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المتجر االلكتروني .. نقلة الى االمام 
بقلم : م. عبد الغفور الدبيسي بقلم : م. عبد الغفور الدبيسي 

كلمة رأس

* األمين العام لمجلس اإلدارة* األمين العام لمجلس اإلدارة

افتتــاح  الماضــي  الشــهر  الجمعيــة  أعلنــت 
الجمعيــة  موقــع  علــى  االلكترونــي  متجرهــا 
فرصهــا  لطــرح   )  www.taroot.org.sa  (

الجمهــور.  علــى  التبرعيــة 

ــوج  ــي ت ــر االلكترون ــاح للمتج ــذا االفتت وه
الــدؤوب  العمــل  مــن  طويلــة  مســيرة 
للوصــول إلــى هــذه النقطــة مــن الجانــب 
الترخيــص  علــى  والحصــول  القانونــي 
مــن الــوزارة واالتفــاق مــع مــزودي الخدمــة 

) البنــوك وبوابــات الدفــع (. 

بتصميــم  المتعلقــة  الفنيــة  الجوانــب  إلــى 
وقــد  الجمعيــة  موقــع  ضمــن  مــن  المتجــر 
مــن  انتقاليــة  فتــرة  فــي  أيضــا  هــذا  حصــل 
الموقــع الســابق إلــى الموقــع الجديــد المرتبــط 
بالنظــام اإلداري الجديــد التــي تبنتــه الجمعيــة 
مــع بدايــة هــذا العــام ) برنامــج رافــد( ولــذا كان 
العمــل الــذي قــام بــه فريــق التقنيــة بقيــادة 
االســتاذ عبــد الناصــر أبــو ســرير ومجموعــة مــن 
الجمعيــة  داخــل  تقديــر  محــط  المتطوعيــن 

وخارجهــا فــي الجمعيــات المجــاورة.

ــرز مالمــح التجــارة  إن الدفــع االلكترونــي هــو أب
الحديثــة ولقــد شــهد العالــم فــي الســنوات 
التجــاري  النشــاط  مــن  كثيــر  تحــول  االخيــرة 
إلــى نشــاط الكترونــي وظهــور عمالقــة فــي 
هــذا المجــال مثــل متجــر أمــازون وقــل مــا تجــد 
عمــال تجاريــا اليــوم ال يملــك متجــرا الكترونيــا 
وأصبحــت  االنترنــت  علــى  دفــع  بوابــة  او 
إلــى  الوصــول  تركــز علــى ســرعة  المنافســة 
المســتهلك وتســهيل اجــراءات الدفــع عليــه. 
وقــد شــجعت الحكومــات المختلفــة علــى هــذا 
النــوع مــن التجــارة أيضــا لســهولة متابعتهــا 
والرقابــة عليهــا. وقــد أتــت أزمــة كورونــا فــي 
جديــدة  دفعــة  لتعطــي  االخيــرة  الســنوات 
التجــارة  حضــور  وتعمــق  االتجــاه  هــذا  فــي 

االلكترونيــة فــي هــذا المجــال.

مــع تطــور نشــاط القطــاع غيــر الربحــي فــي 
المملكــة فــي اآلونــة االخيــرة وخاصــة فــي ظــل 
تطــور القوانيــن الناظمــة والحوكمــة الدقيقــة 
للقطــاع والتــي تأتــي مــن ضمــن مســتهدفات 
رؤيــة المملكــة لتطويــر القطــاع غيــر الربحــي
للحــاق  الخيريــة  الجمعيــات  انخرطــت 
وأضحــت  االلكترونيــة  التجــارة  بفــرص 

علــى  تطــل  المملكــة  جمعيــات  معظــم 
مســتفيديها وداعميهــا مــن خــال بوابــات 
الحمــد  وهلل  أســهمت  الكترونيــة  دفــع 
ــول  ــهلت وص ــة وس ــار الجائح ــاوز اث ــي تج ف

الجمعيــات  هــذه  الــى  التبرعــات 

ال زالــت التجربــة فتيــة وال تــزال التجربــة تحتــاج الــى 
عمــل وجهــد لتنظيمهــا والرقــي بهــا وتجــاوز اي 
عقبــات أو تعقيــدات فــي خطواتهــا، ولكــن تجــارب 
الفخــر  الماضيــة تبعــث علــى  القليلــة  االســابيع 

فمــن ضمــن الفــرص القليلــة التــي تطرحهــا 
الجمعيــة للتبرع المباشــر على المتجــر )عادة 
ــرص  ــع الف ــت جمي ــع( اكتمل ــي الجم ــي ليال ف
فــي غضــون ســاعات فــي عمليــة تحفــظ تمــام 
الخصوصيــة للمتبــرع والمســتفيد وتتيــح 
الســهولة للتبــرع بجميــع البطاقــات )بطاقات 

الصــراف والبطاقــات االئتمانيــة وابــل بــاي( 

التبــرع  عمليــة  اتمــام  مــن  المباشــر  والتأكــد 
القبــض. ســند  علــى  والحصــول 

ألحبتنــا  يتيــح  أيضــا  االلكترونــي  المتجــر 
مبتعثيــن  مــن  الوطــن  خــارج  المســافرين 
ومغتربيــن ســهولة الوصول لدعــم أهاليهم 
المحتاجيــن فــي الوطــن بــكل يســر وســهولة. 

فــي فاتحــة هــذا العــدد مــن ) العطــاء ( أدعــو 
دعــم  الــى  المتبرعيــن  وأخواتــي  اخوتــي 
هــذه التجربــة واالســتفادة منهــا الــى أقصــى 
ــن بهــا والتقــدم  ــف االخري حــد ممكــن وتعري
ــأي  ــع ب ــى الموق ــم عل ــل القائ ــق العم ــى فري ال
ماحظــات واقتراحــات للتطويــر فهــي بوابتنــا 

ــر . ــى دروب الخي ــا ال جميع
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إضـــــــاءة

شــاب فــي مقتبــل العمــر  لكنــه فــي غايــة 
مــا  .ســألته:  واالنكســار  والكآبــة  الحــزن 
الــذي حــل بــك ؟ قــال : ابــي دمــر نفســيتي 
واخواني بســبب ســوء تعامله وقســاوته 
معنــا ونحــن جميعــا نكرهــه وال نتمنــى 

رؤيتــه ابــدا !!
ــا المؤلمــة ،  بمعــزل عــن تفاصيــل الحكاي
التــي تــدور احداثهــا حــول شــخصية األب 
غيــر الســوية ، فأنــي - فــي الحقيقــة - 
الشــاب  هــذا  فعــل  ردة  اســتغرب  لــم 
اليافــع ، بــل واعــذره ايضــا وأعــرف العديــد 
مــن األبنــاء ، صغــارا وكبــارا ، ســاخطون 
وحانقــون جــدا علــى ســلوكيات آبائهــم 
التــي ال تمــت لألخــالق والــذوق والوعــي 

والمنطــق بــل لألبــوة بصلــة .
بقلم: محمد الشيوخبقلم: محمد الشيوخ

وانــا اســتمع لفصــول حكايــة هــذا الشــاب 
القصــص  عشــرات  اتذكــر  المأســاوية، 
ــن  ــاء فــي عمــره ذاقــوا األمري ــة ألبن الحزين
مــن تصرفــات آبائهــم اال أبويــة ، كمــا كان 
يتــردد فــي ذهنــي قــول الرســول األكــرم 
“ص“ : لعــن اهلل والديــن حمــال ولدهمــا 
علــى عقوقهمــا، ورحــم اهلل والديــن حمــال 

ولدهمــا علــى برهمــا. 

خالصــة القــول ، حــذاري ايهــا اآلبــاء مــن 
ظلــم االبنــاء أو التمييــز بينهــم او 
ســوء المعاملــة معهــم أو القســوة 
يحترمونكــم  ال  لكــي  ال   ، عليهــم 
ال  لكــي  وانمــا  فقــط،  ويعقوكــم 
تدمــروا نفســياتهم ومــن حولهــم 
ــوا اجيــاال مشــوهة نفوســهم ،  ويورث
ولكــي ايضــا ال يكنــوا لكــم  الكراهيــة 

ويدعــون عليكــم بالويــل والثبــور.

*رئيس التحرير*رئيس التحرير
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قالوا فينا

الخيريــة،  تــاروت  االعالمــي بجمعيــة  االداء  فــي  ايجابيــة كبيــرة  تغييــرات  نالحــظ 

وخصوصــا فــي وســائل التواصــل االجتماعــي . هــذا الحضــور االعالمــي الواســع 

يوصــل رســائل الجمعيــة وانشــطتها لمختلــف شــرائح المجتمــع ويخلــق حالــة مــن 

التفاعــل االيجابــي بيــن الجمعيــة والمجتمــع.

االستاذ رضي طاق 

إداري لعبة كمال االجسام بنادي الهدى :
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2u.pw/cRzks//:  عضو مجلس شورى يبدي كامل دعمه لخطط دورة “كافل“ التابعة لخيرية تاروت
#جمعية_تاروت_الخيرية #عطاء #تاروت

فريق عشتار النسائي لخيرية تاروت يدشن فعالية المشي الحر بمناسبة اليوم الوطني 91 للمملكة 
2u.pw/RCBFb//:https

#جمعية_تاروت_الخيرية #عطاء #تاروت

تغريدات

كل عام و بالدنا تنعم في أمن و أمان ، و تقدم عطاء في ظل قيادتنا الرشيدة .. 
#اليوم_الوطني_السعودي

#اللجنة_االعالميــة لجمعيــة تــاروت الخيريــة: ينبغــي ان يكــون اليــوم الوطنــي فــي تاريــخ بالدنــا هــو المحطــة األهــم إلرســاء 
مبــادئ وقيــم الشــراكة والعدالــة والمســاواة ونبــذ التطــرف والتعصــب والكراهيــة واالرهــاب ومكافحــة نزعــات التفرقــة 

واالنقســام، وتحقيــق التقــدم والرفــاه واالزدهــار والعيــش المشــترك علــى قاعــدة المواطنــة 

 52TDB/2u.pw//:https آل نوح “كــافـــل“ ايقونة التطوع ودانة جزيرة تاروت
#جمعية_تاروت_الخيرية #عطاء #تاروت

ــة  ــز العالقــات واالطــالع علــى تجــارب وبرامــج الجمعي ــة لتعزي ــزور #جمعية_تاروت_الخيري مجلــس إدارة جمعيــة ام الحمــام ي
ومشــاريعها وانشــطتها ولجانهــا المختلفــة ..

بمناســبة #اليوم_الوطنــي_91 للمملكــة أقــر مجلــس إدارة #جمعية_تاروت_الخيريــة فــي جلســته 39 تخصيــص ديوانيــة اجتماعيــة 
خاصــة ألهالــي جزيــرة #تــاروت فــي المبنــى االداري الجديــد، الــذي ســيكون بديــال عــن  المبنــى الحالــي للجمعيــة .. 
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تغريدات

#الرضاعة_الطبيعية
#األسبوع_العالمي_للرضاعة_الطبيعية

#الغذاء_والــدواء مايجــب علــى االم المرضعــة  لرضاعــة صحيحــة 
وآمنــه #األســبوع_العالمي_للرضاعة_الطبيعية

ســنوًيا  #اليوم_العالمي_للشــباب  ب  االحتفــال  يتــم 
فــي 12 أغســطس لجــذب انتبــاه المجتمــع الدولــي إلــى 
قضايــا الشــباب ولالحتفــال بإمكانات الشــباب كشــركاء 

فاعليــن فــي المجتمــع العالمــي.

#الغذاء_والدواء
نصائح الستخدام العدسات الالصقة بطريقة سليمة

#يوم_االســترخاء_العالمي 15 أغســطس هــو دعــوة مــن 
أجــل االســترخاء و تخفيــف التوتــر والعصبيــة  التــي نمــر 
بهــا بســبب الحيــاة اليوميــة والصراعــات والعمــل وذلــك 
الراحــة  مــن  قســط  علــى  والحصــول  التأمــل  خــالل  مــن 
ــؤدي  ــاع عــدد مــن  أســاليب االســترخاء األخــرى، ممــا ي واتب

إلــى جعــل عقلــك أكثــر وضوحــً وهــدوءًا.

تعرف على فقر الدم
#رسائل_الجمعة_الصحية
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781 ألف ريــال مجموع مصروفات لجنة التكافل 
االجتماعي لشــهري أغسطس وسبتمبر 2021

175 ألف ريال حصيلة مصروفات لجنة كافل اليتيم لشهري أغسطس وسبتمبر  2021 م

238,346 ريــاال مصروفات لجنة 
المســاكن لشــهري  تحســين 
اغســطس وســبتمبر 2021 م

مريم ال عبد الغني ، اللجنة االعالميةمريم ال عبد الغني ، اللجنة االعالمية

صفية اليوسف ، اللجنة االعالمية صفية اليوسف ، اللجنة االعالمية 

زينب آل جميعان ، اللجنة االعالمية زينب آل جميعان ، اللجنة االعالمية 

المســاكن  تحســين  لجنــــة  رئيــس  قــال 
التابعــة لجمعيــة تــاروت الخيريــة المهنــدس 
عبــد الغفــور الدبيســي: أن مصروفات اللجنة 
خـالل شــهري سبتمبر واغسطس 2021 م 
ــد  ــاال، مضيفــا وقــ بلغــت نحــو  238,346  ريــ
تقديــم  فـــي  اللجنــــة  مصروفــــات  تمثلــــت 
بنــاء  فــــي  للمســاهمة  ماليــة  مســـاعدات 

وترميــم وصيانــة عــدة منــازل.
اإلدارة  مجلــس  رئيــس  قــدم  وبــــدوره 
األســــتاذ محمــــد الصغيــر شــــكره لجميــــع 
ــرة  ــم الكبيــ ــى جهودهــ ــة علــ أعضــاء اللجنــ
ــع الداعميــن للجمعيــة  وكافــة أبنــاء المجتمـ

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

تــاروت.  جزيــرة  فــي  والمحتاجيــن 

قــال رئيــس لجنــة كافــل اليتيــم التابعــة 
أيــوب  األســتاذ  الخيريــة  تــاروت  لجمعيــة 
خــالل  اللجنــة  مصروفــات  أن  زيــد  أبــو 
2021 م  شــهري أغســطس وســبتمبر 

ريــال   157,700 نحــو:  بلغــت 
وفــي التفاصيــل ذكــر أبــو زيد بــأن مجموع 
المســاعدات الغذائيــة والنقديــة التــي تم 
إيداعهــا فــي الحســابات البنكيــة لأليتــام 

قــد بلغــت : 157,700  ريــاالً .

 قــال رئيــس لجنة التكافل االجتماعي األســتاذ 
عبــد الرســول آل درويــش  بأن مصروفات لجنه 
التكافــل االجتماعــي فــي شــهري أغســطس 
ــاالً.  وســبتمبر 2021 بلغــت نحــو 781,621 ري
وأوضــح آل درويــش بــأن المســاعدات الغذائيــة 

الشــهرية بلغــت نحــو: 236,145 ريــاالً، 
كمــا تــم إيــداع مبلــغ 123,399 ريــال للحقيبــة 
المدرســية ألبناء المســتفيدين البالغ عددهم 
153 طالــب وطالبــة ، بينمــا بلغــت المســاعدات 

األخــرى المتنوعــة 422,077 ريــاال.
وأضــاف، أن عــدد الطلبــات الــواردة للجنــة هــذا 
الشــهر بلغــت نحــو 214 طلبــا، منوهــا إلــى أن 
عــدد األســر المســتفيدة مــن خدمــات اللجنــة 

بلــغ نحــو 312 أســرة.
وبــدوره قــدم رئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ 
محمــد الصغيــر شــكره لجميــع أعضــاء اللجنــة 

وكافــة أبنــاء المجتمــع الداعميــن للجمعيــة.

اإلدارة  مجلــس  رئيــس  قــدم  وبــدوره 
األســتاذ محمــد الصغيــر شــكره لجميــع 
المجتمــع  أبنــاء  وكافــة  اللجنــة  اعضــاء 
وانشــطتها  للجمعيــة  الداعميــن 
فــي  شــركائنا  أنتــم  قائــاًل:  المختلفــة 
تحقيــق جــزء مــن ســعادة األيتــام وســد 
عنهــم. العــبء  وتخفيــف  احتياجاتهــم 

لجان العطـاء
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الراحل عبد المحسن أبو عبداهلل 

مــن أصعــب مــا يكتســبه اإلنســان ويظــل 
ثابًتــا عليــه هــي المهــارات اإلنســانية التــي 
والمبــادئ  القيــم  مــن  مجموعــة  ل  تشــكِّ
عليهــا  يتربــى  التــي  والدينيــة  األخالقيــة 
فنمــا  الحيــاة،  تجــارب  مــن  يكتســبها  أو 
لت لــه فيمــا  وترعــرع علــى ضوِئهــا، وشــكَّ
يســتند  ــا  وثقافّيً ــا  روحّيً منبًعــا  بعــد 
عليهــا عنــد حاجتــه إليهــا، ذلــك أن هــذه 
ــا  معرفّيً مخزوًنــا  تعــد  األخالقيــة  الثقافــة 
الصعيــد  علــى  ســلوك  ناتجــه  ــا  وأخالقّيً
الفــرد والمجتمــع، وعامــل الفطــرة والبيئــة 
اإلنســان،  عليهــا  ينشــأ  التــي  التربويــة 
يلعبــان دوًرا مهًمــا فــي تشــكيل شــخصية 
تعالــى:  قولــه  فــي  ورد  وكمــا  اإلنســان، 
يــِن َحِنيًفــا ِفْطــَرة اهلِل  “فَأِقــْم َوْجَهــَك للدِّ
والحديــث  َعليهــا“،  ــاَس  النَّ َفَطــَر  الَّتــي 
الشــريف: “ كل مولــود يولــد علــى الفطــرة، 
ســانه“. رانــه أو يمجِّ دانــه أو ينصِّ فأبــواه يهوِّ
ومــن هنــا نفهــم مــن ســياق اآليــة الكريمــة 
والحديث الشــريف، أن اهلل خلق كل الناس 
دون اســتثناء علــى مبــدأ الفطــرة الســوية، 
وســالمة ونظافــة نفــس اإلنســان مــن كل 
اإلنســان  أرضيــة  أن  بمعنــى  الشــوائب، 

متهيئــة  والقلبيــة  والنفســية  الذهنيــة 
لقبــول وحدانيــة اهلل )ســبحانه وتعالــى(، 
واإليمــان بأنبياِئــه وشــرائعهم واحــد تلــو 
ــه وتصديقــه إلــى  اآلخــر إلــى أن يصــل إيمان
ــا  ــم األنبيــاء والمرســلين ســيدنا ونبين خات
ــن  ــه(، وهــو دي محمــد )صلــى اهلل عليــه وآل

اهلل الحنيــف الحــق وهــو اإلســالم.
عناويــن  هــي  األخالقيــة  والمبــادئ  اليــم 
عريضــة وواســعة، تتضمــن مجموعــة مــن 
العناويــن األخالقيــة المتفرقــة، وفــي داخــل 
مــن  مفاهيــم  تنــدرج  المجموعــة  هــذه 
عنــوان  وكل  األخالقيــة،  والمبــادئ  القيــم 
منهــا لــه مدلــول ومفهــوم معين وســلوك 
اجتماعــي محــدد. وعلــى ســبيل المثــل ال 
ــه  الحصــر، عندمــا يطلــق علــى شــخص بأن
عــدة  لــه  الكــرم  إن  نقــول  “كريــم“، فهنــا 
المــال،  فــي  يكــون  الكــرم  بعــض  وجــوه: 
وبعضــه يكــون فــي روح المبــادرة، وبعضــه 
فــي اللســان، وبعضــه يكــون فــي عطــاء 
مــن وقتــه، وعلــى هــذا األســاس يتشــكل 
العطــاء  عندنــا فهــم متكامــل لطبيعــة 
والجــود والكــرم حســبما يقدمــه اإلنســان 

للطــرف اآلخــر أو إلــى المجتمــع.
العناويــن  بقيــة  ذلــك  علــى  وِقــْس 
والصمــت  كالتواضــع  األخــرى،  األخالقيــة 
والتعايــش  واالحتــرام  والحيــاء  والصبــر 
وحريــة التعبيــر وااللتــزام بالقيــم الدينيــة 
والمســاواة،  والوفــاء  والصــدق  والعــدل 
والمبــادئ  القيــم  مــن  ذلــك  شــابه  ومــا 
وهنــا  اإلنســانية.  الــروح  عــن  تعبــر  التــي 
والنشــأة  الســوية  الفطــرة  دور  يأتــي 
الثقافــة  مــن  مجموعــة  وهــي  والتربيــة، 
التــي تقــوم علــى بنــاء شــخصية اإلنســان 
ممــا اكتســبه مــن هــذه الثقافــة األخالقيــة 
األخالقيــة  األيقونــة  هــذه  مــن  النابعــة 
المتنوعــة، وعبــر عامــل الفطــرة والتربيــة 

