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 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 وأهال بكم في اجتماع الجمعية العمومية لجمعية مضر الخيرية للخدمات االجتماعية للعام المالي  2017 م، والتي سنستعرض فيها
 التقرير االداري والمالي وبعض إنجازات الجمعية اضافة الى مالحظات الوزارة، والمصادقة على الحسابات الختامية للعام المالي

2017 م.
  

أيها الحفل الكريم
 استمرت جمعية مضر الخيرية للخدمات االجتماعية في تقديم خدماتها للمحتاجين من األسر المتعففة واأليتام والمعوزين بنفس الوتيرة
 التي كانت عليها في السنوات الماضية، مستعينة في ذلك بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين أيده اهلل ، ومستلهمة رؤية المملكة التي
اإلدارية الحوكمة  إعمال  االجتماعية وتوجيهاتها في  والتنمية  العمل  تعليمات وزارة  اهلل، ومنتهجة  األمين حفظه  العهد   صاغها ولي 

والمالية في كل نشاطاتها وبرامجها، ومعتمدة بعد اهلل على وقفة أعضائها وداعميها من الخيرين والمحسنين.

 ومن المقرر في هذا االجتماع المبارك أن يستعرض لكم األخوة – بعد كلمتي – التقريرين اإلداري والمالي، الذين سيركزان على االداء
 اإلداري وانجازات اللجان اضافة الى االداء المالي للجمعية والمؤشرات التي تحتاج الى متابعة منكم أيها األخوة األعضاء. وهنا أود

التأكيد على ما يلي:
 أوال- تقديم الشكر الجزيل على استمرار دعمكم ووقفتكم مع مجلس االدارة، والذي يعتبر مؤشرا على مستوى رضاكم من اداء جمعيتكم
 وثقتكم في إدارتها الذي ظهر جليا من ارتفاع تبرعاتكم النقدية والعينية في العام المالي 2017 م بنسبة تصل الى ما يقارب 40٪ مقارنة
 بالعام المالي 2016 م. هذه الثقة نثمنها عاليا ونشد على أياديكم لالستمرار في مؤازرة المجلس ليتمكن من تسيير دفة الجمعية في االتجاه

الصحيح الذي يحقق طموحاتكم.
 ثانيا- حاجة الجمعية الى األفكار والمبادرات النابعة من تتبع حاجة المجتمع والهادفة الى النهوض بأداء الجمعية، ونحن في مجلس

االدارة نعقد عليكم آماال كبيرة في رفع وتيرة تعاونكم وتفاعلكم بتزويدنا بآرائكم ومقترحاتكم لالرتقاء بمستوى اداء الجمعية.
 ثالثا- تحقيق االستدامة المالية للجمعية يحتاج لمقاربة مختلفة وجادة من أعضاء الجمعية وداعميها، خصوصا في ظل االداء األقل من
 المأمول لمشاريع الجمعية االستثمارية، ولدى الجمعية فرصة كبيرة في تحقيق االستدامة المالية عبر الوقوفات الخيرية، التي نرجوا
 من اهلل أن يوفق مجتمعنا في االلتفات الى أهمية دورها في احداث نقلة كبيرة تجعل الجمعية واثقة من استمرار التدفقات المالية التي
 تمكنها من تنفيذ برامجها التي تستهدف قضاء حاجات األسر المتعففة التي ترعاها وقضاء حاجات المعوزين الذين يلجأون للجمعية

إلنهاء معاناتهم.

أيها األخوة األعضاء:
 ال يفوتني في ختام كلمتي أن أذكركم أننا مقبلون في نهاية عامنا هذا )1440 هـ( على انتهاء دورة مجلس االدارة الحالي، ومن المقرر
 انتخاب مجلس جديد يدير شؤون الجمعية لدورة جديدة من أربع سنوات. وعمال بالالئحة الداخلية للجمعية، فإننا سنقوم باإلعالن عن فتح
 باب الترشح لعضوية مجلس االدارة القادم في الشهر القادم. ويحدونا األمل أن يكون التفاعل من قبلكم بمستوى اهتمامكم بالجمعية الذي
 برهنتموه أثناء دورتنا والدورات السابقة، فالجمعية منكم وإليكم، وتستحق أن يقوم على ادارتها أكفأ األشخاص ممن عرفوا باإلخالص
 والدراية والخبرة والحكمة، وهم كثر، فالقديح غنية بالشباب والطاقات والخبرات وأصحاب المراتب العلمية والهمم العالية. وهنا أنبه
 أن من شروط الترشح لعضوية مجلس االدارة أن يكون المتقدم عضوا عامال في الجمعية مضى على التحاقه سنة كاملة ودفع االشتراك

   كلمة مجلس االدارة في اجتماع الجمعية العمومية للعام المالي 2017
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السنوي ومقداره 240 رياال كحد أدنى.

أيها الحفل الكريم:
 نشكر لكم حضوركم الفاعل ونعول على استمرار مساندتكم ودعمكم للجمعية، ونشد على أيدي شباب القديح الواعد القتناص الفرصة
 واالنضمام الى قافلة المتطوعين والترشح لمجلس االدارة القادم، الذي نؤمل عليه كثيرا في صنع مستقبل الجمعية اعتمادا على طاقاتهم

 وخبراتهم وعطاءاتهم.
العالمين وصلى اهلل على محمد وآله الحمد هلل رب  الحبيبة، وآخر دعوانا ان  القديح  السداد والتوفيق في خدمة   واهلل نسأل لكم ولنا 

 الطاهرين.
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 3 ماليين ريال ميزانية برنامج شؤون المساكن، مليونان منها تنفق 
في تحسين المساكن 

   » الصفار« تضم اللجنة 33 موظًفا ومتطوًعا، وندعوا أصحاب الخبرات لإلنضمام الينا 

   حوار: فاطمة الصفار
يــــعد برنامج شؤون المساكن مـــن البرامج المهمة جدا في جمعية مضر الخيرية ، ويقدم خدمات عديدة تشمل تحسين وترميم وبناء 
المساكن لألسر المتعففة، والمساهمة في شراء مساكن لألسر، إضافة إلــــى التكفل بدفع ايجارات مساكن لألســـر المحتاجة ، جزئيا 
أو كليا ، وتوفير وصيانة األجهزة واألثاث . وتبلغ ميزانية البرنامج السنوية ثالثة )3( ماليين رياال تقريبا ، مليونان منها تنفق فــي 

تحسين وترميم المساكن.

بدأ اهتمام الجمعية بتحسين المساكن في أول سنة من التأسيس ، حيث ورد في التقرير األول للجمعية أنها صرفت مبلغ 1050 رياال 
عام 1388 هـ ، لترميم وإعادة بناء منازل أسر تضررت بالحريق آنذاك. ويقع ضمن مسؤوليات لجنة تحسين المساكن القيام بصيانة 

مرافق الجمعية والمرافق العامة )المغتسل والمقابر(.

وبلغ مجموع ما أنفقته الجمعية فــي تحسين وبناء مساكن المستفيدين في األعوام المالية 2014 – 2018 عشرة )10( ماليين ريال 
تقريبا استفاد منها 368 أسرة ممن ثبت حاجتهم بناء على البحث االجتماعي.

وقد التقينا رئيس لجنة تحسين المساكن والمرافق العامة وحاورناه لنسلط الضوء على ما تقوم به اللجنة، ولتعريف المجتمع بإنجازاتها 
والتحديات التي تمر بها بشكل يومي. 

س- عرفنا على نفسك
ج- محمد مهدي عبداهلل الصفار،  من مواليد 1382هـ، متزوج ولدي 6 أوالد، متقاعد من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فـــي 

الجبيل، وأعمل حاليا رئيسا للجنة تحسين المساكن والمرافق العامة في الجمعية.

س- متى تشكلت لجنة تحسين المساكن، وما هي أهدافها؟
ج- تشكلت لجنة تحسين المساكن في عام 1412 هـ  بعدد بسيط من العمال ، وتمحورت أهداف اللجنة في:

1- المساهمة جزئيا أو كليا في ترميم وبناء مساكن األسر وأسر األيتام التي ترعاها الجمعية أو المتقدمين لطلب  إعانة ترميم أو بناء 
من غير األسر التي ترعاها الجمعية أو من المقبلين على الزواج .

2- المساهمة في صيانة المساكن المتضررة من الحرائق أو الكوارث أو األمطار.
3- صيانة ونظافة المرافق العامة والمساجد.

س- من هي الفئة المستهدفة من خدمات اللجنة ، وما هي الخدمات التي تقدمها اللجنة إلى المستفيدين؟
ج- في المقام األول تستهدف اللجنة منازل األسر المتعففة واأليتام الذين ترعاهم الجمعية ، حيث تقوم اللجنة بمتابعة مستمرة بالتعاون 
مع الباحث االجتماعي، اضافة إلى بعض األسر من غير التي ترعاها الجمعية التي تتقدم بطلبات ترميم وبناء، وتقوم اللجنة بدراسة 
هــذه الطلبات ومعاينة المنازل وتقييم أعمال البناء والترميم المطلوبة وتكاليفها ، ثم تتقدم بالتوصيات والميزانيات لــــمجلس اإلدارة 

العتماد المبالغ المطلوبة. كما تقدم اللجنة المساعدة لفئة الشباب المقبلين علــى الزواج  في بناء شقق ، عندما يثبت البحث االجتماعي 
الذي تجريه لجنة الزواج الميسر استحقاقهم لذلك. 

ويقع على اللجنة مسؤولية ترميم وتنظيف المرافق العامة كالمقابر والمغتسل والمساجد ، كما تقوم بمتابعة وادارة العاملين في فريق 
تحسين المساكن، والتعاقدات مع الموردين والمقاولين. وكذلك تشرف على المقاولين الذين تعمدهم الجمعية القيام بالترميم او البناء ، 

عندما يكون حجم العمل اكبر من امكانات العاملين في الجمعية.
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وتشرف أيضا على أعمال الترميم في مباني ومرافق الجمعية بعد تقييم احتياجاتها، وذلك بناًء على طلب مقرري لجان الجمعية.

س- ماهي أبرز الطلبات التي تصلكم من المستفيدين، وكيف تتعاملون معها؟
ج- صيانة وترميم منازل األسر المتعففة هي أبرز الطلبات التي تصلنا، وتتنوع لتشمل الغرف والمطابخ ودورات المياه والصرف 
الصحي، وتركيب عوازل لألسطح ، وأحيانا القيام ببناء شقق او بيوت كاملة ، ونحرص على إنجاز العمل في أسرع وقت وعـــلى 

أكمل وجه.

س- ما هي االجراءات التي تمرون بها في تحسين المساكن لتقييم ما يمكنكم القيام به، وتمكين األسر المتعففة من االستفادة من 
خدمات اللجنة؟

ج- بالنسبة لمنازل األسر التي ترعاها الجمعية، تبدأ اإلجراءات بعد ثبوت حاجة منزل األسرة للترميم أثر قيام الباحث االجتماعي 
بمعاينة أولية للمنزل ، أو تلقي طلب ترميم من األسرة وذلك فــي األحوال الطارئة ، اضافة إلى طلبات تصلنا مـــن غير األســـر 

المستفيدة، كل هذه الطلبات يتم دراستها وتقييمها، حيث يقوم فريق تحسين المساكن بالتالي:
معاينة المنزل فنيا وهندسيا لتقييم حجم العمل.  •

تقييم تكلفة العمل والمواد واعداد ميزانية.  •
العمل مع صاحب المنزل الستيفاء المطلوب من الوثائق والمخططات والشهادات الهندسية الستصدار الرخص المطلوبة   •

من قبل البلدية.
        • رفع توصية لمجلس إدارة الجمعية باعتماد ميزانية الترميم أو البناء. 

وإثر اعتماد الميزانية من قبل المجلس، يقوم فريق تحسين المساكن بجدولة أعمال الترميم بناًء عــــلى األولويات التي تعتمد عـــلى 
الظروف المعيشية لألسرة ، وفي العادة يقوم عمال اللجنة بتنفيذ أعمال الترميم أو البناء ، وفي حال تكون حاجة األسرة ملحة نقـــوم 
بتعميد مقاول للقيام بأعمال الترميم والصيانة تحت إشراف مباشر مــن الفريق. أما بالنسبة لمواد البناء ، فنتعامل مع مجموعة مـــن 
الموردين المعتمدين من الجمعية. وعند االنتهاء من أعمال الترميم، تقوم لجنة تحسين المساكن بإعداد تقرير عن سير أعمال الترميم 

ومقارنة التكاليف الحقيقية بما تم رصده من ميزانية. 

س- هل لكم أن تلقوا الضوء على منجزات اللجنة بتزويدنا بإحصائيات عن عدد المستفيدين من خدمات اللجنة في األعوام الخمسة 
الماضية؟

ج- صرفت الجمعية ما يقارب تسعة ماليين وستمائة وتسعة عشر ألف )9619000( ريال فــــي تحسين المساكن )بناء واعادة بناء 
وترميم( في السنوات الخمس مـــن 2014 الى 2018 م ، وغطت 368 مسكنا، منها 307 مسكنا قامت الجمعية بتقديم ثالثة ماليين 
وسبعة وعشرين ألف )3027000( ريال اعانة مالية ألصحابها، و 9 مساكن تم تعميد مقاولين لترميمها وكلفت  مائتين وستين ألف 
)260000( ريال ، و 52 منزال تم ترميمها او بناؤها او اعادة بنائها بالكامل مـــن قبل عمال الجمعية وكلفت ستة ماليين وثالثمائة 

واثنين وثالثين ألف )6332000( ريال. 

س- كم عدد العاملين في لجنة تحسين المساكن، وكم عدد المتطوعين؟
ج- عدد العاملين لدى لجنة تحسين المساكن والـــمرافق العامة 13 موظفا ، منهم 10  سعوديين ، أما عـــدد المتطوعين فيفوق 20 

متطوعا؛ من مقرر وباحث ومشرف ومتابع.

س- ماهي الميزانية المرصودة سنوًيا للجنة، وهل تجدونها كافية أو تحتاج إلى زيادة؟
ج- الميزانية المرصودة سنويًا تقارب المليونين ريال، وهي غير كافية للقيام بجميع األعمال عــلى أكمل وجه ، فعدد الطلبات التي 

تصلنا في تزايد عاما بعد عام، والتكاليف في ارتفاع ايضا.

س- كيف تقيمون المساندة والدعم المادي الذي تتلقاه اللجنة من المجتمع؟
ج- ليس خافيا أن امكانات الجمعية المحدودة ال تمكنها من القيام بتغطية الحاجة المتزايدة لترميم المنازل، ونأمل من أبناء المجتمع 
أن يساهموا بالدعم المادي لتمكين الجمعية من إنجاز المأمول وتغطية الحاجة المطلوبة ، وليس غريبا عــلى المجتمع في القديح أن 

يضاعف مساهماته المادية.
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س- ما هي الصعوبات والتحديات التي تواجهكم في عملكم في اللجنة؟
ج- يأتي الدعم المادي في مقدمة التحديات التي تواجه اللجنة، اضافة الى ندرة الكوادر العاملة فـــي اللجنة مـــن الشباب أصحاب 
الكفاءه المهنية والعلمية، ونؤمل كثيرا على همة وسواعد الشباب المتطوع لالنخراط في هذا العمل النبيل والمساهمة في النهوض 

بخدمات اللجنة ورقي ادائها.

س- هل لديكم إجراءات لمتابعة ومعرفة مستوى رضا األسر التي تقومون بصيانة منازلها؟
ج- اللجنة االجتماعية في تواصل مستمر مع المستفيد، وعملها مستمر نهاًرا ولياًل في استقصاء حاجة األسر والعمل عـــلى تلبيتها 
حسب اإلمكانات المتوفرة، وأثناء عملنا وتواصلنا مع المستفيد يكون نصب أعيننا الوصول لرضا المستفيد وعدم التأخر فــي تلبية 

طلباته.  وال يخفى على الجميع أن فريق بحث الحاالت في لجنة الخدمات االجتماعية وكافل اليتيم يقوم بتحديث معـــلومات األســر 
سنويا وكلما دعت الضرورة بعد استقصاء أحوالها ، ويقدم التوصيات لتلبية احتياجات األسر المتجددة لمجلس االدارة التخاذ القرار 

المناسب.

