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عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يقول

دقِة   َداُووا َمرضاُكْم ِبالصَّ
:

الصدقة و لو بالقليل تحدث المعجزات
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 محمد جواد آل  السيد ناصر

                                          برنامج المساعدات المدرسية  و دوره في تنمية المجتمع 
نعود من جديد - في هذا العدد - الى برنامج المساعدات المدرسية و مبادرة »اكفل تعليمي و شارك في بناء مستقبلي« التي اطلقتها جمعية 
مضر الخيرية في شهر ذي القعدة من العام الماضي، و نستلهم من الحوارات الثالثة التي اجرتها السيدة زكية ابوالرحي، المحررة في 

فريق الجمعية اإلعالمي، مع األكاديمي البروفيسور عبداهلل جعفر الحمدان ، و مع المقدم المتقاعد عبداهلل ابراهيم الحصارو المهندس
 احمد عبداهلل المرزوق و هما من المهتمين بالشأن االجتماعي و شاركا في خدمة المجتمع في القديح و تنمية موارده و الرقي بالخدمات 
التي تقدمها مؤسساته االجتماعية ممثلة بجمعية مضر الخيرية و نادي مضر. و نريد اقتطاف بعض األفكار التي و ردت في الحوارات 

لالستفادة منها في تسليط الضوء على األفكار المستنيرة التي طرحوها حول المبادرة.

اتفق الثالثة على أهمية المبادرة و الدور الفاعل لدعم المجتمع في نجاح المبادرة و تحقيق النتائج المأمولة منها باعتبارها مصداقا لتكافل 
المجتمع و تعاونه في سبيل الرقي بأفراده و تحويلهم الى عناصر منتجة تساهم في الوصول الى االكتفاء الذاتي من خالل تنمية الموارد 
البشرية في المجتمع. و أكد البروفيسور الحمدان على تعاون المجتمع مع الجمعية من خالل المساهمات المادية إلنجاح مبادرة كفالة 
طالب، و دعا المقدم الحصار المجتمع الى احتضان المبادرة و دعم استمراريتها، و تكثيف الحمالت اإلعالنية لها ، و وصف المهندس 

المرزوق المبادرة بالموفقة و المهمة الحتياج ملح و المرجو من الطالب العزيمة و االجتهاد للحصول على الشهادة المستهدفة.

وتأتي أهمية الدعم المعنوي والمادي في المقام األول اذ يمنح الطلبة و الطالبات دافعا قويا لمواصلة تعليمهم في المجال الذي يريدونه 
، و بالتالي سيساعدهم في الحصول على وظيفة مناسبة توفر لهم و لذويهم معيشة كريمة. و من نافلة القول أن أهمية الدعم المعنوي 
تكمن في مساهمته في تهيئة الجو الدراسي المناسب لبيئة التعليم ليتفرغ الطالب للتحصيل، و ازالة الشحنات و العوائق و العراقيل عن 
كاهل الطالب، خصوصا عندما يجد من يربت على كتفه و يأخذ بيده و يذلل له الصعاب، و يبقى على الطالب - بتوفر الدعم المادي 

والمعنوي - أن يؤكد استعداده و جديته في التحصيل العلمي للوصول الى مبتغاه.

ونستطيع كأفراد و أسر أن ندعم المبادرة من خالل توعية المجتمع و اعالمه بالمبادرة و اهميتها و أثارها اإليجابية عــلى الـمجتمع ،
 و نساهم بالدعم المادي للجمعية عن طريق التبرعات او االشتراكات، و تكثيف الحمالت اإلعالمية و حث المجتمع على التفاعل و تبني 
المبادرة و تسويقها. و يساهم التواصل الفاعل و المستمر مع داعمي المبادرة و اطالعهم على نتائجها عن طريق الوسائل اإلعالمية في 

استقطاب اهتمامهم و استمرارية دعمهم المادي و المعنوي. 

وإلنجاح مــبادرة » اكفل تعليمي و شارك في بناء مستقبلي« ،  نحتاج الى شراكة حقيقية وعملية بين الــمجتمع والــجمعية والــطالب 
و الطالبات و أسرهم و المدارس و الجامعات، فالمجتمع بعطائه المادي و تشجيعه للمبادرة ، و الجمعية كحاضن لهذه الطاقات الواعدة 
من طالبنا و طالباتنا و منصة بين الداعمين و المستفيدين، و الطالب و الطالبة بالجدية و بذل الجهد المطلوب الكتساب المعرفة، واألسرة 

بتوفير الجو المناسب للطالب و الطالبة ، و المدرسة و الجامعة كمحفز للتحصيل العلمي.
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  حوار: زكية أبوالرحي 
 العطاء أمر نابع من القلب السليم ، يفعله كل محب للخير صغيرا كان أو كبيرا، و يتجلى العطاء و البذل 

في كل أوجه الخير و منها مبادرة جمعية مضر في كفالة طالب.

وقد أجرى الفريق اإلعالمي بجمعية مضر الخيرية حوارا حول هذه المبادرة مع شخصيات مرموقة من 
أهالي القديح، لها باع في الحقل االكاديمي و الشأن االجتماعي، سننشرها تباعا في حلقات في األيام القادمة.

و من الشخصيات التي حاورناها البروفسور عبد اهلل الحمدان الذي عمل أستاذا للكيمياء في جامعة الملك فهد للبترول و المعادن ألكثر 
من خمسة وثالثين عاما، و تخرج على يديه مجموعة كبيرة من الخربجين، كما أشرف على طالب الدراسات العليا في قسم الكيمياء 

في الجامعة، وله مساهمات كثيرة في األبحاث العلمية و العديد من األوراق العلمية.

س – مارأيكم في مبادرة جمعية مضر الخيرية “كفالة طالب “و ماهي أهميتها على الصعيد الشخصي للطالب و لألسرة و المجتمع ؟
ج- أن مبادرة الجمعية “كفالة طالب ” لفتة كريمة من أهل الخير إلى أبناء خير حيث أنها مثال واضح على التكافل و التعاون االجتماعي 
بين األسرة و المجتمع في سبيل الرقي بالمجتمع من حيث توفير التعليم للطلبة المحتاجين لدعم المجتمع ، و هذا هو أسمى غايات التعاون 

، و ال شك أن له أهمية كبرى على الصعيد الشخصي للطالب و لألسرة و المجتمع و كأنه أسرة واحدة في سبيل تعليم أبنائها .

س- هل تيسير أمر التعليم للطالب و الطالبات يمنحهم الدعم المعنوي قبل المادي ؟
ج-  ال شك ان تيسير امر التعليم للطلبة والطالبات يمنحهم الدعم المعنوي قبل المادي حيث ان الطالب او الطالبة يشعرون بان المجتمع 

مهتم بتعليمهم و هذا يعطيهم دافع قوي لمواصلة تعليمهم.

س- و ماذا سيحقق الطالب بهذا الدعم؟
ج-  ان الدعم المعنوي و المادي يمنح الطلبة دافع قوي لمواصلة تعليمهم و سيحقق الطالب بهذا الدعم مواصلة تعليمه في المجال الذي 

يريده و بالتالي سيساعده في الحصول على وظيفة مناسبة توفر له معيشة كريمة.

س- كثير من األشخاص يرددون لم تتح لي فرصة إكمال الدراسة لظروف المعيشة ، فماذا ستقدم مبادرة “كفالة طالب” للطالب
 و الطالبات و كيف ستعينهم على اكمال دراستهم؟

ج-   ان مبادرة الجمعية ” كفالة طالب”  بطبيعة الحال هي مبادرة إلعانة الطلبة الذين ال يستطيعون اكمال دراستهم بسبب الظروف 
المعيشية و ستتيح  المبادرة الفرصة للطلبة على اكمال دراستهم من خالل اعانتهم ماديا و معنويا.

س- المبادرة طرحت أثناء مهرجان التألق الخامس، برأيكم كيف للمجتمع أن يساهم في انجاحها و تعظيم فائدتها؟
ج-   مبادرة  ” كفالة طالب”  هي باألساس العانة الطلبة ماديا. و بالتالي لكي تنجح هذه المبادرة ال بد من تعاون المجتمع مع الجمعية 

من خالل المساهمات المادية سواء بالتبرعات او باالشتراكات التي و ضعتها الجمعية في المبادرة

س-  ما هي الوسائل التي تضمن استمرار نجاحها و تطويرها في السنوات القادمة؟

البروفيسور الحمدان: ال بد من تعاون المجتمع مع الجمعية من خالل 
المساهمات المادية إلنجاح مبادرة كفالة طالب
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س- كيف نستطيع كأفرد وأسر أن ندعم هذه المبادرة؟
 ج-  نستطيع كأفراد وأسر أن ندعم هذه المبادرة من خالل ثالثة أمور:

        أوال: نشر واعالم المجتمع بالمبادرة
        ثانيا: توعية المجتمع بأهمية هذه المبادرة وما لها من اثر مهم للمجتمع

       ثالثا: الدعم المادي للجمعية بالتبرعات او باالشتراكات

س- كلمة توجهونها لجمعية مضر الخيرية و بالخصوص القائمين على مبادرة “كفالة طالب”؟
ج- الشكر الجزيل  لجمعية مضر الخيرية و بالخصوص القائمين على مبادرة “كفالة طالب” على هذه المبادرة مع تمنياتي لها بالنجاح 

و االستمرار

س- كلمة أخيرة توجهونها للمجتمع حول المبادرة؟
المادية و نشر واعالم  المساهمات  إنجاح مبادرة “كفالة طالب” وذلك من خالل  الجمعية في  يتعاون مع  المجتمع ان  ج- ارجو من 

المجتمع بالمبادرة و أهميتها.
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 حوار: زكية أبوالرحي
أطلقتها  التي  طالب  كفالة  مبادرة  عن  برأيه  استنرنا  و  حاورناه  ثمينة،  فرصة  لنا  كانت 
مبادرة  اعتبرها  قد  و  الماضي.  العام  من  القعدة  ذي  شهر  في  الخيرية  مضر  جمعية 
تعليمه. مواصلة  في  طريقه  للطالب  يمهد  سلم  هي  و  المستقبل،  جيل  لها  يتطلع   سامية 

بن  األستاذ عبداهلل  المتقاعد  “المقدم”  مع  والفاعل،  المميز  االجتماعي  الحضور  الحوار مع صاحب  اليكم 
إبراهيم الحصار  الذي أشاد بالمبادرة ودعا إلى احتضان األسرة و المجتمع لها، كما أكد على أن يواكبها زخم اعالمي و دعم معنوي 

في كل مناسبات المجتمع.

س١- أطلقت جمعية مضر الخيرية مبادرة “كفالة طالب” في مهرجان التألق الخامس ، كيف تقيمون هذه المبادرة و ما هي أهميتها 
 على الصعيد الشخصي للطالب و لألسرة والمجتمع؟                   

ج١-  يوما بعد آخر نرى تطور العمل الخيري بجمعية مضر الخيرية بالقديح عـــبر برامج حديثة متواكبة مــع متطلبات الــعصر ،
 و مبادرة كفالة طالب لم تأت من فراغ فهي سلم يمهد للطالب طريقه في مواصلة تعليمه و يمنحه الدعم و الثقة للتفرغ و التحصيل 

العلمي، بل و التفوق و النبوغ، خصوصا عندما تزال إحدى العقبات مــن طريقه، فاإللتزامات المادية عــلى الطالب الجامعي الــذي 
يدرس على حسابه الخاص أهم عائق في طريق الطالب ، لذلك فالطالب من خالل المبادرة سيكون محل اهتمام وعناية ومتابعة حتى 
ينهي المرحلة الجامعية بكل طمأنينة وراحة البال ، كما ستكون أسرته في وضع مريح ماديا و معنويا فــي تخفيف أعبائها، و تتفرغ 
لتسيير أمور أبنائها اآلخرين ، أما بالنسبة للمجتمع فسيكون هذا العمل غرس الحاضر ليقطف ثماره في المستقبل ، فلقد كـــان أغلب 
المجتمع في القديح قبل خمسين عاما مكافحا ومجتهدا في شتى المجاالت، لكن من النادر أن تجد الخريج الجامعي أما اليوم فالحمد هلل 
فقد تطور المجتمع بفضل أبنائه الذين برزوا في مختلف التخصصات العلمية والطب و الهندسة ،كما سيكون لهذا البرنامج والمبادرة 

توفير الفرص للتعليم الجامعي خارج المنطقة الشرقية في ندرة الجامعات بها و شدة المنافسة على المقاعد الجامعية المتوفرة.

 س2- من اهداف المبادرة تيسير أمر التعليم للطالب و الطالبات، فكيف برأيكم تساهم المبادرة في ذلك؟       
ج2- أكاد أجزم بأن الدعم المعنوية رديف للدعم المادي، و لكن أهمية الدعم المعنوي في تهيئة الجو الدراسي المناسب لبيئة التعليم 
لتفريغ الطالب للتحصيل ، الدعم المعنوي يزيل عن الطالب شحنات و عوائق و عراقيل ال طاقة له بها خصوصا عندما يجد مـــن 

يربت على كتفه و يأخذ بيده و يذلل له الصعاب.

