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بر األحساء - جملة دورية تصدر عن مجعية الرب باألحساء-اإلدارة العامة- العدد الثالث  )رمضان  1435( 

 6 فائزين بوسام الرب
 أمري الشرقية يشيد برب األحساء

فلم اجلمعيةصرف 5 ماليني ريال للمستفدين
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إن تبني جمعية البر باألحساء فكرة وسام للتميز في العمل الخيري 

هي فكرة تلبي اليوم حاجة حقيقية وتعكس قوة المنهج الخيري الذي 

العطاء  مستوى  من  للرفع  الدؤوب  عملها  في  الجمعية  إليه  انتهت 

أهمية  في  حتمي  مطلب  عن  تعبير  وهي  القطاع  في  والمشاركين 

التطوعية  الفرق  البر باألحساء و  بنية جمعية  إحداث نقلة نوعية في 

كال  ومن  جماعات  أو  أفرادا  لها  الداعمة  والجهات  معها  المشاركة 

الجنسين وتشجيعهم على تبني مفاهيم الجودة واإلتقان والتميز في 

العطاء والمشاركة االجتماعية ، وفرصة مهمة لالرتقاء بكفاءة وفاعلية 

العمل االجتماعي ، ولذلك فالمعّول على الوسام أن يسهم في رفد روح 

الداعمة   والجهات  التطوعية  واألعمال  الجمعية  مراكز  بين  المنافسة 

في بيئة منافسة تستوحي اإلبداع في العطاء الذي يسود روح العاملين 

الرائدة  والتجارب  الممارسات  وتشجيع  وإبراز   ، الخيري  العمل  في 

المتميزة والتي فازت بالوسام وال زالت تفوز به كل عام كنماذج قابلة 

للتفاعل من قبل الجهات األخرى ومن قبل المبدعين في هذا القطاع .

 ومن هذا المنطلق جاء وسام البر بكافة فروعه من أجل نشر مفاهيم 

الجودة والتميز المؤسسي الذي ينّمي قطاع العمل الخيري في األحساء 

كما أن هناك جهودا ومبادرات متنوعة تقوم بها جمعية البر باألحساء 

في هذا الصدد تهدف للرفع من أدائها وتطوير بنيتها اإلدارية لقناعة 

القائمين على الجمعية بأن هناك أثرا ما إيجابيا سيعود بأثر كبير على 

المعالم  واضحة  ارتقائه وستكون  وفرص   ، باألحساء  الخيري  القطاع 

في السنوات القادمة بإذن الله عبر هذه المبادرة وغيرها من المبادرات 

اإلبداعية التي تتبناها جمعيتنا المباركة ويرعاها ويدعمها والة األمر 

حفظهم الله تعالى . 

للتميز وسام عندنا

 االفتتاحية

صاحل بن عبداملحسن آل عبدالقادر  
أمني عام اجلمعية
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جملة دورية تصدرها 
إدارة اإلعالم والعالقات العامة  

جبمعية الرب باألحساء 
رئيس جملس اإلدارة 
صاحب السمو األمري

بدر بن حممد بن جلوى آل سعود
حمافظ األحساء 

نائب رئيس جملس اإلدارة 
عبداملحسن بن عبدالعزيز اجلرب 

أمني عام اجلمعية 
م.صاحل بن عبداملحسن العبدالقادر

املشرف العام على اجمللة
معاذ بن إبراهيم اجلعفري 

مدير عام اجلمعية 

رئيس التحرير 
وليد بن خالد البوسيف 

مدير إدارة اإلعالم والعالقات العامة 

مستشار التحرير 
عبدالرمحن بن عبدالعزيز اخلويف  

مدير التحرير  
فادي بن محد اجلمل 

التحرير  
مها صاحل العيسى  

تدقيق لغوي
ناصر بن فضل الثنيان 

التصميم واإلخراج 
وليد بن خالد البوسيف 

ملراسلة رئيس التحرير 
يرجي التواصل عرب الربيد 

اإللكرتوني 
waleed@ahsaber.org
هاتف /0135801333
فاكس /0135805551
املوقع اإللكرتوني 
www. ahsaber.org

اآلراء واملقاالت املنشورة تعرب عن آراء 
كاتبيها وال تعرب بالضرورة عن رأي اجمللة

7

أمري الشرقية يشيد مبشاريع وبرامج اجلمعية

 اختتام  فعاليات املنتدى األسري

 حوار مع أم عبدالعزيز
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شرقية 
ف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة ال

ي  األمير سعود بن ناي
ك
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ب ال
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صورة ت
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سوب

مع من



7

األمير  الملكي  السمو  صاحب  أشاد 
أمير  عبدالعزيز  بن  نايف  بن  سعود 
البر  جمعية  تقدمه  بما  الشرقية  المنطقة 
وأنشطة  برامج  من  االحساء  بمحافظة 
التكامل  وتحقيق  المستفيدين  لخدمة 
االرتقاء  أجل  من  المعنية  األجهزة  مع 
بخدماتها وتوسيع أنشطتها منوها سموه 
بن  بدر  األمير  السمو  صاحب  بجهود 
محمد بن جلوي محافظ االحساء رئيس 
عليها  والقائمون  الجمعية  إدارة  مجلس 
ولله  البالد  هذه  أبناء  أن  سموه  وأكد 
أعمال  على  ويتسابقون  يعينون  الحمد 
أعرب  كما  المجاالت  جميع  في  الخير 
سموه عن شكره لمنسوبي الجمعية على 

جهودهم متمنيا لهم التوفيق .
سموه  استقبال  خالل  ذلك  جاء 
بالمجلس األسبوعي  اإلثنينة  بمقر اإلمارة 
والمسئولين  والفضيلة  السمو  ألصحاب 
واألهالي بالمنطقة ولنائب رئيس مجلس 
إدارة الجمعية عبدالمحسن بن عبدالعزيز 
الجمعية  إدارة  مجلس  عام  أمين  و  الجبر 
عبدالمحسن  بن  صالح  المهندس 
بن  معاذ  الجمعية  عام  ومدير  العبدالقادر 
إدارة  مجلس  وأعضاء  الجعفري  ابراهيم 

الجمعية وعدد من منسوبي الجمعية .
نائب  الجبر  عبدالمحسن  ألقى  وقد 
كلمة  الجمعية  إدارة  مجلس  رئيس 
الجمعية  عن  تعريفية  نبذة  فيها  قدم 
في  تتمثل  والتي  اإلستراتيجية  وأهدافها 

تقليص دائرة الفقر ولسعى إلى نقل األسر 
المستفيدة من الجمعية من دائرة الفقر إلى 
دائرة اإلنتاج والعطاء من خالل العديد من 
البرامج التدريبية وإيجاد الفرص الوظيفية 
لدى  الفقر  مشكلة  عالج  تكفل  والتي 

األسر المستفيدة.
نقدا  المتبرعين  عدد  بأن  الجبر  وقال 
للجمعية في العام 1434هـ بلغ أكثر من 
حجم  وبلغ  ومتبرعة   

ً
متبرعا  )75.568(

المساعدات المصروفة للمحتاجين للعام 
بزيادة  ريال   )59.477.367( 1434هـ 

النقدية  المساعدات  من   %13.4 نسبتها 
والمقدمة  والمقطوعة  والعينية  الدائمة 
ما  منها  استفاد  ومراكزها  الجمعية  من 
وحققت  حالة   )844.753( على  يزيد 
قدرها  1434هـ  للعام  إيرادات  الجمعية 

)94.678.604( بنمو قدره %10.45 .
من  بعدد  وفقت  الجمعية  بأن  وأبان 
المبادرات وكان لها السبق في استحداث 
اإلشرافية  المجالس  ونظام  المراكز  نظام 
خدمات  في  نوعية  نقله  أحدث  والذي 
 )14( استحداث  تم  حيث  الجمعية  
هي  متخصصة  مراكز  ثالثة  منها  مركزا 
مركز  التنمية األسرية ومركز إكرام الموتى 

ومركز دار الخير.
الجمعية  عام  مدير  شكر  جهته  من 
الشرقية  المنطقة  أمير  الجعفري  معاذ 
بن  األمير سعود  الملكي  السمو  صاحب 
نايف على ثناءه على الجهود التي تبذلها 
وتشجيعه  المستفيدين  لخدمة  الجمعية 
وبرامج  لمشاريع  المعنوي  ودعمه 

الجمعية النوعية.
الجمعية  بأن  الجعفري  وأضاف 
احتوى  اللقاء  أقامت معرض على هامش 
تأسيسها  منذ  الجمعية  عن  نبذه  على 
الماضي  للعام  انجازاتها  وابرز  ونشأتها 
واألرقام  اإلحصاءات  من  وعدد  1434هـ 
وإحصاءات  المشاريع  بأبرز  الخاصة 
متنوعة شملت مراحل النمو خالل الـ 35 

عاما الماضية.    

أمري الشرقية يشيد مبشاريع وبرامج اجلمعية

اجلرب :اجلمعية كان هلا 
السبق يف استحداث املراكز 

ونظام املجالس اإلشرافية

اجلعفري : املعرض املصاحب 
اشتمل على احصاءات 
متنوعة وأرقام خاصة 
باملشاريع اليت تقدمها 

 اجلمعية
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األمري سعود بن نايف يكرم بر األحساء
  أخبارنا

بن  نايف  بن  سعود  األمير  الملكي  السمو  كرم صاحب 
البر باألحساء على  الشرقية جمعية  المنطقة  أمير  عبدالعزيز 
العمل  ثقافة  تعزيز  برنامج  تنفيذ  في  بذلوها  التي  جهودهم 
بالشراكة مع لجنة سباق الجري الخيري وإسهامهم في تحفيز 
أبناء وبنات األسر المستفيدة لاللتحاق بسوق العمل وسلم 
سموه درعا بهذه المناسبة ألمين عام جمعية البر باألحساء 
المهندس صالح بن عبدالمحسن العبدالقادر كما سلم مدير 
ابراهيم الجعفري شهادة  البر باألحساء معاذ بن  عام جمعية 

شكر على جهوده في تنفيذ برنامج تعزيز ثقافة العمل.
األعمال  ابرز  على  الشرقية  المنطقة  أمير  أطلع  وقد 
تعزيز  برنامج  ضمن  البر  جمعية  نفذتها  التي  والمنتجات 
ثقافة العمل التي تمثلت بتوظيف 400 شاب وشابة ضمن 
الكبرى  الشركات  من  العديد  مع  األولى  التوظيف  حملة 

والمؤسسات وصندوق تنمية الموارد البشرية باألحساء.
كما أطلع سموه على تقرير البرامج التدريبية التي قدمت 

العمل  ثقافة  تعزيز  برنامج  ضمن  الثانوية  المرحلة  لطالب 
النسائية  البرامج  وكذلك  المدربين  من  نخبة  قدمها  والتي 
والبرامج المخصصة لألطفال, و كتيب التلوين الذي أصدرته 
نسخة  آالف   10 منه  طبع  والذي  البرنامج  ضمن  الجمعية 
وكذلك القصة القصيرة التي حملت أسم “الدكان” وطبعت 

منه كذلك 10 آالف نسخة.
كما اطلع سمو أمير المنطقة الشرقية على ما تم إنتاجه 
أمام  المتاحة  الفرص  عن  تتحدث  والتي  قصيرة  أفالم  من 
الشاب والشابة للعمل بها حيث ال تتجاوز مدة عرض الفيلم 

القصير الدقيقة والنصف.
الجري  سباق  لجنة  رئيس  شكر  الصعيد  ذات  وعلى 
الخيري عبدالعزيز بن علي التركي جمعية البر باالحساء على 
جهودهم المتميزة في تنفيذ البرامج النوعية والهادفة ضمن 
الجري  لسباق  شعار  جاء  الذي  العمل  ثقافة  تعزيز  مشروع 

الخيري لهذا العام 1435هـ.
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األمري بدر يطلع على التقرير السنوي للجمعية
سموه  بمكتب  األحساء  محافظ  جلوي  بن  بدر  األمير  السمو  صاحب  أطلع 
باألمارة على التقرير السنوي للعام المالي 1434هـ الذي أصدرته الجمعية مؤخرا 
والذي تطرق ألهم المنجزات على المستوى اإلداري والتنظيمي والتقرير الختامي 
استعرض  المالي 1434 كما  العام  في  والمنجزات  القرارات  وابرز  اإلدارة  لمجلس 
التي  التبرعات  وحجم  للجمعية  العمومية  الجمعية  في  المشتركين  أسماء  التقرير 
ساهموا بها وحجم التبرعات النفدية الواردة للجمعية وأسماء المتبرعين للجمعية 
والذين بلغ عددهم أكثر من 63 ألف متبرع ومتبرعة ، باإلضافة إلى إيضاح حجم 
التبرعات النقدية والعينية التي تلقتها الجمعية من اإلعانات والزكوات واالشتراكات 
طياته  في  التقرير  أورد  وتكاليفها كما  المنجزة  المشروعات  أهم  التقرير  بين  كما 
 لحجم التبرعات النقدية وتبرعات المراكز وبين حجم الزكاة النقدية 

ً
 شامال

ً
تفصيال

وكذلك حجم التبرعات العينية.

