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بقلم : عبدالسالم الدخيلبقلم : عبدالسالم الدخيل

كلمة رأس

* رئيس لجنة العالقات العامة * رئيس لجنة العالقات العامة 

يعــود أصــل مصطلــح الحوكمــة إلــى كلمــة 
الســفينة  ربــان  قــدرة  عــن  تعبــر  إغريقيــة، 
ــه فــي قيــادة الســفينة وســط االمــواج  وقدرت
أرواح  علــى  للحفــاظ  والعواصــف،  واألعاصيــر 

وممتلــكات الــركاب، والعــودة بأمــان.
الصالحــة،  الحوكمــة  حالًيــا:  عنهــا  ونقــول 
إلــى  تهــدف  التــي  وهــي  الرشــيدة،  واإلدارة 
الشــفافية،  وتحقيــق  الفســاد،  مكافحــة 
للمعاييــر  وفًقــا  والعدالــة،  والمســائلة 
خــالل  مــن  عالمًيــا،  المعتمــدة  واألســاليب 
دور ومســئوليات وواجبــات مختلــف األطــراف 
منظومــة  فــي  الممثلــة  والكيانــات، 
الجمعيــات،  التــزام  مــن  للتحقــق  الحوكمــة، 
القوانيــن  بأحــكام  فيهــا،  والعامليــن 
أصحــاب  بيــن  العالقــة  ولضبــط  واألنظمــة، 
واتخــاذ  األهليــة،  الجمعيــات  فــي  المصلحــة 
العليــا  المصالــح  تخــدم  تشــاركية  قــرارات 
والمســئولية  العدالــة  عبــر  للجمعيــات، 
الكبــرى  المســئولية  أن  علًمــا  والشــفافية، 
ومجلــس  العموميــة،  الجمعيــة  علــى  تقــع 

اختصاصــه. بحســب  كل  اإلدارة، 

ومــن أهــداف الحوكمــة فــي الجمعيــات 
األهليــة:

1- زيــادة الفعاليــة وفــرص النجــاح، وتحســين 
التــي  والبرامــج  واألنشــطة  األداء  جــودة 

الجمعيــات.  تقدمهــا 
2- تعظيم األثر المجتمعي للمستفيدين. 

أي  مــن  والمــوارد  الممتلــكات   حمايــة   -3

شــكل مــن أشــكال الفســاد اإلداري أو المالــي.
4- زيادة ثقة أصحاب المصلحة والعاملين في 
الجمعيــات، ممــا يســاهم فــي كســب والئهــم.
الربحيــة  غيــر  المنظمــات  توجهــت  وقــد 
التنميــة  فــي  أســاس  شــريك  بوصفهــا 
أقرتــه  الــذي  الحوكمــة  بإطــار  االلتــزام  إلــى 
المســتدامة،  التنميــة  لتحقيــق  الدولــة 
المملكــة  ورؤيــة  الوطنيــة،  والمســتهدفات 
2030 بهــدف تعزيــز المســائلة عــن أدائهــا، 

تعزيــز  وبالتالــي  الشــفافية،  مســتوى  ورفــع 
ــه يصــب فــي تحســين  االســتدامة، وذلــك كل
تنفيــذ  علــى  الرقابــة  وتســهيل  أدائهــا 
أنشــطتها وخططهــا مــن قبــل المســئولين 

والمســتفيدين. والمانحيــن 

الحوكمة في القطاع غير الربحي
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إضـــــــاءة

تقــول الفتــاة المذكــورة فــي تعليقها المرســل 
أيضــا  ليتــك  الســطور:  هــذه  كاتــب  مخاطبــة 
متكلــم عــن ظلم اآلبــاء لبناتهم والتمييز بين 
األوالد والبنــات وســلبهم الحقــوق والحريــات، 
منوهــة أن مــا تحدثنــا عنــه فــي ذات الزاويــة 
فــي  األســر  لبعــض  المؤلــم  الواقــع  يالمــس 
مجتمعنــا وتترتــب عليــه مآســي وآالم وجــروح ال 

تلتئــم ولــو مــر الزمــان، بحســب تعبيرهــا.
وتضيــف، أنــا ضحيــة لهــذا الظلــم والتمييــز 
فوالــدي  لألســف،  والتزمــت  االســري  والعنــف 
ظلمنــي فــي أمــور كثيــرة حيــث إنــه يفــرق بيــن 
أبنائــه الذكــور واإلناث لألســف، وأنا اليوم ضحية 
ال  وبــُت  والظلــم  األســري  العنــف  ضحايــا  مــن 
أقــوى علــى فعــل أي شــيء بســبب المــرض 
الـّـذي الزمنــي الســرير ووالــدي لــم يكلف نفســه 

لعالجــي، بــل ال يعيرنــي اهتمامــً.
وتوصــف الفتــاة مشــكلتها قائلــة: لقــد خلــت 
وســلبي  واالضطهــاد  الظلــم  مــن  ســنوات 
أبســط حقوقــي فــي الحيــاة حتــى فــي زواجــي 
تدخــل ومنعنــي، كمــا ومنعنــي أيضــا مــن أن 
أذهــب للحــج أيضا، وقد بدأت صحتي بالتدهور 
وأنــا ال زلــت فــي عمــر الزهــور وأصبحــت كعجــوز 
خاويــة القــوى نحيلة الجســم ال أقوى حتى على 
التنفس بشكل اعتيادي، بل حتى ال أستطيع 
أن أبــذل مجهــودا بســيطا مــن الحركــة كمــا ال 
أقــوى علــى الــكالم بشــكل متواصــل، كمــا أنــه 

*رئيس التحرير*رئيس التحريرســلب منــي الضحــك والتبســم. 

توجيهــه  تــم  الــذي  التنويــه  خلفيــة  علــى 
ــة مــع أبنائهــم  ــاء للتعامــل بعدال لبعــض اآلب
علــى حــد ســواء، مــن خــالل مجلــة العطــاء فــي 
االعالميــة  اللجنــة  مــن  الصــادرة   ،18 عددهــا 
ــة » إضــاءة «  ــر زاوي ــة، عب ــاروت الخيري بجمعيــة ت
لبعــض  الفعــل  ردود  مــن  مجموعــة  وردتنــا 
ألــوان  عــن  جميعهــا  تتحــدث  األعــزاء،  القــراء 
متعــددة مــن ظلــم اآلبــاء أمــا لهــم مباشــرة أو 
لمــن حولهــم. ومــن بيــن هــذه الــردود وردتنــا 
رســالة تتضمــن كميــة مــن الحــزن واأللــم لفتــاة 
فــي مقتبــل العمــر تعانــي هــي األخــرى مــن 
التمييــز الــذي يمارســه أبيها حيالهــا وإخوانها 

نحوهــا. أيضــا  وتقصيــره  الذكــور 
ســأحاول أن أنقــل هــذا التعليــق، مــن خــالل 
ــة، بغيــة التنبيــه أوال مــن خطــورة  هــذه الزاوي
هــذا اللــون مــن الظلــم الممــارس فــي أقبيــة 
بعــض البيــوت والــذي غالبــا مــا يتــم الســكوت 
عنــه فيكبــر ويستشــري ويفتــك بالعديــد مــن 
فلــذات األبنــاء والبنــات، محطمــا نفســياتهم 
وِمــن حولهــم ومن يأتي بعدهــم من األجيال، 
فــي  األهــم،  وهــو  ثانيــا،  التفكيــر  ثــم  ومــن 
مــن  النــوع  هــذا  ومعالجــة  مواجهــة  كيفيــة 
التمييــز للقضــاء عليــه أو الحــد مــن أضــراره 

علــى أقــل تقديــر.

حاليــا ليــس معــي إال أمــي فــي التــي تســاعدني 
وتخدمنــي، وقــد ابتعــد عنــي أخوتــي وأخواتــي 
وانشــغلوا بأنفســهم ولــم يكلفــوا أنفســهم 
إيصالــي  أو  عنــي  الســؤال  أو  معــي  بالجلــوس 
للمستشــفى. إنــا اليــوم حبيســة الــدار ال أرى غيــر 
غرفتي ودورة المياه وال أستطيع حتى الجلوس 
واشــعر  طبيعــي  بشــكل  وأمــي  أخواتــي  مــع 
بالضيــق والتوتــر طــوال الوقت بالــذات عندما أرى 
والــدي يتحــدث ويضحك...بهــذه العبــارة المؤلمــة 

ختمــت رســالتها.
عــن  المتحدثــة  الفتــاة  بــأن  التــام  أدراكنــا  مــع 
بعــض فصــول مأســاتها بحاجــة ماســة وأمثالهــا 
متنــوع  عاجــل  عالجــي  لتدخــل   ، أظــن  كمــا   ،
األبعــاد مــن قبــل أخصائيين وربمــا جهات معنية 
بالعنــف األســري لمســاعدتها، إال أن كاتــب هــذه 
السطور وفي مثل هذا الموقف ومن خالل هذه 
الزاويــة أيضــا ليــس بوســعه إال دعــوة هــذه األخــت 
الكريمــة لمواجهة هذه المشــكلة بكل شــجاعة 
ــي  منِّ والتَّ يجــري  لًمــا  والتأســف  وصبــر  وتحــدي 
لهــا وألمثالهــا بالدعــاء ودوام الصحــة والســالمة 
وإزاحــة هــذا اللــون مــن الظلــم عاجال وليــس آجال، 
مــع اقتراحنــا عليهــا بضــرورة المبــادرة مــن قبلها 
فــي  األخصائيــات  أحــد  مــع  العاجــل  للتواصــل 
الشــؤون األســرية والنفســية لدى بعض الجهات 
المعنية بهذا الشــأن، تســاعدها في الخروج من 
أزمتهــا أو بالحــد األدنــى التخفيــف مــن معاناتهــا 

وآالمهــا كــي ال تتفاقــم المشــكلة. 

بقلم : محمد الشيوخبقلم : محمد الشيوخ
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قالوا عنا

بوركــت هــذه الجهــود الرائعــة والمبذولــة باإلخــالص 
والمحبــة والمــودة والبركــة التــي عمــت مــن خاللهــا 
كمــا  واالجتماعيــة،  والثقافيــة  الفكريــة  الفائــدة 
أتوجــه بالشــكر الجزيــل إلــى أعضــاء اللجنــة االعالميــة 
مســيرة  فــي  ودمتــم  والرائــع،  المتميــز  وعملهــم 

خيــر وســعادة. بألــف  العطــاء 

الكاتب : زكريا ابو سرير
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فــي  انشــطتها  علــى  الضــوء  تســلط  تــاروت  خيريــة 
التوظيــف بملتقــى »تمكيــن« التابــع للضمــان االجتماعــي

2u.pw/XYTDw//:https
#جمعية_تاروت_الخيرية #ملتقى_التوظيف #تمكين 

تغريدات

#يحــدث_اآلن رئيــس لجنــة المرافــق ب #جمعية_تاروت_الخيريــة 
م.محمــد النابــود ورئيــس لجنــة العالقــات عبدالســالم الدخيــل 
وبعــض عمــال الجمعيــة، وبالتعــاون مــع بلديــة تــاروت يجــرون 
#تــاروت بعــد هطــول األمطــار بعــض االصالحــات فــي مقبــرة 

#ملتقى_التوظيف بالتعاون مع طاقات » سواعد«  بإشراف 
وتنظيم #لجنة_التدريب_والتوظيف بخيرية #تاروت عام 

 2021 ديسمبر
تغطية خاصة لإلعالمي محمد الحمادي في قناة االخبارية:

https://www.youtube.com/watch?v=MaLTD2mH9iY
https://www.youtube.com/watch?v=RRlQTEH1SJyo

رئيــس مجلــس إدارة #جمعية_تاروت_الخيريــة األســتاذ 
محمــد الصغيــر يوقــع إتفاقيــة شــراكة مجتمعيــة مــع 
األســتاذ  بالقطيــف  الثانويــة  المجيديــة  مديــر مدرســة 
فــرص  إتاحــة  تتضمــن  اســليس،  آل  عبــداهلل  زكــي 

للطــالب. تطوعيــة 

نقدر نساعدك ؟
وين ما كنت .. قدم طلبك أونالين 

طلــب  تقديــم  خدمــة  #جمعية_تاروت_الخيريــة  تتيــح 
ــي المســاعدة إلكترونيــا لتقديــم الطلــب عبــر الرابــط التال

http://tiny.cc/rgm6tz

_

يتقدم مجلس اإلدارة بـــ #جمعية_تاروت_الخيرية بدعوة الـراغبين 
في الترشح لعضوية مجلس اإلدارة في دورته القادمة من الرجال 

 والسيدات لتسجيل الحضور الجلسات التعريفية
 من تاريخ 20 إلى 22 ديسمبر 2021

 مسرح روضة تاروت النموذجية
 الوقت: الساعة 7 - 8:30 مساء.

https://t.co/zeUi42cv58 :لترشح
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تغريدات

تابعونا الليلة الساعة 8:00 م 
على منصة االنستغرام اللجنة الصحية بتاروت

/https://www.instagram.com/health_tarout

#الصحــة اآلن ُيمكــن تلقــي الجرعــة التنشــيطية مــن لقــاح 
كورونــا، بعــد ُمضــي 3 أشــهر مــن أخــذ الجرعــة الثانيــة. 

#رسائل_الجمعة_الصحية
#جمعة_مباركة

#رسائل_الجمعة_الصحية
#جمعة_مباركة

تحت شعار » العمل التطوعي عطاء ووفاء« .

تكريــم  حفــل  #اللجنة_الصحية_بجمعية_تــاروت   أقامــت 
فــي  أقيــم  الــذي   بالجمعيــة  والمتطوعــات  المتطوعيــن 

مجمــع قصــر افــراح #تــاروت اليــوم ٤ ديســمبر 

#اليوم_العالمي_للتطوع
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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 
لعــام  األخيــر  الربــع  خــالل  الجمعيــة 
 1,391,317 نحــو:  بلغــت  م   2021
ــغ اعــاله  ــا  أن المبل ــاالً ، مضيف ــف ري أل
هو حصيلة المساعدات التي قدمتها 
جميــع لجــان الجمعيــة التــي تتعامــل 
المســتفيدين. مــع  مباشــر  بشــكل 
وفــي التفاصيــل قــال الصغيــر : لقــد 
بلغ مجموع مصروفات لجنة التكافل 
لجنــة  تالحــم،  لجنــة  االجتماعــي، 
 : الربــع ســنوية نحــو  الــزواج الخيــري 
863,074 ألــف ريــال ، فــي حيــن كان 

كافــل  لجنــة  مصروفــات  مجمــوع 
اليتيــم نحــو :

جانــب  إلــى  ريــال،  ألــف   294,415
لجنــة تحســين المســاكن الــذي بلــغ 

 : نحــو  مصروفاتهــا  مجمــوع 
233,828 ألف ريال .

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.

 أكثر من مليون ريال مصروفات خيرية تاروت للربع األخير  لعام 2021 م

كافل اليتيم
تحسين المساكن

التكافل اإلجتماعي

لجان العطـاء
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التكافــل  لجنــة  مصروفــات  مجمــوع  ريــال  ألــف   863
2021م لعــام  األخيــر  للربــع  االجتماعــي 

294 ألــف ريــال حصيلة مصروفات لجنة كافــل اليتيم للربع األخير لعام 2021 م

مصروفــات  ريــاال  ألــف    233
المســاكن  تحســين  لجنــة 
ــام 2021 م ــر لع ــع األخي للرب

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

صفية اليوسف ، اللجنة االعالمية صفية اليوسف ، اللجنة االعالمية 

صفية اليوسف ، اللجنة االعالمية صفية اليوسف ، اللجنة االعالمية 

المســاكن  تحســين  لجنــــة  رئيــس  قــال 
التابعــة لجمعية تاروت الخيرية المهندس 
مصروفــات  أن   : الدبيســي  الغفــور  عبــد 
اللجنــة خــالل الربــع األخيــر لعــام 2021 م 
بلغــت نحــو  233,828 ألــف ريــــاال، مضيفــا 
فـــي  اللجنــــة  تمثلــــت مصروفــــات  وقــــد 
تقديم مســـاعدات مالية للمســاهمة فــــي 

بنــاء وترميــم وصيانــة عــدة منــازل  . 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس  قــدم  وبــــدوره 
األســــتاذ محمــــد الصغيــر شــــكره لجميــــع 
أعضاء اللجنــــة علــــى جهودهــــم الكبيــرة 
وكافــة أبنــاء المجتمـــع الداعمين للجمعية 

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

والمحتاجيــن فــي جزيــرة تــاروت.

قــال رئيــس لجنــة كافــل اليتيــم التابعــة 
لجمعيــة تــاروت الخيريــة األســتاذ أيــوب أبو 
زيد أن مصروفات اللجنة خالل الربع األخير 
 294,415 نحــو:  بلغــت  م   2021 لعــام 

. ريــال  ألــف 

وفــي التفاصيــل ذكــر أبــو زيد بــأن مجموع 
التــي  والنقديــة  الغذائيــة  المســاعدات 
البنكيــة  الحســابات  فــي  إيداعهــا  تــم 
لأليتــام قــد بلغــت : 249,900 ألــف ريــاالً ،

االجتماعــي  التكافــل  لجنــة  رئيــس  قــال 
األســتاذ عبــد رب الرســول آل درويــش بــأن 
االجتماعــي  التكافــل  لجنــه  مصروفــات 
خــالل الربــع األخيــر لعــام 2021م بلغــت 

ريــاالً. ألــف   863,074 نحــو 
المســاعدات  بــأن  درويــش  آل  وأوضــح 
نحــو:  بلغــت  ســنوية  الربــع  الغذائيــة 
381,051 ألف رياالً، بينما بلغت المساعدات 
ريــاال. ألــف   482,023 المتنوعــة  األخــرى 

وأضــاف، أن عــدد الطلبــات الــواردة للجنــة 
بلغــت نحــو 323 طلبــا ، منوهــا إلــى أن 
عدد األسر المستفيدة من خدمات اللجنة 

بلــغ نحــو 306 أســرة.

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

. للجمعيــة  الداعميــن 

األخــرى  المســاعدات  بلغــت  بينمــا 
 . ريــال  ألــف   44,515

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

لجان العطـاء
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اعالم العطاء

الماضي الجميل..مع المؤرخ أبي عبد المعطي التركي

وشــيخ  المــؤرخ  العــم  مــع  لقــاء  جمعنــا 
النواخــدة والنهامــة الكبيــر الحــاج أبــي عبد 
المعطــي التركــي أحــد أبنــاء جزيــرة تــاروت، 
ــث والحــوار معــه حــول  واســتمتعنا بالحدي
بشــكل  تــاروت(  )جزيــرة  المنطقــة  تاريــخ 
خــاص، وعــن زياراتــه لــدول الخليــج وتجاربــه 
مــع الغــوص والتحديــات والصعوبــات التــي 
الخطــرة  المناطــق  أهــم  فــي  واجههــا 
هــذه  تالمــس  إذ  فيهــا،  غــاص  الــذي 
مــن  وغيرهــا  العربيــة  البلــدان  الحــدود 
الخليــج  لــدول  األخــرى  المجــاورة  البلــدان 
العربــي. وانضــم معنــا فــي الحــوار الناشــُط 
التاريخــي  بالتــراث  والمهتــم  االجتماعــي 
األســتاذ يوشــع المــرزوق، وهــذا مــا أضفــى 
مــن  كثيــًرا  وطــرح  الحــوار،  علــى  متعــة 
التســاؤالت الرائعــة حــول تفاصيــل دقيقــة 
جزيــرة  تمثلــه  كانــت  مــا  طبيعيــة  عــن 
مهمــة  جغرافيــة  موقعيــة  مــن  تــاروت 
وحساســة فــي فتــرة زمنيــة تاريخيــة مــرت 
بهــا المنطقــة ومــا كان يمثلــه الغــوص فــي 

الفتــرة.  تلــك 
عايــش )أبــو عبــد المعطــي( جــزًءا منهــا 
بنفســه بــكل تفاصيلهــا، كفتــرة الغــوص 

مصــادر  أهــم  يومهــا  تشــكل  كان  التــي 
معــه  وتزامــن  المجتمــع،  ألبنــاء  الــرزق 
فــي  الغــوص  نواخــد  أهــم  مــع  بارتباطــه 
النهامــة  وأشــهر  وخارجهــا  المنطقــة 
أحــد  كان  أنــه  لنــا  ذكــر  وكذلــك  يومهــا، 
فــي  والمبادريــن  االجتماعييــن  النشــطاء 
صناعــة مجتمــع متحضر ومتغيــر ومتقدم، 
األساســيين  المؤسســين  أول  كان  إذ 
لجمعيــة تــاروت الخيريــة مــع مجموعــة مــن 
أبنــاء المجتمــع، بــل يذكــر أنــه كان صاحــب 
فكــرة واقتــراح تأســيس )جمعيــة خيريــة( 
فــي جزيــرة تــاروت؛ نظــًرا لحاجــة المجتمــع 
إلنشــاء مؤسســة خيريــة منظمــة وتحــت 
رعايــة الدولة لضمان بقائها واســتمراريتها 
االجتماعيــة  الخدميــة  بأدوارهــا  لتقــوم 
بأحســن وجــه، واالهتمــام بإنشــاء المرافــق 
الخدميــة االجتماعيــة فضــًلا عــن صيانتهــا 
ولكثــرة  بــأول،  أوًلا  أحوالهــا  ومتابعــة 
لعــدة  المنطقــة  عــن  وتغيبــه  انشــغاالته 
بشــركة  بعــد  فيمــا  التحــق  إذ  شــهور، 
أرامكــو للعمــل فيهــا، وكان يعمــل بآليــة 

بقلم : زكريا أبو سريربقلم : زكريا أبو سرير

هــذا  فــإن  الشــفت(،  )نظــام  المناوبــات 
النظــام أصبــح عائًقــا لــه فــي التوفيــق بيــن 
العمــل فــي الحقــل التطوعــي االجتماعــي 
مــا  الشــركة،  فــي  الجديــد  عملــه  وبيــن 
الجمعيــة  إدارة  تســليم  إلــى  اضطــره 
أبنــاء  مــن  أخــرى  مجموعــة  إلــى  الخيريــة 
المســيرة،  إلكمــال  وأخيارهــا  المنطقــة 
ا ومســاهما  ويظــل هــو داعًمــا لوجســتّيً

بذلــك. ملتزًمــا  ــا  مادّيً
وإضافــة إلــى عملــه الخيري، قد ســاهم في 
تأســيس عــدة هيئــات اجتماعيــة ودينيــة، 
وخاصــة  للــزواج  الراغبيــن  دعــم  كهيئــة 
العــزاء  وهيئــة  ــا،  مادّيً منهــم  الضعفــاء 
الحســيني )موكــب الزنجيــل(، وكان مــن 
وهــو  الموكــب،  لهــذا  المؤسســين  أول 
ا فــي المنطقــة واســتمر  موكــب كبيــر جــّدً
لعــدة أعــوام، وهــذا العــزاء بهــذه الطريقــة 
لــم يكــن مســتجًدا علــى المنطقــة كمــا 
وتأسيســه  األعــزاء،  اإلخــوة  بعــض  يذكــر 
الــزواج  للحفــل  الداعمــة  النهامــة  هيئــة 
عــن  واالســتغناء  مجاًنــا،  للعريســين 
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اعالم العطاء

