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 كفالة طالب                            
 

 

 

 

 

تحت شعار "اكفل تعليمي وشارك في بناء مستقبلي" ، أطلقت جمعية مضر الخيرية مبادرة كفالة طالب ، تزامنا مع احتفال 

هـ  ٩٣٠١القعدة  مهرجان التألق الخامس لتكريم المتفوقين والمتفوقات من أبناء وبنات القديح الذي أقيم في الثامن عشر من ذي

 ٩٣٠١شوال  ٩٠بتاريخ ، في جلسته االسبوعية  د مجلس إدارة جمعية مضراعتمم. وقد سبق ذلك ا ٨٣٩٢يوليو  ٠٩الموافق 

 ٢٣٣هـ والبالغة  ٩٣٣٣-٩٣٠١ميزانية برنامج المساعدات التعليمية للعام الدراسي الجديد م ،  ٨٣٩٢يونيو  ٨٢هـ الموافق 

طالبا وطالبة في جميع المراحل الدراسية ابتداء من مرحلة رياض وضيافة  ٥٣٥ياجات األساسية ل ، لتغطية االحت ألف لاير

 األطفال الى المرحلة الجامعية مرورا باالبتدائية والمتوسطة والثانوية. 

نفق على وصاحب النمو في عدد الطالب والطالبات ازديادا في مصروفات هذا البرنامج سنة بعد أخرى. وقد بلغ مجموع ما أ

طالبا  ٩١٣٣٣م ما يقارب األربعة ماليين لاير استفاد منها حوالي  ٨٣٩٢البرنامج منذ انشاء الجمعية وحتى نهاية العام المالي 

وطالبة. ويغطي البرنامج عادة االحتياجات االساسية لطالب المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية من مالبس وأحذية 

. ويغطي أيضا رسوم رياض األطفال ومراكز الضيافة ألطفال األسر المتعففة التي يثبت البحث وقرطاسية لفصلي الدراسة

االجتماعي حاجتهم ، كما يساند الطالب والطالبات الجامعيين في تغطية المواصالت وتكاليف المعيشة واإليجار ورسوم 

 الدراسة في الجامعات والكليات.

عهد طالب وطالبات األسر المتعففة بالرعاية واالهتمام وتقديم المساعدات السنوية التي وكان ديدن الجمعية ومنذ إنشائها أن تت

تعين أسرهم على تكاليف الدراسة ، ايمانا منها برسالتها اتجاه المجتمع وتحقيقا لهدف من أهدافها األساسية وهو رفع المستوى 

هـ أن  ٩٠٢١/  ٩٠٢٢ي األول للجمعية الصادر في عام التعليمي ألبناء األسر التي ترعاها. وقد ورد في التقرير السنو

رياال لثمانية طالب. واستمر برنامج المساعدات التعليمية ينمو في السنوات الالحقة وتطورت نوعية  ٨٠٣الجمعية قدمت 

ه ما يقارب المساعدات التي يقدمها مصحوبة بازدياد عدد الطالب والطالبات التي يشملهم البرنامج حيث بلغ عددهم في ذروت

 طالبا سنويا. ٢٣٣

ولَم يتوقف البرنامج عند تقديم الدعم المادي ، فقد كانت الجمعية ترعى بمعيّة نادي مضر برنامج التقوية للطالب الذي كان ينفذ 

تمر سنويا في مبنى روضة األطفال أثناء فترة اإلجازة الصيفية ، مستهدفا الطلبة المكلمين في جميع المراحل الدراسية. واس

بنجاح باهر لسنوات طويلة ، معتمدا على المتطوعين من المعلمين وطالب الجامعات. وقد أقيم على شاكلته أيضا برنامج 

للطالبات واستمر لسنوات. وفِي العام الماضي ، قامت مجموعة من المتطوعين بتنفيذ برنامج تقوية لطالب األسر التي ترعاها 

 زم معقود على تنفيذه في العام الدراسي الجديد.الجمعية ، وكان نجاحه باهرا. والع

ولن تتوقف الجمعية عن سعيها في تطوير برنامج المساعدات التعليمية وجعله متميزا تخطيطا وتنفيذا. وحتى يستمر التطوير 

ك في بناء وإلحداث نقلة نوعية في البرنامج ، وإلشراك المجتمع في هذه النقلة طرحت الجمعية مبادرة "اكفل تعليمي وشار

مستقبلي". وتتيح هذه المبادرة ألفراد المجتمع المساهمة في كفالة الطالب والطالبات في مرحلة االبتدائية وحتى الثانوية 

رياال والثالثة ومقدارها  ٥٣٣رياال ، والثانية ومقدارها  ٨٥٣طالبا وطالبة عبر باقات ثالثة: األولى ومقدارها  ٠٢٥وعددهم 

 ٩٣٣٣طالبا وطالبة من الجامعيين والجامعيات ، طرحت الجمعية باقات ثالث أيضا: مقدار األولى  ٠٣رياال. ولدعم  ٢٥٣

 لاير. ٥٣٣٣لاير ، والثالثة  ٨٥٣٣لاير ، والثانية 

ويحدونا األمل أن تلقى المبادرة اهتماما ودعما من المجتمع ، وكلنا ثقة أن نقلة كبيرة ونوعية ستحدث لبرنامج المساعدات 

مية عبر مساهمات أبناء القديح الخيرين ومن حولها من المحسنين ، والتي سيكون لها الدور االبرز في احداث هذه النقلة. التعلي

 كما نأمل من أهلنا في القديح أن يتحفونا باقتراحاتهم لتطوير البرنامج في السنوات القادمة.
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 حديث شريف
 

 

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله : 

َك َطريقًا يَْبتَِغي فِيِه عْلًما سهَّل َّللاَّ لَه َطريقًا مْن َسلَ 

إِلَى الجنِة، َوإنَّ المالئَِكةَ لَتََضُع أْجنَِحتََها ِلطالب 

 .اْلِعْلِم ِرًضا بِما يَْصنَعُ 
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آل الشيخ: مدعوون إلكمال مسيرة الوقف الخيري بمنظور أوسع مما 

 ، فحاجات المجتمع في تطور مستمرنظر إليه اآلباء واألجداد

كان برفقة والده، جنبًا إلى جنب، يستجدي الخطوات في خدمة مجتمع القديح من خالل 

 .ومن خالل تجربته المثمرة  ،-الشيخ-جمعية مضر الخيرية، محمود علي محمد الشيخ. يأتي 

، داعيًا إلى وقال "ما أجمل أن يكون األب واإلبن و الحفيد ، كلهم يخدمون في الجمعية

مع جمعية مضر الخيرية، من كل فئات المجتمع". ولمعاجة عزوف أعضاء   التكاتف،

الجمعية عن المشاركة في مجلس االدارة، اقترح أن يقوم مجلس اإلدارة بعقد لقاءات دورية 

مع أعضاء اللجان لخلق جو من األلفة بينهم وتقديم شرح عن أعمال المجلس، وكذلك 

املين في اللجان لحضور اجتماعات المجلس، وكذلك إسناد بعض مهام استضافة بعض الع

 المجلس ألولئك األعضاء.

وعن الوقف الخيري، قال " مجتمعنا معطاء، وما ينقصنا هو توصيل الفكرة للناس، والعمل عليها بكل صبر وأناة. والوقف 

 ير الجزاء تركوا أوقافا ضخمة".الخيري في بلدنا ليس بالقليل، وآباؤنا وأجدادنا رحمهم هللا وجزاهم خ

 وبين أن المرأة العاملة، أو المتطوعة في الجمعيات الخيرية، هي مكسب حقيقي، لما تمتلكه المرأة من مقومات وكفاءات،

 لتكون عضدًا للرجل في عملية تكاملية، سعيًا في تقديم الخدمات للمجتمع في حلتها األبهى.

 حوار: اشراق الشيخ

 

 بطاقتك الشخصية؟ : عرفنا على ١س

هـ، متزوج ، ولي من األبناء ثالثة، ومن البنات  0370: االسم: محمود بن علي محمد الشيخ، من مواليد بلدة القديح سنة ٩ج

هـ(، ثم التحقت بالعمل الحكومي 0393عملت في البنك األهلي بالخبر عاما واحدا ) ثالث، ومؤهلي العلمي الكفاءة المتوسطة.

 هـ حتى تقاعدت. 01/0/0394مة للشؤون االجتماعية بالمنطقة الشرقية من في اإلدارة العا

: كيف كانت بداية مشاركتكم التطوعية في جمعية مضر الخيرية، وهل شاركتكم في لجان الجمعية فبل عضوبة مجلس ٢س

 هـ ؟ ١٩٣١االدارة في العام 

مور التي ساهمت في زيادة ارتباطي بجمعية مضر هـ ، ومن األ0387: بدأ اشتراكي في جمعية مضر منذ تأسيسها عام ٨ج

الخيرية عملي في اإلدارة العامة للشؤون االجتماعية بالمنطقة الشرقية ، حيث إنني عملت في قسم الجمعيات الخيرية، وفي عام 

 هـ كنت عضوا في مجلس إدارة الجمعية، امينا للسر. 0394

لنسبة للفرد والمجتمع؟ وكيف نستطيع استقطاب المتطوعين للعمل : برأيك، ماهي المكتسبات من العمل التطوعي، با٩س

 في لجان الجمعية؟

: من أهم مكتسبات العمل التطوعي للفرد المتطوع نفسه هو رفعة درجته عند هللا تعالى، فخير الناس أنفعهم للناس، وأيضا ٠ج

أما من حيث  مجبولة على حب من أحسن إليها. رضاه عن نفسه، فحياته لها معنى ، ورفعة شأنه عند أبناء مجتمعه، فالنفوس

أفراد المجتمع كمستفيدين من هذا العمل التطوعي فإنه يرفع معاناتهم ، ويحل الكثير من مشكالتهم، ويكون سببا في تحسين 

 محتاجين.أوضاعهم المالية واألسرية واالجتماعية والعلمية، وفي هذا رقي للمجتمع، والجمعية تسعى بكل طاقاتها لسد عوز ال

وأفضل طريقة الستقطاب المتطوعين هو حجم اإلنجازات التي تحققها الجمعية، فعندما يلمس أفراد المجتمع تلك المنجزات 

  سيندفعون نحو الجمعية، وأيضا من خالل أعضاء الجمعية والعاملين في لجانها المختلفة، فهؤالء هم األقدر على استقطاب
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الكبير في التعريف بالجمعية وبمنجزاتها، وشبكات التواصل االجتماعي سهلت عملية نقل  األعضاء الجدد. ولإلعالم دوره

 المعلومة إلى نطاق واسع بسرعة وبتكلفة محدودة.

وأنا هنا أوجه الدعوة إلى كل أبناء مجتمعي، وال سيما الشباب إلى مساندة الجمعية بشتى الوسائل، ومنها االنضمام إلى هذا 

 فجمعية مضر منكم وإليكم، وعلى عواتقكم تقع مسؤولية نهضتها.  الصرح االجتماعي، 

: تعاني الجمعيات الخيرية عموما، وجمعية مضر على الخصوص، من عزوف أعضائها عن المشاركة في مجالس ١س

 االدارة، كيف يتسنى للجمعيات معالجة هذا العزوف ؟

جان لخلق جو من األلفة بينهم وتقديم شرح عن أعمال المجلس ، : أن يقوم مجلس اإلدارة بعقد لقاءات دورية مع أعضاء الل٣ج

وكذلك استضافة بعض العاملين في اللجان لحضور اجتماعات المجلس، وكذلك إسناد بعض مهام المجلس ألولئك األعضاء 

 ومع تكرر كل هذا سيألف أعضاء اللجان ذلك، وبهذا سوف يستقطبون.

دينية، وخطباء، وإعالميين دور كبير في حّث أبناء المجتمع لاللتحاق بمجلس إدارة  ولرجاالت البلد، من وجهاء، وطلبة علوم

 الجمعية.

 ٩عاما عضوا في مجلس اإلدارة منها  ١٢هـ في مجالس إدارة جمعية مضر وأمضيتم مدة  ١٩٣١: شاركتم منذ العام ٥س

ت متواصلة، كيف تقيمون تلك التجربة على سنوا ٣سنوات ثم عاودتم العمل كعضو لمدة  ٩سنوات متواصلة انقطعتم بعدها 

 المستوى الشخصي وعلى مستوى أداء الجمعية وتطور العمل فيها؟

هـ مرحلة التأسيس، وبعد ذلك نمت الجمعية وزادت 0394هـ وحتى عام 0387: الحمد هلل على توفيقه، وتعد الفترة من عام ٥ج

الغالبية العظمى من األهالي مزارعون، فكانوا بحاجة ماسة للدعم  من حجم دعمها ومساندتها للمجتمع القديحي، والسيما أنّ 

على مختلف األصعدة، مما كان له األثر اإليجابي على تطور المجتمع، والجمعية قدمت خدماتها على أفضل مستوى حسب 

 اإلمكانات المتاحة.

والدكم المرحوم الحاج علي بن سنوات(، كنتم عضوا في مجلس اإلدارة  وكان  ٩) ١٩٣١الى  ١٩٣١: في األعوام ٦س

 محمد الشيخ عضوا في مجلس اإلدارة في نفس الفترة ايضا، ماذا يعني لك هذا؟ وماذا كان يمثل لكم الوالد في تلك الفترة؟

: كانت عالقتي بالوالد رحمة هللا تعالى وطيدة، وكنت ساعده األيمن، أسارع في قضاء حوائجه وإدارة أعماله، وفي تلك ٢ج

المشار إليها تقدم الوالد لعضوية مجلس اإلدارة، علما بأنه رحمه هللا من المؤسسين لهذه الجمعية المباركة، وتقدمت أنا الفترة 

كذلك بدعم من الوالد أسكنه هللا فسيح جناته، وقد حضينا بثقة أهل البلد الطيبين وتم ترشيحنا، وفي هذا رسالة قوية مفادها أن 

أن اختالف األجيال ال يقف حجر عثرة أمام إنجاح المهام، بل هو عامل قوة، فكلما اتسع األفق مجلس اإلدارة يسع الجميع، و

 تعددت الرؤى، والغد المشرق يصنعه تظافر جهود الجميع، وما أجمل أن نرى في مجلس إدارة الجمعية األب واالبن والحفيد.

