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السالمة المرورية  ..إستراتيجية وإقناع
الزالت معدالت حوادث املرور على شبكة الطرق باململكة العربية وترمجة هذا اإلقناع لإلقتناع من اآلخر وتفعيله يف الواقع قد تزيد
السعودية تتزايد بشكل كبري ،حتى أصبحت ظاهرة يعاني منها مجيع من درجة الصعوبة هلذا العمل أو التصرف ،فالبشر ليسوا سواء يف
قطاعات اجملتمع ،وتتسبب مبعاناة إنسانية ل�لأف��راد ،إض��اف��ة إىل تفكريهم أو استيعابهم وليسوا متشابهني بدرجة احلذر أو اخلوف أو
اخلسائر االقتصادية الكبرية على الدولة يف املمتلكات اخلاصة والعامة احلرص.
وحن��ن يف سباق اجل��ري اخل�يري وعلى م��دى س�ن��وات طويلة ،نسعى
نتيجة للحوادث والوفيات واإلعاقات.
وم��ع ذك��ر السالمة امل��روري��ة الب��د أن لتشكيل فكرة ومضمون ه��ذا السباق ،ويكتمل املشهد حني اختارت
ن�ب��دأ بتعريفها مبفهومها ال��واس��ع ,اللجنة املنظمة للسباق أح��د املوضوعات اهلامة ال�تي تتجاوب مع
ف� �ه ��ي ت � �ه� ��دف إىل ت� �ب�ن�ي ك��اف��ة اجملتمع وتعايش مشكلة هامة من مشاكله وهو السالمة املرورية.
اخلطط وال�برام��ج واللوائح املرورية وهو من املوضوعات اليت تعمل على توعية كل شرائح اجملتمع الصغرية
واإلج � � ��راءات ال��وق��ائ �ي��ه ل�ل�ح��د م��ن أو والكبرية باحلوادث املرورية وما ختلفه من مآسي يف كل بيت ،وهي
منع وق ��وع احل���وادث امل��روري��ة تعد واجب وطين يهدف إىل احلد من احلوادث املرورية وإتباع قوانني
ضماناً لسالمة اإلنسان السالمة.
وممتلكاته وحفاظاً على وق��د وضعت اللجنة املنظمة برناجماً مبساعدة الكثري من اجلهات
أم��ن ال�ب�لاد ومقوماته املعنية وبالتعاون مع جلنة السالمة املرورية بشركة ارامكو السعودية و
البشرية واإلقتصادية .وزارةالرتبية والتعليم ومرور املنطقة الشرقية وتبنت اللجنة على مدى
وال جي ��ب أن ننظر عام كامل العديد من الفعاليات اخلاصة بالسالمة املرورية حيث مت
إىل السالمة املرورية طباعة وتوزيع العديد من الكتيبات التوعوية واإلرشادية على الشركات
كمجرد كلمة عابرة وط�لاب امل��دارس باملنطقة الشرقية مع ترمجتها للعديد من اللغات
يستطيع أي شخص األجنبية املتداولة ومت عمل فيلم وف�لاش توعوي مبا خيدم اهلدف
أن يرتمجها ألرض الرئيسي و إلجياد قنوات مشاركة فعالة بني اجلميع.
الواقع بسهولة ,بقدر ختاماً  ..نأمل أن تكون ه��ذه احلقبة م��ن األه ��داف معينا لتحقيق
ما جيب أن نراها فناً املزيد من النجاح لسباق اخلري والقائمني عليه ،اسرتشادا للقادم من
م��ن الفنون ال�ن��ادرة موضوعات تفيد وتشكل جمتمع املنطقة الشرقية.
ل�ل��وص��ول إىل عقول
الناس والتأثري فيهم
وإق �ن��اع �ه��م وت�ف�ع�ي��ل
بقلم /عبدالعزيز بن علي الرتكي
هذا اإلقناع بتصرفات
رئيس اللجنة العليا
سليمة م�ش��اه��دة ونهج
مطلوب االتباع.
ف ��ال ��وص ��ول إىل ع �ق��ول
البشر والتأثري فيهم من
أصعب األعمال واإلقناع
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(  )16عام ًا من األهداف النبيلة
سباق الجري الخيري  ..فكرة مبدعة وتكافل مستمر
اللبنة األوىل  ..وضعتها مدارس الظهران
أهداف عظيمة  ..أهمها إبراز العمل التطوعي
رعاية مستمرة  ..من قمة اهلرم باملنطقة الشرقية
أما شركاء النجاح  ..فدعم متواصل وعطاء بال حدود
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ميثل العمل التطوعي نهجا دينياً وسلوكاً حضارياً الزم اإلنسانية منذ
قديم األزل ،ورمزاً للتكافل االجتماعي وذلك الرتباطه بكل ما هو خري
وصاحل ،فال ميكن ألي جمتمع أن يكون ساكناً دون فكر إبداعي خالق
حيقق له النمو واالزدهار  ,خاص ًة إذا كان ميلك هذا اجملتمع الكثري
من املقومات األساسية والقيم املتأصلة.

 استغالل أوقات الفراغ مبا هو مفيد.
 حث اجملتمع املدني للمشاركة يف خدمة اجملتمع.
 تنمية مهارات ومواهب أبناؤنا الطالب لبناء شخصياتهم.
 التوعية بأهمية متابعة بعض الظواهر االجتماعية.
 مساعدة بعض اجلهات يف حتقيق أهدافها.

بداية االنطالق:

وملدارس الظهران األهلية مبا حتويه من معلمني وطالب وأولياء أمور
نصب السبق يف حتقيق نقلة نوعية فاعلة يف جمال العمل التطوعي
اخلريي باملنطقة الشرقية وهذا القول ال مبالغة فيه ،إذا قلنا أنه مل
يكن كذلك فحسب بل كان على مستوى بالدنا احلبيبة اليت تستحق منا
كل خري وتقدير ،والعمل من أجل شعبها وناسها  ...وكان عام 1416هـ
1995 /م هو بداية االنطالق لفكرة إبداعية عظيمة تتمثل فـي (سباق
اجلري اخلريي السنوي).

الدعم الرسمي:

وهذه الفكرة منذ ظهورها تكاتفت هلا األيادي وأصبحت تأخذ مساراً
جديداً حمط االهتمام خيطط هلا ويبذل من أجلها عم ً
ال شاقاً من أجل
حتقيقها ،حتى أصبحت حقيقة واقعة وعالمة بارزة باملنطقة الشرقية
مدعومة من رأس اهلرم باملنطقة صاحب السمو امللكي األمري حممد
بن فهد بن عبد العزيز أمري املنطقة الشرقية وأصحاب السمو نوابه
حفظهم اهلل وكثري من اجلهات احلكومية واملؤسسات اخلاصة منذ
االنطالق حتى اآلن ،ومما ال شك فيه أن فكرة السباق متثل عطا ًء
اجتماعياً رائعاً متثل يف تزايد أعداد املتطوعني املخططني واملنفذين
عام بعد عام.
هُّ
وقال تعاىل ( َو ُق ِل ا ْع َملُواْ َف َسيرََى الل َع َملَ ُك ْم َو َر ُسولُ ُه َوالمُْْؤ ِم ُنونَ).

أهداف نبيلة:

انطلق السباق اخلريي السنوي من أجل حتقيق أهداف خريية نبيلة
وإنسانية فاضلة تسهم يف ترقية الوعي بأهمية العمل اجلماعي والتطوع
من أجل اخلري واألخرين ،وتشمل أهدافه :
 غرس قيمة التكافل االجتماعي لدى أفراد اجملتمع.
 تعويد أبناؤنا على العمل اجلماعي التطوعي.
 تأكيد أهمية الرياضة للجميع لدى فئات اجملتمع املختلفة.

لج

ان سباق الجري الخيري السنوي:

يف سباق اجلري بشكل مؤسسي منظم من
يتم تنظيم العمل
على عدد من اللجان الفنية املتخصصة
خالل توزيع املهام
نها وفقا ملهام حمددة مسبقاً حبسب ما
تبدأ عملها فور تكوي
تقتضيه مصلحة العمل وهي كالتالي :
 اللجنة العــليا.
· اللجنة املاليــة .
 اللجنة اإلعالمية .
 اللجنة التسويقية.
 جلنة الكشافة.
 جلـنة اخلدمات املساندة.
 اللجنة الفنية.
 لـجنة املشاركني .
 جلنة توزيع اجلــوائز واهلدايا .
 جلنة احلفل اخلتامي .
 جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة
 جلنة السكرتارية.
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فعاليات مصاحبة:

يعتنق املشاركون يف ختطيط السباق بعض منطلقات
النجاح لتحقيق أهدافه ،واليت تتمثل بأنهم أصحاب
رس��ال��ة خي�ط�ط��ون وحي� ��ددون أه��داف �ه��م وجي ��ددون
ويبدعون ويثقون بأنفسهم وبقدراتهم وحياولون ..
ولتحقيق أهداف االحتفالية يتم التعاون مع كثري من
اجلهات ذات العالقة بهدف السباق لتقديم ما
ميكن لكي تستفيد منه أكرب شرحية من
فئات اجملتمع من الربامج واخلدمات
املصاحبة للسباق واليت تستمر عاما
ك��ام�لا ح�ت��ى ح �ل��ول م��وع��د السباق
التالي وتقام تلك الفعاليات يف مجيع
حمافظات املنطقة الشرقية وتتمثل
الربامج بالتالي-:
 إقامة الندوات واحملاضرات طوال
العام.
 إق��ام��ة ال� ��دورات التدريبية املتعلقة
باهلدف.
 طباعة النشرات والكتيبات التوعوية
ذات ال�ع�لاق��ة وال�ت�ي يصل أع��داده��ا
باملاليني.
 إقامة املعارض اليت متس املوضوع
الذي أقيم السباق من أجله.

مسافات السباق:

مت حت��دي��د ف �ئ��ات ل�ل�م�ش��ارك�ين يف السباق
ال�س�ن��وي للتسابق على مسافة واح ��دة يف
نفس املسار مع فارق يف التوقيت على النحو
التالي:
 -1سباق ال 5كلم لذوي االحتياجات اخلاصة
وينطلق بالقرب م��ن دوار ال�ق��ارب��ان الواقع
مبنطقة ال�ف��وزاي��ة بكورنيش اخل�بر اجلنوبي
وينتهي يف الواجهة البحرية بساحة االحتفاالت
بكورنيش اخلـــرب ( ميدان األمري فيصل بن
فهد بالواجهة البحرية باخلرب ).

ويطلب من املتسابقني من ذوي االحتياجات اخلاصة احلضور الساعة
 1:30ظهرا ال��واح��دة وث�لاث��ون دقيقة وامل��وع��د احمل��دد النطالق هذا
السباق هو الساعة  2:30الثانية وثالثون دقيقة ظهرا .
 -2سباق ال 5كلم ـ العام
وينطلق من دوار القاربان الواقع بالقرب من منطقة الفوزاية بكورنيش
اخلرب اجلنوبي وينتهي يف ساحة االحتفاالت بكورنيش اخلرب ( ميدان
األمري فيصل بن فهد بالواجهة البحرية باخلرب ).
ويطلب من املتسابقني احلضور ملوقع االنطالق الساعة  2:45الثانية
ومخسة وأربعون دقيقة بعد الظهر واملوعد احملدد النطالق هذا السباق
هو الساعة  3:45الثالثة ومخسة وأربعون دقيقة عصراً.
 -3سباق ال 10كلم ـ العام
وينطلق من دوار القاربان الواقع بالقرب من منطقة الفوزاية بكورنيش
اخلرب اجلنوبي وينتهي يف ساحة االحتفاالت بكورنيش اخلرب ( ميدان
األمري فيصل بن فهد بالواجهة البحرية باخلرب).
ويطلب من املتسابقني احلضور ملوقع االنطالق الساعة  3:45الثالثة
ومخسة وأربعون دقيقة من بعد الظهر واملوعد احملدد النطالق هذا
السباق هو الساعة  4:15الرابعة ومخسة عشر دقيقة عصراً سباق
اخلمسة كيلو مرت.
وتقوم اللجنة املنظمة للسباق بتقديم الكؤوس واهلدايا للفائزين من
املتسابقني يف السباق ،حيث يتم تكريم الفائز األول والثاني والثالث يف
سباق اخلمسة والعشرة كيلو مرت ،إضافة للفائز األول والثاني والثالث
من الفئات العمرية يف سباق اخلمسة والعشرة كيلو مرت ،وكذا الفائزين
من ذوي االحتياجات اخلاصة مع منح ميدالية تذكارية لكل متسابق،
وذلك بهدف تشجيع وغرس حب الرياضة واملنافسة يف الشباب إضافة
ملا تقدمة هلم اللجنة من مكافآت أخرى مالية وعينية.