س3- عانى مجتمع بلدة القديح من تسرب الطالب و الطالبات من المدارس والجامعات قبل إنهاء دراستهم السباب عديدة و منها 
 ظروف المعيشة، فماذا ستقدم المبادرة و كيف ستساهم في تحفيز و دعم الطالب لالستمرار و المثابرة في التحصيل العلمي؟

ج3- في الحقيقة و على أرض الواقع، مرت بالمجتمع القديحي ظروف معيشية قاسية خالل فترات زمنية محدودة، كما أشرنا فـــي 
اإلجابات السابقة، حيث تركت ذكريات ال تمحى، و بالتالي حرص المجتمع على العمل و الكد، و لم يكن التعليم متاحا إال الـى الــقلة 
من أبنائه، و مع بدايات التعليم العام كان التسرب من التعليم قبل المرحلة الجامعية للعمل في فرص يقتنصها لكبر سن الطالب و قتها 
، و لكن في الفترة الالحقة و حاليا نجد إندفاعة قوية نحو الدراسة الجامعية داخل المملكة وخارجها، بفضل برنامج طموح جدا، هــو 
برنامج خادم الحرمين الشريفين لإلبتعاث، مما وفر فرصا ثمينة جدا و نادرة لمواصلة الدراسة الجامعية فــي أرقى جامعات العالم ، 
و تضاعفت نسب الطالب، كما كـــان لبرنامج اإلبتعاث الداخلي و تطور الكليات الجامعية إلى جامعات في المنطقة الوسطى، لــكن 
المنطقة الشرقية لم تزد الجامعات، و مع الظروف الحالية تغيرت المعايير في القبول عبر برنامج خادم الحرمين الشريفين و تـقلص 

العدد ، و هذا مما يعطي المبادرة دافعا قويا لدعم الطالب المتفوقين و رافدا مهما للطالب لمواصلة دراسته الجامعية.

 س٤- برأيكم كيف للمجتمع أن يساهم في انجاح المبادرة و االستفادة من قيمتها المضافة؟
ج٤- كثير من المشاريع الجيدة التجد طريقها للتنفيذ لمسببات عديدة منها ضعف اإلعالم، مما يحد من التواصل االجتماعي الحاضن 
للمبادرة ، لذلك كان توقيت طرحها غاية في األهمية، و يصب في الهدف من تكريم المتفوقين الذين ( حتما ) يتطلعون إلى مواصلة 

التعليم الجامعي، فكونت هذه المبادرة إرهاصة محفزة للطالب و المجتمع (الحضور) ، و نجاحها الشك أنه يعتمد بعد اهلل على عطاء 
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المجتمع المحب للخير و الداعم للعلم ، و تجزئة الفئات تتيح لكل شخص العطاء في حدود إمكانيته، و رغم أن هذا الـــمجال يتطلب 
أمواال قد تتعدى إمكانية الجمعية ، و لكن في ظل دعم المجتمع و حماسته ستقلل من العجز المتوقع بإذن اهلل، لذلك أدعو إلى تكثيف 

الحمالت اإلعالمية لهذه المبادرة كلما  سنحت الفرصة و في األماكن التي يمكن الوصول لها.

س٥- ما هي الوسائل التي تضمن للمبادرة الحضور الدائم في أذهان و وجدان أبناء المجتمع، وتساهم في استمرار نجاحها 

و تطويرها في السنوات القادمة؟
ج٥- من أهم الوسائل اإلعالمية الشفافية، عبر إبراز األعداد الطالبية و مـــجاالت التخصص أو فــــي التعليم العام، و مدى تقدمهم
 و إبراز المتفوقين والمتألقين إعالميا ، كذلك بث رسائل الشكر ألسرة الطالب المتفوق و للداعمين، كما يتطلب تكوين فريق متابعة 
للطالب في مدارسهم و جامعاتهم إلشعار الــــطالب أنه مـــحل اهتمام القائمين عــلى المبادرة ، و أنه تحت نظر المجتمع و انعكاس 

سلوكه و تفوقه على استقطاب الدعم ، و اإلعالم عامل مهم في استمرارية المبادرة ، و لربما يتطلب اإلقتراح في حالة العجز المادي 
االستعانة بالبنوك عبر قروض طويلة األجل، يساهم الطالب في سدادها بعد تخرجه إذا أقتضت الضرورة.

 س٦-كيف يتسنى لنا أفردا و أسرا أن ندعم هذه المبادرة؟
ج٦- من البوادر المشجعة على استمرار المبادرة احتضان األسرة و الـــمجتمع لها، لكن يجب أن يواكب ذلك زخم اعالمي و دعم 
معنوي فــــي كل مناسبات المجتمع العامة و المناسبات الخاصة، و األسرة ركيزة المبادرة بتحفيز أبنائها عـــلى البذل وا لــعطاء، 

و المستفيدين بالحث على التفوق و المتابعة، في مقابل ذلك يتم توجيه الفالشات اإلعالمية للتنويه بفاعليات األسرة و اإلحصاءات ، 
و التشجيع على التفرغ للدراسة و التحصيل العلمي ، و األسرة ركن المجتمع الفعال و لو وجدت حصالة التوفير او تخصيص جزء 

من ميزانية األسرة لدعم مسار المبادرة و ديموميتها.

 س٧- ما هي كلمتكم الدارة جمعية مضر الخيرية و المتطوعين بلجانها، و بالخصوص القائمين على مبادرة “كفالة طالب”؟
ج٧- كل الشكر ال يفي بحق القائمين على المبادرة ، و أنا لـــن أضيف جديدا حيث أشرت لمكانة طلبة العلوم ( العلماء ) فــي تنوير 
المجتمع و رفع المستوى العلمي و العملي للمجتمع ، و الطريق طويل و يحتاج الى جهود جبارة و العمل شاق لكي تزرعون البذرة 
المختارة المميزة ليوم الحصد و قطف ثمار هذا الجيل مستقبال ، المبادرة كالمعلم يعطي دون حدود و يغرس حب العلم فـــي طالب 
اليوم ليراه غدا فـــي مكان ما يخدم دينه و وطنه و أهله و مجتمعه. إنني أشد على أيدي القائمين على المبادرة لمواصلة جهـــودهم 
و العمل دون كلل أو ملل أو استعجال النتائج ، و أزف أجمل التهاني لكم كنخبة اختارها المجتمع نيابة عنه و تنميته البشرية. كــل 
الشكر والتقدير لكم على هذه الجهود المميزة الجبارة، وندعو اهلل العلي القدير أن يكلل مسعاكم بالنجاح و طريقكم بالسداد والتوفيق.

 س٨- في نهاية الحوار معكم، ماذا تتمنون من أهلنا في القديح حول المبادرة؟
ج٨- يقع على عاتق المجتمع احتضان و دعم استمرارية المبادرة و تنميتها ، النها تمس عصب حياة المجتمع مستقبال عبر الطاقة 
البشرية المؤهلة علميا و عمليا ، فمن منا لم يقف متأمال في الماضي القريب حين كنا نعد الحاصلين من أبناء القديح على الشهادة 
اإلبتدائية كأرقام بسيطة جدا، بينما نجد اليوم بفضل اهلل كما كبيرا و أعدادا كثيرة مــــن أبنائنا و بناتنا في المجاالت العلـمية حملة 

الشهادات العليا و التخصصات النادرة، و تفوق و اخـــتراعات و مهنيين محترفين، مما غَير نظرة اآلخرين عن المجتمع القديحي 
الزراعي الى مجتمع علمي مثقف و رياضي، و رفع اسم القديح و الوطن في أرجاء المعمورة ، و علينا كمجتمع مواصلة المشوار 
بوتيرة أسرع لدعم طالبنا وطالباتنا لرفد المجتمع بفئة مميزة ،ونكون عونا لجمعية مضر الخيرية، ومساندة أعضاء المبادرة لتذليل 

الصعاب أمام الطالب و الطالبات، و تشجيعهم على الجد و اإلجتهاد لتحقيق األهداف الخيرة و نسأل اهلل التوفيق والسداد.
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  حوار: زكية أبوالرحي 
 في الجزء الثالث واألخير من استقصائنا آراء بعض المهتمين و الفاعلين في المجتمع حول مبادرة 
الى رئيس  الماضي، و جهنا بعض األسئلة  العام  الخيرية  أطلقتها جمعية مضر  التي  “كفالة طالب” 
نادي مضر المكلف المهندس احمد عبداهلل المرزوق، و هو غني عن التعريف و معروف لدى أوساط 

المجتمع القديحي بهمته و حكمته و مساهماته الكثيرة و المتميزة.

أشار في الحوار الذي أجريناه معه الى أهمية مبادرة “كفالة طالب” ، و ضرورة استعداد و جدية الطالب لالستفادة منها، لتحقق المبادرة 
النتائج المرجوة منها.  و أكد ثقته أنها ستساهم في مواجهة التحديات التي تمنع الطالب و الطالبة من إكمال دراسته. و دعا المجتمع إلى 
تبني المبادرة و دعمها و تقديم االستشارات للقائمين عليها، كما دعا الجمعية إلشراك الداعمين في بعض قرارات المبادرة سعيا في 

تطويرها و تعظيم الفائدة منها و إليكم الحوار الشيق مع المهندس المرزوق:

س- مضى ما يقارب الثالثة شهور على إطالق مبادرة “كفالة طالب” من قبل جمعية مضر الخيرية ، فكيف تنظرون الى هذه المبادرة 
من خالل أهميتها للطالب و لألسرة و المجتمع؟

ج- مبادرة موفقة و مهمة الحتياج ملح لبعض الطالب و تخفيفًا على األسر.

س- توفر المبادرة الدعم المادي للطالب و الطالبات فهل يكفي هذا الدعم في تيسير أمر التعليم؟
ج- الطالب بحاجة لجميع انواع الدعم و المهم التأكد من استعداد الطالب.

س- ماذا هو المطلوب من الطالب في مقابل هذا الدعم؟
ج- المرجو من الطالب العزيمة و االجتهاد للحصول على الشهادة المستهدفة.

س- يبرر البعض عدم اكمالهم للدراسة بصعوبة الظروف المعيشة ، فهل برأيكم ستساهم مبادرة “كفالة طالب” في معالجة هذا السبب 
و تمكين الطالب و الطالبات على اكمال دراستهم؟

ج- المفترض ان تكون المبادرة هي الحل للمبررات المقدمة لعدم اكمال الدراسة.

س- ما هو المطلوب و المأمول من المجتمع إلنجاح هذه المبادرة و تعزيز فائدتها؟
ج- التفاعل  و المشاركة و االستمرار وتبني المبادرة و تسويقها. و ضرورة اطالع الداعم على نتائج الدعم.

س-  ما هي الوسائل التي ستساهم في نجاح و استمرار و تطوير المبادرة في السنوات القادمة؟
ج- التواصل مع الداعمين و تكريمهم و استقطابهم للمشاركة في بعض القرارت الخاصة بالمبادرة، و اطالعهم أوال بأول على النتائج 

الطيبة للطالب،  و نشر هذه النتائج بشفافية في االعالم.

س- كيف يستطيع مجتمع القديح، أفرادا و أسرا، دعم هذه المبادرة؟
ج- المساهمة و لو بالتعاون بين االسر لتحمل مبلغ الدعم، و تشجيع المجتمع و ذلك بذكر االيجابيات.

س- ماذا تقولون لجمعية مضر الخيرية وخصوصا القائمين على مبادرة “كفالة طالب”؟
ج- كلمة شكر وتقدير على هذه المبادرة المباركة، و ثقوا أن ذلك من أسباب التوفيق لكم و ألسركم، و أن أي عمل في البداية صعب،

 و لكنه بعد النجاح يشعركم بالفخر و السعادة.

 المهندس المرزوق: كفالة طالب مبادرة موفقة و مهمة الحتياج ملح، و المرجو
من الطالب العزيمة و االجتهاد
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.

.

س- و ماذا تقولون لألهل في المجتمع القديحي حول المبادرة؟
ج- المبادرة تحتاج الى دعم الكثير حتى يتوزع الحمل، و هو ليس بالثقيل و نتائجه المرجوة تعود على المجتمع. كما ينبغي التواصل مع 

الجمعية و تقديم االستشارات، و ينبغي أيضا تشجيع الغير للمساهمة في دعم هذه المبادرة.

-13-



خيرية مضر نبض خيركم العدد 14

مساعدات جمعية مضر فاقت 4 مليون رياال في نهاية الربع  الثالث من 2018
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كرامة المرهون 

أصدرت جمعية مضر الخيرية بالقديح في منتصف الشهر الحالي تقريرها للربع الثالث من العام المالي 20١٨ م ، الذي كشف أن حجم 
المساعدات لألسر المتعففة منذ بداية العام بلغ ٤١٤293٦ ريااًل على برامج الجمعية الرئيسية التي تشمل دعم األسر وشؤون المساكن 
وكافل اليتيم والمساعدات التعليمية والزواج الميسر، حيث ارتفع حجم المساعدات بنسبة 2٪ عن ما تم صرفه في نفس الفترة من العام 

الماضي والبالغ ٤0٥9٤٨٦ رياال.

