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 كلمة مجلس اإلدارة
 محمد جواد آل  السيد ناصر

في اليوم الوطني .. نجدد الوالء ونغرس حب الوطن

في األول من الميزان، الموافق الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام، تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد 
المملكة على يد المؤسس المغفور له بإذن هللا الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه هللا، وبهذه المناسبة أتوجه باسمي 
ونيابة عن مجلس ادارة جمعية مضر الخيرية للخدمات االجتماعية بالقديح ومنسوبيها بأسمى آيات الوالء والتهنئة لخادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان ولصاحب السمو الملكي 
أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه وللعائلة المالكة، سائلين المولى القدير أن يحفظ القيادة وأن ينعم الوطن باألمن واألمان والتقدم 

والرخاء والرفاهية.

ووافق اليوم الوطني السعودي لهذا العام يوم االثنين الرابع والعشرين من شهر محرم 1441هـ ، واحتفلت لجان الجمعية كما 
الشعب السعودي بمرور 89 عاماً على تأسيس المملكة، وكالعادة تجتمع في هذه المناسبة مشاعر الوالء للوطن ولوالة األمر، 
القيم الوطنية والعمل الجاد في سبيل رفعة الوطن والمحافظة على مقدراته ومكتسباته،  ومشاعر الفرح واالحتفال مع غرس 
واحترام األنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة التي تعبر عن الوجه الحضاري للوطن. وينبغي أن نستغل هذه المناسبة 
لغرس القيم الوطنية، وأن نجعل من هذه المناسبة عالمة بارزة نجسد فيها معان حضارية، ونبرهن أننا شعب طموح مثابر ينشد 

اإلنجازات الوطنية ونقدر الخيرات التي حباها هللا لهذا الوطن المعطاء ونحافظ عليها ونعززها.

ومن حق الوطن علينا أن نحبه، فحبه غريزة فطرية متأصلة في نفس اإلنسان، تجعله  يستريح إلى البقاء فيه، ويحنُّ إليه إذا 
غاب عنه، ويدافع عنه إذا ُهوِجم، ويَغضب له إذا انتقص. ويشترك اإلنسان في هذه الغريزة الفطرية مع الحيوانات والطيور 
والمخلوقات األخرى فما من إنسان إال ويعتز بوطنه؛ مهد صباه ومدرج خطاه ومرتع طفولته، وملجأ كهولته، ومنبع ذكرياته، 
وموطن آبائه وأجداده، ومأوى أبنائه وأحفاده. وبسبب حب الوطن، يتحمل اإلنسان ظروف العيشة الصعبة من شدة الحرارة 
في المناطق الصحراوية او البرد القارص في القطب المتجمد الشمالي، والعيش في الغابات واألدغال ومواجهة مخاطر الحياة 

اليومية.

كما أن من حق الوطن علينا أن نربي ابناءنا على استشعار ما للوطن من أفضاٍل سابقٍة والحقة عليهم، والحرص على مد جسور 
المحبة والمودة واأللفة والتآخي مع أبناء الوطن في أي مكاٍن منه، وغرس حبه واالنتماء اليه، من خالل المؤسسات التربوية 
واالجتماعية وعبر وسائل اإلعالم مقروءةً أو مسموعةً أو مرئيةً، والحفاظ على أمنه وسالمته والدفاع عنه بالغالي والنفيس، 

واإلسهام الفعال في خدمته ورفعته قوال وعمال وفكرا.
 

وقد تغنى الشعراء واألدباء بحب الوطن والوالء له، ولنا أن نستذكر ما قاله األديب مصطفى صادق الرافعي يوصف مشاعره 
تجاه وطنه:

دَُها  قَْلبِي  َويَْدُعو  لََها  فَِمي     بِالَِدي َهَواَها فِي ِلَسانِي َوفِي دَِمي ***  يَُمّجِ
    وال خيَر  فيمن  ال يحبُّ   بــالدَهُ   ***  وال في  حليِف الحب إن لم  يتيم
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٣9٥00 لاير مساعدات أقرتها جمعية مضر في شهر اغسطس 2019

المركز االعالمي
عقد مجلس اإلدارة جلستين في شهر اغسطس 2019 م ، وتم إقرار مساعدات لألسر المتعففة بلغ اجماليها 39500 رياال استفاد 

منها 7 حاالت وجاءت على النحو التالي:

 أوال – برنامج شؤون األسر : 10500 رياال ل 3 حاالت.
 ثانيا – برنامج شؤون المساكن : 11000 رياال لحالتين.

ثالثا – كافل اليتيم : 18000 رياال لحالتين.
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تهنئة الطلبة والطالبات بالعام الدراسي 1٤٤1هـ

المركز االعالمي 
بالجد  مكلال  دراسيا  عاما  لهم  وتتمنى  الدراسية  للمقاعد  العودة  بمناسبة  والطالبات  الطلبة  بالقديح  مضرالخيرية  جمعية  تهنئ 

واالجتهاد والنجاح.
ويؤكد مجلس االدراة على دور اآلباء واألمهات على االهتمام بأبنائهم وبناتهم ومتابعة تحصيلهم العلمي وتوجيههم وإعانتهم 
عندما يواجهون بعض الصعوبات، كما يؤكد على ضرورة التواصل مع قادة المدارس والمعلمين والمعلمات والتعاون معهم 

لتتكامل الجهود وتصب في مصلحة الطلبة والطالبات.

