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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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1هـ. املتفوقات بت�اريخ 439/11/16
يف    %100 نســبة   علــى  اجلمعيــة  حصــول   -
معيار املســاءلة والشفافية من مكني حلوكمة 

اجلمعيات اخلريية.
للجنــة  احلاســويب  الربنامــج  تدشــني   -

االجتماعية باجلمعية.

- العمــل علــى تصميم التقويم الســنوي الهجري 
للجمعية.

- االنتهــاء مــن برنامج التدريب التعــاوين لبعض 
متدربات معهد هجر النســايئ باللجنة النســائي�ة 

باجلمعية.
- حتديد موعد  حفل تكريم الطاب  املتفوقني 
1هـ وحفل تكريم الطالبات  بت�اريخ 439/11/15

- البدء يف طرح برامج وأنشطة العام القادم.
التهنئــ�ة  خطابــات  مــن  العديــد  توزيــع   -

للداعمني.
- اإلعان عن استقبال وتوزيع زكاة الفطر.

- اجلمعيــة تتلقــى العديــد من التهــاين حبلول 
شهر رمضان املبارك وأخرى حبلول عيد  الفطر  

املبارك .

من الداخل

حبمــد  هللا  حصلت  جمعيــة  الفضول  اخلريية  
على  نســبة  100%  يف معيار املســاءلة والشفافية من 
مكني حلوكمة اجلمعيات األهليــة ،  واحلوكمة هي 
أسلوب يف اإلدارة يتضمن مجموعة من السياسات 
الرســمية وغــري الرســمية الــي حتدد كيفيــة اختاذ 
القرارات وكيفية تنفيذها يف ضــوء املحافظة على 

الجمعية  تحصل على نسبة  %100 
في معيار المساءلة والشفافية من مكين لحوكمة الجمعيات األهلية

األســايس  ونظامهــا  للجمعيــة  األساســية  القيــم 
وتشــمل هــذه السياســات مجموعــة مــن النظــم 
والقواعد واالجراءات واآلليات الي حتــدد العاقة 
داخل اجلمعية أي السياسيات والقواعد واآلليات 
واملمارســات الــي تضبــط وتراقــب آداء اجلمعيــة 
ويشــمل ذلك البني�ة التنظيمية أو الهيكل التنظييم 

الــذي يتــم مــن خاله وضــع األهداف أو الوســائل 

الي تــؤدي إىل حتقيق تلك األهداف ومراقبة اآلداء 

كما يشــمل مجموعــة القيــم واملعايــري الــي يقوم 

عليهــا العمل مثــل الزناهة والشــفافية واملســئولية 

واملحاسبة والكفاءة واملساواة.

زة
وج

 م
بار

أخ

الثاثــة  الشــهور  قامــت  اجلمعيــة  خــال 
الماضية وبدعم من األستاذ حسني العباد وبعض 
االخــوة املؤمنــني بصيانــة دورات مياه  لعــدد  من  
املنازل لبعض املســتفيدين من خدمات اجلمعية 
وذلــك لتهيئتهــا لاســتخدام الشــخيص وتفاديا 
لتسرب املياه إىل داخل منازلهم وذلك بعد الكشف 

امليداين عليها. 

صيانة وترميم  عدد من منازل المستفيدين
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من الداخل

التابعــة  االجتماعيــة  اللجنــة  مؤخــرًا  وزعــت 
جلمعية الفضول اخلريية كوبونات شــرائي�ة خاصة 
بالسلة الرمضاني�ة كما تم توزيع مواد غذائي�ة عيني�ة 
1هـ على جميع  باإلضافــة إىل اللحوم لهــذا العام439
املستحقني من املســتفيدين من خدمات اجلمعية 
من الفقراء واأليت�ام بتكلفة تقديرية تصل اىل 240000 
لاير ، وأوضــح رئيــس مجلــس إدارة اجلمعيــة م/ 

أكثر من ٣٥0 أسرة 
تتسلم كوبونات ومواد المؤونة الغذائي�ة بخيرية الفضول

أحمــد حســني الربيــه حــرص اجلمعية علــى توفري 
احتي�اجــات األســر الضروريــة خــال هــذا الشــهر 
الفضيل وغريها من اخلدمات جلميع املســتفيدين 
من أبنــ�اء البلدة من جانب آخر قــدم رئيس املجلس 
الشــكر اجلزيل جلميع اللجان العاملــة باجلمعية 
وخص بالشــكر أعضاء اللجنــة االجتماعيــة على 

جهودهم املبذولة  يف  هذا  املجال .. 

كما تقدم بالشــكر جلميع الداعمني للسلة 
الرمضانيــ�ة لهــذا العــام وخصوصــا رجــل األعمــال 
الشيخ باسم الغدير وســماحة الشيخ علي الدهنني 
وموكب آل ياســني ومصنع الري ومركز اليحىي 
ومحــات بوســرور علــى دعمهــم الســي للســلة 

الرمضاني�ة.