النهامــة التــي تجلــب مــن الخــارج وهــي 
مكلفــة مادّيًــا على العريــس بالخصوص. 
ــو عبــد المعطــي فــي  ويحتفــظ الحــاج أب
واأللحــان  القصائــد  مــن  كثيــًرا  ذاكرتــه 
تأليفــه  مــن  منهــا  جــزء  المتنوعــة؛ 
المشــهورين  للنهاميــن  اآلخــر  والجــزء 
علــى مســتوى الخليــج العربــي، بالرغــم 
إذ  عاًمــا،  الثمانيــن  تجــاوز  قــد  أنــه  مــن 
أصحــاب  مــن  النهاميــن  أهــم  يشــتهر 
فــي  أوســع  بشــكل  المهنــة  هــذه 
دولتيــن مــن دول الخليــج العربــي وهمــا 
ــب  ــر الطل ــت؛ لهــذا يكث ــن والكوي البحري
ويتركــز  البلديــن،  هذيــن  مــن  عليهــم 
الحمــاس  إشــعال  فــي  النهاميــن  دور 
لــدى البحــارة بيــن أصــوات المــوج وهديــر 
الريــاح  وتغيــر  الصــواري  وصريــر  البحــر 
وحيــن رفــع أشــرعة الســفن لالســتعداد 
للرحيــل أو عنــد مــرور الظــروف الصعبــة 
علــى  ويغلــب  البحــارة،  يواجههــا  التــي 
واالبتهــال  األدعيــة  النهــام  مواويــل 
إلــى اهلل بصوتــه العــذب، والطلــب مــن 
وعودتهــم  مهمتهــم  بتســهيل  اهلل 

ســالمين إلــى ديارهــم وألحبابهــم بعــد 
غيــاب طويــل قضــوه بعيديــن عــن الديــار 
وعــن ُأســرهم وهــم فــي وســط البحــار، 
يحيطهــا  مناطــق  فــي  ُيبحــرون  فهــم 
الخطــر مــن فوقهــا ومــن تحتهــا ومــن 
كل جانــب، مــا يضطــرون للمكــوث لفتــرة 
ومــع  البحــار  تلــك  وســط  فــي  طويلــة 

والمضطربــة.  المختلفــة  األجــواء 
أحــد  المعطــي  عبــد  أبــو  الحــاج  وُيعــد 
الســالم  عليهــم  البيــت  أهــل  خدمــة 
حتــى  زال  ومــا  أظافــره  نعومــة  منــذ 
حســيني  مجلــس  ولــه  الحاضــر،  وقتنــا 
فــي  الحســينية  المآتــم  أقــدم  مــن 
)حســينية  وأشــهرها  تــاروت  جزيــرة 
التركــي - حــي الدشــة( المشــهورة بهــذا 
فــي  الخطبــاء  أشــهر  وكان  المســمى، 
منطقــة القطيــف يقــرؤون عنــده، ومــن 
ــوا يقــرؤون  ــن كان ــن الذي ــاء البارزي الخطب
ســنوّيًا لديــه ألكثــر مــن خمســة وعشــرين 
الشــيخ  العالمــة  المرحــوم  هــو  عاًمــا 
أعلــى  فاضــل(  )أبــو  المحــروس  عبــاس 
اهلل درجاتــه مــع أســياده األطهــار محمــد 

وآلــه الطيبيــن الطاهريــن، كمــا قــرأ عنــده 
أبــرز الخطبــاء المعروفيــن و المشــهورين 
علــى المســتوى الداخــل والخــارج. والكثيــر 
أبــي  الحــاج  المــؤرخ  جعبــة  فــي  الكثيــر 
آخــر  بوقــت  وواعدنــا  المعطــي،  عبــد 
ــا تحملــه ذاكرُتــه  وأطــول لســرد المزيــد عمَّ
ــخ  ــا تاريخيــة غنيــة بمعرفــة تاري مــن قضاي
المنطقــة وتفاصيــل الحيــاة قديًمــا، كمــا 
الكتــاب  أحــد  ــا  حالّيً لــه  ُيعــد  أنــه  ذكــر 
ــا باســمه يحتــوي علــى كثيــر  ديواًنــا تاريخّيً
المرتبطــة  التاريخيــة  المعلومــات  مــن 
بالمنطقــة وخارجهــا، ومــن المتوقــع أنــه 
رئيًســا  ومرجًعــا  مهًمــا  كتاًبــا  ســيكون 
ــخ.  للباحثيــن والمهتميــن بالتــراث والتاري
هــذه كانــت نبــذة مختصــرة وســريعة عــن 
اللقــاء العفــوي والموفــق الــذي جمعنــا مــع 
منــزل  فــي  المعطــي  عبــد  أبــي  المــؤرخ 
بــن  اهلل  عبــد  المرحــوم  العزيــز  العــم 
علــي بــن ناصــر أبــو ســرير )أبــو حســين( 
تاريــخ  فــي  الواســعة  برحمتــه  اهلل  رحمــه 

2021/11/30م.
* كاتب - جزيرة تاروت* كاتب - جزيرة تاروت
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أخبار وفعاليات
فريــق مشــاة عشــتار النســائي فــي تحــدي جديــد للتوعية بســرطان الثدي

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

النســائي  عشــتار  مشــاِة  فريــُق  نظــَم 
تــاروت  بخيريــة  الصحيــة  للجنــة  التابــع 
الحــر بالمشــي  خاصــً  رقميــً  تحديــً 
» الفــردي « احتفــاًء بشــهر أكتوبــر الــذي 
تــم اعتمــاده شــهرًا للتوعيــة بســرطاِن 

الثــدي منــذ عــاِم 2006 م . 

عنــواِن   حمــل  الــذي  التحــدي  وبــدأ 
ــال  ــِك ال 21.000 خ ــري بخطوات » أزه
الســبِت  يــوم   » أســبوٍع واحــٍد فقــط 
16 أكتوبــر 2021 م واســتمر حتــى يــوِم 
الجمعــِة 22 أكتوبــر 2021م، عبــر برنامــج 

. pacer البيســر

وقــد اعتمــد الفريــق منــذ بدايــِة العــاِم 
بســبب  الرقميــة  التحديــات  الميــالدي 
واالحتــرازات  األخيــرِة  الصحيــِة  الظــروِف 
التــي فرضتهــا فــي المنطقــة، حيــث إن 
للمشــاركات  ُيِتيــُح  الرقمــي  التحــدي 
خارجــه  أو  البيــت  فــي  الفــردي  المشــي 
بعينــِه  محــدٍد  مــكاٍن  تحديــد  دون 

لمزاولــة رياضــِة المشــي وذلــَك لتحقيــِق 
الهــدِف المنصــوِص عليــه فــي الشــروط 
التــوازِن  ضمــاِن  مــع  بالتحــدي  الخاصــِة 

فيــه. للمشــاركاِت  والعافيــِة  الصحــي 

وقالــت العضــو فــي مجلــس إدارة الفريــق 
ومســؤولة التنظيــم للفعاليــات والتــي 
أشــرفت علــى فــرز النتائــج األســتاذة أمــل 
الزوري : إَن عدَد المتســابقاِت الالتي أنجزن 
فريــق  مــن  متســابقًة   80 هــن  التحــدي 
عشتار باإلضافة لمشاركات من منطقتي 
مكــة المكرمــة وجــدة، 63 منهــن التزمــن 
بالشــروط فيمــا لــم تلتــزم 17 مشــاِركة 
بشــرط كتابــة االســم الثالثــي المنصــوص 

عليــه مــن أجــل إصــدار الشــهادات. 

وأشــارت الــزوري إلــى أن تحليــل النتائــج 
أظهــر عــدد مــن المتســابقات وعددهــن 
18 متســابقة قــد تخطيــن حاجــز 60 ألــف 
خطــوة خــالل أســبوع واحــد وهــذا شــيء 

جيــد ويــدل علــى لياقــة بدنيــة عاليــة. 

بدورهــا لفتــت رئيســة اللجنــة الصحيــة 
األســتاذة مريــم المــاء بــأَن التحــدي اعتمــد 
اليوميــة  الخطــوات  مــن  متوســط  عــدد 
بهــدف  وذلــك  بيســر،  تحقيقــه  ومتــاح 
المشــي  اســتمراريِة  علــى  التركيــُز 
حيــث   . البدنيــِة  باللياقــِة  واالهتمــاِم 
أوضحــت أن التركيــُز على عدِد الخطواِت 
يــؤدي  الطويلــِة  المســافاِت  أو  الكثيــرِة 
إلــى إرهــاِق الجســم والتســبِب بالتعــِب 
أو  العضلــي  المجهــوِد  عــن  الناتــِج 

بــه.  الُمبالــِغ  الحركــي 

وأشــادت المــاء بتحديــات المشــي التــي 
ينظمهــا باســتمرار فريــق مشــاة عشــتار 
واعتبــرت  فيهــا،  المشــاركات  وجهــود 
جميع المتسابقاِت فائزاٌت على المستوى 

الفــردي والجماعــي.
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قــال رجــل األعمــال وســام الســادة، بــأن دورة 
كافــل اليتيــم لكــرة القــدم بجزيــرة تــاروت 
»كـافـــل« باتــت عالمــة بــارزة علــى الصعيديــن 
إال  الرياضــة  تذكــر  فــال  والخيــري،  الرياضــي 
الخيــري  العمــل  يذكــر  وال  كــافــــل،  وتذكــر 
البــارز  المثــل  هــي  وتكــون  إال  التطوعــي 
فــي هــذا الشــأن بحكــم كونهــا رافــدا ماديــا 
بجمعيــة  اليتيــم  كافــل  مشــروع  لدعــم 
تــاروت الخيريــة، وأيقونــة العمــل التطوعــي 
طيلــة هــذه الســنوات الخمــس والعشــرين 

مــن عمرهــا المديــد.

المجلــس  مــن  أعضــاء  لقائــه  خــالل  وأشــار 
التنفيــذي لـــ »كــافــــل« بمكتبه العامر بجزيرة 
بذلــه  الــذي  الوافــر  المجهــود  بــأن  تــاروت، 
القائمــون علــى الــدورة خــالل 25 عامــا كان 
ــأن يكــون ضمــن البرنامــج الســنوي  كفيــال ب
لــكل محــب للرياضــة وللعمــل الخيــري علــى 
حــد ســواء، وقــد باتــت فعاليــة معروفــة علــى 
نذكــر  ال  أننــا  لدرجــة  االجتماعــي،  الصعيــد 
خلجــات  فــي  »كــافــــل«  وتتبــادر  إال  األيتــام 

أفكارنــا كواحــدة من خيارات الدعم ووســائل 
المشــاركة فــي زرع البســمة علــى شــفاهم.
والمجهــود  الكبيــر،  اإلنجــاز  هــذا  إن  وأكــد 
الــذي قــام بــه جمهــور عريض مــن الرياضيين 
والمحبيــن للعمــل الخيــري ينبغــي الحفــاظ 
عليــه، ودعمــه بشــتى أشــكال الدعــم المادي 
والمعنــوي، وال ينبغــي أن يتوقــف تحــت أي 
ظــرف، فهــو واحــد مــن طــرق الخيــر للنــاس، 
شــأنه،  جــل  المولــى  مــن  الرحمــة  وطــرق 
فضــال عــن أنــه إنجــاز مجتمعــي علــى كافــة 
أبنــاء المجتمــع رعايتــه وتطويــره وتنميتــه.

رئيــس  تحــدث  نفســه  الصعيــد  وعلــى 
الدهــان،  محمــد  التنفيــذي  المجلــس 
وقــدم شــكره وتقديــره لمجموعــة الوســام، 
االســتقبال  وحســن  الضيافــة  كــرم  علــى 
مرئــي  عــرض  خــالل  مــن  وأســتعرض   ،
الــدورة  عــن  الموضوعــات  مــن  جملــة  عــن 
والرعايــة  وأهدافهــا،  وريادتهــا  وفكرتهــا 
»كــافــــل«  بهــا  تحظــى  التــي  الكريمــة 
هــذه  طيلــة  الخيريــة،  تــاروت  جمعيــة  مــن 
الفضــي. ليوبيلهــا  وصــوالً  الســنوات 

أخبار وفعاليات

السادة: “ كافل “ مبادرة مجتمعية راقية وعالمة بارزة على الصعيدين الرياضي والخيري

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

مجالــس  لجميــع  بالشــكر  الدهــان  وتقــدم 
إدارات الجمعية السابقين وللمجلس الحالي، 
الــذي ال يألــون جهــدًا فــي تذليــل الصعوبــات 
وتســخير كامــل أمكانيــات الجمعيــة لخدمــة 
شــباب هــذا الوطــن المعطــاء من خــالل دورة 
ــأن جملــة مــن التغييــرات  ــل«، وأكــد ب »كـــافــ
األخيــرة  نســختها  فــي  الــدورة  شــهدتها 
وفــي النســخ المقبلــة، كان يجــب ان تنفــذ 
لــوال التوقــف القســري الناجــم عــن جائحــة 
كورونــا وأبــرز هــذه التغييــرات وقــت ومــكان 
واإلعالمــي  اإلداري  العمــل  وآليــات  الــدورة، 
التطــورات  يحاكــي  الــذي  للــدورة،  والفنــي 

المعاصــر علــى مختلــف الصعــد.

وأشــار الدهــان إلــى أن جملــة مــن الفوائــد 
ــى  ــدورة، تضــاف إل يجنيهــا العاملــون فــي ال
جــل شــأنه،  المولــى  مــن  المرتقــب  الثــواب 
مثــل  المهــارات  بعــض  اكتســاب  وهــي 
واإلعــالم  والتدريــب  التســويق  مهــارات 
شــهدنا  وقــد  ذلــك،  شــابه  ومــا  واإلدارة 
مهاراتهــا  صقلــت  الكفــاءات  مــن  العديــد 

الــدورة. فــي  العمــل  خــالل  مــن 

وضــم اللقــاء الــذي عقــد فــي مكتــب رجــال 
االعمــال وســام الســادة العامــر بجزيــرة تــاروت 
الكباتــن عبــد المنعــم آل رامــس، فــوزي آل 
الجمعــان،  حســن  الحجــاج،  يونــس  ســالم، 

العمــران. وفايــق 

يونــس  الكابتــن  ســلم  المناســبة  وبهــذه 
الحجــاج درعــً تذكاريــًة نيابــة عــن المجلــس 
التنفيــذي للســادة ، وهــو عبــارة عــن مجســم 

لشــعار كافــل اليوبيــل الفضــي.
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أخبار وفعاليات

للجنــة  التابــع  إيــالف  برنامــج  اســتضاف 
الصحيــة بجمعيــة تــاروت الخيريــة مســاء 
يــوم الثالثــاء 26 اكتوبــر 2021 م، الدكتــور 
فــي  ســليس  اهلل  عبــد  علــى  النفســي 
محاضرة بعنوان: » الضغوط و االضطرابات 
بعــد  ومــا  الحمــل  فتــرة  فــي  النفســية 
مــن  مجموعــة  فيهــا  شــارك   ،» الــوالدة 
األمهــات والمهتميــن بالصحــة النفســية. 
وقــال د. ســليس فــي اللقــاء الــذي ُبــث عبــر 
منصــة الــزوم: » أن نســبة اكتئــاب مــا بعــد 
الــوالدة أو مــا يســمى بذهان الــوالدة تتراوح 
مــا بيــن 10-15 فــي المئــة حيث تصيــب حالة 
إلــى حالتيــن لــكل ألــف أم، وأن مدتهــا ال 
ــا  تتجــاوز أســبوعين بعــد الــوالدة، مطمئًن
العنايــة  علــى  األم  قــدرة  تأثــر  عــدم  إلــى 
بنفســها وطفلهــا خــالل هــذه الفتــرة«.
الفتــرة  بأنهــا  الفتــرة  هــذه  ووصــف 
ــألم بســبب التغيــرات  االكثــر حساســية ل
أن  أهميــة  علــى  مشــدًدا  الهرمونيــة، 
يكــون هنــاك تالمــس جلــدي مباشــر بيــن 
األم والجنين بعد الوالدة مباشرًة لتحفيز 

الهرمونــات علــى العمــل بشــكل متــوازن.
اآلبــاء  مــن  نســبة  هنــاك  أن  إلــى  ونــوه 
الــوالدة  أيضــا يصابــون باكتئــاب مــا بعــد 
ويشــعرون بجميــع األعــراض التــي تشــعر 
التوتــر والقلــق  عــن  ناتــج  األم وهــذا  بهــا 

الجديــدة.  واألســرة  الطفــل  حيــاة  حــول 
ــة بهــذا النــوع مــن  وأكــد أن عوامــل اإلصاب
االكتئــاب يرجــع إلــى وجــود تاريــخ مرضــي 
شــخصي أو عائلــي باإلضافــة لعــدة اســباب 
أهمهــا ضعــف الدعــم األســري واالجتماعــي 
جســدية  ومضاعفــات  مشــاكل  وجــود  أو 
أو  جســدية  بمشــاكل  الطفــل  والدة  أو 

تشــوهات خلقيــة. 
وعــدد ســليس األعــراض المصاحبــة لهــذا 
االكتئــاب، مشــدًدا علــى دور األســرة خــالل 
هــذه الفتــرة، كمــا أكد على أهمية الرضاعة 
الطبيعيــة وفوائدهــا فــي افــراز الهرمونــات 
المســاعدة علــى تخفيــف اإلكتــاب، باإلضافة 
ــاول الغــذاء  ــى دور ممارســة الرياضــة وتن إل
الصحــي وتجنــب المنبهــات فــي التخلــص 

منهــا بشــكل كبيــر وســريع.

عــالج  عــدم  حالــة  فــي  أنــه  إلــى  وأشــار 
لــه  الــوالدة ســتكون  بعــد  مــا  اكتئــاب 
وعلــى  واألب  األم  علــى  مضاعفــات 
الطفــل بشــكل أشــد ممــا يؤثــر عليــه 
مســتقبًلا فــي اللغــة والــذكاء والســمنة 

المصاحبــة. االمــراض  مــن  وغيرهــا 
اللقــاء  ختــام  فــي  ســليس  د.  وأشــار  
إلــى أن هــذا الموضــوع ال ينــال نصيبــه 
مــن  بالرغــم  إعالمًيــا  االهتمــام  مــن 
ودعــا  بــه،  يصابــون  مــن  نســبة  ارتفــاع 
اللجــان الصحيــة فــي المنطقــة لتكثيــف 
الحمــالت التوعيــة والتثقيفيــة فــي هــذا 
الشــأن للســيدات وعلى وجــه الخصوص 

اإلنجــاب. المقبــالت علــى  للنســاء 
الصحيــة  اللجنــة  أن  بالذكــر  الجديــر 
قنــوات  عبــر  تقــدم  تــاروت  بخيريــة 
البــث  المتعــددة  االجتماعــي  التواصــل 
المحاضــرات  مــن  للعديــد  المباشــر 
التــي  المتنوعــة  والصحيــة  التثقيفيــة 

األســرة. بصحــة  تعنــى 

ليلى الشافعي، اللجنة اإلعالمية ليلى الشافعي، اللجنة اإلعالمية 

اخصائــي نفســي لـــ » إيــالف « التابــع لخيرية تــاروت: اآلباء ايضــا عرضة الكتئاب مــا بعد الوالدة
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أخبار وفعاليات
أعضــاء عموميــة خيريــة تــاروت في جولــة تعريفية علــى أبرز أنشــطة الجمعية

نظــم مجلــس اإلدارة بخيريــة تــاروت زيــارة 
تعريفيــة إلــى المشــتركين مــن أعضــاء 
الجمعيــة العموميــة وذلــك مســاء يــوم 
الســبت 30 أكتوبــر 2021 للتعــرف علــى 

ــرز انشــطة الجمعيــة. أب
وهدفــت الزيــارة الميدانيــة الطــالع أعضــاء 
تفاصيــل  علــى  العموميــة  الجمعيــة 
التــي  والمبانــي  االســتثمارية  المشــاريع 
الجمعيــة  فــي  عليهــا  العمــل  يجــري 

فيهــا. اإلنجــاز  نســبة  علــى  والوقــوف 
األســتاذ  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  وذكــر 
محمــد الصغيــر أن هــذه الدعــوة تعتبــر 
الجمعيــة  ألعضــاء  نوعهــا  مــن  األولــى 
لزيــارة  المشــتركين  مــن  العموميــة 
عليهــا  واالطــالع  والبرامــج  المشــاريع 
الجمعيــة  اجتمــاع  قبــل  شــفافية  بــكل 

 . المقبــل  الشــهر  العموميــة 
أننــا فــي مجلــس اإلدارة ندعــو  وأضــاف: 
مكتــب  لزيــارة  المشــتركين  جميــع 

الجمعيــة والتعــرف عــن قــرب علــى كل 
البرامــج والمشــاريع لتكــون لهــم رؤيــة 
بالجمعيــة  مــا يتعلــق  واضحــة عــن كل 
كمــا نرحــب بجميــع االستفســارات الــواردة 

مــن قبــل الجميــع . 
الذكــر  مشــاريع  علــى  الزائــرون  واّطلــع 
ومشــروعي  اإلداري  والمبنــى  الحكيــم 
ســاكن وكافــل ومبنــى اإلســكان االهلــي 
ونســبة اإلنجــاز فــي كٍل واحــد منهــا، كمــا 
زار االعضــاء روضــة تــاروت النموذجيــة الــى 
مــا  علــى  لالطــالع  تــاروت  مقبــرة  جانــب 
ــه لجنــة المرافــق العامــة التابعــة  تقــوم ب

للجمعيــة مــن خدمــات. 
العموميــة  الجمعيــة  عضــو  وأعــرب 
بمــا  إعجابــه  عــن  قمبــر  علــي  األســتاذ 
جليلــة  أعمــال  مــن  الجمعيــة  بــه  تقــوم 
فــي خدمــة المجتمــع والتقــدم الملحــوظ 
فــي المشــاريع والخدمــات التــي تقدمهــا، 
ومــا  اإلعالميــة  اللجنــة  بنشــاط  وأشــاد 

إيصــال  فــي  مهمــة  قفــزة  مــن  احدثتــه 
أخبــار الجمعيــة وأحداثهــا المهمــة وإبــراز 
أنشــطتها وبرامجهــا ومصروفاتهــا بــكل 
التواصــل  قنــوات  معظــم  عبــر  شــفافية 

المحليــة. والصحــف  االجتماعــي 
األســتاذ  الجمعيــة  رئيــس  نائــب  وأشــاد 
وأعضــاء  رؤســاء  بجهــود  الصفــار  محمــد 
اللجــان التابعــة للجمعيــة الذيــن لــم يألــوا 
لديهــم  مــا  أفضــل  تقديــم  فــي  جهــدا 
مــن خدمــة للمســتفيدين مــن الجمعيــة، 
داعيــا المشــتركين مــن أعضــاء الجمعيــة 
العموميــة باســتمرار التواصــل مــع الجمعية 
ســواء بالزيارة المباشــرة أو أي وســيلة أخرى. 
نيابــة عــن جميــع أعضــاء  ووجــه الصغيــر 
مجلــس االدارة الشــكر واالمتنــان لمــن لبــى 
العموميــة  الجمعيــة  الدعــوة مــن أعضــاء 
حرصهــم  وشــكر  المشــتركين  مــن 
ومتابعتهــم الحثيثــة ودعمهــم المســتمر 

الجمعيــة. لبرامــج 

زينب المرحوم، اللجنة االعالمية زينب المرحوم، اللجنة االعالمية 
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لــدى  مــره،  بــو  الجبــار  عبــد  الحــاج/  أعــرب 
اســتقباله فــي مزرعتــه العامــرة بســيهات 
فــي محافظــة القطيــف، وفــدًا مــن مجلــس 
يتقدمهــم  الخيريــة،  تــاروت  إدارة جمعيــة 
محمــد  األســتاذ/  اإلدارة  مجلــس  رئيــس 
بــن علــي الصغيــر، عــن ســعادته الغامــرة 
بهــذه الزيــارة ، التــي تأتــي امتــدادا لبرامــج 
ــذي يحــرص عليــه،  التواصــل المجتمعــي ال
ولكــي يطلــع عــن كثــب بمشــاريع الجمعية 
ومبادرتهــا الخيريــة، وفــي كلمــة لــه حــرص 
التحفيــز  كلمــات  بــث  علــى  أبراهيــم  أبــو 
ــك لوفــد دورة  لوفــد مجلــس اإلدارة، وكذل
»كـــافــــل«،  القــدم  لكــرة  اليتيــم  كافــل 
بالمشــاريع  البالــغ  فرحــه  عــن  وأعــرب 
الخيريــة والتنمويــة التــي تنفذهــا الجمعيــة 

الماضيــة،  الســنوات  خــالل  ونفذتهــا 
خصوصــً مشــروع صالــة األفــراح و مبنــى 
روضــة تــاروت النموذجيــة، وكذلــك مشــروع 
الــذي  للجمعيــة  اإلداري  المبنــى  تشــييد 
الجمعيــة  أعمــال  علــى  الكثيــر  ســيضيف 
أنــه ســعيد جــدًا  اإلداريــة مســتقباًل، كمــا 
بــدأت  الخيريــة  تــاروت  جمعيــة  كــون 
تشــييد مشــروع ســاكن الــذي ســيخصص 
إلــى  باإلضافــة  الجمعيــة،  لمســتفيدي 
الخاصــة  األخــرى  االســتثمارية  المشــاريع 
والتــي  بالجمعيــة،  اليتيــم  كافــل  بلجنــة 
ســتدر عائــدات ماليــة جيــده علــى الجمعيــة 
ــاًل أن مــا يثلــج الصــدر  مســتقباًل، وأردف قائ
و  متكاملــة  المشــاريع  هــذه  جميــع  أن 
الوطنيــة  التنميــة  برامــج  و  متوائمــة 

ــة خــادم الحرميــن الشــريفين  بدعــم ورعاي
بــن عبــد العزيــز يحفظــه  الملــك ســلمان 
أرســى  والتــي   2030 برؤيــة  الخاصــة  اهلل 
العهــد ســلمه اهلل  ولــي  دعائمهــا ســمو 

العظيــم.  الوطــن  هــذا  لمســتقبل 

مــن جهــة ثانيــة .. » أردف قائــاًل« تلبســتني 
المرئــي  العــرض  أشــاهد  وأنــا  البهجــة 
الخــاص بــدورة كافــل اليتيــم لكــرة القــدم 
ــل«، ولمســت العمــل  ــاروت »كــافــ ــرة ت بجزي
االحترافــي الــذي يتمتــع بــه القائميــن علــى 
امتــدت  والتــي  المباركــة،  الــدورة  هــذه 
ألكثــر مــن 25 عامــً، والتــي ســتحتفل هــذا 
وهــذا   )25( الــــ  الفضــي  بيوبيلهــا  العــام 
بحــد ذاتــه مثيــرًا لألعجــاب والفخــر، وبــكل 
شــركتي  أســم  أســجل  ســوف  تأكيــد 

أخبار وفعاليات
رجل األعمال الحاج بو مره: أفتخر بجمعية تاروت الخيرية، ويعجبني تواصلهم الدائم ..

