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مجلس اإلدارة وخطوات للتطوير 

بقلم: عبد الغفور الدبيسي

األخيــرة  اآلونــة  فــي  اإلدارة  مجلــس  خطــا 
علــى  أثــرا  ســتترك  أحســبها  خطــوات 
قادمــة.  طويلــة  لســنوات  الجمعيــة 
الجمهــور  مــع  المشــاركة  مبــدأ  ومــن 
عندهــا  ســريعة  وقفــات  نقــف  الكريــم 
وعنــد أهميتهــا للجمعيــة وللمســتفيدين 
أننــا ســنعلن  المؤكــد  ومــن  والداعميــن 

الحقــا.   تفاصيلهــا  عــن 
أولــى هــذه الخطــوات هــي اختيــار برنامــج 
 .)ERP System( إداري ومحاســبي جديــد
للجمعيــات  مخصــص  الجديــد  النظــام 
مــن  العشــرات  وتســتعمله  األهليــة 
الجمعيــات فــي أنحــاء الوطــن وهــو نظــام 
العمليــات  جميــع  يســتوعب  متكامــل 
المحاســبية واإلداريــة ويربــط بينهــا فــي 
إدارات  علــى  ويشــتمل  واحــدة  منصــة 
كثيــرة تغطــي جميــع نشــاطات الجمعيــة 
بمــا فيهــا المحاســبة واالســتقبال والموارد 
البشــرية والمشــاريع وإدارة المســتفيدين 
والتواصــل الداخلــي بيــن اإلدارات ونظــام 
المتسلســلة  اإللكترونيــة  الموافقــات 
)Workflows(، كمــا يشــمل نطــاق العمــل 
ربــط الموقــع اإللكترونــي وتحديثــه وفتــح 
بوابــة دفــع إلكرتونــي تمكــن المتبرعيــن 

مــن الدفــع أوناليــن. 

الخطــوة الثانيــة ســأجملها بالقــول إنهــا 
الهيــكل  فــي  تغييــر  بخطــوات  القيــام 
اإلداري للجمعيــة وهــذه التغييرات تشــمل 
تتكــون  استشــارية  لجنــة  اســتحداث 
مــن عــدد مــن وجــوه المجتمــع التاروتــي 
وذوي  الجمعيــة  لنشــاطات  المتابعيــن 
الخبــرة لرفــد مجلــس اإلدارة باالستشــارة 
وســيقوم  االجتماعــي  والدعــم  الفنيــة 
العموميــة  للجمعيــة  بالطلــب  المجلــس 
وتســجيلها  عليهــا  الموافقــة  القادمــة 
الدائمــة  الرســمية  اللجــان  ضمــن  مــن 

األساســية. الالئحــة  بحســب 
تشــمل التغييــرات أيضــا الموافقــة علــى 
تعييــن مديــر تنفيــذي للجمعيــة يكــون 
هــو رأس اإلدارة التنفيذيــة والمطلــع علــى 

أعبائهــا اإلداريــة اليوميــة. 

التعييــن  قــرار  تأييــد  يتــم  أن  نرجــو 
والتنميــة  العمــل  وزارة  مقــام  لــدن  مــن 
ذلــك  عــن  اإلعــالن  ليمكننــا  االجتماعيــة 
التغييــرات  شــملت  الكريــم.  للجمهــور 
أيضــا خطــوة أخــرى فــي الفصــل بيــن اإلدارة 
التنفيذيــة ومجلــس اإلدارة بصفته الجســم 
المنفــذ(  )وليــس  والمخطــط  المشــرف 
وهــذه الخطــوة تتمثــل فــي إنشــاء لجنــة 
مســاعدات تتكفــل مراجعــة جميــع طلبــات 
فيهــا.  والبــت  وتقييمهــا  المســاعدة 
التوصيــة  هــذه  بتقديــم  أيضــا  وســنقوم 
للجمعيــة العموميــة لتكــون هــذه اللجنــة 
مــن ضمــن اللجــان الدائمــة فــي الهيــكل 

للجمعيــة. اإلداري 
مديــر  تعييــن  أيضــا  التغييــرات  تشــمل 
وفــي  اليــوم  يحتــل  التطــوع  للتطــوع. 
 2030 رؤيــة  فــي  المملكــة  تطلعــات  ظــل 
مكانــة عاليــة وتترتــب علــى مــدى اهتمــام 
رفــع  فــي  وإســهامها  بالتطــوع  الجمعيــة 
عــدد المتطوعيــن آثــار كبيــرة تحــدد درجــة 
وفــي  الحوكمــة  تقييــم  فــي  الجمعيــة 
الحكومــي  الدعــم  حشــد  علــى  قدرتهــا 

وبرامجهــا. لمشــاريعها 
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ــد  ــم يع ــة ل ــر إداري للجمعي ــن مدي تعيي
اليــوم خيــاًرا خاصــة فــي ظــل قوانيــن 
ومتطلبــات الحوكمــة المتبعــة بــل أصبح 

ــا.  ــد عنه ــرورة ال محي ض
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هــذه الخطــوات اإلداريــة تأتــي متناســقة 
الجمعيــات  فــي  اإلدارات  هيــاكل  مــع 
توصيــات  ضمــن  أيضــا  وتأتــي  األخــرى 

ســابقة. لدراســات 

أبرزهــا مــا قدمــه معهــد اإلدارة بريــادة األخ 
قبــل  حســين  محمــد  اهلل  عبــد  األســتاذ 
عــدة ســنوات لــإدارة الســابقة وتتــالءم مــع 
لهــا  الحديثــة وســيكون  اإلداريــة  النظــم 
ــر المرجــو مــن رفــع كفــاءة  بمجموعهــا األث
ــد مــن  ــغ مجلــس اإلدارة للمزي اإلدارة وتفري
التخطيــط اإلســتراتيجي واإلشــراف العــام 
للتطويــر  جديــدة  ســبل  عــن  والبحــث 
والتوســع عوضــا عــن الخــوض فــي جزئيــات 

وتفاصيلهــا.  التنفيذيــة  اإلدارة 

تحتاج الجمعيــة وكوادرها والمتطوعون 
بضعــة شــهور لالنتقــال ونقــل البيانــات 
واســتخدام جميــع مرافــق النظــام ولكن 
المؤمــل أن يكــون أثــر هــذه الخطــوة 
عميقــا وإيجابيــا لدرجــة كبيــرة نتمنــى 

أن تــروا أثارهــا قريبــا.

*أمين السر بجمعية تاروت
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صدقة جارية
تعتــزم #جمعية_تاروت_الخيريــة بنــاء مبنــى يضــم ثمــان شــقق ألكثــر العائــالت حاجــة للســكن فيهــا علمــً بــأن األرض 
تبــرع بهــا أحــد المحســنين. وقــد حــددت قيمــة الســهم العــام 200 ريــال فقــط تكــون صدقــة جاريــة عنــك أو عــن أرحامــك.

  تأهيل منسوبي #جمعية_تاروت_الخيرية على #نظام_رافد_األلكتروني وذلك ضمن مبادرة 
  #رقمنة_العمل_الخيري وخطة #التحول_الرقمي في الجمعية 

ــارة الجمعيــة واالستفســار عــن   # الدبيســي لمجلــة العطــاء: ندعــو أعضــاء الجمعيــة العموميــة )المشــتركين إلــى زي
المواضيــع التــي تهمهــم وإبــداء االقتراحــات والتطــوع فــي اللجــان أن أمكــن حتــى يكــون أداؤهــم فــي االجتماعــات أكثــر 

فاعليــة ويكــون مقــدار اطالعهــم علــى القــرارات يتناســب مــع الصالحيــات التــي أعطيــت لهــم #تــاروت

مستفيدًا من دورة » التأهيل الوظيفي« ب »خيرية #تاروت 
زينب المرحوم # جزيرة_تاروت 

https://juhaina.in/?act=artc&id=75743
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نعيمة آل حسين: العمل التطوعي مثالي لطبيعة المرأة العاطفية

حوار: شذى آل رضي - تاروت

مستفيدًا من دورة » التأهيل الوظيفي« ب »خيرية #تاروت 
زينب المرحوم # جزيرة_تاروت 

https://juhaina.in/?act=artc&id=75743
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أهداف اليوم العالمي للصرع: 

رفع مستوى الوعي حول الصرع. 

تعزيز البحث، والتعليم، والتدريب في مجال الصرع.

دعم مرضى الصرع وعائالتهم. 

تحسين الخدمات الطبية عن طريق الوقاية، والتشخيص، والعالج. 

مع تمنيات اللجنة الصحية للجميع بموفور الصحة والعافية للجميع
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أهداف اليوم العالمي للسرطان : 

خفض الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير المعدية بنسبة 25 %.

تثقيف المجتمعات وتوعيتها بأمراض السرطان، وطرق الوقاية منها.

تشجيع الكشف المبكر والتوعية بأهميته. 

التأكيد على أن الحلول ممكنة ومتوفرة .

مجلة العطاء - مــارس - 2021  - اإلصدار الرابع عشر
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214,000 رياال مصروفات لجنة كافل اليتيم 
لشهر يناير 2021 م

186,950.00 رياالً مصروفات لجنة التكافل االجتماعي لشهر 
يناير 2021 م

58,628.00 رياًلا مصروفات 
لجنة تحسين المساكن 

لشهر »يناير 2021 م« صفية اليوسف - جزيرة تاروت 

زينب البدر - جزيرة تاروت 

رقيه آل سيف - جزيرة تاروت قــال رئيــس لجنــة كافــل اليتيــم التابعــة 
أيــوب  األســتاذ  الخيريــة  تــاروت  لجمعيــة 
أبــو زيــد أن مصروفــات اللجنــة خالل شــهر 
ينايــر 2021 م بلغــت نحــو: 214,000 ريــاالً.

وأضـــــاف أن مجــــمــــــوع المســــــاعــــــــدات 
إيداعهــا  تــم  التــي  والغدائيــة  النقديــة 
قــد  لأليتــام  البنكيــة  الحســابات  فــي 
بلــغ  حيــن  فــي  ريــاالً،   76,800 بلغــت: 
مجمــوع المســاعدات الدراســية الطالبيــة 

ريــاال.  137,200

التكافــل االجتماعــي  رئيــس لجنــة  قــال 
عبــد  األســتاذ  الخيريــة  تــاروت  بجمعيــة 
مصروفــات  أن  درويــش  آل  الرســول 
اللجنــة خــالل شــهر ينايــر 2021 م بلغــت: 

ريــاالً.  186,957.00
الغذائيــة  المســاعدات  أن  كمــا  وأضــاف، 
ــاالً، وقــد  قــد بلغــت نحــو؛ 118,315.00 ري
تــم إيداعهــا في حســابات المســتفيدين، 
اإليجــار  أن مســاعدات ســداد  فــي حيــن 

بلغــت: 23,200 ريــاال.
ونــوه إلــى أنــه قدمــت أيضــا مســاعدات 
تــم  ريــاال، كمــا   45,442 متنوعــة بلغــت: 
إيداع: 87,500 رياال، كمســاعدات لكســوة 

قــال رئيــس لجنــــة تحســين المســاكن 
الخيريــة  تــاروت  لجمعيــة  التابعــة 
المهنــدس عبــد الغفــور الدبيســي: أن 
»شــــــــهر  خــــــالل  اللجــــــنة  مصــــــروفات 
ينايــر 2021 م » قـــــــد بلـــــــغـــــت نحــــــــــو: 

ريــــاًلا.  58,628.00

تمثلــــت  اللجنــة  أن مصروفــات  وأضــاف، 
فـــي تقديم مســـاعدات مالية للمساعدة 
فــــي بنــــاء وترميــم وصيانــة عــددا مــن 

المنــازل لألســر المســتفيدة.
اإلدارة  مجلــس  رئيــس  قــدم  وبــــدوره 
األســــتاذ محمــــد الصغير شــــكره لجميــــع 
أعضاء اللجنــة علــى جهودهــم الكبيــرة 
الداعميــن  المجتمـــع  أبنــاء  وكافــة 
للجمعيــة وأنشــطتها الخيرية المختلفة.
يشــار إلــى أن لجنــة تحســين المســاكن 
لألســر  المســاكن  بنــاء  تســتهدف 
وترميــم  صيانــة  جانــب  إلـــى  المحتاجــة 
بيــوت الفقــراء والمحتاجيــن فــي جزيــرة 

تــاروت.  

اإلدارة  مجلــس  رئيــس  قــدم  وبــدوره 
األســتاذ محمــد الصغيــر شــكره لجميــع 
المجتمــع  أبنــاء  وكافــة  اللجنــة  أعضــاء 
الداعمـــــــين للجمــــــعية وأنشـــطتــــــــــها 
ــركائنا فــي  ــاًل: أنتــم شــــــــ ــتلفة قائ المخــــ
تحقيــق جــزء مــن ســعادة األيتــام وســد 

احتياجاتهــم 

ــغ عــدد  الشــتاء، شــملت 300 أســرة ٫ وبل
طلــب المســاعدات الــواردة خــالل الشــهر 

85 طلبــا.
اإلدارة  مجلــس  رئيــس  قــدم  وبــدوره 
األســتاذ محمــد الصغيــر شــكره لجميــع 
المجتمــع  أبنــاء  وكافــة  اللجنــة  أعضــاء 

وأنشــطتها.  للجمعيــة  الداعميــن 

لجان العطـاء

مجلة العطاء - مــارس - 2021  - اإلصدار الرابع عشر
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547,078.00 رياالً مصـــروفات خـــيــــرية تاروت خــالل شـــهر 
يناير 2021 م

زينب المرحوم - جزيرة تاروت 

صــرح رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة تــاروت 
الخيريــة األســتاذ محمــد الصغيــر قائــال: إن 
مصروفــات الجمعيــة خــالل شــهر ينايــر 
2021 م بلغــت نحــو: 547,078.00 ريــاالً.  

هــو  المبلــغ  ذلــك  إن  الصغيــر  وأضــاف 
قدمتهــا  التــي  المســاعدات  حصيلــة 
تتعامــل  التــي  الجمعيــة  لجــان  جميــع 
المســتفيدين  مــع  مباشــر  بشــكل 
لجنــة  االجتماعــي،  التكافــل  كلجنــة 
لجنــة  الخيــري،  الــزواج  لجنــة  تالحــم، 
كافــل اليتيــم إلــى جانــب لجنــة تحســين 
مســاعدات  إلــى  باإلضافــة  المســاكن، 
 87،500 بلغــت  التــي  الشــتاء  كســوة 
حســابات  فــي  إيداعهــا  تــم  التــي  ريــاالً، 

المســتفيدين مــن قبــل لجنــة التكافــل 
االجتماعــي. 

