
كلمة رئي�س اللجنة العليا...

العمل التطوعي .. 
الثقافة والإطار التنظيمي

         مل يعد مبقدور أي جمتمع أن ينهض بنفسه وحيقق الرفاه ألبنائه من غري أن يتخذ لنفسه مسارًا للتنمية الشاملة والدائمة .. فهذا النوع من التنمية ينظر إىل اجملتمع ككل ويرى 
أنه من الضروري أن يوظف اجملتمع كل قدراته املادية واملعنوية لتأسيس بيئة تعني كل فئاته على املشاركة يف حتقيق تنمية شاملة ومتوازنة، وبات العمل التطوعي إحدى تلك القدرات اليت 

جيب االهتمام بها وتوظيفها يف تنمية جمتمعنا.
        إن نظرة قريبة وفاحصة للمجتمعات يف الدول املتقدمة تكشف لنا عن الدور الذي يقوم به العمل التطوعي يف تنمية هذه اجملتمعات 
وحتقيق كل اإلجنازات اليت المست حاجات اجملتمع االقتصادية واالجتماعية، فال غنى ألي جمتمع عن العمل التطوعي ألننا 

بهذا النوع من العمل نستطيع أن نستنهض طاقة كامنة للعمل ال حدود هلا. 
         هناك كثري من حاجات اجملتمع اليت ال ميكن تلبيتها إما بسبب حمدودية أو قلة املوارد املتاحة وإما نتيجة لعدم 
توافر اخلربات الضرورية املتفرغة للقيام بها، وهنا يأتي العمل التطوعي لتجاوز هذه األمور، فهناك أفراد وجهات لديها 
اإلمكانات املطلوبة وعندها الرغبة يف توظيفها يف إطار منظم يف أعمال ختدم اجملتمع، وهناك خربات أيضا يسعدها أن 

يستفيد اجملتمع منها وبالشكل الذي يشعرهم بقيمة خرباتهم دون انتظار املقابل املادي خلدماتهم.
أو شأنا مرتوكًا  التطوع مسألة  يعد  فلم  وإدارته،  التطوعي  العمل  ثقافة  تطورًا يف  وبتطور احلياة صارهناك          

لالستجابة الفردية أو ما قد يتسم به ذلك الفرد من أخالق قد تدفعه إىل التطوع. 
اإلدارة املطلوبة للعمل التطوعي باتت تستوجب منا أن نهتم بإتاحة الفرص املتنوعة اليت تناسب الناس على اختالف 

ميوهلم ورغباتهم، ومن ثم تسهل هلم الوسائل لتقديم خدماتهم.
العمر  الفرصة وهم يف هذا  نتيح هلم  أن  علينا  األكرب يف جمتمعنا،  الشرحية  الشباب هم  فئة  أن  وال شك 
ملمارسة أعمال تطوعية ختدم جمتمعهم، فالشباب عندهم الوقت وعندهم القدرة على القيام بالكثري من 
األعمال اليت تعود بالنفع عليهم وعلى جمتمعهم. فبإمكان الطالب أن يشرتك يف أعمال تطوعية يتم 
التنسيق هلا بني إدارة املدرسة واملؤسسات ذات العالقة بذلك العمل، وقد يستفاد من فرتة الصيف 

أو اإلجازات يف هذا الشأن.
          أما فئة املتقاعدين الذين هم اليوم فئة ال بأس بها عددًا وكفاءًة، نرى كثريمنهم لديهم 
الرغبة يف املشاركة يف أعمال تطوعية أو لديهم االستعداد للتطوع جزئيا يف هذه األعمال، فمن غري 
املقبول أن ننظر إىل فئة املتقاعدين يف جمتمعنا على أنهم فئة عاطلة وغري منتجة، بل علينا أن 
حوزة  اليت يف  واخلربات  الطاقات  من  لالستفادة  واخلطط  الربامج  تضع  اليت  املؤسسات  نوجد 

املتقاعدين.
كثري  فهناك  لتقدميه جملتمعها،  الكثري  ولديها  التطوعي  العمل  دور يف  أيضا  وللمرأة            
من النساء لديهن الوقت والظروف والرغبة اليت تتيح هلن املشاركة يف أعمال تطوعية وهن يف 
بيوتهن، هناك طاقات كبرية معطلة يف بيوتنا وعلينا أن نفكر بشكل جدي لالستفادة من هذه 
الطاقات لتنمية اجملتمع. لقد بات العمل يف املنزل وبفضل ما هو موجود من تقنيات حديثة سهاًل 

وميسرًا، وهذا األمر ميكن توظيفه لصاحل عمل املرأة التطوعي.
إن ديننا احلنيف حيث على التطوع وجيازى عليه  ـ مهما قلـ  ثوابًا عظيمًا، قال اهلل تعاىل ) وما 
تقدموا ألنفسكم من خري جتدوه عند اهلل هو خريًا وأعظم أجرا (، واحلمد هلل، أننا منتلك 
يف جمتمعنا من الثقافة الدينية اليت حتبب لنا فعل اخلري، وتبقى مسؤولية اجملتمع إلجياد 
جمتمعنا  على  بالنفع  تعود  أعمال،  يف  وتوظفها  الرغبات  هذه  مثل  تستثمر  اليت  املؤسسات 

ووطننا احلبيب.

عبدالعزيز علي الرتكي
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15 عاما
من االحرتافية والنجاح 

�سباق اخلري بني االأهداف النبيلة .. وا�ستثمار الطاقات ..

اأول الغــيـــــث..    فكرة ملجل�س الآباء مبدار�س الظهران.
الهدف املن�ســود..     التاأكيد على اأهمية العمل التطوعي.

�سر النجـــــــــاح..     جلان تعمل ب�سكل موؤ�س�سي منظم.
ال�سركاء والراعاة ..    اجلهات العامة واخلا�سة ورجال الأعمال.



نبذة عن ال�سباق...

اأهداف نبيلةوالدة الفكرة 

      برزت فكرة �سباق اجلري اخلريي ال�سنوي من �سميم اخلري 
لوطنهم  وحبهم  ال�سرقية  املنطقة  اأهل  نفو�س  يف  املتاأ�سل 
من  عدد  الرائدة  الفكرة  بهذه  نه�س  وقد  وجمتمعهم، 
رجال الأعمال واخلري املخل�سني بجانب اأولياء اأمور عدد 

نظام  على  وتاأ�سي�سها  الفكرة  بلورة  ومتت  الطالب،  من 
اأبناء  من  املتطوعني  على  كبري  ب�سكل  يعتمد  احرتايف 
املنطقة الذين �سربوا اأروع الأمثلة يف البذل والعطاء 
التي  اخلريية،  الحتفالية  �سنوات  طوال  اخلري  وحب 

تتجه بعائداتها لأعمال اخلري و �سرائح مهمة من املجتمع والتي 
بحاجة ملثل هذا الن�ساط اخلريي.

بعد آخر  الفكرة و تطورها عامًا  أربعة عشر عامًا من جناح         وخالل 
استوعب مجيع أهالي وأبناء املنطقة الشرقية أهداف ومقاصد السباق وساهم 
رجال األعمال والشركات واملؤسسات يف متيز فعالياته وحتقيق تلك األهداف، 
وأصبحت الفكرة ضمن برنامج االحتاد السعودي اللعاب القوى السنوي، بل 

وأخذت بها باقي املناطق ملا هلا من مكتسبات كثرية على أبناء اجملتمع.

بدأ سباق اجلري اخلريي       
السنوي بفكرة مت طرحها 
اجتماعات  إحدى  يف 
جملس اآلباء الذي ينعقد 
بصفة دورية مبدارس الظهران األهلية وذلك عام 1416هـ ، املوافق 1995م  
والقت هذه الفكرة ترحيبًا وتشجيعًا من مجيع أولياء األمور واملعلمني والطالب. 
وتشكلت جلنة أطلق عليها جلنة سباق اجلري اخلريي السنوي من أولياء أمور 
الطالب ورجال األعمال واملعلمني وطالب مدارس الظهران األهلية وجيتمع 

أعضاؤها بصفة دورية مبكتبة مدارس الظهران األهلية.
وبدأت فكرة السباق تتبلور وتتضح معاملها تدرجييًا وازداد عدد أعضاء اللجنة، 
وحظيت بدعم وتأييد كبري من لدن صاحب السمو امللكي األمري حممد بن فهد 
بن عبد العزيز آل سعود أمري املنطقة الشرقية، واهتمام ومتابعة من صاحب 
السمو امللكي األمري سعود بن نايف بن عبد العزيز نائب أمري املنطقة الشرقية 
يف ذلك متثل يف الرعاية الكرمية اليت مشل بها مسوه مجيع فعاليات السباق 
منذ انطالقه قبل أربعة عشر عامًا، وال ننسى يف هذا الصدد أيضًا ما قدمه 
رجال األعمال وأهل اخلري باملنطقة الشرقية من دعم مالي ومشاركة العديد 
من اهليئات احلكومية واألهلية يف فعاليات السباق سنويًا، مما جعله حافًزا  

للجميع لبذل أقصى اجلهد لتتم ترتيبات السباق سنويًا على أمت وجه.

     
اإلعداد  ويتم 

اخلريي  اجلري  سباق  إلنطالق 
التنظيم  و  االستعداد  من  كامل  عام  مدى  على 

والتنسيق بني خمتلف اجلهات املتعاونة واملشاركة واملساهمة، من أجل 
إبراز هذا احلدث يف أحسن صورة ليكون الئقًا بالرعاية الكرمية اليت حظي 

بها منذ انطالقه  منذ أربعة عشر عامًا.
   

       انطلق السباق اخلريي السنوي من أجل حتقيق أهداف خريية نبيلة و 
و إنسانية فاضلة، تسهم يف ترقية الوعي بأهمية العمل اجلماعي والتطوع من 

أجل اخلري واآلخرين.
وت�سمل اأهدافه :

* تعويد أبنائنا طالب املدارس واجلامعات ومنسوبي الشركات واملؤسسات 
واملساهمة يف  وفعل اخلري  التطوعي  العمل اجلماعي  واألهلية على  احلكومية 
من   عالية  درجة  على  الشباب  من  جيل  وخلق  اهلادفة  االجتماعية  األنشطة 

اللياقة البدنية.
من  لإلنسان  وقاية  املشي  أو  اجلري  رياضة  ممارسة  أن  فكرة  تأصيل    *
أن  علميًا  ثبت  فقد  وغريها،  الدم  وضغط  والسكر  والسمنة  القلب  أمراض 

اإلنسان حيتاج إىل أن ميشي يوميا حوالي مخسة كيلو مرتات.
* حث أفراد اجملتمع جبميع فئاتهم على ممارسة رياضيت املشي واجلري، 

خاصة وأنها رياضة متاحة للجميع وميكن مزاولتها يف أي مكان.   
*  غرس مبدأ تعاون اجلميع من أجل اخلري ومساعدة احملتاجني من أبناء الوطن.
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نبذة عن ال�سباق...

جلان ال�سباق 
  

اجلري  �سباق  يف  العمل  تنظيم  يتم         
ب�سكل موؤ�س�سي منظم من خالل توزيع املهام 
املتخ�س�سة  الفنية  اللجان  من  عدد  على 
تبداأ عملها فور تكوينها وفقا ملهام حمددة 
العمل  م�سلحة  تقت�سيه  ما  بح�سب  م�سبقًا 

وهي كالتايل :
* اللجنة العــليا، ويرأسها األستاذ : 

     عبد العزيز بن علي الرتكي.
* اللجنة التنفيذية: عبد العزيز النعيم

    د. عبد اهلل اهلدباء .
* اللجنة املاليــة: خليفة الضبيب .

* اللجنة اإلعالمية: حسني علي البلوشي .
* اللجنة التسويقية: سعيد الغامدي.

* جلنة الكشافة: خالد الشنقيطي.
* جلـنة اخلدمات املساندة: املهندس خالد احلمدان 

*  اللجنة الفنية: ابراهيم بوبشيت.
* لـجنة املشاركني: م/ علي حسني السيف .

* جلنة توزيع اجلــوائز والكؤوس: بداح القحطاني. 	
* جلنة احلفل اخلتامي : األستاذ خليفة الضبيب

    أمحد امللحم/ معاذ اجلعفري/ حسني البلوشي.
* جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة: سعيد الزهراني.

* جلنة السكرتارية: حمب روبيل . 

* السباق حيقق هدفًا خرييًا من خالل توزيع حصيلة السباق من التربعات 
من  لفئة  املقدم  السنوي  الدعم  خالل  من  اخلري  أعمال  على  واملشاركات 
– متالزمة داون  الكلوي  – الفشل  الدماغي  – الشلل  السرطان  املرضى ) 
أمراض الدم الوراثة – األيتام- العجزة واملسنني- السكري – السمنة عند 

األطفال (.
*  وقد سعى  السباق مؤخرا للتوعية ببعض املشكالت اليت مل يتطرق إليها 
الكثري من قبل كهدف السباق الرابع عشر واخلاص حبمالت التوعية مبضار 
)العنف األسري ( حتت شعار ) أسرة آمنة ......جمتمع آمن(، كذلك تسليط 
الضوء على بعض القيم لزرعها وسط اجملتمع، مثل هدف سباق هذا العام 
وهو السباق اخلامس عشر  واخلاص بالعمل التطوعي حتت شعار )تطوع ... 

وطنك حباجة إليك(.
* تعويد أبنائنا طالب املدارس على التفاعل والتجاوب واملشاركة يف اجملتمع 

من خالل التعاون مع اللجنة املنظمة للسباق.
* يساهم السباق يف تنمية املهارات واملواهب لدى الطالب من خالل توزيع 
اإلقناع  مهارات  لديهم  فتنمي  التربعات  ومجع  السباق،  استمارات  وبيع 
والتفاهم مع اآلخرين والشخصية املستقلة والشجاعة واجلرأة وعــدم الرتدد.

* يعترب السباق بكل أنشطته وفعالياته نشاط اجتماعي يساهم يف شغل أوقات 
فراغ أبنائنا يف عمل مفيد يعود عليهم وعلى جمتمعهم بالفائدة.

*  إشراك الطالب يف جهود مجاعية لتنظيم الربامج واملهرجانات االجتماعية 
اهلادفة.

* مشاركة املعاقني يف السباق  هدف رئيسي من أهداف السباق حترص عليه 
اللجنة املنظمة كل عام كتشجيع هلم للمشاركة يف احلياة االجتماعية، وجعلهم 
تواصلهم  على  وتعمل  العاديني  األشخاص  يقلون شأنا عن  ال  بأنهم  يشعرون 

باجملتمع من خالل مزاولتهم هلذه الرياضة أو غريها.      
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نبذة عن ال�سباق...

     3 ماليني مطبوعة

املر�سم احلر

العمل 
التطوعي

حما�سرات ومطويات

  	 

 
بتقديم  األخيـــــــــرة  السنوات  يف  للسباق  املنظمـة  اللجنـــــــة  تكتف  مل 
الدعم املالي يف صورة أدوية وأدوات ومعدات طبية للمرضى، بل قامت 
السعودية  واجلمعية  الصحية  للشئون  العامة  املديرية  مع  بالتعاون 
باملنطقة  املعاقني  وتأهيل  رعاية  ومجعية  الصماء  والغدد  للسكر 
من  العديد  بإقامة  باخلرب،  اخلريية  اإلحسان  ومربة  الشرقية 

احملاضرات والندوات العلمية وورش العمل اليت تتناول طرق الوقاية والعالج 
لألمراض اليت خصص هلا ريع السباق،  وقامت بطبع وتوزيع أكثر من ثالثة 
ماليني مطبوعة توعية وتثقيف صحي مشلت مرضى الفشل الكلوي  والشلل 
الدماغى  وأمراض الدم الوراثية ومتالزمة داون والعجزة واملسنني ومرضى 
تركيز  يف  للسباق  املصاحبة  واألنشطة  الفعاليات  هذه  ساهمت  وقد  السكر، 
الضوء على مرضى الدم الوراثي، واليت كان من مثارها صدور أنظمة من 
للتأكد  اجلهات املختصة بإلزام الراغبني يف الزواج بإجراء الفحص الطيب 

من خلوهما من أمراض الدم الوراثية.

