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 شراكة تجمع جمعية البر وسباق الجري
  لتعزيز ثقافة العمل

مجعية الرب باألحساء - اإلدارة العامة- العدد األول  )صفر 1435( 

األمير بدر يوقع اتفاقية تعاون بين
 مركز التنمية األسرية وبين أوقاف معالي 

 د.محمد بن حسن الجبر الخيرية

200 غرفة نوم لأليتام

2400 حقيبة مدرسية

تكريم المتفوقين
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نوّرد الخرسانة التي

يعجز عنها اخرين 
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 15 مليون لمجمع مركز التنمية األسرية

  شراكة جمعية البر وسباق الجري
  لتعزيز ثقافة العمل

 مركز المزروعية يؤثث غرف نوم 200
يتيم ويتيمة

 تكريم 450 طالب وطالبة بمركز
الفيصلية

495 يتيما في حفل عيدية اليتيم

اآلثار اإليجابية لالتصال بين المؤسسات الخيرية

أكثر من مليونين ونصف مليون ريال مساعدات اإليجار

مجلة دورية تصدرها 
إدارة اإلعالم والعالقات العامة  

بجمعية الرب باألحساء 

املرشف العام 
مدير عام جمعية الرب باألحساء 

معاذ بن إبراهيم الجعفري 

نائب املرشف العام
عبداملنعم بن عبدالعزيز الحسني

رئيس التحرير 
مدير إدارة اإلعالم والعالقات العامة 

وليد بن خالد البوسيف 

مستشار التحرير 
عبدالرحمن بن عبدالعزيز الخويف  

مدير التحرير  
فادي بن حمد الجمل 

فريق التحرير 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحزميي 

سعد بن إبراهيم السعد 

تدقيق لغوي
عبدالرحمن بن محمد العرفج

 
التصميم واإلخراج 

وليد بن خالد البوسيف 

ملراسلة رئيس التحرير 
يرجى التواصل عرب الربيد اإللكرتوين 

waleed@ahsaber.org
هاتف /0135801333
فاكس /0135805551

املوقع اإللكرتوين 
www. ahsaber.org

اآلراء واملقاالت املنشورة تعرب عن آراء 
كاتبيها وال تعرب بالرضورة عن رأي املجلة
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لكل منا دور إيجايب يف حياته ، يسعد ويحرص عىل تأديته بأكمل وجه ، خدمة لهذا 
 - الرشيفني  الحرمني  خادم  سيدي  حكومة  تقدمه  ما  ظل  ففي    ، وأهله  الغايل  الوطن 

حفظه الله -  من أمن وأمان ورفاهية لكل مواطن ، سعت جمعية الرب باألحساء بصفتها 

رائدة  للعمل االجتامعي يف هذه البقعة املباركة من أرض الوطن لتطبيق مفهوم الرشاكة 

كل   بيت  يف  »الرب«  نواة  بذلك  فرسخت   ، املدين  املجتمع  مؤسسات  بقية  مع  املجتمعية 

أرسة أحسائية فكانت بذلك رشيكا فاعالً من خالل سعيها الحثيث لتطبيق املفهوم الشامل 

لتنمية األرسة واملجتمع ،  والذي متخض عنه الكثري من الربامج واملرشوعات التي تحد من 

الفقر وتعمل عىل تطوير وتنمية األرس املستفيدة منها لتنمو وتكتفي ، فأسهمت جمعية 

الرب باألحساء  بذلك يف تنامي أعداد األرس املنتجة يف األحساء  ، وعززت من ثقافة العمل 

لدى أبنائها وساهمت بشكل مبارش يف رعاية التطوع واملتطوعني ألعامل الخري من أهل 

األحساء فعادت تلك الربامج مبردود إيجايب عىل املجتمع األحسايئ  ، فأهل األحساء  ككل 

أبناء الوطن يف اململكة العربية السعودية  ترشئب أعناقهم ألعامل الرب ومجاالت الخري،  إال 

أن فعل الخري واملبادرة له سجية يف أهل هذه املحافظة الطيبة ، حيث استقوا رحيقها من 

فيض الطيبة الطبيعية التي متيزهم عن غريهم ، فكان هذا الغراس -  جمعية الرب باألحساء 

-  والتي ارتفعت بجهودها وبرامجها ومرشوعاتها لتكون شجرة وارفة العطاء راسخة يف 

ملليكها  ثم  أوالً  لله  أخلصت  أيدي  رعتها   ، ومعوز  محتاج  كل  بها  يستظل  الوطن  أرض 

ووطنها فحملت بذلك  عىل عاتقها أمانة  إيصال الصدقات والزكوات والتربعات والهبات 

النقدية والعينية ملستحقيها بإرشاف عدد من رجاالت األحساء املوثوقني واملحبني للخري ، 

فنحيي هذه األعامل والربامج ونشد عىل أيدي داعميها ونوجه القطاعات املتنوعة للتعاون 

والتكامل يف استكامل مسرية الحضارة والنمو يف كافة املجاالت .

 التكامل في
  خدمة المجتمع

صاحب السمو األمري/ بدر بن حممد بن جلوي 
آل سعود   حفظه اهلل

مجعية  إدارة  جملس  رئيس  األحساء  حمافظ 
الرب باألحساء
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عام  باألحساء  الرب       تأسست جمعية 
1400هـ وسجلت رسمياً لدى وزارة والشؤون 
االجتامعية برقم )34( ، وتشمل منطقة خدمات 
الجمعية مدينتي الهفوف واملربز وأكرث من 11 
قرية و23 هجرة يف محافظة األحساء ، حاملة 
والزكوات  الصدقات  إيصال  أمانة  عاتقها  عىل 
والتربعات والهبات النقدية والعينية ملستحقيها 
حيث يرشف مجلس إدارة الجمعية املكون من 
15 عضواً وبرئاسة صاحب السمو األمري بدر بن 
األحساء  محافظ  سعود  آل  جلوي  بن  محمد 
عىل سري أعامل الجمعية ومراكزها التابعة لها 
، حيث يعمل يف الجمعية قرابة 300 موظف 
الجمعية  أعامل  خاللها  من  يسريون  وموظفة 

ومهامها يف خدمة املحتاجني.
تحقيق  عىل  الجمعية  إدارة  تعمل  كام      
من  والتي  السامية  ألهداف  ا  من  مجموعة 
والعينية  النقدية  املساعدات  تقديم  أهمها 
معونات  شكل  عىل  واملعوزين  للمحتاجني 
و  واألرس،  لألفراد  مقطوعة  أو  ثابتة  نقدية 
وتستهدف  ومربمجة  شاملة  عينية  معونات 
رشائح  واملقطوعة  الدامئة  بإعاناتها  الجمعية 
واألرامل  األيتام  هم  املجتمع  من  محددة 
ال  ومن  والعجزة  السجناء  وارس  واملطلقات 
املستفيدين  يبلغ عدد أرس  ، حيث  لهم  عائل 
أرسة   5.000 من  أكرث  بالجمعية  املسجلني 
إجاميل  بلغ  وقد  دائم،  بشكل  تستفيد 
املساعدات يف نهاية العام املايل 1433هـ أكرث 
أكرث من  استفادت منها  ريال  من  52 مليون 

723849 حالة ممثلة يف  148966 أرسة  .
واملقطوعة  الدامئة  العينية  اإلعانات  أما       
واأليتام  األرس  كفالة  برنامجي  تحت  فتندرج 
من  خاللهام  من  املستفيد  ميكنان  والذان 
الخدمية  والربامج  املرشوعات  من  االستفادة 
ومنها  الجمعية  مراكز  تقدمها  التي  واإلغاثية 
مرشوع املواد الغذائية بشكل دوري والحقيبة 
توزيع  ومرشوع  الكساء  ومشاريع  املدرسية 
املنازل  ترميم  ومرشوع  والصدقة   الزكاة 
توزيع  ومرشوع  واألضاحي  الهدي  ومرشوع 
الصائم ومرشوع زكاة  اللحوم ومرشوع إفطار 

الفطر ومرشوع توزيع األجهزة الكهربائية.
لقد كان للجمعية قصب السبق يف استحداث 
نظام املراكز التي تخدم أحياء محافظة األحساء 

مركزا   14 الجمعية    إدارة  استحدثت  حيث 
تابعاً لها ، لتحقيق مجمل أهدفها ولتعمل عىل 
أخذ الصدقات والزكوات من أغنياء كل مجمع 
الحي  فقراء  إىل  منظم  بشكل  وترده  سكاين 

نفسه  . 
الجمعية  إدارة  افتتحت  1412هـ  العام  ففي 
املزروعية  مركز  بينها  من  كان  مراكز   ثالثة 
حياً   22 من  أكرث  إىل  خدماته  يقدم  والذي 
املستفيدين  عدد  ويبلغ  الهفوف  مبدينة 
ويقدم  املربز  ومركز    ، أرسة   890 حوايل  منه 
عدد  ويبلغ  أحياء    7 من   أكرث  إىل  خدماته 
املستفيدين منه 700  أرسة ، ومركز الفيصلية 
الهفوف  أحياء يف مدينة  وتغطي خدماته 10 
ويبلغ عدد املستفيدين منه حوايل 820 أرسة ، 
وتواىل الطلب عىل استحداث الجمعية للمراكز 
ملا القته الفكرة من نجاح وشعبية كبرية حيث 
فتح  1414هـ  عام  تلت  التي  األعوام  شهدت 
العديد من املراكز  كان من أبرزها مركز شعبة 
املربز والذي يقدم خدماته لحوايل 14 حياً يف 
مدينة املربز كام واصلت الجمعية فتح العديد 
من املراكز يف قرى الشقيق وبني معن واملطرييف 
والقرين وقرية الجبيل ومركز اإلسكان املبسط 
الصالحية  ومركز  يربين  هجرة  مركز  تاله  ثم 

