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 كلمة مجلس اإلدارة
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 العمل التطوعي بناء وعطاء

الترشح لمجلس االدارة في دورته القادمة فرصة لولوج مضمار التسابق في الخيرات

لــعــام  الــجديدة  الــمجلس  لدورة  الــترشح  وأبـواب   ، الخيرية  ادارة جــمعية مضر  لــمجـلس  الـحالية  الدورة  انتهاء  أعتاب  عـــلى 
1441-1444 هـ ، تتطلع الجمعية ألبناء المجتمع في القديح، وخصوصا فئة الشباب، لولوج مضمار العمل االجتماعي والمساهمة في 
االرتقاء بمستوى ادائها والخدمات التي تقدمها، والنهوض بمشاريعها االستثمارية، واالنطالق في خلق شراكات مجتمعية اعتمادا على 
خبراتها المتراكمة منذ تأسيسها، وعلى إرثها العملي واإلداري. ومن المؤمل أن يساهموا في نقلها الى محطة أخرى تضمن لها عطاء 

متجددا وفاعال تواجه به تحديات المستقبل، وينتج عنه تميزا ورقيا في خدماتها التي تقدمها لمستحقيها من االسر المستفيدة. 

ومن نافلة القول أن العمل التطوعي في الجمعية ركيزة أساسية الستمراريتها في اداء الدور المناط بها وفي تحقيق ما يتوقعه أبناء 
المجتمع منها، ابتداء بمجلس االدارة الذي يضم تسعة من المتطوعين الذين ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية للجمعية، اضافة الى 
المتطوعين العاملين في لجان الجمعية الذين يقارب عددهم حاليا 200 متطوعا ومتطوعة. وقد استطاعت الجمعية ولجانها  استقطاب 
هذا العدد واالستفادة منهم لكون الجمعية مؤسسة خيرية تطوعية يبذل فيها المتطوعون وقتهم وجهدهم ومالهم لتقوم بدورها في المجتمع 
ومن أجل بقائها واستمرارها واستكمال مسيرتها في متابعة وإدارة األنشطة اليومية وفي مبادرات التطوير التي بدأتها مجالس االدارة 

السابقة. يضاف الى ذلك طرح المبادرات والبرامج والمشاريع التي ينتج عنها تعظيم القيمة المضافة بما يعود بالنفع على المجتمع. 

ويتطلب العمل بالجمعية تظافر الجهود من قبل المتطوعين، وتنظيم الوقت والعمل وتوزيع األدوار بما يمكن المتطوع من استثمار وقته 
وجهده لخدمة مجتمعة في اطار يحقق له التوازن في مختلف الجوانب الحياتية. فالمجتمعات ترقى بأبنائها رجاال ونساء، ولكل منهم دور 

يؤديه، ومن الحكمة أن يتلمس كل منا دورا ينخرط فيه ويستثمر فيه طاقاته وامكانياته العلمية والعملية في نفع المجتمع.

وأود هنا أن أكرر ما ذكرته في الحوار الذي اجرته معي القديح 24 حول العمل التطوعي، واؤكد أن فئة الشباب هم مستقبل الوطن 
التطوعي بالجمعية والنادي  العمل  الحكيمة، وينبغي عليهم االنخراط في  الوطن  قيادة  آمال  بنائه ورقيه وتحقيق  المعتمد في  وعليهم 
فالتطوع سفينة من سفن  المستقبل.  التطوعي في  العمل  لقيادة  التي ستطورهم وتهيئهم  القيادية واإلدارية والفنية  المهارات  الكتساب 
العطاء ومضمار في التسابق للخيرات، بذل وجهد وتطلع للوصول إلى محطة من محطات بناء الذات ومساهمة في استمرارية وتطور 

العمل المؤسسي للجمعية، الكيان الذي نمى وكبر بعطاء أبناء المجتمع ومساندته.
وأختم كالمي بدعوة صادقة لشباب بلدتي الحبيبة بالترشح للدورة القادمة لمجلس االدارة،  وأوجه لهم هذه الرسالة “ياشباب القديح: 
القديح ترقى بكم وبهمتكم العالية، وتستحق الجمعية أفضل العناصر إلدارتها، فال تترددوا، فلديكم الطاقة والقدرة، وتملكون روح 
المبادرة، وعليكم االستفادة من حكمة وخبرة رجال القديح الذين سبقوكم في العمل التطوعي، واطمئنوا أنهم سيكونون سندا لكم”.
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٦.٥مليون مساعدات خيرية مضر في نهاية العام 2018
كرامة المرهون 

كشفت جمعية مضر الخيرية عــــن تقرير مصروفات برامجها للعام 2018 مبينة أن اجمالي  ما أنفقته الجمعية حتى نهاية العام 
2018 م على البرامج الخدمية والتنموية بلغ 6509433 رياال مقارنة بمبلغ 5952817 رياال ُأنِفقت في العام 2017 م، بزيادة 

556616 رياال وتمثل )9.53٪ من مجموع المصروفات(، استفاد منها 2501 حالة.

وقدمت المساعدات لألسر عبر ستة برامج خدمية وتنموية ) شؤون األسر وكافل اليتيم ورعاية وتأهيل مصابات الحريق وشؤون 
المساكن والمساعدات التعليمية والزواج الميسر والتأهيل(.

و بلغت مصروفات البرامج الخدمية والتي تشمل برنامجي شؤون األسرة وشؤون المساكن إضافة إلى مصروفات رعاية وتأهيل 
مصابات الحريق 4990392 رياال فــي العام 2018 م  )تمثل 76.66 ٪ من إجمالي المصروفات على البرامج( مقارنة بمصروفات 

بلغت 4433323 رياال في العام 2017 م، بفارق 557069 رياال ) ونسبة ٪12.75(.

وبين التقرير أن برنامج شؤون األسر والذي يعنى بمساعدة ومساندة األسر المتعففة قدم مساعدات دائمة و طارئة نقدية وغــــذائية
 و صحية ، وقد ارتفعت مصروفاته بنسبة 17.26 ٪ ، مـن 1882869 رياال في العام 2017 م إلى 2214648 رياال في العام 

2018 م، بزيادة 331779 رياال و)بنسبة 32.62٪ من مجموع المساعدات( استفاد منها 1572 حالة .

وبلغ اجمالي المساعدات النقدية 948026 رياال ،  و الغذائية 574261 رياال ، و الصحية 161409 رياال، ومساعدات أخرى بمبلغ 
530952 رياال، منها 291700 رياال صرفت لنشاط كفالة حاج.

وفي برنامج شؤون المساكن ارتفعت المصروفات من 2370404 رياال في العام 2017 م الى 2514728 رياال في العام 2018 م، 
بزيادة 144324 رياال )ونسبة 6.90 ٪ ( استفاد منها 453 حالة، وكان نصيب مساعدات اإليجار 883222 رياال ، وشراء مساكن 

330000 رياال ، وبناء منازل 365043 رياال ، وترميم منازل 754271 رياال.

وكشف التقريرعن إجمالي مصروفات البرامج التنموية الشاملة لبرامج كافل اليتيم والزواج الميسر والمساعدات التعليمية والتأهيل، 
التي بلغت 1519051 رياال في العام 2018 م )تمثل 23.34٪ من اجمالي المصروفات على البرامج( مقارنة بمصروفات بلغت 

1519494 رياال في العام 2017 م، بفارق 453 رياال ونسبة انخفاض بلغت أقل من ٪1 .

ونسبة  رياال  بمقدار 96062  ارتفعت  ، حيث  التنموية  البرامج  ارتفاع مصروفات  في  األكبر  النصيب  اليتيم  كافل  لبرنامج  وكان 
20.18 ٪ من 461551 رياال في العام 2017 م إلى 557613 رياال في العام 2018 ، واستفاد منه 22 حالة.

وشمل برنامج الزواج الميسر مساعدات بناء مساكن وتجهيزاتها من أجهزة كهربائية وأثاث ، وقد ارتفعت أيضا مصروفاته ، من 
547542 رياال في العام 2017 م إلى 688980 رياال في العام 2018 م، بزيادة 41438 رياال )ونسبة 7.57 ٪ ( ، استفاد منه 
177 حالة ، بينما انخفضت مصروفات برنامج المساعدات التعليمية من 353875 رياال الى 329490 رياال، بمبلغ 24385 رياال 

)ونسبة 6.89 ٪ (، واستفاد منه 938 طالبا وطالبة.

بلغ  بفارق  رياال،  إلى 42958  رياال  من 156526   )٪  72.56 )بنسبة  التأهيل  برنامج  مصروفات  انخفاض  إلى  التقرير  ونوه 
113568 رياال.
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وأوضح رئيس مجلس االدارة، محمد جواد ال السيد ناصر، أن الزيادة في مصروفات البرامج الخدمية والتنموية ما كانت لتحصل إال 
بدعم وتوجيهات وزارة العمل والتنمية االجتماعية، وبمساندة ودعم الخيرين من أهل الخير في القديح وما حولها، وكلنا أمل أن يستمروا 
في وقفتهم ومساندتهم لتستمر الجمعية في تقديم هذه المساعدات والرعاية للمحتاجين من األسر المتعففة، كما أكد أن مجلس اإلدارة يعول 

على تواصل أبناء المجتمع معه وطرح األفكار التي تطور العمل والبرامج في الجمعية.
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جمعية مضر الخيرية تستضيف جماعة الغنامي 

كرامة المرهون 
 

اللجنة  مقر  في  الغنامي  جماعة  ممثلي  هـ   1440 األولى  جمادى   30 الثالثاء  مساء  الخيرية  مضر  جمعية  إدارة  مجلس  استقبل 
االجتماعية بمبنى الطرازيات الطالعهم على أنشطة وبرامج الجمعية ومناقشة سبل تعزيز اشتراكات األعضاء السنوية واإلجابة على 

استفساراتهم حول آداء الجمعية والتطوع في اللجان .

حضر اللقاء رئيس مجلس االدارة محمد جواد آل السيد ناصر ونائب رئيس المجلس عدنان السادة وأمين الصندوق حسين الخاطر 
واألمين العام للجمعية مهدي المطرود ومقرر لجنة العالقات العامة سلمان الخضراوي ، وحضر في الجانب اآلخر علي طحنون 

وعبداهلل شويهين وحسين الدخيل وعبدالواحد الحميدي وسعيد الحميدي وحسين ابراهيم الخضراوي .

وفي بداية اللقاء، رحب مجلس االدارة بممثلي جماعة الغنامي شاكرا لهم اهتمامهم بالجمعية ومتابعة نشاطاتها وفعالياتها، مؤكدا على 
ضرورة التواصل بين المجتمع والمجلس والتفاعل االيجابي لما فيه مصلحة الجمعية والمجتمع .

واستعرض آل السيد ناصر في بداية اللقاء هيكلية الجمعية ودور األعضاء ونوعية العضوية وحقوق وواجبات األعضاء ، مذكرا 
الزائرين بإعالن الترشح للدورة القادمة لمجلس اإلدارة 1441-1444هـ.

وعرج على طبيعة االيرادات المالية للجمعية التي تشمل منح الوزارة لالستدامة المالية ومنح الوزارة لألنشطة والبرامج ، إضافة إلى 
الزكاة الشرعية و تبرعات الداعمين النقدية والعينية واشتراكات األعضاء السنوية وايرادات المشاريع االستثمارية.

واطلع الحضور على معلومات تفصيلية عن البرامج الرئيسية في لجنة الخدمات االجتماعية وكافل اليتيم ” كافل اليتيم ، شؤون األسر، 
شؤون المساكن ، المساعدات التعليمية ، الزواج الميسر ، التأهيل “.

وتم التطرق إلى بعض البرامج الموسمية المرتبطة بأوقات محددة كـالسلة الرمضانية ، العيدية، المساعدات الشتوية ، وفي الجانب 
الصحي أضاف رئيس المجلس أن الجمعية تقدم المساعدات الصحية لألسر التي تعيلها ومن يتقدم للجمعية بطلب المساعدة ، وتحدث 

عن دور اللجنة النسائية وخدماتها التي تقدمها للمرأة والطفل واألسر المنتجة والدعم للجنة الخدمات االجتماعية وكافل اليتيم .

الخدمات  و   – والذهنية  الحركية  االعاقات  أصحاب   – الخاصة  االحتياجات  وذوي  الحريق  لمصابات  المقدمة  بالخدمات  وعرف 
التي تعنى بالمرافق العامة ، وخدمات مركز رعاية المكفوفين ، مبينا أن المركز له قصب السبق في احتواء ورعاية هذه الفئة وأنه 
المركزالوحيد في محافظة القطيف الذي يهتم بالمكفوفين ، وأشار إلى لجنة التعافي وخدماتها التي تقدمها للمتعافين من المخدرات في 

القطيف والمنطقة الشرقية.

كبيرة من  المجلس مجموعة  ، ولدى  يفوق 185 عضوا  الجمعية  لجان  المتطوعين في  أن عدد  السادة  الرئيس عدنان  نائب  وذكر 
المستشارين في اإلعالم والعقود والموارد البشرية والشأن الصحي والطبي .

وفي طور التواصل مع المجتمع خالل نهاية العام 2018 وبدء العام 2019 ، تم مناقشة بعض األفكار عن كيفية تعزيز اشتراكات 
االعضاء السنوية ، وأشار رئيس المجلس إلى ملحق االشتراكات في نشرة خيرية مضر نبض خيركم – العدد 17 ، واألفكار التي 
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طرحها بعض الكتاب والمهتمين بالشأن االجتماعي، إضافة للتقرير اإلداري التفصيلي الذي أعده مركز الجمعية اإلعالمي .

وأردف أن تشجيع أسر بلدة القديح بالمبادرة لدفع اشتراكات العضوية كما فعل البعض منهم له دور كبير بالتفاعل االيجابي ، وتبني 
مبادرة ريال واحد يوميا للجمعية من سكان القديح البالغ عددهم 35 ألف نسمة ، سيوفر للجمعية موارد مالية يمكن االستفادة منها في 

التوسع في خدمات البرامج واالستثمار في مشاريع جديدة .

وتحدث أمين الصندوق حسين الخاطر بإسهاب عن أصول الجمعية وضرورة تعزيزها ، وشرح النظام المحاسبي في الجمعية الذي 
يتماشى مع تعليمات وزارة العمل والتتنمية االجتماعية ، ومنها حساب اهالكات األصول كل عام وفق الضوابط المحاسبية.

واقترح اعضاء مجموعة الغنامي أن تقوم المجموعة بدعوة مجلس إدارة الجمعية لعرض انجازات الجمعية وهمومها، وتستمع إلى 
أعضاء المجموعة واقتراحاتهم ، وقد رحب المجلس بهذه الفكرة داعيا إلى تنفيذها باسرع ما يمكن .

