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 كلمة مجلس اإلدارة
 محمد جواد آل  السيد ناصر

وقفة أخرى مع اشتراكات األعضاء السنوية لجمعية مضر

جمعيــة مضــر الخيريــة مقبلــة علــى انتخــاب مجلــس ادارة فــي دورة جديــدة ، وقــد بــدأ مجلــس االدارة الحالــي فــي اعــداد العــدة 
النعقــاد الجمعيــة العموميــة التــي ســيكون مــن أهــم بنودهــا انتخــاب أعضــاء الجمعيــة العموميــة لمجلــس ادرة جديــد لقيــادة ســفينة 

الجمعيــة فــي الســنوات االربــع القادمــة )1٤٤1 – 1٤٤٤ هـــ(.

وحســب نظــام الجمعيــة الداخلــي، تتكــون الجمعيــة العموميــة مــن كافــة األعضــاء العامليــن الذيــن اوفــوا بالتزاماتهــم الماليــة 
ــل، عضــو  ــي: عضــو عام ــام كالتال ــة اقس ــى أربع ــة ال ــي الجمعي ــة ف ــم العضوي ــل، وتنقس ــام كام ــة ع ــم طيل المفروضــة عليه
منتســب، عضــو شــرف، وعضــو فخــري. وتبلــغ قيمــة االشــتراك الســنوي 2٤0 ريــاال كحــد ادنــى للعضــو العامــل الــذي يحــق 
لــه حضــور اجتماعــات الجمعيــة العموميــة والتصويــت علــى قراراتهــا وترشــيح نفســه لعضويــة مجلــس اإلدارة، والمشــاركة 

فــي انتخــاب مجلــس االدارة الجديــد. 

ولنــا مــع تســديد األعضــاء الشــتراكاتهم فــي العــام 2019 وقفــة وجــردة حســاب فقــد كان واضحــا التعاطــي االيجابــي للمجتمــع 
مــع تســديد االشــتراك الســنوي، اذ بلــغ مجمــوع ايــرادات االشــتراكات فــي نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام ٤02120 ريــاال، 
بزيــادة بلغــت 9% عــن مجمــوع االشــتراكات للعــام المالــي الماضــي 2018 م البالــغ 3٦89٦1 ريــاال. وبلــغ عــدد مــن ســددوا 

اشــتراكاتهم 895 فــردا علــى شــكل ســداد شــهري او ســنوي.

ــغ 101٤٤0  ــو بمبل ــام هــو شــهر ماي ــه تســديد االشــتراكات هــذا الع ــم في ــان أفضــل شــهر ت ــى االحصــاءات، ف وبالرجــوع ال
ــاال. ويوضــح الجــدول  ــغ 1٤238 ري ــل بمبل ــل الشــهور هــو شــهر ابري ــاال؛ وأق ــغ 93٤39 ري ــر يمبل ــه شــهر يناي ــاال، يلي ري

ــوام 2017 – 2019 م: ــن األع ــهرية بي ــة ش ــان مقارن ــي التالي ــم البيان والرس
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وعندمــا ننظــر الــى عــدد أفــراد العوائــل المســاهمة فــي دعــــم ايــرادات المشــتركين، فاننــا نجــد أن العــدد الكلــي للعوائــل هــو 
1٦1 عائلــة، تــراوح عــــدد مشــتركيها بيــن فــرد واحــد و 7٤ فــردا، ومـــــن بينهــا تميــزت اربــع عائــالت بــأن عــدد مشــتركيها 
ــة  ــي الهب ــع شــاركت ف ــه. وهــذه األســر األرب ــي والجــدول المصاحــب ل ــي التال ــا يوضــح الرســم البيان ــاق 50 مشــتركا، كم ف
ــة عــدد المشــتركين مــن  ــي الحالــي 2019، وتفاعلــت وســجلت حضــورا متميــزا مــن ناحي ــة العــام المال ــدأت فــي بداي التــي ب
أفرادهــا، اضافــة الــــى أن مســاهمات أفرادهــا بلغــت 102535 ريــاال، أي مــا يعــادل 25% مــــــن مجمــوع االشــتراكات حتــى 
نهايــة ســبتمبر 2019 م. ومــن بيــن ال 1٦1 عائلــة، هنــاك ٦5 عائلــة لديهــا مشــترك واحــد فقــط، و 30 عائلــة لــدى كل منهــا 
مشــتركان فقــط، و10 عوائــل لديهــا 3 مشــتركون و 13 عائلــة لديهــا ٤ مشــتركون، وهكــذا .. يحكــي الجــدول والرســم البيانــي 

حقيقــة تســتحق التأمــل والتفكيــر مــن جميــع العوائــل فــي القديــح.

ــوا بتســديد 2٤0  ــغ اشــتراك األعضــاء، نجــد أن 375 عضــوا )أي ٤2% مــن مجمــوع األعضــاء( اكتف ــى مبل ــا ال واذا نظرن
ريــاال وهــو الحــد االدنــى الشــتراك العضــو العامــل، و 152 عضــوا )17%( منتســبا تراوحــت اشــتراكات كل منهــم بيــن 15 
ريــاال الـــــى 220 ريــاال حــــتى نهايــة الـــــربع الثــــالث مـــــن العــام 2019. أمــا مــــن زادت اشــــتراكاتهم على الــــحد االدنى

)2٤0 ريــاال( فبلــغ عددهــم 3٦8 عضــوا )٤1%(، والالفــت لالنتبــاه أن عضــوا تجــاوز اشــتراكه 13800 ريــاال حتــى نهايــة 
ســبتمبر 2019، و 5 أعضــاء بيــن 5001-8000 ريــاال، و13 عضــوا بيــن 2001 – 5000 ريــاال.
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ويبيــن الرســم البيانــي التالــي مســاهمات األعضــاء بالنظــر الــى مبلــغ االشــتراك، حيــث بلغــت مســاهمة األعضــاء باشــتراك 
ســنوي أقــل مــن الحــد األدنــى )2٤0 ريــاال( وعددهــم 152 عضــوا 17٤21 ريــاال )٤%(، وســاهم 375 عضــوا ســددوا الحــد 

االدنــى لالشــتراك الســنوي بمبلــغ 90000 ريــاال )22%( وبقيــة ال 3٦8 عضــوا ســاهموا بميلــغ 29٤٦99 ريــاال )%73(.

لقــد حاولنــا فــي هــذه المقاربــة وجــردة الحســاب أن نضــع بعــض النقــاط علــى الحــروف، ونســلط الضــوء علــى بعــض األرقــام 
ــل 8.5% مــن  ــل والتدقيــق، خصوصــا وأنهــا تمث ــى التحلي ــغ اشــتراكات االعضــاء ال ــاه أوال، ولنخضــع دور مبال لنلفــت االنتب
مجمــوع مصروفــات الجمعيــة علــى البرامــج الخدميــة والتنمويــة البالغــة ٤.75 مليــون لاير حتــى نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 
2019 م. ونعتقــد أن بامكاننــا أن نســاهم فــي رفــع مســتوى االشــتراكات وتحقيــق الزيــادة المســتهدفة بنســبة 50% عــن العــام 
الماضــي، فلدينــا شــهران قبــل اغــالق الســنة الماليــة 2019 لنحقــق جميعــا هــذا الهــدف المنشــود. اليصــال اشــتراكاتكم، يمكنكــم 
زيــارة مكتــب جمعيــة مضــر الخيريــة بوســط القديــح، أو اإليــداع المباشــر فــي أحــد حســابات الجمعيــة لــدى البنــوك، وارســال 
رســالة لجــوال العالقــات العامــة  0539087133 ، مذيلــةً بكلمــة “اشــتراك” ومتضمنــةً االســم ورقــم الهويــة الوطنيــة ومبلــغ 

اإلشــتراك واســم البنــك الــذي تــم إيــداع مبلــغ اإلشــتراك فيــه.

ــم يســددوا  ــن ل ــر م ــي 2019  م، وأذك ــام المال ــن ســددوا اشــتراكهم الســنوي للع ــام، أتوجــه بالشــكر لألعضــاء الذي ــي الخت وف
ــي انتخــاب أعضــاء  ــوا مــن المشــاركة ف ــة، وليتمكن ــة الجمعي ــادرة بتســديده واســتيفاء شــروط عضوي اشــتراكهم الســنوي المب

ــدة لألعــوام 1٤٤1 – 1٤٤٤ هـــ.  ــه الجدي ــي دورت ــس اإلدارة ف مجل
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مساعدات جمعية مضر الخيرية تتجاوز 4.75 مليون لاير بنهاية الربع الثالث للعام ٢019

المركز اإلعالمي 

أصــدرت جمعيــة مضــر الخيريــة للخدمــات االجتماعيــة ببلــدة القديــح فــي محافظــة القطيــف تقريــراً عــن أدائهــا حتــى نهايــة 
الربــع الثالــث للعــام المالــي 2019 م، حيــث بلــغ اجمالــي حجــم الدعــم والمســاعدات لألســر المتعففــة منــذ بدايــة العــام الــذي 
بلغــت ٤75٤35٤ ريــاالً ، وشــمل برامــج الجمعيــة الرئيســية، كافــل اليتيــم ودعــم األســر وشــؤون المســاكن والــزواج الميســر 
والمســاعدات التعليميــة والمســاعدات االجتماعيــة، وارتفــع حجــم المســاعدات المقدمــة مــن الجمعيــة بنســبة 3.٤% عــن مــا تــم 

صرفــه فــي نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي والبالــغ ٤598518 ريــاال.
 