يذكر أنه تم اطالق مبادرة برنامج المساعدات التعليمية “اكفل تعليمي وساهم في بناء مستقبلي”، تزامنا مع بداية العام الدراسي 
الجديد 1441 هـ ، إلتاحة فرصة المشاركة ألبناء المجتمع وللتجار لدعم البرنامج.
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مضر الخيرية تشارك الوطن احتفاليته باليوم الوطني 89
كرامة المرهون

الموافق 23  االثنين 24 محرم 1441هـ  ليوم  المصادف  السعودي  الوطني  باليوم  لجانها  الخيرية عبر  احتفلت جمعية مضر 
سبتمبر 2019 م بفعاليات مختلفة.

وتوجه مجلس ادارة جمعية مضر الخيرية للخدمات االجتماعية بالقديح ومنسوبيها بأسمى آيات الوالء والتهنئة لخادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان ولصاحب السمو الملكي 
أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه وللعائلة المالكة، سائلين المولى القدير أن يحفظ القيادة وأن ينعم الوطن باألمن واألمان والتقدم 

والرخاء والرفاهية.

وتحدث محمد جواد آل السيد ناصر رئيس مجلس اإلدارة في كلمة بمناسبة اليوم الوطني “ من حق الوطن علينا أن نربي أبناءنا 
على استشعار ما للوطن من أفضاٍل سابقٍة والحقة عليهم، والحرص على مد جسور المحبة والمودة واأللفة والتآخي مع أبناء 
الوطن في أي مكاٍن منه، وغرس حبه واإلنتماء إليه، من خالل المؤسسات التربوية واالجتماعية وعبر وسائل اإلعالم مقروءةً 
أو مسموعةً أو مرئيةً، والحفاظ على أمنه وسالمته والدفاع عنه بالغالي والنفيس، واإلسهام الفعال في خدمته ورفعته قوال وعمال 

وفكرا”.

وقدم المجمع  الطبي العام للمراجعين عروضا استثنائية بمناسبة اليوم الوطني 89 فكانت 50% تخفيض على الفحص الدوري 
العام و50% تخفيض على الفحص الدوري المصغر، و89 لاير فقط  لتنظيف االسنان.

واحتفل مركز عين لضيافة األطفال باليوم الوطني وكذلك مركز رعاية المكفوفين بقسميه الرجالي والنسائي في ثالث احتفاليات 
أكدت على غرس حب الوطن والوالء له.

وفي وقت سابق، أقامت اللجنة النسائية احتفاليتها بهذه المناسبة في مساء الجمعة 21 محرم بعنوان “ األرض المباركة” واشتمل 
برنامج الفعالية على فقرات متعددة وأناشيد وطنية، وعرض قصة من مكتبة ›اقرأ ورقة‹ تحكي قيمة حب الوطن.
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خيرية مضر تشارك بمعرض “صنعتي” وتعرض برامجها التنموية واالستثمارية
فاطمة آل عبيدان

شاركت جمعية مضر الخيرية بالقديح للسنة الثالثة على التوالي ضمن 18 جهة حاضنة لألسر المنتجة في معرض األسر المنتجة 
الموافق 17 سبتمبر 2019 م في  الثالثاء 18 محرم 1441 هـ  انطلق صباح  الخامس، والذي  “صنعتي 2019” في عامه 

معارض الظهران الدولية بالخبر .

وافتتح نائب أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي األمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز فعاليات المعرض الذي 
تنظمه غرفة الشرقية في خطوةٍ لتشجيع وتحفيز األسر المنتجة، والسعي وراء تطوير وتنمية العمل الحر.

بدأ المعرض في استقبال الزائرين مساء الثالثاء واستمر حتى السبت 21 سبتمبر من الساعة 4:00 عصرا حتى 10:00 مساًء.

و خصصت الجمعية اليوم األول في ركنها بالمعرض للمشاريع اإلستثمارية حيث تضمنت مشاركتها لعرض أنشطة الجمعية 
ومشاريعها اإلستثمارية، المجمع الطبي العام و الصيدليات و مركز عين لضيافة األطفال، حيث تم عرض الخدمات المقدمة في 

المجمع الطبي ومركز عين، وتم توزيع بعض الهدايا على الزائرين والزائرات وكان التفاعل مع محتويات الركن جيدًا.

وعرضت  الجمعية في اليوم الثاني برامج اللجنة النسائية وخدمات لجنة السالمة المجتمعية ممثلة في مركز ذوي االحتياجات 
الخاصة “اإلعاقات الذهنية والحركية”، وعرضت في االيام التي تليها برامج لجنة الخدمات االجتماعية وكافل اليتيم و مركز 

رعاية المكفوفين.

و تضمنت مـــشاركة الجمعية ثالثة أركان لألسر المنتجة للسيدات فاطــمة الماللي )داليان للطباعة الحرارية(، مـــريم آل زواد
 ) my little world (، ليلى آل هليل )دار الموضة للخياطة(.

