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 كلمة مجلس اإلدارة
 محمد جواد آل  السيد ناصر

كفيتو ووفيتو

باســمي ونيابــة عــن مجلــس االدارة، أتقــدم الــى أهلــي فــي القديــح الحبيبــة وجميــع ســكان محافظــة القطيــف بالتهنئــة والتبريــك 
بمناســبة حلــول شــهر رمضــان المبــارك، ســائال هللا عــز وجــل أن يوفقكــم وإيانــا لصيامــه وقيامــه، وأن تشــملنا جميعــا بركاتــه 

ورحماتــه.

 ومــن نافلــة القــول أن بــركات هــذا الشــهر الفضيــل تعــم الكــون، وتنهمــر رحمــة هللا علــى العبــاد مــع قدومــه، وتكــون ســببا 
فــي تراحمهــم وتالحمهــم، وتتجلــى فــي امتــداد أيــادي أبنــاء المجتمــع وتشــابكها لتصنــع نســيجا متماســكا. وفــي كل عــام، لنــا 
وقفــة مــع ابنــاء مجتمعنــا تــزدان بوشــاح التراحــم والتالحــم وتلبــس إكليــال مــن المحبــة والمــودة يصنعــه ابنــاء المجتمــع. ويأتــي 
ــد عــدد  ــة يزي ــي سيســتفيد منهــا 200 أســرة متعفف ــة فــي هــذا العــام، الت ــة الرمضاني ــة لمشــروع الســلة الغذائي إطــالق الجمعي
أفرادهــا علــى 1000 فــرد، فــي مقدمــة مصاديــق هــذه الوقفــة المهمــة، التــي بدأناهــا فــي العــام الماضــي، فكانــت مســاهمات 

أبنــاء المجتمــع واضحــة فــي إنجاحهــا، ولهــم نقــول »العــام الماضــي كفيتــو ووفيتــو، وهمتكــم معنــا ايضــا فــي هــذا العــام«.

وقــد رصــدت الجمعيــة هــذا العــام مبلــغ 300000 )ثالثمائــة ألــف( لاير للســلة الغذائيــة فــي شــهر رمضــان المبــارك، وتحتــوي 
الســلة علــى اكثــر مــن 18 صنفــا مــن المــواد الغذائيــة المألوفــة فــي الشــهر الفضيــل، ولحــوم بيضــاء وحمــراء، اضافــة الــى 
مبلــغ مالــي مقــداره 150 ريــاال لــكل فــرد، حيــث تقــرر توزيــع ســلتين غذائيتيــن، ســيبدأ توزيــع أوالهمــا فــي منتصــف شــهر 
شــعبان، وســتودع المبالــغ الماليــة فــي حســابات األســر المســتفيدة قبــل نهايــة شــهر شــعبان. أمــا الســلة الغذائيــة الثانيــة فمــن 
ــداع  ــة بإي ــارك، ســتقوم الجمعي ــل أن يمضــي الشــهر المب ــل منتصــف شــهر رمضــان. وقب ــا قب ــن توزيعه ــاء م ــرر االنته المق

العيديــة فــي حســابات األســر التــي ترعاهــا.

وليبقــى النســيج االجتماعــي مترابطــا، أتاحــت الجمعيــة الفرصــة للمحســنين والداعميــن واالفــراد للمســاهمة فــي تغطيــة تكاليــف 
مشــروع الســلة الغذائيــة الرمضانيــة بثــالث باقــات، األولــى مقدارهــا 100 )مائــة( لاير ، والثانيــة مقدارهــا 200 )مائتــان( لاير 

والثالثــة 300 )ثالثمائــة( لاير. 

وتفعيــال للشــراكة المجتمعيــة واســتقطاب المتطوعيــن، اســتعنا ب 20 متطوعــا مــن مختلــف الفئــات العمريــة مــن أعضــاء لجــان 
الجمعيــة العاملــة ومــن شــبان القديــح اليافعيــن لتجهيــز الســالل الغذائيــة وتوزيعهــا.

جمعيتكــم ممتنــة لعطائكــم وفخــورة بوقفتكــم ودعمكــم ومســاهمتكم وتحملكــم للمســؤولية االجتماعيــة، وال يســعني إال أن أكــرر 
مجــددا »كفيتــو ووفيتــو«،  وكمــا عهدناكــم أنتــم األوفيــاء دائمــا، فــكل عــام وانتــم بخيــر.
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جمعية مضر تنجح في تمليك مسكن لعائلة يتيمة في القديح
و مساعدات الجمعية فاقت 1.٥ مليون لاير في الربع األول من 2019

كرامة المرهون 

ــي  ــر أن إجمال ــي التقري ــة ف ــي 2019 م ، مبين ــام المال ــن الع ــع األول م ــا للرب ــن تقريره ــة ع ــر الخيري ــة مض ــفت جمعي كش
الـــــمصروفات عــــلى البــــرامج الخدميــة والتنمويــة بلــغ 1697040 ريــاال استــــفاد منهــا 1005 حــــالة ، بزيــــادة بــــلغت 

ــي. ــام الماض ــن الع ــع األول م ــي الرب ــه ف ــم صرف ــما ت ــة بـ ــل 11% مقارن ــاال، وتمث 165392 ري

وتشــمل البرامــج الخدميــة شــؤون األســر ، شــؤون المســاكن و المســاعدات الشــتوية ، أمــا البرامــج التنمويــة فتشــمل كافــل اليتيــم 
والــزواج الميســر باالضافــة إلــى المســاعدات التعليميــة.

ــل  ــاال ، مقاب ــات بلغــت 355139 ري ــج شــؤون األســر غطــى احتياجــات 569 أســرة بمصروف ــر أن برنام ــي التقري وورد ف
ــغ 8 % . ــاض بل ــام الماضــي و بانخف ــن الع ــع األول م ــي الرب ــت ف ــاال صرف 385393 ري

وجــاء فيــه أن االنفــاق علــى برنامــج كافــل اليتيــم تضاعــف أربــع مــرات وذلــك لشــراء وتمليــك مســكن لعائلــة يتيمــة ، حيــث تــم 
صــرف 647154 ريــاال علــى البرنامــج اســتفاد منهــا 23 أســرة يتيمــة ، فــي مقابــل 130279 ريــاال لنفــس الفتــرة مــن العــام 

الماضــي .

ــث  ــة، حي ــه 98 حال ــي بلغــت 499599 واســتفاد من ــي برنامــج شــؤون المســاكن والت ــر حجــم المســاعدات ف وأوضــح التقري
ــام الماضــي. ــع األول مــن الع ــغ 24% عــن الرب ــات البرنامــج انخفاضــا بل شــهدت مصروف

وغطــى برنامــج المســاعدات التعليميــة االحتياجــات الدراســية للطــالب والطالبــات بمصروفــات بلغــت 83445 ريــاال قُدمــت لـــ 
226 طالبـًـا وطالبــةً، بزيــادةٍ بلغــت %2.

و أنفقــت الجمعيــة علــى الــزواج الميســر مبلــغ 73953 ريــاال فــي الربــع األول مــن العــام الحالــي اســتفاد منــه 19 فــردا ، وشــهد 
انخفاضــا بنســبة 74% عــن العــام الماضــي .

وأشــاد رئيــس الجمعيــة محمــد جــواد آل الســيد ناصــر بوقفــة أبنــاء المجتمــع واســتمرار دعمهــم لبرامــج الجمعيــة، وخصوصــا 
مشــاركتهم فــي انجــاح شــراء منــزل ألســرة يتيمــة ألول مــرة بالكامــل وتمليكهــم ايــاه ، ودعــا الجميــع إلــى المســاهمة فــي تغطيــة 

مشــروع الســلة الغذائيــة لشــهر رمضــان المبــارك والتــي ســتنطلق قريبــا.
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خيرية مضر تطلق مشروع السلة الرمضانية

المركز االعالمي – خيرية مضر

ــد عــدد أفرادهــا  ــة بالقديــح مشــروع الســلة الرمضانيــة، والتــي سيســتفيد منهــا 200 أســرة يزي أطلقــت جمعيــة مضــر الخيري
علــى 1000 فــرد ، وبشــعار “العــام الماضــي كفيتــو ووفيتــو” فــي التفاتــة منهــا إلــى دور المجتمــع فــي تغطيــة مشــروع الســلة 

الرمضانيــة بمســاهمات الداعميــن والمحســنين.

ورصــدت الجمعيــة مبلــغ 300000 )ثالثمائــة ألــف( لاير لمســاعدات شــهر رمضــان المبــارك ، تشــمل ثمانيــة عشــر صنفــا 
مــن المــواد الغذائيــة األساســية ولحــوم ومبالــغ ماليــة ، حيــث ســيبدأ توزيــع أول ســلة مــن المــواد الغذائيــة علــى األســر المتعففــة 
فــي منتصــف شــهر شــعبان، وايــداع المبالــغ الماليــة فــي حســابات األســر المســتفيدة قبــل نهايــة شــهر شــعبان، وســتوزع الســلة 

الغذائيــة الثانيــة قبــل منتصــف شــهر رمضــان الكريــم .

وقــد طرحــت الجمعيــة باقــات ثــالث للمســاهمات الماليــة، األولــى مقدارهــا 100 مائــة لاير ، والثانيــة مقدارهــا 200 مائتــان 
لاير والثالثــة 300 ثالثمائــة لاير ، كمــا تتلقــى التبرعــات العينيــة مــن مــواد غذلئيــة.

ويمكــن ايصــال المســاهمات الماليــة إلــى مكتــب الجمعيــة بوســط القديــح، أو االيــداع المباشــر فــي أحــد حســابات الجمعيــة ، مــع 
ارســال رســالة بإســم المــودع والمبلــغ إلــى جــوال العالقــات العامــة 0539087133.
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جمعية مضر الخيرية تطلق قناة يوتيوب

المركز االعالمي - خيرية مضر

اطلقــت جمعيــة مضــر الخيريــة اليــوم الخميــس 5 شــعبان 1440 هـــ قناتهــا الرســمية علــى موقــع اليوتيــوب، باســم قنــاة جمعيــة 
مضــر الخيريــة.

وســتبرز القنــاة فعاليــات وبرامــج الجمعيــه والتعريــف بالخدمــات التــي تقدمهــا للمجتمــع والمســتفيد مــن خــالل برامجهــا ولجانهــا 
المتنوعة.

ــاة بضغــط كلمــه اشــتراك او سبســكرايب، لتصــل  ــل زر االشــتراك بالقن ــاة تفعي ــد القن ــى جدي ــن باالطــالع عل ــى الراغبي و عل
ــاة : ــط القن ــدة للمشــتركين مــن خــالل راب ــات الجدي اشــعارات الملف

https://youtu.be/7ZNemyGN-vU
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خيرية مضر تكرم موظفيها المتقاعدين
آل السيد ناصر: الموظفون المتقاعدون نموذج للبذل والعطاء

فاِطمة آل عبيدان 

كــرم مجلــس إدارة خيريــة مضــر مســاء االربعــاء الماضــي 27 رجــب 1440هـــ الموافــق 3 أبريــل 2019 م خــالل جلســته 
األســبوعية 4 مــن موظفــي الجمعيــة لبلوغهــم ســن التقاعــد.

ــنوات  ــوال س ــدؤوب ط ــم ال ــى عمله ــن عل ــة المتقاعدي ــي الجمعي ــيدناصر موظف ــواد آل الس ــد ج ــة محم ــس الجمعي ــكر رئي وش
ــة . ــم القادم ــي حياته ــاة ســعيدة ف ــم حي ــى له ــم ، و تمن خدمته

وقــدم ال الســيد ناصــر شــهادات الشــكر والهدايــا للمتقاعديــن األربعــة، الســيد صالــح علــوي العلويــات ورضــي أحمــد حمــدان 
وعبــدهللا عبدالهــادي عبدالنبــي ومحمــد علــي االســتاذ، نظيــر خدمتهــم فــي الجمعيــة التــي امتــدت بيــن 16 عامــا و 32 عامــا.

وقــد عمــل الســيد صالــح علــوي العلويــات فــي بالروضــة منــذ عــام 1986 حتــى نهايــة شــهر فبرايــر للعــام الحالــي 2019، و 
اســتمرت خدمتــه فــي الجمعيــة لمــدة 32 ســنة و 7 شــهور و 9 أيــام .

و الموظــف رضــي أحمــد حمــدان عمــل لمــدة 23 ســنة و 10 شــهور و 21 يومــاً مــن عــام 1995 حتــى بدايــة شــهر مــارس 
للعــام الحالــي 2019 حيــث عمــل بشــؤون المســاكن ثــم نُقــل للعمــل بالمجمــع الطبــي . 

وعمــل عبــدهللا عبــد الهــادي عبــد النبــي منــذ عــام 2001 حتــى بدايــة شــهر مــارس للعــام الحالــي 2019 وبلغــت مــدة خدمتــه 
فــي العمــل 18 ســنة و شــهراً واحــداً و 8 أيــام، أمضاهــا فــي المجمــع الطبــي والروضــة بالتبــادل ألكثــر مــن مــره. 

وعمــل محمــد علــي األســتاذ منــذ عــام 2003 حتــى بدايــة شــهر مــارس للعــام الحالــي 2019 حيــث عمــل لمــدة 16 ســنة و 21 
يومــاً فــي شــؤون المســاكن ثــم نُقــل للماليــة . 

وكان المكرمــون مثــاالً يحتــذى بــه و نموذجــاً للبــذل والعطــاء، ذكــر هــذا آل الســيد ناصــر فــي كلمتــه التــي ألقاهــا بحضــور 
مجلــس االدارة والموظفيــن المتقاعدبــن، وحــث منســوبي الجمعيــة الحالييــن  علــى إســتمرارية العمــل الــدؤوب فيمــا يصــب فــي 

مصلحــة الجمعيــة.
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خيرية مضر توزع السلة الرمضانية األولى .. وتدعو إلى دعم مشروع العيدية

فاطمة الصفار

ــى األســر  ــة األســبوع الماضــي عل ــي نهاي ــى ف ــة األول ــع الســلة الرمضاني ــة بتوزي ــات االجتماعي ــة مضــر للخدم قامــت جمعي
ــرد. ــا 1000 ف ــا 200 اســرة، وعــدد أفراده ــة، وعدده ــا الجمعي ــي ترعاه ــام الت ــة وأســر األيت المتعفف

وتحتــوي الســلة 18 صنفـًـا مــن المــواد الغذائيــة، رز وســكر وزيــت وســمن ومعكرونــة وشــوربة ومحلبيــة وغيرهــا، إلــى جانــب 
السالل.