في  -وساهمتم فعال  -وعولت عليكم الجمعية كثيرا : عملتم في مكتب الشؤون االجتماعية في الدمام وحتى التقاعد، ١س

 تسهيل اإلجراءات وانجاز كثير من أمور الجمعية، فماذا تتذكرون من إنجازات ومساهمات لكم في تلك الفترة؟

: كنت أتابع سير عمل جمعية مضر كوني عضوا في مجلس إدارتها، وأيضا من خالل عملي باإلدارة العامة للشؤون ٢ج

وبعد خروجي من عضوية مجلس اإلدارة تابعت ما كنت أقوم به تجاه جمعية بلدي الحبيب، وقد عملت على  االجتماعية،

احتواء كثير من المشاكل مع األساتذة الكرام: عبدالكريم الشيخ، وعبدالهادي الزين، والسيد شرف السعيدي، والسيد محمد السيد 

 ين جمعية مضر الخيرية واإلدارة العامة للشؤون االجتماعية.طاهر، والمرحوم أحمد محمد غزوي، فكنت همزة الوصل ب

: يعتبر الوقف الخيري رافدا مهما لالستدامة المالية للجمعيات ويوفر الدعم لبرامجها وأنشطتها، في رأيكم كيف يمكن ٨س

 تفعيله في جمعية مضر الخيرية؟
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عليها بكل صبر وأناة. والوقف الخيري في بلدنا ليس  : مجتمعنا معطاء، وما ينقصنا هو توصيل الفكرة للناس، والعمل٢ج

بالقليل، وآباؤنا وأجدادنا رحمهم هللا وجزاهم خير الجزاء تركوا أوقافا ضخمة، والوقف يصرف حسبما نّص عليه الواقف، وال 

الخيري بمنظور يجوز مخالفة ذلك، وكلنا يعلم مصارف تلك األوقاف، ونحن أبناء هذا الزمن مدعوون إلكمال مسيرة الوقف 

أوسع مما نظر إليه اآلباء واألجداد، فحاجات المجتمع في تطور مستمر، والمجتمع الناهض هو من يواكب التغير، بل يعد العدة 

لما يمكن أن يستجد في المستقبل، والجمعية مدعوة للقيام بمبادرات في هذا الشأن، فتتبنى مشاريع وقفية لأليتام، ولذوي 

، ولتسهيل زواج ذوي الحاجة، وللمعسرين، وغير ذلك كثير، وباإلمكان أن تطلق الجمعية مشروعا وقفيا االحتياجات الخاصة

 وتدعو فئات المجتمع للتبرع ولو بالقليل، وليكن هذا القليل )لاير واحد فقط(، فإّن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. 

رات، منها باقات "السلة الغذائية" في شهر رمضان ومبادرة "بر : أطلقت إدارة الجمعية الحالية مجموعة من المباد٣س

الوالدين" ومبادرة "عايدهم وشاركهم الفرحة" ومبادرة "كسوة العيد"، ما هو تقييمكم لهذه المبادرات، وكيف ترون 

 مستوى تفاعل األهالي معها؟

أكانوا من داخل المجلس أو من خارجه،  : وجود مثل هذه المبادرات دليل على حيوية عقول أعضاء جمعية مضر، سواء١ج

بحيث أن أذهانهم تتفتق على الدوام عن أفكار بناءة، واحتضان المجتمع لهذه المبادرات دليل على أن لها دورا فاعال، وأنها 

 حققت ما من أجله أطلقت، جزى هللا العاملين والباذلين خير الجزاء، وعوضهم ما هم له أهل في الدنيا واآلخرة.

تمثل المرأة نصف المجتمع وتتمثل مشاركتها في الجمعية في اللجنة النسائية، برأيك هل سنرى حضورا للمرأة  :١١س

كعضوة في مجلس اإلدارة في المستقبل، على غرار حضورها ومشاركتها في المجلس البلدي الحالي؟ وماذا ستضيف إن 

 ؟سنحت لها الفرصة بذلك

صب والنماء والعطاء، وأنا على ثقة بأنها شريكة للرجل في خدمة مجتمعها، ودورها في : هذا ما نأمله، والمرأة رمز الخ٩٣ج

بعض مفاصل الحياة يفوق الرجل، وال سيما تلك التي لها مساس مباشر بشؤون األسرة، فمشاركتها المباشرة في هذا الجانب 

 لكل أخت عاملة في الجمعية ألف تحية.سوف يكون مصدر غنى، والشاهد على هذا دورها الفاعل في اللجنة النسائية، ف

 : في نهاية الحوار، هل لكم من كلمة توجهونها؟ ولمن؟١١س

: كلمتي أوجهها لشباب بلدتي الكرام، يا أوالدي، ما ترونه من صرح شامخ لهذه الجمعية المباركة ليس نبت األرض وال ٩٩ج

ك الرواد الذين غالبوا كل صعبة فهزموها، وانتهزوا كل قطر السماء، بل هو نتيجة لعمل دؤوب لجيل آبائكم الكرام، أولئ

فرصة فاستثمروها، وأنتم مدعوون إلكمال المسيرة، فأضيفوا لهذا الصرح لبنات، وسوف تكونون مأل السمع والبصر، وما 

ديحنا الحبيبه مؤسس عند هللا خير وأبقى. كما أنتهز هذه الفرصة ألتقدم بالشكر الجزيل واالمتنان الى رائد العمل االجتماعي بق

الجمعيه الحاج عبدالكريم ابن الحاج محمد علي الشيخ والى المجلس التاسيسي لهذا الصرح الشامخ والى مجالس االدارة التي 

تعاقبت على هذه الجمعية المباركة وبذلت الجهود لالرتقاء والنهوض بها ودفعها الى األمام، آمال من هللا سبحانه وتعالى ان 

 .ع لخدمة هذه البلدة الطيبةيوفق الجمي
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 الصور تتحدث
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 ماهو الخيار اآلخر ؟
 

 جريدة اليوم -م. ناصر القحطاني 

 

في حماية اقتصاد من االنهيـار وشركـات من اإلفالس  -بإذن هللا-هذا السؤال رغم بساطته ووضوحه، إال أنه قد يكون سببا 

 .من الضياع ودول من التفكك، خصوصا في وقت األزمات وأسر

هي ليست دعوة لالنهزام والرضا بالواقع، وترك الطموح والتحدي، بل هي دعوة للواقعية، والبعد عن المثالية عند اتخاذ 

داث الناجحون عبر التاريخ هم الذين تصالحوا مع الذات والواقع، واتسموا بالمرونة في التعاطي مع األح.القرار

تجرع األلم البسيط رغم قساوته، أفضل من تجرع ألم أكبر يأتي الحقا باالستمرار بنفس الطريق، وصدق الشاعر .والمفاجآت

 :حينما قال

 فما حيلة المضطر إال ركوبها   إن لم يكن إال األسنة مركبا 

خر؟( وفي الغالب تكون قراراتهم صائبة، العقالء في مراكز اتخاذ القرار هم الذين يسألون وقت األزمات )ما هو الخيار اآل

على المستوى الفردي، الشاب الطموح  .وتحمي كياناتهم االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية من االنهيار، وتقلل من الخسائر

ول إلى العاقل هو الذي يسأل دائما )ما هو الخيار اآلخر؟( عندما ال يتحقق طموحه، وفي الغالب يكون قراره صائبا بالتح

الخطة )ب(، بينما الشخص )العاطفي( هو الذي ال يرضى بالخيار اآلخر، ويبقى مصرا على الخيار األول حتى لو كلفه ذلك 

 .الكثير

استسالم اليابان في الحرب العالمية الثانية، بعد إلقاء الواليات المتحدة األمريكية قنبلتين نوويتين عليها، كان بعد النقاش حول 

ار اآلخر؟( كان قرار االستسالم صعبا ومؤلما، لكنه جعل من اليابان قوة اقتصادية مؤثرة ومتحكمة في االقتصاد )ما هو الخي

 .عاما 21العالمي خالل أقل من 

اتصل بي أحد خريجي الثانوية، بعد أن أقفلت جميع األبواب في وجهه، وطلب وظيفة )تليق( به، فعرضت عليه  2117في عام 

لاير، فرفض بحجة أنها ال تليق به، فسألته وما هو  2111بالشركة وهي وظيفة مأمور سنترال براتب  الشاغر الوحيد لدي

الخيار اآلخر لديك؟ فلم يجد جوابا، فجاوبته نيابة عنه أن الخيار اآلخر هو أن تبقى في البيت!! فقبل بالوظيفة وتدرج عندي 

 دى اإلدارات، وال يزال يتذكر قاعدة ما هو الخيار اآلخر؟بالشركة، ثم انتقل ألحد البنوك ويشغل حاليا مديرا إلح

تأخرت فتاة بالزواج، ثم تقدم لها شاب متزوج ولديه مبررات لزواجه بثانية، استشارتني الفتاة ووالدها فقلت لهما: )وما هو 

فوافقت الفتاة، وتم زواجها الخيار اآلخر؟( وكان الجواب هو انتظار فارس األحالم الذي لم يأت، وهي في منتصف الثالثين... 

 .وهلل الحمد، وكونت أسرة، وهي تعيش اآلن بسعادة مع أطفالها األربعة

تعطلت إحدى المعدات الصغيرة في أحد مصانع البولي ايثلين بالجبيل، مما أدى إلى تعطل أحد خطوط  2111في صيف 

ساعة، وافق المقاول وطلب مائة ألف لاير  24أقل من  اإلنتاج بالكامل، تم استدعاء مقاول الصيانة، وطلب منه تصليحها خالل

ساعة، علما بأن قيمة شراء معدة جديدة مائة ألف لاير من هولندا، وافق مدير المصنع على السعر؛  24مقابل تسليمها خالل 

فترة االنتظار هذه  أيام حتى تصل المعدة الجديدة، والذي سيخسره المصنع خالل 1ألن )الخيار اآلخر( هو االنتظار على األقل 

في المجال الطبي يناقش األطباء مع المرضى قاعدة )ما هو  .ماليين لاير بمعدل مليون لاير يوميا بسبب توقف اإلنتاج 1

 .الخيار اآلخر؟( لكي يصلوا إلى أفضل حل بأقل الخسائر واأللم، حتى لو تطلب األمر استئصال عضو حيوي أو إجهاض جنين

ي يتصرف بحكمة فطرية ويتخذ القرار في أقل من ثانية عند مفاجآت الطريق بقاعدة )ما هو الخيار السائق الناجح هو الذ

 .اآلخر؟(، فاالصطدام بشجرة أقل خسارة من االصطدام بعابر مترجل ودهسه

وف بعد هذا المقال، اجلس مع ذاتك في خلوة، واستعرض مشاكلك وفكر بحيادية وعقالنية بالخيارات المتاحة أمامك، وس

 إن قال لها -بإذناهلل–يهديك هللا بفطرتك للخيار الذي فيه سعادتك، وتأكد أن عاطفتك سترفض قرار عقلك، ولكن عقلك سينتصر 

 ما هو الخيار اآلخر؟ :

 

 



 

9 
 

11 -خيرية مضر نبض خيركم   

 
 

 مجلس ادارة خيرية مضر يقر مساعدات شهر يوليو لإلسر المتعففة
 

  42القديح 

م، وتم إقرار مساعدات لألسر المتعففة بلغ  ٨٣٩٢لسات في شهر يوليو ج ٣عقد مجلس إدارة جمعية مضر الخيرية بالقديح 

 حالة وجاءت على النحو التالي: ٨٢رياال استفاد منها  ٨٩٩٣٣٣اجماليها 

 حاالت. ٢رياال ل  ٢٠٨٣٣برنامج شؤون األسر :  -أوال

 حالة. ٩٩رياال ل  ١٣٩٥٣برنامج شؤون المساكن :  -ثانيا

 حاالت. ٢رياال ل  ٣١٥٣٣ر : برنامج الزواج الميس -ثالثا

 .رياال لحالتين ٣٥٥٣برنامج التأهيل :  -رابعا
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 اكفل تعليمي وشارك في بناء مستقبلي مبادرة كفالة طالب بجمعية مضر الخيرية

 كرامة المرهون

بادرة كفالة طالب ، تزامنا مع احتفال ، أطلقت جمعية مضر الخيرية م” اكفل تعليمي وشارك في بناء مستقبلي“تحت شعار 

مهرجان التألق الخامس لتكريم المتفوقين والمتفوقات من أبناء وبنات القديح الذي أقيم في مساء الثالثاء الثامن عشر من ذي 

 م. ٨٣٩٢يوليو  ٠٩هـ الموافق  ٩٣٠١القعدة 

ألف رياال للعام  ٢٣٣مجلس االدارة ميزانية بلغت وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج المساعدات التعليمية والذي اعتمد له 

طالبا وطالبة في جميع المراحل الدراسية ابتداء من  ٥٣٥هـ ، لتغطية االحتياجات األساسية ل  ٩٣٣٣-٩٣٠١الدراسي الجديد 

 مرحلة رياض وضيافة األطفال الى المرحلة الجامعية.

لجمعية لن تتوقف عن سعيها في تطوير برنامج المساعدات وذكر رئيس مجلس االدارة محمد جواد آل السيد ناصر أن ا

 التعليمية وجعله متميزا تخطيطا وتنفيذا.