واحتوى ركن السيدتين مريم آل زواد و ليلى آل هليل على األزياء والمالبس والمستلزمات النسائية، واحتوى ركن السيدة فاطمة 
الماللي على األعمال اليدوية والديكور.

الجدير بالذكر أن الجمعية تسعى لدعم األسرة المنتجة وتطوير قدراتها وإكسابها المهارات التسويقية واإلدارية الالزمة للتوسع 
في مجال األعمال الحرة.

 -9-



خيرية مضر نبض خيركم العدد ٢٥

 -10-

“مكفوفات القطيف” إضاءة جديدة في معرض صنعتي 2019
زهرة الضامن 

بالقديح مساء الجمعة 21 محرم 1441هـ في  الخيرية  التابع لجمعية مضر  بالقطيف  المكفوفين  شاركت نسائية مركز رعاية 
معرض صنعتي 2019 لألسر المنتجة والمقام في معرض الظهران الدولي، بهدف تسليط الضوء على أبرز البرامج واألنشطة 

التي يقدمها المركز لمنسوبيه من المكفوفين وضعاف البصر من مختلف الفئات العمرية.

بلغة  يقدمها، وطريقة كتابة األسماء  التي  المركز، واألنشطة والدورات  الزائرين عــــــلى اهداف  المركز  وعرفت منسوبات 
برايل، وقدمن شرحا مفصال للتقنيات والوسائل التعليمية الحديثة المساندة للمكفوفين في عملية التعليم والحياة اليومية، باإلضافة 

إلى استعراض نماذج من األشغال اليدوية، وبعض من مقاطع الفيديو التوعوية.

وأبدى الكثير من زوار المعرض اهتمامهم بالركن من خالل طرح التساؤالت والتعرف على الوسائل المعروضة وتجربتها، 
وأثنى الزوار علي جهود المركز.

وذكرت فاطمة لطف هللا احدى منسوبات المركز أن الجو العام للركن جميل جداً، وهذا ما يدفعنا لألمام حتى نقدم األفضل، 
وأضافت زميلتها بيان الزيمور أن حضور الزوار دليل حرصهم واهتمامهم بما نقدم من معلومات تتعلق بالمكفوفين، وقالت 

زهراء الصفار“ دعم الزوار لنا هو الدافع الذي يقودنا نحو مستقبل مشرق”.

وتندرج مشاركة المكفوفين ضمن الركن االساسي للجمعية في معرض صنعتي والذي يهدف إلى اطالع المجتمع على برامج 
الجمعية وخدماتها والتي من ضمنها مركز رعاية المكفوفين وفعالياته التي تهدف إلى تثقيف المجتمع بخدمات المركز وبرامجه 

المتنوعة .
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المشاركات في “صنعتي2019” يؤكدن دور المعرض في إبراز مشاريعهن ودعمها

فاِطمة آل عبيدان   

أجمعت المشاركات من األسر المنتجة في معرض صنعتي 2019 والذي أنتهى يوم السبت 21 سبتمبر، أن للمعرض دوًرا 
كبيًرا في دعم مشاريعهن وإبرازها في المجتمع، جاء ذلك في حواٍر أجري معهن على هامش المعرض لمعرفة انطباعهن عن 

مشاركتهن في صنعتي 2019 المقام في معرض الظهران الدولي. 

)my_little_world_ksa( أن  لألطفال  والترفيهية  التعليمية  األعمال  مشروع  صاحبة  زواد  آل  صالح  مريم  وأوضحت 
مشروعها بـــدأ قبل سنتين، وكانت بدايتها  عمل أعمال فنية إلبنها في الروضة ومـــن منطلق الشراكة الـــمجتمعية بين البيت 

والروضة أنبثقت فكرة مشروعها. 

وذكرت آل زواد بأن ما يميز مشروعها أنها ألعاب تعليمية و ترفيهية تجذب الطفل وتحببه في التعليم وتدعم المعلم في إيصال 
المعلومة، ونصحت من لديها موهبة مماثلة عدم التردد فكثير من أصحاب األفكار والمشاريع كانوا مترددين، ولكن في سبيل 

الوصول للقمة واجهوا مخاوفهم وسلكوا طريق النجاح. 

و ذكرت صاحبة مشروع داليان للطباعة الحرارية )Dalian_studio( فاطمة عبدهللا الماللي بأنها بدأت مشروعها في المنزل 
عام 2009 م، وأنه - حسب رأي زبوناتها - يتميز بالدقة و األسعار المناسبة و سهولة االستالم.

وأضافت الماللي بأنها تتطلع إلظهار مشروعها بشكٍل أكبر وعلى نطاٍق أوسع، وذكرت بأنه على كل من لديها موهبة ومشروع 
اإلشتراك في مثل هذه المعارض وعدم التردد حتى يتمكن الجميع من التعرف على منتجاتها ومن ثم دعمها بشكٍل أكبر .

و قالت األختان ليلى ومريم عبدهللا آل هليل صاحبتا مشروع دار الموضة للخياطة )Daralmoda2013( بأنهما بدأتا بالخياطة 
قبل أكثر من 10 سنوات، وأنهما بدأتا بالتدريب على الخياطة قبل 7 سنوات، حيث كان هدفهما من ذلك أكساب المتدربات مهنة 

تحقق لهن دخاًل ماديًا، وأضافتا بأن ميزة التدريب هو العطاء واإلكتساب.

