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قد تم بحمد اهلل تعالى وتوفيقه افتتاح جمعية الثريا للمكفوفين بجازان وتم تسجيلها رسمياً بوزارة الشئون االجتماعية بالرقم ( )730وقد قامت الجمعية
لخدمة فئة محددة من المعاقين وهم المعاقين بصريا (المكفوفين) من الجنسين على ح ٍد سواء وتتطلع الجمعية لرؤيا مستقبلية تنص على تقديم برامج

وخدمات لتنمية المكفوفين من الجنسين وتوفير أفضل اإلمكانيات لمساعدتهم في التغلب على ما يعيق متطلباتهم واحتياجاتهم.

أن تكون جمعية الثريا رائدة في تقديم برامجها وخدماتها لتنمية المكفوفين من الجنسين ومتميزة في تهيئتهم ذاتيا واجتماعيا وثقافيا
ومهنيا وتوعية المجتمع وتعريفهم بحقوقهم .

تختص جمعية الثريا بتقديم الدعم الكامل للمكفوفين من الجنسين وتعتبره رافدا أساسياً من روافد التنمية االجتماعية والثقافية

والمهنية وتتبنى مشاريعهم وبرامجهم وتلبية كافة احتياجاتهم ومن ثم االستفادة منهم في خدمة الجمعية فيما بعد واالعتماد على
أنفسهم دون الحاجة لآلخرين بدعم من المؤسسات الحكومية واألهلية.

4

 1ـ مساعدة المكفوفين على االندماج في المجتمع وكيفية االعتماد على النفس .
2ـ توفير األجهزة لهم بأسعار رمزية أو إعطائهم كتحفيز إذا اجتازوا دورات تعلموها .

3ـ دمج األطفال المكفوفين مع أقرانهم العاديين من خالل إقامة فصول لرياض األطفال بالجمعية .
4ـ تقديم االستشارات النفسية واالجتماعية والطبية ألسر المكفوفين .
5ـ تقديم الرعاية للمكفوفين من الناحية البصرية وتحسين البصر إن أمكن .

6ـ إقامة فصول تعليمية للمكفوفين الذين يعانون من صعوبات التعلم
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برنامج اجتماع للكفيفات باستراحة األوركيد:
• نفذت جمعيـة الثريـا للمكفـوفين برنـامج للكفيفـات فـي اسـتراحة األوركيـد فـي
محافظة أبـوعري بتـاري 2020/1/16م وكـان بشرـران نائـب رئـيس مجلـس
االدارة األستاذة  /عبير عيسى ابكـر طبيقـي .وقـد حضـر االجتمـاع مـا يقـار 60
كفيفة وتـم عمـل مسـابقة ثقافيـة مـع تقـديم هـدايا للحامـرات وتـم فـت بـا
النقاش واالقتراحات للبرامج التي يحتاج لها الكفيف وأوصت نائب رئـيس مجلـس
االدارة بــأن جميــع االقتراحــات ســتكون فــي عــين االعتبــار وســيتم مناقشــتها مــع
مجلس االدارة  ، .واجتمعت الباحثـة االجتماعيـة األسـتاذة لـورا زيلعـي بالكفيفـات
ومعرفة احتياجاتهم والمشاكل التي يوجهونهـا وكيفيـة مواجهتهـا . .وتـم دعـوت
جميع الكفيفات لتناول وجبة العشاء وركرهن لتلبية دعوة الجمعيـة وأيضـا رـكر
جميع المتطوعات المشاركات في االجتماع وبلغ عدد المتطوعات  15متطوعة.

8

دورة التعليم االلكتروني:
نفـــذت جمعيـــة الثريـــا للمكفـــوفين دورة التعلـــيم االلكترونـــي
(مفهومـــه  -أهدافـــه  -أنواعـــه )وذلـــو يـــوم االربعـــاء الموافـــق
2020/3/25م وكانـــت الـــدورة عـــن بعـــد عـــن طريـــق الـــزوم
واســتهدفت الــدورة المســتفيدين المكفــوفين ومنســوبي جمعي ـة
الثريا وقدمها األستاذ /يحيى رريد األمير وحضر الدورة ما يقـار
 70متدر ومتدربـة وأرـرن علـى البرنـامج األسـتاذ عبـدالرحمن
العبدلي مدير إدارة التطوع بالجمعية .
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التوزيعات العينية للمستفيدين لعام 2020م:
النوع

