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كلمة رأس
الجمعـــية العمــــومية  ..صــالحيات عالية
واســتخدام متــواضع

بقلم :عبد الغفور الدبيسي

أعـــــضـــــــاء الجمعـــــــية العـــمــــــــومـــــية أو
المشــتركون  -فــي العــرف الــدارج  -هــم
الســلطة العليــا فــي الجمعيــات الخيريــة
وال يمكــن أن يمــر قــرار اســتراتيجي
دون موافقتهــم .هــذا مــا يقــرره نظــام
الجمعيــات والئحتــه التنفيذيــة وهــذا مــا
تقــرره الالئحــة التأسيســية للجمعيــة.
بالطبــع يحصــل تغييــر مــن ســنة ألخــرى
فــي عضويــة الجمعيــة العموميــة ولكــن
يبقــى عــدد منهــم مــن المخضرميــن
المتابعيــن والمهتميــن بشــؤون الجمعية
يحضــرون فــي جميــع االجتماعــات.
فنظــام الجمعيــات يعطــي الجمعيــة
العموميــة حــق إلغــاء قــرارات مجلــس
اإلدارة وإســقاط العضويــة عــن أعضــاء
مجلــس اإلدارة وقــرارات االندمــاج وتعديــل
الالئحــة األساســية .وتوضــح الالئحــة
األساســية ذلــك بالقــول (أن الجمعيــة
العموميــة أعلــى ســلطة فــي الجمعيــة
وتكــون قراراتهــا ملزمــة لكافــة أعضائهــا)

جميــع القــرارات المهمــة بمــا فيهــا
المشــاريع واالســتثمارات والتصــرف
بأصــول الجمعيــة هــي فــي عهــدة
الجمعيــة العموميــة ولهــم الكلمــة
الفصــل فيهــا .نحتــاج أن نرفــع فــي
مجتمعنــا مســتوى الوعــي بهــذه
الحقــوق والصالحيــات كمــا أقرهــا
النظــام واللوائــح وهــذا جهــد يحتــاج
الهتمــام الطرفيــن :اإلدارة والجمهــور.

ولكــن مــا نحــب أن نوضحــه للجمهــور
الكريــم وألعضــاء الجمعيــة العموميــة
بالــذات هــو أن الصالحيــات الواســعة ترتــب
واجبــات ومســؤوليات واســعة كذلــك
وحتــى تكــون الجمعيــة العموميــة فاعلــة
ومؤثــرة فــي اإلشــراف والرقابــة علــى أعمــال
الجهــاز التنفيــذي ومجلــس االدارة ال بــد أن
تكــون علــى اطــاع مســتمر علــى أعمــال
الجمعيــة ونشــاطاتها وتقاريرهــا مــن
خــال االطــاع علــى منشــوراتها ومتابعــة
أخبارهــا والبرامــج التــي تنفذهــا ولهــم
كامــل الحــق فــي الســؤال واالطــاع عــن أي
مــن وثائــق الجمعيــة المتعلقــة بالمواضيع
التــي تهمهــم.

ان الفهــم المعتمــد علــى موجــز القــرارات
اثنــاء انعقــاد الجلســة ال تبنــي اساســا
كافيــا ومنطقيــا فــي اتخــاذ الــرأي فيهــا
وتســبب الفجــوة بيــن مجلــس اإلدارة
وأعضــاء الجمعيــة العموميــة صعوبــة
فــي فهــم القــرارات والمشــاريع التــي
تطــرح أثنــاء االجتماعــات ذلــك أن المشــاريع
واالســتثمارات والقــرارات بشــكل عــام
لهــا خلفيــات وتفاصيــل أكثــر ممــا يمكــن
تناولــه فــي االجتمــاع ولــذا يكــون النقــاش
فــي بعــض االحيــان نقاشــا ســطحيا
ملتبســا غيــر مفيــد لعمليــة الترشــيد
واالشــراف والرقابــة التــي ينبغــي للجمعيــة
العموميــة االضطــاع بهــا كســلطة عليــا
فــي الجمعيــة.
اننــا ندعــو أعضــاء الجمعيــة العموميــة
(المشــتركين) إلــى االقتــراب أكثــر
مــن الجمعيــة وزيارتهــا واالستفســار
عمــا يهمهــم وإبــداء االقتراحــات التــي
يرونهــا فــي صالــح الجمعيــة والتطــوع
فــي لجانهــا إن أمكنهــم ذلــك

حتــى يكــون أداؤهــم فــي االجتماعــات
العموميــة أداء أكثــر فعاليــة وحتــى
تكــون تلــك الصالحيــات الواســعة التــي
أعطيــت لهــم تتناســب ومقــدار فهمهــم
واطالعهــم علــى مــا يخــص القــرارات التــي
تطــرح عليهــم والتــي لهــم وحدهــم حــق
البــت فيهــا.
و علــى اإلدارة ممثلــة في لجنة المشــتركين
تنشــيط الــدور االعالمــي الموجــه
للمشــتركين حصــرا واســتحداث قنــوات
جديــدة للتواصــل معهــم بمــا يجعلهــم
علــى اطــاع دائــم علــى نشــاطات الجمعيــة
وبرامجهــا وادائهــا مــن خــال النشــرات
والتقاريــر الدوريــة التــي توضــح كل ذلــك.
*األمين العام بجمعية تاروت
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تغريدات العطاء

الدبيسي لمجلة العطاء :

الموظــف ذاتــه أيضــً يســعد كونــه يقــدم خدمــات ألهلــه
و ذويــه ويعيــش بينهــم ويشــعر بنبضهــم  ،إنــه وجــه
آخــر مــن وجــوه التكافــل والتعــاون.

اللجنة الصحية بخيرية تاروت :

عمــل ورش متنوعــة للمقبليــن علــى
الــزواج ورســائل أســبوعية تربويــة
وأســرية وعمــل مقاطــع فيديــو توعويــة.

الدهان لمجلة العطاء :

مــع وصــول دورة كافــل لليوبيــل الفضــي و  25عامــً مــن االســتمرار أطلقنــا الشــعار الجديــد اســتكماالً للتطويــر وحرصنــا أن يتميــز
بالبســاطة و رمزيــة كــرة القــدم ويحمــل هويــة جزيــرة تــاروت.
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تغريدات العطاء
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لجان العطـاء
 76,950ريال مصروفات لجنة كافل اليتيم لشهر
ديسمبر  2020م
صفية اليوسف  -جزيرة تاروت

قــال رئيــس لجنــة كافــل اليتيــم التابعــة
لجمعيــة تــاروت الخيريــة األســتاذ أيــوب
أبــو زيــد أن مصروفــات اللجنــة خالل شــهر
ديســمبر  2020م بلغــت نحــو 76,950
ريــاالً ،مضيفــا أن مجمــوع المســاعدات
النقديــة التــي تــم إيداعها في الحســابات
البنكيــة لأليتــام قــد بلغــت  56,100ريــاالً.
وأشــار إلــى أن عــدد الكوبونــات الغذائيــة
لهــذا الشــهر بلــغ نحــو  67كوبونــا بكلفة
 19,150ريــاالً،

فــي حيــن بلغــت كلفــة المواصــات
الطالبيــة لــذات الشــهر  1,700ريــاال.
وبــدوره قــدم رئيــس مجلــس اإلدارة
األســتاذ محمــد الصغيــر شــكره لجميــع
أعضــاء اللجنــة وكافــة أبنــاء المجتمــع
الداعميــن للجمعيــة وأنشــطتها
المختلفــة قائــ ً
ا :أنتــم شــركائنا فــي
تحقيــق جــزء مــن ســعادة األيتــام وســد
ا حتيا جا تهــم .

 179,164.00رياال مصروفات لجنة التكافل االجتماعي لشهر
ديسمبر  2020م
زينب البدر  -جزيرة تاروت

قــال رئيــس لجنــة التكافــل االجتماعــي
بجمعيــة تــاروت األســتاذ عبــد الرســول
آل درويــش أن مصروفــات اللجنــة خــال
شــهر ديســمبر 2020م بلغــت نحــو:
 179,164.00ريــاالً
وأضــاف آل درويــش أن المســاعدات
الغذائيــة والنقديــة بلغــت 100,150.00
ريــاالً ،تــم إيداعهــا فــي حســابات
المســتفيدين لعــدد 225عائلــة ،باإلضافة
إلــى مســاعدات موســمية غذائيــة ل 67
مســتفيدا قــدرت بمبلــغ 161,70.00
ريــاال وقــد تــم إيداعهــا فــي حســابات
ا لمســتفيد ين .

وتابــع آل درويــش أن المســاعدات األخــرى
بلغــت  62,844.00ريــاالً ،منهــا مســاعدات
زواج وســداد إيجــار ومســاعدات صحيــة
وطالبيــة وأجهــزة كهربائيــة وجــزء منهــا
خصــص لكســوة الشــتاء.
وبــدوره قــدم رئيــس مجلــس اإلدارة
األســتاذ محمــد الصغيــر شــكره لجميــع
أعضــاء اللجنــة علــى جهودهــم الكبيــرة
وكافــة أبنــاء المجتمــع الداعميــن
للجمعيــة وأنشــطتها المختلفــة.

 62.067.00رياال مصروفات
لجنة تحسين المساكن
لشهر ديسمبر  2020م
مريم ال عبد الغني  -جزيرة تاروت

قال رئيس لجنــــة تحســين المســاكن
التابعــة لجمعيــة تــاروت المهنــدس
عبــد الغفــور الدبيســي :أن مصروفات
اللجنة خـــال شــــهر ديسمبر  2020م
بلغــت نحــو  62,067.00ريــــاال.
واضــاف ،وقــــد تمثلــــت مصروفــــات
اللجنــــة فـــي تقديم مســـاعدات مالية
للمســاهمة فــــي بنــــاء خمســة منــازل
بتكلفــة  41,550ريــاالً وترميم خمســة
منــازل وصيانــة منــزل واحــد بكلفــة
 20,517ريــاال.
وبــــدوره قــدم رئيــس مجلــس
اإلدارة األســــتاذ محمــــد الصغيــر
شــــكره لجميــــع أعضــاء اللجنــــة
علــــى جهودهــــم الكبيــــرة وكافــة
أبنــاء المجتمـــع الداعميــن للجمعيــة
وأنشــطتها المختلفــة.
يشــار إلــى أن لجنــة تحســين
المســاكن تســتهدف بنــاء المســاكن
لألســر المحتاجــة إلـــى جانــب صيانــة
وترميــم بيــوت الفقــراء والمحتاجيــن
فــي جزيــرة تــاروت.
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أعــالم العطـاء
رجل المجتمع ..المرحوم ناصر بن احمد الصادق
تركــت أثــرا طيبــا فــي نفــوس أبنــاء
مجتمعهــا ،وكذلــك تركــت بصمــة
علــى كل الصعــد االجتماعيــة والدينيــة
والثقافيــة ،وهنــا أبحــر معكــم عــن
الشــخصية االجتماعيــة البــارزة والالمعــة،
الشــاب الفقيــد الســعيد المرحــوم ناصــر
بــن أحمــد الصــادق ،رحمــه اهلل،

بقلم :زكريا أبو سرير
تعــد العالقــات االجتماعيــة بالنســبة
للرجــال جــزءا مهمــا مــن حياتهــم ،وقــد
يبــذل الكثيــر مــن الرجــال عنايــة فائقــة
فــي المحافظــة علــى عالقاتــه االجتماعيــة،
واإلنســان يبنــي شــخصيته االجتماعيــة
مــن واقــع مجتمعــه ،ومــن خــال كســب
العــادات واألفــكار واألعــراف االجتماعيــة،
الــذي تشــكل ثقافــة المجتمــع.
وكمــا هــو معــروف إن الشــخصية
االجتماعيــة هــي انعــكاس لمجتمعهــا،
وكذلك يســهل التعرف على الشــخصية
االجتماعيــة مــن واقــع مجتمعهــا ،وهــذا
مــا يعطيهــا نوعــا مــن التميــز اجتماعيــا
منفــردا بيــن أبنــاء مجتمعهــا ،وقــد يمتــد
هــذا التفــرد والتميــز الــي خــارج مجتمعــه،
بســبب تمتعــه بالتوســع فــي العالقــات
العامــة ،نتيجــة مهاراتــه االجتماعيــة الــذي
كســبها مــن مجتمعــه األم.
مــا زلنــا نبحــر فــي أجــواء الشــخصيات
االجتماعيــة الفاعلــة والخيــرة ،والــذي
خلدتهــم الذاكــرة االجتماعيــة ،حيــث

هــذه الشــخصية االجتماعيــة الــذي
طالمــا عرفهــا المجتمــع بأنهــا
صاحبــة المواقــف اإلنســانية ،حيــث
كانــت أفعالــه الطيبــة تســبق
كالمــه ،والمحبوبــة اجتماعيــا ،حيــث
بــرزت منــذ نعومــة أظافرهــا بهــذا
التميــز الرائــع  ،واســتطاع أن يتغلــل
فــي أوســاط المجتمــع بــكل يســر
وســهولة ،وكانــت األبــواب االجتماعية
تفتــح لــه بــكل حــب ،وكان الجميــع
يســعد بقدومــه وتواجــده بينهــم،
ألنــه وبــكل بســاطة كان منهــم
وفيهــم بمــا تعنــي وتحملــه هــذه
الكلمــة مــن معنــى.

المرحــوم والفقيــد الغالــي أبــو أحمــد ،كان
يتســم بأنــه شــديد التواضــع ،وحســن
األخــاق وحســن العشــرة ،وكان شــديد
الوفــاء ألصدقائــه ومحبــا لمجتمعــه،
والمرحــوم الغالــي كان يتحلــى بســمات

يــده كانــت بيضــاء كبيــاض قلبــه الناصــع،
حيــث إنــه كان صاحــب مبــادرات إنســانية،
ال أبالــغ إن قلــت قــد المســت يــده معظــم
الجوانــب االجتماعيــة والدينيــة ،وقــد
يشــهد لــه بذلــك غالــب مــن عاشــره ،علــى
انــه صاحــب مبــادرات انســانية للكبيــر
والصغيــر ،للصديــق والبعيــد ،بالفعــل
كان شــخصا معطــاء ومبــادرا للعمــل
الخيــر ،بــل ال يتــردد فــي فعــل الخيــر،
ســواء كان علــى الصعيــد االجتماعــي
أو الدينــي ،فضــا عــن تواجــده
االجتماعــي الدائــم فــي وســط
المجتمــع ،

أخالقيــة عاليــة وعديــدة ورائعــة ،منــذ أن
كان صغيــرا ،ونمــت وترعرعــت معــه حتــى

بحيــث ال تجــد أي مناســبة اجتماعيــة إال

أصبحــت جــزءا ال يتجــزأ عــن شــخصيته

وتجــده قــد ســبق الكثيــر إليهــا برغــم

وطلتــه البهيــة ،حتــى أصبحــت شــخصيته

انشــغاالته الكثيــرة وارتباطاتــه االجتماعيــة

تتمتــع بكاريزميــة اجتماعيــة قــل نظيرهــا.

والعمليــة ،إال أنــه لــم يتــرك عادتــه اإلنســانية
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أعــالم العطـاء
فــي مشــاركته فــي المجتمــع ومــع أبنــاء

فتــرة وجيــزة مــن الزمــن وبعــد استشــارة

المجتمــع ،فــي أفراحهــم وأحزانهــم ،وبرغم

والــده حفظــه اهلل ،تــم التنــازل لهــم بــاألرض

هنــا ،فــي تخليــد مثــل هــذه

ضغوطــات العمــل الــذي كانــت تواجــه ،إال

إلنشــاء مشــروع المســجد عليهــا ،وقدمــت

الشــخصيات الفاعلــة والناشــطة

أن الجميــع يــراه حاضــرا فــي كل مواقــع

علــى أنهــا مشــاركة اجتماعيــة دينيــة دون

اجتماعيــا ودينيــا وثقافيــا ،مــن خــال

المجتمــع ،ألنــه بالفعــل ابــن المجتمــع.

أي مقابــل مــادي ،ولــم يتوقــف عطاؤهــم

ربطهــا بأحــد البرامــج االجتماعيــة

ومــن الســمات الرائعــة للفقيــد الســعيد

المبــارك بهــذه القطعــة مــن األرض،

والثقافيــة،

الراحــل ،كان هــو مــن يبــادرك بالســام

التــي كانــت تشــكل مبلغــا كبيــرا فــي

وليكــن تخصيــص يــوم فــي الســنة لهــم

والتحيــة ،ســواء كان ماشــيا أو كان فــي

ثمنهــا ،بــل ذهبــوا إلــى أكثــر مــن ذلــك،

 ،مــن خــال القيــام بعمــل فاعليــة خيريــة

مركبتــه ،كان لطيفــا وخفيفــا علــى

إلــى المشــاركة فــي تأســيس هــذا الصــرح

بأســمائهم ،حيــث تكــون فعاليــة اجتماعيــة

النفــس ،ومرحــا ألبعــد حــد ،ويعشــق

العبــادي الهائــل ،وكان كل ذلــك تحــت

الماضــي وأصدقــاءه القدامــى ويقدرهــم

إشــراف المرحــوم الفقيــد الســعيد ناصــر

بالــغ التقديــر واالحتــرام .يذكــر لــي أحــد

الصــادق رحمــه اهلل ،المشــروع مســجد

النشــطاء االجتماعيــن ،عندمــا أرادوا

اإلمــام الباقــر (ع) ،الواقــع فــي شــمال تــاروت،

تأســيس مســجد لهــم فــي الحــي الــذي

فهــذا غيــض مــن فيــض.