و » كــافــل « شاحذه للهمم ..

سلمان العيد ، اللجنة االعالمية لكافلسلمان العيد ، اللجنة االعالمية لكافل
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أخبار وفعاليات

كمســاهم وداعــم وشــريك أصيــل لهــذه 
القائميــن  ولجهــود  الرياضيــة  الــدورة 
عليهــا، إذ أن »كــافــــل« لعبــت دورًا مهمــً 
طيلــة الســنوات الماضيــة فــي تأصيــل دور 
الرياضــة لتعميــق تعاليــم ديننــا اإلســالمي 
علينــا  غاليــة  شــريحة  برعايــة  الحنيــف 
ولتســخير طاقــات  األيتــام،  وهــم  جميعــً 
الشــباب الرياضــي الوقــادة لخدمــة وطننــا 
الغالــي وبالتالــي خدمــة المجتمــع، وأنكــم 
حيــن انتخبتــم الشــعار الخــاص بهــا وهــو 
»العطــاء األجمــل فــي رياضــة فــرق األحيــاء« 
نعــم  وأقــول..  أياديكــم  علــى  أشــدد 
العطــاء األجمــل واألكمــل عطائكــم هــذا.

مقتضبــه  كلمــة  وفــي  أخــر..  جانــب  مــن 
تــاروت  جمعيــة  إدارة  مجلــس  لرئيــس 
ــار  ــة، شــكر فيهــا الحــاج / عبــد الجب الخيري
وكــرم  االســتقبال  حســن  علــى  مــره،  بــو 
أبــو  الحــاج/  الضيافــة، وأثنــى علــى دعــم 

لمشــاريع  والمســتمر  الدائــم  أبراهيــم، 
ــأن  الجمعيــة، وأبتهــل الــى اهلل عــز وجــل ب
العافيــة  وموفــور  الصحــة  بــدوام  يمتعــه 
كمــا  المبــارك،  عمــره  فــي  اهلل  يمــد  وأن 
وقــدم لــه دعــوة برعايــة افتتــاح أحــد برامــج 

المســتقبلية. الجمعيــة 

لمحــة  اســتعراض  تــم  اللقــاء  وخــالل 
الخــاص  المرئــي  للعــرض  مختصــرة 
المجلــس  رئيــس  بــدورة »كــافــــل« قدمــه 
التنفيــذي األســتاذ/ محمــد الدهــان، شــكر 
إتاحــة  علــى  أبراهيــم،  أبــو  الحــاج/  بدايــًة 
كمــا  كافــل،  ملــف  لعــرض  لــه  الفرصــة 
تقــدم بالشــكر لألســتاذ/ أميــن أبــو ســرير، 
تنــاول  ذاك  بعــد  اللقــاء،  هــذا  لتنســيق 
هويــة الــدورة ونبــذه مختصــر عــن فكــرة 
وعــرج  ومبادئهــا،  وأهدافهــا  اطالقهــا 
الــدورة،  نجــاح  قصــص  مــن  بعــض  علــى 
كمــا ابــرز مــن خــالل العــرض الــدور الفاعــل 

للمتطوعيــن الذيــن يعملــون بــال كلــل أو 
ملــل طيلــة أيــام الســنة، يبتغــون بذلــك 
مجتمعهــم،  وخدمــة  تعالــى  اهلل  مرضــاة 
فــي  وفاعليــن  مســاهمين  يكونــوا  وأن 

.2030 المملكــة  رؤيــة  أهــداف  تحقيــق 

درع  تقديــم  تــم  العــرض  نهايــة  وفــي 
تــذكاري للحــاج/ عبــد الجبــار بــو مــره، باســم 
جمعيــة تــاروت الخيريــة، قدمــه نيابــة عــن 
الصغيــر  محمــد  األســتاذ/  االدارة  مجلــس 
الحــاج/  منــح  تــم  كمــا  المجلــس،  رئيــس 
عبــد الجبــار، بطاقــة العضويــة الشــرفية، 
التــي تمنــح لكبــار داعمــي الجمعيــة، ودرعــً 
»كــافــــل«  عــن شــعار  عبــارة  تذكاريــً  أخــر 
اليوبيــل الفضــي، قدمــه األســتاذ/ محمــد 
التنفيــذي  المجلــس  عــن  نيابــًة  الدهــان، 
لـــ »كــافــــل«، وفــي نهايــة اللقــاء تــم دعــوة 
أعضــاء الوفــد علــى وجبــة غــذاء، أقامهــا 
علــى شــرفهم الحــاج/ عبــد الجبــار بومــره.
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قــام أعضــاء مجلــس إدارة جمعيــة تــاروت 
الحــاج  للوجيــه  وديــة  بزيــارة  الخيريــة 
فــي  مــره  أبــو  الجبــار  إبراهيــم عبــد  أبــو 
مجلســه يــوم الثالثــاء 26 أكتوبــر 2021م 
لوضعــه فــي صــورة أبــرز أنشــطة وبرامــج 

 . الجمعيــة  ومشــاريع 

عرضــا  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  وقــدم 

الجمعيــة  لجــان  عمــل  لســير  تعريفيــا 
أبــرز  أحــد  يعــد  الــذي  مــرة،  أبــو  للوجيــه 
اســتعرض  كمــا  للجمعيــة،  الداعميــن 
الرياضيــة  اليتيــم  كافــل  دورة  رئيــس 
مفصــال  شــرحا  الدهــان  محمــد  األســتاذ 
لــدورة كافــل الــذي يذهــب ريعهــا لأليتــام.
فيمــا رحــب الحــاج أبــو مرة بأعضــاء جمعية 
تــاروت الخيريــة ، مشــيدا بجهود الجمعية 
وأنشــطتها الراميــة لخدمــة المحتاجيــن 

والمعوزيــن مــن أبنــاء المجتمــع.

وفــي ختــام الزيــارة قــدم رئيــس مجلــس 
شــكره  الصغيــر  محمــد  األســتاذ  اإلدارة 
مشــيدا  مــرة،  أبــو  الجبــار  عبــد  للحــاج 
ــة  بإســهاماته الكبيــرة فــي دعــم الجمعي
وكافة المشــروعات الخيرية في المنطقة. 
كمــا قدمــا نائــب رئيــس الجمعيــة األســتاذ 
محمــد الصفــار واألميــن العــام المهنــدس 
عبــد الغفــور الدبيســي للحــاج الوجيــه أبــو 
مــرة درع شــكر وعرفــان وبطاقــة العضوية 
الســنوي  التقريــر  وكذلــك  الشــرفية 

ــة للعــام المنصــرم. الخــاص بالجمعي

العامــة  العالقــات  لجنــة  أن  إلــى  يشــار 
بالجمعيــة تقــوم بزيــارات دوريــة لجميــع 
الشــخصيات االجتماعيــة والدينيــة إلبــراز 

الجمعيــة. أنشــطة 

مريم عبد الغني، اللجنة اإلعالمية مريم عبد الغني، اللجنة اإلعالمية 

الوجيه أبو مرة يشيد بأنشطة جمعية تاروت الخيرية

أخبار وفعاليات
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ــة  ــرة مجاني ــدم محاض ــة تق ــاروت النموذجي ــة ت روض
ــه” ــي غذائ ــي ف ــة طفل ــوان “صح بعن

فكرية الصفار، اللجنة اإلعالمية فكرية الصفار، اللجنة اإلعالمية 

النموذجيــة  تــاروت  روضــة  قدمــت 
محاضــرة مجانيــة بعنــوان “صحــة طفلــي 
مــع  بالتعــاون  وذلــك   ،  “ غذائــه  فــي 
اللجنــة الصحيــة التابعــة لجمعيــة تــاروت 
الخيريــة فــي يــوم االثنيــن 26 ربيــع االول 
1443 هـــ ، عبــر بــث تفاعلــي عــن طريــق 
برنامــج “الــزوم”، شــارك فيهــا عــدًدا مــن 

أوليــاء األمــور .

قدمتهــا  التــي  المحاضــرة  وهدفــت 
فاطمــة  العالجيــة  التغذيــة  اخصائيــة 
حســن البيش، إلى نشــر  الوعي الصحي 
لــدى أوليــاء األمــور وتفعيــل برامــج الصحــة 

التثقيفــي. دورهــا  وتعزيــز  المدرســية 

ــة البيــش مــن خــالل  وأوضحــت االخصائي
العــرض المميــز الــذي قدمتــه العديــد من 
الصحــي  بالغــذاء  المتعلقــة  المفاهيــم 
ومكونــات الهــرم الغذائــي، مســتعرضة 
للحساســية  المســببة  االغذيــة  انــواع 

لــدى االطفــال.

البطاقــة  قــراءة  ضــرورة  إلــى  ولفتــت 
الغذائيــة، وكيفيــة إعــداد نمــوذج الوجبــة 
الصحيــة المتكاملــة، منوهــة إلــى أهميــة 
حســاب مقدار احتيــاج الطفل للماء يوميا.

تــاروت  روضــة  مديــرة  أشــارت  وبدورهــا 
النموذجيــة األســتاذة حميــدة المعاتيــق 

التغذيــة  علــى  التركيــز  أهميــة  إلــى 
الصحيــة للطفــل لينمــو الطفــل ســليما 
تلقــي  فــي  قدراتــه  ولتحســين  صحيــا 

واكتســابها.  المعــارف 

وشــكرت المعاتيــق األخصائيــة فاطمــة 
كمــا  القيمــة،  المحاضــرة  علــى  البيــش 
أشــادت بتفاعــل الحضــور واهتمامهــم.
ــاء األمــور عــن  ــر الحاضــرون مــن أولي وعب
ســعادتهم وعــن شــكرهم لألخصائيــة 
النموذجيــة  تــاروت  ولروضــة  البيــش 
علــى هــذه المبــادرة التــي ســاهمت فــي 

زيــادة الوعــي الصحــي لديهــم.

أخبار وفعاليات
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أخبار وفعاليات
آل تراب: دورة “ كــافــل “ التي تراعاها خيرية تاروت 

ترفد أهداف التنمية الوطنية الخاصة برؤية 2030

سلمان العيد ، اللجنة االعالمية لكافلسلمان العيد ، اللجنة االعالمية لكافل

آل  عبــاس  األســتاذ  األعمــال  رجــل  أبــدى 
دورة  إليــه  وصلــت  بمــا  اعجابــه  تــراب، 
بجزيــرة  القــدم  لكــرة  اليتيــم  كافــل 
تــاروت )كــافــــل(، مـــعربا عــن استـــعداده 
الــدورة  علــى  القائميــن  مــع  للتـــعاون 
ــدورة األم لجميــع  ــل« هــي ال كــون »كــافــ

تــاروت. جزيــرة  دورات 

أعضــاء  لقائــه  خــالل  تــراب  آل  واعتبــر 
أن  »كــافــــل«  لـــ  التنفيــذي  المجلــس 
دون  الفضــي  ليوبيلهــا  الــدورة  وصــول 
والفــرح  الســعادة  يبعــث علــى  انقطــاع 
والفخــر، ويؤكــد بمــا يــدع مجــاالً للشــك، 
التطوعيــة  القطاعــات  أن  حقيقــة  علــى 
غيــر الربحيــة المختلفــة، ُتعــد أحــد أهــم 
الرئيســية  والمحــاور  البــارزة  العناويــن 
التــي تســاهم مســاهمة فعالــة فــي رفــد 
أهــداف التنميــة الوطنيــة الخاصــة برؤيــة 
الحرميــن  خــادم  باركهــا  التــي   ،  2030
الشــريفين حفظــه اهلل، وأطلقهــا ســمو 

ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان 
اليتيــم  كافــل  دورة  وأن  اهلل،  ســلمه 
»كــافــــل«  تــاروت  بجزيــرة  القــدم  لكــرة 
أمثلــة عديــده  بــه ضمــن  يحتــذى  مثــاالً 
وهــي  العظيمــة،  بالدنــا  بهــا  تزخــر 
الخاصــة  المحــاور  فــي  مباشــرة  تصــب 
والتــي  الرؤيــة  فــي  التطــوع  لبرنامــج 
أهمهــا تقديــم مجتمــع حيــوي وفعــال، 
االزدهــار  مــن  المطلــوب  القــدر  تحقيــق 
االقتصــادي، والعمــل علــى التقــدم فــي 
كافــة المجــاالت التطوعيــة دون توقــف.

وفــي تعقيــب لــه قــال عبــاس آل تــراب، 
»كــافــــل«  إلــى  مــن قربــه  بأنــه وبالرغــم 
طيلــة هــذه الســنوات إال أنــه تفاجــأ كثيــرا 
عليهــا  اطلــع  الــذي  النجــاح،   بقصــص 
ــه أعضــاء المجلــس التنفيــذي  خــالل لقائ
ــى العــرض المرئــي  للــدورة، واالســتماع إل
الــذي قّدمــه رئيــس المجلــس التنفيــذي 
األســتاذ محمــد الدهــان، خصوصــً ذلــك 

الــدور المهــم التــي لعبتــه »كــافــــل« أثنــاء 
جائحــة كورونــا والــذي تمثــل بالمســاهمة 
بنشــر مقاطــع فيديــو قصيــرة و بوســتات 
برفــع  تأكيــد  بــكل  ســاهمت  توعيــة 
المجتمــع  أطيــاف  كافــة  لــدى  الوعــي 
وليــس فقــط المجتمــع الرياضــي، وكذلك 
ذات  فــي  األخــرى  الجميلــة  المســاهمة 
السياق بتشجيع المواطنين والمقيمين 
بضــرورة اإلســراع فــي أخــذ اللقاحــات التــي 
وفرتهــا الدولــة أعزهــا اهلل، و »كــافــــل« إذ 
نحــت هــذا المنحــى فهــي تتمــاوج إيجابــً 
مــع الجهــود التــي تبذلهــا أجهــزة الدولــة 
المعنيــة، وبالتالــي عكســت بصــدق أحــد 
بالهويــة  االعتــزاز  وهــو  مبادئهــا  أهــم 
علــى  رائعــً  تنفيــذًا  ونفذتــه  الوطنيــة، 
أرض الواقــع، وتجانســت تجانســً تامــا مــع 
رياضــة  فــي  األجمــل  العطــاء   « شــعارها 

فــرق األحيــاء«.

رئيــس  قــّدم  ســريعة  إطاللــه  وفــي 

المجلــس التنفيــذي لــدورة كافــل اليتيــم 
بجزيــرة تــاروت األســتاذ/ محمــد الدهــان، 
عبــاس،  لألســتاذ  وتقديــره  بالــغ شــكره 
وعلــى  للزيــارة  اســتجابته  ســرعة  علــى 
رحابــة صــدره، ثــم اســتعرض عــددا مــن 
الجوانــب التــي تخــص الــدورة، وعــرج علــى 
تاريــخ بدايــة الــدورة إلــى يومنــا الحاضــر، 
و حكايــة شــعار اليوبيــل الفضــي وكيــف 
تــم ربطــه بالصــورة الذهنيــة للجمهــور، 
وآليــة العمــل فــي إدارة الــدورة، إذ أكــد 
مــن  تعــد  ـ  »كــافــــل«  بــأن دورة  الدهــان 
أقــدم الــدورات المســتمرة فــي محافظــة 
الحاضــر، وتطــرق  الوقــت  فــي  القطيــف 
التنفيــذي  المجلــس  أن  إلــى  كذلــك 
كل  إلــى  يــؤرخ  كتــاب  إصــدار  بصــدد 
هــذه الحقبــة الزمنيــة مــن عمــر الــدورة، 
ليكــون مرجعــً لحفــظ جميــع المعلومــات 
والبيانــات واإلحصائيــات الخاصــة بالفــرق 
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األعمــدة  أحــد  نعدهــا  التــي  المشــاركة 
التــي تقــوم عليها »كــافــــل«، ونــوه بالدور 
تــاروت  جمعيــة  أولتــه  التــي  العظيــم 
الخيريــة، طيلــة هــذه الســنوات وشــكر 
والمجلــس  الســابقين  اإلدارة  لمجالــس 
حيــث  الكريمــة،  الرعايــة  هــذه  الحالــي 
تجــدر اإلشــارة إلــى أن دورة كافــل اليتيــم 
مضلــة  تحــت  منضويــة  تــاروت  بجزيــرة 

الخيريــة. تــاروت  جمعيــة 

ولفــت الدهــان أن »كــافــــل« التــي دعمــت 
بتــاروت  بجمعيــة  اليتيــم  كافــل  لجنــة 
الزمــن  مــن  عقديــن  مــن  أكثــر  خــالل 
تســتقطب حوالــي مائــة متطــوع، بعــدد 
ســاعات تطوعيــة تجــاوزت 13700 ســاعة 
تزويــد  فــي  وســاهمت   ،2019 لعــام 
الحــكام  مــن  بعــدد  الرياضــي  القطــاع 
واإلدارييــن،  واإلعالمييــن  والمعلقيــن 
كونهــا مشــروعً متكامــاًل يحمــل علــى 

كافــة  فــي  والتأهيــل  التدريــب  عاتقــه 
تعنــى  التــي  االتجاهــات  و  المجــاالت 

األحيــاء.  فــرق  رياضــة  بتطويــر 

تــاروت  جمعيــة  رئيــس  أشــاد  وبــدوره 
الخيريــة األســتاذ محمــد الصغيــر بجهــود 
كافــة أبنــاء المجتمــع الداعميــن لجميــع 
الرياضيــة  اليتيــم  كافــل  دورة  أنشــطة 
وجميــع برامــج الجمعيــة الخيريــة، مثمنــا 
الــدور الــذي يقــوم بــه رئيــس المجلــس 
التنفيــذي لــدورة كافــل اليتيــم بجزيــرة 
وباقــي  الدهــان  محمــد  األســتاذ  تــاروت 
بــكل  يســعون  الذيــن  الفريــق،  أعضــاء 
العالقــة  تجســير  أجــل  مــن  طاقتهــم 
خــالل  مــن  المجتمــع،  أطيــاف  كافــة  مــع 
ووضعهــم  معهــم  الفعــال  التواصــل 
فــي صــورة مــا وصلــت اليــه الــدورة مــن 
مســيرتها  طــوال  وتحــوالت  تطــورات 

عامــا.  25 طيلــة  باإلنجــازات  الحافلــة 

ــأن  وقــال الصغيــر : نحــن فخــورون جــدا ب
التــي  الخيريــة  اليتيــم  »كــافــــل«  دورة 
أهــداف  ترفــد  تــاروت  خيريــة  ترعاهــا 
برؤيــة  الخاصــة  الوطنيــة  التنميــة 
وهــذا   ، نشــأتها  منــذ   2030 المملكــة 
محــل اعتــزاز وفخــر لجميــع أهالــي جزيــرة 

الحبيبــة. تــاروت 

رجــل  ضــم  الــذي  اللقــاء  ختــام  وفــي 
والكباتــن  تــراب  آل  عبــاس  األعمــال 
المنعــم  عبــد   ، الجيرانــي  حســين 
الديــن  نــور  عمــران،  آل  فائــق  رامــس، 
أســباع، قــدم الكابتــن عبــد المنعــم آل 
رامــس، درعــً تذكاريــً للحــاج عبــاس آل 
ــارة عــن مجســم لشــعار  ــراب، وهــو عب ت
عــن  نيابــة  الفضــي  اليوبيــل  »كـــافــــل« 

التنفيــذي. المجلــس 
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حكيمة جاسم، اللجنة االعالمية حكيمة جاسم، اللجنة االعالمية 

أتاحــت خيريــة تــاروت التبــرع عبــر بوابــة 
الدفــع اإللكترونــي علــى موقــع الجمعيــة 
اســتجابة لرغبــة الكثيــر مــن أهــل الخيــر 

واإلحســان مــن أبنــاء المجتمــع.

جمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال 
تــاروت األســتاذ محمــد الصغيــر: ان هــذه 
الخطــوة تأتــي فــي ســياق أتمتــة عمليــات 
الجمعيــة وتماشــيا مــع النهضــة الكبيــرة 

فــي القطــاع غيــر الربحــي. 

المجــال  تفتــح  الجمعيــة  أن  وأوضــح 
للصدقــة علــى الموقــع لحــاالت محــدودة 
الجمعــة  )ليالــي  محــددة  وأوقــات 
الصدقــة  الســتحباب  وذلــك  وأيامهــا( 
فــي هــذا اليــوم المبــارك وهــي امتــداد 
لمشــروع »بطاقــة الخيــر » الــذي تــم مــن 
خاللــه ســد احتيــاج المئــات مــن الحــاالت 

الســابقة.  األعــوام  فــي 

وأشــار الصغيــر إلــى أن الحــاالت التــي يتــم 
مــن  بســيطة  نســبة  تشــكل  طرحهــا 
لجنــة  تدرســها  التــي  الحــاالت  مجمــوع 
وأضــاف:  الجمعيــة،  فــي  المســاعدات 
فــي  المحســنين  لرغبــة  سنســتجيب 
مــا  إذا  المطروحــة  الحــاالت  عــدد  زيــادة 

لذلــك. الحاجــة  اســتدعت 

وتقــدم الصغيــر بالشــكر ألهــل الخيــر مــن 
االســتجابة  لهــم  مثمًنــا  المجتمــع،  أبنــاء 
إغــالق  فــي  الســريعة  والمبــادرة  الالفتــة 
جميــع الحــاالت التــي تطــرح علــى الموقــع، 
مــن  قليلــة  ســاعات  خــالل  تغلــق  حيــث 

طرحهــا.

