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باألسماء والصور.. محافظ القطيف يتوج المدارس الفائزة بجائزة الحاج عبداهلل المطرود التربوية
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 كلمة مجلس اإلدارة
 محمد جواد آل  السيد ناصر
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500 ألف ميزانية المساعدات الشتوية للعام 1440 هـ

اعتمد مجلس االدارة في جلسة رقم ٣5 المنعقدة في 20/ ٣/ 1440 هـ ميزانية برنامج المساعدات الشتوية للعام 1440 هـ والبالغة 
500 ألف ريال وتــشمل المالبس والبطانيات والمراتب وسخانات الماء والدفايات ، اضـــافة الــى صيانة المساكن المتضررة من 

األمطار ، حسب ما يلي:
  1-     150000 ريال للمالبس لتغطية احتياجات 1000 مستفيد ومستفيدة

20000 ريال للبطانيات لـ200 مستفيد ومستفيدة  -2  
26000 ريال للمراتب لـ200مستفيد ومستفيدة  -٣  

14000 ريال لسخانات الماء لـ50 مستفيد ومستفيدة  -4  
15000 ريال للدفايات الكهربائية لـ50 مستفيد ومستفيدة  -5  

275000 ريال لصيانة مساكن متضررة من األمطار لتغطية 25 منزال.  -6  

وأنتهز هذه الفرصة ألشد على أيادي األهالي والداعمين والمحسنين والتجار وأصحاب المؤسسات ، وأناشدهم للمساهمة في تغطية 
تكاليف النفقات المتوقعة للبرنامج ، خصوصا مع احتمال أن يكون شتائنا ماطرا حسب التوقعات المناخية. ويحذونا األمل أن تتم 

تغطية الميزانية في وقت وجيز، كما عودنا أبناء القديح كلما دعت الضرورة لهبة منهم وفزعة تنم عن حرصهم على إنجاح برامج 
الجمعية وتضامنهم مع األسر المتعففة لرفع معاناتهم عبر دعمهم المالي السخي.

ويمكن ذلك بإيصال تبرعاتهم الى مكتب التحصيل في وسط القديح، أو باإليداع المباشر في أحد حسابات الجمعية لدى البنوك، مع 
رجاء إرسال رسالة واتساب تحتوي اسم المساهم او الداعم ومبلغ مساهمته واسم البنك ، مذيلة بعبارة »شتوية-1440« الى جوال 

العالقات بالجمعية 05٣90871٣٣ .

وقد جرت العادة أن يقوم مجلس إدارة خيرية مضر باعتماد المبالغ المالية لبرنامج المساعدات الشتوية على أبواب موسم الشتاء كل 
عام بناء على استقصاء دقيق لحاجات األسر المتعففة التي ترعاها الجمعية. وقد اعتمد المجلس مبلغ 240 ألف ريال لموسم الشتاء 
الماضي و ٣00 ألف ريال لموسم العام الذي سبقه. وقد كانت هذه المبالغ سببا في رفع معاناة األسر المتعففة التي ترعاها الجمعية. 

وكلنا أمل أن تكون استعدادات الجمعية هذه السنة ُمِعينة وُمَمِكَنة لألسر المتعففة من العيش الكريم، وتجنبهم ما يكدر صفو حياتهم.
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جمعية مضر الخيرية تعلن موعد اجتماع جمعيتها العمومية

اعالم جمعية مضر 
أعلن مجلس إدارة جمعية مضر الخيرية بالقديح موعد اجتماع الجمعية العمومية المقرر في تمام الساعة السابعة والنصف )7:٣0( من 

مساء يوم االثنين )ليلة الثالثاء( 10/ 4/ 1440 هـ الموافق 17/ 12/ 2018 م في قاعة الملك عبداهلل  الوطنية بالقديح.

ودعا المجلس ، عبر لجنة العالقات واالعالم ، جميع أعضاء الجمعية للحضور والمشاركة، حيث خصصت قاعة العقيق للرجال وقاعة 
الزمردة للنساء.

ويشمل برنامج االجتماع كلمة مجلس االدارة، واستعراض التقرير اإلداري والتقرير المالي ومالحظات الوزارة والمحاسب القانوني، 
والمصادقة على الحسابات الختامية للعام المالي 2017 م.

وسوف يختتم االجتماع بحوار مفتوح مع أعضاء مجلس اإلدارة وأسئلة ونقاش حول أداء الجمعية ومنجزات لجانها.
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جمعية مضر تدعو أعضاءها للمسارعة في دفع اشتراكاتهم للعام المالي 2018
مجلس اإلدارة يشكر أعضاء الجمعية والمحسنين 

إعالمية جمعية مضر 
على أعتاب نهاية العام  المالي 2018 م ، دعا مجلس إدارة جمعية مضر الخيرية بالقديح ، ممثال بلجنة العالقات العامة واإلعالم ، 

أعضاء الجمعية اللذين لم يسددوا اشتراكاتهم ، إلى تسديد اشتراكاتهم السنوية للعام المالي 2018 م ، الذي ينتهي في 24 ربيع اآلخر 
1440 هـ الموافق ٣1 ديسمبر 2018 م.

وجاء في الدعوة  أن بإمكان السادة أعضاء الجمعية العمومية أن يقوموا بزيارة مكتب التحصيل بوسط القديح لتسديد اشتراكاتهم ، 
أو عبر اإليداع الـمباشر فــي أحد حسابات الجمعية لدى البنوك  ، وارسال رسالة )اشتراك-2018( إلـى  جــوال العالقات العامة            
) 0539087133  ( تحتوي اسم العضو ورقم هويته الوطنية إضافة  الى مبلغ االشتراك واسم البنك الذي أودع فيه ، ليتسنى اصدار 

سند قبض وتسليمه/ارساله له.

 ويشترط نظام الجمعية األساسي في المادة )4( أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط التالية:
 1- أن يكون سعودي الجنسية

 2- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة ) 18 ( من عمره
 ٣- أن يكون كامل األهلية المعتبرة شرعا

 4- أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره
5- أن تكون قد سدد الحد األدنى االشتراك السنوي البالغ 240 رياال.

ويقسم النظام األساسي أنواع العضوية الى:

1- عضو عامل: وهو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناء على قبول مجلس اإلدارة لطلب العضوية 
المقدم منه ، وهذه العضوية قاصرة على الرجال ، ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على 
قراراتها وترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة ، وذلك بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية ويدفع اشتراكا سنويا مقداره 

)240( رياال كحد أدنى.

2- عضو منتسب: وهو العضو الذي يطلب االنتساب إلى عضوية الجمعية ويقبل ذلك مجلس اإلدارة بعد تحقق الشروط المنصوص 
عليها بالمادة )4( عدا شرط السن ، وال يكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية وال الترشيح لعضوية مجلس 

االدارة ويدفع اشتراكا سنويا مخفضا.

٣- عضو شرف: وهو العضو الذي تمنحه الجمعية عضويتها نظير ما قدمه لها من خدمات جليلة مادية كانت أو معنوية ، ساعدت 
الجمعية على تحقيق أهدافها ، وله حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون أن يكون له حق التصويت أو 

الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة.

4- عضو فخري: وهو العضو الذي تمنحه الجمعية العمومية العضوية الفخرية بمجلس االدارة ، ويكون له حق المناقشة في اجتماعاته 
، ولكن ليس له حق التصويت ، وال يثبت بحضوره صحة االنعقاد.
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وتقدم مجلس اإلدارة بالشكر ألعضاء الجمعية والمحسنين الداعمين للجمعية على دعمهم المتواصل للجمعية الذي مكنها ويمكنها من 
أداء واجبها تجاه األسر المتعففة عبر برامجها المتنوعة ، وتمنى المجلس على األهالي استمرار وقفتهم مع الجمعية وتقديم المقترحات 

والمالحظات التي تعينه على تحسين وتطوير أداء لجان الجمعية.
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جمعية مضر: مليون و 400 ألف ريال مساعدات لألسر المتعففة في شهر نوفمبر
اعالم جمعية مضر 

عقد مجلس اإلدارة أربع جلسات في شهر نوفمبر 2018 م ، وتم إقرار مساعدات لألسر المتعففة بلغ اجماليها 1410960 رياال استفاد 
منها 1217 حالة وجاءت على النحو التالي:

 أوال – برنامج شؤون األسر : 95460 رياال لـ 18 حالة.
 ثانيا – برنامج شؤون المساكن : 175500 رياال ل 15 حالة.

 ثالثا – برنامج الزواج الميسر : ٣4000 رياال ل 7 حاالت.
 رابعا- برنامج كافل اليتيم: 606000 رياال لحالتين.

خامسا- برنامج المساعدات الشتوية : 500000 رياال 1175 حالة .
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جمعية مضر تدعو طالب برنامج التقوية لتسلم جداولهم
إعالمية جمعية مضر 

تدعو اللجنة التعليمية في جمعية مضر الخيرية جميع الطالب الذين سجلوا في برنامج التقوية إلى الحضور الى مبنى الروضة )مركز 
عين لضيافة االطفال( مساء يوم االثنين )ليلة الثالثاء(  4 ربيع األول في الساعة 5:50 ، لتسلم الجداول  والتعرف على الصفوف.

وسيكون الدخول من البوابة الشمالية للمبنى، علما بأن من المقرر أن يكون خروج الطالب لليوم المذكور في الساعة 6:45 ، بعد أن 
يستلموا جداولهم.
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خيرية مضر تهنىء مدارس القديح الفائزة بجائزة الحاج المطرود للمبادرات التعليمية
إعالمية جمعية مضر 

هنأت جمعية مضر الخيرية مدرسة القديح الثانوية ومدرسة نعيم بن مسعود على فوزهما بجائزة الحاج عبداهلل المطرود للمبادرات 
التعليمية في دورتها الثالثة، حيث أعلنت نتائج المسابقة في حفل المسابقة صباح يوم االثنين  4 ربيع األول في قاعة الملك عبداهلل الوطنية.