الشرائح الذكية:

حرصاً من اللجنة املنظمة على إدخال أحدث الوسائل املتاحة للسباق
ضماناً لعدم ح��دوث أي جت��اوزات أو أخطاء من قبل املشاركني يف
السباقات املختلفة ،نفخر بأنه وألول مرة باململكة العربية السعودية إن
مل يكن األول على اإلطالق على مستوى اخلليج بأكمله مت يف سباق هذا
العام (السادس عشر) ،إدراج جهاز الكرتوني قادر على قراءة شرائح
ذكية صغرية مت توزيعها على مجيع املتسابقني لتقييم نتائج كل سباق
على حدى بشكل دقيق وسريع ،وذلك تأكيداً على شفافية السباق حيث
مت عرض نتائج املتسابقني على شاشات كبرية بنقطة نهاية السباق
باإلضافة لرفع مجيع النتائج على موقع السباق اإللكرتوني.
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الشركاء في نجاح السباق:

لعبت العديد من اجلهات العامة و اخلاصة ورجال األعمال و اخلري دورا
كبريا يف جناح و متيز سباق اجلري اخلريي السنوي منذ انطالقته،
حيث يتم التباري سنويا من قبل اجلميع من خ�لال تقديم الدعم
املتواصل للسباق سواء كان الدعم ماديا أو معنويا أو عينيا لفعاليات
السباق واألنشطة املصاحبة له ،وهي كالتالي:
 إمارة املنطقة الشرقية.
 اإلدارة العامة للرتبية والتعليم ( بنني ) باملنطقة الشرقية .
 مدارس الظهران األهلية بالدوحة .
 أمانة املنطقة الشرقية  ( ,بلدية حمافظة اخلرب ).
 شرطة حمافظة اخلرب والظهران .
 دوريات حمافظة اخلرب والظهران .
 مرور حمافظة اخلرب والظهــران .
 قوة الواجبات واملهمات اخلاصة بشرطة املنطقة الشرقية.
 إدارة الطرق والنقل باملنطقة الشرقية .
 االحتاد العربي السعودي أللعاب القوى .
 مجعية رعاية وتأهيل املعاقني باملنطقة الشرقية .
 الشئون االجتماعية بالشرقية.
 مستشفيات (أسطون  -مستشـفي أرامكو السعودية  -مستشفى
تداوي العام  -مستشفى الدوسري باخلرب – مستشفى املانع باخلرب
– عيادات اخلضري  -مجعية اهلالل االمحر السعودي).
 شركة أرامكو السعودية .
 شركة احتاد األفندي احملدودة (مشروع ساهر باملنطقة الشرقية ).
 جمموعة شركات روابي القابضة.
 شركة عرب اخلليج القابضة.
 جمموعة عبد الرمحن علي الرتكي وأوالده (أتكو).
 شركة أس  .جي  .الدبل .
 شركة منا للشحن.
 البنك السعودي الفرنسي .
 شركة نسما وشركاهم وشركة نسما التجارية احملدودة.
 شركة راشد عبدالرمحن الراشد وأوالده.
 شركة اجلرب للسيارات.
 شركة عبد الرزاق قنرب األنصاري .

 شركة الفوزان خلدمة اجملتمع .
 شركة املؤسسة الوطنية السعودية احمل��دودة  -أمحد وفهد أبناء
عبداهلل الشريع.
 جمموعة شركات عبداهلادي القحطاني وأوالده -طارق عبداهلادي
القحطاني وإخوانه.
 دار اليوم لإلعالم.
 نادي دراجات مالكي هارلي ديفيدسن.
 شركات (الفلك – الفرج – دمل��ون – الرقطان – اخلضري –
أبتك).
نتواصل دائما
وملزيد من التواصل بني منظمي السباق وكافة اجلهات املشاركة يف
السباق ،حرصت اللجنة املنظمة للسباق على توفري العديد من الوسائل
احلديثة للتواصل معها ،حيث ميكنكم االتصال على األرقام التالية للرد
على استفسار خيص السباق:
هاتف اللجنة املنظمة  +966)3( 8971149/8971050:حتويله 137
فاكس+966)3( 8645578
ص.ب  1498اخلرب 31952:
وكذلك ميكنكم متابعة كل أخبار السباق على موقعه :
www.charityrun.com.sa
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السالمة المرورية  ..الواقع والتجارب واألمل

 6000حالة وفاة و 13مليار دوالر خسائر اململكة سنويا من حوادث الطرق
خطة إسرتاتيجية للسالمة املرورية بالشرقية يتم تنفيذها خالل  5سنوات
القيادة اآلمنة وااللتزام بتعليمات املرور  ..خطوات على طريق السالمة

م��ازال نزيف ال��دم��اء مستمر ..وم��ازال��ت ح��وادث امل��رور
ونتائجها املفجعة من اجلرحى والوفيات وآثارها االجتماعية
واالقتصادية على األرواح واملمتلكات حتاصرنا عرب وسائل
االعالم املختلفة ،وحبسب إحصاءات منظمة الصحة
العاملية ،تتسبب احلوادث املرورية يف مقتل أكثر
من مليون شخص سنوياً ،وتصيب مثانية وثالثون
مليون آخرين  ..وتعد اململكة من أعلى دول العامل
يف عدد احلوادث والوفيات حيث يتوفى أكثر من 6000
شخص نتيجة احلوادث املرورية ،إضافة إىل ما تتكبده
اململكة من خسائر اقتصادية فادحة تزيد عن
13مليار ريال سنويا.
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ويعتقد الكثري من اخل�براء أن السالمة املرورية ليست جمرد كلمة
عابرة يستطيع أي شخص أن يرتمجها ألرض الواقع بسهولة ,بقدرما
يرونها فناً من الفنون النادرة للوصول إىل عقول الناس والتأثري فيهم
واقناعهم ،وتفعيل هذا االقناع بتصرفات سليمة مشاهدة ونهج مطلوب
االتباع  ..حول هذا امللف الشائك تدور حوارتنا واطروحتنا ملناقشة هذه
املشكلة املزمنة اليت تواجه وطننا احلبيب ..

أرامكو والحلول:

حيث يرى املهندس سلطان محود الزهراني
مدير برنامج السالمة امل��روري��ة بأرامكو
ال�س�ع��ودي��ة أن ال��وص��ول إىل ع�ق��ول البشر
والتأثري فيهم من أصعب األعمال واالقناع
وت��رمج��ة ه��ذا االق�ن��اع لالقتناع م��ن اآلخ��ر
وتفعيله يف الواقع قد تزيد من درجة الصعوبة
املهندس /سلطان الزهراني
هلذا العمل أو التصرف ،فالبشر ليسوا سواء
يف تفكريهم أو استيعابهم وليسوا متشابهني بدرجة احلذر أو اخلوف أو
احلرص ،فمنهم الصغري ومنهم الكبري ،ومنهم الرجل واملرأة ،ومنهم
االقرتابي الذي تؤثر فيه بالرتغيب ومنهم االبتعادي الذي لن تصل اليه
إال بالرتهيب..

العناصر الثالثة:
ويؤكد مدير برنامج السالمة امل��روري��ة بأرامكو أن��ه عندما نتمعن
يف أسباب تلك الكارثة جند أنها تتعلق بثالثة عناصر تشكل حماور
السالمة املرورية هي املركبة والطريق والعنصر البشري ،وعلى الرغم
من أهمية العنصرين األول�ين ،فإن العنصر البشري يبقى األهم مبا
أن اإلنسان هو العنصر العاقل واملسئوول من بني العناصر الثالثة.
والسائق املسؤول يفرتض أن يتصف بسالمة عقله وحواسه ومعرفتة
ألنظمة وتعليمات املرور وتقيده بها والرتكيز أثناء القيادة ،إضافة إىل
إملامه بسالمة املركبة وصيانتها بشكل مستمر وإدراكه ملشاكل الطريق.

حزام األمان:
ويشري الزهراني إىل أن هناك وسائل عامة أثبتت فاعليتها جيب على
السائق التقيد بها من أهمها ربط حزام األمان ،والذي أكدت الدراسات

أن نسبة الوفيات تقل بإستخدامه بإذن اهلل تعاىل إىل النصف ،وعلى
السائق أن يتقيد بأساسيات وقواعد القيادة اآلمنة قبل وأثناء قيادة
املركبة ومراعاته لعالمات وإش��ارات امل��رور ،وقد جاء تأسيس جلنة
السالمة املرورية باملنطقة الشرقية قبل عامني ضمن اجلهود اليت
تصب يف حتسني مستوى السالمة املرورية واحلد من احلوادث املرورية
اليت ج��اءت مببادرة من أرامكو السعودية ،ويرأسها صاحب السمو
األمري جلوي بن عبد العزيز بن مساعد ،نائب أمري املنطقة الشرقية.

خطة استراتيجية:
وأوضح مدير برنامج السالمة املرورية أن من أهم مهام اللجنة إعداد
خطة إسرتاتيجية للسالمة املرورية للمنطقة الشرقية وتنفيذها خالل
اخلمس السنوات القادمة بتنسيق شامل بني اجلهات املعنية من أجل
ختفيض اخلسائر يف األرواح واملمتلكات إىل أقل عدد ممكن .وتقدم
جلنة السالمة امل��روري��ة باملنطقة الشرقية حلوالً متكاملة للسالمة
املرورية يف املنطقة تشتمل على أربعة حماور هي التثقيف والتعليم،
والضبط امل��روري ،وهندسة السالمة املرورية إضافة إىل خدمات
الطوارىء والعناية الطبية.

انجازات اللجنة:
واختتم الزهراني قائال'' :بتكاتف وت�ع��اون أعضاء اللجنة والذين
ميثلون اإلدارات احلكومية املعنية مباشرة بالسالمة املرورية'' ،حققت
اللجنة عدة إجنازات خالل الفرتة املاضية أهمها إعداد اسرتاتيجية
السالمة املرورية باملنطقة الشرقية ورفعها للجهات العليا إلعتمادها،
إع��داد دليل القيادة اآلم�ن��ة وتقدميه للعديد م��ن اجل �ه��ات ،إقامة
مسابقات وبرامج توعوية وتثقيفية للسالمة املرورية ،تأسيس اجلمعية
السعودية للسالمة املرورية ،تدريب وتأهيل كوادر للعديد من اجلهات
ذات العالقة بالسالمة املرورية إضافة إىل تطوير مراكز السيطرة
والتحكم بكال من املرور وأمن الطرق.
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بن جبرين يشيد ببرامج السالمة المرورية ببقيق
أشاد سليمان بن محد بن جربين ـ حمافظ بقيق ـ بربامج السالمة
املرورية اليت نفذها مكتب الرتبية والتعليم بالتعاون مع جلنة سباق
اجلري اخلريي السادس عشر .
وأكد أنه رصد جهداً مبذوالً يف تنفيذ هذه الربامج املتنوعة يف جمال
السالمة املرورية اليت تهم شرحية كبرية من اجملتمع .
وطالب من معاذ اجلعفري مدير مكتب الرتبية والتعليم واملشرف العام
على برامج السالمة املرورية بعمل برامج مشابهة تهتم بأبناء اجملتمع
مبختلف شرائحه خالل هذا العام.
جاء ذلك خالل زيارة حمافظ بقيق ملكتب الرتبية والتعليم الذي أقيم
مؤخراً بغرض السباق وتنفيذ برنامج السالمة املرورية.

ضمن برنامج السالمة المرورية
 10آالف نسخة عن كيفية ركوب السيارة

ضمن برنامج السالمة املرورية ال��ذي نفذه مكتب الرتبية والتعليم
ببقيق بشراكة مع جلنة سباق اجلري اخلريي السادس عشر ،أصدر
كتيب تلوين خاص لألطفال طبع منه  10آالف نسخة مت توزيعها على
طالب املرحلة االبتدائية ببقيق باإلضافة إىل جمتمع بقيق وخمتلف
حمافظات املنطقة الشرقية .
تناول الكتيب يف صفحاته العديد من املمارسات الصحيحة اليت جيب
أن يتعلمها الطفل أثناء ركوبه للسيارة أو استخدامه للطرق ،كما تناول
الكتيب كيفية التعامل مع اللوحات اإلرشادية املوجودة على الطرق.
ويعد هذا الكتيب واحد من املشاركات اجملتمعية اليت حيرص عليها
السباق يف كل عام من أجل فتح قنوات مباشرة مع جمتمع الشرقية
بداية من تالميذ وطالب املدارس وانتها ًء بكافة شرائح اجملتمع.