يذكر أن جمعية مضر الخيرية تسعى لضم عدد من األسر المنتجة تحت مظلتها، وعلى استعداد دائم لدعم و تطوير مواهبهن 
وخلق الفرص لمساعدتهن في اإلعتماد على أنفسهن.
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انضمام طبيبة األسنان الدكتورة فاطمة الحداد الى المجمع الطبي العام لخيرية مضر
خصم 50% على الكشف لمراجعي الكاش ليومين

المركز االعالمي

انضم حديثا إلى المجمع الطبي العام بجمعية مضر بالقديح طبيبة األسنان الدكتورة فاطمة الحداد، وبهذه المناسبة قدم المجمع 
خصم 50% على الكشف لمراجعي الكاش يومي السبت واالحد الموافق 14 و 15 سبتمبر 2019.

وتســتــقبلكم الــدكــتورة فـــي الـــعيـــادة طـــوال أيـــام االســبــــوع عـــدا يــوم الجــمــعة، فــي الــفتــرة الــصباحـــية مــن
 الــساعة :08:30حتى :11:30 صباحا وفي الفترة المسائية من: 04:00 عصرا حتى الساعة: 09:00 مساء.

بادر بحجز موعدك اآلن باالتصال على: 920010795
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عروض اليوم الوطني..٥0% تخفيض على الفحص الدوري المصغر
 في مختبر المجمع الطبي بخيرية مضر

القطيف اليوم 

بمناسبة اليوم الوطني قدم المجمع الطبي العام بجمعية مضر باقة من العروض :

1/ تنظيف األسنان ب 89 لاير ابتداء من 23 سبتمبر 2019 م وحتى 26 سبتمبر 2019 م 

2/ باقة الفحص الدوري المصغر ، ابتداء من 23 سبتمبر 2019 م وحتى 31 اكتوبر 2019 م

يشمل الفحص الدوري المصغر على : ) صورة خاليا الدم CBC ، فحص السكر الصائم FBS ، انزيم الكبد GPT، انزيم الكبد 
GOT ، فحص حمض البوليك )النقرس( S.Uric Acid ، وظائف الكلى S.Creatinine ، الكلسترول Cholestrol ، الدهون 

.) Urine Analysis فحص بول كامل ، S.Calcium قياس الكالسيوم ، Triglyceride الثالثية

علما أن السعر الــخاص المقدم للمراجعين وصــل بعد التخفيض إلى ) 250 لاير ( فقط ، بدال مـــن السعراالساسي للــفحص 
) 505 لاير (.
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لصحتك وسالمتك اغتنم الفرصة وبادر بالفحص
بادر بحجز موعدك اآلن باالتصال على: 920010795

وما زال العرض المميز لباقة الفحص الدوري العام والذي أعلن عنه المجمع الطبي العام مسبقاً وبتخفيض 50%مستمراً في 
استقبال المراجعين 

لصحتك وسالمتك اغتنم الفرصة وبادر بالفحص
بادر بحجز موعدك اآلن باالتصال على: 920010795
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»عين« خيرية مضر يحصل على الترخيص ويتم اعتماده ببرنامج »قّرة«

زكية أبوالرحي 
حصل مركز »عين« لضيافة األطفال التابع لجمعية مضر الخيرية على ترخيص وزارة العمل والتنمية االجتماعية وتم اعتماده 

برقم 495، كما تم اعتماده من قبل برنامج »قّرة« وهو مبادرة من صندوق تنمية الموارد البشرية »هدف«.

ويدعم برنامج »قرة« المرأة السعودية العاملة، لتمكينها من اإللتحاق بسوق العمل واإلستمرار فيه وهي مطمئنة على الرعاية 
المقدمة ألطفالها، عبر تسجيلهم في خدمة ضيافة األطفال في المراكز المرخصة المعتمدة لدى »هدف«.

ويساهم البرنامج بتغطية جزء من تكلفة ضيافات األطفال بحد أقصى 800 لاير شهرياً للطفل الواحد، ومدة الدعم 4 سنوات، 
ويتناقص الدعم المالي تدريجيا، حيث يساهم بتغطية 800 لاير شهريا من تكلفة ضيافات األطفال في السنة األولى بحد أقصى 
للطفل الواحد، ويساهم بتغطية 600 لاير في السنة الثانية، وبتغطية 500 لاير في السنة الثالثة، وبتغطية 400 لاير في السنة 

الرابعة.

ويقدم مركز »عين« التعليم الذاتي لألطفال عبر ثالثة برامج هي برنامج براعم وبرنامج مناهل وبرنامج معارف، من خالل 
التنقل بين قاعات تشمل علوم مختلفة منها الرسم واالشغال اليدوية، التقنية، الرياضة، التمثيل، التجارب واللعب.