وكلها مراكز تتبع إلدارة الجمعية بالهفوف .
الحد  الجمعية عند هذا     مل تقف تطلعات 
بل انطلقت متتبعة البعد اإلنساين واالجتامعي 
املوىت  لتجهيز  متكاملة  منظومة  فافتتحت 
بإنشائها  املقابر  شؤون  رعاية  عىل  والعمل 

من  كثري  يف  ومكاتبه  املوىت  إكرام  ملركز 
الناحية  هذه  متثله  ملا  األحساء  مقابر 

من  عية جتام ال ا

رشائحهم  ولكافة  املجتمع  أفراد  لدى  أهمية 
نقل  من  باملوىت  بالعناية  يتعلق  ما  فسهلت 
وتجهيز ودفن ، وتسوير للمقابر بالتعاون مع 

الجهات ذات العالقة .
    كام سارعت الجمعية بافتتاح مركز متخصص 
يف شؤون األرسة مدركة أهمية معالجة أسباب 
 1426 العام  يف  فافتتحت  منها  والحد  الفقر 
حلول  يبحث يف  والذي  األرسية  التنمية  مركز 
ملشكالت املجتمع األرسية والرتبوية والنفسية 
لألرس املسجلة لدى الجمعية خاصة ، كام أنه 
لجميع  األرسية  االستشارات  يقدم خدماته يف 

رشائح املجتمع السعودي مجاناً .
استثامرية  مرشوعات  للجمعية  أن  كام     
املادية  املوارد  تنمية  إىل  خاللها  من  تهدف 
لديها غري مغفلة الجانب االجتامعي واإلنساين 
العيادات  مجمع  مرشوع  أولها  فكان  املهم  
الطبية والذي يقدم خدماته الصحية والعالجية 
مبعية كوكبة من األطباء واملمرضات واملوظفني 
األجهزة  بأحدث  مجهز  مخترب  إىل  باإلضافة  
ألفراد  خدماتها  وتقدم   ، الطبية  واملعدات 
مرشوع  يأيت  كام   ، مخفضة  بأسعار  املجتمع 
أهم وأعرق املرشوعات  األطفال ضمن  رياض 
التي تبنتها الجمعية إن مل تكن األوىل من نوعها 
يف األحساء حيث بدا العمل عام 1400 هـ عىل 
يف  للجمعية  تابعة  أطفال  روضة  أول  إنشاء 
الهفوف تبعتها روضة أخرى يف مدينة املربز ، 
تعمل عىل التمهيد للحياة الرتبوية والتعليمية 
لألطفال املشاركني بها وبإعفاء من الرسوم ألبناء 

األرس املحتاجة .

 جمعية البر في سطور



 15 مليون لمجمع مركز6
 التنمية األسرية

وقع صاحب السمو األمري بدر بن محمد بن 
جلوي آل سعود محافظ األحساء رئيس مجلس 

سموه  مكتب  يف  باألحساء  الرب  جمعية  إدارة 

اتفاقية تعاون بني جمعية الرب باألحساء ممثلة 

معايل  أوقاف  وبني  األرسية  التنمية  مركز  يف 

الدكتور محمد بن حسن الجرب الخريية ـ رحمه 

الله تعاىلـ  ، وذلك بحضور الشيخ عبدالعزيز بن 

حسن الجرب والشيخ عبداللطيف بن حمد الجرب 

ونائب رئيس جمعية الرب باألحساء عبداملحسن 

املجلس  رئيس  وفضيلة  الجرب  عبدالعزيز  بن 

اإلرشايف الشيخ عبدالباقي بن محمد آل الشيخ 

مبارك ومدير عام جمعية الرب معاذ بن إبراهيم 

الدكتور  التنمية األرسية  الجعفري ومدير مركز 

بن  إبراهيم  واألستاذ  الحليبي  سعود  بن  خالد 

محمد الدورسي السكرتري التنفيذي للوقف.

أوقاف  تقوم  أن  عىل  االتفاقية  نصت  حيث 

ـ  الخريية  الجرب  حسن  بن  محمد  الدكتور 

للمؤسسات  مجمع  ببناء  ـ  تعاىل  الله  رحمه 

مببلغ  باألحساء  األرسية  التنمية  ملركز  التابعة 

15.000.000 ريال )خمسة عرش مليون ريال(، 

عىل األرض التي ُمنحت للتنمية األرسية من قبل 

وزارة الشؤون البلدية والقروية عىل أن يشمل 

اإلدارة، واألقسام  الرئيس، ويضم  املركز  املجمع 

العايل  األرسية  التنمية  ومعهد  الخدمية، 

للتدريب، ومعهد التنمية األرسية العايل النسايئ 

العام،  الشارع  عىل  تجاري  ومبنى  للتدريب, 

ويكون  وصيانته،  املركز  لتشغيل  ريعه  يعود 

هذا الريع باسم معايل الدكتور محمد بن حسن 

وأن  للمركز  سنوي  كتربع  ـ  الله  رحمه  ـ  الجرب 

يكون اسم املجمع )مجمع معايل الدكتور محمد 

بن حسن الجرب الخريي باألحساء( عىل أن يبدأ 

العمل يف التخطيط ثم التنفيذ خالل سنتني من 

توقيع العقد.

األرس  بناء  مركز  و  الجمعية  وقعت 
اتفاقية  »جنى«  الرشقية  باملنطقة  املنتجة 

رشاكة لتدريب وتطوير األرس املنتجة والفقرية 

مركز  مثل  وقد  لها  التابعة  والهجر  باألحساء 

الشامي  محمد  بن  محمود  األستاذ  »جنى« 

املدير التنفيذي للمركز ومثل الجمعية املدير 

الجعفري  ابراهيم  بن  معاذ  األستاذ  العام 

العبيد  عبدالله  بن  رياض  األستاذ  بحضور 

املدير املايل واإلداري ملركز »جنى«.   

حيث ستسهم االتفاقية بشكل كبري يف تقليص 

عدد األرس الفقرية باألحساء من خالل تطوير 

والفقرية  املنتجة  األرس  نساء  من  مجموعة 

اقتصاديا  وتطويرهن  وتأهيلهن  باألحساء 

يقدم  »جنى«  مركز  بأن  علام  واجتامعيا 

قروضاً متناهية الصغر بدون فوائد للراغبات 

عىل  يقوم  »جنى«  مركز  أن  ومبا  العمل  يف 

قام  العمل  لسوق  وتهيئتهن  النساء  تدريب 

القسم النسايئ بالجمعية بالتنسيق املبارش بني 

االعتامد  خالل  من  جنى  ومركز  املستفيدات 

امللك  أعدتها جامعة  التي  الفقر  عىل خارطة 

فيصل بالتعاون مع الجمعية يف وقت سابق.

 اتفاقية النتشال
 األسر الفقيرة

 باألحساء من خط
الفقر



7 األمير بدر  رئيساً لمجلس اإلدارة

الجمعية  ألعضاء  االقرتاع  نتائج  أُعلنت 
دورتها  يف  باألحساء  الرب  لجمعية  العمومية 

االقرتاع  ، و ترشح األعضاء بعد عملية  العارشة 

الرب  بجمعية  املناسبات  بقاعة  أقيمت  التي 

الشؤون  وزارة  مندويب  بحضور  باألحساء 

مدير  القطان  عادل  مثلهم كل من  االجتامعية 

باملنطقة  الخريية  واملؤسسات  الجمعيات  إدارة 

ومحمد  السعيد  مساعد  وبعضوية  الرشقية 

القضيب.

15 عضوا  اختيار  االقرتاع  عملية  حيث شهدت 

مجلس  )رئيس  وهم  الجمعية  إدارة  ملجلس 

اإلدارة صاحب السمو األمري بدر بن محمد بن 

جلوي محافظ األحساء، عبداملحسن عبدالعزيز 

الجرب، صالح عبداملحسن العبدالقادر، عبدالعزيز 

عبدالرزاق البشري، عبدالرحمن عبدالله النعيم ، 

عبدالله محمد العرفج، عبدالله موىس القصيبي، 

عبدالله  خالد  مبارك،  الشيخ  آل  أحمد  فؤاد 

الرباهيم، ناهض محمد الجرب، عبدالكريم موىس 

بوخمسني، محمد عبدالعزيز العفالق ، سليامن 

حسن العفالق ، أحمد عبداملجيد العيىس، نبيل 

محمد القايض (.