وتقــدم محمــد جــواد آل الســيد ناصــر، رئيــس مجلــس االدارة، بالشــكر والثنــاء لحكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين ممثلــة فــي 
وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة علــى دعمهــا المســتمر وتوجيهاتهــا الحثيثــة فــي رعايــة المحتاجيــن، وتأكيدهــا علــى مبــدأ 

الشــفافية واتبــاع اصــول الحوكمــة الماليــة واالداريــة.
 

وورد فــي التقريــر أن برنامــج كافــل اليتيــم اســتفادت منــه 22 أســرة، وبلغــت مصروفاتــه 933702 ريــاال بنســبة 20% مــن 
ــة الربــع  ــة بمــا انفــق فــي نهاي ــى هــذا البرنامــج بنســبة 127 % مقارن ــاق عل ــد ارتفــع اإلنف ــي للمســاعدات، وق المجمــوع الكل

الثالــث مــن 2018 م.

ومثــل برنامــج دعــم األســر 17% مــن مجمــوع مــا صرفتــه الجمعيــة علــى البرامــج الرئيســية، واســتفاد منــه أكثــر مــن 2000 
ــرة مــن العــام  ــاال )بنســبة 35%( قياســا لنفــس الفت ــغ ٤29٦3 ري ــاال، بانخفــاض بل ــه 812883 ري ــة، وبلغــت مصروفات حال
ــاال  ــغ 1٦٦188 ري ــة بمبل ــاعدات غذائي ــاال، ومس ــت ٤87800 ري ــة بلغ ــاعدات نقدي ــج مس ــى البرنام ــد غط ــي، وق الماض

ــاال. ــغ مجموعهــا 158895 ري ــر الخدمــات للمســتفيدين بل ــة فواتي ــة ومتنوعــة تشــمل تغطي ومســاعدات عيني
 

وأشــار التقريــر إلــى أن برنامــج شــؤون المســاكن شــمل بمســاعداته 228 مســتفيدا, وبلغــت مصروفاتــه 1٤1999٦ ريــاال، 
بمــا يعــادل 30% مــن مجمــوع االنفــاق الكلــي علــى البرامــج، غطــت مســاعدات اإليجــار بمبلــغ 28٤٤50 ريــاال وشــراء وبنــاء 

وترميــم منــازل بمبلــغ 955717 ريــاال، وأجهــزة وأثــاث بمبلــغ 179829 ريــاال.

ــن  ــت ٤% م ــاال، مثل ــغ 17٤777 ري ــابة بمبل ــابا وش ــف زواج 90 ش ــة مصاري ــي تغطي ــر ف ــزواج الميس ــج ال ــاهم برنام وس
المجمــوع الكلــي لمصروفــات البرامــج، وقــد انخفضــت بنســبة  ٦3% عــن مســاعدات العــام الماضــي البالغــة ٤700٤9 ريــاال.

واســتفاد مــن برنامــج المســاعدات التعليميــة 9٦8 طالبــا وطالبــة فــي مرحلــة ريــاض االطفــال والمراحــل االبتدائية والمتوســطة 
والثانويــة وصــوال الــى المرحلــة الجامعيــة، وبلغــت مصروفاتــه البرنامــج 3٤٦٦59 ريــاال مثلــت 7% مــن المجمــوع الكلــي 
ــاعدات  ــج مس ــى البرنام ــد غط ــي 2018 م ، وق ــام المال ــن الع ــدة م ــس الم ــة بنف ــف مقارن ــى الضع ــات، وزادت ال للمصروف
لطــالب الجامعــات بمبلــغ 112950 ريــاال، ومســاعدات للطــالب والطالبــات فــي مراحــل االبتدائيــة وحتــى الثانويــة بمبلــغ 
ــغ  ــال بمبل ــاض االطف ــة تكاليــف ري ــاال شــملت المالبــس واألدوات المدرســية والقرطاســية، ومســاعدات لتغطي 21٦٦09 ري

ــاال. 17100 ري

وبلــغ مجمــوع مــا انفــق علــى المســاعدات االجتماعيــة  10٦٦337 ريــاال، فــي نهايــة الربــع الثالــث مــن 2019 م ، حيــث 
ارتفعــت المســاعدات بنســبة ٤٤% مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام 2018 م، وغطــت تكاليــف المســاعدات الصحيــة والتأهيليــة 

ومســاعدات فصــل الشــتاء والســلة الغذائيــة الرمضانيــة والعيديــة ومشــروع »كفالــة حــاج«.

الجديــر بالذكــر أن جمعيــة مضــر الخيريــة دأبــت، ومنــذ أكثــر مــن ســنتين، علــى اصــدار تقاريــر ربــع ســنوية، وذلــك حرصــا 
منهــا علــى اطــالع المجتمــع علــى اداء برامجهــا، وتعزيــز الشــفافية والشــراكة المجتمعيــة، ورفــع مســتوى الحــس بالمســؤولية 
االجتماعيــة فــي تلمــس احتياجــات األســر المتعففــة وتمكيــن الجمعيــة مــن اداء دورهــا وتســخير امكانياتهــا فــي رعايــة األســر 

مــن خــالل الدعــم المتواصــل مــن أبنــاء المجتمــع. 
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194100 مساعدات شهر سبتمبر بجمعية مضر الخيرية
المركز اإلعالمي 

عقــد مجلــس إدارة جمعيــة مضــر الخيريــة جلســتين  فــي شــهر ســبتمبر 2019 م، وتــم إقــرار مســاعدات لألســر المتعففــة بلــغ 
اجماليهــا 19٤100 ريــااًل اســتفاد منهــا 2٤ حالــة، وجــاءت علــى النحــو التالــي:

أوال - برنامج شؤون األسر : 72100 رياال لـ  9 حاالت
ثانيا - برنامج شؤون المساكن : 77000 رياال لـ 8 حاالت
ثالثا - برنامج الزواج الميسر : ٤0000 رياال لـ ٦ حاالت

رابعا - برنامج المساعدات التعليمية: 5000 لاير لحالة واحدة.
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جمعية مضر تدعو أعضاءها لتسديد اإلشتراك السنوي للعام المالي ٢019

المركز اإلعالمي 

مــع نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2019 م ، تتوجــه جمعيــة مضــر الخيريــة للخدمــات االجتماعيــة بالقديــح بالشــكر لألعضــاء 
ــادرة بتســديد  ــم يســددوا اشــتراكهم الســنوي، بالمب ــن ل ــر م ــي  2019  م ، وتذك ــام المال ــن ســددوا اشــتراكهم الســنوي للع الذي
ــه  ــي دورت ــس اإلدارة ف ــيح أعضــاء مجل ــي ترش ــاركة ف ــن المش ــوا م ــة، ليتمكن ــة الجمعي ــتيفاء شــروط عضوي ــتراك واس اإلش

الجديــدة لألعــوام 1٤٤1 - 1٤٤٤ هـــ.

ــي أحــد  ــداع المباشــر ف ــح، أو اإلي ــة بوســط القدي ــة مضــر الخيري ــب جمعي ــارة مكت و لتســديد االشــتراك الســنوي، يمكنكــم زي
ــتراك«  ــة »اش ــةً بكلم ــة  0539087133 ، مذيل ــات العام ــوال العالق ــالة لج ــال رس ــوك، وارس ــدى البن ــة ل ــابات الجمعي حس

ــه.  ــغ اإلشــتراك في ــداع مبل ــم إي ــذي ت ــك ال ــغ اإلشــتراك واســم البن ــة ومبل ــة الوطني ــم الهوي ــةً االســم ورق ومتضمن
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نسائية جمعية مضر تجول العالم في رحلة مع بن بطوطة في احتفال اليوم العالمي للمعلم

زكية أبوالرحي

تعزيــًزا لــدور المعلــم الهــام فــي المجتمــع ، أقامــت اللجنــة النســائية بجمعيــة مضــر الخيريــة فعاليــة »اليــوم العالمــي للمعلــم« 
مســاء الجمعــة )ليلــة الســبت( 5 صفــر 1٤٤1 هـــ الموافــق ٤ اكتوبــر 2019 م ، بحضــور مجموعــة مــن أطفــال القديــح مــن 

عمــر خمــس ســنوات فمــا فــوق. 

واشــتمل برنامــج الفعاليــة علــى عــدة فقــرات ، منهــا رحلــة مــع بــن بطوطــه ، ولــِك حــٌق علينــا ، وإليــِك تتناثــر الكلمــات ، شــكراً 
لــِك يــا معلمتــي و مســابقات وهدايــا. 

وقدمــت األســتاذة فاطمــة آل ناصــر رحلــة العالــم بــن بطوطــة، معرفــة األطفــال عليــه وعلــى رحالتــه، والمــدة التــي اســتغرقتها 
رحلتــه حــول العالــم، وانطلقــت مــع األطفــال مــن المغــرب العربــي للتعــرف علــى العلمــاء، لتكــون محطتهــم األولــى العــراق، 

تالهــا اوزباكســتان، ثــم إلــى ألمانيــا، ومنهــا إلــى فرنســا، لتختــم الرحلــة بأمريــكا. 

وتعــرف األطفــال علــى مجموعــة مــن العلمــاء، وإنجازاتهــم ســواء علــى صعيــد العلــم أو الطــب أو األمــور الحياتيــة، وناقشــت 
آل ناصــر أهميــة العلــم، ووجــود العلمــاء حتــى وصلــت بهــم إلــى أهميــة وجــود المعلــم، وحقوقــه علينــا.