س- كلمة أخيرة لك، ماهي ولمن توجهها؟
ج- آمل من أهالي القديح الكرام ومن أصحاب المؤسسات والشركات مد يد العون وتقديم المساعدة المادية والعينية للـجمعية لتتمكن 
من اداء دورها في خدمة المحتاجين، فالحمل ثقيل ولكننا بتعاوننا ووقفتنا مع الجمعية نستطيع فعل الكثير من اإلنجازات، ونحن في 

لجنة تحسين المساكن على أتم االستعداد لإلجابة على أي استفسار حول اللجنة ومنجزاتها، وقلوبنا وأبوابنا مفتوحة للجميع.
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2019 خطوة جديدة لتفعيل عضويتك بجمعية مضر

كرامة المرهون 
أطلقت جمعية مضر الخيرية انفوجرافيك للتعريف بعضوية الجمعية، أنواعها ومزاياها، وكيف يستطيع أفراد المجتمع الحصول على 
عضوية الجمعية، التي تؤهلهم الى االشتراك فJي إدارة أنشطة وبرامج الجمعية ، وحضور االجتماعات الدورية للجمعية العمومية 
والتصويت على قراراتها والمصادقة على الحسابات الختامية ، والترشح والترشيح لعضوية مجلس إدارة الجمعية ، واالطالع عــلى 

سجالت الجمعية المالية واإلدارية، ومراقبة عمل مجلس االدارة واإلطالع على محاضر جلساته.

كما وضح االنفوجرافيك أن بإمكان أعضاء الجمعية تسديد اشتراكاتهم السنوية عبر الدفع النقدي لدى مكتب التحصيل ، الواقع فــي 
وسط بلدة القديح مقابل حسينية الناصر، أو عبر اإليداع المباشر في أحد حسابات الجمعية لدى البنوك.

وجاء هذا األنفوجرافيك التوضيحي بعد انعقاد الجمعية العمومية للعام المالي 2017 والتصديق على الحسابات الختامية للعام 2017 
في شهر ديسمبر الماضي، حيث أوضحت الموارد المالية للجمعية تذبذب االشتراكات السنوية لألعضاء ، وتدني مورد من الموارد 

المالية األساسية، التي تعتمد عليها الجمعية في مساعدة األسر المتعففة ومساعدة من يطرق ابواب الجمعية.

وقد اتخذت الجمعية عدة خطوات لتنشيط وتفعيل االشتراكات من خالل التواصل اإلعالمي مع المجتمع، وحث أبناء البلدة على تسديد 
إشتراك عضوية الجمعية السنوي ، الذي اليتجاوز 240 رياال سنويا كحد أدنى، أو مــا يعادل 70 هللة فقط يوميا ، ويمكن دفع مـبلغ 

أعلى في حال رغب العضو بذلك.
األنفوجرافيك، الموجود على صفحات التواصل الخاصة بالجمعية، دعا أبناء المجتمع لاللتحاق بعضوية الجمعية، لتجسيد االنتماء 

للمجتمع وتعميق جذور الخير في نفوسهم، والمساهمة في االستدامة المالية لبرامج الجمعية المتعددة.
ويمكن لألعضاء أو من يرغب باالنضمام لعضوية الجمعية ، تفعيل اشتراكه بالتواصل مــع واتساب لجنة العالقات العامة عــــلى 

الرقم: 0539113345 لتسهيل مهمته.

وذكر رئيس مجلس االدارة، محمد جواد آل السيد ناصر ، أن موضوع تفــعيل االشتراكات لـــقي صدى طيبا مـــن بعض الـــمهتمين 
والفاعلين في المجتمع، حيث سطروا كلماتهم لحث أبناء المجتمع على الوقوف مع الجمعية، ومد يد العون للعاملين فيها، ليقوموا بأداء 

واجباتهم تجاه األسر المتعففة على أكمل وجه.
وأكد أن الجمعية تعول عـــلى الدعم المادي والمعنوي والتفاعل من أبناء القديح الغيارى ، وأصحاب النخوة والفزعة، خصوصا مـع 
انتهاء العام المالي  8102 وبداية عام مالي جديد ، آمال أن يحققوا خالل العام 2019 نقلة جديدة ترقى بمستوى أداء الجمعية ، مـــن 

خالل وقفة ابناء القديح يدا بيد مع الجمعية، وتفعيل االشتراكات ألفراد أسرهم، كما كان يفعل جيل اآلباء واألجداد.

جدير بالذكر أن الجمعية فعلت خدمة الرسائل القصيرة خالل األسبوع الماضي ، وأرسلت رسائل خاصة ألعضاء الجمعية ، مـــــن 
الرجال والنساء، تذكرهم بتسديد اشتراكاتهم السنوية قبل انتهاء العام المالي 2018 م.

ومن المؤمل أن يستمر هذا الزخم اإلعالمي بتسليط الضوء على أهمية تفعيل عضوية الجمعية، وتسديد االشتراكات السنوية خالل 
األشهر القادمة.
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عمومية جمعية مضر الخيرية تصادق على حسابات 2017م  الختامية
الوقوفات الخيرية فرصة كبيرة لتحقيق االستدامة المالية

كرامة المرهون
ُعِقد اجتماع الجمعية العمومية لجمعية مضر الخيرية بالقديح للعام المالي 2017 م مساء االثنين 4/10/ 1440 هـ بقاعة الملك عبد اهلل 

بن عبدالعزيز الوطنية، وخصصت قاعة للرجال وأخرى للنساء، بحضور ممثلي مكتب التنمية االجتماعية في القطيف.

وتم في االجتماع استعراض التقرير اإلداري وانجازات لجان الجمعية، اضافة إلى التقرير المالي والقوائم المالية ومالحظات الوزارة 
على األداء المالي للجمعية، والمصادقة على الحسابات الختامية للعام المالي 2017 م.

المجتمع واألعضاء  بالشكر واإلمتنان الستمرار دعم  ألحقها  السيد ناصر كلمة ترحيب،  وألقى رئيس مجلس االدارة محمد جواد آل 
ووقفتهم الجادة والخيرة مع مجلس اإلدارة مستطردًا ” أن هذا يعتبر مؤشرا على مستوى رضاكم من اداء جمعيتكم وثقتكم في إدارتها، 
الذي ظهر جليا من ارتفاع تبرعاتكم النقدية والعينية في العام المالي 2017 م بنسبة تصل الى ما يقارب 40٪ مقارنة بالعام المالي 
2016 م. هذه الثقة نثمنها عاليا، ونشد على أياديكم لالستمرار في مؤازرة المجلس، ليتمكن من تسيير دفة الجمعية في االتجاه الصحيح 

الذي يحقق طموحاتكم”.

وأوضح حاجة الجمعية إلى األفكار والمبادرات النابعة من تتبع حاجة المجتمع، والهادفة إلى النهوض بأداء الجمعية، وأن مجلس االدارة 
يعقد على الشباب وذوي الخبرة آماال كبيرة بطرح اآلراء والمقترحات .

وأعاد آل السيد ناصر للذاكرة الرؤى التي طرحها مجلس االدارة خالل كلماته التي تتصدر العدد الشهري لنشرة خيرية مضر نبض 
خيركم ، حول االستدامة المالية للجمعية ، مشيًرا أن تحقيقها يحتاج لمقاربة مختلفة وجادة من أعضاء الجمعية وداعميها، وأن لدى 

الجمعية فرصة كبيرة في تحقيق االستدامة المالية عبر الوقوفات الخيرية.

وأعلن السيد رئيس مجلس االدارة في ختام كلمته عن قرب انتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالي في نهاية عام 1440هـ ، وأنه من المقرر 
انتخاب مجلس جديد يدير شؤون الجمعية ، بعد فتح باب الترشح لعضوية مجلس االدارة الجديد في الشهر القادم.

وأشار إلى أهمية أن يكون التفاعل من قبل أبناء المجتمع بمستوى اهتمامهم بالجمعية الذي برهنوه أثناء دورة المجلس الحالي والدورات 
السابقة قائاًل “فالجمعية منكم وإليكم، وتستحق أن يقوم على ادارتها أكفأ األشخاص، ممن عرفوا باإلخالص والدراية والخبرة والحكمة 

، وهم ُكُثر، فالقديح غنية بالشباب والطاقات والخبرات وأصحاب المراتب العلمية والهمم العالية”.

وتال كلمة رئيس المجلس استعراض التقرير اإلداري قدمه عضو المجلس السيد موسى الخضراوي، و أشار فيه إلى أهم إنجازات اللجان 
أثناء العام 2017م، مبتدًأ بلجنة الخدمات االجتماعية وكافل اليتيم وبرامجها المتنوعة والتي استفاد منها 1807 حالة، أسرًا وافراًدا.

ونوه بنيل الروضة الجائزة الفضية لبرنامج تعزيز الصحة والمركز الثالث على مستوى المملكة في مسابقة “وعي” ، الذين رعتهما 
وزارة الصحة، وأشار إلى إنجاز صيانة شاملة في قاعة الملك عبداهلل بن عبد العزيز الوطنية وتأهيل دورات المياه وأجهزة التكييف ،

و تدشين قاعة التدخل المبكر في مركز رعاية المكفوفين.

وعرض أمين الصندوق حسين الخاطر الحسابات الختامية ومالحظات الوزارة على األداء المالي للسنة المالية 2017 م ، واتضح 
في  انخفاض  أيضا  قاَبَله  رياال،  بمقدار 3251334  و 2017  عامي 2016  بين  الجمعية  ايرادات  اجمالي  في  انخفاض  من خاللها 
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المصروفات اإلجمالية بمبلغ 4834007 رياال.

وبين من خالل العرض ارتفاع التبرعات النقدية للعام المالي 2017 بنسبة41٪ والعينية بنسبة 19٪ ، مقارنة بالعام المالي 2016، 
وأدى هذا االرتفاع الى زيادة في المساعدات العينية للعام نفسه بنسبة 27٪ والمساعدات الدائمة بنسبة ٪17 .

المالي  العام  العام 2017 م 4726638 رياال، مقارنة ب 5787020 رياال في  الجمعية في  قدمتها  التي  المساعدات  وبلغ اجمالي 
العام 2016 م الى  المنصرم، بإنخفاض بلغ 18٪ ، أما االشتراكات السنوية ألعضاء الجمعية فانخفضت من 462473 رياال في 

324389 رياال في العام 2017 م.

وفي معرض تجديد اشتراكات األعضاء السنوية ، فقد سبق أن حثت الجمعية االعضاء عــلى اإلسراع في دفع اشتراكاتهم قبل انتهاء 
العام المالي 2018 م.

وذكر آل السيد ناصر أنه من المالحظ أن  اشتراكات األعضاء في تذبذب مستمر منذ انشاء الجمعية ، وهناك ضرورة إلى النظر في 
ذلك من قبل أعضاء الجمعية وأهالي القديح عامة، إذ أن بإمكان االشتراكات أن تشكل رافدا ماليا رئيسيا للجمعية ، فلو أن كل فرد من 

أبناء بلدة القديح ، والبالغ تعدادهم 35000 فردا، قرر دفع اشتراك بمبلغ ريال واحد يومًيا، فإن هذا المورد سيكون له األثر األكبر 
في تحقيق االستدامة المالية للجمعية، ما يمكنها من التوسع في خدماتها واستثماراتها.

وقد اخُتِتم اجتماع الجمعية العمومية بحواٍر مفتوٍح مع أعضاء مجلس اإلدارة، أجاب فيه األعضاء على تساؤالت الحاضرين ، واستمعوا 
إلى مجموعة من المقترحات التي ترقى بأداء الجمعية ، وأكد أعضاء مجلس اإلدارة أنهم سيسعدون بزيارة مشتركي الجمعية لمقر 

اإلدارة، لإلطالع على تفاصيل أكثر عن أداء الجمعية ولجانها ومشاريعها االستثمارية.
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114000 ريال مساعدات أقرتها جمعية مضر في شهر ديسمبر
المطرود: 5340000 ريال - اجمالي المساعدات في العام 2018 

اعالم جمعية مضر 
عقد مجلس اإلدارة ثالث جلسات في شهر ديسمبر 2018 م ، وتــم إقرار مســاعدات لألسر المتعففة بلغ اجماليها 113900 رياال 

استفاد منها 16 حالة وجاءت على النحو التالي:

 أوال - برنامج شؤون األسر : 24800 رياال ل 5 حاالت.
 ثانيا - برنامج شؤون المساكن : 27500 رياال ل 5 حاالت.

 ثالثا - برنامج الزواج الميسر : 2000 رياال لحالة واحدة.
رابعا- برنامج كافل اليتيم: 59600 رياال ل 5 حاالت.

وعلى مشارف العام المالي الجديد 2019، وفي جردة حساب للعام المالي الحالي 2018، ذكر أمين عام الجمعية، مهدي المطرود، 
أن عدد اجتماعات المجلس بلغ 38 اجتماعا، وبلغ إجمالي المساعدات التي ُأِقَرت 5340148 رياال، استفاد منها 3707 حالة )أسًرا 

وأفراًدا( وكانت كما يلي:

 - 788242 رياال لبرنامج شؤون األسر )بنسبة 14,76٪( وغطى حاجة 116 حالة
 - 1659396 رياال لبرنامج شؤون المساكن )بنسبة 31,07٪( وغطى حاجة 154 حالة

 - 785800 رياال لبرنامج كافل اليتيم )بنسبة 14,71٪( وغطى حاجة 18 حالة
 - 504300 رياال لبرنامج الزواج الميسر )بنسبة 9,44٪( وغطى حاجة 94 حالة

 -613400 رياال لبرنامج المساعدات التعليمية )بنسبة 11,94٪( وغطى حاجة 603 حالة
 - 104010 رياال لبرنامج التأهيل )بنسبة 1,95٪( وغطى حاجة 25 حالة

 - 500000 رياال لبرنامج المساعدات الشتوية )بنسبة 9,36٪( وغطى حاجة 1175 حالة
 - 300000 رياال للسلة الغذائية الرمضانية )بنسبة 5,62٪( وغطى حاجة 850 حالة

- 85000 رياال للعيدية )بنسبة 1,59٪( وغطى حاجة 850 حالة.

وأشاد بدعم األهالي والمحسنين السخي ، الذي مكن الجمعية من اعتماد هذه المبالغ ، حيث ساهمت في رفع معاناة األسر المتعففة 
واأليتام وفي قضاء حاجاتهم، آمال أن يستمر الدعم في العام المالي الجديد.
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جمعية مضر الخيرية تدشن الرقم الموحد لخدمة العمالء
كرامة المرهون

دشنت جمعية مضر الخيرية الــرقم الــموحد التصاالتها ) 920010795 (  الثالثاء بتاريخ 1440/3/16 مستهــدفا كــافة اقسام 
الجمعية.

وتتيح خدمة الرقم الموحد سهولة الوصول ألقسام الجمعية من خالل اإلستماع لرسالة صوتية موحدة توصل المتصل إلى أي قسم 
يحتاجه من ” اإلدارة ، المجمع الطبي العام ، قاعة الملك عبد اهلل الوطنية ، الخدمات االجتماعية ، مركز رعاية المكفوفين ، عين 

لضيافة األطفال “.

يذكر أن الجمعية تعمل على تطوير خدماتها من خالل االستفادة من تقنية المعلومات، وقد أنهت الربط اإللكتروني لمنشآت الجمعية 
ومشاريعها ولجانها في مبادرة لضبط نفقات التشغيل، ولالرتقاء ببيئة العمل وزيادة اإلنتاجية، وتعزيز الفاعلية من خالل توفير منصة 

تواصل نشط وفاعل بين إدارات الجمعية ولجان العمل فيها.

وتسعى لجنة تقنية المعلومات في هذا الوقت لتطوير موقع الجمعية االلكتروني، وتحويله إلى موقع تفاعلي متطور، حيث تم توقيع عقد 
مع إحدى الشركات المتخصصة التي يديرها مجموعة من شباب القديح الواعد.
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جمعية ونادي مضر يكرمان رجل األعمال ” جمال العلي “
لدعمه مركز رعاية المكفوفين

اعالم جمعية مضر 
كرم نائب رئيس مجلس جمعية مضر عدنان السادة رجل األعمال األستاذ جمال العلي مساء األربعاء 18 ربيع الثاني فـــي ديوانيته 
بالخبر، بحضور رئيس نادي مضر المهندس احمد عبداهلل المرزوق ونائب رئيس نادي مضر الــدكتور سعيد الجارودي والــرئيس 

السابق للنادي سامي يتيم ، لدعمه مركز رعاية المكفوفين بتأهيل غرفة األلعاب لصغار السن من المكفوفين.

وجاء في تغريدته على تويتر “أتقدم بخالص الشكر الجزيل لجمعية القديح }مضر{ الخيرية لهذا التكريم، وليس بغريب عليهم مـن 
أجل العمل التطوعي الخيري لهذه القرية الجميلة. تشريفهم للديوانية اثلج صدور الحاضرين، اهلل يوفقهم”.

