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الموقع الجغرافي:
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العنوان البريدي: 
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الموقع االلكتروني:
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التعريف 
بالجمعية

الريادة يف العمل اخلريي واالجتماعي لتحقيق مجتمــــــع مثايل 
وخال من الفقــــر.

تقديــم اخلـــــــدمات االجتماعيــة للفقــراء مــن خــال الدعــم المــادي و 
التدريب والتأهيل والتوظيف. واإلسهام الفعال لتطوير املجتمع املحلي ببلدة 

الفضول من خال خدمات اجتماعية، صحية، ثقافية وتربوية.

المجال المالي :
1- تنويع املوارد المالية للجمعية.

2- ترشيد النفقات.
3- تنمية املوارد المالية .

المجال البشري :
1- استقطاب الكفاءات للعمل يف اجلمعية.

2- بن�اء قدرات العاملني باجلمعية.
3- حتسني بيئ�ة العمل .

4- تطوير لواحئ و أنظمة العمل.

مجال المستفيدين :
 
ً
1- اإلســهام الفعــال يف توعية املســتفيدين واملجتمــع اجتماعيَا

وثقافيًا وصحيًا وأسريًا.

2- حتويل األسر املستهلكة إىل أسر منتجة.
3- اإلسهام الفعال يف رفع املستوى التعلييم بمجتمع الفضول.

4- املشاركة يف تأهيل وتدريب وتوظيف أبن�اء بلدة الفضول.
5- تقديم الرعاية الشاملة للفقراء واأليت�ام.

6- التواصل الفعال )الداخلي واخلاريج( بني اجلمعية واملجتمع.
7- تقديم اخلدمات التطويرية ملرافق البلدة املرتبطة باجلمعية.

مجال الخدمات :
1- تطوير وتنويع اخلدمات.

2- تقديم خدمات ذات جودة عالية.
3- االستغال األمثل للتكنولوجيا احلديث�ة لتقديم أفضل اخلدمات.

4- إجياد خدمات جديدة تتماىش مع حاجة املجتمع.

الرسالة :الرؤية :

األهداف االستراتيجة للجمعية :
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بمشاريع اجلمعية اإلنشائي�ة لدعم تنفيذها.
- اســتام املوافقــات النهائي�ة لربامــج اجلمعية 

وأنشطتها  لهذا العام 2018م.

- اعتمــاد مســئويل جلنــة مركــز النشــاط 
االجتماعي.

- اعتماد مركز التنمية االجتماعية باالحســاء 
ملجلس اإلدارة املنتخب.

بالتعريــف    يهتــم   خــاص  تقريــر  توزيــع   -

من الداخل

زة
وج

 م
بار

أخ

اجتمــاع  اخلرييــة  الفضــول  جمعيــة  عقــدت 
اجلمعيــة العموميــة بت�اريــخ 2018/1/18م حبضور 
مندوبــني من وزارة العمل والتنميــة االجتماعية وتم 
خال االجتماع تشكيل مجلس إدارة جديد مكون 
من: ) رئيس مجلس اإلدارة املهندس أحمد حســني 
الربيــه، نائب الرئيس األســتاذ علي صالــح االحمد 
، أمــني الصندوق األســتاذ علي علــي اجلعفر، أمني 
عام اجلمعية األستاذ نايج محمد العبدرب الرضاء ، 
واألعضاء عبدرب الرسول محمد الربيه، عبدالهادي 

انعقاد الجمعية العمومية العاشرة 
وانتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة القادمة

محمد العضب، ياسني كاظم الوطيان، حسني علي 
الفضويل، محمد أحمد السالم، صالح يوسف املطر، 
باقــر حســني العلي،عبدالعزيــز مــوىس اخلويطــر، 

أحمد خليفة الوطيان، أحمد علي الفضويل ( .
وخال االجتماع  حتدث رئيــس مجلس اإلدارة 
السابق املهندس علي العبد رب الرضاء  حيث رحب 
باحلضور وشكرهم على دعمهم ملشاريع وأنشطة 
اجلمعية وحثهم على االستمرار يف الدعم والتواصل 
كما رفع  شكره  ملقام  خادم احلـــــرمني الشريفــــــني 

والتنميــة  العمــل  ووزارة  الرشــيدة   وحكومتنــ�ا  
االجتماعيــة لدعمهــم  الدائــم واملســتمر  ألنشــطة  
اجلمعية  وبرامجها  ثم عرض األســتاذ احمد حسني 
النويصر مقرر اللجنة المالية التقرير السنوي المايل 
تاها عــرض فلم  عن  أهم اجنازات اجلمعية  خال  
العشر السنوات الماضية   بعدها حتدث   املهندس 
أحمد الربيه الرئيس التنفيذي السابق عن   مشاريع 
اجلمعية اإلنشــائي�ة  بعدها  تم  تكريم أبرز الداعمني 

واإلعاميني للجمعية.
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دعم مشاريع

زكاة املتربعني يف وقتها املحدد شــرعا ولسد حاجة 
الفقــراء مــن صنف جيد وموحــد من قوت اهل 
البلــدة حيث تاخذ اجلمعيــة مبلغ مــن 10 اىل 28 
لاير حســب نوعية االرز او غريه للفطرة الواحدة 

خترجها عين�ًا.

صاحيــة االجهزة املوجودة لديهــم باالضافة اىل عمل 
صيانة دورية على االجهزة املزنلية.

