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ولو بشــق تمـرة !
بقلم: عبد الغفور الدبيسي

* األمين العام

رمضــان  شــهر  اجــواء  نعيــش  نحــن  هــا 
شــهر المغفــرة والرحمــة.. شــهر المراجعــة 
العطــاء  شــهر  والتصحيــح.  والتأمــل 
.... )ولــو بشــق تمــرة(  والبــذل بــا حــدود 
اهلل  صلــى  الكريــم  الرســول  عبــر  كمــا 
عليــه والــه وســلم. هــذا الشــهر الفضيــل 
اهلل  مــع  البيــع  والشــراء..  للبيــع  موســم 
والثمــن الجنــة والعتــق مــن النــار. فــي هــذا 
ليتطهــروا  المؤمنــون  الموســم يســعى 
الجمعيــات  وتســعى  أموالهــم  بتزكيــة 
للفقــراء  مخصصاتهــا  لزيــادة  الخيريــة 

واأليتــام. 
كثيــرة  خيريــة  جهــات  هنــاك  بالطبــع 
النــاس  لخدمــة  اهلل  ســبيل  فــي  تعمــل 
وهنــاك مشــاريع خيريــة كثيــرة وهنــا نحــب 
ان ننــوه علــى بعــض االمــور التــي تخــص 
الشــهر  هــذا  فــي  والتبرعــات  الصدقــات 
الكريــم وفــي ســواه مــن الشــهور أيضــا 
الصدقــة علــى األقــارب واألرحــام مــن أفضــل 
الصدقــات ويتحقــق بهــا خيــر كبيــر مــن 
الروابــط  وتعزيــز  المحتــاج  حاجــة  قضــاء 

األســرية. 

بالطبــع وفــي أكثــر الحــاالت يكــون الســبب 
ضعــف العاقــات وقلــة الترابــط. فــي هــذا 
مــا  أقرباءنــا  لنتحســس  الكريــم  الشــهر 
اســتطعنا فنســاعد المحتاجيــن ونعطــف 
البــر  أعظــم  مــن  فهــو  الضعفــاء  علــى 
كمــا قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وألــه 
وســلم )ومــن وصــل فيــه رحمــه وصلــه اهلل 

ــوم يلقــاه( مــن حــق المتبــرع ولــذا كانــت الجهــود الجماعيــة المنظمــة برحمتــه ي
)كالجمعيــات الخيريــة( أكثــر أثــرا لقدرتهــا 
علــى الوصــول إلــى عــدد أكبــر مــن النــاس 
المحتاجيــن والحتــواء برامجهــا علــى عــدد 
يعظــم  مــا  وهــذا  البــر  وجــوه  مــن  أكبــر 
أن  اهلل  نســأل  والتبرعــات.  الصدقــات  أثــر 
يجعلــه موســم خيــر وبركــة علينــا وعلــى 
أجــر  فيــه  يعظــم  وأن  المســلمين  جميــع 

والمتصدقيــن. الصائميــن 
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الحــاالت  نــدرس  ونحــن  ويؤســفنا 
الــواردة علينــا أن نــرى عــددا ال بــأس 
بــه منهــا مــن األســر التــي يكثــر فيهــا 
ونتســاءل  الخيــر  وأهــل  الموســرون 
لمــاذا ال تســد حاجــة هــذا المتقــدم عــن 
الموســرين؟  أســرته وأقربائــه  طريــق 

والمتبــرع حــر فــي التصــرف بمالــه مــا 
والقانــون  الشــرع  ضوابــط  ضمــن  دام 
ــر  ــم أكب ــا ع ــر م ــع واألث ــر النف ــن أكث لك

عــدد مــن النــاس فــي المجتمــع 

ــه  ــه تبرع ــرع أن يوج ــرر المتب ــال ق ــي ح وف
الــى جهــة مــن جهــات البــر إليصالهــا إلــى 
مســتحقيها مــن أفــراد المجتمع فليبحث 
توفيــر  تســتطيع  التــي  الجهــة  عــن 
عنصريــن همــا: الشــفافية وتعظيــم األثــر. 

كلمة رأس

وعليه أن يطالب ويســأل عن المصارف التي 
ــار مــن المصــارف  ــه ويخت تصــرف فيهــا أموال
مــا هــو أكثــر نفعــا للمجتمــع وأكثــر الحاحــا. 

وكلمــا كانــت الجهــة التي تســتلم أمواله 
جهــة تلتــزم بضوابــط واضحــة وقوانيــن 
كلمــا  وقانونيــة  ذاتيــة  ورقابــة  مرعيــة 
إنفــاق  فــي  والوضــوح  الشــفافية  زادت 
األمــوال وقــل احتمــال التاعــب أو القــرارات 
الشــخصية المنفردة أو إســاءة اســتعمال 

األمــوال ممــا يقلــل األثــر المرجــو منهــا.
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الســعودية  العربيــة  أكزونوبــل  شــركة  مصنــع  مديــر 
المحــدودة الســيد عاصــم رشــيد يقــدم بمناســبة قــرب 
حلــول شــهر رمضــان المبــارك لمســتفيدي خيريــة تــاروت 
50 ســلة غدائيــة الفطــار صائــم، ورئيــس لجنــة العاقــات 
االســتاذ عبــد الســام الدخيــل يشــكره علــى هــذا العطــاء 
إدارة  عــن  نيابــة  شــكر  شــهادة  لــه  ويقــدم  الســخي 

لجمعيــة ا

195 ألف ريال مصروفات المرحلة األولى لمشروع »ساكن« بخيرية  #تاروت
قــال رئيــس لجنــة تحســين المســاكن بجمعيــة تــاروت الخيريــة المهنــدس عبــد الغفــور الدبيســي: »إن مصروفــات 

المرحلــة األولــى مــن مشــروع »ســاكن« خــال شــهر مــارس الماضــي بلغــت نحــو: »195,686« ريــاالً«.

تغريدات العطاء

مجلة العطاء - إبريل - 2021  - اإلصدار الخامس عشر

 #جمعية_تاروت_الخيرية  #تكافل_اجتماعي #تكاتف 

- في جزيرة تاروت.. الجمعية تدعم مستفيديها نفسًيا واجتماعًيا
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تغريدات العطاء

مجلة العطاء - إبريل - 2021  - اإلصدار الخامس عشر

المشــي  تحــدي  فــي  »الســترافا«  يعتمــد  النســائي«   »عشــتار 
االســبوعي

#جمعية_تاروت_الخيرية  #تاروتاالء الحليلي - جزيرة تاروت

االء الحليلي - جزيرة تاروت 
 20 مستفيدا من دورة »االختبار التحصيلي« ب »خيرية #تاروت«

  #مشروع_ساكن بعطائكم يكتمل

 المبلغ المتبقي: 839,419 ريال نسبة اإلنجاز 10%

#جمعية_تاروت_الخيرية 

 226,615,00 حصيلة برنامجي »إفطار صائم” وفرحة العيد” بخيرية  #تاروت 

- قــال رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة تــاروت الخيريــة األســتاذ محمــد الصغيــر:« أن حصيلــة برنامجــي »فطــار صائــم” 
وفرحــة العيــد” اللذيــن أطلقتهمــا الجمعيــة بدايــة شــهر شــوال لعــام 2021م بلغــت نحــو: 226,615,00 ريــال«.
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تغريدات العطاء

يوم 2 أبريل من كل عام هو
 #اليوم_العالمي_للتوحد

ــون مــن  ــن يعان ــاة الذي ــة حي لتســليط الضــوء علــى تحســين نوعي
مغــزى  وذات  كاملــة  حيــاة  العيــش  مــن  يتمكنــوا  حتــى  المــرض 
كجــزء ال يتجــزأ مــن المجتمــع، وجــرى أول احتفــال فــي عــام 2008. 

مجلة العطاء - إبريل - 2021  - اإلصدار الخامس عشر

 إرشادات للمصابين بمتازمة القولون العصبي:كيف أساعد كبار السن؟
تجنــب األطعمــة التــي قــد تهيــج القولــون مثــل: الكافيين 
والســكريات،  الطاقــة(،  ومشــروبات  والقهــوة  )الشــاي 
والمشــروبات الغازيــة، والمحليــات الصناعيــة، واألطعمــة 

مرتفعــة الدهــون، والعلــك.
تجنــب بعــض األطعمــة التــي تحتــوي علــى الكربوهيدرات 

التــي يصعــب هضمها. 
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تغريدات العطاء

لحياة آمنة علينا إتباع جميع تدابير الوقاية التي نعلم أنها أثبتت فعاليتها خال الجائحة،
وفي الوقت نفسه علينا دعوة الناس إلى تلقي اللقاح.

جمعة ملؤها خير وبركة
مع تمنيات health_tarout@  بالصحة للجميع

 #جمعة_مباركة  #خذ_الخطوة_خذ_اللقاح

مجلة العطاء - إبريل - 2021  - اإلصدار الخامس عشر

#وزارة_الصحــة تعتمــد   #صيدلية_الــدواء لتقديــم 
فــي  اآلن داخــل صيدلياتهــا  لقاحــات كورونــا مجانــا 

الريــاض   #خذ_الخطــوة
بادر بالتسجيل عبر تطبيق صحتي. 

 فريق مشاة عشتار، قد التحدي
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187,863.00 رياال مصروفات لجنة التكافل االجتماعي 
لشهر فبراير 2021 م

79,350 رياالً مصـروفات لجنة كـــافل اليتـــيم لشــهر 
فبراير  2021 م

50,161 رياال مصروفات لجنة 
تحسين المساكن لشهر 

فبراير  2021 م مريم ال عبد الغني - جزيرة تاروت

صفية اليوسف - جزيرة تاروت 

مريم ال عبد الغني - جزيرة تاروت صــرح رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة تــاروت 
بــأن  الصغيــر  محمــد  األســتاذ  الخيريــة 
االجتماعــي  التكافــل  لجنــه  مصروفــات 
نحــو:  بلغــت   2021 فبرايــر  شــهر  فــي 

ريــاال.  187,863.00
وقــال رئيــس لجنــة التكافــل االجتماعــي 
بــأن  درويــش  الرســول  عبــد  االســتاذ 
نحــو:  بلغــت  الغذائيــة  المســاعدات 
119,830 ريــاالً، فــي حيــن أن مســاعدات 
اإليجــار بلغــت 23,500 ريــاال، كمــا بلغــت 
 17,500 الطابيــة  المســاعدات  قيمــة 

قــال رئيــس لجنــة كافــل اليتيــم التابعــة 
أيــوب  األســتاذ  الخيريــة  تــاروت  لجمعيــة 
أبــو زيــد أن مصروفــات اللجنــة خــال شــهر 
فبرايــر 2021 م بلغــت نحــو: 79,350 ريــاالً.

النقديــة  المســاعدات  أن  وأضــاف 
والغذائيــة يتــم إيداعهــا فــي الحســابات 

شــهريًا.  لأليتــام  البنكيــة 

قــال رئيــس لجنــــة تحســين المســاكن 
الخيريــة  تــاروت  لجمعيــة  التابعــة 
المهنــدس عبــد الغفــور الدبيســي: أن 
مصروفــات اللجنــة خـــال شــــهر فبرايــر 

ريــاال.   50,161 نحــو  بلغــت  م   2021
واضــاف وقــد تمثلــــت مصروفــــات اللجنــــة 
فـــي تقديم مسـاعدات مالية للمساهمة 

فــــي ترميــم وصيانــة عــدة منــازل.
األســــتاذ  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  وقــدم 
محمــــد الصغيــر شــــكره لجميــــع أعضــاء 
اللجنــة علــى جهودهــم الكبيــرة وكافة 
للجمعيــة  الداعميــن  المجتمـــع  أبنــاء 

المختلفــة. وأنشــطتها 
يشــار إلــى أن لجنــة تحســين المســاكن 
لألســر  المســاكن  بنــاء  تســتهدف 
وترميــم  صيانــة  جانــب  إلـــى  المحتاجــة 
بيــوت الفقــراء والمحتاجيــن فــي جزيــرة 

تــاروت. 

المتنوعــة  المســاعدات  وبلغــت  ريــاال، 
ريــاال.   27,033 نحــو:  األخــرى 

وأضــاف، أن عــدد الطلبــات الــواردة للجنــة 
طلبــا،   98 نحــو  بلغــت  الشــهر  هــذا 
منوهــا إلــى أن عــدد األســر المســتفيدة 
مــن خدمــات اللجنــة بلــغ نحــو: 300 أســرة.

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

وأنشــطتها. للجمعيــة  الداعميــن 

اإلدارة  مجلــس  رئيــس  قــدم  وبــدوره 
األســتاذ محمــد الصغيــر شــكره لجميــع 
المجتمــع  أبنــاء  وكافــة  اللجنــة  أعضــاء 
وأنشــطتها  للجمعيــة  الداعميــن 
فــي  شــركاؤنا  أنتــم  قائــًا:  المختلفــة 
تحقيــق جــزء مــن ســعادة األيتــام وســد 

الضروريــة. احتياجاتهــم 

لجان العطـاء
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241.237 ريال مجموع مصروفات لجنة التكافل االجتماعي 
لشهر مارس 2021

121،406رياال مصروفات لجنة كافل اليتيم لشهرمارس 2021

مريم ال عبد الغني - جزيرة تاروت

صفية اليوسف - جزيرة تاروت 

جمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  صــرح 
تــاروت الخيريــة األســتاذ محمــد الصغير بأن 
مصروفــات لجنــه التكافــل االجتماعــي في 
شــهر مــارس 2021 بلغــت نحــو241,237 ريــاالً.
وقــال رئيــس لجنــة التكافــل االجتماعــي 
بــأن  درويــش  الرســول  عبــد  االســتاذ 
المســاعدات الغذائيــة بلغت نحو: 121،840 
ريــاالً، و44,500 ريــاال مســاعدات ايجــار ، فــي 
حيــن أن المســاعدات المتنوعــة األخــرى 

بلغــت نحــو:74,897 ريــاال.

قــال رئيــس لجنــة كافــل اليتيــم التابعــة 
أيــوب  االســتاذ  الخيريــة  تــاروت  لجمعيــة 
أبــو زيــد ان مصروفــات اللجنــة خــال شــهر 
مارس 2021 م بلغت نحو121،406مضيفا ان 
مجمــوع المســاعدات النقديــة والغذائيــة 
الحســابات  فــي  إيداعهــا  تــم  التــي 
البنكيــة لأليتــام قــد بلغــت 79،350ريــال 
المســاعدات  مجمــوع  بلــغ  حيــن  فــي 
الطابيــة 6،066 مضيفــا تــم صيانــة منــزل 

بقيمــة 20،000 ريــال. 

وأضــاف، أن عــدد الطلبــات الــواردة للجنــة 
طلبــا،   72 نحــو  بلغــت  الشــهر  هــذا 
منوهــا إلــى أن عــدد األســر المســتفيدة 
مــن خدمــات اللجنــة بلــغ نحــو: 360 أســرة.
اإلدارة  مجلــس  رئيــس  قــدم  وبــدوره 
األســتاذ محمــد الصغيــر شــكره لجميــع 
المجتمــع  أبنــاء  وكافــة  اللجنــة  أعضــاء 

الداعميــن للجمعيــة وأنشــطتها.

االدارة  مجلــس  رئيــس  قــدم  وبــدوره 
األســتاذ محمــد الصغيــر شــكره لجميــع 
المجتمــع  أبنــاء  وكافــة  اللجنــة  اعضــاء 
وانشــطتها  للجمعيــة  الداعميــن 
فــي  شــركائنا  انتــم  قائــًا:  المختلفــة 
تحقيــق جــزء مــن ســعادة األيتــام وســد 

. احتياجاتهــم 

لجان العطـاء
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27.554  رياال مصروفات 
لجنة تحسين المساكن 

لشهر مارس 2021 م

مريم ال عبد الغني - جزيرة تاروت

المســاكن  تحســين  لجنــــة  رئيــس  قــال 
التابعــة لجمعية تــاروت الخيرية المهندس 
مصروفــات  أن  الدبيســي:  الغفــور  عبــد 
م   2021 مــارس  شــــهر  خـــال  اللجنــة 
بلغــت نحــو 27.554 ريــــاال، مضيفــا وقــــد 
تمثلــــت مصروفــــات اللجنــــة فـــي تقديــم 
ــي بنــاء  ــاعدات ماليــة للمســاهمة فــ مسـ

منــازل  عــدة  وصيانــة  وترميــم 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس  قــدم  وبــــدوره 
األســــتاذ محمــــد الصغير شــــكره لجميــــع 
أعضاء اللجنــة علــى جهودهــم الكبيــرة 
وكافة أبناء المجتمـع الداعمين للجمعية

وأنشطتها المختلفة.
يشــار إلــى أن لجنــة تحســين المســاكن 
تستهدف بناء المساكن لألسر المحتاجة 
إلـــى جانــب صيانــة وترميــم بيــوت الفقــراء 

والمحتاجيــن فــي جزيــرة تــاروت. 
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الشيخ أحمد القطري.. موجه ديني بامتياز

بقلم : زكريا أبو سرير

أصعــب مــا يواجــه اإلنســان هــو االنخــراط 
التطوعــي،  االجتماعــي  العمــل  فــي 
يتطلــب  العمــل  هــذا  كان  إذا  وخاصــة 
األعمــال  أصعــب  ومــن  ميدانيــا،  عمــا 
التطوعيــة االجتماعيــة النشــاط الدينــي، 
حيــث  الدينــي،  اإلرشــاد  او  التوجيــه  أو 
الثقافــي،  الدينــي  النشــاط  إن ممارســة 
مهــارات  امتــاك  أصحابــه  مــن  يتطلــب 
وأخــاق  ونوعيــة،  عاليــة  إنســانية 
وعلــوم  اجتماعيــة،  خبــرة  مــع  واســعة، 
دينيــة، وثقافــة متنوعــة، وانفتــاح دينــي 

واجتماعــي. 
األطهــار  واألئمــة  والمرســلون  األنبيــاء 
برغــم  أجمعيــن،  عليهــم  اهلل  صلــوات 
أنهــم مشــاريع تبليغيــة اإللهيــة، ولقــد 
ومنحهــم  خلقــه،  دون  اهلل  اصطفاهــم 
إلــى  النــزول  أو  األخطــاء،  عــن  العصمــة 
ــكل  ــوع مــن الموبقــات، وســلحهم ب أي ن
مــا يحتاجونــه مــن دعــم فكــري ومعنــوي 
ونفســي، وعلــى كل االصعــدة، العلميــة 
مــن  واإلعجازيــة،  واألخاقيــة  والمعرفيــة 
الغيــر االعتياديــة  المعجــزات والكرامــات 

ال  ومــا  نعلمــه  ممــا  والكثيــر  لإلنســان، 
نعلمــه، لهــذا أمرهــم ربنــا عــز شــأنه، أن 
النــاس علــى قــدر عقولهــم.  يخاطبــوا 

وبرغــم مــن كل هــذه العطايــا والمزايــا 
مــن  اصطفاهــم  لمــن  الربانــي  والكــرم 
بعــض  أن  والتاريــخ  اهلل  أخبرنــا  عبــاده، 
األنبيــاء )ع( قــد وفقــوا بهدايــة البعــض 
يوفقــوا  ولــم  إليهــم،  أرســلوا  ممــن 
نــال  بــل  اآلخــر،  القســم  هدايــة  فــي 
الكثيــر منهــم أنــواع العــذاب النفســي 
الدينــي  نشــاطهم  جــراء  والجســدي 
واالجتماعــي، حتــى إلــى درجــة أن بعضــا 
منهــم قــد نشــر بالمناشــير، حســب مــا 
يذكــر فــي تاريــخ قصــص األنبيــاء عليهــم 
الســام، ويــروى عــن نبينــا الكــرم محمــد 
)ص( قولــه: »مــا أوذي نبــي مثلــي« وهــذا 
إقــرار مــن نبينــا االكــرم )ص( على صعوبة 

ومشــقة العمــل فــي هــذا النشــاط. 
إذن فالعمــل الدينــي يعتبــر مــن األعمــال 
الصعبــة والشــاقة، وينبغــي لصاحبــه أن 
يمتلــك نفســا طويــا، ومــن جهــة أخــرى، 
عظمــة،  شــرعية  مســؤولية  ذا  يعتبــر 
العمــل  هــذا  يخــوض  لمــن  ينبغــي  إذ 
ومتفهمــا  حســنة،  قــدوة  يكــون  أن 
وجــه،  بأكمــل  الشــرعية  مســؤوليته 
ومــن يخــوض غمــار هــذه التجربــة البــد أن 
يمتلــك وعيــا دينيــا واجتماعيــا، يمكنــه 
مــن كشــف النقــاب عــن األحــداث التــي 
عــن  فضــا  الكواليــس،  خلــف  تجــري 

منهــا. الظاهــر 

الدينيــة  توجهاتهــم  اختــاف  برغــم 
يمتلــك  ســماحته  إن  حيــث  والثقافيــة، 
التجربــة  خــوض  تؤهلــه  عديــدة  ســمات 
فكريــا  المتنوعــة  واالجتماعيــة  الدينيــة 
تواضعــه  الســمات  تلــك  أبــرز  ومــن   ،
أخاقــه،  ســعة  مــن  النابــع  الشــديد 
أبنــاء  أحبهــا  التــي  الفطريــة،  وعفويتــه 
المجتمــع فيــه، حيــث ال تجــد صعوبــة فــي 
أو عمــل،  أي حديــث  فــي  الخــوض معــه 
واالجتماعــي،  الدينــي  وعيــه  كذلــك 
الــذي منحــه االنفتــاح علــي اآلخــر، ســواء 
علــى الصعيــد الدينــي أو االجتماعــي أو 

