مســـــئولية الجيـــــل الجـــــديد
عبد العزيز بن علي التركي
ٔرييس اللجنة العليا للسباق

تتسابق السنين واألشهر واأليام من عمر السباق..

وهدف واضح من لدن سموه الكريم ألهمية دور

األمس وكأنه اليوم ،قبل تسعة عشر عام ًا انطلقت

المسئولية االجتماعية التي تعمل عليها اللجنة العليا

تلك االحتفالية الرياضية من تلة الظهران ..تسارعت

للسباق نحو برامجها التي تتلمس احتياجات المجتمع

األحداث وتطورت الفكرة بين سنة وأخرى واتسعت
المسئولية ،من خالل تبني السباق لعدد ًا من األهداف

حيث اهتمت اللجنة العليا للسباق بوضع البرامج

االجتماعية والثقافية والرياضية والعلمية ،حيث

والخطط والفعاليات والندوات والدورات ،وفق الدراسات

يتلمس كافة شرائح المجتمع للدور الريادي الذي

التي تعمل عليها كل عام قبل اقرارها مع اتساع

يؤديه عبر تحقيق أهدافه.

مساحة المشاركة لتشمل كافة مناطق المنطقة
الشرقية ،مما يزيد من أهمية ادراك تلك المسئولية

وكانت البداية من الهدف األول للسباق عندما وضعنا

والحرص نحو تنفيذها.

نصب أعيننا الجمعيات والمراكز الخيرية ومراكز
تحفيظ القرآن الكريم ،وصوالً لهدف السباق التاسع

ومع انطالقة االحتفالية القادمة نكون قد استطعنا

عشر وهو احترام الممتلكات العامة ،ذلك الهدف

أن نجد جيل ثان من الشباب ،المتطوع العازم على

الذي يؤكد أهمية مانسعى إليه جميع ًا نحو

التضحية بوقته وعمله في دعم وحمل راية الرسالة

تحقيق ما نصبوا إليه.

االجتماعية والمواصلة بها إلى ما وصل إليه من
قبل ،وتلك دعوة لكافة اللجان بالسباق نحو العمل

وتأتي مباركة صاحب السمو الملكي أمير المنطقة

على تحقيق ذلك وأن نتفرغ نحن باالستشارة لهم

الشرقية ـ حفظه اهلل ـ لموافقته على رعاية انطالق

وتوجهيهم ومتابعتهم.

السباق العشرين تلك االحتفالية المتميزة دليل ورسالة

كلمة رئيس اللجنة العليا

الرسالة االجتماعية..
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20
أمير المنطقة الشرقية  ..يكرم الجهات
الداعمة والمتطوعين

26
أمير منطقة نجران  ..يثني على أهداف السباق
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10

29

اتفاقية الشراكه مع جمعية البر

لجنة المشاركين  ..تصعد شبابها

وأمانة الشرقية

لتولي المسؤولية

44

56
لجنة اإلعالم والتسويق ..
وثقنا نجاحتنا بمجلة السباق

46

62

2014

13،000
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سباق الجري الخيري ...معلم ًا حضاري ًا و شراكة مجتمعية
السباق  ...أصبح ال يقتصر على الجري والدعم المادي فقط
نبذة عن السباق

العمــل التطوعي وشــغل أوقات الشــباب  ..أهــم األهـداف
دعـــم وتأييـــد ورعــــاية ...مـــن أصحــــاب القـرار والمسئولين

فكرة البداية الخيرية...
فتحت أبواب كثيرة للراغبين في العمل الخيري
التطوعي بالمنطقة الشرقية مبنية على نظام
احترافي ..غيرت في بعض المفاهيم السائدة
عن األعمال التي يمكن تأديتها كمسئولية
اجتماعية لفئات المجتمع المختلفة ...وأكدت
أهمية الدور الذي يمكن أن يقدمه المواطن
لمجتمعه ويؤجر عليه من اهلل سبحانه وتعالى.
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مدارس الظهران
فمنذ ( )19عام ًا كان لمجلس اآلباء بمدارس الظهران

السمو الملكي األمير سعود بن نايف ،الذي يرى أن

األهلية نصيب السبق في طرح فكرة سباق الجري

سباق الجري الخيري عالمة بارزة بالمنطقة لسمو

الخيري ،وقد كانوا أصحاب عزيمة واصرار على ابراز

أهدافه وأهميتها ،كعامل مساند لجهود كثيرة

لجنة السباق مدفوعين بالرغبة الداخلية بتقديم

تبذل في سبيل تشجيع األعمال الخيرية التطوعية.

ظهرت للنور بعد وضع جميع الخطوات التي تشجيع

أهداف متنوعة

على تحقيقها.

ويسعى السباق لتحقيق جملة أهداف أهمها :نشر
ثقافة العمل التطوعي لدى فئات المجتمع عامة،

دعم وتأييد

زرع وتأصيل اهمية اللياقة البدنية مع صحة افراد

وأصبحت الفكرة معلم ًا حضاريا بالمنطقة يالقي

المجتمع ،وكذلك التوعية بدراسة بعض الظواهر

منتجها (السباق) الدعم والتأييد والرعاية من أصحاب

االجتماعية ،تنمية بعض المهارات لدي فئة الشباب

القرار ،كصاحب السمو الملكي امير المنطقة الشرقية

بالمجتمع ،شغل أوقات فراغ الشباب بما هو مفيد،

محمد بن فهد آنذاك وصاحب السمو الملكي نائب

إضافة إلى مساعدة بعض الفئات االجتماعية

أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف آنذاك وأيض ًا

المحتاجة للمساعدة ،دعم ومساندة للجهات

نائبه سمو االمير جلوي بن عبدالعزيز ،واستمر هذا

الحكومية في بعض مهامها وأخرى.

الدعم والتشجيع من امير المنطقة الحالي صاحب

متنافسين من مختلف األعمار لحظة انطالق السباق

نبذة عن السباق

شيئا ما لمحيطهم ،وبعد ان تمت دراسة الفكرة
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فعاليات وشركاء

مسافات السباق

ومن أجل تحقيق األهداف فالسباق ال يقتصر على

 )١سباق  5كلم لذوي االحتياجات الخاصة

مجرد الجري وتقديم الدعم المادي فقط ،انما

 )٢سباق  5كلم لعموم المتسابقين

يصاحبه مجموعة فعاليات في مختلف المناطق

 )٣سباق  10كلم لعموم المتسابقين

الرئيسية بالمنطقة الشرقية والمحاضرات والندوات

نبذة عن السباق

والمسابقات واالفالم التوعوية والدورات للعاملين

ويقوم بتحديد مسارها ومتابعتها لجنة فنية

بمختلف القطاعات والكتيبات واالنشطة بالتعاون

اختصاصية وفق المعايير العالمية لضمان نجاح

مع الشركاء من مختلف الجهات كأمانة المنطقة

السباق ،ويستخدم في السباق جهاز الكتروني

الشرقية وشركة ارامكو السعودية وادارة التعليم

قادر ًا على قراءة شرائح ذكية يحملها المتسابقين،

ووزارة الصحة ووزارة الشئون االجتماعية ،وجامعة

إلظهار النتائج كل على حدا وبشكل دقيق وسريع

الدمام وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

يتم عرضها لجميع المشاركين على شاشات بنقطة

وشرطة المنطقة الشرقية والجمعيات الخيرية

نهاية السباق.

كجمعية البر باألحساء وجمعية السرطان السعودية
وجمعية السكر والغدد الصماء وجمعية التبرع
باألعضاء وغيرها الكثير.

Your Service Partner

25 years of success record
Construction
Facilities Management
Technical Systems
)Catering (Industrial & Banqueting
Event Management
Business Ventures
Security
Commercial & Trading
Industrial Contracting
Landscaping & Irrigation
Travel & Tourism
P.O. Box: 3402, Al Khobar 31952,
Kingdom of Saudi Arabia.

www.mediabravo.com

Tel: +966 13 897 3865
Fax: +966 13 897 4854
E-mail: marketingnt@nesma.com
Website: www.nesma-trading.com
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التركي يكرم شباب المتطوعين ..
ويدعوهم لالستمرار في دعم األعمال الخيرية

تكريم المتطوعين

لقطة جماعية لشباب المتطوعين مع الدكتور عبد العزيز التركي

قام الدكتور عبد العزيز التركي رئيس اللجنة العليا

نايف بن عبدالعزيز ال سعود أمير المنطقة الشرقية

لسباق الجري الخيري السنوي مع أعضاء لجنة

حفظه اهلل ،تحت شعار "احترام الممتلكات العامة"

السباق ،بتكريم الشباب المتطوعين بالسباق التاسع

بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع أمانة المنطقة

عشر وذلك مساء يوم األربعاء 2015/2/4م بقرية

الشرقية وجمعية البر باألحساء.

روازن التراثية بالخبر ،حيث تم توزيع شهادات الشكر

وقد قام مجموعة من الشباب المتطوعين بالتعاون

وبعض الهدايا التذكارية للسباق اثناء حفل العشاء.

مع لجنة السباق في بعض فعالياتها المقامة
بالتزامن مع انطالق السباق بمجمع الراشد ومجمع

ووجه التركي كلمة شكر فيها الشباب المتطوعين

الظهران ،وكذلك بمهرجان الخبر السياحي "عيش

متمني ًا لم دوام التوفيق ودعاهم لالستمرار في

جوك" ،وأيض ًا في فترة ما قبل السباق بخيمة

دعم جميع االعمال الخيرية بالمنطقة الشرقية،

التسجيل وموقع الحفل الختامي وتوزيع الميداليات،

وكان سباق الجري الخيري السنوي التاسع عشر قد

حيث رأت اللجنة العليا تكريمهم بحفل عشاء تقدير ًا

انطلق يوم السبت الموافق 2014/11/8م ،برعاية

لجهودهم في إنجاح السباق.

كريمة من صاحب السمو الملكي األمير سعود بن
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اتفاقية شراكة لـ"احترام الممتلكات العامة"...
بين "سباق الجري" و"جمعية البر"
التركي  :هدف السباق ال 19بالحفاظ على الممتلكات العامة
ملف العدد

جمعية البر :ندعم هدف السباق الجديد بعد نجاح "تعزيز ثقافة العمل"
قصة مصورة ودورة رياضية وبرنامج جماهيري ضمن الفعاليات

وقعت لجنة سباق الجري الخيري السنوي بالمنطقة الشرقية وجمعية البر باألحساء ،اتفاقية
شراكة لتنفيذ مشروع احترام الممتلكات العامة باالحساء ،ووقع االتفاقية رئيس اللجنة العليا
للسباق عبدالعزيز بن علي التركي ،ومن جانب الجمعية نائب رئيسها عبدالمحسن الجبر ،وقد شهد
توقيع االتفاقية عدد من أعضاء لجنة سباق الجري وأعضاء مجلس إدارة ومدير عام جمعية البر
معاذ الجعفري ،وعدد من رجال األعمال الداعمين لجمعية البر وكتاب الرأي واإلعالميين ورؤساء
المجموعات التطوعية باألحساء.
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وعن اختيار هدف احترام الممتلكات العامة في هذا

من جهته أكد نائب رئيس جمعية البر باألحساء

العام؛ أوضح التركي أن االختيار جاء لما لهذا الهدف

عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجبر على أن الجمعية

من أهمية بالغة في مجتمعنا الذي يحتاج لتوعية

تحرص للعام الثاني على التوالي على تنفيذ ودعم

في هذا الجانب ،وقد تم توقيع اتفاقية شراكة مع

الهدف الذي اختارته لجنة السباق ،ونحن نسعد

جمعية البر باألحساء لتنفيذ هذا المشروع ،وذلك لما

بشراكتنا مع لجنة سباق الجري الخيري لتنفيذ

لها من خبرات وتجارب رائدة في عمل البرامج النوعية

العديد من البرامج الهادفة ،التي تعنى بشعار

والهادفة وقال التركي أن شراكتنا اليوم تأتي امتدادا

السباق (احترام الممتلكات العامة) وذلك بعد النجاح

للشراكة السابقة مع جمعية البر والتي لقيت نجاح ًا

الكبير الذي حققناه ضمن شراكتنا السابقة والتي

متميز ًا والتي نفذت تحت شعار تعزيز ثقافة العمل،

تم تنفيذ برامجها تحت شعار (تعزيز ثقافة العمل)

وذلك لما لمسناه من اقبال كبير من الشباب والشابات

من خالل  40فعالية.

على المشاركة في حملة التوظيف األولى التي
نظمتها الجمعية في هذا الصدد.

جانب من االجابة على مداخالت الحضور واإلعالميين

ملف العدد

امتداد للشراكة

جمعية البر

12

سباق الجري الخيري التاسع عشر

ملف العدد

شرائح المجتمع

قصة مصورة

وأشار مدير عام جمعية البر باألحساء معاذ بن ابراهيم

وحول البرامج التي تنتوي الجمعية تدشينها بين

الجعفري إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة مع سباق

الجعفري أنه يجري تأليف وإعداد قصة مصورة

الجري يأتي ضمن ما تسعى إليه جمعية البر؛ لتقديم

هادفة وواقعية لتعزيز الجانب السلوكي لدى األطفال

خدماتها للمجتمع على نطاق واسع من خالل

لتنمية حسن احترام الممتلكات العامة لديهم ،وكذلك

عقد الشراكات المجتمعية مع الجهات الحكومية

إعداد كتيب تلوين موجه لألطفال يشتمل على

والخاصة والخيرية ،حيث سيتم تنفيذ المشروع من

مجموعة من الرسومات الكرتونية التي تحكي صورا

خالل إقامة العديد من المناشط والبرامج اإلنسانية

مثالية عملية في عدد من المواقف اإليجابية ،مشير ًا

والمجتمعية الهادفة لمختلف شرائح المجتمع

إلى أن الجمعية حرصت أيض ًا على إنتاج فيديو كليب

باالحساء خالل الفترة القادمة ،وأضاف :إن االتفاقية

إنشادي احترافي وثالثة فالشات كرتونية قصيرة

تشتمل في طياتها على العديد من الجوانب

مدتها ال تتجاوز الدقيقتين ،سيتم إخراجها بطريقة

اإلنسانية واالجتماعية ،والتي ستقدم لمختلف

جذابة ،وستقوم الجمعية بتوزيع هذه الفيديوهات

شرائح المجتمع باألحساء.

على القنوات الفضائية إضافة إلى إعداد نسخ
من هذه الفيديوهات بصيغ مختلفة ،لكي يسهل
تناقلها عبر وسائل التواصل االجتماعي المختلفة.

