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المشاركة في جائزة التميز

الرشوة 
جريمة 
دينية 

ووطنية

مشاركة

تلقت الجمعية إشعارا بتأهلها إلى المرحلة 
الثانيــة مــن جائــزة الملــك خالــد فــرع التميز 
للمنظمــات غير الربحية بعــد اجتيازها للمرحلة 
األولــى مــن التقييم وعليــه زار الجمعيــة وفدًا 
من إدارة الجائزة بالمؤسســة يوم الخميس 18 
شــوال 1435هـ. وقــد اطلع الوفــد على جميع 
الوثائق المطلوبــة ومطابقتها كما أجاب أعضاء 
مجلس إدارة الجمعية جميع استفســارات الوفد 

فيما يخص الجائزة. 
كما انه تــم مؤخرا تهنئة الجمعية وافادتها 
أنها اجتازت المرحلــة الثانية لجائزة الملك خالد 
فــرع التميز للمنظمات غيــر الربحية، وعليه تم 
دعوتهــا للقيــام بتعبئة اســتمارة التقديم لهذه 
المرحلــة. وقد تــم تعبئة االســتمارة وتقديمها 
في الوقت المحدد لمؤسسة الملك خالد الخيرية 

بالرياض. 

•  تــم االنتهــاء مــن رخصــة البنــاء لقاعة 
الجمعيــة المتعــددة اإلغراض وســوف يتم رفع 
المخطط لوزارة الشــؤون االجتماعية للحصول 
علــى الموافقــة النهائية لدعم المشــروع قبل 

البدء في التنفيذ.
•  تم االنتهاء مــن التصاميم والمخططات 
الهندســية لمبنى مجلس اإلدارة ومبنى اللجنة 
الدائــم لألســر  المعــرض  النســائية وكذلــك 
المنتجــة وتم التقديم للحصــول على الرخصة 

المبدئية للبناء.
•  تم إرســال ما يزيد على ألف نســخة من 
ســنابل العطاء 16 باإلضافة إلى أخر منشورات 
الجمعية إلى الداعمين والشــركاء على مستوى 

المملكة.
•  تســلم رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة 
المهندس/ علي عبداهلل العبدرب الرضاء تهنئة 
بحلول شــهر رمضــان المبارك وكذلــك بالعيد 
الســعيد من العديد من الشركاء والداعمين كما 

تم إرسال تهنئة بالمثل للجميع.
•  تم مخاطبة المجتمع للمشاركة في إبداء 
أرائهــم ومقترحاتهم ألنشــطة وبرامــج العام 

القادم 1436هـ
•  االنتهــاء مــن الئحــة ومعاييــر اختيــار 

الموظف والعضو المثاليين بالجمعية.
•  المساهمة في توظيف اكثر من 13 فتاة 

من البلدة في شركة الهاجري لما وراء البحار.
• الحصــول على منح دراســية للعديد من 
الطــاب والطالبــات فــي الجامعــات والمعاهد 
بالمحافظــة باإلضافة الى الكثير مــن الدورات 

الصيفية بالمعاهد التدريبية.

أخبار موجزة
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تكريم طالب

الفساد 
في اللغة 
)فسد( 
ضد صلح.

تقيـــم جمعيـــة الفضـــول الخيريـــة 
 16 الخميـــس  يـــوم  مســـاء 
ذوالقعـــدة 1435هــــ الحفـــل الســـابع 
المتفوقيـــن  الطـــاب  لتكريـــم 
ـــر  ـــغ عددهـــم هـــذا العـــام اكث والبال
ـــاء  ـــا متفوقـــا مـــن ابن مـــن 158طالب

ــول. ــدة الفضـ بلـ
وبهـــذه المناســـبة هنـــا رئيـــس 
المهنـــدس/  االدارة  مجلـــس 
علـــي عبـــداهلل العبـــدرب الرضـــاء 
ـــا  ـــم متمني ـــاء اموره ـــاب واولي الط
مـــن  والمزيـــد  التوفيـــق  لهـــم 
ــة  ــرص الجمعيـ ــا حـ ــوق مبينـ التفـ
ـــل  ـــذا الحف ـــة ه ـــة اقام ـــى اهمي عل

لتكريـــم هـــؤالء الكوكبـــة: 
- سادس ابتدائي :

االحمــد ابراهيــم  حبيــب  احمــد 
احمد ناجي محمــد العبدرب الرضاء
اليحيــا حجــي  واصــل  باســم 
الهويشــل خليفــة  علــي  حســن 
الوطيــان علــي  يوســف  حســن 
الزويــر حســين  عبــاس  حســين 
الوطيــان حســين  علــي  حســين 
العــواد عبــداهلل  علــي  حســين 
الســعيد محمــد  زكــي  حيــدر 
الصالــح معتــوق  ســلمان  داود 
العــواد عبــاس  احمــد  رائــف 
النويصــر مبــارك  باقــر  رضــاء 
النويصــر عايــش  حســن  زهيــر 
زهيــر يوســف علــي البــن احمــد

الســعيد حســين  محمــد  صــادق 
المبــارك صالــح  عبــداهلل  صالــح 
المــزراق علــي  حبيــب  ضيــاء 
عبدالحميــد صــادق ســعد العــواد
ــر ــش الداغ ــم عاي ــداهلل ابراهي عب
المطــر يوســف  صالــح  عبــداهلل 
الخنفــر علــي  يوســف  عبــداهلل 
المــزراق حجــي  ابراهيــم  عــاء 
النويصــر عايــش  احمــد  علــي 
علــي عبدالمحســن علــي البقاشــي
الزقعــان علــي  محمــد  علــي 
الكاظــم عبــداهلل  ناصــر  ليــث 
الزويــر راضــي  عبــداهلل  مجتبــى 
الجعفــر صالــح  كاظــم  مجتبــى 
محمــد ابراهيــم يوســف الخاطــر
االحمــد خليفــة  احمــد  محمــد 
االحمــد عمــران  جــواد  محمــد 
النويصــر علــي  حجــي  محمــد 
محمــد عادل محمد العبــدرب الرضاء
محمــد عبدالمحســن احمد النويصر
الراشــد حمــزة  ناجــي  محمــد 
محمد هاشــم محمد الخليفــة المزراق
النويصــر احمــد  يوســف  محمــد 
النجــار حســين  يوســف  محمــد 
الحجــي احمــد  حســن  مرتضــى 
المطــر جــواد  وائــل  مفيــد 
يوســف ناصــر يوســف الســلطان

- أول متوسط :
الهليــل محمــد  ابراهيــم  احمــد 
العلــي احمــد  تيســير  احمــد 

الخنفــر علــي  حســين  احمــد 
الكاظــم عبــداهلل  عبــاس  احمــد 
النويصــر حســين  احمــد  حســن 
الهويشــل علــي  حســين  حمــزة 
االحمــد عمــران  صــادق  رضــا 
عبدالجبار ياســين محمــد الرصاصي
عبداهلل عمــران عبدرب الرســول العمران
الهويشــل جابــر  ابراهيــم  علــي 
الســالم خليفــة  جعفــر  علــي 
المطــر عبــاس  عبــداهلل  علــي 
الوطيــان حجــي  يوســف  علــي 
الزويــر راضــي  عبــداهلل  محمــد 
البريــة شــريدة  كاظــم  محمــد 
الحســن علــي  كاظــم  محمــد 
محمــد يوســف جاســم البوحمــود
محمــد يوســف علــي البــن احمــد
الزويــر راضــي  عبــداهلل  منتظــر 

- ثاني متوسط :
الحســن حســين  عبــاس  احمــد 
الهويشــل حســين  اميــر  حســن 
النويصــر احمــد  علــي  حســن 
الحمــاد حســين  علــي  حســين 
العثمــان عبــداهلل  علــي  حســين 
الســالم خليفــة  جعفــر  صــادق 
اليونــس حســن  حســين  صالــح 
ــن ــين الحس ــى حس ــب مصطف طال
المطــر جــواد  انــور  عبدااللــه 
عبدالحكيــم ابراهيم عيســى ابومنير
الكاظــم حســين  خالــد  علــي 
علــي عبــداهلل ناصــر المحمدســالم

الكاظــم عبــداهلل  ناصــر  علــي 
الحجــي احمــد  حســن  قاســم 
مجتبــى جمعة ابراهيم الشــويفعي
االحمــد عمــران  احمــد  محمــد 
النويصــر رمضــان  باقــر  محمــد 
النويصــر علــي  طاهــر  محمــد 
المطــر اهلل  عبــدا  عابــد  محمــد 
محمــد علــي عبداهلل العبــدرب الرضاء
الغوينــم علــي  احمــد  مرتضــى 
البريــة شــريدة  كاظــم  ميثــم 

- ثالث متوسط :
احمــد حبيب حجــي الحجي النويصر
الحجــي احمــد  حســن  احمــد 
احمــد عامــر عبــداهلل المطاوعــة
ــح ايمــن محمــد حســين محمدصال
حســن عبدالهــادي عبــاس الحجــي
المطــر جــواد  انــور  زهيــر 
صالــح عبدالهــادي صالــح النويصر
الحمــود طاهــر  حســن  طاهــر 
عبدالرحمــن يوســف حســين النجــار
عبدالرؤوف محمد حســين الهويشــل
ــة ــادي احمــد البري ــداهلل عبداله عب
عبدالمنعــم حســين علي الهويشــل
احمــد محمــد  حجــي  علــي 
الســعيد علــي  ســعيد  علــي 
ــي ماجــد اســماعيل الســماعيل عل
المــزراق عبــداهلل  هانــي  علــي 
الســامة جابــر  يوســف  علــي 
الحميــد هانــي  صالــح  قاســم 
الكاظــم حســين  خالــد  محمــد 