شــكره  الصغيــر  األســتاذ  قــدم  وبــدوره 
علــى  وأعضائهــا  اللجــان  لجميــع 
جزيــل  قــدم  كمــا  المباركــة،  جهودهــم 
علــى  الخيريــن  المجتمــع  ألبنــاء  شــكره 
عطائهــم الكبيــر وتفاعلهــم المســتمر 
الجمعيــة  وأنشــطة  لجــان  كافــة  مــع 

بتــاروت. الخيريــة 

كافل اليتيم
التكافل اإلجتماعي

تحسين المساكن

* عضو اللجنة االعالمية بجمعية تاروت 
الخيرية 

أخبار العطاء  
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خيرية تاروت على منصة تكريم مركز التنمية االجتماعية 
بالقطيف

 مريم آل عبد الغني - جزيرة تاروت 

كــرم مركز التنميــة االجتماعية بمحافظة 
القطيــف األربعــاء الماضــي الموافــق 27/

الخيريــة  تــاروت  جمعيــة  ينايــر/2021م 
إنســانية  مبــادرات  ثــالث  لتنفيذهــا 
أطلقــت مــع بدايــة جائحــة كورونــا وال زالــت 
بحضــور  وذلــك  اليــوم،  حتــى  مســتمرة 
عــدد مــن رؤســاء ومنســوبي الجمعيــات 

المحافظــة. فــي  الخيريــة 
األســتاذ  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال 
محمــد الصغيــر: أن أول تلــك المبــادرات 
كانــت مبــادرة »تكاتــف« الهادفــة لدعــم 
ماديــا  المتضــررة  األســر  ومســاندة 
وتأثيراتهــا  كورونــا  أزمــة  مــن  ومعنويــا 
طالــت  التــي  والمعيشــية  االقتصاديــة 
نتيجــة  االجتماعيــة  الشــرائح  بعــض 
تعطــل مصالحهــا وأعمالهــا التــي تمثــل 
مصــدر دخلهــا الوحيــد، وقــد حققت هذه 
المبــادرة نجاحــا كبيــرا بمســاهمتها فــي 

دعــم عــدد مــن األســر المســتفيدة وغيــر 
المستفيدة.  

وذكــر الصغيــر أن المبــادرة الثانيــة كانــت 
بمســمى: »خلنــا قدهــا » والتــي أطلقتهــا 
للجمعيــة  التابعــة  الصحيــة  اللجنــة 
تطبيــق  علــى  النــاس  تشــجيع  بهــدف 
واإلجــراءات  الصحيحــة  الســلوكيات 
ــا،  االحترازيــة للوقايــة مــن فيــروس كورون
ودعــت هــذه المبــادرة الــى عــدم االختــالط 
والتباعــد االجتماعــي وعــدم المصافحــة 
والمحافظــة علــى ســلوكيات العطــاس 
وغســل اليديــن بطريقــة صحيحــة بالمــاء 
أســبوعيه  بوســتات  عبــر  والصابــون، 
التواصــل  وســائل  عبــر  نشــرها  يتــم 

االجتماعــي.
وأضــاف أن المبــادرة الثالثــة هــي »مبــادرة 
جهــازي« حيــث قدمــت الدعــم ألكثــر مــن 
140 مســتفيدًا، وقــد انطلقــت مــن حــس 

المســؤولية االجتماعيــة فــي ظــل جائحــة 
اآللــي  الحاســب  أجهــزة  لتوفيــر  كورونــا 
التــي شــملت األســر المســتفيدة وغيــر 
متابعــة  إمكانيــة  لضمــان  المســتفيدة 
تعليــم أبنائهــم عــن بعــد، وذلــك بعــد 
إعطــاء  فــي  التعليــم  وزارة  شــرعت  أن 
المنصــات  عبــر  والمحاضــرات  الــدروس 
ظــروف  علــى  للتغلــب  اإللكترونيــة 

حضوريــا. الدراســة  تعليــق 
ونــوه الصغيــر إلــى أن المبــادرة قدمــت 
التقنــي والفنــي للمســتفيدين  الدعــم 
بسالســة  التعليميــة  المنصــة  لدخــول 
مباشــرة  معهــم  التواصــل  خــالل  مــن 
الســتقبال المشــاكل الفنيــة لمعالجتهــا. 
األســتاذ  قــدم  اإلدارة  مجلــس  وباســم 
حــرص  علــى  وامتنانــه  شــكره  الصغيــر 
إدارة مركــز التنميــة االجتماعية بالقطيف 
للجمعيــات  ومتابعتهــم  ومســاندتهم 

الخيريــة فــي محافظــة القطيــف. 
كمــا قــدم شــكره لمجلــس اإلدارة وجميــع 
منســوبي اللجــان علــى دورهــم الفاعــل 
اإلنســانية  المبــادرات  كافــة  إنجــاح  فــي 
ــار جائحــة  لمواجهــة األزمــات ممــا خفــف آث

ــاء المجتمــع. ــا علــى أبن كورون
التكريــم  حفــل  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 
ــذي أقيــم علــى مســرح مركــز التنميــة  ال
األســتاذ  برعايــة  بالقطيــف  االجتماعيــة 
نبيــل الدوســري تخللــه عرضــا تعريفيــا 
الجمعيــات  تقييــم  وآليــة  بالحوكمــة 
الخيريــة مــن قبــل المشــرف علــى حوكمة 
المــوارد  بــوزارة  األهليــة  المؤسســات 
البشــرية والتنميــة االجتماعيــة األســتاذ 
وتطويــر  دعــم  بهــدف  الغامــدي،  أيمــن 
عمــل الجمعيــات الخيريــة فــي المحافظــة.

أخبار العطاء  
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االجتماعــي  التكافــل  لجنــة  رئيــس  قــال 
األستاذ عبد الرسول آل درويش أن اللجنة 
قامــت بإيــداع مســاعدات ماليــة »كســوة 
الشــتاء« لهــذا العــام بمبلــغ: 87,500 ريــاال، 
شــمل 300 عائلــة مــن مســتفيدي اللجنــة، 
ــغ فــي حســاباتهم  ــداع المبال ــم إي حيــث ت

البنكيــة.
وأوضــح آل درويــش أن الطريقــة المتبعــة 
ســابقً كانــت عــن طريــق توزيــع »كوبونات« 
لألســرة  يقــدم  محــدد،  مالــي  بمبلــغ 
اآلن  أمــا  حاجتهــا،  بحســب  المســتفيدة 
فــي  تــودع  نقديــه  لمبالــغ  تحويلهــا  تــم 
لتكــون  مباشــرة،  البنكيــة  حســاباتهم 
لهــم الحريــة فــي اختيــار مــا يحتاجونــه. 
إلــى أن كســوة الشــتاء هــي مــن  ونــوه 

المســاعدات  لبرامــج  الداعمــة  البرامــج 
اللجنــة  تطلقهــا  التــي  للمســتفيدين 
ســنويا في موســم الشتاء، وتســعى إدارة 
الجمعيــة إلــى تطويــر برامــج المســاعدات 
لتكــون أكثــر يســرا للمســتفيدين، وفــي 
دون  احتياجاتهــم  تلبــي  الوقــت  ذات 

الجمعيــة.  مكتــب  مراجعــة 
وبــدوره قــدم رئيــس مجلــس اإلدارة محمــد 
الصغيــر الشــكر والثنــاء للداعميــن مــن 
لــكل  واالمتنــان  والعطــاء  الخيــر  أهــل 
شــتاء  كســوة  برنامــج  ودعــم  بــادر  مــن 
ولكافة منســوبي اللجــان على جهودهم 
الكبيــرة فــي خدمــة المســتفيدين مــن 

أبنــاء المجتمــع.

مجلة العطاء - مــارس - 2021  - اإلصدار الرابع عشر
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زينب المرحوم - جزيرة تاروت 
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أخبار العطاء  
مرشد أسري ينبه األهالي للتعامل مع النظرة الشرعية بوصفها 

طريقا سليًما لتفادي المشاكل واالنفصال مستقبًلا

ليلى الشافعي - جزيرة تاروت 

للجنــة  التابــع  إيــالف  برنامــج  اســتضاف 
الصحيــة بجمعيــة تــاروت الخيريــة مســاء 
الثالثــاء 9 فبرايــر المرشــد األســري األســتاذ 
بعنــوان  محاضــرة  فــي  العبــاد  علــي 

الناجــح«. الزواجــي  »االختيــار 
وتحــدث العبــاد فــي المحاضــرة التــي بثت 
عبــر منصــة اإلنســتغرام الخاصــة باللجنــة 
وفهــم  االختيــار  معاييــر  عــن  الصحيــة 
لــو  فيمــا  التصــرف  وكيفيــة  التوقعــات 
كان االختيــار غيــر صائــب، منبًهــا األهالــي 
واألزواج إلــى ضــرورة التعامــل مــع النظــرة 
ســليًما  طريًقــا  بوصفهــا  الشــرعية 
وربمــا  المشــاكل  مــن  الكثيــر  لتفــادي 

مســتقبال. االنفصــال 
الــزواج  علــى  األبنــاء  يقبــل  حيــن  وقــال: 
ينبغــي لآلبــاء أن يستكشــفوا غاياتهــم 
تطــرح  أســئلة  عــدة  عبــر  الــزواج  مــن 
عليهــم لتكــون الغايــة من الــزواج واضحة 

مبكــرا. لديهــم 
عديــدة  معاييــر  هنــاك  أن  إلــى  ونــوه 
لالختيــار الزواجــي منها مــا يتعلق بتحديد 
مواصفــات الــزوج والزوجــة وأخــرى متعلقة 
ــا الفــرق بيــن  باإلشــباع العاطفــي، موضًح
العاطفــة النابعــة مــن الغريــزة والعاطفــة 

النابعــة مــن األلفــة والصداقــة.
كمــا أوضــح بــأن هنــاك ثمــة معاييــر ذات 
صلــة بأبــوة وأمومــة األبنــاء وعلــى أثرهــا 
يتم اتخاذ قرار القبول أو الرفض، مشــدًدا 
للتوقعــات  االســتعداد  أهميــة  علــى 
بالقــول: »العاقــل هــو مــن يضــع التوقعات 

ويكــون مســتعًدا لهــا«.
وشــدد العبــاد على أهمية اعتبــار الزوجين 
ليكــون  كأصدقــاء  البعــض  لبعضهمــا 
بينهما انســجاما نفســيا وفكريا وأهدافا 

مشــتركة أيضــا.

ولفــت إلــى وجــود ثالثــة معاييــر مهمــة 
العقلــي  المعيــار  الزواجــي  لالختيــار 
أنــه مــن  إلــى  والحســي والقلبــي، الفًتــا 
خــالل النظــرة الشــرعية باإلمــكان تحديــد 
المعياريــن العاطفــي والحســي اللذيــن 
الطــرف  وتقبــل  االرتيــاح  يتــم  عبرهمــا 

والتقبــل. االرتيــاح  عــدم  أو  اآلخــر 
ال  العقلــي  المعيــار  أن  علــى  مؤكــدا 
يمكــن تحديــده إال عــن طريــق المعاشــرة، 

»ع«: اإلمــام  بمقولــة  مستشــهدا 
)خوافي األخالق تكشفها المعاشرة(.

الحاصــل علــى ماجســتير  العبــاد  وقــال 
فــي التوجيه واإلرشــاد النفســي واألســري: 
»أنــه باإلمــكان االكتفــاء من هــذه المعايير 

الثالثــة بنســبة خمســين فــي المائــة«، 
الزوجيــن  كال  يضــع  أن  ضــرورة  موضحــا 
واألهــم  اآلخــر،  الطــرف  مــن  توقعاتهمــا 
إخبــار الطــرف اآلخــر بها لتجنــب االصطدام 

مســتقبال.

وعلــق قائــال: أن كثــرة التــردد والتدقيــق 
الصغيــرة والكبيــرة يفســد  األمــور  فــي 
العالقــة الزوجيــة حتــى لــو كان االختيــار 

ســليًما.
وأشــار إلــى أن االختيــار مهــم جــدا ولكــن 
ــأن الســعادة الزوجيــة  ــا الجــزم ب ال يمكنن
ــذي ســينجح  ســترتكز عليــه دائمــا، ألن ال
يمتلــك  مــن  هــو  الزوجيــة  حياتــه  فــي 
واإلرادة  والصبــر  المســؤولية  حــس 
ويســعى مــن أجــل إنجــاح حياتــه الزوجيــة.
أن  العبــاد  األســري  المستشــار  وبيــن 
البعــض تــزوج بدافــع الحــب و«اقتتــل« من 
أجــل هــذا الــزواج ولكــن بعــد فتــرة وجيزة 
تطفــو المشــاكل علــى الســطح وتــزداد، 
وكثيــرا مــا تنتهــي إلــى العالقــة بالطــالق، 
يعــود  ذلــك  فــي  الســبب  أن  مضيًفــا 
العاطفــة  عنصــري  علــى  العتمادهمــا 
الجانــب  إلــى  النظــر  دون  والغريــزة 
يفتقــدا  أنهمــا  والعقلــي كمــا  الحســي 
ــة. مهــارة التعامــل مــع المشــاكل الطارئ
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ليبــارا  شــركة  مــن  نوعيــة  مبــادرة  فــي 

لالتصــاالت ممثلــة فــي مديــر المبيعــات 

األســتاذ محمــود يوســف الوحيــد وبرعايــة 

كريمــة مــن وكيلهــا مؤسســة الشاشــة 

مــن  مجموعــة  قدمــت  لالتصــاالت  األول 

شــرائح إنترنــت واتصــال لتوزيعهــا إلــى 

جميــع المســتفيدين فــي جمعيــة تــاروت.

ــأن هــذه الشــرائح تمثــل  ــد ب ــوه الوحي ون

المســتفيدة  لألســر  متواضعــا  دعمــً 

والطالبــات  الطــالب  أبنائنــا  لمواصلــة 

بعــد. عــن  التعليــم  عمليــة  الكــرام 

اإلدارة  مجلــس  رئيــس  عبــر  وبــدوره 

شــكره  عــن  الصغيــر  محمــد  األســتاذ 

وامتنانــه لشــركة ليبــارا ومديــر المبيعات 

ولمؤسســة  الوحيــد  محمــود  األســتاذ 

الشاشــة األول لالتصــاالت لهــذه المبــادرة 

تعزيــز  فــي  تســاهم  والتــي  النبيلــة 

مســتوى التواصــل وتفعيــل المشــاركة 

الخاصــة  المؤسســات  بيــن  المجتمعيــة 

غيــر  الخيريــة  والمؤسســات  الربحيــة 

الربحيــة.

