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• 2٤1 ألف لاير مساعدات شهر اكتوبر بجمعية مضر 

ــدورة  ــس إدارة لل ــة مضــر تنتخــب مجل ــة ... جمعي ــي جلســتها العمومي • ف
القادمــة

ــام  ــاد للع ــه واإلرش ــرض العــام للتوجي ــي المع ــارك ف ــر تش ــة مض • جمعي
هـــ  1٤٤1/1٤٤0

• تعليــم الشــرقية: لجنــة لمالحقــة أصحــاب المنــازل التــي تــؤوي مــدارس 
وروضــات غيــر مرخصــة

• التعليم الجامعي األهلي يغيب عن القطيف

• فــي صفــوى .. الصــادق »كفيــف« حفــظ  نصــف القــرآن بالســمع.. وقــِرض 
الشعر بـ»المهلهل«

ً و تقرؤون ايضا
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محتويات العدد

 حساباتنا البنكية
 تواصل معنا

٤
٥
٧
8
9

١٠
١١
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣8
٤٠
٤٢
٤٣
٤٤
٤٥
٤٧
٤8

كلمة مجلس االدارة: ضع بصمتك لتشارك بانتخاب مجلٍس واعد 
 في جلستها العمومية ...جمعية مضر تنتخب مجلس إدارة للدورة القادمة

٢٤١ ألف لاير مساعدات شهر اكتوبر بجمعية مضر 
انطالق حملة تطعيم مجانية ضد االنفلونزا الموسمية في مجمع خيرية مضر

جمعية مضر تشارك في المعرض العام للتوجيه واإلرشاد للعام ١٤٤١/١٤٤٠ هـ 
الدكتور القطري يرسم الخطوات الذكية في تطوير الذات لكفيفات القطيف 
 ملف انتخاب اعضاء مجلس اإلدارة لجمعية مضر الخيرية للدورة القدامة ١٤٤١هـ -١٤٤٤ هـ 
تعليم الشرقية: لجنة لمالحقة أصحاب المنازل التي تؤوي مدارس وروضات غير مرخصة 

"موهوب" يتوج أبناء القطيف بـ ١٠ ميداليات
المصلي في »ربيع القطيف«: األسر المنتجة بحاجة لفن التسويق 

 الرسول األكرم )ص( … المربي الناجح
التعليم الجامعي األهلي يغيب عن القطيف

في صفوى .."الصادق" كفيف حفظ نصف القرآن بالسمع .. وقِرض الشعر بـ»المهلهل«
 الملحق الرياضي 
 وظائف شاغرة بجمعية مضر الخيرية 
وظائف شاغرة بالمجمع الطبي العام 
مواعيد عمل المجمع الطبي العام 
عروض قاعة الملك عبدهللا الوطنية 
 تواصل معنا ، حساباتنا البنكية 
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 كلمة مجلس اإلدارة
 محمد جواد آل  السيد ناصر

ضع بصمتك لتشارك بانتخاب مجلٍس واعد

تحــت شــعار »ضــع بصمتــك لشــارك بانتخــاب مجلــٍس واعــد« ، دعــا مجلــس إدارة جمعيــة مضــر الخيريــة الــى جلســة الجمعيــة 
العموميــة التــي ســتنعقد مســاء االربعــاء الرابــع عشــر مــن ربيــع الثانــي ١٤٤١ هـــ، الموافــق للحــادي عشــر مــن شــهر ديســمبر 
٢٠١9 م، فــي قاعــة الملــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز الوطنيــة، وســيتضمن برنامــج الجلســة انتخــاب مجلــس إدارة جديــد لقيــادة 
ــا وأنشــطتها  ــا وخدماته ــي ببرامجه ــى الرق ــل عل ــا والعم ــيير أعماله ــة ١٤٤١ هـــ - ١٤٤٤هـــ ، وتس ــدورة القادم ــة لل الجمعي

ومشــاريعها.

وقــد أعــد المجلــس الحالــي العــدة لهــذه االنتخابــات، ومــر اإلعــداد لهــا بمراحــل متعــددة، بــدأت باإلعــالن عــن الترشــح فــي 
الثامــن عشــر مــن جمــادى االولــى ١٤٤٠ هـــ ، تحــت عنــوان »ترشــح مــن أجــل المشــاركة فــي صنــع القــرار« ، دعــت فيــه 
ــن  ــي م ــي الثان ــرة أخــرى ف ــس اإلدارة، وكــررت الدعــوة م ــة مجل ــى الترشــح لعضوي ــن ال ــا العاملي ــع أعضائه ــة جمي الجمعي
رمضــان ١٤٤٠ هـــ، ثــم كــون المجلــس فريــق عمــل وأوكل اليــه مهمــة التواصــل مــع األعضــاء العامليــن وتشــجيعهم علــى 

ــد. الترشــح للمجلــس الجدي

وفــي الثانــي عشــر مــن شــهر رمضــان المبــارك لعــام ١٤٤٠ هـــ، ُعِقــد ملتقى الترشــح  وشــارك فيــه ١٢٢ عضــًوا، وكان فرصة 
لحــث شــباب القديــح للتقــدم والترشــح لمجلــس اإلدارة القــادم، حيــث تــداول المشــاركون فيــه همــوم وشــؤون الجمعيــة المتعلقــة 
بالترشــح، والتحديــات والمصاعــب التــي تمــر بهــا، وخرجــوا بتوصيــات جيــدة تعنــى بتطويــر العمــل االجتماعــي بشــكل عــام 
والعمــل بالجمعيــة بشــكل خــاص، وجــاء علــى رأســها التأكيــد علــى تعزيــز ثقافــة التطــوع فــي المجتمــع وضــرورة رفــد لجــان 
الجمعيــة بالطاقــات الشــابة، اضافــة الــى توظيــف كفــاءات اداريــة إلدارة العمــل التنفيــذي فــي الجمعيــة ليتفــرغ مجلــس اإلدارة 

الــى وضــع الخطــط االســتراتيجية، واإلشــراف علــى عمــل اللجــان وأداء المشــاريع االســتثمارية.

ــن األعضــاء  ــدد كاف م ــدم ع ــس اإلدارة، تق ــع دور مجل ــا م ــل وتكامله ــق العم ــود فري ــر جه ــة لتظاف ــك، ونتيج ــر ذل ــى اث عل
وتــم رفــع اســمائهم الــى مقــام وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، التــي وافقــت علــى ترشــح ١9 عضــوا، تنوعــت خبراتهــم 

ــي.  ــم االجتماع ــم وحضوره وتخصصاته

وحرصــا مــن مجلــس اإلدارة الحالــي علــى نقــل المعرفــة وتوطيــن الخبــرة واســتدامتها فــي الجمعيــة، أقــام برنامجــا متكامــال 
لتعريــف المترشــحين علــى لجــان الجمعيــة واجــراءات وضوابــط التشــغيل اليومــي المعمــول بهــا فــي لجــان الجمعية ومشــاريعها 
االســتثمارية. ولــن يتوقــف األمــر علــى هــذا البرنامــج، فمــن المخطــط أن تبــدأ اجــراءات التســليم والتســلم فــور انتخــاب المجلــس 

الجديــد، وسيســتمر األعضــاء الحاليــون فــي مســاندة اإلدارة القادمــة وتقديــم المشــورة. 

وقــد خصصنــا فــي هــذا العــدد مــن نشــرة »خيريــة مضــر نبــض خيركــم« ملفــا يتضمــن الســير الذاتيــة للمترشــحين لمجلــس 
االدارة القــادم، لتعريــف المجتمــع بهــم وبمؤهالتهــم وبخبراتهــم وتطلعاتهــم، آمليــن أن تعيــن المعلومــاُت فــي هــذا الملــف أعضــاَء 

الجمعيــة العامليــن علــى حســن اإلختيــار، وانتخــاب مــن يمثــل طموحاتهــم فــي األخــذ بالجمعيــة الــى أعلــى المراتــب.

إن مــن حــق الجمعيــة علينــا جميعــا المشــاركةَ الفاعلــة فــي جلســة الجمعيــة العموميــة القادمــة ووضــع بصمتنــا بانتخــاب مجلــس 
واعــد يقــود الجمعيــة الــى مــا نتطلــع اليــه.  
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 في جلستها العمومية ... جمعية مضر تنتخب مجلس إدارة للدورة القادمة
 

كرامة المرهون 
دعــت جمعيــة مضــر الخيريــة أعضاءهــا لحضــور جلســة الجمعيــة العموميــة التــي ســتنعقد فــي تمــام الســاعة ٧:٣٠ مــن مســاء 
يــوم األربعــاء ١٤ ربيــع ثانــي ١٤٤١ هـــ، الموافــق ١١ ديســمبر ٢٠١9 م، بقاعــة الملــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز الوطنيــة، وقــد 

خصصــت قاعــة الزمــردة للرجــال وقاعــة العقيــق للنســاء )علمــا بأنــه ســيبدأ تســجيل الحضــور فــي الســاعة ٦:٣٠(.
 

وســيتضمن برنامــج الجلســة كلمــة مجلــس اإلدارة واســتعراض التقريــر اإلداري والفنــي والتقريــر المالــي والمصادقــة علــى 
ــدورة القادمــة  ــي ال ــة فــ ــود الجمعي ــد يق ــس إدارة جدي ــي ٢٠١8 ، والتــــصويت النتخــاب مجل ــة للعــام المال الحســابات الختامي

١٤٤١ – ١٤٤٤ هـــ.
 

وتماشــيا مــع تعليمــات وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، أعلنــت الجمعيــة شــروط اجــراء توكيــالت اإلنابــة ألعضــاء الجمعيــة 
العموميــة العامليــن الذيــن يصعــب عليهــم حضــور الجلســة، كالتالــي:

١- أن يكون الُمَوَكل عضوا عامال في الجمعية
ــه  ــات مــع احضــاره هويت ــح أو مقــر اإلدارة بمبنــى الطرازي ــة بوســط القدي ــى مكتــب الجمعي ــَوِكل بنفســه ال ٢- أن يحضــر الُم

الوطنيــة الرســمية إلجــراء التوكيــل والتوقيــع عليــه وكذلــك التوقيــع علــى صــورة واضحــة مــن الهويــة الوطنيــة
٣- أن يتم اعتماد الوكالة من قبل رئيس مجلس اإلدارة وختمها بختم الجمعية

٤- بخصــوص األعضــاء الذيــن يصعــب عليهــم التوكيــل حضوريــا بســبب الســفر أو ألســباب مرضيــة )أو ألي ســبب(، يمكنهــم 
ــه  ــوم بتعبئت ــدد ليق ــلل مح ــم تس ــة برق ــوذج الوكال ــم نم ــل له ــوف يرس ــس ، و س ــي او الفاك ــم االلكترون ــوان بريده ــال عن ارس
ــل  ــة ٠١٣8٥٥٠٠٣١ او ايمي ــس الجمعي ــى فاك ــالها عل ــة وارس ــة الوطني ــن الهوي ــة م ــورة موقع ــاق ص ــه وارف ــع علي والتوقي
الجمعيــة info@mudhar.org  ، مــع ضــرورة تدويــن رقــم هاتفــه للتواصــل معــه فــي حــال اقتضــى األمــر )ومــا لــم يٌلتـَـَزم 

بذلــك يعتبــر الطلــب الغيــا، و لــن يلتفــت لــه(.