السمو  اختيار صاحب  املرشحون عن  أعلن  ثم 

األمري بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ 

األستاذ  واختيار  اإلدارة،  رئيسا ملجلس  األحساء 

عبداملحسن بن عبدالعزيز الجرب  نائبا للرئيس،  

العبدالقادر  عبداملحسن  بن  صالح  املهندس  و 

بن  عبدالعزيز  املهندس  و  للمجلس،  أمينا 

عبدالرزاق البشري أمينا للصندوق. 
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الخريي  الجري  وسباق  الجمعية  وقعت 
الربامج  من  العديد  لتنفيذ  رشاكة  اتفاقية 

عىل  العمل  ثقافة  تعزيز  بهدف  املتميزة 

مستوى املنطقة الرشقية خالل املؤمتر الصحفي 

وقع  حيث  األحساء  فنادق  بأحد  أقيم  الذي 

الخريي  الجري  سباق  جانب  من  االتفاقية 

الرتيك  عيل  بن  عبدالعزيز  األستاذ  السنوي 

ومن جانب جمعية الرب نائب رئيس الجمعية 

الجرب  عبدالعزيز  بن  عبداملحسن  األستاذ 

معاذ  األستاذ  الجمعية  عام  مدير  وبحضور 

بن ابراهيم الجعفري كام حرض حفل التوقيع 

أعضاء مجلس إدارة جمعية الرب وأعضاء لجنة 

سباق الجري الخريي و عدد من رجال األعامل 

الداعمني للجمعية.

الرب  جمعية  عام  مدير  أوضح  جهته  من 

بأننا سعدنا  الجعفري  األستاذ معاذ  باألحساء 

لتعزيز  الخريي  الجري  سباق  مع  برشاكتنا 

محافظة  و  الرشقية  باملنطقة  العمل  ثقافة 

الخاطئة  املفاهيم  بعض  لتصحيح  األحساء 

العديد  عمل  خالل  من  املجتمع  يف  املنترشة 

عقد  تم  كام  الهادفة  اإلعالمية  الربامج  من 

العديد من الرشاكات مع عدة جهات حكومية 

سيتم  التي  الربامج  إنجاح  أجل  من  وأهلية 

تقدميها للمجتمع كاألفالم القصرية والفالشات 

يف  املتخصصة  املطبوعات  وإصدار  التوعوية 

عمل  إىل  باإلضافة  العمل  ثقافة  تعزيز  مجال 

متخصصة  وبرامج  الجامهريية  املحارضات 

للطالب واملوظفني وبرامج خاصة لتحويل األرس 

مع  التنسيق  تم  كام  منتجة,  أرس  إىل  الفقرية 

عدد من املجمعات التجارية الكربى باألحساء 

والدمام لتنفيذ الفعاليات الكربى تشتمل عىل 

محارضات لتعزيز ثقافة العمل بأسلوب شائق 

باإلضافة إىل تقديم برامج ترفيهية ومسابقات 

ثقافية وبرامج أخرى خاصة باألطفال. 

سعدنا برشاكتنا مع سباق 

الجري الخريي لتعزيز ثقافة 

العمل باملنطقة الرشقية و 

محافظة األحساء لتصحيح 

بعض املفاهيم الخاطئة 

املنترشة يف املجتمع

 اتفاقية شراكة تجمع جمعية البر وسباق الجري
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قدمت الجمعية حزمة من الربامج التدريبية 
املجتمع  رشائح  مختلف  و  املستفيدة  لألرس 

أجل  من  الرشقية  املنطقة  ومدن  مبحافظات 

تعزيز ثقافة العمل لدى أبنائهم وبناتهم وحثهم 

عىل االلتحاق بسوق العمل املناسب لكل فرد كام 

قدمت برامج تدريبية مامثلة لألرس املنتجة حول 

املشاريع الصغرية والتي ستسهم مبشيئة الله يف 

تحسني مستوى الدخل لتلك األرس كام تم عمل 

العديد من الربامج التدريبية للموظفني واملقبلني 

تم  كام  وخريجني  طالب  من  العمل  سوق  عىل 

والطالب  للموظفني  موجهة  محارضات  تقديم 

املحارضين  من  نخبة  قدمها  شهرين  مدى  عىل 

املتمكنني لتعزيز ثقافة العمل لديهم. 

أنتجت جمعية الرب فيلم توعوي تدور قصته حول شاب معاق أسمه خالد 
وهو خريج جامعي يعيش يف وسط جو أرسي فقري ووالده يريد إرساله للخارج 

لتلقي العالج ومع بحث الشاب خالد عن وظيفة يفقد وثيقته الجامعية بسبب 

سقوطها من ملفه ليبدأ بعد ذلك رحلة البحث عن الوظيفة ويقابل بالرفض 

بسبب عدم وجود وثيقته األصلية أو بسبب إعاقته وبعد ذلك يقرر الشاب أن 

البحث عن  العقلية من خالل  مهاراته  ليستفيد من  واآلخرين  نفسه  يتحدى 

بتصميم  بدأ  مستقبله حيث  ليصنع  وأرسته  بيته  احتياجات  بها  يسد  وظيفة 

إحدى  من  عرضا  تلقى  نجاحه  وبعد  صغرية.  تجارية  محالت  لعدة  برامج 

الرشكات للعمل معها .. ومع مرور األيام أصبح رئيسا للقسم الذي يعمل به ، 

كام أنتجت الجمعية خمسة فالشات توعوية كل فالش ال تتجاوز مدة عرضة 

الدقيقتني وتتناول تلك الفالشات التوعوية أهمية اقتناص الفرص الوظيفية التي 

يستغني االنسان من خاللها.  

 برامج تدريبية
 ومحاضرات

 فلم توعوي وفالشات قصيرة

صورة جامعية للمشاركني يف ورشة تعزيز ثقافة العمل 

كواليس التصوير 
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تصادفنا كثري من األمور التي تتطلب منا اتخاذ قرار يف وقت قصري 
الوردية  النظرة  بسبب  السلبية  مثارها  نجني  مصريية  أمورا  تكون  ورمبا 
لألمور التي تجعلنا نرى كل يشء إيجابياً وننىس أن هناك سلبيات لكل 

قرار يجعلنا نغري نظرتنا إىل نظرة أخرى ..
عن  البعد  بسبب  أخرى  لوظيفة  االنتقال  يف  ما  شخص  يرغب  فعندما 
املشاكل يف الوظيفة األوىل أو البحث عن زيادة يف الراتب فإنه غالباً ما 
إيجابياتها وال يرى سلبياتها  الوظيفة نظرة وردية تجعله يرى  ينظر إىل 
تقديم  بعد  إال  يعلم  وال  اإليجابيات  عىل  تغطي  السلبيات  تكون  ورمبا 
للوظيفة  العقد  وتوقيع  األوىل  الوظيفة  من  الطرف  وإخالء  االستقالة 

الثانية وعند ذلك تكون الحلول أشد صعوبة .
وعندما يرغب شخص ما يف تحقيق حلم العمر ورشاء منزل جديد فهو 
من أهم األهداف التي ينتظرها كل إنسان وبنى عليها آماله وآمال أرسته 
وجمع لها مبلغاً معيناً باإلضافة للقروض املعروفة فيكون بحثه يف نطاق 
ضيق إما بناءا عىل املبلغ املحدد له من البنك أو رغبته يف منطقة معينة 
صاحب  له  ويزين  الوردية  نظرته  حسب  أكرث  ورمبا  يعجبه  ما  فيجد 
العقار أو املكتب االيجابيات وال يذكر له السلبيات ومع االندفاع الرسيع 
للحصول عىل بيت العمر قبل أن يخطفه أحد املشرتين يتم توقيع العقد 
والدخول يف دوامة القروض وتبدأ النظرة البصرية ليتفاجأ بسلبيات كثرية 
مل ينظر لها ومل يسأل عنها مثل عدم وجود أساسات يف املوقع أو مشاكل 
كبرية يف السباكة أو تشققات يف الجدران أو هبوط يف األرضيات أو مجورة 
سيئة أو عدم األمان أو البعد عن كل الخدمات ونظراً ألنه قد تورط يف 
القروض فال يستطيع االنتقال أو دفع مبالغ كبرية لإلصالح فيكون بذلك 

قد اتخذ قراراً خاطئاً بسبب النظرة الوردية عند الرشاء ..
وعندما يرغب شخص ما يف رشاء سيارة جديدة مثالً فيتم البحث عن ما 
ما يعجبه بسعر مناسب ورمبا  املوجود معه للرشاء فيجد  املبلغ  يوازي 
لون مناسب ورمبا أثقل كاهله بقرض ال يقل الوقت املحدد لسداده عن 
خمس سنوات ويتوقع أنه بذلك قد كسب الكثري ولكنه يتفاجأ بعد ذلك 
أنها كثرية األعطال وقطع غيارها غري متوفرة أو باهظة الثمن وال يستطيع 
حتى توفريها بسبب دخله الشهري الضئيل فيكون بذلك قد خرس الكثري 

بسبب نظرته الوردية عند الرشاء..
وقس عىل ذلك القرارات اليومية يف جميع األمور أو القرارات الكبرية التي 

تحتاج منا إىل انتظار طويل والتي نخرسها بسبب النظرة الوردية لألمور 
مام يؤدي لالستعجال والنظر من زاوية واحدة فقط ولو حددنا أهدافاً 
محددة عند كل قرار وطبقناها لتالفينا الكثري من األخطاء وابتعدنا عن 

النظرة الوردية التي تجعلنا نخرس الكثري ..
ومع العودة إىل قرار الوظيفة والنظرة الوردية للحصول عليها فلو كانت 
والتأمني  والبدالت  الراتب  مقدار  مثل  وضعها  محددة  أهداف  هناك 
النفسية وغري ذلك  الصحي وقربها من املنزل واألمان الوظيفي والراحة 
وتأكد من ذلك .. وسأل عن سلبياتها وتجربتها ملدة ثالثة أشهر أو أكرث 
الوظيفة  من  استقالة  تقديم  بدون  املطلوبة  األهداف  كل  من  للتأكد 
السابقة والحصول عىل إجازة فقط لضامن العودة يف حالة عدم مالمئة 
يرى  تجعله  شمولية  أكرث  القرار  لكان  األهداف  مع  الجديدة  الوظيفة 
التي  الوردية  النظرة  بعيدا عن  الهام  القرار  لهذا  واألبعاد  الزوايا  جميع 

