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كلمة رأس

عضوية الجمعية  ..الهموم والتطلعات

بقلم  :عبد الغفور الدبيسي

تقـــوم لجنــة المشــتركين بحملــة لتحديث
معلومــات المـشتركـيـــن أو أعــضــــاء
الجـمـعـيـــة العـمـومـيـــة وذلـــك لتقــادم
كثيــر مــن معلومــات األعضــاء وتغيــر
وســائل التواصــل معهــم  .كانــت
الســجالت القديمــة تركــز علــى صنــدوق
البريــد مثــا فــي حيــن أن صنــدوق البريــد
أصبــح شــيئا مــن الماضــي وأغلــب النــاس
ليــس لديهــم صنــدوق بريــد  .كثيــر
مــن أعزاءنــا المشــتركين تغيــرت أرقــام
هواتفهــم وعلينــا الوصــول إلــى االرقــام
الجديــدة إلرســال اشــعار االجتماعــات
او أيــة معلومــات آخــرى نــود إيصالهــا
للمشــتركين ممــا يجــدر توضيحــه هنــا
أيضــا أن الالئحــة األساســية للجمعيــة
( التــي أقرتهــا الجمعيــة العموميــة
ووافقــت عليهــا وزارة المــوارد البشــرية
والتنميــة االجتماعيــة ) تنــص فــي مادتهــا
الســابعة بضــرورة احتفــاظ الجمعيــة فــي

االشــتراك فــي عضويــة الجمعيــة يرتــب
حقوقــا والتزامــات ال تترتــب علــى المتبــرع
 .المشــتركون ( األعضــاء ) هــم مــا يقابــل
المســاهمون فــي نظــام الشــركات
( الجمعيــة العموميــة للشــركات) أي
أنهــم المــاك الحقيقيــون للجمعيــة
وهــم الســلطة العليــا فيهــا .ومــن هنــا
أوجــب نظــام الجمعيــات لألعضــاء حقوقــا
وواجبــات منصوصــة ومحــددة بخــاف
المتبرعيــن .وهنــا أحــث اخوانــي وأخواتــي
األعضــاء علــى االطــاع علــى اللوائــح
المنظمــة للجمعيــات والالئحــة األساســية
للجمعيــة وكل ذلــك متــاح لهــم لتكــون
الصــورة أوضــح .

مــا نحــب أن نســجله فــي هــذه
االفتتاحيــة لمجلــة العطــاء هو شــكرنا
المتواصــل لجميــع المتطوعيــن الذيــن
أعطــوا مــن وقتهــم لمســاعدتنا فــي
ســجالت العضويــة بصــورة مــن الهويــة تحديــث المعلومــات للمشــتركين وال
( لألشــخاص الحقيقيــن ) وصــورة مــن زالــوا حتــى اكمــال المهمــة
الســجل التجــاري لألشــخاص االعتبارييــن.
ولإلخــوة واالخــوات الذيــن تجاوبــوا فــي
وقــد طالــب فريــق الحوكمــة فــي زيارتــه
تحديــث معلوماتهــم وبيانــات عضويتهــم
األخيــرة للجمعيــة بوجــود ذلــك فــي
ونوجــه تذكيــرا لــكل مــن تخلــف عن ســداد
ســجالت العضويــة ومــن هنــا كان هدفــا
اشــتراكات الســنة الماضية  2019للمســارعة
لحملــة لجنــة المشــتركين الحصــول
فــي تســديدها قبــل اجتمــاع الجمعيــة
علــى هــذه المعلومــات.
العموميــة الــذي ســيعلن عنــه قريبــا.
أيضــا نوجــه دعــوة للمشــتركين األعــزاء
للتواصــل مــع لجنــة المشــتركين على رقم
الواتســاب الخاص باللجنة وهــو 0138234006
وطــرح استفســاراتهم ومالحظاتهــم أو
متابعــة أمــور اشــتراكاتهم.

من المفيد أن نوضح أيضا للمشــتركين
األعــزاء نقطــة مهمــة .الكثيــر يخلــط
بيــن العضويــة (االشــتراك) وبين التبرع
فيتحفظــون في مشــاركة معلوماتهم
مــع اللجنــة .وللتوضيــح فــان كل
مشــترك هــو متبــرع ( بمــا يقدمــه ونتطلع إلى أن نرى المزيد من االشــتراكات
للجمعيــة مــن رســوم اشــتراك دوريــة) مــن فئتيــن عزيزتيــن ومهمتيــن فــي
ولكــن ليــس كل متبــرع مشــترك  .المجتمــع وهمــا  :الشــباب والنســاء ولهــذا
حديــث قــد نعــود لــه فــي وقــت آخــر.
*االمين العام للجمعية
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لجان العطاء
 199,249.00ريا ًال مصروفات ثالث لجان خـيـريـة تـاروت

 109,130ريال مصروفات لجنة كافل

لـشـهر سبتمـبر 2020
زینب البدر  -جزيرة تاروت

صــرح رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة تــاروت
الخيريــة األســتاذ محمــد الصغيــر بــأن
مصروفــات لجنــه التكافــل االجتماعــي
فــي شــهر ســبتمبر  2020بلغــت نحــو
 199,249.00ريــاالً .

اليتيم لشهر سبتمبر 2020
ونــوه إلــى أنــه تــم توفيــر عــدد مــن أجهــزة
الحاســب اآللــي بقيمــة  18,069ريــاالً ،كمــا
تــم تقديــم مســاعدات طالبيــة بلغت نحو
 36,575:ريــاالً ،إلــى جانب توفيــر  111جهــاز
حاســب آلــي بالتعــاون مــع مبــادرة جهــازي
التابعــة للجنــة التدريــب التوظيفــي .
و أضــاف آل درويــش بــأن إجمالــي قيمــة
المســاعدات الماليــة التــي قدمتهــا
لجنــة الــزواج التابعــة للجمعيــة لــأزواج
الجــدد المســتفيدين مــن اللجنــة لشــهر
ســبتمبر 2020م بلغــت 14,000ريــاال.

وقــال رئيــس لجنــة التكافــل االجتماعــي
االســتاذ عبــد الرســول درويــش بــأن
المســاعدات الغذائيــة بلغــت نحــو278 :
كوبونــا ،اي بقيمــة  56,965ريــاالً  ،فــي
حيــن أن المســاعدات المتنوعــة األخــرى
وتابــع إن اللجنــة تهــدف لتيســير الــزواج
بلغــت نحــو  73,640 :ريــاال.
للشــباب غيــر المقتدريــن عبــر تقديــم
وأضــاف  ،أن عــدد الطلبــات الــواردة للجنــة الدعــم المــادي والمعنــوي لهــم ،وقــد
هــذا الشــهر بلغــت نحــو  113طلبــا  ،حظي المشــروع منذ تأسيســه بمساندة
منوهــا إلــى أن عــدد األســر المســتفيدة الفتــة مــن أبنــاء المجتمــع خصوصــا رجــال
مــن خدمــات اللجنــة بلــغ نحــو 274 :أســرة .الديــن .

 72,325رياال مصروفات لجنة تحسين المساكن
لشهر سبتمبر  2020م
زینب البدر  -جزيرة تاروت
وبــــدوره قــدم رئيــس مجلــس اإلدارة
قــال رئيــس لجنــــة تحســين المســاكن األســــتاذ محمــــد الصغير شــــكره لجميــــع
التابعــة لجمعيــة تــاروت الخيريــة أعضاء اللجنــة علــى جهودهــم الكبيــرة
المهنــدس عبــد الغفــور الدبيســي  :أن وكافة أبناء المجتمـع الداعمين للجمعية
مصروفــات اللجنــة خـــال شــــهر ســبتمبر وأنشطتها المختلفة.
 2020م بلغــت نحــو  72,325ريــــاال  ،مضيفــا
يشــار إلــى أن لجنــة تحســين المســاكن
وقــــد تمثلــــت مصروفــــات اللجنــــة فـــي
تســتهدف بنــاء المســاكن لألســر
تقديم مســـاعدات مالية للمساهمة فــي
المحتاجــة إلـــى جانــب صيانــة وترميــم
بنــــاء خمســة منــازل بتكلفــة  61,410ريــاالً
بيــوت الفقــراء والمحتاجيــن فــي جزيــرة
وترميــم ثالثــة منــازل بكلفــة  10,915ريــاال .
تــاروت.
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صفية اليوسف  -جزيرة تاروت

قــال رئيــس لجنــة كافــل اليتيــم التابعــة
لجمعيــة تــاروت الخيريــة االســتاذ.
أيــوب أبــو زيــد أن مصروفــات اللجنــة
خــال شــهر ســبتمبر  2020م بلغــت
نحــو 109,130 :ريــاالً ،مضيفــا إن مجمــوع
المســاعدات النقديــة التــي تــم إيداعهــا
فــي الحســابات البنكيــة لأليتــام بلغــت
نحــو  54,000:ريــاالً .
وأشــار إلــى أن عــدد الكوبونــات الغذائيــة
لهــذا الشــهر بلــغ نحــو  66كوبونــا،
بكلفــة  19,330ريــاالً ،موضحــً أنــه تــم
تقديــم مســاعدات آخــرى لأليتــام تمثلــت
فــي صيانــة منــزل بقيمــة  7,800ريــاالً،
وقيمــة مواصــات طالبيــة للفصــل
الدراســي األول بقيمــة  28,000ريــاال.
وبدوره قدم رئيس مجلس 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 احتياجاتهــم .

تنويه
إن المــواد المنشــورة تعبــر عن رأي كاتبها
وال تعبــر بالضــرورة عن رأي المجلة.

مجلة العطاء  -أغسطس  - ٢٠٢٠ -اإلصدار الثامن

أعالم العطاء
آدم قصة كفاح ملهمة
وعلــى إثــر ذلــك تــرك إثــ ًرا طي ًبــا فــي
نفــوس شــريحة واســعة مــن النــاس ،لمــا
يتمتــع بــه مــن همــة ونشــاط وحيويــة
وخلــق وإيمــان ،ومــا قدمــه مــن تضحيــات
كبيــرة فــي خدمــة النــاس ،منــذ نعومــة
وإنــه لطالمــا كان يحــدث نفســه بالقــدرة
أظافــره وحتــى آخــر رمــق مــن حياتــه
علــى مواجهة الصعــاب وصنع المعجزات،
رحمــه اهلل.
كمــا ال يوجــد فــي قامــوس حياتــه معنــى
مــا يتمتــع بــه الفقيــد الراحــل مــن ســجايا ،اســمه ”مســتحيل“ أو ”غيــر ممكــن“،
أحســبها فريــدة مــن نوعهــا ،وقــد
خصوصــا فيمــا يتعلــق بتطويــر الــذات
ً
يصعــب حصرهــا فــي كلمــات موجــزة وتحصيــل الــرزق والكــد علــى العيــال،
ً
أيضــا ،ولعــل بســببها اســتطاع أن يحتــل وانجــاز بعــض المهــام الصعبــة والعيــش
مكانــة خاصــة ومميــزة فــي قلــوب محبيــه بكرامــة كســائر مــن يمتلكــون االمكانــات
ومعارفــه داخــل وخــارج البــاد .فمضا ًفــا الماديــة الكبيــرة ،والوظائــف المرموقــة.
إلــى دماثــة خلقــه وســعة صــدره ورحابــة
وقــد حقــق علــى هــذا الصعيــد انجــازات
روحــه وإيمانــه الخالــص واحترامــه الكبيــر
مبهــرة ،رغــم تواضــع امكاناتــه وبســاطة
للجميــع وباألخــص أصدقائــه ووفائــه لهم
مهنتــه «كســائق اجــرة» وقســوة مرضــه
وانســه بهــم وســعة عالقاتــه المتنوعــة
«ســرطان الــدم» الــذي ضــل يصارعــه
وتدينــه الصــادق ومــا يتمتــع بــه مــن
ويتحــداه حتــى آخــر نفــس مــن حياتــه.
دعابــة جاذبــة وحــس فكاهــي مميــز ،كان
كمــا كان يمتلــك قل ًبــا حســينيا مميــزا
أيضــا انموذجــا فــي العصاميــة والتحمــل
بالحــب الواعــي والــوالء الصــادق والبــذل
والكفــاح والتحــدي والتدبيــر ،مــن أجــل
والعطــاء ،خصوصــا فــي مــا يتصــل
توفيــر لقمــة العيــش والكــد علــى أســرته
بخدمــة االمــام الحســين وزيارتــه ،واحيــاء
الكريمــة ،وهــو نــوع مــن أنــواع الجهــاد ،
شــعائره ،كمــا كان علــى اســتعداد دائــم
بحســب الحديــث المأثــور «الــكاد علــى
لتحمــل الصعــاب والمشــقة فــي هــذا
ُّ
عيالــه كالمجاهــد فــي ســبيل اهلل» ،حيــث
الطريــق.
كان أحــد مصاديقــه العمليــة  ،برغــم قلــة
االمكانــات وقســوة المــرض ،الــذي الزمــه
لســنوات طويلــة إلــى جانــب الظــروف
الصعبــة التــي عاشــها طــوال حياتــه.

ولعــل واحــدة من أبــرز ســجاياه الفريدة،
والتــي بســببها ،اســتطاع أن يبنــي
حياته من ”شــبه العــدم“ تقريبــا ،إيمانه
المطلــق بإمكانياتــه وقدراتــه الذاتيــة،

بقلــم  :محمــد الشــيوخ

تتجــاوز العالقــة التــي تربطنــا بــاألخ الفقيد
الراحــل آدم العقيلــي  ،الــذي آلمنــا فقــده
رحمــه اهلل  ،الثالثــة عقــود ونصــف مــن
الزمــن  ،وتربطنــا به العديــد من الذكريات
الطيبــة والحكايــا الملهمــة  ،كمــا هــو
حــال العديــد مــن زمالئــه ومعارفــه الذيــن
تختــزل ذاكرتهــم بالكثيــر مــن المواقــف
والطرائــف الجميلــة معه  ،والتي ســتبقى
خالــدة فــي الذاكــرة مــا بقينــا.
وهنــاك شــبه إجمــاع مــن قبــل أغلــب
أصدقائــه ومعارفــه بــأن الحــاج آدم كان
يتمتــع بروحيــة عصاميــة قــل نظيرهــا،
كمــا كان يتمتــع بــإرادة ال تعــرف االنحناء
وقــد بــدأ بنــاء حياته مــن الصفــر وكافح
لتطويــر ذاتــه طويــا حتى حقــق الكثير
مــن االنجــازات والنجاحــات الباهــرة،
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وبالعــودة لجوهــر فكــرة المقالــة أجــد
مــن المناســب هنــا االكتفــاء باإلشــارة
لموقفيــن ملهميــن مــن حياتــه ،وهمــا
يعكســان  -بــا شــك  -بعــض الجوانــب
المهمــة مــن ســيرته العطــرة ،مــع
قناعتــي التامــة بأهميــة توثيــق كامــل
تجاربــه الملهمــة ألنهــا تميــط اللثــام
عــن أبعــاد مهمــة مــن شــخصيته التــي
شــخوصا عــدة .الموقــف األول:
تحــوي
ً
حينمــا هــم بالذهــاب للواليــات المتحــدة
االمريكيــة فــي رحلــة عالجيــة .ذهــب
بمفــرده وأجــرى العالجــات والفحوصــات
الالزمــة وعــاد ،وهــو ليــس لديــه أدنــى
إلمــام باللغــة االنجليزيــة ،كمــا أنهــا تعــد
التجربــة األولــى للســفر ألمريــكا  ،عــاوة
علــى ذلــك كانــت صحتــه ليســت علــى مــا
يــرام ،يضــاف إلــى ذلــك أنــه لــم يكــن أحــدا
فــي اســتقباله ومرافقتــه أثنــاء مهمتــه
تلــك.

