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الريادة في العمل الخيري واالجتماعي لتحقيق مجتمع 
مثالي وخال من الفقر.

الخدمات  لتقديم  السعي  في:  الجمعية  رسالة  تتمثل 
في  الفعال  واإلسهام  للمستفيدين  المتميزة  االجتماعية 

تطوير المجتمع المحلي لبلدة الفضول.

1. الرعاية الشاملة للمحتاجين
2. تحويل األسر المستهلكة إلى اسر منتجة

3. المساهمة في تطوير المجتمع المحلي
4. تنمية الموارد البشرية للجمعية والمجتمع

5. تطوير أداء الجمعية

1. العمل بروح الفريق الواحد
2. اإليمان الراسخ بقيمة العمل التطوعي وتحمل صعوباته

3. تبادل واكتساب الخبرات
4. التعامل الحسن مع الجميع خصوصا المستفيدين

5. األمانة والشفافية
6. اإلتقان والتميز

7. االستقالل األمثل للموارد المتاحة

المسمى:
 جمعية الفضول الخيرية للخدمات االجتماعية

جهة االرتباط:  
 وزارة الشؤون االجتماعية

تاريخ التأسيس:  
 1428/7/18هـ

مسجلة برقم:     
مسجلة برقم )386(

الموقع الجغرافي:
 بلدة الفضول – االحساء – المنطقة الشرقية

العنوان البريدي: 
ص ب : 26100 الرمز البريدي 31982

الموقع االلكتروني:
WWW.J-FDOL.ORG 

البريد االلكتروني:
FUDOOLSOCIETY@GMAIL.COM 

الرؤية :

الرسالة :

األهداف االستراتيجة للجمعية :

وذلك من خالل القيم التالية:

ال تتردد في 
المشاركة 

لتأمين 
صفقة 

العمر لبلدتنا 
الفضول

التعريف بالجمعية
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الهيكل التنظيمي

الفساد 
في اللغة 
)فسد( 
ضد صلح.
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م/ علي عبداهلل العبدرب الرضاء

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
 العمل التطوعي للشباب يساعد على تعزيز االنتماء وينمي قدرات ومهارات الشباب الشخصية والعلمية والعملية 
كما أنه يتيح لهم التعرف على الثغرات التي تشوب نظام الخدمات ويتيح للشباب الفرصة للتعبير عن أرائهم وأفكارهم 
في القضايا العامة التي تهم المجتمع كما أنه يوفر لهم فرصة تأدية الخدمات بأنفسهم وحل المشاكل بجهدهم الشخصي 
وكيفية تحديد األولويات التي يحتاجها المجتمع باإلضافة إلى اتساع دائرة العالقات والحصول على مكانة اجتماعية مرموقة 

مع الحصول على الراحة النفسية بقضاء حوائج الناس فضال عن الثواب الجزيل من اهلل عز وجل.
ومجلس اإلدارة الحالي يتطلع لمشاركة المجتمع بصفة عامة والشباب بصفة خاصة في دعمه معنويا وماديا حيث 

أن مجلس اإلدارة يعول عليهم كثيرا لتحقيق ما يصبو إليه من أهداف وتتمثل فيما يلي:
1( تنفيذ مبنى مشروع قاعة متعددة االغراض بمساحة 5,268 متر مربع.

2( البدء في تنفيذ مبنى الجمعية ومبنى اللجنة النسائية
3( زيادة عدد المشتركين بنسبة %100

4( زيادة دخل الجمعية بنسبة %30
5( زيادة عدد كفالء االيتام بنسبة %30

6( تنفيذ 3 معارض لألسر المنتجة
7( تنفيذ العديد من الدورات التأهيلية

8( تنفيذ العديد من المعارض الصحية والثقافية
كما إننا نؤكد بأن أبواب الجمعية ستبقى مفتوحة للجميع الستقبال أي مالحظة أو مقترح لتطوير أداء الجمعية.

وختاما أبارك للجميع على ثقة أعضاء الجمعية العمومية فيهم وأسال من اهلل العلي القدير أن يبارك في الجهود 
وأن تكلل بالتوفيق والنجاح.

ولرئيس المجلس كلمة

رئيس مجلس اإلدارة

كلمــــة

5
5
5
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اجتمـــاعات

الفساد 
ظاهرة 
خطيرة تهدد 
المجتمع

الجمعيــة  اجتمــاع  انعقــاد  قبــل 
العموميــة تم عقــد اجتماع بيــن جميع 
المرشحين ومجلس االدارة وذلك برئاسة 
المهنــدس أحمــد حســين البريــه حيث 
ناقش الحضــور أهمية العمل التطوعي 
واآلثــار المترتبــة عليــه باإلضافــة إلى 
المهام الرئيســية التي يقوم بها مجلس 