يقيمــون فيــه ،وذلــك لفقدهــم لوجــود

ولــو ُفتحــت أيقونــة المرحــوم فــي األعمــال

حرمانــه مــن مثــل هــذه البــذور المباركــة مــن

مســجد حديــث وكبيــر ،وعندهــا كان

الخيريــة منــذ أن كان شــابا يفعــا ،الحتــار

خــال هــذا النــوع مــن التكريــم .

فــي نفــس الحــي أرض مناســبة للقيــام

الكاتــب فــي أي جانــب يكتــب عنــه ،حيــث

وكلمــة شــكر وعرفــان إلــى صاحــب هــذا

عليهــا مشــروع المســجد ،والحديــث مــازال

إن المرحــوم كانــت لــه أفضــال كثيــرة علــى

القلــب الطيــب ،إلــى صاحــب النفــس األبيــة،

لصديقنــا ،قمنــا بعمليــة البحــث عــن

أبنــاء المجتمــع وعلــى المجتمــع نفســه،

أصحابهــا ألجــل التفــاوض معهــم لبيعهــا

بحيــث كانــت مشــاركاته ومســاهماته

لصالــح تأســيس مشــروع مســجد عليهــا،

فــي المؤسســات االجتماعيــة الخيريــة

وبعــد البحــث تبيــن أن صاحبهــا رجــل

عديــدة وكبيــرة ،فهــو شــخصية مقدامــة

األعمــال الوجيــه أبــو ناصــر الصــادق والــد

علــى العمــل الخيــري والعطــاء اإلنســاني

احمــد برحمتــه الواســعة ،والفاتحــة المباركــة

المرحــوم ،عندهــا توجهنــا لمقــر عملهــم

الســخي ،وال أظــن مثــل شــخصية المرحــوم

علــى روحــه الطاهــرة.

القريــب للحــي وهــو المصنــع الصــادق

أبــي أحمــد ،تمحــى مــن ذاكــرة المجتمــع

لأللمنيــوم ،حيــث يكــون أغلــب تواجدهــم

وأبنائــه ،بــل هــو حــي مــع مــا خلفــه مــن

فيــه ،وكان فــي اســتقبالهم المرحــوم

أعمــال خيريــة ومــن ذكــرى طيبــة وعطــرة،

الســعيد الحــاج ناصــر ،وبعــد مــا تلقوا جمال

وكذلــك فــي قلــب كل شــخص منــا مــا

الترحيــب وحســن الضيافــة منــه  ،تــم فتــح

دامــت قلوبنــا تنبــض بالحيــاة.

وكذلــك أجــدد طلبــي و اقتراحــي

والدينيــة

خيريــة يشــارك فــي إحيائهــا رؤســاء
المؤسســات الخيريــة ووجهــاء المنطقــة
مــن العلمــاء األفاضــل ورجــال األعمــال الكــرام
والمثقفيــن الموقريــن ،لكــي يســتمر
بــروز شــخصيات اجتماعيــة مثيلــة لهــا
فــي المجتمــع ،ولكيــا يعقــر المجتمــع مــن

إلــى صاحــب االبتســامة الفريــدة ،إلــى مــن
أجهــد نفســه ومالــه فــي خدمــة مجتمعــه
وأبنائــه ،نعلــم أن كلمــة شــكرا لــن توفيــك
حــق مــا صنعتــه وبذلتــه ،ولكــن هــي كلمــة
تعبيــر للوفــاء المحســنين ،رحمــك اهلل يــا أبــا

*كاتب  -جزيرة تاروت

الموضــوع معــه ،وحســب وصــف اإلخــوة كان
مبتســما وليــن الــكالم والخطــاب  ،وبعــد
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نبذة عن جزيرة تاروت

بقلم :سلمان آل رامس
تــاروت أو ( جزيــرة تيــروس ) هــي أحــد

تاريخ الجزيرة.

نبذة عن آثار الجزيرة.

الجــزر الســعودية و تقــع فــي الخليــج

تاريخــا تعــد الجزيــرة أهــم مركــز لمملكــة

نظــرا لقــدم الجزيــرة تاريخيــا ،فإنــه قــد مــر

العربــي ،و تعتبــر أحــد مكونــات واحــة

دلمــون ،ناهيــك عــن دورهــا الجلــل فــي

بهــا العديــد مــن الحضــارات اإلنســانية

القطيــف بالمنطقــة الشــرقية ،و تعــد

صنــع تاريــخ المنطقــة الشــرقية لشــبه

المختلفــة علــى مــر األحقــاب الزمنيــة

جزيــرة تــاروت أحــد المناطــق التابعــة

جزيــرة العــرب علــى مــدار مــا يزيد عــن 3000

إداريــا لمحافظــة القطيــف و التــي تقــع

آالف عــام قبــل الميــاد ،حيــث أن اســتقر

المنقضيــة منــذ زمن بعيــد ،و لقد خلفت

فــي المنطقــة الشــرقية مــن المملكــة

بهــا اإلنســان ومــارس كافــة نشــاطاته

العربيــة الســعودية ،و تاريخيــا ترتبــط

البشــرية بقــوة وجــدارة وهــذا اتضــح

جزيــرة تــاروت بمنطقــة الخليــج العربــي

فــي العديــد مــن اآلثــار التــي تــم العثــور

و باألخــص البحريــن ،و هــي تعتبــر

عليهــا والتــي أوضــح الباحثيــن عودتهــا

المنطقــة مــا بيــن البصــرة فــي العــراق

إلــى هــذه الجزيــرة والحقبــة الزمنيــة

و مضيــق هرمــز بعمــان ،ومــن الجديــر

ذاتهــا ،ناهيــك عــن دورهــا العظيــم

بالذكــر أن جزيــرة تــاروت تعــد مــن أقــدم

فــي النشــاط التجــاري بمنطقــة الخليــج

األماكــن التــي عــاش بهــا اإلنســان بشــبه

معتمــدة علــى العــراق ( بــاد الرافديــن

الجزيــرة العربيــة ،حيــث أن تاريــخ جزيــرة

) والخليــج العربــي ،حيــث أنهــا كونــت

تــاروت يرجــع إلــى مــا يزيــد علــى  5000آالف

عالقــات تجاريــة قويــة مــع عــدة مناطــق

عــام قبــل الميــاد .

متحضــرة بشــبه الجزيــرة العربيــة
بالنســبة إلــى تلــك الحقبــة الزمنيــة

هــذه الحضــارات العديــد مــن اآلثــار التــي
تــدل علــى مكانــة هــذه الجزيــرة تاريخيــا،
حيــث تــم العثــور علــى العديــد مــن
اآلثــار التــي اســتدل منهــا علــى حضــارات
مندثــرة مــرت بهــا الجزيــرة كالحضــارة
الفينيقيــة ،والساســانية ،واإلســامية ،و
لقــد عثــر أهــل الجزيــرة علــى العديــد مــن
اآلثــار القديمــة التــي تعــود آلالف الســنين
كاألوانــي القديمــة ،التماثيــل الطينيــة و
مــن أهــم التماثيــل التــي عثــروا عليهــا
هــو تمثــال الخــادم العابــد.
*كاتب وباحث في التاريخ
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صــرح رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة
تــاروت الخيريــة األســتاذ محمــد الصغيــر
قائــا :إن مصروفــات الجمعيــة خــال
شــهر ديســمبر  2020م بلغــت نحــو:
 318,181.00ريــاالً.
وأضــاف الصغيــر إن ذلــك المبلــغ هــو
حصيلــة المســاعدات التــي قدمتهــا
جميــع لجــان الجمعيــة التــي تتعامــل
بشــكل مباشــر مع المســتفيدين كلجنة
التكافــل االجتماعــي ،لجنــة تالحــم ،لجنــة
الــزواج الخيــري ،لجنــة كافــل اليتيــم إلــى
جانــب لجنــة تحســين المســاكن.

وبــدوره قــدم األســتاذ الصغيــر شــكره
لجميــع اللجــان وأعضائها علــى جهودهم
المباركــة ،كمــا قــدم جزيــل شــكره ألبنــاء
المجتمــع الخيريــن علــى عطائهم الكبير
وتفاعلهــم المســتمر مــع كافــة لجــان
وأنشــطة الجمعيــة الخيريــة بتــاروت.
* عضو اللجنة االعالمية بجمعية تاروت
الخيرية

مصروفات خيرية تاروت

زينب المرحوم  -جزيرة تاروت

318,181.00

 318,181.00رياالً مصروفات خيرية تاروت خالل شهر ديسمبر
 2020م
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من جديد تعود االستاذة حميدة المعاتيق كقائدة لروضة تاروت النموذجية
زينب المرحوم  -جزيرة تاروت

أعلــن مجلــس إدارة جمعيــة تــاروت
الخيريــة عــن عــودة األســتاذة حميــدة
علــي المعاتيــق لمزاولــة عملهــا فــي
روضــة تــاروت النموذجيــة لتكمــل مســيرة
عطاءهــا كقائــدة ومربيــة.
وقال رئيس مجلس اإلدارة األستاذ محمد
الصغيــر أننــا فــي إدارة الجمعية نؤمن بأن
األســتاذة حميــدة تمثــل القيــادة الحكيمــة
للروضــة مــع فريقهــا المتميــز ذوي الخبــرة
والكفــاءة وهــي محــل تقديــر واحترام.
وتابــع :طــوال ثالثيــن عامــا مارســت دورهــا
كمربيــة وقائــدة لقرابــة ألــف طفــل
ومســؤولة عــن أكثــر مــن ثمانيــن معلمــة
ومشــرفة وإداريــة ،وقــد أثبتــت فــي كثيــر
مــن المواقــف جدارتهــا وكفاءتهــا وتألــق
فريقهــا اإلداري.

وذكــر الصغيــر أن مــا وصلــت إليــه روضــة
تــاروت النموذجيــة مــن مســتوى متميــز
فــي الحقــل التربــوي وســط إشــادة كبيــرة
وثقــة مــن الجهــات الرســمية واألهالي إنما
هــو بفضــل جهــود وعطــاء طاقــم إداري
وتربــوي علــى مســتوى عــال مــن الخبــرة
والحرفيــة نمــت خــال ســنوات طويلــة مــن
الزمــن.
وأضــاف ،كثيــرة هــي اإلنجــازات التــي
حققتهــا روضة تــاروت النموذجيــة كإقامة
أول معــرض علــى مســتوى مكتــب
التعليــم بالمنطقــة الشــرقية لقصــة
«الطفــل المصنعــة» عــام 1419هـــ
كمــا حصلــت الروضــة علــى عــدة مراكــز
فــي مســابقات تابعــة لمكتــب التعليــم
بالقطيــف مــن أهمهــا المركــز الثانــي فــي

مســابقة جائــزة األميــر محمــد بــن فهــد
ألفضــل ورشــة عمــل فــي عــام 1427هـــ،
والمركــز األول فــي مســابقة ملعبــي آمــن
عــام 1428هـــ ،المركــز الثالــث فــي مســابقة
أفضــل مســتودع لعــام 1428هـــ.
وكذلــك أيضــا حــازت علــى المركــز األول
فــي مســابقة قلمــي ينســج قصــة عــام
1430هـــ ،المركــز األول فــي مســابقة الفيلم
القصيــر فــي عــام 1436هـــ ،المركــز األول
فــي مســابقة تجويــد البيئــات أكــرز عــام
1437هـــ.
يشــار إلــى أن الروضــة شــاركت عــام 1441هـــ
فــي معــرض اليــوم الوطنــي  ،89تحــت
رعايــة ســعادة وكيــل محافظــة القطيــف.
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أخبار العطاء
إنجازات اللجنة الصحية
لخيرية تاروت عام  2020م
مريم آل عبد الغني  -جزيرة تاروت

عــام مضــى وبقــت أثــاره لــدى كل فــرد من
أفــراد المجتمــع ،وخــال هــذا العــام ،رغــم
صعوباتــه وتحدياتــه ،ســجلت العديــد من
اإلنجــازات للكثيــر مــن الجهــات واللجــان
وستســتمر اآلمــال الجميلــة .وهــا نحــن
نســتقبل العــام الجديــد بحلــة جديــدة
مــع الكثيــر مــن اإلنجــازات والنجاحــات
واآلمــال الجديــدة والواعــدة.
عــن بعــض هــذه اإلنجازات التي ســطرتها
اللجنــة الصحيــة التابعــة لجمعيــة تــاروت
الخيريــة خــال عــام 2020م  ،حدثتنــا
رئيســة اللجنــة الصحيــة األســتاذة مريــم
المــاء قائلــة ”:أنــه بالرغــم مــن جائحــة
كورونــا إال أن جميــع إنجــازات اللجنــة
الصحيــة تكللــت بالنجــاح وذلــك بجهــود
فريــق نشــط وفاعــل يبحــث علــى الــدوام
عــن المعلومــة الصحيحــة ليحولهــا إلــى
صــور إبداعيــة جميلــة لينتفــع بهــا أفــراد
المجتمــع».
وأضافــت المــاء أن أبــرز النشــاطات تمثلت
فــي  140تصميمــا شــملت رســائل
أســبوعية ونشــرات أليــام عالميــة كمــا
أطلقــت  3مبــادرات توعويــة فــي بدايــة
الجائحــة ،وشــكلت هــذه التصاميــم
نســبة  % 50مــن أعمــال اللجنــة لعــام
2020م ،مــا يشــكل الفئــة األكبــر مــن
األنشــطة.
ولفتــت إلــى أن اللجنة أقامت  20محاضرة
مــا يمثــل  % 7مــن مجمــوع اإلنجــازات ،حيث
قدمــت نصفهــا مباشــرة والنصــف اآلخــر

بثــت عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي،
كمــا خصصــت  17محاضــرة لصالــح
برنامــج إيــاف تحتــوي علــى مواضيــع
أســرية وتربويــة ،وأقامــت كذلــك مســابقة
لصالــح برنامــج إيــاف مشــكلة بذلــك % 6
مــن مجمــوع الفعاليــات المنجــزة خــال
العــام المنصــرم.
وفيمــا يتعلــق بالفعاليــات التــي أنجزتهــا
اللجنــة قالــت األســتاذة مريــم المــاء »:كان
لفعاليــة “عشــتار“حضورا الفتــا ومميــزا،
مــن إنجــازات اللجنــة حيــث حصــد فريــق
مشــاة عشــتار النســائي وســام القطيــف
المدينــة النشــطة علــى مســتوى مــدن
المملكــة ،كمــا حصلــت متســابقات هــذا
الفريــق علــى  ٥مراكــز مــن أصــل العشــر

األوائــل فــي المســابقة التــي نظمهــا
التجمــع الصحــي األول علــى مســتوى
الشــرقية فــي اليــوم العالمــي لســرطان
الثــدي.
ونوهــت المــاء ،لقــد أنجــزت اللجنــة أيضا 5
مقاطــع مرئيــة صحيــة متنوعــة ،مضيفــة
ولمــا لمواقــع التواصــل االجتماعــي مــن
إثــر فعــال فــي إيصــال المعلومــة الصحيــة
ارتئينــا أن نطلــق  8وقفــات صحيــة عبــر
برامــج التواصــل االجتماعــي «الســناب
شــات» كمــا كان لمنصــات اإلنســتغرام
والتليجــرام والتويتــر نصيبــا مــن نشــر
المحاضــرات واللقــاءات الصحيــة واألســرية
التربويــة وكذلــك المســابقات..
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وبــدوره وجــه رئيــس مجلــس اإلدارة
األســتاذ محمــد الصغيــر جزيــل شــكره
وامتنانــه لفريــق اللجنــة الصحيــة علــى
جهودهــم المبذولــة لخدمــة المجتمــع،
بقولــه :أن معظــم هــذه اإلنجــازات قــد
أنجــزت فــي ظــرف حــرج بوجــود «جائحــة
كورونــا» ،مضيفــا نحــن متفائلــون بــأن
أضعــاف هــذه اإلنجــازات ســتتحقق ،ألننــا
علــى قناعــة تامــة بــأن إنجــازات اللجنــة
الصحيــة التابعــة للجمعيــة ســتتصاعد
أكثــر لثقتنــا بــأن مــن يقــف خلفهــا
أعضــاء وكــوادر مميــزون يواصلــون
مســــيـــــرة العطـــــــاء ليــا ونهــارا بـــــــروح
إبداعيــه متفانيــة.
جديــر بالذكــر تعــد اللجنــة الصحيــة مــن
اللجــان النشــطة فــي جمعيــة تــاروت
التــي حملــت علــى عاتقهــا بــث الوعــي
والثقافــة الصحيــة بيــن أفــراد المجتمــع
عبــر كافــة الســبل المتاحــة.