الدكتور التركي ورئيس جمعية البر باألحساء أثناء توقيع االتفاقية
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وأفاد مدير جمعية البر بأن الجمعية ستستهدف

واختتم الجعفري بأن جمعية البر ستستهدف

ببرامجها شريحة الشباب بإقامة دورة رياضية

في حملتها أكثر من  1000طالب وطالبة بالمرحلة

بالتنسيق مع أحد فرق كرة القدم للهواة ،كما

االبتدائية ،من خالل برنامج حصة تغيير السلوك

سيتم إعداد الملعب المخصص لهذه الدورة بشكل

التوعوية ،والتي سيقوم بتنفيذها عدد من

إعالمي جذاب بشعارات برنامج احترام الممتلكات

المتطوعين والمتطوعات المدربين على أساليب

العامة ،كما ستطلق الجمعية حملة العناية

التغيير اإليجابي من خالل عرض الفلم الكرتوني ،ثم

بالممتلكات العامة بالتنسيق مع أمانة األحساء

حوار هادف وتوزيع الهدايا ،كما ستنفذ في ختام

تقوم عليها المجموعات التطوعية.

الحملة برنامج ًا جماهيري ًا بأحد المجمعات التجارية
الكبرى ،يستهدف شريحة األطفال من خالل إقامة
مرسم حر للرسم والتلوين إليصال رسالة الحملة
لألطفال وأولياء أمورهم.

ملف العدد

الدورة الرياضية

برنامج جماهيري
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بعنوان (اجني قطاف زراعتي بالصبر)
"أنشودة مرئية" لألطفال ..لتعزيز مفاهيم "احترام الممتلكات العامة"
ملف العدد
انتجت جمعية البر باألحساء بالتعاون مع لجنة سباق

الشعار لكافة شرائح المجتمع وخصوصا فئة األطفال،

الجري الخيري ،انشودة مرئية موجهة لألطفال

التي حظيت بالعديد من البرامج الهادفة كإنتاج ثالثة

بعنوان (اجني قطاف زراعتي بالصبر) ،وذلك بمشاركة

قصص وكتيب تلوين لتعزيز مفهوم احترام الممتلكات

عدد من األطفال المبدعين ،وقد تم رفع األنشودة

العامة لديهم.

بقناة اليوتيوب التابعة لجمعية البر باألحساء.

وأضاف البوسيف بأن تأليف وإنتاج أنشودة األطفال
المرئية والتي حملت اسم (اجني قطاف زراعتي

وأفاد مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم بجمعية

بالصبر) ،جاء من أجل الوصول لشريحة أخرى من

البر باألحساء وليد بن خالد البوسيف بأن الجمعية

األطفال وتعميق مفاهيم احترام الممتلكات العامة

حرصت على تحقيق الهدف من شراكتها مع لجنة

لديهم ،من خالل الصوت الشجي والمقاطع التوعوية

سباق الجري الخيري هذا العام ،والذي جاء تحت

والهادفة المتكررة خالل مقطع فيديو االنشودة.

شعار احترام الممتلكات العامة بإيصال مفاهيم
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استمرت لمدة اسبوع واستهدفت طمس 500م
البر تشرك طالب األحساء في حملة تنظيف المرافق العامة

مؤخر ًا حملة لطمس الكتابات المشوهةعلى جدران

الهدف من إشراك الطالب في هذه الحمالت يأتي

المرافق العامة ،وذلك بمشاركة مدير عام الجمعية

من أجل ترك أثر ايجابي في نفوس الطالب ،من أجل

معاذ الجعفري ومجموعة من طالب المدارس وعدد

الحفاظ على الممتلكات العامة التي وضعت من

من منسوبي الجمعية.

أجلهم والقضاء على ظاهرة الكتابة على الجدران،
وأضاف :إن الجمعية ستقوم باستهداف عدد من

وقامت الجمعية بتوفير األصباغ والمواد الالزمة

الشباب في جامعات ومعاهد األحساء للمشاركة

والتي

في هذه الحملة التي نتطلع من خاللها إلى

استهدفت في يوميها األول والثاني جدران مقابر

إشراك أكبر عدد ممكن من الشباب لنشر ثقافة

الهفوف ،حيث قام  40طالبا من مدرسة األنجال

التطوع وعمل الخير.

لحملة

طمس

الكتابات

على

الجدران

بطمس الكتابات المشوهة بطول  500متر ،واستمرت
الحملة لمدة أسبوع لطمس الكتابات على جدران
المرافق العامة األخرى ،وذلك ضمن حملة احترام
الممتلكات العامة التي تنفذها الجمعية بالتعاون
مع لجنة سباق الجري الخيري.

أحد طالب المدارس يقوم بطمس الكتابات المشوهة على الجدران

ملف العدد

أطلقت إدارة المشاريع والبرامج بجمعية البر باألحساء

من جهته أوضح مدير عام جمعية البر باالحساء :إن

سباق الجري الخيري التاسع عشر
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حملة طالبية تطلقها االحساء ..
للتعريف بـ احترام الممتلكات العامة

ملف العدد

أطلقت جمعية البر في محافظة األحساء مؤخرا،

أهمية المحافظة على المبنى المدرسي من أي

حملة تعريفية لمشروع احترام الممتلكات العامة،

كتابات سواء على الجدران او الطاوالت او الكراسي،

بالتعاون مع لجنة سباق الجري الخيري السنوي

وباألخص دورات المياه؛ ألنها بعيدة عن المراقبة

بالمنطقة الشرقية ،حيث تلقي  250طالبا بمدرسة

المباشرة.

اإلمام الكسائي لتحفيظ القرآن الكريم االبتدائية
رسائل توعوية وتثقيفية حول أهمية احترام

وشكرت الجمعية مدير مدرسة االمام الكسائي

الممتلكات العامة.

لتحفيظ القرآن الكريم االبتدائية على تفاعله
اإليجابي مع الجمعية لتنفيذ الحملة وتهيئة

وتضمنت الحملة تعريف الطالب بأنواع الممتلكات

المكان المناسب لتعريف الطالب بمشروع احترام

العامة في المجتمع المحيط بنا ،ومنها المساجد

الممتلكات العامة ،والذي حقق الهدف المأمول

والجسور

منه ،وتم في ختام الحملة توزيع حقيبة متكاملة

والحدائق العامة ،وغيرها من المؤسسات والمرافق

على الطالب تحتوي على مجموعة من الرسائل

العامة ،ومدى أهمية احترام تلك الممتلكات ،من

التثقيفية والتوعوية ،ودفتر التلوين ومجموعة

خالل العروض المرئية والمشاهد الكرتونية واألناشيد

من قصص األطفال التي ألفتها الجمعية ،إليضاح

الهادفة ،كما تم حث الطالب بأسلوب شيق على

أهمية احترام الممتلكات العامة.

والمدارس

والمستشفيات

والطرق

طالب مدرسة اإلمام الكسائي يحملون شعار احترام الممتلكات العامة
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ملف العدد

بالتعاون مع "لجنة السباق" ..بر األحساء تنتج "فاصلين كرتونيين"
لتوعية األطفال باحترام الممتلكات العامة
بذلت جمعية البر باألحساء جهود ًا متنوعة ومتميزة

كما تم االستفادة من هذه الفواصل الكرتونية في

لتعزيز مفاهيم احترام الممتلكات العامة لدى

حصص تغيير السلوك الحترام الممتلكات العامة

األطفال ،يإنتاج فاصلين كرتونيين من خالل شراكتها

التي قامت بها الجمعية في عدد من مدارس

مع لجنة سباق الجري الخيري السنوي بالمنطقة

المرحلة االبتدائية والتي وجدت تفاعل ملفت مع

الشرقية ،حيث حرصت الجمعية على تعزيز مفاهيم

هذه الفواصل من قبل الطالب.

احترام الممتلكات العامة لدى كافة شرائح األطفال
وخاصة الذين يميلون لمشاهدة المقاطع الكرتونية.

من جهته شكر رئيس اللجنة العليا لسباق الجري
الخيري السنوي عبدالعزيز بن علي التركي ،فريق

وإيمان ًا من الجمعية بهذه الشريحة من األطفال

العمل بجمعية البر باألحساء القائم على تنفيذ

قامت بإنتاج فاصلين كرتونيين ،تصور العديد من

الفواصل الكرتونية والتي تهدف للوصول لشريحة

المشاهد اليومية المتكررة التي تحدث من دون

معينة من األطفال وذلك ضمن مشروع احترام

قصد وتتسبب في افساد الممتلكات العامة ،بحيث

الممتلكات العامة.

ال تتجاوز مدة الفاصل الكرتوني الواحد الدقيقة
والنصف ،تم إيصال الفكرة فيها بمدة قصيرة لكي ال
يتملل الطفل المشاهد لهذه الفواصل التي تميزت
بألوانها ومحتواها الجذابة.
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" 10آالف" كتيب تلوين لألطفال
توزعها براألحساء عبر تطبيق "لألجهزة الذكية"
ملف العدد
وزعت جمعية البر باألحساء بالتعاون مع لجنة سباق

للهدف من انتاج كتيب التلوين والذي نتطلع من

الجري الخيري بالمنطقة الشرقية 10 ،االف نسخة

خالله لتعليم األطفال على احترام الممتلكات العامة

من كتيب التلوين الموجهه لألطفال من طالب رياض

بالتشويق.

االطفال والصفوف المبكرة باالحساء والمنطقة
الشرقية ،كما تم االنتهاء من تطبيق كتيب التلوين

وعقب الشيخ عبدالعزيز بن علي التركي رئيس لجنة

على األجهزة الذكية.

سباق الجري الخيري ،بأن اتفاقية الشراكة مع جمعية
البر باألحساء اشتملت في طياتها على العديد من

واشتمل كتيب التلوين على  12لوحة تلوين تم

الجوانب اإلنسانية واالجتماعية ،والتي ستقدم

اختيار مضمونها بعناية لتالمس فكر األطفال

لمختلف شرائح المجتمع باالحساء ومنها تأليف

وتعلمهم على كيفية احترام الممتلكات العامة

إعداد كتيب تلوين موجه لألطفال ،يشتمل على

بشتى أنواعها ،حيث يستطيع مستخدمي نظام iso

مجموعة من الرسومات الكرتونية التي تحكي صور

ومستخدمي نظام  androidتحميل تطبيق كتيب

مثالية عملية في عدد من المواقف االيجابية من أجل

التلوين ألطفالهم ،والذي جاءت فكرته مرادفة

تعزيز قيمة احترام الممتلكات العامة لدى األطفال.
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حملت عنوان "حافلة المدرسة ورحلة برية وصنعته بنفسي"
بر االحساء توزع  30الف قصة مصورة على األطفال

ملف العدد

انتجت جمعية البر باالحساء بالتعاون مع لجنة سباق

القصص ثالثة عناوين مختلفة (حافلة المدرسة ,رحلة

الجري الخيري ثالث قصص قصيرة مصورة موجهه

برية ,صنعته بنفسي).

لألطفال بعنوان (حافلة المدرسة ,رحلة برية ,صنعته
بنفسي) والتي تهدف إلى احترام الممتلكات العامة

من جهته أوضح رئيس لجنة سباق الجري الخيري

بكافة أنواعها في المجتمع ,وسيتم طباعة  30ألف

بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز بن علي التركي ،بأن

نسخة من القصص من تلك القصص.

استهداف االطفال يأتي ضمن اهتماماتنا في برنامج
احترام الممتلكات العامة ،والذي جاء شعار ًا لسباق

وقد أنتهت الحمعية من تأليف ثالثة قصص موجهه

الجري لهذا العم حيث تمت طباعة أكثر من  30االف

لألطفال ،حيث تم توزيع  30الف نسخة من تلك القصص

نسخة من القصص القصيرة المتنوعة والهادفة،

على األطفال بمحافظة األحساء والمنطقة الشرقية

وتم توزيعها على أطفال االحساء والشرقية وطالب

بواقع  10االف قصة لكل نسخة ،والتي حملت أفكار

المدارس ورياض األطفال.

متعددة الحترام الممتلكات العامة بمجتمعنا وحملت
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"أمير الشرقية"  ..يرعى السباق العشرين
ويكرم لجان سباق الجري الـ  19والجهات الداعمة والمتطوعين

تكريم األمير
صورة جماعية مع سمو أمير المنطقة الشرقية أثناء مراسم التكريم

وافق صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ،على
رعاية حفل انطالق سباق الجري الخيري العشرين العام القادم بعنوان "السالمة المنزلية"  ..جاء ذلك
خالل تكريم سموه ،أعضاء اللجنة المنظمة لسباق الجري الخيري السنوي الـ  ،19والجهات الداعمة
والمتطوعين ،بحضور رئيس وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للسباق والداعمين والرعاة واالعالم ،وذلك
بمكتب سموه باإلمارة.
تواصل واهتمام

زمام القيادة

وقال سموه" :إن تواصل واستمرار هذا السباق لـ  19سنة

من جانبه ألقى حسين بن علي البلوشي رئيس لجنة

شيء يسر النفس ويسعد اإلنسان ،وأسعد أكثر برؤية

اإلعالم والتسويق ،كلمة أوضح فيها أن اللجنة العليا

أغلب من شارك معنا في البداية وال يزالون يقومون

لسباق الجري الخيري تؤكد التزامها وسعيها قدم ًا

بمهامهم بهذه المبادرة ،ونرى بعض الشباب من

نحو السالمة العامة لتهيئة جيل واعد جديد متميز

التحقوا بهذه المبادرة وال يزال وهلل الحمد يحظى

ومدرك للمسؤولية االجتماعية نحو تولى زمام قيادة

باهتمام ومشاركة من الجميع".

دفة السباق وفق الرؤية الرؤية التي يتم العمل عليها.

الشراكات الخيرية

شكر واجب

وأشار سموه إلى أن هذا العمل الرياضي المفيد يحمل

بدوره عبر رئيس اللجنة المنظمة للسباق والمكرمين عن

في جوانبه العديد من األهداف الخيرية واألنشطة

شكرهم وتقديرهم لسموه على االستقبالمؤكدين

االجتماعية التي تنم عن وعي المجتمع وحرص

أن هذا التكريم حافز ًا حقيق ًا لتقديم المزيد من

القائمين عليه بتعميم الفائدة وتنويعها بما يعود

العطاء لخدمة هذا الوطن ،ومواصلة خدمة العمل

بالنفع على العديد من شرائح المجتمع ،مشيدا سموه

الخير والتطوعي بمختلف أشكاله في المنطقة.