تم عقد اجتمــاع الجمعية العمومية 
1435/1/18هـــ  بتاريــخ  الســادس 
وذلــك بعـــــد اســتالم موافقــة الوزارة 
بعقد االجتمــــاع. وقــد تخلله  العـــديد 
مــن الفقــرات ومنهـــا التقريــر اإلداري 
والتقرير الفني والتقرير المالي باإلضافة 
إلــى عــرض الموازنــة التقديريــة. كما 
تم انتخاب مجلــس إدارة جـــديد لدورة 
جـــــديــدة وذلك بإشـــــراف منــــدوبي 
وزارة الشــــــــــؤون االجتماعيــــــــــــة 
االســتـــاذ /محمـــــد عبـــداهلل القضيب 

إدارة أي جمعية كمــا تحدث الجميع عن 
كيفيــة العمليــة االنتخابية التي ســوف 
تكون خالل اجتمــاع الجمعية العمومية 
وتــم خــالل االجتمــاع توزيــع المهــام 
الجمعيــة  الجتمــاع  الرئيســية  واألدوار 
العموميــة علــى جميــع الحضــور وأكد 
رئيــس المجلــس على أهمية مشــاركة 

و األستاذ/عبدالمنعم محمد البوجابر.
مــن  العديــد  تكريــم  تــم  كمــا 
الشــخصيات الداعمة ألنشــطة الجمعية 
من أهالــي البلدة وكذلــك اإلجابة على 
التســاؤالت المطروحة مــن قبل اعضاء 
الجمعية العمومية باإلضافة إلى العديد 
مــن التوصيــات والتي ســيعمل مجلس 
اإلدارة الجديد على دراســتها وتحقيقها 
الماديــة  الجمعيــة  إمكانيــات  حســب 

والمعنوية.

الجميع وبذل الجهد خالل الدورة المقبلة 
الســتكمال الجهود التــي بذلت من قبل 
أعضــاء المجلس الســابقين.كما شــكر 
رئيس المجلس جميــع أعضاء المجلس 
الســابق على جهودهــم المتميزة خالل 
الدورات السابقة متمنيا للجميع التوفيق 

والنجاح.

مجلــس اإلدارة يجتمــع بجميـع مرشـحي المجـلس الجـديد

السـادس عموميتهـا  اجتمـاع  تعقـد  الجمعيـة 
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لقــــاء

55
5
5
5

برزت فكرة عقد لقاء الجمعيات 
الخيريــة و اللجان النســائية باالحســاء 
مــن الحاجة الماســة لتوحيــد جهودها 
وراء  ســعيًا  بينهــا  الصلــة  وتوثيــق 
القطاعــات  كافــة  لتطويــر  التكامــل 
وبكافــة الوســائل المتاحــة الســتثمار 
أقصــى ما يمكن مــن الجهــود المادية 
والبشــرية ولتوحيــد مســارات العمــل 
بين  والتطوعــي  الخيــري  االجتماعــي 
النســائية  واللجان  الخيرية  الجمعيــات 
باألحســاء ممــا دعــا جمعيــة الفضول 
للجمعيــات  دعــوة  بتوجيــه  الخيريــة 
الخيرية باألحســاء )رجال ونساء ( لعقد 
لقــاء بينهم في مقــر الجمعيــة والتي 
تم إنعقاده بتاريــخ 1434/12/26هـ 

حيــث حضرتــه عــدة جمعيــات منها :
1( جمعيــة المواســاة الخيريــة بالقارة 

)رجال ونساء(.
2(جمعية الرميلة الخيرية ) رجال ونساء(
3(جمعية المــراح الخيرية )رجال فقط(
4(جمعية المنصورة الخيرية  )رجال فقط(
5(جمعية المركز الخيرية )رجال ونساء(
6( جمعية الحليلة الخيرية )رجال ونساء(
7(جمعية البطالية الخيرية )رجال ونساء(
8( جمعية الشعبة الخيرية )رجال فقط(
9(جمعية الفضول الخيرية  )رجال ونساء(

ـــة عمل  ــم عــمــل ورش كــمــا ت
لــمــنــاقــشــة الــهــمــوم الــمــشــتــركــة 
ــة  ــب ــاس ــن ــم ووضـــــــع الـــحـــلـــول ال
لــثــالث مـــحـــاور رئــيــســيــة وهــــي : 

1( المسئولية اإلجتماعية في مجال 
العمل الخيري .

2( التكامل والشراكة في الجمعيات 
الخيرية.

3( الدور اإلعالمي في نشر التطوع 
والعمل الخيري. 

وفي نهاية اللقاء تم توزيع شهادات 
الحضــور على المشــاركين وشــكرهم 
والجدير  تعاونهــم وحضورهــم  علــى 
ذكره فقــد تم عمل تقرير بالمناســبة 
ضم جميع المحاور التي تم مناقشــتها 
والمقترحات واألفكار التي طرحت خالل 
اللقاء كما تم تدعيم ذلك بالصور وتم 
توزيعه على جميــع الجمعيات الخيرية 
باإلحساء باإلضافة إلى الجهات المعنية 

لالطالع واالستفادة.