الرياضــي. حتــى  أو  الثقافــي 
أحمــد  الشــيخ  ســماحة  أن  هنــا  ونذكــر 
الدينــي  العمــل  بــدأ  عندمــا  القطــري، 
علــى  الحوامــي، كان  حــي  فــي  واالجتماعــي 
وعــي مــن األرضيــة الفكريــة وإبعــاده الثقافيــة 
ــخ فــي النشــاط  ــه تاري ، حيــث إن هــذا الحــي ل
الدينــي واالجتماعــي والثقافــي ومــا زال، وقــد 
بــرز منــه خيــرة مــن الشــباب والشــابات، وكان 
العمــل  فــي  عديــدة  وتنوعــات  تحــوالت  لــه 

والثقافــي، واالجتماعــي  الدينــي 

ســماحة الشــيخ أحمــد القطــري، تجربتــه 
فــي العمــل الدينــي واالجتماعــي تجربــة 
ــن  ــر م ــال أكث ــتطاع خ ــث اس ــدة، حي فري
ثمانيــة عشــرة عامــا مــن تنشــئة شــباب 
ــن  ــي المجالي ــط، ف ــل ونش ــن وفاع متدي

الدينــي واالجتماعــي، 
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أبنــاء  حببــت  الســمات  هــذه  إن  حيــث 
الحــي فــي فضيلتــه، ومكنتــه مــن إيصــال 
رســائله الدينيــة واالجتماعيــة بســهولة 
إلــى أدمغــة فئــة الشــباب وجذبهــم إليــه. 
خاضهــا  التــي  الصعبــة  الجولــة  وبرغــم 
سماحته، وهي جولة إصاحية وتوجيهية، 
حيــث احتضــن مجموعــة مــن الشــباب مــن 
االنحرافــات األخاقيــة، خاصــة أن الحــي، بعــد 
أن كان يعــج بالنشــاط الدينــي والثقافــي 
واالجتماعــي، وكأنــه خليــة نحــل، فجــأة وإذا 
هــذا  منســوب  ينخفــض  أو  يتوقــف  بــه 
والثقافــي،  واالجتماعــي  الدينــي  الحــراك 
ويتــرك فراغــا فــي وســط الشــباب اليافــع 
أمــام طاقــة هائلــة، تمكنهــا مــن القيــام 
بأعمــال عديــدة ونافعة للمجتمــع والوطن. 
هنا كان وعي سماحته في التركيز على 

الشــباب والطاقــة الشــبابية واســتغالها 
التطوعــي  العمــل  نحــو  وتوجيههــا 
حيــث  والثقافــي،  واالجتماعــي  الدينــي 
الشــبابية  الطاقــة  هــذه  ينقــص  كان 
الســباحة  علــى  قــادر  مخلــص  موجــه 
معهــم أمــام موجــة تيــار قــوي قــد يصفــع 
وبوعــي  الدينيــة،  الدائــرة  خــارج  بهــم 
وايمــان وإدراك ســماحته بالتنــوع الفكــري 
الحــي،  أبنــاء  مــن  والثقافــي  والدينــي 
اســتطاع أن يوصــل إليهــم أهــم رســالة 
وهــي أنــه خــادم العتــرة الطاهــرة، أو كمــا 
يقــول ويــردد عبارتــه أنــا خــادم أيتــام آل 
محمــد )ص(، دون تخصيــص جهــة علــى 
جهــة أخــرى، ودون تميــز خــط مرجعــي 
علــى آخــر، أو تفضيــل تيــار فكــري علــى 
آخــر، بــل حــاول وضــع كل هــذه المفــردات 
الجميــع  فــي قالــب واحــد، حيــث أشــعر 
إرث  عــن  عبــارة  المفــردات  هــذه  كل  أن 
وينبغــي  جميعــا،  لنــا  ودينــي  ثقافــي 
المحافظــة عليــه واالســتفادة منــه، دون 
تصفيــة  أو  مهاتــرات،  أي  فــي  الخــوض 

والشــيخ أحمــد مــن ســماته أنــه كان 
وجاذبــة  بــارزة  اجتماعيــة  شــخصية 
كانــت  ظنــي  فــي  وهــذه  ومنفتحــة، 

بــارزة فيــه،  أهــم ســمات 

الدينيــة.  النزاعــات  بواســطة  حســابات 
مهاتــرات  أو  منازعــات  أي  يعتبــر  وكان 
باســم الديــن عبــارة عــن مجــادالت ســلبية 
وضــارة، وهــي خــاف التوجيهــات الدينيــة 
اإللهيــة والرســولية والعلويــة، مســتدال 
آيــة  األنفــال  ســورة  مــن  الكريمــة  باآليــة 
46 حيــن قــال عــز شــأنه: »وأطيعــوا اهلل 
ورســوله وال تنازعــوا فتفشــلوا وتذهــب 
ريحكــم واصبــروا إن اهلل مــع الصابريــن«. 

وكان يعتبــر ثقافــة التســامح والتعايش 
المنقــذ  الســاح  هــي  اآلخــر  وقبــول 
للمجتمــع مــن التفــككات االجتماعيــة،
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الراغبيــن  تدريــس  عاتقيــه  علــى  ســماحته 
العلــوم الشــرعية واللغــة العربيــة، ومكافــأة 
الطــاب المتفوقيــن دراســيا وإنتــاج الخطبــاء 
الحســنيين، وهــذا الجانــب قــد بــرز فيــه وحقــق 

رائعــا.  نجاحــا 
حيــث بلــغ عــدد الخطبــاء الذيــن تخرجــوا مــن 
تحــت يديــه العشــرات، ولــم يتوقــف نشــاطه 
فــي حســينية القــاف، بــل تجــاوز ذلــك، حيــث 
المؤمنيــن  لخدمــة  وأهلــه  بيتــه  فتــح  تــم 
والمؤمنــات، وكانــت لــه إســهامات اجتماعيــة 
اإلمــام  مســجد  بنــاء  إعــادة  منهــا  هائلــة،  
المنتظــر )ع(، حيــث كان مقــر انطاقــة حركتــه 
واالجتماعيــة،  الدينيــة  واإلصاحيــة  التوعويــة 
قبــل أن ينتقــل إلــى حســينية القــاف ليســتمر 
فــي ممارســة دوره الدينــي واالجتماعــي دون 

المؤمنيــن  بيــن  العــداوات  نشــأة  ومــن 
االختافــات  يعتبــر  كان  لهــذا  والمؤمنــات، 
الفكريــة والدينيــة والثقافيــة عبــارة عــن قوالــب 
مــن الحلــوة، كل يــأكل مــا يرغبــه ويأخــذ مــا 
يناســبه، تحــت مبــدأ ادخلــوا فــي الســلم كافــة. 
واإلدراك،  الوعــي  الثقافــة وهــذا  وتحــت هــذه 
إعــادة  فــي  نجــح  بالمســؤولية،  والحــس 
ــة،  ــة معتدل ــة ديني لملمــة الشــباب تحــت مظل
النخبــة  هــذه  مــع  اســتطاع  التوجــه  وبهــذا 
أنشــطة  بعــدة  بالقيــام  الطيبــة  الشــبابية 
أســس  حيــث  وثقافيــة،  واجتماعيــة  دينيــة 
دورات دينيــة علــى مــدار الســنة، وعلــى كل 
تعليــم  مــن  والفئويــة،  العمريــة  المســتويات 
والصــاة  الطهــارة  فــي  الشــرعية  األحــكام 
وأخــذ  األخــاق،  فــي  ودروس  وغيرهمــا، 

مســجد  مــن  انتقالــه  بعــد  وحتــى  توقــف،  أي 
المنتظــر )ع( إلــى محطتــه األخيــرة فــي حســينية 
مســتمرا  المتميــز  نشــاطه  زال  مــا  األئمــة، 
ــك،  ــر مــن ذل ــة، وأكث وبنفــس الحمــاس والروحي
وهــذا يدلــك علــى أن ســماحته يعمــل بحــس 
المســؤولية الدينيــة والشــرعية التــي عاهــد اهلل 
ورســوله وأئمتــه فــي العمــل فــي ســبيله حتــى 
آخــر رمــق فــي حياتــه المباركــة، نســأل اهلل لــه كل 
التوفيــق والســداد وجــزاه اهلل عــن المؤمنيــن 

خيــر. والمؤمنــات كل 

*كاتـــب - جزيرة تاروت
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317,374.00  رياالً مصـــروفات خـــيــــرية تاروت خــالل شـــهر 
فبراير 2021 م

زينب المرحوم - جزيرة تاروت 

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

2021 م بلغــت نحــو: 317,374.00 ريــاالً.
حصيلــة  هــو  المبلــغ  ذلــك  إن  وأضــاف 
المســاعدات التــي قدمتهــا جميــع لجــان 
الجمعيــة التــي تتعامــل بشــكل مباشــر 
التكافــل  كلجنــة  المســتفيدين  مــع 
الــزواج  لجنــة  تاحــم،  لجنــة  االجتماعــي، 
ــب  ــى جان الخيــري، لجنــة كافــل اليتيــم إل

المســاكن.  تحســين  لجنــة 

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 

تحسين المساكن
كافل اليتيم

التكافل اإلجتماعي

* عضو اللجنة االعامية بجمعية تاروت 
الخيرية 

أخبار العطاء  
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390,197.00  رياالً مصـــروفات خـــيــــرية تاروت خــالل شـــهر 
مارس 2021 م

زينب المرحوم - جزيرة تاروت 

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

2021 م بلغــت نحــو: 390.197.00 ريــاالً. 
هــو  المبلــغ  ذلــك  إن  الصغيــر  وأضــاف 
قدمتهــا  التــي  المســاعدات  حصيلــة 
تتعامــل  التــي  الجمعيــة  لجــان  جميــع 
بشــكل مباشــر مع المســتفيدين كلجنة 
التكافــل االجتماعــي، لجنــة تاحــم، لجنــة 
الــزواج الخيــري، لجنــة كافــل اليتيــم إلــى 

 . جانــب لجنــة تحســين المســاكن 

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 

تحسين المساكن
كافل اليتيم

التكافل اإلجتماعي

* عضو اللجنة االعامية بجمعية تاروت 
الخيرية 

أخبار العطاء  
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آالء الحليلي - جزيرة تاروت 

قــال رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة تــاروت 
أن  الصغيــر:«  محمــد  األســتاذ  الخيريــة 
حصيلــة برنامجــي »افطــار صائــم” وفرحــة 
الجمعيــة  أطلقتهمــا  اللذيــن  العيــد” 
بدايــة شــهر شــوال لعــام 2021م بلغــت 

ريــال«.  226,615,00 نحــو: 
مــن   % 45,3 المبلــغ يشــكل  أن  وأضــاف 
المبلــغ المســتهدف البالــغ نحــو: 500,00 
ريــال، وهــو المبلــغ االجمالــي للبرنامجيــن 
الخاصيــن بشــهر رمضــان المبــارك وعيــد 

الفطــر الســعيد لهــذا العــام.
برامــج  تولــي  الجمعيــة  إن  إلــى  ولفــت 
كبيــرة  أهميــة  الخيريــة  المســاعدات 
عــن  العــبء  لتخفيــف  دائمــا  وتســعى 
احتياجاتهــم  وتلبــي  المســتفيدين 
وباألخــص  العــام  طــوال  الضروريــة 

الكريــم،  الشــهر  فــي  احتياجاتهــم 
ايداعــه  المبلــغ ســيتم  هــذا  ان  مؤكــدا 
مســتفيدة  أســرة   1200 حســابات  فــي 
مــن خدمــات الجمعيــة، مضافــا لبعــض 

المجتمــع. فــي  الضعيفــة  االســر 
لتوزيــع  المتبعــة  اآلليــة  بــأن  وذكــر 
المســاعدات حاليــا تتــم عــن طريــق إيــداع 
مبالغ نقدية في حســابات المســتفيدين 
البنكيــة إلتاحــة حريــة االختيــار لهــم فيمــا 
فــإن  ذلــك  علــى  عــاوة  فعلــه،  يرغبــون 
مــن  العنــاء  تكفيهــم  الطريقــة  هــذه 

الجمعيــة.  مكتــب  زيــارة 
الزلــت  الجمعيــة  إدارة  أن  الصغيــر  ونــوه 
ــم »  تأمــل الدعــم لبرنامجــي »افطــار صائ
و«فرحــة العيــد » مــن قبــل أهــل الخير من 
أبنــاء المجتمــع الــذي عودونــا دائمــا علــى 

المســاندة والدعــم بســخاء، للوصــول الى 
العــبء  لتخفيــف  المســتهدف  المبلــغ 

الكبيــر عــن االســر المحتاجــة فــي تــاروت.
تســتقبل  الجمعيــة  إدارة  أن  وأوضــح 
عــاوة علــى التبرعــات النقديــة التبرعــات 
العينيــة ايضــا لهذيــن البرنامجيــن ليتــم 
إيصالهــا ســواء للمســتفيدين الدائميــن 
الضعفــاء  مــن  وغيرهــم  الجمعيــة  مــن 
دعمــا لهــم فــي الشــهر الفضيــل وقضــاء 

ــد المقبــل. ــوازم العي ل
وقــال رئيــس لجنــة التكافــل االجتماعــي 
أن  درويــش:«  آل  الرســول  عبــد  األســتاذ 
الجمعيــة تســتقبل طلبــات الدعــم عــن 
أو  االجتماعــي  التكافــل  لجنــة  طريــق 
مؤكــدا  الجمعيــة،  مكتــب  طريــق  عــن 
األســبوع  هــذا  خــال  باشــرت  اللجنــة  أن 
دعــم  مــن  لديهــا  توفــر  مــا  بتوزيــع 

العينيــة«. التبرعــات  مــن  المحســنين 
»هــو  صائــم  »إفطــار  برنامــج  أن  وأضــاف 
تقدمهــا  التــي  المميــزة  البرامــج  أحــد 
االجتماعيــة،  خدماتهــا  ضمــن  الجمعيــة 
ــة  ــه ســنويا منــذ بداي ويتــم االســتعداد ل
القوائــم  تعــد  حيــث  شــعبان،  شــهر 

البرنامــج. تغطــي  التــي  والميزانيــة 
يشــار إلــى أن هذيــن البرنامجيــن ليــس 
موجهيــن فقــط لمســتفيدي الجمعيــة 
التكافــل  لجنتــي  ضمــن  المســجلين 
االجتماعــي وكافــل اليتيــم فقــط، وإنمــا 
يشــمل أيضــا ســائر األســر الضعيفــة فــي 
غالبــا ميزانيــة  ترهقهــا  التــي  المجتمــع 
شــهر رمضــان المبــارك وعيديــة الفطــر 
وذلــك حســب نطــاق خدمــات الجمعيــة 
فــي جزيــرة تــاروت، علمــا بانــه يتــم توزيــع 
المســاعدات العينية لغير المســتفيدين 

ِمــن الجمعيــة ايضــا.

أخبار العطاء  

مجلة العطاء - إبريل - 2021  - اإلصدار الخامس عشر

226,615,00 حصيلة برنامجي »افطار صائم” وفرحة العيد” 
بخيرية تاروت
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مرشد أسرى لبرنامج إيالف: السالم الحقيقي يبدأ من الذات 

وينبغي نشر السعادة لآلخرين

ليلى الشافعي - جزيرة تاروت 

للجنــة  التابــع  إيــاف  برنامــج  اســتضاف 
الصحيــة بجمعيــة تاروت الخيرية المرشــد 
األســري األســتاذ علــي محمــد بوخمســين 
فــي محاضــرة قدمهــا بعنــوان »التفكيــر 

ــي وصناعــة الســام الداخلــي«. اإليجاب
وتحــدث بوخمســين فــي المحاضــرة التــي 
ألقاهــا عبــر منصــة« اإلنســتغرام« التابعــة 
ــرز خطــوات صنــع  اللجنــة الصحيــة عــن أب
وكيفيــة  حياتنــا  فــي  الداخلــي  الســام 
نشــره فــي العالــم ومــدى تأثيــر األفــكار 

ــا. علين
عــن  للبحــث  »أن هنــاك تصــوران  وقــال: 
خــال  مــن  صناعتــه  تتــم  األول  الســام 
وســائل  وتوفيــر  التكنلوجــي  التطــور 
الراحــة والحيــاة المرفهــة، وهــذا مــا ينــادي 
بــه الغربيــون واللبراليــون والحداثيــون، 
للســام  الثانــي  التصــور  ان  حيــن  فــي 
هــو ان يبــدأ مــن داخــل نفــس االنســان، 
أي اننــا قبــل أن تهتــم بالعمــران علينــا أن 
نبنــي الســام فــي داخــل نفوســنا اوال ».

فــي  الثانــي  التصــور  نرجــح  اننــا  وأكــد 
صنــع الســام الــذي ذكــره اهلل فــي القــرآن 
ــى  ــْوٍم َحتَّ ــا ِبَق ــُر َم ــَه الَ ُيَغيِّ ــه: ))ِإنَّ الّل بقول

ــُروْا َمــا ِبَأْنُفِســِهْم((. ُيَغيِّ
وأضــاف إذا أردت أن تبنــي ســعادة داخــل 
األســرة تأكــد أن كا الزوجيــن يعيشــان 
بســام، مبينــا أن هــذا ال يقتصــر علــى 
هــو  مــا  لــكل  يمتــد  بــل  فقــط  األســرة 
حولهــا مــن نظــم ومؤسســات ليشــمل 

بأســره.  العالــم 

أعظــم  أن  بوخمســين  االســتاذ  وقــال 
هــو  عليــه  نعمــل  أن  ينبغــي  مشــروع 
الركــن  باعتبــاره  اإلنســان  اســتثمار 
االســاس فــي الحيــاة، مؤكــدا اهميــة ان 
أفــكاره  وتنظيــم  إدارة  اإلنســان  يتقــن 
واألخريــن. الوثيــق بســعادته  الرتباطهــا 
ــع الســام  ــى اهــم خطــوات صن ولفــت إل
الداخلــي فــي االنســان كالقــرب مــن اهلل 
والحــب  بالســام  يشــعره  الــذي  تعالــى 
ويخلصــه مــن عالــم الماديــات والضغــوط 
ــه. النفســية، والتســليم بمــا كتــب اهلل ل
مؤكــدا علــى أهميــة أن يتحلــى اإلنســان 

ســفيًرا  يكــون  وأن  دائمــا،  باإليجابيــة 
للحــب والســام، مــن خــال نقــل األفــكار 
بمهــارة.  لآلخريــن  والســعادة  اإليجابيــة 
ونــوه بــو خمســين فــي المحاضــرة التــي 
مــن  الحضــور  مــن  عــددا  فيهــا  شــارك 
طريقــة  أســرع  أن  إلــى  الجنســين  كا 
التفكيــر  تغييــر  هــي  الواقــع  لتغييــر 
والبحــث عــن زاويــة الخيــر، مشــددا علــى 
أهميــة تخفيــف آالم مــن حولنــا خصوصــا 
وألصدقــاء  واالزواج  وألبنــاء  الوالديــن 

النــاس. بباقــي  وصــوال 
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تقيــم جمعيــة تــاروت الخيريــة فــي الوقــت 
مكثفــة  تدريبيــة  عمــل  ورش  الراهــن 
لمنســوبيها فــي جميــع اللجــان للتدريــب 
ــي إلحــداث  علــى نظــام »رافــد » اإللكترون

ــة نوعيــة نحــو التحــول الرقمــي. نقل
االســتاذ  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال 
محمــد الصغيــر: أن نظــام رافــد خطــوة 
الخيــري،  العمــل  رقمنــة  نحــو  مهمــة 
العمليــات  جميــع  إدارة  يمكــن  حيــث 
والمشــاريع  والمهــام  والصاحيــات 

خالــه. مــن  وغيرهــا 
وأضــاف أن أحــد مميــزات البرنامــج المهمة 
قدرتــه علــى ضــم عــدة إدارات ترتبــط مــع 
بعضهــا البعــض ضمــن نظــام متكامــل 
إنجــاز  وتســريع  تســهيل  شــأنه  مــن 

العمــل بصــورة ســريعة ومتقنــة.