اللجنة الصحية

إنجازات

وأكــدت المــاء علــى أن التبــرع بالــدم
يعــد مــن األعمــال اإلنســانية النبيلــة لمــا
يســهم فــي إنقاذ حيــاة آالف من المرضى
الذيــن هــم فــي أمــس الحاجــة إلــى نقــل
الــدم ،ولســد العجــز فــي المستشــفيات،
مضيفــة أننــا خصصنــا لهــذه الفعاليــة
اإلنســانية المهمــة برنامجــا ســنويا
خاصــا بعنــوان “برنامــج دمــك حيــاة”
وهــو مــن البرامــج المهمــة فــي أنشــطة
اللجنــة للعــام الماضــي ،باإلضافــة الــى
برنامــج “نبــض اإلســعافي” وكالهمــا مــن
اإلنجــازات البــارزة للجنــة الصحيــة.
ودعــا المشــرف العــام علــى اللجنــة
اإلعالميــة بجمعيــة تــاروت الخيرية األســتاذ
محمــد الشــيوخ أعضــاء فريــق اللجنــة

الصحيــة إلبــراز كافــة أنشــطة اللجنــة
إعالميــا لتصــل الــى مختلــف الشــرائح
االجتماعيــة ،عبــر االســتفادة مــن جميــع
المنابــر اإلعالميــة المتاحــة ،بمــا فــي ذلــك
وســائل التواصــل االجتماعيــة الفاعلــة،
مضافــا االهتمــام بتطويــر الخطــاب
اإلعالمــي القائــم علــى عنصــري الجــذب
والتشــويق.
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أخبار العطاء
 550,111رياال حصيلة” بطاقة الخير“لجمعية تاروت الخيرية
لعام  2020م
مريم آل عبد الغني  -جزيرة تاروت

قــال رئيــس لجنــة المشــاريع والمبانــي
االســتثمارية وصاحــب فكــرة ”بطاقــة
الخيــر“ التابعــة لجمعيــة تــاروت الخيريــة
المهنــدس أســامة آل ســيف :بــأن
حصيلــة ”بطاقــة الخيــر“ للعــام المنصــرم
2020م بلغــت نحــو 550,111 :ريــاال.
وأوضــح ان الحــاالت التــي يتــم اإلعــان
عنهــا فــي بطاقــة الخيــر هــي حــاالت
تمــت دراســتها مســبقا مــن قبــل لجنــة
التكافــل االجتماعــي التابعــة للجمعيــة،
مؤكــدا إن معظــم الحــاالت المســتفيدة
ً
مــن بطاقــة الخيــر هــي أساســا مــن األســر
المســتفيدة مــن خدمــات الجمعيــة.
وتابــع آل ســيف بأنــه قــد تــم تخصيــص
مبلغــا وقــدره 260,000 :ألــف ريــاال لســد
حاجــة  130أســرة محتاجــة ،كمــا تــم
تخصيــص مبلغــا اخــر وقــدره؛ 290,111
ريــاال لصالــح مشــروع الذكــر الحكيــم الذي
الزال فــي مراحلــه االخيــرة مــن البنــاء.
ونــوه بــأن بعــض المحســنين الكــرام
باتــوا يبــادرون بدفــع مبالــغ مســبقة
فــي حســاب بطاقــة الخيــر لســد احتيــاج
بعــض األســر المحتاجــة فور اإلعــان عنها،
ممــا خلــق حالــة مــن التنافــس الالفــت
بيــن أهــل الخيــر مــن أبنــاء مجتمعنــا
المعطــاء.

وأشــار آل ســيف إن برنامــج بطاقــات الخير
بمثابــة فتــح فرصــة جديــدة للمتبرعيــن
لكــي يســاهموا فــي ســد االحتياجــات
التــي تــم إقرارهــا مــن قبــل إدارة الجمعيــة
مــن بــاب التكافــل االجتماعــي.
وبــدوره وجــه رئيــس مجلــس إدارة
الجمعيــة االســتاذ محمــد الصغيــر شــكره
الجزيــل لألســتاذ أســامه آل ســيف علــى
جهــوده االبداعيــة وامتنانــه لجميــع
المبادريــن مــن المحســنين فــي ســرعة
االســتجابة وقضــاء حوائــج إخوانهــم
المؤمنيــن التــي تعــد مــن القربــات
العظيمــة التــي يحبهــا اهلل.
يشــار إلــى إن فكــرة ”بطاقــة الخيــر“ تــم
إطالقهــا بدايــة عــام  2020لتســاهم فــي
ســد بعــض االحتياجــات التــي تقدمهــا
الجمعيــة وتفتــح المجــال للمســاهمة
مــن قبــل المتبرعيــن فــي ســد هــذه
الحــاالت بشــكل مباشــر ،ليتبناهــا أهــل
الخيــر مــن أبنــاء المجتمــع ،وهــي أيضــا
متاحــة للمســتفيدين مــن خدمــات
الجمعيــة ولغيرهــم ممــن يتقــدم بطلــب
المســاعدة عبــر التواصــل المباشــر مــع
مكتــب الجمعيــة وقنواتهــا المعروفــة.
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أخبار العطاء
خيرية تاروت تدعو المستفيدين
عبر قنواتها الرسمية
للتواصل معها
شذى آل رضي -جزيرة تاروت
وجــه األميــن العــام لمجلــس إدارة جمعيــة
تــاروت الخيريــة المهنــدس عبــد الغفــور
الدبيسي دعوة للمستفيدين الساكنين
فــي نطــاق الجمعيــة إلــى اســتخدام
الروابــط أدنــاه لتقديــم طلباتهــم علــى
أن تقــوم اللجــان المختصــة بدراســة الحالــة
والتواصــل معهــم.
كمــا دعــا عمــوم المجتمــع للتبليــغ عــن أي
أســرة متعففــة علــى الرابــط المخصــص
أدنــاه أيضــا أو االتصــال علــى رقــم الهاتــف
لعمــل الــازم.
وقــال رئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ
محمــد الصغيــر أن جميــع الحــاالت التــي
تــم تداولهــا فــي اآلونــة األخيــرة هــي محــل
اهتمام الجمعية وتمت دراســتها مكتبيا
وميدانيــا واتخــذت فيها اإلجــراءات المرعية
حســب اللوائــح الداخليــة للجمعيــة
والضوابــط المتبعــة فــي مثــل هــذه
الحــاالت.
وأكــد أن كافــة أبــواب الجمعيــة مفتوحــة
إلــى جانــب قنــوات التواصــل ولنــا الشــرف
فــي خدمــة المحتاجين مــن أبناء المجتمع.
الروابط:
 - 1رابط تقديم طلب مساعدة:
www.tiny.cc/rgm6tz
 - 2رابط التبليغ عن األسر المتعففة:
https://forms.gle/N8ow7AQkQhsh4rL86
 - 3لالتصال واالستفسار المباشر8230053 :
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أخبار العطاء

عرفانًا لدورهم في المحافظة على المرافق ..
جمعية تاروت تكرم بعض العاملين في تنظيف المقبرة
زينب المرحوم  -جزيرة تاروت

كــرم رئيــس لجنــة المرافــق العامــة
بخيريــة تــاروت المهنــدس محمد معتوق
النابــود عمــال شــركة اليمامــة التابعــة
لبلديــة تــاروت وذلــك نظيــر جهودهــم
فــي تنظيــف مقبرتــي المصلــى والدهــر
بجزيــرة تــاروت بشــكل دوري.
وأفــاد النابــود بــأن هــذه المبــادرة جــاءت
للتعبيــر عــن الشــكر والتقديــر لبلديــة
تــاروت علــى تعاونهــم الدائــم وحرصهــم
علــى نظافــة المرافــق العامــة كالمقبــرة
والمغتســل بجزيــرة تــاروت واهتمامهــم
بالنظافــة العامــة.
كمــا أشــاد رئيــس لجنــة العالقــات
العامــة األســتاذ عبــد الســام الدخيــل
بهــذه المبــادرة والتــي تهــدف لتحفيــز
العامليــن وشــكرهم علــى جهودهــم
المبذولــة لنظافــة األماكــن العامــة.

ووجــه رئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ
محمــد الصغيــر شــكره إلدارة بلديــة
تــاروت علــى حرصهــم الدائــم علــى
التنســيق بينهــا وبيــن الجمعيــة فــي
كثيــر مــن البرامــج والفعاليــات ومــن
ضمنهــا مبــادرة تنظيــف شــاطئ
الرفيعــة «الرملــة البيضــاء».
كمــا قــدم شــكره لجميــع منســوبي
بلديــة تــاروت ولجميــع العامليــن بشــركة
اليمامــة لجهودهــم وتعاونهــم علــى
إنجــاح هــذه المبــادرات الطيبــة التــي
يعــود نفعهــا ألبنــاء المجتمــع جميعــً.
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أخبار العطاء
 5,673.485رياال مصاريف ثالثة مشاريع لخيرية تاروت
لعام  2020م
أالء الحليلي  -جزيرة تاروت

أعلــن مجلــس إدارة جمعيــة تاروت الخيرية
عــن إجمالــي تكلفــة ثالثــة مشــاريع خيريــة
تــاروت خــال عــام 2020م البالغــة نحــو:
 5,673.485ريــاال.
وذكــر رئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ
محمــد الصغيــر أن المشــاريع شــملت
مبنــى الذكــر الحكيــم ومبنــى كافــل
اليتيــم « »2والمبنــى اإلداري للجمعيــة.
وفــي التفاصيــل أشــار الصغيــر إلــى كلفــة
ِ
كل مشــروع ومســتوى اإلنجاز الذي تحقق
وتفاصيــل أخــرى ذات صلــة بطبيعــة تلــك
المشــاريع التــي الزال العمــل جــار إلنجازهــا.
وأوضــح أن مبنــى الذكــر الحكيــم أقيــم
علــى أرض مســاحتها1012 :م ،ويتكــون
مــن ثــاث أدوار حيــث بلغــت نســبة اإلنجــاز
فيــه  % 85بكلفــة تقــدر ب2,877.555 :
ريــاال.

وبشــأن مشــروع المبنــى اإلداري للجمعية
قــال الصغيــر« :أن كلفتــه تقــدر بنحــو:
 1,807.680ريــاال ،حيــث أنجــز منــه ما يقارب
النصــف ،مضيفــا أن المشــروع يقــع علــى
أرض تبلــغ مســاحتها 3500م ،ويتكــون
مــن ثالثــة أدوار ونصــف ومالحــق داخليــة
وخارجيــة تقــدر مســاحة كل دور  850م.
ولفــت إلــى أن المبنــى اإلداري يضــم عــددا
مــن المكاتــب للمتطوعيــن مــن اللجــان
العاملــة علــى المشــاريع التــي تنفذهــا
الجمعيــة ،باإلضافــة لمواقــف الســيارات،
مقــدرا الميزانيــة المتوقعــة للمشــروع
بســتة مالييــن  6.000.000ريــاال.

ونــوه إلــى أن مبنــى كافــل اليتيــم  2الــذي
أقيــم علــى مســاحة 1600م ،يحتوي على
 10محــات تجاريــة ،و 14شــقة ســكنية،
وقــد انجــز مــن المشــروع  ،% 35وتقــدر
تكلفتــه ب 988,250.00 :ريــاال.
ووجــه الصغيــر شــكره وامتنانــه ألهــل
الجــود والســــخاء مــن أبنــاء المجتمــع
الداعمـــــــــين باستـــــــــمرار للجمـــــــعـــــــــية
والمســـــــاهمين بفــــــــاعلية فــي إنجـــــــاح
مشــاريعها المتعــددة.
كمــا وجــه شــكره للجــان الفنيــة التابعــة
للجنــة المشــاريع علــى جهودهــم
ومتابعتهــم بجانــب رئيــس اللجنــة
األســتاذ أســامة آل ســيف علــى جهــوده
الكبيــرة ومتابعتــه الحثيثــة لمشــاريع
ا لجمعيــة .
يذكــر أن الجمعيــة بــدأت التحضيــر
لمشــروعي ســاكن التابع للجنة تحســين
المســاكن ،ومركــز زهــور المســتقبل
للرعايــة النهاريــة حيــث تــم االنتهــاء مــن
المخططــات النهائيــة.
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أخبار العطاء
جمعيتا القطيف وتاروت تتبادالن األفكار حول بعض
المشروعات الخيرية
زينب المرحوم  -جزيرة تاروت

اســتقبلت جمعيــة تــاروت الخيريــة وفــدا
مــن جمعيــة القطيــف الخيريــة مســاء
يــوم االثنيــن  11ينايــر  2021فــي مقرهــا
لمناقشــة النطــاق الجغرافــي لمحافظــة
القطيــف وتبــادل األفــكار حــول بعــض
مشــاريع جمعيــة تــاروت الخيريــة.
ورحــب رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة
تــاروت الخيريــة األســتاذ محمــد الصغيــر
بوفــد خيريــة القطيــف الزائــر ممثــا
بنائــب رئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ
عبــد المحســن الخضــر واألميــن العــام
األســتاذ خالــد البيــش والمديــر المالــي
األســتاذ فتحــي الزايــر وعضــو مجلــس
اإلدارة األســتاذ حســين الســنان ،مبديــً
ســعادته بهــذا اللقــاء .
وقــال الصغيــر« :إن مثــل هــذه اللقــاءات
تســاهم فــي تعزيــز التواصــل وتفتــح
نوافــذ الحــوار البنــاء الجتــراح الحلــول
المناســبة لبعــض العوائــق والصعوبــات
وتطويــر العديــد مــن المشــاريع التــي
يعــود نفعهــا لجميــع أفــراد المجتمــع
وخصوصــا الفئــات المســتفيدة مــن
خدمــات الجمعيــات الخيريــة».
فيمــا نــوه نائــب رئيــس مجلــس إدارة
جمعيــة القطيــف الخيريــة األســتاذ
عبــد المحســن الخضــر إلــى أن النطــاق
الجغرافــي للقطيــف واســع جــدًا حيــث
تمتــد مــن البحــاري  -المشــاري  -الناصــرة
إلــى جــزء مــن الدخــل المحــدود وغيرهــا
مــن المناطــق ،ويشــكل هــذا عبئــا كبيــرا
علــى الجمعيــة.

وأضــاف الخضــر أن الجمعيــات تتكامــل
مــع بعضهــا البعــض وتتشــارك الهمــوم
فيمــا يخــص الخدمــات ،فاليــوم تتطلــع
خيريــة القطيــف إلــى عمــل مشــترك
لنتكاتــف ونتعــاون مــع األخريــن.
وقــال :نرحــب بمبــادرة المشــاطرة
ونتطلــع لعمــل مشــترك إداريــً لنســعى
لرســم خطــة والبــدء بتنفيذهــا تدريجيــا،
مشــيدا بخيريــة تــاروت التــي تخطــو
خطــوات نوعيــة ولديهــا مبــادرات مميــزة،
بحســب وصفــه.

مشاريع خيرية تاروت
واســتعرض رئيــس لجنــة المشــاريع
والمبانــي االســتثمارية بخيريــة تــاروت
األســتاذ أســامة آل ســيف مشــاريع
الجمعيــة بشــرح مســتفيض للمشــاريع
القائمــة ونظيرتهــا التــي تحتــاج
الســتكمال بعــض اإلجــراءات الرســمية.
وقــال إننــا قمنــا باســتكمال اإلجــراءات
المطلوبــة لروضــة تــاروت النموذجيــة
لتكــون تحــت مضلــة وزارة التعليــم
وتســتمر فــي وظيفتهــا التعليميــة
التربويــة ،كمــا عملنــا علــى تشــغيل
مجمــع صــاالت قصــر تــاروت واالتفــاق مــع
مســتثمر متخصــص لتشــغيلها عــن
طريــق االتفــاق علــى مزايــدة تشــغيل
ومشــاركة فــي األربــاح.

ولفــت آل ســيف إلــى أن مشــروع المبنــى
اإلداري هــو بديــل عــن المبنــى الحالــي
القديــم ،يضــم عــددا مــن المكاتــب
للمتطوعيــن مــن اللجــان العاملــة،
باإلضافــة لمواقــف الســيارات ،مقــدرا
الميزانيــة المتوقعــة للمشــروع بســتة
مالييــن  6,000.000ريــاال ،حيــث أنجــز منــه
مــا يقــارب النصــف.
وأضــاف جــار متابعــة المتطلبــات للبــدء
فــي مشــروع مركــز رعايــة نهاريــة
بترخيــص معتمــد حيــث تــم االنتهــاء
مــن المخططــات النهائيــة علــى أرض تــم
التبــرع بهــا مــن قبــل أحــد المحســنين
لتكــون لهــذا المشــروع.
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وأشــار آل ســيف إلــى بطاقــات الخيــر
التــي حققــت منــذ انطالقهــا حتــى اآلن
حوالــي  280ألــف ريــاال ودعــم  130حالــة
محتاجــة ،وقــال جــار اآلن اســتكمال مبنــى
الذكــر الحكيــم الــذي يتكــون مــن  3أدوار
يخــدم الرجــال والنســاء حيــث بلغــت
نســبة اإلنجــاز فيــه  %85بكلفــة تقــدر ب:
 2,877.555ريــاال.
وفيمــا يتعلــق بمشــروع مبنــى كافــل
اليتيــم  2نــوه الســيف الــى انــه مشــروع
ســكني اســتثماري يحتــوي علــى 10
محــات تجاريــة ،و 14شــقة ســكنية ،وقــد
انجــز منــه قرابــة  ،% 35وتقــدر تكلفتــه بـــ:
 988,250.00ريــاال ،فيمــا تــم البــدء فــي
التحضيــر لمشــروع ســاكن التابــع للجنــة
تحســين المســاكن ،إلســكان  7عوائــل
بحــق االنتفــاع .واختتــم آل ســيف باإلشــارة
إلــى أن الجمعيــة فــي صــدد دراســة
بعــض األفــكار االســتثمارية ألرض مجمــع
العيــادات.

كمــا وتــم في اللقاء الذي جمع مســؤولي
خيريــة القطيــف وخيريــة تــاروت مناقشــة
بعــض األفــكار االســتثمارية وأهميتهــا
فــي الجمعيــات الخيريــة لتحقيــق
االســتدامة ولتكــون رافــدًا داعمــً لبرامــج
خدمــات المســتفيدين مــن الفقــراء
واأليتــام.
كمــا ضــم اللقــاء كال مــن نائــب مجلــس
اإلدارة لجمعيــة تــاروت األســتاذ محمــد
ســعيد الصفــار واألميــن العــام للجمعيــة
المهنــدس عبــد الغفــور الدبيســي
ورئيــس لجنــة العالقــات العامــة األســتاذ
عبــد الســام الدخيــل ورئيــس لجنــة
التكافــل االجتماعــي األســتاذ عبــد
الرســول آل درويــش ورئيــس كافــل
اليتيــم األســتاذ أيــوب أبــو زيــد ورئيــس
المرافــق العامــة والشــؤون اإلداريــة
المهنــدس محمــد النابــود.