بقلم : زكريا أبو سريربقلم : زكريا أبو سرير

والنشــأة المكتســبة مــن البيئــة والثقافــة 
لنــا  التــي تغــدى عليهــا فكــره، يكشــف 
الشــخصيات  والتجــارب  الزمــن  عامــل 
الصادقــة فــي قيمهــا ومبادئهــا، ويميزهــا 
والمصنعــة  الزائفــة  الشــخصيات  عــن 
والجوفــاء. المرحــوم األخ الكريــم واألســتاذ 
أبــو  عبدالمحســن  المهنــدس  النبيــل 
عــدة  يمتلــك  كان  اهلل،  رحمــه  عبــداهلل 
والمبــادئ  القيــم  مــن  إنســانية  ســمات 
الصادقــة التــي تجعلــك تحترمــه وتوقــره 
لنفســه  احترامــه  وأهمهــا  أبرزهــا  بهــا، 
ــا يعتقــده، وهــذه الســمة قــد  ــره وم ولغي
تشــكل أصعــب الســمات األخالقيــة؛ ألنهــا 
يعتريهــا تغيــرات فــي حيــاة اإلنســان وهــو 
العامــل  اســتقرار  بحالــة  مرتبــط  عامــل 
النفســي والمزاجــي الشــخصي وفــي قــوة 
إدارة األزمــات النفســية مــع مــا يواجــه مــن 
تحديــات حياتيــة، وهنــا تكمــن الصعوبــة 
هــذه  تجــذر  و  أصالــة  إظهــار  مــدى  فــي 
اإلنســاني  عمقــه  فــي  والمبــادئ  القيــم 
والدينــي واالجتماعــي. غالًبــا، َمــن اقتــرن 
بالمرحــوم ســواًء كانــت صداقــة طويلــة 
ــة عمــل، أو اجتمــع معــه  ــرة أو زمال أو قصي
فــي حــوار ثقافــي أو دينــي أو اجتماعــي، 
االحتــرام  ســمة  مــدى  فيــه  يكتشــف 
الراســخة فيــه لغيــره ومــا يعتقــده، فهــو 
ال يســلب مــن اآلخــر حريــة التفكيــر واختيــار 
هــي  بــل  الــرأي،  عــن  والتعبيــر  الطريــق 
وفكــره،  شــخصيته  فــي  البــارزة  الســمة 
تفــارق محيــاه،  ال  التــي  ابتســامته  فتجــد 
مــع  الفكــري  اختالفــه  فــي  صمتــه،  فــي 
وتأملــه  فكــره  وفــي  حياِئــه،  وفــي  اآلخــر، 
وبســاطته وتســامحه وتصالحــه، بالرغــم 
مــن أنــه يعــد أحــد أبــرز المثقفيــن علــى 
مســتوى المنطقــة وخارجهــا. كان كاتًبــا 
ومستشــرًفا  ــًلا  ومحلِّ ومنظــًرا  ومؤلًفــا 
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ــا. واجتماعّيً ــا  دينّيً وناشــًطا  للمســتقبل 
أفراحهــم  فــي  النــاس  كل  مــع  تجــده 
طبقاتهــم  مختلــف  ومــع  وأتراحهــم 
ثالثــي  أنــه  فيــه  لمســُت  بــل  االجتماعيــة، 
بمعرفــة  تشــرفت  التفكيــر.  فــي  األبعــاد 
عاًمــا  ثالثيــن  منــذ  اهلل(  )رحمــه  المرحــوم 
تقريًبــا، عندمــا كنــا نلتقــي فــي مســجد 
الســالم(  )عليــه  العابديــن  زيــن  اإلمــام 
الواقــع فــي حــي الدشــة بتــاروت، ألداء صــالة 
الجماعــة بإمامــة ســماحة الشــيخ األســتاذ 
فــؤاد آل خيــري )حفظــه اهلل(، وكان يرافــق 
يتقدمهــم  وكان  “المقبقبيــة“،  مجموعــة 
المقبقــب  ياســر  أبــو  الحــاج  العزيــز  العــم 
مــن  ويأتــي  ا،  ســّنً أكبرهــم  كان  ولعلــه 
بعــده فــي صــف المرحــوم أخــوه األخ العزيــز 
ــو حســين المقبقــب وبعــض مــن  الحــاج أب
أفــراد عائلتهــم الكريمــة، وبعــض األحيــان 
الصديــق  منــزل  فــي  معــه  نلتقــي  كنــا 
واالجتماعــي  الدينــي  والناشــط  العزيــز 
كيــدار  آل  المحســن  عبــد  األســتاذ  العــم 
ــو ماهــر مــن  ــو ماهــر(. وُيعــد األســتاذ أب )أب
ــرة  ــارزة والمحترمــة والموق الشــخصيات الب
ولــه  والدينــي،  االجتماعــي  الوســط  فــي 
إدارتــه  وأبرزهــا  اجتماعيــة  أنشــطة  عــدة 
فــي  الواقعــة  )ع(  الزهــراء  لحســينية 
فضــل  لهــا  التــي  ســنابس،  بلــدة  قلــب 
وفــي  وأبناِئــه،  المجتمــع  علــى  كبيــر 
تربيــة وتثقيــف أجيــال عديــدة مــن داخــل 
خدمــة  أحــد  وهــو  وخارجهــا،  المنطقــة 
أبــي عبــداهلل الحســين والعتــرة الطاهــرة 
منــذ زمــن طويــل كرفيــق دربــه المرحــوم 
أبــي حســين رحمــه اهلل. ومنــذ تلــك الفتــرة 
المرحــوم  بمعرفــة  فيهــا  تشــرفنا  التــي 
حتــى رحيلــه إلــى الملكــوت األعلــى، كانــت 
والدينيــة  واألخالقيــة  اإلنســانية  ســماته 
وحتــى  نقصــان،  ال  تزايــد  فــي  والعلميــة 
فــي أحلــك الظــروف الصعبــة التــي مــرت 
عليــه، فقــد اســتطاع إدارتهــا بعقــل كبيــر 
وصــدر  عطــوف  وقلــب  بالغــة  وحكمــة 
قلــة  متحضــرة  إنســانية  وبلغــة  رحــب 

أصدقــاؤه  الجميــع..  رأى  وقــد  نظيرهــا، 
والمجتمــع كيــف كان صلــب اإليمــان بــاهلل 
متــوكًلا عليــه. تنوعــت حيــاة المرحــوم أبــو 
عبــداهلل المشــرقة والمباركــة بيــن الدراســة 
خريجــي  أوائــل  مــن  كان  إذ  األكاديميــة، 
جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن، 
وبيــن الحيــاة العمليــة فعمــل فــي شــركة 
منهــا،  تقاعــد  حتــى  الســعودية  أرامكــو 
وبيــن الكتابــة فصــدرت لــه عــدة مؤلفــات 
قيمــة ورائعــة، وبيــن األنشــطة االجتماعيــة 
والدينيــة، إذ فــرغ جــزًءا مــن وقتــه لتلــك 
الفاعليــات ُمنطلًقــا مــن منزلــه، فأقــام فيــه 
وإجــراء  الحســين،  عبــداهلل  ألبــي  مجلًســا 
مــع  المختلفــة  الثقافيــة  الحــوارات  بعــض 
اهلل  كتــاب  ــم  وتعلُّ المثقفيــن،  اإلخــوة 
المجيــد مــن تــالوة وتجويــد وتصحيــح قراءة 
المباركــة،  آياتــه  وبيــان  أحكامــه  وتعلــم 
علًمــا أن المرحــوم الســعيد كان بعيــًدا عن 
األضــواء والفالشــات االجتماعيــة واإلعالميــة، 
فلــم تكــن ضمــن اهتماماتــه الشــخصية، 
ــر مــن صمتــه  وبالرغــم مــن كل ذلــك تفجَّ
البديــع ينبــوع مــن المحبــة والمــودة وزرع 
ُتشــم  جميلــة  وردة  محبيــه  قلــوب  فــي 
وكان  حيــن.  كل  فــي  العطــرة  رائحتهــا 
القــراء  مــن  مجموعــة  مجلســه  يحضــر 
الكــرام  والمعلميــن  المجيــد،  لكتــاب اهلل 
بالثقافــة  المهتميــن  اإلخــوة  فيهــم  بمــا 

القرآنيــة، فضــًلا عــن مشــاركاته فــي بقيــة 
األنشــطة والفعاليــات الدينيــة واالجتماعيــة، 
ومنهــا المواســم القرآنيــة التــي تقــام فــي 
المناطــق، وكثيــر مــا كان يهتــم  مختلــف 
شــهد  ولقــد  والثقافــة،  الكتــاب  بموســم 
واألنشــطة  الفعاليــات  لهــذه  لحضــوره 
الثقافيــة كثيــر مــن أبنــاء الجزيــرة وخارجهــا. 
تصعــد  أن  الطاهــرة  لروحــه  اهلل  اختــار 
وأيــام  الحســين  فــي شــهر  ملكوتــه  إلــى 
عنــد  عزيــًزا  يكــون ضيًفــا  لكــي  الحســين 
أبــا  الســالم(.  )عليــه  الحســين  حبيبــه 
والمــودة  المحبــة  كل  منــا  لــك  حســين.. 
واالحتــرام والتقديــر، ننحنــي إليــك تكريًمــا 
لشــخصكم وإلــى أخالقكــم العاليــة التــي 
نــوًرا  كانــت  بــل  تتبــدل،  ولــم  تتغيــر  لــم 
أو ذكرنــاك.  رأينــاك  بهــا كلمــا  نســتضيء 
ــة حــول هــذه الشــخصية  والحديــث والكتاب
العمالقــة والنافعــة، يطــول ويطــول، ولنــا 
مــع  وأجمــل  أخــرى  وقفــات  اهلل  شــاء  إن 
واالجتماعيــة  الثقافيــة  الشــخصية  هــذه 
والوطنيــة الفريــدة، وليــس لنــا فــي األمــر 
ض أمرنــا إلــى هلل، وإنــا هلل وإنــا  غيــر أن نفــوِّ
بــاهلل  إال  قــوة  وال  حــول  وال  راجعــون  إليــه 
العلــي العظيــم. والفاتحــة المباركــة علــى 

حســين. أبــي  الســعيد  فقيدنــا  روح 

* كاتب - جزيرة تاروت* كاتب - جزيرة تاروت
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زينب المرحوم ، اللجنة االعالمية زينب المرحوم ، اللجنة االعالمية 

صــرح رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة 
محمــد  األســتاذ  الخيريــة  تــاروت 
مصروفــات  إن  قائــال:  الصغيــر 
الجمعيــة خــالل شــهري أغســطس 
نحــو:  بلغــت  م   2021 وســبتمبر 

ريــاالً.   1,177,667.00
وأضــاف إن المبلــغ اعــاله هــو حصيلــة 
جميــع  قدمتهــا  التــي  المســاعدات 
تتعامــل  التــي  الجمعيــة  لجــان 
المســتفيدين  مــع  مباشــر  بشــكل 
كلجنــة التكافــل االجتماعــي، لجنــة 
الــزواج الخيــري، لجنــة  تالحــم، لجنــة 
لجنــة  جانــب  إلــى  اليتيــم  كافــل 

المســاكن. تحســين 

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

أخبار وفعاليات  

 أكثر من مليون ريال حصيلة مصروفات خيرية تاروت خالل شهري أغسطس وسبتمبر 2021 م
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زينب المرحوم ، اللجنة االعالميةزينب المرحوم ، اللجنة االعالمية

ــاروت  قــال رئيــس مجلــس ادارة جمعيــة ت
الخيريــة االســتاذ محمــد الصغيــر : بيــن 
الفينــة واألخرى تردنا بعض االستفســارات 
الداعميــن  االعــزاء  واالخــوات  االخــوة  مــن 
للجمعيــة بتلقيهــم اتصــاالت مــن جهــات 
تزعــم انهــا وســيطة للجمعيــة فــي جمــع 

التبرعــات وتحصيلهــا.
واضــاف فــي هــذا الشــأن نــود ان نؤكــد 
وســطاء  مــع  نتعامــل  ال  اننــا  للجميــع 
فــي جمــع التبرعــات مطلقــا، بمعــزل عــن 

والمســميات. االســماء 

أخبار وفعاليات

جمــع  فــي  وقنواتنــا  طرقنــا  ان  مؤكــدا 
التبرعــات وتلقــي الدعــم معروفة للجميع 
البنكيــة  حســاباتنا  عبــر  امــا  وهــي   ،
مكتــب  عبــر  المباشــر  باالســتقبال  او 
حمــالت  عبــر  او  بالجمعيــة،  االســتقبال 
التبــرع التــي تقــوم بهــا الجمعيــة مباشــرة 
فــي بعــض المناســبات المحــددة مســبقا، 
ومــن خــالل منســوبيها المعروفيــن ألبناء 
المجتمــع الكــرام وعبــر قنواتهــا الرســمية 

حصــرا.  والقانونيــة 

ليس لدينا وسطاء في جمع التبرعات

وحــذر الصغيــر  ابناء المجتمع المحســنين 
أي جهــات مشــبوهة  مــع  التعامــل  مــن 
او  النــاس  علــى  تحتــال  ان  تحــاول 
بغــرض  الجمعيــة  باســم  اســتعطافهم 
أي  أو  المعونــات  التبرعــات وتلقــي  جمــع 
شــكل مــن اشــكال الدعــم والمســاعدة .
البالــغ  وتقديــره  شــكره  خالــص  وقــدم 
بالنيابــة عــن كافــة اعضــاء مجلــس االدارة 
تفهــم أهــل الخيــر واالحســان وحرصهــم 
عبــر  مجتمعهــم  ابنــاء  لخدمــة  الدائــم 
القنــوات النظاميــة والرســمية المتعــارف 

عليهــا لــدى الجميــع.
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اعلنــت جمعيــة تــاروت الخيريــة ان مجلــس 
صنــدوق  تأســيس  علــى  وافــق  ادارتهــا 
“قبــس“ التعليمــي بمبلــغ 500 ألــف ريــال 
لدعــم ابناء األســر المســتفيدة مــن الجمعية 

إلكمــال مســيرتهم التعليميــة.
وشــدد المجلــس علــى اهميــة هــذا المنحــى 
بــدور  لالرتقــاء  النوعيــة  المســاعدات  مــن 
األســرة  الفقيرة وخاصة في الظروف الحالية.
واشــار رئيس مجلس االدارة  االســتاذ محمد 
الصغير الى ان مجلس االدارة اعتمد المبلغ 
اعــاله هــذا العــام لتأســيس الصنــدوق على 
ان ترتفــع ميزانيتــه فــي الســنوات القادمــة 
ــى ان المســاعدات  ــال، منوهــً ال لمليــون ري

الــوزارة  مــن  كبيــرا  دعمــا  تالقــي  الطالبيــة 
والعديــد مــن الجهــات المانحــة وتعتبــر مــن 

مصــارف الــزكاة والحقــوق الشــرعية.
هــذا  يكــون  ان  نأمــل  الصغيــر  وقــال 
الصنــدوق بــادرة خيــر لتغييــر واقــع االســر 
الفقيــرة فــي جزيرة تاروت للخــروج من دائرة 
االحتيــاج لمرحلــة االكتفــاء الذاتــي بوصــول 
فــي  متقدمــة  مســتويات  الــى  ابنائهــا 

. التعليــم 
شــكل  االدارة  مجلــس  ان  بالذكــر  جديــر 
لجنــة مؤلفــة مــن بعــض اعضائــه لتتولــى 

. التعليمــي  الصنــدوق  ادارة 

أخبار وفعاليات

خيرية تاروت تدشن “ صندوقا تعليميا “ بنصف مليون ريال لدعم ابناء األسر المستفيدة

حكيمة جاسم ، اللجنة االعالميةحكيمة جاسم ، اللجنة االعالمية
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أخبار وفعاليات

الخيريــة  تــاروت  جمعيــة  اســتقبلت 
مــن  مجموعــة   2021-9-29 األحــد  يــوم 
خريجــات بعــض المعاهــد فــي المنطقــة 
فــي  التعاونــي  التدريــب  برنامــج  ضمــن 
الجمعيــة. وقــدم األميــن العــام للجمعيــة 
المهنــدس عبــد الغفــور الدبيســي عرضا 
الجمعيــة  عمــل  آليــة  فيــه  وضــح  مرئيــا 
ومهــام اللجــان المختلفــة وأبــرز االنجــازات 
والمشــاريع التــي تعمــل عليهــا الجمعيــة.
العامــة  العالقــات  لجنــة  رئيــس  ورحــب 

الدخيــل   الســالم  عبــد  األســتاذ  بالجمعيــة 

بالمتدربــات اللواتــي تم توجيههــن للتدريب 

العربيــة  مــن معهــد طيــف  الجمعيــة  فــي 

أكاديميــة  العالــي،  الخليــج  مــدار  العالــي، 

الجمعيــة  اســتعداد  عــن  معربــً  التعلــم، 

ومنســوبيها بوضــع برامــج مناســبة لصقــل 

تخصصاتهــم. ودعــم  مهاراتهــن 

بــروح  التحلــي  المتدربــات  الدخيــل  ودعــا 
المبــادرة والتعــاون واالســتفادة القصــوى 
لألهــداف  للوصــول  الفــرص  هــذه  مــن 

المنشــودة. 
قاعــة  فــي  عقــد  الــذي  االجتمــاع  وتخلــل 
االجتماعــات بالجمعيــة كلمــة مشــرف لجنــة 
التدريــب والتوظيــف بالجمعيــة المهندس 
زهيــر الوحيــد، مؤكــدا علــى دور الجمعيــة 
ــة المملكــة 2030  فــي تحقيــق أهــداف رؤي
، منوهــا الــى اهميــة فــرص التدريــب فــي 
والمتدربــات  المتدربيــن  مهــارات  صقــل 

وتمكينهــم مــن العمــل.
االســتاذ  الجمعيــة  رئيــس  قــال  وبــدوره 
جــدًا  فخــورون  نحــن  الصغيــر:  محمــد 
بانضمــام الخريجــات مــن كافــة المعاهــد 
برامــج  فــي  المنطقــة  فــي  والكليــات 
الجمعيــة المختلفــة لتزويدهــم بالمهــارات 
والخبــرات فــي كل مــا يمــت بصلــة بخدمــة 

المجتمــع. فــي  والمعوزيــن  الضعفــاء 

االســتعداد  اتــم  علــى  نحــن  واضــاف 
مجتمعنــا  وبنــات  ابنــاء  الســتقبال 
الجمعيــة  لــدى  التدريــب  فــي  الراغبيــن 
وفــق االمكانــات المتاحــة وســنعمل مــع 
كافــة اعضــاء اإلدارة ومنســوبي الجمعيــة 
ــا وطاقاتنــا مــن أجــل توفيــر  بــكل جهدن
وتنميــة  لتدريبهــم  المناســبة  البيئــة 
فــي  والعمليــة  المعرفيــة  مهاراتهــم 

المجتمــع. خدمــة  مجــال 
واختتــم االجتمــاع الــذي شــاركت فيــه 8 
بيــن  تخصصاتهــن  تنوعــت  متدربــات 
والتســويق،  واإلداريــة  البشــرية  المــوارد 
قدمتهــا  قيمــة  توجيهــات  بمجموعــة 
والمرشــدة  النســائية  اللجنــة  مســؤولة 
األســرية نعيمة ال حســين، اعقبها جولة 
ميدانيــة علــى لجــان الجمعيــة المختلفــة 
انشــطتها  بعــض  علــى  لالطــالع 

الرئيســية. ومهامهــا 

سجود آل يعقوب ، اللجنة االعالميةسجود آل يعقوب ، اللجنة االعالمية

خريجات بعض المعاهد بالمنطقة يتدربن في خيرية تاروت
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أخبار وفعاليات
فريــق اللجنــة االعالميــة بخيريــة تــاروت يناقــش ســبل 

التواصــل مــع جمهــور الجمعيــة

التابعــة  االعالميــة  اللجنــة  اعضــاء  عقــد 
االربعــاء  يــوم  الخيريــة  تــاروت  لجمعيــة 
اجتماعــً   2021 ســبتمبر   8 الموافــق 
بعــض  لمناقشــة  اللجنــة  مكتــب  فــي 
المواضيــع المرتبطــة بســير عمــل اللجنــة 

وانشــطتها.  اإلعالميــة 
وناقــش أعضــاء الفريــق اإلعالمــي عــددًا 
بتفعيــل  المرتبطــة  الموضوعــات  مــن 
حســابات الجمعيــة علــى مواقــع التواصل 
االجتماعــي، باإلضافــة إلــى بعــض االفــكار 
وكيفيــة  العطــاء  لمجلــة  التطويريــة 
التواصــل البنــاء مــع المســتفيدين مــن 
والداعميــن  والمشــتركين  الجمعيــة 
ألنشــطتها المختلفــة وجمهورهــا العــام.
أهميــة  علــى  اللجنــة  اعضــاء  واتفــق 
الجاهــزة  المــواد  بعــض  نشــر  ســرعة 
التــي تصــل مــن كّتــاب المنطقــة علــى 
موقــع الجمعيــة لإلســهام فــي التثقيــف 

المجتمعيــة.  والتوعيــة 

الــرأي  اإلعالميــة  اللجنــة  وتــداول اعضــاء 
فــي فكــرة عمــل بوســتات لبعــض مــواد 
المجلــة ليتــم نشــرها الحقــا عبــر قنــوات 
التواصــل االجتماعــي التابعــة للجمعيــة، 
مؤكدين أن حسابات التواصل االجتماعي 
التــي  الحقيقــة  المــرآة  هــي  للجمعيــة 
والتــي  الجمعيــة  توجهــات  تعكــس 
مــن خاللهــا يشــاهد النــاس انشــطتها 

المتنوعــة. ومشــاريعها 
كيفيــة  فــي  ايضــا  التــداول  وتــم  كمــا 
التربويــة  المقــاالت  مــن  االســتفادة 
تــرد  التــي  والصحيــة  واالجتماعيــة 
مجلــة العطــاء مــن الكتــاب والتربوييــن 
واالطبــاء والممرضيــن، لتصــل الــى أكبــر 
شــريحة مــن المجتمــع لالســتفادة منهــا 
فــي تربيــة النــشء والتثقيــف المجتمعي 

الصحــي. الوعــي  وتعزيــز 
اللجنــة  علــى  العــام  المشــرف  وأكــد 
محمــد  األســتاذ  بالجمعيــة  اإلعالميــة 

جميــع  ايصــال  ضــرورة  علــى  الشــيوخ 
لكافــة  الجمعيــة  وبرامــج  انشــطة 
للجمعيــة  والداعميــن  المســتفيدين 
والمشــتركين باإلضافــة لجمهــور الجمعيــة 
وخارجهــا. تــاروت  جزيــرة  جغرافيــا  فــي 
الفتــا إلــى أن التواصــل مــع القاعدة األســاس 
اهميــة  لــه  يكــون  أن  ينبغــي  للجمعيــة 
ــه يرتبــط  ــدى اللجنــة اإلعالميــة ألن قصــوى ل
بشــكل مباشــر بمســتوى تفاعــل الجمهــور 
مــع الجمعيــة وخدماتهــا المتنوعــة، األمــر 
الــذي ينعكــس ايجابــا علــى المســتفيدين 

مــن الجمعيــة علــى نحــو خــاص. 