األستاذ /سليمان بن جربين
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أكثر من  10آالف مشارك
في مسابقة السالمة المرورية الورقية ببقيق
شارك أكثر من  10آالف متسابق يف مسابقة السالمة املرورية الورقية
اليت أصدرها مكتب الرتبية والتعليم مبحافظة بقيق بشراكة جمتمعية
مع جلنة سباق اجلري اخلريي السادس عشر.
يذكر أنه مت طرح املسابقة على شكل صور ملمارسات خاطئة وأخرى
صحيحة خيتار املتسابق فيها املمارسة الصحيحة اليت جيب أن يتقيد
بها السائق والركاب خالل قيادتهم للمركبة.
ويف هذا اإلط��ار مت طباعة أكثر من  10آالف نسخة مت توزيعها على
طالب امل��دارس واألماكن العامة مبجتمع بقيق ،كما مت طرح نسخة
للطباعة عرب موقع املكتب على االنرتنت.
من اجلدير بالذكر أن املسابقة لقيت إقباالً كبرياً من املشاركني ،وذلك
ملا مت رصده من جوائز قيمة للفائزين الذين استلموا جوائزهم بعد
إعالنها يف احلفل اخلتامي للربنامج.

برشور املسابقة

أخبار الصحف

ع��ض��و اللجنة العليا ل��س��ب��اق اجل��ري
اخل�يري واملشرف العام على برنامج
السالمة املرورية ببقيق األستاذ معاذ
بن ابراهيم اجلعفري
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فالش توعوي ضمن برامج السالمة
ببقيق..يصور قصة طفلة بعد
فقدها أسرتها..أثر قطع شاب
متهور لإلشارة
أصدر مكتب الرتبية والتعليم مبحافظة بقيق فالش توعوي حياكي
خماطر قطع اإلش ��ارة امل��روري��ة وال��ذي ج��اء كأحد ب��رام��ج السالمة
املرورية اليت نفذها املكتب بشراكة جمتمعية مع جلنة سباق اجلري
اخلريي السادس عشر.
وقام الفيديو بعمل حماكاة حلادثة تصور وفاة أسرة بأكملها وبقاء
طفلتهم وحيدة بعد دهس أحد الشباب املتهور هلم بسيارته عقب قطع
اإلشارة الضوئية ،وقام بتأليف وإخراج الفالش املخرج الشاب زكي
الغيث وهو من بطولة املمثل معتز العبد اهلل.
وجاءت فكرة العمل بعد متابعة اإلحصائيات حلوادث املرور يف خمتلف
أحن��اء العامل حيث لوحظ بأن اململكة متتلك النسبة األك�بر يف تلك
احل��وادث اليت سببها اإلهمال يف إتباع اإلرش��ادات املرورية أو التهور
يف القيادة.

"بتر الحلم"  ..فيلم يحكي قصة
م��ت��ه��ور ي��ن��ه��ي ح��ل��م طفل
باالنضمام للمنتخب المدرسي
أصدر مكتب الرتبية والتعليم مبحافظة بقيق بالتعاون مع جلنة سباق
اجلري اخلريي السادس عشر فيلم بعنوان ( برت احللم ) الذي يتناول
يف قصته طفل برتت إحدى قدميه بعد أن تعرض حلادث سري من قبل
احد الشباب املتهورين ،األمر الذي أدى إىل تالشى حلمه باالنضمام
إىل املنتخب املدرسي.
حيث أسندت مهام إخراج الفيلم وتصويره إىل شباب أكفاء وهو من
تأليف وإخراج الشاب زكي بن عبدالوهاب الغيث وبطولة املمثل معتز
العبداهلل ,ومبشاركة رائ��د الطاهر ,حممد الرميح ,يوسف الناصر
والطفل مازن معتز العبداهلل.
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بحضور المحافظ وكبار المسئولين
تعليم بقيق يختتم برنامج السالمة المرورية
الربنامج استهدف  6000معلم وطالب  ..وأكثر من  53ألف نسمة
فيلم سينمائي ومسابقات ..و 20كمبيوتر حممول هدية للشباب
حبضور حمافظ بقيق السابق األستاذ عبدالرمحن بن شبري الشهري
ورئيس جلنة سباق اجل��ري اخل�يري األس��ت��اذ عبد العزيز بن علي
الرتكي ،اختتم مكتب الرتبية والتعليم مبحافظة بقيق مؤخرا فعاليات
برنامج السالمة املرورية والذي أقيم مبدرسة ابن هشام االبتدائية ..
كما حضر ختام الفعاليات عضو اللجنة العليا لسباق اجلري اخلريي
املشرف العام على الربنامج مدير مكتب الرتبية والتعليم ببقيق
األستاذ معاذ بن ابراهيم اجلعفري ،ولفيف من أعضاء جلنة سباق
اجل��ري اخل�يري ومنسوبي التعليم مبحافظة بقيق ،وم��دراء الدوائر
احلكومية والقطاعات العسكرية.

احصائيات مؤسفة:
وقد بدأ احلفل بآيات من القرآن الكريم تالها الطالب سفر الشهراني،
وبعدها ألقى املشرف العام على الربنامج معاذ اجلعفري كلمة بهذه
املناسبة ق��ال فيها إن املتأمل لإلحصائيات الناجتة عن احل��وادث
امل��روري��ة يلحظ ارتفاع ع��دد الوفيات يف خمتلف أحن��اء العامل حتى
أصبحت احلوادث املرورية حتصد أرواحا أكثر من تلك اليت حتصدها
احلروب ،باإلضافة إىل اخلسائر املادية ،ومن املؤسف أن نسبة احلوادث
يف مملكتنا الغالية هي األكرب.

تعاون مثمر:
وأوض��ح اجلعفري أن هناك حراك من العديد من اجلهات الرمسية
واالجتماعية للحد من احلوادث املرورية ،ومن بني هذه اجلهات برز
دور جلنة سباق اجل��ري اخل�يري السادس عشر لإلسهام يف التوعية

املرورية .وقد شرفنا يف مكتب الرتبية والتعليم ببقيق بالشراكة املوفقة
مع جلنة سباق اجلري اخلريي وإدارة مرور وشرطة حمافظة بقيق،
وشركة ارامكو السعودية ،ورجال األعمال من أجل احلد من احلوادث
املرورية ،وذلك من خالل تقديم برامج وفعاليات متنوعة تهدف إىل
غرس قيم السالمة املرورية.
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 6000معلم وطالب:
وأش��ار املشرف العام ب��أن الربنامج إستهدف  6000معلم وطالب
مبختلف املراحل الدراسية وأكثر من  53ألف نسمة من أهالي بقيق,
وذلك من خالل تقديم جمموعة من الربامج اليت تتناسب مع املراحل
العمرية لكل فئة ,حيث مت تنفيذ عدد من الدورات التدريبية ومسابقة
أفضل إذاعة مدرسية ومسابقة أفضل تصميم وأفضل تلوين ,كما مت
توزيع كتيب تلوين على طالب املدارس املرحلة االبتدائية ,باإلضافة إىل
احملاضرات والندوات والزيارات املتنوعة اليت تغرس قيمة السالمة
املرورية.

فيلم سينمائي:

وكشف اجلعفري عن أن املكتب أنتج فالش توعوي عن خماطر قطع
اإلشارة الضوئية ,وهو حيكي قصة عائلة كانت ملتزمة بأنظمة املرور
إال أن تهور أحد الشباب وقطعة لإلشارة حطم حياة طفلة بريئة تيتمت
بعد أن توفيت عائلتها بأكملها يف ذلك احل��ادث .وق��ام املكتب أيضا
بإنتاج فيلم سينمائي مت تصويره مبحافظة بقيق حيكي قصة طالب
يف املرحلة االبتدائية تالشى حلمه باالنضمام إىل املنتخب املدرسي
عندما برتت إحدى قدميه ،بعد أن تعرض حلادث سري من قبل أحد
الشباب املتهورين.

مسابقات ونشرات:

وقال املشرف العام على الربنامج ''حرصنا على أن يستفيد جمتمع
بقيق من برنامج السالمة املرورية'' ،وذلك من خالل تقدمينا ملسابقة
السالمة املرورية اليت مت طباعة  10آالف نسخة منها مت توزيعها على
الطالب واملواطنني بعدة مواقع حيوية مبحافظة بقيق ,باإلضافة إىل
توزيع نشرات تثقيفية حول السالمة املرورية ,كما قدم املكتب مسابقة
الكرتونية يف هذا اجلانب استهدفت طالب املرحلة املتوسطة والثانوية.

 20كمبيوتر محمول:

وبني اجلعفري أنه مت تنفيذ العديد من احملاضرات التفاعلية للمعلمني
والطالب يف جمال السالمة املرورية ،حيث مت تقديم هذه احملاضرات
من قبل خمتصني من إدارة املرور وشركة ارامكو السعودية استفاد
منها أكثر من  1700طالب ،إضافة إىل توزيع عشرين كمبيوتر حممول
مقدم من أرامكو السعودية ،كما مت تكريم اجلهات احلكومية اليت
ساهمت يف جناح الربنامج.

الشراكة المرورية:

وزارة التربية و التعليم

من جهته أبدى مدير إدارة مرور بقيق العقيد راشد اهلاجري سعادته
كثريا بالشراكة مع مكتب الرتبية والتعليم للبنني من أج��ل توعية
وتثقيف أبناء اجملتمع مبحافظة بقيق بأهمية السالمة املرورية ،وذلك
من خالل تقديم الربامج اهلادفة واملسابقة الثقافية والفيلم السينمائي
للسالمة املرورية والفالش التوعوي وجمموعة من الكتيبات التوعوية
للسالمة املرورية.
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منافسة الكترونية في القيادة
اآلمنة بين طالب بقيق
ش��ارك ط�لاب املرحلتني املتوسطة والثانوية يف مسابقة
ال�س�لام��ة امل��روي��ة االل�ك�ترون�ي��ة ضمن ب��رن��ام��ج السالمة
املرورية ،اليت نفذها مكتب الرتبية والتعليم ببقيق بشراكة
جمتمعية مع جلنة سباق اجل��ري اخل�يري السادس عشر,
وقد طرحت املسابقة للطالب من أجل تعريفهم بأهمية
القيادة اآلمنة.

تضافر الجهود:
ويف ختام ه��ذا امللف الشائك ( السالمة امل��روري��ة) جيب أن ندرك
مجيعا أن معدالت حوادث املرور على شبكة الطرق باململكة العربية
السعودية تتزايد بشكل كبري ،حتى أصبحت ظاهرة يعاني منها مجيع
قطاعات اجملتمع ،وتتسبب مبعاناة إنسانية ل�لأف��راد ،إض��اف��ة إىل
اخلسائر االقتصادية الكبرية على الدولة يف املمتلكات اخلاصة والعامة
نتيجة للحوادث والوفيات واإلعاقات ,لذا من الضروري أن تتضافر
جهود مجيع فئات اجملتمع واجلهات احلكومية واألهلية اليت هلا عالقة
باملنظومة املرورية للعمل سوياً للحد من تزايد عدد احلوادث وتقليل
الوفيات واإلصابات.

شكر واجب:
وال جيب يف خضم ه��ذه الكارثة أن ننسى توجيه حتية شكر
وتقدير إىل قيادتنا األمنية باململكة وعلى رأسها صاحب
السمو امللكي األمري نايف بن عبد العزيز ولي العهد ووزير
الداخلية الهتمامه املتواصل بالشأن امل��روري وال��ذي متثل
برعايته الشخصية جلميع فعاليات التوعية املرورية عرب السنوات
املاضية ،ويتواصل هذا االهتمام واجلهد يف تدشني احلمالت الوطنية
األمنية واملرورية بصورة دائمة
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األمير جلوي يستقبل أعضاء لجنة السباق السادس عشر
ويشيد بالداعمين ورجال األعمال
أشاد صاحب السمو األمري جلوي بن عبد العزيز بن مساعد ـ نائب
أمري املنطقة الشرقية بالدور الكبري الذي لعبه أعضاء اللجنة املنظمة
لسباق السادس عشر للعام 1432هـ  2011 /م.
جاء ذلك خالل استقباله أعضاء وداعمي جلنة السباق ،حيث قال أن
أعضاء اللجنة جنحوا يف اختيار أهداف السباق سنوياً بعناية وتنفيذ
فعالياته بكل جد وهو ما أعطى السباق زمخا كبريا ،وأصبح العديد
من أبناء املنطقة الشرقية ينتظرونه كل عام ملعايشة تفاصيله وأحداثه
املتميزة.
ً
وأك��د مسوه على دور رج��ال األعمال الذين يساندون دائما األعمال
اخلريية عامة وسباق اجلري خاصة  ،مشرياً إىل حرصهم الدائم على

مثل هذه األعمال النبيلة اليت تعظم من دور الفرد يف خدمة جمتمعه،
وحتقق التكافل االجتماعي بني أفراد اجملتمع السعودي.
وأستطرد يف كلمته بأننا قد ع ّرفنا العامل مبن هو املواطن السعودي،
موضحاً الدور اإلجيابي واخلريي الذي ينتج عن تلك األعمال .ثم قام
مس��وه على هامش حفل التكريم مبنح مجيع أعضاء جلنة السباق
والداعمني باإلضافة للجهات احلكومية املساندة درع تكريم وشهادة
تقدير.

