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التعاطي اإليجابي للمجتمع مع تسديد االشتراك السنوي
من  السابع عشر  الموافق  هـ،  الثاني 1440  ربيع  من  العاشر  في  عقد  الذي  الخيرية،  لجمعية مضر  العمومية  الجمعية  اجتماع  في 
ديسمبر 2018 م ، للمصادقة على  الحسابات الختامية للعام المالي 2017 ، أشار أعضاء مجلس االدارة في الحوار المفتوح الى 
أهمية اشتراكات االعضاء السنوية وضرورة تفاعل المجتمع بالمبادرة بتسديد االشتراكات، للمحافظة على مستوى مالي جيد يساهم في 

ديمومة الموارد المالية، التي تمكن الجمعية من تغطية تكاليف برامجها وأنشطتها الخدمية واالجتماعية. 

وعلى إثرهذا االجتماع، شهد مجتمع القديح هبة من أهاليها الغيارى، بدأها اخونا عبداهلل الحصار في مقالته المعنونة »اإلشتراك السنوي 
لخيرية مضر” وحث فيه المجتمع القديحي على الدعم المادي والمعنوي للجمعية ، ونشر األخ جعفر المرزوق مقالة بعنوان “رسالة 
مفتوحة لألعزاء أعضاء ادارة جمعية مضر الخيرية “ اقترح فيها تشكيل هيئة من المهتمين بالعمل االجتماعي ذوي األثر في المجتمع  
وأعقبها األخ علي المسباح بمقالته »عطًفا على الّرسالة المفتوحة الموجهة ألعضاء جمعية مضر الخيرية حيث أنتمي”، ذكر فيها أنه 
ينبغي  لملمة األفكار المطروحة في الرسالة وتنظيمها وستكون مبادرة جاهزة ، وكتب األخ حسن الجنبي مقالة بعنوان “تغيير الذهنيات 
والتكافل االجتماعي” ، وتبعه االخ سلمان منصور العنكي بمقالة »جمعية مضر الخيرية والمبادرات األهلية« ،و االخ حسين الدخيل 

بمقالة “لماذا هذا العزوف عن العمل الخيري والتطوعي”.
وقد خصصنا ملحقا في هذه النشرة )خيرية مضر نبض خيركم - العدد 17( العادة نشر المقاالت المذكورة، اضافة الى تقرير إداري 
عن االشتراكات السنوية منذ تأسيس الجمعية قبل أكثر من خمسين عاما، آملين أن يحقق هذا الملحق األهداف المرجوة منه في تعريف 
ابناء القديح بدور االشتراكات السنوية في دعم برامج وأنشطة وفعاليات الجمعية التي تهدف إلى خدمة المجتمع والرقي به الى أعلى 

المراتب.

ولدينا بوادر مشجعة منذ بدء هبة تفعيل اشتراكات االعضاء في الجمعية التي بدأت مع نهاية 2018 وبدء العام الجديد 2019 . فقد بلغ 
ايراد االشتراكات في نهاية شهري ديسمبر 2018 ويناير 2019 ، 61000 رياال و 73970  رياال ، مقارنة مع ايرادات اشتراكات 
شهرية في العام 2017 تراوحت بين 13478 و40436   بمعدل شهري بلغ  27032 رياال ، و ايرادات اشتراكات شهرية في العام 

2018 تراوحت بين 8058 و 61450  بمعدل شهري بلغ 30747 رياال.

وعند مقارنة ايرادات االشتراكات السنوية لشهر يناير في السنوات 2017 )36143( ، 2018 )21530 ( و 2019 )73970( ، 
نالحظ زيادة فاقت الضعفين ، وهذا يبشر بخير ، ونأمل أن يستمر ايراد االشتراكات على هذه الوتيرة ، فاالستمرار سيقفز باالشتراكات 

الى أكثر من ضعف اشتراكات االعضاء في 2018 .

كل هذا ناتج عن اشاعة االيجابية بين أفراد المجتمع التي تجعله يصطبغ باأللفة والمودة ، وتؤدي إلى التكاتف والتكافل بين أفراده. 
وتبرز المجتمع  في أجمل وأبهى كماالت االنسانية، وتعين أفراده في أدائهم لألعمال االجتماعية ، وترفع من قدرتهم على التحمل 
والصبر والمضي قدما في العمل االجتماعي والخيري والتطوعي، الذي يحتاج لمثل هذه المقومات ليستمر متخطيا العقبات والتحديات 

التي تواجهه.

 وال شك أن كل ما قيل ويقال من الكالم الطيب في حق الجمعية على لسان الخيرين يحفظ لها كيانها ووجودها الطيب علي مستوى 
المنطقة. هذا الوجود المبارك الذي تأسس على أيدي الخيرين من رجاالت القديح وترعرع واشتد ساعده بالدعم الكبير والمتواصل 

ألهالي القديح ، الذي مكنها من تقديم خدماتها ألكثر من 50 عاما، دون كلل وال ملل، وقد شهد بهذا القاصي والداني.

إن إشاعة اإليجابية هي المفتاح الذي يجعل المجتمع يشق طريقه للنجاح واالزدهار بثقة واطمئنان ، فهي سند ودعم ال نظير له للعمل 
االجتماعي ، وبثها بين المتطوعين والناشطين االجتماعيين، الذين نذروا أنفسهم واستثمروا أثمن أوقاتهم لخدمة مجتمعهم هو دليل على 

رقي افراد المجتمع .
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469570 رياال مساعدات أقرتها جمعية مضر في شهر يناير 2019

اعالم جمعية مضر 

عقد مجلس اإلدارة خمس جلسات في شهر يناير 2019 م ، وتم إقرار مساعدات لألسر المتعففة بلغ اجماليها 469570 رياال استفاد 
منها 52 حالة وجاءت على النحو التالي:

أوال - برنامج شؤون األسر : 126770 رياال ل 18 حالة.

ثانيا - برنامج شؤون المساكن : 145500 رياال ل 14 حالة.

ثالثا - برنامج كافل اليتيم  : 151800 رياال ل 10 حاالت.

رابعا- برنامج الزواج الميسر: 45500 رياال ل 10 حاالت.
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جمعية مضر تشكر لعائلة المرزوق مبادرتها 
76 مشتركا يسجلون رقًما جديًدا في عضوية الجمعية 

كرامة المرهون 

تلقت إدارة جمعية مضر االسبوع الماضي رسالة من عائلة الحاج حبيب المرزوق، مطلعة فيها مجلس اإلدارة  عــلى مبادرة العائلة 
بتشجيع أبنائها وبناتها على االشتراك  في عضوية الجمعية.

وقد اثمرت هذه المبادرة الطيبة عن اشتراك دائم لـ 76 مشترًكا ومشتركة من أفراد أسرة المرزوق ، ابتداًء مــن العام المالي الجديد 
. 2019

وفي رسالة تقدير وعرفان ارسلها المجلس إلى الحاج حبيب وأبنائه وأحفاده، تقدم رئيس مجلس االدارة، محمد جواد آل السيد ناصر، 
بالشكر لهم علـــى مبادرتهم الطيبة لتنشيط وتفعيل اشتراكات العائلة بنمط جديد، حيث كلفت العائلة ابنها الحاج أحمد بن حبيب بـــأن 

يكون ممثال للعائلة لدى الجمعية، لمتابعة أنشطتها ومبادراتها ونقلها ألفراد العائلة في لقاءاتهم األسبوعية.

وجاء فــــي الرسالة الموجهة للــــحاج المرزوق “ يحيى المجتمع بتكاتف أهله وتعاضدهم واجتماعهم على كلمة واحدة ، ومبادرتكم 
الطيبة بتفعيل اشتراكات أفراد عائلتكم فـــي الجمعية كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء ، ولها أثر كبير ومبارك عـلى 

المجتمع”.

وأشار المجلس في رسالته إلى أن أملنا كبير أن تقتدي العوائل المحترمة في القديح بمبادرتكم، وتتماهى مع صنيعكم بتبني المشاركة 
فـــي دعـــم الجمعية ، عبر تفعيل اشتراكات ابنائها وبناتها، كما كان يفعل جيل اآلباء واألجداد ، لـــيشكل هذا الـــدعم موردا مـــاليا 

ثابتا، وروافد تمكن الجمعية من التوسع في خدماتها وبرامجها.

يذكر أن جمعية مضر الخيرية، وتزامنا مع انتهاء العام المالي 2018 ، وحلول العام المالي 2019 ، اتخذت منـــحى جديدا لتفعــيل 
اشتراكات االعضاء مــــن خالل االستفادة مــــن وسائل التواصل االجتماعي، وتذكير وحث األعضاء وأفراد المجتمع بموعد تسديد 
االشتراك السنوي ، الذي اليتجاوز 240 رياال سنويا كحد أدنى ، أو ما يعادل 70 هللة فقط يوميا، ويمكن دفع مبلغ أعلى فـــــي حال 

رغب العضو بذلك.

وكان لهذا أثر طيب، فبعد انعقاد الجلسة الختامية التي عقدت في شهر ديسمبر الماضي، لوحظ تفاعل جيد من المجتمع ، يدل عـــــلى 
اهتمامه ووقفته الجادة مع الجمعية.
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القديح.. “أقرُأ ورقة” مبادرٌة ثقافية لبناء جيٍل محٍب للقراءة

ليلى الزين 

احتفلت اللجنة النسائية بجمعية مضر الخيرية بتدشين مكتبة الصغار “اقرْأ ورقة” مساء الجمعة  1440/5/26 هـ بمجلس الناصر 
بالقديح ضمن أحد األنشطة االجتماعية التي تستهدف مجتمع الصغار في القديح.

وبدأ الحفل، والذي حضره حوالي 40 سيدة من المجتمع، بتالوة مباركة من الذكر الحكيم، تالها كلمة ترحيبية بالحاضرات، ثم ُعرضت 
أهداف انشاء المكتبة وخطتها التشغيلية وأنشطتها من قبل األستاذة ندى حيان، في تفاعل شيق مع الجمهور.

القصة  كلمًة عن  الرحي،  أبو  زكية  األستاذة  الخيرية،  لجمعية مضر  التابع  األطفال  لضيافة  عين  مركز  في  المناهج  مشرفة  وألقت 
وأنواعها وأثرها على الطفل، وذكرت أهم الُكّتاب المميزين في الوطن العربي الذين يكتبون للطفل.

وضم الحفل ركن كاتبات يافعات الذي شاركت فيه كوثر الشميمي وفاطمة ابو الرحي وفاطمة القديحي، و حظي باهتمام الحاضرات، 
وتناوبت أسئلتهن على الكاتبات الالتي كشفن عن شغفهن بالكتابة التي هي نتاج القراءة.

وفي حوار مع الكاتبة كوثر الشميمي ذات التسع سنوات، مؤلفة قصة “النحلتان لولو وسوسو”، ذكرت أن أمها كانت تقرأ لها القصص 
في عمر الثالثة، وهي مستمرة في القراءة يوميا حتى اآلن.

أما فاطمة أبو الرحي ذات األحد عشر ربيعا، فذكرت أنها بدأت القراءة بعمر الخامسة، وألفت قصتها “جود ولعبتها الجديدة”  بعمر 9 
سنوات، ولها عشر قصص تم طباعة واحدة منها، وهي فخورة بإنجازاتها وشغوفة بالقراءة.

وكان للكاتبة فاطمة القديحي، ذات الثالثة عشر ربيعا، حديث مع المشاركات في الحفل عن استعراص كتابها “جولة في مجرة”، وهو 
من الخيال العلمي، وأكدت أن الكتب هي خير صديق  لألطفال.

وفي نهاية البرنامج، شكرت إدارة اللجنة النسائية المشاركات في الحفل من سيدات المجتمع، وأثنت على معدات ومنفذات برنامج 
الحفل، وأكدت على تحفيز األطفال وتشجيعهم على القراءة، لما لها من أهمية في بناء جيٍل واعٍد محٍب للقراءة.
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مكفوفات القطيف يتعلمن فن كتابة القصة
زهرة الضامن

استضافت نسائية مركز رعاية مكفوفي القطيف  بجمعية مضر الخيرية مساء الخميس 4 جمـــادى أولى 1440 هـ األستاذة زكــية 
ابو الشعيب، رئيسة وحدة البرامج التنموية في مكتب التنمية االجتماعية بمحافظة القطيف، بمعية ست مشرفات، لتقديم ورشة عمل 

بعنوان “فن كتابة القصة”.
وهدفت الورشة اكساب منسوبات المركز مهارات متعلقة بفن كتابة القصص القصيرة ، وأدارتها األستاذة حليمة الدرويش ، وشارك 

فيها 25 منسوبة ومتطوعة.
وعرفت الدرويش القصة القصيرة ، وذكرت عناصرها المتمثلة في المقدمة، والفكرة والمغزى، واألحداث، والشخصيات، والحبكة، 

والعقدة، والخاتمة.
وأشارت إلى دور القراءة واالستماع باستمرار في مد الكاتب بحصيلة من المفردات اللغوية ، لتفتح له أبواب اإللهام أثناء الكتابة ، 

وأكدت على ضرورة تدوين المالحظات في مسودة الختزال االفكار واألحداث.
وتطرقت إلــى خطوات كتابة القصة ، مثمثلة فــي وضع فكرة عامة للقصة ، وتدوين رؤوس أقالم حولها ،  واختيار موضوع قابل 
للجدل ، وافســـاح المجال لالبداع ، واالعتماد على الخيال ومزجه مع الواقع ، ووضع مقدمة وبناء الحوار بين الشخصيات ، وبناء 

الحدث وفقا للهدف اإلساسي بأسلوب متسلسل ، والخاتمة.
وقدمت العديد من النصائح للمنسوبات ليبدعن فـــي كتابة القصة كالقراءة واالستماع باستمرار ، واإلستفادة مـــن خبرات اآلخرين، 

والنشر، وتقبل النقد، و اإلستفادة من األخطاء .
وتخللت الورشة تدريبات على كتابة القصة،  أشعلت خيال المشاركات في الورشة وحماسهن للكتابة، وساهمت فــــي تدفق األفكار 

وربط أحداث القصة واختيار نهايات لها.
وعبرت األستاذة زكية ابو الشعيب عــن إعجابها بموهبة منسوبات مركز رعاية المكفوفين، وشجعتهن على خوض تجربة الكتابة ، 

وتمنت أن ترى انتاجهن قريبا، فهن يمتلكن موهبة بناء األحداث والحس والخيال الخصب.
وفي معرض تسجيل سعادتها بلقاء منسوبات مركز رعاية المكفوفين، قالت المشرفة حنان الصفار “أكتشُف شيئا مميزا ورائعا لدى 

الكفيفات، في كل مرة أزور المركز”.
وأضافت الدرويش “أسعدني استقبال منسوبات المركز البهيج وتفاعلهن أثناء الورشة  بفسحة مـــن االمل ، وٓرٓسم االبتسامة عـــلى 

محياي، فالشكر الجزيل لهن وإلدارة المركز على هذه الفرصة الثمينة”.
وأثنت زهراء الناصري، إحدى المشاركات في الورشة، على جهود مكتب التنمية االجتماعية بالقطيف المميزة والرائعة ، وأضافت 

زهراء الصفار أن الورشة أشعلت في نفوس الكفيفات حماس الكتابة من جديد.
يذكر أن زيارة مسؤوالت وحدة البرامج التنموية لمركز رعاية المكفوفين جاءت في اطار االحتفاء باليوم العالمي لتوحيد لغة برايل، 
الذي يصادف يوم مولد مطور كتابة برايل المكفوف الفرنسي لويس برايل )4 يناير 1809 – 6 يناير 1852(، الذي أصيب بالعمى 
بسبب حادث، لكنه تغلب عـــلى إصابته وأحدث ثورة بابتكاره نظام كتابة برايل ، التي ُتقرأ بتمرير األصابع عــــلى حروف مكتوبة 

بنتوءات بارزة )من واحد إلى ست نتوءات(.
وُتسٓتخدم لغة برايل من قبل المكفوفين أو الذين يعانون من ضعف حاد في البصر ، وهي نظام كتابة وقراءة عالمي ، تم تبنيه في كل 

اللغات المعروفة تقريبا.
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“حياة إنسان” تدرب مكفوفي القطيف على كيفية إيقاف نزيف الدم

مؤيد مرار 

دربت مجموعة “حياة إنسان” 15 كفيًفا من منسوبي مركز رعاية المكفوفين التابع لجمعية مضر الخيرية بالقديح، على كيفية إيقاف 
نزيف الدم، وذلك يوم الثالثاء 9 جمادى اول 1440 هـ.

وهدفت “حياة إنسان” تعليم المكفوفين عــلى أساسيات اإلسعافات األولية التي تعينهم عــلى التعامل مــع حدوث نزيف الــدم نتيجة 
الجروح ورعاف االنف.

وتعلم المكفوفون كيفية إيقاف نزيف الدم بطريقة الضغط المباشر والرباط الضاغط، إضافة الى الطريقة الصحيحة للبس وخلع القفاز 
أثناء التعامل مع نزيف الدم.

وعرفت “حياة إنسان” الّرعاف بأنه سيالن الدم من األنف وبينت أسبابه والطريقة الصحيحة في التعامل معه، وكيفية إيقافه.

وشهدت الورشة تفاعال جيدا من المكفوفين، خصوصا أثناء التطبيق العملي لخطوات اإلسعافات األولية، وأثنى الكفيف السيد أحمد 
العوامي على الورشة، موضًحا فائدتها له في حياته اليومية عندما يتعرض لموقف حقيقي.

 وفي الختام، شكر مقرر مركز رعاية المكفوفين السيد موسى الخضراوي مجموعة “حياة إنسان” على تعاونها الدائم والمستمر، 
مضيًفا أنه وبالتعاون مع “حياة إنسان” سوف يصبح لدينا مجموعة من المكفوفين القادرين على القيام باإلسعافات األولية.