وأعــرب رئيــس خيريــة تــاروت األســتاذ
الصغيــر فــي ختــام اللقــاء عــن شــكره
وامتنانــه لوفــد جمعيــة القطيــف علــى
حرصهــم للتواصــل واألفــكار التــي تــم
طرحهــا ،مؤكــدا أن مثــل هــذه اللقــاءات
تشــكل جســرا للتواصــل والتعــاون
المثمــر والبنــاء ،الفتــا إلــى أن جميــع
أعضــاء مجالــس اإلدارة فــي المؤسســات
الخيريــة هــم شــخصيات متطوعــة
حملــت علــى عاتقهــا مســؤوليات كبيــرة
تعمــل لوجــه اهلل عبــر بوابــة خدمــة جميع
المحتاجيــن.
يذكــر أن لجنــة العالقــات العامــة
فــي جمعيــة تــاروت بــإدارة الدخيــل
تســتهدف تجســير العالقــة مــع كل
الفاعليــات المجتمعيــة وفــي مقدمهــا
الجمعيــات الخيريــة لخدمــة المجتمــع
ورقيــه وتحقيــق رؤيــة  2030لوطــن أكثــر
ازدهــارا ونمــوا وعطــاء.
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اللجنة االعالمية بخيرية تاروت تناقش آليات عملها
للمرحلة المقبلة
آالء الحليلي ،جزيرة تاروت

عقــد فريــق اللجنــة االعالميــة التابعــة
لجمعيــة تــاروت الخيريــة اجتماعــا عبر قناة
االتصــال االلكترونيــة فــي منصــة « زوم «
لمناقشــة ســير عمــل الفريــق االعالمــي
للمرحلــة المقبلــة.
وتضمــن جــدول اعمــال اجتمــاع اللجنــة،
الــذي شــارك فيــه اعضــاء اللجنــة االعالميــة،
شــرحا مفصــا عــن ســير عمــل اللجنــة فــي
المرحلــة الســابقة واآلليــة المســتقبلية،
مضافــا لذلــك مناقشــة بعــض اآلراء
واالفــكار للمرحلــة المقبلــة.
وقــال المشــرف العــام علــى اللجنــة
االعالميــة ورئيــس تحريــر مجلــة العطــاء
االســتاذ محمــد الشــيوخ ان عمــل اللجنــة
يســير وفــق الخطــة المرســومة لهــا وهــي
في تصاعد مســتمر ولكننا ال زلنا نتطلع
للمزيــد مــن التطويــر واالبــداع ،مضيفا بأن
التقــدم الملحــوظ فــي المجلــة وغيرهــا
مــن اعمــال اللجنــة االعالميــة يرجــع فــي
االســاس الــى جهــود اعضــاء اللجنــة كافــة
وابداعاتهــم الملحوظــة وســرعة انجازهم
للعمــل بإتقــان.
ونوه إلى ان هنالك العديد من اإلرشادات
التــي تردنــا دائمــا ســواء مــن جمهــور
المجلــة أو بعــض الصحفييــن والكتــاب
واالعالمييــن المهتميــن بهــذا الشــأن،
مضافــا الــى ادارة الجمعيــة ومنســوبيها،
مــا يعنــي ان جهودكــم االبداعيــة كفريــق
اعالمــي متميــز هــي محــل اشــادة وتقديــر
باســتمرار.
وأوضــح الشــيوخ الخطــوط العريضــة
لآلليــة الجديــدة التــي ســتحكم ســير
العمــل فــي المرحلــة القادمــة لكافــة

اعضــاء الفريــق االعالمــي باللجنــة ،مبدئــا
تفاؤلــه بمزيــد مــن التقــدم واالبــداع
والتميــز فــي االنجــازات المقبلــة ،مؤكــدا ان
نجــاح التطلــع الجديــد مرهــون بطبيعــة
الحــال بهمــة وحيويــة وفاعليــة أعضــاء
الفريــق.
كمــا واســتعرضت مديــرة تحريــر مجلــة
العطــاء ومنســقة اللجنــة االعالميــة
االســتاذة زينــب المرحــوم فــي اللقــاء أبــرز
مــا تــم مناقشــته اثنــاء زيارتهــا لجمعيــة
االوجــام الخيريــة برفقــة عضــو هيئة تحرير
مجلــة العطــاء االســتاذة آالء الحليلــي
وفريــق اللجنــة الصحيــة التابــع لخيريــة
تــاروت بقيــادة االســتاذة مريــم المــاء.
ولفــت الشــيوخ إلــى أهميــة التواصــل
مــع اآلخريــن لالســتفادة مــن تجاربهــم
اإلعالميــة مضافــا لعقــد المزيــد مــن ورش
العمــل التدريبيــة للفريــق االعالمــي إلتقــان

مهــارات العمــل االعالمــي موضحــا رغبتــه
للوصــول الــى مســتوى أرقــي مــن الحرفية
والتميــز واالبــداع فــي العمــل.
وعلــى ضــوء مــا ســبق توافــق أعضــاء
اللجنــة االعالميــة علــى آليــات العمــل
الجديــدة للمرحلــة المقبلــة إلبــراز العمــل
بصــورة أكثــر تقنينــا واحترافيــة.
وفــي ختــام اللقــاء الــذي تــم فيــه مناقشــة
العديــد مــن الموضوعــات ذات الصلــة
بالعمــل االعالمــي ثمــن الشــيوخ جهــود
كافــة اعضــاء الفريــق االعالمــي معربــا
عــن شــكره الخالــص إلدارة الجمعيــة
وفــي مقدمهــم رئيــس الجمعيــة ونائبــه
ِ
علــى دعمهمــا الدائــم وللجــان الجمعيــة
المختلفــة لتعاونهــم المســتمر مــع
اللجنــة ولــدور الفريــق االعالمــي الفاعــل
والمميــز طــوال الفتــرة الماضيــة.
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صحية تاروت في ضيافة نسائية خيرية األوجام لتبادل
الخبرات
آالء الحليلي ،جزيرة تاروت

اســتضافت اللجنــة النســائية بجمعيــة
األوجــام الخيريــة ،يــوم الجمعــة الموافــق
 24جمــادى األولــى  1442هـــ ،فريــق
اللجنــة الصحيــة التابــع لجمعيــة تــاروت
الخيريــة ،لتبــادل الخبــرات والمعــارف
فــي بعــض البرامــج الصحيــة وغيرهــا
مــن الموضوعــات ذات الصلــة ببرامــج
وأنشــطة اللجــان النســائية فــي
جمعيتــي تــاروت واألوجــام الخيريــة.
بــدأ االجتمــاع ،الــذي ضــم عــددا مــن
أعضــاء فريــق اللجنــة الصحيــة بتــاروت
وعضــوات جمعيــة األوجــام ،بالترحيــب
مــن قبــل رئيســة اللجنــة النســائية
األســتاذة زكيــة الناصــر بالحضــور مقدمــة
بذلــك بالتعريــف بأعضــاء اللجنــة التابعــة
لهــا.
وبالمثــل قدمت رئيســة اللجنة النســائية
األســتاذة نعيمــة آل حســين أعضــاء
فريــق اللجنــة الصحيــة التابــع لخيريــة
تــاروت مشــيدة بــدور اللجــان النســائية
فــي الجمعيــات الخيريــة فــي المحافظــة
ونشــاطها المميــز فــي المجتمــع ،ســواء
علــى الصعيــد الصحــي او التكافــل
االجتماعــي.
اللجنة الصحية
واســتعرضت رئيســة اللجنــة الصحيــة
األســتاذة مريــم المــاء نشــاط اللجنــة
وأقســامها وبدايــة ممارســة نشــاطاتها
تحــت مظلــة جمعيــة تــاروت بهــدف
التوعيــة الصحيــة فــي المجتمــع عبــر
كافــة البرامــج والوســائل المتاحــة.

كمــا أشــارت إلــى أن اللجنــة تأسســت عــام
 2014م وكان عــدد األعضــاء حينهــا 7
أعضــاء ثــم أصبــح فــي الوقــت الراهــن
أكثــر مــن  50عضــوا معظمهــم ينحــدر
مــن تخصصــات صحيــة متنوعــة والبقيــة
أصحــاب خبــرات إداريــة وفنيــة وتقنيــة،
ســاهموا فــي إبــراز نشــاط اللجنــة بصــورة
فاعلــة.
ونوهــت المــاء أنــه تــم فتــح قنــوات
للتواصــل االجتماعــي الخاصــة باللجنــة
الصحيــة عــام  2016وتــم تنشــيطها
بشــكل مســتمر وعــرض جميــع
الفعاليــات والبرامــج عبرهــا باإلضافــة
إلــى مســاندة اللجنــة اإلعالميــة بالجمعيــة
عبــر قنواتهــا فــي السوشــيال ميديــا
فــي النشــر المســتمر ،وكانــت البدايــة
بــث رســالة يــوم الجمعــة أســبوعيا عبــر
جميــع قنــوات التواصــل بمــا فيهــا تويتــر
والفيــس بــوك واإلنســتغرام.
وفيمــا يتعلــق بســير عمــل الفريــق
أوضحــت بأنــه يعمــل بشــكل جــاد علــى
أداء مهامــه بفاعليــة لكــن ال يــزال هنــاك
عــدم رضــا عــن العمــل المقــدم ،إذ أن
رغبتنــا كلجنــة التقــدم الدائــم وعــدم
التوقــف عنــد نقطــة معينــة مــن اإلنجــاز،
فنحــن ال زلنــا نبحــث كذلــك عــن المزيــد
مــن المتطوعيــن إلتاحــة الفــرص لهــم
بشــكل أوســع وأكبــر.
كمــا لفتــت لنوعيــن مــن المتطوعيــن
فــي اللجنــة الصحيــة :األول بحاجــة إلــى
اكتســاب الخبــرة والمهــارة مــن خــال

التدريــب وورش العمــل والثانــي ينضــم
اللجنــة وهــو مــزود بالعديــد مــن الخبــرات
والمهــارات ،ونحــن كلجنــة نرحــب بجميــع
المتطوعيــن والمتطوعــات ونتشــرف
بهــم لخدمــة المجتمــع ،مؤكــدة علــى
ضــرورة الحفــاظ علــى المتطوعيــن
وتطويرهــم بــكل الســبل الممكنــة.
وأكدت الماء على أهمية تفعيل نشــاط
الجمعيــات الخيريــة لخدمــة عــدد أوســع
مــن فئــات المجتمــع ،وذلــك مــن خــال
تنشــيط حســابات التواصــل االجتماعــي
بصــورة مســتمرة وفعالــة ألنهــا تلعــب
دورا كبيــرا فــي اســتقطاب عــدد كبيــر
مــن المتطوعيــن الذيــن سيســاهمون
فــي تحقيــق رســالة الجمعيــة ،الــى جانــب
العمــل علــى خلــق شــراكات مجتمعيــة
كالمــدارس أو المراكــز الصحيــة أو
البلديــات والنــوادي وغيرهــا مــن األطــر
االجتماعيــة.

فريق عشتار الرياضي
وتحدثت رئيســة «فريق عشــتار النســائي»
األســتاذة آســيا مســيري عــن الفريــق
قائلــة :أن الفكــرة تولــدت لدينــا عــام
 2017م وهــي تهــدف لنشــر ثقافــة
رياضــة المشــي الصحــي فــي جميــع أنحــاء
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جزيــرة تــاروت وكان الهــدف هــو الوصــول
إلــى األم فــي كل منــزل لتنشــر بدورهــا
ثقافــة الرياضــة لجميــع أفــراد األســرة.
ولتعميــم ثقافــة رياضــة المشــي الصحــي
قالــت المســيري :لقــد تــم توزيــع أعضــاء
فريــق عشــتار علــى القروبــات بعــد فرزهــا
إلــى عــدة مناطــق فــي المحافظــة منهــا
القطيــف وتــاروت وســنابس وتركيــا
والمشــاري ،مضيفــة أن طريقــة المشــي
يتــم باالتفــاق بيــن المشــاركات مــع
بعضهــم البعــض والخــروج للمشــي فــي
منطقــة معينــة فــي وقــت محــدد وبعــدد
محــدد مــن المســافة.
وذكــرت المسيـــــــــــــري بأنهــم كـــــــــانوا
يطمحــون للدخــول فــي مســابقات
تنافســية رياضيــة ،مؤكــدة أن دورهــم
كلجـــــــــــنة مشــرفة علــى البرنــــــــــــــــامج
يســتهدف إجــراء مســابقات تحفيزيــة
علــى فتــرات مختلفــة ثــم حســاب عــدد
الخطــوات وتتــراوح المــدة بيــن أســبوع
إلــى شــهر لتؤهلهــم للمشــاركة فــي
المســابقات التنافســية.
ولفتــت إلــى مشــاركة الفريــق بعــدد
مــن المســابقات علــى مســتوى مناطــق
المملكــة منهــا البطولــة النســائية
لمدينــة ينبــع والحبيــل ومســابقة الجــري
علــى مســتوى المنطقــة والمشــاركة فــي
بطولــة كأس المشــي الرقميــة حيــث
تــم الحصــول فيهــا علــى المركــز األول
ووســام المدينــة الصحيــة.
ونوهــت المســيري عــن التواصــل
المســتمر مــع المتدربيــن الــذي يبلــغ
عددهــم  30متســابقا طــوال فتــرة
المســابقة ،مشــيرة إلــى أنهــا موثقــة
بصــور وعــدادات حســاب الخطــوات.

كمــا أوضحــت أنــه مــن أهــم الشــروط
المطلوبــة إلنشــاء فريــق للمشــي وجــود
مــدرب صحــي للفريــق وأخصائــي تغديــة
وأخصائــي عــاج طبيعــي وأيضــا مــدرب
رياضــي محفــز ،مؤكــدة علــى ضــرورة
عقــد للقــاءات بمدربيــن رياضييــن لإلجابــة
علــى استفســارات المتســابقين.
وفــي ســياق اســتعراض أبــرز إنجــازات
فريــق عشــتار النســائي اقترحــت رئيســة
اللجنــة الصحيــة بخيريــة تــاروت األســتاذة
مريــم المــاء علــى زميالتهــا عضــوات
اللجنــة النســائية ببلــدة األوجــام إنشــاء
فريــق مماثــل فــي األوجــام تحــت مظلــة
الجمعيــة ،مبديــة دعمهــا الكامــل
والفريــق لتدشــين هــذه الخطــوة.
وبدورهــا رحبــت رئيســة اللجنــة النســائية
بجمعيــة األوجــام األســتاذة زكيــة الناصــر
بهــذه الفكــرة واعــدة بتدشــينها قريبــا،
آملــه أن يتمكــن الفريــق المزمــع إنشــائه
الحقــا مــن التنافــس مــع فريــق عشــتار
خــال شــهر شــوال المقبــل ،وســائر
الفــرق المماثلــة فــي المملكــة.

برنامجي إيالف ونبض إسعافي
وتحدثــت عضــوة فريــق إيــاف األســتاذة
هنيــة آل حســين عــن مشــروع إيــاف
الــذي تــم إنشــائه عــام  2016قائلــة « بــدأ
المشــروع بعــدد محــدود مــن الســيدات
ليخــدم بعــض الفتيــات المقبــات علــى
الحيــاة الجديــدة ،لكنــه ســرعان مــا تحــول
الــى برنامــج أســرى وتربــوي واســع لخدمــة
المتزوجيــن والمقبليــن علــى الــزواج فــي
جزيــرة تــاروت ،تحــت مظلــة جمعيــة تــاروت
الخيريــة.