الجدير بالذكر بأن جمعية مضر هي أول جمعية في محافظة القطيف تحصل على ترخيص مركز ضيافة أطفال، ويتميز مركز 
الطفل  والمالية، وتنمية مهارات  القرائية واالجتماعية  المهارات  في  برامج عالمية  العربية وتقديم  للغة  بتأسيس قوي  »عين« 

القيادية ومهارات االتصال الفعال، وتطبيق برنامج icare، ووجود ساحة للعب والتسلية.
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فك حجز أمالك خاصة بماليين األمتار ألرامكو بالقطيف

جهينة اإلخبارية 

أعلن محافظ القطيف خالد الصفيان عن التوصل مع شركة أرامكو السعودية الى قرار بفك الحجز عن عدد من األمالك الخاصة 
بمساحات شاسعة تقدر بعدة ماليين من األمتار المربعة في المحافظة.

المجلس  بالتعاون مع  الشرقية  القطيف والذي نظمته غرفة  المخططات بمحافظة  لقاء وزارة اإلسكان ومالك  جاء ذلك خالل 
المحلي بالمحافظة.

وقال الصفيان إن الحجز جاء على ثالث مراحل، مبينا، المرحلة األولى شبه موافق عليها تشمل منطقة سيهات وجزء من القطيف 
بامتداد شارع الرياض.

ولفت الى ان الملف لدى وكالة التخطيط العمراني بامانة الشرقية، مضيفا، ان المرحلة الثانية ما تزال تحت الدراسة من قبل 
أرامكو السعودية لفك الحجز على مساحات كبيرة من األراضي، وبين ان غالبية األراضي المحجوزة من لدن أرامكو أمالك 

خاصة وليست أراضي بيضاء.

وذكر بأن المجلس المحلي بالمحافظة بالتعاون مع البلدية والمجلس البلدي وكافة الجهات المعنية لفك االختناقات والمحجوزات 
الرامكو، لحل المشكلة السكانية وبناء المدارس وغيرها من الخدمات العامة، وأمانة المنطقة الشرقية تعمل على إعادة دراسة 
النطاق العمراني بالكامل، مما يساهم في حل مشكلة اإلسكان في المحافظة، وقال بأن أوامر صدرت للبلدية بإصدار تــراخيص

البناء في مخططي الضاحية والجزء الشمالي من مخطط الخزامي، فيما بقي الجزء الجنوبي تحت حجز أرامكو.

وأكد على ضرورة إيجاد الحلول المقترحة لمعالجة تكلفة الفاتورة السكنية بمحافظة القطيف، وكذلك حل مشاكل وإزالة العقبات 
التي تقف في طريق استكمال إجراءات المخططات القائمة وطرحها للمواطنين.

وأشار إلى أن جزءا من جنوب القطيف قد تم رفع الحجز عنه، وهو في عهدة التخطيط العمراني، وهناك جزء آخر تحت الدراسة 
ونأمل أن يفك الحجز عنه قريبا، خاصة أن هذه المناطق تدخل ضمن أمالك المواطنين.

وقال إن المحافظة تعمل مع البلدية والمجلس البلدي لفك االختناقات، ليس للتطوير العقاري فقط، بل لتسهيل الخدمات األخرى 
كالماء والكهرباء والمدارس وغير ذلك.
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القطيف تحصد ٣6 ميدالية عالمية في الكانجارو 
محمد آل عبد الباقي - القطيف اليوم

حقق ستة وثالثون طالبا وطالبة من مدارس قطاع القطيف ستا وثالثين ميدالية في مسابقة الكانجارو في الرياضيات في دورتها 
األربعين.

جاء ذلك في النتائج التي كشف عنها يوم االثنين 27 / 1 / 1441 هـ وشملت نتائج الطلبة على مستوى المملكة؛ ليحظى طلبة 
مدارس قطاع القطيف بثالث ميداليات ذهبية ، واثنتي عشرة ميدالية فضية، وإحدى وعشرين ميدالية برونزية .

ونفذ اختبار مسابقة الكانجارو في الرياضيات 2019 م بالتزامن في جميع الدول المشاركة يــــوم السبت 16 / 7 / 1440 هـ 
بإشراف دولي، فيما تولت مؤسسة )موهبة( تنظيم فعالياته في المملكة، لتعلن النتائج المحلية يوم الخميس 20 / 8 / 1440 هـ.

 أسماء الطلبة الفائزين
 أوال : الميداليات الذهبية :

 1 – أحمد بن فاضل بن أحمد البحراني – مدرسة التهذيب األهلية الثانوية بسيهات .
 2 – تقي بن إبراهيم بن علوي آل يوسف – مدرسة التهذيب األهلية الثانوية بسيهات .

3 – علي بن عبدهللا بن راضي الرمضان – مدرسة التهذيب األهلية المتوسطة بسيهات.

 ثانيا : الميداليات الفضية :
 1 – أحمد بن محمد بن علي الصادق – مدرسة الهدى المتوسطة بصفوى .

 2 – أحمد بن نبيل بن أحمد آل مهنا – مدرسة التهذيب األهلية الثانوية بسيهات .
 3 – حسن بن زكي بن عبدهللا آل هنيدي – مدرسة التهذيب األهلية المتوسطة بسيهات .

 4 – رضا بن علي بن يوسف آل سليس – مدرسة التهذيب األهلية الثانوية بسيهات .
 5 – ضياء بن سمير بن علي النفيلي – مدرسة التهذيب األهلية االبتدائية بسيهات .

