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ويش رأيك في الجمعية؟

بقلم عبد الغفور الدبيسي بقلم عبد الغفور الدبيسي 

يتكــرر هــذا الســؤال فــي محافــل النــاس 
للتعبيــر عمــا فــي نفوســهم تجــاه أعمــال 
الجمعيــة ونشــاطاتها ونســمع مــن حيــن 
ألخــر أقــواال متذمــرة تــدل علــى عــدم الرضــا 
والســخط علــى تصــرف معيــن قامــت بــه 
الجمعيــة أو ادارتهــا تجــاه حالــة خاصــة أو 
إلــى  نســتمع  كمــا  المجتمــع  فــي  عامــة 
دفــاع مــن أطــراف أخــرى عــن بعــض مواقــف 
التنبيــه  يجــب  وهنــا  وقراراتهــا  الجمعيــة 
علــى أمــور لجعل هــذه االنتقــادات أو الدفاع 

أكثــر فعاليــة وفائــدة للجميــع :
1.الحديــث عــن الجمعيــة وتقييــم مواقفهــا 
أمــر  هــو  باإليجــاب  أو  بالســلب  ســواء 
النــاس  اهتمــام  علــى  يــدل  طبيعــي 
تمــس  أو  مباشــرة  تمســهم  لمواضيــع 
حــق  ومــن  المجتمــع  عمــوم  أو  أقاربهــم 
الجميــع إبــداء الــرأي فــي أمــور تخــص الشــأن 

عــام. شــأن  والجمعيــة  العــام 
ســيتفق  الجميــع  أن  نتوقــع  أال  2.يجــب 
حــول رأي واحــد وال يعنــي اختــاف اآلراء أن 
فالنــاس  وآخــر جيــد  هنــاك طــرف ســيء 
وتجاربهــم  معلوماتهــم  فــي  متفاوتــون 

ومــن الطبيعــي أن تختلــف آراءهــم حــول 
صحــة أو خطــأ عمــل مــا أو سياســة مــا فــي 

الجمعيــة.
المهــام  أصعــب  مــن  العــام  الــرأي  3.إدارة 
التــي تنــاط بمجلــس اإلدارة وعليــه اتخــاذ 
الخطــوات وبــذل الجهــد إليصــال الصــورة 
الجمعيــة  أعمــال  عــن  للنــاس  الحقيقيــة 
الظهــور  ذلــك  ويشــمل  ونشــاطاتها 
اإلعامــي المناســب والمــدروس والشــامل 
وتفعيــل  االجتماعــي  التحــرك  وكذلــك 
العاقات العامة إليصال الرســائل المناسبة 
النشــطة  الفعاليــات  والدوريــة مــن خــال 
لانتقــادات  المجــال  وفتــح  المجتمــع  فــي 
مــن  للوصــول  والماحظــات  واالقتراحــات 
أفــراد المجتمــع إلــى المســؤولين اإلدارييــن 

والتنفيذييــن.
أن  يــدرك  أن  الكريــم  الجمهــور  4.علــى 
الــذي  فهــو  إرادتــه  يمثــل  اإلدارة  مجلــس 
انتخــب هــذا المجلــس وعليــه أن يعكــس 
رضــاه أو عــدم رضــاه عــن إدارة مــا مــن خــال 
القنــوات الرســمية حتــى يكــون لهــا األثــر 
إلــى األحســن.  الوضــع  األكبــر فــي تغييــر 

الجميــع يســتطيع أن يتصل بــاإلدارة كتابيا 
أو تلفونيــا أو حضوريــا لاستفســار عــن أمــر 
مــا والتعــرف علــى المابســات المحيطــة به. 
األعضــاء )المشــتركون( لهــم الحــق نظاميا 
فــي االطــاع على وثائق الجمعية وتقاريرها 
الرســمية لمراجعــة أمــر مــا أو مواكبة بعض 
بإمــكان  الحــاالت  أســوأ  فــي  التطــورات. 
األعضــاء )المشــتركون( ســحب الثقــة مــن 
أي مجلــس إدارة ال يرونــه يمثــل إرادتهــم 
نتــدرب  أن  علينــا  يلبــي طموحاتهــم.  وال 
جميعــا فــي اســتخدام الوســائل النظاميــة 
المؤثــرة فهــي أكثــر أثــرا مــن الحديــث فــي 

الفضــاء العــام.
بطــرح  ســنويا  اآلن  الجمعيــة  5.تقــوم   
العاقــة  وأصحــاب  للجمهــور  اســتفتاء 
ســواء كانــوا مســتفيدين أم متبرعيــن أم 
غيــر ذلــك للتعبيــر عــن وجهــات نظرهــم 
وطــرح مقترحاتهــم ويقــوم مجلــس اإلدارة 
بمراجعــة نتائــج هــذا االســتفتاء واتخــاذ مــا 
يلــزم وتطــرح النتائــج والماحظــات التــي 
أوردهــا النــاس علــى موقــع الجمعيــة وهــو 
متــاح للجميــع فعلــى الجميــع االســتفادة 
واســتعمالها  هــذه  التواصــل  قنــاة  مــن 

بشــكل جــاد ومســؤول
نحتــاج جميعــا لتفعيــل وتطويــر قنــوات 
ــا )الجمهــور - الجمعيــة( بمــا  االتصــال بينن
عــن  واالبتعــاد  المشــترك  الهــدف  يخــدم 
األســاليب االنفعاليــة التــي تضــر أكثــر ممــا 
تنفــع وســتكون لنــا قريبــا وقفــة إعاميــة 
مع نتائج االســتفتاء لهذه الســنة لنســتمع 

إلــى آراء الجمهــور وماحظاتهــم.

كلمة رأس

*األميــن العــــام لمجــــلس اإلدارة فـــي *األميــن العــــام لمجــــلس اإلدارة فـــي 
جمعية تاروتجمعية تاروت



4

مجلة العطاء - يونيو - 2021  - اإلصدار السادس عشر

إضـــــــاءة

كبيــرا  جهــدا  االعامــي  فريقنــا  يبــذل 
مــن أجــل ان يجعــل مجلــة العطــاء منبــرا 
تفاعليــا مميــزا بيــن المجتمــع والجمعيــة 
إليمانــه العميــق بــأن تعزيــز العاقــة بيــن 
والجمعيــة  المجتمــع  شــرائح  مختلــف 
يعــود بالنفــع للجميــع، والســيما الفئــات 

المجتمــع. الضعيفــة والمعــوزة فــي 
صحيــح أن المجلــة الصــادرة مــن اللجنــة 
االعاميــة التابعــة للجمعيــة ليســت هــي 
جســر التواصــل الوحيــد بيــن الجمعيــة 
تمثــل  أنهــا  اال  المجتمــع  أبنــاء  وســائر 
جســرا اضافيــا ومهمــا وحيويــا لعمليــة 
التواصــل البنــاء بيــن الطرفيــن، وذلــك 
والشــعر  والكلمــة  الصــورة  خــال  مــن 
والرســم  والقصــة  والتغريــدة  والمقالــة 
والماحظــة  والتقريــر  والحــوار  والخبــر 
واالقتــراح والفكــرة وغيرهــا مــن اشــكال 
الشــفاف  والحــوار  البنــاء  التخاطــب 

بيــن شــرائح  االيجابــي ســواء  والتفاعــل 
المجتمــع والجمعيــة ولجانهــا المختلفــة 
أو بيــن أفــراد المجتمــع ونخبــه وبعضهــم 
المجلــة  تشــكله  لمــا  مضافــا  البعــض، 
مــن قيمــة فكريــة وثقافيــة واعاميــة فــي 

المجتمــع.
تطمــح اللجنــة االعاميــة دومــا لتحويــل 
ثقافيــا  جســرا  لتكــون  المجلــة  هــذه 
وصوتــا  خاقــا  اعاميــا  ومنبــرا  تفاعليــا 
مســموعا ألبنــاء المجتمــع، ليتمكنــوا مــن 
افكارهــم  وايصــال  معــا  التحــاور  خالــه 
وماحظاتهــم  وتصوراتهــم  ورؤاهــم 
ومقترحاتهــم وصوتهــم بــكل شــفافية 
او  البعــض  لبعضهــم  ســواء  ووضــوح 
الخيــري  الصــرح  هــذا  علــى  للقائميــن 
خدمــة  ألجــل  دشــن  الــذي  المبــارك 

المجتمــع. فــي  والمعوزيــن  الضعفــاء 
األفــكار  مــن  الكثيــر  وصلتنــا  لقــد 
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ــة  ــاءة، ســواء ذات الصل والماحظــات البن
أو  ككل  الجمعيــة  خدمــات  بتطويــر 
هــذا  تطويــر  أو  موقعيتهــا  تعزيــز 
محــل  وجميعهــا   ، )المجلــة(  المنبــر 
 ، واسترشــاد  وفخــر  واهتمــام  عنايــة 
ــا نأمــل أن تترســخ هــذه الممارســة  لكنن
لتتواصــل المســيرة التفاعليــة االيجابيــة 
بالشــأن  المعنيــة  االطــراف  جميــع  بيــن 
العــام وتــزداد وتيرتهــا ، لمــا تمثــل مــن 
التطلعــات  تحقيــق  فــي  بالغــة  أهميــة 

. للجميــع  المرجــــوة 
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مجلــس  باســم  ممثلــة  الخيريــة  تــاروت  جمعيــة  تنعــى 
أهالــي جزيــرة  عــن  إدارتهــا وجميــع منســوبيها ونيابــة 
تــاروت رحيــل رائــد مــن رواد العمــل التطوعــي االجتماعــي 
عبــاس  المرحــوم  المهنــدس  القطيــف  محافظــة  فــي 
رضــي الشماســي. نســأل اهلل تعالــى أن يتغمــد الفقيــد 
المؤمــن بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح جناتــه ويحشــره 

ــه. مــع محمــد وآل

اللجنــة اإلعاميــة بجمعيــة تــاروت الخيريــة: يحتفــل العالــم فــي 1 يونيــو باليــوم العالمــي للوالديــن تقديــًرا لتضحياتهــم 
الكبيــرة فــي ســبيل رعايــة أبنائهــم واالهتمــام بتعليمهــم وتوفيــر حيــاة كريمــة لهــم  #اليوم_العالمي_للوالديــن 

20 مستفيدة من ورشة ”تنسيق الزهور“ ب#تاروت.
#جمعية_تاروت_الخيرية #تكافل_اجتماعي #تكاتف 

بعــد  اال  الحبــة  تكســر  ال  #الغذاء_والــدواء 
الصيدلــي  استشــارة 

تغريدات العطاء
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 يحدث - اآلن
 #جمعية_تاروت_الخيريــة تكــرم موظفهــا الســيد بيجــو 
بعــد 8 ســنوات قضاهــا فــي خدمــة الجمعيــة، وذلــك فــي 

حفــل وداعــي اقامتــه لــه االدارة فــي مقرهــا بتــاروت.

الفئات األعلى خطورة للوفاة ب #كوفيد_19 
لذلك #خذ_الخطوة_خذ_اللقاح

21 مايــو #اليوم_العالمي_للشــاي يعتبــر الشــاي األســود 
حيــث  العالــم،  فــي  اســتهاًكا  األكثــر  المشــروبات  أحــد 
الصحيــة ومضــادات  الفوائــد  مــن  العديــد  علــى  يحتــوي 
األكســدة التــي يمكــن أن تســاعد فــي الحــد مــن األمــراض 

المختلفــة.

تغريدات العطاء

#اليوم_العالمي_للتصلب_اللوحي
فــي 30 مايــو فرصــة لتعزيــز الوعــي ومناصــرة كل فرد ُمصاب 
بــه حيــث يعتبــر مــن األمــراض المناعيــة المزمنــة، يصيــب 
والحبــل  الدمــاغ  علــى  ويؤثــر  المركــزي  العصبــي  الجهــاز 
الشــوكي، ممــا يــؤدي إلــى بــطء أو توقــف ســير الســياالت 

العصبيــة المتنقلــة بيــن الدمــاغ وأعضــاء الجســم. 
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138,916 رياال مصروفـــــات لجنة كافل اليتيم 
لشهر أبريل 2021 م

337,739 رياال مصروفات لجنة تحسين المساكن لشهر ابريل 2021 م

296,515 رياال مجموع مصروفات 
لـجـنـة التكافــل االجتمــاعــــي 

لشهر ابريل 2021 م

مريم ال عبد الغني - اللجنة االعامية بمريم ال عبد الغني - اللجنة االعامية بتاروتتاروت

مريم ال عبد الغني - اللجنة االعامية بخيرية تاروت مريم ال عبد الغني - اللجنة االعامية بخيرية تاروت 

صفية اليوسف، اللجنة االعامية بخيرية صفية اليوسف، اللجنة االعامية بخيرية 
صــرح رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة تــاروت تاروت تاروت 

بــأن  الصغيــر  محمــد  األســتاذ  الخيريــة 
االجتماعــي  التكافــل  لجنــه  مصروفــات 
نحــو  بلغــت   2021 ابريــل  شــهر  فــي 

ريــاال  296,515
وقــال رئيــس لجنــة التكافــل االجتماعــي 
بــأن  درويــش  الرســول  عبــد  االســتاذ 
المســاعدات لبرنامــج إفطــار صائــم بلغــت 
207،345 ريــاال، بينمــا بلغــت المســاعدات 

ريــاال.  89,170 المتنوعــة  األخــرى 
وأضــاف، أن عــدد الطلبــات الــواردة للجنــة 
هــذا الشــهر بلغــت نحــو 85 طلبــا، منوهــا 
إلى أن عدد األســر المســتفيدة من خدمات 

اللجنــة بلــغ نحــو: 302 أســرة.
وبــدوره قــدم رئيس مجلــس اإلدارة األســتاذ 
أعضــاء  لجميــع  شــكره  الصغيــر  محمــد 
اللجنــة وكافــة أبنــاء المجتمــع الداعميــن 

للجمعيــة وأنشــطتها.

المســاكن  تحســين  لجنــــة  رئيــس  قــال 
التابعة لجمعية تاروت الخيرية المهندس 
مصروفــات  أن  الدبيســي:  الغفــور  عبــد 
اللجنــة خـــال شــــهر ابريــل 2021 م بلغــت 
نحو 337,739 ريــــاال، مضيفا وقــــد تمثلــــت 
مصروفــات اللجنــة فـي تقديم مسـاعدات 
وترميــم  بنــاء  فــــي  للمســاهمة  ماليــة 
مســاعدة  وتــم  منــازل.  عــدة  وصيانــة 

عائلتيــن لشــراء منــزل. 

قــال رئيــس لجنــة كافــل اليتيــم التابعــة 
لجمعيــة تــاروت الخيريــة األســتاذ أيــوب أبــو 
شــهر  خــال  اللجنــة  مصروفــات  أن  زيــد 
أبريــل 2021 م بلغــت نحــو: 138,916 ريــاالً.
وأضــاف أن مجمــوع المســاعدات الغذائيــة 
التــي تــم إيداعهــا فــي الحســابات البنكيــة 
فــي  ريــاالً،   32,760 بلغــت:  قــد  لأليتــام 
حيــن بلــغ مجمــوع المســاعدات الدراســية 
بلغــت  بينمــا  ريــاال،   76,656 الطابيــة 
المســاعدات المتنوعة األخرى 29,500 رياال.
وبدوره قدم رئيس مجلس اإلدارة األســتاذ 
أعضــاء  لجميــع  شــكره  الصغيــر  محمــد 
اللجنــة وكافــة أبنــاء المجتمــع الداعميــن 
قائــًا:  المختلفــة  وأنشــطتها  للجمعيــة 
مــن  جــزء  تحقيــق  فــي  شــركائنا  أنتــم 

احتياجاتهــم. األيتــام وســد  ســعادة 

اإلدارة  مجلــس  رئيــس  قــدم  وبــــدوره 
األســــتاذ محمــــد الصغيــر شــــكره لجميــــع 
أعضاء اللجنــــة علــــى جهودهــم الكبيــرة 
وكافــة أبناء المجتمـــع الداعمين للجمعية 

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

والمحتاجيــن فــي جزيــرة تــاروت.  

لجان العطـاء
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309,019 رياال مجموع مصروفات لجنة التكافل االجتماعي 
لشهر مايو 2021 م

49.085 رياال مصروفات لجنة تحسين المساكن 
لشهر مايو  2021 م

125,350 رياال مصروفـــــات 
لجنة كافل اليتيم لشهر 

مايو 2021 م مريم ال عبد الغني - اللجنة االعامية بخيرية تاروت مريم ال عبد الغني - اللجنة االعامية بخيرية تاروت 

مريم ال عبد الغني - اللجنة االعامية بخيرية تاروت مريم ال عبد الغني - اللجنة االعامية بخيرية تاروت 

صفية اليوسفصفية اليوسف
-  اللجنة االعامية بخيرية تاروت -  اللجنة االعامية بخيرية تاروت 

صــرح رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة تــاروت 
بــأن  الصغيــر  محمــد  األســتاذ  الخيريــة 
االجتماعــي  التكافــل  لجنــه  مصروفــات 
نحــو  بلغــت   2021 مايــو  شــهر  فــي 

ريــاالً.  309,019
وقــال رئيــس لجنــة التكافــل االجتماعــي 
بــأن  درويــش  الرســول  عبــد  االســتاذ 
نحــو:  بلغــت  الغذائيــة  المســاعدات 
123,290 رياالً، و116,350 رياال مســاعدات 
ــد، بينمــا بلغــت المســاعدات  فرحــة العي

ريــال.  69,379 المتنوعــة  األخــرى 

المســاكن  لجنــــة تحســين  رئيــس  قــال 
الخيريــة  تــاروت  لجمعيــة  التابعــة 
الدبيســي: أن  الغفــور  المهنــدس عبــد 
مايــو  شــــهر  خـــال  اللجنــة  مصروفــات 
ريــــاال،   49.085 نحــو  بلغــت  م   2021
مضيفا وقــــد تمثلــــت مصروفــات اللجنــة 
فـــي تقديم مســـاعدات مالية للمساهمة 
ــة عــدة منــازل.  ــي بنــاء وترميــم وصيان فــ
اإلدارة  مجلــس  رئيــس  قــدم  وبــــدوره 
األســــتاذ محمــــد الصغير شــــكره لجميــــع 
أعضاء اللجنــة علــى جهودهــم الكبيــرة 

قــال رئيــس لجنــة كافــل اليتيــم التابعــة 
لجمعيــة تــاروت الخيريــة األســتاذ أيــوب أبــو 
زيــد أن مصروفــات اللجنــة خال شــهر مايو 

ــاالً. 2021 م بلغــت نحــو: 125,350 ري
وأضــاف أن مجمــوع المســاعدات الغذائيــة 
والنقديــة التــي تم إيداعها في الحســابات 
 79,600 بلغــت:  قــد  لأليتــام  البنكيــة 
ــاالً، فــي حيــن بلــغ مجمــوع المســاعدات  ري

المتنوعــة األخــرى 45,750 ريــاال.
وبدوره قدم رئيس مجلس اإلدارة األســتاذ 
أعضــاء  لجميــع  شــكره  الصغيــر  محمــد 
اللجنــة وكافــة أبنــاء المجتمــع الداعميــن 
قائــًا:  المختلفــة  وأنشــطتها  للجمعيــة 
مــن  جــزء  تحقيــق  فــي  شــركائنا  أنتــم 

احتياجاتهــم. األيتــام وســد  ســعادة 

وأضــاف، أن عــدد الطلبــات الــواردة للجنــة 
طلبــا،   52 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 

الداعميــن  المجتمـــع  أبنــاء  وكافــة 
المختلفــة. وأنشــطتها  للجمعيــة 

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

تــاروت. 