اسماء الطالب المكرمين في الحفل السابع لتكريم المتفوقين



173
نشرة دورية تهتم باخبار الجمعية  - إعداد لجنتا العالقات العامة واإلعالم

تكريم طالب

ال تتردد في 
المشاركة 

لتأمين 
صفقة 

العمر لبلدتنا 
الفضول

محمد عبدالمحســن يوســف المقهوي
المقهــوي يوســف  علــي  محمــد 
محمــد كاظــم ســلمان الدرويــش
ــة ــداهلل المطاوع ــر عب ــد ناص محم
المبــارك محمــد  ناصــر  محمــد 
االحمــد عبــداهلل  احمــد  منتظــر 
الحميــد يوســف  احمــد  يوســف 

- أول ثانوي :
الســالم محمــد  جاســم  احمــد 
جعفــر محمــد ســلطان النويصــر
الداغــر احمــد  جــواد  حســن 
اليونــس حســين  علــي  حســين 
خليــل ابراهيــم عيســى ابومنيــر
ــود ــد الحم ــر محم ــم باق عبدالمنع
اليونــس حســن  حســين  عقيــل 

علــي باقــر محمــد الخليفــة المزراق
البــن احمــد علــي يوســف علــي 
النويصــر طاهــر  محمــد  قاســم 
الزويــر حســين  عيســى  محمــد 
ــي ــد الرصاص ــين محم ــد ياس محم
النويصــر حســين  ناصــر  مؤيــد 

- ثاني ثانوي :
النويصــر احمــد  حســن  احمــد 
الخليفــة حســين  حســين  احمــد 
الشــريط حســين  علــي  حســين 
الكاظــم عبــداهلل  ناصــر  حســين 
ــر ــلطان النويص ــم س ــا ابراهي رض
المطاوعــة احمــد  كاظــم  طاهــر 
عبداالله ماجد اســماعيل الســماعيل
عبــداهلل ناصــر عبــداهلل الكاظــم

الغوينــم علــي  احمــد  محمــد 
النويصــر علــي  تقــي  محمــد 
الحمــود محمــد  خليفــة  محمــد 
الشــريط محمــد  ناصــر  محمــد 

- ثالث ثانوي :
اليونــس حســن  حســين  احمــد 
احمــد صــادق ســلطان النويصــر
النويصــر علــي  علــي  جعفــر 
حســين علــي حســين محمــد صالــح
الســعيد علــي  ســعيد  حمــد 
المطــر جــواد  باقــر  حيــدر 
العلــي حســن  احمــد  صالــح 
العثمــان حســين  علــي  عبــاس 
الســالم احمــد  محمــد  عبدااللــه 
ــامة ــر الس ــد جاب ــد احم عبدالحمي

عبدالحميــد حســن علــي الســالم
ــل ــد الهويش ــين احم ــداهلل حس عب
الكاظــم عبــداهلل صالــح يوســف 
الغوينــم علــي  احمــد  علــي 
الســيحان احمــد  ســعد  علــي 
الحســن موســى  علــي  مجتبــى 
محمــد باقر محمــد الخليفة المزراق
الســعيد محمــد  خليفــة  محمــد 
النجــار علــي  ســامي  محمــد 
المطاوعــة احمــد  محمــد صــادق 
محمــد صالــح جاســم البوحمــود
محمــد عبدالهــادي محمــد العضــب
الهويشــل حســين  علــي  محمــد 
الشــريط محمــد  واصــل  محمــد 
مرتضــى عبــاس حســين الزويــر
يوسف عبدالمحســن يوسف المقهوي
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تكريم طالبات

الفساد 
في اللغة 
)فسد( 
ضد صلح.

تقيـــم جتقيـــم جمعيـــة الفضـــول 
الخيريـــة ممثلـــة باللجنـــة النســـائية 
مســـاء يـــوم الجمعـــة 17 ذوالقعـــدة 
1435هــــ الحفـــل الخامـــس لتكريـــم 
والبالـــغ  المتفوقـــات  الطالبـــات 
ــن  ــر مـ ــام اكثـ ــذا العـ ــم هـ عددهـ
ــات  ــن بنـ ــة مـ ــة متفوقـ 233طالبـ

بلـــدة الفضـــول.
وبهـــذه المناســـبة هنـــا رئيـــس 
المهنـــدس/  االدارة  مجلـــس 
علـــي عبـــداهلل العبـــدرب الرضـــاء 
امورهـــن  واوليـــاء  الطالبـــات 
ــد  ــق والمزيـ ــن التوفيـ ــا لهـ متمنيـ
حـــرص  مبينـــا  التفـــوق  مـــن 
اقامـــة  الجمعيـــة علـــى اهميـــة 

لتكريمهـــن:  الحفـــل  هـــذا 
- أول متوسط :

ارجــوان اميــر حســين الهويشــل
الحمــاد عبــداهلل  عايــش  امجــاد 
الجعفــر صالــح  حســين  امنــة 
المطــر ســلمان  جــواد  بيــان 
الحمــود جاســم  حبيــب  بيــان 
الوطيــان كاظــم  حســين  بيــان 
المطــر محمــد  كاظــم  جمانــة 
جنــان علي عبدرب الرســول العمران
الحمــاد حســين  حبيــب  جيهــان 
الوطيــان محمــد  علــي  حــوراء 
العــواد ســعد  صــادق  رؤى 
االحمــد ابراهيــم  ريحــان حبيــب 
الحمــاد حســين  صالــح  ريــم 
الحجــي احمــد  حبيــب  زهــراء 

بوحمــد حســين  علــي  زهــراء 
الحجــي احمــد  حبيــب  زينــب 
الحجــي عبــاس  ســعيد  زينــب 
بوبشــيت احمــد  صالــح  زينــب 
زينــب عبدالوهــاب حســن الفــرج
العــواد حســن  يوســف  زينــب 
العمــران حجــي  جــواد  عبيــر 
عهــود صــادق ســلطان النويصــر
الدحمســي خليــل  علــي  فاطمــة 
فاطمــة علــي عبدالكريــم المبــارك
الســلطان علــي  محمــد  فاطمــة 
الكاظــم ناصــر عبــداهلل  فاطمــة 
الحميــد حســن  عبــداهلل  فــدك 
العــواد علــي  حبيــب  مريــم 
منــار عبدالوهــاب عامــر الكاظــم

النويصــر  علــي  حجــي  نرجــس 
الشــمان مبــارك  علــي  نــور 
الحســن موســى  علــي  نــور 
الحجــي احمــد  عــادل  نــوف 
هدايــة عبدالهــادي صالــح النويصر
النجــار محمــد  زكــي  هديــل 
الصفــار ســلمان  جــواد  والء 

- ثاني متوسط :
الحســن صالــح  احمــد  ازهــار 
الخليفــة حســين  حجــي  اســراء 
االحمــد عمــران  صــادق  االء 
العلــي حســن  صــادق  انــوار 
اليونــس حســن  حســين  بتــول 
بتــول عبدالمجيــد علــي العضــب
النظــام ابراهيــم  حجــي  بشــاير 
النظــام علــي  احمــد  بنيــن 

بيــان عبــدرب االميــر علــي الغوينم
بوهــال حســين  حســن  جمانــة 
البريــة حســين  عبــداهلل  جواهــر 
الكاظــم محمــد  علــي  حليمــة 
الزويــر راضــي  احمــد  حــوراء 
حــوراء عبدالهــادي محمــد العضــب
الهويشــل علــي  حمــزة  روضــة 
النظــام يوســف  حســين  زهــراء 
الكاظــم حســين  ســعيد  زهــراء 
الحســن صالــح  محمــد  زهــراء 
بوبشــيت حســين  علــي  زهــره 
المطــر حجــي  جعفــر  ســاجدة 
االحمــد عمــران  علــي  طفــوف 
ــي ــي الفضول ــم عل ــة ابراهي فاطم
المطاوعــة جــواد  باقــر  فاطمــة 
فاطمــة حســين محمــد الشــريط
الســعيد محمــد  خليفــة  فاطمــة 
الحبــارة ناصــر  علــي  فاطمــة 
الحســن علــي  كاظــم  فاطمــة 
فاطمــة ناصــر يوســف الســلطان
النجــار حجــي  يوســف  فاطمــة 
الوطيــان حســين  علــي  فضــة 
النويصــر علــي  ناصــر  لجيــن 
البقاشــي احمــد  ســامي  ماريــة 
الكاظــم يوســف  كاظــم  منــى 
هديــل ناجي عبداهلل العبــدرب الرضاء
النويصــر طاهــر  محمــد  وديعــة 

- ثالث متوسط :
البــدر حســين  حجــي  ابتســام 
الســالم ســالم  حســين  ازهــار 
االحمــد عمــران  جــواد  اســراء 