ــل أســبوع مــن شــهر رمضــان بواقــع 150 لاير  ــة خاصــة بشــهر رمضــان فــي حســابات األســر قب ــداع مســاعدة مالي ــم إي وت
للفــرد.

وحتــى اآلن، وزع 1000 كجــم مــن اللحــوم الحمــراء و 1000 دجاجــة قبــل بدايــة الشــهر الكريــم، وأن نصيــب كل فــرد 2 كجــم 
ودجاجتيــن فــي الشــهر، وســيتم توزيــع الدفعــة الثانيــة مــن اللحــوم الحمــراء والبيضــاء قبــل منتصــف الشــهر.

وبلــغ دعــم األهالــي والمحســنين والتجــار حتــى 28 شــعبان 70% مــن ميزانيــة مشــروع الســلة الرمضانيــة التــي أقرهــا مجلــس 
اإلدارة والبالغــة 300 الــف لاير، ومــن المؤمــل تغطيــة إجمالــي المبلــغ فــي غضــون األيــام المقبلــة، والدعــم مــوزع كالتالــي: 

34% مــواد عينيــة، 24% نقديــة، 12% ايــداع مباشــر فــي حســابات الجمعيــة البنكيــة.

وكعادتهــا ســنويا، فتحــت الجمعيــة المجــال لألهالــي للمســاهمة فــي دعــم مشــروع العيديــة ومبلغهــا المســتهدف 100 ألــف لاير، 
وتــم تغطيــة مــا يقــارب 2% مــن المبلــغ المســتهدف.

ــلة  ــروع الس ــي مش ــه لداعم ــكره وامتنان ــن ش ــو، ع ــي العل ــم، عبدالغن ــل اليتي ــة وكاف ــات االجتماعي ــة الخدم ــرر لجن ــر مق وعب
الغذائيــة الرمضانيــة قائــال: “مــن القلــب نوجــه كلمــة شــكر مشــفوعة باإلمتنــان والتقديــر إلــى كل أهلنــا الخيريــن والداعميــن 
الذيــن جــادت أياديهــم الكريمــة بالخيــر، وأنفســهم الطيبــة بالبــذل والعطــاء النقــدي والعينــي لتغطيــة تكاليــف الســلة الرمضانيــة، 
والتــي اســعدت الفقــراء والمســاكين واأليتــام الذيــن تعيلهــم جمعيــة مضــر الخيريــة، ونخــص بالشــكر شــركاءنا التجــار والمعلمــة 

الفاضلــة كاميــال العلــي مــن المدرســة الثانويــة الثانيــة بالقطيــف، والتــي تبرعــت بعشــر ســالل غذائيــة”.

وأهــاب العلــو بالمحســنين والداعميــن لتغطيــة ميزانيــة العيديــة البالغــة 100 ألــف لاير، والتــي مــن المقــرر توزيعهــا قبيــل نهايــة 
ــهر الكريم. الش

يذكــر أن الجمعيــة اطلقــت مشــروع الســلة الرمضانيــة مطلــع شــهر شــعبان تحــت شــعار “العــام الماضــي كفيتــو ووفيتــو”، وقــد 
طرحــت باقــات ثــالث للمســاهمات الماليــة، األولــى مقدارهــا 100 )مائــة( لاير ، والثانيــة مقدارهــا 200 )مائتــان( لاير والثالثــة 

300 )ثالثمائــة( لاير، وســتكون هنــاك ســلة ثانيــة ســيتم توزيعهــا قبــل منتصــف شــهر رمضــان.
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جمعية مضر تشارك في إحياء الذكرى العاشرة لبرنامج الرعاية الصحية المنزلية

المركز االعالمي - خيرية مضر 

شــاركت جمعيــه مضــر الخيريــة، ممثلــة بلجنــة العالقــات واللجنــة االجتماعيــة ومركــز رعايــة المكفوفيــن ، مســاء الـــــجمعة 
28 شــعبان 1440 هـــ فــي احتفــال مستشــفى القطيــف المركــزي بالذكــرى العاشــرة لتأســيس برنامــج الرعايــة الصحيــة المنزليــة 
فــي المنطقــة الشــرقية، والــذي أقيــم فــي مجمــع ســيتي مــول بالقطيــف، لتعريــف المجتمــع وتوعيتــه وتثقيفــه بالطــب المنزلــي 

وأهدافــه وخدماتــه.

واحتــوي البرنامــج علــى عــدة أركان، وتواجــد فيــه بشــكل فاعــل جهــات مختلفــة، منهــا الدفــاع المدنــي بالقطيــف، وجمعيــة مضر 
وجمعيــة تــاروت وجمعيــة القطيــف، إضافــة إلــى أقســام مستشــفى القطيــف المركزي.

ــر  ــق معايي ــم، وف ــي منازله ــة للمرضــى ف ــات الطبي ــن الخدم ــدم مجموعــة م ــة يق ــة المنزلي ــة الصحي ــج الرعاي ــر أن برنام يذك
ــم بجــو اســري. ــم واحاطته ــزل، ورعايته ــن المستشــفى والمن ــل بي ــن التنق ــل م ــي، للتقلي ــق الطب ــا الفري ــط يحدده وضواب
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“نظرية التعلق باآلخرين” ورشة قدمتها نسائية جمعية مضر

آل السيد ناصر: لبناء عالقات سوية، على الفرد أن يكون واعيًا بنوع التعلق الخاص به، والخاص باآلخر

فاِطمة آل عبيدان

أقامــت اللجنــة النســائية بجمعيــة مضــر ورشــة توعويــة بعنــوان “نظريــة التعلــق باآلخريــن”، قدمتهــا األخصائيــة النفســية 
بتــول آل الســيد ناصــر فــي مســاء الســبت 1 شــعبان 1440 هـــ ، بمجلــس الناصــر بالقديــح، مســتهدفة النســاء مــن مختلــف 

األعمــار، وحضرهــا 30 ســيدة.

وتضمنــت الفعاليــة الحديــث عــن اربعــة محــاور رئيســية هــي: أنــواع التعلــق باآلخريــن ؛ هــل يمكــن تغييــر نــوع التعلــق فــي 
التواصــل مــع اآلخريــن ؟ ؛ طــرق التفاعــل االجتماعــي مــع اآلخريــن ؛ مــا هــي أكثــر الطــرق فعاليــة وراحــة للطرفيــن؟

ــار انهــا تشــمل  ــى اعتب ــق عل ــة الورشــة بذكرهــا أن الكثيــر مــن البشــر يكثــر مــن اســتعمال كلمــة التعل وافتتحــت األخصائي
دائــرة واســعة فــي حياتنــا، فاإلنســان يتعلــق بالوطــن واألرض والعائلــة والعمــل والمحيــط الــذي يتفاعــل معــه، وهــذه ظاهــرة 

تــالزم اإلنســان طــوال عمــره.

وعرفــت نظريــة التعلــق باآلخريــن بأنهــا شــيء بديهــي، حيــث يولــد االنســان وهــو مســتعد لتعليــق الدمــاغ، ألنــه المســؤول 
عــن آليــة نظــام التعلــق، فهــو يحتــوي المشــاعر والســلوكيات، وذكــرت ان التعلــق يكــون مــن الصغــر، حيــث يبــدأ التعلــق 
بالوالديــن، ويبقــى مــع االنســان الــى أن يكبــر، ويســتمر طــول حياتــه، ووضحــت أنــواع التعلــق وهــي: التعلــق اآلمــن، التعلــق 

القلــق، التعلــق غيــر المنتظــم، والتعلــق التجنبــي، وبينــت بــأن البيئــة لهــا دور فــي صنــع التعلــق.

وبينــت بأنــه يمكننــا، ومــن خــالل هــذه األنــواع، تصنيفهــا الــى تعلــق طبيعــي وتعلــق غيــر طبيعــي، وذكــرت بــأن التعلــق الغير 
طبيعــي يوصــف بالتعلــق القلــق، الــذي يجعــل الفــرد يتابــع متعلقــه بشــكل مــؤٍذ، حيــث يتابعــه فــي جميــع حركاته وســكناته.

ــك  ــك الخــاص باآلخــر، وذل ــه، وكذل ــق الخــاص ب ــوع التعل ــى وعــيٍ بن ــرد عل ــأن يكــون الف وأوصــت “آل الســيد ناصــر” ب
ــخاص  ــن األش ــات بي ــض الخالف ــث أن بع ــة، حي ــود واأللف ــن ال ــور م ــاء جس ــراد، و لبن ــن األف ــل بي ــرق التواص ــهيل ط لتس
كاألصدقــاء واألزواج قــد يكــون ســببها اختــالف نــوع التعلــق، أو عــدم القــدرة علــى إيصــال االحتياجــات العاطفيــة لآلخــر، 
ومــن الممكــن أن تَُحــل هــذه الخالفــات بالتــدرب علــى طــرق جديــدة فــي التواصــل، بمــا يتناســب مــع أنمــاط التعلــق لــكل فــرد.

وفــي ختــام الورشــة، طرحــت األخصائيــة ســؤاالً علــى المشــاركات يهــدف الــى أن تصنــف كل منهــن نــوع التعلــق الخــاص 
بهــا، وكيــف تســتفيد مــن ذلــك فــي عالقتهــا مــع اآلخريــن، وكان تفاعلهــن جيــدا.

وتأتــي هــذه الورشــة ضمــن سلســلة المناشــط والــورش التــي تقيمهــا نســائية جمعيــة مضــر لتوعية ســيدات المجتمع، واكســابهن 
مهــارات تفيدهــن فــي حياتهن.
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طالبات ثانوية القديح ينفذن ورشة عن الفريق الناجح بالشراكة مع نسائية مضر

فاطمة آل السيد ناصر 

ــح، أُقيمــت ورشــة “لنكــون  ــى بالقدي ــة األول ــة مضــر والمدرســة الثانوي ــة النســائية بجمعي ــن اللجن ــة بي ضمــن شــراكٍة مجتمعي
ــا ناجًحــا” مســاء األربعــاء 5 شــعبان 1440 هـــ، فــي مقــر اللجنــة النســائية بالقديــح. فريقً

 وشــملت الورشــة المحــاور التاليــة: مفهــوم الفريــق، أهميــة العمــل ضمــن فريــق، مراحــل تكويــن فريــق العمــل، المشــاكل التــي 
قــد تواجــه فريــق العمــل، األعضــاء الفاشــلين فــي فريــق العمــل، ســمات القائــد والعضــو وفريــق العمــل الفعـّـال، والحجــم األمثــل 

ــق العمل. لفري

واشــتركت فــي إعــداد الورشــة وتقديمهــا الطالبــات حــور البشــراوي، زينــب حمــاده، فاطمــة آل عبيــد، فــرات الخيــاط، شــهد 
حمــزة، رغــد الفركــي، نجيبــة الجنبــي، وفاطمــة عــادل الخاطــر، وذلــك تحــت إشــراف المعلمــة زهــرة الخضــاب.

وبيّنــت الطالبــات أن قــّوة العمــل ضمــن فريــق تكمــن فــي عــدة مزايــا وهــي: توليــد أفــكار جديــدة وإبداعيــة، تعزيــز مهــارات 
التواصــل، زيــادة كفــاءة العمــل، توزيــع األدوار علــى األفــراد، تعريــف كل فــرد بقيمتــه، خلــق بيئــة محفــزة للعمــل، وتقويــة 

شــخصيات أفــراد الفريــق.

وجــرى اســتعراض وتوضيــح المشــاكل التــي تواجــه الفريــق عــادةً، والتــي تتمثــل فــي الصراعــات بيــن أفــراد الفريــق، الخــوف 
مــن االختــالف فــي اآلراء، صعوبــة تأقلــم األعضــاء الجــدد، وأخيــًرا المجاملــة وعــدم المحاســبة بيــن أفــراد الفريــق.

وتمــت اإلشــارة إلــى أن لــكل عضــو فــي الفريــق ســلوكيات مختلفــة، فهنــاك العضــو المفكــر العقالنــي المتحفــز دائًمــا لمعرفــة 
كيفيــة العمــل علــى إشــباع حاجاتــه الشــخصية، أمــا العضــو الصديــق المتعــاون فهــو يُظهــر التعــاون الكامــل مــع أعضــاء الفريــق 
والحفــاظ علــى روح الفريــق، بينمــا العضــو الُمحــارب العنيــد فيرفــض تعليمــات قائــد الفريــق ألنــه يُريــد إيجــاد دور فعــال لــه 

فــي الفريــق.

 يُذكــر أن هــذه الورشــة تأتــي فــي إطــار الشــراكة بيــن اللجنــة النســائية والمدرســة الثانويــة األولــى بالقديــح، وتتطلــع اللجنــة 
لمزيــد مــن الــورش والفعاليــات ضمــن الشــراكات المجتمعيــة فــي المســتقبل.
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خيرية مضر تؤهل األسر المنتجة

فاطمة آل السيد ناصر 

احتفلــت نســائية جمعيــة مضــر الخيريــة فــي مقرهــا يــوم اإلثنيــن 10 شــعبان 1440 هـــ، بإنهــاء ثالثــة عشــر متدربــة مــن األســر 
المنتجــة برنامــج الخياطــة التأهيلــي “ورشــة الخياطة الشــاملة”.

ــدء  ــى قدراتهــن، لب ــاد عل ــارات الخياطــة وتأهيلهــن لالعتم ــات مه واســتمر البرنامــج لســتة أشــهر، مســتهدفا اكســاب المتدرب
ــة. ــى التنموي ــة ال مشــاريع تنقلهــن مــن الرعوي

وبينــت رئيســة اللجنــة النســائية األســتاذة أميــرة الناصــر أن الهــدف مــن البرنامــج هــو مســاندة األســر المنتجــة، ومــد يــد العــون 
لهــن الكتســاب المهــارات، التــي تســاندهن وتؤمــن لهــن حيــاةً كريمــة.

ووجهــت الناصــر الحديــث للمتدربــات محفــزةً لهــن بقولهــا: “وأنــِت فــي بدايــة الطريــق، اعلمــي أن القمــة ال يبقــى فيهــا إال مــن 
يحافــظ علــى الطمــوح، ويجعلهــا شــمعةً دائمــةَ االتقــاد، ال تنتظــري أحــدًا يأخــذ بيــدِك، بــل ســاندي نفســك فــي اإلبــداع والتميــز”.
وعبــرت منفــذة البرنامــج األســتاذة ليلــى هليــل فــي كلمــة توجيهيــة للمتدربــات قائلــة: “أتمنــى أن يكــون مــا قدمتــه مــن مهــارات 

نافعـًـا لُكــن علــى مــر الســنين، وأن يكــون علــى قــدر رغبتكــن، وأثــُق بقدراتكــن التــي ســتصل بكــن إلــى طريــق االحتــراف”.
وختمت هليل كلمتها بالشكر لكل طالبة مجتهدة مثابرة ساعية لإلنتاج المتميز، وتمنّت للمتدربات مسقباًل مهنيًّا زاهًرا.