أن  كمــــــــــــــا    
الكتيبـــــــــــــــــــــات 
ت  ا لنشــــــــــــــر ا و
الطبيـــــــــــة التـــي 
استحسان  الشرقية القت  باملنطقة  واملستشفيات  املؤسسات  توزيعها على  مت 
للمرضى  علمية  فائدة  من  هلا  ملا  الطبية  املؤسسات  هذه  على  القائمني 
واملراجعني واملختصني يف هذا اجملال، كما قامت أيضا اللجنة املنظمة للسباق 
بالتعاون مع اإلدارة العامة للرتبية والتعليم باملنطقة الشرقية بتنظيم املرسم 
من  العديد  فيه  شارك  املدارس  لطالب  الدمام  مدينة  شاطئ  على  احلر 
ملا حواه من  زوار  من  كل من شاهده  إعجاب  على  وحاز  والطالب  املعلمني 

لوحات معربة عن دور اآلباء واألجداد يف نهضة وحضارة ورقي هذه اململكة.

الصناعيـــــــــة  التجاريــــــــــة  الغرفـــــــة  مع  بالتعـــــــــــاون  أيضا  اللجنة  وقامت 
شعار  وهو  وحيدًا  ترتكه  ال  بعنوان  حماضرة   بتنظيم  الشرقية  باملنطقـــة 

السباق 
العاشر،ألقاها الدكتور 

بالتفصيل  وشرح  األيوب  خالد  بن  أيوب 
السن  بكبار  االهتمام  يف  والفرد  واجملتمع  األسرة  دور 

وكيفية تهيئة املناخ املناسب هلم داخل كل أسرة، وحضرها الكثري من رجال 
إضافة  اجلميع،  واهتمام  إعجاب  وكانت حمل  واملقيمني  واملواطنني  اإلعمال 
لذلك قامت اللجنة املنظمة للسباق بطبع وتوزيع أكثر من مليون ومخسمائة 
ومرضى  السن  بكبار  االهتمام  عن  للمجتمع  وتثقيف  توعية  مطبوعة  ألف 
إلي  خمتصرة  ونبذة  مطويات  بني  املطبوعات  هذه  تنوعت  واأليتام،  السكر 
قصص مصورة لألطفال وزعت على املدارس واإلدارات احلكومية والشركات 
واملؤسسات األهلية واحلكومية والقت استحسان اجلميع، كما قامت بالتعاون 
احملاضرات  من  بالعديد  واإلحساء  بالدمام  األسرية  التنمية  مركز  مع 
والدورات التدريبية واليت تهدف للحد من ظاهرة العنف األسري وهو هدف 

السباق الرابع عشر حتت شعار »أسرة آمنة ...جمتمع آمن«.
      ومن هنا و انطالقا من مبدأ االهتمام خبدمة اجملتمع وتنفيذًا لرؤية 
تستحق  جوانب  إبراز  يف  تتمثل  اليت  السنوي  اخلريي  اجلري  سباق  ورسالة 
االهتمام من قبل املؤسسات املدنية واجلهات الرسـمية، بهدف وضع الربامج 
السلبية يف جمتمعنا  الظواهر  فـــي احلد من  اليت تساعد  واحللول  واخلطط 
وغرس القيم من خالل قيامنا بتقديم  الربامج التوعوية والتثقيفية ألفراد 

اجملتمع جبميع فئاته.     
      فــإن اللجنة املنظمة لسباق 
السنوي  اخلريي  اجلري 
عمل  خطة  وأقرت  حددت 
والذي  العام   هذا  سباق 
خصص ريعه للتوعية )العمل 
التامة  لقناعتها  التطوعي( 

99



بأهميتها  والتعريف  القيم  تلك  زرع  بأهمية 
بتعزيز االنتماء بني الفرد واجملتمع، وما 
تستثمر  اجيابية  نتائج  من  عليه  يرتتب 
وتوجيهها  الشبابية  الطاقات  لتشغيل 
مبساندة  واجملتمع  الوطن  ملصلحة 
بتوفري  واخلاص  احلكومي  القطاعني 
اجملاالت  كافة  يف  مؤهلة  بشرية  موارد 
ميكن االعتماد عليهم يف أي حلظة حتت 

أي ظرف ال مسح اهلل.
      وقد قامت جلنة السباق بالتعاون مع اجلهات 
توعوية  برامج  بإعداد  الشأن  هذا  يف  املختصة 
إنطالق  بداية  مع  بالتزامن  ستقام  وإرشـــــــــــــادية 
رعايــة  حتــت  املقــام  العــام  هــذا  سبـاق  مهرجـان 
بـن  فهـد  بـن  حممـد  األميـر  امللكـي  السمـو  صاحـب 
عبـد العزيـز أميـر املنطقـة الشرقيـة حفظه اهلل عصـر 
2010/3/18.م  املوافق  1431/4هـ   /2 اخلميس  يـوم 
االنرتنيت  شبكة  على  إلكرتوني  موقع  ختصيص  وسيتم 
للداعمني  فيه  يشار  سوف  والذي  التطوعي  بالعمل  خاص 

واملشاركني واملتطوعني كافة.    

حتديد  مت    
للمشاركني  فئــــــــــــات 
يف السبــــــــــاق السنوي 
مسافة  على  للتسابق 
املسار  نفس  واحدة يف 
التوقيت  يف  فارق  مع 

على النحو التالي :
* �سباق اخلم�سة كيلو مرت  : �سباق ذوي الحتياجات اخلا�سة 

    وينطلق بالقرب من دوار القاربان الواقع مبنطقة الفوازية بكورنيش اخلرب 
اخلـــرب  بكورنيش  االحتفاالت  بساحة  البحرية  بالواجهة  وينتهي  اجلنوبي، 

)ميدان األمري فيصل بن فهد بالواجهة البحرية باخلرب(.
ويطلب من املتسابقني من ذوي االحتياجات اخلاصة احلضور الساعة 1:30 

ظهًرا  الواحدة وثالثون دقيقة واملوعد احملدد إلنطالق هذا السباق هو 2:30 ظهرًا. 

نبذة عن ال�سباق ...

م�سار وم�سافات 
ال�سباق

*  �سباق اخلم�سة كيلو مرت  : العام
وينطلق من دوار الشراع الواقع بالقرب من منطقة الفوزاية بكورنيش اخلرب 
اجلنوبي، وينتهي يف ساحة االحتفاالت بكورنيش اخلرب )ميدان األمري فيصل 

بن فهد بالواجهة البحرية باخلرب (.
الظهر  بعد   2:45 الساعة  االنطالق  ملوقع  احلضور  املتسابقني  من  ويطلب 

واملوعد احملدد النطالق هذا السباق هو 3:45 عصرًا .
* �سباق الع�سرة كيلو مرت  : العام

      وينطلق من دوار الشراع الواقع بالقرب من منطقة الفوازية بكورنيش 
اخلرب اجلنوبي مرورًا بأرض الشبيلي، وينتهي يف ساحة االحتفاالت بكورنيش 

اخلرب )ميدان األمري فيصل بن فهد بالواجهة البحرية باخلرب (.
    ويطلب من املتسابقني احلضور ملوقع االنطالق 3:45 من بعد الظهر واملوعد 

احملدد النطالق هذا السباق هو 4:15 عصرًا.
  

  
 وتقوم اللجنة 

املنظمــــــــــــــــــــــــة 
للسبـاق بتقــــــــــــــديم 
الكـؤوس واهلدايــــــــا 

للفـــــــــــــــائزين من 
املتســـــــــــابقـــــني يف 

السبـــــــاق، حيث يتم 
تكريم الفـــــائز األول 
والثـــــــــــــاني والثالث 

يف سبــــــــــــاق اخلمسة 
والعشرة كيلو مرت، 
إضافة للفائز األول 
والثاني والثالث من 
الفئــــــــــــات العمرية 
يف سبـــــــاق اخلمسة 

والعشــرة كيلو مرت، وكذا 
للفـــــــائزين من ذوي 
االحتياجات اخلاصة 

وذلك بهدف تشجيـــــــــع 
وغرس حب الريــــــــــاضة 
واملنافســــــــــــة يف الشباب.
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نبذة عن ال�سباق ...

      لعبت العديد من اجلهات العامة و اخلا�سة ورجال الأعمال 
ال�سنوي  �سباق اجلري اخلريي  و متيز  دورًا كبريًا يف جناح  واخلري 
املتوا�سل  الدعم  خالل  من  عاما  ع�سر  اأربعة  قبل  انطالقته  منذ 
ال�سباق والأن�سطة امل�ساحبة له،  ماديًا و معنويًا وعينيًا لفعاليات 

وهي كالتايل  :  
1- إمارة املنطقة الشرقية.

2- اإلدارة العامة للرتبية والتعليم ) بنني ( باملنطقة الشرقية.
3- مدارس الظهران األهلية بالدوحة.

4- أمانة املنطقة الشرقية.
5- شرطة حمافظة اخلرب والظهران.

6- دوريات حمافظة اخلرب والظهران.
7- مرور حمافظة اخلرب والظهــران .

8- قوة الواجبات واملهمات اخلاصة بشرطة املنطقة الشرقية.
9- إدارة الطرق والنقل باملنطقة الشرقية.

10- بلدية حمافظة اخلرب .

11- اإلحتاد العربي السعودي أللعاب القوى. 
12- مجعية رعاية وتأهيل املعاقني باملنطقة الشرقية.

13- مستشفيات )أسطون – فخري - السالمة - مستشـفى أرامكو 
باخلرب-  سعد  مستشفي   – السعودي  األمحر  اهلالل  ـ  السعودية 
الدوسري باخلرب - عيادات اخلضري  تداوي -  مستشفى  مستشفى 

)القسم الطيب(.
14- شركة أرامكو السعودية. 

15- جمموعة شركات روابي القابضة.
16- جمموعة عبد الرمحن علي الرتكي وأوالده )أتكو (.

17- شركة أس . جي . الدبل.
18- جمموعة شركات سلمان اجلشي.

19- جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران.
20- البنك السعودي الفرنسي.

21- شركة عبد الرزاق قنرب األنصاري.
22- جريدة اليوم.

�سركاء النجاح ..
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ال�سالمة املرورية ..
بني �سندان اجلهود احلكومية
ومطرقة ال�سلوك الب�رشي
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تغرب  يوم  كل  مع               
 3000 نحو  ميوت  �سم�سه 
 100 نحو  وي�ساب  �سخ�س 
يف  الطرق  على  اآخرين  األف 
العاملية  الوكالت  وفق  العامل 
الإخبارية.. اإن هذه اخل�سارة 
اأطول  اأثرها  يدوم  الثقيلة 
مما نتخيَّل، بل كثريًا ما يدوم 
خلطورة  ونظرًا  الأبد.  اإىل 
يف  العامل  يحتفل  الطرح  هذا 
من  نوفمرب  �سهر  من  الثالث 
كل عام باليوم العاملي لإحياء 
ذكرى �سحايا حوادث الطرق، 
على  ال�سالمة  ق�سية  اإن  اإذ 
قدرًا  تلقى  اأ�سبحت  الطرق 
اأكرب من الهتمام بعد �سنوات 

طويلة من التجاهل.

وتقدير "�سكر 
إىل  وتقدير  نوجه حتية شكر  أن  البد  وبداية        
قيادتنا األمنية باململكة وعلى رأسها  صاحب السمو 
و  الثاني  النائب  العزيز  نايف بن عبد  امللكي األمري 
املروري  بالشأن  املتواصل  الهتمامه  الداخلية  وزير 
فعاليات  جلميع  الشخصية  برعايته  متثل  والذي 
التوعية املرورية عرب السنوات املاضية، ويتواصل هذا 
االهتمام واجلهد يف تدشني احلمالت الوطنية األمنية 

واملرورية بصورة دائمة.

* الداخلية تبذل جهود جبارة للحفاظ على �سالمة املواطن
*  العن�رص الب�رصي واملركبة والطريق.. اأهم عنا�رص ال�سالمة املرورية

* احلوادث ل يدفع ثمنها ال�سائق امل�رصع وحده بل ي�ساركه الآخرون
*  »�ساهر« نظام مروري جيد ولكنه يحتاج لربنامج توعوي واإر�سادي

االعالمية "التوعية 
تبذله من  وما  الدولة  االهتمام من جانب     وجيسد هذا 
الدولة  اهتمام  املرورية،  التوعية  سبيل  يف  ومال  جهد 
كانت  ومهما  وسالمته  أمنه  اإلنسان  ميلك  ما  أغلى  يف 
املستوى  على  وليست  بسيطة  التوعية  حلمالت  النتائج 
إال  واملهتمني،  املراقبني  تطلعات  إىل  ترتقي  وال  املنشود 
احلمالت  هذه  استمرار  ضرورة  على  ونؤكد  نؤيد  أننا 
واالستجابة  تأثريها  نسبة  كانت  مهما  أشكاهلا  مبختلف 

.. ملضمونها 

ملف العدد ..
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ملف العدد ..

وعنا�سرها املرورية  "ال�سالمة 
     ومع ذكر السالمة املرورية البد أن نبدأ بتعريفها مبفهومها 
الواسع، فهي تهدف إىل تبين كافة اخلطط والربامج واللوائح 
احلوادث  وقوع  منع  أو  من  للحد  الوقائيه  واإلجراءات  املرورية 
أمن  وحفاظًا على  اإلنسان وممتلكاته  املرورية ضمان لسالمة 
اآلخر  اجلانب  وعلى  واإلقتصادية..  البشرية  ومقوماته  البالد 
وهي:   عناصر  ثالث  يف  يتمثل  املروريه  السالمة  حمور  فإن 

املركبة، الطريق، العنصر البشري.

اأوالً: املركبة 
و�سائل ال�سالمه يف املركبة: 

ومعدل  والتحمل  والنوعية  املقاس  حيث  من  اإلطارات،   •
السرعة وسنة  اإلنتاج و طريقة التخزين. 

• املصابيح، من حيث الوضوح واللون ومستوى اإلضاءة. 
أو  االنعطاف  على  الدالة  املركبة  يف  الضوئية  اإلشارات   •

التنبيه. 
• املرايا العاكسة لكشف الطريق أمام السائقني .

• مساحات املطر .
• املكابح وفرامل الوقوف واليت تتحكم يف حركة املركبة. 

الوسادة  الرأس،  مساند  األمان،  حزام  األبواب،  إقفال   •
اهلوائية.

ثانياً: الطريق 
و�سائل ال�سالمة يف الطريق:

• نظرًا ألهمية الطريق يف العملية املرورية فلقد سعت حكومتنا 
املستوى  عالية  طرق  شبكات  وتشييد  إنشاء  إىل  الرشيدة 

واجلودة يف شتى أطراف البالد .
• التصميم والتخطيط اهلندسي للطريق، إضاءة الطريق. 

كإزالة  عليه  املرورية  السالمة  ومدى  الطريق  صالحية   •
العوائق الطبيعية كاألتربه والرمال املتحركة. 

الطريق  على  الضوئية  كاإلشارات  املرور،  تنظيم  أدوات   •
واللوحات اإلرشادية والتحذيرية واإلعالمية واملدالالت األرضية.
إقامة  مت  وداخلها  املدن  خارج  الطرق  على  للحفاظ  وسعيًا   •
حمطات وزن محولة الشاحنات واملنتشرة بني مدن وحمافظات 

اململكة.
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ملف العدد ..

   

ال�سائق  ثالثاً:    
)العن�رش الب�رشي( 
     مبا اأن ال�سائق هو العن�سر 

للعملية  واملُحرك  الفّعــــــَال 

توفيــــر  من  فالبد  املرورية 
ال�ســــــــــائق  يف  �سفات  عدة 

اجليد. 
• العقل، سالمة احلواس. 

• معرفـــة أنظمة وتعليمات املرور 
والتقيد بها. 

• الرتكيــــــــــــز اثناء القيــــــــــــادة، اإلحساس باملسؤلية. 
• اإلملام مبيكانيكيات املركبــــــــة وصيانتها بشكل مستمر.

