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الجمعية كرافد لالقتصاد المحلي

بقلم: عبد الغفور الدبيسي

الفقـــــراء  بمســــــاعدة  الجمـــــعية  تقــوم 
والمحــــــتاجين والمعســــــرين مــن أبنـــــاء 
المجتمــع وتقــوم برعايــة كثيــر مــن األســـــر 
فــي مأكـــــــلهم ومسكـــــــنهم وتقـــــــــوم 
بمســاعدة الطـــــــلبة المحتاجيــن للعــــــون 
فــي الرســوم والمواصــات و تقــوم بكفالــة 
عشــرات األســر اليتيمــة وعشــرات األرامــل 
والمطلقــات وغيــر ذلــك مــن المســاعدات .
ــروف للمجتمــع علــى مــدى  ــك معـــــ كل ذل
الخمســين  تجــاوز  الــذي  عمرهــا  ســنوات 

عامــا ولكــن مــاذا تقــدم أيضــا ؟

مؤسســة  أكبــر  هــي  العــدد  بهــذا  ربمــا 
العــدد  هــذا  توظــف  الجزيــرة  فــي  أهليــة 
الكـــــــبير مــن الموظفيــن السعــــــــوديين 
وهــذا يرتــب علــى الطــــــــرفين - أعنـــــــــي 
الجمعيــة والمـــــــجتمع - إيــاء اهتمــام أكثــر 

العاقــة.  الحقيقــة وهــذه  بهــذه 
التــي تقــوم  عــدا ذلــك يحقــق النشــــــــاط 
بنــاء   ( إعانــات مباشــرة  الجمعيــة مــن  بــه 
اســتثمارات  أو  مثــا(  ترميمهــا  المنــازل 
تـــــــــاروت علــى توفيــر  فــي جزيــرة  تعمــل 
لعجلــة  وتحريــك  مباشــرة  غيــر  وظائــف 

. المحلــي  االقتصــاد 
فــي المجتــــــمعــــــــــات المتطــــــــــورة تقــوم 
المعنــوي  بالدعــم  المحليــة  المجتمعــات 
للشــركات والمؤسســات التــي تعمــل فــي 
إدراكا منهــا ألهميــة نشــاطها  محيطهــا 
االقتصــادي ويبنــون  الوضــع  تعـــــــزيز  فــي 
معهــا عاقــات تعــاون تســهم فــي تقويــة 

هــذا الربــاط لمصلحــة الطرفيــن.
فــي الجانــب األخــر الرصيد البشــري هو اهم 
رصيــد يجــب على إدارة الجمعيــة المحافظة 
عليــه وتطويــره مــن أجــل تحقيــق األهــداف 

واالســتراتيجيات المرسومة.

يختلــط فــي توظيــف الجمعيــة - أحيانــا- 
الموظفيــن  هــؤالء  الــى  الجمعيــة  حاجــة 
ألداء مهــام معينــة بالرغبــة فــي مســاعدة 
بعضهــم لظروفهــم المعيشــية الســيئة 
أحيانــا         صعوبــة  الخلــط  هــذا  ويســبب 
فــي التعامــل معهــم علــى معيــار )موظــف 
هــذه  بعــض  ورثنــا  وقــد  عمــل(  وصاحــب 

الحــاالت مــن ســنوات وإدارات ســابقة .

إدارة  أن  بالفخــر  نشــعر  أن  يجــب  ولكــن 
هــذه المؤسســة والمجتمــع مــن ورائهــم 
يقــــــومون بــإدارة أو دعــم مؤسســة تفتــح 
مجــاال للرزق للعشــرات مــن أبناء وبنات هذا 
المجتمــع العزيــز وال بــد أن يشــعر الموظــف 
وذويــه  ألهلــه  خدمــات  يقــدم  انــه  ذاتــه 
ويعيــش بينهــم ويشــعر بنبضهــم... انــه 
وجــه أخــر مــن وجــوه التكافــل والتعــاون .

وأن الجمعيــة تصــرف مــا يقــــــــرب مــن 500 
ــريا علــى الموظفيــن مــن أبنــاء  ألــف شهـــ

المجتمــع . 
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مــا  هنــاك  أن  الكثيــر  يعلــم  ال  ربمــا 
ــعوديا  ــوظفا ســــ ــى 70 مــ ــزيد عل يــــ
مــن الجنســين يعملــون فــي مرافــق 
ــاتب  ــعية المختلفــة مــن المكـــ الجمـــــ
ــى  ــات ال ــق والخدم ــى المراف ــة إل اإلداري
المســــــتوصف ) قبــل تحـــــويله أخيــرا 
ــن  ــون م ــؤالء يدعم ــتثمر( وه ــى مس إل

ورائهــم 70 أســرة ، 

ال زال أمامنــا الكثيــر للعمــل مــن أجــل 
تطويــر المنــاخ الوظيفــي والســعي لرفــع 
مســتوى األداء والمهنيــة لــدى موظفينــا

قــام المجلــس الحالــي ومنــذ انتخابه في 

٢٠١٨ بمراجعــة أوضــاع هــؤالء الموظفيــن 

أكثــر  مــن جانــب. وبالرغــم مــن  فــي 

التــي  والضاغطــة  الصعبــة  الظــروف 

الحاليــة  اإلدارة  قامــت  فقــد  تواجهنــا 

ــا  ــروف والمزاي ــن الظ ــر م ــين كثي بتحس

ــص  ــن تقلي ــؤالء م ــا ه ــع به ــي يتمت الت

ــى  ــد األدن ــع الح ــى رف ــل إل ــاعات العم س

مــن األجــور لبعــض الوظائــف ويعتبــر 

ــا  ــا بنظيراتن ــا قورن ــدا إذا م ــا جي وضعن

مــن جمعيــات المنطقــة. 

*أمين السر بجمعية تاروت

كلمة رأس
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آل رضي لمجلة العطاء :
فــي  األنيقــة  المــرآة  تلــك  ســميحة  إن 
فيهــا  مــا  أكبــر  كان  وفكرهــا  لباســها 
قلبهــا الــذي احتــوى الجميــع ، فرحمهــا 
فســيح  وأســكنها  رحمتــه  بواســع  اهلل 
إنــه  آلــه  و  محمــد  مــع  وحشــرها  جناتــه 

. الدعــوات  مجيــب  ســميع 

أعضاء جمعية تاروت الخيرية في جولة ميدانية
لمبنى كافل 2 لمتابعة سير العمل في المشروع

النابود لمجلة العطاء :
* ننصــح الشــباب الطمــوح بالمبــادرة لتســخير طاقاتهــم لخدمــة المجتمــع مــن 

ــة الرياضيــة .  ــة واألندي خــال الجمعيــات الخيري
مــــــــاديً ومعنويــً  الجمعـــــــية  فــي دعــم أنشطـــــــة  مــن ســاهم  * نشــكر كل 

. الخيــري  الصــرح  مســيرة  الســتمرار 
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تغريدات العطاء

جمعية تاروت الخريية جمعية تاروت الخريية 

جمعية تاروت الخريية 

@tarout73
@tarout73

@tarout73
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73.150.00 رياال مصروفات لجنة كافل اليتيم 
لشهر نوفمبر 2020 م

66.694.00 رياال مصروفات لجنة تحسين 
المساكن لشهر نوفمبر 2020 م

 306.984.00 رياالً مصروفات 

ثالث لجان خيرية تاروت 

لشهر نوفمبر 2020 م صفية اليوسف - جزيرة تاروت

مريم ال عبد الغني - جزيرة تاروت 

قــال رئيــس لجنــة كافــل اليتيــم التابعــة  زينب آل بدر - جزيرة تاروت 
أيــوب  األســتاذ  الخيريــة  تــاروت  لجمعيــة 
ــروفات اللجنــة خــال  ــد أن مصــــــ أبــو زيــــــــ
نحــو:  بلغــت  م   2020 نوفمــــــــــبر  شــهر 
ريــاالً، مضيفــا إن مجمــــــــــوع   73.150.00
ــم إيداعهــا  ــة التــي ت المســاعدات النقدي
قــد  لأليتــام  البنكيــة  الحســابات  فــي 

ريــاالً.   54.600 بلغــت: 
وأشــار إلــى أن عــدد الكوبونــات الغذائيــة 

المســاكن  لجنــــة تحســين  رئيــس  قــال 
الخـــــــــيرية  تــــــاروت  لجمعـــــــية  التــــــابعة 
الدبيســي: إن  الغفــور  المهنــدس عبــد 
مصـــــــروفات اللجــــنة خـال شــهر نوفمبر 
2020 م بلغــــــــت نحــــــــــــــــو: 66.694.00 
ــات  ــد تمثلــــت مصروفــ ــاال، مضيفــا وقــ ريــ
فـــي تقديــم مســـاعدات ماليــة  اللجنــــة 
ــوعت  ــرة، تنـــــــ ــا عشــر أســــــ ــدد اثنـــــــ لعــــ
المقدمــة  المســاعدات  فــي  المســاهمة 

والبنــاء.  الترميــم، والصيانــة،  فــي 

 قــال رئيــس لجنــة التكافــل االجتماعــي 
التابعــــة لجمعيــة تــــــــــــــــاروت الخــــــــيرية 
درويــــــــش  آل  الرســـــــــول  عبــد  األســتاذ 
أن مصروفــات لجنــة التكافــل االجتماعــي 
قــد بلغــت خــال شــهر نوفمبــر 2020 م 

ريــاالً.    306.984.00 نحــو: 
وأضــاف إن المســاعدات الغذائيــة بلغــت 
فــي  ريــاالً   57.780 بقيمــة  كوبونــا   282
بلغــت  النقديــة  المســاعدات  إن  حيــن 
إلــى  باإلضــــــــــافة  ريــاالً،   166.665 نحـــــــو: 
ــاال،  ــة بقيمــة 15.960 ري مســاعدات طابي
ــاعدات األخــرى  ــيًرا إلــى إن المســــــــ مشـــــــ
المتنوعــة بلغــت قيمتهــا 66.579 ريــاال.
 ومــن جانبــه قــدم رئيــس مجلــس اإلدارة 
إلــى  شــكره  الصغيــر  محمــد  األســتاذ 
المجتمــع  وأبنــاء  اللجنــة  أعضــاء  كافــة 
ومبادرتهــم  الكبيــرة  جهودهــم  علــى 

الخيــر. لفعــل  الدائمــة 

لهــذا الشهـــــر بلــغ نحــو: 66 كـــــــــــوبونا 
بتكلفــة 18.550 ريــاالً. 

اإلدارة  مجلــس  رئيــس  قــدم  وبــدوره 
األســتاذ محمــد الصغيــر شــكره لجميــع 
المجتمــع  أبنــاء  وكافــة  اللجنــة  أعضــاء 
الداعمـــــــين للجمـــــــــعية وأنشــــــطــــــتها 
المخــــــتلفة قائــًا : أنتــم شــــــــــركائنا فــي 
تحقيــق جــزء مــن ســعادة األيتــام وســد 

احتياجاتهــم.

