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كــرم صاحب الســمو األميــر/ بدر بن 
محمــد بــن جلــوي آل ســعود محافــظ 
األحساء  ـ  حفظه هللا ـ جمعية الفضول 
الخيرية لتكريمها  أكثر من 400 متفوق 
ومتفوقــة مــن المرحلتيــن المتوســطة 
هـــ   1435/1434 عــام  خــال  والثانويــة 
وذلك ضمن حفل اإلدارة العامة للتربية 

والتعليــم بمحافظــة االحســاء  لتكريــم 
المتفوقيــن والــذي أقيــم يــوم االثنيــن 
1436/1/24 ـفـي قاعة الشــيخ حســن ال 
الشيخ بجامعة الملك فيصل باألحساء. 
وقد اســتلم درع التكريم من ســموه 
علــي   / المهنــدس  الجمعيــة  رئيــس 

عبدهللا العبدرب الرضاء.

الجمعيــــــة يكــرم  جلــــــــوي  بــن  بــدر  األميــر 

تكـــريم

خطابات شكر 
تعتز بها الجمعية
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عقدت جمعيــة الفضول الخيرية 
يــوم  مســاء  االجتماعيــة  للخدمــات 
الثاثاء الموافق 10/ 2/ 1436 اجتماع 
الجمعيــة العمومية في قاعة هابي 
ود بالفضول وبحضور مندوبي وزارة 
يتقدمهــم  االجتماعيــة  الشــؤون 

األســتاذ/ محمــد عبــدهللا القضيــب 
الخيريــة  الجمعيــات  قســم  رئيــس 
بمركز التنمية االجتماعية باالحساء 
وقــد بــدأ  االجتماع بآيــات من الذكر 
الحكيم تاها القــارئ ابراهيم حجي 
المــزراق تلى ذلــك كلمة المهندس 

علي عبــدهللا العبدرب الرضاء رئيس 
مجلــس إدارة الجمعيــة حيــث رحب 
بالحضــور وشــكرهم علــى دعمهــم 
للجمعيــة وحثهــم علــى االســتمرار 
ـفـي الدعم والتواصل الدائم ثم عرض 

التقرير اإلداري السنوي للجمعية .
وتطرق إلى انجازات الجمعية في 
العام الماضي وإلى برامج وأنشــطة 
ومشاريع العام الحالي ودعا  الحضور 
إلى المشاركة الفعلية في دعم هذه 
البرامج والمشــاريع التــي تحتاج الى 
دعــم قــوي مثل مشــروع بنــاء قاعة 

متعددة األغراض .
بعــد ذلــك عــرض األســتاذ احمد 
حسين النويصر نائب رئيس المجلس 
التقاريــر المالية للعــام الماضي كما 
للعــام  التقديريــة  الموازنــة  ناقــش 

الحالي وإقرارها .
بعدهــا  تم تكريــم أبرز الداعمين 
ـي البلــدة ، ثم  قرأ األســتاذ  مــن أهاـل
الــوزارة  تعميــم  القضيــب  محمــد 
بخصوص تمديد فتــرة مجلس إدارة 
الجمعية من 3 الى 4 سنوات وجرى  
وافــق  وقــد  ذلــك  علــى  التصويــت 

الحضور على التعديل .
واختتم االجتماع باالســتماع إلى 

مداخات واستفسارات الحضور .

الجمعيـــــــة تعقــــــــد جمعيتها العموميـــــــة الســــابعة

اجتماعات
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تــم عقــد لقــاء مســاء  يــوم  األحــد 
الموافــق 12/ 11/ 1435 هـــ ـفـي جمعيــة 
الفضــول الخيريــة بيــن أعضــاء مجلــس 
إدارتهــا وأعضاء من إدارة مركز التنمية 
األســرية بالعمــران تحــت شــعار »نحــو 
بناء... عاقة واعية لمجتمع  واع« وأبرز 

ما تم اإلتفاق عليه في هذا اللقاء:
1( تفعيل الهاتف االستشاري 

2( تزويــد الجمعيــة بقائمــة برامج 
وفعاليات المركز .

3( تقديم أمسية العاقات الزوجية 
للعام القادم .

4( تقديم إفاشــات قصيرة تنموية 
أســرية خال أيام الجمع بمساجد البلدة 

بعد إجراء  التنسيق الازم .
العلــي  باقــر  األســتاذ/  ترشــيح   )5
مقرر لجنة العاقــات العامة بالجمعية 
بالمركــز  للجمعيــة  ممثــل  كعضــو 

األسري .
6( تبــادل الخبــرات والمنافــع مــن 

أجل الصالح العام ألهالي البلدة  .

إدارة  مجلس  بين  يجمع  لقاء 
الجمعية وفريق مـن مركـــــز 
بالعمران األسـرية  التنميـــة 

متفـــرقات

ميــدان  إدارة  مجلــس  رئيــس  كــرم 
الفروســية باألحســاء المهندس خالد بن 
ســعود الصالح سائق إســعاف الجمعية 
لنقلــه  وذلــك  الحمــاد  محمــد  عيســى 
الخياليــن عبدهللا بن علي النحوي ونادر 
عبدالعزيز بعد ســقوطهما في الســباق 
األول  ربيــع  شــهر  خــال  جــرى  الــذي 
1436هـــ حيث تــم تكريمــه على هامش 

حفل سباق الميدان التاسع.