 مدار�س تعليم قيادة ال�سيارات
     وتتواىل األدوار يف ترسيخ وتنمية مفهوم السالمة املرورية 
.. وهنا يربز دور مدارس تعليم قيادة السيارات، واليت يعترب 
السليمة ألكرب  القيادة  لتعليم  الفرصة  إتاحة  هو  منها  اهلدف 
عدد ممكن وتزويد الدارسني بقسط كبري من املعلومات الفنية 
هذا  وعلى  املرور،  بأنظمة  املتعلقة  واللوائح  واألنظمة  والعلمية 
يتناسب  وميداني  وعملي  نظري  دراسي  برنامج  األساس وضع 
مع طاليب الرخصة وفق مؤهالتهم، إال أن هذه املدارس مضى 
عليها قرابة 28 عاما وحتتاج إىل إعادة تقييم منهجيا وتنظيما 
ضوء  على  حديثة  دراسة  إعداد  األفضل  من  ورمبا  وإداريا، 
املستجدات، خاصة وأن عدد تلك املدارس قد تضاعف وانتشر 

يف معظم مدن اململكة ..
الإدارة العامة للمرور

      وتتعاظم األدوار املختلفة لتحقيق مفهموم السالمة املرورية 
وتطبيقه على أرض الواقع وهنا يأتي دور اإلدارة العامة للمرور، 

مبراحل  مرت  أنها  يالحظ  اإلدارة  هذه  تطور  ملراحل  فاملتابع 
تنظيمية عديدة إال أنه جيب الرتكيز على اهلدف األساسي هلذه 
وتوفري  املرورية  احلركة  على  السيطرة  إحكام  وهو  أال  اإلدارة 
مواجهة  على  والقدرة  الطرق،  ملستخدمي  والسالمة  األمن 
مهام  صياغة  إعادة  يستوجب  وهذا  الطارئة،  الظروف  كافة 
عن  إلبعادها  حماولة  يف  للمرور  العامة  اإلدارة  واختصاصات 
إحكام  األهداف األساسية وهي  ما من شأنه إشغاهلا عن  كل 

السيطرة وتنفيذ لوائح وأنظمة املرور كأولوية وأهداف السياسة ..
ال�سرعة الزائدة

عديدة حلوادث  أخرى  أسباب  وجود  من  الرغم  وعلى         
السيارات فإن السرعة تعد عاماًل يدعم تأثري العوامل األخرى 
يتوىل  الذي  العامل  أقل قدرة على مواجهة  السائق  ألنه جيعل 

القيادة
• وتتزايد خطورة القيادة بسرعة ألنها ال تعطي السائق فرصة 
جتنب اخلطر من ناحية ومن ناحية أخرى ألنها ال تعطي غريه 
فأغلب  ثم  ومن  املسرعة،  السيارة  خطر  من  النجاة  فرصة 
حوادث السيارات ال يدفع مثنها السائق املسرع وحده بل يشاركه 
فيه آخرون سواء سيارات كانت تسري خلفه عندما فوجئت به أو 

أشخاص أو خالفه.
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"�ساهر ماله وماعليه
    »ساهر« هو أحد الركائز اليت ستعتمد عليها اململكة يف حتقيق 
جدًا  هام  نظــام  وهو  املروريــــــــة..  الســــــــــــــــــــالمة  مفهــــوم 
داخـــــــــل  الطرق  على  سواء  واهلـــــــدوء  األمن  إلعــــــــــــــــادة 
النظام،  مع  يتواكب  أن  شريطة   ، السريعة  الطرق  أو  املدن 
النظام،  خمالفة  من  املواطن  ينبه  وإرشادي،  توعوي  برنامج 
وحيثه على إتباع السالمة. يف الوقت الذي يرى فيه عدد غري 
قليل من اخلرباء، أن نظام »ساهر«، الذي طبق قبل فرتة على 
متمثاًل يف  للمجتمع،  كبرية  فائدة  فيه  السريعة،  املنطقة  طرق 
احلد من كثرة احلوادث املرورية، اليت تتزايد وتريتها، ويؤكدون 
يف الوقت نفسه على أن نظام »ساهر« البد أن يطبق على أرضية 
مناسبة، تضمن حتقيق ما هو مأمول منه، ومن ثم جين الثمار 

املرجوة له.
اقتناع ونهج

     ختاما .. ال نعتقد أن التوعية أو السالمة املرورية جمرد كلمة 
عابرة يستطيع أي شخص ان يرتمجها ألرض الواقع بسهولة، 

ملف العدد ..

بقدرما نراها فنًا من الفنون النادرة للوصول إىل عقول الناس 
بتصرفات سليمة  اإلقناع  وتفعيل هذا  واقناعهم  فيهم  والتأثري 
البشر  عقول  إىل  فالوصول  االتباع،  مطلوب  ونهج  مشاهدة 
والتأثري فيهم من أصعب االعمال واالقناع وترمجة هذا االقناع 
لإلقتناع من اآلخر وتفعيله يف الواقع قد تزيد من درجة الصعوبة 
تفكريهم  يف  سواء  ليسوا  فالبشر  التصرف،  أو  العمل  هلذا 
أو  اخلوف  أو  احلذر  بدرجة  متشابهني  وليسوا  استيعابهم  أو 
احلرص، فمنهم الصغري ومنهم الكبري، ومنهم الرجل واملرأة، 
االبتعادي  ومنهم  بالرتغيب  فيه  تؤثر  الذي  االقرتابي  ومنهم 

الذي لن تصل اليه إال بالرتهيب !.
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 تعمل الدولة وفــــــقــــــــهـــــــــــا اللــــه ممثلــــــــــة بوزارة الداخلية 
األمني  عهده  وولي  احلرمني  خادم  حكومة  من  وبتوجيـــــــــه 
نفسه  يف  واملواطن  الوطن  أمن  حفظ  على  قطاعاتها  جبميع 
وماله ، وملا كانت األضرار الشديدة اليت تطاهلم نتيجة ارتفاع 
معدالت احلوادث املرورية بشكل مزعج ، أصبحت تشكل هاجسا 
لدى مسو وزير الداخلية ، مما جعل من أمر احلوادث املرورية 
بشكل  العمل  إىل  حيتاج  همًا  املرتفعة  والوفيات  واإلصابات 

دءووب لدراسة مسبباته وحماولة خفض نسبه العاملية .
املروري           الشأن  يف  املتخصصة  املرورية  الدراسات  أثبتت  ولقد 
إىل  يؤدي  وبالتالي   ، احلوادث  من  يقلل  باألنظمة  الوعي  أن 
املركبة  قائد  فإن  ولذلك  والوفيات  اإلصابات  نسبة  ختفيض 
الذي يتبع ويلتزم بقواعد املرور حيظى باحرتام اجلميع وينجح 

يف عكس صورة اجيابية عن نفسه وجمتمعه وبلده .
وال يفوتنا أن نتذكر يف هذا املقام أهمية رفع مستوى التنظيم 
يتأتى  والذي   ، امليداني  االنضباط  مدى  يعكس  الذي  املروري 

من خالل اجلهود املخلصة اليت تؤديها أمانات املدن وبلدياتها 
هندسية  ودراسات  تصورات  وفق  التنظيم  جمال  يف  املختلفة 
ومرورية يقدمها مهندسو مرور خمتصون يف رفع مستوى األداء 
ومرحية  آمنة  وفق ظروف  االنسياب  لضمان سهولة  التنظيمي 
 ، التصادم  ونقاط  احلوادث  مناطق  من  اهلل  بإذن  يقلل  مما 
باإلضافة إىل اجلهود اليت يؤدونها يف معاجلة الطرق وتقاطعاتها 
بشكل مستمر ورفع مستوى السالمة املرورية بها بهدف التقليل 

من تكرار احلوادث والتقليل من خطورتها .
إن إلتزام اجلميع ) السائق- الراكب- املشاة ( بقواعد وأنظمة 
بيئة  إىل  الوصول  سبيل  يف  أمل  وبادرة  وعي  دليل  هلو  املرور 

مرورية ناجحة .
بسلوكه  الذي  فهو  املنظومة  بهذه  الزاوية  حجر  هو  فالسائق 
ووعيه يستطيع بإذن اهلل أن يتفادى وأن يقلل من الكوارث اليت 

متر بالبالد جراء إزدياد نسبة احلوادث من عام إىل آخر .
وبالذات  اإلحداث  يف  واملستجد  املتغريات  نعي  أن  البد  واآلن 
املرورية وعليه فإن اجلهات ذات العالقة تسعى لتقديم احللول 

اليت تقلل مما يفقد من األرواح واملمتلكات .
ولذا لزم األمر أن يكون احلل بالضبط االلكرتوني وحنن وهلل 
احلمد يف هذه البالد ال ينقصنا الوعي بقدر ما حنتاج إلي نظام 
القوانني  يراعي  وال  اآلخرين  حقوق  حيرتم  ال  من  كل  يضبط 
ساهر  مشروع  انطالق  مع  الشرقية  واملنطقة   .... املرورية 
الشرقية  املنطقة  وأمري  اهلل   أيدهم  األمر  والة  من   ومبتابعة 
ونائبه حفظهما اهلل ننشد أن نصل ملستويات عاملية يف التقليل 

من اخلسائر البشرية واملادية
واليوم وحنن مع عصر جديد للضبط االلكرتوني )) ساهر (( 
وتغيري مفاهيم سلوكية خاطئة عن القيادة وبدء العمل بالنظام  
أن  يفرض  الواقع  فإن  وشوارعها  بطرقها  الشرقية  باملنطقة 
للعمل  املرورية  السالمة  مستجدات  مع  للتعامل  مهيئني  نكون 
من  الكثري  تتسبب يف  كانت  اليت  القيادة  تغيري سلوكيات  على 
شبابنا  من  عدد  يومي    بشكل  يفقدنا  الذي  احلقيقي  اخلطر 

نتيجة للتهور وعدم اإلهتمام بالقيادة بشكلها األمثل .
وكلي أمل أن نصل مجيعًا للهدف املنشود الذي نتمناه مجيعًا

*** ومضة ..
إحرتام النظام دليل وعي وثقافة ..ويدًا بيد نرفع من ثقافتنا املرورية .

�ساهر وثقافة اليوم

مدير �سعبة ال�سالمة املرورية
وم�سرف نظام �ساهر باملنطقة ال�سرقية

مقدم مهند�س /  علي بن حمـ�سن الزهرانـي
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التقرير اخلتامي للجنة الك�سفية
يك�سف عن :

الهيكل التنظيمي واإح�سائيات الفرق ومهام اللجان
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اللجنة الك�سفية...

ك�سفت اللجنة الك�سفية ل�سباق اجلري اخلريي اخلام�س ع�سر عن 
ت�سمن  والذي  اخلتامي  تقريرها  يف  الهامة  النقاط  من  العديد 
الواجهة البحرية لكورني�س اخلرب.. وجاء يف التقرير الذي اأعده 

خالد بن حممد اأمني ال�سنقيطي رئي�س اللجنة الك�سفية:

: خالد  السادة  الكشفية من  للجنة  التنظيمي  اهليكل            جاء 
أمني  حممـــــــــــد  بن 
الشنقيطي مشرف 
النشـاط الكشفـــــي 
بتعليم الشرقيـــــــــة 
اللجنـــــــــــــة  رئيس 
. وحممد  الكشفية 
بــــــــــداح الدوسري 
فهـــــــد  وأمحد   . كم   5 بداية  مشرف  اخلرب  قطاع  مدارس  منسق 
مشــــــــــــــــــــــــرف  و  الدمـــام  قطـــــــــاع  مـــدارس  منســـــق  الشهـــــــاب 
قطاع  مدارس  منسق  احلربي  ومبارك  الكشافني.  وتوزيع  التجهيزات 
صفوى ومشرف بداية سباق 10كم. وعبداالطيف فهد الربيع مسؤول 
توزيع  مشرف  النصار  وثامر  املسارات.  وغلق  بفتح  اخلاصة  النقاط 
توزيع  مشرف  البيشي  خلف  وعبيد  5كم.  سباق  ملسارات  الكشافني 
اجلواله على مسارات السباق. وفهد حسن شيبان مشرف خط النهاية 
جتمع  نقاط  مسؤول  فرج  علي  وعبداهلل  املتسابقني.  فرز  ومنطقة 
الكشافني  توزيع  نقاط  مسؤول  الشمراني  عتيق  وعبداهلل  الكشافني. 
ل10كم.    وعبداهلل عوض الشهراني مشرف التغذية ونهاية السباق. 
مشرف  عبود  عبداهلل  وحسن  والتصوير.  للتوثيق  النجعي  وسعدون 

السكرتارية والتسجيل.
    

ء  جـــــــــــــــــــا
يف إحصــــــــائيات الفــــــــــــــــــــرق الكشفية والقادة املشاركني يف تنظيم 
فعاليات السباق وجممـــــــــــــــوع الكشــــــــافني واجلـــــــــــــوالة والقيــــــــــادة 
ومتوسط عدد الفرق ، العديد من األرقام جنملها يف اجلداول التالية :

الهيكل
التنظيمي

باالإح�سائيات

اإح�سائية للفرق الك�سفية والقادة امل�ساركني يف تنظيم فعاليات ال�سباق
28 معلمعدد القيادات الك�سفية1
570 ك�ساف وجوالاملجموع الإجمايل للك�سافني واجلوالة2
598 قائد وك�سافجمموع الك�سافني والقيادة3
26 فرقةعدد فرق املرحلة املتو�سطة4
19 فرقةعدد فرق املرحلة الثانوية5
4 ع�سائرعدد فرق اجلوالة6
49 فر قة وع�سريةجمموع الفرق والع�سائر الك�سفية7

الفرق الك�سفية للمدار�س واجلامعات امل�ساركة يف تنظيم ال�سباق
اجلامعات والكلياتاملرحلة الثانويهاملرحلة املتو�سطة

مدر�سة ال�سعودية 
جامعة امللك فهد للبرتول مدر�سة الك�سائي املتو�سطة

واملعادن

مدر�سة الثقبة مدر�سة ابن ماجد املتو�سطة
الثانوية

الكلية ال�سناعية بالهيئة 
امللكية باجلبيل

املعهد ال�سناعي بالدماممدر�سة العروبة مدر�سة الزبري بن العوام

مدر�سة قاعدة امللك مدر�سة الثقبة املتو�سطة
الكلية ال�سناعية بالدمامعبدالعزيز اجلوية

مدر�سة قاعدة امللك 
عبدالعزيز اجلوية

مدر�سة الف�سل بن 
الربيع

مدر�سة اليعقوبيمدر�سة الفي�سل الهلية

مدر�سة المام حممد مدر�سة الزهور املتو�سطة
بن �سعود

مدر�سة �سعيد بن مدر�سة عبداهلل بن عامر
جبري

مدر�سة احل�سان 
مدر�سة اليقظة النموذجية الهلية

مدر�سة عني جالوت 
مدر�سة امللك فهداملتو�سطة

مدر�سة النجاح مدر�سة عمري بن احلمام
مدر�سة �سيهاتمدر�سة الدري�سي 

مدر�سة اخلط الهليةمدر�سة القالف املتو�سطة
مدر�سة القطيف مدر�سة اجلبيل املتو�سطة

مدر�سة العواميةمدر�سة �سعد بن عبادة
مدر�سة دار العلوممدر�سة القطيف املتو�سطة

مدر�سة �سفوىمدر�سة معن بن زائدة
مدر�سة طيبة مدر�سة ال�ساحل املتو�سطة
مدر�سة اخلزامىمدر�سة فخر الدين الرازي
مدر�سة العوامية املتو�سطة

مدر�سة �سعيد بن امل�سيب
مدر�سة �سفوى املتو�سطة
مدر�سة حراء املتو�سطة
مدر�سة الهدى املتو�سطة
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اللجنة  كلفت        
من  بالعديد  الكشفية 
املهام من قبل اللجنة 
وذلك  للسباق،  العليا 
بالتعاون والتنسيق مع 
اللجان األخرى ، الذين كان هلم دور كبري يف قيام اللجنة الكشفية مبهامها 
املهام  هذه  وأبرز   ، العام  هذا  سباق  جناح  يف  ساهم  مما  عملها  وتسهيل 

متحورت يف التالي :
 تغطية مسار السباق كاماًل بالكشافني، من حيث املداخل واملخارج اخلاصة 
البداية  نقطة  يف  واملساندة   . الفنية  اللجنة  مع  بالتنسيق  السباق  مبسار 
»االنطالق« اخلاصة بسباق 5كم ، وسباق ذوي االحتياجات اخلاصة ، وسباق 
10كم . وأيضا املساندة يف خط النهاية  بالتنسيق مع اللجنة الفنية . وكذلك 
اللجنة  مع  بالتعاون  بالسيارات  اخلاص  املسارات  حتويل  نقاط  يف  املساندة 
الفنية  واللجنة األمنية .باإلضافة إىل التمركز يف نقاط توزيع املياه وتقدميها 
للمتسابقني خالل السباق، وتوزيع جمموعة من الكشافني واجلوالة مع العديد 

من اللجان ، مثل جلنة التتويج واجلوائز ، واللجنة الفنية، وجلنة االستقبال، 
     واملساهمة يف تنظيم حفل توزيع اجلوائز بالتنسيق مع جلنة التتويج، واألمن. 
بالتنسيق مع جلنة  واملساندة يف تقديم اخلدمات لذوي اإلحتياجات اخلاصة 
ذوي االحتياجات اخلاصة . مع تنظيم اجلمهور عمومًا احلاضر يف موقع خط 

النهاية يف الواجهة البحرية ، بالتنسيق مع جلنة األمن .
     قامت اللجنة الكشفية بالعديد من اإلجراءات واخلطوات اليت تساعدها 

على القيام مبهامها على أكمل وجه ومنها : 
املساعد  باسم  الشرقية  بتعليم  الطالبي  النشاط  إدارة  تعميم من  • إصدار 

يتضمن  املنطقة  مبدارس  الكشفية  الفرق  جلميع  التعليمية  للشؤون  العام 
اخلاصة  والتعليمات  الكشفية  للقيادات  االجتماعات  موعد  تعليمات 

بالسباق .
•  وكذلك االجتماع مع قادة الفرق والعشائر الكشفية مبعدل ثالث إجتماعات 
قبل السباق وذلك لتوزيع املهام على القيادات الكشفية ، األول عقد يف مركز 

التدريب الكشفي واآلخران يف موقع خيمة السباق.
ونقاط  السباق  على مسار  الكشفية  القيادات  مع  ميدانية  •  والقيام جبولة 

حتويل السيارات وخط البداية للتعرف عليها .

