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سمو أمير الشرقية ..
سباق الخير يحظى بإهتمام
ومشاركة الجميع

مجموعة شركات أحمد حمد القصيبي وإخوانه

نقلة نوعيــــــــــة ..
وشراكة استراتيجية
يوم بعد يوم يزداد العمل بريقاً وتألقاً ويناط بالسباق مهام
ومسؤوليات ،يعمل الجميع نحو تحقيقها عىل أرض الواقع بتكاتف
الفريق الواحد ،وتستمر مرحلة القياس لكل هدف سنوياً ليتم
مراجعته وتقييمه وتطوير نتائجه وصوالً إىل ما نسعى إليه جميعاً.

عبدالعزيز بن علي الرتكي
رئيس اللجنة العليا للسباق

يف كل عام يتم تنفيذ العديد من الربامج واملحارضات والندوات
بالتعاون مع رشكاء النجاح ،الذين نعتربهم الدافع القوي لتحقيق
ما نسعى إليه بتخطي كل الصعاب ،وقد حققنا مؤخراً نقلة نوعية
أن مل تكن مميزة من خالل توقيع إتفاقيتان منوذجيتان مع أمانة
املنطقة الرشقية وجامعة الدمام ،وهي بال شك رشاكة إسرتاتيجية.
واللجنة العليا للسباق تتطلع ملزيد من التميز فيام نصبوا
إليه ،وهي عاكفة نحو اإلستمرار بتوقيع مزيد من الرشاكات
واإلتفاقيات مع األجهزة الحكومية وذلك بخطى ثابتة ،رغبة
منها يف إيجاد قاعدة يتم العمل من خاللها لألجيال القادمة.
باألمس سعدنا كثرياً ونحن نعلن أمام سمو أمري املنطقة الرشقية
وسمو نائبه ـ حفظهم الله ـ توظيف أكرث من خمسامئة مواطن
ضمن برنامج تعزيز ثقافة العمل بالتعاون مع جمعية الرب الخريية
باألحساء صاحبة املبادرة يف تنفيذ إتفاقية السباق ،وقد علمنا أنه
من ضمن األهداف أن تستمر الربامج وصوالً لتحقيق أكرث من ألف
وظيفة ألبناء الوطن خالل هذا العام.
وأخرياً ..أوجه كلمتي إىل الشباب بأال يتوقف عند حد معني وليعلموا
أن طريق التطوير والتغيري واإلبداع طويل وشاق ،ولكنه مثمر يف
النهاية ،حيث حققنا ساعات عمل تطوعي بلغت ( )350ساعة
 ..كام أوجه شكري للقامئني عىل هذا اإلصدار اإلعالمي املتميز،
الذي ساهم بال شك يف دعم برنامج تعزيز ثقافة العمل وإبراز
أنشطته وفعالياته وبرامجه عرب وسائل اإلعالم املتعددة ،بكافة
درجاته املتعارف عليها والتي إنطلقت خالل السباق الثامن عرش.

لجنة التحـرير
املرشف العام

عبد العزيز بن عيل الرتيك
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نبذة عن السباق

 18عام ًا ..

من التطور واإلبداع
سباق الجري الخيري بين األهداف النبيلة  ..والتفوق على الذات

البدايــة واإلنطالق  ..فكرة من مجلس اآلباء بمدارس الظـهران
الغاية والهدف  ..دعم األهداف النبيلة والتالمس مع املجتمع
سر التميز  ..لجان تعمل بإسرتاتيجيات ثابتة ومنظمة
الدعم الحقيقي  ..من قمة الهرم باملنطقة الشرقية
برزت فكرة سباق الجري الخريي السنوي من صميم الخري املتأصل
يف نفوس أهل املنطقة الرشقية وحبهم لوطنهم ومجتمعهم ،وقد
نهض بهذه الفكرة الرائدة عدد من رجال األعامل والخري املخلصني
بجانب أولياء أمور عدد من الطالب ،ومتت بلورة الفكرة وتأسيسها
عىل نظام إحرتايف يعتمد بشكل كبري عىل املتطوعني من أبناء
املنطقة ،الذين رضبوا أروع األمثلة يف البذل والعطاء وحب الخري
طوال سنوات اإلحتفالية الخريية ،التي تتجه بعائداتها ألعامل الخري
وخدمة رشائح مهمة من املجتمع بحاجة ملثل هذا النشاط الخريي.

وخالل مثانية عرش عاماً من نجاح الفكرة و تطورها عاماً بعد أخر استوعب جميع أهايل وأبناء املنطقة
الرشقية أهداف ومقاصد السباق ،وساهم رجال األعامل والرشكات واملؤسسات يف متيز فعالياته
وتحقيق تلك األهداف ،بل وأخذت بها باقي املناطق ملا لها من مكتسبات كثرية عىل أبناء املجتمع.

والدة الفكرة

بدأ سباق الجري الخريي السنوي بفكرة تم طرحها يف
إحدى إجتامعات مجلس اآلباء التي تنعقد بصفة دورية
مبدارس الظهران األهلية وذلك عام 1416هـ املوافق 1995م
والقت هذه الفكرة ترحيباً وتشجيعاً من جميع أولياء األمور
واملعلمني والطالب ،ثم تشكلت لجنة ا ُطلق عليها لجنة
سباق الجري الخريي السنوي من أولياء أمور الطالب ورجال
األعامل واملعلمني وطالب مدارس الظهران األهلية ويجتمع
أعضاؤها بصفة دورية مبكتبة مدارس الظهران األهلية.

المعالم تتضح

وبدأت فكرة السباق تتبلور وتتضح معاملها تدريجياً وازداد
عدد أعضاء اللجنة وحظيت بدعم وتأييد كبري من لدن
صاحب السمو املليك األمري محمد بن فهد بن عبد العزيز
آل سعود أمري املنطقة الرشقية حينذاك متثل يف الرعاية
الكرمية التي شمل بها سموه جميع فعاليات السباق منذ

إنطالقته كام حظي السباق باهتامم ومتابعة من صاحب
السمو املليك األمري سعود بن نايف بن عبد العزيز نائب
أمري املنطقة الرشقية حينذاك واستمر هذا التأييد فيام
بعد من صاحب السمو األمري جلوي بن عبد العزيز بن
مساعد آل سعود نائب أمري املنطقة الرشقية حالياً ومازال
السباق يلقى رعاية خاصة ودعم صاحب السمو املليك
األمري سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمري املنطقة
الرشقية حفظه الله بعد تولية إمارة املنطقة الرشقية .
وال ننىس يف هذا الصدد أيضا ما قدمه رجال األعامل وأهل
الخري باملنطقة الرشقية من دعم مايل ومشاركة العديد من
الهيئات الحكومية واألهلية يف فعاليات السباق سنوياً.

عام من التنظيم

ويتم اإلعداد إلنطالق سباق الجري الخريي عىل مدى
عام كامل من اإلستعداد والتنظيم والتنسيق بني مختلف
الجهات املتعاونة واملشاركة واملساهمة ،من أجل إبراز
هذا الحدث يف أفضل صورة ليكون الئقاً بأن يكون
مهرجان سنوي ينتظره الجميع ،وحدث مميز للمنطقة
الرشقية وواجهة حضارية لكل من يتابع مجرياته.

أهداف نبيلة

رئيس أرامكو السعودية م .خالد الفالح
و رئيس اللجنة العليا قبل اإلنطالق

إنطلق سباق الجري الخريي السنوي من أجل تحقيق
أهداف خريية نبيلة وإنسانية فاضلة تسهم يف ترقية الوعي
بأهمية العمل الجامعي والتطوع من أجل الخري واآلخرين،
وتشمل أهدافه التايل:
 .1تعويد أبنائنا طالب املدارس والجامعات ومنسويب الرشكات
واملؤسسات الحكومية واألهلية عىل العمل الجامعي التطوعي
 .2دعوة الشباب عىل فعل الخري واملساهمة يف األنشطة
اإلجتامعية الهادفة.
 .3خلق جيل من الشباب عىل درجة عالية من اللياقة البدنية.
 .4ترسيخ مفهوم مامرسة رياضة الجري أو امليش لوقاية
لإلنسان من أمراض القلب والسمنة والسكر والضغط.
 .5غرس مبدأ تعاون الجميع من أجل الخري
ومساعدة املحتاجني من أبناء الوطن.
 .6السباق يحقق هدفاً خريياً من خالل
توزيع حصيلة السباق من التربعات
لفئات من املرىض مثل (الرسطان –
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الشلل الدماغي – الفشل الكلوي – متالزمة داون أمراض
الدم الوراثة – األيتام -العجزة واملسنني -السكري – السمنة
عند األطفال ....وغريها من األهداف).
 .7يسهم السباق يف تنمية املهارات واملواهب لدي الطالب
من خالل توزيع وبيع استامرات السباق وجمع التربعات
فتنمى لديهم مهارات اإلقناع والتفاهم مع اآلخرين.
 .8يعترب السباق بكل أنشطته وفعاليته هو نشاط إجتامعي
يساهم يف شغل أوقات فراغ أبنائنا يف عمل مفيد يعود
عليهم وعىل مجتمعهم بالفائدة.
 .9مشاركة اإلحتياجات الخاصة يف السباق هدف رئييس
من أهداف السباق تحرص عليه اللجنة املنظمة كل
عام كتشجيع لهم للمشاركة يف الحياة اإلجتامعية.

لجان السباق

يتم تنظيم العمل يف سباق الجري بشكل مؤسيس
منظم من خالل توزيع املهام عىل عدد من اللجان
الفنية املتخصصة تبدأ عملها وفقا ملهام محددة
مسبقاً بحسب ما تقتضيه مصلحة العمل وكالتايل:
 اللجنة العــليا . اللجنة املاليــة. اللجنة اإلعالمية. اللجنة التسويقية. لجنة الكشافة. لجـنة الخدمات املساندة. اللجنة الفنية. لـجنة املشاركني. لجنة الجــوائز والهدايا. لجنة الحفل الختامي. لجنة ذوي اإلحتياجات الخاصة. -السكرتارية.

الفعاليات المصاحبة

مل تكتف اللجنة املنظمة للسباق يف السنوات األخرية
بتقديم الدعم املايل يف صورة أدوية وأدوات ومعدات
طبية للمرىض ،بل قامت بالتعاون مع املديرية العامة
للشئون الصحية والجمعية السعودية للسكر والغدد
الصامء وجمعية رعاية وتأهيل املعاقني باملنطقة الرشقية
ومربة اإلحسان الخريية بالخرب ،ومركز التنمية األرسية
بالدمام واألحساء وجمعية الرب باألحساء بإقامة العديد
من الندوات العلمية وورش العمل التي تتناول طرق
الوقاية والعالج لألمراض التي خصص لها ريع السباق.

ثالثة ماليين مطبوعة

قامت اللجنة بتوزيع أكرث من ثالثة ماليني مطبوعة توعية
وتثقيف صحي شملت مرىض الفشل الكلوي والشلل
الدماغى وأمراض الدم الوراثية ومتالزمة داون والعجزة
واملسنني ومرىض السكر ،وقد ساهمت هذه الفعاليات
واألنشطة املصاحبة للسباق يف تركيز الضوء عىل مرىض الدم
الورايث ،كام أن الكتيبات والنرشات الطبية التي تم توزيعها
عىل املؤسسات واملستشفيات باملنطقة الرشقية القت
إستحسان القامئني عىل هذه املؤسسات الطبية ملا لها من
فائدة علمية للمرىض واملراجعني واملختصني يف هذا املجال.

أمني املنطقة الرشقية يكرم أحد الفائزين
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المرسم الحر

كام قامت أيضا اللجنة املنظمة للسباق بالتعاون مع اإلدارة
العامة للرتبية والتعليم باملنطقة الرشقية بتنظيم املرسم
الحر عىل شاطئ مدينة الدمام لطالب املدارس شارك فيه
العديد من املعلمني والطالب وحاز عىل أعجاب كل ما
شاهده من زوار ،وقامت اللجنة أيضا بالتعاون مع الغرفة
التجارية الصناعية باملنطقة الرشقية بتنظيم محارضة بعنوان
ال ترتكه وحيدا ً ألقاها الدكتور أيوب بن خالد األيوب ورشح
بالتفصيل دور األرسة واملجتمع والفرد يف االهتامم بكبار
السن وكيفية تهيئة املناخ املناسب لهم داخل كل أرسة.

قصص مصورة

ووزعت اللجنة أكرث من مليون وخمسامئة ألف
مطبوعة توعية وتثقيف للمجتمع عن االهتامم بكبار
السن ومرىض السكر واأليتام ،تنوعت هذه املطبوعات
بني مطويات ونبذة مخترصة إيل قصص مصورة لألطفال
تم توزيعها عىل املدارس والرشكات واملؤسسات األهلية
والحكومية،كام قامت بالتعاون مع مركز التنمية األرسية
بالدمام واألحساء بالعديد من املحارضات والدورات
التدريبية ،والتي تهدف للحد من ظاهرة العنف األرسي
تدعيامً لهدف السباق الرابع عرش.

مناشط متعددة

هذا وقد قامت لجنة السباق بالتعاون مع لجنة السالمة
املرورية برشكة أرامكو وبرعاية صاحب السمو االمري
جلوي بن عبدالعزيز نائب أمري املنطقة الرشقية ـ حفظه
الله ـ بالقيام بالعديد من املناشط تدعيام لهدف السباق
السادس عرش تحت شعار حملة التوعية املرورية باملنطقة
الرشقية ،وبالتعاون مع الجمعية السعودية لتنشيط
التربع باألعضاء "إيثار" ،تم إقامة العديد من املحارضات
والحمالت التوعوية باملجمعات التجارية تدعيامً لهدف
السباق السابع عرش والخاص "بتنشيط التربع باألعضاء".

جهود جمعية البر

كام قامت لجنة السباق بالتعاون مع جمعية الرب باألحساء
بإعداد برامج توعوية وإرشادية إلقامتها بالتزامن مع بداية
إنطالق مهرجـان السبـاق الثامن عرش هــذا العــام تحت
شعار "تعزيز ثقافة العمل"والذي أقيم تحــت رعايــة
صاحـب السمـو امللكـي األميـر سعود بن نايف بن عبد
العزيز حفظه الله أميـر املنطقـة الرشقيـة يـوم السبت
1435/1/20هـ املوافق 2013/11/23م والتي شملت التايل:
 - 1عمل فلم قصري يعالج أغلب سلوكيات العمل الخاطئة.
 - 2تصميم ثالثة فالشات توعوية يعالج كل فالش قضية معينة.
 - 3اقامة املحارضات املوجهة.
 - 4املحارضات العامة (الجامهريية).
 - 5طباعة املطويات والنرشات التثقيفية والبوسرتات.
 - 6تنفيذ برامج تدريبية للطالب.
 - 7عمل برنامج تدريب املوظفني عىل أخالقيات املهنة.

وكيل إمارة املنطقة الرشقية املساعد األستاذ محمد الغامدي يعلن إنطالق السباق
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 - 8مساعدة بربنامج تدريب للمرشوعات الصغرية واألرس املنتجة.
 - 9اقامة مسابقة طالبية متعددة ومتنوعة.
 - 10تفعيل مواقع التواصل اإلجتامعي لنرش ثقافة العمل.
 - 11تأليف قصة قصرية لألطفال لتعزيز قيمة العمل لدى النشء.
 - 12تصميم وطباعة كتب تلوين لالطفال.

مسار ومسافات السباق

تم تغري مسار السباق هذا العام ليكون بكورنيش الدمام
وصوالً لخط النهاية بالواجهة البحرية مبنتزه خادم
الحرمني الرشيفني امللك عبدالله ،وتم تحديد فئات
للمشاركني يف السباق السنوي للتسابق عىل مسافة واحدة
يف نفس املسار مع فارق يف التوقيت عىل النحو التايل :

سباق الخمسة كيلو متر لذوي اإلحتياجات
الخاصة

وينطلق بالقرب من مقر حرس الحدود بكورنيش
الدمام وينتهي بالواجهة البحرية مبنتزه خادم الحرمني
الرشيفني امللك عبدالله ،ويطلب من املتسابقني من ذوي
اإلحتياجات الخاصة الحضور الساعة 12:00ظهرا واملوعد
املحدد إلنطالق هذا السباق هو الساعة 1:00بعد الظهر.