مجلس إدارة اجلمعية يتقدم بالشكر اجلزيل 
اىل رجل األعمال واالحسان 

شركة الغـــــدير
لدعمها السلة الرمضاني�ة بكوبونات شرائي�ة 

قيمتها  70,050لاير
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من الداخل

مجلس إدارة اجلمعية 
يتقدم بالشكر اجلزيل اىل سماحة الشيخ 

علـــي الدهنـــــين
لدعمها السلة الرمضاني�ة بمبلغ  10,000لاير

بــدأت جمعيــة الفضــول اخلرييــة للخدمات 
االجتماعيــة بالعمــل علــى برنامجها لزكاة الفطرة 
بإرســالها رســائل تثقيفيــة ودعائيــ�ة لألهــايل لدفع 
زكاتهم للجمعية قبل يوم العيد ليتســى لها توزيعها 

على املستفيدين يف حين�ه. 
حيــث أوضــح رئيــس مجلــس إدارة اجلمعيــة 
املهندس احمد حسني الربية ان احلملة الي أطلقتها 
اجلمعيــة عــرب مواقــع التواصــل االجتماعــي بدأت 

7٣ ألف ريال إيرادات 
برنامج زكاة الفطر في خيرية الفضول

بتقييم قيمة الزكاة وطباعة املظاريف اىل جانب ائمة 
املســاجد لتبي�ان املسائل الشرعية املتعلقة بالزكاة 

للصائمني وتعريفهم باألثار املرتتب�ة على اخراجها. 
كما ذكر بان اجلمعية حتــرص ســنويا على 
تســهيل تســليم الفطرة على املستحقني  عن طريق 
طباعــة مظاريف حتوي املعلومات املتعلقــة بقيمة 
بعــض األصناف الــي يتــم اختي�ارها غالبــا إلخراج 

الزكاة. 

برنامــج  ـرادات  اـي أن  املجلــس  رئيــس  وأشــار 
حتصيــل زكاة الفطر لهذا العام بلغت 73 الف لاير 

بزيادة بسيطة عن العام المايض. 
واكــد رئيس املجلس انه تم صرف الــزكاة على 
املستحقني يف حين�ه وقد استفاد من الزكاة لهذا العام 
190 أسرة مشريا إىل أن اجلمعية تقوم بإعالة اكرث من 
350 أسرة مستفيدة بعضها تتلقى مساعدات دائمة 

ومنتظمة من اجلمعية وبعضها غري دائمة. 
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كرم ســعادة رئيــس مجلــس إدارة جمعية 
الفضول اخلرييــة املهندس احمد حســني الربيه  
مســاء يوم األربعاء املوافق 2018/6/27م العضو 
اإلداري املثــايل األســتاذ احمــد خليفــة الوطيــان 
وذلك على جهوده يف تنفيذ وإجناح أنشطة وبرامج 
اجلمعية خال النصف االول من هذا العام وقد 
قــدم له مجلس اإلدارة  الشــكر اجلزيــل وتمى 

لــه دوام التوفيــق والنجاح حاثني بقيــة اإلخوة يف 
اجلمعيــة مــن موظفــني وأعضــاء متطوعني بان 
حيذوا حذوه الســتمرار العطاء وبشــكل متطور 
وأفضــل من أجــل تطوير خدمــات اجلمعية مما 
ســينعكس على اخلدمات الي تقدمها اجلمعية 

ألهايل البلدة ومنطقة خدماتها.

رئيس جمعية الفضول الخيرية
يكـــــرم العضـــو المثــــــالي

بدعــم مــن مؤسســة االمــرية اجلوهــرة  الرباهيم  
اخلريية واألستاذ حسني العباد وشركة اجلرب القابضة 
وعــدد مــن  املتربعني  تــم توزيــع العديد مــن االجهزة 
املزنليــة كمــا هــو موضــح يف اجلــدول أدنــاه  لبعض 
املستفيدين من خدمات اجلمعية وذلك بعد الكشف 

امليداين عليها. 

توزيع أجهزة منزلية جديدة على عدد من المستفيدين

ثاجــــــــــــــــة

مكيــــــــــــــف

غســــــــــــــالة

فــــــــــــــــــرن

1

2

3

4

66

61

26

15

115.500

73.200

14.300

2.100

205.100 لاير168 المجموع الكلي

اجلهــــــــــــــــاز القيمــــة الكليــــةالعــــــــددم

من الداخل
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جعفر محمد احلماد
هجر للتعليم و التدريب