لجان العطـاء
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اعالم العطاء

الخطيبة أم رمزي سيرة إيمان ومسيرة عطاء

فــي صبيحــة يــوم االثنيــن 26 شــوال عــام 
1442 الموافــق 7 يونيــو 2021 م فقــدت 
جزيــرة تــاروت الخطيبــة الحســينية مريــم 
عبــد اهلل علــي الرويعــي، وهــي واحــدة 
المؤمنــات  الســيدات  وأنبــل  أروع  مــن 
التــي عرفتهــن عــن قــرب ومنــذ نعومــة 
أظافــري، ويشــاطرني في هــذا التوصيف 
رحمهــا اهلل  مــن عرفهــا وعايشــها  كل 

تعالــى وأســكنها فســيح جناتــه.
رمــزي،  أم  الحاجــة  الســعيدة  الفقيــدة 
التــي آلــم رحيلهــا كل مــن عرفهــا، ووري 
جثمانهــا الثــرى فــي مقبــرة تــاروت عــن 
الحــاج  حــرم  هــي  عامــا،   75 ناهــز  عمــر 
بنــات  لثــاث  الزايــر، وأم  محمــد عيســى 
وكلهــن  المجتمــع  ســيدات  خيــرة  مــن 
وياســمين  تغريــد  وهــن:  طبيبــات 
وزينــب، وهــي كذلــك أم لثمانيــة أبنــاء 
ــرة رجــاالت المجتمــع، معظمهــم  مــن خي
وهــم:  عــدة  مجــاالت  فــي  مهندســين 
رمــزي، رائــد، أحمــد، وجــدي، حســين، علي، 
عيســى، عايــد. كمــا انهــا شــقيقة لثاثــة 
مــن أبــرز رجــال األعمــال الكرمــاء الخيريــن 
فــي جزيــرة تــاروت وهــم: المعلــم عبــد 
اللطيــف  عبــد  والمهندســين  الــرؤوف 

وعبــد العظيــم، أمــا شــقيقات المرحومــة 
زهــراء،  المرحومــة  فهــن:  الكريمــات 
بــأن  علمــا  وصبيحــة،  هنيــة  فاطمــة، 
المرحومــة أم رمــزي هــي أكبــر اخوانهــا 
وأخواتهــا الذيــن كانــوا يعتبرونهــا ُأمــا 
عبــد  »أم  والدتهــم  وفــاة  بعــد  لهــم 

اهلل. رحمهــا  الــرؤوف« 
كان ثانــي أكبــر أبنــاء الراحلــة الصديــق 
»أبــو  الزايــر  رائــد  المهنــدس  العزيــز 
معــا طــوال  األخ وكنــا  بمثابــة  حســين« 
نجــول  والشــباب،  الطفولــة  مرحلتــي 
بعــض  مــع  وهنــاك  هنــا  ونصــول 
الصداقــة  أعــراف  ووفــق  األصدقــاء، 
بعضنــا  بيــوت  ندخــل  كنــا  العميقــة 
ــا األســرية. ومنــذ  ونعــرف تفاصيــل حياتن
ذلــك الوقــت تعرفــت علــى بعــض ســجايا 
أم  الحاجــة  رائــد  االخ  والــدة  المرحومــة 
أعتبرهــا  وكنــت  اهلل،  رحمهــا  رمــزي 
حيــث  اهلل،  حفظهــا  والدتــي  بمثابــة 
كانــت - والدتــي - تقضــي معهــا أغلــب 
وكنــت  األخــوات،  بمثابــة  وكــّن  أوقاتهــا 
أراهــّن معــا وبشــكل دائــم، منــذ الصغــر 
إلــى حيــن وفاتهــا، ســواء فــي المنــزل أو 
فــي مشــوار قاصــدات  أو  الهاتــف  علــى 
ــارة مريضــة أو مشــاركات فــي مجلــس  زي
أو  قارئــات  أو  كمســتمعات  حســيني 
متوجهــات إلــى مناســبة اجتماعيــة هنــا 
كانــت  بالمثــل  وهكــذا  هنــاك.  ودينيــة 
شــقيقها  مــع  وطيــدة  عاقــة  تربطنــي 
اللطيــف  عبــد  المهنــدس  العزيــز  األخ 
»أبــو عبــد اهلل« حيــث كنــا نعمــل ســويا 
فــي دائــرة واحــدة لســنوات طويلــة، وال 
لقــرب  بالنســبة  كثيــرا  الحــال  يختلــف 
وأبنــاء  أشــقاء  معظــم  مــع  العاقــة 

الســعيدة. الفقيــدة 

بالمرحومــة،  لــي  لقــاء  آخــر  اآلن  ويحضرنــي 
فــي  الوالــد، وتحديــدا  منــزل  فــي  وقــد كان 
الوالــدة  أعدتــه  الــذي  الحســيني  المجلــس 
ــة هــي خطيبــة دائمــة  ــت الراحل للقــراءة وكان
فيــه، كان ذلــك اللقــاء قبــل أســبوع تقريبــا 
ســألت  أن  بمجــرد  وكالعــادة  وفاتهــا،  مــن 
معهــا  تجلــس  التــي  الســيدة  عــن  الوالــدة 
فــي المجلــس ألســلم عليهــا، كانــت تبادرنــي 
والســام  بالتحايــا  وتســبقني  المرحومــة 
النفــس  وبــذات  صوتــي  ســماع  بمجــرد 
منهــا  عهدتهــا  التــي  والحفــاوة  والروحيــة 

وأكثــر. عامــا   40 نحــو  قبــل 
تعاملنــي  الــذي  الوحيــد  أنــا  ليــس  وقطعــا 
بهــذه المعاملــة المليئــة بالتقديــر واالهتمــام 
والحفــاوة، وانمــا كان هــذا دأبهــا مــع جميــع 
أو  كبيــر  بيــن  ذلــك  فــي  فــرق  ال  معارفهــا، 
صغيــر وبمعــزل عــن رابطــة النســب ودائــرة 
المعاملــة  حســن  فــي  فالجميــع  القــرب، 
لعمــري  وهــذه  ســواء.  لديهــا  واالهتمــام 
واحــدة مــن أبــرز ســجاياها التــي نســجت مــن 
خالهــا شــبكة واســعة مــن العاقــات المتينــة 
ضمــن  النــاس  لعامــة  الصادقــة  والمحبــة 

المختلفــة. دوائرهــم 

وبحكــم هــذه العالقــة القريبــة مــع 
الرويعــي  عائلتــي  أفــراد  معظــم 
والزايــر الكــرام، ومعرفتــي المباشــرة 
بالمرحومــة أم رمــزي عــن قــرب ومــدى 
عالقــة الوالــدة معهــا، أســتطيع القول 
أننــا خســرنا ســيدة مــن أنبــل ســيدات 
جزيــرة تــاروت وأكثرهــن طيبــة وخلقــا 
وتواضعــا  وكرمــا  وورعــا  وايمانــا 

ونشــاطا وحيويــة.
بقلم : محمد الشيوخبقلم : محمد الشيوخ
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وقــد الحــظ الكثيــرون، أيــام الفاتحــة، خصوصــا 
قريباتهــا ورفيقــات دربهــا، العــدد الهائــل مــن 
للتعزيــة، وبحســب  الذيــن قدمــن  معارفهــا 
نقــل الوالــدة، ان بعــض معــارف الراحلــة كــن 
علــى  قــادرات  غيــر  وهــن  للتعزيــة  يأتيــن 
المشــي بســبب المــرض أو نحــو ذلــك رغــم 
كــن  لكنهــن  الصحيــة،  باالحتــرازات  التقيــد 
نحــو  الواجــب  أقــل  هــو  هــذا  بــأن  يشــعرن 
لزيارتهــن  تتعنــى  كانــت  التــي  الراحلــة 
منهــن  والمريضــات  المســنات  خصوصــا 
فــي كل فرصــة تتــاح لهــا، بــل كانــت طــوال 
علــى  وأخواتهــا  معارفهــا  تحــّرض  حياتهــا 
وزيــارة  األرحــام  وصلــة  االجتماعــي  التواصــل 

الســن. وكبــار  المرضــى 

وأعتقــد أن كل مــن لــه عاقــة بهــا يحتفــظ 
فــي ذاكرتــه بعشــرات الشــواهد والقصــص 
التــي تنــدرج تحــت تلكــم العناويــن وغيرهــا 
ــن الامعــة والمهمــة التــي أعجــز  مــن العناوي

عــن اســتحضارها.
حســينية  خطيبــة  كونهــا  إلــى  فمضافــً 
شــديدة التعلــق بأهــل البيــت  وال تــكاد تفــوت 
التــي تســكن  الحــي  مجلســا حســينيً فــي 
كانــت  مســتمعة،  أو  كقارئــة  ســواء  فيــه 
كذلــك تتمتــع بالحيويــة والنشــاط والفاعليــة 
فــي ممارســة أنشــطتها اليوميــة، كمــا أنهــا 
ــدون حــدود، وتتمتــع  ــن ب ــت تخــدم اآلخري كان

أيضــا بــروح ودودة وببشاشــة متفــردة، كمــا 
بــل  بالخيــر،  تكــون متفائلــة  مــا  دائمــا  أنهــا 
نحــو  إيجابيــة  طاقــة  اآلخريــن  تنمــح  كنــت 
التطلــع إلــى األحســن ولحيــاة أفضــل بمعــزل 

الظــروف. عــن قســاوة 
وكانــت الفقيــدة تتمتــع بإيمــان الفــت ومميــز 
غيــر مقتصــر علــى التمســك بالواجبــات، وإنمــا 
كانــت متمســكة بشــكل كبيــر بالمســتحبات 
كصــاة الليــل وتــاوة القــرآن والمداومــة علــى 
وقــد   . البيــت  أهــل  وزيــارة  المأثــورة  األدعيــة 
نقلــت لــي احــدى رفيقاتهــا الموجــودات معهــا 
ــة،  ــادل األدعي فــي ”قــروب“ نســائي خــاص بتب
أنهــا وقبــل يوميــن مــن وفاتهــا كانــت تطالــب 
ببعــض  بتزويدهــا  القــروب  ذات  خــال  مــن 
األدعيــة الخاصــة قبيــل صــاة الفجــر، ليكــون 
لديهــا متســعا مــن الوقــت لســماعها بعــد 

صــاة الليــل وقبيــل صــاة الفجــر.
وفــي المجــال التربــوي قدمــت الراحلــة مثــا 
بهــم،  والعنايــة  األبنــاء  تربيــة  فــي  رائعــا 
أّن  الصعيــد  هــذا  علــى  فخــرا  ويكفيهــا 
معظــم أوالدهــا كفــاءات علميــة وجميعهــم 
مــن خيــرة أبنــاء المجتمــع إن علــى مســتوى 

أم  الفقيــدة  بســجايا  يتعلــق  وفيمــا 
ــدة  ــة - عدي ــي الحقيق ــي - ف ــزي، فه رم
أن يســتطيع كاتــب هــذه  وأكثــر مــن 
الســطور أن يحصرهــا فــي مقالــة قصيــرة 
كهــذه، لهــذا ســأكتفي هنــا بتعــداد 
فــي  وضوحــا  األكثــر  ســجاياها  بعــض 
عناويــن أظنهــا بحاجــة الحقــا لمزيــد مــن 

التفصيــل، 

مســتوى  علــى  أو  والوعــي  واألدب  األخــاق 
خدمــة المجتمــع كا بحســب موقعــه ومكانته.
أبنائهــا  بتربيــة  الكبيــر  االهتمــام  فلــوال 
علــى  أظافرهــم  نعومــة  منــذ  وتعليميهــم 
حــب العلــم وااللتــزام بمــكارم األخــاق والقيــم 
الدينيــة لمــا رأينــا هــذه النمــاذج الطيبــة. أتذكر 
جيــدا حينمــا كنــا صغــارا كانــت تحــدد ألبنائهــا 
أوقاتــا محــددة للترفيــه واللعــب وباقــي الوقــت 
بالمذاكــرة،  تلزمهــم   - النــوم  وقــت  عــدا   -
أن  أبنائهــا  أصدقــاء  أحــد  أراد  حــال  وفــي 
يصطحــب أحــد أبنائهــا فــي الوقــت المخصــص 
للمذاكــرة، كانــت تنصحــه باالهتمــام بالعلــم 
والمذاكــرة، بأســلوب فــي غايــة األدب واللباقــة 
يعــي  المقابــل  والطــرف  والحّنيــة،  واالحتــرام 

الرســالة جيــدا.
فــي  الراحلــة  بذلتــه  الــذي  للجهــد  ومضافــا 
ترجمــت  فقــد  لألبنــاء،  التربــوي  المجــال 
مســتوًى راقيــا مــن الحنــان والحــب حيالهــم 
تجّســد ذلــك مــن خــال خدمــة جميــع أوالدهــا 
وبناتهــا بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة وآلخــر نفــس 

حياتهــا. مــن 
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الشــك أن رحيلهــا أوجــع، وربمــا فاجــأ، الكثيــر 
مــن النــاس، وليــس رفيقــات دربهــا كالوالــدة 
وغيرهــا فحســب، وإنما ســبب صدمــة لكل من 
عرفهــا وعايشــها وخبــر نشــاطها وحركتهــا 
الدؤوبــة فــي أنشــطتها اليوميــة المتنوعــة، 
آلمنــي  الذيــن  النفــر  اؤالئــك  مــن  واحــد  وأنــا 
فراقهــا وأحزننــي كثيــرا، وأجــد نفســي مدينــا 
لهــا فــي رد بعــض الجميــل التــي تســتحقه، 
تخليــد  فــي  متواضعــة  محاولــة  بمقــدار  ولــو 
جــزء يســير مــن ذكراهــا العطــرة، عبــر هــذه 
حقهــا،  تفــي  ال  التــي  المتواضعــة،  الســطور 

فــي الحقيقــة الزال جميــع مــن عرفهــا غير 
ــة -،  ــى اللحظ ــا - حت ــتوعب لرحيله مس
لــوال االيمــان بالقــدر والتســليم بــه، ولعــل 
باعــث عــدم اســتيعاب هــذه الصدمــة 
الكبيــرة أمــران: األول مقدار الحــب الكبير 
الــذي يكنــه الجميــع لهــا، نظرا لمــا تتمتع 
بــه مــن ســجايا رائعــة، وثانيهمــا مــا كانت 
تمتــاز بــه الفقيــدة الخطيبــة المؤمنــة 
ونشــاط  حيويــة  مــن  الرويعــي  مريــم 
ــة  ــطتها الحياتي ــف انش ــي مختل ــت ف الف
ســواء علــى الصعيــد الشــخصي األســري 

ــي. ــي أو الدين أو االجتماع

*باحث في علم االجتماع *باحث في علم االجتماع 

وبحســب الوالــدة، فــإن جميع أخواتهــا ورفيقات 
الــذي  الفــراغ  بمــدى  اليــوم  يشــعرن  دربهــا 
ســببه رحيلهــا علــى هــذا الصعيــد، بــل إن 
يشــعرن  بتــن   - الوالــدة  مثــل   - بعضهــن 
ــة فــي اســتمرار التواصــل االجتماعــي  بصعوب
بالشــكل الــذي اعتــدن عليــه فــي ظــل وجــود 

وقيــادة الراحلــة أم رمــزي.
وفيما يتعلق بالبعد األخاقي كانت المرحومة 
بشوشــة وودودة ومســالمة وصاحبــة بســمة 
مــع  والطيبــة  األخــاق  غايــة  وفــي  مميــزة 
الجميــع. والــذي يتحلــى بمثــل هــذه الصفــات 
أو  خصومــات  لــه  تكــون  أن  ينــذر  بالعــادة 
ينعــم  بــل  اآلخريــن،  مــع  عــداوات  أو  نزاعــات 
ــة، وهــذا  ــات المتين ــد واســع مــن العاق برصي
مــا ُعــرف عــن الراحلــة طــوال حياتهــا إلــى حيــن 
وفاتهــا رحمهــا اهلل، وتجســد ذلــك فــي كثافــة 
المعزيــن والمعزيــات الذيــن قدمــوا للتعزيــة 
مناطــق  مختلــف  مــن  الفاتحــة  أيــام  طــوال 
الحــب  عــن  كتعبيــر  القطيــف  محافظــة 
والعاقــة الصادقــة. عــاوة علــى ذلــك كانــت 
تتمتــع الراحلــة بذاكــرة مميــزة وصحــة طيبــة 
الجســدية  صحتهــا  علــى  ومحافظــة  جــدا 
التغذيــة  برنامــج  عبــر  والروحيــة  والنفســية 
الحركــة  وكثــرة  المشــي  ورياضــة  الصحيــة 
العبــادي،  والبرنامــج  االجتماعيــة  والخدمــة 
بــل أنهــا كانــت نموذجــً ومثــا للكثيــر مــن 

المجــاالت. فــي هــذه  الســيدات 

وأزعــم أنهــا ال تمثــل إال جــزء يســير مــن صفاتها 
الكثيــرة التــي يعرفهــا الكثيــر ممــن عاشــرها، 
مؤمــا أن تبقــى هــذه الســمات حاضــرة علــى 
الــدوام فــي ذاكــرة معارفهــا ورفيقــات دربهــا 
وكل مــن لــه صلــة بهــا، ألنهــا ســمات تســتحق 
ــر ايجابــي كبيــر علــى  التخليــد لمــا لهــا مــن أث
النفــوس، ولعمــري أن هــذا أقــل الواجــب حيــال 
هــذه المــرأة الفاضلــة التــي أفنــت جــّل عمرهــا 
ســاعية فــي الخيــر والصــاح ونشــر الفضيلــة 
دونمــا  الصالحــة،  والتربيــة  والســام  والحــب 
اســتنقاص بغيرهــا ممــن يســتحققن التخليــد 
والتبجيــل فــي حياتهــن وليــس بعــد وفاتهــن 

فحســب.
رحمــك اهلل يــا أم رمــزي رحمــة األبــرار وحشــرك 
ذويــك  وألهــم  والصالحيــن  الصديقيــن  مــع 
الصبــر والســلوان، لقــد كنــت حقــا ســيرة ايمــان 
متميــزة ومســيرة عطــاء نموذجيــة تســتحق 

ســجاياك النبيلــة الخلــود والتخليــد.

االدارة  بحســن  أيضــا  امتــازت  كمــا 
والتدبيــر والقيــادة، ولطالمــا ســمعت 
مــن الوالــدة تتحــدث بإســهاب عــن 
ــض  ــي بع ــة ف ــادة للراحل ــة القي خصل
ــت  ــا كان ــة: إنه ــة، قائل ــال الخيري األعم
تحــث أخواتهــا وتقودهــم فــي الكثير 
مــن الزيــارات االجتماعيــة واللقــاءات 
العائليــة وصلــة الرحــم، وكانــت تقــول 
لهــم دائمــا: إن فــي مثــل هــذه األعمال 
أشــكال  مــن  كبيــرا، كشــكل  ثوابــا 

ــر.  ــى الخي ــض عل ــز والتحري التحفي
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773,170 مصروفات خيرية تاروت خالل شهر أبريل 2021 م

زينب المرحوم - اللجنة االعامية بخيرية تاروت زينب المرحوم - اللجنة االعامية بخيرية تاروت 

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

2021 م بلغــت نحــو: 773,170.00 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 
اليتيــم  كافــل  لجنــة  الخيــري،  الــزواج 
المســاكن،  تحســين  لجنــة  جانــب  إلــى 
باإلضافــة إلــى مصروفــات برنامــج افطــار 
ــاالً، التــي  ــم التــي بلغــت 207،345 ري صائ

تــم إيداعهــا فــي حســابات المســتفيدين 
االجتماعــي  التكافــل  لجنــة  قبــل  مــن 

اليتيــم. وكافــل 
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

أخبار العطاء  
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483,454,00 رياالً مصروفات خيرية تاروت خالل شهر مايو 
2021 م

زينب المرحوم ، اللجنة االعامية بخيرية تاروتزينب المرحوم ، اللجنة االعامية بخيرية تاروت

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

ــاالً. 2021 م بلغــت نحــو: 483,454.00 ري
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 

المســاكن. لجنــة تحســين  جانــب 

أخبار العطاء  

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
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فــي لقــاء ضــم أعضــاء مجلــس إدارة جمعية 
تــاروت الخيريــة بصحيفــة جهينــة اإلخباريــة 
االنجــازات  أبــرز  األعضــاء  فيــه  اســتعرض 
التــي حققتهــا الجمعيــة إلــى جانــب بعــض 
التحديــات التــي تواجههــا وأهــم المشــاريع 

الجــاري اســتكمالها.
ــاء  ــذي عقــد الثاث ــك خــال اللقــاء ال جــاء ذل
فــي مقــر الجمعيــة وجمــع كا مــن رئيــس 
الصغيــر  محمــد  االســتاذ  االدارة  مجلــس 
ونائــب رئيس مجلس اإلدارة االســتاذ محمد 
العامــة  العاقــات  لجنــة  ورئيــس  الصفــار 
ورئيــس  الدخيــل  الســام  عبــد  االســتاذ 
المهنــدس  العامــة  والخدمــات  المرافــق 
علــى  العــام  والمشــرف  النابــود  محمــد 
اللجنــة االعاميــة االســتاذ محمــد الشــيوخ 

الــى جانــب فريــق جهينــة ممثــا فــي رئيــس 
الجبــار  العبــد  زهيــر  المهنــدس  التحريــر 
واالســتاذين حســين العلــق وجعفــر الصفار 
محمــد  االســتاذ  الجمعيــة  رئيــس  وقــال 
يســعى  االدارة  مجلــس  »ان  الصغيــر: 
لتواكــب  الجمعيــة  عمــل  لتطويــر  دائمــا 
مــا  كل  وتقديــم  الجاريــة  المتغيــرات 
بوســعه مــن جهــد لخدمــة المســتفيدين 
مــن خدمــات الجمعيــة علــى أكمــل وجــه«.
ايــام  الجمعيــة قبــل  لقــد منحــت  واضــاف 
الشــؤون  وزارة  مــن  ســخيا  ماليــا  دعمــا 
وهــو  ريــاال،  ألــف   600 وقــدره  االجتماعيــة 
منــذ  الجمعيــة  تتلقــاه  دعــم  أكبــر  يمثــل 
تأسيســها قبــل 55 عامــا، وأننــا موعــودون 
الشــهر  هــذا  نهايــة  آخــر  بدعــم  ايضــا 

تميــز  نظيــر  وذلــك  اهلل،  آن شــاء  المبــارك 
اعمــال ومشــاريع وانشــطة خيريــة تــاروت.
مجلــس  أعضــاء  وبعــض  اننــا  الــى  ونــوه 
الشــؤون  وزارة  بزيــارة  مؤخــرا  قمنــا  االدارة 
بعــض  لمتابعــة  بالريــاض  االجتماعيــة 
ونتطلــع  بالجمعيــة  المتعلقــة  الشــؤون 

التواصــل. الســتمرار 
وفــي ســياق اســتعراض المشــاريع التــي مــا 
زالــت تحــت اإلنشــاء ذكــر مشــروع المبنــى 
اإلداري المقــام علــى أرض الجمعيــة والتــي 
تقــدر تكلفــة ب 6 مليــون ريــال، حيــث تنــم 
االنتهــاء مــن مرحلــة العظــم وســيتم البدء 
بعــد رمضــان المبــارك بمرحلــة التشــطيب.