تــاروت  روضــة  لجنــة  رئيــس  وعــرف 
تــاروت  لخيريــة  التابعــة  النموذجيــة 
نظــام  أبــو ســرير  الناصــر  عبــد  األســتاذ 
أتمتــة لجميــع  إنــه نظــام  بالقــول:  رافــد 
فــي  الخاصــة  والعمليــات  الخدمــات 
هــذا  يحــدث  ان  مؤمــا  الجمعيــة، 
البرنامــج نقلــة نوعيــة فــي إدارة الجمعيــة 

 . تهــا ما خد و
رمــزي  االســتاذ  الصنــدوق  اميــن  وأثنــى 
عزيــز ال عمــران علــى البرنامــج بالقــول: إن 
النظــام ممتــاز جــدا وفيــه خيــارات كثيــرة 
إنجــاز  ســرعة  علــى  تســاعد  متنوعــة 
الماليــة  االســتحقاقات  وصــرف  المهــام 
بشــكل  الجمعيــة  مــن  للمســتفيدين 

ومــرن. وســهل  ســريع 

ونــوه نائــب رئيــس مجلس االدارة األســتاذ 
محمــد ســعيد الصفــار إلــى أن البرنامــج 
اللجــان  لعمــل  نوعيــة  إضافــة  يعــد 
بالجمعيــة،  واإلداريــة  الماليــة  واألقســام 
ــة قاعــدة أساســية  ــر بمثاب ــه يعتب كمــا أن
يســاعد  ومتطــور،  قــوي  تقنــي  لعمــل 
علــى تطويــر بيئــة العمــل وســرعة إنجــاز 
المهــام بيــن اللجــان واألقســام المختلفة.
يشــار إلــى أن نظــام »رافــد« االلكترونــي 
يعتبــر نظامــا متكامــا إلدارة الجمعيــات 
فــي  ويســاهم  إلكترونًيــا،  الخيريــة 
بمــا  رقميــة  جمعيــات  الــى  تحويلهــا 

م.  2030 المملكــة  ورؤيــة  يتوافــق 

زينب المرحوم - جزيرة تاروت 

خيرية تاروت تدرب منسوبيها على نظام » رافد » االلكتروني
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مريم عبد الغني، جزيرة تاروت 

العامــة بجمعيــة  المرافــق  اقامــت لجنــة 
تــاروت الخيريــة دورة تطوعيــة بعنــوان » 
اساســيات إكــرام الموتــى » قدمهــا الحــاج 
عبــد اهلل ســلمان العقيلــي وشــارك فيهــا 
بعــض الســيدات المتطوعــات مــن اهالــي 

جزيــرة تــاروت.
وهدفــت الــدورة التــي امتــدت أربــع ايــام 
المشــاركات  المتطوعــات  تأهيــل  الــى 
الموتــى«  »اكــرام  لخدمــة  الــدورة  فــي 
مــن تجهيــز وغســل وتكفيــن مــن خــال 
تدريبهــن بشــكٍل نظــري وعملــي علــى 

االساســيات.  هــذه 
العامــة  المرافــق  لجنــة  رئيــس  وقــال 
النابــود:  محمــد  المهنــدس  بالجمعيــة 
الــدورة  هــذه  تقيــم  تــاروت  خيريــة  »أن 
التطوعيــة علــى فتــرات زمنيــة متقطعــة 
الخبــرة فــي  إيمانــا منهــا بأهميــة نقــل 

فــي  والراغبــات  للراغبيــن  المجــال  هــذا 
مــن  النبيلــة  الخدمــة  هــذه  تقديــم 
المتطوعيــن والمتطوعــات، لمــا تشــكل 
مــن  الموتــى  إكــرام  خدمــة  اســتمرارية 
أهميــة وضــرورة قصــوى فــي المجتمــع.
وكافــة  الجمعيــة  إدارة  أن  وأضــاف 
أعضائهــا إلــى جانــب جميــع أبنــاء جزيــرة 
الــذي  الكبيــر  الجهــد  يثمنــون  تــاروت 
ألنهــم  الخدمــة  هــذه  مقــدم  بــه  يقــوم 
الخدمــات  مــن  الخدمــة  هــذه  يعتبــرون 
الحيويــة التــي ال يســتغنى عنهــا عــاوة 
علــى أن القائــم بهــا لــه مــن األجــر والثــواب 

يحصــى. ال  الــذي  العظيــم 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس  تقــدم  وبــدوره 
بخالــص  الصغيــر  محمــد  األســتاذ 
الشــكر والتقديــر لمقــدم الــدورة الحــاج 
العقيلــي صاحــب الخبــرة الطويلــة فــي 

هــذا المجــال علــى تقديمــه هــذه الــدورة 
الهامــة، مثمنــًا لــه ولزمائــه الكــرام مــن 
المرافــق  لجنــة  ومتطوعــي  موظفــي 
بتقديــم  الجليــة  تضحياتهــم  العامــة 
خدمــة إكــرام الموتــى فــي جميــع األوقــات 
ــى  ــة، ســائًا المول ــع الظــروف الجوي وجمي
فــي  ذلــك  يجعــل  وأن  التوفيــق  لهــم 

حســناتهم. ميــزان 
الخيريــة  تــاروت  جمعيــة  أن  إلــى  يشــار 
فــي  الراغبيــن  العــام  طــوال  تســتقيل 
التطــوع لتقديــم خدمــة إكــرام الموتــى 
التواصــل  عبــر  والســيدات  الرجــال  مــن 
المتعــارف  القنــوات  خــال  مــن  معهــا 
عليهــا، ليتــم تدريبهــم وتأهيليهــم فــي 

المجــال. هــذا 

اساسيات »إكرام الموتى« بخيرية تاروت
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ورشة »تحرير الخبر الصحفي« لفريق اللجنة الصحية 

االعالمي التابعة لخيرية تاروت

علياء أبو حسين - جزيرة تاروت 

ــاروت  ــة ت عقــدت اللجنــة االعاميــة بجمعي
 2021 مــارس   15 االثنيــن  يــوم  الخيريــة 
اللجنــة  لمنســوبات  تدريبيــة  ورشــة 
الصحيــة التابعــة لخيريــة تــاروت بعنــوان » 
ــر الخبــر الصحفــي » قدمهــا مشــرف  تحري
األســتاذ  للجمعيــة  االعاميــة  اللجنــة 

الشــيوخ. محمــد 
وتناولــت الورشــة التــي اســتمرت خمســة 
ــام فــي جانبهــا النظــري مجموعــة مــن  أي
القواعــد والمعــارف والمفاهيــم األساســية 
والخبــر  عمومــا  باإلعــام  الصلــة  ذات 
الصحفــي علــى وجــه الخصــوص، مضافــًا 
المتعلقــة  المهــارات  مــن  العديــد  إلــى 
ذات  والميدانيــة  التحريريــة  بالعمليــات 
الصلــة بجمــع المعلومــات وتحريــر األخبــار.
شــارك  التــي  الورشــة،  علــى  وغلــب 
االعاميــة  اللجنــة  عضــوات  أيضــا  فيهــا 
ــاروت الخيريــة وبعــض  التابعــة لجمعيــة ت
الصحــي  المســتوصف  منســوبات 
الحــوار  أســلوب  الجمعيــة،  لــذات  التابــع 
والمناقشــة بــدال مــن األســلوب التلقينــي، 
والمشــاركة  والحمــاس  التفاعــل  وكان 
الفاعلــة بيــن المشــاركات هــي الســمات 

التدريبيــة. الورشــة  طــوال  األبــرز 
وشــدد الشــيوخ فــي الورشــة علــى أهمية 
الميدانيــة  الصحفيــة  المهــارات  تنميــة 
وكذلــك  ســواء  حــد  علــى  والمكتبيــة 
أكــد علــى أهميــة التمييــز بيــن مصــادر 
الستســقاء  اآلمنــة  وغيــر  اآلمنــة  األخبــار 
مصادرهــا  مــن  الخبريــة  المعلومــات 
لمعرفــة  المعتبــرة  وقنواتهــا  الســليمة 

الصحيحــة. األخبــار 

وقــال إن ســامة المصــادر الخبرية وأمانها 
المعلومــة  صــدق  بالضــرورة  يعنــي  ال 
الــواردة عنهــا وحياديتهــا وموضوعيتهــا 
بعــض  هنالــك  أن  إلــى  مشــيرا  دائمــا، 
أخطــاء  فــي  أحيانــا  تقــع  قــد  المصــادر 
نزاهتهــا  فــي  ســلبا  يؤثــر  ممــا  فادحــة 
ومصداقيتهــا، وعلــى المحــرر الصحفــي 
أن يكــون مــدركا لــكل هــذه األمــور جيــدا. 
وفــي ســياق مقارنتــه بيــن االعــام الحديث 
والقديــم قــال الشــيوخ:” لقــد بــات اإلعــام 
ــى  ــث اليــوم يشــكل الســلطة األول الحدي
زمــن  أن  الرابعــة، كمــا  الســلطة  وليــس 
يعــد  ولــم  انتهــى  التقليــدي  اإلعــام 
الحاضــر،  زمننــا  فــي  يذكــر  أثــر  أي  لــه 
وقــوة  الحديــث  اإلعــام  ســطوة  بســبب 
تأثيــره وســعة تشــعبه وكثــرة وســائطه 

وحيويتــه. أشــكاله  واختــاف 
بدقــة  المعلومــات  جمــع  إلــى  ودعــا 
الخبــر  تحريــر  أثنــاء  وتنقيتهــا  متناهيــة 
الصحفــي إلــى جانــب توخــي الموضوعيــة 
مــن  محــذرا  واألمانــة،  والنزاهــة  والحيــاد 
االعتمــاد علــى المصــادر غيــر اآلمنــة فــي 
نقــل المعلومــات إلى جانــب عدم تصديق 
كل األخبــار والمعلومــات المتداولــة عبــر 
وســائل التواصــل االجتماعــي والتعامــل 
معهــا بوصفهــا حقائــق ومســلمات ثابتة. 
مواكبــة  أهميــة  علــى  الشــيوخ  وأكــد 
التكنلوجيــا الحديثــة وشــمولية مهــارات 
المحــرر الصحفــي وضــرورة التناغــم بيــن 
االعامــي«  »بالجســم  وصفــه  مــا  أعضــاء 
إلــى جانــب التــآزر المهنــي بيــن المراســل 
التحريــر  وســكرتير  والمحــرر  الصحفــي 

والمدقــق اللغــوي ومديــر التحريــر ومــن 
رأس  يمثــل  الــذي  التحريــر  رئيــس  ثــم 

االعاميــة. المؤسســة  فــي  الهــرم 
الشــكل  مراعــاة  أهميــة  علــى  وشــدد 
للخبــر  االنشــائي  والتسلســل  الجمالــي 
الصحفــي، موضحــا أجــزاء الخبــر ومراحلــه 

األساســية. ومميزاتــه  عناصــره  وأهــم 
تقييــم  أثنــاء  الشــيوخ  االســتاذ  وقــدم 
ــات فــي ورشــة العمــل  تطبيقــات المتدرب
التــي اختتمــت فــي 16مــارس أبــرز الوصايــا 
التحريريــة،  المهــارات  بتنميــة  المتعلقــة 
التــي ال يمكــن اكتســابها إال مــن خــال 
الممارســة الدائمــة فــي هــذا العمــل، علــى 
حــد قولــه، مثنيــا علــى نشــاط وفاعليــة 

وأداء كافــة المشــاركات فــي الورشــة.
إدارة  مجلــس  رئيــس  قــدم  وبــدوره 
األســتاذ محمــد  الخيريــة  تــاروت  جمعيــة 
الصغيــر شــكره لجهــود الفريــق اإلعامــي 
فــي  الفاعــل  لــدوره  للجمعيــة  التابــع 
ســعيه الحثيــث إلقامــة مثــل هــذه الــورش 
أعضــاء  جهــود  لكافــة  وكذلــك  الهمــة، 
علــى  للجمعيــة  التابــع  الصحيــة  اللجنــة 

المتميــزة. أنشــطتهم 
أمــل فــي أن يكــون للجنــة  وقــال: كلنــا 
تحــت  متميــزا  إعاميــا  فريقــا  الصحيــة 
كافــة  إلبــراز  اإلعاميــة  اللجنــة  إشــراف 
المتنوعــة  الجمعيــة  وبرامــج  أنشــطة 

للمجتمــع. أوســع  بصــورة 
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الجمعية

شذى آل رضي -  جزيرة تاروت

جمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  قــام 
تــاروت الخيريــة األســتاذ محمــد الصغيــر 
العامــة  العاقــات  لجنــة  رئيــس  برفقــة 
 23 فــي  الدخيــل  الســام  األســتاذ عبــد 
مــارس بزيــارة ميدانيــة لبعــض مشــاريع 
الجمعيــة للوقــوف علــى مراحــل ســيرها 

وتطورهــا.
واطلــع الصغيــر علــى ســير العمــل فــي 
مشــروع مبنــى ســاكن الــذي تــم إنشــاؤه 
علــى أرض تبــرع بهــا أحــد المحســنين، 
لألســر  ســكنية  وحــدات   8 ويتضمــن 
األكثــر حاجــة مــن مســتفيدي الجمعيــة.

كمــا زار الصغيــر بمعّيــة الدخيــل المبنــى 

اإلداري الجديــد للجمعيــة، الــذي ســيحل 
تجــاوزت  الــذي  الحالــي  المبنــى  محــل 

خدمتــه نحــو 30 عامــًا.
وقــال رئيــس لجنــة العاقــات بالجمعيــة 
تشــييد  يجــري  الدخيــل:«  الســام  عبــد 
بتصميــم  للجمعيــة  الجديــد  المبنــى 
المســتفيدين  علــى  يّســهل  حديــث 
عملهــم  والمتطوعيــن  والموظفيــن 
فــي بيئــة مريحــة، بحســب تطلعــات رؤيــة 

2030م. المملكــة 
مضيفــا: أن كلفــة مشــروع مبنــى ســاكن 
ســاهمت  ريــال،  مليونيــن  بنحــو  تقــدر 
تبرعــات المحســنين فــي اســتيفاء أكثــر 

مــن نصــف المبلــغ حتــى اآلن، حيــث وزعــت 
للســهم  ريــال   200 بقيمــة  كأســهم 

الواحــد. 
الزيــارة  أثنــاء  الجمعيــة  رئيــس  وأبــدى 
الداعيــة  للمقاوليــن  ماحظاتــه  الدوريــة 
العمــل  فــي  االتقــان  مراعــاة  بضــرورة 
واالنجــاز الســريع، كمــا قــدم شــكره لجميع 
البيضــاء  االيــادي  واصحــاب  المحســنين 
لدعمهــم  الخيريــن  المجتمــع  مــن 
الجمعيــة  لمشــاريع  والمســتمر  الدائــم 

المتعــددة. وانشــطتها 
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خيرية تاروت في مــــبادرة تنظيـــف مرســى السفن بدارين 
ضمن فعاليات أسبوع البيئة

شذى آل رضي - جزيرة تاروت 

شــاركت لجنــة المرافــق العامــة بجمعيــة 
مــارس   24 االربعــاء  يــوم  الخيريــة  تــاروت 
الســفن  مرســى  تنظيــف  مبــادرة  فــي 
بمينــاء داريــن والتــي أقيمــت تحت إشــراف 
والزراعــة  والميــاه  البيئــة  وزارة  مكتــب 
فعاليــات  ضمــن  القطيــف،  بمحافظــة 
أســبوع البيئــة تحــت شــعار » البيئــة لنــا 

.« وألجيالنــا 
وإلــى جانــب مشــاركة بعــض المتطوعين 
مــن أهالــي جزيــرة تــاروت التابعيــن للجنــة 
فــي  شــاركت  تــاروت،  بخيريــة  المرافــق 
الصياديــن  جمعيــة  ايضــا  المبــادرة  ذات 
بالقطيــف ومركــز أبحاث الثروة الســمكية.
العامــة  العاقــات  لجنــة  رئيــس  وأشــاد 
الســام  عبــد  األســتاذ  تــاروت  بخيريــة 
تهــدف  التــي  المبــادرة  بهــذه  الدخيــل 
شــكره  مقدمــا  البيئــي،  الوعــي  لتعزيــز 
والميــاه  البيئــة  وزارة  فــي  للمســؤولين 
دعمهــم  نظيــر  بالقطيــف  والزراعــة 
المســتمر فيمــا يخــص توفيــر الشــتات 
التــي  العامــة  المرافــق  فــي  وزراعتهــا 

الجمعيــة. عليهــا  تشــرف 
وبــدوره قــدم مديــر مركــزا بحــاث الثــروة 
خالــص  القطيــف  بمحافظــة  الســمكية 
المشــاركة  الجهــات  لجميــع  شــكره 
وتطوعيهــا لمســاهمتهم الفاعلــة فــي 
تفعيــل اســبوع البيئــة وجهودهــم فــي 

المبــادرة.  هــذه  إنجــاح 

األســتاذ  الجمعيــة  رئيــس  نائــب  ورحــب 
التعــاون  بحالــة  الصفــار  ســعيد  محمــد 
والشــراكة القائمــة بيــن الجمعيــة الخيريــة 
االجتماعيــة  الفعاليــات  وكل  بتــاروت 
تســتهدف  التــي  الحكوميــة  والجهــات 
خلــق بيئــة صحيــة نظيفــة فــي الجزيــرة 

الوطــن. وقــرى  مــدن  وســائر 
رئيــس  أعلــن  الفعاليــة  هامــش  وعلــى 
تــاروت  بخيريــة  العامــة  المرافــق  لجنــة 
مبــادرة  عــن  النابــود  المهنــدس محمــد 
المقبــرة  مرافــق  وتعقيــم  “تنظيــف 
ستدشــن  “والتــي  بتــاروت  والمغتســل 
مــن  ودعــم  بمشــاركة  القــادم  الســبت 
رســل  كشــافة  وأعضــاء  تــاروت  بلديــة 
الكــرام  المتطوعيــن  وبعــض  الســام 
وذلــك تزامنــًا مــع االحتفــاء بأســبوع البيئــة 

البيئيــة. لاســتدامة  وتحقيقــًا 
الخيريــة  تــاروت  جمعيــة  رئيــس  وأثنــى 
كافــة  علــى  الصغيــر  محمــد  األســتاذ 
الجهــات  جميــع  مــن  المقدمــة  الجهــود 
التــي  الكــرام  والمتطوعيــن  واللجــان 
تصــب فــي الحفــاظ علــى البيئة وتســاهم 
ــاروت بمــا يتناســب مــع  ــرة ت ــراز جزي فــي إب
وعراقــة  الحقيقيــة  الجماليــة  صورتهــا 

تاريخهــا.
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خيرية تاروت تقيم دورة االختبار التحصيلي ل 20 طالبا 
وطالبة من ابناء االسر المستفيدة

آالء الحليلي - جزيرة تاروت  

أقامــت خيريــة تــاروت دورة تدريبيــة ألعداد 
مــن  الثانويــة  المرحلــة  وطالبــات  طــاب 
أبنــاء االســر المســتفيدة مــن الجمعيــة 
عضــو  قدمتهــا  التحصيلــي  لاختبــار 
الملــك  جامعــة  فــي  التدريــس  هيئــة 
ســعود بالريــاض الدكتــورة أنــوار حســن 

العلــم.
وقــال رئيــس لجنــة التوظيــف والتأهيــل 
الوحيــد:«  زهيــر  المهنــدس  بالجمعيــة 
نحــو  اســتمرت  التــي  الــدورة  أن 
مــارس   31 فــي  وانتهــت  أســبوعين 
ــِن المشــارِكين  2021، اســتهدفت تمكي
اجتيــاز  مــن  الــدورة  فــي  الطلبــة  مــن 
واقتــداٍر،  بنجــاٍح  التحصيلــي  االختبــار 
كمــا أنهــا أيضــا تأهلهــم الحقــا لالتحــاق 

بالجامعــات.
الــدورة  أقامــت  الجمعيــة  بــأن  وأضــاف 
التــي شــارك فيهــا نحــو 20 طالبــا وطالبــة 
ــة المملكــة  بمــا يتــاءم مــع تطلعــات رؤي
الوطنيــة 2030 وحرصــًا منهــا علــى رفــِع 
العلميــة  والقــدرات  التفــوِق  مســتوى 
ليلتحقــوا  الثانويــة  وخريجــات  لخريجــي 

الجامعــات. بأفضــل 
ادارة  مجلــس  رئيــس  شــكر  وبــدوره 
الجمعيــة األســتاذ محمــد الصغيــر أعضــاء 
التابعــة  والتأهيــل  التوظيــف  لجنــة 
المميــزة،  جهودهــم  علــى  للجمعيــة 
ابنــاء  مــن  والطالبــات  الطــاب  وكذلــك 
األســر المســتفيدة الذيــن شــاركوا فــي 
بالشــكر  وخــص  التدريبيــة،  الــدورة 
أنــوار  الــدورة الدكتــورة  الجزيــل مقدمــة 

المعلــم لمبادرتهــا فــي إعــداد وتقديــم 
فــي  المميــزة  وجهودهــا  الــدورة  هــذه 

المجتمــع. أبنــاء  خدمــة 
نــرى  أن  نأمــل  أننــا  الصغيــر  وقــال 
المســتفيدة  األســر  وبنــات  أبنــاء  جميــع 
ليتبــوأن  العلميــة  المراتــب  أعلــى  فــي 
مســتقبا مواقًعــا رياديــة فــي المجتمــع 
وأبنــاء مجتمعهــم. ليخدمــوا وطنهــم 
األســتاذ  الجمعيــة  رئيــس  نائــب  وأثنــى 
كافــة  علــى  الصفــار  ســعيد  محمــد 
الطــاب  لتحفيــز  تبــذل  التــي  الجهــود 
المســتفيدة  األســر  مــن  والطالبــات 
اياهــم  داعيــا  الجمعيــة،  خدمــات  مــن 

أخبار العطاء  

االســتفادة القصــوى مــن فــرص التدريــب 
وتنميــة  مهاراتهــم  لتطويــر  المتاحــة 

والمعرفيــة. العلميــة  قدراتهــم 
يشــار إلــى أن لجنــة التوظيــف والتأهيــل 
ودعــم  بمســاعدة  تقــوم  بالجمعيــة 
الباحثيــن عــن فــرص وظيفية مــن الرجال 
ــاء المجتمــع، وفــي ذات  والنســاء مــن أبن
الوقــت تســاهم فــي تأهيــل أبنــاء وبنــات 
بمــا  الجمعيــة  مــن  المســتفيدة  األســر 
التدريــب  برامــج  عبــر  األيتــام  ذلــك  فــي 
التــي تنفذهــا  العمــل  والــدورات وورش 

باســتمرار..  اللجنــة 
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أخبار العطاء  
فريق عشتار النسائي يقيم فعالية المشي في يوم المرأة العالمي

زينب الناصر - عضوة اللجنة اإلعامية  

النســائي  عشــتار  مشــاة  فريــق  أقــام 
تــاروت  بجمعيــة  الصحيــة  للجنــة  التابــع 
الخيريــة فعاليــًة للمشــي فــي كورنيــش 
المحيســنيات بتــاروت تزامنــًا مــع مناســبة 
للثامــن  الموافــق  العالمــي  المــرأة  يــوم 

مــن شــهر مــارس.
آســيا  القائــدة  الفريــق  رئيســة  وقالــت 
هــذه  اعتمــاد  تــم  لقــد  المســيري: 
الفعاليــة فــي ذلــك التوقيــت تماشــيًا مــع 
رغبــة المشــاركات لكــون هــذه المناســبة 

المــرأة. تخــص 
وأضافــت كان الهــدف فــي هذه المناســبة 
كيلــو  ثاثــة  مقدارهــا  مســافة  قطــع 
متــرات وبالفعــل تــم إنجــاز هــذا الهــدف 

مــن خــال فعاليــة المشــي.
شــعار«  العــام  هــذا  الفعاليــة  وحملــت 
المــرأَة شــجرٌة وافــرُة الثمــاِر، فــي يومهــا 
العالمــي 8 مــارس، تهــُب للياقتهــا ثمــرًة 
مــن الخطــواِت« وكان الهــدف منهــا هــو 
المشــاِركات  مــن  كبيــر  لعــدد  الوصــول 
حتــى يتــم اعتمــاد الفعاليــة فــي هــذه 

