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 مالي لموارد الجمعية ..طموحات وآمالتحقيق توازن 
 مجلس االدارة الجديد بخيرية مضر

 

 رئيس مجلس االدارة–  مهدي الجارودي

 
هـ، وتم انتخاب  1441ربيع الثاني   14ُعقدت الجمعية العمومية الخاصة بجمعية مضر الخيرية مساء األربعاء 

  سنوات قادمة.مجلس ادارة جديد ليقود إدارة شؤون الجمعية لمدة اربع 

واآلمال والطموحات معقودة على هذا المجلس المملوء حماسا ورغبة في تغيير واضح في معالم العمل 

 .2030االجتماعي من حيث الكم والكيف بحيث يواكب نهضة و رؤية 

 

 يواليخفى على أحد بأن التحديات كبيرة والحمل ثقيل جدا حيث أن معظم مشاريع الجمعية االستثمارية والت

تمثل الرافد الرئيسي إليرادات الجمعية في انحدار ملحوظ  وخسارة كبيرة مما يؤثر سلباً على التدفقات النقدية 

 بسبب استنزاف الرصيد النقدي للجمعية عاماً بعد عام.  للجمعية و يثقل كاهلها

 

، م2109م ج المالية لعالقد تراكمت الخسائر في األعوام السابقة حتى وصلت إلى مستوى عال كما توضحه النتائ

 ً ويستنزف  كاهلها  للجمعية أصبحت عبئاً يثقل  وبدالً من أن تكون هذه المشاريع االستثمارية مورداً مالياً إضافيا

أموالها. التحديات كبيره على هذا المجلس للمضي قدما و بأسرع وقت إليقاف هذا النزيف، وان شاء هللا سنبذل 

اية استالمنا المسئولية بالعمل على تغيير هذه النتائج و وهي بد م2020بداية العام الحالي   قصارى جهدنا مع

 موارد الجمعية األخرى لتستطيع القيام بواجباتها على أفضل وجه.  تحقيق توازنا ماليا في

 

لذا أهيب بجميع أهالي هذه البلدة الطيبة خصوصا ذوي الخبرة والكفاءة في التخطيط والتشغيل واالستثمار، 

األنشطه والخدمات المتعدده التي تقوم بها الجمعيه للنهوض بهذا   إلنخراط و العمل فيللتعاون مع المجلس و ا

الصرح االجتماعي و استمراريته كال حسب مقدرته و كفاءته، وإن شاء هللا بالعمل المخلص والجاد نستطيع 

  .إلى المسار الصحيح النهوض مرة آخرى و العودة بالجمعية

 

اج إلى ترشيد النفقات حتى نتمكن من تجاوز هذه الفترة العصيبة، مطمئنا الجميع ولعلنا في الوقت الحاضر نحت

بأن هذا لن يكون على حساب برامجنا االجتماعيه و التنموية ومساعداتنا المتنوعة التي تقدم لألسر المستفيدة 

لتي ظ على مكتسباته واوندعوا هللا سبحانه و تعالى اآلخذ بأيدينا جميعا لدعم هذا الصرح و الحفا من الجمعية.

  .عمل من آجلها اجيال سبقونا و قدموا الغالي و النفيس الستمرار العطاء الغير محدود لهذه الجمعيه المباركة

 

وبهذه المناسبة يتقدم المجلس الجديد بالشكر لجميع منسوبي اآلدارات السابقه و الكوادر العامله على ما بذلوه 

 .الكيانمن تضحيات و تفان في خدمة هذا 
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 م 2019اشتراكات أعضاء جمعية مضر السنوية في 
 %38تسجل ارتفاعا بنسبة 

 
 اعالم خيرية مضر

 

اجمالي اشتراكات أعضاء جمعية مضر الخيرية في م أن  2019الحسابات المالية النهائية للعام المالي كشفت 

م، اذ سجلت االشتراكات  2018رياال في العام المالي  368961ريااًل مقارنة بـ  510629 بلغ م 2019العام 

عن اشتراكات األعضاء  م2018في نهاية العام المالي  %14، سبقه ارتفاع بلغ  % 38ارتفاعا ملحوظا بلغ 

من اجمالي  %14م  2019رياال.  ومثلت اشتراكات األعضاء في العام   324389 م البالغة 2017في العام 

 اإلعانات والبرامج الخدمية والتنموية الموجهة لألسر المتعففة واأليتام. ما صرفته الجمعية على

 

  102400 م، فان أفضل شهر هو شهر مايو بمبلغ 2019لى إحصاءات تسديد االشتراكات العام إوبالرجوع 

الجدول ريااًل. ويوضح  14238ريااًل؛ وأقل الشهور هو شهر ابريل بمبلغ  93439ريااًل، يليه شهر يناير بمبلغ 

 م: 2019 – 2017والرسم البياني التاليان مقارنةً شهريةً بين األعوام 

 
 ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر اغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير العام/الشهر

2017 36143 20187 15501 13478 39028 33588 18928 40436 29491 23580 19755 34274 

2018 28065 8058 21178 29633 32523 35678 20160 27447 20438 57533 26798 61450 

2019 93439 48205 18717 14238 102400 27382 34617 41335 23347 42582 29392 34975 
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ضاء علغ االشتراك، حيث بلغت مساهمة األلى مبإالتالي مساهمات األعضاء بالنظر  ويبين الرسم البياني

 24790عضًوا  229ريااًل( وعددهم  240كان االشتراك السنوي لكل منهم أقل من الحد األدنى ) المنتسبين الذين

ريااًل  104640دنى لالشتراك السنوي بمبلغ ا )عامال ومنتسبا( سددوا الحد األعضوً  436(، وساهم %5ريااًل )

 (. %75ريااًل ) 381199عضًوا ساهموا بمبلغ  453( وبقية ال 20%)

 
 

جمالي اشتراكات أعضاء الجمعية إمن المتوقع أن يرتفع وذكر رئيس مجلس اإلدارة مهدي الجارودي أنه و

م، نتيجة لموافقة أعضاء الجمعية العمومية على توصية المجلس السابق  2020في العام المالي  %10بنسبة 

عضوا  436 ؛ بافتراض أن رياال 360لى إرياال  240برفع الحد األدنى الشتراك العضو العامل السنوي من 

قم المستهدف الجمالي اشتراكات السنوية. وفي هذه الحالة سيكون الر ماًل سيستمرون في دفع اشتراكاتهمعا

 لاير. 563000م  2020عضاء للعام المالي األ
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 تهنئة الطلبة والطالبات بالعودة للمقاعد الدراسية
 

 اعالم خيرية مضر 
 

والطالبات بمناسبة العودة للمقاعد الدراسية متمنية لهم عاما دراسيا تهنئ جمعية مضر الخيرية بالقديح الطلبة 

 للعلم . محب مكلال بالنجاح وللسلك التعليمي التوفيق لبناء جيل  

دة أهمية التواصل مع قاودراة على دور اآلباء واألمهات في متابعة التحصيل العلمي البنائهم ويؤكد مجلس اإل

 وصول إلى نتيجة تربوية وتعليمية مثمرة.المدارس والمعلمين والمعلمات لل

م في اكفل تعليمي وساه“جدير بالذكر أن الفرصة مازالت متاحة للمشاركة بدعم مشروع المساعدات التعليمية 

هـ، وبتكلفة بلغت نصف  1441، والتي أطلقته الجمعية تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد ”بناء مستقبلي
 مليون لاير.