شركة محمد فهد العلي و شركاؤه
السيد هاشم الشخص

فاعل خري
يوسف علي البقايش

احمد علي كاظم النويصر
حسن صالح كاظم اخللوف

عامر املطاوعة
علي عباس الزوير
علي علي اجلعفر

املرحومة/ ام مطلق اخلاطر
حبيب حيج عمران النويصر

علي عبدهللا العبد الرضا

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

تكفل بقيمة نوافذ واأبواب 
10.000
10.000
5.000
2.325
1.350
1.000
1.000

500
500
300
250
100
67

أبرز الداعمين لمشروعي الجمعية اإلنشائيي�ن
للفرتة من 1 إبريل اىل 31 يونيو 2018م

32.392 لاير المجموع الكلي

اسم الداعــــــــم املبلغم

مشــروعي  لتنفيــذ  املوضوعــة  اخلطــة  حســب 
اجلمعية اإلنشــائيني والسقف الزمين املحدد فقد تم 
االنتهــاء مــن أعمال التشــطيب�ات ، والعمل جــار على 
أعمال  الصبغ وتركيب السريامك واجلبسون بورد 

للقاعة املتعددة األغراض ومبى اجلمعية.
ويتقــدم مجلس غدارة اجلمعية بالشــكر اجلزيل 
لــكل من قدم دعما معنويًا أو ماديًا وننوه بان اســتقبال 
التربعات لدعم كا املشــروعني مازال مستمرا  ومطلبا 
ملحًا فنأمل من اجلميع املبــادرة لتقديم الدعم المادي 

حىت النتوقف من استكمال تنفيذ املشروعني.   

أبرز ما تم في مشروعي الجمعية اإلنشائيي�ن

مشاريع
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برامج

ضمن  أنشــطة  وحدة  كافل  اليتيم  وبدعم من 
بعــض األخــوة تــم تنظيــم رحلــة  ترفيهية لعــدد من 
األيتــ�ام  إىل منتجع خنيل هجر الواقــع على طريق بلدة 
الدالوه حيث شملت عدد من الفعاليات واألنشطة 
والربامــج اخلاصــة لــاوالد وبــدأ الربنامــج الســاعة 

التاسعة والنصف صباحًا بوجبة إفطار وبعدها برنامج 
الســباحة حــىت آذان الظهــر وبعــد الصاة قــدم مقرر 
وحدة كافل اليتيم باجلمعية االستاذ عبدرب الرسول 
الربيه كلمة أثــى فيها على دور اجلمعية يف هذا العمل 
واهتمامها باأليت�ام والفقراء كما شكر األستاذ أنور 

العمــران على تكفله بوجبة اإلفطار ووجبة الغداء 
وبتوزيع مبلغ رمزي جلميــع احلضور من األيت�ام. 
وعلى الصعيد نفسه قدم موكب آل ياسني دعوة 
لعدد من األيت�ام حبضور حفل تكرييم لهم وقد تم 

توزيع الهدايا على احلضور يف نهاية الرحلة.

وحدة كافل يتيم بالجمعية تنفذ برنامجا منوعا لأليت�ام 
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مشاركة

مــن منطلق باب التعاون والشــراكة املجتمعية بني 
اجلهات التعليمية باملحافظة واجلمعيات اخلريية لارتقاء 
باألســر املنتجة واحلرفيات شــاركت اجلمعيــة ببعض 
منتجات األسر املنتجة باجلمعية من أجل التعريف بتلك 
املنتجات وتسويقها باملعرض الذي أقامته ثانوية األقىص 
بالفضول حتت عنوان »تعرف عليهم« كما شــاركت يف 
املعــرض الذي أقامتــه مدارس الشــروق املتقدمــة األهلية 
بعنــوان »التاجر الصغري«. وقد كان اإلقبال على ركن 

اجلمعية ممزيا .

أسر الفضول المنتجة تشارك في 
معارض ثانوية األقىص ومدارس الشروق
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ورش عمل

نظمــت جمعيــة الفضــول اخلرييــة للخدمات 
االجتماعيــة وبالتعاون مع فــرع وزارة العمل والتنمية 
اإلجتماعيــة باملنطقــة الشــرقية ومكتــب العمــل 
بمحافظة  األحســاء ورشة عمل بعنوان “العمل احلر” 

1هـ للجنسني مساء يوم  األربعاء 439/7/25
وشارك يف تقديم الورشة كل من األستاذ عماد 
السمحان واألستاذ إسماعيل املطر وعرف املحاضران 
وثيقة العمل احلر وطريقة التسجيل واملهن املشمولة 
والــي تزيد على 119 مهنة قابلــة للزيادة باإلضافة اىل 

طرق دعــم احلاصل علــى الوثيقة مثــل حصوله على 
قرض يصل اىل  50 ألف لاير كحــد أعلى للســنتني 
األوليتني وبعد السنتني بإمكان املشرتك احلصول 
على قرض أعلى من ذلك بكثري كمــا إن املوارد المالية 
سوف تدفع للتأمين�ات اإلجتماعية عن املشرتك مبلغ 
5 لاير شــهريا للســنة األوىل و 360 ريــاال شــهريا  40
للســنة الثاني�ة وســوف يتم احتســاب ذلك يف فرتة 
خدمة املشرتك للتقاعد مستقبا علما بأن احلصول 
على الوثيقة لن يكون له ضررًا على أي مســاعدات 

يســتلمها املشرتك من أي جهة حكومية أخرى 

مثل الضمان أو حافز أو غريه

واجلدير ذكره فقد تــم إصــدار وثيقة ألحد 

املشــاركني يف الورشــة بعد اإلنتهاء من اإلجابة 

على إستفسارات املشــاركني واملشاركات والي 

أجاب عنها األستاذ إسماعيل املطر وقد شارك يف 

الورشة أكرث من 30 مشاركا و مشاركة .