كمــا نوهــت رئيســة اللجنــة الصحيــة
األســتاذة مريــم المــاء الــى برنامــج «نبــض
اإلســعافي» ،مشــيرة إلــى أن جميــع
برامــج اللجنــة هــي برامــج صفريــة ،إذ
ال يوجــد لهــا اعتمــادات ماليــة ثابتــة
ورعاتهــا غيــر رســميين ،مؤكــدة أننــا
بالدعايــة واإلعالنــات المتواصلــة عبــر
قنــوات التواصــل االجتماعــي اســتقطبنا
بعــض الرعــاة الخيريــن الذيــن تبنــوا تلــك
البرنامــج وتــم تنفيذهــا معظمهــا بنجاح
وهلل الحمــد.
وبــدوره أشــاد رئيــس مجلــس إدارة
جمعيــة تــاروت الخيريــة األســتاذ محمــد
الصغيــر بكافــة الجهــود والمســاعي
المعــززة للتواصــل االجتماعــي وتبــادل
الخبــرات مــع كافــة الجمعيــات واللجــان
الخيريــة لمــا يعــود ذلــك بالنفــع العــام
علــى الجميــع ،خصوصــا األســر الضعيفــة
فــي المجتمــع ،مشــيدا بجهــود أعضــاء
اللجنــة الصحيــة والفريــق اإلعالمــي التابــع
للجمعيــة الخبريــة.
وأبــدت رئيســة اللجنــة النســائية بجمعية
األوجــام األســتاذة زكيــة الناصــر الرغبــة
فــي التواصــل المســتمر مــع أعضــاء
اللجنــة لتبــادل الخبــرات واالســتفادة
مــن التجــارب المختلفــة ،مشــيدة بهــذه
الجهــود وداعيــة إلــى تقديــم المزيــد مــن
العطــاء لخدمــة أبنــاء المجتمــع.
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الفريق اإلعالمي لمجلة العطاء يزور اللجنة النسائية
بخيرية األوجام
آالء الحليلي ،جزيرة تاروت

صورة رمزية
ضمــن برنامــج تبــادل الزيــارات والخبــرات
بيــن جمعيــة تــاروت الخيريــة واللجنــة
النســائية بجمعيــة األوجــام عقــد مســاء
يــوم الجمعــة الموافــق  1442 /5 / 24هـــ
لقــاء بيــن اللجنــة اإلعالميــة بخيريــة تــاروت
بحضــور مديــر تحريــر مجلــة العطــاء
األســتاذة زينــب المرحــوم ،وعضــوة هيئــة
التحريــر األســتاذة االء الحليلــي ،وكان فــي
اســتقبالهن رئيســة اللجنــة النســائية
بجمعيــة األوجــام األســتاذة زكيــة الناصــر،
وعــددا مــن عضــوات اللجــان بالجمعيــة.
واســتعرضت رئيســة اللجنــة النســائية
بجمعيــة األوجــام الخيريــة األســتاذة
زكيــة الناصــر أثنــاء اللقــاء مهــام اإلعــام
فــي الجمعيــة ،مشــيرة إلــى أن اإلعــام
بالنســبة للجمعيــات الخيريــة فــي غايــة
األهميــة والحيويــة ،وان أعضــاء اللجنــة
النســائية هــن مــن يقمــن بالمهــام
اإلعالميــة باإلضافــة إلــى مجموعــة مــن
المتطوعــات اللواتــي يقمــن بتصميــم

البــروش ورات وتصويــر الفعاليــات
وغيرهــا مــن البرامــج التــي تخــدم
ا لمجتمــع .
وذكــرت أن البرامــج التــي تقــوم بهــا
اللجنــة اإلعالميــة هــي لمســاندة جميــع
اللجــان فــي الجمعيــة ،وقــد ســاهمت
اللجنــة اإلعالميــة مؤخــرًا فــي حملــة «أنــا
مشــترك» والتــي تهــدف إلــى زيــادة عــدد
المشــتركين وقــد حققــت بذلــك نجاحــً
كبيــرًا.
وشــرحت الناصــر آليــة إدارة وإشــراف
اللجنــة اإلعالميــة لقنــوات التواصــل
االجتماعــي كبرنامــج اإلنســتغرام،
الفيــس بــوك ،تويتــر ،واتــس آب ،قنــاة
اليوتيــوب التابعــة للجمعيــة التــي
يتــم مــن خاللهــا عــرض جميــع أنشــطة
الجمعيــة وحرصهــم علــى أن تكــون
فعالــة بشــكل مســتمر.
ونوهــت بــأن الجمعيــة تعــد مــن األوائــل
فــي المنطقــة فــي تطبيــق خدمــة

الهاتــف االستشــاري خــال جائحــة كورونــا
بالتعــاون مــع االستشــاري عبــد العظيــم
الصــادق واألخصائيــة النفســية عبيــر
عاشــور والــذي كان لــه آثــر بالــغ فــي عــاج
كثيــر مــن الحــاالت.
وبدورهــا تحدثــت مديــرة تحريــر مجلــة
العطــاء التابعــة لجمعيــة تــاروت للخيريــة
األســتاذة زينــب المرحــوم فــي اللقــاء عــن
أهميــة تبــادل الزيــارات بيــن القطاعــات
غيــر الربحيــة واالســتفادة مــن الخبــرات
ونقلهــا للمجتمــع المحلــي ،مؤكــدة
أهميــة تفعيــل جميــع قنــوات التواصــل
االجتماعــي وتوظيــف التقنيــة الحديثــة
للوصــول لجميــع فئــات المجتمــع.
وذكــرت المرحــوم أننــا ســعينا ألن تكــون
للجنــة اإلعالميــة هويــة خاصــة تتوافــق مع
هويــة الجمعيــة ،كمــا تــم تأســيس فريــق
إعالمــي متكامــل وتــم تأهليــه للعمــل
فــي اللجنــة ،مــن خــال عقــد اللقــاءات
وورش العمــل.
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وأضافــت أن الفريــق اإلعالمــي لدينــا بــذل
المزيــد مــن الجهــد لتفعيــل وتطويــر
الــدور اإلعالمــي للجمعيــة وبشــكل
احترافــي أيضــا ،مــن خــال تفعيــل
حســابات الجمعيــة كاإلنســتغرام
والفيســبوك وتويتــر وجعلهــا أكثــر
نشــاطا وفاعليــة ،كمــا وتــم االتفــاق مــع
 12صحيفــة محليــة ،لتحويلهــا لمنصــات
إعالميــة ،لنشــر أخبــار وبرامــج وأنشــطة
ا لجمعيــة .
كمــا نوهــت المرحــوم دور الفريــق
فــي اســتقطاب مجموعــة مــن الكتــاب
والكاتبــات واألدبــاء واألطبــاء واالتفــاق
معهــم للمشــاركة الدائمــة فــي المجلــة.
وأثنــت عضــو هيئــة التحريــر لمجلــة
العطــاء األســتاذة االء الحليلــي علــى هذه
الزيــارة ،مؤكــدة علــى أهميــة التواصــل
وتبــادل األفــكار ونقــل الخبــرات مــن خــال
الزيــارات المتبادلــة.
وأشــادت األســتاذة زكيــة الناصــر بهــذه
الجهــود ،مؤكــدة أننــا كلجنــة إعالميــة
نطمــح فــي الفتــرة المقبلــة للوصــول
بصوتنــا إلــى خــارج المجتمــع المحلــي،
وتحــدي عائــق البعــد الجغرافــي لمنطقــة
األوجــام.
كمــا أشــارت الناصــر إلــى رغبتهــا فــي
تنشــيط الشــراكات المجتمعيــة مــع
المؤسســات الخيريــة والحكوميــة
والخاصــة ،باإلضافــة إلــى اســتقطاب عــددا
مــن الشــخصيات الفعالــة والنشــطة
بمختلــف التخصصــات فــي المنطقــة.
وفــي ختــام اللقاء قدمت المرحوم الشــكر
واالمتنــان إلــى فريــق اللجنــة النســائية
باألوجــام علــى اســتضافتهم وجهودهــم
الواضحــة التــي تخــدم المجتمــع وتنميتــه.

وبــدوره أشــاد المشــرف علــى اللجنــة
اإلعالميــة بجمعيــة تــاروت الخيريــة األســتاذ
محمــد الشــيوخ بهــذه الجهــود المميــزة،
داعيــا الــى ضــرورة تكثيــف التواصــل
وتجســير العالقــات بيــن كافــة الجمعيــات
الخيريــة ،عبــر اللجــان المختلفــة ،لتبــادل
لمــا
التجــارب والخبــرات واألفــكار البنــاءةً ،
يعــود ذلــك بالنفــع العــام علــى الجميــع،
خصوصــا الفئــات الضعيفــة فــي المجتمع.
كمــا وقــدم الشــيوخ شــكره الجزيــل
لألســتاذة زكيــة الناصــر وكافــة عضــوات
جمعيــة األوجــام الخيريــة وللفريــق
اإلعالمــي بجمعيــة تــاروت الخيريــة علــى
جهودهــم اإلبداعيــة المتميــزة.
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وفيات جزيرة تاروت لشهر ربيع الثاني  1442هـ
الوفيــات الذيــن تــم دفنهــم فــي مقبــرة المصلــى المركزيــة بجزيــرة تــاروت لشــهر
جمــادى األول لعــام  1442هـــ بإشــراف جمعيــة تــاروت الخيريــة متمثلــة فــي لجنــة المرافــق
العامــة 6 :رجــال 3 ،نســاء ،طفــان 6 ،أجنــة .المجمــوع الكلــي17 :
نســأل اهلل أن يتغمــد الجميــع بواســع رحمتــه وأن يلهــم ذويهــم الصبــر والســلوان ،وإنــا
هلل وإنــا هلل راجعــون

المجموع الكلي ()17

إستلم بطاقة العضوية

رجال ()6

نساء ()3

أطفال ()2

جنين ()6
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أمين الشرقية لـ «أهالي تاروت» :تبادل األفكار وطرح الرؤى
طريقنا للتنمية
جهينة اإلخبارية

أكــد أميــن المنطقــة الشــرقية م.فهــد
الجبير ،أن اإلنســان هو الشــريك األساسي
بــد مــن تحمــل
فــي التنميــة ،وأنــه ال ّ
المجتمــع مســؤولية التنميــة بالتعــاون
والمشــاركة مــع قطــاع الخدمــات البلديــة،
خاصــة فــي تبــادل األفــكار وطــرح الــرؤى
وبلورتهــا لتظهــر فــي النهايــة بصــورة
متكاملــة تخــدم كافــة فئــات المجتمــع
وتحقــق التطلعــات التــي نصبــو إليهــا
جميعــا ،خاصــة فيمــا يتعلــق بتنميــة
المــدن والمحافظــة علــى المواقــع األثريــة.
وأشــار م .الجبيــر ،خــال اســتقباله وفــدا
مــن تــاروت بمحافظــة القطيــف ،بحضــور
رئيــس بلديــة محافظــة القطيــف م.
محمــد الحســيني ،فــي قاعــة االجتماعــات
باألمانــة ،اليــوم ،إلــى ضــرورة التركيــز علــى
برامــج أنســنة المــدن التــي تتوافــق مــع
برامــج جــودة الحيــاة ،متمن ًيــا أن تســتمر
مثــل هــذه اللقــاءات ،والتــي مــن شــأنها
مشــاركة األهالــي بالجهــود التــي تقدمها
البلديــات ،واالســتماع إلــى مقترحاتهــم،
والــرؤى المســتقبلية.
ونــوه بالزيــارات التــي قــام بهــا لمحافظــة

القطيــف ســابقً ا ،واطالعــه علــى ســير
إنجــازات المشــاريع ،وفقً ــا لتوجيهــات
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســعود
بــن نايــف بــن عبــد العزيــز أميــر المنطقــة
الشــرقية ،وســمو نائبــه صاحــب الســمو
الملكــي األميــر أحمــد بــن فهــد بــن
ســلمان؛ لمتابعــة هــذه المشــاريع
التنمويــة ،والوقــوف عليهــا ،مــع االهتمــام
بالمشــاريع األثريــة والتراثيــة والبيئيــة.
ولفــت إلــى أن محافظــة القطيــف ،كباقــي
نمــوا عمران ًيــا،
المحافظــات ،تشــهد
ً
وتنميــة مســتدامة ،مــن خــال الدعــم
الكبيــر الــذي تلقــاه مــن لــدن حكومتنــا
الرشــيدة.
وأكــد التكامــل بيــن األهالــي والقطــاع
البلــدي مــن أجــل العمــل ســو ًيا فــي برامــج
التنميــة ،مــن خــال المشــاركة فــي األفــكار
اإلبداعيــة ،والتطلعــات المســتقبلية،
والمالحظــات إن وجــدت ،وهــذا مــا نســعى
إليــه جميعــا مــن خــال هــذه اللقــاءات
متابعــا« :نشــجع باســتمرارية
المســتمرة،
ً
هــذه اللقــاءات مــع األهالــي لالســتماع
إليهــم وتبنــي أفكارهــم ومالحظاتهــم

التــي مــن شــأنها خدمــة وتطويــر المنطقــة».
عقــب ذلــك اســتمع م .الجبيــر إلــى بعــض
المالحظــات واألفــكار مــن قبــل وفــد
أهالــي تــاروت ،واســتعراض المشــاريع
التنمويــة واالســتثمارية الجــاري تنفيذهــا،
والمســتقبلية التــي تنفذهــا بلديــة
محافظــة القطيــف.
وشــارك وفــد أهالــي تــاروت ببعــض األفــكار
واألطروحــات لتنميــة المنطقــة وخاصــة
فيمــا يتعلــق بالمشــاريع الجماليــة والتراثية
التــي تتوافــق مــع برامــج جــودة الحيــاة.
مــن ناحيتــه ،شــكر م .جعفر الشــايب ،أمين
الشــرقية ،علــى هــذا اللقــاء ،مشــي ًرا إلــى
أن مجلــس أهالــي جزيــرة تــاروت يواصــل
ـدءا مــن
لقاءاتــه مــع مختلــف المســئولين ،بـ ً
ســمو أميــر المنطقــة الشــرقية ،وســموه
نائبهـــ بهــدف تقديــم وطــرح رؤيــة األهالــي
حــول مشــاريع التطويــر القادمــة.
عرضــا مرئ ًيــا،
فيمــا قــدم م .شــاكر آل نــوح،
ً
شــمل مقترحات تطويرية لمشــاريع الطرق
فــي مختلــف بلــدات الجزيــرة ،كامتــداد
شــارع أحــد والطريــق الحلقــي والطــرق
الشــريانية فــي ســنابس وداريــن وكذلــك
تطويــر الحــي التاريخــي «الديــرة».
وطــرح مشــاريع الســامة المروريــة ،وتأكيــد
الهويــة المعماريــة للجزيــرة ،وتطويــر
أســواق النفــع العــام ،وتجميــل الشــواطئ،
ومعالجــة وضــع المنطقــة الصناعية شــمال
الجزيــرة ،وتطويــر وتحســين القنــاة البحريــة
بيــن القطيــف وجزيــرة تــاروت.
شــارك فــي اللقــاء رئيــس بلديــة القطيــف
م .محمــد الحســيني ،وكل مــن م .عبــد
الشــهيد الســني ،و م .جعفــر الشــايب ،و
م .شــاكر آل نــوح ،وحســن ال طــاق ،وعبــد
العظيــم الضامــن ،وفتحــي البنعلــي،
وعيســى العيــد ،و م .محمــد الخبــاز،
ومحمــد الدهــان.
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وجوه العطاء
من الربيعية« ..حرب الوجود» تتوج رائد قاسم بالمركز
الثاني في مسابقة الرواية العلمية الدولية بالجزائر
جمال الناصر  -القطيف اليوم

حقــق الروائــي رائــد قاســم آل درويــش،
المركــز الثانــي فــي المســابقة الدوليــة
األولــى للروايــة العلميــة ،التــي أطلقتهــا
دار الباحــث فــي الجزائــر ،عــن روايتــه «
حــرب الوجــود «.
وذكــر « آل درويــش « ل «القطيــف اليــوم»،
أنــه لــم يكــن يتوقــع الحصــول علــى أي
مركــز فــي هــذه المســابقة ،حيــث كانــت
المنافســة بيــن  37كاتبــا ،يمثلــون ســبع
دولــة عربيــة.
وقــال « :هــذا الفــوز ســيكون دافعــا
كبيــرا لــي ،للعمــل إلنتــاج نصــوص أكثــر
جــودة وإتقانــا «.
وأشــار إلــى أن شــروط التقــدم للجائــزة لم
تكــن تقليديــة ،فالكاتــب عليــه أن يضــع
نصــه بنــاء علــى حقائــق علميــة ،وبالتالــي
فــإن عليــه أن يضــع أحــداث روايتــه فــي
قالــب منضبــط ودقيــق ،لكــي يتمكــن
مــن إقنــاع القــارئ بمنطقيــة النــص ،وإن
كان فــي قالــب مــن الخيــال العلمــي.
وتمنــى « آل درويــش « ،المنحــدر مــن
الربيعيــة ،أن تكــون روايــة « حــرب الوجــود
« ،قــد وصلــت لتحقيــق هــذا الهــدف ،الفتــا
إلــى أن الحكــم بطبيعــة الحــال للقــارئ
والناقــد.
ونصــح الكتــاب ال ســيما الجــدد بعــدم
االســتعجال فــي نشــر نصوصهــم ،مبينــا
أن النــص يحتــاج إلــى وقــت لينضــج،
منوهــا إلــى أن روايتــه « حــرب وجــود «،

كتبهــا منــذ ثــاث ســنوات ،ولــم يســع
لنشــرها ،حيــث وضعهــا فــي األرشــيف
حتــى جــاءت هــذه الفرصــة ،فأعــاد
كتابتهــا وضبطهــا ،ليكتشــف فرقــا
كبيــرا بيــن النســخة التــي تقــدم بهــا
للجائــزة والنســخة األولــى ،بــل ال مقارنــة
بيــن النســختين .وشــكر «القطيــف
اليــوم» علــى تغطيتهــا الشــاملة
للبرامــج التنمويــة ،واألنشــطة الخالقــة
ألبنــاء المجتمــع ،موصــا ذات الشــكر
لقرائهــا ومتابعيهــا.
*رائــد قاســم :صــدر لــه روايــة ،بعنــوان:
شــارع الســبخة ،عام  2018عن دار قنديل
بدبــي :.صــدر لــه مجموعــة قصصيــة
بعنــوان :عــذراء البحيــرة عــام  2019عــن
دار المكتبــة العربيــة بالقاهــرة ،.حاصــل
علــى جائــزة مركــز الخدمــة االجتماعيــة
عــن روايــة « العالــم الســفلي « ،عــام
 ..1992حاصــل علــى المركــز الثانــي
فــي مســابقة المسلســل التلفزيونــي «
طــاش مــا طــاش « ،عــام  2002عــن حلقــة
« آبــاء انــت « ..حصــل علــى جائــزة المركــز
الثانــي فــي مســابقة منتــدى شــروق
األدبــي الثقافــي ،عــام  2008عــن قصــة «
ال شــيء « ..نشــر لــه نــادي الريــاض األدبــي
مجموعــة قصصيــة بعنــوان « خفافيــش
المدينــة « عــام  .. 2016حــل فــي المركــز
الرابــع فــي مســابقة « أدب الرعــب « ،عــام
 2020التــي نظمتهــا المكتبــة العربيــة
بالقاهــرة ،تحــت عنــوان :مــارد االنتقــام،
والمتوقــع صدورهــا هــذا العــام ،تحــت
سلســلة « صرخــة الشــر «.
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نبض العطاء
يا سيد اآلالء
نفسي لروض المصطفى ولهت
يستطيب القلب أمنيته
كي
َ
هل تبلغ الجوزاء نجم هدى
أو تعرف األحياء منزلته
يا واحدا ما مثله وصفت
ناعت نعته
نفس وال من
ٍ
ٌ
غرد
الزال
ٌ
صوت الهج ٌ
قد مد حتى اليوم ألويته
إن ثم لون للجمال هنا
بقلم :رباب رامس