أمــا الموقــف الثانــي ،فقــد تمثــل فــي
تأسيســه لموكــب العــزاء جــوار منــزل
والــده بتــاروت ،وبمفــرده أيضــا ،ولــم تثنــه
كل التحديــات والضغوطــات لتدشــين
هــذا الموكــب ،الــذي رعــاه بنفســه
لســنوات حتــى صــار أمــرا واقعــا.
وهنــاك العديــد مــن المواقــف الملهمــة،
التــي آمــل مــن أصدقائــه األعــزاء الذيــن
عايشــوه تدوينهــا ،لحفــظ ســيرته
المباركــة لمــا لهــا مــن آثــار ايجابيــة جمــة
لكثيــر مــن النــاس ،حاضــ ًرا ومســتق ًلا،
خصوصــا أهلــه وذويــه ومحبيــه وجيــل
ً
مــن الشــباب الســائر فــي طريــق الكــد
وتطويــر الــذات ،ألنهــا تمثــل تجــارب
فريــدة مــن نوعهــا وشــبه اســتثنائية
والهاميــة أيضــا.

إن شــخصا يتمتــع بــكل هــذه الصفــات
لهــو شــخص يســتحق أن يكــون
أيقونــة مــن أيقونــات الكفــاح الالمعــة
والملهمــة فــي آن ،كمــا أن ســيرته
تســتحق التدويــن واالســتلهام.
وليــس مــن المبالغــة القــول :اننــا
بفقــده فقدنــا أخً ــا مؤم ًنــا وأنيســا ورج ـ ًلا
عصام ًيــا ال يعــرف الملــل والكلــل ،بــل
كانــت حياتــه مليئــة بالعزيمــة واالصــرار
والصبــر والتحــدي والكــد والجــد والكفــاح
دائمــا
والعمــل الصالــح ،كمــا كان قلبــه
ً
مفعمــا بالحــب واألمــل وااليمــان ومليئــا
ً
بالثقــة والتــوكل علــى اهلل ســبحانه
وتعالــى .ومــا هــو جديــر بالذكــر ايضــا
أن المرحــوم آدم عمــل فــي جمعيــة
تــاروت قرابــة العقــد والنصــف مــن الزمــان
بوظيفــة ســائق .رحمــك اهلل يــا حــاج آدم
رحمــة األبــرار وحشــرك مــع مــن تحــب ،إنــه
مجيــب الدعــوات.
* باحــث فــي علــم االجتمــاع
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أخبار العطاء
 380,704.00ريا ًال مصروفات خيرية
تاروت خالل شهر سبتمبر 2020
زينب المرحوم  -جزيرة تاروت

صــرح رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة تــاروت
الخيريــة األســتاذ محمــد الصغيــر قائــا :
إن مصروفــات الجمعيــة خــال شــهر
ســبتمبر  2020م بلغــت نحــو 380,704.00 :
ريــاالً.
وأضــاف إن ذلــك المبلــغ هــو حصيلــة
المســاعدات التــي قدمتهــا جميــع لجــان
الجمعيــة التــي تتعامــل بشــكل مباشــر
مــع المســتفيدين كلجنــة التكافــل
االجتماعــي  ،لجنــة تالحــم  ،لجنــة الــزواج
الخيــري  ،لجنــة كافــل اليتيــم إلــى جانــب
لجنــة تحســين المســاكن .

وفيات شهر صفر 1442
المتوفــون بشــهر صفــر لعــام  1442الذيــن تــم دفنهم في مقبــرة المصلى
المركزيــة بجزيــرة تــاروت بأشــراف جمعيــة تــاروت الخيريــة ممثلــة فــي لجنــة
المرافــق العامة.
نســأل اهلل أن يتغمدهــم بواســع رحمتــه وأن يلهــم ذويهــم الصبــر
والســلوان

نساء()١١

رجال ()١٣

أطفال ()١

المجموع الكلي ( ) ٢٧

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 .
* عضــو اللجنــة االعالميــة بجمعيــة تــاروت
الخيريــة
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أخبار العطاء
اللجنة االعالمية بخيرية تاروت تناقش بعض تفاصيل خطتها اإلعالمية
آالء الحليلي  -جزيرة تاروت

عقــد فريــق اللجنــة االعالميــة التابعــة
لجمعيــة تــاروت الخيريــة موخــرا  ،اجتماعــا
تشــاوريا بــإدارة رئيــس تحريــر مجلــة
العطــاء والمشــرف علــى اللجنــة االعالميــة
االســتاذ محمــد الشــيوخ لمناقشــة بعــض
تفاصيــل خطــة عمــل اللجنــة ورؤيتهــا فــي
المرحلــة الراهنــة.
وبــدأ االجتمــاع الــذي عقــد فــي قاعــة
االجتماعــات الخاصــة بالجمعيــة وضــم
أعضــاء فريــق اللجنــة االعالميــة باســتعراض
جــدول أعمــال االجتمــاع ،الــذي تضمــن
شــرحا مفصــا لمهــام كل عضــو مــن
أعضــاء الفريــق االعالمــي للجنــة ،مضافــا
لبعــض أنشــطة وأهــداف اللجنــة فــي
المرحلــة الحاليــة.
ودعــا الشــيوخ إلــى ضــرورة التواصــل
مــع اللجــان االعالميــة التابعــة للجمعيــات
الخيريــة بالمنطقــة لتبــادل الخبــرات
واألفــكار فــي المجــال االعالمــي  ،مضافــا إلى
تعزيــز الصلــة بالصحــف المحليــة للتعزيــز
العالقــات وتقويــة الروابــط بينهمــا ،إلــى
جانــب تفعيــل دور المنســقين االعالميــن
للجــان الجمعيــة .
ونوهــت عضــو هيئــة التحريــر وفــاء الطويــل
علــى أهميــة تغطيــة المناســبات العالميــة
فــي مجلــة العطــاء الشــهرية وتفعيلهــا
وتخصيص مساحة في المجلة لالستشارات
الطبيــة واالجتماعيــة والتربويــة واألســرية ،
واســتضافة المختصيــن فــي هــذه المجــاالت.
وفيمــا يتعلــق برســالة الجمعــة الصــادرة
عــن اللجنــة االعالميــة دعــت عضــوة هيئــة
التحريــر االء الحليلــي إلــى أهميــة تطويرهــا

ونشــرها علــى أوســع نطــاق ودعمهــا
إلنجــاح رســالتها.
كمــا أشــارت عضــوة هيئــة التحريــر شــذى
ال رضــي إلــى أهميــة المتابعــة الدائمــة
مــع وســائل االعــام المختلفــة لنشــر كافــة
االخبــار والمــواد والنشــاطات والفعاليــات
التــي تقيمهــا الجمعيــة ووفــق خطــة
ورؤيــة واضحــة للنشــر  ،مضافــا لتدويــر
األخبــار والمــواد الخاصــة.
وفيمــا يتعلــق بمجلــة العطــاء االلكترونيــة
دعــت مديــرة تحريــر المجلــة زينــب المرحــوم
إلــى أهميــة تنويــع المواضيــع وليــس
حصرهــا فــي الجانــب التطوعــي والخيــري
فقــط  ،لجــذب القــراء ولتوســيع رقعــة
انتشــارها عــاوة علــى ذلــك اســتقطاب
المزيــد مــن االقــام المتنوعــة .
ولتنميــة مهارات فريق العمل والمنســقين
االعالمييــن للجــان الجمعيــة المختلفــة
طالبــت عضــوة هيئة التحرير رقية آل ســيف
بعمــل ورش تدريبيــة طــوال العــام  ،ويمكن
أن يشــارك فيهــا أيضــا كل الراغبيــن فــي
تطويــر مهارتهــم االعالميــة.
وناقــش أعضــاء الفريــق بعــض مهــام
اللجنــة االعالميــة ورؤيتهــا فــي المرحلــة
الحاليــة  ،مضافــا لخطــة عملهــا خــال
الفتــرة القادمــة واألنشــطة التــي تتبناهــا
مــن أجــل ابــراز أنشــطة الجمعيــة المختلفــة
وتجســير العالقــة مــع المجتمــع وتعزيــز
قيــم العمــل الخيــري.
ودعــت آل ســيف إلــى أهميــة اســتقطاب
أصحــاب المواهــب االبداعيــة للمشــاركة
فــي المجلــة  ،مــن خــال عمــل عضويــة
لهــم فيهــا لنشــر مواهبهــم.
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وفــي ســياق التغطيــات الصحفيــة لبعــض
ِ
المــواد الخاصــة بالمجلــة نوهــت الحليلــي
إلــى أهميــة إجــراء حــوارات صحفيــة مــع
شــخصيات بــارزة فــي المجتمــع.
كمــا واكــدت آل رضــي علــى أهميــة
حــث المســتفيدين مــن الجمعيــة علــى
المشــاركة فــي المجلــة وتحويلهــا لمنبــر
فاعــل لهــم ،داعيــة لعقــد لقــاء دوريــا
للفريــق االعالمــي.
وفيمــا يتصــل بالمشــاريع القادمــة للجنــة
أشــارت المرحــوم إلــى أهميــة عمــل دليــل
خــاص للمؤسســين االوائــل للجمعيــة
التــي تــم تأسيســها نحــو  50عامــا إلــى
جانــب انجــاز دليــل اللجنــة الخــاص برؤيتهــا
وأهدافهــا .
وبدورهــا دعــت الطويــل إلــى اشــراك أكبــر
عــدد مــن الشــعراء واألدبــاء مــن خــارج
جزيــرة تــاروت إلــى المشــاركة فــي المجلــة .
ولفــت الشــيوخ إلــى أهميــة الســرعة فــي
اإلنجــاز وإتقــان األعمــال المختلفــة  ،مؤكــدا
علــى ضــرورة العمــل المشــترك والتنســيق
الفعــال والمســتر مــن أجــل انجــاح أهــداف
اللجنــة االعالميــة إلبــراز أنشــطة الجمعيــة
بمــا يتناســب جهودهــا وموقعهــا
المشــرف فــي المجتمــع .
كمــا ثمــن جهــود كافــة أعضــاء الفريــق
االعالمــي الكبيــرة وعملهــم المتميــز الــذي
القــا استحســان إدارة الجمعيــة والعديــد
مــن أبنــاء المجتمــع خصوصــا المهتميــن
بالشــأن االعالمــي .
* عضــو اللجنــة االعالميــة بجمعيــة تــاروت
الخيريــة

مجلة العطاء  -اكتوبر  - ٢٠٢٠ -اإلصدار العارش

أخبار العطاء
اللجنة االعالمية في لقاء تشاوري مع إدارة الجمعية

زينب المرحوم  -جزيرة تاروت

عقــدت اللجنــة االعالميــة بخيريــة تــاروت
اجتماعــً ضمــن لقــاءات دوريــة تقــام مــع
إدارة الجمعيــة وذلــك مســاء الثالثــاء
الموافق  8ســبتمبر  2020م  ،لمناقشــة آخر
تطــورات اللجنــة والتــي شــملت  :مناقشــة
العمــل علــى دليــل لمؤسســي الجمعيــة
األوائــل و آخــر للجنــة االعالميــة متضمنــا
رؤيتهــا ورســالتها وأنشــطتها.
كمــا تنــاول االجتمــاع مناقشــة اصــدارات
مجلــة العطــاء الســابقة والحاليــة ومــا
وصلــت إليــه مــن مســتوى فــي المحتــوى
وتنــوع المــادة ومجاالتهــا  ،إلــى جانــب دور
اللجنــة فــي عــرض إنجــازات اللجان الشــهرية
وتغطية أنشــطة ومشــاريع الجمعية ككل
 ،وغيرهــا مــن الموضوعــات ذات الصلــة .

كمــا أوضــح مشــرف اللجنــة االعالميــة
بالجمعيــة األســتاذ محمــد الشــيوخ خطــة
عمــل اللجنــة ،مؤكــدا أهميــة التنســيق
المتواصــل والفعــال مــع اللجــان ورفــد
اللجنــة باألخبــار واألنشــطة اليوميــة لهــا
لمــا لــه أثــر بالــغ فــي انجــاز العمــل فــي
الوقــت المناســب.
واثنــى رئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ
محمــد الصغيــر أثنــاء االجتمــاع علــى
جهــود اللجنــة االعالميــة وكافــة أعضاءهــا
التــي تمثلــت فــي تغطيــة أنشــطة
الجمعيــة  ،والتنســيق المســتمر بيــن
اللجــان  ،معبــرا عــن ســعادته بهــذا التطــور
الملحــوظ .