التواصــل  مواقــع  إن   “ الشــيوخ:  وقــال 
علــى  كبيــر  تأثيــر  ذات  اليــوم  االجتماعــي 
افعالهــم  وردود  لهــا  المتابعيــن  قــرارات 
المهــم  مــن  لــذا  خياراتهــم،  وتحديــد 
وذكــي  ايجابــي  بشــكل  توظيفهــا 
مــع  التفاعــل  منســوب  لرفــع  وخــالق 
مشــروعات الجمعيــة وانشــطتها لخدمــة 

أكبــر.  بشــكٍل  المســتفيدين 

وبــدوره أكــد رئيــس مجلــس ادارة الجمعيــة 
أهميــة  علــى  الصغيــر  محمــد  األســتاذ 
تقديــم األفــكار اإلبداعيــة لتطويــر العمــل 
كفــاءة  ورفــع  الجمعيــة  فــي  اإلعالمــي 
الفريــق، مــن خــالل المشــاركة الفاعلــة فــي 
اللقــاءات والنقاشــات البنــاءة، مشــدد اعلى 
وســائر  الجمعيــة  موقــع  تفعيــل  اهميــة 
مــن  واالســتفادة  المختلفــة  حســاباتها 
التقنيــة فــي التواصــل الفعــال مــع النــاس، 
كمــا أشــاد بالجهــد الكبيــر المبــذول مــن 
جميــع أعضــاء الفريــق اإلعالمــي بالجمعيــة.

االء الحليلي ، اللجنة االعالميةاالء الحليلي ، اللجنة االعالمية
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قــال األميــن العــام لجمعيــة تــاروت الخيريــة 
إن  الدبيســي:  الغفــور  عبــد  المهنــدس 
مجلس إدارة الجمعية أقر زيادة المساعدات 
لمســتفيدي  والغذائيــة  النقديــة  الدائمــة 
لجنتــي كافــل اليتيــم والتكافــل االجتماعي 
بنســبة 40%، اي بمعــدل صــرف يقــارب 2,5 

مليــون ريــال ســنويا. 
بنســب  الدعــم  رفــع  المجلــس  أقــر  كمــا 
كالــزواج  األخــرى  للمســاعدات  متفاوتــة 
والصيانــة  والترميــم  والســكن  واإليجــار 
تقدمهــا  التــي  المســاعدات  مــن  وغيرهــا 
بحســب  وذلــك  للمســتفيدين،  الجمعيــة 
دخلهــا.  ومســتوى  األســرة  حالــة  دراســة 
واشــار نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ 
محمــد ســعيد الصفــار أن قــرار زيــادة نســبة 
المســاعدة جــاء بعد المراجعــة الدورية التي 

يقوم بها المجلس على دليل المســاعدات 
المســاعدات  أنــواع  جميــع  يوضــح  والــذي 
للمســتفيدين،  الجمعيــة  تصرفهــا  التــي 
الــدوام  علــى  يســعى  المجلــس  أن  كمــا 
مــن  للمســتفيدين  أكبــر  دعمــا  لتقديــم 
خدمــات الجمعيــة للتخفيــف عليهــم مــن 

وطــأة الظــروف الصعبــة.

ولفــت رئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ محمــد 
زيــادة  اعتمــد  المجلــس  أن  إلــى  الصغيــر 
المساعدات لرفع مستوى الدعم والخدمات 
لمســتفيديها، موضحــً ان المجلــس يقــوم 
العامــة  لألوضــاع  دوريــة  مراجعــات  بعمــل 
والزيــادة المطــردة فــي المصروفــات األســرية، 
زيــادة  الماضــي  العــام  فــي  تــم  بأنــه  علمــا 

المعونــات بنســبة %15.

وقــال الصغيــر ان الجمعيــة حظيــت هــذا 
المــوارد  وزارة  مــن  كبيــر  بدعــم  العــام 
البشرية والشؤون االجتماعية، كما تحظى 
الجمعيــات  دائمــا بدعــم مســتمر كســائر 
اهلل. رعاهــا  الدولــة  مــن  فــي  الخيريــة 
وشــدد المجلــس علــى أن هــذه الزيــادات 
فــي اإلعانــات التــي تقدمهــا الجمعيــة لــم 
مــن  الســخي  الدعــم  لــوال  ممكنــة  تكــن 
مجتمعنــا المعطــاء بجميــع فئاتــه فلهــم 

الشــكر والتقديــر واالمتنــان. منــا جزيــل 

أنــه يتــم عمــل برامــج لجميــع  إلــى  يشــار 
أي  حجــم  معرفــة  وتجــري  المســاعدات 
مســاعدة قبــل اقرارهــا مــن إدارة المجلــس 
فــي  المســتفيد  معطيــات  علــى  بنــاء 

الحالــة. بحــث 

أخبار وفعاليات

خيرية تاروت تقر زيادة المساعدات المقدمة لمستفيديها

حكيمه جاسم ، اللجنة االعالميةحكيمه جاسم ، اللجنة االعالمية
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اســتحوذت هويــة دورة كافــل اليتيم لكرة 
القــدم بجزيــرة تــاروت “كــافــــل“ وخططهــا 
الموضــوع  المســتقبلية،  االســتراتيجية 
الرئيــس للقــاء الــذي جمــع األســتاذ/ عبــد 
نــوح، عضــو المجلــس  بــن أحمــد آل  اهلل 
ورجــل  الشــرقية  بالمنطقــة  المحلــي 
األعمــال، برئيــس جميعــه تــاروت الخيريــة 
الصغيــر،  علــي  بــن  محمــد  األســتاذ/ 

التنفيــذي  المجلــس  وأعضــاء  ورئيــس 
لــــ“ كـــافــــل“، الــذي تــم يــوم أمــس األثنيــن 
فــي مقــر آل نــوح العقاريــة، وفــي بدايــة 
اللقــاء أســتهل آل نــوح االجتمــاع بالتهنئــة 
الوطنــي  اليــوم  بمناســبة  والتبريــك 
بالمجموعــة،  بالترحيــب  و  للملكــة، 
وتشــديده علــى أن هــذه الــدورة المباركــة 
مــن  الســنوات  هــذه  الــى  تصــل  لــم 
بتظافــر جميــع  إال  والعطــاء  االســتمرارية 
الجهــود الرســمية و التطوعيــة واألهليــة 
علــى حــٍد ســواء، وأبــدا ســعادته بهــذه 

االســتمرارية وبهــذا النجــاح، وأكــد علــى أن 
هــذه الــدورة تعبــر بصــدق عــن شــعارها 
)العطــاء األجمــل فــي رياضــة فــرق األحيــاء( 
مترجمــة األقــوال الــى أفعــال فاقعــة علــى 
ــدورة  ــاًل أن هــذه ال ــع، و أردف قائ أرض الواق
التــي تعــد مــن أبــرز دورات كــرة القــدم فــي 
المحافظــة أيقونــة مــن أيقونــات العمــل 
بمفهــوم  المعــزز  والتطوعــي  الخيــري 
العمــل التطوعــي لرؤيــة مملكتنــا 2030، 
كافــل  للجنــة  دائمــة  اقتصاديــة  ورافــدة 
اليتيــم بجمعيــة تــاروت الخيريــة، و دانــة 
بهــا  نفخــر  التــي  تــاروت  جزيــرة  دانــات 
كمجتمــع، لذلــك نصــر علــى دعمهــا عامــً 
أو  المعنــوي  بالدعــم  ســواء  عــام،  بعــد 
المادي، وشــدد آل نوح على ضرورة تمويج 
العمــل علــى أرض الواقــع وبمــا ينتــج قيمة 
مضافــة تصــب باالعتــزاز بالهويــة الوطنيــة 
لوطننــا الحبيــب، امتثــاالً لتوجيهــات قــادة 

هــذه البــالد أعزهــم اهلل.

ــن  وبعدهــا اســتعرض األســتاذ/ محمــد ب
علــي الدهــان، رئيــس المجلــس التنفيــذي 
لـــ “كــافــــل“، نبــذه عــن تاريــخ الــدورة علــى 
مــدى 25 عامــً حتــى وصولها الى اليوبيل 
وقصــص  اإلنجــازات  وكذلــك  الفضــي، 
خاللهــا،  مــن  تحققــت  التــي  النجــاح 
وأبرزهــا نشــر الوعــي بالعمــل التطوعــي 
بيــن أفــراد المجتمــع الرياضــي واألهلــي، 
وكذلــك بــث الرســائل التوعيــة لألهالــي 
والمبــادرة  كورونــا،  وبــاء  يخــص  فيمــا 
بعمــل فيديوهــات قصيــرة لحــث المجتمع 
شــعبان  ناصفــة  توزيعــات  قيمــة  لدفــع 
و رمضــان لصالــح الجمعيــة فيمــا أطلــق 
عليــه “كريكشــونا لجمعيتنــا“،  وإذ قــدم 
عــن  مختصــرا  شــرحا  الدهــان  محمــد 
التــي  لكافــل،  الجديــدة  الهويــة  حكايــة 
تضمّنهــا الشــعار الجديــد للنســخة الـــ 25، 
والــذي يرمــز علــى أن الــدورة فــي جزيــرة 
تــاروت وأنهــا دورة فــي كــرة القــدم عــالوة 

علــى أن الــدورة ترمــز للعطــاء.

سلمان العيد ، اعالم دورة كافل اليتيم لكرة القدم بجمعية تاروتسلمان العيد ، اعالم دورة كافل اليتيم لكرة القدم بجمعية تاروت

آل نوح “كــافـــل“ ايقونة التطوع ودانة جزيرة تاروت   

أخبار وفعاليات
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أخبار وفعاليات

هــي  “كــافــــل“  دورة  بــأن  الدهــان  وقــال 
ذات  القــدم  كــرة  دورات  مــن  واحــدة 
فــي  وتعــد  الخيــري،  االجتماعــي  الطابــع 
الوقــت الحاضــر هــي الــدورة األقــدم مــن 
حيــث االســتمرارية، بعــد توقــف عــدد مــن 
الــدورات المعروفــة التــي ســبقت كافــل 
فــي هــذا المضمــار، وتســتعد باالحتفــال 
بعــد  الفضــي،  بيوبيلهــا  الســنة  هــذه 
توقــف دام عاميــن بســبب جائحــة كورونــا 
وااللتزامــات الصحيــة المترتبــة والناجمــة 
كان  التوقــف  هــذا  بــأن  منوهــا  عنهــا. 
التعديــالت  بعــض  إلجــراء  ثمينــة  فرصــة 
وتغييــر  الفعاليــة،  هــذه  نشــاط  علــى 
الهويــة، وقــراءة تجربــة إقامــة الــدورة فــي 
بالتحديــد،  الصيــف  وفــي فصــل  النهــار 
بعــد  ليــال  تقــام  أن  علــى  االتفــاق  فتــم 
فــي  الرســمية  األنديــة  أنشــطة  انتهــاء 
شــكر  العــرض  نهايــة  وفــي  المنطقــة، 
علــى  الخيريــة  تــاروت  جمعيــة  الدهــان، 
كل هــذا الدعــم طيلــة هــذه الســنوات، 

مضلــة  تحــت  رســميً  “كــافــــل“  كــون 
الجمعيــة، وتحضــي برعايتهــا، كمــا شــكر 
آل نــوح علــى قبــول هــذه الدعــوة، وتقــدم 
بالشــكر لجميــع الشــركاء والمتطوعيــن 
الماضيــة،   24 الـــ  الســنوات  هــذه  طيلــة 
بالفعــل  هــم  هــؤالء  أن  علــى  وشــدد 

الــدورة. لهــذه  الحقيقيــة  الرافعــة 
وفــي نهايــة اللقــاء أكــد األســتاذ/ عبــد 
اهلل آل نــوح، علــى أهميــة هــذه الفعاليــات 
وهــو  الخيــري،  الطابــع  ذات  الرياضيــة 
نشــاط مــن األنشــطة التــي تدعــم فكــرة 
اللحمــة  يعــّزز  الــذي  التطوعــي  العمــل 
بــأن  مؤكــدا  المجتمــع،  أطيــاف  بيــن 
مــع  تقــف  العقاريــة  نــوح  آل  مجموعــة 
هــذا التوجهــات وتدعــم ـ بمــا تســتطيع 
ـ كل هــذه الفعاليــات.  معربــا عــن أملــه 
فــي أن تحقــق الــدورة أهدافهــا الرياضيــة 

حــد ســواء. علــى  والخيريــة 

ــة مــن  ــوح العقاري يذكــر أن مجموعــة آل ن
أبــرز الداعميــن ألنشــطة الجمعية بشــكل 

عــام ولــدورة كافــل اليتيــم لكــرة القــدم، 
وقــد دشــن المهنــدس/ شــاكر بــن أحمــد 
فــي  “كــافــــل“  وهويــة  شــعار  نــوح،  آل 
احتفــال بســيط جــرى علــى ســاحل الرملــة 

ــاروت العــام الماضــي. ــرة ت البيضــاء بجزي

المجلــس  عضــو  قــام  اللقــاء  وبعــد 
ســالم،  آل  علــي  األســتاذ/  التنفيــذي 
بتقديــم درع تذكاريــة عبــارة عــن شــعار 
كافــل اليوبيــل الفضــي، لألســتاذ/ عبــد 
بكلمــة  اللقــاء  ختــم  ثــم  نــوح،  آل  اهلل 
لرئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ/ محمــد 
خالــص  مقدمــا  الصغيــر،  علــي  بــن 
شــكره وتقديــره لعطــاءات أســرة آل نــوح 
الكريمــة، تجــاه العمــل الخيــري فــي جزيــرة 

الجمعيــة.  فــي  وتحديــدًا  تــاروت، 

حضــر اللقــاء كل مــن أعضــاء المجلــس 
التنفيــذي: علــي ســالم، عبــد المنعــم آل 
رامــس، علــي مهــدي العقيلــي. وأحمــد 

الصغيــر.
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أخبار وفعاليات
فريــق عشــتار النســائي لخيريــة تــاروت يدشــن فعاليــة 
ــة ــي 91 للمملك ــوم الوطن ــبة الي ــر بمناس ــي الح المش

زينب رضا الناصر ، اللجنة االعالمية زينب رضا الناصر ، اللجنة االعالمية 

تزامنــا مــع الذكــرى 91 للمملكــة نظــم 
فريــق عشــتار الرياضــي النســائي التابــع 
لجمعيــة تــاروت الخيريــة فعاليًة للمشــي 
الفــردي الحــر بعنــوان ) ُمشــاركُة وطــن ( 
، بعــدٍد مشــروٍط مــن الخطــواِت بحيــث 
ال يتعــدى 9123 خطــوة لــكل مشــاركة.

العــدِد  هــذا  اختيــار  تحديــد  وتــم 
بحســب  الخطــوات،  مــن  المشــروط 
فريــق  فــي  االعالميــة  اللجنــة  عضــوة 
الناصــر،  رضــا  زينــب  الرياضــي  عشــتار 
تعبيــرا عــن عمــق االنتمــاء لهــذا الوطــن، 
مضيفــة ان رقــم 91 يمثــل تاريــخ توحيــد 
اقاليــم المملكــة بينمــا الرقــم 23 يمثــل 
تاريــُخ اليــوُم الوطنــُي لدولتنــا الغاليــِة، 
الفعاليــة كان  التوقيــت لهــذه  كمــا أن 
بــدأت  حيــث  ايضــا  بدقــة  محســوبا 
انطالقهــا فــي تمــام الســاعُة 9 مســاء 
الــذي  ســبتمبر  لشــهر  يشــيُر  والــذي 

المناســبة.  معــه  تتزامــن 

وقالــت رئيســة اللجنــة الصحيــة لخيريــة 
ــاروت مريــم المــاء وهــي عضــٍو مشــارك  ت
فــي فريــق عشــتار النســائي الريــاض انــه 
هــذه  نتائــج  عــن  اإلعــالن  قريبــا  ســيتم 
بخطــوٌة  الفعاليــة  واصفــة  الفعاليــة، 
القطيــف  محافظــة  لســيدات  وطنيــة 
ســتتلوها ُخطــواُت قادمــة مــن البرامــج 
ليرســَم المتألــق  لفريقنــا  والفعاليــات 

مــن  لوحــًة  دنيانــا  فــي   * عشــتاُر   *
اهلل. شــاء  أن  المســراِت 

الرياضــي  ولفتــت رئيســة فريــق عشــتار 
آســيا المســيري بأنــه العديــد مــن نســاء 
مشــاة  مجموعــة  مــن  ســواء  المجتمــع 
شــاركن  قــد  خارجهــا،  مــن  او  عشــتار 
المهمــة  الوطنيــة  الفعاليــة  هــذه  فــي 
بأنهــا  المشــاركة  هــذه  تميــزت  وقــد 
المــكان  اختيــار  فــي  وانســيابية  فرديــة 
وطــول المــدة، حيــث تســتطيع ان تقطــع 
العضــوة المســافة فــي اي وقــت خــالل 12 
المقترحــة  الخطــوات  بــأن  علمــا  ســاعة، 

ســاعتين  مــن  اقــل  حــدود  فــي  تنجــز 
تقريبــا، واضعيــن فــي الحســبان اللياقــة 
الصحيــة  والحالــة  المحيطــة  والظــروف 

للمشــاركة.
علــى  مؤخــرا  *عشــتار*  حصــل  وقــد 
*وســام أفضــل مدينــة نشــطة* علــى 
الفــوز  هــذا  وأهــدى  المملكــة  مســتوى 

واهلهــا. *للقطيــف* 

إدارة  مجلــس  رئيــس  رحــب  وبــدوره 
جمعيــة تــاروت الخيريــة األســتاذ محمــد 
الصغيــر بفعاليــة فريــق عشــتار الرياضــي 
النســائي التابــع للجمعيــة فــي محافظــة 
القطيــف، شــاكرا جهــود عضــوات الفريــق 

والمشــاركات فــي الفعاليــة.

وقــال إن هــذه الفعاليــة الوطنيــة المميــزة 
 91 الوطنــي  اليــوم  ذكــرى  مــع  تتزامــن 
ــز، مؤكــدا أن هــذه الفعاليــة  ــا العزي لبالدن
مــع  تتوافــق  التــي  النســوية  الرياضيــة 
ــة 2030م تتزامــن ايضــا مــع  تطلعــات رؤي
يــوم مــن ايــام الوطــن الغالــي الــذي ســطر 
ابنــاءه ورجاالتــه أجمــل واروع انتماءاتهــم 
ولحمتهــم الوطنيــة منــذ بدايــات نهــوض 

ــة وحتــى يومنــا هــذا.  الدول

علــى  وعزيــز  غــال  وطــن  انــه  واضــاف 
نفوســنا وســوف يبقــى فــي عــاله ورفعتــه 
طالمــا نتنفــس مــن احضانــه، وكل عــام 

وأنتــم بخيــر.