سباق الخمسة كيلو متر العام

وينطلق بالقرب من مقر حرس الحدود بكورنيش
الدمام وينتهي بالواجهة البحرية مبنتزه خادم الحرمني
الرشيفني امللك عبدالله ،ويطلب من املتسابقني من
الحضور الساعة  2:00عرصا ً واملوعد املحدد إلنطالق
هذا السباق هو الساعة  3:00من بعد العرص.

تطوير السباق

تحرص اللجنة املنظمة عىل شفافية النتائج وإخراجها
بصورة إحرتافية وضامناً لعدم حدوث أي تجاوزات أو
أخطاء من قبل املشاركني يف السباقات املختلفة ،عليه يتم
سنوياً إستخدام جهاز الكرتوين قادر عىل قراءة رشائح ذكية
صغرية يتم توزيعها عىل جميع املتسابقني لتقييم نتائج
كل سباق عىل حدى بشكل دقيق ورسيع ويتم عرض
نتائج املتسابقني عىل شاشات كبرية بنقطة نهاية السباق
باإلضافة لرفع جميع النتائج عىل موقع السباق اإللكرتوين .
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إتفاقية شراكة بين
"سباق الجري الخيري" و"بر األحساء"
لتـعـزيز ثـقـافـة الـعـمـل
برامج متميزة تنفذها الجمعية لتوعية الشباب بأهمية العمل
حصـص تدريـبـية لألسـر الـمنـتجة لـزيادة مـستـوى الـدخل
كتيب للتلوين وقصص قصرية لتشجيع األطفال على املشاركة
وقعت اللجنة العليا لسباق الجري الخريي وجمعية الرب باألحساء إتفاقية رشاكة لتنفيذ مرشوع
تعزيز ثقافة العمل عىل مستوى املنطقة الرشقية خالل املؤمتر الصحفي الذي أقيم بفندق
الكورال باألحساء ،ووقع اإلتفاقية من جانب السباق األستاذ عبدالعزيز بن عيل الرتيك رئيس
اللجنة العليا لسباق الجري الخريي السنوي ومن جانب جمعية الرب نائب رئيس الجمعية
األستاذ عبداملحسن بن عبدالعزيز الجرب وبحضور مدير عام الجمعية األستاذ معاذ بن ابراهيم
الجعفري ،كام حرض حفل التوقيع عدد من رجال األعامل الداعمني لجمعية الرب واإلعالميني.

برامج متميزة

وأعرب رئيس اللجنة العليا لسباق الجري الخريي
السنوي األستاذ عبدالعزيز بن عيل الرتيك عن سعادته
بتوقيع إتفاقية رشاكة مع جمعية الرب باألحساء لتنفيذ
مرشوع تعزيز ثقافة العمل ،وذلك من خالل الربامج
املتميزة التي ستنفذها الجمعية عىل مستوى املنطقة
الرشقية يف هذا الجانب ،والتي من املتوقع ان تكون
دافعاً قوياً للشباب والشابات لإلقبال عىل العمل.

توعية الشباب

وأشار الرتيك بأننا يف سباق الجري نحرص يف كل عام عىل
إختيار هدف من أجل تنفيذه ودعمه ،ويف هذا العام تم
إختيار هدف تعزيز ثقافة العمل وذلك ملا له من أهمية
بالغة يف مجتمعنا الذي يحتاج لتوعية يف هذا الجانب،
وقد تم توقيع إتفاقية رشاكة مع جمعية
الرب باألحساء لتنفيذ هذا املرشوع
وذلك ملا لها من خربات وتجارب رائدة
يف عمل الربامج النوعية والهادفة.

مناشط انسانية

من جهته أوضح مدير عام جمعية الرب باألحساء األستاذ
معاذ بن إبراهيم الجعفري أن توقيع إتفاقية الرشاكة
مع سباق الجري لتنفيذ مرشوع تعزيز ثقافة العمل،
يأيت ضمن ما تسعى إليه جمعية الرب لتقديم خدماتها
للمجتمع عىل نطاق واسع من خالل عقد الرشاكات
املجتمعية مع الجهات الحكومية والخاصة والخريية،
حيث سيتم تنفيذ املرشوع من خالل إقامة العديد من
املناشط والربامج اإلنسانية واملجتمعية الهادفة ملختلف
رشائح املجتمع باملنطقة الرشقية خالل الفرتة القادمة.

محاضرات للموظفين

وأضاف الجعفري بأن إتفاقية الرشاكة تشتمل يف طياتها عىل
العديد الربامج التدريبية التي سيقدمها نخبة من املدربني
األكفاء لألرس املستفيدة من أجل تعزيز ثقافة العمل لدى
أبنائهم وبناتهم ،كام ستكون هناك برامج تدريبية مامثلة
لألرس املنتجة حول املشاريع الصغرية ،إضافة إىل عقد
عدة محارضات موجهه للموظفني والطالب عىل مدى
شهرين متواصلني يقدمها نخبة من املحارضين املتمكنني.

15
فالشات توعوية و كتيب تلوين

وبحسب الجعفري فإن جمعية الرب حرصت أن تتضمن
برامجها الوصول لرشيحة األطفال والذين يعتربون عامد
املستقبل ،حيث تم تصميم كتيب للتلوين لتثقيف األطفال
بأهمية العمل والتدريب عىل املهن املختلفة ،كام تم عمل
سيناريو ملجموعة من القصص القصرية سيتم إخراجها
بطريقة كرتونية لتكون محببة لنفوس األطفال ،من أجل أن
يتحقق الهدف املنشود من تلك األعامل املوجهة لألطفال.

شكر وتقدير

ويف ختام املؤمتر الصحفي لتوقيع إتفاقية الرشاكة بني
سباق الجري وجمعية الرب ،شكر نائب رئيس الجمعية
األستاذ عبداملحسن بن عبدالعزيز الجرب رئيس لجنة
سباق الجري الخريي السنوي األستاذ عبدالعزيز بن عيل
الرتيك عىل ثقته يف جمعية الرب لتنفيذ مرشوع تعزيز
ثقافة العمل ،كام شكر مدير عام الجمعية األستاذ معاذ
الجعفري وفريق العمل من الجمعية عىل جهودهم
التي سيبذلونها يف تنفيذ الربامج خالل الفرتة القادمة.

توقيع إتفاقية بر األحساء

صورة جامعية بعد توقيع اإلتفاقية
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" 707فـرصة وظيفية"
"بر األحساء"
تطرحها ِ
بحـمـلة الـتـوظـيـف األولـى للشبـاب

حصل أكرث من  300شاب عىل فرصة وظيفية يف عديد
من الرشكات واملؤسسات الكربى وصندوق تنمية
املوارد البرشية يف األحساء ،وذلك يف حملة التوظيف
األوىل التي أطلقتها جمعية الرب مؤخرا ً ،ضمن برنامج
تعزيز ثقافة العمل عرب موقع الجمعية اإللكرتوين،
الذي شهد إقباالً يف التسجيل من قبل الباحثني عن
العمل أو الراغبني يف تحسني مستوياتهم الوظيفية.
وأوضح مدير عام الجمعية معاذ الجعفري ،أنه تجاوباً مع
جهود اململكة يف تقليص أعداد العاملة الوافدة وتحقيقاً
لألهداف االسرتاتيجية لجمعية الرب باألحساء ،قامت
الجمعية بإطالق حملة التوظيف األوىل ضمن برنامج
تعزيز ثقافة العمل ،الذي يأيت بالرشاكة مع لجنة سباق
الجري الخريي وعديد من الرشكات الكربى وصندوق تنمية
املوارد البرشية ،وذلك من أجل تهيئة فرص وظيفية مناسبة
للراغبني يف العمل من أبناء وبنات األرس املستفيدة من
جمعية الرب والجمعيات الخريية األخرى باألحساء بالدرجة
األوىل ،وكذلك الباحثني عن العمل من الشباب والشابات
والراغبني يف تحسني فرصهم الوظيفية من املوظفني.وأكد
الجعفري بأنه تم االستعداد لهذه الحملة منذ وقت مبكر
بتخصيص فريق عمل لهذه الحملة عملوا عىل تهيئة املوقع
اإللكرتوين للجمعية ليك يقوم صاحب طلب التوظيف من
الشباب والشابات بتسجيل البيانات الخاصة بهم وارفاق
الشهادات والخربات التي ميتلكها من أجل عمل سرية ذاتية
لكل باحث عن وظيفة ،وأن فريق العمل قام بتدقيق

وثائق أكرث من  800متقدم ومتقدمة من املسجلني يف
املوقع اإللكرتوين للجمعية ،والذي شهد تسجيل عدد كبري
من الباحثني والباحثات عن عمل أو فرص وظيفية أفضل.
من جانبه شكر نائب رئيس الجمعية عبداملحسن بن
عبدالعزيز الجرب كافة الرشكات التي حرضت الستقبال
طلبات الباحثني عن العمل من أبناء األحساء وعرض
الفرص الوظيفية التي تلبي إحتياجاتهم املستقبلية ،مشريا ً
إىل أن أكرث من  300شاب حصلوا عىل فرصة وظيفية
خالل اليوم األول من الحملة ،كام سيتم يف اليوم الثاين
العمل عىل توظيف أكرث من  200سيدة ضمن  400سيدة
حرضت إىل مقر التوظيف للبحث عن العمل ،كام أنه تم
ترشيح أكرث من  80شاباً لصندوق تنمية املوارد البرشية،
وسيستمر ترشيح املتقدمني للبحث عن فرص وظيفية تباعاً.
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"الشؤون اإلجتماعية" تدعم مشروع
"بـر األحساء" لتعزيز ثـقافـة العمل
أوضح سعيد الغامدي مدير عام الشؤون اإلجتامعية
باملنطقة الرشقية أن تبني جمعية الرب باألحساء
ملرشوع ثقافة العمل يعد من األعامل الجليلة،
حيث أنه من شأنه أن يعزز هذه الثقافة يف نفوس
الكثري من الشباب والشابات يف املنطقة الرشقية.
وأكد الغامدي عىل دعم الشؤون اإلجتامعية لهذا
املرشوع وذلك لتيقنها بالهدف الكبري الذي سيحققه،
داعيا الله أن يوفق القامئني عىل الربنامج يف إيصال

الهدف لكافة أبناء املجتمع الذي سيوجه لهم الربامج.
ويضم الربنامج مجموعة من املشاريع كإقامة املحارضات
والدورات التدريبية ،باإلضافة إىل الفالشات التوعوية واألفالم
القصرية والقصص القصرية التي تم تأليفها خصيصا لهذا
املرشوع ،وكذلك كتيب التلوين الذي من شأنه غرس هذه
القيمة من خالل التلوين وكتابة العبارات التي تناسب الصورة.
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نفذة القسم النسائي بجمعية البر
برنامج "لنرسم بسمة" يستهدف إسعاد " 200طفل"
أوضح مدير عام جمعية الرب باألحساء معاذ بن ابراهيم الجعفري أن القسم
النسائي بالجمعية استهدف  200طفل من أبناء األسر املستفيدة واأليتام
وأطفال روضتي الهفوف واملربز التابعة للجمعية ،للمشاركة يف فعاليات
برنامج لنرسم بسمة الذي يأتي كأحد الربامج التي تنفذها الجمعية بالتعاون
مع لجنة سباق الجري الخريي باملنطقة الشرقية ضمن مشروع تعزيز ثقافة
العمل ،وهو من إعداد فريق القيادات يف العمل اإلجتماعي والتطوعي بالجمعية.

إبداعي وفني بيدي

وأفاد الجعفري بأن الهدف من إقامة مثل هذه الربامج
لفئة األطفال هو رسم االبتسامة عىل ثغورهم وإدخال
الرسور لنفوسهم ،حيث تضمن الربنامج العديد من
الفقرات التي ترثي فضول وإبداع الطفولة ،باإلضافة إىل
األركان األساسية للربنامج وهي ركن مبسمى (إبداعي
وفني بيدي) ،والذي يهدف إىل تنمية حواس الطفل وإثراء
مخيلته ودفعه إىل اإلبداع واالبتكار ،حيث يسمح للطفل
(باالستمتاع ـ االسرتخاء ـ اإلنجاز واإلبداع) ومنو إدراكه
البرصي واشتامله عىل عدة أنشطة تدعم الخربات الحسية.

بعض من فقرات املواهب وتفعيل الدور السيناميئ
ألفالم األطفال الهادفة ،واملشاركة يف إلقاء األناشيد.

أفكار ناجحة

من جهته شكر رئيس لجنة سباق الجري الخريي عبدالعزيز
بن عيل الرتيك القامئني عىل برنامج لرنسم بسمة بجمعية الرب
وفريق إعداد القيادات يف العمل اإلجتامعي والتطوعي،
عىل جهودهن يف إنجاح الربنامج من خالل تطبيق
بعض األفكار التي تعزز من ثقافة العمل لدى الطفل.

كب كيك وجلنار

وأضاف الجعفري أن من بني الفقرات أيضاً ركن شيف
كب كيك ،والذي يهدف إىل تعليم الطفل طرق تزيني
الكيك بقطع من الحلوى والسكاكر ووضعه يف القوالب
املخصصة له ،حيث يقوم كل طفل بإخراج مواهبه
وإبداعاته يف التزيني ،وكذلك ركن جلنار والذي خصص
لألزياء والتصوير حيث يعد هذا الركن من األركان املهمة
يف بيئة الطفل ملا يحتويه عىل مجموعة من املالبس
الرشقية والذي تظهر فيه مالمح اإلختيار لذوق الطفل.