أعضاء و داعمي السباق السادس عشر

أ .حسني بن علي البلوشي-رئيس اللجنة اإلعالمية

أ .عصام توفيق-أرامكو السعودية

أ .حممد بن عدنان نظام الدين  ،أ .طالل بن علي الكري
شركة احتاد األفندي احملدودة(ساهر)
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أ .معاذ بن إبراهيم اجلعفري-عضو بلجنة سباق اجلري اخلريي

أ .سعيد بن عواض الزهراني-رئيس جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة

أ .مسري بن سعيد رسالن -نادي هارلي ديفيد سن

م .عصام بن عبداللطيف املال -رئيس بلدية حمافظة اخلرب

أ.فهد بن عبداهلل العامري -شركة القحطاني

أ .عبدالعزيز بن علي الرتكي -رئيس اللجنة العليا املنظمة للسباق
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أ .بداح بن جمدل القحطاني -رئيس جلنة اجلوائز و اهلدايا

أ .فهد بن عبداهلل الشريع-شركة الشريع

أ .حممد بن علي املري-شركة روابي القابضة

أ .إبراهيم بن حممد بوبشيت-رئيس اللجنة الفنية

أ .حسني بن موسى العتييب  -جمموعة شركات عبدالرمحن علي الرتكي(أتكو)

أ .أمحد بن عبدالرمحن امللحم-عضو بلجنة سباق اجلري اخلريي السنوي

أ .خالد بن عبداهلل الدبل-شركة SGBالدبل

أ .خالد بن عبدالعزيز احلمدان-رئيس جلنة اخلدمات املساندة

أ .سعيد بن عبداهلل الغامدي -رئيس اللجنة التسويقية
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أ .ناصر بن عبدالعزيز األنصاري-شركة األنصاري القابضة

أ .حممد بن مبارك بازياد-شركة راشد عبدالرمحن الراشد و أوالده

أ .عبدالعزيز بن عبداهلل امللحم-البنك السعودي الفرنسي

أ .خالد بن حممد الشنقيطي-رئيس جلنة الكشافة

عيسى بن علي العكروش-عضو بلجنة سباق اجلري اخلريي السنوي

أ .حمب أنور روبيل-السكرتارية

أ .عادل بن إبراهيم املخيمر-مندوب وزارة الرتبية و التعليم

د .عبداهلل بن عيد اهلدباء-عضو بلجنة سباق اجلري اخلريي السنوي

أ .سامي بن امحد املليفي
شركة نسما و شركائهم احملدودة  +شركة نسما التجارية

أ .عبداملنعم عوض الكريم-عضو بلجنة سباق اجلري اخلريي السنوي

أ .عبداهلل بن فهد اجلرب -اجلرب للسيارات (كيا موتورز)
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اللجنـــة الكــشــفية

التقرير الختامي للجنة الكشفية لسباق الجري السادس
عشر يرصد :
 18منظما يف هيكل اللجنة الكشفية
احصائيات الفرق الكشفية والقادة املشاركني
الفرق الكشفية واملدارس واجلامعات
رصد خالد بن حممد أمني الشنقيطي ـ رئيس اللجنة الكشفية ـ يف التقرير اخلتامي للجنة الكشفية لسباق اجلري اخلريي السادس عشر العديد
من النقاط اهلامة اليت تتعلق بالواجهة البحرية لكورنيش اخلرب والربنامج وتارخيه واملكان والفئة املستهدفة جنمله يف السطور التالية..

الهيكل التنظيمي :

تضم ��ن اهلي ��كل التنظيمي للجنة الكش ��فية  18منظما وه ��م  :خالد بن
حممد أمني الشنقيطي مشرف النشاط الكشفي بتعليم الشرقية رئيس
اللجنة الكش ��فية عض ��و اللجنة العليا للس ��باق .حممد بداح الدوس ��ري
منس ��ق م ��دارس قطاع اخلرب،مش ��رف بداية  5ك.أمحد فهد الش ��هاب
منس ��ق م ��دارس قطاع الدم ��ام ومش ��رف التجهيزات.مب ��ارك احلربي
منس ��ق مدارس قطاع صفوى ومش ��رف بداية سباق 10ك.عبد اللطيف
فهد الربيع مس ��ول النقاط اخلاصة بفتح وغلق املسارات.عبد اهلل خالد
الزياني مس ��ئول منطقة مواقف الس ��يارات.ثامر النصار مشرف توزيع
الكش ��افني ملس ��ارات الس ��باق ل5ك.عبيد خلف البيشي مش ��رف توزيع
اجلوالة على مسارات السباق .أمين عبد العزيز أخلالدي مشرف سباق
االحتياجات اخلاصة.عبد اهلل علي فرج مس ��ؤل نقاط جتمع الكشافني.
راش ��د س ��عيد القحطاني مس ��ؤل نقاط توزيع الكش ��افني ل10ك .ماجد
جار اهلل الغامدي مس ��ؤل جتمع الكش ��افني .محد فهد العساف مسئول
خط النهاية.س ��هل صاحل الواكد مس ��ؤل خط النهاي ��ة .عبد اهلل عوض
الش ��هراني مش ��رف التغذية ونهاية السباق.س ��عدون النجع ��ي التوثيق.
ولي ��د عبد اهلل الدوس ��ري التوثيق .حس ��ن عبد اهلل عبود الس ��كرتارية
والتسجيل.

باألرقام واإلحصائيات:
يوضح اجلدول التالي إحصائية للفرق الكشفية والفادة املشاركني يف
تنظيم فعاليات السابق :
�إح�صائية للفرق الك�شفية والقادة امل�شاركني يف تنظيم فعاليات ال�سباق
1

عدد القيادات الك�شفية

 35قائدا ك�شفيا

2

املجموع الإجمايل للك�شافني واجلوالة

 558ك�شافا وجوا ًال

3

جمموع الك�شافني والقيادة

 620قائدا وك�شافا

4

عدد فرق املرحلة املتو�سطة

 18فرقة

5

عدد فرق املرحلة الثانوية

 20فرقة

6

عدد فرق اجلوالة

 3ع�شائر

7

جمموع الفرق والع�شائر الك�شفية

 41فرقة وع�شرية
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الفرق المشاركة:

تضمن التقرير أيضا الفرق الكشفية للمدارس واجلامعات املشاركة يف تنظيم السباق نرصدها يف اجلدول التالي :
الفرق الك�شفية للمدار�س واجلامعات امل�شاركة يف تنظيم ال�سباق
اجلامعات والكليات
املرحلة الثانوية
املرحلة املتو�سطة
الكلية ال�صناعية بالهيئة امللكية باجلبيل
مدر�سة الك�سائي
مدر�سة ال�سعودية املتو�سطة
املعهد ال�صناعي بالدمام
مدر�سة ابن �سينا
مدر�سة ابن ماجد املتو�سطة
الكلية ال�صناعية بالدمام
مدر�سة طيبه
مدر�سة الزبري بن العوام
مدر�سة قاعدة امللك عبد العزيز
مدر�سة مناهل اجلزيرة
مدر�سة الف�ضل بن الربيع
مدر�سة قاعدة امللك عبد العزيز
مدر�سة تاروت
مدر�سة الفي�صل الأهلية
مدر�سة الإمام �سعود الكبري
مدر�سة بفيق
مدر�سة مناهل اجلزيرة
مدر�سة مو�سى بن ن�صري
مدر�سة الف�ضيل بن عيا�ض
مدر�سة �سعد بن عبادة
مدر�سة امللك فهد
مدر�سة القطيف املتو�سطة
مدر�سة النجاح
مدر�سة ال�ساحل املتو�سطة
مدر�سة الأبناء
مدر�سة فخر الدين الرازي
مدر�سة الأجيال
مدر�سة �صفوى املتو�سطة
مدر�سة اليعقوبي
مدر�سة حراء املتو�سطة
مدر�سة بقيق
مدر�سة الهدى املتو�سطة
مدر�سة الربهان
مدر�سة علي بن �أبي طالب االبتدائية
مدر�سة �صفوى
مدر�سة �ضرار بن االزور االبتدائية
مدر�سة طيبة
مدر�سة عا�صم بن عمرو
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اللجنـــة الكــشــفية

مهام اللجنة الكشفية:
كلفت اللجنة الكشفية بالعديد من املهام من قبل اللجنة العليا للسباق،
وذلك بالتعاون والتنسيق مع اللجان األخرى  ،وأبرز هذه املهام متحورت
يف تغطية مسار السباق كام ً
ال بالكشافني ،من حيث املداخل واملخارج
اخلاصة مبسار السباق بالتنسيق مع اللجنة الفنية،املساندة يف نقطة
البداية'' االنطالق'' اخلاصة بسباق 5ك  ،وسباق ذوي االحتياجات
اخلاصة  ،وسباق 10ك ،املساندة يف خط النهاية بالتنسيق مع اللجنة
الفنية،املساندة يف نقاط حتويل املسارات اخلاص بالسيارات بالتعاون مع
اللجنة الفنية واللجنة األمنية ،التمركز يف نقاط توزيع املياه وتقدميها
للمتسابقني خالل السباق ،توزيع جمموعة من الكشافني واجلوالة مع
العديد من اللجان ،مثل جلنة التتويج واجلوائز واللجنة الفنية وجلنة
االستقبال،املساهمة يف تنظيم حفل توزيع اجلوائز بالتنسيق مع جلنة
التتويج واألمن،املساندة يف تقديم اخلدمات لذوي االحتياجات اخلاصة
بالتنسيق مع جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة،تنظيم اجلمهور احلاضر
يف موقع خط النهاية يف الواجهة البحرية بالتنسيق مع جلنة األمن .

اإلجراءات والخطوات:
قامت اللجنة الكشفية بالعديد من اإلج��راءات اليت تساعدها على
القيام مبهامها على أكمل وجه ومنها  :إصدار تعميم من إدارة النشاط
الطالبي بتعليم الشرقية بإسم املساعد العام للشؤون التعليمية جلميع
الفرق الكشفية مبدارس املنطقة يتضمن تعليمات موعد اإلجتماعات
للقيادات الكشفية والتعليمات اخلاصة بالسباق ،االجتماع مع قادة
الفرق والعشائر الكشفية مبعدل ثالث اجتماعات قبل السباق وذلك
لتوزيع املهام على القيادات الكشفية  ..األول عقد يف مركز التدريب
الكشفي والثاني والثالث يف موقع خيمة السباق،القيام جبولة ميدانية
مع القيادت الكشفية على مسار السباق ونقاط حتويل السيارات وخط
البداية للتعرف عليها.

تسهيل التنقل:
كما قامت اللجنة بتوزيع استمارة على رؤس��اء اللجان تتضمن عدد
الكشافني الذين حتتاجهم كل جلنة واملهمة املناطة بهم ،مت التنسيق
مع جلنة املواصالت خبصوص الباصات اخلاصة بنقل الكشافني ملوقع
السباق وإرجاعهم وقد قاموا بتسهيل عملية التنقل،مت التنسيق مع
جلنة اهلدايا خبصوص استالم الكشافني للمناديل الكشفية والقبعات
وال��دب��وس الكشفي وق��د قاموا بتوفري مجيع املتطلبات،مت التنسيق
خبصوص التغذية وآلية توزيعها على الفرق والعشائر الكشفية .

34

لجنة الجوائز و الهدايا

تقرير لجنةالجوائز و الهدايا

بداية مبكرة للتجهيز والتنسيق..
جاء يف التقرير اخلاص بلجنة اهلدايا واجلوائز لسباق اجلري اخلريي السنوي السادس عشر العديد من النقاط اهلامة اليت تتعلق بالتنسيق
والتحضري وإحصاء عدد اجلوائز واهلدايا املطلوبة للسباق واالتصاالت وامليزانيات  ..وللمزيد عن نشاط اللجنة يف السطور التالية .

األرقام الدقيقة:
أشار بداح بن جمدل القحطاني ـ رئيس جلنة اجلوائز واهلدايا  -أن
اللجنة قامت بالتنسيق والتحضري كما حيدث يف كل عام يف وقت مبكر
إلحصاء عدد اجلوائز واهلدايا املطلوبة لسباق اجلري اخلريي السنوي
ال�س��ادس عشر ومت االت�ص��ال جبميع رؤس��اء اللجان ل�لإط�لاع على
احتياجات كل منهم وللحصول على أرقام دقيقة لدجمها بعضها مع
بعض واخلروج بقائمة موحدة لالحتياجات ومن ثم مت إرساهلا للمورد
ألخذ تسعرية التكلفة لكل صنف.