اإلدارة  مجلــس  رئيــس  قــدم  وبــــدوره 
األســــتاذ محمــــد الصغير شــــكره لجميــــع 
أعضاء اللجنــة علــى جهودهــم الكبيــرة 
وكـــــــــــــافة أبنــاء المجتمـــع الداعمــــــــــين 

المختلفــة.  وأنشــطتها  للجمعيــة 
يشــار إلــى أن لجنــة تحســين المســاكن 
تســـــــــتهدف بنــــــــاء المســــــــــاكن لألســـر 
وترميــم  صيانــة  جانــب  إلـــى  المحتاجــة 
بيــوت الفقــراء والمحتاجيــن فــي جزيــرة 

تــاروت.
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المرحوم جعفر األحسائي أيقونة عطاء صامتة

عــن  الكتابــة  فــي  كاتــب  أي  يحتــار  قــد 
قــد  ولكــن  قيمــة،  اجتماعيــة  شــخصية 
يجــول الكاتــب بقلمــه وفكــره مــن هنــا 
وهنــاك، للبحــث عــن كلمــة إنســانية فــي 
ــو  مناجــم الخيــر، لعلــه يوفــي بشــيء ول
الفاعلــة  الشــخصية  تلــك  بحــق  بســيط 
اجتماعيــا ودينيــا وثقافيــا، ولعــل الكثيــر 
اســتمرارية  وراء  الســبب  عــن  يتســاءل 
التنقيــب فــي هــذه المناجــم االجتماعيــة 
والجــواب  والمنتجــة،  والفاعلــة  الخيريــة 
علــى ذلــك، هــي ألجــل تقديمهــا وإبرازهــا 
القــدوة  يمثــل  اجتماعــي  كنمــوذج 
االجتماعيــة الحســنة، وكذلــك لاســتفادة 
والمنفعــة االجتماعيــة مــن هــذه الثــروة 

التطوعيــة.  المجتمعيــة  البشــرية 
العالمــي  اليــوم  األيــام  هــذه  يصــــــادف 
مــن  الخامــس  فــي  الموافــق  للتطــوع، 
شــهر ديســمبر، وال يحســن بنــا أن تمــر 
الجميلــة  الذكــرى  هــذه  مثــل  علينــا 
وقفــة  إلينــا  تكــون  أن  دون  والعطــرة، 
التطوعيــة  الثقافــة  إن  وخاصــة  تأمــل، 

هــي الركيــزة االجتماعيــة الــذي ينبغــي 
أن تســود فــي أوســاط كل المجتمعــات 
فــراغ  تملــي  إنهــا  حيــث  عــام،  بشــكل 
المجتمــع،  فــي  اجتماعيــة  زاويــة  أهــم 
ألنهــا تحمــل علــى عاتقهــا أعبــاء خدمــة 
مــن  وجــــــــزء  المجتمــع  أبنــاء  مــن  جــزء 
إن  الجميــع  يعلــم  وكمــا  الوطــن،  أرض 
االجتماعيــة  المؤسســات  هــذه  غالــب 
التطوعيــة، مــا زالــت تشــكو مــن النقــص 
جميعــا  وأملنــا  التطوعــي،  الــكادر  فــي 
وفــي المســتقبل القريــب، أن نجــد هــذا 
النقــص قــد أصبــح فائضــا مــن الكــوادر 
االجتماعــي  العطــاء  ومــن  المتطوعــة 
الخمســــــــــين  هــدف  وتحـــــــقيق  الزاهــر، 
وفــق  والمليــون متطــوع  تطــوع  ســاعة 
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صاحــب محــل مجوهــرات الســام، وهــو 
أشــهر محــل مجوهــرات بتــاروت ، حيــث 
الخيــري منهــج  لنفســه وعملــه  اخـــــــتار 
الكتمــان، بــل كان يشــترط بعدم كشــف 
هويتــه ألي شــخصية مهمــا كانــت، خوفــا 
مــن التفاخــر وضيــاع العمــل الخيــري فــي 
أصدقائــه  أقــرب  حتــى  الطلــق،  الهــواء 
وجلســــــائه كان يخفــــــــي عنهـــــــم دوره 
االجتماعــي فــي أعمــال الخيــر، حيــث لــم 
يتكشـــــــــف لهــم عــن دوره التطـــــوعي 
الرفيــق  إلــى  رحيلــه  بعــد  إال  االجتماعــي 

األعلــى. 
أعمالــه  بعــض  عــن  أحــدا  يعلــم  ولــم 
والــذي  والخيريــة،  والمباركــة  الطيبــة 
كــــــــانت علــى كل صــــــــعيد اجتمـــــــــاعي 
وإنســـــــــاني ودينـــــــــــي، حـــــــــــيث كانــت 
لــه مشــاركات اجتماعيــة تبهــر وتغبــط 
عطــاؤه  كان  حيــث  ســوي،  إنســان  كل 
حياتــه  مــن  لحظــة  آخــر  حتــى  مســتمرا 
العطــاء  هــذا  يتكشــف  ولــم  المباركــة، 
ويتفجــر اجتماعيــا، إال لحظــة إعــان وفاتــه 
بارئهــا،  إلــى  المطمئنــة  روحــه  وانتقــال 
وهــذه إرادة وســنة اهلل ومكافأتــه لعبــاده 

األخــرى.  الدنيــا قبــل  فــي  المحســنين 

وهــذا التغير هو عملية تطويرية توســعية 

فــي العمــل التطوعــي، حيــث تنــوع أنــواع 

العطــاء وأنــواع العمــل، ولــم يقتصــر فقــط 

علــى المــال، بــل أصبــح العمــل التطوعــي 

ــديم الخبــرات  ــامل الوقــت وتقــــــ ــي عـــــــ فـــــ

الحياتيــة والعلميــة والعمليــة والجســدية 

إضافــة إلــى عنصــر المــال.

اجتماعيــة  شــخصية  أقــدم  وهنــا 
ــا  ــا، إنه ــي حياته ــا ف ــن عرفه ــل م ق
ودينــي  اجتماعــي  نشــاط  أيقونــة 
متنــوع فــي أعمالهــا الخيريــة، حيــث 
الســرية  مــن  جانبــا  لنفســة  اتخــذ 
وعــدم الكشــف عــن نفســه، حتــى 
خالصــا  عملــه  يكــون  أن  يضمــن 
أال  وتعالــى،  ســبحانه  اهلل  لوجــه 
وهــو المرحــوم الحــاج الوجيــه جعفــر 

اهلل،  رحمــه  األحســائي 

إن ثقافــة التطــوع مبنيــة علــى عــدة 
عوامــل، دينيــة واجتماعيــة وثقافيــة، 
وبمــا أن مفهــوم ثقافــة التطــوع قــد 
ــة أو  ــال خيري ــمى أعم ــن مس ــور م تط
أفــراد  علــى  يقتصــر  كان  تعاونيــة 
إلــى  المجتمــع،  أبنــاء  مــن  معينــة 
مؤسســي  عمــل  إلــى  تحــول  أن 

، مجتمعــي

أعــالم العطـاء
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كان الراحــل يتمتــع بمزايــا إنســانية كثيــرة، 
مقدامــة  شــخصية  يصبــح  أن  أهلتــه  ممــا 
وجعلتــه  التطوعــي،  العمــل  علــى  وبــارزة 
شــخصية نموذجيــة فــي العمــل اإلنســاني، 
أخاقيــة  يتمتــع بســمات ومزايــا  حيــث كان 
عــرف  أولهــا وأبرزهــا أخاقــه، حيــث  كثيــرة، 
المرحــوم واشــتهر بســـــــــــمو تعــــــــــامله مــع 
النــاس، ولــم يشــهد أنــه فــرق فــي تعاملــه 
مــع أحــــــــد مــن أبنـــــــــــاء المجتمــع بمختلــف 
طبقاتهــم ومســتوياتهم، ولعلهــا واحــدة 

مــن ســر نجاحــه فــي التجــارة. 
وبحكــم شــهادة الجميــع لــم يشــاهده أحــد، 
ومشــرقا  مبتســما  دائمــا  وجهــه  وكان  إال 
أمــام الجميــع، حتــى وهــو فــي أصعــب حاالتــه 
النفســية والجســدية، كانــت روحــه الطيبــة 
تختــزل اآلالم، ولكــن يظهــر لآلخريــن النفــس 
المــــــــــــرحة والطيبــة واالبتســـــــامة الناعمــة 

والجميلــة، الدالــة علــى شــكره وحمــده لربــه 
تــدل علــى ســمو  بــه، وكذلــك  ابتــاه  وبمــا 

أخاقــه العاليــة، 

عــن  البــوح  يمنــع  كان  الطيبــة  وكعادتــه 
كان  كانــت،  جهــة  ألي  المباركــة،  أعـــــــماله 
الشــديد،  بالكتمــان  الخيــر  عمــل  ينتهــج 
حفاظــا علــى مــاء وجــه اآلخــر، ولضمــان قبــول 

الكريــم.  ربــه  عنــد  عملــه 
ومــن مميــزات شــخصية المرحــوم، فــي البيــع 
التجــارة،  فــي  يعمــل  أنــه  بحكــم  والشــراء 
المجوهــرات،  وشــراء  بيــع  فــي  وبالتحديــد 
ومنــذ أعــوام عديــدة، حيــث كســب شــهرة 
محليــة ومناطقيــة ، بســبب انتهاج المعادلة 
المنفعيــة والعادلــة بينــه وبيــن زبائنــه، حيــث 
كان نصوحــا ألبعــد حــد، أي ينظــر ويحســب 
الزبــون كمــا أنهــا مصلحتــه هــو  لمصلحــة 
تمامــا، بحيــث لــو كان وقــت البيــع أو الشــراء 
مناســبا أو غيــر مناســبا، كان يقــدم النصــح 
بمــا يناســب مصلحــة الزبــون بحيــث يكــون 
حريــة  لــه  يتــرك  ذلــك  وبعــد  معــه،  شــفافا 
الخيــار، وهــذا عكــس مــا عرفنــاه عــن التجــار، 
ومكاســبهم  مصالحهــم  يقدمــون  حيــث 
الماديــة علــى مصـــــــــلحة زبائنهــم، بحجــــــة 

فرصــة المرابحــة والكســب. 
ولــو تعمقنــا أكثــر بالبحــث عــن مناقــب هــذا 
تكشــفت  الــذي  وخاصــة  العظيــم،  الرجــل 
فهــي  األعلــى،  الرفيــق  إلــى  رحيلــه  بعــد 
عديــدة جــدا، ولــو أجرينــا بحثــا عــن أعمالــه 
الوقــت  مــن  الكثيــر  إلــى  الحتجنــا  الزكيــة، 
ومــن الحبــر واألوراق، وهــي ليســت مبالغــة 
ذلــك  مــن  التحقــق  أراد  ومــن  حقــه،  فــي 
فليذهــب إلــى المؤسســـــــــات االجتـــــــــماعية 
ويــرى لمســـــــــاته البيضـــــاء، وليذهــب إلــى 
المؤسســات التطوعيــة االجتماعيــة الدينيــة 
وبــكل أنواعهــا ليــرى مــدى العطــاء الســخي 
األســر  تلــك  عــن  وليبحــث  حــدود،  وبــدون 
المحــــــــــتاجة التــي كان يرعـــــــــاها بنفســــــــه، 

الطيبــة والرائعــة.  أعمالــه  مــن  والكثيــر 
لــذا أتقــدم باقتــراح علــى هــذه المؤسســات 
الدينــي  بشــقيها  التطوعيــة  االجتماعيــة 
واالجتماعــي، أن تطلــق علــى أحــد أركانهــا 
األحســائي،  جعفــر  الحــاج  المرحــوم  اســم 
وتخصــص لــه يومــا باســمه، وذلــك تكريمــا 
الرائعــة،  التطوعيــة  وألعمالــه  لــه  وتخليــدا 
وكنمــوذج اجتماعــي يقتــدى بــه فــي العطــاء 
والدينــي  االجتماعــي  التطوعــي  والعمــل 

الواســعة. برحمتــه  اهلل  رحمــه  والثقافــي.. 

حيــث كان يرعــى أســرا محتاجــة منــذ 
ــي  ــا ف ــطا اجتماعي ــنين، وكان ناش س
كل المجــاالت الخيريــة، بل كان يســارع 
فــي فعــل الخيــرات، ولــم يتــرك جانبــا 
خيريــا إال ووضــع لــه بصمــة المعــة فيه.

كمــا عــرف عــن حبــه للنــاس جميعــا، 
ــن  ــن الذيــــــــ ــدا م ــيث كان واح حـــــ
يســعون لإلصــاح وتقريــب النفــوس 
بيــن الخصــوم، وكان يتفقــد أحــوال 
ــة أي  ــم حاج ــرد أن يعل ــع، وبمج الجمي
أفــرد مــن المجتمــع للمســاعدة وبــأي 
شــكل منهــا، كان يتســابق للفعــل 
ــه وأبنــاء  الخيــر وقضــاء حوائــج إخوان

ــه، مجتمع

*كاتب - جزيرة تاروت

يذكــر لــي بعــض أصـــــــــدقاء المرحــــــوم 
كان  مــا  منــه،  قربنــا  برغــم  الحميميــن، 
خيــري  عمــل  أي  علــى  منــا  أحــدا  يطلــع 
تفاجــؤوا  مــن  أول  هــم  بــل  بــه،  يقــوم 
ــه  مــع مــن تفاجــأ مــن بحــر وفيــض عطائ
العطــاء  هــذا  تكشــف  حيــن  المبــارك، 
مــن أبــواق عــدة مــن المجتمــع مــع صــراخ 
البعــض أثنــاء تشــييعه المهيــب جــدا، 
ــات اجتماعيــة ودينيــة  ــا مؤسســـــــ منهـــــ

واجتماعيــة،

أعــالم العطـاء
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446.828.00 رياالً مصــــروفات خيرية تـــــاروت خالل شهر
نوفمبر 2020 م

زينب المرحوم - جزيرة تاروت 

صــرح رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة تــاروت 
الخيريــة األســتاذ محمــد الصغيــر قائــا: إن 
مصروفــات الجمعيــة خــال شــهر نوفمبــر 

2020 م بلغــت نحــو: 446.828.00 ريــاالً. 
وأضــــــــاف إن المــــــــــبلغ هــــــــو حصــــــــــــيلة 
المســاعدات التــي قدمتهــا جميــع لجــان 
الجمعيــة التــي تتعامــل بشــكل مباشــر 
مع المســـــــــــــتفيدين كلجـــــنة التكــــافل 
الــزواج  لجنــة  تاحــم،  لجنــة  االجتماعــي، 
ــب  ــى جان الخيــري، لجنــة كافــل اليتيــم إل

لجنــة تحســين المســاكن. 
شــكره  الصغيــر  األســتاذ  قــدم  وبــدوره 
لجــــــــــميع اللجـــــــــــــــان وأعضـــــــــائها على 
جزيــل  قــدم  كمــا  المباركــة،  جهودهــم 
علــى  الخيريــن  المجتمــع  ألبنــاء  شــكره 

عطائهــم الكبيــر وتفاعلهــم المســتمر 
مع كـــــــــــــافة لجان وأنشطة الجمعــــــــــــية 

الخيريــة بتــاروت.