بالمــرأة.  الخاصــة  المناســبة 

النســائي  عشــتار  فريــق  نائبــة  وقالــت 
عــدد  إن  القــاف:'  صديقــة  األســتاذة 
خمــس  بلــغ  الفعاليــة  فــي  المشــاِركات 
يفــوق  مــا  قطعــّن  مشــاِركة  عشــر 
علــى  يــدل  وهــذا  المقــررة  المســافة 
القناعــة الراســخة بأهميــة المشــي مــن 
الجســم  لياقــة  علــى  المحافظــة  أجــل 

الحيويــة. أنشــطته  وكفــاءة 
ومــا  الجويــة  الظــروف  أن  إلــى  وأشــارت 
صاحبهــا مــن غبــار وأتربــة لــم تحــل دون 
الفريــق  لعضــوات  المتميــزة  المشــاركة 
فــي الفعاليــة بــل كانــت كالصخــرة التــي 
المشــاركات  إرادة  َقويِّــت  بصمودهــا 
لتحقيــق الهــدف رغمــًا عــن أنــف الظــروف 

المتوقعــة. غيــر 

وقد ســلط فريق مشــاة عشــتار النسائي 
فــي يــوم المــرأة العالمــي الضــوء علــى 
الفريــدة  بصمتهــا  المــرأة  وضــع  أهميــة 
فــي هــذا اليــوم بتحقيق إنجــازات جماعية 
علــى  التركيــز  أهميــة  وكذلــك  وفرديــة 
تمــام الصحــة وكمــال العافيــة للجســم 
الوعــي  مــن  األعلــى  المســتوى  وبلــوغ 
الصحــي علــى الصعيــد المجتمعــي وفــق 
الجســم  فــي  الســليم  »العقــل  شــعار 

الســليم«.
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اللجنة الصحية بخيرية تاروت تقيم ندوة صحية تثقيفية 
بمناسبة اليوم التوعوي للسمع

اخصائية السمع المياد:
أولى خطوات الدعم لمولود فئة الصم والبكم تخطي االهل الصدمة

اخصائية النطق آل ربيع: 
هناك خلط بين مفهومي الصم والبكم عند عامة الناس

األستاذ الخواجة:
 رحلــة عــاج أبنــي امتزجــت بالصبــر المثمــر ولوالدتــه المرحومــة الفضــل بعــد اهلل 

فــي تعافيــه

علياء أبو حسين - جزيرة تاروت 

عقــدت اللجنــة الصحيــة التابعــة لجمعيــة 
تثقيفيــة  صحيــة  نــدوة  الخيريــة  تــاروت 
بمناســبة اليوم التوعوي للســمع بعنوان 
»ســاعدني كــي أســمع »شــارك فيــه كا 
بمستشــفى  الســمع  اخصائيــة  مــن 
الملــك فهــد التخصصــي بالدمــام تغريــد 
فــي  النطــق  واخصائيــة  الميــاد  حميــد 
التخصصــي  فهــد  الملــك  مستشــفى 
والمترجمــة والمدربــة لغــة الصــم وضعــاف 
الســمع رحمــة مكــي ال ربيــع، الــى جانــب 
يوســف  األســتاذ  المتقاعــد  المعلــم 
الخواجــة والــد الطفــل حمــزة وهــو أحــد 

الصــم. مــن  المتعافيــة  الحــاالت 
النــدوة  فــي  الميــاد  االخصائيــة  وأكــدت 
التــي عقــدت فــي 20 مــارس 2021 م عبــر 
التوستماســتر  وأدارتهــا  الــزوم  برنامــج 
حميــدة الجــراش، علــى أهميــة اســتثمار 
يفعــل  الــذي  للســمع  التوعــوي  اليــوم 
لنشــر  وذلــك  مــارس   3 بتاريــخ  ســنويا 
والمجتمــع  للفــرد  الصحيــة  الثقافــة 

المحلــي.

أخبار العطاء  
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المناســبة  هــذه  اســتثمار  إن  وقالــت 
الوعــي  مســتوى  رفــع  فــي  يســاهم 
بأهميــة »الوقايــة والتشــخيص والعــاج 
» والســعي لتكاثــف الجهــود بيــن أفــراد 
ــر  ــة التــي عليهــا أن تتحلــي بالصب العائل
الطبيــة  الكــوادر  وبيــن  والشــجاعة 

. لمتخصصــة ا
ولفتــت الميــاد إلــى إن الدراســات الحديثــة 
لمنظمــة الصحــة العالمية تفيد بتضاعف 
لذلــك  ســنويا،  الســمع  ضعــف  حــاالت 
المشــاركة  الــدول  جميــع  مــع  عهــدت 
لعمــل دراســات وإحصــاءات تشــمل جميــع 
األعمــار فيمــا يخــص الصحــة ومنهــا ضعف 

الســمع.
وأضافــت، غيــر أنهــم ال حظــو أن األعــداد 
تتزايــد كل عــام وأن الحــاالت غير المعالجة 
ــدول، ومــن هنــا نشــأت  ترهــق ميزانيــة ال
للســمع  عالمــي  يــوم  تخصيــص  فكــرة 
وتوفيــر  الطبيــة  الخدمــة  تقديــم  أن  إذ 
األفــراد  بوعــي  إال  يكتمــل  ال  األجهــزة 

األولــى.  بالدرجــة 

اسباب ضعف السمع 
ضعــف  مشــكلة  أســباب  الــى  ونوهــت 
الســمع، مشــيرة إنهــا قــد تعــود لعوامــل 
وراثيــة وبعضهــا يعــود ألســباب تتعلــق 
اهتمامهــا  ومــدى  الحامــل  األم  بصحــة 
بمتابعاتهــا الدوريــة للحمــل وتعرضهــا 
النفســية  أو الصدمــات  الحمــل  ألمــراض 
عرضيــة  ألســباب  تعــود  قــد  وبعضهــا 
أثنــاء الــوالدة المبكــرة مثــل نقــص وزن 
الجنيــن أو نقــص االكســجين أو إصابــات 

الــراس.
وذكــرت ان هنــاك أســباب قــد تعــود لمــا 
بعــد الــوالدة وكل مــا يخــص التطعيمــات 
والصحــة العامة للطفل واخرى مكتســبة 
مثــل  عمريــة  بفئــة  محــددة  غيــر  وهــي 
كالتهابــات  الطارئــة  العرضيــة  اإلصابــات 
الصاخبــة  لألصــوات  التعــرض  أو  األذن 
الكيميائيــة  للمعالجــات  الخضــوع  أو 

االشــعاعية.

أهمية الكشف المبكر 
الكشــف  أهميــة  إلــى  الميــاد  ونبهــت 
المبكــر للحــد مــن ارتفــاع تزايــد األعــداد 
فــي كل عــام ممــا يترتــب عليــه التدخــل 
المبكــر لتجنــب ضعف الســمع أو فقدانه.
وقالــت إن عبــارة “اكتشــاف مبكــر” هــي 
بــل هــي  العــاج  لبوابــة  مفتــاح ذهبــي 
وهــي  التشــافي  لجســر  األســاس  حجــر 
ــا  ــر إيجاب ــن األمــور وتؤث التــي تقلــب موازي

فــي حيــاة الطفــل المصــاب وعائلتــه.
تطــور  فــي  يســهم  وكذلــك  وأضافــت 
إلــى  أقــرب  شــخص  عنــه  لينتــج  اللغــة 
الطبيعــي، منوهــة لمــا يســمى” بالمســح 
فــور  المولــود  فحــص  وهــو  الســمعي” 

والدتــه.

العالج يبدأ من المنزل 
المنــزل،  مــن  يبــدا  العــاج  أن  وذكــرت 
فتخطــي األهــل لـــ )الصدمــة( ُيعــد أولــى 
خطــوات الدعــم التــي يحتاجهــا مولــود 

والبكــم. الصــم  فئــة 
هــو  للواقــع  األســرة  تقبــل  ان  وبينــت 
الحــاالت،  أغلــب  ففــي  التغيــر  مفتــاح 
لوقــت  يحتــاج  الصدمــة  اســتيعاب  وأن 
يمتــد  وقــد  أســرة  كل  عنــد  يتفــاوت 

البعــض. عنــد  طويلــة  ألشــهر 
مفهومي الصم والبكم

وبدورهــا وضحــت أخصائيــة النطــق رحمة 
آل ربيــع إن هنــاك خلــط بيــن مفهومــي 
النــاس،  عامــة  عنــد  والبكــم  الصــم 
لألصــم  العلمــي  المفهــوم  أن  موضحــة 
هــو مــن فقــد قدرتــه علــى الســمع وإدراك 
ــكام  ــأن أعضــاء إنتــاج ال األصــوات علمــا ب
لديــه ســليمة، لكنــه ال يســتطيع نطــق 

األصــوات ألنــه لــم يســمعها.

أخبار العطاء  
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وأضافــت أن الخلــل قــد يكــون اتصالــي 
طبلــة  فــي  أو  الشــديدة  كالتشــوهات 
األذن، أو قــد يكــون عصبــي ســببه خلــل 
فــي العصــب الســمعي المســؤول عــن 
توصيــل األصــوات مــن جهــاز الســمع إلــى 

الدمــاغ.
فــي حيــن أن مفهــوم األبكــم هــو مــن 
لديــه خلــل فــي مراكــز إنتــاج الــكام فــي 
لديــه  الســمعي  جهــازه  ولكــن  الدمــاغ 

ربيــع. آل  األخصائيــة  ســليم، بحســب 

لغة اإلشارة 
اللغــة  هــي  اإلشــارة  لغــة  أن  وأفــادت 
أقــدم  الفئــة وتعــد مــن  الوحيــد لهــذه 
طــرق التخاطــب لمــن ال يملكــون الــكام، 
وهــي لغــة تواصــل غيــر صوتيــة تحكمهــا 
معايــر وقواعــد إشــارية وحــركات وتعابيــر 
فــي  والجســد  الشــفاه  وحركــة  الوجــه 
تواصــل  لغــة  وهــي  األحيــان  بعــض 

واتصــال.
منوهــة أن ســبب اجادتهــا للغــة اإلشــارة 
األخــوة  مــن  لثاثــة  أثــر مخالطتهــا  جــاء 

مــن فئــة الصــم وذلــك منــد طفولتهــا.
اإلشــارة  لغــة  ان  ربيــع  آل  بينــت  كمــا 
األساســيات  فــي  فقــط  عالميــا  موحــدة 
والقواعــد العامــة تمامــا كالتحــدث باللغة 
العربيــة الفصحــى التــي يفهمهــا جميــع 

العربيــة. باللغــة  الناطقيــن 

رحلة عالج امتزجت بالصبر 
وبــدوره األســتاذ يوســف الخواجــة، وهــو 
ــد الطفــل المتعــاف  معلــم متقاعــد ووال
عــاج  رحلــة  عــن  عبــر  الخواجــة،  حمــزة 
أبنــه “التــي امتزجــت بالفخــر والشــجاعة 
كفــاح  علــى  مثنيــا  المثمــر”،  والصبــر 
الــى  البــارئ  يختارهــا  أن  قبــل  والدتــه 

اهلل. رحمهــا  جــواره 
وقــال كان لزوجتــي الراحلــة األثــر األقــوى 
المناســبة  البيئــة  تهيئــة  فــي  واألبــرز 
ممــا  حمــزة  البنهــا  الحثيثــة  والمتابعــة 
ــه للوصــول لمرحلــة متقدمــة مــن  دفــع ب
للوهلــة  يلتقــه  مــن  أن  لدرجــة  العــاج 
مشــكلة  وجــود  الــى  يلتفــت  ال  األولــى 
لديــه ألنــه يتحــدث بشــكل ســليم تقريبــا.

العــام  أكمــل  عندمــا  الخواجــة،  وأضــاف 
ــه ال يلتفــت  ــه بان والنصــف الحظــت والدت
أخوتــه  عــن  مختلــف  وأنــه  لألصــوات 
إخضاعــه  وتــم  للمركــز  بــه  فتوجهنــا 
ووقتهــا  مــرات  عــدة  الطبــي  للفحــص 
كان أكثــر عصبيــة نتيجــة لتاشــي لغــة 

االخريــن. مــع  التواصــل 
واســتطرد قائــا: إنــه بعــد الفحــص تلقينا 
بأنــه  الطبيــب  أخبرنــا  حيــن  الصدمــة 
يعانــي مــن ضعــف الســمع وكان الحــل 

المتــاح لنــا شــراء الســماعات الطبيــة.

للراحلــة الفضــل فــي زراعــة 
القوقعــة  

ــه فــي  ــه مــن خــال بحــث والدت مضيفــا ان
مواقــع البحــث اســتوقفتها عمليــة زراعــه 
وأيــد  الطبيــب  فاستشــرنا  القوقعــة 
وكان  بنجــاح،  العمليــة  وتمــت  الفكــرة 

اهلل. رحمهــا  الفصــل  لوالدتــه 
وتابــع أنــه كانــت مرحلــة مــا بعــد العمليــة 
مــن  المزيــد  بــدل  ثقيلــة واحتاجــت منــا 
األســرة  أفــراد  بيــن  والتعــاون  الجهــد 
لمســاعدته علــى التكيــف معهــا. وحيــن 
فــي  ســجلته  الخامــس  عامــه  أكمــل 
وكنــت  يتأقلــم  لــم  ولألســف  الروضــة 
حينهــا معلمــا للمرحلــة االبتدائيــة فقررت 
أن يتلقى التحصيل األكاديمي مســتمعا 
معــي  يكــون  أن  المديــر  مــن  فطلبــت 
مســتمعا فتطــور ســريعا وحفــظ قصــار 
الســور وبعــض األناشــيد واآلن هــو فــي 
الصــف الســادس االبتدائــي وهلل الحمــد.
واختتمــت الميــاد حديثهــا بحــث األهالــي 
بضــرورة زراعــة القوقعــة فــي وقــت مبكــر 
بالمعنويــات  والتحلــي  بــاهلل  والثقــة 
العاليــة، مضيفــة أنــه ال مجــال لتضييــع 
وجــود  ظــل  فــي  خصوصــا  الفرصــة 
جراحيــن وأخصائييــن أكفــاء فــي البــاد.
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للجنــة  التابــع  إيــاف  برنامــج  اســتضاف 
الصحية بجمعية تاروت الخيرية األخصائي 
النفســي األســتاذ ناصــر الراشــد يــوم 24 
مــارس فــي محاضــرة بعنــوان »البقــاء فــي 

مشــاعر المــودة ».
الراشــد فــي محاضرتــه  وقــال األخصائــي 
الســعيد  الــزواج  أبعــاد  تناولــت  التــي 
ومســتويات العاقــة الزوجيــة: »مــن خــال 
الحيــاة  مجــاالت  فــي  المنهجــي  البحــث 
المتعــددة كالصحــة النفســية والجســدية 
واإلنجاز المهني وتأخر عامات الشيخوخة 
وغيرهــا، يتضــح هنــاك ارتباطــا وثيقــا بيــن 
تلــك المجــاالت ومســتوى الســعادة والرضــا 

فــي الحيــاة الزوجيــة”.
وأشــار إلــى أن العاقــات الزوجيــة اإليجابيــة 
أســر  ضمــن  عاشــت  زيجــات  نتــاج  هــي 
مســتقرة، والعكــس صحيــح، مضيفا أننا 
نســتطيع أن نتنبــأ بمســتقبل العاقــة 
الزوجيــة مــن خــال الســمات الشــخصية 
واالنفتــاح  والليــن  كالتســامح  للفــرد 
علــى خبــرات اآلخريــن ويقظــة الضميــر، إذ 
انهــا تســاهم جميعــا فــي نجــاح العاقــة 

المقدســة.  الزوجيــة 
وركــز علــى أهــم أبعــاد الحيــاة الزوجيــة 
واســتقرارها  الســتمرارها  المهمــة 
مشــاعر  إظهــار  تعنــي  التــي  كالمــودة 
الحــب مــن خــال النظــرة الدافئــة وتقديــم 
الهدايــا وإســداء عبــارات الشــكر واالمتنان 
وقضــاء الزوجيــن معــا أوقاتــا تحسســهم 
المســاعدة  وكذلــك  ببعــض  باالهتمــام 

المســتمرة.  والمســاندة  الدائمــة 

ونــوه الراشــد الــذي تحــدث عبــر منصــة 
االنســتغرام التابعــة للجنــة الصحيــة إلــى 
عنصــر الرحمــة بوصفــه صمــام األمــان فــي 
كونــه  واســتمراريتها  الزوجيــة  العاقــة 
يســاعد علــى تقبــل النقــص فــي الطــرف 
أن  حيــن  فــي  إكمالــه،  ومحاولــة  اآلخــر 
الحــب قــد يظهــر ويختفــي لكــن اختفــاء 
الحيــاة  علــى  خطــرا  يشــكل  الرحمــة 

الزوجيــة.  
وتطــرق فــي ذات المحاضــرة التــي شــارك 
فيهــا مجموعــة مــن الســيدات والرجــال 
الــذات،  لتقديــر  الماســة  الحاجــة  إلــى 
اإلنســاني  الســلوك  أن  إلــى  منوهــا 
اإليجابــي ينطفــئ إذا لــم يعــزز وهكــذا 

الحــب.  إلــى  بالنســبة  الحــال 

 ليلى الشافعي - جزيرة تاروت 
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تشــكل  عوامــل  مجموعــة  مــن  وحــذر 
الزوجيــة  الحيــاة  علــى  بالغــة  خطــورة 
بأنــه  الدائــم  الزوجيــن  أحــد  زعــم  أهمهــا 
ممــا  مخطئــا،  كان  وإن  صــواب  علــى 
االنتقــاد  وكثــرة  الحيــاة،  اســتقرار  يزعــزع 
ــذي يدمــر التواصــل بيــن األزواج،  ــوم ال والل
وكذلــك عــدم تلبيــة االحتياجــات الجنســية 
مــن قبــل أحــد الطرفيــن ممــا يــؤدي إلــى 

اإلحبــاط. 
للجنــة  إيــاف  برنامــج  أن  بالذكــر  جديــر 
الصحيــة التابعــة لجمعيــة تــاروت الخيريــة، 
فــي ظــل جائحــة كورونــا، يقــدم محاضراتــه 
االنســتغرام،  منصــة  عبــر  المتنوعــة، 

الطبيــة. االحتــرازات  مــع  تماشــيا 
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خدمــة  الخيريــة  تــاروت  جمعيــة  أطلقــت 
لألســر  واالجتماعــي  النفســي  الدعــم 
عبــر  مــن خدماتهــا، وذلــك  المســتفيدة 
االستشــارات  بتقديــم  مختــص  فريــق 
النفســية واالجتماعيــة للمحتاجيــن لهــذه 

الخدمــة.
األســتاذ  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال 
محمــد الصغيــر أن عمــل الفريــق ســيتركز 
المحتاجيــن  لدعــم  الحالــي  الوقــت  فــي 
خدمــات  مــن  المســتفيدة  األســر  مــن 
الجمعيــة المســجلين لــدى لجنــة التكافــل 
االجتماعــي ليشــمل الحقــًا كافــة اللجــان 
المختلفــة كلجنــة كافــل اليتيــم وتاحــم 
واللجنــة النســائية وغيرهــا مــن اللجــان.
لتنميــة  يهــدف  الفريــق  هــذا  أّن  وأضــاف 
المشــاكل  احتــواء  علــى  األســر  قــدرات 
باألســاليب  وتبصيرهــم  األزمــات  وإدارة 
الناجحــة لعاجهــا عبــر مســارات متوازيــة 
»وقائيــة وعاجيــة. “إلــى جانــب المســاهمة 
فــي تخفيــف معانــاة األرامــل، والمطلقــات 
الضغــوط  لتقليــل  أســرهم  وأفــراد 
والتوتــرات التــي قــد يتعرضــون لهــا بعــد 
علــى  ومســاعدتهم  الترمــل  أو  الطــاق 
تكويــن عاقــة متوازنــة مــع النفــس وأفــراد 

االجتماعــي. ومحيطهــم  األســرة 
النســائية  اللجنــة  رئيســة  وذكــرت 
بالجمعيــة االســتاذة نعيمــة عبــد األميــر آل 
حســين إلــى أّن هــذا الفريــق المكــون مــن 
مــن  اخصائييــن نفســيين واجتماعييــن 
الجنســين سيساهم في تعزيز االستقرار 
والنفســي  العاطفــي  واإلشــباع  األســري 

المســتفيدة مــن  األســر  والروحــي ألفــراد 
الجمعيــة ليكونــوا قادريــن علــى مواجهــة 
وســامة  أمــن  علــى  والحفــاظ  التحديــات 

وحمايتهــا. األســرة 
تكوينــه  تــم  الــذي  الفريــق  أّن  مؤكــدة 
عمــل  آليــة  وضــع  الغــرض  لهــذا  مؤخــرًا 
واضحــة فــي هــذا الســياق تبــدأ بدراســة 
ثــم  المســتفيدة  واألســر  لألفــراد  الحــاالت 
دعــم  مــن  الوقائــي  العــاج  تتخــذ مســار 
ومســاندة نفســية ومعنويــة واجتماعيــة 
ومــن ثــم مســار عاجــي مــن خــال تقديــم 
والتثقيــف. والتوعيــة  واإلرشــاد  التوجيــه 

ودعا المشــرف العام على اللجنة االعامية 
الشــيوخ  محمــد  األســتاذ  بالجمعيــة 
والنفســيين  االجتماعييــن  االخصائييــن 
الذيــن  تــاروت  جزيــرة  مــن  وإناثــًا(  )ذكــورًا 
لديهــم رغبــة فــي التطــوع لانضمــام لهذا 

الفريــق ودعــم مثــل هــذه الجهــود.
وقــال: »هنــاك حاجــة ماســة فــي الظــروف 
الراهنــة للمزيــد مــن الدراســات االجتماعيــة 
النفســي  للدعــم  مضافــًا  والنفســية 
واالجتماعــي واإلرشــاد األســري فــي المجتمع 
الكبيــرة  المتغيــرات  ظــل  فــي  خصوصــًا 
االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي يشــهدها 

