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ً و تقرؤون ايضا

مهرجان التألق السادس يطلق باقات للمساهمة في دعم المهرجان

 انطالق مهرجان التألق السادس لتكريم الطلبة والطالبات بالقديح

14 حالة تستفيد من 1٣٨ آلف لاير بجمعية مضر لشهر يونيو

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

نسائية جمعية مضر تحتفل بالعيد في فعالية »عيدنا فلة«

ملتقى التخصصات األكاديمية يـــــحث الطـــالبات عـــــلى اختيار
التخصص  وفق رؤية 20٣0 

 في اليوم العالمي للتبرع بالدم .. تعرف على ما يحدث للدم
 المتبرع به

 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

٥تكريم التفوق في مهرجان التألق السادس
14٦ حالة تستفيد من 138 ألف لاير بجمعية مضر لشهر يونيو 2019

٧انطالق مهرجان التألق السادس لتكريم الطلبة والطالبات بالقديح
مهرجان التألق السادس يوضح كيفية حساب المعدل للمرحلة الثانوية

مهرجان التألق السادس يطلق باقات للمساهمة في دعم البرنامج 
9

11
12نسائية جمعية مضر تحتفل بالعيد في فعالية “عيدنا فلة”

14مكتبة “أقرأ ورقة” تقيم برنامجي »قصصي لألطفال« و »تنمية مهارات الذكاء العاطفي«
1٥ملتقى التخصصات األكاديمية يحث الطالبات على اختيار التخصص وفق رؤية 2030

1٦»العمل والتنمية االجتماعية« تؤكد أنها تشرف وتراقب الجمعيات األهلية بالمملكة
1٧اإلحصاء: العمل التطوعي يشغل 22.6% من السعوديين و 10.8% من السعوديات

ل األجهزة وترفع الفاتورة 619 أخطاء معتادة عند تشغيل التكييف صيفًا تُعّطِ
20أطعمة ينصح بها خبراء التغذية لتقوية المناعة خالل الصيف

21كيف تكون فقيرا 
22في اليوم العالمي للتبرع بالدم.. تعرف على ما يحدث للدم المتبرع به

الملحق الرياضي 
وظائف شاغرة لجمعية مضر الخيرية 

2٣
24

2٥وظائف شاغرة للمجمع الطبي العام
2٦مواعيد عمل المجمع الطبي العام

2٨عروض قاعة  الملك عبدهللا الوطنية
29الحسابات البنكية 

٣0تواصل معنا 
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 كلمة مجلس اإلدارة
 محمد جواد آل  السيد ناصر

تكريم التفوق في مهرجان التألق السادس

انطلــق مهرجــان التألــق الســادس لتكريــم الطلبــة والطالبــات فــي الثامــن مــن شــهر شــوال لعــام 1440 هـــ ، وأعلنــت أســرة 
المهرجــان الفئــات المرشــحة للعــام الدراســي 1439-1440 هـــ وهــي طلبــة المرحلــة المتوســطة والثانويــة الحاصلــون علــى 
ــح أو  ــدارس القدي ــر ، بم ــبة 99% فأكث ــى نس ــالت عل ــة الحاص ــطة والثانوي ــة المتوس ــات المرحل ــر ، وطالب ــبة 9٧% فأكث نس
بمــدارس خــارج القديــح لمــن ينحــدرون مــن أصــول قديحيــة ، والطلبــة والطالبــات الحاصلــون علــى درجــة ٧00 فأكثــر فــي 
موهبــة ، والحاصلــون والحاصــالت علــى درجــة 90 فمــا فــوق فــي القيــاس والتحصيلــي ، اضافــة الــى الجامعييــن والجامعيــات 

الحاصليــن علــى إحــدى مراتــب الشــرف والحاصليــن والحاصــالت علــى درجتــي الدكتــوراه والماجســتير.

وبقلــوب يمألهــا الفخــر واالعتــزاز والثقــة العاليــة ، نتقــدم للمـــتألقين والمتألقــات وآبـــائهم وأمهاتهــم بالتهنئــة عــــلى اإلنجــاز 
الرائــع ، الذيــن يرفــع الــرأس الــى عنــان الســماء ، وندعــوا هللا لهــم جميعــا بالتوفيــق لالســتمرار فــي رحلــة التألــق ونيــل أعلــى 

المراتــب العلميــة ، ليســاهموا فــي بنــاء وطنهــم ورفعتــه ، وخدمــة أبنائــه بمــا يلبــي الطمــوح واآلمــال.

ــرة  ــات أس ــزز تطلع ــا يع ــا، مم ــا وكًم ــي نوًع ــم العلم ــا وتحصيله ــا وبناتن ــي اداء ابنائن ــة ف ــزات نوعي ــنة قف ــذه الس ونالحــظ ه
مهرجــان التألــق التــي أُعِلنــت فــي مهرجــان التألــق الخامــس ، لرفــع مســتوى التنافــس بينهــم والوصــول الــى درجــات أعلــى ، 

ــودة عليهــم. ــي المعق ــق األمان ــى اإلنجــاز وتحقي ــة عل ــا وقدراتهــم الفائق ــا وطالبن ــز طالباتن ويؤكــد تمي

ــا أود تقديــم الشــكر واالمتنــان  ويواكــب هــذه القفــزات زيــادة فــي ميزانيــة المهرجــان التــي ُرِصــد لهــا 100 ألــف لاير ، وهن
للداعميــن والرعــاة للمهرجــان فــي الســنوات الماضيــة ، وعلــى رأســهم ســماحة العالمــة الشــيخ محمــد العبيــدان ، واؤكــد علــى 

دورهــم فــي اســتمرار المهرجــان فــي أداء دوره هــذه الســنة وفــي الســنوات القادمــة. 

ونــزوال عنــد رغبــة بعــض المهتميــن بالشــأن التعليمــي إلتاحــة الفرصــة ألكبــر عــدد مــن أبنــاء المجتمــع للمســاهمة فــي دعــم 
ميزانيــة المهرجــان ، فقــد طرحنــا ثــالث باقــات هــي: داعــم بمقــدار ٥0 ريــاال ، ومســاند بمقــدار ٧٥ ريــاال ، ومســاهم بمقــدار 
100 لاير، وكلنــا ثقــةٌ أن عــددًا كبيــًرا مــن أبنــاء مجتمعنــا  سيســاهمون فــي دعــم المهرجــان و تغطيــة الميزانيــة المقترحــة   كمــا 

عودونــا فــي دعمهــم   لكبيــر لبرامــج الجمعيــة الخدميــة والتنمويــة.