 6 – عباس بن إبراهيم بن أحمد صالح – مدرسة ضرار بن األزور االبتدائية بصفوى .
 7 – محمد بن سمير بن معتوق الطريفي – مدرسة ابن القيم الثانوية بسيهات .
 8 – محمد بن فؤاد بن عبد هللا المرهون – مدرسة الهدى المتوسطة بصفوى .

  9 – محمد بن عبد السالم بن محمد بوخمسين – مدرسة التهذيب األهلية الثانوية بسيهات .
 10 – محمد بن نبيل بن أحمد آل مهنا – مدرسة القطيف المتوسطة بالقطيف .

 11 – مهدي بن صالح بن مهدي البيك – مدرسة التهذيب األهلية المتوسطة بسيهات .

12 – ميثم بن إبراهيم بن أحمد البحراني – مدرسة التهذيب األهلية الثانوية بسيهات .

 ثالثا : الميداليات البرونزية :
 1 – أحمد بن عبد هللا بن صالح التركي – مدرسة الربيعية االبتدائية بالربيعية .

 2 – بتول بنت عبد الحميد بن دخيل العوض – المدرسة االبتدائية الثانية بالقطيف .
 3 – جواد بن محمد بن عدنان الشخص – مدرسة التهذيب األهلية االبتدائية بسيهات .

 4 – حبيب بن فائق بن حسين الداوود – مدرسة التهذيب األهلية االبتدائية بسيهات .
 5 – الحسن بن علي بن مبارك الغراش – مدرسة التهذيب األهلية االبتدائية بسيهات .
 6 – حسين بن علي بن عبدهللا آل مبارك – مدرسة التهذيب األهلية الثانوية بسيهات .

 7 – رامي بن معمر بن علي آل ربح – مدرسة التهذيب األهلية االبتدائية بسيهات .

 8 – ريان بن أشرف بن علي السدرة – مدرسة التهذيب األهلية االبتدائية بسيهات .
 9 – زهراء بنت عقيل بن محمد المرزوق – المدرسة المتوسطة الثامنة بالقطيف .

 10 – عمار بن هاني بن عبد المحسن المرزوق – مدرسة المجيدية الثانوية بالقطيف .

 11 – علي بن باهر بن محمد الهاشم – مدرسة علي بن أبي طالب االبتدائية بصفوى .
 12 – علي بن حسن بن عبد هللا الهاشم – مدرسة التهذيب األهلية االبتدائية بسيهات .
 13 – علي بن حسين بن يحيى المسين – مدرسة التهذيب األهلية االبتدائية بسيهات .
 14 – علي بن محمد بن حسن الناصر – مدرسة التهذيب األهلية االبتدائية بسيهات .
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 15 – علي بن محمد بن علي آل يوسف – مدرسة التهذيب األهلية االبتدائية بسيهات .
 16 – فاطمة بنت علي بن إبراهيم الجامع – البرنامج الدولي .

 17 – الفيصل بن إبراهيم بن علي السدرة – مدرسة التهذيب األهلية الثانوية بسيهات .
 18 – ليال بنت أشرف بن حسن أبو السعود – المدرسة الثانوية الثامنة بالقطيف .

 19 – محمد بن محمود بن محمد آل ضاحي – مدرسة التهذيب األهلية االبتدائية بسيهات .
 20 – هادي بن حسين بن عبد هللا آل عبد رب الرضا – مدرسة التهذيب األهلية االبتدائية بسيهات .

21 – يوسف بن محمد بن جواد المؤمن – مدرسة التهذيب األهلية الثانوية بسيهات .

وتعد مسابقة الكانجارو في الرياضيات من أكبر المسابقات المدرسية، وتشارك فيها سبعون دولة حول العالم، ويتنافس عليها 
نحو ستة ماليين طالب وطالبة .

ومنذ تنفيذها أول مرة سنة 1400 هـ في أستراليا – بإشراف معلم الرياضيات  بيتر . هالرون – حققت نجاحا باهرا؛ بوصفها 
مسابقة وطنية ، وأخذت تنتشر في أوروبا وسائر قارات العالم .

وفي سنة 1437 هـ انضمت المملكة لمنافسات هذه المسابقة ، بإشراف مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع 
)موهبة ( لتكون المملكة عضوا في ) منظمة كانجارو بال حدود ( ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.

المسائل  حل  على  وقدراتهم  مهاراتهم  وتطوير   ، الرياضيات  فــي  المعرفة  إتقان  على  الطلبة  تشجيع  إلــى  المسابقة  وتهدف 
الحسابية ، وتطبيق المفاهيم الرياضية ، وربطها بحياتهم اليومية.

وقادة  ومعلميهم  وأســرهم  الفــائزين  الطلبة  العليط  عبد هللا  بن  الكريم  عبد  القطيف  بمحافظة  التعليم  مكتب  مدير  هنأ  بدوره، 
مدارسهم ، وأثنى على جهود مشرفي ومعلمي الرياضيات.

وأعرب عبد الكريم العليط عن اعتزازه بهذا اإلنجاز العالمي للطلبة في واحدة من أشهر مسابقات الرياضيات العالمية، مؤكدا 
على أن ذلك لم يكن ليتحقق لوال جهود حثيثة، بذلت في هذا الشأن، أثمرت عن تفوق رائع لهؤالء الطلبة.