وجاء في تهنئة الجمعية تمنيات الجمعية للمدرستين بمزيد من التقدم واالزدهار واالنجاز المتميز في المسابقات المقبلة.

وقد فازت مدرسة القديح الثانوية بالمركز األول مكرر في مجال المبادرات التطوعية على مبادرتها  “كهاتين”، وصاحب المبادرة 
األستاذ حسين المادح، وهي مبادرة اجتماعية شبابية تطوعية، جاءت تسميتها من الحديث النبوي الشريف ‘أنا وكافل اليتيم كهاتين في 

الجنة’.

وتهدف مبادرة “كهاتين” الى تعزيز قيمة رعاية وكفالة األيتام لدى الطالب وتحمل مسؤولياتهم االجتماعية في المستقبل.

كما فازت مدرسة نعيم بن مسعود بجائزتين، أوالهما عن مبادرة “لغتي في إجازتي” التي نالت المركز الخامس في مجال المبادرات 
 التطوعية، ومقدم المبادرة األستاذ حسين سعيد آل ربح، وهي مبادرة تطوعية في إجازة منتصف العام لمتابعة مهارات مادة لغتي

عبر الواتساب مع الطالب من خالل ولي أمره.

والمبادرة الثانية التي فازت بها مدرسة نعيم بن مسعود هي مبادرة “دوري األبطال”، وقدمها األستاذ حسين حسن آل درويش ونالت 
المركز الخامس في مجال المبادرات التعليمية.

وهي عبارة عن ساحة تحدي معلقة قي الفصل يتنافس الطالب من خاللها في رفع مستواهم التحصيلي والسلوكي بطريقة جمع البطاقات 
وتسجيل األهداف.

وبهذه المناسبة هنأ رئيس مجلس اإلدارة، محمد جواد آل السيد ناصر، مدرسة القديح الثانوية ومدرسة نعيم بن مسعود على هذا اإلنجاز 
، وذكر أنه يشعر بالفخر واالعتزاز، وأنه يعتبر فوز المدرستين انجازا للقديح وأهلها، متمنيا أن تحظى مدارس القديح بحظ أوفر في 

المسابقة القادمة.
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العباد: “صناعة الجاذبية بين الزوجين” لها وسائلها الخاصة..
                                  - خالل ورشة عمل أقامتها لجنة الزواج الميسر في جمعية مضر الخيرية بالقديح 

اعالمية جمعية مضر 
المستشار  بإدارة  الزوجين”  بين  الجاذبية  بعنوان “صناعة  بالقديح ورشَة عمٍل  الخيرية  الميسر في جمعية مضر  الزواج  أقامت لجنة 

األسري األستاذ علي العباد يوم الجمعة 1440/٣/22 هـ في مقر اللجنة االجتماعية بالقديح.

وبدأ األستاذ العباد الورشة، والتي حضرها 74 مشاركًا و مشاركة، بالتأكيد على أهمية اللجوء إلى المستشارين األسريين في حالة حدوث 
خالفاٍت أسرية لتقديم النصائح في هذا المجال.

وذكر عدة وسائل لصنع الجاذبية بين الزوجين، كان من أهمها المصارحة التفصيلية بينهما بما يحبان ويكرهان، حتى يتسنى لكل منهما 
العمل على إسعاد اآلخر وتكوين أسرة سعيدة.

وأوضح أيًضا أن من أسباب الجاذبية بين الزوجين عدم الطموح إلى ما ال يمكن تحقيقه، لما يسببه ذلك من قلق وتوتر في العالقات 
الزوجية.

ومن جهًة أخرى، بّين العباد أن على الزوجين أن يجتنبوا الصفات المنّفرة، مثل كثرِة النقد واللوم، ومحاولة الدفاع والتبرير عند النقاشات، 
مما قد يسبب زيادة الخالفات الزوجية.

و كان االلتزام والعاطفة واأللفة هي الصفات الثالث التي تمثل مثلث الحب، كما وصفُه العباد. وهي صفات يلزم وجودها بين األزواج 
لضمان استمرار االستقرار والجاذبية، و أهمها االلتزام ألنه يستمر أكثر من العاطفة و األلفة.

وفي نهاية الورشة، ركز العباد على ضرورة البحث على المشَتَرَكات، و التغاضي عن االختالفات بين األزواج وذلك لصنع الجاذبية 
بين الزوجين.

واختتم الورشة باإلجابة على األسئلة التي طرحها المشاركون، وأبدى استعداده الستقبال األسئلة وتقديم االستشارات حتى بعد انتهاء 
الورشة.

و أعرب المشاركون عن سعادتهم بحضور هذه الورشة وبينوا مدى استفادتهم الكبيرة منها، كما عبرت إحدى المشاركات: “لو حضرتها 
قبل سنوات لكنت أفضل بكثير”. وطالب الحضور أن تتكرر مثل هذه الورشات لما فيها من مصلحة للمجتمع.

ومما تجدر اإلشارة إليه أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورشات التي تقيمها جمعية مضر الخيرية وذلك لرفع المستوى الثقافي 
األسري عند أبناء المجتمع وبالخصوص الفئة الشبابية المقبلة على الزواج.
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طالبات ثانوية القديح ينظمن ورشًة في إدارة الوقت بالتعاون مع نسائية مضر
ليلى الزين 

أقامت نسائية جمعية مضر الخيرية بالتعاون مع مدرسة القديح الثانوية األولى للبنات ورشة عمل بعنوان “إدارة الوقت طريق النجاح” 
مساء األربعاء 1440/٣/20 في مقر اللجنة النسائية بالقديح.

وكانت الورشة من إعداد وتنسيق وإلقاء سبع من طالبات المدرسة تحت إشراف المعلمتين زهراء الخضاب مشرفة الورشة ومعلمة 
المهارات الحياتية والتربية االسرية، وأميرة آل حريز مسؤولة برنامج الشراكة األسرية والمجتمعية ضمن برنامج “ارتقاء”، الذي يهدف 

إلشراك أولياء األمور والمدراس معا في األنشطة المدرسية التي تعزز مشاركتهم في العملية التعليمية.

وحضر الورشة مايزيد عن 25 مشاركة، وألقت الطالبات السبع الورشة متناوبات فيما بينهن كمادة علمية متقنة، وكان الحضور متفاعال 
مع التطبيقات التي تضمنت أسئلة وأجوبة، و كان متحمسا ألداء الطالبات المميز بحضور معلماتهن وزميالتهن وأمهاتهن وشريحة من 

المجتمع المحلي.

وإلى جانب المادة العلمية التي قدمتها الطالبات، احتوت الورشة تطبيقات أعدتها الطالبات من رسوم وعروض و تصاميم وضيافة وإدارة 
للبرنامج.

وأثنت مشرفة الورشة االستاذة زهراء الخضاب على جهود طالباتها، الالتي أظهرن هذه المادة بصورة قبلها الحضور وحازت على 
إعجابه. وعن األهداف المرجوة من الورشة، أوضحت أن لديها هدفين وقد تحققا: أولهما تقديم عناصر شابة فاعلة في المجتمع بشكل 
علمي وعملي، أي وضعهن في التجربة العملية واالستفادة من مردوداتها الفكرية مباشرة، واآلخر أن تحظى الطالبات بفرصة التخطيط 

والتصميم والبناء المسبق ومواجهة المعوقات ألعمالهن وتقييم أدائهن.

وأما األهداف التي رأتها األستاذة آل حريز، فكانت تفعيل برنامج الشراكة األسرية والمجتمعية، وتعزيز الثقة بالنفس لدى الطالبات، 
وتحقيق التفاعل بإيجابية بين المدرسة والمجتمع المحلي.

وتحدثت الطالبات المعدات للبرنامج عن اإلعداد الذي استغرق منهن حوالي الشهر كفكرة ومحتوى وعرض وتدريب وتنسيق. وعبرن 
عن سعادتهن بالحضور وتفاعله، وسرورهن بأداء التجربة التي كن متحمسات لها و فرحات بإنجازها، وأكدن بأنهن وصلن لمبتغاهن 

من حيث تفاعل الجمهور ووجود أمهاتهن وتشجيعهن.
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“مجمع السيف الطبي” يستضيف أطفال براعم الطفولة السعيدة

زهراء ال ربح 
تفعياًل  للشراكة  المجتمعية، نسقت براعم الطفولة السعيدة التابعه لجمعية مضر بالقديح ، زيارات ِلمجمع السيف الطبي المختص بالعيون 
والجلدية واألسنان، وعلى مدى خمسة أيام ابتداء من األحد ٣ /٣ وحتى الخميس 7/ ٣/ 1440 هـ ، شارك فيها 165 طفال وطفلة، 

ضمن فعاليات وحدة صحتي وسالمتي.

وتعرف األطفال أثناء زيارة عيادة األسنان على الطريقة الصحيحة لتنظيف األسنان، من خالل شرح نظري وعملي بوجود الفرشاة 
ومجسم األسنان، ثم ُعِرض لهم فيديو توعوي عن ضرر التسوس على األسنان.

وقامت مجموعة من أطباء األسنان بالكشف  على جميع األطفال بشكل فردي، وتم اكتشاف بعض حاالت التسوس التي تحتاج للمتابعة 
لدى 45 طفال وطفلة )27٪ من األطفال(.

وفي عيادة العيون، تم الكشف على األطفال بشكل فردي، فتبين أن 25 طفال وطفلة )15٪ من األطفال( يعانون من ضعف النظر، 
ويحتاجون للمتابعة والعناية الطبية.

وقد استمتع األطفال بالزيارة كثيرا، واعتلت وجوههم البهجة والبسمات، حيث كان جميع منسوبي مجمع السيف الطبي في غاية اللطف 
مع األطفال.