زينب المرحوم - جزيرة تاروت 

شرائح إنترنت مجانية لطالب وطالبات األسر المستفيدة التابعين لخيرية تاروت
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لجنة التدريب والتوظيف بخيرية تاروت تختتم دورة 

»التأهيل الوظيفي«

زينب المرحوم - جزيرة تاروت 

والتوظيــف  التدريــب  لجنــة  اختتمــت 
ــة  ــاروت بالتعــاون مــع مركــز دان ــة ت بخيري
للتدريــب دورة تدريبيــة بعنــوان »التأهيل 
الوظيفــي«، حيــث شــارك فيهــا 18 شــابا 
العمــل،  طالبــي  مــن  الجنســين  مــن 
مــع  الســماعيل  مفيــد  األســتاذ  نفذهــا 

المدربيــن. مــن  نخبــة 
وقــال رئيــس لجنــة التدريــب والتوظيــف 
الهــدف  »أن  الوحيــد:  زهيــر  المهنــدس 
المشــاركين  إكســاب  هــو  الــدورة  مــن 
الذاتيــة  الســير  كتابــة  تعلــم  مهــارات 
الصحيحــة،  العلميــة  لألســس  وفقــا 
مقابــالت  إجــراء  مهــارات  وإكســابهم 
لاللتحــاق  الذاتــي  والتخطيــط  التعييــن 

بالعمــل«.
وأضــاف بأنــه ال ينبغــي أن يكــون هنــاك 
فــي  والبــؤس  واليــأس  مجاال لإحبــاط 
المجتمــع فــي ظــل التعــاون المشــترك 

شــرائحه. مختلــف  بيــن 
وأكــد على أهميــة توافر العوامل المحفزة 
للشــباب علــى التدريــب والتطويــر الذاتــي 

لمــا لــه بالــغ األثــر فــي المجتمــع.
إرضــاء  ضــرورة  إلــى  الوحيــد  ودعــا 
رغباتهــم  وإشــباع  الشــباب  طموحــات 
مــن خــالل تنميــة مهاراتهــم بمــا يتــالءم 
المســتقبلية ويواكــب  مــع تطلعاتهــم 
مســتجدات العصــر، لمســاعدتهم فــي 
إمكانيــة حصولهــم علــى فــرص وظيفية 

أفضــل. مســتقبل  ذات 

جمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  وقــدم 
تــاروت الخيريــة األســتاذ محمــد الصغيــر 
والتوظيــف  التدريــب  للجنــة  شــكره 
بقيــادة األســتاذ زهيــر الوحيــد والمشــرف 
ــود  علــى اللجنــة المهنــدس محمــد الناب
علــى جهودهــم وعطائهــم فــي تقديــم 
كل مــا مــن شــأنه دعــم وتطويــر لفئــة 
ممــا  العمــل  عــن  الباحثيــن  الشــباب 
فرصــا  إيجــاد  فــي  لهــم  حافــزًا  يشــكل 

أفضــل. وظيفيــة 
كمــا وجــه شــكره لمركــز دانــة للتدريــب 
الفضــل  فضيلــة  األســتاذة  بقيــادة 
لجهودهــا وتعاونهــا ومبادرتهــا لتفعيل 

المجتمعيــة. الشــراكة 

المهنــدس  قــدم  الــدورة  ختــام  وفــي 
المشــاركين  لجميــع  شــكره  الوحيــد 
ومشــرفين  ومتدربيــن  مدربيــن  مــن 
ومنظميــن علــى مــا بذلــوه مــن جهــود 
تنظيــم  مــن  بــه  قامــوا  ومــا  طيبــة، 
وإعــداد وتنســيق وتجهيــز إلنجــاح هــذه 
روح  بــث  أهميــة  علــى  مؤكــدا  الــدورة، 
األمــل والنشــاط والحيويــة فــي نفــوس 

الشــباب.
الجديــر بالذكــر أن الــدورة التــي امتــدت 
10 أيــام بــدأ مــن 1 فبرايــر، تخللهــا تقديــم 
شــهادات شــكر للمشــاركين والمدربيــن 
مــع الهدايــا، بحضــور المنظميــن وبعــض 

ــاروت. ــة ت أعضــاء مجلــس اإلدارة بخيري
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خيرية تاروت تدشن مشروعا سكنيا ألكثر العائالت حاجة

زينب المرحوم - جزيرة تاروت 

دشــنت جمعيــة تــاروت الخيريــة مشــروعا 
ســكنيً يضــم ثمان شــقق ألكثــر العائالت 
ســيتم  حيــث  فيهــا،  للســكن  حاجــة 

تســكينها وفــق نظــام حــق االنتفــاع.
الجمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  وصــرح 
األرض  »بــأن  الصغيــر:  محمــد  األســتاذ 
التــي دشــن عليهــا هــذا المشــروع تبــرع 
بهــا أحــد المحســنين مــن أبنــاء جزيــرة 

تــاروت الحبيبــة ». 
وقــال رئيــس لجنــة تحســين المســاكن 
التابعــة لخيريــة تــاروت المهنــدس عبــد 
الغفــور الدبيســي: لقــد تــم البــدء حاليــا 

بنــاء   « للمشــروع  األولــى  المرحلــة  فــي 
العظــم » علــى ذات األرض المتبــرع بهــا 
البالــغ مســاحتها 680 م، الواقعــة ضمــن 

النطــاق الســكني بشــمال تــاروت.
إقامــة  يســتهدف  المشــروع  بــأن  ونــوه 
حاجــة  األشــد  لألســر  ســكنية  شــقق   8
بــأن  مضيفــً  والفقــراء،  األيتــام  مــن 
لجنــة تحســين المســاكن حــددت أيضــا 
200 ريــاال للســهم الواحــد، لمــن يرغــب 
بالمســاهمة فــي هــذا المشــروع الخيــري، 
ــذي يفتــرض أن ينجــز خــالل 18 شــهرا. ال

ــر  ودعــا رئيــس الجمعيــة األســتاذ الصغي

أهــل الخيــر مــن المحســنين مــن أبنــاء 
إنجــاز  فــي  للمســاهمة  الخيريــن  البلــد 
هــذا المشــروع الخيــري الــذي قــدرت قيمــة 

إنجــازه بمليونــي ريــال.
طرقــا  حــددت  الجمعيــة  أن  إلــى  يشــار 
عديــدة لإســهام فــي هــذا المشــروع مــن 
الحســابات  فــي  المباشــر  اإليــداع  بينهــا 
البنكيــة الخاصــة بالجمعيــة، أو بواســطة 
وذلــك  اإلنشــاء  مــن  جــزًء  أي  تبنــي 
بالتفاهــم والتنســيق مــع لجنــة تحســين 
الخيريــة.  للجمعيــة  التابعــة  المســاكن 
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خيرية تاروت تطرح مناقصة لتشطيب مشروع المبنى 

اإلداري الجديد للجمعية

مريم آل عبد الغني - جزيرة تاروت 

)العظــم(  األولــى  المرحلــة  انتهــاء  بعــد 
لمشــروع المبنــى اإلداري لجمعيــة تــاروت 
ــة تعلــن إدارة الجمعيــة عــن طــرح  الخيري
مرحلتــه  فــي  للمناقصــة  المشــروع 

)التشــطيب(. النهائيــة 
األســتاذ  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال 
الراغبيــن  علــى  أن  الصغيــر  محمــد 
التقــدم للمناقصــة زيــارة مكتب الجمعية 
فــي  المشــاركة  وتقديــم خطــاب طلــب 
الالزمــة،  الوثائــق  واســتالم  المناقصــة 
خــالل 10 أيــام بــدءا مــن 3 مــارس 2021 م.
لتقديــم  المجتمــع  ودعــا جميــع شــرائح 
لــه  لمــا  المشــروع  هــذا  إلتمــام  الدعــم 
مــن أهميــة كبيــرة فــي تحســين ظــروف 
العمــل  بيئــة  وتحســين  الجمعيــة 
الــذي  األمــر  والمتطوعيــن  للموظفيــن 
ينعكــس إيجابــا علــى خدمــة المحتاجيــن 

المجتمــع. فــي 
وأضــاف، إن بــاب التبرعــات مفتــوح حتــى 
المشــروع  كامــل  بنــاء  مــن  االنتهــاء 
والمقــرر االنتهــاء منــه بعــد ثــالث ســنوات 

مــن تاريــخ البــدء.
وتقــــــــديره  الصغـــــــير شكـــــــره  ووجــــــه 
للمتبرعيــن والداعميــن للمشــروع فــي 
مرحلتــه األولــى ولكافــة برامــج وأنشــطة 
الجمعيــة، مشــيدا بدورهــم الكبيــر وغيــر 
المســتغرب فــي كل مــا لــه صلــة بالدعــم 

ــر فــي المجتمــع. لمشــروعات الخي
وســيتيح المبنــى الجديــد فــور اكتمالــه 
-بمشــيئة اهلل- اســتيعاب أكبــر قــدر مــن 
اللجــان حديثــة التشــكل، بحيــث تكــون 

لخدمــة  واحــد  ســقف  تحــت  جميعهــا 
المســتفيدين  واســتقبال  المجتمــع 
والمراجعيــن والمشــتركين والمتبرعيــن 
مــن الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء فــي 
والمخصصــة  الالئقــة  االســتقبال  أماكــن 

الغــرض. لهــذا 
يشــار إلــى أن المشــروع يقــع علــى األرض 
رقــم 2 التابعــة لمخطــط الجمعيــة بتــاروت 
بمســاحة 3500 م، وســيكون بديــال عــن 
مضــى  الــذي  للجمعيــة  الحالــي  المبنــى 
علــى بنــاءه أكثــر مــن )30( عامــً ومســاحته 
ال تكفــي الســتيعاب بعــض لجــان الجمعيــة 
الســاعية لتقديــم أعمــال الخيــر للمجتمــع 
والمســاهمة فــي النمــو االجتماعي حســب 

رؤيــة المملكــة 2030 م.

لالسـتـفـسـار عـــن المناقصــة يرجــى 
التواصل مع:

والمبانــي  المشــاريع  لجنــة  رئيــس   -  1
ســيف آل  أســامة  األســتاذ  االســتثمارية 

 جوال: 0505805768
العامــة  العالقــات  لجنــة  رئيــس   -  2

الدخيــل  الســالم  عبــد  األســتاذ 
جوال: 0505852462 
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أخبار العطاء  

فريق عشتار الرياضي بتاروت يكرم 25 متسابقة 
في باكورة أنشطته لعام 2021 م

زينب الناصر - عضوة اللجنة اإلعالمية  

الرياضــي  عشــتار  مشــاة  فريــق  كــرم 
تــاروت  بجمعيــة  الصحيــة  للجنــة  التابــع 
ضمــن  متســابقة   25 مؤخــرا  الخيريــة 

م.  2021 لعــام  مســابقاته  أولــى 
وقالــت نائبــة مشــرفة الفريــق األســتاذة 
التــي  المســابقة  »أن  القــالف:  صديقــة 
بــدأت فــي 4 ينايــر تهدف إلى استكشــاف 
القــوى الداخليــة لعضــوات الفريــق، وذلــك 
الرياضــي  بالنشــاط  البــدء  خــالل  مــن 
كهــدف مــن األهــداف التــي تســعى لهــا 
إدارة الفريــق، وبلــوغ المســتوى األفضــل 
مــن اللياقــة مــن أجــل التوافــق مــع أهــداف 
رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 

فــي المجــال الرياضــي«.
مــن خــالل هــذه  أننــا نســعى  وأضافــت 
المسابقـــة وغـيـرهــــا مــن المـسـابقـــــــات 
القادمــة إلــى تكويــن جيــل صحــي نشــط 
يمــارس الرياضــة بوعــي وثقافــة وتنظيــم 

واســتمرار.
المســـافـــة  أن  إلــــى  الــقــــــالف  ونوهـــــت 
التــي  المســابقة  فــي  المســتهدفة 
لــكل عضــوة مــن  اســتمرت نحــو شــهر 
عضــوات فريــق عشــتار الرياضــي النســائي 
هــي قطــع مســافة 3 كيلــو متــرات يوميــً، 
كحــد أدنــى، إذ أن الهــدف هــو االســتمرارية 
يوميــة  كعــادة  المشــي  رياضــة  وجعــل 
وليــس  المجتمــع  فــي  ككل  للســيدات 

فحســب. الفريــق  عضــوات 

وذكــرت بــأن الفــوز الحقيقــي هــو التغييــر 
مــن  عضــوة  لــكل  والواعــي  المنظــم 
جدولهــا  مــع  يتناســب  بمــا  العضــوات 
مــن  أولويــًة  المشــي  ليكــون  اليومــي 

أولوياتهــا فــي الحيــاة. 
وأشــادت رئيســة اللجنــة الصحيــة التابعــة 
ــم  ــة األســتاذة مري ــاروت الخيري ــة ت لجمعي
علــى  مؤكــدة  المســابقة،  بهــذه  المــاء 
هــذه  لمثــل  والتشــجيع  الدعــم  أهميــة 
األنشــطة الرياضيــة الخاصــة بالمــرأة فــي 

بالدنــا الحبيبــة.