لقاء الجمعيات الخيرية
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زيـــــارة

قال تعالى :
) وال تبغ 
الفساد في 
األرض( .

زار مقر الجمعية على انفراد كل من ســماحة الشــيخ علي الدهنين وسماحة 
الشــيخ حسن الصفار وأشادا بأنشطتها وبرامجها وقدما دعما سخيا لتلك البرامج 
واالنشــطة ودعــا كل منهما لمجلس اإلدارة بالتوفيق وحثــا على بذل المزيد من 
الجهود واالستمرار في العطاء كما أكدا على أهمية العمل التطوعي وتأثيره على 

حياة اإلنسان الدنيوية واألخروية.
كمــا زار الجمعية مؤخرا رجل األعمال المعروف األســتاذ/ نعيم المطوع وأبدأ 
إعجابــه بــدور الجمعيــة وبرامجهــا والتي تصب فــي مصلحة األهالــي من أجل 
تطويرهم اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وأبدا اســتعداده لدعم هذه المشاريع في 

القريب العاجل.

زيارة كل من سماحة الشيخ علي الدهنين
و سماحة الشيخ حسن الصفار للجمعية 

بدعوة من مؤسســة الملك خالد 
الخيرية حضر األســتاذ احمد مبارك 
التخطيــط  لجنــة  مقــرر  الســالمة 
الجمعيات  لقــاء  بالجمعية  والتطوير 
بالمنطقــة الشــرقية مع مســؤولي 
الخيريــة  خالــد  الملــك  مؤسســة 
بالريــاض. وقد ناقــش المجتمعون 
»قيــاس االثر« للمشــاريع التنموية 
الفائــزة بمنــح المؤسســة. والجدير 
ذكره أن الجمعية قد فازت بمنحتين 
لمشــروعين تقدمت بهما للمؤسسة 

سابقا.

الجمعيات لقاء   حضور 
الشـرقية  بالمنطقـة 
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فعـــاليات

5
5
5
5

نفــذت اللجنــة الصحيــة بالجمعية 
بعنــوان  العــام  لهــذا  األول  نشــاطها 
)اإلصابات الرياضية ( والتي استهدفت 
الرياضيين من أهل البلدة وخارجها حيث 
قامت بتوضيــح الكثير عــن اإلصابات 
الرياضية وكيفيــة التعامل معها خالل 
ورشــة العمل والتي تخللــت الكثير من 
التطبيقات العملية بهذا الخصوص من 
قبل األطباء و االختصاصيين الصحيين 
واستفاد منها اكثر من خمسين مشاركا 

نظمــت لجنة التخطيــط والتطوير 
بالجمعيــة ملتقــى لطــالب المــدارس 
الثانويــة والــذي حضــره العديــد مــن 
الطــالب وقــد شــارك فــي هــذا اللقاء 
كل مــن المهنــدس صالح الســماعيل 
والمهندس مصطفى الغزال واألســتاذ 
ســلمان الحجي باإلضافة إلى األســتاذ 

عبدالمحسن الشريط. 
وتحدث المشــاركون عن الدراســة 
الحكوميــة  الســعودية  بالجامعــات 
واالهليــة والتخصصــات المتوفــرة بها 
هــذا باإلضافــة إلــى الدراســة خــارج 
الســعودية وايجابياتها وسلبياتها وحث 

من العبــي مركز النشــاط االجتماعي 
والفرق الرياضية االخرى بالبلدة. 

الطالب على حســن اختيــار التخصص 
لتلبية طموحاتهم المستقبلية.

وقد تفاعل الطالب مع المحاضرين 
وتــم طرح العديد من التســاؤالت التي 
اشبعت رغباتهم لترسم لهم مستقبال 

بما يتناسب وقدراتهم وتطلعاتهم. 

نصيب الرياضـة والرياضيين من فعاليات هذا العام

الجامعيـة للدراسـات  الثانويـة  طـالب  ملتقـى 

اقيمت دورة )تصويب تالوة القران 
الكريم( بالجمعية لعــدد من الراغبين 
في تصويب تالوتهم مــن ابناء البلدة 
والتــي نالــت استحســان المشــاركين 
جميعهم وابدوا رغبتهم بتكرار عقدها 
اكثر مــن مرة في الســنة لمــا لها من 
تأثير واضح علــى تصويب العديد من 
االخطــاء الشــائعة وغير الشــائعة في 

تالوة القران الكريم.