الشمس من شوق نحت جه َته
والتائهون تتبعوا صفته
يا سيد اآلالء خاطرنا
يصغي فيسمع فيك أغنيته
حتى الصباح إذا شكا ظمئا
أرويته وكسيت أفنيته
رغد
صحراء وانقلبت الى ٍ
زهت الدنا مذ المست شفته

ما كان إال المصطفى لغته
وألنه نهج الخلود فذا
الخلق الكريم معانقا سمته
وألنه الصفح الذي عجزت
أن تبلغ اآلفاق أجنحته
والن هذا الكون يحسده
الشائنون تقاطروا جهته
*شاعرة  -جزيرة تاروت

يا عاذلي لو كنت تعرفه
ماكنت تترك لحظة صلته
صدر بحجم الفَ لك متسعٌ
ورحابة تجتاح َمن َرعته
مشدودة فيه نواظرنا
والعشق ألفى النور بوصلته
مت اصطبارا كي أرى أملي
ُ
ُ
جاب أوديته
غمر
والوصل ٌ
َ
للقبة الخضراء ها عرجت
روحي أعدت للهوى عدته
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نبض العطاء

«كيف أسلو»
رثاء المؤمنة سيدة الخلق الرفيع مريم رامس
تحنن
رغيد
أم من أنا ِتك من
ِ
ٍ
َ
المشاعر شمعا
ليشعل في
يذكى
ِ
الرفيعُ كذا التقى
الطيب
ُ
ُ
والخلق َّ
ُ
النقاوة جمعا
قلب
يكتظ في ِ
ِ
ٌ
نغمة
المآتم
نوحك في
ُ
نبرات ِ
ِ
بقلم :وفاء الطويل

أنينك رجعى
ما ُ
زلت أسمعُ من ِ
تأرجح لوعتي
ومضيت والذكرى
ُ
ِ

والجوارح صرعى
كئيب
دهر
ُ
ٌ
ٌ
ُ
الحرى تد ّف ُق دمعا
والمهجة
َّ

اللواعج ذرعا
فرط
ضقت من
قد
ُ
ِ
ِ

قلب الوفا
السلوان يا
أين لي
ُ
من َ
َ

هرولت
ضريحك
هذي الدموعُ على
ِ
ْ
وجدت بتر ِبك مسعى
وكأنما
ْ

لهيبه
والفراق
كيف تغفو
أم
َ
ُ
ُ

الكون ُّ
مظلم
بعد ِك
الكون
كل
ُ
ٌ
ِ
َ
فراقك صدعا
َت ِع ٌب ويشكو من
ِ

أرهق مهجتي يا جدتي
الخطب
َ
ُ

للجليل شجو َنها
والروح ترفعُ
ُ
ِ
يأم ُل رقعا
والقلب
ٌ
مكلوم ِّ
ُ

المواجع نُدعى
وأنت إلى
وأنا
ِ
َ

ُ
وينفث روعا
إضراما
يزداد
ُ
ً

بنوح في مصا ِبك تسعى
فأتت
ْ
ٍ
المصيبة أبتدي
أبواب
أي
ِ
ِ
من ِّ
المآثر أنعى
آيات
وألي ِ
ِّ
ِ
طلعة
بشاشة
الرحابة أم
أ ِم َن
ٍ
ِ
ِ
شعا
من
ٍ
من خيا ِلك َّ
ضياء ْ
أم ْ

عليك ومث ُلها
خالقنا
رحمات
ُ
ِ
ِ
رياضك زرعا
ينبت في
الرضوان
ُ
ُ
ِ
*شاعرة  -جزيرة تاروت
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نبض العطاء

التلميذة المعلمة

بقلم :منى آل خاتم

وقفــة إجــال لعاشــقة القــرآن الكريــم..

لــن نقــول لــك :وداعــا ام جمــال بــل

لمعلمــة الخلــق القرآنــي..

نقــول لــك مــع كل ذرات الكــون..

ســيدة الجمــال تلــك الــروح الطيبــة..

ليتجــدد لقائنــا بــك ومعــك كلمــا

الســخية المعطــاءة..

وقفنــا لصلواتنــا..

تلــك التــي جســدت جمــال العلــم

ولهجــت دعواتنــا وفــي مجالــس

فــي جمــال روحهــا وعقلهــا وقلبهــا

الذكــر التــي تتــوق نفســك الكريمــة

النابــض بــدفء المشــاعر الصادقــة

إليهــا ..فلــن تخلــو مــن ذكــرك فلــك

لحــب المعرفــة والعلــم..

فيهــا نصيــب..

فلــم تقــف عنــد حد العمر بــل تجاوزت

فبلــغ اهلل روحــك الطيبــة مــا تأمليــن

كل الصعوبــات واجتهــدت وهامــت

بمرافقــة االنــوار القدســية ومجــاورة

روحهــا عشــقا فــي رحــاب أنــوار القــرآن..

أهــل بيــت العصمــة عليهــم الســام..

فملئــت بدفئهــا أرجــاء ذلــك البيــت

وجعــل القــرآن الكريــم شــفيعا ونــورا

القرآنــي المبجــل ..وراح ثغرهــا يمتــزج

يضــيء لــك فــي عرصات يــوم القيامة..

االبتســامة فــي طيــات الذكــر الــذي ال

إلــى الــروح الطيبــة الحاجــة  /ام جمــال

ينفــك مــن شــفتيها..

ســلمى الباشــا رحــم اهلل مــن يقــرأ

جذبــــت كل القلــــوب بتواضعـــــها

لروحهــا الفاتحــة

وخلقها الرفيع..
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حديث العطاء
منتدى الثالثاء الثقافي استجابة اجتماعية
فعلــى مــدى عشــرين عامــً كانــت
مواســم المنتــدى تتواصــل وتتــرى،
وتثــري الســاحة بالجديــد مــن اآلراء
والمثيــر مــن األفــكار ،وكانــت منصــة
إلطــاق عــدد مــن المبــادرات الوطنيــة
واالجتماعيــة ،وأتاحــت الفرصــة
إلظهــار وإبــراز كفــاءات ومواهــب
مغمــورة.

بقلم :الشيخ حسن الصفار
انبثــاق منتــدى الثالثــاء الثقافــي فــي
القطيــف برعايــة المهنــدس جعفــر
الشــايب ،كان اســتجابة واعيــة لتطلعــات
ملحــة فــي الســاحة االجتماعيــة .فمجتمــع
ّ
القطيــف يزخــر بالكفــاءات العلميــة
والثقافيــة واألدبيــة والفنيــة ،لكــن
معظــم تلــك الكفــاءات ،وخاصــة مــن
جيــل الشــباب والناشــئين كانــت بحاجــة
إلــى فــرص وأجــواء تشــجعها علــى
التبلــور والظهــور ،لتأخــذ موقعهــا فــي
الحــراك الثقافــي ،وتشــق طريقهــا فــي
الوســط االجتماعــي.
وكان مــن الطبيعــي أن تتعــدد وتتنــوع
اتجاهــات تلــك الكفــاءات والطاقــات فــي
األفــق الفكــري والثقافــي ،مــا يقتضــي
وجــود ســاحات للقــاء ُ
وأطــر للحــوار،
إلنضــاج اآلراء واألفــكار ،وتبــادل التجــارب

والخبــرات .والقطيــف جــزء مــن وطــن
مترامــي األطــراف ،تحتضــن كل بقعــة
ثــراء فــي المعرفــة واألدب والفــن،
منــه
ً
ويشــترك أبنــاء هــذا الوطــن العزيــز
ـم اإلصــاح
بمختلــف أرجائــه فــي حمــل هـ ّ
والتقــدم وترســيخ الوحــدة الوطنيــة،
وذلــك يســتوجب التواصــل واالنفتــاح
بيــن مختلــف أطيــاف ومكونــات هــذا
الوطــن الكبيــر.
هــذه الخلفيــات والمنطلقــات ّ
حفــزت
النخبــة الواعيــة فــي القطيــف إلطــاق
الملحــة
مبــادرات تســتجيب لهــذه الحاجــة
ّ
فــي الســاحة المحليــة والوطنيــة ،وكان
منتــدى الثالثــاء الثقافــي فــي طليعــة
تلــك المبــادرات الرائــدة .وذلــك بفضــل
همــة ونشــاط راعــي المنتــدى المهنــدس
األســتاذ جعفــر الشــايب ،والــذي ج ّنــد كل
طاقتــه وبــذل أقصــى جهــده الســتمرارية
هــذه التجربــة المتألقــة.

وكان منتــدى الثالثــاء الثقافــي جســر
تواصــل وأفــق انفتــاح بيــن التوجهــات
واألطيــاف المتعــددة علــى الصعيــد
المحلــي والوطنــي ،فقــد اســتضاف
شــخصيات وكفــاءات مــن مختلــف
أنحــاء الوطــن ،ومــن مختلــف التوجهــات
الثقافيــة واألدبيــة.
ولــم يكــن الطريــق أمــام المنتــدى ســالكًا
مزروعــً بالــورود والرياحيــن ،بــل كانــت
تعترضــه العراقيــل والصعوبــات ،فهنــاك
فــي المجتمــع مــن ال يــروق لــه اإلقــرار
بتعدديــة اآلراء واألفــكار ،وإتاحــة الفــرص
لعرضهــا ومناقشــتها ،ويصـ ّر علــى قمــع
الــرأي اآلخــر وتجاهلــه ،والتعتيــم عليــه
باعتبــاره يم ّثــل االنحــراف والضــال.
لكــن المهنــدس الشــايب أبــدى
صمــودًا وثباتــً تجــاه مختلــف العقبــات
والصعوبــات ،وظــل يواجههــا بحكمــة
وهــدوء ،حتــى أخــذ المنتــدى موقعــه،
وأصبــح أنموذجــً مشــرقًا علــى المســتوى
الوطنــي واإلقليمــي.
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وقــد حظــي المنتــدى بالتقديــر
مــن الجهــات الرســمية واألوســاط
كــرم فــي
الثقافيــة األهليــة حيــث
ّ
مهرجــان الجنادريــة مــن قبــل وزيــر
االعــام والثقافــة عــام 2010م ،وحصــل
علــى جائــزة «شــيلوت» مــن قبــل
بعثــة االتحــاد األوروبــي فــي المملكــة
والخليــج عــام 2015م.

كمــا اســتقبل أميــر المنطقــة الشــرقية
األميــر ســعود بــن نايــف إدارة المنتــدى
مشــيدًا بــدور المنتــدى وجهــوده فــي
نشــر الثقافــة وترســيخ الوحــدة الوطنيــة.
وغالبــً مــا تنشــر الصحافــة المحليــة أخبارًا
وتقاريــر عــن لقــاءات المنتــدى ونشــاطه
كل أســبوع.
وال يقتصــر نشــاط المنتــدى علــى اللقــاء
الثقافــي فــي أمســية يــوم الثالثــاء مــن
كل أســبوع ،بــل تصاحــب اللقــاء أنشــطة
فنيــة واجتماعيــة ،كإقامــة المعــارض
الفنيــة والتعريــف باللجــان والمبــادرات
العلميــة واألدبيــة االجتماعيــة .كمــا أن
اســتضافة المنتــدى لشــخصيات مــن
خــارج محافظــة القطيــف فــي بعــض
أمســياته ،يتيــح الفرصــة الطــاع تلــك
الشــخصيات علــى معالــم المحافظــة،
واللقــاء مــع الشــخصيات والناشــطين
فــي مجتمعهــا.

وقــد اســتقطب المهنــدس الشــايب
كوكبــة مــن المثقفيــن واإلعالمييــن
البارزيــن فــي المنطقــة ليكونــوا
بمثابــة هيئــة استشــارية للمنتــدى
تضــع االســتراتيجيات وتقتــرح البرامــج.
وليكــون المنتــدى أقــرب إلــى الحالــة
المؤسســاتية فقــد تشــكل لــه فريــق
مــن المثقفيــن المتطوعيــن للقيــام
بــإدارة أعمالــه بإشــراف المهنــدس
الشــايب.

إن منتــدى الثالثــاء الثقافــي يعتبــر بحــق
تجربــة رائــدة علــى المســتوى الوطنــي،
ومكســبًا كبيــرًا لمجتمــع المنطقــة.
ومــع التقدير واالكبار إلنجازاته ونشــاطاته
المتميــزة فــي العقديــن الماضييــن ،إال
أننــا نتطلــع منــه إلــى المزيــد مــن العطــاء
والتطويــر ،كمــا ندعــو الواعيــن مــن أبنــاء
المجتمــع والمهتميــن بالشــأن الثقافــي
واالجتماعــي للمزيــد مــن التفاعــل
والدعــم لمثــل هــذه المبــادرات الرائــدة.
*خطيب وكاتب سعودي  -القطيف
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األسرة والتطوع 2
مهاراتهــم

بقلم :نعيمة آل حسين
قــد يتســاءل البعــض عــن األســباب
التــي تدفعنــا للتطــوع أو عــن الفوائــد
التــي يعــود بهــا علــى المجتمــع أو علــى
الجهــة التــي نخدمهــا؟ فإنهــم يجهلــون
جـ ّ
ـل الفوائــد التــي تعــود علــى المتطــوع
نفســه ،ألنــه حيــن ُيقــدم المتطــوع
مســاعدة حيويــة للمحتاجيــن ،أو لقضايــا
جديــرة باالهتمــام ،يســاعده ذلــك فــي
الحــد مــن التوتــر ،والتقليل مــن االكتئاب،
ويحفــزه عقليــً ونفســيًا ،ويجعلــه يشــعر
بقيمــة وجــوده ،وهــو وســيلة لكســب
الكثيــر مــن المهــارات التــي يمكــن
االســتفادة منهــا فــي مياديــن الحيــاة،
نذكــر بعضــً منهــا:
 تبنــي قدراتهــم ومهاراتهــم الحياتيــة،التخطيــط ،التواصــل ،العمــل ضمــن
فريــق ،اتخــاذ القــرارات ،حــل المشــكالت،
والتعاطــف.
 تثــري وتغنــي تجاربهــم الحياتيــة ممــايزيــد مــن فــرص نجاحهــم فــي حياتهــم
المســتقبلية.
 -تعزز صفاتهم اإليجابية.

وكفاياتهــم

 تنمــيا لقيا د يــة .
 يتعلمــون إدارة المشــروعات والعمــلمــن خــال المشــاريع.
 تزيد من ثقتهم بأنفسهم. ترفــع تقديرهــم لذواتهــم ،ألنهــميقدمــون لمجتمعهــم خدمــات يشــعرون
مــن خاللهــا باإلنجــاز والجــدارة والمكانــة
وتحقيــق الــذات
 تبنــي لديهــم الثقــة بقدرتهــم علــىالمســاهمة علــى تنميــة مجتمعاتهــم.
 تجعلهــم مبادريــن ومتطوعيــنومفكريــن مبدعيــن وإيجابيــن.
 يتعلمــون تحمــل المســؤولية ،وأنالقــوة فــي المشــاركة وأن القيمــة األكبــر
فــن العطــاء،
فــي الحيــاة ،تكمــن فــي
ّ
وليــس فــي األخــذ والتلقــي فقــط.
 تضيــف لهــم معنــى جديــد ذا قيمــةلحياتهــم.
 تبنــي لديهــم شــبكة عالقــاتاجتماعيــة تســاعدهم فــي محطــات
حياتهــم المختلفــة.
 تســاعدهم علــى اكتشــاف أنفســهموإمكاناتهــم.
 اســتثمار طاقاتهــم بطريقــة إيجابيــةفاعلــة.
 تعزيــز التغييــر البنّــاء واإليجابــي فــيالمجتمــع.
 تعزيــز وتجذيــر مفهــوم االنتماء الفاعلوالمؤثــر فــي مجتمعاتهم وأوطانهم.
 إبــراز قيــادات مســتقبلية قــادرة علــىتحمــل المســؤولية لتتصــدى لمشــكالت
المجتمــع فــي المســتقبل.
 صياغــة حلــول تنمويــة مبتكــرة مــنأفكارهــم ومبادراتهــم الشــبابية.

