
20
19

و 
ماي

 -1
44

0 
ن 

ضا
رم

 2
1 

دد
الع

ً  وتقرؤون ايضا

 تواصل معنا
المحتويات

 مسجلة برقم

 تأسست عام

هـ 1387

(9)



ً و تقرؤون ايضا

تغطية مشروع السلة الرمضانية بتكلفة 300 ألف لاير

في خطى الترشح.. أكثر من 120 شخصية تجتمع تحت مظلة
جمعية مضر وتخرج بتوصياتها 

من أجل صناعة القرار« ترشح لعضوية مجلس إدارة جمعية
 مضر 

»

114000 لاير مساعدات أقرتها جمعية مضر في شهر ديسمبر

نسائية جمعية مضر تدشن مكتبة »اقرأ ورقة« لألطفال
حياة إنسان تدرب مكفوفي القطيف على كيفية إيقاف نزيف الدم

جمعية مضر تشكر لعائلة المرزوق مبادرتها

ملحق عن اشتراكات االعضاء السنوية

100 ألف لاير عيدية جمعية مضر لألسر المتعففة

الشيخ الصفار يطلع على برامج جمعية مضر ويناقش التطوير

 اإلشراف العام

رئيس مجلس اإلدارة

التصميم و اإلخراج الفني

الـــتحــر يـــر

 آيات الضامن

كرامة المرهون
 فاطمة آل عبيدان
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محتويات العدد

 حساباتنا البنكية
 تواصل معنا
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»كلمة مجلس االدارة: شهر رمضان المبارك هذا العام كان مضمارا الستثمار الفرص«
 خيرية مضر تهنئكم بعيد الفطر

8 110 ألف لاير مساعدات جمعية مضر لشهر أبريل 2019
9 “من أجل صناعة القرار” ترشح لعضوية مجلس ادارة جمعية مضر

10 في خطى الترشح.. أكثر من 120 شخصية تجتمع تحت مظلة جمعية مضر وتخرج بتوصياتها
12 الشيخ الصفار يطلع على برامج جمعية مضر ويناقش التطوير
14 تغطية مشروع السلة الرمضانية بتكلفة 300 ألف لاير
15 “خيرية مضر” تكمل توزيع السلة الرمضانية الثانية
16 100 ألف لاير عيدية جمعية مضر لألسر المتعففة
17 عين لضيافة األطفال يعلن بدء التسجيل لعام 1441هـ
18 دعوة للمشاركة في معرض صنعتي 2019 لألسر المنتجة
19 وزير العمل والتنمية االجتماعية يرعى حفل تدشين مجالس الجمعيات والمؤسسات االهلية
20 70 متطوًعا يوزعون 1100 وردة على مرتادي كورنيش القطيف 
21 نصف المواطنين يجهلون إصابتهم بـ »القاتل الصامت«.. كيف تحمي نفسك؟
22 “الغذاء والدواء” تشدد على أهمية الحد من االستهالك المفرط للمشروبات المحالة والسكر
23 مع ارتفاع درجات الحرارة.. “المرور” يحذر من ترك هذه األشياء داخل المركبة
24 32 ميجا معدل سرعة االنترنت في المملكة حسب هيئة االتصاالت
25 من رسائل على موقع التواصل االجتماعي »سمير« يتحول إلى رواية! 
26 القديح أنشودة الزمن
28 المحلق الرياضي
29 وظائف شاغرة المجمع الطبي العام
30 مواعيد عمل المجمع الطبي العام
32 قاعة الملك عبدهللا الوطنية
33 حساباتنا البنكية
34 تواصل معنا
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 كلمة مجلس اإلدارة
 محمد جواد آل  السيد ناصر

شهر رمضان المبارك هذا العام كان مضمارا الستثمار الفرص
ــهر  ــاء ش ــاءات أثن ــط ولق ــج ومناش ــطة وبرام ــن أنش ــة م ــة الجمعي ــي أروق ــا دار ف ــزاز بم ــعور باالعت ــة والش ــي الغبط تغمرن
ــة  ــن لجن ــي، وتمك ــت قياس ــي وق ــان ف ــهر رمض ــة لش ــلة الغذائي ــة الس ــة ميزاني ــا تغطي ــي مقدمته ــي ف ــارك، يأت ــان المب رمض
ــدورة  ــي ال ــس االدارة ف ــى الترشــح لمجل ــد ملتق ــن، وعق ــى مرحلتي ــع الســلة عل ــم مــن توزي ــل اليتي ــة وكاف الخدمــات االجتماعي

ــة. ــماحته للجمعي ــب س ــن مكت ــد م ــة وف ــار بمعي ــن الصف ــيخ حس ــماحة الش ــارة س ــة 1441 – 1444 ، وزي القادم

وكان ملتقــى الترشــح لمجلــس االدارة الــذي عقــد فــي 12 رمضــان 1440 هـــ، ذا نكهــة مميــزة بــكل معنــى الكلمــة ، حضــورا 
وتفاعــال وتوصيــات، وكان فرصــة لطــرح مبــادرة »ســفير العائلــة« التــي تعنــى بتعزيــز التواصــل بيــن الجمعيــة والمجتمــع ، 
وتتمحــور حــول أن تعيــن كل عائلــة فــي القديــح ممثــال لهــا فــي الجمعيــة يكــون همــزة الوصــل مــع االدارة، وتســاهم فــي رفــد 
الجمعيــة بالعناصــر التــي تنخــرط وتتطــوع فــي لجــان العمــل فتعــزز عملهــا، وتكتســب الخبــرة والمهــارات التــي تؤهلهــا لقيــادة 
العمــل فــي الجمعيــة والترشــح لمجالــس اإلدارات القادمــة، وتســاهم وتدعــم برامــج الجمعيــة ومشــاريعها ماديــا باالشــتراكات 

والتبرعــات. 

أمــا زيــارة ســماحة الشــيخ حســن الصفــار مســاء الخميــس 1٨ رمضــان 1440 هـــ فــكان لهــا وقــع مميــز، اذ وفــرت فرصــة 
لتــداول همــوم العمــل االجتماعــي،  ودار نقــاش حــول برامــج الجمعيــة واداء مشــاريع الجمعيــة االســتثمارية وأهميــة النهــوض 
بهــا لتحقيــق االســتدامة الماليــة للجمعيــة، وأكــد ســماحة الشــيخ علــى ضــرورة تجــاوز العقبــات التــي يواجههــا العمــل االجتماعــي 
وطــرح األفــكار التــي تطــور العمــل وتعالــج المعوقــات. وكان لســماحته وقفــة مــع لجنــة الفتيــات اليافعــات، فأثنــى عليهــا وعلــى 
دورهــا فــي إشــاعة ثقافــة التطــوع لــدى شــاباتنا، وتمنــى أن يكــون هنــاك لجنــة مشــابهة للشــبان، واقتــرح رصــد تجربــة لجنــة 
الفتيــات اليافعــات وتعميمهــا علــى الجمعيــات فــي المحافظــة، كمــا أوصــى بتخصيــص ســاعة فــي كل شــهر للقــاء شــريحة مــن 
ــن بالشــأن االجتماعــي،  ــاء والمهتمي ــن واالدب ــن والمهنيي ــال واالكاديميي ــاء ورجــال األعم ــع المتنوعــة، كالعلم شــرائح المجتم
لعــرض برامــج الجمعيــة ومشــاريعها، وطــرح أهميــة انتــاج ثقافــة التطــوع فــي المجتمــع والترويــج لهــا وحــث شــرائح المجتمــع 

علــى المســاهمة فــي العمــل التطوعــي عبــر الجمعيــات واالنديــة.

كل هذه األنشطة والفعاليات هي من بركات الشهر الفضيل ونفحاته، وأدعو هللا أن تستمر في األيام واألشهر القادمة. 

ــة  ــة مضــر الخيري ــة عــن اخوانــي أعضــاء مجلــس ادارة جمعي ــدم بإســمي ونياب ــه، يســعدني أن أتق ــد وفرحت وفــي أجــواء العي
للخدمــات االجتماعيــة، الــى مقــام خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز والــى ولــي عهــده األميــن صاحــب 
الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، وصاحــب الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز 
أميــر المنطقــة الشــرقية، ونائبــه صاحــب الســمو الملكــي األميــر أحمــد بــن فهــد بــن ســلمان، والــى معالــي وزيــر العمــل والتنميــة 
االجتماعيــة وإلــى أهالــي محافظــة القطيــف وأهلنــا بالقديــح بأســمى التهانــي والتبريــكات بحلــول عيــد الفطــر المبــارك، ســائال 

هللا العلــي القديــر أن يعيــده علــى وطننــا بالخيــر والبــركات.

