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نتائج االستفتاء
بقلم عبد الغفور الدبيسي بقلم عبد الغفور الدبيسي 

كلمة رأس

*األمين العام لمجـلس اإلدارة في جمعية تاروت*األمين العام لمجـلس اإلدارة في جمعية تاروت

العطــاء  مجلــة  مــن  العــدد  هــذا  فــي  ننشــر 
نتائــج االســتفتاء الــذي أجرتــه جمعيــة تــاروت 
المنصرميــن  وشــوال  رمضــان  شــهري  خــال 
نتائــج  بنشــر  الكريــم  الجمهــور  ووعدنــا 
مــن  المتعامليــن  رضــا  لقيــاس  االســتفتاء 

بوعدنــا.   نفــي  نحــن  وهــا  الجمعيــة 
تشــمل فئــة المتعامليــن مــن الجمعيــة عــدة 
داعمــي  رأســهم  علــى  المجتمــع  مــن  فئــات 
الفئتــان  وهمــا  ومســتفيديها  الجمعيــة 
االساســيتان فــي هــذا التقويــم كمــا تشــمل 
المتطوعيــن وتشــمل أيضــا مقدمــي الخدمــة 
مــن تجــار ومقاوليــن يتعاملــون مــع الجمعيــة 
ثــم القاعــدة االوســع مــن أبنــاء المجتمــع الذيــن 
يؤثرون ويتأثرون مشكل مباشر أو غير مباشر 
الســنة  هــذه  قمنــا  لقــد  الجمعيــة.  بأعمــال 
بإشــراك بعــض الناشــطين االجتماعييــن مــن 
ابنــاء المجتمــع لاطــاع علــى نتائــج االســتفتاء 

وتقييمــه.
نتائــج  اختــزال  الصعــب  مــن  ربمــا 
االســتفتاء في األرقام التي ســنذكرها هنا 
ولكــن األهــم هــو المالحظــات والتعليقــات 
المصاحبــة والتــي يجــد فيهــا المــرء بعــض 

83.9 يعتبــر جيــدا وســنتابعه علــى مــدى األعــوام 

القادمــة كــي نشــعر بــأي تغيــر فــي المــزاج العــام. 
بالنســبة للماحظــات والتعليقــات فــإن المفيــد 
منهــا يــدور حــول طلــب اإلكثار مــن التقاريــر الدورية 
وخاصة للمشتركين وطلب تفعيل وسائل الدفع 
االلكترونــي وغيرهــا ممــا تجدونــه فــي تفاصيــل 
التغطيــة فــي داخــل المجلــة وقــد اعتمــد مجلــس 

اإلدارة عــدد مــن القــرارات للتعامــل معهــا.
بقــي أن نشــير إلــى بعــض المؤاخــذات التــي تردنــا 
وأحيانا بلغة ال تخلو من الحدة فإننا نتلمس العذر 
ألصحابهــا الكــرام، كمــا أننــا نســتفيد منهــا فيمــا 
ينفعنــا فــي تطويــر علمنــا وخدمــة المســتفيدين 
ســبيل  فعلــى  أفضــل.  بصــورة  الجمعيــة  مــن 

المثــال  :

ــا: إن إدارة  ــا فحواه ــواردة لن ــذات ال ــن المؤاخ م
الجمعيــة ليــس فيهــا مــن طبقــة الشــباب )أي 
كلهــا شــياب(. ولنقــرأ ذلــك علــى أنــه رغبة من 
ــؤولين  ــة مس ــي رؤي ــع ف ــراد المجتم ــض أف بع
رغبــة  وهــي  الجمعيــة  إدارة  فــي  شــباب 

ــدرة  ــة ومق مفهوم

فكل ما على هذا الفئة إال تشــجيع المقتدرين من 
الشــباب علــى االنخراط في المجلس القــادم وكلنا 
أمــل نحــن أيضــا فــي رؤيــة طاقات شــبابية مشــاركة 
ــا أيضــا بعــض  فــي أنشــطة الجمعيــة. كمــا وردتن
الماحظات المتعلقة بالشفافية في دراسة الحاالت 
والصرف عليها وقد تعاملنا مع كل ماحظة جادة 

بــروح المســؤولية ورفعنا فيها توصيات محــددة.
 أخيــرا كلمــة شــكر أوجههــا باســم مجلــس اإلدارة 
إلــى كل مــن صــرف مــن وقته وجهــده ليقيم عمل 
الجمعيــة ويبــدي رأيــا فيهــا وهــذا ينــم عــن حــس 
مســؤولية اجتماعيــة لــدى هذا الشــريحة الكريمة.

المشــاعر الســلبية وااليجابيــة واالقتراحــات  
وهــذه لهــا قيمة إضافيــة جعلتنا نراجعها 
ونبوبهــا ونحــاول ان نجــد فيهــا نصيحة او 

تحذيــرا او تشــجيعا. 
وإذا مــا اتجهنــا للنظــر فــي األرقــام فلنبــدأ أوال 
بمستوى المشاركة. تلقى الرابط 361 مشاركة 
بيــن متبــرع وداعــم ومتطــوع ومســتفيد وهــو 
مستوى مشاركة أفضل من العام الماضي الذي 
كان عنــد 208 مشــاركة. نعتقــد ان مســتوى 
ولقــد  أفضــل  يكــون  ان  يمكــن  المشــاركة 
ســعينا جهدنا مــن خال جميع قنــوات التواصل 
االجتماعــي إليصــال طلب المشــاركة ونتمنــى ان 
نــرى مســتوى مشــاركة أفضــل فــي المســتقبل.

إن أفضــل مقيــاس للرضــا عن خدمــات الجمعية 
هــو اإلجابــة عــن ســؤال: مــا هــو تقييمــك العــام 
لعمل وخدمات الجمعيــة خالل العام المنصرم؟ 
حيــث أجــاب 83.9% مــن العينــة المشــاركة 
عــن مســتوى رضــا )بيــن ممتــاز وجيــد جــدا، 
فيمــا شــعر 12.2% مــن المشــاركين بمســتوى 

ــة.  ــن األداء للجمعي ــول م مقب

وإذا مــا اخذنــا معــدل جيــد فمــا فــوق علــى انــه 
مقيــاس الرضــا العــام فــإن المقيــاس بمعــدل 
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إضـــــــاءة

فــي مختلــف مناطــق المملكــة، كمــا أنه يجســد 
الشــراكة الحقيقيــة بيــن الجمعيــات الخيريــة 
والنخــب الفكريــة في المجتمع، وهــو أمر بحاجة 

ــز وتفعيــل دائميــن. لتعزي
العاملــون فــي المجــال الخيــري العــام ســواء في 
األطــر الخيريــة الرســمية أو األهليــة علــى حــد 
ســواء بحاجــة دائمــة للدعــم الثقافــي والفكــري 
مضافــا للدعــم المعنــوي مــن قبــل صنــاع الــرأي 
والمؤثريــن فــي المجتمــع كالعلمــاء والخطبــاء 
 ، وغيرهــم  والفنانيــن  والكتــاب  والمثقفيــن 
وزيــادة  نشــاطهم  وترشــيد  دورهــم  لتعزيــز 
فاعليتهــم ، ولتطويــر العمــل الخيري بمختلف 
آفاقــه ومجاالتــه مضافــا لديمومتــه، إلــى جانــب 
تقديــم خدمــات أفضــل للفئــات الضعيفــة فــي 
العــبء عنهــا ومؤازرتهــا  لتخفيــف  المجتمــع 
الحقــل  فــي  للعامليــن  األهــم  الغايــة  وهــو   ،
التطوعــي الــذي يســتهدف بالمقــام األول رفــع 
عــن  والتخفيــف  الضعيفــة  األســر  عــن  العــوز 
الشــيخ  فضيلــة  إســهام  ويأتــي   . معاناتهــا 
الصفــار المتمثــل فــي مؤلفــه الغنــي باألفــكار 
الواقعيــة والتجــارب العمليــة واآلفــاق التطوعية 

فــي هــذا الســياق.
لــم يكتــف مجلــس إدارة جمعيــة تــاروت الخيريــة 
بتقديــم جزيــل الشــكر والعرفــان لســماحته 
الدائــم  والفكــري  والمعنــوي  المــادي  *رئيس التحرير*رئيس التحريرلدعمــه 

المؤلــف الــذي أهــداه ســماحة الشــيخ حســن 
الصفــار مؤخــر الجمعيــة تــاروت الخيريــة بعنــوان 
»العمل التطوعي تنمية الذات وقوة المجتمع” 
يحــوي العديــد مــن الــرؤى واألفــكار الخاقــة فــي 
العمــل التطوعــي، كمــا أنــه يعــد شــكا مــن 
أشــكال الدعــم الهــام الــذي يحتاجــه العاملــون 
فــي أروقــة الجمعيــات الخيريــة والمؤسســات 
األهليــة المعنيــة بالعمــل الخيــري، بمختلــف 

ــه االنســانية الواســعة. ــه وحقول مجاالت

ــد  ــذي يرص ــه، ال ــاب فضيلت ــي كت ــد حظ لق
العديــد مــن التجــارب في العمــل التطوعية 
الجمعيــات  تواجههــا  التــي  والتحديــات 
الخيريــة، باهتمــام الفــت مــن قبــل أعضــاء 
ــكال  ــل ش ــه يمث ــة ألن ــس إدارة الجمعي مجل
مميــزا مــن أنــواع الدعــم الفكــري المطلــوب

كمــا أنــه يفتــح آفاقا مهمــة في مســارات العمل 
وطنيــة  مبــادرات  أيضــا  ويوثــق  التطوعــي، 
تطوعيــة رائعــة تســتحق التعميــم والتكــرار 

لجمعيــة تــاروت الخيريــة وســائر الجمعيــات فــي 
المنطقــة،  وفــق الطريقــة التقليديــة المتعــارف 
عليهــا ، بالثناء والشــكر المجرديــن ، وإنما تفاعل 
مجلس اإلدارة بشــكل إيجابي مع لفتته الكريمة 
المتمثلــة بإهــداء الجمعيــة مجموعــة من النســخ 
ــم  مــن مؤلفــه القيــم، مــن خــال مطالعتــه أوال ث
ووافيــة  معمقــة  شــبه  تقييمــه  قــراءة  تقديــم 
كافــة  مــن  تأكيــدا   ، ســماحته  كتــاب  لفصــول 
أعضــاء المجلــس علــى أهميــة الدعــم الفكــري 
وتجســيدا  الخيريــة،  الجمعيــات  تحتاجــه  الــذي 
للتفاعــل البنــاء مع كافة المبــادرات اإليجابية التي 
تــرد الجمعيــة الخيريــة مــن أي طــرف كان، بمــا فــي 
ذلــك المبــادرات الفكرية التي ترســخ العمل الخير 

وتطــور مــن آفاقــه. 

نأمــل مــن النخــب الفكريــة فــي مجتمعنــا 
رفــد  فــي  دائمــا  اإلســهام  المعطــاء 
العامليــن فــي كل األطــر الخيريــة الرســمية 
منهــا واألهليــة بخالصة أفكارهــم ورؤاهم 
ــاالت  ــي المج ــم ف ــم وتطلعاته وتصوراته
ــر  ــي تطوي ــاهم ف ــا ستس ــانية، ألنه اإلنس
ــا  ــا وإثرائه ــة وتنوعه ــروعات الخيري المش
ــع،  ــاء المجتم ــات أبن ــب وتطلع ــا يتناس بم
ســيما الجهــات المســتفيدة مــن هــذه 

ــة. ــات الخيري الجه

بقلم : محمد الشيوخبقلم : محمد الشيوخ
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قالوا عنا

الكاتب عبد الرزاق الكوي : 

مايصــل مــن اخبــار ومشــاريع للجمعيــة تكشــف بجــاء انهــا تمــر بمراحــل تطويــر 
ــع،  ــزان اعمــال الجمي ــه اهلل فــي مي ــدة .وفــق اهلل القائميــن عليهــا وجعل وافــكار جدي
والشــكر لكــم والقائميــن علــى مجلــة العطــاء فــي نقــل الصــورة المشــرفة لاعمــال 

المباركــة، ومــن نجــاح لنجاحــات مســتمرة ان شــاء اهلل.

الناشط االجتماعي محسن شلي: 

ــة  ــرات جوهري ــاروت هــي تغيي ــة ت ــة بجمعي ــة االعامي ــرات التــي تجــري اليــوم فــي اللجن التغيي

وجذريــة شــكا ومضمونــا، وخاصــة فــي بــروز المجلــة الجميلــة وماتحتويــه مــن موضوعــات 

المنصــات  مــن  العديــد  عبــر  للجمعيــة  الملمــوس  اإلعامــي  النشــاط  جانــب  الــى  متنوعــة، 

االعاميــة والصحــف المحليــة، نأمــل اســتمرار هــذا التوجــه الجديــد، والســعي للتطويــر نحــو 

االفضــل دائمــا، وشــكرا جزيــا للفريــق االعامــي علــى جهودهــم الكبيــرة .

الكاتب عيسى العيد :

 مــا شــاء اهلل مجلــة العطــاء فــي تطــور مســتمر ، ونأمــل ان تتحــول قريبــا لصــوت النــاس فــي 

جزيــرة تــاروت.

ــالم  ــة االع ــن لجن ــدر م ــهرية تص ــة ش ــة اعالمي مجل

س االدارة 
ــ ــراف مجل ــة ، بإش ــاروت الخيري ــة ت بجمعي

العنــوان : المملكــة العربيــة الســعودية ، المنطقــة 

ــاروت ــرة ت الشــرقية ، محافظــة القطيــف ، جزي

� آل سهو
تصوير: يوسف عبدا

www.taroot.org.sa

س التحرير :
رئي

مدير التحرير :
هيئة  التحرير :

شيوخ
محمد ال

زينب المرحوم
وفاء الطويل

آالء الحليلي

رقية آل سيف

زينب البدر

شذى آل رضي

tarout53@
taroot.org.sa

محمد الشيوخ  رئيس التحرير :
زينب البدر رقية ال سيف االء الحليلي وفاء الطويل هيئة التحرير :زينب المرحوممدير التحرير :

www.taroot.org.sa

تصوير : يوســــف آل سهـــو

ــام  ــة االع ــن لجن ــدر م ــهرية تص ــة ش ــة اعامي مجل

ــس االدارة  ــراف مجل ــة ، بإش ــاروت الخيري ــة ت بجمعي

العنــوان : المملكــة العربيــة الســعودية ، المنطقــة 

ــاروت ــرة ت ــف ، جزي ــة القطي ــرقية ، محافظ الش

سبتمـبـر

1

تصويــــــر: رضا الشــيــوخ
www.taroot.org.sa

أبريــــل

رئيس التحرير :

مدير التحرير :

هيئة  التحرير :

محمد الشيوخ

زينب المرحوم

وفاء الطويل

آالء الحليلي

شذى آل رضي

مريم آل عبد الغني

tarout53@taroot.org.sa

م2021
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خيريــة تــاروت تعلــن عــن اســتعداداها التــام لمســاعدة أصحــاب المنــازل المتضــررة فــي حــي الديــرة بســبب الهبــوط 
االرضــي، وكذلــك أصحــاب المنــازل المهــددة باالنهيــار فــي ذات الحــي، للتواصــل مــع مكتــب الجمعيــة علــى الرقــم التالــي: 

http://tiny.cc/rgm6tz 0543030053 او الدخــول علــى الرابــط التالــي وتعبئــة البيانــات

 2u.pw/sZV73//:https غدا الجمعة انطاق مزاد مبادرة الفنان زمان جاســم »ألفة« المخصص ريعها لخيرية تاروت
#جمعية_تاروت_الخيرية #عطاء #تاروت

تغريدات العطاء

#يحدث_اآلن
ــة للفنــان التشــكيلي زمــان جاســم والمخصــص  مــن الســاعات األولــى لإلعــان عــن المــزاد الخــاص ب #مبادرة_ألفــة الخيري
ريعهــا ل #جمعية_تاروت_الخيريــة، والمقــرر اســتمراره 24 ســاعة، إال أنــه أغلــق بعــد نحــو ســاعتين مــن طرحــه علــى الســقف 

األعلــى، وقــد بيعــت أول قطعــة عمــل فنيــة بمبلــغ 5000 ريــال.  
#جمعية_تاروت_الخيرية #عطاء #تاروت

تتقــدم جمعيــة تــاروت الخيريــة بخالــص العــزاء والمواســاة إلــى نائــب أميــر المنطقــة الشــرقية صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر #احمد_بن_فهد_بن_ســلمان_بن_عبد العزيــز لوفــاة والدتــه صاحبــة الســمو األميــرة #نوف_بنت_خالد_بن_عبــد اهلل ، 

ســائلين اهلل العلــي القديــر أن يســكنها فســيح جناتــه وأن يلهــم ذويهــا الصبــر والســلوان

حقيبــة الحــاج و اتبــاع ارشــادات االســتخدام الصحيح ألجهزتك 
الطبية

#حج_١٤٤٢هـ 
#حج_وامان_باحترازات_واطمئنان
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استخدام الكمادات الحارة و الباردة 
#رسالة_الجمعة_الصحية

#جمعة_مباركة

تغريدات العطاء

رسائل #الجمعة االسبوعية :
 أحــد برامــج اللجنــة الصحيــة ، والــذي  ُيعَنــى بإعــداد معلومــات 
ــة  مــن ِقبــل مجموعــة ممارســين صحييــن مــن  صحيــة توعوي
مختلــف التخصصــات بهــدف رفــع الوعــي الصحــي المجتمعــي .

مع تحيات اللجنة الصحية بجمعية تاروت الخيرية. 
#جمعة_مباركة

التلبك المعوي اعراضه والوقاية منه#الصحة السجائر اإللكترونية ليست آمنة.
#عيد_اضحى_مبارك
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183 ألف ريال حصيلة مصروفات لجنة كافل اليتيم 
لشهري يونيو ويوليو 2021 م

576 ألف ريال مصروفات لجنة التكافل االجتماعي لشهري يونيو ويوليو 2021 م

99,399 رياال مصروفات لجنة 
تحسين المساكن لشهري 

يونيو و يوليو 2021 م

مريم ال عبد الغني - اللجنة االعاميةمريم ال عبد الغني - اللجنة االعامية

زينب علي آل جميعان، اللجنة االعاميةزينب علي آل جميعان، اللجنة االعامية

صفية اليوسف، اللجنة االعامية صفية اليوسف، اللجنة االعامية 

قــال رئيــس لجنــــة تحســين المســاكن 
التابعة لجمعية تاروت الخيرية المهندس 
مصروفــات  أن  الدبيســي:  الغفــور  عبــد 
ويوليــو  يونيــو  شــــهري  خـــال  اللجنــة 
ريــــاال،   99,399 نحــو  بلغــت  م   2021
مضيفا وقــد تمثلــت مصروفــات اللجنــة 
فـي تقديم مسـاعدات مالية للمساهمة 
فــــي بنــاء وترميــم وصيانــة عــدة منــازل.

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

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

والمحتاجيــن فــي جزيــرة تاروت. 

تــاروت  جمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  قــال 
بــأن  الصغيــر  محمــد  األســتاذ  الخيريــة 
مصروفــات لجنــة التكافــل االجتماعــي فــي 
شــهري يونيــو ويوليــو 2021 م بلغــت نحو : 

ريــاالً. ألــف   576,370
وأوضــح رئيــس لجنــة التكافــل االجتماعــي 
األســتاذ عبــد رب الرســول آل درويــش بــأن 
المساعدات الغذائية بلغت نحو: 247,855 
ــاالً، بينمــا بلغــت المســاعدات األخــرى  ــف ري أل

المتنوعــة: 210,765 ألــف ريــاال.

التابعــة  اليتيــم  كافــل  لجنــة  رئيــس  قــال 
لجمعيــة تــاروت الخيريــة األســتاذ أيــوب أبــو 
زيــد أن مصروفــات اللجنــة خال شــهري يونيو 
ويوليــو 2021 م بلغــت نحــو : 183،700 ريــاال.
وفــي التفاصيــل ذكــر أبــو زيــد بــأن مجمــوع 
المســاعدات الغذائيــة والنقديــة التــي تــم 
إيداعهــا في الحســابات البنكيــة لأليتام قد 
بلغت :  78،850 رياال، في حين بلغ مجموع 
المساعدات لإليجار : 7000 ريال، كما بلغت 
مساعدات صيانة بعض المنازل لأليتام في 

ذات الشــهرين نحــو : 19،000 ريــاال. 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس  قــدم  وبــدوره 
لجميــع  شــكره  الصغيــر  محمــد  األســتاذ 
المجتمــع  أبنــاء  وكافــة  اللجنــة  أعضــاء 
الداعمين للجمعية وانشطتها المختلفة 
جــزء  تحقيــق  فــي  شــركائنا  أنتــم  قائــًا: 
احتياجاتهــم  وســد  األيتــام  ســعادة  مــن 

عنهــم.  العــبء  وتخفيــف 

العيــد  فرحــة  مبالــغ  إيــداع  تــم  كمــا 
لجميــع المســتفيدين والتــي بلغــت نحــو: 

ريــاالً.   117,750
وأضــاف بــأن عــدد الطلبات الــواردة للجنة خال 
شــهري يونيو ويوليو بلغت نحو 135 طلبًا، 
ــى أن عــدد األســر المســتفيدة مــن  منوهــًا إل
خدمــات اللجنة بلــغ عددهم نحو: 308 أســرة.
وبــدوره قــدم رئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ 
محمد الصغير شــكره لجميع أعضاء اللجنة 

وكافــة أبنــاء المجتمــع الداعمين للجمعية.

لجان العطـاء
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اعالم العطاء

عبد العلي الدعبل نموذجا للعطاء

أجــرى مؤخــرا رجــل األعمــال الحــاج عبــد 
العلــي عبــد اهلل الدعبــل، عمليــة جراحيــة 
شــقيقته  بهــا  تبرعــت  الكبــد،  لزراعــة 
المعلمــة حكيمــة التــي تعمــل مرشــدة 
طابيــة فــي المدرســة االبتدائيــة الثانيــة 
بســنابس، تكللــت بالنجــاح وهلل الحمــد، 
ولكنه الزال يتلقى العاجات الازمة لحين 
ــا. ــام للشــفاء بحــول اهلل قريب ــه الت تماثل
محبيــه  مــازال  الــذي  الحــاج،  هــذا 
يبتهلــون هلل كل يــوم بالشــفاء العاجــل 
له منذ تناهى لمسامعهم خبر توعكه، 
يعــد مــن الرجــاالت الذيــن جعلــوا عمــل 
الخيــر المتمثــل فــي مســاعدة الفقــراء 
والمعوزيــن ودعــم المشــروعات الخيريــة 
حــدود  تتجــاوز  مختلفــة  أماكــن  فــي 
بادهــم، ســلوًكا يومًيــا فــي حياتهــم، 
وعلــى إثــر ذلــك العطــاء الدائــم بــارك اهلل 
ألنهــم  وأموالهــم  أرزاقهــم  فــي  لهــم 
أصبحــوا واســطة هلل فــي التخفيــف عــن 
وإدامــة  إليهــم  واإلحســان  الفقــراء  آالم 

الخيريــة. المشــروعات 

أتذكــر ذات يــوم التقيــت بــه فــي مكتبــه العقــاري، 
مفعمــة  ليليــة  “ديوانيــة”  بمثابــة  أصبــح  الــذي 
باألحاديــث االجتماعيــة حيــث يحتضــن فيــه خيــرة 
أصحابه، ودار الحديث معه عن بعض المشــروعات 
الخيريــة فــي جزيــرة تــاروت ومــن بينهــا مشــروع 
مســجد األئمــة »ع« بحــي المنــاخ الجديــد. فســألني 
عن كلفة المقاول لتشطيب المشروع؟ قلت له ما 
بيــن: 300 - 350 ألــف ريــال . قــال لــي : أبلــغ المقاول 
بــأن أجــرة عمــل اليــد للتشــطيب كاملــة ســتكون 
مــن طرفنــا بمشــيئة اهلل إن أطــال فــي أعمارنــا .

وأعــرف شــخصيا بعــض الفقــراء والضعفــاء مــن 
يومــي  وبشــكل  المبــارك،  لمحلــه  يأتــون  النــاس 
ومنــذ ســنوات، يأخــذون وجبتــي العشــاء والغــذاء 
مجانــا، وربمــا مــع تلــك الوجبــات يمنحــون حصــة من 
األموال أيضا بعنوان “الخارجية اليومية”. وسمعت 
مــن بعــض األصدقــاء يــروون الكثيــر عــن مآثــر هــذا 
الرجــل المعطــاء. علــى ســبيل المثــال نقــل لــي األخ 
الصديق الحاج محسن شلي قائا: كان الحاج عبد 
العلــي يــزود بعــض الضعفــاء مــن العمالــة االجانــب 
العامليــن فــي جزيــرة تــاروت أمــا بوجبــة الغــذاء أو 

بوجبــة العشــاء وبشــكل شــبه دائــم تقريبــا.

