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بطلب من مؤسسة الملك خالد الخيرية 
بالرياض والداعمة لمشــروع تطوير خطة 
الجمعيــة االســتراتيجية أقيــم اجتماع في 
قاعــة االجتماعــات بجمعية فتاة األحســاء 
الموافــق  الثالثــاء  يــوم  عصــر  الخيريــة 
1437/3/11هـــ تم فيه مناقشــة الخطة 
وتطوراتهــا والمهــام التــي تــم انجازهــا 
بنــاء على الخطــة االســتراتيجية المطورة 
والمعوقــات التــي واجهة والتي قــد تواجه 

الجمعية في تنفيذ هذه الخطة.
وقد حضر االجتماع من جانب مؤسســة 
الملك خالد كل من األســتاذة الهام الصنيع 
رئيســة مركز دعم المنظمات عير الربحية 

و األســتاذة تمارا يعقوب مسؤولة مشاريع 
بالمؤسســة ومــن جانــب الجمعيــة حضر 
كل من مقررة اللجنة النســائية األســتاذة 
نوال عيســى المطر واألســتاذ ناجي محمد 
العبدرب الرضاء األمين العام للجمعية كما 
حضر المهندس احمد حسين البرية المدير 
التنفيــذي للجمعيــة. وفي ختــام االجتماع 
تم شــكر المؤسسة على دعمها المتواصل 
للجمعيات الخيرية بالمملكة عامة وجمعية 
الفضــول الخيريــة خاصــة. والجدير ذكره 
قدمت الجمعيــة درعا تكريميا للمؤسســة 
على جهودها  في رفع المستوى االجتماعي 

والتنموي للجمعيات الخيرية.

الجمعية تناقش خطتها االستراتيجية 
مع فريق عمل مؤسسة الملك خالد الخيرية

اجتمـــــاعات

- استخراج 3 فيز   الستقدام عمالة 
للجمعية )سباك وكهربائي وعامل(.

- اســتالم الموافقات المبدئية من 
اللجنة التنسيقية لبرامج وانشطة هذا 

العام للجمعية
- اســتالم الموافقــات النهائية من 
مركــز التنميــة االجتماعيــة لبعــض 

برامج وأنشطة هذا العام.
االســتراتيجية  الخطــة  توزيــع   -
المطــورة للجمعية لألعــوام 1437-

1441هـ.
- الحصــول علــى رخصــة البنــاء 
لمشروع مبنى مقر الجمعية ومعرض 

األسر المنتجة.
- االنتهــاء مــن اعــداد ومراجعــة 
وتصميــم دليل تنفيذ خطــة الجمعية 

التشغيلية وسوف يتم طباعته قريبا.
- االنتهــاء مــن إعــداد ومراجعــة 
الجديدة  المستفيدين  وتصميم الئحة 

للجمعية وسوف يتم طبعاتها قريبا.
- بدعــوة مــن القســم النســائي 
بمركــز التنميــة االجتماعيــة حضرت 
االســتاذة  النســائية  اللجنــة  مقــررة 
نوال عيســى المطر اجتماع مناقشــة 
الصعوبات التي تواجه اللجان النسائية 

بالجمعيات الخيرية.

أخبار موجزة
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مجعية عمومية

عقــدت الجمعية مســاء يــوم األربعاء 
اجتمــاع  هـــ   1437  /1  /٢٢ الموافــق 
الجمعيــة العموميــة الثامــن فــي قاعــة 
هابــي ود بالفضــول وبحضــور مندوبــي 
يتقدمهــم  االجتماعيــة  الشــؤون  وزارة 
األســتاذ/ محمد عبــداهلل القضيب رئيس 
قســم الجمعيات الخيرية بمركــز التنمية 
واالســتاذ مرتضى  باألحســاء  االجتماعية 
التنميــة  بمركــز  المحاســب  الرمضــان 
االجتماعية باألحساء وبعض وجهاء البلدة 
وعــدد من اعضاء الجمعية العمومية و بدء 
االجتمــاع بآيات من الذكــر الحكيم تالها 
القــارئ علــي الجعفــر  بعدها اســتعرض 
المهنــدس علي عبداهلل العبــدرب الرضاء 
رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة التقريــر 
اإلداري الســنوي للعام المالــي 1436هـ 
مبتدئا   حديثه بالترحيب بالحضور وشاكرا  
لهم  دعمهم لمسيرة الجمعية وحثهم على 
االستمرار في الدعم للجمعية وتطرق  إلى 
انجازات الجمعية فــي العام الماضي وإلى 
برامج وأنشــطة ومشــاريع العــام الحالي 
ودعوته الحضور للمشاركة الفعلية لدعم 
هــذه البرامج والمشــاريع ماديــا ومعنويا 
وأكد على ضرورة دعم مشــروع بناء قاعة 
الجمعية المتعددة األغراض ليتم للجمعية 
انجازه في الوقــت المحدد و تحدث المدير 

اإلداري للجمعيــة م /احمد حســين البريه 
عن الخطة االستراتيجية المطورة لألعوام 
1437هـــ الــى 1441هـــ حيــث أوضــح 
الجهود التي قدمها مجلس اإلدارة ليتمكن 
من انجاز مشــروع تطوير خطــة الجمعية 
االســتراتيجية وطالــب الحضــور بتقديم 
الدعــم المالــي والمعنوي لمجلــس إدارة 
الجمعيــة ليتمكــن مــن تحقيــق األهداف 

االستراتيجية للخطة المطورة.
بعــد ذلك اســتعرض األســتاذ/ احمد 
حســين النويصــر نائب رئيــس المجلس 

التقاريــر المالية للعام الماضي كما ناقش 
الموازنة التقديرية للعام الحالي وإقرارها