أخبار وفعاليات

خيرية تاروت: التبرع االلكتروني يشكل استجابة لرغبة الداعمين والمتبرعين
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زينب المرحوم ، اللجنة االعالميةزينب المرحوم ، اللجنة االعالمية

األربعــاء  يــوم  تــاروت  جمعيــة  اختتمــت 
برنامــج   2021 نوفمبــر   17 الموافــق 
التدريــب التعاونــي بتكريــم 8 متدربــات 
المنطقــة  فــي  تعليميــة  معاهــد  مــن 

الشــرقية.

وقــال رئيــس لجنــة التدريــب والتوظيــف 
هــذا  أن  النابــود  محمــد  المهنــدس 
المتدربــات  إكمــال  بعــد  يأتــي  التكريــم 
12 أســبوعً. بـــ  المحــددة  التدريــب  فتــرة 

إلــى  ســعت  الجمعيــة  إدارة  أن  وأضــاف 
إعــداد برنامــج متنــوع الطــالع المتدربــات 
علــى أنشــطة الجمعيــة المتنوعــة وتــم 
اإلداريــة  المهــام  ببعــض  تكليفهــن 

البيانــات ضمــن  وإدخــال  والســكرتارية 
لجــان الجمعيــة المختلفــة مثــل الروضــة 
ولجنــة  اإلعالميــة  واللجنــة  النموذجيــة 
المــوارد  وقســم  االجتماعــي  التكافــل 

. ية لبشــر ا

العامــة  العالقــات  لجنــة  رئيــس  وذكــر 
بالجمعيــة األســتاذ عبــد الســالم الدخيــل 
االهتمــام  عــن  تعبيــر  هــو  التدريــب  أن 
والمتابعــة مــن قبــل إدارة الجمعيــة فــي 
التدريــب  لجنــة  حرصــت  الــذي  الوقــت 
المتدربــات  اكســاب  علــى  والتوظيــف 
للحصــول  لتأهيلهــن  الالزمــة  المهــارات 
التخــرج. بعــد  الوظيفيــة  الفــرص  علــى 

خيرية تاروت تكـــرم بعض المتدربات المنتسبات 
لمعاهد تعليمية مختلفة في المنطقة الشرقية

أخبار وفعاليات

مــن:  كل  المتدربــات  مجموعــة  وضمــت 
عليــاء آل خاطــر ومنيــرة الخالــدي ووســمة 
المهاشــر وزهراء الســموم وعاتقة المادح 
ــم علــي عبــاس  وشــيرين آل درويــش وري
وزهــراء فتيــل، وجميعهــن ينتســبن إلــى 
أكاديميــة التعلــم، معهــد طيــف العربية، 
ومــدار الخليــج فــي المنطقــة الشــرقية.

ســعادتهن  عــن  المتدربــات  وأعربــت 
إتاحــة  علــى  الجمعيــة  إلدارة  وشــكرهن 
هذه الفرصة التدريبية لهن، كما تقدمن 
بالشــكر لمنســوبي الجمعيــة والروضــة 
النموذجيــة لدعمهــم ومســاهمتهم في 

إنجــاح برنامــج التدريــب.

بــدوره قــدم رئيــس مجلس اإلدارة األســتاذ 
إلدارات  الجزيــل  شــكره  الصغيــر  محمــد 
للجمعيــة  الثقــة  منــح  علــى  المعاهــد 
مــن  لمجموعــة  الــالزم  التدريــب  لتوفيــر 
تخصصاتهــن  مــع  يتوافــق  بمــا  بناتنــا 
وأثرائهــن بالخبــرة والمهــارات المتنوعــة 
التعــاون  هــذا  مواصلــة  علــى  وحــث 
والشــراكة المجتمعيــة بمــا يخــدم وطننــا 

وأبنائــه. الغالــي 
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أعلنت وحدة المشــتركين بجمعية تاروت 
المشــتركين  عــدد  زيــادة  عــن  الخيريــة 
بمقــدار 25% لعــام 2020 مقارنــة مــع عــام 

2019 بمجمــوع 525 مشــتركً .

وقــال األميــن العام المهندس عبد الغفور 
الدبيســي أن عــدد األعضــاء العامليــن 275 
عضــو مــن المشــتركين، فيمــا بلــغ عــدد 
الســيدات 75 مشــتركة، 3 منهــن عامــالت.

إيــرادات  مجمــوع  أن  الدبيســي  وأوضــح 
االشــتراك لعــام 2020 بلــغ 542,581 ريــاالً، 
تــم أغلبهــا عــن طريــق التحويــل البنكــي 
النســبة  تمــت  حيــن  فــي   %74 بنســبة 
المتبقيــة عــن طريــق الدفــع المباشــر فــي 

مكتــب الجمعيــة.

أخبار وفعاليات

زينب المرحوم ، اللجنة االعالمية زينب المرحوم ، اللجنة االعالمية 

وذكــر أن بنــك ســاب يســتأثر بنســبة 
يليــه  التحويــالت  مجمــوع  مــن   %42
البنــك األهلــي بنســبة 15% ثــم بقيــة 

البنــوك األخــرى.

وأشــاد رئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ 
الكبيــرة  بالجهــود  الصغيــر  محمــد 
المشــتركين  وحــدة  تبذلهــا  التــي 
فــي التواصــل مــع جميــع المشــتركين 
المهتميــن  اجتــذاب  فــي  ودورهــا 
لالشــتراك فــي الجمعيــة، مؤكــدًا علــى 
أن إدارة الجمعيــة تولــي أهميــة كبيــرة 
لــكل مــا يتعلــق باالشــتراك والعضويــة 
فهــي تمثــل مــورد مالــي مهــم داعــم 

وأنشــطتها. الجمعيــة  لبرامــج 

25% نسبة زيادة عدد المشتركين لعام 2020 
بخيرية تاروت



25

مجلة العطاء - اإلصدار التاسع عشر

أخبار وفعاليات
ــوم  ــة الي ــم فعالي ــاروت تقي ــة ت ــة بخيري ــة الصحي اللجن

ــيهات ــر بس ــي نيلوف ــكري ف ــي للس العالم

أقامــت اللجنــة الصحيــة التابعــة لجمعيــة 
 19 الجمعــة  مســاء  الخيريــة  تــاروت 
العالمــي  اليــوم  فعاليــة   2021 نوفمبــر 
للســكري بالتعــاون مــع المخيــم الفنــي 

بســيهات.  نيلوفــر  مهرجــان  فــي 

اهلل  عبــد  ســلمان  الدكتــور  ودشــن 
الحبيــب الفعاليــة بحضــور نائــب رئيــس 
الصفــار  محمــد  األســتاذ  تــاروت  خيريــة 
ورئيــس لجنــة العالقــات العامــة األســتاذ 
اللجنــة  الدخيــل ورئيســة  الســالم  عبــد 
الصحيــة بتــاروت األســتاذة مريــم المــاء. 
جمعيــة  جهــود  أن  الحبيــب  وقــال 
هــي  الصحيــة  واللجنــة  الخيريــة  تــاروت 
اســتطاعت  وملموســة  مميــزة  جهــود 
مــن خاللهــا إبــراز إنجازاتهــا فــي العمــل 
وفــي  التطوعــي  والعمــل  االجتماعــي 

ســعادته  عــن  معربــً  الصحــي،  المجــال 
الفعاليــة  أركان  تنــوع  مــن  شــهده  بمــا 

التنظيــم.   فــي  العالــي  والمســتوى 

وتضمنــت الفعاليــة عــدة أركان تثقيفيــة 
للتوعيــة بمرض الســكري وكيفية الوقاية 
العنايــة  لتشــمل  األركان  وتنوعــت  منــه، 
بصحــة الفــم والســمع والتغذيــة الصحيــة 
الســكري  لمرضــى  الرياضيــة  واألنشــطة 
وكذلــك ركــن الوقايــة النفســية والعــالج 
وشــهدت  كمــا  للمصابيــن،  الوظيفــي 
ــة  ــا مــن جميــع الفئــات العمري حضــورًا الفًت
ســيهات.  نيلوفــر  مهرجــان  رواد  مــن 

اللجنــة  رئيســة  قالــت  الفعاليــة  وعــن 
مريــم  األســتاذة  بتــاروت  الصحيــة 
المــاء: إن مــرض الســكري مــن األمــراض 
ومــن  والصغــار  الكبــار  لــدى  الشــائعة 

منطلــق المســؤولية الملقــاة علــى عاتــق 
اللجنــة الصحيــة بخيريــة تــاروت أقمنــا هــذه 
هــذا  علــى  الضــوء  لتســليط  الفعاليــة 
المــرض المزمــن ورفــع المســتوى التوعــوي 
منــه  للوقايــة  المجتمــع  لــدى  والصحــي 
أن  حرصنــا  كمــا  مضاعفاتــه،  مــن  والحــد 
تكــون االركان شــاملة لعــدة محــاور بحيــث 
ــر حزمــة معلوماتيــة متكاملــة  يتلقــى الزائ

المــرض. هــذا  حــول 

إلدارة  الجزيــل  بالشــكر  المــاء  وتقدمــت 
مهرجــان نيلوفــر لدعوتهــم واحتضانهــم 
إلدارة  شــكرها  قدمــت  كمــا  الفعاليــة 
الصحــي  وللــكادر  تــاروت  جمعيــة 
وكافــة  بالفعاليــة  المشــارك  والتنظيمــي 

. لهــا  والمنظميــن  الداعميــن 

شذى آل رضي ، اللجنة اإلعالمية شذى آل رضي ، اللجنة اإلعالمية 
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أخبار وفعاليات

بحضــور جمــع مــن األعضــاء المشــتركين 
الذين سددوا اشتراكاتهم لعام 2020م؛ 
عقــدت جمعيــة تــاروت الخيريــة الجلســة 
ــة الخامســة والخمســين للجمعيــة  العادي
 22 الموافــق  االثنيــن  مســاء  العموميــة، 
نوفمبــر 2021م، فــي مجمــع صــاالت قصــر 

ــاروت للمناســبات )توليــب 2(.  ت

وافتتحــت الجلســة بتــالوة آيــات مــن الذكــر 
الحكيــم للمقــرئ أكــرم الحاجــي أعقبهــا 
األســتاذ  اإلدارة  مجلــس  لرئيــس  كلمــة 
محمــد الصغّيــر عّبــر فيهــا عــن امتنانــه 
حظيــت  بمــا  المجلــس؛  أعضــاء  وجميــع 
بــه الجمعيــة مــن دعــم الزال مســتمًرا مــن 

العموميــة.  الجمعيــات  خــالل 

وسام الناصري ، اللجنة اإلعالمية وسام الناصري ، اللجنة اإلعالمية 

القــرارات  ألهــم  الصغّيــر  تطــّرق  كمــا 
واإلنجــازات والمشــاريع التــي أُنجــزت من بعد 
الجمعيــة العمومية الســابقة وحتــى يومنا 
هذا،  داعيا المشــاركين لترشــيح أنفســهم 
2021م. القــادم  للعــام  اإلدارة  لمجلــس 

وقــّدم مشــرف لجنــة التدريــب والتوظيــف 
كلمــة  فــي  الوحيــد  زهيــر  المهنــدس 
إلــى  األهالــي عــّدة مقترحــات دعــا فيهــا 
و  عطــاء،  إلــى  العــوز  تحويــل  أهميــة 
تحويــل األســر المحتاجــة إلــى أســر منتجــة 
مشــاريع  بفتــح  توجيههــم  خــالل  مــن 
والمتطلبــات  المســتلزمات  كافــة  توفــر 
التــي يحتاجونهــا، وإتاحــة نظــام القــروض 
توفيــر  اقتــرح  كمــا  ميســرة،  بشــروط 

خيريــة تــاروت تعقــد جمعيتهــا العموميــة الـــ “55“ 
ويتخللها نقاشــا “ســاخنا“ بيــن اعضائها والجمهور

منــح دراســية ألبنــاء تلــك األســر أو دورات 
يتســنَّ  لــم  لمــن  عمــل  وورش  تدريبيــة 
لهــم الحصــول علــى الفــرص الدراســية. 
وتضمنــت الجلســة التــي قدمهــا رئيــس 
المجلــس التنفيــذي لــدورة كافــل اليتيــم 
لألميــن  كلمــة  الدهــان  محمــد  األســتاذ 
عبــد  المهنــدس  اإلدارة  لمجلــس  العــام 
خاللهــا  اســتعرض  الدبيســي  الغفــور 
الجمعيــة،  مشــاريع  فــي  التقــدم  نســب 
المشــاريع  مــن  جملــة  إلــى  تطــرق  كمــا 
إدارة  مجلــس  ِقبــل  مــن  المطروحــة 
ِقبــل  مــن  عليهــا  للتصويــت  الجمعيــة 
االجتمــاع  أعمــال  لجــدول  وفقــً  األعضــاء 
الــذي ُعقد بحضور رســمي مــن وزارة الموارد 
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أخبار وفعاليات
االجتماعيــة وممثلــي  والتنميــة  البشــرية 
بالقطيــف.  االجتماعيــة  التنميــة  مركــز 
“ســاخنا”  نقاشــا  االجتمــاع   وشــهد 
الجمعيــة  إدارة  مجلــس  أعضــاء  بيــن 
التفاصيــل  بعــض  حــول  والجمهــور 
ــة وطــرق  الخاصــة بســير أنشــطة الجمعي
الراهنــة  االســتثمارية ومجاالتــه  الجمعيــة 
األفــكار  لبعــض  مضافــا  والمســتقبلية، 
الجمعيــة   لجــان  بفاعليــة  الصلــة  ذات 

وطــرح الدبيســي بنــود التصويــت علــى 
اعتمــاد  فــي  انحصــرت  التــي  الحضــور 
والخطــة  2020م  لعــام  الميزانيــة 
ــى  التشــغيلية للعــام القــادم باإلضافــة إل
تأســيس عــدة لجــان دائمــة منهــا لجنــة 
ولجنــة  االستشــارية  اللجنــة  و  المشــاريع 
التدقيــق  ولجنــة  والخدمــات  المتابعــة 

التخطيــط  ولجنــة  الداخليــة  والمراجعــة 
والتنميــة  االســتثمار  ولجنــة  والتطويــر 
الماليــة، وقــد حظيــت بالموافقــة بأغلبيــة 

المشــتركين.  أصــوات 
فيما استعرض أمين الصندوق بالجمعية 
االســتاذ رمــزي آل عمــران الميزانية المدققة 
لعــام 2020م، مذكــرًا بالمصروفــات، إلــى 
جانــب اإليــرادات اإلجماليــة، حجــم الميزانيــة 

المتوقعــة واإليــرادات لعــام.
العموميــة  الجلســة  فعاليــات   وتميــزت 
جمعيــة  أعضــاء  كافــة  بمشــاركة   55 ال 
المشــتركين  جانــب  الــى  الخيريــة  تــاروت 
وبعــض الشــخصيات االجتماعيــة وبحضــور 
الســيدات  مــن  النســائي  للعنصــر  الفــت 
إلــى  للجمعيــة  والداعمــات  المشــتركات 
جانــب موظفــات الجمعيــة وبعض عضوات 

اللجنــة االعالميــة المتطوعــات اللواتــي كنــا 
عبــر  مباشــرة  الجلســة  فعاليــات  ينقلــن 

المختلفــة. االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
االجتمــاع  هامــش  علــى  تصريــح  وفــي 
شــكر نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ 
وزارة  ممثلــي  الصفــار  ســعيد  محمــد 
االجتماعيــة  والتنميــة  البشــرية  المــوارد 
بالقطيــف  االجتماعيــة  التنميــة  ومركــز 
الذيــن شــاركوا فــي فعاليات هــذا االجتماع، 
المشــتركين  لكافــة  شــكره  وجــه  كمــا 
والدينيــة  االجتماعيــة  والشــخصيات 
واالهالــي الذيــن شــاركوا أيضا بفاعلية في 
هــذا اللقــاء إلــى جانــب جميــع منســوبي 
والمتطوعيــن  الجمعيــة  ومنســوبات 
والمتطوعــات الذيــن ســاهموا بجــد فــي 

المبــارك. الحفــل  هــذا  إنجــاح 
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الدراســة، الفتــة إلــى أنــه قــد يكــون العــدد 
المســجل أقــل نســبًة ألعــداد األطفــال فــي 
فتــرة التعليــم الحضــوري، لكــن بحمد أهلل 
وبوجــود طاقــم إداري وتعليمــي متميــز 
تحظــى بــه الروضــة، ُيعــّد العدد المســجل 
مقارنــًة مــع روضــات أخــرى مرخصــة مــن 

ممتــازًا. التعليــم؛  وزارة  قبــل 

بطاقــات  بتقديــم  البرنامــج  واختتــم 
تــاروت  روضــة  لمعلمــات  وعرفــان  شــكر 
اللواتــي  ومنســوباتها  النموذجيــة 
صنعــن النجــاح طــوال هــذا التــرم علــى 
جهودهــن وعطائهــن المتجــدد، وكذلك 
لشــركاء النجــاح مــن أمهــات وأوليــاء أمــور 
األطفــال؛ لمــا قدمنــه مــن عــون لتطــور 

قدراتــه. وتنميــة  الطفــل  مســتوى 

أخبار وفعاليات

كرمــت روضــة تــاروت النموذجيــة التابعــة 
ومنســوبات  معلمــات  تــاروت  لخيريــة 
الروضــة ، األربعــاء الماضــي الموافــق 24 
نوفمبــر 2021 م فــي كورنيــش القطيــف 
المتميــزة  جهودهــن  نظيــر  وذلــك   ،
وعطائهــن الســامي فــي متابعــة وإنجــاح 
خــالل  ُبعــد(  )عــن  التعلميــة  العمليــة 

 . العــام  لهــذا  األول  الدراســي  الفصــل 

وأشــارت مديــرة روضــة تــاروت النموذجيــة 
تجربــة  أن  إلــى  المعاتيــق«  »حميــدة 
نتائــج  حققــت  ُبعــد(  )عــن  التعليــم 
إيجابيــة مهمــة وذكــرت: »إنــه مــن خــالل 
ــا المســتمرة لمســتوى األطفــال  متابعتن
اليوميــة  والواجبــات  المنصــة  أثنــاء 
ومــع  والشــهرية،  األســبوعية  والتقاريــر 

وسام الناصري ،  اللجنة االعالمية وسام الناصري ،  اللجنة االعالمية 

ــاح  ــركاء النج ــات وش ــرم صانع ــاروت تك ــة ت ــة خيري نموذجي
ــف ــش القطي ــي كورني ف

انتهــاء الفصــل الدراســي األول؛ الحظنــا 
التطــور المنشــود فــي مســتوى األطفــال 
فــي القــراءة والكتابــة باللغتيــن العربيــة 
واإلنجليزيــة، وازدادت حصيلتهم اللغوية 
والثقافيــة، وتطــورت قدراتهــم في اإللقاء 
والتحــدث، وقــد لمســنا رضــا أغلــب أمهات 

األطفــال عــن مســتوى أطفالهــن«.

لعمليــة  المصاحبــة  الصعوبــات  وعــن 
التعلــم عــن ُبعــد؛ أوضحــت »المعاتيــق« 
تحــٍد  يعتبــر  ُبعــد  عــن  التعليــم  أن 
كبيــر للروضــة وذلــك أن أغلــب األمهــات 
حجــم  تضاعــف  بســبب  يفضلنــه  ال 
التخــوف  فــكان  عليهــن،  المســؤولية 
ــة عــدد الراغبيــن فــي التســجيل  مــن قل
مــن  فتــرة  بعــد  البعــض  انســحاب  أو 
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زينب المرحوم ، اللجنة االعالمية زينب المرحوم ، اللجنة االعالمية 

تــاروت  جمعيــة  إدارة  مجلــس  يعلــن 
ــاب الترشــح لمجلــس  ــة عــن فتــح ب الخيري
اإلدارة الجديــد للفتــرة القادمــة فــي دورتــه 
17 المزمــع تشــكيله فــي األشــهر القادمــة.
األســتاذ  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  ووجــه 
لألعضــاء  الدعــوة  الصغيــر  محمــد 
إلــى  بالترشــح  الراغبيــن  المشــتركين 
زيــارة مكتــب الجمعيــة لتعبئــة االســتمارة 

الفتــرة  أن  موضحــا   ، بذلــك  الخاصــة 
المحــددة للتســجيل تبــدأ مــن 1 ديســمبر 
م   2021 ديســمبر   31 حتــى  م   2021

 . والســيدات  للرجــال  متاحــة  وهــي 
وطالــب الكفــاءات الشــبابية القــادرة علــى 
االنخــراط فــي العمــل التطوعــي الخيــري 
ضمــن  للتســجيل  والمبــادرة  بالتقــدم 
ــد.  القائمــة القادمــة لمجلــس اإلدارة الجدي

أخبار وفعاليات

كمــا قــدم الصغيــر دعــوة مفتوحــة لجميــع 
للتقــدم  الجنســين  مــن  المجتمــع  أبنــاء 
لهــم  ليكــون  العضويــة  وتســجيل 
الــدور الرائــد فــي دعــم ومســاندة برامــج 
وأنشــطة الجمعيــة، مــن خــالل المشــاركة 
مــن  التــي  والمقترحــات  واألفــكار  بالــرأي 
شــأنها المســاهمة فــي التقــدم والرقــي 

بالعمــل الخيــري فــي وطننــا الغالــي.

خيرية تاروت تدعوا المشتركين من الجنسين 
للترشح للمجلس الجديد
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نظمــت لجنــة التدريــب والتوظيــف التابعــة 
لمركــز  زيــارة  الخيريــة  تــاروت  لجمعيــة 
إثــراء«،   « الثقافــي  العزيــز  عبــد  الملــك 

م.  2021 نوفمبــر   29 اإلثنيــن  صبــاح 

28 طالبــا  التــي ضمــت  الزيــارة،  وهدفــت 
ومشــرفات  مشــرفي  وبعــض  وطالبــة، 
إلــى  تطوعــي،  كادر  برفقــة  الجمعيــة 
العلمــي  الجانبيــن  الثقافــي فــي  االطــالع 
أركان  بهمــا  تتميــز  الذيَّــن  والمعرفــي 

المركــز. وفعاليــات  وقاعــات 

التجــول فــي  بيــن  الزيــارة  وتنــوع برنامــج 
والــذي  المتنوعــة  بقاعاتــه  إثــراء  متحــف 
جمــع بيــن الفــن والتاريــخ اإلســالمي وآثــاره 
البيئــي  والتنــوع  الطبيعــي  والتاريــخ 
ــرة العربيــة علــى  والجغرافــي لشــبه الجزي
مــر الزمــان، وقاعــة األرشــيف التــي تعــرض 
التــي  والتطــورات  اإلنجــازات  أهــم  تاريــخ 
واكبتهــا شــركة أرامكــو منــذ عــام 1930 م.

كمــا تجــول الوفــد فــي المكتبــة المميــزة 
الرقميــة  التقنيــات  و  مصادرهــا  بتنــوع 
والعلميــة والعمليــة، باإلضافــة إلى معرض 
الطاقــة الــذي حوى معــرض تفاعلي وورش 

عمــل ومســرح ثالثــي األبعــاد. 

أخبار وفعاليات
28 طالًبا وطالبة برفقة خيرية تاروت في زيارة لمركز 

» إثراء« الثقافي

سجود ال يعقوب ، اللجنة اإلعالمية سجود ال يعقوب ، اللجنة اإلعالمية 

وقــد اســتمتع الطــالب والطالبــات بالرحلــة 
واصفيــن إياهــا »برحلــة تعليميــة مفعمــة 
بالتشــويق واإلثــارة« حيــث تعرفــوا فيهــا 
علــى األنشــطة المتنوعــة للمركــز وورش 
العمــل والتجــارب والمســابقات والعديــد 

مــن الفعاليــات. 