الجمعية تنظم  ورشة عن  ) العمل الحر (
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ورش عمل

شارك   كل من األستاذ احمد خليفة الوطيان مقرر 
جلنــة العاقات العامة باجلمعيــة  واألســتاذ عبداملجيد 
جاســم احلميد أحد املتعاونني املتطوعــني مع اجلمعية يف 
ورشة عمل بعنوان »فلسفة ومنهجية الرواد لبن�اء القيم« 
الي  نفذها   مركــز التنميــة االجتماعيــة باألحســاء وقد 
تضمنت عدة محاور أهمها مقدمة حول مفاهيم فلســفة 
الرواد يف بن�اء القيم وعملية حتليل القيم واألدلة اإلرشادية 
واإلجرائي�ة لبن�اء القيم باإلضافة اىل استلهام أفكار ورؤى 

علمية واقرتاح مبادرات وبرامج علمية.

وعلى الصعيد نفسه وبالتعاون مع مكتب الضمان 
بريلــز  معهــد  مــع  التنســيق  تــم  باألحســاء  االجتماعــي 
لتخفيــض 50% مــن رســوم الــدورات للمســتفيدين من 
الضمــان االجتماعي كمــا تم التنســيق مــع معهــد ناس 
للغــة االجنلزييــة لتوفــري منــح دراســية مجانيــ�ة لأليتــ�ام 

بالتنســيق مــع ممثل مكتــب الضمان 
االجتماعــي باألحســاء االســتاذ حســني علــي 
الصحيح ومركزي نســما وانتجريت�د للتدريب 
واجلمعية فقــد تم إجراء مقابات مع العديد 

من الشباب لتدريبهم وتوظيفهم.

املســتفيدين من خدمات اجلمعية. كما ان 
شــركة هجر للتعليم والتدريب التقين سوف 
يقدمون العديد من املنــح التدريبي�ة واملنتهية 

بالتوظيف خال هذا العام ان شاء هللا.

الجمعية تشارك  في ورشة  
فلسفة ومنهجية الرواد لبن�اء القيم

االستفادة من المنح التعليمية 
والفرص التدريبي�ة والوظيفية لعدد من الشباب
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أمسيات

أقامت جمعيــة الفضول اخلريية ُامســية 
بعنــوان “الســعادة الزوجيــة” قدمهــا املــدرب 
واملستشار األسري األستاذ علي عبدهللا العباد 
يف قاعة سنابل الفضول التابعة للجمعية وذلك 
1هـ حبضور أكرث  مســاء يوم األربعاء 439/7/18
من 250مشاركا ومشاركةحيث بدأ املستشار 
بتعريــف الســعادة الزوجيــة وحتــدث خــال 
األمســية عــن العديــد مــن النقــاط املتعلقــة 
باملوضوع وأكد على أقوى سببني للمشاكل 

الزوجية وهما السلوك والتصرف اخلاطئني نتيجة للتصورات 
الذهنيــ�ة اخلاطئة كمــا تطــرق إىل الدوافع الرئيســية خلف 
تكوين عاقات خارج العاقة الزوجية مثــل: الدافع المادي 
واجلنيس والرومانيس والفضــويل واالنتقايم وغريها , كما أكد 
العباد على كا الطرفني االســتماع اىل بعضهمــا البعض من 
أجل التخلص من التفســري والسلوك اخلاطئني حلياة زوجية 
سعيدة دائمة كما ختللت األمسية العديد من التجارب الي 
عاجلها املستشــار بهذا اخلصوص, ويِف نهاية األمسية أجاب 

العباد على الكثري من مداخات املشاركني واملشاركات .

و يف اخلتام قدم أمني عام اجلمعية األستاذ 

نايج العبدرب الرضاء شــكره وتقديره لألســتاذ 

علــي العبــاد وجميع احلضور كما قــدم رئيس 

مجلــس إدارة اجلمعيــة املهنــدس أحمــد الربية 

شهادة شكر للعباد تقديرًا له على دوره الفاعل 

يف جناح برامج وأنشطة اجلمعية.