وفي صباح يوم األحد 10/ ٣ /1440 هـ ، قام أمين عام مجلس إدارة جمعية مضر مقرر براعم الطفولة السعيدة، األستاذ مهدي المطرود 
، وقائدة براعم الطفولة السعيدة ومربيتين مصحوبين بخمسة أطفال بزيارة للمجمع الطبي ، لتقديم الشكر بإسم الجمعية للدكتور عبدالرزاق 
السيف ولمنسوبي مجمع السيف الطبي على استضافتهم لألطفال وحسن االستقبال، واالهتمام بتعليم األطفال العادات الصحيحة في العناية 

باألسنان، وإجراء فحص النظر الكتشاف الحاالت التي تحتاج إلى عناية ومتابعة.

وقدم المطرود أثناء الزيارة درعا تذكاريا للدكتور السيف، امتنانا لمجمع السيف الطبي، نظير ما قدمه منسوبيه من خدمات رائعة في 
الكشف على األطفال، كما قام األطفال بتقديم هدايا لمنسوبي المجمع الطبي.

وقد أثنى الدكتور عبدالرزاق السيف على برامج براعم الطفولة السعيدة الهادفة إلى توعية األطفال صحيا، واكسابهم العادات الصحية، 
وكرر استعداد المجمع الستقبال األيتام الذين ترعاهم الجمعية.

وحضر اللقاء األستاذ فاضل العلقم، المدير االداري لمجمع السيف الطبي، والذي كان له دور فاعل في تنسيق وتنفيذ هذا البرنامج، وسعيه 
الدؤوب على انجاحه وتعظيم الفائدة منه.

الجدير بالذكر أن إدارة براعم الطفولة السعيدة قامت بإشعار أسر األطفال الذين يعانون من مشاكل في أسنانهم ، وكذا أولئك الذين يعانون 
من ضعف النظر، وحثتهم على المتابعة والعناية بأطفالهم.
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وتنظم براعم الطفولة السعيدة فعاليات صحية لتثقيف األطفال على مدى العام الدراسي، وفي هذا األسبوع بدأ برنامج المسعف الصغير 
لتثقيف األطفال حول اإلسعافات األولية وكيفية التعامل مع بعض الحاالت اإلسعافية.
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“السيف” تدير ورشة عمل )نحو إدارة مالية ناجحة( لطالبات الثانوية الخامسة بالقطيف
غفران آل مرار 

بالقديح، ورشة عمل  من منطلق الشراكة االسرية والمجتمعية ، ادارت األستاذة غادة السيف ، قائدة براعم الطفولة الطفولة السعيدة 
بعنوان )نحو إدارة مالية ناجحة( بالمدرسة الثانوية الخامسة بالقطيف على مدى ٣ أيام ، قضتها الطالبات بين المتعة والجد.

واستهدفت الورشة طالبات الثانوية على وجه الخصوص الالتي بلغ عددهن ٣5 طالبة ، كما حضرت بعض األمهات المهتمات بمثل 
هذه المواضيع الهامة والشيقة.

وتناولت السيف في ورشة العمل عدة محاور منها األهداف والفرق بين الُحلم والهدف ، ووجهت الطالبات لكيفية صياغة الهدف الذكي 
، كما وضحت الفرق الشاسع بين اإلنفاق واإلدخار ، واإلستثمار والتبرع.

وبينت أن اإلدخار ليس مقتصًرا على الموارد المالية فقط ، بل هو أعم وأوسع ويصل للموارد والخدمات المتاحة ، مثل اإلدخار في الطاقة 
الكهربائية وأثر إدخار هذه الطاقة على ميزانية األسرة والتخفيف من أعبائها االقتصادية.

وحثت األستاذة السيف المشاركات في الورشة على الموازنة بين الرغبات واإلحتياجات ، لما في ذلك من األثر الكبير على الخطط 
المستقبلية وإمكانية تحقيقها خالل المدة المتوقعة والوصول الى االهداف المرغوبة ، وأكدت أن المال ليس اال وسيلة وليس غاية.

وقد ُعرضت عدة مشاريع للطالبات أثناء الورشة ، ومن بينها تجربة حية للطالبة “زهراء الدعبل”.

وأبدت الطالبات واألمهات اعجابهن بالمحتوى القيم للورشة ، واإلمكانات المتميزة لألستاذة السيف في طرحها وأسلوبها الشيق.
وفي ختام الورشة ، قامت األستاذة وفاء الدوسري ، قائدة المدرسة الثانوية الخامسة ، بتكريم السيف ، وشكرتها على حسن إدارتها 

للورشة ، وما قدمته من جميل العطاء.

وتحدث رئيس جمعية مضر الخيرية عن فخره واعتزازه بلجنة الشراكة المجتمعية بقوله: “نعتز كثيرا بالشراكة المجتمعية بين جمعية 
الدوسري في  للمدرسة األستاذة وفاء بنت ناصر  التربوية  القائدة  بالقطيف ، ونثمن جهود  الخامسة  الثانوية  الخيرية والمدرسة  مضر 
االستفادة من الشراكات المجتمعية لتعزيز األنشطة الطالبية الالصفية ، وخصوصا أثناء حصة النشاط. وحسنا فعلت قائدة المدرسة 
باالعداد لورشة عمل )نحو إدارة مالية ناجحة( ، التي إدارتها لمدة ثالثة أيام األستاذة غادة السيف قائدة براعم الطفولة السعيدة بالقديح. 
وجاءت هذه الورشة في وقتها ، محققة الغرض منها إلشاعة ثقافة مالية حكيمة في أوساط شاباتنا طالبات الثانوية ، الجيل الذي نعول 

عليه كثيرا في لعب دور مهم في بناء األسرة وتقدم المجتمع”.
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“السبع” تناقش كتابها ) واثق الخطى ( مع الكفيفات وتكسر حواجز الصمت لديهن
زهرة الضامن 

استضافت اللجنة النسائية بمركز رعاية المكفوفين التابع لجمعية مضر الخيرية مساء الخميس ٣0 / 2 / 1440 هـ الكاتبة أنعام السبع، 
لمناقشة كتابها “واثق الخطى” مع 25 من منسوبات المركز.

واستهلت السبع نقاشها بقصة شغفها بالقراءة منذ طفولتها، وذكرت خاللها أنه على الرغم من ندرة الكتب آنذاك إال أنها لم تتخل عن 
أثناء  التي كانت تتحين الفرص للحصول عليها  القراءة، وحب االطالع من مصادر المعرفة كالمجالت، والصحف الورقية، والكتب 

خروجها من المنزل، واستمر شغفها حتى صدور كتابها األول واثق الخطى.
وتطرقت إلى التغيير، وأنه سنة كونية، وكل شيء قائم على التغيير، واإلنسان في سعي مستمر، ويمر بمراحل لتحقيق أهدافه.

 وبينت السبع األمور التي يحتاجها اإلنسان حتى يكون واثق الخطى، ويتمكن من تحقيق طموحاته، وهي:
 - التخطيط المسبق
 - القراءة المستمرة

 - االرادة والعزم واإلصرار على الهدف
 - اإليمان باهلل

 - المساندة والدعم من اآلخرين
 - اإلقتناع الذاتي والقدرة على اقناع اآلخرين

 - اإلستفادة من النقد البناء
- المحاولة

وقدمت أهم النصائح التي تعين الشخص على تعزيز ثقته بنفسه، ومنها عدم التسويف، االبتعاد عن العشوائية، استغالل أوقات الفراغ، 
الحرص على تقدير ذاته حتى يعكس ذلك على من حوله.

الثقة ، وهي: أن يكون الفرد صاحب تجارب وخبرة في الحياة االجتماعية والعملية؛  وأوضحت أن هناك أربع أمور تكسب اإلنسان 
القراءة؛ امتالك الشخص لشيء ما يحبه ويبدع فيه؛ حبه لآلخرين؛ وأخيرا ايمان اإلنسان بذاته وأن اهلل معه.

وتقدمت الكاتبة أنعام السبع بعبارات الشكر واالمتنان إلدارة مركز رعاية المكفوفين على هذه الفرصة الثمينة والمثمرة، التي أدخلت على 
روحها البهجة أثر تفاعل المنسوبات معها خالل الفعالية، كما تمنت أن تتجدد اللقاءات مع المنسوبات في القريب العاجل.

وأعربت منسوبات المركز عن سعادتهن بهذا اللقاء المثمر، متمنيات الخير والسداد لألستاذة السبع، وأثنت بيان الزيمور على الكاتبة 
قائلة: “كسر أسلوبها الجذاب وعطاؤها المثمر الالمحدود حواجز الصمت لدى العديد من المنسوبات، وقد شدني تشجيعها المنسوبات 

على طرح أفكارهن، وإن اتسمت بالبساطة، وهذا يدل على جمال روحها”.
يذكر أن اللجنة النسائية بمركز رعاية المكفوفين تستعد لتقديم ورشة عمل بعنوان )إدارة الضغوط( في األسبوع المقبل، ضمن سلسلة من 

الفعاليات التي تستهدف الكفيفات، سعيا في اكسابهن المهارات التي تعينهن في الحياة اليومية.
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“علي وأحمد المال” يقدمان ورشة فن التوجه والحركة للمكفوفين
مؤيد مرار 

أقام مركز رعاية المكفوفين – القسم الرجالي، التابع لخيرية مضر، رحلة استجمامية لمنسوبيه في منتجع العوازم  بحضور 24 كفيًفا، 
يوم السبت الموافق 2 ربيع األول.

 وتضمنت الرحلة ورشة فن التوجه والحركة  للمكفوفين ، وأشرف عليها الخبيران في فن التوجه والحركة علي وأحمد المال، واستفاد 
المكفوفون منها في كيفية حماية أنفسهم بأيديهم، والبحث عن  األشياء التي تسقط على األرض، وكيفية  استعمال العصا البيضاء في المشي 

وصعود الدرج.