جديــٌر بالذكــِر بــأن فريــق مشــاة عشــتار 
المشــاركات  مــن  العديــد  لــه  النســائي 
علــى المســتوى المحلــي واالقليمــي، وان 
اســتمرار عضواتهــا بالمشــاركة الفرديــة 
اليوميــة بالفريــق ومجموعاتهــا مســجلة 
فــي اتحــاِد الرياضــة للجميــع، كمــا انهــا 
برامــج  فــي  بمجموعتهــا  مشــاركة 

والســترافا. كالبيســر 
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خيرية تاروت تقيم ورشة “تقنيات االتصال االنساني في فرق العمل“ لمنسوبيها

زينب المرحوم ، اللجنة االعالمية  زينب المرحوم ، اللجنة االعالمية  

نظمــت لجنــة التدريــب والتوظيــف بخيرية 
“تقنيــات  بعنــوان  عمــل  ورشــة  تــاروت 
االتصــال اإلنســاني في فرق العمــل“، وذلك 
يــوم االربعــاء 29 ســبتمبر 2021م شــارك 
فيهــا عــددا مــن منســوبي ومنســوبات 
ومتطوعيــن. موظفيــن  مــن  الجمعيــة 

وتحــدث مقــدم الورشــة المــدرب إبراهيــم 
علــي الشــيخ عــن مفهــوم بنــاء وإدارة فرق 
التــي تمــر  العمــل، مســتعرضا المراحــل 
بهــا عمليــة بنــاء الفريــق الناجــح والفعــال. 

ولفــت الشــيخ فــي الورشــة التــي عقــدت 
فــي قاعــة االجتماعــات بالجمعيــة إلــى أهم 
اســباب الصراعــات التــي قــد تنشــأ داخــل 
فــرق العمــل، موضحــً أهــم الصفــات التــي 
يجــب ان يتمتــع بهــا قائــد الفريــق وضــرورة 
بنــاء الرؤيــة ووضــع الخطــة االســتراتيجية 
فريــق  اعضــاء  وتدريــب  المناســبة 
العمــل ليتمكنــوا مــن تحقيــق األهــداف 
المشــتركة للمنظمــة التــي يعملوا فيها.

وقــدم رئيــس لجنــة التدريــب والتوظيــف 
شــكره  النابــود  محمــد  المهنــدس 
ــه للمــدرب إبراهيــم الشــيخ علــى  وامتنان
عطائــه المميــز فــي تقديــم ورشــة العمــل 
مــن  مجموعــة  واثــارة  إدارتــه  وحســن 
االفــكار المهمــة التــي تمــس منســوبي 

الخيريــة. الجمعيــات 

وقــال مشــرف لجنــة التدريــب والتوظيــف 
نحــن   “ الوحيــد:  زهيــر  المهنــدس 
نســعى للرقــي دائمــا بمســتوى خدمــات 
الجمعيــة وفــق تطلعاتهــا وطموحاتهــا 
المستقبلية لتصبح مركزًا خاصً لتدريب 
وتأهيــل منســوبي ومنســوبات الجمعيــة 
بالمهــارات  لتزويدهــم  والمتطوعيــن 
اإلداريــة والتنظيميــة المطلوبــة، وكذلــك 
جميــع أفــراد المجتمــع بمــا يتــالءم مــع رؤية 

2030م. المملكــة 

وتميــزت ورشــة العمــل التي اســتمرت نحو 
3 ســاعات وشــارك فيها 25 مشاركا بتنوع 
االنســاني  االتصــال  تقنيــات  فــي  االفــكار 
فــي فــرق العمــل، كمــا وســادها جــوا مــن 

الحمــاس والتفاعــل طــوال الوقــت.

إدارة  مجلــس  رئيــس  أشــاد  وبــدوره 
الجمعيــة األســتاذ محمــد الصغيــر بجهــود 
علــى  الدائــم  وحرصهــم  التدريــب  لجنــة 
تقديــم البرامــج التدريبيــة التــي تضيــف 
مزيــدًا مــن المعرفــة بفــن اإلدارة والقيــادة 
لمنســوبي الجمعيــة، الفتــا الــى ان هــذا 
التوجــه مــن أولى اهتمامات مجلــس اإلدارة.

وفــي ختــام الورشــة قــدم رئيــس لجنــة 
التدريــب والتوظيــف المهنــدس محمــد 
النابــود جزيــل الشــكر والعرفــان لجميــع 
المشــاركين فــي الورشــة، كمــا تــم منــح 
درعــا  الشــيخ  ابراهيــم  االســتاذ  المــدرب 

تذكاريــا بهــذه المناســبة.
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عضو مجلس شورى يبدي كامل دعمه لخطط دورة 

“كافل“ التابعة لخيرية تاروت 

محمد الخباز ، اللجنة االعالمية لدورة كافل محمد الخباز ، اللجنة االعالمية لدورة كافل 

للخدمات االجتماعية من خدمات اجتماعية 
الــى جانب األنشــطة التطوعية التي تبذل 
مبدئيــا  المحلــي،  المجتمــع  فــي  وتقــام 
كامــل دعمــه ومســاندته لخطــط وبرامــج 
دورة “كافــل اليتيــم“ التــي تراعاهــا خيريــة 

تــاروت.
جــاء ذلــك خــالل لقائــه ممثلــي المجلــس 
التنفيــذي لــدورة كافل اليتيــم لكرة القدم 
بجزيرة تاروت *“كــافـــــل“* حيث اطلع على 
نبذة عن تاريخ الدورة، وهويتها وأهدافها.
وأبــدى اعجابــا كبيــرا بمــا انطــوى عليــه شــعار 
اليوبيــل الفضــي للــدورة الــذي تــم إطالقــه 
العــام الماضــي، خــالل فتــرة التوقــف اإللزامــي 
بســبب ظــروف جائحــة كورونــا، واعتبــر آل 
إبراهيــم الشــعار مــرآة للصــورة الحقيقيــة 
لجزيرة تاروت كونه جمع بين الرياضة )الكرة(، 
والتــراث )قلعــة تــاروت(، والعطــاء )النخلــة(.
أهالــي  يحملــه  بمــا  إبراهيــم  آل  وأمتــدح 
والعمــل  جــادة  إرادة  مــن  تــاروت  جزيــرة 
بصمــت، خصوصــا فــي األعمــال التطوعيــة، 
مؤكــدا بــأن هــذا االنطبــاع جــاء عــن طريــق 

تجــارب عديــدة عاشــها مــع قطــاع واســع 
مــن أبنــاء هــذه الجزيــرة، كونهــم يفضلــون 

الــكالم. علــى  العمــل 
ســوف  واعــد  بمســتقبل  تفــاؤال  وأبــدى 
تشــهده البــالد عامــة، ومحافظــة القطيــف 
خاصــة، وجزيــرة تــاروت بشــكل أخص ضمن 
خطــوات هيئــة تطويــر المنطقة الشــرقية.
المجلــس  رئيــس  أوضــح  جانبــه  مــن 
لكــرة  اليتيــم  كافــل  لــدورة  التنفيــذي 
القــدم بجزيــرة تاروت *“كـــافـــــل“* األســتاذ/ 
محمد الدهان، بأن الدورة تجمع بين البعد 
دورة  فهــي  الخيــري،  والبعــد  الرياضــي 
بيــن  شــريفة  منافســة  تشــهد  رياضيــة 
فــرق األحيــاء فــي المنطقــة الشــرقية، وفــي 
الوقت نفسه يذهب ريعها لمشروع كافل 
اليتيــم بجمعيــة تــاروت الخيريــة للخدمــات 
االجتماعيــة، لذلــك فهــي قنــاة اســتقطاب 
للفاعلين اجتماعيا وتطوعيا، إذ تستقطب 
في كل نســخة ما ال يقل عن مائة متطوع، 
ــدورة. يشــاركون ضمــن لجــان ومجالــس ال

وقــدم الدهــان مثــاال علــى المجهــود الــذي 

يبذلــه القائمــون علــى *“كـــافـــــل“* ففــي 
نســختها األخيــرة التــي تحمــل الرقــم 24 
شــارك فيهــا 20 فريقــا، و500 العــب و80 
إداريــا، شــاركوا فــي 55 مبــاراة، وأديــرت هذه 
المباريــات بـــ 165 حكمــا، وتــم وصفهــا مــن 
خــالل 9 معلقيــن، وتــم خاللهــا تســجيل 

جوائــز.  105 وتوزيــع  هدفــا،   135
ولفــت الدهــان إلــى مقــدار الجهــد اإلداري 
الــذي يبــذل قبل وأثناء ومــا بعد الدورة، إذ 
قــال بــأن هــذه الجهــود ـ بعــد توفيــق اهلل ـ 
وهــذه  *“كـــافـــــل“*،  نجــاح  ســبب  هــي 
المجلــس  بيــن  بالشــراكة  تتــم  الجهــود 
المنبثقــة  والمجالــس  للــدورة  التنفيــذي 
مؤسســة  بيــن  مــا  جهــة   45 مــع  عنــه 
وديوانيــة وأســرة محليــة. مشــيرا إلــى أن 
 13700 تشــكل  إقامتهــا  وخــالل  الــدورة 
ســاعة تطوعيــة، حيــث تــم ألجــل أدارتهــا 

عقــد 70 اجتماعــا. 
وأكــد علــى أن مــن أهــداف *“كـــافـــــل“* 
التطوعــي  العمــل  مفهــوم  تعزيــز  هــو 
وتوثيــق عــرى التواصــل والتعــاون إلنتــاج 
شــراكة مســتدامة مــع الجهــات الرســمية 
التفاعــل  وتعزيــز  وإرســاء  العالقــة،  ذات 
قطاعــات  مختلــف  بيــن  والتواصــل 
المجتمــع وإيجــاد بيئــة تفاعليــة مســتندة 
علــى برامــج ومبــادرات وخطــط اجتماعيــة 
ــع نســبة  ــة، والمســاهمة فــي رب وترفيهي
ممارســة الرياضيــة لتدعم أحــد برامج رؤية 
المملكــة 2030 وهــي “مجتمــع حيــوي“.
تســتعد  التــي  الــدورة  أن  الدهــان  ويــرى 
لالحتفــال باليوبيــل الفضــي تتبنــى جملة 
من المبادئ تسير وفقها، وأبرزها االعتزاز 
بالهويــة الوطنيــة، وإدمــاج الشــباب فــي 
الرياضــة،  خــالل  مــن  الهادفــة  البرامــج 
وتطويــر وتنويــه فــرص الترفيــه الرياضيــة.
رئيــس  مــن  كل  اللقــاء  فــي  وشــارك 
تــاروت  بجمعيــة  العامــة  العالقــات  لجنــة 
الخيريــة االســتاذ عبــد الســالم آل دخيــل، 
العيــد،  ســلمان  االســتاذ  والصحفــي 

الرويعــي. حســين  والكابتــن 
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زينب المرحوم ، اللجنة االعالمية زينب المرحوم ، اللجنة االعالمية 

بجمعيــة  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  قــال 
تاروت الخيرية األســتاذ محمد الصغير: أن 
مجمــوع مصروفــات المســاعدات الطالبية 
التي تم تقديمها خالل النصف الدراسي 
وبنــات  ابنــاء  لدعــم  العــام  لهــذا  األول 
األســر المســتفيدة مــن الجمعيــة بلغــت 

نحــو: 393، 709.00 ألــف ريــال. 
وذكــر أنــه تــم تغطيــة احتيــاج 263 طالــب 
وطالبــة مــن مختلــف المراحــل الدراســية 
ــة الجامعيــة وال زال  ــك المرحل بمــا فــي ذل

الدعــم مســتمرا.
وأشــار رئيــس لجنــة التكافــل االجتماعــي 
أن  درويــش  آل  الرســول  عبــد  األســتاذ 
مجمــوع المســاعدات الطالبيــة مــن لجنــة 
التكافــل بلغــت: 138,199 ريــاال، لتغطيــة 
احتيــاج 156 طالبــا وطالبــة مــن جميــع 

الدراســية.  المراحــل 

وبيــن رئيــس لجنــة كافــل اليتيــم األســتاذ 
المســاعدات  اجمالــي  أن  زيــد  أبــو  أيــوب 
الطالبيــة التــي تــم تقديمهــا لأليتــام بلغــت 
ــال، لتغطيــة احتيــاج 90  نحــو: 255,510 ري
طالبــا وطالبــة للحقيبــة المدرســية لمــن 
هــم فــي المرحلــة االبتدائيــة، المتوســطة، 
الثانويــة، باإلضافــة ل 17 طالبــا وطالبــة من 
المرحلــة الجامعيــة، بينما بلغت مصروفات 

المواصــالت: 6,780 ريــال.
الجمعيــة  للجــان  شــكره  الصغيــر  وقــدم 
العاملة في تقديم خدماتها للمستفيدين 
ومحاولــة الوقــوف علــى احتياجاتهــم بمــا 
يحقــق حيــاة مســتقرة، كمــا قــدم شــكره 
المحســنين  إلــى  اإلدارة  مجلــس  باســم 
ومســاندتهم  لمبادراتهــم  الخيــر  وأهــل 
الدائمــة لبرامــج المســاعدات فــي الجمعيــة، 
قائــاًل: أنتــم شــركاءنا الدائمين في الســعي 

أخبار وفعاليات

لتوفيــر حيــاة أفضــل للمحتاجيــن واأليتــام 
مــن ابنــاء المجتمــع. 

وأكد الصغير في وقت ســابق أن مجلس 
اإلدارة يسعى ألن تصل ميزانية الصندوق 
التعليمــي فــي الســنوات القادمة لمليون 
ريــال، منوهــا إلــى أن المســاعدات الطالبية 
ــوزارة والعديــد  ــرًا مــن ال تالقــي دعمــا كبي
مــن الجهــات المانحــة وتعتبــر مــن مصارف 

الزكاة والحقوق الشــرعية.
يشــار إلــى أن مجلــس اإلدارة أقــر مؤخــرا 
التعليمــي  “قبــس“  صنــدوق  تأســيس 
بمبلــغ نصــف مليــون ريــال لدعــم أبنــاء 
األســر المســتفيدة مــن الجمعيــة وذلــك 
بــكل  التعليميــة  مســيرتهم  إلكمــال 

ويســر.  ســهولة 

393 ألف ريال للمساعدات الطالبية خالل النصف الدراسي األول بخيرية تاروت
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أحمــد  بــن  جاســر  األعمــال  رجــل  أكــد 
مــع  جنــب  إلــى  جنبــا  وقوفــه  الصــادق، 
القائميــن علــى دورة “كافل اليتيم“ لكرة 
القــدم تحــت رعايــة جمعيــة تــاروت الخيريــة 
كونهــا دوريــة رياضيــة، خيريــة تطوعيــة، 
باتــت محــط التقــاء قطاعــات واســعة مــن 
الشــباب الذيــن كبــروا وهــم يــرون هــذه 

ســنة. كل  قائمــة  الفعاليــة 

وقــال الصــادق خــالل لقائه رئيــس وأعضاء 
المجلــس التنفيــذي لـــ “كــافــــل“ بمكتبــه 
بجزيــرة تــاروت بــأن اســتمرار الــدورة ألكثــر 
العــام  هــذا  ودخولهــا  عامــا   20 مــن 
اليوبيــل الفضــي، يــدل داللــة كافيــة علــى 
أنهــا تســير في الطريــق الصحيح، وتحقق 
النجــاح تلــو النجــاح، ويتربــى مــن خاللهــا 
ويقدســون  الرياضــة،  يعشــقون  أجيــاال 

العمــل الخيــري التطوعــي.

أخبار وفعاليات
الصادق يشيد باستمرارية “كــافــل“ تحت رعاية 

خيرية تاروت ويصفها بالمتميزة

سلمان العيد ، اللجنة اإلعالمية لدورة كافل سلمان العيد ، اللجنة اإلعالمية لدورة كافل 

الدهــان  محمــد  اســتعرض  جانبــه  مــن 
رئيــس المجلــس التنفيــذي لـــ “كــافــــل“ 
العديــد مــن الخطــط التــي تخــص أطــالق 
إلقامــة  الجديــد  الموعــد  منهــا  الــدورة، 
النســخة الخامســة والعشــرين، وبعــض 
حكايــة تفاصيــل الشــعار الجديــد، واآلليات 
“كــافــــل“  تعتمدهــا  التــي  الجديــدة 
فــي إقامــة و إدارة الــدورة، والعديــد مــن 
المبــادرات المجتمعيــة التــي تصــدت لهــا 
كـــافـــــل أثنــاء التوقــف االلزامــي بســبب 
جائحــة كورونــا، اســهامً منهــا فــي دعــم 
توجهــات الدولــة حفظهــا اهلل، حيــث أنهــا 
تحــدث ألول مــرة فــي دورات األحيــاء، حيــث 
ومبــادئ  ورســالة  “رؤيــة  بموجــب  تســير 
وأهــداف“ واضحــة ومكتوبــة، ولهــا شــعار 
وهويــة، مــا يعنــي نقلــة نوعيــة فــي إدارة 

الــدورات الرياضيــة، 

ســرده  معــرض  فــي  الدهــان  وأشــار 
األهالــي  لعبــه  الــذي  الكبيــر  الــدور  عــن 
دعــم  فــي  األعمــال  ورجــال  والديوانيــات 

وماليــً. معنويــً  الــدورة 

مــن  كل  ضــم  الــذي  اللقــاء  نهايــة  وفــي 
آل  فــوزي  و  رامــس  آل  نعيــم  الكباتــن/ 
ســالم وفائــق آل عمــران وعلــي العقيلــي 
تــم تقديــم درعــا تذكاريــا عبــاره عــن شــعار 
“كــافــــل“ اليوبيل الفضي للصادق، قدمه 
نيابــة عنهــم الكابتــن/ فائــق آل عمــران.
الجديــر ذكــره أن دورة كافــل اليتيــم لكــرة 
القــدم “كــافــــــل“ تنضــوي تحــت مضلــة 
ــة، وتحظــى برعايــة  ــاروت الخيري جمعيــة ت
ريعهــا  كامــل  ويذهــب  منهــا  كاملــة 

بالجمعيــة. اليتيــم  كافــل  للجنــة 

ــكالم للصــادق  وفــي هــذا الصــدد ـ وال
ـ “إننــي اشــد علــى يــد القائميــن علــى 
هــذه الــدورة، وأؤكــد لهــم بــأن ســيروا 
معكــم  ونحــن  تتوقفــوا  وال  وواصلــوا 
المشــكورة  خطواتكــم  كامــل  فــي 

اهلل“. بــإذن  والموفقــة 
ــذي  ــه بالنمــط ال ــدى الصــادق اعجاب وأب
تســير بــه الــدورة، والتــي تجمــع أكثــر 
فريــق  وكل  فريقــا   30 او   20 مــن 
يضــم أكثــر مــن 20 العبــا فهــذا ليــس 
بالشــيء الســهل، وأن تســتمر هــذه 
ذاتــه  بحــد  هــو  العمــر  لهــذا  الــدورة 
فئــات  كافــة  علــى  ينبغــي  إنجــاز، 
المجتمــع ان تقــف وراء هــذا المشــروع 
ــً و الوقــوف بإصــرار  ورفــده ماليــً وإداري

لدعــم المتصدييــن لــه.
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أوضــح رئيــس نــادي الهــدى األســبق/ أميــن 
بــن حســن أبــو ســرير  بأنــه يتابــع بشــغف 
نجاحــات وإنجــازات دورة “ كافــل “ اليتيــم 
لكــرة القــدم بجزيــرة تــاروت، تحــت رعايــة 
خيريــة تــاروت ، وتنتابــه حالــة مــن الســرور 
الــدورة  هــذه  أن  يــرى  وهــو  والســعادة 

تحقــق اإلنجــازات تلــو اإلنجــازات.
أعضــاء  مــن  عــددا  لقائــه  خــالل  وقــال 
المجلــس التنفيــذي لــدورة “كافــل“ بــأن 
دورة “كافــل“ جــزءا مــن تاريخــه الرياضــي، 
كونه واحدا من أبناء فريق الديوانية الذي 
أطلــق هــذه الــدورة ولــه شــرف تأسيســها 
والمشــاركة فــي إدارتهــا، ويــرى بــأن الوليــد 
قبــل أكثــر مــن 20 عامــا بــات يكبــر، ومــا 
اليــوم،  ينتــج  بــدأ  حينهــا  زراعتــه  تمــت 

رئيــس نــادي الهــدى األســبق أبــو ســرير : اتابــع بشــغف 
إنجــازات دورة “كافــل“ اليتيم تحت رعاية خيرية تاروت

محمد الخباز ، اللجنة االعالمية لدورة كافل محمد الخباز ، اللجنة االعالمية لدورة كافل 

بــدأت  الــدورة  أن  إلــى  إشــارة  فــي  وذلــك 
متواضعــة، حينمــا تصــدى فريــق الديوانيــة 
إلقامــة الــدورة، وشــارك فــي أكثــر مــن دورة، 
بتحمــل  الديوانيــة  عناصــر  بعــض  وقــام 

الــدورة. فــي  واإلدارة  التنظيــم  مســؤولية 
المجلــس  رئيــس  مــن  كال  اللقــاء  وضــم 
التنفيــذي محمــد الدهــان، بمشــاركة كل مــن 
آل  الســالم  عبــد  الجمعيــة/  مجلــس  عضــو 
دخيــل، وكٍل مــن الكباتــن/ فائــق آل عمــران، 
حســن ســباع، على مهدي العقيلي، ســلمان 
نيابــة  التذكاريــة  الــدرع  ســلم  وقــد  العيــد، 
عــن الوفــد الكابتــن/ علــي مهــدي العقيلــي.