وبــدوره شــكر رئيــس الجمعيــة األســتاذ 
محمــد الصغيــر إدارة مركــز الملــك عبــد 
ــراء« علــى مــا تقدمــه  ــز الثقافــي » إث العزي
لــزوار  وحفــاوة  وعنايــة  اهتمــام  مــن 
المركــز، مشــيدا بنشــاطات لجنة التدريب 
الطلبــة  لتزويــد  الســاعية  والتوظيــف 

المختلفــة. االستكشــافية  بالمهــارات 
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آالء الحليلي، اللجنة االعالميةآالء الحليلي، اللجنة االعالمية

الموافــق  العالمــي  التطــوع  يــوم  بمناســبة 
فــي الخامــس مــن ديســمبر يعتــزم مجلــس 
تكريــم  الخيريــة  تــاروت  جمعيــة  إدارة 
المتطوعيــن والمتطوعــات بالجمعيــة تحــت 
شــعار » العمــل التطوعــي عطــاء ووفــاء« فــي 

تــاروت.  مجمــع صــاالت قصــر 
وقــال رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة األســتاذ 
 2030 الوطنيــة  الرؤيــة  أن  الصغيــر:«  محمــد 
الربحــي  غيــر  بالقطــاع  اهتمامــا كبيــرا  أولــت 
والعمــل التطوعــي مــن خــالل تســخير جهــود 
مليــون متطــوع بالمملكــة لتنميــة المجتمــع 
وتمكيــن المنظمــات غيــر الربحيــة واســهامها 
ألبنــاء  االجتماعيــة  الخدمــات  تحســين  فــي 

المجتمــع فــي المملكــة ككل «.
تــاروت حريصــة  إدارة جمعيــة  أن  إلــى  ولفــت 
فــي  الحــرص علــى تكريــم متطوعيهــا  كل 

مثــل هــذه المناســبات ، وذلــك تقديــرا وعرفانا 
لجهودهــم الكبيــرة التــي ال تقــدر بثمــن.

ويتضمــن اللقــاء، الــذي ســينعقد فــي تمــام 
الســبت يــوم  مســاء  الســابعة  الســاعة 
4 ديســمبر لعــام 2021 م الموافــق 29 ربيــع 
ثانــي بعــد تــالوة آيــات مــن الذكــر الحكيــم، 
الجمعيــة،  إدارة  مجلــس  لرئيــس  كلمــة 
والمتطوعــات  المتطوعيــن  تكريــم  ثــم 

الجمعيــة. لجــان  لجميــع  المنتســبين 
واشــار نائــب رئيــس الجمعيــة األســتاذ محمــد 
الصفــار إلــى أن جزيــرة تــاروت تزخــر بطاقــات 
شــبابية هائلــة ســاهمت بشــكل كبيــر فــي 
تقديــم خدمــات تطوعيــة ذات طابــع اجتماعي 
الجمعيــة  أروقــة  خــالل  مــن  ســواء  متنوعــة 
المؤسســات  مــن  العديــد  عبــر  أو  الخيريــة 

االهليــة. واللجــان 

أخبار وفعاليات
خيرية تاروت تكرم متطوعيها في مناسبة يوم التطوع 

العالمي بمجمع صاالت قصر تاروت

وأضــاف بــأن هــذه الطاقــات تتميــز بالحيويــة 
والوعــي والعطــاء غيــر المحــدود فــي مختلــف 
المجــاالت، وهــم ينتمــون لشــرائح اجتماعيــة 
نتطلــع  متعــددة وبأعمــار مختلفــة، ولكننــا 
فــي  والشــابات  الشــباب  لــدور  وأبــدا  دائمــا 

خدمــة المجتمــع مــن خــالل الجمعيــة.
بالجمعيــة  االعالميــة  اللجنــة  مشــرف  وذكــر 
األســتاذ محمــد الشــيوخ إلــى أن خيريــة تــاروت 
تحــرص دائمــا علــى مشــاركة أبنــاء المجتمــع 
األعمــال  ورجــال  الديــن  رجــاالت  خصوصــا 
والفعاليــات الثقافيــة واالجتماعيــة والرياضيــة 
والفنيــة فــي مثــل هــذه المناســبات، تعزيــزا 
لجهــود  وتقديــرا  المجتمعيــة  للشــراكة 
وإســهاماتهم  الجنســين  مــن  المتطوعيــن 
الكبيــرة فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية 
للجمعيــة التــي تصــب فــي خدمــة المعوزيــن 

المجتمــع. فــي  والضعفــاء 
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خيرية تاروت تحتفي بمتطوعيها بمشاركة ممثل مركز 
التنمية بالقطيف

وسام الناصري ، اللجنة االعالمية وسام الناصري ، اللجنة االعالمية 

أخبار وفعاليات

وتضمنــت كلمــة »الصغّيــر« وقفــة وفــاء لمــن 
تنبــض  مازالــت  عطــاء  مســيرة  لهــم  كان 
بالخيــر ومــا زال أثرهــا بــاٍق فــي قلــوب كّل مــن 
عرفهــم، ســواء علــى مســتوى الجمعيــة أو 
خارجهــا كالمرحــوم علــى الصفــار وحســين 
وســميحة  مطــر  آل  وسوســن  يعقــوب  آل 
أيــاٍد  لهــم  كانــت  ممــن  وغيرهــم  الصفــار 

بيضــاء فــي العمــل الخيــري. 

خيريــة  إنجــازات  أهــم  اســتعرض   كمــا 
تــاروت ومشــاريعها ومبادراتهــا المختلفــة، 
مشــيًدا بجهــود المتطوعيــن والمتطوعــات 
مــن  المتبرعيــن  جانــب  إلــى  بالجمعيــة 
محافظــة القطيــف ببعــض أعضائهــم إنقاًذا 

اآلخريــن. ألرواح 

وكّرمــت خيريــة تــاروت المتبرعيــن باألعضــاء 
فــي محافظــة القطيــف وهــم: يقيــن عبــد 
الغفــار الزاهــر، أنيســة عبــد الكريــم آل ربــح، 
اهلل  عبــد  دعبــل، جمــال  اهلل  عبــد  حكيمــة 
البصــري، أحمــد عبــد الحميــد آل شــلي، خولــة 
علي آل دهنيم، علي حســين الحصار. وكان 

احتفــت جمعيــة تــاروت الخيريــة فــي حفــل 
ومتطوعــة  متطوًعــا   86 بتكريــم  بهيــج 
بمشــاركة ممثــل مركــز التنميــة بمحافظــة 

“وفــاء وعطــاء”. تحــت شــعار  القطيــف 

وتزامن هذا التكريم مع ذكرى مناسبة اليوم 
العالمــي للتطــوع وذلــك مســاء يــوم الســبت 
مجمــع  فــي  م   2021 ديســمبر   4 الموافــق 
)توليــب2.(  للمناســبات  تــاروت  قصــر  صــاالت 

وافتتــح الحفــل الــذي قّدمــه الدكتــور علــي 
زكــي الخبــاز بتــالوة آيــات مــن الذكــر الحكيــم 
عرضــً  أعقبهــا  البحــار،  حســين  للمقــرئ 
ــاروت  ــا حــول أهــم إنجــازات جمعيــة ت تقديمًي
الخيريــة بلجانهــا المختلفــة خــالل عــام 2020 

المتعــددة.  ومبادراتهــا  ومشــاريعها 

وألقــى رئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ محمــد 
الصغّيــر كلمــة شــكر فيهــا المتطوعين في 
مختلــف مجــاالت الّتطــوع وأشــاد بعطائهــم  
وتفانيهــم فــي خدمــة المجتمــع مــن خــالل 

لجــان الجمعيــة المتنوعــة.

مــن بيــن المتبرعيــن باألعضاء األســتاذ فاضل 
رضــي الدهــان -عضــو بالمجلــس البلــدي-. 

كمــا تــّم أيضــً تكريــم القائمين علــى »مبادرة 
جهــازي« التــي نّفذتهــا الجمعيــة وهــم: زهيــر 
عبــد اهلل الوحيــد، حســين علــي الصفــار، أحمــد 
عبــد الرســول الصفــار، أحمــد محمــد الصفــار، 
فضيلــة  اليعقــوب،  الشــهيد  عبــد  ســجود 
حســين الفضل مديرة - مركز دانة للتدريب-.

وبعد كلمة رئيســة اللجنة الصحية األســتاذة 
مريــم المــاء “االرتجاليــة” فــي الحفــل، والتــي 
تضمنــت إنجــازات اللجنــة الصحيــة، وكلمــة 
رئيســة اللجنة النســائية بالجمعية األســتاذة 
عضــوات  تكريــم  تــّم  حســين؛  آل  نعيمــة 
أعضــاء  وكافــة  الصحيــة  اللجنــة  وأعضــاء 

وعضــوات لجــان خيريــة تــاروت المختلفــة.

وعلــى هامــش الحفــل تســّلم رئيــس لجنــة 
العالقات بجمعية تاروت األســتاذ عبد الســالم 
الدخيــل هديــة مــن رجــل األعمال األســتاذ عبد 
عــن  نيابــة  القيصــوم  علــي  حســن  العزيــز 
عائلتــه؛ ليتــم تقديمهــا لألســتاذ جمــال عبــد 
اهلل البصــري بمناســبة تبرعــه بإحــدى كليتيــه 

للشــيخ محمــد كاظــم الجشــي.

وتحدثــت المعلمــة حكيمــة آل دعبــل التــي 
تبرعــت بجــزء كبيــر من كبدها؛ إلنقــاذ أخيها 
الوجيــه عبــد العلــي آل دعبــل؛ عــن أهميــة 
التبــرع باألعضــاء وأثــره النفســي واالجتماعــي 

والروحــي علــى الشــخص والمجتمــع ككل.
التكريمــي جمــع مــن  الحفــل  وشــارك فــي 
مركــز  رئيــس  نائــب  جانــب  إلــى  األهالــي 
التنميــة بمحافظــة القطيــف األســتاذ ناصــر 
الســعيد؛ الــذي شــارك بكلمــة فــي الحفــل 
أحمــد  األســتاذ  المركــز  رئيــس  عــن  نيابــة 

القبــاع. صالــح 

واختتــم الحفــل، الــذي تمّيــز بحضــور نســائي 
وشــهادات  رمزيــة  هدايــا  بتوزيــع  الفــت، 
الشــكر والثنــاء للمتطوعيــن والمتطوعــات 
والرعــاة الداعميــن لمبــادرات وبرامــج لجــان 

المختلفــة. الجمعيــة 
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أخبار وفعاليات
زهور المستقبل التابع لخيرية تاروت يحصل على 

تصريح رسمي
وسام الناصري ، اللجنة االعالمية وسام الناصري ، اللجنة االعالمية 

منحــت وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة 
المســتقبل  زهــور  مركــز  االجتماعيــة 
لرعايــة االحتياجــات الخاصــة التابــع لخيريــة 
تــاروت ترخيصــا رســميا ، ليكــون بذلــك 
فــي  المرخصــة  التأهيليــة  المراكــز  أول 

تــاروت. جزيــرة 

وقــال رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة تاروت 
أن  الصغيــر:«  محمــد  األســتاذ  الخيريــة 
حصــول المركــز علــى تصريــح رســمي مــن 
الجهــات المعنيــة يأتــي قبــل أيــام قليلــة 
ألصحــاب  العالمــي  اليــوم  ذكــرى  مــن 
الهمــم الــذي يصــادف يــوم 3 ديســمبر 

مــن كل عــام.

فــي  الترخيــص  هــذا  صــدور  أن  مؤكــدا 
هــذا التوقيــت يعــد مناســبة مهمــة جــدا، 
كمــا أنــه يمثــل بارقــة أمــل جديــدة لدعــم 
وتحفيزهــم  الخاصــة،  االحتياجــات  ذوي 
علــى تخطــي التحديــات، ومســاعدتهم 
علــى االندمــاج فــي المجتمــع، ممــا يتيــح 
المهــارات  للتعلــم وتنميــة  لهــم فرصــً 
لالســتفادة مــن القــدرات الكامنــة لديهــم. 

األســتاذ  الجمعيــة  رئيــس  نائــب  ولفــت 
محمــد الصفــار إلــى أن الجمعيــة بمختلــف 
إلنجــاز  جهدهــا  قصــارى  تبــذل  لجانهــا 
مشــروعات تخــدم أهالــي المنطقــة مــن 
والرقــي  بالمجتمــع  التنميــة  رفــع  أجــل 
هــذا  إرادة  أن  لنؤكــد  شــرائحه،  بجميــع 
همــا  أبنائــه،  بيــن  والتكامــل  الوطــن، 
الدافــع القــوي لالنطــالق نحــو المســتقبل 

.2030 لرؤيــة  وتحقيقــً 

وأشــاد رئيــس الجمعيــة »الصغّيــر« بــوزارة 
االجتماعيــة  والتنميــة  البشــرية  المــوارد 
هــذه  علــى  المعنيــة  الجهــات  وكافــة 

الطيبــة.  البــادرة 

الجزيــل ألهالــي جزيــرة  بالشــكر  وتوجــه 
وعطائهــا  بالجمعيــة  لثقتهــم  تــاروت 
المســتمر ولجميــع المحســنين وأصحــاب 
األيــادي البيضــاء مــن المجتمــع الخيريــن 
الجمعيــة  لمشــاريع  الدائــم  لدعمهــم 

المتعــددة. وأنشــطتها 

اإلدارة  قــدم مجلــس  المناســبة  وبهــذه 
ألهالــي  الخاصــة  تباريكــه  بالجمعيــة 
ــر مركــز زهــور  ــر مدي ــاروت ولمدي ــرة ت جزي
المســتقبل االســتاذ شــفيق عبــد العلــي 
الحثيثــة  جهــوده  مثمنــا  ســيف،  آل 
وســعيه الــدؤوب لحصــول المركــز علــى 
المولــى  ، ســائلين  الرســمي  الترخيــص 
لخدمــة  والســداد  بالتوفيــق  لــه  القديــر 
إبنــاء  مــن  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي 

المحافظــة. وبنــات 
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أخبار وفعاليات

وتأهيــل  تمكيــن  برنامــج  ضمــن 
ومنســوبيها  الجمعيــة  مســتفيدي 
وقعــت جمعيــة تــاروت الخيريــة متمثلــة 
مذكــرة  والتوظيــف  التدريــب  بلجنــة 
تفاهــم مــع مركــز دانــة للتدريــب وذلــك 
فــي  م   2021 /  11  /24 األربعــاء  مســاء 
 . الجمعيــة  بمكتــب  االجتماعــات  قاعــة 

وذكــر مشــرف لجنــة التدريــب والتوظيــف 
عمــل  أوليــات  مــن  أن  الوحيــد:  زهيــر 
ــف التــي يتــم  اللجنــة البحــث عــن الوظائ
ســوق  احتياجــات  وتلبــي  توطينهــا 
اللجنــة  حــرص  إلــى  مشــيًرا  العمــل، 
فــرص  لخلــق  المتواصــل  وســعيها 
وظيفيــة مــن خــالل عقــد شــراكات مــع 
احتياجهــم  ومعرفــة  توظيــف  جهــات 
المســتفيدين  تأهيــل  علــى  والعمــل 

لديهــم.  الوظيفيــة  للشــواغر 

وأشــاد رئيــس لجنــة التدريــب والتوظيــف 
المهنــدس محمــد النابــود بدور األســتاذة 
إنجــاح  فــي  اإليجابــي  الفضــل  فضيلــة 
الفتــرة  فــي  التدريبيــة  الــدورات  بعــض 
الشــراكة  برنامــج  وتفعيــل  الســابقة 
عمــل  وورش  تدريبيــة  برامــج  توفيــر  و 
لمســتفيدي الجمعيــة ومنســوبيها بمــا 
يتوافــق مــع أهداف اللجنة وســوق العمل 

المســتفيدين. ويصــب فــي مصلحــة 

رئيــس  حضــره  الــذي  اللقــاء  أثمــر  وقــد 
علــي  محمــد  األســتاذ  اإلدارة  مجلــس 
الصغيــر ومجموعــة مــن أعضــاء المجلس 
والتوظيــف  التدريــب  لجنــة  ورئيــس 
مشــرف  و  النابــود  محمــد  المهنــدس 
ومديــرة  الوحيــد  زهيــر  األســتاذ  اللجنــة 
مركــز دانــة للتدريــب عــن عــدة مقترحــات 

القــادم. للعــام  التدريــب  لخطــة  بنــاءة 

األســتاذ  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال 
محمــد الصغيــر: أننــا فــي مجلــس اإلدارة 
نســعى دائًمــا لعقــد شــراكات مؤسســية 
ــم  ــوع فــي تقدي ــة تضمــن التن ومجتمعي
والمجتمــع  للمســتفيدين  الخدمــات 
ــد مــن  ــا شــراكات مــع العدي ككل، ولدين
الجهــات المختصــة كالضمــان االجتماعــي 

المعتمــدة.  التدريــب  ومراكــز 

و  التدريــب  لجنــة  أن  بالذكــر  الجديــر 
برامجهــا  خــالل  مــن  تعمــل  التوظيــف 
تزويــد  علــى  العمــل  ورش  و  التدريبيــة 
وتطويــر  والخبــرات  بالمهــارات  الفــرد 
مزاولــة  علــى  قــادرًا  وجعلــه  كفاءتــه 
. الوظيفيــة  المقابــالت  واجتيــاز  العمــل 

سجود آل يعقوب، اللجنة اإلعالميةسجود آل يعقوب، اللجنة اإلعالمية

مذكرة تفاهم تجمع بين خيرية تاروت ودانة للتدريب
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أخبار وفعاليات
نموذجية خيرية تاروت تعلن اسماء أطفالها الفائزين في 

مسابقة القراءة باللغة االنجليزية

نبيلة المدن، اللجنة اإلعالميةنبيلة المدن، اللجنة اإلعالمية

أعلنــت روضــة تــاروت النموذجيــة اليــوم 
نتائــج  2021 م،  16 ديســمبر  الخميــس 
واســماء أطفالهــا الفائزيــن فــي مســابقة 

القــراءة باللغــة االنجليزيــة.

التــي شــارك فيهــا  وهدفــت المســابقة 
الروضــة  لمرحلتــي  وطفلــة  طفــال   18
والتمهيــدي )kg3 ,kg2(، التعــرف علــى 
وتعزيــز  اللغويــة  األطفــال  حصيلــة 
البصريــة،  القــراءة  علــى  مقدرتهــم 

الكلمــات. حــروف  وتهجئــة 
وقالــت مديــرة الروضــة األســتاذة حميــدة 
المعاتيــق: »مــع تميــز مناهــج روضــة تاروت 
وعطــاء  اإلنجليزيــة  للغــة  النموذجيــة 
فــي  مّنــا  ورغبــًة  الرائعــات،  معلماتهــا 
خلــق جــو مــن المتعــة والتحــّدي وســط 
صعوبــات التعلــم عــن بعــد، ُولــدت فكــرة 

المســابقة، فأبــدع األطفــال«.
وشــكرت األهالــي علــى مســاهمتهم في 
إنجــاح المســابقة وعلــى جهودهم الجلية 
فــي تدريــب األطفــال، والتــي كان لهــا األثــر 

الكبيــر فــي نجــاح فكــرة المســابقة .

كما توجهت المعاتيق لـ)مؤسسة مهارات 
( بتاروت، بالشكر واالمتنان لمساهمتهم 

في تقديم هدايا المســابقة.

وقــد القت المســابقة الكثيــر من الحماس 
ــن بدورهــم  ــي الذي والتشــجيع مــن األهال
المشــاركة  علــى  أطفالهــم  شــجعوا 

وبذلــوا جهــًدا كبيــًرا فــي تدريبهــم.

 reading( مســابقة  أن  إلــى  يشــار 
competition(، ليســت المســابقة األولــى 
تــاروت  روضــة  تقيمهــا  التــي  والوحيــدة 
النموذجية، إذ تحرص الروضة على إقامة 
مثــل هــذه المســابقات والمنافســات لمــا 
لهــا مــن أثــر كبيــر وواضــح فــي خلــق روح 
المنافســة بيــن األطفــال وتحقيــق الكثيــر 

مــن األهــداف التعليميــة.

جديــرا بالذكــر، أن الروضــة مازالــت تطبــق 
نظــام التعليــم )عــن بعــد( منــذ عاميــن 
تقريبــً وفقــً لقــرار الــوزارة بشــأن التعليــم 

فــي ريــاض األطفــال.

أسماء األطفال الفائزين:

أوال: مرحلة تمهيدي:
1- فاطمة المعلم

2-كوثر غنام
3- باقر الجشي

٤- زينب البدراني 
5- حور البدراني 

6- زيان الجراش

ثانيا : مرحلة الروضة
1- حواء العواد

2- جوري الذوادي
3- فاطمة حمادة

٤- علي العبيد
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ُتنّظــم لجنــة التدريــب والتوظيــف بجمعيــة 
طاقــات  مــع  وبالتعــاون  الخيريــة؛  تــاروت 
»ســواعد« ملتقــى التوظيــف غــدًا الســبت 
مديــر  ســعادة  بمشــاركة   ،18/12/2021
مركــز التنميــة االجتماعية بالقطيف األســتاذ 
أحمــد صالــح القبــاع، فــي مبنــى روضــة تــاروت 
النموذجيــة بتــاروت وقــال رئيــس مجلــس 
اإلدارة بخيريــة تــاروت األســتاذ محمد الصغّير: 
الفــرص  إتاحــة  إلــى  يهــدف  الملتقــى  إّن 
الوظيفيــة المناســبة للباحثيــن عــن العمــل 
تمكيــن  جانــب  إلــى  المحافظــة  أبنــاء  مــن 
المســتفيدين مــن خدمــات الجمعيــة مــن 
الفقــراء واأليتــام فــرص وظيفيــة وااللتحــاق 

بســوق العمــل.

مبــادرة  يدعــم  الملتقــى  هــذا  إّن  وأضــاف: 
مشــاركة  خــالل  مــن  للمملكــة  التوطيــن 
عــدد مــن الشــركات الوطنيــة وطــرح فرصهــا 
للســعوديين،  والتدريبيــة  الوظيفيــة 
والعمــل علــى تأهيلهم وتطويــر مهاراتهم 
مــن  الحــّد  فــي  والمســاهمة  العمليــة، 
البطالــة بتوفيــر فــرص وظيفيــة للخريجيــن 
والخريجــات لالنخــراط فــي القطــاع الخاص بما 

يتوافــق مــع رؤيــة المملكــة 2030.  
وبشــأن موعــد إقامــة الملتقــى أوضــح رئيس 
لجنــة التدريــب والتوظيف المهندس محمد 
النابــود، إّنــه سيســتمر علــى مــدى ثالثــة أيــام 
مــن يــوم الســبت 18 إلــى يــوم االثنيــن 20 
ســبتمبر 2021م، مــن الســاعة 9 صباحــً إلــى 

الســاعة ٤ عصــرًا.