بقلم : محمد الشيوخبقلم : محمد الشيوخ

وأفادنــي االخ رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة تــاروت 
الخيريــة األســتاذ محمــد الصغيــر بــأن الحــاج تبــرع 
بالطابوق كاما لمبنى الذكر الحكيم وتعهد بالتبرع 
أيضــا للمبنــى اإلداري للجمعيــة لكــن المــرض أعاقــه 
عــن إكمــال هــذه المهمــة، هــذا فضــا عــن التبرعــات 

المنتظمــة المقدمــة للجمعيــة ومنــذ ســنوات.
كمــا وقــد حدثنــي الكثيــر ممــن أعرفهــم شــخيصا 
عــن مواقــف عديدة مشــابهة لهذا اإلنســان النبيل، 
فعلــى ســبيل المثــال نقــل لــي أحــد األصدقــاء أيضــا 
أن الحــاج عبــد العلــي كان ذات يــوم خــارج البــاد 
وذهــب للصــاة فــي أحــد مســاجدها القديمــة، وكان 
الجــو حينهــا شــديد الســخونة وال يوجــد فــي ذلــك 
المســجد الــذي قصــده للصــاة وحــدات للتكييــف، 
فمــا كان منــه إال أن تبــرع بقيمــة كل الوحــدات لهــذا 
المســجد وفــي ذات الوقــت، كــي يصلــي النــاس فــي 
أجــواء أكثــر راحــة. هــذه مجرد أمثلة قليلة من نماذج 
العطاء وهناك عشرات األمثلة الكثيرة في السخاء 
التي يعرفها الكثير من أصدقائه ومعارفه عن هذا 

الرجــل المعطاء.
أمنياتنــا للحــاج عبــد العلــي الــذي يعــد أنموذجــا فــي 
العطــاء والبــذل وشــقيقته المعلمــة حكيمــة )أم 
حســن( التــي ســطرت هــي االخــرى أروع المواقــف 
فــي الحــب واإليثــار والتضحية والفــداء والعطاء أيضا 
بتبرعهــا ألخيهــا أبــي محمــد بنصــف كبدهــا إلنقــاذ 
حياتــه، ليتمكــن مــن مواصلــة طريــق العطــاء، ووافر 
الصحــة والعافيــة والســامة والدعــاء لهمــا بالشــفاء 

العاجــل وطولــة العمــر.

*باحث في علم االجتماع*باحث في علم االجتماع

الكثيــر ممــن عاشــر الحــاج أبــو محمــد 
ذائــع  المطعــم  صاحــب  الدعبــل، 
الصيــت فــي جزيــرة )مطعــم الدعبــل( 
ــة  ــرات األمثل ــظ بعش ــرب، يحتف ــن ق ع
مــن  المجــال.  هــذا  فــي  والمواقــف 
أســباب التوفيــق لهــذا الرجــل، صاحب 
النكتــة المميــزة واالبتســامة الدائمــة 
كمــا  المتوقــد،  الفكاهــي  والحــس 
أظــن، راجــع لمحبتــه الكبيــرة للنــاس 
للفقــراء  خدمتــه  فــي  واالســتدامة 
ودعمــه الســخي لألنشــطة الخيريــة 
ــال  ــات الرج ــي صف ــع، وه ــي المجتم ف
النبــالء والكرمــاء وأصحــاب القلــوب 

الرحيمــة والنفــوس الخيــرة.
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زينب المرحوم - اللجنة االعامية زينب المرحوم - اللجنة االعامية 

صــرح رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة 
محمــد  األســتاذ  الخيريــة  تــاروت 
الصغير قائا: إن مصروفات الجمعية 
خــال شــهر يونيــو ويوليــو 2021 م 
ريــاالً.  859,469.00 نحــو:  بلغــت 

وأضــاف إن المبلــغ أعــاه هــو حصيلــة 
المســاعدات التــي قدمتهــا جميــع 
لجان الجمعية التي تتعامل بشكل 
كلجنــة  المســتفيدين  مــع  مباشــر 
التكافــل االجتماعــي، لجنــة تاحــم، 
لجنــة الــزواج الخيــري، لجنــة كافــل 
اليتيــم إلــى جانــب لجنــة تحســين 

المســاكن.

الصغيــر  األســتاذ  قــدم  وبــدوره 
وأعضائهــا  اللجــان  لجميــع  شــكره 
علــى جهودهــم المباركــة، كما قدم 
جزيل شكره ألبناء المجتمع الخيرين 
ــر وتفاعلهــم  علــى عطائهــم الكبي
المســتمر مــع كافــة لجــان وأنشــطة 

بتــاروت. الخيريــة  الجمعيــة 

أخبار العطاء  

859 ألف ريال حصيلة مصروفات خيرية تاروت خالل لشهري يونيو ويوليو 2021 م

كافل اليتيم
تحسين المساكن

التكافل اإلجتماعي
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زينب المرحوم ، اللجنة االعاميةزينب المرحوم ، اللجنة االعامية

والتوظيــف  التدريــب  لجنــة  نظمــت 
 « ورشــة  الثانيــة  للمــرة  تــاروت  بخيريــة 
القهــوة  صانعــي  لتأهيــل   « الباريســتا 
قدمهــا   ،SOLO مقهــى  مــع  بالتعــاون 

الحبيــب. محمــد  المــدرب 
ثاثــة  اســتمرت  التــي  الورشــة  واحتــوت 
ــدءا مــن 10 ذي القعــدة وحضرهــا  ــام ب أي
التدريــب  لجنــة  فــي  المســجلين  مــن   7
تاريــخ  عــن  وافيــًا  شــرحًا  والتوظيــف 
وطــرق  وأنواعهــا  ونشــأتها  القهــوة 
تحميصهــا وإعدادهــا والمســميات لــكل 
العملــي  التطبيــق  مضافــا  منهــا،  نــوع 
ــار مذاقهــا وأســرار  ــع القهــوة واختب لصن

إتقانهــا.
العامــة  المرافــق  لجنــة  رئيــس  وقــال 
محمــد  المهنــدس  تــاروت  بجمعيــة 

أخبار العطاء  

النابــود: أننــا نحــرص دائمــا علــى توفيــر 
فــرص تدريبيــة تؤهــل المتقدميــن لدينــا 
علــى  للحصــول  العمــل  طالبــي  مــن 
فــرص وظيفيــة تتناســب مــع قدراتهــم 
مؤكــدا  وميولهــم،  وتخصصاتهــم 
األنشــطة  هــذه  اســتمرار  أهميــة  علــى 
صقــل  فــي  تســاهم  التــي  التدريبيــة 

والشــابات. الشــباب  مواهــب 
وأفــاد رئيــس لجنــة التدريــب والتوظيــف 
المهنــدس زهيــر الوحيــد بقولــه: مازلنــا 
نعمــل علــى إنشــاء شــراكات مجتمعيــة 
فــرص  توفــر  التــي  الجهــات  كافــة  مــع 
طالبــي  ألبنائنــا  ووظيفيــة  تدريبيــة 
بــكل  ونرحــب  الجنســين،  مــن  العمــل 
الجهــات التــي ترغــب فــي توفيــر فــرص 

مجتمعنــا.  ألبنــاء  وتدريبيــة  وظيفيــة 

وقــدم كا مــن النابــود والوحيــد شــكرهما 
الجزيــل لصاحــب مقهــى SOLO األســتاذ 
ســجاد آل جــواد وللمــدرب القديــر محمــد 
مــن  المبذولــة  علــى جهودهــم  الحبيــب 
مجتمعهــم  وبنــات  ابنــاء  خدمــة  أجــل 
واكتســاب  للتعلــم  المتدربيــن  وتحفيــز 

الكافيــة.  الخبــرة 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس  وجــه  جهتــه  مــن 
للجنــة  شــكره  الصغيــر  محمــد  األســتاذ 
مبادراتهــم  علــى  والتوظيــف  التدريــب 
لتنظيــم دورات وورش عمــل  وســعيهم 
تســاهم فــي تأهيــل المتقدميــن لفــرص 
مؤمــا  مســتقبلهم،  لبنــاء  وظيفيــة 
لمــا  البنــاء  النهــج  هــذا  علــى  االســتمرار 

المجتمــع. علــى  الكبيــر  بالنفــع  يعــود 

للمرة الثانية خيرية تاروت تنظم ورشة » الباريستا « لتأهيل صانعي القهوة
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نظمــت ادارة جمعيــة تــاروت الخيريــة يــوم 
لجامعــة  زبــارة   2021/6/24 الخميــس 
األصالــة بالدمــام لتفعيــل مبــدأ الشــراكة 
مــع  التواصــل  جســور  ومــد  المجتمعيــة 
مختلــف الجهــات التعليميــة فــي الوطــن.
رئيــس  مــن  كا  الجمعيــة  وفــد  وضــم 
الصغيــر  محمــد  األســتاذ  اإلدارة  مجلــس 
ونائــب رئيس مجلس اإلدارة األســتاذ محمد 
والشــؤون  المرافــق  لجنــة  رئيــس  الصفــار 
ــود وأميــن  ــة المهنــدس محمــد الناب اإلداري
الصنــدوق األســتاذ رمــزي العمــران ومشــرف 
لجنــة التدريــب والتوظيــف األســتاذ زهيــر 

الوحيــد.
 وكان فــي اســتقبالهم مــن إدارة جامعــة 
العامــة  العاقــات  مديــرة  مــن  كًا  األصالــة 
رئيــس  ونائــب  المبــارك  فوزيــة  األســتاذة 
الجامعــة للشــؤون الماليــة واإلدارية األســتاذ 
العمــارة  الخلوفــي وعميــدة كليــة  محمــد 
الموســى. الدكتــورة ســكينة  والتصميــم 

الجمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال 
األســتاذ محمــد الصغيــر: إن هــذه الزيــارات 
لخطــة  فعليــة  ترجمــة  هــي  واللقــاءات 
مجلــس اإلدارة لتفعيــل التواصــل وتعزيــز 
التعليميــة  المؤسســات  مــع  العاقــة 
وتخصصــات  فــرص  ايجــاد  فــي  لإلســهام 
مــن  للمســتفيدين  جديــدة  تعليميــة 

. لجمعيــة ا
وأكــد نائــب مجلــس اإلدارة األســتاذ محمــد 
التواصــل  اســتمرار  أهميــة  علــى  الصفــار 
وكذلــك  االصالــة  وجامعــة  الجمعيــة  بيــن 
بقيــة الجامعــات فــي المملكــة ألن التواصــل 
ســينعكس  الجهــات  هــذه  بيــن  البنــاء 

إيجابــا علــى مجتمعنــا.
التدريــب  لجنــة  رئيــس  أوضــح  فيمــا 
والتوظيــف المهنــدس محمــد النابــود بــأن 
علــى  تعمــل  والتوظيــف  التدريــب  لجنــة 
خدمــة الطــاب والطالبــات مــن خــال توفيــر 
برامــج تدريبيــة، وتخصصــات أكاديميــة بمــا 

يتــاءم مــع متطلبات ســوق العمــل الحالي، 
لتعميــق  الجمعيــة  إدارة  تســعى  مضيفــا 
العاقــات وإنشــاء شــراكات مجتمعيــة مــع 
وتدريبيــة  تعليميــة  ومراكــز  مؤسســات 

الجمعيــة. منســوبي  لخدمــة 
وقدمــت فــي اللقــاء مديــرة العاقــات العامة 
موجــزًا  تعريفــًا  المبــارك  فوزيــة  األســتاذة 
ــًا عــن الوســائل  عــن الجامعــة وشــرحًا وافي
التعليميــة الحديثــة المتبعــة والتخصصــات 

ــدة للبنــات. األكاديميــة الجدي
ــة فــي الجامعــة للتعــرف  وقــام الوفــد بجول
علــى أقســامها وأنشــطتها والتخصصــات 
التــي  والحديثــة  الموجــودة  األكاديميــة 
تتناســب مــع ســوق العمــل والتــي تطمــح 
رفــد  إلــى  خالهــا  مــن  الجامعــة  إدارة 
المجتمــع بمــا يحتاجــه مــن كــوادر طموحــة 
وتشــغيل  قيــادة  علــى  وقــادرة  ومتميــزة 
وطــن  نحــو  والتطويــر  التنميــة  عمليــات 

ومزدهــر. حيــوي 
األســتاذ  التدريــب  لجنــة  مشــرف  وقــال 
التدريــب  »لجنــة  فــي  أننــا  الوحيــد  زهيــر 
إلشــراك  دائمــا  نســعى  والتوظيــف” 
الشــباب المســتفيدين والمســتفيدات مــن 
الجمعيــة لمواصلــة التعليــم الجامعــي، من 
الجمعيــة  بيــن  العاقــة  مــد جســور  خــال 
االصالــة  جامعــة  ومنهــا  والجامعــات 
الموقــرة، ولتفعيــل الشــراكة المجتمعيــة.
األســتاذ  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  وأعــرب 
جامعــة  إلدارة  شــكره  الصغيــر  محمــد 
األصالــة علــى حســن االســتقبال والحفــاوة 
اللقــاءات  هــذه  مثــل  أن  مؤكــدا  الطيبــة، 
تشــكل جســرا للتواصــل والتعــاون البنــاء 

اهلل. بمشــيئة 

أخبار العطاء  
خيرية تاروت وجامعة األصالة وتفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية

زينب المرحوم- اللجنة االعاميةزينب المرحوم- اللجنة االعامية
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فــي إطــار التواصــل المســتمر مــع مختلف 
الروابــط  وتعزيــز  المجتمــع  فعاليــات 
جمعيــة  تنتهجــه  الــذي  االجتماعيــة 
تــاروت الخيريــة قــام أميــن عــام الجمعيــة 
المهنــدس عبــد الغفــور الدبيســي فــي 
28 يونيو 2021 الموافق 18 ذو القعدة 
1442 بزيــارة امــام مســجد اإلمــام علــي 
فضيلــة  ســنابس  فــي  الســام  عليــه 

اهلل. حفظــه  العليــوات  محمــد  الشــيخ 
ــذي  واســتعرض الدبيســي فــي اللقــاء ال
بــأرض  إمــام مســجد الشــيخ فايــز  ضــم 
الجبــل بتــاروت ســماحة الســيد ابراهيــم 
الصيرفــي  محمــد  واألســتاذ  الموســوي 
عــددا مــن أنشــطة الجمعيــة كمشــروع 
ــة  ــه لجن ــذي تشــرف علي مبنــى ســاكن ال
والــذي  بالجمعيــة  المســاكن  تحســين 
ســكنية  وحــدات   8 بنــاء  يســتهدف 
لألســر األشــد حاجــة مــن األيتــام والفقــراء 
وذلــك علــى أرض تبــرع بهــا أحــد رجــال 
األعمــال فــي حــي الــوزارة شــمال الربيعية، 
اليهــا  وصــل  التــي  المرحلــة  موضحــا 

الراهــن. الوقــت  المشــروع فــي 
اليتيــم  كافــل  لجنــة  أن  إلــى  وأضــاف 
تشــرف  بالمثــل  الخيريــة  تــاروت  بجمعيــة 
حاليــا علــى مشــروع ســكني مشــابه بحــي 
المنــاخ بتــاروت، مبينــا إلــى أنــه ريعــه يعــود 

لدعــم أســر األيتــام فــي جزيــرة تــاروت. 
محمــد  الشــيخ  فضيلــة  أشــاد  بــدوره 
العليــوات بمشــاريع اإلســكان التــي تشــرف 
بادنــا  فــي  الخيريــة  الجمعيــات  عليهــا 
خصوصــا تلــك التــي تنفــذ حاليــا فــي جزيــرة 
تــاروت  جمعيتــي  عليهــا  وتشــرف  تــاروت 
والبــر بســنابس والتــي هــي موضــع إشــادة 

المجتمــع. مــن  واستحســان 
االنشــطة  هــذه  أن  فضيلتــه  وأضــاف 
بــه مــن  بــأس  ال  الخيريــة تســتقطب عــددا 
المحســنين والداعميــن وأهــل الخير بســبب 
أثرهــا المباشــر فــي تخفيــف معانــاة األســر 
الملحــة  البــاد  حاجــة  مؤكــدا  المحتاجــة، 

طويلــة. ســنوات  منــذ  المشــاريع  لهــذه 
ونــوه بأهميــة اســتقطاب الكفــاءات وذوي 
الخبــرات مــن أجــل تســويق األعمــال الخيرية 

ورجــال  الداعميــن  أمــام  واالســتثمارية 
األعمــال والــذي سيســاهم بــا شــك فــي 

تحفيــز العمــل الخيــري.   
إبراهيــم  الســيد  ســماحة  وأثنــى 
الجمعيــات  جهــود  علــى  الموســوي 
رجــاالت  ودعــم  المجتمــع  فــي  الخيريــة 
الديــن واســهاماتهم المتنوعــة، مؤكــدا 
مــع  الدائــم  والتشــاور  التواصــل  اهميــة 
مختلــف الفعاليــات الدينيــة واالجتماعيــة 
لمــا يعــود بالنفــع علــى المجمــع ككل.
ومــن جانبــه قــدم رئيــس مجلــس ادارة 
البالــغ  شــكره  الخيريــة  تــاروت  جمعيــة 
وامتنانــه الكبيــر لفضيلــة الشــيخ محمــد 
العليــوات علــى جهــوده الكبيــرة ودعمــه 
الدائــم للجمعيــات الخيريــة وســائر رجــاالت 
جهودهــم  علــى  المجتمــع  فــي  الديــن 
ســيما  المجتمــع  خدمــة  فــي  الجليــة 
الدائــم  والتحفيــز  والمعوزيــن  الفقــراء 

الخيريــة. االعمــال  علــى 

االء الحليلي، اللجنة االعاميةاالء الحليلي، اللجنة االعامية

خيرية تاروت في زيارة ودية لفضيلة الشيخ العليوات لتعزيز الروابط االجتماعية
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أخبار العطاء  
محاضــرة  تقــدم  تــاروت  بخيريــة  الصحيــة  اللجنــة 
بعنــوان » اإلبــداع األســري بيــن المفهــوم واألهميــة «  

للجنــة  التابــع  إيــاف  برنامــج  اســتضاف 
عبــر  الخيريــة  تــاروت  بجمعيــة  الصحيــة 
اإلنســتغرام  علــى  اللجنــة  حســاب 
األخصائــي فــي الموهبــة واإلبــداع األســتاذ 
بــث  فــي  ألقــى  الــذي  المهنــا  حســين 
مباشــر محاضــرة بعنــوان »اإلبــداع األســري 
فيــه  شــارك  واألهميــة«  المفهــوم  بيــن 
مجموعــة مــن اآلبــاء واألمهــات المهتميــن 

األســري. بالجانــب 
بعصــف ذهنــي  اللقــاء  المهنــا  وافتتــح 
مــن  مجموعــة  طــرح  عبــر  للمتابعيــن 
واالســتعداد  التفكيــر  إلثــارة  األســئلة 
تفاعــل معهــا  والتــي  الحلقــة  لموضــوع 
شــارحا  ملحــوظ،  بشــكل  المتابعــون 
بالجهــد  إيــاه  معتبــرا  اإلبــداع  مفهــوم 
العقلــي لتوليــد األفكار الجديــدة أو اإلتيان 
بشــيء غيــر مألــوف أو التفكيــر بتطويــر 

العــادة. فــي  مألوًفــا  ليكــون  شــيء 

قائــا:«  األســري  اإلبــداع  وصــف  كمــا 
مــع  التعامــل  علــى  القــدرة  يعنــي  بأنــه 
مشــكاتنا األســرية بطــرق غيــر مألوفــة 
والمســاهمة بتميــز وتنميــة قــدرات أفــراد 
األســرة للوصــول بهم ألعلى المســتويات 
بــكل  اإلتيــان  أو  المجــاالت  شــتى  فــي 
األســري،  وتميزنــا  نجاحنــا  يعــزز  جديــد 
ــوف وقولبتــه  وتعلــم كل مفيــد غيــر مأل

األســرية«. بيئتنــا  داخــل  بــه  للعمــل 
فــي  األســري  اإلبــداع  أهميــة  وأوضــح 
ضــوء تســارع متطلبــات األجيــال وضــرورة 
األبنــاء  بيــن  الفرديــة  الفــروق  مراعــاة 
وتســارع وتطــور المعلومــات والمفاهيــم 
فــي  المســتخدمة  التربويــة  واألســاليب 

األبنــاء. تربيــة 
عــددا  المهنــا  االخصائــي  واســتعرض 
مــن المفاتيــح التــي تســاهم فــي عمليــة 
اإلبــداع  فــي  المربيــن  مهــارات  تنميــة 

األســري بشــكل عــام عبــر أســلوب التــاءات 
 - تقصــى   - تمهــل   - )تعــرف  التربويــة 
أوًلا  تقيــد   - تجــدد   - تقبــل   - تفهــم 
ُتقــدر - ُتشــجع( وغيرهــا مــن  - تصــور - 
التــاءات التــي تــم شــرحها، مبينــا أهميــة 
توظيــف هــذه التــاءات مــن قبــل المربيــن 
والوالديــن للعمــل بهــا واالســتفادة منهــا 
األمثلــة  خــال  مــن  وذلــك  األســرة  بداخــل 
التــي تــم اســتعراضها فــي هــذا المحــور.
كمــا أكــد علــى أهميــة اكتشــاف الميــول 
اإلبداعيــة  خاصــًة  األبنــاء،  عنــد  والقــدرات 
منهــا والعمــل علــى تنميتهــا فــي ســن 
مبكــرة ومعرفــة مهــارات الــذكاء العاطفــي 
وأهميــة  األبنــاء  مشــاعر  تفهــم  وكيفيــة 
األولويــات  وترتيــب  بكفــاءة  الوقــت  إدارة 

عنــد التعامــل مــع األبنــاء. 
يفتــح  أن  وقبــل  المحاضــرة  ختــام  وفــي 
علــى  المهنــا  نــوه  للمداخــات  المجــال 
أهميــة التخطيــط وتفعيــل دوره والتأكيــد 
علــى األلفــاظ والرســائل اإليجابيــة مــع األبناء 
مســتعرضا  تحفيزهــم،  فــي  وأهميتهــا 
وكيفيــة  األســري  الحــوار  ركائــز  معهــا 
خــال  مــن  األســرة  داخــل  بنجــاح  تفعيلــه 

الناجــح.  الحــوار  دائــرة  توضيــح 
الجديــر بالذكــر أن اللجنــة الصحيــة بخيريــة 
فــي  المباشــر  البــث  عبــر  تقــدم  تــاروت 
حســابها علــى منصــة اإلنســتغرام العديــد 
مــن المحاضــرات ذات الصلــة وغيرهــا مــن 

المتنوعــة. البرامــج 

ليلى الشافعي، اللجنة االعاميةليلى الشافعي، اللجنة االعامية



15

مجلة العطاء - يوليو - 2021  - اإلصدار السابع عشر

نظمــت لجنــة التدريــب والتوظيــف بخيريــة 
تــاروت زيارتيــن إلــى جامعة األصالــة بالدمام 
لـــ 56 طالبــة مــن المســجات فــي اللجنــة 
 29 والثاثــاء   24 الخميــس  يومــي  وذلــك 
يونيــو 2021 مــع االلتــزام بكافــة اإلجــراءات 
جائحــة  انتشــار  مــن  للحــد  االحترازيــة 

كورونــا.
وقــال رئيــس مجلس اإلدارة األســتاذ محمد 
حســب  تأتــي  الزيــارة  هــذه  بــأن  الصغيــر 
التدريــب  لجنــة  بــإدارة  منظمــة  خطــة 
المواصــات  وفــرت  حيــث  والتوظيــف 
المجانيــة كمــا اهتمــت بتقســيم الطالبــات 
علــى مجموعــات بعــدد محــدد مــع وجــود 
لضمــان  مجموعــة  لــكل  مشــرفتين 

الازمــة.  االحترازيــة  اإلجــراءات  تطبيــق 
وذكــر رئيــس لجنــة التدريــب والتوظيــف 
المهنــدس محمــد النابــود أن الهــدف مــن 

الزيــارة إشــاعة منــاخ عــام محفــز ومشــجع 
والتربــوي،  العلمــي  التحصيــل  علــى 
للخريجيــن  الجامعــي  التعليــم  وبخاصــة 
مــن الطلبــة والطالبــات، وإتاحــة الفرصــة 
لهــم للتعــرف عــن قــرب علــى التخصصــات 
المناســب  التخصــص  واختيــار  المتاحــة 
العمــل ويحقــق  واألكثــر احتياجــا بســوق 
فــي  ويســاهم   2030 الوطنيــة  الرؤيــة 

مســتقبًا. طموحاتهــم  تحقيــق 
وأفــاد مشــرف لجنــة التدريــب والتوظيــف 
اللجنــة  بــأن  الوحيــد  زهيــر  األســتاذ 
والطالبــات  الطلبــة  لمســاعدة  تســعى 
إلــى  وصولهــم  يعيــق  مــا  تخطــي  علــى 
الجامعــات، أو اســتمرارهم فــي التحصيــل 
الجامعــي وإيجــاد فــرص التعليــم الجامعي 
وخاصــة للمســتفيدين مــن الجمعيــة مــن 

المحتاجــة. األســر  أبنــاء 

العاقــات  مديــرة  أشــارت  جانبهــا  مــن 
العامــة بجامعــة األصالــة األســتاذة فوزيــة 
المبــارك إلــى أن البرنامــج المعــد الســتقبال 
قبــل  مــن  التنســيق  وعمليــة  الطالبــات 
لجنــة التدريــب والتوظيــف بجمعيــة تــاروت 

ومنظمــًا. إيجابيــًا  كان 
واســتعرضت المبــارك برنامــج الزيــارة الــذي 
بــدأ بجولــة فــي معــرض أقيــم لخريجــات 
كليــة العمــارة والتصميــم بعدهــا التوجــه 
علــى  االطــاع  تــاه  الجامعــي  للحــرم 
الجامعــة،  لمنســوبي  الواســعة  المكتبــة 
ثــم تــم دعــوة الجميــع لمســرح الجامعــة 
لاســتماع لمحاضــرة تعريفيــة عــن كليــات 
األصالــة والتخصصــات المتنوعــة وكيفيــة 

القبــول. وشــروط  التســجيل 
الزيــارات  هــذه  مــن  الهــدف  أن  وأكــدت 
هــو بنــاء شــراكة مجتمعيــة بيــن جامعــة 
األصالــة والمؤسســات غيــر الربحيــة، كمــا 
الزيــارات  مــن  مزيــد  الــى  األصالــة  تطمــح 
أن  العــام حيــث  الجامعــي طــوال  للحــرم 
يتعــرف  أن  يريــد  لمــن  مفتوحــة  أبوابهــا 

. عليهــا
للجنــة  الشــكر  جزيــل  المبــارك  وقدمــت 
التدريــب والتوظيــف وللقســم النســائي 
ومبادرتهــم  لحرصهــم  اللجنــة  فــي 
الزيــارات  هــذه  لتنظيــم  وجهودهــم 

والقيمــة. اإليجابيــة 
الزيــارات  ختــام  فــي  الصغيــر  وأشــاد 
المجتمعيــة  الشــراكات  هــذه  بفاعليــة 
التدريــب  للجنــة  شــكره  عــن  معبــرًا 
البرامــج  هــذه  تنفيــذ  علــى  والتوظيــف 
التــي تخــدم الخريجيــن وتشــكل خطــوة 
ــى التخصصــات  مهمــة فــي تعريفهــم عل
الجديــدة والمطلوبــة فــي ســوق العمــل.