- مشروع زكاة الفطر :
من املشروعات الغذائي�ة الهامة يف شهر رمضان 
املبارك والذي تبنت�ه اجلمعية حرصا منها على ايصال 

- مشروع األجهزة المنزلية :
وتقــوم اجلمعيــة من خالــه بتوزيــع العديد 
مــن اصنــاف االجهــزة املزنليــة مثــل الدفايــات 
والسخانات والثاجات والغساالت واملكيفات 
كلما دعت احلاجة لذلك وبعد التاكد من عدم  ية

مع
لج

ع ا
ري

شا
م

ياسني محمد الرصايص
تركي خليفة السالم
احمد حيج بن احمد

امني حسن العلي
ام مطلق اخلاطر

مريم طاهر النويصر
فاعل خري

1
2
3
4
5
6
7

3,500
1,500
1,000
500
250
200
110

أبرز الداعمين لمشروعي 
الجمعية االنشائيي�ن 

للفرتة من 1 ين�اير اىل 31 مارس 2018م

7060 لاير المجموع الكلي

اسم الداعــــــــم املبلغم

بالتعــاون مــع جمعيــة الفضــول اخلريية 
ومن باب الشــراكة املجتمعية قدمت طالبات 
جامعة امللك فيصل وبإشــراف الدكتورة رجاء 

الزاكي ندوة بعنوان:
»ختطيط وترشيد املزياني�ة واالستهاك« 

وذلك صبــاح يــوم األربعــاء املوافــق 26/ 
التابعــة  الفضــول  1 يف قاعــة ســنابل  439 /6

للجمعية. 
اســتهل املشــاركات  الندوة بتقديم موجز 
حــول التخطيــط وترشــيد املزيانيــ�ة باإلضافــة 

إىل كيفية إعداد املزياني�ة األســرية مــع حتديد 
أولوياتهــا وتوعيــة األســرة بكيفيــة االلــزام 

بالصرف وفق دخل األسرة. 
وتأمــل إدارة  اجلمعية  احلضور  الفاعل يف 

الندوات املماثلة مستقبا  ألهميتها  . 
ويِف ختــام النــدوة تقدمــت مقــررة اللجنة 
النسائي�ة األستاذة نوال عيىس املطر بالشكر 
اجلزيــل للطالبات والدكتورة الزاكــي كما 
شــكرت احلضور علــى اســتجابتهن لدعوة 

اجلمعية.

ندوة بالجمعية  بعنوان 
تخطيط وترشيد الميزاني�ة واالستهالك
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معارض

حبضــور زهــاء 5 آالف زائــر اختتمــت جمعيــة 
1 معرضها  الفضول اخلريية يوم األربعاء 11/ 7/ 439
الســادس لألســر املنتجــة الــذي أقامتــه علــى مــدار 
1هـ وبمشاركة أكرث  خمســة أّيام ابت�داء من 439/7/7

من 75 أسرة منتجة..
و قــد  نــال  املعــرض  الثن�اء  مــن  الزائرين  جلودة  
املنتجــات املعروضة وتنوعها  يف  مختلف األركان 

معبرين   عن ســعادتهم باألجــواء االحتفالية القائمة 
داعني إىل تكرار التجربة أكرث من مرة يف العام. كما 
زار املعــرض طاب وطالبات بعض مــدارس البلدة 
باإلضافة إىل أطفــال روضة جمعية املنصورة اخلريية 
وروضة مجد الطفولة  خال األيام األخرية للمعرض.

وقــد افتتح املعرض ســعادة الدكتــور عبدهللا 
محمــد احللييم رئيــس جمعيــة املنتجــني واملوزعني 

الســعوديني وبرفقة كل من ســماحة الشيخ علي 
النظام وســماحة الشــيخ ســعيد الكاظم وما 
جواد املطر والسيد احمد العلي واألستاذ عبدهللا 

املطاوعة وأعضاء مجلس إدارة اجلمعية.
وقال رئيس اجلمعية م/ احمد حسني الربية 
إن السوق اخلريي لألسر املنتجة هو أحد مبادرات 
اجلمعية حسب أهدافها االسرتاتيجية مشريا إىل 

الجمعية تختتم معرضها السادس لألسر المنتجة

كالبطاني�ات واملابس الشــتوية واجهزة التدفئة 
الكهربائي�ة حماية لهم من برد الشــتاء القارس وما 

قد يسبب�ه لهم من اذى القدر هللا.
- مشروع الحقيب�ة المدرسية :

اجلمعيــة  مــن  حرصــًا  املشــروع  هــذا  يــايت 

الطاب. 
- مشروع معونة الشتاء :

ويتم مــن خاله تفقــد نواقص االســر املحتاجة 
قبل وخال فصل الشتاء حبيث يتم تزويد اسر الفقراء 
جبزء من احتي�اجاتهم من وسائل ومستلزمات التدفئة 

- مشروع المصروف المدريس:
ويتــم مــن خالــه صــرف مبالــغ نقديــة او 
كوبونــات شــرائي�ة لطــاب وطالبات االســر 
املحتاجة ليتمكنوا مــن خالهــا تامــني حاجتهم 
مــن الغذاء خــال اليوم الــدريس اســوة بزمائهم 
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معارض

- مشروع لحوم الهدي واالضاحي:
ينفذ هذا املشــروع جبلب مجموعة كبرية من 
حلوم الهدي من مكة املكرمة بعــد عيد االضىح 
بعد التنســيق مــع بعض حمات احلــج املحلية 
والبنك االســايم باالضافة اىل مايقدمه االهايل 

- مشروع ترميم المنازل :
ويقــوم علــى اســاس تفقــد منــازل املحتاجــني 
وعمل بعــض الصيانة الدورية لهذه املنازل والتاكد 
من ســامة البن�اء والتمديدات الكهربائي�ة والصحية 

وترميم التالف منها.

على استكمال ابن�اء االسر الفقرية من الطاب 
بعــض  بتوفــري  والعلميــة  الدراســية  ملســريتهم 
املتطلبات الدراســية قبل بدايــة الفصل الدرايس 

االول والثاين بفرتة كافية.