فقرة المواهب

وأشار مدير عام جمعية الرب إىل أن الربنامج
اشتمل كذلك عىل ركن التصوير
ليوثق الطفل زيارته بزيه العاملي
الذي اختاره ،كام شارك األطفال يف
املسابقات املعدة للربنامج الذي تخلله

جانب من معرض الجمعية
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مثن رئيس لجنة سباق الجري الخريي جهود جمعية الرب
باألحساء ومكتب الرتبية والتعليم ،يف تنفيذ املجلس
الشوري لطالب بقيق ضمن برنامج تعزيز ثقافة العمل
واالستامع ملقرتحاتهم حول العمل ،مشريا ً إىل أن جمعية
الرب باألحساء ستقدم خالل هذا العام العديد من الربامج
الهادفة والتي ستستهدف مختلف رشائح املجتمع.
كان رؤساء املجالس الشورية من طالب مدارس بقيق ناقشوا
العديد من املحاور التي تعنى بتعزيز ثقافة العمل ،الذي
نفذه مكتب الرتبية والتعليم ببقيق ضمن برنامج تعزيز
ثقافة العمل بالتعاون مع سباق الجري الخريي وجمعية الرب
باألحساء ،بحضور مدير مكتب الرتبية والتعليم ببقيق مرعي
بن محمد البارقي ومنسق الربنامج عبداللطيف بن فهد الربيع.
وأشار مدير عام جمعية الرب باألحساء بأن املجلس الشوري
الذي شارك فيه جميع رؤساء املجالس الشورية من طالب
املرحلة املتوسطة والثانوية ببقيق ،ناقشوا أيضاً أهمية سعودة
األعامل يف املجتمع وخصوصا الصغرية منها ،كمهنة السباك
وامليكانييك والكهربايئ وغريها ،كام ناقش الطالب أهمية
اإلعتامد عىل النفس يف كسب الرزق بدء من سن الشباب.
وأكد بأن الطالب املشاركني يف املجلس الشوري ببقيق اقرتحوا
عدة وسائل لنرش ثقافة العمل ،وذلك عن طريق وسائل
اإلعالم ورسائل الجوال وعرض قصص وخربات األشخاص
الناجحني ،وعمل لوجو أوعبارة توعوية تنرش يف ملصقات
املواد الغذائية وغريها من املنتجات ذات االستهالك الكبري،
باإلضافة إىل تنظيم زيارات للمصانع والرشكات واإللتقاء
مبوظفني سعوديني واإلستامع إىل قصص نجاحاتهم يف العمل.
ومن جهته شدد مدير مكتب الرتبية والتعليم ببقيق عىل
أهمية العمل يف حياة اإلنسان من أجل عامرة األرض ،فالعمل
يعطي لإلنسان قيمة ويجعل له أهمية من خالل ما يقدمه
لآلخرين ،رافضاً أن تسود أحياناً نظرة إجتامعية تهمش بعض
املهن ،ومطالباً بتصحيح األفكار التي تتمحور حول ثقافة
العمل ومفاهيمه ومجاﻻته ،وأشار البارقي إىل أنه يتطلع من
خالل املجلس الشوري الطاليب إيل تقديم أفكار إيجابية تحث
عىل العمل بكل مجاﻻته املختلفة ،وتصحيح افكار الجيل.
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أيتام األحساء يشاركون في
برنامج لتعزيز ثقافة العمل
بحضور مدير جامعة
الملك فيصل

معايل مدير جامعة امللك فيصل مع جمعية بر األيتام
نفذت جمعية الرب باألحساء مؤخرا ً برنامجاً ترفيهياً
وثقافياً ألكرث من  20يتيامً من األيتام املسجلني مبركزي
املزروعية والصالحية ،ضمن برنامج تعزيز ثقافة العمل
مبرسح الجمعية باألحساء.
حرض الربنامج معايل مدير جامعة امللك فيصل باألحساء
الدكتور عبدالعزيز بن جامل الدين الساعايت ،ونائب
رئيس مجلس إدارة جمعية الرب عبداملحسن بن
عبدالعزيز الجرب ،ومدير عام جمعية الرب باألحساء معاذ
بن ابراهيم الجعفري ،وعدد من منسويب الجمعية
واملراكز التابعة لها ومنسويب جامعة امللك فيصل.
وأوضح مدير عام جمعية الرب أن الربنامج الرتفيهي الذي نفذته
الجمعية ضمن برنامج تعزيز ثقافة العمل لأليتام ,نهدف
من خالله غرس ثقافة العمل يف نفوسهم من خالل الفقرات
املتنوعة التي قدمت لهم يف قالب ترفيهي محبب لنفوسهم.
من جهته أكد رئيس لجنة سباق الجري عبدالعزيز بن عيل
الرتيك بأن فئة األيتام يف مجتمعنا بحاجة
كبرية ملثل هذه الربامج التي تعزز من
قيمة ثقافة العمل لديهم ،وذلك من
أجل أن يعتمدوا عىل أنفسهم مستقبال.

20

ملف العدد

"محافظ األحساء" ..

ّ
يطلع على مشروع تعزيز ثقافة العمل
اطلع صاحب السمو األمري بدر بن محمد بن جلوي
محافظ األحساء عىل برامج مرشوع تعزيز ثقافة
العمل الذي تنظمه جمعية الرب باألحساء بالتعاون
مع لجنة سباق الجري الخريي الذي يأيت ضمن
الفعاليات والربامج الكربى التي تقيمها الجمعية
لتعزيز ثقافة العمل ،وذلك خالل زيارة سموه للمعرض.
سمو محافظ األحساء أثناء زيارته للجناح

وأوضح مدير عام جمعية الرب باألحساء ،أن الجمعية
نفذت خالل األشهر املاضية العديد من الربامج التدريبية
التي تهيئ الشبأن والفتيات لسوق العمل ،باإلضافة
إىل تنظيم العديد من الفعاليات منها خمسة فالشات
توعوية توضح أهمية العمل يف العديد من املهن
والفرص االستثامرية البسيطة التي يستطيع الشاب
والشابة استثامرها ليك يكون عنرصا ً منتجاً يف املجتمع.
وأضاف معاذ الجعفري بأنه تم االنتهاء من طباعة
بوسرتات لتعزيز ثقافة العمل ملهنة النجارة والسباكة
وامليكانيكا ،وتهدف هذه البوسرتات اىل لفت انتباه الشاب
إىل الفرص املتوفرة يف سوق العمل ,كام يستطيع الزائر
ملعرض الفعالية الكربى باألحساء أن يقتني قصة األطفال
التي أنتجت ضمن برنامج تعزيز ثقافة العمل بعنوان
(الدكان) ،إضافة إىل كتيب التلوين (مهنتي ملونة) والتي
تعرف األطفال بعدد من املهن املهمة يف حياة الناس من
خالل رسوم كرتونية مذيلة بتعليق توضيحي توجيهي.
من جهته شكر رئيس لجنة سباق الجري الخريي وأعضاء
اللجنة العليا ورؤساء اللجان ,الجهود التي تبذلها جمعية
الرب باألحساء يف تنفيذ برامج وفعاليات مرشوع تعزيز
ثقافة العمل الذي اتخذته لجنة سباق الجري شعارا
لها لهذا العام بهدف تثقيف الشباب والشابات بالعمل
ومحو ثقافة العيب من خالل العمل يف املهن البسيطة
والتي يستطيع كل محتاج ان يستغني من خاللها.
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Nesma Trading Company Ltd.
Your Service Partner!
Nesma Trading Co. Ltd. is one of the leading providers of innovative
technical products and support services in Saudi Arabia. We are
committed to achieving customer satisfaction through the provision of
high-quality products and services based on integrity, value and superior
standards.
Nesma Trading operates through strategic business division with
activities in various segments of the industry including:
•

Construction

•

Business Ventures

•

Facility Management

•

Security

•

Technical Systems

•

Commercial & Trading

•

Catering
(Industrial & Banqueting)

•

Industrial Contracting

•

Event Management

•

Travel & Tourism

Nesma Trading continues to grow and widen the scope of its services and
products by working closely with local and international suppliers and
strategic business partners in an effort to embrace change, explore new
opportunities and better cater for the emerging needs of a growing client
base in the Kingdom of Saudi Arabia.

Contact us:
P. O. Box 3402, Al Khobar 31952,
Kingdom of Saudi Arabia.
Tel:
Fax:
E-mail:
Website:

+966 13 897 8456
+966 13 897 4854
marketingnt@nesma.com
www.nesma-trading.com
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" البر" تسعى لتحسين دخل" 400أسرة منتجة" بالشرقية

قامت بتدريبهم وفق برامج نوعية
قامت جمعية الرب باألحساء مؤخ ًرا بتدريب أكرث من
 400أرسة منتجة ضمن مرشوع تعزيز ثقافة العمل
وحثهم عىل االلتحاق بسوق العمل املناسب لكل
فرد ،وذلك وفق برامج نوعية لتحويل مشاريعهم
الصغرية إىل مشاريع كربى وتحسني مستوى الدخل
لتلك األرسة ،ويأيت ذلك من منطلق اهتامم جمعية
الرب مبستفيديها بالدرجة األوىل وباألخص األرس املنتجة.

ويهدف مرشوع تعزيز ثقافة العمل ،إىل متكني املستفيدين
وكافة أبناء املجتمع من اإلستفادة من قدراتهم يف االعتامد
عىل ذاتهم ،من خالل الربامج املتنوعة املقدمة لهم ضمن
املرشوع بالتعاون مع سباق الجري الخريي ،حيث قام
نخبة من املدربني املعتمدين بتدريب الطالب الجامعيني
وطالب الثانوية العامة عىل تعزيز ثقافة العمل لديهم.

توزيع  10آالف نسخة من قصة
الـدكان علـى أطفال الشرقية
أنتجت جمعية الرب باألحساء بالتعاون مع سباق
الجري الخريي قصة قصرية مصورة موجهة لألطفال
بعنوان (الدكان) ،وتهدف القصة إىل تعزيز ثقافة
العمل والصدق واألمانة وأن ذلك سبب من أسباب
النجاح يف العمل بعد توفيق الله ،وتم طباعة 10
آالف نسخة لتوزيعها عىل طالب املرحلة اإلبتدائية.
كام قامت الجمعية بإنتاج كتيب للتلوين يحتوي
عىل رسومات موجهه لألطفال من طالب رياض
االطفال والصفوف املبكرة ،وتهدف هذه الرسومات
لرتسيخ مبدأ التعاون يف مساعدة الوالدين يف أعامل
املنزل وطاعتهام ،كام تم إضافة هامش تحت كل
رسمه من الرسومات ملساعدة ويل أمر الطفل يف
إيصال فكرة الرسومات أثناء قيام الطفل بالتلوين.
من جهته أوضح رئيس لجنة سباق الجري الخريي بأن
استهداف األطفال يأيت ضمن إهتامماتنا يف برنامج تعزيز
ثقافة العمل ،حيث متت طباعة  10آالف نسخة من القصة
القصرية (الدكان) و  10آالف نسخة من كتيب التلوين.
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نفذته جمعية البر لبيان أهمية العمل
ً
ً
قصيرا يسرد " قصة تحدي" لشاب معاق
فيلما
"الوثيقة"..
شاب معاق تحدى الظروف الصعبة وصنع مستقبله الوظيفي ،حتى وصل إلى منصب مرموق ..
تلك هي قصة الفيلم الروائي القصير تحت عنوان (الوثيقة) ،والذي نفذته جمعية البر
باألحساء برعاية سباق الجري الخيري للتأكيد على أهمية العمل ومواجهة تحديات الحياة.

وعن هذا الفيلم القصري يقول مدير عام جمعية الرب
معاذ الجعفري ،نظرا ً لتوجه أبناء املجتمع السعودي
وخاصة فئة الشباب نحو اإلعالم املريئ الجديد (يوتيوب)،
فقد حرصنا عىل الوصول لهذه الفئة من خالل إنتاج
فيلم قصري بعنوان (الوثيقة) يكون يف متناول الجميع
من خالل رسعة انتقاله عرب مواقع التواصل اإلجتامعي.
ويشري الجعفري إىل أن قصة الفيلم تدور حول شاب
معاق أسمه خالد وهو خريج جامعي يعيش يف وسط
جو أرسي فقري ووالده يريد إرساله للخارج لتلقي
العالج ،ومع بحث الشاب خالد عن وظيفة يفقد
وثيقته الجامعية بسبب سقوطها من ملفه ،ليبدأ
بعد ذلك رحلة البحث عن الوظيفة ويقابل بالرفض
بسبب عدم وجود وثيقته األصلية أو بسبب إعاقته.
وبعد ذلك يقرر الشاب أن يتحدى نفسه واآلخرين
ليستفيد من مهاراته العقلية ،من خالل البحث عن
وظيفة يسد بها إحتياجات بيته وأرسته ليصنع مستقبله،

حيث بدء بتصميم برامج لعدة محالت تجارية صغرية،
وبعد نجاحه تلقى عرضاً من إحدى الرشكات للعمل
معها ومع مرور األيام أصبح رئيسا للقسم الذي يعمل به.
ويضيف مدير عام جمعية الرب أنه إىل جانب إنتاج
هذا الفيلم تم عمل خمسة فالشات توعوية ،كل
فالش ال تتجاوز مدة عرضة الدقيقتان ،وتتناول
تلك الفالشات التوعوية أهمية اقتناص الفرص
الوظيفية التي يستغني اإلنسان من خاللها.
والجدير بالذكر أن اإلتجاه إلنتاج األفالم القصرية التي
تهدف لتعزيز ثقافة العمل لدى من يشاهدها من أبناء
املجتمع ،وما يحيكه الفيلم القصري (الوثيقة) ميثل حال
كثري من الشباب والشابات يف مجتمعنا.
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" ملتقى نسائي "
"لتعزيز ثقافة عمل " ببر األحساء
نفذ القسم النسايئ بجمعية الرب باألحساء مؤخرا ً
ملتقى تعزيز ثقافة العمل بالتعاون مع أكرث من 30
موظفة باإلدارة العامة للجمعية واملراكز التابعة لها مع
سباق الجري الخريي ،من أجل إعداد قيادات للعمل
اإلجتامعي بالجمعية والتواصل وتبادل الخربات بني
موظفات اإلدارة العامة بالجمعية واملراكز التابعة لها.
وقد حرض ملتقى تعزيز ثقافة العمل مسؤولة اإلعالم
بالقسم النسايئ نادية الدعيلج ،وسمية الوصيفر
مرشفة إدارة التوعية اإلسالمية ،وفاتن النعيم من نادي
السلامنية النموذجي.

من جانبه أشار رئيس لجنة سباق الجري الخريي
عبدالعزيز بن عيل الرتيك ،بأننا نسعى من خالل
رشاكتنا مع جمعية الرب باألحساء لتعزيز ثقافة العمل
لدى النساء ،وتدريبهن عىل فن التعامل مع املجتمع
وإعدادهن للعمل كقيادات قادرة عىل تدريب أكرب
رشيحة من نساء املجتمع وتعزيز ثقافة العمل لديهن.
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تكريم أمري الرشقية

األمير سعود بن نايف يكرّم أعضاء وداعمي..
سباق الجري الخيري
أشاد صاحب السمو املليك األمري سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمري املنطقة
الرشقية بجهود القامئني عىل سباق الجري الخريي السنوي باملنطقة الرشقية،
جاء ذلك خالل تكريم سموه للجهات الداعمة وأعضاء لجنة السباق.
وأعرب رئيس اللجنة املنظمة للسباق عبدالعزيز الرتيك واملكرمون ،عن شكرهم وتقديرهم
لسموه عىل االستقبال ،مؤكدين أن هذا التكريم يعدّ حافزاً حقيقياً لتقديم املزيد من العطاء
لخدمة هذا الوطن ومواصلة خدمة العمل الخريي والتطوعي مبختلف أشكاله يف املنطقة.

د .عبدالعزيز الرتيك  -رئيس لجنة السباق

أ .خليفة الضبيب  -نائب رئيس اللجنة

أ .بداح القحطاين  -رئيس لجنة الجوائز والهدايا

أ .سعيد الغامدي  -عضو لجنة السباق

أ .حسني البلويش  -رئيس اللجنة اإلعالمية والتسويقية

أ .ابراهيم بوبشيت  -رئيس لجنة الحكام

صاحب السمو املليك أمري املنطقة الرشقية مع رئيس وأعضاء اللجنة العليا والداعمني ( رشكاء النجاح ىف السباق )
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أ .عبدالعزيز النعيم  -رئيس لجنة املشاركني

أ .سعيد الزهراين  -رئيس لجنة اإلحتياجات الخاصة

أ .خالد الشنقيطي  -رئيس لجنة الكشافة

أ .أحمد امللحم  -عضو لجنة السباق

أ .معاذ الجعفري  -عضو لجنة السباق

الدكتور عيل أبو صالح  -عضو لجنة السباق

أ .عادل املخيمر  -مندوب الرتبية والتعليم

أ .محب روبيل  -سكرتارية السباق

أ .عون الهاجري  -عضو لجنة السباق

أ .عبداملنعم عوض الكريم -لجنة الخدمات املساندة

أ .عيىس العكروش  -عضو لجنة السباق
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معايل املهندس  -فهد الجبري  -أمني املنطقة الرشقية

لواء  -غرم الله الزهراين  -مدير رشطه الرشقية

عقيد  -عيل الزهراين  -مرور الرشقية

الدكتور  -عبدالرحمن املديرس  -مدير عام الرتبية والتعليم

أ .صالح عبداملحسن العبد القادر -مدير عام جمعية األحساء

أ .سفر القحطاين  -عرب الخليج القابضة

أ .عدنان الدبل  -رشكة  SGBالدبل

أ .صالح الحميدان  -مدير عام دار اليوم

املهندس  -خالد امللحم  -مدير عام شئون ارامكو السعودية

أ .يوسف بن احمد القصيبي  -مجموعة القصيبي القابضة

أ .محمد املري  -روايب القابضة

أ .ثامر الغنيم  -الغنيم القابضة
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أ .محمد بازياد  -رشكة راشد عبدالرحمن الراشد واوالده

أ .فهد الفراج  -صيدليات الدواء

أ .خالد املزعل  -رشكة نسام ورشكاهم

أ .عبدالرحمن السنيد  -نسام التجارية

املهندس خالد عبد الجواد  -رشكة اتحاد االفندي

أ .محمد باوزير  -رشكة املجدوعي للسيارات

أ .عبدالرزاق الرتيك  -رشكة منا للشحن

أ .محمد العقيل  -رشكة الفوزان

أ .فيصل بن عبدالله فؤاد  -رشكة عبدالله فؤاد

أ .فيصل الدورسي  -البنك السعودي الفرنيس

أ .سعد الحواس  -رشكة اسمنت الرشقية

أ .عبدالعزيز األنصاري -رشكة األنصاري القابضة
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 مجموعة رشكات التميمي-  طارق التميمي.أ

 رشكة دملون-  احمد بن سليامن الغنيم.أ

 مؤسسة االبداع الذهبي-  نايف الغانم.أ
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تكريم األمري جلوي

األمير جلوي بن عبدالعزيز
يكرم أعضاء وداعمي سباق الجري الخيري
كرم نائب أمري املنطقة الرشقية األمري جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد مبكتبه ،أعضاء اللجنة
املنظمة والداعمني لسباق الجري الخريي السنوي ،وأشاد األمري جلوي مبا يحظى به العمل
التطوعي والخريي يف هذا الوطن من إهتامم كبري ودعم غري محدود من قيادات اململكة.
من جهته أكد رئيس اللجنة اإلعالمية واملتحدث اإلعالمي لسباق الجري الخريي السنوي ،حسني
البلويش ،أن هذا اللقاء يؤكد حرص األمري جلوي وإهتاممه عىل اإلرتقاء بالعمل التطوعي يف
املنطقة الرشقية ،مضيفاً "استمعنا يف هذا اللقاء إىل الكلامت التي تساند الشباب وتدعمهم".