تجعلنا نقع يف الكثري من األخطاء غالباً ..
ولو عدنا أيضاً إىل قرار رشاء السيارة وحدد األهداف من رشاء السيارة مثل 
قوتها وراحتها والتكييف واستيعابها لعدد األشخاص مستقبالً وصالحيتها 
للسفر والرب مثالً وخدمات ما بعد البيع مثل الصيانة وأسعار قطع الغيار 
يف  الرغبة  عند  قيمتها  ستكون  وكم  أخرى  ميزات  هناك  وهل  وتوفرها 
أم ال بسبب شعبيتها هذه ؟ويكون  بيعها ؟هل سينخفض سعرها كثرياً 
سعرها ال يزيد عن كذا أو رشاء سيارة للعمل واملناسبات فقط مبواصفات 
فاخرة محددة وعندما يتم البحث عن سيارة بهذه املواصفات والسؤال 
أو من خالل ماليك  السيارات  أو وكاالت  عنها من خالل من استخدمها 
ملدة  املواصفات  بنفس  سيارة  استئجار  من  أو  االنرتنت  يف  السيارات 
اتخاذ قرار الرشاء بعيداً  محددة واستخدامها لكانت نظرتنا أشمل عند 

عن الندم بسبب النظرة الوردية عند الرشاء .
التي  القرارات  اتخاذ  الرشوع يف  أهداف عند  أو عدة  ولو حددنا هدفاً 
نتخذها باملئات أو باأللوف أحيانا لسلمنا من االجتهادات الخاطئة التي 
املستقبلية  الخطط  عىل  ورمبا  ونفسياً  مالياً  علينا  وتؤثر  غالباً  نرتكبها 

وتؤخر الحصول عىل األهداف املحددة ..
فلنحرص عىل إعادة صياغة أهدافنا إن وجدت أو وضع أهداف جديدة 
القرارات وخصوصاً  اتخاذ  االستعجال يف  الحياة وعدم  أمور  لكل  شاملة 

املصريية واالستشارة والبعد عن النظرة الوردية لألمور.

 النظرة الوردية
بقلم : أنس بن محمد الجعوان

مستشار تنمية برشية وتطوير ذات

قلم 
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 االستفادة من12
 المشاهير في

 دعم برامج
 المؤسسة

الخيرية
بقلم: عبداملنعم عبدالعزيز احلسني

نائب املدير العام للمراكز والبحث االجتماعي جبمعية الرب باألحساء

وإرصار  وعالقات  ذكاء  تحتاج  الخريية  املؤسسة  يف  التمويل  لعبة 
وإلحاحاً ووضوحاً يف الهدف والربامج التي تحتاج للدعم أمام الداعمني 

كل ما كان الهدف واضحا كان أدعى للقبول والعثور عىل الداعم أرسع .

أحيانا تحتاج املؤسسة الخريية الستثامر دور أكرث للعالقات العامة للفت 

أنظار الداعمني ملرشوع معني تريد الحصول عىل متربع له .

يف الحقيقة أن املؤسسات الخريية يف الغرب نهجت منهج استخدام الورقة 

الرابحة وهي الشخصيات اإلعالمية املشهورة يف التواصل معها وحثها عىل 

الناس يشدها  الناس عموم  الجهة حيث  مناسبات  بأسامئها يف  الحضور 

النجم الجامهريي ويتابعون عنه تفاصيل وأخباراً دقيقة .

يونايتد  مانشسرت  لفريق  فني  مدير  فريغسون  السيد  املثال  سبيل  عىل 

وجهت له إدارة مرشوع مركز طبي خريي يف مقاطعة استكتلندا احتاج 

عىل  تقوم  للمرىض  دارا  ليشمل  مرافقه  توسعة  املرشوع  عىل  القامئون 

العناية بهم وتقديم خدمة أفضل لهم فنهج فريق العمل منهج االستفادة 

الشهري  الريايض  للفريق  الفني  املدير  فاستضاف  باملشاهري  عالقاته  من 

ليحل ضيفا عىل املرشوع ومييض دقائق مبشاركة رمزية بإعامل املسحاة 

أنظار  لجذب  إعالميا  الخرب  وتغطية  التوسعة  لبناء  املخصصة  األرض  يف 

الناس للمرشوع

لهم  وجهت  لو  رمبا  االجتامعية  والوجوه  والفنانيني  الرياضني  من  كثري 

الدعوة لإلسهام وعمل الحضور نفسه وبنفس الطريقة أو طريقة مشابهة 

تقديم  يف  يساهم  أخرى  جهة  ومن  جيد  اجتامعي  كدور  بذلك  لرحبوا 

صورة إيجابية للنجم أمام جمهوره وأنه إيجايب يف مساهمته االجتامعية 

املنهج ووضعت  الخريية نفس  املؤسسة  لو نهجت  التطوعية  ومشاركته 

لذلك خطة مرسومة وعملت ألجل ذلك لرمبا وفرت عليها ميزانية كبرية 

من ميزانية اإلعالم واإلعالن يف وسائل اإلعالم املتنوعة وحققت أثرا كثريا 

يف املوارد بسبب الرتكيز عىل جانب املشاهري وزيارتهم ملقرها واملشاركة 

بطريقة إبداعية يف املرشوع مثل ما حصل مع فريغسون مبسكه املسحاة 

وظهوره بهذه الصورة الغريبة أمام متابعيه بصورة الفالح لينترش الخرب 

يف الصحف العاملية وعرب الوكاالت اإلخبارية لتنقل تعريفا بها وبأعاملها 

وبرامجها .

وأخذ  املشايخ  لجلب  الخريية  املؤسسات  مامرسة  هو  ألحظه  الذي 

توقيعات وتزكيات منهم ملشاريعها وكذلك زيارة املسؤولني يف القطاعات 

والدوائر الحكومية لالطالع عىل تلك املؤسسة وهذه املامرسة وإن كانت 

اتفقنا  النجوم  أن نكسب جمهور هؤالء  ينبغي  أننا  إال   ، ما  لحد  جيدة 

أم مل نتفق عىل مشاريعهم وبرامجهم إال أنهم يحققون حضورا إعالميا 

يوجد  ال  الفنان  أو  الالعب  ذلك  كان  إذا  خاصة  استثامره  ينبغي  عاليا 

عنده مخالفات رشعية ظاهرة وعالية ومجاهرة تضاد القبول االجتامعي 

لجمهور املؤسسة مام قد يسبب العكس عند الجمهور املهتم والقريب 

فهي مامرسة تحتاج الحذر ونوعاً من الكياسة واستهداف النجم املناسب 

حتى ال ينقلب السحر عىل الساحر كام أسلفنا .

أيضا هناك نجوم من نوع آخر ينبغي استهدافهم كذلك وهم نجوم اإلعالم 

الجديد والذين تظهر أرقام متابعيهم بشكل كبري أكرث من 10 آالف متابع 

فهؤالء نجوم أيضا ينبغي استهدافهم واستثامرهم وكل ما عىل االنتشار 

األهداف  تحقيق  األساليب سارع ذلك يف  تنوعت  ما  النتائج وكل  علت 

املنشودة فإىل تجربة جديدة مع العالقات العامة وتطوير آليات العمل 

يف املؤسسات مبا ينعكس أثره إيجابيا عىل توفري املوارد الالزمة لدعم تلك 

املشاريع االجتامعية الرائدة .

قلم 

12
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رز كإهداء عيني ألكرث  وزعت الجمعية 425 سلة غذائية و 1000 كيساً 
من 300 أرسة من األرس املحتاجة بهجرة الوسيع الواقعة يف الجنوب الغريب من 

محافظة األحساء وذلك بالتعاون مع مؤسسة مازن السعيد ونادي عيش شبايب 

التطوعي بتكلفة بلغت  221000 ألف ريال ويأيت ذلك تفعيال لدور الجمعية 

االجتامعي وحرصا عىل تحقيق رسالتها اإلنسانية من خالل اإلسهام يف إيصال 

اإلعانات والهدايا العينية ملستحقيها.

العون  يد  تقديم  يف  الرب  جمعية  مساهمة  إطار  يف  تأيت  الحملة  هذه  و 

واملساعدة لألرس املحتاجة يف الهجر البعيدة، وذلك لسد بعض حاجياتهم يف 

شهر رمضان املبارك مع العلم أنه متت مراعاة تنوع مكونات السلة الغذائية 

وقيمتها الغذائية وكمياتها مبا يتناسب مع عدد أفراد كل أرسة حيث احتوت 

السلة الغذائية الواحدة عىل أهم املواد الغذائية من أرز وسكر وزيت وطحني 

وغريها من املواد الغدائية األخرى.

الجمعية  الذي نظمته  اليتيم  يتيام يف حفل عيدية  شارك 495 طفال 
ليلة عيد الفطر املبارك للعام 1434هـ وذلك بعدد من املواقع الرتفيهية 

تضمن  كام  األيتام  أمور  وأولياء  الجمعية  مسئويل  بحضور  باألحساء 

الحفل العديد من الفقرات الرتفيهية واملسابقات الحركية مبشاركة دمى 

لشخصيات كرتونية ويف ختام حفل املعايدة تم تقديم الهدايا والعيدية 

لرسم البسمة عىل شفاه األيتام املشاركني.