بعدها ذلك تــم تكريم أبرز الداعمين 
للجمعيــة مــن أهالــي البلــدة، كمــا تــم 
التصويت علــى بعض القرارات الضرورية 
وذلــك عن طريــق رفع األيــدي وقد أبدى 
أعضــاء الجمعيــة العموميــة ثقتهــم في 
مجلــس اإلدارة ووافــق علــى جميــع تلك 
القــرارات اإلداريــة والتــي من شــانها أن 
تســاعد المجلس في تحقيــق أهدافه من 
أجــل تقديم خدمات أفضل للمســتفيدين 

1436هـ المالي  للعام  الثامن  العمومية  الجمعية  اجتماع  عقد 
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تكــــــريم

من خدمات  الجمعية .
إلــى  باالســتماع  االجتمــاع  واختتــم 
الحضور واإلجابة  مداخالت واستفســارات 
عليهــا من قبــل رئيــس مجلــس اإلدارة 

ونائبه.

كــرم صاحــب الســمو األميــر / بــدر بن 
محمد بن جلوي آل سعود حفظه اهلل جمعية 
الفضــول الخيرية لتكريمهــا أكثر من 400 
متفوق ومتفوقة من المرحلتين المتوســطة 
والثانوية خالل عام 1436/1435هـ وذلك 
ضمن حفــل اإلدارة العامــة للتربية والتعلم 
بمحافظة األحساء لتكريم المتفوقين والذي 
أقيم يوم الثالثاء 1437/1/٢8هـ في قاعة 
الشيخ حسن ال الشيخ بجامعة الملك فيصل 
باألحساء وقد استلم درع التكريم من سموه  

األميــن العــام بالجمعيــة االســتاذ / ناجي 
محمد العبد رب الرضاء.

محافظ األحساء األمير بدر بن جلوي
يكــرم جمعيـــــــة الفضـــــول الخــيرية
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تكـــــــــريم

الخيريــة  الفضــول  جمعيــة  أقامــت 
الفضواللســنوي  طــالب  تكريــم  حفــل 
الدراســي  للعــام  للمتفوقيــن  الثامــن 
هابــي  قاعــة  فــي  1435هـ/1436هـــ 
الموافــق  الجمعــة  يــوم  مســاء  ود 
1436/11/٢7هـــ تحــت رعاية ســعادة 
المهنــدس نعيــم جــواد المطــوع المدير 
التنفيذي لشــركة المطــوع وعضو اللجنة 
التجــــارية  بالغرفــة  التجاريــة  الوطنيــة 
و بحضــور أعضــاء مجلــس إدارة جمعيــة 
كمــا  موظفيــــــها  و  الخيريــة  الفضــول 
حضــره و جهاء البلدة وأوليــاء أمور الطلبة 
معلمــي  و  مــدراء  بعــض  و  المتفوقيــن 

المدارس.
حيــث بــدأ الحفــل بأيــات مــن الذكر 
الحكيــم شــنف بهــا أســماع الحاضريــن 
األســتاذ /احمــد حســين النويصــر )نائب 
رئيــس مجلــس إدارة الجمعية( وبعد ذلك 
بدأ عريف الحفل الطالب المتفوق حســين 
علي الوطيــان من متوســطة الطفيل بن 
عمرو بالفضول والذي أبدع وبكل ثقة في 

تقديم فقرات الحفل.
تــال  ذلك كلمــة رئيس مجلــس إدارة 
الجمعية المهندس/ على عبداهلل العبدرب 

الرضاء و التي شملت خمس وقفات :
الوقفة األولى : التفوق

الوقفة الثانية : ثمرات التفوق
الوقفة الثالثة : مع ولي أمر الطالب

الوقفة الرابعــة : مع المحتفى به وهو 
الطالب.

الوقفــة الخامســة : برامج ومشــاريع 
الجمعية ودعمها. 

ومما ال شك فيه أن ألولياء األمور الدور 
البــارز في حيــاة كل طالــب وكان دورهم 
بــارزا اليوم في االحتفــاء بالمتفوقين من 
خــالل حضورهــم ورعايتهــم ألبنائهــم 
وقــد ألقى كلمــة أوليــاء األمور األســتاذ/

علــي حســين الوطيــان وألمــح فيها عن 
دور الوالديــن فــي تفــوق أبنائهموأهمية 
العلم في حيــاة األمم وذّكر الطالب بالجد 
والمثابرة لتحقيق الهدف المنشــود خدمة 

لدينهم ومليكهم ووطنهم.
كما شــكر فــي كلمتــه أســر الطالب 
المتفوقينوثنّى الشكر على دور المدرسة 
وما تقدمــه من معلومــة ومعرفة ومهارة 
كما شكر الجمعية على قيامها بهذا الحفل 
التكريمي الســنوي حيث انــه كان له األثر 
الكبيــر فــي تحفيــز الكثيــر مــن الطالب 

جمعيــــــة الفضــــــول الخــــــيرية تكــــــرم 170 متفــــــوقاً 
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للتفوق.
كمــا تخلل الحفــل وقفة شــعرية مع 
الشــاعر الطالب انس بن عبداهلل الخضير 
حيثصدح الشــاعر انس بقصيدة شــعرية 
بعنــوان )كواكــب في ســما االحســاء قد 

سطعت (.
وكان للطالب المتفوقين كلمة قدمها 
نيابــة عنهــم الطالــب المتفــوق وســفير 
االحساء للطالب المتفوقين /رضا ابراهيم 
االقصــى  بمدرســة  الطالــب  النويصــر 

الثانوية.