الدكتور احمد السني -جامعة الدمام

االستاذ نواف الرتيك  -رشكة اتكو

االستاذ عيل هبه  -اللجنة اإلعالمية

صاحب السمو األمري جلوي بن عبد العزيز ال سعود نائب أمري املنطقة الرشقية
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االستاذ عيل الغمور -قناة السيوف

االستاذ عبدالله عدنان  -اتنشن للدعاية واإلعالن

أثناء لقاء اللجنة العليا والرشكاء الداعمني ..
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اللجنة الكشفية

اللجنة الكشفية تدشن حملة
"إليكترونية وإعالمية"
وتكرم القيادات الكشفية ومدراء السباق
أوضح خالد بن محمد أمني الشنقيطي رئيس اللجنة الكشفية أن اللجنة بذلت جهداً
فائقاً يف سباق الجري الخريي لهذا العام ،وحددت عدداً من املهام قبل بداية السباق وذلك
بالتعاون والتنسيق مع اللجان األخرى ،كما قامت بالعديد من اإلجراءات التي تساعدها على
القيام بمهامها على أكمل وجه ،وانتهجت خطوات جديدة ألول مرة يف هذا السباق ،حيث
قامت بتدشني حملة إليكرتونية وإعالمية ..املزيد عن اللجنة الكشفية يف هذا التقرير..

واجهة الدمام

يتضمن الجدول التايل اسم الربنامج وتاريخه ومنطقة إقامة السباق بالواجهة البحرية لكورنيش الدمام ،واملستهدفني
وأقسام السباق وهدف السباق.
اســـــم الربنامج
التاريــــــــــــــــخ

سباق الجري الخريي السنوي الثامن عشر
23
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2013

الـــــمكـــــــــــــان

كورنيش الدمام الواجهة البحرية

املســـــتهــــدفون

املشاركني من جميع شرائح املجتمع مواطنني ومقيمني

اقـسـام الـسـبـاق

سباق اإلحتياجات الخاصة -سباق  5كم

هــدف الـسـبـاق

تعزيز ثقافة العمل

القيادة الكشفية من طالب املدارس واملعاهد والجامعات املشاركة
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فرق وعشائر

رصدت اللجنة الكشفية يف تقريرها أيضاً إحصائية للفرق الكشفية والقادة املشاركني يف تنظيم فعاليات السباق وفقاً
للجهة واملهمة املوكلة ،والتي تعكس حجم العمل الضخم الذي قدمته اللجنة الكشفيه بسباق هذا العام .

الهيكل التنظيمي

وتضمن الهيكل التنظيمي للجنة الكشفية  14اسامً وهم :
 .1األستاذ :خالد بن محمد أمني الشنقيطي مرشف النشاط الكشفي بتعليم الرشقية رئيس
اللجنة الكشفية عضو اللجنة العليا للسباق.
 .2األستاذ :محمد بداح الدورسي منسق مدارس قطاع الخرب مرشف بداية  5كم .
 .3األستاذ :هشام محمد الغامدي منسق مدارس قطاع الدمام مرشف بداية  5كم.
 .4األستاذ :أحمد عبدالله هنيدي منسق مدارس قطاع الجبيل مرشف ساحة الحفل.
 .5األستاذ :محمد عبدالله الحباس مسئول النقاط الخاصة بفتح وغلق املسارات.
 .6األستاذ :عادل بو حسون مسئول منطقة مواقف السيارات.
 .7األستاذ :حسني سعود الحسني مرشف خط النهاية.
 .8األستاذ :عىل جمعان الغامدي مرشف توزيع الكشافني عىل مسارات السباق.
 .9األستاذ :عبدالله عيل فرج مرشف سباق اإلحتياجات الخاصة.
 .10األستاذ :ماجد جارالله الغامدي مسئول توزيع الكشافني.
 .11األستاذ :فواز فوزان العتيبي مسئول التغذية واملياه.
 .12األستاذ :أحمد محمد املوىس مسئول توزيع الكشافني.
 .13األستاذ :عبدالعزيز نارص املرشايف مسئول اإلعالم اإللكرتوين.
 .14األستاذ :حسن عبدالله عبود السكرتارية والتسجيل.

الفرق الكشفية للمدارس والجامعات املشاركة يف تنظيم السباق
املرحلة الثانويه

الجامعات والكليات والهيئات

املرحلة املتوسطة
مدرسة سعود بن جلوي املتوسطة

مدرسة الكسائي الثانويه

الكلية الصناعية بالهيئة امللكية بالجبيل

مدرسة ابن ماجد املتوسطة

مدرسة ابن سينا الثانويه

املعهد الصناعي بالدمام

مدرسة الزبري بن العوام املتوسطة

مدرسة عكاظ الثانويه

الكلية الصناعية بالدمام

مدرسة مجمع االمري محمد بن فهد

مدرسة الفضل بن الربيع الثانويه

جامعة الدمام

مدرسة املغرية املتوسطة

مدرسة االمام سعود الكبري الثانويه

الكلية الجامعية بالجبيل

مدرسة بقيق املتوسطة

مدرسة القطيف الثانويه

مدرسة حراء املتوسطة

مدرسة الفضيل بن عياض الثانويه

مدرسة صفوى املتوسطة

مدرسة سعيد بن جبري الثانويه

مدرسة الهدى املتوسطة

مدرسة ابن عثيمني الثانويه

مدرسة سعد بن عبادة املتوسطة

مدرسة االجيال الثانوية

مدرسة فخر الدين الرازي املتوسطة

مدرسة بقيق الثانويه

مدرسة سعود بن نايف املتوسطة

مدرسة عبدالرحمن القاسم الثانويه
امللك فهد الثانوية
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القيادات الكشفية املشاركة
املدرسة

املهمة

االسم
عبدالعزيز محمد العمري

تحفيظ القران اإلبتدائية

توزيع التغذية واملياه

احمد محمد املوسى

الخليج املتوسطه بالدمام

توزيع الكشافني

مساوى حسني الصميلي

الفضيل بن عياض الثانويه بالجبيل

مسار السباق

صادق محمد ال صالح

الهدى /صفوى

الختام  +الباصات

عمر عبداهلل العيد

جلوي بن مساعد املتوسطه بالدمام

بداية  5كم

سعيد مشبب القحطاني

أبو عمر املازني اإلبتدائية بالخرب

امليداليات وفرز املتسابقني

محمد مكي ال شيف

عاصم بن عمر الثانوية

بداية 5كم

فيصل عودة العوهلي

عمرو بن معاذ اإلبتدائية

خط النهاية

عبداملحسن محمد آل سيف

علي بن أبي طالب اإلبتدائية

مسار السباق

محمد سعد السبيعي

الحارث بن هشام املتوسطه ببقيق

مسار السباق

علي عبدالوهاب آل سلمان

ضرار بن األزور اإلبتدائية

بداية سباق  5كم

ناصر معجب العجمي

زيد بن حارثة اإلبتدائية ببقيق

مسار السباق

حسني عبداهلل آل شيف

تاروت الثانوية

مسار السباق

حسني أحمد دهل

سعيد بن العاص اإلبتدائية

توزيع الكشافني

زايد سعد الشهراني

مدرسة اإلمام سعود ا لكبري الثانوية بالظهران

خط النهاية

محمد حيدر البيشي

االمام سعود الكبري الثانوية

مسار السباق

صالح سعيد الغامدي

القطيف الثانوية

مسار السباق

ماجد سعد املاجد

سعود بن نايف اإلبتدائية بالدمام

مسار السباق

علي عبداهلل العتيق

الجبيل املتوسطة بالجبيل

ساحة الحفل

نايف محمد الغامدي

املغرية بن شعبة املتوسطة بالخرب

مسار السباق

محمد سيف القحطاني

ابن قدامة اإلبتدائية بالخرب

ساحة الحفل

خلف خليفة السلمي

ابن كثري املتوسطة بالقطيف

خط النهاية

إحصائية للفرق الكشفية والقادة املشاركني يف تنظيم فعاليات السباق
عدد القيادات الكشفية

 22معلم

املجموع اإلجمالي للكشافني والجوالة

 468كشاف وجوال

عدد فرق املرحلة املتوسطة

 12فرقة

عدد فرق املرحلة الثانوية

 13فرقة

عدد فرق الجوالة

 4عشائر

عدد فرق املرحلة اإلبتدائية

 1فرقة
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اإلحصائية اإلعالمية اإللكرتونية
الرابط اإللكرتوني

نوع الخدمة

عدد املستفيدين

اسم الجهة
فروب نواف بك

http://www.nawafnet.net/

نشرة بريدية (عدد)2

500000

مجموعة ورقات

http://www.waraqat.net/

بنر دعا ئي

40000

مجموعة زوايا

http://zoyagroup.com/

بنر دعائي

20000

مجموعة حبايب

http://www.7baybfm.com/vb

بنر دعائي

19000

موقع الخرب كافيه

http://www.alkhobarcafe.com/vb/

بنر دعائي

25000

موقع الشرقية نيوز

http://www.sharqia.org/

بنر دعائي

15000

منتديات املعلمني واملعلمات

http://ksa-teachers.com/forums/

بنر دعائي

150000

منتديات الرتبية والتعليم

http://www.moudir.com/vb/

بنر دعائي

50000

كشافة الشرقية

http://scouteast.net/

بنرات دعائية  +رسالة sms

14800

منتديات كرة السلة السعودية

http://saudibasketball.com/vb/

بنر دعائي

7000

بنرات دعائية  +رسالة sms

10000

صفحة خاصة بالسباق

3100

تغريدات

5500

املواقع اإللكرتونية لبعض
مدارس الشرقية

مواقع عديدة لمدارس الدمام والخبر والظهران

الفيس بوك
تويرت

@sebaqaljari

مجموع املستفيدين من الخدمات اإلعالنية اإللكرتونية
(بنرات دعائية)sms+

مهام اللجنة الكشفية

 859400مستفيد

كلفت اللجنة الكشفية بالعديد من املهام من قبل اللجنة العليا للسباق ،وذلك بالتعاون والتنسيق مع اللجان األخرى،
الذين كان لهم دور كبري يف قيام اللجنة الكشفية مبهامها وتسهيل عملها مام ساهم يف نجاح سباق هذا العام ،
وأبرز هذه املهام متحورت يف التايل :
القيام بحملة إعالمية يف املجمعات التجارية وامليادين
التمركز يف نقاط توزيع املياه وتقدميها للمتسابقني
العامة للسباق.
خالل السباق .
القيام بحملة إلكرتونية للسباق يف مواقع التواصل
توزيع مجموعة من الكشافني والجوالة مع العديد من
اإلجتامعي والصحف واملواقع اإللكرتونية.
اللجان  ،مثل لجنة الجوائز والهدايا ،واللجنة الفنية ،ولجنة
تغطية مسار السباق كامالً بالكشافني ،من حيث الحفل الختامي.
املداخل واملخارج الخاصة مبسار السباق بالتنسيق مع
املساهمة يف تنظيم حفل توزيع الجوائز بالتنسيق مع
اللجنة الفنية .
لجنة الحفل الختامي
املساندة يف نقطة البداية" اإلنطالق" الخاصة بسباق
املساندة يف تقديم الخدمات للمتسابقني من ذوي
 5ك  ،وسباق ذوي اإلحتياجات الخاصة.
اإلحتياجات الخاصة بالتنسيق مع لجنة ذوي اإلحتياجات
املساندة يف خط النهاية بالتنسيق مع اللجنة الفنية  .الخاصة .
املساندة يف نقاط تحويل املسارات الخاصة بالسيارات
تنظيم الجمهور عموماً الحارض يف موقع خط النهاية
بالتعاون مع اللجنة الفنية والفرق األمنية .
يف الواجهة البحرية  ،بالتنسيق مع لجنة الحفل الختامي.
املسانده يف تنظيم املواقف الخاصة بالسيارات.
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معايل الدكتور عبدالله الربيش مدير جامعة الدمام يتوسط الكشافة
فريق الدعم اإللكتروني
 -1خالد محمد أمني الشنقيطي.
 -2عبدالعزيز نارص املرشايف.
 -3وليد عبدالله الدورسي.

الحملة اإللكترونية
وشملت فعاليات إعالمية للقرويات واملنتديات
ومواقع التواصل اإلجتامعي ،وكانت فكرتها إعداد
نرشة إلكرتونية أسبوعية وإرسالها عرب املجموعات
والقرويات الربيدية اإللكرتونية ،وعمل حساب يف تويرت
والفيس ،مع وضع إعالنات وبرنات للسباق يف بعض
الصحف واملواقع اإللكرتونية ،وإعداد صفحه عىل موقع
التواصل اإلجتامعي الفيس بوك مدعومه بإعالن مدفوع
تحتوي عىل أخبار السباق وصوره ومقاطع الفيديو
والروابط الخاصة به ،وإرسال رسائل  smsعرب الجوال.
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إحتفالية مركز التدريب الكشفي
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لجنة الهدايا والجوائز

رئيس لجنة الجوائز والهدايا..
تعديل موعد السباق قرار صائب ..
ونستعد للسباق الجديد من اآلن

مدير عام الرتبية والتعليم يكرم أحد الفائزين

أشاد بداح بن مجدل القحطاني رئيس لجنة الجوائز والهدايا بقرار اللجنة العليا
المنظمة للسباق ،بتعديل موعد إنطالق السباق الثامن عشر لهذا العام والذي
يتم عادة بشهر مارس سنويا ليصبح في  1435/1/20هـ الموافق  2013/11/23م،
مؤكدا أن الموعد الجديد ساهم كثيرا في إستمرار نجاح السباق بسبب ما واجهته
اللجنة من مشاكل بالعام الماضي لسوء األحوال الجوية.
تحضير سنوي

وأشار القحطاين إىل أن لجنة الجوائز والهدايا تقوم بالتحضري
بشكل مبكر قبل إنطالق السباق بفرتة زمنية كبرية ،وذلك
من أجل إتاحة املجال إلختيار وتوريد أفضل األنواع
من الجوائز والهدايا ،حيث يتم حرص األعداد املطلوبة
وطلبات اللجان املختلفة وتقديم عرض سعر ألعضاء لجنة
السباق بعد إختيار األنواع املناسبة ألخذ املوافقة عليها.