الســلطان يوســف  حســن  ايــات 
النويصــر علــي  صالــح  ايمــان 
الحجــي عبــاس  ســعيد  بتــول 
الزويــر راضــي  احمــد  بشــاير 
االحمــد احمــد  ابراهيــم  بشــرى 
النويصــر عايــش  ناصــر  تقــى 
تهانــي عبدالوهــاب احمد المطاوعة
النويصــر مبــارك  باقــر  حليمــة 
الكاظــم حســين  ســعيد  حــوراء 
بوهــال حســين  حســن  دعــاء 
روان عمران عبدرب الرسول العمران
الداغــر احمــد  جــواد  زهــراء 
زهــراء عبدرب الرســول محمد البرية
االحمــد عمــران  احمــد  زينــب 
العــواد احمــد  ســلمان  زينــب 
الســعيد يوســف  صــادق  زينــب 
زينــب عبدالكريــم منصــور الحــرز
الحبــارة محمــد  ســامي  شــيماء 
البريــة كاظــم  علــي  صفــاء 
المطــر يوســف  صالــح  عاتكــة 
العلــي احمــد  ابراهيــم  فاطمــة 
فاطمــة ابراهيــم حســن الخليــل
فاطمــة ابراهيــم ســلطان النويصر
ــان ــح العثم ــم صال ــة ابراهي فاطم
فاطمــة ابراهيــم محمــد بــن احمــد
العــواد عبــاس  احمــد  فاطمــة 
العلــي حســن  جــواد  فاطمــة 
فاطمة صادق حســين العبــدرب الرضاء
فاطمــة عبدرب االميــر علي الغوينم
الصويلــح احمــد  علــي  فاطمــة 
فاطمــة محمــد عبدالوهــاب الدليــم

اسماء الطالبات المكرمات في الحفل الخامس لتكريم المتفوقات
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تكريم طالبات

بكم 
وبعطائكم 

نحقق
األفضل

العمــران طاهــر  صالــح  فواطــم 
االحمــد صالــح  علــي  فواطــم 
مريــم عيســى عبدالوهــاب الدليــم
الداغــر يوســف  معتــوق  مريــم 
المــزراق علــي  حســين  نرجــس 
البريــة عيســى  ســامي  نرجــس 
النجــار حجــي  يوســف  وجــدان 

- أول ثانوي :
الحبــارة يوســف موســى  ابتهــال 
النويصــر حســين  ســالم  ازهــار 
المــزراق حجــي  ابراهيــم  اســراء 
البريــة شــريدة  احمــد  اصالــة 
الغوينــم علــي  احمــد  افنــان 
الشــريط حســين  محمــد  امجــاد 
الحبــارة حســين  جــواد  انــوار 
المهينــي جاســم  احمــد  ايمــان 
الســلطان يوســف  حســن  ايمــان 
ايمــان عبدالعزيــز محمــد الشــريط
الســيحان صالــح  خليفــة  بتــول 
الوطيــان حســين  علــي  بتــول 
بلقيــس محمــد ابراهيــم النويصــر
الحبــارة ناصــر  علــي  جمانــة 
الصفــار ســلمان  جــواد  جيهــان 
العلــي احمــد  ابراهيــم  حــوراء 
الحميــد علــي  حســين  خديجــة 
المــاص عبــداهلل  صالــح  دالل 
الطريــف علــي  ابراهيــم  روان 
النظــام علــي  احمــد  ريحانــة 
اليونــس حســين  علــي  زهــراء 
ــزرور ــز ال ــد عبدالعزي ــراء محم زه
المطــر علــي  محمــد  زهــراء 
الوطيــان حجــي  يوســف  زهــراء 
الحجــي حبيــب  عــادل  زينــب 

الحســن حســين  علــي  زينــب 
الحمــاد حســين  علــي  زينــب 
الدحمســي خليــل  علــي  زينــب 
المبــارك عبــداهلل  محمــد  ســعاد 
النجــار حجــي  فــؤاد  ســكينة 
الداغــر علــي  حســن  فاطمــة 
النويصــر علــي  طاهــر  فاطمــة 
ــور ــين العاش ــى حس ــة عيس فاطم
الزقعــان احمــد  عــادل  فضــة 
الوطيــان علــي  يوســف  كوثــر 
الزيــن عبــاس  اســامة  ليــال 
الحمــود محمــد  ناصــر  ليلــى 
البريــة حجــي  ماجــد  مــرام 
مرضيــة محمــد ابراهيــم المطــر
الوطيــان علــي  احمــد  مريــم 
البريــة شــريدة  احمــد  ميعــاد 
نســرين صالح احمــد العبدرب الرضاء
وجــدان عيســى عبــداهلل الكاظــم
الســامة مبــارك  احمــد  والء 
النويصــر عايــش  حســن  يقيــن 
يقيــن عامــر عبــداهلل المطاوعــة

- ثاني ثانوي :
القنبــر خليفــة  جــواد  ازهــار 
النويصــر احمــد  محمــد  امنــة 
ــارك بشــاير علــي عبدالكريــم المب
االحمــد ابراهيــم  زكــي  جنــان 
جيهــان يوســف ابراهيــم البريــة
النويصــر علــي  حجــي  حــوراء 
الســعيد علــي  معتــوق  دعــاء 
دعــاء ياســين محمــد الرصاصــي
العــواد عبــاس  احمــد  رحيــل 
اليونــس حســين  فــؤاد  رقيــة 
الحبــارة محمــد  احمــد  زهــراء 

ــة ــح المطاوع ــداهلل صال ــراء عب زه
الســالم ســالم  علــي  زهــراء 
زهــراء عيســى خليفــة الهويشــل
زهــراء محمــد حســين الســلطان
الداغــر علــي  ابراهيــم  زهــرة 
الوطيــان صالــح  جاســم  زهــرة 
الحميــد جاســم  حســين  زينــب 
الســعيد حســين  حســين  زينــب 
الســويلم احمــد  ســهل  زينــب 
زينــب علــي عبدالوهــاب الباشــه
المطــر ابراهيــم  محمــد  زينــب 
الداغــر يوســف  معتــوق  ســاجدة 
العــواد حســن  يوســف  شــيماء 
البريــة حســين  حجــي  صابريــن 
الحمــاد احمــد  علــي  صغــرى 
عقيلــة عبداهلل علي العبــدرب الرضاء
فاطمــة ابراهيــم صالــح المطاوعــة
العلــي احمــد  شــرف  فاطمــة 
القنبــر خليفــة  علــي  فاطمــة 
الكاظــم يوســف  كاظــم  فاطمــة 
الغانــم احمــد  محمــد  فاطمــة 
الســالم خليفــة  محمــد  فاطمــة 
البوحســن يحيــى  جمــال  مريــم 
الكاظــم حســين  ســعيد  مريــم 
المــزراق حجــي  ابراهيــم  مــاك 
مــاك عبدالرحيــم حجــي البريــة
المطــر عبــاس  اســماعيل  نــور 
وجــدان ابراهيــم حســين البريــة
النويصــر احمــد  علــي  ياســمين 
البريــة كاظــم  علــي  ياســمين 

- ثالث ثانوي :
العلــي محمــد  خليفــة  ازهــار 
الكاظــم حســين  خالــد  افنــان 

الفضولــي علــي  عبــداهلل  بتــول 
ــم ــح البراهي ــداهلل صال ــر عب جواه
الحميــد محمــد  جاســم  حــوراء 
خديجــة طاهــر عبــداهلل الكاظــم
الداغــر يوســف  ابراهيــم  رقيــة 
الوطيــان محمــد  علــي  زهــراء 
المــزراق علــي  عبــاس  زينــب 
بوحمــد حســين  علــي  زينــب 
المطــر جــواد  عمــاد  زينــب 
النجــار حجــي  محمــد  ســاجدة 
الحمــود محمــد  ســالم  عقيلــة 
الحميــد يوســف  احمــد  فاطمــة 
فاطمــة حســين حســين الحبــارة
العلــي محمــد  خليفــة  فاطمــة 
الجعفــر علــي  صــادق  فاطمــة 
الزقعــان احمــد  عــادل  فاطمــة 
فاطمــة عبــاس ابراهيــم النجــار
الســعيد عبــداهلل  حجــي  لطيفــة 
الحســن ســلمان  احمــد  مريــم 
العضــب غالــي  صالــح  مريــم 
العــواد حجــي  طاهــر  مريــم 
الســالم احمــد  محمــد  مريــم 
الســلطان مريــم محمــد حســين 
مريم يوســف علي ابراهيــم الداغر
النويصــر حجــي  حبيــب  منــى 
الحبــارة صالــح  صالــح  ميمونــة 
ناديــة ناجي عبــداهلل العبدرب الرضاء
نرجــس كاظــم احمــد المطاوعــة
النويصــر عايــش  ناصــر  نــورة 
وجــدان محمــد حســين محمدصالــح
الفضولــي علــي  ابراهيــم  والء 
ياســمين كاظــم يوســف الســلطان
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فعاليات

الفساد 
ظاهرة 
خطيرة تهدد 
المجتمع

ضمــن  الفعاليــات  المصاحبــة  ليــوم  
الصحــة  العالمي  أقامــت جمعية الفضول 
ممثلــة  االجتماعيــة  للخدمــات  الخيريــة 

باللجنة الصحية محاضرات صحية توعوية 
بمســاجد البلدة بعنــوان ) فيروســكورونا 

وطرق الوقاية(.
بالمسجدالشــرقي  المحاضــرة  وقــدم 
أخصائ يعاج التنفس /احمدمحمدالسالم.

كمــا القــى الدكتــور/ غريب الســالم 
الصــادق)ع(  االمــام  بجامــع  محاضــرة 

بالمنطقة الجديدة.
ألقيت  محاضرة بمسجدالرسول قدمها  
الدكتورابراهيم كاظــم الكاظم وقد كانت 

فاعل الحضور مع المحاضرين  ايجابيا
وتقــدم الجميــع بالشــكر للمحاضرين 
وللجمعية علــى دورها فيا لتوعية الصحية 
وخصوصا االمراض المعدية ابعدهااهلل عن 

جميع المؤمنين.