صرف 5 مليون ريال ألكثر من 1200 مستفيد
أودعت اإلدارة العامة للجمعية البر ومراكزها )2266855 
ريال ( مليونان ومائتان وستة وستون ألفا وثمان مئة وخمسة 
تغذية  من خالل  المستفيدين  في حسابات  رياال  وخمسون 
من  أولى  ( كدفعة  البركة   ( الراجحي  لدى مصرف  بطاقاتهم 
المساعدات النقدية الدائمة السنوية لهذا العام 1435هـ, كما 
المستفيدة  األسر  منازل  إيجارات  دفع  في  المراكز  أسهمت 
بمبلغ ) 1431700 ( مليون وأربع مئة وواحد وثالثون ألفا 
وسبع مئة ريال فيما تم مساعدة األسر المستفيدة خالل فصل 
الشتاء بمبلغ ) 1164360 ( مليون ومئة وأربعة وستون ألفا 

وثالث مئة وستون رياال.
وأوضح مدير عام الجمعية معاذ بن ابراهيم الجعفري بأن 
وتسعة  ومائة  مليون   )1189200( مبلغ  أودعت  الجمعية 
عبر  المستفيدين  حسابات  في  ريال  ومائتان  ألف  وثمانون 
الراجحي كدفعة أولى من المساعدات  البركة بمصرف  نظام 
عدد  بلغ  وقد  1435هـ  العام  لهذا  السنوية  الدائمة  النقدية 
أسرة  مابين  مستفيد   1294 اإلعانة  هذه  من  المستفيدين 

وأفراد وأرامل ومطلقات وأيتام.
صرفت  للجمعية  التابعة  المراكز  بأن  الجعفري  وأضاف 
النقدية  والمساعدات  اإليجار  الشتاء ومساعدات  مساعدات 
ريال,  المليون  بمبلغ تجاوز ثالثة ماليين ونصف   ) البركة   (
ومائتان  مليون  المزروعية  مركز  مساعدات  بلغت  حيث 
وتسعة وعشرون ألفا وتسع مئة وواحد وستون رياال, وبلغت 
وخمس  آالف  وخمسة  ومئة  مليون  المبرز  مركز  مساعدات 
مئة  تسع  المبرز  شعبة  مركز  مساعدات  وبلغت  ريال,  مئة 
مركز  مساعدات  وبلغت  رياالت,  وأربعة  ألفا  وأربعون  وستة 
الصالحية مائتان وستة وأربعون ألف ريال, وبلغت مساعدات 

مركز الشقيق ثمانية وثالثون ألفا وسبع مئة وخمسون رياال, 
وثالثون  ثمانية  المبسط  اإلسكان  مركز  مساعدات  وبلغت 
ألفا وخمس مئة ريال, وبلغت مساعدات مركز القرين أربعة 
وأربعون ألفا وخمس مئة ريال, باإلضافة إلى المساعدات التي 

أنفقتها بقية المراكز التابعة للجمعية.
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 شراكة جمتمعية

 مهرجان جديت بروضة
مجعية الرب باملربز

 معايل مدير عام معهد اإلدارة يطلع
على برامج بر األحساء

من  وطفل  وأم  جده   150 من  أكثر  شاركت 
الذي  )جدتي(  مهرجان  في  المبرز  روضة  أطفال 
نظمته روضة جمعية البر بالمبرز بحضور منسوبات 

اإلدارة العامة للجمعية ومنسوبات الروضة.
حيث بدأ المهرجان باستقبال الزائرات بطريقة 
والعريق  المميز  الجدات  تراث  فيه  تجلى  تقليدية 
الفعالية  قاعة  إلى  الزائرات  توجهت  ذلك  وبعد 
الترحيب  بأناشيد  بدأ  الذي  بالمهرجان  الخاصة 

الشعبية والتراثية.
مفعم  جو  في  جدتي  مهرجان  أقيم  وقد 
كما  التراثي  الطابع  أخذ  والبهجة   بالحميمية 
متنوعة تجلت من خاللها  أركان شعبيه  ُصممت 
أصالة تراثنا العريق منها غرفة استقبال الزائرات من 
األمهات والجدات وركن العروس الذي صمم على 
المهرجان  تخلل  كما  التراثية  التقليدية  الطريقة 
العروس  وزفة  الشعبية  واألمثال  الشعبي  الفلكلور 

التي قدمها مجموعة من أطفال الروضة.  
وفي ختام المهرجان أثنت الزائرات من األمهات 
والجدات على تميز الفكرة وجودة أدائها من قبل 
منسوبات روضة المبرز وما تم تقديمه من فقرات 

ثقافية وترفيهية هادفة ومميزة.

بن  احمد  الدكتور  العامة  االدارة  معهد  عام  مدير  معالي  أشاد 
عبدالله الشعيبي بالجهود التي تبذلها الجمعية لنقل مستفيديها من 
دائرة الفقر إلى دائرة اإلنتاج, من خالل البرامج النوعية التي تقدمها 
األحساء  بمحافظة  المنتشرة  مراكزها  عبر  لمستفيديها  الجمعية 
التي قام بها مؤخرا للجمعية وكان في استقباله  خالل زيارة معاليه 

مدير عام الجمعية معاذ بن ابراهيم الجعفري.
الفقر  ان  اثبتت  الدراسات  بأن  الشعيبي  الدكتور  معالي  وقال 
االجتماعية  الشئون  وزارة  في  الدولة ممثلة  ولذلك حرصت  يورث 
على بذل الجهود من أجل تقليص دائرة الفقر بالمملكة وما تقوم به 
الفقر باألحساء يعتبر أنموذجا  البر باألحساء لتقليص دائرة  جمعية 

مميزا يحتذى به.
من جهته قال مدير عام الجمعية لقد سعدنا بزيارة معالي مدير عام 
معهد اإلدارة للجميعة والتي أطلع خاللها على الجهود التي تبذلها 
الجمعية لنقل المستفيدين منها من دائرة الفقر إلى دائرة االنتاج من 
خالل البرامج المتنوعة التي تنفذها االدارة العامة للجمعية على مدار 
مفصل عن  إلى شرح  الشعيبي  الدكتور  معالي  استمع  العام. حيث 
لجنة  بالشراكة مع  الجمعية  نفذته  الذي  العمل  ثقافة  تعزيز  برنامج 
سباق الجري الخيري والذي جاء من ثماره انتاج 10 االف نسخة من 
كتيب تلوين استهدف فيه شريحة االطفال وكذلك 10 االف نسخة 
لقصة قصيرة, كما كان من ثمار مشروع تعزيز ثقافة العمل تدريب 
على  باالحساء  العامة  الثانوية  وطالب  الشباب  من  المستفيدين 
أهمية العمل واالهتمام باالعمال المهنية البسيطة كمهنة ) النجارة 
– الميكانيكا – النجارة ( والتي يكون فيها مدخول جيد للفرد وقد 
تم انتاج 3 االف بوستر لتحفيز الشباب على االهتمام بتلك المهن.

وأضاف الجعفري بأن معالي مدير عام معهد اإلدارة اطلع على 
بشركات  وشابة  شاب   600 قرابة  توظيف  في  في  الجمعية  جهود 
ومؤسسات كبرى خالل حملة التوظيف األولى التي قادتها الجمعية 
البشرية وعدد من  الموارد  تنمية  الشراكة مع  صندوق  ومن خالل 

الشركات باألحساء 
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 روضة املربز تزف 160 خرجيا
من   160 بتخريج  بالمبرز  الجمعية  روضة  احتفلت 
في  ذلك  و  1434-1435هـ   الدراسي  العام  لهذا  طالبها 
مقر الروضة  بالمبرز والذي شهد حضور كثيفا من األمهات 
السيدات  أقسام  مشرفات  من  وعدد  األطفال   وذوي 

بالجمعية.
متميزة  مشاركات  ثم  الكريم  بالقرآن  الحفل  بدأ  وقد 
فضل  عن  أولها  اإلنشادية   العروض  خالل  من  لألطفال 
اإلنشادية  الوصلة  وختمت  المعلمة  احترام  ثم  الوالدين 
ألطفال الروضة بأنشودة عن الوطن واستشعار حبه وصدق 

االنتماء له.
الروضة،  أحد طالب  قدمها  الخريجين  كلمة  ذلك  تال 
بعدها مسيرة األطفال ليختم الحفل بالهدايا التي قدمتهن 
التي  السعيدة  اللحظات  عن  معبرات  ألطفالهن  االمهات 
علت مشاعرهن داعين المولى جال وعال أن يجعلهم قرة عين 

ألهليهم وينفع بهم دينهم ومستقبل وطنهم ومجتمعهم.

فن االتيكيت لـ 18 طفل بروضة اهلفوف
الجمعية  روضة  أطفال  من  طفل   18 من  أكثر  شارك 
بالهفوف في برنامج فن االتيكيت الذي قدمته متدربات 
لتعزيز  الروضة  بمقر  االجتماعي  العمل  قيادات  دبلوم 
مهارات األطفال السلوكية اإليجابية بغرس القيم اإلسالمية 
السمحة والتي تتجلى في الصدقة وإطعام الطعام والعمل 

التطوعي.
وقد تناول البرنامج الذي تم تطبيقه في قالب تعاوني 
على  واألطفال  عبدالعزيز  سلوى  الدكتورة  المدربة  بين 
الشريعة  من  مستمدة  ومعرفية  سلوكية  مهارات  غرس 
اإلسالمية من أهمها الجلسة الصحيحة والبدء بالبسملة و 
األكل مما يليه ووضع كمية الطعام بالقدِر الذي يحتاجه 

وأن ال يتحدث وفي فمه طعام، وحمد الله على نعمه وترك 
المكان أفضل مما كان، و تذكر حال الفقراء و المساكين 
تجاههم  علينا  يجب  ما  و  يومهم  قوت  يملكون  ال  من 
لألطفال  التطوعي  العمل  إلى وصف  باإلضافة  من صدقة 

بشكل تطبيقي مبسط.
الرسم وسط أجواء من   كما شارك األطفال في ركن 
المرح و السعادة بصحبة المتدربات اآلتي ارتدين مالبس 
الدمى لشخصيات كرتونية ليظهرن بشكل ملفت ألنظار 
الرسومات  من  العديد  على  الركن  اشتمل  وقد  األطفال 
تلوين  ومنها  والمبسط,  السهل  اإلرشادي  الطابع  ذات 

صورة طفل يقوم بمساعدة والدته .
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املنتدى األسري

12

اختتمت فعاليات المنتدى األسري 
نظمه  والذي   ) أحبك  قلها   ( السادس 
للجمعية  التابع  األسرية  التنمية  مركز 
أيام  ثمانية  على  أمتد  عمل  بعد 
العديد  خاللها  من  شهدت  متواصلة 
المختلفة  واألنشطة  الفعاليات  من 
والمتميزة والتي تفاعل معها 30592 
زائر وزائرة للمنتدى منهم 1240 طالب 
والفعاليات  التدريبية  البرامج  حضور 
للمنتدى,  الصباحية  الفترة  خالل 
منافسات  في  شاب   970 شارك  كما 
الدوري الرياضي الذي أقيم على هامش 
المنتدى األسري السادس, كما شهدت 
التواصل  ومواقع  االلكترونية  المواقع 
تفاعل  بالمنتدى  الخاصة  االجتماعي 
البرامج  مع  ومشاركة  مشارك   8604
حضر  كما  المطروحة,  والفعاليات 
التدريبية  البرامج  في  مشارك   3978
والفعاليات المسائية فيما حضر 7800 
باإلضافة  بالعيون  الشباب  لملتقى  زائر 