9

وأشــاد نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة
األســتاذ محمــد ســعيد الصفــار بنشــاط
لجنــة االعــام وســعيها الحثيــث إلبــراز
رســالة الجمعيــة ودورهــا الفاعــل فــي
خدمــة المجتمــع  ،داعيــا إلــى أهميــة إبــراز
المؤسســين االوائــل للجمعيــة وحفــظ
تــراث الجمعيــة منــذ بــدأ تأسيســها قبــل
نحــو خمســين عامــا حتــى اللحظــة.
وفــي ختــام االجتمــاع أكــد الصغيــر
علــى دعــم لجنــة االعــام وتقديــم كل مــا
يســاهم فــي نجــاح عملهــا وتطويــره.
* عضــو اللجنــة االعالميــة بجمعيــة تــاروت
الخيريــة
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أخبار العطاء
خيرية تاروت تعقد ورشة عمل بعنوان «مهارات التواصل
االنساني «
شذى آل رضي  -جزيرة تاروت

أقامــت لجنــة التوظيف والتأهيل بجمعية  ،مســتعرضا أنــواع التواصــل وأهــم
تــاروت الخيريــة يومــي الثالثــاء واألربعــاء النظريــات العلميــة فــي كيفيــة فهــم
الموافــق  ٧-٦اكتوبــر ٢٠٢٠م ورشــة عمــل النفس وتحديد المشــكالت وطرق حلها.
بعنــوان «مهــارات التواصــل االنســاني» ،واســتطرد علــى مــدار يوميــن علــى
قدمهــا المــدرب األســتاذ محمــد الخيــاط  .التوالــي فــي ايضــاح ماهيــة التواصــل
وقــدم رئيــس لجنــة التوظيــف والتأهيــل
بالجمعيــة المهنــدس زهيــر آل وحيــد
كلمــة افتتاحيــة نــوه فيهــا بأهــداف
اللجنــة وجهودهــا ،مرحبــا بالمــدرب
األســتاذ الخيــاط شــاكرا قبولــه دعــوة كمــا وقــدم الخيــاط  ،فــي الورشــة التــي
الجمعيــة لعقــد هــذه الورشــة الثريــة اقيمــت فــي الجمعيــة  ،شــرحا وافيــا
بالمفاهيــم االنســانية.
لقوانيــن االتصــال الفعــال وكيفيــة
وأوضــح المــدرب الخيــاط فــي ورشــة بنــاء األلفــة والتواصــل فــي اطــار العمــل
العمــل  ،التــي شــارك فيهــا نحــو أربعــة والمجتمــع ككل .
عشــر شــخصا مــن منســوبي ومنســوبات
الجمعيــة  ،الفــرق بيــن االتصــال والتواصــل
الفعــال كونــه المحــور األهــم فــي الورشــة
وســط تفاعــل الفــت مــن المتدربيــن
والمتدربــات ،مؤكــدا ضــرورة فهــم
الشــخص لنواقصــه الســتكمالها.

وفي ختام الورشــة الذي ســادها جوا من
الحمــاس واثــارة العديــد مــن النقاشــات
االثرائيــة والنشــاطات التفاعليــة  ،قــدم
نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة بجمعيــة
تــاروت الخيريــة األســتاذ محمــد ســعيد
الصفــار شــكره وتقديــره للمشــاركين
فــي الورشــة وللمــدرب القديــر الخيــاط
مثنيــا علــى ُحســن اثرائــه لهــا  ،واعقــب
ذلــك توزيــع الشــهادات على المشــاركين
والمشــاركات فــي فعاليــات الورشــة.
*عضــو اللجنــة االعالميــة بجمعيــة تــاروت
الخيريــة
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أخبار العطاء
تاروت ..إقامة النسخة  25لدورة ”كافل اليتيم“ خالل
شهري شوال وذي القعدة
أقــر المجلــس التنفيــذي لــدورة كافــل
اليتيــم لكــرة القــدم بجزيــرة تــاروت
«كافــل» ،إقامــة النســخة الخامســة
والعشــرين خــال شــهري شــوال وذي
القعــدة مــن العــام الجــاري.

بإحــداث نقلــة نوعيــة فــي شــتى المجــاالت والحــوار مــع مختلــف الجهــات ذات العالقة
للبــاد مــن كافــة النواحــي االجتماعيــة بالــدورة ومنهــا الفــرق المشــاركة  ،منهــا
مــا يتعلــق بالشــكل العــام للــدورة ،
واالقتصاديــة والثقافيــة.
ومنهــا مــا يتعلــق بالنظــام الداخلــي
وخــص الدهــان بالشــكر والتقديــر األميــر
لهــا.
ســعود بــن نايــف بــن عبــد العزيــز أميــر
المنطقــة الشــرقية  ،واألميــر أحمــد بــن وأكــد علــى أن الموافقة الرســمية المبكرة
فهــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز نائــب للــدورة تدفعنــا لمزيــد مــن االســتعدادات
أميــر المنطقــة الشــرقية علــى حرصهمــا وإجــراء بعــض التنظيمــات وتشــكيل
ومتابعتهمــا لألنشــطة االجتماعيــة المزيــد مــن المجالــس واالدارات ،بحيــث
فــي المنطقــة الشــرقية ،وتحديــدا فــي نحقــق كافــة تطلعاتنــا تحــت شــعار
”العطــاء األجمــل فــي رياضــة األحيــاء“.
محافظــة القطيــف .

يأتــي ذلــك بعــد صــدور الموافقــة
الرســمية مــن قبــل مقــام إمــارة المنطقــة
الشــرقية  ،برقــم « 16س  »654وتاريــخ
 ،1442/01/21ومحافظــة القطيــف  ،ورابطــة
فــرق األحيــاء بالمنطقــة  ،علــى إقامــة
الــدورة كجــزء مــن النشــاط المجتمعــي
ضمــن برنامــج ”الرياضــة للجميــع“ الــذي
وتابــع الدهــان بــأن العــام المقبــل هــو
نصــت عليــه رؤيــة المملكــة .2030
النســخة الخامســة والعشــرين لـــ ”كافل“،
وذكــر رئيــس المجلــس التنفيــذي للــدورة والتــي كان يفتــرض أن تعقــد هــذا العــام
محمــد
ّ
الدهــان أن الموافقــة الرســمية ولكــن حالــت الظــروف العامــة دون ذلــك ،
قــد صــدرت مــن مقــام إمــارة المنطقــة وتحديــد بــروز وبــاء الكورونــا الخطيــر.
الشــرقية ،وبنــاء علــى تلــك الموافقــة
وأضــاف  ،وقــد كان هــذا التعليــق اإللزامي
أصــدرت محافظــة القطيف قرارا بالموافقة
فرصــة لنــا للدراســة والتقويــم والبحــث
علــى إقامــة الــدورة فــي المــكان والموعــد
عــن الجديــد  ،التزامــا منّــا بجملــة مــن
المحدديــن  ،تحت أشــراف فــرع وزارة الموارد
المبــادئ والقيــم التــي ســرنا بموجبهــا
البشــرية والتنمية االجتماعية  ،وكان ذلك
وأبرزهــا أن تكــون الفعاليــات رســمية
متزامنــا مــع إجــازة رســمية مــن قبــل رابطــة
ومرخصــة ،وأن قراراتهــا تتخــذ بمبــدأ
فرق األحياء بالمنطقة الشــرقية المشرفة
التشــاور والــرأي الجماعــي .
علــى مثــل هــذه الفعاليــات.
وتابــع ،وبموجــب ذلــك تــم االتفــاق علــى
وأعــرب الدهــان عــن خالــص شــكره
وتقديــره إلــى كافــة الجهــات المعنيــة جملــة مــن التغييــرات ســوف تشــهدها
الداعمــة لمثــل هــذه الفعاليــات  ،التــي الــدورة فــي العــام المقبــل ،منهــا تغييــر
تدخــل ضمــن برنامــج ”الرياضــة للجميــع“ ،وقــت انعقادهــا ليكــون فــي الفتــرة
والتــي تنــدرج تحتهــا دورتنــا بــل المســائية بــدال مــن الفتــرة النهاريــة  ،وأن
وكافــة دورات األحيــاء التــي تعقــد فــي تكــون علــى مالعــب أخــرى غيــر المالعــب
شــتى مناطــق المملكــة  ،والتــي هــي التــي أقيمــت عليــه خــال الســنوات
بدورهــا جــزء مــن النشــاط المجتمعــي الماضيــة ،باإلضافــة إلــى تغييــرات
التــي أكــدت عليــه رؤيــة  2030المعنيــة وإجــراءات أخــرى ال تــزال قيــد التــداول
11

وأضــاف وبالرغــم مــن التوقــف اإلجبــاري
بســبب جائحــة الكورونــا  ،إال أن المجلــس
التنفيــذي كان مســتمرا فــي لقاءاتــه عــن
بعــد ،وتواصلــه مــع الفــرق المشــاركة
 ،وكذلــك الجهــات المعنيــة بالرياضــة
المجتمعيــة  ،واالســتئناس بمالحظاتهم
وتوجيهاتهــم .
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أخبار العطاء
 233متقدم في ملتقى التوظيف لخيرية تاروت
وتابــع النابــود  ،بــأن نجــاح هــذا الملتقــى
كان بمســاهمة مجموعــه ســت شــركات
ومؤسســات وطنيــة  -تمــت دعوتهــا
واســتضافتها مــن قبــل مركــز طاقــات -
وهــي علــى النحــو التالــي  :أســواق المنتــزه
 ،ومصنــع النجــم الســاطع  ،وعيــادات
المهيدب لطب االســنان  ،ومؤسســة ســاال
للترفيــه  ،وأســواق لولــو هايبــر  ،وأيســر
لتقنيــة المعلومــات.

تصوير  :جاسم األبيض

زينب المرحوم  -جزيرة تاروت

نظمت لجنــة التوظيف والتدريب بجمعية
تــاروت الخيريــة ( ملتقــى التوظيــف) وذلــك
يــوم األربعــاء الموافــق  2020 / 10 / 7فــي قاعــة
توليــب  1للمناســبات وبالتعــاون مــع مركــز
طاقــات النســائي فــرع ســيهات ( ســواعد) .
وذكــر رئيــس لجنــة التوظيــف المهنــدس
زهيــر الوحيــد بــأن الهــدف مــن الملتقــى
 :هــو ايجــاد فــرص وظيفيــة مناســبة
للباحثين عن العمل والمسجلين مسبقًا
عبــر إرســال الســير الذاتيــة علــى أيميــل
اللجنة  ،وجميع المســتفيدين من خدمات
الجمعيــة ســواء مــن أســر األيتــام والفقــراء .
وتابــع الوحيــد بــأن تنظيــم فعاليــات هــذا
الملتقــى كانــت وفــق إعــداد خطة مســبقة
خاصــة ومعتمــدة مــن لجنــة التدريــب
والتوظيــف  ،إذ تــم مــن خاللهــا إعــداد
جــداول زمنيــة للمتقدمين مشــتملةً على
تحديــد وقــت مخصــص لــكل واحــد منهــم
 ،وقــد تــم توزيعهــا وإرســالها لهــم عبــر
رســائل نصيــة مســبقًا قبــل الحضــور إلــى
بيــوم واحــد  ،كمــا قننــت الخطــة
القاعــة
ٍ

مضيفــا ،ويأتــي ذلــك فــي إطــار توجهــات
الدولــة ضمــن رؤيــة المملكــة  2030لتوفيــر
فــرص عمــل للخريجيــن والخريجــات
عــدد المتقدميــن المــراد خدمتهــم  ،فقــد
والباحثيــن عــن العمــل لالنخــراط فــي
تــم االقتصــار علــى خمســين باحــث عــن
القطــاع الخــاص والعمــل علــى الحــد مــن
عمــل فــي كل ســاعة .
البطالــة ومــن ثــم إنهائهــا تمامــً .
وأفــاد الوحيــد بــأن عــدد المتقدميــن
وقالــت مديــر عالقات الشــركات فــي طاقات
والمتقدمــات وصــل إلــى مــا يقــارب ، 233
فــرع ســيهات األســتاذة منــى الســيف« :بــأن
كمــا تــم النجــاح فــي توفيــر مــا مجموعــه 103
مشــاركتنا للمســاهمة فــي توفيــر فــرص
فرصــة وظيفيــة للراغبيــن فــي الحصــول
وظيفيــة ألبنــاء شــعبنا الكريــم وهــي
علــى عمــل بشــكل مبدئــي  ،علــى أمــل
تمثــل مســؤوليتنا تجــاه وطننــا الغالــي» ،
أن يتــم المصادقــة واالعتمــاد عليها نهائيا
مقدمــة خالــص شــكرها للقائميــن علــى
مــن قبــل الشــركات وذلــك حســب إفــادة
لجنــة التدريــب والتوظيــف لتنظيــم هــذا
مركــز طاقــات  ،لتنتهــي تلــك اإلجــراءات
الملتقــى وجهودهــم لنجاحــه .
وتســتكمل بالتوقيــع علــى العقــود
والموافقة عليها بشــكل نهائي من قبل وبــدوره وجــه رئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ
محمــد الصغيــر شــكره وامتنانه للمشــرف
الشــركات .
العــام علــى الملتقــى المهنــدس محمــد
وقــال المشــرف العــام علــى الملتقــى
النابــود ورئيــس لجنــة التدريــب والتوظيف
رئيــس لجنــة المرافــق وشــؤون الموظفيــن
المهنــدس زهيــر الوحيــد والفريــق
المهنــدس محمــد النابــود »:بــأن الفعاليــة
المنظــم وجميــع المتطوعيــن المنظمين
تهــدف إلــى توفيــر أكبــر عــدد ممكــن مــن
علــى جهودهــم الكبيــرة لنجــاح ملتقــى
الفــرص الوظيفيــة فــي مختلــف المؤهــات
التوظيــف وتحقيــق الهــدف منــه .
تمــت
والتخصصــات ذات العالقــة  ،كمــا ّ
مراعــاة كافــة االحتــرازات والتدابيــر الوقائيــة *عضــو اللجنــة االعالميــة بجمعيــة تــاروت
الخيريــة
واإلجــراءات الصحيــة» .
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مجلس إدارة جائزة رســالة للنســخة الخامسة
يعقــد اجتماعه األول
اللجنــة االعالميــة بجائــزة رســالة للعمــل
التطوعــي  -جزيــرة تــاروت

بحضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة ،انعقــد
مســاء يــوم أمــس الجمعــة الموافــق 25
ســبتمبر  ،2020االجتمــاع األول ألعضــاء
مجلــس اإلدارة بجائــزة رســالة للعمــل
التطوعــي عبــر برنامــج المايكروســوفت
تيمــز.

وأوضــح منتظــر العســيف  -رئيــس لجنــة
العالقــات العامــة  -تقســيمه اللجــان
الفرعيــة واألدوار المختلفــة التــي تنطــوي
تحــت لجنــة العالقــات العامــة وأن جميــع
اللجــان مترابطــة ببعضهــا البعــض
كالحلقــة.

افتتحــت االجتمــاع ســارة آل حمــاد -
رئيســة مجلــس اإلدارة  -بتذكيــر األعضاء
بالمهــام الخاصــة لــكل لجنــة والتأكد من
ســير عمــل اللجــان بالشــكل الســليم .

ودعــت وفــاء الخبــاز  -رئيســة لجنــة
التدريــب  -إلــى ضــرورة جدولة المحاضرات
المخصصــة للمرشــحين أثنــاء مرحلــة
التدريــب والتواصــل مــع مراكــز التدريــب
المعتمــدة  ،والمؤسســة العامــة للتدريــب
التقنــي والمهنــي للتفاهــم حــول آليــة
مناســبة إلدارة المرحلــة .