بالشراكات الخيرية التي أثمر عنها هذا العمل المميز.
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االٔ ستاذ إبراهيم بن محمد بوبشيت
ٔرييس اللجنة الفنية

االٔ ستاذ عادل بن إبراهيم المـــخيمر
عضو اللجنة العليا للسباق

االٔ ستاذ خالد بن محمد بوبشيت
عضو اللجنة العليا للسباق

االٔ ستاذ معاذ بن إبراهيم الجعفري
عضو اللجنة العليا للسباق

االٔ ستاذ عون بن يوسف الهاجــري
عضو اللجنة العليا للسباق

االٔ ستاذ مازن عصام صنوبر
عضو اللجنة العليا للسباق

االٔ ستاذ سمير سعيد رسالن
عضو اللجنة العليا للسباق

االٔ ستاذ عيسى بن علي العكروش
عضو لجنة السباق

االٔ ستاذ عبداهلل بن خليفة الضبيب
عضو لجنة السباق

أعضاء ومتطوعي السباق

الدكتور عبدالعزيز بن علي التركي
ٔرييس اللجنة العليا للسباق

االٔ ستاذ حسين بن علي البلوشي
ٔرييس اللجنة االعالمية والتسويقية

االٔ ستاذ سعيد بن عواض الزهراني
ٔرييس لجنة ذوي االحتياجات الخاصة
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أعضاء ومتطوعي السباق

االٔ ستاذ وليد بن خالد ابراهيم البوسيف
متطوع بلجنة السباق

االٔ ستاذ محب أنور روبيل
مقرر لجنة السباق
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الداعمين

العميد فيصل العسعوسي
شرطة المنطقة الشرقية

العميد احمد حامد الوادعي
مرور المنطقة الشرقية

المهندس جمال الملحم
أمانة المنطقة الشرقية

االٔ ستاذ سامي بن غازي العتيبي
ادارة التعليم

االٔ ستاذ صالح بن علي الحميدان
دار اليوم لالعالم

الدكتور علي بن طارد الدوسري
جامعة الدمام

االٔ ستاذ خالد بن خليفة الملحم
ارامكو السعودية

االٔ ستاذ محمد بن علي المري
روابي القابضة

االٔ ستاذ حسين موسى العتيبي
شركة اتكو

االٔ ستاذ محمد مبارك بازياد
مجموعة الراشد

االٔ ستاذ عماد محمد مغربل
شركة نسما وشركاهم

االٔ ستاذ يونس عبدالكريم العبندي
نسما التجارية
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الداعمين

االٔ ستاذ معاذ بن إبراهيم الجعفري
جمعية البر باالحساء

االٔ ستاذ سعد بن عبدالرحمن الحواس
شركة اسمنت الشرقية

االٔ ستاذ صالح القوم
شركة الفوزان القابضة

االٔ ستاذ قصي احمد الشدوي
شركة الفلك

االٔ ستاذ عبداهلل محمد الفرج
موسسة الفرج
ٔ

االٔ ستاذ علي عبداهلل الخضري
شركة الخضري

االٔ ستاذ عبدالعزيز بن عبداهلل
الملحم البنك السعودي الفرنسي

االٔ ستاذ عبداهلل سعد الميبر
شركة التميمي

االٔ ستاذ مشاري إبراهيم الجميح
شركة الجميح

االٔ ستاذ محمد بن فهد السجاء
عبر الخليج القابضة

االٔ ستاذ خالد بن عبداهلل الدبل
شركة SGB

االٔ ستاذ محمد علي المجدوعي
المجدوعي للسيارات
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االٔ ستاذ نايف الغانم -اإلبداع الذهبي

الداعمين

االٔ ستاذ احمد بن سليمان الغنيم
شركة دلمون

االٔ ستاذ طالل الغامدي-قناة mbc

الشيخ سليمان السحيمي قناة DMM
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أمير "منطقة نجران"..
يثني على أهداف سباق الجري الخيري
تكريم األمير جلوي

للعام العشرون على التوالي بعنوان السالمة
المنزليه والتعريف بمخاطره ،متطلع ًا الستمرار ذلك
العطاء بخدمة الوطنوأن يستمر التميز االجتماعي
والفكري كما عهدنا ذلك من القائمين على السباق
.
من جانبه قدم حسين البلوشي رئيس اللجنة
االعالمية والتسويقية للسباق بإسم رئيس وأعضاء
اللجنة العليا المنظمة ،شكرهم الجزيل لسمو االمير
جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران
على وقفته الدائمة معهم خالل األعوام العشر
الماضية ،مشددا على ان دعمه كان له األثر األكبر
رئيس لجنة االعالم
يهدي سمو األمير جلوي مجلة السباق

في استمرار هذا العمل الخيري وتطويره من عام
آلخر ،كما أن سموه صاحب أيادي بيضاء في مثل هذه
االعمال التطوعية الخيرية والمسئولية االجتماعية.

استقبل صاحب السمو األمير جلوي بن عبدالعزيز بن
مساعد أمير منطقة نجران في مقر اإلماره االستاذ
حسين بن علي البلوشي رئيس اللجنة اإلعالمية
والتسويقية لسباق الجري الخيري ،حيث يعتبر االمير
جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أحد أهم الشخصيات
الداعمة لهذا السباق خالل العشر سنوات الماضية
حينما كان سموه نائب امير المنطقة الشرقية ـ
حفظه اهلل .
وقدمت اللجنة العليا المنظمة لسباق الجري الخيري
شكرها الجزيل لسموه الكريم على ما حظيت به
اللجنة من دعم ومؤازرة ومتابعة ،وقال سموه  :ان ما
تقدمه اللجنة العليا المنظمة لهذا السباق هو عمل
جبار وكبير ،ويهدف في المقام األول إلى خدمة
المجتمع بكافة شرائحه ،وأضاف ونبارك لهم استمرار

شهادة تقدير
من سمو األمير جلوي للجنة المنظمة للسباق
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األمير بدر بن جلوي يكرم "التركي" ..بوسام "بر األحساء"
ومجلس الطيار يشيد بإسهاماته الخيرية
تكريم الشيخ

الشيخ التركي أثناء تكريمه بحفل جمعية البر باألحساء

كرم األمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود ،محافظ األحساء رئيس مجلس إدارة جمعية البر
باألحساء  6فائزين بوسام البر خالل الحفل السنوي الثاني عشر لجمعية البر باألحساء ،والذين
تم اختيارهم عن طريق اللجنة التنفيذية المكلفة من قبل مجلس إدارة الجمعية ،بعد دراسة
أوراقهم لنيل الوسام في دورته الثامنة وهم :الفائز بوسام البر للشراكة المجتمعية :لجنة
سباق الجري الخيري السنوي بالمنطقة الشرقية كونها من أنجح الشراكات المجتمعية.
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تكريم الشيخ
الشيخ التركي يستطلع المصحف الذي أهدته له جمعية البر

كلمة المكرمين

والمساعدة في تحقيق أهدافنا الطموحة ،ولقد

وقد ألقى رئيس لجنة سباق الجري الخيري السنوي

لمسنا -وعن قرب -جهود القيادة الشابة في جمعية

الشيخ عبدالعزيز التركي ،كلمة المكرمين والتي

البر ومدى حرصهم على مد يد التعاون والمشاركة

أكد فيها" :نيابة عن إخواني المكرمين الذين يمثلون

مع كل ما من شأنه تحقيق شراكات مجتمعية فاعلة.

جهاتهم ونيابة عن اإلخوةِ المكرمين من القائمين على
أعمال البر باألحساء أتقدم لكم بالشكر الجزيل على
رعاية هذه المناسبة ،وهذه الرعاية تعني الكثير لكل
من ساهم في دعم الجمعية.

شراكات مجتمعية
وأضاف التركي" :ان هذه الدفعة التشجيعية الحانية
من لدن جمعية البر باألحساء ألهل الخير من الباذلين
والمتطوعين والمتميزين بمشروعاتهم وجهودهم
الخيرية واإلنسانية تترك فينا تأثيرا قويا على أرواحنا
وتحثننا على تسريع وتيرة التنمية

أسرة الجعفري
على صعيد آخر كرمت أسرة الجعفري الطيار الشيخ
عبدالعزيز التركي نظير اسهاماته الخيرية واالجتماعية،
والتي امتدت ألكثر من  35عاما ،نظير تأسيسه العديد
من الجمعيات الخيرية التي تهتم بالمرضى ،وقام
الشيخ احمد بن عبدالرحمن الجعفري بتقديم هدية
بهذه لمناسبة عبارة عن مصحف (قرآن كريم)
مخطوط بخط اليد ،ومن جهته قال التركي :إنني
ٍ
تفاجأت اليوم بهذا التكريم الذي شرفتني به اسرة
الجعفري ،مضيفا :إن ما نقوم به من أعمال خيرية
وتطوعية واجتماعية هو من باب رد الجميل لهذا
الوطن الغالي وأبنائه وبناته.
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بقرار من "اللجنة العليا" للسباق
تصعيد شباب"لجنة المشاركين"...لتولي"المسؤولية"مستقبالً
في محاولة لبث روح الشباب وضخ دماء جديدة بأفكار وأهداف تمس الشباب بالدرجة األولى ،وإلكسابهم الخبرات
التي تمكنهم من استالم زمام األمور في المستقبل وخدمة المجتمع ،قامت اللجنة العليا للسباق هذه السنة
بتصعيد فريق جديد من الشباب المتطوعين وخاصة من لجنة المشاركين ليكونوا أعضاء دائمين باللجنة العليا بهدف

خيمة التسجيل

انهاء اإلجراءات

من جهة أخرى تبذل لجنة المشاركين جهود كبيرة

كما تقوم اللجنة بإعداد المتطوعين للتعامل

لتسهيل عملية التسجيل بخيمة سباق الجري والتي

الجيد مع زوار الخيمة من خالل االجتماعات الدورية

تقام كل عام قبل انطالق السباق بعشرة أيام ،ويتواجد

قبل بدء عمل خيمة التسجيل ،بحيث يتم فيها

بها العديد من طلبة المدارس والجامعات وأيض ًا

تدريبهم على كيفية انهاء إجراءات التسجيل

منسوبي بعض الشركات ،وتحرص اللجنة على الترحيب

بشكل سريع لضمان سيولة العمل داخل الخيمة،

وتهيئة المتطوعين الجدد بتوضيح كافة األمور لهم،

كما يحرص مشرفي اللجنة على تزويد المتطوعين

ودعمهم لفهم طريقة العمل بشكل جيد من خالل

بكافة المعلومات التي قد يحتاجونها للرد على

الشرح والتطبيق أمامهم في كيفية التعامل مع

اية استفسار من قبل المتسابقين.

المشاركين في السباق.

خيمة استقبال المشاركين كما تبدو من الخارج

االجتماع اليومي للجنة المنظمة

لجنة المشاركين

المعاونة واستالم القيادة من اللجنة العليا وتعتبر هذه الخطوة من أهم التغيرات في السباق.
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توزيع األدوار

لجنة المشاركين

وفي بداية عمل الخيمة يتم توزيع أدوار المتطوعين

عدد من األكشاك المخصصة لالستعالمات ،كما يتعاون

وتقسيم الخيمة بحسب التخطيط المسبق باالجتماعات،

الشباب المتطوعين للمساعدة في توزيع الميداليات

وذلك بتوزيعهم على مجموعات تخدم الشركات

على جميع المتسابقين المشاركين بالسباق كتذكار

واالفراد وطالب المدارس ،بطريقة تسهل من عملية

من السباق.

خدمة الراغبين بالمشاركة بالسباق وسرعة انهاء اجراءات
التسجيل ،بحيث يتعاون المتطوعين فيما بينهم لتوزيع

نقل المصورين

األرقام والفانيالت ،وباإلضافة الى األقسام السابقة

وتقوم مجموعات أخرى من المتطوعين بتوزيع

يتم أيضا تخصيص قسم خاص بالمسجلين عبر موقع

الوجبات الغذائية على المتسابقين ،من ذوي

السباق االلكتروني الذي يوفر الكثير من الجهد بدال

االحتياجات الخاصة والفرق الطبية الموجودة بسيارات

من التسجيل اليدوي.

االسعاف المشاركة ،وكذلك المساعدة في نقل
المصورين من نقطة البداية الى نقطة النهاية وموقع

توزيع الميداليات

الحفل الختامي ،إضافة إلى تسليم لجنة الحفل

تحرص لجنة المشاركين على التعاون مع جميع اللجان

الختامي كوبونات السحب العشوائي للمشاركين

العاملة بالسباق ،وعليه يتم في يوم السباق توزيع

في السباق قبل موعد السحب بوقت كافي.

المتطوعين عند نقطة البداية وبخط النهاية على
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«اللجنة الكشفية»  ..تشارك بـ « »590متطوع
و 6قطاعات لتنظيم الفعاليات

اللجنة الكشفية

سعادة الشيخ عبد العزيز التركي رئيس اللجنة العليا للسباق يتوسط الكشافة

شاركت اللجنة الكشفية في سباق الجري لهذا العام بعدد  590متطوع مابين كشاف وقائد ،حيث شارك
 430كشاف من طلبة المرحله المتوسطة والثانوية و 60قائد من مدارس اإلدارة العامة للتربية والتعليم
بالمنطقة الشرقية ،وعدد  100جوال من المرحلة الجامعية لكل من جامعة الدمام وجامعة الملك فهد
للبترول والمعادن وكلية الجبيل الصناعية والكلية التقنية بالدمام وكشافة الهيئة الملكية بالجبيل.
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وضعت اللجنة الكشفية جدول يوضح أعداد الكشافين

قطاع القطيف

المشاركين مكاتب التربية والتعليم وجاء بيانه كالتالي:

مسؤل القطاع األستاذ علي العبندي  ,بداية سباق
االحتياجات الخاصة  5 +ك لعدد (  ) 100كشاف ،وقت

اللجنة الكشفية

توزيع الكشافين

توزيع الكشافين على مدار السباق في الساعة

وبنت اللجنة الكشفية اآللية الخاصة بتوزيع الكشافين

12ظهر ًا لسباق االحتياجات الخاصة.واستكمال بداية

والقطاعات الكشفية لسباق الجري الخيري السنوي

سباق 5ك.

التاسع عشر ،والتي جاءت كاآلتي:

قطاع الدمام
قطاع صفوى

مسؤل القطاع األستاذ أحمد الشهاب  ,المسار المراد

مسؤل القطاع األستاذ مبارك الحربي ,المسار المراد

تغطيته سباق  5ك لعدد ( )130كشاف باإلضافة إلى

تغطيته وتنظيمه (بداية سباق االحتياجات الخاصة  +سباق

المساندة في تنظيم المواقف الخاصة بفرز السيارات

5ك  ,عدد الكشافين ( )100كشاف ،وقت توزيع الكشافين

والعدد المشارك هو(  25كشاف) موقع تجمعهم

على مسار السباق في الساعة  12ظهر ًا لسباق االحتياجات

في بداية 5ك.