وجــرى تكريــم المتســابقات الالتــي بلــغ 
فبرايــر،   4 فــي  مشــاركة   )25( عددهــن 
وذلــك عبــر الفضــاء اإللكترونــي بمنحهم 
مــع  تماشــيا   ، إلكترونيــً  الشــهادات 
اإلجــراءات المتبعــة للوقايــة مــن فيــروس 

كورونــا.
علــى  القــالف  صديقــة  األســتاذة  وأثنــت 
جميــع عضــوات فريــق عشــتار النســائي 
مؤكــدة  للمســابقة،  المنظمــة  واللجنــة 
أن المســابقة قــد حققــت أهدافهــا مــن 
خــالل التعــاون الــذي تــم بيــن الجميــع. 
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الشيوخ: جاري تشكيل فريق إعالمي للجنة الصحية التابعة 
لخيرية تاروت وبالمثل نفكر لباقي اللجان 

آالء الحليلي - جزيرة تاروت  

عقــد  الدوريــة  اجتماعاتــه  ســياق  فــي 
فريــق اللجنــة اإلعالميــة التابعــة لجمعيــة 
تــاروت الخيريــة يــوم األحــد الموافــق 28 
فبرايــر 2021، اجتماعــا عبــر منصــة » زوم 
»، لمناقشــة بعــض المواضيــع المرتبطــة 

اللجنــة اإلعالميــة. بعمــل 
مــن  عــددا  اللقــاء  فــي  الفريــق  وناقــش 
المرتبطــة  باألخبــار  الصلــة  ذات  المحــاور 
الجديــدة،  تــاروت  جمعيــة  بنشــاطات 
وبعــض األفــكار المهمــة الخاصــة بســير 
الفتــرة  فــي  اإلعالميــة  اللجنــة  عمــل 
المقبلــة، مؤكديــن على أهميــة التواصل 

األعضــاء. بيــن 
اللجنــة  علــى  العــام  المشــرف  وقــال 
أنــه  الشــيوخ  محمــد  األســتاذ  اإلعالميــة 
تشــكيل  الحالــي  الوقــت  فــي  جــاري 
التابعــة  الصحيــة  للجنــة  إعالمــي  فريــق 
الفريــق  هــذا  ليتمكــن  تــاروت،  لخيريــة 
مــن تغطيــة أنشــطة وفعاليــات اللجنــة 

والمتنوعــة. العديــدة  الصحيــة 
لجــان  لباقــي  نفكــر  بالمثــل  وأضــاف 
رئيســة  مــع  االتفــاق  تــم  وقــد  الجمعيــة، 
المــاء  مريــم  األســتاذة  الصحيــة  اللجنــة 
مــع  التفاهــم  وجــاري  الخصــوص  بهــذا 

اللجــان.  باقــي  رؤســاء 
مجلــة  إليــه  وصلــت  مــا  أن  إلــى  ولفــت 
فــي  وتنــوع  ملحــوظ  تطــور  مــن  العطــاء 
الكبيــرة  للجهــود  راجًعــا  مواضيعهــا، 
المبذولــة مــن قبــل أفــراد أعضــاء الفريــق 
اإلعالمــي، مثمنــا دورهــم المميــز فــي إبــراز 
حالــة  لخلــق  للمجتمــع  الجمعيــة  أنشــطة 
ــي مــع كافــة الشــرائح  مــن التفاعــل اإليجاب

االجتماعيــة.
مــع  االتفــاق  تــم  بأنــه  الشــيوخ  وأوضــح 
مريــم  األســتاذة  الصحيــة  اللجنــة  رئيســة 
للجنــة  بتخصيــص مســاحة خاصــة  المــاء 
بعنــوان  الشــهرية  العطــاء  مجلــة  فــي 
فاعــال  منبــرا  لتكــون  صحيــة”  “وقفــات 

الصحيــة. للجنــة 
انــه بالمثــل فقــد تــم تخصيــص  وأضــاف، 
المجلــة بعنــوان  فــي ذات  أخــرى  مســاحة 
“استشارات” لتقديم االستشارات النفسية 
والسلوكية واألسرية واالجتماعية والتربوية 
ــم  ــك بعــد أن ت ــب، وذل وغيرهــا مــن الجوان
رئيســة  مــع  الشــأن  هــذا  فــي  التوافــق 
األســتاذة  بالجمعيــة  النســائية  اللجنــة 
نعيمــة آل حســين، علــى أن تكــون تحــت 

وإشــرافها. رعايتهــا 
ونــوه الشــيوخ إلــى حاجــة الفريــق اإلعالمــي 
ــة  ــد مــن التواصــل والتشــاور لمواكب للمزي
الجمعيــة  لجــان  وفعاليــات  أنشــطة 
إعالميــا  لتغطيتهــا  بــأول  أوال  المختلفــة 

في األوقات المناسبة.

واســتعرضت منســقة اللجنــة اإلعالميــة 
ــاء االجتمــاع  األســتاذة زينــب المرحــوم أثن
آخــر نشــاطات وبرامــج الجمعيــة الخيريــة 
للفتــرة المقبلــة كالعمــل علــى مشــروع« 

إفطــار صائــم«.
وأشــارت لبعــض التطــورات الجاريــة فــي 
اإلداري  والمبنــى  ســاكن  مشــروعي 
بعــض  جانــب  إلــى  بالجمعيــة  الخــاص 
الشــراكات التــي تمــت مؤخــرا مــع جمعيــة 

للتقنيــة. وأفــاق  العطــاء 
لمجلــة  التحريــر  هيئــة  عضــوة  وأكــدت 
العطــاء األســتاذة شــذى آل رضــي علــى 
الفريــق  أعضــاء  بيــن  التواصــل  ضــرورة 
بآخــر  المرتبطــة  بالمعلومــات  وتزويــده 
الجمعيــة  فــي  األنشــطة  مســتجدات 

إعالميــا. تغطيتهــا  مــن  لنتمكــن 
مجلــة  تحريــر  هيئــة  عضــوة  ولفتــت 
إلــى  الحليلــي  أالء  األســتاذة  العطــاء 
مــن  كبيــر  مخــزون  توفيــر  أهميــة 
“بنــك  بمثابــة  ليصبــح  اإلعالميــة  المــواد 
ليســير  اإلعالميــة،  للجنــة  معلومــات” 

ثابتــة.   خطــى  علــى  العمــل 
وبدورهــا أشــادت عضــوة الفريــق اإلعالمي 
باللجنــة األســتاذة مريــم آل عبــد الغنــي 
يعمــل  الــذي  اإلعالمــي  الفريــق  بأعضــاء 

ــق الواحــد. بروحيــة الفري
وفــي ختــام اللقــاء أكــد األســتاذ الشــيوخ 
اإلبداعيــة  األفــكار  تقديــم  أهميــة  علــى 
لتطويــر العمــل اإلعالمــي وتنمية مهارات 
الفريــق مــن خــالل المشــاركة الفاعلــة فــي 
متطلعــا  اإلعالميــة،  والــدورات  الــورش 
لالنتقــال لمرحلــة صناعــة األخبــار والمزيــد 
المرحلــة  فــي  والتطويــر  اإلبــداع  مــن 
المقبلــة، كمــا وأشــاد بالجهــد المبــذول 

مــن أعضــاء الفريــق اإلعالمــي. 

أخبار العطاء  
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قـــريبا خـــيرية تاروت تطـــلق برنــــامج »إفطـــار صائم« 

لعام 2021 م

شذى آل رضي - جزيرة تاروت 

تســتعد جمعيــة تــاروت الخيريــة إطــالق 
برنامجهــا الســنوي المعتــاد »إفطار صائم 
»، تزامنــا مــع قــرب حلــول شــهر رمضــان 

المبــارك لهــذا العــام.
األســتاذ  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  وصــرح 
محمــد الصغيــر أن إدارة الجمعيــة أعــدت 
البرنامــج  لهــذا  المقترحــة  الميزانيــة 
بنحــو:  العــام  لهــذا  المهــم  الخيــري 
300.000 ريــال، لتغطيــة حاجــة مــا يقــارب 
خدمــات  مــن  مســتفيدة  أســرة   1200

. لجمعيــة ا
برامــج  تولــي  الجمعيــة  أن  وقــال 
كبيــرة  أهميــة  الخيريــة  المســاعدات 
عــن  العــبء  لتخفيــف  دائمــا  وتســعى 
احتياجاتهــم  وتلبــي  المســتفيدين 
وباألخــص  العــام  طــوال  الضروريــة 
الكريــم. الشــهر  فــي  احتياجاتهــم 

لتوزيــع  المتبعــة  اآلليــة  بــأن  وأضــاف: 
المســاعدات ســابقً كانــت تتم عــن طريق 
توزيــع كوبونــات المــواد الغذائية لصرفها 
المتعاونــة  التجاريــة  المراكــز  أحــد  مــن 
عــن  حاليــا  يتــم  بينمــا  الجمعيــة،  مــع 
طريــق إيــداع مبالــغ نقديــة فــي حســابات 
حريــة  إلتاحــة  البنكيــة  المســتفيدين 
االختيــار لهــم فيمــا يرغبــون فعلــه، عــالوة 
علــى ذلــك فــإن هــذه الطريقــة تكفيهــم 

العنــاء مــن زيــارة مكتــب الجمعيــة. 
ونــوه الصغيــر أن إدارة الجمعيــة تأمــل مــع 
ــم مبــادرة  ــدء إطــالق برنامــج إفطــار صائ ب
الــذي  المجتمــع  أبنــاء  مــن  الخيــر  أهــل 
والدعــم  المســاندة  علــى  دائمــا  عّودنــا 
الــذي  البرنامــج  هــذا  يدعــم  أن  بســخاء 
األســر  عــن  الكبيــر  العــبء  ســيخفف 

تــاروت. فــي  المحتاجــة 

وأوضــح أن إدارة الجمعيــة تســتقبل عــالوة 
علــى التبرعــات النقديــة التبرعات العينية 
أيضــا لــذات البرنامــج ليتــم إيصالها ســواء 
الجمعيــة  مــن  الدائميــن  للمســتفيدين 
وغيرهــم مــن الضعفــاء دعمــا لهــم فــي 

الشــهر الفضيــل.
وقــال رئيــس لجنــة التكافــل االجتماعــي 
أن  درويــش:«  آل  الرســول  عبــد  األســتاذ 
الجمعيــة تســتقبل طلبــات الدعــم عــن 
طريــق لجنــة التكافــل االجتماعــي أو عــن 
طريــق مكتــب الجمعيــة، علمــا بأنــه يتــم 
بــدء تســليم المســاعدات الخيريــة الــواردة 

للجمعيــة فــي العشــرين مــن شــعبان.

وأضــاف أن برنامــج »إفطــار صائــم »هــو أحــد 
البرامــج المميــزة التــي تقدمهــا الجمعيــة 
ويتــم  االجتماعيــة،  خدماتهــا  ضمــن 
ــه ســنويا منــذ نهايــة شــهر  االســتعداد ل
والميزانيــة  القوائــم  تعــد  حيــث  رجــب، 

البرنامــج. تغطــي  التــي 
 الجديــر بالذكــر أن هــذا البرنامــج ليــس 
الجمعيــة  لمســتفيدي  فقــط  موجهــا 
التكافــل  لجنتــي  ضمــن  المســجلين 
االجتماعــي وكافــل اليتيــم فقــط، وإنمــا 
يشــمل أيضــا ســائر األســر الضعيفــة فــي 
ميزانيــة  غالبــا  ترهقهــا  التــي  المجتمــع 
حســب  وذلــك  المبــارك  رمضــان  شــهر 
نطــاق خدمــات الجمعيــة فــي جزيــرة تاروت
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وفيات جزيرة تاروت لشهر جمادى الثاني 1442 هـ

الوفيــات الذيــن تــم دفنهــم فــي مقبــرة المصلــى المركزيــة بجزيــرة تــاروت لشــهر 

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

18 2 جنيــن. المجمــوع الكلــي:  8 نســاء، طفــل واحــد،  7 رجــال،  المرافــق العامــة: 

ــع رحمتــه وأن يلهــم ذويهــم الصبــر والســلوان،  ــد الجميــع بواســـ نســأل اهلل أن يتغمـــ
ــا هلل راجعــون ــا هلل وإن وإن

أطفال )1(رجال )7( نساء )8(

المجموع الكلي  )18(

جنين )2(

ضوية
طاقة الع

م ب
ستل

إ
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في جزيرة تاروت..
الخباز يرفع الراية في » هو الحب فاسلم« 

القطيف اليوم - أميرة الحوار 

صــدر لرجــل األعمــال ســعيد عبــد الكريــم 
الخبــاز كتابــه الثانــي تحــت عنــوان »هــو 
الحــب فاســلم » والــذي صــور فيــه الحــب 
عبــر  لحروفــه،  وفارســا  لمقاالتــه،  بطــال 
بعلــم  وارتباطــه  ودراســته  مراحلــه، 

النفــس. 
وجــاء الكتــاب فــي نحو 175 صفحــة عن دار 
الغــراب للنشــر والتوزيــع بجمهوريــة مصــر 
للفنانــة  لوحــة  غالفــه  وحمــل  العربيــة، 
التشــكيلية فايزة المســعود، كما احتوى 
فــي داخلــه علــى لوحــات لــكل مــن الفنانــة 
الجشــي،  ووائــل  المشــهدي،  أحــالم 
الدخيــل،  وكفــاح  الفتيــل،  وتهانــي 
مــن  إضافيتيــن  لوحتيــن  إلــى  باإلضافــة 

عمــل الفنانــة فايــزة المســعود 

وعبــر الخبــاز فــي هــذا الكتــاب عن أفــكاره، 
وأحاسيســه، داعيــا إلــى تثقيــف الشــباب 
المشــاعر  عــن  البــوح والتعبيــر  بأهميــة 

تحــت مظلــة الحــب.
وأشــار إلــى أن العمــل فــي تجهيــز هــذا 
 3 قضــى  أشــهر،   5 اســتغرق  اإلصــدار 
والكتابــة،  البحــث  فــي  منهــا  أشــهر 
وشــهرين فــي التدقيــق وإعــادة الضبــط. 
والكتابــة  القــراءة  فــي  يجــد  أنــه  وذكــر 
شــبه اليوميــة متعــة ال توصــف، مبينــا أن 
فكــرة إصــداره بزغــت للنــور عبــر ممارســته 
صفحتــه  علــى  يوميــة  بصــورة  الكتابــة 
فيــس   « االجتماعــي  التواصــل  بموقــع 
وإعجابــا  تشــجيعا  القــت  والتــي   ،« بــوك 
مــن األصدقــاء، مشــيرا القتراحهــم عليــه 

مجلة العطاء - مــارس - 2021  - اإلصدار الرابع عشر 

وجوه العطاء  

فاستحســن  كتــاب،  فــي  تجميعهــا 
الفكــرة، ولكــن بعــد إعــادة صياغــة أكثــر 
صالحــة  لتكــون  وتنقيحهــا  المقــاالت، 

فــي صــورة كتــاب.  للنشــر 
تجربتــه  أن  بيــن  األول  إصــداره  وحــول 
األولــى كانــت عــام 1998 عندمــا حــرر كتابــا 
باللغــة اإلنجليزيــة فــي مجــال االقتصــاد 
ــز الرخــاء ». بعنــوان » أجندة أعمــال لتعزي
وفــي نهايــة حديثــه ، كشــف أنــه بصــدد 
عــن  يتحــدث  جديــد  إلصــدار  اإلعــداد 
الحــب العــذري األفالطونــي مــن الناحيــة 
التاريخيــة، بحيــث يتضمــن فــي مجملــه 
شــرحا عــن الحــب بمنهــاج علمــي يصــف 

اإلنســانية. العواطــف 
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البحراني يكتب عن الساعات األخيرة
من حياة مريم العذراء

جهينة اإلخبارية 

البحرانــي  أحمــد  جعفــر  للكاتــب  صــدر 
دراســة بحثيــة بعنــوان: الســاعات األخيــرة 
 126 فــي  العــذراء،  مريــم  حيــاة  مــن 

 ، صفحــة
عــن دار أوراق للنشــر والتوزيــع، مصــر - 

2020 م. القاهــرة، الطبعــة األولــى، 
الكتــاب عبــارة عــن دراســة بحثيــة حــول 

طقــس دينــي اجتماعــي، 
وفــاة  بذكــرى  االحتفــاء  فــي  يتمثــل 
الصديقــة مريــم العذراء عليهــا الســالم.