وشكر أعضاء المجموعة لمجلس اإلدارة العرض الوافي والمتكامل ألنشطة الجمعية وايراداتها ومصروفاتها ، واعتبروا العرض ثريا 
ويحتاج أن يطلع عليه أبناء القديح .

وفي معرض حديثهم، اقترح حسين الدخيل انشاء مقر ألنشطة كبار السن، وطلب المجلس منه تقديم دراسة تفصيلية لهذا المقترح 
ليتمكن من تقييمه واتخاذ ما يناسب.

وتطرق نائب الرئيس في ختام اللقاء الى أهمية التواصل المباشر مع المجلس الستقاء المعلومات واالستيضاح عن برامج وأنشطة 
الجمعية ، وأن المجلس على استعداد تام أن يطلع االعضاء الزائرين على كل ما يدور في الجمعية .

يذكر أن مجلس اإلدارة بالجمعية يتواجد يوميا في مقر اإلدارة بمبنى الطرازيات ، ويرحب باألعضاء المشتركين الستقبال مقترحاتهم 
ومالحظاتهم على آداء الجمعية ، واالطالع على مستجدات وانجازات الجمعية والمشاركة في خلق شراكات مجتمعية مع الجهات ذات 

االختصاص.
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دور الجمعية والمجتمع في تعزيز اشتراكات األعضاء السنوية
جمعية مضر ومسيرة ٥0 عاما من االشتراكات

المركز االعالمي - خيرية مضر 

أشار التقرير اإلداري، الذي أعده المركز االعالمي بالجمعية وصدر ضمن ملحق االشتراكات السنوية المنشور في نشرة جمعية مضر 
نبض خيركم العدد 17 ، لدور االشتراكات السنوية لألعضاء منذ تأسيسها قبل ما يزيد على 50 عاما من عمر الجمعية.

وكانت الجمعية قد اتخذت عدة خطوات لتنشيط وتفعيل االشتراكات من خالل التواصل اإلعالمي مع المجتمع، وحث أبناء بلدة القديح 
على تسديد إشتراك عضوية الجمعية السنوي، الذي اليتجاوز 240 رياال سنويا كحد أدنى، أو ما يعادل 70 هللة فقط يوميا ، وبينت أن 
عدد سكان البلدة البالغ عددهم 35000 نسمة يستطيعون بدفع ريال واحد يوميا احداث نقلة في نوعية المساعدات التي تقدمها الجمعية 
لالسر المستفيدة وللمجتمع، وأن هذا سيوفر للجمعية موارد مالية يمكن اإلستفادة منها في التوسع في خدمات البرامج واالستثمار في 

مشاريع جديدة.

للتواصل  االيجابي  الجانب  تعزز  التي  والرؤى  األفكار  طرح  خالل  من  االجتماعي،  بالشأن  والمهتمين  الكتاب  بعض  تجاوب  وقد 
االجتماعي بين الجمعية والمجتمع، وحث المشتركين على دفع االشتراكات للعام الجديد 2019، كما أعد المركز االعالمي بالجمعية 

تقريرا إداريا تفصيليا عن اشتراكات االعضاء وأثرها في مسيرة الجمعية.

وسعت الجمعية من خالل إعالمها المتواصل مع المجتمع للتعريف بمستوى النمو والزيادة في إشتراكات االعضاء السنوية ، فقد بدا 
واضحا مع نهايه ديسمبر 2018 وبداية يناير 2019 أن هناك تحسنا ملحوظا ونموا في معدلها. ومن المتوقع أن ترتفع اشتراكات 
األعضاء إلى الضعف إذا ما استمر التفاعل اإلجتماعي على نفس الوتيرة، وليس مستغربا ذلك على مجتمع القديح الذي عرف بهمته 

وسخائه.

وكان رئيس الجمعية محمد جواد آل السيد ناصر قد اشار إلى ذلك بشكل موسع في مقالته المنشورة في ملحق اإلشتراكات السنوية 
بعنوان تحقيق استدامة الموارد المالية لجمعية مضر الخيرية، موضحا فيها أنه يمكن تحقيق استدامة الموارد المالية للجمعية بريال واحد 

يوميا لكل فرد من سكان بلدة القديح، حيث سيتعدى ايراد االشتراكات 12 مليون رياال سنويا.

وألهميه بقاء هذا المورد المالي في حالة جيدة، سيبقى التواصل مع المشتركين والداعمين عن طريق المركز االعالمي بالجمعية عبر 
قنواته اإلعالمية الرسمية، حيث تهدف الجمعيه من خاللها المحافظة على هذه الصلة بين الجمعية والمجتمع وبناء جسور التواصل 
وتحمل المسؤولية المعهودة من الطرفين، الجمعية والمجتمع يؤديان دورا متكامال بمد أيديهما معا لمساعدة المحتاجين في البلدة وتهئية 

حياة كريمة لهم، فبأيدي أبناء المجتمع الخير تكون النهضة والنمو.

ويمكن االطالع على التقرير كامال عبر الرابط
اشتراكات األعضاء في 50 عام :

https://bit.ly/2t8Onf0
ملحق االشتراكات السنوية :

https://bit.ly/2N0iUoN 

https://bit.ly/2t8Onf0
https://bit.ly/2N0iUoN


خيرية مضر نبض خيركم العدد 18

-14-

اسماء حفرت في ذاكرة المجتمع
المركز اإلعالمي - خيرية مضر 

تخليدا لذكرهم الطيب، وتوثيقا ألعمالهم ودورهم في خدمة المجتمع في القديح، تواصل جمعية مضر الخيرية جمع المعلومات والصور 
لشخصيات راحلة، كان لها يد طيبة في مساندة العمل الخيري والمجتمع وبالخصوص الجمعية ومنهم: محمد سعيد الناصر، علي 
الشيخ حسين القديحي )أبو محمد اقبال(، علي محمد الشيخ )ابو محمود(، علي سلمان انصيف، حسن محمد عبيدي )فارس(، احمد 
عبدالرسول )ابو شاكر(، احمد محمد غزوي، حسين أحمد عبيد، علي عبداهلل العلي، عبدالرسول حسن عبيدان، عبداهلل عبدالعزيز 

الشاعر، معتوق منصور تريك، عبدالعزيز كريكيش، وغيرهم.

تاريخ  والخبرات،  العمل  التعليم،  الميالد،  مكان  الميالد،  تاريخ  الكنية،  االسم،  المذكورين:  عن  معلومات  يمتلك  من  وتدعو 
والهوايات؛ المميزات  الثقافة،  االجتماعية،  والمشاركات  المشاريع  االهتمامات،  واألحفاد،  والبنات  األبناء  عدد   الوفاة، 

وصور عن شخصية من الشخصيات الراحلة من المؤسسين وأعضاء مجالس االدارات السابقة التواصل عبر االيميل:
Media@mudhar.org

أو إرسالها عبر الواتساب الى جوال العالقات العامة بالجمعية رقم: 0539087133

أو ايصال المعلومات ورقيا إلدارة الجمعية في مبنى الطرازيات.

https://qudaih24.com/2019/02/21/%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d8%ad%d9%81%d8%b1%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%b0%d8%a7%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9/Media@mudhar.org
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“ملتقى األحبة” ُيدخل البهجة على أيتام ُمضر 

فاطمة  آل السيد ناصر 

شارك أيتام جمعية مضر الخيرية في ملتقى لجان كافل اليتيم بالقطيف “ملتقى األحبة” في عاِمه الحادي العشر، والذي بدأ يوم الخميس 
17 جمادى اآلخرة 1440 هـ في استراحة سعدي بصفوى.

ونظمت الملتقى جمعية الصفا الخيرية، وشارك فيه 119 يتيًما من االيتام الذين ترعاهم أربع عشرَة جمعيٍة ومؤسسٍة خيرية في محافظة 
القطيف ، ويهدف ، حسب ما ذكر المشرف العام للملتقى األستاذ جاسم آل حسين، إلى تبادل الخبرات بين لجان كافل اليتيم في القطيف، 

وإلى دمج األيتام مع بعضهم البعض.

وتنوعت البرامج التي استمتع بها األيتام خالل األيام الثالثة بين برامج ثقافية، وترفيهية، ورياضية، وتنموية، وفنية وغيرها، وحظي 
األيتام بالعديد من الهدايا والجوائز.

واخُتِتم الملتقى بحفل ختامي في يومه الثالث، حيث ُكِرم فيه الرعاة والداعمين للملتقى، وُقِدمت الهدايا للمشاركين فيه.
وقد زار الملتقى رئيس جمعية مضر، محمد جواد آل السيد ناصر، بمعية أمينها العام مهدي المطرود، مساء الجمعة 18 جمادى اآلخرة، 

والتقى بأيتام القديح الخمسة المدعوين للملتقى، والمشرف عليهم من قبل لجنة كافل اليتيم االستاذ حسين عبيد.

واستعرض برنامج الملتقى وفعالياته، وتبادل الحديث مع أعضاء إدارة الملتقی وبعض رؤساء الجمعيات المشاركة فيه، وجال في أركان 
الملتقى، ومنها ركن االعالم وركن المرسم والمسرح.

وأعرب رئيس جمعية مضر عن شكره وامتنانه لجمعية الصفا معبًرا: “أشكر لجمعية الصفا الخيرية إقامتها لهذا الملتقى السنوي الذي 
يحتفي بأيتام محافظة القطيف في جوٍّ مليء بالحيوية والنشاط، والبرامج والمسابقات المفيدة التي تكسبهم مهارات حياتية، وتدخل على 
قلوبهم الفرحة السرور، والشكر موصول للجان الفاعلة في الملتقى، إعداًدا وتنظيًما وتنفيًذا، وُأثمن سعيها الحثيث على تطوير الملتقى 

عاًما بعد عام، وإضافة فعاليات جديدة تضفي لوًنا جديًدا على الملتقى.”

ُيذكر أن جمعية الصفا الخيرية تحرص على إقامة الملتقى سنويًّا منذ أكثر من عشر سنوات، ويسعى منظموه والمشاركون فيه إلى إدخال 
السرور على أيتام القطيف وإحاطتهم بجو أسري ممتع.

-15-
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 مئتا سيدة تحتفي بكبيرات السن في “ريحانة الدار”

فاطمة  آل السيد ناصر 

كعادتها السنوية، احتفت نسائية خيرية مضر يوم الخميس 23 جمادى اآلخرة 1440 هـ بكبيرات السن في فعالية “ريحانة الدار” في 
عامها السادس، وذلك في استراحة العقبي بالقديح.

وتهدف الفعالية الحث على االهتمام بكبيرات السن من جّدات وأمهات وعمات وخاالت، فهن لغة الماضي وجمال الحاضر، وتعدى 
عدد الحضور مئتي سيدة من مختلف األعمار وفئات المجتمع.

وتعطر الحضور بشذى تالوة مباركة من القرآن الكريم في بداية البرنامج، ثم تخللته فقراٍت متنوعة من موشحات وإنشاد، والتي قدمتها 
جهات عديدة من القديح.

بهذه  األم  الفــرج  الشـــاعرة  ، حيث وصفت  بأبيات شعرية شعبية وغير شعبية  العصفور  بدرية  الفرج و  أمل  الشاعرتان  وأبدعت 
الكلمات : “أمي من تخطي برجلها يرتعش قلب األرض .. أمي كحلتها مواني والهوى يحضن بعض .. أمي كنها البسملة الـــي لــيها 

يشتاق الفرض .. أمي ترتيلة عذوبة يا سالم اعلى النبض”.

وتفاعلت الحاضرات مع عروض المشاهد التمثيلة بعنوان ” ريحانة الدار” و  ” زمن الطيبين والحاضر” ، إذ سلط أحدهما الضوء 
على االختالف بين طريقة خطبة النساء في الماضي والحاضر، والصفات التي تتطلبها أمهات الماضي في اختيار زوجات أبنائهن من 

عمر وجمال وأخالق وتحمل المسؤوليات.

وتناقشت األمهات والجدات من الحضور حول المشهد التمثيلي، واستعدن ذكريات الماضي من “غسالة العروس” في عيون الماء 
وطبخ “البرنجوش” ليبعد الشياطين عن الزوجين، والغناوي القديمة مثل “زهرا زري يا غناتي .. مقنعة بمشمري يا غناتي” وغيرها 

من ذكريات الماضي الجميل.

وكان من ضمن فقرات البرنامج أنشودة أنشدها أطفال مركز عين لضيافة األطفال التابع لجمعية مضر، وتكريم الحاضرات ألمهاتهن، 
وكلمة لألخصائية فاطمة العباد حول هشاشة العظام والذي ُيعرف بالمرض الصامت، وتصل نسبة انتشاره لواحد من كل اثنين من 

كبار السن.

وضمت الفعالية أركاًنا مختلفة لألسر المنتجة، والتي تنوعت بين األكالت الشعبية كاللقم والفالفل وخبز التاوة، ومبيعات حديثة من 
اكسسوارات وقصص أطفال وكتابٍة على األلواح الخشبية وغيرها.

وأعربت المشاركات في البرنامج عن سعادتهن بهذه التجربة الفاعلة كما عبرت إحداهن: “أشكر جمعية مضر لمنحنا هذه الفرصة، كان 
يوما رائعا مكلال بالعطاء، ومن خالل تجربتي األولى في الفعالية لمست حب االطالع لدى األطفال و حس االستجابة العالي لمحتوى 
القصة، و في العمل الفني شعرت أن كل طفل يوصف شيئا بسيطا من عالمه الخاص على قصاصة من ورق، وهذا ما أثر في ذاتي، 

فلكن خالص امتناني ودعائي لكن بالتوفيق”.

وعبرت الشاعرة العصفور عن شكرها قائلة: “ تحية عرفان وتقدير لجهودكن وعطائكن األجمل واألوفى، بادرة خير وحب تؤتي ُأكلها 
وثمرها الطيب عاما بعد عام فلكن مني كل االمتنان والمحبة والدعاء لهذه الدعوة المباركة الطيبة”.

وقدمت القائمات على إدارة البرنامج كلمة شكر للحضور والمشاركات: “نشكر كل من ساهم معنا في هذه الفعالية من الحاضرات 
والمشاركات في البرنامج، ونتمنى من مجتمعنا المبارك التفاعل مع مثل هذه الفعاليات التي تخص كبيراتنا فهن ثروتنا التي نستفيد 

منها، فهن يحملن تجارب رائعة جدا”.
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ُيذكر أن فعالية رحلة كبيرات السن ُتقام للسنة السادسة على التوالي، وقد جاءت ضمن سلسلٍة من البرامج والورشات الهادفة التي تقيمها 
اللجنة النسائية بجمعية مضر الخيرية طوال العام.
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 مالعب نادي مضر تستضيف براعم “مركز عين”

زكية أبوالرحي

استضافت إدارة مالعب نادي مضر بالقديح، صباح اليوم االثنين 13 جمادى اآلخرة، أطفال مركز عين لضيافة األطفال التابع لجمعية 
مضر الخيرية، بهدف تعريفهم على األلعاب الرياضية وتشجيعهم على االهتمام بالرياضة لما لها من أثر طيب في نموهم.