أخبار وفعاليات

لجنة التدريب والتوظيف بخيرية تاروت.. تطلق“ملتقى التوظيف“

وسام الناصري، اللجنة اإلعالميةوسام الناصري، اللجنة اإلعالمية

بحضــور  الســبت  يــوم  ســيبدأ  إّنــه  وقــال: 
االفتتــاح  أمــا  والمعاهــد،  الشــركات  بعــض 
وبحضــور  األحــد،  يــوم  ســيكون  الرســمي 
الراعي للملتقى شــركة الرويعي للمقاوالت. 
يحتــوي  التوظيــف  ملتقــى  أن  إلــى  ُيشــار 
علــى عــّدة أركان للشــركات والمؤسســات 
ثــالث  إلــى  والمعاهــد المشــاركة، باإلضافــة 
أيــام  الثالثــة  مــدار  علــى  ســتقام  دورات 
االجتماعيــة  التنميــة  بنــك  مــع  وبالتعــاون 
علــى مســرح الروضــة، كمــا ويوجــد أماكــن 
للــدورات. والتســجيل  لالنتظــار  مخصصــة 
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أخبار وفعاليات
ملتقى التوظيف لخيرية تاروت يختتم فعالياته بإقبال 

كثيف من الباحثين والباحثات عن العمل

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

ديســمبر   20 االثنيــن  اليــوم  اختتمــت 
النموذجيــة،  تــاروت  روضــة  فــي  م   2021
فعاليــات ملتقــى التوظيــف الــذي نظمتــه 
تــاروت  لجنــة التدريــب والتوظيــف بخيريــة 
واســتمر  »ســواعد«  طاقــات  مــع  بالتعــاون 

أيــام.  ثالثــة  لمــدة 
التنميــة  مركــز  مديــر  ســعادة  ودشــن 
األســتاذ  القطيــف  بمحافظــة  االجتماعيــة 
ــاح  ــوم األحــد افتت ــاع ي ــح القب ــن صال أحمــد ب
الملتقــى رســمًيا مشــيًدا بالفعاليــات والتــي 
وصفهــا بأنهــا تصــب في خدمة أبنــاء وبنات 
الوطــن وتمكينهــم في ســوق العمــل، كما 

شــكر جهــود القائميــن عليــه. 
ــة  وشــهد الملتقــى علــى مــدى أيامــه الثالث
إقبــاًلا كثيًفــا مــن الباحثيــن عــن العمــل مــن 
الجنســين تخطــى فــي يومــه األول حاجــز ال 

200 متقــدم. 
وقــال رئيــس مجلــس اإلدارة بجمعيــة تــاروت 
االســتاذ محمــد الصغيــر: أن الجمعيــة منــذ 
مــا يقــارب العاميــن وحتــى اآلن نظمــت ثــالث 
ملتقيــات للتوظيــف لمســاعدة العاطليــن 
والباحثيــن عــن عمــل مــن أبنــاء المنطقــة 

وفــي مقدمهــم المســتفيدين مــن خدمات 
الباحثيــن  بعــض  أن  مضيفــا  الجمعيــة، 
عــن العمــل وفقــوا للحصــول علــى فــرص 
وظيفيــة والبعــض تــم الحاقهــم ببرامــج 

تدريبيــة تنتهــي بالتوظيــف.
بــدوره ألقــى المشــرف علــى لجنــة التدريــب 
كلمــة  الوحيــد  زهيــر  األســتاذ  والتوظيــف 
شــكر فيهــا الشــركات والجهــات المشــاركة 
الســتجابتهم التــي تنــم عــن حرصهــم على 
إتاحــة المجال للشــباب للحصــول على فرص 
وظيفيــة بمــا يســاهم فــي خدمــة وتطويــر 
الوطن، كما شكر الراعي الرسمي للملتقى 
شــركة أبنــاء عبــد اهلل الرويعــي للمقــاوالت.
وعلــى هامــش الملتقــى تــم توقيــع مذكــرة 
تفاهــم بيــن جمعيــة تــاروت الخيرية ومعهد 
طيــف العربيــة للتعليــم والتدريــب التقنــي 
تقــوم علــى الشــراكة المجتمعيــة والتعــاون 
تخــدم  عمــل  وورش  دورات  تقديــم  فــي 
وأبنــاء  الجمعيــة  ومنســوبي  مســتفيدي 

المجتمــع كافــة. 

دورات  الروضــة  مســرح  علــى  أقيمــت  كمــا 
وورش عمــل متنوعــة ومجانيــة بالتعــاون مــع 
بنــك التنميــة االجتماعيــة وطاقــات ســواعد 
اســتهدفت تطويــر مهــارات الباحثيــن عــن 
ــرة  عمــل وتأهيــل أصحــاب المشــاريع الصغي

للدخــول فــي ســوق العمــل الحــر.
فــي  تمثــل  مميــًزا  حضــورا  للصحــة  وكان 
بركــن  القطيــف  صحــي  مركــز  مشــاركة 
للتوعيــة بأهميــة لقــاح اإلنفلونــزا الموســمية 
شــاركت  كمــا  بأخــذه،  للراغبيــن  وتقديمــه 
المدربــة فاتــن الحســين فــي اليــوم الثالــث 
بركــن استشــارات مجانية حــول كيفية كتابة 

 . الذاتيــة  الســير  وتنســيق 
شــركات  عــدة  الملتقــى  واســتقطب 
ومؤسســات ومعاهــد تعليميــة، اســتعرض 
جميعهــا فرصهــا الوظيفيــة التــي تنوعــت 
بيــن وظائــف فنيــة وإداريــة وصحيــة وحرفيــة 
وخدميــة موجهــة للجنســين، وكذلــك فرص 

تدريبيــة منتهيــة بالتوظيــف أيضــا.
وبلــغ عــدد الشــركات والمعاهــد والجهــات 
مستشــفى  وهــم:  جهــة   16 المشــاركة 
الزهــراء العــام، مجمــع اتــش الطبــي، شــركة 
شــركة  التاروتــي،  اهلل  عبــد  علــي  أبنــاء 
للمقــاوالت  الصــادق  كاظــم  حســين  أبنــاء 
مجموعــة  الطــازج،  الــزاد  مركــز  المحــدودة، 
امريكانــا، مؤسســة علــي إبراهيــم النغموش 
شــركة  ماركــت،  هايبــر  لولــو  للمقــاوالت، 
القحطانــي بــي ســي كــي لألنابيــب، مجموعــة 
انيشــيال الســعودية، منؤشــة الريــف، معهد 
طيــف العربيــة للتعليــم والتدريــب التقنــي، 
مركز دانة للتدريب، بنك التنمية االجتماعية، 

طاقــات ســواعد، مركــز صحــي القطيــف.
وكرمــت خيريــة تــاروت فــي ختــام الملتقــى 
شــركات  مــن  المشــاركة  الجهــات  جميــع 
وبحضــور  وداعميــن  ومنظميــن  ومعاهــد 
أعضــاء مجلــس اإلدارة وبعــض الشــخصيات 
ومــن  والدينيــة  والثقافيــة  االجتماعيــة 
بينهــم الشــيخ محمــد أبــو زيــد إلــى جانــب 
الجمعيــة. ومتطوعــات  متطوعــي  بعــض 
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شــاركت جمعيــة تــاروت الخيرية ممثلة في 
لجنــة التدريــب والتوظيــف التابعــة لها في 
الضمــان  مســتفيدي  “تمكيــن“  ملتقــى 
ــذي  االجتماعــي فــي المنطقــة الشــرقية ال
بالخبــر  حيــاة  جرانــد  فنــدق  فــي  أقيــم 
برعايــة اميــر المنطقــة الشــرقية صاحــب 
الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن نايف آل 
ســعود يوم األربعاء 22 ديســمبر 2021 م. 
وقــال رئيــس لجنــة التدريــب والتوظيــف 
ــود: أن مشــاركتنا  المهنــدس محمــد الناب
عــام  مديــر  مســاعد  مــن  بدعــوة  جــاءت 
والتنميــة  البشــرية  المــوارد  وزارة  فــرع 
االجتماعيــة بالمنطقــة الشــرقية األســتاذة 
بالبرامــج  للتعريــف  الحميــزي،  ابتســام 
الجمعيــة  تقدمهــا  التــي  واألنشــطة 
المســتفيدين  تمكيــن  مجــال  فــي 
والتوظيــف. التدريــب  برامــج  عبــر 

زينب المرحوم، اللجنة االعالمية زينب المرحوم، اللجنة االعالمية 

الملتقيــات  هــذه  مثــل  أن  إلــى  وأشــار 
تعتبــر فرصــة مهمــة للباحثيــن والباحثــات 
المســتفيدين  أبنــاء  مــن  عمــل  عــن 
والجمعيــة،  االجتماعــي  الضمــان  مــن 
دعــم  علــى  حرصــت   تــاروت  وخيريــة 
اشــكال  بمختلــف  المســتفيدين  هــؤالء 
مواصــالت  توفيــر  بينهــا  ومــن  الدعــم 
مجانيــة إلــى مقــر الملتقــى ليتمكنــوا مــن 
التقديــم علــى الوظائــف المتاحــة لهــم . 
وذكر رئيس مجلس اإلدارة األســتاذ محمد 
الصغيــر أن إدارة الجمعيــة تحــرص علــى 
المشــاركة فــي مثــل هذه الملتقيــات ألنها 
تســاهم بشــكل كبيــر فــي توفيــر فــرص 
وظيفية وتدريبية للمســتفيدين بشــكل 
خــاص والباحثيــن عــن فــرص عمــل مــن 
الجنسين من أبناء المجتمع بشكل عام . 
الجزيــل لمكتــب  وقــدم الصغيــر شــكره 

فــي  أنشــطتها  علــى  الضــوء  تســلط  تــاروت  خيريــة 
التوظيــف بملتقــى “تمكيــن“ التابع للضمــان االجتماعي

التنميــة االجتماعيــة بالمنطقــة الشــرقية 
والضمــان االجتماعــي لدعوتهــم الكريمــة 
وإتاحتهــم الفرصــة للجمعيــة بالمشــاركة 
ولجهودهــم فــي انجــاح الملتقــى، وكذلــك 
أعضاء لجنة التدريب والتوظيف بالجمعية 
المشــاركة فــي  الحثيــث فــي  لســعيهم 
ولجهودهــم  التوظيفيــة  الملتقيــات 
المســتمرة فــي تنظيــم البرامــج الهادفــة 
إلــى تأهيــل وتمكيــن أبنــاء المســتفيدين.  
التوظيــف  ملتقــى  أن  بالذكــر  جديــر 
يســتهدف توظيــف الباحثيــن والباحثــات 
عــن عمــل ســواء مــن مســتفيدي الضمــان 
االجتماعــي أو الجمعيــة علــى حــد ســواء، 
الجهــات  مــن  عــدد  بمشــاركة  وذلــك 
الحكومية والجمعيات الخيرية غير الربحية 
هــذه  القــت  وقــد  الخاصــة،  والمؤسســات 
الملتقيــات إقبــاال واســعا مــن عمــوم أبنــاء 
ــة. المنطقــة الباحثيــن عــن فــرص وظيفي

أخبار وفعاليات
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إنجازات اللجنة الصحية في جمعية تاروت الخيرية 
لعام 2021

زينــب رضا الناصــر، اللجنة اإلعالميةزينــب رضا الناصــر، اللجنة اإلعالمية

أخبار وفعاليات

اللجنــة  انتهــاء عــام 2021 م، رصــدت  مــع 
الصحيــة بخيريــة تــاروت إنجازاتهــا المختلفــة 

طــوال العــام المنصــرم.
وقالــت رئيســة اللجنــة الصحيــة مريــم المــاء: 
»إن عــام 2021 كان حافــًلا بالعطــاء ومثمــًرا 
ــاروت  باإلنجــازات للجنــة الصحيــة ولجمعيــة ت
الخيريــِة والتــي نفخر بتحقيقها ونطمح في 

تحقيــق المزيــِد منهــا خــالل العــاِم الجــاري«. 

إنجــازات  عــن  حديثهــا  المــاء  واســتهلت 
برنامــج إيــالف األســري، نظــرًا لكــوِن األســرِة 
تعــد اللبنــَة األولــى فــي بنــاِء المجتمــع، حيث 
توزعــت اإلنجــازات ضمــن هــذا البرنامــج بيــن 
مــن  التوعويــة، و27  الفيديوهــات  مــن   12
التصاميــم التثقيفيــِة حــول األســرة، و9 مــن 

المحاضــرات المتنوعــِة فــي هــذا الشــأن.

باإلضافــِة إلــى التكريــِم فــي عــدٍد مــن 
 9 وكذلــك  المجتمعيــِة،  الملتقيــاِت 
مــن المحاضــرات الصحيــِة المجتمعيــِة 
المشــاركاِت  مــن   5 و   ) الحضوريــِة   (
و  التوعويــِة،  الصحيــِة  بالفعاليــاِت 

. تصميمــً صحيــً تثقيفيــً 
وبرز اســم فريق مشاة عشتار النسائي 
التابــع للجنــة، خــالل اثنيــِن مــن اللقــاءات 
الخاصــِة  واالســتضافاِت  التلفزيونيــِة 
بإنجازاتــه ، باإلضافــة لتنظيمــه بعــض 
مســتوى  علــى  الرقميــِة  المســابقاِت 
المنطقــِة، وكذلــك مســابقُة رقميــٌة ) 
ِوديــٌة ( علــى مســتوى فــرِق المملكــِة. 

كمــا وأقيمــت 3 مــن الملتقيــاِت الخاصــِة 
بتكريــِم المتســابقاِت، والــى جانــب ذلــك 
تــَم تصميــُم فيديوهــات توعويــة فــي 

هــذا المجــال .
وفــي الحصيلــة، فقــد بلــَغ عــدُد اإلنجــازات 
الصحيــة  اللجنــة  فــي  البرامــِج  لجميــِع 
بجمعيــة تــاروت الخيريِة للعام المنصرم  
162 إنجــاًزا، أي بزيــادة نحــو 22 إنجــاًزا عــن 

العــام الســابق 2020 م .
األســتاذ  الجمعيــة  رئيــس  نائــب  وقــال 
محمــد الصفــار: بــات المجتمــع المحلــي 
يتلمــس جهــود اللجنــة الصحيــة التابعة 
جهودهــا  خــالل  مــن  تــاروت  لخيريــة 
وأنشــطتها المتنوعة ســواء في المجال 
الصحــي أو الرياضــي أو األســري ، وكلهــا 
جهــود محــل فخــر واعتــزاز ألهالــي جزيــرة 

تــاروت خاصــة والمنطقــة عامــة.
تــاروت  جمعيــة  رئيــس  أشــاد  وبــدوره 
الخيريــة األســتاذ محمــد الصغير بجهود 
كافــة أعضــاء وعضــوات اللجنــة الصحية، 
مثمًنــا إنجازاتهــا التوعويــة الكبيــرة فــي 

خدمــة المجتمــع. 

كمــا أشــارت إلــى أنــه تــم إنجــاز 38 تصميمــً 
الرســائل  برنامــج  فــي  تثقيفيــً  توعويــً 
بنشــر  تعنــى  التــي  القصيــرِة،  األســبوعيِة 
الثقافــة الصحيــة والتوعيــة بكيفيــة الوقايــة 
مــن األمــراِض التــي يتعرض لها أفــراُد المجتمِع 

العمريــة. فئاتهــم  باختــالف 

وفيمــا يتعلــُق بالمناســبات الصحيــِة العالميــِة 
فقــْد تــم تصميــِم ونشــر 33 مــن التصاميــم 
إلحيــاء وتفعيــل تلــك المناســبات، كمــا أُِقيمــْت 
11 مــن ورِش العمــل الخاصــِة بالتدريــِب علــى 
االســعافاِت األوليــِة واإلنعــاش القلبــي الرئــوي، 

التــي شــاركت فيهــا نحــو  250 متدربــًة.
وفــي بقيــة الفعاليــات المجتمعيــة تــَم إنجــاز 3 
مــن الفيديوهــات الصحيــِة التوعويــِة الوقائيــِة، 
ــِة  و 3 مــن اللقــاءات واالســتضافات التلفزيوني
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ذكــر  عــدم  فضــل  خيــر“  “فاعــل  تبــرع 
اســمه لجمعيــة تــاروت بعمــارة ســكنية 
تجاريــة فــي وســط جزيــرة تــاروت تقــدر ب 
2 مليــون ريــال وقدمهــا كهبــة ألعمــال 
الخيــر، تتصــرف بهــا إدارة الجمعيــة وفــق 

مــا تــراه مناســبً .

األســتاذ  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال 
الســخي  التبــرع  “أن  الصغيــر:  محمــد 
مشــكورا  المحســن  هــذا  قدمــه  الــذي 
وطننــا  أن  علــى  واضــح  دليــل  لهــو 
الرجــاالت  مــن  بالعديــد  يزخــر  الغالــي 
يألــون جهــدا  الذيــن ال  النبــالء الكرمــاء 
فــي دعــم المحتاجيــن مــن أبنــاء البلــد 

.“ نظيــره  قــل  وبســخاء 

مــن  المبــادرة وغيرهــا  أن هــذه  وأضــاف 
أســمى  تجســد  الخيــر  أهــل  مبــادرات 
دعــم  وأن  اإلنســاني،  العطــاء  معانــي 
الجمعيــة بمثــل هــذه المبــادرات يســاهم 
فــي رفــد التدفــق المالــي ويزيــد مــن تنوع 
مــوارد الجمعيــة بمــا يعــود بمــردود أكبــر 
الفقــراء  أســر  مــن  المســتفيدين  علــى 
تحقيــق  فــي  تســاهم  كمــا  واأليتــام، 
مبــدأ االســتدامة بمــا يتوافــق مــع رؤيــة 

2030م. المملكــة 

بــدوره ثّمــن نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة 
ــر  األســتاذ محمــد الصفــار ثقــة فاعــل الخي
بجمعيــة تــاروت ومبادرتــه الطيبــة التــي 
التكافــل  فــي  اإلســالمية  القيــم  تعــزز 
االجتماعي، كما تســاهم في رفع مســتوى 

الخدمــات المقدمــة للمســتفيدين .

اإلدارة  مجلــس  باســم  الصغيــر  وقــدم 
لفاعــل  االمتنــان  الشــكر وعظيــم  وافــر 
النوعيــة  المبــادرة  هــذه  علــى  الخيــر 
التــي يمتــد عطاءهــا بمــا ينفــع النــاس 
مــا  مــع  يتوافــق  بمــا  وذلــك  واإلنســانية 

. اإلســالمي  النهــج  عليــه  يحــث 

األيــادي  ألصحــاب  شــكره  قــدم  كمــا 
الداعميــن  المحســنين  مــن  البيضــاء 
أن  المولــى  ســائًلا   ، الجمعيــة  لبرامــج 
وأن  القبــول  بأحســن  أعمالهــم  يتقبــل 

. األوفــى  الجــزاء  يجزيهــم 

بهــا  تبــرع  التــي  العمــارة  أن  إلــى  يشــار 
مشــكورا،  للجمعيــة  أعــاله  المحســن 
مكونــة مــن 3 شــقق ســكنية و4 محــالت 

550م. تبلــغ  بمســاحة  تجاريــة، 

زينب المرحوم، اللجنة اإلعالميةزينب المرحوم، اللجنة اإلعالمية

فاعل خير يتبرع لخيرية تاروت بـ “عمارة سكنية تجارية“ تقدر ب 2 مليون ريال
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تغمدهم اهلل برحمته

وفيات جزيرة تاروت لشهري ربيع الثاني وجمادى األول 1443 هـ

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

الثانــي وجمــادى األول  لعــام 1443 هـــ بإشــراف جمعيــة تــاروت الخيريــة متمثلــة فــي لجنة 
المرافــق العامة: 

15 نساء، 11 رجال، 6 أطفال ، 3 أجنة. المجموع الكلي: 35

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

نساء رجال أجنة

15
11

3

المجموع الكلي  )35(

6

أطفال
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دعــوة  العالميــة  الصحــة  منظمــة  قدمــت 
النضمــام البروفســور عبــد الجبــار آل محمــد 
حســين، ضمــن فريــق الخبــراء فــي الهيئــة 
األمــراض  ومســببات  ألصــول  العلميــة 

المســتجدة.
جــاء ذلــك فــي منشــور صــادر عــن المنظمــة 

العالميــة االثنيــن الماضي.

من هو البروفيسور عبد الجبار ؟

- من مواليد جزيرة تاروت عام 1948، درس 
االبتدائيــة فيهــا، والمرحلتيــن المتوســطة 
والثانويــة فــي الدمــام، ليبتعــث إلــى المانيــا 
االتحاديــة عــام 1966، لدراســة الطــب، عــاد 

إلــى الوطــن عــام 1982.
األمــراض  علــم  تخصــص  فــي  عمــل   -
القــوات  مستشــفى  فــي  اإلكلينيكيــة 
المســلحة بقاعــدة الملــك عبدالعزيــز الجوية 
تخصصــات  بنــى  حيــث  الظهــران،  فــي 

هنــاك. المختبــر 

ــد مــن الشــباب العســكريين  - درب العدي
فــي تخصــص علــم األمــراض اإلكلينيكيــة، 
وقبــل أن تفتــح الجامعــات الســعودية هــذا 

المجــال فــي حرمهــا.
- يعمل استشــاري علم الميكروبيولوجي 
وعلــم الطفيليات والفيروســات، وتشــخيص 
الســل ومراقبــة العــدوى وتشــخيص أمــراض 
وســحب  واســتبداله  الــدم  ونقــل  الــدم، 

نخــاع الــدم.
عــن  للكشــف  قســم  أول  دشــن   -
بالمجهــر  والتحليــل  والمناعــة  المخــدرات 
الطبقــي،  الظلــي  والمجهــر  الفلوريبــي 
وهــو عضــو فــي لجنــة التجنيــد العســكرية 
فــي مستشــفى القــوات المســلحة بقاعــدة 

بالظهــران. الجويــة  عبدالعزيــز  الملــك 
- ابتعــث إلــى الواليــات المتحــدة عــام 1983 
كتــاب  ونشــر  اإلنجليزيــة،  اللغــة  لدراســة 
»األمــراض الطفيليــة فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية«، وفــي الثانيــة.

- ابتعــث إلــى المملكة المتحدة عام 1993، 
الفيروســات  علــم  فــي  الماجســتير  لنيــل 

اإلكلينيكــي.
لدراســة   ،2003 المانيــا  إلــى  ابتعــث   -

الجزئيــة. البيولوجيــا  وتطبيــق 
األمــراض  تشــخيص  قســم  أســس   -
الوراثيــة، وأصبــح منســق المشــورة الوراثيــة 
كتــاب  ونشــر  الــزواج،  قبــل  مــا  لكشــف 

المملكــة«، فــي  الوراثيــة  »المشــورة 
لــه عــدة أبحــاث منشــورة فــي األمــراض   -
العدائيــة وغيرهــا منهــا »مــاء غريــب وتأثيره 
والتليــف  األطفــال  كبــد  وظائــف  علــى 

المبدئــي«.
مستشــفى  فــي  عمــل  التقاعــد،  بعــد   -
»دليــل  كتيــب  وأخــرج  العــام،  تــداوي 
ــة ودراســة منشــورة مــن  التحاليــل المخبري

الجذعيــة«. الخاليــا 

وجوه العطاء  

تاروت.. “ الصحة العالمية “ تدعو البروفسور
عبد الجبار آل محمد حسين لالنضمام لخبرائها

جهينة اإلخبارية ، هدى سلمان ، جزيرة تاروت جهينة اإلخبارية ، هدى سلمان ، جزيرة تاروت 
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بقلم : زهراء الشوكانبقلم : زهراء الشوكان

* شاعرة وفنانة تشكيلية* شاعرة وفنانة تشكيلية

حيــن جلســا فــي المقهــى، وتمســَك كُل 
وكأنهــا  قهوتــه،  بكــوب  منهمــا  واحــٍد 
لصديقــِه  »جــواد«  نظــَر  نجــاة،  تعويــذة 
وابتســَم ابتســامًة صفــراء، ســقطْت معهــا 
فقــد  جــًدا،  خجولــًة  بــدْت  دمــوٍع  بعــض 
تأخــذ  أن  قبــل  بأحداقــه  طويــًلا  تعلقــت 

خديــه...!!  إلــى  طريقهــا 
ثم قال : 

_ يبــدو أننــي انتهيــت اآلن مــن مهاجمــة 
جميــع األعــداء اللدوديــن، واألصدقــاء األعزاء 
لــي. واســتدارْت صحتــي لــي لتهاجمنــي...؟! 

ثم ضحَك بشكل هستيري، وأكمل:
تهــادن،  ال  تمــزح،  ال  كأعدائــي،  _صحتــي 
ال تتراجــع، ال تصالــح، حيــن تعــادي، ســتجد 
عداءهــا مخلًصــا جــًدا، جــاًدا جــًدا، شرًســا 

جــًدا، وأبــدي ؟!!
زمَّ صديقه شفتيه لبرهة ثم سأله :

القولــون  غيــر  المــرة؟  هــذه  لديــَك  _مــاذا 
العصبــي، والحساســية الجلديــة المزمنــة، 

والســكر...؟؟  الضغــط،  وارتفــاع 

مسح »جواد« دموعه وقال بجدية :
_ها سألتني. شكًرا لك..