وجاء في التقرير أن برنامج كافل اليتيم استفاد منه 2١ أسرة ، وبلغت مصروفاته ٤١١٥٨٦ رياال ، مثلت نسبة ١0٪ من المجموع الكلي 
 للمساعدات، وقد ارتفع اإلنفاق على هذا البرنامج بنسبة ١9 ٪ مقارنة باإلنفاق على هذا البرنامج في نهاية الربع الثالث من 20١٧.
ومثل برنامج دعم األسر3٧٪ من مجموع ما صرف على البرامج الخمسة الرئيسية، واستفادت منه ١٤9٦ حالة، حيث بلغت مصروفات 
البرنامج ١٥20٧١0 رياال ، بزيادة بلغت ٦٤٥03 رياال (بنسبة ٤٪) عن نفس الفترة من العام الماضي ، وقد غطى المساعدات النقدية 
للمستفيدين  فواتير كهرباء  تغطية  تشمل  متنوعة  بمبلغ ٤٤٨٦9٦ رياال، ومساعدات  الغذائية  والمساعدات   ، بمبلغ ٦٧١3٦٦ رياال 
ورسوم حكومية ومساعدات اجتماعية بمبلغ 20٥١00 رياال ، والمساعدات الصحية بمبلغ ١١٤9٧٨ رياال والعيدية بمبلغ ٥٤٨00 

رياال والمساعدات الشتوية بمبلغ 2٥٧٧0 رياال.

 ١٥٧0١٥0 البرنامج  مصروفات  وبلغت  حالة   229 لـ  مساعدات  قدم  المساكن  شؤون  برنامج  أن  إلى  التقرير  وأشار 
من  الفترة  نفس  في  البرنامج  مصروفات  من  بقليل  أقل  وهي  للمصروفات،  الكلي  المجموع  من   ٪3٨ ومثلت  رياال، 
رياال   ٤٨١0٤2 بمبلغ  اإليجار  مساعدات  البرنامج  غطى  وقد  من١٪).  (أقل  رياال   ١٥٧9٧٤2 والبالغة  الماضي  العام 
رياال.  20٧٦٥ بمبلغ  وأثاث   ، رياال   ١١١٤٦0 بمبلغ  وأجهزة   ، رياال   9٥٦00٤ بمبلغ  منازل  وصيانة  وبناء   وشراء 

واستفاد من برنامج المساعدات التعليمية 29٨ طالبا وطالبة، وبلغت مصروفات البرنامج ١٧0٤٤0 رياال ومثلت ٤٪ من المجموع 
الكلي للمصروفات، وانخفضت بنسبة ٦٪ من مصروفات البرنامج في نفس الفترة من العام الماضي، وقد غطى البرنامج مساعدات 

لطالب الجامعات بمبلغ 9٤2٥0 رياال ومساعدات للطالب والطالبات في مراحل االبتدائية وحتى الثانوية بمبلغ ٧٦١9١ رياال.

المجموع  وتمثل ١١٪ من  بمبلغ ٤٧00٤9 رياال  شابا وشابة  لـ ١٥٤  الزواج  تغطية مصاريف  في  الميسر  الزواج  برنامج  وساهم 
الكلي للمصروفات، وقد ارتفعت عن مساعدات العام الماضي البالغة ٤00٥00 رياال بنسبة ١٧٪ ، وتوزعت بين إعانات نقدية بمبلغ 

١١٤٨00 رياال، وإعانات بناء بمبلغ ١٦٨٦١٤ رياال وأجهزة وأثاث بمبلغ ١٨٦٥3 رياال.

وذكر رئيس مجلس االدارة، محمد جواد آل السيد ناصر ، أن الجمعية حريصة على اصدار التقرير الربع سنوي واطالع المجتمع على 
اداء الجمعية الطالع أهالي القديح على اداء برامجها، ولتعزيز دور الشراكة المجتمعية وحس المسؤولية في تلمس احتياجات األسر 

المتعففة ومد يد العون إلى الجمعية لتعزيز دورها وامكانياتها في تقديم الرعاية لألسر.

جدير بالذكر فإن مجلس االدارة أكد مرارا على أهمية تعزيز تواصل ابناء المجتمع مع أعضاء المجلس، ودعا أبناء المجتمع الى زيارة 
إدارة الجمعية ومقار لجانها لالطالع على ما تقوم به الجمعية ولجانها، ولتقديم النصح والمالحظات التي من شأنها رفع مستوى أداء 

الجمعية والرقي بخدماتها .



خيرية مضر نبض خيركم العدد 14



خيرية مضر نبض خيركم العدد 14

-16-

200 ألف ريال مساعدات أقرتها جمعية مضر في شهر اكتوبر
  اعالم جمعية مضر

عقد مجلس اإلدارة ثالث جلسات في شهر اكتوبر 20١٨ م ، وتم إقرار مساعدات لألسر المتعففة بلغ اجماليها 200٧00 رياال استفاد 
منها ١2 حالة وجاءت كما في األنفواجرافيك  التالي :
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أطفال براعم الطفولة يتدربون على السالمة في الحافلة المدرسية

زكية أبوالرحي  
نهاية  الى  وستستمر  بالقديح  السعيدة  الطفولة  براعم  الحافلة” ألطفال  في  والسالمة  “األمن  فعالية  االحد ٥ صفر  أمس  يوم  انطلقت 

االسبوع، مستهدفة تدريب األطفال على أصول السالمة عند ركوب الحافلة والنزول منها وأثناء تواجدهم فيها.

واوضحت مسؤولة األمن و السالمة األستاذة خلود االوجامي بأن الفعالية الخاصة بسالمة األطفال داخل الحافلة المدرسية بدأت صباح 
األحد و تنتهي الخميس من اإلسبوع الجاري، و سيتم التركيز على تعليم األطفال أصول السالمة بطابور الصباح و في نشاط أفالطون، 
و سيكون هناك تدريب عملي للتصرف السليم حال حصول احتجاز في الحافلة أو السيارة، مع مراعاة تطبيق قواعد السالمة مع األطفال.

وقالت قائدة الروضة األساذة غادة السيف: “إن الحفاظ على سالمة األطفال واجب على الجميع ، و مــن حقوق الطفل أن يتم تعليمه
 و تثقيفه حول كيفية المحافظة على سالمته، لذلك تم وضع البرنامج بشكل نظري من خالل تقديم  القصص و مشاهدة أفالم تعليمية

 و مناقشتها ، و بشكل عملي حيث يطبق األطفال ما تعلموه عمليا في كيفية التصرف السليم في حال االحتجاز داخل الحافلة”.

الجدير بالذكر بأن لجنة األمن والسالمة ببراعم الطفولة السعيدة تقدم البرنامج للعام الثاني على التوالي، و قد أعدت برامج جديدة حول 
األمن و السالمة ستقدمها في االيام القادمة لألطفال.

-17-
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غفران آل مرار 
احتفلت براعم الطفولة السعيدة بيوم الغذاء العالمي، الذي يصادف ١٦ اكتوبر، وذلك لتوعية األطفال بأهمية الغذاء الصحي و فوائده 
للعقل و الجسم، و التركيز على تنوع الغذاء و على تناول وجبة اإلفطارالتي تعتبر العنصر األساسي و الهام في حيوية و نشاط الجسم 

طوال اليوم.

واحتوى برنامج االحتفال، الذي تم تفعيله في اإلذاعة الصباحية، على فقرات عديدة منها نصائح عن الغذاء الصحي و أهميته، و عدم 
اإلسراف في الطعام بشكل عام، اضافة الى قصة عن الغذاء الصحي و حوار حول القصة و أهدافها، و مسابقات تعزز الممارسات 
الغذائية الصحية، و وسائل و صور توضح ضرر الغذاء الغير صحي، و تم توزيع الهدايا على االطفال المشاركين في نهاية البرنامج.
الملفت للنظر الحماسة المشتعلة بين االطفال وتفاعلهم مع المسابقة و االسئلة التي طرحت في الحوار الشيق و التي تدل على وعي 

الغالبية العظمى منهم بأهمية الغذاء و الغذاء الصحي على وجه الخصوص .

كما أشارت المربية مريم شويهين الى أن يوم الغذاء العالمي اليقتصر على يوم واحد فقط ففي جميع أيام اإلسبوع و من خالل وجبة 
اإلفطار تحث أطفالها على تناول األطعمة الصحية وتعزيز هذا المفهوم لديهم.

ونوهت المربية زينب العبيدان إلى ان التنوع في الوسائل المطروحة مثل المسابقة يدخل السرور في قلب الطفل و يجعله مستمتًعا 
بالفعالية.

وعلقت المربية نجيبة الحريفي بقولها: »فعالية يوم الغذاء مهمة جًدا الطفالنا االعزاء لنبين لهم أهمية الغذاء في تكوين اجسامهم و تقوية 
عضالتهم و عقولهم«.

وذكرت القائدة التربوية لبراعم الطفولة االستاذة غادة السيف إلى أن الغذاء الصحي له دور كبير في جعل الطفل منتبًها ونشيًطا خالل 
ساعات تواجده في الروضة والفعالية المقامة اليوم ركزت على هذا الجانب ألهميته و توعية الطفل بما يجب ان يتناوله و مايجب عليه 

اإلبتعاد عنه حرًصا على مصلحته و خوًفا على صحته.

الجدير بالذكر أن براعم الطفولة السعيدة تولي إهتماًما بالًغا بإحياء المناسبات الوطنية العالمية و تبادر الى تفعيلها في ذات اليوم، و قد 
قامت بتفعيل يوم السمنة العالمي في اإلسبوع الماضي.

براعم الطفولة السعيدة تحتفل بيوم الغذاء العالمي 

-18-
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أطفال براعم الطفولة يجرون تجربة اخالء المبنى في دقيقة و عشر ثوان
زكية أبوالرحي

نظمت براعم الطفولة السعيدة برنامج السالمة بنشاط افالطون على مدى اسبوعين، حيث تعرف األطفال خالله على قواعد السالمة 
و كيفية التصرف أثناء حدوث حريق – السمح اهلل – و تعرفوا علــى مخارج الطوارئ و طريقة اخالء المبنى، و اخــــُتتم البرنامج 

بالتدريب على خطة إخالء تجريبية اطلقوا عليها مسمى “لعبة الهروب”.

وتم البدء بتنفيذ خطة اإلخالء في صباح اليوم الخميس ١٦ صفر عند الساعة العاشرة و الربع بدق الجرس، حيث تم اخالء المبنى من 
الجميع في وقت قياسي مدته دقيقة و١0ثوان.

وقالت مسؤولة األمن والسالمة، األستاذة خلود الوجامي: “شعارنا في براعم الطفولة – السالمة أوال -، ومن هذا الشعار أطلقنا فعالية 
السالمة، حرصًا منا على توفير بيئة تعليمية آمنة و منتظمة لألطفال، فاألمن و السالمة من أهم القيم في المؤسسات و المنشآت ألهميتها 

في حماية األرواح و الممتلكات”.

وأوضحت قائدة براعم الطفولة، االستاذة غادة السيف، بأن األطفال أمانة لدينا، و الحفاظ عليهم و على سالمتهم مـن أولى اهتماماتنا، 
و يجب علينا تثقيفهم نظريا و عمليا، و تعريفهم طرق المحافظة على أنفسهم، و لذلك تم وضع برنامج السالمه على مدى اسبوعين، 

منتهيًا بالخطة التجريبية التي كانت ناجحة جدا، حيث تم اخالء المكان خالل دقيقة و عشر ثوان فقط.

الجدير بالذكر بأن براعم الطفولة السعيدة بالقديح تقدم جميع أنواع الرعاية التعليمية و التثقيفية و العلمية لألطفال، و نفذت في األسابيع 
الماضية برنامجا متكامال في كيفية التصرف السليم عند اإلحتجاز داخل الحافلة، و احتفلت بيوم الغذاء العالمي، و لديها العديد من 

البرامج التي ستطبقها هذا العام ايضًا.
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   خيرية مضر تعلن عن بدء التسجيل لبرنامج تقوية الطالب
                               ابتداء من يوم األربعاء 14 صفر وحتى يوم األحد 18 صفر 1440هـ 

إعالمية جمعية مضر
أعلنت اللجنة التعليمية في جمعية  مضر الخيرية عن موعد التسجيل لبرنامج تقوية طالب األسر التي تعيلها الجمعية، حيث ستستقبل 

اللجنة الراغبين في االلتحاق بالبرنامج في 0٦:30 – 0٧:30 مساء ابتداء من يوم األربعاء ١٤ صفر و حتى يوم األحد ١٨ صفر في 
مقر لجنة الخدمات االجتماعية  و كافل اليتيم في مبنى الطرازيات التابع للجمعية.