يذكر أن مجموعة “حياة إنسان” دربت المكفوفين مسبًقا عـــلى اإلنعاش القلبي الرئوي ، وأبدت استعدادها إلقامة ورش أخرى 
مستقباًل، تلبية لحاجة المكفوفين.
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» اضطراب  فرط  الحركة وتشتت اإلنتباه« بمركز المكفوفين

زهرة الضامن 

بعنوان  عمل  ورشة  هـ   1440 األولى  جمادى   18 الخميس   مساء  الخيرية  مضر  بجمعية  رعاية المكفوفين  مركز  أقامت نسائية 
“اضطرابات فرط الحركة، وتشتت االنتباه، واالندفاعية” ، قدمتها األخصائية النفسية األستاذة هيفاء العسيف بمشاركة 30 منسوبة 

ومتطوعة.

شملت الورشة العديد من المحاور الشيقة، كأعراض فرط الحركة وتشتت االنتباه، واالندفاعية، وأهم السمات اإليجابية والسلبية  التي 
تظهر على ذوي فرط الحركة، وطرق العالج واالستراتيجيات المتبعة على المستوى الصحي والسلوكي والتربوي.

ولتشويق المشاركات في الورشة واشعال حماسهن، طرحت العسيف العديد من األسئلة حول فئات التربية الخاصة، وتصنيف فرط 
الحركة الذي يعد واحدا منها، واستدلت بالحقائق واإلحصائيات لألشخاص الذين يعانون من فرط الحركة وتشتت االنتباه على مستوى 

العالم، والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص.

وسمات  انتشاًرا،  األنواع  وأبرز  المدرسية،  والبيئة  األسرة  محيط  في  تشخيصها  يمكن  التي  الحركة  فرط  أعراض  إلى  وتطرقت 
األفراد  الشخصية اإليجابية والسلبية، وبينت آثار فرط الحركة وتشتت االنتباه واالندفاعية على المستوى التعليمي، والمستوى النفسي 

واالجتماعي.

كما أشارت إلى أهم مسببات االضطراب وفرط الحركة ، وذكرت طرق تشخيصها ، وطرق عالجها صحيا وسلوكيا وتربويا.
وأثنت العسيف على تفاعل المنسوبات ومداخالتهن أثناء الورشة، وقالت: “أسعدني حماس المنسوبات وحبهن لتلقي المعلومات”.

وأعربت منسوبات مركز رعاية المكفوفين عن امتنانهن لألستاذة العسيف على هذا العطاء المميز، وذكرت فاطمة الحجر أن الورشة 
بأهم األعراض  الحركة، وبإمكانها تعريف من حولها  لديها تصور كامل عن االضطراب وفرط  بالمعلومات، وأصبح  كانت ثرية 
واألسباب وطرق العالج وأهمية استشارة المختصين، وأضافت خلود الدعبل “المعلومات التي طرحتها األستاذة العسيف في الورشة 

كانت قيمة، وكذا النقاط التي أثيرت من قبل الزميالت”.

وتندرج هذه الورشة ضمن سلسلة الورش التثقيفية التي تهدف إلى تنمية مهارات منسوبات مركز رعاية المكفوفين في شتى الجوانب 
المختلفة.

-14-
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كفيفات القطيف يزرن المكتبة العامة
بيان الزيمور 

الخميس  يوم  العامة  القطيف  مكتبة  بالقديح،  الخيرية  مضر  لجمعية  التابع  القطيف  مكفوفي  رعاية  مركز  منسوبات  من   27 زارت 
1440/5/25 هـ، وذلك بهدف غرس حب القراءة واالطالع لديهن، والتعرف على آلية عمل المكتبة وأقسامها والخدمات التي تقدمها.

وبدأت الزيارة بجلسة تعريفية قدمها مشرف المكتبة األستاذ مصطفى آل يتيم، حيث عرف المنسوبات على نظام العمل في المكتبة 
والخدمات التي تقدمها، ذاكرًا منها خدمة اإلعارة واإلنترنت المفتوح والبحث عن طريق قاعدة بيانات المكتبة.

واشار لبطاقة عضوية المكتبة وأهم مميزاتها، مبيًنا وجود قاعة ومسرح إلقامة الفعاليات والمناسبات على مستوى محافظة القطيف، 
وباالضافة إلى جانب وجود الكتب الرئيسية والمراجع توجد كتب مطبوعة بلغة برايل للمكفوفين تضم بعض المصاحف والمجالت 

والكتب الثقافية.

وأوضح أن المكتبة تسعى جاهدة لتطوير وتحسين خدماتها، واضافة كل ما يحتاجه مجتمع القطيف بجميع فآته، وما يتناسب مع ثقافته.
وخالل الزيارة، طرحت المنسوبات الكثير من األسئلة عن المكتبة، وتجولن داخلها بصحبة آل يتيم، وتعرفن على أقسامها؛ ومن ضمنها 
قسم الدوريات، وقسم الكتب المترجمة، وقسم األدب والفنون، وقسم العلوم االجتماعية، وقسم تتميز به المكتبة يضم كتب مؤلفي محافظة 

القطيف.

وتعرفن أيضا على طريقة البحث الحديثة عن الكتب باستخدام نظام ديوي العشري الذي وضعه األمريكي ملفل ديوي، وطريقة البحث 
القديمة باستخدام البطاقات، وختمن الجولة بزيارة قسم التراث.

وقدم آل يتيم بطاقة عضوية المكتبة لمنسوبات مركز رعاية المكفوفين، لالستفادة من خدمات المكتبة مستقباًل، وأعرب عن سعادته 
وشكره لمنسوبات المركز على هذه الزيارة، متمنيًا أن ال تكون هذه الزيارة األخيرة للمركز،وأبدى اعجابه بتفاعل منسوبات المركز، 
وطرحهن أسئلة نابعة عن وعيهن، وأنهن على قدر عال من اإلطالع والمعرفة ، وقال: “إن اإلعاقة لم ولن تعيق العلماء والمفكرين عن 
النجاح والتقدم”، وأضاف “نتمنى أن يكون هناك تعاون مستقباًل بين المكتبة ومركز رعاية المكفوفين، لنستطيع توفير كل ما يميلون 

لقراءته من الكتب”.

وعبرت منسوبات المركز عن سرورهن بهذه الزيارة، حيث قالت زهرة الضامن: “هذه هي زيارتي األولى للمكتبة  العامة بالقطيف، 
يتيم جهدا رائعا، وقدم  آل  المكتبة، وقد بذل االستاذ مصطفى  تقدمها  التي  المعلومات والخدمات  وقد استمتعت كثيرا، واستفدت من 
معلومات ثرية عن المكتبة، فشكًرا له وإلدارة المكتبة على حفاوة االستقبال وحسن الضيافة، كما أشكر مركز رعاية المكفوفين على 
الفرصة الثمينة التي قدمها لنا بترتيب هذه الزيارة”. وأضافت خديجة الهاشم “لقد اطلعت على معلومات عن المكتبة لم أكن أعرفها من 

قبل، وأتمنى توفير كتب أكثر وجديدة للمكفوفين”.

والجدير بالذكر أن هذه الزيارة تندرج ضمن الزيارات المتنوعة، التي ينفذها مركز رعاية مكفوفي القطيف بجمعية مضر الخيرية بين 
الفينة واألخرى، إلدماج فئة المكفوفين في المجتمع، ولتعريفهم على الخدمات المتوفرة في محافظة القطيف لالستفادة منها.
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محافظ القطيف يبشر “وفد القديح” بأخبار مفرحة في ظل الميزانية المقترحة لهذا العام
خالل إستقباله وفد مجلس إدارة نادي مضر والمجلس األهلي بالقديح 

م. علي كريم اليوسف 
زار صباح االربعاء وفد من مجلس إدارة نادي مضر يتقدمهم رئيس مجلس اإلدارة المهندس أحمد المرزوق واألمين العام للنادي 
المهندس علي اليوسف وأمين الصندوق األستاذ عـــلوي الخضراوي مـــع أعضاء من المجلس األهلي بالقديح يمثلهم المــــهندس 
عبد الهادي الزين والمهندس السيد محمد السيد طاهر لمحافظ القطيف األستاذ خالد بن عبدالعزيز الصفيان فـــــي مكتبه بمحافظة 

القطيف.
وقــد تطرق اإلجتماع إلى الوضع العام لنادي مضر وما حققه ويحققه النادي من إنجازات تسجل من ذهب لهذا الوطن الغالي وأن 

النادي يجتهد بكل ما يستطيع إلحتضان الشباب وفتح االلعاب المختلفة حتى تلتحق فيه جميع المواهب مع إختالف رغباتهم.
وتم مناقشة وضع النادي المالي وما يمر به من أزمة قد تؤثر على المحافظة عـــلى المكتسبات واإلنجازات والتي هـــي إنجازات 
للقطيف وللوطن ككل كما أن النادي مقبل على بطولة مهمة يمثل فيها الوطن فـــي الكويت خالل شهرين وهي بطولة آسيا والتــي 

تحتاج دعم الجميع حتى يتحقق إنجاز جديد يرفع إسم مملكتنا عاليا بإذن اهلل.
من جهة أخرى تم الحديث عن منشأة النادي النموذجية واألرض المحجوزة من قبل أرامكو للعمل بجدية لفك الحجز عنها حتى تسلم 

للهيئة العامة للرياضة إلدراج مشروع المنشأة للنادي بها.
وتم الحديث عن بناء صالة مغطاة على مالعب النادي ألبطال طالما شرفوا وال زالوا يشرفون وطنهم الغالي وهم فــي خدمة 

منتخبنا الوطني في جميع فئاته ولكنهم إلى اآلن يتدربون على اإلسفلت والذي قد يكون عائقا لهم في تقديم األفضل.
وفي زاوية أخرى ناقش أعضاء المجلس األهلي بالقديح هموم البلدة واحتياجاتها وما يتطلعه األهالي من إهتمام بالشأن الخدمي فيها 

وتطرقوا بشكل خاص إلى الموضوع الذي يؤرق الجميع وهو شارع أحد وإغالقات الشوارع المؤدية لبلدة القديح والتي أثرت بشكل 
كبير عـــلى الوضع العام لألهالي وارزاقهم خاصة شارع اإلمام علــي والذي أغلق الكثير محالتهم فيه وأدى إلى إنخفاض كبير في 

إيراد مستوصف جمعية مضر والمبنى اإلستثماري الخاص بها واللذان يعدان مصدر دخل كبير لهذه الجمعية الخيرية.
من جهته عبر األستاذ الصفيان عن سروره بهذه الزيارة واإلطالع على مايجول في خاطر أهالي المنطقة وإنه يبادلهم نفس الشعور 
وهم دائما في إهتماماته وشكر الجهود المبذولة مــــن مجلس اإلدارة في تسيير أمور النادي وإن نادي مضر مــــن األندية المتميزة 
والعريقة والتي كان إلنجازاته الشيء الكثير فـــي رفع إسم المملكة فــي المحافل العالمية وإنه يستحق أن يدعم من قبل الجميع أكان 
من هيئة الرياضة أو أهالي المنطقة والمهتمين واعدا أن يتحرك بشكل سريع لما طرح من طلبات وأفكار وسيعمل مــع المختصين 
والدوائر المسؤولة لحلحلة هذه القضايا المتعلقة بالنادي وسيكون هناك لقاء قريب مع مجلس اإلدارة لإلطالع على النتائج بإذن اهلل.

وفي إطار مطالب أهالي القديح فشرح األستاذ الصفيان الجهود المبذولة في هذا اإلطار واإلجتماعات المتكررة مع البلدية والجهات 
األمنية لوضع الحلول الـــمناسبة والنــاجعة إلعادة شارع أحد بالوضع الذي يرضي أهــالي المنطقة ودراسة المقترحات المـــقدمة 
بشكل عاجل وكذلك أكد عــلى أن فك اإلختناقات في القديح وغيرها وكذلك تطوير الشوارع الشريانية في القطيف بات قريبا وهــو 
من األولويات وبشر بأن هناك أخبارا مفرحة بهذا الخصوص في ظل الميزانية المقترحة لهذا العام والتي ستندرج فيها الكثير مـــن 

المشاريع التنموية في ظل رعاية كريمة من سمو أمير المنطقة الشرقية األمير سعود بن نايف حفظه اهلل.
وفي نهاية اإلجتماع شكر الجميع األستاذ الصفيان على حسن اإلستقبال واإلهتمام الكبير منه عـــلى كل مــا يخص تنمية الـــمنطقة 

وحاجات األهالي وتحركه الجاد مع الجهات المسؤولة إلزالة كل العقبات.
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مدير تعليم الشرقية يكرم 565 متفوًقا ومتفوقة في حفل »للمجد والعلياء«

خالد السنان- القطيف اليوم

شرف مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان صباح يوم األربعاء 24 جمادى األولى 1440هـ، حفل 
التفوق الـ12 الذي نظمته لجنة المناسبات التعليمية والعالقات بمكتب التعليم بمحافظة القطيف، بحضور عدد من مديري اإلدارات 
الحكومية، ومنسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة، وأولياء أمور الطلبة المتفوقين والمتفوقات، وذلك في مجمع قصور شهاب للمناسبات.

واستهل الحفل الذي قدمه عبدالمحسن بن الخضر بمعية منى الرضا، بتالوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، رتلها الطالب محمد الشرفاء، 
ثم انطلقت مسيرة الطالب والطالبات المتفوقين، والبالغ عددهم 565 طالبًا، تال ذلك عرض أوبريت التفوق »المجد والعلياء«، الذي 
شارك فيه نخبة من الطالب المتميزين، والذي تضمن لوحتين تحاكيان الطموح، ونهضة الوطن التعليمية، والتفوق والعمل على تحقيق 

األفضل، وبلوغ المجد أعلى المراتب، وقصيدة شعرية ألقتها نوال العمران.  

وألقى بعد ذلك مدير مكتب تعليم القطيف عبدالكريم بن عبداهلل العليط كلمة هنأ فيها الطلبة المتفوقين، وأعرب عن سعادته لرعاية 
محافظ القطيف حفل المتفوقين، وتشريف مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية ومشاركتهم أبناءهم فرحتهم، مشيدًا بدعم القيادة الحكيمة - 
حفظها اهلل -، مثمًنا النهضة التعليمية في المملكة واإلنجازات التي تحققت وكان آخرها حصول ثمانية من أبنائنا على المراتب األولى 
في األوليمبياد الدولي الثامن عشر للرياضيات في ماليزيا خالل الشهر الماضي وبذلك يكون أبناء المحافظة قد حققوا منذ بداية هذا 
العام 135 إنجاًزا ومركز تفوق في المسابقات الدولية والوطنية والمحلية وما هو آت أكثر - بإذن اهلل تعالى-، واختتم كالمه بتوجيه 

شكره للداعمين والرعاة، وللجنة المناسبات التعليمية بالمكتب، والقسم النسائي على تنظيم الحفل.

من جهته، ألقى مدير التعليم بالشرقية الدكتور الشلعان كلمة أعرب فيها عن فخره واعتزازه بمشاركة المتفوقين فرحتهم مشيًرا إلى أنهم 
ثروة وعماد الوطن، مثمنًا دعم القيادة الرشيدة - أيدها اهلل -، التي خصصت جزًءا من ميزانيتها لنهضة التعليم، وتوجيهات صاحب 
السمو الملكي األمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه األمير أحمد بن فهد بن سلمان، لمسيرة العلم والتفوق، ورعايته 
الدائمة لهذه الفئة المتميزة، كما وجه شكره لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ولمنسوبي مكتب تعليم القطيف على ما 
يبذلونه من جهود ملموسة في غرس القيم والمبادئ األخالقية والوطنية والتعليمية، وكذلك جهود األسر الكريمة التي سهرت وبذلت 

كل ما في وسعها من أجل تفوق أبنائهم ووصولهم لمنصات التتويج في المحافل الدولية والعالمية. 

وفي ختام الحفل قدم مدير مكتب تعليم القطيف العليط درعًا تذكارية لمدير عام تعليم المنطقة الشرقية الشلعان نظير تشريفه حفل 
المتفوقين والذي بدوره كّرم المتفوقين والداعمين والتقطت الصور التذكارية.
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“الزين” يكشف آخر مستجدات المياه المحالة والصرف الصحي ألحياء القديح
      أكد أن بعض الجهود أثمرت، ويدعو األهالي لمساندة المجلس األهلي إلعطاء المطالبة دعم أقوى

فاطمة الصفار  
        

 قريًبا سيتم البدء بمشروع إيصال خدمات الصرف الصحي لمنطقة الجوهرة والشيش وبعض 
المناطق األخرى   

كشف عضو المجلس األهلي بالقديح، األستاذ عبدالهادي ابن المال عبداهلل الزين، عن إستمرار المطالبات 
التي يقوم بها المجلس األهلي بالقديح مع الجهات المعنية حيال إيصال الخدمات األساسية للبلدة منها 

المياه المحالة للقديح عامة والصرف الصحي لبعض األحياء )منها الجوهرة والشيس(.

وذكر “الزين” لـ “القديح 24” أن ملف المياه المحالة والصرف الصحي قديم جدًا، مبينًا أنه كانت هناك مطالبات متواصلة منذ فترة 
ليست بالقصيرة، سواًء بصورة فردية، أومن األخوة في المجلس االهلي.

وبين” الزين” أنه اجتمع أكثر من مرة مع مدير المصلحة السابق المهندس محمد العباد، والمدير الحالي السيد ضياء االسعد، إلدخال 
المياه المحالة في القديح ولكن لم يسفر عن نتيجة تذكر.

وأوضح أنه قبل اسبوعين اجتمع مع نائب مدير الفرع والمسؤول عن الشبكات المهندس علي القرين، لكن لم يخرج بوعد محدد، مضيًفا 
على هذا األساس قرر األخوة في المجلس األهلي مواصلة المطالبات والكتابة إلى اإلدارة العامة للمياه والصرف الصحي بالدمام، وقد 

تصل المطالبة لسعادة الوزير المهندس/ عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، إن لزم األمر.

وأشار إلى أن بعض الجهود أثمرت، حيث أنه تم إيصال الصرف الصحي لحي الحضاير والحطيبي ومناطق أخرى، أما بالنسبة للمياه 
فتم إيصال مياه غير محالة.