وأعربــت المتدربــات عــن ســعادتهن إلكمــال البرنامــج بنجــاح، وامتالكهــن مهــارات تعينهــن علــى العيــش الكريــم واحتــراف 
ــم تكــن  ــة ل ــد اكتســبنا مهــاراٍت إضافي ــا، فق ــاق توقعن ــة: “الورشــة كانــت شــاملة بشــكل ف ــدة، وأكــدت إحداهــن قائل ــة جدي مهن

مقــررة ضمــن البرنامــج، وهــذا بســبب جديــة وتميــز المدربــة ذات الــروح المرنــة”.

وعبــرت أخــرى: “الورشــة كانــت احترافيــة، فقــد دخلناهــا مبتدئــات، وتخرجنــا منهــا مبدعــات، وبالنســبة لــي شــخصيا، دخلــت 
البرنامــج و لــم أكــن أعلــم كيفيــة تشــغيل ماكينــة الخياطــة، أمــا اآلن فقــد ألبســت ابنتــي فســتانًا مــن تفصيلــي، وأنجــزت لنفســي 
فســتان ســهرة رائــع”، وأضافــت متدربــة أخــرى: “كل الشــكر موصــول إلــى الجمعيــة، فقــد أتاحــت لنــا هــذه الفرصــة، وكانــت 
المتابعــة مــن عضــوات اللجنــة محفــزة، ونشــعر بالفخــر بكــن، ونثمــن دوركــن فــي الجمعيــات الخيريــة؛ وفقكــن هللا وزادكــن 

مــن فضلــه”.

ــة مضــر لمســاندة وتأهيــل األســر المنتجــة الكتســاب المهــارات التــي  وتأتــي هــذه الورشــة ضمــن عــدةِ برامــج تُقيمهــا خيري
ــى مهــٍن مســتدامة. ــن للحصــول عل تؤهل
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مشاريع األسر المنتجة تزين أناملي في القديح

فاطمة آل السيد ناصر 

ــى  ــة لألســر المنتجــة، وهــي متاجــر تعن ــرة، نالحــظ انتشــار المتاجــر المخصصــة لدعــم المشــاريع المنزلي ــة األخي ــي اآلون ف
ــن مأكــوالت ومشــروبات وغيرهــا. ــف وتتعــدد بي ــي تختل ــة لعــرض منتجــات هــذه األســر والت ــر مســاحٍة معين بتوفي

ولربمــا يكــون الســبب وراء ذلــك هــو إقبــال المســتهلكين المتزايــد لشــراء المنتجــات المحليــة المصنوعــة بأيــدي “أوالد وبنــات 
البلــد” والــذي يبعــث اطمئنانـًـا فــي نفــس المســتهلك مــن جهــة، ويخــدم ويشــجع أصحــاب المشــاريع المنزليــة مــن جهــٍة أخــرى.

فــي قديحنــا الحبيبــة، متجــر أناملــي كانــت صاحبتــه الســبّاقة فــي القريــة فــي هــذا المجــال، وبافتتاحهــا للمتجــر أصبــح متجرهــا 
أناملــي المتجــر األول الــذي يخــدم األســر المنتجــة فــي القديــح ويدعمهــم لعــرض منتجاتهــم مقابــل مبلــغ مــاديًّ محــدد، وقــد كان 

للقديــح 24 وقفــةٌ معهــا ومــع بعــض أصحــاب المشــاريع المشــاركين فــي المتجــر.

– بدايةً عرفينا بنفسك؟
معكم السيدة طاهرة السيد محمد أبو الرحي، وأُكنى بأم علوي.

– كم عمر متجر أناملي حتى اآلن؟
افتتحنا المتجر وهلل الحمد منذ ثالث سنوات.

– من أين جاءت فكرة المشروع؟ هل كانت فكرة أم مشروع مشابه ألهمكم خوض هذه التجربة؟
حقيقةً المشروع كان فكرة ابني، والهدف الرئيسي كان دعم األسر المنتجه وجمعها في مكان واحد.

-مــن المالحــظ حاجــة الســوق التجــاري إلــى مشــاريع متجــددة علــى الــدوام، فهــل تطمحــون لتحقيــق أفــكار ومشــاريع جديــدة 
فــي المســتقبل باإلضافــة إلــى متجــر أناملــي المتميــز؟

بــإذن هللا تعالــى ســوف يكــون ذلــك مســتقبال، أمــا فــي الوقــت الحالــي همنــا الوحيــد هــو تطويــر محــل أناملــي مــن ناحيــة خلــق 
أفــكار جديــده لدعــم األســر المنتجــة.

– يقــع متجــر أناملــي فــي أحــد أكثــر أحيــاء القديــح ازدحاًمــا، فهــل تريــن هــذه عقبــةً للمتجــر بســبب نــدرة مواقــف الســيارات 
ــا؟ ــا حيويً حولــه؟ أم ترينهــا ميــزةً وتعتبرينــه موقعً

بــل اعتبــر ذلــك ميــزه ممتــازة، حيــث يقــع المحــل وســط القديــح والكثيــر جــدًا مــن الزبائــن يأتــي مشــيًا علــى األقــدام مــن جميــع 
نواحــي القديــح، كمــا يوجــد أيضــا شــريحه مــن الزبائــن بــل وحتــى طباخــات يعرضــن منتجاتهــن لدينــا يأتــون مــن خــارج القديــح 

بالرغــم مــن نــدرة مواقــف الســيارات.

بعــد وقفتنــا القصيــرة مــع الســيدة طاهــرة، توجهنــا بالحديــث مــع التاجــرات وكان مــن بينهــن األخــت حميــدة حســن آل حبيــل 
واألخــت صفيــة حســن المطــرود، والالتــي تشــاركن فــي عــرض منتــجٍ واحــد ولكنــه المعشــوق بيــن الجماهيــر وهــو “ورق 

العنــب”!
ــخ  ــا للطب ــت بســبب حبه ــة كان ــدت أن البداي ــنوات مضــت، وأك ــس س ــذ خم ــداع” من ــخ اإلب ــدأت مشــروعها “مطب ــل ب آل حبي
باعتبــاره موهبــةً لديهــا، ثــم بــدأت بتجربــة عمــل ورق العنــب والــذي لقــي استحســانًا وتشــجيعًا مــن أقاربهــا وأصحابهــا الذيــن 
يشــهدون بلــذة وتميــز وترتيــب ُمنتجهــا عــن غيــره مــن المشــاريع المشــابهة، وبرغــم بعــض الصعوبــات التــي واجهتهــا فــي 
البدايــة مــن معارضــة الــزوج لهــذا العمــل إال أنهــا اآلن تنصــح المتردديــن فــي خــوض مثــل هــذه المجــاالت بعــدم التــردد فــي 

إظهــار مواهبهــم فلربمــا كانــت بدايــةً لمشــروعٍ ناجــح.

أمــا المطــرود صاحبــة متجــر “أم رضــا لــورق العنــب” فقــد كان لهــا باًعــا طويــاًل فــي هــذا المجــال، فمطبخهــا انطلــق منــذ 17 
ســنة تقريبــا! وبداياتهــا كانــت محصــورةً بيــن األهــل والجيــران، وثنــاء هــؤالء علــى طبقهــا المميــز وتكــرار الطلــب والمــدح 

مــن الزبائــن كان حافــًزا لهــا لتوســيع هــذه الدائــرة واالنطــالق بالمشــروع بشــكٍل أكبــر.

وأضافــت أم رضــا بــأن الدافــع وراء مشــاركتها فــي أناملــي كان رغبــةً فــي زيــادة دخــل األســرة مــن جهــة، وتشــجيعا لمشــاريع 
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األســر المنتجــة وخاّصــةً “بنــات البلــد” مــن جهــة أخــرى، وهــي تطمــح ألن توســع مشــروعها بإضافــة أصنــاف جديــدة تنــال 
رضــا الزبــون.

ومــن بيــن التاجــرات مــن كان هدفهــا اســتغالل وقــت الفــراغ وتنميــة موهبتهــا لحبهــا لصنــع الكيــك والحلويــات، وهــي صاحبــة 
مشــروع “حكايــة غيمــة” الســيدة زهــراء الســادة.

التحقــت الســادة بــدورات تأسيســية لصنــع الكيــك بطــرٍق احترافيــة، والحظــت إقبــال الزبائــن علــى منتجاتهــا وإعجابهــم بهــا بمــا 
يتضمــن الترتيــب والطعــم والســعر المناســب، ثــم شــاركت فــي أناملــي رغبــةً منهــا بمعرفــة آراء شــريحٍة أكبــر مــن المســتهلكين 

لتتمكــن مــن تطويــر إنتاجهــا وتحســينه.

وتؤكــد الســادة بأنهــا لــم تواجــه أي صعوبــاٍت تُذكــر فــي بداياتهــا، وأنهــت الحديــث بــأن توفيقهــا كان مســتمدًا مــن اإلمــام الرضــا 
)ع( ألن البدايــة كانــت مــن يــوم مولــده عليــه الســالم.

ونــرى مشــروًعا آخــر تنــوع فــي أصنافــه الشــهية بيــن الفالفــل والسمبوســة والمحمــوص والشــطائر المختلفــة وغيرهــا، وهــو 
مشــروع “مطبــخ البتــول” القائــٌم منــذ أربــع ســنوات بجهــد األخــت وفــاء الحايــك، وبفضــل تشــجيع أمهــا وأختهــا أوال وأخيــرا 

لهــا، وأيضــا بدعــم األهــل واألصدقــاء وحثهــم لهــا الفتتــاح المشــروع.

لــم تواجــه الحايــك صعوبــات فــي مشــروعها عــدا حاجتهــا ليــٍد مســاعدة فــي الطلبــات الكبيــرة كطلبــات المآتــم وغيرهــا، وهــي 
تطمــح المتــالك مطبــخٍ خــاٍص بهــا يكــون طاقــم العمــل فيــه مقتصــًرا علــى النســاء. ودعــت إلبــراز المواهــب وتنميــة المهــارات 

إلفــادة الفــرد والمجتمــع.

واختلــف مشــروع “النبــراس” عــن غيــره مــن المشــاريع، فصاحبــه موســى أحمــد آل موســى يُنتــج أنواًعــا مختلفــة مــن العصائــر 
الطبيعيــة، ومــن الطريــف أن بدايــة المشــروع كانــت بســبب صنعــه لعصيــر األفــوكادو الــذي لــم يقــم بعملــه أو تجربتــه مســبقًا، 
والمفاجــأة كانــت بانبهــار كل مــن قــام بتجربتــه بطعمــه اللذيــذ، ثــم اســتمر بعمــل عصيــر الكوكتيــل لألهــل واألصدقــاء، ولقــي 
ــع ينجــح ؟!!”  ــي حســاب وأشــتغل؟!! تتوق ــي أســوي ل ــره: ” يعن ــذوق عصائ ــن يت ــه كان يســأل كل م ــا أن ــم، كم تشــجيعًا منه
وكانــت جميــع الــردود مشــجعة، بعــد هــذا جــاءت انطالقــة المشــروع الفعليــة فــي شــهر رمضــان مــن عــام 1436 بعمــل نقطــة 

بيــع لعصائــر النبــراس فــي القديــح.

وأكــد آل موســى بــأن ألخيــه عبــد العزيــز الــدور األكبــر فــي تطــور النبــراس وتوســعه، كمــا أنــه يــرى أن تميــز منتجاتــه بخلوهــا 
مــن المنكهــات واأللــوان الصناعيــة وثقــة المســتهلكين بهــا هــي التــي أســهمت فــي تطــور المشــروع واســتمراريته علــى الرغــم 
مــن الصعوبــات التــي تواجهــه فــي بعــض األحيــان مــن ارتفــاع تكلفــة األجهــزة، واختــالف نوعيــة المــواد األوليــة باختــالف 

المواســم، وضيــق موقــع العمــل خاّصــة مــع تطــور المشــروع وزيــادة الطلــب.

يخــدُم متجــر أناملــي فئــات متعــددة مــن أصحــاب المشــاريع ومــن المســتهلكين أيضــا فــي القديــح، وهــو متجــر نســائي يســتهدف 
النســاء واألطفــال فقــط مــن الزبائــن.

 -18-
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  في اليوم العالمي للكتاب نسائية مضر تحتفي ببرنامجها  للقديح نقرأ

فاِطمة آل عبيدان  

بمناســبة اليــوم العالمــي للكتــاب، احتفــت اللجنــة النســائية بجمعيــة مضــر الخيريــة فــي مقرهــا بمبنــى الطرازيــات، ببرنامــج 
“للقديــح نقــرأ” فــي مســاء الخميــس 20 شــعبان 1440 هـــ.

وقــد أعــد البرنامــج وقدمــه وأشــرف عليــه اربــع مــن عضــوات اللجنــة، مســتهدفا األطفــال مــن ســن 6 – 10 ســنوات وأمهاتهــم، 
وحضــره 27 طفــالً و أًمــا.

وافتتحــت نــدى آل حيــان البرنامــج بمقارنــة بيــن القصــة فــي الماضــي والحاضــر، حيــث كانــت تحكيهــا الجــدة فــي الماضــي قبيل 
وقــت النــوم ليــال، بعــد أن يجتمــع حولهــا أحفادهــا، وتبدأهــا بجملــة »كان يامــا كان فــي قديــم الزمــان« ، وتحلــق بخيالهــا معهــم 

إلــى أن يغلــب عليهــم النــوم العميــق.

وذكــرت أن قصــص الجــدة كانــت مليئــة بالحكــم والمواعــظ والقيــم، بينمــا فــي عصرنــا الحاضــر تحكــي القصــة األم مــن كتــاب 
ملــون مطبــوع، وغالبــاً مــا تكــون واقعيــة ذات فائــدة علميــة أو ثقافيــة أو تربويــة.

وعرضــت أزهــار الناصــر وســلمى العلــوان قصــة »حبــة القمــح تنتظــر« ، بعــد ذكــر مؤلــف القصــة ودار النشــر، ثــم طرحتــا 
بعــض األســئلة التــي تفاعــل معهــا االطفــال بشــكل ملفــت، وســردت ســلمى العلــوان قصــة خياليــة مــن الماضــي علــى لســان 

الجــدة بعنــوان “األســد والفــأر”.