ككل«.  المجتمــع 
ــة التكافــل االجتماعــي  ولفــت رئيــس لجن
درويــش  آل  الرســول  عبــد  األســتاذ 
النفســية  االستشــارات  تقديــم  أّن  إلــى 
واالجتماعيــة مضافــًا للدعــم المالــي لألســر 
المســتفيدة مــن الجمعيــة أمــر فــي غايــة 

الراهــن. الوقــت  فــي  األهميــة 

وقــال: » إّن الّدعــم االجتماعــي والنفســي 
ال يقــل أهميــة عــن الدعــم المالــي إن لــم 
يكــن أهــم فــي بعــض المراحــل ولبعــض 
دائمــًا  تســعى  تــاروت  وخيريــة  الحــاالت، 
المجتمــع  ألبنــاء  خدماتهــا  لتقديــم 
خدماتهــا  مــن  المســتفيدين  خصوصــًا 
بصــورة متميــزة وبشــكل متكامــل أيضًا».
مضيفــًا أّن هــذا العمــل التكاملــي )الدعــم 
المالــي والنفســي( المقــدم مــن الجمعيــة 
ــر  لألســر المســتفيدة يســاهم فــي تطوي
قــدرات األســر للتعامــل مــع تحديــات الحياة 
وصعوباتهــا بوعــي وإدراك، خصوصــًا فــي 
ظــل المتغيــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة 

الجاريــة فــي المجتمــع.
وقــال رئيــس لجنــة المشــاريع والمبانــي 
ســيف:  آل  أســامة  األســتاذ  االســتثمارية 
النفســي  الدعــم  تقديــم  »ســيتم 
ــة التكافــل  واالجتماعــي لمســتفيدي لجن
الحــاالت  تحويــل  خــال  مــن  االجتماعــي، 
بحاجــة  أنهــا  المختصــون  يراهــا  التــي 
الدعــم  حــدود  يتخطــى  خــاص  لدعــم 

المالــي. 
منوهــًا إلــى أهميــة مســاعدة بعــض أربــاب 
األســر المســتفيدة فــي مجــال الخدمــات 
المشــاكل  بعــض  وتحليــل  الحكوميــة 
النفســي  للدعــم  مضافــًا  األســرية 

واالجتماعــي. 
الجمعيــة  رئيــس  نائــب  أثنــى  وبــدوره 
األســتاذ محمــد ســعيد الصفــار علــى هــذه 
الخطــوة، مؤمــًا أن يتكامــل فريــق الدعــم 
النفســي واالجتماعــي لتشــمل خدماتــه 
األســر  كافــة  القريــب  المســتقبل  فــي 
والمحتاجــة  الجمعيــة  مــن  المســتفيدة 

المهمــة. الخدمــات  فعــًا لمثــل هــذه 
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زينب رضا الناصر  - جزيرة تاروت  

النســائي  عشــتار  مشــاة  فريــق  نظــم 
تــاروت  بجمعيــة  الصحيــة  للجنــة  التابــع 
فــي  للمشــي  أســبوعيًا  تحديــًا  الخيريــة 
22 مــارس حتــى 28 مــن ذات الشــهر، عبــر 
برنامــج »الســترافا« تحــت شــعار »المشــي 
 20 مســافًة  بذلــك  قاطعــًا  المخطــط«، 

المــدة. تلــك  فــي  كيلومتــر 
 8 التحــدي  فــي  المشــاركات  عــدد  وبلــغ 
مشــاركات وحققــت فيــه عضــوة الفريــق 
ناديــة مســاعد المركــز األول بالمشــي ل 
63.6 كيلــو متــرًا، فــي حيــن فــازت عضــوة 
ومشــرفة مســابقات الفريــق رقيــة الحجــاج 
بالمركــز الثانــي بقطعهــا مســافة 41.8 

كيلومتــرًا. 
ناديــة  األول  بالمركــز  الفائــزة  وقالــت 
مســاعد ان برنامــج الســترافا مــن البرامــج 
الرياضــي  الشــخص  حيــاة  فــي  المهمــة 
لتحفيــزه علــى التحــدي فــي بلــوغ الهــدف. 
بحفــظ  يقــوم  البرنامــج  أن  وأضافــت: 

كافــة  وليــس  فقــط  الرياضــي  النشــاط 
عــن  الناتجــة  المســافات  أو  الخطــوات 
المهــام  لمزاولــة  الطبيعــي  المشــي 

 . ميــة ليو ا
متابعــة  خاصيــة  علــى  ناديــة  وركــزت 
فــي  ســاعدتها  التــي  الرياضــي  التقــدم 
مراقبــة عــدد الســعرات الحراريــة المحروقة 
خطواتهــا،  ســرعة  ومعرفــة  يوميــًا، 
ــدًا مــن  وتنظيــم المشــي بمــا يكفــل مزي

والصحــة. اللياقــة 
الرياضــي  الجــدول  وجــود  بــأن  ونوهــت 
الخــاص بهــا لرياضــة المشــي هــو شــرارة 
الحمــاس التــي بــدأت بهــا نشــاطها فــي 
خــال  نوعــت  وقــد  الماضــي،  األســبوع 
األســبوع بيــن المشــي الخفيــف، الهرولــة، 

والركــض. 
المقصــود  التنــوع  هــذا  أن  إلــى  وأشــارت 
مــن الرياضــة يحقــق غايــات كثيــرة أهمهــا: 
االســتمرار، كســر الروتيــن، وتهيئة الجســم 

التــدرج  أن  كمــا  إرهاقــه.  دون  للنشــاط 
يكســب أجســامنا اللياقــة، المرونــة، والقــوة 

لاســتمرار. 
رقيــة  الثانــي  بالمركــز  الفائــزة  وأكــدت 
األســبوعية  االنشــطة  بــأن  الحجــاج 
كافــة  لتائــم  بحــرص  تجهيزهــا  يتــم 
المشــاركات  وجــداول  المســتويات 
متمنيــًة مواصلــة نشــاط المشــي خــال 
األســبوع لتعزيــز ثقافــة النشــاط الرياضــي 
فــي  صحيــة  عــادة  ليصبــح  واســتمراره 

المجتمــع. أفــراد  جميــع  حيــاة 
الســترافا  برنامــج  اســتخدام  واقترحــت 
والمســابقات  األســبوعية  التحديــات  فــي 
الخاصــة بالفريــق نظــرًا لألهميــة الماســة 
فــي  العضــوات  أنشــطة جميــع  لتوحيــد 
ضمــن  النســائي  عشــتار  مشــاة  فريــق 

واحــدة. منصــة 
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دقيقــة  طريقــة  علــى  اعتمدنــا  وقالــت: 
والتــي  الرياضــي  النشــاط  تســجيل  فــي 
ظــل  فــي  الســترافا  برنامــج  بهــا  تميــز 
التطبيــق  لهــذا  المتزايــدة  األهميــة 
متقدمــة،  مســتويات  علــى  للرياضييــن 
حيــث ُيتيــٌح لألشــخاص االحتفــاظ بســجل 
رياضــي يحتــوي علــى األنشــطة الرياضيــة 
للمســتخدمين مــع تفاصيلهــا المنتظمــة 

موجــز. بشــكل 
وأضافــت الحجــاج بأنهــا أنشــأت السلســلة 
ضمــن  للبرنامــج  المتكاملــة  التعريفيــة 
تعريــف  أجــل  مــن  قصيــرة  فيديوهــات 
عضــوات فريــق مشــاة عشــتار النســائي 
للفريــق  نــادي  تأســيس  تــم  كمــا  بــه، 
أنشــطته  بمتابعــة  يقــوم  خالــه  مــن 

األســبوعية. 

وتابعــت بــأن برنامــج الســترافا لــه صــدى 
ــه نتــاُج  واســع فــي الجانــب االجتماعــي، ألن
المســتخدمين  مــن  كبيــرة  مجموعــة 
مــن  معهــم  التواصــل  يمكــن  الذيــن 
ــة،  خــال مشــاركة األنشــطة، إنشــاء األندي
وتنظيــم  التحديــات  فــي  الدخــول 
فــي  وُيســاهم  الرياضيــة،  الملتقيــات 
فــي  للمواصلــة  األشــخاص  تحفيــز 
أنشــطتهم وتطويــر المســتوى الرياضــي 
الجماعــة. بطاقــة  تأثــرًا  اللياقــة  وزيــادة 

وفــي هــذا الســياق ألقــت عضــوة الفريــق 
عــدد  وجــود  علــى  الضــوء  الــزوري  أمــل 
بالمشــي  الخاصــة  البرامــج  مــن  كبيــر 
والتــي يختلــف تفضيلهــا مــن مشــاركة 
ألخــرى إال أن اعتمــاد برنامــج الســترافا فــي 
التحديــات الخاصــة بفريــق مشــاة عشــتار 

النســائي هــو خطــوة مخطــط لهــا.

الســترافا  برنامــج  اســتخدام  ان  مضيفــة 
لــكل  الفرصــة  إلعطــاء  ماســٌة  حاجــة  بــات 
بتجربتــه خصوصــا  تقــوم  كــي  مشــتركة 
أنــه معتمــد فــي الكثيــر مــن المســابقات 
فريــق  يشــترك  وربمــا  والدوليــة،  المحليــة 
مشــاة عشــتار النســائي فــي إحداهــا فــي 
المســتقبل القريــب، فجديــٌر بنــا اعتمــاده 
وتجربتــه واستكشــافه فــي هــذا التحــدي 

الفريــق. أخــرى علــى مســتوى  وتحديــات 
األســبوعي  المشــي  تحــدي  ويســتهدف 
للجنــة  التابــع  النســائي  عشــتار  لفريــق 
ترســيخ  الخيريــة  تــاروت  لجمعيــة  الصحيــة 
مفهــوم المشــي المخطــط كنشــاط موجــه، 
ومحســوب المســافات والخطــوات بشــكل 
مستقل عن الخطوات اليومية أو المسافات 
المقطوعــة يوميــًا كتحصيــل حاصــل مــن 

االعتياديــة. الحياتيــة  واألنشــطة  المهــام 
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مصروفات المرحلة األولى لمشروع “ساكن” بخيرية تاروت

زينب رضا الناصر - جزيرة تاروت  

المســاكن  تحســين  لجنــة  رئيــس  قــال 
المهنــدس  الخيريــة  تــاروت  بجمعيــة 
مصروفــات  “ان  الدبيســي:  الغفــور  عبــد 
“ســاكن  مشــروع  مــن  األولــى  المرحلــة 
“خــال شــهر مــارس الماضــي بلغــت نحــو: 

ريــاالً”.   )195,686(
صبيــة  مــن  االنتهــاء  تــم  لقــد  وأضــاف 
البــدء  وتــم  كمــا  والجســور،  النظافــة 
انجــز  وبهــذا  لألرضيــة،  الدفــن  بأعمــال 
ــى حتــى  مــن المشــروع فــي مرحلتــه األول
اللحظــة مــا يســاوي 10 بالمائــة مــن اجمالــي 

المشــروع. 
ونــوه الدبيســي إلــى أن إجمالــي إيــرادات 
مشــروع ســاكن التــي جمعــت مــن أهالــي 
الخيــر واالحســان بلغــت نحــو: 1,160,581 
ريــال وأن المبلــغ المتبقــي للمشــروع هــو: 

ــاال. 839,419 ري
جمعيــة  ادارة  مجلــس  رئيــس  ووجــه 
الصغيــر  االســتاذ محمــد  الخيريــة  تــاروت 
ــره للمتبرعيــن والداعميــن  شــكره وتقدي
ولكافــة  األولــى  مرحلتــه  فــي  للمشــروع 
مشــيدا  الجمعيــة،  وانشــطة  برامــج 
بدورهــم الكبيــر وغيــر المســتغرب فــي 
لمشــروعات  بالدعــم  صلــة  لــه  مــا  كل 

المجتمــع. فــي  الخيــر 
تحســين  لجنــة  بــأن  بالذكــر  جديــٌر 
مــن  تــاروت  لجمعيــة  التابعــة  المســاكن 
التــي  الجمعيــة  فــي  القديمــة  اللجــان 
تســتهدف مســاعدة األســر األكثــر حاجــة 
أو  البنــاء  عبــر  الســكن  فــي  للمســاعدة 

والتشــطيب. والصيانــة  الترميــم 
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وفيات جزيرة تاروت لشهر شعبان 1442 هـ

الوفيــات الذيــن تــم دفنهــم فــي مقبــرة المصلــى المركزيــة بجزيــرة تــاروت لشــهر 

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

العامــة: 8 رجــال، 4 نســاء، طفــل واحــد، 2 جنيــن. المجمــوع الكلــي: 15

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

أطفال )1(رجال )8( نساء )4(

المجموع الكلي  )15(

جنين )2(
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رســـميًا..
المهندسة أبوديب قائدة لشباب محافظة القطيف

جهينة اإلخبارية - نداء آل سيف - القطيف 

اختــار نائــب أميــر منطقــة الشــرقية األميــر 
أحمــد بــن فهــد آل ســعود المهندســة 
فاطمــة حســين آل أبوديــب قائدة لشــباب 
بمجلــس  وعضــوا  القطيــف  محافظــة 

شــباب المنطقــة الشــرقية.
ــى تمكيــن القــدرات  ويهــدف المجلــس إل
وتحقيــق  المنطقــة،  فــي  الشــبابية 
العــون  وتقديــم  الشــباب،  تطلعــات 
ــة فــي  ــوا عناصــر فاعل ــازم لهــم ليكون ال

. لمجتمــع ا
واعتمــد نائــب أميــر المنطقــة الشــرقية 
رئيــس مجلــس شــباب المنطقــة أولــى 
ــه ذراعــًا  خطــوات انطاقــة المجلــس كون
حيويــًا لخدمــة فتيــات وشــباب المنطقــة 
فــي جميــع المحافظــات والمســاهمة فــي 

تحقيــق تطلعاتهــم.
والمهندســة آل أبوديــب، خريجــة هندســة 
فــي  ســتيت  بــن  جامعــة  مــن  البتــرول 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وتحضر حاليًا 
درجــة الماجســتير فــي تحليــل البيانــات 

.IE والــذكاء االصطناعــي بجامعــة
وحصلــت الشــابة وهي مــن مواليد جزيرة 
تــاروت علــى جائــزة أفضــل مهنــدس يافــع 
أفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  فــي 
لعــام 2019 مــن جماعة مهندســي البترول 

العالميــة.
سعادتـــــــــــها  عــن  المهندســة  وأعربــت 
بــن  أحمــد  األميــر  ثقــة  مثمنــة  باالختيــار 

فهــد ودعمــه اال محــدود للشــباب بقولهــا” 
ســعيدة وفخورة بهذا الخبر ويشــرفني ان 
أمثــل شــباب المنطقــة الشــرقية وباألخص 

شــباب محافظتــي، محافظــة القطيــف“.
الفعالــة  المتطوعــة  الشــابة  وتعهــدت 
فــي أكثــر مــن ثمانــي جماعــات تطوعيــة 
هــي  تكــون  بــأن  وعالميــة  محليــة 
وفريقهــا علــى قــدر الثقــة التــي نالتهــا.
هــي  أبوديــب  المهندســة  أن  يذكــر 
صاحبــة أول مبــادرة دورة قــدرات خيريــة 
لطــاب الثانويــة بســعر رمــزي، تــم مــن 
طالبــة.  200 مــن  أكثــر  خدمــة  خالهــا 

اللجنــة  أعضــاء  أن  بالذكــر  الجديــر 
مــن  مكونــة  القطيــف  فــي  الشــبابية 

المهندســة فاطمــة آل أبوديــب كقائــدة 
وعلــي  الخالــدي  فهــد  مــن  كا  ومعهــا 
وبشــاير  الزايــر  وحســين  محســن  آل 
الخطــي  مالــك  ومحمــد  الخالــدي  فهــد 
ومحســن الجشــي وعلــى المفتــاح وســارة 

الدوســري.
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المصور السعودي مهدي الصغير رصد الطائر من قبل عام 2012 على ساحل
»جزيرة تاروت« السعودية.. طائر جارح »األغرب« عالميًا

العربية. نت - مريم آل عبدالعال 

تمكــن مصــور ســعودي مــن رصــد الطائــر 
والمعــروف  النســاري«،  »العقــاب  الجــارح 
يمســك  وهــو  الســمك«،  »صقــر  باســم 
الســمك  مــن  فريســته  مخالبــه  بيــن 
البنــي، وذلــك على ســواحل جزيــرة تاروت 
الســعودية،  شــرق  القطيــف  بمحافظــة 
ليتــم تــداول الصــور مــن قبــل نشــطاء 
لقطــات  وهــي  االجتماعــي،  التواصــل 
نــادرة لهــذا الطائــر وخاصــة بعــد تراجــع 

المنطقــة. هــذه  فــي  النباتــي  الغطــاء 
مــن صيــد الطيور منذ صغره، مســتخدمًا 
األدوات التقليديــة مــن بيئــة جزيــرة تــاروت، 
الشــعبي،  المــوروث  علــى  ومحافظــًا 
مهــدي  الضوئــي،  المصــور  انتقــل 
الصغيــر، إلــى رصــد الطيــور باســتخدام 
وهــو  االحترافيــة،  والكاميــرا  العدســة 
عضــو مؤســس لمجموعــة رصــد وحمايــة 

العربيــة.  الجزيــرة  فــي شــبه  الطيــور 
وقــال فــي حديثــه لـــ »العربيــة. نــت«: لــم 
تكــن صــورة صقر الســمك المنتشــرة هي 
األولــى لــي مــع هــذا الطائــر، فقــد نشــرت 
ــه صــورا ســابقة، وكنــت أول مــن يرصــد  ل

تواجــده فــي جزيــرة تــاروت عــام 2012«.
وعــن لحظــة رصــد عدســته لهــذا الطائــر، 
علــق: »مــن بيتنا الكائن فــي جزيرة تاروت 
المحيســنيات  منطقــة  حتــى  انطلقــت 
بالقــرب مــن داريــن علــى الضفــة البحريــة، 
لــم أظــن  والتــي تبعــد خمــس دقائــق، 
العمــاق  الطائــر  هــذا  ســأصادف  أننــي 
عــام  المنطقــة  فــي  لــه  رصــد  أول  بعــد 
علــى  مــن  مرتفعــًا  بــه  وتفاجــأت   ،2012
مــن  األغصــان  أحــد  علــى  ليقــف  األرض، 
تصويــب  وبعــد  هــو،  ظننتــه  بعيــد، 

ــه صقــر  ــي أن العدســة وتقريبهــا اتضــح ل
اتجاهــي،  الســمك، لكنــه طــار بعكــس 
ــه وعــاد باتجاهــي  وفجــأة اســتقام طيران
أفضلهــا  لقطــات  ثــاث  إال  أســجل  ولــم 

المغــردون«  تداولهــا  والتــي  األقــرب 
والمصــور مهــدي الصغيــر، متقاعــد مــن 
شــركة أرامكــو الســعودية، ومصــاب فــي 
إحــدى رجليــه، ويســتخدم العــكاز حتــى 
أثنــاء التصويــر، اشــتهر اســمه بعــد رصــد 
ويســميه  تــاروت،  جزيــرة  فــي  الطيــور 
راصــدو الطيــور بـــ »العمدة« فــي مجالهم، 
حيــث يعــد رائــدًا فــي هــذا المجــال علــى 
مســتوى الخليــج، وخبرتــه الطويلــة التــي 
امتــدت طــوال 13 عامــًا فــي رصدهــا، ومــا 
ســبقها مــن فنــون الصيــد، جعلتــه أحــد 

المصــادر عــن طيــور المنطقــة.
أغرب الجوارح

ووصــف المختــص البيئــي، محمــد الزايــر، 
رئيــس مجموعــة رصــد وحمايــة الطيــور 
النســاري  العقــاب  الجزيــرة،  شــبه  فــي 
الموجــودة  الجــوارح  أغــرب  مــن  بأنــه 
»ذلــك  أن  موضحــا  العالــم،  فــي  اليــوم 

أنــه  ضمنهــا  مــن  أســباب  لعــدة  يعــود 
إضافــة  أشــباه،  أو  قرنــاء  لــه  يوجــد  ال 
المناطــق  علــى  الواســع  انتشــاره  إلــى 
أوروبــا  فــي  القديــم،  للعالــم  الســاحلية 
وآســيا وإفريقيــا، فضــًا عــن قدرتــه علــى 
التعايــش والتكاثــر فــي أكثــر مــن بيئــة، 
ســواء المناطــق الحــارة أو االســتوائية أو 

البــاردة«. حتــى 
تــاروت  جزيــرة  ســاحل  طبيعــة  وعــن 
الجاذبــة لمثــل هــذا الطائــر الجــارح فــي 
الزايــر:  أضــاف  الســنة،  مــن  الوقــت  هــذا 
»العقــاب النســاري مــن الطيــور المهاجرة، 
الســاحل  علــى  كامــًا  الشــتاء  يقضــي 
الشــرقي مــن الســعودية، ويعتمــد فــي 
90 % مــن تغذيتــه علــى األســماك، وتعتبر 
ــة عوامــل  وفــرة األســماك والميــاه الضحل
جــذب للطائــر وبيئــة حاضنــة لــه، وعــادة 
مــا يمتــد مكوثــه فــي خليــج تــاروت خــال 
الهجــرة الشــتوية بيــن شــهر ســبتمبر 

وحتــى شــهر أبريــل«. 