وعــن حديــث المشــاعر، قدمــت األســتاذة فاطمــة الدعيبــل مســابقة بعنــوان »رســالة إلــى معلمــي«، تســابق األطفــال فــي بــث 
مشــاعرهم نحــو المعلــم، واختتمــت الفعاليــة بفقــرة األلعــاب الحركيــة والمســابقات وتقديــم الهدايــا لالطفــال.  

الجديــر بالذكــر أن نســائية جمعيــة مضــر دأبــت علــى احيــاء المناســبات الوطنيــة والعالميــة فــي كل عــام، وتنفــذ مجموعــة مــن 
ورش العمــل والفعاليــات التــي تســتهدف اكســاب الطفــل المهــارات االجتماعيــة، ليكــون عمــاد العمــل الخيــري واالجتماعــي 

فــي المســتقبل.
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مركز عين يشارك بمنصة »وطن السعادة« في معرض االحتفاء باليوم الوطني 89

زكية ابوالرحي 

شــارك مــــركز عـــــين لضيافــة األطفــال، التابــع لجمعيــة مــــضر الخيريــة بالقديــح، فــــي معــرض » االحتفــاء باليــوم الوطنــي  
89 «، الــذي أقيــم بمــدارس القطيــف األهليــة، فــي الفتــرة مــن االثنيــن 1 صفــر وحتــى الســبت ٦  صفــر 1٤٤1 هـــ، تحــت 

رعايــة وكيــل محافظــة القطيــف األســتاذ فــالح بــن ســلمان الخالــدي.

وكانــت مشــاركة »عيــن« بمنصــة فنيــة عنوانهــا »وطــن الســعادة «، أتاحــت لــزوار المعــرض الفرصــة للتعبيــر عــن حبهــم 
ووالئهــم للوطــن، حيــث تفاعلــوا كثيــرا وســجلوا بكلماتهــم مشــاعرهم الفياضــة تجــاه الوطــن والقيــادة.

وعبــر رئيــس جمعيــة مضــر الخيريــة، محمــد جــواد آل الســيد ناصــر، عــن ســعادته بمشــاركة مركــز عيــن فــي هــذه الفعاليــة 
الوطنيــة، كمــا أثنــى علــى تميــز ركــن المركــز بمنصــة »وطــن الســعادة« التــي أتاحــت فرصــة للــزوار للتعبيــر عــن مــا يكنونــه 
للوطــن وقيادتــه مــن حــب ووالء، وتقــدم بالشــكر للســيدة غــادة الســيف، مديــرة المركــز، وفريــق العمــل اإلداري والتربــوي فــي 

المركــز علــى جهودهــن فــي إبــراز ركــن المركــز بشــكل متميــز وملفــت لإلنتبــاه.

ــه لمــن دواعــي  ــت:  " إن ــة، وقال ــا واعتزازهــا بالمشــاركة بهــذه الفعالي ــدة المركــز، غــادة الســيف، عــن غبطته ــت قائ وأعرب
ســروري المشــاركة فــي فعاليــات، تهــدف إلــى خدمــة الوطــن واالحتفــاء بــه فــي يومــه الـــ 89، وأســأل هللا ســبحانه وتعالــى أن 
يمــن علــى الوطــن باألمــن واألمــان واالزدهــار، وأن يحفــظ خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز، وولــي 

عهــده األميــر محمــد بــن ســلمان ".

ــال  ــة أطف ــز ضياف ــو اول مرك ــة، وه ــات االجتماعي ــة للخدم ــة مضــر الخيري ــو احــد مشــاريع جمعي ــن ه ــز عي ــر أن مرك يذك
يحصــل علــى ترخيــص وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة فــي محافظــة القطيــف، ومعتمــد مــن قبــل برنامــج »قــرة«، ويتميــز 

بتقديــم برامــج متكاملــة فــي المهــارات القرائيــة واالجتماعيــة والماليــة.
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 كفيفات القطيف يصنعن الصلصال ويبرعن في تشكيله

بيان الزيمور

أقامــت نســائية مركــز رعايــة المكفوفيــن التابــع لجمعيــة مضــر الخيريــة مســاء الخميــس 27 محــرم 1٤٤1 هـــ وبحضــور 13 
متدربــة مــن منســوبات المركــز ورشــة صناعــة الصلصــال. 

ــادة المدربــة زهــرة الضامــن، إلــى تعليــم الكفيفــات كيفيــة تحضيــر الصلصــال باســتخدام  وهدفــت الورشــة، التــي أقيمــت بقي
مكونــات آمنــة ومتوفــرة فــي المنــزل.

وعرضــت الضامــن المكونــات واألدوات التــي تُْســتَخدَم فــي تحضيــر عجينــة الصلصــال، تــال ذلــك تطبيــق عملــي مــع الكفيفــات 
ــة صناعته. لطريق

وأثنــت الضامــن علــى تفاعــل المتدربــات قائلــة: " الورشــة جميلــة جــدًا واســتمتعت مــع زميالتــي وأنــا أقــدم لهــن الورشــة، 
ــوان وتشــكيل أعمــال مــن الصلصــال ". ــد، باإلضافــة الختيارهــن األل ــم كل جدي وأعجبنــي تفاعلهــن وحبهــن لتعل

   
وتنــدرج هــذه الورشــة ضمــن سلســلة الــورش التثقيفيــة والترفيهيــة التــي تهــدف إلــى تنميــة مهــارات منســوبات مركــز رعايــة 

المكفوفيــن.
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ف الكفيفات على كيفية العناية بالفم واألسنان »الدكتورة آل رضوان« تُعَِرّ

فاطمة الصفار 

بحضــور 20 كفيفــةً، اســتضافت نســائية مركــز رعايــة المكفوفيــن التابــع لجمعيــة مـــــضر الـــــخيرية بالقديــح يــوم الخميــس 
11 صفــر 1٤٤1هـــ ، طبيبــة األســنان الدكتــورة فاطمــة آل رضــوان، لتقديــم ورشــة بعنــوان »كيفيــة العنايــة بالفــم واألســنان«.

ــنان  ــف األس ــة لتنظي ــة الصحيح ــنان  والطريق ــم واألس ــة بالف ــة العناي ــح أهمي ــة بتوضي ــوان الورش ــورة آل رض ــدأت الدكت وب
ــنان. ــف األس ــي تنظي ــط ف ــتعمال الخي ــة اس ــدةً أهمي ــنان، مؤك ــف األس ــح لتنظي ــض النصائ ــت بع ــاة، وأعط بالفرش

وتطرقــت إلــى األطعمــة المفيــدة والضــارة بصحــة األســنان، وأوضحــت عالقــة صحــة الفــم واألســنان بصحــة الجســم، وتطرقت 
إلــى كيفيــة تجنــب رائحــة الفــم، مختتمــة الورشــة بشــرح العــادات الخاطئــة التــي تســاهم فــي األضرار باألســنان. 

وأبــدت المشــاركات فــي الورشــة تفاعــال جيــدا أثنــاء الورشــة وخصوصــا التدريبــات والتطبيقــات العمليــة، وأثنــت الدكتــورة آل 
رضــوان علــى حماســهن أثنــاء الورشــة، وذكــرت أنهــا فخــورةٌ جــداً ألنهــا تعرفــت علــى فتيــات مكافحــات تواقــات الكتســاب 

المعرفــة. 

ــم واألســنان  ــة صحــة الف ــف األســنان الصحيحــة، وأهمي ــة تنظي ــي كطريق ــهُ من ــا تعلمن ــن م ــّن يطبق ــت " ســرني أن أراُه وقال
ــا ". ــاد عنه ــن االبتع ــي يجــب عليه ــة الت ــادات الخاطئ ــة بعــض الع المرتبطــة بصحــِة الجســم، ومعرف

 
مــن جانبهــا، ثمنــت بتــول آل شــويهين، إحــدى منســوبات المركــز المشــاركات فــي الورشــة، جهــود الدكتــورة آل رضــوان، 

ــًرا مــن الورشــة، خصوصــاً التطبيقــات العمليــة المصاحبــة لهــا. وذكــرت أنهــا اســتفادت كثي

ــة  ــا نســائية مركــز رعاي ــذي تنظمه ــة، ال ــة والتثقيفي ــات الصحي ــدرج ضمــن سلســلة الفعالي ــر أن هــذه الورشــة تن ــر بالذك جدي
ــع. ــي المجتم ــاج ف ــي االندم ــن ف ــي تعينه ــارات الت ــة والمه ــام، إلكســابهن المعرف ــز خــالل الع ــن لمنســوبات المرك المكفوفي
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كفيفات القطيف يعرفن بالتقنيات الخاصة بالمكفوفين في يوم البصر العالمي

زهرة الضامن
 

شــارك مركــز رعايــة المكفوفيــن التابــع لجمعيــة مضــر الخيريــة، ممثــال باللجنــة النســائية، فــي فعاليــة يــوم البصــر العالمــي 
المقامــة فــي مجمــع ســيتي مــول القطيــف يومــي الخميــس والجمعــة 11 و 12 صفــر 1٤٤1 هـــ، بهــدف تســليط الضــوء علــى 

أبــرز البرامــج التــي يقدمهــا المركــز لمنســوبيه مــن المكفوفيــن وضعــاف البصــر مــن مختلــف الفئــات العمريــة.