قامت  • كمــــــا 
اللجنـــــة بتوزيع 
على  استمـــــارة 
رؤســــاء اللجان 
عدد  تتضمـــــــن 
مع  التنسيق  ومت   . بهم  املناطة  واملهام  جلنة  كل  حتتاجهم  الذين  الكشافني 
السباق  ملوقع  الكشافني  بنقل  اخلاصة  الباصات  خبصوص  املواصالت  جلنة 
وإرجاعهم ، وقد قاموا مشكورين بتسهيل عملية التنقل . ومت أيضا التنسيق 
والقبعات  الكشفية  للمناديل  الكشافني  استالم  خبصوص  اهلدايا  جلنة  مع 

والدبوس الكشفي، وقد قاموا مشكورين بتوفري مجيع املتطلبات .
الفرق  على  توزيعها  وآلية  التغذية  خبصوص  التنسيق  ومت   •

والعشائر الكشفية .

مهام اللجنة 
الك�سفية

االإجراءات 
واخلطوات 

اللجنة الك�سفية... 22





كلمة رئي�س اللجنة العليا...

حت�سري منظم ومدرو�س  للجنة  
اجلوائز والهدايا هذا العام
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   اأعلن بداح بن جمدل القحطاين ع�سو اللجنة العليا لل�سباق ورئي�س جلنة الهدايا واجلوائز اأنه منذ اأول يوم من �سهر يناير 
لهذا العام 2010م بداأت جلنة الهدايا واجلوائز بالتح�سري ل�سباق اجلري اخلريي ال�سنوي اخلام�س ع�سر لهذا العام 2010م.

العادة  العام كما جتري  ل�سباق هذا  املختلفة لأخذ احتياجات جلانهم  اللجان  روؤ�ساء  البدء بالت�سال بجميع  اأنه مت  واأ�سار 
�سنويا، م�سيفًا باأنه تال تلك اخلطوة اإح�ساء جميع املتطلبات من جميع اجلوائز والهدايا ثم عر�سها على املورد لأخذ الت�سعريات 

على كل �سنف .

            وأكد أنه مت وضع ميزانية السباق هلذه اللجنة ورفعت للجنة العليا للسباق ملناقشتها وإقرارها ، ومن ثم مت وضع وتوقيع اتفاقية 
التوريد بعد مراجعتها مع املورد.

وعلى اجلانب اآلخر مت استالم مجيع عناصر اجلوائز واهلدايا، إما قبل موعد التوريد املتفق عليه مع املورد أو على الوقت 
احملدد ومل يكن هناك  أي تأخري .

يذكر أنه من املالحظ يف يوم السباق هذا العام سالسة توزيع امليداليات على مجيع                
بسبب  تذكر  صعوبات  أو  تأخري  أي  بدون  السباق  نهاية  نقطة  عند  املتسابقني 
كسب فريق توزيع امليداليات اخلربة من السنوات املاضية ومشاركة شباب جلنة 

املشاركني من خيمة التسجيل لزمالئهم أعضاء جلنة توزيع امليداليات.

جلنة  اجلوائز والهدايا ...





كلمة رئي�س اللجنة العليا...

تقرير اللجنة الفنية لل�سباق اخلام�س ع�سر
ير�سد �سركاء النجاح ..

ويوؤكد اأن التحدي يزداد عاماً بعد عام
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اإبراهيم بوب�سيت رئي�س اللجنة الفنية لل�سباق:
                                        * ممرات مل�ساعدة ذوي االحتياجات اخلا�سة

                                        * دور هام للمرور.. وفريق متميز من االإ�سعاف  
                                        * متطوعون من اأرامكو للتنظيم واملراقبة

   يزداد التحدي كل عام عما قبله نظًرا لالإقبال املنقطع  النظري 
عامه  فى  هو  وها  ال�سنوي،  اخلريي  اجلري  �سباق  �سباقنا،  على 
بف�سل  �سنويا  متجددًا  م�ستمر  ازدهار  فى  نراه  ع�سر  اخلام�س 
يتطرق  مل  والتي  اإليها  ي�سعى  التي  اخلريية  الأهداف 
لتنوع  ونظًرا  الكثريين،  اإليها 
يتبارى  �سنويــــا  اأهدافــــــه 
رجال  من  الكثريون  اإليه 
الأعمــال ممن يوؤمنون 
باأهميــة الأهداف 
يف  املطروحة 

كل عام.

اللجنة  الفنية ...



اللجنة الفنية ..

             وأوضح إبراهيم حممد 
الفنية  اللجنة  رئيس  بوبشيت 
التحدي  ازدياد  مع  أنه  للسباق، 
يزداد الطموح من قبل املنظمني 

إلخراج السباق بشكل أفضل، 
اللحظة األوىل اليت  الفنية قامت منذ  اللجنة  أن  مشــــــريًا إىل 
انتهى فيها السباق الرابع عشر لإلعداد للسباق اخلامس عشر 
بكل جدية، حيث مت تشكيل جلنة لعمل دراسة مبكرة لإلجيابيات 
بالعديد  اللجنة  وخرجت  املاضية،  للسباقات  الفنية  والسلبيات 
من التوصيات اليت أدت لسهولة سري جمريات السباق ومرونته 

بالرغم من االزدياد امللحوظ باألعداد.

مت  أنه  بشيت  أبو  وبنينَّ    
لنقطة  دراســـــــــة  عمل 
انطالق السباق وأماكن 
ومت  املتسابقني،  جتمع 

احلواجز  من  جمموعــــة  إعداد 
بشكــــل  لتوزيعهــــــــــا  احلديدية 
إخرتاقــــــات،  أي  حدوث  مينع 
باإلضافة إىل توزيع العالمات اإلرشادية للكيلو مرتات على طول خط 
بعمل  القيام  هذا جبانب  املتسابقني،  واضحة جلميع  بصورة  السباق 
عدة ممرات عند نقطة نهاية السباق بهدف مساعدة املتسابقني من 
ذوي االحتياجات اخلاصة على املرور بها بسهوله، دون حدوث مشاكل 

تعيق مرورهم بالكراسي املتحركة.
   وقد حرصت اللجنة الفنية على 
تقسيم نقطة نهاية السباق لعدة 
إنسياب  لسهــــــــــــولة  مســارات 
تسليمهم  وسرعة  املتســــــابقني 
للميداليـات، األمر الذي ساعد 
بشكل  االزدحـــــــــــام  تقليل  يف 

واضح، ومت إذاعة التعليمات 

واإلرشـــــــادات للمتسابقني قبل إنطالق السباق عرب مكربات الصوت 
اليت وضعت على أبراج مرتفعة عند نقطة بداية السباق، إضافة إىل 
تأمني نقطة االنطالق لكل سباق حتى يتم انطالق املتسابقني يف وقت 
واحد دون جتاوز أحد، األمر الذي يتيح مبدأ تساوى الفرص للجميع.

         وأفاد رئيس 
اللجنة الفنية أنه 
إال  هنا  يسعنا  ال 
أن نتقدم بالشكر 
لكـل  اجلزيــــــــــــل 
بالشكر  الالئقة، وخنص  بصورتها  امللحمة  هذه  إخراج  فى  شركائنا 
من  بعدد  السباق  بتزويد  الفعالة  ملشاركتها  السعودية  أرامكو  شركة 
الفنية  اللجنة  مع  ساهموا  والذين  شركتها،  منسوبي  من  املتطوعني 
للسباق يف تنظيم ومراقبة إنطالق املتسابقني يف نقطة بداية السباق 
وصوهلم  وحتى  السباق  مسار  وعلى  مرتات،  كيلو  والعشرة  للخمسة 

لنقطة نهاية السباق.
    

تو�سيات 
متعددة

الكرا�سي 
املتحركة

تقليل 
االزدحام

�سكر واجب
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املتسابقني  من  الفائزين  لتكريم  للسباق  اخلتامي 
وذلك يف وقت قياسي.

اللجنة  رئيس  بوبشيت  حممد  إبراهيم  واختتم 
متسابقني  من  اجلميع  أن   : قائال  للسباق  الفنية 
الباهر  والنجاح  التنظيم  بدقة  أشادوا  وحضور 
الذي حققه سباق اجلري اخلريي السنوي اخلامس 
بتضافر  جاء  بل  فراغ  من  هذا  يأتي  ومل  عشر، 
التنسيق  من  كامل  عام  طوال  اجلميع  جهود 
سباقنا  إلمداد  نتطلع  باستمرار  وحنن  واإلعداد، 
بكل ما هو متطور وجديد األمر الذي يتيح لنا إثراء 
السباق وتطويره الدائم، حبيث أصبح سباق اخلري 

كرنفال ينتظره اجلميع من عام آلخر.
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اإثراء وتطويرتعاون م�سرتك

    

وأشار بوبشيت إىل أن التنسيق مع قطاع الدوريات 
واملرور منع سري أى سيارة خبط السبـــــــاق ممـــــــا 
سهل من حركة املتسابقني وتاليف أي شــــيء يؤدي 
املرور  دور  على  مشدًدا  تدفقهم،  إلعـــــــــــاقة 
وغلق  السباق  مسار  تأمني  فى  املتميز  والدوريات 
املنافذ املؤدية ملسار السباق، واحملافظة على األمن 
والنظام مبوقع احلفل اخلتامي للسباق. مؤكدا على 
بإرسال  قامت  حيث  للمستشفيات،  املؤثر  الدور 
متميز،  طيب  بفريق  مزودة  إسعاف  سيارات 
بنقاط  السباق  مسار  على  بتوزيعها  قمنا  وقد 
مدروسة لتقديم خدماتها السريعة ملن حيتاج من 

املتسابقني، وتواجد كل من سبق ذكرهم بالسباق 
بأسبوع  السباق  موعد  قبل  يقام  الذي  التجرييب 

ملعرفة املطلوب منهم.

         وجتدر اإلشارة هنا إىل التعاون املشرتك 
بني حكام االحتاد السعودي أللعاب القوى، وحكام 
بالظهران،  واملعادن  للبرتول  فهد  امللك  جامعة 
والتعليم  للرتبية  العامة  اإلدارة  حكام  وكذلك 
عن  التعاون  هذا  أمثر  حيث  الشرقية،  باملنطقة 
وسرعة  السباق،  نهاية  نقطة  على  الرقابة  إحكام 
األوىل،  باملراكز  املتسابقني  من  الفائزين  حتديد 
كيلو  اخلمسة  سباق  نتائج  استخراج  إىل  إضافة 
والعشرة كيلو مرت، وتسليمها ألعضاء جلنة احلفل 

دور املرور 
واالإ�سعاف

اللجنة الفنية ..



�سراكة اإ�سرتاتيجية بني جلنة �سباق 
اجلري اخلريي ومكتب التعليم ببقيق 

فادي اجلمل : بقيق

      وقعت جلنة سباق اجلري اخلريي باملنطقة الشرقية اتفاقية شراكة إسرتاتيجية 
بهدف تقديم برامج توعوية متنوعة يف السالمة املرورية .. مثّل الشراكة كل 
من :خليفة الضبيب نائب رئيس جلنة السباق ورئيس اللجنة املالية ومكتب الرتبية 
ـ       املكتب  مدير  ـ  اجلعفري  إبراهيم  بن  معاذ  يف  ممثلة  بقيق  مبحافظة  والتعليم 
وحبضور رئيس جلنة سباق اجلري اخلريي عبد العزيز بن علي  الرتكي ومت توقيع 

االتفاقية بشركة الضبيب والسليم باخلرب.
تقديم  يف  اإلسرتاتيجية  الشراكة  هذه  من  االستفادة  يتم  أن  املقرر  ومن        
فيلم سينمائي حياكي خماطر السرعة أثناء قيادة املركبة وفالش توعوي يوضح 
تلوين يستهدف فئة  ، باإلضافة إىل تقديم كتيب  املرورية  خماطر قطع اإلشارة 

األطفال . 
السالمة  قيمة  غرس  على  حريصة  اجملتمعية  اإلسرتاتيجية  الشراكة  أن  يذكر 
يستهدف  متكامل  برنامج  عمل  إىل  أيضًا  وتهدف  اجملتمع.  أفراد  لدى  املرورية 

طالب وأفراد جمتمع حمافظة بقيق وكيفية حتقيق السالمة املرورية.



كلمة رئي�س اللجنة العليا...

�سهولة الت�سجيل والهدف من ال�سباق 
يف تقرير جلنة امل�ساركني 
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لتطوير  عام  كل  جاهدة  ت�سعى  اأنها  تقريرها  يف  امل�ساركني  جلنة  اأكدت 
حيث  للمت�سابقني،  الت�سجيل  عملية  �سهولة  يحقق  مبا  وخدماتها  نف�سها 
اخلريي  اجلري  ب�سباق  للتعريف  الأوىل  الواجهة  تعترب  اللجنة  هذه  اأن 
ال�سنوي ملا لها، من احتكاك مبا�سر مع كل راغبي الت�سجيل وال�ستف�سار عن 

ال�سباق. 

جلنة امل�ساركني ...

رئي�س اللجنة : املهند�س علي ح�سني ال�سيف



31كلمة رئي�س اللجنة العليا...

إىل   أيضًا  التقرير  وأشار 
تزويد  على  اللجنة  حرص 
املعلومات  بكافة  ذويها 
حبيث  تلزمهم،  قد  اليت 
على  للرد  جاهزين  يكونوا 
تسعى  كما  استفسار،  أية 
لتقديم املعلومات اإلرشادية وتوزيع الفاليرات واملطويات الدالة على 
السباق  فانيالت«   « وتوزيع  للجميع،  وأنواعه  ومســــــــــــــاره  السباق 

على املتسابقني طوال عشرة أيام قبل إنطالق السباق. 

السباق  أهداف  من 
املدارس  طلبة  إقناع 
واجلامعات وبعض رجال 
اليت  بأهميته  األعمال 
تتنوع كل عام .. ويظهر هذا جليا يف حرص العديد منهم على 
التواجد باستمرار داخل اخليمة املقامة بهدف تقديم املساعدة 
من  الرغم  وعلى  السباق،  عن  االستفسار  أو  التسجيل  لراغيب 
الصعوبات الكثرية اليت يواجهونها لتزايد األعداد واليت تتعدى 
سنويًا العشرة آالف متسابق، إال أنهم من نابع حبهم جملتمعهم 
يسعى  التطوعي،  العمل  جملال  وتقديرًا  عامة  ووطنهم  خاصة 
اجلميع للتفاعل بشكل إجيابي مع األهداف اخلريية اليت يهدف 
السباق لنشر ثقافتها، وال يبخل أي فرد منهم لتقديم ما يستطيع 

عمله جاهدًا لرسم االبتسامة على وجوه اآلخرين.