مجلة العطاء - إبريل - 2021  - اإلصدار الخامس عشر

وجوه العطاء  
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بقلم: وفاء الطويل

*عضوة اللجنة االعامية
*شاعرة وقاصة وفنانة تشكيلية، 

جزيرة تاروت
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َأْهًلا.. َأَتيَت ِبُحْسِنَك اْلُمْغِري

وِر ِجْئَت َكَكوَكٍب ُدرِّي ِبالنُّ

َأْهًلا.. َأَنْرَت اْلَكوَن ثاِنَيًة

َوَمَسْحَت َعْتَم اْلَليِل ِباْلَفْجِر

َوَسَكْبَت َدْمًعا جاَء ُيْشِعُلُه

اُعوَن ِفي َنْجوى اْلَهَوى اْلُعْذري الدَّ

َوَفَتْحَت آفاًقا ِلَمْغِفَرٍة

ْفِع َواْلَوْتِر ٍع ِفي الشَّ ِبَتَضرُّ

نبض العطاء  

َأْهًلا َأَتيَت ِبُحْسِنَك اْلُمْغِري

ـْ ما َوَعلى ال يا َخيَر َشْهٍر في السَّ

ْكِر َأَرُضوَن َضاَع ِبَنْفحِة الذِّ

َقى َخَضَعْت َنْفِسي ِبَأْنفاِس التُّ

َواْلَقْلُب َيْأُمُل َلْيَلَة اْلَقْدِر

هر ِفي َكَنِفي َفاْبَقي َلياِلي الشَّ

َفْرًضا ُيقاُم ِلساَعِة اْلَحْشر
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بقلم: زهراء الشوكان 

*شاعرة وفنانة تشكيلية،
جزيرة تاروت

مجلة العطاء - إبريل - 2021  - اإلصدار الخامس عشر

تراءْت لي الخطايا كالعذاِب

ُتؤرقني وُيفزعني كتابي

 

كتاٌب تستفيُض بِه ذنوبي

وُتغرقني فقلبي باضطراِب

 

أبلسُم هاجسي باهلِل ذكرًا

ويغسُل خاطري شجُن انتحابي

 

أرتُل أحمدًا في القلِب نورًا

وحُب اآلِل ترياُق اكتئابي

 

وبالشهِر الفضيِل ألوُذ ربي

فعفوَك طاَل في التيِه انسكابي

 

سأشعُل في مدى رمضاَن روحي

دعاًء والرضا ربي ثوابي

 

فقربني إليَك فأنَت أنسي

بقربَك ينتهي وجُع اغترابي

 

كل عام وأنتم بألف خير 

رمضان كريم  

نبض العطاء  
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الــذي حققتــه  اإلنجــاز  لقــد ســرني كثيــرًا 
بلجنــة  ُمَمثلــًة  الخيريــة  تــاروت  جمعيــة 
مــارس  شــهر  خــال  المســاكن  تحســين 
الماضــي بشــأن اكتمــال المرحلــة االولــى 
لمشــروع “ســاكن “حيــث تــم االنتهــاء مــن 
صبيــة النظافــة والجســور والبــدء بأعمــال 

الدفــن. 
وبحســب رئيــس لجنــة تحســين المســاكن 
الغفــور  عبــد  المهنــدس  بالجمعيــة 
المرحلــة  لهــذه  اإلنجــاز  فــإن  الدبيســي، 
التــي بلغــت مصروفاتهــا نحــو: )195,686( 
المشــروع،  إجمالــي  مــن   %10 يمثــل  ريــال، 
المشــروع  إيــرادات  مجمــوع  بــأن  مضيفــًا 
واإلحســان  الخيــر  أهــل  مســاهمات  مــن 
وأن  ريــال،   1,160,581 نحــو:  بلغــت 
المبلــغ المتبــــقي لباقـــــي المشـــــروع هــو: 

ريــال.  839,419
تحســين  لجنــة  بــأن  بالذكــر  جديــٌر 
تــاروت  لجمعيــة  التابعــة  المســاكن 
تســتهدف تحســين مــا تتطلبــه مســاكن 
المحتاجيــن علــى اختــاف أنواعهــا )شــققًا 
هــذا  يتضمــن  حيــث  بيوتــًا(،  أو  ســكنيًة 
المائــم  المســكن  شــراء  التحســين: 
ألفــراد األســرة أو بنــاء المســكن المناســب 
لعناصــر األســرة أو ترميــم وتشــطيب مــا 
عجــزت عنــه الفئــة المحتاجــة مــن المجتمــع 
باإلضافــة إلــى صيانــة المســاكن بمــا يكفل 
الســكن الكريــم والحيــاة المتوازنــة لألســر 

المحتاجــة.
وال يخفــى عليكــم بــأن هنــاك مجموعًة من 
الواجبــات الدينيــة، االجتماعيــة واإلنســانية 
التــي تحملهــا اللجنــة علــى عاتقهــا تجــاه 
المجتمــع الســيما فــي ظــل ارتفــاع األســعار، 
تزايــد المصروفــات وقلــة مصــادر الدخــل. 

بــدون  الواجبــات  هــذه  إيفــاء  يمكــن  وال 
مــن  يتحقــق  الــذي  االجتماعــي  التكافــل 
المقتدريــن  المجتمــع  أفــراد  دعــم  خــال 
فــي  الرغبــة  ظــل  فــي  اللجنــة  ألنشــطة 
تحقيــق الحيــاة الكريمــة وتوفير المســاكن 

للمحتاجيــن فــي مجتمعنــا.
المــادي  الدعــم  إلــى  بحاجــة  فاللجنــة 
اللجنــة  تــؤدي  كــي  المجتمــع  أبنــاء  مــن 
فتــرة  وفــي  وجــه  أكمــل  علــى  واجباتهــا 
زمنيــة قليلــة. وقــد قــال اإلمــام علــي عليــه 
الســام: “إن الصدقــة لُتطفــئ عــن أهلهــا 
ــوم  حــر القبــور، وإنمــا يســتظلُّ المؤمــن ي
القيامــة فــي ظــل صدقتــه« فكيــف عندمــا 
ولمــن  لــك  جاريــًة  الصدقــة  هــذه  تكــون 

ٌتحــب فــي مســاكن تغطــي ضــرورًة مــن 
المجتمــع.  النمــو األســري فــي  ضــرورات 

الصدقــة  ظــل  وبيــن  بينــك  يفصــل  وال 
يمكــن  حيــث  بســيطة  خطــوات  ســوى 
البنكيــة  الحســابات  ألحــد  التحويــل 
لمشــروع لجنــة تحســين المســاكن مــن 
إلــى  الوصــول  وننــوي  زر.  ضغطــة  خــال 
اإلنجــاز  مــن  بالمائــة   100 مقدارهــا  نســبة 
وعطائكــم  وعيكــم  بفضــل  للمشــروع 
الممتــد الوفيــر األثــر فــي الدنيــا واآلخــرة.

حديث العطاء
مشروع “ساكن” بخيرية تاروت بحاجة لدعمكم

*عضوة اللجنة االعامية باللجنة الصحية

زينب رضا الناصر - جزيرة تاروت  
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جائــزة رســالة للعمــل التطوعــي، مبــادرة 
العمــل  لمبــادرات  وحاضنــة  راعيــة 
التطوعــي، وتعمــل تحــت مظلــة جمعيــة 
االجتماعيــة.  للخدمــات  الخيريــة  تــاروت 
قامــت ونهضــت علــى ســواعد ســيدات 
التطوعــي  للعمــل  ومحبــات  رائــدات 
وبإيمــان ورغبــة منهــن لتطويــر وتأصيــل 
للرقــي  التنمــوي  الرافــد  هــذا  ودعــم 

. لمجتمعــي ا
الماضيــة  الفتــرة  خــال  فانطلقــت 
نســختها الخامســة، ووجهــت بوصلتهــا 
أرجــاء  وكل  المملكــة  مناطــق  لــكل 
الدعــوة  ووجهــت  الغالــي،  وطننــا 
وبعنــوان  التطوعيــة  المبــادرات  لجميــع 
الجهــات  ودعــت  األزمــات(  )مبــادرات 
الخيريــة والجمعيــات والجهــات التطوعيــة 
فــي  للمشــاركة  ربحيــة  الغيــر  والجهــات 
جوائزهــا. إحــدى  نيــل  علــى  التنافــس 

ولــم تنطلــق جائــزة رســالة مــن غيــر وضــع 
رؤيــة  فوضعــت  النطاقتهــا،  أساســات 
ورســالة وقيــم وأهــداف، وبحســب دليــل 

ــزة الجائ
ــع عبــر إرســاء  * رؤيتهــا - تنميــة المجتمــ
دعائــم العمــل التطوعــي الــذي تقدمــه 
مؤسســات المجتمــع المدنــي الرســمية 

واللجــان األهليــة.
اإلســهامات  تشــجيع   - *ورســالتها 
التنميــة  مجــاالت  فــي  التطوعيــة 
االجتماعيــة والثقافيــة والفنيــة والبيئــة 

المختلفــة. والمعرفيــة  والعلميــة 
* وقيمهــا - نؤمــن باألصالــة واالحترافيــة 

فــي العمــل ومشــاركة المعرفــة.
ولهــا أهــداف رائعــة جــدًا تســعى دائمــًا 
متقــن  مؤسســاتي  احترافــي  وبعمــل 

أهدافهــا: أهــم  ومــن  لتحقيقهــا 
- تمكيــن العمــل الغيــر ربحــي والوعــي 

بأسســه وأركانــه.
والتكامــل  الوحــدة  مفهــوم  تحقيــق   -
خــال  مــن  االجتماعــي  العمــل  فــي 
التواصــل وتبــادل الخبــرات بيــن اللجــان 

. عيــة لتطو ا
- تقدير المواهب والكفاءات المتميزة.

- بث روح التحدي لخلق منافسة إيجابية 
بين المشاركين.

بقلم: صاح آل مطر 

عن جائزة رسالة أحدثكم..
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حديث العطاء

الكفــاءات  رســالة  جائــزة  واســتقطبت 
وطــورت  بهــا  والنهــوض  إلدارتهــا 
باســتمرار مــن أداءهــا خــال نســخها 
السابقة، وعملت على تدعيم االيجابيات 
وتحســين الســلبيات، واســتمعت لــآراء 
والمقترحــات، كل ذلــك مــن إيمــان جائــزة 
رســالة برســالتها والســعي لتحقيــق 
أهدافهــا وتطلعاتها وفرص التحســين 

ــا.  ــن عمله ــر م والتطوي
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وأوضحــت للفــرق المتقدمــة بــأن الهــدف 
األســاس ليــس فقــط لنيــل الجائــزة، بــل 
األعمــال  ودعــم  تمكيــن  فــرص  لزيــادة 
بــادرة  الجائــزة  وكــون  التطوعيــة، 
لألعمــال  ومســاندة  وداعمــة  تشــجيعية 
والفــرق والمبــادرات التطوعيــة وإلبرازهــا.
للفــرق  الدعــم  تقديــم  علــى  وحرصــت 
ســواء علــى مســتوى التدريــب وإكســاب 
المتطوعيــن أهــم المهــارات فــي العمــل 
مــن  حزمــة  بتقديــم  وآلياتــه،  التطوعــي 
المتقدمــة  للفــرق  التدريبيــة  البرامــج 
مســتوى  علــى  وكذلــك  وأعضاءهــا، 

المشــورة. تقديــم 
خبــرات  أصحــاب  واســتقطبت محكميــن 
المؤهــات  ومــن حملــة  وقــدرات عمليــة، 
متنوعــي  واألكاديميــة  العلميــة 
مناطــق  مختلــف  ومــن  التخصصــات، 
أعضــاء  ليكونــوا  واجتمعــوا  المملكــة، 
لجنــة التحكيــم، مــن أجــل تحقيــق مبــدأ 
النزاهــة والعــدل والحياديــة، بيــن جميــع 
جوائــز  إحــدى  لنيــل  المتنافســة  الفــرق 

متقدمــة. مراكــز  وتحقيــق  رســالة 

اللحمــة  معانــي  الفــرق  هــذه  شــكلت 
وبتوحــد  مناطقــي  وبتنــوع  الوطنيــة 
النســيج الوطنــي، ورســمت لوحــة ملونــة 
جائــزة  وجمعتهــم  الوطــن  بألــوان  زاهيــة 
رســالة. فهــل كنــا نســمع أيــن تقــع طلعــة 
ــا الــورود. نعــم هــذه  التميــاط او منطقــة اب
أســماء بلــدات مــن وطننــا الغالــي، وهــي 
للجائــزة،  المتقدمــة  الفــرق  ضمــن  مــن 
وبفضــل جائــزة رســالة تعــرف المطلعيــن 

المناطــق. هــذه  علــى  والمتابعيــن 

والتقديــر  الشــكر  كل  نقــدم  وأخيــرا 
ــزة  ــز بكــم )جائ ــكل فخــر نعت ــان، وب واالمتن
رســالة( متمنيــن لكــم المزيــد مــن التقــدم 
جهودكــم  لكــم  ومثمنيــن  والتميــز 
لجميــع  واعتــزاز  إكبــار  وتحيــة  الرائعــة. 
الفــرق المتقدمــة ولجميــع أعضاءهــا، فــكل 
رابــح  والجميــع  مشــكورة،  مســاعيكم 
النتائــج  كانــت  مهمــا  رســالة،  جائــزة  مــع 
شــارف  والتــي  الفــرق،  وترتيــب  النهائيــة 

قريبــًا. بهــا  الفائزيــن  عــن  اإلعــان 
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)الخامســة(  النســخة  هــذا  وخــال 
نفســها،  ورشــحت  الفــرق  تقدمــت 
وتحقــق المأمــول والمتوقــع وترشــحت 
أنحــاء  جميــع  مــن  التطوعيــة  الفــرق 
الوطــن مــن العاصمــة الريــاض ومنطقــة 
األحمــر  البحــر  عــروس  ومــن  القصيــم 
المكرمــة  ومكــة  والطائــف  جــدة 
الجنــوب  ومــن  المنــورة  والمدينــة 
الســعودي ولغايــة الحــدود الشــمالية 
وواحــة  الشــرقية  ســواحلها  ومــن 

األحســاء.

*كاتب - جزيرة تاروت
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زاوية االســـتشارات

المزمــع  االســتـشـــــارات،  زاويـــــة  نفـتـــتـــــح 
تخصيصهــا لإلجابــة علــى بعــض التســاؤالت 
ذات الصلة بالمشــكات االسرية واالجتماعية 
ــا  ــة، التــي تردن ــة والتقني والنفســية والطبي
ليجيــب عليهــا بعــض زماء وزميــات المجلة 
العــدد  هــذا  فــي  نفتتحهــا  المختصيــن، 
رئيســة  علــى  طرحــه  تــم  تربــوي  بســؤال 
والباحثــة  بالجمعيــة  النســائية  اللجنــة 
حســين،  آل  نعيمــة  االســتاذة  االجتماعيــة 
الوالديــن  مــع  التعامــل  بكيفيــة  يتعلــق 
دائمــّي الصــراخ واإلهانــة واإليــذاء النفســي 

لألبنــاء.  والمعنــوي 
نص السؤال..

نحــن أربعــة أبنــاء أكبرنــا عمره »ســبعة عشــر 
عامــًا« والدينــا دائمــي   الُصــراخ والشــتائم 
والتهديــد  والســخرية  والتحقيــر  واإلهانــة 
اآلخريــن  أمــام  حتــى  األســباب  أتفــه  علــى 

فكيــف يمكننــا التعامــل معهمــا؟
االجابة..

فــي  واألمهــات  اآلبــاء  جميــع  يصــرخ  قــد 
أوالدهــم بســبب شــيء مــا، وعندمــا يحــدث 
ــر أن تظــل هادئــًا،  ذلــك معــك كإبــن تذكَّ
فــي  يصرخــون  واألمهــات  اآلبــاء  فمعظــم 
وجــوه أوالدهــم مــن حيــن آلخــر وهــذا أمــر 
طبيعــي، وبالرغــم مــن ذلــك فإننــا نقــول 
والمعنــوي  اللفظــي  اإليــذاء  إّن  لكــم 
أمــرًا  ُيعــد  ال  دائــم  بشــكل  والنفســي 
عندمــا  الســيما  مقبــوًلا،  وليــس  طبيعيــًا 
والّســب  »الشــتائم  فــي:  المبالغــة  تنــدرج 
والتهديــد  واإلهانــة  واللــوم  والصــراخ 
شــأن  مــن  والتقليــل  والتحقيــر  والّنقــد 
اللفظــي  اإليــذاء  قائمــة  فــي  األوالد 

والنفســي«  والمعنــوي 
أو  الطــرق  بعــض  لكــم  ســنقدم  لذلــك 

الوالديــن دائمــي  مــع  للتعامــل  األســاليب 
مــع  التعامــل  علــى  ليســاعدكم  الصــراخ 
المســاعدة عنــد  اللفظــي وطلــب  اإليــذاء 
األســاليب،  هــذه  ضمــن  ومــن  الحاجــة 
ينبغــي عليكــم أوالً تحديــد مفهــوم اإليذاء 

لمــاذا؟ اللفظــي 
ألنــه فــي كثيــر مــن األحيــان مــن الصعــب 
ــذاء اللفظــي، كمــا أن هــذا النــوع  إدراك اإلي
اإليــذاء يمكــن أن يحــدث فــي جميــع  مــن 
أو  غنيــة  كانــت  ســواء  العائــات  أنــواع 
فقيــرة، متعلمــة أو جاهلــة بغــض النظــر 

المحيطــة. البيئــة  عــن 
التــي  العامــات  بعــض  أحبتنــا،  فإليكــم 
تــدل علــى اإليــذاء اللفظــي مــن خــال هــذه 
األســئلة، فــإن كانــت اإلجابــة عنهــا »نعــم« 
أخصائــي  مــع  للتواصــل  تحتاجــون  فقــد 
العاقــات  مستشــارين  أحــد  أو  نفســي 
أجــل  مــن  األســرية  والمشــاكل  الزوجيــة 

والمســاندة: الدعــم  تقديــم 
الصــراخ  والديكــم  يســتخدم  عندمــا   -
والتهديــد مــن أجــل إجباركــم علــى فعــل 

شــيء،  فعــل  مــن  منعكــم  أو  شــيء 
ينبغــي علينــا أن نحــدد أوالً، ماهــي األشــياء 
الطريقــة،  بهــذه  الوالديــن  تثيــر  التــي 
وماهــي  األشــياء،  هــذه  فــي  نتأمــل  ثــم 
أســبابها، وهــل هــي بدافــع  أو  دوافعهــا 
وعلــى  عليكــم،  والحــرص  والخــوف  الحــب 
مصلحتكــم،  أجــل  ومــن  مســتقبلكم 
تحقيركــم  أو  بإهانتكــم  يقومــان  وهــل 
اآلخريــن  أمــام  شــأنكم  مــن  والتقليــل 
بشــكل دائــم ومتعمــد، أم حــدث ذلــك فــي 
بعــض المواقــف واألحــداث المحــددة فقــط؟ 
وعندمــا تقــول ُبنــي إنهــم يتجاهلونكــم 
تخبرونهــم  عندمــا  منكــم  يســخران  أو 
بمشاعركم؟ أو عندما تحاولون مشاركتهم 
بــرأي فــي شــيء مــا؟ هــل هــو أيضــًا بشــكل 
دائــم ومقصــود؟ أم فــي بعــض المواقــف 

القليلــة كذلــك؟
والســؤال الجوهــري أبنائــي: هــل تصرفــات 
والديكــم تجعلكــم فــي حالــة دائمــة مــن 
بشــكل  منهــم  والقلــق  والتوتــر  الخــوف 

دائــم؟
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إذًا البــد مــن معرفــة اآلثــار الســلبية لهــذه 
اإلســاءة اللفظيــة والمعنويــة عليكــم أوالً. 
وفــي األعــم األغلــب ســتجدون آثــارًا ســلبية 
الوالديــن  تعامــل  كان  إذا  حياتكــم  فــي 
معكــم بهــذه األســاليب اللفظيــة الحــاّدة 
آثــارًا  فــإن ظهــرت لديكــم  بشــكل دائــم. 
ســلبية علــى نفســياتكم ومعنوياتكــم إثر 
إســاءة والديكــم اللفظيــة لكــم فاطلبــوا 
المســاعدة مــن شــخص متخصــص، ومــن 

بعــض هــذه اآلثــار الســلبية كاآلتــي:
-المعانــاة بعــدم الشــعور باألمــان وفقــدان 

االعتــزاز بالنفــس.
-االنسحاب من التواصل االجتماعي.