مرور المنطقة الشرقية

عمل التعديالت:
وأكد أن اخلطوة الثانية تعلقت بعرض ميزانية جلنة اجلوائز واهلدايا
على اللجنة العليا للسباق بإحدى اجتماعاتها للمراجعة وعمل التعديالت
على ما جيب  ،حيث أقرت ووافقت اللجنة العليا على امليزانية املقدمة.
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قبل أسبوعين:

تال ذلك صياغة االتفاقية بالتنسيق مع املورد وتوقيعها ليبدأ املورد
بتصنيع وتوريد طلبات هذا العام مع تأكيد جلنة اجلوائز واهلدايا على
أن يتم تسليم مجيع العناصر املنصوص عليها للجنة السباق قبل بدء
السباق بوقت كاف ال يقل عن أسبوعني من تاريخ انطالق السباق وقد
مت ذلك بنجاح .

خطة مبكرة:

قامت جلنة اهلدايا واجلوائز هذا العام بإعداد خطة مبكرة لتأمني
سهولة التكريم للفائزين  ،حيث مت تعديل مكان توزيع امليداليات ليكون
حول نافورة الواجهة البحرية مما أدى النسيابية م��رور املتسابقني
كما مت تعديل منصة التكريم بشكل أكرب لتتيح مساحة اكرب للفائزين
وضيوف احلفل.

صورة خادم الحرمين:

مت طباعة عدد كبري من قبعات وفانيالت السباق واليت حتمل صورة
خادم احلرمني الشريفني احتفا ًء بعودته ساملاً معافى ألرض الوطن بعد
رحلته العالجية واليت مت توزيعها على الكثري من املشاركني يوم احلفل
اخلتامي  ..ومت بالتنسيق مع شركة احت��اد األفندي(مشروع ساهر
باملنطقة الشرقية) بصفته راعياً لسباق هذا العام بعمل العديد من
القبعات اليت حتمل شعار السباق وشعار شركة األفندي وساهر.

تكريم الداعمين:

أعدت جلنة اجلوائز واهلدايا هذا العام جمموعة فاخرة من الدروع
قدمت للداعمني بيد صاحب السمو األمري جلوي بن عبدالعزيز نائب
أمري املنطقة الشرقية مبقر اإلمارة تقديرا لدورهم يف دعم السباق
هذا العام .
ومت أيضا ترمجة الكثري من املطبوعات للغات أجنبية أخرى متداولة
مثل اللغة اهلندية واللغة الفليبينه استعداداً لطباعتهم بتلك اللغات
وتوزيعهم على اكرب عدد من الشركات .

التنسيق مع التعليم:

واختتم ب��داح بن جمدل القحطاني ـ رئيس جلنة اجلوائز واهلدايا ـ
التقرير برصد التنسيق الذي مت مع إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة
بقيق والذي أنتج العديد من الفعاليات اليت نفذ العديد منها مثل :
إع��داد كتيب للتلوين لألطفال بشكل توعوي عن السالمة املرورية و
كذلك إعداد مسابقة عن السالمة املرورية مت فيها توزيع العديد من
اجلوائز القيمة كما مشلت عمل وتنفيذ فيلم وفالش توعوي قصري عن
موضوع السالمة املرورية .
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اللجنـة الفنيـة

رئيس اللجنة الفنية :نسعى لتطوير أدائنا  ..ونواجه
العديد من التحديات
جتربة اجلهاز االلكرتوني إلخراج نتائج السباقات
ختصيص مواقف للمتسابقني وتأمني عدد من احلافالت
ممرات خبط النهاية ملساعدة ذوي االحتياجات اخلاصة

أك��د إب��راه��ي��م حممد بوبشيت رئ��ي��س اللجنة الفنية
للسباق السادس عشر ،أن اللجنة تسعى كل عام لتطوير
أداءها مبا يتماشى مع التحديات اليت تواجه اللجنة كل
عام واليت تتطلب جمهودا كبريا يف الوصول بالتحكيم
ومتابعة جمريات السباق ألفضل صورة.
وأفاد بوبشيت بأن اللجنة الفنية تقوم بدراسة
السلبيات اليت حتدث أثناء السباق للخروج
بأفضل احل �ل��ول لتالفيها بالسباق ال �ق��ادم،
وعليه فقد مت التنسيق مع مسئولي نقطة بداية
السباق والعمل بشكل مبكر بعد دراسة ميدانية
هلذه النقطة احلساسة ،ومت التوصل لتقسيم
األم��اك��ن جللوس املتسابقني وت��وزي��ع دورات
املياه بشكل يسهل عليهم فرتة االنتظار حتى
بدء موعد السباق.

حافالت لنقل المتسابقين:

وأوضح رئيس اللجنة الفنية أنه مت ختصيص مواقف للمتسابقني وتأمني
عدد من احلافالت بالتعاون مع شركة ارامكو السعودية ومنسوبيها لنقل
املتسابقني من نقطة البداية إلي نقطة النهاية للمشاركني بالسباق
وذويهم وبالعكس وبشكل دوري كل عشرة دقائق للتسهيل عليهم ،مبينا
أن اللجنة الفنية قامت بتوزيع اختصاصات احلكام وإيضاح املطلوب
منهم بشكل سهل جمريات يوم السباق ،كما مت إعداد جمموعة من
احلواجز احلديدية واليت مت توزيعها بشكل مينع حدوث اى اخرتاقات،
إضافة إىل توزيع العالمات اإلرشادية للكيلو مرتات على طول خط
السباق بصورة واضحة جلميع املتسابقني.

ممرات لذوي االحتياجات:

وأش��ار بوبشيت إىل أن��ه متت مراعاة عمل ع��دة مم��رات عند نقطة
نهاية السباق بهدف مساعدة املتسابقني من ذوي االحتياجات اخلاصة
على املرور منها بسهوله دون حدوث مشاكل تعيق مرورهم بالكراسي
املتحركة ،وبالتعاون مع جلنة توزيع اجلوائز وامليداليات وجلنة اخلدمات
املساندة مت تقسيم نقطة نهاية السباق لعدة مسارات لسهولة انسياب
املتسابقني وسرعة تسليمهم للميداليات،األمر الذي ساعد يف تقليل
االزدحام بشكل واضح .إضافة إىل تأمني نقطة االنطالق لكل سباق
حتى يتم انطالق املتسابقني يف وقت واحد دون جتاوز أحد وذلك إلتاحة
مبدأ تساوى الفرص للجميع.

الجهاز اإللكتروني:

أما عن جتربة تطبيق اجلهاز االلكرتوني إلظهار النتائج ،أفاد رئيس
اللجنة الفنية بأن اللجنة تعاونت مع جلنة اخلدمات املساندة هذا العام
لعمل دراسة لتجربة ذلك اجلهاز والذي يستخدم بالسباقات العاملية
إلخ��راج نتائج املشاركني الكرتونيا ،وال��ذي مت استخدامه ألول مرة
بالسباق هذا العام بعدما متت جتربته و تأكيد فاعليته وكفاءته ،مع
مالحظة أنه مت االعتماد بشكل أكرب هذا العام على استخدام الطريقة
القدمية إلخراج النتائج واليت تأكد تطابقها مع ما مت احلصول عليه
من اجلهاز االلكرتوني.

شكر واجب:

وختاما ق��دم إبراهيم حممد بوبشيت رئيس اللجنة الفنية للسباق
السادس عشر بالشكر لكل من ساهم يف جناح السباق السادس عشر
وخص بالذكر شركة أرامكو السعودية الراعي البالتيين للسباق واليت
تدعم السباق كل عام بعدد من املتطوعني من منسوبي الشركة ،كما
مثن الدور الذي يقوم به سنويا كال من قطاع الدوريات واملرور نظراً
لدورهم املتميز يف تأمني مسار السباق وغلق املنافذ املؤدية إليه،
واحملافظة على األمن والنظام مبوقع احلفل اخلتامي للسباق.

االسعاف والحكام:

كما قدم رئيس اللجنة الفنية الشكر للمستشفيات اليت قامت بإرسال
سيارات إسعاف م��زودة بفريق ط�بي ،وال�تي مت توزيعها على مسار
السباق بنقاط م��دروس��ة لتقديم خدماتها السريعة ملن حيتاج من
املتسابقني ،كما مثن دور حكام االحتاد السعودي أللعاب القوى وحكام
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران وكذلك حكام اإلدارة
العامة للرتبية والتعليم باملنطقة الشرقية.
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لجنـة المشـاركين

لجنة المشاركين " مرآة السباق "

تضع خطة مبكرة للتسجيل..وتتابع تطوير الموقع اإلليكتروني

وجديد اللجنة هذا العام

توفري خيمة لفحص السكر والوزن
استضافة جهاز اإلقناع حبزام االمان
فى سعيها املتواصل الجناح سباق اخلري قامت جلنة املشاركني هذا العام باعداد خطة مبكرة لتحقيق انسيابية عملية التسجيل
خبيمة السباق ،باعتبارها مرآة السباق وهي أول من يقوم بالتعامل مع املتسابقني املشاركني بالسباق ،وتدعم اللجنة فريق العمل
لديها بكل ما يلزم خلدمة املشاركني بدءا من املعلومات وحتى اجهزة الكمبيوتر الالزمة لعملية التسجيل وغريها.

شباب المتطوعين:
ساهمت اللجنة هذا العام بالعديد من الشباب املتطوع ،حيث حرصت
اللجنة على اختيارهم بعناية وإعدادهم بشكل ميكنهم من اداء دورهم
اخلريي بسهولة ،متحملني الكثري من الضغوط طوال فرتة التسجيل
وال�تي تستمر ط��وال عشرة أي��ام قبل انطالق السباق ،وق��ام شباب
املتطوعني بأداء عملهم خبيمة السباق لتسجيل راغيب املشاركة ومت
تقديم املعلومات اإلرشادية وتوزيع الفاليرات واملطويات الدالة على
السباق ومساره وأنواعه للجميع.
كما مت تأمني جمموعة اخرى وزعت على عدد من االكشاك يوم السباق
بالعديد من النقاط ،ومزودين بكافة املعلومات اليت قد تلزمهم حبيث
يكونوا جاهزين للرد على أية استفسار.

خيمة فحص السكر:

وقد قامت جلنة املشاركني هذا العام بإعداد الكثري من التجهيزات
التى تسهل عملية التسجيل وت��وزي��ع الشرائح اإللكرتونية ال�تي مت
استخدامها هذا العام ،وحرصا من اللجنة العليا على تأمني سالمة
املتسابقني قدر االمكان مت انشاء خيمتني أحداهما لتسجيل املتسابقني
واألخ��رى لفحص السكر وال��وزن مبساعدة اجلمعية السعودية للسكر

والغدد الصماء.
وقد مت تزويد اخليمتني مبكيفات هواء كبرية لضمان جو مريح للجميع،
كما روعي هذا العام استخدام حواجز حديدية متحركة بداخل خيمة
التسجيل ميكن تعديلها حسب احلاجة.

حزام األمان:

وبالتعاون مع جلنة السالمة امل��روري��ة بشركة أرامكو السعودية ،مت
استضافة جهاز االقناع حب��زام االم��ان خبيمة التسجيل ط��وال فرتة
عملها ،مع شرح مميزات استخدام حزام االمان لزائري اخليمة مبا
خيدم هدف السباق واخلاص بالتوعية املرورية هذا العام.
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التحديات تزداد:

الموقع االلكتروني:

وال شك أن التحدي الذي يواجه جلنة املشاركني يزداد سنوياً بزيادة
أعداد املشاركني ،ومن طرفها تقوم اللجنة سنوياً بدراسة السلبيات
للعمل على احلد منها قدر االمكان متوكلني باهلل عز وجل ومبعاونة
اللجنة العليا التى تقوم بتذليل أغلب الصعاب ،والتنسى اللجنة دعم
رج��ال األع�م��ال أبناء املنطقة الشرقية إلجن��اح ه��ذا العمل اخلريي
النبيل ،الذي أصبح حدث يرتقبه كل أبناء املنطقة الشرقية واملقيمني
بها ويسعي الكثري للمشاركة فيه.

وتابعت اللجنة ط��وال ع��ام كامل تطوير موقع السباق على شبكة
االنرتنت ،بعنوان www.charityrun.com.saوالذي مت
إعداده بشكل مميز لزائريه ،وروعي فيه ختصيص مكان لتسهيل عملية
تسجيل الراغبني فى املشاركة بالسباق على املوقع مباشرة ،هذا جبانب
الدور الرئيسي الذي تقوم به اللجنة كل عام من متابعة إعداد وتصميم
االستمارات والفاليرات واملطويات باإلضافة إىل اللوحات الدعائية.

