل تعتبــر القــت النجــاح س :الكثيــر مــن الجهــات الخيرية وغير
الــذي كنــت تتأملــه منهــا ؟
الخيريــة بــدأت تفكــر فــي تصــورات
ج :تقــدم خدمــات بطاقــة الخيــر عبــر لجنة
تكافــل وهــي تشــمل الحــاالت المقــرة
مــن قبلهــم فقــط  ،ويتــم الفــرز حيــث
معظــم الحــاالت يتــم تغطيتهــا مــن
قبــل الجمعيــة  ،وتوســع برنامــج بطاقــات
الخيــر فــي فتــح المجــال للمتبرعيــن كــي
يســاهموا فــي ســد االحتياجــات التــي
يتــم اقرارهــا.

ج :نقــوم حاليا بدراســة عــدد من المبادرات
تتســم الشــراكة االجتماعيــة مــن قبــل
المتطوعيــن او رجــال األعمــال أو بالتبــرع
بأســهم من أجل أنشــاء أدوات اســتثمارية
جديــدة لــدى الجمعيــة ولكــن فــي الوقــت
الحالــي نركــز علــى تأســيس اللجنــة و إدارة
المشــاريع والبرامــج الحاليــة فقــط.

ورؤى ومشــاريع مــا بعــد كورونــا  ،فهــل
فكرتــم فــي مثــل هــذه األمــور ســواء
كان علــى صعيــد تقديــم الخدمــة أو
صعيــد تطويــر عملكــم كلجنــة مهمة س :هــل تــرى قنــوات التواصــل
فــي المجتمــع  ،ومــا هــي األشــياء التــي االجتماعــي وســيلة فعالــة لخلــق
حالــة التفاعــل اإليجابــي بيــن أنشــطة
تــودون تفعيلهــا اآلن أو الحقــا ؟
ج :مواصلــة برنامــج بطاقــات الخيــر كمــا الجمعيــة وبرامجهــا الداعمــة لهــذه
هــو ونســعى لحــث المجتمــع علــى الفئــة والمجتمــع المحلــي ،وهــل أنتــم
المشــاركة فــي التبــرع للمحتاجيــن وســد راضــون عــن دوركــم االعالمــي فــي هــذا
حاجتهــم ،وبينمــا يســير نواصــل ســير الســياق ؟

س  :كــم وصــل عــدد الحــاالت التــي
تــم تغطيتهــا مــن خــال بطاقــة الخيــر
وحجــم التبرعــات المســاهمة فيهــا ؟ العمــل فــي المشــاريع الحاليــة ســواء
ج :حصيلــة بطاقــات الخيــر فــي ســتة بتمويــل ذاتــي او عبــر التبرعــات مــن
اشــهر :تــم تغطيــة  52مــن  53حالــة ،قبــل المجتمــع ،كمــا سنســعى الــى
بعــدد  181عمليــة تبــرع  ،أي مــا مجمــوع ضــم المتطوعيــن الجــدد للجنــة حتــى
 132,400ريــاال .واقــل تبــرع 20ريــال واعلــى نســتفيد مــن خبراتهــم فــي شــتى
تبــرع 17,000 :الــف ريــال .واســرع بطاقــة المجــاالت.

ج :لإلعــام دور مهــم فــي إيصــال رســالة
الجمعيــة والتعريــف بأنشــطتها ومشــاريعها

ونطــاق المســاعدات التــي تقدمها واللجنة
بحاجةللتواصلاالجتماعيلحثالمتبرعين
علــى المشــاركة فــي دعــم برنامــج بطاقــات
الخيــر والتبــرع لدعم المشــاريع الحالية ،كما
س :مــا هي أبــرز الصعوبات والمشــاكل واألخــذ بــرأي اهــل المشــورة والخبــرة فــي
والتحديات التي تواجهكم باســتمرار؟ عــدة مجــاالت.
ج:شــرح الفكــرة إلــى النــاس مــن ناحيــة امــا بالنســبة لرضــاي فأنــا لســت راض ًيــا
اختالفهــا عــن التبــرع العــام المعتــاد ولكــن عجلــة التفســير والتطويــر بــدأت
عليــه كمــا أن الكثيــر يطلــب منــي عمــل وبدأنــا نلحــظ ثمارهــا وهلل الحمــد.