الخاصة ،واستكمال بداية سباق 5ك ،الساعة  2.15عصر ًا
انطالق السباق  1ظهر ًا سباق االحتياجات الخاصة ,انطالق

قطاع الخبر والظهران

سباق 5ك الساعة  3.00عصر ًا.

مسؤل القطاع األستاذ محمد الدوسري  ,سباق 5
ك  +الختام  ,عدد الكشافين التقريبي لتغطية هذا
المسار(  ) 170كشاف .

القطاع

عدد المشاركين

مكتب التربية والتعليم بالخبر والظهران

 100كشاف

مكتب التربية والتعليم بشرق وغرب الدمام

 100كشاف

مكتب التربية والتعليم بالقطيف

 100كشاف

مكتب التربية والتعليم بصفوى

 ٥0كشاف

مكتب التربية والتعليم بالجبيل

 ٥0كشاف

مكتب التربية والتعليم ببقيق

 ٣٠كشاف

مالحظات
المرحلة
المتوسطة
والثانوية
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قطاع الجبيل
النهاية وتنظيم ساحة الحفل والمساعدة في توزيع

في تنظيم ساحة الحفل مع أفراد الحراسات األمنية،

الميداليات مع اللجنة المختصة ,العدد المحدد 50

تنظيم جلوس الفائزين بالمراكز األولى في المقاعد

كشاف ،وقت توزيع الكشافين على على خط النهاية

المخصصة لهم.

وفي ساحة الحفل من الساعة 1ظهر ًا.

تنظيم الفائزين على منصة التكريم.

المهام المطلوبة

قطاع بقيق

المساندة في تنظيم المتسابقين في خط النهاية،

مسئول القطاع األستاذ عبداللطيف فهد الربيع ،عدد

المساندة في فرز المتسابقين لتسليمهم الميداليات

كشافين  30كشاف.

القيادة الكشفية من طالب المدارس والجامعات المشاركة

اللجنة الكشفية

مسئول القطاع األستاذ أحمد هنيدي  ,ومهامهم خط

الخاصة بهم بالتعاون مع اللجنة المختصة ،المساندة

سباق الجري الخيري التاسع عشر
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" 11فائز ًا" في  ..السحب على "الجوائز"
والجائزة الكبرى"سيارة هيواندي"
حصد  11متسابق ًا العديد من الجوائز وذلك بالسحب العشوائي على الجوائز ،والتي نظمتها اللجنة العليا لسباق لسباق
الجري الخيري ..مما أضفى روح البهجة والسرور على المتسابقين والحضور  ،وقد تم إدراج الفائزين في الجدول التالي
حسب الجائزة ونوعها ورقم االستمارة واالسم :

السحب على الجوائز

م

الجائزة

نوع الجائزة

رقم االستمارة

االسم

١

الجائزة الحادية عشر

Camera Nikon

3767

SADASIVAN NAIR GITHESH

٢

الجائزة العاشرة

Camera Nikon

2691

خالد إبراهيم حسن العقداني الراشدي

٣

الجائزة التاسعة

Camera Nikon

3102

محمد حسن إبراهيم احمد

٤

الجائزة الثامنة

Camera Nikon

3072

نايف جزاء عيد الدلبحي العتيبي

٥

الجائزة السابعة

Camera Nikon

4183

إبراهيم حسين محمد الكاظم

٦

الجائزة السادسة

IPhone 6

3204

VINOD KUMAR THANGAPPA

٧

الجائزة الخامسة

IPhone 6

3140

MANIKANDAN EDASSERY

٨

الجائزة الرابعة

IPhone 6

3515

عبداهلل عدنان راشد الغنيم

٩

الجائزة الثالثة

IPhone 6

3557

مبارك علي الغامدي

١٠

الجائزة الثانية

IPhone 6

2800

حمود عبدالرحمن الزهراني

١١

الجائزة األولى الكبرى

سيارة هونداي النترا

4290

طالل إبراهيم أبو حيمد

ممثل مجموعة المجدوعي للسيارات أثناء تسليم سيارة للفائز مع وكيل إمارة المنطقة الشرقية ورئيس اللجنة العليا
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رئيس لجنة الجوائز والهدايا...
لجنة الهدايا والجوائز

صممــــــنا درع بشــــــعار الســــــباق مــــــن األكــــــريلك...
واستعنا بمتطوعين أكفاء لتوزيع الميداليات
"نقوم بالتحضير للجوائز والهدايا بشكل مبكر قبل انطالق السباق بفترة زمنية كبيرة ،وذلك من أجل
إتاحة المجال الختيار وتوريد أفضل األنواع من الجوائز والهدايا" ،هذا ما أكده بداح بن مجدل القحطاني
رئيس لجنة الجوائز والهدايا والذي أوضح أن اللجنة تقوم بحصر األعداد المطلوبة وطلبات اللجان
المختلفة وتقديم عرض سعر ألعضاء لجنة السباق بعد اختيار األنواع المناسبة ألخذ الموافقة عليها.

وكيل إمارة المنطقة الشرقية يسلم درع السباق ألحد المتسابقين
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وأشار القحطاني أن لجنة الجوائز والهدايا تقوم

وأضاف القحطاني أنه وألول مرة تم عمل درع

والمتطوعين

خصيصا بشعار السباق من األكريلك لتوزيعه على

المتعاملين مع راغبي المشاركة والتسجيل بالسباق،

جميع الفائزين ،كذلك تم توزيعه على داعمي

لتالفي بعض السلبيات التي قد تحدث بالخامات أو

السباق من الشركات ورجال االعمال المساهمين في

المقاسات أثناء عملية توريد الجوائز والهدايا ،كما

دعم السباق هذا العام بيد صاحب السمو الملكي

تحرص اللجنة على زيادة كمية االعداد المطلوبة

األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود حفظه

من المالبس الرياضة والميداليات ،لضمان حصول

اهلل راعي السباق بمقر امارة المنطقة الشرقية.

بتجميع

مالحظات

رؤساء

اللجان

كل مشارك على تي شيرت مناسب في المقاس
وميدالية تذكارية ودرع في حالة الفوز بالسباق.

دعم أرامكو
واختتم رئيس لجنة الجوائز بتثمين الدور الكبير
الذي لعبته شركة أرامكو السعودية ومنسوبيها،
من ناحية الدعم المادي واللوجيستي ومساندتها
الدائمة للجنة السباق بفريق من المتطوعين
الذين لم يبخلوا بمجهوداتهم ،حيث استمر
التعاون والتواصل إلى أن تم االنتهاء من السباق.

مجموعة من المشاركين
بعد استالم الميداليات التذكارية

توزيع الميداليات
وعن االستعانة هذا العام بمجموعة من المتطوعين
االكفاء المتمرسين على مثل تلك االحداث الرياضية،
أفاد رئيس لجنة الهدايا بأن هؤالء المتطوعين تم
تكليفهم بتولي مسئولية توزيع الميداليات على
المتسابقين ،لضمان حصول الجميع على هذا التذكار
من السباق وقد تم التوزيع بكفاءة وحصل الجميع
على ميدالية خاصة ،مؤكد ًا أنه سعي ًا لتطوير نوعية
الجوائز والهدايا ستأمن اللجنة طلباتها العام القادم
من المنبع مباشرة ،حيث كونت فكرة بعد دراسة
متكاملة لتوفير جميع الطلبات من المصانع مباشرة
من الصين.

لجنة الهدايا والجوائز

تالفي السلبيات

أول مرة
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مهرجان الخير
مهرجان الخير
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مهرجان الخير

40

سباق الجري الخيري التاسع عشر

"السباق التجريبي" والعمل المبكر...
اللجنة الفنية

"خارطة طريق" اللجنة الفنية
تعمل اللجنة الفنية بشكل مبكر كل عام لدراسة ما يجب من سلبيات صارت بالسباقات الماضية
بهدف تالفيها ،وتجتمع مع المشرفين باللجنة بشكل كامل قبل السباق بأسبوع لعمل سباق
تجريبي لالطالع على كل التفاصيل لتدارك نقاط الخلل وتالفيها.

رئيس اللجنة العليا يوجه بتعليمات أثناء االستعداد للسباق
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اللجنة الفنية

عمال يقومون بدهان خط البداية قبل بدء السباق

حوار بين مسئولي لجنة السباق مع قيادة شرطية

المسار والمسافة
وأوضح إبراهيم محمد بوبشيت رئيس اللجنة الفنية

السباق بنقاط مدروسة لتقديم خدماتها السريعة

لسباق الخير ،أن اللجنة درست مسار السباق كما هو

لمن يحتاج من المتسابقين ،إضافة إلى تواجدهم

معتاد سنويا لإلطالع بشكل ميداني على ما قد يعيق

بالسباق التجريبي الذي يقام قبل موعد السباق

المسار وتذليل أي عقبات تحول دون ذلك ،وتم تحديد

بأسبوع لمعرفة المطلوب منهم.

المسافة كما هو متعارف عليه دولي ًا وتم وضع
عالمات الكيلو مترات الخمسة بأماكن واضحة لتمكين

تسليم النتائج

المتسابقين من مشاهدتها بسهولة أثناء السباق.

وعن استخدام جهاز تقييم النتائج االلكتروني إلخراج
نتائج المشاركين ،بين بوبشيت أن اللجنة الفنية

تنسيق وتعاون

تعاونت مع لجنة الخدمات المساندة وتم تسليم

وحول التعاون والتنسيق مع الجهات المشاركة

نتائج المتسابقين الفائزين في سباق الخمسة كيلو

بالسباق ،أفاد بوبشيت بأنه تم التعاون مع أكثر

مترات للجنة المنظمة للسباق إلعالن أسماءهم

من جهة من حكام ومشرفين من جهات متعددة،

في وقت قياسي ،كما تم تأمين خيمتين كبيرتين

باإلضافة إلى المتطوعين الذين ساهموا في

عند نقطة بداية السباق ليتم فيهما استبدال ثياب

التنظيم واإلشراف والتحكيم على سباق هـذا

المتسابقين بالزى المخصص للسباق.

الـعام والذي بدونهم ما تحقق نجاح السباق،
مشيد ًا بالدور البارز الذي قامت به كال من مرور
وشرطة ودوريات المنطقة الشرقية للمساعدة
في تنظيم السباق.

سيارات اإلسعاف
وأشاد رئيس اللجنة الفنية للسباق بالدور الهائل
للمستشفيات التي قامت بإرسال سيارات إسعاف
مزودة بفريق طبي ،حيث تم توزيعها على مسار
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بمشاركة رئيس لجنة سباق الجري وذوي االحتياجات
الشرقية تتصدى" لطمس العبث" ..بحملة من "جزيرة المرجان"

ورئيس لجنة سباق الجري الخيري عبدالعزيز التركي،

والمرافق العامة من السلوكيات الخاطئة التي يجب أن

حملة كبرى لطمس الكتابات التي شوهت وطمست

يتكاتف المجتمع للتصدى لها لما تمثله من القضاء

المعالم الجمالية والمنظر العام بجزيرة المرجان

على المظهر الجمالي الذي يميز المنطقة الشرقية،

بالدمام ،وشارك في الحملة عدد من أعضاء اللجنة

مبين ًا أنه فضال عن الخسائر المادية التي تسببها هذه

ووكالء األمين ورؤساء البلديات في حاضرة الدمام،

األعمال "التخريبية" فإن هذه التصرفات تعكس سلوك ًا

إضافة إلى مشاركة عدد من ذوي االحتياجات الخاصة.

غير حضاري ،مناشد ًا الجمعيات األهلية وأولياء األمور
والتربية والتعليم بالقيام بدور توعوي للطالب للحد من

وأوضح رئيس لجنة سباق الجري الخيري الشيخ

هذه الظاهرة المؤسفة.

عبدالعزيز التركي ،أن هذه الحملة تهدف إلى التعريف

ولفت المهندس الجبير إلى أنه سيتم تخصيص مساحة

بالسلوكيات الفردية الخاطئة ،والتي شوهت المنظر

حرة من الجدران للفنانين المميزين وننتظر إبداعاتهم،

العام ،من خالل العمل على تحويلها من سلوكيات

مؤكد ًا على ان المنطقة الشرقية تنعم بكم هائل

سلبية إلى إيجابية ،عن طريق عمل رسومات فنية

منهم وثمن الجبير دور المتطوعين في تعاونهم مع

وطالء الجدران لدعم ونشر هذه الثقافة التي تعمل

فريق االمانة لدعم هذه الحملة،

على تحويل جدران المرافق العامة إلى لوحات فنية

وفي نهاية الحملة قام معالي األمين بتكريم عدد من

جميلة جاذبة.

ذوي االحتياجات الخاصة المشاركين في الحملة وتوزيع
شهادات شكر وتقدير نظير تعاونهم مع األمانة.

صورة تجمع أمين الشرقية والشيخ التركي مع المشاركين بالحملة

طمس العبث

قاد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير

من جانبه أفاد المهندس الجبير بأن تشويه الجدران
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"أجهزة اليكترونية" للنتائج  ..وتوفير"مياه مبردة"
ضمن جهود لجنة "الخدمات المساندة"
للمرة الثانية تحتضن مدينة الدمام حاضرة الشرقية ،سباق الجري الخيري والذي حظى بنسبة كبيرة من المشاركين

لجنة الخدمات المساندة

 ..وقد دأبت لجان السباق كافة على السعي لتحقيق أهداف السباق اإلنسانية  ..وبحمد اهلل وفضله ازداد عدد
المشاركين والمنظمين والجمهور وتواصلت النجاحات من ناحية التنظيم والتنسيق والتنفيذ.

أحد الفنيين يقوم باختبار األجهزة االليكترونية لنتائج السباق
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لجنة الخدمات المساندة

وكيل إمارة الشرقية يكرم الشيخ التركي رئيس اللجنة العليا للسباق

أعداد المشاركين
ونتيجة لهذا التزايد الكبير في عدد المشاركين

ونقطة النهاية ،مع وجود شاحنات مبردة موزعة

فقد قامت لجنة الخدمات المساندة باعطاء ارقام

على امتداد مسار السباق ،كما قامت اللجنة بوضع

للمتسابقين مزودة بشرائح الكترونية ،وكذلك تم

الحواجز الحديدية لتنظيم مسار السباق ونقطة

توفير األجهزة اإللكترونية والمعتمدة عالمي ًا في

النهاية وحول مكان الحفل الختامي ،إضافة إلى

رصد نتائج السباق بعد اثبتت نجاحها خالل السابقات

توفير أجهزة الصوت عند نقطة االنطالق والنهاية

السابقة ،إضافة إلى عرض النتائج حية على شاشات

وموقع الحفل الختامي.