روضــة  مشــروع  أن  إلــى  الصغيــر  ولفــت 
مبناهــا  يتســع  الــذي  النموذجيــة  تــاروت 
مواصفــات  حســب  صممــت  طفــل   500 ل 
للروضــة  القديــم  المبنــى  وأن  الــوزارة، 
لاســتثمار. وضعهمــا  تــم  والمســتوصف 
وتحــدث نائــب رئيس مجلس اإلدارة األســتاذ  
التحديــات  عــن  الصفــار  ســعيد  محمــد 
التــي تواجــه الجمعيــة وقــال: »أننــا نســعى 
االســتثمار  خــال  مــن  الجمعيــة  لتطويــر 
وتأســيس لجــان جديــدة لتقديــم خدمــات 
الجمعيــة  مــن  للمســتفيدين  أفضــل 
 10 مــن  المكــون  االستشــاري  كالمجلــس 
مثقفيــن،  مهندســين،  بينهــم  أشــخاص 
اتخــاد  قانونييــن، ليســاعد الجمعيــة فــي 
والتخطيــط  المهمــة  القــرارات  بعــض 
المســاعدات والبحــوث  لاســتثمار، ولجنــة 
المكونــة مــن 5 أعضــاء مــن داخــل وخــارج 
تســاعد  والتــي  الجمعيــة،   إدارة  مجلــس 
للمســتفيدين  الحــاالت  دراســة  فــي 
المســاعدات  تقديــم  وإقــرار  والمحتاجيــن 
دراســة  وكذلــك  لهــم  والعينيــة  الماليــة 

الطارئــة.  الحــاالت 

أخبار العطاء  
الصغير: تلقينا دعما سخيا من وزارة الموارد البشرية والتنمية 

االجتماعية وموعودون بدعم آخر بعد الشهر المبارك

حكيمة جاسم - اللجنة االعامية بخيرية تاروت حكيمة جاسم - اللجنة االعامية بخيرية تاروت 
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وأضــاف الصفــار كذلــك تــم تأســيس إدارة 
مــا  بــكل  تهتــم  التــي  البشــرية  المــوارد 
جانــب  إلــى  الموظفيــن  بشــئون  يتعلــق 
تقــوم  التــي  والتوظيــف  التأهيــل  لجنــة 
والشــركات  المعاهــد  مــع  بالتنســيق 
ــدورات تؤهــل الشــباب للعمــل،  لالتحــاق ب
وإقامــة الــدورات التطويريــة وتوفــر فــرص 
وظيفيــة وتعتبــر هــي حلقــة وصــل بينهــا 

الشــركات.  وبيــن 
بالمهــم  التنفيــذي  المديــر  دور  ووصــف 
للجمعيــة، حيــث أنــه يقــوم بــأدوار مهمــة 
لتنظيــم العمــل كمــا ويمثــل حلقــة الوصل 
بيــن مجلــس اإلدارة والموظفيــن، منوهــا 
أن قــرار توظيفــه تــم بنــاء علــى طلــب مــن 

وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة.
تحــدث  العامــة  العاقــات  لجنــة  دور  وعــن 
قائــا«:  الدخيــل  الســام  عبــد  األســتاذ 
التنميــة  لتحقيــق  تســعى  اللجنــة  أن 
واســتراتيجيتها  للجمعيــة  المســتدامة 
التــي  المشــاريع  وإنشــاء  االســتثمار  فــي 

االجتماعيــة  البرامــج  لدعــم  ريعهــا  يعــود 
مــن  المســتفيدين  لخدمــة  والتنمويــة 

. » لجمعيــة ا
وأضــاف أنهــا حلقــة الوصــل بيــن الجمعيــة 
والمجتمــع حيــث تقــوم بالتعريــف ببرامــج 
لغــرض  المتعــددة  الجمعيــة  وانشــطة 
تعزيــز الصلــة بالمجتمــع وكســب أكبــر عدد 
والرعــاة  والمتبرعيــن  المشــتركين،  مــن 

مــن خــال اإلعــام والزيــارات المتبادلــة.
وعــدد أبــرز المشــاريع التــي يجــري العمــل 
عليهــا حاليــا كمبنــى الذكــر الحكيــم الــذي 
انجــز منــه %90 والمبنــى اإلداري للجمعيــة 
والمبنــى التجــاري الســكني لكافــل اليتيــم 
المؤجــرة  الشــقق  اليتيــم  كافــل  ومبنــى 
ومبنــى اإلســكان االهلــي الشــقق المؤجــرة 
ومبنــى ســكني لألســر األكثــر حاجــة مــن 

الفقــراء واألســر المحتاجــة.
وتحــدث رئيــس المرافــق والخدمــات العامــة 
المهندس محمد معتوق النابود عن جهود 
المقبــرة  تنظيــم  فــي  المبذولــة  الجمعيــة 

وتوفيــر جميــع احتياجاتهــا ومســتلزماتها 
قيمــة  مقــدرا  تــاروت،  بلديــة  مــع  بالتعــاون 
الجمعيــة علــى  التــي تصرفهــا  المصاريــف 
المقبــرة ســنويا ب 600 ألــف ريــال، شــاملة 

الموظفيــن. لرواتــب 
االعاميــة  اللجنــة  علــى  المشــرف  وأوضــح 
تواصــل  آليــة  الشــيوخ  محمــد  األســتاذ 
اللجنــة مــع الصحــف المحليــة فــي تغطيــة 
زيــارة  مثمنــا  الجمعيــة،  وأنشــطة  أخبــار 
االخباريــة  صحيفــة  جهينــة  فــي  الزمــاء 

للجمعيــة.                         
وقــال: »نحــن نتعامــل مــع جميــع الصحــف 
منابــرا  اســتثناء ونعتبرهــا  المحليــة دون 
الجمعيــة  رســالة  لنشــر  هامــة  إعاميــة 
وإيصــال صوتهــا لكافــة شــرائح المجتمــع، 
مشــيدا بجهــود جميــع الصحــف المحليــة 
لدورهــا االعامــي المميــز فــي ابــراز انشــطة 
وتعاونهــم  الخيريــة  الجمعيــة  ومشــاريع 

معهــا. المســتمر 
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-” كورونــا “ترفــع عــدد المســتفيدين مــن 
إعانــات الجمعيــة إلــى 600

دعــم  بــدون  تســتمر  ال  الجمعيــات   -
لمحســنين ا

- الجمعيــة أول مــن بــادرت مــن جمعيــات 
المنطقــة للتصــدي للجائحــة

تــاروت  بجمعيــة  اإلدارة  رئيــس  أكــد 
اعــداد  ارتفــاع  الصغيــر،  محمــد  الخيريــة 
الدعــم بســبب  المســتفيدين وطالبــي 
أزمــة كورونــا حيــث وصــل إلــى 600 أســرة 
جديــدة خــاف األســر المســتفيدة ســابقً، 
تأثــر  مازالــت  الجائحــة  أن  علــى  مشــددا 

علــى كثيــر مــن النــاس.
ولفــت فــي لقــاء مــع” جهينــة اإلخباريــة 
بــدون  الخيريــة  الجمعيــات  أن  “إلــى 
أبنــاء  مــن  الخيريــن والمحســنين  دعــم 
ال  دائًمــا،  بجانبهــا  ووقوفهــم  المجتمــع 
دورهــا  تأديــة  فــي  االســتمرار  تســتطيع 

ومهامهــا.

أنهــا  أكــد  كورونــا،  جائحــة  تأثيــر  وعــن 
علــى  قيــوًدا  وفرضــت  إربــاكات  أحدثــت 
عــن  معبــرا  العالــم،  هــذا  فــي  الجميــع 
حزنــه الشــديد بقولــه:” فقدنــا اثنيــن مــن 
المرحومــة  االعــزاء وهمــا  خيــرة كوادرنــا 
سوســن ال مطــر والمرحــوم حســين ال 

اهلل“. رحمهمــا  يعقــوب 
مــع  الجمعيــة تكيفــت  أن  وشــدد علــى 
الظــروف الجديــدة وتماشــت معهــا وفــق 
عليهــا،  المتعــارف  الوقائيــة  االحتــرازات 
عطاءهــا  فــي  تســتمر  أن  واســتطاعت 
بشــكل ســلس وبصــورة شــبه طبيعيــة 

كمــا هــو الحــال مــا قبــل كورونــا.
بقولــه:  المجتمــع  بدعــم  بفخــر  وأشــاد 
إال  أزمــة  علينــا  تمــر  لــم  الحقيقــة  فــي 
وكان أفــراد المجتمــع هــم الســند الدائــم 

ظروفهــا«. كل  فــي  للجمعيــة 
ومضــى يقــول بأن جمعية تــاروت الخيرية 
جمعيــات  مــن  بــادرت  مــن  أول  كانــت 

وفتحــت  للجائحــة  للتصــدي  المنطقــة 
بــاب اســتقبال طلبــات المتضرريــن ســواء 
مــن عاطليــن عــن العمــل أو ممــن انقطــع 
المهــن  أصحــاب  مــن  رزقهــم  عنهــم 
ســائقي  او  الجائليــن  والباعــة  الفرديــة 

الحافــات.
تأسســت  الجمعيــة  أن  الصغيــر  وبيــن 
مطلــع  فــي  وتحديــدا  ســنة،   55 قبــل 
العــام  هــذا  أن  موضحــً   ،1387 عــام 
بدايــة  تــاروت  جزيــرة  ألهالــي  شــهد 
دخــول الكهربــاء، وكان حافــا بالتغيــرات 
واالقتصاديــة. والثقافيــة  االجتماعيــة 

األوائــل  المؤسســين  بــذل  وأكــد 
المتعاقبــة  االدارات  وجميــع  للجمعيــة 
مــا  كل  اليــوم  حتــى  تأسيســها  منــذ 
بوســعهم وطاقتهــم مــن أجــل خدمــة 
جميــع الفقــراء والمحتاجيــن والمعوزيــن 
النطــاق  ضمــن  تــاروت  فــي  واأليتــام 

للجزيــرة. الجغرافــي 

نداء آل سيف، جهينة اإلخباريةنداء آل سيف، جهينة اإلخبارية

الصغير: رفع مساعدات” تاروت الخيرية“ 30 % تماشيا مع الظروف
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مــرت  الحــال  بطبيعــة  الصغيــر:  وقــال 
الجمعيــة طــوال تاريخهــا بظــروف صعبــة 
ولكــن  ومختلفــة  كبيــرة  وتحديــات 
إدارتهــا  جهــود  بفضــل  اســتطاعت 
وأعضائهــا ودعــم المحســنين من أهالي 
تــاروت الكــرام تجــاوز كل تلــك الصعــاب 
والتحديــات وتطــورت خدماتهــا مواكبــة 

المختلفــة. الزمنيــة  المراحــل  بذلــك 
يعتبــر  شــعبان  شــهر  أن  إلــى  وأشــار 
مــن األشــهر الهامــة واالســتثنائية لــدى 
الجمعيــة، حيــث تســتعد بــكل طاقاتهــا 
الســتقبال شــهر الخيــر كمــا هــي عادتهــا 
كل عــام، مــن خــال توفيــر أنــواع الغــذاء 
المســتفيدين  كافــة  علــى  لتوزيعهــا 
ممــن  المســتفيدين  غيــر  وكذلــك 
خــال  مصروفاتهــم  ميزانيــة  ترهقهــم 

المبــارك. رمضــان  شــهر 
وأكمــل: اعتــادت خيريــة تــاروت فــي شــهر 
رمضــان مــن كل عــام علــى إقامــة برنامــج 
إفطــار صائــم وهــو مخصــص لدعــم كل 
لــدى الجمعيــة  المحتاجيــن المســجلين 
ترهقهــا  التــي  العوائــل  مــن  وغيرهــم 
متطلبــات شــهر رمضــان المبــارك، كمــا 
النطــاق  المشــروع  هــذا  ريــع  ويتخطــى 

للجمعيــة. المعتمــد  الجغرافــي 
عــن  المســتفيدين  يميــز  أنــه  وكشــف 
لشــراء  نقديــة  مبالــغ  بتحويــل  غيرهــم 
مــا يحتاجونــه مــن مــواد غذائيــة لشــهر 
وكذلــك  اختيارهــم  حســب  رمضــان 
غيــر  مــن  كغيرهــم  دعمهــم  يتــم 
الغذائيــة  الســات  مــن  المســتفيدين 
والعينيــة حســب مــا هــو متوفــر من مواد 
غذائيــة ولحــوم بجميــع أنواعهــا، منوهــا 
خصصــت  العــام  هــذا  الجمعيــة  بــأن 
لبرنامجــي إفطــار صائــم وفرحــة العيــد 

ريــال. ألــف   500

مــن  الداعميــن  لكافــة  شــكره  ووجــه 
لجمعيــة  ونســاء  رجــال  وأفــراد  جهــات 
تــاروت الخيريــة ســواء مــن هــم مــن داخــل 
جزيــرة تــاروت او خارجهــا طــوال مســيرة 

الجمعيــة.
بيــن  والتــآزر  التفاعــل  بحالــة  وأشــاد 
مــن  المجتمــع  اطيــاف  الجمعيــة وكافــة 
وموظفيــن  ومشــايخ  أعمــال  رجــال 
طــوال  قائمــة  وغيرهــم  وموظفــات 
ــادة حجــم العطــاء  العــام، مشــيرا إلــى زي
رمضــان  شــهر  فــي  والتفاعــل  والبــذل 
لخصوصيتــه الــذي يتطلــع جميــع النــاس 
الجمعيــة  ويــرد  كمــا  والثــواب  لألجــر 
الدعــم مــن اشــخاص وجهــات مــن خــارج 

تــاروت. جزيــرة  حــدود 
المشــاريع  بوجــود  الصغيــر  ونــوه 
دعــم  شــأنها  مــن  التــي  االســتثمارية 
ــة  ــة خصوصــا لجن ــة الحيوي لجــان الجمعي
بحصــة  مشــيدا  االجتماعــي،  التكافــل 
العــام للســات  الدعــم الحكومــي هــذا 
األهالــي  دعــم  إلــى  باإلضافــة  الغذائيــة 
وأفــراد المجتمــع الدائــم الــذي يعتبــر هــو 
الداعــم األساســي لكافــة لجــان وبرامــج 

لجمعيــة. ا
تحــت  لجنــة  اســتحداث  عــن  وكشــف 
والمســاعدات  البحــوث  لجنــة  مســمى 
ــم االســر  ــة بمراجعــة قوائ وهــي المتكفل
بنــاء  احتياجاتهــا  وتقويــم  المحتاجــة 
علــى المعطيــات المقدمــة مــن طالبــي 
اخــرى،  بجهــات  واالســتعانة  الدعــم 
وبالنســبة للدعــم الرمضانــي عــادة يتــم 
دعــم كل مــن يتقــدم بطلــب المســاعدة 
مــن  عاجــل  ببحــث  واالكتفــاء  الغذائيــة 

التكافــل. لجنــة 

وعــن مســاعدات شــهر رمضــان، نــوه بأنــه 
فــي هــذا العــام تم إقــرار رفع المســاعدات 
لألســر المســتفيدة بنســبة ٪30 تماشــيا 

مــع الظــروف االقتصاديــة المســتجدة.
مــا  دائمــا  إدارة  كمجلــس  نحــن  وقــال:” 
نقــوم مثــا باالطــاع علــى أســعار الســلع 
العــبء  لتخفيــف  ومراقبتهــا، ونســعى 
علــى المســتفيد، فعلــى ســبيل المثــال 
المســاعدات  قيمــة  تحويــل  ب  قمنــا 
بــدالً  المســتفيدين  لحســاب  الغذائيــة 
كانــت  التــي  الغذائيــة  الكوبونــات  مــن 
بشــكل  للذهــاب  العنــاء  تكلفهــم 
شــهري للجمعيــة وايضــً تعتبــر مرهقــة 

الجمعيــة“. لمنســوبي 
غذائيــة  بســلة  تقيدهــم  بعــدم  وأفــاد 
الطعــام  مــن  محــددة  أنــواع  مــن  ثابتــة 
بــل يعتبــر هــذا البرنامــج مفتــوح حســب 
المحســنين  مــن  والدعــم  العطــاءات 
حاجــة  حســب  وكذلــك  الخيــر  واهــل 
ــه فــي بعــض األحيــان  االســرة، منوهــا بأن
ــة الخــاص  ــر فــي مســتودع الجمعي تتواف
أصنــاف  االجتماعــي  التكافــل  بلجنــة 
وكلهــا  الغذائيــة  المــواد  مــن  متنوعــة 

والمحتاجيــن. للمســتفيدين  تذهــب 
مفتــوح  الجمعيــة  بــاب  أن  وأكــد 
للجميــع ســواء رجــال أعمــال أو داعميــن 
ومشــتركين ونســعد دائمــا بتواصلهــم 

المشــورة. وتقديــم 
الرمضانيــة  للســلة  بالنســبة  واختتــم:” 
اتصــاالت  تردنــا  تــاروت  جمعيــة  فــي 
عديــدة مــن بعــض التجــار ورجــال األعمــال 
مــع  الجمعيــة  تعامــل  طريقــة  لمعرفــة 
الســال الغذائيــة، ونحيطهــم بخطــوات 
التبــرع العينــي والنقــدي وهــم بدورهــم 
يقدمــون مــا تجــود بــه أيدهــم مــن عطــاء 

يشــكروا عليــه“.
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للعام الثاني..”خيرية تاروت“ تستطلع آراء مستفيديها 

عبر ”استبانة إلكترونية“

حكيمة جاسم -  اللجنة االعامية بخيرية تاروت حكيمة جاسم -  اللجنة االعامية بخيرية تاروت 

أطلقــت جمعيــة تــاروت الخيريــة اســتبانة 
قيــاس الــرأي للعــام الثانــي علــى التوالــي، 
مطالبــة جمهورهــا بتقييــم خدماتهــا عبــر 
آرائهــم  لمعرفــة  ادنــاه  االســتبانة  تعبئــة 
وماحظاتهــم لاسترشــاد بهــا ولتطويــر 
الخدمــات المقدمــة لمســتفيديها بصــورة 

دائمــة.
وتســتهدف هــذه االســتبانة التــي تشــرف 
عليهــا لجنــة العاقــات العامــة بالجمعيــة 
قيــاس رأي أصحــاب العاقــة مــع الجمعيــة 

ومــدى رضاهــم عــن خدماتهــا وإدارتهــا.
أصحــاب  مــع  التواصــل  بأهميــة  وإيمانــا 
العاقــة مــن المســتفيدين والمتبرعيــن 
الجمعيــة  إدارة  رئيــس  قــال  والشــركاء، 

محمــد الصغيــر:” اننــا سنشــارك الجمهور 
تحليــل  بعــد  االســتبانة  هــذا  نتائــج 
تعزيــزا  مباشــرة  الينــا  الــواردة  البيانــات 
ــا  للشــراكة مــع المجتمــع اســوة بمــا قمن
ــج  ــت النتائ ــه العــام الماضــي، حيــث كان ب

حينهــا مرضيــة جــًدا بالنســبة لنــا“.
تجميــع  فتــرة  أن  إلــى  الصغيــر  ولفــت 
البيانــات لهــذا العــام ســتبدأ منــذ أول 
نهايــة  حتــى  االســتبانة  إلطــاق  يــوم 
شــهر شــوال، وأن فتــرة تحليــل البيانــات 
فــي حيــن  القعــدة،  بدايــة ذو  ســتكون 
ــج يفتــرض أن تكــون فــي  أن اعــان النتائ

الشــهر. ذات  منتصــف 

بخيريــة  العامــة  العاقــات  إدارة  ودعــت 
ــاروت أبنــاء المجتمــع خصوصــا الداعميــن  ت
الجمعيــة  خدمــات  مــن  والمســتفيدين 
إلــى التفاعــل مــع هــذا االســتفتاء لمــا لــه 
العمــل  تطويــر  فــي  كبــرى  أهميــة  مــن 
التطويــر  القصــور وفــرص  اوجــه  ومعرفــة 
فــي أســاليب العمــل لكافــة لجــان الجمعيــة 

بالجمعيــة. المتخلفــة 
يشــار إلــى ان نتائج اســتبانة العــام الماضي 
2020م منشــورة فــي موقــع الجمعيــة، وهــي 

متاحــة للجميع.
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أخصائي تغذية متحدثًا للجنة الصحية بخيرية تاروت 

عن ثالثية التحدي للسكر

علياء أبو حسين، اللجنة االعامية بخيرية تاروتعلياء أبو حسين، اللجنة االعامية بخيرية تاروت

تــاروت  بخيريــة  الصحيــة  اللجنــة  عقــدت 
نــدوة تثقيفيــة بعنــوان »ثاثيــة التحــدي 
قدمهــا   zoom برنامــج  عبــر  للســكري« 
الصحيــة  بالوحــدة  التغذيــة  أخصائــي 
فــي مستشــفى الملــك فهــد الجامعــي 

الصفــار. حســن  خالــد  الدكتــور 
عضــو  وهــو  الصفــار  الدكتــور  وتحــدث 
والغــدد  للســكر  الســعودية  بالجمعيــة 
الصمــاء بالمنطقــة الشــرقية فــي النــدوة 
عــن  أمــان  رؤى  األســتاذة  إدارتهــا  التــي 
الصــوم  فــي  المتمثلــة  الســكري  ثاثيــة 

والغــداء. والســكر 
وقــال فــي النــدوة التــي شــارك فيهــا عــدد 
بالشــأن  والمهتمــات  المهتميــن  مــن 
الصحــي:« إن مقومــات التغذيــة المائمــة 
جــودة  فــي  تتمثــل  الســكري  لمريــض 
المــواد الخــام للطعــام كمــا وكيفــا ومــدى 
والفئــة  الصحــي  الوضــع  مــع  تناســبه 

اليومــي«. والنشــاط  العمريــة 

الفواكــه  تنــاول  أهميــة  علــى  وأكــد 
مــن  تعــد  كونهــا  باعتــدال  والخضــروات 
والغنيــة  الســهلة  الصحيــة  األطعمــة 
يبيــح  ال  ذلــك  لكــن  والمعــادن،  باألليــاف 
لنــا الحريــة واالفــراط فــي تناولهمــا، كمــا ال 
يمكــن الجمــع بيــن فاكهتيــن أو انصافهــا 
فــي وجبــة واحــدة ، حيــث لــكل فاكهــة 
وهــذا  مختلــف،  »جايســيمي«  مؤشــر 
ــات  ــر ســلبا علــى عــدم ثب ــن قــد يوث التباي

الســكر.
تهيئة المعدة 

ونــوه إلــى ضــرورة »تهيئــة المعــدة« بالمــاء 
والتمــر قبيــل اإلفطــار فــي شــهر رمضــان 
امتثــاال للســنة النبويــة الشــريفة، ألن التمر 
يمد الجســم بســكر التمر الطبيعي وهو 
ســهل االمتصــاص حيــث يتــم تعويــض 
الســوائل المفقــودة خــال ســاعات الصيام 

الممتــدة ل 18 ســاعة.