المدرســية  الوحــدة  أعضــاء  عقــد 
المنبثقــة مــن لجنــة العاقــات العامــة 
اجتماعهــم  الخيريــة  الفضــول  بجمعيــة 
األخيــر قبــل اإلعان عــن تشــكيل أعضاء 
الهيــكل التنظيمــي لها. و قد اســتمرت 
اجتماعاتهــا لمــدة ســتة أشــهر للخــروج 
بتصــور كامل لألهداف و المهام بشــكل 
اللجنــة التطوعيــة  رســمي كبديلــة عــن 
األهليــة الســابقة و التــي كان لهــا األثــر 
االيجابي علــى العمليــة التعليمية طيلة 

20 عاما وقد حضر االجتماع:
ومشــرف  العامــة  العاقــات  مقــرر 
الوحدة المدرســية األســتاذ/ باقــر العلي 

ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ/ 
أحمد النويصر والمشرف التربوي األستاذ 
والمستشــار  الكاظــم  ســعيد   / الشــيخ 

األسري األستاذ/ عبدالهادي البريه.

الصالــح يكــرم ســائق  إســعاف الجمعيــة

الوحدة المدرســية تعقــد أول اجتماعاتها
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تكـــريم

أقامــت جمعية الفضول الخيرية 
الموافــق  الخميــس  يــوم  مســــــــــاء 
الســنوي  حفلهــا  1435هـــ   /11  /16
الســابع لتكريــم الطلبــة المتفوقين 
في المرحلتين المتوسطة والثانوية 
باإلضافة إلى طلبة الصف الســادس 
اإلبتدائــي وبلــغ عددهم هــذا العام 
برعايــة  وذلــك  متفوقــا  طالبــا   16٨
مؤسســة الري للصناعــات الغذائية.
بــدأ الحفل بتــاوة آيــات كريمة 
المقهــوي  عــادل  األســتاذ/  رتلهــا 
بعدهــا ألقــى رئيــس مجلــس إدارة 
الجمعية المهندس/ علي العبدرب 
الرضــاء كلمــة الجمعيــة حيــث هنــأ 
علــى  أمورهــم  وأوليــاء  الطلبــة 
تفوقهم كما تقدم بالشــكر الجزيل 
الى حكومة خادم الحرمين الشريفين 
الخيريــة  للجمعيــات  دعمهــا  علــى 
الشــرقية  المنطقــة   أميــر  شــكر  و 

تســهيل  علــى  االحســاء  ومحافــظ 
حصولهــا  ـفـي  الجمعيــات  مهمــة 
علــى الموافقــات الرســمية لتنفيــذ 
أنشــطتها والتــي مــن ضمنهــا هذا 
االحتفال كما دشــن موقع الجمعية 
الجديــد علــى الشــبكة العنكبوتيــة 
)االنترنــت( أعقب ذلــك كلمة أولياء 
ألقاهــا  المتفوقيــن  الطلبــة  أمــور 
االســتاذ/ محمــد طاهــر النويصــر ثم 
تــم تقديم أنشــودة بهذه المناســبة 
بقيادة األستاذ/ عبدالكريم المبارك 
أعقبتهــا كلمــة المتفوقيــن ألقاها 
نيابة عنهم الطالب عبدهللا حســين 
الحفــل  راعــي  وكلمــة  الهويشــل 
األســتاذ/ حســن بوخمســين المديــر 
للصناعــات  الــري  لمؤسســة  العــام 
بتوزيــع  الحفــل  واختتــم  الغذائيــة 
الهدايا والشهادات التذكــــارية على 
الطلبة المتفوقين بهذه المناسبة .

وعلـــــــــى نفــس الصعيد نظمت 
اللجنـــــة النسائيـــــــة بالجمعيــــــــــــة 
الموافـــــــــق  الجمعـــــة  يــوم  مســاء 
الخامــس  الحفــل  1435هـــ   /11  /1٧
لتكــــــــــــــريم الطالبــات المتفوقــات 
 240 العــام  هــذا  عددهــن  البالــغ  و 
طالبــة مــن المرحلتيــن المتوســطة 
والثانوية بحضور أمهاتهن والعديد 
مــن المعلمات من البلــدة وخارجها 
وبعض مســؤوالت اللجان النســائية 
حضــرت  كمــا  األخــرى  بالجمعيــات 
مندوبــة مركــز التنميــة االجتماعية 
باالحســاء األســتاذة / عبير البحراني 
وقــد بــدأ  الحفــل بآيــات مــن القران 
ألقتهــا  الجمعيــة  فكلمــة  الكريــم 
مقــررة اللجنــة النســائية األســتاذة/ 
نــوال عيســى المطــر والتــي هنــأت 
فيهــا الطالبـــــــــــات علــى  تفوقهن 
والنجــاح  التوفيــق  لهــن  وتمنــت 
بعدهــا ألقت الطالبة / أنوار الحبارة 
كلمــة المتفوقات عبرت خالها عن 
مشــاعرهن ومــدى فرحتهــن بهــذا 
الحفــل مــن ثــم تــم عــرض مشــهدا 
تمثيليــا من قبل بعض المشــاركات 
المتبادلــة  الثقــة  أهميــة  مجســدا 
بيــن المجتمــع والجمعيــة كما أكد 
االنفتــاح  ســلبيات  علــى  المشــهد 

الجمعيــة تكـــــــــرم أكثــــــر مــن 400 متفــوق ومتفــــــوقة
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متفـــرقات

والتأكيــد علــى الصحبــة الصالحــة بعــد 
ذلــك ألقــت إحــدى األمهــات الفاضات 
كلمة األمهــات شاكـــــــــرة الجمعيــــــــة 
الهتمامهــا بتكريم المتفوقات ومبينة 
تميزهــن  ـفـي  الطالبــات  متابعــة  أثــر 
بعدهــا  استمعـــــــــت  الحــــــــــاضـــــــــرات 
مــن  المناســبة  بهــذه  أنشــودة  إـلـى  
. المشــاركات  األخــوات  بعــض  قبــل 
الحفــــــــــــــل  راعيــــــــــــــــة  ألقــت  ثــم 
األســتاذة/ هدى البقشــي  رئيسة  قسم 
التنميــة بمكتــب اإلشــراف االجتماعــي 
هنــأت  كلمــة  الشــــــــرقية  بالمنطقــة  
فيهــن  رأت  التــي  المتفوقــات  فيهــا 
أمهــات المســتقبل وعمــاد الوطن كما 