حيث  ذاتها،  من  املشاركني  جلنة  تطور 
إحداهما  خيمتني  بعمل  العام  هذا  قامت 
لتوضيح  واألخرى  املتسابقني  لتسجيل 
اهلدف والفعاليات. وقد مت تزويد اخليمتني 
مريح  جو  لضمان  كبرية  هواء  مبكيفات 
استخدام  العام  هذا  روعي  كما  للجميع، 
خيمة  بداخل  متحركة  حديدية  حواجز 
التسجيل ميكن تعديلها حسب احلاجة .. كما تسعى جلنة املشاركني من 
اآلن لإلعداد للسباق القادم، حيث سيتم عمل خيمة واحدة كبرية تشمل 
الفعاليات والتسجيل معًا بهدف مرور راغيب التسجيل أواًل بشرح لفعاليات 
السباق لتحقيق االستفادة األساسية املرجوة من السباق .. وتسعى جلنة 
املشاركني إلدخال الكثري من التطويرات على عملية التسجيل واليت سيأتي 

ذكرها فى موعدها بنهاية السباق القادم بإذن اهلل .
اجلري  سباق  أصبح         
حدث  السنوي  اخلريي 
املنطقة  أبناء  كل  يرتقبه 
بها  واملقيمني  الشرقية 
للمشاركة  الكثري  ويسعي 
.. وجتدر اإلشارة إىل  فيه 
أنه تتم االستعانة سنويًا 
عمل  إلمكانية  املتسابقني  لتسجيل  الكمبيوتر  بأجهزة 
حصر دقيق وسريع يف نهاية السباق لكل الفئات العمرية 

املشاركة والفائزين بشكل يصعب وجود أية أخطاء بها، 

الرد 
واملعلومات

اأهمية ال�سباق

الت�سجيل 
والهدف 

حدث 
وترقب
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جلنة امل�ساركني ...

الإجمايل 10.843

النسبة املئويةالفئة العمرية

45.1%خمسة عشر عاماً فما دون

36.6%من 16 : 29 عاماً

13.1%من 30 : 45 عاماً

4.4%من 46 : 59 عاماً

0.7%من 60 : 69 عاماً

0.1 %من 70 عاماً فما فوق

الن�سبة اجلن�سيات امل�ساركة
املئوية

0.1%اأفريقي

0.2%اأمريكي

13.0%اأ�سيوي

2.5%دول جمل�س التعاون اخلليجي

17.7%دول عربية اأخرى 

66.5%�سعودي

حيث �سمل �سباق هذا العام جن�سيات واأعمار خمتلفة كالتايل :
بيان بالن�سب املئوية للم�ساركني يف ال�سباق اخلام�س ع�سر

حتت �سعار حملة دعم  ) العمل التطوعي ( 
           جنح سباق اجلري اخلريي اخلامس عشر يف جتميع العديد من اجلنسيات، اليت شاركت حتت شعارمحلة دعم )العمل التطوعي(، 

وتبني اجلداول التالية عدد اجلنسيات والنسب املئوية هلا، باإلضافة إىل الفئات العمرية ونسبها املئوية، ورصد نهائي للعدد اإلمجالي.
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كلمة رئي�س اللجنة العليا...

مزيد من التنظيم والرتتيب
يف تقرير جلنة اخلدمات امل�ساندة

34

اأ�سبح  الأوىل  ال�سباق  انطالقة  من  عامًا    اليوم، وبعد خم�سة ع�سر  
�سباق اجلري اخلريي من الفعاليات الأكرث �سعبية باملنطقة ال�سرقية .

جلنة اخلدمات امل�ساندة  ...



كلمة رئي�س اللجنة العليا...

املشاركني  أعداد  يف  زيادة  يرصد  عام  كل  ويف      
واجلمهور مع احلاجة املاسة ملواكبة هذه الزيادة مبزيد 
من التنظيم والرتتيب واإلعداد حتى يظهر السباق كل 
مرة يف أفضل صورة مستفيدين من جتاربنا يف األعوام  

السابقة 
كلجنة  حرصنا  لقد  اللجنة،  رئيس  وأشار        
خدمات مساندة بتوفري كافة اخلدمات املساندة من 
وعند  السباق  مسار  طول  على  الشرب  مياه  توفري 
 ، الصوتيات  وتوفري   ، والنهاية  البداية  نقطيت 
احلواجز  من  عدد  بتجهيز  اللجنة  قامت  وكذلك 
االخرتاق مبسار  نقاط  على  وتوزيعها  احلديدية 
السباق وعند مدخل خط النهاية لتنظيم دخول 
املتسابقني وكذلك  حتديد مسارات املتسابقني 
الستالم امليداليات وذلك من خالل املسارات 

املزودة بطاوالت توزيع امليداليات  
ونقل  باستالم  أيضا  تقوم  اللجنة  بأن  وأضاف،        

وإعداد  الغرض  هلذا  مزينة  طاوالت  على  وترتيبها  والدروع  امليداليات 
إعداد  مركز  اخلتامي وجتهيز  احلفـل  موقع  وترتيب  وتنسيق  واملدرجات  التكريم  منصة 

النتائج ، حيث يتم استالم وتدقيق النتائج ومن ثم طباعتها وتزويد جلنة احلفل اخلتامي والصحفيني 
بنسخ منها . 

        وحترص اللجنة كسائر جلان السباق األخرى على االستفادة من جتارب األعوام السابقة لتجويد اإلعداد والتنظيم إلخراج 
السباق يف  كل عام بصورة أكثر إشراقا وأكثر جذبًا للمشاركني واجلمهور . 

       مضيفا بأننا نتمنى للسباق وجلانه املنظمة املزيد من النجاحات إلكمال مسرية اخلري والعطاء . 

35جلنة اخلدمات امل�ساندة  ...



36كلمة رئي�س اللجنة العليا...

850 م�ساركاً من ذوي االحتياجات اخلا�سة 
يف �سباق اجلري اخلريي اخلام�س ع�سر 

       شكر سعيد عوض الزهراني رئيس جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة يف سباق اجلري اخلريي اخلامس عشر مجيع اللجان اليت 
سهلت مشاركة أبنائنا من ذوي االحتياجات اخلاصة يف سباق هذا العام.

     وأضاف بأنه مت توزع ما يقارب من 1100 استمارة مشاركة على برامج ومراكز ذوي االحتياجات اخلاصة ومتت دعوتهم 
للمشاركة يف سباق هذا العام وذللت هلم العقبات للمشاركة بفعالية يف السباق .

       يذكر أن عدد املشاركني يف السباق هلذا العام بـ 800 ـ850 مشاركًا من ذوي االحتياجات اخلاصة .. وعدد الذين رافقهم ورتب 
وحكم  مشاركتهم مايقارب من 150ــ 200 معلمًا ومدربًا ومرافقًا.

       وأكد رئيس اللجنة أن زخم املشاركة يتصاعد عند ذوي االحتياجات اخلاصة يف السباق من سنة إىل  أخرى وينتظرون موعده 
يف كل عام ملا ميثله هلم من متنفس لطاقاتهم وإبراز إلمكاناتهم ولقاء مع جمتمعهم وزمالئهم وأقرانهم العاديني .

      موضحا أنه كان لزمالئي املدربني واملعلمني يف جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة دور كبري ومهم يف سباق هذا العام ، سواء 
يف دعوة ذوي االحتياجات اخلاصة  وبث احلماس لديهم للمشاركة وتنظيم املشاركة وترتيب املتسابقني وحتكيم وإخراج النتائج 
.. وصواًل إىل التشجيع والتعليق عند خط النهاية لذوي االحتياجات اخلاصة وللمتسابقني يف الفئات األخرى مما أضاف جوًا من 
احلماس للمتسابقني وللسباق على الرغم من التحديات اليت يواجهونها يف ذلك الختالف قدرات وإمكانات وفئات هؤالء املشاركني 

وصعوبة انتظامهم واالتصال معهم مباشرة وتوقيت السباق .
ويف نهاية تقريره قال أنه يتمنى تكريم هؤالء الزمالء حلماسهم وانتظامهم السنوي معنا وذلك ألنهم يبذلون هذه اجلهود من عشر 

سنوات تقريبا لتشجيعهم وشكرهم على كل ما يبذلونه من أجل إجناح السباق.. ويف اجلداول التالية نرصد نتائج سباق اجلري 
اخلريي اخلامس عشر لذوي االحتياجات اخلاصة .

جلنة ذوي االحتياجات اخلا�سة ...



اأوًل : ذوي الإحتياجات اخلا�سة / ممن اأبدوا قوة حتمل:

ثانيًا : ذوي الحتياجات اخلا�سة املراكز الثالث والثاين:

ثالثًا : �سباق 5 كيلومرت ذوي الحتياجات اخلا�سة املراكز الأوىل:

قوة التحمل 
اجلائزة املاليةالكاأ�سرقم املت�سابقال�سماملركزم
1000 ريالعادي6236عبدالرحمن نعيم الدحيالنالتحمل1
1000 ريالعادي6897ر�سا ال�سايبالتحمل2
1000 ريالعادي6610علي ح�سني الغامنالتحمل3
1000 ريالعادي7052حممد �سعيد ال�سديقالتحمل4
1000 ريالعادي6614اإبراهيم ح�سن ال�سيخالتحمل5

املركز الأول
اجلائزة املاليةالكاأ�سرقم املت�سابقال�سماملركزالإعاقةم
2000 ريالذهبي7051حامد املجر�سيالأولحركية1
2000 ريالذهبي2866جا�سم احمد ال جميحالأولب�سرية2
2000 ريالذهبي6902عبد الرحمن العمريالأول�سمعية3
2000 ريالذهبي6100فار�س غرويالأولذهنية4
2000 ريالذهبي7025عبداهلل ال�سلميالأول�سلل دماغي5

املركز الثالث
اجلائزة املاليةالكاأ�سرقم املت�سابقال�سماملركزالإعاقةم
1000 ريالبرونزي7049خالد علي املح�سنالثالثحركية1
1000 ريالبرونزي6566خليل ح�سني النعريالثالثب�سرية2
1000 ريالبرونزي6673نا�سر �سراحيليالثالث�سمعية3
1000 ريالبرونزي6681حيدر علي الغنامالثالثذهنية4
1000 ريالبرونزي7033م�سعل الدو�سريالثالث�سلل دماغي5

املركز الثاين
اجلائزة الكاأ�سرقم املت�سابقال�سماملركزالإعاقة

املالية
1000 ريالف�سي7037عمر حممد ح�سومالثاينحركية1
1000 ريالف�سي6616علي احمد ال جميحالثاينب�سرية2
1000 ريالف�سي6901حممد �سامل املريالثاين�سمعية3
1000 ريالف�سي6881جعفر عبداهلل الرا�سدالثاينذهنية4
1000 ريالف�سي6988ح�سني الف�سلالثاين�سلل دماغي5

37جلنة ذوي االحتياجات اخلا�سة ...



38

اللجنة التنفيذية ل�سباق اخلري 
م�ستقبلية" "روؤية 

بني اخلربات الداعمة .. والطاقات املتجددة 

امل�سئوليات. حتمل  على  قادرون  متطوعون  • �سباب 
اإليك«. بحاجة  وطنك   .. »تطوع  • �سعارهم 

ريال. األف  ب750  حماور   3 على  ت�ستمل  اللجنة  عمل  • خطة 
نت.  واملروة  ال�سرقية  غرفة  ت�سم  النجاح  �سركاء  • قائمة 

اللجنة التنفيذية  ...



     تعد اللجنة التنفيذية جلنة مصغرة منبثقة من اللجنة العليا 
لسباق اجلري اخلريي السنوي، وهي تأكيد علي منو جيل جديد 
وتبدو  بقضايا اجملتمع ومشكالته،  املهتمني  الشباب  واعي من 
لوطنهم،  الشباب  هؤالء  حب  عن  صادقا  تعبريا  اللجنة  تلك 
األمر الذي دعاهم إىل املشاركة الفاعلة حملاولة الوصول حللول 

لبعض تلك األمور.

به      يتمتع  ملا  ونظرا 
العليا  اللجنــــة  أفـــــــــــراد 
ورؤية  حكمة  من  للسباق 
الشباب  أفكار  والتعرف على  أفكارها  لتطوير  تسعى  مستقبلية 
بشكل قريب، وعليه فقد مت االتفاق على تسليم الراية بصورة 
السباق  بلجنة  دائم  بشكل  املتطوعني  الشباب  لبعض  تدرجيية 
األوىل  انطالقته  منذ  السباق  أهداف  جيدًا  يعرفون  والذين 
وحتى اآلن، وعاصر البعض منهم السباقات األوىل مبا ال يدعو 
إعداد  من  املسئولية  هذه  على حتمل  قدرتهم  للشك يف  جمااُل 
علي ذلك  أنهم مدربون  واألكيد  السباق،  نواحي  كافة  وتنظيم 
فى  بالسباق  ومشاركتهم  السابقة  بشكل جيد حبكم خرباتهم 
سنوات متتالية على أن يتم كل هذا حتت إشراف اللجنة العليا 

للسباق.

البذور  وضع  مت  وعليه 
فريق  لتكوين  األوىل 
التنفيذية  للجنة  العمل 
من داخل اللجنة العليا 
األعضاء  وبعض  النعيم   العزيز  األستاذ/ عبد  يرأسه  للسباق 
اآلخرين، ومت التوسع لضم أكرب عدد ممكن من الشباب املهتمني 
بتلك األمور، ومت تشكيل أوىل خطوات اللجنة التنفيذية بتحديد 
التنفيذية  اللجنة  هدف السباق اخلامس عشر، حيث استقرت 
التوعية  محالت  مسمى  حتت  اهلدف  ذلك  اقرتاح  طرح  على 
إليك(،  حباجة  وطنك   ... )تطوع  بعنوان  التطوعي«  »بالعمل 

والذي 
اللجنة  عليه  استقرت 

العليا للسباق وأصبح من مهام اللجنة التنفيذية 
إعداد برناجمه املقرتح وميزانيته ومن ثم االنطالق بتنفيذه.

     

العليا  اللجنة  اللحظة األوىل اليت متت فيها موافقة      ومنذ 
للسباق على الربنامج الذي أعد من قبل اللجنة التنفيذية بشكل 
سريع ومركز بعد عمل العديد من االجتماعات مبعاونة الكثري 
العمل  خطة  رسم  مت  الشرقية،  باملنطقة  التطوعية  الفرق  من 
سبعمائة   750.000 قدرها  إمجالية  بتكلفة  ثالث  حماور  يف 

ومخسون ألف ريال مشلت التالي:
1. املحور االول : عقد جمموعة من احملاضرات العامة 
يف  روعي  واليت  كامل،  لعام  املتخصصة  التدريبية  والدورات 
تقدميها  ومت  املستهدفني،  األفراد  احتياج  يناسب  ما  إعدادها 
من أشخاص مؤهلني لذلك من داخل و خارج اململكة، وقد القت 
ملسوا  الذين  املشاركني،  أغلب  وقبول  استحسان  الدورات  تلك 
مدى االستفادة منها.. واشتملت حماور احملاضرات على مايلي:

* أهمية العمل التطوعي : عالقته بقيام احلضارات وزرع القيم 
وتقوية اإلميان. 

* مفهوم وثقافة العمل التطوعي : )مؤسسة العمل التطوعي ( 
أفضل املمارسات/  واملسؤولية اإلجتماعية. 

خليجية،  و  حملية  مناذج   :   ) لإلهلام   ( تطوعية  مناذج   *
مناذج إقليمية وعاملية. 

ت�سليم الراية

وطنك بحاجة 
اإليك

املحاور الرئي�سية

39اللجنة التنفيذية  ...

وزارة الرتبية والتعليم للبنني



:مهارات  التطوعي  العمل  يف  احرتافية  مهارات   *
عامة، إدارية ومالية.  ومهارات خاصة باملؤسسات الغري رحبية: 

التمويل – التسويق – العالقات العامة وإدارة العضوية. 
2. املحور الثاين : مت االنتهاء تقريبًا من إنشاء موقع الكرتوني 
من  بالتطوع  يرغب  ومن  التطوعية  املشاريع  أصحاب  فيه  يتقابل 
إعداد  من  عاديًا  غري  جمهودًا  ذلك  تطلب  وقد  غريه،  أو  أفراد 
أفكار ودراسات لكافة املواقع التطوعية العاملية وباالستعانة ببعض 
الشرقية  باملنطقة  املعروفة  اخلريية  واللجان  اجلمعيات  منسوبي 
الالئق،  بالشكل  به  للخروج  واملعادن  للبرتول  فهد  امللك  وجامعة 
إن  السعودية  العربية  باململكة  التطوع هو األول  حيث أصبح موقع 
مل يكن هو األول على اإلطالق باملنطقة العربية الذي يقدم خدمته 

بشكل حمدد للفرص التطوعية.
3.املحور الثالث: القيام بالتوعية اإلعالمية من خالل عمل 
فيلم وثائقي عن التطوع بشكل عام، وهو يقوم على تقديم بعض 
الفقرات لبعض الفرق التطوعية وجمال اختصاص كل منها موضحًا 
والتثقيفية،  اخلريية  منها  اجملاالت  من  العديد  فى  التطوع  فكرة 
وبظهور شخصيات معروفة حمليًا وعامليًا لتثبيت الفكرة وترسيخها 
لدى الشباب وحثهم باستمرار على املشاركة بالعمل التطوعي، كما 
مشلت التوعية اإلعالمية عمل أنشودة عن التطوع بإعداد كلمات 
وتلحني وتصوير وإخراج حمرتف، وقد حازت تلك االنشودة على 
إعجاب كل من مسعها وشاهدها على املواقع االلكرتونية املختلفة، 
كما اشتملت التوعية االعالمية على عمل إعالن قصري بهدف عرضه 
على القنوات الفضائية كنوع من احلث على العمل اخلريي التطوعي، 

وتسعى جلنة السباق اىل إعداد اآلالف من النسخ لتوزيع كل ما 

احلكومية  واملصاحل  املدارس  على  سبق 
املعنية واجلمعيات اخلريية بشكل يسهم فى نشر تلك الثقافة.