حيث قام مركز املزروعية التابع للجمعية بتنظيم الحفل السنوي بالتعاون 

مع قرية االلعاب لـ 170 يتيام بحضور أمني الجمعية صالح العبد القادر، 

ومدير مركز املزروعية عيىس التيسان، ونائبه عيل الراجح، والعديد من 

عمل  تم  كام  أمورهم  وأولياء  واأليتام  الجمعية  يف  والعاملني  املرشفني 

برنامج مامثل لـ 165 فتاة مبجمع االحساء مول.

بالتعاون  اليتيم  عيدية  السنوي  الحفل  بتنظيم  الصالحية  مركز  قام  كام 

مع أسواق املزرعة لـ 160 يتيام بحضور نائب املدير العام عبداملنعم بن 

املجلس  وأعضاء  الرتيك  تريك  الصالحية  مركز  ومدير  الحسني  عبدالعزيز 

اإلرشايف وعدد من أولياء أمور األيتام.

425 سلة غذائية ألهالي هجرة الوسيع

495 يتيما في حفل عيدية اليتيم
أخبار

13



14

املدرسية  الحقيبة  من مرشوع  وطالبة  طالب   2400 من  أكرث  استفاد 
للعام الدرايس 1435/134هـ والتي احتوت عىل األدوات املدرسية الرئيسية 

األدوات  من  والعديد  حاسبة  وآلة  وألوان  وأقالم  رسم  وكراس  دفاتر  من 

األخرى بقيمة إجاملية تجاوزت 800 ألف ريال حيث قام مركز بر املربز 

واملرصوف  املدرسية  الكسوة  إىل  باإلضافة  مدرسية  حقيبة   1500 بتوزيع 

املدريس بتكلفة تجاوزت 550 ألف ريال, فيام قام مركز املزروعية بتوزيع 

550 حقيبة مدرسية والكسوة املدرسية واملرصوف املدريس بتكلفة تجاوزت 

200 ألف ريال, ويف مركز الصالحية تم توزيع 350 حقيبة مدرسية باإلضافة 

إىل الكسوة املدرسية واملرصوف املدريس بتكلفة تجاوزت 40 ألف ريال, كام 

وزع مركز الشقيق 70 حقيبة مدرسية وكذلك الكسوة املدرسية واملرصوف 

املدريس بتكلفة تجاوزت 20 ألف ريال. 

الخريية  والجهات  واملصانع  املؤسسات  الجمعية مع  تعاون  من منطلق 
ألف   60 الجمعية  تلقت  وآخر  وقت  بني  الخريية  املساعدات  تقدم  التي 

وجبة غذائية جافة طويلة الصالحية من مصنع صلة الحديث لألغذية و 

املتخصص يف تعبئة الوجبات الجاهزة وقد تم توزيعها عىل طالب وطالبات 

األرس املستفيدة مع بداية العام الدرايس 1435/1434هـ عن طريق املراكز 

املستفيدة حيث  األرس  املدريس عىل  املرصوف  لتخفيف  للجمعية  التابعة 

الصالحية  الطويلة  األطعمة  من  مجموعة  عىل  الواحدة  الوجبة  تحتوي 

صالحيتها  لضامن  عالية  بجودة  واملعبأة  الصحية  الرشوط  فيها  تتوافر 

لالستخدام يف أي وقت.  

ضمن خدماتها املجتمعية إليصال املساعدات لألرس املستفيدة واأليتام 
واملطلقات واألرامل قامت الجمعية بتوزيع 1450 سلة غذائية تلقتها من 

نادي عيش شبايب التطوعي عىل عدد من األرس املستفيدة عن طريق املراكز 

أرز – زيت – طحني –   ( لها حيث تحتوي كل سلة غذائية عىل  التابعة 

حليب – سكر – ملح – شوربة – شاي – مكرونة (.

 2400 طالب وطالبة يستفيدون من
 مشروع الحقيبة المدرسية

 60 ألف وجبة غذائية لمستفيدي الجمعية
 من الطالب والطالبات  يقدمها مصنع صلة

 توزيع 1450 سلة غذائية على األسر
 المحتاجة  من نادي عيش شبابي

أخبار
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أودعت الجمعية أكرث من مليونني ونصف 
املليون ريال يف حسابات عدد من مستفيديها 

عن طريق نظام الربكة كتسديد إليجار مساكنهم 

وذلك  السكن  مصاريف  ألعباء  تخفيفا  وذلك 

قبل دخول شهر رمضان املبارك كام أن للجمعية 

موازي  تنموي  جهد  لتقديم  حثيثة  جهوداً 

تطويري لألرس وتحويلها للكفاف مبشاريع مثل 

الفرص  من  الكثري  وتوفري  الصغرية  القروض 

وتشجيعهم  األرس  أفراد  وتدريب  الوظيفية 

وحثهم عىل االلتحاق بسوق العمل.

ويأيت مرشوع سداد اإليجارات كأحد الربامج التي 

استحقاق  حال  تنفيذها  عىل  الجمعية  تحرص 

اإليجار من أجل تخفيف أعباء املصاريف عىل 

حيث  الربنامج  هذا  من  املستفيدة  األرس  كافة 

أودعتها  التي  املساكن  إيجارات  إجاميل  بلغ 

املراكز التابعة للجمعية يف حسابات املستفيدين 

2590000 ريال.

كام قام مركز املزروعية بتسديد مبلغ 800000 

لألرس  املساكن  إيجارات  قيمة  وهي  ريال 

الصالحية  مركز  قام  كام  املركز,  من  املستفيدة 

بواقع   املستفيدة  األرس  إيجارات  بتسديد 

 630000 املربز  مركز  سدد  كام  ريال   410000

املستفيدة. كام  لألرس  إيجار  ريال كمستحقات 

مركز  من  املستفيدين  إيجارات  تسديد  تم 

الفيصلية مببلغ قدره 350000 ريال فيام بلغت 

قيمة اإليجارات املدفوعة يف بقية املراكز األخرى 

أكرثمن400000ريال.

 أكثر من مليونين ونصف مليون ريال
مساعدات اإليجار لمستفيدي الجمعية

شارك أكرث من 14000 مشارك ومشاركة من داخل وخارج اململكة 
العامة  والعالقات  اإلعالم  إدارة  اطلقتها  التي  الرمضانية  املسابقة  يف 

الجمعية  موقع  عرب  سؤال  عرش  خمسة  طرح  تم  حيث  بالجمعية 

االلكرتوين WWW.AHSABER.ORG خالل شهر رمضان املبارك كام 

تصل  ليك  بوك  والفيس  بتويرت  الجمعية  عرب حساب  األسئلة  نرش  تم 

ألكرب عدد من أفراد املجتمع 

يف حني تم تخصيص مبلغ 1000 ريال كجائزة لكل سؤال بواقع 500 

ريال لكل فائز وذلك برعاية مغاسل الجرب الحديثة التي قدمت الجوائز 

النقدية للمسابقة. 

وتأيت املسابقة الرمضانية كأحد النوافذ التي تطل من خاللها الجمعية 

يتم  التي  واملشاريع  بالربامج  للتعريف  رشائحه  بكافة  املجتمع  عىل 

املجتمعية  الربامج  وكذلك  أفراد  أو  أرس  سواء  للمستفيدين  تقدميها  

جهات  عدة  مع  املجتمعية  من خالل رشاكتها  الجمعية  قدمتها  التي 

حكومية وأخرى خاصة.

أرسة   2000 من  أكرث  استفادت 
من  األحساء  أحياء  مبختلف  يقطنون 

الجمعية  قدمتها  التي  الشتاء  مساعدات 

تجاوزت  بقيمة  املايض  الشتاء  فصل  خالل 

كمساعدات  ريال  ألف  وسبعامئة   مليون 

 4000 من  أكرث  توزيع  يف  متثلت  عينية 

بطانية و 560 دفاية و 340 سخان و 1240 

مرتبة وغريها من االحتياجات التي تحتاجها 

األرسة خالل فصل الشتاء.

 15 ألف ريال جوائز مسابقة الجمعية الرمضانية

 مليون وسبعمائة
 ألف ألكثر من

2000 أسرة

أخبار
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متفوقا   450 لـ  تكريم  حفل  للجمعية  التابع  الفيصلية  مركز  أقام 
ومتفوقة من األيتام والفقراء املسجلني باملركز بحضور مدير عام جمعية 

الرب باألحساء معاذ بن ابراهيم الجعفري و رئيس املجلس اإلرشايف ملركز 

الفيصلية عبدالكريم بوخمسني و رجل األعامل عضو مجلس إدارة غرفة 

األحساء باسم الغدير وعدد من الوجهاء وأقارب املحتفى بهم.

ويأيت تكريم املتفوقني واملتفوقات بالشهادات التقديرية والهدايا العينية 

واملادية ضمن أطر االهتامم املتكامل الذي يوليه مركز الفيصلية لتشجيع 

العلمي، وتذليل  التميز  الطالب والطالبات األيتام والفقراء عىل مواصلة 

العقبات كافة التي تعرتض طريقهم، والسعي دوماً لتوفري األجواء األرسية 

املناسبة، التي تعوضهم قدر املستطاع فقدان األب، وتكوين أرسة مستقرة 

مدير  سلم  الحفل  ختام  ويف  والتقدير,  املحبة  تسودها  املجتمع  داخل 

الغدير  باسم  األعامل  ورجل  الجعفري  معاذ  باألحساء  الرب  جمعية  عام 

ورئيس املجلس اإلرشايف ملركز الفيصلية عبدالكريم بوخمسني الشهادات 

توىل  فيام  املتفوقني،  الطالب  عىل  واملادية,  العينية,  والهدايا  التقديرية، 

القسم النسايئ يف املركز االحتفاء بالطالبات وتكرميهن بالشهادات.