وأضــاف أبــو ســرير بأنــه نــال شــرف التأســيس 
كالعــب  فيهــا  وشــارك  الــدورة،  هــذه  فــي 
ضمــن فريــق الديوانيــة، كمــا شــارك كمــدرب 

للفريــق فــي الــدورة، وبالتالــي فهــو يــرى 
ــدورة، وأي نجــاح  نفســه جــزءا مــن هــذه ال
تحققــه هــو نجــاح لــه، كمــا هــو نجــاح لــكل 
أفــراد المجتمــع الرياضــي واالجتماعــي فــي 
البــالد.. معتبــرا هــذه الــدورة بأنهــا واحــدة 
مــن الســنن الحســنة التــي “ســّنها“ فريــق 
أبنــاء  نحــن  ـ  نأخــذ  أن  ونأمــل  الديوانيــة، 
الديوانيــة ـ  أجرهــا وأجــر مــن عمــل بهــا 
إلــى يــوم القيامــة، وليــس ذلــك علــى اهلل 
الشــريف  الحديــث  مــن  انطالقــا  بعزيــز، 
القائــل: “من ســن ســنة حســنة فلــه أجرها 

وأجــر مــن عمــل بهــا إلــى يــوم القيامــة“ 

وأشــاد بالجهــود التــي يبذلهــا القائمــون 
اإلنجــاز،  واصلــوا  الذيــن  الــدورة،  علــى 
وأضافــوا الكثيــر مــن المعاني واآلليات في 
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المشــروع، الذي وضع بصمة على الخارطة 
برنامجــا  وبــات  المنطقــة،  فــي  الرياضيــة 
ســنويا لفــرق األحيــاء، وباتت الــدورة منجما 
للكفــاءات اإلدارية والتحكيمية والتدريبية 
المنطقــة  ألنديــة  رفدهــا  عــن  فضــال 
بالالعبيــن المميزيــن الذيــن كانــت الــدورة 

منطلقــا لهــم فــي المحافــل الرياضيــة.
ولفــت أبــو ســرير  بأن الجهــود إذا تواصلت 
تأتــي النجاحــات وتتحقــق وتأخــذ وضعهــا 
علــى األرض، فمــادام اإلخــالص حاضــرا فــإن 
إلــى  مبتهــال   .. تتوالــى  ســوف  اإلنجــازات 
اهلل بالتوفيــق للعامليــن فــي الــدورة فــي 

كافــة مجاالتهــا.

مــن ناحيتــه اســتعرض رئيــس المجلــس 
التنفيــذي للــدورة محمــد الدهــان، عــددا 
مــن التطــورات التــي تشــهدها العمليــة 
مــن  بــدءا  كافــل،  لــدورة  التنظيميــة 
فــي  الجديــدة  واآلليــة  الجديــد،  الشــعار 
المعتمــدة  اإلداريــة  والتشــكيالت  اإلدارة، 
للــدورة، فضــال عــن الموعــد الجديــد إلقامــة 
الــدورة خــالل شــهر شــوال المقبــل وذكــر ، 
بــأن الــدورة لــم تعــد دورة رياضيــة فقــط، 
إداري،  كيــان  ذو  مشــروع  هــي  وإنمــا 
يخضــع إلشــراف ومتابعــة جمعيــة تــاروت 
ويعــود  االجتماعيــة،  للخدمــات  الخيريــة 
ــح األيتــام الذيــن  ــع هــذا المشــروع لصال ري

ورفــع  الجمعيــة  مســؤوليتهم  تتولــى 
فــي  وإدماجهــم  عنهــم،  المعانــاة  حالــة 
ــة  ــأن األيتــام هــم أمان المجتمــع.. مؤكــدا ب

اهلل علــى رقابنــا جميعــا.

وشــدد الدهــان علــى جملــة مــن النقــاط 
فــي الــدورة لعــل أبرزهــا إعطــاء مفهــوم 
العمــل التطوعــي وضعــا جديــدا بــأن دخل 
الذيــن  الرياضــي،  الوســط  فئــات  ضمــن 
يشــكلون نســبة ليســت قليلــة مــن أفــراد 
هــو  عليــه  الغالــب  أن  يكفــي  المجتمــع، 

الشــبابي. العنصــر 

وأوضــح بــأن مــن ضمــن المســتجدات التــي 
العنصــر  دخــول  هــو  تشــهدها “كافــل“ 
النســوي وبعــض ذوي االحتياجــات الخاصة 
فــي  خصوصــا  الــدورة،  أنشــطة  ضمــن 

المجــال اإلعالمــي.    

تــاروت  جمعيــة  رئيــس  اشــاد  وبــدوره 
الخيريــة االســتاذ محمــد الصغيــر بجهــود 
أعضــاء المجلس التنفيــذي لدورة “كافل“ 
مــع  التواصــل  جســور  لمــد  الســاعية 
مختلــف الشــخصيات االجتماعيــة ، مثمنــا 
ســاهمت  التــي  الشــخصيات  هــذه  دور 
والزالــت تســاهم بشــكل كبيــر وبنــاء فــي 
دعــم الجمعيــة ومشــروعاتها المختلفــة 
ومــن بينهــا مشــروع دورة كافــل اليتيــم 
ابنــاء  مــن  كبيــر  باهتمــام  يحظــى  الــذي 

شــرائحه. بمختلــف  المجتمــع 

يشــار إلــى أن دورة “كافــل“ اليتيــم لكــرة 
القــدم، كفعاليــة رياضيــة لفــرق األحيــاء 
الشــباب  مــن  واســعة  شــرائح  تجتــذب 
مشــروع  تدعــم  انهــا  كمــا  الرياضــي، 
الخيريــة  تــاروت  بجمعيــة  اليتيــم  كافــل 

االجتماعيــة.   للخدمــات 
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فــي  الخيريــة  تــاروت  جمعيــة  اختتمــت 
الســنوي  برنامجهــا  2021م  اكتوبــر   15
“مســيرة عطــاء ووفــاء 3“ والــذي اســتمر  
مرتــادي  مــن  واســعة  بمشــاركة  أيــام   4

. مــول  ســيتي  القطيــف  مجمــع 
وكان البرنامــج الــذي خصــص ريعــه لرعايــة 
افتتــح  قــد  الجمعيــة  مــن  المســتفيدين 
برعايــة عضــو مجلــس المنطقــة الشــرقية 
أحمــد  اهلل  عبــد  األســتاذ  األعمــال  رجــل 
فعالياتــه  تقديــم  علــى  وأشــرف  نــوح،  آل 
األســتاذ  المســرحي  المخــرج  المتنوعــة 

محســن الحمــادي.
بالبرنامــج  إعجابــه  عــن  نــوح  آل  وعبــر 
لهــذه  الجمعيــة  تقديــم  عــودة  مبــاركً 
الماضــي،  العــام  توقفهــا  بعــد  الفعاليــة 
مشــيدا باســتمرار األداء المتميــز للجمعية 

االء الحليلي ، اللجنة اإلعالمية االء الحليلي ، اللجنة اإلعالمية 

خــالل الجائحــة واإلنجــازات التــي حققتهــا 
فــي خدمــة المجتمــع . كمــا ثمــن جهــود 
األركان  إعــداد  فــي  الجمعيــة  منســوبي 
التعريفيــة عــن لجــان الجمعيــة وخدماتهــا 

. للمســتفيدين  تقدمهــا  التــي 
وتخلــل البرنامــج كلمــة لرئيــس الجمعيــة 
األســتاذ محمــد الصغيــر، شــكر فيهــا رجــل 
علــى  نــوح  آل  اهلل  عبــد  األســتاذ  األعمــال 
وتشــجيعه  وحرصــه  البرنامــج،  تدشــينه 
الدائــم لــكل مــا مــن شــأنه خدمــة ورعايــة 
شــكر  كمــا  بالمنطقــة،  المحتاجيــن 
األســتاذ محســن الحمــادي علــى مشــاركته 
ســيتي  القطيــف  مجمــع  وإدارة  الفعالــة، 
مــول علــى احتضان البرنامج، والمنظمين 

الجمعيــة.  منســوبي  مــن 
وأوضــح الصغيــر بــأن البرنامــج “ مســيرة 

خيرية تاروت تختتم  “مسيرة عطاء و وفاء“
في نسخته الثالثة

قــد  الثالثــة  نســخته  فــي  ووفــاء“  عطــاء 
خــالل  مــن  منــه  المرجــوة  األهــداف  حقــق 
جــذب كافــة فئــات المجتمــع نحــو االنشــطة 
تــاروت  خيريــة  تقدمهــا  التــي  والخدمــات 

 . المجتمــع  أبنــاء  مــن  للمحتاجيــن 
كمــا أجــاب ضمــن فقــرات برنامــج “ مســيرة 
الــزوار  تســاؤالت  علــى   “ ووفــاء3  عطــاء 
عــن أبــرز أنشــطة الجمعيــة االســتثمارية، 
مشــاريع  لهــا  وصلــت  التــي  والمراحــل 

الجمعيــة فــي الوقــت الحاضــر.
واستقطب البرنامج عددا من الشخصيات 
االجتماعيــة واإلعالمية والمهتميــن بالعمل 
الخيــري واالجتماعــي، وشــريحة كبيــرة مــن 
مرتــادي المجمــع مــن أبنــاء المنطقــة مــن 
الجنســين بمــا فــي ذلــك عــددا كبيــرا مــن 
األطفــال مضافــا لمنســوبي ومنســوبات 
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أركان  علــى  أشــرفوا  الذيــن  الجمعيــة 
البرنامــج وتعريــف الــزوار بأنشــطة اللجــان 

المختلفــة.
وقــال الصغيــر إن اقبــال الــزوار علــى مثــل 
أبنــاء  حــرص  عــن  يعبــر  الفعاليــات  هــذه 
المجتمــع للتعــرف علــى إنجــازات الجمعيــة 
وخططهــا  لديهــا  المتاحــة  واإلمكانــات 
الســاعية لنقل المســتفيدين من الرعوية 

إلــى التنمويــة والمنتجــة.
رئيــس  نائــب  اســتعرض  جانبــه  ومــن 
األدوار  الصفــار  محمــد  االســتاذ  الجمعيــة 
والخدمــات  الجمعيــة  بهــا  تقــوم  التــي 
والمتعلقــة  تقدمهــا  التــي  المتنوعــة 
واالجتماعيــة  الصحيــة  بالجوانــب 
والتوعويــة  والتدريبيــة  والتثقيفيــة 
هــذه  مثــل  أن  إلــى  مضيفــا  والتنمــوي. 
المتبرعيــن  بعــض  تســتقطب  البرامــج 
لدعــم المشــاريع والبرامــج الجديــدة فــي 
تحقيــق  فــي  يســاهم  ممــا  الجمعيــة، 
االســتدامة الماليــة، التــي بدورهــا تســهل 
تحقيــق رســالة الجمعيــة فــي تنمية ودعم 

. المنطقــة  فــي  المحتاجــة  األســر 
وأعــرب رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة البــر 
الخيرية بســنابس األســتاذ إبراهيم الزوري 
عــن شــكره  الجزيــل لمنســوبي جمعيــة 
تاروت الخيرية لما يقومون به من أنشــطة 
ــة ، موضحــا  وبرامــج تدعــم االعمــال الخيري
حاجــة أبنــاء المجتمــع لمثــل هــذه البرامــج 
المجتمــع  علــى  اإليجابــي  األثــر  لهــا  التــي 
والعامليــن فــي المجــال الخيــري ، وأشــار 
الــى أن هــذه البرامــج تســلط الضــوء علــى 
وتجــذب  المنطقــة  فــي  الخيريــة  االعمــال 
أنظــار مختلــف شــرائح المجتمــع للتعــرف 
علــى مــا تقدمــه الجمعيــات الخيريــة فــي 
ســبيل خدمــة ورعايــة الفئــات المحتاجــة 

المنطقــة.    فــي 
“مســيرة  برنامــج  فعاليــات  وشــهدت 
عطــاء ووفــاء“ فــي نســخته الثالثــة الــذي 

اســتمر علــى مــدار أربعــة أيــام إقبــاال كثيًفــا 
من الحضور الذين أبدوا إعجابهم بجهود 
مجــال  فــي  الريــادي  ودورهــا  الجمعيــة 

المحلــي. المجتمــع  خدمــة 
وقــال مشــرف اللجنــة اإلعالميــة بجمعيــة 
تاروت األســتاذ محمد الشــيوخ إن الجمعية  
تبــذل قصــارى جهدهــا إلبــراز أنشــطتها 
خــالل  مــن  ســواء  للجمهــور  المختلفــة 
إقامــة مثــل هــذه الفعاليــات أو اللقــاءات 
لجنــة  بواســطة  النــاس  مــع  المباشــرة 
العالقــات العامــة أو عبــر الصحــف الرســمية 
المحلية وكافة مواقع التواصل االجتماعي 
المختلفــة، عبــر اللجنــة االعالميــة، مؤكــدا 
علــى أهميــة الفعاليــات التــي تعــزز حالــة 

التواصــل المباشــر مــع الجمهــور.
الجمعيــة  فــي  الســابق  العضــو  ونــوه 
األســتاذ محمــد أبــو زيــد بالــدور الــذي تقــوم 
خــادم  بقيــادة  الرشــيدة  حكومتنــا  بــه 
الحرميــن الشــرفين وســمو ولــي عهــده 
كبيــر  اهتمــام  مــن  توليــه  ومــا  األميــن، 
للقطــاع غيــر الربحــي، حيــث جعلتــه ركيــزة 
أساســية لتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030م 

المجتمعيــة. التنميــة  مجــال  فــي 

الجمعيــة  منســوبي  ســعي  أن  مضيفــا، 
لخدمــة الضعفــاء مــن أبنــاء المجتمــع هــو 
وســام شــرف لنــا جميعــا متمنيــا التوفيــق 

لجميــع المنســوبين والداعميــن.

الجمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  وقــدم 
ونائبــه شــهادات الشــكر والتقديــر إلدارة 
مجمع القطيف سيتي مول الستضافتهم 
الفائــزات  تكريــم  وتــم  كمــا   ، البرنامــج 
التابعــة  الرياضيــة  عشــتار  مســابقة  فــي 
للجنــة الصحيــة بالجمعيــة، معربيــن عــن 
الجمعيــة  لمنســوبي  الكبيــر  شــكرهما 
والمتطوعيــن خصوصــا الموظفــة زينــب 
المرحــوم صاحبــة فكــرة برنامــج “مســيرة 
عطــاء ووفــاء“ ، إلــى جانــب الذيــن ســعوا 
بــكل جهده وتفانــي إلنجاح هذه الفعالية.
جديــٌر بالذكــر أن البرنامــج يقــام ســنويا فــي 
مجمــع القطيــف ســتي مــول ، ولكنه توقف 
عــام 2020م بســبب الجائحــة )كوافيــد-19( 
فــي  الصحــة  وزارة  أنظمــة  مــع  تماشــًيا 
تطبيــق االحتــرازات ومنــع التجمعــات وإقامة 

األنشــطة االجتماعيــة والثقافيــة .
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وأعــرب الســني عــن أملــه فــي أن تتطــّور 
الفكــرة، وتأخــذ مداهــا ألكثــر مــن صعيــد، 
بــل  الرياضــي،  الجانــب  علــى  تقتصــر  وال 
توجــد فــي المجتمــع فعاليــات وآفــاق يمكن 
التــي  الخيريــة،  األعمــال  لصالــح  تجنــد  أن 
قــام  األجــداد،  تــراث  ـ  الحقيقــة  فــي  ـ  هــي 
األبنــاء واألحفــاد بتطويرهــا وزيــادة بعــض 
ــا  األنشــطة عليهــا، وهــذا مــا ينبغــي علين
القيــام بــه فــي الوقــت الحاضــر، إذ لــم يعــد 
النشــاط الخيــري كمــا كان قبــل خمســين 
مفاهيمــه  تغّيــرت  بــل  عامــا،  ســتين  أو 

أيضــا. ومصاديقــه 
وخــالل اللقــاء التي تــم بمنزل الدكتور بحي 
التركيــة بجزيرة تــاروت قال رئيس المجلس 
التنفيــذي لــــ “كافــل“ إن الــدورة هــي واحــدة 
من الدورات الرياضية التي شهدتها جزيرة 
تــاروت، لــم  تكــن األقــدم مــن بيــن الــدورات 
لكنها األكثر استمرار وهذا بحد ذاته يمثل 
قصــة نجــاح نفتخر بهــا كمجتمع، لذا عمدنا 
ـ نحــن فــي كافــل ـ أن تكــون الــدورة تســير 
مفتــوح  والبــاب  مؤسســي،  عمــل  وفــق 
لكافــة األجيــال لتمــارس دورهــا فــي هــذه 
الــدورة، التــي تســقطب فــي أقــل التقاديــر 
حوالــي 100 متطوعــا محترفــً فــي مجــال 
تــم  الــدورات،  هــذه  مثــل  إدارة  و  تنظيــم 
ضمــن  إدارات  و  مجالــس  علــى  توزيعهــم 

هيــكل تنظيمــي .
وقــدم الدهــان شــرحا موجــزا عــن خطــط 
الــدورة  يخــص  فيمــا  “كـــافـــــل“  وبرامــج 
شــهر  فــي  تقــام  ســوف  والتــي  القادمــة 
والتــي  عــام 1443هـــ،  مــن  القــادم  شــوال 
محتفلــًة   ،25 الـــ  عامهــا  تدخــل  ســوف 

الفضــي.  بيوبيلهــا 
حضــر اللقــاء كل مــن عضــو مجلــس إدارة 
جمعيــة تــاروت الخيرية عبد الســالم الدخيل، 
عبــد  والكابتــن/  العامــة،  العالقــات  مديــر 
المنعم آل رامس، والكابتن / أحمد الصغير. 
وقدم الدخيل درعً تذكاريً بالمناســبة نيابة 

عــن مجلــس كافــل التنفيذي. 

أخبار وفعاليات

بــن  فــؤاد  الدكتــور  البروفيســور  أشــاد 
التــي  الكبيــرة  بالجهــود  الســني  محمــد 
يبذلهــا القائمــون علــى دورة كافــل اليتيــم 
“كافــل“  تــاروت  بجزيــرة  القــدم  لكــرة 
كافــل  لجنــة  لصالــح  ريعهــا  يعــود  التــي 
اليتيــم بجمعيــة تــاروت الخيريــة للخدمــات 
ــدورة بكونهــا  االجتماعيــة.. واصفــا هــذه ال
مشــروع مكتمــل األركان، إذ نجــد المجــاالت 
المعرفيــة، كإدارة تكامــل المشــروع وإدارة 
وتكاليفــه  المشــروع  وقــت  وإدارة  نطاقــه 
وجودتــه عــالوة علــى إدارة مجاميع الالعبين 
والفــرق متحققــة بنســبة كبيــرة، وال شــك 
عنــدي )أردف قائــاًل( أن القائميــن علــى هــذه 
الدورة يتمتعون بإدارة ناجحة لربط مراحل 
هــذا المشــروع بعضــه ببعــض ابتــداًء مــن 

سلمان العيد ، جزيرة تاروت سلمان العيد ، جزيرة تاروت 

البروفيســور السني: يشــيد بـ “كـــافـــــل“ ويؤكد “إيجابية“ 
تعاقــب األجيــال فــي األنشــطة التطوعية.