وقدمــت الطالبتــان فاطمــة علــي اليوســف و جــود مفيــد آل حيــان حــواًرا بيــن الكتــاب وآيبــاد، وأوضحتــا الفائــدة التــي يجنيهــا 
الطفــل مــن الكتــاب والضــرر الــذي قــد يحصــل مــن اآليبــاد.

وتــم عــرض رؤيــة ورســالة مكتبــة “اقــرأ ورقــة” ، وإيضــاح دور األم فــي التنشــئة الصالحــة التــي تهتــم بالقــراءة، وأعربــت 
األمهــات المشــاركات فــي البرنامــج عــن رغبتهــن فــي التعــرف علــى طــرق القــراءة الهادفــة لتنميــة حــب القــراءة لــدى أطفالهن.
وفــي ختــام البرنامــج، شــكرت رئيســة اللجنــة النســائية الحضــور وعضــوات اللجنــة الالتــي شــاركن فــي إعــداد وتنفيــذ البرنامج، 
قائلــةً: “للقديــح نقــرأ وللقديــح نبنــي العقــول ، وللقديــح نبــذل ونعطــي مــن وقتنــا وعمرنــا، وهدفنــا البنــاء واالرتقــاء، فشــكرا لمــن 

رســم خطــوات العــودة إلــى الكتاب”.

وعبــرت بعــض األمهــات عــن اعجابهــن بالبرنامــج، حيــث قالــت زهــراء آل طحنــون: “لمســت روح التعــاون والتفاعــل مــع 
البرنامــج، وخرجــت بفائــدة جميلــة لــي ولطفلــي” ، وأضافــت فاطمــه العلويــات “شــكٌر وتقديــٌر لألســتاذة نــدى حيــان، وأتمنــى 

أن يســتمر هــذا البرنامــج بيــن كل فتــرة وأخــرى”.

الجديــر بالذكــر أن البرنامــج هــو مــن فعاليــات مكتبــة “اقــرأ ورقــة”، التــي تنــدرج ضمــن اهتمامــات اللجنــة النســائية بتنميــة 
المجتمــع والنهــوض بــه لالرتقــاء لألفضــل.
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نسائية جمعية مضر تقيم “مائدتك في رمضان” استعداد لشهر رمضان
فاِطمة آل عبيدان  

بمناســبة قــرب أيــام شــهر رمضــان المبــارك، أقامــت اللجنــة النســائية بجمعيــة مضــر مســاء الخميــس 27 شــعبان 1440 هـــ، 
برنامجــاً بعنــوان “مائدتــك فــي رمضــان” ، قدمتــه األستشــارية د/نزيهــة المزيــن، بحضــور 14 ســيدة، فــي مجلــس الناصــر 

بالقديــح.

وتضمــن البرنامــج خمســة محــاور وهــي : أهميــة الغــذاء فــي حياتنــا، خصوصيــة شــهر رمضــان، التغذيــة الســليمة فــي الشــهر 
الفضيــل، مشــاكل الجهــاز الهضمــي الشــائعة فــي شــهر رمضــان، واألمــراض المزمنــة وأثــر الصيــام عليهــا.

وافتتحــت الدكتــورة المزيــن البرنامــج بذكــر قصــة »زوارة فطــور شــهر رمضــان« ، حيــث تكثــر األطبــاق ممــا يســبب الكثيــر 
ــة حيــث  ــأن لشــهر رمضــان خصوصي ــك المعــوي والســمنة، وذكــرت ب مــن المشــاكل لإلنســان، ومنهــا عســر الهضــم والتلب
يمتنــع اإلنســان عــن األكل مــا يقــارب 18 ســاعة مــن الفجــر حتــى غــروب الشــمس، وهــذا يتيــح فرصــة لفقــدان الــوزن إذا 

اســتمر الغــذاء خــالل الشــهر بالشــكل الصحيــح.

و نوهــت بــأن احتياجــات الجســم مــن الســعرات الحراريــة تعتمــد علــى العمــر و الــوزن والنشــاط البدنــي، وتختلــف احتياجــات 
المــرأة عــن احتياجــات الرجــل، كمــا أن هنــاك احتيــاج يومــي ال غنــى عنــه مــن الفيتامينــات والمعــادن.

وأكــدت بــأن مــن األفضــل أن يكــون للفــرد وجبتــان رئيســيتان أيــام الصــوم همــا الســحور والفطــور، ومــن الممكــن أن يكــون 
هنــاك وجبــة خفيفــة فيمــا بينهمــا، ويستحســن تهيئــة المعــدة الســتقبال الطعــام بتنــاول المــاء والتمــر، ثــم تنــاول اإلفطــار بعــد 

حوالــي نصــف ســاعة مــع مراعــاة البــدء بالحســاء.

وذكــرت المزيــن بعــض النصائــح المتعلقــة بطهــي طعــام صحــي، ومنهــا اإلقــالل مــن الدهــون، خصوصــاً المشــبعة مثــل الزبدة، 
واإلقــالل مــن المعلبــات والحلويــات والمخلــالت، و اإلكثــار مــن الخضــار والفواكــه.

وتطرقــت لبعــض مشــاكل الجهــاز الهمضــي الشــائعة فــي شــهر رمضــان و منهــا : الجــوع الشــديد، اإلمســاك، الصــداع، عســر 
الهضــم، وزيــادة الــوزن، وذكــرت الحلــول لتجنــب هــذه المشــاكل.

و اختتمــت االستشــارية المزيــن البرنامــج بذكــر بعــض األمــراض المزمنــة التــي قــد تتأثــر بالصيــام، ومنهــا الســكري وارتفــاع 
ضغــط الــدم وامــراض القلــب وأمــراض الكلــى، حيــث يجــب فــي بعــض األحيــان الرجــوع للطبيــب المشــرف، الــذي قــد ينصــح 

باتبــاع حميــة غذائيــة تناســب المــرض.

وفــي معــرض شــكرها لالستشــارية د/ نزيهــة المزيــن، قالــت رئيســة اللجنــة النســائية: “مــن أروع وأجمــل كلمــات الشــكر، أن 
نرفــع أيدينــا ونبتهــل الــى الســماء بالدعــاء إلــى صاحبــة العلــم و العطــاء المتواصــل، فلــك منــا خالــص الشــكر والعرفــان علــى 

المســاهمة المتميــزة” ، كمــا أثنــت علــى تفاعــل المشــاركات فــي البرنامــج.

الجديــر بالذكــر بــأن هــذا البرنامــج هــو مــن سلســلة الفعاليــات، التــي تقيمهــا خيريــة مضــر لتوعيــة المجتمــع والنهــوض بــه 
لألفضــل.
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مركز عين لضيافة االطفال يخرج 12٥ طفال وطفلة

المركز االعالمي - خيرية مضر 

احتفــل مركــز عيــن لضيافــة األطفــال، التابــع لجمعيــة مضــر الخيريــة، فــي يــوم الخميــس 28 رجــب 1440 هـــ بانتهــاء الموســم 
الدراســي 1439-1440 ، وتخــرج 125 مــن أطفالــه )71 طفــال و 54 طفلــة(، وذلــك علــى مســرح مركــز التنميــة اإلجتماعيــة 

بالقطيــف، فــي أجــواٍء ســادتها البهجــة، وعلــت فيهــا زغاريــد الفــرح والســرور مــن األمهــات والمربيــات .

وبــدأ الحفــل بتــالوة عطــرة مــن الذكــر الحكيــم تلتهــا الطفلــة رقيــة الشــيخ، ثــم قــدم مجموعــة مــن األطفــال فقــرة دعــاء وابتهــاالت 
دينية.

ــة،  ــم واكتســاب المعرف ــة العل ــى أهمي ــن األســتاذة غــادة الســيف كلمــة إدارة المركــز، أكــدت فيهــا عل ــدة مركــز عي وألقــت قائ
وتقدمــت بخالــص الشــكر والتقديــر إلــى إدارة جمعيــة مضــر الخيريــة، لدعمهــا الالمحــدود للمحافظــة علــى الصــرح التعليمــي 
التربــوي، الــذي تأســس منــذ أكثــر مــن نصــف قــرن، وأثنــت علــى جميــع منســوبات المركــز وأمهــات األطفــال، مباركــةً لهــن 

تخــرج أطفالهــن.

كمــا عبــرت عــن مشــاعرها تجــاه األطفــال، الذيــن قضــوا عاًمــا مليئـًـا بالعلــم، مكتســبين فيــه الكثيــر مــن المهــارات والمعــارف، 
التــي ســاهمت فــي صقــل شــخصياتهم، تاركيــن بصماتهــم فــي القلــوب، ودعــت لهــم بمســتقبٍل حافــٍل يحققــون فيــه كل أمانيهــم.

ــة ســير الحصــص خــالل  ــة، عرضــا عــن أهــداف قاعــة اللغــة، وكيفي ــق، معلمــة اللغــة العربي وقدمــت األســتاذة زهــرة مطيل
ــاة  ــدأوا أول مســيرات الحي ــد ب ــم ق ــى أنه ــذات أكبادهــن، مشــيرةً ال ــات تخــرج فل ــة، وباركــت لألمه ــة الحكاي اإلســبوع بطريق

ــب. ــى المرات ــة للوصــول ألعل ــكل ثق ــق ب ــة، وســيواصلون الطري العلمي

وعــرض مجموعــة مــن األطفــال مشــهدًا تمثيليـًـا حــول الصداقــة الحقيقيــة، جســدوا فيــه أروع األمثلــة لمفهــوم الصداقــة، واختُتِــم 
المشــهد بإنشــودة الصداقــة مــن تأليــف الدكتــور جليــل خزعــل، اســتاذ التربيــة بجامعــة بغــداد.

وكرمــت قائــدة مركــز عيــن، األســتاذة غــادة الســيف، أطفــال أصدقــاء البيئــة علــى مجهوداتهــم طــوال العــام، ثــم كرمــت األطفــال 
الفائزيــن بمســابقة افالطــون، وقلــدت الجميــع األوســمة.

وخــرج األطفــال بمســيرات التخــرج، كل فصــل علــى حــدة، متوشــحين زي التخــرج، وتســلموا الشــهادات والهدايــا مــن قائــدة 
المركــز والمربيــات.

وأشــادت المربيــة فاديــة العبــد العلــي بالحفــل قائلــة: “كان الحفــل مرتبــا ومنظمــا بشــكٍل متميــز، وعــززت ذلــك عريفــة الحفــل 
األســتاذة زكيــة أبوالرحــي، بتقديمهــا الرائــع واختيارهــا للكلمــات الجميلــة والمعبــرة، حيــث أضفــت علــى الحفــل روعــةً وجمااًل، 
وتفاعــل األطفــال مــع اإلنشــودة بشــكل ملفــت، والحمــد هلل فقــد تحقــق الهــدف الســامي مــن الحفــل، وكان ذلــك واضًحــا وجليًــا 

علــى وجــوه األطفــال”.

وقالــت ام الطفلــة نــور شــويهين: “الحفــل جميــل جــدًا، ومميــز ومرتــب، وكان جهــد االعــداد والتدريــب واضحــا، وقــد أعجبنــي 
اللبــس فــي المســرحية ونشــاط االطفــال وتفاعلهــم الرائــع، وأنتهــز هــذه الفرصــة ألتوجــه، مــن أعمــاق قلبــي، بالشــكر لمربيــات 

وإدارة مركــز عيــن علــى هــذا الحفــل البهيــج”.

وبوجــٍه باســٍم، عبــرت أم الطفلــة رقيــة الشــيخ عــن جمــال الحفــل الــذي ازدان بوجــود مالئكــة، تحلــق علــى جنبــات المســرح، 
موجهــةً شــكرها الــى ادارة مركــز عيــن ولجميــع المربيــات.
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» الفشخي « تعرف المكفوفين باإلصابات الشائعة

مؤيد آل مرار

بحضــور 18 مــن منســوبي المركــز، وبالتعــاون  مــع أخصائيــة إعــادة التأهيــل مــأل  الفشــخي، أقــام مركــز رعايــة المكفوفيــن يــوم 
األحــد 2 شــعبان 1440 هـــ ، ورشــة  بعنــوان “اإلصابات الشــائعة”.

ــت  ــا تلق ــةً أنه ــن، مبين ــم هــذه الورشــة للمكفوفي ــع لتقدي ــا عــن الداف ــت فيه ــرة، تحدث ــة الورشــة بمقدمــة قصي ــدأت األخصائي وب
تدريبهــا فــي إعــادة التأهيــل، اثنــاء دراســتها فــي أمريــكا، علــى يــد مدربــة كفيفــة البصــر، ممــا شــجعها علــى تقديــم هــذه الورشــة 

للمكفوفيــن العتقادهــا بأنهــم ســيبدعون فيهــا  بعــد ذلــك.

وبــدأت “الفشــخي” بتوضيــح اإلصابــة األولــى، وهــي إصابــة االنــزالق  الغضروفــي أو مــا يعــرف بالدســك، معرفــةً هــذه الحالة، 
وكيفيــة حدوثهــا والتماريــن المالئمــة لتخفيــف األلــم منها.

ــة، وشــرحت  ــوم الخاطــئ، والجلســة الخاطئ ــة الن ــا، ووضعي ــة وأســباب حدوثه ــة، وكيفي ــب الرقب ــة تصل ــت عــن إصاب  وتحدث
كيفيــة اســتعمال األجهــزة اللوحيــة بكثــرة  وطــرق معالجــة آثــار اســتخدامها، وقدمــت بعــض التماريــن المســاعدة للتخفيــف مــن 

تشــنج الرقبــة.

وفــي المحــور الثالــث واألخيــر للورشــة، وهــو إصابــة  التــواء الكاحــل، ذكــرت االخصائيــة أنــه  يحــدث بســبب لــف أو ثنــي أو 
إدارة الكاحــل بشــكل خاطــئ،  ممــا يــؤدي إلــى تقطــع األربطــة حولــه، وينتــج عــن هــذه اإلصابــة تــورم فــي الكاحــل وألــم شــديد 

اثنــاء حمــل شــيء ثقيــل أو لمــس الكاحــل، اضافــة الــى اإلحســاس بدفــىٍء أو حــرارةٍ صــادرة منــه.  