شاب   8000 من  أكثر  استفادة  إلى 
األسري  المنتدى  منتجات  من  وشابة 

من مطويات ومطبوعات.
كما شاهد 64 مليون مشاهد برامج 
نقلت  فضائية  قنوات   9 عبر  المنتدى 
باإلضافة  أيام   8 مدى  على  الفعاليات 
إلى استماع أكثر من 40 مليون مستمع 
لمقتطفات  العربي  والوطن  بالمملكة 
القرآن  إذاعة  عبر  األسري  المنتدى  من 

الكريم
العديد  األسري  المنتدى  نفذ  وقد 
والبرامج  الحوارية  األمسيات  من 
أعداد  منها  استفاد  التي  التدريبية 
كبيرة من شرائح المجتمع في محافظة 
رعاها  التي  انطالقته  منذ  األحساء 
جلوي  بن  بدر  األمير  السمو  صاحب 
محافظ األحساء وقد شهد اليوم األول 
االفتتاح الرسمي بحضور وكيل األمارة 
خالد البراك وزيارة لألركان المصاحبة 
حب  ركن  أركان   10 وهي  للملتقى 

الله  صلى  محمد  رسوله  وحب  الله 
الوالدين، ركن  عليه وسلم، ركن حب 
حب كبار السن، ركن حب األخ، ركن 
حب األخت، ركن حب الصديق، ركن 
الطبيعة، ركن  الحياة، ركن حب  حب 
حب العمال، ركن أنا لها، ويتوسط هذه 
األركان ركن أحبك لمن تقولها، إضافة 
إلى ركن خاص باألطفال, كما استمتع 
االنشادي  االوبريت  بمشاهدة  الجميع 
المنشدين  من  نخبة  فيه  والذي شارك 

المعروفين.
لبقية  الفعاليات  تواصلت  فيما 
التي  الصباحية  الفترة  خالل  األيام 
والطالبات  الطالب  لزيارة  خصصت 
الترفيهية  باألنشطة  المسائية  والفترة 
الزوار  مشاركات  إلى  إضافة  والمسلية 
التدريبية  والدورات  العمل  ورش  في 
المشاركين  تطوير  إلى  تهدف  التي 

والمشاركات بها.

اختتام  فعاليات املنتدى األسري السادس ) قلها أحبك (

  أحمد البريك - مركز التنمية األسرية 
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خلق  ضبط  األسرة  إدارة  في  الحكمة  من  إن 
والعقل  الشرع  بضابط  فيها  الزوجين  بين  )الغيرة( 
وعدم التشدد فيه أو التفريط ألن كال األمرين يؤدي 
لزعزعة األسرة وتفككها بل وإلى هدمها فليس من 
الالئق أن يكون الشك الدائم هو المسيطر على أحد 
الزوجين اتجاه اآلخر واعتبار أن ذلك هو األصل في 
العالقة الزوجية وكل لفظة أو نظرة أو حركة من أحد 
الطرفين تجاه طرف ثالث تعني وجود قصة حب أو 
تعلق بينهما وربما تفسر بأكبر من ذلك وهو وجود 
خيانة زوجية وتكون كل تلك االتهامات مبنية على 
وساوس من النفس أو الشيطان وظنون وتوهمات وال 
يوجد أي دليل واقعي صحيح على ذلك وهذا األمر 
لو زاد وتفاقم أصبحت المعيشة ال تطاق وكان ال بد 
من مراجعة أخصائي نفسي ألن الحالة وصلت لحد 
المرض وهذا ما يسمى بالشك المرضي وليس الغيرة 
يقوم رب  أن  يعني هذا  المقابل ال  ... وفي  المتزنة 
البيت بإهمال زوجته تكلم من تشاء وتطلق لنفسها 
العنان في الجلوس والحديث مع الرجال والتبرج في 
جهوري  بصوت  والعمال  الباعة  ومحاورة  األسواق 
في  والبحلقة  النظر  تركيز  فاضح وكذلك  وأسلوب 
مشاهدة المسلسالت الساقطة واألفالم الهابطة من 
فعلى  صحيح  والعكس   .. رقيب  وال  حسيب  غير 
المسلمة أن ال تترك زوجها يطلق لسانه ونظره في 
النساء ال في أسواق وال فضائيات وتعاتبه في ذلك 
لو تمادى في ذلك  وقد تغضب منه وتهجره أليام 
.. وعلينا أال نتضايق من الغيرة المتزنة بين الزوجين 
الحبيب وخلقه  فهي دليل حب وحرص على دين 
وال نريد أن نتهاون في هذا األمر لنقول ماتت الغيرة 

عند الرجال فانتحر الحياء عند النساء ... 

 الغرية 
 املتزنة

بقلم : محمد الشيخ حسين
المستشار التربوي واألسري بمركز التنمية األسرية 

صور من المنتدى األسري السادس
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العمل اخلريي .. 
تأصيل ملجتمع ناجح

بقلم : عادل سعد الذكرالله 
مدير التحرير بمكتب دار اليوم لإلعالم باألحساء 

 قلم

14

العمل الخيري قيمة إنسانية متينة ، تتمثل في العطاء والبذل بكل أشكاله، 
تنعم  التي  المجتمعات  في  سوى  النمو  يمكنه  ال  حي  حضاري  سلوك  فهو 
مهما  دورا  يلعب  فهو  والمسؤولية،  والوعي  الثقافة  من  متقدمة  بمستويات 
المؤسسات  به  سعت  ما  وهذا   .. وتنميتها  المجتمعات  تطوير  في  وإيجابيا 
في  القائمة  رأس  على  الخيرية  البر  جمعية  وتأتي   .. الغالية  بالدنا  في  الخيرية 
تمكين المجتمع في المساهمة والعطاء وإتاحة فرصة البناء في العمل الخيري 

عبر مساحات واسعة ، متغلغلة في جذور المجتمع بشتى أطيافه وفئاته .. 
العمل الخيري المؤسسي  عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية نموذج من 
الواحدة.  األمة  تماسك  على  يدل  الذي  االجتماعي  والتراحم  التكافل  نماذج 
، إضافة  أنواعه  الخير بشتى  بالترغيب في عمل  واإلسالم قد عنى عناية كبيرة 
إلى أن العمل الخيري يحمي الفرد والمجتمع من اآلفات والجرائم واالنحرافات 
نوائب  على  وتعينه  كرامته  تحفظ  التي  الضروريات  للمجتمع  كذلك  ويؤمن 

الدهر.
العمل  يحقق  ما  مقدمة  في  تجعلها  ميزات  األحساء  على  ما يحمل  ولعل 
والتقاليد  العادات  وتناسب  االجتماعي  الترابط  نظيرا  أهداف  من  الخيري 
والتفاعل الحراكي لدى المجتمع حول اإلنسانية مما أعطى بعد إضافي للعمل 

الخيري في المنطقة . 
الشح  رذائل  وتعالج  نفسيا  عمق  تعطي  البر  مجاالت  في  الخيري  فالعمل 
 العمل الخيري يبعث الراحة 

ّ
واألثرة واألنانية وتعّوده على البذل والعطاء. كما أن

العمل   
ّ
إن ثم  العمر.  وطول  الرزق  في  والسعة  والمغفرة  والسعادة  والطمأنينة 

الخيري دليل على إيمان الفرد وصدق توّجهه لله عّز وجل .. وهناك فوائد أخرى 
تعود على صاحب الحاجة كإحساسه بمشاركة إخوانه له في الضراء، والحفاظ 

ة والمسألة.
ّ
على كرامة صاحب الحاجة وصيانة ماء وجهه من المذل

الخيرية  إسهاماتها  على   . البر  لجمعية  المجتمع  شكر  نفي  ال  فلعنا 
مواكبة  ولعل   ، أجمل  به مستقبل  نحاكي   ، نبراس خيري  فهي   ، واالجتماعية 
الجمعية ألحداث الحياة ومتطلبات العصر في العمل الخيري أعطاها مساحات 

إستراتيجية في تحقيق األهداف .. 
فشكرا جمعيتنا ... 
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  أخبارنا

األمير  السمو  صاحب  زار 
بدر بن محمد بن جلوي محافظ 
الكبرى  الفعالية  معرض  األحساء 
العمل  ثقافة  تعزيز  لمشروع 
بالتعاون  الجمعية  نظمته  الذي 
الخيري  الجري  سباق  لجنة  مع 
يأتي  والذي  الشرقية  بالمنطقة 
ضمن الفعاليات والبرامج الكبرى 
التي تقيمها الجمعية لتعزيز ثقافة 

العمل.
وأوضح مدير عام الجمعية المشرف العام على فعاليات 
بأن  الجعفري  إبراهيم  بن  معاذ  العمل  ثقافة  تعزيز  مشروع 
البرامج  العديد من  الماضية  األشهر  نفذت خالل  الجمعية 
التدريبية التي هيئت العديد من الشباب والشابات لسوق 
مسبقا  تنفيذها  تم  التي  الفعاليات  إلى  باإلضافة  العمل 
خمسة  وهي  باألحساء  الكبرى  الفعالية  في  عرضها  وتم 
فالشات توعوية توضح أهمية العمل في العديد من المهن 
والفرص االستثمارية البسيطة التي يستطيع الشاب والشابة 

عنصر  يكون  لكي  استثمارها 
منتج في المجتمع.

تم  بأنه  الجعفري  وأضاف 
بوسترات  طباعة  من  االنتهاء 
لتعزيز ثقافة العمل لمهنة النجارة 
والتي  والميكانيكا  والسباكة 
تهدف  الى لفت انتباه الشاب إلى 
العمل  سوق  في  المتوفرة  الفرص 

والتي تحقق دخل مرتفع للشاب
كما استطاع كل زائر لمعرض 
التي  األطفال  قصة  يقتني  أن  باألحساء  الكبرى  الفعالية 
وليد  تأليف  من  ( وهي  الدكان   ( بعنوان  الجمعية  أنتجتها 
البوسيف وتستهدف طالب المرحلة االبتدائية بهدف تعزيز 

قيمة العمل في نفوس الطالب والتحذير من رفاق السوء
كما أقتنى الزائر للفعالية كتيب التلوين ) مهنتي ملونة ( 
والتي تعرف األطفال بعدد من المهن المهمة في حياة الناس 

من خالل رسوم كرتونية مذيلة بتعليق توضيحي توجيهي.

 األمري بدر يطلع على برامج اجلمعية
ضمن مشروع تعزيز ثقافة العمل

األمير بدر خالل زيارته لمعرض نعزيز ثقافة العمل

استقبال طلبات التووظيف بجناح الجمعية
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احلفل السنوي ..
 وسام الرب 12  

سنوات من العطاء 

برعاية كرمية من  رئيس جملس اإلدارة حمافظ األحساء 
صاحب السمو األمري بدر بن حممد بن جلوى آل سعود 

ملف العدد
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بقاعة  عشر  الـثاني  السنوي  حفلها  الجمعية  نظمت 
رئيس  من  كريمة  برعاية  التجارية  الغرفة  بمقر  االحتفاالت 
مجلس إدارة الجمعية محافظ اإلحساء األمير بدر بن محمد بن 
جلوي، وبحضور نائب رئيس الجمعية وأعضاء مجلس اإلدارة 
الفضيلة  الجمعية وعدد من أصحاب  العام ومنسوبي  والمدير 
ويأتي  األحساء  بمحافظة  والمسئولين  والسعادة  والمعالي 
الخيرية  المشاريع  كافة  ابراز  أجل  من  السنوي  الحفل  تنظيم 

وإنجازاتها بالحقائق واألرقام الفعلية طيلة العام المنصرم.   