ومن المقرر أن يبدأ برنامج التقوية في مطلع شهر ربيع األول، و يستمر إلى ٦  ربيع الثاني، في مبنى براعم الطفولة السعيدة التابع 
 للجمعية، و ستكون مواد التقوية كالتالي:

            أوال- المرحلة االبتدائية ( الصف الرابع و الخامس و السادس فقط): لغتي، الرياضيات، العلوم، اللغة اإلنجليزية.
            ثانيا- المرحلة المتوسطة: لغتي، الرياضيات، العلوم، اللغة اإلنجليزية.

           ثالثا- المرحلة الثانوية: الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة اإلنجليزية.

 والستكمال التسجيل، يلزم التالي:
      ١- حضور أولياء األمور بالنسبة لطالب المرحلتين االبتدائية و المتوسطة.

      2- إحضار صورة شخصية للطالب.
 علما بأنه سوف لن يقبل أي طالب بعد انتهاء فترة  التسجيل.

 و لالستفسار يرجى التواصل مع مسؤول التسجيل
 االستاذ / عبداهلل العرفات على جوال:

0٥0002٨2٥9
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مركز مكفوفي القطيف يستضيف أطفال روضة منتسوري
زهرة الضامن  

استضافت نسائية مركز رعاية مكفوفي القطيف التابع لجمعية مضر الخيرية صباح الخميس 9 صفر ١٤ طفال و ثالث مربيات من 
روضة “منتسوري” النموذجية، لالطالع على مركز المكفوفين، و حضور البرنامج التوعوي الذي يهدف إلى تعريف أفراد المجتمع 
بالدور الذي يقدمه المركز  للمكفوفين، و تسليط الضوء على أبرز القدرات و الوسائل، التي يستخدمها المكفوفون في التعليم و الحياة 

اليومية.

وبدأ البرنامج بكلمة ترحيبية و تعريفية بالمركز ألقتها زينب آل خاتم، تالها عرض قصة قصيرة عن الكفيف، و بعض الصعوبات 
التي تواجهه في التعليم، و كيفية معالجتها، و تخللها طرح بعض األسئلة على الصغار، و مناقشتهم في أحداث القصة قدمتها غدير 
اإلسماعيل، ثم استعراض كيفية تعلم الكفيف بالوسائل المحسوسة، و التقنية مثل استخدام الهاتف المحمول و الحاسب اآللي، باإلضافة 

لشرح بعض الفروقات البسيطة بين طرق تعليم الكفيف و بقية أفراد المجتمع.

وقد تفاعل األطفال بعفوية و شغف للتعلم مع فقرة تعلم القراءة و الكتابة، التي أدارتها بيان الزيمور، و تجربة المشي باستخدام العصى 
البيضاء التي قدمتها زهراء الصفار.

اللعب و هم مغمضي  لتجربة  لتمنح لألطفال فرصة  قدمتها ساجدة عبيد و غدير اإلسماعيل  التي  األلعاب  التجارب و  فقرة  وجاءت 
العينين، و التنقل معتمدين على حاستي السمع و اللمس،  و قد عبروا عن سعادتهم و حبهم لتجربة كلما يتعلق بالمكفوفين.

وفي ختام البرنامج، قام األطفال و المربيات بجولة داخل المركز، شملت مكتبة المكفوفين و غرفة لعب التنس و فصل تعليم برايل، 
حيث أبدوا حماسهم في لعب التنس، و كتابة أسمائهم بطريقة برايل.

وقد عبرت مربيات روضة منتسوري عن شكرهن و سعادتهن بالزيارة و حسن االستقبال، و البرنامج الذي أعد لتعريف األطفال على 
المركز و أنشطته و الخدمات التي يقدمها للمكفوفين، حيث قضوا يوما ممتعا و مليئا بالمعرفة.

وثمنت عضوات الفريق النسائي في مركز المكفوفين هذه الزيارة، و عبرن عن سعادتهن بخوض هذه التجربة مع األطفال، متمنيات 
تكرار مثل هذه التجارب لتوعية المجتمع، و نشر الفائدة قدر المستطاع.

وأعربت األستاذة أحالم العوامي رئيسة الفريق النسائي عن سعادتها وغبطتها بهذه المبادرة الطيبة، و ذكرت أن نسائية المركز مستعدة 
الستضافة الراغبين من المدارس و رياض األطفال في زيارة المركز و التعرف على أنشطته.

الجدير بالذكر، أنه سبق لمركز رعاية المكفوفين تقديم البرامج التوعوية بالمكفوفين داخل وخارج المركز، و يقوم باستضافة المهتمين 
و ابراز دور المركز الفعال في نشر الوعي بفئة المكفوفين و دمجهم في المجتمع.
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مكفوفات القطيف يبدعن في تغليف الهدايا

زهرة الضامن 
نــظم الفريق النسائي بمركز رعاية مكفوفي القطيف التابع لجمعية مضر الخيرية مساء الخميس 2 صفر، ورشة تغليف الهدايا التــي 

قدمتها  المدربة ساجدة الصفار، لتعليم منسوبات المركز مهارات في الحرف اليدوية المختلفة .

وبدأت الورشة، التي حضرتها 2٥ منسوبة، بنصائح هامة التقان التغليف بشكل ملفت وجذاب، حيث ذكرت الصفار أن اختيار الغالف 
يعد من األمور الضرورية، حيث توجد خامات متعددة، و قد يقع البعض في اختيار خامات ليست مناسبة، لذا يجب مراعاة األلوان 

وتناسقها في عملية التغليف .

وتطرقت إلى التطبيق العملي للتغليف، و شرحت الطريقة السليمة باستخدام األدوات الالزمة ، كالمقص و الشريط الالصق و الغالف 
و العلبة المراد تغليفها، و أشرفت على عمل المنسوبات للتأكد من اتقانهن مهارات التغليف .

وفي الختام عبرت ” الصفار” عن تجربتها قائلة : “ استمتعت كثيرا أثناء تقديم الورشة، فالمنسوبات يمتلكن حسا فنيا وروحا جميلة ،
 و أتقدم إلدارة المركز بالشكر الجزيل على هذه الفرصة الرائعة .

كما أعربن منسوبات المركز عن سعادتهن بخوض مثل هذه  التجارب التي تعود عليهن بالفائدة والمتعة، حيث ذكرت بتول الشويهين 
أن الورشة مميزة،  و أثرتنا بمعلومات مفيدة. و قالت بيان الزيمور: “إلى جانب المتعة، استفدت معلومات كثيرة، و كانت الفعالية 

مميزة و مليئة بالحيوية والنشاط”.

الجدير بالذكر أن مركز رعاية المكفوفين يستعد لفعالية العصا البيضاء، و غيرها من الفعاليات المتنوعة، مستهدفة إكساب المكفوفين
 والكفيفات المهارات التي تعينهم وتمكنهم من االندماج بالمجتمع، و ابراز قدراتهم وامكاناتهم .

-22-



خيرية مضر نبض خيركم العدد 14

منسوبات مركز رعاية مكفوفي القطيف يناقشن “قوانين سحر الشخصية”
زهرة الضامن 

نظمت نسائية مركز رعاية مكفوفي القطيف التابع لجمعية مضر الخيرية مساء الخميس ١٦ صفر فعالية لمناقشة كتاب “قوانين سحر 
الشخصية” ، ادارتها المتطوعة في المركز فاطمة لطف اهلل، و شاركت فيها 2٥ من منسوبات المركز.

مؤثرة  طبيعية  قدرة  بأنها  الكاريزما  عرف  حيث  صوتي،  لكتاب  االستماع  خالل  من  الكاريزما  عن  بمقدمة  النقاش  وبدأ 
كريزما، لديك  هل  هو  و  المستمع  على  سؤاال  طرح  و  النجاح،  الهامهم  و  اآلخرين  في  التأثير  و  العالقات  بناء   في 
كمقدمة للدخول في صلب الموضوع ثم تطرق إلى مكونات الكريزما و هي الحضور و يتفرع منه  الشغف و الحماسة، الثقة، االنسجام، 

التفاؤل، الطاقة اإليجابية، الطاقة و التوازن، حس الدعابة و السحر؛ تليه الصفات األساسية و تشمل ضبط النفس، الكفاءة ، الحدس
 و سرعة البديهة، الهدف، النزاهة، الشجاعة، اإلبداع، التركيز؛ ثم اإللقاء و التوصيل، و يضم  مهارات العرض و التقديم، التعامل 
و التفاعل، التأثير، سرد القصص و الحكايات، االتصال بالعين، االستماع، األلفة؛ و أخيرا  تمكين اآلخرين، و يشمل اإللهام، احترام 
الذات، المصداقية، الدافعية و التحفيز، النوايا الحسنة، الرؤية، التعاطف، إحترام اآلخر؛ و ختم بنصائح تساعد على تنمية الكاريزما  

عندما يعي الفرد أهميتها و يوظفها توظيفا سليما للتأثير في اآلخرين بشكل إيجابي.

وقد قسمت لطف اهلل  االستماع للكتاب إلى ثالث فترات، تخللها شرح لألفكار التي استعرضها الكتاب، إضافة إلى إتاحة فرصة النقاش 
مع منسوبات المركز، و تبادل المعلومات اإلثرائية لتعم الفائدة للجميع، ثم قدمت رسالة لكل منسوبة لتقرأها أمام الحاضرات و تشاركهن 

مشاعرها، و تصف مدى قرب هذه الرسالة منها.

وأعربت عن سعادتها بنجاح الفعالية بالرغم من أنها التجربة األولى لها  داخل مركز رعاية المكفوفين، وأضافت: “لمنسوبات المركز 
الدور الكبير في نجاح الفعالية، فقد أسعدتني مداخالتهن أثناء الفعالية، و عبارات الثناء و التشحيع، اضاقة الى ما تفضلن به من نقد بناء”.
هذا و أثنت منسوبات المركز على الكتاب الصوتي، و االختيار الموفق الذي المس أفكارهن، و تمنين لالستاذة لطف اهلل المزيد من 
التألق و النجاح. و أضافت خلود الدعبل: “إن للفعالية جانب إثرائي خصب، بإمكاننا جميعا استثماره في تنمية شخصياتنا حتى نمتلك 

كاريزما نؤثر بها على من حولنا”.

وقد أشادت األستاذة أحالم العوامي، رئيسة الفريق النسائي بمركز المكفوفين، باألستاذة لطف اهلل و أثنت على حسن اختيارها لهذا 
الكتاب، و أسلوبها المتميز في عرض األفكار التي جاءت فيه.

ويذكر أن نسائية مركز رعاية المكفوفين استضافت مساء الخميس 9 صفر ثالث عضوات من نادي توست ماسترز – فرع القطيف 
هن: التوست ماستر حليمة الدرويش، و التوست ماستر حوراء البحارنه، و التوست ماستر غدير اإلسماعيل، للتعريف بنشاطات النادي 

و أهدافه.
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23 كفيفة تتعرف على كيفية صناعة المذيعة الجذابة
فاطمة الصفار 

أدارت زهرة الضامن ، المتطوعة في مركز رعاية مكفوفي القطيف التابع لجمعية مضر الخيرية ، و بحضور 23 من منسوبات المركز 
، ورشة بعنوان صناعة المذيعة الجذابة، مساء الخميس 23 صفر.

وعرفت “الضامن” مصطلح المذيع، و مهارات و صفات المذيع و مقدم البرامج، مشيًرة إلى صفات الشخص الكاريزمي، و مهارة 
الحديث، و مراحل التخطيط للحديث.

وبينت أسس سالمة الصوت، و قواعد و أصول سالمة الصوت، مفيًدة بالحاالت التي ال يجوز الوقوف فيها عند االلقاء، و قدمت نصائح 
للحفاظ على سالمة الصوت، و بعض النصائح الهامة للمذيع، مستعرضة قصة مذيع.

وتخلل الورشة بعض التمرينات على اإللقاء، و تجربة صوتية لبرنامج فويز جوكجونير، و شهدت تفاعال من الكفيفات من خالل األسئلة 
التفاعلية التي تم طرحها أثناء الورشة.

وذكرت الضامن أنها كانت سعيدة بهذه التجربة و تقديم الورشة لمنسوبات المركز للمرة األولى، و إنها قد تغلبت على رهبة تقديم 
الورشة بسبب حماس المنسوبات المشاركات في الورشة و حبهن لمعرفة كل جديد.

وبدورها، قالت زينب آل خاتم: “كانت الورشة رائعة بحق ، و األروع من ذلك أسلوب المدربة الراقي ، فــلـقد أثرتنا بمعلومات قيمة 
و أكسبتنا مهارات متنوعة”.