ف المكفوفــون علــى التماريــن الخاصــة للوقايــة مــن التــواء الكاحــل أو تكــرر االلتــواء، ومنهــا اإلحمــاء قبــل ممارســة  وتعــرَّ
التماريــن أو ممارســة الرياضــة، والحــذر عنــد المشــي، أو الجــري أو العمــل علــى ســطح غيــر مســتٍو، واســتخدام دعامــة أو 

شــريط دعــم الكاحــل علــى الكاحــل الضعيــف أو الــذي ســبق لــه اإلصابــة.

وفــي الختــام، قــدم الســيد موســى الخضــراوي مقــرر مركــز رعايــة المكفوفيــن الشــكر الجزيــل لألخصائيــة مــأل  ســعيد الفشــخي 
علــى هــذه الورشــة القيمــة لمنســوبي المركــز.

 وأثنــى األســتاذ عبــد هللا المــرزوق، مــن منســوبي مركــز رعايــة المكفوفيــن، علــى هــذه الورشــة بقولــه: “يتعــرص اإلنســان 
لهــذه االصابــات فــي حياتــه اليوميــة، ومــن الجيــد أن يتعــرف علــى كيفيــة عالجهــا فــي المنــزل، أو فــي حالــة عــدم احتياجــه 

للمتابعــة مــع الطبيــب”.

 جديــر بالذكــر، أن مركــز رعايــة المكفوفيــن يســتعين باالخصائييــن لتقديــم ورشــات تثقيفيــة وتأهيليــة وصحيــة  إلــى منســوبيه، 
بيــن الفينــه واألخــرى، بهــدف تطويــر مهاراتهــم الحياتيــة.
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٣٥ كفيفًا وكفيفةً يتعرفون على التفكير اإلبداعي

بيان الزيمور

اســتضاف مركــز رعايــة المكفوفيــن التابــع لجمعيــة مضــر الخيريــة بالقديــح، مســاء الخميــس 7 شــعبان 1440هـــ، المــدرب 
ــا وكفيفــةً مــن منســوبي المركــز. محمــد يوســف ال مــال هللا، إلقامــة فــي ورشــة التفكيــر اإلبداعــي، وبحضــور 35 كفيفً

عــرف آل مــال هللا الحضــور علــى أهــداف ومحــاور الورشــة، وطــرح مجموعــة مــن األســئلة علــى المشــاركين، لتحفيزهــم 
وتنشــيط أذهانهــم علــى اســتخدام التفكيــر اإلبداعــي، واظهــار قدراتهــم بطريقــة إبداعيــة.

وتعرض الى مصطلح اإلبداع وعرفه لغويا ودينيا، مستشهدًا بذكر حديث شريف، موضًحا الفرق بين اإلبداع واالبتكار.

ــة الماضــي عــن طريــق عــدة أمــور، تشــتمل علــى عالقــات، وأحــداث،  ــن كيــف يكــون االبــداع فكــرة جديــدة مــن حصيل وبيَّ
ــداع وهــي التفكيــر االبداعــي والتحفيــز الذاتــي والمــوارد الذاتيــة. وتجــارب، ومعلومــات مــن الماضــي، ذاكــًرا مقومــات اإلب

وأوضــح الغايــة مــن التفكيــر اإلبداعــي، وهــي معرفــة الطريــق إلــى النجــاح، والتفــوق علــى الصعوبــات، والبحــث عــن بدائــل، 
وتحقيــق األهــداف وحــل المشــكالت، مشــيًرا إلــى معوقــات التفكيــر اإلبداعــي ومنهــا التفكيــر الســلبي، والخــوف مــن الفشــل، 

واالجهــاد المتكــرر، واتبــاع القوانيــن.

وانتقــل آل مــال هللا لذكــر قوانيــن التفكيــر االبداعــي، وكان مــن بينهــا مراعــاة فصــول اإلبــداع، ووجــود شــخص محفــز، والعمــل 
مــن خــالل نقــاط القــوة، ومصادقــة الخــوف.

وتنــاول طــرق التفكيــر اإلبداعــي، ذاكــًرا منهــا العصــف الذهنــي، والتفكيــر خــارج الصنــدوق، والتفكيــر المجانــب، واختبــار 
االفتراضــات.

وفــي ختــام الورشــة، قــدم أنشــطة تجريبيــة للكشــف عــن مســتوى االبــداع عنــد الحضــور ، ممــا أظهــر حــب اإلبــداع وابتــكار 
أشــياء تعبــر عــن طموحهــم وتكشــف عــن قدراتهــم.

ــدى  ــم ورشــة للمكفوفيــن، وأب ــى لتقدي ــم هــذه الورشــة، ذاكــًرا أنهــا المــرة األول ــر االســتاذ آل مــال هللا عــن ســعادته بتقدي وعب
اعجابــه بتفاعــل الحضــور ومــا لديهــم مــن افــكار ابداعيــة، ومســتوى ثقافــي مميــز، وحبهــم للتعلــم الــذي يجعلهــم يتفوقــون علــى 

أمثالهــم مــن المبصريــن، ولــم تمنعهــم أعاقتهــم مــن التعلــم.

ــز اســلوب  ــى الورشــة، وتمي ــة النســائية عل ــن للجن ــة المكفوفي ــرر مركــز رعاي ــب مق ــت األســتاذة “أحــالم العوامــي” نائ وأثن
المــدرب المحفــز للمشــاركين، حيــث بــدأ ذلــك واضحــا مــن مســتوى تفاعــل المكفوفيــن والكفيفــات ومشــاركتهم فــي النقاشــات، 

وتنفيذهــم األنشــطة.

وبدورهــا، ذكــرت “زهــراء المقبــل” أن تفاعــل المشــاركين كان رائعــا، وأن التماريــن ســاهمت فــي إبــراز القــدرات االبداعيــة 
لــدى المكفوفيــن والكفيفــات، وأكــدت أن أســلوب المــدرب حفــز المشــاركين، وأثــرى الورشــة.

وأثنــى حســن مســيبيح علــى الورشــة قائــال: “إنهــا مــن أفضــل الفعاليــات التــي حضرتهــا، واعجبنــي هــدوء الحضــور 
وانضباطهــم”.

ــي إيصــال  ــا ف ــد كان اســلوبه سلًس ــز آل مــال هللا، فق ــاء االســتاذ المتمي ــت فرصــة ســعيدة للق وأضــاف ناصــر الصــادق: “كان
ــة”. المعلوم

ــارات  ــة مه ــى تنمي ــدف إل ــي ته ــج، الت ــن البرام ــة م ــام مجموع ــذا الع ــذ ه ــن ينف ــة المكفوفي ــز رعاي ــر، أن مرك ــر بالذك الجدي
ــة. ــة والثقافي ــب الحياتي ــتى الجوان ــي ش ــوبيه ف منس
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أمي وأبي .. » ساعدوني  ألتكلم « بمركز مكفوفي القطيف
مؤيد ال مرار 

أقــام مركــز رعايــة مكفوفــي القطيــف التابــع لجمعيــة مضــر الخيريــة بالقديــح، يــوم األحــد 9 شــعبان 1440 هـــ، ورشــة عمــل 
بعنــوان “أمــي وأبــي .. ســاعدوني  التكلــم” ، قدمهــا المــدرب بشــير العلــي، وحضرهــا 15 مكفوفــا مــن منســوبي المركــز.

وبــدأ العلــي الورشــة بتعريــف مفهــوم اللغــة والنطــق، والفــرق بينهمــا، وشــرح الفــرق بيــن اللغــة وعيــوب النطــق التــي تحصــل 
 عنــد األطفــال.

 وتحــدث عــن مراحــل تطــور اللغــة، وأســباب تأخــر النطــق لــدى األطفــال، وقــدم مجموعــة مــن التدريبــات ال عمليــة فــي النطــق 
 واللغــة   لمســاعدة األطفــال.

 وعبــر محمــد الشــويهين، أحــد منســوبي المركــز، عــن شــكره الجزيــل للمركــز والمــدرب علــى إقامــة هــذه الورشــة القيمــة، 
وذكــر أن هنــاك كثيــر مــن األطفــال ممــن يعانــون مــن هــذه مشــاكل اللغــة والنطــق، وقــد أســهب االســتاذ العلــي بالمعلومــات فــي 

هــذه الورشــة التــي تعيــن علــى تفاديهــا.

وفــي ختــام الورشــة، قــدم مقــرر مركــز رعايــة المكفوفيــن الســيد موســى الخضــراوي  الشــكر الجزيــل للمــدرب بشــير العلــي 
علــى اســتثماره  لوقتــه الثميــن فــي إقامــة هــذه الورشــة للمكفوفيــن.

 يذكر بأنه مركز  رعاية المكفوفين يواصل برنامجه التثقيفي لمنسوبيه بإقامة ورش عمل كل اسبوع على مدار السنة.
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»االستخدام اآلمن للدواء« ورشة بمركز المكفوفين بجمعية مضر

بيان زيمور 

استضاف مـــركز رعاية المـــكفوفين التـــابع لــجمعية مضر الــخيرية بالقديح الــصيدالنية مـــريم المـــزين مساء الــخميس
 20 شــعبان 1440 هـــ لتقديــم ورشــة “االســتخدام اآلمــن للدواء”،بحضــور 15 مــن منســوبات المركــز لتعريفهــن بمراحــل 

صنــع الــدواء واســتعماله بشــكل آمــن.

وعرفــت المزيــن الكفيفــات علــى مراحــل تصنيــع الــدواء والســالمة الدوائيــة مــن حيــث تنــاول الــدواء بشــكل صحيــح واالســم 
العلمــي للــدواء والجرعــة والوقــت المناســب لتناولــه.

وذكرت أنواع الحساسية التي تسببها بعض األدوية و األثار الجانبية للدواء وطرق حفظه.

وأختتمــت الورشــة بإلقــاء الضــوء علــى أهــم المشــاكل التــي يتعــرض لهــا األشــخاص كفيفــي البصــر بذكــر دراســة ســعودية 
ــي البصــر، وكان مــن هــذه المشــاكل هــو عــدم  ــات ف ــى مــن لديهــم صعوب ــك ســعود عل ــات مــن جامعــة المل قامــت بهــا طالب
الحصــول علــى معلومــات كافيــة عــن الــدواء مــن قبــل الطبيــب أو الصيدالنــي وصعوبــة التعــرف علــى الطريقــة الصحيحــة 

ــدواء بعــد الحصــول عليــه ومعرفــة تاريــخ اإلنتهــاء. الســتعمال ال

ونوهت بأنه في اآلونة األخيرة أصبحت بعض الشركات تكتب على علب األدوية اسم وتركيز الدواء بطريقة برايل.

وأثنــت المزيــن علــى تفاعــل منســوبات مركــز رعايــة المكفوفيــن قائلــة: “أعجبنــي حمــاس المشــاركات فــي الورشــة وتفاعلهــن، 
وأشــكر لمركــز رعايــة المكفوفيــن إتاحــة الفرصــة لــي لاللتقــاء بهــن”.

مــن جانبهــن أثنــت الكفيفــات علــى هــذه الورشــة، وقالــت فاطمــة المبــارك “اكتســبت معلومــة جديــدة وهــي أن األدويــة تســمى 
باســمها فــي المعنــى الطبــي ولهــا اســم تجــاري، وأهميــة كتابــة المعلومــات علــى الــدواء بلغــة برايــل”.

وذكــرت بتــول الشــويهين “اســتفدت معلومــات جديــدة لــم يســبق لــي معرفتهــا ، وآمــل أن يكــون فــي المســتقبل طــرق تســاعدنا 
فــي التعــرف علــى الــدواء” .

ــن  ــة المكفوفي ــز رعاي ــائية مرك ــا نس ــي تنظمه ــة، الت ــورش التثقيفي ــلة ال ــن سلس ــدرج ضم ــة تن ــذه الورش ــر أن ه ــر بالذك جدي
ــام. ــالل الع ــز خ ــوبات المرك لمنس
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“آل مرار” تثقف كفيفات القطيف بتوظيف حاسة السمع والمحافظة عليها

ضمن ورشة عمل بعنوان »برنامج التكامل السمعي« نظمتها نسائية مركز رعاية المكفوفين
 بجمعية مضر الخيرية في القديح

زهرة الضامن 

اســتضافت نســائية مركــز رعايــة المكفوفيــن بجمعيــة مضــر الخيريــة مســاء الخميــس 28 رجــب 1440 هـــ األســتاذة مــروة آل 
مــرار، لتقديــم ورشــة بعنــوان برنامــج التكامــل الســمعي )البيــرارد(، والــذي يهــدف إلــى توظيــف حاســة الســمع والمحافظــة 

عليهــا.

ــة  ــى حاســة الســمع وكيفي ــذة عــن برنامــج التكامــل الســمعي، وهــو برنامــج يركــز عل ــم نب ــدأت “آل مــرار” الورشــة بتقدي وب
توظيفهــا فــي كال االتجاهيــن األيمــن واأليســر، وتناولــت مفهــوم االســتماع والــذي يعتبــر الجهــاز المســتقبل للرســالة بالشــكل 

الســليم.

وتطرقــت إلــى مشــاكل الســمع المصنفــة لعــدة درجــات الضعيــف والمتوســط والشــديد، وذكــرت أن هنــاك نوعــا لــم يتــم تصنيفــه 
وهــو الســمع الحســي، وأشــارت إلــى أن ضعــف الســمع يترتــب عليــه عــدم التخاطــب بوضــوح.

وأضافــت أن األذن تنقســم إلــى ثــالث أقســام: الصــوان الــذي يســتقبل الموجــات الصوتيــة والرســالة، واألذن الوســطى والتــي 
ــي  ــى المــخ، وبالتال ــة المســؤولة عــن إيصــال اإلشــارات إل ــوازن، واألذن الداخلي ــزي المســؤولة عــن الت ــاة الدهلي ــن قن تتضم

ــز، واالســترخاء والحمــاس. ــرارد” مهــم للتركي ــا الرســالة، وذكــرت أن برنامــج “البي تصلن

وتخللــت الورشــة تجــارب عمليــة مصاحبــة للبرنامــج ينعكــس تأثيرهــا علــى المســتمع، وذكــرت أن لهــذه التقنيــة دورا فعــاال فــي 
عمليــة التركيــز وإبعــاد التوتــر، والنــوم.