بيان بالنسب المئوية للمشاركين في السباق السادس عشر
تحت شعار حملة التوعية ( السالمة المرورية )
اجلنسيات املشاركة لسباق اجلري الـ  5كلم
م
1
2
3
4
5
6
7
8

اجلن�سيات امل�شاركة ل�سباق الـ  5كلم
�أفريقي
�أمريكي
�أ�سيوي
دول جمل�س التعاون اخلليجي
دول عربية �أخرى
�سعودي
�أوروبي
ا�سرتايل

اجلنسيات املشاركة لسباق اجلري الـ  10كلم
الن�سبة املئوية
%0,15
%00,07
% 9,5
%2,45
%14,72
%73,02
%0,09
%0,01

الفئة العمرية املشاركة بسباق اجلري الـ  5كلم
م
1
2
3
4
5

الفئة العمرية امل�شاركة ب�سباق الـ 5كلم
خم�سة ع�شر عام فما دون
من  29 : 16عام
من  45 : 30عام
من  59 : 46عام
من  60فما فوق

الن�سبة املئوية
% 60,01
% 22,87
% 10,91
% 5,75
% 0,47

م
1
2
3
4
5
6
7
8

اجلن�سيات امل�شاركة ل�سباق الـ  10كلم
�أفريقي
�أمريكي
�أ�سيوي
دول جمل�س التعاون اخلليجي
دول عربية �أخرى
�سعودي
�أوروبي
ا�سرتايل

الن�سبة املئوية
% 0,00
% 0,54
% 8,65
% 1,62
% 2,70
% 86,49
% 0,00
% 0,00

الفئة العمرية املشاركة بسباق اجلري الـ  10كلم
م
1
2
3
4
5

الفئة العمرية امل�شاركة ب�سباق الـ 10كلم
خم�سة ع�شر عام فما دون
من  29 : 16عام
من  45 : 30عام
من  59 : 46عام
من  60فما فوق

الن�سبة املئوية
% 7,03
% 70,81
% 13,51
% 7,57
% 1,08
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لجنـة الخدمات المساندة

لجنة الخدمات المساندة ترصد في تقريرها :
أول جهة تمتلك نظام  DAGللتحكم في السباقات في
الشرق االوسط

رصدت جلنة اخلدمات املساندة يف تقريرها نظام  DAGأحد أشهر األنظمة املتطورة للتحكم يف السباقات وهو عبارة عن
جمموعة أجهزة تعتمد تقنية  . RFIDويتكون اجلهاز من شرحية إلكرتونية توضع جبيب بالستيكي خلف رقم املتسـ ـ ـ ــابق
(يوضع الرقم من جهة الصدر) ،جمموعة ممرات (البداية – النهاية) مزودة بأجـهزة قـراءة للشرائح ،صندوق أسود لتجميع
وإرسال اإلشارات .

عمل التعديالت:

يتيح ه��ذا النظام للمتسابق عند العبور م��ن حتت أجهزة القراءة
املوصولة أن تقوم هذه األجهزة بقراءة الشرحية وإرسال البيانات عرب
تقنية  RFIDإىل جهاز كمبيوتر مركزي عند نقطة النهاية وتسجل
زمن عبوره هلذه األجهزة وحتسب الزمن الذي استغرقه املتسابق بني
نقطة البداية و نقطة النهاية و بني ساعة االنطالق وحلظة الوصول
 ..وميكن برجمة اجلهاز لبدء القراءة عند إنطالقة السباق مع طلقة
البداية أو عند ســاعة معينة .

أمانة المنطقة الشرقية

سباق الجري األول:

مت تطبيق هذا النظام ألول مرة يف الشرق األوسط يف سباق ماراثون أبو
ظيب 2009م ،حيث قام املنظمون بإستئجار النظام من الشركة األم
يف فرنسا وحقق اجلهاز النجاح املطلوب  .وتعترب جلنة سباق اجلري
اخلريي السنوي أول جهة متتلك اجلهاز يف الشرق األوسط .
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أدخل الرقم فقط:

مت خالل السباق السادس عشر تطبيق النظام بنجاح كبري ،ومت رصد
النتائج لسباق اخلمسة كيلو مرتات وحتديد الزمن جلميع املتسابقني
ومت رفع النتائج على موقع السباق ،حيث ميكن لكل متسابق إدخال
رقمه للحصول على زمنه وترتيبه العام يف السباق ،وأظهرت النتائج
أيضاً بعض املتسابقني الذين تسللوا للسباق وذلك من خالل وجود
قراءة خط النهاية دون بداية ،كما كانت هناك نسبة قليلة جداً من
املتسابقني ممن عبثوا مبحتويات الشرحية اإللكرتونية فلم تسجل هلم
قراءات .

الطريقة المثلى:

وتبذل اللجنة قصارى جهدها للتعريف أكثر بالنظام والطريقة املثلى
للتعامل مع الشرائح يف السباقات القادمة لتحقيق أفضل النتائج
املرجوة من هذا النظام الذي يعد نقلة غري مسبوقة يف عامل السباقات
مبا حيققه من نتائج حقيقية وواضحة من بداية السباق إىل نهايته.
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لجنـة ذوي اإلحتياجات الخاصة

تقرير لجنة ذوي االحتياجات الخاصة:
 1100استمارة و 750مشارك ًا و 200مرافق ًا
تضمن تقرير جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة يف سباق اجلري السادس عشر ،رصداً باألرقام لعدد املشاركني واملرافقني
وترتيبات املشاركة ،وعدد االستمارات اليت مت توزيعها ،واجلوائز العينية واملادية.

دور هام وجهد مشكور:

باألرقام:

مت ت��وزع ما يقارب من  1100استمارة مشاركة على برامج ومراكز ي�برز أيضاً ال��دور الكبري واملهم للمدربني واملعلمني يف جلنة ذوي
ذوي االحتياجات اخلاصة ومتت دعوتهم للمشاركة يف سباق هذا العام االحتياجات اخلاصة يف سباق هذا العام س��واء يف دعوتهم أو بث
احل �م��اس لديهم وتنظيم امل�ش��ارك��ة وت��رت�ي��ب املتسابقني وحتكيم
وذللت هلم العقبات للمشاركة بفعالية يف السباق .
ويقدر عدد املشاركني يف السباق هلذا العام بـ  700ـــ  750مشاركاً وإخراج النتائج وصوالً إىل التشجيع والتعليق عند خط النهاية لذوي
االحتياجات اخلاصة وللمتسابقني يف الفئات األخرى  ،وهو ما أضاف
من ذوي االحتياجات اخلاصة  ،وع��دد الذين رافقهم ورت��ب وحكم
ج��واً من احلماس للمتسابقني وللسباق على الرغم من التحديات
مشاركتهم ما يقارب من 150ــ  200معلماً ومدرباً ومرافقاً.
ال�تي يواجهونها يف ذل��ك لتباعد أماكن سكنهم واختالف ق��درات
وإمكانات وفئات هؤالء املشاركني وصعوبة انتظامهم واالتصال معهم
متنفس للطاقة:
مباشرة وتوقيت السباق.
ميثل السباق اخلريي عند ذوي االحتياجات اخلاصة حالة من االنتظار
واإلهتمام من سنة إىل أخ��رى ملا ميثله من متنفس للطاقة وإب��راز
لإلمكانيات ولقاء مع جمتمعهم وزمالئهم وأقرانهم العاديني وهو ما
يعد منوذجا للتكافل االجتماعي اجليد كل عام.

الجوائز العينية والمادية:

نرصد يف اجلدول التالي أمساء من أبدوا قوة حتمل من ذوي االحتياجات اخلاصة وأرقامهم واجلوائز العينية واملادية.
م
1
2
3
4
5

املركز
التحمل
التحمل
التحمل
التحمل
التحمل

قوة التحمل

اال�سم
ح�سن �صالح البحراين
ح�سن عبد الرزاق مبارك
عبد الرحمن حممد زين
ابراهيم امني الها�شم
نا�صر علي �شراحيلي

رقم املت�سابق
7080
7125
7460
7023
7595

الك�أ�س
عادي
عادي
عادي
عادي
عادي

اجلائزة املالية
 1000ريال
 1000ريال
 1000ريال
 1000ريال
 1000ريال
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ذوي االحتياجات اخلاصة املركز الثالث
م
1
2
3
4
5

املركز
الثالث
الثالث
الثالث
الثالث
الثالث

الإعاقة
حركية
ب�صرية
�سمعية
ذهنية
�شلل دماغي

املركز الثالث
اال�سم
عبد اهلل عبده �سحاري
جا�سم احمد ال جميع
عمر احمد القرين
احمد �سعيد ال �سعيد
حممد علي البطي

رقم املت�سابق
7366
7717
7591
7127
7372

اجلائزة املالية
 1000ريال
 1000ريال
 1000ريال
 1000ريال
 1000ريال

الك�أ�س
برونزي
برونزي
برونزي
برونزي
برونزي

ذوي االحتياجات اخلاصة املركز الثاني
1
2
3
4
5

املركز
الثاين
الثاين
الثاين
الثاين
الثاين

الإعاقة
حركية
ب�صرية
�سمعية
ذهنية
�شلل دماغي

املركز الثاين
اال�سم
�صالح الهديب
خليل البطران
�سامل املري
ح�سن حممد ال�سنان
ح�سن القطيفي

رقم املت�سابق
7360
7718
7605
7121
7631

الك�أ�س
ف�ضي
ف�ضي
ف�ضي
ف�ضي
ف�ضي

اجلائزة املالية
 1000ريال
 1000ريال
 1000ريال
 1000ريال
 1000ريال

سباق ذوي االحتياجات اخلاصة املراكز االوىل
م
1
2
3
4
5

الإعاقة
حركية
ب�صرية
�سمعية
ذهنية
�شلل دماغي

املركز
الأول
الأول
الأول
الأول
الأول

املركز الأول
اال�سم
حم�سن حممد ال ا�سماعيل
علي احمد ال جميع
عبد الرحمن احمد القرين
فار�س غروي
عمر حممد ق�سوم

رقم املت�سابق
7429
7719
7606
7557
7355

الك�أ�س
ذهبي
ذهبي
ذهبي
ذهبي
ذهبي

اجلائزة املالية
 2000ريال
 2000ريال
 2000ريال
 2000ريال
 2000ريال
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لجنــــة اإلعالم

إستراتيجية لجنة اإلعالم
توثيق السباق  -موقع إلكتروني  -رسائل نصية
تشكل جلنة اإلعالم أحد الروافد اهلامة يف سباق اجلري مبا تقدمه من خدمة عرب وسائلها املختلفة من ورقية إىل إلكرتونية أو
خدمات اجلوال وغريه من الوسائل املختلفة والسطور التالية ترصد دور جلنة اإلعالم يف سباق اجلري اخلريي.

اإلعالم الرياضي:

يعترب اإلعالم الرياضي جزءاً ال يتجزأ من منظومة سباق اجلري من
خالل اللجان واألف��راد والعاملني ويعترب الشريان الرئيسي اهلام يف
نقل التواصل اإلعالمي وكل ما ميكن أن خيدم املشاركني من رياضيني
مبختلف الشرائح واألعمار واجلنسيات و هو رافد مهم و أيضاً انضمام
اهلواة من الرياضيني يف دعم اللجنة باجلانب اإلعالمي بالتقرير و
الصور.

التبرع باألعضاء:

يشهد سباق اجلري هذا العام برنامج تواصل إعالمي جديد عرب وسائل
اإلعالم الورقية واإللكرتونية وخدمات جوال املناطق ومن خالل الدعوة
أيضاً ملشاركة أكرب عدد من املختصني املتطوعني الذين سيتولون شرح
اهل��دف الرئيسي لسباق العام القادم (تنشيط التربع باألعضاء )
مبشاركة األطباء وأيضاً العمل على توسعة املشاركة جلمعيات التطوع
للمساهمة يف دعم هذا الربنامج الذي خصص ريعه لصاحل الربنامج
مبشيئة اهلل تعاىل.

صورة من إجتماعات اللجنة املنظمة

حيث الدعم الال حم��دود من اجلمعيات التطوعية بأزدياد و احلمد
هلل نظراً لتفهمهم بأهمية مايناط هلم من اعمال و حرصهم بشكل
مباشر للتميز بالسباق حيث تواجدهم بأعداد فئات عمرية خمتلفة و
ختصصات هامه لتشملهم يف النهاية يف التعريف حنو اهلدف املنشود
منه للسباق هذا العام.