وختامــا اؤكــد أن الجمعيــة ممثلــة فــي أســرة مهرجــان التألــق ستســتمر فــي إقامــة المهرجــان فــي الســنوات القادمــة ، ايمانـًـا منهــا 
بأهميــة االرتقــاء بالمســيرة التعلميــة ألبنائنــا وبناتنــا فــي القديــح ، ودور المهرجــان فــي تحفيــز الطلبــة والطالبــات علــى التميــز 

واإلنجاز.
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14 حالة تستفيد من 1٣٨ ألف لاير بجمعية مضر لشهر يونيو 2019

المركز االعالمي - خيرية مضر 

عقــد مجلــس اإلدارة ثــالث جلســات فــي شــهر يونيــو 2019 م ، وتــم إقــرار مســاعدات لألســر المتعففــة بلــغ اجماليهــا 
138900ريــاال اســتفاد منهــا 14 حالــة وجــاءت علــى النحــو التالــي:

أوال – برنامج شؤون األسر : 2٥800 رياال ل 3 حاالت.
ثانيا – برنامج شؤون المساكن : ٧8100 رياال ل 6 حالة.

ثالثا – برنامج المساعدات التعليمية : 10000 رياال لحالتين.
رابعا– برنامج الزواج الميسر: 2٥000 رياال ل 3 حاالت.
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انطالق مهرجان التألق السادس لتكريم الطلبة والطالبات بالقديح

أسرة مهرجان التألق 6 - خيرية مضر 

تتقــدم أســرة مهرجــان التألــق 6 لتكريــم المتألقيــن والمتألقــات، التابــع لجمعيــة مضــر الخيريــة بالقديــح، للمتألقيــن والمتألقــات 
للعــام الدراســي 1439-1440 هـــ بالتبريــكات ، وتســأل هللا تعالــى لهــم التوفيــق والتميــز.

وتعلن عن الفئات المرشحة لهذا العام وهي كالتالي :
1- طلبة المرحلة المتوسطة الحاصلين على نسبة 9٧% فأكثر، وطالبات المتوسطة الحاصالت على نسبة 99% فأكثر

2- طلبة المرحلة الثانوية الحاصلين على نسبة 9٧% فأكثر ،وطالبات الثانوية الحاصالت على نسبة 99% فأكثر
3-  الطلبة والطالبات الحاصلون والحاصالت على درجة ٧00 فأكثر في مقياس موهبة لهذا العام 1439 / 1440 هـ

4- الحاصلون والحاصالت على درجة 90 فما فوق في اختبار القياس والتحصيلي
٥- الطلبــة الجامعيــون والطالبــات الجامعيــات الحاصلــون علــى إحــدى مراتــب الشــرف ) األولــى أو الثانيــة أو الثالثــة ( لهــذا 

العــام 1439/ 1440 هـ
6- الحاصلون والحاصالت على درجتي الدكتوراه والماجستير للعام 1439 / 1440 هـ .

ــي القديــح  ــة، أو مــن  أهال ــة المرشــحة مــن مــدارس القديــح المتوســطة أو الثانوي ــى أن يكــون الطالــب المرشــح أو الطالب عل
أصــوال حتــى لــو لــم يكــن فــي مــدارس القديــح.

وتدعو الطالب والطالبات المرشحين للدخول على الرابط التالي :
ftempurl.com.site1-001-taalq2019

لتسجيل معلوماتهم ورفع وثائقهم، وسوف يغلق باب الترشح في 4 ذو القعدة 1440 هـ الموافق ٧ يوليو 2019 م.
وللدعم الفني للرابط اإللكتروني فقط يرجى التواصل )بالواتساب( على األرقام التالية:

للطلبة: 0٥٥1106636
للطالبات: 0٥3٧244419

ولالستفسارات العامة التواصل) بالواتساب( على األرقام التالية :

للطلبة:  0٥4433٧488 / 0٥06824498
للطالبات: 0٥3٧244419 .
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مهرجان التألق السادس يوضح كيفية حساب المعدل للمرحلة الثانوية

أسرة مهرجان التألق 6 - خيرية مضر

ــة  ــح طريق ــح، بتوضي ــة بالقدي ــة مضــر الخيري ــع لجمعي ــات، التاب ــن والمتألق ــم المتألقي ــق 6 لتكري قامــت أســرة مهرجــان التأل
حســاب المعــدل للمرحلــة الثانويــة للنظــام الفصلــي ونظــام المقــررات، وذلــك للتســهيل علــى الطلبــة والطالبــات المتفوقيــن، 

ونــزوال عنــد رغبــة مــن تواصــل مــع فريــق الدعــم الفنــي مستفســرا.

– ويمكــن حســاب المعــدل التراكمــي لجميــع الصفــوف فــي النظــام الفصلــي بجمــع معــدل الفصــل األول مــع معــدل الفصــل 
الثانــي، ثــم يقســم علــى 2.

-أما المعدل التراكمي لنظام المقررات، فيمكن حسابه على النحو التالي:
ــى عــدد مــواد المســتويين األول  ــي عل – الصــف األول: تقســيم مجمــوع درجــات المســتوى األول ودرجــات المســتوى الثان

والثانــي
– الصــف الثانــي: تقســيم مجمــوع درجــات المســتوى الثالــث ودرجــات المســتوى الرابــع علــى عــدد مــواد المســتويين الثالــث 

والرابــع
ــى عــدد مــواد المســتويين  ــث: تقســيم مجمــوع درجــات المســتوى الخامــس ودرجــات المســتوى الســادس عل – الصــف الثال

الخامــس والســادس.