وكان لراعــي الحفــل ســعادة المدير 
التنفيذي لشركة المطوع المهندس/ نعيم 
جــواد المطوع كلمــة ألبنائــه المتفوقين 
ابتدأهــا بحمــد اهلل والصالة على رســول 
اهلل ثم شــكر الجميع على مــا قدموه من 
حفــاوة وتكريم للجميع وحــث أبناءه على 
مواصلة الجد و االجتهاد ليتسنموا المراتب 
والمناصب العليــا خدمة لدينهم ومليكهم 
ووطنهم كما تحــدث عن قصة نجاح ألحد 
اآلباء الذين ثابروا واجتهدوا للحصول على 
الشــهادات العليا بالرغم من كبر ســنهم 

وثرائهم تأكيدا على أن العلم هو الســالح 
الباقي والدائم لإلنســان واستشهد بقول 
اإلمــام علي عليه الســالم )العلم خير من 
المال ألن المال تحرســه والعلم يحرســك 
و قــد تخلل الحفل تكريم ابــرز الداعمين 
لبرامج وأنشطة الجمعية من الشــــــركات 

و المؤسسات واألفراد.
وتال ذلــك تكريم الطلبــة المتميزين 
الوطيــان  علــي  حســين  الطالــب  وهــم 
والطالب رضا إبراهيم النويصر والشــاعر 

الطالب انس عبداهلل الخضير.
وبعدها تم تكريم الطالب المتفوقين 
التذكاريــة  والهدايــا  الشــهادات  بتوزيــع 
عليهــم بهــذه المناســبة بــدءا بالطــالب 
الحاصلين على أعلى نسبة في كل مرحلة 
والذيــن تجــاوز عددهــم 170 طالبا من 

جميع المراحل الدراسية.
وفي ختــام الحفل تم تكريم ســعادة 
المهنــدس نعيم جــواد المطــوع لرعايته 
الحفــل و لتبرعه بمبلغ ٢٢150ريال على 
شكل كوبــــــونات شرائية لجميع الطالب 

و الطالبات.
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من الداخـــــــل

قبــل ســقوط األمطــار لهــذا العــام 
قــام  فريــق عمــل تــم تشــكيلة بإيعــاز 
مــن رئيــس مجلــس إدارة الجمعية تحت 
إشــراف المهنــدس احمــد عبــاس المطر 
بجولة ميدانية للكشــف على بعض منازل 
المستفيدين وتبين ضرورة صيانة أسطح 

البعض منها لمنع تسرب مياه األمطار. 
وقد تــم التعاقد مع احد المؤسســات 
المحليــة للقيــام بالصيانــة المطلوبة من 
وعــزل  كهربائيــة  وشــبكات  اســمنتيات 
وهنجــر وتــم االنتهــاء مــن بعــض تلك 
المنــازل والعمل جار  الســتكمال المنازل 
األخــرى وقــد كان لدعــم كل من الشــيخ 
توفيــق البوعلي واألســتاذ حســين العباد 

االثر الطيب في انجاز هذا المشروع .

الجمعـــية تقوم بصيــــانة و ترميم بعض منــــازل المستفيدين
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من الداخـــــــل

توزيــع 1000 ذبيحــة مــن لحــوم الهدي 
بجمعية الفضول الخيرية

وزعت لجنتا الخدمــات واالجتماعية بجمعية الفضول 
الخيريــة لحــوم الهــدي لحج عــام 1436هـــ وذلك بعد 
اســتالم حصتهــا الســنوية مــن البنك اإلســالمي حيث 

استفاد منها أكثر من 430 أسرة. 

توزيع اثنين وخمسين ألف ريال كعيدية على المستفيدين 
وزعــت لجنتا الخدمــات واالجتماعية مبلغ 5٢ ألــف ريال كعيدية بمناســبة عيد الفطر 
المبارك على أكثر من 400 أســرة من المســتفيدين من خدمات الجمعية بمحيط خدماتها 
وذلك إلدخال البهجة والســرور والفرحة على نفوســهم والتخفيف عــن عاتقهم مصروفات 

هذه المناسبة المباركة.

أكثر من 430 أسرة تتســلم كوبونات شراء 
المواد الغذائية بخيرية الفضول

وزعت لجنتا االجتماعية والخدمات بالجمعية كوبونات 
شــرائية للدفعة األولى من المــواد الغذائيــة لهذا العام 
1437هـ للمســتفيدين من خدمات الجمعية من الفقراء 
واأليتــام بتكلفــة تزيــد علــى 155700ريــال وأوضــح 
رئيس مجلــس إدارة الجمعية م/ علــي العبدرب الرضاء 
حرص الجمعيــة على توفير احتياجات األســر الضرورية 
مثــل المواد الغذائية وغيرها مــن الخدمات التي تقدمها 
الجمعية لجميع المستفيدين من أبناء البلدة لمساعدتهم 
علــى تلبيــة احتياجاتهم المعيشــية كما تقدم  بالشــكر 
الجزيــل لجميع اللجان العاملة بالجمعية وخص بالشــكر 
لجنــة الخدمــات واللجنــة االجتماعيــة علــى جهودهــم 

المبذولة بهذا الصدد.

متفـــــرقات

بالتعــاون  الخدمــات  لجنــة  قامــت 
مــع اللجنــة االجتماعيــة بتأميــن وتوزيع 
المساعدات الشــتوية لهذا العام 1437هـ 
والمتمثلــة فــي البطانيــات علــى جميــع 
المســتفيدين من خدمــات الجمعية والتي 
تقدر قيمتها ب 50000 الف ريال كما قام 
فريق الصيانة بالجمعية بصيانة سخانات 
بعض المستفيدين حسب طلبات الصيانة.

تــــوزيــع 
الشتوية  المساعدات 
بخــــيرية الفــضول
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مشـــــــاريع

تماشيا مع خطتها االستراتيجية بدأت 
الجمعية مــع مطلع هذا العــام في تنفيذ 
مشــروعها الرئيســي لبناء قاعــة متعددة 
األرض  تســوية  تمــت  حيــث  األغــراض 

وحفرها.
و االنتهــاء من صب خرســانة القواعد 
األساســية للمبنــى وجــاري العمــل على  

تركيب األعمدة الحديدية للقاعات.