شــكرت اللجنــة النســائية علــى تنظيــم 
هــذا الحفــل الرائــع بعدهــا تــم تكريــم 
عدد من األســر المنتجــة بالجمعية على 
تميزهــن وإبداعهــن ـفـي حرفهــن كمــا 
تــم تكريم العضوة المتميــزة في اللجنة 
وفــاء  األســتاذة/  بالجمعيــة  النســائية 
علــي األحمــد علــى جهودها ـفـي إنجاح 
أنشــطة اللجنــة ،  واعــــــــــترافا بجهــود 
مقــررة اللجنة فقد تم تكريمها من قبل 
بالجمعيــة. النســائية  اللجنــة  عضــوات 
تكريـــــــــــــم  تــم  الحفــل  ختــام  وـفـي 
بتقديــــــــــــم  المتفوقــات  الطالبـــــــــــات 
الشــهادات التذكارية بهذه المناســبة .

األخيــرة  الدفعــة  الجمعيــة  وزعــت 
1435هـــ  للعــام  الغذائيــة  للمؤونــة 
باإلضافــة اـلـى الحقيبــة المدرســية على 

أكثر من 400 أســرة من المســتفيدين من 
خدمــات الجمعيــة مــن الفقــراء واأليتام 

بتكلفة تزيد على 150 الف ريال.

اكثر من 400 أسرة تستفيد من المؤونة الغذائية والحقيبة المدرسية
قامــت لجنتا الخدمــات العامة 
بتــــــــــوزيع  مؤخــرا  واالجتمــــــــاعية 
مشــروع  مــن  تلقتهــا  ذبيحــة   1000
واألضاـحـي  الهــدي  مــن  اإلفــادة 
الذي يشــرف عليه البنك اإلسامي 
للتنميــة بجــدة باإلضافــة إـلـى 1٧5 
ذبيحــة تبرعات من أهالي البلــــــــدة 
وخارجها ومركز الفيصلية وجمعية 
العمــران الخيريــة والشــيخ توفيــق 
تجــاوزت  بقيمــة  وذلــك  البوعلــي 
٧92,960 رياال. وقد تم توزيعها على 
والمحتــــــــــاجين  واأليتــام  الفقــراء 
حيــث استفـــــــــاد منهــــــا أكثــر من 

400 أسرة .

توزيــــــع 1175 ذبيحة 
على المستفيدين
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فعـــاليات

الفضــول  جمعيــة  أقــــــــــــامت 
الموافــق  الجمعــة  يــوم  الخــــــيرية 
بعنــوان  أمســية  هـــ   1435  /11  /24
اـلـى  طريقــك  االيجاـبـي  »التفكيــر 
وظيفــة ناجحــة« وقدمهــا الدكتــور 
محمــد العطية وتحدث الدكتور عن 

المحاور التالية:
بالنفــس  الثقــة  تعزيــز   -

واستثمارها في الحياة العملية 

 تنميــة ثقافــة الحــوار ـفـي بيئــة 
العمل .

 - تنمية فن التعامل مع ضغوط 
العمل .

- التعرف على مهارات التعامل 
مع الرؤساء .

 مهــارات اإلقنــاع الحقيقــي في 
الوظيفة الناجحة.

وأهــم  اإليجاـبـي  التفكيــر   -

ـفـي  لتطبيقــه  الناجحــة  المهــارات 
الوظيفة الناجحة .

- ماهي الوظيفة ؟ والمهنة؟
-  االنطاقــة الحقيقيــة لوظيفة 

ناجحة .
ولــم تخلــو األمســية مــن الحوار 
الحضــور  و  الدكتــور  بيــن  الشــيق 
والواـفـي  الواضــح  طرحــه  خــال 
لتصــل المعلومــة الصحيحة للجميع 
وـفـي ختــام األمســية شــكر الدكتور 
الجمعيــة والحضور على منحه هذه 
العــام  األميــن  تقــدم  الفرصــة كمــا 
للجمعيــة األســتاذ ناـجـي العبــدرب 
للدكتــور  الجزيــل  بالشــكر  الرضــاء 
وللحضــور وتمنــى للجميــع وظائف 
ناجحة وقدم مدير الجمعية شهادة 
شــكر للدكتور على دعمه لمشــاريع 

الجمعية . 

أمسية التفكير اإليجابي طريقك الى وظيفة ناجحة بخيرية الفضول

الغذائيــة المؤونــة  مــن  األولــى  الدفعــة  توزيــع 

الغذائيــة  المــواد  توزيــع  مــن  بــدال  الشــرائية 
تــرك  اجــل  مــن  المســتفيدين  علــى  مباشــرة 
االختيار للمســتفيد لشــراء ما يحتاجه من مواد 
غذائيــة تناســبه. وقد اســتفاد منهــا اكثر من 
400 اســرة مــن الفقراء وااليتــام وتقدر قيمتها 

ب )1٨0,000(رياال.