يذكر أن انطالقة مهرجان التألق كانت في ٧ شوال 1440 هـ ، عبر الرابط:
ftempurl.com.site1-001-taalq2019

وسيستمر تسجيل المترشحين حتى 30 شوال 1440 هـ ، الموافق 3 يوليو 2019 م.
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مهرجان التألق ٦ يطلق باقات للمساهمة في دعم المهرجان 
 

المركز االعالمي – خيرية مضر 
 

ــام  ــن للع ــات المتفوقي ــة والطالب ــم الطلب ــق الســادس لتكري ــة مهرجــان التأل ــة ميزاني ــة مضــر الخيري ــس ادارة جمعي رصــد مجل
1440 هـــ تقــدر ب 100 ألــف لاير ، ونــزوال عنــد رغبــة بعــض المهتميــن بالشــأن التعليمــي إلتاحــة الفرصــة ألكبــر عــدد مــن 
أبنــاء المجتمــع للمســاهمة فــي دعــم ميزانيــة المهرجــان التــي تــزداد بازديــاد أعــداد المتفوقيــن والمتفوقــات ، فقــد تــم طــرح ثــالث 

باقــات هــي : داعــم بمقــدار ٥0 ريــاال ، ومســاند بمقــدار ٧٥ ريــاال ، ومســاهم بمقــدار 100 ريــاال.
 

ويمكــن لداعمــي المهرجــان ايصــال مســاهماتهم الــى مكتــب التحصيــل بوســط القديــح أو االيــداع المباشــر فــي أحــد حســابات 
الجمعيــة  لــدى البنــوك. 

 
ــاء المجتمــع سيســاهمون فــي دعــم المهرجــان ، وســيكون  ــًرا مــن أبن ــة أن عــددًا كبي ــةٌ عالي ــى ثق ــق عل وأســرة مهرجــان التأل

ــة. ــي دعمهــم للبرامــج الخيري ــرة ف ــة المقترحــة ، كمــا هــي عادتهــم الخي ــة الميزاني ــي تغطي ــر ف ــدور األكب لمســاهماتهم ال
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نسائية جمعية مضر تحتفل بالعيد في فعالية “عيدنا فلة”

فاِطمة آل عبيدان 

أقامــت نســــائية جمعيــة مضــر فعاليــة تجمــع الكبــار و الصغــار احتفــاالً بالعيــد تحــت عنــوان “عيدنــا فلــة” فــــي يــــوم الجمعة 4 
شــوال 1440 هـــ الموافــق ٧ يونيــو 2019 م فــي مبنــى مركــز عيــن لضيافــة األطفــال، التابــع للجمعيــة.

ــا متعــددة منهــا : ركــن الرياضــة  ــا وأركانً وشــارك فــي الفعاليــة مــا يزيــد علــى 2٥0 طفــالً وامــرأة، وتضمنــت برنامًجــا ثقافيً
الذهنيــة، ركــن المســرح، ركــن الحنــاء، ركــن فــن الرســم، ركــن تصفيــف الشــعر، وأركان خاصــة باألطفــال، و أركان مبيعــات، 

إضافــة إلــى ورشــة تطويريــة هادفــة، ومســابقات ترفيهيــة، ومشــاركة مــن مكتبــة الطفــل »أقــرأ ورقــة«.

وافتتــح البرنامــج الثقافــي بقــراءة القــرآن مــن مجموعــة مــن األطفــال، ثــم قدمــت األســتاذة زينــب آل عبيــدان ورشــة فــي إدارة 
الوقــت بعنــوان »إجازتــي إنجــازي« ، القــت إعجــاب وتفاعــل المشــاركات فيهــا.

ــط  ــا، والتخطي ــرورة كتابته ــداف وض ــن األه ــاعر، وع ــت بالمش ــة الوق ــه وعالق ــت و أهميت ــن الوق ــدان ع ــت آل عبي وتحدث
ــاح. ــن النج ــد م ــب المزي ــاح يجل ــدت أن النج ــت، وأك ــارات إدارة الوق ــت مه ــات، وبين واألولوي

ــة آل ناصــر، ومجموعــة مــن البراعــم  ــد شــارك فيهــا فضــة وفاطمــة المحســن، جمان وُعِرضــت مســرحية حــول صــالة العي
الصغــار.

ــب  ــز الجان ــى تعزي ــدف ال ــد« ، يه ــا نعي ــوان »بالحــب كلن ــان بعن ــدى حي ــتاذة ن ــف األس ــن تألي ــي آخــر م ــا مشــهد تمثيل وتاله
ــران. ــل والجي ــع األه ــي التواصــل م ــي ف االجتماع

ــم شــويهين قصــةً عــن الحلــوى، مســتهدفةً  ــة، حيــث قــرأت األســتاذة مري ــة الطفــل »أقــرأ ورقــة« فــي الفعالي وشــاركت مكتب
توضيــح أثــر الحلــوى علــى الصحــة.

وعلقــت آل شــويهين بأنــه كان لألطفــال شــغف كبيــر بالقصــة، وطالبــت كل أم و أخــت أن تحفــز أطفالهــا علــى القــراءة حيــث 
أن القصــص لهــا أثــر كبيــر فــي بنــاء شــخصية الطفــل.

والقــت الفعاليــة إعجــاب الحضــور مــن النســاء واألطفــال، وقالــت إحــدى األمهــات “كنــا ننتظــر مثــل هــذه الفعاليــات، التــي 
تدخــل علــى أطفالنــا البهجــة والســرور، فكــم هــو جميــل أن تُرَســم االبتســامة علــى وجــوه أطفالنــا ”.

وأضافــت أخــرى “شــكر هللا ســعيكن وأنــار دربكــن وســدد خطاكــن لــكل خيــر وال حرمنــا هللا فضلكــن”، وشــكرت أم فاطمــة 
المحســن اللجنــة النســائية علــى حســن اعــداد وتنفيــذ فقــرات الفعاليــة.

وأثنــت رئيســة اللجنــة النســائية علــى عضــوات اللجنــة المشــاركات فــي إعــداد وتنفيــذ الفعاليــة قائلــة : “عطاؤكــن مثــل عبيــر 
الــورد، وقــد رأيــت هــذا العطــاء فــي طفــل غمرتــه الســعادة وهــو يلعــب هنــا وهنــاك، ورأيتــه فــي ســعادة أم تــرى االبتســامة 
علــى محيــا طفلهــا، ورأيتــه فــي نشــاطكن وفــي األســر التــي شــاركت، فمــا أجمــل العطــاء عندمــا تكــون لــه ثمــرة فــي قلــوب 

اآلخريــن، فلكــن تحيــة محفوفــة بالدعــاء بالتوفيــق والســداد”.

و الجديــر بالذكــر أن الفعاليــة تاتــي ضمــن سلســلة فعاليــات و أنشــطة اللجنــة النســائية فــي جمعيــة مضــر الخيريــة، والتــي تهــدف 
الــى خدمــة المجتمع.