بتنمية  القادمة في مجاالت متنوعة تعنى  العديد من الورش لمنسوباته خالل األسابيع  المكفوفين ينوي تقديم  ويذكر أن مركز رعاية 
معارفهن و مهاراتهن.
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الدكتور الجارودي يحصد براءتي اختراع جديدة لعالج السرطان
ُتعد الثامنة و التاسعة له في نفس المجال

القديح2٤

حصل الـــباحث السعودي الدكتور سعــيد الجارودي عــلى بــراءتي اختراع جديدتين ُتعد الثامنة و التاسعة 
لـــه فــي مجال عالج أمــراض السرطان بـــواسطة مركبات الذهب و الــتي تم تسجيلها و نشرها بالمكتب 

المكتب األمريكي لبراءات اإلختراع خالل شهري سبتمبر و أكتوبر 20١٨.
وقــد نشر الجارودي عـــلى حسابه الشخصي فــي تويتر: “ نشرت لي براءتي اختراع فـي شهرّي سبتمبر 
و اكتوبر لهذا العام 20١٨ وهما الثامنة و التاسعة لي مسجلة في المكتب االمريكي لعالج السرطان   بمركبات الذهب، حيث تفوقت 

مركبات الذهب على العالج الكيميائي بـ ٦00 مرة في محاربة سرطان الثدي.”

وقد أثبتت التجارب العديدة التي قام بها الباحث الجارودي على مدى عدة سنوات بفاعلية العالج الجديد في وقف و قتل الخاليا السرطانية.
كما يتميز المركب الجديد بأن “السمية” فيه شبه معدومة و أنه آمن بالمقارنة مع العالج الكيميائي و اإلشعاعي، و أنجح من بعض 

العالجات المتداولة حاليا.

ويعتبر تسجيل براءات االختراع حماية لالختراع من ناحية الملكية الفكرية على مستوى العالم و هو ليست اتفاقية لتصنيع وتسويق 
االختراع من ناحية طبية وتجارية حيث يحتاج ذلك الى تبني و تعاقدات خاصة بين المخترع و الشركات المصنعة لألدوية.

ويجب على المصنعين التجاريين التعامل مع صاحب براءة اختراع و إال فإن تصنيع أي اختراع دون التعاقد مع المخترع األصلي يعد 
سرقة تجارية.

ولكن من ناحية قانونية فإن مالحقة سرقات تصنيع االختراعات ممكن على أرض الدولة المسجل على أرضها براءة االختراع بشكل 
أسهل، و هنا يكمن أهمية تسجيل االختراع على المكتب األمريكي ألنها دولة مصدرة لتصنيع الكثير من االختراعات.

والباحث الكيميائي الدكتور سعيد الجارودي من بلدة القديح بالقطيف و هو خريج جامعة الملك فهد للبترول و المعادن كما أنه موظف 
في شركة أرامكو السعودية.

ولدى الجارودي أكثر من براءة إختراع سابقة و منها براءة إختراع مسجلة إلختبار عوالق وقود الطائرات النفاثة عام 2009 و الذي 
تطبقه شركة أرامكو على طائراتها.
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 خالد السنان 
سجل مكتب الواليات المتحدة األمريكية لبراءات االختراع ثالث براءات اختراع جديدة حصل 

عليها الدكتور باسم بن أحمد أبو السعود.

وأوضح أبو السعود أن براءات االختراع تتعلق جميعها بإزالة المواد العضوية من المياه من خالل 
استخدام المواد النانوية المطورة، الفًتا إلى أن البراءات الثالث سجلت في ٥ يونيو و٤ و١٨ سبتمبر 

من العام 20١٨ إضافة لبراءة االختراع األولى والتي كانت في 2٦ مايو 20١٨.

وأكد أبو السعود لـ»القطيف اليوم« أنه في صدد بحث إمكانية تسويق هذه البراءات لتعود الفائدة منها.
وذكر مواصلة العمل في أبحاثه، فيما يخص ذلك للتقدم أكثر في هذا المجال ومواكبة رؤية المملكة 2030، مما يعزز بلوغ المملكة 

أرقاًما متقدمة عن المكتب األمريكي لبراءة االختراع.

يشار إلى أن أبو السعود عضو هيئة تدريس في قسم الهندسة الكيميائية، و حاصل على بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة الملك 
فهد للبترول والمعادن ١99٤م، و ماجستير ١99٧م، و على درجة الدكتوراة من جامعة مجييل – مونتريال – كندا 200٧م، و ترأس 
العديد من الوفود الطالبية و من ضمنها الوفد الطالبي المتجه إلى ماليزيا في العام 2١02م، كما حصل على العديد من جوائز منها 

جائزة في التمّيز بالتدريس و ثالث جوائز في اإلرشاد األكاديمي .

 كما رأس وفد الزيارات إلى كل من ماليزيا 20١2 ، المانيا 20١٤ ، الصين 20١٦ وأخرها ماليزيا وسنغافورة 20١٨.

 القطيف.. »النانو» تقود أبو السعود لـ3 براءات اختراع في إزالة المواد
العضوية من المياه
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  محمد آل عبد الباقي - مكتب التعليم بمحافظة القطيف
 رأس مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبد الكريم بن عبد اهلل العليط وفد المكتب لزيارة جامعة 

الملك فهد للبترول و المعادن بالظهران، ضحى يوم األربعاء ٥١ / 2 / ١٤٤0هـ، وهي الزيارة التي 
 نظمتها شعبة العلوم الطبيعية بالمكتب.

و استقبل المدير العام للعالقات العامة بالجامعة ، و رئيس المجلس االستشاري بها محمد بن عبد اهلل 
الشهري الوفد، مرحبًا به، و مشيدًا بمخرجات التعليم العام التي تتلقاها الجامعات و الكليات. و تطرق 
الشهري إلى تاريخ الجامعة و إنجازاتها و برامجها ، الفتًا إلــى تمير خريجيها الذين يتولون مناصب 
قيادية مهمة في مختلف القطاعات االقتصادية و الخدمية واالستثمـارية، مشيرًا  إلــى كليات الجامعة 

و تخصصاتها، و برامجها التعليمية، و أنظمة الدراسة بها.

الطالب  بها  يزاول  ناديًا،  أربعين  تبلغ  التي  بالجامعة،  الطالبية  األندية  الضوء على  الشهري  وسلط 
مزاولو  هم  شبابنا  أنجح  أن  نجد  األندية،  تجربة  خالل  “من  قال:  و  الهوايات،  و  البرامج  مختلف 
المبذولة”. الجهود  و  المستمر  الصقل  خالل  من  رائعة  المدخالت  ألن  األندية،  هذه  في   األنشطة 
وقدم الشهري عرضًا عن الجامعة، متضمنًا شروط القبول و التسجيل، و نظام التدريب، و استقطاب 
الطالب المتميزين، و مقررات السنة التحضيرية، التي تشمل اللغة اإلنجليزية، والرياضات، و الحاسب 
اآللي، و العلوم الطبيعية، و الهندسة الميكانيكية، و المهارات الجامعية، و التربية البدنية. موضحًا أن 

خريجي الجامعة منذ تأسيسها سنة ١3٨3هـ ناهز ستة و ثالثين ألف طالب.

وتحدث عن المبادرات التي تتوالها الجامعة، و التي أخذت طريقها إلى وزارة التعليم، وشركة أرامكو 
السعودية، و سائر الوزارات و الشركات و البرامج الوطنية، منوهًا إلى أن العالقة مع أرامكو إستراتيجية، 
كاشفًا عن وجود سبعة آالف مهندس يعملون بأرامكو هم من خريجي جامعة الملك فهد، مبينًا أن الهدف 
 من كلية هندسة البترول بالجامعة أن تكون من ضمن أفضل خمس كليات في العالم خالل السنوات المقبلة.
و سلط الشهري الضوء على المشاريع الوطنية و العالمية، التي تحتضنها الجامعة، مثل شركة وادي 
الظهران للتقنية، و التي تأسست على غرار وادي السيليكون بالواليات المتحدة األمريكية، كاشفًا عن 
حشٍد هائل من براءات االختراع، سجلت باسم الجامعة و منسوبيها، محتلة المرتبة السادسة في العالم.
جرى  جدة،  مدينة  شمال  ثول  في  (كاوست)  التقنية  و  للعلوم  اهلل  عبد  الملك  جامعة  أن  إلى  وأشار 
التخطيط التعليمي لها من قبل جامعة الملك فهد، قبل افتتاحها سنة ١٤30هـ، بموجب مبدأ التعاون بين 
الجامعتين، الفتًا إلى أطر التعاون و التنسيق بين مركز سلطان بن عبد العزيز للعلوم و التقنية (سايتك) 

بالخبر، ومركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالظهران.

ثم اتجه الوفد إلى جولة ماراثونية في مرافق الجامعة وكلياتها، بمعية رئيس نادي الزيارات بالجامعة 
الفصول  و  األرض،  علوم  و  البترول  هندسة  كلية  مبنى  الجولة  شملت  عقيل.  آل  علي  بن  رائد 
الخريجين. الطالب  أسماء  لوحة  و  األكاديمية،  المباني  و  الجامعية،  المدينة  مجسم  و   الدراسية، 
بدوره، شكر مدير المكتب عبد الكريم العليط للجامعة هذه االستضافة. و قال: “إننا محظوظون؛ لكون 
الجامعة في نطاقنا الجغرافي” و اصفًا الجامعة بالمفخرة، مشيرًا إلى كونها تركت بصمة إستراتيجية 
على المستويين الوطني و العالمي، الفتًا إلى أطر العالقة بين جامعة الملك فهد للبترول و المعادن و 
الجهات و المؤسسات ذات الصلة، و دور أنظمة الجامعة و برامجها في بناء  الوطن، و تنمية موارده، 

تحقيقًا لمشروع التحول الوطني 2020 و رؤية المملكة 2030
العلوم  شعبة  رئيس  و  القرني،  علي  بن  اهلل  عبد  المدرسية  للشؤون  المكتب  مدير  مساعد  الوفد  ضم 
الطبيعية عبد اهلل بن محمد البيشي، و المعلم حسن بن سعيد الخاطر، و عضوي لجنة اإلعالم و التوثيق 
بالمكتب سامي بن إبراهيم آل مرزوق و محمد بن أحمد آل عبد الباقي، و الموظف حسين بن معتوق 

آل خواهر.

 تعليم القطيف ينقل إستراتيجيات جامعة الملك فهد لميدانه التعليمي
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 مدير تعليم القطيف يدشن اإلصدار الخامس لمجلة  قطيف المعرفة 
واس

دّشن مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبد الكريم بن عبد اهلل العليط، اليوم ، إصدار العدد الخامس من مجلة » قطيف المعرفة ، 
ليكون متاحة للقراء من خالل موقع بوابة القطيف التعليمية.

وأوضح المساعد للشؤون المدرسية و المشرف العام على لجنة اإلعالم و التوثيق عبد اهلل بن علي القرني أن اإلصدار يقع في ٨٤ 
صفحة ملونة من الحجم الكبير، مشيًرا إلى أن المجلة مدعمة بالشواهد و منصة مرجعية لجميع المحتويات المادية و الرقمية، تركزت 

بين ثناياها إنجازات مكتب تعليم القطيف في جميع المجاالت.

وبين القرني أن العدد يأتي بفكرة جديدة ألول مرة تطبق بتقنية الواقع المعزز، و هي تقنية تنقل الواقع االفتراضي إلى واقع حقيقي، و تحول 
 الصفحات الورقية عبر تطبيق جوال إلى مقاطع مرئية حية، كما يتميز العدد بباركود ذكي ينقل القارئ إلى مواد إثرائية عبر اإلنترنت.
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بالصور : سلمان الفارسي تكرم براعمها المتألقين في بطولة جمباز المملكة
القديح 2٤ 

كرمت مدرسة سلمان الفارسي االبتدائية بالقطيف صباح اإلثنين 2 صفر ١٤٤0هـ براعمها المشاركين في بطولة التأهل لفئة البراعم 
في لعبة الجمباز للمناطق على مستوى المملكة و المقامة في مدينة الرياض.

حيث شارك أربعة من طالبها المتألقين في لعبة الجمباز، و حقق الالعب علي عبد اهلل آل عبيدي المركز األول على منافسيه على 
المستوى الفردي الذي أظهر براعة في الخفة و الحركة.

وفي كلمته، استعرض قائد المدرسة عبد اهلل آل عبيدي ضرورة التميز و التألق في الجانب الرياضي الذي يتساير مع التفوق العلمي، 
و أن التفوق الرياضي مطلوب أيضًا في مدارسنا، و المدرسة ال تغفل عنه و توليه اهتمامها.

وهنأ قائد المدرسة أسر األبطال المكرمين، و أكد على أن هذا التتويج الذي نالوه لم يأت من فراغ، بل جاء بمتابعة و توجيه من 
أسرهم، مقدمًا شكره لهم و إلدارة نادي مضر، متمنيًا لجميع الطالب كل سعادة و موفقية و سداد.