وتم استقبال األطفال في ملعب كرة اليد، ثم انتقلوا إلى ملعب كرة القدم موزعين على مجموعات، حيث شرح لهم المدرب حسين علي 
الخويلدي بمساعدة إداري براعم كرة اليد صالح آل عبيد مجموعة ألعاب، منها القفز داخل األطواق وأخذ السترة بالجري ولعب كرة 

القدم.

وقال آل عبيد: “األطفال منهل العلم ودوحته، وميدان المعرفة وصرحها، ونحن نعمل جميعا لبناء جيل كامل متكامل، نلمح فيهم أمل 
المستقبل واشراقته”.

وشكر لمركز عين اهتمامه باألطفال وتحفيزهم على الرياضة، وأشاد بجهود الجمعية في بلدة القديح، وما تقدمه من خدمات تساهم في 
تنشئة جيل واع ومستعد لمواجهة تحديات المستقبل.

وأوضحت مسؤولة األمن والسالمة في مركز عين، األستاذة خلود الوجامي، بأن األلعاب الحركية تكسب الطفل العديد من المهارات 
وتنمي قدراته الجسمانية ومهاراته االجتماعية، وذكرت أن الهدف من زيارة مالعب نادي مضر هو اإلنطالق بالطفل في جو مفعم 

بالمرح والحيوية والنشاط، حيث يمثل اللعب بالنسبة لألطفال متعة وسعادة وفرح.

وأكدت قائدة مركز عين األستاذة غادة السيف بأن الرياضة في سن مبكرة مهمة جدا، حيث أنها تضفي على الجسم الحيوية والنشاط، 
وتساهم في نموه وتنظيم شهيته للطعام، وبالتالي تتمكن األم من تعويده على تناول الغذاء الصحي ، وأضافت بأن الرياضة تنمي 

القدرات الجسمانية والعقلية للطفل، وتساعده على التركيز من خالل تفكير الطفل في كيفية اللعب والوصول الى الفوز.

وأختتمت السيف حديثها بشكر ادارة نادي مضر وخصوصا الطاقم القائم على براعم كرة اليد إلستضافتهم األطفال، متمنية أن تكون 
هذه اإلستضافة انطالقة لتشجيع األطفال على ممارسة الرياضة، وثمنت عاليا الشراكة بين الجمعية والنادي التي تمتد لعقود من الزمن.
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 الدفاع المدني ينفذ برنامجا عن السالمة ألطفال “ مركز عين”

زكية أبوالرحي

إحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني ، أستضاف مركز “عين لضيافة األطفال” ، التابع لجمعية مضر الخيرية ، صباح اليوم األحد 
26 جمادى اآلخرة 1440 هـ، فريقا من وحدة السالمة بالدفاع المدني بمحافظة القطيف لتقديم برنامج موجه لألطفال يتعلق بالسالمة 

المنزلية.

وقد حضر إلى المركز كل من المدرب رقيب علي الجمعان ورقيب أول مفيد الشلي لتقديم البرنامج، وبرفقتهم أمين عام مجلس إدارة 
جمعية مضر، مقرر مركز “عين” االستاذ مهدي المطرود، حيث تم استقبالهم والترحيب بهم من قبل أطفال “أصدقاء البيئة” بالمركز 

بإنشودة عن األمن والسالمة.

وبدأ الرقيب اول مفيد الشلي بتوجيه أسئلة لألطفال كمدخل للبرنامج، معرًفا اياهم على طبيعة عمل رجال الدفاع المدني ، والدور المناط 
بهم لمساعدة المواطنين.

وعرف لهم النار وسلوكها، عارضا لهم مثلث الحريق، ووضح مخاطر الكهرباء، وضرورة الحذر منها ألنها قد تودي بحياة الفرد 
إلى الهالك.

وبين لألطفال أسباب وقوع الحرائق المنزلية، مشيرا إلى أرقام الطوارئ التي يحتاجها الفرد عند الطوارىء ولضمان سالمته.

وأعطى األطفال فرصة للسؤال، وأجاب على كل األسئلة، مقدما لهم نصائح مهمة للسالمة المنزلية.

وأنهى البرنامج بتطبيق عملي إلستخدام طفاية الحريق وكيفية اخماد النار، في جو مرح تعالت فيه ضحكات الصغار.

األهمية،  غاية  وفي  أمر ضروري  السالمة  حول  األطفال  تثقيف  “إن  السيف  غادة  األستاذة  األطفال”  لضيافة  “عين  قائدة  وقالت 
وخصوصا في مرحلة رياض األطفال، إذ تعتبر أهم المراحل التي يجب اإلهتمام بها بالطفل، واعداده وتدريبه في هذا الجانب”.

وأشارت الى أن السنوات الخمس األولى من حياة الطفل هي سنوات يتعلم الطفل فيها بسرعة عن طريق األشياء الحسية، لذلك تم 
التنسيق مــع ادارة الدفاع المدني فـــي محافظة القطيف، لتنفيذ هــذا البرنامج لألطفال في اليوم العالمي للدفاع المدني الــذي يصادف 

1 مارس وتحت شعار “سالمة األطفال غايتنا”.

وركزت السيف على أن األطفال لديهم شغف وفضول إلكتشاف ما حولهم ، وقد اليدركون خطورة بعض أفعالهم، لذلك فهم يكونون 
عرضة للخطر أكثر، فكان لزاًما علينا تثقيفهم حول سالمتهم في كل مجال.

وقالت مسؤولة األمن والسالمة األستاذة خلود الوجامي “ سالمة األطفال من أولى اهتماماتنا في مركز عين لضيافة األطفال ، ومن 
أهدافنا تقديم البرامج التوعوية بإستمرار، مقترحة بأن يخصص منهج خاص لألطفال يتم تدريسهم فيه مبادئ األمن والسالمة ”.

وقدم االستاذ مهدي المطرود شكره لفريق السالمة بالدفاع المدني بالقطيف على تعاونهم ورحابة صدرهم، وثمن عاليا قدرتهم على 
توصيل المعلومات المهمة لألطفال.

وأختتم اللقاء بتوزيع “أطفال البيئة” الورود الحمراء لفريق الدفاع المدني.
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مكفوفو القطيف يشاركون في فعالية “لست وحدك”

فاطمة الصفار

شارك مركز رعاية المكفوفين التابع لجمعية مضر الخيرية، في فعالية “لسَت وحدك” ، التي أقامتها لجنة التنمية اإلجتماعية األهلية 
بصفوى في صالة الصفا ، و بالشراكة المجتمعية مع مدرسة اليرموك اإلبتدائية ، مساء يومي األحد و األثنين 28 و 29 جمادى األول 

1440 هـ.

الفعالية،  العالي،  علي  المهندس  الخيرية  الصفا  جمعية  ورئيس  الحبيب،  فايز  أفتتح  المجتمع،  ووجهاء  أعيان  من  جمع  وبحضور 
والتي تضمنت العديد من المحاضرات والفعاليات للرجال والنساء، مستقطبًة 31 برنامًجا وفعالية بمجاالت مختلفة صحية، وتثقيفية، 

وتربوية، هادفًة التعريف بالحاجات النفسية واإلجتماعية ألصحاب الهمم، وحقوقهم وامتيازاتهم.

وعرف المركز من خالل مشاركته بالخدمات التي يقدمها للمكفوفين والكفيفات، مقدًما استشارات، وعارًضا تجاربهم، ومّثل المركز  
من المكفوفين األستاذ حسن الفارس وناصر الصادق، وأحمد العلوان ومؤيد آل مرار ، ومقرر لجنة المركز السيد موسى الخضراوي، 

والمساعد في المركز حسن عاشور.

ولقي ركن المكفوفين اقبال الزوار وذلك ألخذ المعلومات عن المكفوفين، واإلستماع  للقرآن الكريم بصوت األستاذ ناصر الصادق ،
وذكر األستاذ حسن الفارس “أن مثل هذه البرامج والفعاليات نحتاج لها دائًما، فهي صلة بيننا وبين المجتمع” ، أما “آل مرار” فلخص 

الفعالية بقوله “فعاًل لست وحدك” ، بينما ذكر “الصادق” بالفعل إنها تعرفك بالناس.

وعبر أحمد العلوان عن افتخاره بتقديم المعرفة، والمقدرة على التعلم على األجهزة اإللكترونية، والذكية الحديثة، وأن يكون من ضمن 
المجتمع في تقديم هذه الخدمة للمكفوفين، وبين مقرر المركز السيد موسى الخضراوي أن الفعالية فرصة للتعريف بالمركز، وتوضيح 

البرامج التي تقام بالمركز.

وابدى زوار المعرض إعجابهم بالركن، وبكيفية إتقان المكفوفين واستخدامهم لألدوات اإللكترونية مثل الالبتوبات، وجهاز االيفون، 
وجهاز برايل سينس، وهي أجهزة ناطقة يستخدمها المكفوفين، ووصف أحد الحضور الركن بأنه عمل وجهد جبار من أصحاب الهمم 

من المكفوفين.

وقال الدكتور عبداهلل العبيدان: “أشعر بالفخر واإلعتزاز، والسيما بكبار المكفوفين ألنهم تعلموا في وقت صعب جًدا، وكذلك في الوقت 
الحاضر للتعرف، وإمكانية التعلم على األجهزة الحديثة”.

هذا وقد اشتمل برنامج اليوم األول من الفعالية فقرات نفذت على المسرح ، حيث عرضت فيه قصة نجاح رقية آل عجاج )كفيفة(، 
وحكاية أمل علي آل نصيفان )فكري(، وقصة نجاح داوود آل سالم )توحد(، و”تعريف بحقوق ذوي الهمم” )التأهيل الشامل( قدمها 
األستاذ عمر الربيع، كما ألقى الدكتور محمد النحوي محاضرة ” حاسة السمع مشاكل وحلول”، وعرضت مسرحية ُهمام التي تتحدث 

“عن طبيعة أطفال التوحد”.

في اليوم الثاني، احتوى البرنامج على عدة محاضرات منها: “مرحلة البلوغ والمسائل الشرعية لذوي االحتياجات” للشيخ الدكتور 
محمد العمير ، و”عندما يولد أصحاب الهمم” للدكتور عبداهلل العبيدان، وألقت الدكتورة فايزة الرويلي “التقنيات الحديثة وتمكين ذوي 
الطفل  التوحدي، و”المسؤوليات األسرية في رعاية  المبارك “مجتمع سياتل والطفل  الدكتورة فوزية  بالمجتمع”، وأدارت  اإلعاقة 
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المعاق” للشيخ صالح آل إبراهيم، قصة نجاح عائلة الحوار )توحد(، حكاية علوية السادة ) ضعف سمع(.

يذكر أن عدة جهات أهلية وحكومية شاركت في الفعالية منها: مستشفى صفوى العام، نادي الصفا، مركز إيالف، الروضة األولى 
الطبي،  السالمة  القطيف، مركز علي جابر  الهاتف االستشاري بجمعية  المستقبل،  بصفوى، مركز تيش )Teach(، مركز زهور 
 ،)Choice( مركز التأهيل الشامل، جمعية العطاء النسائية، مركز تشويس ،)جمعية التوحد، مركز رعاية المكفوفين )جمعية مضر

جمعية الصفا الخيرية، مدرسة اليرموك، مركز بصمة أمل.
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 نادي “ساحة القراء” يقدم ورشة للمكفوفات

زهرة الضامن 

استضافت نسائية مركز رعاية مكفوفي القطيف بجمعية مضر الخيرية مساء الخميس 2 جمادى اآلخرة 1440 هـ رئيسة نادي »ساحة 
القراء« ، األستاذة كريمة الصفار، بمعية ست عضوات، لتقديم ورشة عمل “حول القراءة المتنوعة”، التي تهدف الى اكساب منسوبات 

المركز مهارات متعلقة بالقراءة.

وقبل بدء الورشة التي شارك فيها 30 منسوبة ومتطوعة، قامت األستاذة ليلى البصري بتعريف نادي “ ساحة القراء ” ، كما قدمت 
األستاذة أحالم العوامي، رئيسة نسائية مركز المكفوفين، نبذة عن مركز رعاية المكفوفين.

المركز حول  منسوبات  على  األسئلة  من  العديد  القراءة، وطرحت  أهمية  على  بالتأكيد  وبدأتها  الصفار،  األستاذة  الورشة  وادارت 
االستماع والقراءة، وتجارب المنسوبات المختلفة.

وأشارت إلى أنماط الشخصيات على مستوى القراءة ومنها: الشخص البعيد عن القراءة واالطالع، الشخص الذي يملك محاوالت 
في القراءة ويفتقد الى الرغبة والحماس للقراءة باستمرار، الشخص المهتم بالقراءة لكن ظروف الحياة أبعدته ويرغب في العودة لها، 
القارئ الجيد لكن تنتابه الفوضى في القراءة، القارئ الجيد الذي يعرف أهمية وقيمة القراءة ويتبع منهجا ويسعى لتحقيق هدف من 

خالل القراءة.

وأضافت فاطمة البيك، من نادي “ساحة القراء” أن للقراءة دورا مهما في حياة اإلنسان، وترتقي به نحو الكمال، كما استشهدت بآيات 
سورة العلق التي تحث على القراءة التي تمثل جزءا مهما في حياة الفرد.

وتخللت الورشة تجربة مع القراءة واالستماع، قدمتها األستاذة أحالم الدرويش، باإلضافة لتجارب بعض المنسوبات ، واستعرضت 
األستاذة جمانة السيهاتي مقتطفات من كتاب “خرائط التيه” ، وناقشتها مع المنسوبات، وتلتها مناقشة فلسفة الشرور واآلالم، وكيف 
وجدت، ومن أين بدأت بذرتها، وآراء الفالسفة ، وناقشت األستاذة ليلى البصري مقطفات مــن كتاب “معرفة الذات وبناؤها مـن 
جديد” ، تناولت فيه الميول الفطرية واتجاهاتها، كما تخللت الورشة مسابقة ثقافية، قدمتها األستاذة سارا الكزاز، وشملت معلومات 

ثرية مصحوبة بشيء من الترفيه.

وفي ختام الورشة، عبرت عضوات “ساحة القراء” عن سعادتهن بهذه الزيارة المميزة، وأثنت كريمة الصفار على جهود مركز 
رعاية المكفوفين، وأضافت ليلى البصري “أتمنى التوفيق لمنسوبات مركز رعاية المكفوفين، وقد أسعدني لقاؤهن وثقافتهن العالية 

وروحهن اإليجابية”.