مجلة العطاء - يناير - 2021  - اإلصدار الثاني عشر

* عضو اللجنة االعامية بجمعية تاروت 
الخيرية 

أخبار العطاء  
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ليســت  اليتيــم  كافــل  دورة  نــوح:  آل 

مجــرد دورة رياضيــة فقــط.. بــل اجتماعيــة 

وخيريــة وثقافيــة 

الــدورة  الكبيــر مــع  التفاعــل  رامــس:  آل 

يــدل علــى الزيــادة المضطــردة لمحبــي 

الخيــر

آل نــوح يكشــف بــأن إيــرادات دورة كافــل 

منــذ  ريــال  المليونيــن  تجــاوز  اليتيــم 

انطاقتهــا

حفــل بهيــج يكشــف النقــاب عــن شــعار 

اليوبيــل الفضــي لــــ » كافــل« جزيــرة تاروت

كشــف المجلــس التنفيــذي لــدورة كافــل 

اليتيــم لكــــــــــــرة القــدم بجــــــــــزيرة تــاروت 

الهويــة  الشــعار  عــن  النقــاب  )كافــل( 

الجديــدة والشــعار الجديــد للــدورة، وذلك 

احتفــاال بـــ » اليوبيــل الفضــي« وإكمــال 25 

عامــا مــن التضحيــات التــي تكــرس جمــال 

العطــاء فــي رياضــة األحيــاء.

وبــدأ الحفــل الــذي أقيــم علــى شــاطئ 

الرملــة البيضــاء بجزيــرة تــاروت، وقدمــه 

حضــور  وســط  الخبــاز  محمــد  اإلعامــي 

وعشــاق  الرياضــة  عشــاق  مــن  مميــز 

العمــل الخيــري التطوعــي، بتــاوة عطــرة 

األســتاذ  الحضــور  مســامع  علــى  قرأهــا 

كلمــة  أعقبــه  الدخيــل،  الســام  عبــد 

لراعــي الحفــــــــــــــــل الشــرفي المهنــدس 

أكــد  والتــي  نــوح،  آل  أحمــد  بــن  شــاكر 

خالهــا بــأن هــذه الــدورة اســتقطبت كل 

فئــات المجتمــع لمــا تحملــه مــن مضاميــن 

عديــدة، مبينــا بأنهــا ليســت مجــرد دورة 

رياضيــة، بــل رياضيــة وثقافيــة واجتماعيــة 

وخيريــة.

وأضــاف: » أصبحــت هــذه الــدورة أيقونــة 

واســتطاعت  المحافظــة  فــي  الموســم 

اســتقطاب عــدد كبيــر مــن فــرق األحيــاء 

محافظــة  وقــرى  مــدن  مــن  والحــواري 

بعــض  فــي  وتعدتهــا  بــل  القطيــف، 

المحافظــة،  خــارج  مــن  لفــرق  الــدورات 

حيــث اتســمت جميعهــا بــروح المنافســة 

الرياضيــة الشــريفة، لتعكــس أخاقيــات 

وقيــم مجتمعاتنــا العربيــة، وقــد الحظنــا 

الجماهيــري  التفاعــل  مــدى  جميعــا 

لهــذه الــدورة فــي كل المواســم، والكــم 

والمشــجعين  الحضــور  مــن  الهائــل 

الذيــن يفــدون مــن كل أرجــاء المنطقــة 

الجميــل  بــاألداء  ليســتمتعوا  الشــرقية 

فيهــا». النظيــف  واللعــب 

مجلة العطاء - يناير - 2021  - اإلصدار الثاني عشر

أخبار العطاء  

المصمم آل خميس يتفوق على 14 شعارا ويضع لمسته 
على شعار »كافل 25«

تاروت - المجلس اإلعامي لدورة كافل اليتيم



10

مجلة العطاء - يناير - 2021  - اإلصدار الثاني عشر

أخبار العطاء  
الــدورة  اســتمرار  بــأن  نــوح  آل  وأوضــح 

انقطــاع  دون  عامــا  وعشــرين  لخمــس 

لهــو أكبــر دليــل علــى نجاحهــا ومحبــة 

ذلــك  بــأن  مؤكــدا  لهــا،  المجتمــع  أبنــاء 

لــم يكــن وليــد الصدفــة، بــل وراءه رجــال 

وإرادة  طموحــون  وشــباب  مخلصــون 

قويــة ومنهــج ســليم وتخطيــط قويــم.

وكشــف المهنــدس شــاكر آل نــوح عــن 

ــت  ــدورة فــي الموســم الفائ ــرادات ال أن إي

فــي  ريــال،  ألــف   250 الـــ  يقــارب  مــا  بلــغ 

ــرادات  ــي اإلي ــغ فيــه إجمال ــذي بل الوقــت ال

منــذ انطاقهــا مــا يزيــد عــن المليونــي 

ريــال، مبينــا بــأن الــدورة حظيــت بدعــم 

المجتمــع  أفــراد  مختلــف  مــن  ســخي 

ورجــال األعمال والمؤسســات والشــركات، 

ومؤكــدا بــأن جــل هــذه العوائــد توجــه 

جمعيــة  فــي  اليتيــم  كافــل  لمشــروع 

الخيريــة. تــاروت 

الثقافــي  الــدورة  لــدور  تطــرق  نــوح  آل 

والتوعــي، مبينــا بأنــه بــرز بشــكل مميــز 

خــال هــذه الجائحــة مــن خــال النشــرات 

فــي  وبثــت  نشــرتها  التــي  التوعويــة 

العديــد مــن المناســبات، حيــث ســاهمت 

الــــدورة فــي تعــــــــــــزيز ثقــــــافة العـــــــمل 

التطوعــي فــي أوســاط الشــباب بعدمــا 

فــي  المتطوعيــن  علــى  كليــا  اعتمــدت 

وأعمالهــا. أنشــطتها  جميــع 

الشــعار  ندشــن  ونحــن  اليــوم   « وقــال: 

الــذي  اليتيــم  كافــل  لــدورة  الجديــد 

للفنانيــن  مســابقة  ضمــن  اختيــاره  تــم 

والمصمميــن شــارك فيهــا 15 تصميمــا 

تحــت إشــراف لجنــة مختصــة إنمــا ندشــن 

مرحلــة جديــدة مــن العطــاء والتجديــد 

والتطويــر فالــدورة ســتبرز بحلــة جديــدة 

وثــوب جديــد فــي الشــكل والمضمــون 

لتعزيــز منظومــة العمــل الخيــري والقيــم 

رؤيــة  وفــق  واإلنســانية  االجتماعيــة 

.«  2030 المملكــة 

بــأن  حديثــه  ختــام  فــي  نــوح  آل  وأكــد 

معانــي  بيــن  جمــع  المختــار  الشــعار 

الرياضــة والنمــاء الخيــري والتــراث بمعنــاه 

الثقافــي والتاريخــي واالجتماعــي، مقدمــا 

لمصمــم  والتقديــر  الشــكر  جميــل 

الشعـــــار الفــــــائز محمــود بــن محمــد آل 

قــال  قصيــرة  كلمــة  موجهــا  خميــس، 

فيهــا: »لقــد أجــدت وأبدعــت وأحســنت، 

الدعــاء  خالــص  جميعــا  منــا  فلــك 

والتيســير«. وبالتوفيــق 

المهنــدس شــاكر آل نــوح أطلــق عقــب 

لــدورة  الجديــدة  الهويــة  كلمتــه  ختــام 

كافــل اليتيــم بتــاروت، والــذي جــاء تزامنــا 

مــع إطــاق الشــعار الجديــد للــدورة.

وقــدم عضــو المجلس التنفيذي األســتاذ 

عبــد المنعــم آل رامــس خالــص الشــكر 

شــارك  مــن  لــكل  واالمتنــان  والتقديــر 

ودعــــــــم ورعــى فـــــــعاليات هــذه الــدورة 

طــوال 25 عامــا، خاصــا بالشــكر صاحــب 

الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن نايــف 

بــن عبــد العزيــز أميــر المنطقــة الشــرقية، 

األميــر  الملكــي  الســمو  ونائبــه صاحــب 

ــن ســلمان )حفظهمــا  ــن فهــد ب أحمــد ب

اهلل(، وكذلــك ســعادة محافــظ القطيــف، 

مــن  قــدم  الــذي  الكبيــر  الدعــم  نظيــر 

هــذه  اســتمرار  فــي  وســاهم  قبلهــم 

الدورة لســــــــــــنوات طــــــــــــــــويلة رغم كل 

الصعوبــات.

التــي  الكلمــة  خــال  رامــس  آل  ووجــه 

شــكره  المجلــس  عــن  بالنيابــة  ألقاهــا 

الخيريــة  تــاروت  جمعيــة  إدارة  لمجالــس 

اليتيــم فيهــا،  ورؤســاء مشــروع كافــل 

فضــا عــن الكــوادر العاملة والمؤسســات 
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أخبار العطاء  
الحــواري  فــرق  لجميــع  إضافــة  الراعيــة، 

فــي عمــوم المنطقــة الشــرقية، مؤكــدا 

بأنهــم الشــركاء الحقيقيــون، وصانعــوا 

خمــس  مــدار  علــى  »كافــل«  نجــاح 

كل  أن  إلــى  مشــيرا  ســنة،  وعشــرين 

منــذ  الــدورة  شــهدته  الــذي  التفاعــل 

انطاقتهــا تــدل داللــة ال تقبــل الشــك بــأن 

محبــي الخيــر والداعميــن لــه فــي زيــادة 

كيــف  مســتذكرا  مســتمر،  واضطــراد 

الفــرق  مــن  قليــل  بعــدد  الــدورة  بــدأت 

وبعائــدات محــدودة قبــل أن تصبــح دورة 

يشــار لهــا بالبنــان عقــب عــدة ســنوات، 

حيــث أصبحــت كيانــا لهــا اطــار مؤسســي 

وهــو مــا يعتبــر فريــدا مــن نوعــه علــى 

األحيــاء. دورات  مســتوى 

رامــس  آل  المنعــم  عبــد  وختــم 

لــكل  الجزيــل  شــكره  بتقديــم  كلمتــه 

المصمميــن والمصممــات الذيــن شــاركوا 

فــي مســابقة تصميــم شــعار »كافــل 25« 

بالشــكر  خاصــا  تصاميمهــم،  وقدمــوا 

الــذي  خميــس،  آل  محمــود  المصمــم 

اعتمــد شــعاره ليكــون الشــعار الخــاص 

بالنســخة االســتثنائية مــن دورة كافــل 

تــاروت. بجزيــرة  اليتيــم 

وفــي ختــام الحفــل تحــدث رئيــس بلديــة 

الشــاحي  العزيــز  عبــد  تــاروت  جزيــرة 

مشــيدا بالخدمــات التــي تقدمها جمعية 

االجتماعيــة،  للخدمــات  الخيريــة  تــاروت 

لهــا  وتقديــره  شــكره  خالــص  وقــدم 

ولرئيسها األســــــــتاذ محـــــمد الصغــــــــير 

لوضــع فعاليــة إطــاق الهويــة والشــعار 

ضمــن الفعاليــات المقامــة علــى شــاطي 

فــي  أملــه  عــن  البيضــاء، معربــا  الرملــة 

المزيــد مــن النجاحــات لجميــع الفعاليــات 

الرياضيــة والترفيهيــة فــي جزيــرة تــاروت 

، قبــل أن قبــل أن يتــم تكريــم مصمــم 

الشــرفي  الراعــي  قبــل  مــن  الشــعار 

جمعيــة  رئيــس  وبمشــاركة  للحفــل 

ــاروت الخيريــة األســتاذ محمــد بــن علــي  ت

المصممــة  تكريــم  وكذلــك  الصغيــر، 

فاطمــة آل قــاوز التــي كان لهــا اللمســات 

األبــرز فــي الهويــة الجديــدة للــدورة

نــوح أيضــا بتكريــم  وقــام الصغيــر وآل 

مجموعــة صيدليــات رمــزي الخبــاز الراعــي 

الرســمي لحفــل تدشــين شــعار اليوبيــل 

فــي  متمثلــة   .»  25 كافــل   « لـــ  الفضــي 

عبــد  بــن  ســعيد  األســتاذ  صاحبهــا 

التــي  اللجنــة  رئيــس  الخبــاز،  الكريــم 

كافــل،  شــعار  مســابقة  علــى  أشــرفت 

قبــل أن يختتــم الحفــل بتكريــم رئيــس 

جمعيــة تــاروت لراعــي الحفــل الشــرفي 

نــوح.  آل  أحمــد  بــن  المهنــدس شــاكر 

ن 
ساك

ن الم
سي

لجنة تح
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وفيات جزيرة تاروت لشهر ربيع الثاني 1442هـ