علًمــا بــأن آخــر موعــد الســتالم الــوكاالت هــو مســاء يــوم االثنيــن ١٢ ربيــع ثانــي ١٤٤١ هـــ، الموافــق 9 ديســمبر ٢٠١9 م، 
وســوف ترفــع جميــع الــوكاالت المكتملــة للشــروط الــى مركــز التنميــة االجتماعيــة بالقطيــف للمصادقــة عليهــا.

 
وكان مجلــس اإلدارة الحالــي قــد أعــد العــدة النتخابــات مجلــس اإلدارة القــادم منــذ عــدة أشــهر، وتضمــن اإلعــداد لهــا مراحــل 
متعــددة، بــدأت باإلعــالن عــن الترشــح فــي الثامــن عشــر مــن جمــادى األولــى ١٤٤٠ هـــ ، تحــت عنــوان »ترشــح مــن أجــل 
المشــاركة فــي صنــع القــرار« ، وكررالمجلــس الدعــوة فــي ٢ رمضــان ١٤٤٠ هـــ، تلتــه عــدة لقــاءات توجــت بملتقــى الترشــح 
فــي ١٢ رمضــان ١٤٤٠ هـــ، الــذي شــارك فيــه ١٢٢ عضــوا، لحــث شــباب القديــح للتقــدم والترشــح لمجلــس اإلدارة القــادم 

والخــروج بتوصيــات تعنــى بتطويــر العمــل االجتماعــي.
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2٤1 ألف لاير مساعدات شهر اكتوبر بجمعية مضر

المركز اإلعالمي 

ــا  ــغ اجماليه ــة بل ــر المتعفف ــاعدات لألس ــرار مس ــم إق ــر ٢٠١9 م، وت ــهر اكتوب ــي ش ــات  ف ــع جلس ــس اإلدارة ارب ــد مجل عق
ــي: ــو التال ــى النح ــاءت عل ــة، وج ــا ٣١ حال ــتفاد منه ــااًل اس ٢٤١٥٠٠ ري

أوال - برنامج شؤون األسر : ٥٣٠٠٠ رياال لـ  ١٢ حالة
ثانيا - برنامج شؤون المساكن : ١٥١٠٠٠ رياال لـ ١٣ حالة

ثالثا - برنامج الزواج الميسر : ٣٦٠٠٠ رياال لـ ٥ حاالت
رابعا - برنامج المساعدات التعليمية: ١٥٠٠ لاير لحالة واحدة.
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انطالق حملة تطعيم مجانية ضد االنفلونزا الموسمية في مجمع خيرية مضر

المركز اإلعالمي 

بالتعــاون مــع المديريــة العامــة للشــؤون الصحيــة بالمنطقــة الشــرقية، انطلقــت فــي مجمــع جمعيــة مضــر الطبــي العــام يــوم 
الســبت ٢٧ صفــر ١٤٤١ هـــ حملــة تطعيــم ضــد االنفلونــزا الموســمية.

ويمكن لمراجعي المجمع وأهالي القديح ومن حولها االستفادة من هذه الحملة التي ستستمر حتى نفاذ الكمية.

ــة  ــي وبالتنســيق مــع وزارة الصحــة حمل ــة مضــر الطب ــه ومــع دخــول فصــل الخريــف ســنويا، ينظــم مجمــع جمعي يذكــر ان
تطعيــم مجانيــة ضــد االنفلونــزا، ويمكــن لمــن يرغــب حجــز موعــد للتطعيــم باالتصــال علــى الرقــم الموحــد  9٢٠٠١٠٤9٥  .

انطالق حملة تطعيم مجانية ضد االنفلونزا الموسمية في مجمع خيرية مضر

المركز اإلعالمي 

بالتعــاون مــع المديريــة العامــة للشــؤون الصحيــة بالمنطقــة الشــرقية، انطلقــت فــي مجمــع جمعيــة مضــر الطبــي العــام يــوم 
الســبت ٢٧ صفــر ١٤٤١ هـــ حملــة تطعيــم ضــد االنفلونــزا الموســمية.

ويمكن لمراجعي المجمع وأهالي القديح ومن حولها االستفادة من هذه الحملة التي ستستمر حتى نفاذ الكمية.

ــة  ــي وبالتنســيق مــع وزارة الصحــة حمل ــة مضــر الطب ــه ومــع دخــول فصــل الخريــف ســنويا، ينظــم مجمــع جمعي يذكــر ان
تطعيــم مجانيــة ضــد االنفلونــزا، ويمكــن لمــن يرغــب حجــز موعــد للتطعيــم باالتصــال علــى الرقــم الموحــد  9٢٠٠١٠٤9٥  .
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جمعية مضر تشارك في المعرض العام للتوجيه واإلرشاد للعام 1٤٤1/1٤٤0 هـ

المركز اإلعالمي 

شــاركت جمعيــة مضــر الخيريــة ممثلــة بمركــز رعايــة المكفوفيــن فــي المعــرض العــام للتوجيه واإلرشــاد للعــام ١٤٤١/١٤٤٠ 
هـــ، الــذي أقيــم فــي مدرســة الدهنــاء بعنــك صبــاح األحــد ٢٠ ربيــع األول ١٤٤١ هـــ تحــت رعايــة مديــر عــام التعليــم بالمنطقــة 

الشــرقية الدكتــور ناصر الشــلعان.

وســبق افتتــاَح المعــرض حفــٌل خطابــٌي بــدأ بــآي مــن الذكــر الحكيــم، وتضمــن برنامجــه  كلمــة لســعادة مديــر مكتــب التعليــم 
بمحافظــة القطيــف األســتاذ عبدالكريــم العليــط، وقصيــدة ترحيبيــة ألقاهــا الطالــب حمــد الخالــدي، وقصيــدة عــن بــر الوالديــن 
ألقاهــا الطالــب عبــدهللا الهاجــري، وكلمــة وحــدة اإلرشــاد والتوجيــه ألقاهــا المرشــد الطالبــي حلمــي آل الشــيخ مبــارك، ولوحــة 
ــة للمستشــار  ــي بكلم ــل الخطاب ــم الحف ــة، واختت ــة األهلي ــف االبتدائي ــا« لطــالب مدرســة القطي ــص منه ــوان »تخل شــعرية بعن
ــم  ــب التعلي ــا مكت ــي شــكر فيه ــد الغفيل ــن محم ــد ب ــام للشــؤون المدرســية األســتاذ فه ــر الع التعليمــي واإلداري، مســاعد المدي

بالقطيــف علــى إقامــة المعــرض وثمــن عاليــا مبــادرات المكتــب التعليميــة.

ــام  ــة وحــال ومؤسســة خي ــدي ومؤسســة دل ــش الخال ــن ســعدون العطي ــد ب ــم داعــم المعــرض الرئيســي الشــيخ خال ــم تكري وت
الضيافــة للمناســبات، والجهــات المشــاركة فــي المعــرض: إدارة مــرور القطيــف واإلدارة العامــة للدفــاع المدنــي بالقطيــف، 
ــى أعضــاء  ــة ال ــة، إضاف ــات الخيري ــف، والجمعي ــي قطــاع القطي ــدارس ف ــام، والم ــوى الع والهــالل األحمــر ومستشــفى صف

ــاء. ــد مدرســة الدهن ــق المنظــم للمعــرض وقائ الفري

وافتتــح المستشــار الغفيلــي وســعادة مديــر مكتــب التعليــم المعــرض، وتجــول والضيــوف بيــن أركانــه، واســتمعا لشــرح مفصــل 
عنهــا واطلعــا علــى مــا يحتويــه المعــرض مــن لوحــات ومعروضــات.

ــارس واألســتاذ  ــن األســتاذ حســن الف ــة المكفوفي ــدم منســوبا مركــز رعاي ــث ق ــة مضــر، حي ــد ركــن جمعي ــال عن ــا طوي وتوقف
ناصــر الصــادق نبــذة عــن مركــز رعايــة المكفوفيــن والخدمــات التــي يقدمهــا للمكفوفيــن والكفيفــات فــي محافظــة القطيــف، 
وشــرح الفــارس كيفيــة اســتخدام المكفوفيــن لآللــة الكاتبــة، وقــرأ الصــادق آيــات مــن ســورة طــه مــن نســخة قــرآن مكتــوب 

بلغــة برايــل.

وتأتــي مشــاركة جمعيــة مضــر فــي هــذا المعــرض إلبــراز برامــج الجمعيــة والخدمــات التــي تقدمهــا للمجتمــع، وكان اختيــار 
مركــز رعايــة المكفوفيــن ألنــه المركــز الوحيــد بمحافظــة القطيــف الــذي يقــدم خدماتــه للمكفوفيــن والكفيفــات منــذ عــام ١٤٢8 

هـــ، تتمثــل فــي برامــج تدريــب وتأهيــل لهــذه الفئــة إلدماجهــم فــي المجتمــع.
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الدكتور القطري يرسم الخطوات الذكية في تطوير الذات لكفيفات القطيف 

بيان الزيمور  

بحضــور ١٥ كفيفــة، اســتضافت نســائية مركــز رعايــة مكفوفــي القطيــف التابــع لجمعيــة مضــر الخيريــة مضــر بالقديــح مســاء 
ــة  ــم ورش ــل القطــري، لتقدي ــور منصــور عبدالجلي ــرية الدكت ــوارد البش ــار الم ــع األول ١٤٤١ هـــ ، مستش ــس ١١ ربي الخمي
تفاعليــة بعنــوان »خطــوات ذكيــة فــي تنميــة الــذات« ، مســتهدفة صناعــة الــذات وتحقيــق التفــوق فــي الحيــاة مــن خــالل تبنــي 
وتطبيــق العــادات واألفــكار لألنمــاط الســلوكية الناجحــة، وتوظيــف مهــارات الــذكاء العاطفــي وأســاليب التحفيــز الذاتــي وبنــاء 

الــذات وتعزيــز الثقــة بالنفــس .

واشــتملت الورشــة علــى محطــات رئيســية هــي: الجــدارات الكامنــة، فــن الممكــن، االبــداع، تنميــة الــذات وخدمــة المجتمــع، 
مركــز التحكــم، والــذكاء العاطفــي. 

وللخــروج عــن النمطيــة التقليديــة، قســم الدكتــور القطــري المشــاركات فــي الورشــة الــى مجموعــات نقاشــية، وطــرح مجموعة 
مــن األســئلة والتطبيقــات العمليــة، تفاعلــت معهــا المشــاركات بحمــاس، وشــاركن فــي االجابــة عليها. 