اللجنة  حــــــــاولت  وقد      
تغطية  جــــــــاهدة  التنفيذية 
االستطاعة  بقدر  برناجمها 
الزمنية  اخلطة  إطار  وفى 
املقررة له، كما قامت اللجنة 
للوحات   التصميمـــــات  بعمل 
الدعائية بالشوارع وامليادين العامة وتصميم الفاليرات واستمارات 
اللجنة  وشاركت  للسباق،  للدعاية  توزع  اليت  واملطويات  السباق 
بالعام  ووضع شعار خاص  املتسابقني  فانيالت  تصميم  تغيري  فى 
احملرتفني  املصممني  من  مبجموعة  باالستعانة  عشر  اخلامس 

واملتطوعني، 
   وال ننسى هنا دور املتطوعني 
هدف  إلجناح  املتعــــــاونني 
عشر  اخلامس  السبــــــــــــــاق 
ومنهـــــــــــم على سبيل املثال 

وليس احلصر: 
بتعاونها  الشرقية  غرفة   .1
الكامل مع جلنة السباق سواء 

اللجنة العليا أو التنفيذية واستضافتها للعديد من احملاضرات. 
2. ) احتاد األندية التطوعية الشبابية ( املتطوعة وغريها بقيادة 

عمل �سعار خا�س 
للعام 15

دعوة 
للتطوع
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األستاذة / ريم العرفج، بإعدادهم لربنامج احملاضرات والدورات واإلشراف 
على إقامتها وتنظيمها. 

بادغيش  داليا  األستاذة/  بقيادة  واإلعالنية  الدعائية  باملواد  العمل  فريق   .3
إلعداد وإخراج املواد الدعائية للسباق.

4. شركة املروة نت  لقيامها بإنشاء موقع الكرتوني خيدم فكرة التطوع. 
5. العديد من الشخصيات اهلامة باجملتمع ملساهمتهم القوية سواء بالدعم املادي أو 

املعنوي إلجناح هدف السباق.
اجلري اخلريي  لسباق  العليا  اللجنة  أعضاء  لكل  الواجب  الشكر  تقديم  ننسى  وال      
السنوي إلتاحتها ملثل هذه الفرصة للطاقات الشابة لتقديم ما لديهم من أفكار، ونعاهدهم 
الذي سار فيه هؤالء وتقديم كل ما بوسعنا الستمرار  الدرب  من هنا أن نسري فى نفس 
جناح السباقات التالية وأهدافها بإذن اهلل، داعني من جيد يف نفسه الرغبة ولديه القدرة 
على التحدي لبعض السلبيات اليت تواجه جمتمعنا أن يشاركنا فى سباق اخلري«سباق اجلري 

اخلريي السنوي«.
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ح�سني البلو�سي : رئي�س جلنة العالم

جلنة االإعالم ...

جلنة االعالم
ال�سباق. بربامج  للتعريف  و�سل  حلقة  العالم  • جلنة 

خدماتهم. لتقدمي  يت�سابقون  املتطوعني  وامل�سورين  • ال�سحفيني 

و�سل"   "حلقة 
املشرتك  الوصل  حلقة  تعد  االعالمية  اللجنة  بأن  البلوشي  وأفاد        
بني وسائل اإلعالم املختلفة اليت تتوىل بدورها التعريف بربامج السباق 
عرب تلك الوسائل، ويتم توثيق االجتماعات اليت تنعقد على مدار السنة، 
تغطية  يتولون  الذين  اإلعالميني  أعضائها  بعضوية  اللجنة  هذه  وتعمل 

ذلك عرب املناشط اليت يتم اعتمادها.
املتطوعني  البلوشي أن كثري من الصحفيني واملراسلني واملصورين  وبني 
باإلضافة  هذا  اإلعالمية،  مساهماتهم  تقديم  يف  العمل  يتسابقون حنو 
واخلرب  الدمام  أبناء  املتطوعني  من  املتعددة  االجتماعية  اللجان  إىل 
واملصورين ...اخل، موضحا أن هذه اللجنة تعمل طيلة شهور السنة حنو 

إبراز تلك الربامج واألنشطة واملعارض املصاحبة هلذه الفعالية.

اأ�سا�سية" "ركيزة 
       وأشار رئيس اللجنة االعالمية إىل أن ثقافة العمل التطوعي تستمد 
أهميتها من أهمية العمل التطوعي وما ميثله من ركيزة أساسية يف البناء 
إضافة  وترابطه،  عوامل متاسكه  أحد  باعتباره  ألي جمتمع  االجتماعي 
إىل كونه مظهرًا من مظاهر تقدم األمم واجملتمعات وأحد املقاييس اليت 
يقاس بها تقدم اجملتمعات وتطورها، ويعكس مدى مشاركة أبناء اجملتمع 

يف بناء منظومة التكافل االجتماعي مبا يسهم ويدعم جهود احلكومة.
نظريًا  ترتكز  جمتمعاتنا  يف  التطوع  ثقافة  أن  البلوشي  وأوضح         

على نواة صلبة من عقيدة اإلميان باهلل واليوم اآلخر وهي اليت دفعت 
لفعل  املبادرة  إىل  ومجاعات  أفرادًا  الزمن  مر  على  اإلسالمي  اجملتمع 
اخلري، والسعي طواعية لتقديم العون لآلخرين ابتغاء وجه اهلل تعاىل. 
املدى  واسعة  معرفية  منظومة  للتطوع  الصلبة  النواة  بهذه  ارتبطت  وقد 
من األعمال التطوعية اليت تبدأ بأبسط األمور مثل )االبتسامة( يف وجه 
بالنفس يف  التضحية  إىل  وتصل  الطريق(،  األذى عن  و)إماطة  اآلخر، 

سبيل اهلل.

االعالم" " دور 
     وأكد رئيس اللجنة االعالمية على أهمية اإلعالم والتسليم بدوره 
يف جماالت العمل املختلفة ومنها العمل التطوعي، وذكر جماالت 
التطوعي،  بالعمل  التعريف  يف  اإلعالم  ودور  التطوعي،  اإلعالم 
يف  يتجلى  اإلعالم  دور  بأن  منّوهًا  االجتماعي،  السلوك  وتوجيه 
التوعية بأهداف العمل التطوعي ليؤخذ بشكل أكثر جدية، مبينًا 
أوجه احتياج العمل التطوعي لإلعالم من حيث توعية اجلماهري 
بأهميته، وأهدافه، ومعوقاته. وإن اللجنة العليا للسباق تعول كثريًا 
كافة جمريات احلدث  وتوثيق  وتصوير  نقل  الوسائل يف  تلك  على 
الوطين املاراثوني  الرياضي حبيث يتم النقل بالصوت والصورة يف 
وقت واحد سواء حمليًا أو خليجيًا وعربيًا وإن ما يشهده السباق من 
تسابق بني كافة أطياف اجملتمع الفئات السنية و الفئات اخلاصة ، 

فدعوة للجميع جلعل رياضة املاراثون جزء من حياتنا .

      قّدم ح�سني بن علي البلو�سي رئي�س جلنة العالم لل�سباق يف 
فعاليات  و�سارك يف  و�ساهم  لكل من دعم  ال�سكر  بداية تقريره 
ماليًا  دعمًا  كان  �سواء  ع�سر  اخلام�س  ال�سباق  واأن�سطة  وبرامج 
للجنة العالم  اأتاحت  اأو بتقدمي خدمات وت�سهيالت  اأو عينيًا 

مبزاولة عملها بكل �سهولة وي�سر.
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من لوحات ال�سباق..

43 لوحات ال�سباق ..



تقرير جلنة الت�سويق ل�سباق اخلري
ير�ســــد :

حققنا االأهداف املرجوة .. ودعم رجال االأعمال �ساعدنا كثريا

جلنة الت�سويق  ...

تعاىل  اهلل  بعون  حتققت  باأنه  ع�سر  اخلام�س  اخلري  ل�سباق  الت�سويق  جلنة  تقرير  اأكد 
ب�سفة اأجمالية جميع اأهداف اللجنة، ومن �سمن هذه الأهداف النبيلة اإي�سال فكرة العمل 
الت�سويقية  اللجنة  واأن  القيام بذلك..  الن�سء على  التطوعي يف خدمة املجتمع وت�سجيع 
وم�ساركتهم يف  �ساهم دعمهم  واملادي حيث  املعنوي  الدعم  الإعمال على  ح�سلت من رجال 
ت�سجيع وت�سهيل مهمة العمل التطوعي اخلريي، والقيام بالربامج والدورات وطبع الكتيبات 

التي تناولت هذا املو�سوع .
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جلنة الت�سويق  ...

" م�ستمر  " تن�سيق 
التسويق  جلنة  أن  التقرير  وأوضح       
تعمل بالتنسيق مع اللجان األخرى لبلورة 
أهداف ونشاط وبرامج السباق والتعريف 
وسائل  عدة  خالل  من  والتسويق  به 
مع  التواصل  وكذا  وإعالنية،  إعالمية 
لدعوتهم  واملتعاونني  الداعمني  كربى 
سويًا  والعمل  السباق  أهداف  بتبنى 
التعريف  فيتم  له،  التسويق  حنو 
وشراء  املشاركة  كيفية  حول 
للمواقع  واإلعالنات  البطاقات 
يف  تأتي مجيعها  واليت  واللوحات، 

عليه  تعمل  الذي  اخلريي  العمل  هذا  خدمة 
عليه  والصرف  وتنظيمية  وتطبيقية  تفعيلة  يف  العليا  اللجنة 

وفق اآللية املعهودة له.

" العمل  من  " عام 
لدعم  جاهدة  تسعى  اللجنة  أن  إىل  التقرير  وأشار        
االختيارات املطروحة للمشاركني ومساعدة من يرغب بإعالن أو 
شراء بطاقات، باإلضافة إىل ذلك يتم التعريف أيضًا يف احلملة 
عملها خالل  يتم  واليت  للسباق  املصاحبة  بالربامج  التسويقية 
األكادمييني  العديد من  العام مبشاركة  مدة )12( شهر طيلة 
اإلشراف  يتولون  الذين  واإلعالميني  والرتبويني  املختصني 
من  واللقاءات  والندوات  احملاضرات  تلك  تنظيم  على  الدائم 

أجل ضمان جناح الربنامج املعد.

" وبرنات  "مطبوعات 
     وتقوم اللجنة أيضًا بتسويق البنرات واملطويات والربوشورات 
واملطبوعات وتسعى هذه اللجنة دائمًا إلشراك اكرب عدد ممكن 

سواء  اجملتمع  يف  املتطوعني  من 
اخلريية أو االجتماعية أو األحياء 

بهدف  إبداعاتهم،  إلبراز  مجة  فرص  وإعطاء  األفــــــــراد  أو 
حثهم على العمل ضمن هذه األهداف وتسويقها، كما أن العمل 
ال يتوقف عند هذا احلد بل هناك معارض وورش مصاحبه ملثل 

هذه الربامج القيمة.

 " التوا�سل  " ناأمل 
     واختتم التقرير بتقديم الشكر اجلزيل لكل من ساهم يف 
وخص  عشر،  اخلامس  السنوي  اخلريي  اجلري  سباق  إجناح 
اخلري  وأهل  واملؤسسات  والشركات  األعمال  رجال  بالذكر 
الذين دعموا وسهلوا فعاليات السباق، وكذلك مجيع املتطوعني 
الذين  للسباق  املنظمة  اللجنة  وأعضاء  احلكومية  واجلهات 
التسويقية  اللجنة  واجهت  اليت  الصعوبات  تذليل  يف  أسهموا 

للسباق. 
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الفائزين باملراكز االأوىل ...

بيان بالفائزين باملراكز االأوىل
يف �سباق 5كلم و 10كلم عام

يف  للفائزين  تف�سيليًا  بيانًا  ع�سر  اخلام�س  اخلريي  اجلري  �سباق  اإدارة  قدمت        
ال�سباق..وت�سمن البيان العديد من ال�سرائح امل�ساركة، ومنهم من ذوي الحتياجات 
مت  التي  واملراكز  العمرية،  الفئات  اإىل  بالإ�سافة  املتنوعة،  املراكز  يف  اخلا�سة 

حتقيقها..جنملها يف اجلداول التالية ..

�سباق 5 كيلو مرت ح�سب الفئات العمرية املركز الثالث والثاين :

�سباق 5 كيلو مرت ح�سب الفئات العمرية املركز الأول:

املركز الثالث
اجلائزة / كوبوناتالكاأ�سرقم املت�سابقال�سمالفئة العمريةم
-----برونزي7316اأحمد احلميد70�سنه فما فوق1
1000 ريالبرونزي9886خالد حامد الدو�سري60 – 69 �سنة2
1000 ريالبرونزي9832عبد اهلل الهوي�س46 – 59 �سنة 3
1000 ريالبرونزي4370ح�سني عبد العال30 – 45 �سنة4
1000 ريالبرونزي5601ح�سني مكي األ �سيف16 – 29 �سنة5
1000 ريالبرونزي14677نائف علي احلكميدون 16 �سنة6

املركز الثاين
اجلائزة / كوبوناتالكاأ�سرقم املت�سابقال�سمالفئة العمريةم

----ف�سي7301بداح القحطاين70 �سنة فما فوق1
2000ريالف�سي9979ح�سني �سالح العواد60 – 69 �سنة2
2000ريالف�سي4949بكر جابر �سالح46 – 59 �سنة3
2000ريالف�سي13556حممد ح�سان30 – 45 �سنة4
2000ريالف�سي852حممد �سالح الزريعي16 – 29 �سنة5
2000ريالف�سي9009عمار علي ال�سديدون 16 �سنة6

املركز الأول 
اجلائزة املاليةالكاأ�سرقم املت�سابقال�سمالفئة العمريةم
3000ريالذهبي8700د/عبداهلل القويز70 �سنة فما فوق1
3000ريال ذهبي10016حممد عبد العزيز القويز60 – 69 �سنة2
3000ريال ذهبي8014جمال عبد الرحمن الع�سبان46 – 59 �سنة3
3000ريال ذهبي30Subha kavy7439 – 45 �سنة4
3000ريال ذهبي5493اإبراهيم ثابت16 – 29 �سنة5
3000ريال ذهبي14631عبد املجيد عبد اهللدون 16 �سنة6
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�سباق 5 كيلو مرت عام / املركز الأول :

املركز الأول 
اجلائزة املاليةالكاأ�سرقم املت�سابقال�سماملركزم
2000 ريال +1000ريال كوبونات برونزي3346عوي�سه على بلحارثالثالث1
3000 ريال +1000ريال كوبونات ف�سي9782را�سد معدي القحطاينالثاين2
5000 ريال +1000ريال كوبونات ذهبي9783ح�سني جمعان اليامي الأول 3

�سباق 10كيلو مرت ح�سب الفئات العمرية املركز الثالث والثاين :

املركز الثالث
اجلائزة / كوبوناتالكاأ�سرقم املت�سابقال�سمالفئة العمريةم
-----برونزي------70�سنة فما فوق1
-----برونزي------60 – 69 �سنة 2
1000 ريالبرونزي12452طارق ناظر46 – 59 �سنة 3
1000 ريالبرونزي12496اأحمد النجعي 30 – 45 �سنة 4
1000 ريالبرونزي12495حممد ح�سن ع�سري16 – 29 �سنة 5
1000 ريالبرونزي12455م�ساري حممد الدو�سري دون 16 �سنة 6

املركز الثاين
اجلائزة / كوبوناتالكاأ�سرقم املت�سابقال�سمالفئة العمريةم

----ف�سي------70 �سنة فما فوق1
----ف�سي------60 – 69 �سنة2
2000ريالف�سي12454حممد الدو�سري46 – 59 �سنة 3
2000ريالف�سي12458حممد �سالح30 – 45 �سنة 4
 2000ريالف�سي12477عادل با عزيز16 – 29 �سنة 5
  2000ريالف�سي12520حممد خالد ب�سامدون 16 �سنة6
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�سباق 10كيلو مرت عام / املركز الأول:
املركز الأول 

اجلائزة املاليةالكاأ�سرقم املت�سابقال�سماملركزم
2000 ريال +1000ريال كوبونات برونزي12482ح�سني حممد اآل اإ�سماعيلالثالث1
3000 ريال +1000ريال كوبونات ف�سي12514نا�سر حميد البي�سيالثاين2
5000 ريال +1000ريال كوبونات ذهبي12512عبد اهلل عبد العزيز اجلودالأول 3

الفائزون بال�سحب العام :

ا�ستمارة رقم Adnan Kam Pasha8833الفائز الأول بكوبونات �سراء مببلغ 5000 ريال1

 ا�ستمارة رقم 9773را�سد نا�سر علي الدو�سريالفائز الثاين بكوبونات �سراء مببلغ 3000 ريال2
ا�ستمارة رقم10250 عبدالعزيز �سريده الهاللالفائز الثالث بكوبونات �سراء مببلغ 2000 ريال3
 ا�ستمارة رقمKarlito Catapana12497 الفائز الرابع بكوبونات �سراء مببلغ 1000 ريال 4
ا�ستمارة رقم12472حممد علي مرعي امللكيالفائز اخلام�س بكوبونات �سراء مببلغ 1000 ريال5
ا�ستمارة رقم 08217ممدوح ح�سان البيجاويالفائز ال�ساد�س بكوبونات �سراء مببلغ 1000 ريال6
 ا�ستمارة رقم09713حممد خالد ح�ساننيالفائز ال�سابع بكوبونات �سراء مببلغ 1000 ريال7

�سباق 10 كيلو مرت ح�سب الفئات العمرية املركز الأول:

املركز الأول 
اجلائزة املاليةالكاأ�سرقم املت�سابقال�سمالفئة العمريةم
3000 ريالذهبي70Neil Walker12424�سنة فما فوق1
----ذهبي------60 – 69 �سنة2
3000 ريال ذهبي12442عبيد البي�سي46 – 59 �سنة3
3000 ريال ذهبي12509�سامل اليامي30 – 45 �سنة4
3000 ريال ذهبي12429فايز العتيبي 16 – 29 �سنة5
 3000 ريال ذهبي12456ثامر حممد الدو�سري دون 16 �سنة6

الفائزين باملراكز االأوىل ...48
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49 �سركاء النجاح ...