ــة  ــرامج الجمعي ــوا - بــ ــوا – وال زال ــن دعم ــار الذي ــحسنين والتج ــع المـــ ــجزيل لجمي ــكر الــ ــدم بالش ــي أن أتق ــب ل ــا يطي كم
ــا هــذا الدعــم  ومشــاريعها ، وأخــص بالذكــر دعمهــم لمشــروع الســلة الغذائيــة لشــهر رمضــان ومشــروع العيديــة ، فقــد مكنن
مــن تغطيــة ميزانيتــي هذيــن المشــروعين، واآلمــال معقــودة علــى اســتمرار الدعــم لبرامــج الجمعيــة األخــرى أثنــاء هــذا العــام 

ــا. ــذي رســمتموه له ــة اداء دورهــا ال واألعــوام القادمــة، فبدعمكــم تســتطيع الجمعي
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خيرية مضر تهنئكم بعيد الفطر

المركز اإلعالمي – خيرية مضر

ــك  ــن الشــريفين المل ــام خــادم الحرمي ــى مق ــح إل ــة بالقدي ــة للخدمــات االجتماعي ــة مضــر الخيري ــدم إدارة ومنســوبي جمعي تتق
ــة  ــر المنطق ــى أمي ــز، وال ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــد ب ــر محم ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــى صاح ــز وإل ــن عبدالعزي ــلمان ب س
الشــرقية صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز ، ونائبــه صاحــب الســمو الملكــي األميــر أحمــد بــن 
فهــد بــن ســلمان ، والــى معالــي وزيــر العمــل والتنميــة االحتماعيــة، وإلــى أهالــي محافظــة القطيــف وأهلنــا بالقديــح بأســمى 
التهانــي والتبريــكات بحلــول عيــد الفطــر المبــارك، ســائلين هللا العلــي القديــر أن يعيــده علــى الجميــع بالخيــر والبــركات وكل 

عــام وأنتــم بخيــر.

وتستقبل تهنئتكم الطيبة بالعيد المبارك على مواقع التواصل االجتماعي لدى الجمعية.

#خيرية_مضر_تهنئكم_بعيد_الفطر
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110 ألف لاير مساعدات جمعية مضر لشهر أبريل 2019

المركز االعالمي - جمعية مضر

عقــد مجلــس مجلــس إدارة جمعيــة مضــر الخيريــة ثــالث جلســات فــي شــهر ابريــل 2019 م ، وتــم إقــرار مســاعدات لألســر 
المتعففــة بلــغ اجماليهــا 110000 ريــاال اســتفاد منهــا 16 حالــة وجــاءت علــى النحــو التالــي:

أوال – برنامج شؤون األسر : 64400 رياال ل 7 حاالت
ثانيا – برنامج شؤون المساكن : 25000 رياال ل 4 حاالت

ثالثا – برنامج كافل اليتيم : 6600 رياال لحالة واحدة
رابعا – برنامج الزواج الميسر: 14000 رياال ل 4 حاالت.
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“من أجل صناعة القرار” ترشح لعضوية مجلس ادارة جمعية مضر

كرامة المرهون 

جــددت جـــمعية مــضر الــخيرية دعوتها األعــضاء الــمؤهلين لــلـــترشح لـــعــضوية مــجلس اإلدارة لــلدورة الــقادمة
 1441- 1444هـــ ، وأكــدت علــى أن جميــع أبنــاء بلــدة القديــح المشــتركين بعضويــة الجمعيــة وممــن وصلــوا لســن 21 
ســنة فمــا فــوق يمكنهــم خــوض تجربــة الترشــح لعضويــة مجلــس االدارة بتعبئــة اســتمارة طلــب الترشــح وتســليمها لمكتــب 

جمعيــة مضــر الخيريــة فــي وســط القديــح.

وكانــت الجمعيــة قــد تواصلــت مــع المجتمــع فــي لقــاءات عــدة ونوهت بطاقــات وامكانيــات شــباب البلــدة وخبراتهــم وقدراتهم 
المتميــزة وحاجــة الجمعيــة إلــى اســتثمارها واالســتفادة منها .

وناشــد رئيــس مجلــس االدارة فــي حديثــه شــباب القديــح ان يتقدمــوا بــكل ثقــة للترشــح لعضويــة مجلــس االدارة فــي دورتــه 
ــح، كمــا فعــل  ــي القدي ــى مســتوى طموحــات أهال ــى ال ــي ادائهــا لترق ــزة ف ــة متمي ــدة، والمســاهمة فــي صناعــة جمعي الجدي

آباؤهــم خــالل 53 عامــا.

وفــي معــرض لقــاء أجرتــه القديــح 24 فــي 3 جمــادى اآلخــرة 1440 هـــ مــع رئيــس الجمعيــة محمــد جــواد آل الســيد ناصــر 
عــن العمــل التطوعــي، طالــب الشــباب بالمبــادرة واالنطــالق بــكل قــوة لخدمــة مجتمعهــم وخلــق فــرص واعــدة ومتقدمــة 

تمكنهــم مــن ذلــك ، متحدثــا أن “طموحاتنــا ســقفها عــال وندعــو الكفــاءات لالنخــراط فــي العمــل التطوعــي”.

وأشــار آل الســيد ناصــر فــي الجلســة العموميــة لختــام الســنة الماليــة 201٨ إلــى أهميــة أن يكــون التفاعــل مــن قبــل أبنــاء 
المجتمــع بمســتوى اهتمامهــم بالجمعيــة الــذي برهنــوه أثنــاء دورة المجلــس الحالــي والــدورات الســابقة ، فالجمعيــة تســتحق 

أن يقــوم علــى ادارتهــا أكفــأ األشــخاص، ممــن عرفــوا باإلخــالص والدرايــة والخبــرة والحكمــة.

يذكــر أن جمعيــة مضــر الخيريــة أعلنــت فــي مســاء االربعــاء 1٨ جمــادى األولــى 1440 هـ عن فتح باب الترشــح لــــعضوية 
مجلــس إدارة جديــد للجمعيــة ، ودعــت األعضــاء لــــلتقدم للترشــح  لعضويــة المجلــس للــدورة القادمــة 1441-1444 هـــ ، 

مشــيرة إلــى أن بــاب الترشــح مــازال مفتوحــا وتتمنــى عليهــم المبــادرة مــن أجــل صناعــة القــرار.

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

 -9-



خيرية مضر نبض خيركم العدد ٢١

 في خطى الترشح.. أكثر من 120 شخصية تجتمع تحت مظلة جمعية مضر
 وتخرج بتوصياتها

آل السيد ناصر: مشاركتكم وتفاعلكم دليل على اهتمامكم بالجمعية وحرصكم عليها

المركز االعالمي – خيرية مضر

أقامــت جمعيــة مضــر الخيريــة ملتقــى الترشــح لمجلــس االدارة القــادم، مســاء الجمعــة 12 رمضــان 1440 هـــ ، وحضــره 
ــة ورؤســاء وأعضــاء االدارات الســابقة  ــم بعــض مؤسســي الجمعي ــن بينه ــة م ــة العمومي ــن اعضــاء الجمعي 124شــخصا م

ــى المهتميــن بالشــأن االجتماعــي فــي القديــح. ــة، اضافــة ال وأعضــاء اللجــان العامل

ــدورة  ــى رأســها الترشــح لمجلــس االدارة لل ــي عل ــات يأت ــة مــن تحدي ــى اســتعراض مــا تواجههــه الجمعي ــى إل وهــدف الملتق
القادمــة 1441 – 1444 هـــ ، حيــث بــدأ برنامــج الملتقــى بــآي مــن الذكــر الحكيــم تالهــا المقــرىء احمــد الجامــد، فعــرض 
مختصــر لبعــض شــؤون الجمعيــة قدمــه رئيــس المجلــس محمــد جــواد آل الســيد ناصــر، ثــم عــرض االســتاذ جعفــر المــرزوق 
مبــادرة ســفير العائلــة التــي تقــدم بهــا للمجلــس قبــل عــدة شــهور وتبناهــا المجلــس، واختتــم الملتقــى بحــوار مفتــوح طرحــت 

فيــه آراء وتســاؤالت، خرجــت منهــا توصيــات ومقترحــات عمليــة.