 خيرية_مضر_تهنئ_الطلبة_والطالبات_ بالعودة للمدارس
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 مليون لاير فنص
 لتغطية احتياجات طالب وطالبات األسر المستفيدة بجمعية مضر

 
 

 اعالم خيرية مضر –كرامة المرهون 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مازال برنامج المساعدات التعليمية والذي أطلقته جمعية مضر الخيرية تحت عنوان "اكفل تعليمي وساهم في 

ألبناء المجتمع وللتجار  المساهمةهـ، يتيح فرصة  1441بناء مستقبلي" تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 

ولى ومقدارها : األب والطالبات عبر باقات ثالثوالمحسنين لدعم البرنامج مع بداية الفصل الدراسي الثاني للطال

لاير، والمجال مفتوح للمساهمة بباقات متعددة  200رياال والثالثة ومقدارها  150لاير، والثانية ومقدارها  100

طالبًا وطالبةً من جميع المراحل الدراسية من مرحلة رياض األطفال وحتى  475ويغطي البرنامج احتياجات ، 

 امعية .المرحلة الج
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و  ابلغبلغ م 2019 في العام مجموع ما أنفق على برنامج المساعدات التعليمية  أنالجمعية  وأظهرت حسابات

 .لاير 498574قدره 

وبينت لجنة المساعدات التعليمية أنه كان للتفاعل مع الحملة العام الماضي األثر الطيب في تغطية جزء من 

مساهماتكم عبر مكتب التحصيل في وسط القديح أو عن طريق االيداع ميزانية البرنامج ،وتستقبل الجمعية 

 المباشر عبر أحد حسابات الجمعية لدى البنوك.
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 سعيد بتسابق الجمعيات الخيرية لتلبية احتياجات مستفيديها: أمير الشرقية

 

 الدمام -اليوم 

التنموي، والفرحة متصلة، لتكريم أفضل اتحادات المالك في المنطقة جوائزهم، وهذه البرامج وغيرها من 

المبادرات، التي تشكر عليها وزارة اإلسكان ممثلة في وزير اإلسكان وزمالئه في الوزارة، التي هي امتداد 

 ."ظهما هللا"حفلجهود وتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد 

 
 

نسعد بأن تكون اتحادات المالك مشاركا نشطا في تحقيق بيئة إسكانية مميزة، ومساهمتها في »مضيفا سموه 

تحقيق مفاهيم جودة الحياة، فهذه االتحادات هي خير عون لوزارة اإلسكان لسياسة إدارة الملكية المشتركة، 

، مؤكدا سموه «التي تلبي تطلعاتهم وتتوافق مع احتياجهموتمكين مالك هذه الوحدات من توفير البيئة السكنية، 

لتوفير كل ما من شأنه االرتقاء بجودة  -أعزها هللا-هذه المبادرات وغيرها تأتي من حرص قيادتنا الرشيدة »

الحياة، وتحقيق الحياة الكريمة، وتهيئة بيئة متكاملة من الخدمات، وال شك أن السكن يأتي في مقدمة األولويات، 

ما يمثله من أهمية في حياة الناس، فنبارك لالتحادات الفائزة بجائزة هذا العام، ونتمنى لبقية االتحادات التوفيق، ل

كما نبارك لألسر المستفيدة مساكنهم الجديدة، ونسأل هللا أن يبارك فيها، ويجعلها منازل مباركة عامرة بأهلها، 

 .«رقية وشراكاتها مع برنامج اإلسكان التنمويونشيد بخطوات الجمعيات الخيرية في المنطقة الش
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أكد صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن  يرتقي بجودة حياة المواطن« مالك»وزير اإلسكان: 

عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة التنفيذية لإلسكان التنموي بالمنطقة الشرقية، أن خادم الحرمين 

حريصان على تنمية وتمكين كل أبناء المملكة، عبر برامج طموحة،  -يحفظهما هللا-العهد الشريفين، وسمو ولي 

 .تراعي االحتياج، وتوازن بين التطلعات
 

 

وقال سموه خالل تكريمه الفائزين بجائزة أفضل اتحاد مالك في المنطقة الشرقية وتسليمه عددا من وحدات 

من اللحظات السعيدة، حينما أرى تسابق الجمعيات »لحقيل: اإلسكان التنموي، بحضور وزير اإلسكان ماجد ا

 الخيرية في المنطقة لتلبية احتياجات مستفيديها عبر الشراكة مع برنامج اإلسكان

أعرب وزير اإلسكان ماجد الحقيل عن شكره للقيادة الكريمة على الدعم الالمحدود لقطاع اإلسكان بما يحقق 

لسمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه على دعمهما المستمر لكل جهود رفاهية المواطن، كما قدم شكره 

الوزارة بالمنطقة، مؤكدا أن الوزارة أخذت على عاتقها مهمة تنظيم القطاع وحماية الحقوق وغيرها ووضعته 

دة حياة يرتقي بجو« ُمالك»ركيزة أساسية في تنفيذ مشاريعها، وبما فيها برنامج اتحاد المالك، مشيرا إلى أن 

المواطن ويسهم في خلق بيئة سكنية جاذبة ومريحة وآمنة ويعزز ثقافة التعايش المشترك، وينظم العالقة بين 

 .ُمالك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة
 

 

وأضاف الحقيل إن مسابقة أفضل اتحاد ُماّلك تبرز فكرة الوحدات ذات الملكية المشتركة وتخلق روح المنافسة 

االتحادات وتدعم التطوير المستمر، كما شكر سمو أمير الشرقية، وسمو نائبه على ما يقدمانه من دعم بين 

وعناية وتحفيز لألسر المستحقة لإلسكان التنموي والجمعيات الشريكة لإلسكان التنموي، وأيضا ما يقدمانه 

ا إلى أن الوزارة لبت خالل العام ألبناء المنطقة من المتطوعين والمتطوعات في برنامج تطوع اإلسكان، مشير

متطوع  5000جمعية أهلية ومن خالل تمكين أكثر من  364الماضي احتياج العديد من األسر بالشراكة مع 

 .ومتطوعة في قطاع اإلسكان

بعد ذلك، سلم سموه اتحادات المالك الفائزة، حيث حصل على الجائزة الذهبية اتحاد مالك خزامى الخبر، تسلمها 

الخروف، والجائزة الفضية ونالها اتحاد مالك تالل القصور، فيما حصل على الجائزة البرونزية اتحاد عمر 

 .، تسلمها حسن البقمي11مالك البدر 

وحدة سكنية لمستفيدي برنامج  20ثم سلم سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة التنفيذية لإلسكان التنموي، 

رعاية الخيرية ل« بناء»، وجمعية «تمكين»ر الخيرية، وجمعية أيتام الشرقية اإلسكان التنموي، من جمعية الب

 .الخيرية« جود»األيتام، وجمعية 

، قدمها وزير اإلسكان، وذلك عرفانا وامتنانا لدعم سموه «متطوع اإلسكان»بعد ذلك تسلم سموه بطاقة 

 .ة الشرقيةالمتواصل لمسيرة مشروعات وبرامج ومبادرات وزارة اإلسكان في المنطق
 

يشار إلى أن جائزة أفضل اتحاد مالك تسعى لتعزيز البيئة العقارية ذات الملكية المشتركة من خالل تكريم 

أفضل اتحادات سكنية وتجارية في كل منطقة وفق معايير محددة، تتمثل في جوانب األمن والسالمة، والمحافظة 

ن التقييم يجري من قِبل لجنة تتكون من ممثلي وزارة على الطاقة، وأيضا إقامة األنشطة االجتماعية، حيث إ

نظير جهودها وإسهامها في « أفضل اتحاد»اإلسكان، وتحصل االتحادات الفائزة في كل منطقة على جائزة 

 التابع لوزارة« مالك»، التي تهدف إلى خلق مجتمع حيوي وفعّال، يذكر أن برنامج 2030مواكبة رؤية المملكة 

أولوياته تفعيل روابط المشاركة والتعايش في العقارات ذات الملكية المشتركة، للمساهمة اإلسكان يضع ضمن 

 .في تحسين جودة الحياة وعكس أثر إيجابي بين األفراد والمجتمع
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 أنماط الشخصيات..ورشة قدمتها العسيف لكفيفات القطيف
 

 اعالم خيرية مضر -بيان الزيمور 
 

مساء الخميس جمادى األول  المكفوفين التابع لجمعية مضر الخيرية بالقطيفنظمت نسائية مركز رعاية 

بعنوان "أنماط الشخصيات" تعرفت فيها الكفيفات على أنماط  كفيفة، ورشة ١٣/هـ بحضور ٢٨/٥/١٤٤١

 الشخصيات.