أخبار العطاء  

56 طالبة في زيارة نظمتها »التدريب والتوظيف« بخيرية 
تاروت لجامعة األصالة

زينب المرحوم- اللجنة االعاميةزينب المرحوم- اللجنة االعامية



16

مجلة العطاء - يوليو - 2021  - اإلصدار السابع عشر

نظمــت  المجتمعيــة  الشــراكة  إطــار  فــي 
عمــل  ورشــة  الخيريــة  تــاروت  جمعيــة 
مكتــب  مــع  بالتعــاون  لمنســوبيها 
بعنــوان  بالقطيــف  االجتماعــي  الضمــان 
»دراســة الحــاالت فــي المؤسســة االجتماعيــة 
والضمــان االجتماعــي« قدمها رئيس قســم 
البحــث والدراســات االجتماعيــة االخصائــي 
يومــي  الســعود  ابــو  االجتماعــي حســين 

الجــاري. يوليــو   7-6 واالربعــاء  الثاثــاء 
قدمهــا  التــي  الورشــة  واشــتملت 
االخصائــي ابــو الســعود التابــع لمؤسســة 
الضمــان االجتماعــي بالقطيــف وحضرهــا 
عــدد مــن منســوبي ومنســوبات الجمعيــة 
اجتماعييــن  وباحثيــن  مختصيــن  مــن 
المتعلقــة  المفاهيــم  ببعــض  التعريــف 
بالمؤسســات االجتماعيــة ودراســة الحالــة 
دراســة  فــي  المتبعــة  الصحيحــة  واآلليــة 
الحــاالت المتقدمــة بطلــب المســاعدة مــن 

الخيريــة. الجمعيــات 

وعــدد ابــو الســعود المكونــات األساســية 
المؤسســات  فــي  الحالــة  لدراســة 
تقييــم  يتــم وفقهــا  والتــي  االجتماعيــة 
البيانــات  جمــع  مــن  بــدءا  االســتحقاق 
الحالــة  علــى  بالتعــرف  مــرورا  األوليــة 
والحالــة  الصحيــة  والحالــة  االجتماعيــة 
برفــع  وانتهــاًء  واالقتصاديــة  الســكنية 
فريــق  قبــل  مــن  والتوصيــات  المرئيــات 
مــن  بشــيء  شــارحًا  المختــص،  البحــث 

حــدة.  علــى  مكــون  كل  التفصيــل 
واســتعرض مــع المشــاركين عــددا مــن 
النمــاذج الواقعيــة لحــاالت المســتفيدين 
فــي المؤسســات االجتماعيــة التــي تمــت 
علميــة،  منهجيــة  آليــة  وفــق  دراســتها 
الطريقــة  علــى  المشــاركون  ليتعــرف 

الحــاالت. لدراســة  المتبعــة  العلميــة 
الضمــان  لنظــام  الســعود  أبــو  وتطــرق 
ــذي صــدر بموافقــة  ــد ال االجتماعــي الجدي
4-4-1442هـــ  مــن المقــام الســامي فــي 

الحصــول  اســتحقاق  شــروط  واوضــح 
وبيــن  بينــه  الفروقــات  مبّينــًا  عليــه، 

القديــم. النظــام 
التدريــب  لجنــة  رئيــس  أثنــى  بــدوره 
النابــود  محمــد  المهنــدس  والتوظيــف 
الضمــان  مــع  الشــراكة  هــذه  علــى 
مســؤوليه  جهــود  مثمنــًا  االجتماعــي 
ابــو  حســين  لألســتاذ  بالشــكر  وتوجــه 

الورشــة.  هــذه  لتقديمــه  الســعود 
فيمــا أشــاد رئيــس مجلــس إدارة خيريــة 
تــاروت االســتاذ محمــد الصغيــر بفاعليــة 
علــى  مؤكــدا  التدريبيــة  الــورش  هــذه 
علــى  تــاروت  جمعيــة  منســوبي  حــرص 
التطويــر المســتمر والعمــل وفــق الطــرق 
الحــاالت  بحــث  فــي  الحديثــة  العلميــة 

االجتماعيــة. 

شذى آل رضي، اللجنة االعاميةشذى آل رضي، اللجنة االعامية

ورشة دراسة الحاالت » في خيرية تاروت «

أخبار العطاء  
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أخبار العطاء  
خيرية تاروت تنظم زيارة ألكثر من 100 باحث وباحثة عن 

العمل لملتقى التوظيف المهني بجامعة االصالة

االء الحليلي، اللجنة االعاميةاالء الحليلي، اللجنة االعامية

نظمــت لجنــة التدريــب والتوظيــف بجمعيــة 
100 خريــج  تــاروت الخيريــة زيــارة ألكثــر مــن 
المهنــي  التوظيــف  لملتقــى  وخريجــة 
بجامعــة االصالــة بالدمــام فــي١ يوليــو المقــام 
)ســواعد(،  طاقــات  مكتــب  مــع  بالتنســيق 
التــي  المجتمعيــة  المبــادرات  ضمــن  وذلــك 
تقدمهــا الجمعيــة للباحثيــن والباحثــات عــن 
وبنــات  أبنــاء  بعــض  بينهــم  ومــن  العمــل 
الجمعيــة. مــن خدمــات  المســتفيدة  األســر 
وتأتــي هــذه الزيــارة التــي ضمــت الخريجيــن 
الذيــن  العمــل  عــن  الباحثيــن  والخريجــات 
ســجلوا بياناتهم مســبقا لدى لجنة التدريب 
والتوظيــف بالجمعيــة والباحثيــن عــن فــرص 
وضواحيهــا  تــاروت  جزيــرة  مــن  وظيفيــة 
التــي  المجتمعيــة  الشــراكة  مــن  انطاقــا 
ولتزويــد  لتعزيزهــا  الجمعيــة  تحــرص 
وبنــات  أبنــاء  ســيما  العمــل  عــن  الباحثيــن 
وتمكينهــم  الجمعيــة  مــن  المســتفيدين 

العمــل. لســوق 
وقــال نائــب رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة 
األســتاذ محمــد ســعيد الصفــار:” نأمــل مــن 

جميــع ابنــاء األســر المســتفيدة مــن الجمعيــة 
بياناتهــم  تســجيل  العمــل  عــن  الباحثيــن 
لتنســيق المشــاركة لهــم فــي مثــل هــذه 
تنميــة  فــي  تســاهم  ألنهــا  الملتقيــات 
المهــارات وتوفيــر فــرص وظيفيــة لهــم األمــر 

الــذي يعــود بالنفــع عليهــم “.
والتوظيــف  التدريــب  لجنــة  رئيــس  وأكــد 
الخيريــة  تــاروت  بجمعيــة  العامــة  والمرافــق 
زيــارة  ان  علــى  النابــود  محمــد  المهنــدس 
أبنــاء المســتفيدين مــن الجمعيــة لملتقيــات 
التوظيــف المهنيــة تســاعد علــى توضيــح 
أنهــا  كمــا  لهــم،  العمــل  ســوق  متطلبــات 
االعتمــاد  توفــر فــرص وظيفيــة وتمكنهــم 
علــى أنفســهم ودعــم احتياجــات أســرهم. 
التدريــب  لجنــة  علــى  المشــرف  وأشــار 
زهيــر  المهنــدس  بالجمعيــة  والتوظيــف 
مــا  كل  تبــذل  الجمعيــة  أن  الــى  الوحيــد 
الصعــاب  تدليــل  أجــل  مــن  بوســعها 
أبنــاء  مــن  العمــل  عــن  الباحثيــن  لتأهيــل 
ورش  بإقامــة  الجمعيــة  مــن  المســتفيدين 
اإلمكانــات  حســب  لهــم  متنوعــة  عمــل 

العمــل  لســوق  وتوجيههــم  المتاحــة 
وتذليــل الصعــاب لهــم مــن خــال التواصــل 
وتوفيــر  بالتوظيــف  المعنيــة  الجهــات  مــع 

لمواصــات. ا
معــرض  الوظيفــي  الملتقــى  وصاحــب 
العمــارة  كليــة  فــي  الخريجــات  لمشــاريع 
عليــه  االطــاع  تــم  إذ  للجامعــة  والتصميــم 
وطاقــم  العمــل  عــن  الباحثيــن  قبــل  مــن 
المنظميــن مــن الجمعيــة وســواعد طاقــات 
إعجابهــم  وأبــدوا  المشــاركة  والشــركات 
األبنيــة  لبعــض  المعروضــة  بالتصاميــم 

المنطقــة. فــي  الحديثــة 
وبــدوره قــدم رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة 
ألعضــاء  شــكره  الصغيــر  محمــد  األســتاذ 
لجنــة التوظيــف والتأهيــل التابعــة للجمعيــة 
جانــب  إلــى  المتميــزة  جهودهــم  علــى 
التنظيــم  فــي  المشــاركين  المتطوعيــن 
حضــروا  الذيــن  المســتفيدين  وكذلــك 
إدارة  الجزيــل  بالشــكر  وخــص  الملتقــى، 
جامعــة األصالــة وإدارة مكتــب طاقــات علــى 
مبادرتهــم إلقامــة هــذا الملتقــى الــذي يعــود 

المجتمــع. أبنــاء  علــى  بالفائــدة 
الملتقيــات  هــذه  ان  إلــى  الصغيــر  ولفــت 
ــة المملكــة  تســاهم فــي دعــم تطلعــات رؤي
يفتــح  أنــه  كمــا  للتنميــة،  الداعمــة   2030
آفــاق وطموحــات الشــباب والشــابات للتعــرف 
علــى الفــرص الوظيفيــة المتاحــة فــي ســوق 
العمــل وتوظيفهــم لرفــع مســتوى االقتصاد 

فــي البــاد.
الــذي  التوظيــف  ملتقــى  أن  إلــى  يشــار 
نظمتــه لجنــة التدريــب والتوظيــف بجمعيــة 
تــاروت الخيريــة تــم بإشــراف مكتــب طاقــات 
وجــرى  الشــركات  مــن  مجموعــة  ومشــاركة 
كمــا  الصحيــة،  باالحتــرازات  االلتــزام  وفــق 
وتــم تقديــم الهدايــا والبــروش ورات الخاصــة 
بكليــات الجامعــة مــن قبل الجامعــة للزائرين 
حرًصــا منهــا علــى االهتمــام بهــذا الملتقــى.
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منسق إعالمي لكل لجنة في خيرية تاروت

شذى آل رضي، اللجنة االعاميةشذى آل رضي، اللجنة االعامية

األنشــطة  كافــة  إلبــراز  منهــا  ســعيًا 
التــي تقــوم بهــا لجانهــا الخيريــة ألبنــاء 
المجتمــع خصصــت خيريــة تــاروت مؤخــرا 
يرتبــط  إعامــي  منســق  لجنــة  لــكل 
اإلعاميــة  اللجنــة  مــع  مباشــر  بشــكل 
وظيفتــه  تكــون  للجمعيــة  التابعــة 
التنســيق الدائــم مــع اللجنــة وتزويدهــا 
والصــور  والمعلومــات  البيانــات  بكافــة 

اللجنــة. انشــطة  بجميــع  الخاصــة 
اإلعاميــة  اللجنــة  علــى  المشــرف  وقــال 
جيــدا  نــدرك  الشــيوخ:  محمــد  األســتاذ 
بــأن لــدى جميــع لجــان الجمعيــة أنشــطة 
وأعمــال يوميــة مهمــة يفتــرض أن يطلــع 
عليهــا الجمهــور، ووظيفتنــا نحن كلجنة 
إعاميــة إبــراز هــذه األنشــطة المختلفــة 
للجمهــور إعاميــا، ليتضــح نشــاط ودور 

الجمعيــة بــكل وضــوح للمجتمــع«.
تولــدت  المســعى  هــذا  ضمــن  وأضــاف: 
لدينــا فكــرة تــم مناقشــتها ســابقا مــع 

تخصيــص  فحواهــا:  اإلدارة  فــي  االخــوة 
لجــان  مــن  لجنــة  كل  مــن  شــخص 
»التنســيق  مهمتــه  تكــون  الجمعيــة 
الوصــل معنــا  ليكــون حلقــة  اإلعامــي« 
ــات  ــة البيان ــا بصــورة دائمــة بكاف لتزويدن
والتــي  المختلفــة  باألنشــطة  المتعلقــة 
نعمــل بدورنــا لتحويلهــا لتقاريــر ومــواد 
الصحــف  مختلــف  عبــر  لنشــرها  خبريــة 
االجتماعــي  التواصــل  ومواقــع  المحليــة 
ولنتمكــن  وغيرهــا،  للجمعيــة  التابعــة 
ســويا فــي إبــراز الــدور الحقيقــي للجمعية 

المجتمــع. أبنــاء  لكافــة 
وتابــع: نقــوم حاليــًا بإعــداد ورشــة عمــل 
مصغــرة لمنســقي اللجــان لوضــع خطــة 
ومناقشــة  محــددة،  آليــة  وفــق  عمــل 
مــن  التــي  والتوصيــات  المقترحــات 
شــأنها تســهيل عمليــة التنســيق مــع 

اإلعاميــة.  اللجنــة 

ونــوه نائــب رئيس مجلــس اإلدارة بالجمعية 
األســتاذ محمــد الصفــار بأهميــة التنســيق 
اإلعامــي مــن قبــل اللجــان إلبــراز نشــاطهم 
للمجتمــع حتــى يكــون علــى إطــاع بكافــة 
مــا يجــري فــي أروقــة الجمعيــة وســير عمــل 

لجانهــا.
المهنــدس  الجمعيــة  عــام  أميــن  ولفــت 
ــدور الكبيــر  ــى ال عبــد الغفــور الدبيســي إل
الــذي يلعبــه اإلعــام فــي وقتنــا الحالــي وإن 
تفعيــل هــذه الخطــوة مــن شــأنه تســهيل 
بفاعليــة  دورهــا  وإداء  اإلعاميــة  العمليــة 

ــر. أكب
اإلدارة  مجلــس  رئيــس  شــكر  وبــدوره 
اللجنــة  جهــود  الصغيــر  محمــد  األســتاذ 
اإلعاميــة ودعــا كافــة اللجــان للتعــاون مــع 
اللجنــة لتصــل صــورة الجمعيــة كمــا ينبغي 
وباألخــص  الكريــم،  والجمهــور  للمجتمــع 
المســتفيدين مــن خدمــات الجمعيــة إلــى 

لهــا.  والداعميــن  المشــتركين  جانــب 
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كرمــت لجنــة التدريــب والتوظيــف التابعة 
 ١١ االحــد  يــوم  الخيريــة  تــاروت  لجمعيــة 
ومدربــي   SOLO مقهــى  إدارة  يوليــو 
ورشــتي »الباريســتا« و” دراســة الحــاالت“، 
والمشــاركين فيهــا بحضــور نائــب رئيــس 
لجنــة  ومشــرف  ورئيــس  اإلدارة  مجلــس 
اللجنــة  ورئيســة  والتوظيــف  التدريــب 

بالجمعيــة. النســائية 
وُأفتتــح التكريــم الــذي تــم وفــق اإلجــراءات 
االحترازيــة بكلمــة مشــرف لجنــة التدريــب 
الوحيــد  زهيــر  المهنــدس  والتوظيــف 
الــذي قــال فيهــا: إن دورة صانعــي القهــوة 
ــدورات التــي تســاهم فــي رفــع  كســائر ال
لرفــع  تهــدف  والتــي  الدخــل  مســتوى 
لــدى  والكفــاءة  االداء  جــودة  مســتوى 
القهــوة،  إعــداد  فــي  وشــاباتنا  شــبابنا 
الشــعبية  المجــاالت  أحــد  ذلــك  ُيعــد  إذ 
يضفــي  زال  وال  كان  الــذي  والحيويــة 
البهجــَة ويدخــل الســرور علــى قلــوب رواد 

القهــوة.  إعــداد  وأماكــن  محــال 
الجمعيــة  أهــداف  مــع  تماشــيًا  وأضــاف: 
النبيلــة إليجــاد فــرص وظيفيــة بمــا يحقــق 
رؤيــة المملكــة الوطنيــة لتوطيــن محــات 
بيــع القهــوة واالســتفادة مــن هــذا المجــال 
لاســتثمار ليعــود ريعه للمواطن لــذا لزاما 
علــى لجنــة التدريــب والتوظيــف أن تقــوم 
بتأهيــل بعــض الشــباب والشــابات للقيام 
بهــذا الــدور الحيــوي للعمــل فــي محــات 
مشــاريع  لفتــح  ومســاعدتهم  القهــوة 
تنمويــة إلتاحــة الفرصــة لهــم لشــق طريــق 
خــال  مــن  وذلــك  واإلنتــاج  الحــر  العمــل 
برامــج الدعــم المالــي مــن خــال شــركاؤنا 
فــي الشــراكات المجتمعيــة ذات العاقــة«. 
وأكــد رئيــس لجنــة التدريــب والتوظيــف 
المهنــدس محمــد النابــود علــى حــرص 

لجنــة التدريــب علــى تنــوع ورش العمــل 
التــي تنظمهــا وانســجامها مع متطلبات 
ســوق العمــل وبمــا يتناســب مــع قــدرات 

الشــباب وميولهــم.
األســتاذ   SOLO مقهــى  مديــر  وقــال 
ســجاد الجــواد: » أهــم مــا يميــز مقهــى 
SOLO اســتخدامنا أفضل أدوات تحضير 
القهــوة بواســطة الباريســتا المحترفيــن، 
وطابعــه  للموقــع  الوصــول  وســهولة 
خارجيــة  جلســات  ووجــود  العصــري، 
مكيفــة صيفــًا وتدفئــة شــتاًء، كمــا أننــا 
نقــدم أصنــاف الكيــك المتنوعــة والمعــدة 
ضيوفنــا  لينعــم  للمقهــى  خصيصــا 

.« هادئــة  وجلســة  مثاليــة  بقهــوة 
وعلــق المــدرب محمــد الحبيــب بالقــول: 
البــن  بنــوع   SOLO فــي  نهتــم  نحــن   «
ومراحــل زراعتــه وقطفــه ومعالجته وصوالً 
إلــى كــوب القهــوة، كمــا أننــا حريصيــن 
علــى اختيــار أجود أنــواع القهوة المختصة 

المشــروبات  مختلــف  إلعــداد  المناســبة 
لتقديمهــا بجــودة عاليــة ومــذاق أصيــل 

ورائــع ألصحــاب الــذوق الرفيــع ».
وأثنــت رئيســة اللجنــة النســائية األســتاذة 
نعيمــة ال حســين علــى نشــاطات لجنــة 
التدريــب والتوظيــف ودعتهــم لاســتمرار 
القيمــة  الــدورات  هــذه  مثــل  إقامــة  فــي 
والتــي تعــود بفائدة كبيرة على المجتمع.
إدارة  لجهــود  شــكرها  قدمــت  كمــا 
المقهــى علــى مبادراتهــم الطيبــة وحثــت 
المشــتركين علــى اســتثمار هــذه الفــرص 

الثمينــة.
وبــدوره أشــاد نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة 
األســتاذ محمــد الصفــار الــذي قــام بتوزيــع 
شــهادات الشــكر والتقديــر للمشــاركين 
ودراســة  “الباريســتا”  ورشــتي  فــي 
“الحــاالت”، بالجهــود التــي تبذلهــا لجنــة 
مديــر  جانــب  الــى  والتوظيــف  التدريــب 

الورشــتين.  ومقدمــي  المقهــى 
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مــع  االجتماعيــة  الروابــط  تعزيــز  إطــار  فــي 
قــام  المجتمــع  ورجــاالت  فعاليــات  مختلــف 
مكونــًا  الخيريــة  تــاروت  جمعيــة  مــن  وفــد 
مــن األميــن العــام المهنــدس عبــد الغفــور 
العامــة  العاقــات  الدبيســي ورئيــس لجنــة 
وعضــو  دخيــل  آل  الســام  عبــد  األســتاذ 
مجلــس إدارة الجمعيــة الســابق الحــاج حســن 
جاســم  حســين  والحــاج  المرهــون  محمــد 
الشــيخ فيصــل  بزيــارة لفضيلــة  الدبيســي 
فــي مجلســه  الكســار حفظــه اهلل  حســين 
بالقطيــف مســاء الخميــس 15 يوليــو 2021.
الغفــور  عبــد  العــام  األميــن  واســتعرض 
أنشــطة  مــن  عــددًا  لفضيلتــه  الدبيســي 
مقدمتهــا  وفــي  الخيريــة  تــاروت  جمعيــة 
مشــروع مبنــى ســاكن الــذي تشــرف عليــه 
بالجمعيــة  المســاكن  تحســين  لجنــة 
ويســتهدف بنــاء 8 وحــدات ســكنية لألســر 
والــذي  والفقــراء  األيتــام  مــن  حاجــة  األشــد 
وصلــت فيــه أعمــال البنــاء لمرحلــة متقدمــة.
الذكــر  بمبنــى  فضيلتــه  الوفــد  عــرف  كمــا 
العمــل  مــن  االنتهــاء  قــارب  الــذي  الحكيــم 

فيــه حيــث أنشــأ علــى أرض مســاحتها 1000 
وقبــو  أدوار  ثاثــة  مــن  ويتكــون  مربــع  متــر 
ومكتبــة  ومســرح  دراســية  قاعــات  ويحــوي 

خدميــة.  ومرافــق  اداريــة  ومكاتــب 
االســتاذ  العامــة  العاقــات  رئيــس  وتحــدث 
التدريــب  لجنــة  إنجــازات  عــن  الدخيــل 
آخرهــا  كان  والتــي  بالجمعيــة  والتوظيــف 
األول  فــي  المهنــي  التوظيــف  ملتقــى  عقــد 
مــن يوليــو 2021 فــي جامعــة األصالــة بالدمــام 
علــى  للتقديــم  مركــز طاقــات  مــع  بالتعــاون 
قبــل  مــن  المعلنــة  الوظيفيــة  الشــواغر 
بعــض شــركات القطــاع الخــاص حيــث تكفلــت 
الجمعيــة بتوفيــر المواصــات ألكثــر مــن 100 
العمــل لتمكينهــم مــن  باحــث وباحثــة عــن 

المعلنــة.  الوظائــف  علــى  التقديــم 
واســتعرض الدخيــل مراحــل مشــروع المبنــى 
البــدء  تــم  الــذي  للجمعيــة  الجديــد  اإلداري 
فيــه علــى أرض مســاحتها 3000 متــر مربــع، 
حاليــا  تســير  البنــاء  أعمــال  ان  الــى  مشــيرًا 

عاليــة.   بوتيــرة 
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عــن  المرهــون  حســين  الحــاج  وتحــدث 
برعايــة  تقــوم  التــي  تاحــم  لجنــة  نشــاط 
تــاروت  جزيــرة  أبنــاء  مــن  الســجناء  أســر 
الدعــم  لتقديــم  األولــى  بالدرجــة  وتهــدف 
فــي  األســر  هــذه  ألفــراد  اإلضافــي  والعــون 

العائــل. غيــاب 
علــى  الكســار  الشــيخ  فضيلــة  وأثنــى 
جهــود جمعيــة تــاروت الخيريــة والمشــاريع 
المجتمــع  أبنــاء  لخدمــة  تقدمهــا  التــي 
واعــدًا بزيــارة قريبــة لمقــر الجمعيــة بتــاروت 
مشــاريعها  علــى  قــرب  عــن  واالطــاع 
الخيريــة المختلفــة،  الســكنية وأنشــطتها 
مبديــًا اســتعداده للنظــر فــي المســاهمة 
فــي بعــض الحــاالت المســجلة فــي الجمعيــة. 
المشــاريع  أهميــة  علــى  فضيلتــه  ونــوه 
مشــددا  للمجتمــع  والخيريــة  االســتثمارية 
المشــاريع  هــذه  تســويق  أهميــة  علــى 
ــى المحســنين مــن الداعميــن  وعرضهــا عل
البيضــاء  األيــادي  االعمــال وأصحــاب  ورجــال 
مقدمــا  المجتمــع،  فــي  الخيــر  لتحفيــز 
الشــكر إلدارة الجمعيــة علــى هــذه الزيــارة 
المثمــرة والتــي تعــزز العاقــات االجتماعيــة.
قمبــر  آل  ألســرة  الحــارة  تعازيــه  ونقــل 
جاســم  ناصــر  الحــاج  الرتحــال  بالربيعيــة 
اهلل  ســائا  األعلــى،  الرفيــق  إلــى  قمبــر  آل 
العلــي القديــر أن يرحمــه برحمتــه الواســعة 
ويســكنه جنتــه الفســيحة مــع محمــد وآل 

الطاهريــن.  الطيبيــن  محمــد 
بــدوره قــدم رئيــس جمعيــة تــاروت الخيريــة 
وامتنانــه  شــكره  الصغيــر  محمــد  االســتاذ 
الكســار  فيصــل  الشــيخ  لفضيلــة  البالــغ 
المجتمــع علــى  فــي  الديــن  رجــاالت  وســائر 
الخيريــة  للجمعيــات  الدائــم  دعمهــم 
المجتمــع  خدمــة  فــي  الجليــة  وجهودهــم 
والتحفيــز  والمعوزيــن  الفقــراء  ســيما 

الخيريــة.  االعمــال  علــى  الدائــم 
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والتوظيــف  التدريــب  لجنــة  اختتمــت 
إطــار  فــي  نظمتهــا  التــي  الزيــارات 
الشــراكة المجتمعيــة إلــى جامعــة األصالــة 
ــارة أخيــرة فــي صبــاح الخميــس 11-5- بزي
مســؤولة  مــع  بالتنســيق  وذلــك   1442
العاقــات العامــة فــي الجامعــة األســتاذة 

المبــارك. فوزيــة 
وجــاءت الزيــارة التــي تمــت وفــق االجــراءات 
العديــد  لرغبــة  تلبيــًة  الازمــة  االحترازيــة 
مــن الطالبــات لزيــارة الجامعــة والتعــرف 
المتاحــة والمتوافقــة  التخصصــات  علــى 
التســجيل  وكيفيــة  العمــل  ســوق  مــع 
فيهــا  الدراســة  وطبيعــة  بالجامعــة 
أهــم  ومعرفــة  مرافقهــا  فــي  والتجــول 

الجامعــة. مميــزات 

وقــال رئيــس لجنــة التدريــب والتوظيــف 
اللجنــة  أن  النابــود  محمــد  المهنــدس 
مهتمــة جــدًا بتحقيــق رغبــات واحتياجــات 
عليهــم  يعــود  بمــا  مســتفيديها 
الزيــارات  هــذه  تكــرار  وإن  بالفائــدة 
تهــدف  المجانيــة  المواصــات  وتوفيــر 
ــات للطــاب  لتســهيل الخدمــات واإلمكان

لخريجيــن. وا
وأشــار مشــرف لجنــة التدريــب والتوظيــف 
األســتاذ زهيــر الوحيــد إلــى ســعي اللجنــة 
القادمــة  للمرحلــة  الخريجيــن  لتأهيــل 
وتســهيل أســاليب البحــث واالستكشــاف 
للطــاب وخاصــة  التعلــم  فــرص  وإيجــاد 
ابنــاء وبنــات المســتفيدين مــن الجمعيــة.  
فيمــا أعربــت االســتاذة فوزيــة المبــارك عــن 
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سجود ال يعقوب، اللجنة االعاميةسجود ال يعقوب، اللجنة االعامية

مــدى ســعادة منســوبي الجامعــة بخدمــة 
أبنــاء الوطــن، مؤكــدة أن أبــواب الجامعــة 
مفتوحــة لجميــع المهتميــن فــي أي وقت، 
كمــا وتقدمــت بالشــكر الجزيــل لجمعيــة 
تــاروت الخيريــة علــى جهودهــم المبذولــة 

فــي خدمــة أبنــاء المجتمــع. 
ــب والتوظيــف  ــة التدري ــى أن لجن يشــار إل
زيــارات  عــدة  الفائــت  الشــهر  نظمــت 
للطــاب والخريجيــن إلــى جامعــة األصالــة 
ــز الطــاب علــى التعــرف  لتشــجيع وتحفي
التســجيل  وخيــارات  متطلبــات  علــى 

الجامعــي.