وشــمل العــرض المختصــر الــذي قدمــه آل الســيد ناصــر التأكيــد علــى هــدف الملتقــى، وضــرورة الترشــح للــدورة القادمــة 
حيــث تنتهــي دورة المجلــس الحالــي فــي شــهر ذي الحجــة 1440 هـــ .

وتطــرق باســهاب إلــى اهميــة الترشــح وأنــه اســتحقاق نظامــي كل 4 ســنوات، مذكــرا أن العمــل التطوعــي بالجمعيــة يحقــق 
االنتمــاء للمجتمــع والتعــاون بيــن أفــراده، والنهــوض بمؤسســات المجتمــع ورفدهــا بدمــاء جديــدة، وجلــب خبــرات وأفــكار 
ــة  ــري خدم ــل الخي ــد أن العم ــة، وأك ــال الجمعي ــيير أعم ــرار وتس ــع الق ــي صن ــورة، والمشــاركة ف ــة ومتن ــة وتطويري ابداعي

ــادة الخبــرات واكتســاب المهــارات. للمؤمنيــن وهــي نعمــة ال تقــدر بثمــن وفيــه مرضــاة هلل، إلــى جانــب زي

وعــرض شــروط الترشــح لمجلــس االدارة وهــي: أن ال يقــل عمــر المترشــح عــن 21 ســنة وأن يكــون كامــل األهليــة وحســن 
الســيرة والســلوك وأن ال يكــون قــد صــدر بحقــه حكــم نهائــي بادانتــه فــي جريمــة مخلــة بالشــرف أو األمانــة، ولــم يــرد اعتباره.
واســتعرض رئيــس المجلــس قائمــة البرامــج الخدميــة والبرامــج التنمويــة والمشــاريع االســتثمارية وحجــم الحركــة الماليــة اثناء 
العــام, وتطــرق الــى المــوارد الماليــة ومنهــا المنــح الحكوميــة والــزكاة الشــرعية واشــتراكات االعضــاء الســنوية والتبرعــات 
النقديــة والعينيــة والصدقــات، واختتــم عرضــه باإلشــارة إلــى مصروفــات البرامــج الخدميــة فــي العاميــن المالييــن 2017 و 

.201٨

وقــام األســتاذ جعفــر المــرزوق بعــرض مبــادرة ســفير العائلــة التــي تتمحــور حــول أن تعيــن كل عائلــة فــي القديــح ممثــال لهــا 
فــي الجمعيــة يكــون همــزة الوصــل مــع االدارة، وتطــرق الــى اهدافهــا المتمثلــة فــي رفــد الجمعيــة بالعناصــر التــي تنخــرط 
وتتطــوع فــي لجــان العمــل فتعــزز عملهــا وتكتســب الخبــرة والمهــارات التــي تؤهلهــا لقيــادة العمــل فــي الجمعيــة والترشــح 

لمجالــس اإلدارات القادمــة, وتســاهم وتدعــم برامــج الجمعيــة ومشــاريعها ماديــا باالشــتراكات والتبرعــات.

وأكــد المــرزوق فاعليــة هــذه المبــادرة فــي عائلتــه، وأنــه تمكــن مــن عرضهــا علــى بعــض العوائــل والديوانيــات التــي تفاعلــت 
ايجابيــا مــع المبــادرة وبــدأت فــي تشــجيع وتحفيــز افرادهــا فــي تســديد االشــتراكات واالنضمــام إلــى لجــان العمــل فــي الجمعية.
ــوح،  ــي حــوار مفت ــات المســتقبلية ف ــة واســتعدادها لمواجهــة التحدي ــكار تعــزز عمــل الجمعي وُطِرحــت تســاؤالت وآراء وأف
تفاعــل فيــه الحضــور مــع هــدف الملتقــى االساســي، وهــو الترشــح لمجلــس االدارة، وأكــدوا ضــرورة اإللتفــاف حــول ادارتهــا، 

وخرجــوا بالتوصيــات التاليــة:

– أن يتم الترشيح االولي لعضوية مجلس االدارة القادم اثناء هذا الملتقى
– دعم وتفعيل مبادرة سفير العائلة التي تعنى بتجسير وتوثيق العالقة بين الجمعية والمجتمع

– جمــع بيانــات مــن العائــالت – ومــن خــالل المنضميــن لمبــادرة ســفير العائلــة- لألفــراد التــي تملــك الكفــاءة والقــدرة للترشــح 
االدارة لمجلس 

– تشكيل لجنة استشارية تعنى بتفعيل الشراكة المجتمعية ورفد الجمعية بكوادر عاملة
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– عقــد لقــاء مــع المرشــحين واطالعهــم علــى مــا يــدور فــي أروقــة الجمعيــة ليكونــوا علــى بينــة عنــد تقديــم طلبهــم الترشــح 
ــس االدارة. لمجل

كما قدم المشاركون في الملتقى مجموعة اقتراحات عملية منها:
– فتح المجال ألبناء المجتمع للتطوع والعمل في لجان الجمعية والتعرف عن قرب على الجمعية

– االســتفادة مــن أئمــة الجماعــة والخطبــاء فــي حــث أبنــاء المجتمــع علــى التفاعــل اإليجابــي مــع الجمعيــة والترشــح لمجلــس 
االدارة وكــذا التطــوع واالنخــراط فــي لجــان الجمعيــة

– تفعيل التوعية واإلعالم الستقطاب األفراد وخصوصا فئة الشباب لالنضمام للجمعية والعمل في اللجان
– توظيــف كفــاءات إداريــة الدارة العمــل التنفيــذي فــي الجمعيــة ليتفــرغ مجلــس اإلدارة إلــى اإلشــراف علــى اللجــان والمشــاريع 

االســتثمارية العمــل علــى اتمتــة اإلجــراءات فــي الجمعيــة
– دراسة أسباب ظاهرة العزوف عن الترشح لمجلس االدارة ووضع مقترحات ومبادرات لعالجها.

وفــي ختــام الملتقــى، توجــه رئيــس مجلــس االدارة بالشــكر والثنــاء لجميــع المشــاركين فــي الملتقــى قائــال: “شــكرا لكــم علــى 
حضوركــم الفاعــل فــي  ملتقــى الترشــح الدارة جمعيــة مضــر للــدورة 1441 – 1444 هـــ. لقــد أثــرت اراؤكــم واقتراحاتكــم 
وتســاؤالتكم الملتقــى وكانــت ســببا فــي نجاحــه، ودليــال علــى اهتمامكــم بالجمعيــة وحرصكــم علــى اســتمرار مســيرتها ورقــي 
أدائهــا. وســوف يقــوم مجلــس اإلدارة، مسترشــدا بمــا تــم طرحــه فــي الملتقــى، بالتواصــل معكــم، والعمــل معكــم علــى تفعيــل 

توصيــات الملتقــى”.
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 الشيخ الصفار يطلع على برامج جمعية مضر ويناقش التطوير
 

المركز االعالمي _ خيرية مضر

ــى  ــر اإلدارة بمبن ــي مق ــس 1٨ رمضــان 1440 هـــ ، ف ــة مســاء الخمي ــة مضــر الخيري ــس إدارة جمعي اســتقبل أعضــاء مجل
الطرازيــات بالقديــح، ســماحة الشــيخ حســن الصفــار بمعيــة وفــد مــن مكتبــه ضــم كل مــن فضيلــة الشــيخ حســين رمضــان آل 

قريــش واالســتاذ حســين المســكين واالســتاذ مهــدي الميدانــي واالســتاذ مالــك منصــور اللويــف.

وشــكر رئيــس المجلــس، محمــد جــواد آل الســيد ناصــر، ســماحة الشــيخ  علــى تفضلــه بزيــارة جمعيــة مضــر، وبــدوره اعــرب 
ســماحته عــن ســعادته بزيــارة الجمعيــة وااللتقــاء بمجلــس ادارتهــا، مثنيــا علــى الــدور الــذي تقــوم بــه.