وأشــاد الدكتــور القطــري بمنســوبات مركــز رعايــة المكفوفيــن، وعبــر عــن انطباعاتــه قائــاًل: »لقــد ســعدت جــداً بتواجــدي مــع 
بناتــي فــي مركــز المكفوفيــن فــي ورشــة عمــل رائعــة ومتميــزة، حيــث تجاوزنــا فــي هــذا اللقــاء النمــط التقليــدي للمحاضــرات 
التــي تعتمــد علــى مرســل ومتلقــي .. هــذا اللقــاء تميــز بالمشــاركة مــن الفتيــات، وال أخفــي علــى الجميــع إعجابــي بالحمــاس 
ــى  ــدال فــي الحــوار والنقــاش، حيــث قســمنا المشــاركات إل ــة واالعت ــروح اإليجابي ــى ال ــل المشــاركات وعل والتفاعــل مــن قب
مجموعــات نقاشــية وقــد أبدعــن كثيــرا. وكان اللقــاء يجمــع مــا بيــن الفائــدة العلميــة والتطبيقــات العمليــة، فشــكراً  للعامليــن فــي 
جمعيــة مضــر وشــكراً لالســتاذة  أحــالم العوامــي والشــكر إلــى كل مــن عمــل خلــف الكواليــس وجعــل هــذا اللقــاء قمــة فــي 
النجــاح، والشــكر موصــول للمشــاركات علــى كريــم مشــاعرهن وروعــة عطائهــن ونبيــل أخالقهــن. أنــا شــخصياً فخــور جــداً 
بهــذه  التجربــة، فــال جــف معيــن إبداعهــن ومــداد يراعهــن .كانــت ورشــة العمــل متميــزة، متوهجــة بضيــاء النــور والمعرفــة، 

ومــن التجــارب التــي اعتــز بهــا«.

وأشــادت نائــب مقــرر مركــز رعايــة المكفوفيــن  أحــالم العوامــي بمــا بذلــه الدكنــور القطــري فــي ادارتــه للورشــة، وتمكنــه مــن 
جــذب انتبــاه المشــاركات، وإثــارة التشــويق والدافعيــة لديهــن، وذكــرت أن الورشــة تميــزت بتفاعــل كبيــر ومشــاركة بأريحيــة 

وشــغف للتعلــم.

وكان مــن بيــن المشــاركات فــي الورشــة األســتاذة حنــان الصفــار مــن مركــز التنميــة االجتماعيــة بالقطيــف، حيــث عبــرت عــن 
شــكرها  لمركــز رعايــة المكفوفيــن علــى دعوتهــا لحضــور الورشــة، قائلــة: »تعجــز الكلمــات ان تعبــر عمــا يجــول فــي نفســي 
مــن تقديــر واجــالل لعمــل المركــز المبــارك لخدمــة هــذه الفئــة العزيــزة علــى أنفســنا، ولمــا يبذلــه مــن جهــود واضحــة للجميــع 

فــي ســبيل تذليــل الصعــاب التــي تواجههــم«.

وتنــدرج هــذه الورشــة ضمــن سلســلة الــورش التثقيفيــة والترفيهيــة التــي تهــدف إلــى تنميــة مهــارات منســوبات مركــز رعايــة 
المكفوفين.
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ملف
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عزيزي عضو الجمعية العمومية )المشترك(

بين يديك السير الذاتية المختصرة للمترشحين لمجلس اإلدارة الجديد للدورة ١٤٤١- ١٤٤٤هـ 
يدعوك مجلس اإلدارة لوضع بصمتك لتشارك بانتخاب مجلس إدارة واعد ليكون ممثال لك لتسيير أعمال 

الجمعية و العمل على الرقي بها وبأنشطتها .

ً علما
بأن أسماء المترشحين مرتبة حسب الحروف االبجدية للعوائل. 

 
شاكرين و مقدرين حسن اختيارك
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نبيل عبدهللا جعفر آل سالم

)١(

بكالوريوس
مهندس تقنية معلومات

مشاريع البنية التحتية لتقنية المعلومات

المساهمة بالخدمة االجتماعية والرقي بها و إضافة خدمات جديدة تسهم في تطوير المساعدات 

االسم :

رقم المرشح 

المؤهل العلمي :
الوظيفة الحالية :
الخبرات العملية :

المناصب اإلدارية :

تطلعاتي واهدافي للترشح إلدارة الجمعية 
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علي خليل عبدهللا آل فردان

)٢(

ماجستير ادارة أعمال )جامعة الملك فهد للبترول والمعادن(
بكالوريوس نظم معلومات ادارية - جامعة الملك فهد

APICS CSCP – اعتماد مهني في ادارة سلسلة االمداد
Green Belt Lean Six Sigma – اعتماد مهنى في تحسين االنظمة واالجراءات

االسم :

رقم المرشح 

المؤهل العلمي :

محلل نظم أعمال أول

الشركة السعودية للكهرباء ٢٠٠٢-٢٠٠٧
٢٠٠8-٢٠٠٧ )P&G( شركة الصناعات الحديثة

شركة أرامكو السعودية ٢٠٠8
١- رئيس وحدة خدمات المواد بشدقم ٢٠١٥

٢- رئيس قسم التخطيط والدعم بادارة خدمات المواد ٢٠١٦
٣- رئيس قسم خدمات المواد بقيق ٢٠١٧

الوظيفة الحالية :

الخبرات العملية :

المناصب اإلدارية :

ــة  ــاً للتنمي ــة دعم ــل الجمعي ــن قب ــة م ــات المقدم ــتوى الخدم ــي مس ــة ف ــة نوعي ــداث نقل ــي اح ــاهمة ف المس
االجتماعيــة ومواكبــة للتســارع فــي برامــج  التحــول الوطنــي .

تطلعاتي واهدافي للترشح إلدارة الجمعية 
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حسن عبدالكريم حسن البشراوي

)٣(

دبلوم الحاسب االلي التطبيقي 
مشرف محاسبين

العمل في القطاع الخاص ألكثر من ١٥ عام في المبيعات والتسويق المركزية
١- مشرف محاسبين العزيزية بندة.

٢- مساعد مدير سوق بندتي لمبيعات التجزئة.
٣- مندوب مبيعات اراسكو لالغذية.

االسم :

رقم المرشح 

المؤهل العلمي :
الوظيفة الحالية :
الخبرات العملية :

المناصب اإلدارية :

تطلعاتي واهدافي للترشح إلدارة الجمعية 
١- التشــرف باالنضمــام لكيــان جمعيــة مضــر الخيريــة والممارســة العمليــة المباشــرة فــي خدمــة المجتمــع 

فــي بلدتــي القديــح  واي  مــكان علــى أرض الوطــن و أي مجــال يــوكل لــي 
ــة  ــر الخيري ــة مض ــي جمعي ــور و ينم ــدم ويط ــا يخ ــي كل م ــي  ف ــع زمالئ ــر م ــاء والمثم ــاون البن ٢- التع

ــه. ــا تشــرف علي ــع م وجمي
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مهدي سلمان علي الجارودي
جامعي

مهندس مشاريع متقاعد من أرامكو 

١- مهندس مشاريع مدارس .
٢- مهندس مشروع المختبرات والبحوث.

٣- مدير تسليم وتشغيل مبنى المدارس.
٤- مدير تسليم وتشغيل مدينة الملك عبدهللا الرياضية بجدة )ملعب الجوهرة(.

االسم :
المؤهل العلمي :

الوظيفة الحالية :
الخبرات العملية :

المناصب اإلدارية :

)٤(
رقم المرشح 

تطلعاتي واهدافي للترشح إلدارة الجمعية 
المساعدة في تطوير أعمال الجمعية وعلى الخصوص المشاريع االستثمارية والخدمية وايجاد قاعدة من 

المتطوعين المؤهلين لقيادة اعمالها .
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محمد تقي احمد الجنبي 
بكالوريوس هندسة كيميائية

متقاعد شركة أرامكو السعودية
 ستة وثالثون سنة موظف في شركة أرامكو

رئيس قسم الدراسات الهندسية في دائرة منع الخسائر / رئيس قسم اإلشراف  للسالمة 
على المعامل في رأس تنورة

١- السعي لتحقيق اهداف الجمعية و تكملة مسيرة المجالس السابقة في خدمة المجتمع.
٢- محاولة االرتقاء بخدمات الجمعية في المجال الصحي والتربوي.

٣- تحسين البيئة اإليجابية للعاملين في جميع قطاعات الجمعية.

االسم :
المؤهل العلمي :

الوظيفة الحالية :
الخبرات العملية :

المناصب اإلدارية :

تطلعاتي واهدافي للترشح إلدارة الجمعية 

)٥(
رقم المرشح 
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سعيد عبدالكريم حسين الحميدي
ثانوية عامة

متقاعد من شركة أرامكو 
باحث في اللجنة االجتماعية لمدة 8 سنوات

العمل من أجل تطوير الجمعية وبناء و تطوير العالقة بين الجمعية والمجتمع.

االسم :
المؤهل العلمي :

الوظيفة الحالية :
الخبرات العملية :

المناصب اإلدارية :

تطلعاتي واهدافي للترشح إلدارة الجمعية 

)٦(
رقم المرشح 

خيرية مضر نبض خيركم العدد ٢٧
54

 -18-



احمد سعيد ناصر الخاطر 
١- بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية مع مرتبة الشرف من جامعة 

الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران سنة ١988 م
٢- شهادة SAC العالمية لإلدارة المتميزة سنة ٢٠٠٧ م

متقاعد من شركة أرامكو السعودية سنة ٢٠١٧ م
١- ٣٥ ســنة عمــل لــدى شــركة أرامكــو الســعودية فــي مجــال الهندســة وضبــط الجــودة وإدارة 
المشــاريع وتمثيــل الشــركة فــي اللجنــة الوطنيــة لوضــع وضبــط المواصفــات والمقاييــس 
الهندســية الســعودية ، وفــي وضــع وتصميــم وتنفيــذ التحــول االلكترونــي لجميــع اعمــال الشــركة 

الهندســية مــن خــالل برنامــج SAP العالمــي.
٢- المشــاركة الفعالــة فــي المجلــس األهلــي بالقديــح واللجنــة المنظمــة لمهرجــان الــزواج 
الجماعــي بالقديــح وبرنامــج تقويــة الطلبــة ولجنــة التـــــعريف بالتخصصــات ولـــــجنة اصــالح 

ــح. ــي بالقدي ــر الرياض ــادي مض ــة لن ــارية والداعم ــة االستش ــة اللجن ــن وعضوي ذات البي

االسم :
المؤهل العلمي :

الوظيفة الحالية :
الخبرات العملية :

)٧(
رقم المرشح 

من خالل العمل في شركة أرامكو السعودية تقلد العديد من المناصب اإلدارية، أهمها:
١- مدير جودة مشاريع أرامكو في المنطقة الوسطى و المنطقة الشرقية و مدير جودة مشروع 

)عربية حصبة( في المناطق المغمورة. 
٢- مدير عام الجودة لجميع مشاريع أرامكو العمالقة في المناطق البحرية.