 أسماء الالعبين المكرمين:
        ١- علي عبد اهلل آل عبيدي

        2-هادي نوح البشراوي
        3-السيد هاشم السيد مرتضى العلوي

       ٤-كمال الرمضان
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مشاركون في الرؤية العمرانية الشاملة للقطيف يوصون بتأهيل المانجروف و المناطق الزراعية 
 القطيف اليوم  

خلصت ورشة عمل »إستوديو التخطيط السريع للرؤية العمرانية الشاملة لمحافظة القطيف«، التي أقيمت، الخميس الموافق 9 صفر 
١٤٤0هـ، في صالة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز الوطنية بالقطيف، إلى عدة توصيات من قبل عدد من المشاركين، بينها تحويل بلدية 
القطيف إلى أمانة، و ذلك لتتمكن البلدية من اتخاذ قراراتها بطريقة سريعة، و معرفة الفرق بين االمتيازات و المحجوزات، و وضوع 
الرؤية و العالقة بين أرامكو و المواطنين و الدوائر الحكومية األخرى، و إعادة تأهيل مناطق المانجروف في محافظة القطيف بالكامل، 

و جعل المناطق الزراعية بالمحافظة، مناطق جاذبة، و شق الطرق فيها لسهولة الوصول لها.

وشارك في الورشة التي نظمتها بلدية محافظة القطيف، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية و القروية، و بالشراكة مع برنامج »مستقبل 
المدن السعودية«، خبراء من برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، و بحضور وكيل األمين للتعمير و المشاريع باألمانة 
المهندس عصام بن عبد اللطيف المال، و وكيل األمين للخدمات المهندس صالح بن عبد العزيز الملحم، و عدد من مدراء اإلدارات 

المعنية و القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني من الجنسين.

وفي بداية الورشة رحب رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل في كلمته، بحضور برنامج مستقبل المدن السعودية، الذي 
يعقد في محافظة القطيف بمشاركة جهات من القطاعين العام و الخاص و القطاع األهلي، التي يطمح المشاركون فيها مناقشة أهم 

القضايا لوضع الرؤية الحضرية و العمرانية الشاملة لمدينة القطيف.

وأشار إلى أهمية التنمية العمرانية و مناقشة ما استجد من دراسات في ذلك، الفًتا إلى ما لمحافظة القطيف من موقع و أهمية لدى القيادة 
الحكيمة مثل باقي المدن و المحافظات بالمملكة، مضيًفا أنه تم في الفترة السابقة رصد المعوقات و الحلول و تحليلها و نقلها لصناع 

القرار ليتم تذليل العقبات و الخروج بالحلول.
و بين أن هذه الورشة تأتي بعد أن تم مناقشة شركاء التنمية عبر ورش عمل مصغرة مع كافة الجهات الحكومية و األهلية لتوضيح 

معطيات الدراسة و المخرجات المتوقعة.

وتتضمن هذه الورش مجموعة من المحاور، أهمها المتطلبات الواجب توفيرها في الجانب المؤسسي، و التشريعات العمرانية لتحقيق 
المقترح حول اتجاهات النمو االمثل و معايير السياسات و اإلجراءات الرئيسية و تطبيق التصميم الحضري المستدام و إعادة النظر 
في بعض المتغيرات لتواكب أهداف رؤية المملكة 2030 م و برنامج التحول الوطني، حيث بدأ البرنامج فيما يخص حاضرة الدمام 
بمراجعة مؤشرات إزدهار المدينة و مراجعة االستراتيجية العمرانية الوطنية و المخطط اإلقليمي للمنطقة الشرقية و المحلي و التفصيلي 
لحاضرة الدمام، و كذلك مراجعة التشريعات العمرانية و منظومة التخطيط العمراني على مستوى المملكة و غيرها من الدراسات التي 

تضع خارطة طريق نحو تنمية حضرية مستدامة.

وأكد المدير العام إلدارة الدراسات و األبحاث بوزارة الشؤون البلدية و القروية الدكتور خالد النفاعي، أن تنظيم هذه الورشة يأتي حرصًا 
من بلدية محافظة القطيف على تسليط الضوء على كل ما هو جديد، و االطالع على األنظمة و التشريعات و مؤشرات ازدهار المدن 
و مناقشتها بأساليب علمية و إيجاد الحلول المناسبة لها، و االرتقاء بمستوى الخدمات و العمل على إنجاح التواصل مع شركاء التنمية 

ذات العالقة بما يساهم في تطوير المحافظة.

وشهدت الورشة طرح أوراق عمل تضمنت رصد أهم المعوقات و نتائج الدراسات السابقة و تحليل الوضع الراهن لمحافظة القطيف، 
ومناقشة الرؤية لمحافظة القطيف باالتفاق مع شركاء التنمية على رؤية عمرانية موحدة تشمل كافة الجوانب.

وناقشت الورشة عدًدا مــــن المواضيع، شملت شبكات الطرق عـــلى النطاق اإلقليمي و االقتصادي، و الـديناميات المكانية
 و الـــحركية و التركيبة السكانية، و شبكة الطرق و سهولة الوصول و التنقل، و التحليل المؤسسي و القانوني و المالي، و االستجابة 

للتخطيط و التصميم، و التمويل و الحوكمة المالية و االقتصادية.
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 القطيف اليوم 

تنطلق ورشة عمل الرؤية العمرانية الشاملة ضمن البرنامج الذي تنفذه وزارة الشؤون البلدية و القروية لمستقبل المدن يوم الخميس 
بالتعاون مع  بلدية محافظة القطيف  الملك عبداهلل بن عبدالعزيز الوطنية بالقطيف، حيث تنظم  الموافق 9 صفر ١٤٤0هـ، في قاعة 

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) الورشة بعنوان »الرؤية العمرانية الشاملة محافظة القطيف«.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل أن هذه الورشة تأتي بالتنسيق مع وكالة تخطيط المدن بوزارة 
الشؤون البلدية و القروية ضمن برنامج »مستقبل المدن السعودية«.

وقال: “يشارك في الورشة عدد من الخبراء العالميين في هذا المجال”، مشيًرا إلى أن أول محاور الورشة يشمل رصد أهم المعوقات
الثاني مناقشة الرؤية لمحافظة القطيف   و نتائج الدراسات السابقة و تحليل الوضع الراهن لمحافظة القطيف، فيما يتضمن المحور 
باالتفاق مع شركاء التنمية على رؤية عمرانية موحدة تشمل كافة الجوانب، أما المحور الثالث فيختص بالتوصيات و البرامج المقترحة.

وأضاف أن الورشة ستبدأ أعمالها في الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس 9 صفر ١٤٤0هـ، بكلمة وزارة الشؤون البلدية و القروية، 
ثـم كلمة الموئل لألمم المتحدة ثم حــديث عن أهداف الورشة و التوقعات بعــد الدراسة على النطاق اإلقــليمي والـتفصيلي و الـمحلي،

 و للجانب االقتصادي اإلقليمي أيًضا، و الديناميات المكانية و الحضرية و التركيبة السكانية و المكانية، و التنقل و اقتصاديات المدينة، 
باإلضافة إلى التحليل المؤسسي و القانوني و التحليل المالي، ثم تتم مناقشة جماعية تفصيلية لفرق العمل بشأن القضايا المطروحة، الفًتا 
إلى أنه ستتم مناقشة التخطيط و التصميم والتمويل و االقتصاد والتشريع و الحوكمة، و استكمال مجموعات العمل ثم أهــم المقترحات

 و المالحظات الختامية و الخطوات القادمة.

رؤية عمرانية شاملة للقطيف.. بالتعاون مع األمم المتحدة
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 انطالق ورشة عمل »استوديو التخطيط السريع للرؤية العمرانية الشاملة» لمحافظة القطيف
واس

 
للمحافظة« ، ضمن الشاملة  العمرانية  للرؤية  السريع  التخطيط  »استوديو  بعنوان  عمل  ورشة  اليوم،  القطيف  محافظة  بلدية   نظمت 
 البرنامج الذي تنفذه وزارة الشؤون البلدية و القروية لمستقبل المدن، بمشاركة خبراء من برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
 »الموئل«، و حضور وكيل األمين للتعمير والمشاريع باألمانة المهندس عصام بن عبداللطيف المال، و وكيل األمين للخدمات المهندس
 صالح بن عبدالعزيز الملحم، و عدد من مدراء اإلدارات المعنية و القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع، و ذلك بقاعة الملك عبداهلل بن

عبدالعزيز الوطنية بالقطيف.
 

 و رحب رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل في كلمته، بمشاركة برنامج مستقبل المدن السعودية، و جهات من القطاعين
العام و الخاص و القطاع األهلي، في هذه الورشة لمناقشة أهم القضايا لوضع الرؤية الحضرية و العمرانية الشاملة لمدينة القطيف.

 
و أشار إلــى أهمية التنمية العمرانية ، و مناقشة مـــا استجد من دراسات فـــي ذلك ، الفتا النظر إلى رصد المعوقات و طرح الحلول
 و تحليلها و نقلها لصناع القرار في الفترة الماضية، األمر الذي سيسرع من عملية تذليل العقبات و الخروج بالحلول المناسبة لهـا.

 و أضاف المهندس مغربي، أن شركاء التنمية عقدوا قبل هذه الورشة ورش عمل مصغرة مع جهات حكومية و أهلية، لتوضيح معطيات
 الـــدراسة و المخرجات المتوقعة ، حيث تضمنت هذه الورش مجموعة من المحاور ، أهمها المتطلبات الواجب توفيرها فـــي الجانب
 المؤسسي و التشريعات العمرانية لتحقيق المقترح حول اتجاهات النمو األمثل و معايير السياسات و اإلجراءات الرئيسية، و تطبيق

التصميم الحضري المستدام، و إعادة النظر في بعض المتغيرات لتواكب أهداف رؤية المملكة 2030 م.
 

 وأوضح أن الورش تناولت أيضًا برنامج التحول الوطني 2030 م، الذي بدأ فيما يخص حاضرة الدمام بمراجعة مؤشرات ازدهار
 المدينة و مراجعة االستراتيجية العمرانية الوطنية و المخطط االقليمي للمنطقة الشرقية و المحلي و التفصيلي لحاضرة الدمام و كذلك
 مراجعة التشريعات العمرانية و منظومة التخطيط العمراني على مستوى المملكة و غيرها من الدراسات التي تضع خارطة طريق نحو

تنمية حضرية مستدامة.
 

 من جانبه أكد مدير عام إدارة الدراسات و األبحاث بوزارة الشؤون البلدية و القروية الدكتور خالد النفاعي، حرص بلدية محافظة القطيف
 على تسليط الضوء على كل ما هو جديد، و االطالع على األنظمة و التشريعات و مؤشرات ازدهار المدن و مناقشتها بأساليب علمية و إيجاد
الحلول المناسبة لها، و االرتقاء بمستوى الخدمات و العمل على إنجاح التواصل مع شركاء التنمية ذات العالقة بما يساهم في تطوير المحافظة.

وشهدت الورشة طرح أوراق عمل تضمنت رصد أهم المعوقات و نتائج الدراسات السابقة و تحليل الوضع الراهن لمحافظة القطيف،
  و مناقشة الرؤية لمحافظة القطيف باالتفاق مع شركاء التنمية على رؤية عمرانية موحدة تشمل كافة الجوانب، كما ناقشت عددًا من المواضيع،
 شملت شبكات الطرق على النطاق اإلقليمي و االقتصادي، و الديناميات المكانية و الحركية و التركيبة السكانية، و شبكة الطرق و سهولة
الوصول و التنقل، و التحليل المؤسسي و القانوني و المالي، و االستجابة للتخطيط و التصميم، و التمويل و الحوكمة المالية و االقتصادية.
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بالصور.. مبادرة نزرعها لننعم بها في القديح
القديح 2٤ 

تحت رعاية بلدية محافظة القطيف و بالتعاون مع شركة السيف الشرقي ممثلة باإلستاذ علي عبد الرسول شهاب تم صباح االثنين 
زراعة أكثر من ٥0 شتلة متنوعة في مدخل القديح الشمالي ضمن مبادرة أمانة المنطقة الشرقية (نزرعها لننعم بها ) و التي تهدف 

لزيادة الرقعة الزراعية و تلطيف األجواء و تحسين المظهر الحضاري.

وبدأت الحملة بكلمة ترحيبية من المهندس خليف المطيري مدير إدارة الحدائق و التشجير ببلدية محافظة القطيف تحدث فيها عن أهمية 
التشجير و زيادة الرقعة الخضراء في جميع المناطق و حث على المحافظة على األشجار و اإلعتناء بها و التعاون مع البلدية للعمل 

على إنجاح هذه المبادرة.