الوفيــات الذيــن تــم دفنهــم فــي مقبــرة المصلــى المركزيــة بجزيــرة تــاروت لشــهر ربيــع 

الثانــي لعــام 1442 هـــ بإشــراف جمعيــة تــاروت الخيريــة متمثلــة فــي لجنــة المرافــق 

العامــة: 8 رجــال، 4 نســاء، طفــان، 4 اجنــة. المجمــوع الكلــي: 18

نســأل اهلل أن يتغمــد الجميــع بواســع رحمتــه وأن يلهــم ذويهــم الصبــر والســلوان، وإنــا 
هلل وإنــا هلل راجعــون

مجلة العطاء - يناير - 2021  - اإلصدار الثاني عشر

أخبار العطاء  
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خــــيرية تـــــاروت تحـول الكوبونات الغذائية إلى »مبالغ 
نقدية«

زينب المرحوم - جزيرة تاروت 

بجمعيــة  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  صــرح 
بــأن  الصغيــر  محمــد  األســتاذ  تــاروت 
الكوبونــات  تحويــل  أقــر  اإلدارة  مجلــس 
إلــى مبالــغ نقديــة تــودع فــي  الغذائيــة 
حســاب المســتفيدين مــن لجنتــي كافــل 

االجتماعــي.  والتكافــل  اليتيــم 
 واشــار إن ذلــك يأتــي ضمــن رغبــة مجلس 
تكــون  التــي  اآلليــة  تطويــر  فــي  اإلدارة 
الفقــراء  مــن  للمســتفيدين  أســهل 
عليهــم  وتوفــر  واأليتــام  والمحتاجيــن 
المســتفيد  وجــه  مــاء  ولحفــظ  جهــدًا، 
مكتــب  مراجعــة  مــن  عليــه  والتخفيــف 
ــه حريــة االختيــار فيمــا  الجمعيــة، وتوفــر ل
ــه األساســية مــن المراكــز  يلبــي احتياجات

بنفســه.  يختارهــا  التــي  التجاريــة 
الخطــوة  هــذه  بــأن  الصغيــر  وتابــع   
تمثــل  كانــت  ســابقة  خطــوة  ســبقتها 
نقــــــــلة نوعية وهـــــي فكــــــــرة طــــــــــــباعة 
كوبونــات محــددة بمبالــغ حســب أفــراد 
المراكــز  مــن  صرفهــا  ويتــم  اآلســرة، 
التعاقــد  تــم  والتــي  الكبيــرة،  التجاريــة 
 « عــن  كبديــل  الجمعيــة  وبيــن  بينهــا 
المــواد  توزيــع  فــي   « الرمضانيــة  الســلة 

المحتاجيــن. علــى  الغذائيــة 
ــت  ــذائية كان ــلة الغـــ ــاف أن الســــــــــ وأضـــــ
تشــكل عبًئــا علــى الجمعيــة فــي توفيــر 
لحفــظ  مناســبة  كبيــرة  مســتودعات 
وتخزيــن المــواد الغذائيــة، وتحتــاج لعــدد 
وجهــد  المتطوعــة  الكــوادر  مــن  كبيــر 

ووقــت طويــل. 
وذكــر رئيــس لجنــة التكافــل االجتماعــي 

ــه  األســتاذ عبــد رب الرســول درويــش: بأن
ســيتم  ريــاال   170.000 مبلــغ  إقــرار  تــم 
المســتفيدين  حســابات  فــي  إيداعهــا 
تتـــــضــــــــمن المســــــــــاعدات )الغــــــذائية 
والنقديــة( لشــهر جمــادى األول 1442 هـــ 
لتشــمل 292 أســرة مســجلة فــي اللجنــة.
 وقــدم الصغيــر جزيــل شــكره لجهــود 
المســتفيدين،  جميــع  لخدمــة  اللجــان 
الداعميــن  لجميــع  شــكره  وجــه  كمــا 

المجتمــع.  أبنــاء  مــن  الخيريــن 

أخبار العطاء  
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البكالوريوس لبتول الشيخ مصطفى الموسى

إدارة صحة القطيف التكاملية 
تكرم األخصائية الزين

جهينة اإلخبارية 19 / 12 / 2020 م - 12:37 م

جهينة اإلخبارية 2020/12/14 م - 10:40ص

احتفلــت بتــول بنــت الشــيخ مصطفــى 
علــي  الدكتــور  حــرم  الموســى  حســن 
زكــي الخبــاز بنيلهــا درجــة البكالوريــوس 
 biomedical science_ فــي تخصــص
medical genomics مــن جـــــامعــــــــــة 
Deakin University بمــــــــــــدينــــــــــــــــــة 

بأســتراليا.  Melbourne
وعبــرت الموســى عــن ســعادتها بالتخــرج 

كرمــت ادارة صحــة القطيــف التكامليــة 
ــامل  ــائية بمركــز الفحــص الشـــــــ األخصــــــ
بالقطيــف آيــات عبــد اهلل الزيــن. بشــهادة 
مــن  قدمتــه  مــا  نظيــر  وتقديــر  شــكر 
جهــود مميــزة لخدمــة الوطــن والمجتمــع 
مــن خــال مشــاركتها فــي محاربــة جائحــة 

كوفيــد 19-.
وشــهد الحفــل حضور مديــر إدارة المراكز 
الصحيــة بقطــاع القطيــف الدكتــور هادي 
آل الشــيخ ناصــر نيابــة عــن المديــر العــام 
التكامليــة  القطيــف  لصحــة  التنفيــذي 

الدكتــور ريــاض الموســى.
تبــارك أســرة مجلــة العطــاء لألخصائيــة 
الزيــن وتتمنــى لهــا مزيــدًا مــن التوفيــق 

والنجــاح.

وشــكرت  لوالديهــا  نجاحهــا  وأهــدت 
زوجهــا الدكتــور علــي لدعمــه المســتمر 
لهــا راجيــة مــن اهلل أن يكلــل مســيرتها 

والســداد. بالتوفيــق 
بأجمــل  العطــاء  مجلــة  أســرة  تتقــدم 
التهانــي والتبريــكات للموســى وتتمنــى 

لهــا مزيــدًا مــن التوفيــق والنجــاح.

مجلة العطاء - يناير - 2021  - اإلصدار الثاني عشر

وجوه العطاء  
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ليلة من ليالي الكورونا العشرين
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بقلم: حسين السنونة 

وال  كيــف  أدري  ال  غفلــة  فــي  داهمتنــي 
متــى، صــرت بيــن ليلــة وضحاهــا هيــكا 
عظميــا يمشــي علــى األرض، فجــأة أنــام 
ال  ألجلــس،  أســتيقظ  مقدمــات  ودون 
حــراك وال طعــم ال للنــوم وال لاســتيقاظ، 
الهيــكل العظمــي يحبــو مــن غرفــة العزل 
ال يعلــم أيــن يذهــب؟ وفجــأة يســقط.. أنــا 
وامــرأة  الصالــة،  فــي  العظمــي  الهيــكل 
مــاذا  تنادينــي:  خلفــي  تركــض  حزينــة 
صــرت  آه  نفســك.  تتعــب  ال  قــل..  تريــد؟ 
بــا ســمع، ركــزت أحــاول اســتجاء الصــوت، 
بشــيء،  أحــس  ال  ولكنــي  زوجتــي  إنهــا 

الكنبــات. إحــدى  ســقطت علــى 
ــن يخــرج الصــوت؟  ــد مــاء.. مــن أي مــاء.. أري
يــدّي  أو  رأســي  مــن  أصــا؟  خــرج  هــل 
كأنــي  كلــه،  الجســد  مــن  أم  قدمــّي  أو 
غيمــة شــتوية تاهــت فــي الصيــف تريــد 
المائيــة. يومــان دون  تفــرغ حمولتهــا  أن 
أتنــاول  أن  لــي  تتوســل  زوجتــي  أكل، 
زبــادي  ســلطة،  تفــاح،  تمــر،  شــيء،  أي 
مطحــون فيــه ثــوم، عصيــر برتقــال، شــراب 
زنجبيــل، كركــم، المهــم أن يدخــل شــيء 
للجســد، بينمــا أنــا ال أســمع ال أرى ال أتكلــم، 
صرخــت زوجتــي بصــوت عــال جــدا.. بعــد 
ألول  الــزواج  مــن  عامــا  وعشــرين  ســتة 
مــرة أســمع صــوت زوجتــي بهــده القــوة 

تنادينــي: واأللــم،  والحــدة 
ـ حسين

ـ حسين رد علّي
قــوي،  بشــكل  صــدري  علــى  ضربتنــي 
ضربــة كأنهــا صاعقــة كهربائيــة، ضربتنــي 

وال تــزال تصــرخ أرعبتنــي..
ـ رد علّي حسين أرجوك

ــم أســتطع فتــح  ــكاد فتحــت عينــي ول بال
حيــا..  مازالــت  لهــا  أقــول  حتــى  فمــي 
أدخلــت شــيئا مــا فــي فمــي »عرفــت فيمــا 
انصهــر  هــل  أعلــم  وال  تمــر«  أنــه  بعــد 
لوحــده أم دخــل جســدي ليخبــر المعــدة 

تعبــان. صاحبهــا  أن 
كمــادات،  رأســي  علــى  زوجتــي  وضعــت 
تقــول إن حرارتــي فــي صــراع مــع األربعيــن 
إن لــم يكــن أكثــر، دار رأســي فجــأة صرخــت 
أريــد برميــل القمامــة الصغيــر فقــد حــان 
أن أتقيــأ، تخيــل أنــك تريــد تنظيــف برميــل 
وهــو فــي األســاس خالــي مــن أي شــيء، 
ومعدتــي  أتقيــأ  أن  أريــد  كنــت،  هكــذا 
فارغــة تمامــا. صرخــت أكثــر مــن مــرة مــع 
كل محاولــة تقيــؤ، يخــرج ســائل ال أعلــم 

مــا هــو.
علــى صوتهــا علــى صوت معدتــي الفارغة 
اســتيقظ أبنائــي، كان الوقــت قــرب أذان 
الفجــر، وقــف األبنــاء الثاثــة أمامي يراقبون 
يرونــي  أن  ترفــض  كانــت  التــي  أمهــم 
فــي حالــة ضعــف مهمــا كانــت الظــروف، 
لكنــي أشــرت إليهــا أن تغطينــي جيــدا 
فــا يظهــر إال وجهــي، وأن تســمح لــألوالد 
بالدخــول، ابنــي الكبيــر يضــع يــده علــى 
يقــدم  أن  شــيئا،  يقــول  أن  يريــد  وجهــه 
هــل  شــيء،  بيــده  ليــس  ولكــن  شــيئا 
تريــد الذهــاب للمستشــفى أبــي، أحمــد 
إخفــاء  علــى  القــدرة  يمتلــك  الــذي  االبــن 
تــأكل،  أن  حــاول  أرجــوك  »أبــي  مشــاعره 
األلــم  مــع كل  أن تســتمر هكــذا  صعــب 