تكريم 450 طالب وطالبة بمركز الفيصلية
أخبار

انتظموا  طفل   400 من  ألكرث  بها  خاصة  متميزة  تعليمية  مناهج  الرب  جمعية  تقدم 
قامت  كام  واملربز  الهفوف  بروضتي  1435/1434هـ  الدرايس  العام  خالل  بالدراسة 
لتسديد  األقساط  نظام  بتطبيق  أطفالهم  بتسجيل  الراغبني  عىل  بالتسهيل  الجمعية 
رسوم الدراسة يف روضتي الهفوف واملربز خالل العام الدرايس حيث بلغ عدد األطفال 
املسجلني يف روضة الهفوف 220  طفل, فيام بلغ عدد األطفال املسجلني بروضة املربز 

190 طفل.
نظرا  بأنه  الجعفري  ابراهيم  بن  معاذ  األستاذ  الرب  جمعية  عام  مدير  ذكر  جهته  من 
لإلقبال الكبري الذي تشهده روضات جمعية الرب فقد تم تهيئة روضتي الهفوف و املربز 
من خالل  وذلك  ريال  ألف   600 تجاوزت  إجاملية  بقيمة  التطويرية  الصيانة  بأعامل 
إضافة فصول دراسية وعمل مرسح متكامل يف روضة املربز يتسع ألكرث من 90 طفل 

يف وقت واحد.
وأضاف الجعفري بأنه من منطلق تطوير التعليم يف رياض األطفال التابعة للجمعية فقد 
تم العمل عىل استقطاب عدد من املعلامت املتميزات يف  تخصص رياض األطفال كام 
أن الجمعية تعمل عىل تدريب املعلامت ومنسوبات روضتي الهفوف واملربز وإرشاكهن 
يف برامج تدريبية متنوعة من أجل تقديم خدمة أفضل لألطفال امللتحقني يف الروضتني.

 400 طفل
 يلتحقون برياض

 أطفال البر
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وقعت جمعية الرب وجمعية مكافحة الرسطان الخريية يف االحساء 
اتفاقية رشاكة مجتمعية من أجل توفري حياة كرمية للمصابني بالرسطان 
من الفقراء واملحتاجني وذلك ترسيخاً ملفهوم التكامل يف العمل الخريي  
الرسطان  مكافحة  وجمعية  الجمعية  به  تقوم  الذي  للدور  وتأكيداً 
نائب  الرب  جمعية  جانب  من  االتفاقية  وقع  وقد  باألحساء  الخريية 
جانب  ومن  الجرب  عبدالعزيز  بن  عبداملحسن  األستاذ  الجمعية  رئيس 
األستاذ محمد  اإلدارة  الخريية رئيس مجلس  الرسطان  جمعية مكافحة 
املهندس صالح  الرب  عام جمعية  أمني  العفالق وبحضور  عبدالعزيز  بن 
العبدالقادر ومدير عام جمعية الرب األستاذ معاذ بن ابراهيم الجعفري 
ومدير جمعية مكافحة الرسطان األستاذ عامد بن أحمد الجعفري كام 

حرض حفل التوقيع عدد من املسئولني والوجهاء و اإلعالميني و الزوار.
وتأيت األتفاقية من أجل التوعية بأهمية الفحص املبكر عن رسطان الثدي 
و لتوفري وظائف ومنح دراسية ومساعدات مادية للمرىض املحولني من 
تنطبق  الجمعية ممن  إىل  باالحساء  الخريية  الرسطان  مكافحة  جمعية 

عليهم ضوابط الجمعية مثل اإليجار السنوي وترميم منازل ومساعدات 
عينيه وتأمني املواد الغذائية واملالبس واألجهزة كام ستقدم الجمعية كل 
ما يحتاجه املريض من دعم من خالل املشاريع التي تقدمها الجمعية 

ملستفيديها.

شراكة بين الجمعية وجمعية مكافحة السرطان

انتهى مركز املزروعية  من تركيب أثاث خاص بنوم 200 يتيم ويتيمة 
مسجلني يف املركز, بالتعاون مع املعهد الثانوي الصناعي الثالث ومكتب 

الندوة العاملية للشباب اإلسالمي باألحساء, ومبتابعة من مدير عام جمعية 

الرب باألحساء معاذ بن ابراهيم الجعفري ومدير مركز املزروعية عيىس بن 

عبدالعزيز التيسان ومرشف قسم الرعاية مبركز املزروعية ماجد بن سعد 

القعيمي وعدد من أعضاء املجلس اإلرشايف ملركز املزروعية.

وقد سبق عملية تركيب األثاث التحاق 30 متطوعا من فريق شباب فينا 

بدورة  باألحساء  اإلسالمي  للشباب  العاملية  للندوة  التابع  التطوعي  خري 

الثالث عىل كيفية تركيب الدواليب  تدريبية مكثفة يف املعهد الصناعي 

الخاصة باأليتام بإرشاف املدرب عبداملجيد القطان ومبتابعة من مرشف 

قسم الرعاية باملركز ماجد بن سعد القعيمي.  

وبعد ذلك تم تقسيم الفريق التطوعي إىل ست مجموعات كل مجموعة 

ترشف عىل خمسة عرش منزل من منازل أرس األيتام البالغ عددهم 200 

يتيم مسجلني يف املركز وذلك لرتكيب األثاث الذي يتكون من دوالب ذو 

مالية   بتكلفة  ومخدة  لحاف  و  مرتبة  من  متكامل  نوم  فتحيتني ورسير 

بلغت 108500 ريال ) مئة ومثانية آالف وخمسامئة ريال (.

أخبارمركز المزروعية يؤثث غرف نوم 200 يتيم ويتيمة
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 اآلثار
 اإليجابية

 لالتصال بين
 المؤسسات

الخيرية

اعتبارية  الخريية شخصيات  الجمعيات واملؤسسات        

لها كل االستقاللية حسب األنظمة والقوانني، وتتمتع بكل 

الصالحيات القانونية إلجراء كافة الصالحيات التي تؤهلها 

لتحقيق النفع والفائدة للفئات التي ترعاها، لتنتشلهم من 

الكفاف والرضا واالستغناء  الحاجة والعوز إىل حالة  بؤس 

عن الدعم. وتختلف الجمعيات الخريية، وتختلف األدوار 

النفع  يبقى  مثيالتها، ولكن  تتشابه مع  أو  بها  تقوم  التي 

ومع  السليم.   النحو  عىل  دورها  تؤدي  دامت  ما  ويدوم 

فإن   أخرى،  أحايني  يف  تضاربها  أو  األدوار،  هذه  تشابه 

االتصال  إىل  بحاجة  تبقى  الخريية  واملؤسسات  الجمعيات 

والتنسيق والتواصل فيام بني بعضها البعض لتقديم أفضل 

الخدمات للمستحقني، بشكل يحدث اإلشباع ويعزز سبل 

تحقيق التكامل بني املؤسسات يف مقابل اإلهدار والتضارب 

بني  والتنسيق  لالتصال  فإن  ثم  ومن  التنسيق،  وعدم 

املؤسسات والجهات الخريية العديد من الفوائد التي تعود 

عىل املؤسسات الخريية وعىل املستفيدين، منها:

 امحد فتحي النجار

قلم 
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املؤسسات  بني  لالتصال  اإليجابية  اآلثار  أوالً: 

الخريية:

تستمد  فكرة  والتواصل  االتصال  فكرة     

ومن  الحنيف،  الدين  تعاليم  من  مرجعيتها 

 ...  (( تعاىل:  قال  الحكيم،  القرآن  نصوص 

أكرمكم  إن  لتعارفوا  وقبائل  شعوباً  وجعلناكم 

 .  )) خبري  عليم  الله  إن  أتقاكم  الله  عند 

واكتشاف  الخربات  وتبادل  والتعارف  فالتواصل 

مبا  منها  األفضل  إِعالء  مع  والثقافات،  املهارات 

يحض  أمر  العباد،  تقوى  من  الله  مراد  يحقق 

فلالختالف  االختالف،  عند  القويم  الدين  عليه 

وبني  الشعوب  وبني  الثقافات  وبني  األفراد  بني 

ألن  بحاجة  الجميع  تجعل  ميزة  املؤسسات 

يتواصل مع اآلخر؛ ليحقق التبادل والنفع الذي 

قد يدرك التكامل واالرتقاء والسمو، ويعيل من 

مختلف  بني  الله  تقوى  ويحقق  اإلنسان،  شأن 

العباد. ومن هذا املنطلق فإن فكرة التواصل بني 

الجمعيات واملؤسسات الخريية أمر تحض عليه 

رضورات التقدم نحو األفضل، واالنحياز نحو كل 

بر بإحداث أفضل اآلثار والنتائج للمستفيدين، 

وبأقل النفقات واملوراد، ودون إرساف أو إهدار 

يحقق  مبا  الجمعيات  بني  والتواصل  وتبذير. 