حتى يستمر التطوير وإلحداث نقلة نوعية في البرنامج ، وإلشراك المجتمع في هذه النقلة طرحت “واضاف آل السيد ناصر 

 ”.تلقى المبادرة اهتماما ودعما من المجتمعالجمعية مبادرة اكفل تعليمي وشارك في بناء مستقبلي ، آمال أن 

طالبا  ٠٢٥وتتيح المبادرة ألفراد المجتمع المساهمة في كفالة الطالب والطالبات في مرحلة االبتدائية وحتى الثانوية وعددهم 

رياال. ولدعم  ٢٥٣رياال والثالثة ومقدارها  ٥٣٣رياال ، والثانية ومقدارها  ٨٥٣وطالبة عبر باقات ثالثة: األولى ومقدارها 

 ٨٥٣٣لاير ، والثانية  ٩٣٣٣طالبا وطالبة من الجامعيين والجامعيات ، طرحت الجمعية باقات ثالث أيضا: مقدار األولى  ٠٣

 لاير. ٥٣٣٣لاير ، والثالثة 

والمجال  لاير للعام الدراسي يتم المساهمة بها دفعة واحدة ، 1111ويمكن ان يختص الفرد بكفالة طالب / طالبة جامعي بـ 

 مفتوح للمساهمة بباقات متعددة.

م  ٨٣٩٢والجدير بالذكر أنه بلغ مجموع ما أنفق على برنامج المساعدات التعليمية منذ انشاء الجمعية وحتى نهاية العام المالي 

 طالبا وطالبة. ٩١٣٣٣ما يقارب األربعة ماليين لاير استفاد منها حوالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

11 -خيرية مضر نبض خيركم   

 
 

 بادرة تستعد جمعية مضر الطالقهام” كفالة طالب“

 زكية أبو الرحي 

،حيث أعتمد مجلس اإلدارة في جلسته األسبوعية ” كفالة طالب“تجري االستعدادات في جمعية مضر الخيرية إلطالق مبادرة 

- 0439 دم ميزانية برنامج المساعدات التعليمية للعام الدراسي الجدي 2108 يوليو 21 هـ الموافق 0439 شوال 03 بتاريخ

طالبا وطالبة من مرحلة مراكز ضيافة االطفال وحتى المرحلة  ٥٣٥ألف لاير وستغطي احتياجات  ٢٣٣والبالغة  0441

 الجامعية.

وذكر رئيس جمعية مضر محمد جواد آل السيد ناصر أن الجمعية بصدد إطالق مبادرة تتيح لألهالي كفالة الطالب والطالبات 

نامج المساعدات التعليمية ، وذلك بطرح باقات متنوعة. ويستهدف برنامج المساعدات التعليمية والمساهمة في دعم ميزانية بر

طالب وطالبات األسر المتعففة في المراحل االبتدائية والمتوسطة والثانوية. و طالب وطالبات الجامعات إلى جانب أطفال 

تقوية لطالب األسر التي ترعاها الجمعية على غرار ما تم مركز ضيافة األطفال، وتشمل الميزانية مبالغ لتغطية إقامة دروس 

 القيام به في العام الدراسي السابق.

وأوضح مقرر لجنة الخدمات االجتماعية وكافل اليتيم ، عبدالغني العلو، بأنه سيخصص باقات ثالث لطالب وطالبات المدارس 

 رباال . ٢٥٣وباقة ثالثة رياال  ٥٣٣رياال وباقة ثانية  ٨٥٣وستوزع كالتالي: باقة أولى 

لاير وباقة ثالثة  ٨٥٣٣لاير وباقة ثانية  ٩٣٣٣وذكر أنه لطالب وطالبات الجامعة باقات أخرى ستكون كالتالي: باقة أولى 

 لاير. ٥٣٣٣

طالبا وسيصرف لكل طالب ، بدلة مدرسية وبدلة رياضية وحذاء رياضي  ٢٥وبين العلو بأن عدد طالب المرحلة اإلبتدائية 

 رياال. ٥٢١٥٣اء مدرسي وأدرات مدرسية وقرطاسية للفصلين ، وسيكون إجمالي المبلغ وحذ

رياال لتغطية احتياجاتهم. وتابع بأن عدد  ٣٢٢٣٣طالبا وسيخصص مبلغ  ٢٣وأوضح بأن عدد طالب المرحلة المتوسطة 

 .٠٥٩٣٣طالبا وسيكون اجمال المصروفات  ٣٥طالب المرحلة الثانوية 

طالبة  ٢٣طالبة والمتوسطة  ٢٣بات لجميع المراحل الدراسية حيث بلغ عدد طالبات المرحلة اإلبتدائية وكشف عن عدد الطال

طالبة. وسيصرف لكل طالبة عباءة ومريول مع قميص وحذاء مدرسي وأدوات مدرسية وقرطاسية للفصلين،  ٢٣والثانوية 

 رياال للطالبة. ٢٠٣رياال بمعدل  ٩٠٥٣٥٣وسيكون مجموع المصروفات 

طالبا وطالبة ، وتشمل  ٠٣ألف رياال للطلبة والطالبات الجامعيين الذين يبلغ عددهم  ٩٢٩من جانب آخر، تم تخصيص مبلغ 

 رسوم الدراسة والمواصالت واإليجار ومصروفات المعيشة الشهرية.

على مستويات طفال، وتشمل رسوم الضيافة  ٨٣ألف لاير لألطفال البالغ عددهم  ٩٠٣وخصص لمرحلة ضيافة األطفال 

لاير لتغطية التكاليف التشغيلية لدروس التقوية السنوية، التي ستقام بالتعاون والتنسيق مع  ٠٥٩٣٣متنوعة. وتم تخصيص 

 طالبا. ٩٨٣المدارس في بلدة القديح، ومن المتوقع أن يستفيد منها 
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 القديح.. األطفال يتفاعلون في ورشة تعزيز السلوك اإليجابي
 

 مه آل عبيدانفاطِ 

هـ بعنوان تعزيز السلوك اإليجابي بمقر  ٩٣٠١/ ٩٩/  ٢أقامت اللجنة النسائية بخيرية مضر ورشة عمل مساء يوم الجمعة 

 .سنوات ١-٢اللجنة النسائية في مبنى الطرازيات ، وأدارها المدرب األستاذ حسين آل عباس ، واستهدفت األطفال من سن 

صور للفروقات ما بين أنواع السلوك اإليجابي والسلبي ، وتبعه بتمرين فكري لألطفال وأفتتح آل عباس الورشة بعرض 

 .”هيا نبحث عن السلوك السلبي واإليجابي“بعنوان 

، وبعدها طرح تمرين يدعو األطفال للتفكير حول من هو الشخص الذي ” الشمس وسيد الرياح“وتبع ذلك عرض قصة بعنوان 

 .أعطى آل عباس فرصة لألطفال للتفكير واإلجابة ، وكان تفاعلهم بمستوى جيديعطيني المعلومات الصحيحة. و

وأوضح المدرب بأن على األطفال طلب المعلومات من الوالدين ، حيث لهما الدور الكبير في تعزيز ثقة الطفل وبناء شخصيته 

وبشخصياتهم ، ومنها االستئذان عند بطريقة صحيحة. وحث األطفال على االلتزام بالسلوكيات اإليجابية التي ترتقي بهم 

 .الدخول و الكالم الحسن

، وتبعها بنشاط تلويني يدعو األطفال ” إذا أردت أن تطلب المساعدة، فممن؟“وأختتم آل عباس الورشة بعرض قصة بعنوان 

ً إلى تنمية  فيه لمعرفة السلوك اإليجابي الصحيح. وحث األطفال على التحدث بلغة إيجابية والتعبير عن مشاعرهم ، هادفا

 .السلوك اإليجابي بداخلهم

والجدير بالذكر أن الورشة تأتي ضمن سلسلة فعاليات برنامج ، أعده فريق مختص من اللجنة النسائية ويستهدف تنمية الطفل 

 .واكسابه المهارات الحياتية واالجتماعية
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 طبخ واللغة اإلنجليزيةمنسوبات مركز رعاية المكفوفين يتعلمن الشعر وال

 

 زهرة الضامن 

هـ ، الفترة األولى من  ٩٣٠١/ ٩٩/ ٢اختتم مركز رعاية المكفوفين في القطيف التابع لجمعية مضر الخيرية، مساء الخميس 

 .البرنامج الصيفي لمنسوبات المركز، والتي تناولت الشعر والطبخ واللغة االنجليزية

بكالوريوس في اللغة العربية، بحور الشعر العربّي، شارك فيها خمس منتسبات،  على وقدمت الشاعرة أمل الفرج، الحاصلة

 .النظم من خالل السمع  حيث ركزت على التعريف بعلم العروض ومؤسسه وفائدته، البحور المشهورة، ألحان البحور، وتعلم

األّول بالمنتسبات اهتمامهن وشغفهن بالتعلّم  وذكرت الفرج أن االنطباع العام كان جميالً وُمبهًرا، فقد الحظُت منذ اللقاء

وسرعة نظمهن الجميل. وأضافت أن ما يُثلج الصدر أن أرى هذه الفئة الرائعة تسعى لتطوير ذاتها من خالل التعلم وفي جميع 

 .المجاالت

والقائمين عليه للجهود  أثني على المركز“وأثنت على الجهود التي يبذلها المركز في سبيل تطوير مهارات المنتسبات قائلة: 

أتمنى لهّن التوفيق الكبير، وكلّي أمل أن يبلغن مبالغ الشعراء   الكبيرة التي يبذلونها للرقّي بالمستوى العام للمنتسبات، كما

 .”الكبار. والشكر البالغ لهذه الثقة التي أوليتمونيها، ودمتم في اللطف والحفظ

خ شارك فيها تسع منتسبات، حيث ركزت على طرق التقطيع السليمة واآلمنة، وقدمت المدربة غفران القديحي، ورشة الطب

 .تحضير بعض األطباق الرئيسية، وبعض األطباق الجانبية كالسلطات والحلويات

وبشأن تجربتها مع المتدربات ذكرت القديحي أنها شعرت بالتوتر قليال في بداية الورشة لكون تجربتها مع الكفيفات هي 

سعدت بالتعامل مع هذه الفئة، حيث كونا فريقا يتسم بالروح الجميلة أثناء “ومثمرة. وقالت:  التجربة كانت رائعة األولى، لكن

أنتن نعمة من هللا، “وأضافت في كلمة وجهتها للمنتسبات: ”. الورشة، كما أحببت تفاعل المنتسبات وتعاونهن داخل الصف

 .”وأتمنى لكن المزيد من النجاح واإلبداع

ت القديحي للمركز منحها الفرصة التي كانت تجربة مميزة، وشكرت إدارة المركز وجميع القائمين عليه وتمنت للجميع وثمن

 .دوام التوفيق على الجهود المثمرة

وقدمت المدربة فاطمة الفرج، الحاصلة على بكالوريوس في إدارة األعمال، ورشة في اللغة االنجليزية شارك فيها سبع 

على نطق الحروف بطريقة صحيحة، والتعرف على أماكن التلفظ بها في الكلمات من أجل قراءة سليمة   زتمنتسبات. ورك

 .ونطق صحيح، باألضافة إلى أساسيات قواعد اللغة االنجليزية، والتدريب على بعض المحادثات المفيدة في حياتنا اليومية

المخاوف انتابتها في البداية، لكنها شعرت أن التعامل مع وتحدثت عن تجربتها األولى في مجال التدريس فذكرت أن بعض 

خبرة جديدة، وعادت علي بالكثير   هذه التجربة أكسبتني“المنتسبات كان جميال وسلسا، وكن مجتهدات وطموحات. وقالت: 

 .”وأنا فخورة جدا بطالباتي واتمنى لهن المزيد من التقدم من الفائدة،

، نائب مقرر مركز رعاية المكفوفين، عن امتنانها للمدربات الالتي تميزن بعطائهن األستاذة أحالم العوامي  وعبرت

 .وطريقتهن الجميلة في التعامل مع الكفيفات

ونعمة الرضوان أبياتا من الشعر   وأعربت بعض منسوبات المركز عن سعادتهن بالبرنامج الصيفي، حيث نظمت زينب الخاتم

 :قائلتين
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 أمليا روعة الشعر تجلت في "

 حين أتتنا بالجمال والحلل

 في أبحر الود التقينا بهمة

 ."وتسارع الوقت مضينا في عجل

 ذكرت زينب الناصر أن ورشة الطبخ كانت مفيدة جدا وكانت المدربة خلوقة ومتعاونة معنا.  و

 وأضافت سهير الخميس أنها تعلمت االعتماد على نفسها في صنع العديد من األطباق. 