خيرية تاروت تختتم زياراتها لجامعة األصالة
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يعتــزم الفنــان التشــكيلي زمــان جاســم غــًدا 
الجمعــة إطــاق المــزاد الخــاص بمبــادرة »ُأْلفــة« 

المخصــص ريعهــا لجمعيــة تــاروت الخيرية. 
تعاونيــا  مشــروعا  ألفــة  مبــادرة  وتعــد 
مجتمعيــا أطلقــه الفنــان التشــكيلي زمــان 
بالتعــاون مــع جمعيــة تــاروت الخيريــة، يهــدف 
إلــى رفــد االســتدامة الماليــة وتنــوع مصــادر 
مســتحقيها  لخدمــة  للجمعيــة  الدخــل 
المجتمعيــة  والشــراكة  التواصــل  وتعزيــز 
بيــن كل مــن يمتلــك موهبــة قابلــة لدعــم 
وتشــجيع  الخيريــة  والبرامــج  المشــاريع 
الفنانيــن للمبــادرات مماصلة وحــث الجمهور 
مــن  الفنــون  تــذوق  فــي  المســاهمة  علــى 

المبــادرات. هــذه  خــال 
وقــام الفنــان زمــان جاســم بعمــل 48 لوحــة 
ألفــة  مســمى  تحــت  ســم  بمقــاس 30*30 
الســنة،  أســابيع  علــى  مــوزع  العــدد  وهــذا 
حيث ســيقوم بنشــر عمل واحد كل أســبوع 
كمــزاد يعــود كامــل ريعــه للجمعيــة وذلــك 
عبــر حســاب الفنــان علــى منصة اإلنســتغرام 
ســتوري وتحــت اشــراف ومتابعــة مــن قبــل 

جمعيــة تــاروت الخيريــة. 

غدا الجمعة انطالق مزاد مبادرة الفنان زمان جاسم 
»ألفة« المخصص ريعها لخيرية تاروت

االء الحليلي، اللجنة االعامية االء الحليلي، اللجنة االعامية 

للوحــة  العــادل  الســعر  ان  زمــان  الفنــان  وقــال 
ريــال   2500 - بيــن 2000  مــا  يتــراوح  الواحــدة 
بمزايــدة  العمــل  ســيطرح  انــه  تقريبــا، مضيفــا 
بــدءا بنصــف الســعر وهــو 1000 ريــال لــكل عمــل 

لحيــن تثبــت علــى آخــر مزايــدة. 
وحــدد الفنــان زمــان جاســم ســقفا أعلــى للمــزاد 
وإعطــاء  الســعر  فــي  المبالغــة  لعــدم  بهــدف 
الفــرص للجميــع لــذا باإلمــكان انهــاء المــزاد تحــت 
ــم يمضــي دقيقــة  ــو ل ــال حتــى ل ســقف 5 االف ري
يرغــب  ال  ولمــن  مضيفــا  المــزاد،  علــى  واحــدة 
للمشــاركة  فرصــة  هنــاك  للمــزاد  الدخــول  فــي 
والمســاهمة عبــر الحجــز المســبق ألحــدى اعمــال 
المجموعــة بالســعر العــادل »الفيــن ريــال« وبحــد 
أقصــى 4 لوحــات إلعطــاء فرصــة لآلخريــن، علمــا 
بانــه تــم حجــز ثلــث أعمــال المبــادرة، وهلل الحمــد، 

قبــل انطاقتهــا. 
وســيتم إطــاق مبــادرة المــزاد غــدا الجمعــة فــي 
تمــام الســاعة الواحــدة ظهــرا وســتنتهي بعــد 
مــرور 24 ســاعة، وذلــك عبــر حســاب الفنــان فــي 

zaman_jassim ســتوري  االنســتغرام 
وبشــأن طريقــة المــزاد حــدد الفنــان زمــان جاســم 
الطريقــة قائــا: انهــا ســتكون عبــر ارســال رســالة 
خاصــة بملــف المزايدة ومن ثم ســيعرض تحديث 
فــوري للمتابعيــن آلخــر ســعر وصــل لــه العمــل 
حتــى ينتهــي الوقــت )٢٤( ســاعة او األقفــال كمــا 

ذكــر ســابقا. 

آلية المزاد :
وحــول خطــوات مــا بعــد المبــادرة قــال ســيتم 
تجهيــز األعمــال المباعــة وتغليقهــا وشــحنها 
مجانــا ألصحابهــا فــي جميــع مناطــق المملكــة 
مســتحقات  إيــداع  مــن  التأكــد  بعــد  وذلــك 
سيرســل  الــذي  الجمعيــة  لحســاب  االعمــال 
الحجــز  أو  المــزاد  فــي  ســواء  مشــارك  لــكل 
المســبق مــع ماحظــة بأنــه ربمــا تتأخــر قليــا 
تجهيــز األعمــال مســبقة الحجــز، كمــا أن جميــع 
األعمــال ســتكون تحــت ثيمــة الصــور المرفقــة 

فــي اإلعــان. 
يشــار إلى إن نوعية إعمال الفنان التشــكيلي 
زمــان حاســم والمعروضــة للمزايــدة هــي عبارة 
عــن أعمــال تجريديــة بأســلوب الفــن واعمــال 
روحانيــة  إضافــة  مــع  أيضــا  األســلوب  بــذات 

الكعبــة المشــرفة بأســلوب مجــرد
المتعلقــة  التفاصيــل  جميــع  ولمتابعــة 
بالمبــادرة يمكــن متابعــة حســاب الفنــان علــى 

: أدنــاه   اإلنســتغرام 

ما بعد مزاد الفة:
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” خيرية تاروت “: جاهزون لمساعدة أصحاب 
المنازل المتضررة في” الديرة “

إعالن ألصحاب المنازل المتضررة في حي الديرة بتاروت

حكيمة جاسم، اللجنة االعاميةحكيمة جاسم، اللجنة االعامية

جهينة اإلخبارية محمد األحمد - تاروت جهينة اإلخبارية محمد األحمد - تاروت 

خيريــة تــاروت تعلــن عــن اســتعداداها 
المنــازل  أصحــاب  لمســاعدة  التــام 
بســبب  الديــرة  حــي  فــي  المتضــررة 
أصحــاب  وكذلــك  األرضــي،  الهبــوط 
المنــازل المهــددة باالنهيــار فــي ذات 
المنــازل  ألصحــاب  ويمكــن  الحــي، 
المتضــررة أو المهــددة بالخطــر ســرعة 
التواصــل مــع مكتــب الجمعيــة علــى 

966543030053 التالــي:  الرقــم 
أو الدخول على الرابط التالي وتعبئة 

www.tiny.cc/rgm6tz : البيانات

أكــدت جمعية تــاروت الخيرية، اســتعداداها 
التــام لمســاعدة أصحــاب المنــازل المتضــررة 
بالهبــوط  تأثــرت  التــي  الديــرة،  حــي  فــي 
األرضــي، وكذلــك أصحــاب المنــازل المهــددة 

باالنهيــار فــي ذات الحــي.
المنــازل  ألصحــاب  يمكــن  أنــه  وأوضحــت 
ســرعة  بالخطــر،  المهــددة  أو  المتضــررة 
التواصــل مــع مكتــب الجمعيــة علــى الرقــم 
” 0543030053“، أو الدخــول علــى الرابــط 

البيانــات. وتعبئــة  هنــا“،  التالــي” 
واإلحســان  الخيــر  ألهــل  الجمعيــة،  ودعــت 
مــن أبنــاء المجتمــع، للمســاعدة فــي هــذا 
الموضــوع، مــن خــال التواصــل والتنســيق 

الفــوري مــع الجمعيــة.

مالحظة:
مــن يرغــب مــن أهــل الخيــر واإلحســان 
مــن أبنــاء مجتمعنــا األعــزاء المســاعدة 
أيضــا  فيمكنــه  الموضــوع  هــذا  فــي 
مــع  الفــوري  والتنســيق  التواصــل 
المتضرريــن  أهالينــا  لخدمــة  الجمعيــة 

الجمعيــة. عناويــن  علــى 

أخبار العطاء  

تــاروت،  بجزيــرة  األثــري  الديــرة  حــي  وكان 
قــد تعــرض لهبــوط أرضــي، أمــس، جــّراء 
ــة القديمــة لشــبكة  ــة التحتي ــك البني تهال
عمرهــا  يتجــاوز  التــي  والمجــاري،  الميــاه 
ــذي يهــدد ثمانيــة منــازل  50 عامــا، األمــر ال
باالنهيــار نتيجــة التصدعات التــي أصابتها.
تجاهــل  خطــورة  مــن  األهالــي  وحــّذر 
معالجــة شــبكة الميــاه في الفتــرة القادمة، 
فــي  تكمــن  الخطــورة  أن  إلــى  مشــيرين 
إمكانيــة انهيــار المزيــد مــن المنــازل األثريــة 

الواقعــة فــي الحــي. 
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بمحافظــة  المدنــي  الدفــاع  إدارة  وقفــت 
القطيــف علــى حادثــة انهيــار منــزل بحــي 
الديــرة التاريخــي بجزيــرة تــاروت وذلــك بعد 
متعــددة  أجــزاء  بســقوط  باغــا  تلقيهــا 
مــن جــدران المنــزل، بهــدف التعــرف علــى 
األســباب وتقييــم االضــرار الماديــة الناجمــة 

عــن انهيــار المنــزل.
وزارة  مــن  المعتمــد  اآلثــار  مرمــم  وذكــر 
الســياحة حبيب ســليس: إن فرقة السامة 
بالقطيــف  المدنــي  الدفــاع  إلدارة  التابعــة 
التداعيــات  رصــد  عبــر  الحادثــة  تابعــت 

األثــري. المنــزل  ســقوط  عــن  الناجمــة 
الحكوميــة  الجهــات  بعــض  إن  وأضــاف، 
باشــرت الحادثــة بالتزامــن مــع تواجــد إدارة 
الدفــاع المدنــي، مؤكــدا أن إدارة الســامة 
أصــدرت  المدنــي  الدفــاع  إلدارة  التابعــة 

قــرارا بســرعة إخــاء المنــزل.
الخيريــة  تــاروت  جمعيــة  أن  إلــى  وأشــار 
مــأوى  توفيــر  تكاليــف  بتحمــل  تكفلــت 
ــد لصاحــب المنــزل المنهــار، مضيفــا  جدي

جهينة اإلخبارية محمد األحمد - جزيرة تاروت جهينة اإلخبارية محمد األحمد - جزيرة تاروت 

أن الجمعيــة ســارعت لتوفيــر مــأوى فــي 
تجهيزهــا  بعــد  وذلــك  الجمعيــة  مقــر 

األساســية. بالمتطلبــات 
عــدم  فــي  األســباب  يعــرف  ال  إنــه  وقــال 
إباغهــا  لعــدم  هــل  اآلثــار  وزارة  حضــور 
وقــت  فــي  البــاغ  وصــول  أو  بالحادثــة 
متأخــر، ممــا حــال دون قيــام فريــق مــن 

الحادثــة. بمتابعــة  الــوزارة 
مــن جانبــه أكــد عمــدة تــاروت عبــد الحليــم 
الشــرقية  إلمــارة  خطــاب  رفــع  كيــدار، 
ــار  ــرا شــاما بخصــوص انهي يتضمــن تقري
بعــض المبانــي فــي حــي الديــرة التاريخــي، 
كذلــك  يتضمــن  الخطــاب  أن  إلــى  الفتــا 
الديــرة  المنــازل فــي حــي  مطالــب مــاك 
االثــري، مطمئنــا مــاك المنــازل المنهــارة 
والمتصدعــة فــي حــي الديــرة بحــرص إمارة 
الشــرقية علــى معالجــة جميــع التداعيــات 
خــال  المنــازل  تلــك  تضــرر  عــن  الناجمــة 

األيــام الماضيــة.

»الدفاع المدني« يرصد أضرار المنزل المنهار. 
و»خيرية تاروت« تتكفل بمأوى لساكنه
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كافــل  لــدورة  التنفيــذي  المجلــس  قــدم 
وكذلــك  *«كافــل«*،  القــدم  لكــرة  اليتيــم 
رئيــس دورة الشــمال الخيريــة بجزيــرة تــاروت 
لألســتاذ  والتبريــكات  التهانــي  خالــص 
عــادل بــن محمــد الصايــغ بمناســبة تكليفــه 
بمهمــة إدارة مكتــب وزارة الرياضــة بمحافظــة 
األســتاذ  الســابق  للمديــر  خلفــا  القطيــف، 

محمــد بــو ميــة.
مقــر  بزيــارة  المجلــس  مــن  وفــد  قــام  وقــد 
الــوزارة بمدينــة األميــر نايــف الرياضيــة  فــرع 
الصايــغ،  األســتاذ  التقــى خالهــا  بالقطيــف 
وجــرى الحديــث حــول العديــد مــن القضايــا 
الرياضيــة التــي تخــص دورات فــرق األحيــاء، 
حيــث أوضــح الصايــغ حرصــه التــام علــى أن 
والمجتمعيــة  التنافســية  رياضتنــا  تكــون 
الخطــط  ضــوء  علــى  األفضــل،  إلــى  تســير 

محمد الدهان ، إعام دورة كافل اليتيم لكرة القدممحمد الدهان ، إعام دورة كافل اليتيم لكرة القدم

كافل تهني »الصايغ« وتؤكد العزم إلطالق الدورة خالل 
العام الجاري

والبرامــج التــي وضعتهــا الــوزارة والمكاتــب 
الفرعيــة التابعــة لهــا.. مقــدرا لــدورات األحيــاء 
واألنظمــة  بالتعليمــات  التزامهــا  حســن 
والوقائيــة  منهــا،  الرياضيــة  والقوانيــن، 

الناتجــة عــن وبــاء كورونــا. 
وقــد قــدم الوفــد برئاســة رئيــس المجلــس 
نبــذة  الدهــان  لـــ »كافــل« محمــد  التنفيــذي 
عــن دورة كافــل ودورة الــزواج الخيري وكذلك 
دورة الشــمال الخيريــة، وعطــاء هــذه الــدورات 
طــوال ربــع قــرن ضمــت العديــد مــن الاعبيــن 
بالمنطقــة  وفرقنــا  أنديتنــا  فــي  المميزيــن 
بســبب  الــدورات  تعليــق  تــم  إذ  الشــرقية، 
جائحــة كورونــا خــال العــام الماضــي تماشــيًا 
مــع تعليمــات وتوجيهــات الجهــات الرســمية 
ذات العاقــة بمــا يتعلــق بوبــاء كورونــا، علــى 
أمــل أن تعقــد نســختها القادمــة في األشــهر 

المقبلــة، وذلــك بنــاء علــى مــا يســفر عنــه 
ــدورة. اجتمــاع المجلــس التنفيــذي لل

يبذلهــا  التــي  بالجهــود  الدهــان  وأشــاد 
المملكــة  فــي  الرياضــة  عــن  المســؤولون 
خــاص،  بوجــه  الشــرقية  المنطقــة  وفــي 
والتــي ســوف نحصــد ثمارهــا عطــاًء اجتماعيــًا 
ورياضيــًا، حضــر اللقــاء كٍل مــن ســلمان العيد 
وعبــد المنعــم رامــس، وكذلــك عبــاس حيــان 
رئيــس دورة الشــمال الخيريــة، الــذي بــدوره 
عبــر عــن بالــغ شــكره وتقديــره إلــى منســوبي 
أجــل  مــن  تعــاون  مــن  بذلــوه  لمــا  المكتــب 
الشــمال. لــدورة  التســهيات  تقديــم كافــة 
وفــي نهايــة اللقــاء تــم تقديــم درع تــذكاري 
بمحافظــة  الرياضــة  وزارة  فــرع  مديــر  إلــى 
*«كــــافــــــل«*  شــعار  عــن  عبــارة  القطيــف، 
الجديــد الــذي تــم تدشــينه مؤخــرًا، بمناســبة 
والجديــر  انطاقتهــا،  علــى  قــرن  ربــع  مــرور 
ذكــره أن دورة *«كــــافــــــل«* تنضــوي تحــت 
ويذهــب  الخيريــة،  تــاروت  جمعيــة  مضلــة 
كافــل  لجنــة  لرفــد  المالــي  ريعهــا  كامــل 

بالجمعيــة.   اليتيــم 
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شذى آل رضي، اللجنة االعاميةشذى آل رضي، اللجنة االعامية

علــى  الخيريــة  تــاروت  جمعيــة  نشــرت 
االســتفتاء  نتائــج  اإللكترونــي  موقعهــا 
الــذي طرحتــه هــذا العــام علــى الجمهــور 
والمشــتركين  المســتفيدين  مــن 
لقيــاس  المجتمــع  وأبنــاء  والداعميــن 
ــة عــن خدمــات  مــدى رضــا أصحــاب العاق
علــى  واالطــاع  وأنشــطتها  الجمعيــة 
ومقترحاتهــم  وماحظاتهــم  آرائهــم 

التطويريــة. 

وقــال األميــن العــام للجمعيــة المهنــدس 
عبد الغفور الدبيسي: إن هذا االستفتاء 
التواصــل  قنــوات  إحــدى  هــو  الســنوي 
جمهورهــا  مــع  الجمعيــة  تمدهــا  التــي 
أداء  مســتوى  لقيــاس  ومســتفيديها 
الخدمــات  الجمعيــة ولجانهــا ومســتوى 
المقدمــة بــكل شــفافية عبــر أراء أصحــاب 

العاقــة.

وأضــاف: شــهد هــذا العــام زيــادة نســبية 
االســتفتاء  فــي  المشــاركين  عــدد  فــي 
ولكننــا نســعى للوصــول لشــريحة أكبــر 
علــى  االســتطاع  ونشــر  الجمهــور  مــن 
نطــاق أوســع كمــا نأمــل بمشــاركة جميــع 
المتعامليــن مــع الجمعيــة فــي األعــوام 

المقبلــة. 
فــي  المشــاركة  أن  الدبيســي  وأوضــح 
الجنســين  بيــن  تنوعــت  االســتبانة 
بنســبة 62% مــن الرجــال و 38% مــن 
الســيدات، يمثلــون كا مــن: المتبرعيــن 
مــن  والمســتفيدين  والمشــتركين 

الجمعيــة. خدمــات 
المســتفيدين  رضــا  اســتبانة  وطرحــت 
العــام  بالرضــا  تتعلــق  مواضيــع  عــدة 
المختلفــة  لجانهــا  وعمــل  الجمعيــة  عــن 
وآليــة  والمحاســبة  االســتقبال  وخدمــات 
التبرعــات وتقيــم المســاعدات وغيرهــا مــن 
الموضوعــات مــع إتاحــة الفرصــة للمشــاركين 

وماحظاتهــم  اراءهــم  إبــداء  فــي 
والمقترحــات التــي يرونهــا لتطويــر خدمــات 

لألفضــل.  بهــا  واالرتقــاء  الجمعيــة 
وتباينــت نتائــج االســتفتاء بيــن ممتــازة 
العناويــن  أغلــب  فــي  جــدا  وجيــد 
تقييــم  وجــاء  لاســتفتاء  المطروحــة 
الجمعيــة  لخدمــات  العــام  المشــاركين 
 %84 بنســبة   1442 المنصــرم  للعــام 
قبــل  مــا  للعــام  جــدا  مقاربــة  وهــي 

.1441 الماضــي 
اللجنــة  علــى  العــام  المشــرف  ولفــت 
محمــد  األســتاذ  بالجمعيــة  اإلعاميــة 
قنــوات  تفعيــل  ضــرورة  إلــى  الشــيوخ 
للتواصــل  االجتماعــي  التواصــل 
فــي  المشــتركين  كافــة  مــع  الفعــال 
ــة والمســتفيدين مــن خدماتهــا  الجمعي
وجمهورهــا مضافــا الــى الدوائــر األوســع.
وأكــد علــى أهميــة اإلعــام الحديــث فــي 
التواصــل البنــاء بيــن الجمعيــة والمجتمــع 
المعاصــر،  عالمنــا  فــي  تفصياتــه  بــكل 
إليصــال كافــة  الجهــد  بتكثيــف  مطالبــا 
لجميــع  وأخبارهــا  الجمعيــة  أنشــطة 
المشتركين والمستفيدين من الجمعية، 
معتبــرا هــذه الدائــرة تحديــدا ينبغــي أن 
لجنتــي  وتركيــز  أولويــات  ضمــن  تكــون 

بالجمعيــة. واإلعاميــة  العامــة  العاقــات 
وقــال نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ 
محمــد الصفــار أن االســتبانة هــي عبــارة 
عــن قنــاة جديــدة للتواصــل بيــن الجمعية 
وجمهورهــا وتســتهدف تعزيــز العاقــة 
الشــفافية  مبــدأ  وتدعيــم  بينهمــا 
أننــا  مضيفــا  الجمهــور،  مــع  والشــراكة 
ســنعتمد هــذه الطريقــة فــي كل عــام 
لقيــاس رضــا المســتفيدين عــن خدمــات 
الجمعيــة باإلضافــة للوســائل االخــرى التــي 

تــؤدي ذات الغايــة وإن بدرجــة اقــل.