وفي بادرة طيبة من رجل األعمال العلي قام بتكريم الدكتور سعيد الجارودي نظير انجازاته المهنية واختراعاته الطبية ، وجاء فــي 
كلمة للدكتور الجارودي على صفحته االلكترونية “تشرفت اليوم بلقاء اإلخوة األعزاء في ديوانية األخ الغالي رجل األعمال جـــمال 
العلي أبو عبدالمجيد، صاحب األيادي البيضاء والداعم الالمحدود في الشؤون اإلجتماعية واإلنسانية، وأحببت ان اشكره على دعوته 

الكريمة والتكريم”.

-19-
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للسنة الثانية على التوالي: خيرية مضر تشارك بمعرض “صنعتي” لألسر المنتجة

فاطمة آل السيد ناصر 
شاركت جمعية مضر الخيرية بالقديح ضمن 22 جهة حاضنة لألسر المنتجة فــي معرض األسر المنتجة  “صنعتي 2018” فــي 

نسخته الرابعة، والذي انطلق أمس األحد الثاني من ربيع الثاني ويستمر إلى الخميس في معارض الظهران الدولية “اكسبو” بالخبر.

وافتتح المعرض أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي األمير ســعود بن نايف بن عبدالعزيز ، ونظمته غــرفة الشرقية سعًيا 
لنقل األسر من مستهلكة إلى منتجة، من خالل تأهيلهم وتدريبهم لعرض وبيع منتجاتهم، وإيجاد قنواٍت تسويقية لهم مما يضمن دخاًل 

مستداًما يعيلهم في السنوات القادمة.

وتضمنت مشاركة الجمعية أربعة أركان لألســر المنتجة للسيدات : نورة الجارودي “مـــفارش نورة” ،ليلى آل هليل “دار الموضة 
لألزياء” بجناحين في التطريز والخياطة المنزلية ؛ فاطمة الخضراوي “Umzahoor7” بجناٍح ألعـــمال الكــروشيه ؛ ونــرجس 

آل السيد ناصر “زعفران وفانيال” بجناٍح للحلويات والقهوة العربية.

واحتــوى ركني السيدتين نورة الجارودي وليلى آل هليل على قبعات فرنسية، صدريات مواليد، بطانيات أطفال ، مفارش للرضع، 
وبعض الحقائب وفساتين األطفال.

وتصدرت أعمال الكروشيه ركن السيدة فاطمة الخضراوي من قبعات ، دمى كروشيه، واكسسوارات لألطفال.

وتنوعت الحلويات في ركن السيدة نرجس آل السيد ناصر ، كان منها أنواع الكوكيز والمعمول، حلوى المارشملو المنزلية الصنع ، 
فطيرة الجوز وغيرها، باإلضافة إلى القهوة العربية.

يذكر أن خيرية مضر تسعى لدعم األسر المنتجة وتشجيعها للتحول من أسر مستهلكة إلى أسر منتجة، وتؤكد دعمها لكل مـــن لديه 
الرغبة في ذلك.
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مبدعات القديح في معرض “صنعتي 2018” يتحدثن عن مشوارهن العملي

فاطمة آل السيد ناصر

كان لمشاركات القديحيات في معرض األسر المنتجة “صنعتي 2018”، والذي ينتهي العاشرة من مساء اليوم الخميس في معارض 
الظهران الدولية، أركان مميزة تنوعت بين تصميم األزياء، خياطة المفارش، فن الكروشيه، وعمل الحلويات والقهوة.

تحاورنا مع بعض المشاركات في المعرض حيث تحدثن عن تجربتهن كأسر منتجة، وكانت وقفتنا األولى مع السيدة نورة الجارودي، 
بدورة خياطة مع  أن اشتركت  بعد  انطالقتها منذ سنة ونصف  ، والتي كانت   ”mafarsh_noura“ صاحبة مشروع مفارش نورة
األستاذة رانيا محمد، ومن الطريف أن فكرة المشروع تزامنت مع قدوم أول حفيٍد لها، وأوضحت أن استعمال لمساتها الخاصة هو ما 

يميز أعمالها.

وأكدت الجارودي أنها لم تواجه الكثير من الصعاب في بداياتها وأن أوالدها كانوا خير عوٍن لتخطيها هذه الصعاب.

ونصحت من كان متردًدا في خوض تجربة مشابهة بأن ال يترددوا وأن ال تحبطهم ردود الناس ، وقالت : “ ال تتوقفوا بسبب عثرات
 أو آراء سلبية .. بالعكس اجعلوها دافًعا لمواصلة مسيركم”.

ا بها. وعند سؤالنا لها عن طموحاتها للمستقبل، أجابت بأن ما تتمناه هو خدمة الزبائن أكثر، وأن تفتتح مشغاًل خاصًّ

وأما صاحبة مشروع دار الموضة لألزياء، السيدة ليلى آل هليل، فكانت انطالقتها منذ عشر سنوات، وكانت فكرة المشروع موجودة 
منذ الصغر، حيث أنهت دراسة دبلوم في جمعية القطيف، وحضرت عدة دورات تطويرية قصيرة، ثم بدأت المشروع.

وعند سؤالها عن ما يميز أعمالها قالت: “ال أستطيع مقارنة أعمالي ومنتوجاتي بمنتوجات األخريات، فلكل واحدة لمساتها وذوقها 
وإبداعها، وهذا هو الجانب المتميز في شغلي”.

وأوضحت هليل بعض الصعوبات التي واجهتها، وقالت: “البعض يرغب بالشغل الجاهز، والبعض يميل للماركات المعروفة، والبعض 
القليل يفكر فينا .. ولكن هذا ال يعني أن نترك المهنة؛ بالعكس ال بد من اإلصرار على النجاح”.

ورأت أن المشاركة في “صنعتي 2018” هي تجربة ممتعة جًدا، وأنها تطمح أن تكون ضمن المشاركين في المعرض في السنوات 
القادمة.

وعلى الصعيد العملي، أكدت قائلة: “طموحنا أن يكون لدينا مركز لعرض منتوجاتنا، ونقدم فيه دورات للخياطة لمحبي الخياطة ومن 
لديهم رغبة بالتعليم”.

وكان مسك الختام مع الحلويات والقهوة لدى مشروع زعفران وفانيال “zaafaran_vanila” ، لصاحبته نرجس آل السيد ناصر، حيث 
ذكرت أن بداية مشروعها كانت فكرًة من صديقتها ، التي ُأعجبت بمنتوجاتها في الحلويات، فاقترحت عليها افتتاح مشروع منزلي.

واستساغت آل السيد ناصر الفكرة، وبدأت المشروع على االنستغرام منذ أربع سنوات.

وأوضحت أنها لم تلتحق بأي دورات، وإنما كانت تستعين بما أسمته “العم قوقل” و “اليوتيوب” في بعض األحيان، وأن جودة المنتج 
والسعر المنافس هي القاعدة التي تميز منتجاتها.
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وكان الدافع وراء مشاركة آل السيد ناصر في “صنعتي 2018” هو اكتساب خبرات جديدة وزبائن ُجدد، وعبرت قائلة: “الصعوبات 
في بداية مشروعي كانت تتمثل في تكوين قاعدة جماهيرية، وكسب ثقة الزبون في منتجاتنا .. خصوًصا أن المجال تنافسي بشدة”.

ونصحت المترددين بأن ال يترددوا، وقالت: “هذه المشاريع تنمي المواهب واالبداع بشكل كبير، وكل ما في األمر أن يثق الشخص 
بنفسه، وبعدها يأتي التوفيق من رب العالمين”.

وتطمح صاحبة زعفران وفانيال إلى افتتاح كافيه خاص بها، يكون على مستوًى راٍق في البلد.

زيارته  أثناء  معرض “صنعتي 2018”  في  المشاِركات  على  ناصر،  السيد  آل  جواد  محمد  الخيرية،  جمعية مضر  رئيس  وأثنى 
للمعرض مساء يوم الخميس السادس من ربيع اآلخر، وعبر قائاًل: “سعدت كثيًرا بزيارة معرض “صنعتي 2018” الذي يساهم في 
تحسين دخل األسر ونقلها من مستهلكة إلى منتجة، عبر تأهيل هذه األسر وتدريبها على األساليب الفاعلة لعرض منتجاتها .. ونثمن 
غالًيا الرعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه لألسر المنتجة . ونشكر لغرفة الشرقية تنظيمها 
لهذه الفعالية الرائعة، التي تمنح الفرصة لألسر المنتجة لعرض منتوجاتها، وتأهيلها للرقي بأدائها، لتساهم بدورها في نمو االقتصاد 

الوطني.”

كما شكر اللجنة النسائية، ممثلة في رئيستها وعضواتها المتطوعات، على عمل اللجنة الدؤوب، وبالتنسيق مع غرفة الشرقية، في 
إعطاء هذه األسر المنتجة الفرصة لعرض منتجاتها وابداعاتها، آمال أن يرتفع عدد المشاركات في األعوام القادمة.

والتنمية  العمل  لتوجيهات وزارة  تحقيقا  الجمعية،  أولويات  في  يأتي  المنتجة  لألسر  الجمعية  أن دعم ومساندة  ناصر  السيد  آل  وأكد 
االجتماعية في التحول من الرعوية الى التنموية.
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في ورشة بنسائية مضر.. الضمان االجتماعي يؤكد على استثمار المبالغ المتحصل عليها

فاطمة آل السيد ناصر 

فعالية   )1440/4/21( األربعاء  مساء  ُأقيمت  مضر،  خيرية  ونسائية  االجتماعي  الضمان  مكتب  بين  مجتمعية  شراكة  ضمن 
للتعريف بخدمات الضمان االجتماعي بحضور 25 سيدًة بمبنى براعم الطفولة السعيدة بالقديح.

واشتملت الفعالية، والتي قدمتها الباحثة فاطمة المدرهم والباحثة وفاء التاروتي والمنسقة حنان السنان، على عدة محاور كان منها: 
ضوابط التسجيل في الضمان االجتماعي، الفئات المستحقة للضمان، اإلعاقات المستحقة للمعاش الضماني، المساعدة المقطوعة، 

مساعدة أسر السجناء، والتعريف ببرنامج التمكين.
وتعددت الفئات المستحقة للضمان االجتماعي لتشمل النساء واألسر بال عائل، عوائل األيتام واأليتام من ذوي الظروف الخاصة، 
العاجزين عن العمل، حاملي بطاقة النقل، أسر فاقدي األهلية، أسر السجناء والموقوفين بمقر عملهم، السعوديات المتزوجات من 

أجانب، األجنبيات زوجات السعوديين، وأخيًرا بالغات سن الشيخوخة.
ومن الجانب اآلخر، ذكرت الباحثات موانع التسجيل للحصول على المعاش الضماني مثل الزواج أو توفر الوظيفة، ملكية عقار 
تجاري أو أكثر من أرض سكنية، السجل التجاري أو رخص البلدية أو كفالة أكثر من عاملين، من عمره أقل من 81 سنة من 
ذوي االحتياجات الخاصة، اإلقامة خارج المملكة ألكثر من ثالثة أشهر، اإلقامة خارج نطاق خدمات مكتب الضمان، وحاملي 

غير الجنسية السعودية.
وأكدت الباحثات وجود برامج مساندة لالستفادة منها في فواتير الكهرباء والماء، الفرش والتأثيث، المساعدات النقدية ألجل الغذاء 

والزي والحقيبة المدرسية، وبرنامج تسديد رسوم اختبارات القياس والتحصيل العلمي.
وكان برنامج تمكين ضمن البرامج التي يمكن لمستفيدات الضمان أن ينتفعن به، وهو برنامج يهدف لتحويل مستفيدي الضمان 
منصات  تمتلك  مع جهات  بالشراكة  الوطن  وبنات  ألبناء  توفير فرص وظيفية  من خالل  المجتمع  في  فاعلين  إلى  االجتماعي 

للتوظيف المباشر أو التدريب المنتهي بالتوظيف.
الباحثات نصيحة للمهجورات بأن المعاش سيستمر لمدة سنتين فقط، لذلك الحل األمثل أن تستثمر المهجورات  وقدمت إحدى 

المبالغ التي يحصلن عليها في افتتاح مشروع يدر عليهّن بالدخل في السنوات الالحقة.
المجتمع، وخصوصا  لتثقيف  النسائية  اللجنة  تقيمها  التي  والدورات  الورشات  من  مجموعة  تأتي ضمن  الفعالية  هذه  أن  ُيذكر 
السيدات، وزيادة معرفتهن بالمبادرات والبرامج التي توفرها وزارة العمل والتنمية االجتماعية لرعاية األسر السعودية، وتوفير 

العيش الكريم لها وتمكينها وتأهيلها واالنتقال بها من الرعوية الى التنموية.

tel:%D9%A1%D9%A2/%D9%A4/%D9%A1%D9%A4%D9%A4%D9%A0
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»معكم معكم« تؤهل الجيل الناشىء لخدمة المجتمع في نسائية مضر
ليلى الزين 

ضمن فعالية »معكم معكم« والتي نظمتها اللجنة االجتماعية بالتعاون مع اللجنة الثقافية والفنية بنسائية جمعية مضر الخيرية، تعرفت 
82 فتاة على العمل االجتماعي صباح الثالثاء 18/ 4/ 1440 في مقر اللجنة بالقديح.

وتهدف اللجنة من هذه الفعالية تربية الجيل الناشىء على العمل التطوعي ، ونشر وغرس قيمة العمل التطوعي في المجتمع ، عمال 
برؤية المملكة 2030 في زيادة عدد المتطوعين الى مليون متطوع.

وبعد تالوة آيات مباركات من الذكر الحكيم، القت نائب رئيسة اللجنة كلمة ترحيبة بالفتيات، وتطرقت الى العمل الخيري وأثره في 
المجتمع.

وتضمن برنامج الفعالية  فقرات متنوعة عرض فيها فلم عن أهم األعمال  واألنشطة الخيرية المجتمعية،  التي تقدمها الجمعية مـــن 
خالل اللجنة النسائية واالجتماعية ، أعدته األستاذة ندى حيان وقدمته اليافعة هداية هليل.

وُقدمت خمس أنشطة متنوعة من قبل عضوات اللجنة شارك فيها الفتيات  ، منها “ زينة المناسبات السعيدة باألوراق ” مع فاطمة 
دعيبل، و “لوحة الفراشات” مع  فاطمة آل ناصر ، و “ُصنع كرات الباث” مع أزهار وأسماء آل ناصر ، و “ بطاقة تهنئة ” مع 

زهراء آل كاظم، و “صنع األكياس المعطرة” مع زينب العوى.

وحازت جميع األنشطة على اعجاب الفتيات وحظيت بتفاعلهن، ووعدن أن يكون لهن دور في خدمة المجتمع في المستقبل.

وفي ختام الفعالية، شكرت منظمات هذه الفعالية الفتيات الالتي شاركن فيها، وُقدمت هدايا لهن في جو مليء بالبهجة والسرور.

والجدير بالذكر أن هذه الفعالية ُتقام للسنة الخامسة على التوالي، لتعريف الجيل الناشىء على العمل التطوعي، وتأهيله لخدمة 
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»فالنرسم بسمة« ُتبهج 40 طفاًل وطفلة بنسائية جمعية مضر 

 ليلى الزين 

ضمن شراكة مجتمعية ، استضافت اللجنة االجتماعية بنسائية جمعية مضر األستاذة زكيــــة السعيدي ومجموعة مـــن طالباتها ، 
ومجموعة من ابناء وبنات األسر التي ترعاها الجمعية، في فعالية “فلنرسم بسمة” والتي حضرها 40 طفال وطفلة مساء األربعاء 

19 ربيع اآلخر  1440 هـ.
واستهدفت الفعالية ادخــــال الفرحة والسرور على أطفال األسر، باإلضافة الى تعريف الطالبات بالعمل التــطوعي وأهمية خدمة 

المجتمع، وقد ُنِفذت الفعالية في جو ساده المرح والبهجة.
وتنوع برنامج الفعالية ، وكانت البداية مع فيلم بعنوان “الكلمات البذيئة وكيف نتخلص منها” ، قدمت له األستاذة فاطمة المحيشي 

بحديث شيق حول تجنب استخدام الكلمات البذيئة في الحديث، واستبدالها بالكلمات المهذبة الجميلة.
وجرى حوار تفاعلي عن محتوى الفيلم مع األطفال في صورة اسئلة وأجوبة، وُقِدمت لهم هدايا وجوائز لتشجيعهم وتحفيزهم على 

االلتزام باألسلوب المهذب والطيب في التعامل مع اآلخرين.
وبعد ذلك، أجريت مسابقة ثقافية شارك فيها األطفال، وتفاعلوا بشكل جيد في اإلجابة على األسئلة.