 تجعلهــم يؤمنــون بأنفســهم ويثقونفــي قدراتهــم وإمكاناتهم.
 زيــادة االنتمــاء لمجتمعهــم ببنــاءعالقــات إيجابيــة مــع مختلــف قطاعــات
ا لمجتمــع .
 يشــعرون بمســؤولية عاليــة تجــاهمجتمعهــم واآلخريــن مــن حولهــم.
 يشــعرون بتحقيــق الــذات مــن خــالخدمــة اآلخريــن ومســاعدتهم.
 يشــاركون النــاس همومهــم وآمالهــموالتحديــات التــي تواجههــم
 تجعلهم يشعرون بآالم اآلخرين. يستشــعرون المشــكالت ويعرفــونحاجــات المجتمــع والنــاس مــن حولهــم.
 ينمــي لديهــم الــذكاء الوجدانــيواالجتماعــي ،فيذيــب األنانيــة لتتحــرك
دوافــع النفــوس وتنطلق ألجــل المجتمع،
ات)
اســ َت ِب ُقوا ا ْل َخ ْيــ َر ِ
ال ألجــل األنــاَ ( ،ف ْ
 يســاعد فــي تحقيــق التــوازن النفســي،فعــادة مــا ينصــح المعالــج النفســي
األفــراد ،الذيــن يعانــون مــن ضعــف فــي
الثقــة بالنفــس ،أو الكآبــة باالنخــراط
فــي مؤسســات العمــل التطوعــي حتــى
يحققــوا التــوازن النفســي المطلــوب.
 تعديــل الســلوكيات الغيــر مرغوبــة،نتيجــة االحتــكاك باألشــخاص اإليجابييــن
والناجحيــن.
لذلــك نجــد فــي الســنوات األخيــرة ،ازديــاد
االهتمــام بمفهــوم التطــوع والعمــل
التطوعــي ،وأصبــح النــاس أكثــر وعيــً
بفوائــده وآثــاره اإليجابيــة ،ألنــه يعتبــر
فرصــة فريــدة مــن نوعهــا.
 يولــد لديهــم الشــعور بالرضــا عــنحالهــم ،ويرفــع مــن تقديرهــم للنعــم،
ّ
أقــل منهــم
نتيجــةً لرؤيتهــم ُأناســً
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بكثيــر ،ممــا يرفــع عتبــة اإلحســاس
باآلخريــن ،بمزيــد مــن الحــب والتعاطــف
والشــفقة والرحمــة.
إال أننــا لألســف الشــديد نجــد أن هنــاك
مؤشــرات تــدل علــى عــزوف بعــض
الشــباب عــن االنخــراط فــي العمــل
التطوعــي بشــتى أنواعــه ،أو نجــد
تركيزهــا فــي زاويــة ضيقــة منــه ،بينمــا
مجــال العمــل التطوعــي واســع ،وفــي
ا لمقا بــل :
قــد تصعــب مشــاركة البعــض فــي
األعمــال التطوعيــة نظــرًا لالنشــغال
بالحيــاة الشــخصية  ،ممــا يجعلهــم فــي
حالــة مــن الغفلــة عــن فوائــده الذهبيــة،
وهنــا يأتــي دور األهــل فــي تشــجيع
األبنــاء وتحفيزهــم معنويــً ،وهــذا مفيـ ٌـد
ـاره علــى المــدى
جــدًا فــي البدايــة  ،ولـ ُـه آثـ ُ
البعيــد ،وتعريفهــم بثوابــه ،والثنــاء
عليهــم عندمــا يســتحقون ذلــك« ،ومــن
تطــوع خيــرًا فهــو خيــر لــه» « مــن كان فــي
ـب
حاجــة أخيــه كان اهلل فــي حاجتــه» « ،أحـ ّ
النــاس إلــى اهلل أنفعهــم للنــاس» ،وهــي
الطريقــة المثلــى ألنهــا تعتمــد علــى
التحفيــز الداخلــي الدائــم ،ومــع ذلــك،

يمكننــا تنويــع التحفيــز بمــا يتناســب
مــع أعمارهــم وشــخصياتهم ،وأن نــزاوج
بيــن أكثــر مــن طريقــة لتحفيزهــم  ،وقــد
نتســاءل:
كيــف تكــون البدايــة؟ ينصــح المختصون
فــي العمــل التطوعــي ضــرورة الجلــوس
مــع األبنــاء جلســات حواريــة ،وســؤالهم
عمــا يحلمــون بــه ألنفســهم فــي
حياتهــم؟ وعمــا يتمنــون رؤيتــه فــي
المنــزل؟ فــي المدرســة؟ فــي المجتمــع،
الــذي يعيشــون فيــه؟ أو حتــى فــي
العالــم؟ وأن نتــرك لهــم فرصــة للتفكيــر
فــي مواهبهــم ،وكيــف يمكنهــم أن
يفيــدوا بهــا اآلخريــن؟ وقــد تكــون هــذه
الجلســة هــي البدايــة التــي ينطلقــوا
منهــا ليختــاروا العمــل التطوعــي الــذي
يخــدم أهدافهــم ،ليكونــوا مــن مصاديق
ون
ـد َ
ـم أَ ِئ َّمــةً َي ْهـ ُ
(و َج َع ْل َن ُ
اهـ ْ
قولــه تعالــىَ :
ــم ِف ْع َ
ات).
ــل ا ْل َخ ْيــ َر ِ
ِب َأ ْم ِر َنــا َوأَ ْو َح ْي َنــا ِإلَ ْي ِه ْ
*كاتبة وناشطة اجتماعية
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الكورونا واللقاح إلى أين نتجه،
ماهي اللقاحات؟

بقلم :د .حوراء البيات
هــي الحالــة التــي يظهــر فيهــا جــزء كبيــر
اللقــاح هــو مســتحضر بيولوجــي ،يقــدم
المناعــة الفاعلــة المكتســبة تجــاه مــرض
معيــن .يحــوي اللقــاح بشــكل نموذجــي
علــى وســيط ،وغالبــا يصنــع من األشــكال
المضعفــة أو المقتولــة للجرثــوم ،أو مــن
ســمومه ،أو أحــد بروتيناتــه الســطحية.
يحــرض هــذا الوســيط الجهــاز المناعــي
للجســم ليتعــرف علــى هــذا الجرثــوم
كمهــدد لــه ويدمــره ،ويبقــي لديه نســخة
منــه كــي يســتطيع الجهــاز المناعــي
التعــرف عليــه ويحطمــه بســهولة إذا
هاجمــه أي مــن هــذه العضويــات مــرة
أخــرى.
كيف بدأت اللقاحات؟
فــي عــام  ،1796اســتخلص أدوار جينــز
الجــراح الصيدلــي قيحــا مــن يــد فتــاة
تعمــل حالبــة بقــر مصابــة بجــدري األبقــار،
لينقلــه إلــى ذراع طفــل عمــره ثمــان
ســنوات عبــر خــدش يــده ،وبعــد ســتة
أســابيع تــم تجديــر هذا الصبــي بفيروس
الجــدري فالحــظ أنــه لــم يصــب بالجــدري.

ما هو لقاح الكورونا؟
تســاعد لقاحــات الكورونــا أجســامنا علــى
تطويــر مناعــة ضــد الفيــروس المســبب
لــه -دون االضطــرار إلــى اإلصابــة بالمــرض.
عــادة مــا يســتغرق الجســم بضعــة
أســابيع إلنتــاج الخاليــا الليمفاويــة التائيــة.
لذلــك ،مــن الممكــن أن يصــاب الشــخص
بالفيــروس المســبب لـــ  COVID 19-قبــل
التطعيــم مباشــرة أو بعــده مباشــرة ثــم
يمــرض ألن اللقــاح لــم يكــن لديــه الوقــت
الكافــي لتوفيــر الحمايــة.

هناك ثالثة أنواع رئيسية من لقاحات:
 تحتــوي لقاحــات الحمــض النــوويا لر يبــي .
 لقاحات الوحيدات البروتينية. لقاحــات النواقــل علــى نســخة ضعيفــةمــن فيــروس حــي  -فيــروس مختلــف عــن
الفيــروس الــذي يســبب الكورونــا.
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مــا هــو اللقــاح المعتمــد مــن قبــل
وزارة الصحــة ولمــاذا؟
لقــاح فايــز اللقــاح المعتمــد فــي وزارة
الصحــة إذ يعتبــر مــن أكثــر اللقاحــات
أمانــا وفاعليــة وذلــك لتجــاوزه اختبــارات
الســامة فــي المراحــل قبــل ســريرية ومــا
بعــد المرحلــة الســريري ،وفــي المرحلــة
الثالثــة مــن الدراســة فقــد تــم إثبــات أمانــه
بعــد اختبــاره علــى مــا يقــارب  43ألــف
شــخص أعمارهــم تتــراوح مــا بيــن  16إلــى
 65ســنة.
مــن هــي الفئــات المســتهدفة للقاح
ومــن هــي الفئات المســتثناة؟
هناك  3مراحل للقاح:
المرحلــة األولــى والتــي تســتهدف كبــار
الســن مــا فــوق  ٦٥وأصحــاب الســمنة
المفرطــة وكذلــك مــن لديهــم اثنيــن
او أكثــر مــن األمــراض التاليــة :الســكر
الضغــط أمــراض الكلــي مرضــى
الســرطان االمــراض المناعيــة،

االمراض التنفسية أمراض القلب.
المرحلــة الثانيــة الممارســين الصحييــن
ممــن هــم أكثــر تعرضــا للفيــروس
المرحلة الثالثة الفئات االقل عرضة
الفئات المستثناة من اللقاح:
من هم دون  16سنة
مــن لديهــم حساســية مــن لقاحــات أخرى
او أدويــة او طعــام
الحامــل حتــى يثبــت ســامة اللقــاح
ســر ير يا
مــن لديهــم مخطــط للحمــل خــال
الثالثــة أشــهر المقبلــة حتــى يثبــت
ســامة اللقــاح ســريريا
لماذا جرعتين؟
ألنــه الدراســات الســريرية اثبتــت فاعليــة
اللقــاح بنســبة  % 52لمــن تلقــى جرعــه
واحــد بينمــا بعــد إعطــاء الجرعــة الثانيــة
اصبحــت الفاعليــة % 95

ماهي األعراض الجانبية للقاح؟
أكثــر األعــراض ألــم موضعــي فــي
مــكان اللقــاح بنســبة  % 85وبنســبة
 % 21إرهــاق عــام وبنســبة  % 42صــداع
وبنســب مابيــن ١١إلــى  14بالميــة اعــراض
أخــرى كالحمــى والرعشــة المصاحبــة
للحمــى واضطرابــات معويــة
مــاذا بعــــــد اللـــــــقاح؟ ! متــــــــى
ســيتم االســتغناء عــن اإلجــراءات
الوقائيــة؟
يحتــاج الشــخص مــن اســبوع حتــى
أربعــة أســابيع حتــى تتكــون األجســام
المضــادة لــذا يجــب علــى متلقــي اللقــاح
االلتــزام باإلجــراءات الوقائيــة كالتباعــد
وتعقيــم اليديــن حتــى يتــم تحصيــن مــا
يقــارب  60إلــى  70بالميــة مــن المجتمــع
حتــى نســتطيع التخفيــف مــن اإلجــراءات
الوقائيــة.
*استشارية باطنية وأمراض معدية
بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض
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الجزء األول

رئيسة اللجنة النسائية بجمعية تاروت :كنت من مؤسسي مشروع «الهاتف
االستشاري» وهو من بنات افكار اببنا المبدع الدكتور حسين الخباز
شــخصية مجتمعيــة معطــاء وقياديــة
ملهمــة قدمــت الكثيــر فــي المجــال
الخيــري التطوعــي ألكثــر مــن ثالثــة عقــود
مــن الزمــن ،كمــا ســاهمت فــي تأهيــل
وتدريــب الكثيــر مــن الفتيــات ،عبــر برامــج
التدريــب التــي قدمتهــا خــال مســيرتها
الطويلــة فــي الخدمــة االجتماعيــة ،وهــي
كذلــك كاتبــة مبدعــة وذات رصيــد ثقافي
كبيــر أثــرت المكتبــة العربيــة بالكثيــر
مــن الكتــب فــي مجالــي األســرة والتربيــة،
كمــا هــي ايضــا رئيــس اللجنــة النســائية
بجمعيــة تــاروت الخيريــة منــذ مــا يقــارب
 32ســنة...إنها األســتاذة نعيمــة آل
حســين ،التــي كان لنــا معهــا هــذا اللقاء،
المكــون مــن حلقتيــن ،والــذي ســنحاول
مــن خاللــه التعــرف علــى بعــض ابعــاد
هــذه الشــخصية المتميــزة ومســيرتها
الحافلــة بالعطــاء ،وأليكــم نــص الحــوار.

 -١فــي نبــذة مختصــرة حدثينــا عــن
اللجنــة النســائية ومــا دورهــا فــي جمعيــة
تــاروت الخيريــة؟
إيمانــً منــا بالــدور الفاعــل للمــرأة فــي
كافــة المجــاالت التطوعيــة االجتماعيــة
بادرنــا بإنشــاء لجنــة نســائية بهــدف
إيجــاد قنــوات تشــارك عبرهــا المــرأة
بفاعليــة فــي نشــاطات الجمعيــة
وبرامجهــا المختلفــة ،وقــد بــدأت فــي
عطائهــا قبــل ترســيمها بســنوات وهــي
أول لجنــة نســائية رســمية فــي المنطقــة
تقريبــً ولهــا إنجــازات ودعــم ومســاندة
للجــان الجمعيــة مثــل:
 ︎لجنــة كافــل اليتيــم والتكافــلا ال جتما عــي
︎لجنة التدريب والتوظيف.︎لجنــة الــزواج الخيــري وبرنامــج همســاتلــكال الزوجيــن.

 ︎لجنــة الذكــر الحكيــم ومقرهــا بيــتالقــرآن.
 ︎روضــة الطفــل الســعيد إذ كان مــنمســؤولية اللجنــة النســائية المتابعــة
ومقابلــة طالبــي العمــل وتقييمهــن
للو ظيفــة .
 ︎العالقــات العامــة والزيــارات وتمثيــلالجمعيــة فــي الجهــات الرســمية والعديد
مــن البرامــج والفعاليــات علــى مســتوى
المنطقــة.
س- 2بالعــودة إلــى البدايــات كيــف
كان انخراطــك فــي مجــال العمــل
االجتماعــي الخيــري ،وكيــف كانــت
أجــواء العمــل فــي تلــك الفتــرة؟
بدايــة انطــاق أول مبــادرة تطوعيــة
عندمــا كنــت فــي الصــف الرابــع ابتدائــي
حينمــا أخــذت علــى عاتقــي تقديــم
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دروســً للتقويــة فــي المــواد العلميــة فــي
اإلجــازة الصيفيــة لصديقاتــي وزميالتــي
المتأخــرات فــي هــذه المــواد وكانــت
هــذه إحــدى بــوادر الدخــول إلــى المجــال
االجتماعــي بشــكله الضيــق والمحــدود.
ـدي الرؤيــة والرســالة واألهــداف
ثــم بــدأت لـ َّ
تتبلــور فــي الثمانينات حيــث كانت ُحقبة
خصبــة فــي حياتــي وهــذا أعاننــي كثيــرًا
علــى تحديــد رســم مســار فكــري خــاص
بــي ألكــون شــخصًا مؤثــرًا ال متأثــرًا فقــط،
فكانــت هنــاك أفــكارًا جديــرة باالهتمــام
وتســتحق التقاطهــا وتبنيهــا ثــم البنــاء
عليهــا لخدمــة المجتمــع بنطــاق أوســع،
فــكان القــرار والخيــار االلتحــاق بركــب
األخيــار المباركيــن بصــرح الخيــر والعطــاء
فــي جمعيــة تــاروت الخيريــة «كمتطوعة».
أمــا فيمــا يخــص أجــواء العمــل فاللجنــة
النســائية منــذ تشــكيلها كانــت رؤاهــا
وأهدافهــا وثوابتهــا واضحــة المعالــم،
وأهــداف جميــع فريقهــا مركــزة علــى
تحقيقهــا علــى جميــع المســتويات
تكافــ ً
ا وخدمــةً للمحتاجيــن ومــا أشــبه،
وانطالقــً مــن هــذه الثوابــت جميــع
المتطوعــات يعملــن بــكل حــب ووالء
وانتمــاء وعطــاء وتفانــي بــدون كلــل أو
ملــل أو تفكيــر بالعائــد أو المقابــل ،فــكل
الطاقــات مســخرة بجميــع أدواتهــا إلبــراز
الفعــال ممــا جعل للجنة دورًا فاع ً
ال
ـدور
ّ
الـ ّ
وقويــً ببرامجها وأنشــطتها المجتمعية
مســتثمرين جميــع المناســبات العالميــة
لنشــر الوعــي وتعزيــزه  ،إذ كانــت هــذه
اللجــان رافــدًا ماديــً مهمــً فــي تلــك
المرحلــة ال ســيما البرامــج الصيفيــة إذ
كان مردودهــا المــادي مــا يقــارب120( :
ألــف ريــال) خــال شــهر ونصــف فقــط.
وكذلــك الطبــق الخيــري كان رافــدًا قويــا،
باإلضافــة لبرامــج مركــز التدريــب الــذي

كان يعمــل طــوال العــام وعلــى فترتيــن
إذ كانــت برنامجــه ناجحــة جاذبــة مواكبــة
لمتطلبــات ســوق العمــل فــي تلــك
الفتــرة.
س - 3كيــف تقيميــن دور اللجنــة
النســائية ومركــز التدريــب فــي تلــك
الفتــرة؟
كانــت اللجنــة فــي تلــك الفتــرة فــي
اعلــى ســقف درجــات العطــاء رغــم كل

التحديــات حيــث كانــت هــي اللجنــة
الوحيــدة تحــت ظــل مؤسســة رســمية
تقــدم هــذه البرامــج التفاعليــة للمجتمــع
فــكان الحضــور كبيــر ممــا انعكــس
بعائــد مــادي قــوي رفــد لجــان الجمعيــة.
أمــا مركــز التدريــب فقــد كان بوقتهــا
فقــط قســم رجالــي ثــم انضممنــا كلجنــة
نســائية بــدورات وبرامــج ومركــز صيفــي
للفتيــات الــذي لقــي إقبــاال كبيــرا حيــث
كنــا نعمــل لفترتيــن صباحــا ومســاء.
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س - 4لــك مســـــــاهمات عــدة فـــــي
المجــال التطوعــي منهــا تأســيس
بعــض اللجــان الخيريــة حدثينــا أكثــر
عــن هــذه اللجــان؟
هــذه المســاهمة كانــت مبــادرة شــخصية
بإنشــاء عــدة لجــان تكــون موازيــة للجــان
الرئيســية «األم» فــي الجمعيــة بهــدف
تقديــم الدعــم والمســاندة لهــا كرافــد
مــادي ومعنــوي واجتماعــي مــن خــال
القيــام بالعديــد مــن البرامــج واألنشــطة
والفعاليــات علــى مســتوى المنطقــة،
ومــن ضمــن هــذه اللجــان المســاندة:
 ︎لجنــة كافــل اليتيــم والتكافــلا ال جتما عــي .
︎لجنة التدريب والتوظيف.︎لجنــة الــزواج الخيــري وبرنامــج همســاتلــكال الزوجيــن.
︎لجنة الذكر الحكيم. ︎لجنــة العالقــات العامــة والزيــاراتوتمثيــل الجمعيــة فــي الجهــات الرســمية
والمحافــل االجتماعيــة.
س - 5فكــرة تأســـــــيس الهـــــــاتف
االستشــاري كيــف جــاءت؟
مشــروع الهاتــف االستشــاري مــن بنــات
افــكار اببنــا الحبيــب المبــدع « د .حســين
الخبــاز « ،حيــث تقــدم بهــا كمشــروع
لجمعيــة تــاروت الخيريــة .ولعــدم وجــود
المــكان المهيــأ للمشــروع ُعرضــت
الفكــرة علــى خيريــة القطيــف فرحبــت
بالفكــرة وتبنتهــا مشــكورة فكانــت
االنطالقــة المباركــة لهــذا المشــروع
الرائــد والرائــع عــام  ،2008وكنــت مــن
ضمــن الفريــق المؤســس لــه ،وإحــدى
أعضــاء الفريــق حتــى اآلن.
وقــد لالقــى المشــروع ترحيبًا واســعًا بين