منجزات اجلمعية ... حقائق و أرقام 
في  الجبر  العزيز  عبد  بن  المحسن  عبد  قال  الصدد  هذا  وفي 
الحفل  تنظيم هذا  دأبت على  الجمعية  بأن  اإلدارة  كلمة مجلس 
وإنجازاتها  بالجمعية  الخيرية  المشاريع  لكافة  تتويجا  ليأتي 
عام  إضافة  في  الجمعية  وفقت  حيث  الفعلية  واألرقام  بالحقائق 
بالدعم  و  الله  من  وبتوفيق  خالله  تمكنت  باالنجازات  حافل 
السخي من شركاء الجمعية  في النجاح و الرقي بمستوى الخدمات 
االنجازات  تلك  أهم  ومن  للمستفيدين  الجمعية  من  المقدمة 
صرف مساعدات للمحتاجين بلغ مجملها )59.477.367 ريال( 
والعينية  الدائمة  النقدية  المساعدات  من   % نسبتها 13.4  بزيادة 
استفاد  وقد  ومراكزها  الجمعية  إدارة  من  والمقدمة  والمقطوعة 
منها ما يزيد على )844.753 حالة( وذلك من خالل تنفيذ برامج 
السنة  خالل  الجمعية  حققت  كما  والمتنوعة,  العديدة  الجمعية 
قدره  بنمو   )  94.678.604( قدرها  إيرادات  1434هـ  المالية 
 ( النقدية  والتبرعات  العضوية  اشتراكات  بلغت  كما   ,  %  10.45
 6,939,719( النقدية  الزكاة  بلغت  فيمل  ريال   )  68014665
بلغ صافي  وقد  ريال   )  16.204.949( العينية  والتبرعات  ريال   )

إيرادات األنشطة األخرى )3.349.170 ( ريال.

جانب من حضور الحفل السنوي الثاني عشر 

الجبر يلقي كلمته في الحفل الثاني عشر
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  قفزة نوعية 
ألغلب  الوصول  الجمعية  استطاعت 
من  معين  نقص  من  تعاني  التي  القطاعات 
أو  تعويضه  على  لتعمل  الدراسات  خالل 
ليستفيد  النور  طريق  على  ورسمه  تطويره 
المحتاجين  من  ممكن  عدد  أكبر  منه 
حققته  ما  أن  حيث  األصعدة  كافة  على 
محسوبة  ومنجزات  قفزات  من  الجمعية 
تخدم  التي  المشروعات  إثراء  سبيل  في 
المجتمع في صورته الشاملة فإن الجمعية 
تتطلع إلنشاء مركز متخصص يعنى برعاية 
عبر  باألحساء  العابرين  من  المحتاجين 
خالل  من  والدولية  الرئيسة  طرقها  شبكة 
العمل على توفير كافة الخدمات الضرورية 
من مقر اإلقامة المؤقت، وتقديم المساعدة 
إن  قطرها  أو  لمركباتهم  الخفيفة  بالصيانة 
احتاج ذلك لينظم هذا المركز المتخصص 
الذي  الفعال  الخيري  العمل  منظومة  إلى 

تضطلع به جمعية البر باألحساء.

إقامة  على  الجمعية  حرصت  كما 
الشراكات  من  العديد  وعقد  المنتديات 
ومنها  الجهات  من  العديد  مع  المجتمعية 
باألحساء  الخامس  األسري  المنتدى  إقامة 
اتفاقية  ( وعقد  ناجحة  )أسرة  تحت عنوان 
البر وجمعية  بين جمعية  شراكة مجتمعية 
تعاون  اتفاقية  عقد  و  السرطان  مكافحة 
بين الجمعية ممثلة بمركز التنمية األسرية 
حسن  بن  حمد  الدكتور  معالي  وأوقاف 
مركز  مع  اتفاقية  عقد  و  الله  رحمه  الجبر 
الشرقية  بالمنطقة  المنتجة  األسر  بناء 
باألحساء  الفقيرة  األسر  النتشال  )جنى( 
بين  شراكة  اتفاقية  عقد  و  الفقر  خط  من 
بالمنطقة  الخيري  الجري  وسباق  الجمعية 
الشرقية تمحورت حول تعزيز ثقافة العمل 

بالمنطقة.

التطوير  على  الجمعية  حرصت  كما 
األطفال  لرياض  التحتية  البنية  في  النوعي 
وإعادة هيكلة األساليب التعليمة والتربوية 
بالنفع  عاد  إداري  تطور  من  تبعها  وما 
الكبير على موارد الجمعية و تكريم األيتام 
ضمن  والمسجلين   

ً
دراسيا المتفوقين 

المستفيدين في جمعية البر باألحساء كما 
تم افتتاح مكتب جديد لمركز البر بالمبرز 
ليخدم  الخيري  الجبر  إسكان  مقر  في 
المستفيدين  من  اإلسكان  في  المقيمين 

من الجمعية والمسجلين بها.

صوت وصورة  
لنداء  وتلبية  للحق  صوتا  الخير  يولد 
في  مقصرة  الصورة  تكون  قد  المستغيث، 
أقوى  الرسالة  لكن  أحيانا  الواقع  وصف 
وتقديم  محتاج  كل  انتشال  في  وأنقى 
القلب  من  ضحكات  ورسم  احتياجاته 
فيلم  في  تجلى  ما  هذا  الوجوه،  تلك  على 
االحتفال  خالل  عرضه  تم  الذي  الجمعية 

السنوي.

وذكر الفيلم إنجازات الجمعية وما أنفقته 
من  بأكثر  الماضية  الثالث  السنوات  خالل 
المشاريع  إلى  باإلضافة  ريال  مليون   160
بقيمة تجاوزت 40  الجمعية  نفذتها  التي 
لمشروع  ريال  مليون   9 منها  ريال  مليون 
ريال  مليون   13 من  وأكثر  الشتاء  كسوة 
كما  واإليجارات،  المنازل  ترميم  لمشاريع 
يوضح الفيلم حرص الجمعية على تقليص 
والبالغ  ترعاهم  التي  الفقيرة  األسر  عدد 
خالل  من  أسرة   7000 من  أكثر  عددهم 
المتنوعة  والمشاريع  النوعية  البرامج  إقامة 
أوضاع  لتحسين  التوظيف  وتبني حمالت 

استراتيجية  الفيلم  وبين  المعيشية  األسر 
نسبة  لتقليص  خططها  و  الهادفة  الجمعية 
الفقر من خالل الدراسات و عقد الشراكات 
تزيد  و  التبرعات  حجم  ترفع  التي  البناءة 

نسبة المشاريع المجتمعية التنموية.

ملف العدد

أنفقته خالل السنوات الثالث 
املاضية بأكثر من 160 مليون 
ريال باإلضافة إىل املشاريع 
اليت نفذهتا اجلمعية بقيمة 
جتاوزت 40 مليون ريال منها 
9 مليون ريال ملشروع كسوة 
الشتاء وأكثر من 13 مليون 
ريال ملشاريع ترميم املنازل 

واإلجيارات

حققت اجلمعية خالل 
السنة املالية 1434هـ 

إيرادات قدرها 
)94.678.604 ( بنمو 

قدره 10.45 %
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  أخبارنا
أومسة الرب ألصحاب اخلري  

فعاليات  أهم  من  البر  أوسمة  تعد 
يمنح  والذي  للجمعية  السنوي  االحتفال 
 لداعمي العمل الخيري للجمعية وفق 

ً
سنويا

الشروط  عليه  تنطبق  من  اختيار  تنظم  آلية 
واختصاصاته،  بفروعه  الشرفي  الوسام  لنيل 
والمؤسسات  األفراد  تكريم  يتم  بحيث 
والذين  والحكومية  األهلية  والشركات 
مصلحة  في  تصب  وجهودا  أعماال  بذلوا 
أو  المادي  الدعم  قدموا  أو  المجتمع 
الدعم  أشكال  من  شكل  أي  أو  المعنوي 
في محافظة اإلحساء حيث قام راعي الحفل 
صاحب السمو األمير بدر بن جلوي بتكريم 
البر في فئاته الست والذين  الفائزين بوسام 
التنفيذية  اللجنة  طريق  عن  اختيارهم  تم 
المكلفة من قبل مجلس إدارة الجمعية بعد 
في  الوسام  لنيل  المرشحين  أوراق  دراسة 

دورته الثامنة وهم:

المجتمعية  للشراكة  البر  بوسام  الفائز 
السنوي  الخيري  الجري  سباق  لجنة 
أنجح  من  كونها  الشرقية  بالمنطقة 
الشراكات المجتمعية الشراكة التي عقدت 
مع الجمعية تحت عنوان تعزيز ثقافة العمل 
ألف   450 بمبلغ  تبرع  اللجنة  وتقديم 
والمشاريع  البرامج  من  حقبة  لتنفيذ  ريال 
إلى  الفقر  دائرة  من  الفقير  األسر  النتشال 

دائرة اإلنتاج .

الفائز بوسام البر للداعم المتميز مؤسسة 
الخيرية  الراجحي  العزيز  عبد  بن  سليمان 
من  للعديد  المؤسسة  تقديم  نظير  وذلك 
والتي  للجمعية  والعينية  النقدية  التبرعات 
سد  في  وملموس  فاعل  بشكل  أسهمت 
تواصل  حيث  والمعوزين  الفقراء  حاجة 
بما  ومراكزها  للجمعية  الخيري  دعمها 
الثالث  خالل  ريال   3.300.000 تجاوز 

سنوات المالية الماضية.

نادي  التطوعي  للعمل  البر  بوسام  الفائز 
للنادي  لما  وذلك  التطوعي  شبابي  عيش 
التطوع ونشر  أثر كبير في تفعيل روح  من 
المجتمع  من  واسعة  شريحة  لدى  أفكاره 
لتوزيعها  غذائية  سلة   2000 لـ  ولتقديمه 
شهر  خالل  باألحساء  الفقيرة  األسر  على 

رمضان الماضي.

الخيري  للمشروع  البر  بوسام  الفائز 
مشروع  عن  المزروعية  مركز  المتميز 
)مسكني( لتأثيث بيوت األيتام وهو مشروع 
وتأمين  واإلناث  الذكور  من  باأليتام  يعني 
االحتياجات الخاصة والالزمة لهم والمتمثلة 
في سرير نوم بكافة ملحقاته ودوالب لحفظ 
قد  لما  باإلضافة  أساس  بشكل  المالبس 
مستلزمات  من  اليتيمة  أو  اليتيم  يحتاجه 
تأثيث أخرى حيث تم خالل العام 1434 
تأمين األثاث األساسي ألكثر من 200 يتيم 
ويتيمة ممن يرعاهم مركز المزروعية التابع 

لجمعية البر باألحساء.

الفائز بوسام البر للعمل النسائي الخيري 
المطر وذلك لتميزها  نوال بنت عيسى بن 
والحرص  اإلنجاز  عظم  مع  العمل  بدقة 
والبرامج  للمشروعات  الوافية  الدراسة  على 
له  كان  مما  لها  المناسبة  الخطط  ووضع 
األثر في نجاح البرامج االجتماعية للجمعية 
ومن أبرزها معارض األسر المنتجة وكذلك 

لتأسيسها للجنة النسائية بالجمعية.

مركز   المتميز  للمركز  البر  بوسام  الفائز 
جمع  على  المركز  لقدرة  وذلك  المبرز 
عام  خالل  ريال   9,844,000 من  أكثر 
والحتضانه  والعينية  النقدية  التبرعات  من 
والتي  والبرامج  المشروعات  من  للكثير 
بلغت في مجملها أكثر من )34( مشروعا 
يناهز  ما  خدمة  في  تصب   

ً
خيريا  

ً
وبرنامجا

بلغت  مساعدات  بتقديم  أسرة   4000
خالل  ريال  مليون   6.5 من  أكثر  قيمتها 

العام 1433 هـ.

تكريم لجنة سباق الجري الخيري 

تكريم مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية 

تكريم نادي عيش شبابي التطوعي

تكريم مركز المزروعية 

تكريم مركز المبرز تكريم العمل النسائي الخيري 
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كلمة حق ألصحاب اخلري  
باسمه  الجمعية  رئيس  نائب  أشاد  
به  يقوم  الذي  بالدور  وباسم كافة األعضاء 
خادم الحرمين الشريفين وولي عهد األمين 
وولي ولي العهد وأصحاب السمو الملكي 
أمير  الملكي  السمو  وصاحب  األمراء 
والمسئولين  نائبه  وسمو  الشرقية  المنطقة 
في وزارة الشؤون االجتماعية وعلى رأسهم 
المواطنين  من  الخير  وأهل   ، الوزير  معالي 
الذين يستحقون كل الشكر والعرفان لكل 
ما قدموه للمجتمع والجمعية من دعم ولما 
تعالى  الله   

ً
داعيا بذلوه من جهود ملحوظة 

أن يوفق الجميع لما فيه الخير والتوفيق كما 
توجه بالشكر الجزيل لراعي الحفل صاحب 
السمو األمير بدر بن محمد بن جلوي آل 
للغرفة   

ً
وأيضا  ، الكريم  والحضور  سعود 

حسن  على  باألحساء  الصناعية  التجارية 
التسهيالت  كل  وتقديمهم   ، استضافتهم 

المطلوبة .