حضر نائب رئيــس مجلس االدارة 
االســتاذ أحمد حســين النويصــر دورة 
عــن التخطيــط والمتابعــة والتقييــم 
لمشاريع المنظمات غير الربحية والتي 
شملت ورشتي عمل وذلك خالل الفترة 
9-1434/11/13هـ والورشــة الثانية 
الفتــرة 22-1434/12/26هـ  خــالل 
وذلــك في مقر مؤسســة الملــك خالد 
الخيرية بالرياض كما شارك في ورشة 
نظام الرابــط االلكتروني بجمعية البر 
باإلحساء وبمرافقة األستاذ عبدالمجيد 

جاسم الحميد .

دورة تصويب تالوة القران الكريم

نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية 
يحضــر دورة عــن التخطــيط 

و المتــابعة و التقييــم 
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 أخبـــــار

القيم  
والتعاليم 
اإلسالمية 
هي خير 
عاصم لنا 
من الفساد

كرمت مملكة البحرين ممثلة في وزارة 
التنميــة االجتماعية الالعب حســين حبيب 
النويصر لفوزه بالمركز االول على مستوى 
الخليج العربي فــي المجال الرياضي للعام 
2013م وذلك ضمن مسابقة جائزة الشيخ 
ناصر بــن حمــد آل خليفة إلبداعــات ذوي 
االحتياجــات الخاصــة وذلك بعد ترشــيحه 
مــن قبل الجمعية وقد رافقــه نائب رئيس 
مجلــس ادارة الجمعية الســابق االســتاذ/ 

محمد طاهر النويصر.

بنــاء على طلب من ميدان الفروســية 
بالمحافظــة تــم تامين ســيارة االســعاف 
الخاصــة بالجمعيــة لتتواجــد فــي موقــع 
الميــدان مســاء كل يوم ســبت مــن بداية 
الموسم الى نهايته. وقد تم التنسيق لذلك 
بين كل من االستاذ باقر حسن العلي مقرر 
لجنة العالقات بالجمعية والسيد شرف احمد 
العلــي مدير العالقات العامة بالميدان. كما 
ســلم رئيس مجلــــــس إدارة الجمعيــــــة 
م/علي العبدرب الرضاء كأسا رسميا باسم 

الجمعية للفائز بإحدى الجوالت.

مملكة البحرين تكرم النويصر

مشاركة الجمعية 
بميدان الفروسية باالحساء

قامت لجنة الخدمــات بالتعاون مع 
اللجنــة االجتماعية فــي تأمين وتوزيع 
الدفعــة األولى مــن المؤونــة الغذائية 
لهــذا العــام 1435هـــ وشــملت على 
العديد من األصناف مثل الرز والســكر 
والزبــد  والشــاي  والزيــت  والمكرونــة 
ومعجــون الطماطــم وغيرهــا بقيمــة 
169,069 ريــاال وقد تم توزيعها على 
اكثر من400 أسرة من الفقراء واأليتام 
التمــور  زكاة  توزيــع  تــم  كمــا 
باإلضافةإلــى توزيع أكثــر من 1000 
ذبيحــة وردت مــن البنــك اإلســالمي 
للتنميــة ومــن حمــالت الحــج وبعض 

المتبرعين.
المســاعدة  توزيــع  تــم  كذلــك 
الشــتوية والمتمثلــة فــي البطانيــات 
وبعض الدفايات والسخانات على جميع 
المســتفيدين مــن خدمــات الجمعيــة  

بقيمة37,120رياال. 

توزيــــع الدفعـة األولــى للمـــواد الغذائيــة 
والتمــور واللحــوم والمســـاعدات الشـــتوية
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أخبـــــار

جمعية 
الفضول 

الخيرية 
طريقك

 إلى الخـير

بإشــــــراف المســـــــئول اإلداري /
جواد الحبــارة وبمشــاركة بعض أعضاء 
وموظفي الجمعية نظمت الجمعية رحلة 
علمية إلى مركز األمير ســلطان بن عبد 
العزيز للعلوم والتقنية بالخبر »سايتك« 
وبمشــاركة عدد من الطــالب والطالبات 
من أبناء وبنات البلــدة المتميزين وأبناء 
األســر المســتفيدة وقــد قــام الجميــع 
بجولــة داخــل المركز اطلعــوا فيها على 
ســت قاعات علمية وكيفيــة تطور العلم 
والتكنولوجيــا الحديثــة واختتمت الجولة 
بمشــاهدة فيلم علمي سينمائي بتقنية 
)الــواي ماكس(مدتــه ســاعة واســتمتع 

بمشاهدته جميع الطالب والطالبات.

رحلة سايتك 
استقبل أعضاء مجلس اإلدارة وفد للطالب و الطالبات

مؤسســة الملك خالد الخيرية بالرياض 
والمكــون من األســتاذ محمــد الغفري 
والدكتــور عطــاء اهلل بــركات وناقــش 
الوفــد مــدى اســتفادة الجمعيــة مــن 
التنموية  والمشاريع  التأهيلية  الدورات 
التي قدمتها المؤسســة ونتائجها على 
والمســتفيدين مــن خدماتها  الجمعية 
وقــد اوضح أعضــاء المجلــس المردود 
اإليجابــي الناتــج مــن تلــك الــدورات 
والمشــاريع  علــى الجمعيــة من حيث 
التنظيــم ومأسســة عملهــا كما شــدد 

أعضــاء المجلــس علــى رغبتهــم في 
اســتمرار التواصــل مع المؤسســة من 
أجــل المزيد من الشــراكة فــي خدمة 
البلــد  الوطــن والمواطــن فــي هــذه 

المعطاء .