حول نقطة النهاية مع امكانية الحصول عليها من
خالل موقع السباق بعد انتهاء السباق مباشرة،

المهام المعتادة

وقامت اللجنة أيض ًا برصد النتائج في وقت قياسي

هذا باإلضافة إلى المهام المعتادة للجنة من استالم

وتم تزويد اللجنة والصحفيين بنسخة منها.

ونقل الميداليات والدروع وترتيبها على طاوالت
مزينة لهذا الغرض ،وإعداد منصة التكريم والمدرجات

الحواجز الحديدية

وتنسيق وترتيب موقع الحفل الختامي ،وتحرص

كما وضعت اللجنة ساعة رقمية عند نقطة النهاية

اللجنة كسائر لجان السباق األخرى إلى االستفادة من

لتمكين المتسابق من معرفة زمن وصوله ،ووفرت

تجارب األعوام السابقة لتجويد األداء إلخراج السباق

مياه الشرب ابتداء من نقطة االنطالق وحتى مكان

في كل عام بصورة اكثر إشراقا واكثر اشراق ًا وجذب ًا

الحفل الختامي مرورا بخمس نقاط بمضمار السباق

للمشاركين والجمهور.
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تحت شعار "اخراج الطاقات الكامنة"
ذوي االحتياجات الخاصة يبدعون في فعاليات السباق الـ19
لجنة ذوي االحتياجات
تبقى المشاركة في سباق الجري الخيري عند ذوي
االحتياجات الخاصة عامل أساسي ومؤثر في إخراج طاقاتهم
الكامنة التي ال يستطيعون التعبير عنها إال في موقف
التحدي ،ويحرص رئيس اللجنة العليا للسباق والزمالء في
جميع اللجان في سباق الجري ،على انتهاج مواقف مشرفة
في التعاون وتذليل كثير من الصعوبات لصالح تواجد هذه
الشريحة في السباق دائما.
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بالء حسن ًا
ً

ذوي االحتياجات الخاصة ،أن أبنائنا ذوي االحتياجات

متنفس لطاقاتهم وابراز إلمكاناتهم الكامنة التي

بالء حسن ًا في سباق هذا
شاركوا بفعالية وأبلوا
ً
العام ،حيث كانت مشاركتهم مشاركة فاعلة

ال يستطيعون التعبير عنها إال في موقف التحدي
وموقف السباق.

ومهمة كالعادة ،ذاكر ًا أنه تم توزيع مايقرب من 900
دعوة واستمارة مشاركة على برامج ومراكز ذوي

جو من الحماس

االحتياجات الخاصة بالمنطقة ،وذللت لهم العقبات

ويؤكد الزهراني على أهمية الدور الكبير للمدربين

للمشاركة الفعاله في السباق.

والمعلمين في سباق هذا العام ،سواء في
المساهمة في دعوة ذوي االحتياجات الخاصة

المشاركين والمرافقين

وتنظيم المشاركة وترتيب المتسابقين وتحكيم

ويقدر عدد المشاركين في السباق لهذا العام بـ 300

واخراج النتائج ،وصوالً الى التشجيع والتعليق عند

ـ  350مشارك من ذوي االحتياجات الخاصة ،بحسب

خط النهاية لذوي االحتياجات الخاصة وللمتسابقين

رئيس اللجنة ،كما بلغ عدد الذين رافقهم ورتب

في الفئات األخرى ،مما اضاف جو من الحماس

مشاركتهم مايقارب من 100ــ  120معلم ومدرب

للمتسابقين وللسباق على الرغم من التحديات التي

ومرافق ،والزالت المشاركة في السباق تمثل البنائنا

يواجهونها في ذلك الختالف قدرات وامكانات وفئات

من ذوي االحتياجات الخاصة مظهر من مظاهر

هؤالء المشاركين وصعوبة انتظامهم واالتصال

الخروج من العزله ولقاء مجتمعهم الكبير ولقاء

معهم مباشرة.

روح المنافسة تسيطر على سباق ذوي االحتياجات الخاصة

لجنة ذوي االحتياجات

ويرى األستاذ سعيد بن عواض الزهراني رئيس لجنة

لزمالئهم واقرانهم العاديين ،كما تعد هذه الفعاليه
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"دروع تقديرية"وجوائز نقدية...
الفائزون في السباق

ضمن"حصاد جوائز" الفائزين بالمراكز األولى
قامت اللجنة العليا لسباق الجري الـ ( )19بتكريم الفائزين بالمراكز األولي في السباق ،وذلك تقدير ًا للجهد
المبذول والمشاركة المتميزة للمتسابقين ،وتضمن التكريم جوائز مالية ودروع تقديرية ،إضافة إلى عدة جوائز
أخرى أمنتها لجنة السباق ،وجاءت نتائج السباقات المختلفة كالتالي

أوالً  :ذوي االحتياجات الخاصة
وجاء ذوي االحتياجات الخاصة كأول المكرمين حسب تقرير إدارة السباق ،وذلك تقدير ًا لدورهم الهام في المشاركة
بهذا السباق ،واعتراف ًا بهذا النجاح المتميز الذي حققوه عبر المشاركات المختلفة ،وجاء التكريم وفق ًا للتالي:
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أ  -ممن ابدوا قوة تحمل
حصل خمسة متسابقين ممن أبدوا قوة تحمل على درع كريستال صغير الحجم ،باإلضافة إلى
ألف وخمسمائة ريال كجائزة نقدية لكل متسابق.

١

التحمل

حسين محمد الفضل

767

صغير

 ١٥٠٠ريال

٢

التحمل

منتظر محمد السليس

832

صغير

 ١٥٠٠ريال

٣

التحمل

حسن صالح

779

صغير

 ١٥٠٠ريال

٤

التحمل

احمد دعبل

790

صغير

 ١٥٠٠ريال

٥

التحمل

سعود بخيت

166

صغير

 ١٥٠٠ريال

ب  :ذوي االحتياجات الخاصة المركز الثالث
فاز خمسة متسابقين من ذوي االحتياجات الخاصة بجوائز المركز الثالث وهي عبارة عن ألفي
ريال ،و درع كريستال صغير الحجم.
م

االعاقة

المركز

االسم

الرقم

الدرع

الجائزة

١

حركية

الثالث

نواف الشمري

39

صغير

 ٢٠٠٠ريال

٢

بصرية

الثالث

جاسم احمد الجميع

885

صغير

 ٢٠٠٠ريال

٣

سمعية

الثالث

ناصر شراحيلي

998

صغير

 ٢٠٠٠ريال

٤

ذهنية

الثالث

ناصر صقر ابوعينين

845

صغير

 ٢٠٠٠ريال

٥

شلل دماغي

الثالث

مشاري العقيلي

٢٧

صغير

 ٢٠٠٠ريال

ج  :ذوي االحتياجات الخاصة المركز الثاني
جاء في المركز الثاني عدد  5متسابقين وحصلوا على جوائز مالية بمعدل  2500ريال لكل متسابق
مع درع كريستال متوسط الحجم ،كما يتضح في الجدول التالي :
م

االعاقة

المركز

االسم

الرقم

الدرع

الجائزة

١

حركية

الثاني

جعفر الشويخات

994

متوسط

 ٢٥٠٠ريال

٢

بصرية

الثاني

ادم مهدي حسن

886

متوسط

 ٢٥٠٠ريال

٣

سمعية

الثاني

عبدالمجيد علي

125

متوسط

 ٢٥٠٠ريال

٤

ذهنية

الثاني

علي فقيه

835

متوسط

 ٢٥٠٠ريال

٥

شلل دماغي

الثاني

محمد الدوسري

٦٥

متوسط

 ٢٥٠٠ريال

الفائزون في السباق

م

الفئة

االسم

الرقم

الدرع

الجائزة
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د  :ذوي االحتياجات الخاصة المركز األول
أما عن المركز االول فقد حصل عدد خمسة متسابقين من ذوي االحتياجات الخاصة عليه
وتم إهدائهم جوائز مالية بقيمة ثالثة آالف ريال ،باإلضافة إلى درع كريستال كبير الحجم،
حيث تنوعت اإلعاقات المشاركة مابين اإلعاقة الحركية والبصرية والسمعية والذهنية
والشلل الدماغي.

الفائزون في السباق

م

االعاقة

المركز

االسم

الرقم

الدرع

الجائزة

١

حركية

األول

محسن السماعيل

٣٤

كبير

 ٣٠٠٠ريال

٢

بصرية

األول

علي احمد الجميع

٨٥١

كبير

 ٣٠٠٠ريال

٣

سمعية

األول

عبدالرحمن القرني

٧٧٤

كبير

 ٣٠٠٠ريال

٤

ذهنية

األول

فارس قروي

١٢

كبير

 ٣٠٠٠ريال

٥

شلل دماغي

األول

عبدالكريم كزم

٧٥

كبير

 ٣٠٠٠ريال

ثانيا  :سباق  5كيلومتر حسب الفئات العمرية
أ  :سباق  5كيلو مترات المركز الثالث
تم توزيع جوائز سباق  5كيلومتر للمركز الثالث حسب الفئات العمرية وتكريم الفائزين بجائزة
مالية بقيمة  1000ريال مع درع كريستال صغير الحجم وفق ًا للجدول اتالي
م

الفئة العمرية

االسم

الرقم

الدرع

الجائزة

١

 69 - 60سنة

عباس بخيت البخيت

4763

صغير

 ١٠٠٠ريال

٢

 59 - 46سنة

بكر جبر الجبر

4737

صغير

 ١٠٠٠ريال

٣

 45 - 30سنة

ابراهيم محمد غالب

4303

صغير

 ١٠٠٠ريال

٤

 29 - 16سنة

احمد حرب

4420

صغير

 ١٠٠٠ريال

٥

دون  16سنة

سلطان عبدالهادي

7614

صغير

 ١٠٠٠ريال
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ب  :سباق  5كيلو مترات المركز الثاني
تم توزيع جوائز سباق  5كيلومتر للمركز الثاني حسب الفئات العمرية وتكريم الفائزين بجائزة
مالية بقيمة  1500ريال مع درع كريستال متوسط الحجم وفقا للجدول التالي :

١

 70سنة فما فوق

محمد سعيد العلي

4325

متوسط

 ١٥٠٠ريال

2

 69 - 60سنة

مراد محمد ابو جليع

4067

متوسط

 ١٥٠٠ريال

٣

 59 - 46سنة

علي عبداهلل

4262

متوسط

 ١٥٠٠ريال

٤

 45 - 30سنة

سيمون

4275

متوسط

 ١٥٠٠ريال

٥

 29 - 16سنة

تركي علي

4269

متوسط

 ١٥٠٠ريال

٦

دون  16سنة

عبداهلل ناصر النور

7621

متوسط

 ١٥٠٠ريال

ج  :سباق  5كيلو مترات المركز األول
تم توزيع جوائز سباق  5كيلومتر للمركز األول حسب الفئات العمرية وتكريم الفائزين بجائزة مالية
بقيمة  2500ريال مع درع كريستال كبير الحجم وفقا للجدول التالي :
م

الفئة العمرية

االسم

الرقم

الدرع

الجائزة

١

 70سنة فما فوق

نيل وكور

4240

كبير

 ٢٥٠٠ريال

٢

 69 - 60سنة

محمد الدوسري

4287

كبير

 ٢٥٠٠ريال

٣

 59 - 46سنة

عادل صالح

4018

كبير

 ٢٥٠٠ريال

٤

 45 - 30سنة

سلطان اليامي

4267

كبير

 ٢٥٠٠ريال

٥

 29 - 16سنة

يوسف عسيري

4273

كبير

 ٢٥٠٠ريال

٦

دون  16سنة

محمد سعيد ادم

7615

كبير

 ٢٥٠٠ريال

د  :سباق  5كيلو مترات المراكز األولى عام
جاءت نتائج سباق  ٥كيلومتر للمركز األول عام حسب الموضوح بالجدول أدناه ،وتم تكريم الفائزين،
حيث تسلم صاحب المركز األول درع كبير إضافة إلى مبلغ  ٦٠٠٠ريال ،واستلم صاحب المركز
الثاني درع متوسط ومبلغ  ٤٠٠٠ريال ،أما المركز الثالث فقد تسلم درع صغير ومبلغ  ٣٠٠٠ريال.
م

المركز

االسم

الرقم

الدرع

الجائزة

١

الثالث

حسين

3716

صغير

 ٣٠٠٠ريال

٢

الثاني

ياسين القمري

4418

متوسط

 ٤٠٠٠ريال

٣

األول

عبداهلل جواد

4328

كبير

 ٦٠٠٠ريال

الفائزون في السباق

م

الفئة العمرية

االسم

الرقم

الدرع

الجائزة
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جهات"رسمية وخدمية""..ووسائل اعالمية" وشركات
تتصدر قائمة "شركاء النجاح"
شركاء النجاح

لعبت العديد من الجهات العامة والخاصة ورجال األعمال والخير دور ًا كبير ًا في نجاح وتميز سباق الجري الخيري
السنوي منذ انطالقه ،حيث يتم التباري سنويا من قبل الجميع من خالل تقديم الدعم المتواصل للسباق سواء كان
الدعم مادي ًا أو معنوي ًا أوعيني ًا لفعاليات السباق واألنشطة المصاحبة ..والجدول التالي يوضح أسماء الجهات الداعمة
ونوع الدعم المقدم:

م

الجهة الداعمة

نوع الدعم

١

إمارة المنطقة الشرقية

رعاية ودعم السباق

٢

أمانة المنطقة الشرقية

٣

اإلدارة العامة للتربية والتعليم
(بنين) بالمنطقة الشرقية

تقديم التسهيالت والخدمات التي يحتاجها السباق مع تهيئة نقطة
بداية ونهاية السباق والدعم الفني والكهربائي والتشغيلي
توزيع استمارات السباق وتنسيق حضور الطالب للسباق وتأمين حكام للسباق

٤

إدارة مرور المنطقة الشرقية

تأمين مسار السباق والمشاركة في تنظيم السباق

٥

شرطة المنطقة الشرقية

تأمين مسار السباق والمشاركة في تنظيم السباق

٦

دوريات المنطقة الشرقية

تأمين مسار السباق والمشاركة في تنظيم السباق

٧

قوة الواجبات والمهمات
الخاصة بالمنطقة الشرقية

حفظ األمن والنظام بموقع الحفل الختامي للسباق

٨

جامعة الدمام

طباعة كتيبات لدعم هدف السباق – تأمين  5سيارات إسعاف

٩

جمعية البر باإلحساء

تنفيذ برنامج السباق التاسع عشر

١٠

ارامكو السعودية

١١

دعم مادي ومشاركة متطوعين في تنظيم السباق وتأمين حافالت
لنقل المتسابقين والمعاقين وسيارات إسعاف وحاويات نفايات

مجموعة شركات روابي

تقديم دعم مادي تأمين عمال للمساعدة بتجهيز موقع الحفل

القابضة.