ثم جال األطفال بين األركان المتنوعة والمشوقة للفعالية، وبدأوا بركن الحناء الذي ادارته الفنانة رقية البدوح، حيث طبعت  نقوشا 
فنية رائعة على أيدي األطفال .

وكان الركن الثاني هو ركن األشغال اليدوية تحت إدارة المبدعتبن معصومة الحليلي ومريم المختار، وقدمـــتا فيه مجموعة مــــن 
األشغال التي استهوت األطفال وتوقفوا عندها طويال.

أما ركن الكب كيك، فقد تعرف فيه األطفال على طريقة صنع الكب كيك مع زينب المنصور وزينب شوبهين، وكانت لهم محاوالت 
لصنع الكب كيك.

وفي الركن األخير، كان لألطفال موعد مع رسم الوجوه، الذي أدخل البهجة على نفوسهم، وقد أدارته كل من زهراء المشهد وفاطمة 
الراهب.

وسألنا بعض منظمات الفعالية عن شعورهن ، فذكرت معصومة الحليلي بأنه انتابها شعور ال يوصف في هذه الفعالية ، عندما رأت 
تفاعل األطفال ومشاعر البهجة التي بدت في عيونهم.

وفي أول مشاركة لها في فعالية تستهدف األطفال، عبرت فاطمة الراهب عن سعادتها، وقالت: “غمرتني سعادة التوصف برؤيتهم 
فرحين مبتهجين”.

وقالت األستاذة زكية السعيدي : “أسعدني تواجدي بين طالباتي وأطفال بلدتي العزيزة القديح ، خاصة وأنـــا أرى االبتسامة عــلى 
وجوهم. أشعر بالفخر بطالباتي المتحمسات للقيام بهذه األعمال”.

في الختام قدمت مسؤولة اللجنة االجتماعية في نسائية خيرية مضر، آسيا العوازم ، شكرها لفريق العمل الذي أدار الفعالية عـــلى 
الجهود الطيبة واإلعداد المتميز للفعالية، وأثنت على األستاذة السعيدي وطالباتها، الالتي أبدين تفاعال ممتازا وكن سببا في نجاح 

الفعالية.
يذكر أن هذه الفعالية تقام للسنة الثانية على التوالي، بالشراكة مع االستاذة زكية السعيدي، وهي في تطور سنة بعد أخرى.
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أخصائية نفسية: الدين وعلم النفس يتحدان في عالج الوسواس القهري

فاطمة آل السيد ناصر 
نظمت لجنة الهاتف االستشاري بجمعية مضر الخيرية مساء األحد 23 ربيع اآلخر 1440 هـ فعاليًة توعويًة بعنوان “الوسواس في 

العبادات بين الدين وعلم النفس” في مجلس آل السيد ناصر بالقديح بحضور أكثر من ستين سيدًة من مختلف فئات المجتمع.

وتشاركت األستاذة جنان السيد طاهر واألخصائية النفسية بتول آل السيد ناصر في تقديم محاور الفعالية بجانبيها الديني والنفسي، 
والتي تطرقت إلى يسر الدين وسهولة تطبيق األحكام، أسباب الوسواس من الناحية الدينية والنفسية، مفهوم الوسواس، الفرق بين 

الوسواس المرضي والوسواس المذكور في القرآن، أنواع الوسواس، وأخيًرا عالج الوسواس من الناحيتين الدينية والنفسية.

وبينت األخصائية النفسية بأن وسواس العبادات ُيعد من أكثر أنواع الوسواس انتشاًرا في المملكة، بما يعادل 65 نسبًة مئوية، وهي 
متشابهة مع معدل انتشاره في الدول اإلسالمية األخرى.

وعّرف الدين مفهوم الوسواس بأنه أفكار ملحة ُيبتلى بها اإلنسان في مواضع معينة كالصالة والوضوء ومنشؤها هو الشك، ويدّعم 
العلم هذا المفهوم ويصفه باألفكار والصور غير المرغوبة، والتي تتسلط على الفرد وُتلح عليه، بالرغم من شعوره بسخافتها.

وأكدت األخصائية بأن أسباب الوسواس النفسية تشمل االسترسال في الشك وترك المقاومة، الخوف من التقصير، االعتقاد باستحقاق 
اإلثم وبطالن العبادة، والمبالغة في المثالية واالحتياط.

ومن جانٍب آخر، ذكرت السيدة جنان بأن الجهل باألحكام الشرعية ُيعد من األسباب المؤدية للوسواس، وأحياًنا زيادة العلم باألحكام 
الشرعية وتفاصيلها والتدقيق فيها يؤدي للوسواس أيًضا.

واتحد الدين والعلم النفسي في الطريق العالجي للوسواس القهري، والذي يتمثل في اعتراف الشخص بالوسواس واالقتناع به، حتى 
يستطيع معالجة نفسه، تعلم األحكام الشرعية واإللمام بها لمن أدى بهم الجهل للوسواس، وعدم التدقيق المبالغ فيه في العبادات لمن أدى 

بهم العلم بتفاصيل األحكام الشرعية للوسواس، وأخيًرا التحلي باإلرادة والعزم حتى يمنع المريض أفكاره من السيطرة عليه.

وحظيت الفعالية بتفاعل الحاضرات، فذكرت إحداهن: “اختيار الموضوع ممتاز، وطريقة العرض ممتازة وسهلة”، وطالبت أخرى 
بفعالياٍت مشابهة تربط الدين وعلم النفس، وأثنت إحداهن معبرة: “الفكرة والموضوع جميٌل جدًّا”.

ُيذكر أن الهاتف االستشاري يقدم استشارات نفسية وتربوية، لحاالت مثل االكتئاب، القلق، الوسواس القهري، و المشاكل السلوكية و 
التربوية يومي األحد و األربعاء من كل أسبوع من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساًء على الرقم التالي 0539113345 .
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مكفوفات القطيف يتعرفن على الفيتامينات ومصادرها
زهرة الضامن

نظمت نسائية مــركز رعاية الــمكفوفي القطيف التابع لـــجمعية مضر الـــخيرية مساء الـخميس 6-4-1440 هـ  ورشة عمل عــن 
الفيتامينات، بإدارة وتقديم كل من فاطمة الجشي، مهدية دهنيم، وزينب أبو السعود،  وبحضور 25 منسوبة ومتطوعة ، حيث غطت 

عدة محاور، منها انواع الفيتامينات وفوائدها ومصادرها، وتطرقت الى المكمالت الغذائية.
في الجزء األول من الورشة، أشارت مهدية دهنيم إلى أن الفيتامينات هي مركبات عضوية الستمرار الحياة ونمو جسم اإلنسان بشكل 
كالنمو  الجسم،  أساسية الستمرار وظائف  أنها عناصر  األمراض، وذكرت  الجسم من  وقاية  الفيتامينات ومنها  فوائد  سليم، وعددت 

وتعويض األنسجة وتجديدها، وللمحافظة على استمرار حياة الخاليا الضرورية لعمليات التمثيل الحيوي.
النوعين  إلى  تطرقت  ثم  التخزين،  وسوء  والضوء  كالحرارة  الخارجية  المؤثرات  بسبب  للتلف  تتعرض  الفيتامينات  أن  وأوضحت 
الفيتامينات من حيث  الدهون، وأكدت أن كل فيتامين يختلف عن باقي  الماء والذائبة في  الذائبة في  الفيتامينات وهما  الرئيسيين من 

تركيبته الكيميائية ووظائفه الفيسيولوجية.
وذكرت أن الجسم يحتاج الفيتامينات الذائبة في الماء بشكل يومي، وأبرزها 8 أنواع من فيتامينات ب وفيتامين سي، ويتخلص من 
الفائض عن حاجته عن طريق الفضالت، وأضافت أن الجسم يحتفظ بالفيتامينات الذائبة في الدهون، وال يحتاج لتناولها بشكل يومي، 

ومنها فيتامين د وفيتامين أ.
ثم تناولت خواص الفيتامينات الذائبة في الماء وذكرت أنها سريعة التلف، خصوصا عند تعريضها للحرارة كالطهو، وهي غير قابلة 
الدقيقة، ويستخدمها الجسم إلنتاج الطاقة، وتوزع بنسب متساوية في أنسجة  الدهون، ويتم امتصاصها بواسطة األمعاء  للذوبان في 

الجسم.
وتعرضت الى أبرز هذه الفيتامينات، وهو فيتامين ب7 )البايوتن(، والذي يعمل على تقوية الشعر واألظافر، ويمنع اإلصابة بالعدوى، 
كما يحافظ على البشرة ويمنع اإلصابة بالفطريات وظهور الحبوب، وينظم سكر الدم، ويقوي الذاكرة، ويزيد من نسبة الكلسترول 

النافع، ويقلل من نسبة الكلسترول الضار في الجسم.
كما عرضت أهم المصادر الغذائية لفيتامين ب 7 ومنها الكبد والكلية وصفار البيض واللحوم والفطر والخميرة والبقوليات والحليب 
وبعض الخضروات والفواكه ، وأضافت أن الــنسب المسموح بهـــا يوميا هي 52 جرام للذكور واإلناث مــن سن 14 إلى 18 سنة ،
 و 30 جرام لما فوق سن 18 سنة، ثم بينت أن من أعراض نقصه الجفاف وظهور بقع في الجلد وشحوب البشرة وخصوصا في األيدي 

واألذرع، إضافة الى اإلضطرابات العصبية واإلكتئاب والتعب واألرق والقلق والشعور بالدوار.
وعرفت فيتامين ب 9  بالفوالذ أو حمض الفوليك، وهو عامل مضاد لإلصابة باألنيميا، ويذوب في الماء بصعوبة، وغير قابل للذوبان 

في المركبات العضوية، كما يتلف بسرعة ويفقد حوالي 50٪ من قيمته عند تعرضه للحرارة وأشعة الشمس، وبسبب سوء التخزين.
وذكرت الدهنيم أن فيتامين ب9 مهم لتكوين الخاليا وكريات الدم الحمراء، كما ينبغي على المرأة الحامل تناوله لمنع حدوث تشوهات 

خلقية للجنين، وأضافت أن مصادره الغذائية هي الخضروات الداكنة والبازالء، ويوجد في البرتقال والموز والبطيخ والفراولة.
ثم أشارت إلى فوائده، وأنه يقلل من اإلصابة بمرض السرطان واألنيميا واالكتئاب، ويحسن من الذكاء اإلدراكي، ويؤخر عالمات 
تقدم السن، وذكرت أن من عالمات نقصه اإلصابة باإلسهال، وسوء االمتصاص في األمعاء، واألنيميا، وتضخم كريات الدم الحمراء، 

وانخفاض الهيموجلوبين وكريات الدم البيضاء وصفائح الدم.
بدورها، تناولت فاطمة الجشي أنواع أخرى من الفيتامينات الذائبة في الماء، مثل فيتامين ب 21 )الكوبالمين(، وهو كبقية الفيتامينات 
يتأثر بالضوء واألكسجين، وُيفَقد 30٪ منه عند الطهو، ويعتبر من الفيتامينات الهامة لمرضى األنيميا، وهو الفيتامين الوحيد الذي 
من  عليه  الحصول  ويمكن  البشرة،  نظارة  على  ويحافظ  الجسم،  وحركة  العصبي  للجهاز  مهم  وهو  المعدة،  جدار  بواسطة  يمتص 
المصادر الحيوانية كاألسماك والدواجن، واللحوم الحمراء والحليب ومشتقاته، وأوضحت أن الكمية المسموح بها يوميا هي 4.2 جرام 

للذكور واإلناث.
ثم تطرقت إلى فيتامين سي، المعروف بإسم )األسكوربيسك(أو )األسكوربك أسيد(، وهو مركب عضوي يشبه في تركيبته السكريات،   

ويتأثر بالضوء واألكسجين، وهو سريع األكسدة، وُيفَقد جزء كبير منه عند الطهو أو تعرضه للهواء.
وأضافت الجشي أن لفيتامين سي العديد من الفوائد أهمها محاربة التجاعيد في البشرة ألنه جزء هام في تركيبة الكوالجين، كما يعمل 

على ترطيب البشرة وإلتآم الجروح، ويقلل من تساقط الشعر.
والقرنبيط  والملفوف  األخضر  والفلفل  والبروكلي  والشمام  والفراولة  والجواف  الحمضيات  من  عليه  الحصول  يمكن  أنه  وذكرت 

والبطاطس والموز.
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وأوضحت أن الكمية الغذائية المسموح بها يوميا هي 5 مليجرام للنساء، و 90 مليجرام للرجال، إي ما يعادل حبة برتقال أو نصف 
من الجريب فروت، وأضافت أنه يحمي من العديد من األمراض التي تصيب البشرة كمرض األسقربوط، أو الضرر الناجم عن أشعة 
الفوق بنفسجية واالنفلونزا، وأشارت إلى أن فيتامين سي ال يقضي على االنفلونزا بشكل نهائي، كما يعتقد الكثير من الناس، بل هو 

مخفف لألعرض فقط كما أثبتت الدراسات.
ثم تطرقت إلى الفيتامينات الذائبة في الدهون  وعددها أربعة )ا، د، هـ، ك(، وبينت أن فيتامين ا يستخدم في معالجة حب الشباب ومن 

العالجات المشهورة الروكيتان، ويوجد في المصادر الطبيعية كالجزر والخضروات الورقية الداكنة.
وأضافت أن الكمية الموصى بها منه يوميًا هي 600 مليجرام للرجال و 700 مليجرام للنساء، وأن له العديد من الفوائد، أبرزها تقوية 

المناعة وتقشير البشرة،  كما ٌيسٓتخدم كمكمل غذائي في العديد من الحاالت المرضية.
وقد حذرت الجشي من استخدام فيتامين ا خالل فترات الحمل عند النساء ألنه يؤدي إلى تشوهات خلقية في الجنين.

وفي الجزء الثالث من الورشة، تطرقت زينب أبو السعود إلى فيتامين د، حيث ذكرت أن من أهم مصادره أشعة الشمس خالل فترات 
الصباح وعند الغروب، وزيت األسماك والحليب كامل الدسم ومشتقاته، وأضافت أن له العديد من الفوائد، كتقوية الشعر والعظام، كما 

يساعد على التركيز وعدم النسيان، ويمنع الخمول واإلكتئاب، ويساعد الجسم في امتصاص الكالسيوم.
وأوضحت أبو السعود أن نقص فيتامين د يسبب مرض الكساح لدى األطفال، وذكرت أن المعدل الطبيعي له في الجسم هو من 20 إلى 
50، وعند انخفاضه إلى 10  فأقل ُيوٓصى باستخدام أدوية خارجية لتعويض النقص، كما أن زيادة نسبته عن المعدل الطبيعي يضر 

بجسم اإلنسان وصحته.
ثم انتقلت إلى الحديث عن فيتامين ك، الذي يدخل في تركيب مادة فورتروفين، التي تعمل على تخثر الدم والتآم الجروح، وذكرت 

المصادر الغذائية للفيتامين كالخضروات الورقية الخضراء والفلفل القرنبيط، كما يوجد في البكتيريا النافعة التي تنتجها الكليتين.
وذكرت أن األطفال يكونون عرضة لنقص فيتامين ك، وكذا األشخاص الذين يكثرون من تناول المضادات الحيوية، ثم تطرقت إلى 

فيتامين هـ، وأنه يحافظ على نضارة البشرة، ويقلل من االلتهابات، ويقي من أشعة الشمس الضارة.
وقد أعربت المتحدثات عن شكرهن لمركز رعاية المكفوفين على إتاحة الفرصة لهن للحديث مع منسوبات المركز، كما أثنين على 

حماس وتفاعل الحاضرات الجيد أثناء الورشة، وأكدن أن مساهماتهن كانت سر نجاح الورشة.
وعبرت منسوبات المركز عن امتنانهن للمتحدثات، ووصفن المعلومات بالقيمة، وقالت بيان الزيمور في معرض شكرها لهن: “كانت 
المعلومات مهمة للغاية، كما استطعنا من خالل الورشة تصحيح الكثير من المفاهيم واالعتقادات الخاطئة المتعلقة بالفيتامينات في حياتنا 

اليومية، فالشكر الجزيل للمتحدثات ومركز رعاية المكفوفين على اتاحة هذه الفرصة”.
والجدير بالذكر أن هذه الورشة تندرج ضمن الورش التثقيفية الصحية، التي تهدف إلى زيادة وعي منسوبات مركز رعاية المكفوفين 

بالجوانب الصحية المتعلقة بحياتهن اليومية.
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منسوبات مركز رعاية المكفوفين يشاركن في فعالية اليوم العالمي لالعاقة
»آل رضوان« تدعو إلى تقديم فرص التعليم الجامعي وتوفير األجهزة والفرص الوظيفية

زهرة الضامن 
استضاف مركز الرعاية الصحية بالبحاري، صباح األحد 16-4-1440 هـ،  نسائية مركز رعاية المكفوفين بالقطيف التابع لجمعية 

مضر الخيرية، للمساهمة بركن توعوي ضمن فعالية اليوم العالمي لإلعاقة.