“
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مكتبة “أقرأ ورقة” تقيم برنامجي »قصصي لألطفال« و »تنمية مهارات الذكاء العاطفي«

فاِطمة آل عبيدان

تعتــزم مكتبــة “أقــرأ ورقــة” إقامــة برنامجــي »قصصــي لألطفــال« و »تنميــة مهــارات الــذكاء العاطفــي« ، عصــر كل خميــس 
فــي الفتــره مــن 1٧ شــوال الــى 8 ذو القعــدة ، فــي مقــر اللجنــة النســائية بمبنــى الطرازيــات ، حيــث يســتهدف البرنامــج األول 

األطفــال مـــــن ســن ٥-6 ســنوات ، و األطفــال مــن ســن ٧-10 ســنوات فــي البرنامــج الثانــي.

ــع  ــة ورف ــدرات اإلدراكي ــزز الق ــا يع ــال، مم ــدى األطف ــراءة واإلطــالع ل ــة حــب الق ــى تنمي ــة” إل ــرأ ورق ــة “أق ــدف مكتب وته
ــم. ــي لدبه ــتوى اإلبداع المس

ــي الســابع عشــر مــن شــوال  ــدأ اســبوعه األول ف ــث يب ــي كل اســبوع ، حي ــال« قصــة ف ويتضمــن برنامــج »قصصــي لألطف
بقصــة “أنــا مندهشــة” مــع األســتاذه زينــب آل غــزوي ، وفــــي األســبوع الثانــي الرابــع والعشــرين مـــــن شــوال ، قصــة “كــم 
أود أن يحبنــي هللا” مـــــع األســتاذة مريــم شــويهين ، وفــي األســبوع الثالــث الحــادي مــن ذو القعــدة، قصــة “اثنــان مــن فضلــك” 
مــع األســتاذة نــادرة آل غــزوي ، وفــي األســبوع الرابــع واالخيــر،  الثامــن مــن ذو القعــدة، “الرســم القصصــي” مــع األســتاذة 

ليلــى المحيميــد.

و يتضمــن برنامــج »تنميــة مهــارات الــذكاء العاطفــي« ، مــع المدربــة أزهــار الناصــر، موضــوع “أنــا أدرك مشــاعري” فــي 
ــي األســبوع  ــي )24 شــوال(، وف ــي االســبوع الثان ــي مشــاعري” ف ــم ف ــا أتحك األســبوع األول )1٧ شــوال(، وموضــوع “أن
الثالــث )1 ذو القعــدة(، موضــوع “أنــا أتعاطــف مــع مشــاعركم”، وفــي األســبوع الرابــع )8 ذو القعــدة(، موضــوع ” أنــا أدرك 

مشــاعر اآلخريــن” .
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 ملتقى التخصصات األكاديمية يحث الطالبات على اختيار التخصص وفق رؤية 20٣0

فاِطمة آل عبيدان

ــا بالتخصصــات األكاديميــة مســاء اإلثنيــن 14 شــوال 1440 هـــ ، فــي  أقامــت اللجنــة النســائية بجمعيــة مضــر ملتقــًى تعريفيً
مبنــى مركــز عيــن لضيافــة األطفــال التابــع للجمعيــة، وشــارك فيــه 60 طالبــة مــن طالبــات المرحلــة الثانويــة.

ــن  ــة ، رك ــات الصحي ــن التخصص ــي: رك ــة ه ــات األكاديمي ــةً بالتخصص ــا تعريفي ــا و أركانً ــا ثقافيً ــى برنامًج ــوى الملتق واحت
ــة. ــا  32 عارض ــة، أداره ــات التربوي ــن التخصص ــة ، و رك ــات العلمي ــن التخصص ــة ، رك ــات اإلداري التخصص

وهــدَف الملتقــى مســاندة طالبــات المرحلــة الثانويــة وتهيئتهــن للمرحلــة الجامعيــة مــن خــالل تعريفهــن بالتخصصــات األكاديمية، 
وتوجيههــن الختيــار التخصصــات التــي تناســب ميولهــن وقدراتهــن، وتوضيح الفــرص الوظيفيــة للتخصصــات االكاديمية.

وافتتــح البرنامــج بآيــات مــن الذكــر الحكيــم ، ثــم كلمــة رئيســة اللجنــة النســائية أميــرة الناصــر ، تحدثــت فيهــا عــن أهميــة تهيــؤ 
الطالبــات للمرحلــة الجامعيــة، التــي تعتبــر محطــة مهمــة لــكل طالبــة فــي بنــاء شــخصيتها ومســتقبلها.

وُعــِرض مشــهدٌ تمثيلــي بعنــوان »مســاري اختيــاري« مــن تأليــف األســتاذة نــدى حيــان، وتمثيــل فــدك جمــال الســنان و هدايــة 
بــدر هليــل، وكانــت رســالته أن علــى كل طالبــة اختيــار المســار المناســب لهــا بشــكٍل مســتقل.

وأقامــت األســتاذة صفيــة آل عبيــدان، معلمــة لغــة انجليزيــة وأخصائيــة فــي التربيــة والتنميــة البشــرية،  ورشــة تدريبيــة بعنــوان 
»اختيــار التخصــص الجامعــي وفــق رؤيــة 2030« ، وأشــارت إلــى ضــرورة توافــق اختيــار التخصــص مــع ميــول الطالبــة 

ومــا يناســب ســوق العمــل الحالــي، وذكــرت أن تصويــب الهــدف مهــم جــداً لبنــاء المســتقبل.

وفــور انتهــاء الورشــة، قامــت الطالبــات بالتجــول بيــن األركان التعريفيــة لإلســتفادة مــن خبــرة العارضــات األكاديميــة والعملية، 
وكان تفاعــل الطالبــات مــع األركان واضًحا.