وفي معرض شكرها وامتنانها لنادي “ساحة القراء” ، قالت أحالم العوامي “أتقدم بخالص  الشكر لعضوات النادي على مبادرتهن 
بتقديم هذه الورشة التي أفادت منسوبات مركز المكفوفين وتميزت بالتنويع والتشويق في طرح المواضيع، والقت القبول والتفاعل من 

الكفيفات، وأشكر بالخصوص رئيسة النادي، األستاذة كريمة الصفار، المتألقة بعطائها، على تعاونها الدائم مع المركز”.

وقد أثنت منسوبات المركز على الورشة التي بثت فيهن حماس االطالع والمثابرة للحصول على المعلومات المتنوعة من مختلف 
المصادر، وذكرت بتول شويهين أن الفعالية كانت مميزة ورائعة، اكتسبت خاللها معلومات جديدة وقيمة.

وأضافت فاطمة الحداد “فعالية ممتعة ُقِدمت بنكهة مختلفة ومتنوعة؛ القراءة غذاء للروح والعقل حقا، بل هي سفر إلى عالم ضخم من 
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الثقافات، فالشكر الجزيل لنادي ساحة القراء”.

جدير بالذكر أن هذه الورشة من الفعاليات التي تهدف إلى تنمية مهارات منسوبات مركز رعاية المكفوفين في شتى الجوانب، وادماجهن 
في المجتمع.
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 مكفوفو القطيف في مقهى الثقافات

مؤيد مرار 

  أقام مركز رعاية المكفوفين التابع لجمعية مضر الخيرية بالقديح فعالية  متنوعة   بمقهى الثقافات يوم  الثالثاء  7 جمادى اآلخرة 
1440هـ ، بحضور 12 كفيًفا، وشملت العديد من الفقرات، منها تجارب المكفوفين  وحكاية القصص والشعر بهدف الفائدة والمتعة.

و ذكر األستاذ حسن الفارس لمحات من قصة حياته الدراسية بدًأ  بتعلمه طريقة برايل في المدارس النظامية ببغداد ودراسته خارج 
المملكة وحصوله على شهادة البكالوريس  في اللغة اإلنجليزية وذلك بتشجيع من والده.

اعقبها سرد لرواية الرجل الفقير وصايغ الذهب قدمها األستاذ ناصر الصادق، والتي استشهد في نهايتها ببعض أبيات شعرية.

وتلتها حكاية عن الصداقة والوفاء سردها األستاذ علي العبيدان، مفادها  أن بعض األصدقاء يدومون مع  المرء مدى الحياة مهما تفرقت 
بهم السبل  ، وتبعها شعر من االستاذ حسن الفارس عن الصداقة تعقيبا على  القصة.

هوايات زمالئه  تعرف على  بأنه  البحراني  ألقاها زمالؤه، وأضاف  التي  القصص  الفعالية خصوصا  البحراني على  سلمان  وأثنى 
المكفوفين .

   يذكر أن هذه الفعالية الثالثة التي تقام خارج المركز للترويح عن منسوبي المركز وتغيير النشاطات المعتاد عليها، و سيواصل المركز 
فعالياته الثقافية والرياضية والترفيهية.
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رعاية المكفوفين ينظم ورشة فحص األسنان والعناية بها

مؤيد مرار

بحضور 12 كفيًفا، أقام طبيبا األسنان حسين العبدالوهاب ومحمد الخنيزي، ورشة عمل  خاصة باألسنان بعنوان الفحص والتثقيف، 
وذلك مساء يوم األحد 12 جمادى اآلخرة 1440 هـ، بمركز رعاية المكفوفين التابع لجمعية مضر بالقديح.

وتضمنت الورشة فحصا لألسنان وكيفية تنظيفها، إضافة إلى ايضاح أهمية شرب الحليب الذي يوفر للجسم عنصر الكالسيوم المهم 
لبناء العظام وخصوصا األسنان.

وأثنى المشاركون في الورشة على الدكتور حسين والدكتور محمد على جهودهما في الورشة، وأضاف مهدي الصفار، أحد منسوبي 
المركز، بأنه قد سعد كثيًرا بهذه الورشة وأكد امتنانه لهما على المعاملة الطيبة واالهتمام إليصال المعلومة.

وفي ختام ورشة العمل، قدم مقرر مركز رعاية المكفوفين، السيد موسى الخضراوي،  شكره الجزيل للطبيبين على تقديمهما ورشة 
مصلحة  في  يصب  فيما  التعاون  استمرار  متمنيا  الورشة،  في  المشاركين  أسئلة  على  اإلجابة  خالل  من  صدرهما  ورحابة  العمل 

المكفوفين.

يذكر أن المركز بين فينة وأخرى يقوم بعمل ورشة لمنسوبيه، وذلك لزيادة المعرفة العلمية والثقافة العامة.
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 الكفيفات يتعرفن على أنماط الشخصيات في مواجهة األزمات

بيان الزيمور 

أدارت المدربة زينب آل خاتم، المتطوعة في مركز رعاية مكفوفي القطيف التابع لجمعية مضر الخيرية، وبحضور 23 من منسوبات 
المركز، ورشة بعنوان “أنماط الشخصيات في التغلب على األزمات”، في مساء الخميس 16 جمادى اآلخرة 1440هـ.

بموضوع  للبدء  وتشويقهن  المتدربات  لتهيئة  قصة  وطرحت  الورشة،  ومحاور  أهداف  على  الكفيفات  بتعريف  خاتم”  “آل  وبدأت 
الورشة، ومن ثم ناقشت معهن بعض المفاهيم لمصطلح األزمة.

وذكرت أبرز تعريف لألزمة بأنه حالة إنفعالية تجعل اإلنسان أو المجتمع يخضعان لعوامل تأثير ضاغطة ، وأشارت إلى عناصر 
األزمة، وهي الذات والمشكلة والموقف، مبينًة تعريف هذه العناصر، ذاكرًة أهم مجاالت األزمة، وتضمنت النفس والعقل والسلوك.

وانتقلت إلى ذكر بعض أنماط الشخصيات وطريقتها في إدارة األزمات، وهي الشخصية المنفعلة، والشخصية المربكة، والشخصية 
النمامة، والشخصية المترددة، والشخصية العابثة، مستشهدًة على كل شخصية بآية من القرآن الكريم.

وتخلل الورشة بعض األنشطة مما زاد من تفاعل الكفيفات وأشعل روح المنافسة بينهن، مختتمًة الورشة بتغذية راجعة عن طريق 
إقامة مسابقة لمعرفة الفريق الفائز.

وفي معرض تقييمها للورشة والتفاعل الذي أبدته المشاركات فيها، قالت آل خاتم “نجاح الورشة ليس مقتصًرا عليَّ كمدربة، وال على 
ما طرح، وإنما هو ممتد بتفاعل كل من حضر وأثرى المادة العلمية بمعلومات قيمة، فلوال تفاعل المشاركات الجميل لما كانت الورشة 

بهذا النحو من الجمال، فشكًرا شكًرا بحجم الكون على تفاعلهن الرائع، حًقا أفتخر بهن”.

وذكرت ندى آل تنبل بأنها استفادت من الورشة كثيًرا، مشيرًة إلى أنها تعرفت على أنماط جديدة من الشخصيات، وكيفية مواجهة 
األزمات ، واضافت زهراء الصفار “الورشة كانت جميلة واسلوب المدربة كان مشوًقا، واستفدت معلومات جديدة”.

وأشادت األستاذة أحالم العوامي نائب مقرر مركز رعاية المكفوفين للجنة النسائية بالورشة المتميزة في أسلوب الطرح، وفي تفاعل 
الحاضرات، شاكًرا المدربة على جميل عطائها.

ومن الجدير بالذكر، أن مركز رعاية المكفوفين سيقدم العديد من الورش لمنسوباته خالل األسابيع القادمة في مجاالت متنوعة تعنى 
بتنمية معارفهن ومهاراتهن.
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»حياة إنسان« تدرب مكفوفي القطيف على اإلسعافات األولية

مؤيد مرار 

واصلت جمعية »حياة إنسان« تعاونها مع مركز رعاية مكفوفي القطيف التابع لجمعية مضر الخيرية بالقديح، وقدمت ورشة عمل 
في اإلسعافات األولية، شارك فيها 12 من منسوبي المركز، على مدى يومين 19 و 21 جمادى اآلخرة 1440 هـ، بمعدل 3 ساعات 

يومًيا.

بعنوان “المسعف  الربح،  ورشة عمل شاملة  الشمالوي، وجعفر  الناصر، وفيصل  الطبيب عمار  قدم  المسعفون  األول،  اليوم  ففي 
األول”،   بدأها الناصر بطرح معلومات سابقة تم تقديمها في المركز  في اإلنعاش  القلبي الرئوي للبالغين،  وكيفية إيقاف النزف.

 وبينوا عمليا  كيفية التعامل مع الشخص الذي يعاني من الصدمة بعد النزف الكثير، ودربوا المكفوفين على كيفية التعامل مع الكسور، 
وإصابات الرقبة، والرأس والحبل الشوكي،  وإيقاف نزف شخص تعرض إلى بتر عضو من أعضائه، والتعامل مع العضو المبتور.

وتطرقوا الى الحروق وانواعها، وكيفية  اصابة اإلنسان بها، والطريقة السليمة في التعامل معها.

وفي اليوم الثاني، أوضح “الناصر” الطريقة المثلى في التعامل مع مرضى السكر، وطريقة إسعاف مريض السكر عندما ينخفض 
أو يرتفع مستوى السكر،  وعندما يصاب المريض بغيبوبة السكر، مشيرًا إلى أن  حالة انخفاض السكر  لدى مريض السكر أخطر من 

 ارتفاعه، واصفًا   األعراض التي تصاحب كل حالة لدى مريض السكر  وطريقة التعامل المناسبة معها.

وتطرق إلى حاالت التشنج والتعامل معها، ومتى يتم إسعافها ونقلها للمستشفى،  موضحًا السكتة الدماغية والنوبات القلبية واإلعياء 
الحراري، والصدمة الحرارية، واإلسعافات المالئمة  لهذه الحاالت.

واثنى االستاذ ناصر الصادق على ورش العمل التى تقيمها »حياة انسان« لمنسوبي مركز رعاية المكفوفين، لتميزها وحاجة اإلنسان 
لمعرفتها،  واالستفادة منها عمليا في  حياته اليومية.

وقدم مقرر المركز السيد موسى الخضراوي، في نهاية الورشة، الشكر الجزيل لجمعية »حياة انسان« على الخدمات الجليلة التي 
تقدمها للمركز، مشاركًة منها في توعية المجتمع.

يذكر أن »حياة انسان« قدمت ثالث ورش عمل لمنسوبي المركز من المكفوفين خالل شهرين متتاليين، وسيستمر التعاون في المستقبل 
إلكساب المكفوفين مهارات حياتية تتعلق بسالمتهم وصحتهم.
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           “آل السيد  ناصر”: طموحاتنا سقفها عال وندعو الكفاءات لالنخراط في العمل التطوعي
اإلقبال في العمل التطوعي لإلناث األكبر في القطيف

 وجمعيتنا ال تعاني عزوف المجتمع

حوار: زكية أبو الرحي - القديح 24 

بألوانها  الكفاءات  باتساعه، الحتضان  األفق  لتفتح  الخدمية،  بيئتها  في  أساسية  ركيزة  ُيعد  الخيرية،  الجمعيات  في  التطوعي  العمل 
المختلفة، مما يعود بالنفع العام على المجتمع ككل.

ودعا رئيس جمعية مضر الخيرية السيد محمد جواد آل السيد ناصر،أفراد المجتمع إلى العمل التطوعي، باالنخراط في لجان الجمعية.
وقال في الحوار الذي أجراه تطبيق “القديح 24”: ينبغي على أفراد المجتمع، خصوًصا الشباب المبادرة إلى العمل التطوعي بالجمعية 

والنادي الكتساب المهارات القيادية واإلدارية والفنية التي ستطورهم وتهيئهم لقيادة العمل التطوعي في المستقبل.

وأشار بأن اإلقبال في العمل التطوعي بالنسبة لإلناث، يأتي األكبر عدًدا من الرجال، ليس على مستوى القديح -فحسب-، وإنما على 
مستوى القطيف.

وقال: الحق أن اإلقبال كان األكبر من قبل اإلناث بمختلف أعمارهن، واألمر كذلك في الجمعيات الخيرية في محافظة القطيف.
وكان لـ “القديح 24” لقاء مع رئيس جمعية مضر الخيرية السيد محمد جواد آل السيد ناصر، وفيما يلي تفاصيله:

س– ماهو العمل التطوعي ؟
العمل التطّوعي هو عمل خير نابع عن خلق عظيم، وهدفه نيل الثواب واألجر، يقوم به الفرد من أجل مساعدة أو مساندة أو تنمية 
المجتمع، دون الحصول على مقابل أو مردود مادي، ويكون على شكل بذل مالي أو عيني أو بدني أو فكري يقدمه المتطوع عن رضا 

وقناعة، بدافع من دينه وأخالقه وقناعاته.

س– بأي سن يستطيع الشخص خوض العمل التطوعي ؟
التطوعي، لكن طبيعة  العمل  المجتمع تستطيع خـــوض غمار  المتطوع ، فكل فئات  بشكل عام ، ليس هناك عــمر مـــحدد يؤهل 
العمل التطوعي هـــي التي تحدد السن المناسبة ، فهناك أعمال يستطيع االطــفال القيام بها، وهناك أعمال تحتاج الى قدرات بدنية او 
ذهنية ويمكن للشباب االنخراط فيها، وهناك أعمال تحتاج ألصحاب التجربة والخبرة وأهل االختصاص. ويمكن للصغار والشباب أن 

ينخرطوا في العمل التطوعي ويكتسبوا الخبرة بالممارسة التي تؤهلهم ألدوار قيادية وإدارية في المستقبل.

س– كثير من الشباب والشابات يتساءلون من أين نبدأ وأين نذهب وكيف ندخل في هذا المجال، هل توضحون لنا ذلك ؟
ج- برأيي، البداية تكون بالتعرف على المؤسسات والجمعيات الغير ربحية في المجتمع ولجانها ونشاطاتها عبر ما يلي:

• التواصل المباشر مع أعضاء مجالس اداراتها ومقرري وأعضاء اللجان العاملة فيها.
• االطالع على التقارير السنوية التي تصدرها، وهي متوفرة على مواقعها اإللكترونية.