التوريد المبكر

وشدد رئيس لجنة الجوائز عىل أن اللجنة تحرص سنوياً
عىل إختيار أصنافها من أجود األنواع
واحدث األشكال املوجودة ،كام
تحرص عىل أن يكون التوريد لتلك
األصناف بشكل مبكر ومبا ال يقل عن
أسبوعني من تاريخ إنطالق السباق.

مساندة الشباب

ونوه القحطاين إىل أنه تم االستعانة هذا العام مبجموعة من
املتطوعني من الشباب وذلك بعد رشح املطلوب منهم ،بهدف
املساعدة يف تنظيم وتوزيع امليداليات عىل املشاركني يف سباق
اإلحتياجات الخاصة والخمسة كيلو مرتات بكورنيش الدمام.

شكرا أرامكو

ومثن بداح بن مجدل القحطاين رئيس لجنة الجوائز
والهدايا عىل الدور الكبري الذي لعبته رشكة أرامكو
السعودية ومنسوبيها ،من ناحية الدعم املادي
واللوجيستي ومساندتها الدامئة للجنة السباق بفريق
من املتطوعني الذين مل يبخلوا مبجهوداتهم ،حيث
استمر التعاون والتواصل إىل أن تم االنتهاء من السباق.
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مهرجان

الخـــــير
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اللجنة الفنية

رئيس اللجنة الفنية..
يوضح أسباب نقل السباق
مـن الخـبـر إلى الدمـام ؟؟

ويؤكـــــــــــــــــــــــــد ..

إبراهيم محمد بوبشيت

كورنيش الدمام  ..خال من التقاطعات
والمنحنيات ويقلل من إختراقات المتسابقين
أشاد إبراهيم محمد بوبشيت رئيس اللجنة الفنية لسباق الجري الخريي ،بقرار اللجنة املنظمة بنقل السباق هذا
العام لكورنيش الدمام ،موضحا أنه جاء نظراً لخلو كورنيش الدمام من التقاطعات واملنحنيات وإستقامته مام يسهل
عىل املتسابقني قطع مسافة السباق بشكل آمن ،وأنه يقلل من إحتاملية حدوث اإلخرتاقات من بعض املتسابقني.
وأوضح بوبشيت أن اللجنة الفنية قامت بدراسة مسار السباق وتحديد املسافة بشكل دقيق ،ومن ثم وضعت
عالمات الكيلو مرتات الخمسة يف مكان بارز بحيث يستطيع املتسابقني مشاهدتها بسهولة أثناء السباق.

جانب من إجتامعات اللجنه العليا بكورنيش الدمام
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ثمرة التعاون

التقييم االليكتروني

ويرى بوبشيت أن اللجنة الفنية قامت بأداء مهامها املكلفة
بها عىل أكمل وجه ،بالتعاون مع حكام ومرشفني من
جهات متعددة والكثري من املتطوعني الذين ساهموا يف
التنظيم واإلرشاف والتحكيم يف سباق هـذا الـعام ،ذاكرا أن
النجاح الذي تحقق هو مثرة جهود وتعاون مشرتك طوال
عام كامل تتطلب التنسيق واإلجتامع مع أعضاء اللجنة
املنظمة للسباق والعديد من الحكام واملحكمني املحرتفني،
وكذلك اإلجتامع والتنسيق يف وقت مبكر مع قائد مرور
ودوريات املنطقة الرشقية للمساعدة يف تنظيم السباق.

وعن إستخدام جهاز تقييم النتائج اإللكرتوين ،أفاد
بوبشيت أنه للعام الثالث عىل التوايل تم إستخدام جهاز
التقييم اإللكرتوين حيث تعاونت اللجنة الفنية مع لجنة
الخدمات املساندة وتم تسليم نتائج املتسابقني الفائزين
يف سباق الخمسة كيلو مرتات للجنة املنظمة للسباق
إلعالن أسامءهم يف وقت قيايس ،كام تم تأمني خيمتني
كبريتني عند نقطة بداية السباق ليتم فيهام استبدال
ثياب املتسابقني بالزى املخصص للسباق ،وتكونا محطتا
تجمع وأخذ قسط من الراحة قبل إنطالق السباق.

وأشار رئيس اللجنة الفنية للسباق إىل أنه تم التنسيق
بني اللجنة الفنية والعديد من الجهات املساندة قبل بدء
الفعالية ،وذلك لتصحيح املالحظات التي قد تراها اللجنة
تعيق من سهوله إنسياب املتسابقني وللخروج بنتائج دقيقة
ىف التقييم ،حيث تقوم اللجنة سنويا بدراسة السلبيات التي
قد تحدث أثناء السباق للخروج بأفضل الحلول لتالفيها
بالسباق القادم ..مبينا أنه متت إذاعة التعليامت واإلرشادات
للمتسابقني قبل إنطالق السباق عرب مكربات صوت وضعت
عىل أبراج مرتفعة عند نقطة بداية السباق ،مع تأمني نقطة
اإلنطالق لكل سباق حتى يتم إنطالق املتسابقني يف وقت واحد
دون تجاوز أحد ،ليكون مبدأ تساوى الفرص متاح للجميع..

وقدم رئيس اللجنة الفنية للسباق خالص شكره لجميع
أفراد مرور ورشطة ودوريات املنطقة الرشقية لدعمهم
الالمحدود يف الرتتيب واملساعدة بالسباق ،مشيدا أيضا بالدور
الهائل للمستشفيات التي قامت بإرسال سيارات إسعاف
مزودة بفريق طبي ،حيث تم توزيعها عىل مسار السباق
بنقاط مدروسة لتقديم خدماتها الرسيعة ملن يحتاج من
املتسابقني ،إضافة إىل تواجدهم بالسباق التجريبي الذي
يقام قبل السباق بأسبوع ملعرفة املطلوب منهم ,وكذلك
الفريق الطبي املشارك من جامعة الدمام وذلك ملشاركتهم
ألول مرة بعدد من سيارات اإلسعاف املجهزة بفريق طبي .

تصحيح المالحظات

المستشفيات والشرطة

شكر واجب

واختتم إبراهيم محمد بوبشيت رئيس اللجنة الفنية
لسباق الخري بتقديم الشكر لحكام االتحاد السعودي
أللعاب القوى وكذلك حكام اإلدارة العامة للرتبية
والتعليم باملنطقة الرشقية ومتطوعي ارامكو السعودية.
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لجنة املشاركني

لجنة المشاركين " ..نبض السباق"
رئيس اللجنة عبدالعزيز عبداهلل النعيم :

صممنا إستمارة جديدة للسباق.
وواجـهـنـا تـحـديـات الــطــقــس.

تلعب لجنة املشاركني دوراً رئيسياً لإلعداد إلنطالق السباق باعتبارها "نبض السباق" ،وتبذل اللجنة كل
عام جهود كبرية لتسهيل عملية التسجيل بخيمة السباق التي تقام قبل إنطالق السباق بعرشة أيام ،ويحرص
عدد من طلبة املدارس والجامعات عىل التواجد بإستمرار داخل الخيمة ،وتدعم اللجنة فريق العمل لديها
بكل ما يلزم لخدمة املشاركني بدءاً من املعلومات وحتى أجهزة الكمبيوتر الالزمة لعملية التسجيل وغريها.

47
إختيار المتطوعين

تحرص لجنة املشاركني عىل إختيار منسوبيها املتطوعني
بعناية وإعدادهم بشكل جيد ميكنهم من أداء دورهم
بسهولة ،وتقوم اللجنة سنوياً بعمل عدة إجتامعات مع
الشباب املتطوعني بالعمل يف خيمة التسجيل لتدريبهم
وتزويدهم بكافة املعلومات التي قد يحتاجونها للرد عىل
أي استفسار من املشاركني بالسباق ،كام يتم تقسيم خيمة
التسجيل ألكرث من جزء لتسهيل تسجيل املتسابقني مبختلف
فئاتهم ،ورسعة إنهاء االجراءات وإستالم كل متسابق
لفانلة السباق املناسبة له وتسليمه الرقم املشارك به.

استمارة متطورة

تقوم اللجنة سنوياً بتوزيع املطبوعات اإلرشادية والخرائط
التوضيحية ملسار السباق وتسجيل ورصد جميع الجنسيات
املشاركة والنسب املئوية لهم ،كام يتم تخصيص مكان
بخيمة التسجيل للمسجلني عرب موقع السباق اإللكرتوين
والذي يوفر الكثري من الجهد والوقت الالزم للتسجيل
بالطريقة اليدوية ،وقد قامت اللجنة بعمل تصميم جديد
ومتطور الستامرة السباق هذا العام بحيث تكون شاملة
لكافة املعلومات والخرائط اإلرشادية ،وقد القت االستامرة
استحسان الجميع لسهولتها ووضوح املعلومات بها.

تحديات عديدة

واجهت لجنة املشاركني تحديات عديدة هذا العام
أهمها نقل مسار السباق إىل كورنيش الدمام والتعامل
مع األمطار الشديدة يف األيام التي سبقت السباق،
وتعامل فريق العمل مع هذه التحديات املختلفة
ونجحوا يف التغلب عليها بشكل كبري ،ورغم املجهودات
الهائلة التي بذلتها اللجنة إال أن حالة الطقس كانت
سبباً يف انخفاض عدد املشاركني عن املتوقع هذا العام.

دعم اللجان

قامت لجنة املشاركني بدعم أغلب اللجان يف عملها ،فبجانب
العمل بخيمة التسجيل تم تأمني مجموعة أخرى من
الشباب وزعت عىل عدد من أكشاك االستعالمات بالعديد
من النقاط املحددة عند نقطة إنطالق السباق ونقطة
النهاية ،كام تعاون الشباب املتطوعني للمساعدة يف توزيع
ميداليات السباق عىل جميع املتسابقني مع لجنة الجوائز
والهدايا ،وقامت مجموعة أخرى باملساعدة يف توزيع
الوجبات الغذائية عىل سيارات اإلسعاف املشاركة ،وكذلك
نقل املصورين من نقطة بداية السباق إىل نقطة النهاية.

السباق الحدث

ورضبت لجنة املشاركني هذا العام أروع األمثلة يف مجال
التطوع ،حيث أكد الشباب املشاركني بخيمة التسجيل
هذا العام قناعتهم التامة بأهداف السباق الخريية التي
يسعى إليها بإستمرار ،ومضحني من أجل ذلك براحتهم
وأوقاتهم لدعم تلك األهداف ،وذلك بعد أن أصبح سباق
الجري الخريي السنوي حدث يرتقبه كل أبناء املنطقة
الرشقية واملقيمني بها ،ويسعي الكثريين للمشاركة فيه.

خيمة إستقبال املتسابقني للتسجيل بالواجهة البحرية بالدمام
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لجنة الخدمات املساندة

رئيس لجنة " الخدمات المساندة "..

المهندس  /خالد بن عبدالعزيز الحمدان
حققنا نجاحات متواصلة من
" الـتـنـظـيـم والـتـنـفـيـذ "

عام بعد عام تسعى لجان السباق حثيثاً نحو تحقيق أهداف السباق اإلنسانية السامية ،وعام بعد عام يحقق السباق
نجاحات متواصلة من ناحية التنظيم والتنسيق والتنفيذ ،ويف كل عام نرصد زيادة يف أعداد املشاركني واملنظمني والجمهور
مع الحاجة املاسة ملواكبة هذه الزيادة مبزيد من التنظيم والرتتيب واإلعداد حتى يظهر السباق كل مرة يف أفضل صورة.

حاضرة الدمام

وبحمد الله حظيت فعالية هذا العام والتي تقام ألول مرة
بحارضة مدينة الدمام بنسبة كبرية من النجاح والتوفيق فقد
قامت لجنة الخدمات املساندة بتوفري األجهزة اإللكرتونية
واملعتمدة عاملياً يف رصد نتائج السباق ،والتي تم نصبها عند
نقطة البداية ونقطة النهاية وتم اعتامد النتائج من خاللها،
بعد أن أثبتت نجاحها خالل السباقني السادس والسابع عرش.

الخدمات المساندة

وحرصت لجنة الخدمات املساندة عىل إتاحة كافة الخدمات،
حيث وفرت كميات كبرية من مياه الرشب تم توزيعها ابتدا ًء
من نقطة اإلنطالق ومرورا ً بخمس مراكز عىل مسار خط
السباق وعند خط النهاية ومنطقة الحفل الختامي ،وذلك من
خالل الشاحنات املربدة ،وكذلك قامت اللجنة بتجهيز عدد
من الحواجز الحديدية وتوزيعها عىل نقاط اإلخرتاق مبسار
السباق وعند مدخل خط النهاية لتنظيم دخول املتسابقني،
وكذلك تحديد مسارات املتسابقني إلستالم امليداليات
من خالل املسارات املزودة بطاوالت توزيع امليداليات.

الدروع التذكارية

وقامت اللجنة أيضا بإستالم ونقل امليداليات والدروع
وترتيبها عىل طاوالت مزينة لهذا الغرض ،وإعداد منصة
التكريم واملدرجات وتنسيق وترتيب موقع الحفل
الختامي وتجهيز مركز إعداد النتائج  ،حيث يتم إستالم
وتدقيق النتائج ومن ثم طباعتها وتزويد لجنة الحفل
الختامي والصحفيني بنسخ منها ،كام وفرت اللجنة أجهزة
الصوت عند نقطة اإلنطالق ونقطة النهاية ومكان الحفل.

أمنيات اللجنة

وتحرص اللجنة كسائر لجان السباق األخرى عىل اإلستفادة
من تجارب األعوام السابقة ،لتجويد اإلعداد والتنظيم
إلخراج السباق يف كل عام بصورة أكرث إرشاقا وأكرث جذباً
للمشاركني والجمهور ،وتتمنى اللجنة دامئاً للسباق ولجانه
املنظمة املزيد من النجاحات إلكامل مسرية الخري والعطاء.
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لجنة اإلعالم والتسويق

حسين البلوشي رئيس
لجنة اإلعالم والتسويق
نسعى إلثراء السباق "تسويقي ًا وإعالمي ًا"..
وشركاء النجاح "يدعموننا"

مذكرات عمل وإتفاقيات مع  ..أمانة الشرقية والجامعة والتعليم
حملة إليكرتونية لإلعالم والتسويق  ..تستمر حتى السباق ال19
"نحظى دامئاً بتميز املتابعة واالرتقاء والتطوير من قبل كافة املشاركني ،من حيث الطريقة واألداء والتسجيل والحضور
اإلعالمي والتسويقي بفكر متنوع وبرنامج ممنهج للخطة التنفيذية"  ..هكذا بدأ األستاذ حسني البلويش رئيس لجنة اإلعالم
والتسويق حديثه ..قائالً أن ما نسعى إليه جميعاً هو الوصول ألعيل درجات العمل امللموس ميدانياً ..واملحسوس لكل متابع
وقارئ ومتصفح عرب عدة نوافذ وأبواب قامت اللجنة بالتطرق إليها ودعوتها للمشاركة يف إثراء السباق إعالمياَ وتسويقياَ.