الجري  سباق  لجنة  رئيس  ألقى  كما 
الخيري السنوي عبد العزيز بن علي التركي 
يتقدم  أنه  فيها  وقال  المكرمين  كلمة 
بالشكر الجزيل لصاحب السمو على رعاية 
يد  مد  على  دأبت  والتي  المناسبة  هذه 

العون لشريحة عزيزة من أبناِء األحساء.

على  أنهم  حديثه  في  التركي  وأكد 
مع  متعاونة  شريكة  كجهاٍت  تام  استعداد 
بواجبهم  القيام  استمرارية  على  الجمعية 
في  واإلسهام  المجتمع  بناء  في  ودورهم 
للجمعية  الجزيل  بالشكر  وتقدم  نهضته، 
مبادرتها،  وعلى  بشركائها  احتفائها  على 
في   

َ
التحفيزية للخطوة  تقديره  عن  وعبر 

تنمية العمل.

الدفعة  هذه  بأن  التركي  وأضاف 
جمعية  لدن  من  الحانية  التشجيعية 
الباذلين  من  الخير  ألهل  باألحساء  البر 
بمشروعاتهم  والمتميزين  والمتطوعين 
فيهم  تترك  واإلنسانية  الخيرية  وجهودهم 
تأثيرا قويا على أرواحهم و تحثهم به على 
تسريع وتيرة التنمية والمساعدة في تحقيق 
قرب  مالحظة  تم  و  الطموحة  األهداف 
جهود القيادة الشابة في جمعية البر ومدى 

حرصهم على مد يد التعاون والمشاركة مع 
كل ما من شانه تحقيق شراكات مجتمعية 
األحساء  أبناء  من  المستفيد  تخدم  فاعلة 
بوارف  بعده  لتمتد  ـ  األول  المقام  في  ـ 
الشراكة  وما   ، الوطن  أبناء  لكافة  خدماتها 
برمت بين جمعية البر باألحساء ولجنة 

ُ
التي أ

بالمنطقة  السنوي  الخيري  الجري  سباق 
الوعي  مستوى  رفع  في  والمتمثلة  الشرقية 
دليل  إال خير  العمل(  ثقافة  )تعزيز  بمفهوم 
مباركة حققت  أنها شراكات  وشاهد على 
الكثير المنجزات الفاعلة ذات األثر الطيب 
خالل  من  الخيري  االحساء  مجتمع  في 

الشراكة المجتمعية.

لمن  بالجميل  الجمعية  من  وعرفانا 
العطاء والبناء تم تكريم عضو  اسهموا في 
مجلس إدارة الجمعية السابق اللواء متقاعد 
تذكري  بدرع  السهيل  صالح  بن  عبدالله 
كما تم تكريم عبدالعزيز بن محمد حسن 
بدرع تذكاري على خدمته للجمعية والتي 
تكريم  تم  عاما,وكما   14 قرابة  امتدت 
تذكاري  بدرع  باألحساء  التجارية  الغرفة 
وبرامج  أنشطة  مع  وتعاونهم  دعمهم  نظير 

الجمعية.

عشر  الثاني  السنوي  الحفل  ويعتبر 
السنوات  امتدادا مشرقا لعشرات  للجمعية 
يكن  لم  الذي  النوعي  الخيري  العمل  من 
بين  المتكاتفة  الجهود  لوال  ليتحقق 
سياستها  و  الحكومة  و  الخير  أصحاب 

ومؤسسات القطاع المحلي و الخاص.

  التركي :هذه الدفعة 
التشجيعية احلانية من لدن 
مجعية الرب باألحساء ألهل 

اخلري من الباذلني واملتطوعني 
واملتميزين مبشروعاهتم 

وجهودهم اخلريية واإلنسانية 
تترك فيهم تأثريا قويا على 

أرواحهم و حتثهم به على 
تسريع وترية التنمية 

ملف العدد

التركي يلقي كلمته في الحفل الثاني عشر

تكريم اللزاء المتقاعد عبدالله السهيل

تكريم عبدالعزيز الحسن

تكريم الغرفة التجارية 
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التابع  الخير  دار  لمركز  اإلشرافي  المجلس  رئيس  استقبل 
للجمعية صالح بن يوسف المقرن ومدير المركز أحمد بن سعيد 
الجمعان المشرف العام رئيس اللجنة اإلشرافية لمستودع الشماس 
الخيري بالقصيم فهد بن عبدالعزيز الخضير وعضو اللجنة اإلشرافية 
أحمد بن عقال الحسين، وعضو اللجنة اإلشرافية عبدالرحمن بن 
عبدالله الشدوخي، ومدير الرعاية االجتماعية سليمان بن عبدالله 
الرزقان، والسكرتير التنفيذي حمد بن عبدالله الصقعبي،  سعادة.

الشماس  مستودع  استفادة  إلى  هدف  الذي  اللقاء  بدأ  حيث 
من تجربة مركز دار الخير في مشروع حفظ النعمة واالطالع على 
تعريفي  فيلم  بعرض  النعمة  لحفظ  العمل  في  المعتمدة  اآلليات 
عن أنشطة المركز، تخلل ذلك حوار حول دور الجمعيات الخيرية 
في رفع درجة الوعي لدى المتبرعين بأهمية الوقف الخيري وأثره 

الكبير في دعم العمل الخيري واالرتقاء به .
الشماس  لمستودع  اإلشرافية  اللجنة  رئيس  أشاد  جهته  من 

الخيري بالقصيم فهد الخضير بدور مركز دار الخير لحفظ النعمة 
وأضاف بأننا تشرفنا بزيارة دار الخير لحفظ النعمة التابع لجمعية 

البر باألحساء وشاهدنا ما يسرنا في هذا العمل الجبار المنظم.
دار  لمركز  اإلشرافي  المجلس  رئيس  شكر  الزيارة  ختام  وفي 
الشماس  لمستودع  اإلشرافية  اللجنة  رئيس  العام  المشرف  الخير 
الخيري بالقصيم فهد الخضير على زيارته للمركز وعلى إشادته 
بالمشاريع والبرامج التي ينفذها المركز للمستفيدين على مدار 

العام .

شارك 44 يتيما في البرنامج الترفيهي الذي نظمه مركز 
لشركة  التابع  القرية  بشاطئ  للجمعية  التابع  المزروعية 
على  المشرف  القعيمي  ماجد  بإشراف  السعودية  ارامكوا 

قسم الرعاية بالمركز.

من جهته أشار مدير المركز عيسى التيسان أن البرنامج 
األنشطة  من  عدد  على  اشتمل  وقد  وحافال  متنوعا  كان 
والفعاليات كسباق السيارات والمسرح التفاعلي والملعب 
الدوري  في  والمشاركة  الدراجات،  وسباق  الصابوني 
الرياضي والسباحة وركوب الخيل، وبرامج االطفال كالنقش 

على الحناء والرسم على الوجه.

استقبل مركز الصالحية التابعة لجمعيه البر باألحساء 200 
سلة غذائية من مؤسسة األمير العنود الخيرية  لمشروع إفطار 
صائم لهذا العام 1435هـ يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك 
بن  تركي  المركز  مدير  قدم  حيث  والمركز  المؤسسة  بين 
وقد  المؤسسة  على  للقائمين  الجزيل  شكره  التركي  عايض 
فهي  المؤسسة  على  بمستغرب  ليس  الدعم  هذا  أن  أضاف 
المملكة وعلى مدار  أنحاء  للفقراء في كافة  تقدم خدماتها 

العام.

مركز دار اخلري يستقبل
أعضاء مستودع الشماس اخلريي 

 مركز املزروعية  يدخل الفرح
على 44 يتيما بالترفيه

200 سلة من العنود ملركز الصاحلية

 أخبارنا

سعد المهنا - مركز دار الخير 

ماجد القعيمي - مركز المزروعية 

صالح الدقيل - مركز الصالحية 
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كرم مدير الجمعية معاذ بن ابراهيم الجعفري 13 موظف من 
برنامج  في  شاركوا  والتقدير  الشكر  بشهادات  الجمعية  منسوبي 
الجمعية  بقاعة  أقيم  الذي  الكريم  القرآن  تالوة  مهارات  تحسين 
وقدمها الشيخ محمد بن عبدالله المتين من أجل تصحيح التالوة  
المتكررة  األخطاء  األحكام   والتعرف على بعض  الفاتحة  لسورة 

التي يقع فيها الكثير من الناس

في  والتطوير  التخطيط  قسم  أعده  الذي  البرنامج  هذا  ويأتي 
من  سيتم  التي  للجمعية  االستراتيجية  الخطة  ضمن  الجمعية 
شتى  في  المتنوعة  واألنشطة  البرامج  من  العديد  تقديم  خاللها 
المجاالت اإلدارية والحياتية لتوافق احتياجات وتطلعات منسوبي 
اإلدارة العامة ومراكزها على مدار العام ومن أجل تحقيق األهداف 

المنشودة

مركز املزروعية يستهدف 100 يتيم بربنامج بصمة صيف

 موظفي اجلمعية يشاركون يف
برنامج مهارات التالوة

المزروعية  مركز  يستهدف 
يتيم  للجمعية 100 طالب  التابع 
بالمركز  المسجلين  الطالب  من 
برنامج  في  اشراكهم  خالل  من 
)بصمة صيف ( الذي يعتزم المركز 
الصيفية  االجازة  خالل  تنفيذه 
االختبارات  بنهاية  بدأت  والتي 
المتوسطة  المرحلة  لطالب 

والثانوية.
حيث ستتنوع البرامج المقدمة 
المرحلة  حسب  للمشاركين 
طالب  فسيستفيد  الدراسية 
المشاركة  من  االبتدائية  المرحلة 

الكريم  القران  في  مكثفة  دورة  في 
القرآن  تحفيظ  جمعية  مع  بالتعاون 
السباحة مع االتحاد  ودورة في مهارات 
السعودي للسباحة وتدريب على مهارة 

الحساب اآللي والكرة القدم بالتعاون مع 
نادي الحي بمدرسة اإلمام عاصم .

المتوسطة  مرحلة  طالب  أما 
ومنها  الهادفة  البرامج  من  فيستفيدون 

التدريب  في  منوعة  برامج 
ومهارات  الحاسب  على 
الحياة اليومية وبرامج رياضية 
الثقافية  البرامج  من  وغيرها 
ابني   ( شعار  تحت  وذلك 

نفسك (
طالب  سيستفيد  كما 
من  ايضا  الثانوية  المرحلة 
المتنوعة  البرامج  حزمة 
ومنها مجموعة من الدورات 
التدريبية المنوعة من مهارات 
وصيانة  اآللي  الحاسب 
السيارات  وصيانة  الجوالت 
المنوعة  المهارات  وغيرها من 
وذلك   ) مهارة  اكسب   ( شعار  تحت 
بالتعاون مع نادي التنمية الشبابي التابع 

لمركز التنمية األسرية.

ماجد القعيمي  - مركز المزروعية 
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الديني  بالشأن  أذهاننا  في  التطوع  مفهوم  ارتبط  طالما 
وكاد ان ينحصر في العطاء والبذل المادي لمن يحتاجه من 
افراد المجتمع,,, وال أعلم حقيقة لماذا هذا االرتباط وهذا 
ويشمل  جدا  واسع  التطوع  مفهوم  ان  حين  في  االقتصار 

صورا واشكاال كثيرة.