ــه يخاطــب المجتمــع بشــيء مهــم و ملهــم ، يواكــب تطلعــات الشــابات المســتقبلية،  ــع جــداً ألن وقالــت إحداهــن: “الملتقــى رائ
ويهــدف الــى تعريفهــن بالتخصصــات بمــا يناســب ميولهــن، اعتمــادا علــى االســتفادة ممــن ســبقنهن فــي المجــال الجامعــي”.
ــه،  ــي إنجاح ــن ف ــى جهوده ــى عل ــي إدارة أركان الملتق ــاركات ف ــائية المش ــة النس ــة اللجن ــى، شــكرت رئيس ــام الملتق ــي خت وف

ــر. ــكر والتقدي ــهادات الش ــن ش ووزعــت عليه

والجديــر بالذكــر بــأن الملتقــى هــو مــن فعاليــات ومناشــط برنامــج المســاعدات التعليميــة، ويأتــي ضمــن اهتمامــات الجمعيــة 
بتثقيــف الطــالب والطالبــات وتوعيتهــم ومســاعدتهم فــي تذليــل العقبــات والصعوبــات.
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»العمل والتنمية االجتماعية« تؤكد أنها تشرف وتراقب الجمعيات األهلية بالمملكة

عبدهللا البرقاوي - الرياض

أكــدت وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، أنهــا تقــوم بدورهــا فــي اإلشــراف والرقابــة علــى الجمعيــات والمؤسســات األهليــة 
فــي المملكــة، وفقـًـا للصالحيــات المســندة إليهــا حســب نظــام الجمعيــات والمؤسســات األهليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 
)م/8( بتاريــخ 19/ 2/ 143٧هـــ، وكذلــك بالتعــاون مــع الجهــات المشــرفة فنيــاً والجهــات المختصــة، وتحــّث الــوزارة عمــوم 

المجتمــع علــى التواصــل معهــا فــي حــال وجــود أي مالحظــات أو شــكاوى علــى تلــك الجهــات؛ ليتــم اتخــاذ مــا يلــزم.

وقالــت الــوزارة إنهــا تتعاقــد ســنويًّا مــع مجموعــة مــن مكاتــب المحاســبة القانونيــة المعتمــدة مــن أجــل مراجعــة وتدقيــق القوائــم 
ــق  ــن أجــل التدقي ــع ســنة م ــة كل رب ــة ومؤسســة نهاي ــارة كل جمعي ــم زي ــث تت ــة؛ حي ــات والمؤسســات األهلي ــة للجمعي المالي
وإعــداد تقريــر بالوضــع المالــي للجمعيــة، وفــي نهايــة العــام يتــم التدقيــق علــى القوائــم الماليــة والمصادقــة عليهــا، ويتــم نشــر 

.https://dp.mlsd.gov.sa :تلــك القوائــم فــي المنصــة الوطنيــة لبيانــات الجمعيــات األهليــة عبــر الرابــط التالــي

ــن خــالل  ــة م ــات األهلي ــفافية للجمعي ــة اإلفصــاح والش ــز ثقاف ــى تعزي ــوزارة عل ــل ال ــة 2030، تعم ــة المملك ــا لرؤي وتحقيقً
ــة  ــاراً للســالمة المالي ــمل معي ــة، وتش ــات األهلي ــات والمؤسس ــة الجمعي ــتوى حوكم ــم مس ــتخدمة لتقيي ــر المس ــر المعايي تطوي
لقيــاس جــودة التنظيــم المالــي للجهــة وتحليــل أدائهــا المالــي والتأكــد مــن أن مصاريفهــا اإلداريــة تقــع ضمــن النســبة المقبولــة، 
ومعيــاراً للشــفافية واإلفصــاح الــذي يتطلــب مــن تلــك الجهــات نشــر بياناتهــا األساســية وقوائمهــا الماليــة والتقاريــر الســنوية 
عبــر الموقــع اإللكترونــي الرســمي لهــا، كمــا تمــت إضافــة معيــار االمتثــال )االلتــزام( لقيــاس مــدى امتثــال الجهــة لألنظمــة 
ــى رأســها  ــة وعل ــي الجمعي ــة ف ــزة اإلداري ــة األجه ــي تشــمل فاعلي ــة الت ــا بممارســات الحوكم ــك التزامه ــة، وكذل ذات العالق
الجمعيــة العموميــة ومجلــس اإلدارة، وبنــاًء علــى نتائــج التقييــم ســتتمكن الجمعيــة مــن االرتقــاء فــي ممارســات الحوكمــة؛ ممــا 

يزيــد مــن ثقــة الداعميــن لهــا.

وتؤكــد الــوزارة علــى التزامهــا باإلجــراءات الــواردة فــي نظــام الجمعيــات والمؤسســات األهليــة والالئحــة التنفيذيــة الموضحــة 
ــة لتلــك  لكيفيــة تعييــن مجالــس إدارات الجمعيــات األهليــة، التــي تأتــي نتيجــة لالنتخابــات التــي تجريهــا الجمعيــات العمومي
الجهــات؛ لــذا تهيــب الــوزارة بالكفــاءات والمختصيــن المشــاركة فــي تلــك الجمعيــات العموميــة والترشــح لعضويــة مجالــس 
ــى  ــإذن هللا والنهــوض بالقطــاع لتحقيــق األثــر والوصــول إل ــات ب ــك الجمعي ــى أداء تل ــاً عل ــذي ســينعكس إيجاب إداراتهــا، وال

األهــداف التنمويــة وتطلعــات المجتمــع بشــكل عــام.

كمــا أشــادت الــوزارة بالــدور الحيــوي والهــام الــذي تقــوم بــه الجمعيــات األهليــة فــي مختلــف المجــاالت ومســاهمتها الفاعلــة 
فــي تحقيــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030، وذلــك بالرغــم مــن التحديــات التــي تواجههــا، وتحــث عمــوم المجتمــع علــى 
ــي  ــاع الحكوم ــاص والقط ــاع الخ ــن القط ــي بي ــل اإليجاب ــوزارة بالتكام ــيد ال ــا تش ــا، كم ــادي له ــوي والم ــم المعن ــم الدع تقدي

والقطــاع غيــر الربحــي لتنفيــذ عــدد مــن المبــادرات التــي تعــود بالنفــع علــى المجتمــع.
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اإلحصاء: العمل التطوعي يشغل 22.٦% من السعوديين و 10.٨% من السعوديات
ً 40.٦% هدفهم مساعدة اآلخرين.. و2٨.٧ يرونه واجباً وطنيا

الرياض: واس

ــوم،  ــت www.stats.gov.sa الي ــى شــبكة اإلنترن ــا الرســمي عل ــر موقعه ــة العامــة لإلحصــاء GaStats عب أصــدرْت الهيئ
نتائــج  » مســح العمــل التطوعــي 2018م « الــذي يقــام للمــرة األولــى علــى مســتوى المملكــة ضمــن متطلبــات رؤيــة المملكــة 