فعليا وحقيقيا، ويجعل  التنسيق سيقدم دعام 

خدمات  تقديم  عىل  القدرة  املؤسسات  لهذه 

هذه  ومن  إيجابية،  أكرث  واجتامعية  إنسانية 

اآلثار التي قد يؤديها االتصال والتواصل:

• التنسيق إلعداد قوائم مشرتكة للمستفيدين:

الخريية  واملؤسسات  الجمعيات  أغلب  إن      

تعمل وفق أجندات وقوائم تحدد املستفيدين 

 - من جهودها ودعمها سلفاً، فيكونون - غالباً 

من أكرث الفئات حاجة وفقراً حسب تصنيفات 

الوزرات والهيئات االجتامعية املختصة، والذين 

– رمبا - يكونون يتلقون دعامً مادياً معيناً من 

يحدث  ال  الذي  الدعم   - –دامئاً  ولكنه  ِقبلها، 

اإلشباع التام، ويُبقي للدور األهيل والخريي، من 

خالل مؤسساته وجمعياته املسموح لها بتأدية 

التدخل  فرصة  واإلنسانية،  الخريية  املهامت 

الحكومات،  كاهل  عن  العبء  يخفف  الذي 

وعن كاهل املعوزين يف الوقت نفسه. ولذلك؛ 

فإن االتصال والتواصل سيعزز إحداث التنسيق 

مستفيدين  قوائم  إعداد  فرص  يحقق  الذي 

مشرتكة، بشكل ال يسمح أن تتدخل جهة خريية 

وتقدم دعامً معينا، وتقوم األخرى بتقديم نفس 

رمبا  الذي  املستفيد  تجاه  الدعم  ونفس  الدور 

األوىل  الجهة  به  قامت  الذي  الدور  له  يحقق 

اإلشباع يف هذه االتجاه، بينام هو يعاين معاناة 

ما  جهة  له  تقدم  كأن  آخر،  جانب  يف  أخرى 

أخرى  جهة  وتقوم  مالبس،  من  إليه  يحتاج 

بتقديم املالبس أيضاً، بينام هو يعاين من نقص 

العالج والطعام، أوغريها. والقوائم املشرتكة بني 

الجغرايف،  النطاق  نفس  يف  الخريية  الجمعيات 

أو عند زيادة الجهات الخريية أعداد املعوزين، 

تحدد بالفعل كيفية ونوع ما ستقدمه كل جهة 

الدور،  نفس  يتكرر  ال  بحيث  املحتاج،  لنفس 

فيحقق التخمة يف جانب بينام هناك عجز كبري 

ـ يساعد عىل  ـ أيضاً  يف جانب آخر. والتنسيق 

تنقية الجداول، بحيث يخرج منها الذي يتلقى 

ما  يحقق  مبا  أكرث من جهة خريية،  من  الدعم 

يزيد عن احتياجاته، ويحول ذلك املستفيد إىل 

عالة تعاين منها املجتمعات والجمعيات واألفراد 

وغريهم.

• تكامل األدوار والخدمات:

    تكامل أدوار املنظامت واملؤسسات الخريية 

النحو  عىل  يتحقق  مل  الذي  الجلل  األمر  هو 

رضورات  إليه  تدعو  الذي  وهو  بعد،  األفضل 

الوصول باإلنسان املسلم أو غري املسلم من خالل 

يستطيع  التي  املرحلة  إىل  الخريية  املنظومات 

ذاته،  عىل  واالعتامد  واالستغناء  اإلشباع  فيها 

وإن القدرة اإللهية، التي قدرت القدر، وجعلت 

بني الناس الفوارق والطبقات، ال ليعلو بعضهم 

عىل  منهم  كل  يتوكأ  ليك  ولكن  بعض،  عىل 

لرييض  الفقري؛  إىل  بحاجة  الغني  فيبقى  اآلخر، 

حسبة  أجله  من  فينفق  خالله،  من  تعاىل  الله 

أمور  الفقري من يساعده عىل  املرء  لله، وليجد 

العيش والحياة، وتأدية الدور اإلنساين املنوط به 

القيام به؛ فيقل الفقر والفقراء، ويتحقق االتزان 

املتامسكة  املجتمعات  يصنع  الذي  والتكامل 

واملساملة.

األبواب  فإن  املرجعية  هذه  خالل  ومن       

الخريية  والجهات  الجمعيات  أمام  مفتوحة 

املختلفة من أجل التواصل الذي يذلل الطريق 

العمل  مؤسسات  بني  التكامل  رؤى  نحو وضع 

الخريي، وتبني سياسيات خريية تحقق الكفاف، 

يستطيع  التي  املرحلة  إىل  باملستفيد  وتصل 

منتجاً  فيكون  ذاته،  عىل  التام  االعتامد  فيها 

وليس مستهلكاً، مبا يسببه ذلك من أعباء عىل 

والعمل  بل  والدول،  واملؤسسات  املجتمعات 

عىل متابعته بعد أن يتحقق ذلك؛ ليك ال يحدث 

الرتاجع واالنتكاسة التي تزيد العبء والضغط، 

شخص  إىل  املستفيد  ذلك  حولت  إن  سيام  ال 

غري  النفس،  يف  والثقة  الشخصية  فاقد  يائس 

طامح يف يشء أكرب من تلقي الصدقات والدعم.

• تبادل الخربات والكوادر بني الجهات الخريية:

تعمل  التي  الخريية  املؤسسات  أن  ال شك      

من  متتلك  عملها،  يف  وتنجز  احرتايف،  بشكل 

الخربات والكوادر البرشية ما يعينها عىل تأدية 

هذه الرسالة. والتواصل بني هذه املؤسسات قد 

وتحقيق  العمل،  وتحسني  لتعزيز  فرصة  يكون 

األفضل، كام سيمكن للعاملني يف هذه الجهات، 

إذا صحت النوايا، وتوحدت نحو الصالح العام 

والتواصل  فاإلتصال  وللفقراء.  للمجتمعات 

بتقوية  التبادل  سيسمح  ـ  الرؤية  هذه  وفق  ـ 

أمر  يحقق  مبا  املختلفة  املؤسسات  بني  العالقة 

والخربات  الكوادر  من  الخرباء  وانتداب  مترير 

إىل  خريية  مؤسسة  يف  النجاح  تحقق  التي 
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تبادل  ويعزز  سيسمح  وكذلك  أخرى،  مؤسسة 

املشورة واإلرشاد والنصح، ووضع خطط متوازنة 

تفيد كل أطراف املنظومة.

• تعميم التجارب الناجحة:

تعميمها  يف  يكون  قد  الناجحة  التجارب       

التي  الظروف  كانت  إذا  والصالح  الكبري  النفع 

لنفس  مشابهة  مختصة  جهة  كل  فيها  تعمل 

حققت  التي  تلك  فيها  تعمل  التي  الظروف 

الخريية،  التجربة  تنجح  فعندما  النجاح، 

املعوزين  من  كبرية  فئات  انتشال  وتستطيع 

حالة  إىل  بهم  وتصل  فقرهم،  من  وغريهم 

عندما  إيجابياً  ينعكس  الذي  واإلشباع  الكفاف 

االتصال  فإن  األبد،  إىل  والفقر  الحاجة  تنتهي 

مع  التجارب  هذه  بنقل  سيسمح  والتواصل 

إجراء التغيريات املناسبة التي تناسب الظروف 

واملتغريات املختلفة كلام كانت موجودة، وهو 

ـ أيضاً ـ ما سيعزز تقدم املجتمعات نحو النمو 

والريادة؛ فتعميم التجارب الناجحة، مع إجراء 

التي تناسب الظروف  واملجتمعات،  التغيريات 

والجهد  النفقات  ويقلل  اإلنجاز،  سيحقق  أمر 

املبذول، مع ضامن النجاح املؤكد بعون الله.

ثانياً: اآلثار اإليجابية التي تعود عىل املستفيدين:

الفئات  واملساكني واملرىض، وكافة  الفقراء       

الجمعيات  ترعاهم  التي  املعوزة  اإلنسانية 

املستفيدين  وأكرث  أكرب  هم  الخريية،  والجهات 

العالقات  وتعزيز  والتنسيق  االتصال  أمر  من 

بني هذه الجمعيات واملؤسسات. وهناك الكثري 

من اآلثار التي ستنعكس عليهم عندما يتحقق 

التواصل بتكاتف الجهود مبا يحض عىل اجتثاث 

التي  واإلنسانية  االجتامعية  املشكالت  كافة 

تلك  نخترص  أن  هنا  ويكفينا  جراءها،  يعانون 

اآلثار والنتائج فيام يأيت:

 

• تحسني الخدمات التي تعود عىل املستفيدين: 

   جودة الخدمة اإلنسانية التي تقدمها املؤسسة 

املؤسسات  ستتبارى  متتعدة  وسائل  خالل  من 

املنافسة  تعزيز  أجل  من  تحقيقها  يف  الخريية 

وتحقيق األفضل كلام وجدت أسباب التنافس، 

وعيل  املتاحة.  واملوارد  الظروف  إليه  ودعت 

أي األحوال، فإن ظهور أكرث من جهة خريية يف 

مكان واحد، تقدم خدماتها لنفس املستفيدين 

إنجاز  من خالل خطط موحدة، سيكون مبثابة 

يتحقق ويؤدي إىل تحسني الخدمات والتدخالت 

الخريية نحو املستحقني.