خيرية تاروت تعلن نتائج استفتاء المستفيدين 
من خدماتها لعام 1442 هـ
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وبــدوره اطلــع مجلــس إدارة جمعيــة تــاروت 
عقــدت  التــي  جلســته  فــي  النتائــج  علــى 
فيهــا  وناقــش  2021م  يونيــو   26 بتاريــخ 
التــي  والمقترحــات  الماحظــات  األعضــاء 
طرحهــا المشــاركين فــي االســتفتاء، وخــرج 

المناســبة. بالتوصيــات 
وُطــرح االســتفتاء لهــذا العــام بدايــة شــهر 
وقــد  شــوال،  لنهايــة  واســتمر  رمضــان 
االســتبانة  بيانــات  اســتغرقت فتــرة تجميــع 
فــي  العــام  األميــن  عليهــا  أشــرف  الــذي 
الجمعيــة المهنــدس عبــد الغفــور الدبيســي 
واألســتاذ حســين الصفــار 60 يومــا، تبعهــا 
ــذي شــارك  ــات ال مباشــرة فتــرة تحليــل البيان
هانــي  االجتماعيــان  الناشــطان  فيهــا 

المــرزوق.  وحســن  المعاتيــق 

األســتاذ  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  وأعــرب 
محمــد الصغيــر عــن حرص جمعيــة تاروت 
الجمهــور  مــع  التواصــل  علــى  الخيريــة 
لجميــع  شــاكرًا  القنــوات،  مختلــف  عبــر 
حرصهــم  االســتفتاء  فــي  المشــاركين 
ومســاهمتهم فــي دعــم مســيرة تقــدم 
الجمعيــة للوصــول لمســتوى أفضــل فــي 
مــن  للمســتفيدين  الخدمــات  تقديــم 
الجمعيــة والتخفيــف عــن المعوزيــن فــي 

المجتمــع.
لاطــاع علــى نتائــج االســتفتاء يمكنكــم 

الدخــول علــى الرابــط التالــي: 
 https://2u.pw/dg1hB

أخبار العطاء  
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حكيمة جاسم، اللجنة االعامية حكيمة جاسم، اللجنة االعامية 

 30 الموافــق  الماضــي  الجمعــة  يــوم  أغلــق 
ــادرة ألفــة  يوليــو المــزاد الثانــي الخــاص بمب
الخيريــة للفنــان التشــكيلي زمــان جاســم 
والمخصــص ريعهــا لخيريــة تــاروت والمقــرر 
اســتمراره 24 ســاعة، وذلــك بعــد نحــو أقــل 
مــن 3 ســاعات مــن بــدء المــزاد، حيــث بيعــت 
فيــه القطعــة الفنيــة الثانيــة علــى الســقف 

االعلــى بمبلــغ 5000 ريــال.
وقــال رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة تــاروت 
الخيريــة األســتاذ محمــد الصغيــر، الــذي زار 
الفنــان فــي وقــت ســابق بمرســمه الخــاص 
اإلدارة  لمجلــس  العــام  األميــن  بمعيــة 
المهنــدس عبــد الغفور الدبيســي واألســتاذ 
محمــد الدهــان، لمعاينــة األعمــال المخصصة 

بالمبــادرة: ) إنهــا تســتهدف بالمقــام األول 
المســتفيدين مــن خدمــات جمعيــة  دعــم 
تــاروت الخيريــة ومــن المتوقــع نفــاذ األعمــال 
فــي مــدة زمنيــة قصيــرة جــدا لمــا يتمتــع بــه 
زمــان مــن شــهرة واســعة  المبــدع  الفنــان 
الفنــي  فــي مجــال تخصصــه فــي الوســط 

فــي المملكــة(.
استشــعار  جميعــا  علينــا  ينبغــي  وأضــاف 
مــن  مجتمعنــا،  أبنــاء  تجــاه  المســؤولية 
خــال تقديــم الدعــم بكافــة صــوره وأشــكاله 
بمــا فــي ذلــك المبــادرات الخيريــة اإلبداعيــة 
التــي مــن شــانها دعــم مشــاريع الجمعيــة 
التواصــل  وتعزيــز  المختلفــة  وأنشــطتها 

المجتمعيــة. والشــراكة 

أخبار العطاء  
مبادرة “ألفة “تغلق مزادها الثاني بالسقف االعلى في 

اقل من 3 ساعات من أطالقه

اإلدارة  لمجلــس  العــام  األميــن  ونــوه 
أن  إال  الدبيســي  الغفــور  عبــد  المهنــدس 
مــن  األولــى  هــي  تعتبــر  هــذه  المبــادرة 
نوعهــا يقدمهــا أحــد أبنــاء المنطقــة فــي 
صــورة عمــل فنــي مــن أجــل العمــل الخيــري، 
المســؤولية االجتماعيــة  يــدل علــى  وهــذا 

جاســم. زمــان  الفنــان  لــدى 
الحــس  تنمــي  المبــادرة  هــذه  ان  وأضــاف 
الفنــي فــي المجتمــع، كمــا انهــا ايضــا تبعــث 
مــن  وغيرهــم  الفنانيــن  لجميــع  برســالة 
اصحــاب التخصصــات األخــرى للمبــادرة فــي 
إطــاق مبــادرات تعــود بالنفــع للضعفــاء فــي 

المجتمــع. 
العامــة  العاقــات  لجنــة  منســق  ووصــف 
بالجمعيــة االســتاذ محمــد الدهــان مبــادرة 
الفنــان زمــان جاســم التــي جــاءت بمســمى 
نتطلــع  اننــا  مضيفــا  بالمباركــة،  “ألفــة” 
لمبــادرات اخــرى لدعــم المشــروعات الخيريــة 
ســائر  أو  زمــان  الفنــان  مــن  ســواء صــدرت 

المملكــة. فــي  الفنانيــن 
وقــال نعتقــد أن هــواة الفــن لــن يتأخــروا في 
حجــز باقــي األعمــال الفنيــة للفنــان زمــان، 
والتــي لــم يتبقــى منهــا حتــى اللحظــة إال 

21 عمــا، وذلــك قبــل نفاذهــا قريبــا.
وأشــاد نائــب رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة 
الفنــان  بمبــادرة  الصفــار  محمــد  األســتاذ 
التشــكيلي زمــان جاســم، موضحــا أن اإلدارة 
التــي تســاهم  المبــادرات  بأصحــاب  ترحــب 
مفاهيــم  وتعــزز  المجتمــع  تنميــة  فــي 
العطــاء وتســاعد المحتاجين فــي المجتمع.
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أخبار العطاء  
المبــادرة  هــذه  نعتبــر  إننــا  الصفــار  وقــال 
فرصــة اضافيــة فــي ســماء االبــداع الخيــري 
ونشــره علــى اوســع نطــاق، مشــيرا إلــى أن 
اختيــار الفــن ليكــون ســبيًا للعمــل الخيــري 

ــه عمــا إبداعيــا متميــزا. يعتبــر بحــد ذات
وقــدم الفنــان زمــان جاســم شــكره الجزيــل 
ونائبــه  الجمعيــة  إدارة  مجلــس  لرئيــس 
بالمبــادرة،  وترحيبهــم  االعضــاء  وباقــي 
علــى  إيجابيــا  أثــرا  لهــا  يكــون  ان  مؤمــا 
مــن  المســتفيدين  خصوصــا  المجتمــع 

الجمعيــة. خدمــات 
وأثنــى مشــرف اللجنــة اإلعاميــة بجمعيــة 
تــاروت الخيريــة األســتاذ محمــد الشــيوخ 
لهــذه  الداعمــة  الجهــود  كافــة  علــى 
المبــادرة الفنيــة المهمــة، مشــيدا بجهود 
الفنــان زمــان الــذي ســعى جاهــدا لربــط 
الفــن التشــكيلي بالمشــروعات الخيريــة، 

إدارة  مجلــس  رئيــس  قــدم  وبــدوره 
الصغيــر  محمــد  األســتاذ  الجمعيــة 
الشــكر الجزيــل للفنــان التشــكيلي 
زمــان جاســم علــى تقديــم المبــادرة 
لمســتفيدي  بالنفــع  تعــود  التــي 

. لجمعيــة ا
عــن  االعــان  منــذ  أنــه  االشــارة  تجــدر 
مبــادرة الفــة الخيريــة حتــى اللحظــة 
مــن  فنيــة  قطعــة   27 حجــز  تــم 
مــن  جاســم،  زمــان  الفنــان  أعمــال 
قبــل هــواة الفــن مــن أنحــاء مختلفــة 
 64 وقــدره  بمبلــغ  المملكــة،  فــي 
ألــف ريــال، تــم تحويلــه فــي حســاب 
الجمعيــة، علمــا بــأن مجمــوع االعمــال 
المخصصــة للمبــادرة 48 قطعة فنية 

ســم.  30*30 بمقــاس 

مــن خــال اطاقــه لهــذه المبــادرة النوعيــة 
التــي جســدت معانــي الشــراكات الخيريــة 

ونالــت استحســان الكثيــر مــن النــاس.
ماســة  بحاجــة  اليــوم  المجتمــع  إن  وقــال 
مــن  المزيــد  إلــى  الراهنــة  الظــروف  فــي 
االســتثنائية  والمبــادرات  الخيريــة  الجهــود 
ــة،  فــي صــورة شــراكات مــع الجهــات الخيري
لدعــم االنشــطة التــي تســاهم فــي تخفيــف 
فــي  والمحتاجيــن  المعوزيــن  عــن  العــبء 

المجتمــع. 
يزخــر  مجتمعنــا  أن  الشــيوخ  وأضــاف 
ان  تســتطيع  التــي  المتنوعــة  بالكفــاءات 
المماثلــة  المبــادرات  مــن  المزيــد  تقــدم 
التــي تعــد  زمــان جاســم،  الفنــان  لمبــادرة 
االنســانية  للغايــات  حقيقيــا  تجســيدا 
الكبــرى للفــن بمختلــف انواعــه وأشــكاله. 
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العيد إليالف: المراهق يتحسس من النقد لكنه يميل 

للنقاش ولديه القدرة على اإلقناع

ليلى الشافعي، اللجنة االعاميةليلى الشافعي، اللجنة االعامية

اســتضاف برنامــج إيــاف التابــع للجنــة الصحيــة 
بجمعيــة تــاروت الخيرية مســاء االثنين الماضي 
األخصائــي االجتماعــي األســتاذ جعفــر العيــد 
فــي محاضــرة بعنــوان: »نحو مراهقــة خالية من 
األزمــات » شــارك فيهــا بعــض المهتميــن فــي 
المجــال التربــوي مــن االبــاء واالمهــات والشــباب.
وأكــد العيــد فــي محاضرتــه، التــي قدمهــا عبــر 
منصــة اللجنــة علــى اإلنســتغرام، علــى ضــرورة 
فهــم المراهــق، موضحــا أنــه حينمــا يخطــئ 
فهــذا ال يعنــي أنــه ابتعــد عــن الديــن وطريــق 
الخيــر، بــل علــى العكــس تمامــا، فهــو لديــه 
ميــل قــوي نحــو الديــن، وهنــا يأتــي دور األهــل 
فــي توجيهــه إلــى هــذا الجانب باعتــدال ووعي.
ــزداد  وأوضــح أن المراهــق فــي هــذه المرحلــة ي
اعتمــاده علــى االســتدالل فدائمــا يطلــب منــك 
االقنــاع حتــى حيــن تأمــره بالصــاة والصــوم، 
كمــا أنــه لديــه قــدرة علــى إقنــاع اآلخريــن بمــا 
علــى  أحكامــا  يصــدر  أن  ويســتطيع  يريــده 
األشــياء كمــا تتكــون لديــه مفاهيــم عــدة حــول 

الخيــر والشــر.
وحــذر مــن مقارنــة المراهــق مــع اآلخريــن ســواء 
مــن ِقبــل المعلميــن أو اآلبــاء وحــذر أيضــا مــن 
التدقيــق علــى الطــاب فــي هــذا الســن فــي 

ســلوكهم وكلماتهــم. 

الجســمي  للنمــو  العيــد  االخصائــي  وتطــرق 
وقــد  الســن  هــذا  فــي  يــزداد  الــذي  للمراهــق 
يكــون بشــكل غيــر متناســق مثــل طــول األنــف 
ــك  ــزواء لذل وغيــره وهــذا يشــعره بالخجــل واالن
أمــر  أن هــذا  الحديــث معهــم علــى  البــد مــن 

للغايــة. طبيعــي 
االتصــال  إلــى  يميــل دومــا  المراهــق  أن  وبيــن 
ثقتــه  وتكــون  األقــران  ومشــاركة  الشــخصي 
بأصدقائــه كبيــرة ويميــل أيضــا إلــى االهتمــام 

وأناقتــه. بمظهــره 
وقــال إنــه فــي هــذه المرحلــة يبحــث عــن القــدوة 
رجــل  أو  المعلــم  لديــه  القــدوة  يكــون  وقــد 
الديــن او الممثــل أو حتــى المغنــي وهنــا يأتــي 
دور التربــوي لتوجيهــه لســيرة النبــي واألئمــة 
وضــرورة حثهــم علــى االلتحــاق بمراكز النشــاط.
وعــدد بعــض الحــاالت االنفعاليــة لــدى المراهــق 
والتــي منهــا اتصــاف حالتــه االنفعاليــة بالتناقض 
فاليــوم هــو متديــن وغــدا بعيــد عــن االلتــزام 
وهــو اآلن يضحــك وبعــد قليــل ينكتــم، مشــيرًا 
إلــى أن المراهــق يســرح بخيالــه دائمــا ألنه يعيش 

حالــة الخيــال الخصــب وأحــام اليقظــة.

علــى  المراهــق  حــث  علــى ضــرورة  ركــز  كمــا 
تقويــة الجانــب الروحــي فــإذا أخطــأ فعليــه أن 
يتــوج هلل باالســتغفار، كمــا يتوجــب عليــه أيضــا 
أن يحــل مشــكاته قبــل أن تســتفحل وهــذا 

يســاعده علــى تحقيــق االســتقال.
ــة المحاضــرة  وكان العيــد قــد قســم فــي بداي
العمريــة  مراحلــه  حســب  اإلنســان  حاجــات 
إريــك  التطــوري  النفــس  عالــم  نظريــة  وفــق 
إريكســون فــي التطــور االجتماعــي لإلنســان 
يــرى ان االنســان منــذ والدتــه حتــى العاميــن 
االولييــن يحتــاج للثقــة مقابــل عــدم الثقــة ومن 
الســنتين لألربــع يحتاج للتحكــم الذاتي مقابل 
الشــك وهكــذا كل مرحلــة لهــا متطلباتهــا 
إلــى أن يصــل للمرحلــة الخامســة وهــي مرحلــة 
المراهقــة والتــي هــي مرحلــة تحقيــق الــذات.
ُيشــار إلــى أنــه ســبق واســتضاف برنامــج ايــاف 
التابــع للجنــة الصحيــة بجمعيــة تــاروت الخيريــة 
محاضــرة فــي هــذا الســياق بعنــوان المراهقــة 
مــن  وغيرهــا  ومســؤولية،  إنجــاز  مرحلــة 
المحاضــرات القيمــة التــي بإمــكان المهتميــن 

االطــاع عليهــا عبــر انســتقرام اللجنــة.
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الخيريــة  تــاروت  جمعيــة  ادارة  ابرمــت 
الخميــس 5 أغســطس 2022م اتفاقيــة 
شــراكة مــع الهيئــة الســعودية للبيانــات 
المشــرفة   SDAIA الصناعــي  والــذكاء 

احســان. منصــة  علــى 
بالجمعيــة  االدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال 
االســتاذ محمــد الصغيــر ان هذه الشــراكة 
تأتــي فــي ســياق تعزيز شــراكات الجمعية 
لرؤيــة  تطبيقــا  الداعمــة،  الجهــات  مــع 
عاقــة  بنــاء  متمنيــا   ،2030 المملكــة 
مثمرة مع منصة إحســان لتطوير الحلول 

البيانــات  واســتثمار  المتقّدمــة  التقنيــة 
والــّذكاء االصطناعــي بهــدف تعظيــم أثــر 
المشــاريع، والخدمــات الخيرية، والتنموية، 

واســتدامتها.
واوضــح االميــن العــام للجمعية المهندس 
عبــد الغفــور الدبيســي ان الجمعية وقعت 
اتفاقيــة شــراكة مــع ســدايا لطــرح فرصهــا 
التبرعية على منصة احسان وهي المنصة 
األبــرز للعمــل الخيــري في المملكــة العربية 

الســعودية.
واضــاف ان االتفاقيــة تســمح للجمعيــة رفــع 

خيرية تاروت تبرم اتفاق شراكة مع الهيئة السعودية 
للبيانات والذكاء الصناعي

حكيمة جاسم، اللجنة االعاميةحكيمة جاسم، اللجنة االعامية

الفــرص الخيريــة ضمــن ضوابــط تفرضهــا 
ادارة منصــة احســان.

يشــار الــى ان منّصــة »إحســان« تســتهدف 
ألفــراد  اإلنســاني  العمــل  قيــم  تعزيــز 
المجتمــع مــن خــال التكامــل مــع الجهــات 
الحكوميــة المختلفــة وتعظيــم نفعهــا، 
وتمكيــن القطــاع غيــر الربحــي وتوســيع 
أثــره، وتفعيــل دور المســؤولية االجتماعيــة 
فــي القطــاع الخــاص والمســاهمة فــي رفــع 
مســتوى الموثوقيــة والشــفافية للعمــل 

الخيــري والتنمــوي . 
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بجمعيــة  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  صــرح 
تاروت األســتاذ محمد الصغير بأن إجمالي 
مصروفــات المســاعدات النصف الســنوية 
نحــو:  بلغــت   2021 لعــام  للجمعيــة 

ريــال.  3,417,014
وفــي التفاصيــل ذكــر الصغيــر أن المبلــغ 
التــي  المســاعدات  حصيلــة  هــو  أعــاه 
قدمتهــا لجنة التكافــل االجتماعي ولجنة 
كافــل اليتيــم ولجنــة تحســين المســاكن 
الجمعيــة،  خدمــات  مــن  للمســتفيدين 
الغذائيــة،  المســاعدات  أيضــا  شــاملة 
والمســاعدات النقديــة المحولة لحســابات 

المســتفيدة. األســر 

زينب المرحوم، اللجنة االعاميةزينب المرحوم، اللجنة االعامية

أخبار العطاء  

مصروفات خيرية تاروت النصف السنوية لعام 2021 م 
تتجاوز الثالثة مليون واربعمائة ألف ريال

ولفــت إلــى أن مســاعدات لجنــة تحســين 
المســاكن تمثلــت فــي مســاعدات ماليــة 
الترميــم والصيانــة والمســاهمة فــي بنــاء 
31 منزال، حيث تجاوزت جميع المساعدات 

لــذات اللجنــة 374 ألــف ريال.
مصروفــات  بلغــت  حيــن  فــي  واضــاف 
وكافــل  االجتماعــي  التكافــل  لجنتــي 
اليتيــم مبلــغ وقــدره 3,043,025.11 ريــال 
وقــدم الصغيــر شــكره وامتنانــه نيابة عن 
مجلــس اإلدارة إلــى جميع المحســنين من 
أبنــاء المجتمــع ومنســوبي الجمعيــة مــن 
موظفيــن ومتطوعيــن علــى جهودهــم 
الكبيــرة فــي خدمــة المســتفيدين مــن 

خدمــات الجمعيــة.

كافل اليتيم
تحسين المساكن

التكافل اإلجتماعي



33

مجلة العطاء - يوليو - 2021  - اإلصدار السابع عشر

أخبار العطاء  



34

مجلة العطاء - يوليو - 2021  - اإلصدار السابع عشر

أخبار العطاء  

وفيات جزيرة تاروت لشهري ذي القعدة وذي الحجة  1442 هـ

الوفيــات الذيــن تــم دفنهــم فــي مقبــرة المصلــى المركزيــة بجزيــرة تــاروت لشــهري ذي 

القعــدة وذي الحجــة  لعــام 1442 هـــ بإشــراف جمعيــة تــاروت الخيريــة متمثلــة فــي لجنــة 
المرافــق العامــة: 

20 رجال، 20 نساء، 8 أطفال، 3 أجنة. المجموع الكلي: 51

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

رجال نساءأطفال أجنة

20
8
3

المجموع الكلي  )51(
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األم  ولهفــة  الحقيقيــة،  األخــت  بخــوف 
البديلــة، تعاملــت حكيمــة عبد اهلل دعبل 
مــع أزمــة أخيهــا الصحيــة، فكانــت نموذجًا 
وإنــكار  والعطــاء  الحــب  فــي  اســتثنائيًا 
الــذات، وهــي تتبــرع حبــًا ورغبــًة وتمنحــه 
57% مــن كبدهــا، وتعيــش هــي علــى 
43% فقط، رافضة أن يبقى أخوها لحظة 
واحــدة علــى قائمــة منتظــري المتبرعين.
كان لحكيمــة مــن أســمها نصيــب األســد، 
هذا النصيب جعل منها صوتًا مسموعًا، 
يحــذر الجميــع بأنــه ال فائــدة مــن خصــام 
األخــوة وفراقهــم ألســباب تافهــة، وقالــت 
األوان،  فــوات  قبــل  »تســامحوا  ناصحــة 
قبــل أن يفرقنــا المــوت، فننــدم عندمــا ال 

يفيــد النــدم«.
تــاروت،  جزيــرة  تســكن  التــي  حكيمــة 
االبتدائيــة  فــي  طابيــة  مرشــدة  تعمــل 

فــي  مثــاالً  ضربــت  بســنابس،  الثانيــة 
االســتماع  رفضــت  عندمــا  التضحيــة، 
إلــى حديــث الطبيــب الــذي تكلــم معهــا 
بصراحــة، ُمذكــرًا إياهــا بخطــورة العمليــة 
لــم  كمــا  عليهــا،  المتوقعــة  ونتائجهــا 
تلتفــت إلــى نصائــح البعــض بــأن أوالدهــا 
ينبغــي  وال  إليهــا،  حاجــة  فــي  وزوجهــا 
إن  للجميــع  وقالــت  بحياتهــا،  تخاطــر  أن 
إنســانيتها وحبهــا لــن يســمحا لهــا أن 
تتــرك أخاهــا فــي هــذا الموقــف، مؤكــدة 
العمــل  إال  يبقــى  وال  قصيــرة،  األعمــار  أن 

الصالــح.

بداية المرض
وترجــع حكيمــة إلــى القصــة مــن بدايتهــا 
ــا، تعــب أخــي،  »مــع ظهــور جائحــة كورون
وحاجتــه  كبــده،  بتلــف  األطبــاء  وأخبرنــا 

الكبــد،  مــن  بجــزء  متبــرع  إلــى  العاجلــة 
وهــرع الجميــع، بمن فيهم أبنــاؤه للتبرع، 
دون  حالــت  الصحيــة  الشــروط  لكــن 

تحقيــق ذلــك«.
وبخــوف العمــة، شــعرت حكيمــة بالقلــق 
علــى أبنــاء أخيهــا إن تبــرع أحهــم بكبــده 
وشــعرت  صغــارًا،  زلــوا  مــا  »هــم  قائلــة 
بالخــوف عليهــم بــأن نضعهــم فــي هــذا 
الموقــف الصعــب، علمــًا بــأن رغبتهــم في 
التبــرع كانــت قويــة للغايــة، ولكــن ابنــه 
األصغــر مدخــن، واآلخــر لــم تنطبــق عليــه 
ــا أنــا، فعمــري فــوق 45  شــروط التبــرع، أمَّ
حديــث  بحســب  عنــدي  والكبــد  عامــًا، 
األطباء »تشيخ«، وبالتالي تم استبعادي 
بدايــًة، وكنــت آخــر الحلــول، ولكــن النتائج 
الطبيــة أكــدت فيمــا بعــد بأننــي ســأكون 
علــى  واعتمــدوا  المناســبة،  المتبرعــة 
العمــر البيولوجــي الــذي أكــد الفحــص أنــه 
أقــل مــن 50 عامــًا. ولــم يعلــم أخــي بأنني 
ســأكون المتبرعــة إال قبــل موعد العملية 
بأيــام، وهــذا بطلــب منــي حتــى ال يرفــض 

تبرعــي«.

شعور داخلي
وُتقــر حكيمــة بأنهــا تعرضــت للضغــط 
بــأال  نصحوهــا  الذيــن  البعــض  مــن 
تســتمع  لــم  لكنهــا  بحياتهــا،  تخاطــر 
لهــم، واســتمعت فقــط لصــوت الشــعور 
وهــي  مــأزق،  فــي  أخاهــا  بــأن  الداخلــي 
المنقــذ الوحيــد لــه، وال مفــر مــن الوقــوف 

بجانبــه.
وخوفــي  ألخــي  الجــارف  »حبــي  وتقــول 
أوالدي  فــي  التفكيــر  فــوق  عــا  عليــه، 
التــي  أمــي  فــي  فقــط  فكــرت  وزوجــي، 
معافــى،  عليهــا  ابنهــا  دخــول  تنتظــر 
كل  وهبنــي  الــذي  أخــي  فــي  وفكــرت 
اهتمامــه طــوال حياتــي، ولــم يتأخــر يومــًا 

وجوه العطاء  
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عنــي فــي شــيء فــأرادت أن أرد لــه ولــو 
الجميــل«. بعــض 

األســرة  أفــراد  جميــع  أن  »رغــم  وتكمــل 
كانــت  ولكــن  التبــرع،  يتمنــون  كانــوا 
ســعادتي بأن أكون أنا من أتبرع، ال حدود 
بعــد  إال  بالتبــرع،  أحــد  يعلــم  فلــم  لهــا، 

الازمــة« الفحوصــات  مــن  االنتهــاء 

دمعة مخنوقة
البــكاء،  شــهقات  تقطعهــا  وبكلمــات 
تحدثــت حكيمــة عــن أخيهــا عبــد العلــي 
»األخ نعمــة كبيــرة، ووجــوده فــي الحيــاة ال 
يضاهيــه شــيء، األخ هــو األب والصديــق، 
هو الحياة التي ال يعي البعض أهميتها، 

هــو الســند والقوة«.
ووجهــت حكيمــة نصيحــة إلــى الجميــع 
»ال تجعلــوا مــن ترهــات الحيــاة وال القيــل 
القــال ســببًا في خســارة بعضكــم بعضًا، 
فــاهلل ســبحانه وتعالــى جعــل األخ ســندًا 
ألخيــه فــي المحنــة، إذا فقــد األخ، فقــدت 
الحيــاة معناهــا الجميــل، وإذا كان بخيــر 
ــا  ــو فكرن أزهــرت بــكل مــا هــو جميــل، ول
مــع  عداوتنــا  مــن  ســنجني  مــاذا  قليــًا 
إخواننــا، ســنتوصل إلــى حقيقــة بأننــا لــن 

والندامــة«. الحســرة  ســوى  نجنــي 

فحوصات طبية
إجــراء  فتــرة  حكيمــة  وتســترجع 
شــهر  بدايــة  »فــي  قائلــة  الفحوصــات، 
إجــراء  منــي  ُطِلــَب  الماضــي،  شــعبان 
الكبــد  مــن  عينــة  وأخــذ  طبــي،  فحــص 
عــن طريــق خزعــة كانــت مؤلمــة وقاتلــة«. 
وتقــول »لــم أكــن أتوقــع أن تكــون بهــذا 

ولكننــي  إربــًا،  إربــًا  قطعنــي  ألــم  األلــم، 
تحملت ذلك لمجرد أنني شعرت بأن هذا 

أخــي«. أجــل  مــن 
وتتابــع »انتهينــا مــن الفحوصــات التــي 
أثبتــت صاحيــة أن أكــون المتبــرع ألخــي، 
ــا  ولكــن العمليــة تأجلــت مــرات عــدة، كن
ومرارتــه،  االنتظــار  بملــل  خالهــا  نشــعر 
ــردد  ــم، ولكــن كنــا ن فأخــي ال يتحمــل األل

»لعلــه خيــرًا«.
وتضيــف »أثنــاء فتــرة االنتظار خال شــهر 
رمضــان الماضــي، كنــت حــذرة جــدًا فــي 
أكلــي حمايــًة ألخــي، وكنــت قلقــة تجــاه 
فحوصــات  وأجريــت  بــه،  أقــوم  فعــل  أي 
أخــرى قبــل العمليــة، حتــى أطمئــن أننــي 
موعــد  وقبــل  للتبــرع،  مناســبة  مازالــت 
وأتذكــر  أنــم،  لــم  بيوميــن،  العمليــة 
وضعتهــا  جميلــة  عبــارة  كتبــت  أننــي 
فــي الصــورة الرئيســة للواتســاب عنــدي 
وفــي  الحــب،  نتعلــم  »دعونــا  عنوانهــا 
 3 نمــت  أننــي  أتذكــر  العمليــة،  ليلــة 

ســاعات«.