ونوقــش فــي اللقــاء أهميــة تدريــب
األعضــاء والمرشــحين لهــذا العــام علــى
اســتخدام وســائل التواصــل المناســبة
كمايكروســوفت تيمز لعمــل االجتماعات
عــن بعــد .ولمواكبــة التحــول الرقمــي،
دعــا أعضــاء مجلــس اإلدارة إلــى أهميــة
تعييــن فريــق خــاص للدعــم الفنــي لحــل
العقبــات التــي قــد يواجههــا المرشــحون
أثنــاء االجتماعــات.
وشــدد رئيــس لجنــة الجــودة  -عبــد
الــودود الزيدانــي  -علــى أهميــة عمــل
خطــط زمنيــة لــكل لجنــة مــن لجــان
الجائــزة مــن أجــل تحقيــق أهــداف هــذه
ا لنســخة .
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”نســائي عشــتار“ يحصد كأس المشــي الرقمي على مســتوى المملكة

حصــد فريــق عشــتار النســائي  ،التابــع
للجنــة الصحيــة بجمعيــة تــاروت الخيريــة
 ،علــى وســام المدينــة النشــطة فــي
بطولــة كأس المشــي الرقميــة النســائية
الســعودية  ،بقيــادة آســيا مســيري.
شــارك فــي البطولــة التــي دشــنت األحــد
الماضــي ،تحــت وســم ”بطولــة_كأس_
المشي_النســائية“ 98 ،ســيدة ،ووصــل
إجمالــي المســافة التــي تــم قطعهــا
خــال يــوم  997,83كيلــو متــر ،وحصلــت
المدينــة المنــورة علــى المركــز الثانــي
بمشــاركة  78بإجمالــي  969,94كيلــو
متــر ،ومحافظــة األحســاء علــى المركــز
الثالــث بإجمالــي  902,56كيلــو متــر.
وتعتبــر البطولــة الرقميــة األولــى مــن
نوعهــا علــى مســتوى المملكــة الخاصــة
بالســيدات والتــي نظمهــا فريــق مشــاة
ينبــع النســائي وتحــت مظلــة الخدمــات
االجتماعيــة بالهيئــة الملكيــة بينبــع.
وتأتــي انطال ًقــا مــن رؤيــة المملكــة
 2030فــي بنــاء مجتمــع رياضــي وصحــي
وكذلــك لتشــجيع المــرأة وتمكينهــا
فــي المجــال الرياضــي وزيــادة عــدد
الممارســين لألنشــطة الرياضيــة .
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فريق عشتار النسائي ينظم حفال تكريما للمشتركات في بطولة كأس المشي
باإلضافــة إلــى وصــول مجموعــة هدايــا قيمــة
مقدمــة مــن مركــز التنميــة االجتماعيــة
بالقطيــف دعمــا وتحفيــزا للمشــاركات
فــي البطولــة  ،وثمنــت إدارة الجمعيــة هــذا
االهتمــام والمبــادرة الطيبــة .

زينب المرحوم  -جزيرة تاروت
نظــم فريــق عشــتار النســائي التابــع للجنــة
الصحيــة بخيريــة تــاروت يــوم االثنيــن 19
أكتوبــر 2020م حفــا تكريمــا للمشــتركات في
بطولــة كأس المشــي الرقميــة النســائية
وفــق االجــراءات االحترازيــة المتعــارف عليهــا .

وفــي ختــام حفــل التكريــم قدمــت رئيســة
ِ
اللجنــة الصحيــة األســتاذة مريــم المــاء
كلمــات الشــكر واإلشــادة بجهــود وقيــادة
رئيســة الفريــق األســتاذة أســيا وحمــاس
المشــاركات فــي البطولــة واتاحــة المجــال
الســتماع أرائهــن فــي هــذه التجربــة التــي
وصفهــا بعضهــن بالتحــدي لكســب الفــوز
ولمعرفــة مــدى قدراتهــن كمــا أنهــا فرصــة
للياقــة أكثــر .

وقالــت رئيســة فريــق عشــتار النســائي
األســتاذة أســيا امســيري “ :أقولهــا وبــكل
فخــر تحقــق حلــم مــن أحــام الفريــق منــذ
تأسيســه عــام  2017والتحقنــا بــأول بطولــة
كأس المشــي الرقميــة لفــرق المشــاة
النســائية الســعودية مــن تنظيــم فريــق
مشــاة ينبــع” ،مضيفــة الحمــد هلل تأهلنــا
للنهائيــات وحصلنــا علــى لقــب (القطيــف)
المدينــة النشــطة علــى مســتوى مــدن
المملكــة  ،كل ذلــك تــم بفضــل مشــاركة
المشــتركات الرائعــات عضــوات فريــق مشــاة
عشــتار ،وحماســهن و اصرارهــن الــذي كان
حافــزا للفــوز بالبطولــة .

وأشــاد المشــرف علــى اللجنــة االعالميــة
بالجمعيــة االســتاذ محمــد الشــيوخ بالجهــود
المميــزة لرئيســة فريــق عشــتار األســتاذة
آســيا امســيري ورئيســة اللجنــة الصحيــة
األســتاذة مريــم المــاء وكافــة عضــوات
الفريــق النســائي  ،داعيــا ســائر الســيدات
فــي المجتمــع لالهتمــام بالرياضــة بمختلــف
اشــكالها ســيما رياضــة المشــي .

وقدمــت امســيري شــكرها وامتنانهــا
إلدارة جمعيــة تــاروت علــى دعمهــم الدائــم
ومســاندتهم ألنشــطة وبرامــج اللجنــة
الصحيــة  ،مشــيدة بحســن اســتقبال رئيــس
بلدية القطيف المهندس محمد الحســيني
فــي اســتضافته لفريــق مشــاة عشــتار تــاروت
واســتماعه وتأييــده لالقتراحــات المطروحــة
فــي انشــاء مماشــي صحيــة مناســبة فــي
مختلــف مناطــق القطيــف ،لتوفيــر بيئــة
محفــزة للمشــي .

وبــدوره قــدم رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة
جزيــرة تــاروت األســتاذ محمــد الصغيــر
تهانيــه مجــددا بإنجــازات فريــق عشــتار ،
شــاكرا جهــود جميــع العضــوات المشــاركات
فــي هــذه الفعاليــة المهمــة  ،مؤكــدا دعــم
الجمعيــة الدائــم للفريــق لتحقيــق تطلعاتــه
*عضــو اللجنــة االعالميــة بجمعيــة جزيــرة تــاروت

وتضمــن حفــل التكريــم توزيــع دروع
وشــهادات للمشــاركات فــي البطولــة
والفائــزات .

الخيريــة
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مجلــة العطاء تســتطلع رأي جمهورها
آالء الحليلــي  -جزيــرة تــاروت

وحــول ســؤال العينــة المســتطلعة رأيهــم

يعــد الــرأي العــام فــي المجتمــع بمثابــة

عــن مــدى مالئمــة غــاف المجلــة للرســالة

المحــرك الــذي يحفــظ للعجــات دورانهــا ،
فهــو وســيلة مهمــة يمكــن مــن خاللهــا
التعــرف الفــوري حيــال قضيــة معينــة  ،كمــا
هــو بمثابــة حلقــة الوصــل بيــن المجتمــع
وصنــاع القــرار.
إن اســتطالع الــرأي لفئــة أو شــريحة مــن أفــراد
المجتمــع يهــدف إلــى التعــرف علــى وجهــات
نظرهــا حــول قضيــة مــا ،كمــا يكشــف أيضــا
ميــوالت و اتجاهــات المجتمــع المعنــي حيــال
تلــك القضيــة .وقامــت اللجنــة اإلعالميــة
بجمعيــة جزيــرة تــاروت الخيريــة فــي -10-21
 2020بنشــر اســتطالعا للــرأي  ،لتقييــم مجلــة
العطــاء الشــهرية التــي تصدرهــا اللجنــة ،
والمتضمنــة ايضــاح دور الجمعيــة الريادي في
المجتمــع وعطــاءات اللجــان الخيريــة .
ونشــر الفريق االعالمي بالجمعية االســتطالع
عبــر كافــة وســائل التواصــل االجتماعــي،
حيــث شــارك فــي االســتبانة عينــة عشــوائية
تحــوي بعــض أعضــاء مجلــس إدارة الجمعيــة
ومجموعــة مــن المتطوعيــن فــي الجمعيــة
وعــددا مــن المشــتركين ومجموعــة مــن
المتابعيــن والمهتميــن بأنشــطة جمعيــة
تــاروت الخيريــة  ،وذلــك خــال  27يومــً مــن
نشــر االســتبانة .وأظهــرت نتائــج االســتطالع
وجــود مســتوى مرتفــع مــن الوعــي حــول
موضوعــات وحجــم المجلــة لــدى غالبيــة
المواطنيــن ،حيــث أوضــح نحــو  %54 :منهــم
أن عــدد صفحــات المجلــة مالئمــة جــدا
للقــراءة ونســبة  %40جيــدة ونســبة قليلــه
أوحــت بأنهــا طويلــة تبلــغ  %5مــن العينــة

التــي تحملهــا  ،مثلــت نســبة الرضــا عــن
اإلطــار العــام للغــاف تصــل إلــى . %60
وأوضحــت نتائــج الســؤال عــن اســتيفاء
اخبــار العطــاء المقدمــة مــن للجــان الجمعيــة
كانــت نســبة عاليــة مــن الرضــا  .وعنــد
الســؤال عــن تنــوع العناويــن فــي المجلــة
كان رأى المســتطلعين  %90منهــم ممتــازة
و %7منهــم جيــدة  .وعنــد اســتطالع آلراء
حــول العناويــن األكثــر تشــويقا فــي المجلــة

مســتوى التفاعــل االيجابــي بيــن الجمهــور
والجمعيــة  ،كمــا أنهــا تحفــز الفريــق االعالمــي
لبــذل المزيــد مــن الجهــد والعنايــة واالبــداع
باألعــام الحديــث والتوعيــة المجتمعيــة .

 ،اتضحــت توجهــات البعــض حــول متابعــة

مضيفــا ،أنــه كلمــا زاد منســوب وعــي

نشــاطات اللجــان بالجمعيــة والبعــض

المجتمــع تضاعفــت حيويتــه وقوتــه وتفاعلــه

حــول اللقــاءات مــع أعضــاء اإلدارة بالجمعيــة

مــع االنشــطة والجهــات الخيريــة  ،وفــي

 ،ومنهــم مــن اتجــه نحــو متابعــة حديــث

نفــس الوقــت تجلــت أهميــة مثــل هــذه

العطــاء ،وهــو عبــارة عــن مقــاالت الــرأي

االســتطالعات ،خصوصــا لــدى الجهــات

للكتــاب واخــرون اهتمــوا بمتابعــة نبــض

الخيريــة التــي تهتــم بتقديــم خدماتهــا

العطــاء ،الــذي يهتــم بالجانــب األدبــي حيــث

االنســانية للمحتاجيــن فــي المجتمــع بــكل

يشــارك فيــه عــددا مــن األدبــاء .

أمانــة وشــفافية وإخــاص.

وطــرح المســتطلعين جملــة مــن المقترحات

مــا هــو جديــر بالذكــر أن مجلــة العطــاء

التــي تســاهم فــي تحقيــق الرســالة مــن

تســتقطب العديــد مــن الكتــاب واألدبــاء

المجلــة أبرزهــا  :عمــل لقــاءات «حــوارات» مــع

فــي الجزيــرة وتتضمــن موادهــا مضافــا

متطوعيــن ومشــتركين  ،وأيضــا اســتقطاب

لألخبــار المتنوعــة أيضــا حــوارات مــع بعــض

كتــاب مــن أهالــي المنطقــة  ،وتأيــد نســبة

الشــخصيات االجتماعيــة مــن أهالــي تــاروت ،

كبيــرة مــن افــراد العينــة علــى ضــرورة ربــط

وتســعى جاهــدة إلبــراز المواهــب الشــابة مــن

المجلــة بصحــف اإللكترونيــة لغــرض ســهولة

كتــاب ومصوريــن وفنييــن  ،علمــا بأنــه تــم

الحصــول عليهــا .

اســتحداث مؤخــرا فيهــا زاويــة لالستشــارات

وقــال المشــرف علــى اللجنــة االعالميــة

الطبيــب واالجتماعيــة والتربويــة ونحوهــا

بالجمعيــة ورئيــس تحريــر مجلــة العطــاء
األســتاذ محمــد الشــيوخ أن نتائــج االســتطالع

 ،الســتقطاب المزيــد مــن الكفــاءات
المتخصصــة فــي مثــل هــذا الجوانــب .

تكشــف مــدى اقبــال المجتمع علــى المتابعة

*عضــو اللجنــة االعالميــة بجمعيــة جزيــرة

الدقيقــة ألنشــطة الجمعيــة  ،وتكشــف

تــاروت الخيريــة

المســتطلع آرائهــم .
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مجلــة العطاء ترصد انطباعــات الكادر الطبي حول
حملــة التبرع بالدم تحت شــعار«دمك حياة »4
تقريــر  :رقيــة آل ســيف  -عضــو اللجنــة
االعالميــة بالجمعيــة
تصويــر  :موســى جعفــر عبــد النبــي

فــي ختــام حملــة التبــرع بالــدم التــي
نظمهــا مستشــفى القطيــف المركــزي
بالتعــاون مــع اللجنــة الصحيــة التابعــة
لجمعيــة تــاروت الخيريــة  ،والتــي انطلقت
يــوم الثالثــاء  20اكتوبــر 2020م ،واســتمرت
ثالثــة أيــام تحــت شــعار «دمــك حيــاة ،»4
فــي روضــة الطفــل الســعيد النموذجيــة
 ،وشــارك فيهــا نحــو  297متبرعــا و59
شــخصا مــن كادر طبــي ومنظميــن،
ً
رصــدت مجلــة العطــاء التابعــة لجمعيــة
تــاروت الخيريــة انطباعــات الــكادر الطبــي
عــن حملــة التبــرع بالــدم والتطعيــم ضــد
االنفلونــزا .