الجســم  اســتيفاء  أهميــة  إلــى  وأشــار 
الليــل  أثنــاء  المــاء  مــن  كافيــة  لكميــات 
بمقــدار كــوب كل نصــف ســاعة، وأيضــً 
وتأخيرهــا  الســحور  بوجبــة  العنايــة 
وضــرورة احتوائهــا علــى البروتيــن الــذي 
يبقــى لفتــرة أطــول فــي الجســم ويمنحــه 
ــة والنشــاط ويقلــل مــن احتماليــة  الحيوي

اإلفطــار. قبــل  الســكر  انخفــاض 
الموالــح  فــي  اإلســراف  لتجنــب  ودعــا 
التــي  الطاقــة  ومشــروبات  والقهــوة 
تســهم نهــارًا فــي تصريــف الميــاه والمواد 
البوليــة  المجــاري  خــال  مــن  المعدنيــة 
الســوائل  مــن  كثيــر  فقــدان  وبالتالــي 

والعطــش. اإلرهــاق  وزيــادة 
المتابعة الدورية 

ضــرورة  إلــى  الصفــار  الدكتــور  وتطــرق 
ــي  متابعــة مســتويات الســكر مــع أخصائ
التغذية قبل رمضان بشــهر ليتم حساب 
وتحديــد  للجســم،  المائمــة  الســعرات 
معطيــات  وفــق  الغذائيــة  المجاميــع 
والمجهــود-  والعمــر   - )الــوزن  التقييــم 
الصحــي(،  والوضــع  اليومــي-  والنشــاط 
علــى  الجيــد  التعــرف  أن  إلــى  مشــيرًا 
مســتوى الســكر يســاعد علــى التقييــم 

المناســب. التدخــل  ثــم  ومــن  المثالــي 
مؤكــدًا أنــه ال يصــح تعميــم نفــس النظــام 
الغذائــي لجميــع المرضــى ألنــه قــد تختلــف 
حســب  الجســم  فــي  المــرض  درجــة 
التصنيفــات الطبيــة فالســكري مــن النــوع 
منتــج  غيــر  فيــه  الجســم  يكــون  األول 
لألنســولين المســؤول عــن حــرق الغــذاء 

والســكر
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خيرية تاروت تبرم اتفاقية لالستفادة من ريع المالبس 
المستخدمة لمستفيديها

شذى آل رضي، اللجنة االعامية بخيرية تاروت شذى آل رضي، اللجنة االعامية بخيرية تاروت 

وقــع رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة تــاروت 
فــي  الصغيــر  محمــد  االســتاذ  الخيريــة 
مــع  اتفاقيــة  الجــاري  ابريــل  مــن  الســابع 
للخدمــات  الراشــدي  محمــد  مؤسســة 
المابــس  ريــع  مــن  لاســتفادة  التجاريــة 
النــاس  مــن  بهــا  المتبــرع  المســتخدمة 
لمســتفيدي  ريعهــا  ليذهــب  للجمعيــة 

المحتاجــة. االســر  مــن  الجمعيــة 
ونصــت االتفاقيــة التــي وقعــت فــي مقــر 
مــن  عــدد  بحضــور  بتــاروت  الجمعيــة 
شــراء  علــى  المؤسســتين،  منســوبي 

القديمــة  للمابــس  الراشــدي  مؤسســة 
التــي يتبــرع بهــا إبنــاء المجتمــع ضمــن 

للجمعيــة. الجغرافــي  النطــاق 
وقــال رئيــس الجمعيــة أن ريــع المابــس 
المتبــرع بهــا لألهالــي سيشــكل مصــدرا 
إضافيــا جيــدا لمــوارد الجمعيــة، لهــذا آمــل 
هــذا  دعــم  الكــرام  المجتمــع  أبنــاء  مــن 
المشــروع بقــوة لًمــا يعــود بالنفــع علــى 

االســر المحتاجــة فــي جزيــرة تــاروت.
وعــن آليــة تنفيذ االتفاقية ، اتفق الطرفان 
خــاص  الكترونــي  تطبيــق  إنشــاء  علــى 

بالمشــروع ورقــم جــوال يتــم تخصيصــه 
ونشــر  بالمشــروع  المتعلقــة  لإلعانــات 
فــي  المابــس  لتجميــع  خاصــة  حاويــات 
مقــار الجمعيــة علــى أن توفــر مؤسســة 
الراشــدي ايضــا ســيارات جائلــة لتجميعهــا 

مــن األحيــاء.
مــن  االســتفادة  فكــرة  أن  الــى  يشــار 
المابس المســتخدمة وغير المستخدمة 
المتبــرع بهــا مــن الناس للجمعيــة وتجمع 
عبــر حاويــات الجمعيــة كان يتــم توزيعهــا 

ســابقا علــى األســر المحتاجــة.
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جمعية تاروت الخيرية تعين مديرا تنفيذيا

حكيمة جاسم، اللجنة االعامية بخيرية تاروت حكيمة جاسم، اللجنة االعامية بخيرية تاروت 

ضمــن برنامــج التطويــر اإلداري وتماشــيا 
مــع التطــورات فــي التشــريعات الناظمــة 
ألعمــال القطــاع غيــر الربحــي فــي المملكة 
األســتاذ  الخيريــة  تــاروت  عينــت جمعيــة 

ــا.  ــرا تنفيذي عمــار عبــد اهلل الســباع مدي
الجمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال 
األستاذ محمد الصغير أن خطوة التعيين 
وزارة  بموافقــة  حظيــت  والتــي  هــذه 
االجتماعيــة  والتنميــة  البشــرية  المــوارد 
تأتــي فــي ســياق الســعي لتطويــر أعمــال 
اإلطــار  مــع  وتماشــيا  اإلداريــة  الجمعيــة 
اإلداري النموذجــي لرؤيــة المملكــة 2030 
الخيريــة  الجمعيــات  بحوكمــة  الخاصــة 

بدورهــا. واالرتقــاء  وتطويرهــا 
المديــر  عاتــق  علــى  ســتقع  أنــه  وأضــاف 
التنفيــذي مهمة تصريف األعمــال اليومية 
للجمعيــة وإدارة جميــع الــكادر التنفيــذي 
مــن موظفيــن وإدارييــن علــى أن يرجــع 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس  إلــى  ذلــك  فــي 

التنظيميــة. اللوائــح  بموجــب 
الجمعيــة  رئيــس  نائــب  أثنــى  وبــدوره 
األســتاذ محمــد ســعيد الصفــار علــى هــذه 
فــي  تنفيــذي  مديــر  )تعييــن  الخطــوة 
األولــى  الخطــوة  تعــد  التــي  الجمعيــة(، 
فــي تاريــخ الجمعيــة خــال 55 عامــا، مؤمــا 
عجلــة  لدفــع  جديــدة  بدايــة  تكــون  أن 
الجمعيــة،  فــي  قدمــا  اإلداري  التطويــر 
مشــيدا بكفــاءة وخبــرة األســتاذ الســباع 
المتعــددة ســيما فــي الجوانــب المهنيــة 
واإلداريــة فــي القطــاع الخــاص، مضافــا إلــى 

المتنوعــة. الخيريــة  المجــاالت 
الجمعيــة  ادارة  مجلــس  اعضــاء  وأعــرب 
عمــار  الزميــل  بانضمــام  ترحيبهــم  عــن 

الســباع فــي التشــكيلة االداريــة للجمعيــة 
متمنيــن ان تشــكل هــذه الخطــوة فارقــا 
ــة  ــة التنفيذي ملموســا فــي االعمــال االداري
للجمعيــة داعيــن لــه بمزيــد مــن النجــاح 
والتوفيــق فــي مهامــه الجديــدة لتحقيــق 
الطموحــات المرجــوة مــن هــذه الخطــوة 

المباركــة.
جديــر بالذكــر أن األســتاذ عمار الســباع من 
أهالــي جزيــرة تــاروت لديــه الخبــرة الغنيــة 
فــي مجــاالت وظيفيــة مختلفــة فــي أحــد 

عامــا،   17 علــى  تزيــد  المرموقــة  البنــوك 
مضافــا أنــه يمتلــك رصيــدا مــن التجربــة 
وتعزيــز  اإلداريــة  األعمــال  فــي  العمليــة 
العاقــات المهنيــة مع العمــاء مع الحفاظ 
علــى المعاييــر األخاقيــة والجــودة العاليــة 
والســلوك المهنــي التعاونــي، إلــى جانــب 
اإلشــراف فــي التشــغيل العــام للعمــاء 
مــن الشــركات والعمــاء التجارييــن الذيــن 

ــواع المعامــات.  يخدمــون جميــع أن
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أكثر من 20 ألف ريال الحصيلة النهائية لبرنامج » تحرك وتبرع »لخيرية تاروت«

شذى آل رضي، اللجنة االعامية بخيرية تاروتشذى آل رضي، اللجنة االعامية بخيرية تاروت

 « برنامــج  فعاليــة  أمــس  يــوم  اختتمــت 
تحــرك وتبــرع » الــذي أطلقــه فريــق عدائــي 
القطيــف برعايــة جمعيــة تــاروت الخيريــة 
فــي غــرة شــهر رمضــان واســتمر طــوال 

أيــام الشــهر الكريــم. 
للبرنامــج  النهائيــة  الحصيلــة  وجــاءت 
الــذي شــارك فيــه أكثــر مــن 500 مشــاركا 
مــا يقــارب نحــو 20437 ريــاال وهــو عبــارة 
التــي قطعهــا  الكيلومتــرات  عــدد  عــن 
المشــاركون خــال الفتــرة المحددة حســب 

فكــرة البرنامــج.

الخيريــة  تــاروت  جمعيــة  رئيــس  وتوجــه 
االستاذ محمد الصغير بالشكر واالمتنان 
لفريــق عدائــي القطيــف وللمشــتركين 
وللرعــاة والداعميــن مثنيــً علــى فكــرة 
الرياضــة  علــى  تشــجع  التــي  البرنامــج 
لمجتمــع صحــي وكذلــك تربــط الرياضــة 
المحتاجيــن  لدعــم  خيريــة  بمشــاريع 

المجتمــع.   أبنــاء  مــن  والمعوزيــن 

أخبار العطاء  

وتــم فــي ختــام الفعاليــة تقديــم الجوائــز 
مــن قبــل الرعــاة لثاثــة فائزيــن فــي أكثــر 
الفئــات  جميــع  مــن  مقطوعــة  مســافة 
)رجــال- نســاء-أطفال( كمــا وتــم الســحب 
المشــاركين  لبقيــة  أخــرى  جوائــز  علــى 
وكذلــك اصدار شــهادات شــكر الكترونية 

لجميــع المشــاركين فــي البرنامــج.  
الخيريــة  تــاروت  جمعيــة  أن  إلــى  يشــار 
لمبنــى  الفعاليــة  هــذه  ريــع  خصصــت 

لهــا.  التابــع  الحكيــم  الذكــر 
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نصف مليون ريال مساعدات خيرية تاروت لمستفيديها 
وموظفيها بمناسبة عيد الفطر

حكيمة جاسم - اللجنة االعامية بخيرية تاروت حكيمة جاسم - اللجنة االعامية بخيرية تاروت 

قــال رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة تــاروت 
الخيرية األســتاذ محمد الصغير:” ان إجمالي 
زكاة الفطــرة لهــذا العام بلغ نحــو: 161،855 
ريــاال، تــم تخصيصهــا لألســر المســتفيدة 
واأليتــام واألرامــل ك »عيديــة« عــام 1442.
تخصيصــه  تــم  الــذي  المبلــغ  أن  وأضــاف 
عــدد  يفــوق  أســرة،   300 شــمل  للعيديــة 

يــوم  جلســته  فــي  اإلدارة  مجلــس  أقــر 
صائــم  إفطــار  مســاعدات  صــرف  أمــس 
وفرحــة عيــد الفطــر لألســر المســتفيدة 
عــاوة  إلــى جانــب  الجمعيــة  إعانــات  مــن 
العيــد لموظفــي الجمعيــة، حيــث بلغــت 

ريــال. مليــون  نصــف 
لجنــة  رئيــس  قــال  التفاصيــل  وفــي 
لخيريــة  التابعــة  االجتماعــي  التكافــل 
أن  درويــش:”  ال  الرســول  عبــد  تــاروت 
النقديــة  صائــم  إفطــار  إعانــات  مجمــوع 

ريــاال،   330,786 نحــو:  بلغــت  والعينيــة 
العيــد  فرحــة  إعانــات  بلغــت  حيــن  فــي 
أن مجمــوع  143,300ريــاال، مضيفــا  نحــو: 
التــي اقرهــا مجلــس اإلدارة  المســاعدات 

ريــاال.  474,086 نحــو:  بلغــت 
محمــد  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  وذكــر 
أيضــا  صرفــت  الجمعيــة  بــأن  الصغيــر 
عيديــة لكافــة الموظفيــن، حيــث تــم منــح 
الموظفيــن الســعوديين 500، بينمــا تــم 

ريــال.  200 ب  الســعوديين  غيــر  منــح 

أكثر من 161 ألف إجمالي زكاة الفطرة لخيرية تاروت 
لعام 1442 هـ

حكيمة جاسم - اللجنة االعامية بخيرية تاروت حكيمة جاسم - اللجنة االعامية بخيرية تاروت 

افرادهــا 900 فــردا من مســتفيدي الجمعية 
األيتــام  المســجلين لديهــا، يشــمل ذلــك 

الكريمــات. وأمهاتهــم 
الصغيــر  األســتاذ  الجمعيــة  رئيــس  ودعــا 
أبنــاء المجتمــع األعــزاء بتوجيــه زكواتهــم 
للجمعيــة، منوهــا بأنــه كل مــا زاد العطــاء 
التبرعــات  أو  الــزكاة  مــن  للجمعيــة ســواء 

زاد بالمثــل الدعــم لألســر المســتفيدة مــن 
الجمعيــة.

العــام  أقــر  اإلدارة  مجلــس  أن  إلــى  ولفــت 
لألســر  مماثلــة  عيديــة  دفــع  الماضــي 
الضحــى  عيــد  بمناســبة  المســتفيدة 
الــزكاة  مــن  أكثــر  دعــم  لوجــود  المبــارك، 

العــام. هــذا  مــع  بالمقارنــة 

لكافــة  الصغيــر شــكره وامتنانــه  وقــدم 
الســخي  دعمهــم  علــى  المجتمــع  أبنــاء 
وبذلهــم الــذي هــو مــن أفضــل القربــات 
متمنيــا  الفضيــل  الشــهر  هــذا  فــي 
وفطــرا ســعيدا. مقبــوال  للجميــع صومــا 
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الخيريــة  تــاروت  جمعيــة  رئيــس  قــال   
“بــأن  الصغيــر:  علــي  محمــد  األســتاذ 
ــغ التــي تــم صرفهــا خــال  إجمالــي المبال
2021م  الجــاري  العــام  مــن  األول  الربــع 
بلغــت أكثــر مــن مليــون وثــاث مائــة ألــف 

ريــال.
اســتفاد  المذكــور  المبلــغ  بــأن  وأضــاف 
الفقــراء  أســر  مــن  فــردا   1133 منــه 

للجمعيــة.  التابعيــن  واأليتــام 
وأوضــح بــأن مصروفــات لجنــة التكافــل 
ألفــا  وعشــرون  ســبعمائة  نحــو  بلغــت 
ُوِجَهــت  ريــاالً،  وســتون  وواحــد  ومائــة 
لدعــِم 542 فــردًا مــن األســر المســتفيدة 
إجمالــي  أن  حيــن  فــي  الجمعيــة،  مــن 
المبلــغ الُمقــدِم مــن قبــل لجنــة كافــل 

زينب رضا الناصر، اللجنة االعامية بخيرية تاروتزينب رضا الناصر، اللجنة االعامية بخيرية تاروت

مصروفات خيرية تاروت في الربع األول لعام 2021 تتجاوز 
المليون وثالثمائة ألف ريال

اليتيــم بلــغ نحــو خمســمائٍة وخمســون 
ألــف وســتمائة وتســعة وعشــرون ريــاالً، 
ــك  ــة 166 يتيمــا بمــا فــي ذل صرفــت إلعان

االيتــام. 68 مــن أمهــات 
وفيمــا يخــص لجنــة تحســين المســاكن، 
قــال الصغيــر: إن مصروفات اللجنة بلغت 
ــة وثمانيــة عشــر ألــف وســتمائة  نحــو مائ
تقديمهــا  تــم   ، ريــاالً  وأربعــون  وخمــس 
ل11 أســرة مــن االســر المحتاجــة. وبشــأن 
المقدمــة  والمســاعدات  الخدمــات 
الجمعيــة  خدمــات  مــن  للمســتفيدين 
وحســب حاجاتهــم المختلفــة وظروفهم 
الماديــة المتعــددة لفــت إلــى انهــا كانــت 
دعــٌم  نقديــة،  مســاعداٌت  عــن  عبــارة 
غذائــي، دعــٌم تعليمــٌي، خدمــاٌت صحيــٌة، 

وتوفيــر  الســنوي،  الســكن  ايجــار  دفــع 
األثــاث  الكهربائيــة وأساســيات  األجهــزة 
فــي المســاكن، مضافــا لكســوة العيــد.
وأثنــى الصغيــر علــى الدعــم المســتمر 
مــن أهــل الخيــر مــن مؤسســاٍت وأفــراٍد 
قائــا: »بــأن دعمكــم المســتمر للجمعيــة 
ــر الكبيــر فــي نفــوس المحتاجيــن  ــه األث ل
كمــا أنــه يســاهم فــي النهــوض بالعمــل 
الخيــري واالنســاني لمراتــب متقدمــة فــي 

ــاروت ». ــرة ت جزي
برنامجــي  حصيلــة  بــأن  بالذكــر  جديــٌر 
إفطــار صائــم وفرحــة العيــد المخصــص 
لدعــم  صرفــه  تــم  والــذي  العــام  لهــذا 
مــن  أكثــر  تجــاوزت  واأليتــام  الفقــراء 

ريــاال.  ألــف  وســبعون  أربعمائــة 
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حكيمة جاسم، اللجنة االعامية بخيرية تاروت  حكيمة جاسم، اللجنة االعامية بخيرية تاروت  

اســتعرض أعضــاء مجلــس إدارة جمعيــة 
التــي  اإلنجــازات  أبــرز  الخيريــة،  تــاروت 
بعــض  جانــب  إلــى  الجمعيــة،  حققتهــا 
التحديــات التــي تواجهها وأهم المشــاريع 

اســتكمالها. الجــاري 
جــاء ذلــك خــال اللقــاء الــذي جمــع مجلــس 
إدارة الجمعيــة مــع ادارة صحيفــة” جهينــة 

اإلخبارية“.
وقــال رئيــس الجمعيــة محمــد الصغيــر: 
ــر  ــا لتطوي إن مجلــس االدارة يســعى دائًم
المتغيــرات  لتواكــب  الجمعيــة؛  عمــل 
مــن  بوســعه  مــا  كل  وتقديــم  الجاريــة، 
جهــد؛ لخدمــة المســتفيدين مــن خدمــات 

الجمعيــة علــى أكمــل وجــه.

دعم سخي
وأضــاف أن الجمعيــة منحــت، قبــل أيــام، 
الشــؤون  وزارة  مــن  ســخًيا  مالًيــا  دعًمــا 
االجتماعيــة، وقــدره 600 ألــف ريــال، وهــو 
الجمعيــة  تتلقــاه  دعــم  أكبــر  يمثــل 
منــذ تأسيســها قبــل 55 عاًمــا، متابًعــا:” 
موعــودون أيًضــا بدعــم آخــر نهايــة هــذا 
الشــهر المبــارك، وذلــك نظيــر تميــز أعمال 

تــاروت“. خيريــة  وأنشــطة  ومشــاريع 
ــة  وأوضــح أن الجمعيــة انتهــت مــن مرحل
”العظــم“ لمشــروع المبنــى اإلداري المقــام 
علــى أرض الجمعيــة، والتــي تقــدر تكلفــة 
ب 6 ماييــن ريــال، علــى أن يتــم البدء بعد 

رمضــان المبــارك بمرحلــة” التشــطيب“.
روضــة  أن مشــروع  إلــى  الصغيــر  ولفــت 
ــاروت النموذجيــة ، التــي يتســع مبناهــا  ت
لـــ 500 طفــل صممــت حســب مواصفــات 
للروضــة  القديــم  المبنــى  وأن  الــوزارة، 
والمســتوصف تــم وضعهمــا لاســتثمار.