 نظمت جمعية الفضول الخيرية ممثلة 
باللجنــة الصحية وبالتعاون مع مستشــفى 
الجفر العام دورة للرجال واخرى للنساء عن 
االنعاش القلبــي الرئوي وذلك بحضور ٧4 

مشاركا ومشاركة 
 وفي الختام وزع رئيس مجلس االدارة  
م/ علي العبدرب الرضاء شــهادات الحضور 
على المشــاركين كما وزعت مقررة اللجنة 
النســائية ا/ نوال عيســى المطر شــهادات 
الحضــور على المشــاركات وتقــدم رئيس 
المجلس بالشــكر والتقدير الجزيل للطاقم 
الطبــي على جهودهــم الطيبة كما شــكر 
جميع الحضور وتمنى لهم حياة طيبة خالية 

من المشاكل الصحية.

كرمت مديرية الشئون الصحية جمعية 
الفضول الخيرية والجهات االخرى المشاركة 
فــي اقامــة حمــات التبــرع بالــدم خــال 
الســنوات الماضيــة مــن 143٠ الى 1434 
وذلك يــوم االثنين الموافــق ٢5/8/1435 

وقد تم منح الجمعية درع بهذه المناسبة 
وذلك نظير الجهد الذي بذلته الجمعية 

في التنسيق للقيام بتلك الحمات .
الجمعيــة  ادارة  مجلــس  تقــدم  كمــا 
بتوجيــه الشــكر والتقديــر لجميــع أعضــاء 
الوحدة الصحية وجميع العاملين معهم وفي 
مقدمتهم االستاذ باقر العلي رئيس الوحدة 
الصحية الســابق واالســتاذ ناجــي العبدرب 
الرضاء مقــرر اللجنة الصحيــة الحالي على 
الجهود التي بذلت لتذليل الصعوبات إلنجاح 
مثل هــذه الفعاليات المفيدة لكافة شــرائح 

ابناء المجتمع االحسائي .  

اللجنة الصحية
بجمعيــة الفضول تشــارك فــي  اليوم العالمــي للصحة 

دورتــي فــي  ومشــاركة  مشــاركا  بالصــور٧٤ 
الفضــول بجمعيــة   )CPR( الرئــوي  القلبــي  االنعــاش 

باالحســاء  الصحية  الشــئون  مديرية 
الخيريــة الفضــول  جمعيــة  تكــرم 
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اشتراكك 
دليــل

 وعيـك

برعايــة صاحــب الســمو األمير بــدر بن 
محمــد بن جلوي ال ســعود محافظ االحســاء  
دشن ســعادة الدكتور عبد المحسن بن ناصر 
الملحم مدير الشؤون الصحية باالحساء أمس 
فعاليات المعــرض التوعوي الصحي )صحتك 
تهمنــا ( بمهرجان اليوم العالمي للصحة لعام 
٢٠14م بقصــر ابراهيــم األثــري مع تفعيل 
االنشــطة الصحية لجمعيــة الفضول الخيرية 
لهذا العام  وذكر مقرر اللجنة الصحية األستاذ 
ناجــي محمد العبــدرب الرضــاء بــأن اللجنة 
واصلت نشاطها بالمهرجان وتفعيلها للشراكة 
المجتمعية بالتعاون مع إدارة العاقات العامة 
باالحســاء  الصحيــة  والتوعويــة  واإلعــام 

افتتــح رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة 
الفضول الخيرية المهندس / علي العبدرب 
الرضاء حملــة التبرع بالدم الساســة والتي 
تنظمها اللجنــة الصحية بالجمعية بالتعاون 
مع مديرية الشؤون الصحية باألحساء وقدم 
رئيس مجلس االدارة شكره وتقديره لجميع 
من ســاهم فــي تنظيــم الحملــة كما قدم 
شــكره لجميــع المتبرعين وتمنــى للجميع 

التوفيق .
و أكــد علــى فريق العمــل لتذليل كل 
العقبات في ســبيل زيادة عــدد المتبرعين 
وأكد األســتاذ ناجي العبــدرب الرضاء أمين 
عام الجمعيــة ومقرر اللجنة الصحية للعمل 
على زيادة عدد المتبرعين لهذا العام وذلك 
عن طريق التكثيف اإلعامي باإلضافة الى 
تقديم بعــض المحفــزات للمتبرعين مثل 
الهدايا والشــهادات للجميع كما أكد االستاذ 
ناجــي بأن عــدد المتبرعين لهــذا العام بلغ 

35٧ متبرعا . بمهرجــان تثقيفي وتعليمــي وترفيهي حيث 
رســمت اللجنــة الصحيــة بالجمعيــة ابداعها 

بركن توعوي متنوع شمل االتي :
 * تثقيف الزوار عن اثر العمل التطوعي .

 * توعيــة الزوار عن كيفيــة الوقاية من 
افراد المجتمع . 

 * تقديم االستشارات الطبية .
 * تنميــة المهــارات الذهنيــة والحســية 

باأللعاب الذكية .
كما شكر الدكتور الملحم جمعية الفضول 
لمشــاركتها بالمهرجان اثنــاء جولته واوصى 
باالستمرار بتفعيل الشــراكة المجتمعية في 

جميع االنشطة.

خيرية الفضول تفعل الشراكة المجتمعية 
بالمشاركات  التوعوية 

حملة التبرع بالدم )6(
 بجمعية الفضول الخيرية
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فعاليات

قال تعالى :
) وال تبغ 
الفساد في 
األرض( .

كرم ســعادة رئيس مجلــس ادارة جمعية الفضــول الخيرية مســاء الجمعة الموافق 
1٢/ 1٠/ 1435هـ كا من الموظف المثالي للفترة الســابقة وقد فاز الموظف بالجمعية 
عبدالمجيد جاســم الحميد وكذلــك العضو االداري المثالي علي علــي الجعفر وذلك على 
جهودهم في تنفيذ وانجاح انشــطة وبرامج الجمعية خال الفترة الســابقة من هذا العام 
وقد تقدم لهم مجلس االدارة بالشــكر الجزيل وتمنــى لهم دوام التوفيق والنجاح حاثين 
بقية االخوة في الجمعية من موظفين واعضاء ومتطوعين على اســتمرار العطاء وبشكل 
مطور وافضل من اجل تطويــر خدمات الجمعية مما ينعكس على الخدمات التي تقدمها 

الجمعية ألهالي البلدة.

رئيس جمعية الفضول الخيرية
يكرم الموظف والعضو المثاليين

برعايــة كريمــة مــن صاحب الســمو 
محافــظ األحســاء وحضــور االســتاذ خالد 
البــراك وكيــل  المحافظــة   كرمــت إدارة 
ميدان الفروســية باالحساء جمعيةالفضول 
الخيرية ممثلةفي رئيسها م/ علي عبداهلل 
العبدربالرضــاء حيــث تــم تســليمه درعا 
تكريميــا للجمعية على دعمهــا المتواصل 
إلدارة الميدان وعل مشــاركتها المجتمعية 
متمنيــن للجمعيــة دوام التوفيــق والنجاح 
وقد تــم ذلــك خــال المهرجــان الختامي 
لهــــــذا الموســـــــم عصريوم االربعاء 1/ 
٧ / 1435هوالــذي تخللــه ســباق الخيــل 
وتكريــم لكبــار الداعميــن للميــدان لهذا 

الموسم .

االحســـاء  فروسية 
الفضول جمعية   تكرم 
الختامي حفلهــا  في 
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جمعية 
الفضول 

الخيرية 
طريقك

 إلى الخـير

 انســجاما مــع أهدافها االســتراتيجية 
اقامــت لجنــة العاقــات العامــة بجمعيــة 
الفضول الخيرية مســاء الخميس  الموافق 
٩/ ٧/ 1435ه محاضــرة بعنــوان » انتــاج 
تمــرة اكبر« وقــد قدمهــا المهندس/احمد 
سعيد ابو خالد من شركة الياسين الزراعية 
باالحساء وقد تطرق المهندس ابو خالد الى 
الكثير من االمور المتعلقة بالنخلة من قبل 
غرســها الى جنــي ثمارها كمــا تطرق الى 
الطــرق الصحيحة في اختيار النخلة والبيئة 
المحيطة بها واحتياجاتها وكيفية االهتمام 
بها حتى تثمر تمر ذو جــودة عالية وبعيدة 
عن االمراض وقــد تخلل المحاضرة العديد 
مــن االستفســارات مــن الحضــور وأجــاب 
عليهــا المهندس بكل رحابــة صدر وابدى 
اســتعداد شــركة الياســين الى تقديم اي 
استشــارة مجانية بخصــوص النخيل وفي 

اي وقــت وقبــل الختــام تم توزيــع بعض 
الهدايا على بعض الحضور وهي عبارة عن 
اســمدة تســاعد على تكبير التمر والجدير 
ذكــره بــأن الهدايا قــد تبرعت بها شــركة 
الياسين مشــكورة  وفي الختام شكر مقرر 
لجنة العاقات العامة االســتاذ/ باقر حسن 
العلــي ســعادة المهنــدس ابو خالــد على 
طرحه المشــوق والمفيد كما شكر الشركة 
علــى تقديمهــا الهدايــا للجمهــور الكرام  
وفــي نهايــة الحفل قــدم رئيــس مجلس 
ادارة الجمعيــة المهنــدس/ علــي عبداهلل 
العبدرب الرضاء الشــهادات التكريمية على 
المشاركين وشكرهم جميعا على الجهــود 
الطيبة كما تقدم بالشــكر الجزيل للحضور 
وتمنــى للجميع نخل ممتــاز وذو تمر كبير 
ليكون المــردود المادي افضــل للجميع ان 

شاء اهلل.