ابلــع  فقــط  تمضــغ  ال  فارغــة،  ومعدتــك 
تقــف  المحاميــة  ابنتــي  أبــي«.  يــا  أرجــوك 
شــاحبة الوجــه خائفــة، تضــع علــى رأســها 
شــال مــن القطيفــة ال أعلــم الســبب أنــي 
ــة مــن صديقــي الشــاعر  ــه هدي تذكــرت أن
المصــري محمــد الحمامصــي، وكأنــي أراه 
وهــو يــزور االمــام الحســين عليــه الســام 
يــزور  حيــث  لــي،  بالدعــاء  يــده  ويرفــع 
فــي  الحســين  األمــام  يــوم خميــس  كل 
القاهــرة، كمــا مــرت سلســلة مــن الصــور 
ألصدقــاء منهــم  الناقــد والروائــي عيــد 
بــي  يتصــل  كان  جهــاد«  »أبــو  الناصــر 
وان  والتوجيهــات  النصائــح  ويعطينــي 
جهــاد  أبــو  يعرفنــي،  كمــا  قويــا  أكــون 
العمــر  صديــق  األرض،  مائكــة  احــد  هــو 
حســين العلــق الــذي كان خائفــا ويريــد ان 
يكــون قويــا عندمــا يتصــل بــي أفكــر مــاذا 

ســيكتب عنــي لــو ....
االخ الكبير نادر السيف تشعر باالطمئنان 
ــه الجيلــي.. صديقــي  وهــو يحدثــك بصوت
الذي ال أســتطيع أن أراه إال مبتســًما جعفر 
البحرانــي يتصــل بــي أكثــر مــن مــرة فــي 
اليــوم ويــردد أنــت أفضــل اليــوم. محســن 
وأعطانــي طريقــة  معدتــي  أنقــذ  شــلي 

الهضــم الســريع.
أبــن الخالــة علــي ســالم الــذي كان يرســل 
رســالة صوتيــة يوميــا كــن قــوي ال تخــف 
مــن  أعرفــه  الــذي  الخالــة  ابــن  حســين 
الطفولــة قــوي ســتعود أقــوي مــن قبــل 
فقــط تــوكل علــى اهلل وتابــع التعليمــات 
ال تســــــــتسلم انعـــــــدام الشــــــهية أنــت 
الســيد  والناقــد  والقــاص  منهــا  أقــوي 

نبض العطاء  
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الوكيــل الــذي يضــع صــورة علــى صفحتــه بالفيــس بــوك وهــو يضع يــده تحت خــده، تذكرته 
وهــو يكتــب لــي »عزيــزي حســين طمنــي عليــك.. أكتــب أي رد.. فقــط أريــد أن أطمئــن 
عليــك.. تماســك وال تضعــف يــا صديقــي«، أيضــا األخــت ميرفــت وهــي تتمنــى لــي الشــفاء، 
القــاص جمــال بربــري يســأل عنــي، الروائيــة آنــي الصافــي ترســل لــي تســجيل صوتــي 
علــى الواتــس اب تســأل عنــي، تشــجعني وتقــول »أخــي حســين أتمنــى لــك الشــفاء مــن 
المــرض اللعيــن«، ورســائل مكتوبــة وصوتيــة مــن العالــم العربــي، ال أعلــم واأللــم يضربنــي 
وال يرحــم، والعطــش والجــوع يتحــدان ضــدي. ابتســمت أمــام اســتغراب زوجتــي وأوالدي، 

ســؤال األصدقــاء مــن العالــم العربــي جعلنــي أشــعر أنــي مواطــن عربــي محتــرم.
فجأة شــيء من القوة تســلل إلى الهيكل العظمي، اســتأذنت أوالدي، تحركت نحو الحمام 

غســلت زوجتــي وجهــي، قمــت بالوضوء ووقف الهيكل العظمــي ليؤدي صاة الفجر 

مجلة العطاء - يناير - 2021  - اإلصدار الثاني عشر

نبض العطاء  

* كاتب وقاص، جزيرة تاروت 
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بقلم: وفاء الطويل

* شاعرة وقاصة، عضو اللجنة االعامية

»أم اللغات«

مجلة العطاء - يناير - 2021  - اإلصدار الثاني عشر

إن قلُت أْبَجَد لَاْنسابْت على شفتي
أّم اللغات ِليْنِبي نبضها اآلتي

المفرداُت التي الرحمن كرمها
على اللغات بأقطاِر السماواِت

لها جبريل نافلة نوًرا ينزِّ
على الشفيع كألطاٍف بميقاِت

ويغدق النور آيات مكرمة
فصيحة اللفظ غراء المقاماِت

يبسمل السور العظمى يسرمدها
بدًءا يخلدها حتى النهاياِت

كجدول الماِء واالذهان طينتها 
ونفخة الروح من مهد الرساالت 

تكونت كبدور الخلد وانبجست
منها الحروف كأفاك السماوات

فزيَّنْت صفحة التاريخ بهجتها
ورونقت بالبها كل الحكاياِت

فإن نطقت بها أسمو بُأبَّهٍة
من الجزالة وازدانت عباراتي

سُه يثني المجاز على المعنى يقدِّ
يذوب من رقـة التبيان في ذاتي

ومن بديع جناس الضاد يسرجني
اٍح بأبياتي حتى أجيئ كمدَّ

نبض العطاء  
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* رئيس اللجـــنة االعــــــامية بجمعية 
االوجام

مجلة العطاء - يناير - 2021  - اإلصدار الثاني عشر

وحدهــم الُملِهمــون مــن يســتطيعون 
إشعـــــــال الســـــــاحات بالشـــــموع ، وبعــث 
روايــة  يكتبــون   ، الجمــادات  فــي  الحيــاة 
الســعادة فصــًا فصــا، وبصمــت الحكماء 
يعملــون ، يخّطــــــون الحيــاة بــا حبــــــــر ، 
ويصنعــون الدهشــة والجمــال ... إنهــم 

المتطوعــون. 
ال  جــاؤوا  متطّوًعــا   )78( مــن  كوكبــة 
مــوا فقــط، بــل ليــرووا لنــا قصصهم  ُلَيكرَّ
فــي  العطــاء  تعيــش  أن  الُملِهمــة، 
تفاصيلــك اليوميــة ليــس باألمــر الســهل، 
أن تكــون رقًمــا عنيــًدا فــي معادلــة الخيــر 
وصلــوا  لكنهــم  وأصعــب،  أصعــب  ذاك 
الــذات،  المحبــة ونكــران  وخّطــوا رســالة 
ومــا أجملهــا مــن رســالة! لوحات مدهشــة 
بتضحياتهــم،  المتطوعــون  رســمها 
أن  لــن نســتطيع  بصبرهــم، بفكرهــم. 
نحيــط بهــا، لكــن الُحــر تكفيــه اإلشــارة.
ــر  ــا، وتغّي ــا لتصدمنــا جميًع جــاءت كورون
مجــرى حياتنــا لمســار آخــر، كادت أن تفتك 
بنــا، وهنــا البــد مــن وقفــة، وكان المخــاض 

وولــدت )تاحــم(، عمــل بــا كلــل أو ملــل، 
كيــف تكــون إنســاًنا؟ كيــف تتخلــى عــن 
روتينـــــــك المعــــــــــــتاد؟ كيــف تهاجــر عــن 
حــدود الزمــان والمــكان، وتؤجــل العديــد 

مــن أمــور حياتــك حتــى إشــعار آخــر؟
كيــف لهــــــاتفك المشـــــــــــــاغب أال يصمت 
أبــًدا، وقــــــــــدماك ال تســــــــــتريحان، وفــوق 
تــرى  ألنــك  مبتســًما،  تبقــى  كلــه  هــذا 
تقطــع  أن  الحــل.  مــن  جــزًءا  االبتســامة 
علــى نفســك عهــًدا بقولــك ))أنــا معكــم 
ــة بعينهــا. آلخــر المشــوار(( لهــَي البطول
مــن  بيــن  المحاربــون  يصطــف  وخلفــك 
يحمــل األدويــة واألطعمــة ؛ ليوزعهــا بحــب 
، حتــى يكمــل جــزًءا مــن المشــهد فقــط 
، فهنــاك خلــف األَكَمــة ماهــر يــوازن بيــن 
الــدواء بعنايــة ، ويرســم خارطــة  حبــات 
الطريــق لمــا هــو قــادم ، ويحجــب الســتار 
لنعيــش فصــًا آخــًرا مــن روايــة الســعادة 
مــع صــــــــّناع األمــــــــــل، وعّشــاق التــــــطّوع، 
مــن وجــــــــع اآلخــــــــــرين ســبب لبذلهــــــــم، 
وإلبداعهــم بالكـــــــــــلمة والصـــــــــورة، فــي 
اختيار المفـــــــــــردة ، والتقاط المشــــــــــهد 
المعبــر لتصويبــه ناحيــة الهــدف النبيــل 
فــي رســالة إعامــــــــية إنســانية تحــــــــاكي 
ألــم مــن أوجعتــه كورونــا، وحّولــت حياتــه 
لريشــة فــي مهــب الريــح، بــا مصــدر رزق 

يصــون آدميتــه. 
مــن  الحكايــة، كثيــر هــم  تنتهــي  ولــن 
فقدناهــم، وغّيــب المــوت عنــا طيبتهــم، 
حــــــــــــنانهم، وجمــــــــــــال أرواحهــــــــم، من 
يواري هذا الكــــــــــــيان؟ غير أولئـــــــــك، من 
تفــاٍن  بــكل  يخدمــون  مــن  يتواضعــون، 
ــلون  ــارون يكدحــون، ُمغسِّ وإخــاص، حّف

ــات يعملــن بصمــت.  وُمغسِّ
بشــباب  تصــدح،  الخيــر  أجــراس  وتظــل 

وربيعهــا  الحيــاة،  هبــة  هــم  مبــادرون، 
الفاتــن، يتركــون بصمــة خيــر لهــم هنــا، 
وأخــرى هنــاك، مبدعــون، خّلاقــون، وبــا 
ســعيًدا،  مهــدي،  ابــا  مقابــل.  انتظــار 
المنصـــــــة؛  علــى  أيًضــا  انتظــــــــــــــرناكما 
لــم تأتيــا، غـــــــــاب شــخصاكما،  لكنكمــا 

تســتفزنا.  شــواهدكما  وظلــت 
العنــوان  وبقــي  األشــخاص،  تعــدد 
والشــعار واحــد، التطّوع يجمعنــا، ينقينا، 
ال  بالصفــاء،  ويجللهــا  أرواحنــا،  يطّهــر 
شــيء يجعلنــا نعيــش الســام الداخلــي، 
نســعد،  فبالعطــاء  العطــاء،  ســوى 

حولنــا. مــن  وُنســِعد 

حديث العطاء

بانوراما العطاء

بقلم: زكية أحمد آل ناصر 
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إليجــاد  ملحــة  اجتماعيــة  ضــرورة  هنــاك 
ثقافــة  لنشــر  العمــل  وتكثيــف  ســبل 
العطــاء فــي المجتمــع، وجعــل العطــاء 
جــزء ال يتجــزأ مــن الحيــاة اليوميــة وتكــون 
مــن األولويــات فــي ســلم االهتمــام مــن 
كبــارا وشــبابا  المجتمــع،  أطيــاف  جميــع 

وصغــارا. 
ازرع جميا في غير موضعه

فلن يضيع جميا أينما زرعا
إن الجميل وإن طال الزمان به              

فليس يحصده إال الذي زرعا
 فالعطــاء كثقافــة فــي أي مجتمــع تــدل 
علــى الرقــي اإلنســاني واليقيــن القــوي 
بــاهلل ســبحانه وتعـــــــالى، فالعطــــــــــاء ال 
فليــس كل  المــال،  بــذل  علــى  يقتصــر 
إذا كان  فالعطــاء  المــال،  تملــك  النــاس 
الحيــاة،  فــي  معتمــًدا  ومنهًجــا  ثقافــة 
يشــــــاهد فــي حـــــــــب الخيــر والعــــــــمل 
العمــل  فــي  الجهــد  وبــذل  أجلــه،  مــن 
التطوعــي للتخفيــف عــن كاهــل الفقــراء 
فــي  حوائجهــم،  بقضــاء  والمحتاجيــن 
أنشــطة تكــرس ثقافــة البــذل والتطــوع 

لخـــــــــدمة المجــــــــــتمع، النيــــــــة الصـــادقة 
والمشــاركة الوجدانيــة والوقــوف بجانــب 
ــير وبركــة، كل ذلــك  ــوعين خـــــــ المتطـــــــ
يقــدم صــوًرا جميلــة ومشــرقة تســاعد 
إلــى  التفــات الكثيريــن وجذبهــم  علــى 