تأسيس لجان جديدة
مــن ناحيتــه، تحــدث نائــب رئيــس مجلــس 
اإلدارة محمد سعيد الصفار عن التحديات 
”نســعى  قائــًلا:  الجمعيــة،  تواجــه  التــي 
االســتثمار  الجمعيــة مــن خــال  لتطويــر 
وتأســيس لجــان جديــدة لتقديــم خدمــات 
الجمعيــة  مــن  للمســتفيدين  أفضــل 
كالمجلــس االستشــاري المكــون مــن 10 
أشــخاص بينهــم مهندســين، مثقفيــن، 
قانونييــن؛ ليســاعد الجمعيــة فــي اتخــاد 
والتخطيــط  المهمــة  القــرارات  بعــض 
لاســتثمار، ولجنــة المســاعدات والبحــوث 
المكونــة مــن 5 أعضــاء مــن داخــل وخــارج 
والتــي تســاعد  الجمعيــة،  إدارة  مجلــس 
للمســتفيدين  الحــاالت  دراســة  فــي 
ــم المســاعدات  ــرار تقدي والمحتاجيــن واق
الماليــة والعينيــة لهــم وكذلــك دراســة 

الحــاالت الطارئــة“.

600 ألف ريال دعًما لـ” خيرية تاروت “... وتشطيب المبنى اإلداري بعد العيد
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دورات تأهيلية للشباب
إدارة  تأســيس  إلــى  الصفــار  وأشــار 
ــا  ــكل م المــوارد البشــرية ، التــي تهتــم ب
يتعلــق بشــئون الموظفيــن ، إلــى جانــب 
لجنــة التأهيــل والتوظيــف، التــي تقــوم 
والشــركات  المعاهــد  مــع  بالتنســيق 
لالتحــاق بــدورات تؤهــل الشــباب للعمــل، 
وإقامــة الــدورات التطويريــة وتوفــر فــرص 
وظيفيــة وتعتبــر هــي حلقة وصــل بينها 

الشــركات. وبيــن 
بالمهــم  التنفيــذي  المديــر  دور  ووصــف 
مهمــة  أدواًرا  يــؤدي  وأنــه   ، للجمعيــة 
لتنظيــم العمــل ، ويمثــل حلقــة الوصــل 
بيــن مجلــس اإلدارة والموظفيــن، منوًهــا 
بــأن قــرار توظيفــه تــم بنــاء علــى طلــب 
االجتماعيــة. العمــل والتنميــة  مــن وزارة 

تحقيق التنمية المستدامة
قــال  العامــة،  العاقــات  لجنــة  دور  وعــن 
عبــد الســام الدخيــل: إن اللجنــة تســعى 
ــة  ــة المســتدامة للجمعي لتحقيــق التنمي

وإســتراتيجيتها فــي االســتثمار وإنشــاء 
لدعــم  ريعهــا  يعــود  التــي  المشــاريع 
لخدمــة  والتنمويــة  االجتماعيــة  البرامــج 

الجمعيــة. مــن  المســتفيدين 
وأضــاف أنهــا حلقــة الوصــل بيــن الجمعيــة 
والمجتمــع، حيــث تقــوم بالتعريــف ببرامج 
لغــرض  المتعــددة  الجمعيــة  وأنشــطة 
أكبــر  بالمجتمــع وكســب  الصلــة  تعزيــز 
عدد من المشتركين، والمتبرعين والرعاة 

مــن خــال اإلعــام والزيــارات المتبادلــة.

أبرز المشاريع
ــرز المشــاريع التــي يجــري العمــل  وعــدد أب
الحكيــم،  الذكــر  كمبنــى  حالًيــا،  عليهــا 
اإلداري  والمبنــى   90% منــه  أُنجــز  الــذي 
الســكني  التجــاري  والمبنــى  للجمعيــة 
اليتيــم  كافــل  ومبنــى  اليتيــم  لكافــل 
الشــقق المؤجــرة ومبنــى اإلســكان األهلي 
الشــقق المؤجــرة ومبنــى ســكني لألســر 
األكثــر حاجــة من الفقــراء واألســر المحتاجة.

أخبار العطاء  
تنظيم المقبرة

والخدمــات  المرافــق  رئيــس  وتحــدث 
معتــوق  محمــد  المهنــدس  العامــة 
النابــود عــن جهــود الجمعيــة المبذولــة 
جميــع  وتوفيــر  المقبــرة  تنظيــم  فــي 
احتياجاتهــا ومســتلزماتها بالتعــاون مــع 
المصاريــف  قيمــة  مقــدرا  تــاروت،  بلديــة 
التــي تصرفهــا الجمعيــة علــى المقبــرة 
ســنويا ب 600 ألــف ريــال، شــاملة لرواتــب 

الموظفيــن.

آليات تواصل
ــة  ــة اإلعامي ــى اللجن وأوضــح المشــرف عل
اللجنــة  تواصــل  آليــة  الشــيوخ  محمــد 
مــع الصحــف المحليــة فــي تغطيــة اخبــار 
وانشــطة الجمعيــة، مثمنــا زيــارة الزمــاء 
فــي صحيفــة  جهينــة االخباريــة للجمعيــة.                        

وقــال:” نحــن نتعامــل مــع جميــع الصحــف 
المحليــة دون اســتثناء ونعتبرهــا منابــرا 
الجمعيــة  رســالة  لنشــر  هامــة  اعاميــة 
وايصــال صوتهــا لكافــة شــرائح المجتمع“، 
مشــيدا بجهــود الصحف المحليــة لدورها 
انشــطة  ابــراز  فــي  المميــز  االعامــي 
ومشــاريع الجمعيــة الخيريــة وتعاونهــم 

المســتمر معهــا.
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آالء الحليلي، اللجنة االعامية بخيرية تاروت آالء الحليلي، اللجنة االعامية بخيرية تاروت 

التابعــة  العامــة  المرافــق  لجنــة  أقامــت 
الثاثــاء  يــوم  الخيريــة  تــاروت  لجمعيــة 
الموافق 2021/4/27م، ورشــة عمل بعنوان 
األخطــار  مــن  للحمايــة  الســامة  أســس 
قدمهــا  الموتــى  إكــرام  لجنــة  ألعضــاء 
استشــاري الســامة الســيد أحمد العلوي. 
وقــال العلــوي فــي الورشــة التــي ضمــت 
والمتطوعيــن  العامليــن  مــن  مجموعــة 
ــى أن الهــدف مــن  فــي لجنــة إكــرام الموت
الورشــة التعــرف علــى المخاطــر المصاحبة 

عمليــة تجهيــز القبــر ودفــن الموتــى.
مــن  التأكــــد  أهميـــــة  علــى  وشـــــــدد 
الكهربائيــة  واألجهــزة  المعــدات  ســامة 
المســتخدمة أثنــاء تجهيــز القبــر والدفــن، 

الواقيــة  األجهــزة  لبــس  لضــرورة  داعيــا 
واالخشــاب  النخــل  جــدوع  قطــع  أثنــاء 

للقبــر. المســتخدمة 
أثنــاء  المحتملــة  المخاطــر  واســتعرض   
التــي  المهمــة  هــذه  فــي  العمــل  تأديــة 
اهــم  مناقشــا  والحــذر،  الدقــة  تتطلــب 
اإلصابــات  لتفــادي  الممكنــة  الســبل 

 . لمحتملــة ا
العامــة  المرافــق  لجنــة  رئيــس  وأوضــح 
المهنــدس محمــد النابــود بانــه ســتقام 
المتعلقــة  العمــل  ورش  مــن  سلســة 
بالســامة للعامليــن علــى إكــرام الموتــى 
للروضــة  الحافــات  ســائقي  وكذلــك 

الجمعيــة. ومنســوبي  وموظفــي 

أخبار العطاء  
لجنة المرافق العامة بخيرية تاروت تقيم

ورشة أسس السالمة

وأضــاف بــأن إدارة الجمعيــة أقامــت الورشــة 
حرصــا منهــا على ســامة جميــع العاملين 
اإلعمــال والحــد  أداء  أثنــاء  والمتطوعيــن 

مــن المخاطــر.
اإلدارة  مجلــس  رئيــس  تقــدم  وبــدوره 
ــص الشــكر  ــر بخال االســتاذ محمــد الصغي
االستشــاري  الورشــة  لمقــدم  والتقديــر 
الســيد احمــد العلــوي ولجميــع موظفــي 
العامــة  المرافــق  لجنــة  ومتطوعــي 
خدمــة  بتقديــم  الجليــة  تضحياتهــم 
إكــرام الموتــى فــي جميــع األوقــات وجميــع 
لهــم  المولــى  ســائًا  الجويــة،  الظــروف 
ميــزان  فــي  ذلــك  يجعــل  وأن  التوفيــق 

. حســناتهم 
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 مريم عبدالغني - اللجنة االعامية بخيرية تاروت مريم عبدالغني - اللجنة االعامية بخيرية تاروت

اســتقبلت جمعيــة البــر الخيريــة بســنابس 
تــاروت  جمعيــة  ادارة  مجلــس  اعضــاء 
مايــو   4 الثاثــاء  يــوم   ، بتــاروت  الخيريــة 

بيــن  التعــاون  إطــار  فــي  2021م، وذلــك 
الجمعيــات لمناقشــة ســبل أوجــه التعاون 

الجمعيتيــن.  بيــن 
وضــم الوفــد الزائــر كا مــن رئيــس مجلس 
محمــد  الخيريــة  تــاروت  جمعيــة  إدارة 
الصغيــر، واألميــن العــام للجمعيــة عبــد 
الغفــور الدبيســي، رئيــس لجنــة التدريــب 
والتأهيــل عبــد الناصــر أبــو ســرير، ورئيــس 
الســام  عبــد  العامــة  العاقــات  لجنــة 

الدخيــل. 

رئيــس  فــي اســتقبالهم كل مــن  وكان 
الخيريــة  البــر  جمعيــة  إدارة  مجلــس 
أبــو  حســين  ونائبــه  الــزوري،  إبراهيــم 
ســرير، واألميــن العــام عبــد اهلل الفــردان، 
ورئيــس لجنــة تيســير الــزواج علــي القــاف، 
حســن  العامــة  العاقــات  لجنــة  ورئيــس 

العبيــدي.
فــي خيريــة  عقــد  الــذي  اللقــاء  وتضمــن 
تقديــم عرضــا موجــزا عــن لجــان ومشــاريع 
جمعيــة البــر الخيريــة بســنابس لتبــادل 
الخبــرات ، كمــا تمــت مناقشــة ســبل أوجــه 

التعــاون بيــن الجمعيتيــن. 

أخبار العطاء  

أعضاء مجلسي إدارتي خيرية تاروت وسنابس يناقشون سبل التعاون بينهما
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أخبار العطاء  

خيرية تاروت تقيم ورشة في االسعافات االولية لمنسوبيها

زينب مرار، صحيفة خليج دانة زينب مرار، صحيفة خليج دانة 

أقامــت جمعيــة تــاروت الخيريــة يــوم األحــد 
اإلســعافات  فــي  عمــل  ورشــة  مايــو   23
األوليــة نظمهــا فريــق مســعفون بــا حدود 
منســوبين  مــن  متــدرب   25 بمشــاركة 

الجمعيــة. ومنســوبات 
اســتغرقت  التــي  الورشــة  واســتهدفت 
خمــس ســاعات التوعيــة علــى اإلســعافات 
ورفــع  معهــا،  التعامــل  وكيفيــة  األوليــة 
للمشــاركين  الصحــي  الوعــي  مســتوى 
الطــرق  علــى  والتدريــب  والمشــاركات 
المصابيــن  مــع  التعامــل  فــي  الســليمة 
حيــن التعــرض لبعــض الحــوادث التــي قــد 
تواجــه األفــراد فــي المنــازل أو فــي بيئــات 

ونحوهــا. الطــرق  فــي  أو  العمــل 
وتضمنــت الورشــة التــي قدمها المســعف 
الصــور  عبــر  وافيــا  عرضــا  الباشــا  فاضــل 

والفيديوهــات حــول كيفيــة عــاج “الغصــة” 
والجــروح  الدماغيــة  والســكتة  واالختنــاق 
للبالغيــن  الرئــوي  االنعــاش  وطريقــة 
الطارئــة  الحــاالت  مــن  وغيرهــا  واالطفــال 
اإلســعافي  التدخــل  إلــى  تحتــاج  التــي 

الســريع.
وقــال المســعف الباشــا فــي كلمتــه التــي 
مــع  التعامــل  كيفيــة  عــن  فيهــا  تحــدث 
المصابيــن فــي حــاالت االســعاف المتعــددة 
ان الهــدف مــن هــذه الورشــة هــو تدريــب 
أكبــر عــدد ممكــن مــن المســعفين مــن 
كا  ومــن  وصغــارا  كبــارا  المجتمــع  إبنــاء 
حيــاة  علــى  الحفــاظ  بغــرض  الجنســين، 

وحمايتهــم.  النــاس 
ومــن جانــب اخــر أكــد رئيــس لجنــة المرافــق 
الخيريــة  تــاروت  التابعــة لجمعيــة  العامــة 

أن  علــى  النابــود  محمــد  المهنــدس 
الجمعيــة وضعــت خطــة لتطويــر مهــارات 
فــي  الجمعيــة  ومنســوبات  منســوبين 
المجــال الصحــي والعديــد مــن المجــاالت 
بــا  الصحيــة  الــورش  وأن  عــام،  بشــكل 
شــك ترفــع منســوب الوعــي الصحــي فــي 

المجتمــع.
الــدورات  هــذه  مثــل  اقامــة  أن  وأضــاف 
فــي  أيضــا  تســاهم  المهمــة  اإلســعافية 
إنقــاذ أرواح النــاس خصوصــا ُأولَِئــَك الذيــن 
ــات  ــات وحــوادث فــي البيئ يتعرضــوا إلصاب

المختلفــة. 

تصوير : جاسم األبيض
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أخبار العطاء  

واشــاد رئيــس لجنــة التأهيــل والتوظيــف 
الوحيــد  زهيــر  المهنــدس  بالجمعيــة 
تدريــب  اســتهدفت  التــي  بالورشــة 
علــى  الجمعيــة  ومنســوبات  منســوبي 
مقــدم  علــى  مثنيــا  األوليــة،  اإلســعافات 
فــي  الباشــا  فاضــل  المســعف  الورشــة 
اإلســعافية وتنوعهــا،  للطــرق  تبســيطه 
كمــا أثنــى أيضــا عــل حماســة المشــاركين 
والمشــاركات فــي الورشــة، داعيــا اياهــم 
الــدورات  فــي  المشــاركة  مــن  للمزيــد 

التطويريــة.

األســتاذ  الجمعيــة  رئيــس  قــال  وبــدوره 
جــدا  ســعداء  إننــا  الصغيــر:«  محمــد 
بمشــاركة منســوبي ومنسوبات الجمعية 
فــي مختلــف أنــواع الــورش التــي تنظمهــا 
ألنهــا  واألخــرى  الفينــة  بيــن  الجمعيــة 
ســتنمي مــن مهاراتهم وترفــع كفاءاتهم 
ــا  وقدراتهــم االمــر الــذي ســينعكس إيجاب
علــى خدمــة المســتفيدين مــن الجمعيــة 

المجتمــع عمومــا«. وأبنــاء 

مســعفون  لفريــق  شــكره  وقــدم  كمــا 
بــا حــدود علــى جهودهــم الكبيــرة فــي 
إنقــاذ  فــي  واإلســهام  الصحيــة  التوعيــة 
اعضــاء  كافــة  جانــب  الــى  النــاس،  أرواح 
اللجــان بالجمعيــة التــي تســاهم بشــكٍل 
البرامــج  هــذه  مثــل  انجــاح  فــي  فاعــل 
واشــراك اعضاءهــا فــي مثــل هــذه البرامج.

تصوير : جاسم األبيض
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زينب رضا الناصر، اللجنة االعامية بخيرية تاروتزينب رضا الناصر، اللجنة االعامية بخيرية تاروت

عبــد  جعفــر  موســى  الشــاب  تعــرض 
المتطوعيــن  الشــباب  أحــد  النبــي وهــو 
فــي المقبــرة لحــادٍث بســيٍط فــي المنــزل، 
وأجِريــت لــه عمليــٌة جراحيــٌة فــي اليــد فــي 
تكللــت  المركــزي  القطيــف  مستشــفى 

الحمــد. وهلل  بالنجــاح 
وإن مجلــس إدارة جمعيــة تــاروت الخيريــة 
وإكــرام  العامــة  المرافــق  لجنــة  وأعضــاء 
ــص  ــألخ موســى بخال ــى يتقدمــون ل الموت
الدعــاء ووافــر الصحــة والعافيــة وأن يمــن 
يقدمــون  كمــا  العاجــل،  بالشــفاء  عليــه 
التطوعيــة  جهــوده  علــى  الشــكر  لــه 

المجتمــع. فــي خدمــة  المبذولــة 

أخبار العطاء  
الشاب موسى عبد النبي يرقد على السرير االبيض
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أخبار العطاء  
»تنسيق الزهور »باكورة التعاون بين خيرية تاروت والضمان 

االجتماعي

مريم عبد الغني، اللجنة االعامية بخيرية تاروتمريم عبد الغني، اللجنة االعامية بخيرية تاروت

االجتماعــي  الضمــان  مكتــب  نضــم 
بالتعــاون مــع لجنــة التدريــب والتوظيــف 
بخيريــة تــاروت ورشــة عمــل تحــت عنــوان 
المدربــة  قدمتهــا  الزهــور«  »تنســيق 
 20 فيهــا  وشــاركت  جعفــر  آل  عقيلــة 
ســيدة مســتفيدة مــن خدمــات الجمعيــة 
والضمــان االجتماعــي مــن جزيــرة تــاروت.
ظــل  فــي  جــرت  التــي  الورشــة  واحتــوت 
التدابيــر االحترازيــة والتباعــد االجتماعــي 
الــورود  بأنــواع  تعريفــي  عــرض  علــى 
وطــرق تنســيقها وترتيبهــا وتصنيفهــا 
واألدوات المســتخدمة فــي ذلــك، باإلضافــة 

تصميمهــا  وطريقــة  الباقــات  أنــواع  إلــى 
الائــق. بالشــكل  وعرضهــا 

التدريــب  لجنــة  رئيــس  واســتهل 
فــي  الوحيــد  زهيــر  األســتاذ  والتوظيــف 
الورشــة  بدايــة  ألقاهــا  التــي  كلمتــه، 
وختمــت  ايــام  ثاثــة  اســتغرقت  التــي 
بــكادر  بالترحيــب  2021م،  23 مايــو  فــي 
الســيدات  وبجميــع  االجتماعــي  الضمــان 

الورشــة. فــي  المشــاركات 
وقــال:” أن خيريــة تــاروت تســعى دائمــا ان 
تتماشــى هــذه الــدورات وورش العمــل بما 
يتــاءم وتطلعــات رؤيــة المملكــة الوطنية 

2030 المتعلقــة بخدمــة ورفــِع المســتوى 
االقتصــادي لــدى الوســِط االجتماعــي، كمــا 
وتحــرص علــى تقديــِم أفضــِل الخدمــاِت 

ألبنــاِء مجتمِعهــا”.
واضــاف يهمنــا دومــا دعــم األســر المنتجــِة 
وفــي  المتاحــة  الدعــم  ســبل  بمختلــف 
أن  شــأنها  مــن  التــي  المجــاالت  مختلــف 
ترفــَع مــن مســتوى دخــل األســر الضعيفــة 
وتحســيِن الوضــِع المعيشــي فيمــا بيــن 

أفراِدهــا.
التدريــب  لجنــة  أن  إلــى  الوحيــد  ولفــت 
والتوظيــف بــادرت بالتعــاون مــع مكتــب 
الضمــان االجتماعــي بمحافظــة القطيــف 
وذلــك بتوقيــع مذكــرة تفاهــم مــع ممثلــة 
لطاقاتــه  وفقــً  التمكيــن  قســم  فــي 
وإمكاناتــه المتاحــة خصوصــً فيمــا يتعلــق 
المجــال  وإتاحــة  وظيفيــة  فــرص  بإيجــاد 

أمــام الباحثيــن عــن العمــل.
هــذه  خــال  مــن  نســتهدف  أننــا  ونــوه 
الشــراكة مــد يــد العــون لألســر الضعيفــة 
ســواء المســتفيدة مــن خدمــات الجمعيــة 
ذلــك  عــن  فضــًا  االجتماعــي،  والضمــان 
وورش  دورات  تنظيــم  فــي  المســاهمة 
العاقــة،  ذات  المنتجــة  لألســر  تدريبيــة 
جاهــدة  تســعى  الجمعيــة  بــأن  مؤكــدا 
علــى  الشــرائح  تلــك  لمســاعدة مختلــف 
الذاتيــة  ومهاراتهــم  قدراتهــم  تطويــِر 
وحســِن  اإلنتاجيــِة  مســتوى  وتحســيِن 
األداِء لديهــم فــي مختلــف المجــاالت، بمــا 
ينســجُم ورغباِتهــم ويرضــي طموحاِتهم 

. لمســتقبلية ا
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وغلــب علــى الورشــة الجانــب التطبيقــي، 
حيــث اتيحــت لــكل ســيدة مــن المشــاركات 
اجــراء التطبيقات العملية الخاصة بالعناية 
بالزهــور وتنســيقها وعرضهــا، وذلــك تحت 
إشــراف المدربــة آل جعفــر وفريــق التمكيــن 
مــن  وبمتابعــة  االجتماعــي،  للضمــان 
منســقة لجنــة التدريــب األســتاذة ســجود 

اليعقــوب.
كمــا أشــاد رئيــس لجنــة المرافــق العامــة 
والشؤون اإلداريـــة ومشرف لجنــــــة التدريب 
ــاروت المهنــدس محمــد  ــة ت التابعــة لخيري
فريــق  مــن  المبذولــة  بالجهــود  النابــود 
ومكتــب  والتوظيــف  التدريــب  لجنــة 
شــكره  عــن  وأعــرب  االجتماعــي  الضمــان 
لهــذه المؤسســة الحكوميــة ذات األهميــة 
متمنيــا  التمكيــن،  ولفريــق  والحيويــة 
أبنــاء  التوفيــق والمواصلــة لخدمــة  لهــم 

. مجتمعهــم
لمقدمــة  الجزيــل  شــكره  النابــود  وقــدم 
جعفــر  آل  عقيلــة  األســتاذة  الورشــة 
لمســاهمتها الفاعلــة فــي تدريــب وتأهيــل 
مستفيدات الضمان االجتماعي والجمعية.
وقالــت رئيســة اللجنــة النســائية للجمعيــة 
االســتاذة نعيمــة آل حســين:” أن مشــاركة 
الــورش  هــذه  مثــل  فــي  المســتفيدات 
فــي  والرغبــة  المبــادرة  روح  عــن  يعبــر 
مهــارات  الكتســاب  والتطويــر  التعلــم 
يحقــق  ممــا  أهدافهــن  لتحقيــق  حرفيــة 
لهــّن مهــارات التمكيــن للفــرص الوظيفية 

المتاحــة”.