ــى المشــاريع االســتثمارية، وعــرض  ــة إل ــة إضاف ــج التنموي ــة والبرام ــة الخدمي ــج الجمعي واســتعرض آل الســيد ناصــر برام
المــوارد الماليــة للجمعيــة، آمــال أن تتوســع وتتنــوع لتشــمل الوقــف الخيــري، وتمنــى علــى ســماحتة وبمكانتــه فــي المجتمــع أن 
يحــث المحســنين والتجــار ورجــال األعمــال لاللتفــات الــى هــذا المــورد المهــم، خاصــة وأن ثقافــة األوقــاف شــائعة ومتأصلــة 

فــي مجتمــع القطيــف.

وتابــع اســتعراض نفقــات الجمعيــة علــى البرامــج الخدميــة والتنمويــة فــي العاميــن المالييــن 201٨ و 2017 ، وطــرح بعــض 
ــة مســكنا  ــك الجمعي ــة لمســكن، والخطــة أن تمل ــل اليتيم ــك إحــدى العوائ ــا: تملي ــة ومنه ــي الجمعي ــادرات والمســتجدات ف المب

ألســرة أخــرى فــي هــذا العــام.

وعــرض مبــادرة ســفير العائلــة، التــي تعنــى بتعزيــز التواصــل بيــن الجمعيــة والمجتمــع، وتدشــين المركــز االعالمــي وأثــره 
اإليجابــي فــي تقويــة الصلــة مــع المجتمــع ودعمــه للجمعيــة وكانــت ســلة رمضــان والعيديــة خيــر مثــال لذلــك.

ــى العمــل  ــة عل ــة المتوســطة والثانوي ــات فــي المرحل ــات اليافعــات، التــي تعنــى بتدريــب الفتي ــة الفتي ــى تدشــين لجن وأشــار إل
التطوعــي واكســابهن مهــارات العمــل االجتماعــي، وتبعهــا تدشــين مكتبــة الطفــل “اقــرأ ورقــة” التــي تســتهدف األطفــال بيــن 

السادســة والعشــرة، وكذلــك تدشــين الرقــم الموحــد للجمعيــة.

وعقــب آل الســيد ناصــر بذكــر انجــازات لجنــة تقنيــة المعلومــات ودورهــا فــي تعزيــز العمــل اإلداري اليومــي فــي الجمعيــة 
وخاصــة بعــد اكتمــال الشــبكة الداخليــة التــي ســاهمت فــي تحســين بيئــة العمــل فــي أقســام الجمعيــة، وفــي خفــض النفقــات، 
والعمــل جــار وهــو فــي نهاياتــه لتحديــث موقــع الجمعيــة ليكــون أكثــر تفاعليــة مــع المتصفــح، إضافــة إلــى اســتحداث تطبيــق 

خــاص بالجمعيــة يكــون صلــة وصــل بالمجتمــع.

ــة  ــق االســتدامة المالي ــا لتحقي ــة النهــوض به ــة االســتثمارية وأهمي ــة واداء مشــاريع الجمعي ــج الجمعي ــاش حــول برام ودار نق
للجمعيــة، وأكــد ســماحة الشــيخ علــى ضــرورة تجــاوز العقبــات التــي يواجههــا العمــل االجتماعــي وطــرح األفــكار التــي تطــور 

العمــل وتعالــج المعوقــات.

ــاباتنا،  ــدى ش ــة التطــوع ل ــي إشــاعة ثقاف ــا ف ــى دوره ــا وعل ــى علبه ــات، فأثن ــات اليافع ــة الفتي ــع لجن ــة م وكان لســماحته وقف
وتمنــى أن يكــون هنــاك لجنــة مشــابهة للشــبان، واقتــرح رصــد تجربــة لجنــة الفتيــات اليافعــات وتعميمهــا علــى الجمعيــات فــي 

المحافظــة.

وذكــر ســماحته تميــز جمعيــة مضــر برعايتهــا للمكفوفيــن، وضــرورة اســتقطاب داعميــن لضمــان اســتمرار مركــز رعايــة 
المكفوفيــن فــي تقديــم خدماتــه لهــذه الفئــة مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة.

وفــي معــرض بيانــه لخدمــات مركــز رعايــة المكفوفيــن، ذكــر مقــرر المركز الســيد موســى الخضــراوي، أنها تغطــي المكفوفين 
فــي محافظــة القطيــف، ذكــورا واناثــا، مــن خــالل الــدورات وورش العمــل والمناشــط التــي تعنــى بالمكفوفيــن وادماجهــم فــي 

المجتمــع، واقتــرح ســماحة الشــيخ عقــد لقــاء خــاص لمناقشــة شــؤون مركــز المكفوفيــن واالرتقــاء بخدماتــه.
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وركــز ســماحته علــى دور جمعيــة مضــر فــي رعايــة المتعافيــن والمســاهمة فــي ادماجهــم فــي المجتمــع، وأوصــى بعقــد لقــاء 
خــاص مــع رجــال األعمــال والمختصيــن والمهتميــن بالشــأن االجتماعــي لمناقشــة شــؤون المتعافيــن وتطويــر البرامــج الموجهــة 

لهــم.

ــم  ــال، لتأهيله ــا لألطف ــي يقدمه ــات الت ــال، والخدم ــة االطف ــن لضياف ــز عي ــة مرك ــى تدشــين الجمعي ــار عل ــى الشــيخ الصف وأثن
ــية. ــة الدراس للمرحل

ــر  ــة عب ــة للجمعي ــوارد المالي ــتدامة الم ــى اس ــل عل ــا العم ــي مقدمته ــاء ف ــات ج ــن المقترح ــة م ــيخ مجموع ــماحة الش وكان لس
ــع. ــاء المجتم ــة أبن ــال وكاف ــال األعم ــى رج ــا عل ــة وطرحه ــهم الوقفي ــن األس ــتفادة م ــى االس ــار إل ــتثمار، وأش االس

ونبــه إلــى اهميــة االســتفادة مــن تجــارب الجمعيــات والمؤسســات األهليــة والخيريــة فــي المملكــة، واختيــار المواســم لطــرح 
االســهم الوقفيــة مثــل ليلــة القــدر وموســم الحــج وموســم محــرم، بعــد دراســتها دراســة متكاملــة الســتقطاب الداعميــن لهــا.

ــات، وخصوصــا المشــاريع  ــى االهتمــام بالعالقــات العامــة واإلعــالم لتعريــف واطــالع المجتمــع عــن واقــع الجمعي وأكــد عل
التنمويــة، واقتــرح إقامــة المهرجانــات التعريفيــة ببرامــج ونشــاطات الجمعيــة فــي مراكــز التســوق، علــى غــرار مــا تقــوم بــه 

بعــض جمعيــات محافظــة القطيــف.

ــال  ــال األعم ــاء ورج ــة، كالعلم ــع المتنوع ــرائح المجتم ــن ش ــريحة م ــاء ش ــهر للق ــي كل ش ــاعة ف ــص س ــى تخصي ــدد عل وش
واالكاديمييــن والمهنييــن واالدبــاء والمهتميــن بالشــأن االجتماعــي، لعــرض برامــج الجمعيــة ومشــاريعها.

وطــرح أهميــة انتــاج ثقافــة التطــوع فــي المجتمــع والترويــج لهــا وحــث شــرائح المجتمــع علــى المســاهمة فــي العمــل التطوعــي 
عبــر الجمعيــات واالنديــة، وأوصــى بإنشــاء لجنــة ثقافيــة للترويــج للعمــل التطوعــي ومنتجــات العمــل الخيــري.