قبل العملية
يــوم  تفاصيــل  حكيمــة  وتســتحضر 
إلــى  تشــير  الســاعة  »كانــت  العمليــة 
يونيــو   2 األربعــاء  يــوم  مــن  السادســة 
الماضــي، حينمــا دخــل الطبيــب ليشــرح 
لــي بالتفصيل وبصدق ما الذي ســيكون 

العمليــة«. يــوم  عليــه 
وُتكمــل »بعــد صــاة مغــرب هــذا اليــوم، 
بطنــي،  مســاحة  وقــاس  الطبيــب،  جــاء 
وأخبرني بما سيفعلونه ومكان الجراحة، 

وأنــا أنظــر إليــه واجمة، ولســان حالي كأنه 
ــا دكتــور،  ــرد عليــه ال تخبرنــي بشــيء ي ي
واهلل  بعمليتــك  وقــم  ننتهــي،  ودعنــا 

معنــا«.
وتكمــل حكيمــة »تحــدث الطبيــب عــن 
النتائــج  وعــن  كثيــرًا،  العمليــة  مخاطــر 
المتوقعــة واألضــرار التــي قــد تلحــق بــي، 
شــعرت بالقلــق، ليــس لحديــث الطبيــب، 
ولكــن ألن يصــل هــذا الــكام إلــى أخــي، 
مــن  وطلبــت  علــي،  بالخــوف  فيصــاب 
الطبيــب بــأال يخبــر أخــي بهــذا الــكام، 
فوعدنــي  أختــه،  علــى  يتوجــع  ال  حتــى 

بذلــك«. الطبيــب 

وتتابــع »قــال لــي الطبيــب وهــو يشــير 
إلــى كيــس أمامــه »فــي هــذا الكيــس، 
ســنضع كبــدك التــي ســنزرعها ألخيــك، 
قبــل أن يتركنــي بعــد أن أخبرنــي بــأن 
موعــد العمليــة ســيكون عنــد الســاعة 

الغــد«. صبــاح   11

ولــم تخــف حكيمــة قلقهــا مــن حديــث 
رعــب  رغــم  »وافقــت  وقالــت  الطبيــب، 
المشــاهد التــي وصفهــا لــي الدكتــور، 
والراحــة  بالســكينة  أشــعر  فكنــت 
ــأن اهلل  النفســية، ومنبــع ذلــك إيمانــي ب
رســم لنــا هــذا الطريــق، حتــى يكون أخي 
بخيــر، وبالتالــي ســأكون أنا بخيــر، فالثقة 
فــي اهلل كانــت قويــة، وهذا مــا ربتنا عليه 
ســندًا  نكــون  أن  اهلل،  حفظهــا  والدتــي 

وعونــًا لبعضنــا فــي كل شــيء«.

وجوه العطاء  
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يوم العملية
فــي يــوم العمليــة صبــاح يــوم الخميــس 
حكيمــة  تشــعر  لــم  الماضــي،  يونيــو   3
بــأي خــوف أو توتــر، وإنما شــعرت بســعادة 
بعــروس  أشــبه  »كنــت  وتقــول  وفــرح. 
يــوم زفافهــا، كنــت ســعيدة والممرضــون 
بــاب  نحــو  متجهيــن  بســريري  يدفعــون 
ــات، ســألتهم »هــذه غرفــة  غرفــة العملي
هــذا  وكان  »نعــم«،  قالــوا:  العمليــات؟ 
قبــل  اليــوم  ذلــك  فــي  أتذكــره  مــا  آخــر 
العلميــات  غرفــة  فــي  وبقيــت  التخديــر، 
6 ســاعات، خالهــا أخــذوا جــزءًا مــن كبدي 
في الكيس الباستيكي ألخي الذي كان 
فــي غرفــة أخــرى ينتظــر هــذه الجــزء بفارغ 

الصبــر«.

تجربة ال تنسى
حكيمــة  لخصــت  قليلــة،  وبكلمــات 
تجربتهــا تلــك، وقالــت بعــد أن احتجــزت 
دمعــات أرادت أن تفــر مــن عينيهــا »األخ ال 
يعــوض، أريــد مــن هــذا المــكان أن أوصــي 
كل أخ على أخته، وكل أخت على أخيها، 
وإن  دونهــم،  شــيئًا  تســوى  ال  فالحيــاة 
قســت األيــام علــى بعضنــا، لكــن لنتذكــر 

أننــا قــد نفتــرق فــي أي لحظــة، فتصيبنــا 
الغصــة والوجــع ألننــا لــم نحســن التعامل 
أبــي،  هــو  »أخــي  وُتكمــل  أخوتنــا«.  مــع 
أفديــه بروحــي، أدعــو النــاس جميعــًا إلــى 
التآخــي والمحبــة، لم أكن أســامح نفســي 
لــو تركــت أخــي علــى قائمــة االنتظــار حتى 
مــن يأتــي متبــرع لــه، فأنا أولــى من أي أحد 

آخــر يتبــرع له«.
اإلنســاني،  حديثهــا  األخــت  وتواصــل 
بالغــة  حكمــة  مــن  تخلــو  ال  بعبــارات 
»أعطيت أخي جزءًا بســيطًا من جســدي، 
ــاه،  ــأن اهلل أخجلنــي بعظــم عطاي علمــا ب
فقــد أعطانــي حــب اآلخريــن ودعواتهــم 
التــي  الــورد  باقــات  حتــى  لــي،  الصادقــة 
ُقدمــت لســامتي بعــد إجــراء العمليــة، 

هــي مــن عطــاء اهلل لــي«.

يوميات المستشفى
فــي  يومياتهــا  حكيمــة  وتصــف 
المستشــفى »صادفــت مواقــف إنســانية 
ورأيــت  المستشــفى،  داخــل  كثيــرة 
بأعضائهــم  التبــرع  يرغبــون  كثيريــن 
وأنــا  إليهــم  أنظــر  كنــت  لمرضاهــم، 
ضخامــة  مــن  ومتفاجئــة  منبهــرة 

بالمتبرعيــن«. وامتائــه  المستشــفى 
كبدهــا  طفلــة  »فاجأتنــي  وتضيــف 
ألن  بالمــوت،  مهــددة  ولكنهــا  ســليمة، 
موقــف  وهــذا  إنزيمــات،  ُتفــرز  ال  الكبــد 
يجســد اإليمــان بالقضــاء والقــدر، وهنــاك 
طفــل كان بحاجــة إلــى كبــد، وأمه تتقدم 
أخــذ  الحيــاة  هــي  وهكــذا  لــه،  للتبــرع 

وعطــاء«.

حب اآلخرين
داخــل  موقفــًا  حكيمــة  تنســى  وال 
بحرقــة  تبكــي  جعلهــا  المستشــفى 
»شــاب مريــض كان يشــكو حالــه، بعدمــا 
رفــض صديقــه التبــرع لــه بجزء مــن كبده، 
فقــد كان الشــاب يظــن أن صديقــه جــاء 
ــه، وبالصدفــة كان هنــاك شــاب  ليتبــرع ل
جــاء  نفســه،  المــكان  فــي  يجلــس  آخــر 
ليتبــرع لمريــض آخــر، ولكــن الفحوصــات 
أثبتــت أنــه غيــر مناســب لذلــك، وســمع 
األول،  المريــض  بشــكوى  الشــاب  هــذا 
فتطــوع للتبــرع لــه برغبــة صادقــة وحــب 
في صنع الخير، خاصة إذا عرفنا أن التبرع 
صدقــة وخيــر ســينقذ حيــاة الكثيريــن«.
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السعودي حسين السنونة يكشف الزيف في مجموعته 
القصصية »أقنعة من لحم«

بوابة االهرامبوابة االهرام

ــادي المدينــة  عــن دار »ســطور عربيــة« و«ن
ــا  ــي الثقافــي«، صــدرت حديًث المنــورة األدب
الســنونة  حســين  الســعودي  للكاتــب 
»أقنعــة  الجديــدة  القصصيــة  المجموعــة 

مــن لحــم«.

مــن  العديــد  علــى  المجموعــة  تشــتمل 
مــن  الســنونة  يتنــاول  التــي  القصــص، 
خالهــا طــرح قضايــا اجتماعيــة، وانتقــاد 
يحمــل  الذع،  بأســلوب  ســلبية  أوضــاع 
قــدرة  جانــب  إلــى  فارقــة،  أدبيــة  ســمات 
إلــى  ونــزوع  التكثيــف،  علــى  فائقــة 
الســخرية والتهكــم، وصــوًلا إلــى التعريــة 
الكاملــة وكشــف األقنعــة والزيــف. ومــن 
هــذه القصــص: أقنعــة مــن لحــم، ملــك 
المــوت ال يتكلــم العربيــة، ترانيــم مواطــن 
فأســتيقظ،  للعنــاق  أشــتاق  يتحــرك،  ال 
ــة،  مجــرد رســالة مــن عجــوز، صرخــة طيني
اســمي  مائــي،  اتصــال  جــوع،  إشــهار 

وغيرهــا. وأســماؤهم، 

مــن أجــواء قصتــه »أقنعــة مــن لحــم« نقــرأ: 
مــن  يتأكــد  وحتــى  صبــاح  كل  »كعادتــه 
الجمــال«،  خالــق  الخيــر  »صبــاح  يكــرر  صحــوه 
الحمــام؛ كل شــيء جاهــز:  إلــى  يتوجــه  ثــم 
المــاء، الصابــون، الشــامبو واألشــياء األخــرى، 
ــه أعــاد وضــع  تنشــف بشــكل ســريع، تأكــد أن
كل شــيء فــي مكانــه، وأغلــق المــاء بشــكل 
ترتفــع  والمــاء  المنظفــات  فأســعار  جيــد، 
ارتــدى  إنــذار.  ســابق  دون  اآلخــر  بعــد  يومــا 
مابســه واســتدار نحــو المــرآة لكــي يتفقــد 
يديــه  وضــع  توقــف؛  شــعره،  ويرتــب  وجهــه 
علــى وجهــه، يتحسســه مبحلقــا ومصعوقــا 
وصارخــا فــي صمــت: وجهــي.. وجهــي، مــن 
أيــن أتــى هــذا الوجــه؟ أيــن ذهــب وجهــي؟ 
عــاود صراخــه المكتــوم: وجــه كلــب.. يــا اهلل 

وجهــي 
وجه كلب!

تسمر في مكانه.. ال حراك..
دخلــت زوجتــه عليــه تخبــره أن الفطــور جاهــز 
للمدرســة،  لتوصيلهــم  ينتظرونــه  واألوالد 

وخرجــت.
تفاجأ أن زوجته لم يستوقفها ما هو عليه.

عــاد لغرفتــه، لــم يخــرج، جلــس علــى الســرير، 
قــام متجهــا إلــى مــرآة غرفتــه يراجــع مــا جــرى؛ 
فعــل ذلــك مــرات ومرات؛ وفــي كل مرة يتأكد، 
وجــه كلــب، يــا اهلل كيــف يواجــه العالــم، ال بــل 
قبــل  وجيرانــه  وأوالده  زوجتــه  يواجــه  كيــف 
العالــم؟ ومــاذا عــن األصدقــاء وزمــاء العمــل؟ 
كيــف يمــارس حياتــه؟ مــاذا يحــدث؟ األســئلة 

تتخبــط فــي رأســه؟ وال إجابــة؟
رجعــت زوجتــه لــه: مــاذا بــك اليــوم هــل أصابــك 
واألوالد  يبــرد،  الفطــور  والخمــول،  الكســل 
ســوف يتأخــرون عــن المدرســة. وخرجــت أيضــا 

دون أن يعيرهــا وجــه الكلــب اهتمامــا.
لــم يخــرج وعــاد إلــى تلــك المصيبــة ودوامــة 
مــن  ورعــب  خــوف  وســط  تتوالــى  األســئلة 
تخيــل مــاذا يمكــن أن يقــول عنــه النــاس فــي 

الخــارج.
رجعــت الزوجــة لمــرة ثالثــة، وقالــت مــا قالــت 
توقفــي  اســتوقفها.  ولكنــه  الســابق،  فــي 
بــه  مــاذا  قاطعتــه:  وجهــي.  إن  عزيزتــي: 
وجهــك؛ كعادتــك كل يــوم وســيم وجميــل 
اللتــان  وشــفتاك  ورائــع،  طويــل  وأنفــك 
تأســرانني، عينــاك اللتــان تســحران الســحر، 
وشــعرك آه مــن شــعرك الــذي اســتمتع عندمــا 
ــزي: ليــس هــذا وقــت  ــا عزي ــه.. هيــا ي أتاعــب ب

وجوه العطاء  
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وجوه العطاء  

وخرجــت. الدلــع.. 
معقــول ال تــرى مــا أراه؛ وقــرر الخــروج. جلــس 
أن  دون  أبنائــه  بيــن  الطعــام  طاولــة  علــى 

شــيئا. يستشــعر 

داعب ابنه أحمد: شعرك جميل.
جميــل،  هــو  بالتأكيــد  أبــي  الولــد:  يضحــك 
أبــي  إلــى جمــال شــعرك..  لــن يصــل  ولكــن 

أجمــل. شــعرك  يصبــح  كبــرت  كلمــا  أنــت 
يهز رأسه: شكرا لك ابني العزيز.

صعــد الســيارة متجهــا إلــى عملــه فــي البنــك، 
ينظــر فــي مــرآة الســيارة، وهــو يكــرر خائفــا 
ومرتبــكا »وجــه كلــب.. وجــه كلــب«؛ يلتفــت 
تتصــارع  األســئلة  وجحافــل  وشــماال،  يمينــا 
فــي عقلــه، ربمــا مــا لــم يــره أفــراد األســرة يــراه 
ويمتــد  والضحــك  الســخرية  لتبــدأ  اآلخــرون 
األمــر لاســتهزاء.. هــز رأســه وتســاءل متــى 
تتوقــف األســئلة: مــاذا حصــل؟ كيــف حصــل؟ 

متــى حصــل؟ وووو؟

وصل مكان العمل، ال شيء، األمر طبيعي، بدأ 
طقوســه التوقيــع، شــرب كــوب ماء، االســتعداد 
لكوب الشــاي، فتح جهاز الكمبيوتر اســتعدادا 

الستقبال المراجعين للبنك.
مــع بــدء دوران العمــل وتوافــد المراجعيــن، 
ـ  ســأله:  ينتظــره،  كان  مراجــع  إليــه  وصــل 
ــة صحيــح؟ ــك معامل ــت لدي أســتاذي هــل كان

ـ هل كان هناك شيء؟
ـ بلى.. لقد نسيت مبلغ ٢000 ريال.. تفضل.

أن  لــي  واســمح  ووفائــك.  ألمانتــك  شــكرا  ـ 
أؤكــد أن وفــاءك مثــل وفــاء الكلــب.. معــذرة إذ 
ال أجيــد الــكام المنمــق والجميــل.. هــذا مثــل 

ــا علــى اســتخدامه. قــد تعودن
يحــاول  وهــو  وجهــه،  يتحســس  أخــذ 
فــي  وجهــي  »كلــب«؛  ويــردد  االبتســامة، 
زوجتــي  ولكــن  كلــب،  وجــه  رأيتــه  الصبــاح 
جميعهــم  والعمــاء  العمــل  وزمــاء  واألوالد 
لــم يلتفتــوا إلــى مــا رأيتــه، وهــا هــو عميــل اآلن 

الكلــب«. وفــاء  وفــي  »أنــت  لــي  يقــول 
خائــف،  التفكيــر،  أســير  وهــو  البيــت  رجــع 

فــي  خاصــة  جانــب  كل  مــن  تأتيــه  النظــرات 
ــه،  إشــارات المــرور، يعتقــد أن الجميــع ينظــر ل
وعندمــا يــرى أطفــاال يبتســمون مــع أهلهــم 
المقصــود  هــو  أنــه  يعتقــد  الســيارة  داخــل 
ملوحــا  يــده  األطفــال  أحــد  رفــع  إذا  خاصــة 
أن  قــرر  البيــت  إلــى  وصــل  أن  مــا  وضاحــكا. 
أو  غــداء  دون  الهــدف  هــو  الســرير  يكــون 

كالعــادة. العائلــة  مــع  جلــوس 
الزوجــة: هــل ســتنام دون غــداء وجلــوس مــع 

األطفــال؟
ـ نعــم يــا عزيزتــي فأنــا متعــب؛ ضغــط العمــل 

ــرا. كان اليــوم كبي
فــي الصبــاح كالعــادة يدخــل الحمــام ينظــر 
وجهــه،  يتحســس  متســمرا  يقــف  للمــرآة، 
وقفــز،  وضحــك  فــرح  كان؛  كمــا  عــاد  وجهــه 
األنــف،  الخديــن،  وجهــه؛  متحسســا  وغنــي 

األذنيــن. العينيــن،  الفــم، 
دخلــت عليــه زوجتــه مســرعة، فجــأة صرخــت، 
وهــي تضــع كلتــا يديها على وجههــا: وجهك 
غيــر طبيعــي. مــاذا حــدث لــك؟ وجهــك وجــه...!
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بقلم: سلمان الفردانبقلم: سلمان الفردان

*مدرب ، كاتب ، البحرين*مدرب ، كاتب ، البحرين

علــى قاعــدة »خلقــوا لغيــر زمانكــم » و 

ونطلــق  نتحــاور  احســانا«  بالوالديــن   «

التفكيــر إلــى رحــاب الحــب والتواصــل.  

اسالك وال تفهمني!

وغيــر  دقيــق  غيــر  ســؤالي  ان  أعتــرف 

فأنــا  افهمــك  ال  أنــي  أعتــرف  مباشــر.. 

قاصــر ان أفقــه مفرداتــك وبنــاء حديثــك.. 

مــع إنــي أحبــك.. أحــب أن أفهمــك وأحــب 

أن تفهمنــي.. وقــد توصلــت مــن خــال 

الحياتيــة  وتفاعاتــي  وتجاربــي  خبرتــي 

إلــى أن هــذا الهــدف لــن يــدرك إال بالصبــر 

والتحلــي باألنــاة والســؤال المنبثــق مــن 

مفاهيــم كل منــا بانفتــاح وتــرك مســاحة 

لإلنصــات وربمــا المزيــد مــن االستفســار.

بينــي  تلــك  الحالــة  تنــاول  ممــن  كثيــر 

وبيــن ابنــي، ووســمها ب » الفجــوة بيــن 

األجيــال« وهــو مــا يصيبنــي بهســتيريا 

الضحــك ودهشــة تبســيط األمــور، وكأن 

كل جيــل يخــرج مــن باطــن األرض بذاتــه 

ونســوا ان مــا لشــجرة المثمــرة، إال وليــدة 

البــذرة. وعلــى مســتوى اإلنســان فليــس 

هنــاك جيــل إال صنيعــة وتربيــة الجيــل 

الــذي قبلــه وأن تكوينــه متأثــرا بــه. بــل 

خصائــص  فتولــد  تتكامــل  األجيــال  إن 

جديــدة علــى مــر زمــن يطــول فيســمى 

جيــا، لــذا فــإن المبــادئ اإلنســانية تقطــع 

أفقيــا فــي األجيــال المختلفة، إال أن القيم 

فــي الجيــل نفســه قــد يعتريهــا التغييــر، 

بــل قــل التفســير والتطبيــق فــإن قاربــت 

المبــادئ نجــا الجيــل وان ابتعــدت تعــرض 

لنتائــج متعبــة إن لــم يكــن مدمــرة.    

بعــد كل مــا ذكرتــه دعنــي، حبيبــي، أن 

أؤكــد لــك بــع مــا تعلمتــه فــي العاقــة 

: بيننا

ــا تربيــة أبــي ،   *بنــي* ، انــت تربيتــي وأن

فــكل جيــل يأخــذ مــن مــا قبلــه ويطــور 

مــا عنــده لتطــور الحيــاة وتنمــو البشــرية 

فــي كل المجــاالت.

تفهمنــي،  ال  إنــك  افهــم  أنــا   . *بنــي*   

وأقــدر رأيــك، وكذلــك أخــوض تحــدي أن 

افهمــك فــي كل لحظــة وســاعة ويــوم 

في حياتنا، ولن نتوقف، وكل هذا يحثنا 

نبض العطاء  

اعترف بني.. أني احبك! *
كلينا على اإلبداع في عاقاتنا وحواراتنا.

 *بنــي* . التقــدم التقنــي لعبتــك ومثــار 

إعجابــي، فــا اســتغرب أن تكــون مباشــرا 

فــا  أســرع،  الحيــاة  وتيــرة  ألن  وســريعا 

تــام. وأراك معلمــي ودليلــي إلــى العالــم 

المتطــور. *شــكرا اســتاذي. *

إنــك  االقتنــاع   كل  مقتنــع  .أنــا   *بنــي* 

تحبنــي ، فــا تتــردد أن تختلــف معــي وال 

تعجــب إن تخوفــت مــن انتقــادك .. أخــاف 

واســئلتي  المبهمــة  كلماتــي  أن  مــن 

كبريائــك  فــي  تجرحــك  المتاحقــة 

أحبــك. ألنــي  وشــعورك.. 

 *بنــي* . قبــل أن أرحــل أعطنــي مســاحة 

أُلدلــي بدلــوي من أهم ما علمتني الحياة 

وتعلمت في الحياة، قد تفيدك ولو على 

قاعــدة 20/80 اي ان جــل الفائــدة مــن ال 

20% ممــا أقــول.

 *ختامــا ، بنــي* . ال تصــدق أن مــا بيننــا 

فجوة أجيال، بل تمازج أجيال كما تتزاوج 

األخــرى  األلــوان  لتخــرج  األوليــة  األلــوان 

تقاطعــات  لترســم  الدوائــر  وتتقاطــع 

مركــزة تدفــع بهــا إلــى األمام زهوا وحركة 

ــه بــكل ذلــك.. قــل رأيــك ســأحاول  ...ال تأب

فهمــك.. وســأحاول ببــطء لتفهمنــي ... 

م* ســا *
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عبد الباري الدخيل عبد الباري الدخيل 

*كاتب - جزيرة تاروت*كاتب - جزيرة تاروت

فــي مســاٍء صيفــي ممتــزج بالرطوبــة، 

كنــا نجلــس أنــا وأمــي وأخوتــي فــي 

صالــة البيــت ننتظــر أبــي ليعــود بخبــز 

العشــاء، وجهــاز التكييف كان رفيقنا 

الممــل فــي االنتظــار، فقــد بــدا وكأنــه 

ال يعمــل، بعــد أن تعاونــت عليــه درجــة 

الحــرارة والرطوبــة وكســرتا جناحــه.

فــي الثامنــة مســاًء دخــل أبــي يحمــل 

مناديــل،  وعلــب  وأكياســًا  أوراقــًا 

وهــو يتصبــب عرقــًا، وعينــاه تشــّعان 

والمحبــة. بالرضــا 

لتحمــا  وأختــي  أمــي  اســتقبلته 

عنــه مــا فــي يــده، فأعطاهمــا الخبــز 

ثــم  بــاألوراق،  واحتفــظ  والمناديــل 

ناولتــه أمــي كأس مــاء وهــي تقــول: 

لدينــا علــب مناديــل فلماذا اشــتريتها 

جديــد؟ مــن 

لهــا:  يقــول  وكأنــه  بيــده  لهــا  أشــار 

الحقــًا. ســأخبرك 

عــاد أبــي بعــد أن اســتبدل مابســه 

الســفرة، وأخــذ  وجلــس بيننــا علــى 

ووضعهــا  ســكينة  الصغيــرة  أختــي 

فــي حجــره وقبلهــا، ثــم أخــذ يمشــط 

وتغنــى  أصابعــه،  بــدالل  شــعرها 

)ســكونه  يخفــف  وهــو  باســمها 

ــاألوراق  ســاكنه( فأمســكت ســكينة ب

إنهــا  أبــي؟  يــا  هــذا  مــا  وســألته: 

قبيحــة! رســومات 

وتنفــس  يدهــا  مــن  األوراق  أخــذ 

حبيبتــي  ســكينة  قــال:  ثــم  بعمــق 

هــذه الرســوم ليســت قبيحــة.. لكنــك 

منهــا. أحســن  ترســمين 

ابتســمت ســكينة مزهــوًة بشــهادة 

تقــول:  وهــي  إلــيَّ  ونظــرت  أبيهــا، 

هــل ســمعِت مــا قالــه أبــي؟ وأنــت ال 

بألوانــك. ألــون  أن  تقبليــن 

أكملــْت أمــي التحقيــق: مــن أيــن جئــت 

بهــذه األوراق؟

قــال: كنــت خارجــًا مــن المخبــز ولفــت 

انتباهــي فتــى نحيــل، شــعره طويــل 

ومهمــل قليــًا، يرتــدي قميصــًا باليــًا 

وبيــده  برشــلونة  نــادي  شــعار  عليــه 

بينمــا  فيهــا  يرســم  وأوراق  قلــم 

نبض العطاء  

هــو يبيــع علــب المناديــل، فاقتربــت 

منــه وســألته: هــل هــذه الرســومات 

للبيــع؟ الجميلــة 

علــب  فقــط  أبيــع  أنــا  ال..  أجابنــي: 

لبضاعتــه  بيــده  وأشــار  المناديــل، 

األرض. لهــا  افتــرش  التــي 

قلــت: لكننــي أحــب أن أشــتري منــك 

إحــدى رســوماتك.