أخبار العطاء  

وبــدوره قــدم رئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ 
التدريــب  للجنــة  شــكره  الصغيــر  محمــد 
وســعيهم  جهودهــم  علــى  والتوظيــف 
الحثيث لتطوير مهارات المســتفيدين عبر 
البرامــج التدريبيــة التــي تتيــح لهــم فــرص 
وظيفية مناســبة ومطلوبة لسوق العمل.

رئيســة  قدمــت  الورشــة  ختــام  وفــي 
الضمــان  بمكتــب  النســائي  القســم 
ســمية  االســتاذة  بالقطيــف  االجتماعــي 
الشــكر  شــهادات  الوهــاب  عبــد  حســن 
والتقديــر للمدربــة آل جعفــر والمشــاركات 

التذكاريــة. الصــور  التقــاط  مــع 
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أخبار العطاء  
الشيوخ: لدى فريقنا اإلعالمي إمكانات إبداعية كثيرة ونحن 

فخورون بجهودهم وإبداعاتهم المتميزة

االء الحليلي، اللجنة االعامية بخيرية تاروتاالء الحليلي، اللجنة االعامية بخيرية تاروت

فــي ســياق اجتماعاتــه الدوريــة التشــاورية 
التابعــة  االعاميــة  اللجنــة  فريــق  عقــد 
األحــد  يــوم  الخيريــة  تــاروت  لجمعيــة 
الموافــق 10 مايــو 2021، اجتماعا لمناقشــة 
بعــض المواضيــع المرتبطــة بعمــل اللجنة 
اإلعاميــة ونظــام رافــد وموقــع الجمعيــة 

اإللكترونــي.
فــي  اإلعامــي  الفريــق  أعضــاء  وناقــش 
التنفيــذي  المديــر  ضــم  الــذي  اللقــاء 
للجمعيــة ورئيــس لجنــة الروضــة وعقــد 
بالجمعيــة، عــددًا  فــي قاعــة االجتماعــات 
بعمــل  الصلــة  ذات  الموضوعــات  مــن 
الجمعيــة  وموقــع  اإلعاميــة  اللجنــة 
بغــرض  رافــد  ونظــام  اإللكترونــي 
أفضــل  خدمــة  لتقديــم  تطويرهمــا 
مــن  المســتفيدين  لجميــع  وأســهل 

. لجمعيــة ا
اللجنــة  علــى  العــام  المشــرف  وقــال 
»إن  الشــيوخ:  محمــد  األســتاذ  اإلعاميــة 
الماضــي  العــام  اللجنــة فــي  ســير عمــل 
كان مرضيــا جــدا وهــو يســير فــي االتجــاه 
الصحيــح، وهــذا راجــع للجهــود المتميــزة 
لفريقنــا االعامــي الــذي يمتلــك إمكانــات 
إبداعيــة كثيــرة مــن شــأنها تطويــر العمل 
المأمولــة  تطلعاتنــا  نحــو  بــه  واالرتقــاء 
ــام المقبلــة، ونحــن فخــورون جــدا  فــي االي
فــي  وتميزهــم  وإبداعهــم  بجهودهــم 

االداء«.
وأكــد علــى ضــرورة التنســيق الدائــم فــي 
ومتابعــة  الفريــق  أعضــاء  بيــن  العمــل 
إلــى  رافــد  نظــام  مســتجدات  جميــع 
بالتصميــم  المعنييــن  الزمــاء  جانــب 

فــي المطبعــة لتطويــر موقــع الجمعيــة 
ليكــون  النظــام  ذات  فــي  اإللكترونــي 

للجمعيــة. واجهــة 
اللجنــة  اليــه  وصلــت  مــا  أن  الــى  ولفــت 
اإلعاميــة مــن تطــور ملحوظ راجع للجهود 
الكبيــرة المبذولــة مــن قبــل كافــة أعضــاء 
الفريــق اإلعامــي، مثمنــا جهــد الزميلتيــن 
شــذى ال رضــي واالي الحليلــي فــي الدعــم 
ــه للجمعيــة  ــذي تقدمان التقنــي الكبيــر ال
مــن خــال نظــام رافــد مضافــا للمقترحــات 
اإلعاميــة،  للجنــة  المهمــة  التطويريــة 
والتطويــر  االبــداع  روح  تصاعــد  متمنيــا 
االتقــان عنــد كافــة  مــع  الســريع  واالنجــاز 

أعضــاء الفريــق.
العطــاء  مجلــة  بــأن  الشــيوخ  وأوضــح 
عامهــا  أكملــت  التــي  الحاليــة  بصورتهــا 
الهائلــة  المتغيــرات  لمواكبــة  جــاء  األول 
الصحافــة  عالــم  يشــهدها  التــي 
االلكترونيــة، مضيفــا أننــا نطمــح لارتقــاء 
اإلعامــي  عملنــا  وبمجمــل  بمحتواهــا 

االن.  عليــه  هــو  ممــا  أكثــر  بصــورة 
جمعيــة  فــي  التنفيــذي  المديــر  وقــدم 
الســباع  عمــار  األســتاذ  الخيريــة  تــاروت 
أثنــاء االجتمــاع لمحــة عامــة عــن الهيــكل 
اتخــاذ  وكيفيــة  للجمعيــة  التنظيمــي 
الجمعيــة  لجــان  ســير  وطريقــة  القــرارات 
والمهــام الوظيفيــة، مؤكــدا علــى أهميــة 
التواصــل والتنســيق الدائميــن بيــن كافــة 

الجمعيــة. لجــان  وأعضــاء  رؤســاء 
واســتعرض رئيــس لجنــة الروضــة األســتاذ 
التغييــرات  آخــر  ســرير  أبــو  الناصــر  عبــد 
التــي طــرأت علــى  التقنيــة  والتحديثــات 

نظــام رافــد، منوهــا الــى أهميــة تقديــم 
األفــكار والتصــورات المــراد تطبيقهــا فــي 
النظــام لنتمكــن مــن إبراز موقــع الجمعية 

بصــورة أفضــل علــى ذات النظــام.  
وبدورهمــا اســتعرضت كا مــن المنســقة 
المرحــوم،  زينــب  األســتاذة  اإلعاميــة 
واألســتاذة حكيمــة المهــام الموكلــة لهــن 
اإلداريــة  واألعمــال  اإلعاميــة  اللجنــة  فــي 
فــي الجمعيــة، فيمــا أكــدت عضوتــا هيئــة 
التحريــر لمجلــة العطــاء االســتاذة شــذى 
تزويدهــن  ضــرورة  علــى  آالء  واالســتاذة 
أوال بــأول بالمعلومــات واالخبــار المرتبطــة 
بآخــر مســتجدات االنشــطة فــي الجمعيــة 
عبــر  إعاميــا  تغطيتهمــا  مــن  لتتمكنــا 

الجمعيــة.  موقــع 
الجمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  وشــكر 
الجهــود  كافــة  الصغيــر  محمــد  األســتاذ 
اإلعاميــة  اللجنــة  أعضــاء  مــن  المبذولــة 
الجمعيــة  انشــطة  إلبــراز  الســاعية 
للجمهــور بصــورة حرفيــة وابداعيــة مميزة 
وتطلعاتهــا  الجمعيــة  بمكانــة  تليــق 

المتعــددة. وانشــطتها 
وأكــد الصغيــر علــى أهميــة العمــل بــروح 
الفريــق الواحــد والتنســيق بيــن مختلــف 
اللجــان وتقديــم األفــكار اإلبداعيــة لتطويــر 
وتنميــة  ككل  الجمعيــة  فــي  العمــل 
مهــارات جميــع منســوبي ومنســوباتها 
لخدمــة األســر المســتفيدة بصــورة مميــزة.
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أخبار العطاء  

ورشة »الحوار الصحفي« لفريقي اللجنة اإلعالمية والصحية 
في خيرية تاروت

االء الحليلي، اللجنة االعامية بخيرية تاروتاالء الحليلي، اللجنة االعامية بخيرية تاروت

 أقامــت اللجنــة اإلعاميــة بجمعيــة تــاروت 
الخيريــة يــوم األثنيــن 2021/5/25 ورشــة 
التابعــة  االجتماعــات  قاعــة  فــي  تدريبيــة 
لعــدد مــن أعضائهــا وأعضــاء  للجمعيــة 
اللجنــة الصحيــة بعنــوان »الحــوار الصحفــي 
» نفذهــا المشــرف علــى اللجنــة اإلعاميــة 

فــي الجمعيــة األســتاذ محمــد الشــيوخ.
وفــي الجانــب النظــري مــن الورشــة عــرف 
الشــيوخ مفهــوم الحــوار الصحفــي قائــا 
بانــه عبــارة عــن حديــث تفاعلــي يتــم بيــن 
طرفيــن أو أكثــر، يمثــل الصحفــي أولهمــا 
والمصــدر ثانيهمــا، فــي حيــن أن الســؤال 
هــو اآلليــة التــي يعتمــد عليهــا الصحفــي 

فــي إدارة دفــة الحــوار.

واســتعرض فــي الورشــة التــي اســتمرت 
5 أيــام بواقــع 10 ســاعات تدريبيــة يوميــا 
الحــوار  الصحفــي ومنهــا  الحــوار  أشــكال 
المباشــر والحــوار اإلذاعــي أو التلفزيونــي، 
وحــوارات المؤتمــرات والنــدوات الصحفيــة 
عــن  تجــرى  التــي  اإللكترونيــة  والحــوارات 
طريــق الشــبكة العنكبوتيــة ســواء علــى 
مواقع التواصل أو عبر البث الحي، موضحً 
فــي  المســتهدفة  الشــخصيات  أنــواع 
الحــوارات مــن المســؤولين والمتخصصين 
ونجــوم المجتمــع وغيرهــم مضافــا ألبــرز 

معاييــر اختيــار الضيــوف. 
صياغــة  فــن  علــى  الضــوء  ألقــى  كمــا 
صــورة  بأفضــل  إبــرازه  وكيفيــة  الحــوار 

فــي  الحــوار  أهميــة  إلــى  للقــارئ، مشــيرا 
والمهنيــة  والدراســية  اليوميــة  حياتنــا 
وعلــى المســتوى اإلعامــي كونــه ينمــي 
العديــد مــن المهــارات الحواريــة والتحريريــة 

. للصحفــي
وأشــار أيضــا إلــى أن الحــوار يعتبــر أســلوبا 
فنيــا مهمــا في إيصــال الرســائل المختلفة 
ونشــر التوعيــة كمــا أنه يســتهوي شــريحة 
تســتهويها  ال  قــد  النــاس  مــن  واســعة 
اشــكال أخــرى مــن وســائل النشــر، مشــددا 
علــى اهميــة العنايــة بــكل مراحــل انتــاج 

الحــوار الصحفــي ليكــون مميــزا.
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أخبار العطاء  
واٍف  علــى شــرٍح  الورشــة  اشــتملت  وقــد 
لحــوار  لإلعــداد  األساســية  للخطــوات 
صحفــي ناجــح بــدءًا من تحديد الشــخصية 
ــة  ــد زاوي وجمــع المعلومــات حولهــا وتحدي
بالشــخصية  االتصــال  ثــم  ومــن  الحــوار، 

اللقــاء. ومــكان  الموعــد  وتحديــد 
التخطيــط  أهميــة  علــى  الشــيوخ  ونــوه 
فيــه  البــدء  قبــل  الحــوار  إلطــار  المســبق 
مبينــً مــا ينبغــي مراعاتــه خــال مرحلــة 
االعــداد مــن حيــث االقتصــار علــى االســئلة 
ــة حتــى  ــة وعــدم االطال المهمــة والمعقول
المســتمع،  أو  والقــارئ  الضيــف  يمــل  ال 
والتركيــز علــى الزوايــا والموضوعــات ذات 
األســئلة  فــي  والتــدرج  بالضيــف،  الصلــة 
ومراعــاة الترابــط والحــرص علــى الســهولة 
عــن  واالبتعــاد  والمباشــرة  والوضــوح 

واالختــزال.   المخــل  والتكــرار  التشــعب 
مــن  التنفيــذ  خطــوات  إلــى  وأشــار  كمــا 
اجــراء الحــوار وتدوينــه أو تســجيله، مــرورا 
بعمليــات التحريــر موضحــً بأنهــا مشــابهة 
لحــد كبيــر بالعمليــات التحريريــة المتبعــة 
فــي تحريــر األخبــار، مشــددا علــى المراجعــة 
أنهــا  النشــر(، مبينــً  )مــا قبــل  النهائيــة 
الخطــوة األكثــر أهميــة فــي إخــراج الحــوار 

الناجــح.
مــن  العديــد  الورشــة  تضمنــت  وقــد 
فيهــا  قامــت  التــي  العمليــة  التدريبــات 
مختلفــة  حــوارات  بإعــداد  المتدربــات 
طرحــت للتقليــم والمناقشــة واإلجابــة عــن 
والخــروج  بالتوجيــه  وانتهــت  التســاؤالت 

الهامــة.  بالتوصيــات 
وأشــاد مشــرف اللجنــة اإلعاميــة الشــيوخ 
أثنــاء تقييــم التطبيقــات العملية بحماس 
وقدراتهــن  النقــاش  فــي  المتدربــات 
التدريبيــة العاليــة، مؤكــدًا أن هــذا الــورش 
تصــب فــي هــدف واحــد وهــو زيــادة كفــاءة 
فيمــا  خاصــًة  اإلنجــاز  وســرعة  األعضــاء 

يتعلــق بإخــراج مــواد مجلــة العطــاء، ورفــع 
الفريــق ككل.  مهــارة 

أعربــت  التدريبيــة  الورشــة  نهايــة  وفــي 
المشــاركات عــن مــدى الفائــدة التــي خرجن 
بهــا ورغبتهــن فــي المزيــد مــن الــورش 
مهاراتهــن  تنمــي  أن  شــأنها  مــن  التــي 

وترفــع مــن مســتوى جــودة األداء. 
بــدوره أثنــى رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة 
الصغيــر  محمــد  األســتاذ  الخيريــة  تــاروت 
اإلعاميــة  اللجنــة  مشــرف  جهــود  علــى 
الســاعية لتنميــة وتطوير الفريــق اإلعامي 

باســتمرار، مشــيدًا بــدوره الفاعــل واعضــاء 
وفعاليــات  أنشــطة  إبــراز  فــي  الفريــق 
التواصــل  وســائل  جميــع  فــي  الجمعيــة 

االجتماعــي.
يشــار إلــى أن هــذه الورشــة هــي الثالثــة 
فــي سلســلة الــورش التــي تنفذهــا اللجنة 
اللجنــة  وأعضــاء  ألعضائهــا  اإلعاميــة 
تنفيــذ  تــم  أن  ســبق  حيــث  الصحيــة، 
ورشــتي عمــل األولــى بعنــوان “فــن صياغــة 
التغريــدات “والثانيــة بعنــوان “تحريــر الخبــر 

الصحفــي”.
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زينب المرحوم ، اللجنة االعامية بخيرية تاروت زينب المرحوم ، اللجنة االعامية بخيرية تاروت 

 49 مايــو   29 فــي  تــاروت  خيريــة  كرمــت 
منســوبيها  مــن  وموظفــة  موظفــا 
النموذجيــة  تــاروت  لروضــة  التابعيــن 
ولجنــة المرافــق العامة فــي حفل تكريمي 
مختصــر جــدا اقتصــر علــى رؤســاء اللجــان 
وعــدد  اإلدارييــن  المســؤولين  وبعــض 
مــن الموظفيــن المكرميــن، تماشــيا مــع 
والتباعــد  االحترازيــة  باإلجــراءات  االلتــزام 

االجتماعــي.
وتــم فــي اللقــاء، الــذي شــارك فيــه أعضــاء 
مجلــس اإلدارة ، تكريــم 32 موظفــة مــن 
مديــرة  الحضــور  فــي  مثلتهــم  الروضــة 
الروضــة األســتاذة حميــدة المعاتيــق، و17 
موظفــا وموظفــة مــن مكتــب الجمعيــة 

والمرافــق العامــة.

األســتاذ  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال   
محمــد الصغيــر فــي كلمتــه التــي القاهــا 
فــي الحفــل: أن هــذا الحفــل أقيــم من أجل 
وتبدلــوه  بذلتمــوه  مــا  علــى  تكريمكــم 
ايضــا جســرا  وليكــون  كبيــر  مــن جهــد 
الفعــال  التواصــل  حالــة  لتعزيــز  اضافيــا 
منســوبي  وجميــع  اإلدارة  مجلــس  بيــن 
الجمعيــة، وقلوبنــا جميعــا دومــا مفتوحــة 
واذاننــا صاغيــة لكــم فيمــا تطلعــون إليــه 
وتأملــون فيــه، ونأمــل أن نوفــق جميعــا 
لخدمتكــم وفــق مــا تقتضيــه المصلحــة 

المتاحــة. واإلمكانــات  العامــة 

وتابــع نأمــل أن ال يكــن بيننــا أي حواجــز 
بالشــكل  مهامنــا  أداء  مــن  تمنعنــا 
علــى  أعمالنــا  نــؤدي  وأن  المطلــوب 
القائــل:  للحديــث  مصداقــا  وجــه  أكمــل 
ــَه َتَعالــى ُيِحــّب ِإَذا َعِمــَل أََحُدُكــْم  ) ِإّن اللَّ
ــم أرقــى خدمــات  ــه ( ، لتقدي ــًا أَْن ُيْتِقَن َعَم

. الجمعيــة  مــن  للمســتفيدين 
أن  إلــى  كلمتــه  فــي  الصغيــر  ولفــت 
الحالــي  اإلدارة  مجلــس  اهتمامــات  أولــى 
أوضــاع  الســعي لتحســين  يــزال  كان وال 
أمنــة  عمــل  بيئــة  وتأميــن  الموظفيــن 
لتعزيــز  دومــا   يســعى  كمــا   ، مريحــة 
دورهــا  وترســيخ  الجمعيــة  موقعيــة 
جميــع  أن  علــى  مؤكــدا  المجتمــع،  فــي 
منســوبي الجمعيــة هــم الســند االســاس  
لمجلــس اإلدارة فــي تســيير كافــة االعمال. 

أخبار العطاء  

تصوير : جاسم األبيضخيرية تاروت تكرم 49 فردا من منسوبيها
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وأشــار إلــى الجهــد الــذي يبذلــه المجلــس 
وحوكمــة  اإلداري  التطويــر  ســبيل  فــي 
التنفيذيــة  اإلدارة  لرفــع كفــاءة  الجمعيــة 
وسياســات  لوائــح  تحديــث  خــال  مــن 
وتطويــر  رافــد  نظــام  وإدخــال  الجمعيــة 

اإلداري. الهيــكل 
ووجــه الصغيــر شــكره لجميــع العامليــن 
مــن منســوبي ومنســوبات الجمعيــة على 
عملهــم الــدؤوب في خدمة المســتفيدين 
الفتــرة  طــوال  وااليتــام  الفقــراء  مــن 
الموظفيــن  الماضيــة، مؤمــا مــن جميــع 
التعــاون المســتمر مــع المديــر التنفيــذي 
الجديــد للجمعيــة االســتاذ عمــار الســباع 
إلنجــاح هــذه التجربــة التــي ســيعود نفعها 

علــى الجميــع إن شــاء اهلل.
الــذي  التكريــم  حفــل  أن  بالذكــر  جديــر 
الموظفيــن  علــى  فقــط  اقتصــر  تــم 
خمــس  أكملــوا  الذيــن  والموظفــات 
وأكثــر،  الجمعيــة  فــي  خدمــة  ســنوات 
وتضمــن توزيع شــهادات الشــكر والهدايا 
ــة  ــك مأدب علــى المحتفــى بهــم أعقــب ذل
غــداء اعــدت خصيصــا لهــذه المناســبة.   