2٥0  مشاركا ومشاركة بجمعية الفضول
 في أمسية ) السعادة الزوجية (
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املبــارك  الشــهر  ليــايل هــذا  ليلــة مــن  يف 
أقامــت جمعيــة الفضــول اخلريية مســاء يوم 
1هـ مأدبة ســحور  األثنــني املوافــق  439/9/13
على شــرف عدد مــن أبن�ائهــا األيتــ�ام وحبضور 
بعــض وجهاء البلدة وجمع من وجهاء االحســاء 
يتقدمهم رجل األعمال ســعادة الشــيخ باســم 
ـر وســعادة األســتاذ أحمــد العكــروش  الغدـي
الرئيــس الســابق والفخــري جلمعيــة الطرف 
اخلريية وســعادة األســتاذ عقيل العلي وتوفيق 
ومصطفى الغزال ممثلي شركة هجر للتعليم 

والتدريب وقد ختلل املناســبة كلمة لرئيــس اجلمعية املهندس 
أحمد حســني الربية شــكر فيها جميع احلضور على تلبيتهم 
الدعوة وقدم شــرحًا مختصرًا عن مشاريع اجلمعية اإلنشائي�ة 
القائمة وتكلفة اإلنشاء وماتبقى من أعمال وقيمتها مناشدا 
احلضــور علــى تقديــم الدعم المادي لتتمكــن اجلمعية من 
االنتهاء من هذه املشــاريع بأسرع وقت ممكن ليتم تشغيلها 

لتحقيق دخل ثابت للجمعية. 
بعد ذلك تم تكريم كبار الداعمــني ألنشــطة وبرامج 

اجلمعية لهذا العام. 
ويِف األثن�اء تربع االســتاذ عقيل العلي بمبلغ  10االف لاير 

وشركة هجر للتعليم والتدريب بمبلغ 10 االف 
لاير كما تســلمت اجلمعية مبلغ 5 آالف لاير 
من يــد الســيد عبداملجيد املوســوي مقدمة من 
السيد هاشم الشــخص كما تربع األستاذ جعفر 
محمــد احلمــاد بقيمــة األبواب والنوافــذ ملبى 

اجلمعية وتركيبها على نفقته اخلاصة.
اخلطــايب  االحتفــال  مــن  اإلنتهــاء  وبعــد 
والتكريم قام  اجلميع  جبولة ميداني�ة لاطاع 
على املشــاريع اإلنشــائي�ة والوقوف على ما تم 

اجنازه وملعرفة ماتبقى من هذه املشاريع. 

رؤية 2030

الجمعية  تجمع أبن�اء الفضول على مائدة سحور



سنابل العطاء 30 14

يف أجــواٍء مليئ�ٍة باإلثارة والتشــويق أقيم مســاء 
1هـ حفل افتتــ�اح دورة  يــوم األربعــاء 08/30-/439
الفضل الرمضاني�ة لكرة القــدم والي حتمل شــعار 
)رؤيــة وطــن 2030(  وذلك حبضــور األســتاذ خالد 
أحمــد الفريــدة مدير عــام الهيئــ�ة العامة للســياحة 
الــذي قــص شــريط  والــرتاث الوطــين باالحســاء 
افتتــ�اح البطولة بمرافقة رئيس مجلس إدارة جمعية 
الفضــول اخلرييــة املهنــدس أحمــد حســني الربية، 
وقد شــهد احلفل حضــور رئيس رابطة فــرق األحياء 
لكرة القدم باألحســاء األســتاذ معيــض العرجاين 
والعديد من الشــخصيات الرياضيــة واالجتماعية 
باملحافظة ،وقد بدأ احلفل بآياٍت من الذكر احلكيم 
تاها االســتاذ علــي اجلعفر ، بعد ذلك ألقى رئيس 

مدير عام الهيئ�ة العامة للسياحة ورئيس جمعية الفضول 
يفتتحــــان دورة الفضــــل الرمضــــاني�ة لكـــــرة القـــــدم

مجلس ادارة اجلمعية املهندس أحمد حسني الربية 
كلمةً  أكد من خالها على أهمية الدورات الرياضية 
لشــغل أوقات الشــباب بمــا يعــود عليهــم بالنفع 
الدنيوي واألخروي كما أكد على أن هذا النشاط 
يقع ضمن أهداف القيادة احلكيمة لهذه الباد وأكد 
أيضا على أهمية العمل االجتماعي ودعى اجلميع اىل 
االخنراط فيه من أجل حتقيق األهداف املرجوة وختم 
كلمته بتوجيه الشكر اجلزيل اىل فريق عمل الدورة 
مثمنــًا جهودهــم يف إجناحها وقدم شــكره للحضور 
وللفرق املشــاركة، ثم ألقى رئيس جلنة النشــاط 
الريايض باجلمعية األستاذ ابراهيم اخلليل كلمته 
الي شــكر فيها جميع املشاركني من فرق رياضية 
وحــكام ومعلقني وإداريني متمنيــ�ًا التوفيق والنجاح 