ــدورات  ــى أهــداف المركــز، واألنشــطة وال ــن عل وأدار ركــن المركــز مجموعــة مــن منســوباته حيــث قمــن بتعريــف الزائري
التــي يقدمهــا للمكفوفيــن والكفيفــات، وطريقــة كتابــة األســماء بلغــة برايــل، وقدمــن شــرحا مفصــال للتقنيــات والوســائل التعليميــة 

الحديثــة المســاندة للمكفوفيــن فــي عمليــة التعليــم وشــؤون الحيــاة اليوميــة.

وأبــدى الكثيــر مــن زوار المعــرض اهتمامهــم بالركــن مــن خــالل طــرح األســئلة، وشــغفهم للتعــرف علــى األجهــزة والوســائل 
المختلفــة المعروضــة فــي الركــن.

وذكــرت منســوبة المركــز بيــان الزيمــور أن حضــور الــزوار دليــل علــى حرصهــم واهتمامهــم بمــا نقــدم مــن معلومــات تتعلــق 
ــوبات  ــوس منس ــي نف ــاء ف ــعل روح العط ــذي أش ــز ال ــم المتمي ــى حضوره ــع عل ــل للجمي ــكر الجزي ــت الش ــن، وقدم بالمكفوفي

المركــز.

ومــن المقــرر ان يشــارك منســوبو المركــز فــي فعاليــات يــوم البصــر العالمــي 2019 ، المزمــع إقامتهــا مســاء يومــي الخميــس 
والجمعــة 17-18 أكتوبــر برعايــة التجمــع الصحــي األول بالمنطقــة الشــرقية تحــت شــعار »ســالمة نظــري أوال« فــي مجمــع 

العثيــم مــول بالدمــام.

54
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“كفيفات القطيف” يبصرن الطريق بالعصا البيضاء في كورنيش القطيف

زهرة الضامن 

أقامــت نســائية مركــز رعايــة المكفوفيــن بالقطيــف التابــع لجمعيــة مضــر الخيريــة فعاليــة العصــا البيضــاء مســاء الخميــس 18 
صفــر  1٤٤1 هـــ فــي كورنيــش القطيــف، وذلــك  لنشــر الوعــي فــي المجتمــع بثقافــة اســتخدام العصــا ومــدى أهميتهــا للمكفوفيــن 

بصفتهــا رمــز لالســتقاللية والثقــة واالعتمــاد علــى النفــس.

وتعيــن العصــا البيضــاء الكفيــف علــى التحــرك فــي محيطــه وانجــاز أعمالــه ومهامــه اليوميــة بســهولة دون مســاعدة مــن أحــد، 
ــا،  ــد طيه ــه ويعي ــف أمام ــن أن يبســطها الكفي ــتيكي، يمك ــي أو بالس ــة ذات رأس معدن ــة وصلب ــا طويل ــون عًص ــا تك ــادة م وع

ليتحســس طريقــه ولتحذيــره مــن وجــود أيــة عوائــق أو تغيــر فــي المــكان. 

ــى  ــن عل ــل المتواجدي ــت ردة فع ــي، وكان ــة المخصصــة للمش ــي المنطق ــن العصــا ف ــات وبأيديه ــير الكفيف ــة بس ــدأت الفعالي وب
ــاؤل. ــاه والتس ــًرا لالنتب ــا مثي ــتخدامهن العص ــات واس ــي الكفيف ــر مش ــدًا، اذ كان منظ ــةً ج ــش إيجابي الكورني

وفــي ختــام الفعاليــة، أعربــت منســوبات المركــز عــن ســعادتهن لخــوض هــذه التجربــة، وذكــرت فاطمــة الحجــر أنهــا كانــت 
تســتخدم العصــا فــي المطــارات، وأثنــاء ســفرها للخــارج ، لكــن تجربتهــا األولــى مــع مركــز رعايــة المكفوفيــن كان لهــا طعــم 

مميــز، وشــعور جميــل أعطاهــا المزيــد مــن الجــرأة والثقــة.

ــة هــو تثقيــف  ــى أن الهــدف مــن هــذه الفعالي ــن، إل ــة المكفوفي ــرر مركــز رعاي ــب مق وأشــارت األســتاذة أحــالم العوامــي، نائ
المجتمــع بأهميــة العصــا البيضــاء لــذوي اإلعاقــة البصريــة، ولتشــجيع منســوبات المركــز علــى اســتخدامها فــي التنقــل بيــن 

ــدون مســاعدة أحــد.     ــة باســتقاللية وب األمكن

يذكــر أن نســائية مركــز رعايــة المكفوفيــن أقامــت هــذه الفعاليــة تزامنــاً مــع يــوم العصــا البيضــاء العالمــي، الــذي يوافــق 15 
أكتوبــر، ســعيًا لنشــر الوعــي فــي المجتمــع، وبــث الثقــة فــي نفــوس منســوبات المركــز. 

54
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مكفوفي القطيف بمجمع العثيم … سالمة نظري أوال

أحمد العلوان 

شــارك مركــز رعايــة مكفوفــي القطيــف التابــع لجمعيــة مضــر للخدمــات االجتماعيــة بالقديــح فــي فعاليــة يــوم البصــر العالمــي 
2019  تحــت شعــــار »ســالمة نظــري أوال« التــي اقيمــت فــي مجمــع العثيــم الــــتجاري بالدمــام  يــــومي الخميــس والجمعــة 

17- 18 أكتوبــر 2019 م برعايــة التجمــع الصحــي األول بالمنطقــة الشــرقية.

وقــد أعــد منســوبو المركــز الركــن المخصــص لهــم والــذي أحتــوى الركــن علــى بعــض  الوســائل التعليميــة للمكفوفيــن، وبعــض 
الوســائل المعينــة علــى اســتقاللية المكفــوف بنفســه مثــل العصــا البيضــاء، التــي تعينــه أثنــاء تنقلــه مــن مــكان آلخــر وتســاعده 

علــى الســير بأمــان، وكذلــك آلــة برايــل واألجهــزة التقنيــة الحديثــة الخاصــة بالمكفوفيــن.

ــات  ــائل والتقني ــى الوس ــوء عل ــز الض ــوبو المرك ــلط منس ــن، وس ــن المواطني ــة م ــان زوار الفعالي ــن استحس ــال الرك ــد ن  وق
ــه  ــة، وأجابــوا علــى أستفســارات الزائريــن المتعلقــة بالمركــز وأنشــطته وفعاليات ــه اليومي التــي يســتخدمها المكفــوف فــي حيات

ــا.  ــارك فيه ــي يش ــة الت ــابقات الرياضي والمس

ــرورهم  ــن س ــروا ع ــادق، وعب ــر الص ــوان وناص ــد العل ــارس وأحم ــن  الف ــز حس ــاء المرك ــن أعض ــي ادارة الرك ــارك ف  وش
وغبطتهــم  بالمشــاركة فــي الفعاليــة، وذكــر األســتاذ حســن  الفــارس أنــه ســعيد   بهــذه المشــاركة فــي هــذه الفعاليــة وأن تفاعــل 

ــم.  ــى اهتمامه ــن كان مشــجعا وداال عل الزائري
 

يجــدر باالشــارة أن مركــز رعايــة المكفوفيــن لــه قصــب الســبق بالمشــاركة ســنويا فــي يــوم البصــر العالمــي، ويشــارك فــي 
المســابقات الرياضيــة علــى مســتوى المنطقــة الشــرقية وحقــق منســوبوه جوائــز عديــدة، ومــن المقــرر أن يشــارك فــي فعاليــة 

يــوم البصــر العالمــي التــي ســتقام فــي مدينــة الجبيــل يومــي الخميــس والجمعــة 2٤ و 25 اكتوبــر.
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أهالي القديح تكرم معلميها احتفاء بيوم المعلم العالمي

القديح 2٤

ــم، إذ تضمــن االحتفــاء بهــم فقــرات قدمهــا  ــدة القديــح بمعلمــي مــدارس القديــح بمناســبة اليــوم العالمــي للمعل احتفــى أهالــي بل
الدكتــور نــادر الخاطــر مبتدئــاً بكلمــة أشــاد فيهــا بــدور المعلــم فــي بنــاء األمــة.

ــد  ــد أحم ــة محم ــيخ العالم ــماحة الش ــة لس ــك كلم ــال ذل ــدي وت ــي خويل ــن عل ــب حس ــا الطال ــرآن تاله ــالوة الق ــل بت ــدأ الحف وب
العبيــدان، مبينًــا  فيهــا الــدور البــارز للمعلــم فــي نهضــة الشــعوب واألمــم ومــا يجــب علــى المجتمــع أن يقــوم بــه اتجــاه المعلــم 

ــه. ــزه وتكريم وتعزي

وألقــى مجموعــة مــن طــالب بلــدة القديــح أنشــودة تعــزز دور المعلــم ومــا يقدمــه  لبنــاء الوطــن، وتقــدم قائــد كل مدرســة بمعلميــه 
تكريًمــا لهــم معتليــن خشــبة المســرح، مختتــم الحفــل بأخــذ صــورة تذكاريــة.

مــن جانــب آخــر، قــدم القائمــون علــى هــذا االحتفــال شــكرهم لســماحة العالمــة الشــيخ محمــد بــن أحمــد العبيــدان لتشــريفه هــذا 
الحفــل، كمــا وشــكروا رئيــس جمعيــة مضــر الخيريــة المهنــدس محمــد جــواد آل الســيد ناصــر، وراعــي الحفــل قاعــة بروســتيج 

للمناســبات واالحتفــاالت.
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في القديح.. مواطن يفاجئ معلمي مدرسة بـ50 زهرة حمراء

جمال الناصر - القطيف اليوم

كــّرم المواطــن عبــدهللا أحمــد العبيــدي معلمــي مدرســة نعيــم بــن مســعود االبتدائيــة بالقديــح صبــاح يــوم الخميــس 11 صفــر 
1٤٤1هـــ، وأهداهــم قرابــة 50 زهــرة حمــراء.