وتخلل الرحلة وجبة إفطار، وفترة سباحة، وتلتها وجبة غداء قدمها مطعم النور.

 وفي ختام الرحلة   قدم  مقرر مركز رعاية المكفوفين السيد موسى الخضراوي شكره  للخبيرين في فن التوجه والحركة علي وأحمد المال، 
وشكر منسوبي المركز على تفاعلهم، وقدم شكره لمطعم النور لتقديمه وجبة الغداء، وللقائمين  على منتجع العوازم لحسن استضافتهم.  

وأضاف الخضراوي إن هذه الرحلة لم تكن لتنجح لوال تعاون الجميع من منظمين  لهذه الرحلة ومن منسوبي المركز.

المنتجع،  إلى  سعادته  بالحضور  البحراني عن  سلمان  وتحدث  المركز،  منسوبي  من  فيها  المشاركين  على رضا  الفعالية  وقد حازت 
خصوًصا وأنه مكان مناسب  لحركة المكفوفين،  وال يوجد عوائق اثناء الحركه.

وقدم  األستاذ ناصر الصادق شكره للقائمين على هذه الفعالية  وأثنى على حسن تنظيمها، مضيًفا بأنه قد استفاد كثيًرا من الورشة خصوًصا 
في إستخدام العصا، والبحث عن األشياء التي تسقط على األرض.

المكفوفين  من  لمنسوبيه  العام  أثناء  المركز  يقيمها  التي  الداخلية  الفعاليات  من  جاءتا من ضمن مجموعة  والورشة  بأن  الرحلة  يذكر 
وضعاف البصر.
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شهاب ترشد مكفوفات القطيف إلى فن التعامل مع الضغوط وإدارتها
فاطمة الصفار 

قدمت األستاذة بدرية شهاب، وبحضور 25 سيدة من منسوبات مركز رعاية مكفوفي القطيف التابع لجمعية مضر الخيرية بالقديح، 
ورشة عمل بعنوان إدارة الضغوط، في مساء يوم الخميس 7 /٣ / 1440 هـ في مقر المركز بمبنى الطرازيات.

واستهلت شهاب الورشة ببعض الصور التي تشرح فيها بعض الضغوطات التي يمر بها الفرد، مبينة طبيعة الضغط النفسي من خالل 
تجربة عملية.

وعرفت الضغط وسلبياته، وعددت أنواع الضغوطات، ومن أين تأتى، وكم نسبتها، وهل لها مدى أو وقت، وكيف تؤثر على الشخصية، 
مستشهده ببعض القصص.

وطرحت شهاب مشكلة الضغط، وأكدت أن العالج منه هو القرب من اهلل سبحانه وتعالى الذي ُيبعد عن اإلنسان أقسى الضغوط، إضافة 
إلى السجود، وقراءة القرآن، وحضور مجالس الذكر.

ونصحت بمواجهة المشاكل وحلها أوال بأول وعدم ترك أي مشكلة معلقة، والتجديد في نمط العيش، باإلضافة إلى الرياضة، واإلنضمام 
إلى مجموعة جديدة.

وذكرت أن الضغوط ليست كلها سلبية، فبعضها يكون إيجابيا، مضيفة أن الزيتون يتعرض للعصر الشديد فيخرج زيت نقي وعالج 
شاف، والذهب الخالص يتعرض للصهر فتخرج منه أجمل قطع المجوهرات، وكذلك البخور النعرف قيمته اال بعد تعرضه للنار فنشم 

منه أجمل الروائح، مؤكدة أن ضغوط الحياة تجعل االنسان يخرج أفضل ما لديه من األفكار والمواهب.

وللتخلص من الضغوط، نصحت شهاب المشاركات في الورشة بممارسة تمارين االسترخاء باستمرار.
وتطرقت أخيرا إلى كلمات اهلل في الذكر الحكيم وهي؛ )اَل َتْقَنُطوا(، )َواَل َتِهُنوا َواَل َتْحَزُنوا (، )َواَل َتْيَأُسوا(، وأثرها في التخفيف من 

الضغوط التي نتعرض اليها.
أرواحا  يملكن  فهن  المكفوفين،  رعاية  مركز  منسوبات  “أحيي  قائلة:  القطيف  كفيفات  بلقاء  سعادتها  بدرية عن  األستاذة  أعربت  وقد 
مالئكية، وقد قضيت معهن أجمل ساعة فى حياتي، وتشرفت بمعرفتهن واللقاء بهن، فشكرًا لمركز المكفوفين الستضافتي، وستظل هذه 

التجربة عالقة فى زوايا روحي إلى األبد”
وتميزت الورشة بتفاعل الكفيفات وحماسهن وتلقيهن للنصائح بإيجابية، ومشاركتهن بطرح تجاربهن التي واجهتهن في مسيرتهن العلمية 

والعملية ومحيطهن االجتماعي.
وأثنت بيان الزيمور على الورشة قائلة: “أسلوب المدربة وطرحها للمعلومات كان رائعا، ومشوقا العتمادها على الجانب القصصي 

الجذاب الذي يجلب االنتباه، ويرسخ المعلومات في الذهن، فالشكر الجزيل لألستاذة بدرية على هذا العطاء المثمر”.
يذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة الفعاليات التثقيفية التي ينظمها مركز رعاية المكفوفين، وتهدف الى تطوير المنسوبات في شتى 

جوانب الحياة.
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تتويج مكفوفي القطيف أبطاال في سباق الجري الخيري بالخبر
مؤيد مرار 

توج محافظ الخبر سليمان بن عبدالرحمن الثنيان الفائزين والفائزات في سباق الجري الخيري الثالث والعشرين،  المقام على كورنيش 
الخبر يوم  السبت 1440/٣/16 هـ،  بمشاركة 10 آالف متسابق ومتسابقة من مختلف الفئات العمرية، والذي حمل في نسخته الحالية 

شعار »هيا نقرأ«.

 وفاز بالمركز األول في فئة المكفوفين خليل البطران، والذي قطع مسافة السباق خالل 20 دقيقة، وسلم درّعا و٣000 ريال، وظفر آدم 
الجعفر على المركز الثاني حيث قطع المسافة في 28 دقيقة وحصل على درع و2500ريال ، وكان المركز الثالث من نصيب علي 
الجميع  الذي قطع مسافة السباق خالل ٣0 دقيقة وحصل على درع و2000 ريال ، ونال المركز الرابع علي العبيدان وقطع المسافة 

في 41 دقيقة.

 وأبدى بطل السباق من فئة المكفوفين “خليل البطران” سعادته بهذا اإلنجاز، خصوًصا وأنه قد انقطع عن السباق مدة أربع سنوات، قائاًل 
“ها أنا اليوم أعود وأحقق  المركز األول” .

 وذكر السيد زهير آل سالم،  المشرف الرياضي في مركز رعاية مكفوفي القطيف التابع لجمعية مضر الخيرية بالقديح، أن أهداف مشاركة 
المكفوفين في السباق هي  تنمية اللياقة البدنية لذوي اإلعاقة البصرية،  وإبراز قدراتهم الرياضية، ودمجهم في المجتمع، مضيفًا  أنه يؤمن 
إيماًنا مطلًقا  أن لدى المكفوفين قدرات، مثلهم مثل األشخاص الغير المكفوفين،  لذلك ينبغي أن يشاركوا في كل األنشطة الرياضية،  لما 

للرياضة من دور بارز في تعزيز الصحة البدنية والنفسية واالجتماعية.

-23-
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20 كفيًفا يتسابقون ثقافًيا في رحلتهم الترفيهية بالقديح
مؤيد مرار 

بحضور 20 كفيًفا، أقام مركز رعاية مكفوفي القطيف التابع لجمعية مضر الخيرية للخدمات اإلجتماعية بالقديح، يوم السبت 
2٣/ ٣/ 1440 هـ ، مسابقة ثقافية، أثناء رحلة ترفيهية لمنسوبي المركز الى استراحة أهل الكساء بالقديح.

وأشرف على المسابقة األستاذ حسين آل سالم، وحكمها لجنة مكونة من األستاذ حسين آل سالم والسيد موسى الخضرواي.

وقسم ” آل سالم” منسوبي المركز إلى ثالث فرق، كل فريق يرمز له بلون األحمر واألخضر واألصفر، حيث تأهل الفريق األخصر 
بالقرعة للنهائي، أما الفريقان األحمر واألصفر فلعبا المواجهة األولى.

وتأهل الفريق األحمر إلى المواجهة النهائية بعد فوزه على الفريق األصفر بنتيجة 10 – 5، وكذلك حسم المواجهة النهائية مع الفريق 
األخضر لصالحه بنتيجة 10 – 7.

وتخلل الرحلة الترفيهية وجبة إفطار وغداء وفترة حرة، استمتع فيها منسوبي المركز في السباحة وكرة الهدف.

وفي ختام الرحلة، قدم مقرر المركز السيد موسى الخضراوي شكره الجزيل لمنسوبي المركز على تفاعلهم، وقدم شكًرا خاصًا لألستاذ 
حسين آل سالم لتنظيم وادارة المسابقة الثقافية.

المتسابق محمد أحمد شويهين  بالفريق األحمر، وبالخصوص  فيها، وابدى إعجابه  التنافس  المسابقة وروح  وأثنى “آل سالم” على 
لبديهيته وتفاعله وسرعته في اإلجابة على االسئلة.

كما ابدى األستاذ حسن الفارس إعجابه بهذه الفعالية ووصفها بأنها رائعة إذ أدخلت السرور على قلوب المشاركين فيها، وثمن الجهد 
المبذول في تنظيمها، آماًل تكرارها في المستقبل.