وعمــا يتمتــع بــه الــكادر الطبــي والفريــق
المنظــم قالــت نائبــة رئيــس العيــادات
فــي القطيــف المركــزي والمســاهمة فــي
حملة التبرع بالدم التابعة للمستشــفى
الممرضــة فاتــن علــي الميــاد :لقــد تمتــع
الطاقــم الصحــي والفريــق المنظــم بــروح
الفريــق الواحــد وكان التعاون هو الســمة
الســائد بيننــا  ،كمــا تجلــت  ،طــوال أيــام
الحملــة  ،روح االنســانية المتألقــة مــن
قبــل المتبرعيــن الذيــن كانــت صدورهــم
رحبــة ونفوســهم ودودة مــع كثــرة
االزدحــام وطــول االنتظــار للتبــرع بالــدم
والتطعيــم.
وأعربــت الميــاد  ،وهــي عضــو أيضــا
فــي اللجنــة الصحيــة التابعــة لجمعيــة
تــاروت الخيريــة بقســم الفعاليــات ،عــن
بالــغ ســعادتها بنجــاح الحملــة وتحقيــق
أهدافهــا وانضمامهــا لفريــق العمــل
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قائلــة :انــي ســعيدة جــدًا باالنضمــام مــع
فريــق عملــي الطاقــم الصحــي والفريــق
الصحــي التابــع للجمعيــة  ،وكالهمــا
فريقــان رائعــان  ،وســعيدة بنجــاح الحملة
وتحقيــق أهدافهــا وأقــدم للجميــع جزيل
الشــكر والتقديــر.
ووصفــت الممرضــة ليلــى عبــد العزيــز آل
مبــارك ،وهــي مدربــة ومثقفــة تمريضيــة
فــي قســم العيــادات الخارجيــة بالقطيــف
المركــزي ومســاهمة فــي حملــة التبــرع
بالــدم التابعــة لمستشــفى القطيــف
المركــزي ،وصفــت دورهــا فــي الحملــة
قائلــة  :انحصــر دوري فــي اســتقبال
المتبرعيــن بالــدم واســتالم االســتمارات
الطبيــة بعــد تعبئتهــا للتشــيك عليهــا
ثــم ادخــال رقــم بطاقــة االحــوال المدنيــة
للتأكــد مــن وجــود ملــف للمتبــرع فــي
مستشــفى القطيــف المركــزي ثــم
تحديــث المعلومــات  ،مضيفــة «وفــي
حــال عــدم وجــود ملــف للمتبــرع يتــم
فتــح ملــف خــاص بالمختبــر وتضــاف
معلوماتــه كاملــة ،وبعدهــا يتــم تحويلــه
لفحــص الهيموجلوبيــن».
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أخبار العطاء
وقــال الطالــب فــي ســنة االمتيــاز
المتــدرب علــي محمــد زكــي محمــد
والمتواجــد فــي المحطــة الثالثــة الخاصــة
بقيــاس نســبة الحديــد فــي الــدم :أننــا
مــن خــال «الهيموجلوبيــن» نعــرف مــا
إذا كان المتبــرع بالــدم صالحــا للتبــرع ام
ال ،فــإذا كانــت نســبة الحديــد أقــل مــن
 12.5أو أعلــى مــن  18فهــو غيــر صالــح
للتبــرع  ،مضيفــا كمــا أننــا نقــوم بتوجيــه
بعــض األســئلة األوليــة للمتبــرع بعضهــا
متعلــق بوقــت الطعــام وكفايــة النــوم
وموعــد آخــر مــرة تبــرع فيهــا بالــدم،
إلــى جانــب التأكــد فيمــا إذا كانــت لديــه
أمــراض وراثيــة مــن عدمهــا.
وأشــار حينمــا تكــون نســبة الحديــد
لــدى المتبــرع غيــر مالئمــة صحيــا نعتــذر
لــه ونشــكره علــى قدومــه للتبــرع
ونوجهــه ليعــدل النســبة المطلوبــة مــن
خــال تنــاول اللحــوم الحمــراء والكبــدة
والورقيــات كالســبانخ والملوخية ،مطالبا
إدارة الروضــة بتمييــز درج المســرح عــن
االرضيــة حفاظــا علــى ســامة المتبرعيــن.

مؤكــدا ،أن حمــات الدم تتكون من أجزاء
وأدوار تتــوزع علــى الكــوادر المشــاركة
مــن قبــل المستشــفى ،وتمثــل دوري
فــي فحــص الهيموجلوبيــن ،الــذي يحــدد
مــا إذا كان المتبــرع يســتطيع التبــرع
بالــدم أم ال.
وأشــار اتحيفــة للتحديــات التــي تواجــه
حمــات التبــرع ســابقا ،والمتمثلــة فــي
قلــة الثقافــة والوعــي لــدى الغالبيــة ،حيث
أن المستشــفيات تعــج بمرضــى االمــراض
الوراثيــة التــي تحتــاج لنقــل دم بصفــة
دوريــة وكثــرة اصابــات الحــوادث أيضــً.
واســتعرضت هنــادي حســن المبشــر،
وهــي مســاعد صحــي تمريــض ومنســقة
حــاالت الدخــول بقســم العيــادات
بمستشــفى القطيــف المركــزي وعضــوة
فــي اللجنــة الصحيــة بجمعيــة تــاروت ،
اســتعرضت دورهــا فــي الحملــة قائلــة»:
لقــد كان دوري بالفــرز البصــري ،حيــث
اســتقبل كل االشخاص القادمين للتبرع

وشــكر فنــي المختبــر بمستشــفى
القطيــف المركــزي وجــدي عبــداهلل
اتحيفــة بإدرة تدشــين حملة التبــرع بالدم
والتطعيــم ومــا تخللهمــا مــن فحوصــات
طبيــة قائــا :أوجــه شــكري وامتنانــي
لــكل فــرد أو مؤسســة مجتمعيــة تحــاول
وتســعى فــي إقامــة وإنجــاح هــذا العمــل
النبيــل مــن حمــات تبــرع بالــدم أو تثقيــف
أو تطعيــم ونحوهــا ،مضيفــا «أن كل
هــذا يصــب بالدرجــة األولــى واألخيــرة فــي
مصلحــة المريــض أو المتبــرع ،إذ ســتجدد
خاليــا الــدم وتنشــيط الــدورة الدمويــة.
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والتأكــد مــن درجــة الحــرارة وخلوهــم مــن
اعــراض الكورونــا ،ثــم اقــوم بتوجيــه
المتبــرع الــى قســم التســجيل بعــد
تســليمه اســتمارة التســجيل واالقــرار
وشــرح بســيط لتعبئتهــا.
ووصفــت المبشــر تجربتهــا بالقــول»
كانــت تجربــة جــدا جميلــة ورائعــة وكان
الجميــع يعمــل بــروح الفريــق الواحــد
بيــن الطاقــم الطبــي وطاقــم الجمعيــة
وقــد لمســنا تعــاون كبيــر جــدًا مــن
أبنــاء المنطقــة ســواء فــي جزيــرة تــاروت
والقطيــف وهــذا الشــيء ليــس بغريــب
عنهــم ،مضيفــة «وأنــا جــدا ســعيدة
بهــذه التجربــة واســتمتعت جــدا
بمشــاركة زمالئــي مــن الطاقــم الطبــي
وأعضــاء الجمعيــة ودمتــم بــود.
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أخبار العطاء
وعــن أبــرز التحديــات التــي واجهــت
الطاقــم الطبــي أثنــاء حملــة التطعيــم
تحدثــت فنيــة التمريــض اعتــدال حســن
آل حبيــل ،التــي كانــت تقــوم بالتوعيــة
بأهميــة التطعيــم ضــد االنفلونــزا
للمشــاركين فــي حملــة التبــرع بالــدم،
قائلــة « :كنــت فــي مواجهــة دائمــة مــن
التخــوف العــام لــدى البعــض مــن فكــرة
التطعيــم المنتشــرة فــي الســنوات
األخيــرة ومــا صاحبهــا مــن تهويــل
لبعــض المضاعفــات الطبيعيــة مثــل
ارتفــاع بســيط فــي درجــة الحــرارة أو
الدوخــة التــي ال تســتمر طويــا».
وأضافــت  ،فــي ظــل جائحــة كورونا ونظرا
لمشــابهة أعــراض االنفلونــزا الموســمية
ببعــض أعــراض فايــروس كورونــا ،بــرزت
أهميــة مثــل هــذه الحمــات فــي المجتمــع
وأشــاد مشــرف اللجنة االعالمية بالجمعية
لتقليــل احتماليــة اإلصابــة باألنفلونــزا
ورئيــس تحريــر مجلــة العطــاء االســتاذ
وزيــادة المناعــة المكتســبة.
محمــد الشــيوخ بكافــة جهــود الــكادر
ووصفــت الحبيــل مشــاركتها فــي الطبــي واعضــاء اللجنــة الصحيــة التابعــة
الحملــة بالقــول »:كانــت مشــاركتنا فــي لخيريــة تــاروت وجميــع الجهــات المنظمــة
الحملــة ناجحــة  ،علــى عــدة مقاييــس ،إلــى جانــب الكــوادر االعالميــة والصحــف
مقارنــة مــع باقــي الحمــات  ،ســواء فــي المحليــة بالمحافظــة  ،التــي غطــت هــذه
اإلقبــال علــى التطعيــم أو المســاهمة الفعاليــة ،بصــورة احترافيــة مميــزة ،األمــر
فــي نشــر الوعــي بأهميــة التطعيــم الــذي ســاهم فــي ايصــال رســالة الحملــة
ونقلهــا لباقــي أفــراد المجتمــع ،مؤكــدة للمجتمــع وبشــكل واضــح أيضــا.
أن نجــاح الحملــة يعــود أوال لتوفيــق اهلل
وبــدوره أشــار رئيــس مجلــس اإلدارة
ومــن ثــم التنظيــم المبــذول مــن قبــل
بجمعيــة تــاروت األســتاذ محمــد الصغيــر
اللجنــة الصحيــة فــي جمعيــة تــاروت
بالحملــة قائــا »:أن هــذه الحملــة تهــدف
والفريــق المنظــم لحملــة التبــرع بالــدم
إلــى تعزيــز ثقافــة التبــرع بالــدم  ،وتأتــي
فريــق فينكــس رايــدرز والــكادر المتواجــد
بدافــع المســؤولية االجتماعيــة لإلســهام
 ،علمــا بــأن التنظيــم كان سلســا ومرتبــا
فــي إنقــاذ حيــاة المرضــى الذيــن هــم
ومنســقا ،وجميعــا نعلــم تعقيــد
فــي أمــس الحاجــة لنقــل الــدم وإبــراز
التنظيــم مــع األخــذ باالحتــرازات الطبيــة
القيــم اإلنســانية التــي يتمتــع بهــا أفــراد
ضــد فايــروس كورونــا.
المجتمــع .
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وأبــدى الصغيــر اســتعداد إدارة الجمعيــة
الســتضافة جميــع األنشــطة التــي تهــدف
إلــى خدمــة المجتمــع  ،معبــرًا عــن شــكره
للجنــة الصحيــة وللــكادر الصحــي مــن
مستشــفى القطيــف المركــزي وكذلــك
المتبرعيــن وفــي مقدمهــم رغيــف تاروت
ومطعــم بابــا حمــاد ومجــدول للتمــور
وشــاي ناهــدة وكافــة المتطوعيــن علــى
جهودهــم الكبيــرة فــي التنظيم المميز
 ،خصوصــً الذيــن ســاهموا بتغطياتهــم
االعالميــة فــي إنجــاح الحملــة.
*عضــو اللجنــة االعالميــة بجمعيــة جزيــرة
تــاروت الخيريــة
*عضــو اللجنــة االعالميــة بجمعيــة جزيــرة
تــاروت الخيريــة
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نبض العطاء

صديقة األطفال
بقلم  :نوال الحبيب
آآاه لفقد صديقة األطفال

ااااه لفقدك يا «تاجة»

الزالــت جمــرة سوســن لــم تنطفــئ كانــت تحــب أن نناديهــا باســم
وهــا نحــن نتجــرع ألــم الفقــد مــرة (تاجــه) هــو اســم والدتهــا ومــا أن
انقطعــت أنفــاس والدتهــا العــام
أخــرى
الفائــت حتــى ذبلــت تلــك الفراشــة
تلــك الفراشــة المليئــة بالحيويــة
واختفــت ابتســامتها وكثــر انينهــا
و ا لطفو لــة
لــم تطــق العيــش بدونهــا وهــا هــي
الحنونة المؤمنة الخلوقة
اليــوم تلحــق بهــا ..
تســتعجل الرحيــل عنــا وتتركنــا ممــددة علــى المغتســل بابتســامه
نصــارع ألــم الفقــد
ســاحرة وعينــان تلمعــان هــا قــد
لــم تكــن مجــرد زميلــه عمــل ألكثــر مــدت يداهــا إلــى المســاء لتعانــق
روحهــا روح والدتهــا
مــن  20عامــا
كانــت أخــت وصديقــة ورفيقــة ســفر تركتنا بال عودة
 ،يحبهــا الصغــار قبــل الكبــار فــي وظل مكانها خاليا
روضتنــا
فروح وريحان وجنة نعيم لها
لــم يغــب صوتهــا يومــا عــن أســماعنا
فهــي تقــف لتنــادي ليصــل صوتهــا *إدارية في روضة تاروت النموذجية
إلــى جميــع الفصــول تحــي األطفــال
وتشــجعهم و تقــدم الهدايــا لهــم
تعدهــم برحــات مميــزه تدخــل
الســرور إلــى قلوبهــم ..
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نبض العطاء
من كانوا يتوافدون لخزانات
العاطفة ،كانت الحياة بهم جميلة
لعبهم ،سباقهم ضحكاتهم،
صراخهم وبقايا لصو ٍر مشتَّ تة
تتصارعُ داخلِ ه
تشكل بصمة تجاعيد تدون
نفسها
فوق انتكاسات العمر..
بقلم  :وفاء الطويل

بإحدى مخارج الجزيرةِ
عند صعود الجسر
من خلف الزجاج األمامي للمركبة
ذاهبا للعيادة
لتي استقلها
ً
الطبية بمفرده،
ُ
كثقب
الطريق موحشا
بدا له
ٍ
يبتلع
أسود
ُ
المراكب الما َّرةِ
ٍ
َ
ُّ
َ
اختلف
شيء مِ ن حولِه
كل
ٍ

تسارعت دقات قلبه
بينما كان يقترب مِ ْن وجهتِ ه
ارتجفت يداه
فجأة!
أو ّقف المركبةَ على قارعة الطريق
رأسه على المقود أغمض
ً
واضعا َ
محاو ًلا استرداد قوته
عينيه
ِ
مجد ًدا..
لينطلق بعدها
َّ
عت أجراس المراكب من خلفه
ُق ِر ْ

حتى الطبيعة

مرات
عدة
ٍ

سوى إن صوت النوارس واألمواج
بقت كما هي..