البـــدء في تنفيذ مشــــروع قاعة الجمعـــية المتعــددة األغراض
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مشـــــــاريع
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مشـــــــاريع

انتهــى فريــق العمــل  المكــون مــن 
األستاذ باقر العلي  واالستاذ احمد السالم 
وجــواد الحبــارة وصالــح العواد وعيســى 

الحماد من تهيئة الجزء الجنوبي للمقبرة.
وقد تم توزيع العمل على مراحل حيث 
تــم االنتهاء منها وأصبحــت جاهزة للدفن 
وذلك بفضل الدعم المقدم من األهــــالي 

و شركة الياسين للمقاوالت والمعدات.

االنتهــــــاء مــــن تهــــــيئة الجـــــزء الجنــــــوبي للمقـــــــبرة
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توزيــع أكثــر مــن ٢00 حــذاء على 
مستفيدي الجمعية

اســتقبلت جمعية الفضــول الخيرية أكثر من 
٢00 حــذاء تبرعت بها محــالت بصمه للرياضة 
بالجفــر بقيمة تقديرية تزيد علــى 6000 آالف 
ريال وتــم توزيعها على أبناء المســتفيدين من 
خدمــات الجمعيــة من أيتــام وفقراء مــن جانبه 

تقدم رئيس مجلس إدارة 
الجمعيــة المهندس علي 
العبدرب الرضاء بالشــكر 
المحالت  الجزيل لصاحب 
الرياضيــة علــى تبرعــه 
السخي وتمنى له القبول 
يكونذلــك  وأن  والثــواب 
في ميــزان حســناتهكما 
علــى  القائميــن  شــكر 
الخدمــات  لجنتــي 
وموظفــي  واالجتماعيــة 
جهودهم  علــى  الجمعية 
الطيبــة فــي توزيع تلك 
حينه  ،فــي  المســاعدات 

على مستحقيها .

الجمعية تســاهم 
فــي توظيف 10 من 

شباب الفضول
بالتنسيق مع شركتي 
والقريــري  المراعــي 
اســتطاعت الجمعيــة  أن 
تســاهم في توظيف 10 
من شباب البلدة حيث تم 
قبول بعضهم فوريا بعد 

اجراء المقابلة مباشرة.

إصدار 
التقويم 
الجديد 
لهذا العام 
1437هـ 
لجمعية 
الفضول 
الخيرية 

متفـــــرقات

بدأت جمعية الفضول الخيرية للخدمات االجتماعية 
بالعمل على برنامجها لزكاة الفطرة بإرســالها رسائل 
تثقيفية ودعائيــة لألهالي حيث أوضح رئيس مجلس 
إدارة الجمعية المهندس علي عبداهلل العبدرب الرضاء 
أن الحملة التــي أطلقتها الجمعية عبر مواقع التواصل 
االجتماعــي بــدأت بتقييــم قيمــة الــزكاة وطباعــة 
المظاريــف إلــى جانب التنســيق مــع أئمة المســاجد 
لتبيان المســائل الشرعية المتعلقة بالزكاة للصائمين 
وتعريفهــم باألثار المترتبة على إخراجها كما ذكر بان 
الجمعية تحرص ســنويا على تســهيل تسليم الفطرة 
على المحســنين عن طريق طباعتهــا مظاريف تحوي 
المعلومات المتعلقة بقيمــة بعض األصناف التي يتم 
اختيارهــا غالبا إلخراج الزكاة  وأشــار رئيس المجلس 
ان إيــرادات برنامج تحصيــل زكاة الفطر لهــذا العام 
بلغت 67 الف ريال بزيادة بســيطة عن العام الماضي 
وتم صرفهاعلى المســتحقين في حينه مشيرا  إلى أن 
الجمعية تقوم بإعالة أكثر من 400 أســرة مســتفيدة 
بعضها تتلقى مساعدات دائمة ومنتظمة من الجمعية 

وبعضها غير دائمة. 
وخــالل توزيع الزكاة لهــذا العام تــم توزيع مواد 
غذائيــة على المســتفيدين تم التبرع بهــا مؤخرا من 
قبل الشيخ صالح عبداللطيف الناصر تقدر بقيمة ٢3 

ألف ريال.

67 ألف ريــــــال إيـــــــرادات 
برنـــــامج زكــــــاة الفــــــطر 
في خـــــيرية الفضـــــــــــول

من الداخـــــــل
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مشاراكات خارجية

شــاركت جمعية الفضــول في حضور 
ورشــة عمــل بعنــوان »الجــودة والتميــز 
المؤسسي« ضمن برنامج كفاءات بتاريخ 
1436/1٢/٢1لمــدة ثالثة أيام وقد مثل 
اإلدارة  نائــب رئيــس مجلــس  الجمعيــة 
األســتاذ/أحمد النويصــر ، و نائــب المدير 

اإلداري  األستاذ/ جواد الحبارة .
كمــا شــاركت الجمعيــة فــي »ملتقى 
مبادرة كفاءات الثاني« والذي أقيم بفندق 
هوليدى ان بالخبــر ضمن برنامج كفاءات 
بتاريخ 1437/٢/16هـ و قد مثل الجمعية  
االستاذ / عبدالمجــيد جـــاسم الحـــــميد  

و األستاذ / يعقوب يوسف المقهوي.
وشــاركت فــي ورشــة عمــل بعنوان 
»أســس كتابة المقــاالت« والتــي قدمتها 
جمعية المنصورة الخيريــة ولمدة يومان.  
وقــد مثــل الجمعيــة الفريــق اإلعالمــي 
والمكون مــن يعقوب المقهــوي وعبداهلل 

الخويطر.