 

طباع وصفات أهيفاء العسيف الورشة بذكر آية من القرآن الكريم تدل على اختالف  األخصائية النفسية واستهلت

النفس البشرية، وعرفت مفهوم الشخصية بأنه عدة صفات نفسية وجسدية مكتسبة وموروثة وتشمل العادات 

 .والتقاليد المرتبطة باإلنسان ومجموعة القيم والعواطف التي تتحكم بتصرفاته

 

خصيات البيئة والذكاء والمزاج والخلق، مشيرة إلى أنواع الش وبينت عوامل تكوين الشخصية وهي

  والتي تعتمد على الذاكرة البصرية وتمتاز بسرعة االنفعال وقيادية ٪٥٥الشخصية الصورية وتشكل  وهي

  وتمتاز بتقريب الجسد باتجاه المتكلم كي يساعدها على ٪٣٨متفاعلة، والشخصية الصوتية وتمثل 

 ة.وتدرس قراراتها بدقوالتحليل   وتفضل أن تكون مساعد قائد وتعتمد على التفسير والمنطق التركيز

 .  فقط وتمتاز بأذن موسيقية وتوصل احساسها بلغة الجسد٪٧وذكرت أن الشخصية الحسية تمثل 

 

وانتقلت للتعريف بأنواع الشخصيات في علم النفس وهي إما سلبية أو ايجابية، وأشارت إلى أبرز هذه 

خصية الشغوفة، الشخصية السلبية، الش"الشخصية الحنونة، الشخصية اللمفاوية، الشخصية  الشخصيات ومنها

    العصبية، الشخصية التجنبية، الشخصية االعتمادية، الشخصية العصابية والشخصية الشكاكة".

وأوضحت أن التعامل مع الشخصيات الصعبة يكون باالبتعاد عن الجدل مع هذه الشخصيات وتهدئة النفس 

في أي موقف واستخدام أنا واالبتعاد عن كلمة أنت في بداية كل  والتوقف قلياًل والتفكير جيدًا قبل اتخاذ القرار

 .جملة عند الوقوع في الخطأ وتجنب سرد تفاصيل األحداث وتجنب الموضوعات التي قد تحدث بعض المشاكل

بعدها عرفت تطوير الذات بأنه مجهود الشخص وسعيه ليكون أفضل مما هو عليه عن طريق تحسين قدراته 

ين تقليل الفجوة ب الته، مبينة الطرق التي يمكن أن يتبعها الفرد لتطوير ذاته عن طريقوامكانياته ومؤه

المعلومات ونظم التعليم التي يتلقاها الفرد واالستمرار في التعلم واإلطالع على كل ما هو يستجد من التغيرات 

لحياة ث تغير في جميع نواحي االعلمية وتحديد الهدف في الحياة والسعي وراء تحقيقه ترتيب األولويات، واحدا

 .وأن التعلم للعمل وليس لمجرد التعلم

ذكرت العسيف أن عدد الحضور كان جيدا ومتفاعال مع الموضوع، مشيرة إلى أن موضوع   وفي ختام الورشة

 .الورشة يالمس واقع التواصل مع اآلخرين باختالف أنماط شخصياتهم

 

للمكفوفات أحالم العوامي بالورشة التي تميزت ببساطة األسلوب وغزارة  النسائيةو أشادت نائب مقرر اللجنة 

 المعلومات وتفاعل الحاضرات، ووجهت شكرها للمدربة العسيف على حضورها وعطائها.

 

فة تثقيفهن مستهد يذكر أن نسائية مركز رعاية المكفوفين تنظم مثل هذه الفعاليات والمناشط لمنسوبات المركز

 .ن المعرفة والمهارة التي تجعلهن يندمجن في المجتمعوإكسابه
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 "نترقب العطاء"فتاة يتعرفن على العمل االجتماعي في فعالية  95
 

 اعالم خيرية مضر 

 
  

نة والتي نظمتها اللج "نترقب العطاء "ضمن فعالية 

بجمعية مضر الخيرية  "االجتماعية"النسائية 

فتاة على العمل االجتماعي يوم السبت  95تعرفت 

هـ ، في القاعة الثقافية بمبنى 15/5/1441

 طرازيات التابع للجمعية.

وبدأ اللقاء بتالوة آيات من الذكر الحكيم من البرعم 

عي كلمة تعريفية بالعمل التطو  رقية السعيدي تلتها

ي لعمل التطوعمن قبل رئيسة اللجنة عرفت فيها ا

والهدف منه وأثره على المجتمع وأهم األعمال 

 التي تقدمها اللجنة االجتماعية وكافل اليتيم.

نتي ببكلمة للفتيات " ا  وتوجهت رئيسة اللجنة

كنت سوف  ماأين، الغالية كوني غيمة عطاء

تغمرين الوجود بخدمتك لهذا المجتمع الذي يترقى 

 ات ".من خالل جهود المتطوعين والمتطوع

فاطمة اليوسف وفاطمة شويهين  تانوقدمت البرعم

مشهد تمثيلي حول تكامل المجتمع من خالل العمل 

التطوعي ، وساهمت عضوات اللجنة 

فنية ترمز إلى العطاء وإلى الحث على  بنشاطات

وكان  العمل التطوعي و تثبيته في ذاكرة الفتيات

ابصم "عبارة عن لوحة جدارية اسمها   النشاط

وقد بصمت الفتيات بمختلف  "قي بمجتمعي ألرت

 األلوان مكونين لوحة جميلة.

وفي الختام شكرت اللجنة الفتيات وقدمت لهن هدايا 

 شعار جمعية مضر الخيرية تذكارية طبع عليها

ن هذه الفعالية تقام للسنة السادسة وتهدف أيذكر  

لتعريف الفتيات بالعمل التطوعي وتأهيلهن على 

 لمجتمعهن.البذل والعطاء 
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 "طريقة برايل" ن يقرأون القصص على يد كفيف.. بـمبصرو
 

  سنابل األمل / متابعات مجلة -نوف سعد
 

حل مركز رعاية المكفوفين 

التابع لجمعية مضر للخدمات 

االجتماعية بالقديح، يوم 

م، ضيفًا 2020يناير  9الخميس 

القاص »على برنامج 

الذي تنظمه المكتبة « الصغير

العامة بالقطيف والكاتب حسن 

آل حمادة، مما أوجد فرصة 

لألطفال للتعرف على عالم يكاد 

يكون مجهواًل عند كثير من 

الناس، كشفه حسن الفارس بعد 

 .«الصندوق»قراءة قصة 

وشارك في البرنامج ثالثة من 

سلمان المكفوفين هم؛ حسن 

الفارس، وآدم مهدي آل جعفر، 

ومحمد رضا آل مرار، 

وصاحبهم عضو المركز حسن علي عاشور.وتعّرف عشرات األطفال على طريقة قراءة القصة المكتوبة 

بطريقة برايل، الخاصة بالمكفوفين، مع تطبيق كتابة العبارات النصية بذات الطريقة، والوقوف على نبذة 

 .مكفوفين المنتمين للمركزمختصرة للتعريف بتجارب ال

بدأ حسن الفارس حديثه بالتعريف بطريقة برايل الخاصة لكتابة وقراءة المكفوفين، والتي كانت على يد الكفيف 

أن طريقة « الفارس»م، وفقد بصره وعمره ثالث سنوات.وأوضح 1809لويس برايل، المولود في باريس عام 

د ذهاب وفد عربي إلى باريس وتعلمها، وعليها تمت ترجمتها م، بع1875برايل دخلت للغة العربية في عام 

بصورة تالئمهم، مشيًرا إلى أن بداية تعلمه لها كانت في المعهد النموذجي للمكفوفين في بغداد بالعراق عام 

 .م1957 – 1956

ن بتوجه ووقال إنه ليس لديه إحصائية بعدد الذين يكتبون بطريقة برايل في محافظة القطيف، ألن تعلمها يك

شخصي لكل كفيف، الفتًا إلى أن التقنية الحديثة والكتابة باستخدام الحاسب اآللي، واألجهزة الذكية، والجواالت، 

 .جذبت المكفوفين لالستعانة بها والبعد عن الكتابة باآللة الخاصة بطريقة برايل

م على العمل التي تدرب وتطبق التعلونوه بالدور الذي يبذله مركز رعاية المكفوفين في تقديم الدورات، وورش 