ــى  ــى االذن، واالبتعــاد عــن العــادات الســلبية الضــارة للســمع، وأكــدت عل ــى المحافظــة عل ــت إل ــام الورشــة، تطرق ــي خت وف
اســتخدام نــوع جيــد مــن ســماعات األذن، وعــدم االقتــراب مــن ســماعة التلفــاز أو الهاتــف مباشــرة، إضافــة إلــى العديــد مــن 

ــة. ــح الثمين النصائ

وأثنــت األســتاذة مــروة علــى تفاعــل منســوبات مركــز رعايــة المكفوفيــن وحماســهن أثنــاء الورشــة، وقالــت: “أعجبنــي حمــاس 
المشــاركات فــي الورشــة وتفاعلهــن، وأتمنــى لهــن التوفيــق، كمــا أشــكر لمركــز رعايــة المكفوفيــن اتاحــة الفرصــة لــي لاللتقــاء 

بهن”.
مــن جانبهــا، أثنــت فاطــم المبــارك، إحــدى المشــاركات فــي الورشــة، علــى جهــود المدربــة، وذكــرت أن الورشــة كانــت ممتعــة 

للغايــة خصوصــا التطبيقــات العمليــة المصاحبــة للبرنامــج.

وأضافــت خديجــة الهاشــم أن المعلومــات التــي اســتعرضت فــي الورشــة كانــت قيمــة ومفيــدة لحياتنــا اليوميــة، وشــددت علــى 
أن حاســة االســتماع نعمــة عظيمــة يجــب المحافظــة عليهــا.

ــن  ــة المكفوفي ــز رعاي ــائية مرك ــا نس ــذي تنظمه ــة، ال ــورش التثقيفي ــلة ال ــن سلس ــدرج ضم ــة تن ــذه الورش ــر أن ه ــر بالذك جدي
ــام. ــالل الع ــز خ ــوبات المرك لمنس

ــن  ــة المكفوفي ــز رعاي ــائية مرك ــا نس ــي تنظمه ــة، الت ــورش التثقيفي ــلة ال ــن سلس ــدرج ضم ــة تن ــذه الورش ــر أن ه ــر بالذك جدي
ــام. ــالل الع ــز خ ــوبات المرك لمنس
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القطيف تقود المنطقة الشرقية لصدارة مقياس إبداع

محمد آل عبدالباقي - القطيف اليوم 

أخــذ طــالب مــدارس قطــاع القطيــف المنطقــة الشــرقية لصــدارة أعــداد الطــالب المجتازيــن لمقيــاس المشــروع الوطنــي للتعرف 
علــى اإلبــداع للعــام الدراســي 1439/1440هـــ، بمــدارس التعليــم العــام على مســتوى المملكة.

ــى الطــالب الموهوبيــن للعــام الدراســي  وكشــف عــن ذلــك “التقريــر اإلحصائــي لمخرجــات المشــروع الوطنــي للتعــرف عل
1439/1440هـــ” الصــادر عــن مركــز الموهوبيــن بــإدارة الموهوبيــن بــاإلدارة العامــة للتعليــم بالمنطقــة الشــرقية يــوم االثنيــن 

17/8/1440هـ.

ــروع  ــاس المش ــي مقي ــجلين ف ــالب المس ــدد الط ــن ع ــف ع ــه بالكش ــة – إحصائيات ــي 87 صفح ــع ف ــر – الواق ــتهل التقري واس
الوطنــي للتعــرف علــى اإلبــداع علــى مســتوى المملكــة، والبالــغ عددهــم 18715 طالبـًـا، وعــدد مــن اجتــاز منهــم هــذا المقيــاس 
وهــو 7272 طالبـًـا، بنســبة بلغــت 38% ليتجــه إلــى الكشــف عــن عــدد الطــالب المســجلين فــي مقيــاس هــذا المشــروع بالمنطقــة 
الشــرقية، البالــغ عددهــم 3285 طالبـًـا، والمجتازيــن منهــم 1632 طالبـًـا، بنســبة 50%؛ ليوضــح أن عــدد مجتــازي هــذا المقيــاس 
مــن مــدارس المنطقــة الشــرقية بلــغ نســبة 22% أي 1632 طالبـًـا مــن بيــن 7272 طالبـًـا مجتــاًزا علــى مســتوى المملكــة، وهــي 

النســبة التــي تضــع المنطقــة الشــرقية فــي الصــدارة.

ويســلط التقريــر الضــوء علــى المناطــق والمحافظــات التعليميــة األكثــر اجتيــاًزا لمقيــاس إبــداع؛ ليؤكــد أن اإلدارة العامــة للتعليــم 
بالمنطقــة الشــرقية احتلــت المركــز األول بنســبة 22%، فيمــا احتلــت اإلدارة العامــة بمنطقــة الريــاض المركــز الثانــي بنســبة 
14% بعــدد 1063 طالبـًـا مجتــاًزا، وجــاءت اإلدارة العامــة للتعليــم بمحافظــة جــدة فــي المركــز الثالــث بنســبة 14% بعــدد 1061 
طالبـًـا مجتــاًزا، فيمــا حلــت رابعــة اإلدارة العامــة للتعليــم بمنطقــة مكــة المكرمــة بنســبة 7% بعــدد 548 طالبـًـا مجتــاًزا، واكتفــت 

إدارة التعليــم بمحافظــة األحســاء بالمركــز الخامــس بنســبة 5% بعــدد 413 طالبـًـا مجتــاًزا.

ــغ عددهــم  ــن بل ــة الشــرقية، الذي ــع الصفــوف بالمنطق ــاس هــذا المشــروع فــي جمي ــازي مقي ــى إحصــاء مجت ــر إل ــادر التقري وب
ــع االبتدائــي، و664 مــن الصــف  ــاًزا، منهــم 272 مــن الصــف الثالــث االبتدائــي، و72 مــن الصــف الراب ــا مجت 1632 طالبً

ــث المتوســط. ــي، و624 مــن الصــف الثال الســادس االبتدائ

ويواصــل التقريــر روايتــه فــي ســرد تفاصيــل مقيــاس مؤسســة )موهبــة( ليضــع مــدارس قطــاع القطيــف فــي صــدارة المنطقــة 
الشــرقية للطــالب المجتازيــن لمقيــاس إبــداع للصــف الثالــث االبتدائــي، بعــدد 113 طالبًــا، مــن بيــن 272 طالبًــا، بنســبة %41 

لصالــح قطــاع القطيــف، فــي 9 قطاعــات تعليميــة بالمنطقــة الشــرقية.

ويضــع قطــاع القطيــف فــي المقدمــة – أيًضــا – لمجتــازي الصــف الرابــع االبتدائــي، بنســبة 27% والصــف الســادس االبتدائــي، 
ــة،  ــوف األربع ــدارة الصف ــي ص ــف ف ــاع القطي ــدارس قط ــح م ــبة 41% لتصب ــط، بنس ــث المتوس ــف الثال ــبة 39% والص بنس

المشــمولة بمقيــاس إبــداع.

ولــم يكــن معــدو هــذا التقريــر زاهديــن فــي تســمية المــدارس الحائــزة علــى المراكــز األولــى فــي مقيــاس “موهبــة” للصفــوف 
الدراســية موضــع التطبيــق؛ فقــد انتزعــت مدرســة ضــرار بــن األزور االبتدائيــة بصفــوى المركــز األول علــى مســتوى المنطقــة 
الشــرقية فــي أعــداد مجتــازي الصــف الثالــث االبتدائــي، فيمــا نجحــت مدرســة اإلمــام عاصــم لتحفيــظ القــرآن الكريــم االبتدائيــة 
ــن األزور  ــة ضــرار ب ــت مدرس ــي، واختطف ــع االبتدائ ــازي الصــف الراب ــن مجت ــن بي ــز األول م ــق المرك ــي تحقي ــل ف بالجبي
االبتدائيــة بصفــوى المركــز األول فــي أعــداد مجتــازي الصــف الســادس االبتدائــي، وحلــت مدرســة التهذيــب األهليــة المتوســطة 

بســيهات فــي المركــز األول فــي هــذا المقيــاس للصــف الثالــث المتوســط.

مــن جهتــه، ســارع مديــر مكتــب التعليــم بمحافظــة القطيــف عبدالكريــم بــن عبــدهللا العليــط إلــى تقديــم أجمــل التهانــي والتبريــكات 
إلــى الطــالب الموهوبيــن، المجتازيــن لمقيــاس “موهبــة”، مثمنـًـا نوعيــة هــذا اإلنجــاز وريادتــه، وواصفـًـا إيــاه باإلنجــاز األكثــر 

قــدرة علــى تقديــم صــورة التميــز، ورســم معالمهــا.
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وقــدم العليــط شــكره وتقديــره لقــادة المــدارس التــي أســهمت فــي تحقيــق هــذا التميــز، وإلى المعلميــن، ووحــدة برامــج الموهوبين، 
وفريــق العمــل، داعيـًـا لهــم تحقيــق المزيد مــن مراكــز التفــوق والتميز.
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طالبات القطيف في صدارة برنامج ريادي والموهوبات

محمد آل عبد الباقي  - بث الواحة 

تصــدرت طالبــات مــدارس قطــاع القطيــف أعــداد الطالبــات المســجالت فــي المنصــة اإللكترونيــة لبرنامــج ) ريــادي ( علــى 
مســتوى المنطقــة الشــرقية للعــام الدراســي 1439 هـــ / 1440 هـــ بنســبة 53 % .

كمــا تصــدرت طالبــات القطيــف أعــداد الطالبــات فــي فصــول الموهوبــات علــى مســتوى القطاعــات التعليميــة بالمنطقــة الشــرقية 
للعــام الدراســي 1439 هـــ / 1440 هـــ بنســبة 47 % وأعــداد الطالبــات الموهوبــات مــن مخرجــات المشــروع الوطنــي للتعــرف 
علــى الموهوبيــن للعاميــن الدراســيين 1438 هـــ / 1439 هـــ و1439 هـــ / 1440 هـــ بنســبة 35 % وبــــرنامج ) محاضــن 

الموهبــة ( للعــام الدراســي 1439 هـــ / 1440 هـــ بنســبة 23 % .

جــاء ذلــك فــي إحصائيــات بيانيــة صــادرة عــن إدارة نشــاط الطالبــات وإدارة الموهوبــات بالمنطقــة الشــرقية والتــي كشــفت عــن 
التحــاق ثمانمائــة وخمــس طالبــات مــن مــدارس قطــاع القطيــف ببرنامــج ) ريــادي ( مــن بيــن ألــف وأربعمائــة وخمــس وتســعين 

طالبــة مســجلة مــن تســعة قطاعــات تعليميــة بالمنطقــة الشــرقية .

ويســتهدف برنامــج ) ريــادي ( إكســاب الطلبــة مهــارات ســوق العمــل وترســيخ ثقافــة ريــادة األعمــال و تشــجيع طلبــة التعليــم 
العــام والجامعــي والفنــي علــى العمــل الحــر واالســتثمار . 

وكشــفت إحصائيــات الموهوبــات عــن أعــداد الطالبــات فــي فصــول الموهوبــات بقطــاع القطيــف البالــغ عددهــن ثالثمائة وســتين 
طالبــة مــن بيــن ســبعمائة وثــالث وســتين طالبــة موهوبــة فــي ســتة قطاعــات تعليميــة بالمنطقــة الشــرقية .

ــلى الموهوبيــن للعــام الدراســي  ــن مخرجــات المشــروع الوطنــي للتعــرف عــــ ــات مـــــ ــات الموهوب ــان عــدد الطالب فيمــا كــ
1438 هـــ / 1439 هـــ أربعمائــة وعشــر طالبــات موهوبــات وللعــام الدراســي 1439 هـ / 1440 هـ ســبعمائة وســبعا وخمســين 
طالبــة موهوبــة بقطــاع القطيــف مــن بيــن ثالثــة آالف ومائتيــن وخمــس وثمانيــن موهوبــة فــي تســعة قطاعــات تعليميــة بالمنطقــة 

الشــرقية أي مــا نســبته 35 % لصالــح قطــاع القطيــف .

وجــاءت إحصائيــات برنامــج ) محاضــن موهبــة ( للعــام الدراســي 1439 هـــ / 1440 هـــ لتضــع قطــاع القطيــف فــي المقدمــة 
إذ بلــغ عــدد الطالبــات المســتفيدات مــن البرنامــج بمــدارس المرحلــة االبتدائيــة بهــذا القطــاع خمســا وخمســين طالبــة مــن بيــن 
مائتيــن وثالثيــن طالبــة مســتفيدة منــه فــي خمســة قطاعــات تعليميــة بالمنطقــة الشــرقية أي بنســبة 23 % لصالــح قطــاع القطيــف .

وتتآزرنســب التفــوق لقطــاع القطيــف مــع نســب تفــوق أخــرى وفــي مجــاالت عديــدة ؛ ليعضــد بعضهــا بعضــا . فقــد اســتحوذت 
مـــــعلمات قطـــــاع الـــــقطيف الـــمسجالت فــي برنامج ) الــــــمعلم الخبير ( بـــشركة ) مـــايكروســـوفت ( لــلعام الــــدراسي 

 1439 هـ /1440 هـ على نسبة 37 % مـــــن إجمالي المعلمات المسجالت فـــــي هـــــذا البرنامج على مستوى الـــــمنطقة
 الشرقية .

واســتحوذ قطــاع القطيــف علــى نســبة 59 % مــن إجمالــي الطالبــات المتفوقــات المكرمــات فــي مهرجــان تكريــم ســفيرات التفــوق 
بالمنطقــة الشــرقية المنفــذ ليلــة االثنيــن 27 / 6 / 1440 هـــ بمســرح أمانــة المنطقــة الشــرقية وشــمل التكريــم أربعمائــة طالبــة 
متفوقــة مــن مختلــف القطاعــات التعليميــة بالمنطقــة الشــرقية مــن بينهــن مائتــان وســت وثالثــون طالبــة مــن مــدارس قطــاع 

القطيــف .

وفــي يــوم األحــد 9 / 8 / 1440 هـــ حققــت طالبــات قطــاع القطيــف نســبة 45 % مــن بيــن الطالبــات الالتــي خضــن اختبــارات 
ــا غيــر عــادي خــالل العــام الدراســي 1439 هـــ / 1440 هـــ علــى مســتوى القطاعــات التعليميــة  التســريع ممــن أبديــن تفوق
بالمنطقــة الشــرقية إذ بلــغ عــدد مرشــحات التســريع بقطــاع القطيــف ســبعا وأربعيــن طالبــة مــن بيــن مائــة وأربــع طالبــات فــي 

عشــرة قطاعــات تعليميــة .