للجميــع  منوهًا على أن البطولة هذا العام لم تقتصر 
على منافسات كرة القدم فقط بل امتدت املنافسة 
بني الفرق املشاركة يف األلعاب املختلفة الي وفرتها 
اللجنة املنظمة من ألعاب البايستيشــن والفيشة 
وتنــس الطاولــة باإلضافــة اىل توفــري ألعاب أخرى 

لألطفال وعربات الطعام املتنقلة.
وقــد اختتمــت الــدورة مســاء يــوم اجلمعيــة 
النشــاط  جلنــة  نظمتهــا  والــي  1هـــ  439/9/16
الريــايض باجلمعيــة وحبضــور رئيس مجلــس ادارة 
اجلمعيــة املهنــدس احمــد حســني الربيــة ونائبــ�ه 
االستاذ علي صالح االحمد وعدد من أعضاء مجلس 
إدارة اجلمعية وحبضور عدد كبري من الشخصيات 

الرياضية االحسائي�ة البارزة. 

رؤية 2030
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وقــد تم تتويــج فريق نــادي الســباط بالبطولة 
بعــد فــوزه على فريــق الطيور املهاجرة بالركات 
الرتجيحية بعد انتهاء وقت املباراة األصلي بالتعادل 
بهدف لكل منهما يف املباراة النهائي�ة اىل جانب تكريم 
فريق الطيور املهاجرة صاحب املركز الثاين والاعبني 
املتميزين واالداريني واحلــكام واملتعاونني يف تنظيم 

البطولة. 
وســبق ذلــك تكريــم الداعمــني مــن  أفــراد 

ومؤسسات. 
ويِف كلمته قدم رئيس مجلــس إدارة اجلمعية 
املهندس احمد الربية شكره للجنة املنظمة وجميع 
العاملــني على جنــاح البطولة الــي حققت أهدافها 
مــن خــال اســتثمار أوقات الشــباب يف املحافظة 
وتعزيز مواهبهم الكروية واالجتماعيــة مثمنا دور 
رابطة االحساء لكرة القدم ورئيسها االستاذ معيض 
العرجــاين يف خدمة شــباب املحافظة ودعم كافة 

البطوالت الي ينظمها الشباب الريايض. 

ويِف كلمته شــكر رئيس جلنة النشــاط الريايض 

األســتاذ ابراهيــم اخلليــل جميع الفرق املشــاركة 

وجميع املتعاونني مــع اللجنة املنظمة على جهودهم 

يف إجناح الدورة. كما شكر اجلمهور الكبري الذي حضر 

ملؤازرة فريقه على هدوئه والزامه بالضوابط.

رؤية 2030
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كعادتها السنوية تســتعد اجلمعية للتحضري 
الحتفايل تكريم  الطــاب املتفوقــني والطالبات 
1هـ وســوف  439/1 املتفوقــات للعام الدرايس 438
يتم االحتفال بتكريم الطاب لهذا العــام  بت�اريخ  
1هـ كما ســوف يتم تكريم  الطالبات   439/11/15
1هـ وذلك يف قاعة سنابل التابعة  بت�اريخ 439/11/16

للجمعية  ، ويهدف تكريــم الطاب والطالبات 
تشجيعهم  على االستمرار يف التفوق والنجاح وحتفزي 
اآلخريــن ممــن لــم حيالفهم احلظ هــذا العــام لبذل 
املزيد من اجلهد ليتم تكريمهم يف  مستقبا  بمشيئ�ة  
اإلدارة  مجلــس  رئيــس  هنــأ  املناســبة  وبهــذه  هللا. 
املهندس / احمد حسني الربية الطاب والطالبات 

وأوليــاء أمورهــم متمني�ًا للجميع التوفيــق واملزيد من 
التفــوق مبين�ا حرص اجلمعية على أهمية إقامة هذه 
االحتفاالت الســنوية لتكريم هــؤالء الكوكبة من 

أبن�ائن�ا وبن�اتن�ا.

طالب يوسف عيىس الهويشل
حسن إبراهيم سلمان اخلطام
محمد جمال إبراهيم الرباهيم

عبداالله احمد حسني النويصر
قاسم علي حسني النويصر

حسن عبدهللا حسن ال احلميد
أكرم بسام ناصر املطاوعة

حسن أنور احمد املطر
عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا العبدرب الرضاء

حسن علي مبارك الشمان
علي حيج حسني الزوير

محمد سايم إبراهيم األحمد
حسن عباس عامر الكاظم
علي عباس عبدهللا الكاظم
حسن علي حسني احلماد
احمد علي عمران األحمد