أســنانه  وبانــت  خجــل  فــي  ابتســم 

أضــاف:  ثــم  شــكرًا..  وقــال:  الصفــراء 

هــذه األوراق ليســت للبيــع، لكــن إن 

مناديــل فســأهديك  علبــة  اشــتريت 

واحــدة.

واشــتريُت  وشــكرته  لــه  ابتســمُت 

ثــاث علــب وأهدانــي ثــاث ورقــات مــن 

رســوماته.

قلــُت لــه: أبــي إنهــا ليســت ذات قيمــة 

لتشــتريها، وكمــا أخبرتــك أمــي إننــا ال 

نحتــاج لعلــب المناديــل.

رّد علــي: حبيبتــي لــم أشــتِر المناديــل 

علــى  أســاومه  ولــم  نحتاجهــا،  ألننــا 

رســوماته ألنهــا جميلــة، لكــن أحببــت 

تنســيه  ســعادة  لحظــات  أمنحــه  أن 

»دخــول  قيــل:  وكمــا  وفقــره.  بؤســه 

الجنــة يمــر عبــر جبــر الخواطــر«. 

أوراق ليست للبيع 
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بقلم: زهراء الشوكان بقلم: زهراء الشوكان 

*شاعرة وفنانة تشكيلية ، تاروت*شاعرة وفنانة تشكيلية ، تاروت

دعيني بدفِء السنا أرتمي  

وُألقي بهمي ودمعي معي

مكانِك فوق رموِش عيوني

 وحقِك أكبُر من أدمعي

أرى في عيونِك رحمَة ربي 

رضاِك رضاُه أيا مفزعي

ثراِك جناٌن من الخلِد تزهو 

ولوالِك بالزهِر لم ُتفرِع

دعاٌء أرى فيِه آياَت غوٍث

 بغيرِك كربَي لم ُيدفِع

ألسِت ابتساَم الوجوِد الجميِل 

سنا كوننا المرهِف األروِع

بلى قد تجليِت لطفًا وآيًا

من اهلِل يا تحفَة المبدِع

خيالِك ينبُت نورًا بقلبي 

وصوتِك يزهُر في مسمعي

يذوبني الحُب فيِك وإني

 لغير غرامِك لم أخشِع

ألنِك أماُه أصُل حياتي

لِك الحُب ينبُت من أضلعي

نبض العطاء  

دعيني بدفئك
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نبض العطاء  

بقلم : وفاء الطويلبقلم : وفاء الطويل

*شاعرة ، اللجنة اإلعامية*شاعرة ، اللجنة اإلعامية

َغرسْت

خناجرها في قلبه

فداوى دقاته بالصبر

ــوع  ــراح بالدم ــد الج ــل تناهي غس

ــات ــى النهاي حت

أجَّ قلَب السماِء بأدعيتِه

وغادَر الطريق.

» صور «
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تغلــب  عصــر  فــي  العالــم  شــباب  يعيــش 
عليــه التغييــرات فــي جميــع نواحــي الحيــاة: 
واإلداريــة  والتعليميــة  والتربويــة  المعرفيــة 
االقتصاديــة  النواحــي  وأيضــا  والسياســية 

وغيرهــا. واالجتماعيــة 
القــرار  صنــاع  مــن  يتطلــب  االمــر  وهــذا 
وغيــر  الرســمية  التربويــة  والمؤسســات 
بوضــع  القيــام  المجتمــع  فــي  الرســمية 
مــن  لتمكنهــم  وتعليميــة  تأهيليــة  برامــج 
اذ  المتســارعة،  العصــر  تحديــات  مواكبــة 
يجــب ان يكــون الشــباب هــم هــدف التنميــة 
وترســيخ  األساســي  ومحورهــا  ووســيلتها 
لديهــم  والتطوعــي  الجماعــي  العمــل  قيــم 
هــو اهــم األهــداف التــي يجــب ان يســعي اليــه 

القــرار.  صنــاع 
التطوعــي  العمــل  فــي  الشــباب  فتمكيــن 
يكســبهم العديــد مــن المهــارات الجديــدة، 
الثقــة فــي  ويشــغل اوقــات فراغهــم ويعــزز 
نفوســهم، وينمــي شــخصياتهم االجتماعيــة 
أيضــا، كمــا ويعمــل علــى تمكينهــم لانخــراط 
فــي مياديــن العمــل المختلفــة التــي تســاعد 

فــي دوران عجلــة االنتــاج وتطــور البــاد. 
ومــن هنــا يأتــي دور صنــاع القــرار فــي التركيــز 
واعــداد  للشــباب  المتكاملــة  التربيــة  علــى 

عمليــات  عــن  عبــارة  هــي  التنميــة  فعمليــة 
المجتمــع  افــراد  فيهــا  يتعــاون  وممارســات 
حيــث تضــم جهودهــم مــع جهــود الحكومــة 
المجتمــع  ظــروف  وتحســين  تطويــر  بغــرض 
المحلــي مــن الناحيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
جوانــب  مــن  وغيرهــا  الثقافيــة  وأيضــا 
الغايــات  هــذه  ولتحقيــق  المختلفــة،  الحيــاة 
ــدي الشــباب  ــف اي ــد مــن تكات والطموحــات الب

بذلــك. ووعيهــم 
بــن  محمــد  األميــر  العهــد  ولــي  اشــار  وقــد 

حديث العطاء
الشباب وتنمية المجتمع

* عضو اللجنة اإلعامية بجمعية تاروت* عضو اللجنة اإلعامية بجمعية تاروت

الموجــه  خطابــه  فــي  اهلل«  »حفظــة  ســلمان 
بالطاقــة  اياهــم  واصفــا  المملكــة  لشــباب 
مؤكــدا  الرؤيــة،  لتحقيــق  الحقيقيــة  والقــوة 
ان اهــم مــا يميــز شــبابنا الســعودي الوعــي 
القــوي والطمــوح الرائــع والتعليــم والثقافــة 
ــة  ــة، فهــم روافــد تحقيــق الرؤي والقيــم العالي
ســموه  لتوجيــه  كان  وقــد  المملكــة.  فــي 
ــز روح  دافــع قــوي لشــباب المملكــة نحــو تعزي
المنافســة اإليجابيــة ومحاولــة التغلــب علــى 
الفــرص لتطويــر  الخارجيــة وانتهــاز  الظــروف 
ذواتهــم وتنميــة مهاراتهــم والســعي ال حــراز 

المســتويات.  مختلــف  علــى  النجاحــات 
الحقيقــة ان المجتمــع بحاجــة لشــباب يتحلــى 
بعــدة صفــات لتحقيــق التنميــة المســتدامة 
واالبتــكار  والحمــاس  الشــجاعة  أبرزهــا: 
ــة فــي اإلنجــاز، كمــا  وســرعة االســتجابة والرغب
المملكــة  تاريــخ  مــن  المقبلــة  المرحلــة  ان 
اهلل  شــاء  ان  مختلفــة  مرحلــة  تكــون  ســوف 
وذلــك بســبب اعتمادهــا علــى الدمــاء الشــابة 
وأصحــاب الطمــوح العالــي واالفــكار المبدعــة.

بقلم: االء الحليلي بقلم: االء الحليلي 

البرامــج لهــم لتنميــة مهارتهــم فــي جميــع 
الجوانــب ألنهــم خــط الدفــاع األول واألخيــر عــن 
والحفــاظ  وتطويرهــا  الدولــة  وبنــاء  الوطــن 

علــى ثرواتهــا واســتدامتها. 

مــن  غيرهــم  عــن  الشــباب  ويتميــز 
المجتمــع  فــي  العمريــة  الفئــات 
هــم  لهــذا  والنشــاط،  بالحيويــة 
أمــل المســتقبل والوســيلة االســاس 
للنهــوض بالمجتمــع كمــا انهــم وقــود 
التنميــة المســتدامة للمــوارد البــالد
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مــن  غيــره  عــن  اإلنســان  إعــداد  يختلــف 
أصعبهــا،  مــن  يعــد  بــل  األخــرى،  الكائنــات 
حيــث تختلــف مراحــل تكويــن هــذا اإلنســان 
أنواعهــا  بجميــع  المخلوقــات  بقيــة  عــن 
المخلــوق  هــذا  أخــذ  حيــث  وأحجامهــا، 
مــن  الوجــود،  فــي  التميــز  طابــع  العجيــب 
كل  علــى  بــه  والرعايــة  االهتمــام  حيــث 
فــي  التميــز  لــه شــكل  كان  حيــث  صعيــد، 
الشــكل واألكل والملبــس وحريــة التفكيــر 
والتعلــم والتطويــر، وهــذا غيــره  واالختيــار 
الــذي تعيــش  الكائنــات  لــدى بقيــة  متوفــر 
يتفــرد  حيــث  الكوكــب،  نفــس  علــى  معــه 
كذلــك،  الكــون  هــذا  إدارة  فــي  اإلنســان 
دون قــدرة بقيــة الكائنــات علــى ذلــك، بــل 
الفطــرة الــذي فطــر اهلل النــاس عليهــا مــع 
المخلوقــات األخــرى، تجعــل الكائنــات األخــرى 
اإلنســان،  هــذا  إلرادة  ومستســلمة  مطاعــة 
األرض.  فــي  أن يجعلــه خليفتــه  أراد  ألن اهلل 
بــه  يمــر  لمــا  آخــر شــبيه  كائــن  أي  يوجــد  ال 
اإلنســان مــن مراحــل عمريــة وحياتيــة، حيــث 
يبــدأ هــذا التميــز الغريــب والعجيــب حتــى 
مــن قبــل أن تحمــل بــه أمــه تســعة شــهور 
فيهــا  يتكــون  الــذي  الفتــرة  وهــي  كاملــة، 
الجنيــن فــي رحــم أمــه، ليمــر بعــد ذلــك إلــى 
مرحلــة الرضاعــة وبعدهــا الطفولــة، وبعدهــا 

حديث العطاء

ودونهمــا ال يمكــن بــل يســتحيل اســتمرارية 
الحيــاة وفــق حيــاة كريمــة وذات روح إنســانية 
ألن  األخــرى،  الكائنــات  بقيــة  عــن  متميــزة 
مــن  وهــم  الحيــاة،  دينمــو  هــم  الشــباب 

والتمكيــن.  والتطويــر  التغييــر  بيدهــم 
وتنضــج  بالتبلــور  اإلنســان  شــخصية  تبــدأ 
مــا  خــال  مــن  الشــخصية  هــذه  معالــم 
يكتســبه مــن مهــارات ومعــارف، مــع مــا يأخذه 
مــن نضــج فــي هيكلــه الجســماني بالنمــو 
فــي  بالنمــو  عقلــه  يبــدأ  وكذلــك  والتغيــر، 
التفكيــر والتوســع فــي األفهــام، مــن خــال 
العاقــات االجتماعيــة أو دمجــه فــي المجتمــع، 

حيــث يتكــون لديــه فيمــا بعــد حريــة االختيــار 
والملبــس  والفعــل  والقــول  التفكيــر  فــي 
ومــا شــابه ذلــك وفــق قانــون احتــرام حقــوق 
اآلخريــن، أو تقــف حريتــه عنــد حــدود حريــة 

اآلخريــن. 
عند صقل الشــخصية الشــبابية واكتســابها 
والعمليــة،  العلميــة  والخبــرات  المهــارات 
وتأهيلها التأهيل المطلوب لضمان تكيفها 
االجتماعيــة،  والتغيــرات  المســتجدات  مــع 
حيــث يصبــح الشــباب بذلــك هــم عمــاد األمــة 
والمســتقبل، ألنهم هــم الوحيــدون القادرون 
علــى تحمــل أعبــاء صناعــة التغييــر والتطويــر 

فــي المجتمعــات، لهــذا

فقد الشباب مؤلم وخسارة عظيمة 

بقلم : زكريا ابو سرير  بقلم : زكريا ابو سرير  

المراحــل  أصعــب  وهــي  الشــباب،  مرحلــة 
هــذه  إن  حيــث  اإلنســان،  بهــا  يمــر  الــذي 
المرحلــة يعتبرهــا األخصائيــون االجتماعيــون 
والحرجــة  الفاصلــة  المنطقــة  والنفســيون، 

أو خســارته.  اإلنســان  لنجــاة هــذا 

ال ســمح اهلل خســارة  الشــباب  فقــد  يمثــل 
فادحــة ال تعــوض أبــدا، فضــال عــن أنــه روح 
ــن ســهرا  بشــرية ترعرعــت فــي أحضــان أبوي
عليــه الليالــي واأليام، وضحيا لشــأنه كل غال، 
مــن صحــة ونفــس ومــال، بــل هــم ال يبخلــون 
عليــه فــي تقديــم أنفســهم لــه، ألجــل أن 
يبقــى ويعيــش هــو فــي أحســن وأطيــب حال. 

ُتعــد مرحلــة الشــباب مــن أهــم المراحــل 
ــة  ــد بكلم ــرد، ويقص ــا الف ــر به ــي يم الت
الجمــع  التــي جــاءت بصيغــة  الشــباب 
الشــاب الذكــر والشــابة األنثــى، فهمــا 

يمثــالن الطاقــة الوجوديــة للمجتمــع
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كل أبنــاء المجتمــع القطيفــي، قــد تفاعــل 
وتأثــر مــع الحــادث المؤلــم والمفجــع الــذي 
وقــع فــي يــوم فجــر الخميــس الماضــي، 
فــي مدينــة القطيــف علــى شــارع الريــاض 
القطيــف،  مــول  ســيتي  مجمــع  مقابــل 
وراح ضحيتــه شــاب وأصيــب أربعــة شــباب 
آخــرون وهــم فــي عمــر الــورد وجميعهــم 
تحــت لطــف اهلل ورعايتــه ورحمته، ونســأله 
ويعافيهــم  بهــم  يلطــف  أن  ســبحانه 
فــي  أكيــد  فهــم  جميعــا،  ويشــفيهم 
منزلــة األبنــاء أو األخــوة لنــا، فنحــن كأبنــاء 
شــعور  نحمــل  وأمهــات،  وآبــاء  مجتمــع 
آبائهــم وأمهاتهــم وإخوانهــم، ونتفهــم 
مــاذا يعنــي فقــد شــاب، أو عندمــا يكــون 
شــدة  مــن  المركــزة  العنايــة  فــي  شــاب 

حديث العطاء
والمؤســف  المؤلــم  الحــادث  هــذا  وقــوة 

ــا جميعــا.  ــذي آلمن ال
أيهــا الشــباب االحبــاء لنــا، ال تضعــوا لهــذه 
التســاؤالت أو ألنفســكم  أو لغيرها إجابات 
أو تبريــرات أو أوهامــا لــم ينــزل بهــا اهلل 
مــن ســلطان، قــد رصــد ضدكــم مخالفــات 
مروريــة وتجــاوزات أخاقيــة وهــي كثيــرة ال 
تعــد وال تحصــى، وعنــد الحديــث معكــم و 
إرشــاد البعــض منكــم تأخــذه العــزة باإلثم، 
اإلرشــاد  وحســن  الخطــاب  ليــن  برغــم 
ــا، أن الناصــح لكــم  معكــم، اعلمــوا أحبتن
مــن أي طــرف كان تأكــدوا أنــه محــب لكــم ال 
كاره وال باغــض لكــم، يعتبركم منه وأنتم 
منــه، فمــا ينفعكــم يســعده ومــا يضركــم 
يؤلمــه أشــد ألما وأشــد حســرة، آلــة الحديد 
التــي هــي بيــن أيديكــم وغيرهــا، هــي ال 
تديــر نفســها وال تتفهــم إدارة نفســها، 
بــل أنتــم بيدكــم مــن يحركهــا ويديرهــا، 
أمــام  الوحيــدون  المســؤولون  وأنتــم 
المحاســبون  وأنتــم  أنفســكم  عــن  اهلل 
عليهــا، فقــد ورد فــي الحديــث الشــريف 
عــن رســول اهلل محمــد )ص( قــال: »ال تــزول 
قدمــا عبــٍد يــوم القيامــة حتــى يســأل عــن 

والســؤال المتكــرر والدائــم فــي أذهــان 
أبنــاء المجتمــع، إلــى متــى هــذه األخطــاء 
الفادحــة والمفجعــة، أيــن ذهــب وعــي 
وأيــن  إدراكهــم،  هــو  وأيــن  الشــباب، 

بالمســؤولية إحساســهم 

عمــره فيــم أفنــاه، وعــن علمــه فيــم فعــل 
بــه، وعــن مالــه أيــن اكتســبه وفيــم أنفقــه، 

وعــن جســمه فيــم أبــاه«.
ودعــوة اإلســام لنــا، للحفــاظ علــى أنفســنا 
وصحــة أجســامنا مــن أي تلــف، ألنهــا أمانــة 
بيــن أيدينــا ســوف نحاســب عليهــا يــوم 
القيامــة، ويســأل اإلنســان عــن ذلــك، وهــي 
تعتبــر حقــا مــن ضمــن الحقــوق الواجــب 
عليــك  لبدنــك  »إن  عليهــا  المحافظــة 
حقــا« أحبتنــا الشــباب الكــرام حفظكــم 
اهلل مــن كل ســوء، نجــدد لكــم الدعــوة 
ونذكركــم بهــا، ارحموا أمهاتكــم وآباءكم 
زهــرة  فأنتــم  ومجتمعكــم،  وأنفســكم 
جميلــة تنمــو أمــام أعينهــم وتحــت أعيــن 
أحبتكــم، وأنتــم عمــاد األمــة ومســتقبلها، 

ــى التهلكــة. فــا ترمــوا بيدكــم إل

*كاتب ، جزيرة تاروت*كاتب ، جزيرة تاروت
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جمعيــة تــاروت الخيريــة كيــان نمــا وترعــرع 
واليــوم  بفضــل جهودكــم وعطائكــم؛ 
القلــوب  ذوي  ومــن  منكــم  يلتمــس 
ورحمــة  حبــا  تفيــض  التــي  الكبيــرة 
وحنانــا دعمهــا اإلنســاني عبــر اشــتراكها 

الســنوي.
الغديــر  تشــكل  الخيريــة  الجمعيــة  إن 
العطــاء  جــداول  بــه  تلتقــي  الــذي 
يــروي  مــا  منــه  المحتاجــون  فيرتشــف 
عطشــهم. بيــوت يســترها الحيــاء فــي 
أو  قريــب  مــن  مباشــرة  صدقــة  قبــول 
بعيــد؛ جللتهــا الجمعيــة بمــا يصــون مــاء 
ــا لهــا علــى قســوة  ــت عون وجههــا وكان

الزمــن..
محتاجــون،  أرامــل،  معــوزون،  )فقــراء، 
وصيــة  بحضرتكــم  يضيعــوا  ال  »أيتــام«( 
أميــر المؤمنيــن عليــه الســام، والجمعية 
المصاديــق  تلــك  إحــدى  هــي  الخيريــة 
الخيــرة، التــي كانــت صديقــة لهــم خــال 
عقــود مــن الزمــن قــد مضــت؛ فرســمت 
بســمة، وأدخلــت ســرورا وبــددت حزنــا.. 

حديث العطاء
نحو بذر سنبلة في حقل مجتمعكم، يضاعفها اهلل 

أضعافا مضاعفة يبقى ريعها عبر السنين

بقلم: الشيخ موسى العاشوربقلم: الشيخ موسى العاشور

كنتــم أنتــم شــركاء لهــا بعطائكــم فــي 
تحقيــق ذلــك الخيــر.

التــي  الجائحــة  هــذه  ظــل  فــي  ونحــن 
عصفــت بالعالــم؛ وكان لهــا األثــر البليــغ 
علــى كثيــر مــن األســر، والتــي كانــت فــي 
الزمــن  وســاقها  محتاجــة،  غيــر  األصــل 
الجمعيــة  دعــم  برامــج  مــن  لاســتفادة 
اإلنفــاق  حجــم  فــي  زاد  ممــا  الخيريــة 

لهــا. والرعايــة 
وحفاظــا علــى كرامــة أســرنا، وأهلنــا فــي 
البيضــاء  اليــد  لنكــن  الحبيبــة؛  بلدتنــا 
التــي تمســح ألمهــم وتضمــد جراحهــم 
فــي  ورغبــة  تعالــى،  اهلل  وجــه  ابتغــاء 

رضــاه..
ْقَوى(. )َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّ

*خطيب ديني ، كاتب ، االوجام*خطيب ديني ، كاتب ، االوجام
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تعريف المرض: 
اللفافــة األخمصيــة هــي روابــط غضروفيــة 
جياتينيــة وعصبيــة تشــد الســاق والكعــب 
بالقــدم وتمتــص ضغــط الجســم وتســاعد 
والمشــي  والتــوازن  القــدم  مرونــة  علــى 

وهــي عرضــة لالتــواء وااللتهــاب واأللــم 

االعراض:
المشــي  أو  الوقــوف  القــدرة علــى  عــدم   *
فجــاءة الوقــوف  عنــد  أو  االســتيقاظ  بعــد 

* شــعور بألــم فــي الكعب وأخمــص االصابع 
وخاصة بعد المشــي أو أداء نشــاط رياضي

* انتفاخ، احمرار والتهاب كعب القدم

ومــن أكثــر األســباب التــي تــؤدي 
اللفافــة:  وضعــف  لاللتهــاب 

الصحــي  الغذائــي  النظــام  ســوء   *
الحركــة  وقلــة  األوقــات  فــي  والمنتظــم 

لمنتظمــة ا
البلوريــة  األمــاح  ترســب  زيــادة   -
األنســجة  فــي  األمينيــة  واألحمــاض 
كثــرة  بســبب  الكوالجينيــة  والروابــط 

واللحــوم األمــاح  تنــاول 
طويلــة  لفتــرة  الوقــوف  أو  الجلــوس   *
الدمويــة الــدورة  لتشــيط  حركــة  دون 

* التــواء القــدم أثنــاء المشــي علــى أرض 
غيــر مســتوية أو نــزول مــن علــى الســلم 

فجــاءة
* اســتخدام أحذيــة غيــر مناســبة خشــنة 

أو ضيقــة
وضعــف  الداخليــة  الدهــون  زيــادة   *

الســاق عضــات 
* اإلصابــة بأمــراض مزمنــة منها الســكري 

والضغــط وتصلب وانســداد الشــرايين

وقفات صحية 

* عضو اللجنة الصحية بخيرية تاروت ، كاتبة * عضو اللجنة الصحية بخيرية تاروت ، كاتبة 

العالج والوقاية:
مــن  ألكثــر  األعــراض  اســتمرار  حالــة  فــي 
اســبوع يجــب استشــارة الطبيــب لمعرفــة 
والــدواء  العــاج  نــوع  وتحديــد  األســباب 

وطــرق الوقايــة هــي:

جبيــرة  أو  الخاصــة  الرابطــة  اســتخدام   *
وتقويــة  شــد  علــى  تحافــظ  ضاغطــة 

واألعصــاب الروابــط 
* ممارســة تماريــن الوقــوف علــى األطــراف 
ومرونــة مــد القــدم لألمــام أثنــاء الجلــوس
* ممارســة انــواع المشــي وتماريــن تقويــة 

عضــات الســاق بالتــدرج واالعتــدال
* والبــدء ببرنامــج غذائــي ورياضــي صحــي 

لتقليــل نســبة الدهــون الداخلية

بقلم: زهراء الشوكان بقلم: زهراء الشوكان 

التهاب اللفافة االخمصية
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وقفات صحية 
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حــوار العطاء

بعطــاء ال حــدود لــه وشــغف ينبــض للخيــر 
البدايــة،  فكانــت  بالحقيقــة  الحلــم  امتــزج 
وحيــن تفــوق الطمــوح علــى الحلــم كانــت 
الخيــري،  العمــل  عالــم  فــي  البصمــة  تلــك 
وعندمــا تكــون ُملــم بخيــوط العلــم والثقافة 
واإلبــداع والتنظيــم فحتمــا ســتصل للهــدف 

النجــاح.  ويتحقــق 
العطــاء«  »مجلــة  تســلط  الحــوار  هــذا  فــي 
بأســلوبها  تميــزت  شــخصية  علــى  الضــوء 
ــاروت  المنفــرد فــي العمــل اإلداري بجمعيــة ت
نقلهــا وتغطيتهــا  فــي  والمتميــز  الخيريــة 
والفعاليــات  واألنشــطة  لألحــداث  اإلعاميــة 
اللجنــة  منســقة  انهــا  اللجــان.  وأخبــار 
مجلــة  تحريــر  ومديــر  بالجمعيــة  االعاميــة 
العطــاء األســتاذة / زينــب إبراهيــم المرحــوم 
إدارة  بكالوريــوس  شــهادة  علــى  الحاصلــة 

أعمــال مــن جامعــة الملــك فيصلــن لديهــا 
العديــد مــن المهــارات فــي األعمــال اإلداريــة 
مــن  العديــد  تكتنــز  كمــا  اآللــي  والحاســب 

العمليــة. والخبــرات  المهــارات 
الخيــري  العمــل  مجــال  فــي  انخرطــت 
حيــث  مبكــر،  ســن  فــي  وهــي  التطوعــي 
مارســت بعــض االنشــطة الدينيــة والثقافيــة 
واالجتماعيــة فــي بعــض البيوتــات الدينيــة 
الحســينيات النســائية، كمــا التحقــت تاليــا 
وغيرهــا  بالجمعيــة  النســائية  اللجنــة  فــي 
فكــرة  صاحبــة  ايضــا  وهــي  اللجــان،  مــن 
مســابقة )هــّل الخيــر فــي شــهر الخيــر( التــي 
المحلــي  المجتمــع  القــت صــدى واســع فــي 
بوقتهــا. عــن دورهــا المتنــوع والمزيــد مــن 
فصــول تجربتهــا منــذ بواكيــر حياتهــا حتــى 
اللحظــة ســنحاول مــن خــال هــذه المجلــة 

القادمــة. الســطور  فــي  معهــا  الحــوار 

زينب المرحوم: اللجنة النســائية بخيرية تاروت أســاس 
انطالقتي فــي العمل الخيري

 حوار: االء الحليلي، اللجنة اإلعامية  حوار: االء الحليلي، اللجنة اإلعامية 

ج : – -بكالوريــوس إدارة أعمــال مــن جامعــة 
الملــك فيصــل باألحســاء.