.2030

ــن  ــر الســعوديين” م ــن “الســعوديين وغي ــي المتطوعي ــل التطوعــي 2018م أن نســبة إجمال ــج مســح العم ــرت نتائ ــد أظه وق
إجمالــي عــدد ســكان المملكــة لَمــن أعمارهــم 1٥ ســنة فأكثــر قــد بلغــت خــالل االثني عشــر شــهراً الســابقة للمســح 14.٧%، فيما 
بلغــت نســبة المتطوعيــن الســعوديين “الذكــور واإلنــاث” للســكان الســعوديين لمــن أعمارهــم 1٥ ســنة فأكثــر قــد بلغــت خــالل 
االثنــي عشــر شــهراً الســابقة للمســح 16.8%، حيــث بلغــت نســبة المتطوعيــن الســعوديين الذكــور إلــى إجمالــي الســعوديين 
الذكــور 1٥ ســنة فأكثــر، خــالل االثنــي عشــر شــهراً الســابقة للمســح 22.6%، فــي حيــن بلغــت نســبة المتطوعــات الســعوديات 

إلــى إجمالــي الســعوديات “1٥ ســنة فأكثــر” خــالل االثنــي عشــر شــهراً الســابقة للمســح %10.8.

ووفقـًـا لنتائــج الــــمسح بلــغ متوســط ســاعات الــــعمل التطوعــي إلجمـــــالي المتطوعيــن “الســعوديين وغــــير الســــعوديين” ، 
11.2 ســاعة خــالل األربــع أســابيع الســابقة للمســح، فــي حين كان متوســط ســاعات التطــوع إلجمالــي المتطوعين “الســعوديين 
وغيــر الســعوديين”، ٥2.2 ســاعة خــالل االثنــي عشــر شــهراً الســابقة للمســح، فيمــا بلــغ متوســط ســاعات العمــل التطوعــي 
ــي  ــاعات التطــوع إلجمال ــن كان متوســط س ــي حي ــح، ف ــابقة للمس ــابيع الس ــع أس ــعوديين 11.4 خــالل األرب ــن الس للمتطوعي

المتطوعيــن الســعوديين ٥2.6 ســاعة خــالل االثنــي عشــر شــهراً الســابقة للمســح.

كمــا أظهــرت النتائــج تعــدد دوافــع العمــل التطوعــي لــدى الســعوديين، حيث يــرى 40.6 % مــن إجمالــي المتطوعين الســعوديين 
“ذكــور وإنــاث”، أنَّ حــب مســاعدة اآلخريــن هــو الدافــع وراء القيــام بأعمــال التطــوع، بينمــا 28,٧ % يــرون التطــوع واجبــاً 
وطنيــاً، و 8.٥ % مــن المتطوعيــن الســعوديين يــرون فــي المشــاركة بأعمــال التطــوع فرصــة جيــدة للتواصــل، و 4.3 % يــرون 

بــأنَّ أعمــال التطــوع تســهم فــي تطويــر المهــارات.

ــى نســبة مســاهمة أفــراد  ــى التعــرف عل ــة العامــة لإلحصــاء عبــدهللا الباتــل أنَّ المســح يهــدف إل وأوضــح نائــب رئيــس الهيئ
المجتمــع فــي األعمــال التطوعيــة، وتوفيــر إحصــاءات ُمحدَّثــة عــن نســبة المتطوعيــن مــن إجمالــي الســكان الســعوديين وغيــر 
ــي  ــة الت ــال التطوعي ــة األعم ــى طبيع ــرف عل ــل التطوعــي، والتع ــاعات العم ــاث”، ومتوســط س ــور و اإلن ــعوديين “الذك الس
ــة  ــات تفصيلي ــر المســح بيان ــراد”، كمــا يوف ــراد المجتمــع ومجــاالت ممارســتها مــن خــالل “المؤسســات أو األف ــوم بهــا أف يق
عــن األعمــال التطوعيــة حســب المهــن واألنشــطة االقتصاديــة، وبالتالــي دعــم ُمتخــذي القــرار وراســمي السياســات والباحثيــن 
والمهتميــن بإحصــاءات ُمحدَّثـَـة وذات شــمولية تتعلــق بالعمــل التطوعــي فــي المملكــة، وتمكيــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص 
مــن دراســة متغيــرات العمــل التطوعــي لالســتفادة منهــا فــي اإلعــداد والتخطيــط للبرامــج التنمويــة االجتماعيــة واالقتصاديــة 
ــة  ــاث االجتماعي ــات واألبح ــات الدراس ــة بمتطلب ــات األكاديمي ــم القطاع ــي، ودع ــل التطوع ــة العم ــادة فاعلي ــتقبلية، وزي المس

ــة. واالقتصادي

ــات إعــداد اســتمارة  ــي عملي ــن خــالل مســاهمتها ف ــة م ــات المعني ــا الجه ــت به ــذي قام ــدور ال ــة ال ــس الهيئ ــب رئي ــن نائ وثمَّ
المســح، حيــث شــاركت كل مــن وزارة االقتصــاد والتخطيــط ، ووزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ، وعــدد مــن المؤسســات 

ــة بأعمــال التطــوع فــي المملكــة. ــات المعني والجمعي

ــة  ــات الدولي ــى التصنيف ــدت عل ــة اعتم ــل، أنَّ الهيئ ــح البات ــه أوض ــتناد علي ــم االس ــذي ت ــي ال ــل التطوع ــف العم ــول تعري وح
ــات  ــى أساســها المقارن ــم عل ــي تت ــة الت ــات الدولي ــه المســح يتوافــق مــع التعريف ــي علي ــة المعتمــدة وأنَّ التعريــف المبن والمحلي
الدوليــة، حيــث يعــّرف العمــل التطوعــي بأنَّــه أي عمــل “أو مســاهمة” غيــر مدفــوع األجــر قــام بــه الفــرد لخدمــة اآلخريــن، 
ــًرا  علــى أال يكــون ذلــك العمــل لصالــح أو لخدمــة أي فــرد مــن أفــراد األســرة، وأن يكــون الشــخص الــذي قــام بالعمــل ُمخي
وغيــر مضطــر للقيــام بــه؛ ويشــمل ذلــك العمــل الــذي يقــدم مباشــرةً ألفــراد أو لمؤسســات حكوميــة “ربحيــة أو غيــر ربحيــة”.
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يذكــر أن المســح قــد غطــى مجــاالت العمــل التطوعــي، التــي تشــمل كل عمــل غيــر مدفــوع األجــر يقــوم بــه الفــرد فــي أنشــطة 
ــم  ــاندة والدع ــة، والمس ــم اإلغاث ــل تقدي ــانية مث ــال اإلنس ــة أو خاصــة وتغطــي األعم ــة حكومي ــح جه ــة أو لصال ــة عام مجتمعي
ــا  ــى المجــالت المتعــارف عليهــا دوليً ــة إل ــز المملكــة إضاف ــة، وتتمي ــاة المختلف ــن بمــا يســهم فــي تحســين أوجــه الحي للمحتاجي