ية
مع

لج
ع ا

ري
شا

م

أن  ذلك   يأيت بهدف االرتقاء باألســر املنتجة يف بلدة 
الفضول والبلدات  املجــاورة وجعلها قيمة مضافة يف 
االقتصاد الوطين  حتقيقا لرؤية اململكة 2030 ولتمكني 
املرأة وحتويلها إىل عضوة  فاعلة  ومشاركة يف  تنمية 
هــذا الوطــن املعطــاء وذلك من خــال توفــري نوافذ 
تســويقية لها خبيارات   مناســبة تعرض مــن خالها 

منتجاتها. 
من جهتهــا أوضحــت مقــررة اللجنة النســائي�ة 
واملشــرفة العامة على املعرض األســتاذة نوال عيىس 

املطــر أن املعــرض قــد شــهد اســتعدادات مكثفة 
إلخراجــه بالصــورة اليت عليهــا طوال أيامه اخلمســة 
مثمنة دور فريق العمل يف إخراج  املعرض على بالوجه 
الائق الفتة إىل أن  األعداد الكبرية من املشاركات 
واملشاركني من األســر حتمل العديد من املؤشرات 

اإلجيابي�ة. 
وخال االحتفال اخلتايم للمعرض  الذي  شرفه  
ـر عام  ســعادة املهنــدس خالــد ســعد احلســيين مدـي
الزراعة باالحســاء قدم رئيس مجلــس إدارة  اجلمعية 

شكره جلميع املشاركات واملشــاركني والداعمني 

وشــركاء النجاح وفريــق عمــل املعــرض وتمىن 

للجميع املوفقية .

تا ذلك توزيع الشــهادات التكريمية على 

اجلميع وتم التقاط   الصور التذكارية للمشاركني 

والداعمني وشركاء النجاح وفريق العمل. . 
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معارض

- مشــروع تدوير المخلفــات الورقية 
والمالبس:

من املشــروعات املهمة والطموحة للجمعية 
يف اجلمــع بني الهدف اخلريي يف توفــري رافد مايل 
لدعــم اعمــال اجلمعيــة وبــني الهــدف البييئ يف 

املشــروع على 3-4 دفعات خال العام الواحد حيث 
يتــم من خــال املشــروع صرف املعونــات الغذائي�ة 
املنوعــة لاســر املحتاجــة او احالتهــم علــى املراكز 
التجاريــة والتموينيــ�ة العامــة لياخــذوا مــا حيتاجونه 

بانفسهم من املواد الغذائي�ة االساسية.

خــال العــام ويتــم توزيعها علــى االســر الفقرية 
واملحتاجة.

- مشروع المواد الغذائي�ة :
مــن املشــروعات الضخمــة يف اجلمعية من 
يةحيث االعداد لها واالقبــال عليها فاجلمعية تنفذ 

مع
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فعاليات

قيم االجيار لاســر املحتاجة من اجل مســاعدتهم 
يف توفري مســكن مناسب يؤويهم ويوفر لهم بيئ�ة 

مناسبة.

املواد.
- مشــروع دفع جــزء من قيمة اســتئجار 

المنازل : 
ويتم من خاله صرف مبالغ نقدية تمثل جزًء من 

ختليص املجتمــع من املخلفات الورقية واملابس 
بطريقــة حضاريــة إلعــادة تدويرهــا وذلــك بعد 
جمعهــا وبيعها على االماكن املختصة للتدوير مما 
يســاعد على توفري كميات من املواد اخلام اليت 
يفــرتض انفاقهــا لتصنيــع مــواد جديدة من تلك  ية

مع
لج

ع ا
ري

شا
م

نفــذ  مركز الهاتف اإلستشــاري التابع جلمعية 
الفضــول اخلرييــة  دورة للمقبلــني واملقبــات على 
الزواج يف  قاعة سنابل  للمناسبات  التابعة للجمعية 
واســتمرت  ثاثــة أيــام بهــدف  تأهيل الشــباب و 
الفتيــ�ات املقبلــني علــى الــزواج واملزوجــني حديث�ًا 
بإشراف أخصائيني يف االستشارة األسرية وقد حضر 
الدورة عدد  من أصحاب ذوي االحتي�اجات اخلاصة 
إىل جانب العديد من املشــاركني واملشاركات من 
البلدة وخارجها فاق  عددهم  60 مشاركًا ومشاركة 
وحتدث يف بداية الدورة عن اجلانب الشرعي الشيخ 
حســن النويصر ومن ثم املستشــار األســري حبيب 

مشاركة ذوي االحتي�اجات الخاصة
في دورة المقبلين على الزواج بخيرية الفضول

الشومري.
ويف اليوم الثاين كانت املحاضرة منفصلة للنساء 
بقيادة املستشارة فاطمة اخللف واملستشارة زينب 

العاب وللرجال املستشار حبيب الشومري.
ويف اليــوم الثالــث حتــدث املستشــار النفيس 
واألسري صالح الرباك عن اخلصائص والفروقات 
النفسية بني الرجل واملرأة وأسباب املشاكل وكيفية 
تافيها وتمزيت الدورة  حبضور مشــاركني من ذوي 
االحتي�اجــات اخلاصــة من الصم والبكــم بقيادة 
معلم لغة اإلشارة ياســر الرقه للرجال وللنساء زهره 
جابر الســامة وفاطمه علي الداغر حيث عربوا  عن 

شعورهم باالرتي�اح واالستفادة كون مشاركتهم يف  
مثل  هذه  الدورة   هي   األوىل على مستوى املنطقة.

ويف  اخلتام   كرم مدير مركز الهاتف االستشاري 
باجلمعيــة األســتاذ باقــر العلي جميع املستشــارين 
واملدربني بالدورة وكذلك املشــاركني من اجلانب 
الرجايل والنســايئ ويف الســياق نفســه شكر رئيس 
مجلــس إدارة  اجلمعيــة املهنــدس علــي العبــدرب 
الرضاء جميع احلضور واملشــاركني وخص بالذكر 
مدير الهاتف االستشــاري واملدربــني على جهودهم 

الطيب�ة .
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فعاليات

مهن ومشــاريع صغرية او دعم املهن اليدوية اليت 
توارثوها باخلربة عن سابقيهم وتزويدهم بكافة 
املتطلبات لاعمال املناســبة. كما ان اجلمعية 
تعمــل علــى تســويق منتجاتهم عــن طريق عمل 
يف  باملشــاركة  دعوتهــم  او  اخلاصــة  املعــارض 

للزواج من اجل مســــاعدتهم الستكمــــــال نصف 
دينهـــم.