وناقش” الزين” هذا الوضع أكثر من مرة مع مدير فرع إدارة المياه والصرف الصحي بالقطيف وكذلك مع سعادة المحافظ.

وأضاف: تمكن األخوة في المجلس األهلي من إقناع سعادة المحافظ ورئيس بلدية محافظة القطيف ومدير مصلحة المياه والصرف 
الصحي بزيارة القديح واالطالع عن كثب على الوضع، وقد تمت الزيارة بالفعل حيث تم زيارة معظم أحياء القديح تقريًبا برفقة بعض 

االخوة من المجلس االهلي.

وأشار إلى أنه تمت مطالبات قبل ثالث سنوات تقريًبا إليصال خدمات الصرف الصحي لمنطقة الجوهرة والشيش وبعض المناطق 
األخرى، حيث واصل بعض األخوة من سكان تلك المناطق بمساعدة المجلس األهلي التحرك بهذا الشأن، وسيتم البدء في هذا المشروع 

قريبًا.

إلى ذلك، دعا األستاذ “الزين”، أهالي القديح إلى تحرك جاد ليساندوا المجلس األهلي في ملفي المياء المحالة والصرف الصحي في 
بلدة القديح إلعطاء المطالبة دعم أقوى.

يذكر أن المياه المالحة، تسبب صدأ المواسير وهو ما سّبب الكثير من المشكالت الصحية للمواطنين جّراء كثرة استخدام الماء المالح، 
و كّبد األهالي خسائر اقتصادية لكثرة إستبدال أدوات السباكة وأيضا االستعانة بالوسائل األخرى لجلب المياء الحلوة.
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97 % نسبة القبول في مهرجان التألق في النسخة السادسة
لطالب مرحلتي المتوسطة والثانوية 

القديح 24 
حددت إدارة مهرجان التألق السادس التابع لجمعية مضر الخيرية النسبة المؤهلة للدخول97 ٪ فأكثر ، لطالب المرحلتين المتوسطة 

والثانوية.
وبينت فئات الطالب المشمولة بالتكريم في المهرجان وهم ؛ طالب أهالي داخل القديح أو خارجها والحاصلين عــــلى نسبة ٪97
 أو أكثر،  و الطالب غير القديحيين الدارسين في مدرسة سعيد بن المسيب أو ثانوية القديح والحاصلين على نسبة 97٪ أو أكثر.
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         اختيار السعيدي عضوًا في لجنة خبراء العناية الحرجة

ُصبرة

اختير استشاري العناية المركزة والتخدير الدكتور علوي شرف السعيدي عضوًا في اللجنة 
العلمية المتخصصة في العناية الحرجة من جميع المستشفيات المرجعية في المنطقة الوسطى. 

وطبقًا لما ذكره الدكتور عوض العمري؛ فقد جاء االختيار ضمن مخرجات المؤتمر العالمي 
الثالث للعناية بالحاالت الحرجة الذي تستضيفه العاصمة الرياض.

ويعمل الدكتور السعيدي استشاريًا في العناية المركزة والتخدير بمستشفى الحرس الوطني 
في الرياض، وهو من مواليد بلدة القديح بمحافظة القطيف، ووالده هو السيد شرف السعيدي 

رئيس مجلس إدارة سابق لجمعية مضر الخيرية، ورئيس سابق للمجلس البلدي بمحافظة 
القطيف.

واختير الدكتور السعيدي ضمن 13 خبيرًا في اللجنة، هم:

1- الدكتور عبداهلل الربيعان
2- الدكتور عبداهلل الحارثي
3- الدكتور أحمد الجباري

4- الدكتور علوي شرف السعيدي
5- الدكتور أحمد مادي

6- الدكتور فيصل السويدان
7- الدكتور حسام سكيجة
8- الدكتور خالد الكثيري
9- الدكتور مها السبيعي

10- الدكتور محمد حلواني
11- الدكتور عثمان سليمان
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                      في القديح.. الخاطر يسافر إلى المستقبل بخياله العلمي

القطيف اليوم

لم تبق تنبؤات كّتاب الخيال العلمي فـــي القرنين الـــتاسع عشر والعشرين الميالدي ، محض 
خيال يتالشى مع مرور الزمن ، حـــيث إن قصص الخيال العلمي التي امتهن العلماء كتابتها 
من أجل صناعة العلوم الجديدة ، والتقنيات التي أظهرتها األفالم القديمة، سرعان مــا تحققت 
وأصبح من البديهي رؤية األجهزة وهي ُتفتح ببصمة األصبع ، والمجسمات الثالثية األبعاد، 
والصور المرئية التي تظهر على شاشات األجهزة الذكية من مسافات بعيدة ، وغيرها الكثير 

الذي كان من الصعب تصوره سابًقا أو تصديق حدوثه!

 السفر عبر الخيال
الفيزيائي حسن الخاطر اقتدى بالعلماء والفالسفة الـــباحثين والمتنبئين بتــــطور الــحضارة 
اإلنسانية والثورة التقنية ، حيث جــمع خـــياله العلمي الذي نشره عــلى هيئة عشرة مقاالت 

في مجلة “القافلة” التي تصدرها شركة “أرامكو” السعودية عـلى مدى أربع سنوات في كتاب أسماه “المستقبل.. بين العلم والخيال”، 
وأهداه إلى األقالم العلمية الشابة المتأمل منها أن يكون إنتاجها إسهاًما في اجتياز الفجوة المعرفية والتقنية في العالم العربي.

ويوضح “ الخـاطر” لـ»القطيف اليوم« التوقعات التقنية التـــي تنبأ بحدوثها خالل الثالثين سنة القادمة قائاًل: “ لـــم أضع خًطا زمنًيا 
لحدوثها حين كتابتي للمقاالت ، لكن مــن نتيجة التقدم العلمي أستطيع أن أتــوقع خالل الثالثين السنة القادمة أننا سنشاهد بساط الريح 
كوسيلة مــواصالت محتملة في المستقبل نتيجة األبحاث الواعدة في المواصالت الفائقة العالية الحرارة ، كذلك ربما سنشاهد المصعد 
الفضائي نتيجة مـا تحرزه تقنية النانو مــن تقدم ملحوظ فــي صناعة األنابيب النانوية الكربونية ، كما أنه غير مستبعد مشاهدة محطة 

فضائية شمسية خالل العقود الثالثة القادمة”.

وأضاف: “كما أن التقنيات الحالية تم توقعها من قبل كّتاب الخيال العلمي في القرنين التاسع عشر والعشرين، كجول فيرن واتش جي 
ويلز وإسحاق عظيموڤ، كذلك سيكون كّتاب الخيال العلمي المعاصرون هم األقدر على توقع التقنيات المستقبلية”.

كتاب مقروء ومسموع

الكتاب مدعم بالصور التوضيحية ، وهو ذو لهجة بسيطة تتيح لمختلف األعمار والثقافات االطالع عليه ، كما أن لــه نسخة صـــوتية 
أنتجها فريق “معارف ميديا”، حيث حول الفريق جميع المقاالت المكتوبة إلى مقاالت صوتية ينتفع بها من ال يستطيع القراءة.

 عشر مقاالت أخرى
يؤكد “ الخاطر” أنه يعمل مجدًدا عــلى ٕاصدار كتاب علمي آخر بعنوان “ التقنيات المستقبلية ”، وهـــو عبارة عن عشر مقاالت في 

الخيال العلمي، ومن المتوقع أن يرى النور خالل السنة القادمة 2020.

ووجه الشكر لـ »القطيف اليوم« الهتمامها بالنتاج العلمي، وٕايصال صوت العلم للجمهور العربي.
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في مقر األمم المتحدة: الطالب عبد اهلل الجباره يحصل على لقب ) آينشتاين )

محمد آل عبد الباقي 

حصل الطالب عبداهلل بن عيسى بــــن علي الجباره ، مــــن مدرسة التهذيب األهلية الثانوية بسيهات على لقب ) آينشتاين ( لتحقيقه 
المركز العاشر والميدالية الفضية في المسابقة الدولية العشرين للفيزياء ) InternationalPhysics Comptition 2019 ( التي 

استضافتها كلية ) هانتر ( بمدينة نيو يورك بالواليات المتحدة األمريكية ، وأقيم حفلها الختامي بمقر األمم المتحدة ، يوم األربعاء 
3 / 5 / 1440 هـ ، بحضور األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو .غوتيريس ، واألمير عبد اهلل بن مساعد بن عبد العزيزآل سعود ، 

ونخبة من كبار علماء الفيزياء النظرية والتطبيقية من مختلف دول العالم .
 وحصل البــطل العالمي ) عبد اهلل الجباره ( فـــي هذه المسابقة على هذا اللقب مـــن بين  1059 طالبا ، يمثلون نخــبة الـــطالب 

المتفوقين في الفيزياء من ثمان وخمسين دولة . وتسلم الميدالية الدكتور محمد بن راشد الفقيه مدير أكاديمية ) CMAS( نيابة عنه .
وكانت تصفيات هذه المسابقة قد مرت بثالث مراحل ، نجح بطلنا في تخطي المرحلة األولى بالحصول على المركز الخامس ، فيما 

تمكن من اختطاف المركز الرابع في المرحلة الثانية ، بينما منحته التصفيات النهائية المركز العاشر .
 يجدر بالذكر أن الــطالب عبد اهلل ، حقق المرتبة األولى في االختبار التأهيلي األول ، المنعقد في الرياض ، وحقق الــمركز الثاني 
في االختبار التأهيلي الثاني  ، المنعقد فــي إمارة دبي ، ليحظى بتكريم حاكمها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - نائب رئيس دولة 

اإلمارات العربية المتحدة ، ورئيس مجلس الوزراء بها.
وفي العاصمة الكويت ، حقق المرتبة األولى في االختبارالتأهيلي الثالث، قبل أن يحقق المرتبة نفسها في االختبار التأهيلي الرابع ، 
المنعقد في العاصمة العمانية مسقط ، وحظي بتكريم السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد - سلطان عمان - وفـي التصفيات المؤهلة 

لمسابقة نيويورك ، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ المصرية ؛ حقق المرتبة األولى .
    يذكر أن هذا البطل الفيزيائي حقق لقبه هـــذا بإشراف وتــدريب أكاديمية ) CMAS ( بمدينة جدة ، ورافقه فـــي رحلته إلــــى  

نيويورك ، األستاذ محمد بن صالح بن إبراهيم الجاسم ، وابنه الطالب أحمد بن محمد بن صالح الجاسم .
بدوره ، قدم مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبد الكريم بن عبد اهلل العليط، وافر التهنئة ، وأجـــمل التبريكات للبطل الموهوب 

عبد اهلل الجباره ، وألسرته ، وللقائد التعليمي لمدرسة التهذيب الثانوية مؤيد بن أمين الشبركة ، وللمعلمين بالمدرسة .
 وقال العليط إن هــــذا اإلنجاز النوعي يضع المملكة ضمن الدول المتقدمة تعليميا في علم الفيزياء ، ويرسخ تميزها فـــي منافسات 
األولمبيادات العلمية ، ويترجم رؤية المملكة 2030 ، ويعكس التطلعات المرجوة منها ، الفتا إلى أن المملكة حققت إنجازات علمية 
كبيرة فــــي أولمبيادات العلوم الطبيعية والرياضيات ، وتقدمت في سلم التصنيف ، فـــي مشهد رائد ، يستحق أن نفخر به أمام دول 

العالم .
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                                                   “الخاطر” يصدر كتاب “منهجية تطوير التدريب”

القديح 24 

صدر عن أكاديمية المبرت للنشر اإلصدار األول للباحث نادر الخاطر بعنوان: منهجية تطوير 
التدريب من القطع المتوسط، تطرق لمعالجة معضلة التدريب في الشركات السعودية، وركز 
من جهة  الكبرى  الدولية  والشركات  من جهة،  األخرى  الدول  في  برصيفاتها  مقارنتها  على 

أخرى.

استمد الكاتب فكرته األساسية من ثنايا نصوص الرؤية 2030 والتي تعتبر أن التدريب أحد أهم 
ركائز االستثمار في الموارد البشرية وان االهتمام بالفرد يعزز رفع اقتصاد البلد.

تطرق الكتاب الى مناهج التدريب الفعالة، ومواصفات المدرب الناجح في المنظمات المحلية 
والعالمية، وأهمية التدريب بالنسبة لألفراد ومؤسساتهم، والنتائج المرجوة من عملية التدريب سواء كان تدريب على رأس العمل، أو 

قبله، أو حتى، تدريب الخبرات على نقل خبراتهم بعد التقاعد. ولم يغفل الكتاب نوعية الورش والتدريب العملي.

المهارات  و  بالمعلومات  الفرد  تزويد  في  كبيرا  دورا  يلعب  التدريب  حيث  ركيزة  الخبرات  وتطوير  التدريب  أن  على  الكتاب  أكد 
الالزمة،لكي يكون قادرا على أداء مهام محددة بشكل أفضل، وعمل تطوير إيجابي في أدائه وإعداده للتأقلم مع التغيير في المستقبل 
الحلول  أفضل  للحصول على  التدريب  يمّكن  كما  مهنته.  تتطلبها  اكتساب معارف ومهارات جديدة  الموظف من  التدريب يصقل  و 
للمشكالت التي تنشأ أثناء ممارسة المهنته مما يزيده تمكنًا في أداء عمله ويساعده على تجنب األخطاء ،ليصل بذلك إلى المستوى 

المنشود الذي تطمح إليه جهة تسعى للرقي والتقدم.

وخلص الباحث إلى أن التدريب في ورش تعتمد نمط الحوار بين المتدرب و المتدربين من حيث استعراض المحاور و تبادل االفكار 
المشتركة في ايجاد الحلول ، تصب في مصلحة المتدرب إذ أنها األنجع في زرع جذور معرفية تغوص في اعماق المتدربين إذ يدرك 

المدرب احتياجات المتدربين من مفاهيم و عمق معرفي. الكتاب متوفر في االنترنت على الرابط في األسفل

goo.gl/BWx2ru
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طالب القديح يتعرفون على طرق الزراعة والتطعيم وفرز العسل بالقطيف 
القطيف اليوم

استقبل مشتل ومنحل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، يوم الثالثاء 9 جمادى األولى 1440هـ ، مجموعة من 
طالب مدرسة سعيد بن المسيب المتوسطة بالقديح في محافظة القطيف، وذلك ضمن فعاليات البرامج اإلرشادية للفرع .

 
وبدأت الزيارة بجولة على الحقول اإلرشادية، حيث تعرف الطالب المشاركون على أهم الفوارق بينها، كما استمعوا إلى شرح عن 
طرق إكثار النباتات وطرق الزراعة والتطعيم، مروًرا بحقل النخيل، حيث تعرفوا على عمليات الخدمات الزراعية التي تتم عـــلى 

النخيل.

كما تعرف الطالب عــــلى طرق الري الحديثة والتقليدية )الغمر( ، ثم انتقلوا إلى البيوت المحمية واستمعوا إلى شرح عــــن كيفية 
الزراعة داخل البيوت المحمية، وعمليات الخدمات الزراعية الخاصة بالبيوت المحمية.

وأخيًرا، انتقلوا إلى المنحل اإلرشادي واستمعوا إلى شرح عن نحل العسل وطريقة تربيته ومعامالت فرز العسل ، كمــا تم التعرف 
على أصناف النحل الموجودة في المنحل.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري، أن الوزارة ممثلة بالفرع 
ترحب بالشراكة المجتمعية مــــــع جميع الجهات والدوائر الحكومية والخاصة ، وعلى الخصوص الجهات التعليمية ، داعًيا الجميع 

لالستفادة من اإلمكانيات والطاقات البشرية للفرع واإلدارات والمكاتب والوحدات التابعة له.
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“آل درويش” يقدم برنامج خصائص نمو مرحلة الصفوف األولية بنادي الحي بالقديح

القديح 24 

الثالثاء 15-5-1440 ورشة عمل لخصائص نمو مرحلة الصفوف  أقام نادي الحي بمدرسة نعيم بن مسعود االبتدائية مساء يوم 
األولية وكيفية التعامل مع الطفولة بين البيت والمدرسة وأسرار التعامل مع الطفل سلوكًيا وتنميته معرفًيا وفلسيوجًيا. قدم البرنامج 

األستاذ بمدرسة نعيم بن مسعود االبتدائية في الصفوف األولية األستاذ حسين بن حسن آل درويش.

الجدير بالذكر أن البرنامج استقطب عدًدا من أولياء األمور و المهتمين بطبيعة المرحلة، وقد أشاد مدير نادي الحي األستاذ أحمد الغانم 
في كلمته الترحيبية بالبرنامج وأهميته في تكييف أولياء األمور مع المتغيرات السلوكية ألبنائهم كما نوه مشرف التدريب في النادي 

األستاذ بليغ البحراني أن الطفولة مرحلة حساسة تحتاج إلى معرفة ودراية وهي مرحلة التأسيس واالنطالقة.
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“آل غزوي” يهدي القديح ثنائية بطولة التوستماسترز

القديح 24 

بكل تألق وباستخدتم طرق إبداعية، قدم التوستماستر مصطفى مهدي آل غزوي ابن القديح مستوى رائع توجه بالفوز بمسابقتين من 
ثالث مسابقات للتوستماسترز مساء أمس الجمعة في مسجد الرسول األعظم )ص( بالدخل المحدود، مصطفى فاز بمسابقتي الخطب 

المعدة و الخطب الفكاهية ليستكمل الخطوة األولى نحو الفوز على المستوى المملكة.

أقام واحة القطيف توستماسترز ثالث مسابقة بمشاركة ثالثة عشر عضو مـــن النادي وبإشراف و تنظيم فريق عمـــل مــنظم بقيادة 
رئيس المسابقات التوستماستر حسن الجامد، وانتهت المسابقة بتتويج الفائزين وتكريم المتسابقين.

فـــي مسابقة الخطب المعدة تقدم مصطفى مهدي آل غزوي بخطبته  “شعلة الخير” متحدثا عـــن زراعة األمل والـخير فـــي قلوب 
اآلخرين، أما خطبة المركز الثاني عنوانها “شياطين أم مالئكة” وتتحدث عن مشاعر الخجل من اإلعاقة وقدمها التوستماستر محمد 

آل جاسم.