وشارك في الحملة مجموعة مبادرة بالقديح و مدرسة نعيم بن مسعود يقدمهم مدير المدرسة األستاذ حسن عبد اهلل آل نتيف و 20 طالب 
وقد حضر الفعالية مدير إدارة الخدمات في بلدية القديح األستاذ ناجي عمار و بعض من شخصيات و وجهاء القديح الذين تمنوا أن 
تستمر هذه الحملة على مدار العام و أن تكون هذه البداية إلعادة واحة القطيف الجميلة الخضراء كما كانت سابقًا و العمل على زيادة 
تخصيص أراضي لتكون حدائق و متنزهات خضراء في جميع المناطق, كما قدموا شكرهم لبلدية محافظة القطيف على جهودها في 

هذا المجال و لكل من ساهم وشارك في هذه المبادرة الجميلة.
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ب
ض

لغ
 ا

 هل سيغلبك ؟

 الغضب ،، هل سيغلبك؟

بتول آل السيد ناصر 
 أخصائي أول علم النفس االكلينيكي

الغضب مــــن المشاعر الطبيعية التي يمر بها غالبية األفراد ، فنجد بين فترة و أخرى 
 أن االنسان تمر به بعض المواقف التي ُتشعره بالغضب.

ويعتبر شعور الغضب مــــن المشاعر الغير مريحة لالنسان، فتراه يؤثر عليه جسديًا، 
ذهنيًا، و نفسيًا.  

و مع أن االنسان في حالته الطبيعية يتمنى أن ال يشعر بالغضب و أن ال يعيشه، إال أن 
هذا الشعور المزعج ال يمكن أن يمنع وجوده أمنية أو رغبة. لذلك فبدل أن نحارب هذا 
الشعور و نتجاهله، نحن نحتاج أن نسعى لتطوير مهاراتنا التي تساعدنا عــلى التعامل 

 معه. 

ومن األمور التي تساعد على التعامل مع مشاعر الغضب:- 

   ١- معرفة أن شعور الغضب من المشاعر الطبيعية الموجودة عــند اإلنسان ، لــكن 
 طريقة التعامل معه قد تكون غير صحيحة.

   2- التعرف على المشاعر الموجودة وراء الغضب، ألن شعور الغضب عادة يكون 
 غطاء لمشاعر أخرى (كالحزن، القلق، التوتر، عدم االستقرار).

   3- التعامل الفعال مع الضغوطات اليومية و الحياتية من األمور التي تساعد عـــلى 
السيطرة على مشاعر الغضب (قلة النوم، عدم التوازن الغذائي، كثرة المهام اليومية ، 

 التعب).
     ٤- إيجاد بعض الحلول للمشاكل التي تسبب الغضب.

     ٥- اجراء بعض التدريبات التي تساعد على التخفيف من حدة مشاعر الغضب :
          - التنفس العميق لمدة 2-3 دقائق.

         - التمارين الرياضية كالمشي لمدة نصف ساعة في اليوم، أو السباحة ، أو أي       
             نوع من التمارين.

          - أخذ وقت مستقطع بعيدًا عن مهام البيت للراحة و الترويح عن النفس.
         - الحديث مع شخص مقرب لك عن األمور التي تسبب لك الغضب، كنوع من                 

            التنفيس عن مشاعرك، و ذلك في األوقات التي تنعم فيها بالهدوء. 
         - االبتعاد عن األماكن أو األشخاص المسببة للغضب ، و الــرجوع لــهم بــعد    

            الهدوء لمعالجة المشكلة أو أي شيء آخر.
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VI
TA

M
IN

C  فيتامين

تعرف على فيتامين )C( و أهميته لصحة اإلنسان
القديح 24

فيتامين C هو فيتامين قابل للذوبان في الماء و يعتبر ضروريًا للنمو و التطور الطبيعي، و 
هو من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء ، أما الكميات التي لم تستهلك من الفيتامين عــــن 
طريق الجسم تغادره عن طريق البول، و هذا يعني أنك بحاجة إلى إمدادات مستمرة من هذه 

الفيتامينات خالل النظام الغذائي الخاص بك.

وظيفة الفيتامين :-
هناك حاجة إلى فيتامين C لنمو و إصالح األنسجة في جميع أنحاء الجسم. فهو يستخدم لـ:

   1-  تشكيل البروتين المهم لبناء خاليا الجلد و األوتار و األربطة، و األوعية الدموية.
   2-  إلتئام الجروح دون تشكيل ندب.

   3-  صيانة و إصالح الغضروف، و العظام ، و األسنان.

المواد  المواد المضادة لألكسدة ؛ مضادات األكسدة هي  العديد من  C هو واحد من  فيتامين 
الغذائية التي تمنع بعض األضرار التي تسببها الجذور الحرة ، إن الجسم غير قادر على صنع 
فيتامين C من تلقاء نفسه، و كما أنه ال يقوم بتخزين فيتامين C و لذلك فمن المهم أن تشمل 

الكثير من األطعمة التي تحتوي على فيتامين C في نظامك الغذائي اليومي.

 فيتامين C و نزالت البرد :-
لسنوات عديدة، كان فيتامين C شعبية لعالج نزالت البرد ، و تبين البحوث أنه بالنسبة لمعظم 
الناس، فإن مالحق فيتامين C أو األطعمة الغنية بفيتامين C ال تقلل من خطر اإلصابة بنزالت 
البرد ، و مع ذلك، فإن الناس الذين يأخذون مكمالت فيتامين C بشكل منتظم قد يعانون من 
مدة أقصر قليال من نزالت البرد أو أعراض أكثر اعتدااًل إلى حد ما ، و مع أن تناول مكمالت 

فيتامين C بعد بدء نزالت البرد ال تبدو أمرًا مفيدًا.

مصادر تواجد الفيتامين :-
الفواكه  تعتبر  و   ،  C فيتامين  من  كمية  على  تحتوي  الخضار  و  الفواكه  جميع  إن   –     
التالية من أعلى المصادر لفيتامين C و تشمل: الشمام باإلضافة إلى الحمضيات و العصائر، 

مثل البرتقال و الجريب فروت ، و كذلك الجريب فروت ، فاكهة الكيوي و المانجو و البابايا
باإلضافة إلى األناناس وغيرها .

  – أما بالنسبة للخضراوات األعلى إحتواًء عــلى فيتامين C فهي تشمل: القرنبيط و براعم 
الخضراء  الخضروات  بعض  األحمر و  كذلك الفلفل األخضر و  القنبيط و  بروكسل و 

مثل السبانخ، و الملفوف، و اللفت الخضر، باإلضافة إلى الخضروات الورقية األخرى .

طهي األطعمة الغنية بفيتامين C أو تخزينها لفترة طويلة من الزمن يمكن أن يقلل من محتوى 
فيتامين C، و لذلك يعد الميكروويف أوتبخير األطعمة الغنية بالفيتامين C أفضل طريقة لتقليل 
خسائر الطهي، و إن أفضل المصادر الغذائية من فيتامين C تتمثل في الفواكه و الخضراوات 

غير المطبوخة أو الخام.
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تنظيم النوم.. كيف تتحول من “بومة ليلية” إلى “طائر نهاري”
القديح 2٤ 

بالنسبة لألشخاص الذين ال يتبعون نمطا معينا في النوم و يسهرون كثيرا في الليل و يصحون 
متأخرين في الصباح، قد يبدو تغيير الساعة البيولوجية للجسم أمرا عسيرا، و تصف بعض 

األوساط العلمية هذه الحالة بـ”البومة الليلة”.

و في أغلب األحيان يعاني هؤالء أيضا من صعوبة في النوم، أو على األقل القلق، بالتالي 
يزيدون من مخاطر اإلصابة بقائمة طويلة من األمراض، بما فيها السرطان و السكري.

مليء  واقع  في  يعيش  الحالي  الوقت  في  اإلنسان  أن  يجد  اليومية  حياته  في  يتبصر  من  و 
بالضوء الصناعي األمر الذي يربك الساعة البيولوجية.

على أي حال، في دراسة غريبة من نوعها، طلبت األستاذة ديبرا سكين و زميلتها فيكي ريفيل 
متطوعا إلجراء دراسة تتعلق بالساعة البيولوجية و كيفية ضبطها، على أن تستمر تجربة 

التحول من “بومة ليلية” إلى “طائر نهاري” ١0 أيام.

و تطوع الضابط السابق في الجيش البريطاني ألدو كاين، ممن اعتادوا نمطا معينا في النوم 
منبه،  دون  أو من  بمنبه  يوم سواء  السادسة صباحا من كل  في  تحديدا  و  المبكر  والصحو 

لخوض هذه التجربة الغريبة، و فقا لما جاء في صحيفة التليغراف البريطانية.

الشروط كانت بسيطة: العيش ١0 أيام في ملجأ نووي تحت األرض، حيث ال يوجد ضوء 
وال أي شكل من أشكال االتصال و التواصل مع منهم خارج الملجأ وبالتالي غياب أي عالمة 

أو مؤشر على الوقت.

في الملجأ المعتم، أخضع ألدو، إلى جانب االختبار الحقيقي، الختبارات نفسية عديدة، للتأكد 
من سالمته العقلية في ظل هذه الظروف، كما أخضع لمراقبة على مدى 2٤ ساعة يوميا 

و سبعة  أيام في األسبوع، و خاللها كان ألدو حرا في تناول الطعام أو النوم في أي وقت يشاء.

نتيجة التجربة كانت مذهلة، فانعدام الضوء سرعان ما بدأ يؤثر على ألدو و ساعته البيولوجية، 
حيث صار يصحو متأخرا يوما بعد يوم، و بينما كــان يعتقد أنه ذاهب إلى النوم فــي الثامنة

 و النصف مساء، كان الوقت في الواقع الثانية صباحا.

نهاية التجربة، المسألة تعتمد على ضوء النهار الطبيعي، فهي قد تساعد على إعادة ضبط 
ساعتنا البيولوجية.

م
نو

 ال
م

ظي
تن
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إتقوا اهلل فينا
إبراهيم الزين

لـم نقرأ أو نسمع ذات يوم قدرًا إيجابيًا من بعض اإلخصائين على إختالف توجهاتهم ، أو مــن أولئك الذين 
يستغلون الفضاء الستعراض أفكارهم الشخصية بمقدار التخويف و التحذير والتهويل الذي يعرضونه علينا 
من تناول مختلف المواد اإلستهالكية ، أو من استخدام المواد األخرى و التي يستخدمها و يحتاجها اإلنيان .

والحقيقة أننا ال ندري ما الذي يجعل طبيبا مثاًل يظهر علينا ليضع المحاذير من استخدام كذا أو شرب أو أكل     
ذلك و ذاك . 

السؤال الكبير الذي يفرض نفسه هو : إذا كان أحد المعنيين يحذرنا من الخطر المحدق من استخدام سلعة لعينها ، فلماذا ال تثبتوا لــنا 
ذلك بالدليل القاطع ، ونعني به أن تأكدوا لنا حالة حدثت كمرض أو وفاة بسبب تناول المادة الفالنية لتكون حجة علينا ، ونـحن هنا ال 

نريد إثبات ذلك بتجربة تعرض على الشاشات المختلفة ، فهذه الطريقة ليست دلياًل قاطعًا بالتأكيد ، كأن تجرب على حيوانات أعــزكم 
اهلل أو ما شابه . فمثاًل المشروبات الغازية ، هذه المشروبات المجرمة و التي اتفقت ما بينها على اإلضرار ثم القضاء علينا ، و هذا ما 
يحاول الكثير إثباته .  و الغريب أنه حتى اآلن لم يثبت أن أحدًا مات بسبب مشروب غازي بعينه أو عصيرًا ، أو لــبنًا مع السمك ، أو 
بطيخًا مع الفول ، و لنعطكم فرصة بأن نقول على مدار سنوات من شرب ذلك المشروب الغازي و نحن هنا ال نريد ذكر أسماء حتى 
ال تحسب دعاية لها أو عليها ، فنقول هل ثبت من خالل شرب مشروب بعينه لمدة طويلة أو قصيرة أن أضر بأحد ضررًا فادحًا ، أو 

أنه قتل آخر شر قتلة ؟ ال يوجد و نجزم بذلك جزمًا أكيدًا.

نحن نالحظ لألسف أن المسألة زادت عن حدها كثيرًا ، و بلغت معداًل ال يطاق ، من التخويف والتهويل ، فكلما فتحت قناة تواصل 
ج على صناعاتها بالشكوى الرسمية ، ألن  وجدت شخصًا يهرف بكالم ال يعقل أبدًا ، و ال ندري لماذا ال تقوم هذه الشركات التي يحرَّ
هذه الصناعات و خاصة تلك التي تخرج من المصانع إلى أحشاء اإلنسان ال تمر هكذا اعتباطًا ، فال بد أن تمر عـــبر خارطة معينة 
أهمها هيئات المواصفات و المقاييس والــتي نثق نحن بها في بلدنا المعطاء أكثر مما نثق بكالم هو أقرب الستغفال الناس ، و ما هذا 
الكم الهائل من البشر الذين يحبون الظهور على الشاشات إاّل دلياًل على تفاهة الكثير مما يعرضون ، و نحن هنا نحب أن نؤكد على 
صحة بعض ما يطرح ، و ال نرفضه بالكامل قطعًا ، خاصة حينما تكون من مصادر موثوقة ، و أشخاص معروفوف و لهم وزنهم 

وثقلهم .