- مشروع االسر المنتجة :
يقوم هذا املشــروع على فكرة تدريــب وتاهيل 
القادريــن علــى العمل مــن افــراد االســر املحتاجة يف 

- مشروع مساعدة المقبلين على 
الزواج :

ويتم من خاله صرف مبالغ نقدية للمقبلني 
علــى الــزواج من ابنــ�اء االســر الفقــرية واملحتاجة 
يةوتمثــل جزء بســيط مــن املصروفــات الضرورية 

مع
لج

ع ا
ري

شا
م

أقيمــت حملة التــربع بالدم احلادية عشــر 
ســنابل  قاعــة  يف  اخلرييــة  الفضــول  جبمعيــة 
للمناســبات  حيــث افتتحــت احلملــة أبوابها 
عنــد الســاعة الرابعة عصــر اخلميــس املوافق  
1هـــ وملــدة يومان و شــهدت إقبا   439/5/22

إقامة حملة التبرع بالدم الحادية عشر بخيرية الفضول
كبريا  من  املتربعني منــذ انطاقها وبلغ عدد املتربعني أكرث 
مــن 287 متربعــا تم قبــول  198 منهم  و رفــض 80 حالة لعدم 
انطباق   الشروط عليهم  من جهة أخرى شكر رئيس مجلس 
إدارة اجلمعيــة املهنــدس أحمــد حســني الربيه إدارة الشــؤون 
الصحية باالحساء وبنك الدم بمستشفى الوالدة على تعاونهم 
مع احلملة كما  قدم شكره  للطاقم الصيح والداعمني وأهايل 

البلدة وأعضاء وموظفي اجلمعية على جهودهم 

النبيلة ، يذكر أن اللجنة وزعت هدايا باإلضافة 

اىل طباعة صوره تذكارية وتقديم  شــهادة شــكر 

لكل متربع كما تم تكريم فريق عمل احلملة.
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مشاركات

والفئــات العمريــة ويتــم احالتهم على اماكن 
اخلياطة الختي�ار ما ين�اسبهم من ألبسة.

- مشروع إصالح ذات البي�ن : 
املشــكات  حــل  يف  املشــروع  يســاهم   
واخلافات الزوجية واألســرية وفك املنازعات 

املحتاجة ليتمكنوا مــن خالهــا تامــني حاجتهم من 
الغذاء خال اليوم الدريس اسوة بزمائهم الطاب. 

- مشروع كسوة العيد :
تنفذ اجلمعية املشــروع قبل شهر رمضان بوقت 
كاف حيث يتم تامني االلبســة وبكافة املقاســات 

املهرجانــات واملعــارض الداخليــة على مســتوى 
املحافظة وخارجها. 

- مشروع المصروف المدريس:
ويتــم مــن خالــه صــرف مبالــغ نقديــة او 
كوبونــات شــرائي�ة لطــاب وطالبات االســر  ية

مع
لج

ع ا
ري

شا
م

شــارك   كل من األســتاذ علي صالح األحمد 
نائب رئيس مجلس إدارة اجلمعية واألســتاذ جمال 
حســني اليونس عضو مجلس إدارة اجلمعية ومقرر 
جلنــة التخطيط والتطويــر يف   دورة تدريبي�ة بعنوان 
»أســاليب وطرق تعاطي املنظمات الغري ربحية مع 
املتغريات« اليت  نفذها   مركز التنمية االجتماعية 
باألحســاء وقد تضمنــت ا عدة محــاور منها مقدمة 
حــول املفاهيــم واليــة حتليــل واقــع املنظمات الغري 
ربحية ومــدى تأثري املتغريات علــى املنظمات الغري 

ربحية وأساليب تطويرها.

أعضاء من  الجمعية يشاركون في  ندوة 
)أساليب وطرق تعاطي المنظمات الغير ربحية مع المتغيرات(

ِ اَل ُنِريُد ِمنُكْم َجَزاًء َواَل ُشُكوًرا )9((  َما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه هللاَّ ِسرًيا )8( ِإنَّ
َ
ِه ِمْسِكيًن�ا َوَيِتيًما َوأ َعاَم َعَلٰى ُحبِّ قال هللا تعاىل: )َوُيْطِعُموَن الطَّ

بعــون هللا تعــاىل وتوفيقــه تعلن جمعيــة الفضول اخلريية للخدمات االجتماعيــة من خال هــذه احلملة عن إطاق مشــروع )الســلة الرمضاني�ة لهذا 
العام2018( جلمع 2000 ســلة غذائي�ة لتوزع على عموم فقراء وأيت�ام البلدة قبل شــهر رمضان املبارك.  وندعو أهل اخلري والفضل واالحســان من املؤسســات 
والشركات واالفراد من مملكتن�ا العزيزة للمشاركة واملساهمة يف هذه احلملة،  قيمة السلة : 100 لاير فقط، معا لرنسم البسمة يف شهر رمضان الفضيل على 

وجوه املحتاجني يف بلدنا احلبيب�ة. 
  أهداف املشروع:

  1( التخفيف من معاناة اهلنا.       2( الزام مبدأ العدالة يف التوزيع.                               
4( الوصول اىل املستحقني احلقيقيني 3(  الزام مبدأ التوثيق املنضبط.                            

مشروع السلة الرمضاني�ة الغذائي�ة
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أمسيات

االستشــارات بني فئات املجــــــتمع وتوفري 
جهـــــــة آمنـــــــة لتلقيهـــــا وابتكار احللول 
السليمـــــــة لهــا حيــث يقــدم  املختصــــــون 
العديد من االستشـــــــارات الهاتفيـــة على 
يف  لهــا  املجــاورة  والبلــدان  البلــدة  مســتوى 

على القضاء.
- مركز الهاتف االستشاري : 

تقدم اجلمعية خدمة الهاتف االستشاري, 
حيــث تهدف هــذه  اخلــــــدمة  إىل  نشــر ثقافة 

بشكل ودي ومحاولة ختفيف حدة التوتر األسري 
بني الزوجــني وغريهم وبي�ان ما قد تعاني�ه األســرة 
جراء االنفصال من تفكك أســري وضياع لألوالد 
والذرية ومن خال املشــروع يتــم تقديم التوجيه 
يةوالنصح ومحاولة حل اخلافات وديًا قبل عرضها 