مــن جانبــه عبــر مديــر مكتــب التعليــم بمحافظــة القطيــف عبــد الكريــم بــن عبــد هللا العليــط عــن ســعادته بنســب التفــوق هــذه 
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ــة الشــكر والتقديــر  معتبــرا إياهــا مؤشــرات دقيقــة وواضحــة للتفــوق والتميــز بمــدارس البنــات بقطــاع القطيــف مقدمــا التهنئ
ــرات . ــزات والمشــرفات المثاب ــات والمعلمــات المتمي ــات المتفوق ــع خاصــا الطالب للجمي

وأثنــى علــى جهــود وأداء القائــدة التعليميــة نــورة بنــت عــوض الخالــدي التــي نجحــت فــي إيصــال قطــاع القطيــف إلــى هــذا 
المســتوى ولــم يكــن ذلــك ليكــون لــوال توفيــق هللا - ســبحانه وتعالــى - وحســن التخطيــط وجــودة األداء واعتمــاد أفضــل معاييــر 

العمــل اإلشــرافي فكانــت الثمــرة نواتــج تعليميــة رائعــة ومراكــز تفــوق وتميــز رائــدة . 
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القديح.. المعلم آل محمود يقود طالبه للمركز الثالث على مستوى تعليم القطيف في 
مسابقة ) نحو فصل فصيح ( 

القديح 24 

ــى مســتوى قطــاع القطيــف فــي  ــة المركــز الثالــث عل ــن مســعود االبتدائي ــم ب ــث ) أ ( بمدرســة نعي حقــق طــالب الصــف الثال
ــي أحمــد آل محمــود. ــز األســتاذ/ عل ــوق والممي ــم الخل ــادة المعل ــح ( بري مســابقة ) نحــو فصــل فصي

ــم هــذا اإلنجــاز ولطــالب الصــف الثالــث ) أ (  ــد المدرســة األســتاذ/ حســن عبــدهللا آل انتيــف للمعل وبهــذه المناســبة بــارك قائ
مقدمــا شــكره الجزيــل ألســر الطــالب الكريمــة علــى الجهــود التــي بذلوهــا مــع أبنائهــم والتــي أثمــرت عــن هــذا اإلنجــاز الطيــب 
مشــيدًا بالمعلــم آل محمــود وبزمالئــه معلمــي مدرســة نعيــم بــن مســعود االبتدائيــة الزاخــرة بالكفــاءات المميــزة والتــي يفخــر 
أي قائــد مدرســة بــأن يعمــل معهــم فبيئــة مدرســة نعيــم يســودها العطــاء والمحبــة واإلخــاء راجيـًـا مــن هللا العلــي القديــر التوفيــق 
ــة  ــة أو هيئ ــة إداري ــم ســواًء هيئ ــي الســنة القادمــة مــن منســوبي مدرســة نعي ــد مــن العطــاء ف ــم آل محمــود متأمــاًل المزي للمعل

تعليميــة.
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حفل تخرج مدرسة سعيد المتوسطة وسلمان ونعيم االبتدائيتان 
 

القديح 24 

أقيم اليوم الخميس الموافق 13 شعبان 1440 هجري حفل تخرج :-

مدرسة سعيد بن المسيب المتوسطة
ومدرسة سلمان الفارسي االبتدائية
ومدرسة نعيم بن مسعود االبتدائية

في قصر البرستيج بحلة محيش
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مباشر من الرياض… ابن القديح ملك الفكاهة
 

القديح 24 

ــاتاك  ــي س ــة ف ــب الفكاهي ــي الخط ــز األول ف ــف المرك ــة القطي ــادي واح ــو ن ــزوي عض ــى آل غ ــترز مصطف ــق التوسماس حق
ــاض . بالري

ويعتبــر هــذا اإلنجــاز نتيجــة جهــد ســنوات مــن تطويــر المهــارات فــي أنديــة التوسماســترز وتأتــي المشــاركة فــي المســابقات 
علــى عــدة فئــات وفــي عــدة مســتويات للوصــول إلــى أعلــى مســتوى والفــوز فــي القطــاع 79.

المشــاركة والفــوز لــم تقتصــر علــى البطــل آل غــزوي بــل كان هنــاك عــدة مشــاركات مــن أبنــاء وبنــات القطيــف ، فقــد حققــت 
دعــاء أبــو الرحــي مــن نــادي رســالة المركــز الثالــث فــي مســابقة الخطــب األرتجاليــة ، كمــا حققــت فــي الخطــب المعــدة المركــز 
الثالــث التوسماســترز أمــل إدريــس مــن نــادي غــراس ، وشــارك فــي هــذه المنافســة كل مــن التوسماســترز حــوراء البحارنــة 
ــن عــدة مناطــق و عــدة جنســيات  ــع أبطــال م ــس م ــن للتناف ــراء الرهي ــم وزه ــادي العلق ــم وف ــن البراهي ــدان وأمي ــي العبي وعل

باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة.
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باألسماء.. تتويج الفائزين والفائزات بجائزة القطيف لإلنجاز.. تقرير مصور 
 

خالد السنان - حكيمة الجنوبي - القطيف اليوم  

كــّرم محافــظ القطيــف المكلــف فــالح بــن ســلمان الخالــدي، مســاء يــوم الجمعــة 29 رجــب 1440هـــ، الفائزيــن بجائــزة القطيــف 
لإلنجــاز فــي نســختها الســابعة، فــي الحفــل الــذي أقامتــه لجنــة التنميــة االجتماعيــة األهليــة بالمحافظــة، بحضــور مديــر عــام 
فــرع وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة بالمنطقــة الشــرقية عبدالرحمــن بــن فهــد المقبــل، وعــدد مــن المســؤولين وأعضــاء 

المجلــس البلــدي بالمحافظــة.

وبــدأ الحفــل بتــالوة القــرآن الكريــم، ثــم عــرض مســيرة المرشــحين، والتعريــف بأعضــاء األمانــة ولجنــة التحكيــم، ثــم التقديــم، 
وكلمــة الجائــزة.

ــم  ــاس الشماســي، عــن فخــره بتكري ــدس عب ــف المهن ــة بالقطي ــة األهلي ــة االجتماعي ــة التنمي ــس لجن ــر رئي ــه، عب ــة ل ــي كلم وف
المنجزيــن لدفــع مســيرة التنميــة للوطــن، مؤكــدًا أن النســخة الســابعة تميــزت بالعدالــة والســرية فــي التحكيــم مــن خــالل لجنــة 

ــم يحالفــه الحــظ فــي المســابقات القادمــة.  ــا بالتوفيــق لمــن ل ــا الفائزيــن وداعيً مختصــة وبــكل مهنيــة واقتــدار، مهنئً

ووجــه “الشماســي” الشــكر للداعميــن والرعــاة والمشــاركين واللجنــة المنظمــة، كمــا شــكر حكومــة خــادم الحرميــن وراعــي 
الحفــل أميــر الشــرقية ونائبــه ومحافــظ القطيــف. 

ــث روح  ــزة تب ــى أن الجائ ــا، مشــيراً إل ــف فروعه ــي مختل ــزة ف ــم الجائ ــن بنيله ــف الفائزي ــف المكل ــظ القطي ــأ محاف ــدوره، هنّ ب
المنافســة واإلنجــاز وتحفيــز أبنــاء وبنــات المنطقــة علــى المبــادرة والتطويــر، فــي كافــة المجــاالت، وتعكــس حــرص القيــادة 

ــة للوطــن. ــروة الحقيقي ــاره الث ــه باعتب ــر قدرات ــاء اإلنســان وتطوي ــا لبن الرشــيدة ـ أيدهــا هللا ـ ودعمه

ــو  ــة وفيدي ــم إعــالن المجموعــة الثاني ــد األول”، ث ــوان “العق ــو بعن ــج، وفيدي ــن النتائ ــى م ــك إعــالن المجموعــة األول ــال ذل وت
ــاح”.  ــركاء النج ــوان “ش بعن

وتال ذلك إعالن النتائج ألسماء الفائزين وشملت:
– الفن والتصوير: فيصل علي محمد هجول )ألبوم صور بعنوان خدوج فيه تتبع مراحل حياة أحد الطيور(.

– إشادة في مهارات الناشىء المنجز: مريم هاشم سعيد العلوي )لتميزها في حفظ سور القرآن الكريم(.
– الناشىء المنجز: موسى جعفر حسن السادة.

– األدب والشعر: مناصفة ) حسين علي آل عمار و علي عبدهللا أحمد سباع(.
– البحوث والدراسات البيئية: إشادة )حصة علوش سعد القحطاني(.

– الناشىء المنجز: حيدر محمد سلمان آل قرين )العمل الفائز نصوص قصصية بعنوان صوت القمر(.
– المنجز الناشىء في المهارات -مهارة الرياضيات-: علي أشرف حبيب الصادق.

– الناشــىء المنجــز: مناصفــة )فاطمــة عبــدهللا علــي القديحــي – قصــة بعنــوان جولــه فــي مجــرة ، وإشــادة لـــ ســالم صالح ســعيد 
الجشــي – فكــرة مشــروع عجــالت الطاقة(.

– األدب في النص المسرحي: علي حسن عبدهللا آل غزوي )نصان مسرحيان أجنة الثالجة وسمكة تموت واقفة(.
– الناشىء المنجز المهارات: إشادة )علي زكي إبراهيم السادة( التفوق في مهارات الحسابات الذهنية.

– المنجز الواعد في العلوم الطبيعية: محمد علي سلمان العوامي.
– الناشىء المنجز: إشادة )زينب مؤيد إبراهيم الحايك(.

– الناشىء المنجز: هادي أشرف علي المحسن )لتفوقه في البطوالت الفردية في كرة المضرب(.
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القديح تدشن الثقافة واألدب في ملتقى سدرة الثقافي
التدشين بألوان الفن 

 
القديح 24

دشــن ملتقــى ســدرة الثقافــي، بحضــور نخبــة مــن المثقفيــن واألدبــاء، الشــعراء بدايــة الزخــم الثقافــي واألدبــي، مســاء األربعــاء 
12 شــعبان 1440 هـ.

ــي فضــاءات  ــق ف ــا تحل ــاس، روًح ــش، يأخــذ باألنف ــد كريكي ــا الشــبل محم ــز، تاله ــاب هللا العزي ــالوة مــن كت ــل بت ــدأ الحف وابت
ــواء. ــم، لالرت ــرآن الكري ــة الق ــي لغ ــاء، ف ــاء، النق الصف

ــراءى لإلنســان،  ــم يت ــوءة، بحل ــدأ بنب ــكار العظيمــة، تب ــدي، أن األف ــي محمــد الحمي ــد األدب ــل، الكاتــب والناق ــدم الحف وذكــر مق
األفــكار، تبــدأ بحلــم، مؤكــدًا أن المشــاريع العمالقــة، تبــدأ بخطــوة أولــى فــي مشــوار األلــف ميــل، وقــال: هــي الخطــوة التــي 

نحــاول خطوهــا اليــوم فــي تدشــين ملتقــى ســدرة الثقافــي.

وأشــار أن وجــود المنتديــات األدبيــة والثقافيــة فــي مختلــف المناطــق بســاح القطيــف، التــي بعضهــا لــه جــدول أســبوعي، كملتقــى 
الثالثــاء واآلخــر موســمي، كملتقــى تمائــم، وبعضهــا بحســب المناســبات، كمنتــدى النــورس الثقافي . 

وبيــن أن ظاهــرة وجــود المنتديــات األدبيــة والثقافيــة، تعتبــر مــن الظواهــر الصحيــة فــي مجتمــع المعرفــة والتنميــة، منوًهــا أن 
المبــدع ال يظهــر إبداعــه إال فــي مثــل هــذه األماكــن التــي تعمــل علــى احتضانــه ورعايتــه واالهتمــام بــه وإبــرازه.

وقــال: ومــن هنــا، نعلــن تدشــين ملتقــى ســدرة الثقافــي، ليكــون قنطــرة عبــور ألدبــاء القديــح ومبدعيهــا إلــى العالــم اآلخــر؛ عالــم 
الكتابــة والتأليــف والنحــت والرســم والتصويــر، الخــط والتمثيل…إلــى غيرهــا مــن اإلبداعــات.

ــات المجــاورة  ــى الملتقي ــة والدعــم، اتجهــوا إل ــاب الرعاي ــًرا منهــم بســبب غي ــد المواهــب، بــل إن كثي وذكــر أن القديــح ال تفتق
ــا بأنــه حقهــم، فــإن فاقــد الشــيء ال يعطيــه. وانتســبوا إليهــا وشــاركوا بفعاليــة فــي أمســياتها وأحداثهــا، مبينً

وتابع: إن القديح، كانت تفتقد اللقاءات الحميمة بين المبدعين، فال عجب أن اتجهوا إلى من يماثلهم ويتآلف معهم.

ــق  ــام، وينطل ــى األم ــا يســير إل ــي به ــاة الت ــة مــن طــرق الحي ــة مــن مراحــل صياغــة اإلنســان وطريق ــا مرحل واســتطرد بأنه
بخطــوات حثيثــة نحــو مســتقبله اإلبداعــي المرســوم بريشــة الفنــان، فالرســاُم أول مــا يبــدأ فــي الرســم يأخــذ فــي تعلــم األشــكال 

وكيفيــة مقاربتهــا، مســتخدًما القلــم الرصــاص الــذي يتيــح لــه محــو األخطــاء والبــدء ثانيــة مــن حيــث انتهــى.

وأضــاف: الشــاعر ال يختلــف عــن الرســام فــي شــيء، ويمكــن قيــاس ذلــك علــى المســرحي والقــاص والمصــور والنحــات مــع 
بقــاء االختالفــات بيــن فــن وفــن وبيــن مبــدع ومبــدع.

وأضــاف: لنــا فــي تاريخنــا الســابق تجــارب متنوعــة، وثريــة انتهــت جميعهــا مــع تفــرق أعضائهــا، كملتقــى القديــح األدبــي أو 
جماعــة ســماورد، ليســتا بعيدتيــن عــن أجوائنــا.

ــه الســابقون، نســتلهم منهــم الطريــق ونســتفيد مــن تجاربهــم المختلفــة  ــدأ ب وقــال: نحــن بتدشــيننا لســدرة نكمــل مــا افتتحــه وب
ــا. ــي وقعــوا فيه ــا، ونحــاول تجــاوز األخطــاء الت ــوا إليه ــي وصل ونســتثمر اإلنجــازات الت

كلمة رئيس الملتقى
وألقــى رئيــس الملتقــى، الشــاعر إبراهيــم الزيــن، كلمــة رحــب فيهــا بالحضــور، وقــال: نيابــة عــن إخوانــي أعضــاء الملتقــى، 
أقــف بينكــم لدقائــق معــدودة مرحبًــا ومتشــرفًا، مستبشــًرا بتدشــين وإطــالق ملتقــى ســدرة الثقافــي، الــذي نؤسســه بعــد التــوكل 

علــى هللا -عـــز وجــل-، ليحتوينــا معكــم تحــت ســقف الثقافــة والمعرفــة .