أطيــاف المجتمــع حيــث تعد هــذه التجربة
هــي األولــى مــن نوعهــا فــي المنطقــة
وذلــك مــن حيــث تقديــم الخدمــة
المجانيــة ،وســاهمت ثقــة المجتمــع فــي
األســماء التــي كانــت تعمــل فــي لجنــة
الهاتــف برفــع معــدل االتصــاالت.
س - 6كرئيســة للجنــة النســــــائية
كيــف تقيميــن دور العنصــر النســائي
فــي العطــاء واإلنجــاز؟
المــرأة منــذ زمــن بعيــد تولــي هــذا
المجــال اهتمامــً كبيــرًا إدراكًا منهــا
بأهمـــــــية العمــل التطــــــــوعي فــي
مخــــــــتلف جوانــب التنميــة الثقــــــافية
واالقتصاديــة واالجتماعيــة وفــي رفعــة
ورقــي ونهضــة مجتمعهــا ،و ُيعــد دورهــا
مؤثــرًا وإســهاماتها كبيــرة وملموســة
فــي العمــل الخيــري فــي مختلــف
المجــاالت الطبيــة والتعليميــة والثقافيــة
واالقتصاديــة ،وأحــد أهدافهــا ودورهــا
فــي العمل التطوعــي يتصل بمفهومي
التمكيــن والتنميــة اتصــاالً وثيقــً ،وإذا
أضفنــا أن المــرأة تشــكل نصــف المجتمــع
وإن مشــاركتها فــي المجــاالت التطوعيــة
تمثــل انعكاســً للقيــم الثقافيــة
واالجتماعيــة الســائدة فــي المجتمــع،
وتعتبــر مؤشــرًا واضحــً علــى تفهمهــا
وإدراكهــا لدورهــا فــي بنــاء مجتمعهــا،
ـإن الكثيــر مــن الباحثين يربطون
لذلــك فـ ّ
بيــن تخ ّلــف المجتمعــات وتراجعهــا
حضاريــً وبيــن تخ ّلــف المــرأة فــي تلــك
المجتمعــات بســبب تعطيــل نصــف
القــوى العاملــة فيــه وعــدم مشــاركتها
فــي عمليــة التنميــة ،فالمــرأة لهــا القــدرة
علــى تقديــم خدمــات كبيــرة وجليلــة
لمجتمعهــا بمــا يرتقــي بــه بشــكل فاعــل
فــي تنميــة واســتمرار العطــاء والتواصــل

اإلنســاني والتــــــاحم االجتماعــي.
س - 7برأيــك كقياديــة ناجحــة كيــف
السبـــــيل الكتســاب المتطـــــوعين
وكــــــيف يتــم التعــــــامل معــــهم
واالحتفــاظ بهــم؟
مــن آليــات اســتقطاب المتطوعيــن
بالدرجــة األولــى هــو المعرفــة بتقســيم
المتطوعيــن وفقــً لهــذه الفئــات التاليــة:
︎المتطوعون بالمال فقط.︎المتطوعون بالجهد فقط.︎المتطوعون بالجهد والخبرة.︎المتطوعون بالوقت.︎المتطوعون بالجهد والوقت والمال.اعتقــد ان هــذا التقســيم لــه أهميتــه
فــي إعانــة المؤسســة علــى اســتقطاب
النوعيــة التــي ترغــب فيهــا مــن
أهدافهــا
بحســب
المتطوعيــن
ورســالتها ونوعيــة أنشــطتها ،ممــا
يعيــن المؤسســة علــى توجيه كل صنف
إلــى مــا يمكنــه القيــام بــه ،وتحفيــزه علــى
العطــاء لتضمــن جــودة وفعاليــة كل
متطــوع واالنتفــاع بمــا لــدى كل صنــف
بمــا يجيــده.
ولــو أخذنــا هــذه التقســيمات فــي
االعتبــار فيمكــن للمؤسســة الحصــول
علــى المتطوعيــن مــن المصــادر التاليــة
بــكل ســهولة:
 ︎مــن المجتمــع الذيــن يتحسســونواجبهــم فــي عمــل الخيــر فــي المجتمــع.
︎الطالب على مختلف مستوياتهم.︎أعضــاء ينتمــون إلــى مجالــس أســرية،أو تجمعــات شــبابية.
 ︎المشــهورين واألبطــال الرياضييــنالراغبيــن فــي تقديــم أعمــال معينــة
لمجتمعهــم .
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︎المؤسسات الدينية.︎االســتفادة مــن بعــض الذيــن اســتفادوامــن خدمــات المؤسســة نفســها.
︎التركيــز علــى العنصــر النســائي فقــدأثبتــت التجــارب فــي العالــم أن النســاء
هــن األقــدر واألكثــر صبــرًا علــى العطــاء
ّ
فــي مجــال التطــوع مــن بعــض الرجــال.
المتطوعيــن
كمــا ويمكــن اســتقطاب
ِّ
عــن طريــق الدعايــة واإلعــان فــي
وســائل اإلعــام ســيما قنــوات التواصــل
االجتماعيــة فهــي اليــوم لغــة العصــر
أو عــن طريــق مــا يطلــق عليــه اليــوم
مســمى» الفــرص التطوعيــة « المواكبــة
لرؤيــة ٢٠٣٠م أو عــن طريــق األفــراد أو عــن
المتطوعيــن أنفســهم ،وكلمــا
طريــق
ِّ
التطوعيــة ذات أهــداف
كانــت المؤسســة
ُّ
واضحــة وإدارة جيــدة وســمعة حســنة
المتطــوع
وعالقــات واســعة تشــجع
ِّ
لالنتســاب إليهــا والعمــل تحــت لوائهــا.
المتطوعين،
أمــا كيفيــة المحافظة علــى
ِّ
فلعمــري هــذا الســؤال جوهــري ويختــزل
بيــن طياتــه كل المشــاريع اإلنســانية
وهــو الســؤال «الســهل الممتنــع»
كمــا يقــال .ألنــه مــن الســهل اجتــذاب
المتطــوع لكــن مــن الصعوبــة بمــكان
الحفــاظ عليــه ،وذلــك لعــدة عوامــل
منهــا:
التطــوع ظرفــي لمهلــة
إن بعــض
ُّ
محــددة أو لموضــوع محــدد ،فبعــض
التطوعيــة تســتمر لفتــرة زمنيــة
األعمــال
ُّ
محــدودة ،والبعــض اآلخــر لــه صفــة
االســتمرارية والديمومــة ،وربمــا كان هــذا
النــوع األخيــر هــو األكثــر صعوبــة فــي
إيجــاد العناصــر القــادرة علــى متابعــة
ســن االختيــار ،وقــد تكــون
التطـ ُّـوع إذا ُأ ْح ِ
تطوعية
ـوع للقيــام بأعمــال
عــودة المتطـ ِّ
ُّ
أخــرى مرهونــة باالرتيــاح الــذي يجــده عنــد

تطوعــه األول.
ُّ
ومــن هــذا المنطلــق ينبغــي أن يكــون
تصــو ٌر واضــح لكيفيــة
لــدى المؤسســة
ُّ
متطوعيهــا ،خصوصــً
االســتفادة مــن
ِّ
إذا بذلــت جهــدا كبيــرا إلعدادهــم
وتأهيلهــم واكتســبوا خبــرات مهمــة
فــي جوانــب محــددة مــن العمــل.
وإذا كان مــن الســهل اســتقطاب
أمــر
المتطوعيــن ،فــإن الحفــاظ عليهــم ٌ
ِّ
صعــب إذ أن أي إهمــال مــن الجمعيــات
ٌ
للمتطوعيــن أو أي فشــل فــي فهــم
ِّ
نفســياتهم وتقديــر جهودهــم ،فقــد
يتســبب فــي خروجهــم أو انقطاعهــم
عــن العمــل الخيــري.
لــذا فإنــه ينبغــي علــى الجمعيــات أو
المؤسســات الخيريــة أن تحافــظ علــى
متطوعيهــا مــن خــال التقديــر المــادي
ِّ
والمعنــوي المتمثــل فــي المكافــآت
والحوافــز الماديــة والشــهادات التقديريــة
وخطابــات الشــكر ،إلــى غيــر ذلــك مــن
المتطــوع عــن غيــره.
األمــور التــي تم ِّيــز
ِّ
ويلعــب التحفيــز والتنشــيط دورًا بــارزًا

المتطوع واســتثمار
فــي المحافظــة علــى
ِّ
طاقاتــه وخبراتــه المســتجدة ،فهنــاك
مجــاالت عديــدة للتحفيــز منهــا:
ـوع
︎المشــاركة :تعنــي أن يكــون المتطـ ِّفــي صلــب العمــل الــذي تمارســه
المؤسســة وليــس علــى هامشــه.
︎الشــفافية :أن يكــون عمــل المؤسســةواضحــة األهــداف.
 ︎اإلبــراز :يجــب اإلشــادة دائمــً بإنجــازاتالمتطــوع وعطاءاتــه.
ِّ
ـوع
︎االندمــاج :يجــب أن تتــاح أمــام المتطـ ِّفرصــة االندمــاج فــي المؤسســة فــي حــال
رغــب فــي ذلــك.
︎التشــاور :يجــب إتاحــة الفرصــة للتحــاورالمتطوعيــن وأخــذ آرائهــم بعيــن
مــع
ِّ
االعتبــار.
 ︎إزالــة العقبــات :فأكثــر مــا يســيءالمتطــوع ويحبطــه «الروتيــن» فقــد
ِّ
متحمســً ثــم يصطــدم
المتطــوع
يأتــي
ِّ
ِّ
ببعــض القوانيــن واألنظمــة اإلداريــة أو
الفنيــة أو غيــر ذلــك ممــا قــد يــؤدي إلــى
تثبيــط حماســه ،لذلــك ينبغــي العمــل
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حــوار العطاء
دائمــً علــى إزالــة مختلــف العقبــات قــدر
المســتطاع مــن أمامــه لتشــجيعه علــى
مواصلــة العمــل.
︎الشــكر والتقديــر :وهــو جــزء مــن اإلبــرازرســل إليــه
ولــو بشــهادة أو كتــاب شــكر ُي َ
بعــد انقضــاء الفتــرة التــي تطـ َّـوع خاللهــا،
ـددًا فــي رحــاب الخيــر.
آمليــن لقــاءه مجـ َّ
 ︎االحتــرام واالحتــواء بالكلمــة الطيبــةوالتعامــل معــه علــى أنــه قيمــة مضافــة
وأحــد العناصــر المهمــة فــي المؤسســة
وأحــد أفرادهــا مــن خــال توفيــر األرضيــة
الجاذبــة ألنهــا تعــزز الــوالء واالنتمــاء.
س - 8بالمقارنــة مــع الســابق كيــف
تريــن مســتوى الوعــي فــي التطــوع
خصوصــً فــي فئــة الســيدات؟
تعتبــر المــرأة رائدة فــي العمل التطوعي
بطبيعتهــا وأدوارهــا الحياتيــة ،ولهــا
دائمــً دورًا فعــاالً فــي الكثيــر مــن األعمــال
التطوعيــة الخيريــة.
فالمــرأة إذًا فــي كل زمــان ومــكان ذات
تركيبــة إنســانية خاصــة خلقهــا تمتــاز
بالحــب والحنــان والعطــاء والصبــر ،كمــا
أنهــا ومنــذ بــدء الخليقــة وقــع علــى
عاتقهــا االهتمــام بالنــشء وتربيــة الجيل
وغــرس الثقافــة والديــن واألخــاق فيهــم،
لــذا فهــي علــى مــر العصــور مؤهلــة
للمشــاركة فــي العمــل التطوعــي الــذي
يتناســب مــع شــخصيتها وطبيعتهــا.
أمــا وأن العمــل التطوعــي أصبــح اليــوم
ضــرورة عصريــة أكثــر مــن كونــه عمــ ً
ا
إنســانيًا فقــط ،وأصبــح عمــ ً
ا منظمــً
يحتــاج إلــى الكثيــر مــن المهــارات مثــل
مهــارات االتصــال الذكــي ،والمــرأة أثبتــت
نجاحــات كثيــرة فــي الماضــي وفــي
عصرنــا الحالــي فــي مجــاالت العطــاء حيث
إنهــا تمتلــك الكثيــر مــن صفــات الصبــر

والتأنــي والقــدرة علــى التواصــل والتحاور
واإلقنــاع والقيــادة وتحمــل المســؤولية
االجتماعيــة مــع كل الظــروف الحياتيــة
التــي يمكنهــا أن تمــر بهــا ،ولدينــا تجربــة
طويلــة فــي هــذا المجــال فلــذا يمكننــا
القــول بأنهــا تمتلــك القــدرة والجــدارة
والحمــاس واألهليــة لتحمــل المســؤولية.
فقبــل انطــاق قانــون عمــل الجمعيــات
التطوعيــة كانــت المــرأة رائــدة وســباقة
فــي العمــل التطوعــي ،الن شــعورها
بالمســؤولية جعلهــا تنطلــق لبنــاء
شــخصيتها ومجتمعهــا ،ألن العمــل
التطوعــي يعــد واحــدًا مــن أبــرز الصفــات
النبيلــة التــي تتصــف بهــا المجتمعــات،
فالمرأة غالبًا تشــعر بمعاني المســؤولية
واالنتمــاء ودائمــً لديهــا القــدرة علــى
العطــاء والتضحيــة ،لذلــك فهــي ســباقة
فــي العمــل التطوعــي.
وفــي عصرنــا الحالــي لعبــت الجمعيــات
النســائية دورا مهمــً فــي توعيــة المــرأة
بضــرورة المشــاركة المنظمــة وفــي
كيفيــة إدارة العمــل التطوعــي بجــدارة
واقتــداء .وهــذا راجــع لعــدة عوامــل
أساســية أهمهــا اإليمــان الكامــل بأهميــة
العمــل التطوعــي.
إن العمــل التطوعــي
خالصــة القــولّ :
يناســب المــرأة وطبيعتهــا العاطفيــة،
كمــا أن مــن يعمــل فيــه البــد أن يتحلــى
بالصبــر وطــول البــال ،وقــوة التحمــل
وجميعهــا صفــات خلقهــا اهلل فــي
المــرأة وهــذا يتجلــى دائمــً فــي أدوارهــا
المتعــددة علــى مــدى األزمنــة والعصــور.

س - 9برأيــك هــل طــرأ علــى العمــل
الخيــري االجتماعــي تغـــــــيرات فــي
الفتــرة الحاليــة؟
التغييــر غالبــا كان فــي دخــول الجانــب
التقنــي حيــث تســهلت الكثيــر مــن
المهــام وســرعة إنجازهــا علــى أكمــل
وجــه وإبرازهــا للعالــم بحيــث يصــل هــذا
اإلنجــاز لجميــع فئــات وشــرائح المجتمــع
فــي الداخــل والخــارج ،كذلــك إبــراز هــذه
األعمــال يحفــظ األثــر ويلهــم اآلخريــن
ويبــــــرز الــدور ويســـلـــــــط الضــــــــوء علــى
العمــل الخيــري.
س - 10ما مـــــدى أهمــــــية إقـــــــــامة
الفعــــــاليات والبرامــج االجتــــــماعية
المتنـــــــوعة للجمعــــــية للعـــــــمل
االجتماعــي الخيــري؟
فــي حقبــة معينــة كانــت هــذه البرامــج
هــي الرافــد األهــم ماديــا واجتماعيا ،حيث
شــكلت دعمــا ماديــا وإعالميــا للتعريــف
بالجمـــــعية وبرامــــجـــها وأنشطـــــــــتها
وكذلــك هــي شــراكة مجتمعيــة .كمــا
ان التفاعــل المجتمعــي هــو الــذي ينجــح
مثــل هــذه الفعاليــات ،فاليــوم أصبــح
التفاعــل األكبــر عبــر تقنيــات العصــر
والمنصــات اإللكترونيــة حيــث تراجعــت
إقامــة الفعاليــات ألنــه لــم يعــد لهــا إثــر
كبيــر ألســباب كثيــرة منهــا :تعــدد
الجهــات التــي تقــدم األنشــطة علــى
مســتوى المنطقــة إذ كلمــا كثــر العــرض
قــل الطلــب .العامــل الثانــي التشــبع،
وأخيــرا عامــل الجــذب حيــث ان أي برنامــج
حاليــا يحتــاج لنــوع مــن اإلبهــار بأفــكار
خالقــة الجتــذاب االخريــن ســيما الشــباب.
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مناسبات العطاء

تتقدم إدارة جمعية تاروت الخيرية بخالص التهاني والتبريكات
لنائبة رئيسة اللجنة الصحية األستاذة
مأوى ناصر معيلو
بمناسبة عقد قرأنها الميمون،
سائلين اهلل أن يجعل حياتها سعيدة.
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