وشمل الركن أفكاًرا مميزًة، منها النحت على الخزف من تقديم زهراء الصفار، وحياكة القبعات باستخدام النول قدمتها  فاطمة الحجر، 
وكتابة األسماء بطريقة برايل بواسطة نعمة الرضوان .

المجتمع بقدرات ذوي اإلعاقة،  إلى توعية  التي تهدف  المساهمة،  المكفوفين عن سعادتهن بهذه  وقد عبرت منسوبات مركز رعاية 
وإبرازهم في المجتمع.

هذا وأعربت األستاذة أحالم العوامي، نائبة مقرر مركز رعاية المكفوفين، عن شكرها للمركز الصحي على إتاحة الفرصة لنسائية 
المكفوفين للمساهمة ضمن اليوم العالمي لذوي اإلعاقة، وثمنت دور منسوبات المركز في إنجاح هذه الفعالية.

كما أثنت األستاذة زكية الرضوان، عضو اللجنة النسائية بمركز رعاية المكفوفين، على جهود منسوبات المركز وعطائهن المتميز، 
وتمنت أن تتظافر كافة الجهود المعنوية والمادية لخدمة ذوي اإلعاقة، وأضافت أن العطاء واإلحتضان لهذه الفئات ال يقتصر على تفعيل 
مثل هذه المناسبات، بل يشمل تقديم الدعم والمساندة  وتلبية احتياجاتهم كفرص التعليم الجامعي، وتوفير األجهزة، والفرص الوظيفية.

والجدير بالذكر أن مركز رعاية المكفوفين ساهم في كثير من األنشطة التوعوية، التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بفئة 
المكفوفين، ودور المركز في تنمية مهارات المكفوفين في كافة الجوانب المختلفة التي تساهم في ادماجهم بالمجتمع.

tel:%D9%A1%D9%A6-%D9%A0%D9%A4-%D9%A1%D9%A4%D9%A4%D9%A0
tel:%D9%A1%D9%A6-%D9%A0%D9%A4-%D9%A1%D9%A4%D9%A4%D9%A0
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»ياسمين وزهرة دوار الشمس« تجذب مكفوفات القطيف
فاطمة الصفار 

 بحضور22 كفيفة، قرأت األستاذة حليمة آل رضوان قصة »ياسمين وزهرة دوار الشمس«، مساء الخميس 31 ربيع اآلخر1440هـ ،  
في مركز رعاية مكفوفي القطيف التابع لجمعية مضر الخيرية بالقديح،  وذلك بمقر المركز بمبنى الطرازيات.

وتتحدث القصة عن طفلة اسمها ياسمين، لم تكن تبصر، ولكن زهرة دوار الشمس ساعدتها وخلقت لديها األمل، لتستطيع رؤية األشياء 
من خالل ثقتها بنفسها وقلبها الصغير.

وشكرت ” آل رضوان” المركز إلتاحة الفرصة لها لتقديم القصة، والتي تحاكي مشاعر الكفيفات ، مبينة أنها انبهرت بتفاعل الكفيفات 
الجميل في نهاية الورشة، حيث ذكرن من هي شمسهم التي التغيب، وكانت األم في الصدارة األولى .

وتميزت القصة بتفاعل الكفيفات وحماسهن، وأثنت زينب البطران على القصة قائلة: “قضينا وقًتا ممتًعا مع القصة الخيالية، التي نقلتنا 
إلى عالم البراءة والجمال، و أكسبتنا كنوًزا معرفية”.

وبينت فاطمة الحجر أن أسلوب القصة جذاب للغاية، وأن القصة تحمل في طياتها مغزى عميًقا.

يذكر أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش تهتم بتنمية الجانب الثقافي للكفيفات، وتعزيز الثقة بالنفس، وتمكينهن من االندماج في 
المجتمع.
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شاطئ النخيل بالجبيل كان وجهة لكفيفات القطيف

زهرة الضامن
أقام مركز رعاية المكفوفين التابع لجمعية مضر الخيرية مساء األربعاء 26 ربيع الثاني 1440 هـ، رحلة ترفيهية إلى شاطىء 

النخيل بمدينة الجبيل، برعاية حملة بنت السيدة، وشارك فيها 48 منسوبة مع ذويهم ومتطوعات المركز.

 وفي جولة بحرية علJى القوارب أمضت الكفيفات يوما ترفيهيا خاصا ، ونفذت فيه العديد من األنشطة و المسابقات المتنوعة 
واأللعاب المسلية.

وبينت االستاذة أحالم العوامي، نائب مقرر المركز للجنة النسائية، أن هذه الفعالية تنمي الجانب االجتماعي لدى منسوبات المركز 
وتثريهن بالمعلومات، وُتعتَبر فرصة للتعارف وتبادل الخبرات بين عائالت المنسوبات.

وعبرت سهير الخميس عن مشاعرها  “ لقد استمتعت بالرحلة ، فقد قضيت أوقاتا رائعة مع زميالتي الكفيفات وأسرهن ، فالشكر 
الجزيل لمركز رعاية المكفوفين وحملة بنت السيدة على هذه الجهود المتميزة والرائعة”.

وأضافت السيدة أم قاسم الحجر “ استمتعت كثيرا مع منسوبات المركز فهن يجلبن الطاقة اإليجابية دوما ، وانني بانتظار أن نلتقي 
في رحلة أخرى قريبا”.

وأثنت السيدة أم علي الفرج على جهود المركز المميزة، متمنية ترتيب رحلة الى المدينة المنورة مع هذا الفريق المميز.

والجدير بالذكر أن مركز رعاية المكفوفين ينظم العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية  أثناء العام، لتعزيز روابط األلفة بين 
منسوبات المركز.



خيرية مضر نبض خيركم العدد 16

-32-

الدكتور الجارودي يحصد براءة اختراع جديدة لعالج السرطان
ُتعد العاشرة له في نفس المجال

فاطمة الصفار
حصد الباحث السعودي الدكتور سعيد الجارودي على براءة اختراع جديد ُتعد العاشرة له في 
بالمكتب  ونشرها  تسجيلها  تم  والتي  الذهب  مركبات  بواسطة  السرطان  أمراض  مجال عالج 

المكتب األمريكي لبراءات اإلختراع خالل شهر ديسمبر 2018.

وقد نشر الجارودي على حسابه الشخصي في تويتر: “نشرت لي في ديسمبر 2018 براءة 
اختراع العاشرة مسجلة في المكتب االمريكي لعالج #السرطان بمركبات الذهب، حيث تفوق 
المختبر. أتمنى  في  الثدي  سرطان  محاربة  في  المرات  بمئات  الكيميائي  العالج  على  الذهب 

لوطني الغالي #السعودية أن يستثمر هذه المركبات في تحقيق #األمل وإسعاد البشرية.
#دام_عزك_ياوطن.

والباحث الكيميائي الدكتور سعيد الجارودي من بلدة القديح بالقطيف، وهو خريج جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كما أنه موظف 
في شركة أرامكو السعودية.

ولدى الجارودي أكثر من براءة إختراع سابقة، ومنها براءة إختراع مسجلة إلختبار عوالق وقود الطائرات النفاثة عام 2009 والذي 
تطبقه شركة أرامكو على طائراتها.

مرفق أدناه نسخة من براءة اإلختراع الجديدة المسجلة:

https://mobile.twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86?src=hashtag_click
https://mobile.twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84?src=hashtag_click
https://mobile.twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9?src=hashtag_click
https://mobile.twitter.com/hashtag/%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%B2%D9%83_%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%86?src=hashtag_click
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العلوي.. 4 اختراعات صناعية وسيرة ذاتية عابرة للحدود 
أعطى مجتمعه جزءًا من جهده ودعم الفّعاليات المحلية بخبرته

ُصبرة
أن يبرز اسمه ضمن 40 شخصية عالمية مؤثرة في مجال الصحة والسالمة للشباب دون سن الـ 40 ، فمعنى ذلك أنه عمل بكل جد 
وتفاٍن للخطة التي وجه نفسه عليها. والقصة لم تبدأ بظهور اسمه في مجلة أوروبية، بل هي أقدم من ذلك بكثير لهذا الشاب القادم من 

سيرة ذاتية في رصيدها 4 براءات اختراع مهمة في مجال عمله الهندسي، وقائمة طويلة من الصفات المهنية.
المهندس أحمد العلوي الذي تنحدر أصوله من بلدة القديح بمحافظة القطيف، آلى على نفسه إال أن يكون مدربًا عالميًا ، فأصبح كبير 
مدربي المجلس البريطاني الختبارات الصحة والسالمة، ممسكًا بمفتاح من مفاتيح ريادة األعمال التي تخوله للعمل مستشارًا في هذا 

المجال وتقديم دورات متقدمة.
كما حصل على صفة “ مدرب ” من المعهد البريطاني للصحة والسالمة و “ مدرب ” لإلسعافات األولية لجمعية القلب األمريكية 

ومنظمة االستجابة األولية، كذلك في معهدي الصحة البيئية البريطانية ومعهد العالي البريطاني.
قد تطول القائمة ولكنها تنحصر في كونه برع في مجاله حتى بات من أبرز 40 شخصية مؤثرة لعام 2018 ، طبقًا لما نشرته مجلة 

المنظمة البريطانية التي تدعمها النيبوش والمعهد العالمي إلدارة المخاطر، وضمت قائمة أسماء من أسهموا بأعمالهم وممارساتهم 
في إثراء مجال الصحة والسالمة.

انجازات
حقق العلوي انجازات متعددة في القيادة والتطوير، فكان برنامج القائد اآلمن الذكي أحدها ، وقد تم تصميم هــــذا البرنامج ليزود 
السائقين بالمعارف الكفيلة بجعل السائق آمنًا وذكيًا، ويشمل ذلك القيادة الوقائية. وتم اعتماد البرنامج من وكالة الفضاء البريطانية 
“العاملة في السعودية”، ووزارة الدفاع البريطانية ) العاملة في السعودية (، ومشروع أرنسكو أرامكو للفحص الصحي والبيئي 

للمقاولين.
ترجمة وتطوير

من أهم اهتمامات “العلوي” هي ترجمة المعارف الغربية بما يخدم المجال الذي ينتهجه، فكان أن ترجم المواد التدريبية للمجلس 
البريطاني الختبارات الصحة والسالمة كأول مادة علمية للمجلس البريطاني في المملكة والثاني في الخليج.

كما غطى احتياج برامج عالمية معتمدة بطابع محلي ، فكان ذلك لصالح دولة الكويت بالتعاون مع المعهد البريطاني، ولم يكتِف 
بذلك، بل قدم العديد من المحاضرات الخاصة بثقافة الصحة والسالمة، كان أحدها في المؤتمر الدولي الثالث للسالمة والحريق في 

دورته الثالثة في دولة الكويت.
مشاريع رئيسة

عمل العلوي على مشاريع رئيسة خدمت دولة الكويت من ندوات هي األولى من نوعها، ونفذ وصمم مجلة السالمة الخليجية، كما 
صمم برنامج التوعية للصحة البيئية في جميع مناجم الذهب في المملكة العربية السعودية ، وهو مزيج من االستشارات والتدريب 
لجميع المناجم الخمسة، كما طور برنامج الشركة السعودية للكهرباء “خمس نجوم”، لتدريب ما يقارب من 10 آالف موظف في 

الشركة.
مشاركة محلية

أن تكون ذا علم وخبرة، فذلك ُيحتم عليك أن تخدم مجتمعك الصغير أيضًا. وذلك ما لم يغفل عنه العلوي، فقد شارك في مهرجانات 
محافظة القطيف، وحضر ندوات مختلفة وقدم التوعوية عن الصحة والسالمة، كما أسس مؤسسة السالمة العربية ليقوم بتدريب 

الكبار والصغار في الدورات التي يعقدها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي.
مسؤولية اجتماعية

وتأسيس مجموعة السالمة العربية، هي من المسؤوليات التي أخذ العلوي على نفسه ترويجها في المجتمع لإلسهام في بناء وعي 
مجتمعي. وأعطى األطفال حصة من علمه عبر عمله لبرنامج حماية األطفال من التحرش، وتمثل ذلك في كتيبين للطفل والمربي، 
وهي ما أسماه بطريقة مبتكرة إليصال معلومات التحرش سواء للمربين أو األطفال وكيفية الوقاية منها، وأرفق بهما قلم رصاص 

وأقالم تلوين لكي يستخدمها الطفل عند استخدام الكتيب الخاص به والمسمى “كتيب المرح”، ويتناول الكتيبان 28 نصيحة، كل منها 
يأتي بشكلين: أحدهما موجه للطفل من خالل الكتيب الخاص به، واآلخر موجه للمربي وموجودة في الكتيب الخاص به، وفي كتيب 

الطفل كل نصيحة موجهة تحوي تمرينا بسيطا على شكل لعبة تناسب عمره”.
براءات اختراع
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تصميم وتنفيذ Depassivator وهو جهاز يقوم بكسر الحاجز الكيميائي داخل البطاريات المستخدمة في معدات الحفر بشكل آلي 
وآمن دون الحاجة للتدخل البشري.

تصميم وتنفيذ Communicator، وهو جهاز يقوم بفحص االتصال للمعدات المستخدمة في الحفر وكان بديل الستخدام المعدات 
االصلية التي يكون طولها 32 قدمًا.

تطوير كيبل االتصال الخاص بمعدات الحفر، يقوم الجهاز بفحص االتصال للمعدات المستخدمة في الحفر وكان بديل الستخدام 
المعدات االصلية التي يكون طولها 32 قدمًا.

تطوير منهج خاص للصيانة ومعدات الحفر للمهندسين الجدد ، ويقع ذلك في كتاب يشرح خطوات صيانة معدات الحفر بشكل 
مفصل.
مؤلفات
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موهبة تكرم مدارس القطيف المتميزة في الكانجارو
محمد آل عبد الباقي 

كرمت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع ) موهبة ( خمس مدارس للبنين من قطاع القطيف ؛ لتميز طالبها في أداء 
 اختبار الكانجارو في الرياضيات 2018 م ، وتحقيق عشرين ميدالية في الدورة األربعين من هذه المسابقة العالمية .

وجاء هذا التكريم خالل الحفل السنوي ، الذي أقامته ) موهبة ( على مستوى المملكة ضحى يوم االثنين 10 / 4 / 1440هـ بقاعة 
الفريدة بالعاصمة الرياض ، برعاية األمين العام لموهبة الدكتور سعود بن سعيد المتحمي ، وهو الحفل الذي شهد تدشين المسابقة 

لعام 2019 م .
وشمل التكريم عشرين طالبا ، حققوا ثالث ميداليات ذهبية ، وميداليتين فضيتين ، وخمس عشرة ميدالية برونزية من قطاع القطيف، 

خالل االختبار الذي نظمته موهبة يوم الخميس 27 / 6 / 1439 هـ على مستوى المملكة بالتزامن مع سبعين دولة مشاركة على 
 مستوى العالم .

وكان إجمالي الطلبة المتسابقين من مدارس قطاع القطيف 1607 ، منهم 1205 من الطالب ، 402 من الطالبات .

يذكر أن اختبار الكانجارو العالمي ، رأى النور في أستراليا سنة 1400 هـ ، بجهود معلم الرياضيات ) بيتر هالرون ( ويستهدف 
قياس القدرة الحسابية لدى الطلبة .

من جهته ، قدم مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبد الكريم بن عبد اهلل العليط خالص التهاني والتبريكات للمدارس المتميزة ، 
 والطالب الفائزين ، منوها إلى كفاءة أبنائنا الطالب في هذا النزال الحسابي العالمي ، وقدرتهم على الظفر بعشرين ميدالية متنوعة .
وأكد العليط أن هذا اإلنجاز الوطني يأتي في سياق إنجازات الفتة حققها تعليم القطيف على مختلف الصعد المحلية والدولية ، وفي 

الرياضيات والعلوم الطبيعية بالذات ، مشيرا إلى أهمية هذا التميز في هذه المرحلة ، التي تسير فيها بالدنا بخطى حثيثة راسخة نحو 
تحقيق رؤية المملكة 2030 والوصول إلى الغايات المرجوة منها

أسماء الطالب الفائزين

أوال : الميداليات الذهبية :

 1- عباس بن فاضل بن عباس آل درويش -  مدرسة ضرار بن األزور االبتدائية بصفوى .
 2- محمد بن علي بن حسن آل فردان -  مدرسة ضرار بن األزور االبتدائية بصفوى .