اسـتقبال وفـد مـن مؤسسـة الملـك خالـد الخيريـة

المجتمعيــة  الشــراكة  بــاب  مــن 
والكليــات  الجامعــات  مــع  والتعــاون 
المحلية فقد استقبلت اللجنة النسائية 
بالجمعيــة طالبتين مــن جامعة الملك 
العملــي  التعاونــي  للتدريــب  فيصــل 
بالجمعية كما استقبلت الجمعية ثالثة 
طــالب مــن الكليــة التقنية باإلحســاء 
الكتســاب  وذلــك  الغــرض  لنفــس 
التعامــل  مثــل  الضروريــة  المهــارات 
مــع االخريــن والمســؤولين وااللتــزام 
بواجبات وآداب وســلوكيات التعامل مع 
بيئــة العمل وتنمية شــعورهم بتحمل 
المسؤولية وااللتزام بالمواعيد وتنمية 

التفكيــر أالســتنتاجي واإلبداعــي عن 
طريق طرح التســاؤالت ولمســاعدتهم 
على إعداد الدراســات وعرض نتائجها 
مــع اعداد التقاريــر الفنيــة المطلوبة.

)صورة للمتدربين(. 

الجمعية تدرب طالبات وطالب الجامعات والكليات باألحساء
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أنشـطة نسـائية

الفساد 
مصطلح 
يشير 
بشكل عام 
إلى حاالت 
انتهاك 
مبدأ النزاهة

نظمــت اللجنــة النســائية معرضا 
عن سرطان الثدي بالتنسيق مع مركز 
قطاع العمران واشــتمل على عدد من 
المحاضرات والمناقشات كما شمل على 
الفحص الســريري لعدد مــن الزائرات 
والجديــر ذكره فقــد زار المعرض اكثر 
من 60 زائرة من اهالي البلدة وخارجها 
وقــد أشــاد الجميع بالمعــرض وأبدين 
ســعادتهن وكذلك رغبتهــن في إعادة 

أقامــت اللجنــة النســائية ملتقــى 
العيد لليتيمات خالل أيام عيد األضحى 
المبــارك الماضــي وبمشــاركة ثــالث 
عشــرة يتيمة والــذي تخلله اســتقبال 
المشــاركات واالحتفاء بهن حيث شمل 
البرنامــج علــى عمــل نقــش الحنــاء 
على أيــدي البعض ممــن رغبن بذلك 
باإلضافــة إلى المســابقات البســيطة 
وفــي ختام البرنامج تــم توزيع بعض 
الهدايــا التذكاريــة عليهــن. وقد أبدت 
المشــاركات عــن فرحتهــن  وشــكرن 

مثل هذه المعارض على مدار العام لما 
لها من المنفعة العامة.  

القائمــات علــى ذلــك كمــا تمنين ان 
يتــم القيــام بمثل هــذا الملتقى وتتم 

دعوتهن لحضوره مستقبال. 

معرض سرطان الثدي

ملتقى العيد لليتيمات

تــم مؤخــرا االنتهاء من مشــروع 
»تأهيل المســتفيدات« والــذي قدمته 
العــام  بالجمعيــة  النســائية  اللجنــة 
الماضي للفوز بمنحة مؤسســة الملك 
خالــد الخيريــة بالرياض. وقد ســاعد 
المشــروع مــن خــالل البرنامــج الذي 
شــمل تدريب ســت عشــرة  فتــاة من 
مــا  أو  البكالوريــوس  شــهادة  حملــة 
يعادلهــا علــى الحاســب اآللــي »دورة 
كامبــردج« باإلضافــة إلــى دورة فــي 
اللغــة االنجليزيــة لمدة ثالثة أشــهر. 
وقــد ســاعد ذلك فــي توظيــف ثمان 
فتيــات ممن أنهين الدورة بنجاح. وبعد 
نهاية الدورة تم عقد لقاء بين مسؤولة 
المشــروع فــي مؤسســة الملــك خالد 
الخيرية بالرياض االستاذة غادة بدوي 
وجميــع المتدربات وتم مناقشــة مدى 
تأثير برنامج الدورة على المشــاركات. 
والجديــر ذكره فقد تــم مخاطبة أكثر 
مــن 22 مؤسســة أهليــة بالمحافظة 
لتوظيف الخريجات وذلك حســب خطة 
المشــروع وتأمل اللجنة النســائية بأن 

يتم توظيف باقي الخريجات. 