المناصب اإلدارية :

ــاءات  ــتقطاب الكف ــي باس ــل التطوع ــر العم ــن وتطوي ــام والمحتاجي ــاعدة االيت ــا ومس ــح وأهله ــة القدي ١- خدم
والتواصــل مــع شــرائح المجتمــع لدعــم الجمعيــة ماديــاً ومعنويــاً وعمليــاً وإعــادة هيكلــة االعمــال فــي جميــع 

ــة الطموحــة للمملكــة. ــق الرؤي األقســام لتحقي
٢- تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين عبر التحول الرقمي لجميع االعمال.

  

تطلعاتي واهدافي للترشح إلدارة الجمعية 
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نادر سعيد محمد الخاطر
) phd ( دكتوراه

استاذ جامعي مهندس اتصاالت شركة اريكسون
٢٠ سنة تدريب وادارة مشاريع مع الشركة العالمية 

 مدير مشاريع شركة اريكسون السويدية و رئيس رابطة خريجي البحرين

االسم :
المؤهل العلمي :

الوظيفة الحالية :
الخبرات العملية :

المناصب اإلدارية :

تطلعاتي واهدافي للترشح إلدارة الجمعية 

)8(
رقم المرشح 

تحقيق رؤية ٢٠٣٠ الحوكمة االلكترونية في خلق بيئة ذكية تخدم الجمعية والمستفيدين وتكون اكثر سهولة 
وفعالية
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شريف حسين علي الخضراوي 

)9(

جامعي – ادارة وتسويق
مدير تسويق ومبيعات 

تقلدت مناصب في التسويق والمبيعات لعدة شركات.

١- الخبرة العملية في األداء اإلداري و تطويره.
٢- الدراسة السوقية للمنتجات وتطويرها ووضع الخطط االستراتيجية للتسويق .

٣- تطوير االعمال التجارية في المنشاة.

االسم :

رقم المرشح 

المؤهل العلمي :
الوظيفة الحالية :
الخبرات العملية :

المناصب اإلدارية :

ــة  ــة الحالي ــة المشــاريع التجاري ــر االداء االداري وتنمي ــم الخدمــات بتطوي ــي تقدي ــدة ف ــة رائ لتكــون الجمعي
ــة . ــة الحديث ــة اإلداري ــك مــن خــالل الوســائل العملي ــة مشــاريع مســتقبلية وذل واضاف

تطلعاتي واهدافي للترشح إلدارة الجمعية 
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نزار علوي رضي الخضراوي
بكالوريوس هندسة كيميائية

مهندس صيانة

هندسة عمليات وصيانة معامل

االسم :
المؤهل العلمي :

الوظيفة الحالية :
الخبرات العملية :

المناصب اإلدارية :

تطلعاتي واهدافي للترشح إلدارة الجمعية 

)١٠(
رقم المرشح 

خدمة المجتمع و العمل على النهوض بالجمعية و الرقي بها إلى مستوى أفضل 
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فايز موسى جعفر الدشيشي

)١١(

شهادة متوسطة دبلوم ) تخزين المواد في المستودعات( 
) برنامج اللغة االنجليزية مع الرياضيات والمحاسبة ( 

)دورات في علم اإلدارة والمسؤولية( في مركز لشركة أرامكو السعودية
متقاعد

١- 8 سنوات في مخازن ومستودعات أرامكو السعودية بوظيفة اخصائي مواد ورئيس 
مجموعة .

٢- 8 سنوات في دائرة خدمات المساحة قسم العقود وتدقيق الفواتير.
٣- 8 سنوات في دائرة مساندة المشاريع ودعم مكتب المدير والمساندة في تنظيم المؤتمرات 

واالحتفاالت باالضافة الــى تدقيق حسابات مقاولي الرسم الهندسي . 

االسم :

رقم المرشح 

المؤهل العلمي :

الوظيفة الحالية :
الخبرات العملية :

رئيس موقع في مشروع منيفة

المســاندة فــي الحفــاظ علــى إنجــازات مــن ســبقونا واالجتهــاد فــي تطويــر العمــل االجتماعي الخيري وتحســين 
الخدمــة بــكل امانــة وشــفافية وخدمــة الديــن  والوطــن وتطبيق أنظمــة وزارة العمــل والتنميــة االجتماعية .

المناصب اإلدارية :

تطلعاتي واهدافي للترشح إلدارة الجمعية 
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مؤيد عبدالهادي عبدهللا الزين

)١٢(

هندسة كيميائية جامعة الملك فهد للبترول 
مهندس حفر واعمل مدقق ومحلل بيانات الحفر التنسيق في تطوير برامج 

وتطبيقات عمليات الحفر والخدمات الداعمة لها
١- عضو في برنامج التقوية الصيفي للطالب لعدة سنوات .

٢- شاركت كعضو في لجنة المجمع الطبي التابع جمعية مضر الخيرية .
٣- مستشار مواد الحفر.

 ١-  قيادة مجموعة عمل النجاز مهام مختلفة لعدة مشاريع.
٢- عضو في فريق لتطويرانظمة عمليات الحفر.

٣- عضو في لجنة حماية المعلومات ممثال لدائرة الحفر.

االسم :

رقم المرشح 

المؤهل العلمي :
الوظيفة الحالية :

الخبرات العملية :

المناصب اإلدارية :

تقديم خدمات مناسبة للجمعية والبلد ، خدمة البلد والمجتمع من خالل االرتقاء بالخدمات الى مراتب متقدمة .
تطلعاتي واهدافي للترشح إلدارة الجمعية 
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باسم علي حسن الستري
بكالوريوس تربية فنية

مدرس تربية فنية
باحث اجتماعي وسكرتير للجنة االجتماعية بجمعية مضر الخيرية ألكثر من١٠ سنوات

االسم :
المؤهل العلمي :

الوظيفة الحالية :
الخبرات العملية :

المناصب اإلدارية :

تطلعاتي واهدافي للترشح إلدارة الجمعية 

)١٣(
رقم المرشح 

الرقي باهداف وخدمات الجمعية وفتح أفاق جديدة للوصول بإذن هللا لمستوى يواكب التطور والنهضة 
الشاملة للمملكة العربية السعودية.
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هاشم شرف حسن السعيدي

١- بكالوريوس هندسة حاسب آلي )مرتبة الشرف األولى( – جامعة الملك فهد للبترول 
و المعادن

٢- ماجستير تطوير موارد بشرية )درجة التميز( – جامعة مانشستر – بريطانيا

١- رئيس وحدة نقل المعرفة المهنية .
٢- رئيس المجموعة االستشارية إلدارة المعرفة - أرامكو السعودية.

٣- رئيس وحدة خدمات توطين المقاولين - أرامكو السعودية.

١- مهندس و مدرب شبكات البيانات والحاسب اآللي - مهندس مشروع و أخصائي موارد
 بشرية – المعهد الوطني الصناعي باألحساء – أرامكو السعودية.

٢- مستشار إدارة المعرفة – و متحدث في عدد من المؤتمرات الخليجية و العالمية في مجال 
التدريب و إدارة المعرفة.

االسم :
المؤهل العلمي :

الوظيفة الحالية :

الخبرات العملية :

المناصب اإلدارية :

)١٤(
رقم المرشح 

تطلعاتي واهدافي للترشح إلدارة الجمعية 
١- تطوير أداء أعمال الجمعية االستثمارية و إيجاد الحلول المناسبة إلعادتها لجني األرباح و تفادي الخسائر 

٢- التركيــز علــى الخدمــات االجتماعيــة وتطويرهــا  بمــا يتناســب مــع خيــارات العصــر المتقدمــة فــي إيجــاد برامــج 
للتنميــة المســتدامة و التــي تســاعد علــى تنميــة العوائــل المحتاجــة و نقلهــا مــن الرعويــة الــى التنمويــه واســتحداث 

برنامــج ُمؤســس لتملــك المســاكن للعوائــل المحتاجــة مــن خــالل الشــراكة المجتمعيــة والحكوميــة . 
٣- و توطيد العالقة مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات الحكومية لتطوير أعمال الجمعية الخدمية. 

رئيس وحدة خدمات توطين المقاولين – أرامكو السعودية
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كاظم عبدالكريم كاظم عبيدان
هندسة كهربائية – ماجستير ادارة اعمال – شهادة االحتراف في ادارة المشاريع

مشرف وحدة التحكم في المشاريع - قسم رأس المال والمشاريع أرامكو السعودية

١8 سنة عمل في عدة دوائر في أرامكو السعودية
١- مشرف وحدة ادارة المشاريع .

٢- قسم كفاءة رأس المال والمشاريع أرامكو السعودية.

تنويع وتنمية الموارد المالية مع بناء الجسور والتواصل مع جميع اطياف المجتمع للوصول للريادة في 
تقديم الخدمات للمجتمع .

االسم :
المؤهل العلمي :

الوظيفة الحالية :

الخبرات العملية :
المناصب اإلدارية :

تطلعاتي واهدافي للترشح إلدارة الجمعية 

)١٥(
رقم المرشح 
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احمد عبدالمحسن سلمان العلوان
بكالوريوس تاريخ ودبلوم تربوي

مأمور سنترال في القطاع الخاص
متطوع في مركز رعاية المكفوفين منذ التأسيس

نائب مقرر مركز رعاية المكفوفين

١- خدمة المجتمع .
٢- التعاون لبناء وتطوير جميع مرافق الجمعية وباالخص مركز رعاية المكفوفين .

٣- التعاون مع جميع اعضاء الجمعية .
٤- خدمة البلد ومد يد العون للجميع.

االسم :
المؤهل العلمي :

الوظيفة الحالية :
الخبرات العملية :

المناصب اإلدارية :

تطلعاتي واهدافي للترشح إلدارة الجمعية 

)١٦(
رقم المرشح 
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شرف علي رضي العلويات 
دبلوم تقنية برمجة وقواعد بيانات - دبلوم مختبرات 

مرشد صحي ومحضر مختبر
االرشاد الصحي في التعليم ، عضو في لجنة المجمع  في الدورة السابقة ، كماساهمت في 

تنظيم بعض البرامجو الفعاليات على مستوى المحافظة 

االسم :
المؤهل العلمي :

الوظيفة الحالية :
الخبرات العملية :

المناصب اإلدارية :

تطلعاتي واهدافي للترشح إلدارة الجمعية 

)١٧(
رقم المرشح 

تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ و السعي لجعل الجمعية نموذج رائد في مجال الخدمات االجتماعية )تقديم خدمات 
نوعية ( العمل على تطوير الموارد البشرية ومضاعفة اعداد المشتركين
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حسين علي مهدي آل محمود
هندسة كيميائية – جامعة البترول

مهندس منع الخسائر – شركة أرامكو - رأس تنورة
١- ١٠ سنوات في مجال العمل.