تصوير : جاسم األبيض
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وفيات جزيرة تاروت لشهر شوال 1442 هـ

الوفيــات الذيــن تــم دفنهــم فــي مقبــرة المصلــى المركزيــة بجزيــرة تاروت لشــهر شــوال 

لعــام 1442 هـــ بإشــراف جمعيــة تــاروت الخيريــة متمثلــة فــي لجنــة المرافــق العامة: 

8 رجال، 5 نساء، طفل واحد، 2 جنين. المجموع الكلي: 16

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 )5(

المجموع الكلي  )16(

جنين )2(
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الفتــى  كان  ســنة،  عشــر  اثنتــي  قبــل 
محمــود فــاروق الكــوي يقتفــي خطــوات 
أقدامــه ذهاًبــا وإياًبــا بيــن منزلــه الكائــن 
بحــي الدشــه بتــاروت وبيــن نــادي الهــدى، 
الــذي يتوســط جزيــرة تــاروت، والــذي يبعــد 
ــر. ــة أقــل مــن  300 مت عــن قلعتهــا األثري
كان هدفــه مــن التواجــد فــي نــادي الهدى 
حينهــا المشــاركة فــي عــروض لمســرحية 
اســمها ”الكريكشــون“، وهــي مــن تأليــف 
الدكتــور  بالخليــج  الطفــل  مســرح  رائــد 

عبــد اهلل آل عبــد المحســن.
قــد  اليافــع  الفتــى  الكــوي  كان محمــود 
اختيــر مــع مجموعــة مــن األشــبال لتقديــم 
نــادي  مقــر  مســرح  علــى  المســرحية 
الهــدى ذي اإلمكانيــات البســيطة، لكنــه 
آل  بــدأه  مســرحي،  حــراك  علــى  شــاهٌد 
عبــد المحســن عندمــا كان رئيًســا لنــادي 
الهــدى فــي فتــرة الثمانينــات مــن القــرن 

الماضــي.

لــم يــُدْر فــي خلــد الفتــى محمــود الكــوي 
مســرح  يتفحــص  كان  عندمــا  وقتــذاك 
النــادي، أنــه ســيتخرج بعــد اثنتــي عشــر 
ســنة فــي كليــة العمــارة بجامعــة اإلمــام 
بالدمــام،  فيصــل  بــن  الرحمــن  عبــد 
ويكــون مشــروع تخرجــه تصميــم مركــز 
رياضــي علــى األرض التــي ُخصصــت إلقامة 

مقــر لنــادي الهــدى فــي شــمال تــاروت.
المشــروع الــذي صممــه الكــوي يقــع علــى 
مســاحة 67,000 متر مربع، وهي مســاحة 
أرض النــادي، ويتكــون مــن صالــة رياضيــة 
مغلقة رئيســية، ومســبح أولمبي، وصالة 
الفرديــة،  لأللعــاب  أخــرى  وصالــة  تماريــن 
وماعــب خارجيــة للتدريــب، ويضــاف إلــى 

هــذه الصــاالت مكاتــب مجلــس اإلدارة.

الهدف من المشروع
يطمــح الكــوي ألن يكــون تصميــم ”مركــز 
الهــدى الرياضــي“ نموذًجــا مختلًفــا فــي 

بحيــث  الرياضيــة،  المنشــآت  تصاميــم 
مختلفيــن  والمفهــوم  الفكــرة  تكــون 
عــن المنشــآت الرياضيــة التقليديــة، وأن 
يمّثــل نموذًجــا يمكــن االســتفادة منــه في 
تصميــم المراكــز الرياضيــة علــى مســتوى 

المملكــة.

بداية الفكرة
وعــن بدايــة الفكــرة، يشــير الكــوي إلــى 
ســابًقا  الهــدى  نــادي  رئيــس  نائــب  أن 
الجديــدة  المنشــأة  عــن  والمســؤول 
حســين آل عبــد المحســن هــو مــن اقتــرح 
عليــه تصميــم المنشــاة الجديــدة للنــادي 
ــدأت فكــرة  ــا ب كمشــروع تخــرج، ومــن هن
تصميــم منشــأة مختلفــة عــن المنشــآت 
الرياضيــة التقليديــة فــي المملكــة، بحيث 
تكــون منشــاة حيوية مليئــة بالطاقة ليًلا 
ونهــاًرا، هدفهــا خلــق مســاحات اجتماعية 

للمــدارس الرياضــة.

وجوه العطاء  

” خريج عمارة “يصمم مشروًعا يحول مقر” هدى تاروت “ 
إلى وجهة ثقافية واجتماعية

محمد آل محسن، جهينة اإلخباريةمحمد آل محسن، جهينة اإلخبارية
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الخطوات التالية
وعــن الخطــوة التاليــة للمشــروع، يشــير 
تفاصيــل  عــرض  تــم  أنــه  إلــى  الكــوي 
والتــي  النــادي،  إدارة  علــى  المشــروع 
بدورهــا ســتقدم هــذا المقتــرح إلــى وزارة 
األساســي  هدفــه  أن  مضيًفــا  الرياضــة. 
مــن المقتــرح هــو االســتفادة مــن األفــكار 
المتطلبــات،  جميــع  وتلبيــة  المطروحــة 
معتبــًرا أنــه لــو تــم تطبيــق فكــرة واحــدة 
مــن األفــكار المقدمــة، ســيعّد ذلــك إنجــاًزا 

كبيــر لــه.

تخصص العمارة
الكــوي:  يقــول  العمــارة،  تخصــص  وعــن 
»إن شــغفه فــي مجــال العمــارة بــدأ منــذ 
كان  حيــث  عمــره،  فــي  مبكــرة  مرحلــة 
أجهــزة  علــى  والتصميــم  الرســم  يحــب 
الكمبيوتــر منــذ الصغــر، ويفضــل األلعــاب 
ذات العاقــة بالتصميــم والبنــاء. لهــذا لــم 
يكــن مــن الصعب عليــه اختيار التخصص 

الجامعــي المناســب لــه.

إشادة بالعمل
بــدوره أشــاد رئيــس نــادي الهــدى بتــاروت 
وصفــي البصــارة بالمشــروع الــذي وصفــه 
ــا  ــه ”مشــروع كبيــر ومميــز حقــً“، مبيًن بأن
ــه ابننــا محمــد  أن ”التصميــم الــذي قــام ب
لمنشــأة  رائــع  مــن  أكثــر  الكــوي  فــاروق 
نــادي الهــدى بجزيــرة تــاروت“. ومضيًفــا أن 
التصميــم فيه فلســفة جميلــة وتصاميم 
هــذا  وأن  الحديــث،  الطــراز  مــن  بيئيــة 
ننتظــر  بأننــا  ينبــئ  الخــاق  التصميــم 
مهندًســا بارًعــا ســوف يشــار إليــه بالبنان«.

تحد أكبر
ويلفــت البصــارة إلــى أن هــذا التصميــم 
وضــع مجلــس إدارة النــادي أمــام تحــدي 
وبخطــى  حثيثــً  الســعي  وهــو  أكبــر، 
أســرع مــن أجــل الحصــول علــى التراخيص 

المشــروع  فــي  للبــدء  الازمــة  الرســمية 
بأســرع وقــت ممكــن.

ويضيــف أن مشــروع إنشــاء منشــأة نــادي 
أبنــاء  مــن  فــرد  كل  حلــم  هــو  الهــدى 
جزيــرة تــاروت الحبيبــة وهــو حلــم طــال 
انتظــاره. الفًتــا إلــى أن إدارة نــادى الهــدى 
مــن  المعنيــة  الجهــات  بمخاطبــة  بــدأت 
أجــل إعطــاء الضــوء األخضــر للبــدء فــي 
ــه بمجــرد  ــرى البصــارة أن ــذي ي المشــروع ال

البــدء فيــه ســوف لــن يتوقــف.
وبشــر البصــارة أبنــاء جزيــرة تــاروت بــأن 
إدارة نــادي الهــدى الحاليــة واضعــة هــذا 
المشــروع فــي ســلم أولوياتهــا لينتفــع به 

ــاروت. ــرة ت ــاء جزي ــات وأبن بن

تصميم حديث وصديق للبيئة
مــن جهتــه، أّكــد نائب رئيس نــادي الهدى 
ســابًقا وصاحــب االقتــراح حســين آل عبــد 
تصــوًرا  يعــد  التصميــم  أن  المحســن 
ورؤيــة خاصــة لمــا يحــب أن يــراه المهندس 
محمــود الكــوي فــي منشــأة نــادي الهــدى 
ا  ــا ان التصميــم راق جــّدً المرتقبــة. مضيًف

ــق للبيئــة. وحديــث وصدي

وجهة ثقافية
التصميــم  أن  المحســن  عبــد  آل  وبيــن 
مــن  النــادي  مقــر  تحويــل  إلــى  يهــدف 
ثقافيــة  وجهــة  إلــى  بحــت  رياضــي 

واجتماعيــة بوجــود المقاهــي والســينما 
والصــاالت الثقافيــة المختلفــة، باإلضافــة 
للجلــوس  المفتوحــة  المســاحات  إلــى 

الفعاليــات. مختلــف  وممارســة 

أرقام وتواريخ
تــاروت  بجزيــرة  الهــدى  نــادي  تأســس   -

هـــ  1396 عــام 
أول  كان  رئيًســا..   13 النــادي  تــرأس   -
إلــى  وصــوًلا  المــرزوق،  اهلل  عبــد  رئيــس 

البصــارة. وصفــي  الحالــي  رئيســه 
- أول مقــر للنــادي كان فــي حــي النجيمــة 
وفــي  منــزل..  عــن  عبــارة  وكان  بتــاروت، 
عــام 1404 هـــ انتقــل الــى المقــر الحالــي فــي 

حــي الدشــة.
- أول ملعــب مــزروع للنــادي أقيــم عــام 
1431 هـــ فــي عهــد إدارة أميــن أبــو ســرير.
هــي:  لعبــة،   15 حاليــا  النــادي  يضــم   -
كــرة القــدم، كــرة الطائــرة، كــرة اليــد، كــرة 
الســلة، التايكونــدو، رفــع االثقــال، المبــارزة، 
تنــس الطاولــة، العــاب القــوى، الكاراتيــه، 
تنــس أرضــي، الجــودو، الجمبــاز، الدراجــات، 

األلعــاب االلكترونيــة.
يقــارب  مــا  حاليــا  الهــدى  نــادي  يضــم   -
مــن 640 العــب فــي كافــة اللعــب ودرجــات 

النــادي.

وجوه العطاء  



42

مجلة العطاء - يونيو - 2021  - اإلصدار السادس عشر

بقلم : زهراء الشوكانبقلم : زهراء الشوكان

* شاعرة وفنانة تشكيلية* شاعرة وفنانة تشكيلية

أبوُح للشعِر شيئً يشبُه الَوْرَدا

والشعُر أتعبني لم ُيدرك الَقْصَدا 

أقوُل أرهْف مليً سوَف تَبصرُه

في القلِب يملؤني من حبِه َسْعَدا

يجري جماالً بروحي ساطعً أِلقً

ا وفيَّ منذ ابتدائي حبُه مًدّ

مدَّ الضياَء وشعَّ النوُر يغمرني

وخيرُه والسنا من صبحِه أْنَدى 

قد امتزجُت بِه حبً فذوبني

فلسَت إال ترانا واحدًا فردا

أطرافُه كلها عشٌق يساكنني

افديِه من بلٍد قد كان لي َمْهَدا 

وطيبةٌ .. مكٌة كم تزهواِن بِه

فمنهما كُل ليٍل ساجٍم ُقدا

أرٌض تفيُض علينا بالعطا ِنَعمً

وُحق من طيبها أن ُنكثر الَحْمَدا

بشرقها خاطري المأسوُر مفتتٌن

مثل القطيِف هواها ُيشعُل الْوْجَدا 

حيُث البساتيُن مّدْت كَف خضرتها

حيُث العيوُن تغذي تربها َرْغَدا

حيُث الحضارُة والتأريُخ مزدهٌر

يصبُّ للناِس من أندائها الَشْهَدا

حيُث الشواطئ واألفناُن زينتها

وصبحها جنُة الفردوِس إذ ُتْبَدى

وإنني من قطيِف الخيِر جئُت لكْم

إلى الرياِض أالقي بالوفا َنْجَدا

أكحُل العيَن من ترياِق وصلكُم

أجدُد اليوَم فيما بيننا عهدا

إني انتثرُت على ساحاِت موطننا

ا دعاَء حٍب يصوُغ العشَق و الودَّ

يا رُب فاحفظ بادًا أنت واهبها

مجدًا وعزًا وخيرًا.. بالدما ُتفدى

نبض العطاء  

أبوُح للِشعــــر ... 



43

مجلة العطاء - يونيو - 2021  - اإلصدار السادس عشر

بقلم: وفاء الطويلبقلم: وفاء الطويل

*شاعرة وقاصة وفنانة *شاعرة وقاصة وفنانة 

*القصيدة، بمناسبة  اليوم الدولي *القصيدة، بمناسبة  اليوم الدولي 
للتبرع بالدم، الموافق للتبرع بالدم، الموافق 1414يونيويونيو

ِاقرأ َتَفاِصيَل الَقِصيَدِة َباِكَرا

َفَمَشاِعُر اإِلْجَلاِل َتْعِكُس َما أََرى

.. َما َتَرى؟ َفالَقْلُب ِمْثُلَك ُمْبِصٌر

ِة َشاِكَرا ِقيَّ وِح النَّ َما َزاَل ِللرُّ

ِع وْلَتُكْن َبرُّ أَْنِسْن ُشُعوَرَك ِبالتَّ

ِمْثَل الَماِئِك ِبالَمآِثِر َطاِهَرا

أْنِقْذ َحَياَة الَغْيِر ُكْن ُمَتَعاِوًنا

واْحِرُص ِبَنْفِسَك أَْن َتُكوَن ُمَباِدَرا

ُتْطَوى الَكآَبُة ِبالَعَطاِء َسَعاَدًة

ِإْن ِصْرَت ِللَوَجِع الَمِريِر ُمَحاِصَرا

الَيوَم ُتْعِطي والَمُثوَبُة ِفي َغٍد

َفاْبُسْط َيَدْيَك ُمَعاِوًنا وُمَؤاِزَرا

َقا أْبَواَبَها لَمَراِكٍز َفَتَح النَّ

ْك ِفي الَوِريِد َجَواِهَرا  ِبالُحبِّ َحرِّ

َساِرْع ِلُتْنِعَش ِللَحَياِة َحَياَتَها

ـِٰه ُمَتاِجَرا ْب ِلإللَ ِبَدٍم َتَقرَّ

َفاَء َنَقاَهًة  أَْعِط ِلَمْن َيْرُجو الشِّ

أَْصِبْح ِلأْوَجاِع الَبِسيَطِة َكاِسَرا

ْثُه َهاَك َدِمي وُقْم ُمَتَعاِفًيا َحدِّ

واْبُذْر ِبَدْرِب الُمْدِنِفيَن َبَشاِئَرا

ُضخَّ الَحَياَة ِإلَى الَحَياِة ِلُتْنِعَش اْلـ

أَْرَواَح َتْجَمُع ِبالَعَطاِء َذَخاِئَرا

نبض العطاء  

لغُة القصيـــد
د

صي
لق

غُةا
ل
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بعــض  مــن  تعليقــات  عــدة  وردتنــي 
القــارئ الكــرام، عــن مقــال كتبتــه بعنــوان 
»فقــد الشــباب مؤلــم وخســارة عظيمــة«، 
وباعتبــار أن هــذا المقــال كان يامــس أهــم 
عنصــر فــي حيــاة كل فــرد فــي المجتمــع، 
ــا وهــي شــريحة األبنــاء  وهــم أفــاذ أكبادن
أو الشــباب، وهــم أبناؤنــا وعــز مــا وهبنــا 
اهلل بــه بعــد نعمــة اإلســام، حيــث كان أبــرز 
تعليــق ضمــن مجموعــة مــن التعليقــات 
تعليــق  هــو  كان  والموقــرة  المحترمــة 
»أبــو  حبيــل  آل  هــال  العزيــز  أســتاذنا 

صدقــي« مــن أهالــي جزيــرة تــاروت.

ســواء كان علــى المــدى القريــب أو البعيــد، 
ــق  ــك عــدم مراقبــة دور تأثيــر الصدي وكذل
أبنائهــم،  شــخصية  علــى  األصدقــاء  أو 
وهــو ُيعــد عامــا رئيســا ومؤثــرا فــي نجــاح 
وهنــا  األبنــاء،  شــخصية  بنــاء  فشــل  أو 
مضاعفــا،  واألســرة  األبويــن  دور  يصبــح 
داخــل  الرقابــي  دورهــم  يكمــن  حيــث 

المنــزل. خــارج  وآخــر  المنــزل، 
أبــو  الفاضــل  والمعلــم  المربــي  يؤكــد 
اجتماعيــة  شــخصية  وهــو  صدقــي، 
المجتمــع،  فــي  ومعروفــة  مرموقــة 
وصاحــب خبــرة اجتماعيــة قرابــة الســبعين 
عامــا، وكذلــك خبــرة عمليــة متنوعــة فــي 
بخبــرة  حظــي  حيــث  التعليــم،  قطــاع 
موزعــة  التعليــم،  ســلك  فــي  عمليــة 
وبالتحديــد  وخارجــه،  البــاد  داخــل  بيــن 
قرابــة  العربــي،  الخليــج  دول  إحــدى  فــي 
األربعيــن عامــا، ممــا أهلــه لكشــف الكثيــر 
لمعرفــة أحــوال المجتمــع وكشــف أســرار 
أغــوار التربيــة، وذلــك مــن خــال مــا ورده 
قبــل  مــن  متنوعــة  مشــاكل  عــدة  مــن 
دراســية  مراحــل  وعلــى  طابــه  بعــض 
المشــاكل  تلــك  ومــن  مختلفــة،  وأعمــار 
فــي  وشــارك  وكشــفها  بحثهــا  الــذي 
عاجهــا، كان يتمثــل أســبابها فــي غيــاب 
ــة الصالحــة مــن  ــة والتربي دور عامــل الرقاب

األســرة.  أو  األبويــن  قبــل 
ــا صدقــي،  والــكام مــا زال عنــد األســتاذ أب
حيــث يذكــر أن هنــاك بعــض الســلوكيات 
الخاطئــة و الفادحــة قــد كشــفناها عنــد 
علــى  آبائهــم،  اســبابها  الطــاب  بعــض 
وجــود  عــدم  الحصــر،  ال  المثــال  ســبيل 
أو  وابناؤهــم  اآلبــاء  بيــن  مباشــر  اتصــال 
مــن  الخاطــئ  الســلوك  وهــذا  العكــس، 

قبــل اآلبــاء انعكــس علــى المدرســة كذلك 
، حيــث لــم نجــد لهــم اي مشــاركات فعالــة 
فــي مجلــس اآلبــاء الــذي ُيعــد مــن قبــل 
مجلــس إدارة المدرســة، وغيــاب أبنائهــم 
طويلــة  زمنيــة  لفتــرات  منازلهــم  عــن 
الســؤال  أو  بهــم  اإلحســاس  إيجــاد  دون 
ومــن  تواجدهــم  أماكــن  عــن  أو  عنهــم، 
هــم رفقاؤهــم، وكيــف هــي أخاقياتهــم، 
ومــدى  تدينهــم،  مســتوى  ومــدى 
مســتواهم  ومــا  بالمدرســة  عاقتهــم 
الدراســي، وغيــر ذلــك مــن تلــك األســباب 
دمــار  إلــى  المطــاف  نهايــة  تــؤدي  التــي 

أبنائهــم.  وكيــان  مســتقبل 

حديث العطاء
غياب دور اآلباء واألمهات عن توجيه أبنائهم سبب رئيس 

في إخفاق تربيتهم

ــة  ــرة الكافي لعــدم تملكــم الوعــي والخب
بخطــورة قيــادة هــذه المركبــة وهــم دون 
الســن القانونــي، إضافــة إلــى ذلــك عــدم 
وعيهــم باإلحســاس بتحمــل المســؤولية 
والممتلــكات  واآلخريــن  أنفســهم  تجــاه 

العامــة والخاصــة. 
بتلــك  تتعلــق  أخــرى  أســبابا  وذكــر 
فشــل  فــي  تتســبب  التــي  المعوقــات 
ــا ودراســيا،  هــذا الشــاب أو الطالــب تربوي
خــال  مــن  ولمســه  كشــفه  مــا  وهــذا 
خبرتــه العمليــة التــي قضاهــا فــي قطــاع 
أســرة،  رب  أنــه  إلــى  إضافــة  التعليــم 

كمــا أن هنــاك بعــض العائــالت المقتــدرة 
أبنائهــا  فشــل  فــي  تتســبب  ماديــا، 
منحهــم  خــالل  مــن  وتربويــا،  دراســيا 
مركبــات فارهــة، ولــم يتجــاوز أعمارهــم 
تكمــن  السادســة عشــر، وهنــا  حتــى 
الخطــورة علــى أبناؤهــم وعلــى اآلخرين، 