أعضــاء و موظفـــو الجمعية يحضـــرون عددًا من ورش العـــمل
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نـــــــــدوات

الخيريــة  الفضــول  جمعيــة  فعّلــت 
ممثلــة بمركز إصــالح ذات البين والهاتف 
االستشــاري بالجمعية يوم األمان األسري 
بمحاضرة بعنــوان) األمان اأُلسَــري ونبذ 
العنف( قدمها االستشاري حبيب الشومري

وقد ابتدأت األمســية بآيات من الذكر 
الحكيــم رتلها أ/ أحمد النويصر ، ثم كلمة 
ترحيبية وتعريفية لرئيــس مركز الهاتف 
االستشاري بالجمعية األستاذ/ باقر العلي

تلى ذلك المحاضرة والتي تحدث فيها 
المحاضر عن النقاط التالية:

1( التعريف باألمن كمنظومة متكاملة 
واألمن األسري خاصة.

٢( أهميــة األمــن األســري وأنه يمثل 
الركيزة األولى في منظومات األمن للوطن

3( اإلشارة أن األمن األسري هو حاجة 
فطرية.

 4( مناحــي األمــن األســري المختلفة 
وهي األمن النفسي واألمن البيئي واألمن 
االجتماعــي واألمــن االقتصــادي واألمــن 

الصحي.
5( مهــددات األمن األســري المتمثلة 
في وسائل التواصل االجتماعي واالنترنت 
ووســائل اإلعــالم والمخــدرات والخيانــة 

الزوجية والطالق.
وتخلل ذلــك معرض لصور أثار العنف 

األســري باإلضافة إلى استشــارات أسرية 
رجالية ونســائية وقد حضــر أكثر من 70 

مشاركا من الرجال والنساء..
وفــي ختــام البرنامــج قــدم رئيــس 
مجلــس اإلدارة م/ علي العبــدرب الرضاء 

الشــكر الجزيــل إلى رئيس فريــق العمل 
األســتاذ باقــر العلــي والمحاضر األســري 
األســتاذ حبيــب الشــومري والمستشــارة 
األســرية/ هدى البنايواالستشاري/ حبيب 

السماعيل و جميع الحضور .

الجمـــــعيـــــــــــة تفعـــــل يـــــوم األمــــــــان األســــــــري
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أنشــطة نســائية

في إطار األنشطة الخيرية المتعددة 
التــي تقوم بها الجمعيــة, أقامت اللجنة 
النســائية بجمعيــة الفضــول الخيريــة 
يــوم الثالثاء الموافــق 1436/1٢/9هـ 
رحلة ترفيهيــة لبعض الفتيات اليتيمات 
اللواتي ترعاهن الجمعية. وقالت مقررة 
اللجنة النســائية األســتاذة نوال عيسى 
المطــر إن رعاية األيتام هو واجب ديني 

ومجتمعي وهو حق لهم على الجميع.
كمــا تقدمت بالشــكر الجزيــل إلى 
وخصوصــا  اللجنــة  عضــوات  جميــع 
العضوات ليلى عبــداهلل النويصر و وفاء 
علي االحمد على مشــاركتهن ودورهن 
الفعــال فــي نجــاح هــذه الرحلــة. كما 
تقدمت بالشــكر الجزيل لرئيس مجلس 
إدارة الجمعيــة علــى الثقــة التي منحها 

للجنة لتقوم بدورها الفعال.
وثمن رئيــس مجلس إدارة الجمعية 
المهندس علي عبداهلل العبدرب الرضاء 
جهود الداعمين للجمعية والتي تمدهم 
بطاقــة كبيــرة للتواصــل مــع األيتــام 
ودعمهــم وتقديــم الخدمــات لهــم من 
بــاب التكافــل االجتماعي والمســؤولية 
االجتماعيــة . كما أكد على دور الجمعية 
في تقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين 
وخاصة األيتام مشيرا إلى أهمية العمل 

االجتماعي التطوعي الــذي تقوم به الجمعية 
وفي مقدمتها رعاية األيتام.

كما قــدم شــكره لجميع عضــوات اللجنة 
النســائية على دورهن البناء في تفعيل مثل 
هذه األنشــطة وخاصة االهتمــام بهذه الفئة 

من فتيات المجتمع..

النســائية  اللجنــة  دور  ثمــن  كمــا 
الفعال في المجتمع واهتمامها بالعنصر 

النسائي في النواحي األخرى.
واشــتمل برنامــج رحلة هــذا العام 
والتــي تمت في احــد منتجعــات البلدة 
على مجموعــة من الفقــرات الترفيهية 
وتوزيع الكوبونات الشرائية عليهن مما 
ادخل البهجة إلى نفوس الفتيات وأكدن 
على تكــرار مثل هذه األنشــطة لما لها 
مــن األثــر الطيب على نفوســهن. وفي 

الختام تم اخذ بعض الصور التذكارية.
والجديد في رحلة هذا العام االتفاق 
مــع بعــض األســر المنتجــة والتابعــة 
للجمعية لتوفير بعض األكالت الشعبية 
مثل خبز الرقاق كما قامت أســرة أخرى 
بتجهيــز وتقديــم وجبة العشــاء لجميع 
المشــاركات في الرحلــة وذلك من اجل 
تأكيد حضور األســر المنتجة في برامج 
وأنشــطة الجمعيــة من اجل تشــجيعها 
وتحفيزها على االستمرار في مثل هذه 

األعمال.