جهود األمانة

وأردف البلويش إىل أنه من الواجب علينا أن نثمن التحرك
الرسيع الذي تبناه معايل املهندس /فهد بن محمد الجبري
أمني املنطقة الرشقية نحو توقيع مذكرة التفاهم مع
اللجنة العليا للسباق ،إمياناً من معاليه بعظم املسؤولية
اإلجتامعية امللقاة عىل عاتق األمانة واللجنة ،والعمل يف

خطى متوازية نحو اإلستغالل األمثل للتميز يف العمل
امليداين ،مؤكدا ً أن كافة اإلدارات والبلديات قدمت الدعم
للسباق دون تأخري أو تقصري ،لإلستفادة من اإلمكانيات
اإلعالمية والتسويقية يف مناطق السباق ونرش ثقافة العمل
الخريي لتشمل كافه طبقات املجتمع وتقديم الدعم

اللجنة العليا وأعضاءها ومعايل أمني املنطقة الرشقية ومدير عام الرتبية والتعليم بالرشقية
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اللوجيستي املبارش ملوقع ساحة اإلحتفاالت مبنتزه خادم
الحرمني الرشيفني ،وأيضاً التوجيه لإلدارة العامة للتشغيل
والصيانة وبلدية رشق الدمام والخدمات ،بعدم التأخر عن
دعم السباق باإلمكانيات املتوفرة لدى كل قطاع متى ما
طلب منه ذلك ،إمياناً بالعمل ضمن املسئولية اإلجتامعية.

إتفاقية الجامعة

وأشار البلويش أنه إنطالقاً من إستمرار العمل بنرش
املسئولية اإلجتامعية واتساع الهدف ،كانت النظرة إىل طرق
باب جامعة الدمام ،حيث شملنا معايل الدكتور/عبد الله
بن محمد الربيش مدير الجامعة بكل اهتامم ،وكان هدفه
أن يكون للجامعة مساحة يف السباق من حيث الجانب
العلمي والتطبيقي والدراسات البحثية والطبية واملستقبلية،
وقد تم بلورة هذه الرؤى يف قالب واحد ملموس عرب
مذكرة عمل مشرتك متتد لسنوات ،وشارك أيضا يف صياغة
تلك األهداف بجهود مبارشة الدكتور/عبد الله القايض
وكيل جامعة الدمام للدراسات والتطوير وخدمة املجتمع ،
والدكتورة/نجاح القرعاوي من عامدة خدمة املجتمع
والتنمية املستدامة ،ورغم ضيق الوقت يعد ما أنجز عمالً
رائعاً يف مدة قصرية.

د .عبدالله القايض وكيل جامعة الدمام للدراسات
والتطوير وخدمة املجتمع أثناء توقيع اإلتفاقية

التعليم رافدًا استراتيجي ًا

وشدد رئيس لجنة اإلعالم والتسويق عىل أن قطاع التعليم
سيظل رافدا ً اسرتاتيجياً للسباق ،حيث أنه إستمرارا ً ملرحلة
العطاء والتميز مبتابعة الجهود هذا العام فقد حرصت
اللجنة العليا للسباق عىل متابعة توقيع إتفاقية الرشاكة مع
قطاع الرتبية التعليم ،تأكيدا ً منها عىل ما ميلكه من أداوت
النجاح بكافة املقاييس امليدانية العلمية والرتبوية ،مبيناً
أنه جاري املتابعة من خالل استكامل إجراءات التوقيع
لتلك املذكرة لتكون دافعا للسباق التاسع عرش بإذن الله.

52
اإلعالم والتسويق اإللكتروني

وأوضح البلويش أنه تم تدشني حملة إعالمية إلكرتونية
قبل السباق بشهرين عىل أن تستمر بعد السباق عىل
مراحل متقطعة إىل موعد السباق الـ ،19وتهدف هذه
الحملة للتعريف بتاريخ السباق الـ 18وموقعه والفعاليات
املصاحبة ،وتوعية املجتمع بهدف السباق لهذا العام،
مشريا ً إىل أن الحملة تضمنت برنات وفالشات يف املنتديات
واملواقع اإللكرتونية ومواقع املدارس اإللكرتونية ،ونرشة
إلكرتونية عن السباق يف القروبات واملجموعات الربيدية.

مواقع التواصل اإلجتماعي

وأضاف أنه استكامالً ألهداف الحملة تم بث رسائل
لقاعدة بيانات املدارس يف (الخرب – الظهران – الدمام )
بنني وبنات ،إضافة إىل تفعيل السوشل ميديا عرب(حساب
للسباق عىل الفيس بوك  ،هاشتاق للسباق عىل توتري،
حساب يف االنستقرام ،تصوير مقطع  20ثانية عىل
الـكيك) ،مشريا ً أن فريق الدعم اإللكرتوين تألف من خالد
محمد أمني الشنقيطي رئيس قسم النشاط الكشفي
بتعليم املنطقة الرشقية املكلف ،وعبد العزيز نارص
املرشايف املعلم مبدرسة أيب بن ثابت اإلبتدائية بالظهران.
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الظروف الجوية

وأفاد البلويش بأن الظروف الجوية وحالة الطقس أثرت
بشكل ملحوظ عىل عدم مشاركة أكرب قدر من الرشيحة
املجتمعية يف السباق ،كام ساهم تعطل املدارس والهيئات
التعليمية خالل فرتة السباق بشكل واضح عىل نسبة
الحضور ،موضحاً أنه رغم الجهود التي بذلت من اللجنة
الفنية والكشفية يف التأكيد عىل أن موعد السباق مل يتغري
وسيقام يف املوعد ،إال أن أجازة التعليم ساهمت يف عدم
إستمرار التوصل مع الطالب نحو إستالم استامرات التسجيل،
حيث أنهم فضلوا اإلستمتاع بالجو بعيدا ً عن السباق.

صورة جامعية لألعضاء الفريقني بعد توقيع اإلتفاقبة
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معايل املهن

خارطة السباق

وعن خارطة السباق أملح حسني البلويش رئيس لجنة اإلعالم
والتسويق إىل أن تكرار نرش خارطة توضيحية وارشادية عن
مسار السباق عرب املواقع اإللكرتونية ووسائل اإلعالم اليومية
جاء بهدف التعريف نحو البداية الجديدة التي سينطلق
من خاللها السباق عرب املوقع الجديد بكورنيش الدمام
ألول مرة يف تاريخه ،مبيناً أن ذلك يعترب عمل مميز يف ظل
جهود داعمة من قبل مقام إمارة املنطقة الرشقية وأمانة
املنطقة الرشقية ،فجاء تكثيف اإلعالن األسبوعي مدعومة
بالخريطة التي تشري إيل كيفية الوصول إىل موقع السباق.

كلمة حب ووفاء

دس فهد ال
جب
ري
و
ا
أل
س
تا
ذ
عب
د
العزيز الرتيك أث
ناء تبادل اإلتفاقية

النشر المتميز

وأكد البلويش عىل أن الفريق اإلعالمي كان حلقة الوصل
املشرتك بني وسائل اإلعالم املختلفة التي تتوىل بدورها
التعريف بربامج السباق عرب تلك الوسائل ،ويضم هذا
الفريق مجموعة متميزة من اإلعالميني الذين قاموا بنرش
أكرب قدر ممكن من إخبار السباق عرب الصحف اليومية
أو املواقع اإللكرتونية املتعددة ،مبينا أن الفريق اإلعالمي
قام برصد هذه التغطيات اإلعالمية املختلفة وقام بتوثيقها
وتبوبيها لتكون مرجعاً للجنة يف أي وقت.

واختتم رئيس لجنة اإلعالم والتسويق قائال :إن متابعة وحرص صاحب السمو املليك األمري سعود بن نايف بن
عبدالعزيز أمري املنطقة الرشقية حفظه الله ،وصاحب السمو األمري جلوي بن عبد العزيز نائب أمري املنطقة
الرشقية حفظه الله نحو أهمية نجاح ومتيز السباق ودعوة كافة القطاعات التي لها عالقة يف متابعة ما يوكل لها
يف نجاح السباق ،أثر كثريا ً عىل املتابعني من قبل اللجنة العليا يف االرتياح بحرص قيادتنا الرشيدة نحو
استكامل ما خطط له وعمل وجهز ونفذ  ..مؤكدا ً أن ذلك ليس مبستغرب عن رجل الخري الذى
ساهم يف رسم ابتسامة عىل وجه كافة الرياضيني من أجل تحقيق هدفهم نحو إقامة السباق.
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الخطة الميدانية للوحات السباق ..

ذوي اإلحتياجات الخاصة

"لقاء مجتمعي" ..و"مشاركة فاعلة"
لذوي اإلحتياجات الخاصة
توزيع  1100دعوة واستمارة مشاركة
وأهم األهداف  ..إخراج الطاقات الكامنة

الزال زخم املشاركة يتصاعد عند ذوي اإلحتياجات
الخاصة يف سباق الجرى الخريي من سنة إىل أخرى ،فهم
ينتظرون موعده يف كل عام ملا ميثله لهم من متنفس
لطاقاتهم ولقاء مع مجتمعهم وأقرانهم العاديني ،وقد
تجىل هذا االحساس بوضوح يف منافسات السباق
الثامن عرش الذي شهد روح عالية وحامس شديد،
من فئة تحرص دامئا عىل املشاركة اإلجتامعية الفاعلة.

األجازات الطارئة

ويرى األستاذ سعيد بن عواض الزهراين رئيس لجنة ذوي
اإلحتياجات الخاصة ،أنه عىل الرغم من ظروف األجازات
الطارئة التي سبقت السباق والتي فرضها الطقس عىل
مشاركة ابنائنا الطالب وذوي اإلحتياجات الخاصة يف
سباق هذا العام ،إال أن أبنائنا ذوي اإلحتياجات الخاصة
شاركوا بفعالية وأبلوا بال ًء حسناً يف سباق هذا العام.

دعاوي ومشاركين

وذكر الزهراين أن سباق هذا العام تم فيه توزيع
ما يقارب من  1100دعوة واستامرة مشاركة ،عىل
برامج ومراكز ذوي اإلحتياجات الخاصة باملنطقة
وذللت لهم العقبات للمشاركة الفعالة يف السباق،
مقدرا ً عدد املشاركني يف السباق لهذا العام بـ
 250ـ  300مشارك من ذوي اإلحتياجات الخاصة
وعدد الذين رافقهم ورتَب و َحكم مشاركتهم
ما يقارب من  70ــ  80معلم ومدرب ومرافق.

مواقف مشرفة

وأكد رئيس لجنة ذوي اإلحتياجات الخاصة أن املشاركة
يف السباق عند ذوي اإلحتياجات الخاصة الزالت متثل لهم
إخراج الطاقات الكامنة التي ال يستطيعون التعبري عنها إال
يف مواقف التحدي وموقف السباق ،مشريا ً إىل أن رئيس
اللجنة العليا للسباق والزمالء يف جميع اللجان يف سباق
الجري انتهجوا مواقف مرشفة يف التعاون وتذليل كثري من
الصعوبات لصالح تواجد هذه الرشيحة يف السباق دامئاً.

شكر واجب

ومثن الزهراين دور املدربني واملعلمني ملساهمتهم يف
دعوة ذوي اإلحتياجات الخاصة ،وبث الحامس لديهم
للمشاركة وتنظيم املشاركة وترتيب املتسابقني وتحكيم
وإخراج النتائج ،وصوالً إىل التشجيع والتعليق عند خط
النهاية لذوي اإلحتياجات الخاصة وللمتسابقني يف الفئات
األخرى ،مام أضفى جو من الحامس للمتسابقني وللسباق
عىل الرغم من التحديات التي يواجهونها
يف ذلك ،إلختالف قدرات وإمكانات
وفئات هؤالء املشاركني وصعوبة
إنتظامهم واإلتصال معهم مبارشة.
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الفائزين باملراكز األوىل

يحصدون ....
األولى يحصدون
بالمراكز األولى
الفائزون بالمراكز
الفائزون
عينية
وهدايا عينية
نقدية وهدايا
وجوائز نقدية
تقديرية وجوائز
دروع تقديرية
دروع
سيارة هيونداي وآيباد وجواالت ..
لـ  11فـائـز ًا فـي السـحـب العشوائي

ممثل مجموعة املجدوعي للسيارات أثناء تسليم سيارة للفائز مع معايل أمني املنطقة الرشقية ورئيس اللجنة العليا
تقديراً للجهد املبذول واملشاركة املتميزة للمتسابقني بحضور معالي املهندس
فهد الجبري أمني املنطقة الشرقية ،قامت إدارة سباق الجري الثامن عشر بتكريم
الفائزين باملراكز األولي يف السباق ،وتضمن التكريم جوائز مالية
ودروع تقديرية  ..كما تم عمل سحب على العديد من الجوائز
كان يف مقدمتها سيارة هيونداي مقدمة من شركة املجدوعي
للسيارات ،إضافة إىل عشرة جوائز أخرى أمنتها لجنة السباق.
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وجاءت نتائج السباقات المختلفة كالتالي
أو ً
ال :ذوي اإلحتياجات الخاصة
وجاء ذوي اإلحتياجات الخاصة كأول املكرمني حسب تقرير إدارة السباق ،وذلك تقديراً لدورهم الهام يف املشاركة
بهذا السباق ،واعرتافاً بهذا النجاح املتميز الذي حققوه عرب املشاركات املختلفة ،وجاء التكريم وفقاً للتايل:

أ  -ممن أبدوا قوة تحمل

حصل خمسة متسابقني ممن أبدوا قوة تحمل عىل درع كريستال صغري الحجم  ،باإلضافة إىل ألف وخمسامئة ريال
كجائزة نقدية لكل متسابق.

قوة التحمل
املركز

االسم

رقم املتسابق

الدرع

الجائزة املالية

التحمل

علي عبود الفقيهي

1194

صغري

 1500ريال

التحمل

حسني طارق املؤمن

377

صغري

 1500ريال

التحمل

عادل عباس الجبيلي

709

صغري

 1500ريال

التحمل

ناصر علي شراحيلي

1162

صغري

 1500ريال

التحمل

حسني عبد اهلل البحراني

204

صغري

 1500ريال

معايل مدير جامعة الدمام الدكتور
عبدالله الربيش يكرم متسابق من
ذوي اإلحتياجات الخاصة

معايل أمني املنطقة الرشقية املهندس فهد الجبري
يكرم متسابق من ذوي اإلحتياجات الخاصة
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الفائزين باملراكز األوىل
ب  -ذوي اإلحتياجات الخاصة المركز الثالث

فاز خمسة متسابقني من ذوي اإلحتياجات الخاصة بجوائز املركز الثالث وهي عبارة عن ألفي ريال ،و درع
كريستال صغري الحجم.

املركز الثالث
املركز

اإلعاقة

االسم

رقم املتسابق

الدرع

الجائزة املالية

الثالث

حركية

ابراهيم فهد امللحم

1164

صغري

 2000ريال

الثالث

بصرية

ادم مهدي ال جعفر

1005

صغري

 2000ريال

الثالث

سمعية

سلطان محمد الراشدي

703

صغري

 2000ريال

الثالث

ذهنية

علي نسيم ال حمود

112

صغري

 2000ريال

الثالث

شلل دماغي

محمد مبارك اليامي

1170

صغري

 2000ريال

معايل الدكتور عبدالله الربيش مدير جامعة الدمام يتفقد املشاركة الطبية بحضور رئيس اللجنة العليا للسباق

ج  -ذوي اإلحتياجات الخاصة المركز الثاني

وجاءت الجائزة املالية لخمسة فائزين باملركز الثاين لذوي اإلحتياجات الخاصة ،بقيمة ألفان وخمسامئة ريال ،مع
درع كريستال متوسط الحجم.

املركز الثاني
املركز

اإلعاقة

االسم

رقم املتسابق

الدرع

الجائزة املالية

الثاني

حركية

عبد اهلل ماطر العتيبي

4270

متوسط

 2500ريال

الثاني

بصرية

جاسم احمد ال جميع

1003

متوسط

 2500ريال

الثاني

سمعية

محمد سالم املري

7066

متوسط

 2500ريال

الثاني

ذهنية

سلطان سيف

1199

متوسط

 2500ريال

الثاني

شلل دماغي

حسني وليد الطفيف

1188

متوسط

 2500ريال
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د  -ذوي اإلحتياجات الخاصة المركز األول

أما عن املركز األول فقد حصل عدد خمسة متسابقني من ذوي اإلحتياجات الخاصة عليه وتم إهدائهم جوائز
مالية بقيمة ثالثة أالف ريال ،باإلضافة إىل درع كريستال كبري الحجم  ،حيث تنوعت اإلعاقات املشاركة مابني
اإلعاقة الحركية والبرصية والسمعية والذهنية والشلل الدماغي.