وإلصحاب النخيل نصيب في برامج خيرية الفضول

الخيريــة  الفضــول  جمعيــة  وزعــت   
للخدمات االجتماعية في االحساء »كوبونات 
الســلة الرمضانية وكســوة وفرحــة العيد 
باإلضافة إلى توزيــع اللحوم على أكثر من 
4٠٠ أســرة من المســتفيدين من خدمات 
الجمعية من الفقــراء وااليتام بتكلفة تزيد 
على 3٠٠ ألف ريال  وأوضح رئيس مجلس 
اإلدارة م/ علــي عبــداهلل العبــدرب الرضاء 
حرص الجمعية على مراعاة  احتياج األســر 
وراحتهــم  لذا ســعت إلى   تنفيــذ برنامج 
هــذا العــام بشــكل مغايــر عن الســنوات 
الســابقة حيث تــم صرف كوبونات الســلة 
المــواد  توزيــع  مــن  بــدال  للمســتفيدين 
الغذائية بشكل مباشــر وذلك بعد االتفاق 
مع احدى الشــركات الغذائيــة المتخصصة 
والتــي قدمت الســعر االفضــل االمر الذي 
ساهم في انجاح البرنامج. وأضاف  أن  هذا  
البرنامج يجســد   أواصــر المحبة والتكافل 
بيــن أفراد  المجتمع كما تم  اســتام  زكاة 
الفطر لهذا العام من االهالي وتم توزيعها 
على مستحقيها في حينه وبدون أي عوائق 

تذكر.

اكثر من ٤٠٠ اسرة تستفيد 
من السلة الرمضانية وكسوة 

وفرحة العيد بخيرية الفضول
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 أخبـــــار

القيم  
والتعاليم 
اإلسالمية 
هي خير 
عاصم لنا 
من الفساد

تم إبرام عقد شــراكة اســتراتيجية 
بيــن جمعية الفضــول الخيرية للخدمات 
االجتماعية وبرنامج شكسبير اإلنجليزي 
فــي نشــاط التدريــب والتأهيــل للغــة 
االنجليزيــة. حيــث مثــل الطرفــان في 
صياغــة وتوقيــع العقد كًا مــن رئيس 
مجلــس إدارة الجمعيــة م/ علي عبداهلل 
العبد رب الرضــاء ومقرر لجنة التخطيط 
والتطوير أ/ أحمد مبارك الســامة ومثل 

المعهد االستاذ عبداهلل الحسن. 
والجديــر بالذكــر بــأن الهــدف من 
الشراكة هو تحسين المستوى التعليمي 
فــي  )  اللغــة  اإلنجليزية (  لمســتفيدي 
الجمعيــة بوجه خــاص وأفــراد المجتمع 

بوجه عام .
كما تأمل الجمعية  من اهالي البلدة 
دعــم هــذه الشــراكة وذلك عــن طريق 
تســجيل أبناهم لحضور الــدورات والتي 
ســتكون بأســعار رمزيــة حســب  خطة 

برامج  الجمعية  .

شراكة بين جمعية
شــاركت جمعية الفضــول الخيرية في  الفضول وبرنامج شكسبير

ورشــة عمل بمســمى »القيــادة والحوكمة 
في المنظمات غير الربحيــة« خال الفترة 
من 1٢-15 من شــهر رجب 1435هـ وقد 
مثل الجمعيــة نائب رئيس مجلس اإلدارة/ 
أحمد حسين النويصر بحضور تلك الدورة.

كما مثل الجمعية كل من ناجي محمد 

 اقامــت جمعية الفضول الخيرية مســاء 
السبت 1435/18/٧ هـ

 فــي قاعتهــا التدريبية امســية تنموية 
بعنوان : »كيف تفهم شريك حياتك » للرجال 
و النساء وقدمها المستشار في الحوار األسري 
األســتاذ / حســين عبــداهلل البراهيــم وركز 

المحاضر على محاور ثاثة وهي :
1- الزوج والزوجــة كوجهي عملة واحدة 
ال يســتطيعان مواجهة بعضهمــا ومع ذلك ال 

يبقيان معا
تحــت   ) )وشــخصيتها  شــخصيتك   -٢

المجهر 
3- المــرأة والرجل فصيلــة واحدة وعالم 

العبــدرب الرضــاء وعلــي صالــح االحمــد 
فــي ورشــة عمــل بمســمى »التخطيــط 
االســتراتيجي في المنظمات غير الربحية« 
خــال الفتــرة مــن 1435/6/13هـــ إلى 

1435/6/1٧هـ.
والاتي عقدتا في مقر مؤسسة الملك 

خالد الخيرية بالرياض.

اخر وقد أشــبع البراهيــم الموضوع من جميع 
جوانبــه وبطرحــه الشــيق فقــد اســتطاع أن 
يجــذب انتباه الحضور إليه مدة األمســية  وقد 
تخلل األمســية العديد من المداخات من كا 
الجنســين ممــا أعطا لألمســية جاذبيــة اكثر 
وجعها مشــوقة اكثــر ومع ان الوقــت المحدد 
لألمســية قــد انتهى ولكــن الحضــور مازالوا 
يطرحــون استفســاراتهم ومدخاتهــم على 
المحاضر والجدير ذكره فقد كان عدد الحضور 
مــن الرجــال 35 مشــاركا ومــن النســاء 86 
مشــاركة وكانت مشاركة النســاء عن طريق 
النقــل المباشــر لألمســية حيــث كان الرجال 

منفصلين عن النساء .

مشاركة جمعية الفضول الخيرية في ورش عمل تدريبية

إنهاء أُمسية »كيف تفهم شريك حياتك« بجمعية الفضول الخيرية
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نظمــت الجمعيــة وعلى مــدى يومين 
دورة مكثفة لتغســيل الموتى حيث نفذها 
ســماحة الشــيخ / جعفر عباس المطر وقد 
اشــتملت على بيان آداب وأحكام تغســيل 
وتكفيــن الميت وكيفيــة التعامل مع الجثة 

أثناء التغسيل بجميع حاالتها.

وقــد اقتصــرت الــدورة علــى حضور 
المهتميــن بتغســيل الموتــى وعددهم ٩ 
أشــخاص باإلضافــة إلى 8 مشــاركات تم 
التواصــل معهن عن طريق البث المباشــر 
وفــي نهايــة الــدورة تــم توزيع شــهادات 

حضور على الجميع .

دورة مكثفة لتغسيل الموتى بخيرية الفضول

أخبـــــار

تواصلكم 
معنـا 

واقتراحاتكم
خير داعم 

لنـــا

نفذت الجمعية دورة بعنـــــــــــــوان  
)الفوتوشوب للمصورين( قدمها  المصور 

الفوتغرافي   ماجد  البقاشي  .
 وفــي  ختــام  الدورة ألقى مســئول 
شــكروتقديرللمتدربين  كلمــة  التدريب 
شــكرفيها الجميع علــى الحضورالمتميز 
واالنضباط  طيلة أيام الدورة كما  شــكر 
المدرب ماجد البقاشي .على ما بذله  من  

جهد  ملموس  في  هذه  الدورة .
كمــا قدم  رئيــس الجمعيــة لجميع 

المتدربين شهادات  حضور.

دورة الفوتوشوب للمصورين
بجمعية الفضول الخيرية
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أنشـطة نسـائية

الفساد 
مصطلح 
يشير 
بشكل عام 
إلى حاالت 
انتهاك 
مبدأ النزاهة

أقامت جمعية الفضول الخيرية ممثلة 
في اللجنة النسائية عصر يوم الجمعة 15 
/ 8 /1435ه في قاعتها التدريبية أمســية 
تربوية بعنــوان » تربية طفــل هادئ في 
عالم مضطرب« قدمتها المدربة المعتمدة 
االســتاذة/ مهــا عبــداهلل نصار الدوســري 

وتخللت المحاضرة ثاثة محاور رئيسية : 
1( مفاهيــم حــول فــرط الحركة لدى 

األطفال :  ماهيته، أسبابه، أنواعه
 ٢( إرشادات في الوقاية والعاج 

 3( تجارب وخبرات نوعية
 وقــد ابدعــت الدوســري فــي عرض 
الموضــوع واشــبعته مــن جميــع جوانبــه 
بطرحها الشيق فقد اســتطاعت ان تجذب 
انتباه الحاضرات إليها طيلة مدة األمســية  
وقد تخلل األمســية العديد من المداخات 

ممــا أعطاها جاذبية اكثر وجعلها مشــوقة 
أكثر مــع أن الوقــت المحدد لامســية قد 
انتهــى ولكن الحاضــرات مازلــن يطرحن 
استفساراتهن ومداخاتهن على المحاضرة  
والجديــر ذكره فقــد كان عــدد الحاضرات 
6٩مشاركة وقد أبدين جميعهن سعادتهن 
وارتياحهــن جراء الطرح الممتع للدوســري 
الحديــث  بأســلوبها  إعجابهــن  وأبديــن 
وقدرتهــا على توصيل المعلومة بأســلوب 
مشوق وجميل وبعد انتهاء االمسية تقدمت 
مقــــــررة اللجنة النسائية االستاذة / نوال 
عيســى المطر بالشــكر الجزيل للدوسري 
ولجميــع الحاضــرات كمــا شــكرت جميــع 
عضــوات اللجنة على مابذلوه من جهد في 

تنظيم هذه االمسية .