ــال “انهــا تنــدرج  ــة، وق ــه لجمعيــة مضــر الخيري ــار زيارت ــة لســماحة الشــيخ الصف ــارة، شــكر رئيــس الجمعي ــام الزي وفــي خت
فــي اهتمامــات ســماحته بالعمــل الخيــري وتقدمــه واالرتقــاء بــه، وتؤكــد دعمــه ألنشــطة وبرامــج جمعيــة مضــر والجمعيــات 
الخيريــة فــي محافظــة القطيــف، وتشــجيعه وحثــه علــى دعــم العمــل الخيــري، ورفــده بالطاقــات واإلمكانــات النوعيــة، التــي 

تضمــن اســتمراريته”.
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 تغطية مشروع السلة الرمضانية بتكلفة 300 ألف لاير

المركز اإلعالمي - خيرية مضر
كشــفت جمعيــة مضــر الخيريــة مســاء االربعــاء 3 رمضــان 1440 هـــ عــن أن مشــرووع الســلة الرمضانيــة قــد تــم انجــازه 
وتغطيتــه مــن قبــل الداعميــن والمحســنين بنســبة انجــاز 100% ، بيــن نقــدي وعينــي فقــد كانــت العينيــة 34% والنقديــة %4٨ 

ــة بنســبة %1٨. ــة فــي حســابات الجمعي وجــاءت االيداعــات البنكي

ووجــه مقــرر لجنــة الخدمــات االجتماعيــة وكافــل اليتيــم عبــد الغنــي العلــو شــكره للتجــار والمحســنين والداعميــن مــن أهالــي 
ــوا  ــول لهــم »كفيت ــن ونق ــي النجــاح مــن التجــار والمحســنين والداعمي ــا “شــكرا لشــركائنا ف ــح ومحافظــة القطيــف متحدث القدي

ــوا«”. ووفيت

وذكــر أنــه تــم تغطيــة مشــروع الســلة الرمضانيــة فــي وقــت قياســي وبنســبة انجــاز تجــاوزت 100%، ومشــيرا الــى أن مــا زاد 
عــن الســلة الرمضانيــة مــن مبالــغ ماليــة ســيصرف فــي مشــروع العيديــة الــذي رصــد لــه ميزانيــة بمبلــغ 100 ألــف لاير.

ــذا الشــهر  ــي ه ــة ف ــم الدعــم لألســر المتعفف ــي تقدي ــن للمســاهمة ف ــنين والخيري ــى المحس ــت الفرصــة عل ــدم تفوي ــع “ولع وتاب
الفضيــل، التــي يتضاعــف فيــه الثــواب، فــإن بإمكانهــم المســاهمة فــي مشــروع العيديــة الــذي تســعى الجمعيــة لتغطيتــه، إذ ســيتم 

ايــداع المعايــدة فــي حســابات األســر المســتفيدة قبــل نهايــة شــهر رمضــان المبــارك”.

يذكــر أن الجمعيــة ونــزوال عنــد رغبــة الخيريــن والداعميــن، الذيــن الزالــوا يرغبــون فــي دعــم الســلة الرمضانيــة بعــد اكتمــال 
مبلغهــا، أتاحــت خيــار المســاهمة النقديــة فــي دعــم األســر المتعففــة مــن خــالل المســاعدة الدائمــة الماليــة والغذائيــة المخصصــة 

لشــهر رمضــان.
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“خيرية مضر” تكمل توزيع السلة الرمضانية الثانية

فاِطمة آل عبيدان 

اكملــت جمعيــة مضــر الخيريــة يــوم الثالثــاء 16 رمضــان 1440 هـــ توزيــع الســلة الغذائيــة الثانيــة لشــهر رمضــان، إضافــة 
إلــى كوبونــات اللحــوم البيضــاء والحمــراء علــى 200 مــن األســر المتعففــة وأســر األيتــام التــي ترعاهــا الجمعيــة.

ــل، وكــررت شــكرها  ــوم الثانــي مــن الشــهر الفضي ــد ُغطــي بنســبة 100%  فــي الي ــغ الســلة المنشــود ق ــأن مبل وأوضحــت ب
ــوا”. ــوا ووف ــن “كف ــن والمحســنين الذي للداعمي

وأطلقــت يــوم االثنيــن الماضــي مشــروع العيديــة تحــت عنــوان ” العيــد تراحــم وتالحــم ” ، ورصــدت لــه 100 ألــف لاير، 
معلنــةً أن نســبة تغطيتهــا وصلــت إلــى 35% مــن المبلــغ المســتهدف.

ودعــت ذوي األيــادي البيضــاء الــى مواصلــة العطــاء لتغطيــة المبلــغ المنشــود، حيــث أن بإمكانهــم إيصــال مســاهماتهم إلــى 
مكتــب الجمعيــة فــي وســط القديــح، أو ايداعهــا مباشــرة فــي أحــد حســابات الجمعيــة البنكيــة، مــع إرســال رســالة باســم المــودع 

والمبلــغ واســم البنــك الــى جــوال العالقــات العامــة  05390٨7133 . 
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100 ألف لاير عيدية جمعية مضر لألسر المتعففة
نسبة االنجاز 35% من عطائكم الخير

المركز االعالمي – خيرية مضر

ــف لاير  ــغ 100 أل ــد تراحــم وتالحــم” ، ورصــدت مبل ــة تحــت شــعار “العي ــة مشــروع العيدي ــة مضــر الخيري ــت جمعي أطلق
عيديــة لألســر المتعففــة التــي ترعاهــا الجمعيــة ،وســهلت المســاهمة فــي العيديــة عبــر باقــات ثــالث ) الباقــة األولــى 50 لاير 

ــة بقيمــة 200 لاير(. ــة الثالث ــة 100 لاير والباق والثاني

وقــد بلــغ اجمالــي المســاهمات حتــى هــذا اليــوم 35% مــن المبلــغ المســتهدف ، وتأمــل الجمعيــة أن يلقــى المشــروع اهتمامــا 
ــد. ــغ المرصــود قبــل العي ــة المبل ودعمــا كبيــرا مــن المحســنين لتغطي

وبينــت الجمعيــة أن مســاهمات المحســنين يمكــن أن تكــون نقــدا فــي مكتــب الجمعيــة فــي وســط القديــح، أو عــن طريــق تحويــل 
العيديــة ألحــد حســابات الجمعيــة بالبنــوك مــع إرســال رســالة باســم المــودع والمبلــغ واســم البنــك الــى جــوال العالقــات العامــة 

  05390٨7133 
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عين لضيافة االطفال يعلن بدء التسجيل للعام الدراسي 1441 هـ

المركز االعالمي – خيرية مضر

يعلــن “مركــز عيــن لضيافــة األطفــال” التابــع لجمعيــة مضــر الخيريــة عــن افتتــاح أبوابــه الحتضــان أحبتنــا األطفــال، فعلــى 
الراغبيــن بتســجيل أطفالهــم تعبئــة اســتمارة التســجيل االلكترونيــة عبــر الرابــط التالــي:

https://forms.gle/zYiWcckbJQFFgWgv8 

علما بأن التسجيل عبر الرابط االلكتروني هو مبدئي، وال يعد نهائيا اال بعد مقابلة الطفل وتسليم األوراق الرسمية.

ويعمل مركز عين تحت إشراف وزارة العمل والتنمية االجتماعية، ويتميز بما يلي:
– تأسيس متميز للغة العربية

– تقديم برامج عالمية في المهارات القرائية واالجتماعية والمالية
– تنمية مهارات الطفل القيادية و مهارات االتصال الفعال

icare تطبيق برنامج –
– تأمين صحي لالطفال في حالة الطوارئ

– توفير جميع وسائل االمن والسالمة
– وجود ساحة لعب داخلية و خارجية لألطفال.

لالستفسار والتسجيل:
هاتف/ 920010795  تحويلة / 304 وتحويلة /333

جوال / 0550443411
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دعوة للمشاركة في معرض صنعتي 2019 لألسر المنتجة

المركز االعالمي - خيرية مضر 

برعايــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن نايــف بــن عبــد العزيــز أميــر المنطقــة الشــرقية، ينطلــق معــرض 
صنعتــي2019 لألســر المنتجــة والــذي تنظمــة غرفــة الشــرقية فــي الفتــرة مــن 17- 21 /ســبتمبر 2019 م.  

وتدعــو الغرفــة التجاريــة أصحــاب المشــاريع الصغيــرة والمهــارات الحرفيــة للمبــادرة بالمشــاركة فــي معــرض األســر المنتجــة 
. صنعتي

وتشــارك جمعيــة مضــر الخيريــة بالقديــح فــي الشــراكة المجتمعيــة مــع الغرفــة التجاريــة واألســر المنتجــة وتدعوكــم للتســجيل 
عبــر الرابــط التالــي :

https://forms.gle/U2cEFMpZdwyB8FnV7

مالحظة:

آخر موعد للتسجيل هو 9 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م.

لالستفسار: يرجى االتصال على جوال اللجنة النسائية بجمعية مضر _ األسر المنتجة رقم 0537244419
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وزير العمل والتنمية االجتماعية يرعى حفل تدشين مجالس الجمعيات والمؤسسات االهلية

ــات والمؤسســات  ــة المهنــدس أحمــد بــن ســليمان الراجحــي مجالــس الجمعي ــة االجتماعي ــر العمــل والتنمي ــي وزي دشــن معال
األهليــة، وذلــك مســاء يــوم أمــس األحــد 14 رمضــان 1440 هـــ فــي مدينــة الريــاض، وبحضــور عــدد مــن كبــار مســؤولي 

الــوزارة ومــدراء الجمعيــات والمؤسســات األهليــة والمهتميــن بالشــأن التنمــوي االجتماعــي. 