دعونا اوال نتفق على معنى العمل التطوع: تقديم العون 
إليه،  يحتاجون  أشخاص،  مجموعة  أو  شخص  إلى  والنفع 
دون مقابل مادي أو معنوي. سواء كان تبرعا ماليا أو بالرأي, 
جوانبه.  كل  في  الخير  عمل  بالتمويل,وهو  أو  بالعمل,  أو 

)تعريف موقع عالم التطوع العربي(

العون  فتقديم  واالرتباط,  القصر  هذا  لماذا  واقول  اعود 
على  تقتصر  ال  متعددة  واشكاله  وصوره  جدا  عام  والنفع 
الجانب المادي بل تمتد لتشمل جوانب تطبيقية او حتى 
يزخر  لوجدناه  اإلسالمي  تاريخنا  إلى  عدنا  وإذا  فكرية. 
أبو  فهذا  منها.  تعجب  التطوعي  للعمل  واشكال  بنماذج 
بكر الصديق رضي الله عنه يتطوع بخدمة امرأة عمياء فقد 
روى أبن القيم في كتاب روضه المحبين ونزهة المشتاقين 
أن عمر رضي الله عنه كان يتفقد أبا بكر بعد صالة الفجر 
فكان يراه إذا صلى الفجر يخرج من المسجد إلى ضاحية 
ثم  يخرج؟  ماله  فيتساءل  يوم  كل  المدينة  ضواحي  من 
منزوية  فإذا هو قد دخل خيمة  فأتى  المرات  مرة من  تبعه 
 
ً
فلما خرج أبو بكر دخل بعده عمر فإذا في الخيمة عجوزا
يا  عمر:  لها  فقال  لها  طفالن  معها  عمياء  كسيرة  حسيرة 
  كسيرة عمياء في هذه 

ً
أمة الله من أنتي؟ قالت: أنا عجوزا

الخيمة مات أبونا ومعي بنات العائل لنا إال الله عز وجل. 
قال عمر: ومن هذا الشيخ الذي يأتينكم؟ )وهي لم تعرفه( 
قالت: هذا شيخ ال أعرفه يأتي كل يوم فيكنس بيتنا ويصنع 
الله عنه  لنا شياهنا...فبكى عمر رضي  لنا فطورنا ويحلب 

وقال: أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبابكر«.

ومن هذا المنطلق حري بنا جميعا ان نستحضر أهمية 
العمل التطوعي, بمختلف نماذجه وصوره واشكاله, ودوره 
للمجتمعات  سبيل  فال  ورفعتها  المجتمعات  تنمية  في 
والعمل  الرسمي  العمل  جناحاها:  بقوة  اال  والرقي  بالتطور 
التطوعي  العمل  اشكال  احياء  على  نعمل  وان  المدني. 

المختلفة ونشرها بين افراد المجتمع.

  خلود صاحل الكلييب 
 مساعدة املدير العام للشئون التعليمية 

إدارة التربية والتعليم باألحساء 

 املفهوم 
الغائب

 قلم



25

املستفيدة ) م / ع ( 

املستفيدة ) ح / ر (

املستفيدة ) ح / ر (

املستفيدة ) هـ / ح (

 صدى املستفيد

ثقافة  تعزيز  برنامج  من  ابنتي  استفادت  لقد 
العمل الذي طرحته الجمعية حيث تم اختيارها 
إحدى  في  حاليا  استقرت  حتى  وتدريبها 
بالتعاون مع  الشركات   التي طرحتها  الوظائف  
المبارك  الجهد  هذا  أحيي  واني  البر  جمعية 
الذي تقوم به جمعية البر لخدمة المستفيدين 
من خالل تنمية الثقة بالنفس وتنمية القدرات 
للمستفيدات وتوفير الوظائف لهم مما يحقق  
لهم االستقاللية واالعتماد على النفس والسعي 
للحياة الكريمة وعدم االتكال على المساعدات 

التي تقدمها الجمعية. 
قاموا  ما  على  البر  لجمعية  بالشكر  أتوجه 
ان  بعد  الطارئة  لحالتي  سريعة  استجابة  من  به 
القرار  اتخاذ  تم  حيث  للسقوط  منزلي  تعرض 
العمل  ثم  ومن  لعائلتي  السكن  بتأمين  سريعا 

على اصالح منزلي.

كنت في حاجة ال يعلم بها سوى الله حضرة 
تثبت  التي  أوراقي  قدمت  الجمعية  موقع  إلى 
بأنني محتاجه ، ولله الحمد تم صرف إعانة لي 
تكفلت  كما  فواتير،  وتسديد  مقطوعة  وتوفير 
رياض  في  ابني  دراسة  بتسديد رسوم  الجمعية 

األطفال فلهم جزيل الشكر والعرفان.

لنا  الجمعية  تقدمة  ما  أن  قائلة  تحدثت 
هناك  ولكن  عليه  تشكر  جهد  كمستفيدين 
متطلبات  يتعين لنا السعي وراء كسبها كالسعي 
لتطوير ذواتنا واالعتماد على أنفسنا من خالل  
إيجاد قروض ميسرة تكفل لنا النهوض بذواتنا 
من خالل مهارات نتقنها ونجيد التعامل معها ، 
ألننا وكمستفيدين نسعى  لألستعفاف  وإيجاد 
ووسائل  فاإليجارات  مستقل   دخل  مصدر 
وهذا  نفقه   تتطلب  مما  وغيرها  المواصالت  
الكريمة  العيش  البحث عن سبل  يحتم  علينا 

وتوفير دخل إضافي . 

تواجدوا  ممن  الكثيرات  تصميم  كذلك 
االعتماد  وعدم  التطوير  وسيلة  على  اللقاء  في 
من   كانت  سواًء  الخيرية  الدخل  مصادر  على 

مصروفات الجمعية أو الضمان االجتماعي. 
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أم عبد العزيز ..
 جهود و عطاء يف سطور 

حصلت ام عبدالعزيز على البكالوريوس 
في الدراسات اإلسالمية من احد الجامعات 
السعودية وشغلت مجموعة من المناصب 
ومديرة  الخريجات  مكتب  مديرة  منها 
إدارة تطوير الشراكة المجتمعية في جامعة 
كمشرفة  لعملها  باإلضافة  فيصل  الملك 
التابع  الموتى  إكرام  بمركز  ومغسلة 
للجمعية كما تلقت مجموعة من الدورات 
تطوير شخصيتها  على  التدريبية وعملت 
فعل  في  قدما  للمضي  مهارتها  وصقل 
على  وحصلت  المجتمع  وتطوير  الخير 
مجال  في  ودورات  اآللي  الحاسب  دورة 
والقيادة  المكتبية  واألعمال  المكتبات 
منسوب  من  وزادت  اإلداريين  واالتصال 
كمغسلة  عملها  مجال  في  معلوماتها 
من  مجموعة  مع  الجنائز  أحكام  لتتعلم 

أصحاب االختصاص. 

والمثابرة  العمل  من  طويلة  سنوات   -
الخير المشرق، إنجازات  والسير في طريق 
البر  وسام  على  بها وحصلت  قمت  كثيرة 
يعني  ماذا  1432هـ  عام  النسائي  للعمل 

لك العمل الخيري بكل ما فيه ؟

جهد ابذله بدون مقابل إلرضاء خالقي 
أوال ثم لمجتمعي ثانيا فهو خدمة إنسانية 
فهو  األول  المقام  في  مجتمعية  و  ودينية 
التجارة الرابحة مع الله قال تعالى )يرجون 
تجارة لن تبور( , هو عمل نجند له سواعدنا 
بأي وقت لنسعد به اآلخرين ويزيدني ثقة 

بخالقي وتعلقا به وسعيا إلرضائه .

- تنوعت الدورات التي حصلت عليها 
األعمال  وطبيعة  الفعلية  دراستك  بين  ما 
وجدت  مجال  أي  في  بها  تقومين  التي 

نفسك تحلقين بقوة؟

أفضل  من  الشرعية  بالعلوم  االشتغال 
التطوعي  فمجالي  الله  إلى  القربات 
أن  الله  وأسأل  به  أعتز  الذي  اإلحتسابي 
الفردوس  العمل  بهذا  أوصاني  من  يسكن 

به  الله  أعزني  الذي  العز  الجنة  األعلى من 
هو  مجالي  و  اليحيى(  العزيز  عبد  )ابني 
أرى  ال  حيث  الموتى(  وتكفين  )تغسيل 
مستعدة  أكون  أن  غير  عيني  أمام  الدنيا 
)همتي  دائما  وشعاري  خالقي  إلى  لرحلة 

لمركزي( .

وما  الخير  دروب  في  ورودا  نثرت   -
للمرأة  اإليجابي  النموذج  وأنت  زلت، 
توجهينها  التي  الكلمة  هي  ما  السعودية، 
يسلكن  حتى  المجتمع  وفتيات  لنساء 

مسار الخير؟

التوجه للمشاركة في األعمال التطوعية 
المجتمعات  بناء  الركيزة األساسية في  هو 
أفرادها  بين  االجتماعي  للتماسك  ودعم 
باألجر  وربطها  لديهم  التطوع  ثقافة  ونشر 
له  البد  التطوعي  فالعمل  تعالى  الله  من 
ومن  النجاح  نحو  به  تأخذ  مقومات  من 
أهمها إتقان المتطوع للعمل المراد التطوع 
المرأة  لخروج  المعينات  من  , كذلك  فيه 
ثم  لها  الله  توفيق  هو  التطوعية  لألعمال 
وحسن  لها  والزوج  األهل  ومساندة  دعم 
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موت،  بال  العطاء  جنائن  تولد  الخير  جذور  أعماق  من 
ومن يجعل الخير لها موطنا لن يخسر، السيدة ليلى بنت 
على  أخذت  العزيز  عبد  بأم  الملقبة  القنيان  عبدالمحسن 
المرأة  وكانت  الخضراء  األغصان  تلك  اعتناق  عاتقها 
المثابرة والمتعلمة والسباقة في فعل الخير، حرصت على 
نسائيا  عنصرا  لتكون  نفسها  وتطوير  خبراتها  تجديد 
فاعال للخير في مجتمعها، وهذا اللقاء الخاص مع السيده 
ليلى يطلعنا على تفاصيل حياة الخير في روحها و نفسها.

   حـــوار

حوار  :مها العيسى - تنسيق : روال خليل 
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تشجيع  عليه  يترتب  مما  وقتها  إدارة 
العمل  لذلك  فلنجتمع  لها  مجتمعها 

وليكن شعارنا )رفيقات الجنة (

في  متقدمة  لمرحلة  اآلن  وصلت    -
عملك و حصدت صوتا للحق في أوساط 
نثر  في  يشرع  من  و  الخيرية  األعمال 
تطلعاتك  ماهي   ، بقوة  يدرج  الخير  بذور 
على  الخيري  العمل  نحو  المستقبلية 
المستوى االجتماعي الذي يعد من ركائز 

نمو المجتمع بصالح ؟

وتحقيق  مجتمعاتنا  في  النهوض 
إلى  االنضمام  خالل  من  التكافل  مبدأ 
كالجمعيات  التطوعية  المؤسسات 
شخصي  مستوى  على  أو   ...... الخيرية 
سواء  تقديمه  يمكن  ما  لمجتمعنا  لنقدم 
كنا أفراد أو جماعات للمبادرة في تقديم 
النفع والخير لآلخرين وليكن نصب أعيننا 
اآلية الكريمة قال تعالى ) من عمل صالحا 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييه حياة 
كانوا  ما  بأحسن  أجرهم  ولتجزينهم  طيبة 

يعملون ( .

كلمة أخيرة 

قلوبهن  في  الله  أودع  ألناس  فهنيئا   (
وراحة  قلوبهم  سعادة  فوجدوا  الخير  حب 
اآلخرين  على  السرور  إدخال  في  أفئدتهم 

ألنهم يدركون عظمة صنائع المعروف(

أم عبد العزيز مثال نسائي بالمجتمع 
الخير  على خطوات  و سير   ، السعودي 
في كافة المجاالت المجتمعية  و شعلة 
لكل  قوي  دافع   هذا  و  تتوقف  ال  عطاء 
للقيام  االنطالق   في  بالمجتمع  فرد 
يحتاج  من  مساعدة  و  المجتمع  بتنمية 

للمسة عطاء.

27

      أخبارنا

بقسم  الجمعية  نظمته  الذي  المتطوعات  لقاء  في  متطوعة   16 شاركت 
منه بحضور مسئولة  والهدف  التطوعي  بالعمل  التعريف  أجل  من  السيدات 
قسم السيدات ومسئولة العالقات العامة ومنسقة اإلعالم من الجمعية ومديرة 

مؤسسة األمير محمد بن فهد  

في  التطوعي  بالعمل  يرغبن  الالتي  المتطوعات  بتعارف  اللقاء  بدأ  حيث 
األنشطة والبرامج التي تشرف عليها الجمعية وقامت مسئولة قسم السيدات 
تطرقت  منه كما  والهدف  التطوعي  بالعمل  متطوعة  بتعريف 16  بالجمعية 
وكيفية  وشروطها  العضويات  مراتب  عن  بالجمعية  العامة  العالقات  مسئولة 

انضمام المتطوعة للفريق التطوعي التابع للجميعة.