• متابعة أخبارها ومناشطها.
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• المشاركة في مناشطها وفعاليالتها.
وتكون انطالقة المشاركة بعد تقييم أين سيكونون فاعلين، وأي نشاطات اللجان تستهويهم وتناسب مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم.

س– هل هناك صفات أخالقية أو مهارات حياتية تؤهل الشخص للعمل التطوعي ؟
ج- نعم، االستقامة واإلخالص والتفاني من أهم الصفات األخالقية التي ينبغي للمتطوع أن يتصف بها، وأن يكون لديه الرغبة للتعلم 
والقدرة على اكتساب المهارات التي يحتاجها ألداء عمله التطوعي على أحسن وجه، وأن يملك روح المبادرة واإلبداع والقدرة على 
تقييم آداء وتجارب المؤسسة أو الجمعية التي يرغب التطوع فيها، إلى جانب السعي الجاد للتعرف على تجارب الجمعيات والمؤسسات 

الغير ربحية في منطقته وخارجها.

س– كونكم رئيس جمعية مضر، برأيكم كيف لنا أن نتطوع في الجمعية ؟
في  والمساهمة  أوقاتهم  استثمار  المجتمع  أفراد  جميع  التطوعي، وبإمكان  للعمل  كثيرة  فرص  الخيرية  مضر  جمعية  في  لدينا  ج- 
إدارة برامج ومشاريع الجمعية المتعددة، وذلك باالنخراط في اللجان التي تدير العمل اليومي في الجمعية، ويمكن تسخير اإلمكانات 
والخبرات في خدمة الجمعية واالرتقاء بخدماتها ومشاريعها بشكل مستمر كأعضاء في لجان العمل، او بشكل جزئي عند الحاجة الى 
قدراتهم وخبراتهم. وقد أعلنت الجمعية في دورتنا والدورات السابقة عن رغبتها في إنشاء قاعدة بيانات للمتطوعين بلحاظ رغباتهم 
واختصاصاتهم وخبراتهم، والحق ان اإلقبال كان اكبر من قبل اإلناث بمختلف اعمارهن، واألمر كذلك في الجمعيات الخيرية في 

محافظة القطيف.
والحقيقة أن مجلس االدارة يحاول االستفادة من المهنيين واصحاب االختصاصات قدر اإلمكان، والذين يساندون المجلس ويقدمون 
استشارات في اختصاصاتهم كمتطوعين، ومنهم أطباء وإعالميين وإداريين ومهندسين وخبراء في الموارد البشرية والعقود وتقنية 
الى زيارة مقر االدارة في مبنى  الجمعية  المساهمة في لجان  اللقاء ألدعو من يرغب في  المعلومات وغيرها. وأريد استغالل هذا 
الطرازيات وااللتقاء بي شخصيا او بنائب رئيس مجلس االدارة السيد عدنان السادة، وسنكون، السيد وأنا، سعيدين باستقبال الراغبين 

واالستماع اليهم.

س– التطوع قد يكون بالجهد وقد يكون بالمال هل ذلك صحيح؟
ج- يمكن لجميع أفراد المجتمع التطوع بأشكال كثيرة، منها ما يكون بالجهد الذهني والفكري واإلداري كل في اختصاصه وخبراته، 
ومنها ما يكون بالجهد البدني والجسدي، ويمكن أن يكون ماليا أو عينيا عبر دعم البرامج، او معنويا بالوقوف مع الجمعية ومجلس 

ادارتها بالرأي والنقد البناء والتقييم والتقويم واألفكار التطويرية.

س– برأيكم ما أسباب بعد المجتمع نوعا ما عن الجمعية ودعمها ؟
كبيرة من  أن هناك شريحة  بدليل  الجمعية ودعمها،  المجتمع عن  أن هناك عزوفا من  يقول  أختلف مع من  أن  لنفسي  ج- سأسمح 
المتطوعين يساهمون بأشكال متعددة في ادارة أعمال ونشاطات اللجان اليومية، أما بالنسبة للدعم فهو مستمر ولم يتوقف، ويكفي أن 
الجمعية في توسع سنة بعد أخرى في تقديم خدماتها للمحتاجين واألسر المتعففة، ولم يتسنى لها القيام بمسؤولياتها اال بدعم أهلنا في 
القديح والخيرين من البلدات التي حولنا. بقي أن نسأل: هل يرقى إلى مستوى طموحات القديح وأهلها ؟ والجواب: إن طموحاتنا عالية 
السقف ويتطلب تحقيقها انخراط عدد كبير من المتطوعين، وآمل أن تتمكن الجمعية من استقطابهم واإلستفادة من إمكاناتهم وخبراتهم، 

فيحدث تناغم وتوازن بين الطموحات واإلمكانات.

س– ماهي المشاريع التي تستحق الدعم بالجمعية؟
ج- جميع برامج ومشاريع الجمعية تستحق الدعم، وبودي أن أرى دعما أكبر لبرنامج شؤون المساكن وبرنامج شؤون األسر، وذلك 

الرتفاع حجم اإلنفاق فيهما، وكذا العدد الكبير المستفيد من هذين البرنامجين.

س– اعطنا نبذة مختصرة عن كفالة يتيم وكفالة طالب؟
باأليتام  اليتيم تعنى  المجتمع، فكفالة  بعناية خاصة من  التي آمل أن يحظيا  التنموية  الخدمات  اليتيم وكفالة طالب هما من  ج- كفالة 
وأسرهم وتقديم الرعاية والمساندة وتوفير الدعم المادي والمعنوي والمدرسي في المأكل والملبس والمسكن لمن فقد والده حتى يشبوا 
ويصلوا إلى مستوى االعتماد على النفس ماديا ومعنويا ودراسيا. ولدينا كفالة جزئية تبلغ مائتي ريال )200( شهريا، وكفالة كاملة 
تبلغ سبعمائة )700( ريال شهريا، وللداعمين الخيار، ويمكن كفالة أكثر من يتيم، كما يمكن التبرع لدعم برنامج كافل اليتيم بأي مبلغ.
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أما كفالة طالب فهي مبادرة أطلقها مجلس اإلدارة في حفل التألق الخامس في العام الماضي بشعار “اكفل تعليمي وشارك في بناء 
مستقبلي” ، واستهدفت دعم أكثر من 545 طالبا وطالبة في جميع المراحل من اإلبتدائية إلى الجامعية، ووضعت ست باقات، ثالث 
الثانية بمبلغ 500 رياال والثالثة بقيمة  الثانوية: األولى بمبلغ 250 رياال و  منها لكفالة طالب وطالبات المدارس اإلبتدائية وحتى 
750 رياال ؛ وثالث باقات لكفاالت الطالب والطالبات في الجامعات ، تبلغ قيمة األولى 1000 ريال، والثانية 2500 ريال ، والثالثة 

5000 ريال، ويمكن دعم برنامج المساعدات التعليمية وكفالة طالب بأي مبلغ.

س– بعض الكفاالت قد ال يستطيع فرد واحد ان يقوم بها، هل هناك أفكار تمكن األفراد منها ؟
ج- يمكن ألي أسرة او عائلة أو مجموعة أو ديوانية )مجلس( المساهمة في كفالة يتيم وكفالة طالب جزئيا او كليا، ويمكن للعائالت 
الكريمة في القديح، وخصوصا تلك التي لديها صندوق عائلي، تخصيص مبلغ من صندوقها لكفالة األيتام والطالب، وكذا تشجيع 
أفرادها على استقطاع مبالغ بسيطة يوميا او أسبوعيا بعنوان الصدقة لكفالة يتيم او كفالة طالب، او بعنوان بر الوالدين، او بعنوان 
صدقة ليلة او يوم الجمعة وتخصيصها لكفالة يتيم أو كفالة طالب أو أي برنامج من برامج الجمعية الخدمية والتنموية. ويستطيع طالب 

المدارس والجامعات دعم هذين البرنامجين ولو بقليل من المال.

س– هناك برامج ريادية وفعالة وكانت من البرامج الناجحة بجمعية مضر كبرنامج دروس التقوية والتأهيل للزواج وتعليم دبلوم 
الحاسب اآللي ،كلها لألسف انتهت ، برأيكم ماهي األسباب وهل من الممكن أن ترجع لسابق عهدها ؟

ج- برنامج دروس التقوية استؤنف منذ العام الماضي، ودروس التقوية مستمرة بهمة أعضاء اللجنة التعليمية العالية، وقد كانت تقام 
في اإلجازة الصيفية لسنوات عديدة تحت مظلة ورعاية جمعية مضر ونادي مضر، ولكنها انقطعت ألسباب كثيرة. أما برنامج التأهيل 

للزواج فإنه لم ينقطع منذ تدشين لجنة الزواج الميسر قبل سنتين.

المبادرين وقدمت  التدريب، فقد كانت جمعية مضر أول  بالمنافسة في سوق  تتعلق  له أسباب  الحاسب اآللي  انقطاع دورات تعليم 
المنافسين من الجمعيات الخيرية في المحافظة وكذا المؤسسات والشركات من  خدمات تدريب على مستوى عال جدا، لكن كثرة 
القطاع الخاص المتخصصة في التدريب والتأهيل والمدربين والمدربات الغير مرخصين، الذين رفعوا مستوى المنافسة، بحيث لم 
يعد نشاط التدريب مجديا اقتصاديا، وال ننسى ضوابط وأنظمة مؤسسة التدريب األهلي والمهني التي وضعت لضبط وتنظيم سوق 
التدريب والتأهيل، هذه أسباب جعلت الكثير يعيد التفكير في اإلستمرار في سوق التدريب، واضطرت بعض المؤسسات والجمعيات 
إلى إغالق هذا النشاط والخروج من السوق. وهذا ما حصل في جمعية مضر، فقد أعدنا تقييم أداء مركز التدريب وهو غير مرخص، 

وقمنا بسلسلة استشارات ألصحاب الخبرة في مجال التدريب، وكانت كل المؤشرات غير مشجعة على االستمرار وتكبد الخسائر.

س- ماهي رؤيتكم المستقبلية للعمل التطوعي في الجمعية ؟
ج- مستقبل العمل التطوعي في المملكة زاهر، وقد وضعت رؤية المملكة 2030 سقفا عاليا للقطاع الغير ربحي )القطاع الثالث( 
بحيث يصل عدد المتطوعين إلى مليون متطوع. وجمعية مضر هي في نفس المسار، فتوجيهات وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
واضحة، وهناك الكثير من الفرص للمتطوعين والمهنييين على وجه الخصوص في رفد العمل التطوعي والمساهمة في تحقيق رؤية 

المملكة 2030.

س- هل من كلمه توجهونها إلى الشباب حول اإلنضمام في العمل التطوعي؟
ج- الشباب هم مستقبل الوطن وعليهم المعتمد في بنائه ورقيه وتحقيق آمال قيادة الوطن الحكيمة، وينبغي عليهم اإلنخراط في العمل 
التطوعي بالجمعية والنادي الكتساب المهارات القيادية واإلدارية والفنية التي ستطورهم وتهيئهم لقيادة العمل التطوعي في المستقبل.

س– القديح تزخر بالطاقات الشبابية، لما اليتم استقطابهم ؟

الفرص  بالمبادرة واإلنطالق بكل قوة لخدمة مجتمعهم واقتناص  الشباب  المعادلة وأطالب  أتخذ موقفا دفاعيا، بل سأعكس  ج- لن 
الناضجة وخلق فرص واعدة ومتقدمة تمكنهم من ذلك، وسأستغل هذا الحوار ألذكرهم بأن دورة مجلس إدارة الجمعية الحالي على 
القادم،  للمجلس  والترشح  ثقة  بكل  بالتقدم  وأناشدهم  1441-1444هـ،  القادمة  للدورة  الترشح  الجمعية  أعلنت  وقد  اإلنتهاء  وشك 
والمساهمة في صناعة جمعية جديدة ترقى لمستوى طموحات أهالي القديح، مليئة بالحيوية والنشاط والدينامية، ومفعمة بالفاعلية 

واإلنتاجية. وال يفوتني التذكير ان النادي في حاجة 
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إليكم ايضا، فاإلدارة المكلفة التي يرأسها أخونا العزيز أحمد عبداهلل المرزوق، مقبلة على نهاية التكليف والنادي محتاج إلى مجموعة 
من الشباب لتستمر مسيرة النادي. 

وسأختم كالمي بتوجيه هذه الرسالة: القديح ترقى بكم – ياشباب القديح – وبهمتكم العالية، وتستحق أفضل العناصر إلدارة جمعيتها 
التطوعي،  العمل  الذين سبقوكم في  القديح  الطاقة والقدرة، وعليكم اإلستفادة من حكمة وخبرة رجال  فلديكم  تترددوا،  وناديها، فال 

واطمئنوا أنهم سيكونون سندا لكم.
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ملحق
 الترشح
 للعضوية
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دعوة للترشح لعضوية مجلس االدارة للدورة القادمة 1444-1441

المركز اإلعالمي  - خيرية مضر 

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 الل 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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 » وشوشت نسرين « تلملم قصائد الناصر بعد شتات 40 عاًما
جمال الناصر 

جمع الشاعر واألديب أحمد حسن الناصر، شتات قصائده، بعد 40 عاًما في إصداره األول “وشوشت نسرين”، وضم 352 صفحة ، 
والصادر عن دار أطياف للنشر والتوزيع.

وبدأ الشاعر الناصر المنحدر من بلدة القديح في محافظة القطيف، كتابة القصيدة الشعرية منذ عام 1400 هـ، في الثالثة عشرة من 
عمره وهو على مقاعد الدراسة بالصف األول متوسط، فكتب قصيدته األولى “النخيل”، التي اعتراها الضياع إال بيًتا واحًدا منها، أبى 

إال أن يسكن الذاكرة: وقف الشاعر يوًما/ بين أشجار النخيل.

واتخذ بعد ذلك من التعلم سبياًل، لتثقيف ذاته باألدوات التي تصقل موهبته، ليأتي بين يدي الشاعر واألديب السيد حسن أبو الرحي، 
متعلًما قطر الندى، وبحور الشعر.

وذكر “الناصر” أن الشاعر أبو الرحي مثل بالنسبة له اإلنسان الشاعر الذي شجعه، ليلهمه الكلمات، ليكمل استشراف اللغة والمعنى، 
يصيغها في قالب شعري، معبًرا عن اختالجاته، ورؤاه، وانتمائه االجتماعي، ما تكتنزه ذاته بألوانها المختلفة، التي تكون شخصيته 

األدبية.

وأوضح أنه تأثر بالشاعر أبو الطيب المتنبي، والشاعر اللبناني إيليا أبو ماضي، شاعر المهجر، وشعراء العصر العباسي، وكذلك 
بقية شعراء المهجر.