يذكر أن هذه الرحلة الترفيهية والمسابقة الثقافية التي جرت أثناءها تأتي ضمن سلسلة فعاليات يقيمها مركز رعاية المكفوفين لمنسوبيه، 
وتهدف إلى تطوير قدراتهم، واكسابهم المهارات التي تمكنهم من االندماج في المجتمع.
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مجموعة “حياة إنسان” تدرب منسوبي مركز مكفوفي القطيف
مؤيد مرار 

أقام مركز رعاية مكفوفي القطيف التابع لجمعية مضر للخدمات االجتماعية بالقديح في مساء يوم األحد 10/ ٣/ 1440 هـ ورشة عمل في 
اإلسعافات األولية بعنوان “االنعاش القلبي الرئوي باليدين فقط للبالغين”، بإشراف جماعة “حياة إنسان” وبقيادة المسعف عمار البصاره 

مع مجموعة المسعفين.

وقامت” حياة إنسان” بتدريب مجموعة من المكفوفين بالتطبيق العملي، وشرح كيفية إنقاذ مصاب فاقد الوعي، وكيفية االتصال باإلسعاف، 
والتصرف الصحيح حتى وصول سيارة اإلسعاف.

وفي نهاية ورشة العمل، قدم مقرر مركز المكفوفين السيد موسى الخضراوي شكره الجزيل لمجموعة “حياة إنسان”، وللمسعفين الذي 
أشرفوا على ورشة العمل بالخصوص، متمنيًا للمجموعة دوام التوفيق في خدمة المجتمع .

وعلق السيد أحمد العوامي عن مدى استفادته من الورشة حيث مرت عليه حالة اسعافية من قبل لم يتمكن من التعامل السليم معها، لكنه 
يشعر اآلن أن باستطاعته التصرف مع الحاالت اإلسعافية المماثلة.

وأثنى مجتبى الربيع على الورشة قائاًل: “إنها رائعة جدا ومثمرة، مضيفًا بأن المسعفين كانوا متعاونين جدا وأنه تعرف على كيفية 
اسعاف فاقد الوعي”.

الجدير بالذكر أن مركز المكفوفين يولي أهمية خاصة إلكساب منسوبيه المهارات التي تعينهم على االندماج بالمجتمع، وبث الثقافة 
الصحية التي تمكنهم من التصرف السليم أثناء وقوع حاالت إسعافية.
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الربيعة يمنح آل توفيق الجائزة الوطنية » لسالمة المرضى«
 قّدم بحثًا وقائيًا جديدًا لمنع التهابات القسطرة

صبرة

منح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم، الدكتور جعفر علي آل توفيق الجائزة الوطنية لسالمة المرضى، ضمن 6 سعوديين 
مشاركين في المؤتمر العالمي لسالمة المرضى المعقود في العاصمة الرياض، تحت رعاية الوزير. وفاز آل توفيق بالجائزة ضمن 6 

متخصصين سعوديين، بعد تصفية أكثر من 1000 ورقة عمل وبحث ُقّدموا في المؤتمر الذي ُيقام للمرة األولى في المملكة.

وقد خضعت األبحاث وأوراق العمل إلى تصفية خلصت إلى 17 بحثًا، ثم ُكّرم 6 مشاركين، بينهم آل توفيق الذي قال لـ “ُصبرة” إنه قّدم 
ورقة عمل متخصصة حول طرق منع وتقليل خطر اإلصابة بالتهابات الدم الناتجة عن قسطرة الدم.

-26-
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باألسماء والصور محافظ القطيف يتوج المدارس الفائزة بجائزة الحاج عبداهلل المطرود التربوية
مدرستان من القديح تفوزان ضمن المجال التعليمي والقيمي والتطوعي

محمد آل عبد الباقي 
رعى سعادة محافظ القطيف خالد بن عبد العزيز الصفيان فعاليات حفل توزيع جوائز مسابقة الحاج عبد اهلل المطرود _ رحمه اهلل _ 
للمبادرات في دورتها الثالثة ، ضحى يوم االثنين 4 / ٣ / 1440 هـ بقاعة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود الوطنية بالقديح ، 
بحضور مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبد الكريم بن عبد اهلل العليط ، ورئيس مجلس اإلدارة بشركة عبداهلل وإبراهيم ابني سلمان 
المطرود : عبد الرؤوف بن عبد اهلل المطرود ، ورؤساء ومديري اإلدارات الحكومية واالجتماعية والمشرفين التربويين وقادة المدارس 

والتربويين واإلعالميين .
. الكريم  القرآن  من  بآيات   _ الحبيب  اهلل  عبد  بن  سلمان  الدكتور  فقراته  أدار  الذي   _ الحفل   واستهل 
تحقيق  أوالها   ، المسابقة  لهذه  دالالت  ثالث  إلى  القطيف  بمحافظة  التعليم  مكتب  مدير  أشار   ، كلمته  وفي 
المنافسات  مختلف  في  التفوق  ومراكز  اإلنجازات  من  متقدمة  مستويات  والطالبات  الطالب  وبناتنا  أبنائنا 
. المتفوقين  الطلبة  هؤالء  أيدي  على  ستتم  م   20٣0 المملكة  رؤية  تحقيق  أن  مؤكدا   ، والدولية  الوطنية  والمحافل 
الذي أدوا رسالتهم ، والتزموا  المدارس والمعلمين ،  التربويين وقادة  العليط الضوء على جهود المشرفين  الثانية ، سلط  الداللة  وفي 

بواجباتها ، وصنعوا مناخات هذه اإلنجازات .
ونوه عبد الكريم العليط في الداللة الثالثة بجسور الشراكات المجتمعية ، التي شكلت مسابقة المطرود عنوانا لها ، داعيا إلى عقد مزيد 

من الشراكات بين القطاعين الخاص والعام ، خاصا القطاع التعليمي بذلك .

ونوه العليط إلى اهتمام قيادة البالد بالوطن والمواطنين ، لتحقيق الرفاهية والنجاح والتميز ، رافعا شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود _ حفظه اهلل _ وولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
_ حفظه اهلل _ ولصاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية ، ولصاحب السمو الملكي 

األمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية .
 كما قدم شكره لسعادة محافظ القطيف خالد الصفيان لرعايته وتشريفه الحتفاالت هذه المسابقة ، ولألستاذ عبد الرؤوف المطرود على دعمه وجهوده .

ثم قدم تسجيل وثائقي عن مسيرة مسابقة المطرود .
 وفي كلمته ، استعرض األستاذ عبد الرؤوف المطرود مسيرة المسابقة ، معلنا عن زيادة المخصص المالي السنوي لها ؛ ليكون مائتي ألف ريال .
 وقدم عبد الرؤوف المطرود شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية ، وسمو نائبه ؛ لرعايتهما ، ودعمهما لكل ما من شأنه رفعة الوطن .

وشكر لسعادة محافظ القطيف رعايته وتشريفه ، ولمدير تعليم القطيف لجهوده في إنجاح هذه للمسابقة .
وفي كلمته ، أكد مساعد مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف للشؤون التعليمية _ رئيس لجنة مسابقة المبادرات التعليمية _ علي بن 
 عبداهلل الشهري ، أن هذه المسابقة حققت نجاحات متتالية في مختلف مجاالتها ؛ مؤدية إلى ارتقاء مدارس قطاع القطيف ، ونمو أدائها .
 مشيرا إلى رفع مخرجات التعليم ، وتعزيز أطر الشراكة المجتمعية ، ومن هذا المنطلق فإن الجائزة اكتسبت قبوال كبيرا ، وحظيت بدعم مستمر .

وقدم الشهري وافر التهنئة للمدارس الفائزة ، متمنيا حظا أوفر للمدارس التي لم يحالفها الحظ للفوز في مبادرات هذه الدورة .

المدارس الفائزة
أوال : المجال التعليمي :

 1- المركز األول : مدرسة التهذيب األهلية االبتدائية بسيهات عن مبادرة ) قارئي اليوم قائد الغد (
 2- المركز الثاني : مدرسة الخليل بن أحمد االبتدائية بالربيعية عن مبادرة ) مشكالت وحلول باستخدام القصة القصيرة (

 ٣- المركز الثالث : مدرسة البخاري االبتدائية بالعوامية عن مبادرة ) من خالل المسابقة نصنع الفارق (
 4- المركز الرابع : مدرسة الخليل بن أحمد المتوسطة بالربيعية عن مبادرة ) تأمالت طالب يومية (
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5- المركز الخامس : مدرسة نعيم بن مسعود االبتدائية : بالقديح عن مبادرة ) دوري األبطال (

ثانيا : المجال القيمي :

 1- المركز األول : مدرسة ابن خلدون االبتدائية بسيهات عن مبادرة ) أبي …شاركني (
 والمركز األول _ مكرر _ مدرسة القديح الثانوية عن مبادرة ) كهاتين (

 2- المركز الثاني : مدرسة الساحل المتوسطة بتاروت عن مبادرة ) المقصف المدرسي (
 ٣- المركز الثالث : مدرسة صهيب الرومي االبتدائية بسيهات عن مبادرة ) الخروج اآلمن (

 4- المركز الرابع : مدرسة الجارودية االبتدائية عن مبادرة ) السالمة المرورية (
5- المركز الخامس : مدرسة الجارودية الثانوية عن مبادرة ) صحتنا بين أيدينا (

ثالثا : المجال التقني :

 2- المركز الثاني : مدرسة النجاح الثانوية بتاروت عن مبادرة ) موقع حاسب آلي (
 ٣- المركز الثالث : مدرسة األقصى الثانوية بالقطيف عن مبادرة ) توثيق (

 5- المركز الخامس : مدرسة محمد بن أبي بكر االبتدائية بتاروت عن مبادرة ) الطاقة الشمسية الفضائية (
● حجب المركزان األول والرابع لعدم كفاية المبادرت المقدمة

رابعا : المجال التطوعي: 
 1- المركز األول : مدرسة حزم أم الساهك االبتدائية عن مبادرة ) مزرعة حزم أم الساهك (