15 عاما .. ونهرالعطاء ال يتوقف
اجلهات التي وزع عليها ريع ال�سباق منذ بدايته وحتى االآن

       تعددت اجلهات التي قامت اإدارة ال�سباق بتوزيع الريع لها، وتنوعت ما بني جمعيات ومراكز 
والأيتام،  ال�سكري  ومر�سى  واملكفوفني،  الكلوي،  الف�سل  ومر�سى  قراآن،  حتفيظ  ومراكز  خريية، 
 .. ال�سباق  هذا  لدعم  املحتاجة  اجلهات  من  وغريها  الأ�سري..  العنف  �سد  التوعية  وحمالت 

واجلدول التايل ير�سد ال�سنة واجلهة وقيمة الدعم..

اجلهات التي وزع عليها ريع ال�سباق منذ بدايته وحتى الآن
قيمة الدعماجلهة التي وزع الريع عليهاال�سنة

750.000مت توزيع ريع ال�سباق ل�سالح حمالت دعم العمل التطوعي ال�سنة اخلام�سة ع�سر 1430هـ

555.000مت توزيع ريع ال�سباق ل�سالح حمالت التوعية بالعنف الأ�سرىال�سنة الرابعة ع�سر 1429هـ

600.000مت توزيع ريع ال�سباق ل�سالح حمالت مكافحة ال�سمنة عند الأطفال .ال�سنة الثالثة ع�سر 1428هـ

550.000مت توزيع ريع ال�سباق مل�ساعدة الأطفال الأيتام باملنطقة ال�سرقية.ال�سنة الثانية ع�سر 1427هـ 

500.000مت توزيع ريع ال�سباق ملر�سى ال�سكري باملنطقة ال�سرقية.ال�سنة احلادية ع�سر 1426هـ

1.000.000مت توزيع ريع ال�سباق مل�ساعدة العجزة وامل�سنني باملنطقة ال�سرقية.ال�سنة العا�سرة 1425هـ

1.000.000مت توزيع ريع ال�سباق مل�ساعدة مر�سى الف�سل الكلوي واملكفوفني بال�سرقية.ال�سنة التا�سعة 1424هـ

1.000.000مت توزيع ريع ال�سباق ل�سالح مر�سى الف�سل الدماغي باملنطقة ال�سرقية.ال�سنة الثامنة 1423هـ

1.000.000مت توزيع ريع ال�سباق على  اأمرا�س الدم الوراثية .ال�سنة ال�سابعة 1422هـ

1.000.000مت توزيع ريع ال�سباق ل�سالح مر�سى ال�سرطان . ال�سنة ال�ساد�سة 1421هـ

603.860مت توزيع ريع ال�سباق ل�سالح اأطفال متالزمة داون .ال�سنة اخلام�سة 1420هـ

400.000مت توزيع ريع ال�سباق ل�سالح مر�سى ال�سرطان باملنطقة ال�سرقية .ال�سنة الرابعة 1419هـ

مت توزيع ريع ال�سباق على اجلمعيات واملراكز اخلريية ومركز حتفيظ القراآن ال�سنة الثالثة 1418هـ
559.000الكرمي.

مت توزيع ريع ال�سباق على اجلمعيات واملراكز اخلريية ومركز حتفيظ القراآن ال�سنة الثانية 1417هـ
582.000الكرمي.

مت توزيع ريع ال�سباق على اجلمعيات واملراكز اخلريية ومركز حتفيظ القراآن ال�سنة الأوىل 1416هـ
379.500الكرمي.
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     ضمن محلتها لدعم العمل التطوعي، وبالتعاون مع احتاد األندية 
التطوعية )إحدى الفرق التطوعية املتميزة( رعت جلنة سباق اجلري 
اخلريي السنوي اخلامس عشر تقديم 4 حماضرات مجاهريية ودورة 
تدريبية عامة جمانية، باإلضافة إىل ناٍد صيفي يشتمل على 7 دورات 
موجهة لقادة العمل التطوعي، كأول برنامج تدرييب متخصص لقادة 

العمل التطوعي يف املنطقة بل ويف اململكة عمومًا.
     

   وقد استفاد من الربنامج ما يزيد على 500 رجل وامرأة من كافة 
شرائح اجملتمع، وشارك يف تنظيمها ما يقارب 35 متطوع ومتطوعة.. 

وتناولت املحا�سرات عدة حماور ومو�سوعات �سنتناولها 
فيما يلي: 

ح�سور مكثف ودروع تكرمي مبحا�سرة
االآثار النف�سية واالجتماعية

للعمل التطوعي
     كانت البداية بالتعاون مع قسم األنشطة جبامعة امللك فيصل ـ كلية 
العلوم اإلدارية والتطبيقية ضمن أوجه نشاطها السنوية، واليت مت من 
خالهلا تقديم حماضرة عامة بعنوان )العمل التطوعي وآثاره النفسية 
واالجتماعية( واليت قدمتها األستاذة فائقة اإلدريسي أخصائية علم 

النفس ومستشارة أسرية ونفسية.
من  كثيف  حبضور  لساعة  امتدت  اليت  احملاضرة  متيزت        
اشتملت  وقد  طالبة،   150 على  عددهن  زاد  حيث  الطالبات، 
احملاضرة على عدة حماور كخصائص العمل التطوعي ومميزاته، 
تعدد  إىل  باإلضافة  خالله،  من  املتحققة  النتائج  فعالية  ومدى 
جماالته  وتنوع فئات املتطوعني العمرية.. بعد ذلك قامت الطالبات 

بطرح األسئلة واالستفسارات.
   وعلى الصعيد ذاته أشارت األستاذة فائقة اإلدريسي إىل أهمية 
الرضا  شعور  يولد  إنه  حيث  الشباب،  لفئة  خاصة  التطوعي  العمل 
بالنفس  ويكسبه ما يسمى باحلرية النفسية، باإلضافة  إىل إكسابه 
مهارات وعالقات جديدة، كما بينت  أن للتطوع أشكااًل خمتلفة وأنه 

َعرب 4 حما�سرات ونادي �سيفي .. ومب�ساركة 35 متطوعاً 

�سباق اخلري يرعى اأول برنامج تدريبي متخ�س�س 
لقادة العمل التطوعي
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ُيعد زكاة اإلنسان للمجتمع، حيث إن كل فرد يتميز  بقدرات وإمكانيات 
معينة يستطيع مشاركتها مع أفراد اجملتمع.

قبل  اإلدريسي من  فائقة  األستاذة  تكريم     ويف ختام احملاضرة مت 
ممثلي اللجنة، حيث قامت األستاذة هناء املعيبد بتقديم درع تكرميية 
كلية  تكريم  مت  وكذا  الوالدين(.  بر  يف  وقف  )شهادة  عن  عبارة 
الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع  متمثلة يف األستاذة رحاب توفيق.

العطاء .. رحلة حياة
ت�سورات واأفكار حول مفاهيم واأنواع

العمل التطوعي 
   

سامل  الدكتور  ألقى   ) حياة  رحلة   .. العطاء   ( عنوان  وحتت      
الديين، وكيل كلية الدراسات املساندة والتطبيقية، ومدير وحدة العمل 
حول  تدور  حماضرة  واملعادن،  للبرتول  فهد  امللك  جبامعة  التطوعي 
قضية التوعية بالعمل التطوعي كمفهوم وأصول وتطبيق، ونظمها احتاد 
األندية التطوعية، وحضرها رئيس اللجنة العليا لسباق اجلري اخلريي 
األستاذ عبد العزيز الرتكي ،إضافة إىل أكثر من 140 شخصًا من كافة 

شرائح اجملتمع وخباصة من الشباب والشابات.
العمل الغاثي والتنموي

     ومتيزت احملاضرة باملعلومات الثرية واألسلوب املمتع وتضمنت عدة 
حماور  من بينها مفهوم وثقافة العمل التطوعي. حيث ناقشت مفهوم 
التطوع وفتح اجملال للتحاور مع الشباب من البداية لشــــــــــرح مفهومه

و تصوره عن العمل التطوعي. ثم قدمت احملاضرة له تعريفًا جامعًا 
مردود  توقع  دون  اجملتمع  خلدمة  اإلنسان  به  يقوم  الذي  العمل  بأنه 
مادي. كما تعرضت احملاضرة ألنواع العمل التطوعي كالعمل اخلريي 
احملاضر  هلا  قدم  أخرى  وأشكال  التنموي،  والعمل  اإلغاثي  والعمل 
مناذج شتى من أحناء العامل، كما ناقش احملاضر ما املقصود بثقافة 

التطوع يف ختام هذا احملور.
لتوجيه  العملية  واألساليب  املفاهيم  الثاني  واستعرض احملور       
من  وذلك  له؟  املناسب  التطوعي  العمل  إختيار  كيفية  يف  الشباب 
خالل التعرف على النفس وحتديد امليول واالجتاهات وما يتوافق 

مع القدرات واملهارات.

مناذج تطوعية
    وناقش احملاضر يف احملور الثالث أهمية العمل التطوعي بالنسبة 
القيم  الكثري من  أن  املهارات، وكيف  و  القيم  للفرد وعالقته بغرس 
العالية  والسلوكيات احلميدة من املمكن غرسها يف الناس وخصوصا 
كما  اجملتمع،  ختدم  تطوعية  أعمال  يف  إشراكهم  مبجرد  األطفال 
وعالقته  للمجتمع  بالنسبة  كذلك  التطوعي  العمل  أهمية  إىل  أشار 
باحلضارة و التقدم، و ختلل احملاضرة مناذج تطوعية ملهمة من واقع 
جتربة الدكتور سامل واحتكاكه املباشر باملتطوعني والفرق التطوعية 

واملؤسسات التطوعية احمللية والدولية .

»اآفاق العمل التطوعي يف
بناء احل�سارات«

حما�سرةجماهريية تدعو 
لو�سع اأدبيات

منا�سبة للعمل 
التطوعي

    



حما�سرات وندوات .. 52

حماضرة  ويف  
مجــــــــــــاهريية  
ن  ا بعنــــــــــــــــــــــو
العمل  )آفــــــــــاق 
بناء  يف  التطوعي 
احلضـــــــــــارات (، 
أثار الدكتور جاسم 
املستشــــــار  سلطان 
بدولة  اإلسرتاتيجي 
)النهضة  مشروع  ومقدم  قطر 
القادة(، تساؤاًل عن  أدوات  وسلسلة 
التطوعي؟  بالعمل  النهضة  عالقة 
 %99 أن  احملاضرة  خالل  من  وبنينَّ 
بناء  يف  شاركوا  الذين  الصحابة  من 
كانوا  أول عهدها  الدولة اإلسالمية يف 

متطوعني باملعنى احلديث. 
يف  تطوعي  فريق  أول  أنشئ  حيث 
الشباب  من  جمموعة  يد  على  اإلسالم 
عاتقهم  على  أخذوا  وقد  )القراء(  مسوا 
الكريم  القرآن  بالليل  الصفة  أهل  تدريس 
على  والصرف  للتكسب  نهارًا  واالحتطاب 

أنفسهم وعلى أهل الصفة.
    وبنينَّ احملاضر كيف أن )يا أيها الناس( يف القرآن قد تقلص يف 
ممارساتنا إىل طوائف خاصة من )يا أيها الذين آمنوا(، وذكر أننا 
حنتاج لتوسيع الفضاء يف العقل املسلم ليشمل العامل )الناس( فالعمل 
إىل  حيتاج  وذلك  حقيقيًا،  إنسانًا  ليكون  بالشخص  يرتقي  التطوعي 
أن يصحبه وعي وقصد وليس جمرد ردة فعل مؤقتة فالعمل التطوعي 

يزكي الفرد ويدربه على حب اآلخرين و معاني العطاء.
    ودعا الدكتور جاسم يف ختام حماضرته  إىل تطوير مفهوم وعقليات 
التعاون اليت حيتاجها العمل التطوعي من خالل التفات جمموعة من 
تسهم  التطوعي  للعمل  مناسبة  أدبيات  لوضع  واملختصني  الشباب 
العمل  إن  حيث  منطقتنا،  يف  به  والرقي  التطوعي  العمل  مؤسسة  يف 
التنظريي حيتاج إىل أبطال كما حيتاج العمل امليداني أيضًا إىل أبطال.

العمل التطوعي .. بيان وثقل يف امليزان
ألقت  باخلرب  األعمال  سيدات  خلدمة  الوحدة  مركز  مقر  ويف       
األستاذة ليلى شربيين حماضرة بعنوان )العمل التطوعي بيان وثقل 
خاص   بشكل  النسائي  للمجتمع  موجهة  كانت  واليت  امليزان(،  يف 
وحضرها شخصيات متميزة هلا باع طويل يف العمل التطوعي واخلريي 
عطاء  مركز  يف  ومستشارة  عضوة  العرفج  وداد  كاألستاذة  والتنموي 
اخلري التابع جلمعية فتاة اخلليج، و األستاذة منرية احلربي الرئيسة 

التنفيذية جلمعية جود النسائية بالدمام.
      ويف بداية حماضرتها شكرت األستاذة ليلى شربيين الشيــخ عبد 
العزيز الرتكي رئيس اللجنة العليا للسباق وأثنت على مبادرة القطاع 
اخلاص لدعم العمل التطوعي يف اجملتمع ومتنت أن ترى مبادرات أكثر 
وأكرب.. وقدمت األستاذة ليلى يف حماضرتها عدة حماور عن العمل 
العمل  بدوافع  ومرورًا  التطوعي  بالعمل  التعريف  بداية  من  التطوعي 

التطوعي وأنواعه وبعض أسس إدارته .
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كما شهدت  احملاضرة مداخالت من قبل اجلمهور خالل وبعد احملاضرة كانت مثرية إىل حد كبري، 
إىل جتربة جزائرية  النظر  احلضور  إحدى  لفتت  العمرية حيث  والشرائح  اخلربات  لتنوع  وذلك 

متميزة يف دعم العمل التطوعي كانت قد شهدتها.
     ويف ختام احملاضرة قدمت األستاذة ريم العرفج رئيسة احتاد األندية التطوعية وممثل جلنة 
القيمة  على حماضرتها  للمحاضرة  وشهادة شكر  تذكارية  درع  بتقديم  اخلريي  اجلري  سباق 

	 وملركز الوحدة على استضافتهم هلذه احملاضرة.