علــى  متســلطين  أشــخاصًا  أصبحتــم   -
طاعتهــم. فــي  مبالغيــن  أو  اآلخريــن 

- الشعور باالكتئاب.
لذلــك ينبغــي تحديــد إن كان هــذا الصــراخ 
عاديــًا؟ أم أنكــم مــن النــوع الــذي يتعمــد 
إثــارة غضــب والديكــم؟ أم أنكــم تتعرضون 

لإلســاءة واإليــذاء اللفظــي بــا مبــرر؟
غالبــًا ُتعــد المشــاكل أمــرًا طبيعيــًا في كل 
العاقــات اإلنســانية وهــو أمــر مقبــول نوعــًا 
مــا، إنمــا الغيــر مقبــول هــو التجريــح واإليذاء 
والتجريــح  المعنــوي  والعنــف  اللفظــي 
والديكــم  أن  شــعرتم  فــإن  المتعمــد. 
يتهمانكــم ظلمــًا، أو يقومــا بتهديدكــم، 
أو محاولــة إهانتكــم، أو التحقيــر والتقليــل 
أو  مبــررة  أســباب  أي  بــدون  شــأنكم  مــن 
تدخــل  المشــاجرات  فتلــك  إذًا   « مقنعــة 
ــر  ــذاء اللفظــي المتعمــد الغي ــة اإلي فــي فئ

مقبــول«.
لذلــك أحبتنــا: فــي مثــل هــذه الحالــة مــن 
مســؤوالً  شــخصًا  تخبــروا  أن  المفتــرض 
ناضجــًا حكيمــًا ثقــة بمــا تتعرضــون لــه مــن 
ــى  ــذاء اللفظــي قــد يتطــور إل ــذاء ألن اإلي إي
اعتــداء جســدي كمــا أن عواقبــه قــد تكــون 
وخيمــة. وهــذا الشــخص قــد يكــون » أحــد 

بدايــة  فــي  األخــوال  أو  األعمــام  أو  األجــداد 
األمــر » فــإن اســتطاعوا معالجــة المشــكلة 

واحتوائهــا كان بهــا.
الدعــم  مــن  يتمكنــوا  لــم  حــال  فــي  أمــا 
والمســاندة، فعليكــم اللجــوء إلــى شــخص 

لــه. متخصــص وإباغــه عمــا تتعرضــون 
أحبتنــا: فــي حــال كان األبويــن أو أحدهمــا 
فــي حالــة مــن نوبــات الغضــب واالنفعــال 
علــى  للحفــاظ  أخــرى  طريقــة  فهــذه 

وهــي: هدوئكــم 
عــن  اإلمــكان  قــدر  باالبتعــاد  عليكــم   -
مــن  تزيــد  التــي  الســلبية  المواقــف 
ذلــك  ألن  لمــاذا؟  وغضبهــم،  صراخهــم 
مــن  لذلــك  الهــدوء،  علــى  يســاعدهما 
األفضــل أن تتــرك والــدك أو والدتــك وتأتــي 
إليهمــا بعــد ســاعة مثــًا، أو حينمــا تشــعر 
أنهــم كانــوا فــي حالــة مــن الهــدوء، ثــم 
وقــد  المشــكلة،  بشــأن  معهمــا  تتحــدث 
يصبحــوا  حتــى  الثانــي  لليــوم  تنتظــرون 

التــام.  الهــدوء  مــن  حالــة  فــي 

تتجنبهمــا  بأنــك  والــداك  شــعر  إذا  أمــا   -
يهــدآن. حتــى  تنتظــر  أنــك  فأخبرهمــا 

الحديــث  أســتطيع  »هــل  لهمــا،  ُقــل  أو   -
؟. ســاعة«  نصــف  بعــد  معكمــا 

تســمحا  »هــل  بــأدب  منهمــا  اطلــب  أو   -
أعــود  ثــم  ســاعة  لغرفتــي  بالذهــاب  لــي 

»؟. معكمــا  للحديــث 
- وأخبرهمــا بشــكل جــاد بالقــول: »أنــا فعــًا 

أحتــاج أن نتحــدث بهــذا األمــر«.
أو  والقلــق  بالتوتــر  شــعورك  حــال  فــي   -
تتحكــم  أن  حــاول  اإلنفعــال   أو  الغضــب 
فــي نفســك بــأن تتنفــس بعمــق، وأفضــل 
طريقــة لفعــل ذلــك هــي الذهــاب لغرفــة 
أخــرى ال يتواجــد فيهــا والــداك والجلــوس  
»لمــدة   أنفــك  مــن  طويــل  شــهيق  وأخــذ 
خمــس إلــى ســت ثــواٍن« ثــم التوقــف لمــدة 
ثانيــة واحــدة ثــم زفــر الهــواء ببــطء »لمــدة 

ســبع ثــواٍن« ثــم كــرر ذلــك عشــر مــرات.
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- غيــر مكانــك وتحــرك وغيــر جلســتك أو 
أو  وتوضــأ  المــاء،  مــن  كوبــًا  واشــرب  قــم 
الجســدي  النشــاط  ألن  للتمشــية  اذهــب 
الهــدوء، كمــا  يمكنــه أن يســاعدك علــى 
أنهــا طريقــة جيــدة لتتخلــص مــن الصــراخ، 
لكــن احــرص أن تطلــب إذن والديــك أوالً، وال 
تتــرك المنــزل هكــذا دون إذن منهمــا ألن 

ذلــك يشــعرهما باالحتــرام.
- وهناك طريقة أخرى وهي:

فــا  صحيحــة  بطريقــة  معهمــا  لتواصــل   
ــر الئقــة  ــر ناضجــة وغي تتصــرف بطريقــة غي
حتــى وإن رغبــت فــي ذلــك » كالــرد بطريقــة 
ــه والديــك، أو جعــل  غيــر مهذبــة عمــا يقول
لفــظ  أو  بــأي حركــة  أكثــر غضبــًا  والديــك 

يغضبهمــا«.
ــه قــد ال تســتطيع مقاومــة  وبالرغــم مــن أن
الــرد علــى والديــك، لكــن ال تحــاول أن تفعــل 
ذلــك أبــدًا، ألن ذلــك األمــر ســيغضبهما أكثر 
فاحتفــظ  ســوءًا،  الموقــف  ويزيــد  وأكثــر 
يتوقفــا  حتــى  وانتظــر  لنفســك  بــردودك 
عــن الصــراخ وزوال حالــة الغضــب واالنفعــال 

فلذلــك:
قبــل  لتهــدأ  دقائــق  بضــع  نفســك  امنــح 
يرتفــع  بالضيــق  تشــعر  فعندمــا   « الــرد 

معــدل ضربــات القلــب وتبــدأ اســتجابة الكــّر 
القــول والعمــل. والفــّر فــي 

مــن  يكــون  قــد  ذلــك  يحــدث  فعندمــا 
الصعــب تقريبــًا االســتماع بإنصــات أو حــل 
المشــكات أو التحــدث بهــدوء، وإذا حاولــت 
فــي  تــؤدي  فلــن  الغضــب  أثنــاء  النقــاش 
العــادة إال لمزيــد مــن الصــراع واالنفعــال ».
- انظر لوجه والديك بأدب واحترام ورحمة:

مــن األفضــل أن تتحــدث مــع والديــك وجهــًا 
لوجــه بــدالً مــن أن تشــيح بوجهــك عنهمــا، 
فــإن نظــرت فــي عينــّي والديــك فســتبدو 

أكثــر صدقــًا وأمانــة فيمــا تقــول لهمــا.
وجهــة  مــن  الموقــف  لوالديــك  اشــرح   -

نظــرك:
إن كنــَت أخطــأت بشــأن شــيء مــا مثــل: » 
رســوبك فــي مــادة دراســية أو الكــذب علــى 
والديــك فــي موقــف معيــن، أو قمــت بعمــل 
غيــر مقبــول » فــاآلن هــو الوقت الــذي تعتذر 
فيــه عمــا بــدر منــَك، وتشــرح لهمــا الموقــف 
مــن وجهــة نظــرك، وكــن صادقــًا وأمينــًا 
فيمــا تخبرهمــا بــه وِعدهمــا بأنــك ســتصبح 
أفضــل فــي المســتقبل، واحــذر أن تختلــق 
األعــذار أو المبــررات إن كنــت مخطئــًا حقــًا، 
لــك لمســؤولية أفعالــك مــن  لمــاذا؟ ألن تحمُّ
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عامــات النضــج، ويمكــن أن يــؤدي اعترافــك 
عــن  والــداك  يتوقــف  أن  إلــى  بخطئــك 

ران صراحتــك. الصــراخ ألنهمــا ســيقدِّ
- استمع لوالديك:

عندمــا  الوالــدان  صــراخ  إّن  األغلــب،  علــى   
تخبــر  أن  فبمجــرد  مــا،  شــيء  يضايقهمــا 
والديــك بوجهــة نظــرك، واســتمع لوجهــة 
نظرهمــا، ألنهمــا ال يغضبــان بهــذه الطريقة 
بــدون ســبب فابــد أنــه يوجــد مــا يقلقهمــا 
تفهمهمــا،  كــي  لهمــا  فاســتمع  بشــأنك 
واإلحســان  البــر  درجــات  مــن  درجــة  وهــذه 
أَلَّا  ــَك  َربُّ }َوَقَضــى  تعالــى:  ألمــر اهلل  امتثــاالً 
ــا  ــاُه َوِباْلَواِلَدْيــِن ِإْحَســاًنا - ِإمَّ ِإيَّ ِإلَّا  َتْعُبــُدوا 
َيْبُلَغــنَّ ِعنــَدَك اْلِكَبــَر أََحُدُهَمــا أَْو ِكَلاُهَمــا 
َفــَلا َتُقــل لَُّهَمــا ُأفٍّ َولَا َتْنَهْرُهَمــا َوُقــل لَُّهَمــا 
َقــْوًلا َكِريًمــا{ اإلســراء آيــة )23(.  وقــال رســول 
اهلل )ص(: » رحــم اهلل والــدًا أعــان ولــده علــى 
بــره » )أي لــم يحملــه علــى العقــوق بســوء 
عملــه(. وجــاء عــن علــي )ع( قــال: » أعينــوا 
أوالدكــم علــى بركــم، مــن شــاء اســتخرج 

العقــوق مــن ولــده ».

* رئيسة اللجنة النسائية ،
    كاتبة - جزيرة تاروت
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مــن أجمــل نعــم البــارئ علينــا التــي مــن 
جميــل  هــو  مــا  لــكل  نســتمع  خالهــا 
مــن األصــوات والمشــاعر فهنــاك موجــات 
صوتيــة عاجيــة للدمــاغ مثــل صــوت خريــر 
ويناقضهــا  الهادئــة  الموســيقى  المــاء، 
موجــات صوتيــة صاخبــة ومؤذيــة مثــل 

االنفجــارات  
منــذ  الفعالــة  الحــواس  أول  مــن  وهــي 
الــوالدة حيــث يســتطيع الجنيــن الســماع 
والحــواس  أمــه  صــوت  علــى  والتعــرف 
النــوم  مــع  تهــدئ  وال  تنطفــئ  ال  التــي 
جميــع  يســمع  فالميــت  الممــات  وحتــى 

حولــه.  مــن  األصــوات 
وجــود  فيزيائيــا  الخالــق  إعجــاز  ومــن 
أذنيــن بينهــم مســافة متســاوية تمــام 
لتغطيــة محيــط الــرأس وإيصــال جميــع 
االتجــاه  وتحديــد  الصوتيــة  الموجــات 
بتقنيــة ودقــة عاليــة جــدا وشــكل األذن 
صمــم اللتقــاط وتكبيــر الصــوت.. وحجــم 
حاســة  وحساســية  قــوة  يحــدد  األذن 
مثــل  الكائنــات  بعــض  عنــد  الســمع 
الخفافيــش وبعــض الحيــوان تســتطيع 

القطــط.  مثــل  آذانهــا  تحريــك 
منظمة الصحة العالمية والسمع  

تقــوم منظمــة الصحــة العالميــة وجميــع 
بدراســة  عالميــا  بهــا  المشــاركة  الــدول 
لجميــع  الصحــة  يهــم  مــا  كل  وإحصــاء 
الفئــات العمريــة وقــد خصصــت يــوم 3 
الســمع.. وفــي  للتوعيــة بصحــة  مــارس 
أحــدث دراســة وجــد أن عــدد المصابيــن 
علــى  مليــار   2.5 حوالــي  الســمع  بفقــد 
مــن  شــخص  اي  العالــم  مســتوى 
ســنوات  ومنــذ  اشــخاص..  أربعــة  كل 

فــي  الســمع  بفقــد  المصابيــن  وعــدد 
الــدول الناميــة  ازديــاد بنســبة 70% فــي 
الــدول  فــي  و%40  الدخــل  ومنخفضــة 
هــو  دائمــا  شــعارها  فــكان  المتحضــرة 
بشــكل  الوعــي  زيــادة  علــى  التركيــز 

 . كبيــر
أسباب نقص السمع  

موجــودة   %50 بنســبة  وراثيــة  أســباب 
وأســباب  الحقــا  تظهــر  او  الــوالدة  منــذ 
غيــر وراثيــة متعلقــة بصحــة األم والطفــل 
هــي  الوراثيــة  األســباب    %25 بنســبة 
وتكــن  األبويــن  جينــات  مــن  الموروثــة 
بنســبة كبيــرة جينــات ســائدة ويوجــد 
المرضيــة  المتازمــات  مــن  الكثيــر 
مصاحبــة مــع نقص الســمع مثــل متازمة 
داون،   متازمــة يوشــر، وغيرهــا األســباب 
ــا يتعلــق بصحــة االم  ــر وراثيــة كل م الغي
الحمــل  خــال  الحمــل  قبــل  والطفــل  
الــوالدة منهــا  بعــد  ومــا  الــوالدة  وأثنــاء 
فــي  االلمانيــة  الحصبــة  ضــد  التطعيــم 
المعامــل  علــى  الكشــف  االنجــاب  ســن 
الرئيســي لألبوييــن /االمتنــاع عــن األدويــة 
الكحــول/  او  التدخيــن  أو  العقاقيــر  أو 

النفســية/متابعة  الصدمــات  تفــادي 
األمــراض المزمنــة مثــل ســكر الحمــل / 
الصحيــح  والتصــرف  بالــوالدة  االهتمــام 
فــي حــال الــوالدة المبكــرة / نقصان الوزن 
/ اليرقــان / نقــص األكســجين - االلتــزام 
الطفولــة  امــراض  ضــد  بالتطعيمــات 
ــات األذن المتكــررة  متابعــة وعــاج التهاب
التــي يكثــر حدوثهــا عــادة فــي عمــر اقــل 
مــن ســنتين  /حــوادث الســقوط علــى 

الــرأس  
االكتشاف المبكر والتدخل المبكر  
الســمعي  المســح  برنامــج  تفعيــل  تــم 
الــوالدة  بعــد  االول  اليــوم  منــذ  دوليــا 
والتدخــل  المبكــر  االكتشــاف  لتحقيــق 
فــي عكــس  بالــغ  أثــر  لــه  الــذي  المبكــر 
نقــص  وجــود  حــال  فــي  الفــرد  حيــاة 
كثيــر  فــي  تطبيقــه  وتــم  للســمع 
العربيــة  المملكــة  منهــا  الــدول  مــن 
العامــة  الســعودية فــي المستشــفيات 
تخفيــض  فــي  يســاهم  ممــا  والخاصــة 
بنســبة  الســمع  نقــص  انتشــار  نســبة 
ال  طفــل  كل  تحويــل  يتــم  حيــث   %60
يتجــاوز االختبــار المبدئــي الــى اختبــارات 

وقفات صحية 
استشعروا جميل النعم

)حاسة السمع(
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يتــم فيهــا تحديــد  دقيقــة تشــخيصية 
وتطبيــق  الســمع  نقــص  ودرجــة  نــوع 
أو  الجراحيــة  او  العاجيــة  الحلــول 
المعينــات  مثــل  المناســبة  التأهيليــة 
/ القوقعــة  زراعــة  /أو جراحــة  الســمعية 

لغــة  وإتقــان  المســاعدة/  األجهــزة  أو 
الصــم/  لفئــة  دوليــا  الموحــدة  اإلشــارة 
والــكام  اللغــة  نمــو  علــى  تؤثــر  والتــي 
وتؤثــر فــي إدراك الفــرد وتواصلــه نفســيا 
أصبحــت  فقــد  ووظيفيــا  واجتماعيــا 
الغيــر  للحــاالت  التعويضيــة  الميزانيــة 
باهظــة  مكتشــفة  والغيــر  معالجــة 
ــا ممــا يغطــي احتيــاج  ومرهقــة اقتصادي
الفــرد ليتعايــش بشــكل صحــي ويحيــا 
حيــاة كريمــة  ليمــارس فيهــا المتــاح مــن 
الحقــوق الحياتيــة خصوصــا فــي البلــدان 

الدخــل   والمتوســطة  الضعيفــة 

وقفات صحية 

* أخصائية سمع مستشفى الملك فهد 
التخصصي - اللجنة الصحية

الوعي العام  
توفيــر  مــن  دولــة  لــكل  البــد  لذلــك 
الداعمــة  والجمعيــات  المؤسســات 
لألهالــي وتوفيــر الفصــول الدراســية 
المتخصصــة والوعــي بطــرق التواصل 
وتدريــب  الســمع..  ضعــاف  مــع 
المختصيــن فــي هــذا المجــال بســبب 
األماكــن  فــي  المتخصصيــن  قلــة 
النائيــة أو القــرى والوعــي بتفــادي زواج 
األقــارب والمتابعــة مــع طبيــب الجينات 
فــي  مرضــي  تاريــخ  وجــود  حــال  فــي 
األنجــاب  بتفــادي  والوعــي  العائلــة.. 
فــي ســن تحــت ال 20 أو بعــد ال ســن 
ال 40 بــدون متابعــة طبيــة مكثفــة.. 
باســتخدام  الســمع  علــى  والحفــاظ 
آمــن  بشــكل  واألجهــزة  التقنيــات 
ــة فــي اماكــن العمــل  وتعميــم الوقاي

واســتخدام  المنشــآت  بنــاء  وطريقــة 
مخصصــة  مناطــق  وتخصيــص  العــوازل 
عــن  بعيــدا  الطيــران  وشــركات  للمصانــع 
بالفحــص  والوعــي  الســكنية..  المناطــق 
ممــن  الســن  بكبــار  واالهتمــام  الســنوي 
ومــازم  مصاحــب  الســمع  ضعــف  يكــون 
لكبــر الســن ومحاولــة مســاعدتهم لمنــع 
منتشــرة  ظاهــرة  أصبــح  الــذي  انعزالهــم 

اجتماعيــا.
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وقفات صحية 
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حــوار العطاء

وقياديــة  معطــاء  مجتمعيــة  شــخصية 
المجــال  فــي  الكثيــر  قدمــت  ملهمــة 
عقــود   3 مــن  ألكثــر  التطوعــي  الخيــري 
وتدريــب  تأهيــل  فــي  ســاهمت  كمــا 
الكثيــر مــن الفتيــات عبــر برامــج التدريــب 
التــي قدمتهــا خــال مســيرتها كذلــك 
هــي كاتبــة مبدعــة ذات رصيــد ثقافــي 
بالكثيــر  العربيــة  المكتبــة  أثــرت  كبيــر 
مــن الكتــب فــي مجالــي األســرة والتربيــة، 
وهــي رئيســة اللجنــة النســائية بجمعيــة 
تــاروت الخيريــة مــذ مــا يقــارب 32 ســنة. 
انهــا األســتاذة نعيمــة آل حســين التــي 
جزئــه  فــي  اللقــاء  هــذا  معهــا  لنــا  كان 

خالــه  مــن  ســنحاول  والــذي  الثانــي، 
أيضــا التعــرف معــًا أكثــر علــى مســيرتها 
الحافلــة بالعطــاء مــن خــال حــوار العطــاء 
المتجــدد معكــم، فأليكــم نــص الحــوار.

شــجون،  ذو  الســؤال  هــذا  إّن  بصراحــة 
تأسســت  التــي  البدايــات  فــي  الســيما 
فيهــا اللجنــة النســائية شــأنها فــي ذلــك 
وقــد  التطوعيــة،  األعمــال  كافــة  شــأن 
واجهتنــا بعــض العقبــات أو المعوقــات 
شــكلت نقــاط تحــدي إذ كانــت تحــّد مــن 
ــرز تلــك  فعاليتنــا مــن حيــن آلخــر ومــن أب

التحديــات:

للجنــة  مهيــئ  مقــر  وجــود  -عــدم 
واإلمكانيــات  الوســائل  بــكل  النســائية 
الازمــة ألداء مهامهــا بساســة، وضعــف 
إال  والفعاليــات.  للبرامــج  المــادي  الدعــم 
أننــي أســتطيع القــول جازمــًة برغــم كل 
لــم  أنهــا  إال  واجهتنــا  التــي  المعوقــات 

لمــاذا؟! حقيقيــًا  عائقــًا  تمثــل 
 ألن جميــع الشــخصيات التــي تمثــل ذلــك 
الفريــق تتســم بنبــل العطــاء والتضحيــة 
وكانــت تعمــل بــدون انتظــار أي مقابــل 
مــن أحــد وذلــك نتيجــة اإليمــان بــأن األجــر 
خدمــة  وأن  أوالً،  اهلل  عنــد  مــن  والثــواب 
المجتمــع لرفــع المعانــاة عــن كاهــل أيتــام 
وفقرائــه والمعوزيــن فيــه واجــب شــرعي 
الخيريــة  المؤسســة  دعــم  وأّن  ثانيــًا، 

س1 - ما هــي أبــــرز التحــــديــات أو 
الصعوبات التي واجهتموها؟

حوار مع رئيسة اللجنة النسائية بجمعية تاروت
األستاذة / نعيمة آل حسين » الجزء الثاني «

زينب المرحوم - شذى آل رضي
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ســابقا كان المجتمــع رافــدا قويــا وداعمــا 
الشــريحة  وكانــت  كبيــر  بشــكل  مــادي 
معطــاءة،  فئــة  أكثــر  هــي  المتوســطة 
أمــا اليــوم فنحــن نعيــش أزمــة اقتصاديــة 
عالميــة أثــرت علــى العالــم ككل، ونــكاد 
المتوســطة  الشــريحة  غيــاب  نشــهد 
مثقلــة  فهــي  منهــا  الموجــودة  وحتــى 
بهمــوم ومتطلبــات األوالد مــن معيشــة 

وغيرهــا.  وتدريــس 
ــإن هــذه األزمــة فرضــت علــى  ــي ف وبالتال
المؤسســات الخيريــة أن تبحــث عــن رافــد 
ماديــا  المؤسســة  يدعــم  ثابــت  ودخــل 
هــذه  هــو  اليــوم  الروافــد  اهــم  ومــن 
تعتبــر  التــي  االســتثمارية  المشــاريع 
الخيريــة  للمؤسســات  مضافــة  قيمــة 
ونقطــة تحــدي فــي كيفيــة خلــق مشــاريع 
واســتثمارها بشــكل صحيح وقوي يعود 
ــت، وتعــد فكــرة  ــد مــادي ثاب عليهــا بعائ
ذكيــة ومهمــة ورائــدة وتشــكل خطــوة 
إيجابيــة تحتاجهــا كل مؤسســة إذ أنهــا 
تحقــق هدفــي االســتدامة واالســتمرارية.