نسائية جمعية الفضول تحتفــــل بفتيـــاتــها اليتيـــمات
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أنشــطة نســائية

5 مــن األســر المنتجــة ينهين 
دورات حرفية بنجاح

بدعــوة مــن اللجنــة األهليــة بالجفــر 
شــاركت 5 فتيات من بنات األسر المنتجة 
بالبلــدة في حضور دورات نســائية حرفية 
في تغليــف الهدايا واالكسســوارات وذلك 
بمركــز النخلة للتدريب الحرفي النســائي 
كما حضرت مقررة اللجنة النسائية الحفل 
الختامي لنفس الــدورات في مركز النخلة 

للتدريب.

المســتفيدات  إحدى  مســاعدة 
على تأدية فريضة الحج

بالتنســيق مــع احــد المحســنين تــم 
مســاعدة إحدى  األخوات من المستفيدات 
مــن خدمــات الجمعيــة مــن اللواتــي لم 
يذهبــن للحج على تأدية منســك فريضة 

الحج لعام 1436هـ.

اســر الجمعية يتدربن في مركز 
النخلة

تم توقيع عقــد تنفيــذ دورة الخياطة 
المتقدمــة بيــن الجمعيــة ومركــز النخلة 
للتدريب الحرفي النســائي وذلك لتدريب 
30 فتاة من األسر المستفيدة من خدمات 
الجمعية ابتداًء من 1437/3/16هـ ولمدة 

3 شهور.

متفـــــرقات
أقامت جمعية الفضول الخيرية ممثلة 
باللجنة النســائية حفل تكريــم الطالبات 
للعــام  الســادس  الســنوي  المتفوقــات 
قاعة  الدراســي 1435هـ/1436هـــ في 
هابــي ود مســاء يــوم الخميــس الموافق 
الحفــل  أقيــم  وقــد  1436/11/٢6هـــ 
تحــت رعايــة األســتاذة /وجيهــه عبداهلل 
الغدير وبحضور عضوات اللجنة النســائية 
بالجمعيــة وعدد من المعلمــات واألمهات. 
المتفوقــات  الطالبــات  عــدد  بلــغ  وقــد 
لهــذا العــام ٢73 طالبــة مــن المرحلتين 

المتوسطة والثانوية.
وبــدأ  الحفل بآيات مــن الذكر الحكيم 
رتلتها األخت جواهــر احمد الحميد فكلمة 
اللجنــة  مقــررة  ألقتهــا  التــي  و  اللجنــة 
نــوال  األســتاذة/  بالجمعيــة  النســائية 
عيســى المطر حيث تطرقت فــي كلمتها 
حــول األهداف الرئيســية مــن إقامة مثل 
هــذا االحتفال وأبــرز تلكاألهــداف تحفيز 
الطالبات على االســتمرار في التفــــــــوق 
و تــال ذلك كلمة األمهات ألقتها األســتاذة 
/زكيــه طاهــر النويصر والتــي حثت فيها 
بناتهــا الطالبات على االســتمرار في الجد 
واالجتهاد ومواصلة التفوق للحصول على

أعلى الشــهادات تلتها كلمة الطالبات 
والتي قدمتها الطالبة وجدان فهد النجار.

اإلشــراف  دور  فكــرة  ولتوضيــح 
االجتماعي بالمدرســة فقــد تخلل الحفل 
أداء مشهد تمثيلي قصير حول هذا الدور..

فكلمة راعية الحفل األســتاذة /وجيهه 
عبــداهلل الغديــر رئيســة مكتــب الضمان 
النسوي باألحســاء والتي ثمنت فيها جهد 
الطالبــات للحصــول على أعلــى الدرجات 
هــذا  وإقامــة  لتنظيــم  الجمعيــة  ودور 
االحتفال والذين أديا إلى تفوق هذا العدد 

الكبير من الطالبات سنويا.
اللجنــة  تكريــم عضــوات  تــم  كمــا 
النســائية بالجمعية باإلضافة إلى الكوادر 
العاملة بالحفل نظير جهودهن المتواصلة 
في إنجــاح برامج وأنشــطة الجمعية على 

مدار العام.
بعدهــا تــم البــدء بتكريــم الطالبات 
الحاصالت على أعلى نسبة في كل مرحلة. 
تــال ذلــك تكريــم الطالبــات المتفوقــات 
التذكاريــة  الهدايــا والشــهادات  وتوزيــع 

عليهن بهذه المناسبة.
وفي نهايــة الحفل تــم تكريم راعية 
الحفل األســتاذة /وجيــه عبــداهلل الغدير 

لرعايتها حفل هذا العام

جمعية الفضول الخيرية تكرم ٢73 متفوقة   
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ابراهيم علي يوسف السعيد

احمد صالح الكاظم

احمد علي احمد التجار

احمد علي العضب ) أم حمزة(

احمد محمد احمد الغانم

احمد محمد السعيد

احمد موسى شعبان

ادم محمد المبيريك

الشيخ / جعفر عباس محمد المطر

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

150

150

500

64,800

300

50

98

450

100

450

300

1050

2700

900

600

300

750

450

1800

1350

1800

1100

150

70,000

2000

750

1800

19

20

21

22

23

24

25

26

27

المرحومه / مكية علي البوعلي

المرحوم / ابراهيم علي الحيدان

المرحوم/علي احمد النجار

امل عبدالوهاب مبارك النويصر

امل علي حسن العمران

 جواد ابراهيم النجار

انور ابراهيم خليفة االحمد

باقر جواد طاهر المطاوعة

بدرية حجي العواد

ثانوية الفضول 

جواد طاهر احمد المطاوعة

حبيب ابراهيم خليفة االحمد

حبيب علي حسين النويصر

حجي محمد احمد العواد

حسن صالح احمد النويصر

حسن عايش حبيب النويصر

حسين احمد صالح الكاظم

حسين علي عباهلل الفضولي

اسم المتبرعاسم المتبرعاسم المتبرع ممم المبلغالمبلغالمبلغ

الداعمين لمشروع كافل اليتيم :
جميع الداعمين لهذا المشروع خالل الفترة من شهر شوال للعام 1436هـ الى نهاية شهر ربيع اول لعام 1437هـ :