مع
لج

ع ا
ري

شا
م

بمشــاركة أكرث من 600 مشارك ومشاركة 
أقامت جمعية جمعية الفضول اخلريية ُامسية 
بعنــوان “الذكاء االجتماعــي” قدمها املدرب 
واملستشار األســري األســتاذ عبدالهادي أحمد 
الربيه يف قاعة سنابل الفضول التابعة للجمعية 

1هـ وذلك مساء يوم السبت املوافق 439/6/1
بدأ املستشــار بتعريف الــذكاء االجتماعي 
ثــم  حتدث عــن العديــد مــن النقــاط املتعلقة 

 ) الذكاء االجتماعي ( أمسية بجمعية الفضول الخيرية
بأهمية الذكاء االجتماعي مثل كيفية فهم واكتســاب اآلخرين 
وطــرق الوصول إىل قلب الــزوج أو الزوجــة واألبن�اء واألقارب 
باإلضافة إىل كيفية اكتشاف نوع الذكاء لدى أبن�ائك وكيف 
تتعامــل معهم من أجــل حياة دائمــة تملؤها الســعادة واملحبة 
واأللفة مستشهًدا ببعض اآليات القرآني�ة واألحاديث الدالة 

على أهمية الذكاء االجتماعي يف حياة األمة قديًما وحديًث�ا.
كما ختللت األمسية العديد من التمارين ذات العاقة 
اليت حفزت تفاعل احلضور واستمرت  حوايل ثاث ساعات ، 

ويف  اخلتام   قدم مدير مركز الهاتف االستشاري 
األســتاذ باقــر العلي شــكره وتقديره لألســتاذ 
عبدالهــادي الربية وجميع احلضور كمــا قدم 
رئيــس مجلــس إدارة اجلمعيــة املهنــدس أحمد 
حســني الربية شــهادة شــكر وتقدير لألستاذ 
عبدالهــادي الربية تقديرًا له على دوره الفاعل يف 

جناح برامج وأنشطة اجلمعية .
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أنشطة

املبارك والذي تبنتــ�ه اجلمعية حرصــا منها على 
ايصــال زكاة املتربعــني يف وقتهــا املحدد شــرعا 
ولســد حاجة الفقراء من صنف جيد وموحد من 
قوت اهل البلــدة حيث تاخذ اجلمعيــة مبلغ من 
10 اىل 28 لاير حســب نوعية االرز او غريه للفطرة 

كلما دعت احلاجــة لذلك وبعد التاكد مــن عدم 
صاحيــة االجهزة املوجودة لديهــم باالضافة اىل عمل 

صيانة دورية على االجهزة املزنلية.
- مشروع زكاة الفطر :

من املشروعات الغذائي�ة الهامة يف شهر رمضان 

املحافظة.
- مشروع األجهزة المنزلية :

وتقــوم اجلمعيــة من خالــه بتوزيــع العديد 
مــن اصنــاف االجهــزة املزنليــة مثــل الدفايــات 
والسخانات والثاجات والغساالت واملكيفات  ية

مع
لج

ع ا
ري

شا
م

ضمن  أنشطة  وحدة  كافل  اليتيم  نظمت  
اجلمعيــة  رحلــة  ترفيهية  لـــ 40 يتيما  مــن أبن�اء   
1هـ وقد بدأت  البلــدة  يوم اجلمعــة 439/6/7
بزيارة إىل  مدين�ة جواثا الســياحية وقد شــملت 
عــدد مــن األنشــطة والفعاليــات مــن ضمنها 
األلعاب الشعبي�ة وركوب اخليل واملسابقات 
وألعاب كثرية وقد   ألقى سماحة الشيخ حسني 
احلســن كلمة ترحيبيــ�ة باأليتــ�ام بعــد صاة 

تنظيم رحلة ترفيهية لأليت�ام بعنوان ) نحن آباؤهم(
اجلمعــة حيث أثىن على دور اجلمعيــة واهتمامها بأيت�ام البلدة 
وشــكر فيها القائمني على جهودهم الطيب�ة إجتاه هــذا العمل 

اخلري.
بعد ذلك تم االنتقال عصرًا إىل ألعاب مجمع العثيم مول 
وقد ابدى الكثري من األيتــ�ام ارتي�احهــم بالرحلة  بعد ذلك تم 
التوجــه إىل دروازة النخيــل وقد ألقى فيها رئيــس مجلس إدارة 
جمعية الفضول املهندس أحمد حســني الربيه كلمة لأليت�ام 
شــكر فيها جميع القائمني واملتطوعني و شكر الداعمني مثل 

إدارة جوثا السياحية وإدارة مجمع العيثم وإدارة 
الــدروازة ومزرعة هجــر للحوم وجوهــرة املنزيلة 

وجميع املساهمني ماديًا ومعنويًا.
ويف  اخلتــام  قــام   رئيــس مجلــس اإلدارة 
واألستاذ أحمد السالم أبويوسف بتوزيع الهدايا 
على جميع األيت�ام كما  تم التقاط صورة جماعية 

تذكارية وبعدها تم تن�اول وجبة العشاء.
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لقاءات

كالبطاني�ات واملابس الشــتوية واجهزة التدفئة 
الكهربائي�ة حماية لهم من برد الشــتاء القارس وما 

قد يسبب�ه لهم من اذى القدر هللا.
- مشروع الحقيب�ة المدرسية :

اجلمعيــة  مــن  حرصــًا  املشــروع  هــذا  يــايت 

الغذاء خال اليوم الدريس اسوة بزمائهم الطاب. 
- مشروع معونة الشتاء :

ويتم مــن خاله تفقــد نواقص االســر املحتاجة 
قبل وخال فصل الشتاء حبيث يتم تزويد اسر الفقراء 
جبزء من احتي�اجاتهم من وسائل ومستلزمات التدفئة 

الواحدة خترجها عين�ًا.
- مشروع المصروف المدريس:

ويتــم مــن خالــه صــرف مبالــغ نقديــة او 
كوبونــات شــرائي�ة لطــاب وطالبات االســر 
يةاملحتاجة ليتمكنوا مــن خالها تامني حاجتهم من 

مع
لج

ع ا
ري

شا
م

عقــدت اللجنة األهليــة باجلفــر اجتماعا 
مع ممثلي اجلمعيات لتسليمهم عهد مراكز 
النشاط االجتماعي وقد مثل اجلمعية االستاذ 
علي صالــح االحمد نائب رئيــس مجلس إدارة 
اجلمعية ومقرر جلنة مركز النشاط االجتماعي 
واالســتاذ نــايج محمــد العبدرب الرضاء أمني 

عام اجلمعية واملشــرف الريايض علــى اللجنة 
واألســتاذ علــي علــي اجلعفــر أمــني صنــدوق 
اجلمعية واملسئول المايل للجنة وقد تم استام 
أصول النادي من قبل اجلمعية بمحضر ممثلي 

اللجنة األهلية واجلمعية بت�اريخ 

لقاء فريق عمل لجنة مركز النشاط االجتماعي بالجمعية

ومسئولي اللجنة األهلية بالجفر

بدعم من األســتاذ حســين العباد مشكورا 
تــم صيانة أســطح  عدد  من  المنــازل لبعض 
المســتفيدين مــن خدمــات الجمعيــة لتفاديــا 
تســرب األمطار إلى داخل منازلهــم وذلك بعد 
الكشــف الميدانــي عليهــا  . وقــد تــم االنتهاء 
من بعــض المنازل والعمل جار  في اســتكمال 

المنازل االخرى. 

صيانة اسطح بعض 
المستفيدين وتركيب 

هنجر للبعض االخر
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الداعمين لمشروع كافل اليتيم :
جميع الداعمني لهذا املشروع خال الفرتة من شهر ين�اير للعام 2018 م ـ اىل نهاية شهر مارس لعام 2018 م : 

فاعلو خري

عبدالهادي محمد العضب

عبدهللا علي العامر وخوانة

علي املهدي بوحيدر

عامر عبدهللا املطاوعة

عبدرب الرسول محمد الربية

عقيل عباس محمد املطر

ملياء ناصر املطاوعة

مكية علي الغوينم

ناصر عبدهللا املطاوعة

كاظم صالح حسني اجلعفر

علي عبدالكريم املبارك

ستار حسني النجار

امال عبدالوهاب النويصر

كاظم يوسف كاظم السلطان

علي صالح االحمد

محمد علي النجار

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

11,672

3,600

3,000

3,000

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,700

1,350

1,350

1,350

1,200

900

900

مريم علي املطاوعة

شيخة علي املطاوعة

فوزية ابوصبيح

كريمة علي املطاوعة

زكريا محمد املطر

ليلى الرباهيم

صالح يوسف الكاظم

يوسف جواد املطاوعة

يوسف عباس املطر

الاعبون القداىم

حسني احمد الكاظم

سعيد حيج السالم

عبدهللا حمد العامر

املرحوم /علي احمد النجار

املرحومة/مكية علي البوعلي

حمزة علي الهويشل

مكية احمد علي النجار

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

900

900

900

900

900

750

600

600

600

550

550

500

500

450

450

450

450

ابن�اء حسني النجار

واصل جواد املطاوعة

باقر جواد املطاوعة

زينب علي املطاوعة

جواد طاهر املطاوعة

احمد عبدالوهاب النجار

مركز النشاط االجتماعي

احمد محمد السالم

احمد شريده الربية

ادم محمد املبرييك

صادق مبارك النويصر

لطيفة علي املطاوعة

وفاء علي املطاوعة

امل علي العمران

جعفر عباس العواد

حبيب حيج عمران النويصر

سعد احمد السيحان

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

450

450

450

450

450

450

415

400

300

300

300

300

300

300

200

200

200

اسم املتبـــــرع املبلغاملبلغاملبلغم اسم املتبـــــرع اسم املتبـــــرعم م

كافل اليتيم

- مشروع لحوم الهدي واالضاحي :
ينفذ هذا املشــروع جبلب مجموعة كبرية من 
حلوم الهدي من مكة املكرمة بعــد عيد االضىح 
بعد التنســيق مــع بعض حمات احلــج املحلية 
والبنك االســايم باالضافة اىل مايقدمه االهايل 

- مشروع ترميم المنازل :
ويقــوم علــى اســاس تفقــد منــازل املحتاجــني 
وعمل بعــض الصيانة الدورية لهذه املنازل والتاكد 
من ســامة البن�اء والتمديدات الكهربائي�ة والصحية 

وترميم التالف منها.

على استكمال ابن�اء االسر الفقرية من الطاب 
بعــض  بتوفــري  والعلميــة  الدراســية  ملســريتهم 
املتطلبات الدراســية قبل بدايــة الفصل الدرايس 

االول والثاين بفرتة كافية.

ية
مع

لج
ع ا

ري
شا

م
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أسماء المعة

يف اجلنة كهاتني )     ( وأشار بالسبابة و الوسطى« .

- روي عن أبــــي اليتــــــــــــاىم علي بن أيب طالب )عليه السام( : 

» ال تستح من إعطاء القليل فإن احلرمان أقل منه« .

- قــال تعــاىل : » فأمــا اليتيــم فا 

تقهر«.