دون جدوى

عقود من التعب
بعد ثمانية
ٍ
تسللت خاللها الشيخوخة لبدنه،
شفاه ذابلة ،وبعض الهذيان أرق
صمته..

ترجل أحدهم من مركبته وجده
اختار عالما آخر.
* اديبة وشاعرة وعضو اللجنة االعالمية
بالجمعية

منفيا في
ما يفطر قلبه إنه أصبح
ً
حقيبة الزمن ،رحلت من قاسمته
الحياة وخف ضجيج
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نبض العطاء

الصديق الكرسي
ٓ
كرسيك
الذهب الذي تحكيهِ
ُ
في كل قلب يلتجي بذويهِ
العيون مراوغًا
لحظ
فتراه في
ِ
ِ
ُ
أو هاربًا أو ناسيًا كرسيهِ
بقلم  :أمل آل خاتم

ُ
يثقله
ين
يبعده
المال
والد ُ
ُ
ُ
ّ
والكل
ينكره على تسفيهِ
ُ
اليمين وهذه أحالمنا
هذي
ُ
باتت على
ضيق الفضا ترثيهِ
ِ
* كاتبة وشاعرة
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نبض العطاء

سالمًا  ..سميحة

بقلم  :نزيهة القروص
باسمة المحيا واسعة الحضن
يعلو ظلها البشر واليسر
أمًا وحبيبة وصديقة وطفلة ..
بأفعالها قبل أقوالها في السروالجهر

فــي أروقــة ذلــك البنــاء تلحظهــا
وكأنمــا خــط اســمها لوحــا

عالمها بين عصافيرها

يتكرر كلما حدقت أكثر

تبهــرك تتعحــب يــا لهــذا الحضــن
كم يتســع لبــكاء أعينهــم ولعبهم

هلل كــم أودعــت فــي تلــك المهــج مــن
فرحــً ومرحــً ..

وفرحهم

سالمًا سالما

كانوا معها

سميحة

ينشدون معزوفات الحب والشوق

يا أسمًا حمل ما حمل

يتلون آيات اللطف والرحمة

من السماحة واللطافة والحنانا

إن صادفتها صبحا في جنة

يسقون القيم والمبادئ

*ناشطة اجتماعية

عطشًا وهي راوية الظمأ
تتحــدث الحلقــات والحــروف وأبجديات
ُ
الكراس والقلم
عن نبل صنيعها ..
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نبض العطاء

إعالن  ...حب

بقلم  :نبيلة المدن
كــم أكــره التأبيــن  ،أكره الكلمــات التي
تكتــب بعــد الرحيل..
أعــرف أن التأبيــن مــن أبســط حقــوق
المتوفــى علينــا ،فنكتــب عنهــم
وإليهــم...
ولكــن مــاذا لــو أخبرناهــم عــن كل
تلــك الصفــات والمحاســن التــي صرنــا
نصففهــا علــى شــكل تأبيــن لهــم في
حياتهــم..؟!
لمــاذا لــم نخبرهــم بحبنــا لهــم
وتقديرنــا لمــا يصنعونــه ونذكــر لهــم
جميــل الصفــات التــي رأيناهــا فيهم؟!
لماذا فعلنا اآلن بعد أن رحلوا!!...
رحلــت زميلــة العمل الغالية ( ســميحة)
والتــي هــي أكثــر مــن هــذا المســمى
فعليــً ...رحلــت دون أن اكتــب لهــا أنني
أحبها واشــتاق لهــا وأتمنى شــفائها ..
فــي كل يــوم أقــول غــدا وغــدا سأرســل
،وأكتــب ،ســوفت كمــا أفعــل فــي كثيــر
مــن األمــور..

كنــت اعتقــد انهــا ســتنتظر كمــا تميــزت بتحايـــا يـومـيـــة تـشـعـــل
ذلــك المبنــى بالحمــاس والتصفيــق
األشــياء المؤجلــة..
والتشــجيع  ..ولعلنــي أجــزم أن تلــك
لكنها لم تفعل.
التحيــة بعــد يــوم دراســي حافــل ..أهم
فقــد رحلــت قبــل أن تصلهــا رســالتي بكثيــر عنــد األطفــال مــن أي هديــة
وقبــل أن تعــرف أننــا نحبهــا جــدًا ماديــة ربمــا كانــوا ســيحصلون عليهــا
وننتظــر عودتهــا ..
بعــد كل إنجــاز...
رحلــت قبــل أن أخبرهــا أنهــا كانــت يقفــز األطفــال فرحــا علــى ســور الروضــة
قلبــً نابضــً فــي الروضــة ممتلئــة حياة علــى أنغــام تحايــا ســميحة التــي لــن
ونشــاطا ،يحبهــا الصغــار قبــل الكبــار ،تتكــرر  ،تحايــا تشــهد األمهــات بــأن
هــي أول مــن نلتقــي صباحــً لنأخــذ أطفالهــم يقلدونهــا فــي كل بيــت ...
مفتــاح كل قاعــة وفصــل مــن مكتبهــا انقطــع صــوت التحايــا بانقطــاع تلــك
 ،وكأنــه كان عهــدا بيننــا أن نفتتــح األنفــاس المليئــة بالصبــر واإليمــان..
يومنــا بصوتهــا المبحــوح الجميــل..
انقطعــت لألبــد فلن نســمع ولن تســمع
أحيانــا كثيــرة نأخــذ مــع ذلــك المفتــاح األجيــال القادمــة صوتهــا وهــي تــردد
فنجــان قهــوة مــن ثالجتهــا الرماديــه
(تحية قوية لفصــل )....يعقبها تصفيقًا
التــي تملئهــا كل يــوم قهــوة عربيــة
حــادًا يهــز الروضة فرحــا وبهجة...
ســوداء خاســر مــن لــم يذقهــا ..قهــوة
ممزوجــة بلطفهــا وحبهــا الظاهــر نحبــك ســميحة وأظــن أننــا تأخرنــا
كثيــرا فــي إعــان تلــك المشــاعر...لذلك
للجميــع..
ســامحينا ..
لــم يكــن ذلــك المكتــب األنيــق الملــيء
بالزهــور والريحــان وجهتنــا فقــط بــل اليوم
كان وجهــة األطفــال فــي كل صبــاح أدركــت بعــد رحيلهــا ورحيــل ســواها
ينهلــون منهــا حبــً وحنانــً وأحضانــا ..ممــن أحــب أن كل األشــياء قابلــة
لطيفــة حنونة أنيقــة متفانية جـدًا جدًا للتأجيــل إال المشــاعر ..
 ...رقيقــة القلــب ومتســامحة إلــى أبعــد أخبروهــم بحبكــم فــا نــدري متــى
حد..
نرحــل ومتــى يرحلــون
شــهدت أرض الروضــة قفزاتهــا *منسقة اللجنة االعالمية بالروضة
الســعيدة فلــم تكــن تمشــي مطلقــً ،
بــل تقفــز مرحــا وحيــاة..
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نبض العطاء

رحلت
يقولون أنها
ْ
بقلم  :حميدة علي المعاتيق
رحلت ياسميحة!!!
أنك
ِ
يقولون ِ
ربمــا رحــل ذلــك الجســد الــذي أنهكــه
أيامــك،
المــرض آخــر
ِ
وأناتــك
وأوجاعــك
آآلمــك
ورحلــت معــه
ِ
ِ
ِ
ْ
نــزورك
التــي كنــا نســمعها عندمــا
ِ
َ
بتراتيــل الحمــد
جــت
تلــك اآلآلم التــي ُم ِز ْ
ِ
والشــكر علــى البــاء
ـت منهــا رائحــة اإليمان والتســليم
وانبعثـ ْ
ألمــر اهلل
وارتدت معطف األمل برحمة اهلل وعطفه
ْ
ً
عرشــا
لكــن ســميحة التــي نصبــت لهــا
فــي قلوبنــا وقلــوب كل مــن عاشــرها ...
ْ
ترحــل.
لــم
ســميحة ذلــك الطيــف الجميــل الــذي مــاإن
اشــتقنا لرؤيــاه فإنــه يتمثــل لنــا شــابة
مؤمنــة قــد تجلببــت العفــاف الفاطمــي
الزينبــي ،لــم يمنعهــا حبهــا للتأنــق
وحســن الهيئــة والتزيــن كأي شــابة محبة
للحيــاة مــن أن تضــرب أروع الصــور فــي
التزامهــا بحجابهــا الــذي تفتخــر بهــا أمام
ســيدة نســاء العالميــن .
عامــا
لــم ترحــل صــورة مــن رافقتنــي لً ٢٣
معــا بيــن أحضــان الطفولــة.
عشــناها ً
ـت
لكنــي سـ
ـأفتقد ذلــك الظهــر الــذي كنـ ُ
ُ
طمعــا فــي النشــاط والهمة
اســتند عليــه
ً
تميــزت بهــا للقيــام
واألمانــة التــي
ِ
بمســؤولياتك علــى أكمــل وجــه.
ِ
بصماتــك المطبوعــة فــي كل
لــن ترحــل
ِ
زاويــة مــن زوايــا الروضــة؟!
يصــدح فــي
صوتــك الــذي كان
وإن غــاب
ِ
ُ
الممــرات والفصــول عنــد المنــاداة للخــروج

والــذي كان يعشــقه األطفــال خاصـ ً
ـة عندما
يصطفــون لســماع التحايــا نهايــة الــدوام .

ـك العطــوف بالمســؤولية
ـت قلبـ ِ
هــل ارعبـ ُ
دائمــا تخشــين حملهــا؟!
ـت
التــي كنـ ِ
ً

والزلت أتساءل:
ُ

لكننا اتفقنا إتفاق أخوة

ً
هــل ً
بلــة
حقــا رحــل الجســد الــذي كان قِ
صباحا
ـوك
لألطفــال حينمــا يتراكضــون نحـ ِ
ً
ليلقــون الســام ويحظــون باألحضــان
عرجــون
الدافئــة والقبــات والممازحــات ،و ُي ِّ
عليــك قبــل توجههــم لحافالتهــم
ِ
ليختمــوا يومهــم الدراســي بتلويحــة
وداع؟!!!!!!

ـندا طــوال ال٢٣
كمــا كنـ ِ
ـت لــي عو ًنــا وسـ ً
ـك كذلــك.
عامــا ســأكون لـ ِ
ً

هــل فارقنــا الجســد الــذي كان يحتويــه
كرســينا الخامــس على طاولــة اإلجتماعات
اإلداريــة؟!
وقلمــك الــذي
دفتــرك
وبقيــت رائحــة
ِ
ِ
ْ
معك لتســجيل كل
تحرصيــن علــى حملــه
ِ
مانتفــق عليــه.
ـك الــذي ســنتفقده فــي جلســاتنا
ومكانـ ِ
األخويــة الدافئــة خــارج أوقــات الــدوام
ولمــا نمهــد
كيــف ترحليــن ياســميحة ّ
غيابــك؟!
لألطفــال بعــد عــن
ِ
كيــف تغيبيــن والزالــت الكثيــر مــن
خططنــا المرســومة لإلرتقــاء بالروضــة
تنتظــر النــور؟!
فأحالمنــا كانــت كبيــرة بحجــم اهدافنــا
الكبيــرة والمتجــددة وبحجــم حبنــا
لألطفــال .
عندمــا أبحــث عــن أســمك ِ الــذي يتصــدر
قائمــة أســماء المنســوبات والأجــده ،هــل
رحلــت؟
أنــك
ســأقتنع
ِ
ِ
عندمــا ســيغيب صــوت أســمي علــى
ـانك  ،هــل ســأقول ً
ـت؟!
ـك رحلـ ِ
حقــا أنـ ِ
لسـ ِ
لكن كيف ترحلين اآلن !!!!!
وعقــد وإتفــاق أن تكونــي
عهــد
وبيننــا
ٌ
ٌ
مكانــي فــي إدارة الروضــة.
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رحلــت اجيبينــي
ِ
وقبــل أن أصــدق أنــك ِ
ياســميحة
ـك
ـك أخواتـ ِ
هــل الجلــوة التــي جهزتهــا لـ ِ
ـك؟!
حللتنــي مــن نــذري لـ ِ
يومــا للوفــاء
أم أنـ ِ
ـك ســتعودين للروضــة ً
بالنــذر؟!
زميالتك
ولكــن اعلمينــي قبلها كي أخبــر
ِ
كنــت
مكتبــك بالــورود التــي
أن يزينــوا
ِ
ِ
تعشــقين وجودهــا عليــه  ،ويفرشــون
ـك الممــرات بالريحــان ،ون ُْجلِ ــس األطفــال
لـ ِ
ً
إلســتقبالك.
صفوفــا
ِ
ً
لوعــة
وخلفــت
رحلــت ياحبيبــة قلوبنــا
ِ
ِ
للفــراق التُطفــئ.
ُ
لفراقــك
ســنبلل شــوقنا بدمــوع األســى
ِ
تحوطهــا آيــات التســليم والرضــا بقضــاء
اهلل .
عليــك ياســميحة وتدمــع
يحــزن القلــب
ِ
العيــن
والنقول اال
انــاهلل وانااليــه راجعــون والحــول والقــوة اال
بــاهلل العلــي العظيــم
ٌ
ورحمة وغفران
سالم
لكل من رحل عنّ ا
ٌ
ولك ياعاشقة الحسين
ِ
ٌ
ورحمة وغفران
سالم
ٌ
روح وريحان
وإلى ٍ
وجنة ورضوان.
ٍ
*مديرة روضة تاروت النموذجية
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حديث العطاء
اضاءة فياليوم العالمي للعمل الخيري

إن االحتفــاء بهــذا اليــوم ليــس
الغــرض منــه تقديــم تحيــة وتقديــر
لــكل مــن جعــل عالمنــا أجمــل بعطائه
فحســب ،بــل لنشــر ثقافــة اإلحســاس
باألخريــن ،فهــو يــوم ال تختــص بــه
المملكــة العربيــة وحدهــا ،بــل هــو
يــوم لجميــع دول العالــم.
بقلم  :آالء الحليلي
تحتفــل دول العالــم كل عــام باليــوم
العالمــي للعمــل الخيــري الــذي يوافــق
الخامــس مــن ســبتمبر مــن كل عــام،
بهــدف تشــجيع العمــل الخيــري وتثقيــف
الجمهــور وتوعيتــه بأهميتــه خلــق حالــة
التضامــن بيــن بنــي البشــر وبعضهــم
البعــض .
ومــن بيــن تلــك الــدول المحتفيــة بهــذا
اليــوم العالمــي المملكــة العربيــة
الســعودية ،حيــث لهــا بصمتهــا الواضحة
فــي مثــل هــذا اليــوم ،إذ تتضــح مــن
خــال كلمــة خــادم الحرميــن الشــريفين
الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز حفظــه
اهلل ،الــذي يصــف العمــل الخيــري قائــا
 :العمــل الخيــري مــن ركائــز المجتمــع
ومــن أســاس مــا يمليــه علينــا ديننــا،
يــأت إال
والتراحــم بيــن أفــراد المجتمــع ال ِ
بخيــر ،كمــا أن فيــه راحــة للنفــس وشــعور
بالمواطنــة  ،ونحــن فــي مجتمــع ُعــرف
بالتراحــم والتواصــل والمســاعدة .