اختتام مشروع 
 » تأهيل المستفيدات«
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أنشـطة نسـائية

5
5
5
5

نــدوة  النســائية  اللجنــة  نفــذت 
بعنــوان »حماية األســرة من ســلبيات 
هنــاء  الدكتــورة  االنفتاح«أعدتهــا 
القصبي من معهد هجر للتدريب حيث 
تحدثــت الدكتــورة عن محــاور الدورة 
وبأســلوب قصصــي مشــوق مما شــد 
انتباه الحضور وطالبن الدكتورة بوقت 
أطول لتكــون الفائدة أكثــر وأن تقوم 
الدكتــورة بإلقــاء نــدوات ومحاضرات 
مماثلــة مســتقبلية كما تخلــل الندوة 
مشهد تمثيلي أعدت له اللجنة النسائية 
مسبقا وبالتنســيق مع الدكتورة وكان 
المشــهد يتحــدث عن نفــس موضوع 
الندوة مما ساعد على استيعاب الفكرة 
على أمل أن يتــم تطبيق األفكار التي 

بدعوة من جمعية فتاة االحساء الخيرية شاركت 
اللجنة النســائية بالجمعية بعدد من الحرفيات من 
منسوبات مشــروع تحويل األسر المســتهلكة إلى 
أســر منتجة في معرض »كلنــا منتجون الخامس« 
والــذي أقامتــه جمعيــة فتــاة األحســاء فــي قصر 
إبراهيــم األثري وذلك من باب التعاون والشــراكة 
المجتمعية بيــن الجمعيات مما يعــود بالنفع العام 
على مستفيدي الجمعيات الخيرية وقد قامت اللجنة 
بالتنســيق بين المشــاركات وجمعية فتاة األحساء 
كما وفرت الجمعية وســيلة النقل للمشاركات على 

نفقتها.

وردت فــي حديــث الدكتــورة أو خالل 
المشــهد التمثيلي ليتحقق الهدف الذي 
تســعى إليــه الجمعيــة وذلــك بتفادي 
الســلبيات الكثيــرة المرافقــة لالنفتاح 
والتركيز على االيجابيات من أجل خلق 
مجتمع وحياة أفضــل  للجميع.والجدير 
ذكره فقــد حضر الندوة أكثــر من مئة 

مشاركة.

االنفتاح« سلبيات  من  األسرة  »حماية  حول  بالجمعية  ندوة 

األسر المنتجة بالجمعية تشارك في معرض »كلنا منتجون الخامس«

بدعــوة مــن مدرســة الفضول 
مجلــس  وافــق  للبنــات  الثانويــة 
اإلدارة على المشــاركة في تفعيل 
اليوم العالمي للتطوع وذلك بركن 
ضم نشــرات الجمعيــة وإصداراتها 
بإشــراف مقــررة اللجنة النســائية 
بالجمعيــة هذا باإلضافةإلى عرض 
مرئي عــن انشــطة الجمعية على 
مدى الســت ســنوات الماضية من 
أجل حــث الطالبات والمعلمات على 
المشــاركة في األعمــال التطوعية 

ودعمها.

المشاركة في 
تفعيل اليوم العالمي للتطوع
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أنشطة نسائية

5
5
5
5

بدعــوة مــن اللجنــة االهليــة 
بالعمران شــاركت اللجنة النسائية 
الحرفيــات  مــن  بعــدد  بالجمعيــة 
مــن منســوبات مشــروع »تحويل 
األسر المســتهلكة إلى أسر منتجة 
األحســاء  »ريــف  مهرجــان  »فــي 
السياحي 3« والذي أقيم في منتزه 
األحســاء الوطنــي وذلك مــن باب 
التعاون والشــراكة المجتمعية بين 
الجمعيــات مما يعــود بالنفع العام 
على مســتفيدي الجمعيات الخيرية 
وقد قامــت اللجنة بالتنســيق بين 
المشــاركات وإدارة المهرجــان كما 
النقــل  وســيلة  الجمعيــة  وفــرت 
وقــد  نفقتهــا.  للمشــاركات علــى 
تم فــي نهايــة المهرجــان تكريم 
الجمعية علــى مشــاركتها الفاعلة 
في انجاح المهرجان. علما بان هذه 
المشاركة هي الثالثة للجمعية في 

مهرجان ريف األحساء. 