3- مهدي بن سعيد بن عبد المحسن المرهون -  مدرسة ضرار بن األزور االبتدائية بصفوى .

ثانيا : الميداليات الفضية :

 1- حسن بن علي بن عبد رب الرسول آل عبد رب الرسول -  مدرسة التهذيب األهلية االبتدائية بسيهات .
2- علي بن محمد بن سعيد بن عبد المحسن المرهون - مدرسة ضرار بن األزور االبتدائية بصفوى .

ثالثا : الميداليات البرونزية :

 1- أحمد بن علي بن عبداهلل الصادق - مدرسة ضرار بن األزور االبتدائية بصفوى .
 2- الفيصل بن إبراهيم بن علي السدرة - مدرسة سعد بن الحارث المتوسطة بسيهات  .
 3- تقي بن إبراهيم بن علوي آل يوسف - مدرسة التهذيب األهلية المتوسطة بسيهات .
 4- حسن بن علي بن حسن آل إبراهيم - مدرسة ضرار بن األزور االبتدائية بصفوى .

 5- رضا بن علي بن عبداهلل آل طالق - مدرسة التهذيب األهلية الثانوية بسيهات .
 6- عبداهلل بن أحمد بن محمد آل الشيخ مبارك - مدرسة الهدى المتوسطة بصفوى .

 7-علي بن عبداهلل بن راضي الرمضان - مدرسة التهذيب األهلية المتوسطة بسيهات .
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 8- علي بن نادر بن حسن الصناع - مدرسة التهذيب األهلية الثانوية بسيهات .
 9- فارس بن إياد بن عبداهلل البقشي - مدرسة التهذيب األهلية االبتدائية بسيهات .

 10- فراس بن ناصر بن أحمد آل خليف - مدرسة التهذيب األهلية المتوسطة بسيهات .
 11- محمد بن أحمد بن محمد آل عبد اهلل - مدرسة الهدى المتوسطة بصفوى .

 12- محمد بن عبد السالم بن محمد أبو خمسين - مدرسة التهذيب األهلية الثانوية بسيهات .
 13- محمد بن مصطفى بن محمد آل إبراهيم - دار العلوم الثانوية بصفوى .

 14- هادي بن حسين بن عبد اهلل آل عبد رب الرضا - مدرسة التهذيب األهلية االبتدائية بسيهات .
15- يوسف بن غسان بن محمد آل إبراهيم - مدرسة الهدى المتوسطة بصفوى .
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تعليم القطيف يظفر بأربعة مراكز للمدارس العشر األوائل بالمملكة
محمد آل عبد الباقي

حققت مدارس تعليم القطيف أربعة مـــراكز ضمن ترتيب المدارس العشر األوائل على مستوى المملكة ، بناء عــلى متوسط أداء 
الطالب والطالبات ، خالل آخر ثالث سنوات 1437 هـ / 1438 هـ / 1439 هـ في اختبار القدرات العامة والتحصيل الدراسي ، 

اللذين يجريهما المركز الوطني للقياس ) قياس ( في التخصصات العلمية والنظرية .

أعلنت هذه النتائج خالل حفل ) قياس ( في دورته السابعة ؛ لتكريم الطلبة المتميزين ، والمدارس المتميزة في اختبارات القدرات 
العامة والتحصيل الدراسي لطالب المرحلة الثانوية العامة ، واختبار القدرات للجامعيين ، والمتميزين في البحث والتطوير ، الذي 
أقيم ضمن برنامج المؤتمر الــدولي لتقويم التعليم 2018 م ، الذي نظمته هيئة تقويم التعليم والتدريب ، تحت عــنوان ) مهـــارات 
المستقبل : تنميتها وتقويمها ( برعاية صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض ، 

خالل الفترة من يوم الثالثاء 26 / 3 / 1440 هـ حتى يوم الخميس 28 / 3 / 1440 هـ بفندق ) فور سيزون ( بالعاصمة الرياض .
وشملت قوائم ترتيب المدارس العشر األوائل في التخصصات العلمية والنظرية لمدارس البنين والبنات ، ما يلي :

1- الترتيب التاسع لمدرسة دار العلوم الثانوية بصفوى - التخصص العلمي -  في اختبار القدرات العامة ، بنسبة مئوية قدرها 
. % 84 ، 55 

2- الترتيب السادس لمدرسة دار العلوم الثانوية بصفوى - التخصص العلمي - في اختبار التحصيل الدراسي ، بنسبة مئوية قدرها 
. % 58 ، 75 

3- الترتيب العاشر لمدرسة المجيدية الثانوية بالقطيف - التخصص العلمي - في اختبار التحصيل الدراسي ، بنسبة مئوية قدرها 
. % 48 ، 78 

4- الترتيب التاسع للمدرسة الثانوية الثامنة بالقطيف - التخصص العلمي - في اختبار التحصيل الدراسي ، بنسبة مئوية قدرها 
. % 68 ،00

 بدوره قدم مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبد الكريم بن عبد اهلل العليط وافر التهنئة والتبريكات للمدارس الــــتي حققت هذا
 التميز ؛ لكونها ضمن أفضل عشر مدارس ثانوية على مستوى المملكة .

وأشاد العليط بتفوق الطالب والطالبات في اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي ، منوها بجهود قادة المدارس وفريق العمل 
فيها ، معبرا عن شكره وتقديره لهم ، ومثمنا أداءهم الذي يقف خلف هذه النجاحات التي تميز بها قطاع القطيف .
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25 متطوعًا في أولى محطات “ديرتنا جميلة” لتنظيف الشواطئ
القديح 24

بدأت مبادرة “ديرتنا جميلة” في أولى محطاتها صباح أمس الجمعة، بـ 25 متطوعًا لتنظيف شاطئ كورنيش المجيدية وذلك 
بمشاركة فريق all hands التطوعي.

وتعنى المبادرة التي انطلقت برعاية من رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل في يوم التطوع العالمي 5 ديسمبر،  
بتنمية الحس بالمسؤولية االجتماعية تجاه البيئة والممتلكات والمرافق العامة وكيفية المحافظة عليها وعدم العبث بها، ولتعزيز 

الشراكة المجتمعية بين البلدية والجهات الرسمية واللجان األهلية التطوعية.

وأكدت مالك آل إبراهيم – أحد القائمين على – all hands – أن الهدف من الحملة هو سعي الفريق ان تكون حمالتها لتوعية 
المجتمع ، وإيصال رسالة عميقة من الشباب في مقتبل العمر لألجيال القادمة.

ودعا الفريق المجتمع القطيفي للتكاتف من أجل بيئة أنقى وأنظف، حتى تصبح الواجهة البحرية واجهة جميلة تدل على رقي 
سكان المحافظة.

وطالبوا بعدم رمي النفايات للمحافظة على نظافة األماكن العامة، الفتين إلى أن ذلك من واجب كل مواطن، والذي ينم عن 
حرصه على بيئته.

وشكر رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل أعضاء الفريق على تطوعهم في هذه الحملة، مثمًنا لهم الوقت والجهد 
الذي بذلوه من أجل نظافة الكورنيش.

وجدد المهندس مغربل دعوته لجميع الفرق التطوعية للعمل على نجاح هذه المبادرة من خالل المشاركة الميدانية وتقديم 
المقترحات التي تساهم في تحقيق أهدافها.

يذكر أن المبادرة ستفعل األنشطة والمسابقات التثقيفية والترفيهية وحمالت تنظيف الشواطئ والمشاركة في إعادة تأهيل الحدائق 
والمرافق الرياضية، وإطالق نظام اقتراحات لتعزيز المسؤولية المجتمعية ونشر ثقافة إعادة التدوير.
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في القديح.. طفل يقود حيان لسرد حكاياها في تعلم القراءة واإلمالء 
  القطيف اليوم 

لم يكن موقًفا عابًرا كغيره من المواقف التي تصادف البعض، وما كانت مجرد استشارة أفضت بها إحدى الصديقات في حديث عابر، 
كانت تلك الصدفة التي يهطل بعدها مطر من غيم اإلنجاز.

“حكاياتي وأسرار خطتي العالجية”.. اإلصدار األول للكاتبة ندى عبد اهلل حيان، انطلقت في كتابته بعد أحد المواقف مع طفل إلحدى 
صديقاتها في الصف الثالث، بعد أن صنف على أنه غير مجتاز، فاشتكت األم الحال لها، لتطلب بدورها رؤيته، لتفاجأ بذكائه، 

مستنكرة تصنيفه على أنه غير مجتاز.
وقالت “حيان”: “كان الطفل يمتلك أغلب المعلومات، فقط ال يعرف كيف يستخدمها، قيَّمته، وأضفت له ما ينقصه مــن معلومات في 
جلسة لم تتعد ساعة ونصف الساعة، خرج حينها سعيًدا، وفي اليوم التالي أرسلت والدته صورته، وقد تفاجأ األستاذ منه، وقلده وسام 

التميز، وعليه قررت وضع نتاج خبرتي في كتاب، طلًبا في تقديم خدمة، فأنال أجرها”.
إصدارها “حكاياتي” تناول التجارب الشخصية طوال خدمة “حيان” في سلك التعليم، ومعالجتها لإلمالء والقراءة عند الطالبات على 

مدى 22 عاًما.
وجاء اإلصدار في 75 صفحة، حجم A5، عن دار “أطياف للنشر والتوزيع”.

وذكرت “حيان” أنها شغوفة بالقراءة، ولديها محاوالت نثرية كثيرة، إال أن “حكاياها” أول تجربة كتابية تصدرها في كتاب بين يدي 
القارئ.

وبينت لـ »القطيف اليوم« أن اإلصدار يحكي تجارب شخصية في صعوبات التعلم، موجودة عـــلى أرض الواقع، تعاملت معها أثناء 
القيام بوظيفتها التعليمية.

ونوهت “حيان” المنحدرة من بلدة القديح ، بأن الدافع الذي جعلها تسطر أحرفها ، أن كثيًرا من األمهات يشتكين مـــن عدم معرفتهن 
بعملية إعداد وتأسيس أطفالهن في القراءة واإلمالء عند دخولهم المدرسة ،  حيث عرضت عليها حاالت كثيرة تم تصنيفها على أنها 

صعوبات تعلم، والواقع غير ذلك -بحسب توصيفها.
وقالت: “إن الكثير من المعلمين والمعلمات ينادون بفصل صعوبات التعلم بدعوى عدم إلمامهم بالطريقة الصحيحة لتعليمهم، فأحببت 

أن أضع خالصة تجربتي، ألوضح بعض اللفتات التي أعتقد أنها قد تساعد الكثيرين”.
وأضافت : “ لذا عرضت القصص ، ألبين مدى اختالف الصعوبات بين الطالبات ، كذلك بعـــض المشاكل التـــي تكون سبًبا فـــي 

الصعوبات، وعرض الحلول، آملة بأن أكون قد قدمت شيًئا لهذه الفئة، ولمن يتولى تعليمهم”.
وتابعت: “كل أم لديها طفل متأخر دراسًيا، أو طفل صعوبات، أنِت المسؤولة األولى عن نجاحه، هذا الطفل بِك وبثقتك، يستطيع أن 
يحقق نجاًحا منقطع النظير”، داعية المشتغلين بالتعليم إلى االهتمام بهذه الفئة ورعايتها، ألنهم يستحقون، وال ذنب لهم أن القدر شاء 

أن يكونوا هكذا.
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القطيف: آل مهنا والبحراني يحققان 3 ميداليات في األولمبياد الدولي للعلوم

محمد آل عبد الباقي

حقق الطالب أحمد بن نبيل بن أحمد آل مهنا من الصف األول بمدرسة التهذيب األهلية الثانوية بسيهات الميدالية الذهبية على مستوى 
العالم ضمن النتائج العامة في األولمبياد الدولي للعلوم 2018 ،  المقام في ) غابورون ( عاصمة جمهورية ) بوتسوانا ( . كما حقق 
الفريق الطالبي العلمي الســعودي ، المكون من : الطالب أحمد بن نبيل آل مهنا ، والطالبة سهام بنت سليمان السالمة مـــن مدرسة 
المجد األهلية الثانوية بالرياض ، و الطالب القاسم بن سليمي السنغالي مـــن مدرسة البشرى األهلية الثانوية بمكة المكرمة الميدالية 

الفضية في االختبارات العملية في هذا األولمبياد ، وفق النتائج التي أعلن عنها يوم االثنين 3 / 4 / 1440 هـ .

كما حقق الطالب ميثم بن إبراهيم بن أحمد البحراني من الصف األول بمدرسة دار الحكمة الثانوية بالقطيف الميدالية البرونزية على 
مستوى العالم في النتائج العامة في األولمبياد نفسه .

وقدم مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبد الكريم بن عبد اهلل العليط أجمل التهاني والتبريكات إلى الفريق الطالبي العلمي ، 
الممثل للمملكة في هذا المحفل العلمي العالمي ، معتبرا هذه اإلنجازات سمة يتميز بها الوطن ، مواكبة لرؤية المملكة الطموحة 

2030 م وتحقيقا ألهدافها .

وأعرب العليط عن سعادته البالغة بهذه اإلنجازات ، التي حققها الطالب ، مهنئا الطالب وذويهم ومنسوبي مدارسهم ، ومقدما شكره 
وتقديره لفرق العمل ، التي أعدت أعضاء الفريق لتحقيق هذه اإلنجازات ، التي تضع طالب المملكة في المقدمة ، وتعكس الجهود 

المبذولة على مستوى وزارة التعليم .

يذكر أن األولمبياد الدولي للعلوم 2018 ، المقام بجمهورية بوتسوانا خالل الفترة من يوم االثنين 25 / 3 / 1440 هـ حتى يوم 
األربعاء 5 / 4 / 1440 هـ ، مثله الفريق الطالبي السعودي :

 1- أحمد بن نبيل آل مهنا- مدرسة التهذيب األهلية الثانوية بسيهات .
 2- القاسم بن سليمي السنغالي - مدرسة البشرى األهلية الثانوية بمكة المكرمة .

 3- جود بنت أسامة بن علي-مدرسة الشفاء العدوية الثانوية بمكة المكرمة .
 4- سهام بنت سليمان السالمة - مدرسة المجد األهلية الثانوية بالرياض .

 5- فواز بن سلطان العتيبي- مدرسة الحصان األهلية الثانوية بالدمام .
6- ميثم بن إبراهيم البحراني- مدرسة دار الحكمة الثانوية بالقطيف .
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إعتماد ترسية مشروع سوق السمك المركزي بالقطيف بمبلغ 78 مليون ريال
القديح 24

اعتمد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبد الملك آل الشيخ ترسية مشروع جزيرة سوق السمك 
المركزي بمحافظة القطيف، على إحدى الشركات المحلية، ويشمل ذلك التطوير والتشغيل، بمبلغ 78 مليون ريال، وذلك بعد 

طرحه لالستثمار في مزايدة عامة.

وعبر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير عن شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس 
عبد اللطيف بن عبد الملك ال الشيخ على صدور الموافقة لترسية مشروع سوق األسماك المركزي بالقطيف ، ولفت الى أن 

المشروع يتوافق مع رؤية المملكة 2030 الداعية لتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في الناتج الوطني.

من جهته أوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل، أن السوق يعد أكبر سوق سمك في منطقة الخليج 
العربي وسيكون مقصدا للتجار والمتعاملين باألسماك ، ما سيجعله محطة مهمة الستقبال أكبر كمية سمك في المنطقة ، مبينا أن 

المشروع يقع في الواجهة البحرية بالقطيف، وعلى شكل جزيرة صناعية.

وذكر أن كلفة مشروع سوق األسماك المركزي واألعمال التي نفذت تقدر بـ 34,8 مليون ريال، مشيرا الى أن المشروع يتكون 
من »سوق السمك، وساحة حراج، وعدد من المواقع االستثمارية، ومصنع للثلج، ومطاعم، وثالجات، وسوبر ماركت، ومكاتب 
لتجار األسماك ، وصرافات آلية مصرفية ، ومسطحات خضــراء، ورصيف ، عبارة عن شبه جزيرة صناعية مساحتها أكــثر 
من 120 ألف متر مربع ، ويصل إليها طريق عرضه 30 مترًا ، وتمت فيه أعمال ردميات تقدر بنحو 363875 مترًا مربعًا ، 

ويصل طول شاطئ هذه الجزيرة بساند حجري »حماية حجرية« 1480 مترًا طوليًا، كما يوجد مكتب للبلدية في السوق«.