تــم اغالقهــا خــال خمــس دقائــق،
علمــا ان البعــض االن يضــع مبلــغ تحــت
الحســاب حتــى يكــون ســ ّباق للســداد،
حيــث حدثــت عــدة مــرات منافســة فــي
دفــع مبلــغ البطاقــة وفــي حــاالت يكــون
المدفــوع فــوق المطلــوب بعشــر مــرات .بطاقــة خاصــة بــه بــدون المــرور علــى س :مــا الــذي تتمنــاه أو تطمــح إليــه
س :مــع ظهــور أول إصابــة بجائحــة لجنــة تكافــل المخولــة بدراســة الحــاالت ،اللجنــة وتــراه لــم يتحقــق بعــد ؟
فيــروس كورونــا فــي  2مــارس  2020فــي فهنــا المشــكلة مــن كال الطرفيــن شــرح ج :إكمــال التأســيس وتحويلهــا إلى لجنة
المملكــة  ،واتخــاذ الكثير من اإلجــراءات البرنامــج إلــى المتبرعين والمســتفيدين أساســية فــي الجمعيــة ،ومــا يصاحــب ذاك
االحترازيــة  ،ماهــي أبــرز التحديــات درســا المختلــف.
مــن تعديــل لبعــض االنظمــة الداخليــة
والعوائــق التــي واجهــة اللجنــة أثنــاء س :هل هنالك ثمة مشــاريع استثمارية لدعم التوجه إلنشــاء حسابات استثمارية
تأديــة عملهــا ونشــاطها فــي هــذه يعــود نفعها للمحتاجين يمكــن لرجال ونظــام محاســب مالئــم.
األزمــة ؟
األعمــال فــي المجتمــع المحلــي القيــام
ج :توجــه المتبرعيــن لدعــم مبــادرة
تكاتــفالتــي اطلقتهــا الجمعيــة ونحــن

بها ؟
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حوار العطاء
س :قطعــا مــرت بــك الكثيــر مــن  -رسالة توجهها للجيل الناشئ ؟
المواقــف واألحــداث المؤثــرة التــي قد ال -المشــاركة االجتماعيــة يحقــق اهــداف
تنســى ومــا زالــت عالقــة فــي ذاكرتــك ..كثيــرة ومنهــا تشــكيل هويــة الناشــئ
حدثنــا عــن بعــض هــذه المواقــف ؟ وتعلــم الكثيــر مــن مهــارات الحيــاة.
ج :مــنأول التبرعــات التــي وصلتنــا كانت  -كلمــة أخيــرة ألبنــاء المجتمــع تختــم
دفــع إيجــار المســتفيد بمبلــغ 17,000 :ريــاال .بهــا حوارنــا ؟
وكان المتوقــع لفتــرة الســداد شــهر او
الحيــاة ابتــاء ســواء بالخيــر او بالشــرشــهرين ،فــإذا بأحــد المتبرعيــن -جــزاه
ووقوفنــا لســد حاجــات محــددة إلخواننــا
اهلل خيــرا -يقــدم المبلــغ كامــا .حاليــا
واخواتنــا مــن ذوي الحاجــة هــي بحــد
تصلنــا الكثيــر مــن االستفســارات عــن
ذاتهــا نعمــة التــي ينبغــي شــكرها،
البرنامــج ،وعنــد ايضــاح نطــاق العمــل
وينبغــي لنــا ان نقــدم الخيــر بمعــزل عــن
نجــد البعــض يطلــب منــا عمــل بطاقــة
مقــداره ونوعــه.
لشــخصه أو لشــخص يعرفــه.
ومــن المواقــف الرائعــة تبــرع البعــض
بمبالــغ بســيطة مــع االعتــذار لعــدم
التمكــن مــن المســاهمة بمبلــغ اكبــر،
والبعــض يقــدم مبلــغ تحــت الحســاب
لكــي يتــم احتســابه فــي أي بطاقــة
جديــدة ،وهنــاك تســابق ملحــوظ فــي
التبــرع ،إذ أن بعــض البطاقــات تشــهد
تبرعــات تغطــي المبلــغ المطلــوب ،ممــا
نضطــر لحــث المتبــرع لتوجيــه تبرعــه
لبطاقــة اخــرى.
 كلمة شكر وامتنان تقدمها لمن؟اشــكر مجلــس االدارة لموافقتــه فــياســتحداث البرنامــج وكذلــك للداعميــن
ســواء بالتبــرع أو بالنشــر والتعريــف
بالبرنامــج كمــا أشــكر أعضــاء لجنــة
التكافــل االجتماعــي الذيــن يقومــون
باســتقبال الحــاالت ودراســتها والعمــل
علــى اســتيفاء حاجــة المحتاجيــن فــي
أقصــر وقــت وأعلــى درجــات الكتمــان
حفاظــا علــى مشــاعر المســتفيدين
وســرية األمــر.
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تتقدم جمعية تاروت الخيرية بجزيل الشكر واالمتنان إلى

لجنة التدريب والتوظيف
اﻟﺸﻴﻮخفــي دعــم طــاب
اﻟﻐﻔﻮرااليجابــي
ودورهــم
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الجمعيــة
ﻣﺘﻄﻮعـن
ـتفيدة مـ
وطالبــات األســر المسـ
مواصلــة مســيرتهم التعليميــة بــكل يســر ،وذلــك عبــر توزيــع
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متمنين لهم مزيدًا من التوفيق والعطاء .

ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻄﻮع

ﻣﺼﻮر ﻣﺘﻄﻮع ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم .

ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﺟﻲ آل ﻋﺒﺎس

ﻣﺼﻮر ﻣﺘﻄﻮع ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم .

ﻫﺎﻧﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻌﺎﺗﻴﻖ

ﻣﺘﻄﻮع ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم .

ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﻓﺘﻴﻞ
ﻣﺘﻄﻮع ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم .
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