السباق السادس عشر:
واستفادت اللجنة اإلعالمية مبا حتقق من جناح يف التغطية اإلعالمية
للسباق السادس عشر وال��ذي جاء حتت عنوان :احل��د من احل��وادث
( السالمة املرورية ) ولعبت فيه أرامكو السعودية دوراً مميزا مبشاركة
ساهر وبالتعاون مع امل��رور من خالل املطبوعات والتعريف بأهمية
التقيد باألنظمة والتعليمات حفاظاً على األرواح .و تقديم الدعم
اللوجسيت امليداني من أفراد و مركبات وفق االحتياج.

رئيس اللجنة العليا عبدالعزيز الرتكي ونائبه خليفة الضبيب
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خدمة الرسائل النصية:

مت من خالل جلنة اإلعالم التواصل مع شركات االتصاالت املتعددة
للمساهمة عرب دعم خدمة اجملتمع بالرسائل النصية ملا متتلكه تلك
الشركات من خدمات تسهيل يف سرعة إيصال املعلومات التوعوية اليت
تود اللجنة سرعة وصوهلا لكافة شرائح اجملتمع  ،حيث يتوقع أن يسهم
ذلك يف دعم السباق يف التعريف به وبراجمه وأهدافه .
و أيضاً ستقوم األجهزه احلكومية هذا العام ممن متلك برامج التواصل
اإلجتماعي و الرسائل لإلستفادة من مساهمتهم يف إرسال الرسائل
للمشرتكني و املوظفني للمشاركة يف السباق يف خمتلف الفئات العمرية
و إيضاً الغرفة التجارية بالشرقية و األحساء.

توثيق السباق:

وكان من أبرز األنشطة اليت قامت بها جلنة اإلعالم هو توثيق السباق
بكافة مراحله اليت تسبق قبل وبعد ويعترب ذلك تأرخياً وثائقياً للسباق،
حيث متتلك اللجنة سج ً
ال أرشيفياً يتم تطويره سنوياً من خالل تأمني

املواد اإلعالمية.و أيضاً دور املتطوعني و اهلواة يف إمداد اللجنة بالصور
اليت يلتقطونها من زاويا عدة هلم الشكر و التقدير على ذلك.
حيث تعكف اللجنة حنو القيام بعمل معرض صور يسلط الضوء على
تاريخ السباق خالل ( )16سنة.

الموقع اإللكتروني:

مت تدشني املوقع اإللكرتوني للسباق هذا العام بشكل إحرتايف و مميز
 ،www.charityrun.com.saوه��ذا يعطى للمشاركني الفرصة
للتواصل مع القائمني بالسباق من خ�لال السكرتارية ال�تي تتوىل
ذلك وأيضاً سرعة تدوين البيانات للمشاركني وتسجيلهم بوقت سابق
ليمكنهم من احلصول على االش�تراك و احلضور ملوقع السباق دون
حاجة لشراء وتسجيلهم يسهل عليهم الستالم البطاقة عند احلضور
للجنة دون احلاجة للعناء بالوقوف و اإلنتظار فقط دفع الرسوم ملن
يرغب يف الدخول يف اجلائزة الكربى للسباق حيث فقط تطبق على من
يقوم بدفع الرسوم أما الطالب فهم معفيني من الرسوم.

من لـــوحات السبــــاق

48

لجنــــة التسويق

باألرقام  1.5 " :مليون ريال " إجمالي دخل السباق
الوسائل اإلعالنية تتصدر المشهد  ..وأرامكو وساهر
داعمين رئيسيين
تنوعت وسائل الدعم للسباق السادس عشر وجاءت على عدة حماور منها  :شراء وسائل إعالنية ومنها التربع النقدي ،ومنها شركات
قامت بشراء استمارات السباق  ..ومن خالل الرصد وجدنا أن عدد الشركات اليت قامت بشراء وسائل إعالنية بلغ  11شركة ،وقد
انضم إىل قائمة هذه الشركات رعاة جدد كشركات الراشد والقحطاني والشريع  ..كما قامت عدد  7شركات بالتربع النقدي يف حني بلغ
عدد الشركات اليت قامت بشراء استمارات  17شركة ،وبلغ إمجالي دخل السباق  ..1,462,638وجنمل التفاصيل يف اجلداول التالية :

الشركات التى دعمت السباق السادس عشر بشراء وسيلة اعالنية:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
املجموع

ا�سم ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة
�أرامكو ال�سعودية
�شركة احتاد الأفندي (�ساهر)
�شركة �أتكو
�شركة روابي القاب�ضة
البنك ال�سعودي الفرن�سي
�شركة ن�سما و�شركاهم +
�شركة ن�سما التجارية
�شركة الرا�شد
�شركة الفوازان
�شركة عبد الرزاق قنرب الأن�صاري
�شركة القحطاين
�شركة ال�شريع

قيمة التربع
500,000
300,000
100,000
100,000
50,000
50,000
50,000
36,000
36,000
30,000
30,000
1,282,000
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الشركات التي تبرعت نقد ًا لسباق الجري الخيري السادس عشر:
م
1
2
3
4
5
6
7
املجموع

ا�سم ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة
�شركة الرقطان
�شركة �أبناء عبد املح�سن اخل�ضري
�شركة الفلك للمعدات والتجهيزات
�شركة املجدوعي
م�ؤ�س�سة حممد عبد اهلل الفرج التجارية
�شركة دملون
غرفة ال�شرقية

قيمة التربع
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
5,000
65,000

الشركات التي قامت بشراء استمارات السباق السادس عشر:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
املجموع الكلي

ا�سم ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة
جلنة امل�شاركني ( خيمة الت�سجيل)
�شركة الرا�شد
�شركة منا لل�شحن
�شركة �أبتك للخر�سانة اجلاهزة
�شركة عبد املح�سن اخل�ضري
�شركة عرب اخلليج ال�سعودية
�شركة روابي للخدمات ال�صناعية امل�ساندة
�شركة روابي القاب�ضة
�شركة روابي للمقاوالت املتخ�ص�صة
�شركة روابي للكهرباء
�شركة روابي لالت�صاالت
�شركة ن�سما و�شركاهم
�شركة �أ�س جي بي الدبل
جامعة الدمام
الأ�ستاذ  /بداح القحطاين
�شركة فلور العربية
مدار�س الظهران الأهلية

قيمة اال�ستمارات
25,788
5,000
15,000
10,000
10,000
10,000
5,000
3,500
5,000
5,000
5,000
5,000
2,500
1,500
2,500
4,300
550
115,638
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الفائزين بالمراكز األولى

اللجنة التنظيمية تكرم الفائزين الثالثة وفقا
للفئات العمرية
أعلنت اللجنة التنظيمية لسباق اجلري اخلريي السادس عشر عن تكريم الفائزين باملراكز الثالثة األوىل يف السباق حسب
الفئات العمرية و مسافات السباق والسحب على اجلوائز وجنمل األمساء يف اجلدوال التالية حسب الرتتيب ومسافات السباق.

سباق  5كيلومتر حسب الفئات العمرية:
م
1
2
3
4
5
6

الفئة العمرية
 70فما فوق
� 69 – 60سنة
� 59 – 46سنة
� 45 – 30سنة
� 29 – 16سنة
دون � 16سنة

املركز الثالث
اال�سم
بداح القحطاين
حممد القويز
عبد اهلل جمعان
�أحمد ح�سن ع�سريي
�سلطان املولد
عبداهلل �صالح الظاهر

رقم املت�سابق
9201
10396
10367
10344
10347
2279

م
1
2
3
4
5
6

الفئة العمرية
 70فما فوق
� 69 – 60سنة
� 59 – 46سنة
� 45 – 30سنة
� 29 – 16سنة
دون � 16سنة

املركز الثاين
اال�سم
عبد اهلل القويز
نور احلق
�سويرز
ح�سني حممد �أ�سماعيل
�إبراهيم ثاين
عبد اهلل �سروات عبداهلل

رقم املت�سابق
10399
10076
11054
4350
2360
10241

الك�أ�س
برونزي
برونزي
برونزي
برونزي
برونزي
برونزي

الك�أ�س
ف�ضي
ف�ضي
ف�ضي
ف�ضي
ف�ضي
ف�ضي

كوبونات
 1000ريال
 1000ريال
 1000ريال
 1000ريال
 1000ريال

الكوبونات
 1500ريال
 1500ريال
 1500ريال
 1500ريال
 1500ريال
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سباق  5كيلومتر حسب الفئات العمرية المراكز األولى:
م
1
2
3
4
5
6

الفئة العمرية
 70فما فوق
� 69 – 60سنة
� 59 – 46سنة
� 45 – 30سنة
� 29 – 16سنة
دون � 16سنة

املركز الأول
اال�سم
احمد �صالح احلميد
ح�سني �صالح العواد
جمال عبد الرحمن الع�شبان
ح�سني ال ال�شيخ
عبد العزيز البي�شي
�إبراهيم �سامل باظافر

رقم املت�سابق
9219
11292
9577
10345
13212
2362

الك�أ�س
ذهبي
ذهبي
ذهبي
ذهبي
ذهبي
ذهبي

كوبونات
 2500ريال
 2500ريال
 2500ريال
 2500ريال
 2500ريال

سباق  5كيلومتر عام  /المركز األول:
املركز
الثالث
الثاين
الأول

م
1
2
3

املركز الأول
رقم املت�سابق
اال�سم
11215
م�صطفى عمر ع�سريي
8180
عوي�ضة علي باحلارث
11284
ابراهيم عبد اهلل

الك�أ�س
برونزي
ف�ضي
ذهبي

اجلائزة املالية
2000ريال  1000 +كوبونات
 3000ريال 1000 +كوبونات
 5000ريال  1000 +كوبونات

سباق  10كيلومتر حسب الفئات العمرية:
املركز الثالث
م

الفئة العمرية

اال�سم

رقم املت�سابق

الك�أ�س

الكوبونات

1
2
3
4
5

� 69 – 60سنة
� 59 – 46سنة
� 45 – 30سنة
� 29 – 16سنة
دون � 16سنة

عبيد البي�شي
عبد العزز ح�سن الزويد
بدر ال�سيد
م�شار حممد الدو�سري

13211
13319
13258
13261

برونزي
برونزي
برونزي
برونزي

 1000ريال
 1000ريال
 1000ريال
 1000ريال
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الفائزين بالمراكز األولى

م
1
2
3
4
5

الفئة العمرية
� 69 – 60سنة
� 59 – 46سنة
� 45 – 30سنة
� 29 – 16سنة
دون � 16سنة

املركز الثاين
رقم املت�سابق
اال�سم
13257
عبد اهلل اخلليفة
13280
�سلمان
13232
بدر �سعيد
13214
�سلطان حمجوب
13260
ثامر حممد الدو�سري

الك�أ�س
ف�ضي
ف�ضي
ف�ضي
ف�ضي
ف�ضي

الكوبونات
 1500ريال
 1500ريال
 1500ريال
 1500ريال
 1500ريال

سباق  10كيلومتر حسب الفئات العمرية المراكز األولى:
م
1
2
3
4
5

الفئة العمرية
� 69 – 60سنة
� 59 – 46سنة
� 45 – 30سنة
� 29 – 16سنة
دون � 16سنة

املركز الأول
اال�سم
نيل ووكر
ريناتو ا�سييب RENATO
جميل عبد اهلل القهوجي
حممد �سهيل
عمر حافظ �شديد

رقم املت�سابق
13209
13224
13288
13306
13267

الك�أ�س
ذهبي
ذهبي
ذهبي
ذهبي
ذهبي

كوبونات
 2500ريال
 2500ريال
 2500ريال
 2500ريال
 2500ريال
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الفائزين بالمراكز األولى

سباق  10كيلومتر عام  /المركز األول:
املركز
الثالث
الثاين
الأول

م
1
2
3

املركز الأول
رقم املت�سابق
اال�سم
13269
ابراهيم جمدي �أبو بكر
13268
عادل حممد با عزيز
13284
ح�سن مقبل ال�سهيل

الك�أ�س
برونزي
ف�ضي
ذهبي

اجلائزة املالية
2000ريال 1000 +كوبونات
3000ريال  1000 +كوبونات
 5000ريال  1000 +كوبونات

السحب على الجوائز:
م
1
2
3
4
5

اجلائزة
اخلام�سة
الرابعة
الثالثة
الثانية
الأوىل

املركز الأول
اال�سم
عبد الر�ؤوف بوعوب�س
عبداهلل حممد التميمي
عبدالعزيز عبداهلل القحطاين
حممد رجب
�إبراهيم �سليمان كعبور

رقم املت�سابق
08362
10348
09237
09531
09220

اجلائزة
 500ريال
 750ريال
 1250ريال
 1500ريال
�سيارة كيا
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شركـــاء النجاح
 16عاما  ..من العطاء والخير والتكافل