الشيــــــعة  يمــــــــارسه  طقــس  وهــو 
طويلــة  عقــود  منــذ  ســــــنوي  بشــكل 
المملكــة  مــن  الشــرقي  الســاحل  فــي 
العربيــة الســعودية، ومملكــة البحريــن، 

عمــان، وســلطنة 
وذلك يوم 25 صفر من كل عام.

عــزاء  مآتــم  إقامــة  فيــه  يتــم  حيــث 
لذكــرى  تأبينــا  خــاص  بشــكل  نســوية 
جزيــرة  وتنفــرد  الســالم،  وفاتها عليهــا 
تــاروت بمــا يتــم توزيعــه في ذكــرى الوفاة، 
بالدبــس”  المصنــوع  الخبــز  يــوزع  حيــث 
الحشــائش  وبعــض  مريــم“،  خبــز 
كالهندبــاء أو الفجــل والكــراث، والســمك 

احلــه“. المجفــف” 
يحتــوي الفهــرس علــى عناويــن تتعلــق 
الوفــاة،  روايــة  بمتــن  يبــدأ  بالموضــوع 
وحديــث عــن مائــدة وفــاة مريــم، وجــذور 
ثــم  المنطقــة،  فــي  المســيحية  الديانــة 
عقــد الكاتــب حديًثــا حــول رمزيــة الســمك 

فــي جزيــرة تــاروت.
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العيد يترجم مشاعره ب »نياط قلبي«

جهينة اإلخبارية 

عــن دار أطيــاف للنشــر والتوزيــع والــدار 
العربيــة للعلــوم ناشــرون، صــدر للكاتــب 
الــذي  جهــاد حســن العيــد كتابــه األول 
يحمــل عنــوان »نيــاط قلبــي« وهو عبــارة 
عــن 70 نــص نثــري، تقــع فــي 77 صفحــة 

من القطع المتوسط.

الكتابــة  فــي  بدايتــه  ان  المؤلــف  يقــول 
فــي فتــرة دراســته بالكليــة، حيــث كان

األوراق  علــى قصاصــات  يــدون كتاباتــه   
وذلــك  الجــوال،  ومفكــرة  والمناديــل 

تحولــت  ثــم  ومــن  العاميــة  باللغــة 
علــى  عرضهــا  أن  بعــد  للفصحــى، 
مجموعــة مــن المختصيــن ألبــداء رأيهــم.

ويضيــف أن الكتــاب عبــارة عــن خواطــر 
ترجمــة  بالفصحــى  نثريــة 

والفــراق  والشــوق  الحــب  لمشــاعر 
والحســرة واأللــم، بيــن الكاتــب وحبيبتــه..

صاحــب »نيــاط قلبــي« يشــير إلــى تأثــره 
بشــعراء الغــزل مــن جميــع العصــور، بدءا 
اإلســالم،  وصــدر  الجاهلــي،  العصــر  مــن 
واألمــوي، والعباســي، والعصــر الحديــث، 
فهــم األســاس لتكويــن قاعــده فكريــة 

بالغيــة إنشــائية.
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وجوه العطاء  

ويبيــن العيــد أن مشــروعه المســتقبلي 
ألثــراء  العطــاء  فــي  االســتمرارية  هــو 
النصــوص  مجــال  فــي  األدبيــة  الســاحة 
النثريــة، والتفكيــر جليــً لكتابــة القصــة 

القصيــرة.
وتابــع أن أصــداء صــدور الكتــاب مشــجعة 
جــدا، وأن اإلقبــال علــى الكتــاب فــي تزايــد 

الثقافيــة  الحركــة  أن  مضيفــا  ملحوًظــا، 
إلــى إنعــاش بتفعيــل النشــاطات  تحتــاج 
الفنيــة ومــا ينــدرج منهــا الجانــب األدبــي 
الكتــب،  وتدشــين  شــعرية،  نــدوات  مــن 
باإلضافــة إلقامــة دورات تعلميــة فــي علــم 
والخاطــرة  والقصــة  والمقالــة  العــروض 

وغيرهــا.

25
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بقلم : سلمان الفردان
كوتش األفراد، القادة والعالقات

* مدرب وكاتب 

من أكون عندك !!!
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التطويريــة  الــدورات  أحــد  اختتمنــا 
مــا  بتمريــن شــكرا وامتنــان ألفضــل 
اآلخــر،  اإلنســان  فــي  اإلنســان  يــراه 
ودمــوع  بالبهجــة  الغرفــة  فعجــت 
أو  ميــالد  حفلــة  فــي  وكأنــا  الفــرح 
عــرس، ثــم طلــب منهــم وضــع خطــة 
عمــل بعدهــا. لــم تفارقهــم البهجــة 

عبــداهلل. أبــو  إال 
 وأبــو عبــداهلل متــدرب متميــز، دمــث 
األخــالق دائــم االبتســامة إال أنــي رأيتــه 
ســاهم التفكيــر وفــي عينــه ســؤال، 
ســألته مــا بالــك، أيــن أنــت اآلن، أجــاب: 
زوجتــي..، مــا بهــا، هنــاك فتــور فــي 
أســتخدم  ممكــن  إذن!  عالقتنــا.. 
تمريــن االمتنــان الــذي دربتنــا عليــه.. 

طبعــا.
كل  تنســى  أن  االمتنــان  تمريــن 
اآلخــر،  الطــرف  مــع  وتتفــق  شــيء، 
بأصالــة  اآلخــر  الطــرف  مناقــب  تذكــر 

وصراحــة وصــدق كمــا تراهــا فيــه )كل 
منقبــة فــي كلمــه( وهكــذا بالتنــاوب، 

أنتــم. جربوهــا 
تتســاءل  المؤكــد  مــن  القــارئ،  أيهــا 

األثــر!!! ومــا 
بعــد أســابيع اســتلمت مكالمــة مــن 
فرحــا،  يضحــك  وهــو  أبوعبــداهلل. 

عبــداهلل.  أبــو  أنــا  شــكرا  شــكرا 
ــة  يقــول بابتســامة فــرح، تتذكــر الحال
مــع  فتــور  مــن  لــك  ذكرتهــا  التــي 
امتنــان  جلســة  جلســنا  زوجتــي... 
بــدأت ذكــر مناقبها وصفاتهــا الجميلة 
فانهــارت مــن البــكاء فرحــا قائلــة كل 
هــذا فــي شــخصي، لمــا لــم تخبرنــي، 
صفاتــي  تعــدد  دورهــا  أخــذت  ثــم 
مــن صدقهــا  تحبهــا فخجلــت  التــي 
الجميــل  وصفهــا  فــي  واســتماتها 
مألنــي  ممــا  أظــن  مــا  خــالف  علــى 

لهــا. وحــب  ســعادة 
اآلن  الســرد..  ...فبــدأ  واآلن  فســألته   .
حميمــة  عالقــة  إلــى  الوضــع  انقلــب 
فيهــا توديــع صباحــي واســتقبال فــي 
المســاء واطمئنــان علــى بعــض أثنــاء 
الــدوام وفــرح ومــرح مــع األطفــال وقــد 
فأصابتهــم  بنــا  المحيطــون  الحظــه 

العــدوى ... ســعادتنا كبيــره.
الحــاالت  مــن  كثيــر  فــي  الخالصــة، 
أو  الزوجــان  يكتشــف  المشــابهة 
الطرفــان فــي أي عالقــة أنهمــا يحمــالن 
عــن  االنطبــاع  وجمــال  الحــب  كل 

الشــخص اآلخــر إال أنهمــا يكتمــان ذلك 
وال يبــدأ التواصــل إال فــي اإلشــكاليات 
الغالبــة  الســلبية  المشــاعر  وتكــون 
ممــا يحجــب جمــال مــا يحمــالن لبعــض.

فليجلــس  الحــاالت  هــذه  مثــل  فــي 
الطرفــان ويتبــادالن أحلــى مــا يرونــه 
إلــى  فــي بعضهــم لتتهيــأ األنفــس 
لــم  أن  العابــرة  اإلشــكاالت  تلــك  حــل 
يكــن قــد تالشــت بفعــل بيئــة االمتنان 

والجمــال. والمحبــة 

نبض العطاء  
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بقلم: وفاء الطويل

*شاعرة - اللجنة اإلعالمية

النبضة األولى ..
بمناسبة يوم المرأة العلمي الموافق 8 مارس 
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سبحان من زيََّن الدنيا بمعناها 
القى بها النبضة األولى فسواها

الكوُن أوحش َشيٍء قبل بدأتها
اها َوالكوُن أروع َشيٍء مذ تبنَّ

حواء أرخى عليها النوُر مِعَطَفه
ثوب الحياء وتاج الِخْفر غشاها

أنثى يقولوَن! ال.. بل إنها ملك
دْت أحلى سجاياها   باللطف قد ُمرِّ

هي التي بفضا األزماِن فاتحٌة
واالبتداء تجده في محياها

كأنها نفخة الرحمن في جسٍد  
ال شيء َيْسَتْنِسخ األجيال إالها

هي التي في سما األخالِق بسملٌة
وكل شيٍء جميل بين يمناها

عين الحياة إذا جاءت بحكمتها
وباسمها يتباهى الدهر إن باهى

هي التي عجزت عن وصفها لغتي
أيبلغ الحرف أسراًرا لمعناها؟

الحب والعطف من أسمى 
مفاخرها

نقية الحّس ال مرسىلفحواها..

نبض العطاء  
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مــن  ذاتــه  حــد  فــي  الخيانــة  لفــظ  أن 
المعانــي غيــر المقبولــة فــي مجتمعنــا، 
مــن  هــي  الزوجيــة  الخيانــة  أن  الســيما 
الكيــان  تزعــزع  التــي  القاســية  األمــور 
الزوجيــة،  الحيــاة  تهــدم  وقــد  األســري 
األمــان  عــدم  مــن  حالــة  تخلــق  لكونهــا 
وضعــف للثقــة بيــن األزواج، لذلــك وجــب 
علينــا الوقــوف لمعرفــة أســباب الخيانــة 

ودوافعهــا. الزوجيــة 
الزوجيــة ال يقتصــر  الخيانــة  إن مفهــوم 
علــى النظــرة التقليديــة القديمــة والتــي 
تحــدد الخيانــة فقــط باالتصــال الجنســي، 
شــأنه  مــن  مــا  كل  تشــمل  فالخيانــة 
 « ســواء  شــرعية  غيــر  عالقــة  يوجــد  أن 
اللقــاءات  أو  المراســالت  أو  بالكلمــات 
ذات األهــداف المشــبوهة والتــي يترتــب 
وارتباطــات  جنســية  مشــاعر  عليهــا 
عاطفيــة حتــى وإن لــم تصــل إلــى درجــة 

الجســدي. االتصــال 
تحيــل  التــي  الزوجيــة  الخيانــة  إنهــا 
ة  والمــودَّ وشــقاء،  حــزن  إلــى  الســعادة 
وبغضــاء،  كراهيــة  إلــى  والرحمــة 
ــُب  واالســتقرار إلــى شــقاق ونزاعــات يترتَّ

األوالد  وضيــاع  األســرة،  ضيــاُع  عليهــا 
مــن ورائهــا، وإن هــذه الجريمــة النكــراء 
األزواج  بيــن  زماننــا  فــي  كثــرت  قــد 
والزوجــات لألســف الشــديد متناســين أو 
ــات اهلل  ــة مــن آي ــزواج آي ــأن ال متغافليــن ب
تبــارك وتعالــى إذ جعلــه » حــرٌث للنســل، 
للحيــاة،  ومتــاٌع  للنفــس،  وســكٌن 
للجــوارح،  وإحصــاٌن  للقلــب،  وطمأنينــٌة 

وراحــة«. ونعمــٌة 
والــزواج فــي اإلســالم عقــد الزم وميثــاق 
وســكن  اجتماعــي،   وواجــب  غليــظ، 
بيــن  ورحمــة  مــوّدة  وســبيل  نفســاني، 
أعظــم  بــه  يــزول  والنســاء،  الرجــال 
اضطــراب فطــري فــي القلــب والعقــل، وال 
ترتــاح النفــس وال تطمئــن بدونــه، كمــا 
أنــه عبــادة يســتكمل اإلنســان بهــا نصــف 
أحســن  علــى  بهــا  ربــه  ويلقــى  دينــه، 
حــال مــن الطهــر والنقــاء ، ومــن امتنــان 
فــي  ورد  مــا  اإلنســان  علــى  تعالــى  اهلل 
ــم  ــَق لَُك ــِه أَْن َخَل ــْن آَياِت ــى: }َوِم ــه تعال قول
ِإلَْيَهــا  لَِّتْســُكُنوا  أَْزَواًجــا  أَنُفِســُكْم  ــْن  مِّ
ِفــي  ِإنَّ  َوَرْحَمــًة  ًة  ــَودَّ مَّ َبْيَنُكــم  َوَجَعــَل 
ــُرون{ ]الــروم: 21[  َذِلــَك آلَيــاٍت لَِّقــْوٍم َيَتَفكَّ

حديث العطاء

الخيانة الزوجية

بقلم : نعيمة عبد األمير آل حسين

لــًة  وكلمــا كانــت المــودة والرحمــة متأصِّ
أســعَد  حياتهــم  كانــت  الزوجيــن  بيــن 
والمعيشــة فيمــا بينهــم أجمــل ، ولكــن 
ــر صفــو هــذه الحيــاة  قــد يحــدث مــا ُيعكِّ
هــا  ة منهــا ويحــل محلَّ بالمــودَّ ويذهــب 
النــزاع والشــقاق، حتــى تصــل إلــى حافــة 

الهاويــة، ثــم إلــى االنهيــار. 
أسباب الخيانة الزوجية:

علــم  فــي  الزوجيــة  الخيانــة  أســباب 
اآلفــة  تلــك  علــى  يترتــب  ومــا  النفــس 
انتشــرت  التــي  الخطيــرة  االجتماعيــة 
األخيــرة  اآلونــة  فــي  ملحــوظ  بشــكل 
وســاهم فــي تفاقمهــا توافــر الوســائل 
ــره  ــة وغي ــة والضغــوط الحياتي اإللكتروني
مــن دوافــع الخيانــة الزوجيــة بأشــكالها 
المتعــددة والتــي تهــدد األســرة وتنــزع 
اســتقرارها وفــي حــاالت عديــدة تتســبب 
يعــود  ممــا  البيــت  الطــالق وهــدم  فــي 
علــى الشــريكين واألوالد بأضــرار وخيمــة.
الزوجيــة  الخيانــة  أســباب  تختلــف  قــد 
بيــن  مــا  أوجههــا  وتتنــوع  ومظاهرهــا 
الخيانــة الزوجيــة بمفهومهــا التقليــدي 
»الزنــا«  عالقــة  فــي  المحصــور  الضّيــق 