وأشار الى أن المشروع مر بعدة مراحل، أولها مرحلة الردم بقيمة 10 ماليين ريال »مرحلة أولية«، وأنشأت فيه عبارات 
للسماح بحركة المياه بين ضفتي السوق يصـــل طولها إلى نحو 133 مترًا ، كما يتكون المشروع مــــن مباٍن تبلغ مساحتها 

55000 متر مربع، ويبدأ المشروع بالبوابة الرئيسة للدخول، كما تتضمن مساحته منطقة الحراج على األسماك وذلك لسوق 
الجملة ويحوي 25 موقعًا مخصصًا لعرض األسماك بالجملة، بمساحات مختلفة ما بين 100 متر مربع إلى 200 متر مربع، 
وبإجمالي مساحة تقدر بـ 8000 متر مربع، كما يحوي سوقًا لألسماك بالتجزئة ويحوي 38 محاًل، وبمساحة 23 مترًا مربعًا 
للمحل الواحد ، وذلك لبيع األسماك بالتجزئة، التي تبلغ مساحتها 53000 متر مربع ،  كما سيضم الخدمات العامة بإجمــالي 

مساحة 300 متر مربع للمبنى، ومسجدا تقدر مساحته 300 متر مربع.
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تْسلم األيادي
مالك عبداهلل العرفات 

يعتبر العمل االجتماعي ، أحد أبرز حقول العمل اإلنساني الحديث ، الذي ينتشر على نطاٍق واسع 
في اآلونة األخيرة وفي كافة دول العالم. يقوم العمل اإلجتماعي على مجموعة من المقومات ، 
التي تجعل منه عماًل متكاماًل يسعى لخدمة البشرية في المرتبة االولى من خالل تحقيق العديد من 
األهداف اإلجتماعية المرغوبة، التي تلبي إحتياجات المجتمع، والتي ينتج عنها تغييرات إيجابية 
فقد  المجتمع،  حياة  في  “التطوع”  ونظرًا ألهمية  والمجتمعي.  الفردي  المستوى  على  واضحة 
قامت األمم المتحدة بتخصيص يوم عالمي لالحتفال به باسم “يوم التطوع العالمي”، أو “اليوم 
الرئيسي  اليوم الخامس من ديسمبر من كل عام. الهدف  الدولي للمتطوعين”، والدي يصادف 
من هذا اإلحتفال هو شكر المتطوعين على مجهوداتهم، إضافًة إلى زيادة وعي الجمهور حول 

مساهمتهم في خدمة المجتمع.
وتطويره   ، المجتمع  شأنها خدمة  من  جديدة  وبرامج  مبادرات  وتدشين  القائمة،  المبادرات  جدًا إلنجاز  مهم  المادي  الدعم  بأن  الشك 
وإظهاره بالصورة التي يستحقها ، والتي تتناسب وتعكس الجانب التقافي والحضاري للمجتمع وأفراده. مهما كان إسهامك ضئياًل في 
نظرك، ثق تمامًا بأنه في غاية األهمية لتلك اللجان التطوعية ، وَسُيساعد وبشكٍل كبير في دعم المبادرات الهادفة وإستمراريتها في تنمية 

المجتمع. أستشهد في هذا المقام بمقولة أمير الفصاحة والبالغة األمام علي )ع( “ال تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه .”
يجب علينا أن ُندرك بأن خدمة المجتمع التقتصر فقط على الدعم المادي، فالمجتمع مليء بالطاقات التي من شأنها أن َتلَعب دورًا باِرزًا 
في تنمية المجتمع. وهذا مايعكف عليه الكثير من أبناء المنطقة األوفياء في توظيف إمكانياتهم كٌل حسب إختصاصه ، ومجاله العملي 
وخبرته العلمية والمهارية ، لتلبية إحتاجات أفراد المجتمع من خالل تنظيم حمالت توَعِوَية وبرامج ومهرجانات ثقافية و أنشطة رياضية 
الفردية  المستويات  إيجابية على  تغيرات  الكبير في إحداث  لها األثر  الفعاليات كان ومايزال  بأن مثل هذه  متنوعة. يجب أن نعترف 
والمجتمعية. فزيادة اإلثراء المعرفي والثقافي هي الطريقة الصحيحة لخلق مجتمع واٍع وآمن ونظيف. اللجان األهلية تعمل وفق ضوابط 

ُمَعينة وبموافقة الجهات الرسمية، فدورها مكمٌل ِلجهود الجهات الَمْعِنَية وتحت مظلتها.
على سبيل المثال : الكتابة على الجدران )الَشْخَبطة( وتشويه األماكن العامة هو ُسلوك غير حضاري، وكثيًرا ما شوه جمال شوارعنا 
وحدائقنا وبيوتنا، وفي واقع األمر هذا التصرف الغير مسئول َيْعكس ثقافة وبيئة الفاعل. بل َصَنفتُه بعض الدراسات على أنه حالة نفسية 
ويجب اإللَتفاُت لها. مرتادو كورنيش القطيف والذي ُيعد متنفسًا ألهل المنطقة والزوار في ُمختلف األوقات والمناسبات، يدركون حجم 
الجهود المبذولة من قبل أبناء وبنات المنطقة الغيارى والتي حولت تلك الَشَخابيط العشوائية الى لوحات َفِنَية جميلة َتسُر الناظرين. َسِلمت 

تلك األنامل التي أظَفت جمااًل وابداعًا على لوحة الخالق.
كل الشكر والتقدير واإلمتنان واإلحترام الى فريق منارات ُمْشِرقة ، والذي يقوم بجهود جبارة على مستوى محافظة القطيف، فبنورهم 
ولَمساتهم ، أصبحت منطقتنا أجمل. لعل المشروع األبرز في الوقت الحالي هو صيانة المكتبة العامة بالقطيف والذي َبَثْت احدى القنوات 
الفضائية المعروفة على مستوى العالم العربي تقريرًا ُمبسطًا عن المشروع وعن فريق العمل بقيادة والية آل فريد. اإليثار وحب العطاء 
وتحقيق الخير لآلخرين من أجمل الصفات التي قد يّتصف بها اإلنسان، فخور بان تكون ابنتي “ورد” ذات االربعة عشر ربيعًا ، من 
الكوكبة  َتمُلك مثل هذه  لُمْجَتَمعات  فهنيًئا  نورًا على مجتمعها،  ِلُتِشَع   ، التي كرست جهودها و وقتها وطاقتها   ، المنارات  ضمن هذه 

والنماذج الُمَشرفة من ُشبان وشابات.
ال يخفى على أحد ، َحجم الكنوز الَمْعرفية الموجودة في المكتبة، وهذا ماجعل فريق منارات ُمْشِرقة بالرغم من قلة المصادر والدعم 
المادي ، يأخذ على عاتقه مسئولية تطوير البيئة المحيطة بالمكتبة ، وجعلها صالحة لمرتاديها وُمَحِفزة للقراءة واألطالع. العمل على 
صيانة المكتبة العامة بالقطيف الزال قائمًا على َقدم وساق وباب الُمساَهَمة مفتوح لكل من يرغب بالمشاركة ، ويكون شريكًا وجزءًا من 
هذا العمل العظيم. كلنا تفائل وأمل بأن يقف المجتمع وكما عودنا وقفة صادقة مع فريق منارات ُمْشِرقة ، من أجل إكمال هذا المشروع 

الذي من شأنه أن يكون متنفسًا ثقافيًا ، ووجهة يقُصدها كل باحث عن الَمْعرفة واإلستفادة من ماتحتويه من مصادر علمية متنوعة.
نحن ننتمي الى ُمجَتمعات َشُغوَفة بالعمل التطوعي و الخيري منُذ قديم األزل، حتى أصبحت القطيف نمودجًا ُيضرب به المثل في العمل 
اإلجتماعي الُمَنظم. أتذكر قبل بضعة سنوات ، أرسل بنك الدم نداء إستغاثة لتعويض النقص الحاد في بعض فصائل الدم، فهبت الحشود 
لتلبية النداء ، مماجعل المستشفى يصدر بيانا في نفس اليوم ُيعلن فيه اإلكتفاء وذلك لوجود أعداد كبيرة من الُمَتبرعين. نعم هكذا هم أبناء 

وبنات المجتمع القطيفي في وقت الشدائد )أهل نخوة وفزعة(، واألمثلة التي ُتجسد مثل هذه المواقف كثيرة.

-42-
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منارات ُمْشِرقة مجرد فريق واحد من بين عشرات المجموعات العاملة في المنطقة، يجب علينا كأفراد ومؤسسات وكمجتمع حاِضْن 
لمثل هذه الُنخبة من الَكوادر الرائعة ، والمبادرات الهاِدفة والناِفعة ، تهيئة الظروف الُمالِئمة للجان األهلية من خالل الدعم المادي 
والَمْعرفي ، والتشجيع والمشاركة بشتى أنواعها ، وذلك لضمان إستمرارية ونجاح تلك المبادرات اإلجتماعية واإلنسانية ، والتي من 

شأنها أن ترتقي بمجتمعنا وأفراده الى صفوف المجتمعات المتقدمة.
تْسلم كل األيادي التي ِبِإيَثاِرَها وعطائها وعملها ودعمها وأفكارها ، أرَست ثقافة وقواعد العمل اإلجتماعي ِلَتبقى رمزًا يتوارثه ويسير 

على نهجه وخطاه األجيال. تْسلم كل األيادي التي مازلت تعطي بسخاء وتعمل بجد من أجل مجتمع أفضل.

-43-
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تشك فيني – عاش البساطة وترك بصمات خيرية منقطعة النظير

عاش مع زوجته في شقة مستأجرة بسيطة فــــي مدينة سان فرانسيسكو بالواليات المتحدة األمريكية. لم يلبس مالبس ذات ماركة 
مشهورة، ونظارته موثوقة وقديمة، وساعاته التي يلبسها كانت تعمل ولكنها ليست فاتنة.

لم يملك سيارة خاصة، ووسيلته في التنقل كانت حافلة النقل العام، وحقيبته التي يصطحبها للعمل هي كيس بالستيكي قديم. ولـكن 
 المثير للغرابة والتعجب أن أمواله التي تبرع بها لألعمال الخيرية في حياته بلغت إلى 8 مليار دوالر.

فمن هو هذا الشخص؟

حسنا، اسمه تشوك فيني، الذي كان مقترا على نفسه، وكريم مع اآلخرين ، وكان يحب جني األموال، وال يحب صرفها على نفسه.
تبرع وهو على قيد الحياة بمبلغ 588 مليون دوالر لجامعة كورنيل، ومبلغ 125 مليون دوالر لجامعة كاليفورنيا، ومبلغ 60 مليون 

دوالر لجامعة ستانفورد. وفي خارج امريكا، صرف مليار دوالر لترميم وتحديث وبناء 7 جامعات في ايرلندا، وأسس صندوقا 
خيريا يهدف الى تمكين إجراء  العمليات الجراحية لألطفال ذوي الشفة المشقوقة في الدول النامية.

ولم يطلب اي مدح أو ذكر المنح المالية المتعددة التي تبرع بها، وبروعة لم يطلب اقتران اسمه بأي تبرع أو منحة قام بها، بل كان 
يطلب عدم اإلفصاح عن اسمه بل يبقى اسمه مجهوال.

وقد كشف االعالم عن أعماله المذهلة التي بها نكران الذات.

وعندما واجه الصحافة في أيامه األخيرة ، وسؤل السؤال الذي ال مفر منه : لماذا اخترت التبرع بثروتك لألعمال الخيرية ؟ ابتسم 
ببساطة، وقال: “الناس يولدون عراة ويموتون في النهاية لوحدهم”، وأضاف: ” ال أحد يستطيع أن يحمل ثروته وسمعته، التي كان 

يسعى لها جاهدا، مدى الحياة”.

سأله أحد المراسلين مرة أخرى، لماذا تبرعت بكل ثروتك؟ ابتسم بغبطة وأجابه إجابة التصدق وأبعد مما يتخيل أي فرد، “ليس في 
الكفن جيب )حقيبة(”.

تشك فيني جعل من نفسه نموذجا يحتذي به األثرياء في أنحاء العالم. هناك اثنان من عظماء رجال األعمال األثرياء في أمريكا، بيل 
غيتس و وارن بوفيت، حاوال تبني واتباع طريقة تفكيره، وسعيا جاهدين لمتابعة أفعاله.

قالها تشك فيني: “فكر في الناس، وأنت تستمتع بالحياة في نفس الوقت”.
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                                 زهراء الصفار وعلم البحار 
 محمد الصويغ

 منقول من القطيف اليوم 
ما زالت المرأة السعودية فـــــي هذا الـــعهد الميمون الزاهر تحـــقق سلســـلة مــن النجاحات 
واإلنجازات البـــاهرة فـــي مختلف العلوم، وبفضل اهلل وتوفيقه ثم بفضل الـــدعم الال محدود 
من الدولة فإنها برزت في عدة مجاالت وميادين تنموية لتشاطر الرجل فــــي سعيه وأنشطته 
وتشارك معه في نهضة هذا الوطن المعطاء وبنائه، فهــي تمثل نصف المجتمع وعليها تحمل 
مسؤوليات ال بــد أن تتحملها لتسريع وتيرة التقدم في بالدنا اآلمنة المطمئنة المستقرة عطـــفا 

على اتخاذ الخطوات الواثبة لترجمة فعاليات رؤية المملكة الطموح 2030. 

ومن بين الطاقات الواعدة المشاركة في التنمية، السيدة السعودية زهراء الصفار المتخصصة 
فــــــي علم البحار بجامعة الملك عبداهلل للعلوم والتكنولوجيا ، حيث حصلت من هذه الجامعة 
على المركز األول عـــن بحثها فـــي بيولوجيا البحار ألفضل عــرض لملصقة عــــلمية فــي 
المؤتمراألوروبي للعلوم الحيوية البحرية، والذي شارك فيه العديد من األشخاص من مختلف البلدان، وقد مثلت الصفار المملكة في 

هذا المؤتمر، وقـــد اختص البحث الذي قدمته بالبيئات البحرية المتواجدة فـــي البحر األحمـر بالمملكة، وأنواع الكائنات التي ما 
زالت موجودة فيه، وقد نال البحث الذي طرحته الصفار في المؤتمر إعجاب المشاركين وافتتانهم بما تزخر به تلك البيئة الرائعة 

والمتميزة. ومن المعروف أن تلك البيئة البحرية ذات حرارة مرتفعة ومياه بحرها مالحة، إال أن بهــا كائنات حية ذات أنواع ال 
تتواجد في كثير من البحار، والبحث الذي قدمته الصفار يتمتع بأهمية خاصة نظير طرحه معلومات حيوية لم تكن متوافرة من قبل، 

وتؤكد أن مجتمعنا يرتبط بالبحار منذ أزمان قديمة.

والصفار التي حصلت عــلى درجة البكالوريوس في علم األحياء من جامعة الملك فيصــــل بمحافظة األحسـاء وابتعثت إلى الخارج 
إلكمال دراستها حول عالقة الكائنات بالبيئات البرية والبحرية، حيث حصلت عـــــلى درجة الماجستير مــــن جامعة »ولونجونج« 
األسترالية، ودعتها جامعة الملك عبداهلل إلكمال دراستها فــي علم البحار، هذه الطاقة المبدعة تؤكد أهمية طموحات المرأة السعودية 

نحو تحقيق أهدافها وغاياتها في ميادين علمية عديدة.

دراسة علوم البحار وعالقتها بالبيئة هي من الدراسات النادرة التي كان ال بد من االهتمام بها، فالرؤية المستقبلية للمملكة لــم تترك 
جانبا من جوانب التنمية إال أشارت إليه ضمن بنودها العديدة ، واالهتمام بالنواحي البيئية ذات العالقة بالبحار تدخل ضمن أطر تلك 
الرؤية ومقتضياتها ومسلماتها لتغدو واحدة من نواح مختلفة سوف يكون لها األثر البالغ فـــي دفع مراحل التنمية بالمملكة إلــى آفاق 

جديدة وضعت شبابنا من الجنسين أمام مسؤولياتهم الكبرى لتحمل أعباء النهضة القادمة الواعدة.