الخيــري.  العمــل 

وراحــة  نفســية  بفوائــد  ينعكــس  بــل 
قلبيــة وبالرضــا الداخلــي وبالشــعور أنــك 
أدخلــت البســمة علــى شــفاه محتاجــة أو 
يتيــم فقــد حنــان األب، بفضــل العطــاء 
أحبــاء  فيهــا  تكفــل  مشــاريع  أسســت 
على القـــــــلوب  واســتمرت على أيــــــــــــدي 
المجتمــع  فــي  تتعمــق  العطــاء،  أهــل 
المــودة والتآخــي واأللفــة والمحبــة، هــذه 
المشــاريع المبــــــاركة  هــي مشــاريع  أهــل 
ال  عطــاء  ســيرتهم  فكانــت  »ع«  البيــت 
ينقطــــع، ومحـــــــبيهم البــد أن يقــــــــــتدوا 
أوج  بلغــت  التــي  المعطــاء  بســيرتهم 
فالشــجرة  األنفــس،  بتقديــم  عظمتهــا 
زرعــت وتعهــدت  بــذرة  المثمــرة أصلهــا 
الطيــب،  الثمــر  خيــر  فأعطــت  بالرعايــة 
ومــن شــجرة واحــدة تفــرع عنهــا أشــجار، 
فــا أحــد يســتحقر قلــة العطــاء، فالعطــاء 

القليــل خيــر مــن الحرمــان، 

هــي  المجتمــع  نــواة  وهــي  فاألســرة 
العطــاء  مبــدأ  فيهــا  فعــل  إذا  نمــوذج 
انعكــس علــى األســرة فــي ســعادتهم 
مشــاعر  وتكـــــــــــوين  الذاتــي،  ورضاهــم 
إيجابيــة، ويرتفــع تقدير الشــخص لنفســه 
وينعكــس علــى المجتمــع بتقديــر الفــرد 
ــم.  ــة وتعــاون دائ واألســرة، بعاقــات أخوي
اهلل  شــكر  علــى  تــدل  الثقــــــافة  هــذه 
مــن  ســبحانه وتعالــى ألنعمــه وعطائــه 
صحــة وتوفيــق ومــال وجاه وســتر وعيش 
الجميــع  فيهــا  ينعــم  أســرة  مــع  كريــم 
بالســعادة. قــال تعالــى: )وفــي أموالهــم 
والمحــــــــروم(.  للســـــــــائل  معلــوم  حــق 
فالعطــاء شــكرا هلل بمــا أنعــم ومــا ســوف 
يعطــي مــن الحســنات أضعاًفــا مضاعفــه، 
ال يتســــــاوى عطــاء رب العالميــن مــع أي 
عطــاء، خيــر فــي الدنيا ودعـــاء مــن محتاج 
تنعــم بهــذا العطــاء بالصحــة والبركــة 
إال  بنــون  وال  مــال  ينفــع  ال  اآلخــرة  وفــي 
معانــاة  مــن  تخفــف  أن  الصالــح  العمــل 
قــال  عنــك.  تعالــى  اهلل  يخفــف  اآلخريــن 
مــال  نقــص  »مــا  »ص«:  األميــن  الصــادق 

صدقــة قــط، فأعطــوا وال تجبنــوا«
أن المحـــــــــروم هــو مــن حــرم مــن خيــر 
العطــاء، بخــل بمــا رزقــه اهلل بــه، تأثــر بوعد 
الشــيطان ونســى وعــد الرحمــن، بــروح 
يكــون  بمــا ســوف  يقيــن  وعــدم  أنانيــة 

المقابــل وعظمتــه. هــذا 

حديث العطاء

فــي  ثقافة العطاء  تكــرس  العطــاء  فثقافــة 
ــة والمدرســة  ــرة والعائل األســــــــــ
والعمــل والديوانيــات والمجتمــع 
بشــكل عــام، ليكــون عطائهــم 
تعــم  وصلــه  ينقطــع  ال  رافــًدا 

فوائــده، 

عمــل  يســتصغر  أن  ألحــد  ينبغــي  ال 
الخيــر والعطــاء مهمــا قــل، فالعمــل 
القليــل عنــد اهلل عــز وجــل عظيــم، 
ومــع تكاتــف الجميــع يصــل العطــاء 
إلــى مبتغــاه، فوجــود بيئــة تتكفــل 
اســتمرارية العطــاء بركــــــــــــاته تزيــد 
وفـــــــــــــــوائده تكثــر، وال ينقــص مــن 

المعطــي شــيئا،
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وقــال تعالى:)وأقرضــوا اهلل قرضــا حســنا، 
ومــا تقدمــوا ألنفســكم مــن خيــر تجــدوه 
عنــد اهلل خيــرا وأعظــم أجــرا( فا تشــتغل 
بالحيــاة وجمــع المــال ومــن حولــك أفــواه 
ال  ومرضــى  مــأوى،  بــا  وأيتــام  جائعــة 
ــاج والــدواء،  ــدرون علــى ثمــن العــــــ يقـــــــ
التــي  الضروريــة  الحاجــات  مــن  وغيرهــا 
تحتــاج نظـــــــــــرة عطــف، يخســر المحــروم 
مــن فضيلــة العطــاء. قــال تعالــى: )ومــا 
أنفقتــم مــن شــيء فهــو يخلفــه وهــو 

خيــر الرازقيــن(

شــــــــــؤون المحتاجين، وهم أصــــــــــــــحاب 
الكلمــة الطيبــة التــي تجمــع النــاس علــى 
حــب العطــاء وتشــجيعه، فخيــر النــاس 

أنفعهــم للنــاس. 
إذا جــادت الدنيــا عليــك فجــد بهــا *علــى 

النــاس طــرا قبــل أن تتفلــت
فــا الجــود مغنيهــا إذا هــي أقبلــت * وال 

البخــل تبقيهــا إذا هــي ولــت
فســعي الجميــع للعطــاء وجعلــه الصفــة 
جليلــة وســمة مــن ســمات المجتمــع، أن 
بــل  ليعطــي  يســأل  أن  ينتظــر  أحــًدا  ال 
ســعادته  عــن  ويبحــث  بالعطــاء،  يبــادر 
فــي دعــوة محتــاج وبســمة فقيــر ورحمــة 
يتيــم ، كتــب اهلل الخيــر للمجتمــع ولــكل 
عــن كاهــل  التخفيــف  فــي  مــن ســعى 

أحبــاب اهلل.

يعــــــــم التــــــــــراجع وتنــــــــــعدم الســعادة، 
وتســــــــــود الكــــــــــراهية، فالمخلدون في 
مجتمعاتهــم، والمحــزون علــى فراقهــم، 
ــاء الذيــن اتصفــوا  ــل العــــطـــــــ هــم أهــــــــ
ــيع نواحيــه،  ــرم والبــذل فــي جمـــــــ بالكـــــ
واســــــــتخدموا الجــاه والمكانــة لتســيير 

بعــدم  ضعيفــة  فالمجتمعــات 
واألمــة  العطــاء،  ثقافــة  تعميــم 
متخلفــة بتخاذلهــا عــن تقديــم 

الواجــب،

حديث العطاء

* كاتب، جزيرة تاروت
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* طـــبيبة أسـنــــان، قســــم الرســـــائل 
االســبوعية باللجــنة الصـــــحية التابعة 

للجــمعية

بقلم: د. نورا عبد العزيز الغانم
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هــي الحالــة التــي يظهــر فيهــا جــزء كبيــر 
مــن اللثــة عنــد االبتســامة ويكــون هنــاك 
عــدم تناســب بيــن طــول الســن واللثــة. 
تكــون االبتســامة اللثويــة مفرطــة عندمــا 
يظهــر أكثــر مــن 3 ملــم مــن اللثــة عندمــا 

يبتســم الشــخص.
مــن  تعانــي  النــاس  مــن  كبيــرة  نســبة 
اإلحــراج بســبب هــذه المشــكلة وغالبــً 
مــا يكرهــون ابتســامتهم ويتمنــون أن 
يكــون لديهــم أي إجــراء لتغييــر حالهــم.

أسباب االبتسامة اللثوية:
1 - عوامل جينية أو تأثيرات على النمو

2 - قــوة العضــات التــي تتحكــم بالشــفة 
أكبــر  بشــكل  اللثــة  فتظهــر  العلويــة 

عنــد االبتســامة
3 - نمــو عظــام الفــك العلــوي بطريقــة 

غيــر طبيعيــة كبــروز الفــك العلــوي
4 - عــدم اكتمــال انحســار نســيج اللثــة 

عنــد بــروز أســنان الفــك العلــوي
5 - العــرض المفــرط لألنســجة فــي الفــك 
العلــوي نتيجــة لنمــو األســنان بطريقــة 

غيــر طبيعيــة

المحيطــة  اللثــة  والتهــاب  ضخامــة   -  6
العلويــة بالقواطــع 

7 - نقــــــــص خلقــي فــي طــــــــــول الشــفة 
العلويــة

والبــد مــن اإلشــارة إلــى أن وجــود بعــض 
ــة المحيطــة باألســنان  التضخــم فــي اللث
األمـــــــامية العــــلوية هــو أمــر طبــــــــــــيعي 
ــزوغ األســنان حيــث  عنــد األطفــال أثنــاء ب
يتصحــح مظهــر اللثــة تدريجيــً مــع النمــو 
الطبيعــي وتتشــكل العاقة المتناســقة 
بيــن القواطــع اللثويــة وحوافهــا فــي عمر 

12 ســنة تقريبــً.
أنماط االبتسامة اللثوية:

1 -  خفيفــة. يظهــر مــن اللثــة أقــل مــن 
25 فــي المئــة

2 - متوســطة. يظهــر مــن اللثــة مــا بيــن 
25 - 50 فــي المئــة

ــا بيــن  ــة م 3 - متقدمــة. يظهــر مــن اللث
50 - 100 فــي المئــة

4 - شــديدة. يظهــر مــن اللثــة أكثــر مــن 
100 فــي المئــة

العالج:
يجـــب أن تأخذ الطـــــــــــريقــــــة العــــــــاجية 
المطــــــــبقة بعــــــــــــين االعتبــار األســـــــباب 
الحقيقيــة للمشكــــــــــلة بحـــــــــــيث تكــون 
النتائــج جيــدة مــن الناحيتيــن الجماليــة 
والوظيفيــة، وقــد تستــــــــلزم العمليــات 

العاجيــة مــا يلــي:
1 - العــاج بالليــزر عــن طـــــــــريق عملــــــية 
قـــــــص اللــــــــــثة فقــط أو عمـــــــــلية إطــــالة 
ــة والعظــم  ــق قــص اللث الســن عــن طري
ــدالً مــن  ويســتخدم الليــزر لقــص اللثــة ب
المشــرط، وتتميــز هــذه الطريقــة بعــدم 
وجــود جــرح أو دم أو خياطــة كمــا أن فتــرة 

التئــام المــكان تكــون أســرع. 
ومــن الممـــــــكن دمــج حقــن البوتــــــكس 
للشــفة العلويــة إلرخــاء عضــات الشــفة 
العلويــة حيــث تصبــح حركتهــا محــدودة 
إلــى  كثيــرًا  ترتفــع  وال  االبتســامة  عنــد 
األعلــى فُيغطــي جــزء كبيــر مــن الشــفة 
البوتكــس  لعــاج  الزمنيــة  المــدة  اللثــة 
قصيــرة فالمعــدل هــو مــن 4 - 6 أشــهر 
الشــفة هــي منطقــة  أن  والســبب هــو 
حركــة دائمــة وتكــون تأثيــرات البوتكــس 
هـــــــنا أقــل مــن التأثيـــــــــــــــرات فــي ســــــائر 

المناطــق.
2 - جراحــة الفــك وإعــادة تثبيــت الفــك 
العلــوي. وهــذه العمليــة تتطلــب تعــاون 
بيــن أخصـــــــــــــائي اللثــة وجــــــــراحة الوجــه 

ــزم األمــر. ــم إذا ل والفكيــن والتقوي
المخاطر والمضاعفات:

ككل العمـــــــــــليات قد يـــــــــــؤدي عـــــــــــاج 
اللثــة  فيهــا  تظهــر  التــي  االبتســامة 
كثيــرًا إلــى بعــض المضاعفــات بمــا فيهــا:
1 - نتيجــــــــة غيــر مرضــــــــية مــن ناحـــــــية 

المظهــر بالنســبة للمريــض
2 -  تحسس جذور األسنان 

ــًا  ــبيب مؤهـــــــ ــذا يجــب أن يكــون الطـــــ ل
للتعامــل مــع مــا هــو مقــدم عليــه مــن 
ضــرورة  مــع  اللثــة  شــكل  فــي  تغييــر 
التشــاور الكامــل مــع المريــض الطاعــه 
علــى كافــة خطــوات العمليــة قبــل البــدء 

بالعــاج.