29

مجلة العطاء - مــارس - 2021  - اإلصدار الرابع عشر 

حديث العطاء

الخيانــة  أنــواع  أشــد  أنهــا  والمعــروف 
ألمــً وقســوة علــى الشــريك كمــا أنهــا 
ــر المّنهــي عنهــا  مــن المحرمــات والكبائ
وعنــد ثبوتهــا بالشــهود تكــون جريمــة 
الخيانــة  أو  القانــون،  عليهــا  يعاقــب 
الزوجيــة بالــكالم، أو الخيانــة الزوجيــة عبــر 
بالتفكيــر.  الزوجيــة  الخيانــة  أو  الهاتــف، 
الخيانــة  للعديــد مــن أشــكال  باإلضافــة 
الخيانــة  ســواء  اإللكترونيــة  الزوجيــة 
الزوجيــة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعي 
التــي اقتحمــت الحيــاة األســرية فــي عصــر 
تنخــر  وباتــت  والعولمــة  التكنولوجيــا 
ولكــن  وتدمرهــا،  البيــوت  أســاس  فــي 
الحقيقــة أّن الخيانــة مهمــا كان شــكلها 
ومســماها تبقــى أقســى مــا قــد يتعــرض 
لــه األزواج ولذلــك ولتفــادي الوقــوع فــي 
أوالً  علينــا  ينبغــي  المهلكــة  براثنهــا 

التعــرف علــى ماهيــة أســبابها:
الخيانــة  أســباب  وجــود  يعنــي  ال  أوالً: 
عــذرًا  أو  »مبــررًا  هــذا  أّن  الزوجيــة 
يحــق  وال  محرمــة  تظــل  بــل  لوقوعهــا« 
ألي مــن الزوجيــن القيــام بهــا حتــى مــع 
ــرى  توافــر الدوافــع والخالفــات التــي قــد ي
بينهــم  التفاهــم  أن   « معهــا  البعــض 
ــاح  ــة أب ــات مســتحياًل » ففــي هــذه الحال ب
الكراهيــة  عنــد  الطــالق  وجــل  عــز  اهلل 
ولــم يبيــح الخيانــة »فــال تبــرروا ألنفســكم 
اقتــراف هــذا الجــرم الشــنيع« وفــي حــال 
كنتــم تعانــون مــن أحــد عوامــل الخيانــة 
الزوجيــة التاليــة فعليكــم العمــل علــى 

ســريعة. حلــول  إيجــاد 
وقّلــة  الدينــي«  الــوازع  »ضعــف   -  1
الخشــية مــن اهلل عــز وجل فــي القلوب، 
اســتحضار  وعــدم  اهلل  عــن  والبعــد 
ممــا  بالذنــب  واالســتهانة  عظمتــه 
وهــو  فيــه،  الوقــوع  فــي  يســاعد 
مــن  فكثيــٌر  هــا،  وأهمُّ األســباب  أكثــر 
ــتْ مراقبُتهــم هلل عــز وجــل  األزواج قلَّ
اســتهانوا  حتــى  منــه  وخشــيُتهم 
بالوقــوع فــي الخيانــة، وأخــذوا يبحثــون 
رات للوقــوع فيهــا، وكل  ــرِّ لهــا عــن ُمب
ذلــك مــن تلبيــس الشــيطان عليهــم، 
وضحكــه علــى عقولهــم، ولــو أنهــم 
حــقَّ  وخشــوه  تقاتــه  حــقَّ  اهلل  اتقــوا 
بــوا  الخشــية لســهل عليهــم أن يتجنَّ

الخيانــة. هــذه 
2 - الــزواج اإلجبــاري وعــدم رضــا أحــد 
زواجهمــا  عــن  كالهمــا  أو  الزوجيــن 
وأن هــذا الــزواج هــو مفــروض عليهــم 
وليــس خيارهــم، ممــا يعــزز شــعورهما 
والجنســي  العاطفــي  الرضــا  بعــدم 

ويزيــد مــن فــرص حــدوث الخيانــة. 
3 -إدمــان مشــاهدة األفــالم والمواقــع 
أخالقيــة  الغيــر  والمشــاهد  اإلباحيــة 
مــن  حالــة  خلــق  فــي  يســاهم  الــذي 
الشــعور  وعــدم  النفــور  أو  الفتــور 

اآلخــر. الطــرف  عــن  بالرضــا 
4 - تاريــخ الخيانــة الزوجيــة فــي العائلــة 
والنشــأة فــي أســرة لهــا تجــارب ســابقة 
مثيلــة وعــدم تربيــة األبنــاء علــى الثقــة 

واألخــالق الفضيلــة منــذ صغرهــم.
وانتشــار  التكنولوجيــة  الطفــرة   -  5
المواقــع االجتماعيــة التــي ســاهمت فــي 
تســهيل الخيانــة وســهولة التــوّدد بيــن 

كلمــات وتبــادل  شــخصين 
ورسائل الغرام واألشواق بينهم.

تتولــد  التــي  االنتقاميــة  النزعــة   -  6
واإلحســاس  الغضــب  مشــاعر  نتيجــة 
بالظلــم واإلهانــة عنــد التعــرض لصدمــة 
الخيانــة واكتشــافها ومحاولــة رد االعتبــار 

للثــأر. بالمثــل  والعمــل 
7 - قلــة االهتمــام بالمظهــر الشــخصي 
األوالد  تربيــة  فــي  لالنخــراط  نتيجــة 
االعتنــاء  وعــدم  البيــت  والتزامــات 
ــزوج  ــة الشــخصية ممــا يجعــل ال بالنظاف
نحوهــا. وينجــذب  غيرهــا  إلــى  يميــل 

العمليــة وعــدم  بالحيــاة  االنشــغال   - 8
الشــعور بمتطلبــات الشــريك علــى غــرار 
المنــزل  خــارج  والغيــاب  الدائــم  الســفر 
لفتــرات طويلــة وهــو مــا قــد يتســبب فــي 

ضعــف مقاومــة الــزوج أو الزوجــة. 
9 - اإلهمــال وعــدم االهتمــام باحتياجــات 
الطــرف اآلخــر واإلحســاس بعــدم التقديــر 
فريســة  الزوجــة  أو  الــزوج  يجعــل  قــد 
عــن  بحثــً  واإلطــراء  لإغــراءات  ســهلة 

آخريــن.  مــع شــركاء  قيمتهــم 
واألصدقــاء  األقــارب  مــع  االختــالط   -  10
والزمــالء مــن الجنــس اآلخــر بشــكل مبالغ 

فيــه دون مراعــاة للضوابــط الشــرعية.
للغــة  واالفتقــاد  العاطفــة  غيــاب   -  11
وعــدم  األزواج  بيــن  والمــوّدة  الحــوار 
وفقــدان  لبعضهــم،  الجيــد  اإلنصــات 
الضغــوط  كثــرة  مــن  الحــب  شــغف 
الحياتيــة وشــعورهم بعــدم القــدرة علــى 

عالقاتهــم. إنعــاش 
ــر بيــن الزوجيــن  ــارق العمــر الكبي 12 - ف
وعــدم التكافــؤ الفكــري أو االجتماعــي أو 
العلمــي ممــا يدفــع أحــد األطــراف للبحــث 
عــن تعويــض مــا ينقصــه بالدخــول فــي 

عالقــات أخــرى.
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عنــد  الزوجيــة  الخيانــة  أســباب 
الرجــل:

وجــود  إلــى  والدراســات  األبحــاث  تشــير 
مجموعــة كبيــرة مــن أســباب خيانــة الزوج 
لزوجتــه منهــا مــا تقــع مســؤوليته علــى 
عاتــق الزوجــة، ومنهــا ينبــع مــن طبيعــة 
الــزوج وحالتــه النفســية ونشــأته. ولكــن 
تكــون  المســئولية  فــإن  الغالــب  فــي 
مشــتركة بيــن الزوجيــن بشــكل أو بآخــر 
وفــي النهايــة كلهــا »مبــررات للخيانــة« 
مــن  ليخفــف  بهــا  نفســه  الرجــل  يقنــع 
وطــأة شــعوره بالذنــب. ويمكــن إجمــال 

األســباب فيمــا يلــي:
المســتمرة  الزوجيــة  -الخالفــات   1
كثــرة  عــن  الناتجــة  الســعادة  وانعــدام 
المشــاكل التــي تواجــه الزوجيــن ســبب 
ــزوج  ــة ال ــر بينهــم ومحاول لحــدوث التناف
للحصــول علــى الراحــة عبــر التعامــل مــع 

أخــرى. امــرأة 
2 -التباعــد الفكــري بيــن الزوجيــن يعــد 
وجــود فجــوة فكريــة وثقافيــة بيــن األزواج 
وعــدم إمكانيــة الحــوار المشــترك بينهما 
ســبب رئيســي الختــزال العالقــة الزوجيــة 
عنــد الناحيــة » العالقــة الحميميــة فقــط« 
والتــي ســريعً مــا تتأثــر هــي األخــرى بحالــة 
الصمــت وعــدم التوافــق واالنســجام بيــن 
ــزوج فــي البحــث  ــدأ ال ــا يب الطرفيــن وهن
خــارج  والفكــري  الثقافــي  اإلشــباع  عــن 

المنــزل.
ــة فاختفــاء  ــاة الزوجي ــل فــي الحي 3 -المل
القاتــل  والروتيــن  الحــب بداخلــه  شــرارة 
وعــدم  األحــداث  تكــرار  مــن  ينتــج  الــذي 
وجــود جديــد ورتابــة األيــام التــي تجعــل 
بعــض األزواج يبحثــون عــن عالقــة مثيــرة 

بــدالً مــن محاولــة إصــالح زواجــه.
4 -المــرأة المهملــة إن إهمــال الزوجــة في 
مظهرهــا وجمالهــا أّيــً كان المســببات 
مــن حمــل وإنجــاب أو ضغــوط فــي العمــل 
عالقتهــا  علــى  ســلبً  تؤثــر  المنــزل  أو 

بزوجهــا وتجعلــه عرضــة للنظــر لغيرهــا 
واإلعجــاب بهــا.

الزوجــة  وتجاهــل  االحتــواء  عــدم   -  5
مشــاعر واحتياجــات زوجهــا وانشــغالها 
يجعــل  المنزليــة  واألمــور  األوالد  بتربيــة 
متطلباتــه  يفهــم  عمــن  يبحــث  الرجــل 

أولوياتــه.  أول  فــي  ويضعــه 
شــعور  تعنــي  التــي  الذكوريــة  -األنــا   6
مــن  يزيــد  زوجتــه  خيانــة  بــأن  الرجــل 

رجولتــه.
7 -رفقــة الســوء يتأثــر المــرء بأصدقائــه 
الزوجيــة  الخيانــة  مــن  حــاالت  وهنــاك 
تكــون نتيجــة إمــا تقليــد األصحــاب الخونــة 
ــون  ــذات ويحاول ــه المل أو أنهــم يزينــون ل
الرذيلــة  لــه  ويســهلون  مثلهــم  جعلــه 
وقــد يصــل األمــر لحــد االســتهزاء بعــدم 
قدرتــه علــى الخيانــة خوفــً مــن زوجتــه 

فيحــاول أن يثبــت لهــم العكــس. 
8 -المراهقــة المتأخــرة، تصيــب المراهقــة 
الذيــن  الرجــال  مــن   %25 نحــو  المتأخــرة 
األربعيــن  ســن  أعمارهــم  تجــاوزت 
لزواجهــم  إمــا  وذلــك  الخمســين  أو 

الثقــة  بعــدم  شــعورهم  أو  المبكــر 
للراحــة  احتياجهــم  أو  أنفســهم  فــي 
مشــوار  بعــد  العاطفــي  واإلشــباع 
لحــد  والوصــول  الكفــاح  مــن  طويــل 
االســتقرار المــادي فــي المقابــل تكــون 
اســتنزفت  قــد  أيضــً  هــي  الزوجــة 
طاقاتهــا ويبــدأ بالبحــث عمــن تشــعره 

فيــه. مرغــوب  مــازال  وأنــه  بشــبابه 
9 -عــدم الرضــا عــن العالقــة الحميميــة 
مــع زوجتــه ورغبتــه فــي الحصــول علــى 
متعــة أكبــر وعــدم الشــعور باإلشــباع 
الحــب  عــدم  منهــا  متعــددة  لعوامــل 
الحميميــة  للعالقــة  الزوجــة  رفــض  أو 
وانعــدام  رغبتهــا  قلــة  أو  ونفورهــا 

والملــل. الزوجيــن  بيــن  التواصــل 

حديث العطاء
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حديث العطاء

لــدى  الزوجيــة  الخيانــة  أســباب 
الزوجــة:

ــة ليســت حكــرًا علــى جنــس دون  الخيان
الخيانــة  معــدل  كان  وإن  حتــى  اآلخــر 
بكثيــر  منــه  أقــل  المــرأة  عنــد  الزوجيــة 
المجتمعــات  فــي  وخاصــة  الرجــال  عنــد 
الشــرقية وربمــا الســبب فــي ذلــك يرجــع 
التــي  والموروثــات  الحيــاة  طبيعــة  إلــى 
تبيــح بعــض التصرفــات الغيــر مقبولــة 
للرجــل وتقابلهــا باإلنــكار الشــديد عنــد 
والفطــرة  الميــول  عــن  فضــاًل  المــرأة، 
الحيــاء  عليهــا  يغلــب  التــي  النســائية 
وراء  الســعي  وعــدم  االهتمــام  وحــب 
الغرائــز، إال أن بعــض الزوجــات قــد يقعــن 
لعــدة  تعرضهــا  نتيجــة  الخيانــة  فــي 

يلــي: مــا  أبرزهــا  عوامــل 
1 -االحتيــاج العاطفــي عــادة مــا تبحــث 
العاطفيــة  ميولهــا  إشــباع  عــن  الزوجــة 
اســتدراجها  الســهل  مــن  ويكــون 
بكلمــات الغــزل واإلطــراء عنــد افتقادهــا 
وعــدم  بالتجاهــل  لالهتمــام وشــعورها 

زوجهــا. قبــل  مــن  التقديــر 
2 -اهتــزاز الثقــة بالنفــس وباألخــص عنــد 
بأنهــا  اليــأس وشــعورها  بلوغهــا ســن 
لــم تعــد جذابــة كســابق عهدهــا أو أن 

زوجهــا ال ينظــر إليهــا بشــغف بــل ربمــا 
تجاعيــد  أو  جســمها  انتقــاد  فــي  يبــدأ 
وجههــا ممــا يجعــل بعــض النســاء وفــي 
مقدمتهــم العنيــدات إلرضــاء أنفســهم 
فريســة  للوقــوع  جاذبيتهــم  وإثبــات 