بالجمعيـة  المنتجـة  االسـر 
تشـارك في »مهرجان ريف 

االحساء الثالث«
نظمت اللجنة النســائية بالجمعية 
المعــرض الخامــس لألســر المنتجــة 
بمشاركة تسع وســبعين أسرة منتجة 
واســتمر المعرض أربعة أيــام وعلقت 
مقــررة اللجنــة النســائية والمشــرفة 
على المعرض األســتاذة / نوال عيسى 
المطر أن الجمعيــة تعمل جاهدة على 
تأهيــل وإرشــاد جميع األســر لتطوير 
مهاراتهــن كمــا تعمــل علــى عــرض 

وتسويق منتجاتهن.
وقد شــمل المعرض علــى العديد 
الحواجــة  بينهــا  مــن  األركان  مــن 
والكماليــات  والتجميــل  والخياطــة 
المنزلية والكر وشيه والتصوير والتوك 

أقامت اللجنة النســائية دورة«بنك 
االنجازات لتوليد األفكار« والتي قدمتها 
المدربة والعضوة في اللجنة النســائية 
بالجمعية ليلــى عبداهلل النويصر حيث 
بلغ عــدد المشــاركات عشــرين فتاة.

واشــتملت الــدورة على ثالثــة محاور 
رئيسية: 

التخطيط وتحديد االهداف.  )1
سكامبر )التعلم بالمرح(.  )2

واإلكسســوارات والزهور والحناء وخبز 
الرقاق والعطورات والكريمات النسائية 
والعصيــرات الطازجة والمعمول بالتمر 
األكالت  إلــى  باإلضافــة  األحســائي 

الشعبية. 

الخرائط الذهنية.  )3
وقــد حضــت الــدورة خــالل ايــام 
التدريــب المتواصــل وورشــة العمــل 
على تفاعــل وحماس كبيــر من جميع 

المشاركات. 

79 أسرة في معرض األسر المنتجة

دورة بنك
 االنجازات لتوليد االفكار
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أرقــــــام

قيمة الكفالة وكيفية دفعها:
قيمتها 150 ريااًل شهريا كحد 
أدني يمكن دفعها بشكل شهري 
أو نصف سنوي أو سنوي أو حسب 
رغبــة الكافل وذلك عــن طريق 
حســاب  المباشــرإلى  التحويــل 
المشــروع أو مباشــرة عن طريق 
مقر الجمعية بعد استكمال تعبئة 

1434هـ1435هـاالستمارة الخاصة بالمشروع.

عدد االيتام المستفيدين من المشروع سنويًا 
ام

ــــ
تــ

الي
د ا

ــد
عـــ

1431هـ1432هـ1433هـ

أم محمد زكريا المطر

ابراهيم علي السعيد

ابراهيم عليي وسف السعيد

احمد حسين صالح النويصر

الدكتور/ ياسين محمد ناصرالرصاصي

السيدة أمل علي حسن العمران

الشيخ أحمد جواد المطر

الشيخ جعفر عباس المطر

المرحوم / طاهر صالح النويصر

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

150

1,200

750

900

1,800

300

500

32,400

750

150

1,800

 120

150

100

300

125

300

120

450

300

300

300

1,800

100

150

300

1,800

19

20

21

22

23

24

25

26

27

المرحوم / عبدالرحمن صالح الخاطر

المرحوم / محمد ناصر حسن الرصاصي

 يوسف حسين النجار

أحمد المطاوعة

أحمد حسين النجار

أحمد عباس المطر

أحمد عبدالوهاب النجار

أحمد علي عبداهلل الفضولي

أحمد محمد السعيد وحرمة

أماني طاهر النجار

باقر جواد المطاوعة

بدرية حجي محمد العواد

بويوسف المطر

تقي علي حجي النويصر

توفيق أبراهيم النجار

جواد ابراهيم النجار

جواد طاهر المطاوعة

حرم / محمد ناصر الرصاصي

اسم المتبرعاسم المتبرعاسم المتبرع ممم المبلغالمبلغالمبلغ

ارتفاع عدد االيتام المكفولين في مشروع كافل يتيم:

الداعمين لمشروع كافل اليتيم :
ومن ابرز الداعمين لهذا المشروع خالل الفترة من شهر محرم إلى شهر جمادى األولى لهذا العام انظر الجدول المرفق :