وتوجب التوستماستر أمين البراهيم بالمركز الثالث بخطبته “أنت… من تكون؟” داعيا إلى القيام بما يعتقد اآلخرون أنه مستحيل. 
ومواضيع متعددة قدمها بقية المشاركين عن بر الوالدين والتنمر و حب القراءة.

أما الخطب اإلرتجالية فكان سؤالها يتحدث عن رعاية الشباب وفاز فيها التوستماستر علي السويعي بالمركز األول، وحصل على 
المركزين الثاني والثالث التوستماستر أمين البراهيم  والتوستماستر علي آل جاسم على التوالي.  

وفي فقرة خطب معدة أخرى فكاهية وهادفة في الوقت ذاته ، لم يبقى في القاعة مــــن لم يضحك من الخطبة الفائزة بالمركز األول 
“الخيال” للتوستماستر مصطفى آل غزوي ، أمــــا المركز الثاني فكان مــــن نصيب التوستماستر علي المحيشي بخطبته “أقراص 

ثالثة!”.

“أبوس القدم” كانت خطبة التوستماستر علي آل جاسم الفائزة بالمركز الثالث في المسابقة.
 تناولت الخطب مفاهيم كمعاناة الموظفين وتطوير المرافق العامة وأهمية اللغة العربية ومواضيع متنوعة أخرى.

وبهذا يتأهل خمسة هم؛ مصطفى آل غزوي وأمين البراهيم وعلي السويعي وعلي المحيشي ومحمد آل جاسم لتمثيل النادي والقطيف 
في المراحل التالية من المسابقة.

ويجتمع نادي واحة القطيف توستماسترز بشكل دوري في مقره بنادي كبار السن بالتوبي لتطوير المهارات التي تمت المشاركة بها 
في المسابقة ومهارات قيادية متنوعة، وعضوية النادي مفتوحة لجميع الراغبين بتطوير مهارات فــي التواصل والقيادة و الحصول 

على التحفيز من بيئة النادي االيجابية.

-26-
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دراسة توصي بمواجهة زحف الرمال على القطيف.. والحذر عند إنشاء المخططات

القطيف اليوم 

أوصت دراسة قدمها الدكتور محمد عبدالعزيز أبو العينين من جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل أستاذ الجيومورفولوجيا بعنوان 
“تقدير ومراقبة الزحف الرملي على واحة القطيف باستخدام القياسات الحقلية وتقنيات االستشعار عن بعد”، بضرورة تكثيف 

الدراسات عن زحف الرمال بواحة القطيف، على غرار ما يتم بواحة األحساء من خالل صياغة البرامج والمشروعات البحثية 
النظرية والتطبيقية خاصة مع تصاعد هذه المشكلة في ظروف الجفاف الذي تعاني منه المنطقة.

ودعت الدراسة إلى توخي الحذر عند إنشاء المخططات العمرانية والتوسع الزراعي بالمنطقة، حيث يجب أن يسبق ذلك دراسات للحد 
من الزحف الرملي، وإيجاد الوسائل والطرق المتطورة في مواجهة زحف الرمال وخاصة القريبة من األراضي الزراعية والمنشآت 

الحيوية بالمنطقة وضرورة إنشاء مركز دراسات للعواصف الرملية، تعرض التحليل والمعالجة لتفادي اآلثار البيئية السلبية علي 
الواحة.

جاء ذلك خالل مؤتمر )التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية( الذي تنظمه جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل.

وطرح خالل المؤتمر عدة أوراق، طالب بعضها بضرورة زراعة شجرة البان )المورنجا الشجرة المعجزة(.

وتحدث المشاركون في المؤتمر عن أهمية شجرة البان وأنها من األشجار الواسعة ولها استعماالت وفوائد عديدة، ولها استخدامات 
كثيرة، وتتميز بقدرتها العالية على تحمل الجفاف الطويل، وتمتاز بسرعة النمو، وتعتبر من أسرع األشجار نموًا وإنتاًجا، وتستعمل 

في صناعة األوراق وتنقية الماء من البكتيريا والفيروسات، وفي استخراج الزيوت ذات الجودة العالية، وزراعة الغابات ومكمل 
غذائي لإلنسان والحيوان.

وتطرق إلى سبعة من العوائق التي تقف أمام هذه الشجرة منها قلة الداعمين من القطاع الخاص وعدم وجود جمعيات مختصة لدعم 
استزراعها، موصًيا بدعم صغار المزارعين والراغبين باستزراع هذه الشجرة، وتشجيع المستثمرين وإيجاد حاضنات لها.

-27-
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“العلوان”: الوظائف للمكفوفين مقصورة على التدريس أو مأمور السنترال 

وتجربتي في العمل التطوعي طرية 

حوار: فاطمة الصفار

فقد بصره بسبب خطأ طبي، والتحق بمدارس النور إلى أن تخرج من جامعة الملك سعود بالرياض، وطموحه الحصول على وظيفة 
تناسب مؤهله الدراسي.

قال الكفيف أحمد العلوان: ” التقنية سهلت لنا الوصول إلـى حاجاتنا وفتحت أبواب التواصل مع اآلخرين “. وسعدت “القديح 24” 
في إجراء هذا الحوار مـع شخصية متميزة من بلدة القديح ، طالما عرفت بالشخصية المحبوبة والمداومة على التواصل والحضور 

في مختلف الفعاليات والمناسبات اإلجتماعية في البلدة.

س- عرفنا عن شخصكم الكريم، وكيف فقدت بصرك؟
ج-  أحمد عبد المحسن العلوان ، فقدت بصري بسبب والدة مبكرة فقد وضعت في الحضانة وبسبب اإلهمال الطبي تلفت أعصاب 

شبكية العين وفقدت البصر بشكل تام.

س- بالرغم من الصعوبات التي تواجه المكفوفين أثناء الدراسة، كيف تغلبت عليها؟
ج- التحقت بالدراسة بدايًة من معهد النور بالقطيف وكانت تلك 4 سنوات وبعدها تم تحويلنا إلى برنامج الدمج في مدرسة جعفر ابن 
أبي طالب االبتدائية ، فمدرسة سعد ابن عبادة المتوسطة ثم القطيف الثانوية ، ولم نالقي صعوبة تذكر آنذاك، ولكن بعد التخرج من 
الثانوية اتجهت إلـــى الدراسة بنظام اإلنتساب معاكًسا إلتجاه كل الزمالء الذين تخرجو قبلي ومعي وضارًبا عرض الحائط بنصائح 

أساتذتي الفضالء الذين نصحوني بالعدول عن هذه الفكرة المجنونة دون جدوى.
لم أستمر طوياًل حيث وجدت نفسي غير مصيب ومتورط في سيل مــــن المشاكل حيث لـــــم استطع البقاء دون دراسة حيث الكتب 
بالخط العادي ال استطيع قرأتها وذبحتني الـــعزلة وقررت وقبل إختبارات الفصل األول اإلنســــحاب وتدارك األمر واللحاق بركب 

الزمالء في جامعة الملك سعود منتظًما.
كانت تجربة صعبة عـــلى شخص مثلي ال يكاد يختلط بالغرباء وال يخرج إال برفقة الوالد أو أشخاص محدودين جدًا ، ولكـــن دعـم 
االساتذة الفضالء والزمالء، والدعم الذي ال ينسى من األحبة الذين فتحوا قلوبهم قبل شقتهم شباب الرياض فكانو نعم العون لي على 

المواصلة، وكان لهم األثر علي ألتغير حتى أعتمدت على نفسي وصرت شخًصا آخر، وواصلت بكل قوة وعزيمة وتخرجت.

س- ما أبرز العقبات التي تواجه الكفيف بشكل خاص؟
ج- الكفيف كغيره ال ينقصه شيء ، ســوى أن فقدان البصر يتطلب ثالثة أمور؛ تهيئة المرافق ببعض المعينات ، وإزالة الــحواجز 

والعقبات، قناعة المجتمع بأن الكفيف جزء ال يتجزء منه.
قناعة الكفيف بضرورة االندماج مـــع المجتمع مهما واجه من صعوبات وباالندماج يستطيع الكفيف إثبات ذاته وتوعية مجتمعه.

س- في شهر رمضان الماضي بدأت ببيع اإللكترونيات وملحقات الجوال على الكورنيش حدثنا عن تجربتكم هناك، وهل مازلت 
مستمًرا؟

ج- البيع بشكل عام الزال كما هو ولكن توقفت عن التواجد في الكورنيش ، واقتصرت عـــلى مواقع التواصل مـــثل االنســــتقرام 
والواتسآب.

وكانت تجربتي في البيع على الكورنيش جميلة جًدا ، فقد أضافت لي كثيًرا من الثقة في النفس ، وأعطتني دافًعا كبيًرا نحو الذوبان
 في المجتمع والمنافسة والتعلم.

س- رغم محدودية الوظائف للمكفوفين، وبرغم أن االتفاقيه الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وفيما يخص العمل تنص على 
أنه إذا تقدم شخص معاق لوظيفة مع آخر سليم يوازيه في الشهادة في عمل يناسب ظروفه فإن اإلعاقة تميزه ألنه حصل عليها 

بصعوبة أكثر من غيره، إذا لماذا الكثير من المكفوفين عاطلين عن العمل؟
ج- المكفوفين وظائفهم ومجاالت العمل المتاحة لهم محدودة جدًا ، واضافة إلى ذلك عـــدم إكمال الكثير منهــم لدراستهم إما تقصيًرا 
منهم أو لظروف تمنع البعض اآلخر، هذا األمر يــشكل أحد أسباب هذه المشكلة، أما الذين  اكملوا دراستهم  فهـــم يـــواجهون  مشكلة 
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 حصرهم  في  الوظائف التعليمية، أو مأمور السنترال، ولكن  الكثير منهم لم يتوظف لقلة الوظائف وأنا أحدهم ونناشد مـــن يهمه األمر 
إتاحة مجاالت جديدة للمكفوفين كونهم قادرين على العطاء وخدمة الوطن.

س- ما هي المهن التي يستطيع الكفيف مزاولتها ولم يتم اإللتفات إليها؟
ج- المساج وممارسة البيع كــمشروع صغير مبدئًيا ويفضل أن يمارسه الكفيف لــوحده وبدون مساعدة أحد فذلك يجعله مميز ويلفت 

األنظار.

س- هل لديك رسالة هامة تخص فئة المكفوفين تريد أن توصلها للمجتمع، ما هي، ولما ترغب في ايصالها؟
ج- رسالتي للمجتمع أن الكفيف ليس إال جزء منكم وأهم مايحبط الكفيف هو نظرة الشفقة ، فاقول الكفيف لـــيس ضــعيًفا وال شخًصا 

خارًقا كما يعتقد البعض، لكن الكفيف من المجتمع، له ما للمجتمع وعليه ماعلى أي فرد من المجتمع.

س- تقضي وقت كثير بين زمالئك المكفوفين وتتواصل معهم باستمرار وربما تالحظ أشياء ترغب لو أنها تتغير لألفضل.. ما الذي 
تريد أن تقوله لهم ؟ ولماذا تريد من كل مكفوف في العالم أن يعي هذا الشيء؟

ج- ال بد للكفيف أن يتواصل مـــع جميع المجتمع ليعرفوا ما هو ومـــن هو الكفيف فعليكم بالتواصل مع الجميع ، وممارسة هواياتكم 
والتنقل بحرية قدر اإلمكان ألن هذه الخطوة تقربكم من المجتمع وتزيل الحواجز من أمامكم.

األمر اآلخر على كل كفيف أن يصنع لنفسه شيء مميز كمهنة مثاًل لكي يستطيع التميز ويعين نفسه وال يعتمد على اآلخرين.

س- خالل مسيرة حياتك، ربما صادفت أشخاص ساعدوك أو أثروا في بناء شخصيتك؟ هل تستطيع أن تذكر لنا بعض النماذج ؟ 
كيف كان نوع المساعدة، وما كان أثرها ؟

ج- في كل مرحلة من مراحل الحياة يحتاج اإلنسان إلى من يساعده فيسِخر اهلل مـــن يساعده ،  وأنا أحمد العلوان مدين للكثيرين فلو 
ذكرت البعض تركت الكثير فأكتفي بشكر كل من ساعدني للوصول إلى ما أنا عليه.

س- ماالنشاطات اإلجتماعية التي تؤديها، وما هو طموحكم؟
ج- النشاطات تبدء من مركز رعاية المكفوفين مروًرا بالزيارات العامة ، خاصة مناسبات األفراح واألتراح ، وال ننــسى مســـاعدة 
اآلخرين خاصة المكفوفين حسب أستطاعتي ، أمـــا الطموحات فالحصول عـــلى وظيفة تناسب مؤهلي الدراسي وهي عـــلى قمـــة 

طموحاتي.

س- هل يمكنك أن تقدم للمتابع المهتم بأمور المكفوفين تقييما عن مركز المكفوفين بالقطيف الذي تديره جمعية مضر، من وجهة 
نظركم الشخصية وليس بحكم منصبكم في المركز؟

ج- مركز رعاية المكفوفين يعني الكثير للمكفوفين ، ويقدم لهم الكثير، ولــكن ينقصه المتطوعين، وأعني قسم الرجال بحكم تواجدي 
فيه وتلمسي لحاجاته.

س- كيف تنظرون إلى تجربتكم في مجال العمل التطوعي، وماالذي تطمحون إلى تحقيقه على نحو أعلى مما قدمتموه؟
ج- تجربتي في العمل التطوعي طرية وتحتاج إلى المزيد من العمل للوصول إلى ما أتمناه وبإذن اهلل، نحن ماضون في خدمة أنفسنا 

وأخوتنا المكفوفين في المركز وخارجه.

س- مادور التقنية في حياتك، وكيف تقيم وجودك على مواقع التواصل اإلجتماعي؟
ج- التقنية بالنسبة لي وللكثير من المكفوفين تعتبر ضرورة ومفتاح يسهل لـــنا الوصول إلى حاجتنا وزادت مــــن استقالليتنا وفتحت 

أبواب للتواصل مع اآلخرين.
أما مايتعلق بوجودي على مواقع التواصل االجتماعي فهو ينمو يوًما بعد يوم ولست ماهر في استخدامها لكني ال زلت اتعلمها بشكل 

ذاتًيا.
س: كثيًرا مايتعرض الكفيف لبعض المواقف في األماكن العامة، ما النصيحة التوعوية التي توجهها للناس عندما يرون كفيًفا؟

ج- من أصعب ما يمر علينا نحن المكفوفين تعامل الكوادر الطبية معنا فـــــهم يظهرون وكأنهم ألول مرة يروا شخًصا كفيًفا ، ومــع 
األسف بعضهم متخصصون في طب العيون ولكنهم يحتاجون إلى التوعية وكذلك في الكثير من األماكن العامة البعض يستكثر على 

الكفيف التنزه أو حضور فعالية عامة كحضور مسرحية أو ندوة أو ورشة عمل.
– اسأل الكفيف هل يحتاج للمساعدة قبل مساعدته ألنه قد ال يحتاج للمساعدة.
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– إذا وجدت كفيف ومعه شخص مرافق وجه سؤالك للكفيف وليس للمرافق ألن الكفيف يسمعك ويفهم سؤالك ويستطيع اإلجابة.
– إذا كلمت الكفيف وأردت المغادرة فأخبره بذلك كي ال يكلمك وأنت غير موجود فيشعر بالحرج.

س-موقف طريف تعرضت له كونك كفيف؟
ج- المواقف كثيرة ولكن سأذكر أحدها طلبت سيارة أجرة عبر أحد التطبيقات للذهاب إلى مشوار وعند الوصول لم يستطع السائق 

الوقوف بالقرب من المكان المطلوب وطلب مني النزول عندها عرف أنني كفيف فأخذ يولول وكأنه في مصيبة.

س- في الختام، ماذا تحب أن تقول؟
ج- كل الشكر لـ “القديح 24” وأتمنى لكم التوفيق والتقدم الدائم.
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زينب وعفيفة نموذجان لألسر المنتجة

اعالم الجمعية

نشر تطبيق القديح 24 اإلخباري لقائين مع زينب ابوالرحي وعفيفة العقيلي وكالهما مـــن األسر المنتجة الــــناجحة بالقديح ، زينب 
بمشروعها الريادي لصيانة األجهزة الذكية ، وعفيفة بمشروعها الجريء بوفية نسائية. وقــد أجادت السيدة زكية ابوالرحي وفاطمة 
الصفار في اجراء حوارين مع هاتين السيدتين لتسليط الضوء على نجاحهما في مشروعيهما، الذين يستحقان التشجيع من المجتمع.

زينب طورت نفسها وعززت امكانياتها بدراسة اللغة اإلنجليزية وعــملت مربية مدرسة لغة انجليزية  فـــي احدى رياض االطفال ، 
حضرت دورات في التصوير ثم افتتحت استديو نسائي، ولولعها بالبرمجيات انتهت بمشروع صيانة األجهزة الذكية، ونعم المشروع 
الريادي . تعلمت أسرار األجهزة الذكية بمحاوالت متكررة لحل أي مشكله تواجهها أو تواجه افراد عائلتها وصديقاتها ، سواء كانت 
مشاكل البرمجيات )سوفت-وير( أو مشاكل تتعلق بأجزاء الكمبيوتر )الهارد-وير( ، وواجهت التحديات باإلصرار عـــــلى النجاح، 
ولديها طموح فـــــي افتتاح مشروع تدريب وعمل للسيدات ، بإعطاء دورات في صيانة األجهزة الذكية وتوفير فرص وظيفية لمن 

ترغب بالعمل.

أمـــــا عفيفة العقيلي ، فكانت جريئة بفتحها بوفّية نسائية في بلدة القديح ، ورغم تعرضها لبعض االنتقادات ، اصرت على النجاح ، 
ونجحت فعال في افتتاح بوفية في احد احياء القديح، تقدم فيها المأكوالت الشعبية، ولدى عفيفة خطة للتوسع في خدماتها التي تقدمها 

للنساء واألطفال في القديح. 