وتأتــي هــذه المبــادرة مــن العبيــدي ليشــارك المعلميــن االحتفــاء بيومهــم العالمــي، الــذي يحتفــى بــه فــي 5 أكتوبــر مــن كل عــام، 
وليؤكــد أن المعلــم يســتحق أن يحتفــى بــه فــي المجتمــع، نظــًرا لــكل مــا يقدمــه إلــى أبنائنــا الطــالب، وقــال: “إن المعلــم كالشــمعة، 
التــي تــذوب لتضــيء لنــا الطريــق، والعقــل، الــذي يتربــى عليــه الطــالب، ليكونــوا فــي المســتقبل رجــااًل صالحيــن، يخدمــون 

وطنهــم، ويرفعــون رايــة العلــم والمعرفــة، لتزدهــر الحيــاة بعقولهــم”.

وأكــد أن هــذا االحتفــاء أقــل مــا يقــدم للمعلميــن، فــإن عطاياهــم كبيــرة، وهــم يســتحقون أكثــر مــن ذلــك . مــن جهتــه، ثّمــن القائــد 
التربــوي بالمدرســة حســن بــن عبــدهللا آل أنتيــف مبــادرة العبيــدي، ووصفهــا بأنهــا مبــادرة طيبــة.

ــام  ــادرة طيبــة مــن األخ العزيــز عبــدهللا أحمــد العبيــدي، حيــث ق وقــال آل أنتيــف: “تشــرفت مدرســتنا صبــاح هــذا اليــوم بمب
بتكريــم جميــع معلمــي المدرســة، وهــذا ليــس بمســتغرب علــى هــذه العائلــة الكريمــة، وعلــى أهــل هــذه البلــدة الطيــب أهلهــا التــي 

تعبــر عــن احترامهــم للعلــم والمعلميــن”.
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15 مشروًعا إبداعيًا بقطاع القطيف ضمن منافسات مهرجان سايتك

محمد آل عبدالباقي - القطيف اليوم

ــة بقطــاع القطيــف فــي فعاليــات )معــرض  ــا للطــالب الموهوبيــن بالمــدارس المتوســطة والثانوي تنافــس 15 مشــروًعا إبداعيً
ــف المتوســطة  ــر 1٤٤1هـــ، بمدرســة القطي ــاء 10 صف ــوم األربع ــام ي ــام الدراســي 1٤٤1هـــ( المق ــة للع المشــاريع اإلبداعي
ــن. ــج الموهوبي ــع وحــدة برام ــاون م ــف، وبالتع ــم بمحافظــة القطي ــب التعلي ــة بمكت ــوم الطبيعي ــة شــعبة العل ــف، برعاي بالقطي

ــة بقطــاع القطيــف وهــم؛ عبــدهللا  ــوم الطبيعي ــه مشــرفو العل ــة في ــم المشــاريع اإلبداعي ــى تحكي ــى المعــرض وتول وأشــرف عل
بــن محمــد الشــهري رئيــس لجنــة المشــاريع المشــاركة فــي )ســايتك(، وأحمــد بــن إبراهيــم الجميعــة، ومعتصــم بــن مســعود 
العبــدهللا، والمنســق العــام للمعــرض معلــم الموهوبيــن بالمدرســة محمــد بــن حســن آل بحــر، وقائــد المدرســة حســين بــن علــي 

العوامــي، وبحضــور معلمــي الموهوبيــن بمــدارس قطــاع القطيــف.

ــوم الطبيعيــة الحــادي عشــر( المزمــع إقامتــه خــالل  وتأتــي فعاليــات هــذا المعــرض اســتعدادًا للمشــاركة فــي )مهرجــان العل
الفتــرة مــن يــوم األحــد 28 صفــر 1٤٤1هـــ، إلــى يــوم الســبت 5 ربيــع أول 1٤٤1هـــ، بمركــز ســلطان بــن عبدالعزيــز للعلــوم 
والتقنيــة )ســايتك( بالخبــر، التابــع لجامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن بالظهــران؛ ضمــن برامــج الشــراكة مــا بيــن اإلدارة 

العامــة للتعليــم بالمنطقــة الشــرقية و)ســايتك(.

واشتملت المشاريع اإلبداعية الطالبية المتنافسة على 15 مشروًعا، وهي:
1 – المضخة الحيوية – الطالب محمد بن حسن الخباز – مدرسة القطيف المتوسطة بالقطيف.

2 – الزجاج النانوي – الطالب محمد بن عباس القديحي – مدرسة القطيف المتوسطة بالقطيف.
ــف المتوســطة  ــة القطي ــش – مدرس ــين كريكي ــن حس ــد ب ــب محم ــن -الطال ــر التوربي ــة عب ــة الحيوي ــن الطاق ــتفادة م 3 – االس

ــف. بالقطي
٤ – طبقة األسنان النانوية – الطالب حسن بن فايز آل رجب – مدرسة القطيف المتوسطة بالقطيف.

5 – تطبيق )دليني( لألجهزة الذكية – الطالب محمد بن علي آل قيصوم – مدرسة القطيف المتوسطة بالقطيف.
٦ – المكيف يهبك طاقة – الطالب حسن بن محمد البشراوي – مدرسة القطيف المتوسطة بالقطيف.

7 – روبوت F1 – الطالب عبدهللا بن أحمد آل الشيخ مبارك – مدرسة الهدى المتوسطة بصفوى.
8 – مقياس الجرعات – الطالب علي بن السيد ماهر آل شبر – مدرسة دار العلوم الثانوية بصفوى.

9 – استخدام المحفز ) CBV-٦00( – الطالب أحمد بن حسين الزين – مدرسة دار العلوم الثانوية بصفوى.
10 – السياحة الذكية – الطالب حسن بن علي آل سليم – مدرسة مؤتة المتوسطة بتاروت.

11 – مفاعــل إلكترونــي إلنتــاج الطاقــة مــن الملــح الصخــري – الطالــب أحمــد بــن عــادل العراجنــة – مدرســة ســعد بــن عبــادة 
المتوســطة بتاروت.

12 – المدرسة المنتجة للطاقة – الطالب محمد بن أيمن المزين – مدرسة القطيف المتوسطة بالقطيف.
13 – ســيارة اإلنقــاذ بالخطــوط الرئيســية – الطالــب عبــدهللا بــن مــراد آل يوســف – مدرســة ســعد بــن الحــارث المتوســطة 

بســيهات.
1٤ – جهاز تكييف يعمل بالطاقة الشمسية – الطالب عبدهللا بن سعيد المعلم – مدرسة الخط الثانوية األهلية بتاروت.

15 – تطبيق عملي لنظرية )فيثاغورس( – الطالب محمد بن علي القو – مدرسة الخط الثانوية األهلية بتاروت.

مــن جانبــه، أكــد رئيــس لجنــة تحكيــم المعــرض عبــدهللا الشــهري أن هــذا المعــرض يأتــي انطالقـًـا مــن رؤيــة المملكــة 2030، 
وفــي إطــار برامــج الشــراكة مــا بيــن اإلدارة العامــة للتعليــم بالمنطقــة الشــرقية و)ســايتك( إذ يشــرف قســم العلــوم الطبيعيــة 
بــإدارة اإلشــراف التربــوي بــاإلدارة العامــة للتعليــم بالمنطقــة الشــرقية علــى إقامــة مهرجان العلــوم الطبيعيــة بالمنطقة الشــرقية، 
الــذي يســتضيفه مركــز )ســايتك( ســنويًا ألفضــل المشــاريع اإلبداعيــة المنفــذة مــن قبــل طــالب وطالبــات المــدارس المتوســطة 

والثانويــة مــن مختلــف القطاعــات التعليميــة بالمنطقــة الشــرقية.

وأعــرب الشــهري عــن إعجابــه بالمشــاريع اإلبداعيــة المقدمــة فــي هــذا المعــرض، ملفتــا إلــى تميزهــا، وســعة آفــاق االبتــكارات 
الطالبيــة، ونمــو القــدرات اإلبداعيــة لديهم.
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 هيئة الرياضة: 11 ناديًا رياضيًا في القطيف مؤهلة للحصول على الدعم

شرف علي - القطيف اليوم

أعلــن فريــق عمــل اســتراتيجية دعــم األنديــة فــي الهيئــة العامــة للرياضــة، أن 50 ناديـًـا مــن أصــل 170 باتــت مؤهلــة للدخــول 
لمرحلــة جمــع النقــاط الموحــد للحصــول علــى الدعــم المخصــص لأللعــاب المختلفــة، الــذي يصــل إلــى ٤80 مليــون لاير، وقــد 
ــة  ــه الكشــف عــن اســتراتيجية دعــم األندي ــم خالل ــي جــدة، ت ــم ف ــي أقي ــر مؤتمــر صحف ــو الماضــي عب ــي يولي ــه ف ســبق إعالن
الرياضيــة التــي تقــوم علــى تشــغيل وتطويــر هــذه األنديــة لضمــان اســتدامتها إداريـًـا وماليـًـا، وذلــك باالرتــكاز علــى مشــاركتها 

والنتائــج التــي تحققهــا ضمــن نظــام “نقــاط موحــد”، تــم تصميمــه خصيًصــا لهــذا الهــدف.