عدد

عدد المستفيدين

السالت الرمضانية

 250سلة

 250مستفيد ومستفيدة

دعم المتضررين من جائحة
كورونا بمبلغ ( )300ريال

130

 130مستفيد ومستفيدة

السالت الغذائية

100سلة

 100مستفيد ومستفيدة

أدوات طبية

100

 100مستفيد ومستفيدة
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برنامج اجتماع للكفيفات باستراحة األوركيد:
• نفذت جمعيـة الثريـا للمكفـوفين برنـامج للكفيفـات فـي اسـتراحة األوركيـد فـي
محافظة أبـوعري بتـاري 2020/1/16م وكـان بشرـران نائـب رئـيس مجلـس
االدارة األستاذة  /عبير عيسى ابكـر طبيقـي .وقـد حضـر االجتمـاع مـا يقـار 60
كفيفة وتـم عمـل مسـابقة ثقافيـة مـع تقـديم هـدايا للحامـرات وتـم فـت بـا
النقاش واالقتراحات للبرامج التي يحتاج لها الكفيف وأوصت نائب رئـيس مجلـس
االدارة بــأن جميــع االقتراحــات ســتكون فــي عــين االعتبــار وســيتم مناقشــتها مــع
مجلس االدارة  ، .واجتمعت الباحثـة االجتماعيـة األسـتاذة لـورا زيلعـي بالكفيفـات
ومعرفة احتياجاتهم والمشاكل التي يوجهونهـا وكيفيـة مواجهتهـا . .وتـم دعـوت
جميع الكفيفات لتناول وجبة العشاء وركرهن لتلبية دعوة الجمعيـة وأيضـا رـكر
جميع المتطوعات المشاركات في االجتماع وبلغ عدد المتطوعات  15متطوعة.
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لقاء إثرائي بعنوان " مفهوم العالقات العامة "
• قــدمت جمعيــة الثريــا للمكفــوفين بمنطقــة جــازان يــوم الجمعــة الموافــق
2020/4/17مضمن أنشـطتها اإلثرائيـة لقـاء بعنـوان " مفهـوم العالقـات
العامة " قدمه قائد فريق العالقات العامة واألعـالم التطـوعي للجمعيـة أ .
محمد عبد الغني خواجي  ،وذلو عبر برنامج الزوم .حيث يأتي هـذا اللقـاء
ممن البرامج االجتماعية التي تقـدمها الجمعيـة لمنسـوبيها .وقـد ارـتمل
اللقاء على عدة محاور تمـت مناقشـتها ورـرحها للحضـور عبـر البرنـامج ،
ومــن أبــرز تلــو المحــاور وهــي مفهــوم العالقــات العامــة  ،واهــم مبــاد
العالقات العامة ،والعوامل التي أدت إلى ظهـور العالقـات العامـة  ،ومبـاد
تطبيق في العالقات العامة كما تخلل اللقاء بعض االسئلة الحوارية والتي
رــارف فيــه مــا يقاربــا  20عضــوا وذلــو بهــدن التطــوير وكســب مهــارات
معرفية  ،وتسهم هذه اللقاءات في تطوير و تثقيف األعضاء في الجمعيـة
.
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مسابقة القرآن الكريم " فشنها ال تعمى األبصار "
والحفل الختامي للمسابقة
نفذت جمعية الثريا األهلية للمكفوفين مسابقة لحفظ سورة الكهف بثالثة فروع مختلفة و هدفت المسـابقة إلـى مسـاعدة
مستفيدي الجمعية من الجنسين على استغالل الوقت خالل الظرون الحالية وبث روح الحماسة بين مستفيدي الجمعيـة مـن
الجنسين و تم تكليف أ .تهاني بعيطي باإلرران و المتابعـة للمسـابقة فـي القسـم النسـائي و أ .ماجـد زيلعـي فـي القسـم
الرجالي و استغرقت المسابقة رـهراً تضـمن التسـجيل فـي المسـابقة و فتـرة تجزئـة الحفـظ و متابعتـه و إنهـاء المسـابقة