األســتاذ أبــو صدقــي، أشــار لعــدة 
عوامــل تــؤدي إلــى فشــل الطــالب 
دراســيا أو إلــى إخفاقهــم تربويــا، 
ــا  ــذي ذكره ــل ال ــك العوام ــرز تل وأب
فــي  ورئيــس  مهــم  عامــل  هــو 
ــباب،  ــخصية الش ــة ش ــورة وصناع بل
ــاء واألمهــات  أال وهــو غيــاب دور اآلب

وأفــراد األســرة تربويــا ورقابيــا، 

بقلم: زكريا أبو سريربقلم: زكريا أبو سرير
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الزمنيــة الطويلــة  الفتــرة  وطــوال هــذه 
والعمــل  التدريــس  بيــن  قضاهــا  الــذي 
فــي اإلدارة اللذيــن تميــز فيهمــا أكــد أن 
نتيجــة ســوء التربيــة يتمثــل فــي اإلهمــال 
وعــدم المبــاالة مــن قبــل اآلبــاء أو األمهــات 
أو أفــراد األســرة بشــكل عــام يــؤدي فــي 
نهايتــه إلــى نتيجــة محزنــة ومؤســفة مــع 
األســف الشــديد، وهــو فشــل أبناؤهــم 
وخاصــة  أخاقهــم،  وإفســاد  دراســيا 
البالغيــن منهــم جــراء هــذه التصرفــات 
أو  اآلبــاء  قبــل  مــن  والفادحــة  الخاطئــة 

. أفــراد األســرة  أو  األمهــات 
كل  أن  يفهــم  أو  يعنــي  ال  وهــذا 
ســمعناها  أو  رأيناهــا  الــذي  المشــاكل 
مــن قبــل بعــض الشــباب المتهــور كان 
عــدم  ســببها  او  نتيجتهــا  بالضــرورة 
توفــر بيئــة صالحــة لهــم، أو هــي نتيجــة 
عــدم قيــام األبويــن أو األســرة بدورهــم 
تجــاه أبنائهــم كمــا ينبغــي، بالطبــع  ال 
، بــل نظــن أن غالــب  ولــم نقصــد هــذا 
اآلبــاء واألمهــات والحمــد هلل ربمــا يحرقــون 
أبنائهــم  تربيــة  ســبيل  فــي  دماءهــم 
قرنــاء  ولكــن  ومتميــزة،  صالحــة  تربيــة 
الســوء بعــض األحيــان يكــون لهــم دور 
األبنــاء،  تفكيــر  نمــط  تغيــر  فــي  مؤثــر 
ومحاولــة اســتبدال قناعتهــم التربويــة 
ــو لهــم مــن أفــكار  ــا يحل ــى م الصالحــة إل
فاســدة ، أو لربمــا يكــون البعــض منهــم 
علــى القاعــدة القرآنيــة »إنــك ال تهــدي من 
أحببــت ولكــن اهلل يهــدي مــن يشــاء«. 
بعــض  نجــد  قــد  الشــديد  األســف  ومــع 
الشــباب، وخاصــة مــن فئــة المراهقيــن، 
تتملكهــم حالــة مــن التخشــب والتصلب 
منهــم  الواحــد  يقتنــع  وال  الفكــري، 
بالشــيء الــذي يمارســه علــى أنــه خطــأ 
وخطــأ فــادح إال عندمــا يــذوق مــرارة تلــك 
عــدة  المدمــرة، ولعلــه يكررهــا  التجربــة 

مــرات إصــرارا أو تهــورا منــه، ولربمــا واحدة 
مــن تلــك التجــارب الخطيــرة التــي يقــوم 
بهــا تحــدد مصيــره لألبــد، أو قــد تكــون 
ومــن  لــه  المهلكــة  اهلل  ســمح  ال  هــي 
ــه، نتيجــة خوضــه لتلــك  ثــم خســارة حيات
نتيجتهــا  المعلــوم  الفاشــلة  التجربــة 
مــن  عضــوا  يفقــد  بســببها  أو  ســلفا، 
أعضــاء جســده، عندهــا تكــون الندامــة 
جــاءت متأخــرة، ممــا يضطــره أن يعيــش 
األزمــة فــي  عاجــزا، ولربمــا تدخلــه هــذه 
دوامــة نفســية مؤلمــة و طويلــة األجــل 
إلــى  الرجــوع  فــي  األمــل  ربمــا  تفقــده 

الطبيعيــة.  الحيــاة 

ونســتفيد مــن تجــارب اآلخريــن، وخاصــة 
مــن أصحــاب الخبــرات الحياتيــة والعلميــة 
هــؤالء  حيــث  والمتنوعــة،  الواســعة 
المــرة  التجــارب  هــذه  مــرارة  المســوا 
التــي مــرت عليهــم، وعاشــوا التحديــات 
الصعبــة معهــا بــكل أشــكالها وألوانهــا، 
الشــباب  أحبتنــا  علــى  ينبغــي  كذلــك 
الكــرام مزيــدا مــن التعقــل والتفكــر، وأال 
يبخســوا حياتهــم بأرخــص األثمــان، وأن 
يحــذروا مــن قرنــاء الســوء بــل الواجــب 
عليهــم االبتعــاد عنهــم، حتــى لــو كان 
واجبهــم  كذلــك  األرحــام،  مــن  هــؤالء 
إكــرام وإعــزاز إنســانيتهم كمــا أراد لهــا 
حيــن  لهــم،  وتعالــى  ســبحانه  خالقهــا 
قــال جــل شــأنه: »ولقــد كرمنــا بنــي آدم«.

حديث العطاء

الواجــب علينــا كآبــاء وأمهــات  وهنــا 
وأســرة تحمــل المســؤولية كاملــة تجــاه 
أبنائنــا، وينبغــي أن نوفــر لهــم الرعايــة 
التربــوي  الجانــب  فــي  الكافيــة خاصــة 

والرقابــي والنفســي،
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بقلم: زينب باسم المسيريبقلم: زينب باسم المسيري

تعريــف المريــض: مــرض الذئبــة هــو 
أن  يمكــن  مزمــن  ذاتــي  مناعــي  مــرض 
يتلــف أي جــزء مــن الجســم )مثــل: الجلــد، 
غيــر  أنهــا  كمــا  واألعضــاء(.  المفاصــل، 

معديــة.

االعراض:
* اإلرهاق          * الحمى

* آالم المفاصل وتورمها وتيبسها
* طفــح جلــدي علــى شــكل فراشــة علــى 
األنــف  وجســر  الخــدود  يغطــي  الوجــه 
أو طفــح جلــدي فــي أماكــن أخــرى مــن 

الجســم
* تحــول لــون أصابــع اليديــن والقدميــن 
إلــى اللــون األبيــض أو األزرق عنــد التعرض 
للبــرد أو أثنــاء فتــرات الضغــط النفســي 

) رينــود(
* ضيق النَفس

* ألم الصدر
* جفاف العين

* الصداع واالرتباك وفقدان الذاكرة

األسباب:
لكــن  محــدد  ســبب  يوجــد  ال  اآلن  إلــى 
الذئبــة  داء  ينتــج  أن  المحتمــل  مــن 
الوراثيــة  العوامــل  مــن  مجموعــة  عــن 
المحتملــة: األســباب  ومــن  والبيئيــة. 

* أشعة الشمس.
* حاالت العدوى.

أنــواٌع  الذئبــة  داء  تحفــز  قــد  األدويــة.   *
محــددة مــن أدويــة ضغــط الــدم واألدويــة 

الصرعيــة للنوبــات  المضــادة 
* المضاعفات

* الكلــى. مــن أكثــر األعضــاء تأثــرًا حيــن 
إلــى  قصــور  يســبب  أن  الممكــن  مــن 

الكلــى فــي  فشــل 
المركــزي.  العصبــي  والجهــاز  الدمــاغ   *
عنــد وصــول مــرض الذئبــة إلــى الدمــاغ، 
فقــد تشــعر بالصــداع والــدوار وتغيــرات 
الرؤيــة،  فــي  ومشــكات  الســلوك  فــي 
نوبــات  أو  الدماغيــة  الســكتات  وحتــى 

الصــرع.

وقفات صحية 

SLE مرض الذئبة الحمراء

* طبيبة أمراض باطنية، عضو اللجنة * طبيبة أمراض باطنية، عضو اللجنة 
الصحية بجمعية تاروت الخيريةالصحية بجمعية تاروت الخيرية

فقــر  مثــل  الدمويــة.  واألوعيــة  الــدم   *
الــدم وتجليــات فــي الــدم وانخفــاض فــي 

البيضــاء الــدم  كريــات 
* الرئتــان. قــد يســبب التهــاب فــي الرئــة 

او نزيــف رئــوي او تحبــط فــي الرئــة
* القلــب. قــد يســبب التهاًبــا فــي عضلــة 

القلــب أو الشــرايين أو غشــاء القلــب.

والســؤال هــو : متــى تجــب رؤيــة 
ــب؟ الجــواب تجــب زيــارة الطبيــب  الطبي

عنــد ماحظــة األعــراض التاليــة:
* طفح جلدي غير مبرر له.

* ألم دائم أو إرهاق.
* فقدان الوزن.
* تورم الغدد.

أصابــع  فــي  الدمويــة  الــدورة  ضعــف   *
اليديــن والقدميــن 



47

مجلة العطاء - يونيو - 2021  - اإلصدار السادس عشر

بقلم: خيريه الحكيمبقلم: خيريه الحكيم

هــو أحــد الخضــروات الصليبيــة كالخــس 
والقرنبيــط والبروكلــي وهــي األقــل فــي 
مركــب النشــاء والســكر وأفضــل األغذيــة 
الصحيــة للتخلــص مــن الدهــون الداخليــة 
ويجــب تناولهــا باعتــدال وفــي مختلــف 
األطعمــة نيــة ومطبوخــة أو محمصــة هي 
غنيــة باألليــاف التــي ال تتغيــر قيمتهــا نيــة 

أو مطبوخــة.
من أهم فوائدها:

يســاعد  النشــويات  امتصــاص  تقليــل 
الــدم الســكري  مســتوى  تقليــل  علــى 

لألكســدة  كمضــاد   C بفيتاميــن  غنــي 
العظــام تقويــة  فــي  ويســاعد 

غنــي بفيتاميــن K كعامــل أساســي فــي 

معالجــة الجــروح وااللتهابــات
غنــي بالســتيرول النباتــي الــذي يمتــص 
ويقــي  األمعــاء  فــي  المشــبعة  الدهــون 

LDL مــن ارتفــاع الكوليســترول الضــار
الداخليــة  الدهــون  فــي خفــض  يســاعد 
ليــن  تناولــه  يفضــل  الحالــة  هــذه  وفــي 
بعــد تحميصــه أو تلينــه فــي الميكرويــف 

حتــى يتنــاول منــه أكثــر.
كمــا أن إضافــة الليمون أو الخل والبهارات 
فــي شــرائح الكبــج وحفظــه فــي الثاجــة 
لعــدة ســاعات أو أيــام يســاعد كثيــر لمــن 
الداخليــة  الدهــون  مــن  التخلــص  أراد 
بالرشــاقة  يرغــب  مــن  أو  واإلمســاك 

 . البشــرة  ووقايــة  وتلطيــف 

وقفات صحية 

* عضو فريق مشاة عشتار، التابع للجنة * عضو فريق مشاة عشتار، التابع للجنة 
الصحية بجمعية تاروت الصحية بجمعية تاروت 

تنويه :
الكبــج يحتــوي علــى نســبة مــن مركــب 
ــه يــؤدي للمغــص  الكبريــت وكثــرت تناول

والغــازات وتفريــغ األمعــاء.
تجــاه  حساســية  ذوي  األشــخاص  بعــض 
الخضــروات الصليبية كالخس والبروكلي 

والقرنبيــط
ــك  يخفــض مســتوى الســكر بســرعة لذل
يجــب الحــذر لمــرض الســكري والتقليــل 

ــه .  مــن تناول

الكبـــج
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حــوار العطاء

علــى  المعروفــة  الوجــوه  مــن  وجــه 
أوســاط  عرفتــه  االجتماعــي،  المســتوى 
غضــً  كان  مــذ  الخيريــة  تــاروت  جمعيــة 
اليــزال  وهــو  بهــا  للعمــل  التحــق  حيــث 
ينتقــل  أن  قبــل  الدراســة  مقاعــد  علــى 
الشــرقية  كهربــاء  بشــركة  للعمــل 
عاقــات  وممثــل  كســكرتير  ســكيكو 
عامــة كمــا عمــل فــي عــدة وظائــف وفــروع 

. كة للشــر
عمــل  فقــد  التطــوع  ميــدان  فــي  أمــا 
مســتوى  علــى  خيريــة  لجــان  عــدة  فــي 
فــي  ســابقا  عضــوا  كان  إذ  المنطقــة 
لجنــة اصــاح ذات البيــن بمســجد الرفعــة 
بتــاروت كمــا إنــه عضــو مؤســس بمســجد 

باإلضافــة  بالتركيــة،  ص  المصطفــى 
فــي جمعيــة  لجــان  عــدة  فــي  لتطوعــه 
تحســين  لجنــة   : منهــا  الخيريــة  تــاروت 
المســاكن ولجنــة مبنــى الذكــر الحكيــم 
ولجنــة المشــاريع واالشــراف علــى المبنــى 
وقــد   ،  2 اليتيــم  كافــل  ومبنــى  اإلداري 
العاقــات  لجنــة  رئاســة  مؤخــرًا  تســلم 
العامــة بعــد اســتقالة رئيســها الســابق 

البصــارة.  مجــدي  األســتاذ 
عملهــا  وطبيعــة  العاقــات  لجنــة  عــن 
إبــراز دور الجمعيــة  لــه فــي  ومــا يطمــح 
وتعزيــز عاقاتهــا بالمجتمــع إلــى جانــب 
باللجنــة  صلــة  ذات  أخــرى  موضوعــات 
الدخيــل  عبدالســام  األســتاذ  يتحــدث 

: التالــي  الحــوار  فــي  العطــاء  لمجلــة 

رئيس لجنة العالقات العامة: المبادرات النوعية للجمعية مع الشركاء 
تخدم المستفيدين ولها صدى ايجابي في المجتمع

شذى آل رضي، اللجنة االعامية بخيرية شذى آل رضي، اللجنة االعامية بخيرية 
تاروت تاروت 

ج : كان ذلــك بطلــب مــن صديــق العائلــة 
األســتاذ د/عبــد اهلل مطــر رحمــه اهلل حيث 
كان وقتهــا قائمــا بجميــع األعمــال فــي 
الجمعيــة وعنــد تقديــم اســتقالته ُطلــب 
فعــرض  بديــا  شــخصا  يرشــح  أن  منــه 
أدرس  كونــي  الصباحــي  الــدوام  علــيَّ 
المبلــغ  بوقتهــا  الدافــع  وكان  مســائي 
حيــث إضافــة إلــى المكافئــة المدرســية 

حــدد لــي راتــب شــهري 600 ريــال.

تــاروت  بجمعيــة  التحقــت   : س1 
فــي  عملــت  حيــث  مبكــرا  الخيريــة 
الجمعيــة وأنــت فــي المرحلــة الثانوية 
ــا كان  ــات وم ــذه البداي ــن ه ــا ع حدثن

الدافــع وقتهــا ؟
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ج: لجنــة العاقــات العامــة بجمعيــة تــاروت 
الخيريــة هــي اللجنــة المســئولة عــن مــد 
جســور التواصــل والتعــاون مــع المجتمــع 
بكافــة أطــره وتوجهاتــه وخلــق حالــة مــن 
الــدور  وإبــراز  بينهــا  اإليجابــي  التفاعــل 
المهنــي للجمعيــة ضمــن محيطهــا مــن 
خــال كافــة ســبل التواصــل االجتماعــي.

الســابق  الســؤال  فــي  ذكرتــم  كمــا  ج: 
جائحــة  أزمــة  وبســبب  حديثــة  اللجنــة 
مــن  اآلن  حتــى  تتمكــن  فلــم  كورونــا 
تحقيــق تطلعاتهــا ولكــن بقــدر اإلمــكان 
تعمــل علــى تعزيــز موقعهــا فــي إبــراز 
وتطويــر  وأنشــطتها  الجمعيــة  دور 

خدماتهــا. مجــاالت 

ج: تتبنــى جمعيــة تــاروت الخيريــة ثقافــة 
االهتمــام بالمســتفيد والمشــترك وتضع 
ذلــك دائمــا فــي مقدمــة أولوياتهــا ولدينــا 
مبــادرة االتصــال والتواصــل مــع الجمهــور 
وإقناعــه بالتطــوع كمــا أن منصــة التطوع 
ســاعات  بتســجيل  المتطوعيــن  تخــدم 
تقييــم  فــي  أثــرا  لهــا  يكــون  تطوعيــة 

المتطــوع إذا كان موظفــا.

خطــة  الجمعيــة  إدارة  مجلــس  لــدى  ج: 
الجديــد  المبنــى  فــي  مســتقبلية 
وخبــرات  طاقــات  مــن  لاســتفادة 
بتخصيــص  قامــت  حيــث  المتقاعديــن 
أعضــاء  أن  كمــا  لهــم  خاصــة  صالــة 
المجلــس االستشــاري بالجمعيــة هــم من 
المتقاعديــن الذيــن كان يشــار لهــم فــي 
تولوهــا. التــي  ومناصبهــم  وظائفهــم  العاملــة  اللجــان  وتخــدم  ممتــازة  ج: 

مســتفيدي  تخــدم  كمــا  بالجمعيــة 
أيضــً. الجمعيــة 

ج: مشــاريع الجمعيــة لهــا صــدى ايجابــي. 
نعــم هنــاك توســع حســب رؤيــة المملكــة   

2030 م

لجنــة  مــع  تعمــل  العاقــات  ج:لجنــة 
والفعاليــات  األنشــطة  إلبــراز  االعــام 
أطيــاف  لكافــة  إليصالهــا  للجمعيــة 
المجتمــع بالتواصــل الحضــوري وتنســيق 
الجمهــور  ثقــة  لتعزيــز  االجتماعــات 
إيجابــي  عــام  رأى  وتكويــن  بالجمعيــة 
ومؤيــد ومتفاعــل مــع أنشــطه الجمعيــة 

. عــة لمتنو ا

ج: حاليــا جائحــة كورونــا هــي أكبــر عائــق 
للجنــة.

العامــة هــي  العالقــات  لجنــة   : س2 
لجنــة حديثــة نســبيا أخبرنــا أكثــر 
ومهامهــا  عملهــا  طبيعــة  عــن 

وأهدافهــا؟

والمشــاريع  األنشــطة  ماهــي   : س3 
التــي تشــرف عليهــا لجنــة العالقــات 

العامــة حاليــا؟

س8 : فــي ضــل رؤيــة 2030 وســعي 
عــن  يزيــد  لمــا  للوصــول  المملكــة 
مليــون متطــوع، كيــف تعمــل اللجنــة 
لالنضمــام  المتطوعيــن  لجــذب 

الخيريــة؟ تــاروت  لجمعيــة 

س9 : نعلــم أن نســبة المتقاعديــن 
ويمكــن  كبيــرة،  الســن  وكبــار 
االســتفادة مــن طاقاتهــم وخبراتهــم 
فــي الجمعيــة.. هــل هنالــك توجــه 
هاتيــن  الســتقطاب  لديكــم  مــا 

الواســعتين؟ الشــريحتين 

س4 : كيــف تّقيــم المبــادرات النوعيــة 
التــي تطلقهــا الجمعيــة بيــن الفينــة 

واألخــرى مــع شــركاء مختلفيــن؟

المشــاريع صــدى  لهــذه  : هــل  س5 
لــدى الجمهــور، وهــل مــن  إيجابــي 
الممكــن أن نــرى توســعا لمثــل هــذه 

المبــادرات؟

األول  الداعــم  هــو  المجتمــع   : س6 
كلجنــة  أنتــم  للجمعيــة،  واألكبــر 
دور  تعــززون  كيــف  عامــة  عالقــات 
مجتمعنــا  فــي  اإليجابــي  الجمعيــة 
المحلــي لضمــان كســب ثقــة أكبــر 
وتحفيــزه  الجمهــور  مــن  عــدد 
لاللتفــاف حــول الجمعيــة ودعمهــا؟

س7 : ماهــي المعوقــات والتحديــات 
التــي تواجــه لجنــة العالقــات العامــة؟

حــوار العطاء

العمــل  مجــال  فــي  رائــدة  الجمعيــة 
االجتماعــي الخيــري لذلــك ندعــو الشــباب 
ومحبــي العمــل التطوعــي لانخــراط فــي 
مــن  لتطويــره وخصوصــا  المرفــق  هــذا 
فــي  صادقــة  ورغبــة  عاليــة  همــة  لهــم 
إلــى اهلل تعالــى. خدمــة المجتمــع قربــة 

س10 : اخيــرا.. كلمــة توجههــا ألبنــاء 
المجتمــع
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مناسبات العطاء

تتقدم إدارة جمعية تاروت الخيرية بخالص التهاني والتبريكات إلى 
عضو اللجنة اإلعامية األستاذة /

 آالء الحليلي
 بمناسبة زواج أخيها حسين

سائلين اهلل أن يبارك لها وللعريسين ويجعل حياتهما سعيدة.

تتقدم جمعية تاروت الخيرية بخالص التهاني إلى المتطوع / 
األستاذ / موسى عبد النبي 

بمناسبة خروجه من المستشفى بعد عملية بسيطة سالم معافى  
سائلين اهلل أن يلبسه لباس الصحة والعافية  
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