مرحلــة البدايــة مــرورًا بمرحلــة التخطيــط 
وصــوالً لمرحلــة التنفيذ ثــم مرحلة المراقبة 
والتحكــم انتهــاء بالمرحلــة األخيــرة وهــي 

مرحلــة االنهــاء.
وأضــاف الســني خــالل لقائه رئيــس وأعضاء 
المجلــس التنفيــذي لـــ “كافــل“ بــأن ثقافــة 
فكــرة  ذاتهــا  بحــد  التطوعــي  العمــل 
أساســية لحيــاة األمــم والشــعوب، ووجــود 
مشــاريع مــن هــذا القبيــل يشــارك فيهــا 
متعــددة،  وأجيــال  مختلفــة  ســنية  فئــات 
فــي  مؤكــدة  عامــة  مصلحــة  تجمعهــم 
الشــرع اإلســالمي الحنيــف، فهــذا أمــر يؤكد 
حقيقــة معينــة، ويثبــت حقيقــة أخرى، فهو 
يؤكــد إيجابيــة المجتمــع وأفــراده، ويثبــت 
الفــرد  ثقافــة  مقابــل  المجمــوع  ثقافــة 

والعــرف. الشــرع  فــي  الممقوتــة 
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أخبار وفعاليات

محمد الخباز  ، اللجنة االعالمية لكافل محمد الخباز  ، اللجنة االعالمية لكافل 

أبنــاء  لشــركة  التنفيــذي  المديــر  أكــد 
عبــداهلل الرويعــي للمقــاوالت المهندس/ 
وجــود  بــأن  الرويعــي،  عبدالعظيــم 
المشــاريع الرياضيــة المنتجــة ذات البعــد 
ــه “نعمــة“ ينبغــي  ــري، هــو بحــد ذات الخي
أن نشــكر اهلل عليهــا لمــا لهــا مــن فوائــد 
جمــة قــد تتجــاوز البعــد الرياضــي البحــت، 
لتصــل للخيــري التطوعــي وهــذا مــا نــراه 

واضحــً وجلــي.
وقــال الرويعــي بــأن دورة كافــل اليتيــم 
لكــرة القــدم بجزيــرة تــاورت “كــافــــل“ أو 
دورة الــزواج الخيــري الرمضانيــة وكالهمــا 
مــن الفعاليــات الرياضيــة المنضويــة تحت 
رعايــة جمعيــة تــاروت الخيريــة للخدمــات 
األنشــطة  مــن  تعــدان  االجتماعيــة، 
االجتماعيــة والخيريــة التي نفخر بها نحن 
أبنــاء المجتمــع، ونشــكر اهلل جل شــأنه أن 
ذوي  والشــباب  الرجــال  مــن  جيــال  لدينــا 
الهمــم يتعاقبــون علــى إدارة مثــل هــذه 

الفعاليــات التــي يتجــاوز عطاؤهــا الجانــب 
أبرزهــا  أخــرى  جوانــب  ليشــمل  الرياضــي 
دعــم الفئــات المحتاجــة كاأليتــام والفقــراء 
والشبان المقبلين على الزواج وغير ذلك، 
فضــال عن الجانــب االجتماعي والترفيهي. 
أعضــاء  لقائــه  خــالل  الرويعــي  وقــال 
المجلــس التنفيــذي للــدورة كافــل، بــأن 
عالقتــه ومؤسســته وعائلتــه مــع الــدورات 
“أصيلــة“  تــاروت  جزيــرة  فــي  الرياضيــة 
كونهــا  الــدورات،  هــذه  قــدم  وقديمــة 
“بابــا“ مــن أبــواب الخيــر علــى المجتمــع، 
دعمهــا  وأن  أيضــا،  المؤسســات  وعلــى 
يعــد مــن المســائل الحساســة والهامــة 
لــدى الجميــع، ألنهــا غيــر موجهــة لفئــة 
كافــة  فيهــا  يشــارك  بــل  أخــرى،  دون 
األطيــاف، ومــن مختلــف األعمــار، فضــال عن 
أن الــدورة تــدار بعمــل مؤسســي يؤكــد 
ــدورة وابتهــل  إيجابيــة القائميــن علــى ال
ــأن يكلــل  الرويعــي إلــى اهلل جــل شــأنه ب

التوفيــق  مــن  بمزيــد  المشــاريع  هــذه 
االســتمرارية  لهــا  تتحقــق  وأن  والنجــاح، 
الموجــود،  مــن  أكثــر  وحمــاس  بفعاليــة 
وينبغــي أن يعــرف القائمــون علــى هــذه 
الــدورة وأمثالهــا بأنهــم يعملــون شــيئا 
عظيمــا يحقــق الكثيــر مــن النتائــج علــى 
المتطوعيــن أنفســهم، وعلــى المجتمــع 

عــام.  بشــكل 
المجلــس  رئيــس  قــدم  جانبــه  مــن 
التنفيــذي لكافل األســتاذ/محمد الدهان، 
عرضــً مرئيــً عــرج مــن خاللــه علــى فكــرة 
تأسيس “كــافــل“ و النموذج الذي أطرت 
فيــه مــن قبــل المؤسســين، بحيث تكون 
نــواة لقطــاع تطوعــي غيــر ربحــي طويــل 
األمد، لتحدث رفدًا اقتصاديً للجنة كافل 
اليتيــم بجمعيــة تاروت الخيريــة، وتطورت 
ليتــؤم  الزمــن،  مــرور  مــع  الفكــرة  هــذه 
القائميــن علــى “كــافــــل“ فــي الســنوات 
متماوجــه  متــى  ليجعلوهــا  األخيــرة 
وأهــداف التنميــة الوطنيــة الخاصــة برؤيــة 
المملكــة 2030، لتحفيــز طاقــات الشــباب 
نحــو أنتــاج شــراكة مجتمعيــة ولتعميــق 
أيتــام  برعايــة  الحنيــف  ديننــا  تعاليــم 
جزيــرة تــاروت، ولتســخير هــذه الطاقــات 
لخدمــة الوطــن والمجتمــع، وأشــار كذلــك 
الــى أن أعضــاء فريــق الديوانيــة بتــاروت، 
دورة  تأســيس  شــرف  نالــوا  مــن  هــم 

“كـــافــــل“ منــذ أكثــر مــن 25 ســنة.  
حضــر اللقــاء كل مــن الكباتــن/ ســلمان 
العيــد، فــوزي آل ســالم، فائــق آل عمــران، 
ونــور الديــن ســباع، وفي نهايــة اللقاء قدم 
الكابتــن/ فــوزي آل ســالم درعً تذكارية إلى 
المهنــدس الرويعــي عبــارة عــن مجســم 

لشــعار “كـــافـــــل“ اليوبيــل الفضــي. 

الرويعي : عالقتنا بالدورات الرياضية ذات 
الطابع الخيري اصيلة ودعمها من أولوياتنا
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شذى آل رضي ، اللجنة اإلعالمية شذى آل رضي ، اللجنة اإلعالمية 

زار رئيــس جمعيــة تــاروت الخيريــة االســتاذ 
محمــد الصغيــر برفقــة رئيــس لجنــة روضــة 
الناصــر  عبــد  االســتاذ  النموذجيــة  تــاروت 
 2021/  08  /  30 االثنيــن  ســرير   ابــو 
مستشــفى المواســاة بالقطيــف، لبحــث 
ســبل التعــاون مع مجموعة مستشــفيات 
المواســاة بمــا يخــدم المســتفيدين وأبنــاء 

المجتمــع كافــة. 
وقــدم مديــر مواســاة القطيــف الدكتــور 
ألــف  بقيمــة 15  شــيكً  حســنين  محمــد 
ريــال تبرعــً ماليــً للجمعيــة مــن مجموعــة 
ورئيســها  المواســاة  مستشــفيات 
الســبيعي،  ناصــر  االســتاذ  التنفيــذي 
وبرامجهــا  الجمعيــة  بخدمــات  مشــيدًا 
المتنوعة التي تخدم فئات المجتمع على 

مســتويات.  عــدة 

وحضــر اللقــاء باإلضافــة لمدير مستشــفى 
محمــد  الدكتــور  بالقطيــف  المواســاة 
حســنين كال مــن المديــر اإلداري االســتاذ 
محمد الكرود و مشرف التسويق الدكتور 
االتصــاالت  ومســئول  شــوكت  محمــد 

االســتاذ حلمــي آل ســليم.
مــن  العديــد  الجانبــان  واســتعرض 
الشــراكة  تعــزز  التــي  المواضيــع 
تــم  كمــا  التعــاون،  وســبل  المجتمعيــة 
التفاهــم فــي موضــوع تدريــب الخريجيــن 
والخريجــات مــن الكليــات الصحيــة االهليــة 

. الجمعيــة  طرحتــه  الــذي 
واثنــى الدكتــور حســنين علــى الجهــود 
الخيريــة  تــاروت  جمعيــة  تقدمهــا  التــي 
فــي  وبنــاء  مثمــر  لتعــاون  متطلعــا 

القريــب. المســتقبل 

أخبار وفعاليات
ادارة خيرية تاروت تعزز الشراكة مع مجموعة مستشفيات المواساة

مجموعــة  إدارة  الصغيــر  شــكر  بــدوره 
التنفيــذي  برئيســها  ممثــال  المواســاة 
االســتاذ ناصــر الســبيعي علــى دعمهــم 
الخيريــة  ومبادراتهــم  المســتمر  المــادي 

المجتمــع. تجــاه 
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أخبار وفعاليات
خيريــة تــاروت تنظــم “ الخطــوات األولــى نحــو تحقيــق ريــادة 

االعمــال “ بالتعــاون مــع بنــك التنميــة االجتماعيــة 

االء الحليلي ، اللجنة اإلعالمية االء الحليلي ، اللجنة اإلعالمية 

المجتمعيــة  الشــراكة  مبــادرات  ضمــن 
والتوظيــف  التدريــب  لجنــة  نظمــت 
بجمعيــة تــاروت الخيريــة دورة تدريبيــة فــي 
الخطــوات  بعنــوان“  أكتوبــر 2021م،   27
األعمــال“  ريــادة  تحقيــق  نحــو  األولــى 
بالتعــاون مــع بنــك التنميــة االجتماعيــة، 
قدمهــا المــدرب المعتمــد بإدارة المشــاريع 
ببنــك التنميــة االجتماعيــة األســتاذ علــي 

المحيســن. الكريــم  عبــد 
واســتهدفت الــدورة التــي شــارك فيهــا 63 
متدربــا ومتدربــة مــن منســوبي الجمعيــة 
ــي  ــرة مــن أهال وأصحــاب المشــاريع الصغي
جزيرة تاروت واألسر المنتجة والراغبين في 
الدخــول لســوق العمــل مــن المســتفيدين 
بخطــوات  لتعريفهــم  المجتمــع،  وأبنــاء 

النجــاح فــي ريــادة األعمــال .
وتطــرق االخصائــي المحيســن لمجموعــة 
مــن المفاهيــم ذات الصلــة بالعمــل الحــر 
أن  إلــى  مشــيرا   ، الصغيــرة  والمشــاريع 
الصبــر والرغبــة واإلصــرار فــي االســتمرارية 

المشــروع. نجــاح  أســاس  مــن 
المنتــج  يكــون  أن  أهميــة  إلــى  ولفــت 
جــودة،  وذا  مســتهلك  وغيــر  مبتكــرا 
بعــض  فشــل  أســباب  اســتعرض  كمــا 
المشــاريع التــي تــدار بطريقــة غيــر مالئمــة 

. المســتهلك  لمتطلبــات 
وذكــر بعــض الجهــات الداعمــة للمشــاريع 
يمكــن  والتــي  المملكــة  فــي  الصغيــرة 
مــن خاللهــا الحصــول علــى تمويــالت مثــل 
صنــدوق بــاب رزق جميــل، صنــدوق تنميــة 
المــوارد البشــرية، منصــة ريــادة االعمــال، 

والبنــوك االســتثمارية وغيرهــا . 

وتقــدم مشــرف لجنــة التدريــب والتوظيف 
االســتاذ زهيــر الوحيــد بالشــكر واالمتنــان 
الدارة بنــك التنميــة االجتماعيــة وللمــدرب 
المحيســن علــى عطائــه المميــز ، واجاباتــه 
فــي  المشــاركين  تســاؤالت  جميــع  علــى 

الدورة.
كمــا اســتعرض مجموعــة مــن المشــاريع 
خاللهــا  مــن  أســتلهم  التــي  الناجحــة 
المستفيدون أفكاًرا لمشاريع مستقبلية.
ــاروت الخيريــة  وقــال الوحيــد: أن جمعيــة ت
تســعى للمســاهمة فــي رفــع المســتوى 
لــدى  واالقتصــادي  والتنمــوي  االجتماعــي 
خــالل  مــن  المحلــي،  المجتمــع  أفــراد 
بنــاءة  خطــط  وضــع  فــي  مســاعدتهم 
تســاهم فــي تحقيــق أهدافهــم بعيــدة 
علــى  يقــوم  منســق  وبشــكل  المــدى 
تخــدم  صحيحــة  تنظيميــة  مبــادئ 
مصالحهــم الشــخصية، كمــا تســاهم فــي 
المســتفيدين  وتحــول  المجتمــع  تنميــة 

منتجيــن. إلــى  الجمعيــة  مــن 

إدارة  مجلــس  رئيــس  أشــاد  بــدوره 
الجمعيــة األســتاذ محمــد الصغيــر بجهــود 
وحرصهــم  والتوظيــف  التدريــب  لجنــة 
الدائــم في تقديــم البرامج التدريبية التي 
تنمــي معارف وخبرات منســوبي الجمعية 
أبنــاء  وكذلــك  منهــا  والمســتفيدين 
المجتمــع، كمــا أشــاد بالمــدرب المحيســن 
أصحــاب  حفــزت  التــي  المقدمــة  والــدورة 
المشــاريع الصغيــرة التعــرف علــى طبيعة 

األعمــال الحــرة وريادتهــا. 

وحــث الصغيــر علــى االلتحــاق فــي مثــل 
هــذه الــدورات التــي تشــجع علــى االنطــالق 
أن  يســعدنا  وقــال:  العمــل،  ســوق  فــي 
نــرى هــذه المشــاريع تنمــوا قريبــا وتتحــول 
لمشــاريع كبيــرة تدعــم المجتمــع المحلــي 

فاعلــة.  اقتصاديــة  لقــوة  وتحولــه 

مــن  أعضــاء  تشــرف  الــدورة  ختــام  وفــي 
مجلــس اإلدارة يتقدمهــم نائــب الرئيــس 
األســتاذ محمــد الصفــار بتســليم شــهادة 

الشــكر للمــدرب المحيســن.

الجديــر بالذكــر أن الــدورة مجانية وقد حصل 
المشــاركون فيهــا علــى شــهادات حضــور 
االجتماعيــة. التنميــة  بنــك  مــن  معتمــدة 
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وقعــت جمعيــة تــاروت الخيريــة الخميــس 
تعــاون  اتفاقيــة  م   2021 ســبتمبر   9
تعزيــز  أصدقــاء  مجموعــة  مــع  شــراكة 
الصحــة النفســية بالقطيــف اطلــق عليهــا 

. “الســالم“  مســمى  الطرفــان 
ابرمــت  التــي  الشــراكة  اتفاقيــة  وتهــدف 
فــي قاعــة االجتماعــات الخاصــة بالجمعيــة 
الى تقديم االستشارات والبرامج النفسية 
االجتماعيــة  الخدمــات  بعــض  جانــب  الــى 
فئــات  وبعــض  الجمعيــة  لمســتفيدي 

المجتمــع. 
وقــال نائــب رئيــس مجلــس االدارة االســتاذ 
الجمعيــة  “إن   : الصفــار  ســعيد  محمــد 
تســعى دائمــا لخدمــة مســتفيديها علــى 
جميــع االصعدة بحســب االمكانــات المتاحة 
وان هــذه الخطــوة تأتــي فــي اطــار تقديــم 

الدعــم المعنــوي والنفســي واالجتماعــي  
للمســتفيدين الــى جانــب الدعــم المــادي 
والخدمــات االخــرى التــي تقدمهــا الجمعيــة 

عبــر مختلــف لجانهــا “. 
علــى  دأبــت  تــاروت  خيريــة  واضــاف 
الــدوام عقــد شــراكات مهمــة مــع جهــات 
مــن  العديــد  لتلبيــة  عــدة  تخصصيــة 

لمســتفيديها. الخدمــات 
ويشــمل العقــد الــذي وقعتــه خيريــة تاروت  
الصحــة  تعزيــز  أصدقــاء  مجموعــة  مــع 
الــدورات  تقديــم  بالقطيــف،  النفســية 
النفســية  واالستشــارات  والمحاضــرات 
واالجتماعية والتربوية واالرشــادية والبرامج 
التوعويــة وتفعيــل المناســبات العالميــة 
ذات الصلــة بالجوانــب المذكــورة، بحســب 

االســتاذ الصفــار.

أخبار وفعاليات

خيرية تاروت تبرم اتفاقا مع مجموعة أصدقاء تعزيز 
الصحة النفسية بالقطيف

شذى آل رضي ، اللجنة اإلعالمية شذى آل رضي ، اللجنة اإلعالمية 

مجموعــة  ممثــل  قــال  جهتــه  مــن 
النفســية  الصحــة  تعزيــز  أصدقــاء 
االســتاذ فيصــل ال عجيــان :“ لقــد اطلقنــا 
مــع  بالتعــاون  الســالم“   “ عمــل  فريــق 
ــة، وهــو فريــق مــن  ــاروت الخيري جمعيــة ت
النفســية  الجوانــب  فــي  المختصيــن 
الصحــة  تعزيــز  ومهمتــه  واالجتماعيــة 
النفســية وتقديــم االستشــارات واالرشــاد 
ــوي لمســتفيدي الجمعيــة باالضافــة  الترب
ضمــن  المجتمــع  فئــات  مختلــف  الــى 
 . تــاروت  لجزيــرة  االداريــة  الحــدود  نطــاق 
االعالميــة  اللجنــة  مشــرف  قــال  فيمــا 
بالجمعيــة االســتاذ محمــد الشــيوخ :“ ان 
ظــروف الحيــاة الراهنــة ، ســيما االقتصادية 
المشــاكل  مــن  العديــد  ولــدت   ، منهــا 
واالزمات ذات االبعاد المختلفة كالنفسية 
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أخبار وفعاليات

واالجتماعيــة والتربوية، االمر الذي يتطلب 
مــن الجهــات االهليــة والرســمية العنايــة 
الفائقــة بهذه االبعاد في المرحلة الراهنة 

أكثــر مــن أي وقــت مضــى“.
بالتشــارك  الجمعيــة  خطــوة  ان  واضــاف 
مــع جهــة متخصصــة فــي هــذه المجــاالت 
الصحــة  تعزيــز  اصدقــاء  كمجموعــة 
كفــاءات  خيــرة  تضــم  التــي  النفســية 
ابنــاء مجتمعنــا، هــي خطــوة فــي غايــة 
االهميــة وتأتــي فــي ســياق محاولــة لتلبية 
وبعــض  المســتفيدين  بعــض  حاجــة 
ابنــاء المجتمــع لهــذه الخدمــات النوعيــة 

. احيانــا  عنهــا  والمســكوت 
الجمعيــة  لــدى  الصنــدوق  أميــن  وقــال 
االســتاذ رمــزي عزيــز آل عمران، الذي شــارك 
فــي فعاليــة توقيــع عقــد الشــراكة :“لقــد 
عرفــت مجموعــة اصدقــاء تعزيــز الصحــة 
تقــوم  بأنهــا  القطيــف  فــي  النفســية 
النفســي  المجــال  فــي  عــدة  بنشــاطات 

الــذي  التربــوي  واالرشــادي  واالجتماعــي 
الدعــم  تعزيــز  خاللــه  مــن  تســتهدف 

المحتاجــة. للفئــات  النفســي 
ولفتــت رئيســة اللجنــة الصحيــة بجمعيــة 
تــاروت الخيريــة االســتاذة مريــم المــاء التــي 
قدمــت جهــدا كبيــرا إلنجــاز هذه الشــراكة 
مــن  النفســي  بالجانــب  العنايــة  ان  إلــى 
قبــل الجمعيــة الخيريــة لــه دالالت مهمــة 
يســعى  االدارة  مجلــس  ان  بينهــا  مــن 
الممكنــة  االحتياجــات  لتلبيــة  دائمــا 

الجمعيــة. مــن  للمســتفيدين 
واضافــت ان بعــض امهــات االيتــام وبعــض 
افــراد االســر الفقيــرة فــي مجتمعنــا هــم 
بحاجــة ماســة اليــوم الــى الدعــم النفســي 
ان  مؤملــة  مضــى،  وقــت  اي  مــن  اكثــر 
تلعبــن االخصائيــات النفســيات مــن فريــق 
مجموعــة اصدقــاء تعزيــز الصحة النفســية 
 . المجــال  هــذا  فــي  وفاعــال  حيويــا  دورا 
االدارة  مجلــس  رئيــس  اثنــى  وبــدوره 

هــذه  علــى  الصغيــر  محمــد  االســتاذ 
الخطــوة واصفــا اياهــا بالخطــوة الهامــة 
التي تضاف الى خدمات الجمعية النوعية 
والمتعــددة التــي تقدمها للمســتفيدين 

الــدوام. علــى  خدماتهــا  مــن 
وقــال نأمــل ان تقــدم مجموعــة أصدقــاء 
تعزيــز الصحــة النفســية بالقطيــف افضل 
مــا لديهــا مــن خدمــات وخبــرات للجهــات 
النفســي  المجــال  فــي  المســتفيدة 
للمســتفيدين  خصوصــا   ، واالجتماعــي 
المجتمــع  فئــات  وبقيــة  الجمعيــة  مــن 

. الخدمــات  لهــذه  المحتاجــة 
تعزيــز  أصدقــاء  مجموعــة  ان  الــى  يشــار 
الصحــة النفســية هــي مجموعــة رســمية 
الوطنــي  المركــز  مظلــة  تحــت  مســجلة 
لــوزارة  التابــع  النفســية  الصحــة  لتعزيــز 

الصحــة.
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الوفيات

وفيات جزيرة تاروت لشهري محرم و صفر  1443 هـ

الوفيــات الذيــن تــم دفنهــم فــي مقبــرة المصلــى المركزيــة بجزيــرة تــاروت لشــهري 

محــرم و صفــر  لعــام 1443 هـــ بإشــراف جمعيــة تــاروت الخيريــة متمثلــة فــي لجنــة 
العامــة:  المرافــق 

15 رجال، 20 نساء، 5 أجنة. المجموع الكلي: 40

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

رجال نساء أجنة

20
15

5

المجموع الكلي  )40(
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اختــار االتحــاد الســعودي للمبــارزة ثمانيــة 
ــاروت  ــرة ت ــادي الهــدى بجزي العبيــن مــن ن
لالنضمــام للمعســكر الداخلــي اإلعــدادي 
لألســلحة الثالثــة للمنتخــب الوطنــي الذي 
القــادم  األربعــاء  يــوم  بالدمــام  ســيقام 
والــذي  الجــاري  ســبتمبر  شــهر  مــن   8
الشــهر   نفــس  مــن   17 حتــى  يســتمر 
م، وذلــك تمهيــدًا لالســتحقاقات   2021

القادمــة. الدوليــة 
وضمت قائمة الاعبين:

ــداوود  ــه: جــواد علــي ال ــاح اإلبي ــي س ف
وحســين  حســين  آل  عبــاس  واحمــد 
هانــي الطويــل وزكريــا عبــد اهلل الــداوود 

الــداوود. عبــاس  وفاضــل 

باســم  احمــد  الســايبر:  ســاح  فــي 
القديحــي وعلــي ســعيد البحرانــي وعلي 

حســين. آل  المحســن  عبــد 
الهــدى  نــادي  مــدرب  أعــرب  مــن جهتــه 
باختيــار  ســعادته  عــن  الناصــري  فــؤاد 
أن  النــادي، مؤكــدًا  مــن  ثمانيــة العبيــن 
هــذا العــدد دليــل قاطــع علــى الكفــاءة 
العاليــة التــي يتمتــع بهــا أبنــاء النــادي، 

معتبــرًا هــذا االختيــار باإلنجــاز.
وقــال الناصــري: الحمــد هلل حققنــا إنجــازات 
كبيــرة علــى المســتوى المحلــي والدولي، 
الدائمــة  والمتابعــة  الحــرص  نتــاج  وهــذا 
اإلداري  واإلشــراف  النــادي  إدارة  قبــل  مــن 
والفنــي منــا كمســؤولين للعبــة المبــارزة.