الغيــر مشــروعة.  العالقــات 
3 -اإلحســاس بالوحــدة تتعــدد مســببات 
بســبب  الــزوج  غيــاب  بيــن  مــا  الوحــدة 
طبيعــة عملــه أو ســفره أو حتــى بســبب 
الخــرس الزوجــي وتجاهــل احتيــاج المــرأة 
لمــن يســتمع إليهــا ويحنــو عليهــا ممــا 
مــع  والتواصــل  للتحــدث  تلجــأ  يجعلهــا 
ــة إليهــا دون أن  ــاء وتتســلل الخيان الغرب

تشــعر.
4 -غيــاب الحميميــة تبحــث الزوجــة عــن 
العالقــة  فــي  والرومانســية  العاطفــة 
عكــس  علــى  األول  بالمقــام  الزوجيــة 
الرجــل وهــو مــا يغفــل عنــه بعــض األزواج 
ويجعــل المــرأة تنفــر مــن العالقــة وتشــعر 

بعــدم الرضــا.
كائــن  المــرأة  النفســية  -الصدمــات   5
هــش تتحكــم عاطفتهــا فــي تصرفاتهــا 
وانفعاالتهــا لذلــك عنــد تعرضها لصدمة 
غــرار  علــى  قاســي  موقــف  أو  نفســية 
اإلجهــاض أو فقــدان شــخص عزيــز فإنهــا 

ويدعمهــا  عليهــا  يحنــو  لمــن  تتجــه 
المــؤازرة  أو  للســند  افتقادهــا  وعنــد 

مــن زوجهــا قــد تلجــأ ألنيــس آخــر.
بعــض  الــزوج  مــن خيانــة  -االنتقــام   6
الــالِت  الشــديد  لألســف  الزوجــات 
المؤلمــة  الخيانــة  لتجربــة  تعرضــّن 
قويــة  انتقاميــة  رغبــة  لديهــم  تتولــد 
لــرد  جاهديــن  يســعين  تجعلهــّن 
بــأن  خاطــئ«  »اعتقــاد  فــي  اعتبارهــن 
رؤيــة نفســها جميلــة وجذابــة بالنســبة 

كرامتهــا. لهــا  يعيــد  آخــر  لرجــل 
المناســب  الشــريك  علــى  -العثــور   7
فتــى  علــى  الحصــول  حلــم  يظــل 
األحــالم يــراود بعــض الفتيــات الحالمــات 
إلــى أن يصطدمــَن بواقــع الــزواج المريــر 
يحاولــون  ال  أزواجهــن  أن  ويكتشــفن 
الطريــق  لمنتصــف  الوصــول  حتــى 
آمالهــن  كل  عكــس  بــل  معهــّن 
وال  الوقــت  مــع  يتقبلــن  ولكنهــن 
إلــى  الخيانــة  يخطــر ألذهانهــن فكــرة 
ويــدق  المثالــي  الشــخص  يظهــر  أن 
ناقــوس الخطــر وقــد يتفاقــم الوضــع 
ويصــل إلــى حــد دمــار البيــت أو الهــروب 

الموقــف. تــدارك  يتــم  لــم  إن 
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حديث العطاء

عــالج الخيانــة الزوجيــة فــي علــم 
النفــس:

الخيانــة  حــاالت  فــي  الغالــب  أن  بالرغــم 
القــدرة  وعــدم  االنفصــال  هــو  الزوجيــة 
علــى مواصلــة الحيــاة إال أن هنــاك بعــض 
األزواج وخصوصــً مــن كانــت تجمعهــم 
يتعمــدوا  لــم  الذيــن  أو  حــب،  عالقــة 
الخيانــة بــل وقعــوا فيهــا دون شــعور أو 
قصــد وربمــا اعتبروهــا نــزوة عابــرة ولكــن 
الســتر  غطــاء  يرفــع  أن  األقــدار  شــاءت 
للتعويــض  جاهديــن  يحاولــون  عنهــا، 
علــى شــركائهم ومنــح حياتهــم الزوجية 

فرصــة أخــرى. 
ولعــالج الخيانــة الزوجيــة بطريقــة فعالــة 
الخطــوات  اتبــاع  ضــرورة  علــى  نؤكــد 

التاليــة:
التواصــل والــود  1 -إعــادة بنــاء جســور 
مهــم  عامــل  الوقــت  أن  إذ  أخــرى،  مــرة 
فــي معالجــة الخيانــة ومحاولــة الســيطرة 
علــى مــا يترتــب عليهــا من جــراح وفقدان 

الثقــة.
وعــدم  مشــكلة  بوجــود  االعتــراف   -  2

يجعــل  الــذي  التغاضــي  أو  التمــادي 
الطــرف اآلخــر يلجــأ للغيــر إلشــباع رغباتــه، 
المســتمرة،  النزاعــات  لحــل  والتكاتــف 

المــودة. أواصــر  وتجديــد 
العالقــة  إصــالح  علــى  المثابــرة   -  3
الثقــة فقــد تحتــاج  الزوجيــة واســتعادة 
وقــت طويــل إلنجــاح الــزواج هــذه المــرة 
ولكــن فــي حــال نجحــت ســتحصل علــى 

راســخة. قويــة  عالقــة 
4 - االلتــزام بالضوابــط الشــرعية والتوبــة 
الفتــن  تجنــب  علــى  والعمــل  النصــوح 
والمثيــرات وســد بــؤر الفســاد والخالفــات 
والتعــرف علــى نقــاط الضعــف واالجتهــاد 

فــي القضــاء عليهــا.
5 - المســئولية وتحمــل نتيجــة أخطائــك 
فــورًا،  مشــروعة  الغيــر  العالقــة  وإنهــاء 
تســاعد  التــي  الســبل  كل  وغلــق 
ندمــك  وأبــدي  إليهــا،  الرجــوع  فــي 
بــأي  القيــام  أو  عقــاب،  ألي  واســتعدادك 
أمــر مــن الممكــن أن يــرى الطــرف اآلخــر 
أنــه يخفــف مــن ألمــه ويــرد لــه جــزء مــن 

المهــدورة. كرامتــه 

مــع  التحــدث  الضــروري  مــن  الحــوار   -  6
عــن  الشــفافية  بمنتهــى  الشــريك 
الخيانــة  لحــدوث  أدت  التــي  األســباب 
وهميــة«  »مبــررات  إيجــاد  دون  ولكــن 
ومناقشــة كل مــا يســوء واألخــذ بعيــن 
االعتبــار حــق الطــرف الثانــي فــي عــرض 

يضايقــه. ومــا  نظــره  وجهــة 
األمــر  كان  إذا  أخصائــي  استشــارة   -  7
ســبل  كافــة  وعــرض  ذلــك  يســتلزم 
لتجــاوز  الزوجــة  أو  للــزوج  المســاعدة 
ــرة العصيبــة واألهــم االســتماع  تلــك الفت
األســف  وإبــداء  المخــاوف  لكافــة  بعنايــة 

بهــا. تســبب  التــي  األضــرار  علــى 
أن  دائمــا  نتذكــر  أن  بنــا  يجــدر  ختامــا 
اهلل تعالــى يمقــت كل أفعــال وأشــكال 
يحــب  ال  اهلل  »إّن  قــال:  وقــد  الخيانــة، 
علــي  اإلمــام  عــن  ورد  وكمــا  الخائنيــن« 
»ع«: »غايــة الخيانــة خيانــة الخــل الــودود 
ونقــض العهــود »، وآخــر دعوانــا نســأل 
اهلل التوفيــق والســداد للجميــع لمــا فيــه 

والصــالح. الخيــر 

* رئيسة اللجنة النسائية بجمعية تاروت
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بــات يشــهد العالــم كل عــام فــي الثامــن 
االحتفــاء  مــن  مزيــدا  مــارس  مــن شــهر 
والتكريــم بيــوم المــرأة العالمــي. وهــذا 
التكريــم المســتحق لهــا أصبــح ظاهــرة 

عالميــة وفــي اتســاع مســتمر. 
الهــام  العالمــي  الحــدث  هــذا  حيــال 
والمتعلــق بالمــرأة نتذكــر دائًمــا فضــل 
اإلســالم الــذي كــرم المرأة وصــان حقوقها 
معتبــرا النســاء شــقائق الرجــال، كمــا ورد 
النســاُء  ))إنَّمــا  الشــريف:  الحديــث  فــي 
شــقائُق الرجــال((، ممــا يعنــي أن لهــا مــا 
مــا  أيًضــا  وعليهــا  حقــوق،  مــن  للرجــال 
عليــه مــن الواجبــات بمــا يالئــم تكويــن 

وفطــرة كليهما.  

مــن  العديــد  بــه  تقــوم  مــا  وخيــر 
المنظمــات والجهــات العالميــة الســاعية 
لتعزيــز حقــوق المــرأة ومكانتهــا ودورهــا 
فــي جميــع المجــاالت التــي مــن شــأنها 
الجنســين  بيــن  المســاواة  تحقيــق 
لخدمــة  أكبــر  بشــكل  دورهــا  وتفعيــل 
بالتنميــة  والدفــع  ومجتمعهــا  وطنهــا 

لألمــام. قدمــا 
تقيــم  الــدول  معظــم  أن  ننســى  وال 
والبرامــج  الفعاليــات  مــن  العديــد 
لالحتفــاء بهــذا اليــوم العالمــي مــن كل 
المؤتمــرات  العديــد  مثــال  فتعقــد  عــام، 
الرائــدات  الســيدات  وتكــرم  والنــدوات 
فــي المجتمــع، تعظيمــا لدورهــن وتعزيــز 

. نتهــن مكا
أمــا فــي المملكــة فباتــت المــرأة اليــوم 
تســعى جاهــدة لتحقيــق مخرجــات رؤيــة 
2030 م الطموحــة، وأصبــح دورهــا أكثــر 
تنميــة  فــي  وحيويــة  وســعة  وضوحــا 
المجتمــع وحمايــة أفــراده مــن المخاطــر 

المحدقــة بــه.

ويمكننــا القــول بــأن المــرأة الســعودية 
أن  اســتطاعت  األزمنــة  مختلــف  فــي 
تثبــت جدارتهــا بامتيــاز واضحــت اليــوم 
المجــاالت  جميــع  فــي  رائعــا  أنموذجــا 
والخدميــة  والتنمويــة  االجتماعيــة 
والصحيــة  والتعليميــة  والتربويــة 
وغيرهــا مــن المجــاالت، كمــا أنهــا قدمــت 
التضحيــات الجســام، خصوصــا فــي زمــن 
الوبــاء الحالــي الــذي بــات يفتــك بالبشــرية 
جمعــا. وهكــذا كان ديدنهــا فــي ســالف 
األزمــان والعصــور والبلــدان. لهــذا هــي 
هــذه  مثــل  لهــا  يخصــص  أن  تســتحق 
المناســبة ويحتفــى بهــا تخليــدا لذكرهــا 

الحيــاة. فــي  الهــام  لدورهــا  وتعزيــزا 

حديث العطاء

اليوم العالمي والمرأة السعودية

بقلم: أالء الحليلي - جزيرة تاروت 

يعتبــر  العالمــي  المــرأة  فيــوم 
يحتفــي  أن  ينبغــي  مهمــة  مناســبة 
فــي  يســاهم  ألنــه  باســتمرار،  بهــا 
كمــا  ودورهــا،  المــرأة  مكانــة  تعزيــز 
أنــه يســاهم فــي تأكيــد حقهــا فــي 
العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي  المســاواة 

الكبيــرة.   بإنجازاتهــا  واالعتــراف 

المــرأة  أن  الجميــع  علــى  خــاف  وغيــر 
إلــى  جنــب  تقــف  اليــوم  الســعودية 
ــوط  ــي الخط ــل ف ــا الرج ــع أخيه ــب م جن
ــن  ــها، م ــة بنفس ــي التضحي ــة ف األمامي
 ،19 كوفيــد-  لجائحــة  التصــدي  خــالل 
ــة  ــال الرعاي ــي مج ــدؤوب ف ــاطها ال ونش
الصحيــة مضافــا لنشــاطاتها األخــرى فــي 

المجتمــع.
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إلــى  أشــهر   ٦ ســن  بيــن  غالبــً  تحــدث 
مــع  الطفــل  لتفاعــل  وذلــك  ســنوات   4
أيضــً  تحــدث  وقــد  الخارجــي.  محيطــه 
نتيجــة الضطــراب نفســي أو تأخــر بالنمــو.

إن أغلــب حــاالت ابتــالع األجســام الغريبــة 
الجســم  مــرور  بعــد  بسالســة  تمــر 
بعــض  إن  حيــن  فــي  للمــريء،  المبتلــع 
فــي  عالقــة  تبقــى  الغريبــة  األجســام 
المــريء  أســفل  أو  التنفســية  الممــرات 
األحجــام  ذات  بالخصــوص  األمعــاء  أو 
أو  الحــادة  األشــياء  أو  نســبيً  الكبيــرة 
العظــام والمغناطيــس ممــا قــد تســبب 
ثقــب  أو  كانســداد  خطيــرة  مضاعفــات 
تســتدعي  بدورهــا  التــي  األمعــاء  فــي 

عاجــل. جراحــة  تدخــل 

أشهر األجسام الغريبة التي 
يبتلعها الطفل: 

العمالت المعدنية
البطاريات الصغيرة

الدبابيس
الحصى

الحبوب والبذور
األلعاب الصغيرة

قطع المغناطيس
عظام األسماك والحيوانات

وقفات صحية 

ابتالع األجسام الغريبة عند األطفال

*طبيب أطفال - اللجنة الصحية  

ولحماية طفلك:
 -تعليمه عدم وضع األشياء في فمه

- إبعاد األشياء الغريبة من حوله
-ال تترك طفلك دون مراقبه

- تنبيه األطفال األكبر سنً بعدم 
اللعب بقطع صغيرة بجانب الطفل

- تجنب الحلويات التي تحتوي 
بداخلها ألعاب صغيرة

عالمات ابتالع الجسم الغريب:
- سعال أو ضيق بالنفس وصفير
- صعوبة في البلع أو ألم بالحلق
- ألم في البطن أو وجود دم مع 

البراز
في حال ابتالع طفلك جسم غريب:

- قم باإلسعافات األولية
- عدم إعطاء الطفل أي شيء بالفم 

وعدم تحفيزه للتقيؤ
- ال تضع أصبعك في حلقه لمحاولة 

إخراجه
- التوجه ألقرب مستشفى 

*طبيب أطفال - اللجنة الصحية  
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حــوار العطاء

ضغــوط  كُثــرت  الحاضــر  عصرنــا  فــي 
مشــاكل  وتعقــدت  اليوميــة،  الحيــاة 
الحيــاة وأصبــح اإلنســان بحاجــة ألســاليب 
جديــدة لحــل هــذه المشــاكل، والتمكــن 
مــن اتخــاذ القــرار الصحيــح فــي العمــل أو 