الجهات التي وزع عليها ريع السباق منذ بدايته وحتى اآلن
تعددت اجلهات اليت قامت إدارة السباق بتوزيع الريع هلا  ..وتنوعت ما بني التوعية بالسالمة املرورية ودعم العمل التطوعي
ومكافحة السمنة عند األطفال ومحالت التوعية ضد العنف األسري ،وكذا مساعدة األطفال األيتام باملنطقة الشرقية ومرضى
الفشل الكلوي واملكفوفني ومرضى السكري واأليتام ..واجلدول التالي يرصد السنة واجلهة وقيمة الدعم..
ال�سنة
ال�سنة ال�ساد�سة ع�شر 1431هـ
ال�سنة اخلام�سة ع�شر 1430هـ
ال�سنة الرابعة ع�شر 1429هـ
ال�سنة الثالثة ع�شر 1428هـ
ال�سنة الثانية ع�شر 1427هـ
ال�سنة احلادية ع�شر 1426هـ
ال�سنة العا�شرة 1425هـ
ال�سنة التا�سعة 1424هـ
ال�سنة الثامنة 1423هـ
ال�سنة ال�سابعة 1422هـ
ال�سنة ال�ساد�سة 1421هـ
ال�سنة اخلام�سة 1420هـ
ال�سنة الرابعة 1419هـ
ال�سنة الثالثة 1418هـ
ال�سنة الثانية 1417هـ
ال�سنة الأوىل 1416هـ

اجلهة التي وزع الريع عليها
مت توزيع ريع ال�سباق ل�صالح حملة التوعية بال�سالمة املرورية
مت توزيع ريع ال�سباق ل�صالح حمالت دعم العمل التطوعي
مت توزيع ريع ال�سباق ل�صالح حمالت التوعية بالعنف الأ�سرى
مت توزيع ريع ال�سباق ل�صالح حمالت مكافحة ال�سمنة عند الأطفال .
مت توزيع ريع ال�سباق مل�ساعدة الأطفال الأيتام باملنطقة ال�شرقية.
مت توزيع ريع ال�سباق ملر�ضى ال�سكري باملنطقة ال�شرقية.
مت توزيع ريع ال�سباق مل�ساعدة العجزة وامل�سنني باملنطقة ال�شرقية.
مت توزيع ريع ال�سباق مل�ساعدة مر�ضى الف�شل الكلوي واملكفوفني بال�شرقية.
مت توزيع ريع ال�سباق ل�صالح مر�ضى الف�شل الدماغي باملنطقة ال�شرقية.
مت توزيع ريع ال�سباق على ل�صالح مر�ضى �أمرا�ض الدم الوراثية
مت توزيع ريع ال�سباق ل�صالح مر�ضى ال�سرطان
مت توزيع ريع ال�سباق ل�صالح �أطفال متالزمة داون
مت توزيع ريع ال�سباق ل�صالح مر�ضى ال�سرطان باملنطقة ال�شرقية
مت توزيع ريع ال�سباق على اجلمعيات واملراكز اخلريية ومركز حتفيظ القر�آن الكرمي.
مت توزيع ريع ال�سباق على اجلمعيات واملراكز اخلريية ومركز حتفيظ القر�آن الكرمي.
مت توزيع ريع ال�سباق على اجلمعيات واملراكز اخلريية ومركز حتفيظ القر�آن الكرمي.

قيمة الدعم
500,000
750.000
555.000
600.000
550.000
500.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
603.860
400.000
559.000
582.000
379.500

أمانة المنطقة الشرقية
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دعــم عينــي

حافالت لنقل ذوي اإلحتياجات الخاصة..سيارات اسعاف على طول السباق..
إقامة مدرجات في النهاية ..لوحة إلكترونية تظهر النتائج أول بأول..

شركاء النجاح ..الجهات التي ساهمت في إنجاح
السباق ال16
العديد من اجلهات والشركات والدوائر احلكومية ورجال األعمال ،كان هلم الدور الرئيسي واحليوي والفعال يف جناح السباق
السادس عشر من خالل تقديم التسهيالت املختلفة ،ومن خالل التواصل اجملتمعي واملشاركة اجملتمعية والتعاون من أجل إجناح
السباق وتواصله بنفس القوة والتمييز ،وخالل السطور التالية نرصد هذه اجلهات من قبيل إعطاء احلق ألصحاب الفضل
والتأكيد على دورهم معنا يف النجاح.

مرور المنطقة الشرقية
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م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
32
24
25
26

نوع الدعم
اجلهة الداعمة
م�شاركة متطوعني يف تنظيم ال�سباق وت�أمني حافالت لنقل املت�سابقني واملعاقني
ارامكو ال�سعودية
و�سيارات �إ�سعاف وحاويات نفايات
م�شاركة متطوعني وت�أمني حواجز حديدية ومياه ال�شرب والأجهزة ال�صوتية و�إعداد
�شركة عرب اخلليج القاب�ضة
و�إخراج نتائج ال�سباق .
�إقامة مدرجات جللو�س امل�شاهدين و�أبراج الت�صوير ومذيع ال�سباق .
�شركة �أ�س  .جي  .بي الدبل
تقدمي الت�سهيالت واخلدمات التي يحتاجها ال�سباق
�أمانة املنطقة ال�شرقية
رعاية فرقة الفنون ال�شعبية وجتهيز �أماكن جتمع املت�سابقني و�أماكن وقوف ال�سيارات
متوينات فهــــــد -اخلرب
واحلافالت عند نقطة اخلم�سة كيلو مرتات
املوافقة على تركيب لوحات �أعالنية على الكباري واجل�سور
الإدارة العامة للطرق والنقل باملنطقة ال�شرقية
ت�أمني العاملني والأفراد واملعدات وجتهيز املواقع لل�سباق واملناطق املحيطة بها
بلدية حمافظة اخلرب
توزيع ا�ستمارات ال�سباق وتن�سيق ح�ضور الطالب لل�سباق وت�أمني حكام لل�سباق
الإدارة العامة للرتبية والتعليم باملنطقة ال�شرقية
التغطية ال�صحفية لل�سباق
جريدة اليوم
ت�أمني حكام لل�سباق
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران
م�شاركة �أفراد اجلوالة يف تنظيم ال�سباق
الهيئة امللكية باجلبيل (�شعبة اجلوالة )
ت�أمني م�سار ال�سباق وامل�شاركة يف تنظيم ال�سباق
دوريات الأمن مبحافظة اخلرب
ت�أمني م�سار ال�سباق وامل�شاركة يف تنظيم ال�سباق
�إدارة مرور حمافظة اخلرب
ت�أمني م�سار ال�سباق وامل�شاركة يف تنظيم ال�سباق
�شرطة حمافظة اخلرب
حفظ الأمن والنظام مبوقع احلفل اخلتامي لل�سباق
قوة الواجبات واملهمات اخلا�صة ب�شرطة املنطقة ال�شرقية
ت�أمني �سيارة �إ�سعاف جمهزة بفريق طبي
م�ست�شفى �أرامكو بالظهران
ت�أمني �سيارة �إ�سعاف جمهزة بفريق طبي
م�ست�شفى املانع العام باخلرب
ت�أمني �سيارة �إ�سعاف جمهزة بفريق طبي
م�ست�شفى ال�سالمة باخلرب
ت�أمني �سيارة �إ�سعاف جمهزة بفريق طبي
م�ست�شفى الدو�سري باخلرب
ت�أمني �سيارة �إ�سعاف جمهزة بفريق طبي
م�ست�شفى فخري باخلرب
ت�أمني �سيارة �إ�سعاف جمهزة بفريق طبي
م�ست�شفى تداوي العام بالدمام
ت�أمني �سيارة �إ�سعاف جمهزة بفريق طبي
م�ست�شفى �سعد التخ�ص�صي باخلرب
ت�أمني �سيارة �إ�سعاف جمهزة بفريق طبي
م�ست�شفى �أ�سطون العام بالدمام
ت�أمني �سيارة �إ�سعاف جمهزة بفريق طبي
الهالل الأحمر ال�سعودي
ت�أمني �سيارة �إ�سعاف جمهزة بفريق طبي
عيادات اخل�ضري
م�شاركة عمال يف نقل وجتهيز موقع احلفل اخلتامي لل�سباق
�شركة منا لل�شحن

58

عــــــــــــــرس الخـ

59

ـــــــــــــــــــــــــــير
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كلمة رئيس التحرير...

العمل التطوعي  . .هروب من المسؤولية
أم بحث عن تحدٍ جديد؟
مل يعد العمل التطوعي ميثل هدفاً خاصاً عند البعض بغرض األمر يف بعض األحيان إىل عدم املشاركة الفاعلة أو اهلروب من هذه
احلصول على اخلري لنفسه ،بقدر ما يشكل اآلن منظومة حتمل أهدافاً املسؤولية احملببة إىل قلوبنا مجيعاً.
ويأتي على نفس الصعيد ال��دور اهلام الذي تلعبه األندية الرياضية
سامية يف حتقيق اخلري للمجتمع كله.
وأصبح التطوع وفقا ملا أقرته الشريعة السمحاء إلزاماً لتحقيق الفضل اليوم ،وهو دور ينطلق من جمهودات شخصية من خالل العمل التطوعي
كما ورد يف الكتاب والسنة حيث جاء يف القرآن َ ( :ولِ ُك ٍّل ِو ْج َه ٌة ُه َو ُم َولِّي َها الذي يقوم به أعضاء هذه االندية ،اليت ال جتد يف أحيان كثرية التقدير
ات أَْي َن َما تَ ُكونُوا يَأْ ِت بِ ُك ُم اللهَُّ جمَ ِ يعاً إِ َّن اللهََّ َعلَى ُك ِّل على اجملهودات املتواصلة اليت تبذهلا ،ويقع عبئاً كبرياً على األبطال
َف ْ
استَبِقُوا الخْ َ يرَْ ِ
َش ْي ٍء َق ِدي ٌر)البقرة.148:
الرياضيني من املشاهري يف تلك األندية بانضمامهم لقافلة اخلري ..
وكما جاء يف احلديث الشريف (:املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه حيث أنهم قدوة لكثري من الشباب.
،من كان يف حاجة أخيه كان اهلل يف حاجته  ،ومن فرج عن مسلم كربه ختاماً البد أن ندرك أن العمل التطوعي البد له من مقومات وأسباب
من كرب الدنيا فرج اهلل عنه كربه من كرب يوم القيامة ومن سرت تأخذ به حنو النجاح ،ولذلك من األهمية مبكان معرفة أسباب النجاح
مسلما سرته اهلل يوم القيامة ) متفق عليه .
ليتم احلرص عليها وتفعيلها وتثبيتها ،ويف املقابل معرفة األسباب اليت
ويبقى العمل التطوعي وحجم اإلخن��راط فيه رم��زاً من رم��وز تقدم تؤدي إىل الفشل واإلخفاق ليتم البعد عنها وعالجها يف حال الوقوع
األم��م وازده��اره��ا ،فاألمة كلما ازدادت يف التقدم وال��رق��ي ،ازداد فيها أو يف بعضها.
إخنراط مواطنيها يف أعمال التطوع اخلريي ..كما يعد اإلخنراط يف
حسني بن علي البلوشي
العمل التطوعي مطلب من متطلبات احلياة املعاصرة اليت أتت بالتنمية
رئيس جلنة االعالم و التسويق
والتطور السريع يف كافة اجملاالت.
ونظراً إلمياننا بأهمية العمل التطوعي يف اجملتمع ،فقد حرصنا على
مشاركة العديد من اجلهات والشركات وال��دوائ��ر احلكومية ورجال
األعمال ،الذين كان هلم الدور الرئيسي واحليوي والفعال يف جناح هذا
السباق اخلريي من خالل املشاركة اجملتمعية ،والتعاون من اجل إجناح
السباق وتواصله بنفس القوة والتميز.
وقد أثبتت التجارب أن بعض األجهزة الرمسية ال تستطيع وحدها
حتقيق كافة غايات خطط ومشاريع التنمية دون املشاركة التطوعية
الفعالة للمواطنني ،اليت ميكنها اإلسهام بدور فاعل يف عمليات التنمية
نظراً ملرونتها وسرعة إختاذ القرار فيها ،وهلذا إهتم املسئولني باململكة
بهذا اجلانب من خ�لال منظومة رائعة من التحالف والتكاتف بني
القطاع احلكومي والقطاع األهلي.
وعلى الرغم من الدور اهلائل الذي تبذله اجلهات احلكومية يف تدعيم
األنشطة التطوعية كسباق اخلري وغ�يره من األنشطة ،إال أن بعض
منسوبي هذه اجلهات ال زالوا مل يقدروا هذا الدور جيداً ،بل ويضطرهم