هذه النماذج من األسر المنتجة تساهم في تحقيق رؤية وزارة العمل والتنمية االجتماعية وتوجيهاتها للجمعيات الخيرية باالنتقال مــن 
الرعوية إلى التنموية، وبذا تصبح األسر منتجة وفاعلة ومساهمة في تنشيط الدورة االقتصادية. وهناك أسر كثيرة في مجتمعنا هـــي 

من األسر المنتجة، تستحق التشجيع والتحفيز من المجتمع لالستمرار، وال شك أننا سنرى نقلة في هذا المجال في المستقبل.    

  وفي الواقع، فإن مجموعة من األسر المنتجة شاركت تحت مظلة الجمعية في معرض »صنعتي« الذي أقامته غرفة الشرقية فـــــي 
العامين 2017 و 2018 تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف أمــــير المنطقة الشرقية ونائبه صاحب الـــسمو 
الملكي األمير أحمد بن فهد بن سلمان. ففي العام 2017 شاركت سيدات قديحيات بستِة أركاًن لألسر المنتجة، اثناِن منها تحت مظلة 
الجمعية وهما ركنا فاطمة الخضراوي وسكينة المبيوق ؛ وأربعٌة أركان تحت مظلة مركز التنمية االجتماعية بالقطيف وهي أركان 

زهراء العلوي، فاطمة اعبيد، بهية مرار، وعقيلة العلويات. 

وفـــي العام 2018 شـــاركت أربع سيدات في معرض صنعتي هــــن: ليلى هليل ، فاطمة الخضراوي، نورة الجارودي ونرجس 
آل السيد ناصر ، وكـــان لمشاركتهن أثر جيد عليهن ، ومنحتهن فرصة لحضور ورشات عمل تطويرية ، إلكسابهن المــــهارات 
الضرورية للتعريف بأنفسهن ومنتجاتهن الى الجمهور. واألمل معقود أن تبادر الجمعية الى إقامة معرض سنوي لألسر المنتجة، 

يوفر الفرصة لمجموعة أكبر مَن األسر المنتجة ليتعرف المجتمع القديحي عليهن وعلى منتوجاتهن. 

-31-
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قاعدة 90/10
 ستيفن كوفي

 
اتباع قاعدة 90/10 سوف يغير حياتك، أو على األقل أسلوب ردود أفعالك تجاه األحداث من حولك، فما هي هذه القاعدة ؟ 

القاعدة تقول أن 10٪ من أحداث حياتك خارجة عن إراداتك، و 90٪ منها تعتمد على ردود أفعالك. هذا يعني أن 10٪ ال إرادة لنا أو 
سيطرة عليه، وال نستطيع أن نمنع على سبيل المثال »تعطل السيارة« أو »تأخر الطائرة« من وصولها في الموعد المحدد وما يترتب 

على ذلك من إرباك لبرامجنا.
 

10٪ من األحداث أو المواقف زمامها ليس بأيدينا، ولكننا نتحكم في تحديد 90٪ منها. كيف يكون ذلك؟ 
الجواب: بردود أفعالنا المترتبة على األحداث.

فلنوضح ذلك بمثال : 
أنت تتناول وجبة اإلفطار مع عائلتك، وحركت ابنتك فنجان القهوة بالخطأ وسقط على قميص العمل. طبعًا لم يكن لديك إرادة لمنع ما 

حدث. 
النتائج المترتبة :

تقوم بتوبيخ ابنتك إلسقاطها فنجان القهوة على قميصك، ثم تنفجر الصغيرة بكاًء،  وتلتفت على زوجتك وتنتقدها لوضع الفنجان قرب 
حافة الطاولة، يتبع ذلك مجادلة حادة، ثم تندفع أنت إلى السلم صاعدًا لتغييرمالبسك، وبعدها تنزل فتجد أن ابنتك قد تأخرت عن موعد 
حافلة المدرسة بسبب بكائها وتأخرها في تناول اإلفطار، وزوجتك يجب أن تذهب فورًا لعملها، وبالتالي تضطر إلى توصيل ابنتك إلى 
المدرسة، وتنطلق بسرعٍة بسيارتك متجاوزًا الحد األقصى للسرعة ب 30 أو 40 ميال في الساعة، فيلحظك ضابط المرور ويعطيك 
مخالفة مرورية. وبعد 15 دقيقة من التأخير وغرامة سرعة قدرها 60 دوالرا، تصل إلى مدرسة ابنتك، ثم تنزل هي من السيارة دون 

أن تسمع منها عبارة »مع السالمة«.
يوم بدايته تعيسة وتوالت األحداث بنفس الطريقة، ثم تعود إلى المنزل وتجد زوجتك وابنتك في حالة انقباض شديد منك.

لماذا ؟... ألنك لم تحسن ردة فعلك مع ما حدث في الصباح! 
لماذا كان يومك تعيسا؟

أ( هل السبب فنجان القهوة؟
ب( هل السبب خطأ أبنتك ؟ 

ج( هل السبب ضابط المرور؟
د  ( هل أنت السبب ؟

 
الجواب هو )د(، فأنت في الواقع لم يكن لديك إرادة لمنع سقوط فنجان القهوة، ولكن السبب يكمن في ردة فعلك في الخمس ثواني التي 

تلتها.
التصرف الذي كان ممكنا ومستحسنا حدوثه هو:

بللت القهوة مالبسك، وابنتك على وشك البكاء، فتبادر بلطف بقولك ال بأس »يا عسل« ، وأرجو أن تكوني أكثر حذرًا في المستقبل. 
بعدها تجلب منشفة، وتسرع إلى األعلى، وبعد تغيير مالبسك وحمل حقيبة العمل تنزل، وتطل من خالل النافذة لتشاهد طفلتك وهي 
تركب الحافلة المدرسية، وتلتفت باتجاهك وتلوح بيدها مودعة. تصل إلى عملك متأخرا 5 دقائق، وتحيي الموظفين بابتهاج ويعلق 

مديرك على أن يومك مشرقًا.

هل الحظت الفرق؟ 
لماذا ؟

السبب في كيفية تفاعلك أو ردة فعلك تجاه الحدث. أنت في الحقيقة ال تستطيع أن تتحكم في 10٪ من األحداث ولكن ال 90٪ المتبقي 
يعتمد على ردود أفعالك.

وهذه طرق لكيفية تطبيق قاعدة 90/10:-
عندما يقول لك أو يصفك شخص بعبارات سلبية، ال تكن كاإلسفنج تمتص. دع الهجوم ينساب مثل الماء في الوعاء. ال يجب   •
أن تترك الفرصة للتعليقات السلبية أن تؤثر فيك. تفاعل معها بحنكة وال تجعلها تفسد يومك؟ فربما يترتب على ردة الفعل الخاطئة أن 
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تفقد صديقا أو وظيفة، أو أن تشعر بالضغط النفسي ... الخ. 
تذكر قاعدة 90/10 وبالتالي ال تجعل هذه المواقف تقلقك.

  • قيل لك أنك فصلت من وظيفتك. لماذا يستفزك الحدث ويفقدك النوم؟ األزمة لها حل. وجه وقتك وطاقتك التي يمكن أن يبددها القلق 
للسعي والبحث عن فرصة عمل أخرى.

  • الطائرة تأخرت وسوف ُيربك ذلك برنامجك . لماذا تصب غضبك وإحباطك على مأمور الخطوط ؟ وهل له إرادة فيما حدث ؟ 
استثمر الموقف في القراءة أو التعرف على بعض المسافرين معك. لماذا تتوتر وتجعل الموقف أكثر صعوبة ؟

 
اآلن وبعد أن عرفت قاعدة 90/10 ، قم بتطبيقها وسوف تدهشك نتائجها ولن تخسر شيئًا، فهي قاعدة عظيمة، ونتائجها ال تصدق وقليل 
منا يعرفها ويطبقها. ماليين من البشر يعانون من ضغوط ال داعي لها، ومحن ومشاكل، وبعضهم يصابون بنوبات قلبية، ونحن جميعًا 

يجب أن نعرف ونطبق قاعدة 90/10.
 

قاعدة 90/10 تستطيع تغيير حياتك.
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 Die Empty ..ُمت فارغًا

 يوسف عبدالرحمن 

اإلنجاز في الحياة شيء مهم جدا ألن في هذا النجاح ترى صورتك الحقيقية وكينونتك في إعمار األرض، وأن تكون لك بصمة على 
لوحة تاريخ حياتك الممتدة إن شاء اهلل.

ونظرة لصفحات التاريخ تعلم أن النجاح ليس خاصًا بالرجال وإنما أيضا تتصدره وبجدارة النساء ، فتعالوا معي اليوم للوقوف على 
ملخص كتاب قرأته بعنوان:

ُمت فارغًا.. أو Die Empty الذي صدر في عام 2003 للمؤلف الباحث د.تود هنري، ومن يتمعن بفحوى ومحتوى الكتاب الذي 
لخصته للقارئ العزيز يعي أهمية وضرورة إحراز النجاح في الحياة.

استلهم د.تود هنري فكرة كتابه أثناء حضوره اجتماع عمل عندما سأل مدير أميركي الحضور قائال: ما أغنى أرض في العالم؟
طبعا لو في كويتي ملقوف لقال: الكويت وقد صدق، لكن سؤال تود هنري ليس لهذا األمر.. وأكمل لكم الحكاية!

فأجابه أحدهم قائال: بالد الخليج الغنية بالنفط؟
وأضاف آخر: مناجم األلماس في أفريقيا، فعّقب المدير قائال: بل هي المقبرة!

نعم، إنها المقبرة هي أغنى أرض في العالم، ألن ماليين البشر رحلوا عنها »أي ماتوا« وهم يحملون الكثير من األفكار القيِّمة التي 
لم تخرج للنور ولم يستفد منها أحد سوى المقبرة التي ُدفنوا فيها.

ألهمت هذه اإلجابة تود هنري لكتابة كتابه الرائع »ُمت فارغًا«، والذي بذل فيه قصارى جهده لتحفيز البشر بأن يفّرغوا ما لديهم من 
أفكار وطاقات كامنة في مجتمعاتهم وتحويلها إلى شيء ملموس قبل فوات األوان، وأجمل ما قاله تود هنري في كتابه »ال تذهب إلى 

قبرك وأنت تحمل في داخلك أفضل ما لديك، اختر دائما أن تموت فارغًا«.

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: »إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أال تقوم حتى يغرسها فليغرسها« رواه 
البخاري وصححه األلباني، فتأمل معي أيها القارئ الكريم، حث النبي صلى اهلل عليه وسلم لألخذ بزمام المبادرة والسعي في إعمار 

األرض حتى وإن قامت الساعة، وما أدراك ما الساعة!

وتتعانق مطابقة أفكار الكاتب تود هنري مع ما قاله ابن الجوزي رحمه اهلل أيضا، حين قال: »من أحب أال ينقطع عمله بعد موته 
فلينشر العلم«.

والمتأمل في هذه الفكرة سيجدها منطقية للغاية، ألننا ال نعلم متى ينقضي األجل، فكم من عالم استوفى أجله ولم يترك للبشرية سوى 
القليل الذي ال يكاد ُيذكر؟ وكم من ُمعلِّم بخل بعلمه على تالميذه ورحل دون ترك أثر؟ وكم من طبيب بخل بطبه عن مرضاه ومات 

منهم من مات دون أن يجدوا دواء لعاّلتهم؟

وكم من مثقف بخل بثقافته عن محيطه االجتماعي وترك الجهل من حوله يستشري؟ وكم؟ وكم؟ وكم؟
فالفكرة قديمة متجددة وليست اختراعا جديدا، لكنها تحتاج الى ترويج وجهد وعمل، تحتاج إلى لفت انتباه الناس الى مضمون »ُمت 

فارغًا«، ونحتاج نحن جميعا الى تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية في نفوسنا قبل عقولنا.

الدعوة هنا مفتوحة للجميع، وال مجال للتقاعس، فبدال من أن نلعن الظالم الذي نحن ماكثون فيه منذ عقود فليشعل كل منا شمعة في 
محيطه، وليبدأ هو بالتغيير ما استطاع إليه سبيال.

فلتبادر اآلن وانشر شيئا مفيدا على وسائل التواصل االجتماعي.

ومضة:
تخيل معي لو أن كل شخص منا شارك بمعلومة مفيدة عن عمله أو كتاب اطلع عليه أو خبرة حياتية اكتسبها أو غير ذلك مما يمكن 
تداوله بين بني البشر، تخيل كم الفائدة التي يمكن أن نجنيها أنا وأنت من المرور على معرفة حقيقية وخبرات عملية لدى اآلخرين، 
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أال يمكن أن تكون هذه بداية االنتقال من حضيض التخلف إلى فضاء التقدم؟ المهم أن نبادر وُنفكِّر ونحاول تحقيق ما توصلنا إليه 
من أفكار، فكل األحالم البشرية التي تحققت كانت أفكارا ومقترحات!

آخر الكالم:

أال أدلك على بعض مما يمكن أن تقدمه للبشرية بدال من وقوفك ساكنا دون أدنى فائدة:
٭ شارك في عمل تطوعي أو خيري.

٭ انشر محتوى كتاب مفيد.
٭ أسس أو شارك في نادي قراءة واحضر الندوات والمحاضرات والدروس.

٭ علِّم غيرك لغة جديدة تتقنها.
٭ ثقِّف غيرك بعلمك النافع.

٭ شارك خبراتك العملية مع اآلخرين.
٭ ازرع شجرة لتحصد ثمرها.

٭ انصح شخصا لتجنبه اإلحباطات.
ف من حولك وكن قدوة قبل أن تنصح الناس. ٭ نظِّ

٭ ساعد محتاجا.
٭ تصدَّق ولو بالقليل، وتذكر قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم »ما َنُقص مال من صدقة«.

٭ اكفل يتيما.

عزيزي القارئ الكريم: توجه نحو هدفك منذ هذه اللحظة وحاول تحقيقه وال تحتقر أي فكرة وَقيِّم خطواتك!

زبدة الحچي:
القائمة تطول، فلتصنع أنت قائمتك بنفسك، ولُتحدث فرقًا، و»ُمت فارغًا«.

عزيزي القارئ أتمنى لك عطلة »ويك اند« جميلة فيها أيضا تفكير عال فيما طرحناه، فال تمت فارغًا وأفرغ عقليتك ومقترحاتك 
إلى منجزات ُتنسب لك!

-35-
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القديح واإلنتاج الفكري .. نموذُج فخٍر للمنطقة

فاطمة آل السيد ناصر
 

تصدرت القطيف العام الماضي، حسب ما نقلُه األستاذ علي الدرورة لـ »القديح 24« ، قائمَة الُمِدن السعودية في إصدارات الكتب 
األدبية بمعدل 105 كتٍب خالل عاٍم واحد!

ولم يقتصر إنتاج ُكّتاب المنطقة على اإلنتاج األدبي، بل امتّد ليشمل علوًما مختلفة من الدين والتاريخ والفلك والفن والعلوم اإلنسانية 
وغيرها ِلَنْحُصَد 300 كتاٍب سنويًّا على مدى اثني عشرة سنٍة خلْت.

ومن هذه الزاوية يْبُرُز لنا ُكّتاب القديح بإصدارات ومطبوعاٍت متعددة المجاالت وكما ذكر األستاذ الدرورة بأن أول حركة للطباعة 
وصلتنا عام 2030 هجرية حيث كانت لديوان الشيخ أحمد آل طّعان القديحي البحراني.

ويفخُر أبناء القديح بهذا العاِلم ، والذي أصبح عاِلمهم ومرجعهم في أمور دينهم ودنياهم . وقد تعددت آثاره وكتبه فــمنها “ رسالة في 
العقل وأقسامه ” في المعارف العقلية ؛ و “هداية البرية إلى أحكام اللمعة الدمشقية” في الفقه ؛ وفي العلوم العربية ديوانه “ المراثي 

األحمدية والتحفة الصالحية في رثاء العترة المحّمدية ” المطبوع في الهند ؛ و “ قبسة العجالن في وفاة غريب خراسان ” في السيرة 
والتاريخ.

وهناك الكثير من الكّتاب المعاصرين في القديح، نذكر منهم على سبيل المثال ال الحصر مــن تمّيز بفن القصة القصيرة وُنشرت له 
العديد من النصوص في المجالت اإللكترونية وفاز بعدة قصص في مسابقات رابطة القصة القصيرة فـي العراق وهو الكاتب حسن 

عبداهلل آل غزوي. ُنشر له سبع مجموعات قصصية قصيرة كان آخرها المجموعة القصصية بعنوان “هالٌة من نور”.

ومن اللذين ذاع صيتهم عـلى مستوى القطيف الكاتب محمد الحميدي الحاصل على جائزة األدب فــي القراءة النقدية وفي الرواية ، 
وقدم الحميدي مؤخًرا سلسلة بعنوان “ آفاق ثقافية ” مكونة من خمسة حلقات ثقافية ُتعرض على اليوتيوب.

وفي الخيال العلمي َنِجُد مؤلفات األستاذ حسن الخاطر “ المستقبل بين العلم والخيال ” و “ التحدي الكبير” وغيرها من اإلصدارات 
التي تطرح مواضيع جريئة وجديدة في الوسط المحلي مما يعكس اّطالع الكاتب وتوّسعه.

ونجد أيًضا الكاتب محمد عــلي الشرفاء يبرع في إصداراته الخمسة عــن المنطقة الشرقية في المملكة ومنطقة الخليج العربي والتي 
تتحدث عن حضارة المنطقة الشرقية وتاريخها وجغرافيتها وكذلك اقتصادها وكيفية الحياة االجتماعية التي عايشها الناس فيها.

ومـــن المؤلفات فـــــي اللغة العربية كتاب “ الجملة العربية .. دراسة في مفهومها وتقسيماتها النحوية ” وكتاب “ اإلعراب المحلي 
للمفردات النحوية” للكاتب حسين منصور آل الشيخ، وهو عضو مؤسس لبيت الحكمة الثقافي في القديح، وعضو مؤسس للجنة 

مؤلفات العالمة الفضلي بالقطيف، وللكاتب العديد من المقاالت والدراسات والتحقيق في مجاالت أخرى متعددة.

