
اهدي موقع الشاكري الى

أهدي موقع الشاكري إلى:

  

 أبي وأمي اللذين ربياني صغيرًا وزرعوا في نفسي نبتات الإيمان بالله وبرسوله محمد (ص) وأهل بيته عليهم السلام وأصحابه البررة،
وكانت هذه النبتات تمثل أسس الصدق والأمانة والمحبة والوفاء والتواضع.

  

 إلى أخوتي وأخواتي الذين رعوني خلال صباي وبلوغي حيث زرعوا فَيّ قيم التكافل والتكامل العائلي وكان لكل منهم عطاؤه وأثره في
تكويني فإليهم جميعًا أقدم شكري وإمتناني، ولولا هذه التربية وهذا العطاء والتوفيق من الله سبحانه وتعالى لما أقدمت على تكوين

هذا الموقع الذي آمل أن يكون قاعدة لذوي القربى وللتواصل العائلي ومدرسة خيرة تسطر فيها الأجيال من أبناء وبنات العبدين
المؤمنين حاج محمد الشاكري والعلوية حبيبة سيد جعفر، أفضل الأعمال الخيرة المستندة على الإيمان بالله ورسوله محمد (صلى

الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته الميامين أينما ساروا وأقاموا في أركان المعمورة. 
وإليكم جميعًا حبي ودعائي بالتوفيق.

  

إن آلية إدخال البيانات على الموقع بسيطة بعد الحصول على كلمة المرور يستطيع كل فرد من أفراد العائلة أن يدخل إلى الموقع
وإدخال البيانات المتعلقة به أو بالمقربين إليه من أفراد العائلة مثل اسم الزوج أو الزوجة الكامل، مع تاريخ الميلاد وتاريخ الزواج

والصورة والتأكد من المعلومات الخاصة به باللغة العربية والإنكليزية، ووضع صورته المحببة له، وإدخال أسماء أولاده أولًا بأول مع
البيانات المطلوبة ليواصلوا من خلال الموقع مسيرة حياتهم في شجرة العائلة.

  

يمكن إدخال المعلومات الخاصة بحياة الشخص في كل مرحلة من مراحل عمره لتكون له كدفتر مذكرات، سوف يضاف موقع آخر
خاص لصور العائلة، وإدخال صور الأفراد كٌل حسب إبداعاته وقدراته.

  

أرجو أن يتطوع أي فرد مقتدر على الكمبيوتر فنيًا من أفراد العائلة في كل دولة أو بلد يعيش فيه بمساعدة إخوانه وأفراد عائلته
المقربين والمتواجدين بالقرب منه في إدخال بياناتهم لحين تعم المعرفة للجميع فيقومون بإدخال المعلومات الخاصة بهم

وبأولادهم، إننا في لندن على استعداد لمنحكم كلمة المرور لتمكنكم من الإطلاع والعمل على الموقع وللإجابة على أي استفسار
يردنا عن طريق رسائل الإيميل أو البريد أو التلفون.

  

كل فرد من أفراد العائلة يحق له عنوان بريدي على شبكة الشاكري أي وضع اسمه واسم أبيه كلًا أو جزًء إذا كانت هناك أسماء
متشابهة، كما في النموذج التالي::

  

sahib@shakiry.com
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mailto:sahib@shakiry.com


اهدي موقع الشاكري الى

  

        

  

- مركز إرشاد ورعاية المواطنين فرع البياع بغداد

- مركز إرشاد ورعاية المواطنين فرع الناصرية بغداد

- مركز إرشاد ورعاية المواطنين فرع النجف

- مركز إرشاد ورعاية المواطنين فرع مدينة الصدر
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http://iraqicharities.org/shakirycharity_A.php?id=63
http://iraqicharities.org/shakirycharity_A.php?id=65
http://iraqicharities.org/shakirycharity_A.php?id=62
http://iraqicharities.org/shakirycharity_A.php?id=61