أنــا أعجــُز عــن الوقــوِف بــدون ألــم، لكنــي 
طبًعــا أقــاوم األلــم وأقــُف رغًمــا عنــه، عنيــٌد 
أنــا هكــذا ولدتنــي أمــي!! أليــس ألمــي أثناء 

محاولتــي للنهــوض شــيء ســاخٌر جــًدا؟ 
كأن جســدي أيضــا يريــُد لــي أن ال أنهــض 

أبــًدا، أن استســلم...!! 
عقَد صديقُه حاجبيه وقال بتذمر :

_هــل تتــرك انطباعاتــك الفلســفية قليــًلا 
وتخبرنــي مــاذا قــال الدكتــور؟

أجاب »جواد« :
أنبتــا  قدمــّي  عظــام  أن  قــال  _ببســاطة 

عظميــة. زوائــًدا 
تعجب صديقه:

_زوائٌد عظمية؟ 
أكمل »جواد« وهو يضحك:

_نعــم، مســماٌر عظمــي تخيــل؟! جســدي 
وقفــت؟!  كلمــا  بمســمارِه  يوكزنــي 

طريقــي.. ليعتــرُض 
قدمي!! .. قدمي!! 

أنبتت شظايا خاصة لي..
أليس هذا ساخٌر جًدا؟!

وضــع صديقــه يــده علــى خــده وهــو يســأله:
_وما العالج؟

هنا ختم »جواد« الحديث قائًلا:
_قال الدكتور:

تقــف  ال  فقــط..  لــه..  عــالَج  ال  دائــٌم  هــذا 
! ؟ ا كثيــًر

ومضـــات

الوقوف طويًلا
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ومضـــات

بقلم : زينب الناصر بقلم : زينب الناصر 

)1 (

ســبعُة ألــواٍن فــي قــوِس المطــر واألزهــاُر 
تتواضــُع للقطــراِت فــي البســتان

االنتظــاِر  محطــِة  فــي  أيــاٍم   ســبعُة 
الوجــدان فــي  ينبــُت  االحتــراُم  وعطــُر 

،تراقــُب  النافــذِة  أمــاَم  كنــُز  تجلــس 
برقــٍة  تبتســُم  وهــي  المطــِر  قطــراِت 
ــِوُن فــي كراســتها ســبعُة  للزهــِر ، وتل

المطــر.  قــوِس  فــي  ألــواٍن 
جــاءْت أم كنــٍز وجلســْت بجانــِب ابنتهــا 
كنــٌز  اســتدارْت  األســوِد،  الشــعِر  ذاِت 
غمــازُة  لتظهــَر  بطمأنينــٍة  وابتســمت 
يــا  بــِك  أهــاًل  وقالــْت:  اليمنــى  خدهــا 
بــِك  أهــاًل  يــا زهرتــي،  بــِك  جنتــي أهــال 

حبيبتــي.  يــا 
قبــَل  بالعينيــِن  األُم  احتضنتهــا 
لطيفــٌة  كلماتــِك  وهمســْت:  اليديــِن 
جلســتِك  واعتــداُل  صغيرتــي،  يــا 
وهــَو  كنــزي  يــا  حســٌن  ســلوٌك 

يــا غاليتــي.   لــي  انعــكاٌس الحترامــِك 
تســاءلت كنــز: وهــل يليــُق باألمهــاِت 

ســوى الترحيــُب واالحتــراُم؟ 
يديهــا  تمــرر  وهــي  األُم  أجابــْت 
بــال  نعــم  كنــز:  شــعِر  خصــالِت  بيــَن 
يــا  النــوِم  الوقــْت  حــاَن  ولكــن  شــك، 
فــي  ســؤالِك  عــن  ســأجيُب  طفلتــي، 

 . لغــِد ا
كنــز: ســمعً وطاعــًة يــا وطــَن الســعادِة 

والمســراِت.

)2 (

وبيــَن  المدرســِة  مــن  كنــُز  عــادْت 
اللــون  بيضــاُء  فراشــٌة  يديهــا 
تجلــس بطمأنينــٍة علــى بتــالِت زهــرِة 
ووجهــا  ألمهــا  فأعطتهــا  البنفســج 
منيــٌر بالفــرِح. ثــم طبعــْت كنــُز قبلــًة 
أمــاه،  وقالــت:  أمهــا  جبيــَن  علــى 
االحتــراَم  عــن  المعلمــُة  تحدثــْت  لقــد 
للنفــِس  تهذيــٌب  أنــُه  علــى  وركــزت 
حــٌق  وهــو  التواضــِع،  علــى  ودليــٍل 

واألصحــاِب.  واألقــارِب  للوالديــِن 
العلــَم  ورزقــِك  فيــِك  اهلًل  :بــارَك  األم 

كنــزي. يــا  والبصيــرِة 
باإلجابــِة  وعدتنــي  لقــد  أمــاه،  كنــز 
مالئــم؟  الوقــُت  فهــل  ســؤالي،  عــن 
تنحنــي  كيــَف  أتريــَن  نعــم،  األم: 
المطــِر،  لقطــراِت  تواضعــً  الزهــرُة 
لعطائهــا  احترامــا  لهــا  تميــُل  إنهــا 
كــي  االرتــواء  تعطيهــا  فهــي 
لإلنســان.  مفيــدًة  ثمــرًة  تصبــَح 

فراشتي كنز ..
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الخطــاِب،  فــي  األدُب  الــكالِم،  فرقــُة 
أمثلــٌة  هــي  المهذبــُة  والتصرفــاُت 
قيمــٌة  واالحتــراِم  االحتــراِم.  علــى 
يجــب  التــي  االنســانيِة  القيــِم  مــن 
مــع  تعاملنــا  فــي  نطبقهــا  أن  علينــا 
ســوى  ســلوكِك  رقــُة  ومــا  األخريــن. 
ومــا  االحتــراِم  شــمِس  مــن  شــعاٍع 
ســوى  بقربــي  وابتهاجــك  ترحيبــك 

باألفعــاِل.  مرئــٍي  احتــراٍم 

)3 (

المدفــأِة،  أمــاَم  جالســًة  كنــٌز  كانــْت 
الرماديــُة  قطتهــا  يديهــا  بيــَن 
حيــَن  تســرُح شــعرها  وأمهــا  اللــوِن، 

الجــدِة. خطــواِت  ســمعْت 
 ، حبيبتــي  يــا  هيــا   : األُم  فقالــْت   
لجدتــِك  األرجوانــي  الكرســي  قربــي 
 . عليــِه  الناعمــَة  الوســادَة  وضعــي 
لذلــَك  داعــي  ال  بتســرٍع:  أجابــت كنــٌز 
يــا أمــي فجدتــي تســتطيع الجلــوَس 

 . وعافيــٍة  بصحــٍة  فهــي  بنفســها 
كنــزًا  وعاتبــت  األُم  اندهشــت 
خدمتنــا  إن  ابنتــي،  يــا  بهــدوء: 
للكبيــِر وتوقيرنــا لــُه هــَو عالمــُة مــن 
يعنــي  واالحتــراُم  االحتــراِم،  عالمــاِت 
بــدوِن  الكبيــِر  وتبجيــَل  تقديــَر 
دليــُل  فاالحتــراُم  منــا  يطلــَب  أن 
فــي  األزهــاِر  عطــِر  مثــَل  وهــو  النبــِل 
وينعــُش  بســرعٍة  ينتشــُر  البســتاِن، 

. َس ا لحــو ا
وأســرعْت  حديثهــا  مــن  كنــٌز  خجلــْت 
بتقريــِب الكرســي لجدتهــا المبتســمِة 

كمــا طلبــْت منهــا أمهــا.

)4 (

الطائــرُة  تأخــرْت  لقــد  أمــاُه،  كنــز: 
بعــد!  أبــي  يصــْل  ولــم 

األم :ال بــأَس يــا كنــز، فالمطــُر شــديُد 
والبــد لقائــد الطيــارِة مــن الحــذَر فــي 

ــَن الســحاِب .  ــرِة بي ــِه الطائ توجي
أيــاٍم  ســبعًة  انتظــرُت  لقــد  كنــز: 
بلياليهــا يــا أمــاه، ورســمُت وجــَه أبــي 
األرجــاِء  فــي  منيــٍر  كقمــٍر  البيضــاوي 
ــاُي الســحَر فــي  فهــَو ســُر الوجــوُد ون

كثيــرًا!  لــًه  مشــتاقٌة  إنــي  المســاء، 
عذوبــَة  بــأَن  كنــز  يــا  أتعلميــَن  األم: 
الطاهــر،  الحــِب  دليــُل  هــي  لغتــِك 
يندمــُج  حيــَن  الحــُب  هــَو  وجميــٌل 

 . ِل فعــا أل با
هــل  أمــي؟  يــا  تقصديــَن  مــاذا  كنــز: 
أبــي يومــً  مــع  التصــرِف  فــي  أخطــأُت 
؟ أو هــل قصــرُت فــي طاعتــِه ســاعًة ؟ 
ترفعيــَن  لكنــِك  حبيبتــي.  يــا  ال،  األم: 
صوتــِك حيــَن يرفــُض والــدِك اصطحابــِك 
نوبــٍة  فــي  وتدخليــَن  االلعــاِب  لمدينــِة 
بعدهــا  تهدئيــَن  ثــم  الغضــِب  مــن 

االحتــرام.  ينافــي  وهــذا  بدقائــق 
ــز: ال أســتطيُع التحكــم بمشــاعري  كن

أحيانــً يــا أمــاه؟ 
كالبالــوِن  مشــاعرنا  حبيبتــي،  األم: 
حيــَن نضــُع فيــِه الكثيــَر مــن الهــواِء 
صوتــً  ويحــدُث  فجــأًة  ينفجــُر  فإنــُه 
ــَد مــن التــوازِن فــي نفــِخ  مزعجــً، فالب
لطاقتنــا  االحتــراُم  ليتحقــَق  البالــوِن 

أمامــه.  البالــوَن  ننفــُخ  مــن  وطاقــِة 
بدمــِج  أعــدُك  جنتــي.  يــا  نعــَم  كنــز: 

 . دومــً  االحتــراِم  بأفعــاِل  الحــِب 

عضو لجنة االعالم ، كاتبةعضو لجنة االعالم ، كاتبة
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بقلم: وفاء الطويلبقلم: وفاء الطويل

*شاعرة ، عضو لجنة االعالمية*شاعرة ، عضو لجنة االعالمية

ِإيِه َيا أَْزَماُن ُعوِدي
ِبَلَياِلينا السعيَدْه

ِبَأَماِنيَنا الُحَباَلى 
ِهيَدْه ِفي َحَناَياَنا الشَّ

َما َلاَح َحِنيُن الَقْلِب  ِلْلُأمِّ  ُكلَّ
الَوُدوَدْه

َكَعَناِقيِد ُكُروٍم
وِض ِجيَدْه َنْت ِللرَّ َزيَّ

ْكَرى ُشُموًعا ِبَأَفاِنيِن  ُنوِقُد الذِّ
الَقِصيَدْه

ونؤديها صاًة 
كتراتيل العقيَدْه

ت ألعوام عديَدْه إنها األم التي ضحَّ
لترى مهجتها الغرا كأزهاٍر نضيَدْه

ِهَي من أوصى بها الرب بقرآٍن عبيَدْه
ولذا يتخذ القلب

بيوم األم عيَدْه
وانظروا خلف حجاب الشـمس أنفاًسا 

فريَدْه
إنه الوالد يا إخوَة ذو النفس الحميَدْه

هو من أفعم دنياي بأفكار وطيَدْه
هو من علقني باآلل مذ كنت وليَدْه
هو من قرب آمالي وأحامي البعيَدْه

لم يزل للعقل نبًضا
وألنساني وريَدْه

َلْم َيَزْل َيْبَعُث ِلي ُرْغَم الَمَساَفاِت َبِريَدْه
َلْم َيَزْل ُيْنِعُش ِفْكِري

ِبَلَياِليِه الَمِجيَدْه
َبْعَدُه الُمْهَجُة ُحْزًنا

وُح َوِئيَدْه  َبْعَدُه َو الرُّ

نبض العطاء  

ليالينا السعيدة

نا
لي

يا
ل

دة
عي

س
ال
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آراء

 ، االجتماعيــة  للخدمــات  الخيريــة  الجمعيــات 
مــن هــذا االســم ُيســتدل علــى أن الجمعيــات 
الخيريــة قــد ُأنشــئت لفعــل الخيــر وخدمــة 
والفقــراء  المحتاجيــن  ومســاعدة  النــاس 
فــي المجتمــع، حيــث أنهــا تتمتــع بصالحيــات 
واســعة ومســاحة كبيــرة مــن التحــرك وســط 
المجتمــع للتعرف على مشــاكله واحتياجاته.
الخيريــة  الجمعيــات  مــن  الكثيــر  تأسســت 
للخدمــات االجتماعيــة فــي محافظــة القطيف 
لــدى مقــام  وقراهــا، وســجلت كل جمعيــة 
علــى  وتعاقــب  االجتماعيــة،  الشــئون  وزارة 
قياداتهــا منــذ تأسيســها عشــرات المجالــس 
ومئــات األعضــاء من محبــي العمل التطوعي 
علــى  وعملــوا  المجتمــع،  لخدمــة  الخيــري 
تأســيس قاعــدة صلبــة فــي االســتقرار اإلداري 
للمشــاريع  تحتيــة  وبنيــة  المالــي  واألمــان 

والخدمــات االســتثمارية لــكل جمعيــة.
لخدمــة  التطوعــي  العمــل  فــي  االنخــراط 
لمــن  عظيــم  شــرف  المجتمــع  فــي  النــاس 
يمارســه، ولهــذا ال بــدا لمــن يعمــل فيــه داخــل 
الجمعيــات الخيريــة فــي البــالد التفكيــر فــي 
الطبقــة  وخاصــة  والنــاس  المجتمــع  خدمــة 
الفقيــرة والمحتاجــة التــي يجــب أن تكــون من 
أولوياتهــم، وليس التفكيــر في جمع األموال 
لتظهــر أرقامهــا فــي الســنة الماليــة مــن دون 
أن يســتفاد منهــا أحــد بالشــكل المطلــوب 

وبالخصــوص الفقــراء والمحتاجيــن.

الكثيــر  يدفعهــا  اشــتراكات ســنوية  هنــاك 
مــن النــاس مــن محبــي الخيــر فــي المجتمــع 
لكنــه  مالًيــا،  الخيريــة  الجمعيــات  لدعــم 
بعــض  فــي  المشــتركين  عــدد  أن  لألســف 
الجمعيــات الخيريــة قليــًلا جــًدا مقارنــًة بعــدد 
ســكان المنطقــة التــي تقــع فيهــا الجمعيــة 
الخيريــة، وهــذا ال شــك لــه تأثيــًرا كبيــًرا فــي 
لــم  إذا  الخيريــة وخصوًصــا  الجمعيــة  عطــاء 
خزينــة  تدعــم  ماليــة  مصــادر  هنــاك  يكــن 
الجمعيــة مــن بعــض المشــاريع االســتثمارية.
بمســاعدة  تتحــرك  الخيريــة  الجمعيــة 
األيــادي  أصحــاب  ومــن  فيهــا  المشــتركين 

والمحتاجيــن  الفقــراء  لمســاعدة  البيضــاء 
المشــتركين  عــدد  وقلــة  المجتمــع،  فــي 
يؤثــر  ســوف  حتًمــا  مالًيــا  خزينتهــا  لدعــم 
علــى دورهــا الرئيســي فــي مســاعدة الفقــراء 
والمســاكين وكذلــك الطلبــة الذيــن تتكفــل 
بمصاريــف  الخيريــة  الجمعيــات  بعــض 
دراســتهم فــي بعــض الجامعــات والمعاهــد 
ــا  فــي الوطــن، ومــن هنــا يجــب علينــا جميًع
الخيريــة  جمعياتنــا  دعــم  فــي  االشــتراك 
المجتمعــي  بدورهــا  القيــام  مــن  لتتمكــن 

والمحتاجيــن. الفقــراء  مســاعدة  فــي 

الجمعيات الخيرية للخدمات االجتماعية

بقلم : عباس سالم  بقلم : عباس سالم  

الخيريــة  الجمعيــات  تتمّكــَن  ولكــي 
مــن  ُممكــن  قــدر  أكبــر  تقديــم  مــن 
المجتمــع  فــي  يحتاجهــا  لمــن  الُمســاعدة 
لهــا الحقيقّيــة  األهــداف  معرفــة  عليهــم 

المشــتركين في الجمعيــات الخيريــة يبدلون 
جهــودًا الختيــار مجلــس اإلدارة بيــن كل فترة، 
وينتخبــوا الشــخص األجــدر، واألصلــح، واألكفأ، 
والعشــرين،  الثاثــة  المرشــحين  بيــن  مــن 
وعلــى المجلــس المنتخــب تقــع أمانــة كبيــرة 
مدانــون بها للمجتمــع، وهي اختيــار الرئيس 
مــن بينهــم ليكــون رئيًســا لهــم وللجمعيــة 
الخيريــة لقيادتهــا وتســيير أمورهــا لمرحلــة 

قادمــة تمتــد ألربــع ســنوات.

ــات  ــض الجمعي ــي بع ــاء ف ــض األعض فبع
مــن  الغــرض  بــأنَّ  يعتقــدوَن  الخيريــة 
إنشــائها هــَو جمــع المبالــغ الماليــة فقــط 
مــن دون النظــر في ُمســاعدة المحتاجين 
وزيــادة الدعــم لهــم مــن األرباح الســنوية 
ــات. ــن الجمعي ــر م ــا الكثي ــي تحققه الت
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آراء
للجمعيــة  جديــد  إداري  مجلــس  لــكل 
اإلبحــار  فــي  وأهدافــه  سياســاته  الخيريــة 
بالرغــم  األمــان  شــاطئ  نحــو  بالجمعيــة 
مــن األمــواج العاتيــة التــي تواجههــم مــن 
المجلــس  يكــون  وقــد  المجتمــع،  داخــل 
لقيــادة  سياســاته  فــي  مختلًفــا  الجديــد 
ــة عــن المجلــس الســابق،  ــة الخيري الجمعي
علــى  المحافظــة  عليهــم  يجــب  لكنــه 
التــي  المجتمعيــة  اللجــان  مكتســبات 
لــم  إن  الســابقة  المجالــس  فــي  شــكلت 
التــي  تلــك  وبالخصــوص  تطويرهــا  يتــم 
تصــب فــي خدمــة المجتمــع، لكــي ال ينحــدر 
تقدمهــا  التــي  االجتماعيــة  بالخدمــات 
ــة للنــاس فــي المجتمــع. الجمعيــات الخيري

أوًلا: محاولــة إيجــاد فــرص عمــل للعاطليــن عــن 
العمــل ســواء فــي الجمعيــات الخيريــة أو فــي 

الشــركات والمؤسســات العاملــة فــي البــالد.
ثانًيــا: مســاعدة النــاس فــي المجتمــع بتســيير 
الخيريــة  الجمعيــة  لبــاص  يومــي  ســير  خــط 
ــار  يخــدم النــاس المرضــى المســتفيدين وكب
الســن لنقلهــم ذهاًبــا وإياًبا إلى مستشــفيات 
المحافظة، وبالخصوص مستشــفى القطيف 
المركــزي لتلقــي العــالج ومتابعــة مواعيدهــم.
ثالًثــا: العمــل علــى أن تكــون أبــواب الجمعيــات 
لتلقــي  المســاء  فــي  مفتوحــة  الخيريــة 
تحــرم  ال  ولكــي  النــاس،  مــن  المســاعدات 
شــريحة مــن المتطوعيــن لتقديــم خدماتهــم 
المســائية  الفتــرة  فــي  الخيريــة  للجمعيــات 
متبرعيــن  مــن  خزينتهــا  حرمــان  وربمــا 
وتعطيــل التقــاء اإلدارييــن بنخــب لهــا ثقلهــا 
عــدم  هــو  هــذا  مــن  واألهــم  المجتمــع،  فــي 
إغــالق تلــك األبــواب فــي وجــه الفقيــر والمحتــاج.
الحــاالت  لبحــث  لجــان  وجــود  أهميــة  رابًعــا: 
مــن  المســتفيدين  ومتابعــة  اإلنســانية 
وعــدم  احتياجاتهــم،  ولمــس  الجمعيــة 
االكتفــاء بالتحويــل المباشــر لألمــوال والمــواد 

فقــط. العينيــة 

المســاعدات المجتمعيــة التــي تقدمهــا 
ليســت  للنــاس  الخيريــة  الجمعيــات 
مقتصــرة علــى المــال فقــط، فهنــاك الكثير 
مــن الطــرق غيــر المــال مــن أجــل مســاعدة 
النــاس وخصوًصــا الفقــراء والمحتاجيــن في 
ــة أن ال  ــات الخيري ــى الجمعي ــع، وعل المجتم

ــل: ــا مث ــل عنه تغف

الســابقة  اإلداريــة  المجالــس  خامًســا: 
بيــن  تضــم  ربمــا  الخيريــة  الجمعيــة  فــي 
أعضائهــا قامــات لهــا خبرتهــا فــي خدمــة 
التواصــل  مــن  بــدا  ال  لذلــك  المجتمــع، 
مــن  واالســتفادة  ومشــاورتهم  معهــم 
ــرات التــي تصــب فــي المصلحــة  ــك الخب تل
التســاؤالت  بعــض  هــذه  المجتمعيــة، 
ال  األســئلة  مــن  الكثيــر  وهنــاك  المهمــة 

هنــا. ذكرهــا  يســعنا 
وفــي الختــام شــكرًا لــكل مــن يعمــل فــي 
العمــل التطوعــي داخــل جمعياتنا الخيرية 
بمحافظــة القطيــف وقراهــا، والــذي يعــرف 
مــن اســمها أنهــا قــد أنشــئت للخدمــات 
الفقــراء  مســاعدة  وأهمــا  المجتمعيــة 
والمحتاجيــن، وليــس كمــا يضنــه البعــض 
إنشــائها  مــن  الغــرض  بــأَن  األعضــاء  مــن 
هــو جمــع المبالــغ الماليــة فقــط مــن دون 
تحســين حالة الفقــراء والمحتاجين، ولهذا 
إننــا نحتــاج إلــى مزيــد من الجهــد والمثابرة، 
للوصــول بجمعياتنــا الخيرية إلــى مزيٍد من 
الرقــي والتقــدم فــي تقديــم خدماتهــا لمن 

يحتاجهــا مــن أبنــاء المجتمــع.
*كاتب ، جزيرة تاروت*كاتب ، جزيرة تاروت
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لعــل الحيــاة اختلفــت عــن الســابق، فبــاب 
العيــن لــم يعــد كمــا كان، حيــث اعتدنــا أن 
نشــاهد ومنــذ الصبــاح الباكــر، باعــة اللوبــة، 
والنخــج والباقــال، أمــا فــي أوقــات الضحــى، 
الريفيــات  الفتيــات  رؤيــة  تعودنــا  فقــد 
ذلــك  أنســى  ال  الجميــل،  البلــدي  بزيهــن 
القنــاع الجميــل المســمى بالبخنــق، بجانــب 
كل فتــاة قفــة أو زبيــل، وقــد وضعــن فيــه ما 
جنتــه أيدهــن مــن ورد أحمــر جميل لــه رائحة 
بمغنــي  الــورد  ذكرنــي  جميلــة،  عطريــة 
عراقــي كان يقــول: )عمــي يبيــاع الــورد قلــي 

الــورد بيــه قلــي (.
لعــل أجمــل مــا شــاهدته هــو الــورد، لكــن 
فــي  حاضــرًا  كان  والريحــان  واللــوز  الخــالل 
قفيفهــن وزبالنهــن.  كمــا ال تمــر لحظــة إال 
وتمــر أكثــر مــن امــرأة فــي آن واحــد، واحــدة 
الثيــاب  مــن  نقلــة  راســها  فــوق  تحمــل 
ــأوان  المتســخ، واخــرى خارجــة مــن العيــن ب
تمســك  وأخــرى  بالمــاء  معبــأة  فخاريــة 
بطفلتهــا ذاهبــة بهــا لتحممهــا فــي مــاء 

صيفــً. والبــارد  شــتاء  الدافــئ  العيــن 
مــن  بعــض  اصطــف  باشــا،  حمــام  وعنــد 
الباعــة يترزقــون رب العبــاد، فواحــد ممســك 
ــة يحــرج عليهــا يدعــي أنهــا  ببطيخــة بلدي

آراء
عند باب العين وحمام باشا

بقلم: مهدي الصغيربقلم: مهدي الصغير

حلــوة كالشــهد، وأخــر جــاء مــن القديــح أو 
العواميــة أمامــه زبيــل مشــحون بالليمــون 
ــا أطيــب رائحــة الليمــون البلــدي!  ــدي، م البل
حــال  هــو  كذلــك  بريــال،  ليمونــات  عشــر 
اللــوز، ال تقولــوا رخيــص ألن الــدود قــد نخــره! 