باالختبـار وتـم إطـالا رابـت التســجيل فـي المسـابقة يـوم اإلثنــين الموافـق  24/8/2020م –  5/1/1442هــ ونـتج عنــه
تسجيل  30مشاركاً و مشاركة من الجنسين ،ومن ثم تم إنشاء مجموعات خاصة بالمشاركين فـي المسـابقة عبـر تطبيـق
 What's appتم تقسيم سورة الكهف على أجزاء و إرسالها صوتياً بشكل دوري و منظم في المجموعـات و إرفـاا التفسـير
للفائدة .وتم إنهاء المسابقة بحفل تكريم الفائزين في المسابقة يوم األحد  4/10/2020م –  17/2/1442هـ في مسـرح
التنمية االجتماعية بجازان بعد صـالة المغـر و انتهـى حـوالي السـاعة  8:30مسـاءاً و تضـمن الحفـل العديـد مـن الفقـرات
تضمنت النشيد الوطني ،ثم المقدمة ،ثم القرآن الكريم  ،ثم كلمة رئيس مجلـس إدارة جمعيـة الثريـا األهليـة للمكفـوفين
،ثم كلمة مستفيدي الجمعية  ،ثم كلمة راعي الحفل و تضمن الحف بعض من القصائد و األناريد مـن مسـتفيدي الجمعيـة
 :،و عروض مرئية للفـائزين و ختـتم الحفـل بتكـريم الفـائزين فـي المسـابقة و منسـوبي الجمعيـة و متطوعيهـا .تشـرفت
الجمعية باستضافة بعض من الشخصيات المهمة وهم:
أ .هادي أديب الصال ( مدير قنوات المجد الفضائية )
أ .عبد اهلل األمير ( مدير التنمية االجتماعية بجازان )
أ .يحيى رياني ( مؤثر في مواقع التواصل االجتماعي باسم غِرِيد جازان)
و قد ساهم رركاء النجاح بدعم مستفيدي الجمعية و تقديم الهدايا للفائزين بالمسابقة وهم (مطاعم عزائم نجـد ،درعـة
للعطور ،معجنات التركي ،بن حمران للذهب ،عصـائر فيتـامين ،اسـتراحات الشـالل ،اسـتراحات األصـائل ،ماسـة ليـان لطـب
األسنان).
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تقرير فعالية اليوم الوطني ( )90للمملكة العربية السعودية.
اسم البرنامج :ركرًا مملكتنا الحبيبة.
هدفت جمعية الثريا األهلية للمكفوفين إلى مشاركة أبناء المملكة حكومة ورعباً االحتفال السنوي للذكرى ال 90لتوحيد المملكة
بتنظيم فعالية عبر منصة الزوم وتفعيل دور الجمعية في تنميـة روح الـوطن مـن خـالل تنظـيم مسـابقة أفضـل مشـاركة لليـوم
الوطني .وتم تفعيله في يوم الخميس موافق  7/2/1442ه .وذلو في الساعة السابعة مساءً واستمر لمدة  40دقيقـة .مـن خـالل
منصة الزوم وسنا الثريا.
وقد أررن على إعداد وتنفيذ البرنامج فريق عمل الثريا وعلى رأسهم المدير التنفيذي أ :/سعد الهاجري.
ونفذ البرنامج عضوات فريق العمل من الموظفات .وقد رعـت البرنـامج والمسـابقة التـي أقيمـت فيـه مجموعـة مـن الرعـاة وهـم:
مجموعة ميزو الطبي بجائزة الفائز األول .ومخبوزات باستري الند بجائزتي الفائزين الثاني والثالث .ومطعم طباخ بهارات لخمـس
مشتركين دعوات غداء .ومطعم كويو بخمس كوبونات للمشتركين.
وقد ابتدأ تنفيذ البرنامج في تمام الساعة السابعة مساءً حيـث ابتـدأ الحفـل بالسـالم الـوطني الـذي قـام بعـزن موسـيقى النشـيد
الوطني المبدع محمد عبد الحق ،ثم قراءة آيات من القرآن الكريم بصوت أحد المبدعين من مستفيدي الجمعية ، .ثم تتابع برنـامج
الحفل بعد كلمة من رئيس جمعية الثريا األستاذة عبير طبيقي مهنئة المملكة العربية السـعودية حكومـة ورـعباً بمناسـبة اليـوم