بمجــاالت التطــوع فــي أعمــال الحــج وخدمــة ضيــوف الرحمــن كل عــام.
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ل األجهزة وترفع الفاتورة ٦ أخطاء معتادة عند تشغيل التكييف صيفًا تُعّطِ

القديح 24

اعتــاد مســتخدمو أجهــزة التكييــف، خــالل أشــهر الصيــف، الوقــوع فــي ســتة أخطــاء، تــؤدي إلــى تعطــل األجهــزة، وارتفــاع 
قيمــة فاتــورة الكهربــاء.

ــزة  ــك األجه ــع تل ــل م ــط التعام ــر نم ــا تغيي ــة، منه ــح فني ــدة نصائ ــاع ع ــر اتب ــب األم ــف، يتطل ــزة التكيي ــى أجه ــاظ عل وللحف
ــش«. ــت ووت ــع »مارك ــا لموق ــة، وفقً ــغيل والصيان ــات التش ــاع تعليم ــة واتب ــى النظاف ــرص عل والح

وتأتــي أولــى أخطــاء التعامــل مــع أجهــزة التكييــف فــي عــدم التأكــد مــن إعــدادات كل وحــدة؛ فــألن كل وحــدة تختلــف درجــة 
ــذي  ــة االحتياطــي«، ال ــك، كمــا أن بعــض األجهــزة ال تعمــل بنظــام »التدفئ ــرودة األنســب الســتخدامها، يجــب مراعــاة ذل الب
يعتمــد عليــه المســتخدمون فــي أشــهر الشــتاء، باإلضافــة إلــى ضــرورة متابعــة المروحــة فــي المكيفــات، فقــد تكــون تعمــل بشــكل 

أكثــر مــن الــالزم.

وينصــح الخبــراء أيضــا، بتعديــل نمــط الحيــاة فــي المنــزل، وتجنــب الســلوكيات الخاطئــة، مثــل تــرك الســتائر مفتوحــة ممــا 
يســهل دخــول أشــعة الشــمس ورفــع درجــة حــرارة، أو اســتعمال شــواية داخليــة لطهــو الطعــام داخــل المنــزل، ممــا يضــر بــأداء 

جهــاز التكييــف، الــذي ال تناســب قــدرات تصنيعــه درجــات الحــرارة العاليــة فــي األماكــن المغلقــة.

ــوات  ــف القن ــول تنظي ــدة أط ــا م ــاظ عليه ــب الحف ــك يتطل ــا؛ لذل ــرعة تلفه ــي س ــف ف ــزة التكيي ــف أجه ــال تنظي ــبب إهم ويتس
والخراطيــم والفالتــر الخاصــة بشــكل منتظــم، مــع اســتبدال المرشــحات والفالتــر للتأكــد مــن أن المخــارج يخــرج منهــا الهــواء 

ــع. ــارد مــن دون أي موان الب

ومــن بيــن أخطــاء اســتخدام التكييــف، شــراء جهــاز محــدود القــدرة لتبريــد غــرف ومســاحات واســعة، أو العكــس؛ لذلــك ينصــح 
بشــراء أجهــزة مالئمــة للمســاحة المــراد تبريدهــا.

ــاء بشــكل ملحــوظ، حيــث يؤكــد خبــراء تصنيــع  ويتســبب اســتخدام أجهــزة تكييــف قديمــة، فــي ارتفــاع تكلفــة فاتــورة الكهرب
تلــك األجهــزة أن كل منهــا يفقــد ٥% مــن قدرتــه ســنويا؛ ألســباب فنيــة، لذلــك ينصحــون بضــرورة اســتبدال المكيفــات القديمــة، 
مــع عــدم إهمــال الصيانــة الدوريــة، وتحديــدا قبــل بــدء فصــل الصيــف؛ حيــث الضغــط المتزايــد علــى التكييــف، خاصــة وأن 

إهمالهــا قــد ينتهــي بأعطــال مفاجئــة.
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أطعمة ينصح بها خبراء التغذية لتقوية المناعة خالل الصيف

القديح 24

مــع ارتفــاع حــرارة الطقــس تنشــط البكتريــا والميكروبــات، ونتيجــة الســفر لقضــاء عطــالت الصيف يتعــّرض الجســم لتغييرات، 
ويواجــه أنماطــاً أخــرى مــن الجراثيــم؛ لذلــك احــرص علــى تنــاول األطعمــة التاليــة التــي ينصــح بهــا خبــراء التغذيــة لتقويــة 

جهــاز المناعــة وزيــادة احتياطاتــك الدفاعيــة.

* البروكلي من أغنى األطعمة بفيتامين “سي” و”أ” و”إي” وهي توليفة تقّوي المناعة.
* يحتوي الثوم على مضادات نباتية للميكروبات تعّزز القدرة الدفاعية للجسم.
* اللوز غني بفيتامين “إي” وهو من الفيتامينات التي يحتاجها جهاز المناعة.

* تناول البابايا خالل الصيف ألنه يحتوي على إنزيمات وبكتريا صديقة ترفع من كفاءة المناعة.
* البطيخ والمانجو والتوت من الفواكه الغنية بمضادات األكسدة، والفيتامينات والمعادن الالزمة لجهاز المناعة.

* األكالت البحرية واألسماك أطعمة ضرورية للمناعة، احرص على تناولها مرتين في األسبوع على األقل.
* اللبن الزبادي قليل الدسم مصدر رائع للبكتريا الصديقة.
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المهندس هالل حسن الوحيد 

قلــت لولــدي الصغيــر إذا أرادَ أن يكــوَن غنيــاً، لديــه الكثيــر مــن المــال، فليكــن تاجــراً يبيــع األشــياَء للفقــراء. ليــس لــدى الفقــراء 
خيــارات عــدة فــي األماكــِن واألســعار إال الشــراَء مــن الــذي يبيعهــْم بالســعِر الــذي يريــد. بينمــا التجــارة مهنــةٌ نظيفــةٌ وســمعةٌ 

ووجاهــة، ال تضاهيهــا أي مهنــة أخــرى فــي الربــح.