 .يهين، أحدى المشاركات في ورشة اللغة االنجليزية، على عطاء المدربة المتميز وجهودها المثمرةوأثنت بتول شو

والجدير بالذكر أن الفترة الثانية من البرنامج الصيفي ستبدأ في األسبوع المقبل، وستغطي تسريحات الشعر، وفن التوجه 

 .والحركة، وأساسيات التمثيل
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 كز رعاية مكفوفي القطيفركفيفة على اإلنعاش القلبي الرئوي بم ١٢" تُدرب حياة أنسان

 زهرة الضامن 

في مركز رعاية مكفوفي القطيف التابع لجمعية مضر الخيرية   متطوعات، على اإلنعاش القلبي الرئوي ٢كفيفة و ٨٩تدربت 

     ذي القعدة. ٨٣و  ٩٢مي اإلثنين والخميس، بالقديح، في ورشة أقامتها مجموعة " حياة إنسان" ، وتم تقسيمهن على يو

  .وعرفت مجموعة " حياة إنسان" اإلنعاش القلبي الرئوي، مبينة الخطوات الالزمة إلنعاش المصاب

إذا كان المصاب ال يستجيب،   إلى التأكد من سالمة المكان، وتفقد استجابة المصاب، وطلب المساعدة  " حياة إنسان" وأشارت

 .النفس وعندما يكون المصاب اليستجيب وال يتنفس نبدأ بعملية االنعاش القلبي الرئويوطريقة تفقد 

وذكرت المجموعة ما يقوم به المسعف بعد مرحلة اإلفاقة، وبينت الفرق بين الغصة الخفيفة والشديدة، موضحة كيفية إنقاذ 

  .الغاص في كال الحالتين

شة هو نشر الوعي عن االنعاش القلبي الرئوي بين مختلف فئات المجتمع وأوضحت " حياة إنسان" أن الهدف من إقامة الور

  .ومنهم فئة المكفوفين وذلك لندرة الدورات االسعافيه لهذه الفئة

وتحدثت نعمة الرضوان: "إن الورشة مثمرة جدًا، وتتطلب امتالك الجرأة والهدوء التام، وسرعة البديهة في التصرف السليم، 

  ".ةفحياة اآلخرين أمان

وقالت زينب آل خاتم: "الورشة حقا أروع من رائعة، إذ من خاللها تعلمنا كيف نكون منقذات فاعالت، مع أن هذا األمر يحتاج 

  ."إلى جرأة عندما نتعرض لموقف حقيقي، وما أجمل أن نتحمل هذه المسؤولية العظمى إلنقاذ اآلخرين

 فيفات تهتم بتنمية الوعي والتثقيف في الجانب الصحي.يذكر أن المركز يقدم ورش متنوعة للمكفوفين والك
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 المرحلة الثانية من البرنامج الصيفي نسائية رعاية المكفوفين بخيرية مضر تنهي

 زهرة الضامن 

هـ، المرحلة الثانية من البرنامج 0439ذي القعدة  ٩٠مركز رعاية المكفوفين بجمعية مضر الخيرية مساء الخميس  انهى

 ٠لمدة   خاللها ورش في فن التوجه والحركة وأساسيات التمثيل وتسريحات الشعر  يفي لمنسوبات المركز، والتي نفذتالص

 أيام.

ورشة فن التوجه والحركة، شاركت فيها أربع منتسبات ومتطوعتين من داخل المركز، حيث  وقدمت األستاذة أحالم العوامي

والخرائط   لى اتجاهات األشياء باستخدام مفهوم الساعة، التعرف على البيئةركزت على مهارات مرشد الكفيف، والتعرف ع

 الذهنية، وطرق الحماية العلوية والسفلية، كيفية التقاط األشياء الساقطة، ومهارات استخدام العصى البيضاء.

ات، وكيفية التعامل معهن، مثنية وذكرت العوامي أنه تم تنفيذ الورشة لتهيئة المشاركات وتطوير مهاراتهن أثناء إرشاد الكفيف

 على تفاعل المشاركات أثناء الورشة، وحرصهن على االستفادة منها، وتطبيق كافة المهارات التي اكتسبنها.

وقدمت المدربة غدير آل إسماعيل ورشة أساسيات التمثيل، والتي شاركت فيها تسع منتسبات. وركزت الورشة على تعريف 

غي عليه التحلي بها، وأبرز المهارات التي يجب عليه اتقانها، وتنوع طبقات الصوت ونبراته الممثل والسمات التي ينب

 وإيماءات الجسد، باإلضافة إلى أقسام خشبة المسرح وبعض النصائح الهامة للممثل.

وأتمنى في  اسعدني حماس المتدربات وتفاعلهن أثناء الورشة،“وأعربت آل سماعيل عن سعادتها بتفاعل المنتسبات قائلة: 

 ”.المستقبل رؤيتهن على خشبة المسرح

وأستعرضت المدربة سكينة الفردان في ورشة تسريحات الشعر طرقا بسيطة وسريعة لتسريح الشعر، وقد شاركت سبع 

 منتسبات في الورشة.

ية بالمركز وجهودها وابدت الفردان اعجابها بحماس المتدربات، وحبهن للتعلم، ومستواهن المميز. وأثنت على اللجنة النسائ

المبذولة في سبيل تحفيز المنتسبات على النجاح واإلبداع، وأكدت ان منتسبات المركز مبدعات ولسن أقل من غيرهن في 

 المجتمع.

وختمت حديثها بحث نسائية المركز على االستمرار في رعاية هذه الفئة الظهار هوايتهن وإمكانياتهن، وألعطائهن مجاال في 

 خرين.إن يعلمن اآل

والجدير بالذكر أن مركز رعاية المكفوفين يستعد لتقديم ورشة في اإلسعافات األولية، إلكساب الكفيفات المعرفة والدراية 

والمهارات الالزمة عندما يواجهن ظروفًا ومواقف صعبة تفرض نفسها فجأة ودونما إنذار ، وليساهمن في اسعاف أو انقاذ 

 .انسان
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 الطبية، مجمع خيرية مضر الطبي يطلق استبانةلالرتقاء بخدماته 

 اللجنة اإلعالمية

أطلق المجمع الطبي العام لجمعية مضر الخيرية استبانة هدفها التعرف على وجهة نظر المراجع وقياس مؤشر الجودة في 

 .وراحته لالرتقاء بمستوى أداء المجمع الطبي والصيدلية و الوصول إلى رضا المريض  الخدمات الصحية المقدمة

 بتعبئة اإلستبانة قبل نهاية شهر يوليو على الرابط أدناه ويأمل المجمع الطبي من مراجعيه خاصة والمجتمع عامة المشاركة

https://goo.gl/sSyqNg 

 

 

 

 

https://goo.gl/sSyqNg
https://goo.gl/sSyqNg
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 متميٍز ومتميزة ٩١١في أمسية التألق .. خيرية مضر تحتفي بأكثر من 

 فاطمة آل السيد ناصر 

هجرية في قاعة الملك عبدهللا بن عبد العزيز الوطنية بالقديح  ٩٣٠١ذي القعدة  ٩٢احتفت خيرية مضر مساء اليوم الثالثاء 

 .متميٍز ومتميزة ٠٣٣بأكثر من 

طالب  ١وية؛ وطالبًا وطالبة من المرحلة الثان ٩٢٢طالبًا وطالبةً من المرحلة المتوسطة؛ و ٩٠٢وتضمن الحفل تكريم 

 .محاضًرا أكاديميًا ٩٩معلمين متقاعدين؛ و ١جامعيين؛ و

وضم المهرجان هذا العام طالب القديح المتفوقين والمتفوقات الدارسين في مدارس القديح وخارجها مع رفع سقف نسبة ترشح 

 %١١يت نسبة ترشح الطالبات ، وبق %١٢الطالب لجائزة المهرجان لبث روح التنافس بينهم حيث كان الحد األدنى للترشح 

 .كما كانت عليه العام الماضي

ومن جهتِه أعرَب رئيس مجلس إدارة خيرية مضر السيد محمد جواد آل السيد ناصر عن فخره وفخر المجتمع القديحي 

 .لبالمتفوقين والمتفوقات، مؤكدًا على بث الثقة فيهم بقدرتهم على نيل المطالب العلمية ليصبحوا علماء المستقب

 .وأكد على مدى أهمية اهتماِم المجتمع بطالب العلم، وتهيئتهم للوصول لألهداف العلمية المرجوة

وعبر آل السيد ناصر عن شكره وامتنانه لأليدي السخية التي ساهمت في دعم المهرجان وآمنت بدور الطالب والمعلم لالرتقاء 

 .هم في استمرار المهرجان لهذا العامبالمسيرة العلمية ألبناء وبنات القديح، الفتًا إلى فضل

وأضاف أن إدارة المهرجان تتطلع لتكريم المتفوقات الجامعيات واألكاديميات المتميزات في نسخته القادمة وتؤكد على إتاحة 

 .الفرصة لزيادة عدد الداعمين والداعمات في المستقبل

لقرآن الكريم، ومشهد تمثيلي للطالب وآخر للطالبات، وتخلل حفل الطالب وحفل الطالبات عدة فقراٍت كان منها تالوة ا

وحواريةً شارك فيها الداعم االستراتيجي الشيخ محمد العبيدان ورئيس الجمعية وعضو من إدارة مهرجان التألق، والتي دارت 

 .حول الرؤى والتطلعات المستقبلية للمهرجان

، تلتها وقفة شكٍر وامتنان لداعمي ”وشارك في بناء مستقبليتكفل تعليمي ” تحت عنوان ” كفالة طالب“وتم تدشين مبادرة 

 .وداعمات المهرجان

 .وكان مسك الختام بتكريم المتألقين من طالٍب وطالبات، ومتقاعدين، ومحاضرين أكاديميين

ولالرتقاء بمستوى يذكر أن المهرجان يُقام للسنة الخامسة للطالب والسنة الثانية للطالبات، سعيًا لالهتمام بالعلم والمعرفة، 

 التعليم بالقديح ألعلى المستويات.
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 متميٍز ومتميزة ٩١١خيرية "مضر" تحتفي بأكثر من 

 م   4112أغسطس  1هــ الموافق  1241ذو القعدة  11واس: القطيف 

ات بجميع المراحل متميٍز ومتميزة من الطالب والطالب ٠٣٣احتفت جمعية مضر الخيرية بالقديح مساء أمس, بأكثر من 

الداعية لالهتمام بالمواطن السعودي,  ٨٣٠٣التعليمية، انطالقا من رعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين ورؤية المملكة 

 وذلك في قاعة الملك عبدهللا بن عبد العزيز الوطنية بالقديح .

طالب  ١وطالبة من المرحلة الثانوية؛ و طالبًا ٩٢٢طالبًا وطالبةً من المرحلة المتوسطة؛ و ٩٠٢وتضمن الحفل, تكريم 

محاضًرا أكاديميًا, إضافة إلى تدشين مبادرة الجمعية " كفالة طالب" بعنوان " تكفل  ٩٩معلمين متقاعدين؛ و ١جامعيين؛ و

 تعليمي وشارك في بناء مستقبلي" .

المتفوقين والمتفوقات، ومؤكدًا بث وأعرَب رئيس مجلس إدارة خيرية "مضر" محمد جواد آل السيد ناصر, عن فخر المجتمع ب

الثقة فيهم بقدرتهم على نيل المطالب العلمية ليصبحوا علماء المستقبل، وأثنى على الدعم المتواصل للمهرجان من قبل إدارة 

 التعليم بالمنطقة الشرقية متمثلة في مدير مكتب تعليم القطيف عبدالكريم العليط .

هرجان وآمن بدور الطالب والمعلم لالرتقاء بالمسيرة العلمية ألبناء وبنات المنطقة، مفيدا وقدم شكره لكل من أسهم في دعم الم

أن إدارة المهرجان تتطلع لتكريم المتفوقات الجامعيات واألكاديميات المتميزات في نسخته القادمة وتؤكد إتاحة الفرصة لزيادة 

 عدد الداعمين والداعمات في المستقبل.

قام للسنة الخامسة للطالب والسنة الثانية للطالبات، سعيًا لالهتمام بالعلم والمعرفة، ولالرتقاء بمستوى يذكر أن المهرجان يُ 

 .التعليم بالقديح ألعلى المستويات
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 "اعبيدان": لوال أمي لم أكن بنفس هذه القوة والثقة التي أملكها اليوم

 فاطمة الصفار 

األعمال، ويرغب في إكمال دراسة الماجستير والدكتوراه، فقد بصره في سن الثامنة تخرج بمرتبة الشرف األولى في إدارة 

عشر ورغم ذلك فقد كان دائًمامن أوائل الطلبة المتفوقين، هو المتألق علي عادل اعبيدان ويحدثنا عن تجربته المتعلقة بفقدان 

 .بصره ومشوار تفوقه

 يد أن تعرفونا على شخصكم الكريم؟س: في بداية الحوار، نبارك لكم هذا التفوق ، ونر

ج: أنا علي عادل اعبيدان من بلدة القديح، خريج بكالوريوس إدارة إعمال )عن بعد( من جامعة االمام عبدالرحمن الفيصل 

 .بالدمام، ولدي تجربة خاصة تتعلق بفقداني للبصر عندما كنت في سن الثامنة عشر وأحب مشاركتها مع اآلخرين

 ثانوي( كيف اجتزتها؟ –متوسط  –ة )ابتدائي س: رحلتك الدراسي

ج: في بداية حياتي لم أكن أعلم بطبيعة مرضي، وحيث أن أعراض التهابا الشبكية الذي أعاني منه منذ الوالدة ال تظهر إال في 

ذجية في سن متأخرة فقد درست مع المبصرين أوال في مدرسة نعيم بن مسعود االبتدائية بالقديح، ثم مدرسة القطيف النمو

 .المرحلة المتوسطة، قبل التحاقي بمدرسة دار الحكمة الثانوية بالقطيف، والتي تخرجت منها قبل خمس سنوات

وبالطبع فإن دراسة طالب يعاني من مشكلة بصرية بين مجموعة من األصحاء لم يكن بالشيء السهل إطالقا خاصة وأن هذا 

ما ال يراه هو، ورغم ذلك فقد كنت دائًما من أوائل الطلبة المتفوقين  الشخص غير ملتفت إلى أن من حوله يستطيعون رؤية

 .والمشهود لهم بين الجميع

 س: تخصصت في ادارة األعمال، لماذا اخترت هذا التخصص؟

ج: كل ما كنت أفكر فيه عند اختيار تخصصي الجامعي هو الوظيفة التي سأحصل عليها بعد دراسة ذلك التخصص وألن 

دهور الكبير في تلك المرحلة، فقد بحثت عن التخصص األكثر قبوال في سوق العمل فوقع االختيار على إدارة بصري بدأ بالت

األعمال، لم أعلم حينها أن دراسة هذا التخصص سيساعد في بناء شخصية قيادية في داخلي وإبراز قدراتي، واآلن أعتقد 

 .بالفعل أنه كان االختيار األمثل

 س: أمنية تتمنى تحقيقها، وما هي طموحاتك في المستقبل؟

ج: طموحاتي كبيرة والحديث عنها قد يطول به المقام لكن يمكنني تلخيصها في رغبتي الكبيرة في إكمال دراسة الماجستير 

مة مجتمعي والدكتوراه في نفس مجال تخصصي، ومن ثم االنخراط في سوق العمل مما يساعد في تحقيق هدفي العام وهو خد

 .في المجالين المادي والمعرفي

س: تواجه الكفيف صعوبات كثيرة، كيف تخطيت هذه الصعوبات والمعوقات في مشوارك الدراسي، ومن ساندك وشجعك 

 لمواصلة الدراسة والتفوق؟

امة، والذي لم ج: واجهتني صعوبات كثيرة في مشواري الدراسي إحداها كانت في حاجتي ألداء اختبارات قياس القدرات الع

 أكن أستطيع حتى قراءة أسئلته بعيني المتواضعتين ورفض المسؤولين عنه التعاون معي إضافة لشرح حالتي ألساتذتي وبقية
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الطلبة من حولي، وآخر تلك المواقف الغريبة هو تخرجي وبمرتبة الشرف األولى من نفس الكلية التي رفضت في البداية 

كل لحظة كنت أشعر فيها بالضعف واالنكسار كنت أردد المقولة المروية عن المولى  ولكن مع .تدريسي لضعف بصري

الحسين في يوم عاشوراء )هون ما نزل بي أنه بعين هللا(، إضافة للثقة والدعم الكبير الذي حظيت به من قبل أهلي، الشيء 

  الذي جعلني أواجه العقبات.