وبرزت الكاتبة زينب مهدي المطرود في القصص الموجهة للطفل ولها عدد من القصص المنشورة منها “أين الجنة؟” وهــي قصة 
مصورة لألطفال عــــن مفهوم الجنة ومكانها ومتى وكيف سيتم اللقاء بها ؛ و قصة “عاصفة الورد ” والتي تتحدث عن يوم الشهادة 

العظيم في القديح والشهيد آل عبيد.

وال ننسى شعراء القديح ومن أتحفونا بجميل النظم كالشاعرة أمل الفرج في ديوانها “َقَدُر الِحنَّاء” وهو مجموعة وجدانية متنوعة من 
القطع المتوسط؛ وديوان “مناورات الخلود” للشاعرة رقية مهدي المطرود.

و نرى مجموعة مــــن صغار الُكّتاب مـــن أبناء القديح يبدعون بمــؤلفات قصصية وعـــــلمية ، فتارًة نجد الكاتبة الــناشئة فـــاطمة 
عبداهلل القديحي ُتبدع فـــي كتابة مؤلفات عـــلمية بطابٍع قصصي مشّوق في كتابها “ جولة في مجرة ”، وتارًة نــــقرأ قصًة كرتونية 

بعنوان “النحلتان لولو وسوسو” للمؤلفة الصغيرة كوثر علوي الشميمي، وهو ما يدل على نتاج ثقافٍة وتشجيٍع أبويٍّ مستمر.
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ومــــن هنا نوجه كلمة شكر وامتنان وفخر بُكّتاب ونتاجات القديح خاّصة والقطيف عاّمة ، ولكل مــــن سعى لتطوير الحركة الثقافية 
واألدبية في المنطقة!

-37-
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ملحق
 الترشح
 للعضوية
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دعوة للترشح لعضوية مجلس االدارة للدورة القادمة 1444-1441

كرامة المرهون

أعلنت جمعية مضر الخيرية االربعاء 1440/5/18 عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية، ودعت األعضاء المؤهلين 
للتقدم للترشح لعضوية مجلس اإلدارة للدورة القادمة 1441-1444 هـ، على ان يتم تعبئة استمارة طلب الترشح وتسليمها لمكتب 

 جمعية مضر الخيرية في وسط القديح في الفترة من 1440/5/15 حتى 1440/7/13 هـ.
وأوضحت من خالل شروط التقدم »أن ال يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ، ويــــكون كامل األهلية وحــسن السيرة والسلوك ، وأن ال 
 يكون قــد صدر عـليه حكم نهائي بإدانتة فــي جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ولم يرد اعتباره ، واإللتزام بسداد اشتراك العضوية “.
وكانت جمعية مضر الخيرية قد أطلقت انفوجرافيك عــلى مواقع التواصل االجتماعية، بعد انعقاد الجلسة العمومية للتعريف بعضوية 
الجمعية، توضح فيه أنواع العضوية ومزاياها، وكــيف يستطيع أفراد المجتمع الحصول عـــلى عضوية الجمعية ، الــــتي تـــــؤهلهم 
لالشتراك لالشـــتراك فـــي إدارة أنشطة وبرامج الجمعية ، وحـــضور االجتماعات الـدورية للـــجمعية الــعمومية والتصويت عــلى 
قراراتها والـمصادقة عـــلى الــــحسابات الختامية ، والترشح والترشيح لعضوية مجلس إدارة الجمعية ، واإلطـــــالع عــلى سجالت 

 الــجمعية الـمالية واإلدارية ، ومراقبة عمل مجلس االدارة واإلطالع على محاضر جلساته.
االنفوجرافيك ، الموجود على صفحات التواصل الخاصة بالجمعية ، دعــا أبناء المجتمع لإللتحاق بعضوية الجمعية ، لتجسيد االنتماء 
للمجتمع من خالل تسديد االشتراك السنوي الذي يمثل موردا ماليا من موارد الجمعية ، ويمكن المشتركين مـن نيل عضوية المجلس 

 بعد الترشح والتصويت .
https://bit.ly/2DbXuSe : نموذج طلب الترشح تجدونه على الرابط

https://bit.ly/2DbXuSe
https://www.facebook.com/mudharcharity1387/photos/a.188752354942738/544811586003478/?type=3&eid=ARDCogiz2_G21Hd_ziFDLe4ujN3ucTWabq6JbS2kAN8QSVUs7gMOA9Y2jeqwVEByjHj8eNlf68K8JWP9&__xts__%5B0%5D=68.ARCcoPlBj6hMFjKWS4_iI8GsboLAtexilu1-DGyOOc3I4djLmXzE1NA_E3HAldxrTRSEj2bWAvVZx_rjlsA82O4DWymyToMeJasYkM1SvqnwXE5cEK_jhszJKlwjQYq7jNxrZBjtKZBOdPfBXJHQVQ2bLPzAeihd2R1LZALE7voCi8Kst3jeclDmppb6f5S7Jex667nvUcdbcZYrZrRC2hgDipR3_SuFiWrapOogS2kRu3SvAqqDk5PbVFbqudb8hAZfinkKLYdpli5BoC0xAPmdm6MguiudH4fLx275tvovQI_hvq7YLlzjtgF_BP80R23gn4mCS09f6dNzKteptsU&__tn__=EEHH-R
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 اسم العضو رباعيًا :

 رقم الحفيظة:

   رقم السجل المدني:

    رقم العضوية:

     قيمة االشتراك السنوي:

      العنوان:

  سعادة / رئيس مجلس إدارة جمعية مضر الخيرية بالقديح

إلستعمال الجمعية الرسمي :

تصديق رئيس مجلس االدارة

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته :
 أبلغكم :

  أمل إتخاذ الالزم :

   التوقيع :

   االسم :

    التاريخ :

    التوقيع :

 بموافقتي

   إن البيانات الموضحة بعاليه
                              و بالتالي فإنه

  صحيحة
    يحق له الترشيح

 غير صحيحة
اليحق له الترشيح بسبب

 بعدم ادراج اسمي إلى قائمة المرشحين  بإدراج

بعدم موافقتي على الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية في اجتماع الجمعية العمومية للجمعية الذي
 سيعقد لهذا الغرض بتاريخ :

المحترم

  المهنة :

  نوع البطاقة :

  مصدرها:

   تاريخ العضوية:

    تاريخ تسديد االشتراك:

 مالحظة

 عند تعبئة نموذج االستمارة يجب تسليمها يدويًا لمكتب جمعية مضر الخيرية وسط  القديح
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  رقم الجوال:

 العنوان:

 المنطقة:

 الشارع:

  الرمز البريدي:

  الجنس :  تاريخ الميالد :

   الوظيفة :

  المسمى الوظيفي :

   مكان العمل :

   الهاتف :

   مكان االقامة :

    رقم المبنى :

     الحي:

      الرقم االضافي:

       المؤهالت العلمية:

        سبب الطلب:

 مالحظة

 عند تعبئة نموذج االستمارة يجب تسليمها يدويًا لمكتب جمعية مضر الخيرية وسط  القديح
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ملحق
 االشتراكات 

 السنوية
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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 
العمومية  للجمعية  الدورية  االجتماعات  الجمعية، وحضور  أنشطة وبرامج  إدارة  في  االشتراك  الى  تؤهلهم  التي  الجمعية،  عضوية 
والتصويت على قراراتها والمصادقة على الحسابات الختامية، والترشح والترشيح لعضوية مجلس إدارة الجمعية، واالطالع على 

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 في 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 ما يعادل 70 هللة فقط يوميا، ويمكن دفع مبلغ 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 مــن يرغب باالنضمام لعضوية الجمعية، تفعيل اشتراكه بالتواصل مـــــع واتساب لجنة العالقات العامة عــلى 
الرقم: 0539087133 لتسهيل مهمته.

وذكر رئيس مجلس االدارة، محمد جواد آل السيد ناصر، أن موضوع تفعيل االشتراكات لقي صدى طيبا من بعض المهتمين 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 على الدعم المادي والمعنوي والتفاعل من أبناء القديح الغيارى، وأصحاب النخوة والفزعة، خصوصا مع انتهاء 
العام المالي  2018 وبداية عام مالي جديد، آمال أن يحققوا خالل العام 2019 نقلة جديدة ترقى بمستوى أداء الجمعية، من 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، من 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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دور اشتراكات االعضاء في دعم الجمعية – تقرير إداري

اعالم جمعية مضر

كان الشتراكات أعضاء جمعية مضر الخيرية السنوية دور واضح في دعم أنشطة وبرامج الجمعية كمورد مالي رئيسي للجمعية في 
حقبة التأسيس، رغم أن البدايات كانت متواضعة نظرا لطبيعة ظروف تلك الحقبة الزمنية، والحالة المادية للمجتمع.  فقبل خمسين 
عاما، كانت إمكانات المجتمع المادية بسيطة جدا، وموارد األسر المالية محدودة، اذ اعتمد دخل األسرة والفرد على مهن اآلباء 

واألجداد التي كان غالبها في الزراعة والصيد الى جانب بعض المهن البسيطة والمحدودة.

 وبفضل تعاون ابناء القديح ودعمهم، أخذت أعداد المشتركين ومبالغ االشتراكات السنوية للجمعية طريقها للنمو. وبنظرة فاحصة 
الى اإلحصاءات منذ سنة التأسيس، يتضح لنا هذا النمو كما هو في الرسم البياني التالي:

وقد بلغ عدد أعضاء الجمعية في أول سنة من تأسيسها 192 عضوا، دفعوا اشتراكاتهم السنوية التي بلغت 4983 رياال، بمعدل 26 
رياال للعضو سنويا. واستمر الحال على ما هو عليه لعقود، وفي مرحلة اخرى من المراحل الزمنية ، ازدهرت االشتراكات السنوية 
بشكل أكبر، وتفاعل المجتمع مع الجمعية حتى بلغت أوج ازدهارها في عام 1991 م )1410-1411( حيث بلغ عدد المشركين 
1301 مشترك وبمبلغ اشتراكات سنوية وصل الى 369422 رياال وبلغ معدل االشتراك السنوي للعضو 284 رياال )87 هللة 
يوميا(. وتحقق أعلى اشتراكات في العام 2008 م  اذ بلغ 532270 رياال وعدد األعضاء 906 عضوا بمعدل اشتراك سنوي يساوي 
578 رياال )161 هللة يوميا(. وبلغ مجموع االشتراكات السنوية التي دفعها األعضاء منذ تأسيس الجمعية وحتى نهاية العام المالي 
2018 )13 ديسمبر 2018( 12678293 رياال، بمعدل سنوي يساوي 253566 رياال )أي 301 رياال سنويا للعضو أو 82 هللة 

يوميا بعد احتساب المعدل السنوي لعدد االعضاء في الخمسين عاما وهو 842 عضوا(. 

ويوضح الجدول التالي )جدول – 1( عدد األعضاء ومعدل االشتراك السنوي واليومي لكل عضو في كل خمس سنوات من عمر 
الجمعية منذ التأسيس:
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معدل االشتراك السنوي عدد األعضاءالسنوات
للعضو )ريال)

معدل االشتراك اليومي 
للعضو )هللة)

5 - 1477 - 192126
10 - 6514 - 2834011

15 - 111015 - 57012835
20 - 161078 - 94627767
25 - 121301 - 105630283
30 - 261131 - 100232188
35 - 311178 - 639402110
40 - 36918 - 78230383
45 - 411017 - 875464127
50 - 641075 – 905367101

جدول – 1 عدد األعضاء ومعدل االشتراك السنوي واليومي

 
وتوضح الرسوم البيانية التالية تذبذب االشتراكات وعدد المشتركين منذ تأسيس الجمعية قبل ما يزيد على خمسين عاما، ما أدى بالتالي 
الى عدم االستقرار لرافد من روافد الجمعية المادية الرئيسية الذي تساهم في تمويل مشاريعها وبرامجها التي تتكفل باألسر واأليتام 

واألرامل والمعوزين ، وتوفر لهم حياة كريمة وتنتشلهم من براثن الفقر والحاجة.
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وفي سبيل ايجاد طريقة افضل لزيادة عدد األعضاء المشتركين ، اتخذت الجمعية في العام الماضي عدة خطوات لتنشيط االشتراكات 
السنوية وحث المشتركين على المبادرة بتسديد اشتراكاتهم السنوية عبر نشرتها الشهرية وعبر الصحف اإللكترونية، كما قامت بإرسال 
رسائل عامة لألعضاء ووضعت اإلعالنات في األماكن العامة لحث االعضاء على اإلسراع في دفع اشتراكاتهم قبل انتهاء العام المالي 

2018 م.

وجددت الحديث عن االشتراكات السنوية في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في العاشر من ربيع الثاني 1440 هـ، الموافق السابع 
عشر من ديسمبر 2018 م ، للمصادقة على الحسابات الختامية للعام المالي 2017 ، حيث أشار أعضاء المجلس في الحوار المفتوح 
إلى أهمية االشتراكات السنوية وضرورة تفاعل المجتمع بالمبادرة بتسديد االشتراكات، للمحافظة على مستوى مالي جيد يساهم في 
ديمومة الموارد المالية التي تمكن الجمعية من تغطية تكاليف برامجها وأنشطتها الخدمية واالجتماعية. وألقى األعضاء الضوء على 
حقيقة أن اشتراكات األعضاء في تذبذب مستمر منذ تأسيس الجمعية ، وأن هناك ضرورة ملحة 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.
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وتابعت الجمعية تأكيدها الحثيث البناء المجتمع مع حلول العام 2019 باستمرار تذكير المشتركين برسائل عبر الجوال للمبادرة بدفع 
االشتراك السنوي مع بداية العام، واصدار انفوجرافيك العضوية الذي يوضح للمشتركين أهمية دفع االشتراك للتمتع بعضوية الجمعية 
التي تؤهل العضو لالشتراك في أنشطة الجمعية ، حضور الجمعية العمومية و التصويت على قرارات الجلسات العمومية ، الترشح 
و الترشيح لعضوية مجلس ادارة الجمعية ، االطالع على مستندات الجمعية و وثائقها ، االطالع على المحاضر  و المستندات المالية 

في مقر الجمعية ، مراقبة سير عمل مجلس االدارة و المصادقة على الحسابات الختامية.

ويستطيع أبناء القديح، البالغ تعدادهم 35000 فردا ، ذكورا وإناثًا بمختلف أعمارهم )رجاال ونساء ، أوالدا وبناتا ، شبابا وشابات ، 
طالبا وطالبات بمختلف مراحلهم الدراسية – من المرحلة االبتدائية إلى المرحلة الجامعية ( ، أن يساهموا في زيادة اشتراكات العام 
المالي 2019 بالتعاون مع ادارة الجمعية، لتحقيق الجمعية اآلمال المعقودة عليها في مساعدة الفقراء والمساكين واأليتام وقضاء حوائج 
المحتاجين. ومن الخطط التي تنوي الجمعية تنفيذها في هذا العام لتحقيق تحسن في االشتراكات، وتحتاج من أبناء المجتمع التفاعل 

اإليجابي واالهتمام والمؤازرة:

      1- ارسال رسائل عبر شبكات التواصل االجتماعي او عبر الجوال لكافة االعضاء بداية كـل شهر لتذكيرهم وحثهم عــلى  
المبادرة بدفع االشتراك السنوي.

2- تشجيع الرجال كافة للمبادرة بدفع االشتراك السنوي بحد أدنى 240 ريال مع إمكانية زيادة المبلغ لمن أراد. 
 3- استهداف النساء العامالت وتشجيعهن على االنضمام الى عضوية الجمعية ودفع االشتراك السنوي، وكذا تشجيع النساء 

الغير عامالت على االنضمام والمشاركة حسب امكانياتهن المادية.
4- اشراك الطالب والطالبات في عملية تفعيل االشتراك بما يتناسب مع وضعهم المادي. 
 5- القيام بدراسة زيادة مبلغ اشتراك االعضاء العاملين من 240 ريال سنويا الى 360 ريال سنويا، وعرضها على الجمعية 

العمومية للموافقة عليه.

-48-
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اإلشتراك السنوي بـ جمعية مضر الخيرية.. ماذا يعني وكيف أشترك؟
القديح 24 

بإختصار شديد، إشتراك األفراد بجمعية مضر الخيرية، يعني أنه يصبح عضو من أعضاء الجمعية المساهمين باألموال بها والذي 
يخوله بأن يكون له أحقية التصويت فــــي الجلسات العمومية التي تعقدها الجمعية بشكل دوري . هذا من جانب التعريف التنظيمي 
لمصطلح اإلشتراك ، أما من الجانب اإلجتماعي وهـــو األهم فإنه يعتبر رافدًا أساسيًا في دعم الجمعية ماديًا ومعنويًا بالنظر الــى 
استمرارية التدفق النقدي بشكل منتظم، والذي يصب في مصلحة المجتمع في بلدة القديح من خالل مساندة الجمعية لألسر الكريمة 

والخدمات الجليلة المتعددة التي تقوم بها.

كم هي قيمة اإلشتراك السنوي؟
كحد أدنى 240 ريال سنويًا ) أي أقل من ريال واحد في اليوم ( ، ويمكن دفع مبلغ أعلى من ذلك حسب إستطاعة الشخص.

كيف أشترك؟ 
تتيح جمعية مضر الخيرية طريقتين لتفعيل اإلشتراك السنوي، نذكرها لكم بإختصار ) “القديح 24” تأمل منكم ومن أياديكم البيضاء 

بتفعيل اإلشتراك بأسرع وقت ( :

الطريقة األولى: زيارة مكتب جمعية مضر وسط القديح )مقابل حسينية الناصر( وسيقوم األخوة في المكتب بإرشادكم ومساعدتكم 
في تفعيل اإلشتراك.