ال يعقل أبدًا ما يجري ، ألننا لو نالحظ ، فإنه لم تبقى سلعة دون أن يدخلوها في قائمة الشك و المحظورات .

نحن نجزم هنا أن غالبية ما نشاهده هو هراء ، و الغرض منه التهريج علينا ، و يفترض أن يحاسب أصحابه ، و هو ليس أقل خطرًا 
من اإلساءة بالكالم في حق جهة ما ، أو شخص بعينه ، و من ثم تجريمه ، فهذا جرم أيضًا ، حــين يدخل الناس في دوامة الشك مم 
المواد التي يتناولونها ، و من ثم الوسوسة ، فتراهم تهتز ثقتهم ، فيمتنعون حتى عن تناول بعض المأكوالت هم في حاجة فعلبة لها .
نقول هنا أن الحافظ هو اهلل سبحانه وتعالى ، و لو ترك الحابل على الغارب دون عناية إلهية لما كنا يومًا عـلى قيد الحياة ، خذ مثاًل 
على ذلك : عوادم السيارات و هي تلوث األجواء ، أليست كافية ألن تسمم الناس و لــو بنسبة معينة ، و غيرها مــن المصانع الــتي 

تخلف األدخنة المضرة ، و قس على ذلك ، مما يحمينا اهلل عز وجل من أخطاره ، فما بالك بمواد غذائية ال تصل ليد اإلنسان إال بعـد 
مسيرة من العناء والحذر و اإلختبارات و التحارب ، لتكون في جودة ما يمكن لآلدميين من تناولها باطمئنان ، فال يعقل أبدًا أن الدول 
تريد اإلضرار بشعوبها من خالل السماح ببيع مواد هي من الخطر بمكان بحيث أنها تقضي على اإلنسان فـــي مرحلة من المراحل ، 

و هذا ما لم يثبته أحد حتى اآلن .
نرى أنه بدل أن تحذرونا بهذا الشكل المخيف ، أن تقوموا بترغيبنا فيما هو نافع ، و تــتركون عنكم مــا ال تستطيعون إثبات مضرته 
بالدليل ، فذلك أجدى . نعم حذروا المرضى من تناول بعض المواد ، و هو الصحيح ، و جمعينا يعلم عن هذه األمراض و عن المواد 

الممنوعة عمن هم مصابون بها كفانا و إياكم مضرتها .

إتقوا اهلل فينا ، و ال ترهبونا ، و تنغصوا علينا مأكلنا ومشربنا ما دمنا أصحاء ، و أنا أضرب مثاًل دائمًا مـــن عندي فأقول : ما فيك 
شيء .. ُكلُّ شيء ، أما أن أمتنع عن األكل والشرب بسبب ما أشاهده ممن هب ودب ، فذاك لعمري مما يجب وقفه عند حده من قبل 

جهاتنا الرسمية ، و ال أقل ِمَن المتضررين بسبب هذه الدعايات المغرضة .
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أبجديات النجاح
رضي منصور العسيف

أرسل لنا أحد األصدقاء صورة يعود تاريخها إلى عام ١٤١٧هـ وهي تحكي عن فترة جميلة كنا نحيي فيها برنامج 
دعاء كميل و عادت بي الذكريات إلـــى تلك الفترة الزمنية كانت هناك العديد مــن األنشطة و الفعاليات الدينية

 و االجتماعية، (مسابقات ثقافية – احتفاالت – ندوات… ) تذكرت بعض األفكار التي كانت بمثابة أبجديات 
النجاح في العمل االجتماعي، أذكر منها:

 المعرفة و التغيير
المعرفة هي بوابة النجاح ، و هي أساس العمل المثمر كما روي عن اإلمام علي (عليه السالم) أنه قال : يا كميل !.. ما من حركة إاّل 

 و أنت محتاج فيها إلى معرفة .
و تكمن قوة المعرفة بقدرتها على التأثير و التغيير و لذا فإن رواد العمل االجتماعي هم الذين يحولون المعرفة مــن إطارها النظري 
إلى الواقع العملي و يجعلون هذه المعرفة تسهم فـــي نمو العمل و قدرته على العطاء، و لـذا تراهم يبدعون في نشر األفكار الحية ، 
األفكار المنتجة و لــذا تجدهم قـــادرون عـــلى رسم خريطة بناء لمجتمعهم مـــن خالل بناء المبدعين و الـــموهوبين فــي المجتمع .

من هنا علينا أن نفكر في إعداد رجال (معرفة) يطورون مهاراتهم ليكونوا قادرين على إنجاز أفضل المشاريع .

 القناعة و حب العمل
عندما تؤمن بالفكرة و تـحبها فأنت فـــي خطى النجاح ، و هناك مقولة مقتبسة عن “ويل روجرز ” قام فيها بتلخيص موجز و دقيق 
لمعرفة النجاح الناتج عن القناعة والحب للعمل : ” إذا أردت أن تكون ناجحًا فهذا شيء بسيط للغاية اعرف ما تفعله .. حب ما تفعله 

.. أؤمن بما تفعله”.
لذلك عليك أن تنمي في ذاتك حب (المشروع) لتكون مبدعًا فيه و ال تمارس عماًل دون قناعة، فـ ” من دخل في هذا الدين بالرجال 
أخرجه منه الرجال كما أدخلوه فيه و من دخل فيه بالكتاب و السنة زالت الجبال قبل أن يزول” كما روي عن أبي عبد اهلل عليه السالم.

نمي في ذاتك صفة االقتناع الذاتي و الرغبة للقيام بالعمل االجتماعي و ستكون متمسكًا بعملك و محبًا له مهما تغيرت الظروف.

 الجدية و المثابرة
ة  َو آَتْيَناُه اْلُحْكَم َصِبيًّا ) مريم : (2١)  قال تعالى : (َيا َيْحَيى ُخِذ اْلِكَتاَب ِبُقوَّ

ة ِفي ِدين، َو َنشاطًا ِفي  فمن سمات (رواد العمل االجتماعي) أنهم أصحاب جد و نشاط و مثابرة “َفِمْن َعاَلَمِة َأَحِدِهْم َأنَّك َتَرى َلُه ُقوَّ
 ُهدًى ” كما روي عن اإلمام علي (عليه السالم) في وصفه للمتقين.

عندما تتصف بالجدية و المثابرة فأنت تتصف بصفة الفورية فــي تنفيذ العمل دون التأجيل أو التسويف و مسخرًا كل اإلمكانات فـــي 
سبيل إنجاح العمل و تذكر هذه المقولة: ” ليس هناك أي شيء ضروري لتحقيق نجاح من أي نوع أكثر من المثابرة، ألنه يتخطى كل 

شيء حتى الطبيعة”.

 االستمرارية … نتائج جميلة
اء َغَدًقا ) الجن : (١٦) ريَقِة أَلَْسَقْيَناُهم مَّ  قال تعالى : ( َوَأن لَّو اْسَتَقاُموا َعَلى الطَّ

عندما تتحلى بصفة االستمرارية فهذا يعني أنك تتخطى العقبات و الحواجز التي تقف حجر عثرة أمام تحقيق طموحاتك و من يتحلى 
بهذه الصفة فهو يمتلك اإلصرار على النجاح و ليس في قاموسه موقعًا لليأس و اإلحباط و هو ينظر إلى األمام فهو يرى تلك النتائج 

و تلك الثمار اليانعة.

 و من جميل ما قرأت في هذا الصدد هذه القصة:
لم يبع الفنان فان جوخ سوى لوحة واحدة من رسوماته خالل حياته كلها باعها ألخت صديق له مقابل ما يعادل ٥0 دوالر اليوم هذا لم 

يمنعه من رسم ٨00 لوحة فنية يتهافت العالم على اقتنائها اليوم.

لذلك علينا أن نستمر في عملنا فهناك نتيجة جميلة بانتظارنا.
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ألول مرة في التاريخ .. ناشئو اليد السعودية يتأهلون إلى كأس العالم
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السعودية تقهر كوريا الجنوبية و تتوج بكأس آسيا للشباب



خيرية مضر نبض خيركم العدد 14

دوري شباب الممتاز لكرة اليد مضر يتصدر مجموعته بعد الفوز على القارة
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مضر يتخطى أحد و يتصدر دوري شباب الممتاز
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مضر يتخطى األهلي و النور يتغلب على الخليج
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طاولة مضر تعتلي صدارة دوري الدرجة االولى
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“ أبوالرحي” يحقق المركز الثاني في كرة الطاولة
فاطمة الصفار

حقق العب  كرة الطاولة الدولي بـنادي مضر “هادي هاشم أبو الرحي”، المركز الثاني، ضمن بطولة أندية المنطقة الشرقية للفردي 
و الزوجي، و التي أقيمت يوم أمس السبت على صالة نادي النهضة بالدمام، و المؤهلة للعب في منافسات بطولة أندية المملكة.

يذكر أن هادي هاشم أبو الرحى، من مواليد ١٨ يونيو 200٧، حالًيا يدرس في المرحلة االبتدائية. وكانت بدايته في اللعبة عام 20١٦ 
، بعدها انضم للمنتخب السعودي عام 20١٨ ، و حقق المركز الرابع في دوري ناشئي الممتاز في عام 20١٧ ، كذلك وصيف الدوري 
الممتاز للناشئين في عام 20١٨ ، والرابع فردي المملكة في عام 2١0٨ ، و المركز األول زوجي ناشئي المنطقة الشرقيه في عام 

20١٨ ، مشارًكا مع المنتخب السعودي في بطولة السويد المفتوحة في عام 20١٨  للناشئين.
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 الملحق اإلعالني

وظائف شاغرة للمجمع الطبي العام
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 الملحق اإلعالني
مواعيد عمل المجمع الطبي العام
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 الملحق اإلعالني
 صيدليات جمعية مضر الخيرية
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 الملحق اإلعالني

قاعة الملك عبداهلل الوطنية
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كيف اشترك في خدمة  األخبار ؟
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اشترك في خدمة الواتساب
 لیصلك كل جدید 

لالشتراك احفظ رقمنا في جھات
 االتصال لدیك 0539087133

 ارسل كلمة اشتراك

 مبروك ھكذا تم تفعیل خدمة
 الواتساب لدیكم
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كيف أتبرع  ؟
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 التبرع النقدي عبر زیارة مكتب الجمعیة ببلدة القدیح 

 تحریر شیك باسم جمعیة مضر الخیریة
 للخدمات االجتماعیة

 التحویل عبر الصراف لحسابات الجمعیة المختلفة

 االستقطاع البنكي عن طریق احد البنوك

 عبر الھاتف بخدمة التحویل المصرفي
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 حساباتنا البنكية

 البنك السعودي الفرنسي

 البنك السعودي لالستثمار

 البنك األول

 البنك العربي

 بنك األهلي

خيرية مضر نبض خيركم
  نشرة شهرية تصدر من جمعية مضر الخيرية

العدد 14 صفر 1440- نوفمبر 2018

 بنك الرياض

2 3 9 6 7 7 0 9 3 3 9

3 4 1 6 7 8 4 9 8 0 0 1

1 6 0 5 6 0 0 0 0 0 0

 بنك سامبا

0 1 0 8 0 0 7 9 7 0 1 9 0 0 1 5

3 0 6 0 3 0 4 6 2 9 9 0 6

8 0 6 9 0 2 0 2 7

7 2 1 8 6 8 3 0 0 0 3 0 3

S A 5 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 3 9 6 7 7 0 9 3 3 9

S A 3 2 6 5 0 0 0 0 0 0 3 4 1 6 7 8 4 9 8 0 0 1

S A 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 5 6 0 0 0 0 0 0

S A 4 7 3 0 4 0 0 1 0 8 0 0 7 9 7 0 1 9 0 0 1 5

S A 4 0 1 0 0 0 0 0 0 7 2 1 8 6 8 3 0 0 0 3 0 3

S A 6 7 2 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 3 0 4 6 2 9 9 0 6

S A 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 6 9 0 2 0 2 7



 تواصل معنا

خيرية مضر نبض خيركم
  نشرة شهرية تصدر من جمعية مضر الخيرية
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www.mudharcharity 

@mudharcharity1387 

@mudharcharity1387 

@mudharcharity 

info@mudhar .org

0539087133

013-8550031

013-8552816

 القطيف- القديح

قنوات التواصل االجتماعي

http://www.mudharcharity.org
https://www.facebook.com/mudharcharity1387/
https://twitter.com/Mudharcharity
https://www.instagram.com/Mudharcharity1387/
mailto:mudharcharity?subject=
https://iwtsp.com/966539087133
https://www.google.com.sa/search?rlz=1C1CHZL_enSA782SA782&q=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D8%B6%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=26569575,49992284,191&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjU0J_v85veAhUObBoKHdtxANUQtgN6BAgEEAQ&tbs=lrf:!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1#rlfi=hd:;si:,26.569503533707174,49.98919444521482;mv:!3m12!1m3!1d669.0864058640528!2d49.99228435!3d26.5695803!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i95!2i36!4f13.1
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امسح الكود
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