المتطوعة  في  توافرها  الواجب  شروط  على  اللقاء  خالل  التطرق  تم  كما 
والتعهدات  والقوانين  باألنظمة  االلتزام  وكيفية  الفريق  إلى  باالنضمام  الراغبة 
مؤسسة  مديرة  قدمت  اللقاء  ختام  وفي  والمتطوعات،  المؤسسات  بين  فيما 

األمير محمد بن فهد عرضا تقديميا عن األثر االيجابي للعمل التطوعي. 

16 متطوعة تشاركن يف
لقاء املتطوعات

تصفح التقرير السنوي 1434هـ 
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  أخبارنا

المليون  ونصف  مليون  من  أكثر  الصالحية  مركز  أنفق 
التابع  الصالحية  بمركز  مسجلة  أسرة   268 لمساعدة   ريال 
للجمعية خالل الربع الثاني من عام 1435هـ والتي تنوعت ما 
بين مشاريع السلة الغذائية وتسديد اإليجارات وكفالة األيتام 
وغيرها من المساعدات التي يقدمها المركز لمستفيديه على 

مدار العام.

بأن  التركي  تركي  الصالحية  مركز  مدير  أوضح  جهة  من 
إيرادات المركز خالل الربع الثاني بلغت  1.767.816 ريال ) 
مليون وسبع مئة وسبع وستون ألف وثمان مئة وستة عشر ريال 
( تم إنفاقها لمساعدات 268 أسرة, حيث جاء مشروع السلة 
الغذائية من أكبر المشاريع خالل الربع الثاني بمبلغ إجمالي 
405 ألف ريال) أربع مئة وخمسة آالف ريال (, يليه مشروع 
تسديد إيجارات المستفيدين بمبلغ إجمالي 335500 ريال 
) ثالث مئة وخمسة وثالثون ألف وخمس مئة ريال (, وكما 
ألف   384 إجمالي  بمبلغ  األيتام  كفالة  مشروع  المركز  نفذ 
ريال ) ثالث مئة وأربع وثمانون ألف ريال (, كما وزع المركز 
بمبلغ  المحتاجة  األسر  على  الكهربائية  األجهزة  من  العديد 

إجمالي 87637 ريال ) سبع وثمانون ألف وست مئة وسبع 
وثالثون ريال ( باإلضافة إلى سداد فواتير الكهرباء لعدد من 
عشر  ثالثة   ( ريال   13287 بمبلغ  بالمركز  المسجلة  األسر 
ألف ومائتان وسبع وثمانون ريال (, كما تم توزيع مساعدات 
عينية متفرقة خالل الربع الثاني بأكثر من نصف مليون ريال.    

دعمهم  على  المتبرعين  التركي  شكر  أخرى  جهة  من 
الدعم من  أن هذا  المركز حيث  وبرامج  المتواصل لمشاريع 
 بعد توفيق الله تعالى في نجاح 

ً
 رئيسا

ً
رجال الخير كان سببا

المشاريع التي يقدمها المركز للمستفيدين.

مليون و 767 ألف ملستفيدي
 مركز الصاحلية

1000 اسرة تستفيد من 
مشاريع مركز الفيصلية

بر  بمركز  مستفيدة  أسرة   300 من  أكثر  استفادت 
والتي  المركز  قدمها  التي  الشتاء  مشاريع  من  الفيصلية 
بقيمة  والدفايات  والسخانات  البطانيات  توزيع  شملت 
الف  وثمانون  )مائة  ريال  الف   180 تجاوزت  اجمالية 

ريال(.

الغذائية  المساعدات  من  أسرة   700 استفادت  كما 
والتي  العام  لهذا  لمستفيديه  المركز  قدمها  التي  األولى 
الرئيسية  الغذائية  األصناف  من  العديد  على  اشتملت 
بتكلفة إجمالية بلغت 250 الف ريال )مائتان وخمسون 

الف ريال(   من جهته قدم رئيس المجلس اإلشرافي لمركز 
الفيصلية عبدالكريم بوخمسين شكره لجميع الداعمين 
لمشاريع المركز واعتبر ان ما يتلقاه المركز من دعم هو 
يتم  التي  والبرامج  المشاريع  نجاح  في  الرئيس  السبب 

تقديمها للمستفيدين على مدار العام.

صالح الدقيل - مركز الصالحية 

عبدالوهاب الحمد - مركز الفيصلية 
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  أخبارنا

 رعى صاحب السمو األمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود 
لـ  عشر  الثاني  الميسر  الجماعي  الزواج  حفل  األحساء  محافظ 
الزواج  لتيسير  الخيرية  الجمعية  نظمته  والذي  وفتاة  شاب   300
ورعاية األسرة باألحساء بحضور وكيل محافظة األحساء خالد بن 
عبدالعزيز البراك ورئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ ناصر النعيم.

الحفل  البراك خالل  خالد  األحساء  محافظ  لوكيل  كلمة  وفي 
المنطقة  إمارة  من  ومتابعة  بدعم  يقام  الجماعي  الزواج  بأن  قال 
إلى تقوية  الزواج ، كما يهدف  الشرقية بهدف تخفيف تكاليف 
وإن   ، صالحة  أسرة  بناء  مسؤولية  تحّمل  على  الشباب  عزيمة 
عملية  تقرير  في  والمتمثل  األمني  البعد  تحقيق  أهدافه  أبرز  من 
االستقرار النفسي واإلشباع العاطفي والتركيز الفكري وتعزيز لحمة 

المجتمع، والتراحم بين أهل الخير وأبناء المجتمع ..

أن  النعيم  ناصر  الشيخ  الجمعية  إدارة  مجلس  رئيس  وأشار 
حفل الزواج الجماعي يهدف إلى مساعدة وتشجيع الشباب على 
المادية  العقبات  العنوسة، وذلك لتذليل  انتشار  الزواج والحد من 
مظاهر  من  الحد  وكذلك  عليه،  المقبلين  تواجه  التي  والنفسية 
البذخ وتكاليف الزواج المبالغ فيها، ومواجهة ظاهرة غالء المهور، 

وإرساء مبدأ التكافل االجتماعي.

الزواج الشيخ  من جهة أخرى كشف مدير عام جمعية تيسير 
عادل الخوفي أن الجمعية عملت على تزويج 1000 شاب وفتاة 
خالل الفترة القليلة الماضية كما تم اعتماد برنامج »الحج غيرني« 
الجمعية للمساهمة في  المستفيدين من  لـ 140 شاب وفتاة من 
العقبات  تذليل  على  تعمل  الجمعية  أن   

ً
مبينا العام،  هذا  الحج 

المادية التي تقف أمام بعض الشباب عند إقباله على الزواج، إضافة 

برعاية حمافظ األحساء

مجعية تيسري 
الزواج تزف 300 

شاب وفتاة يف حفل 
الزواج اجلماعي 

امليسر الـ 12
عبدالله الجمعان  - جمعية تيسير الزواج 
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وتوعية  واإلرشاد  والدعوة  األوقاف  إدارة  مدير  افتتح 
الهاشم  السيد  ابراهيم  بن  الشيخ احمد  باألحساء  الجاليات 
الصناعية  بالمدينة  واإلرشاد  للدعوة  التعاوني  المكتب  فرع 
بن  عبدالرحمن  المهندس  المكتب  عام  مدير  بحضور 
سليمان الجغيمان وعدد من الوجهاء والمشايخ والداعمين.

المبنى  لمشروع  نواة  الصناعية  المدينة  فرع  ويعتبر 
الرئيسي الذي سيقام على أرض مساحتها 4650م2 بتكلفة 
تقدر بـ 9 ماليين ريال حيث تم عرض المشروع على أمانة 
األحساء وتمت الموافقة عليه وسيضم الفرع الجديد ثالث 
الترفيهي  والمبنى  التعليمي  الدعوي  المبنى  رئيسية:  مباني 
الهندسية  المخططات  بعمل  قام  حيث  اإلداري,  والمبنى 

للمشروع مكتب المهندس عماد الجبر, ويأتي هذا المشروع 
الصناعية  للمنطقة  التعاوني  المكتب  بها  قام  دراسة  بعد 
خلصت بأن المنطقة يتوافر بها عدد كبير من العمالة الوافدة 
من المسلمين وغيرهم وكذلك خلو المنطقة من أي مرافق 
المكتب  أن  غير  واجتماعية  تعليمية  و  ترفيهية  و  رياضية 
يتحمل أعباء كبيرة في توفير المواصالت للقاطنين بالمنطقة 
ويهدف الفرع الجديد إلى دعوة الجاليات غير المسلمة إلى 
بأنشطة  المسلمة  وغير  المسلمة  الجاليات  وربط  اإلسالم 
ومشاريع المكتب وكانت من أولى ثمرات هذا الفرع إسالم 
و  دعوية  مادة   1820 من  أكثر  توزيع  و  جديد  مسلم   35

4223 مستفيد من األنشطة المقامة بالفرع.

35 مسلم جديد مبكتب توعية اجلاليات باملدينة الصناعية

لتقديم الدعم المعنوي بإشراك المستفيدين من المقبلين على 
الحياة  في  للدخول  تأهيلي وتطويري تمهيدا  برنامج  في  الزواج 

الزوجية ومساعدتهم ألداء شعيرة الحج.

على  حرصت  الزواج  تيسير  جمعية  أن  إلى  الخوفي  وأشار 
إلحاق كل مستفيد ببرنامج »زواج ناجح« الذي يتكون من 10 
أساسيات للزواج الناجح ويقدمها نخبة من المختصين في هذا 
 
ً
 معرفيا

ً
المجال وذلك لتأهيل المقبلين على الزواج وإكسابهم زادا

الزوجية وأن يستثمروا مهارات  الشرعية والعالقات  في األحكام 
انضم  أنه  إلى   

ً
مشيرا  , األسري  االستقرار  لتحقيق  الناجح  الزواج 

الجدد  العرسان  من  وفتاه  شابا   400 ناجح(  )زواج  برنامج  إلى 
في سنتهم  ليكتسبوا  القعدة  نهاية شهر ذي  إلى  يستمر  والذي 
األولى للزواج زاًدا معرفًيا في األحكام الشرعية والعالقات الزوجية 
األسري  االستقرار  لتحقيق  الناجح  الزواج  مهارات  ويستثمروا 

فتنعم حياتهم الزوجية بنعيم االستقرار والبناء

بأن  النعيم  ناصر  الشيخ  الجمعية  إدارة  مجلس  رئيس  ونوه 
نسبة الطالق تصل إلى 60% في السنة األولى من الزواج ولذلك 
التثقيفية  الرعاية  الجمعية  لتقدم  ناجح  زواج  برنامج  إنشاء  تم 
من  بدعم  النقدية  المساعدات  مع  جنب  إلى  جنبا  والمهارية 

مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية

وليد السماعيل  - توعية الجاليات بالهفوف   
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جمعية  مدير  أوضح 
باألحساء  المعاقين 
الجعفري  عبداللطيف 
الدفعة  تخريج  حفل  بأن 
منتسبي  من  الثالثة 
في  أقيم  الذي  البرنامج 
شهد  الجمعية  قاعة 
 
ً
متميزا  

ً
شابا  15 تخريج 

العقلية  اإلعاقة  ذوي  من 
البسيطة بحضور الدكتور 
رئيس  السعدون  سعدون 
جمعية  إدارة  مجلس 
باإلحساء،  المعاقين 
أحمد  والمهندس 

هيئة  عام  مدير  الجغيمان 
محمد  واألستاذ  باإلحساء  والصرف  الري 
والمشرف  التنفيذي  الرئيس  نائب  الربيعة 
في  المجتمع  خدمة  برامج  على  العام 
أمور  أولياء  من  وعدد  الرياض  بنك 
الزراعية  الشركات  وممثلين  الخريجين، 
الراغبة باستقطاب الخريجين وتوفير فرص 
الجعفري  وأضاف  لهم.  المالئمة  العمل 
من  الثالثة  الدفعة  بتخريج  االحتفال  بان 
يأتي  الزراعي  التدريب  برنامج  منتسبي 
التي  المشتركة  المبادرة  لجهود   

ً
تتويجا

جاء إطالقها عام 2011م كبرنامج مستدام 

المهنية  المهارات  تنمية  يستهدف 
معاهد  خريجي  من  الجمعية  لمنتسبي 
طاقات  إلى  وتحويلهم  الفكرية،  التربية 
بلغ  المجتمع، حيث  منتجة، ودمجهم في 
 ،

ً
خريجا  65 نحو  البرنامج  خريجي  عدد 

الحصول  من  منهم  األكبر  القسم  تمكن 
على فرصة عمل ضمن الشركات الزراعية 

العاملة في المنطقة.