املركز األول
املركز

اإلعاقة

االسم

رقم املتسابق

الدرع

الجائزة املالية

األول

حركية

محسن احمد ال اسماعيل

1119

كبري

3000ريال

األول

بصرية

علي احمد ال جميع

1104

كبري

3000ريال

األول

سمعية

عبد الرحمن احمد القرني

4274

كبري

3000ريال

األول

ذهنية

فارس قروي

1200

كبري

3000ريال

األول

شلل دماغي

عمر محمد قسوم

3979

كبري

3000ريال

ثانياً :سباق  5كيلو مرتات

أ  -المركز الثالث للفئات العمرية لسباق  5كيلو مترات

تم توزيع جوائز سباق  5كيلومرت للمركز الثالث حسب الفئات العمرية وتكريم الفائزين بجائزة مالية بقيمة
 1000ريال مع درع كريستال صغري الحجم وفقاً للجدول التايل :
املركز الثالث
الفئة العمرية

االسم

رقم املتسابق

الدرع

الجائزة املالية

 69 – 60سنة

بيرت ميلر

3700

صغري

 1000ريال

 59 – 46سنة

مراد محمد بوجليع

3570

صغري

 1000ريال

 45 – 30سنة

جميل عبد اهلل مقهوي

4151

صغري

 1000ريال

 29 – 16سنة

فايز العتيبي

3505

صغري

 1000ريال

دون  16سنة

علي حسني زويد

2282

صغري

 1000ريال

لحظة تجمع للمشاركني يف موقع اإلنطالق
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الفائزين باملراكز األوىل
ب  -المركز الثاني للفئات العمرية لسباق  5كيلو مترات

جاء يف املركز الثاين عدد  6متسابقني وحصلوا عىل جوائز مالية مبعدل  1500ريال لكل متسابق مع درع كريستال
متوسط الحجم  ،كام يتضح يف الجدول التايل :

املركز الثاني
الفئة العمرية

االسم

رقم املتسابق

الدرع

الجائزة املالية

 70سنة فما فوق

علي عبود الفقيهي

4240

متوسط

 1500ريال

 69 – 60سنة

حسني طارق املؤمن

3715

متوسط

 1500ريال

 59 – 46سنة

عادل عباس الجبيلي

3765

متوسط

 1500ريال

 45 – 30سنة

ناصر علي شراحيلي

4082

متوسط

 1500ريال

 29 – 16سنة

حسني عبد اهلل البحراني

4203

متوسط

 1500ريال

دون  16سنة

سليمان جمال

6670

متوسط

 1500ريال

بطل سباق الجري  ..املتسابق عبدالله الجود متقدماً املتسابقني
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ج  -المركز األول للفئات العمرية لسباق  5كيلو مترات

أسفرت نتائج السباق عن ستة فائزين يف مراحل عمرية مختلفة وشملت الجوائز درع كريستال كبري الحجم ومبلغ
مايل يقدر بألفان وخمسامئة ريال وكام يتضح من خالل الجدول التايل :
املركز األول
الفئة العمرية

االسم

رقم املتسابق

الدرع

الجائزة املالية

 70سنة فما فوق

محمد عبد اهلل القويز

3981

كبري

 2500ريال

 69 – 60سنة

نزار عبد املحسن ال نصر

4306

كبري

 2500ريال

 59 – 46سنة

علي مانع عسريي

4758

كبري

 2500ريال

 45 – 30سنة

حمد محمد اديبي

4309

كبري

 2500ريال

 29 – 16سنة

حسني فيصل

4312

كبري

 2500ريال

دون  16سنة

ثامر الدوسري

4113

كبري

 2500ريال

د  -المراكز األولى على عموم سباق  5كيلو مترات

اما عن املراكز الثالث األوىل عىل عموم سباق الخمسة كيلو مرتات فقد حصل الفائزين عىل جوائز مالية مختلفة
القيمة ودروع تقديرية بحسب املراكز وكالتايل :
املركز األول
املركز

االسم

رقم املتسابق

الدرع

الجائزة املالية

الثالث

يوسف محمد عسريي

4080

صغري

 3000ريال

الثاني

ياسني فهيدة

4084

متوسط

 4000ريال

األول

عبد اهلل الجود

4083

كبري

 6000ريال

لحظة إنطالق السباق ..
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الفائزين باملراكز األوىل

ثالثاً :الفائزون بجوائز السحب العشوائي
تم خالل حفل السباق عمل سحب عشوايئ عىل أرقام جميع املشاركني بالسباق حيث قدمت  10هدايا من لجنة
السباق ،وكانت جائزة السحب الكربى سيارة هيونداي النرتا مقدمة من رشكة املجدوعي للسيارات ،وتم إدراج
نتائج السحب كام يف الجدول التايل بحسب الجائزة ونوعها ورقم االستامرة واالسم :
السحب على الجوائز
الجائزة

نوع الجائزة

رقم االستمارة

االسم

الجائزة الحادية عشر

IPad

2551

PARMANND YADAV

الجائزة العاشرة

IPad

2484

طارق سمري الرمادي

الجائزة التاسعة

IPad

2663

BLAS PALMA DALUMPINES

الجائزة الثامنة

IPad

3505

بالل أسامه احمد عبدالحي

الجائزة السابعة

IPad

4343

OMAR THNEEL

الجائزة السادسة

جوال جالكسي NOTE 3

4302

سعد صالح الفريوز

الجائزة الخامسة

جوال جالكسي NOTE 3

4326

معاذ عبدالعزيز املنهالي

الجائزة الرابعة

جوال جالكسي NOTE 3

4364

REY SAJUL SAJULGA

الجائزة الثالثة

جوال جالكسي NOTE 3

4366

MAMERTO GVINOO COMLGHOD

الجائزة الثانية

جوال جالكسي NOTE 3

2178

متعب فالح الشمري

الجائزة األوىل
( الكربى )

سيارة هيونداي إلنرتا
مقدمة من شركة املجدوعي للسيارات

2141

إسالم عيد رفاعي

أحد الفائزين بسباق ذوي اإلحتياجات الخاصة أثناء تكرمية

تكريم أحد املتسابقني من قبل معايل
أمني املنطقة الرشقية
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محمد

عبدال
ل
ه
ا
ل
ق
و
ي
ز

بيرت ميلر
محمد
سعيد
ال عيل

عيل م
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ع عسريي

عب

دا
لله الجود

يوسف محمد عسريي

عبدالله الجود

ياسني فهيدة
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رشكاء النجاح

شركاء النجاح يواصلون مسيرة العطاء
أمانة الشرقية وجمعية البر وأرامكو ..
األبرز في قائمة المساهمين في نجاح السباق
خدمات وتسهيالت ودعم معنوي ..
للسباق الثامن عشر
نجاح منقطع النظري يحققه سباق الجري الخريي عام بعد عام يف املنطقة الرشقية ،وقد شجع ذلك
الكثري من الجهات الحكومية واألهلية عىل دعم هذه الفكرة السباقة ،حيث قامت هذه الجهات
باإلتصال والتنسيق مع لجنة السباق لتقديم الدعم الكايف ،سواء كان الدعم مادياً أو معنوياً أو عينياً
لفعاليات السباق واألنشطة املصاحبة له ،وفيام ييل قامئة لرشكاء النجاح يف السباق الثامن عرش.

نوع الدعم

الجهة الداعمة
إمارة المنطقة الشرقية

رعاية ودعم السباق

أمانة المنطقة الشرقية

تقديم التسهيالت والخدمات التي يحتاجها السباق
مع تهيئة نقطة وبداية السباق

إدارة مرور المنطقة الشرقية

تأمين مسار السباق والمشاركة في تنظيم السباق

شرطة المنطقة الشرقية

تأمين مسار السباق والمشاركة في تنظيم السباق

دوريات المنطقة الشرقية

تأمين مسار السباق والمشاركة في تنظيم السباق

قوة الواجبات والمهمات الخاصة
بالمنطقة الشرقية

حفظ األمن والنظام بموقع الحفل الختامي للسباق

جامعة الدمام – عمادة خدمة المجتمع
والتنمية المستدامة

تأمين متطوعين – عمل دراسة عن السباق – القيام بتوزيع
مطبوعات إرشادية للمتسابقين – تأمين  5سيارات إسعاف

جمعية البر باألحساء

تنفيذ برنامج السباق الثامن عشر

ارامكو السعودية

مشاركة متطوعين في تنظيم السباق وتأمين حافالت لنقل
المتسابقين والمعاقين وسيارات إسعاف وحاويات نفايات

شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه.

تقديم دعم مادي

مجموعة شركات روابي القابضة.

تقديم دعم مادي – تأمين عمال للمساعدة بتجهيز
موقع الحفل الختامي للسباق – شراء استمارات للسباق

65

تكريم العقيد أحمد الوادعي من مرور املنطقة الرشقية لجهوده املتميزة امليدانية
نوع الدعم

الجهة الداعمة
شركة عبر الخليج القابضة.

مشاركة متطوعين وتأمين حواجز حديدية ومياه الشرب
واألجهزة الصوتية وأعداد وإخراج نتائج السباق .

شركة الغنيم القابضة.

تقديم دعم مادي

مجموعة عبد الرحمن علي التركي وأوالده أتكو.

تقديم دعم مادي

شركة اتحاد االفندي.

تقديم دعم مادي

صيدليات الدواء.

تقديم دعم مادي

شركة نسما وشركاهم.

تقديم دعم مادي

شركة نسما التجارية المحدودة.

تقديم دعم مادي

شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأوالده.

تقديم دعم مادي

شركة أس  .جي  .بي الدبل

أقامة مدرجات لجلوس المشاهدين وأبراج التصوير

شركة المجدوعي للسيارات.

تأمين سيارة تقدم هدية كجائزة السحب الكبرى بالسباق

اسمنت الشرقية.

تقديم دعم مادي

شركة العجيمي.

تقديم دعم مادي

شركة الفوزان

تقديم دعم مادي

شركة عبداهلل فؤاد

تقديم دعم مادي

البنك السعودي الفرنسي.

تقديم دعم مادي
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نوع الدعم

الجهة الداعمة
شركة عبد الرزاق قنبر األنصاري.

تقديم دعم مادي

شركة الرقطان.

تقديم دعم مادي

شركة دلمون.

تقديم دعم مادي

التميمي.

تقديم دعم مادي

كانو.

تقديم دعم مادي

شركات (الفلك ـ الفرج -الخضري ـ أبتك
 -غرفة الشرقية).

تقديم دعم مادي  /شراء استمارات السباق

قناة السيوف الفضائية

تصوير إنطالق السباق والحفل الختامي وعرضه بالقناه

اإلدارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة الشرقية

الموافقة على تركيب لوحات أعالنية على الكباري والجسور

اإلدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية

توزيع استمارات السباق وتنسيق حضور الطالب
للسباق وتأمين حكام للسباق

دار اليوم لإلعالم

التغطية الصحفية ونشر إعالنات دورية عن السباق

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران

تأمين حكام للسباق

الهيئة الملكية بالجبيل (شعبة الجوالة )

مشاركة أفراد الجوالة في تنظيم السباق

مدارس الظهران األهلية بالدوحة

تأمين متطوعين لخيمة التسجيل – شراء استمارات السباق

جمعية رعاية وتأهيل المعاقين بالمنطقة الشرقية

تأمين متسابقين لسباق اإلحتياجات الخاصة

شركة نما للشحن.

مشاركة عمال وسيارات في نقل وتجهيز موقع الحفل
الختامي للسباق

مستشفى جامعة الدمام

تأمين  5سيارات إسعاف مجهزة بفريق طبي

مستشفى أرامكو بالظهران

تأمين سيارة إسعاف مجهزة بفريق طبي

مستشفى تداوي العام بالدمام

تأمين سيارة إسعاف مجهزة بفريق طبي

مستشفي سعد التخصصي بالخبر

تأمين سيارة إسعاف مجهزة بفريق طبي

مستشفى أسطون العام بالدمام

تأمين سيارة إسعاف مجهزة بفريق طبي

الهالل األحمر السعودي

تأمين سيارة إسعاف مجهزة بفريق طبي

عيادات الخضري

تأمين سيارة إسعاف مجهزة بفريق طبي

تموينات فهــــــد

رعاية فرقة الفنون الشعبية
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رجال األمن واملتابعة

مدير جام

وكيل إمارة املنطقة الرشقية املساعد قبل اإلنطالق

اللجنة العليا  -اإلجتامع اليومي
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رئيس أرامكو السعودية وكبري اإلداريني التنفيذيني ومعايل مدير جامعة الدمام
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رئيس اللجنة العليا للسباق وتعليامت ما قبل اإلنطالق
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توزيع ريع السباق

ثقافة العمل وتنشيط التبرع باألعضاء

والسالمة المرورية ..
حـمالت توعويـة تـم دعمها بتوزيع ريـع السبـاق علـيها
رصدت مجلة سباق الخري العديد من الجهات التي وزع عليها ريع السباق منذ بدايته وحتى
اآلن ..وتنوعت ما بني التوعية بتعزيز ثقافة العمل ودعم الجمعيات الخريية ومراكز تحفيظ القرآن
الكريم ومكافحة السمنة عند األطفال ودعم العمل التطوعي وحمالت التوعية ضد العنف األرسي،
وكذا مساعدة األطفال األيتام باملنطقة الرشقية ومرىض الفشل الكلوي والدماغي ورعاية األيتام.
بيان توزيع ريع السباق
السنة

الجهة التي وزع الريع عليها

قيمة الدعم

السنة الثامنة عشر 1435هـ

تم توزيع ريع السباق على حملة التوعية بتعزيز ثقافة العمل

450.000

السنة السابعة عشر 1433هـ

تم توزيع ريع السباق على حملة التوعية بتنشيط التربع باألعضاء

500.000

السنة السادسة عشر 1431هـ تم توزيع ريع السباق لصالح حملة التوعية بالسالمة املرورية

500.000

السنة الخامسة عشر 1430هـ

تم توزيع ريع السباق لصالح حمالت دعم العمل التطوعي

750.000

السنة الرابعة عشر 1429هـ

تم توزيع ريع السباق لصالح حمالت التوعية بالعنف األسرى

555.000

السنة الثالثة عشر 1428هـ

تم توزيع ريع السباق لصالح حمالت مكافحة السمنة عند األطفال

600.000

السنة الثانية عشر 1427هـ

تم توزيع ريع السباق ملساعدة األطفال األيتام.

550.000

السنة الحادية عشر 1426هـ

تم توزيع ريع السباق ملرضى السكري.

500.000

السنة العاشرة 1425هـ

تم توزيع ريع السباق ملساعدة العجزة واملسنني.

1.000.000

السنة التاسعة 1424هـ

تم توزيع ريع السباق ملساعدة مرضى الفشل الكلوي واملكفوفني.

1.000.000

السنة الثامنة 1423هـ

تم توزيع ريع السباق لصالح مرضى الفشل الدماغي.

1.000.000

السنة السابعة 1422هـ

تم توزيع ريع السباق على لصالح مرضى أمراض الدم الوراثية

1.000.000

السنة السادسة 1421هـ

تم توزيع ريع السباق لصالح مرضى السرطان .

1.000.000

السنة الخامسة 1420هـ

تم توزيع ريع السباق لصالح أطفال متالزمة داون .

603.860

السنة الرابعة 1419هـ

تم توزيع ريع السباق لصالح مرضى السرطان .

400.000

السنة الثالثة 1418هـ

تم توزيع ريع السباق على الجمعيات واملراكز الخريية ومركز تحفيظ القرآن الكريم.

559.000

السنة الثانية 1417هـ

تم توزيع ريع السباق على الجمعيات واملراكز الخريية ومركز تحفيظ القرآن الكريم.