وعن السبب في تأخر إصداره، قال لـ »القطيف اليوم«: “لم يكن في دائرة أمنياتي المبادرة بجمع شتات القوافي، إال أن األصدقاء 
، ينتابهم التشجيع بجمعه وطباعته، فأصغيت إليهم مقتنًعا بضرورة توثيق أحرفي، كي ال يغتالها الفقد، وتتناثر كسراب ال  ألحوا عليَّ

حقيقة وجودية لها”.
وجاءت أغلب قصائد الديوان الشعري “وشوشت نسرين” في الغزل، متخًذا من الشعر العمودي قاربه الذي يسافر به من ذاته وإلى 

ذاته.
وعن الغزل تحديًدا، ذكر “الناصر” أن أنثاه لم تكن في الواقع تناغيه شعًرا، لتجيء من نسج الخيال، يصورها كما يريدها، يشكلها 
تقريًبا – بحسب  أفكارها بزوجته  لون  تتأثر في  أنها  مبيًنا  تفاصيلها،  التي يسكبها في محياها،  المعاني  بساتين  يلبسها من  بأحرفه، 

توصيفه.
ونوه بأن االبتعاد عن كتابة الشعر الغزلي، مطبوًعا في القطيف -ربما- يرجع إلى التوجس من ردة فعل المجتمع القارئ، وهذا ال يمنع 

عدم وجود إصدارات غزلية الدفء، إال أنها قليلة -بحسب قوله- مرجًعا السبب إلى عدم الفهم األدبي الحقيقي لمغزى الشاعر.
ولم يكتِف “الناصر” بشعر الغزل، فكما يقال إن الشاعر يمتلك حًسا مرهًفا يتأثر بما يبصره، وما يعيشه من أحداث، حيث نجده ُيجسد 
حزنه في فقد رفيق دربه، وشريكه في مدارس الخط األهلية، المرحوم السيد حسن السيد علوي أبو الرحي بقصيدة، عنوانها “فقدت 

نفسي”، كذلك أحد رؤساء نادي مضر السابقين، المرحوم عباس أحمد آل ناصر في قصيدته، بعنوان “ال تلمني”.
من  الحديث  الجيل  من  الشعراء  يتوقف،  ال  باقتنائها  ونهمه  كتاب،  من 5000  أكثر  المنزلية  مكتبته  تحتضن  الذي  الشاعر  ونصح 
الجنسين، باالهتمام بالقراءة الشغوف، والحفظ، والتحلي بالخيال، ولغة السهل الممتنع، ودمجها مع البالغة لكونهما األساس المعزز 

في كتابة الشعر.
وقال: “ينبغي على كل شاب، أراد أن يخوض غمار األدب، أن يتمثل قول الشاعر: ال تحسبن المجد تمًرا أنت آكله/ لن تلعق المجد 

حتى تلعق الصبرا”.
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 القديح الثانوية ُتكرم طالبها والداعمين
القديح 24 

في إطار حرصها على دعم الطالب المتفوقين وتكريمهم، كرمت مدرسة القديح الثانوية، كوكبة من طالبها المتفوقين في الفترة األولى 
من االختبارات في جميع المستويات، مساء يوم األثنين الموافق 1440/6/6هـ، والمقام في صالة المملكة الذهبية.

وبدأ الحفل بكلمة لألستاذ سعيد آل ارهين مقدم البرنامج شكر فيها الطالب المتفوقين، مثنًيا عليهم، ومقدًما التهاني والتبريكات للطالب 
على تفوقهم.

وألقى كلمة أولياء األمور األستاذ عبداهلل العبيدي.

وقام مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبد الكريم بن عبد اهلل العليط، والسيد شرف حسن السعيدي، والحاج سعيد الخاطر، وسماحة 
الشيخ محمد العبيدان، والدكتور سعيد الجارودي، وبعض الشخصيات، بتوزيع شهادات التفوق على الطالب المتفوقين، بمشاركة 

المرشد الطالبي األستاذ أسامة الغانم.

واختتم الحفل بتكريم المدرسة للراعين والداعمين للحفل، وتم أخذ الصور التذكارية للمتفوقين، وبمشاركة الحضور تناول الطالب 
المتفوقين وجبة العشاء.

 أسماء المتفوقين – الصف األول
 أسماء المتفوقين – الصف الثاني علمي
 أسماء المتفوقين – الصف الثالث علمي
أسماء المتفوقين – الصف الثالث أدبي

https://qudaih24.com/wp/wp-content/uploads/2019/02/229B5215-2940-43C6-AE3F-2D7BABE2A73A.jpeg
https://qudaih24.com/wp/wp-content/uploads/2019/02/B06A056F-2D08-492E-A50D-A7CE8ADDBC41.jpeg
https://qudaih24.com/wp/wp-content/uploads/2019/02/88E2C6C9-7D6D-4CE3-A40D-AF4B8EDCA136.jpeg
https://qudaih24.com/wp/wp-content/uploads/2019/02/11F4927E-FC40-42D3-863A-69B41D8490FD.jpeg
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الخاطر َيفتُح نافذًة على المجهول العلمي في كتاِبه “ المستقبل بين العلم والخيال ” 
 القديح 24

 
العلم والخيال”  بين  بعنوان “المستقبل  بالدمام محاضرة وتوقيع كتاب  للثقافة والفنون  السعودية  بالجمعية  الثقافي  البرنامج  احتضن 

لمؤلفه حسن الخاطر، مساء يوم االثنين 11 فبراير 2019 م ، والتي أقيمت عند الساعة 8 مساًء بقاعة عبداهلل الشيخ للفنون.

واستعرض” الخاطر” محتويات الكتاب، اآلن تراني.. اآلن ال، حياة من السيلكون، المصعد الفضائي، بساط الريح، المادة المضادة، 
الشمسية  الطاقة  المظلمة،  المادة  تخبٔيه  الذي  ما  البارد،  االندماج  حقيقة  الماء،  من  النار  الذهب،  الى  النحاس  من  الفالسفة..  حجر 

الفضائية.. استيراد وهج الشمس، حلم النظرية النهائية.

ووقع ” الخاطر” بعد المحاضرة  الكتاب، وسط نخبة من الحضور.

وفي الختام شكر الخاطر الحضور، داعًيا الجمهور العربي لإلهتمام بالخيال العلمي، وقراءة روايات الخيال العلمي فهي طريق إلى 
التنمية واإلبداع.
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في القطيف.. 32 متحدًثا يبحثون المستجدات في طب األطفال وحديثي الوالدة

حكيمة الجنوبي

انطلق صباح يوم الثالثاء 14 جمادى اآلخر 1440هـ، جدول أعمال الندوة الرابعة لـ”المستجدات في طب األطفال وحديثي الوالدة”، 
وورشة العمل األولى لـ”تخطيط القلب الكهربائي لألطفال”، والمنظمة من قسم األطفال بالتعاون مع إدارة الدراسات والتعليم المستمر 

بمستشفى القطيف المركزي، بقاعة الملك عبد اهلل الوطنية بالقديح، لمدة يومين متتاليين.

وشارك في تقديمها 32 محاضًرا، من 10 مستشفيات في المنطقة الشرقية واألحساء، على مستوى المستشفيات الحكومية والعسكرية 
والخاصة، بحضور ما يقارب من 250 شخًصا من الكوادر الطبية واإلدارية في المستشفى ومن خارجه.

بالمستشفى عبد  العامة واإلعالم  العالقات  الموسى، حيث قدم مدير  الطبيب رياض  القطيف  التنفيذي لمركزي  المدير  الندوة  وافتتح 
األطفال  قسم  ورئيس  الندوة  على  المشرفة  قدمت  بعده  والقائمين،  المشاركين  بالحضور  مرحًبا  االفتتاح،  فقرات  الجشي،  الرؤوف 
التنفيذي  بالمدير  بالترحيب  بدأتها  كلمة  الفرج،  جعفر  نهاد  األطفال  وتغذية  وكبد  هضمي  جهاز  وأمراض  األطفال  طب  استشارية 

“الموسى”، وجميع أعضاء إدارته والحضور.

وقدمت “الفرج” الشكر إلى المدير السابق لمركزي القطيف الطبيب كامل العباد، على الدور الرائد الذي بذله خالل مسيرته في قسم 
األطفال، ولجميع األطباء في المستشفى، معتبرًة هذه الندوة تضافًرا للجهود في قسم األطفال، وأعضاء اإلدارة التعليمية والعامة.

وأوضحت المحاور التي تناقشها الندوة، وعلى رأسها المستجدات الطبية لألطفال حديثي الوالدة، منوهًة بأنها إحدى الندوات الطبية 
لمركزي القطيف في عام 2019م، وتضم نخبة من األطباء االستشاريين، الذين ينتمون الى مؤسسات علمية مرموقة.

وأكدت سعي المستشفى إلى تدريب الكوادر الطبية التي تحقق تالقي األفكار، لتقديم أفضل الخدمات الصحية، والذي ُيلمس بشكل جلي 
في ما تشتمل عليه الندوة الرابعة لـ”المستجدات في طب األطفال وحديثي الوالدة” خالل يوميين متتاليين، وتشمل 8 جلسات علمية، 
يقدمها 28 محاضًرا من مختلف المستشفيات في المنطقة الشرقية، باإلضافة إلى تنظيم الورشة األولى في “تخطيط القلب الكهربائي 

لألطفال”.

وقالت “الفرج” لـ»القطيف اليوم«، إن هذه الندوة امتداد للندوات التي ينظمها قسم األطفال في كل سنة، وتأخذ على عاتقها مناقشة 
المستجدات واألمراض الشائعة في طب األطفال، وتركز جميعها على طب األطفال كون العلم في تطور ويأخذ منحنى جديًدا في العالج 

والتشخيص.

وأضافت أن الندوة تتناول أغلب أمراض األطفال الشائعة من الجهاز الهضمي، والتنفسي، والقلب، والرئة، والكبد، وحديثي الوالدة، 
والعدوى، والجهاز العصبي، وأمراض الروماتيزم، الفتًة إلى أن مسمى “الشائع” يطلق على األمراض الشائعة في المجتمع والتي 

يستحق عالجها إعادة تطوير.

وفصلت مجمل البرنامج الذي تتضمنه الندوة، والذي قسم إلى 8 جلسات، كل جلسة فيها 3 – 4 محاضرين، كل محاضرة تستهدف 
جهاًزا معيًنا في الجسم، بعدد مشاركين وصل إلى 28 محاضًرا في “مستجدات طب األطفال وحديثي الوالدة”، أما ورشة “تخطيط 

القلب الكهربائي لألطفال” فيشارك فيها 4 محاضرين.



خيرية مضر نبض خيركم العدد 18

-42-

الطبي، وذات عالقة  الكادر  إلى  الموجهة  العلمية  الندوات  الندوة من  الموسى،  للمستشفى رياض  التنفيذي  المدير  من جانبه، اعتبر 
بالشراكة المجتمعية في بداية عام 2019م، من قسم األطفال، حيث أكد أنه كعادته قسم نشط يوجه نشاطه التعليمي بما يتعلق بطب 

األطفال، وبما يقدم من النشاطات والندوات التي لها دور في رفع المستوى التعليمي.

ووصف “الموسى” الندوة بأنها حدث يثلج الصدر كون مركزي القطيف يحتوي على نخب ليست في طب األطفال العام فقط، بل 
طب تخصصي يشمل التخصصات الدقيقة لطب األطفال في؛ األعصاب، والجهاز الهضمي، وقسم العناية المركزة واألطفال الخدج 

والقلب، شاكًرا جميع المشاركين والداعمين والقائمين على المؤتمر بقيادة الطبيبة نهاد الجشي.

وشمل االفتتاح تكريًما خاًصا من قسم األطفال إلى الرئيس السابق للمستشفى “العباد”، وختم بتكريم األطباء االستشاريين المشاركين، 
من قسم األطفال بمركزي القطيف وخارجه، مع تكريم إدارة المستشفى.



خيرية مضر نبض خيركم العدد 18

-43-

في خليج تاروت..  أرامكو تعكف على إنشاء حديقة بيئية لزراعة المنغروف

القطيف اليوم 

كشف الدكتور عمر عبد الحميد، رئيس منتدى التقدم البيئي في صناعة البترول والبتروكيميائيات 2019، عن أن أرامكو السعودية 
تعكف على إنشاء حديقة بيئية لزراعة أشجار المنغروف في خليج تاروت تمتد على مساحة 6400 فدان، مما يجعلها األولى من نوعها 
في المملكة، حيث ستضم محطة لألبحاث المعنية بأشجار المنغروف، ومركًزا للتوعية يضم ممًرا خشبًيا بين أشجار المنغروف، ونشر 
2728 هيكاًل للشعاب المرجانية في عدة مواقع في الخليج العربي، بما يعزز التنوع البيولوجي البحري، وزيادة إنتاج مصائد األسماك، 

وزراعة أشجار.

جاء ذلك خالل افتتاح صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، يوم الثالثاء 19 فبراير 
البيئة  البترولية والبتروكيميائية، والذي نظمته جمعية تقنية وإدارة  البيئي في الصناعات  للتقدم  التاسع  المنتدى والمعرض  2019م، 

بعنوان “تقنيات مبتكرة لتحقيق االستدامة البيئية”، وذلك في قاعة السيف بالخبر.

عليها. والمحافظة  البيئة  حماية  بمجاالت  تهتم  شركة  لـ45  المصاحب  المعرض  على  اطلع  الحفل،  لمقر  سموه  وصول   وفور 
عقب ذلك بدئ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم، ثم ألقى الدكتور عمر عبد الحميد، كلمة شكر فيها سمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه 
المستمر لجهود ونشاطات حماية البيئة ولرعايته المنتدى لتحقيق أهدافه، مشيًرا إلى أن الدورة التاسعة لهذه السلسلة من المنتديات بدأت 

قبل 25 عاًما، وتركز على تعزيز التقدم البيئي في صناعة البترول والبتروكيميائيات في منطقة الخليج.

وبيَّن “عبد الحميد” أن المنتدى يسلط الضوء على “التقنيات المبتكرة من أجل االستدامة البيئية” التي تزايدت أهميتها في اآلونة األخيرة 
بوصفها الركيزة التي يقوم عليها استمرار التطور في المنطقة والعالم، في حين يركز المنتدى على دور الحلول المبتكرة والتقدم التقني، 
البيئية ودعم أهداف  واالطالع على أفضل الممارسات، وتعزيز الشراكة بين مختلف األطراف المعنية من أجل التصدي للتحديات 

االستدامة ومتطلباتها في الحاضر والمستقبل.