وأوضــح البيــان الصــادر بهــذا الخصــوص أن 50 ناديـًـا حاليـًـا بــات لديهــا 10 رياضــات مختلفــة أو أكثــر، بزيــادة تصــل نســبتها 
إلــى ٤50% مقارنــة بالموســم الماضــي، والتــي تخــول لهــا الدخــول فــي نظــام النقــاط الموحــد للحصــول علــى هــذا الدعــم، وفقـًـا 

لالشــتراطات والمعاييــر التــي ســبق إعالنهــا.

واألندية هي على النحو التالي:
ــباب –  ــاد – الش ــدة – االتح ــاق – الوح ــة “االتف ــي أندي ــن، وه ــلمان للمحترفي ــن س ــد ب ــر محم ــة دوري كأس األمي أواًل: أندي

الفيصلــي – األهلــي – الرائــد – التعــاون – النصــر – الهــالل – العدالــة – الفتــح”.

ثانيًا: أندية دوري االمير محمد بن سلمان للدرجة األولى، وهي “القادسية – الثقبة – الخليج – الباطن – أحد”. 

ثالثًــا: أنديــة دوري الدرجتيــن الثانيــة والثالثــة، وهــي أنديــة “حــراء – عــكاظ – الوطــن – الترجــي – النهضــة – القريــات – 
ــالم  ــر – الس ــر – الصق ــياح – عرع ــا – األس ــرع – الصف ــدي – الف ــور – الخال ــدى – الن ــون – اله ــة – الزيت ــد – الهداي الوع
– الزلفــى – االبتســام – هجــر – األخــدود – حقــل – الوصيــل – طبرجــل – المحيــط – وج – القــوارة – طويــق – الــدرع – 

ــع – مضــر“. ــة – البدائ الخويلدي

وكانــت الهيئــة العامــة للرياضــة قــد أوضحــت فــي فتــرة ســابقة آليــة الدعــم فــي هــذا الجانــب، وذلــك وفــق عــدد النقــاط اإلجمالــي 
الــذي يحصــده النــادي عبــر أدائــه فــي مختلــف المســابقات فــي جميــع الرياضــات، مشــيرة إلــى أن الموســم األول ســتكون نقطــة 

االنطــالق فيــه باختيــار 10 ألعــاب مختلفــة، يصــل مجمــوع نقاطهــا إلــى 800 نقطــة.
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في القديح.. حواء تتفوق على آدم في االلتحاق بمركز المكفوفين.. افتتح بـ1٢0 منتسبًا وتراجع لـ53

سناء آل حسين - القطيف اليوم

ــا فــي عالــم خــاص؟ قوقعــة يخيــم عليهــا الضبــاب، فــال يعــرف عنهــم القاصــي وال الدانــي؟ هكــذا يُخيــل للبعــض  هــل هــم حقً
الذيــن يظنــون أن فاقــد البصــر فــي كهــف منعــزل، يجتمــع فيــه مــع إخــوة لــه.

القطيــف اليــوم  اقتربــت مــن هــذا العالــم الــذي يظــن البعــض حتــى ونحــن فــي األلفيــة الثالثــة، أنــه طبقــات مــن الغمــوض، يلفهــا 
الظالم.

ــدأ الســيد موســى الخضــراوي، مقــرر المركــز  ــة، ب ــدًا فــي مقــر جمعيــة مضــر الخيري ــة المكفوفيــن، وتحدي فــي مركــز رعاي
ــه. بالتعريــف عــن المركــز وأقســامه وأهداف

بدايات
أوضــح “الخضــراوي” أن المركــز تــم افتتاحــه عــام 1٤28 هـــ فــي قاعــة الملــك عبــد هللا الوطنيــة بالقديــح، وبحضــور محافــظ 
القطيــف عبــد هللا ســعد العثمــان، ومنــذ ذلــك العــام حملــت جمعيــة مضــر علــى عاتقهــا رعايــة مكفوفــي القطيــف جميعًــا، مــن 
تــاروت إلــى األوجــام، ومــن صفــوى إلــى ســيهات، أي أنــه ال يقتصــر علــى القديــح، ومنــذ ذلــك العــام يقــوم المركــز علــى خدمــة 

المكفوفيــن، الذيــن كان عددهــم 120 مكفوفـًـا فــي ذلــك الوقــت.

أقسام
وعــن البدايــة قــال:” كانــت علــى يــد علــي غــزوي، والســيد شــرف الســعيدي، فــي ذلــك الوقــت مــن خــالل اتصاالتهمــا قامــا 
بتجميــع مكفوفــي المنطقــة، وتأجيــر مبنــى، تــم عمــل فصــول دراســية فيــه، ومكتبــة، وغرفــة لرياضــة تنــس الطاولــة، ويتــم 
تدريــب المكفوفيــن فيهــا للترويــح عنهــم، وغرفــة تعليميــة خاصــة، وأخــرى لفحــص العيــون، ومعمــل للحاســب اآللــي للتدريــب 
واكتســاب المهــارات، وغرفــة التدخــل المبكــر لألطفــال صغــار الســن، وغرفــة أللعــاب األطفــال، وغرفــة للكتابــة علــى آالت 

“برايــل”، وأخــرى متعــددة األغــراض للمحاضــرات والــدورات التدريبيــة”.

اإلدارة
ومــن الناحيــة اإلداريــة، بيَّــن “الخضــراوي” أن هنــاك مكتبـًـا لمقــرر المركــز والســكرتير، وكذلك مكتــب لموظفتيــن ومتطوعتين 
ــات يومــي االثنيــن واألربعــاء مــن كل أســبوع،  ــاء، للشــباب، والبن ــدوام يومــي األحــد والثالث ــات، وال ــى قســم الكفيف يقمــن عل
مشــيدًا باهتمــام الكفيفــات وحرصهــن علــى الحضــور إلــى المركــز بأعــداد تصــل إلــى 23، فــي حيــن أن المكفوفيــن ال يتعــدى 

عددهــم 1٦، والمعلمــون مــن نفــس المكفوفيــن والكفيفــات.

أهداف
ــذي  ــم والتثقيــف المتطــور ال ــة ودعــم المكفوفيــن مــن خــالل التعلي ــم رســالة تربوي كان مــن أهــم أهــداف إنشــاء المركــز، تقدي

ــك الدعــم المــادي للكفيــف. ــاة الكفيــف، وكذل ــى حي ــة عل ــا الحديث ــة والتكنولوجي يســهل دمجهــم فــي المجتمــع، بإدخــال التقني

الرؤية
ومــن خــالل الحديــث مــع مقــرر المركــز، أوضــح أن رؤيــة المركــز تنصــب علــى دمــج الكفيــف فــي المجتمــع بشــكل طبيعــي، 

والقيــام باصطحابهــم فــي رحــالت ترفيهيــة وتثقيفيــة، ومســاعدتهم اجتماعيـًـا وصحيـًـا.

لجان
ــة يقــوم باإلشــراف عليهــا أحــد المتطوعيــن الرياضييــن، وحققــوا مســتويات األول  ــا لجــان متعــددة، الرياضي وأضــاف: “لدين
ــح الجــارودي”. ــور صال ــن، ويشــرف عليهــا الدكت ــي بالمكفوفي ــة تعتن ــة الصحي ــك اللجن ــي فــي مســابقات للمشــي، وكذل والثان

ميزات

وأكــد “الخضــراوي” أن هنــاك ســمات مميــزة لفاقــدي البصــر، أهمهــا مــن خــالل مالحظاتــه؛ الدقــة المتناهيــة، والحــرص علــى 
إنجــاز العمــل علــى أكمــل وجــه، كذلــك هــم حريصــون علــى الوقــت، وعندهــم معرفــة تامــة باألســاتذة الذيــن تتــم دعوتهــم إللقــاء 

المحاضرات.
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ــا مكفوفــون، ولكــن أعمالهــم أكثــر مــن المبصريــن”، وأشــار إلــى أنهــم أفــادوه بالمعلومــات عندمــا تولــى  وأضــاف: “هــم حقً
المركــز “هــم أكثــر خبــرة منــي فــي هــذا المجــال، ولديهــم إتقــان فــي العمــل، ودقــة، ويفضلــون الطريقــة المباشــرة فــي تبليــغ 

المعلومــة، ويطالبــون الذيــن يتعاملــون معهــم بنفــس المهــارات والدقــة”.

االلتحاق
وعــن عــدد المســجلين بالمركــز وطــرق االلتحــاق، أفــاد بــأن العــدد فــي البدايــة كان 120 واآلن تقلــص إلــى 53 مــن المكفوفيــن 
والكفيفــات، ويتــم االلتحــاق عــن طريــق تعبئــة اســتمارة خاصــة اللتحــاق الكفيــف، وصــورة شمســية، وصــورة الهويــة، والتقرير 

الطبــي، إلنشــاء ملــف لــه.

الدورات
ــز دروس  ــم المرك ــدم له ــدارس، فيق ــي الم ــون ف ــن يدرس ــض المكفوفي ــي، وبع ــا تثقيف ــي، وبعضه ــا تعليم ــدورات فمنه ــا ال أم
تقويــة، وفــي الصيــف يقــدم المركــز دورات “برايــل”، ولغــة إنجليزيــة، ولغــة عربيــة، وحاســب آلــي، لربــط الكفيــف بااللتــزام 

بالحضــور فــي أوقــات الــدورة.