582.000

السنة األوىل 1416هـ

تم توزيع ريع السباق على الجمعيات واملراكز الخريية ومركز تحفيظ القرآن الكريم.

379.500

جامعة الدمام

عبر دراسة بحثية واستبيان
"التنمية المستدامة" بجامعة الدمام ..
ترصد "تاريخ السباق"
تعزيزاً لتفعيل دور جامعة الدمام ممثل ًة يف عامدة خدمة املجتمع والتنمية املستدامة ،يف أبعاد التنمية
املستدامة اإلجتامعية والبيئية واالقتصادية مبا يلبي إحتياجات مجتمع اليوم وأجيال الغد ،شاركت
العامدة وألول مرة يف سباق الجري الخريي السنوي الثامن عرش كراعي علمي وطبي واستشاري.

استبيان وكتيبات

ورغب ًة يف الرفع من مستوى اآلداء والجودة واملحافظة عىل
استدامة السباق قامت العامدة بتوزيع استامرات استبيان
خاصة باملتسابقني واملشجعني كل عىل حدة ،بهدف استطالع
الرأي والوقوف عىل آراء املشاركني بالسباق والحارضين
للفعالية وتحسس إحتياجاتهم ،كام تم توزيع كتيبات توعوية
علمية تهدف إىل تعزيز الوعي بثقافة رياضة الجري ،إضافة
إىل تغطية السباق طبياً بتوفري عدد  5سيارات إسعاف مزودة
بطاقم طبي متكامل ،تحسباً لوقوع أي إصابات ال قدر الله.

نموذج متميز

وسعياً من جامعة الدمام إىل استرشاف نظرة تطويرية وصياغة
خطة مستقبلية واعدة للنهوض مبثل هذه األنشطة املجتمعية
املتميزة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ،تم إعداد دراسة
بحثية بعنوان سباق الجري الخريي السنوي منوذج متميز
يف خدمة املجتمع ،لرصد وتسجل تاريخ قصة مسرية سباق
الجري الخريي السنوي عىل مدار الثامنية عرش عام املنرصمة.

دراسة مهداه

كام قامت عامدة خدمة املجتمع والتنمية املستدامة
بجامعة الدمام بإعداد دراسة استشارية متكاملة مبنية
عىل تحليل استامرات االستبيان التي تم إعدادها
وتوزيعها خالل السباق ،وسيتم إهدائها لسعادة الشيخ
عبدالعزيزالرتيك ،تثميناً وتقديرا ً ملساهامته يف تنمية املجتمع.
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دخل السباق

السباق الثامن عشر  ..يحقق دخ ً
ال
إجمالي ًا بمبلغ  1,845,750ريال
جهات دعمت السباق الثامن عشر
اسم الشركة أو املؤسسة

قيمة التربع

أرامكو السعودية

 300,000ريال

مجموعة شركات احمد حمد القصيبي واخوانه

 200,000ريال

الغنيم

 100,000ريال

شركة روابي القابضة

 100,000ريال

أتكو

 100,000ريال

شركة الراشد

 100,000ريال

صيدليات الدواء

 100,000ريال

شركة نسما وشركاهم

 100,000ريال

شركة نسما التجارية

 100,000ريال

شركة اتحاد االفندي

 100,000ريال

العجيمي

 50,000ريال

الفوزان

 50,000ريال

عبداهلل فؤاد

 50,000ريال

البنك السعودي الفرنسي

 50,000ريال

شركة أسمنت الشرقية

 50,000ريال

املجموع

 1,550,000ريال

جهات دعمت السباق الثامن عشر
اسم الشركة أو املؤسسة

قيمة التربع

شركة عبد الرزاق قنرب األنصاري

 36,000ريال

شركة الرقطان

 30,000ريال

دملون

 30,000ريال

التميمي

 30,000ريال

كانو

 30,000ريال

شركة أبناء عبد املحسن الخضري

 10,000ريال

الفلك للمعدات والتجهيزات

 10,000ريال

مؤسسة محمد عبد اهلل الفرج التجارية

 10,000ريال

املجموع

 186,000ريال
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مبيعات استمارات السباق الثامن عشر
اسم الشركة أو املؤسسة

قيمة التربع

لجنة املشاركني ( خيمة التسجيل)

 39,000ريال

مبيعات الراشد مول

 1,350ريال

جامعة الدمام

 12,500ريال

شركة أبتك للخرسانة الجاهزة

 10,000ريال

شركة عبد املحسن الخضري

 10,000ريال

شركة عرب الخليج السعودية

 10,000ريال

شركة روابي القابضة

 16,150ريال

غرفة الشرقية

 5,000ريال

شركة أس جي بي الدبل

 3,600ريال

األستاذ  /بداح القحطاني

 2,150ريال

املجموع

 109,750ريال

اجمالي دخل السباق الثامن عشر
بيان

االجمالي

جهات دعمت السباق الثامن عشر 1

 1,550,000ريال

جهات دعمت السباق الثامن عشر 2

 186,000ريال

مبيعات استمارات السباق الثامن عشر 3

 109,750ريال

اجمالي الدخل

1,845,750ريال
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جامعة الدمام

لتعزيز "ثقافة العمل" وعبر" ثالثة محاور"
جامعة الـدمام تـشـارك في سباق الـجـري الخيري ال 18

معالي مدير الجامعة أول املسجلني يف سباق الخري
عمادة شئون الطالب توفر ( )7حافالت لنقل الطالب
عشائر الجوالة نفذت مهام عديدة وساهمت يف نجاح السباق
المحاور الثالثة

وأفاد األستاذ عبد الرحمن بن مبارك الخالدي مدير اإلعالم
الطاليب ،بأن جامعة الدمام شاركت يف سباق هذا العام عرب
ثالثة محاور أساسية ،أولها محور الرعاية العلمية ،ويتضمن
إعداد دراسة علمية عن نشأة السباق وتطويره وأفضل
مقرتحاته املستقبلية ،موضحا أن ثاين هذه املحاور يعتمد عىل
الدعم الطبي للسباق من خالل أطباء مستشفى امللك فهد
الجامعي يف الكشف األويل عىل لياقة املتسابقني ،إضافة إىل
توفري الدعم الطبي الالزم أثناء السباق ،وأخر هذه املحاور
هو الرعاية االستشارية ،وقد تم توقيع إتفاقية بني جامعة
الدمام واللجنة املنظمة للسباق لتفعيل هذه املحاور.

أول المسجلين

وأكد مدير اإلعالم الطاليب عىل أن معايل مدير جامعة الدمام
الدكتور عبدالله بن محمد الربيش كان أول املسجلني يف
سباق الجري ،وكذلك قام بالتسجيل سعادة وكيل الجامعة
للدراسات والتطوير وخدمة املجتمع األستاذ الدكتور
عبدالله بن حسني القايض ،موضحا أن عامدة شؤون الطالب
قامت بالتنسيق مع عامدة السنة التحضريية والدراسات
املساندة لتسجيل الطالب يف السباق ،حيث تم تسجيل
أكرث من ( )200طالب وموظف وعضو هيئة تدريس.

الفتة توعوية

وأملح األستاذ الخالدي إىل أنه تم التنويه عىل الطالب
املسجلني والراغبني بالتوجه إىل مقر السباق،
التواجد يف الجامعة الساعة11صباحاً يوم
السبت املوافق  20محرم لنقلهم إىل مقر
السباق ،وحرض اللقاء وكيل جامعة الدمام
للدراسات والتطوير وخدمة املجتمع

تظاهرة إجتامعية رياضية أجمع املتابعون عىل أنها
من أنجح الفعاليات يف ذات املستوى ،وأنها تتميز
بروح وثابة متجددة لرتفع شعار «تعزيز ثقافة العمل»
..إنطالقاً من هذا الطرح حرصت جامعة الدمام عىل
املساهمة الحقيقية يف سباق الجري الخريي السنوي
رقم  18من أجل ترسيخ مبدأ الرشكة اإلجتامعية ..
األستاذ الدكتور عبدالله بن حسني القايض ،مشريا إىل أن الوكيل
أثنى عىل الطالب املشاركني بالتزامهم وحضورهم ومتنى لهم
التوفيق يف السباق مع حثهم عىل القيم األخالقية ،وألتقط
معهم صورة تذكارية بهذه املناسبة والفتة توعوية كتب
عليها  :الجري مينحك عمرا ً أطول ،صحة أفضل ،قلباً أقوى.

رئيس أرامكو السعودية أثناء تعبئة منوذج اإلستبيان
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الراحة النفسية

ولفت الخالدي إىل أنه للحفاظ عىل الراحة النفسية للطالب
قامت عامدة شؤون الطالب بالتنسيق مع إدارة الحركة
بالجامعة لتوفري عدد ( )7حافالت لنقل الطالب املسجلني
من الجامعة إىل مقر السباق يف كورنيش الدمام والعودة إىل
الجامعة مع توزيع املاء ووجبة غذائية لجميع املشاركني،
مؤكدا أن جامعة الدمام وجميع إداراتها حريصة عىل
الطالب حيث تواجد سعادة عميد شؤون الطالب الدكتور
أحمد بن عبدالرحمن السني يف السباق ،ملعرفة الرتتيبات
وطلب من املرشفني توفري ما يحتاجه الطالب يف السباق.

البنرات والتسجيل

وبني الخالدي أن مشاركة عامدة شؤون الطالب يف جامعة
الدمام يف السباق ،جاءت إلدراكها أن خدمة املجتمع هو
واجب وطني وإنساين ،لذا قد قامت بعدة مهام ومنها :
 توزيع البرنات.ـ توزيع الرول أب.
ـ استقبال املشاركني.
 إرسال رسائل  SMSلجميع منسويب الجامعة. توفري الباصات لنقل املشاركني بالتنسيق مع إدارة الحركة. -اإلعالن عن التسجيل من خالل (تويرت ،الفيس بوك).

معايل مدير جامعة الدمام و وكيل الجامعة مع كشافة الجامعة

عشائر الجوالة

واختتم األستاذ عبد الرحمن بن مبارك الخالدي مدير
اإلعالم الطاليب قائال :لقد حرصت عشائر الجوالة أيضا
عىل املشاركة ،حيث شارك ( )55رائد يف سباق الجري
الخريي السنوي  18برئاسة سعادة الدكتور عادل بن
سلطان الدورسي (املرشف العام عىل عشائر الجوالة)،
ونفذت عشائر الجوالة العديد من املهام ومنها :
 اإلرشاف عىل تنظيم الجمهور. -املساعدة عىل إنطالقة السباق.

التوزيع االستراتيجي

وأشار مدير اإلعالم الطاليب إىل أنه تم توزيع البرنات،
والرول أب ،واإلعالن  ، A3توزيعا اسرتاتيجيا كاآليت :
توزيع البرنات :
ـ البوابة الرئيسية رقم (.)1
ـ البوابة الرئيسية رقم (.)2
ـ مبنى الحاسب اآليل رقم (.)900
توزيع الرول آب :
يف األماكن التي يتواجد بها طالب الجامعة ومنها بوابات
الكليات واملطعم الرئييس يف املدينة الجامعية رقم (.)1
توزيع إعالن  A3يف لوحة اإلعالنات بعامدة
شؤون الطالب.

طباعة التي شيرت

وأوضح األستاذ الخالدي أن عامدة شؤون الطالب استقبلت
من اللجنة الرئيسية لسباق الجري الخريي السنوي  18ماييل :
 عدد ( )250كوبون.ـ عدد ( )250استامرة تسجيل.
 عدد ( )250يت شريت. استكر أعامر املشاركني أكرث من ( )500ستكر.مشريا إىل أن التي شريت املرسل مل يكن مطبوع عليها
شعار جامعة الدمام ،حيث وجه معايل مدير الجامعة
بطباعة الشعار عىل التي شريتات جميعها.

 املشاركة يف تنظيم الحفل الختامي. استقبال وتوديع كبار الشخصيات. -توزيع االستبأنات البحثية عىل املشاركني والجمهور.

شكر واجب

ويف الختام مثن الخالدي الدور البارز ملعايل مدير جامعة
الدمام الدكتور عبدالله الربيش ،و وكيل الجامعة للدراسات
والتطوير وخدمة املجتمع الدكتور عبدالله القايض ،و عميد
شؤون الطالب الدكتور أحمد السني ،عىل ما يقدمونه من
أعامل وخدمات تدعم االعامل التطوعية يف املجتمع،
كام تقدم بالشكر لكالً من األستاذ
عدنان العيد ،األستاذ محمد الشديد،
األستاذ محمد القرين ،األستاذ عبدالله
الخميس ،عىل مشاركتهم يف تنظيم
وترتيب السباق من قبل جامعة الدمام.
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النتائج الملموسة..
األمر اليوم يستوجب التوقف عنده ،فالنتائج امللموسة والواقعية
التي تحققت مبعرفة وإرشاف جمعية الرب باألحساء ،التي تتوىل
تنفيذ برنامج تعزيز ثقافة العمل ،تستحق الوقفة الصادقة معها.
وال شك أن جمعية الرب أثبتت جدارتها لهذا العمل محققة بذلك
قناعة اللجنة العليا يف أن ما نصبو إليه سيتم برمجته عىل أرض الواقع
من خاللها ،والحمد لله حيث تم زف البرشة األوىل لصاحب السمو
املليك أمري املنطقة الرشقية وسمو نائبة ـ حفظهام الله ـ بتعيني أكرث
من خمسامئة متقدم للوظائف املعلنة يف الحملة األوىل للتوظيف.

حسني بن علي البلوشي
رئيس التحرير

لقد أثلجت إشادة صاحب السمو أمري املنطقة الرشقية وسمو نائبة صدور
اللجنة العليا لسباق الجري الخريي ،وأثبتت مبا ال يدع مجال للشك أن
ما يتم طرحه كل عام من هدف اسرتاتيجي يكون مدروساً ويحقق
غاياته ،بل هو داعم أكرث لالرتقاء بالعمل ودفع عجلة التميز باألهداف
 ..ويوم بعد يوم يتسابق الجميع لقطف مثار النتائج للعام الثامن عرش.
أثناء توقيع إتفاقية أمانة املنطقة الرشقية مع اللجنة العليا للسباق
تطرق معايل األمني املهندس /فهد الجبري ،لعدة نقاط يرى من
خاللها أن تتبنى لجنة السباق برامج املحافظة عىل املمتلكات
واملرافق العامة ،وخاصة أن لها عالقة مبارشة مع األمانة والبلديات
وكافة رشائح املجتمع املتعددة بأفكارها ومناذجها ،مؤكداً أن لجنة
السباق ستجد كل االهتامم املعتاد من األمانة والجهات والرشكاء.
إن ما تطرق إليه أمني املنطقة الرشقية من تلمسه تلك النقاط ،مل يأت
من فراغ بل مام يشاهده ويقرأه ويسمع به من النجاحات املتتالية
لسباق الخري يف تفعيل أهدافه السنوية وانجازاها عىل خري مايرام،
وأيضاً لقناعاته أن اقامة السباق تحت هذا الطرح سيساعد يف مشاركة
الرأي العام للتصدي ملثل تلك الظواهر السلبية التي بدأت يف االنتشار.
ومن هذا املنطلق ارتأت اللجنة العليا للسباق أن تتبني تلك
املبادرة ليكون شعار سباق الجري التاسع عرش القادم يوم
1436/1/15هـ ،املوافق 2014/11/8م ،هو املحافظة عىل
املمتلكات واملرافق العامة ،عىل أن يتم تنفيذ ذلك من خالل خطة
اسرتاتيجية يطرحها برنامج السباق مبشاركة أمانة املنطقة الرشقية
وجامعة الدمام والتعليم  ..فهي بالشك ستكون دعوة للمحافظة
واإلنطالق ،متطلعني لتفاعل املجتمع بكافة أطيافه نحو الوقوف
واملشاركة والعمل بهدف دعم تلك الربامج واألنشطة والفعاليات.
ومعاً  ..بيد واحدة للمحافظة عىل تلك املمتلكات واملرافق..