 -18-



خيرية مضر نبض خيركم العدد ٢٥

وعالمات وبالنجم هم يهتدون

الدكتور عبد الجليل الخليفة

فطر األنسان على حب الكمال وأهل الكمال، وتبرز هذه الفطرة كجاذبية روحية بين األنسان ومحبوبه الكامل، فقد قال تعالى 
»إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودًا«، وجاء في الدعاء »و أسلك بي مسلك أهل الجذب«. وهذه الجاذبية 
تعبر الزمان والمكان فترى األجيال تعشق أهل العطاء والتضحية وتخلدهم عبر التاريخ وكأن حياتهم تتجدد عاما بعد عام. وهذه 
الجاذبية الفطرية حب طبيعي لإلنجاز والعطاء الذي يشمل كل جوانب الحياة المادية والفكرية والروحية. إن األنجاز عامل مهم 

في نجاح وتطور المجتمعات واألمم، فاألمم المنجزة مثال تبني الحضارات أما غير المنجزة فتكون مهزومة حضاريا.
إن مسيرة البشرية مدينة لهؤالء النجوم من أهل العطاء والتضحية فهم قمم انسانية يحبهم البشر ويهتدون بأنوارهم. لذا يعقد البشر 
العزم واألرادة ويرسمون الخطط للتكامل في أجمل رحلة وعروج نحو المحبوب. نعم ينجح البعض في سعيه الحثيث وتكامله 
وينجز فيترك أاثراً متميزاً في المسيرة األنسانية، بينما يفشل البعض اآلخر، والسؤال هو كيف يتم العروج نحو المحبوب بنجاح؟
دعونا نرى كيف يتسلق األنسان قمم الجبال. إن تسلق قمة إيفرست الوعرة في جبال الهيمااليا »8848 متر تقريبا« تحتاج الى 
اليها. كما ويحتاج الفرد في تسلقها الى خطة  خطة عمل متكاملة وتدريب مستمر عسى أن ينجح بعض األفراد في الوصول 
طريق واضحة ممن تسلقوها سابقا، وهذه الخطة تشمل عالمات ودالئل ومخيمات يقف فيها المتسلقون ألخذ الراحة وتجنب 
العواصف الثلجية. وتستغرق الرحلة عدة أشهر يواجه فيها المتسلقون الصعاب فيصبرون ومنهم من يفشل ومنهم من يموت في 
وسط الطريق. ومن الصعوبات المعروفة انخفاض نسبة األكسجين، فعند مستوى سطح البحر يحتوي الهواء على نسبة 21% من 
األكسجين، وحين يصل األرتفاع الى مستوى 3657  متر تقل مستويات األكسجين بنسبة40%. وحين تقل نسبة األكسجين في 
الدم ترتفع دقات القلب الى 140 نبضة في الدقيقة. لذا يجب على المتسلقين تدريب أنفسهم بالصعود والنزول الى مخيم معين لعدة 
أسابيع للتأقلم مع ظروف مايسمى بسحق الرئة قبل محاولة تسلق قمة أيفرست. فيبدأ الجسم في انتاج الهيموغلوبين ليثخن الدم 
والذي يساعد على نقل األكسجين من الرئتين الى باقي الجسم، ولكن زيادته يمكن ان تثخن الدم مما قد يؤدي الى سكتة دماغية.

أما في الحياة، فالقمم التي يطمح االنسان أن يعرج اليها قد تكون أصعب مناال وأقل وضوحا، أال وهي قمم األنجاز الروحي 
والفكري والمادي، فبها يترك األنسان أثراً ايجابياً متميزاً على الحضارة اإلنسانية. لذا فالمسيرة نحو الهدف ليست مادية صرفة 
بل هي روحية وفكرية وأخالقية وهي تتداخل بشدة مع الجوانب المادية. لذا فإن األستقامة وعدم األنحراف األخالقي عامل مهم 

في العروج نحو القمة.
ولكن ماعالقة إنجاز األمة اوإنجاز الشركة بإنجاز األفراد؟ األنسان كائن اجتماعي فطر على الحاجة لآلخرين والعمل معهم 
كفريق واحد، فيتفاعل إنجازه ويتكامل مع إنجاز اآلخرين من أبناء المجتمع. وبقدر مايكون هذا التفاعل ناجحا يكون اإلنجاز 
مميزا وفاعال، لذا فروح الفريق هي عامل مهم في إنجاز المجتمعات. صحيح أن إنجاز الفرد مهم ولكن األهم هو إنجاز الجماعات 

كشركات ومؤسسات.
والسؤال هو ماهي معادلة اإلنجاز او اإلنتاجية والتي بها يتم العروج نحو القمة؟ لقد عّرف سليجمان اإلنجاز بحاصل ضرب 

الكفاءة في المثابرة:
اإلنجاز = الكفاءة * المثابرة

الفكرية  اآلثار  اإلعتبار  في  وسنأخذ  الجماعي  باإلنجاز  هنا  نهتم  بينما  المادي،  الفردي  اإلنتاج  على  أقتصر  سليجمان  ولعل 
والروحية على اإلنتاج المادي. لذا نحتاج أن نضيف عاملين آخرين، اليقالن أهمية، وهما اإلستقامة وروح الفريق. لذا فمعادلة 