 2- المركز الثاني : مدرسة البخاري االبتدائية بالعوامية عن مبادرة ) حين تصبح الجدران بسمة (
 ٣- المركز الثالث : مدرسة دار العلوم الثانوية بصفوى عن مبادرة ) فريق اسألني (

 4- المركز الرابع : مدرسة عاصم بن ثابت االبتدائية بالجش عن مبادرة ) اليوم العالمي للتهادي (
 والمركز الرابع _ مكرر _ مدرسة ضرار بن األزور االبتدائية بصفوى عن مبادرة ) بيئتي في عيني (

5- المركز الخامس : مدرسة نعيم بن مسعود االبتدائية بالقديح عن مبادرة ) لغتي في إجازتي (
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أولياء أمور طالب نعيم بن مسعود االبتدائية يشاركون بأكثر من 800 طبق
 فاكهة بمهرجان ) فاكهتي تحميني (

القديح 24

أقامت مدرسة نعيم بن مسعود االبتدائية مهرجان ) فاكهتي تحميني ( والذي يهدف لرفع الوعي بأهمية تناول الفاكهة لدى أبنائنا 
 الطالب بداًل من تناول األغذية المليئة بالسكريات الجدير بالذكر أن أولياء أمور الطلبة الكرماء كان لهم الدور البارز بمشاركاتهم

هذا المهرجان حيث بلغ عدد أطباق الفاكهة أكثر من 800 طبق مختلفة.
 وعلى مدى يومين كان للمهرجان أثره البالغ في نفوس الطالب بدوره قائد المدرسة األستاذ/ حسن عبداهلل آل انتيف.

أشاد بالمهرجان وفعالياته وبجهود المعلمين المنظمين موجًها شكره وتقديره لجميع أولياء األمور لمشاركاتهم، مثمًنا الجهد الذي 
يقوم به رائد النشاط والفريق العامل معه وكيل شؤون الطالب األستاذ محمد علي الخنيزي.

أثنى ثناًء عاطًرا على هكذا فعاليات والتي تعكس الدور التكاملي بين األسرة والمدرسة على جميع األصعدة التعليمية والسلوكية 
والصحية والتوعوية، مقدًما شكره لجميع من ساهم وشارك في هذا المهرجان من أولياء أمور ومعلمين.

من جانب آخر رائد النشاط األستاذ حسين عبداهلل آل عبيد قدم شكره وتقديره لكل من ساهم في إنجاح هذا المهرجان األكثر من رائع 
مبيًنا أهمية الشراكة األسرية والمجتمعية مع المدرسة والتي من خاللها يكون التميُّز واإلبداع داعًيا الجميع لمزيد من الشراكات 

المجتمعية من خالل رائد الشراكة في المدرسة األستاذ حسين حسن آل درويش.
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عشر ميداليات لطالب تعليم القطيف في ) موهبة (
محمد آل عبد الباقي 

حقق عشرة طالب من مدارس قطاع القطيف عشر ميداليات متنوعة في مسابقة ) موهوب ( للعلوم والرياضيات والكيمياء والفيزياء 
للمرحلتين الدراسيتين االبتدائية والمتوسطة على مستوى المناطق والمحافظات التعليمية بالمملكة للعام الدراسي 14٣9 هـ / 1440 هـ .

 وكــانت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع ) مـــوهبة ( قـد نظمت الــمسابقة يــوم الثالثاء 22 / 1 / 1440 هـ  ؛
 ليعتمد نتائجها نائب وزير التعليم الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي يوم األحد ٣ /1440/٣ هـ وتفصح النتائج عن حصول

واحد وعشرين طالبا من المدارس االبتدائية والمتوسطة بقطاعات المنطقة الشرقية ، منهم عشرة طالب من مدارس قطاع القطيف ، 
أي ما نسبته 47 ٪ لصالح تعليم القطيف ، كما تظهر النتائج تميزا الفتا لمدرستي التهذيب األهلية االبتدائية والمتوسطة بسيهات في 

هذه النتائج .

الطالب الفائزون من قطاع القطيف

1- الميدالية الذهبية في الكيمياء للطالب أسامة بن ماهر بن عبد رب الرضا بو علي ، من مدرسة التهذيب األهلية المتوسطة     
 بسيهات .

 2- الميدالية الذهبية في الكيمياء للطالب حسين بن أحمد بن شاكر الصفار ، من مدرسة التهذيب األهلية المتوسطة بسيهات
 ٣- الميدالية الفضية في الرياضيات للطالب أحمد بن محمد بن علي الصادق ، من مدرسة ضرار بن األزور االبتدائية بصفوى 

4- الميدالية الفضية في الرياضيات للطالب محمد بن نبيل بن أحمد آل مهنا ، من مدرسة التهذيب األهلية االبتدائية بسبهات 
 5- الميدالية الفضية في الفيزياء للطالب أشرف بن حسين بن قاسم المالحي ، من مدرسة التهذيب األهلية المتوسطة بسيهات 

 6- الميدالية البرونزية في العلوم للطالب عبداهلل بن صابر بن عبد اهلل الخميس ، من مدرسة التهذيب األهلية االبتدائية بسيهات 
 7- الميدالية البرونزية في الفيزياء للطالب مهدي بن صالح بن مهدي البيك ، من مدرسة التهذيب األهلية المتوسطة بسيهات
 8- الميدالية البرونزية في الفيزياء للطالب هاشم بن أحمد بن علوي السادة ، من مدرسة التهذيب األهلية المتوسطة بسيهات 

 9- الميدالية البرونزية في الكيمياء للطالب علي بن عبد الواحد بن محمد آل يوسف ، من مدرسة التهذيب األهلية المتوسطة بسيهات 
10- الميدالية البرونزية في الكيمياء للطالب علي بن علوي بن علي آل رمضان ، من مدرسة التهذيب األهلية المتوسطة بسبهات 

-30-
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القطيف : 262 مشاركة في )إبداع 2018(
محمد آل عبد الباقي 

بلغ عدد البحوث واالبتكارات التي يشارك بها الطالب الموهوبون بمدارس قطاع القطيف مائتين واثنين وستين بحثا وابتكارا من سبع 
الطلبة  لتحفيز مجتمع  يقام سنويا؛  والذي   ) إبداع   ( الوطني  األولمبياد  في  التسجيل  األولى من  المرحلة  في  وثانوية  مدارس متوسطة 

الموهوبين نحو البحث واالبتكار العلمي ، وفق شروط ومعايير علمية محكمة .

برامج  وحدة  في  ممثال   ، القطيف  بمحافظة  التعليم  مكتب  عليها  يشرف  التي   ، الرعاية  برامج  أهم  سياق  في  ذلك  ويأتي 
. الموهوبين  فصول  معلمي  من  معه  العمل  وفريق   ، الغامدي  محمد  بن  علي  التربوي  المشرف  برئاسة   الموهوبين 
وتنوعت عناوين األبحاث واالبتكارات لتشمل الفيزياء و الكيمياء و الطاقة واألبحاث االجتماعية ، حيث يتاح للطالب الموهوب اختيار 

المجال وفق ميوله واهتمامه .

كتابة  حول  تتمحور  التي   ، الموهوبين  للطالب  جدا  مهمة  األولمبياد  هذا  من  الثانية  المرحلة  أن  الغامدي  علي  وأوضح 
. العلمي  المحتوى  وعمق   ، الفكرة  أصالة  على  يعتمد  الذي   ، الترشح  على  للتنافس  ؛  واالبتكاري  البحثي   الملخص 
ولفت الغامدي إلى أن فصول الموهوبين بقطاع القطيف تحتضن أربعمائة طالب موهوب ، منوها إلى أن هذه المشاركات تحفز الطلبة 
على البحث واالبتكار ، وفق رؤية المملكة 20٣0 ، التي تهدف إلى تمكين برامج البحث العلمي واالبتكار ، ودعم المشاريع ذات الصلة 

بهما .

وجاءت مشاركات المدارس لتضع مدرسة دار العلوم الثانوية بصفوى في المقدمة بخمس وستين مشاركة ، فمدرسة الهدى المتوسطة 
بصفوى بتسع وأربعين مشاركة ، ومدرسة سعد بن عبادة المتوسطة بتاروت باثنتين وأربعين مشاركة ، ومدرسة دار الحكمة الثانوية 
باثنتين  بالقطيف  المتوسطة  القطيف  ومدرسة   ، مشاركة  بثالثين  بالجش  الثانوية  الجش  ومدرسة   ، مشاركة  وثالثين  بثمان  بالقطيف 

وعشرين مشاركة ، ومدرسة مؤتة المتوسطة بتاروت بست عشرة مشاركة .
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القديح الثانوية: 200 مشارك في ساعة البرمجة في األسبوع األول
القديح 24

انطلقت يوم األحد 1440/٣/10هـ في مدرسة القديح الثانوية فعالية ساعة البرمجة والتي تستهدف جميع طالب المدرسة، وتهدف 
إلى تقديم دروس برمجية مدتها ساعة واحدة.

وذكر منسق البرنامج األستاذ حسين المادح بأن ساعة برمجة هي حمله عالمية بالتعاون بين وزارة التعليم مع شركة مايكروسوفت 
العربية بهدف تعليم أساسيات البرمجة.

وأشاد المادح بتفاعل طالب القديح الثانوية وإستمتاعهم بالحدث ، وأن العدد وصل إلى أكثر من 200 طالب في األسبوع األول.
وتستمر فعالية ساعة البرمجة حتى تاريخ  1440/4/2هـ ، ويمكن لجميع طالب وطالبات المراحل الدراسية المشاركة في الحدث 

من خالل الموقع اإللكتروني :
https://goo.gl/Qjgsr6

https://goo.gl/Qjgsr6
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وزارة الصحة ومجموعة السيهاتي توقعان عقد مركز السيهاتي الطبي
سامي آل مرزوق

برعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، وقع سعادة المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور 
صالح بن علي السلوك ، والدكتور الشيخ عبد اهلل بن علي السيهاتي عقد تأسيس واستكمال ) مركز السيهاتي الطبي ( ضحى يوم 

الخميس 14 / ٣ / 1440 هـ بفندق ) ميريديان الخبر ( بحضور المهندس نجيب بن عبد اهلل السيهاتي ، والمهندس علي بن عبداهلل 
السيهاتي ، ورئيس مجلس اإلدارة بجمعية سيهات للخدمات االجتماعية عبد الرؤوف بن عبد اهلل المطرود ، ورجل األعمال األستاذ 

محمد بن علي آل خليفة ، ونخبة من الوجهاء واألعيان ومنسوبي الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية واإلعالميين .