٢-  تنسيق / تدريس في دورات أكاديمية. 
٣- التطوع في لجنة الخدمات االجتماعية – فرقة شؤون المساكن والمرافق العامة.

االسم :
المؤهل العلمي :

الوظيفة الحالية :
الخبرات العملية :

المناصب اإلدارية :

تطلعاتي واهدافي للترشح إلدارة الجمعية 

)١8(
رقم المرشح 

بذل الجهد لخفض تكلفة التشغيل والمصاريف وضبط معدّل التكاليف اإلدارية وتحسين كفاءة األداء.
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مهيب عبدهللا احمد الورش

إدارة مؤسسة رقمي

)١9(

ماجستير علوم الحاسب اآللي
االسم :

رقم المرشح 

المؤهل العلمي :
مدرب في الكلية التقنية بحفر الباطن

١- ٢٠١٧ - اآلن: مدرب حاسب آلي في الكلية التقنية بحفر الباطن .
٢- ٢٠١8 – اآلن: مشرف تخصص البرمجيات .

٣- ٢٠١٥- ٢٠١٦: دراسة المعوقات وإيجاد حلول لتطوير خدمات رياض األطفال 
التابع لجميعة مضر الخيرية.

٤- ٢٠١٥ – ٢٠١٧: إدارة مؤسسة رقمي لتقنيات الحاسب اآللي .
٥- ٢٠٠٧ – ٢٠٠8: إدارة وتشغيل وصيانة خدمات االنترنت في أرامكو السعودية .

الوظيفة الحالية :
الخبرات العملية :

المناصب اإلدارية :

ــدة  ــات جدي ــال خدم ــا، وإدخ ــع جودته ــا ورف ــين أدائه ــة لتحس ــتثمارية القائم ــاريع االس ــة المش ــادة هيكل إع
ــع القطــاع الخــاص. ــة م ــية عالي ــى تنافس ــاء عل ــة والبق ــادة مصــادر الدخــل للجمعي ــي زي ــهام ف لإلس

تطلعاتي واهدافي للترشح إلدارة الجمعية 
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تعليم الشرقية: لجنة لمالحقة أصحاب المنازل التي تؤوي مدارس وروضات غير مرخصة

صحيفة زاوية ٥٥ االلكترونية

حــذرت اإلدارة العامــة للتعليــم بالمنطقــة الشــرقية ممثلــة فــي مكتــب التعليــم األهلــي اآلبــاء وأوليــاء األمــور مــن إلحــاق أطفالهــم 
ــي  ــى ضــرورة تأكــد ول ــم ، مشــيرة إل ــح التراخيــص فــي وزارة التعلي ــة بمن ــر مرخصــة مــن الجهــة المعني فــي روضــات غي
األمــر مــن االطــالع علــى ترخيــص الروضــة عنــد تســجيل ابنــه وال يركــن إلــى وجــود روضــات ذات أســعار رخيصــة ألن 

اســتمرارها غيــر مضمــون وخطرهــا محــدق. 

ــي  ــل ف ــول الطف ــم الشــرقية ســعيد الباحــص أن شــروط قب ــر إدارة اإلعــالم واالتصــال المتحــدث الرســمي لتعلي وأوضــح مدي
الصــف األول االبتدائــي فــي العمــر مــن خمــس ســنوات وســتة شــهور إلــى خمــس ســنوات وتســعة شــهور يتطلــب أن يكــون 
لــدى الطفــل شــهادة مرحلــة ريــاض أطفــال مــن روضــة مرخصــة نظاميــاً ، مبينــاً أن هنــاك بعــض أصحــاب العقــارات يقومــون 
ــة المانحــة  ــه رخصــة مــن الجه ــى تشــغيلها ال يوجــد لدي ــوم عل ــم أن مــن يق ــع العل ــدارس م ــم واســتخدامها كم ــر منازله بتأجي
للترخيــص ، باإلضافــة إلــى افتقــار تلــك المبانــي ألدنــى وســائل األمــن والســالمة حيــث إنهــا ال تخضــع ألي جهــة رقابيــة ممــا 
يجعــل الخطــر أكبــر بســبب عــدم الكشــف علــى تلــك المنــازل أو الشــقق للتأكــد مــن صالحيتهــا مــن قبــل الجهــات المســؤولة 

كالدفــاع المدنــي والبلديــة ولجــان المعاينــة المختصــة فــي إدارة التعليــم. 

وأشــار الباحــص إلــى أن هنــاك لجنــة مختصــة مــن إمــارة المنطقــة الشــرقية وهيئــة األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 
والشــرطة وإدارة التعليــم تقــوم بمالحقــة هــؤالء المخالفيــن واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بحقهــم ، وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات 

ذات العالقــة ، محمــالً أصحــاب المنــازل والعقــارات التــي تــؤوي تلــك الروضــات المســؤولية األكبــر فــي ذلــك.
 

مــن جهتــه دعــا مديــر مكتــب التعليــم األهلــي بتعليــم الشــرقية عــوض المالكــي جميــع اآلبــاء وأوليــاء األمــور والمواطنيــن إلــى 
ــك  ــم ، وذل ــك ترخيصــا صــادرا مــن إدارة التعلي ــة ال تحمــل لوحــة باســمها وال تمتل ــالغ عــن أي منشــأة تعليمي التعــاون واإلب

تحقيقــاً لمصلحــة المجتمــع وحفاظــاً علــى ســالمة أبناءنــا وبناتنــا الصغــار مــن الخطــر الــذي قــد يلحــق بهــم.

54

 -33-



خيرية مضر نبض خيركم العدد ٢٧

 »موهوب« يتوج أبناء القطيف بـ10 ميداليات 
محمد آل عبد الباقي- القطيف اليوم 

حقــق عشــرة مــن طــالب مــدارس قطــاع القطيــف عشــر ميداليــات ضمــن نتائــج )األوائــل فــي مســابقة موهــوب ٢٠١9 م(، التــي 
أعلنــت عنهــا مؤسســة الملــك عبــد العزيــز ورجالــه للموهبــة واإلبــداع )موهبــة( يــوم األحــد ٦/ ٣ / ١٤٤١ هـ.

ــف المناطــق  ــي مختل ــدارس ف ــة الم ــة طلب ــا التحريري ــاض اختباراته ــي خ ــتة، الت ــة الس ــج التخصصــات العلمي ــملت النتائ وش
والمحافظــات التعليميــة بالمملكــة يــوم الثالثــاء ١٦ صفــر  ١٤٤١ هـــ، ضمــن إطــار المرحلــة الثانيــة، فــي تخصصــات؛ األحيــاء 

ــوم والمعلوماتيــة. ــاء والعل ــاء والكيمي والرياضيــات والفيزي

وضمنــت النتائــج ١٠9 ميداليــات متنوعــة مــا بيــن الذهبيــة والفضيــة والبرونزيــة علــى مســتوى المملكــة، منهــا ٢٠ ميداليــة 
فــي األحيــاء، و٢٣ ميداليــة فــي الرياضيــات، و١٣ ميداليــة فــي الفيزيــاء، و١٣ ميداليــة فــي الكيمياء-أيضــاً- و١9 ميداليــة فــي 

العلــوم، و٢١ ميداليــة فــي المعلوماتيــة.

بــدوره، قــدم مديــر مكتــب التعليــم بمحافظــة القطيــف عبــد الكريــم بــن عبــد هللا العليــط  التهنئــة للطلبــة األوائــل الفائزيــن فــي 
ــوم الطبيعيــة والرياضيــات والمعلوماتيــة. مســابقة موهــوب ٢٠١9م مشــيداً بتميزهــم فــي العل

وأثنــى عبــد الكريــم العليــط علــى وحــدة برامــج الموهوبيــن، وقســم رعايــة الموهوبــات بقطــاع القطيــف، مثمنــاً دور المشــرفين 
والمشــرفات والمعلميــن والمعلمــات، الفتــاً إلــى أن هــذا التميــز مــا كان لــه أن يكــون علــى هــذه الصــورة المشــرقة، لــوال توفيــق 

ـــ والجهــود المبذولــة مــن فــرق العمــل والمدربيــن والطــالب وذويهــم.  ـــ ســبحانه وتعالــىـ  هللاـ 

ــي  ــن ف ــة المتميزي ــاف الطلب ــى اكتش ــدف إل ــنوية، ته ــة س ــة علمي ــابقة مجاني ــي مس ــوب( ه ــابقة )موه ــر أن مس ــر بالذك الجدي
العلــوم الطبيعيــة والرياضيــات والمعلوماتيــة، وإلحاقهــم بالبرامــج التدريبيــة المتخصصــة؛ لتأهيلهــم للمشــاركة فــي المســابقات 

ــة. ــات والمعلوماتي ــة والرياضي ــوم الطبيعي ــي العل ــة ف ــادات الدولي واألولمبي

ويرشــح الفائــزون األوائــل إلــى أولمبيــاد العلــوم الدولــي للناشــئين، وأولمبيــاد الرياضيــات الدولــي، وأولمبيــاد الفيزيــاء الدولــي، 
وأولمبيــاد الكيميــاء الدولــي، وأولمبيــاد األحيــاء الدولــي.

الطلبة األوائل في مسابقة موهوب ٢٠١9م على مستوى المملكة من مدارس قطاع القطيف:
١- الميدالية الفضية في الرياضيات للطالب علي بن باهر بن محمد الهاشم ــ مدرسة صفوى المتوسطة بصفوى.

٢- الميدالية الفضية في الرياضيات للطالب علي بن فاضل بن أحمد البحراني ــ مدرسة مؤتة المتوسطة بتاروت.
٣- الميدالية الفضية في الفيزياء للطالب شرف بن سعيد بن محمد آل الشيخ مبارك ــ مدرسة الهدى المتوسطة بصفوى.

٤- الميدالية الفضية في الكيمياء للطالبة نوف بنت شادي بن كمال المعلم ــ المدرسة المتوسطة الخامسة بالقطيف.
٥- الميدالية الفضية في العلوم للطالب علوي بن أحمد بن هاشم الرمضان ــ مدرسة زيد بن أرقم المتوسطة بالتوبي.

٦- الميدالية البرونزية في الرياضيات للطالب الليث بن سلمان بن أحمد الصادق ــ مدرسة صفوى المتوسطة بصفوى.
ــر المتوســطة  ــن كثي ــدان ــــ مدرســة اب ــد آل عبي ــن أحم ــن حســن ب ــد ب ــب أحم ــات للطال ــي الرياضي ــة ف ــة البرونزي ٧- الميدالي

ــف. بالقطي
8- الميدالية البرونزية في الفيزياء للطالب مصطفى بن أنور بن سعود آل داوود ــ مدرسة الهدى المتوسطة بصفوى.