العــــــــامة  الخدمــــــات  لجنتــا  قامــــــــــت 
واالجتماعيــة بإعداد وتوزيع كوبونات الشــراء 
للدفعــة االوـلـى مــن المؤونــة الغذائيــة لهــذا 
العام 1436هـ  ليتمكن المســتفيدين من شراء 
احتياجاتهم الضرورية حســب رغبتهم والجدير 
بالذكر بان الجمعية بــدأت بتوزيع الكوبونات 

كما تم توزيع 1500 كرتون من التمور تمثل 
تبــرع خــادم الحرميــن الشــريفين وزكاة التمور 
مــن وزارة الماليــة. كمــا تــم في الوقت نفســه 
توزيــع أكثر مــن ٨0 ذبيحة وردت للجمعية من 

بعض المتبرعين.
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أخي الكريم أختي الكريمة ..
تــم تدعيــم الهاتــف االستشــاري 
بجمعية الفضــول الخيرية بنخبة من 
االستشــاريين المختصين للمســاعدة 
في حل الخافات والمشاكل األسرية 
والفرديــة ، ليكونوا بخدمتكم طوال 
أيــام األســبوع من يوم األحــد إلى يوم 
المغــرب  صــاة  بعــد  مــن  األربعــاء 
وحتــى الســاعة الثامنــة مســاء . على 
األرقام الخاصة بالهاتف االستشاري: 

من الهاتف الثابت: ٨0060٧1111 
من الجوال : 013539660٨ 
قضاياكم محط اهتمامنا 

ومعالجتها  بسرية مبدأنا   

 دعوة لالستفادة من
الهاتف االستشاري

بالتعــاون  الخدمــات  لجنــة  قامــت 
مــع اللجنــة االجتماعيــة بتأميــن وتوزيــع 
العــام  لهــذا  الشــتوية  المســاعدات 
والمتمثلة في الدفايات والسخانات على 
جميع المستفيدين من خدمات الجمعية 

بقيمة تقدر 5٧،000 ريال.

الخدمــات  لجنتــي  مــع  بالتنســيق 
واالجتماعيــة وزع فريــق األنوار الرياضي 
بالبلــدة كوبونــات شــرائية علــى بعــض 

األيتام لشراء مابس رياضية .

الشــتوية المســاعدات  تــوزع  الجمعيــة 

فريق األنوار الرياضي
 وبالتنســيق مــع الجمعيــة يــوزع كوبونــات شــرائية 

أخبـــار
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أخبــــار

خطتهــا  تطـــــــــــــــوير  إطــار  ـفـي 
جمعيــــــــــــة  نظمــت  اإلســتراتيجية 
للخــــــــــدمات  الخــــــــــــيرية  الفضــول 
االجتماعيــة علــى مدى خمســة ايام 
سلســلة ورش عمــل بعنــوان )تقييم 
وتطوير خطة الجمعية اإلستراتيجية 
الثاـنـي  الصــف  مهــــــــارات  وتطويــر 
القـــــــــــــاعات  ـفـي   ) القــدرات  وبنــاء 
وبمشــاركة  بالجمعيــة  التدريبيــة 
35 مــن اعضــاء فريــق العمل شــمل 
وعضــوات  الجمعيــة  إدارة  مجلــس 
اللجنــة النســائية ومســئولي اللجان 
والبرامج وبعــض موظفي الجمعية 
المهتميــن  بعــض  إـلـى  باإلضافــة 

بالتخطيــط االســتراتيجي مــن بلــدة 
القــدرات  بنــاء  بهــدف  الفضــول 
تقييــم  وكيــــــــفية  المؤسســاتية 
وتطوير الخطة االستراتيجية ووضع 
نظام اســتراتيجي متكامــل لألعوام 
القادمة للجمعية وقد ســاهم تنوع 
الحضــور ـفـي إضافــة أفــكار جديــدة 

للخطة.
التدريبــي  البرنامــج   بــدأ   وقــد 
ثــم  بتــاوة عطــره مــن كتــاب هللا 
كلمة رئيس مجلــس ادارة الجمعية 
المهنــدس/ علــي العبــد رب الرضاء 
بدأها بعرض شــامل ألهــداف اللقاء 
بالحضــور  كلمتــه  ـفـي  رحــب  كمــا 

وشكر مؤسسة الملك خالد الخيرية 
على دعمها المتواصل والامحدود 
بالجمعيــات  التنمويــة  للمشــاريع 
تنميــة  مركــز  وكذلــك  الخيريــة 
المستقبل للتدريب على تعاونه مع 

الجمعية في تقديم هذه الدورة.
كما تقدم المشــرف العام لمركز 
تنمية المســتقبل للتدريــب  أ/ فهد 
ســليمان آل معروف بكلمه للحضور 
التوفيــق  للجميــع  فيهــا  تمنــى 
المنشــود بخطــة  التطــور  لتحقيــق 

الجمعية اإلستراتيجية.
التدريبــي  البرنامــج  وقــد تخلــل 
لخطــط  نمــاذج  مــن  للعديــد  شــرح 
إســتراتيجية ســابقة والتعليق على 
مجمــل جوانــب تلــك الخطــط وركز 
علــى أهمية تفعيل أســاليب العمل 
المشــترك في هذا المجال كما اكد 
والمهــارات  التقنيــات  تعزيــز  علــى 
االهــداف  اـلـى  الوصــول  اجــل  مــن 
المرســومة حيــث اســتطاع  المدرب  
الدكتور/ ســيد حراز  تحويل البرنامج 
عمــل  وورش  خبــرات  تبــادل  إـلـى 
المشــاركون  خالهــا  مــن  قدمــوا 
لديهــم  مــا  أفضــل  والمشــاركات 
بعضهــم  خبــرات  مــن  مســتفيدين 
ممــا  الســابقة  وتجاربهــم  البعــض 
أدى إـلـى تنمية مهاراتهم من خال 

اإلستــــــراتيجــــــــية خطتهــا  تطـــــــــور  الفضــــــــول  خيريــــــــة 
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أنشطة نسائية

اقامت اللجنـــــــــــة النســــــــائية بالجمعية 
االضحــى  لعيــد  لليتيمــات  العيــد  ملتقــى 
المبــارك لعــام 1435هـــ والبالــغ عددهــن 20 
يتيمــة وقــد أعربت مقــررة اللجنة النســائية 
بالجمعية عن سعادتها بنجاح الملتقى لهذا 
العــام وقالــت قد احببنــا ان يكــون البرنامج 
هذا العام كاسرا لحواجز الحفات التقليدية 
باســتضافة الفتيــات ـفـي موقــع خــاص فيــه 
جــو من الخصوصية والرـقـي مع وجود بعض 
الطالبات وعضوات اللجنة والذي ساعد على 
اختاطهــن بالمجتمع خارج أســوار منازلهن 
وتأصيــل الثقة بالنفس لديهــن وتعزيز مبدأ 
التواصل مع الغير لديهن مع تقديم العيدية 
والهدايا لهن بمناســبة العيــد باإلضافة الى 

الوجبات الخفيفة.