الوطني  90واستمر الحفل قرابة  40دقيقة من الفقرات وتفاعل الحضور مع البرنامج  ،واختتم الحفل بعـرض فقـرة المشـاركات
وتم اإلعالن عن المسابقة التي تم تفعيلها في السنا بعنوان أفضل مشاركة من خالل تصوير الشارة.
وقد تم ركر الحضور من المكفوفين والمشاركين في المسابقة والفعالية .وبهذا يكون البرنامج قد حقق المخرجات التالية:
تفاعل المستفيدين مع فعاليات الجمعية.
تفعيل السنا وزيادة متابعي الجمعية.
تحفيز المستفيدين على البدار للمشاركة في أنشطة الجمعية.
مواكبة الجمعية لمناسبات المملكة وتحقيق التفاعل المجتمعي من خالل إرـراف الكفيـف مـن مسـتفيدي الجمعيـة فـي مثـل هـذه
البرامج.
تحقيق انتماء الجمعية وأعضائها للمملكة بمشاركة أبناءها لليوم الوطني.
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بنادي المها للفروسية “جمعية الثريا األهلية للمكفوفين تنفذ فعالية اليوم العالمي
للعصا البيضاء تحت رعار #نراكم_بقلوبنا2
درن محافظ أبوعري األستاذ محمد بن هادي الشمراني اليوم الخميس فـي مكتبـه بالمحافظـة برنـامج العصـا البيضـاء و
التي تنفذه جمعية الثريا األهلية للمكفوفين .
على ررن محافظ أبوعري االستاذ محمد بن هادي الشمراني انطلقت مساء اليوم فعاليات برنامج اليوم العـالمي للعصـاء
البيضاء الذي إقامته واررفت عليه جمعية الثريا األهلية للمكفـوفين .تحـت رـعار ” نـراكم بقلوبنـا  ” 2للمـرة الثانيـة  ،وهـو
برنامج يستهدن فئة المكفوفين و الذي استضافه مربت نادي المها للفروسية بأبوعري .
وقد أقيمت عدة فعاليات وبرامج رملت فقرات خطابية و ترفيهيه و توعوية حيـث بـدأ االحتفـال بالنشـيد الـوطني ثـم القـران
الكريم وقدمت رئيس جمعية الثريا األهلية عبير طبيقي كلمـة تـم خاللهـا التعريـف بالجمعيـة والحـديث عـن اليـوم العـالمي
للعصاء البيضاء مقدمة ركرها الجهات المشاركة والداعمة في برنـامج اليـوم العـالمي تـم ألقـى المـدير التنفيـذي للجمعيـة
سعد الهاجري كلمة عن اليوم العالمي للعصـا البيضـاء ثـم قصـيدة لغريـد جـازان يحيـى ريـاني و رـارف فـي المجـال األدبـي
الشاعر المعرون النابوش بقصيدة كذلو  ،وتخلل الحفل عدة مسابقات حركية للمكفوفين ثم عرض مرئي بعنـوان لنعـي
مثلهم مقدم من اإلدارة التنفيذية ثم حوار عن قصة نجاح ألحد المكفوفين .
و تواجدت بعض مستفيدات الجمعيـة بأركـان ابداعيـة و قـدم فـواز زيلعـي أحـد مسـتفيدي الجمعيـة فقـرة تعريفيـة بالعصـا
البيضاء و قام المكفوفين محمد عبد الحق و عادل بوصلة فنية جميلة عبارة عن عزن و غناء بطريقة إبداعية .
فيما رارف النجم وائل خواجي مـدير لجنـة التنميـة اإلجتماعيـة بالظبيـة أغنيـة حماسـية  ،و رـارف بعـض مـن المسـتفيدين
المكفوفين باالحتفالية عبر تقديم مـواهبهم علـى المسـرح و عبـر الفقـرات الفنيـة كالرسـم و المكيـاج السـينمائي و قـدمت
جمعية الثريا وصلة انشادية عبر المنشد يحيى جعفري .و الجـدير بالـذكر أنـه رـارف فـي الفعاليـة أكثـر مـن  100متطـوع و
متطوعة موزعين لعدة فرا ” فريق التنظيم و الفريق الصحي و فريق العالقات العامة و اإلعالم و فريق االنتاج االعالمي ”