ــات  ــم وتفعيــل دور الجمعي ــة فــي الســعي لتنظي تأتــي أهميــة مشــروع تشــكيل مجالــس الجمعيــات وكذلــك المؤسســات االهلي
والمؤسســات االهليــة لالرتقــاء بالعمــل األهلــي بمــا يتوافــق مــع رؤيــة 2030 والــذي هــو ضمــن مبــادرة )تنظيــم وتمكيــن 
العمــل االجتماعــي التنمــوي(، وقــد أصــدرت الــوزارة الئحــة لتشــكيل مجلــس الجمعيــات االهليــة بقــرار رقــم »205256« 
ــي  ــخ 1439/11/3هـــ، والت ــم »205271« وتاري ــرار رق ــة بق ــات االهلي ــة للمؤسس ــوكذلك الئح ــخ 1439/11/3هـ وتاري

ــة. ــس ومجالســه الفرعي ــات واألدوار الخاصــة بالمجل تتضمــن السياســات واآللي

 ويهــدف مجلــس الجمعيــات االهليــة وكذلــك المؤسســات االهليــة الــى التنســيق بيــن الجمعيــات وكذلــك بيــن المؤسســات االهليــة 
بمــا يحقــق التعــاون والتكامــل بينهــا وتنفيــذ برامــج ومشــاريع لبنــاء قــدرات العمــل األهلــي وتقويتــه وتقديــم الدعــم والمســاندة 
والمشــورة للجمعيــات االهليــة وكذلــك المؤسســات االهليــة بمــا فــي ذلــك االستشــارات الماليــة واإلداريــة واقتــراح مــا يمكــن 
العمــل األهلــي مــن سياســات، وخطــط اســتراتيجية، وبرامــج عامــة باإلضافــة إلــى نشــر ثقافــة العمــل األهلــي والتوعيــة بأهمية 
الجمعيــات وكذلــك المؤسســات االهليــة وأغراضهــا وانشــطتها، وعقــد المؤتمــرات والنــدوات والبرامــج واألنشــطة التوعويــة 
والتعريفيــة فــي هــذا الشــأن واصــدار المنشــورات، واجــراء البحــوث والدراســات المتعلقــة بالعمــل األهلــي لجميــع القطاعــات 
بعــد التنســيق مــع الجهــة ذات العالقــة والتعــاون مــع الــوزارة فــي حــل مشــكالت الجمعيــات وكذلــك المؤسســات والتعــاون 
مــع الجهــات اإلقليميــة والدوليــة ذات العالقــة، وتبــادل المعلومــات والخبــرات بمــا يســهم فــي تطويــر عمــل الجمعيــات وكذلــك 

المؤسسات.
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70 متطوًعا يوزعون 1100 وردة على مرتادي كورنيش القطيف 

سمير آل شلي - القطيف اليوم

ــش  ــى كورني ــورود عل ــع ال ــو 2019م، بتوزي ــة 17 ماي ــوم الجمع ــي ي ــة” التطوع ــي الخدم ــق “ف ــن فري ــًوا م ــام 70 عض ق
ــف. القطي

واســتهدفت المبــادرة زرع االبتســامة والــروح اإليجابيــة فــي ســاعات الصبــاح األولــى لمرتــادي الكورنيــش بجميــع فئاتهــم 
ــة، والعائــالت، والشــباب. مثــل؛ العمال

ووزع الفريق 1100 وردة مقارنةً بمبادرة العام الماضي التي وزعت 400 وردة.

وصاحبت المبادرة عدة فعاليات منها؛ األلعاب الحركية لألطفال، وتوزيع الهدايا.

وأكــد مرتــادو الكورنيــش أن المجتمــع بحاجــة للترابــط والتواصــل، ووجهــوا الشــكر للفريــق، معبريــن عــن أملهــم أن يكــون 
المجتمــع شــريًكا بمثــل هــذه المبــادرات.
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نصف المواطنين يجهلون إصابتهم بـ»القاتل الصامت«.. كيف تحمي نفسك؟

القديح 24 

ــم  ــون أنه ــعوديين ال يعرف ــن الس ــرفا إن 50% م ــح الش ــور صال ــدم الدكت ــط ال ــة ضغ ــعودية لرعاي ــة الس ــس الجمعي ــال رئي ق
ــم. ــة لديه ــراض واضح ــود أي أع ــدم وج ــل ع ــي ظ ــت«، ف ــل الصام ــدم »القات ــط ال ــون بضغ مصاب

وتوقع الشرفا أن تساهم حملة »اسمع كالمي وقِس ضغطك« التي انطلقت أخيراً بالسعودية في إنقاذ آالف األفراد.

ــة،  ــوفات مجاني ــر كش ــمس« توف ــدم »ش ــط ال ــة ضغ ــعودية لرعاي ــة الس ــا الجمعي ــي أطلقته ــة الت ــى أن الحمل ــرفا إل ــت الش ولف
ــى  ــي عــدد مــن محافظــات ومناطــق المملكــة، وتهــدف إل ــة والتجمعــات الســكنية، ف ــن بالمراكــز التجاري ــن والمقيمي للمواطني
التعريــف بخطــورة المــرض، ونشــر الوعــي، والتعريــف بالنظــام الصحــي المتكامــل الــذي يحقــق حيــاة آمنــة تحقــق أهــداف 

الوطــن وطموحــات القطــاع الصحــي.

وشــدد علــى أن خطــورة المــرض تتمثــل فــي عــدم وجــود أعــراض ظاهــرة، وإن وجــدت فتكــون عبــارة عــن صــداع وتســارع 
ــم  ــا ت ــا كل عــام، إذا م ــا عالمي ــم منعه ــاة يمكــن أن يت ــة وف ــون حال ــى أن 2.5 ملي ــا إل ــدوران، الفت ــب وشــعور بال نبضــات القل
تخفيــض االســتهالك العالمــي مــن الملــح إلــى المســتوى الموصــى بــه )5 جــم ملــح/     يــوم(، موضحــاً أن ضغــط الــدم يمثــل مشــكلة 

عالميــة.

ــاع  ــات تحــدث بســبب ارتف ــم، وأن 12.٨% مــن الوفي ــار شــخص حــول العال ــر مــن 1.7 ملي ــة أكث ــى إصاب وأشــار الشــرفا إل
ــذي  ــم أنهــم يعانــون مــن المــرض ال ــدم، حيــث ال يعــرف 50% مــن المصابيــن بالمــرض فــي الســعودية ودول العال ضغــط ال
اصطلــح علــى تســميته بـ»القاتــل الصامــت«، الســيما أن مضاعفاتــه تــؤدي إلــى تصلــب فــي األوعيــة الدمويــة وفشــل كلــوي 

ونوبــات قلبيــة وســكتة دماغيــة.

وقــال إن الجمعيــة الســعودية لرعايــة ضغــط الــدم، تعمــل منــذ ســنوات بالتعــاون مــع بعــض المنظمــات الدوليــة مثــل الجمعيــة 
العالميــة لضغــط الــدم، والرابطــة الدوليــة لضغــط الــدم، بهــدف التصــدي المبكــر للمــرض ومواجهتــه فــي المهــد، لتكتمــل هــذه 
الجهــود بإطــالق حملــة الكشــف والفحــص المجانــي فــي جميــع النقــاط التــي يتواجــد فيهــا تجمعــات ســكانية لمــدة عاميــن، برعاية 
شــركة »ســيرفيير« العالميــة الفرنســية. وأوضــح أن الحملــة تتجــاور عمليــة الكشــف المجانــي، وتهــدف فــي المقــام األول إلــى 
التوعيــة ورفــع ثقافــة المجتمــع عــن األمــراض المزمنــة، وكيفيــة تجنبهــا مــن خــالل التحفيــز علــى ممارســة الرياضــة وااللتــزام 

بالغــذاء الصحــي والكشــف المبكــر، حتــى تتمكــن األســرة مــن القيــام بدورهــا فــي تقديــم الرعايــة المنزليــة ألفرادهــا.
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“الغذاء والدواء” تشدد على أهمية الحد من االستهالك المفرط للمشروبات المحالة والسكر

القديح 24 
 

شــددت الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء علــى أهميــة الحــد مــن اســتهالك الســكر بجميــع أنواعــه والمشــروبات المحــالة الرتباطهــا 
بأمــراض مزمنــة، مشــيرة إلــى أن منظمــة الصحــة العالميــة تصنـّـف الســكر علــى أنــه أحــد األســباب الرئيســية لبعــض األمراض 

المزمنــة وزيــادة الــوزن وتــآكل األســنان.