أرقـــــــــــام
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حمزة علي الهويشل

خديجة النويصر

خليل ابراهيم احمد النجار

زكريا حسن علي السالم 

زكريا محمد عبداهلل المطر 

زينب علي طاهر المطاوعة

ستار حسين احمد النجار

سعيد حجي علي السالم

سعيد ناصر الحبارة

سكينة ناصر الحبارة

شيخة عي طاهر المطاوعة

صالح مبارك النظام

طاهر احمد المطاوعة

طاهر خليل ابراهيم النجار

طاهر سالم النويصر

عامر عبداهلل المطاوعة

عباس محمد المطر

عبدالعزيز عبداهلل علي العبدرب الرضاء

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

750

300

1800

150

350

600

1800

350

300

150

1500

150

150

150

300

900

300

150

500

300

1800

500

300

1500

450

1350

1500

150

2647

450

1800

450

1800

2000

1800

200

900

1650

600

2000

1500

1800

400

750

750

500

1800

64550

150

3600

1800

600

85350

197,915 ريال

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

عبدالقهار عبداهلل المطاوعة

عبير احمد المطر

عقيل عباس محمد المطر

علي حسين احمد الهويشل

علي صالح االحمد

علي صالح االحمد ) الكاظم(

علي طاهر المطاوعة

علي عبدالكريم عبداهلل المبارك

علي علي حسين الجعفر

علي ناصر علي المطر

فاطمة يوسف يوسف المطر

فخري خليفة العلي 

فريق االنوار بالفضول 

فضة حجي العواد

فوزية ابوصبيح

كاظم صالح حسين الجعفر

كريمة علي المطاوعة

لطيفة حجي العواد

لطيفة علي طاهر المطاوعة

ليلى البراهيم

محمد حجي العواد

محمد طاهر طاهر انويصر

محمد علي احمد النجار

مريم علي طاهر المطاوعة

نورة يوسف العواد

واصل جواد طاهر المطوعة

وفاء جواد المطاوعة

ياسر كاظم احمد البرية

يوسف جواد طاهر المطاوعة

فاعلو خير  

تهاني عايش عبداهلل الكاظم

عبدالهادي محمد صالح العضب

كاظم يوسف كاظم السلطان

يوسف عباس محمد المطر

اسم المتبرعاسم المتبرعاسم المتبرع ممم المبلغالمبلغ

المجموع الكلي

المبلغ

أرقـــــــــــام
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ابتهال عبدالوهاب المطاوعة 

ابراهيم الخليل

ابراهيم سلمان الجبارة

ابراهيم صالح النويصر

ابراهيم طاهر البراهيم

احمد حسين النويصر

احمد حسين محمد البريه

احمد عباس المطر

احمد عمران االحمد

احمد مبارك حجي النويصر

الدكتور/ ياسين محمد ناصر الرصاصي

الشيخ / جعفر عباس محمد المطر

الشيخ / حسين علي كاظم الحسن

الشيخ / علي معتوق النظام

الشيخ / عيسى محمد الحبارة

الشيخ / محمد باقر جواد المطر

الشيخ عبدالعزيز جاسم مسلم المزراق

الشيخ/ حسين خليفة العلي

المرحوم/علي احمد النجار

المرحومة / مكية علي البوعلي

المرحوم/ جعفر حسين النجار

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

250

300

130

500

1000

100

140

50

100

2300

3900

13480

260

11030

1610

5008

700

100

150

200

200

200

150

200

300

300

32

301

268

150

1254

946

930

93191

200

359

2000

160

5071

150

100

300

20

100

12050

3396

212

572

306

220

1966

625

30

50

111

350

300

200

143

130

299

500

391

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

المرحوم/ علي احمد التجار  

ام / زهرة محمد الخنفر

ام / علي صالح االحمد

ام / محمد حسن الحميد

ام / ناصر المطاوعة

ام احمد جاسم الحميد

ام عمار عمران علي العضب

ام/ عبدالهادي جواد النويصر

انيس علي حسين السعيد

باقر حسن العلي

تقي علي حجي النويصر

جعفر علي خليفة الوعل

جمعية البر باألحساء

جواد احمد السيحان

جواد العمران

جواد جواد محمد المطر

جواد طاهر المطاوعة

حبيب علي حسين النويصر

حجي احمد مبارك النويصر

حجي محمد احمد العواد

حرم / عيسى احمد بومنير

حسن علي السالم

حسين رضا الدب

حسين علي احمد العباد

حسين علي الفضولي

حسين علي المطاوعة

حسين علي حجي النجار

حسين علي كاظم النويصر

حسين عيسى االحمد

حملة الفضائل 

خليل ابراهيم النجار

زا نين للتوظيف

زكريا حسن ابراهيم الحسن

سالم محمد الحمود

ستار حسين احمد النجار

شيخة علي طاهر المطاوعة

صالح مبارك النظام

عبدالوهاب عامر الكاظم

عقيل عباس محمد المطر

عقيل عبدالعزيز الحبارة

علي احمد النجار

علي اسماعيل السماعيل

االســـــــــــماالســـــــــــماالســـــــــــم ممم المبلغالمبلغالمبلغ

جميع الداعمين )للمساعدات النقدية( للجمعية خـــــالل للفترة من شهر شوال للعـــــام 1436هـ إلى نهـــــــاية شهر ربيـــع اول 
لعام 1437هـ :

أمســــاء المعــة
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حسين مصطفى النجار