طريقة برايل، والذي ظهر جليًا في إتقان بعض الكبار أو الشباب ومنهم؛ حسن شفيق، أحمد العلوان ومحمد 

اآلباء واألمهات إلى تشجيع األبناء على القراءة ورواية القصص لهم من عمر « الفارس»رضا آل مرار.ودعا 

ها من انعكاس على إثراء الجانب المعرفي والتربوي للطفل منذ الصغر.من سنوات، بصورة جماعية، لما ل 3 – 2

جهته، اتخذ طالب األدب اإلنجليزي بجامعة الملك فيصل باألحساء آدم آل جعفر؛ الحاسب اآللي وسيلة باستخدام 

https://asdmag.net/archives/author/noof
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تخرج و إلدخال وتسجيل البيانات بواسطته أو عن طريق لوحة المفاتيح، ومن ثم تعالج« قارئ الشاشة»برنامج 

 .بشكل منطوق، ومنها يتم الدخول لجميع البرامج وكذلك قنوات التواصل

 

في حين ركز الطالب في الصف الثالث متوسط بفصول الدمج في مدرسة سعد بن عبادة بالقطيف؛ محمد آل 

ي، ممرار، على تقنية الجوال لمعرفة كثير من األخبار، خاصة األخبار الرياضية على المستوى المحلي والعال

 .مستعرًضا كيفية استخدام المكفوفين للجوال وقراءة الجديد من أخبار األحداث لمن حولهم

 

من جانب آخر، وقفت إدارة المكتبة العامة بالقطيف على مطالب واحتياجات المكفوفين من المكتبة والتي يجب 

، المكتوبة بطريقة برايلبتوفير الكتب والمعاجم الخاصة باللغة العربية « آل مرار»توفرها، حيث طالب 

باإلضافة إلى الكتب الثقافية التي تشجع الكفيف على ارتياد المكتبة عند الحاجة.على ضوء ذلك، أكد نائب المدير 

والمسؤول الثقافي واإلعالمي في المكتبة محمد آل ربح، سعي المكتبة إلى احتضان المكفوفين، مشيًرا إلى أنه 

نية لتوفير هذه النوعية من الكتب، مع السعي إلى مخاطبة إدارة المكتبات في تم التواصل مع بعض الجهات المع

بإيجاد تعاون مشترك بين المكتبة ومركز رعاية المكفوفين، ” آل ربح“الوزارة لتوفير الكتب الخاصة.ورحب 

ئل التي تعزز اسواء كان بعقد الورش التعليمية الخاصة بتعلم طريقة برايل للمكفوفين والعاديين، مع توفير الوس

إثراء المكفوفين.وختم اللقاء بالتكريم والشكر من إدارة المكتبة والكاتب حسن آل حمادة إلى المشاركين، مع 

 .التأكيد على تجديد اللقاءات في برنامج القاص الصغير، أو برامج أخرى
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 تقديًرا لدعمه وإسهاماته« آل عبيدي»تعليم القطيف يُكّرم 

  طيف اليومخالد السنان ـ الق

كّرم مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبد الكريم بن عبدهللا العليط، قائد مدرسة سلمان الفارسي بالقديح عبد 

 .هللا بن علي آل عبيدي، لدعمه المتواصل والدؤوب للبرامج واألنشطة التعليمية

ه الفتًا إلى أنه محل فخر واعتزاز إلسهاماتمن دعم مستمر، “ آل عبيدي“وأثنى مدير تعليم القطيف على ما يقدمه 

في دعم مسيرة التعليم بالمحافظة، حيث استطاع أن يكون له بصمة واضحة بالعطاء، مؤكداً أن دعم التعليم إنما 

يخدم أبناء وبنات هذا الوطن في سبيل التحصيل العلمي، آماًل أن يكون أنموذًجا لعمل الخير، وحاثًا رجال المال 

لى التأسي به واالستمرار في دعم وتشجيع التعليم انطالقاً من مسؤولياتهم في خدمة هذا المجتمع، واألعمال ع

 .باألمن واالستقرار والرخاء –وهلل الحمد  –الذي ينعم 

هـ، في مقر مكتب التعليم بالقطيف، 1441جمادى األولى  6جاء ذلك خالل الحفل الذي أقيم يوم األربعاء 

التعليمية علي بن عبدهللا الشهري والمساعد للشؤون المدرسية عبد هللا بن علي القرني  بحضور المساعد للشؤون

 .ورئيس وحدة الخدمات اإلرشادية بالقطيف غنام بن عبد المحسن الغنام
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محل تقدير وتستحق اإلشادة، وهذا “ آل عبيدي“إن أعمال القائد “من جانبه، قال المساعد التعليمي الشهري: 

ن المسؤولية المجتمعية تجاه هؤالء المخلصين والذين لهم دور كبير في تعزيز الشراكة البنّاءة التكريم جزء م

 .”نحو مستقبل تعليمي مزدهر للوطن

من عطاء سخي كان من منطلق واجبه تجاه “ آل عبيدي“إن ما قدمه “بدوره، قال المساعد المدرسي القرني: 

اعلين وله حضور واسع في جميع المناشط ويشجع ذوي القدرات ، واصفًا إياه بأنه من أبرز القادة الف”وطنه

 .”والمنجزين كونه أحد أبرز الشخصيات الداعمة للمشاريع الخيرية والتنموية بالمحافظة

ليست بمستغربة وتأتي “ آل عبيدي“وأشار رئيس وحدة الخدمات اإلرشادية الغنام، إلى أن هذه البادرة من 

د من العدي –وهلل الحمد  –دعم برامج وأنشطة التعليم بالمحافظة والتي تحقق  استمراراً لحرصه الدائم على

 .اإلنجازات المشرفة

 

درًعا تذكارية من مدير تعليم القطيف، كما تسلم درًعا تذكارية مماثلة من رئيس “ آل عبيدي“وفي الختام، تسلم 

 .وحدة الخدمات اإلرشادية نظير دعمه ومساهماته البارزة للتعليم

إننا نستثمر طاقاتنا وجهودنا في أغلى ما نملك وهو التعليم “عن اعتزازه بهذا التكريم، وقال: “ آل عبيدي“وعبّر 

إن الخير والسعادة تكمن في سعادة “، مضيفًا: ”وبناء أجيال صاعدة وواعدة والذين يستحقون منا الكثير

 .، وختم موجًها شكره وتقديره للجميع”اآلخرين

ل من المشرفين التربويين صالح بن محمد آل مطر، وعبد اإلله بن حبالن التاروتي، وفيصل وشهد التكريم ك

 .بن إبراهيم آل عجيان، وسكرتير مدير تعليم القطيف محمد بن عبد هللا الميالد
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رمضان  10أمر ملكي: تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني لتكون بدايتها األحد 
 هـ1441

 القطيف اليوم

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه هللا ـ أمراً كريماً بتقديم اختبارات أصدر 

هـ، للطالب والطالبات؛ لتكون بداية االختبارات يوم 1441الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 

ية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس م، وتبدأ إجازة نها2020مايو  3هـ، الموافق 1441رمضان  10األحد 

 .م2020مايو  14هـ الموافق  1441رمضان  21

وأوضح معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في تصريح لوكالة األنباء السعودية أن الموافقة 

عكس سي الثاني لهذا العام؛ تالكريمة من خادم الحرمين الشريفين ـ أيده هللا ـ على تقديم اختبارات الفصل الدرا

رعاه هللا ـ بأبنائه الطالب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي، مشيراً إلى حرص  –اهتمامه 

خادم الحرمين الشريفين على أن يكون للقرار أثر إيجابي على نتائج التعليم ومستوى األداء في االختبارات من 

 .لدراسة في شهر رمضان ثم العودة لالختبارات بعد إجازة عيد الفطر المباركدون أن يكون هناك فترة توقف ل

إن الوزارة درست مبررات ومكتسبات تقديم االختبارات، وأعدت تقارير ميدانية في ذلك، “وقال معاليه: 

 .”ليهاة عوأظهرت المصلحة على األصعدة كافة أهمية تقديمها، وبناًء عليه تم الرفع إلى المقام الكريم للموافق