أمسية »تربية طفل هادئ في عالم مضطرب«
في خيرية الفضول

سوف تقيم الجمعية 

دورات تدريبية 

حرفية للنساء 

فعلى جميع الراغبات 

بالمشاركة مراجعة 

اللجنة النسائية 

بالجمعية وباسرع 

وقت ممكن

الجمعية تقدم
 برامج تدريب

 حرفية نسائية
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أقامت جمعية الفضول الخيرية ممثلة 
في اللجنة النســائية عصر يوم الجمــــعة 
٢٢ / 8 /1435هـــ في قاعتهــا التدريبية 
أمســية بعنــوان »أاثــر التغذية الســليمة 
علــى حياتنــا » قدمتها اخصائيــة التغذية 
األستاذة/ بدرية الموســى واشتملت  على   

أربعة محاور رئيسية : 
1( أسباب الشعور بالصداع واضطراب 

الشهية.
 ٢( األســباب المؤدية للخمول الذهني 

والجسمي.
 3( أسباب فرط نشاط األطفال وعدم 

القدرة للسيطرة عليها.
 4( طرق تحسين المزاج والتخلص من 

المتاعب.
 وقد فصلت الموســى جميع األســباب 
المذكورة في المحاور وطرق عاجها وذلك 

عن طريــق االهتمــام بالتغذية الســليمة 
حتــى يتمتــع الجميــع بالحيــاة الخالية من 
المشــاكل الصحيــة والنفســية  وقد تخلل 
األمســية العديد من المداخــات مما اثرى 
األمســية بالمزيد من المعلومات   وساهم 

في خلق جو من االلفة بين الجميع .
 والجدير ذكره فقد كان عدد الحاضرات 
44 مشاركة وقد أبدين جميعهن سعادتهن 
وارتياحهن جــراء الطرح الممتع للموســى 
وإعجابهن بأســلوبها الشيق وقدرتها على 
توصيــل المعلومــة وبعد انتهاء األمســية 
قامت مقــررة اللجنة النســائية األســتاذة 
الجزيــل  بالشــكر  المطــر  نــوال عيســى 
للموســى ولجميع الحاضرات كما شــكرت 
جميع عضوات اللجنــة وفريق العمل على 
ما بذلوه من جهد في تنظيم هذه األمسية 

واإلعداد الجيد لها .

امسية » اثر التغذية السليمة على حياتنا«
في خيرية الفضول

أنشـطة نسـائية

الفضول 
تستحق 

منــا 
جمعيـًا

األفضل

تحــت رعايــة صاحــب الســمو االمير 
بدر بن محمد بن جلوي ال ســعود محافظ 
االحســاء ورئيس مجلس ادارة جمعية البر 
باالحساء اقامت جمعية البر حفلها السنوي 
الثانــي عشــر بقاعــة االحتفــاالت بالغرفة 
التجاريــة الصناعية باالحســاء يوم الثاثاء 
٢٩ جمــادى االخرة 1435هـ وبحضور عدد 
والمواطنين  والمكرميــن  المســؤولين  من 
وفي ختام الحفل قدم ســمو االمير اوسمة 
البــر على الفائزين لهذا العام وكان وســام 
البــر للعمل النســائي الخيــري من نصيب 
مقــررة اللجنة النســائية بجمعية الفضول 
الخيرية االســتاذة/ نوال عيسى المطر ) ام 
جاســم( وبحضور عضوات اللجنة النسائية 
االستاذة/ ليلى عبداهلل النويصر واالستاذة 
/ وفاء علي ابن احمد واالستاذة/ بدرة علي 
المطاوعة وقد تسلم الوسام من يد صاحب 
الســمو المحافــظ المديــر االداري لجمعية 
الفضــول الخيرية م/ احمد حســين البرية 
وبحضور مقــرر لجنة التخطيــط والتطوير 
بالجمعية االســتاذ/ احمد مبارك الســامة 
وبحضــور نائب المديــر االداري االســتاذ/ 

جواد حسين الحبارة .
 ثم التقطت صور تذكارية للمكرمين 
بهــذه المناســبة  وتهــدي مقــررة اللجنــة 
النســائية فوزها هذا الى جميع منســوبات 
ومنســوبي الجمعية وتأمــل بان يكون هذا 
الفــوز حافزا لهم كما تأمل من الجميع بذل 
مافي وســعهم لتطويــر جمعيــة الفضول 
الخيريــة لتكون عامة بارزة ومســجلة في 
العمــل الخيــري التطوعــي على مســتوى 
المحافظــة بــل وعلــى مســتوى المنطقة 
والمملكــة وكيــف ال وهي تملــك الطاقات 

المؤهلة والقادرة على ذلك.

فوز مقررة اللجنة النســائية 
بخيرية الفضول بوسام البر
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فعاليات

الفساد 
جريمــة 
أخالقيـة

تــم تشــكيل فريق عمــل من 
تحــت  االمــور  واوليــاء  المعلميــن 
مســمى وحــدة متابعــة المــدارس 
وذلــك لمتابعــة ومعالجــة القضايا 
المتعلقة بمدارس البلدة والســعي 
اليجــاد الحلــول المناســبة لها مع 

الجهات المختصة.

متابعــة  انشــاء وحــدة   
المدارس بالجمعية

تزامنا مع ذكــرى المؤاخاة العطرة وما 
تحمله مــن قيم إنســانية خالــدة ، اجتمع 
أهالــي بلدة الفضول وكعادتهم الســنوية 
الحســنة علــى مائــدة إفطار واحــدة ، في 
صــورة معبرة ورائعة لما تحمله نفوســهم 
الطيبة من معاني المودة والرحمة واأللفة .

لتقديــم  بركــن  الجمعيــة  وشــاركت 

مــن  ترعاهــم  الذيــن  لأليتــام  االفطــار 
اجــل مشــاركتهم بقية اخوانهــم في هذا 
التجمــع الكبيــر الذي تحــرص البلدة على 
اقامته ســنويا في شــهر رمضــان المبارك 
بهدف تحقيق االخــوة االيمانية بين جميع 
المشاركين وقد حضر اعضاء مجلس ادارة 
الجمعيــة هذه المناســبة يتقدمهم رئيس 

المجلس م/ علي العبدرب الرضاء.

ايتام الجمعية  يشاركون
 في حفل  االفطار السنوي بالبلدة
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أرقــــــام

قيمة الكفالة وكيفية دفعها:
قيمتهــا 15٠ ريااًل شــهريا كحد 
ادني يمكن دفعها بشــكل شهري أو 
نصف سنوي أو سنوي أو حسب رغبة 
الكافل وذلــك عن طريــق التحويل 
أو  المشــروع  حســاب  المباشــرإلى 
مباشرة عن طريق مقر الجمعية بعد 
الخاصة  االســتمارة  تعبئة  استكمال 

1434هـ1435هـبالمشروع.

عدد االيتام المستفيدين من المشروع سنويًا 
ام

ــــ
تــ

الي
د ا

ــد
عـــ

1431هـ143٢هـ1433هـ

الشيخ جعفر عباس المطر

ابراهيم راشد الغانم

ابراهيم علي الحيد

ابراهيم علي السعيد

احمد سهل احمد السويلم

ادم احمد المباريك

السيدة أمل علي حسن العمران

المرحوم/ سجاد سلمان الحماد

المرحومة/ خديجة صالح النويصر

1

٢

3

4

5

6

٧

8

٩

1٠

11

1٢

13

14

15

16

1٧

18

٧٢,٢٠5

٧5٠

6٠٠

45٠

3,4٠٠

55٠

3٠٠

15٠

45٠

15٠

15٠

3٠٠

6٠٠

45٠

15٠

5٠٠

15٠

5٠٠

3٠٠

1,5٠٠

15٠

3٠٠

3٠٠

٩٠٠

1٠٠

3٠٠

6٠٠

1٩

٢٠

٢1

٢٢

٢3

٢4

٢5

٢6

٢٧

أحمد المطاوعة

أحمد حسين صالح النويصر

باقر جواد المطاوعة

بدر حسين علي العثمان

بدرية حجي العواد

بنت صالح حسين الجعفر

بنت عبدالعزبز سماعيل السماعيل

جواد ابراهيم أحمد النجار

جواد سلمان المطر

جواد طاهر المطاوعة

حسين حبيب عايش النويصر

حسين محمد حسين العجان

حمزة علي الهويشل

خالد احمد خليل الدحمسي

زكريا محمد عبداهلل المطر 

زكية البدوي

زينب علي المطاوعة

ستار حسين أحمد النجار

اسم المتبرعاسم المتبرعاسم المتبرع ممم المبلغالمبلغالمبلغ

ارتفاع عدد االيتام المكفولين في مشروع كافل يتيم:

الداعمين لمشروع كافل اليتيم :
ومن ابرز الداعمين لهذا المشروع خال الفترة من شهر جمادى األخر إلى شهر شوال لهذا العام:

جمعية 
الفضول 

الخيرية
 آمــال 

 و تطلعات
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17

أسماء المعة

ضعف 
الـوازع 
الدينـي 
يؤدي إلى 
الفسـاد

المجموع الكلي
131,5٠4 ريال

االســـــماالســـــم مم المبلغالمبلغ

ابرز الداعمين )للمساعدات النقدية( للجمعية خال للفترة من شهر جمادى األخر إلى شهر شوال من العام الحالي: 