علــى  دائمــً  يحرصــون  العبونــا  وتابــع: 
التكتيكيــة والتدريبيــة  الجمــل  تطبيــق 
فــي البطــوالت، ومــا زلنــا نطمــع فــي المزيد 
مــن التطــور الــذي يصقــل مهــارة الالعبين، 
الصــدارة. فــي  دائمــً  الوقــوف  أجــل  مــن 
ووجــه الناصــري رســالة إلــى أبنــاء النــادي 
مشــددًا  المعســكر  فــي  المشــاركين 
مــن  لديهــم  مــا  أفضــل  تقديــم  علــى 
التوفيــق  لهــم  متمنيــً  مســتويات، 
يمثــل  مــن  خيــر  يكونــوا  وأن  والنجــاح، 

الوطــن. 

وجوه العطاء  

أخضر المبارزة يختار ثمانية العبين من هدى تاروت للمشاركة 
في المعسكر اإلعدادي

جهينة اإلخبارية : حسين العماني ، تاروت جهينة اإلخبارية : حسين العماني ، تاروت 
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بقلم : أ. وفاء الطويلبقلم : أ. وفاء الطويل

* عضو لجنة االعالم ، شاعرة* عضو لجنة االعالم ، شاعرة

َفْق َما َزاَل ِفْكِرَي َيْسَتِريُح َعَلى الشَّ

َق ِفي َدالالِت الَعَلْق َشغٌف َتَعلَّ

َيْجِري ِبأفَلاِك الَمَعاِني َيْقَتِفي

ُصوَر الَباَغِة َحيُث أْسَكَرُه الَوَمْق

َوُهَناَك َحيُث َتُضجُّ َفلَسَفُة الُهَدى

َساَلْت َمَجاَزاِتي َكأْوِرَدِة الَوَدْق

ٍد ُق ِفي َفَضاِء ُمَحمَّ ِعْشًقا ُأَحلِّ

ْعُر ِمْن أْبَهى َتَشْعُشِعِه اْسـَتَرْق َو الشِّ

اِر آِمَنَة اْنَزَوْت َخَلِدي َيَرى ِبالدَّ

َة ِبالَعـَبـْق َوَضَعْت َفَفاَحْت أْرُض َمكَّ

ِطْفٌل أَطلَّ َعلى الَبِسيَطِة ُمْشِرًقا

َفَتَن الُوُجوَد َو ِمْن َفَضاِئِلِه َنَطْق

ى األَناُم ِبِذْكِرِه ُهَو َخيُر َمْن َدوَّ

َوأَجلُّ َمْن َسَعَدْت ِبُرؤَيِتِه الَحَدْق

َو ُهَو الَِّذي َرَفَع الَعِظيُم َمَقاَمُه

َياُء ِبَعْرِش َخاِلِقَنا اْنَبَثْق ِمْنُه الضِّ

وِر َجاَء ُمَشْعِشًعا َوُهَو الَِّذي ِبالنُّ

َفأَزاَل َعْن َوْجِه الَحِقيَقِة َما اْنَغَلْق 

َو َجَرى َوَفاَض الَخيُر ِمْن َبَرَكاِتِه

َو الَكوُن َقْبَل ُقُدوِمِه َفَقَد األَلْق

ُعوَب َسِكيَنًة َوَسَلاَمًة أْهَدى الشُّ

ِمْن َبْعِد َما أْوَهى َعَقاِئَدَها الَقـَلْق

َبْحٌر َيِفيُض َكَراَمًة َو َنَداَوًة

اِئِهيَن َقِد اْنَفَلْق َفْجٌر  ِبَلْيِل التَّ

َة ُمْنِذًرا ُهَو َخْيُر َمْن َجاَء الَبِريَّ

ًرا ِفي ُكلِّ َدْعَوِتِه َصَدْق َوُمَبشِّ

الِة ِبالُهَدى ُهَو َمْن َمَحى ُعَتَم الضَّ

َمْق ُهَو َمْن أَعاَد إلى َحَناِجِرَنا الرَّ

ٍم ِمْن َكاَن ِلألْكَواِن َخيُر ُمَعلِّ

َو َعَليِه ِديُن اهلِل َمْذَهُبُه اْتَسْق

اِة ِبُدوِنِه َما َتمَّ َفْرٌض ِللصَّ

َفْق ْكِر أْمٌر ُمتَّ َو ِلِذكِرِه ِفي الذِّ

ْد ِذْكُرُه وا َعَليِه إَذا َتَردَّ َصلُّ

ُنوِب، ِمَن الَغَرْق وَن ِمْن َشرِّ الذُّ َتْنجُّ

ومضـــات

فلسفة النور
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ومضـــات

بقلم : أ.زهراء شوكانبقلم : أ.زهراء شوكان

نطــَق النبــُض و ردْد
همســُه يهتــُف أحمــْد 

يــا حبيبــي إن هذا
القلــُب كرســيَك فاصعــْد

عرشــَك اليــوم فؤادي
أنــْر القلــَب المســهْد

وأمنــَح الــروَح حياًة
دونــَك العمــُر ُمبدْد

أنــَت يا من لــَك غنى
الطيــُر مفتونــً وغــرْد

ذكــرَك المملــوَء خيرًا
شــاءُه اهلُل ُمخلْد

كلنــا نفنــى وُننســى
ذكــرَك الحــي ُيجدْد

تالوٌة محمدية

شاعرة ورسامة تشكيليةشاعرة ورسامة تشكيلية

فــي لســاِن الصبــِح ُتتلى
فــي هــدوِء الليــِل ُتعقْد 

إننــي أبصــُر حقً
نورَك األســنى تجســْد 

يخطــُف األلبــاَب حســنً
شعشــَع النــوَر كفرقــْد

خصــَك اهلُل بمجــٍد
وكراماٍت وســؤدْد

إذ بحــٍب فوقَك
الغيــُم عطوفــً يتمــدْد

ولــَك البدُر قد انشــَق
مطيعــً يتــودْد

وكام اهلِل فــي صدرَك
آٌي يتهجــْد

وعلــى آثــاِر أقدامَك
زهــٌر يتورْد

ينبــُع المــاُء ويعشوشــُب
روٌض منــك أغيْد
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أيها األحبة الرائعون:
ســؤال  هنــاك  العنــوان  هــذا  خــالل  مــن 

: نفســه   يطــرح  جوهــري  
أم  رســمية  أبنائنــا  مــع  عالقتنــا  هــل 
صميميــة ؟ وهــل األشــعة التربويــة مشــتتة 
بيننــا وبيــن أبنائنــا ؟ ومــا هــو مــدى تأثيــر 
الخصائــص والصفــات النفســية والمعنويــة 
العالقــة  فــي  والوجدانيــة  والروحيــة 
؟ واألبنــاء  اآلبــاء  بيــن  اإلنســانية  والرابطــة 
أحبتنــا: إن أحــد األمــور التــي تحظــى بأهميــة 
شــخصية  هــي  األبنــاء،  تربيــة  فــي  خاصــة 
الوالديــن، فنحــن نعــرف بالتجربــة أن الجميــع 
والطاعــة  واالحتــرام  بالتواضــع  يشــعرون 
هــؤالء  القويــة،  الشــخصية  ذوي  لألفــراد 
األفــراد الذيــن يتمتعــون بشــخصية متزنــة، 
وبخصائــص روحيــة وأخالقيــة ممتــازة يلقون 
آذانــً صاغيــة وهــم محــال للتأثيــر ، ولهــذا 
فهــم ال يلجــؤون إلــى الشــّدة والقســوة أو 
الوصــول  أجــل  مــن  األبنــاء،  مــع  الخشــونة 

إلــى مرادهــم .
وعــادة فــإن الشــخص الفاقــد لمثــل هــذه 
الخاصيــة “ الشــخصية القويــة “ ال يعطــي 
يتجاهلونــه،  قــد  أو  لكالمــه  أهميــة  أحــدًا 
باســتخدام  النقــص  هــذا  عــن  فُيعــوض 

. والشــّدة  الخشــونة 

آراء

الفــرق بيــن العالقــة الصميمية والرســمية بين اآلبــاء واألبناء

المميــزات  ذات  الخصائــص  فــإّن  لذلــك، 
والحــزم،  واالتــزان،  كالوقــار،   “ الحســنة 
والجديــة، واالمتنــاع عــن التصرفــات التافهــة، 
وعــدم اإلكثــار مــن المــزاح، والثقــة بالــذات، 
واالعتمــاد علــى النفــس “ كل تلــك العوامــل 
ومــن  لنــا،  اآلخريــن  احتــرام  تســتدعي 

األبنــاء. جملتهــم 
ولهــذا ُنشــير إلــى ظاهــرة مؤســفة وملفتــة 
يقبلــون  اآلبــاء  بعــض  أن  وهــي  لالنتبــاه 
ونعتهــم  عليهــم،  أطفالهــم  تمــادي 
آبائهــم  بأوصــاف ال تليــق، ويتصرفــون مــع 
تصرفــات ال تنــم عــن احتــرام، ويكــون األبــوان 

كمربيــن. وتأثيرهمــا  دورهمــا  فقــدا  قــد 
ولذلــك، فإنــه مــن الضــروري جــدًا أن يتمتــع 
األبــوان بهيبــة ومقــام فــي نفــوس أوالدهما، 
وإال اعتبرهمــا أبنائهــم فاقــدي الشــخصية ، 
ــوا باســتهتار بهمــا وبتعليماتهمــا،  وتصرف
وواضــح مقــدار الضــرر الــذي ســيتركه مثــل 
ــون  ــاء، حيــن يتحلل هــذا الشــعور علــى األبن
حســاب  أي  وضــع  مــن  تصرفاتهــم  فــي 

آلبائهــم.
إذًا ، فالعالقــة بيــن اآلبــاء وأبنائهــم عالقــة 
ال  لذلــك  واالحتــرام،  المحبــة  علــى  مبنيــة 
بقصــد  والشــّدة  للخشــونة  مبــررًا  نجــد 
الرهبــة والتوهــم اللذيــن يفرغــان الروابــط 
ــاء واألبنــاء مــن مضاميــن العاطفــة  بيــن اآلب
والــوّد ، ويحوالنهــا إلــى روابــط جافــة وبــاردة.
واألم  األب  تمتــع  بــأن  نقــول  هنــا  ومــن 
بالكمــاالت الروحيــة للشــخصية، يجعلهمــا 
يحــوزان احتــرام أبنائهمــا، ومــن الطبيعــي 
أن األبنــاء ســوف يطيعــون والديهمــا، وفــي 

توجيهاتهمــا. يتقبلــون  الحالــة  هــذه 

وفي نفس الوقت :

إن التعامــل الصــادق المبنــي علــى االحتــرام 
المتبــادل بيــن األب واألم ســوف يكســبهما 

بــأن  اآلبــاء  ينصــح  لــذا  أوالدهمــا،  احتــرام 
تحــت  وتفاهــم  بروّيــة  مشــاكلهم  يحلــوا 
مظلــة اأُلســرة، فيديــران شــؤونهما بحكمــة 
واتــزان، لمــا لهمــا مــن أثــر مباشــر يرتــد إيجابــً 
اســتقرار  إلــى  إضافــة  األوالد،  ســلوك  علــى 

اأُلســرة وشــعور أفرادهــا بالطمأنينــة.
مــا  العالقــات  فــي  نبحــث  أن  فعلينــا  إذًا 
بيــن أفــراد األســرة باعتبارهــا وحــدة واحــدة، 
وليــس مجــرد عالقــة أحــد األطفــال باألبويــن، 
أو عالقــة أحدهمــا باألطفــال جميعــً، وعلــى 
كــدور  األب  دور  إلــى  ننظــر  أن  علينــا  هــذا 
مــع  إليــه،  الحاجــة  حيــن  طوعــي  اختيــاري 
قليــل مــن األخــذ بيــده وتدريبــه وتثقيفــه 

ُأســرية، ثقافــة 
وعندهــا يمكــن أن يصبــح أبــً صالحــً، وهــذا 
يتوقــف علــى مــدى رغبتــه فــي ذلــك، وعلــى 
عزمــه علــى القيــام بذلــك، ومــن هنــا كان 
نفســه  األب  قــرار  علــى  يتوقــف  كلــه  األمــر 
اإلرادة  ومــدى  فيــه،  ويرغــب  يتخــذه  الــذي 

علــى القيــام بــه وتنفيــذه .
العالقــة فــي الروابــط اإلنســانية بيــن اآلبــاء 

واألبنــاء نوعــان:

العاقة الرسمية:

وتتســم قليــاًل بــاألدب واالحتــرام الظاهــري، 
لكنهــا جافــة ومــن دون روح، وربمــا تكــون 
خاليــة مــن الصفــاء، مثــل العالقــة الوظيفيــة 
المحضــة، التــي غالبــً مــا توجــد بيــن الرئيــس 
النــوع  هــذا  اعتبــر  وربمــا  والمــرؤوس، 
األخالقيــة  الخصائــص  مــن  العالقــات  مــن 

اإلنســانية. والكمــاالت 

العاقة الحميمة الصميمية :

وهــذه العالقــة تســتند إلــى المحبــة القلبيــة 
وإيجــاد مثــل  المتبادلــة  والثقــة  والتفاهــم 
هــذه العالقــة مرهــون بعــدة شــروط، مــن 
واإلخــالص،  والصفــاء،  الصــدق،  أهمهــا 

بقلم: أ.نعيمة آل حسين بقلم: أ.نعيمة آل حسين 
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آراء

* رئيسة فريق الدعم النفسي االجتماعي * رئيسة فريق الدعم النفسي االجتماعي 
بجمعية تاروتبجمعية تاروت

والتفاهــم المتبــادل، والرابطــة الحقيقيــة، 
عالقــات  بهــم  تربطنــا  الذيــن  مــع  ونحــن 
إليهــم  باالطمئنــان  نشــعر   ، صميميــة 
والســعادة بمعاشــرتهم، ومــن خصائصهــا 
أننــا ال نتخــوف مــن أبســط األمــور، التــي تثيــر 
ســوء التفاهــم عنــد الطــرف المقابــل، فمثل 
هــذه الســجايا ال تتلبــد، وإنمــا تمــر عابــرة من 
ــف عندهــا ألن القلــوب صافيــة. دون أن ُيَتَوقَّ
أمــا فــي العالقــات العاديــة فالشــخص يكون 
وأفعالــه،  أقوالــه  لمراقبــة  مضطــرًا  دائمــً 
لكــي ال يثــار ســوء تفاهــم عنــد الطــرف اآلخــر 

ــه. المقابــل أو يؤذي
فــإذا أراد الوالــدان أن يبقيــا أوالدهمــا إلــى 
جانبهمــا، وال يســمحا لألمــور البســيطة أن 
تقطــع االرتبــاط النفســي ألبنائهمــا بهمــا، 
صميميــة  بعالقــة  االحتفــاظ  مــن  بــد  فــال 

وحميميــة بيــن اآلبــاء واألبنــاء.
أو  الســلطة  علــى  المبنيــة  العالقــة  إلّن 
غيــر  الظاهريــة  واآلداب  الرســمي  االحتــرام 
مشــاعر  عــن  الصــادرة  وغيــر  الحيويــة، 
ــة  ــر لهــا أرضي ــة وعميقــة، ألنهــا ال تتواف وّدي

كثيــرًا،  تصمــد  ال  القناعــات،  مــن  متينــة 
وعــالوة علــى ذلــك فــإن وجــود عالقــة عميقــة 
ل أجــواء  الــوّد بيــن الوالديــن واألبنــاء، يحــوِّ
لألبنــاء  وآمــن  عاطفــي  ملجــأ  إلــى  البيــت 
حيــث يحققــون فيــه االســتقرار، ويشــعرون 
باألمــن، وال يبحثــون عــن مالجــئ أخــرى، ألن 
األبنــاء  المحروميــن فــي محيــط البيــت مــن 
بالعاطفــة  المتدفقــة  الروحيــة  العالقــات 
يلجــؤون إلــى الصداقــات الخطــرة، أو مرافقــة 
الجنــس اآلخــر، لســد هــذا النقــص والحرمــان 
واالنحرافــات. للحــوادث  طعمــً  ويصبحــون 
بيــن  والصميميــة  الحميميــة  العالقــة  إن 
اآلبــاء وأبنائهــم، تهيــئ جــوًا منزليــً مشــبعً 
الســعادة  عليــه  تخيــم  آمنــً  بالعاطفــة 
إيجابيــة  فرصــً  يعطــي  وهــذا  واالســتقرار، 
أنــه  حيــث  واألبنــاء،  اآلبــاء  بيــن  للتواصــل 
فــي مثــل هــذا المنــاخ يتشــجع األبنــاء علــى 
علــى  يعترضهــم  ومــا  مشــاكلهم  عــرض 
آبائهــم، ومــن يعــرض قضيــة ينتظــر عليهــا 
نصحــً وتوجيهــً، يتقبلــه ويعمــل بــه بقناعة 
ورغبــة ورضــى، غيــر ذلــك الــذي تملــى عليــه 

النصائــح يســمعها وال يعمــل بهــا.
أن  المحترمــون  اآلبــاء  نناشــد   .. وأخيــرًا 
يفكــروا بمــا يفكــر فيــه األبنــاء، ويتعايشــون 
واحــد،  جيــل  مــن  الطرفيــن  بينهــم وكأن 
فاآلبــاء يتفهمــون متطلبــات جيــل اليــوم، 
وكيــف يفكــرون، فمــا كان مرفوضــً باألمــس 
ــة ال تســير  قــد يكــون مقبــوالً اليــوم، والعرب
تبــدل  فــي  الحيــاة  الــوراء، ومعطيــات  إلــى 
وتطــور مســتمر، وهــذا ال يعنــي المســاس 
التــي  واالجتماعيــة  األخالقيــة  بالقواعــد 
قواعــد  باعتبارهــا  المجتمــع  بهــا  اقتنــع 
مــع  التعامــل  مــن  بــد  فــال   ، ثابتــة  قيميــة 
حتــى  راضيــة  بنفــس  التغييــر  عوامــل 
وبنــاء  نمــو  مســيرة  مواكبــة  نســتطيع 
شــخصيات األبنــاء ، كمــا  ورد عــن اإلمــام علــي 
المنســوبة  الحكــم  فــي  الســالم“  “عليــه 
آدابكــم  علــى  أوالدكــم  تقســروا  ال   (: إليــه 
.) زمانكــم  غيــر  لزمــان  مخلوقــون  فإنهــم 

شرح نهج البالغة: “ 102/267/20“.
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ال تــزال قصــص وحكايــات جدتــي وكأنهــا 
عــن  رحيلهــا  رغــم  بيننــا  تعيــش  حّيــة 
هــذه الدنيــا منــذ أكثــر مــن ثالثيــن عامــً 
، كمــا ال يمكــن للزمــن أن يمحــو ذكراهــا 
رحمهــا اهلل فقــد علمتنــي القــرآن وصــرت 
 - للقــرآن  قــراءة  الصبيــة  أحســن  مــن 
مــن  قصيــرة  قصــة  أو  مذكــرة  هــذه  و 
قصــص ومذكــرات جدتــي يتخللهــا نمــط 
المعيشــة والثقافــة فــي تلــك الســنين 
الماضيــة ، وهــي قصــة حقيقيــة وليســت 

مــن ضــرب الخيــال .
الثمانيــن  عمرهــا  تجــاوز  التــي  جدتــي 
العتيــق  األســود  الملفــع  ذات   ، عامــً 
والــذي ال يفــارق رأســها حتــى عنــد نومهــا 
، اعتــادت أن تنــام القيلولــة بعــد تنــاول 
تحــت  نصفــه  تــأكل  ال  الــذي  غداءهــا 
الــذي  العمــود   ( الكبيــرة  الســنطوانة 
يرتكــز عليــه البيــت ( والتــي يتفــرع منهــا 
قوســان كبيــران يتكــون كل قــوس مــن 
عــدة أقــواس صغيــرة متتاليــة لبعضهــا 

. الزخــارف  بأجمــل  ومزخرفــة  البعــض 
القيلولــة  تأخــذ  أن  جدتــي  تســتطيع  ال 
التــي  والضوضــاء  وجودنــا  ظــل  فــي 