االجتماعيــة. الحيــاة  أو  الدراســة 
أفضــل  بــأن  نقــول  حينمــا  نبالــغ  ولــن 
هــو  ذلــك  لتحقيــق  طريــق  وأســهل 
أثبتــت  حيــث  المشــي،  رياضــة  ممارســة 
ســتانفورد  لجامعــة  علميــة  دراســة 
 Stanford University  بــأن المشــي يطــور 
علــى  التفكيــر  القــدرة  اإلنســان  لــدى 
اإلبداعــي بنســبة ٦0 %. كمــا انــه يســاهم 
أو  النفســية  االضطرابــات  تخفيــف  فــي 
الوقايــة مــن أمــراض القلــب وضغــط الــدم 
والســكري، ويشــكل وقايــة حقيقيــة مــن 

الســرطان. أنــواع  بعــض 
 وبالنظــر الــى مــا تشــكله هــذه الرياضــة 
تولــدت  المجتمــع،  فــي  حيــوي  دور  مــن 
تــاروت  فكــرة الفريــق الصحــي بجمعيــة 
الخيريــة )فريــق عشــتار النســائي( الــذي 
نشــر  بهــدف  عــام2017،  تشــكيله  تــم 
ثقافــة رياضــة المشــي فــي جزيــرة تــاروت.. 
وتطلعاتــه  الفريــق  هــذا  والدة  حــول 
الحاليــة والمســتقبلية وأهدافــه أجرينــا 
الحــوار التالــي مــع رئيســة الفريــق فنيــة 
المســيري  آســيا  األســتاذة  األســنان 

نصــه: واليكــم 
عملــت  صحــي.  كادر  أنــا  الحمــد  وهلل 
فــي بــرج الدمــام الطبــي لمــدة 12 ســنه 
تخصــص فنيــة أســنان ثــم طلبــت النقــل 
الــى قطــاع القطيــف. ومنهــا اســتلمت 
ــى  ــة إل برنامــج التثقيــف الصحــي باإلضاف

وأحببــت  عشــقته  األساســي،  عملــي 
ثــم  ذلــك.  مــن  وتمكنــت  فيــه  أبــدع  أن 
انتقلــت لمركــز آخــر مــن مراكــز القطيــف 
والســالمة  األمــن  ببرنامــج  والتحقــت 

لعملــي. باإلضافــة 
والحمــد هلل وفقــت لاللتحــاق بــأول نقطــة 
ســحب عينــات فــي الشــرقية فــي داريــن ..

س1 -بدايــة نــود التعــرف علــى آســيا 
المســيري؟

رئيسة فريق مشاة عشتار الرياضي:

نطمح الخوض في بطوالت عالمية رقمية

أالء الحليلي - جزيرة تاروت
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األســتاذة  مــع  تواصــل  علــى  كنــت 
مريــم المــاء رئيســة اللجنــة وتــم إنشــاء 
ــى  مجموعــات وصــل عــدد الملتحقيــن إل
الجميــع  برغبــة  700 مشــتركة، شــعرت 
وتــم  المشــي،  برياضــة  االلتحــاق  فــي 
تقســيم المشــتركات إلــى 6 مجموعــات 
ووضعنــا لــكل مجموعــة مشــرفة، كانــت 
جميــل  شــعور  تخللهــا  صعبــه  بدايــة 
المتعطشــة  الســيدات  إقبــال  برؤيــة 

للرياضــة..

الخاصــة  االجتماعــات  أحــد  فــي  كنــت 
بالتثقيــف الصحــي فــي أحــد المؤتمــرات، 
وبــدأت الدكتــورة بإعــالن ان مدينــة الخبــر 
هــي أول المــدن الصحيــة فــي المملكــة 
الثقافــة  انتشــار  بســبب  العــام.  لذلــك 
حينهــا  المناســبة،  والبيئــة  الصحيــة 
لمــاذا  ذهنــي  فــي  ســؤال  لــي  خطــر 
وتحصــل  كذلــك؟  القطيــف  تكــون  ال 
بتعــاون الجميــع علــى هــذا اللقــب؟ بــدأت 
فــي  أســاهم  أن  أســتطيع  كيــف  أفكــر 
جعــل مدينتــي صحيــة؟ مــن أيــن أبــدا؟ 

ســيعينني؟ مــن 
واألخــت  األم  لكونهــا  بالمــرأة  فبــدأت 
فــي  الرســالة  تنشــر  التــي  والبنــت 
بيتهــا وتعــم الثقافــة فــي كل بيــت مــن 
قطيفنــا الحبيبــة. واســتعنت باألســتاذة 
مريــم المــاء وكانــت لــي الســند والدعــم، 
وتحــت مظلــة جمعيــة تــاروت األم التــي 
ورســميا.  معنويــا  ودعمتنــا  احتضنتنــا 
اللجنــة  إدارة  قبــل  مــن  اختيــاري  فتقــرر 

الفريــق. وإدارة  لتمثيــل  الصحيــة 

الهــدف هــو نشــر ثقافــة المشــي بوعــي 
ترجــع  التســمية  وســبب  واســتمرارية 
حيــث  تــاروت  جزيــرة  فــي  موقعنــا  الــى 
وتعنــي  عشــتار  القديــم  اســمها  كان 
الجمــال والحــب ورياضــة المشــي تحقــق 

العنصريــن.

كلفــة  االقــل  الوحيــدة  الرياضــة  كونهــا 
التــي يمكــن أداءهــا فــي أي وقــت وفــي 
ســحر  عليهــا  أطلــق  لذلــك  مــكان.  أي 

الحيــاة.

ومهــام  ورســاله  رؤيــة  يمتلــك  نعــم 
وأهــداف وطموحــات.. رؤيتنــا / نحــو جيــل 
يمــارس الرياضــة بوعــي وثقافــة وتنظيــم 
بيئــة  توفيــر   / ورســالتنا  واســتمرارية. 
تنمويــة محفــزه للمشــي وإقنــاع النــاس 
فيــه بطــرق مختلفــة ومحاولــة تحســين 
مــكان  اي  فــي  الممشــى  وتطويــر 
المشــي  لشــعار  تطبيقــا  واســتخدامه 

وجمــال. صحــة 

بدأنــا بالتوعيــة والتثقيــف الصحــي وذلك 
بضــخ رســائل صحيــة تهدف إلــى التهيئة 
لخــوض المســابقة بــكل ثقــة واســتضافة 
أخصائيــات بالجانــب الغــدوي والرياضــي 
مســابقات  تنفيــذ  وكذلــك  للمجموعــة. 
داخليــة تنافســية لمعرفــة مــدى تأهيــل 
المتســابقات المتميــزات والالتــي يتمكــن 
مــن قطــع مســافات تخولهــن لالنضمــام 

لفريــق المســابقة.

الصحيــــــــة  الثقافــــــة  عـــلى  الـمـحـافظـــة 
والســالمة الجســدية والنفســية للفريــق، 
وكان هدفنا الخوض في تجارب تنافســية 
جديــدة ومناســبة لألوضــاع الراهنــة فــي 
وقــت الجائحــة وتطبيــق جميــع االحتــرازات 
الصحيــة، والتطلــع لإلتحــاق بمنافســات 

دوليــة.

ممــارس  بيــت  كل  فــي  بدايتــه  كانــت 
للمشــي ووصــل إلــى فــي كل منطقــة 

فريــق. يوجــد 

س2 - إن مــن الصعــب إنشــاء مثــل 
هــذه الفــرق بســهولة، فكيــف كانــت 

ــائي؟ ــتار النس ــق عش ــة فري بداي

س3 - كيــف تــم اختيــارك كرئيســة 
ــة؟ ــل اللجن ــن قب ــق م للفري

س4 - مــا الهــدف مــن تكويــن فريــق 
هــذا  عليــه  أطلــق  ولمــاذا  عشــتار، 

المســمى؟

س5 - لمــاذا وقــع الخيــار علــى رياضية 
المشــي دون غيرهــا مــن الرياضات؟

س6 - هــل يحمــل فريــق عشــتار فــي 
طياتــه رؤيــة ورســالة واضحــة يتجــه 

لتحقيقهــا؟

س8 - هــل مــن الممكــن تقديــم نبذه 
التدريبيــة  التجــارب  عــن  مختصــرة 
التــي قــام بهــا الفريــق قبــل اإلتحــاف 

ــة؟ بالبطول

س9 - مــا هــو دورك كرئيســة الفريــق 
التطلــع  فقــط  هــو  الهــدف  وهــل 

لنتائــج محليــة؟ فريــق  بدايــات  كانــت  أيــن   - س7 
ومــاذا  اليــوم  وصــل  وأيــن  عشــتار 

؟ يطمــح

حــوار العطاء
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بجميــع  المشــي  رياضــة  تفعيــل  غايتنــا 
أو  مجموعــات  بيــن  ســواء  أشــكالها 
خارجيــه،  أو  داخليــه  بطــوالت  أو  أفــراد 
المشــي  بطولــة  فــي  شــاركنا  حيــث 
الرقميــة علــى مســتوى المملكــة وأحرزنــا 
إهــداء  وتــم  النشــطة،  المدينــة  وســام 
الوســام للقطيــف وأهلهــا. كمــا شــاركنا 
مســتوى  علــى  المشــي  مســابقة  فــي 
المنطقــة الشــرقية يــوم ســرطان الثــدي 
مرضــى ســرطان  مــع  تضامنــا  العالمــي 
العشــر  مــن  فائــزات  وخمــس  الثــدي. 
عشــتار. مشــاة  فريــق  مــن  كان  األوائــل 

رياضــة المشــي ســر الحيــاة مــن عشــقها 
لــن يتركهــا ومــن وجــد الحيــاة الصحيــة 
مــدى  ســلوكا  يجعلهــا  فســوف  فيهــا 

الحيــاة.  ــق 182 مشــتركة، وعــدد  ــغ عــدد الفري بل
الرقميــة  البطولــة  فــي  الملتحقــات 
متســابقة   30 المملكــة  مســتوى  علــى 
النتيجــة  إرســال  آليــة  احتيــاط شــرح  و5 
طريــق  عــن  الكيلــوات  لعــدد  النهائيــة 
المتدربــات  حــث  اإللكترونيــة،  الروابــط 
الكيلــوات  عــدد  إرســال  اســتمرار  علــى 
والليلــة  اليــوم  خــالل  المقطوعــة 
ومقارنتهــا بعــدد الخطــوات أيضــا عمــل 
صــور  إرســال  بطريقــة  يومــي  تدريــب 
المطلوبــة  الروابــط  علــى  الكيلومتــرات 
مــن  المتســابقة  بمعلومــات  وتوثيقهــا 
اســم ووقــت ورقــم تواصــل حتى تســهل 
المســابقة. أيــام  فــي  إرســالها  عليهــم 

بعــض  تفاجــأت  البطولــة  فتــرة  فــي 
الكيلومتــرات  عــدد  مــن  المتســابقات 
فــي  زميالتهــن  قبــل  مــن  المقطوعــة 
الفــرق األخــرى وبــدأ التشــكيك في قدرات 
تــم  اآلخــر،  البعــض  وتهــاون  البعــض، 
الحمــد وبتعــاون  الموضــوع وهلل  تــدارك 
الصعــاب..  ولتجــاوز  الفريــق  مشــرفات 
يتطلــب مــن الجميــع منــح الثقــة للفريــق 

للبطولــة. المنظــم 

تحقق الحلم وبدأت ثمراته بالظهور.

اللجنــة  قبــل  مــن  والتحفيــز  الدعــم 
ودروع  شــهادات  كتقديــم  الصحيــة 
الجهــة  للفائــزات،  تحفيزيــة  وهدايــا 
الخيريــة  تــاروت  جمعيــة  المســاندة 
ومســجد المصطفــى بالتركيــة وبعــض 
الناشــطة. المجتمعيــة  البيضــاء  األيــدي 

الحمد هلل ونطمح للمزيد

الخوض في بطوالت عالمية رقمية.

نطلــع  أن  باإلمــكان  هــل   - س10 
علــى طريقتــك كقائــد الفريــق فــي 
ــات وكــم يبلــغ  التواصــل مــع المتدرب
اآلليــة  هــي  ومــا  األعضــاء،  عــدد 
المتبعــة فــي قــراءة عــداد خطــوات 

؟ ت بقا لمتســا ا

س11 - ماهــي أصعــب المراحــل التــي 
مــر بهــا الفريــق، وكيــف تــم تجاوزهــا 

مــن وجهــة نظــرك؟

التــي  النهائيــة  الغايــة   - س12 
ــي  ــق ه ــاء الفري ــن انش ــا م ــح لن تتض
البطولــة، كــم بطولــة شــارك فيهــا 

فريــق عشــتار، ومــا هــي المراكــز الــذي 
حصــل عليهــا؟

ــيا أن  ــتاذة آس ــود األس ــرى ت ــة أخ كلم
وإدارتــه  عشــتار  لفريــق  توجههــا 

المحلــي؟ ولمجتمعهــا 

فريــق  نجاحــات  بــدأت  لقــد   - س13 
عشــتار مــن عــام 2017 م، مــا الــذي 

يعنيــه لــك كقائــدة فريــق؟

متطلبــات  نجــاح  لــكل   - س14 
لتحقيقــه، فماهــي المتطلبــات التــي 
مــن  عشــتار  لفريــق  توفيرهــا  تــم 
ــي  ــن ه ــق، وم ــدة للفري ــم كقائ قبلك

المســاندة؟ الجهــة 

ــج  ــن نتائ ــة ع ــت راضي ــل ان س15 - ه
أداء الفريــق اليــوم؟

كقائــدة  وجهتــك  ماهــي   - س16 
المســتقبلية؟ عشــتار  فريــق 
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تتقدم إدارة جمعية تاروت الخيرية

بخالص التهاني والتبريكات إلى المتطوع  

ميثــــم الكســــار  

بمناسبة قدوم مولوده الجديد ) مهدي (

سائلين اهلل أن يجعله مباركًا وقرة عين.

تتقدم إدارة جمعية تاروت الخيرية

بخالص التهاني إلى رئيسة اللجنة النسائية  

األستاذة / نعيمة عبد األمير آل حسين  

بمناسبة خروجها من المستشفى بعد عملية بسيطة سالمة معافى  

سائلين اهلل أن يلبسها لباس الصحة والعافية  
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تتقدم إدارة جمعية تاروت الخيرية

بخالص التهاني إلى المتطوعة في اللجنة الصحية   

األستاذة / أسيا الدخيل  

بمناسبة تماثلها للشفاء بعد وعكة صحية   

سائلين اهلل أن يلبسها لباس الصحة والعافية  
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