رضا يوسف علي الوطيان

ميثم حسن حسني ابوهال
حسني علي حسني النويصر

كميل أحمد عمران األحمد
محمد عبداجلليل ريض الربية

محمد حسن عبداملحسن اجلاسم
محمد فهد حيج النويصر
علي حسني علي النويصر

حسني علي حسني النويصر
يوسف إبراهيم يوسف اخلاطر
الطاهر محمد طاهر النويصر

حسن عبدالوهاب معتوق الناصر
محمد صادق مبارك النويصر

عبدالعزيز عبدالهادي احمد الربية
صادق جعفر محمد احلماد

رضا احمد جاسم احلميد
عبداحلكيم جاسم احمد األحمد

عاء إبراهيم حيج املزراق
محمد خليفة عبدهللا احلماد
مجتىب كاظم صالح اجلعفر

عبدهللا إبراهيم عايش الداغر
عبدهللا يوسف علي اخلنفر

محمد عادل محمد العبدرب الرضاء
محمد إبراهيم يوسف اخلاطر

مجتىب عبدهللا رايض الزوير
احمد خالد احمد احليج

عبدهللا جاسم محمد الهليل

علي حسني علي الغوينم
علي سالم جاسم بن عطا

عبدهللا احمد حسني الربية
علي صادق مبارك النويصر

علي محمد عبدهللا املطر

الصف الثالث املتوسطالصف األول املتوسطالصف السادس االبت�دايئ

الصف األول الثانوي

الصف الثاين املتوسط
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تحديد  موعد  تكريم المتفوقين والمتفوقات 
للعـــام الـــدرايس 1439/1438هـ بجمعيــــة الفضـــــول

تكـــــريم
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روان فاضل محمد الشوارب
زهراء جواد محمد اخلنفر

فاطمة عبدهللا حسن ال احلميد
غيداء عباس حسني الزوير
رقية زكي محمد العضب
رباب زكي محمد العضب

فاطمة حسني صالح املزراق
زهراء علي إبراهيم اخلطام
نمارق حسني علي الغوينم
فاطمة تيسري أحمد األحمد
اروى يوسف جاسم املزراق
اقداس جواد احمد الداغر
اسراء امري حيج النويصر

نب�أ عادل محمد العبدرب الرضاء
ايث�ار صادق حيج السالم

نب�أ امني حيج السالم
شيماء حيج حسني الربية

رضا باقر مبارك النويصر

احمد معتوق يوسف الداغر
احمد محمد حيج العواد

جاسم صالح جاسم البوحمود
صادق محمد حسني السعيد

ميثم احمد جاسم احلميد
محمد عبدهللا رايض الزوير
منتظر عبدهللا رايض الزوير

احمد علي علي النويصر
حسني علي حسني الوطيان

محمد جواد خليفة القنرب
علي ناصر عبدهللا الكاظم
علي محمد إبراهيم الربية

علي كاظم علي الربية

فاطمة جاسم احمد النويصر
منار مبارك محمد الكاظم
مريم جعفر محمد احلماد
زينب احمد جاسم احلميد

فاطمة ماجد حيج الربية
رقية عباس كاظم الربية

اثري إبراهيم محمد اخلنفر
ساره فيصل سلطان النويصر

اروى عادل ناصر احلبارة
زينب جعفر صالح اجلعفر
جنود سعد دعيج املثيليث

زينب علي جاسم االصمخ
الزهراء احمد عبدهللا الربية

يقني عبداللطيف احمد القنرب
جواهر جواد احمد الداغر

بتول محمد خليفة السالم
املعصومة جاسم محمد العبدرب الرضاء

تقى عبدهللا سالم العواد
ابرار عباس صالح اجلبارة
بتول باقر مبارك النويصر

منار علي صالح األحمد
مريم علي صالح األحمد

شهد كاظم علي الربية
نور كاظم احمد املطاوعة
سارا باقر جواد املطاوعة

زهراء عبدالهادي احمد السيحان
مروه عقيل حيج املطر

أمامه سلمان احمد العواد
زينب حبيب حيج احليج النويصر

آيات معتوق طاهر البقايش
ريحانة جاسم محمد الهليل
اسراء خليفة محمد السعيد

مريم علي معتوق النظام
زينب حبيب عبداملحسن اجلاسم

رغد إبراهيم صالح املزراق

الصف األول املتوسط

الصف الثاين الثانوي
الصف الثالث الثانوي
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

2

3

4

5

6

اسم الطالبة

اسم الطالب

م

م

اسم الطالبة

اسم الطالب

م

م

اسم الطالبة

اسم الطالب

م

م

تكـــــريم

املجموع الكلي للطاب 62 طالب
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الصف األول الثانوي فاطمة ناصر علي البقايش
فواطم صالح غايل العضب

ريحانه حسن علي الداغر
جلني عبدهللا عيىس ابومنري

زهراء ناصر حسني العواد
فواطم علي حسني محمدصالح

جنان يوسف عيىس الهويشل
رهف عبدهللا محمد القنرب

علياء جواد احمد الداغر
روضة عماد جواد املطر

زهراء عادل محمد العبدرب الرضاء
ريهام علي حسني احلماد
ليايل صالح طاهر العمران
نور احمد إبراهيم احلسن