وأضافــت الهيئــة أن إحصائيــات وزارة الصحــة توضــح أن نســبة األطفــال المصابيــن بتســوس األســنان فــي المملكــة بلغــت %96 
لمــن تبلــغ أعمارهــم 6 ســنوات و93% لمــن تبلــغ أعمارهــم 12 ســنة، وكان مــن ضمــن األســباب الرئيســية لزيــادة التســوس 

االســتهالك المفــرط للمشــروبات المحــالة.

وكانــت هيئــة الغــذاء والــدواء األميركيــة )FDA( أشــارت إلــى دراســة نشــرت فــي مجلــة “الصحــة العامــة ألطبــاء األســنان” 
أثبتــت أن أكثــر مــن 26% مــن الشــباب الذيــن يســتهلكون مشــروبات محــالة بإفــراط يفقــدون مــا بيــن 5-6 أســنان، وكلمــا زاد 

اســتهالك الســكر يكثــر فقــدان األســنان.

فــي حيــن ذكــر المركــز األمريكــي للســيطرة علــى األمــراض والوقايــة منهــا )CDC( أن اســتهالك المــرأة الحامــل للمشــروبات 
المحــالة أثنــاء حملهــا يســهم فــي زيــارة نســبة اإلصابــة بالســمنة المفرطــة لطفلهــا  قبــل بلوغــه ســن 6 ســنوات.
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مع ارتفاع درجات الحرارة.. “المرور” يحذر من ترك هذه األشياء داخل المركبة

القديح 24 

حــذرت اإلدارة العامــة للمــرور قائــدي المركبــات، مــن تــرك األجســام القابلــة لالشــتعال أو االنفجــار داخــل الســيارة، فــي ظــل 
ارتفــاع درجــات الحــرارة هــذه الفتــرة؛ حرصــاً علــى ســالمتهم.

ودعت اإلدارة إلى عدم ترك )العطور، العبوات المضغوطة، المشروبات الغازية، البطاريات وبنوك الطاقة، الوالعات(. 
داخل المركبة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

ويشــهد العديــد مــن مناطــق المملكــة فــي اآلونــة األخيــرة ارتفاعــاً ملحوظــاً فــي درجــات الحــرارة، مــع نشــاط للريــاح الســطحية 
المثيــرة لألتربــة والغبــار.
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32 ميجا معدل سرعة االنترنت في المملكة حسب هيئة االتصاالت

بث الواحة 

أطلقــت هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات الســعودية، اليــوم األربعــاء 17 رمضــان 1440 هـــ، مؤشــرات تقريــر »مقيــاس« للربــع األول مــن 
عــام 2019، وذلــك عبــر تقريــر يرصــد المســتوى العــام لجــودة خدمــة اإلنترنــت المقدمــة فــي المملكــة، موضحــةً الشــركات األكثــر تحســنًا فــي 

تقديــم الخدمــة.

وقالــت الهيئــة، فــي بيــان لهــا اليــوم، إن التقريــر أظهــر ارتفاعــا فــي المعــدل العــام ألداء ســرعات اإلنترنــت المتنقــل فــي المملكــة خــالل الربــع األول 
مــن عــام 2019 بنســبة 12.2 بالمائــة عــن الربــع الرابــع مــن 201٨؛ لتصــل إلــى 32.2 ميجابــت فــي الثانيــة، فيمــا بلــغ معــدل ســرعة الرفــع 13.1 

ميجابــت فــي الثانيــة.

وبحســب القياســات التــي قــام بهــا مســتخدمو اإلنترنــت فــي المملكــة مــن خــالل منظومــة »مقيــاس« علــى شــبكة الجيــل الرابــع )G 4(، فــإن شــركة 
االتصــاالت الســعودية حققــت أعلــى متوســط لــألداء بلــغ 3٨ ميجابــت فــي الثانيــة بنســبة ارتفــاع ٨ بالمائــة.

وحققــت كالً مــن شــركة االتصــاالت المتنقلــة الســعودية )زيــن( وشــركة اتحــاد اتصــاالت )موبايلــي( أفضــل نســب تحســن بلغــت 19 بالمائــة و5.1٨ 
بالمائــة علــى التوالــي؛ بمتوســط ســرعات 29.4 و 30.7 ميجابــت فــي الثانيــة.

ــوب  ــع يوتي ــر موق ــه عب ــم بث ــا يت ــى مم ــاس« أن النســبة األعل ــر »مقي ــوب YouTube؛ أظهــر تقري ــع يوتي ــو لموق ــث الفيدي ــد جــودة ب ــى صعي وعل
YouTube فــي المملكــة مــن خــالل شــبكات اإلنترنــت المتنقــل تتــم بدقــة الوضــوح الكاملــة  Full HD مــع وجــود تبايــٌن بيــن الشــركات المقدمــة 

للخدمــة.

وأظهــر التقريــر، أن قياســات مســتخدمي شــركة اتحــاد اتصــاالت )موبايلــي( علــى شــبكة الجيــل الرابــع )G 4( حققــت أعلــى نســبة بــث علــى موقــع 
يوتيــوب يتــم بدقــة الوضــوح الكاملــة بنســبة 71 بالمائــة، تلتهــا شــركة االتصــاالت الســعودية بـــ 6٨ بالمائــة، ثــم شــركة االتصــاالت المتنقلة الســعودية 

)زيــن( بنســبة 52 بالمائــة.

يذكر أن الهيئة دشنت مبادرة »مقياس«؛ لرصد جودة تجربة استخدام اإلنترنت في المملكة في عام 2017.
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من رسائل على موقع التواصل االجتماعي »سمير« يتحول إلى رواية! 

جمال الناصر - القطيف اليوم 

ــى  ــع التواصــل االجتماعــي “واتســاب” إل ــي موق ــا ف ــي يضعه ــدًا، والت ــرة ج ــده أن تتحــول قصصــه القصي ــي خل ــدُر ف ــم يَ ل
روايــة.. تلــك الروايــة التــي ولــدت مــن تشــجيع أعضــاء فــي ذلــك البرنامــج، بعــد أن طلبــوا منــه علــى شــكل ســؤال: “لمــاذا ال 
تجعــل هــذه القصــص فــي قالــب روايــة؟ نراهــا مناســبة”، أخــذه التفكيــر مليـًـا، بعيــدًا وقريبـًـا، غربــل الفكــرة، عتقهــا، قــرر أن 

يفعلهــا.. ثــم فعلهــا حقًــا.

روايــة “ســمير”، الروايــة األولــى التــي كتبهــا وافــي عبــد العزيــز القديحــي، المنحــدر مــن القديــح، فــي 126 صفحــة مقــاس 
ــم  ــلها كفيل ــي تسلس ــا يأت ــري، كأنم ــن األســلوب التصوي ــا الغمــوض م ــا يكتنفه ــن، أحداثه ــن جزءي ــون م ــي تتك 21/14، والت

درامــي بصبغتــه األجنبيــة، يغلــب عليــه الخيــال.

تتضــح للقــارئ مجريــات الحــدث الدرامــي فــي جزئهــا األول، ليشــتد الغمــوض فــي جزئهــا الثانــي، وتُدخــل القــارئ فــي الفعــل 
التصويــري، متوقعـًـا نتيجــة مــا، تشــويقًا لماهيــة الســؤال فــي ذاتــه وفكــره، وهــذا مــا يتبعــه أكثــر الروائييــن، خصوًصــا األجانب 
منهــم، الذيــن يتخــذون مــن الغمــوض وتضــارب اللحظــة الدراميــة مكســبًا تشــويقيًا، ســعيًا إلــى جــذب القــارئ، وانغماســه بمــا 

خــط علــى القرطــاس، وأبرمــه اليــراع ســوادًا فيــه.