ومركــز  النســائية  اللجنــة  فــي  – متطوعــة 
التدريــب بجمعيــة تــاروت لما يقارب ١0 ســنوات 
البرامــج  وتخطيــط  تنظيــم  مجــال  فــي 
المهرجانــات  الكتــاب،  )معــارض  واألنشــطة 
وتثقيفيــة(. تعليميــة  دورات  إدارة  الخيريــة، 
البحــوث  قســم  فــي  متطوعــة  عضــوة   -
 3 يقــارب  لمــا  االجتماعــي  التكافــل  للجنــة 

ســنوات.
االبتــكار  لقرطاســية  التنفيــذي  المديــر   -
التابعــة للجنــة النســائية بجمعيــة تــاروت لمــا 

يقــارب ٤ ســنوات
- المديــر التنفيــذي لبرنامــج )زدنــي معرفــة( 
المرحلــة  فــي  للفتيــات  موجهــا  كان  الــذي 
)االبتدائيــة، المتوســطة، الثانويــة( والهــدف 
تثقيفيــة  تعليميــة  برحــات  القيــام  منــه 
المؤسســات  مــن  لمجموعــة  اجتماعيــة 
والمصانــع بالتعــاون مــع المرشــدة الطابيــة 

المــدارس. فــي 
- نائبــة الرئيســة للشــؤون اإلداريــة والماليــة 
بلجنــة الذكــر الحكيــم فــي عــام ١٤٢7 هـــ لمــا 

يقــارب ٤ ســنوات.
- صاحبــة فكــرة مســابقة )هــّل الخيــر فــي 
شــهر الخيــر( والمديــر التنفيــذي بالتعــاون 
مــع تطبيــق بــث الواحــة اإلعامــي مــن عــام 

١٤35هـــ إلــى عــام ١٤37هـــ 
- المديــر التنفيــذي إلدارة و تنفيــذ البرامــج 
لألطفــال لمــا يقــارب 7 ســنوات فــي ) دورات 
مهارتــي  اكتشــفي  برنامــج   ، صيفيــة 
تنظيــم   ، والكتابــة  القــراءة  فــي  وقدراتــي 
الرحــات المعرفيــة ، الترفيهيــة ( فــي اللجنــة 
ــاروت . النســائية ومركــز التدريــب بجمعيــة ت

س1 : زينــب.. بطاقتــك الشــخصية 
ــِك  ــا مع ــة لحوارن كبداي
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حــوار العطاء
ثقافــي  مجلــس  ألول  مؤســس  عضــو   -

. تــاروت  فــي  للفتيــات 
للعمــل  رســالة  لجائــزة  الرئيســة  نائبــة   -
 4 يقــارب  لمــا  تــاروت  بجمعيــة  التطوعــي 

ت ا ســنو
- منســقة إداريــة وإعاميــة فــي مكتــب رئيــس 
مجلــس اإلدارة بجمعيــة تــاروت لمــا يقــارب 5 

. تقريبــا  ســنوات 
- مشــاركة فــي عــدة برامــج تطوعيــة ) إلقــاء 
كلمــة ، إدارة ، حــوار ( عــن العمــل التطوعــي 
ســواء عــن طريــق االســتضافة فــي المــدارس 
الحكوميــة أو المجالــس الثقافيــة النســائية .

- حاليــًا منســقة إعاميــة للجنــة االعــام فــي 
جمعيــة تــاروت الخيريــة ومديــرة تحريــر المجلة.

مــع  1421هـــ  عــام  فــي  البدايــات  كانــت  ج: 
األخصائيــة منتهــى اليوســف فــي مستشــفى 
القطيــف المركــزي حيــث كنــت ال ازال طالبــة 
مــع  كنــت  وألننــي  الثانويــة،  المرحلــة  فــي 
فــي  نشــاط  ذوي  الطالبــات  مــن  مجموعــة 
اليــوم المفتــوح ودائمــي التعــاون مــع المعلمة 
المســؤولة عــن برنامــج اليــوم المفتــوح وكان 
ســيناريو  بكتابــة  يتعلــق  بوقتهــا  نشــاطنا 
هادفــة  مســرحية  تمثيليــة  لمشــاهد 
أختــي  رشــحتني  والمســابقات،  للطالبــات 
لألخصائيــة منتهــى التــي كانــت تبحــث عــن 
متطوعــات للقيــام بعــرض تمثيلــي وقبلنــا 
العمــل معهــا برحابــة صــدر فتــم االتفــاق علــى 
الســيناريو و بفضــل مجموعــة مــن صديقاتــي 
روضــة  مســرح  علــى  بنجــاح  العــرض  قدمنــا 
الطفــل الســعيد وفــي عــدة مجالــس نســائية 
العــام  نفــس  فــي  انضمامــي  كان  بعدهــا 
لمهرجــان  المتطــوع  التنظيمــي  للــكادر 
المــرح فــي روضــة الطفــل الســعيد واســتمرت 
مشــاركتي لعــدة ســنوات، وكانــت بداخلــي 
فــي  كمتطوعــة  لانضمــام  كبيــرة  رغبــة 
إعــان  رؤيتــي  وبمجــرد  تــاروت،  جمعيــة 
عــام  فــي  النســائية  اللجنــة  لتشــكيل 
1423هـــ وطلــب متطوعــات ســجلت مباشــرة 

جــدا. الجميلــة  البدايــة  وكانــت 

ــغفك  ــك وش ــدأت خطوات ــف ب س2 : كي
فــي مجــال العمــل االجتماعــي الخيــري؟

ج: مركــز التدريــب النســائي كان تحــت اشــراف 
اللجنة النسائية و بإدارة األستاذة منى آل خاتم 
فــكان البيئة الخصبة النطاقتــي، ولطالما كان 
الــكادر اإلداري شــعلة مــن النشــاط والفاعليــة 

والعطــاء، فقــد تعلمــت منهــن الكثيــر .

س3 : حدثينــا عــن تجربتــك فــي مركــز 
التدريــب النســائي واللجنــة النســائية؟

النســائية  اللجنــة  مــن  االنطاقــة  فكانــت 
وكانــت  رســمي،  وبشــكل  منظــم  بعمــل 
الفضــل  لهــا  حســين  آل  نعيمــة  األســتاذة 
فــي  كبيــر  بشــكل  واالهتمــام  الرعايــة  فــي 
إســناد  علــى  وحرصهــا  المتطوعــات  تدريــب 
ــكل واحــدة منهــن، وكنــت  األدوار المناســبة ل
اللجنــة  فــي  فخــر  وبــكل  وأقولهــا  إحداهــن 
النســائية تعلمــت وأحببــت العمــل االجتماعــي 

قلبــي. إلــى  القريــب  وهــو 
جميــع الــدورات التــي حصلــت عليهــا مــن مركــز 
التدريــب كانــت علــى مســتوى عــال وحــرص 
كبيــر مــن المدربــة أختنــا شــريفة آل درويــش 
انتهــاء  بعــد  حتــى  والمتابعــة  اإلتقــان  علــى 
مــع  والتوجيــه  للتطبيــق  والمجــال  الــدورة 
أســتاذتنا الفاضلــة نعيمــة آل حســين ونائبتها 
وقــد  النســائية  اللجنــة  فــي  خاتــم  آل  منــى 
كانــت جميعهــا مجانيــة لمنســوبات الجمعيــة.

كان المركــز أنــداك بيئــة عمــل محفــزة ومنظمه 
جــدًا ولــه نظامــه الخــاص فــي اســتقبال طلبــات 
المتطوعــات الراغبــات فــي التدريــس أو إعطــاء 
دورات تدريبية، حيث يتم طلب السيرة الذاتية 
والمقابلــة الشــخصية ومــن ثــم تحضيــر والقــاء 
درس تختــاره المتطوعــة، لتتــم بعدهــا عمليــة 
التقييــم وإعطــاء الماحظــات، وعنــد قبولهــا 
تســتمر عمليــة التقييــم والمتابعــة والتوجيــه.

وهــذا ســاهم بشــكل كبيــر فــي بنــاء وتأهيــل 
وتدريــب الكثيــر مــن المتطوعــات واكســابهن 
خبــرات فــي التدريس واإلدارة وكانت بابًا وســببًا 
لحصولهــن علــى فــرص وظيفيــة تناســبهن، 

والبعــض افتتحــن مشــاريع خاصــة بهــن.
أقــوم بمهمــة  البدايــة متطوعــة  كنــت فــي 
إدخــال البيانــات والطباعــة، ثــم أســندت لــي 
مســتلزمات  متابعــة  منهــا:  مختلفــة  أدوار 
برامــج التدريــب، وتوفيــر االحتياجــات الازمــة 
والعزيــزة  المحــل  رانيــا  االخــت  مــع  للرحــات 
اكتســبت  لقــد  مطــر،  سوســن  المرحومــة 
األســعار  ومعرفــة  التســوق  مهــارة  منهمــا 
تدريــس  علــى  أشــرفت  وأيضــا  والجــودة، 
األطفــال فــي البرنامــج الشــامل، باإلضافــة إلــى 

اإلداري. للــكادر  مســاندة  إداريــة  مهــام 
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أمــا مــا يتعلــق باللجنــة النســائية فهــي أســاس 
انطاقتــي كمــا ذكــرت كعضــوة متطوعــة فــي 
البدايــة ، فقــد كنــت متطوعــة فــي البحــوث 
و دراســة الحــاالت مــع االخــت العزيــزة أســماء 
الخبــاز فــي لجنــة التكافــل االجتماعــي، حيــث 
أنــه فــي تلــك الفتــرة كان عمــل اللجنــة يعتمــد 
علــى المتطوعــات وال يوجــد موظفــات، و لكــن 
فقــد  المجــال  هــذا  فــي  يســتمر عملــي  لــم 
تأثــرت كثيــرًا بالحــاالت التــي كانــت تعانــي مــن 
أثــر الفاقــة والعــوز ، وبمــا ان العمــل اإلداري كان 
هــو األقــرب لــي فقــد كانــت مهامــي اغلبهــا 
البيانــات  إدخــال   : مثــل  اللجنــة  فــي  إداريــة 
الــكادر  إلــى  باإلضافــة  بالطالبــات  الخاصــة 
اإلداري و المعلمــات - كتابــة التقاريــر اإلداريــة 
- وبعــض األخبــار الســريعة - كمــا اكتســبت 
خبــرة فــي العمــل علــى مناهــج األطفــال فــي 

البرنامــج الشــامل .

فــي  األكبــر  الــدور  لهــا  كان  األســرة  ج: 
تأصــل حــب عمــل الخيــر فــي داخلــي منــذ 
الصغــر . وباألخــص المرحومــة جدتــي ألبــي 
فقــد كانــت حريصــة جــدًا علــى تعليمــي 
والفضائــل  واألخــاق  للقيــم  وتلقينــي 
فــي  المســارعة  وأهميــة  القــرآن،  وقــراءة 
ــذات الجيــران،  ــن، وبال ــج اآلخري قضــاء حوائ
الفتــرة كاألســرة الواحــدة  كنــا فــي تلــك 

جــاري هــو أخــي.
البصــر،  كفيفــة  الجــارات  احــدى  وكانــت 
بمــا  االهتمــام  يوميــًا  مهمتــي  فكانــت 
تحتاجــه ومرافقتهــا فــي زياراتهــا للجيــران 
أو بعــض المجالــس النســائية، أو الذهــاب 
بهــا للمركــز الصحــي فقــد كانــت تثــق بــي 
وتحبنــي وال تكــف عــن دعواتهــا الصالحــة، 

س5 : أنــت صاحبــة فكــرة مســابقة )هــّل 
الخيــر فــي شــهر الخيــر ( كيــف انبثقــت 

فكرتهــا ؟

ج: بــدأت مســابقة هــّل الخيــر فــي شــهر الخيــر 
عــام  ١٤35 هـــ فــي شــهر رمضــان المبــارك و 
أســتمرت ثــاث ســنوات إلــى ١٤37هـــ ، طرحــت 
الفكــرة علــى األســتاذ حســين المشــور  الــذي 
كان رئيــس مجلــس اإلدارة أنــداك وكان مؤيــدًا 
و مشــجعا للفكــرة -جــزاه اهلل كل خيــرا-، وتم 
التعاون مع بث الواحة بواســطة األســتاذ يحي 
القيصــوم الــذي كان مؤيــدًا ومرحبــًا وداعمــًا 

للمســابقة . وكان الهــدف مــن المســابقة:
فــي  اللجــان  وخدمــات  ببرامــج  التعريــف   /1
. المنطقــة  مســتوى  علــى  تــاروت  جمعيــة 

2/ التواصل مع المجتمع .
3/ تشــجيع و تحفيــز أبنــاء المجتمــع علــى 

للخيــرات . المبــادرة  و  التســابق 
األســر  دعــم  و  لمســاعدة  رافــد  كســب   /4
المســتفيدة ، و دعــم للمشــاريع القائمــة فــي 

. الجمعيــة 
فــي  للمشــاركة  للخيريــن  الفرصــة  وإتاحــة 
إدخال الســرور على األســر الفقيرة والمحتاجة، 
علــى مجموعــة هدايــا  الســحب  يتــم  حيــث 
علــى  الســحب  يتقاســم  يومــي،  بشــكل 
أيتــام  فائزيــن ومجموعــة  الهدايــا مجموعــة 
وفقــراء لتكــون الفرحــة للجميــع. وقــد القــت 
تلــك المســابقة نجاحــا وتفاعــا كبيــرا، وكان 
مــن الجميــل مشــاركة وتفاعــل هــذا المجتمــع 
كانــوا  وقــد  وصغيرهــم،  كبيرهــم  الطيــب 
ينتظــرون كل مســاء وقــت اإلعــان عــن ســؤال 
الليلــة التــي بعدهــا لاشــتراك، والبعــض كان 
يواصــل مــع مكتــب الجمعيــة لمعرفــة اإلجابــة 

الصحيحــة.

س4 : مــن هــو المشــجع األول لــك في زرع 
قيــم التطــوع ومبادئ العمــل الخيري ؟

وهــذا كان بفضــل جدتــي، كمــا أن والــدي 
- حفظــه اهلل - كان يســارع دائمــا لخدمــة 
اآلخريــن مــن الجيــران ومســاعدتهم فــي 

قضــاء مــا يحتاجونــه.
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ج: تجربتنــا فــي بيــت القــرآن تجربــة فريــدة 
جــدًا كانــت فــي عــام 1427هـــ تقريبــًا. فقد 
وفعاليــة  كفــاءة  ذو  اإلداري  الــكادر  كان 
وبفضــل اإلدارة الحكيمــة لألخــت الفاضلــة 
تهانــي الحاجــي أم عبــد األعلــى المعاتيق 
االنطاقــة  شــعلة  أطلقــت  مــن  فهــي 
الفتــرة،  تلــك  فــي  للــدورات  الحقيقيــة 
وكنــت حينهــا نائبــة الرئيســة للشــئون 
أعمــل  باإلضافــة كنــت  اإلداريــة والماليــة 
كادر  ومســاندة  التجويــد  مناهــج  علــى 
المناهــج،  مــواد  جمــع  فــي  التدريــس 

وكتابتهــا، وتنســيقها، وطباعتهــا.
ومــع انطــاق اإلعــان عــن الــدورات انهالــت 
المســجات  مــن  كبيــرة  أعــداد  علينــا 
الصحيحــة  القــراءة  تعلــم  فــي  الراغبــات 
أننــا  لدرجــة  التجويــد،  وأحــكام  للقــرآن 
االحتيــاط  علــى  منهــن  عــددا  أخذنــا 
الصبــر  بفــارغ  ينتظــرن  كــن  والبعــض 
ليســجلن فــي الســنة الجديــدة ويكــن من 
المبــادرات ليحصلــن علــى مقعــد دراســي 

االكتفــاء. قبــل 
أمــا أنشــطة اللجنــة كانــت تنقســم إلــى 
فترتين الصباحية والمســائية. في الفترة 
الصباحيــة، كانــت مــن نصيــب خريجــات 
المرحلــة الثانويــة والجامعيــة، وايضــا كان 
تعلــم  فــي  نصيبــا  الكبيــرات  لألمهــات 
القــرآن وتصحيــح تاوتــه فــي تلــك الفتــرة. 
والمتوســطة  االبتدائيــة  المرحلــة  امــا 
والروضــة القرآنيــة فقــد كان فــي الفتــرة 
المســائية. والحمــد هلل تخرجــت معظــم 

س6 : كنت أحد الكوادر المتطوعة في 
إدارة بيــت القرآن التابــع للجنة الذكر 

الحكيم فكيف كانت تجربتِك ؟

متميــزات  معلمــات  وأصبحــن  الطالبــات 
يشــار لهــن بالبنــان ويشــيد بكفاءتهــن 

الكثيــر مــن المراكــز القرآنيــة.
وهنــا أوجــه اشــادة وشــكر لألســتاذ محمــد 
القســم  علــى  الــذي كان مشــرفا  الــزوري 
النســائي فــي لجنــة الذكر الحكيــم وداعما 
ومحفــزا لــكل مــا نقــوم به ومتابعا بشــكل 
يومــي ممــا ســاهم فــي جــودة أداء عمــل 
الفريــق وتخطــي أي صعوبــة أو مشــكلة 
اإلنتاجيــة  مــن  لمســتوى  والوصــول 
وحصيلــة متميــزة لمجموعــة مــن الطالبات 
مســابقات  فــي  والمشــاركة  المتميــزات، 
قرآنيــة علــى مســتوى المناطــق المجــاورة.

ج: للعمــل االجتماعــي الخيــري أثــار كثيــرة 
تختلــف  المتطوعيــن  نفــوس  علــى 
نســبتها مــن شــخص آلخــر حســب هدفــه 
فــي  التطوعيــة  للفــرص  انضمامــه  مــن 
المؤسســات الخيريــة، فمنهــا علــى ســبيل 

: المثــال 
* التعــرف علــى عمــل الجمعيــات الخيريــة 
عــن قــرب وخدمــات اللجــان للمســتفيدين 

وغيرهــم.
* فرصة الكتشاف مهاراته في العمل 

التطوعي.
* اكتســاب خبــرات جديــدة تفتــح لــه أفــاق 

ورؤيــة جديــدة فــي حياتــه.
والعطــاء  اإلنســاني  الحــس  نمــو   *

. لمجتمعــه

القريبــة  متابعتــك  خــالل  مــن   : س7 
والمتواصلــة مــع جميــع المتطوعيــن فــي 
الجمعيــة مــا هــو األثــر الــذي يتركــه العمل  
التطوعــي فــي نفــوس األغلبية مــن وجهة 

ــرك ؟ نظ

رحــب  مجــال  الخيــري  االجتماعــي  العمــل 
ينمــو فيــه االنســان ويــزداد خبــرة ومعرفــة، 
آمــل أن يكــون هــذا العمــل منظمــًا أكثــر 
الخبــرة  ذوي  مــن  فريــق  لــه  ويخصــص 
للتعامــل مــع المتطوعيــن وتوجيههــم 
مــع  يتناســب  لمــا  الصحيــح  التوجيــه 
وقدراتهــم  ومهاراتهــم  مؤهاتهــم 
وتحفيزهــم ومتابعــة التقييــم ألدائهــم.
إطــاق منصــة العمــل التطوعــي تعتبــر 
المــوارد  وزارة  قبــل  مــن  رائــدة  خطــوة 
ليكــون  االجتماعيــة  والتنميــة  البشــرية 
تنظيمــًا  أكثــر  التطوعــي  العمــل 
وتخصصــًا مــن قبــل المؤسســات الخيريــة 
االجتماعيــة ويتوافــق مــع رؤيــة 2030 التــي 
تهــدف إلــى رفــع نســبة عــدد المتطوعيــن 

متطــوع. مليــون  إلــى 

ــخصية  ــك الش ــي طموحات س8 : ماه
جزيــرة  فــي  الخيــري  العمــل  تجــاه 

تــاروت كونهــا مدينتــك ؟

كمــا تصقــل شــخصيته ويكتشــف مهاراته، 
وينــال الذكــر الحســن والثــواب الجزيــل مــن 

اهلل عــز وجــل.
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ووالــدي  اهلل،  رحمهــا  جدتــي  أوال  ج: 
الغاليــة  أســتاذتي  و  اهلل  حفظــه 
أحمــد  أم  الجميــع  علــى  الحنــون  األم 
نعيمــة آل حســين هــي الملهمــة فــي 
مجــال العمــل االجتماعــي التطوعــي. 
أم أحمــد هــي نموذجــا كريمــا وفياضــا 
بالعطــاء والنمــاء، ومحــل فخــر ألهالــي 
منهــا  تعلمنــا  وقــد  بحــق  تــاروت 
الكثيــر وال زلنــا نتعلــم. وقــد صنعــت 
عبــر  الناجحــة  للقيــادة  أنموذجــا  لنــا 
أســتذكر  والتــي  الراســخة  مقوالتهــا 
ــد الناجــح هــو مــن ينمــو  منهــا: “القائ
لينمــو  فريقــه  ويســاند  ويســاعد 

معــه«.
مــن  هــو  الناجــح  القائــد  ان  اعتقــد 
يــؤدي رســالته فــي التوجيــه والتربيــة 
فقــط  بالقــول  وليــس  بالســلوك 
بــه  ليحتــذي  بنفســه  يبــدأ  فهــو 
حــس  ينمــي  الناجــح  القائــد  فريقــه. 
المســؤولية والــوالء للمؤسســة داخل 
نفــوس فريقــه ويحفــز علــى أن تكــون 
مــع  متوافقــة  الشــخصية  الرغبــات 
لمصلحــة  واالعلــى  األســمى  الهــدف 
االســتاذة  كانــت  مــا  ودائمــًا  العمــل. 
فــي  أنــت   « بقولهــا:  تذكرنــا  نعيمــة 
فأنتبــه  تمثلهــا  المؤسســة  داخــل 
تمثــل  ال  فأنــت  لكلماتــك  لســلوكك 

. نفســك«
مجــاال  العمــل  فريــق  منــح  ينبغــي 
والصاحيــة  الثقــة  مــن  واســعا 
مــا عنــده،  بأحســن  ليبــدع ويعطــي 
وتفهــم  احتياجاتهــم  وتحســس 
ومســاندتهم،  ودعمهــم  ظروفهــم 
وأشــد بهــم أمــام اإلدارة واآلخريــن كما 

كفكــرة  رســالة  جائــزة  انطلقــت  ج: 
شــابة فــي عــام 2013 لتســاهم فــي 
رفــع الوعــي بأهميــة العمــل التطوعــي 
المحليــة  الطاقــات  اســتثمار  وضــرورة 
فــي رفعــة األوطــان وازدهــار اإلنســانية، 
ليســاهم القطــاع الثالــث )الخيــري( مــع 
القطاعيــن العــام والخــاص فــي عمليــة 

التنميــة وتحقيــق اســتدامتها .
للعمــل  رســالة  جائــزة  وانضــوت 
جمعيــة  مظلــة  تحــت  التطوعــي 
تــاروت الخيريــة قبيــل إطــاق النســخة 
الثانيــة عــام 2014، لتجتمــع العقــول 
باألفــكار  العريقــة  والتجربــة  الراجحــة 
االبداعيــة والنشــاط اليافــع متطلعين 
لمســتقبل أجمــل فــي قطــاع العمــل 
عــدد  بلــغ  وقــد  والتنمــوي.  الخيــري 
المتطوعيــن المســجلين فــي الجائــزة 
منــذ تأسيســها 389 متطــوع حتــى 

القــدوة  الشــخصية  هــي  مــن   : س9 
التــي تســتلهمين منهــا الدعــم فــي 
ــك ؟ ــاالت حيات ــع مج ــي جمي ــدم ف التق

للعمــل  رســالة  جائــزة   : س10 
رائــع  برنامــج  يعتبــر  التطوعــي 
ــاروت فمتــى  ــه جمعيــة ت انفــردت ب
نريــد  الجائــزة،  انطالقــة  كانــت 
ومــا كان  تعريــف مختصــر عنهــا 
دورِك فيهــا كعضــوة متطوعــة ؟

حــوار العطاء

العمــل االجتماعــي هــو بمثابة أداء رســالة 
وتأديــة دور ومســؤولية فــي مجتمعــك 
ألهلــك ولبنــي االنســان وهــو مــن أشــرف 
اإلنســان  يربــي  حيــث  األعمــال  وأرقــى 
ويســاهم فــي تقويــم شــخصيته ويعــزز 
مــن  بــاب  هــو  كذلــك  بالنفــس.  الثقــة 
أبــواب الجنــة الــذي يقربنــا هلل ويفتــح لنــا 
والتوفيــق،  والرحمــة  الــرزق  مــن  أبوابــا 
دورك  لــك  يكــون  أن  علــى  فاحــرص 
ورســالتك لترقــى بنفســك ومجتمعــك.

س11 : كلمــة أخيرة ألبنــاء المجتمع 
عبــر مجلــة العطاء ..

اذكــر إنجازاتهــم وتميزهــم وكرمهــم 
نمــط  وتفهــم  وأخــرى،  فتــرة  بيــن 
شــخصياتهم كا حســب مــا يتناســب 

العمــل. فــي  أداءه  ويقــوم 

األخيــرة. الخامســة  النســخة 
الرئيــس  نائبــة  الجائــزة  فــي  دوري 
مســاندة  فــي  تتلخــص  ومهامــي 
الرئيــس فــي كثيــر مــن المهــام، وأحب 
أن أشــيد بمؤسســة الجائــزة األســتاذة 
شــخصية  فهــي  الرحــي  أبــو  دعــاء 
قياديــة بحــق ورائعــة تعلمنــا الكثيــر 
وأضافــت  الجائــزة  فــي  تجربتنــا  مــن 
لنــا الكثيــر مــن الخبــرات، وهــي تجربــة 

جــدا. وجميلــة  مميــزة 
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