 ي مهرجان التألق الخامس، ماهي رسالتك للمجتمع؟س: ونحن نحتفل بإنجاز المتفوقين والمتفوقات ف

ج: رسالتي لمجتمعي أن يعامل أصحاب االعاقة كأفراد كل كل على حدة، فبعضهم يملك من الصفات ومهارات معينة بينما 

 .يمتلك البعض اآلخر صفات ومهارات أخرى لذا فإن معاملتهم جميعًا بنمطية واحدة هي من الظلم بمكان

بي مركز رعاية المكفوفين التابع لخيرية مضر، ماذا قدم لك المركز، وما هي الخدمات التي ترغب أن يقدمها س:أنت أحد منتس

 في المستقبل؟

ج: يقدم مركزنا الخاص برعاية المكفوفين العديد من الخدمات إال أن وجدده كمأوى نرجع إليه هو أهم ما يستفاد منه، وأتمنى 

 .قبل أيادي الخير في المجتمع كي يتمكن من االستمرار في تقديم خدماته أن يلقى الدعم المادي والمعنويمن

 س: عرف عنك نشاطك وعلو همتك، حدثونا عن مساهماتك وانجازاتك ؟

جمعية مضر الخيرية لرعاية المكفوفين، فأنا عضو في كل من نادي رؤية التابع لمؤسسة األمير ج: إضافة لتطوعي في مركز 

ذوي اإلعاقة، وجمعية المكفوفين الخيرية بالرياض، ونائب مدير نادي لجمعية األشخاص  اء التابعمحمد بن فهد، ونادي ضي

يثار القطيف للتبرع بالخاليا الجذعية، وكل ذلك يصب في إ لجنة دانة الخليج للتوستماسترز، وآخر تلك األعمال تطوعي في

 .تحقيق هدف خدمتي لمجتمعي

 مة أخيرة ولمن توجهها ؟س: في نهاية هذا الحوار، هل لديك كل

ج: كلمة شكر وعرفان لكم ولكل من وقف بجانبي وباألخص أمي الغالية والتي لوالها لم أكن بنفس هذه القوة والثقة التي أملكها 

 . اليوم
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 ألف لاير في مهرجان التألق بالقديح 111وتبرع بـ « كفالة طالب»تدشين مبادرة 

 جهينة األخبارية 

تكفل تعليمي وشارك في بناء »تحت عنوان « طالب كفالة»جمعية مضر الخيرية محمد آل السيد ناصر مبادرة  دشن رئيس

 .ألف لاير 111، بكلفة إجمالية بلغت «مستقبلي

 .ألف لاير للبرنامج 011وتبرع خالل دقائق الشيخ محمد العبيدان بمبلغ 

لخامس مساء الثالثاء بقاعة الملك عبد هللا بن عبد العزيز الوطنية وجاء ذلك خالل تنظيم جمعية مضر الخيرية مهرجان التألق ا

 .متألق ومتألقة 311بالقديح بحضور واسع احتفى بأكثر من 

وضم المهرجان هذا العام طالب القديح المتفوقين والمتفوقات الدارسين في مدارس القديح وخارجها مع رفع سقف نسبة ترشح 

 %99 ، وبقيت نسبة ترشح الطالبات%91التنافس بينهم حيث كان الحد األدنى للترشح  الطالب لجائزة المهرجان لبث روح

 .كما كانت عليه العام الماضي

وبدأ الحفل قراء مجلس الضحى القرآني بتالوة القرآن الكريم، بعدها تقدم آل السيد ناصر كلمة االفتتاح ثم قدم علي آل محسن 

 .استضافوا رئيس جمعية مضر والشيخ محمد العبيدان وبليغ البحرانيوسجاد آل سالم فقرة حوارية التألق حيث 

وأن هذا يتضح تماماً ، وتكلم رئيس جمعية مضر محمد آل السيد ناصر عن المعايير التي توضع سنوياً بهدف زيادة التنافسية

بمعلمي وطالب القديح للرقي  في أعداد المتفوقين المتزايدة كل عام، وقدم جزيل االمتنان للداعمين والرعاة الذين آمنوا

 .بالمسيرة التعليمية

وفي كلمة للكادر التعليمي حث الشيخ العبيدان المعلمين واألساتذة بانتهاج الصورة الرسالية اإلنسانية والمجتمعية بعيداً عن 

ظور بعين الرعاية وقال "إن هذا المهرجان رسالة لكافة األسر القديحية أن الطالب المتفوق من .الهدف المادي والمعيشي

 .واإلهتمام ورسالة تحفيزية لغير المتفوق وأسرهم بأننا نرتجي الخير الكثير منكم"

وتحدث بليغ البحراني عضو مهرجان التألق عن معايير وقع الخلل في تطبيقها في المدارس ما أدى إلختيار المميز وترك 

ة وأنهم في صدد النقاش مع المدارس لفهم أكثر لتطبيق المعايير األميز، ماضطر إدارة المهرجان الستبعاد المرحلة اإلبتدائي

 .بحرفية

وكان مسك الختام بتكريم  .من آداء الرادود شاكر الجنبي« بحارة داخل هالبحر»وشاركت مجموعة سينما القديح بكليب بعنوان 

 .المتألقين من طالٍب وطالبات، ومتقاعدين، ومحاضرين أكاديميين
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 ببناتهن فخرهن عن يعبّرن لقاتالمتأ أمهات

   عبيدان آل فاِطمه - الزين ليلى

 عبدالعزيز بن عبدهللا الملك قاعة في الماضي الثالثاء مساء المقام التألق مهرجان حفل ختام في مضر خيرية إعالميات التقت

 وسألتهن وهنأتهن بناتهن، إنجازاتب والفخر بالفرح مليئة أجواء عشن الالتي المتفوقات أمهات من بمجموعة بالقديح الوطنية

 .بناتهن تفوق سبب وعن مشاعرهن عن

 وطموحة، نفسها من وواثقة للدراسة محبة وهي الصغر، منذ دائما متفوقة كانت ابنتها بأن العبيدان، إسراء الطالبة أم وتحدثت

 مع ابتدائي، الثاني الصف من مذاكرةال في نفسها على باالعتماد إسراء بدأت“ وأكملت. والنجاح للتفوق ذاتي دافع ولديها

 لم ابنتها بأن أوضحت كما. ”اْليَْومَ  هذا وحتى عليه، سارت الذي المسار نفس على هي هلل، والحمد معها، بالمراجعة اهتمامي

 .وطموحها لهدفها محققة ابنتها رؤية تتمنى بأنها وذكرت الدراسية، مسيرتها أثناء صعوبات أي تواجه

 دورها عن سألناها. لهما األسرة دعم نتيجة كان تفوقهما وأن موهوبتان أنهما العلويات وحوراء بتول تفوقتينالم والدة وأكدت

 .”الروضة ومنذ أظفارهما نعومة منذ متميزتان فهما القريب، األمس جهد يكن لم تفوقهما“ فقالت ابنتيها، تفوق في

 ما وعن. صفاتها إحدى وااللتزام أيضا، منظمة وهي وحقيقة، هامة كقيمة المعلومات وتقدر العلم، تحب فتاة بتول أن وذكرت

 الدراسي تفوقها على وعالوة وهدوؤها، تواضعها هو ايجابية صفات من حوراء يميز ما“ قالت أختها، عن حوراء يميز

 بصمة التفوق نأ وأضافت. ”سماتها من سمة واالبداعية الفنية والميول خطاطة، و ومصممة مبدعة هي بدروسها، واهتمامها

 .حواسه فوضى خالل مبدع لكنه منظم والغير الفوضوي نجد فقد طريقته، شخص فلكل نفسه، بالمبدع خاصة

 ووجود لها، المناسبة والعائلية الدراسية األجواء تهيئة هو الدراسي ابنتها تفوق سبب بأن الدشيشي كوثر الطالبة أم وأوضحت

 التغلب ويمكن بالنفس، الثقة عدم هي أوالدهم مع الوالدان يواجهها قد التي المشاكل أصعب بأن وذكرت. إخوتها هم لها، مثال

 .حلمها حققت وقد ابنتها ترى أن تتمنى بأنها وذكرت. والنصيحة بالتشجيع المشكلة هذه على

 تسعيان هما“ التوق والرغبة، الطموح كان ابنتيها تفوق في الرئيسي السبب أن مدن آل وزينب حور المتألقتين والدة وأكدت

 .لهن اإللهام مصدر وكن دراسيًا، متفوقات وعماتهما خاالتهما أن وأضافت. ”اليوم بنتيجة كفيلة واإلرادة والتميز، للنجاح

 كان الدراسي بمستواهن االهتمام“ وقالت ابنتيها، وتميز تفوق وراء السبب عن الحمدان وزينب فاطمة من كل والدة وتحدثت

 وأنا كثيرا طموحتان وهما المنزل، داخل الموفر العام الجو وكذلك اليوم، عليه يعتمد أساس فهي ائية،واإلبتد الروضة من

 .”عليه حصلتا بما اليوم سعيدة

 – فقط التميز وليس – النفس على واالعتماد التعليم بأهمية والتثقيف المستمر التشجيع بأن عبيدان آل إباء و مجد والدة وأشارت

ً  كان  .فيه سيبدعان وما لهما المناسب المجال في ناجحتين رؤيتهما وتمنّت ابنتيها، وقتف في سببا

 وأثنت. ”طموحاتها لتحقيق وتسعى نفسها، على كليا ومعتمدة ومثابرة عاقلة فاطمة ابنتي“ سالم آل فاطمة الطالبة والدة وقالت

 في الجامعية المرحلة متفوقات وتكريم المهرجان، نع اإلعالن تكثيف مقترحة التألق، مهرجان إقامة في المبذولة الجهود على

 .القادم العام

 أن“ العام هذا مهرجان احتفال في الملقاة كلمته في ناصر، السيد آل جواد محمد مضر، جمعية إدارة مجلس رئيس ذكر فيما

 .”اضراتوالمح األكاديميات الى اضافة المتفوقات، الجامعيات تكريم على القادم العام في معقود العزم
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 اإلرادة قوة مع المستحيل..  تألق

 زكية ابو الرحي 

 تستطيع ال. المشيمة عنها أنفصلت حيث الوالدة أثناء أصابها الذي الرباعي الدماغي الشلل رغم يوما، المستحيل تعرف لم

 الطالبات ضمن وكانت والتميز اإلبداع سلم في بوجودها الجميع فاجأت ولكنها النطق، في صعوبة من وتعاني القلم، مسك

 .للبنات الثاني التألق مهرجان في المتفوقات

 الكريم؟ شخصك على عرفينا بداية -

 .المتوسط الثالث بالصف طالبة يتيم، آل محمد زينب

 .الثاني التألق مهرجان في المكرمات الطالبات ضمن ألكون علي أنعم الذي هلل الحمد

 ؟ الدراسة وبين وضعك بين توازني وكيف الصحي، وضعك لنا اشرحي -

 من الكثير أحتاج لكن السويات، كالطالبات وضعي أمي، بطن في وأنا عني المشيمة انفصال بعد جاء رباعي دماغي شلل لدي

 الدروس فهم من متمكنة أنا هلل الحمد اإلختبار، وقت إال المذاكرة من أتمكن فال جسمي يتعب المدرسة دوام ألن والراحة النوم

 .سةبسال اليومية

 الدراسة؟ في كطالبة تواجهك التي الصعوبات ماهي -

 أحيانا ولكن بالكمبيوتر أكتب ومرهق، صعب أمر الواجبات حل يجعل مما بيدي الكتابة أستطيع ال فأنا كثيرة، صعوبات أواجه

 الكتب مسك في صعوبة هناك ايضا جديد، من الكتابة ألبدأ ماكتبت كل فتمسح إرادية ال عشوائية حركة يدي من تصدر

 أحتاج الكتابة، تستطيع ال طالبة كوني. والحلول المالحظات من فارغة وأغلبها ممزقة، جميعها فكتبي المذاكرة أثناء وخاصة

 الدرجات، علي يضيع مما تختبرني من تفهمني ال فقد النطق في صعوبة من أعاني وألنني اإلمتحان، في عني يكتب من

 لوضعي مهيأة مدرسية بيئة تتوفر ال حيث بقدراتي، وثوقهن وعدم الصحي لوضعي لمعلماتا بعض وتقبل فهم عدم الى اضافة

 .الصحي

 والتألق؟ اإلبداع يولد أين من برأيك -

 .القوية اإلرادة في

 دروسك؟ استذكار في عليه تعتمدي من هناك هل-

 .األمور بعض لمناقشة الوالدين وأحيانا ، نفسي على أعتمد

 اياتك؟وهو إهتماماتك ماهي-

 .القراءة

 ؟والتكريم التألق منصة على وأنت ماشعورك -
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 .عليه تشكرون طيب شعور