5
5
5
5
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أرقام

5
5
5
5

حسين طاهر النجار

حسين علي الفضولي

حكيمة ناصر علي المطر

حمزة علي الهويشل

خديجة طاهرالنويصر

خليل ابراهيم احمد النجار

رائد عبداهلل النجار

زكريا محمد عبداهلل المطر

زكية احمد ناصرالرصاصي

زينب علي المطاوعة

ستار حسين النجار

سعيد حجي علي السالم

شيخة علي طاهرالمطاوعة

صالح عبدالوهاب النجار

صالح محمد السعيد

طاهر خليل النجار

طاهر عبدالوهاب النجار

عادل سالم حسين النويصر

عادل طاهرالنجار

عامر عبداهلل حسين المطاوعة

عباس عبدالرحمن صالح الخاطر

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

180

1,800

1,800

600

150

1,800

300

900

1,500

300

1350

300

600

60

240

120

125

150

120

900

3,300

600

500

600

3,150

100

500

120

1,800

100

1,500

1,500

300

60

1,800

150

450

1,500

450

100

150

2,000

3,850

150

150

1,350

600

2,500

900

500

150

1,950

150

1,800

600

150

600

1,800

300

1,800

300

500

300

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

عباس محمد المطر

عبدالحكيم محمد أحمد السالم

يوسف جواد طاهرالمطاوعة

بواسطة/عبداهلل جاسم خليفة العواد

عبدالمحسن محمد علي المطر

عبدالهادي محمد صالح العضب

عزيز محمد السعيد

عقيل عباس محمد المطر

علي حسين كاظم الوطيان

علي عبدالكريم عبداهلل المبارك

علي علي حسين الجعفر

علي يوسف أحمد الكاظم

حرم / طاهر خليل النجار

فاضل محمد علي النويصر

فاعل خير / احمد الفضولي

فاعل خير / علي أحمد الرصاصي

فاعل خير / علي صالح االحمد

فاعل خير / محمد أحمد السالم

فاعل خير / نوال عيسى المطر

فاعل خير /علي عبداهلل العبدرب الرضا

فاعلة خير بنت أحمد موسى الحبارة

فاعلي خير

فايق حجي النجار

فريق االنوار الرياضي بالفضول

فضة حجي العواد

فوزية بوصبيح

كاظم صالح حسين الجعفر

كريمة علي المطاوعة

ليلى البراهيم

محمد العبدالرضا

محمد حجي محمد العواد

محمد حميد العضب

محمد طاهر طاهر النويصر

محمد علي احمد النجار

مرتضى حميد العضب

مريم علي المطاوعة

مصبح احمد جابر السالمة

واصل جواد طاهر المطاوعة

والدة / يوسف حسين النجار

وفاء جواد المطاوعة

ياسر أحمد البرية

يوسف المطر

اسم المتبرع

101,840 ريالالمجموع الكلي

اسم المتبرعاسم المتبرع ممم المبلغالمبلغالمبلغ
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المجموع الكلي

المجموع الكلي

349,324 ريال

587,645  ريال

االســـــم

االســـــماالســـــم

االســـــم م

م

م

م

المبلغ

نوع المساعدةنوع المساعدة القيمة الدفتريةالقيمة الدفترية

المبلغ

أسماء المعة

5
5
5
5

ابرز الداعمين )للمساعدات النقدية( للجمعية خالل للفترة من شهر محرم إلى شهر جمادى األولى من العام الحالي:

ابرز الداعمين )للمساعدات العينية (للجمعية خالل الفترة من شهر محرم إلى شهر جمادى األولى من العام الحالي:

الشيخ علي الدهنين

الشيخ حسن الصفار

مركز اليحيى

ابراهيم طاهر البراهيم

صالح الجاسم

جمعية البر باالحساء

حجي ابن احمد

ناصر علي النويصر

خالد ابراهيم البراهيم

بواسطة /محمد النويصر

بواسطة/علي صالح االحمد

حاويتا المالبس واألوراق

البنك االسالمي للتنمية ومتبرعين اخرين

جمعية البر باالحساء ومركز التنمية

شركة العاللي

جمعية الحليلة الخيرية

شركة محمد وعلي فهد العلي

شيخة المطاوعة

وزارة الشؤون االجتماعية

بواسطة/حسين الحميد

بواسطة/عباس الخاطر

اهالي الجبيل الصناعية

مصنع الري للصناعات

د مازن السنان

كاظم يوسف الكاظم

الشيخ محمد باقر المطر

احمد اسماعيل السماعيل

بواسطة/ناصر يوسف السلطان

بواسطة /جواد الحبارة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

40,000

10,000

10,000

1,000

1,950

73,022

1,250

1,047

2,000

17,664

5,320

23,679

547,400

19,260

2,100

12,000

5,010

1,875

لحوم

تمور

مواد غذائية

مواد غذائية

مواد غذائية

دفايات

100,000

1,967

8,000

5,000

9,000

5,000

4,000

18,750

1,000

8,095

1,580
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930,214  ريالالمجموع الكلي

نوع المساعدةنوع المساعدة مم المبلغالمبلغ عدد المستفيدينعدد المستفيدين

األرقام تتحدث

5
5
5
5

المساعدات التي تم تقديمها للمستفيدين من خدمات الجمعية خالل الفترة من محرم إلى شهر جمادى األولى من العام 
الحالي وهي كالتالي:

زواج

ايجار

طالبية

ديون

طارئة

بناء 

سجناء

كفالة ايتام

رسوم حكومية

شراء وصيانة اجهزة

المئونة الغذائية

المساعدات الشتوية

مساعدات اللحوم

مساعدات التمور

صحية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

31,500

29,000

3,500

1,000

2,000

6,000

3,000

57,600

500

21865

175,969

31,120

547,400

19,260

500

21

29

7

1

2

2

4

96

1

19

400

400

400

400

1