الختامي للسباق – شراء استمارات للسباق
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١٢

شركة عبر الخليج القابضة.

١٣

شركة الجميح القابضة

١٤

مجموعة عبد الرحمن علي
التركي وأوالده أتكو.

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

١٥

البنك السعودي الفرنسي.

تقديم دعم مادي

١٦

شركة نسما وشركاهم.

تقديم دعم مادي

١٧

١٨

شركة نسما التجارية
المحدودة.
شركة راشد عبدالرحمن الراشد
وأوالده.

تقديم دعم مادي

تقديم دعم مادي

١٩

مجموعة شركات التميمي.

تقديم دعم مادي

٢٠

شركة أس  .جي  .بي الدبل

أقامة مدرجات لجلوس المشاهدين وأبراج التصوير

٢١

شركة المجدوعي للسيارات.

تأمين سيارة تقدم هدية كجائزة السحب الكبرى بالسباق

٢٢

اسمنت الشرقية.

تقديم دعم مادي

٢٣

شركة الفوزان

تقديم دعم مادي

٢٤

شركة دلمون.

تقديم دعم مادي

٢٥

شركة يوسف احمد كانو.

تقديم دعم مادي

٢٦
٢٧
٢٨
٢٩

شركة الفلك للمعدات
والتجهيزات
مؤسسة محمد عبداهلل الفرج
شركة أبناء عبد المحسن
الخضري
شركة ابتك للخرسانة الجاهزة

تقديم دعم مادي
تقديم دعم مادي
تقديم دعم مادي  /شراء استمارات السباق
شراء استمارات السباق

شركاء النجاح

م

الجهة الداعمة

نوع الدعم
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شركاء النجاح

م

الجهة الداعمة

نوع الدعم

٣٠

غرفة الشرقية

شراء استمارات السباق

٣١

قناة DMM

تصوير انطالق السباق والحفل الختامي وعرضه بالقناة

٣٢

قناة mbc

تصوير انطالق السباق والحفل الختامي وعرض مقتطفات منه بالقناة

٣٣
٣٤
٣٥

اإلدارة العامة للطرق والنقل
بالمنطقة الشرقية
دار اليوم لإلعالم
جامعة الملك فهد للبترول
والمعادن بالظهران

الموافقة على تركيب لوحات أعالنية على الكباري والجسور
التغطية الصحفية ونشر إعالنات دورية عن السباق
تأمين حكام للسباق

٣٦

الهيئة الملكية بالجبيل

مشاركة أفراد الجوالة في تنظيم السباق

٣٧

مدارس الظهران األهلية بالدوحة

تأمين متطوعين لخيمة التسجيل

٣٨

٣٩

شركة الفلك للمعدات
والتجهيزات
جمعية رعاية وتأهيل المعاقين
بالمنطقة الشرقية

تقديم دعم مادي

تأمين متسابقين لسباق االحتياجات الخاصة

٤٠

شركة نما للشحن.

مشاركة عمال وسيارات في نقل وتجهيز موقع الحفل الختامي

٤١

تموينات فهــــــد

رعاية فرقة الفنون الشعبية

مستشفى ( جامعة الدمام،
أرامكو بالظهران ،تداوي العام
٤٢

بالدمام ،سعد التخصصي بالخبر،

تأمين سيارات اسعاف مجهزة بفريق طبي

الروضة بالدمام ،الدمام المركزي،
أسطون العام بالدمام )
٤٩

جمعية الهالل األحمر السعودي

تأمين سيارة إسعاف مجهزة بفريق طبي

٥٠

عيادات الخضري

تأمين سيارة إسعاف مجهزة بفريق طبي
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مجلة السباق  ..توثيق وثناء
 19عام ًا هي عمر مجلة سباق الجري الخيري ..أطلق عليها الكثيرون "نبض السباق" ،وأثنى عليها العديد من كبار

مايخص تلك االحتفالية الرياضية بالخبر والكلمة والتقرير والصورة ،باإلضافة إلى تغطياتها اإلعالمية ألبرز أنشطة
السباق ..فالمجلة تعتبر منبر ًا إعالميا لتلك التظاهرة الرياضية الخيرية ،حيث يتم توزيع  2000نسخة منها ,كما
يمكن االطالع على نسخة الكترونية للمجلة من خالل زيارة موقع السباق على االنترنت .www.charity-run.com

لجنة اإلعالم والتسويق

المسئولين والمهتمين وعلى رأسهم سمو أمير الشرقية وسمو أمير منطقة نجران ..هي الراصد االعالمي لكل
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سباق الجري الخيري التاسع عشر

حسين البلوشي  ..رئيس لجنة اإلعالم والتسويق

رصدنا خطتنا"للعام القادم" ..ونوثق نجاحنا عبر"مجلة السباق"
عازمون على تحقيق أهداف السباق الـ ( )20كاملة .
لجنة اإلعالم والتسويق

عدد غير مسبوق من القنوات الفضائية لنقل الحدث .
نسعى لمشاركة  12000رياضي بالسباق القادم .
تحظى لجنة االعالم والتسويق دائم ًا بتميز المتابعة

الحوار االعالمي

واالرتقاء والتطوير من حيث ..الطريقة واألداء والتسجيل

تسعى اللجنة لطرح أفضل تغطية إعالمية من حيث

والحضور اإلعالمي والتسويقي بفكر متنوع وبرامج

الصور والخبر والمنافسه نحو ابراز أهمية السباق عبر

ممنهجة ..كما تسعى اللجنة للوصول ألعلي درجات

تلك الوسائل االعالمية المتخصصه .

العمل الملموس ميداني ًا ..عبر مجموعة من المحاور

المعرض المصور

قامت اللجنة بالتطرق إليها ودعوتها للمشاركة في
إثراء السباق إعالمي َا وتسويقياَ.

سيتم دعوة عدد ًا من اإلعالميات واالعالمين نحو تلبية
رغبتهم والقيام بتغطية السباق منذ اطالقه  ،وعرض
جهودهم التي يتطلعون لها بإقامة عرض مصور ضمن

المتابعة مع السباق

مشاركه جماعية إلبراز الجهد اإلعالمي .

حرصت اللجنة مع أعضائها على تطوير قدراتها اإلدارية

تحقيق النتائج

والعملية بتجاوز مايرد لها من تقييم ،تلك المالحظات

لم نستطع تحقيق جميع األهداف التي رسمت

االعالمية التسويقية التي يتم رصدها بين الحين واآلخر

ووضعت للسباق الـ ( )19بشكل متكامل  ،إال أننا قاصدون

وتطويرها  ..وقد حظي السباق بعدد ًا من القنوات

العزم نحو تحقيق األهداف التي سترسم للسباق الـ

الفضائية التي ساهمت في تغطية أحداث السباق

( ،)20وذلك لتحقيق السبق والتميز نحو الوصول إلى

والعمل على نقل تلك التظاهرة الرياضية عبر محطاتها

أعلى درجات النتائج بإذن اهلل.

االعالمية ،ايمان ًا بأهمية الرسالة االجتماعية التي
يسعى القائمون عليها نحو تنفيذها ودعوة عدد ٍا من
تلك القنوات الخليجية .

االعالم اليومي
وال شك أن التطور النوعي والكمي والكيفي في
األخبار هذا العام كان متميز ًا وبمشاركة مواقع التواصل
االجتماعي والذي أسهم بشكل ال يقبل الشك في ايصال
عدة رسائل متخصصة بأهمية السباق وأهدافه السنوية
التي يعمل عليها ،والتقرير االعالمي االليكتروني يرصد
ويبرز ويؤكد حقيقة ما كنا نتحدث عنه.
لقاء تلفزيوني مع رئيس اللجنة العليا للسباق
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تأتي موافقة سمو أمير المنطقة الشرقية ـ حفظه

ويتضح جديد سباق العام القادم في دعوة عدد من

اهلل ،على رعايته المباشرة النطالق السباق الـ ()20

الجهات المتخصصة والمعنية بهذا الحدث الرياضي

بعنوان السالمة المنزلية هدف أسمى ،ومباركة أمير

وبوقت متسع ايمانا منها نحو تقديم شيء متميز،

المنطقة تعطي اللجنة أهمية البدء من اآلن على

وإننا نأمل مع شركاؤنا الوصول إلى تحقيق أهداف

العمل على تحقيق أهدافه الرياضية في توقيت

السباق النبيلة

عبر اعضائها واللجان االستراتيجية

متسع ومتماشي مع أهداف السباق الـ ( )19الماضية،

(الدفاع المدني بالشرقية ،ارامكو السعودية ،أمانة

والحقيقة أن ذلك ليس بمستغرب عن رجل الخير الذى

المنطقة الشرقية ،المرور والشرطة ،الشؤون االجتماعية

ساهم في رسم ابتسامة على وجه كافة الرياضيين من

التعليم ،الهالل األحمر ،الشؤون الصحية ،جامعة الدمام

أجل تحقيق هدفهم نحو إقامة السباق.

جامعة الملك فهد،التعليم ) التي ستقوم بدراسة كل
االلتزامات والمالحظات .

األمير جلوي بن عبد العزيز
لم تنسى لجنة االعالم والتسويق جهود سمو األمير
جلوي بن عبد العزيز أمير منطقة نجران ،الذي كان
سموه داعم دائم ومتابع شخصي لمراحل السباق طيلة
العشر سنوات الماضية حينما كان سموه نائب أمير
المنطقة الشرقية ،ونحن نقدم لسموه الشكر على ما
حظي به السباق من دعمه المباشر واستمراره بإذن اهلل
نحو التميز في تقديم البرامج االجتماعية التي تتوافق
مع األهداف النبيلة.

التصوير الفوتوغرافي
تمتلك سكرتارية اللجنة كم هائل من الصور الفوتوغرافية
عبر المتطوعين الذين لم يتأخروا لحظة في رصد مثل
تلك التظاهرة الرياضية فلهم منا كل الشكر ،وتسعى

الرصد اإلعالني

لجنة االعالم والتسويق للوصول نحو مشاركة 12000

انتهت لجنة التسويق واإلعالم من رصد خطتها االعالمية

رياضي هذا العام بالسباق الـ ( ،)20وهي احتفالية

والتسويقية للعام القادم بالسباق ( ،)20وتوثيق

متخصصة ينتظرها الجميع من عشاق تلك المناسبة

النجاحات التي حصلت في السباق الـ ( )19عبر مطبوعة

وبتكاتف االعالم الرياضي سنصل بإذن اهلل.

اعالمية "مجلة السباق" ،ليتم تسليمها لسمو أمير
المنطقة الشرقية ،وسمو أمير منطقة نجران ،ولسعادة

التشغيل والصيانة

وكيل إمارة المنطقة الشرقية ،وال شك أن هذا العمل

جهود اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة باالمانه من

قد حظي بمجهود وفير مما جعل إصدار اعالمي متميز

خالل تنفيذ عدد ًا من اللوحات التعبيرية تطمس من

يرتقي لهذا الحدث الخيري الرياضي الكبير ويسهم

خاللها العبث على تلك المواقع الجدارية ودعم حملة

ذلك االصدار الذي سيتم تسويقه بالتعريف باألهداف

احترام الممتلكات العامه مع سباق الجري حيث نفذ

والبرامج والخطط الثانية العامله عليها عند زيارتهم

العديد منها .

للداعمين وشركاء السباق .

لجنة اإلعالم والتسويق

أمير المنطقة الشرقية

جديد السباق ()20
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لجنة اإلعالم االلكتروني ترصد...
لجنة االعالم االلكتروني

أكثر من مليون متابع للسباق على مواقع التواصل االجتماعي
اللجنة تدشن حملة اليكترونية على...فيس بوك وتويتر وانستجرام
تغريدة أمير الشرقية برعاية السباق القادم...أهم تغريدات تويتر
انستجرام ينشر صورا...للقاء أمير نجران ورئيس اللجنة االعالمية

بات اإلعالم االليكتروني يحظى بحصة متنامية في سوق اإلعالم وذلك نتيجة لسهولة الوصول
إليه وسرعة إنتاجه وتطويره ،وبرزت في اآلونة األخيرة أيض ًا شبكات التواصل االجتماعي والتي
أوجدت فرص ًا عديدة للمشاركة المعلوماتية بين جميع مشتركي شبكة االنترنت مع إمكانيات
التفاعل المباشر ..وقد كان من الطبيعي ان يتفاعل سباق الخير مع وسائل التواصل االجتماعي
لكونه حدث يتمتع بقدر كبير من المتابعة والمشاركة ،حيث ارتأت اللجنة العليا للسباق تدشين لجنة
خاصة لإلعالم االليكتروني.
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لجنة االعالم االلكتروني

اجراءات وخطوات

قروبات ومواقع

حيث قام كال من األستاذ خالد بن محمد أمين

كما قامت اللجنة أيض ًا بالتواصل مع أهم المجموعات

الشنقيطي ،واألستاذ عبدالعزيز بن ناصر المشرافي

والقروبات البريدية لغرض تسويق النشرات االلكترونية

بتأسيس تلك اللجنة ،والتي قامت بالعديد من اإلجراءات

للسباق ،وإدارة هذه الحسابات ومتابعتها من الناحية

والخطوات التي تساعد على القيام بمهامها على

الفنية واإلدارية والرد على جميع االستفسارات التي

أكمل وجه ومنها  :إعداد حسابات رسميه للسباق في

ترد لهذه الحسابات التواصل مع بعض المنتديات

مواقع التواصل اإلجتماعي ( )Twitterو ()Instagram

والصحف االلكترونية ،وكذلك التنسيق مع المواقع

و( )Facebookو( ،)Vineتصميم بنرات فالشية لهدف

اإللكترونية لغالبية مدارس المنطقه الشرقية لوضع

السباق والمعلومات األساسية للسباق ،التواصل مع

اعالن بموعد وتعليمات السباق في مواقعها ،إضافة

مالكي بعض الحسابات المشهورة في مواقع التواصل

إلى تصميم مسابقة إلكترونية تفاعليه للسباق خاصة

االجتماعي وعرض تصور شامل الهداف ورؤية السباق

لفئة االطفال والشباب وقد رأت اللجنه تاجيلها الى

لغرض التسويق له وعرض أخباره في هذه الحسابات.