آراء
يحفظون من أمر اهلل

بقلم: مهدي الصغيربقلم: مهدي الصغير

خــارج  باللعــب  علينــا  فتشــير  نحدثهــا، 
ســواء  اللعــب  أدوات  فنأخــذ  البيــت 
أن  وبعــد  الــدّوام،  أو  التيــل  مــن  كانــت 
نخــرج تبقــى جدتــي وحيــدة ألن والدتــي 
ســبقتنا حاملــة ســلة المالبــس المتســخة 
لتغســلها فــي النبــع القريــب مــن حارتنــا، 
بعانــة  تســميته  علــى  اصطلــح  والــذي 
فيكــون  أبــي  المرحــوم  أمــا  البســتان، 
مشــغوالً بتصليــح عــدة صيــد األســماك، 

واالزعــاج. الضوضــاء  عــن  بعيــدًا 
فــي هــذا الوقــت ترخــي جدتــي بجســدها 
النحيــل تحــت ذلــك العمــود فــوق حصيــرة 
ســبات  فــي  وتذهــب  باليتيــن  ووســادة 
عميــق هانئــة بقيلولــة ولــو لســاعة مــن 
زمــان ، ثــم ال تجلــس مــن غفوتهــا اال بعــد 
خاصرتهــا  فــي  الحصيــرة  تلــك  تؤثــر  أن 
نشــيطة  تجلــس  لكنهــا  وضلوعهــا 
أن  وقبــل  المــّرة  هــذه  وفــي   ، متعافيــة 
المصنــوع  الســقف  نحــو  عينيهــا  تفتــح 
مــن جــذوع النخــل والجنــدل والباســتيل 
المتالصــق ببعضــه البعــض ، وال أنســى 
رّف الحمــام والــذي هــو عبــارة عــن صنــدوق 
والماّللــة  شــموطي  نــوع  مــن  برتقــال 

المتدليــة مــن منتصــف الســقف والتــي 
كانــت تعلــق أمــي عليهــا بعــض األغــراض 
بعيــدًا عــن متنــاول أيدينــا وبعيــدًا عــن 

متنــاول القطــط والدجــاج .
حتــى  وحدهــا  نائمــة  جدتــي  بقيــت 

. حيييييــن
مــاذا حصــل لــو تأّخــرت جدتــي فــي نومهــا 

ولــو لبضــع ثــوان ؟
أنــا وأخــي تشــاجرنا وابــن جيراننــا بعــد أن 
فزنــا عليــه وكســبناه كّل تيلــه )بيلياتــه( 
اللعــب  فــي  بأننــا غششــنا  اّدعــى  وقــد 
وأننــا كنــا اثنيــن ضــد واحد ، وبعد مشــادة 
كالميــة أرجعنــا لــه بيلياتــه ، بعــد أن هّددنا 
أننــا ســرقنا  مّدعيــً  أبــي  عنــد  بشــكوى 

زوجــً مــن حماماتــه مــن نــوع مــّكاوي.
ورجعنــا بخفــي حنيــن بعــد أن اتســخت 
ثيابنــا وصــارت أكّفنــا ككفــي عــروس فــي 

ــاء . ــوم الحّن ي
الزمــن  مــن  ســاعتين  نحــو  بقيــت  أمــي 
عنــد نبــع البســتان المحــاط بعــّدة نخيــل 
الخنيــزي  نــوع  مــن  معظمهــا  باســقات 
مــن  النبــع  ذلــك  علــى  وتبــرد  تظلــل   ،
،وظّلــت  الالهبــة  القيــظ  شــمس  حــرارة 
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آراء
بالمالبــس  وتضــرب  تدعــك  هنــاك  أمــي 
علــى الصخــور والدكــة عّلهــا تســتطيع أن 
تزيــل بعــض البقــع التــي ال تزيلها غّســاالت 
هــذا الزمــان ، ثــم تشــطف الغســيل فــي ا 
لمــاء الجــاري ، مستأنســة وبقيــة النســوان 
بأحاديــث بعضهــن ســواء كانــت الســارة أو 
الحزينــة ، وكلكــم يعرف أحاديث النســوان 

ــر الزمــان . ــر بتغي ــه قــد تغي وال أظن
رّب صدفة خير من ألف ميعاد :-

أختــي  والتقينــا  البيــت  الــى  أمــي  عــادت 
حميدة ورباب ، كانتا راجعتين من تحفيظ 
القــرآن عنــد المعلمــة أم ميــرزا رحمهــا اهلل ، 
وكانتــا فرحتيــن مختالتيــن ، كل واحــدة 

تفخــر بمــا حفظــت مــن كتــاب اهلل .
أيهــا  يــا  قــل  ســورة  ختمــت  حميــدة 
كثيــر  علــى  صعبــة  وكانــت  الكافــرون 
ربــاب  أّمــا   ، والفتيــات  الصبيــان  مــن 
التــي تصغرهــا ســّنً فقــد ختمــت جــزء 
العــّم . اذن صــار علــى والدتــي أن تقيــم 
حفــاًل وتقــرأ مولــدًا وتــوزع حلــوى وتدفــع 

للمعلمــة أم ميــرزا مــا تيســر مــن المــال .
فــي هــذه األثنــاء كانــت جّدتــي تنتظرنــا 
وهــي مذهولــة غيــر مصدقــة وهــل كانــت 
ــر عينيهــا  ــت تدي فــي حلــم أم علــم وكان
الــى  مســتندًا  وظهرهــا  ويســرة  يمنــة 
تلــك الســنطوانة ) العمــود ( وفــي يدهــا 
حجــرة ســميكة نوعــً مــا ، فمــاذا كانــت 

ــرى ؟ ــا ت ــد أن تقــول ي تري
لــم نخــف تعجبنــا واســتنكارنا مــن تلــك 
ــي  الحجــرة التــي كانــت تمســك بهــا جدت
التــي  جدتــي  أيقــظ  الــذي  مــن  ثــم   ،
كانــت تحلــم وكأن المرحومــة أم مبــارك 
والســيرة  الحديــث  فــي  تقــرأ  بــدأت  قــد 
بصــوت شــجي بافتجــاع وحــزن فــي مأتــم 
جيراننــا بيــت الشــيخ ، ومــن حولهــا بعض 
تنتظــر  وكانــت  والمســتمعات  القارئــات 
حتــى تعطيهــا لتكمــل القــراءة بنفســها 

بفــارغ الصبــر .
ال هديــل الحمامــة التــي كانــت تحــوم حول 
ترفــرف بجناحيهــا وتطعــم  الــرف وهــي 

صغارهــا ، وال احــدى دجاجــات أمــي التــي 
كانــت قــد وضعــت بيضتهــا لتوهــا كال 
وال قطتنــا البرنجوشــية بســبب موائهــا 
كانــت  حيــث  الذاكــرة  خانتهــا  والتــي 
تعــرف مواعيــد أبــي ورجوعــه مــن البحــر 

كــي يلقمهــا بعــض صغــار الســمك .
هنــاك استرســلت جدتــي فــي حديثهــا 
تســقط  أن  كادت  الحجــرة  هــذه   : قائلــة 
علــى رأســي لــوال أن جاءتنــي فتــاة جميلــة 
لهــا شــعر طويــل ، ارســلته علــى وجهــي 
ودغدغتنــي ولمــا فتحــت عينــي ســمتني 
اجلســي  علــي  أم  علــي  أم   : بكنيتــي 
وســقطت  مباشــرة  فجلســت  قليــاًل 
الــذي كنــت أضــع  المــكان  الحجــرة علــى 
فيــه رأســي ، هــذه هــي الحجــرة هاكموهــا 
وهنــاك فــي الســقف كان مكانهــا الــذي 

ســقطت منــه .
انهــا ليســت حميــدة كال وليســت ربــاب 

فمــن هــي اذن ؟
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مــا ان يأتــي الصيــف اال وتكثر حــاالت االصابات 
الطقــس ســواء كان  حــرارة  ازديــاد  بفعــل 
المصابــون تحــت اشــعة الشــمس الحارقــة 
ولكنهــا  اماكــن مظللــة،  فــي  او  مباشــرة 

تكــون حــارة

ومن اعراضه:
ونســتدل علــى شــخص مصــاب باإلجهــاد 

الحــراري مــن خــالل االعــراض التاليــة
* صداع ودوخه واعياء

* الجلــد يكــون رطــب و متعــرق وشــاحب 
اللــون

* تنفس سريع و سطحي                
* النبض سريع وضعيف.    

* تقلصات واالم في عضالت الجسم.
* غثيان وقيء

اما اسعافه:
* فيتم نقل الى مكان بارد نوعا ما

* خلع مالبسه الخارجية
مــن  كبيــره  كميــات  المصــاب  اعطــاء   *

الجفــاف معالجــه  محلــول  او  الســوائل 
*الصدمــة  وضعيــة  فــي  المصــاب  *نضــع 
علــى  االرض  علــى  يســتلقي  بــان  وذلــك 
مســتوى  مــن  اعلــى  قدميــه  ورفــع  ظهــره 

ســم.  30 بمقــدار  جســمه 
اذا لم بتحسن يفضل نقله للمستشفى.

ضربة الشمس:
الشــمس  لضربــات  االنســان  يتعــرض 
لمــده  حــار  جــو  الــى  التعــرض  نتيجــة 
علــى  الجســم  قــدره  عــدم  مــع  طويلــه 
طريــق  عــن  الســوائل  مــن  التخلــص 
عــن  مختلفــا  يجعلــه  مــا  وهــذا  العــرق. 

الحــراري. االجهــاد  تشــخيص 

وقفات صحية 

* رئيسة اللجنة الصحية* رئيسة اللجنة الصحية

 اعراض اإلصابة ضربه الشمس:
* الصداع ودوخه واعياء

* النبض سريع وضعيف
* اختالف في درجه الوعي
* تشنجات في العضالت

* الجلد جاف وحار
* اتســاع حدقــه العيــن وهــذان العرضــان 

مــا يميــز اعــراض ضربــه الشــمس

اسعافه:
تخلــع  و  بــارد  مــكان  الــى  المصــاب  نقــل   *

الخارجيــة مالبســه 
*لــف المصــاب بشرشــف مبلــل بالمــاء البــارد 
حرارتــه  درجــه  لتنخفــض  دقائــق  عشــر  كل 
او رش جســم المصــاب بالمــاء البــارد اذا لــم 

يتوفــر شرشــف
*نقل المصاب ألقرب مستشفى

 اذا لم يكن المصاب واعي
نفحــص التنفــس اذا كان المصــاب يتنفــس ال 
تحركــه اجعــل مجــرى الهــواء مفتوحــا وضعــه 

فــي وضعيــه اإلفاقــة
بعمليــه  قــم  يتنفــس  ال  المصــاب  كان  اذا 

الرئــوي القلبــي  االنعــاش 

الفروقات بينهما:
مــع  ورطــب  حــار  جــو  فــي  يحــدث   .. االجهــاد 
)الجســم  تعــرق  يكــون  جســماني  مجهــود 

ومبلــل( رطــب 
اســعافه تعويــض الســوائل بشــرب كميــات 

مــن المــاء او المحلــول الملحــي

ضربة الشمس:
يحدث في الجو الحار جدا لفترة طويلة

الجسم ساخن واحمر
واسعافه بتبريد الجسم وترطيبه .

ضربة الشمس واإلجهاد الحراري

بقلم: مريم الماء بقلم: مريم الماء 
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حــوارات

مــن جزيــرة تــاروت ومــن حناياهــا الدافئــة 
وأبطالهــا المبدعــة تبــرز شــخصية رائعــة 
تمثلــت فــي أم خرجــت جيــال مــن األبنــاء 
فــي  مثمــرًا  وعطــاء  الزمــن  مــع  كفاحــا 
خضــم تجــاوز المصاعــب وســلمً صاعــدًا 
مــن النجــاح الباهــر ظهــر أثــره المبــارك 

عيانــً فــي المجتمــع .. 
لنتعــرف علــى هــذه األم العظيمــة مــن 

خــالل حوارنــا التالــي معهــا  :

س1 : تتراكــم المســؤوليات احيانــً 
و قــد تكــون ثقيلــة علــى أم مــع 
ــون  ــدون أن يك ــار ب ــا الصغ أطفاله
ــبب  ــب ألي س ــزوج الغائ ــا ال بجانبه
مــا .. فكيــف كان تحمل المســؤولية 

ــك ؟  بالنســبة ل
وأطفالــي   ) الــزوج   ( غيــاب  يكــن  لــم   - ج 
فــي  بعضهــم  كان  بــل   ، صغــار  كلهــم 
قــد  ممــا  ، وهــذا  والمراهقــة  البلــوغ  طــور 
يزيــد المســؤولية ووجــوب المراقبــة لهــم 
ممــا   ، هــذا  الصعــب  زمننــا  فــي  وخاصــة 
زاد العــبء علــى عاتقــي باإلضافــة للعــبء 
المــادي وتوفيــر المصاريــف مــن إيجــار وغيــره 
ومســاندة ورحمتــه  اهلل  بفضــل  لكــن   ،
) بعــض األهــل ( جزاهــم اهلل خيــرًا ، تجــاوزت 
هــذه المحنــة ، بــل اعتبرهــا اليــوم ) منحــة ( 
منحنــي ربــي بهــا فلــه الحمــد والشــكر على 

كل حــال.

إحــدى المســتفيدات من الجمعية :
اضطــررت فــي أحد األيــام لفتح صندوق الصدقــات للصرف على أبنائي .. 

حوار : زينب المرحومحوار : زينب المرحوم

تــكاد  كفــاح  رحلــة  بدأتــي   : س2 
تكــون مغامــرة جريئــة إلثبــات الذات 
وانــِك قــادرة علــى تحــدي الصعــاب 
 .. لــِك وألطفالــِك  الــرزق  وتحصيــل 
ــف  ــاح وكي ــة الكف ــن رحل ــا ع حدثين

بــدأت الفكــرة ؟  
وتحمــل  الــرزق  تحصيــل  -فكــرة  ج 
المســؤولية بــدأت وطبقتهــا منــذ زمــن 
طويــل ، حتــى مــع وجــود الــزوج ، حيــث 
مررنــا بضائقــة ماليــة شــديدة ، واضطررنــا 
للســكن فــي )عمــارة ( للعمالــة االجنبيــة ، 
وكنــا نحــن الوحيــدون الســعوديون فيها 
ــات  ــي أحــدى القريب ــا ُعرضــت عل ، مــن هن
للمقصــف  أعمــل  أن  مدرِّســة(  وكانــت   (
المدرســي بعض الوجبات ، فاستحســنُت 
إقبــاالً  والقــت   ، فعــاًل  وبــدأت   ، الفكــرة 

وهلل  الطالبــات  قبــل  ــات  المدرسَّ مــن 
الحمــد والشــكر ، ثــم توســعُت فــي إعــداد 
الوجبــات مــن بيتــزا وورق العنــب والفشــار 
ألكثــر  وذلــك  الكبــدة  وسندويشــات 
مــن مدرســة ،، وطلبــات جانبيــة أخــرى ، 
 . الماليــة وهلل الحمــد  وتجاوزنــا الضائقــة 
وبقيــت أعمــل علــى هــذا الحــال ألكثــر مــن 
1٠ ســنوات ، إلــى أن كبــر األبنــاء وتحملــوا 

البيــت. معــي مســؤولية 
تقــوم  الخيريــة  الجمعيــات  س3: 
بمســاندة األســر المحتاجــة .. فكيــف 

كان دورهــا معكــم ؟  

خالــص  )مــع  تــاروت  لجمعيــة  كان    - ج 
فً معــي، حيــث  شــكري لهــم( دورًا مشــرِّ
آنــذاك،  المتــاح  بالقــدر  تمــت مســاعدتنا 

واالحتــرام. الشــكر  كل  فلهــم 
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حــوارات

س4: فــي ظــروف صعبــة .. مــن كان 
المســاند لــِك ؟  

ج -  كان الســند األول لــي فــي كل حــال 
وظرف هو ) اهلل ( سبحانه وتعالى ، حيث 
الرحمــة  أبــواب  لــي  يفتــح  يــزال  وال  كان 
والتيســير ، ثــم بعــض األهــل الطيبيــن ، 

جزاهــم اهلل خيــرًا.

وطمــوح  أمــال  هــي  كبيــرة  س5: 
فــي  دورِك  كان  فكيــف   .. األبنــاء 

؟  والمســاندة  التوجيــه 
ج - كلمــا كان التوجيــه والمســاندة لألبنــاء 
كان   ، جيــدًا  الدراســية  مســيرتهم  فــي 
التوفيــق والنجــاح حليفــً لهــم ، وفــي هــذا 
كنــُت  أبنائــي  حيــاة  فــي  المهــم  الجانــب 
أوجههــم وأســاندهم إلــى أن اعتمــدوا علــى 
أنفســهم وصــاروا بعدهــا قادريــن علــى إدارة 
والشــكر. الحمــد  هلل  ف   ، حياتهــم  شــؤون 

س6: اإلحســاس بغيــاب األب صعــب 
علــى  آثــره  كان  كيــف   .. ومؤلــم 
أبنائــِك وهــل اســتطعت فعــال أن 

تقومــي بــدور األب واألم معــً ؟
ج - كان لغيــاب األب أثــره الصعــب والمؤلــم 
عليهــم كبيــرًا ، وخاصــة أصغرهم )رحمــه اهلل( 
لكــن مــع مــرور الســنين تعودنــا علــى ذلــك ، 

ــاة . واســتمرت الحي

الظــروف  كانــت  كثيــرة  أحيانــً  فــي   ، نعــم 
وتدبيــر  ــل  بتعقُّ أتصــرف  أن  منــي  تتطلــب 
األب وعاطفــة األم فــي نفــس الوقــت ، وهــذا 
مــا كان ُيؤلمنــي . لكنــه يزيدنــي صبــرًا ورضــً 
بالواقــع الــذي كتبــه اهلل ســبحانه وتعالــى لــي 

، فلــه الحمــد والشــكر علــى كل حــال.

و  ظروفكــم  تحســن  بعــد  س7: 
وضعكــم المــادي .. أول مــا فكرتــي 

القيــام بــه ؟   
ج - بعــد تحســن وضعنــا المــادي )وهلل الحمــد 
والشــكر( أول مــا فكــرت بــه هــو، ان أُســقط 
اســمي من سجل المستفيدين من الجمعية 
، فلربمــا هنــاك َمــْن هو أحوج مني للمســاعدة 
ــك  ــً بذل ، وفعــاًل قدمــُت إلدارة الجمعيــة خطاب
مــع تقديــم شــكري وامتنانــي لهــم، وكذلــك 
فعلــُت مــع بعــض األهــل والطيبيــن الذيــن 

كانــوا لــي الســند فــي وقــت الحاجــة.

س8: للصبــر والكفــاح ثمــرات .. فمــا 
هــي ثمــرات صبــرك وكفاحــِك كمــا 

ترينهــا اليــوم فــي أبنائــِك؟
ج - ثمــرة تعبــي وصبــري وكفاحــي أراهــا اليوم 
وهــم  أبنائــي  فــي  والشــكر(  الحمــد  وهلل   (
ون حياتهــم ، ناجحيــن فــي أعمالهــم  يشــقُّ
 ، إليــه  يطمحــون  كانــوا  مــا  حققــوا  وقــد    ،
ويســاعدون َمــْن يحتــاج للمســاعدة ، وفقهــم 
، ورضــي عنهــم وأرضاهــم . لــكل خيــر  اهلل 

س9: موقــف الزال باقيــا فــي ذاكرتك 
وأحــدث أثــرا كبيــرا فــي داخلك؟

ج - كثيــرة هــي المواقــف المؤثــرة التــي الزالــت 
بذاكرتــي ، منهــا على ســبيل المثــال ال الحصر 
،فــي وقــت الحاجــة الشــديدة اضطــررُت لفتــح 
ــة الصدقــة ) بعــد أخــذ اإلذن الشــرعي (  حصال
للصــرف منهــا علــى أبنائــي ، كان هــذا قبــل ما 
يقــارب الـــ1٦ ســنة ،، ولــآن كلمــا هممــُت بوضــع 
صدقــة داخــل الصنــدوق أتذكــر ذلــك الموقــف.
أم  لــكل  توجهيهــا  كلمــة  س10: 

.. مســؤولية  تتحمــل 
ج - أوالً / حســن الظــن بــاهلل تعالــى والتــوكل 
عليــه فــي جميــع األمــور صغيرهــا وكبيرهــا ، 
فهــو ســبحانه لــم يخلــق خلقــً وتركــه بــال رزق ، 

بــل هــو مســبب األســباب للــرزق. 
وكل مــا يحتاجــه اإلنســان فــي هــذه الحيــاة 
 ، تعالــى  بــاهلل  الظــن  وحســن  الصبــر  هــو 

ــب. الطيِّ الحــالل  العمــل  بأســباب  واألخــذ 

علــى  للقائميــن  رســالة  س11: 
.. الخيريــة  الجمعيــات 

الجمعيــات  علــى  للقائميــن  رســالتي   - ج 
الخيريــة هــي ) ومــا تقدمــوا ألنفســكم مــن 
خيــٍر تجــدوه عنــد اهلل  ( و) فمــن يعمــْل مثقال 

ذرٍة خيــرًا يــره ( 
وفقكم اهلل لكل خير ،،،
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