- روي عن رســول هللا )صلى هللا 

عليه وآله وســلم( : » أنــا وكافل اليتيم 

ساهم .. بما تجود به نفسك
- مبلغ الكفالة السنوية ) 1800 لاير(
يمكن تقسيطها إىل )150 لاير( شهريًا

جميع الداعمني )للمساعدات النقدية( للجمعية خال للفرتة من شهر ين�اير للعام 2018م ـ اىل نهاية شهر مارس لعام 2018م ـ  :  

صالح مبارك النظام

افراح محمد النجار

ام مطلق اخلاطر

حكيمة ناصر املطر

محمد حسني عيىس احلماد

مريم طاهر النويصر

حمود احمد البقايش

52

53

54

55

56

57

58

200

150

150

150

150

150

100

خالد احمد الدحميس

صادق يوسف السعيد

عادل احمد الدحميس

عبدالوهاب جاسم الدليم

علي ابراهيم اجلعفر

محمد حسني احمد الربية

محمد عبدالوهاب الدليم

59

60

61

62

63

64

65

100

100

100

100

100

100

100

مركز الزهراء

مريم جاسم املهيين

مكيه طاهر الصويلح

الشيخ / علي معتوق النظام

علي ابراهيم حسني الربية

فهد حيج النجار

66

67

68

69

70

71

100

100

100

50

50

50

اسم املتبـــــرع املبلغاملبلغاملبلغم اسم املتبـــــرع اسم املتبـــــرعم م

59,887 لاير المجموع الكلي

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

فاعلي خري

حسني علي احمد العباد

مازن عبدالغين السنان

الشيخ جعفر عباس املطر

ياسني محمد الرصايص

علي حسني حسني النويصر

علي صالح االحمد 

مصنع الري لاغذية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

300,000

53,718

12,400

10,000

6,647

5,900

20,000

4,990

4,500

حاوية املابس

ما/ ناصر يوسف السلطان

الشيخ احمد جاسم املهيين

زكريا محمد عبدهللا املطر

الشيخ / علي معتوق النظام

علي عبدالكريم املبارك

تركي خليفة السالم

ابراهيم صالح الرباهيم

محمد باقر املطر

10

11

12

13

14

15

16

17

18

4,000

3,351

3,000

2,500

1,954

1,570

1,500

1,200

1,115

صالح مبارك النظام

ام مطلق اخلاطر

احمد حيج بن احمد

حاوية االوراق

بدر نايف العتييب

الزواج التعاوين

عبدالكريم احلرز

محمد احمد النويصر

صالح احمد االحمد

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1,080

1,050

1,000

1,000

930

888

662

620

600

اسم املتبـــــرع املبلغاملبلغاملبلغم اسم املتبـــــرع اسم املتبـــــرعم م



سنابل العطاء 29 16

أسماء المعة

- مشــروع تدوير المخلفــات الورقية 
والمالبس:

من املشــروعات املهمة والطموحة للجمعية 
يف اجلمــع بني الهدف اخلريي يف توفــري رافد مايل 
لدعــم اعمــال اجلمعيــة وبــني الهــدف البييئ يف 

املشــروع على 3-4 دفعات خال العام الواحد حيث 
يتــم من خــال املشــروع صرف املعونــات الغذائي�ة 
املنوعــة لاســر املحتاجــة او احالتهــم علــى املراكز 
التجاريــة والتموينيــ�ة العامــة لياخــذوا مــا حيتاجونه 

بانفسهم من املواد الغذائي�ة االساسية.

خــال العــام ويتــم توزيعها علــى االســر الفقرية 
واملحتاجة.

- مشروع المواد الغذائي�ة :
مــن املشــروعات الضخمــة يف اجلمعية من 
حيث االعداد لها واالقبــال عليها فاجلمعية تنفذ  ية

مع
لج

ع ا
ري

شا
م

459,916 لاير المجموع الكلي

عيىس احمد القطان

حبيب علي النويصر

امني حسن العلي

خليفة محمد العلي

رايض علي العضب

صالح علي النويصر

محمد جمعة الشوارب

خليل ابراهيم احمد النجار

محمد خليفة السالم

علي حسني صالح النويصر

مريم طاهر النويصر

علي ناصر املطر

ايمن محمد النويصر

يوسف عبدهللا العروج

ستار حسني النجار

عبدالعزيز ياسنب احلميدي

فايز غانم الغانم

فوزية ابوصبيح

شيخة علي املطاوعة

زينب حسني الهاشم

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

600

576

500

500

500

500

477

438

400

400

350

310

300

300

300

300

300

300

300

300

حسني طاهر الهاشم

ابراهيم علي الفضويل

عبدهللا علي القطان

بدرية خليفة املحيبس

ايمن علي احلويكم

علي ابراهيم علي املحمد

عبدالرحيم احمد حسني النويصر

سالم محمد محمد احلمود

علي اسماعيل السماعيل

يوسف احمد طاهر النظام

فاطمة علي النجار

كاظم حسني املبارك

احمد عبدهللا السلمني

عماد عبدهللا املبارك

رحمة محمد علي

املرحوم/ علي احمد النجار

املرحومة/مكية علي البوعلي

محمد سايم النجار

حسني احمد اخلنفر

اسماعيل علي الوطيان

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

300

280

272

250

250

250

210

200

200

200

200

200

200

200

200

150

150

150

150

150

خليفة ابراهيم االحمد

محمد ابراهيم النويصر

ابراهيم يوسف الداغر

السيد احمد الشخص

مرتىض حبيب النويصر

علي احمد مبارك النويصر

عبدهللا حسني علي النويصر

محمد سلطان علي النويصر

محمد يوسف جاسم احلميد

عبداجلليل محمد الصحيح

ام مجتىب عبدهللا احليج

عباس عبدالرحمن اخلاطر

ام رائد النجار

السيد شرف السيد احمد العلي

جواد سلمان علي املطر

عبد هللا حسني علي النويصر

حسني علي الفضويل

ما / كاظم صالح حسني اجلعفر

صالح طاهر احلسن

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

150

145

143

137

102

101

100

100

100

100

70

70

65

50

50

50

45

30

20

اسم املتبـــــرع املبلغاملبلغاملبلغم اسم املتبـــــرع اسم املتبـــــرعم م
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األرقام تتحدث

يف توفري مســكن مناسب يؤويهم ويوفر لهم بيئ�ة 
مناسبة.

- مشروع مساعدة المقبلين على الزواج:
ويتم من خاله صرف مبالغ نقدية للمقبلني 
على الــزواج من ابنــ�اء االســر الفقــرية واملحتاجة 

- مشــروع دفع جــزء من قيمة اســتئجار 

المنازل : 
ويتم مــن خاله صرف مبالغ نقديــة تمثل جزًء 
من قيم االجيار لاســر املحتاجة من اجل مســاعدتهم 

ختليص املجتمــع من املخلفات الورقية واملابس 
بطريقــة حضاريــة إلعــادة تدويرهــا وذلــك بعد 
جمعها وبيعها على االماكــن املختصــة للتدوير 
مما يساعد على توفري كميات من املواد اخلام اليت 
يةيفرتض انفاقها لتصنيع مواد جديدة من تلك املواد.