البرنامــج وقد انعكــس ذلك إيجابا على 
تقييــم الخطــة اإلســتراتيجية للجمعيــة 

وتطويرها .
وفي ختام البرنامج قام رئيس مجلس 
إدارة ألجمعيــه المهنــدس/ علــي العبد 
رب الرضاء و المشرف العام لمركز تنمية 
المســتقبل للتدريب أ/ فهد ســليمان آل 
معــروف والمديــر العــام لمركــز تنميــة 
المســتقبل للتدريــب أ / علــي ســليمان 
آل معروف بتكريم وتســليم الشهادات 

للمشاركين.
إدارة  مجلــس  رئيــس  قــدم  كمــا   
الجمعية  درع تكريمي لكل من المشرف 
العــام لمركز تنمية المســتقبل للتدريب   
أ / فهــد ســليمان آل معــروف وللمدرب 
الدكتــور/ ســيد حــراز تكريمــا لهــم على 
البرنامــج  هــذا  إنجــاح  ـفـي  جهودهــم 

وتحقيق أهداف الجمعية المرجوة.
كمــا أكــد األميــن العــام للجمعيــة 
األســتاذ/ ناجي محمــد العبــدرب الرضاء 
والمشــرف علــى مشــروع تطويــر خطــة 
الجمعية اإلستراتيجية بان هذا البرنامج 
هــو احد جوانب المشــروع الــذي قدمته 
الجمعية وفاز بمنحة مالية من مؤسسة 
الملــك خالــد الخيريــة بالرياض مــن اجل 
تطويــر الخطــة اإلســتراتيجية للجمعية. 
كما أكد بان مجلس اإلدارة سوف يعقد 
جلســات خاصــة مــن اجــل االنتهــاء مــن 
مســودة الخطة اإلســتراتيجية المطورة 

قريبا أن شاء هللا.

عضــــــوات
 اللجنــة النسائية يشاركن
 اليتيمـــــات في فرحتهن

قدمـــــــــت اللجنـــــــــة النســــــائية 
بالجمعيــة  أمســية نســائية بعنــوان 
»طرق الوقاية من األمراض النفسية« 
وذلــك يوم الســبت الموافــق 25/ 11/ 
1435هـــ وقدمتها الدكتــورة فاطمة 
المحيــش استشــاري الطب النفســي 
وقد تحدثت الدكتورة وبإســهاب عن 
الكثيــر من المحاور والتي تهم المرأة 

وصحتها النفسية وأهمها:
1( أسباب األمراض النفسية      

2( الوقاية من األمراض النفسية
3( كيفيــة التعامل مــع المريض 
النفســي كمــا إن  الحاضــرات   أثــرن 
الكثير من التســاؤالت مما اســتدعى 
األمســية  تنهــي  أن  إـلـى  الدكتــورة 
متأخرة بأكثر من ســاعة عن التوقيت 

المحدد لها .
وـفـي الختــام تقدمــت الدكتــورة 
بالشــكر الجزيل للجمعية وإلى مقررة 
نــوال  األســتاذة  النســائية  اللجنــة 
هــذه  منحهــا  علــى  المطــر  عيســى 
الفرصة للتحدث الى أخواتها من نساء 
الفضــول كمــا قدمــت مقــررة اللجنة 
شهادة شكر للدكتورة على تعاونها 

مع الجمعية. 

أمسية  الوقاية 
من الوقــــوع في 

األمــراض النفسية 
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أنشطة نسائية 

الســادس« منتجــون  »كلنــا  معــرض  فــي  تشــارك  الجمعيــة 

 عضــوات اللجنــــة النســائية يشـــــاركن اليتيمــات فــي فرحتهن

الجمعيــة  تدعمهــم  ممــن  منتجــة 
وذلك بعد دعوتها من قبل جمعية 
فتــاة األحســاء الخيريــة بالمشــاركة 
وذلك. وقد دعمت جمعية  الفضول 
المشــاركات  بدفع قيمــة النقل من 

والى المعرض.

خــاص فيه جو مــن الخصوصيــة والرقي 
مــع وجــود بعــض الطالبــات وعضوات 
اللجنــة والذي ســاعد علــى اختاطهن 
بالمجتمع خارج أسوار منازلهن وتأصيل 
الثقــة بالنفــس لديهــن وتعزيــز مبــدأ 
التواصــل مــع الغيــر لديهن مــع تقديم 
العيدية والهدايا لهن بمناســبة العيد 

باإلضافة الى الوجبات الخفيفة.

التعــاون  بــاب  منطلــق  مــن 
والشــراكة بيــن الجمعيــات الخيرية 
لارتقاء باألســر المنتجة والحرفيات 
شــاركت  الســنوية  وكعادتهــا 
الجمعية في معرض »كلنا منتجون 
الســادس« والــذي أقيــم ـفـي قصــر 
إبراهيم األثري وبمشــاركة 16 أســرة 

اقامت اللجنــــــــــــة النســـــــــــــــــائية 
لليتيمــات  العيــد  ملتقــى  بالجمعيــة 
لعيــد االضحــى المبــارك لعــام 1435هـ 
والبالــغ عددهــن 20 يتيمة وقــد أعربت 
مقــررة اللجنــة النســائية بالجمعية عن 
ســعادتها بنجــاح الملتقى لهــذا العام 
وقالــت قــد احببنــا ان يكــون البرنامــج 
الحفــات  العــام كاســرا لحواجــز  هــذا 
التقليدية باستضافة الفتيات في موقع 

اللجان النســائية تلتقي في مركز التنمية االجتماعية

معاييــر  مناقشــة  تــم  وقــد 
تنفيــذ البرامج التدريبيــة المهنية 
الماـلـي  للعــام  للنســاء  والحرفيــة 
التاكيــد  وتــم  143٧/1436هـــ 
علــى ان يكــون البرنامــج مختــص 

بدعوة من مديــر مركز التنمية 
التقــت  باالحســاء  االجتماعيــة 
النســائية  اللجــان  مســئوالت 
بالجمعيات الخيرية مع مسئوالت 

القسم النسائي بالمركز.