وجاء توقيع هذا العقد قبيل رعاية صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود _ أمير المنطقة الشرقية _ 
الفتتاح ) ملتقى التمريض الثالث( بالفندق ، تحت شعار ) صوت التمريض ( بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام 

خالل الفترة من يوم الخميس 14/ 1440/٣ هـ حتى يوم السبت 16 / ٣ /1440 هـ.

ويقع مركز السيهاتي الطبي في حرم مستشفى القطيف المركزي ، بمساحة إجمالية ، قدرها 1900 متر مربع ، بكلفة إجمالية قدرها 
15 مليون ريال.

ويتكون المركز من دورين وعدة مرافق ، خصص الدور األرضي لغسيل الكلى ،تتولى شراكة ) دافيتا ( العالمية خدماتها ، بواقع 
٣6 مقعد غسيل كلوي .فيما يتكون الدور األول من : وحدة السكر ، ووحدة عمليات اليوم الواحد ، ووحدة القلب ، تحت إدارة 

مستشفى القطيف المركزي .
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معايير تقييم األداء المؤسسي 
رزان صالح 

العمل المؤسسي 
تعتبُر المؤّسسات أساسًا للعمِل في مختلف الميادين الحياتّية، وتشّكل حجَر الزاوية فـــي اقتصاِد البلدان المتقّدمة وكذلك فــي اقتصاِد 

الدول النامية، وفي ظّل التطّور الكبير الذي اجتاح ميداَن األعمال في مختلف المجاالت، والذي نتَج عنه اتساٌع كبير في حجم األسواق 
المحلّية والعالمية، واشتداد حّدة المنافسة وظهور ما ُيسّمى باألسواق الحمراء أو األسواق الدامية، التي تسعى فيها المنظمات العاملة 

في القطاع نفسه إلى تحقيق الميزة التنافسية بأّي وسيلٍة ممكنة، بغض النظر عن مدى أخالقّية الطرق المستخدمة، مّما استدعى وجوَد 
معاييَر معّينة تضمُن التمّيز في األداء المؤّسسي، وتضمُن صموَد المؤّسسات في وجِه التحديات المختلفة، علمًا أّن هناك العديَد مــن 

المعايير التي يتّم على أساسها تصنيف المؤسسات وتقييمها من حيث األداء والعمل. يعني تقييُم األداِء المؤسسي مقارنَة وضِع المؤّسسة 
الحالي مع األهداف التي تّم التخطيط لها في الخطة االستراتيجّية، وتقييم مدى تطبيق ما جاء في هذه الخطة وااللتزام بها، من حيث 

رضا الزبائن، وقّوة المنافسة، وتقديم منتجاٍت عالية الجودة، حْسَب المواصفاِت المطلوبة في الوقت المحّدد، وضمَن التكلفة المخّصصة 
لذلك. 

معايير تقييم األداء المؤسسي 
قوة دائرة الموارد البشرّية، ومدى قدرة المؤسسِة على استثمار العنصر البشرّي، واالنطالق من مبدأ أّنه القّوة   •
األهم في العمل؛ كونه يوظف العناصَر األخرى، بحيث ترتبُط كفاءة األداء وجودة المخرجات في العمل بوجود طاقم 

أو فريق يتميز بمؤهالت عالية وخبرات واسعة ومهارات قوّية. 
القدرة على منافسة الشركات والمنّظمات األخرى، والصمود في وجه اإلغراءات التي تقدمها للعمالء، بما   •

في ذلك العروضات وتخفيض األسعار والهدايا وغيرها. 
وجود مركز خدمات جمهور ممّيز من حيث الجودة والتعامل، ولديه قدرة الرّد على االستفسارات المختلفة،   •

والتعامل مع الشكاوي التي يقدمها الزبائن والعمل على حّلها. 
وجوُد فريق تسويق قوّي جدًا، قادر على اإلقناع، ولديه مهارة في استقطاب الزبائن الجدد، ويضمُن تعظيم   •
أرباح المؤسسة بشكل مستمّر، وزيادة معّدل المبيعات بشكل شهرّي. ال بّد من وجود نظام مالّي قوي وفعال، وقادر 

على القيام بالعمليات المحاسبّية المختلفة، من حيث تنظيم الشراء والبيع وأسعار المنتجات والمواّد الخام، وأجور 
الموظفين، وغيرها من التكاليف. 

وجود نظام حوكمة فّعال، يضمُن الحكم الرشيد للمؤّسسة، من حيث الرقابة على أعمالها، وضمان سيِرها في   •
الطريق الصحيح. اإللمام بالوظائف أو العملّيات اإلدارية المختلفة، بما في ذلك كلٌّ من التخطيط والتنظيم، والتوجيه، 

والرقابة، والتي بدورها تضمن تحقيق األهداف المختلفة للمؤسسة. 
القدرة على التغلب على المشكالت المختلفة. مدى إمكانّية المؤّسسة على محاربة الفساد وتعزيز النزاهة   •

والشفافّية والمساءلة، بما يصبُّ في مصلحِة العمل فيها. 
مدى تطبيق القوانين الضريبّية، ودقة اإلفصاِح عن البيانات المالّية، خاّصة ألصحاِب المصالح، بما في   •

ذلك المساهمون والدولة والممّولون وغيرهم، وذلك عن طريق تفعيِل دور لجان المراجعة، بما ُيحّقق جودة التقارير 
المالّية، ويضمن الثقة في المعلومات المحاسبّية.



خيرية مضر نبض خيركم العدد 15

-35-

                     العنصر الجوهري في التفوق الدراسي

د. نادر الخاطر 
يسمع ابناؤنا همسا بعض الكلمات، سرعان ما تنطق بها ألسنتهم : ال يوجد تشجيع على الدراسة و 
بعض األبناء يسمع بنصف أذن أو بربع أذن او ربما ال يريد السماع في الحماس الدراسي ، بعض 
الباحثين أمثال الدكتور شالرلس باسش )جامعة كولومبيا( كشف النقاب عن أهم عنصر للتفوق 

الدراسي في كتابه الطالب األصحاء في الغذاء أفضل تعلم.

فتناول الطعام الصحي من أهم العناصر في تحسين التحصيل األكاديمي و مهمة اآلباء و المدارس 
دعم الطالب لألكل الصحي فالعالقة بين األكل واإلنجاز األكاديمي عالقة ايجابيه ، فعمل برامج 

صحية تعزز و تساعد على التحسين الدراسي للطالب.

قي دراسة علمية بجامعة ليڤربول بريطانيا أثبتت الدراسات أن طالب المدارس الذين يتناولون وجبة اإلفطار بإنتظام هم األفضل في 
التحصيل العلمّي من الطالب الذين ال يتناولون وجبة اإلفطار بإنتظام , حيث فطور الصباح يساعد في زيادة التركيز والقدرات الذهنّية 
للطالب وبالتالي زيادة تحصيله العلمي، إضافة إلى أن لإلفطار دورًا كبيرًا في التحّكم بالوزن، فمن يتناول وجبة اإلفطار لن يتناول 
كمّيات كبيرة من الطعام في باقي الوجبات وبالتالي سيقّلل من السعرات الحرارّية وسيتفادى الشخص اإلصابة بالسمنة ، كما تساعد 

وجبة الفطور الصحّية في تنشيط اللياقة الفكريه.

أما جامعة كارديف فتوافق على أن من يبدأون يومهم بتناول الخبز والحليب أو الفاكهة لديهم فرص أفضل بمقدار الضعف لألداء بشكل 
جيد في اإلمتحانات ، وأضافوا أن تناول الوجبات الخفيفة كالبطاطس أو الحلويات في الصباح أفضل من عدم تناول أي شيء على 

اإلطالق.

تم اجراء بحث علمي بنفس الجامعة الى خمسة آالف طالب )5000( وكانت مخارج البحث بأن التالميذ الذين استمروا في تناول 
الفاكهة والخضروات في أوقات أخرى من اليوم كان لهم أداء أفضل فــي التحصيل الدراسي مقارنة بالطالب الذين يتناولوا شبسات 

بحلوى.

فجميع البحوث األكاديمية تؤكد على وجود عالقة ايجابية بين تناول الوجبات الصحية وبالخصوص الوجبة الصباحية وتحفيز الدماغ 
, فلنحرص نحن أولياء األمور في تشجيع أبنائنا على تناول وجبة اإلفطار لكي يتزن الجسم والتحصيل العلمي.
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أساسيات من أجل السعادة
براين تريسي

على مدار حياتك قد يكون لديك أهداف مختلفة، تأمل في األمر جيدا واسأل نفسك كم عدد األهداف التي وضعتها لنفسك في العام 
الماضي؟

كل هذه األهداف ستندرج في واحدة من أربع فئات أساسية، وكل ما تفعله هو محاولة لتحسين نوعية حياتك في واحد أو أكثر من هذه 
المجاالت.

مفتاح السعادة

الفئة األولى هي رغبتك في عالقات سعيدة، تريد أن تحب وتحب من قبل اآلخرين، ومنها رغبتك في حياة عائلية سعيدة ومتسقة، فأنت 
تريد أن تتوافق بشكل جيد مع األشخاص من حولك ، وتريد أن تكسب احترام األشخاص الذين تحترمهم. كما أن مشاركتك في الشؤون 

االجتماعية والمجتمعية نتجت من رغبتك في التفاعل السعيد مع اآلخرين والمساهمة في خدمة مجتمعك.