مع
لج

ع ا
ري

شا
م

جميع الداعمني )للمساعدات العيني�ة ( للجمعية خال الفرتة من شهر ين�اير للعام2018 م ـ اىل نهاية شهر مارس لعام 2018 م  :

املساعدات اليت تم تقديمها للمستفيدين من خدمات اجلمعية خال الفرتة من شهر ين�اير لعام 2018 م ـ اىل نهاية شهر مارس للعام 2018م وهي كالتايل :

ابراهيم علي السعيد

ابراهيم يوسف احلميد

احمد علي الربيه

احمد موىس اخلويطر

جمعية الرب باالحساء

جمعية السجاد

حمد احمد يوسف احلسن

حلــــــــــــــــــــوم

حلــــــــــــــــــــوم

حلــــــــــــــــــــوم

حلــــــــــــــــــــوم

مواد غــــــذائي�ة

مواد غــــــذائي�ة

حلــــــــــــــــــــوم

حلــــــــــــــــــــوم

حلــــــــــــــــــــوم

اجهزة كهربائي�ة

حلــــــــــــــــــــوم
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فسحة مدرسية

مساعدة اجهزة للمستفيدين

مساعدة مواد غذائي�ة

مساعدات دراسية
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مساعدة زواج

مساعدة سداد اجيارات
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مساعدة سداد ديون

مساعدة بن�اء وترميم منازل

مصاريف تأهيل املستفيدين

صيانة االجهزة املزنلية للمستفيدين
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1

2

3

4

5

6

7

2,500

180,800

27,120

1,000

8,760

6,000

9,000

8

9

10

11

12

1,000

12,000

3,000

10,000

183,742

االســــــــــــــــماالســــــــــــــــم املبــــــلغاملبــــــلغ مم عدد
املستفيدين

عدد
املستفيدين

444,922 لاير المجموع الكلي



سنابل العطاء 29 18

األرقام تتحدث

وتمثــل جزء بســيط مــن املصروفــات الضرورية 
للزواج من اجل مســاعدتهم الستكمــــــال نصف 

دينهـــم.

ية
مع

لج
ع ا

ري
شا

م

3 مؤسسة خريية .. يف امريكا 2000
بلغت ممتلكاتها : عام 1989م أكرث من 138 

مليار دوالر .
شــارك يف العمل التطوعــي : حــوايل 93 مليون 

أمريكي . 
أي يشكلون ما نسبت�ه 30% من سكان الواليات 

املتحدة األمريكية .
حيث ينفقون ســنويا 20 بليون ســاعة يف العمل 

التطوعي لصالح األطفال والفقراء والتعليم .
كما يقدر معدل التربع المايل لكل أمريكي 500 

دوالر سنويا .
ويف عام 2004م : تربع األمريكي » تــود تورنر « 
مؤســس CNN  بثلث ثروته للمنظمات اإلنســاني�ة 

يف األمم املتحدة ويقدر حبوايل مليار دوالر أمريكي .
واللطيف يف األمر أّن تورنر قال يف بي�ان التربع : 

بأّن زوجته شاركته يف القـــــرار وفرحت بـــــــــه ، 
) ويعين بذلك أنها لم تعرتض (.

وكانت عائلة » روكفلر » قد تربعت قبل نصف 
قرن باألرض اليت أنشئت عليها مبىن املنظمة الدولية 

األمم املتحدة .
وعندما زار » إلكســيس توكفيل« الكاتب 
الفرنيس الواليات املتحدة األمريكية يف منتصف 

القرن التاســع عشر ؛ الحظ أن األمريكيني يشاركون 
يف الكثري مــن اجلمعيــات الــيت ينظمونهــا خلدمة 

ودينيــ�ة  وماليــة  زراعيــة   : مجتمعاتهــم  أغــراض 
واجتماعية جمعيات من كل نوع ويف كل اجتاه .

وعندما زار » إلكســيس توكفيل« الكاتب 
الفرنيس الواليات املتحدة األمريكية يف منتصف 
القرن التاســع عشر ؛ الحظ أن األمريكيني يشاركون 
يف الكثري مــن اجلمعيــات الــيت ينظمونهــا خلدمة 
ودينيــ�ة  وماليــة  زراعيــة   : مجتمعاتهــم  أغــراض 

واجتماعية جمعيات من كل نوع ويف كل اجتاه .
واما يف فرنســا فقد جاء يف تقرير جلمعية فرنســا 
للشــؤون االجتماعيــة أّن 10 مايــني ونصف املليون 
فرنيس يتطوعون يف نهاية األســبوع للمشــاركة يف 
تقديــم خدمــات اجتماعيــة مختلفة ختــص احلياة 
اليوميــة .مــن مجــاالت الرتبيــ�ة والصحــة والبيئ�ة 

والثقافة والرتفيه وغريها .
وتــرتاوح أعمــار 51% مــن املتطوعني مــا بني 35 

عاما و 59  عاما .
يمثــل الطلبــة مــن املتطوعــني  : 21% وتــرتاوح 

أعمارهم بني 18 و 25 عاما .

فأين نحن من ذلك؟

اهمية العمل التطوعي 

شكر خاص من مجلس إدارة الجمعية
جلميع الداعمني ملشاريعها وأنشطتها ويأمل منهم االستمرار يف الدعم

 كما يأمل املجلس من بقية األخوة واألخوات باملشاركة بدعمهم المادي واملعنوي
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شكر خاص من مجلس إدارة الجمعية
جلميع الداعمني ملشاريعها وأنشطتها ويأمل منهم االستمرار يف الدعم

 كما يأمل املجلس من بقية األخوة واألخوات باملشاركة بدعمهم المادي واملعنوي



سنابل العطاء 29 20