ونــوه بــأن المــدارس فــي الســابق كانــت مــدارس خاصــة بالمكفوفيــن، واآلن تقــوم بالدمــج؛ الكفيــف إلــى جــوار المبصــر، وكل 
حســب مرحلتــه الدراســية.

نموذج طموح
وخــالل جولــة »القطيــف اليــوم« بالمركــز، التقينــا أحمــد عبــد المحســن العلــوان، الــذي يقــوم بتدريــس الطــالب ولــه نشــاطات 
ملحوظــة فــي عــدد مــن المجــاالت، عــرف بنفســه قائــاًل: “كفيــف منــذ الــوالدة، وأحــد أعضــاء المركــز اإلدارييــن والفاعليــن، 
عضــو منــذ تأســيس المركــز وحتــى اآلن، قدمــت دورات فــي مجــاالت متعــددة، منهــا دورات فــي الحاســب اآللــي، واســتخدام 
اآليفــون، ودروس تقويــة، ودروس “برايــل”، واصلــت دراســتي لمرحلــة البكالوريــوس، وتخرجــت فــي جامعــة الملــك ســعود 
تخصــص تاريــخ، اكتســبت الخبــرات بطــرق متعــددة، تواصلــت مــع مكفوفيــن مــن خــارج المنطقــة، ومــن الوطــن العربــي، 

ألتعلــم الجديــد، وأفيــد إخوانــي المكفوفيــن بالمركــز”.

وأضــاف “العلــوان”: “طموحــي الشــخصي إدارة المركــز ألصــل بــه إلــى أقصــى مــا أتمنــى، والحمــد هلل يحظــى المركــز برضــا 
معظــم المكفوفيــن، ويعتبرونــه بيتهــم الثاني”.

رسالة
ــي  ــن ف ــم ومشــاركة المكفوفي ــى زيارته ــاج إل ــا: “نحت ــال فيه ــن، ق ــى المبصري ــوان” رســالة إل ــاء، وجــه “العل ــام اللق ــي خت وف
ــدورات،  ــة ال ــارة، وإقام ــات والزي ــي الفعالي ــا بالمشــاركة ف ــا بالتبرعــات، ومعنويً ــى الدعــم ماديً أنشــطتهم، المركــز يطمــح إل

ــة«. ــات، خاصــة الخارجي ــي الفعالي ــن للمشــاركة ف ــى متطوعي ــاج إل نحت
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في يوم البصر العالمي بالقطيف.. دعوات لمن تجاوز الـ45 للفحص الدوري للعين

حكيمة الجنوبي – القطيف اليوم

اختتمــت لجنــة صحــة العيــن ومكافحــة العمــى التابعــة إلــى التجمــع الصحــي األول بالمنطقــة الشــرقية، يــوم الســبت 12 صفــر 
1٤٤1هـــ، فعاليــة االحتفــاء بيــوم البصــر العالمــي تحــت شــعار “ســالمة نظــري أواًل”، والتــي نظمتهــا بالتعــاون مــع اللجنــة 
الصحيــة التابعــة لجمعيــة تــاروت الخيريــة للخدمــات االجتماعيــة، ومركــز رعايــة المكفوفيــن التابــع لجمعيــة مضــر الخيريــة 

للخدمــات االجتماعيــة بالقديــح، وفريــق All hands التطوعــي.

ــي لمستشــفى  ــر الطب ــة والمدي ــذي باإلناب ــر التنفي ــن، بمجمــع ســيتي مــول، ودشــنت مــن المدي ــن متتاليي ــة يومي ــدت الفعالي وامت
القطيــف المركــزي الدكتــور زكــي الزاهــر، نيابــة عــن الرئيــس التنفيــذي التجمــع الصحــي األول بالمنطقــة الشــرقية الدكتــور 

عبــد العزيــز الغامــدي.

ــة بمحافظــة  ــة واالجتماعي ــات الصحي ــي الجه ــة ف ــة واإلداري ــة والفني ــوادر الطبي ــر مــن الك ــي حضورهــا عــدد كبي وشــارك ف
ــع. ــراد المجتم ــن أف ــا م ــف، وزواره القطي

وتضمنــت عــدة أركان تثقيفيــة وتعريفيــة لجهــات اجتماعيــة وهــي؛ ركنان تعريفيــان؛ بمركز زهور المســتقبل لــذوي االحتياجات 
الخاصــة التابــع لجمعيــة تــاروت الخيريــة، ومركــز رعايــة المكفوفيــن التابع لجمعيــة مضر الخيريــة بالقديح.

وشــاركت األركان الصحيــة وهــي؛ أمــراض العيــن المــاء األزرق )الجلوكومــا(، وعيــوب اإلبصــار وتأثيرهــا الدراســي عنــد 
األطفــال، األجهــزة اإللكترونيــة والعيــن، وجفــاف العيــن، وعيــادة الفحــص، باإلضافــة إلــى الطــوارئ األوليــة للعيــن، والســكري 

واعتــالل الشــبكية، واألركان الترفيهيــة لألطفــال مــن اللعــب والرســم والتلويــن والرســم علــى الوجــوه.

مــن جانبــه، اعتبــر مشــرف الفعاليــة ومنســق األنشــطة فــي لجنــة صحــة العيــن ومكافحــة العمــى الدكتــور صالــح الجــارودي، 
الفعاليــة تفعيــاًل ليــوم البصــر العالمــي الــذي يوافــق الخميــس الثانــي مــن شــهر أكتوبــر مــن عــام، بهــدف تثقيــف أفــراد المجتمــع، 
ــراد المجتمــع  ــة العــالج والفحــص المبكــر ألف ــة بأهمي ــن ومكافحــة العمــى، والتوعي ــف بأمــراض العي ــى التعري ــز عل والتركي

ولمختلــف األعمــار.

وكشــف “الجــارودي”، فــي حديثــه لـ»القطيــف اليــوم«، أنــه يعمــل حاليًــا ضمــن أنشــطة لجنــة صحــة العيــن ومكافحــة العمــى 
علــى تنفيــذ إحصائيــة حــول خلــو المملكــة مــن مــرض التراخومــا “التهــاب الجفــون”، واإلعــالن عنــه مــن منظمــة الصحــة 
العالميــة، بعــد أخــذ مســح ميدانــي مــن جميــع المستشــفيات الحكوميــة واألهليــة فــي المملكــة، مــع وجــود إحصائيــة عــن أمــراض 

العيــون المســببة للعمــى علــى مســتوى جميــع مناطــق المملكــة، حيــث تــم إرســالها إلــى وزارة الصحــة العتمــاد نتائجهــا.

وأشــار إلــى تســجيل 5000 شــخص مــن المكفوفيــن لــكال الجنســين فــي وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، و180 شــخًصا فــي 
مركــز المكفوفيــن فــي القديــح، ممــا يحتــم االهتمــام بهــذه الفئــة والوعــي للحــد مــن زيادتهــا.

وركــز مركــز رعايــة المكفوفيــن بالقديــح علــى التعريــف بالوســائل المســاعدة للكفيــف، والتــي تضمــن لــه التعايــش ومواكبــة 
الطفــرة المعرفيــة ليــس فــي البلــد فقــط بــل خارجــه أيًضــا، عبــر عــرض الحاســب اآللــي الخــاص بالمكفوفيــن، واأللعــاب الذكيــة، 

والقصــص والكتــب التــي تنفــذ بطريقــة “برايــل”.

فيمــا حــذرت اختصاصيــة العيــون فــي مجمــع الســيف للعيــون الدكتورة عدالــة بوحليقة، مــن مــرض المــاء األزرق “الجلوكوما” 
الناتــج عــن ارتفــاع ضغــط العيــن، وســمي بذلــك ألن الضــوء حوله يـُـرى كهــاالت زرقاء.

وبينــت “بوحليقــة” لـ»القطيــف اليــوم«، أنــه يكثــر عنــد األشــخاص الذيــن تتجــاوز أعمارهــم ٦5 ســنة، مــع وجــود حــاالت مــن 
األطفــال إذا وجــد تاريــخ مرضــي “وراثــي”، وعنــد التعــرض لضربــة علــى العيــن وأدت إلــى جــرح وانســداد أو فتــح إحــدى 

زوايــا العيــن، باإلضافــة إلــى األشــخاص المصابيــن بالســكري والضغــط وقصــر النظــر وأمــراض الشــبكية.
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متقاعدونا .. أفسحوا المجال

د.إحسان علي بوحليقة - االقتصادية

مــا يثــار علــى ســبيل النكتــة مــن أن كلمــة متقاعــد تعنــي »مــْت.. قاعــد«، يبــدو أنــه ليــس بعيــدا عــن الحقيقــة، والســبب أن هنــاك 
مــن يحــارب االســتفادة مــن خبــرة وقــدرة المتقاعديــن مــن المواطنيــن. 

انظــر حولــك ممــن تعــرف مــن المتقاعديــن المهنييــن المحترفيــن مــن أصحــاب الخبــرة والمعرفــة، ممــن قضــوا عقــودا مــن 
ــي  ــم أجــب عــن الســؤال البســيط: كــم منهــم يعمــل؟ وكــم منهــم يعمــل ف ــة والمهــارة، ث ــرة والمعرف أعمارهــم يراكمــون الخب
مجالــه؟ نعــم هنــاك مــن »يطــق طــق« مــن هنــا وهنــاك فــي أعمــال العقــار مــن بنــاء مســتودعات وتأجيرهــا، أو شــراء قطــع 

أراض وبنــاء دوبلكســات عليهــا ثــم بيعهــا. 