الصفار واحدة من تلك الطاقات التي يعدها الوطن لتقديم ما يمكنهم تقديمه مــــن عطاءات فــــي شتى ضروب العلم واالبتكار لتحقيق 
أفضل ما يمكن تحقيقه من مستويات نهضوية يتوق إلى الوصول إليها كل مواطن يعيش على أرض هذا الوطن المعطاء، وال شك أن 

لدعم الدولة المتواصل لسائر تلك الطاقات فضله بعد فضل رب العزة والجالل فيما تحقق ويتحقق من إنجازات.
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مياه القديح الجوفية ضحلة.. والعيون المدفونة ليست آمنة تمامًا
 جيولوجيين يضعون توصيفًا لما تحت أرض المنطقة الشرقية من مكامن مائية

المرزوق: أدعو إلى مراجعة طرق دفن العيون سابقًا.. والحذر من طريقة دفن »الُغّره«

الهجهوج: أغلب مكامن المياه في الشرقية عميقة.. وما حدث في القديح “انهيار أرضي”
ُصبرة

بعد أسبوع من الحادثة؛ ما زالت عين “الُغّرْه” تشغل حّيزا من اهتمام الناس، ما بين مرّجح جانب السالمة ويفّضل إعادة ردمها، وبين 
متحّمس لإلبقاء عليها بوصفها من اآلثار التاريخية. وما بين الترجيحين هناك حلٌّ يمكن أن يضمن السالمة، ويحافظ على الموروث في 

وقٍت واحد.
لكّن مخاوف السالمة ال تتوقف عند عين “الُغّرْه” وحدها، بل تمتّد لتشمل العيون الجوفية التي ُدفنت من قبل، لضمان أاّل يحدث فيها، أو 

في بعضها، مثل ما حدث األربعاء الماضي.
مراجعة

المملكة، وقد أمضى أكثر من ربع قرن في حفر اآلبار في مشاريع أرامكو  المرزوق، واحٌد من خبراء تربة  المهندس جعفر حبيب 
السعودية. وهو يدعو إلى مراجعة كل العيون المدفونة في القطيف سابقًا، التخاذ اإلجراء المناسب لضمان سالمة الناس. المرزوق ُيشير 
إلى أن طريقة دفن عين “الُغّرْه” لم تكن آمنة، ألنها لم تستخدم مواّد دفن مناسبة، وبالتالي؛ فإن ما حدث هو تآكل الماّدة، ومن ثم انهيارها 

في المكمن المائي الواقع أسفل العين.
ومن خبرته في حفر اآلبار والتربة ُيشّبه خّريج جامعة جنوب كاليفورنيا أيضًا العيون الجوفية بأنها ثقوب في األرض، وتتصل هذه 
الثقوب بفجوات أرضية، بعضها متواصل بشكل كبير، ووضع هذه الفجوات يختلف بين موقع وآخر، فقد تتغّذى هذه الفجوات مائيًا على 
مدى طويل من األمطار، وقد يشحُّ الماء فيها لقلة ـ أو انعدام ـ التغذية. وفي حالة تجّمع المياه فيها؛ فإنها تصعد إلى األعلى، إلى العين 
فتجري المياه. أما حين تكون العين مدفونة بمواد رملية أو طينية أو مواد قابلة للتآكل؛ فإن كل هذه المواد تسقط في “الثقب”. وهذا ما 

حدث في عين “الُغّرْه”.
وعلى هذا؛ فإن العيون األخرى؛ إذا كانت مدفونة بالطريقة نفسها؛ فإن وضعها ال يمكن أن يكون آمنًا تمامًا. ولذلك؛ يؤكد المرزوق 

دعوته إلى مراجعة العيون األخرى لتأمينها. فهناك مياه جوفية بدليل ما حدث في العين.

آل زواد: 15% من أرض البلدة تتكون من قاع ضحلة ذات واجهة ترابية
زمن جيولوجي

المياه الجوفية يشرحها الجيولوجي جميل عبدالهادي الهجهوج، وهو خريج جامعة نبراسكا األمريكية 1984م، ومتقاعد أرامكو السعودية. 
وهو يقول إن المياه الجوفية هي نتاج تجمع مياه األمطار ـ عبر الزمن الجيولوجي ـ تحت سطح األرض وفي طبقات صخرية )رملية أو 

حجر جيري( ذات مسامات، ومحاطة من األسفل واألعلى بطبقات غير مسامية )طينية او حجر جيري صلب(.
ويشرح الهجهوج أن هناك “نوعين من المياه الجوفية: النوع األول هو المياه العميقة التي تقع على ُبعد مئات من األمتار. والنوع الثاني 

يقع على عمق عشرات األمتار، وكالهما يتاثر بكمية هطول المطر بطرق مختلفة”.
يضيف “المياه الضحلة )الوديان( تتجاوب مباشرة مع المطر بسبب كونها قريبة من سطح األرض وتسرب مياه المطر مباشرة فيها. أما 
العميقة، فتأثير األمطار فيها مرتبط بعامل الزمن )مئات أو آالف السنين( لكون الطبقات بعيدة عن السطح وتسرب مياه األمطار يأخذ 

وقتًا أطول ليصل الى المكمن المائي”.
مياه القطيف

وعن مياه المنطقة الشرقية يقول الهجهوج إنها “تنتمي الى النوع الثاني العميق، وبالتالي فإن تأثير المطر فيها يكون محدودًا جدًا، وال 
يالحظ إال بعد مئات السنين، وليس باأليام بسب كون منبع الشحن )Recharge Area( بعيدًا عنها، إذ يقع في المنطقة الوسطى من         

المملكة، وعلى عمق أكثر من المياه الجوفية الضحلة”.
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                                                    الطبقات االرضيه تبين مصدر المياه للمنطقه الشرقيه

ما حدث في الُغّرْه
 Sinkhole( ”ولشرح ما حدث في عين “الغرة”؛ يرى الهجهوج أن “األمر طبيعي ويمكن تفسيره بحدوث ما يعرف بـ “انهيار أرضي
or Karsting(”. يضيف “هذا الحدث نتيجة عاملين في آن واحد وهذا يحصل في مناطق شبيه لمنطقتنا ذات طبقات مكونة من الحجر 
الجيري )Limestone(. العامل األول هو األمطار، والعامل الثاني هو طبقة )طبقات( الحجر الجيري. فمياه المطر تتسرب الى طبقات 
الحجر الجيري عبر المسامات والتشققات الطبيعية في الطبقات، وتتفاعل معها وتزيد من ضعف هذه الطبقات الى أن تصل الى انهيار 

محلي محدود”.
ظاهرة موجودة

ويقول الهجهوج إن “أمثال هذه الظاهرة موجودة في الخرج ومناطق أخرى في المملكة، وفي روسيا، ةالصين، ولويزيانا األمريكية، 
وغواتيمال الواقعة في أمريكا الجنوبية، ومناطق أخرى من العالم”.

        انهيار أرضي في محافظة الخرج

أما موضوع ارتفاع مستوى المياه الجوفية في منطقتنا في أوقات األمطار، فهذا “أمر محدود جدًا بسبب ُبعد منبع الشحن للمياء الجوفية 
الموجودة في المنطقة الشرقية”.

لكن الجيولوجي الهجهوج يرى أن نزول المطر ليس له تأثير مباشر في ارتفاع منسوب المياه في المنطقة عامة، إال في أماكن معينة، 
لربما بسبب وجود بعض التشققات األرضية في الطبقات، وهذه تساعد في رفع مستوى المياه في هذه األماكن، ومنها ـ مثاًل أو ربما ـ 

عين “الغرة”. آما باقي وأكثر عيون المنطقة فليس هناك أي مالحظات في ارتفاع مستوى المياه فيها”.
هذا  في  أجريت  التي  الكيميائية  التحليالت  حسب   )historical water( السنين  بآالف  الشرقية  المنطقة  مياه  عمر  “يقدر  يضيف 

الموضوع”.
األمطار الغزيرة

ولتقريب الصورة أكثر؛ وضعت الجيولوجية داليا آل زواد توصيفًا آخر.. بقولها “تتكون بلدة القديح من طبقات صخرية صلبه مكدسة 
تشكل بما يقارب 75٪ من أرضها و15٪ من أرضها تتكون من قاع ضحلة ذات واجهة ترابية. وعند هطول األمطار في المواسم، 



خيرية مضر نبض خيركم العدد 16

-48-

الترابية.  الواجهات  الطبقات الصخرية، ومن خالل  إلى  إلى داخل االرض من خالل تشققات صغيرة وتصل  تتسرب مياه األمطار 
الوحدات  داخل  المياه  تخزين  زاد  الغزيرة؛  األمطار  زاد هطول  “كلما  العين”. تضيف  أو  الجوفية  بالمياه  يسمى  ما  تـُكوِّن  وبالتالي 

الجيولوجية، ثم يرتفع منسوب المياه الجوفية”.
الترابية  والواجهة  األرض  باطن  في  للمياه  البطيء”  “التخزين  بـ  يسمى  ما  يتم  المملكة،  في  األمطار  موسم  اختالف  “مع  وتقول 
الصخرية. وبسبب عدم هطول األمطار في فصل الصيف أو هطولها بشكل خفيف جدًا، يتم تخزين المياه بشكل بطيء إلى ان تتكون 

المياه الجوفية أو العين”.
جعفر حبيب المرزوق

25 سنة في حفر اآلبار في مواقع أرامكو في اليابسة والمناطق المغمورة.  •
خريج جامعة جنوب كاليفورينيا، أمريكا 1987.  •

متقاعد.  •
جميل عبدالهادي الهجهوج

بكالوريوس جيولوجيا، جامعة نبراسكا، أمريكا 1984م.  •
باحث بترولي.  •

متقاعد من أرامكو السعودية.  •
داليا محمد نور آل زواد

بكالوريوس في الجيوفيزياء وعلم الرياضيات، جامعة هيوستن.  •
جيولوجية في شركة هاليبورتون.  •

موقع العين المعروفة بـ »أم الحمير« التي ٌدفنت قبل سنوات 
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األطعمة الجاهزة أو المعلبة ترفع خطر اإلصابة باالكتئاب
وفق دراسة أجريت في كلية لندن الجامعية ببريطانيا 

القديح 24 
أظهرت نتائج دراسة بريطانية أن األطعمة الجاهزة أو المعلبة تلعب دروًا كبيرًا في الصحة النفسية وقد تكون مسؤولة عن اإلصابة 

بمرض االكتئاب أو تزيد من حدته. لذا ينصح الباحثون باتباع حمية غذائية متنوعة للتمتع بمزاج جيد.

من المعروف أن نوعية الغذاء التـــي تدخل إلى الجسم تلعب دورًا أساسيًا بالنسبة للحالة الصحية للجسم بشكل عام ، ومن المهم اتباع 
نظام غذائي غني ومتنوع ليلبي كافة احتياجات الجسم من فيتامينات وبروتينات الالزمة لبناء الطاقة التي نحتاجها ألداء المهام اليومية 

والتمتع بصحة جيدة. ولكن هل تعلم أن للغذاء دور في الصحة النفسية أيضا؟

أظهرت دراسة أجريت في كلية لندن الجامعية ببريطانيا ارتباط نوعية الغذاء بالحالة النفسية. ويبدو أن األطعمة الجاهزة أو السريعة 
المليئة بالدهون والسعرات الحرارية تؤثر سلبًا على الصحة النفسية وقد تؤدي إلى اإلصابة باالكتئاب.

فقد قام باحثون بمراجعة مجموعة من الدراسات )التحليل التجميعي( تبحث عالقة النظام الغذائي واالكتئاب، ووجدوا أن التقيد بنظام 
غذائي صحي وال سيما ما يشابه النظام الغذائي في منطقة البحر األبيض المتوسط أو ما بات يعرف بالحمية المتوسطية، التي ترتكز 

على الفواكه والخضروات، واألسماك ونسبة أقل من الدهون، يخفض من خطر اإلصابة باالكتئاب.

وأوضحت الدراسة أن أولئك الذين اتبعوا نظامًا صحيًا وتجنبوا األطعمة الجاهزة، كانوا أقل عرضة لإلصابة باالكتئاب بنسبة 33 في 
Molecular Psychia- ”المئة من أولئك الذين لم يتبعوا هذا النظام، بحسب ما خلصت إليه الدراسة التي نشرت في المجلة العلمية 

.”try

لذا ينصح كاميل السال، وهو باحث مشارك في الدراسة، باتباع نظام غذائي متوازن كالحمية المتوسطية، واالبتعاد قدر المستطاع 
عن األطعمة الجاهزة، والمعلبة، والعصائر الصناعية وغيرها الحتوائها على كميات كبيرة من السكريات والدهون الضارة التي 

تؤثر على الصحة الجسدية والنفسية على حد سواء، وتساهم في اإلصابة بمرض االكتئاب أو تطوره بسرعة.

وعند الشعور باإلنهاك الدائم وانعدام الطاقة والقلق باإلضافة إلى تغير الوزن وتقلبات المزاج، واألفكار السوداوية فمن األفضل 
استشارة الطبيب، بحسب ما نشره موقع )باسيكلينغ(.
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كل هذه الوسائل تساعد في التغلب على التوتر
القديح 24

يصيب المرء اإلحباط والقلق بين حين وآخر، وهو عرض طبيعي لكن إن أصبح متكررا وتملك من صاحبته فهنا تبدأ المشكالت.
توجد وسائل متعددة للتدرب على مقاومة التوتر والقلق، وقد سرد موقع )Healthline( مجموعة منها شملت تغيير التركيز، 

واالسترخاء، والكتابة.
التنفس

عندما تكون قلًقا أو غاضًبا فإنك تميل الى التنفس بسرعة وبطريقة قصيرة. وهناك طرق عديدة للتنفس. أحد هذه الطرق هو التنفس 
ثالثي األجزاء. ويتطلب هذا النوع أن تأخذ شهيًقا عميًقا ثم الزفير ببطء وأنت تراقب جسدك.

 اعترف أنك قلق أو غاضب
عندما تعترف بأنك قلق أو غاضب، فإن القلق والغضب قد يتراجع.

تحدى أفكارك
األفكار غير المنطقية والتي من غير الضروري أن تكون منطقية جزء من حالة القلق أو الغضب التي قد تنتابك. وهذه األفكار هي 

“السيناريو األسوأ”. وعندما تعاني من واحدة من مثل هذه األفكار ينبغي لك التوقف عن الخوض فيها.
أطلق القلق والغضب

أطلق غضبك وقلقك من خالل ممارسة بعض التمارين أو المشي أو الجري أو المشاركة في نشاط بدني.
تصور هدوءك

تتطلب هذه النصيحة ممارسة تقنيات التنفس التي تعلمتها. وبعد تنفس أنفاس عميقة قليلة، أغلق عينيك وارسم صورة لهدوئك 
النفسي.

عادة تطرد القلق
اجعل لك عادة تلجأ إليها في المواقف الحرجة. فقط تأكد من أنها مفيدة بالنسبة لك. ويسمح لك هذا بتغيير التركيز.

 غير تركيزك
عندما تشعر بالقلق أو الغضب، اترك الموقف، وانظر في اتجاه آخر، او اخرج من الغرفة أو إلى الخارج.

اجعل جسدك يسترخي
عندما تشعر بالقلق أو الغضب يبدو أن كل عضلة في جسدك متوترة وربما تكون كذلك فعال. وفي هذه الحالة فإن ممارسة 

االسترخاء يمكن أن يكون مفيد في تحقيق الهدوء.
 اكتب

عندما تشعر بأنك غاضب جدا أو قلق جدا تحدث عن هذا وامسك ورقة واكتب أفكارك. وال تهتم بكتابة جمل كاملة … مجرد كتابة 
فقط. فالكتابة تساعدك على إخراج األفكار السلبية من رأسك.

اخرج إلى الهواء الطلق
يمكن أن تؤدي درجة الحرارة وحركة الهواء في الغرفة إلى زيادة القلق أو الغضب. فإذا كنت تشعر بتوتر اخرج الستنشاق هواء 

جديد.
 تناول بعض الطعام

إذا كنت تشعر بالجوع أو أنك في حاجة إلى بعض السوائل فربما ال تؤدي أي من هذه التقنيات الغرض المطلوب منها. ولهذا السبب 
يمكنك تناول بعض الطعام الخفيف.
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 الخضراوي يحقق برونزية »كأس زايد»

الفرسان المرهون والبدراني والحبيل أبطال ميدان فروسية الدمام بدعم اهلي
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السعودية تقهر كوريا الجنوبية وتتوج بكأس آسيا للشباب

سلمان الفارسي تستضيف بطولة التنس لمدارس القديح وتتوج سعيد بن المسيب

 براعم يد مضر يحصدون المركز الثاني في بطولة البراعم الثانية ، وحسن القصير أفضل صانع لعب
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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 عبدالل 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 16

-61-



 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
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www.mudharcharity 

@mudharcharity1387 

@mudharcharity1387 

@mudharcharity 

info@mudhar .org

0539087133

013-8550031

920010795

 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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