وقال إن المنتدى يناقش موضوعات حيوية، حيث يتضمن البرنامج تقديم أكثر من 100 عرض توضيحي تقني ونحو 40 ورقة علمية 
من خالل معارض الملصقات البحثية، وسيجري من خاللها مناقشة مختلف المجاالت البيئية التي تمثل أهمية كبيرة للمنطقة وصناعة 
الهواء والحد منه، والحفاظ  المياه، وإدارة مياه الصرف، ومراقبة تلوث  المناخ، والحفاظ على  البترول والبتروكيميائيات مثل تغير 
على التنوع البيولوجي، وحماية البيئة البحرية، والتقييم االقتصادي لألنظمة البيئية الطبيعية، والصحة المهنية والبيئية، وغير ذلك من 

المواضيع البيئية.

تعزيز  وتستهدف  ويومين،  يوم  بين  منها  كل  مدة  تتراوح  المنتدى،  موضوع  في  تمهيدية  ورش   6 يتضمن  البرنامج  أن  وأضاف 
اإلثراء التقني للمهنيين في مجال البيئة، بمشاركة متحدثين ومشاركين من 12 دولة من مختلف أنحاء العالم، يمثلون شركات البترول 
والبتروكيميائيات، والجهات الحكومية واألكاديمية، ومنظمات البحث والتطوير، ومطوري التقنيات، وشركات االستشارات البيئية، 

ومقدمي الخدمات البيئية، وغيرهم من األطراف المعنية.

من جهته، ألقى النائب األعلى للرئيس للخدمات الفنية أحمد السعدي كلمة أرامكو السعودية، أكد فيها أن منتدى التقدم البيئي في صناعة 
البترول والبتروكيميائيات فرصة ثمينة الستشراف العديد من اآلليات والعوامل التي تمكن قطاع الطاقة من مواصلة العمل نحو تحقيق 
االستدامة البيئية، وحماية التنوع البيولوجي، واالستجابة في الوقت ذاته الحتياجات العالم المتزايدة من الطاقة لدفع عجلة االزدهار 

والنمو االقتصادي.

وقال “السعدي” إن هذا النهج يشكل امتداًدا لرؤية أرامكو السعودية وسياستها البيئية الرائدة التي تتبناها من نشأتها، التي ال تقتصر 
بأي حاٍل على إدارة مرافق الشركة بطريقة تحمي البيئة وتضمن صحة اإلنسان وسالمته فقط؛ بل تشمل أيًضا االرتقاء بمستوى الحياة 

ونوعيتها في جميع المواقع التي تعمل بها أرامكو السعودية.



خيرية مضر نبض خيركم العدد 18

-44-

وأضاف أن تركيز برامج الحفاظ على البيئة منصًبا على التصدي للتحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، ومنها تطوير أنواع الوقود 
من  والحماية  البيئية،  والصحة  البحرية،  الحياة  وحماية  النفايات،  وإدارة  والماء،  الهواء  جودة  وضمان  الكربون،  وإدارة  النظيف 

اإلشعاعات، وجاهزية التعامل مع حوادث التسرب النفطي، وغيرها من الجوانب المتعلقة بعمليات التشغيل.

وأكد أن ظاهرة تغير المناخ تمثل تحدًيا كبيًرا أمام قطاع النفط والغاز في سبيل تحقيق األهداف الطموحة التي حددها اتفاق باريس لعام 
2015، والمتجسدة في توفير الطاقة لتلبية النمو االقتصادي العالمي والعمل في الوقت نفسه على الحد من االنبعاثات الغازية المسببة 
لظاهرة االحتباس الحراري وتخفيف حدة آثار تغير المناخ، الفًتا إلى أن أرامكو السعودية بوصفها أكبر شركة متكاملة للنفط والغاز 
على مستوى العالم تواصل التزامها بتحقيق هذه األهداف عن طريق مجموعة من البرامج والمبادرات واإلجراءات التي تشكل في 

مجموعها منظومة متكاملة.

وأوضح “السعدي” أن الشركة لديها شبكة عالمية للبحوث وتطوير التقنيات التي تستهدف تقليص االنبعاثات الكربونية الناجمة عن 
عملياتها المتنوعة مثل تصنيع المواد الكيميائية من النفط الخام، واستخدام المعدات وخطوط األنابيب غير المعدنية في أعمالها، وكذلك 

تطوير تقنيات تسهم في تعزيز كفاءة استهالك الوقود في قطاع النقل، وتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى منتجات ذات قيمة.  

وبيَّن أنه إدراًكا لقيمة استخالص الغاز، فقد أنشأت الشركة بنية تحتية هائلة تعرف باسم “شبكة الغاز الرئيسة” الستخالص الغاز 
المصاحب ومعالجته، وهي خطوة كانت بمثابة نقلة مهمة في تنويع مزيج الطاقة المحلي، ودعم قطاع البتروكيميائيات في المملكة، 
فضاًل عن الحد من أعمال حرق الغاز في الشعالت ، وهي محل إشادة وتقدير عالمي، حيث ُصنفت المملكة ضمن الدول األقل كثافة 
في حرق الغاز على مستوى العالم، وهو تأكيد على الدور اإليجابي للمملكة في تقليص االنبعاثات المسببة لظاهرة االحتباس الحراري 

بشكٍل كبير.

وقال النائب األعلى للرئيس للخدمات الفنية إن أرامكو السعودية تحظى بتاريخ حافل في مجال كفاءة استهالك الطاقة من خالل تعزيز 
الكفاءة الحرارية لمرافق توليد الطاقة المتصلة ببعضها البعض، وهو ما يشكل إنجاًزا كبيًرا يعود تاريخه إلى فترات االعتماد على 
المراجل في توليد البخار والحصول على الكهرباء من الشبكة الوطنية، مبيًنا أن برنامج كفاءة استهالك الطاقة في الشركة، وبناء 
وتشغيل محطات اإلنتاج المزدوج يساهم في تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة، ويؤدي بطبيعة الحال إلى تقليص انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون بصورة أكبر.

وأشار إلى أن أرامكو السعودية تعمل على إقامة محطة متكاملة إلدارة النفايات، مستعينة بأحدث التقنيات العالمية، الستخالص جميع 
أنواع النفايات الناجمة عن أعمال الشركة في مواقعها بالمنطقة الشرقية، وتدويرها ومعالجتها، ومن ثم تحويلها إلى مصدر للطاقة 
يمكن استخدامه من جديد، بداًل من دفنها في مرادم النفايات، وسيتم تشغيل هذه المحطة، بإذن اهلل، وفق أعلى المعايير العالمية لألداء 

البيئي.

التي تهدف إلى المواءمة بين أنشطتها المختلفة ومتطلبات  بالعديد من اإلجراءات  ولفت “السعدي” إلى أن أرامكو السعودية تقوم 
المصلحة الوطنية سواء من حيث تعزيز التنوع البيولوجي في المملكة لألجيال القادمة، أو فهم النظم البيئية البحرية بصورة أفضل، 
أو توفير مصدر للبذور والشتالت يسهم في الحد من التصحر على مستوى المملكة، فضاًل عن االلتزام بمواثيق األمم المتحدة بشأن 
الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتشمل األنشطة التي تعكف أرامكو السعودية عليها إنشاء حديقة بيئية لزراعة أشجار المنغروف في 
خليج تاروت تمتد على مساحة 6400 فدان، مما يجعلها األولى من نوعها في المملكة، حيث ستضم محطة لألبحاث المعنية بأشجار 
المنغروف ومركًزا للتوعية يضم ممًرا خشبًيا بين أشجار المنغروف، ونشر 2728 هيكاًل للشعاب المرجانية في عدة مواقع في الخليج 
العربي بما يعزز التنوع البيولوجي البحري وزيادة إنتاج مصائد األسماك ، وزراعة أشجار المنغروف، حيث تمت بالفعل زراعة 
أكثر من مليوني شجرة في إطار البرنامج الذي أطلقته الشركة، بهدف حماية موائل المنغروف الموجودة في مناطق أعمال أرامكو 
السعودية، واستعادتها في المناطق المتأثرة، كما تتضمن مبادرة لزراعة مليون شجرة على مدى 7 سنوات ضمن محجوزات الشركة 
تتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتشجيع استدامة البيئة الطبيعية وتحسين الغطاء األخضر للمملكة، والذي سيسفر عن العديد من 
الفوائد، منها الحفاظ على األشجار المحلية، وتعزيز التنوع البيولوجي المحلي، والحد من ظاهرة التصحر، واستخدام مياه الصرف 

المعالجة في ذلك.

وفي نهاية الحفل، كرم األمير سعود بن نايف عدًدا من الجهات المشاركة في المنتدى والجهات الداعمة والراعية.
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أمين الشرقية يصدر قراًرا بترقية آل توفيق إلى المرتبة الثالثة عشر

أصدر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، قراًرا بترقية المهندس مصطفى بن محمد آل توفيق إلى المرتبة 
الثالثة عشر.

وأعرب »آل توفيق«، عن شكره وتقديره لمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، على هذه الثقة، و على ما يبذله 
من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة المنطقة الشرقية وتحفيزه، مؤكًدا في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافًعا له لبذل المزيد من 

الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن، سائاًل المولى عز وجل أن يعينه على أداء الواجب على أكمل وجه.
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يواجهون اإلعاقة بالجدارة.. في مجتمع يساندهم: “لستم وحدكم” يومان من العمل االجتماعي
 في صفوى يؤكدان نجاحات ذوي االحتياجات الخاصة

ُصبرة
على طاولة مستديرة؛ جلس حسن سليمان الفارس وأمامه آلة كتابة بلغة برايل. وعن يمينه جلس أحمد العلوان. كالهما من مركز رعاية 
المكفوفين بالقطيف. وكلٌّ منهما يمّثل جياًل مختلفًا. األول يستخدم 7 مفاتيح للكتابة بلغة “برايل”، واآلخر يستخدم “البتوب” حديثًا. فقد 
البصر ال ُيعيق النجاح، هذا ما بدا عليه الرجالن في ركن مركز المكفوفين، ضمن 18 ركنًا مشاركًا في برنامج “لسَت وحدك” الذي 

تنظمه لجنة التنمية االجتماعية بصفوى، وبدأت فّعالياته مساء البارحة بمدينة صفوى، وتنتهي مساء اليوم االثنين.

أركان
في ردهة البرنامج؛ اصطّفت األركان لتعّرف عن نفسها، وتؤكد أنها “ليست وحدها” في الميدان، وليست وحدها في التجربة التي 

يخوضها ذوو االحتياجات الخاصة الذين فقدوا نعمًة من النعم، لكنهم نجحوا في تعويض ما فقدوه بإنجازات فوق العادة.
إيالف بصفوى، مركز زهور  بالدمام، مركز  الشامل  التأهيل  الخاصة، مثل مركز  بذوي االحتياجات  لمؤسسات معنية  أركان  إنها 
المستقبل بتاروت، جمعيات خيرية.. وضمنها مؤسسات صحية، وضمنها أيضًا أركان لذوي تجارب من الفئة نفسها. ووسط األركان 
أحاط سياٌج بالمسرح، وعلى خشبته ُسردت قصص نجاح، ونوقشت قضايا وُمشكالت. وفي الجولة األولى من البرنامج تقاربت األفكار 
عبر التحاور والمشاهدة المباشرة. هناك فئات في المجتمع في حاجة إلى أن تكون أكثر اندماجًا فيه. اإلعاقات التي حملها بعضنا في 
المجتمع ال مبّرر لها لتجعل ذوي االحتياجات معزولين.. إنهم مثلنا، بل إن بعضهم من يفوقنا نشاطًا وعطاًء.. إنها ـ باختصار ـ رسالة 

البرنامج إلى المجتمع، رسالة تقول لذوي االحتياجات الخاصة “لستم وحدكم”..!

حكايات وتفكير
وفي فّعاليات البارحة؛ حّلت التجارب إلى جانب التفكير.. قصة نجاح رقية آل عجاج الكفيفة التي وصلت إلى مرحلة دراسة الدكتوراه 
في الواليات المتحدة األمريكية، تلتها مناقشة قدمها مركز التأهيل الشامل بالدمام، للتعريف بحقوق ذوي الهمم، ثم جاءت حكاية أمل 
علي آل نصفان، فمناقشة حول مشاكل حاسة السمع وحلولها، ثم قصة نجاح داوود آل سالم مع مشكلة التوحد. والفقرة األخيرة في 

المسرح كانت “مسرحية ُهمام”.
كان كل شيء يحوم حول وعي المجتمع .

علوية السادة
وهذا ما أّكدته علوية السادة، الشابة الُمصابة بمشكلة سمعية، وقادتها مشكلتها إلى التخصص في دراسة ذوي اإلعاقات.. وقد أّلفت 
قصة أطفال في هذا الموضوع.. قالت علوية “أتمنى أن يزداد وعي المجتمع بفئة ذوي االحتياجات الخاصة، والخطوة األولى لذلك 
هي توجيه الخطاب لألطفال سواء األصحاء أو ذوي اإلعاقة، فاألصحاء يجب أن يتربوا على تقبل االختالف، أما ذوو االحتياجات 
الخاصة؛ فعليهم بقبول أنفسهم وتجاوز اإلعاقة الجسدية، لذا فكرت بأن أكتب قصة  تتحدث عن اإلعاقة وتخاطب ذهنية الطفل، وكانت 

النتيجة قصة قصيرة بعنوان “وي وي” تناسب األطفال من سن 4 إلى 7 سنوات وهي باللغتين العربية واإلنجليزية.

زهراء األبيض
أما زهراء ياسر األبيض فقد ولدت سنة 1994، ولها أخت توأم، وشاء اهلل أن تولد بإعاقة حركية نتيجة نقص أوكسجين أثر في خاليا 
الدماغ، مما أدى إلى ضعف في األطراف العليا والسفلى.. تقول زهراء “أجريت عدة عمليات منذ طفولتي واستمر العالج الطبيعي 
مرافقا لي”. وتتحدث زهراء عن مساندة العائلة “كانت أختي تساعدني في كل أموري سواء في البيت أو المدرسة، وأهلي كذلك كانوا 

عونًا لي”.
وعن كتابها “رويدك ال توصد األبواب”؛ تقول “اكتشفت في نفسي رغبة الكتابة وأنا في 13 من عمري، فكنت أكتب عن كل موقف 
أمر به ويؤثر فّي، وكل خاطرة تعبرني، وكنت أنشرها عبر وسائل التواصل االجتماعي، وكان ذلك بداية شعوري بأني أمتلك هذه 
الموهبة، حيث كان إقبال الناس على كتاباتي مؤشرًا إلى نجاحي ككاتبة، بعدها قررت أن أخطو خطوة أكبر، خطوة تثبت أني ناجحة 

رغم كل الصعوبات التي تواجهني، فكان “رويدك ال توصد األبواب” ثمرة ذاك التحدي واإلصرار”.
وكما تصف كتابها فإنه عبارة عن نصوص تشكل توليفة من األمل والحب واإلنجاز.