 الطريقة الثانية: عبر االيداع المباشر، من خالل الخدمات االلكترونية التي تتيحها البنوك، واليكم الخطوات:
 أوال: تعريف جمعية مضر الخيرية للخدمات االجتماعية كمستفيد في حسابكم البنكي الخاص وذلك باتباع االجراءات التالية:

1-  اختيار رقم حساب الجمعية لدی البنك الذي ترغب ايداع اشتراكك فيه 
 )رابط ألرقام حسابات الجمعية في موقع الجمعية االلكتروني( واليكم نسخة مرفقة مع هذا الخبر ايضا.

2- تنشيط وتفعيل الجمعية كمستفيد معرف لديكم.
ثانيا: القيام بعملية االيداع المباشر.

 ثالثا: ارسال رسالة وتساب إلى جوال لجنة العالقات العامة التابعة للجمعية 0539087133 : وتكتب فيها األتي:
 1- االسم ورقم الهوية الوطنية 

2-مبلغ األشتراك، إسم البنك الذي اودعت منه

ملحوظة: لمن ال يجيد إستخدام الخدمات اإللكترونية للبنوك عـــبر اإلنترت أو الهاتف، يمكنهم تسديد اإلشتراك عــــن طريق أجهزة 
الصراف اآللي المنتشرة، ولن يستدعي ذلك عملية التعريف بالمستفيد الموضحة أعاله.

ولمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقع الجمعية على اإلنترنت أو أحد مكاتبها أو عن طريق التواصل مع وتساب لجنة العالقات العامة 
التابعة للجمعيةعلى الرقم: 0539087133

http://www.mudharcharity.org/index.php?act=sec&pg=Acounts
http://www.mudharcharity.org/
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                          اإلشتراك السنوي لخيرية مضر 

عبداهلل الحصار 

نقدم أواًل التحية ، ونطبع قبلة علــى جبين كل مــن بذل جهدًا أوعطاءًا ماديًا أو معنويًا لتستمر 
وتنمو أعــمال الخير فــي جمعية مضر الخيرية بالقديح ، ونشد على أياديهم ونبارك لـهم هذا 
العمل النبيل، ونسأل اهلل تعالى أن يجعله فــي ميزان حسناتهم وذخرًا لهم فــي يوم ال ينفع فيه 

مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم.

ثانيا إنه ليعتصر القلب حسرًة عــلى عدم إقتناص هذه فرصة هذه األعمال الخيرة والباقية إن 
شاء اهلل تعالى إلى يوم القيامة مـــن قبل المجتمع في القديح الذي أسس هذه الجمعية المباركة 
وواكب مختلف مراحل عمرها الممتد)50(عاما من الخير، من جيل كان ال يملك قوت يومه 

اها إلى أن سلمها إلى جيلنا الحالي. يؤثر فيه مستفيدي الجمعية الخيرية على نفسه، ونمَّ

ثالثا نقول أن على جيلنا الحالي الذي حباه اهلل تعالى من الخيرات أن يدق ناقوس الوعي ويبادر لتدارك األسباب التي قد تؤدي ال سمح 
اهلل إلى نهاية أهم وأعظم مشروع خيري فـــي حياة القديح وتاريخها الماضي والحاضر والمستقبل ، ومن ذلك تصحيح الخلل في عدد 
المشتركين مــن أبناء ورجال القديح المقتدرين على دفع اإلشتراك السنوي بالحد األدنى الذي ال يزيد عن)240(ريال فقط في السنة ، 

وهنا سؤال يطرح نفسه كم أعداد المقتدرين من أبناء القديح المخلصين من إجمالي تعداد السكان الذي يربو على)40000(أربعين ألف 
نسمة مقارنة بنسبة المشتركين الحالية التي ال تصل إلى )500(مشترك.

نعم هذا مؤسف إن لم أقل مخجل حينما يذهب متطوعي الجمعية لطلب وجمع تبرعات مــن أصحاب العطاء واأليادي البيضاء مــن 
أهل الخير نساء ورجاال أفرادا ومؤسسات وشركات من خارج القديح، بينما نتقاعس في القديح عن اإلشتراك السنوي اليسير ليصبح 

عسيرًا.

من هنا أدعو أهلي وأحبتي أخواتي وإخواني وألفت نظرهم لجمعية تحمل إسمهم ورمز الخير لمدينتهم وعنوانًا يكرمهم ويشرفهم.
 )time sharing(ورابعا، أتمنى زيادة أعداد المشاركين المتطوعين في أعمال الجمعية الخيرية المختلفة حتى لو بوقت مشاركة محدد
فما أجمل أن ينظر اإلنسان لعمله الذي يشرفه وينفعه دنيا وآخره، فهذه الرسالة اإلنسانية يجب ان تستمر من خالل عطاؤكم عبر ربط 

الماضي بالحاضر ليدوم إلى المستقبل الزاهر.

وأخيرا نكرر الدعاء برفع األكف والتضرع إلى المولى عز وجل أن يحفظ علينا األمن واألمان في وطننا الغالي وجميع بالد المسلمين  
والمؤمنين والمؤمنات، وشكرًا لكم لجهودكم ، وحقق اهلل لكم ما تطمحون إليه ويوسع ويزيد عليكم من رزقه ويديم عليكم نعمه ظاهرة 

وباطنة، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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    رسالة مفتوحة ألعضاء ادارة جمعية مضر الخيرية 

جعفر حبيب المرزوق 
رسالة مفتوحة لألعزاء أعضاء ادارة جمعية مضر الخيرية المحترمين

األعزاء االكارم أعضاء إدارة جمعية مضر المحترمين
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد

ليس هناك كلمات تفي بالشكر لكم وألسالفكم ممن وهب وقته وجهده وضحى بالكثير مــــن 
اجل العطاء لبلدتنا الغالية عبر هذه الخدمة الموقرة في إدارة الجمعية التي تعنى بكثير مـــن 

المهام االجتماعية العظيمة.

مـــع كل هذه الجهود المبذولة اال اننا لألســـف نجد التفاعل مـــن األهالي لـــيس بالمستوى 
المطلوب أبدًا كــما نوه له كثير مـــن اإلخــوة المهتمين وايضًا االدارة الــــحالية واالدارات 

السابقة وأيضا لآلن لم تثمر الجهود اال تأخرًا في هذا التفاعل المطلوب لذلك فليسمح لـــــي اإلخوة بتوجيه هذه الرسالة المفتوحة لهم 
للدعوة لمنهج عملي ربما أدى لعالج هذه الظاهرة الخطيرة وايضًا ربما يؤدي الى تطور العمل بعد تفعيل بعض او كل ما سياتي 
من أفكار مـــع التنويه بان هذه الفكرة وضعت بخدمة بعض اإلخوة سابقا اال أنها لـــم تلقى التفاعل المطلوب. لذا ارتأينا وضعها 
كــدعوة مفتوحة عبر مــوقعنا المحبب )القديح 24( لعلها تؤدي الغرض المطلوب بتوفيق من اهلل واالهتمام من إدارتنا الموقرة.

هذه بعض اللمحات للفكرة أضعها بين ايدي االخوة جميعا للمناقشة او االضافة ان شاء اإلخوة مع خالص تحياتي:
ال يخفى على أحد حجم الدور الملقى على الجمعية الخيرية وأعضاء مجلس ادارتها واللجان الـــعاملة المختلفة والـــتي تقــوم بأدوار 
ومهام جسام تتعاظم يوما بعد يوم خصوصا بعـد أن مرت ظروفا طارئة وخطيرة علــــى بلدتنا الغالية القديح متمثلة فـــي الحادثتين 
االليمتين كارثة الحريق وحادثة تفجير مسجد االمام علي عليه السالم مما نتج عنه ظروفا مؤلمة المت بالكثير من عوائلنا المحترمة 

فأضافت أعباًء و واجبات على عاتق جمعية مضر ومنسوبيها.

في الجانب االخر هناك مسافة في فهم ومعرفة ما تقوم به الجمعية من أدوار كبيرة وجسيمة من قبل جمهور بلدتنا بشكل عام وكانت 
احدى أهم وسائل التواصل مع المجتمع لتبادل المعلومات واالفكار ومشاركة الهموم هــي الجمعيات العمومية والتي لالسف تناقص 
عدد الحضور فيها الى أقل من حتى النصاب المطلوب مما نتج عــن ذلك العزوف الكبير وعدم التفاعل ويتجلى ذلك في أمور كثيرة 
منها عدم االلمام بقضايا المجتمع وايضا النقص الكبير في أعداد المشتركين او من المداومين على دفع االشتراكات وغير ذلك مـــن 

أمور.

لهذا هناك حاجة ملحة لطرح أفكار مبدعة للوصول لمجتمعنا القديحي وتفاعله مع قضايا الجمعية ومن هذه االفكار نبعت فكرة جلب 
انتباه االخوة المهتمين نحو الجمعية عـــبر اضطالعهم عن قرب عـــلى نشاط الجمعية والقضايا الملحة التي تتعامل معها اما بشكل 

يومي او طويل االمد ويمكن تحقيق هذا الهدف عبر االقتراح التالي:

تشكيل هيئة )لجنة استشارية( مــــن الطبقة المهتمة بالعمل االجتماعي ومـــن العناصر المؤثرة فـــي المجتمع لتكون نواة لــتوصيل 
المعلومة، تبادل االفكار، وضع الحلول وتقديم المشورة ان تطلب االمر والمساعدة في تحقيق بعض االهداف وكمثال على ذلك نذكر 

االمور التالية:

 1- زيادة عدد المشتركين وتفعيل المشتركين الغير متفاعلين عبر تواجد اعضاء من هذه اللجنة فـــي الديوانيات والمحافل المختلفة
2- االضطالع بشكل تفصيلي على الملفات الكبيرة وتطوراتها كحادثة الحريق والتفجير ومن ثم التفاعل معها ودعم اللجان الخاصة 

 بها ماديا ومعنويا ومطلبيا ان تطلب االمر ذلك
3- معرفة أمور وهموم الجمعية في التعامل مع كافة القضايا مما سينتج اثرا كبيرا فـــي نفوس الناس حيث من المفترض ان يحدث 

هذا التفاعل وعيا لدى الناس لالقبال على العمل في ادارة الجمعية او في لجانها المختلفة.
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اقتراح كيفية تشكيل اللجنة:
1-وضع قائمة اسماء من قبل اعضاء االدارة واللجان العاملة حيث يتطلب أن تكون هذه االسماء لها مقومات أداء االهداف المرسومة 

 كما ذكرت بعضها بعاليه.
2- يحبذ ان تشمل االسماء ممثلين للديوانيات والعوائل التي عادة ما يكون لها مجالس مؤثرة وباالمكان ان يكون واحدا فقط يمثل هذه 
الديوانية او العائلة ولنتصور انه سيكون سفيرا للجمعية في لقاءات الديوانية )العائلة( ولنا ان نقيس كيف يمكن مثال ان يكون لــه اكبر 
االثر في تذكير االهالي بحاحة الجمعية للدعم المادي عبر تفعيل االشتراكات وزيادة اعداد المشتركين وغير ذلك مما تتطلبه الجمعية 

 من دعم
3- ان تشكل لجنة مختصرة من اعضاء مجلس االدارة ومن االهالي وليكن عددها ال يزيد عن ال 5 الى 10 اشخاص بدراسة كيفية 

انجاح المشروع عبر توجيه الدعوات بطريقة شاملة لمن سيدعى لهكذا لجنة مع عرض اهدافها واهمية المهام التي ستقوم بها.
هذه افكار سريعة ويمكن اختصار فائدة ونتاج هذه اللجنة بعملها ان شاء اهلل في التالي:

1- الوصول الى اكبر عدد من افراد المجتمع عبر اعضاء مهمين من الديوانيات والعوائل
 2- زيادة )كبيرة( في اعداد المشتركين وتفعيل االشتراكات الموحودة حاليا

3- رفع الوعي لدى كافة افراد المجتمع منا سيؤدي الى دعم الجمعية بالكوادر الفاعلة مستقبال عبر تبادل المعلومة والهموم مع الناس 
 مباشرة

 4- منع الشائعات من االنتشار عبر وضع افراد المجتمع في جو اعمال الجمعية
5- تبني القضايا الملحة من قبل االهالي والتي ستخلق باذن اهلل وعيا يقود الناس نحو عمل الخير

أخيرا أدعو االخوة الغيورين والمهتمين باضافة اي أمر آخر يروه مناسبا ومن ناحيتي مستعد الي جهد يحتاج لبلورة الفكرة اكثر ان 
كانت هناك حاجة لذلك .

داعيا اهلل العلي القدير ان يأخذ بايدي اخوتنا المتصدين لهذا العمل الخير ويوفقهم ويسدد خطاهم
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                 تغيير الذهنيات والتكافل االجتماعي

حسن الجنبي 

يمثل العمل الخيري قيمة إنسانية كبرى تتمثل فـــي العطاء والبذل ويــلعب العمل الخيري 
التطوعي دورًا مهمًا وإيجابيًا في المساهمة في ثقافة و نمو وتطور المجتمعات.

ويشكل التكافل االجتماعي سلوك حضاري بل يساعد على تنمية اإلحساس بالمسؤولية كما 
يشعر أفراد المجتمع بقدرتهم على العطاء و البذل لبناء مجتمعهم ال سيما في مجتمعنا هذا 
الذي اتصف بالتالحم والتكاتف فـــــي تقديم العون والمساعدة للمحتاجين كمساعدة الفقراء
 و كفالة األيتام وعالج المرضى وبناء المساكن ودعم الحاالت اإلنسانية والفئات الخاصة 
مـــن المجتمع وغير ذلك والقائمة تطول وتطول وهذا بالفعل مـــــا تقوم به جمعية مـضر 

الخيرية بإدارة مجموعة من األفراد المتطوعين الذين لعبوا دورًا هامًا كمًا وكيفًا في تطوير 
خدمات الجمعية وفي تقديم المساعدات للمحتاجين في جميع الظروف.

وهذة الجمعية ال يمكن لها النجاح و اإلستمرار في العطاء والمساعدة وتحقيق األهداف المرجوة إذا لم يوجد نوع كبير مـــن الـــدعم 
المجتمعي لها من خالل تقديم الدعم المادي والمعنوي للجمعية من قبل أفراد المجتمع المقتدرين ومن خالل التطوع واالنخراط فـــي 
العمل ضمن فريق الجمعية ومن خالل حث أفراد المجتمع على تقديم الدعم والمساندة والمساهمة في إيصال الجمعية لتحقيق أهدافها 

المرجوة منها.

ولكي يبادر أفراد المجتمع في خدمة الجمعية ينبغي أواًل العمل على تغيير الذهنيات ونفض الغبار عــن الرواسب التي تشكلت فـــي 
عقول الناس مع مرور الزمن وحثهم وتشجيعهم على التقارب مع أفراد المجتمع باشراك جميع أفراد المجتمع فـــي مختلف األنشطة 
التي تقوم بها الجمعية وعكس صورة مشرقة عــن الدور الذي تقوم به باستغالل جميع مختلف وسائل االعالم والوسائط االجتماعية 
لتسويق وترويج العمل الخيري االجتماعي المتميز للجمعية وأيضًا من خالل التواصل الدائم مــــع جميع أطياف ومكونات المجتمع 
وزيارة مجالسهم وديوانياتهم وحضور مناسباتهم والتحدث معهم واطالعهم على أعمال ومساهمات وأهــــداف الجمعية وما تقوم به 
من أعمال خيرية جليلة في خدمة المجتمع وربما حــتى اخبارهم بالصعوبات والمعوقات التي يواجهونها وأشعارهم بالحاجة الماسة 

الى األفكار والمبادرات الهادفة والمفيدة للنهوض بأداء الجمعية.

وال ننسى أيضًا السعي الى اإلستفادة القصوى مــــن أهمية و تفعيل دور المسجد والمنبر المجتمعي والدور المهم الذي يمكن أن يقوم 
به من حث الناس على أهمية العمل التطوعي الخيري من منظور إسالمي وتشجيعهم واألخذ بايديهم الى المساهمة واإلنخراط فــــي 
مؤسسات العمل الخيري وهو جزء ال يتجزأ مـن العبادة ومن التقرب الى اهلل عز وجل بل ربما يعد من أفضل األعمال العبادية وهو 

مطلب ديني وانساني وضرورة اجتماعية مهمة ال غنى لنا عنها أبدًا.

وفــــي المقابل ينبغي لنا كأفراد مجتمع ملتزم بأن نــاخذ زمام المبادرة وأن نكسر حاجز التردد والالمباالة وأن ننهض مـــن كبوتنا 
وسباتنا العميق وأن يكون لنا دورًا محوريًا مهمًا في خدمة جمعيتنا الخيرية المحترمة وأن نعزز ونرفع مستوى حضور المسؤولية 

األجتماعية لدينا.

ألم يأن لنا أن ناخذ زمام المبادرة والفعل ؟ الى متى سنبقى بعيدين عن النهوض بأداء الجمعية فالجمعية منكم واليكم ..
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عطًفا على الّرسالة المفتوحة الموجهة ألعضاء 
جمعية مضر الخيرية حيث أنتمي

علي المسباح 

 من وجهة نظري القاصرة أّن كلمة رسالة ال تــفي بحقِّ فحواها ، فبين ســطورها تقبع رؤية
واضحة مكتملة المعالم مــن حيث الجوانب العملية والمشاعر اإلنسانية ، فهي أقرب ماتكون 
لمبادرة مدروسة بخطط ونقاط تنتظر التنفيذ فحّقها أن تكون بمسمى ) مبادرة ( تدعو الجميع 

للمساهمة فيها، فهي ذخٌر وذخيرة للمجتمع.

فقط بلملمة األفكار المطروحة وتنظيمها وإضـــافة بعض اللمسات ستكون مبادرة جـــــاهزة 
إلطالقها والعمل بها لتكون ملموسة بأرض الواقع.

المبادرات العملية هي مانحتاجه بالفعل لتغيير حالنا لألفضل.

اإلنغماس في النظريات ال يقــدم بطبيعة الحال حلواًل، فطبيعة الـــّنظريات ورقية تتنـــاقض وطبيعة الّتقدم وتجاوز العقبات.