بالنســاء الســعوديات فقــط ومــن 
خــال مراكــز مرخــص لهــا على ان 
يكــون البرنامــج في مجــال الحرف 

والصناعات اليدوية.
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أنشطة نسائية

الجمعيــة تشــارك فــي دورة مكافحــة العــدوى

أمانــة األحســاء وذلك من اجل االطــاع على احدث 
الطــرق للوقايــة مــن اإلصابــة باألمــراض المعديــة 

وحمايتهن أثناء عملية التغسيل.

مغســات  مــن   3 بعــدد  الجمعيــة  شــاركت 
الموـتـى ـفـي دورة مكافحــة العدوى أثناء تغســيل 
الموـتـى والتــي أقيمت بقرية الجبيــل بالتعاون مع 

اختتمــت الجمعيــة ممثلــة ـفـي اللجنة 
حرفيــات  إلعــداد  تدريبيــة  دورة  النســائية 
بالبلــدة والتــي أقيمــت خــال شــهر صفــر 

الماضي.
وقــد هدفــت الــدورة علــى مدى شــهر 
إـلـى رفد 91 مشــاركة يمثلــن مختلف فئات 
البلدة والمستفيدات  من خدمات الجمعية 
بمهــارات ومعارف في مجــال صناعة الورد 
والتجميــل والخياطــة والكروشــية ونقــش 
الحنــاء والخوصيات والتصويــر الفتوغرافي 
النســائي وغيرهــا من المهــارات المختلفة 
ضمــن مشــروع تنميــة المهــارات الحرفيــة  
اليدويــة  الحــرف  مــن  عــدد  ـفـي  للفتيــات 

ليصبحن قادرات على اإلنتاج الذاتي.  

النســائية  اللجنــة  مقــررة  وأوضحــت 
هــذه  أن  المطــر  عيســى  نــوال  األســتاذة 
الدورة تأتي ضمن برامج الجمعية التدريبية 
المشــاركات  رفــع مســتوى  إـلـى  الهادفــة 
مهنيــًا وذاتيــًا ليصبحن منتجــات وفاعات 

في المجتمع.
كمــا اوضحــت أيضــا إن بعــض األعمال 
وجميلــة  ممتــازة  الــدورة  أنتجتهــا  التــي 
وممكن بيعها، لذلك ســيكون هناك دخل 
مربــح للفتيــات بشــكل عــام ، كما شــكرت 
جميع المدربات ووزارة الشئون االجتماعية 

على دعمها لهذا المشروع. 
األهــداف  احــد  فــإن  ذكــره  والجديــر 
اإلستراتيجية لجمعية الفضول الخيرية هو 
تحويل األســر المســتهلكة إلى أسر منتجة 
وقــد اهتمت الجمعية باألســر المنتجة من 
قبــل نحــو ســت ســنوات وتنضــوي تحــت 
الجمعية أكثر من ٨0 أسرة سعودية تعمل 

في مختلف المجاالت.
غطــاء  للحرفيــات  الجمعيــة  وتوفــر 
رســميا لحماية حقوقهن وتنظم المعارض 
المهرجانــات  خــال  مــن  ومشــاركاتهن 

والمناسبات المختلفة.

تقدماختتـــام دورات تـــدريبية إلعـــــداد حرفيــــات بالبلـــدة  الجمعيــة 
تدريبيــة  برامــج 
نســائية حرفيــة 

 سوف تقيم

 الجمعية

دورات تدريبية

حرفية للنساء

  فعلى جميع

الراغبات بالمشاركة

مراجعة 

 اللجنة النسائية 

بالجمعية

بأسرع وقت ممكن 
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قيمة الكفالة وكيفية 
دفعها:

شــهريا  ريــااًل   150 قيمتهــا 
،  ويمكــن دفعهــا  كحــد أدـنـى 
بشــكل شــهري أو نصف سنوي 
أو ســنوي أو حسب رغبة الكافل 
التحويــل  طريــق  عــن  وذلــك 
المباشــرإلى حســاب المشروع أو 
مباشرة عن طريق مقر الجمعية 
بعد اســتكمال تعبئة االستمارة 

1435هـالخاصة بالمشروع. 1434هـ1436هـ

عدد االيتام المستفيدين من المشروع سنويًا 

ام
ـــــ

يتـ
اال

د 
ــد

عـــ

1431هـ1432هـ1433هـ

ابراهيم راشد الغانم

ابراهيم علي السعيد

احمد عباس محمد المطر

احمد عبدالوهاب النجار

السيدة أمل علي حسن العمران

امل عبدالوهاب مبارك النويصر

باقر جواد طاهر المطاوعة

بدرية حجي العواد

جواد طاهر احمد المطاوعة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

300

300

600

600

600

1350

600

800

1350

900

1800

750

1800

600

1800

750

300

600

1500

1500

500

900

600

300

600

750

600

19

20

21

22

23

24

25

26

27

حمزة علي الهويشل

زكريا محمد المطر 

زينب علي المطاوعة

ستار حسين النجار

سعيد حجي السالم

شيخة علي طاهر المطاوعة

طاهر سالم  النويصر

طاهرصالح النويصر

عبدالعزيز عبدهللا علي العبدالرضاء

عبدالهادي محمد العضب

علي عبدالكريم عبدهللا المبارك

ليلى النويصر

محمد علي احمد النجار

مريم علي طاهر المطاوعة

مصطفى جواد مبارك النويصر

علي عبدهللا العبدرب الرضاء

فاطمة عبدالهادي محمد العضب

فاطمة يوسف يوسف المطر

اسم المتبرعاسم المتبرعاسم المتبرع ممم المبلغالمبلغالمبلغ

ارتفاع عدد االيتام المكفولين في مشروع كافل يتيم:

الداعمين لمشروع كافل اليتيم :
ومن أبرز الداعمين لهذا المشروع خال الفترة من شهر ذي القعدة 1435هـ إلى شهر ربيع االول لهذا العام:

أرقـــــــام
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فاعلي خير.

فوزية ابوصبيح

كاظم صالح الجعفر 

كريمة علي المطاوعة

لطيفة علي المطاوعة

ليلى البراهيم

محمد حجي العواد

محمد عايش النويصر

محمد عبداللة العبد رب الرضاء

محمد علي احمد النجار

مريم علي المطاوعة

مهدي النويصر

واصل جواد طاهر المطاوعة

وفاء جواد المطاوعة

يوسف جواد المطاوعة

يوسف عباس المطر

علي صالح االحمد )الكاظم(

علي ناصر علي المطر

فضة حجي العواد

ميثم ناصر محمد الرصاصي

مهدي النويصر

ابراهيم علي علي الحيدان

 امل علي حسن العمران

احمد خليفة ابراهيم االحمد

احمد عبدالوهاب النويصر

احمد علي العضب )ام حمزه (

ادم محمد المبيريك

الدكتور / عبدالحكيم جواد طاهر المطاوعة

الشيخ / حسن عايش حبيب النويصر

الشيخ / علي معتوق النظام

اللجنة النسائية

توفيق ابراهيم  احمد النجار

حسن احمد الحسن

خليل ابراهيم احمد النجار

صالح مبارك النظام

طاهر خليل النجار

عامر عبدهللا حسين المطاوعة

عباس عبدالرحمن صالح الخاطر

عبدالقهار عبدهللا صالح المطاوعة

عبدالمجيد علي صالح العضب

عبير احمد المطر

عقيل عباس محمد المطر

علي علي حسين الجعفر

محمد طاهر طاهر النويصر

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

70

71

16160

1800

1500

1,800

1050

1,250

450

300

600

600

1,200

300

900

1050

2100

1,500

900

600

150

1,000

150

300

300

200

300

32,400

600

1,800

150

1,000

100

200

500

1,800

150

150

900

950

200

1,800

450

1,800

1,500

1,800

اسم المتبرعاسم المتبرع مم المبلغالمبلغ

أرقـــــــام

107,760 ريالالمجموع الكلي

قال رسول هللا )صلى هللا عليه 
واله وسلم( »أنا وكافل اليتيم في 
الجنــة كهاتين« وأشــار بالســبابة 
والوسطى يشكل مشروع »كافل 
يتيــم« الــذي تــم طرحه خــال عام 
1430هـــ لفتــة إنســانية رائــدة من 
قبل مجلس إدارة الجمعية اتجاه 
أيتــام منطقــة خدمــات الجمعية 
وذلــك من واقــع اإلحســاس بهم 
ومــا يعانونــه مــن صعوبــات ـفـي 
حياتهــم. ويحقــق هــذا البرنامــج 
رعايــة لليتيم للنهوض به للعيش 
حيــث  أفضــل  وحيــاة  بكرامــة 
تشــمل رعايتهــم ماديــا ودراســيا 
وثقافيــا وصحيــا، كما انه يفســح 
الطريــق أمام المحســنين لتقديم 
المساعدات في أوجهها الشرعية 

ومنها مساعدة هؤالء األيتام.
وقــد بدء المشــروع بكفالة 16 
يتيما ويتيمة عــام 1430هـ وارتفع 
عــدد المكفوليــن ـفـي هــذا العام 
ليصبــح 112 يتيمــا ويتيمة من بين 
أكثر من 2٨0 يتيما ويتيمة بالبلدة 

بفضل دعمكم المتواصل.

هل تريد أن تصبح
 جارا لرسول هللا 

(صلى هللا عليه واله وسلم)
 إذن ساهم معنا في كفالة
أكثر من 280 يتيما ويتيمة
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المجموع الكلي

المجموع الكلي

127,747 ريال

874,537 ريال

مصنع الري للصناعات الغذائية

الشركة السعودية للكهرباء

مستودع دار االلهام

فاعلو  خير

احمد الخليفه

عقيل حسين الغافلي

الشيخ جعفر المطر

الشيخ علي النظام

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17900

10000

5000

17005

7000

2800

12360

5931

1200

1950

3025

1305

800

700

1000

1200

13230

3000

4000

5548

3600

9193

17

18

19

20

21

22

الشيخ عبدالعزيز المزراق

ما ناصر السلطان

حبيب علي النويصر

جعفر الحماد

عبدالعزيز علي النويصر

صالح حسن الكاظم

مؤسسة االمل لادوات المنزلية

الدكتور ياسين الرصاصي

شركة محمد وعلي فهد العلي

عباس الخاطر

كاظم يوسف الكاظم 

ما ناصر السلطان

محمد طاهر النويصر

علي االحمد

االســــــماالســــــماالســــــم ممم المبلغالمبلغالمبلغ

شركة باسمح

مستودع دار االلهام

عبدالرسول البرية

فريق االنوار

الشيخ توفيق البوعلي

علي االحمد

مطابخ القطان

جمعية العمران

عادل علي البرية

عبدهللا الموسى

فاعل خير

البنك االسامي

عابد المطر

سالم النويصر

مركز الفيصلية

1

2

3

4

5

6

7

8

10112

40000

1600

2500

31590

8800

1110

21000

مواد غذائية

لحوم ومواد غذائية

لحوم

بدل رياضية

مواد غذائية  ولحوم

لحوم

لحوم

لحوم

لحوم

لحوم

دفايات

لحوم

لحوم

لحوم

لحوم

1050

1000

875

700,000

4500

1400

49000

9

10

11

12

13

14

15

االســــــماالســــــم مم نوع
المساعدة

نوع
المساعدة

القيمة
الدفترية

القيمة
الدفترية

أبرز الداعمين )للمساعدات النقدية( للجمعية خال للفترة من شهــــر ذي القعدة 1435 هـ إلى شهر ربيع أول  من العام الحالي:

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

أسماء المعة
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المساعــــــدات التي تم تقديمها للمستفيدين من خــــــــــــدمات الجمعية خال الفـــــــترة من 
شهر ذي  القعدة  1435هـ  إلى شهر ربيع  األول  من العام الحالي وهي كالتالي:

األرقام تتحدث

شراء أجهزة جديدة

صيانة أجهزة

تحسين مساكن

سداد ديون

مساعدة طارئة

مساعدات شتوية

ايجار

زواج

طابية

مواد غذائية

الحقيبة المدرسية

سجناء

صحية

فسحة مدرسية

لحوم ومواد غذائية 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

26

83

3

3

13

400

43

16

7

400

300

1

1

110

400

24,770

8,212

4,850

7,000

15,906

57,880

43,000

24,000

5,500

135,000

15,000

1,000

1,000

10,000

872,037

عدد المستفيديننوع المســـاعدة المبلغم

1,225,155  ريال   المجموع الكلي

تبرع محل بســرور للمكسرات 
الجديــد  افتتــاح محلــه  بمناســبة 
مــن  شــخص   45 لعــدد  برحلــة 
المســتفيدين من خدمات جمعية 
الفضــول الخيرية للتشــرف بزيارة 
)ص(  االعظــم  الرســول  مدينــة 
ولمدة ثاث ايام وقد شــارك عدد 
من االخوان وعدد اخر من االخوات 
من المســتفيدين وابنائهم بهذه 
الرحلــة وقــد اثنــى الجميــع علــى 
الخدمــات التــي قدمتهــا الحملة 
لهم )حملة باقر شبيب( خال مدة 

الرحلة.
مجلــس  رئيــس  تقــدم  كمــا 
ادارة الجمعيــة م/ علــي عبــدهللا 
العبــدرب الرضــاء بالشــكر الجزيل 
الى محات بوسرور ومالكها على 
تبرعه الســخي وتمنى له التوفيق 

وجعل ذلك في ميزان حسناته.

بوسرور للمكسرات
 يتبرع برحلة للمستفيدين 

من خدمات الجمعية
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• تــم اســتام رخصــة البنــاء لقاعــة 
األغـــــــــراض  المتعــددة  الجمعيـــــــــة 
لــوزارة  المخطــط  رفــع  يتــم  وســوف 
علــى  للحصــول  االجتماعيــة  الشــؤون 
الموافقة النهائية لدعم المشروع قبل 

البدء في التنفيذ.
برامــج  مــن خطــة  االنتهــاء  تــم   •
وأنشــطة الجمعيــة لعــام 1436هـ وتم 
النهائيــة  الموافقــات  غلــى  الحصــول 

لمعظم البرامج واألنشطة.
• تــم تنفيــذ تقويــم خــاص يحتوي 
على أبــرز فعاليات وأنشــطة الجمعية 
للعام الحالي وتم توزيعه على األهالي.

علــى  حاليــا  الجمعيــة  تعكــف   •
إعــداد وطباعــة التقريــر الســنوي عــن 

انجازاتها لعامي 1434هـ و1435هـ
• تقدمت الجمعية بطلب الحصول 
على تمويل من جمعية البر بالمنطقة 
الخيــري  الشــرقية لمشــروع االســكان 
المزمــع إقامتــه علــى األرض الواقعــة 
غــرب  بلدة الفضول بعد الحصول على  

المنحة.
• تعتــزم الجمعيــة تقديــم دورات 
الحــرف  بعــض  ـفـي  للنســاء  مجانيــة 

المحلية قريبا.
• طالبات من معهد هجر النسائي 
التعاوـنـي  التدريــب  فتــرة  انهيــن 

الميداني بالجمعية 
• الجمعيــة تحصــل علــى موافقــة 
مبدئيــة لتأســيس مركــز تدريــب ، كما 
تــم اعتماد اســم المركز مــن قبل ادارة 
التدريــب االهلــي بالمؤسســة العامــة 
للتدريــب التقني والعمل جار  للحصول 

على رخصة التدريب.
او  التبــرع  يمكنــك  ســوف  ريبــا 
التصــدق بيســر وســهولة عبر الرســائل 

.)SMS( النصية القصيرة

موجــــــــزة أخبـــــــار 

وترفيهيــة علميــة  طالبيــة  رحلــة 

والتقنيــة  للعلــوم  ســلطان  االميــر 
)ســايتك( بالخبر بمشــاركة 36 طالبا 

نظمــت لجنــة العاقــات العامة 
بالجمعيــة رحلــة طابيــة اـلـى مدينة 

وطالبة من ابناء وبنات المستفيدين 
من خدمات الجمعية.

القاعــات  ـفـي  جولــة  وشــملت 
التابعــة  العلميــة  والقبــة  العلميــة  
للمركــز وتلــى ذلــك مشــاهدة فيلــم 
علمي ســينمائي عن العصر الجليدي 
زيــارة  اـلـى  باإلضافــة  ســاعة  مدتــه 

كورنيش الخبر.

متفرقات