كال وألــف كال .
إذا مررتــم مــن هنــاك ســوف تشــمون رائحــة 
الخبــز اللذيــذ، المرحــوم قيــس صاحــب ذلــك 
الحطــب:  بواســطة  يشــتعل  الــذي  التنــور 
ــه، لعــل هــذا أحــد أســرار  ســجين وكــرب وتّل
لــذة الخبــز، كذلــك معرفــة الخبازيــن بنــوع 
الطحيــن والخميــر، كــم رغيفً بالريال يا ترى؟
أن:  هــو  الســنين  تلــك  فــي  مــا  أجمــل  إن 
الخبــاز مــن عندنــا والخيــاط والمــزارع والبحــار 
مــن عندنــا، القــالف النجــار من عندنا، أحســن 
حالقيــن فــي العالــم مــن عندنــا، الطبيــب 
ــا،  الشــعبي مثــل مجبــر الكســور مــن عندن
عندنــا؟  مــن  ليــس  شــيء  هنــاك  هــل 

عندنــا. مــن  البنائيــن  واســاتذة  البنــاؤون 
مــن  المــارة   يكثــر   , بشــا  حمــام  مقابــل 
منــه  والخارجيــن  الســوق  الــى  الذاهبيــن 
كبــارًا وشــبانً وأطفــاالً , لكــن أحــدًا لــم يالحظ 
ولــم يكــن فــي اهتمامــه , مــا شــاهده أبــي 
علــى حائــط حمــام الباشــا , حيــث كان الجــدار 

وال  جحــور  عــدة  جوانبــه  علــى  تفرقــت  قــد 
يعلم ما هية هذه الجحور , إذ الحظ أبي مرارًا 
وتكــرارًا ولعــدة أيــام , أن جــرادة تأتــي طائــرة 
فــي الهــواء لتســتقر داخــل جحــر مــن تلــك 
الجحور ثم ال تعود تخرج , فأثار هذا المشهد 
فضــول أبــي , وذهــب مســرعً نحــو صديقــه 
النجار محســن النخالوي رحمه اهلل وعاد بدرج 
خشبي , ونصب ذلك الدرج على جدار الحمام 
وصعــد الــدرج الــى أن وصــل الــى ذلــك الجحــر 
الذي كانت الجرادات تدخل فيه ثم ال يخرجن 
, فكــر أبــي قليــاًل قبــل أن يدخل يــده في ذلك 

الغــار , قــد تكــون حيــة أو يكــون فــأرًا .
والــال  يــدي  ســأدخل  نفســه  فــي  أبــي  قــال 
فيها فيها، وأرسل أبي يده داخل الغار وإذا 
بشــيء ناعــم، أخرجــه بصعوبــة حتــى وقــد 
انجرحت بعض اصابعه، أظنها يده اليسرى 
حيــث كان أبــي عســماويً، يــا اهلل مــا هــذا! 
صــاح أبــي بعالــي صوتــه، وقــد تجمــع النــاس 
مــن حولــه، مــاذا هنــاك يــا عبــد اهلل؟  أجابهم 
أبــي: يــا ســبحان اهلل، يــا إلهــي، يامــن خلقــت 
كل شــيء وتكفلــت برزقــه، هــذا عصفــور 
أعمــى – وبعــد أن تأكــد الجميــع مــن كالم 
أبــي، أرجعــه فــي ذلك الجحر الى ما شــاء اهلل.

*كاتب ، مصور فوتوغرافي، جزيرة تاروت*كاتب ، مصور فوتوغرافي، جزيرة تاروت
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تعريف المرض: 
ــد الســكاريد المخاطــي مــن  هــو مــرض عدي
وراثــي  مــرض  عــن  والناتــج  الرابــع(  )النــوع 
متنحــي نــادر يســبب نقــص فــي مســتوى 
األنزيــم المســؤول عــن تكســير تلــك المــواد 
ــؤدي لتراكمهــا وتخزينهــا داخــل  ــي ي وبالتال
ــة التــي  الخليــة فــي داخــل العضيــات الخلوي
أنســجة  فــي  )الليسوســومات(  تدعــى 
العظــام،  أهمهــا  الجســم  مــن  مختلفــة 
الغضاريــف، صمامات القلــب، والعيون. هناك 
نوعــان )ألــف وبــاء( يختلفــان باختــالف األنزيــم 

والمــورث.  المتراكمــة  المــواد  الناقــص، 

وقت ظهور األعراض : 
ً، وتبدأ األعراض بالظهور  يولد الطفل طبيعي
خــالل الســنة األولــى مــن العمــر، وتكــون أكثــر 
ــالث ســنوات. ــى ث وضوحــا مــن عمــر الســنة إل

األعراض:
قصيــرة  )قامــة  العظــام  فــي  تشــوهات   *
قصيــر  جــذع  مــع  ملحوظــة  متناســبة  غيــر 
وأطــراف طبيعيــة ،انحــراف زنــدي للرســغين 
مــع  الحمامــي  الصــدر  أو  الُجْؤُجــِؤّي  الَصــْدٌر   ،
بــروز فــي األضــالع الســفلية للقفــص الصــدري، 
الركبــة الروحــاء أو الســاق الروحــاء والمعروفــة 
ه الُحدابــي  باســم الركبــة المتالصقــة ، الَتشــوُّ

الهيكلــي للظهــر (.
* مشية متمايلة مع السقوط المتكرر

* األآلم في المفاصل والتهابات 
* فرط مرونة عند بعض المفاصل 

* ضغــط علــى الحبــل الشــوكي ممــا يســبب 
ضعــف فــي األعصــاب 

* بروز في الجبين و غالظة في مالمح الوجه
* ضعــف فــي النظــر نتيجــة لتكــون غشــاوة 

علــى القرنيــة 
* التهابات متكررة باألذن 

* ضعف في السمع 
* تضخــم فــي اللســان ، تضخــم فــي اللثــة 

اإلســنان فــي  وتشــوهات 
* تضخم في األعضاء الداخلية كالكبد 

* التهابات صدرية متكررة 
* انقطاع النفس االنسدادي النومي

* تضخــم فــي عضلــة القلــب ، وارتخــاء فــي 
القلــب صمامــات 

* فتق في السرة أو غيرها 
* مستوى الذكاء يكون طبيعيً 

وقفات صحية 

التشخيص: 
قيــاس مســتوى األنزيــم في الــدم، وقياس 
وكذلــك  البــول،  فــي  المتراكمــة  المــواد 

ــي. عمــل فحــص جينــي وراث

المشورة الوراثية : 
علــى  ، ومحمــول  وراثــي متنحــي  المــرض 
مــورث جســدي . بالنســبة لوالديــن الطفــل 
المصاب والناقلين للمرض ؛ ففي كل حمل 
هنــاك نســبة 25 بالمئــة بــأن يكــون الطفــل 
مصــاب ، 50 بالمئــة بــأن يكــون الطفــل ناقــل 
للمــرض و 25 بالمئــة بــأن يكــون ســليم .

العالج :
األنزيمــي  بالعــالج  المريــض  تعويــض   -1

اســبوعي. بشــكل  الوريــدي 
قبــل  مــن  المــرض  مضاعفــات  عــالج   -2
المختصيــن )طبيــب أنــف وأذن وحنجــرة، 
الســمعيات ، العيــون والبصريــات، األســنان 
،الصدريــة ، جراحــة العظــام، جراحة األعصاب 
العــالج   ، الطبيعــي  العــالج   ، القلــب   ،

. التأهيلــي(  وكذلــك  الوظيفــي 

توصية :
وهنــاك  للحيــاة  محــب  طفــل  حســين   -
العديــد ممــن يعانــون مــن المــرض مثلــه 
في قطيفنا الغالي ويجهلون التشخيص 
وتوفــر العــالج ، لذلــك عنــد وجــود أعــراض 
مشــابهة يتوجــب عليكــم طلــب تحويــل 
لعيــادات أمــراض التمثيل الغذائــي والوراثة 
فــي أقــرب وقــت )العــاج المبكــر يحســن 
مــن المــرض ويؤخــر تطــور المضاعفــات(.
-عنــد وجــود حــاالت مشــابهة فــي العائلــة 
باإلمــكان زيــارة العيادة لعمل تحليــل وراثي 
لألفــراد بهــدف منــع تكــرار اإلصابــة بالمــرض.

* تم أخذ موافقة األهل قبل النشر.

Morquio syndrome  - متالزمة موركيو

بقلم: مريم الماء بقلم: مريم الماء 

*استشاري طب األطفال / الوراثة السريرية *استشاري طب األطفال / الوراثة السريرية 
واعتالل التمثيل الغذائيواعتالل التمثيل الغذائي
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حــوار مــع عضو اللجنة االعالمية األســتاذة وفاء الطويل

حوار : زينب رضا الناصرحوار : زينب رضا الناصر

حــروٌف تقــُف مــع حــروٍف متناســقِة لهــا فــي 
المحتــوى لتُخــَط كلمــاٍت،، تنتظــُم بدورهــا 
كــي تصنــَع لنــا ِعقــدًا فريــدًا مــن النصــوِص.. 
داخــَل  اإلنســاَن  ُتحيــِي  التــي  النصــوُص 
ــا  ــِر .. وم ــَة التغيي ــَج خارط ــي ينُس ــا ك أعماقن
التغييــِر ســوى فطــرٌة ورغبــٌة فــي جوهرنــا 
 ..  لنجعــَل لوجودنــا البشــري قيمــًة خالــدًة 
بــاألدِب،  الطويــل..  وفــاء  هــي  وهكــذا 
باألمومــِة، بالفــِن، والتطــوِع » ُتحــدُث التغييــر 
واألثــر الخالــد «..تجــدون بعضــا مــن ذلــك مــن 

خــال هــذا الحــوار ..
ــت  ــل البن ــاء الطوي ــي وف ــن ه س1 : م

والزوجــة واألم واألديبــة والفنانــة؟
ج - ال أظــن أننــي غريبــة عليكــم فمــا أنــا إال 
البســيطة وفــاء أحمــد حســن  تــاروت  ابنــة 
أديبــة  أبنــاء،  ألربعــة  وأم  زوجــة  الطويــل، 
)شــاعرة وقصاصــة وناثــرة( وال أعلــم أ يغزلنــي 
أرســمه.  أم  الفــن  أغزلــه، يرســمني  أم  األدب 
بــاألدب  الــدورات  حاصلــة علــى العديــد مــن 

المجــال بنفــس  العربــي وغيرهــا. ومدربــة 
- مؤسسة ملتقى ترانيم الطفوف

- مشــرفة علــى العديــد مــن الواحــات األدبيــة 
علــى امتــداد المنطقــة 

- مشرفة ملتقى همس الوالء األدبي
بلجنــة  األدبيــة  الواحــة  علــى  مشــرفة   -

بالجاروديــة الكفيــل 
- عضو ملتقى حكايا القصصي

- عضو تطوعي بخيرية تاروت
- مدربة بمجال الشعر وعلم العروض 

- ُنشــر لــي العديــد مــن النصــوص األدبيــة 
شــاركت  كمــا  وخارجهــا،  المملكــة  داخــل 
وخارجهــا المملكــة  داخــل  األدبــي  بنتاجــي 

والجوائــز  األوســمة  مــن  العديــد  علــى  حــزت   -
األدبيــة مــن داخــل المملكــة وخارجهــا. ومنهــا 
)مــن العتبــات المقدســة(، كمــا شــاركت بالعديد 

ــاك. ــد هن مــن القصائ
ــد والقصــص ضمــن  ــي بعــض القصائ طبعــت ل
دواويــن متفرقــة، وبالصحــف والمجــالت المحليــة 
ومجموعــة  مخطــوط  ديــوان  لــي  والخارجيــة، 

قصصيــة قيــد اإلنشــاء
س2 : متــى تشــكل لديــك الميــول نحــو 
األدب عمومــا والشــعر خصوصــا، وكيــف 

كانــت البدايــات؟
ج - حكايــة قديمــة جــًدا، بــدأت »بخربشــات« بــال 
هويــة وصقلــت بدراســة البحــور الخليلــة وعلــم 
العــروض وعلــم المعانــي والنحــو التطبيقــي 
القصــة  كتابــة  وفــن  العربــي  األدب  وجماليــات 
وفــن األوبريت والشــعر العزائــي وكان ذلك منذ 

عــام 2005 م علــى يــد أخــي حســن الطويــل.
أكثــر  يــد  علــى  الشــعبية  األوزان  درســت  كمــا 

مــن مــدرب ومنهــم الشــاعرة زينــب الــدرازي 
والكتابــات الصحفيــة والمقــال علــى يــد أكثــر 
مــن مــدرب أيضــا ومنهــم األســتاذة الســيدة 
انخرطــت  أن  لبثــت  ومــا   ، الرحــي  أبــو  دعــاء 
بالكتابــة األدبيــة وبتدريــس هذا العلم داخل 

المنطقــة وخارجهــا.
س3: كيــف تنظريــن لمســيرة العمــل 

التطوعــي فــي جزيــرة تــاروت؟
ج -  مسيرة مفعمة بالعطاء، عريقة المنشأ، 
وهــي ثقافــة ترّبيــت عليهــا ، فقــد كان والــدي 
ــل وثلــة  المرحــوم الحــاج أحمــد حســن الطوي
تــاروت  جمعيــة  مؤسســي  المؤمنيــن  مــن 
الخيريــة، حيــث عقــد أول اجتمــاع للجمعيــة 
تعالــى.  اهلل  رحمــه  والــدي  بمنــزل  الخيريــة 
وأجــد أن ثقافــة التطــوع بجزيــرة تــاروت ثقافــة 
تربَّــت عليهــا األجيــال وأن المجتمــع منخــرط 
بالفائــدة  يعــود  ممــا  وبقــوة  المجــال  بهــذا 

علــى الجزيــرة.
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التطوعيــة  األعمــال  ماهــي  س4: 
كنــت  التــي  ســواء  لديــك  المحببــة 
تمارســينها ســابقا أو تتطلعيــن لهــا 

والحقــا؟ اآلن 
ج -  مارســت الكثيــر مــن األعمــال التطوعيــة 
خــالل  مــن  األدبيــة  الثقافــة  نشــر  بمجــال 
التدريــس واإلشــراف علــى العديد مــن البرامج 
داخــل تــاروت وخارجهــا ولــي تجارب بمســاعدة 
المجتمــع مــن خــالل مشــاركة بعــض اللجــان 
خيريــة  مــع  تجربتــي  أنســى  وال  النســائية 
تــاروت وباللجنــة اإلعالميــة علــى وجــه خــاص 
وأتطلــع لزيــادة نشــاطي التطوعــي بما يعود 

علــى هــذا المجتمــع بالنفــع والفائــدة.
س5: ماهــي الدوافــع التــي دفعتــك 
فــي  التطوعــي  بالعمــل  لالنخــراط 
جمعيــة تــاروت الخيريــة، وفــي المجــال 

تحديــدا؟ اإلعالمــي 
ج - ســاقني القــدر لهــذا االتجــاه، قبــل أعــوام 
طلبــت منــي إحــدى األخــوات مرافقتهــا لزيــارة 
العــوز  مــن  تعانــي  التــي  البيوتــات  بعــض 
، وحيــث كان  تــردد  بعــد  فوافقــت  والفاقــة 
زوجــي أحــد أعضــاء الجمعيــة كنــت أخبــره عــن 
حــال بعــض األســر المتعففــة التــي نزورهــا 
كان ذلــك بعهــد رئيــس الجمعيــة الســابق 
)األســتاذ حســين المشــور( وقــد قمنــا بزيــارة 

تحــت إشــرافه وبمرافقتــه.
قبــل عــام ونصــف مــن اآلن تقريبــا حدثتنــي 
منــي  وطلبــت  المرحــوم  زينــب  األســتاذة 
تــاروت  بخيريــة  األعــالم  لكوكبــة  االنضمــام 

كان االســتعداد النفســي والتربــوي موجــوًدا 
التقصيــر  مــن  الخشــية  ورغــم  بداخلــي، 
بســبب االنشــغال وافقــت علــى ذلــك بعــد 

باألمــر. العميــق  التفكيــر 
ــة  ــا طبيع ــي لن ــك أن تصف ــل ل س6: ه
ــة  ــة اإلعالمي ــي اللجن ــو ف ــك كعض عمل
فــي المرحلــة الحاليــة، ولمــاذا اختــرت 

هــذه األدوار؟
النهائــي  التدقيــق  هــو  الحالــي  دوري   - ج 
ــد المجلــة بالنصــوص  لمجلــة العطــاء ، وتزوي
األدبيــة ســواء الخاصــة بــي أو بأديبــات أخريــات 

وفــي الواقــع هــذا الــدور هــو مــن اختارنــي.
س7: وفــاء كشــاعرة وقاصــة الحظنــا 
بعــض أعمالهــا فــي هــذه المجــاالت، 
ســواء من خــالل مجلــة العطــاء التابعة 
لجنتكــم  مــن  والصــادرة  للجمعيــة 
المواقــع،  مــن  غيرهــا  أو  اإلعالميــة 
لكننــا لــم نشــاهد أعمالهــا الفنيــة 

بوصفهــا فنانــة تشــكيلية. لمــاذا؟
هــي  الجانــب.  بهــذا  مقلــة  أكــون  ربمــا   - ج 
موهبة وهواية عشقتها منذ نعومة أظافري 
وصقلتهــا ببعــض الــدورات الفنيــة علــى يــد 
عــدد مــن الفنانــات وأظــن أن األدب يخطفنــي 
مــن الفــن غيــر أن الفــن يفــرض نفســه بقــوة، 
وأجــده ينتشــلني مــن الضغوط وبه متنفًســا 
ــا مــا ينصحنــي األصدقــاء  ال أجــده بغيــره. دائَم
ال  األســف  ومــع  فنيــة  لملتقيــات  باالنضمــام 
أجــد الوقــت لذلــك. لــي العديــد مــن اللوحــات 

أزودكــم ببعضهــا الحقــا بــإذن اهلل.

الواســعة  عالقاتــك  بحكــم  س8: 
واألديبــات  األدبــاء  مــن  العديــد  مــع 
ال  لمــاذا  التشــكيليات  والفنانــات 
تفكــري فــي اســتقطاب المزيــد منهــم 

المجلــة؟ فــي  للمشــاركة 
ج - بالعكــس تمامــا كثيــرا مــا أقتــرح أســماء 
أدبيــة علــى اللجنــة كمــا وزودتهــا بنصــوص 
االســتعداد  زال  وال  األديبــات،  مــن  لزميالتــي 

قائمــا. 
س9: الــذي نعرفــه عن األديبة والشــاعرة 
كثيــرة  التزامــات  لديهــا  بــأن  وفــاء 
كونهــا زوجــة وأم ألبنــاء وأديبــة لهــا 
اهتمامــات واســعة فــي المجــال األدبــي. 
كيــف تســتطيعين التوفيــق بيــن كل 

ــة؟ ــك التطوعي ــاء وأعمال ــذه األعب ه
ــا مــع الوقــت بمعركــة  ج - ال أخفــي عليكــم أن
حقيقيــة وكثيــرا مــا أشــعر بالضغــط الشــديد 
ولكــن بالتنظيــم تــدار العجلة بشــكل ســلس 

ويطــرح اهلل لنــا البركــة فــي الوقــت.
أبنــاء  مــع  احتــكاكك  بحكــم  س10: 
المجتمــع خصوصــا العوائــل الضعيفــة. 
ماهــي فــي ظنــك األدوار التــي ينبغــي 
تجاههــم  الجمعيــات  بهــا  تقــوم  أن 
ــه؟ ــارف علي ــادي المتع ــم الم ــر الدع غي
بدعــم  فعلًيــا  تقــوم  الجمعيــة  أن  أجــد  ج- 
هــذه الفئــة مادًيــا ومعنويــا  وثقافًيــا مــن خــالل 
المســاعدات الماديــة والعينيــة لتأميــن حيــاة 
كريمــة لهــذه الفئــة مــن خــالل إقامــة الــدورات 
التعليميــة والتثقيفيــة والرحــالت االجتماعيــة 
العاطليــن  ومســاعدة  والنــدوات  والدينيــة 
للحصــول علــى فــرص وظيفيــة تكفيهــم مــن 

العــوز.

س11: هــل مــن كلمــة أخيــرة توديــن 
قولهــا؟

ج- أدعو فئة الشــباب لالنخراط بهذا األنشــطة 
التطوعيــة لمــا فيهــا مــن خدمــة المؤمنيــن 
ولمــا لهــا مــن فائــدة عظيمــة حــث عليهــا ديننا 
القويــم حيــث قــال تعالــى فــي اآليــة الكريمــة 
أوجــه  كمــا   ) والتقــوى  اْلِبــرِّ  َعَلــى  )َوَتَعاَوُنــوا 
شــكري وامتنانــي للجنــة اإلعالميــة علــى هــذا 

اللقــاء داعيــة اهلل لهــم بــدوام التوفيــق.
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عودَا حميدَا لموظفين الجمعية من الجنسية الهندية لعودتهم 
بالسامة بعد قضائهم إجازة مطولة بسبب جائحة كورونا .. 

سمير أنصاريمحمد أكرم صديقيحكيم خان محمد

رمضان عليسكندر ياداف
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تتقدم جمعية تاروت الخيرية بخالص التهاني إلى الموظفة
في لجنة التكافل االجتماعي /

 زينب علي حسن آل جميعان
لحصولها على ترقية تحت مسمى ) مساعدة باحث اجتماعي (

سائلين المولى لها بالتوفيق والنجاح

تتقدم جمعية تاروت الخيرية بخالص التهاني إلى الموظفة
في لجنة التكافل االجتماعي /
 بشاير حبيب الشيخ يوسف

لحصولها على ترقية تحت مسمى ) مساعدة باحث اجتماعي (
سائلين المولى لها بالتوفيق والنجاح

تتقدم جمعية تاروت الخيرية بخالص التهاني إلى الموظف / 
 عبد المجيد عبد الرسول آل درويش

لحصوله على ترقية تحت مسمى ) منسق موارد بشرية (
سائلين المولى له بالتوفيق والنجاح

مناسبات اجتماعية
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مناسبات اجتماعية

تتقدم جمعية تاروت الخيرية بخالص التهاني إلى األستاذ /
 محمد خليل الشقاق

لتعيينه تحت مسمى  ) موظف اداري (
سائلين المولى له بالتوفيق والنجاح

تتقدم جمعية تاروت الخيرية بخالص التهاني إلى األستاذ /
 حبيب حسين المشور

لتعيينه تحت مسمى  ) موظف اداري (
سائلين المولى له بالتوفيق والنجاح
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مناسبات اجتماعية
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مناسبات اجتماعية
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مناسبات اجتماعية
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شكر و امتنان
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شكر و امتنان

إلى من سمت قلوبهم للعطاء .. بحسهم العالي لمجتمعهم ..
كل الشكر واالمتنان لكم

زينب الخباز 
متطوعة في لجنة التدريب والتوظيف “ الفريق المنظم لملتقى التوظيف “.

حسين محمد المطوع  
مصور متطوع في ملتقى التوظيف.

منير آل محمد حسين 
متطوع في ركن االستقبال والمشتركين لمسيرة عطاء ووفاء.

فداء يوسف المشور  
متطوعة في لجنة التدريب والتوظيف “ الفريق المنظم لملتقى التوظيف “.
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