وذكــر بأنــه شــخصيًا، حــاول قبــل مــا يزيــد عــن العقديــن مــن الزمــان، وحيــن كان النشــاط الثقافــي فــي األنديــة الرياضيــة فاعــالً، 
تأســيس مــا يجمــع شــمل شــتاتنا المعرفــي فــي القديــح، بــأي طريقــة تتيــح فرصــة التعبيــر عــن القيــَـم اإلبداعيــة مــن كل فــرد مهتم 
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وهــاو، خاصــة الشــباب الواعديــن، وأن يكــون الرئــة التــي يتنفســون منهــا، وينثــرون مــا يختزنــوه مــن ملــكات، تحلــق بهــم لمــا 
هــو أبعــد وأبهــى، وليظهــروا التألــق، ويحققــوا النجاحــات التــي يرجونهــا تطلعـًـا فــي تحقيــق األهــداف.

ــان تشــرفي  وتابــع: ولكــن لألســف حالــت الظــروف المختلفــة دون نضــوج وتحقيــق الفكــرة، وقــال: أذكــر بالمناســبة أنــه وإبَّ
برئاســة نــادي مضــر قــد وفقــت باختيــار الرائــع األســتاذ عبــاس الحايــك مشــرفًا ثقافيًــا -بحســب قولــه-، ليطلــع بالــدور معــي، 
ولكــن لــم يطــل بــه المقــام، ربمــا ألن ســقف طموحاتــه، كانــت أكبــر مــن أن يحتويــه نشــاط النــادي، وهــو مــا أثبتــه مــع الوقــت، 

حيــث أنــه اآلن وكمــا تعرفونــه قامــة ثقافيــة نفخــر بهــا جميعًــا.

ــا  ــة بفكرهــا وعلمه ــه العريق ــة مــن بلدت ــه، وهــم النخب ــرر تنفيذهــا مــع إخوان ــه الفكــرة وتق ــذي تجــددت في ــت ال ــن أن الوق وبي
ــد الوعــد والموعــد،  ــة والخاصــة عن ــم العام ــاغلهم واهتماماته ــوا رغــم مش ــوا الظــن، فكان ــم يخيب ــن ل ــؤالء الذي ــا، ه وعلمائه
ينتظــرون اللحظــة لكــي يمضــوا، يحمــل طائــر الثقــة عبــر جناحيــه، بأنــه ســيكون مختلفًــا، ليعبِـّـروا عــن وجــه القديــح الحقيقــي 
فــي هــذا المجــال الرحــب -بحســب توصيفــه-، وقــال: هــم الذيــن فــي غالبهــم، كانــوا ســباقين قبــل فتــرة ليســت قصيــرة حيــن 

ــة. ــدأوه، وباتجاهــات مختلفــة الفت ــا وإياهــم نســتكمل مــا ب أسســوا ملتقــى القديــح األدبــي، ونحــن هن

وأوضــح بأنهــم يمثلــون الشــكل فقــط مــن خــالل تشــكيلهم الــالزم للهيكلــة اإلداريــة، وإاّل فــإن الملتقــى ملتقــى الجميــع، يعبــرون 
فيــه عمــا يجــول فــي خياالتهــم الواســعة، وقرائحكــم الثريــة، لرســم لوحــة يتطلــع الملتقــى، لرؤيتهــا مكتملــةً زاهــرة زاهيــة، مــن 

خــالل التفاعــل، نثــر اإلبداعــات المتنوعــة، وكل مــا يطــرح مــن مختلــف فنــون المعــارف الثقافيــة.

ــوة  ــة بق ــر المنطلق ــرؤى والتغيي ــا لل ــي، مواكبً ــي الرق ــعيًا ف ــي، س ــراك الثقاف ــى الح ــة عل ــى-، إضاف ــون -الملتق ــى أن يك وتمن
ــاء. ــا المعط ــي وطنن ــة ف وإيجابي

تطلعات وأهداف
ــكيل اإلداري،  ــك التش ــاس الحاي ــرحي، عب ــد المس ــب والناق ــمي، الكات ــدث الرس ــى، والمتح ــس الملتق ــب رئي ــتعرض نائ واس
ــا، ينطلــق مــن بلــدة القديــح، ســعيًا للمســاهمة فــي  واألهــداف المرســومة، التطلعــات التــي ينشــدها، موضًحــا بأنــه ملتقــى ثقافيً
تحريــك الســاكن الثقافــي، واكتشــاف الطاقــات التــي تعمــل فــي مجــاالت اآلداب والفنــون، فتــح أبــواب التواصــل بيــن أعضــاء 

ــة كانــت أو رســمية. ــة، أهلي ــن بالشــأن الثقافــي والجهــات الثقافي ــى والممارســين والمهتمي الملتق

ــد الحــراك  ــي تجدي ــة، مــن خــالل المســاهمة ف ــي المنطق ــي ف ــي المشــهد الثقاف ــام والمســاهمة ف ــى االهتم ــه يهــدف إل ــن بأن وبي
الثقافــي، واســتقطاب الطاقــات مــن المشــتغلين فــي الحقــل الثقافــي وإبرازهــا، خاصــة مــن الشــباب بــكال الجنســين، االســتفادة 

ــة. ــات الثقافي ــل الثقافــي، وربطهــا ببعــض، وبأعضــاء الملتقــى، وتأســيس منصــة النطــالق الطاق ــاءات فــي الحق مــن الكف

ــي، ينضــوي تحــت  ــل ثقاف ــارس ألي عم ــى كل مم ــه، تُعن ــك-، إن وجهت ــي تشــكل األهــداف، أجــاب -الحاي ــة الت وعــن الوجه
الفنــون واآلداب، كالشــعراء، الكتــاب، القاصــون، المســرحيون، الرســامون، النحاتــون، المصممــون، صنــاع األفــالم، القــراء، 

أصحــاب المشــاريع الثقافيــة . 

وعــن الــذي ســيقدمه الملتقــى عبــر شــرفاته، أوضــح، بأنــه يســعى إلقامــة مهرجانــات وأمســيات ونــدوات ثقافيــة، وتنظم جلســات 
نقــاش ثقافــي دوريــة، وتنظيــم ورش ودورات تدريبيــة فــي مجــاالت العمــل الثقافــي -اآلداب والفنــون-.، تكريــم المنجزيــن فــي 
المجــاالت الثقافيــة، وإصــدار نتاجــات أدبيــة، ودعــم اإلصــدارات الفرديــة، عبــر التســويق لهــا وإقامــة حفــالت التدشــين، إطــالق 

موقــع إلكترونــي يكــون منصــة نشــر إلكترونــي، وفتــح حســابات فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي.  

الجمال عينيه وحرفه
جــاءت الفعاليــة المصاحبــة، التــي شــارك فيهــا مجموعــة مــن الفنانيــن، وهــم: الفنــان الســيد هاشــم العلــوي -نحــات-، والســيد 
رضــا العلــوي -نحــات علــى الخشــب والرخــام ومــدرب نحــت-، الســيد أحمــد الســعيدي -نحــات ومصمــم ديكــور، والســيد أنيــس 
ــى الخشــب  ــة، وخطــاط ونحــات عل ــدرس فني ــوي -م ــدر العل ــور-، والســيد حي ــم ديك ــة ، نحــات ومصم ــدرس فني ــوي- م العل
ــي  ــة، وف ــا الجماالي ــوي، زاويته ــا للنحــت، أخــذت أعمــال الســيد هاشــم العل ــى ركنً ــة اليمن ــت الزاوي ــث احتضن والرخــام-، حي
محاذاتهــا، ثاللــث لوحــات فــي الخــط العربــي للفنــان حســن رضــوان ولوحتيــن للفنــان الســيد ريــان -تصويــر ودجيتــل ولوحــه 

رســم-.
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وألقــى الشــاعر صالــح دعبــل قصيــدة، تغنــى بهــا طروبـًـا بالملتقــى، وتدشــبنه، معانقـًـا األفــكار والتطلعــات فــي حلتهــا الشــعرية، 
تنســاب علــى دفــئ اللحظــة الشــعرية، والفكــرة الطموحــة، واحتضــان الكفــاءات اإلبداعيــة

الختام نافذة ضوء
قــال -الحميــدي-، فــي ختــام الحفــل: هكــذا نكــون وصلنــا إلــى نهايــة ليلتنــا، ونهايــة تدشــين الملتقــى، وانطالقتنــا نحــو التنفــس 
مــن هــواء الثقافــة واألدب والمعرفــة، وهــي صرخــة نطلقهــا فــي وجــه الحيــاة، مبينـًـا أن عمليــة التدشــين ليســت إال عمليــة والدة، 
والطفــل حينمــا يخــرج مــن عالمــه الســري، وينفصــل عــن األم، يعانــق الحيــاة، ونحــن كذلــك ســنعانق الحيــاة بــكل فنــون الثقافــة 

واألدب.

وفتحــت النافــذة، لتطــل مــن خــالل خيــوط شمســها اآلراء واالقتراحــات، عبــر مناقشــة الحضــور أعضــاء ملتقــى ســدرة الثقافــي، 
طموًحــا فــي تعاضــد الفكــرة بالفكــرة، والنشــوة الثقافيــة األدبيــة، فــي أختهــا األمــل واالرتقــاء.
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مما قرأت لكم بمناسبة اليوم العالمي للكتاب  
    

السيد عباس الشبركه - القطيف اليوم 

مكتبة المنزل واألطفال.
الطفــل الــذي نشــأ فــي منــزل بــه 80 كتابًــا علــى األقــل يكــون لديــه قــدرة أكبــر علــى 
القــراءة والكتابــة والحســاب فــي مرحلــة البلــوغ. إذ يمكــن للمكتبــة المنزليــة أن تعــزز 
هــذه المهــارات أكثــر ممــا تســتطيعه المــدارس والكليــات. وفقًــا لدراســة بعنــوان 

ــا. ــغ 114 كتابً ــة يبل ــة العلميــة”؛ فــإن عــدد الكتــب فــي األســرة األمريكي “الثقاف

وقد بحثت الدراسة في كيفية تعزيز الكتب في مرحلة المراهقة من محو األمية لــــدى  
البالغين، وتعزيز مهارات الحساب والمهارات التقنية في مختلف المجتمعات.

الدراســة التــي جــرى نشــرها علــى موقــع )بيــج ثنــك(، رصــدت نحــو 160.000 بالــغ فــي خمــس ســنوات، توصلــت إلــى أن 
وجــود 80 كتابـًـا أو أكثــر فــي المنــزل أظهــر أن لــدى قاطنيــه مســتويات أعلــى فــي مهــارات القــراءة والكتابــة والحســاب وتقنيــة 

المعلومات. 

ــذه المجــاالت،  ــي ه ــوغ ف ــى ســن البل ــال حت ــارات األطف ــن مه ــزز م ــة يع ــات المنزلي ــع المكتب ــو م ووجــدت الدراســة أن النم
ــل المدرســي. ــن أو التحصي ــم الوالدي ــد تعلي ــك فوائ ــاوز ذل ويتج

وتبيــن أيًضــا مــدى تأثيــر المكتبــات المنزليــة القــوي علــى األطفــال الذيــن انتهــى بهــم المطــاف إلــى تحقيــق أعلــى المســتويات 
مــن التميــز فــي التعليــم، ووجــدت الدراســة التــي قادتهــا الدكتــورة جوانــا ســيكورا مــن الجامعــة الوطنيــة األســترالية أن أكبــر 
المكاســب فــي تعلــم القــراءة والكتابــة والحســاب ومهــارات تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت ظهــرت عندمــا كان المنــزل يحــوي 

مــا بيــن 80 كتابًــا و350 كتابًــا.

وحــول تأثيــر ارتفــاع عــدد الكتــب الرقميــة فــي المنــزل، توصلــت الدراســة إلــى التأثيــر المحــدود فــي هــذا االتجــاه علــى النتائــج 
التــي رصدتهــا، مــع تأكيــد أن حجــم المكتبــات المنزليــة التقليديــة، يرتبــط ارتباًطــا إيجابيًــا بمســتويات أعلــى مــن المعرفــة عــن 

القــراءة والكتابــة الرقميــة.
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يد مضر يحقق المركز الثالث في بطولة األمير فيصل بن فهد الندية الدوري 

 الملحق الرياضي

الممتاز ، و المركز الثالث في بطولة كأس النخبة 
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براعم فريق القدم يزورون رئيس النادي

العالمي سيتواجد و بشكل رسمي في سوبر جلوب 
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  نصائح رمضانية  لمرضى ارتفاع ضغط الدم

 الملحق اإلعالني

  نصائح رمضانية  لمرضى ارتفاع ضغط الدم
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   نصائح رمضانية  لمرضى السكري

 الملحق اإلعالني
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 الملحق اإلعالني

وظائف شاغرة للمجمع الطبي العام
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 مواعيد عمل المجمع الطبي العام لشهر رمضان  المبارك 

 الملحق اإلعالني



 الملحق اإلعالني

عروض قاعة  الملك عبدهللا الوطنية
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 الملحق اإلعالني
عين لضيافة االطفال يعلن بدء التسجيل للعام الدراسي 1441 هـ
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  نشرة شهرية تصدر من جمعية مضر الخيرية

خيرية مضر نبض خيركم

 حساباتنا البنكية

 البنك السعودي الفرنسي

 البنك السعودي لالستثمار

 البنك األول

 البنك العربي

 بنك األهلي

 بنك الرياض

2 3 9 6 7 7 0 9 3 3 9

0 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

0 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

 عند اإليداع  المباشر  في الحسابات البنكية نأمل إرسال
 رسالة واتساب إلى لجنة العالقات العامة : 

0٥٣90871٣٣

مالحظة :
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 تواصل معنا
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www.mudharcharity 

@mudharcharity1387 

@mudharcharity1387 

@mudharcharity 

info@mudhar .org

0539087133

013-8550031

920010795

 القطيف- القديح

قنوات التواصل االجتماعي

media@mudhar .org

   للتواصل مع المركز اإلعالمي _ خيرية مضر

خيرية مضر نبض خيركم
  نشرة شهرية تصدر من جمعية مضر الخيرية

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
mailto:mudharcharity?subject=
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