عباس عبدالرحمن الخاطر

عبداالله حجي اليونس

عبداالله محمد السالم

صادق يوسف السعيد

طاهر سالم النويصر

طاهر محمد العضب

عابد عبداهلل المطر

عادل محمد احمد العبدرب الرضاء

عباس يوسف الحسن

عبداالله عبداهلل العواد

عبدالجليل راضي علي العضب

عبدالقهار عبداهلل المطاوعة

عبداهلل ابراهيم البرهيم 

عبداهلل حسن المسيلم

عبداهلل حسين علي النويصر

عبدالمجيد جاسم محمد الحميد

عبدالهاادي محمد العضب

علي الحيد

علي صالح االحمد

علي عباس محمد المطر

علي عبدالكريم عبداهلل المبارك

علي علي الجعفر

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

105

100

300

33

500

150

55

410

50

153

335

150

66

300

500

338

20

850

507

22125

3000

3826

250

368

676

500

200

76373

500

300

150

200

1000

2031

500

50

800

300

180

50

50

14000

500

6475

1000

150

90

500

60

1870

120

60

500

100

100

2000

100

500

200

500

210

120

350

100

250

200

1000

300

100

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

فاضل احمد السالمة

فاطمة يوسف المطر

فاطمة يوسف يوسف المطر

فاطمه حسين الحبارة

فاعلو خير

فايز منصور احمد الرزق

فوزية ابوصبيح

فيصل سلطان النويصر

ماجد حجي البرية

محمد ابراهيم بن احمد

محمد احمد صالح النويصر

محمد الصحيح

محمد حسن صالح النويصر

محمد طاهر طاهر النويصر

محمد علي احمد النجار

مدينة الكاظم

مريم حسين علي النويصر

مصطفى البرية

مصنع الري لإلغذية

مكية علي البوعلي

مال / ناصر يوسف السلطان

مؤسسة االمل لألدوات المنزلية

مؤيد احمد محمد الحبارة

ناجي محمد العبدرب الرضاء

ناصر مبارك حجي النويصر

نجيبة علي السلطان

ياسين كاظم الوطيان

المرحوم/ خليفة ابراهيم االحمد

يعقوب العبدالعزيز

ابراهيم خليفه االحمد

المرحوم/ علي كاظم الخلوف

المرحوم/ كاظم حمود الخلوف

المرحوم/ محمد علي علي المطر

المرحومة/ كاظمية ابن احمد

ام عيسى خليفة الهويشل

ام معتوق السعيد

ام/ مرتضى المطاوعة

امين حجي علي السالم

حرم/ خليفة ابراهيم االحمد

حسين جابر جاسم السالمة

حسين جاسم محمد الحميد

علي كاظم الكاظم

كاظم يوسف كاظم السلطان

محمد ابراهيم صالح النويصر

محمد كاظم السالمة

نورة حجي محمد النجار

االســـــــــــماالســـــــــــماالســـــــــــم ممم المبلغالمبلغالمبلغ

أمســــاء المعــة



20 نشرة دورية تهتم باخبار اجلمعية  - إعداد جلنتا العالقات العامة و اإلعالم20

شركة ارامكو السعودية 13325000

االســـــــــــماالســـــــــــماالســـــــــــم ممم المبلغالمبلغالمبلغ

344,847  ريال المجموع الكلي

ابراهيم علي يوسف السعيد

احمد ابراهيم الموسى

الشيخ / جعفر عباس محمد المطر

الشيخ / علي معتوق النظام

ام علي

باقر جواد طاهر المطاوعة

باقر حسن العلي

عابد عبداهلل المطر

عبدالرسول محمد البرية

عبداهلل ابراهيم البرهيم 

عبدالمحسن يوسف المقهوي

عبدالهاادي محمد العضب

فاعل خير

جمعية البر بالفيصلية

جمعية السجاد الخيرية

جمعية العمران الخيرية

حسين العباد

حملة الفضائل 

شركة باسمح التجارية

مشروع المملكة لإلفادة من الهدي واالضاحي

مصطفى العيسى

مصطفى طاهر العيسى

جواهر احمد الحميد

علي صالح العثمان

كاظم يوسف كاظم السلطان

فيصل حجي عبداهلل السعيد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1400

800

3000

559

400

800

600

5650

450

500

500

1500

7500

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

مواد غذائية

لحــــــــــوم

اجهزة 

لحــــــــــوم

مواد غذائية

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

لحــــــــــوم

32400

12260

34000

2450

192500

3000

850000

1600

37500

500

500

450

1350

االســـــــــــماالســـــــــــم مم نوع المساعدةنوع المساعدة القيمة
التقديرية

القيمة
التقديرية

جميــع الداعمين )للمســاعدات العينيــة ( للجمعية خالل الفترة من شــهر شــوال للعام1436هـ الى نهاية شــهر ربيع اول لعام 
1437هـ  وتم توزيعها في حينه على المستفيدين من خدمات الجمعية:

1,192,169 ريال المجموع الكلي

أمســــاء المعــة
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زواج

ايجــــــار

طالبيــــــة

ديــــــون

طارئة واجتماعية

بناء وصيانة منازل

كفالة ايتام

المرافق العامة

شراء وصيانة اجهزة

المئونة الغذائية

المساعدات الشتوية

صحيــــــة

كسوة العيد

مشروع )القاعة المناسبات و دار الفتاة(

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

24000

67000

13430

2000

15684

21181

101250

13

67

6

1

10

5

115

-

99

440

440

1

178

2

47470 

26875

223300

55950

1500

17765

714260

االســـــــــــماالســـــــــــم مم نوع المساعدةنوع المساعدة القيمة
التقديرية

القيمة
التقديرية

المســاعدات التي تم تقديمها للمستفيدين من خدمات الجمعية خالل الفترة من شهر شوال لعام 1436هـ الى نهاية شهر ربيع 
اول للعام المالي 1437هـ وهي كالتالي :

1,331,665 ريال المجموع الكلي

األرقــــــام تتحـــــدث