عاتكة حسني صالح اجلعفر
غيداء عبدرب الرىض ناصر احلبارة

منار إبراهيم علي الكاظم
فاطمة سلمان احمد العواد
فاطمة علي حيج السبيعي
بي�ان عدنان طاهر احلميد
جيهان كاظم حيج الكاظم

فرح عادل ناصر احلبارة
رقية علي احمد الصالح

رهام علي إبراهيم اجلعفر
ريم عدنان رمضان اخلنفر

شهد حسني حسني احلبارة

رقية حسني يوسف النظام
فاطمة باقر علي السالم

مشارق احمد شريدة الربية
بي�ان ناصر حسني النويصر

منار عادل حيج الكاظم
فضة حسن احمد الداغر

دعاء إبراهيم يوسف الداغر
زينب معتوق يوسف الداغر

كوثر حسني سالم الزوير
فاطمة إبراهيم سلمان اخلطام

مريم عبدالعزيز عبدهللا العبدرب الرضاء
فواطم فهد حيج النويصر
مريم علي حسني احلمد

مناهل محمد صالح الرباهيم
زهراء حسني موىس احلسني احليج

شهد علي مبارك الشمان
غفران ناصر محمد احلسني املبارك

شهد مهدي البوحمد
شهد عادل علي النصر

نورة صالح جاسم البوحمود
مريم هاين عبدهللا املزراق
غفران محمد علي املزراق

فاطمة حبيب خليفة املزراق
طوعة جواد محمد املزراق
مكارم علي سالم السالم

عذراء صالح خليفة املقهوي

زهراء يوسف علي البقايش
زهراء عباس حيج البقايش
عا حسني شريدة النحوي
اميمه عباس كاظم الربية

ساره عيىس عبدرب الرسول العمران
شهد عبدالعزيز محمد املحمد

زهره ناصر محمد االصمخ
نوف عادل احمد احليج
فاطمة باقر صالح املطر

نرباس عيىس علي املزراق
مريم طاهر إبراهيم احلسن

بي�ان سعيد احلبارة
خوله احمد علي الوطيان
فدك احمد عامر الكاظم

منار عبدالوهاب عامر الكاظم
بي�ان  حسن علي الداغر

اسراء طاهر علي النويصر

يقني احمد سالم الزوير
والء جواد سلمان الصفار

هديل يوسف طاهر الرباهيم
نرجس حيج علي النويصر

ميث�اق محمد صالح الرباهيم
امجاد عايش عبدهللا احلماد

انوار احمد عايش العبدرب الرضاء
نور علي مبارك الشمان

ريم صالح حسني احلماد

الصف الثالث املتوسط

الصف الثاين الثانوي
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فاطمة علي خليل الدحميس
ريحان حبيب إبراهيم األحمد

فاطمة حيج البوحمد
فاطمة محمد حسني الربية

هدايه عبدالهادي صالح النويصر
امان عبدالهادي احمد السيحان

امنه حسني صالح اجلعفر
فاطمة عبدهللا رايض الزوير

رقيه سلمان احمد العواد
جنان علي عبدرب الرسول العمران

جيهان حبيب حسني احلماد
والء واصل جواد املطاوعة

طفوف علي عمران األحمد

فاطمة محمد سالم العواد
بنني احمد علي النظام

دعاء إبراهيم حسني بوحمد
والء ناصر حسني العواد

زهراء حسني يوسف النظام
عبري صالح خليفة املقهوي

فاطمة خليفة محمد السعيد
جمانة حسن حسني ابوهال

والء احمد شريدة الربية
حليمة علي محمد الكاظم

نورة علي حيج الكاظم
غفران سهيل صالح املزراق
روان سهيل صالح املزراق

زينب كاظم احمد املطاوعة
فاطمة يوسف حيج النجار
شمايل علي مبارك بوسليم

زهراء عبدالوهاب معتوق الناصر
اماين محمد خليفة السالم

صفا يوسف علي اخلنفر
نور حيج حسني اخلليفة
ايمان جواد طاهر املسلم

اماين محمد خليفة السالم
جواهر عبدهللا حسني الربية

فاطمة باقر جواد املطاوعة
مريم عادل حبيب احليج

مريم عيىس عبدرب الرسول العمران
يسرا عيىس علي املزراق

نورة صالح علي العضب
ريم علي احمد الصالح

فاطمة جواد هاشم املوىس

الصف الثالث الثانوي

املجموع الكلي للطالبات 170 طالبة
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ونأمل من الطالبات أو اولياء امورهن مراجعة الجمعية الستالم 

كرت الدعوة لحضور االحتفال بت�اريخ 1439/11/10هـ فقط. 

كما يمكن للطالب والطالبات اللذين ال يجدون أسمائهم في النشرة مراجعة

 الجمعية مصطحبي�ن معهم شهاداتهم في موعد أقصاه 7/ 11/ 1439هـ.
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