وليــس لــي أي اعتــراض علــى هــذه األنشــطة، فهــي بالتأكيــد مفيــدة للشــخص وللمجتمــع، لكنــي أتحــدث عــن مهنــدس أو معلــم 
أو متخصــص فــي المــوارد البشــرية، أو فــي الجــودة أو القانــون وراكــم خبــرة فــي مجالــه ثــم تقاعــد، فهــل يســتفيد المجتمــع 

مــن خبرتــه المتراكمــة؟ 

ــد ال يكــون؛  ــد يكــون، وق ــة! ق ــه الكفاي ــد عمــل بمــا في ــد ســيطرح الســؤال االســتنكاري: هــو تقاعــد حتــى ال يعمــل، فق بالتأكي
بمعنــى أن الشــخص يتقاعــد العتبــارات، فهنــاك مــن يتقاعــد ليســافر إلــى جــزر البهامــاس وينســانا، وهنــاك مــن يتقاعــد ليقضــي 
أوقاتــا مــع عائلتــه وأصدقائــه فهــو ال يريــد أن يعمــل، وبالمقابــل هنــاك مــن ال يمانــع فــي العمــل، إمــا تطوعيــا وإمــا جزئيــا وإمــا 

فــي مهمــة استشــارية وإمــا عضويــة مجلــس إدارة وإمــا لجنــة. 

ثــم إن وضعنــا نحــن -فــي المملكــة- وتحديــدا فيمــا يتعلــق بالمــوارد البشــرية الخبيــرة ليــس اعتياديــا حتــى نطبــق فيمــا يخــص 
التقاعــد مفاهيــم: إندونيســيا والهنــد وبنجــالدش ومصــر وتركيــا فهــي كثيــرة الســكان، أو مفاهيــم ألمانيــا والنمســا وسويســرا، 

فهــي تعــج بالخبــرات. نحــن بلــد فقيــر للمــوارد المؤهلــة، ولــذا ال يصــح التفريــط فــي هــذا المــورد الشــديد النــدرة عندنــا. 

ــا،  ــل هن ــن للعم ــاريين قادمي ــراء واستش ــت خب ــا صادف ــي كلم ــي ذهن ــرح ف ــذه الخواطــر تســرح وتم ــول: إن ه ــم الق وأصدقك
تجــاوزت أعمارهــم الـــ٦0 بســنوات. ومــن حيــث المبــدأ، ليــس لــدي أي اعتــراض علــى ذلــك، لكــن علينــا عــدم تعطيل االســتفادة 

مــن مــورد بشــري محلــي، بســبب التقاعــد. 

وفــي هــذا الســياق، وعليــه ال بــد مــن إطــالق مبــادرة وطنيــة لالســتفادة مــن المتقاعديــن، والحــرص علــى عــدم إخراجهــم مــن 
ســوق العمــل، بــل إفســاح كل المجــال لهــم للمســاهمة، مــا دامــوا راغبيــن فــي ذلــك، وذلــك مــن خــالل أنمــاط عمــل مرنــة.
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و أن ليس لإلنسان إال ما سعى

الدكتور عبد الجليل الخليفة 

 يســعى اإلنســــان فطريــا ليتكامــل فــــي هــذه الدنيــا حبــا فــي الكمــال واقتــداء بأهــــل الكمــال.  وهــذه المســيرة، تحقــق لــه اإلنجاز 
تلــو اإلنجــاز فتتطــور البشــرية وتعــم الخيــرات وتبنــى الحضــارات. وقــد ذكرنــا فــي مقالــة ســابقة بعنــوان »وعالمــات وبالنجــم 

هــم يهتــدون« معادلــة اإلنجــاز، وعّرفناهــا بمــا يلــي:
اإلنجاز = الكفاءة * المثابرة * اإلستقامة * لذة الفريق

الكفــاءة »ك«: العلــم والثقافــة والخبــرة والهوايــة والمهــارات كالخطابــة والكتابــة، فهــي تشــمل الجانــب الفكــري والفنــي فــي 
حيــاة األنســان.  

المثابرة »م«: التخطيط التكتيكي واألستراتيجي والعمل والجهد لتحقيق الهدف، فهي تشمل الجانب العملي والتنفيذي.

األستقامة »ا«: كالنزاهة واألمانة والعدالة، فهي تشمل الجاني الروحي واألخالقي.

لــذة الفريــق »ل«: التالحــم والتكاتــف والعمــل جماعيــا كفريــق واحــد، ويشــمل الــذكاء العاطفــي واإلصغــاء لآلخريــن وخدمــة 
المجتمــع وحــب العطــاء، فهــي تشــمل الجانــب اإلجتماعــي.

 فاألفــراد والمجتمعــات والشــركات تســعى الــى ال »كمــال: كفــاءة ومثابــرة واســتقامة ولــذة الفريــق«. وهــذه المســيرة تتخللهــا 
الكثيــر مــن المنزلقــات والمنعطفــات التــي تشــتت الجهــود وقــد تحــرف المســيرة، لــذا يحتــاج األفــراد والمجتمعــات والشــركات 

الــى تقييــم دقيــق للمســيرة فــي هــذه الجوانــب األربعــة وتصحيــح للمســيرة مــن آن الــى آخــر.

يمكن لكل منا كأفراد أن نقيم أنفسنا يوميا في الجوانب األربعة التالية:
هل أطور كفاءتي يوميا في العلم والثقافة وغيرهما وكيف أطورها أكثر؟
هل أبذل غاية جهدي في سبيل الهدف المرسوم وكيف أبذل جهدا أكثر؟
هل حققت اإلستقامة في تعاملي المالي واألخالقي وكيف أحققها أكثر؟

هــل طــورت عالقاتــي اإلجتماعيــة مــع أصدقائــي وزمالئــي وأقربائــي وأســتفدت مــن هــذه العالقــات للســير حثيثــا نحــو الهــدف 
وكيــف أطورهــا أكثــر؟

وحين ننظر الى المؤسسة اوالشركة يمكن أن نجري التقييم، كما يلي:
هل طورت الشركة كفاءاتها وقدراتها الفنية واإلدارية؟ 

وهل تمارس الشركة أي تطوير وتدريب لموظفيها؟ وكيف تطورها أكثر؟
هل تبذل الشركة جهدها في سبيل تطوير أعمالها بما يحقق لها الميزة التنافسية؟ 

وكيف تبذل جهدا أكثر؟
هل حققت الشركة اإلستقامة في تعاملها مع العمالء والمجتمع والموظفين مراعية النزاهة والعدالة؟

وكيف تحققها أكثر؟
هل يشعر الموظفون بلذة العمل الجماعي وهل تصغي لهم اإلدارة وتلبي مقترحاتهم؟

وكيف يمكن اإلستفادة من طاقات الجميع دون تمييز؟
وحين ننظر الى المجتمع يمكن إجراء نفس التقييم كما يلي:

هل يستفيد المجتمع من الكفاءات وكيف يطورها؟
هل يعمل المجتمع بجد وعزيمة للتطور وتحقيق األهداف وماهي فرصه للعمل أكثر؟

هــل يعيــش المجتمــع اإلســتقامة األخالقيــة والروحيــة كالنزاهــة واألمانــة وكيــف تصبــح هــذه اإلســتقامة قيمــة يوميــة يعيشــها 
الجميــع؟
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هل يعيش المجتمع التكاتف والتالحم والتسامح والمحبة وكيف يتآزر المجتمع أكثر؟

أرجــو أن يرســم هــذا المقــال مســيرة حيــاة وتطــور للشــركات والمجتمعــات واألفــراد، كل بينــه وبيــن نفســه. لــذا مــن المفتــرض 
أن يكــون الجــواب علــى األســئلة الســابقة ليــس فقــط بنعــم او ال، بــل برقــم عــددي يمثــل مقــدار النجــاح والتطــور مــع الزمــن 
فهــي قــد تكــون 70% او 80% او أكثــر او أقــل وكيــف يمكــن تطويرهــا؟   فالهــدف أن يكــون اإلنســان دقيقــا فــي محاســبة نفســه 

ليحقــق تطــورا ملحوظــا بيــن يــوم وآخــر، مســتضيئا بمــا ورد: »ليــس منــا مــن لــم يحاســب نفســه فــي كل يــوم«.

مالحظــة: أود أن ألفــت عنايــة القــاريء الكريــم أن هــذا المقــال هــو للعمــل والمتابعــة وليــس لإلطــالع فقــط. والهــدف منــه هــو 
البنــاء، بنــاء اإلنســان والمجتمعــات والشــركات بمــا يحقــق ســعادة أجيالنــا المقبلــة.   أســأل هللا ان ينعــم علينــا بأكاديميــات توفــر 
كافــة المصــادر والوســائل لألفــراد والمجتمعــات والشــركات لمتابعــة مســيرة الكمــال التطويريــة التــي تحدثنــا عنهــا فــي هــذا 

المقــال.
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العباس وابو الرحي والمدلي يهدون الوطن ميداليات ملونة في بطولة العالم
 الشاطئية الثالثة للبومسي بمصر ٢019

 الملحق الرياضي

تنس طاولة نادي مضر تحقق وصافة بطولة كأس االتحاد السعودي الممتاز
 لفئتي الشباب والناشئين
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الجنبي يخضع لعملية جراحية في الركبة

السايس التونسي يوقع ليد مضر العالمي
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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
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114000 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 : 

0539087133
   

مالحظة :
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