العصــر وســهلت  لغــة  بالتأكيــد فهــي 
الكثيــر  والمؤسســة  المتطــوع  علــى 
فالمتطــوع الــذي يمتلــك مهــارة التعامــل 
خدمــة  علــى  قــادر  التقنيــة  هــذه  مــع 
ينتمــي  التــي  والمؤسســة  مجتمعــه 
إليهــا حتــى وهــو فــي منزلــه عبــر هــذه 
للمؤسســات  بالنســبة  أمــا  القنــوات. 
فامتــاك قنــوات تواصــل فعالــة يخدمهــا 
بــأن  قــادرة  القنــوات  هــذه  أن  إذ  كثيــرا 
وتعــّرف  بالمؤسســة  وتنهــض  ترتقــي 
لهــا  الداعميــن  وتشــجع  وتحفــز  بهــا 
قيمــة  أضفــت  القنــوات  هــذه  وأيضــا 
الذيــن  المغموريــن  بالنــاس  للتعريــف 
المجتمــع  خدمــة  فــي  أعمارهــم  أفنــوا 
وذلــك بإبــراز أدوارهــم ونشــاطهم حتــى 

لآلخريــن. ملهــم  عامــل  يصبحــوا 

طالبــات  بعــض  مــع  الصيفــي  البرنامــج 
المراهقــات  بناتنــا  مــن  التقويــة  دروس 
ــر ومــن مختلــف  ــت الشــريحة األكث إذ كان

المناطــق.
ومــن ضمــن هــذه المواقــف علــى ســبيل 
شــكاوى  هــو:  الحصــر  وليــس  المثــال 
بعــض بناتي المدرســات مــن إزعاج بعض 
طالباتهــا فــي الفصــل، والمشــاكل التــي 
حالــة  يخــص  فيمــا  اإلداريــات  تواجههــا 
العــراك مــن » شــدٍّ للشــعر، والضــرب مــن 
بعــض الطالبــات مــع زمياتهــن » وفــي 
الحقيقــة هــي أشــبه بتصرفــات صبيانيــة، 
التخريــب  ويترافــق ذلــك أيضــًا شــكاوى 
لبعــض مقتنيــات المــكان، وحينهــا يأتــي 
دوري بالجلــوس معهــّن فــي اإلدارة، فأبدأ 
وكنــت  هادئــًا  بحــوار  الحديــث  معهــّن 
وبعــد  وتفهــم،  باحتــواء  لهــّن  أســمع 
بضــع دقائــق يخرجــون مــن اإلدارة وهــّن 

مثــل األخــوات.
لذلــك بــدأت أحــاول تغييــر مســار هــذه 
االجتمــاع  الســلوكيات مــن خــال طلــب 
مســاعدتي  عليهــّن  وعرضــت  معهــّن 
معنــا  واالنضمــام  اإلداري  الجانــب  فــي 
إال  منهــّن  كان  فمــا  للتنظيــم،  كفريــق 

األدوار. بهــذه  القيــام  قبــول 
بناتــي  علــى  الفكــرة  عرضــت  فعندمــا 
منهــّن  وطلبــت  واإلداريــات،  المدرســات 
كان  الطالبــات،  بأســماء  بطاقــات  عمــل 
أســئلة  مــن  بســيٍل  االســتنكار  ردهــن 
التعجــب واالســتفهام »كيــف؟ ولمــاذا؟ !!، 
ثــم قبلــّن األمــر علــى مضــٍض، وبعــد مرور 
ــت  ــام بســيطة انقلبــت الصــورة وتحول أي
تلــك الســلوكيات مــن ســلبية مزعجــة، 
يعتمــد  وفريــق  ومســاندة  داعمــة  إلــى 
نفــس  حينهــا  تتكــرر  وأيضــًا  عليــه، 
األســئلة التعجبيــة مــن الجميــع ولكنهــا 
إيجابيــة، ومــع مــرور بضــع ســنوات انضــم 
ضمــن  إلينــا  الفتيــات  هــؤالء  معظــم 

مــن  بالكثيــر  ملــيء  التطــوع  عالــم  إّن 
فــي  تعلــق  التــي  واألحــداث  المواقــف 
الذاكــرة ، بالــكاد واجهنــا الكثيــر الكثيــر 
منهــا ســواء كانــت ســلبية أو إيجابيــة إال 
أنهــا بمثابــة دروس نتعلــم منهــا، وهــذه 
المواقــف أكســبتنا صبــرًا وعقــًا هادئــًا 
مرنــًا فــي كيفيــة التعامــل معهــا، لذلــك 
فقــد تركــت فــي نفوســنا أثــرًا جميــًا ألنها 
الذاكــرة  إليهــا  تركــن  بمحطــات  أشــبه 
مــن حيــن آلخــر، وكأنهــا شــريطًا مصــورًا 
تلــك  أجمــل  الذكريــات، ومــن  تلــك  مــن 
المواقــف واألحــداث مــا كنــا نواجــه فــي 

س2 - برأيــك مــا أهميــة المشــاريع 
الخيريــة؟ للمؤسســات  االســتثمارية 

ــل  ــوات التواص ــر قن ــل تعتب س3 - ه
لنجــاح  فعالــة  وســيلة  االجتماعــي 

الخيــري؟ االجتماعــي  العمــل 

س4 - مــرت بــك الكثيــر مــن المواقــف 
التــي قــد ال تنســى ومــا  واألحــداث 
زالــت فــي ذاكرتــك، مــا الموقــف أو 
الحــدث األكثــر تأثيــرًا والزال ينطبــع 

فــي ذاكرتــك؟

حــوار العطاء
واجــب اجتماعــي ثالثــًا، فــكان الحــب لهــذا 
تجمعنــا  التــي  الهــدف  ووحــدة  العمــل 
التحديــات وجعلتنــا  تلــك  أمامنــا  ذللــت 
جميعــًا بتوفيقــات اهلل وتســديداته توكًا 
لتجاوزهــا  الصعوبــات  كل  علــى  نقفــز 
لاســتمرار فــي العطــاء واإلنجــاز رغــم كل 

الظــروف.
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فــي  كتــب  فألفــت  انطلقــت  بعدهــا 
 « العاطفــي  الــذكاء   « التنمــوي  المجــال 
مســتوى  وعلــى  الســلوكي  والتربــوي 
األســرة. حاليــا هنــاك كتــاب عــن الخطوبــة 
للخطوبــة   « بعنــوان  الطبــع  تحــت 
ــك اعمــل علــى سلســة  أســرارها »، وكذل
» همســات قلبيــة » وهــو كتــاب شــامل 
ــة  يحتــوي علــى جميــع المواضيــع التربوي
ســيصدر  وغيرهــا  واألســرية  والتنمويــة 
فــي أجــزاء انتهيــت حتــى اآلن مــن الجــزء 
االجتماعــي  الجانــب  نعــم  منهــا.  األول 
رافــد كبيــر فــي الخبــرات والتجــارب مــن 
خــال التعامــل مــع النــاس، هــذه الخبــرات 

فكــري. لنتــاج  تحولــت  المكتســبة 

الفريــق كإداريــات مبدعــات، ومثــل هــذه 
األحــداث أعتقــد أنهــا عالقــة فــي أذهــان 
الجميــع ال ُتنســى، فهــي دروس نتعلــم 
إذ  أنــا،  منهــا  تعلــم  مــن  وأكثــر  منهــا 
أكســبتني مهــارات فــي كيفيــة التعامــل 
إلــى مرحلــة  أبنائــي عندمــا وصلــوا  مــع 

المراهقــة.  

المرحلــة  فــي  بــدأت  الكتابــة  مهــارة 
مــادة  فــي  انطلقــت  حيــث  االبتدائيــة 
الكريــم  القــرآن  لحفــظ  وكان  التعبيــر 
فــي  كبيــر  دور  واالطــاع  القــراءة  وحــب 
تعزيــز هــذه المهــارة، بعدهــا اتجهــت في 
الثمانينــات المياديــة حيــث بــروز الجانــب 
الدينــي لكتابــة المحاضــرات والشــعر فــي 
تأســيس  وبعــد  الدينيــة،  المناســبات 
المركــز الصيفــي كانــت االنطاقــة الكبرى 
علــى مســتوى الــورش والحوارات إذ كانت 
تردنــا مشــاكل الطالبــات والســلوكيات 
فــكان  المرحلــة  هــذه  ترافــق  التــي 
بتقديــم ورش عمــل ومحاضــرات  القــرار 
تثقيفيــة أشــبه بــدورات تدريبيــة تنمويــة 
وإقبــال  نجــاح  بوقتهــا  القــت  للفتيــات 
وتفاعــل كبيــر مــن الطالبــات واكتســبت 
جــاءت  ثــم  األلقــاء  مهــارة  خالهــا   مــن 
دعــوة مــن بعــض المراكــز إلعطــاء درس 
أخاقــي قدمتــه تحــت مســمى »اإلرشــاد 
عــن  المواضيــع  وكانــت  االجتماعــي« 
األســرة والمجتمــع والســلوك والتعامــل 
والتنميــة الشــخصية وغيرهــا وشــكلت 
هــذه المحاضــرات احــد الروافــد المهمــة 
فــي تحويــل المواضيــع والمــادة المفرغــة 

لكتــب وهــذه كانــت البدايــة ..

الســؤال  هــذا  علــى  لإلجابــة  ســأنطلق 
الجوهــري أو الفيصلــي أوالً مــن قــول اهلل 
تعالــى: » ومــن تطــوع خيــرًا فهــو خيــٌر 
تنعكــس  التطــوع  فــي  والخيريــة   « لــه 
آثارهــا علــى جميــع جوانــب حيــاة اإلنســان 
النفســية  الشــخصية  ســماته  وعلــى 
والوجدانيــة  والروحيــة  والمعنويــة 
لقولــه  مصداقــًا  واإلنســانية  والعقليــة 
َذَكــٍر  ــن  مِّ َصاِلًحــا  َعِمــَل  مــْن   « تعالــى: 
َحَيــاًة  ــُه  َفَلُنْحِيَينَّ ُمْؤِمــٌن  َوُهــَو  ُأنَثــى  أَْو 
ُهــْم أَْجَرُهــم ِبَأْحَســِن َمــا  َبــًة َولََنْجِزَينَّ َطيِّ

النحــل:97  « َيْعَمُلــوَن  َكاُنــوْا 
مما يمنح اإلنسان: 

ــة مــن الرضــى عــن النفــس  - درجــة عالي
فنحــن نؤمــن بــأن العمــل التطوعــي هــو 
الذاتــي  الرضــا  لتوفيــر  طريقــة  أفضــل 
عــن طريــق تــرك أثــر إيجابــي فــي حيــاة 
اآلخريــن، ألن تغييــر حيــاة اآلخريــن حتــى 
لــو بقــدر بســيط يعطــي شــعور باألهميــة 

للشــخص ويعطينــا ســبب للحيــاة.

مفتــاح  لكونــه  األفــق  ســعة  منحنــا 
فــرص  لنــا  وفــر  إذ  األبــواب  مــن  للكثيــر 
أهدافنــا  إلــى  للوصــول  أفاقنــا  توســيع 
الجوانــب  معظــم  فــي  مســاراتنا  وبنــاء 

إليهــا. نســعى  التــي 
اهتماماتنــا  مجــال  فــي  خبــرة  منحنــا 
الســيما عندمــا يتيــح لنــا فرصــة مقابلــة 
معظــم  فــي  متخصصيــن  أشــخاص 

المجــاالت.
المهــارات  لممارســة  الفرصــة  منحنــا 
الهامــة المســتخدمة فــي مــكان العمــل 
مثــل العمــل الجماعــي، واالتصــاالت، وحــل 
المشــكات، وتخطيــط المشــاريع وإدارة 

القياديــة. المهــارات  الوقــت وأكســبنا 
يقــدم  ألنــه  الحيــاة  قيمــة  نقــدر  جعلنــا 
ويعطينــا  لاســتمرار  ســببًا  لإلنســانية 

أجلــه. مــن  للعيــش  ســببًا 
اآلخريــن  حيــاة  رؤيــة  فرصــة  منحنــا 
التــي  المتاعــب  وكل  مصائبهــم  فــي 
يواجهونهــا ليعيشــوا يوًمــا آخــر، عندمــا 
نــرى كل ذلــك نصبــح شــاكرين هلل علــى 
ليســت  مشــاكلنا  برؤيــة  ونبــدأ  حياتنــا 
نظنهــا،  كنــا  التــي  األهميــة  بتلــك 
وبالتالــي نصبــح مقدريــن للحيــاة التــي 

وشــكرًا. هلل  حمــدًا  نعيشــها 
مــن أروع مــا وهبنــا أنــه جعلنــا أفضــل مــن 
ــة مــن  ــة فالصحــة العقلي ــة العقلي الناحي

أجمــل وأثمــن هبــات التطــوع.
منحنــا المزيــد مــن الثقــة بالنفــس ورفــع 
والرضــى  الــذات  احتــرام  مســتوى  مــن 

عنهــا حينمــا تحســن.
وعــزز  واالنتمــاء  بالفخــر  شــعورًا  منحنــا 

اإلنســانية. هويتنــا 
بعــض  مــن  حمايتنــا  فــي  أثــرًا  لــه  كان 
مخاطــر االكتئــاب عندمــا تداهمنــا المحــن 

واالبتــاءات.
ميــزة أخــرى مهمــة منحنــا إياهــا التطــوع 
مــع  دائــم  اتصــال  علــى  يبقينــا  أنــه 

ــِك عــدة كتــب ومؤلفــات فــي  س5 - ل
الكثيــر مــن المجــاالت أبرزهــا مجالــي 
ــذه  ــن ه ــا ع ــة حدثين ــرة والتربي األس
وهــل  ككاتبــة  وبدايتــك  الكتــب 
كانــت تلــك األعمــال نتــاج خبرتــك فــي 

العمــل االجتماعــي؟ 

العمــل  إليــِك  أضــاف  مــاذا   - س6 
بعــد كل هــذه  الخيــري  االجتماعــي 

الســنوات؟
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وكلمــا كانــت تلــك الخبــرات فــي مرحلــة 
عمريــة مبكــرة ســاعد ذلــك علــى نضــج 
الشــخصية ودعــم قدراتهــا علــى العمــل 
بإتقــان، والكثيــر الكثيــر ممــا ال يعــد وال 
ببــركات  اإللهيــة  المنــح  مــن  يحصــى 

الخيــري.   االجتماعــي  العمــل 

وكل الشــكر للمؤسســة الخيريــة التــي 
والحريــة  والمســاحة  الثقــة  أعطتنــي 
الدعــم  وقدمــت  الــدور  بهــذا  للقيــام 
الســنوات  هــذه  طــوال  والمســاندة 
تعاقبــت.  التــي  المجالــس  وبمختلــف 
الــزوج  دعــم  حيــث  الصغيــرة  وألســرتي 
اللذيــن  ولــألوالد  وتضحيتــه  وتفهمــه 
عبــر  ومســاندين  داعميــن  كانــوا 
أعطانــي  ممــا  للمســؤولية  تحملهــم 
مســاحة مــن الوقــت للقيــام بهــذا الــدور، 
مســاحة  اعطــى  شــخص  لــكل  وأخيــرا 
خبــرة  واكســبني  والقبــول  الثقــة  مــن 

المجتمــع. فــي  وقيمــة 

ألنــه  وتعــال  ســبحانه  هلل  الشــكر  أوال 
ثانيــا  والمســدد،  والموفــق  الواهــب 
والمحيــط  واألجــداد  للوالديــن  الشــكر 
االجتماعــي الذيــن أشــعلوا شــرارة حــب 
الشــكر  ثــم  الطفولــة  منــذ  العطــاء 
لــكل شــخص عمــل معــي طــوال هــذه 
الســنوات الــى الفريــق الرائــع الــذي كان 
النجــاح  فــي  والفاعــل  األكبــر  الــدور  لــه 
الخاتــم،  منــى  رأســهم  وعلــى  واإلنجــاز 
فكريــة الصفــار، زينــب المرحــوم، كريمــة 

الكثيــر.  وغيرهــن  الصفــار 

س7 - كلمــة شــكر وامتنــان تقدميها 
؟ لمن

للجيــل  رســالتك  ماهــي   - س8 
؟ شــئ لنا ا

حــوار العطاء
اآلخريــن ويســاعدنا علــى تطويــر نظــام 

قــوي. دعــم 
التنقــل  لكثــرة  بدنيــة  صحــة  منحنــا 
ممــا  المختلفــة  النشــاطات  وممارســة 
علــى  الحفــاظ  فــي  بشــكل  يســاهم 

عــام. بشــكل  صحتنــا 
الجديــدة  الفــرص  مــن  بالعديــد  زودنــا 
مقابلــة  علــى  القــدرة  تمنحنــا  التــي 
أشــخاص جــدد وتوســيع جهــات االتصــال 
الخاصــة بنــا ممــا يحفزنــا علــى الخــروج من 
منطقــة الراحــة لنكــون أكثــر ثقــة لكونــه 
وقدرتنــا  االجتماعيــة  مهاراتنــا  ينمــي 

مــع محيطنــا. الفّعــال  التواصــل  علــى 
وفقنــا اهلل مــن خالــه أن يكــون لنــا دورًا 
مؤثــرًا للمســاهمة فــي تمهيــد األرضيــة 
القادمــة  لألجيــال  التغييــر  ثقافــة  لبنــاء 
ألن رحلــة التغييــر تبــدأ بفــرد، ممــا جعلنــا 
ســببًا فــي إلهــام أقــرب األشــخاص إلينــا 
ــا« ليبــدأوا رحلتهــم  ــا أو أصدقائن »عائلتن
التطوعيــة الخاصــة بهــم ، وفــي نفــس 
الوقــت يمكنهــم أن يكونــوا ســببًا فــي 
إلهــام مــن يعرفــون وبــدأ رحلــة تطوعيــة 
لغيرهــم وهكــذا إلــى أن يتــم نقــل فكــرة 
التطــوع مــن فــرد إلــى آخــر لتصبــح ثقافــة 

مجتمــع وأجيــال قادمــة.
حفزنــا علــى تعزيــز قيــم اإليثــار والتعــاون 
والترابــط مــن أجــل فعــل الخيــر لتحقيــق 

االســتقرار والســام واألمــن المجتمعــي.
علــى  للتدريــب  وفرصــًا  منحــًا  أكســبنا 
القيــام بأعمــال ومهــام اكتســبنا خبــرات 
ســاعدتنا علــى األداء بقــدر مــن اإلتقــان 
والمهــارة نتيجــة تبــادل الخبــرات ، ومــن 
تلــك الخبــرات »القــدرة علــى التعامــل مــع 
ــر مهــارات  المشــكات وحلهــا عبــر تطوي
التفاعــل العقليــة، باإلضافــة إلــى تحمــل 
باألمــر  ليــس  كلــه  وهــذا  المســئولية« 
دفعــة  خبــرات  تمنــح  ال  فالحيــاة  الهّيــن 
تدريجيــة  بصــورة  ُتكتســب  بــل  واحــدة 

رســالتي ألبنائنــا وبناتنــا الشــباب ماهــي 
بــأن  القلــب  إلــى  القلــب  إال همســة مــن 
 « التطوعــي  الخيــري  العمــل  يجعلــوا 
ثقافــة حيــاة » ذلــك ألن العمــل التطوعــي 
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لــكل فــرد إذا أراد الحصــول علــى التوفيق 
والهبــات اإللهيــة عليــه بالعطــاء العطــاء، 
أجــره  يلقــى  ُأنملــة  قــدر  يعطــي  فمــن 
آَمُنــوا  الَِّذيــَن  ِ)انَّ  تعالــى:  يقــول  جبــال، 
لَُهــُم  َســَيْجَعُل  اِلَحــاِت  الصَّ َوَعِمُلــوا 
واالحتــرام  الــود  أراد  مــن  ا(  ُوّدً ْحَمــُن  الرَّ
وأدراك  والتأثيــر  والقبــول  والمكانــة 
اللــذة  واستشــعار  والرضــا  الســعادة 
اإلنســانية  العاقــات  وقيمــة  الروحيــة 
يعمــل لخدمــة مجتمعــه فــي ســبيل اهلل 

ومحبــة.. وتفانــي  وإخــاص  بصــدق 

س9 - مســك الختــام، كلمة توجهيها 
ألبنــاء المجتمع مــاذا تقولين فيها؟

حــوار العطاء

وقدراتهــم  احتياجاتهــم  أكثــر  يواكــب 
الغيــر محــدود فــي قيــادة التغييــر.

وكمــا يعلــم شــبابنا أنــه بلــغ مــن أهميــة 
األمــم  جعلــت  أن  التطوعــي  العمــل 
المتحــدة يومــًا للتطــوع هــو »الخامــس 
حتــى  عــام،  كل  مــن  ديســمبر«  مــن 
للتنميــة،  قويــًا  مؤشــرًا  التطــوع  أصبــح 
المجتمــع  بنــاء  فــي  أساســية  وركيــزة 
ونشــر التماســك االجتماعــي بيــن أفــراده 
إنســانية،  ممارســة  التطوعــي  فالعمــل 
معانــي  بــكل  وثيقــًا  ارتباطــًا  ارتبطــت 

الصالــح. والعمــل  الخيــر 
وفئــة الشــباب مهمــة جــدا ألي مؤسســة 
المتطــوع  الشــباب  أن  حيــث  خيريــة، 
فــي المؤسســات يقــوم بــأدوار وقــدرات 
مختلفــة وســيتم اســتخدام مهاراتهــم 
وتطلعــات  رؤيــة  لجلــب  وطاقاتهــم 
صــورة  ولخلــق  جديــدة  مســتقبلية 

المجتمــع. فــي  للمؤسســات  إيجابيــة 
برامــج  بإعــداد  ذلــك  تــازم  إذا  الســيما 
للمتطوعيــن  تدريبيــة  أو  تعريفيــة 
ليكونــوا  يســاعدهم  ممــا  الشــباب 
ــًا  عامليــن فّعاليــن ويعتبــرون جــزءًا هام
وقيمــة مضافــة ورقمــًا صعبــًا ال يمكــن 
بالعمــل  الشــباب  فاقتــران  تجــاوزه، 
الدوافــع  وتحديــات  الخيــري  التطوعــي 
آفــاق  النهائيــة  المحصلــة  فــي  هــي 

. للمســتقبل
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مناسبات العطاء

تبارك أسرة اللجنة االعامية 
بجمعية تاروت الخيرية للزميلتين 

آالء الحليلي ورقية آل سيف 

بمناسبة النجاح ، متمنين لهن دوام التوفيق 
بمسيرتهن الدراسية والعملية.
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