وفي نهاية البرنامج تم تكريم الجهات المشاركة والداعمة للفعالية من قبل رئيسة الجمعية االستاذة عبير طبيقي .
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حفل اليوم العالمي للتطوع لعام 2020م
أقامت جمعية الثريا األهلية للمكفوفين في جازان يوم الثالثاء الثامن من ديسمبر  2020حفل تكريم للمتطوعين والمتطوعات
بمناسبة اليوم العالمي للتطوع تحت رعار عطاء وطن.
حيث بدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم آيات مـن الـذكر الحكـيم والقـت رئيسـة مجلـس اإلدارة فـي جمعيـة الثريـا للمكفـوفين عبيـر
طبيقي كلمة قدمت فيهـا الشـكر للغرفـة التجاريـة علـى االستضـافة ولهيئـة حقـوا اإلنسـان علـى المشـاركة ولمركـز التنميـة
االجتماعية في جازان علـى الـدعم المسـتمرورحبت بـالمتطوعين والمتطوعـات لحضـورهم وتفـاعلهم وقالـت المملكـة العربيـة
السعودية تحتفل هذه األيام باليوم العالمي للتطوع وهو يوم يجسد قيم إنسانية عظيمة يتجرد الفرد فيها من األنانية ليعطي
ويقدم ويبذل ما في وسعه دون مقابل ،وقالت أن العمل التطوعي في مملكتنا الغالية يتجـه نحـو التنظـيم والتخطـيت واألخـذ
باألساليب العلمية ليواكب التطور العالمي ويشهد كل يوم مزيدا من اإلنجازات وهو من أهم ما جاء في رؤية المملكة  2030من
خالل المشاريع والمبادرات التطوعية التي تهدن إلى خدمة المجتمع والوطن للوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة.
وامافت طبيقي اننـا نقـدم لكـم اليـوم تدرـين اول فريـق تطـوعي مـن الكفيفـات وهـو فريـق ابـداع الثريـا لتجسـيد أعمـالهم
التطوعية وابراز ما لديهم من مواهب ويضم الفريق متطوعات من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية .
بعد ذلو تم تدرين فريق ابداع الثريا للمكفوفات  ،تم من خالله عرض نماذج المبدعات في اإللقاء واالنشاد .
بعد ذلو القى المتطوع محمد عبد الغني خواجي قائد فريـق العالقـات العامـة و االعـالم كلمـة المتطـوعين والمتطوعـات نيابـة
عنهم رحب فيها بالحضور و الزمالء المتطوعين و إدارة الجمعية و قـدم فـي كلمتـه باقـات الشـكر و العرفـان إلدارة الثريـا بقيـادة
االســتاذة عبيــر طبيقــي علــى جهودهــا مــع المتطــوعين و حر ـورت باقــة الشــكر الثــاني علــى عبــارات الثنــاء و الوفــاء للمتطــوعين
والمتطوعات اللذين كانوا رمعة الثريا و نجومها  ،و فـي باقتـه الثالثـة اثنـى علـى اصـدقاء التطـوع اللـذين كـان لهـم فضـل فـي
التشـجيع و الـدعم للمتطـوعين  ،و كانـت باقـة الشـكر الرابـع لكـل أ و أم و أخ و أخـت و زوج و زوجـة وقفـو خلـف المتطــوعين و
اسندوهم و كانوا مياء لهم و أول الداعمين لهم ،و اختتم كلمته بذكر احصـائيات إدارة التطـوع خـالل عـام 202 .حيـث بلـغ عـدد
الفرا خمسة فرا و عدد المتطوعين  347وعدد الساعات التطوعية  3712وعدد البرامج المنفذة  9برامج .
وفــي نهايــة الحفــل تــم تكــريم الجهــات المشــاركة والداعمــة و المتطــوعين والمتطوعــات المشــاركين فــي بــرامج هــذا العــام و
المتميزين.
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