ــة المتوســطة  ــب األهلي ــك ــــ مدرســة التهذي ــن مهــدي البي ــح ب ــن صال ــب مهــدي ب ــاء للطال ــي الفيزي ــة ف ــة البرونزي 9- الميدالي
ــيهات. بس

ــة  ــة للطالــب حســن بــن زكــي بــن عبــد هللا آل هنيــدي ــــ مدرســة دار الحكمــة الثانوي ــة فــي المعلوماتي ــة البرونزي ١٠-الميدالي
ــف. بالقطي
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المصلي في »ربيع القطيف«: األسر المنتجة بحاجة لفن التسويق
 

 وجيهة الناصر - القطيف اليوم 

“النقــد ضــروري فــي جميــع مجــاالت الحيــاة، وخاصــة فــي الحيــاة الفنيــة، فــال بــد لــه مــن مواصفــات وشــروط، وال بــد لَمــْن 
يمارســه مــن مواكبــة التطــور والتجديــد؛ فالتــذوق الفنــي إيجابيــات يذكرهــا الناقــد؛ ليشــجع بهــا الفنــان للتقــدم فــي فنــه، وســلبيات 
ــد أن يحــذر مــن  ــى كل مــن يمــارس النق ــان لهــا، حتــى يحــاول تجنبهــا فــي األعمــال القادمــة، وعل ــه الفن يشــير إليهــا؛ لتوجي

اســتخدام أســلوب التجريــح والتقليــل مــن قيمــة العمــل”.

لــم تكــن هــذه الكلمــات ســوى قناعــة شــخصية يعيشــها، ويمارســها األب الروحــي لفنــون القطيــف، الفنــان »محمــد المصلــي« 
فخرجــت كلماتــه صادقــة، تتغلغــل مــن اآلذان إلــى الوجــدان مباشــرة، وذلــك فــي يــوم الثالثــاء الموافــق ١٢نوفمبــر ٢٠١9، 

بحضــور زوار مهرجــان “ربيــع الخيــر” الــذي أُقيــم فــي قلعــة القطيــف الترفيهيــة.

إدراك معرفي
وفــي المحاضــرة التــي أقيمــت علــى هامــش المهرجــان تحــت عنــوان “النقــد الفنــي وأهميتــه ” وأدارت الحــوار فيهــا الفنانــة 
ــةً أو  ــون كتاب ــا أن تك ــة، إم ــة بصري ــد، ورؤي ــي للناق ــد إدراك معرف ــى” أن النق ــح “المصل ــنان، أوض ــدة الس ــكيلية حمي التش
ــن خــالل  ــي م ــه مخــزون معرف ــي لدي ــد الفن ــن الناق ــي، ولك ــل الفن ــذوق العم ــيًرا أن كل شــخص يســتطيع أن يت ــفاهيةً، مش ش
التدريــب المســتمر، وثقافتــه المتناميــة، لديــه مؤهــالت فــي تخصصــه، لديــه شــهادات ورخصــة ممارســة للفــن، ومعرفــة شــاملة 

لمجالــه، عندهــا تكــون لديــه مقومــات الناقــد الفنــي.

وقــال المصلــي: إن الفنــان لــه الحريــة فــي التعبيــر عــن نفســه بــأي لــون فــي لوحتــه الفنيــة، فاللوحــة حيــاة واســعة يديرهــا كيفمــا 
يشــاء بمشــاعره وأحاسيسه.

دعوة للنقد
ودعــا المصلــي الوالديــن إلــى اســتخدام أســلوب النقــد البنـّـاء مــع األبنــاء، فهــذا النقــد لــه أهميــة كبيــرة فــي جعلهــم قادريــن علــى 
تطويــر أنفســهم ومســتقبلهم، وأن يكــون نقدهــم بصــورة إيجابيــة خاليــة مــن اإلهانــات، والتقليــل مــن شــأنهم ومهاراتهــم، فالنقــد 

يكــون فــي جميــع المجــاالت وفــي حياتنــا.

تجربة
ومــن ضمــن المداخــالت تقدمــت إحــدى األمهــات لســرد تجربتهــا مــع طفلهــا ذي الســت ســنوات مــن عمــره حيــث كان يعانــي 
مــن صعوبــة فــي الحفــظ، وعــدم مقدرتــه علــى إمســاك القلــم، لكنهــا اســتطاعت أن تغيــر وتطــور مــن طفلهــا بتدريبــه، وتقويــة 
عضالتــه؛ ليتميــز بجمــال خطــه، وإبداعــه فــي رســوماته، وقــدم المصلــي شــكره لهــذه األم، منوًهــا لهــا بــأن تشــجعه للمشــاركة 

فــي معــارض رســوم األطفــال.

ووجــه األمهــات إلــى تــرك أطفالهــن يمارســون الرســم، وإن كانــت خربشــات، واســتخدام ألــوان الفلوماســتر، فهــذه الخربشــات 
انفعــاالت، وتعبيــر عــن نفــس الطفــل، وإبداعــات تَخلــق فكــر وخريطــة ذهنيــة، مؤكــدًا أن الطفــل الــذي يرســم ذكــي، وعلينــا 

تشــجيعه وتطويــر موهبتــه، ومناقشــة مــا يرســمه.

مهارات
ووجــه نقــده لألســر المنتجــة المتواجــدة فــي فعاليــات “ربيــع الخيــر” أنهــم بحاجــة لمعرفــة فــن التســويق، فقــد ال يكــون لهــم 
ــد عمــل بروشــور، ونشــر أعمالهــم  ــا، لكــن عن ــل ٤٠ عاًم ــى مــا قب ــح إل ــم يصل ــه، فهــذا أســلوب قدي ــد مــن خالل مدخــول جي
وإنجازاتهــم فــي وســائل التواصــل االجتماعــي؛ يكــون أشــمل وأكثــر معرفــة وتوســعًا، مشــيًرا أن القطيــف تنعــم بمؤهــالت، 

ــا. ومهــارات، فــي جميــع المجــاالت وأثبتــت جدارتهــا، وفــي ســعي للتطويــر دائًم

رؤى
هــذه الــرؤى الفنيــة، والحياتيــة، لــم تــأِت مــن فــراغ، ولكــن المصلــي شــخصية فنيــة قدمــت الكثيــر مــن اإلنجــازات فــي ســاحة 
التشــكيل الفنــي فــي القطيــف، وأحــد رواده، لــه بــاع طويــل فــي الفــن، وأحــد رواد الحــراك التشــكيلي، عمــل علــى إقامــة خمــس 
معــارض شــخصية، ولــه تجــارب فنيــة، ومشــاركات صحفيــة، وحاصــل علــى عــدة إنجــازات وشــهادات تقديــر، وأقــام عــدة 

دورات، وصمــم شــعارات، ومؤســس جماعــة الفنــون بالقطيــف، ولجنــة الفنــون التشــكيلة، وصاحــب متحــف المصلــي.
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الرسول األكرم )ص( … المربي الناجح

رضي منصور العسيف

نِيــًرا ( األحــزاب »٤٥- ــِه َوِســَراًجا مُّ ِ بِإِْذنِ ــًرا َونَِذيــًرا  َودَاِعيًــا إِلَــى للاَّ قــال تعالــى: ) يَــا أَيَُّهــا النَّبِــيُّ إِنَّــا أَْرَســْلنَاَك َشــاِهدًا َوُمبَِشّ
٤٦«. ولنــا فــي رســول هللا )ص( أســوة حســنة فــي شــتى مجــاالت الحيــاة… فســيرته العطــرة مليئــة بالمثــل والقيــم التــي أبهــرت 
العالــم حتــى قــال ليــف تولســتوي )١8٢8 ـ ١9١٠( : يكفــي محمــد فخــًرا أنّــه خلّــص أمــةً ذليلــةً دمويــةً مــن مخالــب شــياطين 
ــل  ــم النســجامها مــع العق ــٍد ستســودُ العال ــدم، وأّن شــريعةَ محم ــي والتق ق ــَق الرُّ ــى وجوههــم طري ــح عل العــادات الذميمــة، وفت

والحكمــة.

وكلمــا قرأنــا ســيرته العطــرة، فإننــا نســتلهم منهــا تلــك الــدروس والعبــر وتلــك المناهــج الفكريــة والتربويــة، وفــي هــذه المقالــة 
أســتعرض لكــم بعــض صفــات المربــي الناجــح مــن خــالل ســيرته العطــرة. نعــم لقــد ربــى النبــي محمــد )صلــى هللا عليــه وآلــه( 

تلــك األمــة الجاهلــة بيــن الحضــارات، علمهــم بأرقــى أســاليب التربيــة التــي أصبحــت مدخــال ألســاليب التربيــة الحديثــة.

الصادق األمين
عــرف النبــي محمــد )صلــى هللا عليــه وآلــه( بالصــدق واألمانــة حتــى لقــب بهاتيــن الصفتيــن ولــم يعهــد منــه معاصــروه الكــذب 
والخيانــة ولــم يســتطيعوا نعتــه بالكــذب حتــى بعــد أن بعــث بالرســالة وســفه أحــالم قريــش وقــاد الحــروب ضدهــا، وعندمــا ســأل 

هرقــل )ملــك الــروم( أبــا ســفيان: هــل أنتــم كنتــم تتهمونــه بالكــذب قبــل أن يقــول مــا قــال؟
أجاب أبو سفيان: ال.

فهو صادق في كل أمر وأمين في كل حال.
ــا فــي أداء مهمتــه، ليكــون حديثــه منبعثـًـا مــن أعمــاق قلبــه، وأمينًــا  ــا وأمينً وهكــذا هــو المعلــم المربــي ينبغــي أن يكــون صادقً

مؤديًــا مهمتــه علــى أكمــل وجــه.

رفيقًا عطوفًا
إن النــاس فــي كل زمــان ومــكان بحاجــة إلــى كنــف َرحيــٍم، وإلــى ِرعايــٍة فائقــٍة، وإلــى بَشاشــٍة َســمحٍة، وإلــى ُوٍدّ يََســُع مشــاعَرهم 
وأحاسيَســهم، وقــد كان )صلــى هللا عليــه وآلــه( يمثــل تلــك األخــالق فقــد كان لينـًـا ســمًحا، عطوفـًـا، رفيقـًـا بأهــل بيتــه وبــكل مــن 
كان حولــه.. وقــد كان يمثــل ذلــك ” القائــد الــذي ينطلــق بروحيــة الرســالة وعفويــة اإلنســانية الحتضــان النَّــاس الذيــن اتبعــوه 
وعاشــوا معــه”)١( . ولهــذا فقــد كان )صلــى هللا عليــه وآلــه( يؤكــد علــى أهميــة الرفــق فقــد روي عنــه )صلــى هللا عليــه وآلــه(: 
إذا أراد هللا بأهــل بيــت خيــرا أدخــل عليهــم بــاب رفــق. وروي عنــه )صلــى هللا عليــه وآلــه(: مــن أعطــي حظــه مــن الرفــق 

أعطــي حظــه مــن خيــر الدنيــا واآلخــرة )٢(. 