وأشار معالي وزير التعليم إلى أن قرار تقديم االختبارات سيسهم في انتظام العملية التعليمية من دون فاصل، 

ويحقق مكتسبات تعليمية وتربوية ونفسية واجتماعية للطالب والطالبات وأولياء أمورهم، ويمنحهم فرصة 

بشكل أفضل، مؤكداً أن مصلحة الطالب والطالبة هي االستمرار في مسيرتهم العلمية، واالستعداد لالختبارات 

وهاً ، من”إننا جميعاً مستأمنون ومكلفون من ولي األمر لتحقيقها“ما تسعى إليه الوزارة، وتعمل عليه، وقال: 

 .باستعداد الوزارة للتعديالت والتنظيمات كافة ذات العالقة بتطبيق القرار

رمضان  18ات الدور الثاني في المرحلة االبتدائية ستبدأ يوم االثنين وأفاد الدكتور آل الشيخ بأن بداية اختبار

هـ، وبداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية واإلدارية في جميع مدارس رياض األطفال والمرحلة 1441

هـ، كما ستبدأ اختبارات الدور الثاني في المرحلتين المتوسطة 1441رمضان  21االبتدائية يوم الخميس 

هـ، وبداية إجازة نهاية العام للهيئتين اإلدارية والتعليمية في المرحلتين 1441شوال  10والثانوية يوم الثالثاء 

هـ، وعودة الهيئتين اإلدارية والتعليمية في جميع 1441شوال  19المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس 

هـ، وعودة جميع المعلمين 1441ذو الحجة  26يوم األحد  المراحل الدراسية )عدا المعلمين الممارسين للتدريس(

هـ، وبداية العام الدراسي الجديد 1442محرم  4الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية يوم األحد 

 .محرم 11هـ يوم األحد 1442
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 لعالج جميع أنواع السرطان "يقود"اكتشاف ثوري 
 

 .انللسرط” عالمي“المناعية القاتلة المكتشفة حديثا أثار احتمال إنتاج عالج وجد علماء أن نوعا من الخاليا 

احد و“، ويلز، إن الخاليا التائية الجديدة تمنح األمل في التوصل لعالج ”كارديف“وقال العلماء في جامعة 

 .”روسيا اليوم“السرطان، حسب ” يناسب جميع أنواع

طان، التي تشمل إزالة الخاليا المناعية وتعديلها وإعادتها إلى دم وتعد عالجات الخاليا التائية المضادة للسر

 .المريض للبحث عن الخاليا السرطانية وتدميرها، أحدث نموذج في عالجات السرطان المطورة

، وهو مخصص لكل مريض، ولكنه يستهدف CAR-Tويُعرف النوع األكثر استخداما على نطاق واسع باسم 

 .رطان، ولم ينجح في عالج األورام الصلبة، التي تشكل غالبية أنواع السرطانعددا محدودا من أنواع الس

، التي تتعرف (TCR)ولكن العلماء اكتشفوا اآلن الخاليا التائية المجهزة بنوع جديد من مستقبالت الخاليا التائية 

 .على معظم أنواع السرطان البشرية وتقتلها، بينما تتجاهل الخاليا السليمة

نوع الجديد على جزيء موجود على سطح مجموعة واسعة من الخاليا السرطانية والخاليا الطبيعية، ويتعرف ال

 .وهو قادر على التمييز بين الخاليا السليمة والسرطانية، حيث يقتل األخيرة فقط

معتاد ر المن غي“، إنه ”كارديف“وقال البروفيسور أندرو سيويل، المعد الرئيس للدراسة في كلية الطب بجامعة 

” الشامل“مع مثل هذا النوع من السرطان على نطاق واسع، ما أثار احتمال العالج  TCRالعثور على ” للغاية

الجديد أسلوبا مختلفا الستهداف مجموعة واسعة من السرطانات، وتدميرها  TCRللسرطان. ونأمل أن يوفر لنا 

 .”لدى جميع األفراد

سطح الخاليا األخرى، للعثور على الحاالت الشاذة والقضاء على الخاليا وتقوم الخاليا التائية التقليدية بمسح 

 .”الطبيعية“السرطانية، مع تجاهل الخاليا التي تحتوي فقط على البروتينات 

ويتعرف المسح على أجزاء صغيرة من البروتينات الخلوية المرتبطة بجزيئات سطح الخلية، تسمى مستضد 

، ما يسمح للخاليا التائية القاتلة برؤية ما يحدث داخل الخاليا عن طريق (HLA)الكريات البيضاء البشرية 

 .مسح سطحها

بأنها فريدة من نوعها ويمكنها  TCR، تصف Nature Immunologyولكن الدراسة، التي نُشرت في مجلة 

 .MR1، يسمى HLAالتعرف على أنواع كثيرة من السرطان عبر جزيء واحد يشبه 

 .بين تعداد الناس، أي أنه هدف جديد جذاب للغاية للعالجات المناعية MR1تلف ، ال يخHLAوعلى عكس 

الجديدة، تقتل أورام الرئة والجلد والدم والقولون والثدي  TCRوفي المختبر، تبين أن الخاليا التائية المجهزة بـ 

 .ةوالعظام والبروستات والمبيض والكلى وعنق الرحم، الخبيثة مع تجاهل الخاليا السليم

والختبار القدرة العالجية لهذه الخاليا في الجسم الحي، قام العلماء بحقن خاليا تائية قادرة على التعرف على 

MR1 في الفئران المزودة بأورام بشرية ونظام مناعة بشري. 

المعتمد من إدارة  CAR-Tويقول فريق البحث إن هذا حفّز عملية التخلص من السرطان، بطريقة مماثلة لعالج 

 .اآلن، في نموذج حيواني مماثل (NHS)الصحة الوطنية البريطانية 

الجديد،  TCRوتمّكن العلماء أيضا من إثبات أن الخاليا التائية لدى مرضى سرطان الجلد المعدلة للتعبير عن 

ى صة بالمرضيمكن أن تدمر ليس فقط خاليا السرطان الخاصة بالمريض، ولكن أيضا خاليا السرطان الخا

 .الخاص بالمريض HLAاآلخرين في المختبر، بغض النظر عن نوع 

الجديد بين الخاليا السليمة  TCRواآلن، يجري العلماء تجربة لتحديد اآللية الجزيئية الدقيقة التي يميز بها 

 .والسرطان. ويأملون في تجربة النهج الجديد لدى المرضى في نهاية العام
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  الدكتور عبد الجليل الخليفة

رغم أن الكثير من الناس مطمئنون الى معارفهم وأفكارهم، غير أنهم يسعون دائما الى تحقيق المزيد من اليقين 

عرفناه تاريخيا وحاضرا، فقد أنطلق البعض في رحلة منهجية عبر الحجة المنطقية والتجربة العملية. هذا ما 

نقلتهم من الشك المفرط الى اليقين القطعي عبر حجة برهانية. وهذه المنهجية قد تكون عبر استنطاق للذات كما 

مثال: يرى »فعل العالم الرياضي والفيلسوف المشهور ديكارت، فقد بدأ منهجه بالشك في صدق ادراكاته الحسية 

 ، وعليه لم يعد يصدق ادراكاته الحسية فشك في وجود العالم ثم«ينيه القمر صغيرا بينما هو كبير في الواقعبع

في وجوده المادي نفسه. وبعد عناء البحث والتفكير ومراجعة الذات، انطلقت به رحلة العودة، فبدأ من يقينه 

أن نفسه موجودة ولكنها شاكة فهي مخلوق  وحيث«. أنا أفكر، إذن أنا موجود»بوجود ذاته الشاكة المفكرة: 

ناقص يحتاج الى خالق كامل ال يعتريه الشك، وهو هللا، وهكذا أثبت ديكارت بعدها وجود العالم المادي ومنها 

 .وجوده الحسي

ثم جاء ديفيد هيوم رائد الفكر التجريبي ليرمي مبدأ السببية عرض الحائط، فالنار مثال ليست سببا اضطرادايا 