ــا،  ــدأ بتخيــل أبطالهــا، وســمير بطــل روايتــي، اســم أراه جذابً ــات تب ــال “القديحــي”: “عــادة الرواي ــة، ق ــوان الرواي وعــن عن
ويعــد مــن األســماء الرومانســية، ومتصالــح مــع األحــداث بطبيعتهــا، وتكوينــه الجســدي والفســيولوجي والنفســي متناســق كمــا 

أردتــه مــع األحــداث”.

وأضــاف أنــه تأثــر فــي كتابتهــا بالروائــي البرازيلــي باولــو كويلــو، لشــغفه بالكتابــة األجنبيــة، مشــيًرا إلــى أن كل قراءاتــه تُعنــى 
بمــا ينتــج باللغــة اإلنجليزيــة.

ونــوه بأنــه اســتخدم فــي روايتــه 6 نظريــات مــن علــم النفــس، لينطلــق منهــا، ومــن هــذه النظــرات مــا يســمى الخدعــة أو المكــر، 
ليجعلهــا ركيــزة الفعــل الدرامــي، مبتعــدًا عــن الكلمــات البالغيــة المتعــددة الداللــة، لتســتوعب الروايــة الفــروق الفرديــة لــدى 

القــارئ، واختــالف المســتوى الثقافــي والفكــري، ليفهمهــا المثقــف، وكذلــك القــارئ العــادي.

وأوضــح أنهــا تعالــج لغــة التواصــل فــي جيلنــا الحالــي، هروبـًـا مــن اللغــة القديمــة، الكالســيكية، لتقــدم فــي نهايــة أحرفهــا العبــرة 
بأســلوب عالجي.

ــة  ــردج البريطاني ــة كامب ــي جامع ــاض، ودرس ف ــة الري ــعود بالعاصم ــك س ــة المل ــي جامع ــرج ف ــي” متخ ــر أن “القديح يذك
ــة. ــة اإلنجليزي ــم اللغ ــم بتعلي ــا، ومهت ــات علي دراس
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القديح أنشودة الزمن

 السيد موسى الخضراوي

ال يخلــو مجتمــع مــا مــن كفــاءات متعــددة المشــارب وفــي مختلــف المجــاالت واألصعــدة ، منهــم 
الرســاليون ، ومنهــم العلمــاء ، ومنهــم األمنــاء، ومنهــم الرحمــاء والمخلصــون والمتفانــون، ومنهــم 

غيــر ذلــك.

وقديــح الشــهداء والدة للمبدعيــن والمتميزيــن فــي شــتى المجــاالت ، ومــا هــذه الشــهادات العلميــة 
المتتابعــة لرجالهــا ونســائها إال قبــس مــن نــور هــذه الواحــة المليئــة بالخمائــل واألزهــار البشــرية متعــددة األلــوان واألحجــام 

والمنافــع.

ــا إلــى عنــان الســماء ، ومــا إدارتهــا لألزمــات إال شــاهد مــن ألــف شــاهد  وللقديــح يــدٌ طولــى فــي الخيــر تصــل شــموخا وألق
وشــهيد.

تزخــر القديــح عبــر تاريخهــا المشــرق بكوكبــة طيبــة مــن اللجــان الخيريــة التــي أصبحــت معالمــا يــدوي بهــا الزمــن فــي مختلــف 
المجــاالت .. أنّــى أردت أن تجــد قــدوة اجتماعيــة أو دينيــة أو إنســانية أو علميــة فمــا عليــك إال أن تتوجــه نحــو بوابتهــا الغــراء 

حتــى تجدهــا فاتحــة ذراعيهــا مســتقبلة لــك ومكرمــة ومباركــة.

فــي كل مجــال مــن مجــاالت الحيــاة تجــد فيهــا قــدوات بحجــم الكــون عطــاء، والشــواهد اإلنســانية فــي ذلــك مــلء البصــر فهــي 
أشــبه بالبحــر ذي العجائــب.

ومــا مؤسســة موكــب أهــل البيــت إال ثمــرة مــن شــجرة باســقة ووارفــة الظــالل، حيــث تجــد لهــم فــي كل خيــر يــد، وبصمــت 
مطبــق، وأدب رفيــع، وطهــارة وكمــال وجمــال .. مؤسســة خيريــة ضمــت مالئكــة بشــرية تســتحق كل الحــب وكل الشــكر وكل 

التقديــر.

ــاٍن وإخــالص  ــال حــدود .. تف ــة ب ــة، واجتماعي ــة ، وثقافي ــأدوار علمي ــوم ب ــذي يق ــي مركــز الهــدى التعليمــي ال ــك الحــال ف كذل
ــات. ــاؤهم زينبي ــينيون ونس ــم حس ــاء .. رجاله وعط

ومــا بيــت الحكمــة الثقافــي ، ودور علــوم القــرآن، ومجلــس التقــوى النســائي، والمجلــس األهلــي وغيرهــم إال ثمــار يانعــة تؤتــي 
أكلهــا كل حيــن بــإذن ربهــا. ودورهــم الكبيــر تحكيــه آثارهــم الممتــدة بامتــداد الزمــن.

أمــا نــادي مضــر فهــو اللبنــة األســاس لحفــظ الناشــئة، واالرتقــاء للعالميــة حيــث يديــره صفــوة طيبــة عاشــقة لمجتمعهــا، تحمــل 
بيــن جنباتهــا رســالة حــب، ووفــاء، وأمــل لــكل رملــة مــن رمــال القديــح فضــال عــن أهاليهــا.

وما استمرارية الخير والعطاء إال تأييد سماوي لهذه األعمال اإلنسانية الرائدة والمباركة ..

شكًرا لمن أسس، شكراً لمن أكمل المسيرة، شكراً لمن أخذها أمانة في عنقه .. شكًرا لكم جميعا بحجم الكون.

ــر  ــت عب ــي كان ــح ، الت ــة بالقدي ــات االجتماعي ــة للخدم ــة مضــر الخيري ــا فهــي جمعي ــة وزينته ــال الخيري ــا عروســة األعم وأم
ــح الشــهداء . ــي قدي ــت ف ــة وبي ــي كل عائل ــة ف ــا المشــرق شمســا مضيئ تاريخه

مشــاريعها الخيريــة تســتمر صبــاح مســاء ، حفظــت األســر الفقيــرة بدعمهــا المتواصــل ، وأنشــأت أجيــاال مــن األيتــام تنحنــي 
ــن  ــى وجــوه الحائري ــم ، ورســمت االبتســامة عل ــراء نفقاته ــم المســاكن ، وأعطــت الفق ــي ترمي ــات ، ســاعدت ف ــم الكلم أمامه
والضائعيــن والتائهيــن ، عالجــت الكثيــر الكثيــر مــن المرضــى برعايــة خاصــة ، وآوت العديــد مــن المحتاجيــن، ومــا الســلة 

ــاك الكثيــر الكثيــر الكثيــر. الرمضانيــة، وكســوة الشــتاء إال أغصــان خضــراء منهــا ، وهن

هــذه الجمعيــة التــي يديرهــا رجــال هللا المخلصــون تســتحق أن نقــف لهــا احترامــا وتقديــرا، وأن نعتــرف لهــا ولرجالهــا عبــر 
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التاريــخ بالفضــل ، ثــم نتبعــه بشــكر خــاص يمتــد مــن األرض إلــى الســماء .

وعليه ؛ تستحق هذه الجمعية أن نلبي لها كل ما تتمناه منا من عطاء مادي، ومعنوي ، ودعم ، ومساندة ، واحتضان.

وبالتالــي؛ فإنــه مــن المخجــل المؤلــم أن تطلــب رجــاال مــن أهلهــا لتســتمر فــي ألقهــا وعطائهــا وتقابــل بالنكــران والخــذالن ال 
ســمح هللا.

يجــب علينــا جميعــا دون اســتثناء أن نبــادر بمــا نســتطيع لدعمهــا وتعزيزهــا بالكــوادر الكفــوءة المؤهلــة والمبدعــة التــي تقــود 
معهــا الســفينة لتوصلهــا لشــاطئ األمــان ومــا أكثرهــم فــي قديــح الشــهداء.
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المدرب الوطني رضا احمد الجنبي يقود نادي العدالة للصعود لدوري المحترفين 

»الخضراوي وأبو الرحي« يحصدان المراكز األولى في بطوله كرة الطاولة لفئتي الرجال والبراعم

 الملحق الرياضي
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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

عروض قاعة  الملك عبدهللا الوطنية
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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 : 

0539087133

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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