الّتركيز عــــلى الّنظريات وإن كان هدفها الّتوعية واإلصالح ، فإّنها تأخذ جانًبا واحًدا عادة عند المتلقي وتتخذ شكاًل يستعصي الفهم 
واإلدراك، فال يبالي ألّنه مشحون بهموم الحياة فكأّنما ُيعطى جرعة همٍّ مضافة.

لماذا ال نركز على الجانب العملي فهي المتنفس الذي يجذب جميع المتلقين للتفاعل والقبول فهو الجانب الّتشاركي الجميل والمحّفز، 
ويعطي حلواًل وإجابات طالما ينشدها الكثيرون.

المبادرات التي أطلقت سابًقا عـــلى أرضنا الّطيبة نالت استحساًنا وتفاعاًل مــن الجميع ورأيناهم في المواقف المختلفة ونهضتهم كَيٍد 
واحدة، تظافرت الجهود وظهرت اإلمكانات من الخفاء، فقط ألنها كانت ظاهرة وملموسة على أرض الواقع.

لدى الجميع الحّس باالنتماء والمشاركة والحمد هلل والقلوب تّواقة لتجتمع على فعل كل ما يعود على المجتمع بخير.

نعرف الحمل الـــذي على أكتافكم يا أعضاء الجمعية وما تالقونه مـــــن مصاعب وعقبات في تسيير هذا العمل وماهذه المبادرة إال 
استنهاًضا للهمم ودعوة للمشاركة في خلق فرص تغّذي هذا العمل الخيري.

كّلما زادت العقول المفكرة كثرت وتنوعت الخيارات المطروحة.
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لماذا هذا العزوف عن العمل الخيري والتطوعي 
حسين الدخيل 

ال يخفى على أحد أهمية العمل الخيري والتطوعي وماله من رقي على المستويات وتقدم 
البلدان، ومن الثواب الكبير عند اهلل سبحانه وتعالى.

والعمل التطوعي هو تقديم المساعدة والعون والجهد ، مـــن أجل العمل عــلى تحقيق الخير 
فــي المجتمع ، واإلنسان بطبعه اليستطيع العيش بمفرده بل يحتاج أن يكون ضمن مجتمع 

ومع مجموعة لكي يساعد البعض ، البعض اآلخر للوصول للغاية والهدف المنشود ، وكلما 
زاد عدد العناصر اإليجابية والفعالة والبناءة في العمل التطوعي والخيري كلما زاد تطوره 

ونموه وازدهاره ونجاحه.

والعمل التطوعي والخيري من أهم مصادر الخير والفائدة على اإلنسان، إذ يعوده على 
البذل والعطاء والتضحية وتكسبه مــهارات جديدة وسد وقت الفراغ وتحويله إلـــى نشاط 
تطوعي مفيد ، ويكسبه مهارة القيادة واإلدارة وصقل الشخصية والمساهمة فــــــي بناء الثقة بالنفس والجرأة وحسن التصرف بعيدا 

عن األعمال الروتينية ، وتنمية المهارات الذاتية، ومهارة التواصل االجتماعي مع اآلخرين ، وإدارة الوقت والذات، وبناء الشخصية، 
والقدرة على اتخاذ القرار.

ورغم هذه المهارات والفوائد التي تعود على الشخص مــــن العمل التطوعي والخيري إال أننا لألسف نرى عزوفا شديدا ونقصا في 
المتطوعين خصوصا من الشباب، مما يؤدي إلى تراجع وتعطيل الكثير من أنشطة الجمعية.

ونعلم جميعا دور جمعية مضر الخيرية للخدمات االجتماعية بالقديح ، وماتقوم به من أعمال نبيلة وخيــرة لمساعدة المحتاجين وتقديم 
األنشطة المختلفة بجميع أنواعها، وماقامت به الجمعية من عمل جبار بالليل والنهار في كارثة حريق القديح المؤلم والتفجير اإلرهابي 
الغاشم بمسجد اإلمام علي عليه السالم ووقوفها مع األهالي لتخفيف المصاب، ومعالجة المرضى والمصابين واإلشراف على عالجهم 
في المستشفيات داخل وخارج المملكة، والمصاريف الهائلة التي تم صرفها وهذا العمل الطيب تاج على رأس كل قديحي وفخر نفتخر 

به بوجود جمعية مثل جمعية مضر الخيرية بقديحنا الغالي ووقوفها مع الجميع في السراء والضراء.

ونحن جميعا نعيش في هذه البلدة الطيبة القديح كلنا عائلة واحدة يجمعنا الحب والترابط والنسب.
وأهل القديح عرفوا بالكرم والجود والشهامة والتضحية والفزعة وبعيال مضر وقت الشدة والمصيبة.

وأعجبت كثيرا بمقال األخ األستاذ جعفر حبيب المرزوق اهلل يحفظه حيث تطرق إلـــى مجموعة من النقاط المهمـــة جدا فـــي مقاله 
األسبوع الماضي بعنوان رسالة مفتوحة ألعضاء إدارة جمعية مضر الخيرية.

أناشد القديحيين الوقوف مع جمعيتنا الغالية جمعية مضر الخيرية ومساندتها بكل ما يستطيعون وتقديم يــد العون والمساعدة لها مادًيا 
ومعنوًيا.

كلمة شكر وتقدير واحترام لكل أعضاء جمعية مضر الخيرية القائمين بهذا العـــمل الخيري التطوعي ، الذين بذلوا وأعــطوا وضّحوا 
وقّدموا الوقت والجهد وغير ذلك، لوجه اهلل تعالى أقول لهم سيروا بارك اهلل فيكم وسدد اهلل خطاكم وجزاكم اهلل كل خير وإحسان وهذا 

في ميزان حسناتكم وأعمالكم الطيبة.

ونحن جماعة ديوانية الغنامي على أتم االستعداد وأول المبادرين للوقوف صًفا واحًدا معكم وسوف نرتب فـــي أقـــرب فرصة زيارة 
لمكتب الجمعية إن شاء اهلل تعالى.

القديح والجمعية تستحقان كل خير والوقوف معهما.
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                                                              جمعية مضر الخيرية والمبادرات األهلية

سلمان منصور العنكي 
جمعية مضر الخيرية ، تكلم الكثيُر عنــــها ، في طليعتهم جعفر حبيب المرزوق ، وحــسب 
مفهومي المتواضع ما كتبه هذا المخلص لبلده دستور إنقاذ رائع للجمعية فقد استعرض نقاطًا 
مهمًه وعوائقًا قائمًة وطرَق معالجتها. فلـــو تظافرت الـــجهود بـــأنواعها وتــدخل العـــلماء
 و وجاهة البعض والباحثون عـــن الثواب مــع والذين يؤثرون على أنفسهم ولـــو كان بهم 
خصاصة وتآزَر الجميع كــل بإمكانياته المتاحة، سوف يبزغ نوُر جمعية جديدة قوية تنافس 

الجمعيات االخرى وتعلوها.

أما إْن بقينا عـــلى نقد دون تعاون و تصحيح ، واتهامات وتناقل سلبيات واتخذناها حـــديث 
مجالس، الاخال أن القادم أسوء وكلنا ُمقصر وُمالم . ووقتها ال ينفع الندم ويصعب تضـــميد 

الجرح إذا إتسع وقد ُيبتر العضو المصاب ، وهذا ما النتمناه لجمعيتنا. وحينها ُيقال عنا هدمنا 
ما شيده العظماء من خِيرة هذه البالد المعطاة، او تفرجنا عليه ُيهدم ونكون محل استغراب لمن حولنا.

فكم من قائل يتساءل ، أين أبناء القديح الذين يسارعون النقاذ جارة لـــهم إن أدركها الغرق ويتركون ُأمهم تغرق؟؟؟ كما ساند االخ 
جعفر في الدعوة إلى دعمها والوقوف معها االخوان /سعيد عبد الكريم الحميدي الذي ضاعف نشاطه عن المألوف في سبيل إيجاد 
مؤيدين لدعمها.. وحسين محمد الدخيل ومن يطلع عـــلى ماتضمن مقاله االخير يكفي لمن اراد ان يصحح مساره ويترك العراقيل 

ويبدي استعدادًا ويقدم مابوسعه للجمعية وتقدمهم فيما يعني ويخص ذلك/ االخ عبداهلل ابراهيم الحصار بحثه الشديد لمساندتها . 

وهناك آخرون لم أكن متابعًا لما كتبوا أو نسيت ذكرهم عن غير قصد.

وعمومًا الجميع ُيستفاذ من طرحه وفكره. والعجب من القديح الـــتي تزخر برجال الخير والشباب الواعي المتطوع دومًا خصوصًا 
في االزمات حيث اثبتوا في وقتها إنجاز ماتعجز منظمات رسمية ُكبرى عن تحقيقه. وكانت اليهم انظار القاصي والداني فيما قاموا 
به عندما تعرصت القديح الى كوارث لم تمر بلد اخرى في هذا الوطن بمثل واحدة منها. أعجب من عزوفهم عن الجمعية. والجميع 

على دراية بدورها. واذا كان سبب االبتعاد نقد واتهام االخرين لمن يعمل في الجمعية أو يتولى أمرها، فهذا ليس بجديد.

من يريد عمل الخير لوجه اهلل ويبني في المجتمع البد وان يالقي معاوَل هدم أمامه ومن خلفه وصوتها يدوي فـــي مسمعيه. ولكنه 
يرتفع له أجره مضاعًا عند اهلل. وهنيئًا لمن صبر على االذى في خدمة وطنه. واهلل مع الصابرين يجزيهم أجرهم بغيرحساب . أما 

إذا كان العازف عن الجمعية السباب اخرى عليه توضيحها ربما عنده مافيه إصالح فال يبخل به. ومهما كان يجب أن ال يثنينا ذلك 
عن العمل والبذل ما بإستطاعتنا تقديمه لمجتمعنا ومنه الجمعية. وكما ِقيل ال ُترمى بالحجارة اال الشجرة المثمرة كلما اصيبت بحجر 

أطعمت راميها. وهاهي جمعية مضر الخيرية شجرة مثمرة زرعتها سواعُد الخيرين ورعاها وتعهدها رجاٌل طيبون حتى أثمرت 
وأطعمت.

لنكن عونًا لبقائها، تساقط ثمارها وتــــطعم كل محتاج حتى وإن رمتها السٌن بحجارة. أو اُحرقت بنيران جهال قومها. ومـــا أود قوله 
وأتمناه أن تكون القديح شامخًة بأهلها وجمعيتها. و تكون حـــديثًا ايجابيًا في الوسط االجتماعي القريب والبعيد. ولكن لن تكون وهي 

تتهاوى أمام أعيننا بعد أن أعجزنا أنفسنا عن تقويمها. وماطرحه االخ /جعفر من مبادرة يكفي ويمكن تحقيق أغلبه. ومن يملك المزيد 
ال بأس من تقديمه و طرحه. المطلوب تفعيل ماهو إيجابي وتجاوب المجتمع معه. اليوم أمر يمكن تحقيقه وغدًا يصعب الحفاظ عــلى 

ماهو قائم.

-57-



خيرية مضر نبض خيركم العدد 17

             تحقيق استدامة الموارد المالية لجمعية مضر الخيرية
بريال واحد يوميا يحقق سكان القديح موردا ماديا يتعدى 12 مليون ريال سنويا 

السيد محمد جواد آل السيد ناصر
 

تعتمد الجمعيات غير الربحية ، ومنها الجمعيات الخيرية والجمعيات المهنية والــمؤسسات 
األهلية، في تمويلها على ما تجمعه من تبرعات وهبات ووصايا وعلى ما تحصل عليه من 
اشتراكات األعضاء التي يتم تحصيلها على مدار العام، باإلضافة إلى عوائد الخدمات التي 

تقوم بها، وقد تحصل على دعم من الهيئات الحكومية.
وتعتبر اشتراكات أعضاء الجمعيات غير الربحية، الخيرية منها والمهنية، مصدرا رئيسيا 
ورافدا مستمرا لتمويل برامج ومشاريع هذه الجمعيات، وتمكينها من أداء دورها وواجباتها 
المتعددة في المجتمع ، وبــذا يتحقق مصداق “ خيركم ، خيركم ألهله ” فـــي أبهى صوره 

وأنصعها.
وال يخفى أن الجمعيات الخيرية هي عين المجتمع اذ تعنى بالذين اليستطيعون بأنفسهم سد 

حاجاتهم، سواء كانت الحاجة مادية أو صحية أو تعليمية أو غير ذلك.
وجمعية مضر الخيرية من الجمعيات األهلية التي تعول على اشتراكات األعضاء فــي مساعدة األسر المتعففة ، فــفي العام الــذي 

تأسست فيه الجمعية 1389/1388 هـ  قبل خمسين عاما، كانت اشتراكات أعضاء الجمعية تفوق مبالغ المساعدات المقدمة لألسر، 
حسب التقرير األول للجمعية، حيث بلغت االشتراكات 4983 رياال سددها 192 عضوا، بينما كانت المساعدات ال تتعدى 3120 

رياال.
وتكررت الحالة في السنتين الالحقتين بزيادة ملحوظه في مبلغ االشتراكات في عام 1390/1389 هـ )22458 رياال( وفي عام 

1391/1390 هـ )15580 رياال( وارتفع أيضا في هاتين السنتين مبلغ المساعدات بما يزيد على 9000 رياال. 
ومع مضي السنين ، أصبح لدى الجمعية موارد مالية أخرى كان لها السهم االكبر في تغطية نفقات الجمعية ، ومنها اعانة وزارة 

العمل والتنمية االجتماعية والزكاة والصدقات والتبرعات اضافة إلى المشاريع االستثمارية .
ومع تعدد الموارد المالية وازدهار الجوانب الحياتية لإلنسان، تعددت أيضا احتياجات األسر المادية والمعنوية، وأصبحت مسؤولية 

الجمعية أكبر في توفير احتياجات األسر المتعففة بما تستطيع من إمكانيات. 
وأيضا مع ازدياد عدد المشتركين وارتفاع معدل اشتراكات األعضاء في بعض السنوات إال أننا فــي العشر سنوات األخيرة نشهد 
تذبذبا ملحوظا في عدد األعضاء المشتركين وبالتبعية تذبذب في معدل االشتراكات، مما يؤثر على استقرار اآلداء المالي للجمعية 

وبالتالي تتأثر المساعدات التي تنفقها الجمعية على أسرها.
هنا يأتي دور أبناء المجتمع القديحي فلديهم فرصة جادة لتعزبز دعمهم للجمعية وتمكينها من التوسع في خدماتها وبرامجها وتغطية 

حاجات األسر المتعففة.
فلو أن كل فرد من أبناء القديح البالغ تعدادهم 35000 نسمة قرر التصدق بريال واحد يــوميا بعنوان اشتراك عضوية الجمعية – 

وأغلبيتنا قادرون على ذلك – فإن مبلغ االشتراكات السنوي سيصل الى 12775000 رياال.
هذا المبلغ يساوي المجموع الكلي لالشتراكات السنوية التــي وردت إلى الجمعية منذ إنشائها ، ويعادل أكثر من ضعفي )٪214(  

مجموع المساعدات التي أنفقتها الجمعية في عام 2017 م، وما يقارب األربعين )40( ضعفا الشتراكات عام 2017 م.
الخالصة أننا كمجتمع، بالتفافنا حول الجمعية، نستطيع بمساهماتنا كأفراد أن نكون نهرا من الخير يستفيد منه جميع أفراد المجتمع، 
هذا النهر سيلبي  – أوال – رغبة األفراد في فعل الخير والمساهمة في رفع معاناة الفقراء والمحتاجين، وسيروي – ثانيا – عطش 

العطشان ويشبع الجائع ويكسو العريان ويوفر السكن، وسيسير قوارب الباحثين عن العيش الكريم إلى بر األمان، وسيساهم في دعم 
برنامج تأهيل األسر المتعففة للوصول إلى اإلكتفاء الذاتي.  

ومن هنا أدعو أبناء مجتمع القديح الطيب والمثابر لفعل الخير أن ينتهزوا الفرصة وينطلقوا في هذه التجارة الرابحة مع اهلل، وهي 
حقا تجارة لن تبور، توصلهم لنيل رضا اهلل ورعايته ، والنتيجة مضمونة فاألجر مضاعف واهلل يضاعف لــمن يشاء وهو العزيز 

الكريم.
نشر في العدد )5( لنشرة خيرية مضر نبض خيركم تجدونها على الرابط 

http://www.mudharcharity.org/?act=books&action=view&id=45
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محترف يد مضر التونسي » المرغلي « يصل ألرض المملكة
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يد مضر تعبر القارة
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 نادي مضر يعرض خطة فريق اليد للمشاركة في بطولة آسيا

 العب الفريق المضراوي لكرة الطاولة  لدرجة البراعم هادي هاشم أبو الرحى يحقق المركز
الثاني في بطولة األمير فيصل بن فهد للزوجي والتي أقيمت على صالة نادي اإلتفاق  
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 الملحق اإلعالني
 وظائف شاغرة بجمعية مضر الخيرية للخدمات االجتماعية

 https://bit.ly/2AUjLT3 : رابط تعبئة استمارة طلب وظيفة
-61-
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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
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 الملحق اإلعالني
 صيدليات جمعية مضر الخيرية
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 الملحق اإلعالني
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 الملحق اإلعالني

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

لالشتراك احفظ رقمنا في جھات
 االتصال لدیك 0539087133

 ارسل كلمة اشتراك

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

 تحریر شیك باسم جمعیة مضر الخیریة
 للخدمات االجتماعیة

 التحویل عبر الصراف لحسابات الجمعیة المختلفة

 االستقطاع البنكي عن طریق احد البنوك

 عبر الھاتف بخدمة التحویل المصرفي
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 حساباتنا البنكية

 البنك السعودي الفرنسي

 البنك السعودي لالستثمار

 البنك األول

 البنك العربي

 بنك األهلي

خيرية مضر نبض خيركم
  نشرة شهرية تصدر من جمعية مضر الخيرية
العدد 17 جمادى االولى 1440- يناير 2019

 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 17 جمادى االول 1440- يناير 2019

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


العدد 17 جمادى االول 1440- يناير 2019

امسح الكود
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