اشــتريُت غرضــاً صغيــراً يــوَم أمــس بســتة ريــاالت، ولمــا عــدت ثانيــةً للتاجــر لــم أجــد المزيــدَ مــن ذاِت اللــون. طفــُت علــى 
تاجــٍر آ خــر وكان ســعر الغــرض عشــرة ريــاالت. كانــت دهشــتي أكبــَر ممــا اســتطعت أن أخفيهــا، الغــرض ذاتــه بزيــادة أكثــر 
مــن 66 بالمائــة ومســافة ال تتعــدى األلــف متــر! وألننــي حشــري الطبــع، ســألُت التاجــَر: لــم هــذا الفــرق الكبيــر؟ قــال: هــذا 
الســعر لمــن يشــتري بالديــن، أنــَت لــك نقــداً بثمانيــة ريــاالت. ســألته أال يدفــع مــن يأخــذ بالديــن؟ قــال بلــى ولكــن أنــا أقضــي 
حاجتهــم وأعطيهــم بالديــن عندمــا يأتــون نســاًء ورجــاالً وليــس عندهــم الثمــن حاضــراً، فمــن الســذاجِة أن أبيعهــْم بســعر النقــد.

ال أعــرف تجــارةً تســاوي المعــروَف عندمــا يتضاعــف ســعرها أكثــر مــن أّيِ مصــرٍف تأخــذ منــه قرضــاً! هكــذا يــزداد الفقيــُر 
فقــراً بصــورةٍ مشــروعة ويــزداد التاجــُر مــاالً بطريقــٍة مشــروعة. فــإن أردَت أن تصبــَح فقيــراً عليــك االقتــراض ممــن يعتقــد 
أنــه يقــدم لــك خدمــةً مــن التجــار والمصــارف، وإن أردَت أن تكــون غنيــاً كــن أنــت التاجــر الــذي يســاعد الفقــراَء ويبيــع لهــم 

بالمؤجــِل مقابــَل نســبٍة مضاعفــٍة مــن الربــح!

فــي بعــض األمثــال الشــعبية الجمــاُل والحكمــة، ومــن بينهــا ”علــى قــد لحافــك مــد رجليــك“، فــإن تعــددت الشــروحاُت للمثــل 
فكلهــا تعنــى أن مــاَل اإلســتعارةِ لــن يكفيــك وإن كفــاَك لــن يأتــي دوَن ثمــن، فــإن اســتغنيَت عــن ثــوِب اإلســتعارة خيــراً فعلــت، 
إذ ليــس أفضــَل وصفــٍة وأقــرَب طريــٍق للفقــر مــن االســتدانة، وليــس أفضــل وصفــٍة للغنــى مــن اإلقتصــاِد واالقتصــار علــى 

مــا يلــزم.

كان عنــدي صديــق ســأل أحــد األغنيــاء كيــف أصبــح غنيــاً؟ فأجــاب الغنــي: متــى مــا احتجــت حــذاًء ولــم يكــن عنــدي ســوى 
ــاالت، وهكــذا  ــاالت، اشــتريت حــذاًء بعشــرةِ ري ــاٍل واحــد، ومتــى مــا كان عنــدي عشــرة ري لاير واحــد اشــتريت حــذاًء بري

صــرت غنيــاً.
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في اليوم العالمي للتبرع بالدم.. تعرف على ما يحدث للدم المتبرع به

القديح 24

ــى  ــه إل ــى وصول ــم حت ــن قِبله ــه م ــرع ب ــدم المتب ــن ال ــتفادة م ــى دورة االس ــن، إل ــن والمقيمي ــة المواطني ــت وزارة الصح وعَّ
ــدم. ــرع بال ــي للتب ــوم العالم ــبة الي ــك بمناس ــه، وذل ــاج إلي ــض المحت المري

وتحتفــل بلــدان العالــم باليــوم العالمــي للمتبرعيــن بالــدم فــي 14 يونيــو مــن كل عــام.. لتوجيــه الشــكر إلــى المتبرعيــن الذيــن 
أهــدوا الحيــاة لآلخريــن، باإلضافــة إلــى زيــادة الوعــي بالحاجــة إلــى التبــرع بالــدم بانتظــام؛ مــن أجــل تأميــن وتوافــر وضمــان 

جــودة الــدم ومنتجاتــه للمرضــى المحتاجيــن إليــه.

وأوضحــت الــوزارة أن االســتفادة مــن الــدم المتبــرع بــه تمــر بســت مراحــل، بــدءاً بســحب 4٥0 مــل مــن الــدم مــن المتبــرع، 
ــدم  ــا ال ــات رئيســية: خالي ــى 3 مكون ــدم إل ــم فصــل ال ــث يت ــة، حي ــر إلجــراء الفحوصــات الالزم ــى المختب ــه إل ــم نقل ــن ث وم
ــل مباشــرةً،  ــا للنق ــا وتجهيزه ــدم، فتخزينه ــات ال ــم يجــري فحــص مكون ــن ث ــة؛ وم ــح الدموي ــا، والصفائ ــراء، والبالزم الحم

وأخيــراً نقــل تلــك المكونــات إلــى المرضــى.
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التونسي بن مسعود مدرباً  ليد مضر

 الملحق الرياضي

اتحاد اليد  يستحدث “السوبر” و يلغي “النخبة”
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 الملحق اإلعالني

 وظائف شاغرة لجمعية مضر الخيرية
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 الملحق اإلعالني

وظائف شاغرة للمجمع الطبي العام
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 الملحق اإلعالني
مواعيد عمل المجمع الطبي العام



خيرية مضر نبض خيركم العدد ٢٢

 -27-



 الملحق اإلعالني

عروض قاعة  الملك عبدهللا الوطنية
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114000 لاير مساعدات أقرتها جمعية مضر في شهر ديسمبر

العدد 22 شوال 1440- يونيو  2019

  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 : 

0٥٣90٨٧1٣٣

مالحظة :



114000 لاير مساعدات أقرتها جمعية مضر في شهر ديسمبر

 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/
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