ت�سجيل كثيف وتدريبات عملية 
بدورة  اإدارة املوارد الب�سرية يف العمل 

التطوعي
    عقب  حماضرة )العمل التطوعي بيان وثقل يف امليزان( عقدت  حماضرة دورة 
)إدارة املوارد البشرية يف العمل التطوعي (، واليت استمرت ملدة يومني بقاعة القصيم  

للتدريب بفندق كراون بالزا اخلرب.
    وقد شهدت دورة إدارة املوارد البشرية يف العمل التطوعي إقباالً مكثفًا واتصاالت للراغبات 
و  الـ60 شخصًا، ومت تسجيل 30 متدربة حسب األولوية  يتجاوز  التسجيل واحلضور مبا  يف 
10 على قائمة اإلحتياط ، حيث إن عدد املقاعد للدورة هو 30 فقط وذلك حرصًا من 

املنظمات على احلفاظ على مستوى الدورة لتتحقق االستفادة جلميع حضورها.
    وتطرقت املدربة إىل عدة حماور متعلقة بإدارة املوارد البشرية يف العمل التطوعي  
أوضح   والذي  واجلماعي(،  الفردي  املنظور  من  التطوعي  )العمل  مفهوم  أهمها   من 
للمتدربات كيفية املوازنة بني األهداف الشخصية وأهداف اجملموعة، ودورالرأي العام 
وكيفية  البشرية،  املوارد  إدارة  بعلم  التعريف  ثم  عمل مجاعي،  أي  يف  أهميته  ومدى 
املتطوع  نظر   وجهة  من  التطوعية  للمؤسسة  البشرية  املوارد  إدارة  أهداف   حتديد 

فيها ؟ 
     وعرضت األستاذة ليلى بعد ذلك منوذج اهليكل التنظيمي للمنشآت بشكل عام 
وربطة بالعمل التطوعي، وختمت الدورة  باحلديث عن  احتياجات عمالء اجلهات 
التطوعية املتمثلني يف  اجملموعات  أو املؤسسات التطوعية  وماهي الوسائل اليت 
جيب اتباعها للمحافظة على املتطوعني وماهي الشروط األساسية اليت جيب أن 
تتوافر لكل متطوع )ماهي البيئة املناسبة  واألمثل  اليت جيب أن تؤمن لتحقيق 

اهلدف  األساسي من  العمل التطوعي(، ومتيزت الدورة بالتدريبات اجلماعية والنقاشات احلوارية 
اليت أثرت املتدربات بشكل كبري.

وزارة الرتبية والتعليم للبنني



�سورة عن قريب ...

باالأرقـــــــــــــام ..
ال�سركات واملوؤ�س�سات التي دعمت ال�سباق اخلام�س ع�سر

ملحمة عطاء تنوعت يف امل�ساركة داخل املنطقة ال�سرقية
      جنح ال�سباق اخلام�س ع�سر يف ا�ستقطاب العديد من ال�سركات 
واملوؤ�س�سات الهامة داخل املنطقة ال�سرقية لدعم ال�سباق وذلك من 
خالل و�سائل متنوعة منها، �سراء و�سائل اإعالنية اأو التربع النقدي 
اأوعن طريق �سراء ا�ستمارات ال�سباق..ويف اجلداول التالية نر�سد 

اأ�سماء ال�سركات واملوؤ�س�سات وطرق امل�ساركة املختلفة.

ال�سركات واملوؤ�س�سات التي تربعت نقدًا ل�سباق اجلري
اخلريي اخلام�س ع�سر 1431هـ /2010 م

ال�سركات واملوؤ�س�سات التي تربعت ب�سراء و�سيلة اإعالنية 1431هـ /2010م

قيمة التربعا�سم ال�سركة اأو املوؤ�س�سةم
400.000�سركة اأرامكو ال�سعودية 1
100.000�سركة اأتكو2
100.000�سركة روابي القاب�سة3
50.000البنك ال�سعودي الفرن�سي4
50.000�سركة ن�سما و�سركاهم املحدودة5
36.000�سركة الفوزان6
36.000�سركة عبدالرزاق قنرب الأن�ساري7
25.000�سركة با�سمح8

797.000املجموع
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قيمة التربعا�سم ال�سركة اأو املوؤ�س�سةم

20.000غرفة ال�سرقية1
10.000�سركة الرقطان2
10.000�سركة اأبناء عبداملح�سن اخل�سري3
10.000�سركة الفلك للمعدات والتجهيزات4
10.000�سركة املجدوعي5
5.000موؤ�س�سة حممد عبداهلل الفرج التجارية6

65.000املجموع



قيمة التربعا�سم ال�سركة اأو املوؤ�س�سةم
35.062جلنة امل�ساركني ) خيمة الت�سجيل(1
15.000�سركة را�سد عبدالرحمن الرا�سد واأولده2
15.000�سركة منا لل�سحن3
10.000�سركة اأبتك للخر�سانة اجلاهزة4
10.000�سركة عبداملح�سن اخل�سري5
10.000�سركة عرب اخلليج ال�سعودية 6
5.000�سركة روابي للخدمات ال�سناعية امل�ساندة7
6.250�سركة روابي القاب�سة8
5.000�سركة عبدالعزيز الرتكي ) اباكورب(9

5.000�سركة رمال للكهرباء10
5.000�سركة رمال لالت�سالت 11
5.000�سركة ن�سما و�سركاهم12
3.000مدار�س الظهران الأهلية13
2.500�سركة اأ�س جي بي الدبل14
2.000جامعة  الدمام15
1.950الأ�ستاذ/ بداح حمدان16
1000مرجتع من جوائز ال�سباق اخلام�س ع�سر  )ذوي الحتياجات اخلا�سة – املركز الثالث(17
50دعم يوم احلفل18
50دعم مبجمع الظهران19

136.862املجموع الكلي

اجلهات التي اإ�سرتت ا�ستمارات ال�سباق اخلام�س ع�سر لعام 1431هـ  / 2010 م

املجموع الكلي لدخل �سباق اجلري اخلريي اخلام�س ع�سر1431هـ /2010م

�سورة عن قريب ...

قيمة التربعالقيمةم
797.000جمموع قيمة الو�سائل الإعالنية1
65.000جمموع قيمة التربعات النقدية2
136.862جمموع قيمة ال�ستمارات املباعة3

998.862املجموع الكلي لدخل ال�سباق اخلام�س ع�سر
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دعم عيني ...

ت�سهيالت متعددة .. دعم عيني .. وتوا�سل جمتمعي
اأرامكو وعرب اخلليج واليوم .. االأبرز يف قائمة الداعمني 

ل�سباق اخلري اخلام�س ع�سر
العديد من اجلهات والشركات والدوائر احلكومية ورجال األعمال، كان هلم الدور الرئيسي واحليوي والفعال 
يف جناح السباق اخلامس عشر، من خالل تقديم التسهيالت املختلفة أو الدعم العيين، ومن خالل التواصل 
اجملتمعي، والتعاون من اجل إجناح السباق وتواصله بنفس القوة والتمييز.. وخالل السطور التالية نرصد 

هذه اجلهات من قبيل إعطاء احلق ألصحاب الفضل والتأكيد على دورهم معنا يف النجاح.

  م�ساركة متطوعني يف تنظيم ال�سباق وتاأمني حافالت لنقل املت�سابقني واملعاقني�سركة ارامكو ال�سعودية1
و�سيارات اإ�سعاف وحاويات نفايات

 م�ساركة متطوعني وتاأمني حواجز حديدية ومياه ال�سرب والأجهزة ال�سوتية�سركة عرب اخلليج القاب�سة2
واإعداد واإخراج نتائج ال�سباق .

اإقامة مدرجات جللو�س امل�ساهدين واأبراج الت�سوير ومذيع ال�سباق .�سركة اأ�س . جي . بي الدبل3

داعم رئي�سي يف تقدمي الت�سهيالت واخلدمات التي يحتاجها ال�سباق ب�سكل متميز الأمانة العامة للمنطقة ال�سرقية4

رعاية فرقة الفنون ال�سعبية وجتهيز اأماكن جتمع املت�سابقني واأماكن وقوف متوينات فهــــــد5
ال�سيارات واحلافالت  عند نقطة  اخلم�سة كيلو مرتات 

 الإدارة العامة للطرق والنقل باملنطقة 6
املوافقة على تركيب لوحات اإعالنية على الكباري واجل�سور التابعةال�سرقية

تاأمني العاملني والفراد واملعدات وجتهيز املواقع لل�سباق واملناطق املحيطة بها بلدية حمافظة اخلرب 7

الإدارة العامة للرتبية والتعليم باملنطقة 8
توزيع ا�ستمارات ال�سباق وتن�سيق ح�سور الطالب لل�سباق وتاأمني حكام لل�سباقال�سرقية

الراعي الإعالمي يف التغطية ال�سحفية لل�سباق اخلام�س ع�سر جريدة اليوم 9

تاأمني حكام لل�سباق جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران10

م�ساركة اأفراد اجلوالة يف تنظيم ال�سباق الهيئة امللكية باجلبيل )�سعبة اجلوالة (11

تاأمني م�سار ال�سباق وامل�ساركة يف تنظيم ال�سباقدوريات الأمن مبحافظة اخلرب 12

تاأمني م�سار ال�سباق وامل�ساركة يف تنظيم ال�سباقاإدارة مرور حمافظة اخلرب 13

تاأمني م�سار ال�سباق وامل�ساركة يف تنظيم ال�سباق�سرطة حمافظة اخلرب 14

قوة الواجبات واملهمات اخلا�سة ب�سرطة 15
حفظ الأمن والنظام مبوقع احلفل اخلتامي لل�سباق املنطقة ال�سرقية

نوع الدعم اجلهة الداعمة م
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دعم عيني ...

تاأمني �سيارة اإ�سعاف جمهزة بفريق طبيم�ست�سفى اأرامكو بالظهران 16

تاأمني �سيارة اإ�سعاف جمهزة بفريق طبيم�ست�سفى املانع العام باخلرب 17

تاأمني �سيارة اإ�سعاف جمهزة بفريق طبيم�ست�سفى ال�سالمة باخلرب 18

تاأمني �سيارة اإ�سعاف جمهزة بفريق طبيم�ست�سفى الدو�سري باخلرب 19

تاأمني �سيارة اإ�سعاف جمهزة بفريق طبيم�ست�سفى فخري باخلرب 20

تاأمني �سيارة اإ�سعاف جمهزة بفريق طبيم�ست�سفى تداوي العام بالدمام 21

تاأمني �سيارة اإ�سعاف جمهزة بفريق طبيم�ست�سفى �سعد التخ�س�سي باخلرب22

تاأمني �سيارة اإ�سعاف جمهزة بفريق طبيم�ست�سفى اأ�سطون العام بالدمام23

تاأمني �سيارة اإ�سعاف جمهزة بفريق طبيالهالل الأحمر ال�سعودي 24

تاأمني �سيارة اإ�سعاف جمهزة بفريق طبيعيادات اخل�سري25

م�ساركة عمال يف نقل وجتهيز موقع احلفل اخلتامي لل�سباق�سركة منا لل�سحن26

لحت�سانها عدد من املحا�سرات لهدف ال�سباق اخلام�س ع�سر غرفة ال�سرقية27

قيامهم باإعداد برنامج توعوي وور�س عمل خلدمة اأغرا�س ال�سباق اخلام�س ع�سراحتاد الأندية التطوعية ال�سبابية28

نوع الدعم اجلهة الداعمة م
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كلمة رئي�س التحرير...

        اأ�سبحت احلوادث املرورية متثل واحدة من اأهم امل�سكالت التي ت�ستنزف املوارد املادية والطاقات الب�سرية وت�ستهدف املجتمعات 
يف اأهم مقومات احلياة والذي هو العن�سر الب�سري، اإ�سافة اإىل ما تكبده من م�ساكل اجتماعية ونف�سية وخ�سائر مادية �سخمة، 
مما اأ�سبح لزامَا العمل على اإيجاد احللول والقرتاحات وو�سعها مو�سع التنفيذ للحد من هذه احلوادث اأو على اأقل تقدير معاجلة 

اأ�سبابها والتخفيف من اآثارها ال�سلبية.
     اإن حوادث ال�سري باململكة حت�سد اأرواح الآلف �سنويًا، وقد ك�سف تقرير منظمة ال�سحة العاملية الأخري ان اململكة ت�سجل اأعلى 
ن�سبة وفيات يف حوادث الطرق على امل�ستويني العربي والعاملي، حيث و�سل عدد الوفيات اإىل 49 وفاة لكل 100 األف من ال�سكان )ولو 
�سربنا هذا الرقم مبتو�سط تكلفة 5000 ريال للحادث الواحد لأ�سبحت التكلفة اأكرث من 25 مليار ريال(، الأمر الذي جعل حوادث 

املرور هاج�سًا مقلقًا و�سبحًا خميفًا لكل اأفراد الأ�سرة ال�سعودية.
     وال�سوؤال الذي يطرح دائمًا ماذا فعلنا ملواجهة هذا النزف الب�سري الذي ح�سد ويح�سد الكثري من �سبابنا، حتى بعد تطبيقها لنظام �ساهر؟

اأو  اإدارات املرور فقط، ول حتى بنداءات  اأو تطبيق قوانني �سارمة من قبل  اأن  ل تعالج ب�سن  اإل اأن احلقيقة التي ل مراء فيها 
�سعارات توعوية اجلهاز الإعالمي عرب و�سائله املختلفة، واإن كنا ل ننكر اأهمية ذلك، لكن تبقى تلك الو�سائل والتدابري حمدودة 
التاأثري يف احلد اأو التقلي�س من احلوادث املرورية وجميعًا نتذكر حملة ربط احلزام الناجحة التي كان تاأثريها ملمو�سًا واإيجابيًا 

وحقق الهدف. 
       لكن غاية املق�سد اأن ثمة اآلية ت�سبقهما يجب التعويل عليها وهي الأ�سرة والبيت ، نعم اإن دور الأ�سرة كبري ويجب اأن يكون 
الأر�سية الأ�سا�سية ونقطة النطالق يف هذا ال�ساأن، واملوؤ�سف اأننا مل نعطيها الهتمام، ولعلي ل اأبالغ اإذا قلت اإنه من دون الرتكيز 
اأدوارهما بال�سكل املبتغى، والدليل على �سحة  اأدوار تذكر بل لن يقدرا على تاأدية  اأي  على الأ�سرة لن يكون للمرور ول الإعالم 
توقف  نقطة  وهذا  م�ست  ل�سنوات  احلوادث  ن�سبة  من  التقليل  على  بالفعل  يقويا  مل  جنب  اإىل  جنبا  والإعالم  املرور  اإن  القول 

ي�ستوجب درا�ستها..!!
        من هنا ن�سل للقول اإن دور الأ�سرة هو الأهم والنواة الأوىل يف غر�س وتكري�س املفاهيم )من امل�ساهد اليومية( التي جتنب 
اأبناءنا التهور وعدم املبالة، وجتعلهم اأكرث تقيدا باأنظمة ال�سالمة واأكرث توج�سا وحر�سا )م�ستدامًا( يف التعامل مع هذه الآلة، 
بو�سفها اأي ال�سالمة املرورية ن�سقًا قيمًا من جملة القيم الجتماعية والرتبوية.  اأن ذلك �سوف ياأخذ وقتا ورمبا �سنوات لأننا نربي 

جيال جديدا فال جمال للتلكوؤ اأو التقاع�س.
       ختاما .. اأر�سنا الطيبة املعطاءة اإليها ننتمي، وعلى ترابها الطاهر ن�ساأنا، وبقيمها النبيلة وتقاليدها الأ�سيلة ا�ستد عودنا، هكذا 
علمنا الأجداد، وهكذا ينبغي اأن نعلم الأبناء لإيجاد جيل واع على دراية تامة باأهم الأمور احلياتية، قادر على اجتياز العقبات، 
وعلى التعامل مع ال�سعاب، وجتنب املخاطر واملزالق . . وحماية الأبناء وتاأمني م�ستقبلهم هو ر�سالة حياة يتعاون لتحقيقها الأب 
يف البيت واملعلم يف املدر�سة، وجتاوب البن معهما �سرورة ل غنى عنها لتحقيق الهدف املن�سود فمتى يكون ذلك التحرك ال�سريع 

خا�سة اأننا على يقيني تام دون تردد اهتمام اجلميع لوقف ذلك النزيف من اأبناء الوطن الغايل بتكاتف اجلميع...

أبناؤنا ..
                  أمانة يف أعناقنا ..

كلمة رئي�س التحرير
ح�شني علي البلو�شي
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