 وتفوقك؟ إبداعك في الفضل تنسبي لمن -

 .الكريمة ألسرتي

 لك؟ األول الداعم من -

 .صديقتي..  أبي..  أمي

  :التالية الكلمات لك تعني ماذا -

 التراحع عدم اإلصرار؟

 اإلنجاز أسميه أن تطيعوأس اإلصرار نتيجة التفوق؟

 اإلستسالم وعدم الصعاب تخطي التحدي؟

 .التفاؤل ؟ المستقبل

 عنها؟ حدثينا أمنياتك، -

 . الوطن أسوار خارج دراستي وإكمال ، كثيرة آمال طياتها في تحمل ألنها األكسجين غرفة دخول

 وللطالبات؟ للمجتمع رسالتك  - 

 .طريقك في امض يحطمك، لمن تسمع وال الحواجز كل حطم

 ؟ أخيرة كلمة -

 .مستحيل يوجد  ال
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 حوار على منصة التألق

 زكية ابو الرحي 

، وطالبات متألقات وقفن الفضل في استخراج كنوز صغيراتهن بين شعور الفرح والفخر والتألق نتحاور مع أمهات كان لهن

 . بشموخ اإلنجاز وفخر التألق

، فأجابت بأنها شعرت بسعادة مشاعرها وهي تقف على منصة التألقاوي حول وجهنا سؤاال للمتألقة بتول ناصر الخضر

، بينما عبرت المتألقة زهراء ناصر العلوي بأن األجمل من ألقتغمرها وحمدت هللا وشكرته على مننه الذي وفقها الى هذا الت

  .ة مضر، وأن هذا التكريم هو لفتة جميلة من جمعيوالفرح هو التقدير لهذا اإلنجاز السعادة

، لبة العلوي عن عدد ساعات الدراسة، وعند سؤالنا الطالطالبة التي تسعى للتميز والتألقولكل تفوق استراتيجية تنتهجها ا

 . فوقته حسب نوعية المادة  ، مستثنية أيام اإلختباررس كل يوم ساعتين إلى ثالث ساعاتذكرت أنها تد

الدراسة هي غاية للوصول ساسي للطالبة هو التفوق وبناء المستقبل ، وووضحت الطالبة الخضراوي بأن الهدف األول واأل

 ف.الى الهد

، حمدت هللا الذي من وتفضل عليها ووفقها أن تقف مع األمهات الالتي اوعندما سألنا أم الطالبة الخضراوي عن مشاعره

 . أكبادهنكرمت بناتهن في هذا المهرجان ، وأن تشاركهن شعور الفرحة الغامرة بتألق فلذات 

، قف، فأكدت أم الطالبة الخضراوي بأن دور االم اليتوحول دورهن في العملية التعليمية وتم توجيه سؤال ألمهات المتألقات

، فيما ذكرت أم الطالبة ية في اإلرشاد والتنبيه والتوضيحتحتاجها الطالبة في المرحلة التأسيسية وتحتاجها بالمتوسطة والثانو

 . معنويا وماديا  ، وتشجيعهم وتحفيزهمة ابنائها وبناتها أثناء الدراسةمتابعالعلوي بأن دورها 

ات، وبينت أم الطالبة الخضراوي بأنها من المعجبات بمهرجان التألق وأشادت به كثيرا لتبنيه فكرة تكريم المتفوقين والمتفوق

هللا من جميل عطائه جزيل مهرجان بأن يرزقهم ، داعية للجمعية والقائمات والقائمين على الوهو يستحق كل الشكر والثناء

وجد واجتهاد واهتمام  ، الفتة النظر إلى عدد المتألقات الذي ينبىء بمدى ماتتمتع به طالباتنا العزيزات من فطنة وذكاءالعطايا

ونأمل أن تساهم في رقي ، ولذا نتطلع لنتائج هذا التفوق لوطننا وأدوار رائعة لهذا الجيل ، وذلك يبشر بمستقبل واعدفي الدراسة

 .المجتمع وتغيره إلى األحسن

كل ما نحتاجه للوصول للنجاح والتفوق هو اإلرادة “، فقالت العلوي: لقين بأن يقدما رسالة لكل البناتوطلبنا من الطالبتين المتأ

وأن يعطين المدرسة ، أما الخضراوي فوجهت رسالتها للطالبات بأن يهتممن بالدراسة ألنها تشكل المستقبل ” واإلصرار

 . والدراسة كل اإلهتمام وأن ال يشغلن أنفسهن بالملهيات التي تبعدهن عن تحقيق أهدافهن

لنعم وأغلى ما أبناؤنا وبناتنا من أعظم ا“، إذ قالت أم الطالبة العلوي: رسالتهن تحمل بين طياتها كل الحبوأما األمهات فكانت 

أبارك لكل أم “، فيما قالت أم الطالبة الخضراوي: ” حنان والكثير من اإلهتمام، فلنغمرهم بالحب والنملك وأجمل ما نرى

، وأدعو بقية األمهات لتشجيع ذلته في سبيل وصول ابنتها للتألق، وأشيد بجهدها وما بألقتفوقت ابنتها وبزغت في سماء الت

، وذلك وق والتألق، فخذن بأيدي بناتكن للوصولويصلن إلى مستوى التف بناتهن ليصلن إلى هذا التتويج فإنهن قادرات أن يبلغن

 ."بتشجيعهن وزيادة جرعة الحب وإعطائهن الثقة بقدراتهن
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 تشكر داعمي مهرجان التألق الخامس "خيرية مضر"

 
 42القديح 

هذا وجهت جمعية مضر للخدمات اإلجتماعية بالقديح كلمة عبرت فيها عن شكرها وتقديرها لداعمي مهرجان التألق الخامس ل

 .هـ 0439العام 

شكرا لداعمي البرنامج المتألقين بعطائهم ومبادرتهم إلظهار البرنامج بمستوى يليق بالتفوق، خمس سنوات من “وقالت : 

 . ”العطاء تكلل فيها مهرجان التألق للطالب المتفوقين والطالبات المتفوقات بالقديح بالنمو واالزدهار وقطف ثمار النجاح

وكلنا فخر واعتزاز بدعمكم هذا العام ويحدونا األمل باستمرار دعمكم لبرنامج تألق في العام “لداعمين: واختتمت كلمتها ل

 .”القادم
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 التألق الخامس تكرم كوادر مهرجان "خيرية مضر"
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 تحت دائرة الضوءتألق مهرجان 

 زكية ابو الرحي 

الجد واإلجتهاد واكتملت فصولها بتألق المتفوقين في مهرجان زفت القلوب كواكبه ، كانوا زينة الحفل وألنهم بدأت الحكاية من 

 يستحقون التألق كان مهرجان التألق تكريما لهم .

ى وكان لنا حوار مع األستاذ سعيد المطرود حول المهرجان لنقف على جهود الكوادر، فهم يستحقون الشكر والثناء والدعاء عل

جهودهم في إقامة هذا المهرجان وإخراجه بالشكل الالئق. عندما سألنا المطرود من أين انبثقت فكرة مهرجان تألق ، أجاب 

بدأت فكرة إقامة مهرجان التألق بعد حفل تكريم الطالب المتفوقين من قبل إدارات المدارس ، حيث أقيم أول مهرجان تألق “

 ” .ار الخمسةتحت رعاية جمعية مضر في صالة األقم

الوصول لمجتمع مبدع “، أما رؤيته فهي ” رعاية التفوق الدراسي واإلبداع العلمي“وأشار إلى أن رسالة مهرجان التألق هي 

 ” .محب للعلم ، وذلك من خالل تحفيز وتكريم المتفوقين والمتفوقات دراسيا من أبناء القديح

األستاذ حسن عيسى دعيبل ، فهو من بدأ ذلك معتمدا على مجموعة من وأوضح بأن فريق ادارة مهرجان التألق تشكل على يد 

 المعلمين اإلداريين المميزين والمتواجدين اجتماعيا.

 عضوا متطوعا . ٢٣لجنة وعدد أعضائها يزيد عن  ٩٨وبين بأن عدد لجان التألق 

داعم استراتيجي منذ التأسيس وهو وأوضح بأن أهلنا في القديح هم أهل جود وعطاء وهم داعمون للمهرجان ، لكن هناك 

سماحة العالمة الشيخ محمد بن أحمد العبيدان حفظه هللا ورعاه ، فهو داعم من الجانبين المادي والمعنوي ، وحريص أن يتميز 

 أبناء بلدته في جميع المجاالت .

في اإلعداد للمهرجان وتقدم  وعن مستوى الرضا عن دعم األهالي ، أجاب في كل عام يكون هاجس الدعم المادي هو العائق

 وسرعة العمل ، لذا تبذل لجنة العالقات جهدا كبيرا ، غير أن مستوى الدعم دون المتوسط .

 وأوضح بأن التألق حظي بالثناء من قبل أغلب شرائح المجتمع القديحي بل حتى مجتمع القطيف .

ي مهرجان التألف البد من كفاءات تضم كأعضاء في إدارة وعن التحديات التي واجهتها إدارة تألق أجاب ، لكي يتطور العمل ف

 التألق تحمل وتكمل هذه المسيرة ، كما البد من الدعم المادي ليزداد التألق تألقا .

وأشار الى أن تأخر تكريم الطالبات المتفوقات ثالث سنوات راجع إلى عدم وجود متطوعات في إدارة تألق، الى جانب معاناة 

بجمعية مضر من عدم وجود عدد كاف من العضوات . غير أنه وبعد تبني الجمعية لفكرة تكريم المتفوقات  اللجنة النسائية

ودعم الراعي االستيراتيجي سماحة العالمة العبيدان للفكرة ، تشكلت لجنة فرعية في اللجنة النسائية بجمعية مضر الخيرية 

ألق للمتفوقات ، وهو اآلن رديف لمهرجان التألق للطالب. ووجه لالعداد لمهرجان التألق للطالبات ، وأنطلق مهرجان الت

 المطرود شكره لألخوات في اللجنة النسائية ، ودعاءه لهن بالتوفيق في االرتقاء بتكريم الطالبات من حسن الى أحسن .

فأكثر يؤهلهن  %١١فأكثر ، أما الطالبات فحصولهن على  % ١٢وأكد بأن الطالب لكي يكون متألقا البد من حصوله على 

كان كبيرا  %١١لنيل جائزة التكريم ، وسبب التفاوت بين النسب لترشح المتألقين والمتألقات هو أن عدد الحاصالت على نسبة 

، لذا قررت لجنة تألق للطالبات هذه النسبة لتحفيز بقية الطالبات للحصول على هذه النسبة واإللتحاق بركب المتألقات . أما 

 %١٢ب ، فالنسبة ترتفع كل عام لكي يتحفز الطالب ، مشيرا إلى نسبة الطالب المتألقين للعام القادم ستكون بالنسبة للطال

 للترشح للمهرجان في السنوات القادمة . %٩٣٣فأكثر ، وأن اآلمال معقودة على تحقيق الهدف األكبر للمهرجان وهو 

سة في أعلى مستوياتها ، مشيرا إلى السعادة الغامرة التي قرأها في وأضاف بأن أعداد المتألقين والمتألقات في تزايد والمناف

 وجوه جميع من شارك في حفل التألق األخير .

وأجاب عند سؤاله عن عدم وضع نسب للمتفوقين والمتفوقات من ذوي االحتياجات الخاصة ، بأن هذه الفئة غالية على قلوبنا ، 

 تناسب وهذه الفئة .وأن إدارة المهرجان تحتاج لدارسة معايير ت
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أبناءنا طالب القديح: بالجد واالجتهاد والمثابرة الشيء مستحيل ، “ووجه كلمة للطالب بشكل عام وللمتألقين بشكل خاص قائال 

تستطيع أن تكون متألقا بسهولة ، فقط اصنع العزيمة في نفسك وتقدم . أبناءنا المتألقين: الوصول لقمة التألق هو طموحكم 

 ” .ا على االستمرار في تميزكم وفقكم هللا ورعاكمفاحرصو

” أداؤكم لواجبكم اتجاه أبناء وطننا الغالي يجعل وطننا في مصاف الدول المتقدمة“وقدم كلمة لقادة ومعلمي المدارس قائال فيها 

 ، داعيا إلى الرقي بالمستوى التعليمي .

تثمار الحقيقي هو االستثمار في عقول األبناء ، مشيرا أن خدمة اآلباء وختاما وجه كلمة إلى المجتمع القديحي أكد فيها بأن اإلس

واألبناء واجب وتكليف عليهم ، مقدما جزيل شكره وتقديره إلى اللجنة اإلعالمية بجمعية مضر على استضافته وإتاحة الفرصة 

 له للحديث مع األهل في القديح .

لمتفوقات من مس سنوات ، ويتم فيه تكريم الطالب المتفوقين والطالبات االجدير بالذكر بأن مهرجان التألق تم اطالقه قبل خ

، وقد أقيم هذا العام للسنة الخامسة للطالب والسنة الثانية للطالبات ، سعيا لالهتمام بالعلم والمعرفة ، أبناء وبنات القديح 

 ولالرتقاء بمستوى التعليم بالقديح ألعلى المستويات .
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 الطالبات تحت المجهرتألق هرجان م

 زكية ابو الرحي 

التقينا بنائب رئيسة اللجنة النسائية في جمعية مضر األستاذة أنيسة الفردان وأربع من عضوات لجان العمل في مهرجان التألق 

بن عبدالعزيز الوطنية الثاني للطالبات، الذي إقامته جمعية مضر الخيرية مساء يوم الثالثاء الماضي في قاعة الملك عبدهللا 

بالقديح، لنقف على مجريات عمل اللجان التي نذرت نفسها للعطاء وعملت بجد واخالص دون كلل وال ملل، ولنسلط الضوء 

 على قامت به البراز المهرجان بشكل رائع أشادت به سيدات المجتمع القديحي وكل من شارك فيه.