• إحداث اإلشباع يف نواحي مختلفة:

هو  والفقر  الفاقة  من  يعاين  الذي  املرء     

شخص ال يعاين فقط نظراً لنقص حاجة واحدة 

كالطعام أو الدواء من احتياجاته، بل هو يعاين 

هذه  من  الكثري  إشباع  عىل  قدرته  لعدم  نظراً 

الحاجات، كالكساء والغطاء، إضافة إىل الطعام 

الجهات  وبني  بينه  والتواصل  وغريها.  والدواء، 

املختصة التي تدعمه سيسهل عليها أن تتواصل 

والنواحي  األدوار  يحدد  الذي  التفاهم  فتحقق 

الفقري،  لذلك  واإلشباع  الكفاية  تحقق  التي 

وتشمله عىل نحو تام تتحقق فيه أغلب أو كل 

احتياجاته. 

 آليات األتصال بين الجمعيات
 والمؤسسات الخيرية  القاسية

• املؤمترات والفعاليات:

    املؤمترات والفعاليات التي تقرب بني الفرقاء، 

أجل  من  واحدة  التقاء  نقطة  يف  وتجمعهم 

تصب  كلها  متعددة،  أهداف  أو  محدد  هدف 

يف خانة تحسني الخدمة التي تقوم عليها هذه 

بني  تقرب  عندما  املؤمترات  فهذه  املؤسسات، 

من  الكثري  ستحقق  فإنها  األعامل  عىل  القامئني 

تواجهها،  التي  املعوقات  تبدي  التي  الشفافية 

الخطط،  وستبني  املواجهة،  وسائل  وستتبنى 

الحامس  وستشعل  النظر،  وجهات  من  وتقرب 

يف النفوس من أجل منافسة بناءة وعمل خريي 

أكرث احرتافية.

• تبادل الزيارات:

     تبادل الزيارات بني القامئني عىل املؤسسات 

واالطالع  التكامل  نحو  نوعية  قفزة  الخريية 

أن  ويجب  اآلخرين،  مجهودات  عىل  الفعيل 

الخريي؛  املجال  يف  العاملني  كل  عليها  يحرص 

تسمح مبشاهدات  لتبادلها  والدعوة  فالزيارات 

ميدانية للتجارب، ونقل األنسب منها، ومعرفة 

السلبيات واملعوقات التي قد تواجهها، وإعطاء 

النصيحة املناسبة أو تجنبها عند التطبيق، وهو 

من األمور التي تحقق الصالح، ال سيام إن أفضت 

الخربات  ونقل  وتعاون  رشاكة  بروتكوالت  إىل 

التجارب،  وتعميم  الخطط  وبناء  والكوادر، 

وغريها مام ميكن الوصول إليه والعمل من أجله 

بني املؤسسات.

• استخدام وسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة: 

    استخدام وسائل وأدوات تكنولوجيا االتصال 

من  وهو  العرص،  ظروف  تفرضه  أمر  الحديثة 

األمور املتاحة عىل الدوام، والتي تحقق الرسعة 

واإلنجاز، وتتخطى حدود اإلعاقة والتوقف، وبها 

من التنوع ما يجعلها يف مقدمة أدوات االتصال 

البعيد،  تقريب  ميكن  خاللها  فمن  والتواصل؛ 

أسباب  وإيجاد  والتجارب،  الحقائق  ونقل 

هو  ملا  والرتتيب  والنصح  واملشورة  التعاون 

التلغراف عىل  الوسائل  وأبعد. ومن هذه  أهم 

قدمه، والهواتف الثابت والخلوية، والفاكسات، 
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عرض مدير عام جمعية الرب باألحساء معاذ بن ابراهيم الجعفري الربنامج 
االجتامعية  الشؤون  عام  مدير  عىل  العمل  ثقافة  تعزيز  مبرشوع  الخاص 

العديد من  بتنفيذ  الجمعية  بدأت  والذي  الغامدي  الرشقية سعيد  باملنطقة 

والدورات  املحارضات  كإقامة  الخريي  الجري  سباق  مع  بالتعاون  برامجه 

التدريبية باإلضافة إىل الفالشات التوعوية واألفالم القصرية والقصص القصرية 

التي تم تأليفها خصيصا لهذا املرشوع وكذلك كتيب التلوين الذي من شأنه 

غرس هذه القيمة من خالل التلوين وكتابة العبارات التي تناسب الصورة.  

الرب  جمعية  الرشقية  باملنطقة  االجتامعية  الشؤون  عام  مدير  شكر  وقد 

هذه  يعزز  أن  شأنه  من  والذي  العمل  ثقافة  ملرشوع  تبنيها  عىل  باالحساء 

أننا  الرشقية كام  املنطقة  والشابات يف  الشباب  الكثري من  نفوس  الثقافة يف 

سيحققه  الذي  الكبري  بالهدف  لتيقننا  وذلك  املرشوع  لهذا  داعمني  سنكون 

املرشوع داعيا الله أن يوفق القامئني عىل الربنامج يف إيصال الهدف لكافة أبناء 

املجتمع الذي ستوجه لهم هذه الربامج.

كرمت جمعية الرسطان السعودية باملنطقة الرشقية جمعية الرب باألحساء 
نظري تفعيل الرشاكة املجتمعية للربامج املدرجة يف مذكرة التفاهم التي أبرمت 

بني الطرفني والتي تهدف لتخفيف االثار النفسية واألعباء املالية عن مرىض 

الرسطان وذلك خالل حفل إطالق حملة الرشقية وردية 5  باألحساء برعاية 

أمري املنطقة الرشقية صاحب السمو املليك األمري سعود بن نايف بن عبدالعزيز 

آل سعود, وبحضور رئيس مجلس إدارة جمعية الرسطان السعودية باملنطقة 

مكافحة  جمعية  إدارة  مجلس  ورئيس  الرتيك  عيل  بن  عبدالعزيز  الرشقية 

الرسطان باألحساء محمد بن عبدالعزيز العفالق ونائب رئيس مجلس إدارة 

جمعية الرب باألحساء عبداملحسن بن عبدالعزيز الجرب ومدير عام جمعية الرب 

معاذ بن ابراهيم الجعفري وعدد من املسئولني والوجهاء وعدد من منسويب 

وزارة الصحة. 

شاركت 30 مستفيدة من مستفيدات الجمعية يف الربنامج التدريبي 
مركز  مع  بالتعاون  بالجمعية  النسايئ  القسم  قدمه  الذي  املعجنات  فن 

جنى حيث يأيت الربنامج كباكورة الربامج النوعية التي ستقدمها الجمعية 

للمستفيدات لتوفري قوت يومهن وكام تسعى الجمعية من خالل إقامة 

مثل هذه الربامج لتوفري فرص عمل ذاتية لكافة املشاركات يف الربامج التي 

تقدمها جمعية الرب لهن يف هذا الجانب وأيضاً تحفيزهن عىل املشاركة يف 

العديد من معارض األرس املنتجة التي تقام يف األحساء من أجل تسويق 

منتجاتهن و أعاملهن اليدوية التي يقمن بصنعها.  

 الشؤون االجتماعية تدعم مشروع الجمعية
لتعزيز ثقافة العمل

 جمعية السرطان تكرم الجمعية في حملة
الشرقية وردية 5

تدريب 30 فتاة بالتعاون مع جنى

أخبار
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يسعد إخوانكم فريق العمل بجمعية الرب باألحساء بأن يكونوا يدكم 
األمينة للفقراء.

إن هذه الثقة التي منحتمونا إياها هي املحرك الرئيس ملزيد من اإلبداع 

والتوهج يف العمل الخريي يف هذه البقعة الغالية من هذا الوطن العظيم.

ليد  ومدهم  الوطن  هذا  أبناء  يرسمها  التي  والرتاحم  التعاون  قصور 

العون لكل محتاج هي الرثوة الحقيقية وهذا التواد والرتاحم هو القيمة 

الله عليه  نبينا محمد صىل  الرحامء  التي غرسها سيد  اإلسالمية األصيلة 

وسلم حتى أصبحنا بفضل الله كالجسد الواحد.

وإن الصور التي نشاهدها يف كثري من األحيان وإقبال الناس عىل أعامل 

األكرب من  الرشيحة  بثقة  أكرث سعادة وتعطي مؤرشاً  الرب والخري تجعلنا 

أبناء املجتمع باملؤسسات الخريية.

وألننا يف جمعية الرب باألحساء حرصنا بأن نكون يدكم األمينة للمحتاجني 

من  نسعى  نوعية  برامج  عىل  وتركيزنا  برامجنا  تنوع  عىل  حرصنا  فقد 

خاللها إىل تقليص دائرة الفقر باألحساء وقد كانت انطالقنا لهذا الهدف 

مبنية عىل أسس علمية ومن خالل دراسة نوعية تم  إعدادها من قبل 

جامعة امللك فيصل وهي بعد عقد رشاكة معها من أجل تقديم دراسة 

نحو  انطالقنا  يكون  حتى  الجمعية  ومبشاركة  الجامعة  تصدقها  ميدانية 

تقليص دائرة الفقر مبنياً عىل أسس علمية مباركة.

إدارة  مجلس  رئيس  لسمو  والتقدير  الشكر  بخالص  أتقدم  الختام  ويف 

وأساهم  دعم  من  ولكل  املجلس  أعضاء  والسادة  باألحساء  الرب  جمعية 

مباله أو وقته أو فكره إلنجاح هذه الربامج وأخص بالشكر إخواين وزماليئ 

فريق العمل بالجمعية.

الجمعيات الخيرية والتطوع

 مسك الختام

األستاذ : معاذ بن إبراهيم اجلعفري 
مدير عام مجعية الرب باألحساء
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