سباق العام القادم.
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الحملة االلكترونية

لجنة االعالم االلكتروني

تم تسويق الحملة اإللكترونية لهذا العام من خالل

الخاصة باإلعالنات في بعض المنتديات والصحف

الحسابات الرسميه للسباق في ُ
كل من ()Twitter

اإللكترونية باإلضافة إلى إعداد وتصميم نشرتين

و( )Instagramو( )Mailing Groupsو()Facebook

إلكترونيتين عن السباق بإستخدام برنامج (.)Director

و( )Vineو(المنتديات والصحف اإللكترونية) ،وهي
حملة شاملة للتواصل مع المجتمع والجمهور

اإلحصائية العامة

من خالل تغطية ونشر كل مايتعلق بالسباق إبتداء

ومع التوسع في االستفادة من Social media

من اإلستعدادات التحضريه للسباق واإلجتماعات

لهذا العام حصل تزايد كبير في عدد المتابعين

الدوريه وأخبار وصور السباق وتغطية شاملة لجميع

والمهتمين بالسباق بنسبة  ٪17مقارنة مع العام

الفعاليات المصاحبه للسباق مع التركيز على يوم

الماضي ،حيث كانت مجموع إحصائية العام الماضي

السباق وتتويج الفائزين والتكريم ،وتم كذلك تصميم

( )831455مستفيد ،وصارت هذا العام ()1.000.133

بنرات إلكترونية متحركة ( )Flashلهدف السباق

مستفيد بزيادة 168.678ألف مستفيد وهذه االرقام

والمعلومات الدقيقه لمواعيد االنطالق وفئات

تم الحصول عليها من المواقع الرسميه للحسابات.

وتعليمات وموقع السباق ورفعها إلى المواقع

61

وقد حرصت اللجنة على تضمين هذا الملف االعالمي

كما نشر حساب السباق على موقع ()Instagram

بعض ًا من المشاركات الهامة التي تمت على وسائل

العديد من الصور من بينها ،استقبال سمو أمير

التواصل االجتماعي ،وجاء على رأسها تغريدة

منطقة نجران لرئيس اللجنة اإلعالمية األستاذ

لموافقة سمو امير المنطقة لرعاية السباق للعام

حسين البلوشي ،وصور توقيع الشراكة مع جمعية

القادم على حساب السباق في  ،Twitterكما جاءت

البر باألحساء ،والفعاليات المصاحبو لحملة احترام

تغريدة لثناء سمو أمير منطقة نجران على جهود

الممتلكات العامة ،وكذلك نقاط توزيع استمارات

اللجنة العليا للسباق على نفس الحساب ،كما حلت

السباق في المجمعات التجارية ،مجموعة من

تغريدة هامة الستقبال سمو أمير المنطقه للجنه

الفائزين في السباق ،إضافة إلى صور الفلكلور

العليا والجهات الداعمة والراعية للسباق ،إضافة

الشعبي الحاضر في فعاليات السباق ،وصور أعضاء

إلى تغريدات الشراكه مع امانة الشرقية ،وتغريدات

اللجنة العليا لسباق الجري الخيري.

أخرى عن مطبوعات السباق ،تغريدات متنوعة للرد
على االستفسارات ،وتغريدات متنوعة ليوم السباق.
م

اسم الحساب او الموقع

الرابط االلكتروني

الصنف المعلن

المستفيدين

١

قروب نواف ببك

www.nawafnet.net

نشرة بريدية 2

550000

٢

مجموعة ورقات

www.waraqat.net

بنر دعائي

43000

٣

مجموعة زوايا

zoyagroup.com

بنر دعائي

22000

٤

مجموعة حبايب

www.7baybfm.com/vb

بنر دعائي

19100

٥

(,)Instagramحساب السباق

@sebaqaljari

صور +معلومات

6000

٦

منتديات المعلمين والمعلمات

بنر دعائي

250000

٧

منتديات التربية والتعليم

www.moudir.com/vb/

بنر دعائي

7500

٨

كشافة الشرقية

scouteast.net/

بنراتsms+

15000

١٠

منتديات كرة السلة السعودية

saudibasketball.com/vb/

بنر دعائي

9000

١١

المواقع لبعض مدارس الشرقية

مدارس الدمام ،الخبر ،الظهران

بنراتsms+

13000

١٢

Facebookحساب السباق

صفحة خاصة بالسباق

3100

١٣

 Twitterحساب السباق

@sebaqaljari

تغريدات +رتويت+صور

20600

١٤

قروب تابعيني اتابعك

@asr3follow33

رتويت  +صور

15800

١٥

قروب ابو زيد الهاللي

@AbdulAziz_3133

رتويت  +صور

6233

www.ksa-teachers.com/
forums/f5/t182845-.htm

مجموع المستفيدين من الخدمات اإلعالنية االلكترونية(تغريدات+رتويت+بنرات دعائية+صور)

1.000.133

لجنة االعالم االلكتروني

تغريدات هامة

صور انستجرام
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"ريع السباق" يدعم السباق الـ ...19
من خالل حملة "الحفاظ على الممتلكات العامة"
ريع السباق

تحرص اللجنة العليا لسباق الخير على تنويع الجهات التي يوزع عليها ريع السباق منذ بدايته ،حيث رصدت مجلة
"سباق الخير" العديد من هذه الجهات والتي جاءت عل

ى رأسها التوعية بالحفاظ على الممتلكات العامة ومن

ثم دعم الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم ومكافحة السمنة عند األطفال ودعم العمل التطوعي
وحمالت التوعية ضد العنف األسري ،وكذا مساعدة األطفال األيتام بالمنطقة الشرقية ومرضى الفشل الكلوي
والدماغي ورعاية األيتام.
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السنة

الجهة التي وزع الريع عليها

قيمة الدعم

1435 /١٨هـ

تم توزيع ريع السباق على حملة التوعية بتعزيز ثقافة العمل

450.000

1433 /١٧هـ

تم توزيع ريع السباق على حملة التوعية بتنشيط التبرع باألعضاء

000,500

1431 /١٦هـ

تم توزيع ريع السباق لصالح حملة التوعية بالسالمة المرورية

000,500

1430 /١٥هـ

تم توزيع ريع السباق لصالح حمالت دعم العمل التطوعي

750.000

1429 /١٤هـ

تم توزيع ريع السباق لصالح حمالت التوعية بالعنف األسرى

555.000

1428 /١٣هـ

تم توزيع ريع السباق لصالح حمالت مكافحة السمنة عند األطفال

600.000

1427 /١٢هـ

تم توزيع ريع السباق لمساعدة األطفال األيتام.

550.000

1426 /١١هـ

تم توزيع ريع السباق لمرضى السكري.

000,500

1425 /١٠هـ

تم توزيع ريع السباق لمساعدة العجزة والمسنين.

1.000.000

1424 /٩هـ

تم توزيع ريع السباق لمساعدة مرضى الفشل الكلوي والمكفوفين.

1.000.000

1423 /٨هـ

تم توزيع ريع السباق لصالح مرضى الفشل الدماغي.

1.000.000

1422 /٧هـ

تم توزيع ريع السباق على لصالح مرضى أمراض الدم الوراثية

1.000.000

1421 /٦هـ

تم توزيع ريع السباق لصالح مرضى السرطان .

1.000.000

1420 /٥هـ

تم توزيع ريع السباق لصالح أطفال متالزمة داون .

603.860

1419 /٤هـ

تم توزيع ريع السباق لصالح مرضى السرطان .

400.000

1418 /٣هـ

تم توزيع ريع السباق على الجمعيات والمراكز الخيرية ومركز تحفيظ القرآن الكريم.

559.000

1417 /٢هـ

تم توزيع ريع السباق على الجمعيات والمراكز الخيرية ومركز تحفيظ القرآن الكريم.

582.000

1416 /١هـ

تم توزيع ريع السباق على الجمعيات والمراكز الخيرية ومركز تحفيظ القرآن الكريم.

379.500

ريع السباق

1436 /١٩هـ

تم توزيع ريع السباق على حملة التوعية باحترام الممتلكات العامة

389.000
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"أمانة الشرقية" ..تضرب نموذج ًا رائعا "للمشاركة المجتمعية"
عبر حملة دعم الحفاظ على الممتلكات العامة
الحفاظ على الممتلكات العامة

األمانة تسعى بشكل دائم ومباشر ..نحو االرتقاء بالسباق .
دعم فني وإداري ..وتأمين للمواقع الداعمة لنجاح السباق .
باتت أمانة المنطقة الشرقية شريك ًا فاعالً في دعم كافة األنشطة المجتمعية بالمنطقة ،بل وبات سباق الجري
الخيري في مقدمة تلك الفعاليات التي تحظى بدعم ومساندة األمانة ،وكذلك بالدعم الشخصي من معالي أمين
المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير.

المتابعة اليومية
وساهمت جهود أمانة المنطقة الشرقية بالتفاعل
مع برنامج احترام الممتلكات العامة ،من خالل القيام
بإعادة وصيانة وإصالح العديد من تلك األلعاب الترفيهية
الواقعة في الحدائق العامة والواجهات البحرية
واألماكن الترفيهية ،بتشكيل فرق ميدانية بمتابعة
اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة وبإشراف وكيل األمين
المساعد للتعمير والمشاريع ،الذي كلف عدد ًا من

المهندس الجبير يشارك ذوي االحتياجات الخاصة
عمليات الطمس

المختصين وبالتنسيق مع لجنة السباق لحصرها قبل
القيام بالعمل ،لمعرفة أين تقع تلك المواقع األكثر

طمس العبارات

تضرر ًا وعبث ًا في حاضرة الدمام.

لوحظ أن هناك فئة تقوم بالكتابة أو التلوين أو بمعنى
أخر (الشخبطة) على الحائط أو دورات المياه أو المباني

العمل على المعالجة

أو األسوار ،ومن هنا جاءت فكرة العمل فورا على تأمين

قامت لجنة السباق بعد ذلك بالمشاركة مع الفرق

المستلزمات التي تستوجب القيام بطمس تلك العبارات،

الميدانية التي تولت المتابعة لعمل االصالحات الفنية

وإرجاع الوضع إلى ما كان عليه بالدهان المتوافق مع

في تلك المنشأت الترفيهية ،وكان ذلك بالواجهة البحرية

وضعه بمشاركة عددا من طالب المدارس والموظفين

بالدمام وعدد ًا من الحدائق بأحياء غرب الدمام والميدان

والعمال ،فكانت البداية من الواجهة البحرية بالدمام

العام بالدمام مقابل االسكان بحي عبد اهلل فؤاد،

ثم إلى األحياء ،وحققت األمانة تقدم ًا ملموس ًا في

كما تم أيض ًا استبدال بعض من تلك اللعاب التي تمثل

العمل نحو التعريف بأهمية دور المسئولية االجتماعية.

خطر ًا على المستخدمين والتي عطلت نتيجة العبث.
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أمين المنطقة الشرقية
متابعة معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد
الجبير لدور لجنة السباق ،وكذلك المشاركة في الحملة
حاضرة الدمام وأعضاء اللجنة العليا للسباق ،حيث كان
اختيار جزيرة المرجان نقطة لتنفيذ تلك الفعالية وأيض ًا
بمشاركة ذوي االحتياجات الخاصة بمختلف األعمار
للمشاركة معا في طمس تلك العبارات التي تشوه
الجزيرة بين الحين واآلخر ،فبدء الجميع بالمشاركة

نموذج لرسم لوحات فنية على دورات المياه

والعمل على دعم تلك الفكرة والعمل على ايصال

الحمالت التسويقية

رسالة مباشرة لكافة شرائح المجتمع ليكون الجميع

عملت األمانة من خالل التواصل االجتماعي ببث عدد ًا

يد ًا واحدة في التعريف بأهمية المحافظة على تلك

كبير ًا من العبارات التوعوية الداعمة للحملة ،التي توضح

المنشأة الحيوية.

أهمية التعريف باحترام الممتلكات العامة والمحافظة
على تلك المنشأت التي تكلف الدولة ماليين الرياالت

الحلول الناجزة
وعد أمين المنطقة الشرقية من خالل حملة سباق
الجري الخيري بأن تتولى األمانة والبلديات ،تخصيص
مكان ليكون لوحة جدارية يتم من خاللها قيام الشباب
واألفراد على اختالف فئاتهم العمرية بالتعبير عن
ما يخلد في أفكارهم وآرائهم بالرسم أو التلوين أو
الكتابة عبر تلك الجداريات ،على أن تقوم اإلدارة العامة
للتشغيل والصيانة من الحين لألخر بدهان تلك اللوحات
الجدارية ،مع أهمية أن يتقيد الجميع بالتعليمات
والضوابط  ..وقد القت تلك الفكرة ارتباط ًا لدى تلك
الفئة العمرية من الشباب الراغبين لذلك المتنفس.

الخدمات االحتياجية
ساهمت األمانة مع لجنة السباق نحو العمل على دهان

لقاء العبث والتكسير وعدم االهتمام والمحافظة عليها

الدور الرئيسي
كان ألمانة المنطقة الشرقية دور رئيسي في كل عام
وقبل توقيع عقد الشراكة ،حيث الزالت تقدم وتسهم
وتعمل بشكل دائم ومباشر نحو االرتقاء بالسباق
وتقديم كل الدعم الفني واإلداري عبر توفير وتأمين
المواقع الداعمة لنجاح السباق ،واآلن مع االحتفالية
العشرون لسباق الجري القادم سيتم احتضان السباق في
العودة إلى الخبر بمتابعة دائمة ومباشرة حيث ال يقف
دور األمانة هنا بل يمتد إلى كل البرامج والفعاليات .

توصيات هامة
اتفق الجميع على أن تلك الظاهرة ال يمكن القضاء
عليها بين يوم وليلة إال بتكاتف الجهود وتعاون الجميع

عدد ًا من غرف الكهرباء والخدمات الواقعة بالواجهات

من البيت إلى المجتمع ،وأن يسهم التعليم والجامعات

البحرية والمسطحات الخضراء ،وتحويلها إلى فن

ووسائل االعالم المتعددة عبر صفحاتها التوجيه

جديد بالدهان ذات األلوان والرسم الجميل التي القت

بالتعريف بأهمية تلك الظاهرة التي ال تعتبر مقبولة

استحسان الجميع ،حيث سيتم العمل على تنفيذ تلك

في المجتمع ،بأن نزرع في أطفالنا حب المحافظة

لكافة الوحدات التابعة للخدمات بعد النجاح المبهر.