يا للحرارة، بل ألننا نرى النار دائما تتبعها الحرارة، فقد تولد لدينا تداعي للمعاني في أذهاننا بين النار ضرور

والحرارة. وهكذا فكل سبب ونتيجة بنينا عليه نظرياتنا العلمية التجريبية ليس سببا ونتيجة كما يرى هيوم بل 

التي تقوم على األسباب والمسببات في مقتل. هذا هو تداعي للمعاني، وهذا سهم يصيب كل العلوم والنظريات 

ما دفع بإيمانويل كانت الى تفجير طاقاته الخالقة للرد على تشكيك ديفيد هيوم. لقد رأى إيمانويل كانت المفكر 

الرائع أن عقل اإلنسان يملك قوالب ادراكية منها المكان والزمان والسببية وغيرهم من مقوالته األثني عشر 

اإلدراكات الحسية وتحولها الى فهم متكامل وصورة واقعية للعالم تتناسب وقوالب عقولنا اإلدراكية.  وهذه تنظم

فعقولنا ترى النار وتحس بالحرارة وتفهم أن هذه الحرارة أتت من هذه النار وأنها سبب لها وليست تداعي 

 .للمعاني. فحيث وجدت النار وجدت الحرارة وهذا قانون طبيعي ال يتخلف

جاءت مدرسة هيغل الديالكتيكية الفكرية الجدلية، فالعقل ينتقل من الفكرة الى نقيضها سعيا للوصول الى  ثم

الفكرة المطلقة. وهذا الجدل هو طلب لليقين وإعمال للحجة والبرهان في حوار فكري سواء داخل النفس او 

راع تاريخية واالقتصادية في تفسير لصخارجها. ثم نقل فيورباخ وإنجلز وماركس الديالكتيكية الى المادية ال

 .الطبقات بناء على تغير وسائل وعالقات اإلنتاج

هكذا تطورت العقالنية في الحضارة الغربية عبر ديكارت وكانت وهيغل وغيرهم بحثا عن اليقين سواء في 

مسائل الوجود او في نتائج العلوم الطبيعية. وقد جاءت المدرسة النقدية في فرانكفورت لتجمع بين المذهب 

كما يراه  الستنتاج العقلي المنطقيالتجريبي الذي يعتمد االستقراء التجريبي كما جاء به فرانسيس بيكون وا

المذهب العقلي. وقد أسست هذه المدرسة النقدية الى حوار يهدف الى مراجعة الحياة الغربية كما نراها في 

عصرنا الحاضر. فرأى الكثيرون منهم أن العقالنية الغربية بدأت في عصر التنوير ثم في الحداثة كعقل 

لخدمة اإلنسانية، ولكنه أنحرف تدريجيا بعد الحداثة ليتحول الى موضوعي أخترع وأكتشف وسخر الطبيعة 

عقل أداتي جشع ومتوحش يركز على التقنية ويرى اإلنسان كأي شيء آخر في هذه الطبيعة، فهو يسعى الى 

ثقة ومتابعة األبناء والبنات:  

 

https://www.juhaina.in/?act=writers&id=1256
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الربحية بعيدا عن قيم اإلنسانية. هذا ما يفسر وحشية الحروب العالمية والتنافس االستعماري المحموم القتسام 

 .كة الدول المستعمرة الفقيرة حتى وقتنا الحاضر عبر الشركات العابرة للقارات والسوق المفتوحكع

وقد أنبرى الفيلسوف هابر ماس ليعطي وصفة عالجية لهذا الوضع المأساوي. فبينما يعترف هابر ماس بانحراف 

تزال في أول الطريق وأن الحل يكمن  العقالنية الغربية الحالية عن مسارها اإلنساني، إال أنه يرى أن الحداثة ال

راف للتواصل والحوار بين األط« الصالونات والمنتديات والمقاهي والديوانيات»في استغالل الفضاء العمومي 

المختلفة من أجل الوصول الى حل مقبول من جميع األطراف. هذا ما يسمى بنظرية الفعل التواصلي، ويشترط 

يلي: صراحة لمتحاورين، صدق ودقة التعبير عن الواقع، عدم العناد واحترام هابر ماس لنجاح هذا الحوار ما 

الرأي اآلخر. إن الفضاء االفتراضي ووسائل التواصل االجتماعي الذي يعيشه أبناؤنا وبناتنا مثال حي للفضاء 

كيف ي، والعمومي، ولكن هل يا ترى تنجح وصفة هابر ماس لعالج جشع العقل األداتي وإحياء العقل الموضوع

يمكن التعامل مع المجموعات البشرية المتنافرة والتشويه الدعائي في هذا الفضاء االفتراضي؟ سأترك اإلجابة 

 .على هذا السؤال للقارئ الكريم

المهم أن علينا أن نعي كآباء وأمهات أن الجيل الجديد من أبنائنا وبناتنا، وهلل الحمد، قوي وواثق بأفكاره 

فمن المفيد جدا أن نكشف له المزيد من الخلل في الحياة الغربية، واالنحراف من العقل وعواطفه، ومع ذلك 

الموضوعي المخترع واإلنساني سابقا الى العقل األداتي الجشع حاليا. فعقالنية الغرب اآلن ليست إنسانية كما 

فة جديد حسب الوصتدعي وسائل الدعاية الغربية، بل هي صراع محموم للربحية ولتنميط شخصية الجيل ال

 .الغربية من الطعام واللباس والمتعة واالستهالك

يستحق أبناؤنا وبناتنا الكثير من الحوارات العقالنية الشفافة في األسرة والمجتمع والمدرسة سعيا لفهم ما يدور 

واصل تفي خواطرهم ويشغل بالهم. فهناك الكثير من المظاهر التي تغزو المدارس والمجتمعات عبر وسائل ال

االجتماعي، فالمسلسالت األجنبية والحوارات مع الغرباء عبر وسائل التواصل االجتماعي واإلعجاب بمشاهير 

من الجنس اآلخر وعدم المتابعة من قبل األهالي قد تغري البعض للسقوط حيث توجد الكثير من الوحوش 

خانة المخدرات واالنحراف األخالقي. إننا الكاسرة التي تنتظر تهور ومراهقة البعض ال قدر هللا لتسوقهم الى 

نحتاج كآباء وأمهات لزرع الثقة بأبنائنا وبناتنا، وفي نفس الوقت متابعة أدائهم الدراسي وفتح قلوبنا لما يدور 

 .في أذهانهم من أفكار في جلسات عائلية تظللها الرحمة والحب والحنان

مل والمعرفة والحكمة والعفة والشرف والفضيلة، فلتحققوا لنا األ أنني على ثقة يا أبناءنا وبناتنا: أنكم جيل العلم

 .والمستقبل المشرق، حفظكم هللا ورعاكم
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يصمم جهاًزا يحمي من الغرق« الناصر»من القديح.. بعد شغفه بالربوت..   

 

 

القطيف اليوم -أميرة الحوار   

ن من فراغ، بل كا” إلكترونيات صناعية“في مجال لم يأت تخصص ابن القديح حسن عبد الكريم الناصر 

انجذابه لعالم الروبوت من البداية هو السبب في ذلك، خاصة بعد التطور الكبير والنمو الملحوظ الذي شهده هذا 

 .العالم مؤخًرا

بوله قوساهم الناصر أيًضا في تعزيز هوايته كمدرب معتمد، فقام بتصميم جهاز لحماية األطفال من الغرق، تم 

بموهبة وحفظ حقوق الملكية الفكرية له، وأرسل إلى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للحصول على براءة 

اختراع، وحصل على المركز الثاني في مسابقة تحدي المبتكرين الخاصة بتحديات الطاقة للشركة السعودية 

والحصول على براءة اختراع لهذا االبتكار، وتصميم للكهرباء بابتكار الساعة الذكية لقياس الغازات السامة، 

برنامج لمتابعة وثائق السالمة والصحة المهنية لمحطة غزالن البخارية، وبالتالي حصوله على العديد من 

 .الجوائز على الصعيد المحلي والدولي
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 الفضول

فترة اإلجازة الصيفية وخالل ،م، في 2009عام أوضح الناصر أن البداية كانت "اليوم القطيف" لقائه معوفي 