اجعل عملك ممتعا

 ، الجيد  الكسب  من  أكثر  على  الحصول  في  ترغب  بالطبع  كنت  فقد  بالتحديات،  الملي  الشيق  العمل  في  رغبتك  هي  الثانية  الفئة 
وهواالستمتاع حقا بمهنتك أو مهنيتك، وأفضل األوقات لديك في حياتك هي عندما يتم انسجامك الكامل في عملك.

اسع الى االستقالل المالي

الفئة الثالثة هي رغبتك في االستقالل المالي، الذي يحررك من القلق بشأن المال، فقد كنت ترغب في الحصول على ما يكفي من المال 
في البنك حتى تتمكن من اتخاذ القرارات المالية دون تلكؤ، وتصل الى حالة مالية تمكنك من التقاعد في راحة وأن ال تكون قلقا بشأن ما 
إذا كان لديك ما يكفي من المال لدعم نمط حياتك. االستقالل المالي يحررك من الفقر والحاجة إلى االعتماد على اآلخرين لكسب قوتك. 
إذا قمت بادخار واستثمار بانتظام طوال حياتك العملية ، فسوف تصل في النهاية إلى النقطة التي لن تضطر فيها إلى العمل مرة أخرى.

استمتع بصحة ممتازة

الفئة الرابعة واألخيرة هي رغبتك في الحصول على صحة جيدة ، وخالية من األلم والمرض ، والحصول على تدفق مستمر للطاقة 
والشعور بالرفاهية, وفي الواقع ، فان صحتك مركزية في حياتك لدرجة أنك تعتبرها أمرا مفروغا منه لحين حدوث شيء ما يعطله.
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كن في سالم مع العقل والروح

راحة البال أمر ضروري، فكلما زادت راحة البال، كلما كنت أكثر استرخاء وإيجابية ، وبالتالي تقل معاناتك، فتصبح صحتك بشكل 
أفضل.

عندما تكون مرتاح البال، تصبح عالقاتك أفضل ، وتكون أكثر تفاؤاًل وودية ووثاقة مع كل شخص في حياتك. عندما تشعر بالرضا 
عن نفسك من الداخل ، فإنك تقوم بعملك بشكل أفضل وتفخر به، وتصبح رئيسا أفضل وزميل عمل أكثر تعاونا. وترتفع احتمالية كسب 

عيش جيد مع راحة البال بشكل عام ، ويتحسن ادخارك للمستقبل وتصل الى تحقيق االستقالل المالي في نهاية المطاف.

السيطرة على اهتمامك

الحياة هي إلى حد كبير مدرسة لدراسة وتحقيق اهتماماتك، فكل شيء تتحدث عنه وتفكر فيه ينمو ويتوسع في حياتك فيصبح في دائرة 
اهتماماتك. وكلما أوليت اهتماما لعالقاتك ، ونوعية وكمية عملك ، وشؤونك المالية وصحتك ، فانك ستكون في وضع أفضل، وبالنتيجة 

ستصبح أكثر سعادة.

وفي نهاية المطاف، يمكنك على الفور القيام بثالثة أشياء لوضع هذه األفكار موضع التنفيذ:

خذ وقًتا منتظًما للتفكير في ما الذي يجعلك سعيًدا حًقا في كل مجال من المجاالت األربعة  •

ضع واكتب أهداًفا محددة قابلة للقياس لتحسين عالقاتك وصحتك وعملك وأموالك  •

اعقد العزم على القيام بشيء كل يوم لزيادة جودة بعض جوانب حياتك - ومن ثم حافظ على دقتك.  •
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هذه األعراض الخمسة تحتاج إلى مساعدة طبية فورية
القديح 24

قد يطرأ على المرء مشكلة صحية كبيرة في أي وقت، وفي كثير من الحاالت يكون لرد الفعل السريع تأثير كبير على النتائج.

نشر موقع )Pilot&Today( األمريكي قائمة بخمسة أعراض صحية مفاجئة نصح بضرورة المسارعة بطلب المساعدة الطبية عند 
حدوثها.

ألم شديد في الصدر: إذا شعر المرء بألم شديد في وسط الصدر، خاصة إن كان مصحوًبا بغثيان وتعرق وضيق نفس، فربما يرتبط ذلك 
بأزمة قلبية وينبغي المسارعة بطلب مساعدة طبية على الفور.

صعوبة في التنفس: إذا كان التنفس قصيًرا ودون أي استفادة من الهواء ينبغي للمرء طلب المساعدة الطبية على الفور فقد يكون مصاًبا 
بالربو أو االلتهاب الرئوي أو مرض رئوي مزمن.

صداع قوي مفاجئ: الصداع القوي المفاجئ خاصة مع وجود حمى أو اضطراب أو إعياء أو فقدان للوعي يشير إلى ارتفاع ضغط الدم 
وربما بوادر سكتة دماغية وهو األمر الذي يستدعي المسارعة بطلب مساعدة طبية.

أعراض الجلطة: مواجهة صعوبات في التحدث أو التحكم بالنفس أو صعوبات في تحريك األطراف تشير إلى احتمال اإلصابة بجلطة 
وتحتاج إلى طلب المساعدة الطبية على الفور.

ألم شديد بالبطن: أي ألم غير معتاد في منطقة البطن، أو بأي مكان أسفل الضلوع وأعلى الفخذين يجب أن يخضع للفحص، وتوجد أسباب 
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فوائد الكمون: إليك أهمها
القديح 24 

لطالما استخدم الكمون منذ القدم في طب االعشاب، وهو مشهور بشكل خاص في المطبخ الهندي، ولكن ماذا تعرف عن فوائد الكمون 
االخرى للجسم؟

يعتبر الكمون من االعشاب والتوابل الغنية بالمواد المفيدة، فلطالما عرف عنه أنه مضاد للفطريات وملين ومسكن لالالم و طارد 
للغازات. فما هي فوائد الكمون؟ فلنتعرف عليها فيما يلي.

يعتبر الكمون مصدرًا جيدًا للحديد والمنغنيز والكالسيوم والمغنسيوم والفوسفور وفيتامينات ب، وفيما يلي المزيد من أهم فوائد 
الكمون:

تقوية المناعة ومحاربة أمراض البرد
يحتوي الكمون على خصائص مطهرة ومضادات لألكسدة تجعل منه محاربا المراض البرد واالنفلونزا.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي
يساعد الكمون في:

•   التغلب على العديد من اضطرابات الجهاز الهضمي.
•  لطالما عرف عنه بأنه طارد للريح وتتم إضافته إلى بعض األغذية التي قد تسبب النفخة والغازات مثل العدس.

•  في عالج حاالت اضطراب القولون العصبي.
•  تسكين االم المعدة، وعالج عسر الهضم واإلسهال.

•   عالج غثيان الصباح عند الحوامل.
•   يعمل الكمون كمحفز الفراز االنزيمات الهاضمة في الجهاز الهضمي، وخاصة أنزيمات البنكرياس مما يساعد   في عملية 

الهضم.
الكمون وفقر الدم

يحتوي الكمون على كمية جيدة من الحديد وهو العنصر االساسي والذي يلعب دورًا هامًا في العديد من التفاعالت الحيوية وعمليات 
التمثيل في الجسم، كما أنه مهم في:

•  تكوين الهيموجلوبين في كريات الدم الحمراء.
• عمليات نقل االكسجين في الجسم.

• وبهذا عند تناوله وادخاله في بعض األطعمة قد يكون مصدرا للحديد والذي يساعد على الوقاية من االنيميا و فقر الدم وخاصة عند 
النساء واألطفال.

محاربة السرطانات
من فوائد الكمون انه يحتوي على خصائص مضادة للسرطان وخاصة سرطان الكبد وسرطان المعدة، اذ يعمل الكمون على تعزيز 

عمل االنزيمات إلزالة السموم من الكبد والقضاء على الجذور الحرة وإزالة السموم.
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الكمون ونزول الوزن
يعمل الكمون على زيادة درجة حرارة الجسم وبالتالي زيادة معدل الحرق وعمليات االيض في الجسم، ومن هذا المنطلق قد يكون له 

دور بسيط في موضوع نزول الوزن وتشجيع الجسم على حرق الدهون.

الكمون والعناية بالبشرة
بما أن الكمون يساعد في إزالة السموم من الجسم، فهو بالتالي يساعد في وقاية الجلد من االلتهابات والدمامل والحبوب.

فوائد الكمون للحامل
يفيد الحامل باعتباره مصدرا للبوتاسيوم ولحمض الفوليك، والذي تحتاجه المرأة الحامل خاصه في االشهر الثالث االولى من الحمل 

لتكوين الجهاز العصبي لجنينها ومنع التشوهات.

الكمون والرضاعة الطبيعية
يعتبر الكمون محفزا للرضاعة الطبيعية ومهما للمرضعة، فهو باالضافة لكونه مصدرا جيدا للحديد، وطاردا للغازات، فإنه يحتوي 

على مواد تعزز وتزيد افراز الغدد اللبنية في جسم المرضعة.
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السعودية تهزم الجزائر وتتوج بلقب البطولة العربية لكرة السلة

السعودية تقهر كوريا الجنوبية وتتوج بكأس آسيا للشباب
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المنتخب السعودي لكرة الطاولة يحقق المركز الثالث في بطولة بالروسيا

براعم مضر تحقق بطولة القطيف ويتأهلون إلى بطولة المملكة
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للمرة الثانية على التوالي سلمان الفارسي بطاًل لدوري االحتياجات الخاصة
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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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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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 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



خيرية مضر نبض خيركم العدد 15

-52-



 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 15 ربيع األول 1440- ديسمبر 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

العدد 15 ربيع األول 1440- ديسمبر 2018

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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