اإلنجاز، كما نراها، هي:
اإلنجاز = الكفاءة * المثابرة * اإلستقامة * روح الفريق

الكفاءة هي محصلة مشتركة من العلم والثقافة والخبرة والهواية والمهارات كالخطابة والكتابة
• العلم هو الدراسة التخصصية في حقل معين، فبالعلم تتطور األمم وتحصل على إستقاللها، لذا ينبغي على أجيالنا الشابة ان 
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تركز على تحصيلها العلمي
• الثقافة هي األعراف والتقاليد والقيم والتاريخ والفنون وعلوم األنسان، فثقافة العمل واإلخالص ينبغي أن تسود مجتمعاتنا ألن 

النجاح والفوز للمنجزين
• الخبرة هي العمل في مجال التخصص وتقدر بعشر سنوات او عشرة االف ساعة خبرة تخصصية. وللصبر أهمية استراتيجية 

في تنمية الخبرات
• الهواية هي مايكون خارج نطاق العمل والدراسة كالتصوير والرسم والخط والشعر وغيرهم، وكم فتحت الهوايات من أبواب 

واسعة للفرص
• المهارات كالخطابة والكتابة فبها يقنع الفرد اآلخرين ويضع أفكاره في خدمة المجتمع. فالماهر في الكتابة والخطابة يحصل 

على فرص كثيرة لتمثيل الفريق وحضور اإلجتماعات مع اإلدارات العليا في الشركات، وقد قال الشاعر:
»لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إال صورة اللحم والدم«.

المثابرة: بذل الجهد والعمل الدؤوب والنفس الطويل والصبر والسهر واإلرداة الحديدية. فبها يتميز أفضل الناس عن أوسطهم، 
»فمن طلب العال سهر الليالي«. وهي التي تنقل الكفاءة الى مربع اإلنجاز فتحول العلم والثقافة الى منجز حضاري.

األستقامة: إن غاية األنسان تتعدى المادة لتلمس الروح والفكر، فكلما أستقام األنسان فكريا وروحيا، كان تركيزه وذوبانه في 
الهدف أشد. وهذا التركيز يوجه نشاط األنسان وطاقاته نحو الهدف المحدد. فما قيمة أن يجني األنسان الثروات او يحصل على 
المناصب ولكن بطرق ملتوية منحرفة تضر بإنجاز المجتمع واألمة. ويذكر التاريخ الكثير من المنجزين الذين أنحرفوا فأصبح 

إنجازهم وباالً على البشرية.
روح الفريق: األعمال الفردية محدودة التأثير بينما األعمال الجماعية هي المؤثرة في تطور الشركات والمجتمعات. ولكن حين 
يغلب عدم األنسجام بين أعضاء الفريق، يفقد الفريق التعاون وهذا مايضر باإلنتاجية. إن المجتمع أحوج مايكون الى تبني العدالة 

ليشعرالجميع بتساوي الفرص فتبرز الكفاءات ويزدهر األنتاج.
هذه خطة طريق للعروج نحو القمة، قمة اإلنجاز الفكري والروحي والمادي لألفراد والشركات واألمم. إنه العروج نحو المحبوب 
الكامل، نحو النجوم المزهرة التي قدّمت وأعطت للبشرية حتى خلّدتها ذاكرة التاريخ. صحيُح إن القمم الروحية والفكرية والمادية 
التي يسعى اليها األنسان في عالم الحياة قد تكون أعلى من قمة أيفرست وأشق صعوبة ولكنها ألذ طعما وأجدى نفعا، وأعم فائدة 
لبني اإلنسان. ومما يزيل الوحشة ويهدأ البال أن الطريق الى هذه القمم سلكه قبلنا السابقون من األساتذة المفكرين ورجال األعمال 
الناجحين وذوي الكفاءة والخبرة، فهم العالمات والنجوم الي نقتدي بها في طريق العروج، وقد قال تعالى: »وعالمات وبالنجم 

هم يهتدون«.
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»ITTF« الخضراوي يقفز 186 مركزا في تصنيف الـ

 الملحق الرياضي

»الصفار« يجري عملية جراحية ناجحة في مستشفى المانع
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القطيف تدعم يد األخضر بـ11 العباً في تصفيات آسيا المؤهلة ألولمبياد طوكيو

فريق يد مضر يحرز المركز السابع في مسابقة االندية )سوبر جلوب(
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 الملحق اإلعالني

 وظائف شاغرة بجمعية مضر الخيرية
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 الملحق اإلعالني

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

عروض قاعة الملك عبدهللا الوطنية

خيرية مضر نبض خيركم العدد ٢٥

 -27-



11٤000 لاير مساعدات أقرتها جمعية مضر في شهر ديسمبر
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 تواصل معنا

www.mudharcharity.org

@mudharcharity1387 

@mudharcharity1387 

@mudharcharity 

info@mudhar .org

0539087133

013-8550031

920010795

 القطيف- القديح

قنوات التواصل االجتماعي

media@mudhar .org

   للتواصل مع المركز اإلعالمي _ خيرية مضر

 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 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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امسح الكود
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