وزارة الشئون االجتماعية

جمعية البر باالحساء االدارة العامة

جعفر عباس المطر

شركة السام للطائرات

شركة األسمنت السعودية

حاويتي األوراق و المابس

شركة راشد عبدالرحمن الراشد واوالدة

عقيل حسين الغافلي

1

٢

3

4

5

6

٧

8

5٠٠,٠٠٠

161,566

٩1,65٠

5٠,٠٠٠

3٠,٠٠٠

٢٧,44٠

٢5,٠٠٠

14,11٠

سعيد حجي علي السالم

شيخة علي طاهر المطاوعة

طاهر سالم حسين النويصر

طاهر صالح النويصر

عامر عبداهلل المطاوعة

عباس عبدالرحمن صالح الخاطر

عبدالحكيم محمد احمد السالم

عبدالعزيز عبداهلل العبدالرضا

عبدالمحسن محمد علي المطر

عبدالهادي محمد العضب

عبدرب الرسول محمد البرية

علي حسين النحوي

علي صالح االحمد 

علي عبدالكريم عبداهلل المبارك

علي عبداهلل العبدرب الرضا

٢8

٢٩

3٠

31

3٢

33

34

35

36

3٧

38

3٩

4٠

41

4٢

43

44

45

46

4٧

48

4٩

5٠

51

5٢

53

54

55

56

5٧

6٠٠

٢,4٠٠

45٠

3٠٠

6٠٠

3,٢٠٠

15٠

٩٠٠

13٠

1,35٠

1,8٠٠

6٠٠

1,5٠٠

1,5٠٠

٧5٠

6٠٠

٧5٠

45٠

6٠٠

13,41٩

3٠٠

6٠٠

٢,5٠٠

6٠٠

3٠٠

٢5٠

4٠٠

45٠

٧5٠

1,5٠٠

6٠٠

3٠٠

3٠٠

1,8٠٠

٢٠٠

3٠٠

3٠٠

٢5٠

6٠٠

6٠٠

3٠٠

58

5٩

6٠

61

6٢

63

64

65

66

6٧

68

6٩

٧٠

٧1

٧٢

علي علي حسين الجعفر

علي ناصر علي المطر

علي يوسف احمد الكاظم

فاطمة يوسف يوسف المطر

فاعلوا خير

فضة حجي العواد

فوزية بوصبيح

كاظم صالح حسين الجعفر

كريمة علي المطاوعة

لطيفة علي المطاوعة

ليلى البراهيم

ليلى النويصر

محمد حجي العواد

محمد عبداهلل علي العبدالرضا

محمد علي احمد النجار

مريم علي المطاوعة

مصطفى جواد مبارك النويصر

معصومة خليفة القنبر

مفيد أحمد العلي

نعيمة حسين البرية

واصل جواد طاهر المطاوعة

وفاء جواد المطاوعة

يوسف احمد صالح النويصر

يوسف جواد طاهر المطاوعة

يوسف عباس المطر

يوسف محمد الصحيح

اسم المتبرعاسم المتبرعاسم المتبرع ممم المبلغالمبلغالمبلغ



1717
نشرة دورية تهتم باخبار الجمعية  - إعداد لجنتا العالقات العامة واإلعالم

االســـــماالســـــم مم المبلغالمبلغ

أسماء المعة

العمل 
التطوعي 

نكران 
للذات 

وسعي 
في خدمة 

اآلخرين

علي صالح االحمد

فاعل خير

ناصر يوسف السلطان

مصنع الري للصناعات الغذائية

شركة هجر للتدريب والتعليم التقني

 )مجلس الجبيل الصناعي(

عباس عبدالرحمن صالح الخاطر

الشيخ محمد باقر المطر

محمد طاهر النويصر

شركة الجبر التجارية

عبدالعزيز حسين جبر الجبر

احمد عباس المطر

عباس الدهنين

مازن عبدالغني السنان

مستودع دار االلهام

السيد حسين حسن عبداهلل النمر

جواد حسين الحبارة

احمد سهل احمد السويلم

حسين حبيب عايش النويصر

عبدالحكيم جواد المطاوعة

ايتام حجي الهويشل

األمير بندر بن سلمان محمد ال سعود

محمد باقر المطر

عبدالهادي محمد العضب

شيخة علي طاهر المطاوعة

عبدرب الرسول محمد البرية

مفيد أحمد العلي

الشيخ علي معتوق النظام

علي حسين بوبشيت

علي عبدالكريم عبداهلل المبارك

ياسين محمد الرصاصي

عباس سلمان عبداهلل الصفار

حسين صالح المزراق

عبدالعزيز شريدة البرية

فاطمة يوسف الحمود

شركة محمد باوزير التجارية -جدة

عبدالحكيم محمد أحمد السالم

عماد علي السبيعي

فايق حجي النجار

كاظم يوسف صالح الكاظم

٩

1٠

11

1٢

13

14

15

16

1٧

18

1٩

٢٠

٢1

٢٢

٢3

٢4

٢5

٢6

٢٧

٢8

٢٩

3٠

31

3٢

33

34

35

36

3٧

38

3٩

4٠

41

4٢

43

44

45

46

4٧

48

11,٩41

1٠,8٩6

1٠,٧٧5

1٠,٧٠٠

1٠,٠٠٠

٧,٠٠٠

6,8٠5

6,5٠٠

6,314

6,٠٠٠

6,٠٠٠

5,٠6٩

5,٠٠٠

5,٠٠٠

5,٠٠٠

3,٠٠٠

3,٠٠٠

٢,8٠٠

٢,5٠٠

٢,416

٢,٢٠٠

٢,٠٠٠

٢,٠٠٠

1,٩٢٢

1,8٠٠

1,8٠٠

1,8٠٠

1,٧٠٠

1,5٠٠

1,5٠٠

1,5٠٠

1,٢5٠

1,٢٠٠

1,٠5٠

1,٠5٠

1,٠٠٠

1,٠٠٠

1,٠٠٠

1,٠٠٠

1,٠٠٠

1,٠55,٧54 ريالالمجموع الكلي
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17

ابرز الداعمين )للمساعدات العينية والسلة الرمضانية ( للجمعية خال الفترة من شهر جمادى االخر إلى شهر شوال من العام الحالي :

عباس عبدالرحمن صالح الخاطر

 عبدالعزيز محمد  حسين الشريط

 محمد حسين الصالح

 محمد عبدالعزيز السماعيل

 ناصرحسين  الحبارة

ابراهيم احمد االحمد

ابراهيم علي الفضولي

ابراهيم يوسف الداغر

ابراهيم يوسف جاسم الحميد

احمد اسماعيل السماعيل

احمد حجي المطاوعة

احمد طاهر الزقعان

احمد علي صالح العضب

احمد مبارك السامة

احمد موسى الحبارة

ابراهيم جاسم الحميد

السيد حسين حسن عبداهلل النمر

السيد. جواد هاشم علي الموسى

المرحوم حسين النجار

المرحوم محمد الموسى

المرحوم.محمد رمضان الخنفر

المرحوم/  حسين محمد العبدرب الرضاء

1

٢

3

4

5

6

٧

8

٩

1٠

11

1٢

13

14

15

16

1٧

18

1٩

٢٠

٢1

٢٢

٢3

٢4

٢5

٢6

٢٧

٢8

٢٩

3٠

31

3٢

33

34

35

36

3٧

38

3٩

4٠

41

4٢

43

44

3,6٠5

1٠٠

1٠٠

1٠٠

1٠٠

4٠٠

1٠٠

1٠٠

15٠

5٠٠

1٠٠

1٠٠

4٠٠

1٠٠

5٠٠

٢٠٠

3,٠٠٠

5٠٠

1٠٠

1٠٠

1٠٠

1٠٠

1٠٠

5٠٠

1٠٠

3٠٠

3٠٠

٢٠٠

1٠٠

1٠٠

1٠٠

٢٠٠

1٠٠

3٠٠

1٠٠

1٠٠

1٠٠

1٠٠

٢٠٠

1٠٠

1٠٠

٢٠٠

1٠٠

٢٠٠

٢٠٠

1٠٠

1٠٠

٢٠٠

1٠٠

35٠

1٠٠

145

٢٠٠

1٠٠

1٠٠

1٠٠

15٠

1٠٠

1٠٠

15٠

8٠٠

15٠

1٠٠

3٠٠

1٠٠

1٠٠

45

46

4٧

48

4٩

5٠

51

5٢

53

54

55

56

5٧

58

5٩

6٠

61

6٢

63

64

65

66

المرحوم\ احمد حسين المطر

المرحومة \ام علي اليونس

المرحومة \حلبمة صالح المطر

المرحومة/ أمابراهيم السعيد

المرخوم/ محمد هاني السعيد

ام  حسين علي علي المطر

ام حجي النجار

ام سعد السيحان

ام علي عمران االحمد

ايمن مطلق مبارك الخاطر

باقر علي السالم

باقر رمضان النويصر

باقر صالح المطر

بدر حسين علي العثمان

بدر حسين علي العثمان

بندر الدحمسي

جاسم محمد البرية

جعفر حسين اليونس

جمعة الشويقعي

جميله العمران

جواد احمد السيحان

جواد سلمان المطر

جواد محمد الحميد

حجي علي سلطان النويصر

حجي عمران النويصر

حجي محمد الحمود

حسن الخنفر

حسن صالح احمد النويصر

حسن صالح الخلوف

حسين حبيب  النويصر

حسين طاهر النجار

حسين علي الصالح

حسين علي النويصر

حسين علي عبداهلل الفضولي

حسين كاظم حسين الوطيان

حسين محمد العجان

حميد محمد العضب

حميدة كاظم الوطيان

حيدر يوسف السلطان

خليفة صالح السيحان

خليل ابراهيم  النجار

راضي علي العضب

رائد عبداهلل النجار

زكية طاهر النويصر

اسم الداعماسم الداعماسم الداعم ممم المبلغالمبلغالمبلغ

أسماء المعة

الفساد 
ظاهرة 
خطيرة 
تهدد 
المجتمع
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سالم طاهر النويصر