الرئيس  نائب  أعرب  جهته  من 
خدمة  على  العام  والمشرف  التنفيذي 
الربيعة  محمد  الرياض  بنك  في  المجتمع 

عن اعتزاز البنك بالنتائج 
البرنامج  حققها  التي 
وما  األولى،  نسخته  منذ 
إيجابي  تغيير  من  أحدثه 
واسعة  شريحة  حياة  في 
من  المجتمع  أبناء  من 
االحتياجات  ذوي 
آفاق  وتدشين  الخاصة 
عبر  أمامهم،  الواعد  الغد 
امتالك  من  تمكينهم 
للتحرر  الالزمة  األدوات 
وتزويدهم  إعاقتهم،  من 
التي  المهنية  بالمعرفة 
إثبات  من  نهم 

ّ
تمك

الفاعل  ودورهم  قدراتهم 
كلمته  في  الربيعة  وأشار  المجتمع.  في 
البرنامج  نجاح  إلى  التخريج  حفل  خالل 
كنموذج مستدام لبرامج خدمة المجتمع، 
المصممة لغايات تحويل الطاقات الكامنة 
ألفراد المجتمع نحو طاقات منتجة وقادرة 
على العطاء، كما أعرب الربيعة عن تقدير 
بنك الرياض لكافة الجهود التي تقف وراء 
إنجاح تجربة برنامج التدريب الزراعي وما 

حققه من إنجازات فاقت التوقعات.

        برعاية بنك الرياض
مجعية املعاقني باألحساء خترج 15 شابا معاقا لسوق العمل

مليون و 200 ألف ملستفيدي مجعية العيون اخلريية

نفذت جمعية العيون الخيرية خالل النصف األول من العام 
1435 هـ العديد من المشاريع المتنوعة التي استهدفت فيها 
أكثر من 700 أسرة مسجلة بالجمعية وقد بلغ إجمالي المبالغ 
التي أنفقتها الجمعية في مشاريعها ) 1237097 ريال ( مليون 

ومائتان وسبعة وثالثون ألف وسبعة وتسعون ريال.

بن  ناصر  الخيرية  العيون  إدارة جمعية  رئيس مجلس  وأكد 
سلمان الحربي بان الجمعية نفذت العديد من المشاريع التي 
تستهدف أكثر من 700 أسرة مسجلة بالجمعية منها مشروع 
المساعدات النقدية والذي استفادت منه 330 أسرة, باإلضافة 
كما  أسرة,   260 من  ألكثر  الدائمة  المساعدات  مشروع  إلى 
أسهمت الجمعية في مساعدات الزواج ومشروع كفالة اليتيم 
ومشروع سداد الديون ومساعدات اسر السجناء ومشروع سداد 

اإليجار والمساعدات الصحية ومشروع سداد فواتير الكهرباء.

ألكثر  عينية  مساعدات  تقديم  تم  بأنه  الحربي  وأضاف 

الشتوية  المساعدات  تقدم  الجمعية  أن  كما  أسرة   630 من 
إلى  باإلضافة  الغذائية ومشروع فرحة مولود  السلة  ومساعدات 

دعم الجمعية لمغسلة الموتى وتحسين المساكن.

مبكرا  االستعداد  تم  بأنه  العيون  جمعية  رئيس  وأشار 
من  متخصص  فريق  تشكيل  تم  حيث  رمضان  سلة  لمشروع 
الجمعية والمتطوعين الستالم وتوزيع السالسل الرمضانية على 

األسر المستفيدة والتي تتوفر بها األطعمة الرئيسة .  

 من أخبار الرب باألحساء

فهد العنزي - بنك الرياض  

سعد العيد - جمعية العيون الخيرية  
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جىن تدرب 20 مستفيدة بالشراكة مع اجلمعية

استضاف قسم السيدات باإلدارة العامة للجمعية البرنامج 
التثقيفي الذي قدمه مركز جنى لبناء األسر المنتجة بعنوان 
»ابدئي مشروعك الصغير« بقاعة التدريب بالجمعية ألكثر 
من 20 مستفيدة من مركز جنى وقد قدمت البرنامج خيره 
الخدمات  وعن  جنى  مركز  عن  وتحدثت  ديبوش  الطاهر 
والتسهيالت التي يقدمها المركز للمستفيدات كما ذكرت 
بعض  لهن  وأسدت  للمتدربات  النصائح  بعض  المدربة 
االعتبار  بعين  أخذها  يجب  التي  والتوصيات  اإلرشادات 
عند بداية أي مشروع كما تم التطرق من قبل المتدربات 
وصاحبات األعمال والمشاريع عن تجاربهن والعوائق التي 

واجهتهن خالل تنفيذ المشاريع وكيف تغلبن عليهن.

على  استبيانات  المدربة  وزعت  البرنامج  ختام  وفي 
الحاضرات ليتسنى لهن من خالله معرفة وجهات النظر حول 

اإليجابيات  هي  وما  يقدمها  التي  والخدمات  جنى  مركز 
القابلة للتطوير والسلبيات القابلة للتحسين

مجعية فتاة األحساء اخلريية تطلق مبادرة لتنمية األسر املنتجة

االثنين  اليوم  مساء  األحساء  فتاة  جمعية  أطلقت 
يونيو 2014م  من  الموافق 9  11 من شعبان 1435هـ 
مبادرة  لتطوير وتنمية األسر المنتجة في األحساء، وذلك 
بتصميمها وتدشينها مقطورة بدعم من أرامكو السعودية 
الجمعية،  ترعاها  التي  المنتجة  لألسر   

ً
خصيصا أعدت 

وذلك ضمن مجموعة من المبادرات التي دأبت الشركة 
على تقديمها كجزء من خدمتها للمجتمع بالشراكة مع 

مؤسسات المجتمع و الجمعيات الخيرية.

المنطقة،  في  نوعها  من  األولى  المقطورة  هذه  وتعد 

حيث تقدم برامج للتدريب والتأهيل الحرفين وكذلك 
التدريب في مجال التسويق واإلبداع واالبتكار، باإلضافة 
إلى برامج توعوية وثقافية أساسية. مما يسهم في مجمله 

في تنمية وتطوير المرأة.

األحساء  فتاة  جمعية  لرئيس  تصريح  في  ذلك  جاء 
العفالق، حيث أكدت أن هذه  لطيفة  الخيرية، األستاذة 
المبادرة ستسهم في دعم ومساندة أكثر من 600 أسرة 

في العامين القادمين

ريم الزهراني - جمعية فتاة االحساء 

مريم البوحصه - مركز جنى  
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عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  الزميل  رزق 
الحزيمي محلل النظم بالجمعية بمولود اتفق 
وحرمه على تسميته ) محمد (, جعله الله من 

موالدي السعادة.

تهانينا وألف مبروك.

البريك  محمد  بن  احمد  الزميل  حصل 
الذهبي  الوسام  على  األسرية  التنمية  بمركز 
لتميز  الموسى  عبدالوهاب  الشيخ  لجائزة 
العلمي في دورتها الرابعة عن فئة رائد النشاط 

والتوعية اإلسالمية ومعلم الموهوبين.

تهانينا وألف مبروك

بن  خالد  الزميل  رزق 
مسئول  الحسن  ابراهيم 
الصيانة بالجمعية  بحفيدة, 
مواليد  من  الله  جعلها 

السعادة .

تهانينا وألف مبروك.

غازي  الزميل  رزق 
عبدالعزيز المحسن موظف 
بالجمعية   الحركة  قسم 
على  وحرمه  اتفق  بمولودة 
تسميتها ) ريفان (, جعلها 

الله من موالدي السعادة.

تهانينا وألف مبروك.

بروضة  المعلمة  الخضير  نداء  الزميلة  نهنئ 
الجمعية بالمبرز على خروجها من المستشفى 
بعد عارض صحي ألم بها متمنين لها الصحة 

والعافية .

وحمدا لله على السالمه 

المعلمة  الجويسم   لطيفة  الزميلة  نهنئ 
من  خروجها  على  بالهفوف  الجمعية  بروضة 
المستشفى بعد عارض صحي ألم بها متمنين 

لها الصحة والعافية .

وحمدا لله على السالمه 

   جمتمع اجلمعية
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مع قدوم رمضان يفرح املسلم بأن بلغه اهلل تعاىل، مومسا من أهم مواسم 
الطاعات ، فنجد أن كل مسلم جيّد وجيتهد يف أنواع الطاعات ويبحث عن 
فعل مجيل وقربة من القربات لعلها أن تكون سببًا يف سعادة دائمة يف احلياة 
األعمال  يف  واإلسهام  والبذل  اإلنفاق  على  اإلقبال  أن  ونلحظ  املمات.  وبعد 

اخلريية يكون أكثر بكثري يف هذا الشهر املبارك.
ولذا كان لزاما على اجلمعيات واملؤسسات اخلريية أن تقدم العديد من 
فرص أعمال ومشاريع الرب والتجديد فيها لكي تعطي الباذل الفرصة الختيار 

ما يناسبه من تلك األعمال الصاحلة.
ومن أجل هذا عمدت مجعية الرب باألحساء على فتح نافذة جديدة للمتربعني 
عرب برنامج »شاركهم سحورك«، والذي جيعل املتربع خيرج جزًءا من املواد 
الغذائية من مؤونة بيته ليقدمها عن طيب نفس للمحتاجني مع رسالة إهداء 
يكتبها املتربع لتلك األسرة احملتاجة توضع يف صندوق معد خصيصا للمشروع 
، ثم تتوىل اجلمعية استالم هذه اهلدية الرمضانية وإيصاهلا للمحتاجني يف 

هذا الشهر الكريم ملزيد من الرتابط والرتاحم .
مراكزها  عرب  اجلمعية  تقدمها  اليت  الربامج  أحد  هو  الربنامج  وهذا 
اليت  املتنوعة  الربامج  من  الكثري  وغريها  األحساء  يف  املنتشرة  ومكاتبها 

نسعد بإتاحة املشاركة فيها من عناصر اجملتمع كافة .
 باإلضافة إىل االستمرار يف تقديم املسابقة الرمضانية واليت حققت جناحًا 
الفوز  وفرص  املشاركة  مساحة  توسيع  على  احلرص  مع  املاضي  العام  يف 
يف هذا العام لكي يظل تواصل اجلمعية واجملتمع أكثر ترابطًا وللتعريف 

باجلمعية وأنشطتها فجزى اهلل رعاة تلك املسابقة خريا .
إن حرص جملس إدارة اجلمعية وفريق العمل باجلهاز التنفيذي على تقديم 
من  ناتج مميز  له  واجملتمع كان  املستفيد  على  الواضح  األثر  ذات  الربامج 
خالل تبين مجعية الرب باألحساء العديد من تلك الربامج اليت مت تنفيذها يف 
السمو  قبل صاحب  من  املستمر  والتشجيع  الكبري  الدعم  ويأتي  العام  هذا 
امللكي األمري سعود بن نايف أمري املنطقة الشرقية وتكرميه للجمعية على 
الذي  والثناء  التوظيف،  ومشروع   ، العمل  ثقافة  تعزيز  مشروع  جهودها يف 
أبداه مسوه أثناء استقباله أعضاء جملس اإلدارة وعدد من منسوبي اجلمعية 
إدارة  جملس  رئيس  يقدمه  الذي  الدعم  وكذلك   ، األسبوعي  جملسه  يف 
حمافظ  سعود  آل  جلوي  بن  حممد  بن  بدر  األمري  السمو  صاحب  اجلمعية 
األحساء وبقية أفراد اجمللس ، كل ذلك يعطي فريق العمل مزيدًا من الدعم 
لتقديم العمل االجتماعي واخلريي يف قالب من االحرتافية ليعود النفع على 

شرائح متنوعة من جمتمعنا الغالي.

رمضان أقبل

 معاذ بن إبراهيم اجلعفري 
مدير عام مجعية الرب باألحساء

تام
خل

يف ا
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إعالن 

نوّرد الخرسانة التي

يعجز عنها اخرين 