ومعظــم بــاد العالــم تحتفــل فــي
هــذا اليــوم لتعزيــز ثقافــة التطــوع
وغــرس مفاهيــم التضامــن والتكافــل
االجتماعــي للنهــوض بمجتمعاتهــا،
وبطــرق مختلفــة ،ســواء كان ذلــك عبــر
اقامــة مؤتمــرات ونــدوات ومحاضــرات
الســتقطاب المزيــد مــن النــاس أو بعمــل
منصــات خيريــة عبــر شــبكة االنترنــت
ليشــارك مــن خاللهــا االفــراد والمنظمــات
فــي العمــل الخيــري بمختلــف مجاالتــه
 ،كمــا هــو حــال الجمعيــات فــي بلدنــا ،
ســواء مــن داخــل البــاد أو خارجهــا .
أمــا جمعيــة تــاروت فأخــذت لهــا طريقا
ومســلكا خاصــا بهــا  ،حيــث ابتكــرت
لهــا فعاليــة ســنوية تحمــل شــعار
«مســيرة عطــاء ووفــاء» لتحتفــي
بهــذه المناســبة لتعزيــز مفاهيــم
وقيــم العمــل الخيــري بيــن جمهورها.
*عضو اللجنة االعالمية بجمعية تاروت
الخيرية
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حديث العطاء

األمن االجتماعي
ويعتبــر العمــل التطوعــي مــن أهــم
العوامــل المســاندة التــي تمكــن
هــذه الجهــات مــن تحقيــق أهدافهــا
 .وقــد بــرز ذلــك واضحــً وجليــً مــن
خــال مــا قامــت بــه هــذه الجمعيــات
واللجــان فــي المســاعدة بمواجهــة
جائحــة كورونــا والتــي كانــت لهــا
آثــار كبيــرة علــى المجتمــع بعمومــه.
بقلــم  :جمــال آل حمود

يـعـتـبـــر األمـــــن االجـتـمـاعـــي مــن أهـــم
المســؤوليات المشــتركة بيــن الدولــة
والجهات الحكومية والمؤسســات األهلية
والمســاند لجهــود الدولــة لمــا لهــا مــن أثــر
إيجابــي علــى الفــرد والمجتمــع  .إذ تعنــى
هــذه الجهــات ممثلــة فــي الجمعيــات
الخيريــة ولجــان التنميــة االجتماعيــة
باالهتمــام والعنايــة بمكونــات المجتمــع
وأفــراده ضمــن حــدود وإمكانيــات معينــة
 .ومــن ضمــن تلــك الحــدود واإلمكانيــات
هـــو الـعـمـــــل الـتـطـوعــــي والــــذي بـــرز
كنشــاط مســتجد وكمثــال علــى هــذا
النشــاط هــو مــا تقوم به هــذه الجمعيات
واللجــان التــي تولــي نشــر ثقافــة العمــل
التطوعــي اهتمامــا بالغــً لمــا لــه مــن أثــر
فاعــل وفعــال فــي المجتمــع.

إذ كان للعمــل التطوعــي الــدور المهــم
واألثــر اإليجابــي فــي التخفيــف مــن
مفاعيلهــا  .شــكرًا جمعيــة تاروت  ،شــكرًا
جمعياتنــا الرائــدة فــي هــذا المضمــار .
*كاتب  -ســيهات
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حوار العطاء
الصغير :اثبت مجتمعنا أنه يقف مع الجمعية عند األزمات
وكان العطاء أكثر مما نتوقع
حوار :آالء الحليلي
المجتمــع التطوعــي بحاجــة إلــى رجــاالت
علــى قــدر كاف مــن المهــارات اإلداريــة
والمعرفيــة إلدارة المنظمــات غيــر الربحيــة
بكفــاءة عاليــة ليعــم نفعهــا للمجتمــع .
ولقــد كانــت المؤسســات التطوعيــة فــي
االزمــات الماضيــة تعمــل بشــكل ارتجالــي
أو شــبه عشــوائي  ،لكنهــا اليــوم اصبحــت
أكثــر تنظيمــا وتخطيطــا ووعيا برســالتها
ومهامهــا  ،خصوصــا فــي ظــل تقــدم
المجتمــع وتبنــي وزارة المــوارد البشــرية
والتنميــة االجتماعيــة  ،التــي تعبــر المظلــة
الرســمية للجمعيــات الخيريــة  ،رؤى إداريــة
وتنظيمية حديثة تواكب متغيرات الزمن.
حــول بعــض التحديــات التــي تواجــه تلــك
المنظمــات غيــر الربحيــة وهمــوم العمــل
الخيــري وتطــور مســيرته وآفاقــه وقضايــا
آخــرى ذات صلــة بالجمعيات الخيريــة  ،نحاور
رئيــس مجلــس إدارة جمعية تاروت الخيرية
األســتاذ محمــد الصغيــر  ،وإليكــم نــص
الحــوار ..

س :٢مــا هــو الدور المأمول من الجمعيات
الخيرية؟

الجمعيــة عنــد االزمــات وكان العطــاء أكثــر
ممــا نتوقــع وكذلــك رأينــا حضــورا الفتــا مــن
متطوعيــن جــدد فــي الجمعيــة لمســاعدة
اخوانهــم األعضــاء  ،فالعمــل التطوعــي
ليــس لــه مــكان وال زمــان يحكمــه وال
أشــخاص معينيــن ولكــن المجــال مفتــوح
للجميــع .

الجمعيــات الخيريــة لهــا دور كبيــر فــي
تنميــة المجتمــع وكذلك في بنــاء العالقات
االنسانية وترسيخها بين الناس ومن هذا
المنطلــق تعتبــر الجمعيــات هــي الرابــط
االساســي بيــن المقتدريــن والمحتاجيــن
مــن الفقــراء واأليتــام واألرامــل .
س :٤العمــل الخيــري عمليــة تهديــب
وزراعــة لقيــم اإلنســان فمــا هــو
س :١ماهــي أبــرز التحديــات التــي س :٣أيــن تجــدون العمــل التطوعــي
تعليقكــم علــى ذلــك ؟
تواجــه الجمعيــة الخيريــة اآلن ؟
فــي ظــل هــذه الجائحــة ؟
االجابــة كمــا هــي بنفــس الســؤال ،فعــ ً
ا
الجمعيــات تواجــه تحديــات كثيــرة أبرزهــا منــذ بدايــة الجائحــة وجميــع الجمعيــات
غيــاب المشــاريع والخطط واالســتراتيجيات أخــذت علــى عاتقهــا تحمــل المســؤولية العمــل التطوعــي يهــذب النفــس ويــزرع
وتراجــع ثقافــة العمــل التطوعــي عنــد تجــاه مــن انقطعــت بهــم الســبل وتوقــف القيــم لإلنســان وهــذا يكــون ســببه أن
البعــض فــي المجتمــع  ،وعــدم اكتــراث مصــدر رزقهــم فكانــت جمعيــة تــاروت مــن يعمــل بهــذا المجــال يكــون تقربــه هلل
القائميــن عليهــا بالبعديــن اإلداري أول مــن اصــدرت المبــادرة لتحمــل هــذه ســبحانه وتعالــى اوســع وأقــرب ويكــون
والمؤسســي  .وكذلــك القصــور فــي المســؤولية الكبيــرة وكنــا متخوفيــن الشــخص دائمــً محافــظ علــى القيــم
التغطيــات االعالميــة لــدور الجمعيــات .مــن عــدم مقدرتنــا للقيــام بهــذه المهمــة واالعــراف حتــى ال يشــوب عملــه أي شــائبة.
ونحــن فــي جمعيــة تــاروت اعتقــد أننــا مــن حيــث عــدد المتقدميــن كان كبيــر
قطعنــا شــوطًا كبي ـرًا فــي هــذا المجــال  .ج ـدًا ولكــن اثبــت مجتمعنــا أنــه يقــف مــع
29

مجلة العطاء  -اكتوبر  - ٢٠٢٠ -اإلصدار العارش

حوار العطاء
س :٥مــاذا يعنــي بالنســبة لكــم س :7هــل مــازال العمــل الخيــري س :9مــا هــو ردكــم علــى اإلشــكاالت
دخــول المؤسســات الخيريــة ضمــن يحمــل الصفــة العشــوائية كمــا كان المثــارة حــول منهجيــة توزيــع اإلعانــات
منصــة وزارة العمــل؟
فــي الســابق ،ومــاذا يحتــاج للخــروج والمســاعدات دون الرجوع للمؤسسات
هــذه تعتبــر ضوابــط اصدرتهــا وزارة مــن هــذه الحالــة ؟
الخيريــة ؟
العمــل لتفعيــل دور الحوكمــة وهــذا أحــد العمــل التطوعــي فــي زمننــا هــذا يعتبــر نعتقــد أن الطريــق األمثــل لتوزيــع
االدوار التنظيميــة التــي تعتبــر مرجعيــة منظــم وتحكمــه نظــم الحوكمــة والعمــل المســاعدات للمحتاجين ينبغــي أن يكون
للجمعيــات مــن خــال المنصــة كأي منصــة تحــت اجــراءات منظمــة تصــدر مــن وزارة تحــت مظلــة الجمعيــات الخيريــة .ونحــن
آخــرى وعــادة تعــود بالفائــدة علــى جميــع العمــل والتنميــة االجتماعيــة .ونحــن فــي بدورنــا نهيــب بالجميــع االصطفــاف مــع
االطــراف حيــث تعتبــر قاعــدة بيانــات جمعيــة تــاروت نطبــق التعليمــات الــواردة الجمعيــة وتوحيد الجهــود وكذلك توحيد
حقيقيــة يمكــن الرجــوع إليها حيث نشــاء .مــن الــوزارة وبهــذا نعتبــر خرجنــا مــن المســاعدات وعــدم االزدواجيــة بالعطــاء
العشــوائية القديمــة.
للمســتفيد الواحــد دون غيــره لتكــون
س :6مــاذا يعنــي لكــم االحتفــاء
س :8ماهــي رؤيــة المؤسســات غيــر جميــع المســاعدات عــن طريــق الجمعيــة
باليــوم العالمــي للعمــل الخيــري ؟
وتحــت مظلتهــا فــي كل الظــروف وكذلــك
الربحيــة فــي الســنوات المقبلــة ؟
يــوم  5ديســمبر هــو يــوم وفــاة الراهبــة
المبــادرات.
تريــزا التــي توفــت عــام  1997وقد اشــتهرت رؤيــة المؤسســات غيــر الربحيــة فــي بالدنــا
باندفاعهــا للعمــل التطوعــي وفــي هــذا  ،بحســب رؤيــة المملكــة  ،2030تتمثــل فيما س :10الثــروة األساســية للعمــل الخيري
اليــوم مــن كل عــام يحتفــل العالــم بهــذه يلــي-:
أو التطوعــي فئــة الشــباب لمــاذا
المناسبة ويدعوا فيه لجمع التبرعات إال أن  -زيــادة عــدد المتطوعيــن إلــى مليــون برأيكــم ؟
جمعياتنــا ال تتفاعــل كثيـرًا مــع هــذا اليوم .متطــو ع
العمــل التطوعــي ليــس محكومــا بفئــة
لقد ابتكرت جمعيتنا فعالية سنوية منذ  -رفع نســبة مســاهمة القطاع الخاص في معينــة وباب التطوع مفتوح للجميع كبارا
وصغــارا شــبابا وكهــوال رجــاال ونســاء ولكن
بداية مجلســنا هذا (مســيرة عطاء ووفاء) إجمالي الناتج المحلي
فــي جزيــرة تــاروت الخيــر ،اذ نحتفــي بهــذه
فئــة الشــباب تعتبــر هــي الفئــة المفضلــة
المناســبة لمــدة  4أيــام وغالبــا مــا تلقــى  -رفــع نســبة المشــاريع االســتثمارية التــي
ألي عمــل حيــث لديهــم الطاقــة للعطــاء
تتــاءم مــع رؤيــة الجمعيــات والدولــة
حضــورا جماهيريــا كبيــرا.
أكثــر مــن غيرهــم.
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حوار العطاء
الصفار :نحن مع النقد االيجابي والبناء وضد التشهير
وكيل الشتائم والتسفيه والتشيك في ذمم اآلخرين
حوار  :آالء الحليلي
حــول مفهــوم العمــل الخيــري وتحدياتــه
وهمومــه ومجاالتــه وآفاقــه ودور المؤسســات
غيــر الربحيــة والشــباب ،وحــول قضايــا أخــرى
ذات صلــة بالعمــل الخيــري وابعاده المختلفة
تحــاور مجلــة العطــاء نائــب رئيــس مجلــس
إدارة جمعيــة تــاروت الخيريــة االســتاذ محمــد
ســعيد الصفــار ،واليكــم نــص الحــوار.
س :1بمــا أن العمــل الخيــري رافــدا مــن
روافــد الجهــود الحكوميــة فــي التنميــة
االجتماعيــة ،ما مفهــوم العمــل الخيري؟
العمــل التطوعــي ال يقتصر على جمــع المال
فحســب بــل هــو مبــدأ ضــروري يســاهم فــي
التالحــم والتضامــن االجتماعــي بيــن االفــراد،
لذلــك يجــب أن يكــون لــكل عمــل خيــري
نظــام إداري واضــح وأهــداف معلنــة وخطــة
اســتراتيجية محكمــة وهــذا مــا تــم تكريــس
الجهــد عليه من وقت دخولنا لمجلــس إدارة
جمعيــة تــاروت الخيرية إلــى اآلن .ولكي نقدم
الجديــد دائمــا تــم الســعي لتشــكيل اللجــان
الجديــدة بمــا يواكب العمل الخيري العصري.
س :2ماهــي حــدود ومجــاالت العمــل
الخيــري فــي المنظمــات غيــر الربحيــة ؟
مجــاالت العمــل الخيــري متعــددة حســب مــا
يتوافــق مــع المرحلــة الراهنــة وبنــاء علــى
التعاميــم التــي تصــل مــن مقــام الــوزارة
والتــي تحــث المجلــس دومــا للتحقيــق
والمتابعــة والتطويــر بمــا يتوافــق مــع نظــام
الحوكمــة وتعليمــات رؤيــة المملكــة 2030م،
تــم االخــذ باألســباب والســعي مــن قبلنــا
لتشــكيل اللجــان اإلضافيــة ادنــاه وبموافقــة
مجلــس اإلدارة والــوزارة:

 /1لجنــه تهتــم بإنشــاء وإدارة وتطويــر
االســتثمارات الخاصة بالجمعيــة والتي يخدم
ريعهــا مســاعدة األســر الفقيــرة واأليتــام
وعلــى كل الصعــد .
 /2لجنــة للمــوارد البشــرية وتــم توظيــف
الموظفيــن مــن أصحــاب التخصــص فيهــا .
 /3مجلــس استشــاري مــن أصحــاب
التخصصــات المختلفــة يتابــع وينســق مــع
مجلــس اإلدارة عبــر جلســات دوريــة.
 /4لجنــة اإلعــام بالجمعيــة ولهــا سلســلة
مــن المهــام وتــدار مــن قبــل الموظفيــن
المحترفيــن والمتطوعيــن مــن أصحــاب
التخصصــات االعالميــة.
 /5لجنــة التأهيــل والتوظيــف ،وتــم تعييــن
موظــف إداري مــع انخــراط جيــل مــن
المتطوعين يتابعوا مع اللجنة واإلدارة وهي
تقــدم خدمة للمســتفيدين ولألهالــي وهي
الرابــط بيــن طالبــي العمــل والمؤسســات
والشــركات.
 /6لجنة لمتابعة وتطوير نظام االشــتراكات
في الجمعية
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 /7كمــا عملنــا عقــود عمــل شــراكة مــع
مســتثمرين مــن أصحــاب التخصــص لبعض
مرافــق الجمعيــة مثــل قاعــات صــاالت االفــراح
ومستوصف الجمعية  ،ولدينا فكرة اخضاع
بعــض المرافــق األخــرى الحقــا لنفــس التوجــه
 /8وتوجــد دراســة لتطويــر نظــام مقبــرة
تــاروت بالتعــاون مــع لجنــة متخصصــة وربــط
ذلك إلكترونيا ،وتخصيص موظف وحاسب
وترقيــم القبــور لتســهيل ســرعة الوصــول
للقبر ،وعمل مســارات من االنترلوك لتســيل
التنقــل بيــن القبــور.
 /9وتوجــد دراســة لتأســيس لجنــة لمراقبــة
األداء العــام لمجلــس اإلدارة والمجلــس
االستشــاري وأداء اللجــان الفرعيــة واألعضــاء
المتطوعيــن والموظفيــن بجمعيــة تــاروت.
 /10دراســة لتطويــر األداء المحاســبي
بتشــكيل إدارة باســم اإلدارة الماليــة تنــدرج
تحتهــا اقســام متعــددة.
 /11وتسعى الجمعية لتطوير عقود الشراكة
مــع المعاهــد التعليميــة بتخصصاتهــا
المختلفــة مــن أجــل دعــم مبــادرات التعليــم.
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حوار العطاء
س :3ماهــي نقــاط تركيــز المؤسســات
غيــر الربحيــة فــي الوقــت الراهــن ؟
 /1إدارة وتطويــر الجانــب االســتثماري فــي
الجمعيــة علــى كل الصعــد المتاحــة.
 /2تطويــر نظــام االشــتراك فــي الجمعية عبر
الطرق والوســائل الحديثة مثل التواصل مع
المشــتركين وتســهيل عمليــة االســتقطاع
الشــهري عبــر النظــام الســريع والهاتــف
المصرفــي وتوفيــر أجهــزة نقــاط البيــع.
 /3تطويــر نظــام توزيــع المســاعدات
النقديــة والعينيــة للمســتفيدين دون عنــاء
حضورهــم لمقــر الجمعيــة عبــر التحويــل
البنكــي المباشــر فــي حســاباتهم بعــد أن
كانــت المبالــغ تــوزع نقــدا ثــم شــيكا واآلن
تحويــل مباشــر.
 /4اســتحداث ايقونــة إلكترونيــه لتســجيل
أســماء المتطوعيــن والمتطوعــات ونــوع
العمــل المــراد القيــام بــه.
 /5تطويــر نظــام العمــل بمــا يتوافــق مــع
نظــام الحوكمــة.
س :4القطــاع الخيــري يشــغل مســاحة
فــي رؤيــة المملكــة2030م ،كيــف توضــح
المؤسســات غيــر الربحيــة ذلــك ؟
لقــد تطــور القطــاع الخيــري بشــكل كبيــر
جــدا فــي ظــل رؤيــة المملكــة 2030م ،والمتابع
والراصــد لهــذا األمــر يــدرك ذلــك .فعلــى
صعيــد جمعيــة تــاروت تــم مناقشــة وتطوير
أداء الجمعيــة فــي خططهــا االســتراتيجية
مــع تطويــر آليــة الرقابــة الماليــة واإلداريــة.
س :5ماهــي أبــرز التحديــات التــي تواجــه
الجمعيــات الخيريــة اآلن ؟
أبــرز التحديــات هــي ســعي الجمعيــة الحثيث
لتوفيــر مــكان أمــن ومؤهــل وقريــب وتتوفــر
فيــه كامــل اإلمكانيــات التقنيــة لكــي يتــم
اســتقطاب أصحــاب الطاقــات والكفــاءات

المؤهليــن مــن المتطوعيــن والمتطوعــات،
لــذا بادرنــا بتدشــين بنــاء المبنــى اإلداري
والمكــون مــن عــدة أدوار يســتوعب األعــداد
الكبيــرة مــن الجنســين ويدعــم تطبيــق
الخطــط االســتراتيجية المســتقبلية التــي
نطمــح بتنفيذهــا مــع كل الشــرائح مــن أبناء
المجتمــع.
س :٦مــن وجهــة نظركــم مــن هــي
الشــريحة االقــوى فــي العمــل الخيــري؟
مــن أقــوى الشــرائح التــي تخــدم العمــل
التطوعــي هــي شــريحة الشــباب اذا أتيــح
لهــا ذلــك عبــر الدعــم الحكومــي ودعــم
مؤسســات المجتمــع المدنــي الرســمية
وغيــر الرســمية وأنــا دائمــا انصــح الشــباب
المتحمســين لتنقيــد أي مشــروع خدمــي
االنضواء تحت مضلة رســمية وعدم التغريد
خــارج ســرب العمــل المنظــم والرســمي .
س :٧إلــى أيــن يتجــه العمــل الخيــري فــي
المؤسســات غيــر الربحيــة ؟
العمل الخيري يتجه اآلن نحو التطور السريع
 ،ولــم يعــد األمــر كمــا كان فــي الســابق ،
فالرجــل الميســور الــذي يتبــرع بمبلــغ مالي ال
يتوقــع ان دور الجمعيــة ينحصــر فــي تقديــم
هــذا المبلــغ للفقيــر فحســب ،فالعمليــة
اكبــر مــن ذلــك بكثيــر األمــر الــذي يحتــاج الــى
بــذل المزيــد مــن الجهــد والتعــب والســهر
فــي توظيــف هــذا المبلــغ بصورتــه المثلــى ،
والتالــي يحتــاج مــن هــو فــي هــذا الحقــل الــى
الدعــم والتقديــر مــن الجهــات الرســمية ومن
أبنــاء المجتمــع كامــا ،إلــى جانــب المــؤازرة من
أصحــاب الطاقــات والكفــاءات المجتمعيــة.
س :8ما هو رد الجمعية على تشــكيكات
البعــض حــول المســاعدات المتواضعــة
التــي تقدمها للمســتفيدين ؟
مــع األســف الشــديد هنالــك مــن يكيــل
التهــم والشــتائم والتســخيف أيضــا
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لبعــض األعمــال التــي يقــوم بهــا أعضــاء
مجلــس اإلدارة أو اللجــان الفرعيــة التابعــة
لهــا .أن االنتقــاد اإليجابــي والبنــاء الــذي يصــل
للجمعية عبر القنوات السليمة أمر مطلوب
ومحبــذ وصدورنــا مفتوحة لــه ،أما التبرم في
المجالــس والديوانيــات ،الــذي تعتريــه الكثير
مــن االشــكاليات لــن يــؤدي إلــى نتائج حســنة
وهــو أســلوب خاطــئ .
النقــد الــذي نأملــه هــو الــذي يصــل للمعنيــن
في الجمعية ويســتهدف التطوير ومعالجة
المشــكلة .أمــا التشــهير وكيــل الشــتائم
والتســفيه والتشــيك فــي ذمــم اآلخريــن
فهــذا أمــر خاطــئ وغيــر مقبــول ويحاســب
عليــه صاحبــه فــي الدنيــا واآلخــرة أيضــا .
س :9مــا هــو رد المؤسســات غير الربحية
علــى التســاؤالت المتعلقــة بمــوارد صرف
التبرعات ؟
الجمعيــات الخيريــة تخضــع لنظــام وزارة
المــوارد البشــرية والخدمــة االجتماعيــة كمــا
أنهــا تخضــع لنظــام رقابــي صــارم مــن الــوزارة
علــى ســير اإليــرادات والمصروفــات وهــي
مطالبــة أيضــا بعــرض ميزانيتهــا الســنوية
علــى الجمهــور فــي الجلســات العموميــة
التــي تعقــد ســنويا بعــد مصادقــة المراقــب
المالــي عليهــا وبحضــور مندوبــي الــوزارة.
هــذا يعنــي أن كل مســارات المبالــغ الــواردة
أو المصروفــة ترصــد مــن الجهــات الرســمية
وبدقــة أيضــا  ،ومعلوم بأن الصرف الرئيســي
للمــوارد يكــون للمســتفيدين مــن األســر
اليتيمة والفقيرة واألرامل والمطلقات سواء
مســاعدات نقدية أو عينية أو بناء المنازل أو
ترميمها واالهتمام أيضا بالمســاعدات التي
تقــدم لدعــم تعليــم الفــرد داخــل األســرة
وكذلــك المســاعدات اللوجســتية المقدمــة
للطــاب كالحاســبات اآلليــة وســداد رســوم
المواصــات وشــراء الكتــب الجامعيــة ومــا
شــابه ذلــك.
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العارش
اإلصدار
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اكتوبر -
العطاء -
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مناسبات العطاء

تتقدم جمعية تاروت الخيرية بجزيل الشكر واالمتنان
إلــى مــن ســمت قلوبهــم للعطــاء  ..بحســهم العالــي
ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻬﻢ ..
إﻟﻰ ﻣﻦ ﺳﻤﺖ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻟﻠﻌﻄﺎء  ..ﺑﺤﺴﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
لمجتمعهــم ..
ﻛﻞ اﻟﺸﻜﺮ واﻻﻣﺘﻨﺎن ﻟﻜﻢ
كل الشكر واالمتنان لكم
لـولــو مـهــدي العـكـــش
المتطوعة /
المصور /علي عبد الهادي المحسن
اﻟﺸﻴﻮخ
رﺿﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﻮر

ﻣﺼﻮر ﻣﺘﻄﻮع ﻟﻤﺮاﻓﻖ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ .فــداء يـوســــف المشــــور
المتطوعة /
المصور  /عبد اهلل أحمــد القصــــاب

اﻟﺸﻴﻮخ
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ
أحمد محمد عبد اهلل الصفار
المتطوع /
المصور  /يوسف عبد اهلل آل سهـو
ﻣﺼﻮر ﻣﺘﻄﻮع ﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ .

الطبيب  /علي عبـد اهلل آل سبــاع

المتطوعة  /فاطمـــة عبد اهلل الدبيســـي

ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻄﻮع

ريحانة عبد الغفور الدبيسي
المتطوعة /
األستاذ  /هاني علـي المعاتيــــــق
ﺑﺎﻟﺪم .
ﻣﺼﻮر ﻣﺘﻄﻮع ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﺒﺮع
مريم عبد الغفور الدبيسـي
المتطوعة /
ﻋﺒﺎس
المصور /حسين محمـد المطــــوعﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﺟﻲ آل
ﻣﺼﻮر ﻣﺘﻄﻮع ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم .

المصور  /حسن حســين المشـــور

المتطوعة  /سجود عبد رب الشهيد آل يعقوب

اﻟﻤﻌﺎﺗﻴﻖ
أحمد عبدرب الرسول معتوق الصفار
المتطوع  /عمار عبـد اهلل آل سباع ﻫﺎﻧﻲ ﻋﻠﻲالمتطوع /
ﻣﺘﻄﻮع ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم .

ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﻓﺘﻴﻞ

التوفيق و العطاء
متمنين لهم
مناﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم .
مزيدًاﺣﻤﻠﺔ
ﻣﺘﻄﻮع ﻓﻲ
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مناسبات العطاء

يسر مجلس إدارة جمعية تاروت الخيرية أن يرحب بالسيد /

جاسم عيسى األبيض ( أبو مهدي )
على انضمامه كمصور فوتغرافي مع فريق اللجنة االعالمية
مع تمنياتنا له بالتوفيق والنجاح في خدمة هذا الصرح الخيري

تتقــدم جمعيــة تــاروت الخيريــة بخالــص التهانــي للموظفــة فــي
لجنــة التكافــل االجتماعــي /

زينب علي الجميعان
بمناسبة عودتها للعمل بعد االجازة
سائلين اهلل أن يوفقها لكل خير و يجعل أيامها كلها سعادة
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مناسبات العطاء

تتقدم جمعية تاروت الخيرية بخالص التهاني للموظفة
في لجنة التكافل االجتماعي /

بشاير حبيب الشيخ يوسف
بمناسبة عودتها للعمل بعد االجازة
سائلين اهلل أن يوفقها لكل خير و يجعل أيامها كلها سعادة

تتقــدم جمعيــة تــاروت الخيريــة بخالــص التهانــي للموظــف فــي
قســم المحاســبة /

حسن علي حسن الصادق
بمناسبة عودته للعمل بعد االجازة
سائلين اهلل أن يوفقه لكل خير و يجعل أيامه كلها سعادة
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مناسبات العطاء

تتقدم جمعية تاروت الخيرية بخالص التهاني للموظف
في لجنة تحسين المساكن /

حسين مالك آل سالم
بمناسبة عودته للعمل بعد االجازة
سائلين اهلل أن يوفقه لكل خير و يجعل أيامه كلها سعادة

يسر مجلس إدارة جمعية تاروت الخيرية أن يرحب بالسيد /

علي عبداهلل سباع
على انضمامه مع فريق اللجنة اإلعالمية
مع تمنياتنا له بالتوفيق والنجاح في خدمة هذا الصرح الخيري
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