بدأ في نهاية شهر شعبان الماضي فور ظهور نتائج الطالبات، حيث تمت وذكرت الفردان أن اإلستعداد الفعلي للمهرجان 

مراجعة تقارير مهرجان التألق األول الذي أقيم في العام الماضي، والوقوف على اإليجابيات والسلبيات وتكليف فريق تنفيذي 

 لوضع خطة متكاملة للمهرجان الثاني، وتم تكوين لجان العمل وتوزيع المهام.

الفريق التنفيذي اجتمع في شهر شوال واستعرض خطة العمل التفصيلية، وانتهى من وضع معايير التفوق التي وأوضحت أن 

في المائة للترشح لجائزة التفوق، وتم أطالق رابط  ١١تتمحور حول األداء المنهجي والحصول على معدل درجات يساوي 

 التسجيل ليتسنى للمتفوقات ادخال معلوماتهن.

اصل مع الطالبات، ذكرت الفردان أنه وبعد تسجيل الطالبات في الرابط، بدأنا في التدقيق في نتائج الطالبات وعن آلية التو

والتواصل المباشر معهن وحثهن على إكمال معلوماتهن، وواجهنا كثيرا من المصاعب حيث كان كثير من ارقام التواصل 

 خاطئة أو ناقصة.

حسب ما ذكرت عضوة اللجنة ” الطموح“جان، تم اختيار عنوان للمهرجان وهو وبعد االنتهاء من وضع خطة تنفيذ المهر

وانطلقت لجان العمل في اإلعداد للحفل الذي استغرق ما  النسائية دالل أبو شاهين، والتي شاركت في لجان الفريق التنفيذي.

 يرة تم تجاوزها بالعمل كفريق.يقارب األربعة أشهر، وعقدت عدة اجتماعات للمتابعة، ومرت مراحل العمل بتحديات كب

وذكرت عضوة اللجنة النسائية حكيمة آل السيد ناصر، التي شاركت في إحدى لجان المهرجان، أنها تشعر بالسعادة بمشاركتها 

في هذا المهرجان الذي ساهم في تحقيق طموح األبناء والبنات للوصول إلى التفوق والتألق من خالل المنافسة والتسابق بين 

 ”.ال شك أن لتشجيع اآلباء واألمهات أثر كبير في وصول أبنائهم وبناتهم إلى مراتب عليا“ران، وأضافت األق

على المستوى الشخصي، أي عمل نوفق للخدمة فيه، هو تشريف “ندى آل حيان، احدى عضوات لجان المهرجان،   وقالت

جتماعي، فإن ارتفاع نسب الطالبات يستحق منا العمل إلهي يضفي على الروح البهجة ونسأل هللا القبول، وعلى المستوى اإل

 ”.البرازه، فما ارتقت أمة إال بالعلم

وأكدت دالل أبو شاهين بأن العمل في لجان المهرجان أكسبها خبرة ميدانية وأشعرها بروح الفريق ووحدته وتكاتفه، وولد 

 لديها الرغبة في بذل المزيد للوصول ألفضل النتائج.

ماء شويهين بأن الروح الجماعية ساعدت لجان العمل في رفع مستوى أدائها وإبراز جمال المهرجان، وكان فيما أشارت أس

 دعم المجتمع للمهرجان واضحا وأدى إلى إظهاره بمستوى نعتز به.

المشاركات يحتاج المهرجان إلى استمرار الدعم المادي والمعنوي والتفاعل اإليجابي من المجتمع، ونأمل من “وقالت آل حيان 

، ”في المهرجان سرعة تعبئة االستبانة عن المهرجان والتكرم بإيداء آرائهن وانتقاداتهن بشفافية ليرقى المهرجان في المستقبل

 وعبرت أبو شاهين عن أن الدعم المادي من المجتمع هو الشريان المغذي للمهرجان.

البهجة التي دخلت على قلوبهن والبسمة التي اعتلت وعبرت عضوات اللجان األربع عن مشاعرهن في نهاية االحتفال و

أشعر بالفخر بمن “وجوههن، حيث ذكرت آل شويهين الشعور الجميل الذي اكتنفها وشكرت فريق العمل؛ وقالت أبو شاهين 

ت آل حيان ؛ وعبر”هن عماد المستقبل وأمله وأعتز بالنماذج المتألقة في الجد واالجتهاد، فبهم يشرق المستقبل ويزدهر الوطن

 عن شعورها بالفخر لهذا التميز وهذا العدد الكبير من المتألقات الذي يؤكد اهتمام هذا البلد الطيب بالعلم وارتقائه ومواكبته

أحسست بالفرح فقديحنا دائما متميزة، فهنيئا لها وألهلها، وكل عام والقديح في تألق “للتقدم العلمي؛ وقالت آل السيد ناصر 

 ”.دائم
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 بدء العمل في مشروع األمير سلطان الحضاري بالقطيف

  جهينة اإلخبارية -جعفر الصفار 

لى الواجهة البحرية بدأت بلدية محافظة القطيف، مؤخرا، العمل في مشروع مركز األمير سلطان الحضاري، والواقع ع

 ألف متر. 04بالمحافظة على مساحة تبلغ نحو 

 مليون لاير. 31وقال رئيس بلدية محافظة القطيف م. زياد مغربل، إن تكلفة تنفيذ المرحلة األولى للمشروع تبلغ نحو 

 شهًرا. 31ولفت إلى أنه من المقرر االنتهاء منه في مدة أقصاها 

لرفع المساحي لكامل الموقع والتنسيق مع المكتب الهندسي لمراعاة المصرف الزراعي وأشار إلى االنتهاء من عملية ا

 الموجود.

متوقعا البدء الفعلي للعمل اإلنشائي للمركز خالل « الخوازيق»وأشار م. مغربل إلى أن العمل جار للحسابات الهندسية لعمل 

 األسبوعين القادمين.

من أهم المشاريع التي سيتم تنفيذها في الواجهة البحرية بالمحافظة، وسيحتوي  وذكر أن مشروع األمير سلطان الحضاري يعد

 بحسب التصاميم على مسرح، وقاعات اجتماعات، ومعارض.

وبين انه سيتضمن كذلك قاعات متعددة األغراض، ومتحف، ومكتبة، وميدان مفتوح لالحتفاالت والمناسبات، ومتحف بحري 

رجية، ومسطحات خضراء، ومجموعة مطاعم لخدمة المشروع ومرتاديه، ومواقف خارجي، باإلضافة إلى مساحات خا

 سيارات ومرسى للقوارب.

ولفت إلى أن المركز يوفر خدمات مكانية، تشمل إيجاد مسرح مغلق، وآخر مكشوف، يتم من خالله إقامة الفعاليات الثقافية، 

 صالة للمعارض ستسهم في التنمية البشرية. والمحاضرات والندوات والملتقيات، من خالل المختصين، فضال عن

ولفت الى استثمار الفكر وتطوير التفاعل مع أبناء المنطقة واآلخرين، من خالل إقامة معارض الكتاب ومعارض الفعاليات 

تقبال للجمعيات، ومعارض الفنون التشكيلية التي تشتهر بها بيئة القطيف، إضافة إلى كونه مقرا لالحتفاالت بالمحافظة والس

 كبار الزوار، ويستطيع أبناؤها وزوارها وطلبة الجامعات والمهتمون االستفادة من المركز، كما سينعش المنطقة اقتصاديا.

ويستعرض المركز االمتداد التاريخي لمدينة القطيف، وتحديداً جزيرة تاروت، عبر تدشين جسر تاريخي لمدينة القطيف يتوجه 

للتعبير عن تاريخ نشاط الصيد في مدينة القطيف، إضافة لعكس التطور “ الالنج”قوارب  إلى جزيرة تاروت، وعلى جانبيه

المستقبلي عبر توفير ناد رياضي، ومجمع تجاري، ومساحة للمهرجانات، والخدمات األخرى بتصميم معماري يعكس جانب 

 الحداثة.

رض المشروع وجزيرة تاروت وسوق السمك ويتضمن المركز الحضاري اعتماد خط رحالت بحرية لتحقيق الربط ما بين أ

وهما من أقوى معالم المنطقة، حيث تعتبر جزيرة تاروت المركز التاريخي والسياحي والثقافي بالمنطقة وتعتبر تجارة األسماك 

 من أهم األنشطة بالمنطقة.

الل وجود ميناء دارين ويتطلع أن تكون نقطة االنطالق من أرض المشروع مروراً بسوق السمك وجزيرة تاروت مع استغ

 وميناء سوق السمك في مسار حركة الرحلة البحرية كمرسى ومحطات للوقوف.
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 المدارس وتعيدها إلى المراكز الصحيةتعلن إلغاء حمالت التطعيم داخل  الصحة
 

 42 -القديح 

، والثالثي البكتيري، وشلل األطفال الغموي، أعلنت وزارة الصحة إلغاء حمالت التطعيم للقاحات األساسية )الثالثي الفيروسي

 .سنوات داخل المدارس، وإعادتها إلى المراكز الصحية 1إلى  4والجدري المائي( عند عمر من 

وأوضحت الوزارة أن القرار جاء لتخفيف العبء الناجم عن هذه الحمالت، الفتة إلى أنه سيتم ربط استكمال اللقاحات األساسية 

 .اإللكتروني” نور“قبول في المدارس عبر نظام لألطفال بآلية ال

، ورصد من لم يستكملوا اللقاحات األساسية عند  ”حصن“وأشارت إلى أنه سيتم رصد جميع وقائع التطعيم في برنامج 

 .دخولهم لرياض األطفال والمدارس وإحالتهم إلى المراكز الصحية الستكمالها
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 القطيفطرق في محافظة  7مشاريع لتطوير اعتماد 

  42 -القديح 

ضمن إطار خطة أمانة المنطقة الشرقية في تنمية المنطقة وتطويرها واالرتقاء بجودة الخدمات ورفع كفاءة شبكة الطرق 

الحضرية، اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية مشاريع استحداث وتوسعة عدد من الطرق الرئيسية بمحافظة القطيف، 

عى األمانة من خاللها لتحقيق عدداً من األهداف الرئيسية، والتي تتضمن تطوير شبكة الطرق لفك االختناقات وتسهيل والتي تس

 الحركة المرورية بطرق المحافظة.

وأشار أمين المنطقة الشرقية باإلنابة المهندس عصام بن عبد اللطيف المال بأن أهم الطرق التي سيشملها التطوير والتي تم 

، طريق المدينة المنورة، “رضي هللا عنه ” ها هي: امتداد طريق الملك عبدالعزيز، طريق الخليفة علي بن أبي طالب اعتماد

، “رضي هللا عنه ” ، طريق الرياض، طريق الخليفة أبوبكر الصديق “رضي هللا عنه ” طريق الخليفة عمر بن الخطاب 

 طريق شمال الناصرة.

هيل الوصول من وإلى المنطقة المركزية وزيادة االتصالية فيما بين مناطق وأحياء وذكر أن هذه المشاريع تهدف لتس

 األخرى، ودعم الجوانب االقتصاديةالمحافظة، وكذلك ربط مناطق المحافظة بالطرق اإلقليمية الرابطة بالمدن والمحافظات 

طقة على تلك المحاور وزيادة فرص العمل واالجتماعية بالمحافظة من خالل إيجاد استعماالت وفرص استثمارية جديدة للمن

 وزيادة العوائد االقتصادية بالمحافظة.

وأكد المهندس المال بأن محافظة القطيف تحظى باهتمام بالغ من أمانة الشرقية، من خالل الحرص على تنفيذ مشاريع تنموية 

المحافظة من خالل بلدية القطيف، والتي في جميع قرى وهجر محافظات القطيف، الفتا الى أنه يتم دراسة جميع احتياجات 

بدورها تعمل على دراسة وتنفيذ مشاريع هامة في محافظة القطيف بشكل كامل، بما يحقق النهضة العمرانية الشاملة وتطوير 

 البنى التحتية وفك االختناقات المرورية.
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 الهيئة الوطنية للقطاع غير الربحي

 مالقطيف اليو -الشماسي عباس

تتميز المنظمات غير الربحية بمالمسة احتياجات المجتمع، إذ أنها الجهة الفاعلة على األرض التي تسعى جاهدة لتلمس أوجه 

النقص من خالل برامج ومبادرات اجتماعية وشراكات فاعلة أثبتت وجودها خالل ستة عقود من العمل االجتماعي المنظم 

إشراف حكومي من خالل استقطاب الداعمين ماديًا ومعنويًا وتقديم مشاريع  للجان والجمعيات والمؤسسات األهلية تحت

وبرامج تنموية هادفة استطاعت أن تنتقل بهذه الجهات في السنوات األخيرة من الرعوية إلى التنموية، آخذة بمبدأ التمكين 

 والتأهيل للفئات والجهات المحتاجة.

الطموحة للمملكة، أصبح لزاًما تحفيز هذا القطاع  2131وانبثاق رؤية  ومع صدور الئحة الجمعيات والمؤسسات األهلية،

وتنميته وتعظيم إسهاماته في تحقيق تلك الرؤية، ذلك ألن المنظمات غير الربحية هي الجهات التي يعبر فيها أفراد المجتمع 

اب، واإلحساس بالرضا الشخصي، عن تحقيق الذات، والمساهمة في التنمية والتطوير، وقبل ذلك الحصول على األجر والثو

 والتقدير االجتماعي الذي يزيد من تشجيع طاقات المجتمع ويزيدها إبداًعا وتألقًا.