في سن الخامسة أصيبت زهراء بمرض السكري من النوع األول وهو ما زاد حالتها سوءًا، لكنها تحمد اهلل على ذلك كثيرًا وتكرر 
” قبلت نفسي بإعاقتي، وال أخجل من قول أنا من ذوي اإلعاقة، وأجدني قد تغلبت عليها، وربما كانت هي السبب في تفجير طاقاتي 
األخرى، فاهلل سبحانه وتعالى ال يأخذ نعمة إال ويعوض بخير منها، واليوم أنا فخورة بنفسي، سعيدة بأني استطعت أن أثبت لنفسي أني 
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ناجحة”.

مركز إيالف
في ركن مركز إيالف لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة؛ وقفت سارة الداوود وبعض زميالتها، ليعرضن ما أنجزتها طالبات المركز.. 
في  أعمالهّن  وعرض  وتدريبهّن،  إعدادهّن  في  نجح  المركز  لكن  متقدمة،  حالتهّن  وبعضهّن  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  من  كلهّن 

مناسبات كثيرة، ومن ضمنها برنامج “لست وحدك”.

وقد تأسس المركز منذ أكثر من عقدين، وهو متخصص في كثير من الخدمات، بينها: الدعم النفسي و التأهيل االجتماعي، التأهيل 
المهني، اللغة و جلسات التخاطب، التوعية و اإلرشاد األسري، الحركة و العالج الطبيعي، التدريب المتخصص لألسر و المهتمين، 

المهارات و العالج السلوكي، جلسات التكامل الحسي و العالج الوظيفي.

ويستقبل المركز األطفال من ذوي اإلعاقة للبرامج المسائية، في حل مشاكل التخاطب والنطق، إضافة إلى تعديل السلوك، وذلك بفحص 
و تدريب أعضاء النطق، والتدريب على مخارج األصوات، والتقييم و وضع الخطة العالجية، وتصنيف االضطرابات السلوكية لدى 
األطفال، وكيفية التعامل مع السلوك العدواني و العناد و التشتت، وأنواع المشكالت السلوكية لدى االطفال و عالجها، مثل: إعادة 
التأهيل لألطفال، والتأخر الحركي، واالرتخاء العضلي، والحركات الالإرادية، وتقوية العضالت الضعيفة، وتقوية االتزان في وضع 

الثبات و الحركة.

مركز زهور المستقبل
في ركن هذا المركز يقف مديره شفيق آل سيف والمشرفة التربوية شهامة المحاسنة. والمركز تابع لجمعية تاروت الخيرية، ويخدم 
جميع اإلعاقات كالتوحد والتأخر العقلي، واإلعاقة الحركية. ومن أهداف المركز توفير الرعاية العالجية والتعليمية والتأهيلية لألفراد 

ذوي االحتياجات الخاصة، ومساندة األسر في التعايش مع اإلعاقة وتحجيم آثارها، وتوعية المجتمع بقضية اإلعاقة.

ويستقبل الفتيات من 3 سنوات إلى 40 سنة واألوالد من 3 سنوات إلى 12 سنة، وهناك خدمات مساندة لطالب المركز مثل النطق 
العلمية لمراقبة  المنتسوري وهي الطريقة  ـ  والتخاطب والعالج الوظيفي، والعالج الطبيعي والتكامل الحسي. كما أضاف ـ مؤخرًا 
النظام البيولوجي لنمو األطفال بهدف تصميم منهج تعليمي يراعي اإلمكانيات و الخصوصيات الفردية لكل طفل، باإلضافة إلى برنامج 

الكبيرات لتعليمهم مهارات كالطبخ والغسيل  بحيث يصبحوا أكثر اعتمادا على أنفسهم.

وهناك برنامج اإلرشاد األسري صباحًا ألهالي ذوي االحتياجات الخاصة سواء كان أوالدهم مسجلين في المركز أو ال، كما يقدم المركز 
برامج توعوية تثقيفية سواء للمقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثا، ويحاول تقديم الحلول للمشكالت التي تواجههم، ونصائح لتفادي 

المشكالت مستقبال.

مشاركون
في المكان أركاٌن كثيرة، حكومية وأهلية، بينها مستشفى صفوى العام، ومدرسة اليرموك االبتدائية، ومركز الدكتور علي جابر سالمة 
والهاتف  التوحد،  وجمعية  الصفا،  ونادي  تُشويس،  ومركز  الخيرية،  الصفا  وجمعية  العلي،  خليفة  الدكتور  ومركز  بالدمام،  الطبي 

االستشاري بجمعية القطيف، وجمعية العطاء النسائية، ومركز تيش، وروضة صفوى األولى.
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بحضور ٥0 شخصية … القديح تشهد تكريم أعضاء مجلس إدارة جمعية مضر
 وشخصيات ناشطة في ديوانية الغنامي

القديح 24 
بحضور 50 من الشخصيات اإلجتماعية في بلدة القديح، كرمت أسرة جماعة الغنامي أعضاء مجلس إدارة جمعية مضر الخيرية 
بالقديح، و4 شخصيات ناشطة في البلدة، وذلك صباح يوم السبت 17 جمادى اآلخرة 1440هـ ، في ديوانية مزرعة الغنامي بالقديح.
وهدفت الجماعة من التكريم، التشجيع والتحفيز على عمل الخير، والوقوف صًفا واحًدا مع العمل الخيري، مبينة أن الجمعية والنادي 

نافذتان للعمل الخيري والتطوعي واالجتماعي في القديح.
وافتتح حفل التكريم بوجبة إفطار على شرف الضيوف، وتضمن الحفل كلمة ترحيبية بالضيوف وأعضاء الجمعية، أثنى فيها األستاذ 

سلمان منصور العنكي، على عمل الجمعية وخدماتها التي تقدمها، والقائمين على هذا العمل الخيري والتطوعي واالجتماعي.
وشرح رئيس مجلس إدارة الجمعية السيد محمد جواد آل السيد ناصر ماتقوم به الجمعية من خدمات متعددة، لخدمه البلد والمجتمع، 
وحث على الوقوف مع المجلس، وقام بتذكير الحضور بأن دورة المجلس الحالي تشارف على االنتهاء وأن باب الترشح للمجلس الجديد 
قد أعلن عنه قبل أكثر من شهر، وألقى االستاذ إبراهيم الزين قصيدة في الحفل رحب فيها بالحضور وامتدح الجمعية والنادي وأثنى 
على دورهما في خدمة المجتمع، كما أثنى على المتطوعين والعاملين في الحقل االجتماعي، وتاله مال محمد آل عبدرب النبي بأهزوجة 

في مدح السيدة الزهراء عليها السالم، شنف بها أسماع الحاضرين، كما تحدث االستاذ نزيه المصطفى، والسيد عبدالعزيز الحسن.
وأختتم الحفل بشكر وترحيب من األستاذ حسين الدخيل لكل من لبى الدعوة من أعضاء مجلس ادارة جمعية مضر الخيرية، والمبادرين 

للخير وعمل الخير، ذاكرًا أن الجماعة في األيام القادمة، ستتبنى تفعيل مبادرة التكريم، والتحفيز، والتشجيع لكل من يخدم القديح.
أسماء أعضاء جمعية مضر الخيرية بالقديح:

 1- السيد محمد جواد ال سيد ناصر     2- السيد عدنان انور السادة               3- حسين سعيد الخاطر
 4- مهدي حسن المطرود                 5-السيد عبداهلل محمد الخضراوي        6- السيد موسى جعفر الخضراوي

7- السيد سلمان علوي الخضراوي     8- علي حسن غزوي                      9- عبدالغني عبداهلل العلو.
أسماء الناشطين:

 1- كفاح الخليفه
 2- حسين العبيدان
 3- محمد الموسى

4-عقيل الجارودي
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   من حقِّي يا أخي..

 إبراهيم الزين 

 من حقَي يا أخي كما هو حقَك أن يكون لَي رأٌي وقرار واختيار..
 من حقي كما هو حقك يا أخي أن يكون لي طريٌق ومسلٌك ومنهاج..

 من حقي أن يكون لي أصدقاء وُعصبٌة ورفقاء..
 ومن حقي االختيار فيما أريد لنفسي ال ما تريده لَي أنت.. من حقي التفصيل والتفضيل والتفسير والتأويل..

 من حقي المعارضة واالختالف والمؤازرة والتحالف..
 من حقي الكالم والسالم والتبجيل واالحترام..
 من حقي االلتزام بمبادئي وقناعاتي وآرائي..

من حقي التفكير والتعبير عن فكرتي والعمل بها وإثبات صحتها وصوابيتها..
لماذا نستنكر على بعضنا الحقوق الفطرية والمكفولة بطبيعتها دون قانون أو شرعة؟

لماذا نخصص ونوجه الحب والكراهية.. والحق والباطل.. والثواب والعقاب والعتاب والحساب إلى حيث نهوى ونريد؟ 
لماذا ال نكون سواء بسواء؟ لماذا ال نجعل من حقوقنا نقاء.. واختالف توجهنا التقاء؟ 

 لماذا ال نكون رفقاء متحابين بداًل من أن نكون فرقاء متباغضين؟
لماذا نجعل التوجس والريبة هما الدرع والسالح؟ ماذا لو فتحنا الصدور.. وفرشنا األرض سالًما وابتساًما؟ وصبرنا بحلم.. وحلمنا 

بصبر.. وأنصتنا حيث يتكلم اآلخر.. وتكلمنا حيث يستمع اآلخر.. ثم نلتقي حيث نتفق.. ونتفق لنلتقي.. برغبة ومحبة.. وآمان 
واطمئنان.. هل في ذلك بخس ومهانة لكرامة؟ أم أنه حفٌظ للمكانة واألمانة.. واأللفة..
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                                هاتوا الميزان!

هالل الوحيد 

في ساعِة مولدي أعطت القابلُة أمي أربَع حقائب، وقالت لها: ال تخافي وال تفرحي فهذه ليست إال حقائب رحلِة الدنيا، تعطيها القابلة 
لكل من يولد، كلما عمل الصغيُر شيئًا تأخذه أحُد الحقائب دوَن أن يشاء، وبعضها يستطيع أن يرميه في الطريق وبعضها يبقى في 

الحقيبِة حتى نهايِة الرحلة. قالت القابلة: إنَّ علي أن أزَن الحقائب عندما أصل الستين سنة وكتبت القابلُة على األولى:

العقل: وهو الذي سوف يعلمني ماذا علي أن أختار ألضعه في الحقائِب الباقية، وأنني ُأعطيت تقريبًا وزن ما أعطي غيري من البشر. 
إن وضعت في هذه الحقيبة األشياَء الصحيحة فسوف يثقل وزن باقي الحقائب إال واحدة! بالعقل يمكنني أن أكون قادرًا على التفكير 
التي أواجهها في الرحلة. كانت جملُة الحكمِة في  للمشاكِل  الذاتي وإعطاء حلوٍل  الداخلي  اللغة والنطق والتفكير  المجرد واستخدام 

الحقيبة “إذا لم تعرف قيمَة العقل فاسأل المجانين”.

وكتبت على الثانية “الروح”: قالت إن كل إنساٍن سوف يعرف في بعض أوقات الرحلة أنه ال قوَة تنفعه إال ما في الروح التي تقول له: 
إن هناك قوة عظمى إن طلبَت منها الخالص من ورطتك َأجابتك، وهي التي يجب عليك أن تقوَل لها شكرًا. العقل سوف يساعدك في 

معرفتها فال تتهيب إال من الحقيبِة الرابعة! كانت جملُة الحكمة في الحقيبة “إذا لم تعرف قيمتي فاسأل المادة”.

والثالثُة الجسد: الذي سوف يمدك بالقوة على حمل باقي الحقائب. ليس مطلوبًا منك أن تفنيه في حمِل الروح والعقل ولكن مطلوًبا منك 
أن تقوي العقل والروح ولو على حساب الجسد قلياًل. ال تظن أّن مجرد امتالكك جسدًا قويًا، قادٌر على الحركة، والعيِش الطويل دون 
مرٍض أو سقم هو مكمُن قوتك بل ستكون قوتك في تطويع العالم بأسره ليكون خادمًا لك. لكنك مهما حاولت فسوف تتقادم تلك الحقيبة 
سريعًا وتهترئ، فحاول أن تجددها ما استطعَت واستعن بالحقائب األخرى إال واحدة! كانت جملة الحكمة في الحقيبة “إذا لم تعرف 

قيمتي فاسأل المرضى”.

وعلى الرابعة كتبت القابلة بخطٍّ عريض “ال شيء”، وقالت ألمي: راقبي الصغير وسوف تعرفين أنه  سوف يحب هذه الحقيبة، يأخذها 
معه أينما حل أو ارتحل، ويملؤها بكل شيٍء ولو على نقيِض وحساب الحقائب األخرى. كانت جملة الحكمة في الحقيبة “إذا لم تعرف 

خيبتي فاسأل من ماتوا”.

وها أنا قد بلغت الستين سنًة في الرحلة قلت: هاتوا الميزان ألرى صدق القابلة: وزنُت األولى ثم الثانيَة ثم الثالثة ثم الرابعة، ولخيبتي 
قلُت: آه لقد صدقت أمي القابلُة ولم تكذبها. كانت الرابعة مليئًة وفاضت بالمناظر الجميلة والصور النادرة، ولكن ما أزعجني أنها ثقلت 

في أواخر سني الرحلة، حين ظننت أنني منشغٌل بالثالِث األوليات!

أليست هذه رحلة حياة البشر بين ثالِث قوى متشابكة وال شيء؟
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” أبو الرحي ” يحقق المركز األول في كرة الطاولة
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“الخضراوي” يتوج بكأس المملكة التصنيفية الفردية لكرة التنس
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محمد الدشيشي يحصل على دبلوم المدربين المحترفين اآلسيوي

بفارق هدف ... فريق يد مضر يتخطى األهلي
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صعود فريق نادي مضر األول لكرة الطاولة إلى الدوري الممتاز

ناشئو مضر يحققون المركز الثاني في دوري الممتاز
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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
 عروض صيدليات جمعية مضر الخيرية
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 الملحق اإلعالني
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 الملحق اإلعالني

عروض قاعة  الملك عبدالل 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 18 جمادى اآلخرة 1440- فبراير 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
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www.mudharcharity 

@mudharcharity1387 

@mudharcharity1387 

@mudharcharity 

info@mudhar .org

0539087133

013-8550031

920010795

 القطيف- القديح

قنوات التواصل االجتماعي

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


 المركز اإلعالمي
 لجمعية مضر الخيرية
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media@mudhar .org

0539087133

013-8550031

920010795

 مبنى الطرازيات

mailto:mudharcharity?subject=
https://iwtsp.com/966539087133
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