عظمة وهيبة
هنــاك مــن يتصنــع القــوة أو األخــالق ولكنــه يعيــش حالــة الخــواء والفــراغ … فهــو ال يمتلــك أيــة قــوة، بينمــا نجــد هنــاك أفــرادًا 

أودع هللا فــي نفوســهم قــوة كامنــة ولذلــك فلهــم هيبــة ولهــم تأثيــر روحــي علــى مــن يلتقــي بهــم…
روى ابن مسعود: أتى النبي )صلى هللا عليه وآله( رجل يكلمه فأرعد، فقال: هون عليك فلست بملك )٣(.

فعَظَمــة وهيبــة النبــي محمــد )ص( هــي عظمــةُ إصــالح وعدالــة، عظمــة عطــف ورحمــة، عظمــة روحيــة تجســدت فــي ســلوكه 
وتعاملــه مــع المســلمين. وهكــذا هــو المربــي عليــه أن ينــِم فــي ذاتــه هــذه الصفــة دون أي تصنــع ولتكــن لــه شــخصية قويــة نابعــة 

مــن إيمانــه وأخالقــه وعلمــه ومعرفته.

التربية بالحب
فــي التربيــة واإلصــالح فــإن الحــب هــو حديــث الــروح، وهــو رســالة القلــب إلــى القلــب، الحــب هــو عنصــر التفاعــل بيــن 
ــة. ــة التربي ــان عندهــا يكــون النجــاح فــي عملي ــة، ورحمــة وحن ــة، وكلمــة طيب ــاك بســمة صادق ــن، وعندمــا تكــون هن الطرفي

إن المربــي الناجــح هــو الــذي يظهــر حبــه لمــن حولــه وعندمــا يجــد التفاعــل مــن الطــرف اآلخــر فإنــه يقتنــص الفرصــة ليغــرس 
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فــي نفســه تلــك المثــل والقيــم النبيلــة.

التربيــة بالحــب وإشــباع العواطــف ومالمســة المشــاعر هــي هــدي نبــوي، فقــد ورد عنــه )صلــى هللا عليــه وآلــه(: الحــب فــي هللا 
فريضــة والبغــض فــي هللا فريضــة .  وعنــه )صلــى هللا عليــه وآلــه(: مــا تحــاب اثنــان فــي هللا تعالــى إال كان أفضلهمــا أشــدهما 

حبــا لصاحبــه )٤(.

وكمــا يقــول الســيد هــادي المدرســي: ” إذا أعطيــت ألوالدك مــن الحــب أكثــر ممــا يتوقعــون فإنهــم ســيعطونك مــن الطاعــة أكثــر 
ممــا تنتظــر منهــم” )٥(.

أخيــًرا فــإن ســيرته )صلــى هللا عليــه وآلــه( مليئــة باألســاليب التربويــة التــي ينبغــي أن يســتلهم منهــا كل مربــي ومصلــح مــا 
يســاعده فــي عمليــة التربيــة.

الهوامش:
١- السيد محمد حسين فضل هللا : تفسير من وحي القرآن سورة آل عمران اآلية ١٥9

٢- محمد الريشهري: ميزان الحكمة – ج ٢ – ص ١١٠٢
٣- محمد الريشهري: ميزان الحكمة – ج ٤ – ص ٣٢٢٦

٤- محمد الريشهري: ميزان الحكمة – ج ١ – ص ٥١٤
٥- السيد هادي المدرسي: طرق مختصرة إلى المجد - ج٢ - ص ٧٥
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صحيفة عكاظ: ٢٠ ربيع األول ١٤٤١ هـ 

بدعــوة كريمــة مــن أخــي وزميلــي فــي عضويــة مجلــس الشــورى اإلعالمــي الكبيــر األســتاذ محمــد رضــا نصــر هللا ابــن عمــق 
القطيــف ابــن إحــدى أشــهر األســر العريقــة فــي القطيــف إللقــاء محاضــرة فــي الديوانيــة االجتماعيــة للجنــة التنميــة االجتماعيــة 
األهليــة بالقطيــف ضمــن برنامجهــا الســنوي الســتقطاب بعــض ذوي الخبــرات إللقــاء محاضــرات فــي مجــاالت مختلفــة تهــم 
المجتمــع، وهــي جهــود عظيمــة تبذلهــا الجمعيــة ومهندســها عبــاس الشماســي، وقــد اختــرت موضــوع التعليــم الجامعــي األهلــي 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وهــو مجــال تخصصــي كأحــد المســتثمرين فيــه منــذ ٢٠ عامــا، وتــم اختيــار األســتاذ الدكتــور 
هشــام الفــارس إلدارة الحــوار وبحضــور متميــز فــي قاعــة الجمعيــة مــن المثقفيــن واألكاديمييــن واإلعالمييــن مــن أبنــاء القطيف 
ومــن حولهــا مــن أســاتذة فــي جامعــة الملــك فهــد وجامعــة الملــك فيصــل وبعــض الجامعــات األخــرى، وكانــت بدايــة محاضرتــي 
اســتعراض لنشــأة التعليــم فــي القطيــف الــذي بــدأ فــي عــام ١٣٥٧ هجريــا بــأول مدرســة حكوميــة فــي حــي القلعــة بالقطيــف 
وكان مديرهــا أســتاذا مــن الحجــاز اســمه األســتاذ رضــوان وكان مســاعده المــال علــي بــن أحمــد الغانــم -رحمهمــا هللا- وهــذا 
يؤكــد مــدى اهتمــام الدولــة الســعودية منــذ ذلــك التاريــخ بنشــر التعليــم فــي القطيــف قبــل بدايــة المــدارس فــي الدمــام والخبــر 
والظهــران، وهــذه سياســة القيــادة الســعودية تجــاه أبنائهــا فــي كل منطقــة مــن مناطــق المملكــة، وفــي عــام ١٣٦9هـــ أعيــد إنشــاء 
المدرســة )التــي توقفــت وتحولــت إلــى كتـّـاب فــي أحــد المنــازل لظــروف اقتصاديــة( وســميت باســم مدرســة )الحســين بــن علــي 
االبتدائيــة( ومديرهــا األســتاذ عبــدهللا المبــارك -رحمــه هللا- ثــم فــي عــام ١٣٧9هـــ افتتحــت أول مدرســة للبنــات وخصصــت لهــا 
ميزانيــة خاصــة تتبــع للرئاســة العامــة للبنــات، وتوالــت اهتمامــات الدولــة بالتعليــم فــي القطيــف وأنشــئت العديــد مــن المــدارس 
ــي  ــة( ف ــدون االبتدائي ــن خل ــر مدرســة )اب ــة، وتعتب ــة والمتوســطة والثانوي ــف المســتويات االبتدائي ــى مختل ــات عل ــن والبن للبني
ســيهات أول مدرســة خاصــة تنشــئها شــركة أرامكــو ضمــن جهودهــا فــي برامــج المســؤولية االجتماعيــة فــي عــام ١٣٧٥هـــ 
وبلــغ عــدد طالبهــا ٥٥٧ طالبــا والدراســة فيهــا مجانــا، ثــم توالــت أرامكــو فــي إنشــاء أول مدرســة متوســطة عــام ١٣89هـــ ثــم 
أنشــأت مدرســة أخــرى فــي القلعــة ثــم فــي صفــوى. وهــذا يؤكــد أن دور الشــركات الكبيــرة فــي التعليــم األهلــي وعلــى وجــه 
الخصــوص شــركة أرامكــو كان مؤثــرا فــي تعليــم القطيــف، ثــم توالــت اهتمامــات الدولــة وشــركة أرامكــو فــي ابتعــاث األوائــل 

مــن مــدارس القطيــف للدراســة فــي الواليــات المتحــدة وغيرهــا.

ويعــود تاريــخ التعليــم األهلــي الجامعــي فــي المملكــة إلــى عــام ١٣8٤هـــ عندمــا أنشــئت جامعــة الملــك عبدالعزيــز األهليــة أول 
جامعــة أهليــة بجهــود ذاتيــة مــن رجــال أعمــال فــي مدينــة جــدة وبتبــرع ســخي مــن أول وزيــر ماليــة فــي الســعودية بعــد تقاعــده 
الشــيخ عبــدهللا الســليمان -رحمــه هللا- بــأرض كبيــرة جنــوب شــرق مدينــة جــدة لتقــام عليهــا الجامعــة، وبتبــرع كان هــو األكبــر 
ماليــا مــن الشــيخ باخشــب باشــا أحــد كبــار التجــار آنــذاك الــذي تبــرع بمبلــغ مليــون لاير كدفعــة أولــى لتشــغيل الجامعــة، وتوالــت 
التبرعــات وتــم ابتعــاث مجموعــة مــن األوائــل للحصــول علــى درجــة الدكتــوراه الذيــن أصبحــوا مديريــن للجامعــة ووزراء 
ومنهــم معالــي الدكتــور غــازي مدنــي المديــر األســبق -رحمــه هللا- ومعالــي الدكتــور مدنــي عالقــي وزيــر الدولــة عضــو مجلــس 
ــا  ــا أحدهــم طالب ــر، وأن ــن عــام الجامعــة -رحمــه هللا- وغيرهــم كثي ــة أمي ــو ركب ــور حســن أب ــوزراء األســبق وســعادة الدكت ال

وأســتاذا مــن الرعيــل األول للجامعــة التــي تحولــت إلــى جامعــة حكوميــة بفضــل هللا ثــم بفضــل الملــك فيصــل -رحمــه هللا-.

ومــع توســع الدولــة فــي التعليــم الجامعــي وانتشــار الجامعــات الحكوميــة فــي جميــع المناطــق فــي المملكــة، ومــع التوجه للســعودة 
فــي القطــاع األهلــي وتمشــيا مــع سياســة مواءمــة مخرجــات الجامعــات مــع احتياجــات ســوق العمــل تمــت الموافقــة علــى إنشــاء 

الجامعــات والكليــات األهليــة الجامعية.

ويعــود الفضــل األول فــي إنشــائها للملــك فهــد بــن عبدالعزيــز والملــك عبــدهللا بــن عبدالعزيــز ثــم لألميــر ســلطان بــن عبدالعزيــز 
-رحمهــم هللا- وقــاد فكــر االســتثمار فــي التعليــم الجامعــي األهلــي وتابــع نشــأتها وأصــّر علــى جــودة التعليــم فيهــا معالــي الوزيــر 
خالــد العنقــري، حتــى وصــل عــدد الجامعــات األهليــة إلــى ١٤ جامعــة أهليــة و٢9 كليــة أهليــة بإجمالــي عــدد حوالــى ٦٥ ألــف 
طالــب وطالبــة، وهــذا مؤشــر علــى مــدى الدعــم الكبيــر الــذي تقدمــه الدولــة للتعليــم الجامعــي األهلــي وعلــى وجــه الخصــوص 
فــي عهــد خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز وولــي عهــده األميــر محمــد بــن ســلمان، كمــا هــو مؤشــر 

الدكتور عبدهللا صادق الدحالن 

التعليم الجامعي األهلي يغيب عن القطيف
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علــى حجــم الطلــب للدراســة فــي الجامعــات والكليــات األهليــة.