كشفت دراسة قامت بها مؤسسة الملك خالد الخيرية التي تعنى بتأهيل وتطوير قدرات المنظمات غير الربحية عن القطاع في 

جهة حكومية،  03مملكة، واختالف ارتباطها التنظيمي بين أكثر من عن تشعب مجاالت هذه المنظمات في ال 2108عام 

باإلضافة إلى أن حصر منظمات القطاع في الجمعيات والمؤسسات الخيرية ال يعكس حجم القطاع الحقيقي في المملكة، إذ 

منظمة، وبعد  0021يصل إجمالي عدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية االجتماعية إلى 

رصد مؤسسة الملك خالد لهذا القطاع واحتساب جميع الجهات والمؤسسات األهلية والجامعات والمستشفيات غير الربحية 

 والجمعيات العلمية وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم 

منظمة أي  2198الرقم إلى  والمكاتب التعاونية للدعوة لإلرشاد ولجان الغرف التجارية والهيئات المهنية وغيرها؛ وصل هذا

؛  االتــا في المجـات فيما بينها، وتنوعً ـأكثر من الضعف.. كما الحظت الدراسة ذاتها تقاطعًا في أنشطة هذه المنظم

، والخدمات التعليمية والبحثية، والثقافة والتراث فضاًل عن الخدمات االجتماعية  ةــات الصحيـ، والخدم ان الخيريــكاإلسك

 . لمسنين والهيئات والجمعيات العلمية والمهنيةورعاية ا

، نمت طلبات التأسيس لجمعيات ومنظمات جديدة حتى  وترصد الدراسة، أنه بعد إصدار نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية

تقبل  طلبًا.. مما يشكل أربعة أضعاف الرقم الحالي للمنظمات مما يعطي داللة دامغة ال 9101إلى  2101وصلت بنهاية عام 

الشك عن النمو المضطرد الذي ينتظره هذا القطاع المهم، والذي يشهد أيًضا نمًوا مضطردًا في توليد الوظائف بتوسع القطاع 

ألف موظف بحسب الدراسة وفي تكافؤ متقارب بين الجنسين، باإلضافة إلى أن معدل النمو السنوي  47والذي يشمل حاليًا 

وهو ما يتفق مع معدالت نمو القطاع في الدول األخرى حسب الدراسة ويتوقع  %01.4ي بلغ لمساهمة القطاع في الناتج المحل

 .2131له زيادة واعدة في رؤية 

كل هذا، يثبت بما ال يدع مجااًل للشك، أن هذا القطاع، وهو الذي ينبض بالحيوية والعطاء، وينطلق العمل فيه من بواعث دينية 

، ومتكامل مع عمل أجهزة الدولة والقطاع الخاص، في حاجة لتأسيس هيئة وطنية واجتماعية، ومن مجتمع حيوي مبادر

لتنظيمه وتنميته وتوحيد ارتباطه التنظيمي، ووضع األطر التنظيمية والتشريعية له، وتسجيل وإصدار التراخيص الجديدة في 

ت المالية، وتمكين منظماته وأفراده من ظل نظام المؤسسات والجمعيات األهلية، وسن التشريعات واللوائح المنظمة للتعامال

العمل بمهنية واحترافية، تحت سقف إداري واحد بداًل من تشتت االرتباط بالعديد من الجهات الحكومية، لكي تتضافر الجهود 

 وبين كافة القطاعات. 2131وتتكامل في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 
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 صعوبات التعلم.. إعاقة تعليمية

  القطيف اليوم -دان بدرية آل حم

من المشكالت التي نعاني منها في مدارسنا هي تقبل ولي األمر أن ابنه لديه صعوبة تعلم ويرفض التحاقه بصف الصعوبات، 

 حيث يتم إجراء اختبارات لطالب الصف األول.

والتركيز؛ فمن خالل هذه  وتشمل هذه االختبارات اختبار المسح القرائي والكتابي والعددي أو الحسابي واختبار المالحظة

 االختبارات التشخيصية البسيطة يتم اكتشاف الصعوبة عند الطالب، هذا باإلضافة إلى التشتت وفرط الحركة والبطء في الكالم.

حيث تعمل لجنة مكونة من معلم الصعوبات ومعلم الصف  ساندة لمرئيات معلمي الصف األول؛وتكون هذه االختبارات م

 عليمية أخرى، مع ضرورة وضع األهل في الصورة.وأعضاء إدارية وت

فعند مصارحة ولي األمر بهذه الحقيقة يرفضها تماًما؛ مع أنه في قرارة نفسة مقر بها ولكنه ال يريد تقبلها ويصر على أن يبقى 

عاالت السريعة الطالب في الصف الدراسي العادي؛ وهذا ما يولد مشكة كبيرة لهذا الطالب ومنها: الخجل واالنطواء واالنف

 والبكاء وعدم الثقة.

وهذا ما الحظته مع طالبة صعوبات عندما أطلب منها اإلجابة أو التسميع تكون كثيرة االلتفات إلى زميالتها أكثر من تركيزها 

 في اإلجابة، فهي تخاف من نظراتهن لها أثناء اإلجابة.

 ة تعلم، وأنواعها وكيف نتعامل معها:صعوب أولياء أمور ومعلمين معرفة معنى لذا يجب علينا جميعًا

* تعريف صعوبة التعلم: هي عدم القدرة على أداء واحدة أو أكثر من العمليات؛ مثل القراءة والكتابة والتهجي والفهم والتركيز 

 والحساب، ويمكن تصنيفها إلى األنواع التالية:

ل لديه صعوبة في فهم الشيء المكتوب )سواء أرقام أو عسر القراءة: إعاقة التعلم القائمة على اللغة حيث يكون الطف -0

 كلمات(.

 عسر الكتابة: حيث يجد الطفل صعوبة في تشكيل أو كتابة الحروف. -2

خلل الحساب: هذه الحالة يكون الطفل لديه صعوبات في حل المشاكل الرياضية على وجه الخصوص، ويواجه صعوبه في  -3

 .استيعاب مفاهيم الرياضيات األساسية

 اضطراب المعالجة السمعية والبصرية: اضطراب حسي يؤثر على قدرة الطفل على فهم اللغة المكتوبة أو المنطوقة. -4

 . اضطراب عدم التعلم اللفظي: أنه يؤثر على قدرة الطفل البديهية، والتنظيمية، والبصرية.1

مات واألعراض التي يمكن لألهل مالحظتها على * عالمات وأعراض صعوبات التعلم لدى األطفال: هناك عدد قليل من العال

 أطفالهم تدل على اضطرابات التعلم، وهي:

إذا كان ابنك يفتقر إلى التنسيق في المشي والرياضة واألنشطة األساسية األخرى مثل ربط رباط الحذاء، ومسك القلم، وفك  –

 األزرار وغلقها.

 تك.إذا كان طفلك يواجه صعوبة في فهم وتفسير تعليما –

 إذا كان الطفل لديه صعوبة في تمييز اليسار من اليمين، ولديه ميل لعكس األرقام أو الحروف. –

 غدًا(. –إذا كان الطفل لديه مشاكل في فهم مفاهيم الوقت: )أمس  –
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 إذا كان لديه مشاكل في تذكر األشياء التي قلتها له قبل بضع دقائق. —

 كتابة واإلمالء وغيرها من المهارات مقارنة باألطفال في مثل عمره.إذا فشل طفلك في إتقان القراءة وال –

 *ما هي أسباب صعوبات التعلم لدى األطفال؟

 الوراثة:

من المعروف أن صعوبات التعلم قد تكون وراثية، إذا كان هناك أي شخص في عائلتك متأثر بهذه الحالة، فإن ابنك أكثر 

 احتمال لإلصابة بصعوبات التعلم.

 ما بعد الوالدة )إصابات الوالدة (: حوادث

يعتقد أن إصابات الرأس، والتعرض للمواد السامة أو سوء التغذية بعد الوالدة أيًضا، مسؤولة عن عدد كبير من اضطرابات 

 التعلم.

 مضاعفات الحمل والوالدة:

ة، والمرض، وتعرض الجنين الوالدة لفترات طويلة، والوالدة المبكرة، ونقص األكسجين، وانخفاض الوزن عند الوالد

 للكحول، أو اإلصابة أثناء وجوده في الرحم قد تكن أسباب محتملة لحدوث اضطرابات التعلم لدى األطفال.

 اضطرابات نفسية:

 ربما يعاني الطفل من صعوبات التعلم بسبب اضطرابات نفسية، مثل عدم الثقة بالنفس.

 * طرق التعامل مع األطفال ذوي صعوبات التعلم:

إذا تم تشخيص ابنك بالفعل أن لديه اضطرابات في التعلم، سواء من قبل المدرسة أو عن طريق الطبيب المختص؛ فسوف 

 تحتاج لمتابعة الطبيب واتباع نصائحه وتعليماته.

 لم.سوف تحتاج أن تكون واعيًا وفي اإلطار الصحيح للعقل عندما يتعلق األمر بمساعدة طفلك على التعامل مع صعوبات التع

 فيما يلي بعض النصائح اإلضافية لمساعدتك:

 االسترخاء: وجود اضطرابات التعلم ال تمنعك من الحلم باألفضل البنك. –

دعم الطفل: شجعه بكل الطرق الممكنة وال تجعله يشعر بأنه معاق أو أنه غير طبيعي بأي شكل من األشكال فصعوبة التعلم  –

 .هي اعاقة تعليمية وليست إعاقة عقلية

 العالج الطبي: إذا قرر الطبيب أن طفلك يحتاج إلى بعض العالجات، يجب عليك االلتزام بها. –

 العالج النفسي: إذا كان طفلك يعاني من صعوبات التعلم بسبب مشكلة نفسية، يجب حلها أواًل. –

لتحديد كيفية البدء في  _وضع برنامج تعليمي للطفل تحت إشراف أختصاصي نفسي وضرورة تحديد نوع الصعوبة بالتحديد

وفي النهاية نقول  تلقي العالج والتنسيق بين معلم الصعوبات والمدرسة لتلقي التسهيالت في االمتحانات والتسهيالت التعليمية.

 االعتراف بالمشكلة نصف عالجها والنصف الثاني هو الدواء.
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 هل تحّولت حفالت الزواج إلى مجرد توقيع حضور؟!

  القطيف اليوم -يات الشيخ حسين الب

لو عدنا إلى الماضي وحفالت الزواج سنختلف في جمال أي منها مع اختالف الزمن وعدم مزامنة الجيل الحاضر لها 

 ليستوعب قيمتها النفسية والعرفية وأيًضا التغيرات المتجددة للحالة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية.

اضر وما تحتاجه من تعديل وتطوير لتكون حفاًل باعثًا للسعادة والبركة ويحضرها لكننا واقعًا سنفكر مليًا في حفالت الح

 المدعون بفرح وارتياح.

من أجل توقيع الحضور ” حضرنا“وأيًضا لم يعد حفل الرجال مختلفًا شكاًل عن حفل النساء إال بعًضا منه مع أن توسع مفهوم 

كثر مشاركة في الماضي، ولم يعد حفل الزواج ولحظات الزفاف لها ذات ورفع الشرهة أصبح شاماًل للجميع وإن كانت النساء أ

 القيمة المرجوة والزهوة القديمة من ليالي الحناء للعروس والمولد وحفاوة الصديقات.

ي لدينا تعبيران وهما؛ مفهوم تلبية الدعوة، واآلخر المشاركة الوجدانية وبينهما تتراوح فترة الحضور والفترة التي تقضيها ف

 الحفل طواًل وقصًرا.

أصبحت هي الرائجة، وربما لو قلت للتوقيع على ذلك لربما لم أجانب  –خصوًصا الرجال  –الحضور ” شكلية“لألسف فإن 

الصواب فإن أغلب من يقفون في الصف ينتظرون الوصول إلى العريس وعائلتيهما وأخذ بعض الصور التذكارية ومن ثَم 

 النتهاء المهمة، ولكن أين القيمة المعنوية للمشاركة فأكاد أن أدعي غيابها ألن اإلنجاز قد تم.الذهاب إما إلى عرس آخر أو 

أكثرنا يعمد إلى حضور الحسينية مبكًرا لتفادي الزحام المتوقع وألجل أن يتمكن من التوقيع في مكان آخر، ونحن حقيقة أمام 

فكير أوسع لبلورة صورة أجمل مما نرى وبمقارنة بسيطة لما هو ظاهرة الشكل في المشاركة وهي بحاجة إلى إعادة صياغة وت

عليه الماضي عن اليوم لوجدنا أن فعلية المشاركة كانت أقوى وأفضل مما هو عليه اليوم؛ خصوًصا مع مشاركة الجيران 

ن أصوات الصلوات إال فرع صغير وإال فإ واألهل وحضور الموائد والمولد والزفة بشكل جميل جدًا ولم يكن موضوع السالم 

 تعلو زفة المعرس وإن طال الطريق.

ثالثة أيام للرجال غالبًا وأيام مفتوحة للنساء هي أيام المباركة للعريسين، وقد دخل عليهما التغيير أيًضا فاضمحلت عند الرجال 

 صر الماضي.ودخل عليها تعديل مدة وتوقيتًا عند النساء، وفي كليهما ال يشعر بالتغيرات السلبية إال من عا

أرى من المناسب إعادة التفكير الجدي في بلورة صورة تكون أكثر جاذبية وفاعلية في المشاركة االجتماعية واألهلية لتبعث 

 على العريسين مزيدًا من السعادة بحفاوة الحاضرين وأن يكون للحضور بهجته الحقيقية ال مجرد توقيع حضور فقط.
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ً ” قالمرزو“نادي مضر: رسمياً   رئيساً مكلفاً لمدة عام والدكتور الجارودي نائبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في بطولة آسيا لكرة اليد للشباب حسن آل تريك افضل حارس
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 في البطولة الدولية لكرة الطاولة 24يتأهل للدور  يأبو الرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 مضر فنيًايد يصل لقيادة فريق ” انريكي“اإلسباني 
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 العيادات بالمجمع الطبي العامعمل يد مواع
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 براعم الطفولة السعيدة  –ي الملحق االعالن
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 الصيدلية -ي الملحق االعالن
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 قاعة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الوطنية –ي الملحق االعالن
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 ظائف شاغرةو –ي الملحق االعالن

 

 



 

47 
 

11 -خيرية مضر نبض خيركم   

 
 

 اشترك معنا
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 الحسابات البنكية
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 خطوات االيداع المباشر
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 تواصل معنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