وجد إعالنًا عن دورة برمجة وتصميم للروبوت، فشدته الدورة كونها ” محمد“البحث عن دورات تعليمة لولده 

فريدة ومميزة عن باقي الدورات الموجودة بالمنطقة، ولكونها قريبة جدًا من مجال عمله وتخصصه، كان لديه 

وساهم بعد المسافة بين سكنه ومكان الدورة في بقائه مع ابنه، األمر  فضول وشغف لمعرفة ما تقدمه هذه الدورة

الدي أتاح له االطالع على كل الجوانب اإليجابية والسلبية عن هذه الدورة، ومن ثم العمل على تقديم دورة 

 .متكاملة وفق منهج علمي متبع في الدول المتقدمة في هذا المجال

 التدريب
م، كمعد ومقدم لدورة تصميم وبرمجة الروبوت )ليغو مايند 2010حلة التدريب عام أنه بدأ مر” الناصر“يذكر 

ستورم(، وكعضو في الجمعية العربية للروبوت، وكانت المشاركة في مسابقات الفيرست ليغو العالمية؛ المسابقة 

شراكة بين  ( سنة، والتي نتجت منها16-9األبرز على مستوى العالم للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين )

مؤسستي فيرست )مؤسسة غير ربحية تشجع على ازدهار العلوم والتكنولوجيا( وليغو )المختصة بصناعة 

 .ألعاب األطفال(

 

 ةكوني مشكلة

وأوضح أن المسابقة كانت تهدف إلى تحفيز الطلبة لالهتمام بالعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى بناء المهارات 

المختلفة وتعزيز الثقة بالنفس، وذلك من خالل األنشطة العملية التي يمارسها الطلبة المشاركون، والتحضير 

لتشويق، ويتم في كل عام اختيار تحٍد جديد للمسابقة التي تمتد ألكثر من أربعة أشهر في جو من المتعة وا
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للمسابقة، تقرره اللجنة العالمية المشرفة يحاكي مشكلة كونية، وتعمل جميع الفرق الطالبية حول العالم في 

البحث عن حلول إبداعية للتغلب على المشكلة المطروحة، من خالل تصميم وبرمجة الروبوت، والتحدي، 

 .موضوع المسابقة، والقيم األساسية والعمل الجماعيوعمل مشروع بحث علمي مرتبط ب

 تحديات
ويبين أن الصعوبات التي واجهته هي عدم وجود مركز للنادي، فكانوا يتعاونون مع المدراس األهلية، باإلضافة 

للمكتبة العامة بالقطيف، فتم التعاون مع مركز وحيد على مستوى المملكة وهي شركة المواهب الوطنية، حيث 

سنة بشكل مبسط، ومن ثم تواصلوا مع  18-6ادوا من تجربتهم في إقامة دورة للروبوت لألوالد من عمر استف

أفضل المراكز العالمية، واآلن يوجد مقر ومركز للنادي بالقرب من سوق الخميس، يحتوي على قاعتين للتدريب 

 .مجهزتين تجهيًزا كاماًل 

 اقتراحات
 ينقصنا معمل تصنيع رقمي“تي يمكن تقديمها للقائمين عليه أجاب: وحول ما ينقص النادي واالقتراحات ال

متكامل بالقطيف )فاب الب(، وإيجاد العدد الكافي من الكادر التعليمي، حيث إن معظمهم من حديثي التخرج 

ويمارسون التدريس خدمة للمجتمع، بدون أي مقابل مادي وبعد حصولهم على وظائف لم يستطيعوا تقديم أي 

لنادي، لكون موقع عملهم خارج المنطقة، والبعض اآلخر أصبح ال يملك الوقت الكافي للتوفيق بين دورة با

، مقترًحا استقطاب الكفاءات الشبابية المؤهلة والقادرة على تقديم هذه الدورات، ”العمل والتعليم بنادي الروبوت

 .وتقديم مقابل مالي معين عن كل دورة يقدمها، وتوظيف المؤهلين منهم

 وآمال طموح

طموحي هو رفع مستوى إدراك األطفال، لتطوير وفهم المفاهيم العلمية من “وحول طموحاته المستقبلية قال: 

خالل التحقيق والتدريب العملي على األنشطة المختلفة في مجال تقنية الروبوت، تمهيدا إلنشاء فريق سعودي، 

الروبوت، والمشاركة الفعالة في مجال برمجة وصناعة ومركز علمي متكامل )فاب الب( متخصص في تقنية 

الروبوتات، وتطوير مهارات األطفال في البرمجة وحل المشاكل، إضافة إلى نشر ثقافة الروبوت بين األفراد 

وتعميق الفهم العلمي للروبوت، عن طريق تحفيز أبناء الوطن على الدخول في هذا المجال التقني الواعد، وتم 

 ”.يط من هذه الطموحاتتحقيق جزء بس

 وامتنان شكر

ووجه في نهاية حديثه شكره وامتنانه إلى زمالئه في نادي الروبوت )حسين وحسن آل عبد المحسن، ومحمد 

الصفار، ومحمود الشماسي، ومحمد آل دخيل، ومحمد آل ثاني، والسيد علي العوامي، وأحمد النجار( معلاًل بأن 

 .بمجهودهم، وإخالصهم، وتفانيهم وحبهم لخدمة أبناء مجتمعهمنجاح واستمرار وتميز النادي كان 
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 شخصية بطاقة

حسن عبد الكريم الناصر، أب لطفلين محمد وزينب، متخرج في الكلية التقنية بالدمام تخصص إلكترونيات 

صناعية، موظف في الشركة السعودية للكهرباء تخصص أجهزة دقيقة، ونظم تحكم آلي، يعمل مع مركز 

 .اث واالبتكار بالشركة في حاضنة طاقة االبتكاراألبح

 :الروبوت نادي إنجازات

 م2012جائزة القطيف لإلنجاز 

 م2013جائزة القطيف االقتصادية 

 .م2011المركز الثالث ألفضل أداء روبوت في نهائي المملكة بمنطقة عسير 

 .م2013المركز الثاني ألفضل أداء روبوت في نهائي المملكة بالرياض 

 .م2012المركز األول ألفضل تصميم ميكانيكي للروبوت نهائي المملكة بينبع 

 .م2013المركز الثاني في نهائي المملكة للروبوت تحدي الحلقات 

 .م2014المركز الثاني في نهائي المملكة للروبوت جامع الكرات 

 المشاركات الخارجية

 .م2013ليا )سيدني( عام المشاركة في بطولة العالم للروبوت تحدي الحلقات أسترا

 .م2014المشاركة في بطولة العالم للروبوت جامع الكرات بأمريكا )سانت لويس( عام 

 .م2014المشاركة في البطولة العربية المفتوحة للروبوت بقطر عام 

 .م2015المشاركة في البطولة العربية المفتوحة للروبوت باألردن عام 

 .م2016توحة للروبوت بالبنان عام المشاركة في البطولة العربية المف

 .م2019المشاركة في البطولة العربية المفتوحة للروبوت بالكويت عام 
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«القلة»النخيل في القطيف بعملة « تأكير»ما قبل النفط..   
 