وقفات صحية 

 Gummy smile االبتسامة اللثوية
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ُتعــرف الرياضــة بأنهــا نشــاط بدنــي يؤثــر 
الجســم  صحــة  علــى  إيجابــي  بشــكل 
والعقــل كمــا أنهــا نشــاط بدنــي روتينــي 
ال يتــم االســتغناء عنــه، مــن قبــل كافــة 
ذوي  هــم  مــن  حتــى  المجتمــع  شــرائح 
مــن  تمثلــه  لمــا  الخاصــة  االحتياجــات 

اإلنســان. علــى صحــة  بالغــة  أهميــة 
ومــن أحــد فوائدهــا أنهــا تســاعد علــى 
الطاقــة  فائــض  مــن  الجســم  تخليــص 
الســلبية وتحفــز الطاقــة اإليجابيــة فيــه 
المزمنــة  األمــراض  مــن  الجســم  وتقــي 
والضغــط،  القلــب،  شــرايين  كأمــراض 
والســكري، وهشاشــة العظــام، وغيرهــا 

األمــراض. مــن 
ــعة  ــعبية واســــــــ ــاضة شـــــ وبمــا أن للريـــــ
تــاروت  جمعيــة  ســعت  كبيــر  وجمهــور 
جاهــدة  وأكثــر  عامــا   25 منــذ  الخيريــة 
الدعــم  فــي جعلهــا كرافــد مــن روافــد 
لشــريحة  المســتمر  الخيــري  االقتصــادي 
األيتــام، وكجســر فاعــل لتعزيــز العاقــة 
مــع مختلــف شــرائح المجتمــع، وذلــك مــن 
لكــرة  اليتيــم  كافــل  دورة  فكــرة  خــال 
القــدم بجزيــرة تــاروت »كــــافــــــل« ذائعــة 

الصيــت.
الخيريــة  الرياضيــة  الفكــرة  هــذه  حــول 
اإلبداعيــة وكل مــا يتصــل بهــا وبشــعار 
األحيــاء«  رياضــة  فــي  األجمــل  »العطــاء 
ــس المجلــس  ــوار مــع رئيـــــــــ ــا الحــــــــــ بدأن
لكــرة  اليتيــم  كافــل  لــدورة  التنفيــذي 
محمــد  األســتاذ/  »كـــافــــــل«  القــدم 

نصــه. واليكــم  الدهــان، 

أوالً أقــدم شــكري لكــم علــى هــذا الحــوار 
خفيفــً  حــوارًا  يكــون  أن  أرجــو  الــذي 
وكبدايــة  العطــاء..  مجلــة  لقــراء  مفيــدًا 
االجتماعــي  العمــل  فــي  انخراطــي  فــان 
مــن  بــدأ  الفعلــي  بالشــكل  والتطوعــي 
خــال تنظيــم دورة كافــل اليتيــم كعضــو 
منــذ عــام 1999 م ثــم تشــعبت االهتمامات 
وبــدأت أدخــل فــي كثيــر مــن األعمــال التــي 
عضــوا  كنــت  حيــث  التطــوع،  تتطلــب 
مؤسســا لجائــزة القطيــف لإلنجــاز لدورتيــن 
القطيــف  منتــدى  فــي  عضــوًا  وكذلــك 
فــي  عضــوا  أصبحــت  ومؤخــرًا  لاســتثمار، 

الهــدى. نــادي  فــي  إدارة  مجلــس 

عــام  كانــت  شــديد  باختصــار  البدايــة 
لكافــل  الرابعــة  الســنة  فــي  أي   ،1999
عندمــا دخلــت كعضــو لجنــة فنيــة، ثــم 
الفنيــة  للجنــة  رئيســً  ألصبــح  تدرجــت 
بعـــــــدها بســــــــنتين، ثــم مشــــــــرفً عامــً 
لكـــــــــافل، وابتــــــــعدت لفتــرة 7 ســنوات 
لظــــــــروف انتقـــــــــال عملــي الــى مدينــــــــة 
الريــاض، واآلن مديــرًا للمجلــس التنفيــذي 

الجديــدة. الهيكلــة  لكافــل بعــد 
ويمكن أجمــــــــــال أهداف دورة كــــــــــــــافل 
اليتيــم لكــرة فــي تعزيــز مفهــوم العمــل 
التطــــــــــوعي لرؤيــة مملـــــــــكتنا الحبيبــة 
مــع  مســتدامة  شــراكات  وإنتــاج   ،2030

بــدأ  عــن  حدثنــا  البدايــة  فــي  س- 
دخولــك إلــى مجــال العمــل االجتماعي 
الخيــري كيــف كان وهــل كان اختيارك 

ــة؟  المجــال الرياضــي منــذ البداي

ــق  ــي فري ــة ف ــت البداي ــف كان س- كي
دورة كافــل اليتيــم لكــرة القــدم ومــا 

هــي أهــداف الــدورة؟ 

حــوار العطاء

الدهان: بعد السماح الرسمي بحضور السيدات لمالعب 
كرة القدم خصصنا مدرج لهن

حوار زينب المرحوم، رقية آل سيف 
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ورفــع  والمجتمعيــة،  الرســمية  الجهــات 
نســبة ممارســي الرياضــة، تبــادل الخبــرات 
واســــــتثمار أفكــــــــــــار أطــراف الشــــــــــراكة 

وإمكانياتهــم، وغيرهــا مــن األهــداف.

كمــا تعــــــــلمون ومــع تقـــــــــادم ســـــــــنين 
»كـــــافــــــل« أصبحــت دورة منظمــة ولهــا 
صيتهــا كإحــدى الــدورات المهمــة علــى 
وكذلــك  القطيــف  محافظــة  مســتوى 
ولكــي  فلذلــك  الشرقــــــية،  المنطــــــــقة 
نحافــظ كفريــق علــى اســتمرارية النجــاح، 
يبــدأ العمــل مباشــرة بعــد انتهــاء الــدورة 
مباشــرة، لتخطيط وتنفيذ برامج الســنة 

التــي تليهــا وهكــذا.

المجـــــــتمع بطــــــــبيعة الحــــــــال متنــــــــوع 
واهتماماتــه متنوعــة، لكننــا نشــهد فــي 
الســــــــــنوات الماضية تفــــــــــاعًا طيبً من 
جمــــــــيع فئــات المجتمــع، ويظهــر ذلــك 
جليــً مــن خــال حضورهــم وتشــجيعهم 
الشــباب فهــي  فئــة  امــا  العمــل،  لفــرق 
شريحة واســــــــــعة ونعـــــــتبرهم الرافعة 
عمــل  كفريــق  ونحــن  لكافــل،  الحقيقــة 
لانخــراط  الشـــــــباب وندعوهــم  نشــجع 

والتطــوع.

جميــع  فــي  األيتــام  أن  تعلمــون  كمــا 
كبيــر  بتعاطــف  يحضــون  المجتمعــات 
مــن أبنــاء المجتمــع واطيافــه، ومجتمعنــا 
االســام  حــث  منطلــق  ومــن  الطيــب 
علــى كــــــفالة ورعـــــــاية اليتيــــــــــــــم يبــذل 
هــذه  ســبيل  فــي  والنفيــس  الغالــي 
الرعايــة، وهــذه الــدورات الرياضيــة ليســت 
مقتصــره علــى األيتــام، هنــاك دورة زواج 
وهــي مخصصــة لدعــم المقبليــن علــى 
وترعاهــا  المجتمــع  أبنــاء  مــن  الــزواج 
ــد كذلــك دورة  ــعية أيضــً، ويوجــــــ الجمــــــ
الشــمال الرياضيــة التــي يخصــص كامــل 
حــي  فــي  المحتاجــة  األســر  الــى  ريعهــا 
الشــــــــمال والخـــــــــــارجية، وهنــاك العديد 
مــن الــدورات الرياضيــة فــي جزيــرة تــاروت 
المشــروعات  بعــض  تســتهدف  التــي 
لــــ »  الخيريــة، ونحــن كمجلــس تنفيــذي 

الــدورة،  إقامــة  أثنــاء  الكبيــر  حضورهــم 
كــرة  فــي  متخصصــة  الــدورة  إن  وبمــا 
فئــة  أي  الحــواري،  لفــرق  وموجــه  القــدم 
برامــج  الشــباب، لألســف ال يوجــد لدينــا 
بعينهــا لألطفــال، لكــن مــن خــال هــذا 
المنبــر، أود القــول بأننــا كفريــق نرحــب 
باألطفــال  خــاص  برنامــج  او  فكــرة  بــأي 
ولدينــا االســتعداد لنفيــذه علــى هامــش 

كافــل.

ال شــــــــك أن دورة » كـــــافــــــل« جـــــــــــــــاذبة 
لجميــع فئــات المجتمــع، واألطفــال لهــم 

الســماح  وبعــد   24 »كـــــافــــــل«  فــي 
لماعــب  الســيدات  بحضــور  الرســمي 
ــا مــدرج للســيدات،  كــرة القــدم، خصصن
الســيدات كأول  اســتضافة  عــن  وأعلنــا 
مملكتنــا  مســتوى  علــى  أحيــاء  دورة 
الحبيــة، وقــد حضــرن بعــض الســيدات، 

متواضعــٌا. كان  الحضــور  إن  صحيــح 
أمــا فيمــا يختــص بمبــادرات إقامــة دورة 
أنــه مــن  القــدم للســيدات، أظــن  لكــرة 
الســابق ألوانــه الحديــث عــن إقامــة دورات 
نســائية، ليــس فقــط لكــرة القــدم بــل 
عــن  اتحــدث هنــا  أنــا  الرياضــات.  لجميــع 
محافظــة القطيــف ككل، وذلــك لعــدم 
وجــود البنيــة التحتيــة المناســبة إلقامــة 
مثــل هــذه المناســبات، وأعتقــد إن هنــاك 
ممارســات رياضيــة بإمــكان المــرأة حاليــً 
ممارســتها كالمشــي أو ارتيــاد الصــاالت 

للســيدات. المخصصــة  الرياضيــة 

س- حـــدثنا عـــن اآلليــة والتجهيــزات 
واالســتعداد لــــبدء دورة »كـــافــــــل« 

ــام؟   ــي كل ع ــنوية ف الس

المـــــجتمع  إقـــــبال  مــدى  س-مـــــا 
ــلى  ــباب عـــ ــئة الشـــ ــوص فـ وبالخص
التطـــــــوع والعـــمـــــــــــل فـــــي دورة 

»كـــــافــــــل«؟ 

اليتيــم  كافــل  دورة  تشــكل  س- 
أحــد  »كـــــافــــــل«  القــدم  لكــــرة 
المــوارد المهمــة للجنــة كافــل اليتيم 
بالجمعية...لمــاذا األيتام بالــذات، علما 
بــأن هنــاك اســر بحاجــة ماســة أيًضــا؟

س- هل لفــــئتي األطـــفال واألشــبال 
لهـــــــما نصيب مــن اهــــــــتماماتكم 

ــتقبلية؟   وخططكم المس

ــول  ــيدات بدخ ــماح للس ــع الس س- م
ماعــب كــرة القــدم، ومشــاركة العبات 
فــي بطــوالت خارجيــة، وغيرهــا مــن 
ــى  ــدف إل ــي ته ــة الت ــرارات المهم الق
تفعيــل دور المــرأة الســعودية فــي 
ــادرات  ــم مب ــل لك ــة، ه ــال الرياض مج
العنصــر  حضــور  تفعيــل  فــي 
النســائي وهــل هــن ضمــن خطتكــم 

فــي الــدورات القادمــة؟  
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أي  ودعــم  لتشــجيع  نســعى  كـــــافــــــل« 
دورات رياضيــة تصــب فــي أي عمــل خيــري.