وفــي نهايــة محاضرتــي فــي القطيــف وجــه لــي زميلــي األســتاذ محمــد نصــر هللا ســؤاال يقــول فيــه ألــم يــأِت الوقــت إلنشــاء فــرع 
مــن جامعتكــم األهليــة فــي القطيــف؟ وكان جوابــي لــه إذا وافقــت وزارة التعليــم علــى منحــي ترخيصــا إلنشــاء فــرع لجامعــة 
األعمــال والتكنولوجيــا فــي القطيــف فإننــا علــى أتــم االســتعداد لالســتثمار فــي إنشــاء فــرع لكليــة إدارة األعمــال )CBA( فــي 

القطيــف لبــدء الدراســة فيهــا بدايــة العــام القــادم.

والجامعات السعودية أولى بفتح فروع لها في مناطق المملكة قبل الجامعات األجنبية.
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سناء آل حسين - القطيف اليوم 

ناصــر ســلمان أحمــد الصــادق موهبــة مميــزة فــي قــراءة القــرآن، وإقــراض الشــعر، عندمــا تســتمع إليــه تســتمع إلــى شــخص 
يتحــدث بنعــم هللا فــي كل لحظــة، فــي كل مرحلــة مــن مراحــل حياتــه يتلمــس الخيــر فــي اآلخريــن، وال يجــد فــي حياتــه صعوبــة 

يذكرهــا، رغــم فقــده للبصــر فــي الشــهر الســادس.

»القطيــف اليــوم« التقتــه فــي مركــز رعايــة المكفوفيــن، الرضــا ال يفــارق كلماتــه، يقــول ابــن صفــوى: ولــدت عــام ١٣٧٠هـــ، 
١٥ مايــو ١9٥١ م، وســكنت القطيــف، تدرجــت فــي الحيــاة، وتعلمــت منهــا، فــي الماضــي لــم تكــن هنــاك مــدارس، وعندمــا 
فتــح المعهــد أبوابــه عــام ١9٧٦م التحقــت بهــذا المعهــد، وعشــت فيــه فتــرة مــن أجمــل مراحــل حياتــي، كانــت لنــا أنــا وزمالئــي 

أحــالم عريضــة، بدايتــه كانــت فــي الشماســية، ثــم انتقــل إلــى المعهــد الكبيــر بالقطيــف.

ــى  ــا عل ــا زلن ــق، ولكــن م ــى طري ــا إل ــرق كل من ــد، وتف ــا انتهــت بالنجــاح وتركــت المعه ويواصــل الصــادق: “بعــد ١٢ عاًم
تواصــل ســواء عــن طريــق الهاتــف، أو مــن خــالل الزيــارات، ومــا زالــت ذاكرتنــا تختــزن تلــك األيــام الجميلــة التــي عشــناها 

فــي المعهــد”.

ألعاب الصغار
ــة، وتلــك األلعــاب التــي كان يلعبهــا مــع رفاقــه، فيقــول: فقــدت بصــري فــي الشــهر  فتــح الصــادق صنــدوق ذكريــات الطفول
ــة  ــي الحرك ــى نفســي ف ــي اعتمــدت عل ــي، ولكن ــم الســند ل ــا نع ــوا دائم ــاء كان ــت بإخــوة وأصدق الســادس مــن عمــري، وُرزق
والمشــي، لــم أجــد صعوبــات تُذكــر؛ ألنــي اعتــدت األمــر منــذ الصغــر، ولعبــت كل األلعــاب، مثــل التيلــة، والكانــة، والكــرة، 

ــْن يمــد الســمع والبصــر! ــا نلعبهــا اعتمــادًا علــى الســمع، فســبحان َم والدوامــة، وغيرهــا كثيــر، وكن

أول القصيد
ــت  ــط أعرفهــا ســماًعا، وكن ــم أكــن أعــرف الحــروف، وال شــكلها، فق ــول عنهــا: ل ــة، يق ــدو غريب ــة تب ــه بالشــعر عالق وعالقت
أنطــق بكلمــات، يقــال عنهــا أنهــا “مهلهلــة” ثــم بعــد المعهــد تعرفــت علــى الحــروف والكلمــات، وكان معنــا الشــاعر وجــدي 
محــروس المحــروس، فكنــت أكتــب لفتــرة، ثــم انقطعــت لمــدة أربــع ســنوات، إلــى أن أتــى الشــيخ إبراهيــم زهيــر، الــذي بــدأ 
تقليــدًا ممدوًحــا؛ بإقامــة موالــد أهــل البيــت – عليهــم الســالم – فكنــت مــن أوائــل المشــاركين، وأذكــر أن أول قصيــدة كتبتهــا 
كانــت تقــول: أســبغ الدهــر نعمــة لــن تضاهــى، بولــي األنــام أحمــد طــه وأذكــر أن هــذه القصيــدة قرأتهــا علــى الشــيخ عبــد الكريــم 

الحمــود فــي إحــدى الحســينيات، فصــرت أشــارك منــذ ذلــك الوقــت وحتــى اآلن.

الشعر مزًحا
ويواصــل “الصــادق” حديثــه عــن الشــعر، الــذي كان بطرفــة ال ينســاها، فيقــول: فــي إحــدى المــرات قابلــت شــخًصا كان مــن 

المدخنيــن الشــرهين، فقلــت لــه جنــة أنــت والدخــان جهنــم … كيــف بــي والفــراق صعــب وأعظــم.

ــة عــن  ــدة طويل ــا بقصي ــدة، وأتبعته ــت القصي ــه، وكتب ــم آخــذ بمزحت ــي ل ــة! ولكن ــوم الجمع ــا: ال يجــوز الشــعر ي ــرد ممازًح ف
إنســان يدخــن وهــو فقيــر، وقــد كانــت عبــارة عــن قصيــدة “رباعيــات”، ألقيتهــا فــي مدرســة بصفــوى، وال أنســى ممازحــة األخ 
عبدالكريــم، الــذي ارتجــل أبيــات شــعر عــن “أبــي داود، وهــو االســم الشــائع للتريــال”، كمــا كان يطلــق عليهــا فــي ذلــك الوقــت، 

وكانــت الحــوادث كثيــرة فــي ذلــك الوقــت، وأكملــت قصيدتــه ممازًحــا.

يتنفس الصادق الصعداء.. “عشنا هذه الحياة الجميلة، وما زلت بين إخوة محبين يتسمون بالطيبة” وهلل الحمد.

عالم الكتب
وللصــادق عالقــة قويــة بعالــم الكتــب والقــراءة، الــذي أكــد لنــا أنــه ال يعتمــد قــراءة برايــل كثيــًرا فــي اطالعــه علــى مــا يريــد مــن 
المعــارف، ويقــول: فــي الماضــي كان ابــن عمــي وأخــي محســن يقــرآن لــي الكتــب، ثــم بعــد أن تزوجــت كانــت الزوجــة الطيبــة 
ــة  ــا المكتب ــى فــي الماضــي كانــت لدين ــاة، وحت ــراءة اآلن بســبب مشــغوليات الحي ــت الق ــًرا، ولكــن قل ــي كثي ــرأ ل ــي” تق “أم عل

الناطقــة، أحيانـًـا نســتمع ٦ ســاعات.

في صفوى.. الصادق »كفيف« حفظ نصف القرآن بالسمع.. وقِرض الشعر بـ»المهلهل«
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قارئ القرآن
وبالعــودة إلــى قــراءة القــرآن، أوضــح أن البدايــات، كانــت قبــل المعهــد، وقــال: “وقتهــا كنــت حفظــت نصــف القــرآن تقريبًــا، 
ــرآن ميســًرا، وكنــت  ــد هللا داود، كان حفــظ الق ــد عب ــى ي ــا، وتتلمــذت عل ــى مــدار ثــالث ســنوات تقريبً بالتســميع والحفــظ، عل
أســتمع للقــرآن فــي الراديــو كثيــًرا مــن الشــيخ الحصــري، والشــيخ المنشــاوي، ومحمــد رفعــت، فــي القــراءات المرتلــة، وأيًضــا 
الطريقــة العراقيــة، التــي فقــدت اآلن، ومــن الشــيوخ الســعوديين أحــب قــراءة الحجازييــن، مثــل الشــيخ الداغســتاني، وبعــد افتتاح 
المعهــد لــم أتابــع القــراءة، لكــن مصحــف برايــل يســر لنــا، والتحقــت بدورتيــن للتجويــد فــي مســجد الكوثــر، واآلن هنــاك قــراء 
ُكثــر فــي القطيــف، مثــل الســيد محمــد هاشــم، وغيــره، وغالبيتهــم يقلــدون المنشــاوي فــي الترتيــل، والقطيــف منطقــة جميلــة، َمــّن 
هللا عليهــا بكثيــر مــن النعــم، بــارك هللا فيهــا فــي كل شــيء، وشــاركت فــي مســابقات قرآنيــة فــي صفــوى والقطيــف والكويــت.

المكتبة الناطقة
وأشــار إلــى أنــه كان مــن أوائــل الملتحقيــن بمركــز رعايــة المكفوفيــن، ويقــول: المركــز أنشــئ بجهــود الطيبيــن، وعلــى رأســهم 
علــى غــزوي، ومنــذ إنشــائه كنــت معهــم، وكنــت مــن المواظبيــن، وكنــت أتمنــى مكتبــة صوتيــة ناطقــة حــرة، كٌل يســتمع إلــى 
مــا يحــب مــن الكتــب، ولــدي ســيديهات مســجل عليهــا بعــض الكتــب المقــروءة، وبمعاونــة مهــدي علــي حســن العســيف، وهــو 
مــن اإلخــوة النشــيطين فــي التســجيل، ويعطينــا مــا يتمكــن منــه، وإذا أراد اإلخــوة فــي مركــز المكفوفيــن فنحــن جاهــزون لتزويــد 

لمكتبة. ا

أمنية ونصيحة
فــي ختــام اللقــاء قــال الصــادق: ” أتمنــى أن يكــون أبنائــي: علــي، وزينــب، وفاطمــة، الزهــراء، وزكيــة، ومحمــد أفضــل منــي، 

أمــا النصيحــة: أال يضيــع أحــدٌ وقتــه إال فيمــا هــو مفيــد، قــراءة واطــالع، وســماع مــا هــو مفيــد”.
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العداء المنتخب السعودي نور الصناع يحرز ذهبية العالم في دبي

 الملحق الرياضي

ماراثون يجمع ٥00 محارب للسكري في العوامية
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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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11٤000 لاير مساعدات أقرتها جمعية مضر في شهر ديسمبر

خيرية مضر نبض خيركم العدد 2٧

 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 : 

0٥3908٧133
   

مالحظة :
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S A 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 5 6 0 0 0 0 0 0
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