 

القطيف اليوم  -تُقى آل سنبل   

 

ع ليستأجره حتى يبدأ رحلة الكدح والعيش م” نخل“في زمن النخيل فترة ما قبل النفط، كان الفالح يبحث عن 

 المناسب له حتى تتم اتفاقية شروط عقد” النخل“من يعيله فيه، ليمضي وقته بين منجل ونخلة، وما إن يرى 

اإليجار، والتي من بينها سعر اإليجار السنوي ويُحدد بعدد قاِلل التمر لعدم ملكية الفالح للمال، تزيد وتنقص 

إن كان نخاًل، أو مزرعة، أو بستانًا، كما للمساحة والموقع وطمع المالك دور، فمن الممكن أن بحسب النوع، 

 .قلة 500قلة أو تزيد على الـ 50تكون 

ويعرف الباحث في التراث عبد الرسول الغريافي، القلة بأنها عبارة عن زنبيل خوصي طويل يصل ارتفاعه 

 يزيد على خمسين سم، وهو محاك )مسفوف( من الخوص سم، وهو أسطواني الشكل قطره ال 70ألكثر من 
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بالسفة الخشنة، أي الحبة الكبيرة، ويستعمل لحفظ التمر فيه، وقبل أن يوضع فيه التمر يسمى ظرف وجمعه 

ظروف، وبعد أن يعبأ بالتمر ويربط يعرف بالقلة، والقلة عادة تعبأ بوزن مقداره تمر منان قطيفي )والمن = 

 .كيلو 32وزن القلة يكون كيلو(، أي أن  16

 التأكير

 ، والكلمة آتية في األصل من تأكر األرض: وهو”التأكير”أنه يطلق على تأجير النخل لقب الـ” الغريافي“يذكر 

حرثها، وفلحها وحفر البئر فيها، فمن يتأكر األرض أي من يقوم بالعناية بها ليتسنى له االستفادة من خيراتها، 

استخدموا هذا المصطلح منذ القدم، وقد كتب عنها في عدد من المعاجم العربية، وفي معجم فأهالي القطيف 

 ”.األرض: حفرها وعمقها-2األرض: حرثها وزرعها. -1الوسيط وضحت بـ: أكر 

وال يدفع المال في مقابل التأكير إال ما ندر، والمشهور بالدفع هو قالل التمر، ويسمى المقابل للتأجير “ويضيف: 

 .”بضم الصاد” ُصبرة“قيمة التأجير أو 

قلة أو أكثر، كما هو  500أن تأكير النخيل )البساتين الكبيرة جدًا( قد تصل صبرتها إلى ” الغريافي“ويوضح 

في تأكير نخل الهمال بالتوبي، والمالك يشترط على الفالح باإلضافة إلى تأكير نخله، أن يقوم بعمار النخل )أي 

الضواحي، والضاحية هي حوض للزرع وتعديل الجوابير )المسافة بين الضواحي(، حرثه( مركًزا في داخل 

 .وتحضير النخلة ورعايتها من تجليس وترويس وتنبيت وتحذير وغيرها

لمدة ” النخل“عاًما على نحو التقريب، وغالبًا ما يستأجر الفالح  ٦٠ويعود انتهاء عهد اإليجار بالقلة إلى قبل 

ين عاًما، وعن طول مدة اإليجار يعلق المهندس مصطفى سنبل، المهتم بشأن أوقاف طويلة تزيد على األربع

بسبب طول مدة اإليجار حدثت في السابق مشاكل عديدة نتيجة تغير األجيال، فتتغير المسميات “عائلته قائاًل: 

تهر كونه ويشوتنسى األحفاد واألفراد من هو المالك الحقيقي للنخل، فيحسب الناس سكان النخل هم من يمل

باسمهم ويختفي المسمى األصلي، ال سيما إذا ضاعت األوراق الرسمية، ومنها تحدث المشاكل وتبخس الناس 

 .”حقوقها

 .”سنوات ١٠أو الوقف على الـ” النخل“من األفضل أن ال تزيد مدة تأجير ”: “سنبل“ويكمل 
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ر ان استثماريًا أو للزراعة، ويحسب السعوعن أسعار التأجير الحالية، فتختلف بحسب استخدام المستأجر إن ك

آالف لاير للسنة تقريبًا، واألجرة  ٦متر بـ ٢٠٠٠بحسب المساحة والمدة، فيؤجر النخل الصغير ذو مساحة الـ

 .في حالة ذبذبة تزيد وتنقص على حسب الرغبة أو األهمية والمستوى

 .و المنتجعات التجاريةوغالبًا ما يستخدم المستأجرون النخيل في بناء صاالت األفراح أ

 النخل حياة

السكن في النخيل يفرض على أسرة الفالح العمل كفريق واحد وقائدهم رب األسرة، حتى األطفال يوكلون 

بمهام ولو كانت محدودة وسهلة إال أن دورهم ال يمكن استثناؤه، فتراهم يقومون بمهمة التنظيف وإطعام 

 .ن في الحرث والحصاد ومتابعة أعمال الفالحةحيوانات الحظيرة بجانب الكبار المنغمسي

 الراتب

يعد الراتب جزًءا من شروط اإليجار، فيجهز الفالح المتأكر عند كل موسم أو في كل يوم جزًءا من إنتاج 

في سلة ليوصلها إلى بيت المالك، تضم المنتوجات المستخلصة من حيوانات الحظيرة كالبيض والحليب ” النخل“

لى الفواكه الموسمية من رطب ورمان، وتين وليمون وغيرها بحسب موسم الفاكهة، وكل ما والدهن، إضافة إ

، فيما يشترط بعض المالك على المتأكر أن يقيم وليمة خاصة في البستان كل سنة ”الراتب“تحمله السلة يسمى 

أهله وأصدقائه لتلك  خصوًصا إن كان النخل كبيًرا، وفيها يدعو عائلة المالك، وللمالك أن يدعو من يشاء من

 .الوليمة

 الفالحين قحط

والتي تحدث عنها الشيخ عبد هللا الخنيزي في مقال كتبه عام  –بعد مواجهة مشكلة نضوب مياه عيون القطيف 

إضافة إلى اتجاه الفالحين للعمل في الشركات وإقبال األوالد على الدراسة في المدارس النظامية،  –م ١٩٥٦

ئجار النخيل للكدح الشاق فيها، وغضوا النظر عن السكن بها وانتقلوا إلى البيوت بعد عزف الفالحون عن است

امتالكها، فالعمل في الشركات أوصلهم إلى حالة الترفيه التي قد تنافس مالك البساتين أو ما يسمون 

 .”األكابرية“

 يستر“أي فالح إلقناعه بأن وهذا األمر أدى إلى انهيار أسعار اإليجارات، فأصبح حال المالك هو البحث عن 

ويهتم به بأي مبلغ حتى ولو كان زهيدًا جدًا، فيما صار البعض يعطون المال للفالح لدفع الزكاة ” على نخيله

 .عنهم، طلبًا لحفظ الحالل، وخوفًا على ضياع النخل وإهماله أو تحوله إلى شارع أو تجمع للفساد
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المياه فيها ومات النخيل، أصبحت العادة الغالبة للمالك هي إعطاء ومثال ذلك في قرية الجش بعد أن نضبت 

الفالحين المال وطلبهم االهتمام به، أما بعض النخيل الذي تم بيعه واشتري مكانه نخياًل في قرية أخرى فرغم 

 .زهد إيجاره إال أنه أعلى
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 الخيرية مضر بجمعية شاغرة وظائف
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 العام الطبي بالمجمع شاغرة وظائف
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 بسعر مغري ..احجز شقتك السكنية ومحلك التجاري في مبنى الطرازيات
تعلن جمعية مضر الخيرية بالقديح عن توفر محالت تجارية وشقق سكنية لإليجار في مبنى الجمعية 

 الطرازيات وبأسعار مغرية

 العامشارع العوامية  –القديح  –الموقع : القطيف 

 0504813145للتواصل : 
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انضمام أخصائية طب وجراحة العيون الدكتورة سارة ابو العال إلى المجمع الطبي 
 العام لخيرية مضر

 

انضم حديثا إلى المجمع الطبي العام بجمعية مضر بالقديح أخصائية طب وجراحة العيون الدكتورة سارة ابو 

وعالج أمراض القرنية والقزحية وامراض شبكة العين، تشخيص المياه البيضاء بالمنظار العال ) تشخيص 

 .الشقى، متابعة قاع العين واعتالل الشبكية لمرضى السكرى، متابعة قوة االبصار وعمل النظارات الطبية (

 09:00 ة من الساعةوتستقبلكم الدكتورة في العيادة طوال أيام االسبوع عدا يوم الجمعة، في الفترة الصباحي

 .مساء 8:30عصرا حتى الساعة  4.00صباحا وفي الفترة المسائية من  11:30حتى 

 920010795: على باالتصال اآلن موعدك احجز بادر
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 العام الطبي المجمع عمل مواعيد
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   العام الطبي المجمع عمل مواعيد
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 العام الطبي المجمع عمل مواعيد
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 الوطنية عبدهللا الملك قاعة عروض
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