بطبيعــة الحــــــــال قــد تعطـــــــــــلت جميــع 
االنشــــــــطة فــي جميــع انحــاء العـــــــــالم، 
طــال  مــا  طالهــا  الحبيبــة  ومملكـــــــتنا 
العــــــــالم بأســــــــره، وقــد توقفــت جميــع 
نتيجــة  بالمملكــة  الرياضيــة  االنشــطة 
لهــذه الجائحــة، وبالتالــي أوقفنــا النســخة 
هـــــ، وســوف   1441 لعــام  لكافــل   25 الــــ 
تشــهد هــذه الســنة إقامــة دورة كافــل 
دولتنــا  أقرتهــا  التــي  اإلجــراءات  ضمــن 

اهلل. أعزهــا 

علينــا  ليــس  كبيــرة  مســؤولية  تعنــي 
فقــط،  الــدورة  لهــذه  كمنظميــن  نحــن 
بــل علــى الجهــات الرســمية والمجتمــع 
ككــــــــل، كا فيمــا يخـــــــــصه، الجهـــــــــــات 
ــعاب  ــية بالدعــم وتذليــل الصــــــ الرسمـــــــ
والفــرق بمشــــــــــاركتها، ورجـــــــال األعمــال 

والميســـــــورين بمــد يــد العــــــون، وأفــراد 
المجتمــــــــع بالمســــــــــاندة.. إذ اضحـــــــــــــت 

»كــــافـــــــل« ملــكً وأيقونــًة للجميــع.
والشعـــــــــار الجــــــــــديد يأتــي اســـــــــتكماال 
للتطــــــــــــوير، وقــد أطـــــــــــلقناه بمناســبة 
ــامس  ــل« عامهــا الخـــــــ ــول »كــــافــ وصــــــــ
والعشــرين، وقــد توخينــا فيــه البســاطة 
وأن يرمــز للــدورة كونهــا دورة فــي كــرة 
القــدم والعطــاء وأنهــا فــي جزيــرة تــاروت.

ــل« لهــا هيكليتهــا  ــا شــك إن »كــــافــــــ ب
وتنضــوي تحتهــا 3 مجالــس وتحــت هــذه 
المجالــس إدارات، واحــدة مــن تلــك اإلدارة 
دورة  إن  وبحكــم  التحكيــم،  إدارة  هــي 
كافــل اليتيــم، تقــام علــى مــدى شــهر 
كامــل وبواقــــع مبارتيــن يوميــً ويصــل 
عــدد المباريــات الــى 58 مبــاراة، فتحتــاج 
لرفــد مــن الحــكام خــارج إدارة التحكيــم، 

كمــا أســلفت وهلل الحمــد فــإن مجتمعنــا 
هــو مجتـــــــمع متربــي علــى الفضـــــــــائل 
المثـــــــــلى التــي يحــــــــث عليــــــــها ديننـــــــا 
الحنيــف، ومــوارد الدعــم متنوعــة بتنــوع 
المجتمــع، فهنــاك االشــتراكات التــي تأتي 
فــرق  وهــم  األهــم  شــركائنا  خــال  مــن 
األحيــاء، وكذلــك األعـــــــزاء رجـــــال األعمــال، 
أن  كمــا  الكريمــة،  التاروتيــة  والعائــات 
جميلــة  قصــص  وروادهــا  للديوانيــات 
أيضــً فــي الدعــم، وأفــراد المجتمــع ككل، 
لهــم  ألتقــدم  الفرصــة  هــذه  وأغتنــم 
هــذا  علــى  والعرفــان  الشــكر  بجزيــل 
الدعــم الســخي، والــذي أســـأل اهلل العلــي 
القديــر أن يجعلــه فــي ميــزان حســناتهم.

التــي  والعوائــق  التحديــات  أبــرز 
نشــاطكم  تأثــر  وهــل  واجهتكــم 

خــال هــذه األزمــة؟

لــــكم وصولكــم  يعنــي  مــاذا  س- 
لليوبيــل الفضــي 25 عامــً، ومــا ميــزة 
الشــعار الجديــد الــذي أطلــق مؤخــرا؟ 

س- هــل فكرتــم فــي تأســيس إدارة 
تحكيــم تتبــع للمجلــس التنفيــذي 
المباريــات  بتحكيــم  وتقــوم  إداريــً 
فــي الــدورة وتخصيــص ورش عمــل 
إرشــادية وتثقيفيــة للحــكام )للجنــة 

ومتابعتهــم؟ التحكيــم( 

س-حــــــــدثنا عــن مــوارد الدعـــــــــم 
الســتمرار عطــاء الــدورة » كـــــافــــــل« 

كل هــذه األعــوام؟

فيــروس  جائحــة  اســتمرار  مــع  س- 
كورونــا فــي المملكــة، واتخــاذ الكثيــر 
مــا هــي  االحترازيــة،  اإلجــراءات  مــن 
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ــع  ــة متخصصــة للحــكام تتب ــاك لجن وهن
لرابطــة فــرق األحيــاء.

)التنظيــم - القــدوة - التركيــز - ترتيــب 
هــذه  إطــاق  مــن  نخــاف  وأال  األولويــات( 
المبــادرات طالمــا هدفهــا توجيــه طاقــات 
وتحســين  الوطــن  لخدمــة  المجتمــع 
مليــون  الــى  والوصــول  الحيــاة  جــودة 
متطــوع كمــا تحــث عليــه رؤيــة المملكــة 

م.  2030
وأطمــح أن تتبنــى المؤسســات األهليــة 
او رجــال األعمــال، إطــاق صنــدوق إبداعــي 
جائــزة  لهــا  يحــدد  ســنوية  لمســابقة 
المبدعيــن  مــن  يطلــب  مجزيــة،  نقديــة 
فــي  لمشــاريع  خاقــة  بأفــكار  اإلســهام 
والمجتمعيــة  االنســانية  التنميــة  مجــال 
الخيــري  بالعمــل  المتعلقــة  والرياضيــة 
التطوعــي، بحيــث تامــس هــذه األفــكار 
وجــودة  االقتصاديــة  التنميــة  جوانــب 
القطــاع  بهــذا  للقفــز  للمجتمــع  الحيــاة 

وفاعليــًة. تأثيــرًا  أكثــر  إلــى مســاحات 

أضــاف لــي الكثيــر حقيقــًة.. أعتقــد أننــي 
ــر بمجتمعــي الطيــب  ارتبطــت بقــدر أكب
مــن خــال تكـــــــوين صـــــــداقات كثــــــــيرة، 
وحســـــــنت مــن مهــــــــاراتي وعــــــــاقاتي 
المجتمعيــة، كمــا أن العمــل التطوعــي 
بهــا  أعتــز  إنســانية  خبــرات  لــدي  كــون 
وأفتخــر، عــاوة علــى ذلــك فــان العمــل 
التطوعــي يمنحنــا شــعورًا بمتعــة كبيــرة 
جــدًا لإلنجــازات التــي يحققهــا الفــرد مــن 
خــال فريــق العمــل، قــد ال يجدهــا فــي 
عليهــا  يتقاضــى  التــي  العمليــة  حياتــه 

أجــرًا.

المواقــف كثيــرة جــدًا لكــن العالــق فــي 
ذاكرتــي كلهــا أحــداث محفــزة للبهجــة 
ــد مــن  ــذل المزي والســرور وباعثــة علــى ب
العطــاء مــن أجــل هــذا المجتمــع الطيــب، 
ســأذكر الموقــف الــذي ال يفــارق مخيلتــي 
طيلة هذه الــ 24 سنة، لدورة »كــــافـــــــل« 
المبــاراة  علــى  الســتار  نســدل  عندمــا 
النهائيــة، وبعــد توزيــع الكــؤوس علــى 
الاعبيــن،  الفريقيــن والميداليــات علــى 
يبــدأ أغلــب النــاس المتواجديــن بتقديــم 
تقديــرًا  كافــل،  عمــل  لفريــق  التهانــي 
فــي  بذلوهــا  التــي  لجهودهــم  منهــم 
فريــق  ويبــدأ  الســنة،  طيلــة  التنظيــم 
لبعضهــم  التبريــكات  بتقديــم  كافــل 
الفرحــة  وأرى  النجــاح  بهــذا  البعــض 
مرســومة فــي عيونهم، ويبــدأ الداعمون 
بتقديــم كلمــات التحفيــز بــأن اســتمروا 
الســنوات،  قــادم  فــي  معكــم  ونحــن 
واألميــز هــو الرضــا الــذي نشــاهده فــي 
ونحســه  الفــرق  وكابتــن  رؤســاء  وجــوه 
فــي قلوبهــم بــأن األعــوام القادمــة أجمــل 

وأجمــل. 
- كلمــة شــكر وامتنــان أقدمهــا لكل من 
ســاهم ويســاهم ببــذل المــال والجهــد 
والدعــم  والفكــر  والنصيحــة  والوقــت 
العمــل  إثــراء  أجــل  مــن  البنــاء،  والنقــد 

التطوعــي اإلنســاني بشــكل عــام.

فــي الســنوات الماضيــة لــــ »كــــافــــــل« دأب 
الشــباب إلقامــة بعــض الفعاليــات التــي 
تــدر مداخيــل جيــده علــى الــدورة، لكــن 
ضيــق الوقــت بحكــم إقامــة الــدورة فــي 
النهــار صعــب إقامــة هــذه الفعاليــات، إال 
تقتــرح  بــادرة تطوعيــة  بــأي  نرحــب  إننــا 

إقامــة إي فعاليــة أثنــاء إقامــة كافــل.

المتطــــــــــــــوعون ضمــن »كــــافــــــل« هــم 
بشكـــــــل أو بأخــر يرفــدون األنشـــــــــطة 
كــون  بالجمعيــة،  المرتبطــة  التطوعيــة 
العمــل فــي الــدورة علــى مــدار الســنة، 
وليــس مقتصــرًا علــى موســم معيــن، 
جــدد  متطوعيــن  الســتهداف  وخطتنــا 
قائمــة مــن خــال اإلعانــات التــي نبثهــا 

مــن وقــت ألخــر. 

مجتـــــــمعنا وهلل الحمــد لديــه المـــــــــــــال 
والرغبـــــــــــــة، وشبابنا وفـــــــــتياتنا لديهم 
الحـــــــــماس. طموحي أن أرى مبــــــــــــــادرات 
تطـــــــوعية تنطلــق مــن كل مــكان مــن 
ــون  ــت مــن الديوانيــات، وأن يكـــــــــ البيــــــــ
التاليــة  العناصــر  المبــادرات  تلــك  قــوام 

ــمل  ــاف إليــك العـــــــ س- مــاذا أضـــــ
بعــد كل هــذه  الخيــري  االجتماعــي 

الســنوات؟ 

ــف  ــن المواق ــر م ــك الكثي ــرت ب س- م
التــي قــد ال تنســى ومــا  واألحــداث 
زالــت فــي ذاكرتــك.. حدثنــا عــن أحــد 

هــذه المواقــف؟
ــات  ــرى فعالي ــكان أن ن ــل باإلم س- ه
أخــرى مصاحبــة لفعاليــات مباريــات 
ــم  ــل اليتي ــي دورة كاف ــدم ف ــرة الق ك
ألنشــطة  المــادي  المدخــول  لرفــد 

الجماهيــري؟ والحضــور  الجمعيــة 

س-هــل لديكــم خطــة عمــل لتحفيــز 
المتطوعيــن للعمــل ضمــن أنشــطة 

ــة؟ الجمعي

فــي  إليــه  وتطمــح  تتمنــاه  مــا  س- 
العمــل االجتماعــي الخيــري والرياضــي 
يتحقــق  لــم  وتــراه  خــاص  بشــكل 

بعــد؟ 

حــوار العطاء
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تتقدم إدارة جمعية تاروت الخيرية بخالص التهاني والتبريكات 

لرئيس تحرير مجلة العطاء األستاذ 

محمد الشيوخ 

بمناسبة عقد قرآن ابنته الدكتورة مريم

سائلين اهلل أن يبارك له وللعريسين ويجعل حياتهما سعيدة.

مجلة العطاء - يناير - 2021  - اإلصدار الثاني عشر

مناسبات العطاء
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ترحب إدارة جمعية تاروت الخيرية باألستاذ

عبد السام الدخيل

بمناسبة انضمامه لعضوية مجلس اإلدارة 

ورئاسته لجنة العاقات العامة

متمنين له دوام التوفيق واإلبداع

في كافة المهام المناطة به.

ترحب أسرة اللجنة االعامية

بجمعية تاروت الخيرية بالزميلة

مريم آل عبد الغني

بمناسبة انضمامها لفريق اللجنة اإلعامية

متمنين لها دوام التوفيق واإلبداع

في كافة المهام المناطة بها.

مجلة العطاء - يناير - 2021  - اإلصدار الثاني عشر

مناسبات العطاء
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مجلة العطاء - يناير - 2021  - اإلصدار الثاني عشر

مناسبات العطاء

تبارك أسرة اللجنة االعامية

بجمعية تاروت الخيرية للزميلتين

آالء الحليلي ورقية آل سيف

بمناسبة اجتيازهّن االمتحانات الدراسية

منتصف العام بنجاح،

متمنين لهن دوام التوفيق بمسيرتهن

الدراسية والعملية.
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مجلة العطاء - يوليو - ٢٠٢٠ - اإلصدار السابع
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