سعد احمد السيحان

سعيد ناصر الحبارة

الشيخ سعيد حسين الكاظم

الشيخ عبدالعزيز  المزراق

صادق حسن خليفة العلي

صادق سعد العواد

صالح الزقعان

صالح راضي العضب

صالح كاظم حمود الخلوف

صالح معتوق طاهر البقاشي

صالح يوسف الكاظم

طاهر البراهيم

عايش حسين النويصر

عباس حسين المطر

عباس عبدالرحمن صالح الخاطر

عباس عبداهلل الحسن

عبدالجليل العضب

عبدالحكيم احمد الوطيان

عبدالحكيم محمد احمد السالم

عبدالحميد علي العضب

عبدالعزيز السماعيل

6٧

68

6٩

٧٠

٧1

٧٢

٧3

٧4

٧5

٧6

٧٧

٧8

٧٩

8٠

81

8٢

83

84

85

86

8٧

88

8٩

٩٠

٩1

٩٢

٩3

٩4

٩5

٩6

٩٧

٩8

٩٩

1٠٠

1٠1

1٠٢

1٠3

1٠4

1٠5

1٠6

1٠٧

1٠8

1٠٩

11٠

1٠٠

1٠٠

1٠٠

1٠٠

15٠

3٠٠

1٠٠

1٠٠

5٠٠

1٠٠

1٠٠

3٠٠

1٠٠

145

1٠٠

1,٠٠5

1٠٠

1٠٠

٢٠٠

٢٠٠

1٠٠

1٠٠

1٠٠

5٠٠

1٠٠

5٠٠

5٠٠

1٠٠

٢٠٠

1٠٠

٢٠٠

٧٠٠

٢٠٠

1٠٠

1٠٠

1٠٠

٢٠٠

1٠٠

1٠٠

1٠٠

٢٠٠

1٠٠

1,٠٠٠

٢٠٠

٧٠٠

1٠٠

1٠٠

3٠٠

15٠

1,٠5٠

1٢,٩6٢

5,٠٠٠

٢٠٠

1٠٠

3٠٠

5٠٠

1,٠٠٠

1٠٠

1٠٠

1٠٠

1٠٠

5٠٠

1٠٠

1٠٠

٢٠٠

1٠٠

111

11٢

113

114

115

116

11٧

118

11٩

1٢٠

1٢1

1٢٢

1٢3

1٢4

1٢5

1٢6

1٢٧

1٢8

1٢٩

13٠

131

13٢

عبدالعزيز عبداهلل علي العبدالرضاء

عبداهلل ابراهيم النجار

عبداهلل حسين علي النويصر

عبدالمحسن يوسف المقهوي

عبدالهادي  محمد العضب

عبدالوهاب عامر الكاظم

عبدرب الرسول محمد البرية

عقيل عباس المطر

علدل احمد الزقعان

علي احمد صالح النويصر

علي احمد مبارك النويصر

علي حسين الحماد

علي حسين السحيب

علي حسين الصالح

علي حسين حسين النويصر

علي حسين صالح النويصر

علي سالم النويصر

علي صالح االحمد

علي عايش حسين النويصر

علي عبدالرسول العمران

علي عبدالكريم عبداهلل المبارك

علي عبداهلل العبدرب الرضاء

علي كاظم الكاظم

علي محمد الوطيان

علي ناصر المطر

عماد جواد المطر

عيسى عبداهلل الهزاع

فاطمة يوسف الحمود

فاعلوا خير

 عباس الدهنين

فايق حجي النجار

فتحي  حسين الصالح

كاظم حجي الكاظم

كاظم صالح حسين الجعفر

كاظم يوسف صالح الكاظم

مبارك احمد النويصر

متعب عوض حسين الكاظم

محمد طاهر النويصر

محمد عايش حسين العبدربالضا

محمد عباس المطر

محمد عبداهلل العبدرب الرضاء

محمد عبداهلل العلي

محمد علي موسى الحسن

محمد يوسف الغتم

اسم الداعماسم الداعماسم الداعم ممم المبلغالمبلغالمبلغ

أسماء المعة

المركز 
الخيري 
عينك 

التي تبصر 
بها أحوال  
المحتاجين
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17

الفساد 
جريمة في 
حق الوطن 
والمواطنين

محمدعباهلل العبدرب الرضاء

مختار المهنا

مرتضى حميد العضب

مصطفى جواد مبارك النويصر

مصطفى حجي البرية

مصطفى حجي حسن المطر

ناصر عبداهلل الكاظم

ناصر عبداهلل حسين المطاوعة

ناصر محمد الشريط  

هاني محمد البطيان

واصل حسين النجار

جمعية البر الخيرية بالفيصلية 

حيدر محمد أحمد النويصر

فاعل خير

محمد حسين الصالح

أحمد علي العضب ) عابد المطر(

عابد عبداهلل المطر

جواهر احمد يوسف الحميد

فاعل خير

مستودع دار االلهام

133

134

135

136

13٧

138

13٩

14٠

141

14٢

143

1

٢

3

4

5

6

٧

8

٩

144

145

146

14٧

148

14٩

15٠

151

15٢

153

154

1٠

11

1٢

13

14

15

16

1٧

18

٢٠٠

1٠٠

٢٠٠

1٠٠

1٠٠

3٠٠

1٠٠

1٠٠

1٠٠

3٠٠

1٠٠

4٧,5٠٠

35٠

٧٠٠

٧5٠

٢,٢5٠

38٧٠٠

٩٠٠

4٠٠

4٠,٠٠٠

1٠٠

1,5٠٠

1٠٠

٢٠٠

٢٠٠

5٠٠

1٠٠

1٠٠

1٠٠

٩,8٧٠

6٠٠

٧٠٠

1,٢٠٠

1,4٠٠

3٠٠

٩5٠

1,1٠٠

6٠٠

4٠٠

1,5٠٠

54,65٠

3٢,٧44

1,35٠

3٠٠

5٠٠

1,6٠٠

4,5٠٠

٩5٠

55٠

1,8٠٠

45٠

1,٠٠٠

155

156

15٧

158

16٠

1٩

٢٠

٢1

٢٢

٢3

٢4

٢5

٢6

وردة جاسم المزراق

ياسين محمد الرصاصي

يوسف احمد صالح النويصر

يوسف حسين النجار

يوسف راضي علي العضب

يوسف علي البقاشي

يوسف علي البن احمد

يوسف علي الداغر

يوسف محمد الصحيح

الشيخ / توفيق البوعلي 

علي طاهر المطاوعة

جواهر احمد يوسف الحميد

خالد ابراهيم البراهيم

علي احمد صالح النويصر

عباس الدهنين

شريفة محمد الحماد

عبداهلل ابراهيم النجار

حسن عبداهلل االحمد

حبيب الشيتي

محمد الرصاصي

مجموعة مؤسسات ومصانع
 ياسين محمد الغدير واوالده

شركة باسمح التجارية

شركة الياسين الزراعية

عبد المجيد علي العضب

فاعل خير.علي صالح االحمد

فاعل خير 

الشيخ محمد باقر المطر

فاعل خير. عيسى الحماد

فاعل خير. علي احمد الرصاصي

محمد حسن المطر

عبدالمحسن يوسف المقهوي

فاعل خير\ يوسف احمد النويصر

اسم الداعم

اسم الداعم

اسم الداعم

اسم الداعم

اسم الداعم

اسم الداعم

153,٩٧1 ريالالمجموع الكلي

م

م

م

م

م

م

المبلغ

المبلغ

المبلغ

المبلغ

المبلغ

المبلغ

أسماء المعة

ابرز الداعمين )لمساعدات اللحوم ( للجمعية خال الفترة من شهر جمادى االخر إلى شهر شوال من العام الحالي:

151,8٠٠ ريالالمجموع الكلي
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8٧3,٩3٢ ريالالمجموع الكلي

المســاعدات التي تم تقديمها للمســتفيدين من خدمات الجمعية خال الفترة من جمادى االخر إلى شــهر شــوال من العام 
الحالي وهي كالتالي:

االســـــم االســـــم مم عدد المستفيدينعدد المستفيدين المبلغالمبلغ

مؤونة رمضان الغذائية

فرحة العيد

كسوة العيد

زكاة الفطر

كفالة االيتام

اجهزة جديدة لبعض المستفيدين

صيانة اجهزة بعض المستفيدين

لحوم

فسحة مدرسية للطاب والطالبات

مساعدات دراسية

ترميم وبناء المنازل

صيانة المساجد

افطار صائم

افطار لايتام

ديون

سجناء

ايجار

زواج

صحية

المغتسل

1

٢

3

4

5

6

٧

8

٩

1٠

11

1٢

13

14

15

16

1٧

18

1٩

٢٠

٢٧5,66٢

55,٠٠٠

٢٩,64٢

63٢68

5٩,4٠٠

5155٠

13,٢٩٠

1518٠٠

4٠٠٠

٢٠٠٠

٩5٠٠

5٠٠٠

5٠٠٠

5٠٠

3٠٠٠

1٠٠٠

3٢٠٠٠

1٧5٠٠

1٠٠٠

٩66٠

4٠٧

41٢

4٧1

3٠3

٩٧

3٧

٧٢

4٠٧

1٠٠

3

٧

1

المسجد الجامع

٢5

3

1

٢5

1٢

1

1

االرقام تتحدث

عزيزي 
المشترك: 

كن 
دائمًا من 
المبادرين 

في تسديد 
اشتراكك 

الشهري