والمسئولية ،وأن يكون اآلباء ومن هم أكبر سن ًا الداعم
لنشر ثقافة المحافظة على تلك المنشأت .

الحفاظ على الممتلكات العامة

شخصي ًا وحضور عدد من مساعديه ورؤساء بلديات

تعي
العيون  -ال

سباق الجري الخيري التاسع عشر
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محمد العويس ،حمزه بوفهيد
 االحساءأكملت إدارة الــطــرق والنقل
باملنطقة الشرقية كافة جتهيزاتها
واستعداداتها على طريق العيون
 العقير؛ من أجل إعــداد حتويلةمرورية والتي سيتم من خالها
اعــــادة انــشــاء جـــزء مــن الطريق
وبطول  7كيلومترات.
أفاد بذلك لـ"اليوم" مدير االدارة
العامة للطرق والنقل باملنطقة
الشرقية املهندس احمد اليامي
بقوله إن هناك جــزءاً من طريق
العيون  -العقير سيعاد إنشاؤه
بطول  7كيلومترات (من العامة
الكيلو مترية  45الى العامة )52
ومت االعداد لعمل التحويلة املرورية
متهيدا للبدء في اعادة االنشاء.
وأوضــــح الــيــامــي ان مــشــروع
ازدواج طريق العيون  -العقير
ضمن الــطــرق الــثــانــويــة املقترح
طلبها مبــشــروع ميزانية وزارة
النقل باملنطقة الشرقية للعام املالي

تقرير

 طر

1436
وكا
الطرق
اشـــار ا
يحتاجه

انطالق الفع
السنوي الش
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عبداللطيف المحيسن  -االحساء
بدأت جمعية البر اخليرية
مبحافظة االحساء التحضير
للفعاليات املصاحبة لسباق
اجلـــــري اخلـــيـــري الــســنــوي
باملنطقة الشرقية ،بعد ان
وقعت اجلمعية وجلنة السباق
مؤخرا اتفاقية شراكة لتنفيذ
مــشــروع احــتــرام املمتلكات
العامة باالحساء.
ووفقا لنائب مدير جمعية
الـــبـــر عــبــداملــنــعــم احلــســن
لليوم فإن الهدف من إقامة
الــفــعــالــيــات هـــو احـــتـــرام
املمتلكات العامة التي هي
شعار السباق ،حيث سيتم

منوعة
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ترفع شعار «احترام املمتلكات العامة»

ع عقد الشراكة بني
ي السنوي

وسباق اجلري

ي :نسعى الستقطاب 15ألف متسابق هذا العام

عرضان أرقام اشتراكهما بالسباق مع التركي

 ،وجلنة
د رعاية
ي توقيع
ميدان،
املنظمة
يع كل

من عبدالوهاب الفايز رئيس التحرير،
وسعيد هال الغامدي الرئيس التنفيذي
لل «اليوم» القابضة.
ومبوجب هذا العقد ستقوم «اليوم»
بللرعللايللة الللسللبللاق إعللاملليللا فللي نسخته
وال
ل
الللتللاسللعللة عللشللرة ،لللذي سلليللقللام في
كورنيش الدمام يوم السبت 1436/1/15هل

<< صورة جماعية للحضور

املوافق الثامن من شهر نوفمبر 2014
حتت شعار "احترام املمتلكات العامة".
وعقب التوقيع أوضللح رئيس اللجنة
املنظمة لسباق اجلري اخليري السنوي
عبدالعزيز التركي ،أن اللجنة تسعى
كل عام إلى التركيز على إحدى العادات
السلبية املوجودة في املجتمع ،من أجل

تسليط الضوء عليها وسبل تصحيحها
بطريقة منظمة ومبسطة وقريبة من
اجلمهور ،ووجللدنللا أن سللوء استخدام
املمتلكات واملللرافللق العامة كللان سببا
رئيسيا الختيار شعار "احترام املمتلكات
العامة" لسباق هذا العام.
وأضاف التركي :نستهدف خال سباق

<< جانب من االجتماع الذي سبق التوقيع

ملت استعدادها النطالقة البطولة

سلة يواجه اإلمارات في افتتاح
14

هذا العام مشاركة أكثر من خمسة عشر
ألللف متسابق ،وإن االمللطللار في العام
املاضي واإلجلللازة الرسمية تسببت في
ضعف وتقليل عدد املشاركني خال العام
املاضي ،كما أن اللجنة املنظمة وبالشراكة
مع أمانة املنطقة الشرقية ستقوم بعمل
العديد من الندوات وورش العمل ،وجلب

أمجد أفضل

عللدد من املثقفني واملهتمني للحديث
بخصوص شعار سباق اجلللري ،حيث إن
الهدف ال يقتصر على املشاركة والتواجد
في يوم السباق فقط ،بقدر ما يهم أن
يكون هنالك تواجد اكبر وأكثر كثافة
وسط املجتمع من أجل العمل على تصحيح
العديد من األمور السلبية.

<< التركي يتحدث للزميل الخزيم

التعاون يفقد ياسني حمزة أمام الشعلة

تنفيذ
العديد
اإلنسان
لتوعية
باالحس
وقـــ
تستهد
أكثر من
باملرحلة
برنامج
الــتــوع ـ
بتنفيذه
واملــتــط
أساليب
خال عرض
حوار ها

يد إنشاء اجلزء املتضرر لطريق
لعقير بطول  7كلم

ريق

العقير ومطالب بعالج احلفريات

1437/1هـ باالولوية (.)3
ان وكيل وزارة النقل لشؤون
ق املهندس هذلول الهذلول
الــى االنــتــهــاء مــن رصــد ما
ه طريق العيون  -العقير

من حتسينات وتقاطعات ،وذلك
بطلب القيمة املالية ملشروع هذا
الطريق مع ميزانية العام املالي
املقبل ،والـــذي جــاء بعد اجلولة
التي قام بها الهذلول للمنطقة

الشرقية مع الفريق املرافق املكون
من املنهدسن املختصن من قبل
الــوزارة الذي مت توجيهه من قبل
وزيــر النقل؛ للوقوف على طرق
املنطقة الشرقية.
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الطالب هزاع بعد تعرضه للضرب

وكــانــت "الــيــوم" فتحت ملف
طريق العيون  -العقير خال االيام
املاضية خصوصا بعد احلادث املؤلم
الــذي وقــع مــؤخــرا وراح ضحيته
ابرياء ،وتسليط الضوء على هذا
الطريق من خــال املطالب امللحة
مــن قبل االهــالــي واملــــارة الذين
طــالــبــوا بأهمية الــتــفــات وزارة
النقل للطريق الـــذي طــولــه 75
كيلومترا ويشكل أهمية كبيرة
ملرتاديه من موظفن ومتنزهن
لشاطئ العقير ،ومــا يشهده من
ازدحام كبير من السيارات الكبيرة
والــصــغــيــرة ،ومـــا يــقــع عليه من
حـــوادث مــؤملــة ،مطالبن بسرعة
تنفيذ مــشــروع ازدواج الطريق
وإنارته ووضــع السياج احلديدي
وجــســور لعبور اجلــمــال ،وإيــجــاد
احللول العاجلة للحفريات املوجودة
ومشكلة الكثبان الرملية التي
تتشكل على الطريق بــن فترة
وأخــــرى خــصــوصــا مــع التقلبات
اجلوية.

عبداللطيف المحيسن -األحساء
اعـــتـــدى أحــــد املــعــلــمــن
مبدرسة جعفر بن أبي طالب
االبتدائية في مدينة اجلفر
التابعة حملافظة األحساء على
الطالب بالصف األول هــزاع
الشمراني ( 6سنوات) وذلك
بــضــربــه عــلــى وجــهــه بحافة
الكرسي ،مما تسبب له في جرح
بالشفة السفلية وانتفاخها
وكــســر فــي األســنــان العلوية
األمامية.
ووفقاً لوالد الطفل شريف
الشمراني ،أنه لم يكن يتوقع
أن يتعرض ابنه من قبل املعلم
بهذه الوحشية ،ممــا تسبب
له بــأضــرار جسدية ونفسية.
صورة
للتقرير
الطبي باحلالة
وقــال" :فــور علمي باحلادثة
م
ـ
ـش
ـ
تــوجــهــت بــه إلـــى مستشفى
ـك
ـ
ـل
ـ
ـة
م
ـ
ــع
ابــنــي
ب
ـ
ـع
ـ
ـد أن
اجلفر والذي أثبت إصابة ابني
تقدمت
بشكوي
ضــده عند
جــراء االصطدام بجسم صلب
اإلدارة،
حيث أصبح يحرض
وأثبت ذلك بالتقرير الطبي
بقية
الطاب ملناداته باملضروب
الذي تقدم على أثره
بشكوى والــكــذاب ممــا تسبب لــه في
رسمية إلدارة التربية
والتعليم زيادة ضغوط نفسية باإلضافة
مبحافظة األحساء".
إلى رفضه ملشاركته في املادة
وأضــاف ،أن
املعلم واصل التابعة له ،مما عاد عليه باألثر

السلبي على نفسيته ،رافضاً
الــذهــاب للمدرسة خــاف ـاً ملا
تعرض له من اعتداء.
من جانبه ،أكد مدير عام
التربية والتعليم باألحساء أن
اإلدارة حريصة على الطاب
وسيتم إجــراء التحقيق في
حالة رفع املعاملة لإلدارة.

عاليات املصاحبة لسباق اجلري
شهر املقبل

توقيع اتفاقية بني جمعية البر

ببرامجها شريحة الشباب
بإقامة دورة رياضية ستشمل
جوائزها الاعبن املشاركن
واجلمهور بالتنسيق مع أحد
فرق كرة القدم للهواة ،كما
سيتم إعداد امللعب املخصص
لهذه الـــدورة بشكل إعامي
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ذ املشروع من خال إقامة
د من املناشط والبرامج
نية واملجتمعية الهادفة
ة مختلف شرائح املجتمع
ساء خال شهر من اآلن.
ــــــال :إن اجلــمــعــيــة
دف خــال الفعاليات
ن  1000طالب وطالبة
ة االبتدائية من خال
حصة تغيير السلوك
ـويــة ،والــتــي سيقوم
ها عدد من املتطوعن
طــوعــات املــدربــن على
التغيير اإليجابي ،من
ض الفلم الكرتوني ثم
ادف وتوزيع الهدايا

في مدة ال تتجاوز  35دقيقة،
كما أعــدت اجلمعية حقيبة
متكاملة مصممة بشكل جذاب
خصيصا للحملة حتتوي على
(الــقــصــة الــقــصــيــرة ،كتيب
الــتــلــويــن ،مجموعة ألـــوان،
مــســطــرة ،بــرايــة ،ملصقات
للحملة) ستوزع كهدايا على
طــاب املــــدارس االبتدائية
التي ستتم زيارتها من قبل
فــريــق املــتــطــوعــن وفــريــق
املتطوعات.
وأضـــــــاف احلــــســــن :إن
اتفاقية بن اجلمعية وجلنة
السباق
شملت
فــي طياتها
العديد من اجلوانب اإلنسانية

واالجتماعية ،والتي ستقدم
ملــخــتــلــف شـــرائـــح املــجــتــمــع
بــاالحــســاء ،ومــنــهــا تأليف
وإعــداد قصة مصورة هادفة
وواقــعــيــة لــتــعــزيــز اجلــانــب
السلوكي لدى األطفال لتنمية
حسن احترام املمتلكات العامة
لديهم ،وكذلك إعداد كتيب
تلوين موجه لألطفال يشتمل
على مجموعة من الرسومات
الكرتونية التي حتكي صورا
مثالية عملية فــي عــدد من
املــواقــف ايجابية؛ مــن أجل
تعزيز قيمة احترام املمتلكات
الــعــامــة لــدى األطــفــال ،كما
حرصت اجلمعية على إنتاج

فيديو كليب إنشادي احترافي
وثــــاث فـــاشـــات كــرتــونــيــة
قــصــيــرة مــدتــهــا ال تتجاوز
الدقيقتن ،سيتم إخراجها
بطريقة جذابة لألطفال ،كما
ستقوم اجلمعية بتوزيع هذه
الفيديوهات على القنوات
الفضائية؛ من أجل تعزيز قيمة
احترام املمتلكات العامة ألكبر
شريحة ممكنة من األطفال،
كما سيتم إعـــداد نسخ من
هذه الفيديوهات بجودة أقل
وبصيغ مختلفة لكي يسهل
تناقلها عبر وسائل التواصل
االجتماعي املختلفة.
كما ستستهدف اجلمعية

وجلنة السباق لتنفيذ الفعاليات

جــــذاب بــشــعــارات بــرنــامــج
احــتــرام املمتلكات العامة،
كما ستنفذ اجلمعية مسابقة
ثقافية حول احترام املمتلكات
العامة ملختلف شرائح املجتمع
عبر نوافذها اإللكترونية وقد
رصدت لهذه املسابقة جوائز

قيمة ،كما ستطلق اجلمعية
حملة العناية باملمتلكات العامة
بالتنسيق مع أمانة األحساء،
تــقــوم عــلــيــهــا املــجــمــوعــات
التطوعية في مواقع محددة
من أجل إصاح ما مت إفساده
من املمتلكات العامة.
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تغطية

<< برعاية األمير سعود بن نايف

وبحضور وكيل إمارة املنطقة الشرقية الدكتور البتال

االحد  16محرم  1436هـ 9 ،نوفمبر 4

اجلود يحقق املركز األول في سباق اجلري السنوي املف
كزم يتفوق

في االحتياجات اخلاصة ونيكول يخطف الصدارة في سابق فوق 0

>> أثناء انطالق السباق

اليوم  -الدمام
برعاية األمير سعود بن نايف
أمير املنطقة الشرقية توج وكيل
إم��ارة املنطقة الشرقية الدكتور
خالد محمد البتال الفائزين بسباق
اجلري اخليري ال� « »19حتت شعار
"احترام املمتلكات العامة" الذي
أقيم أم��س السبت على كورنيش
ال���دم���ام مب��ش��ارك��ة املتسابقني
املشاركني في الفئتني األولى لذوي
االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة ،والثانية
للسباق املفتوح.
وكان أكثر من  11ألف متسابق
قد شاركوا في السباق ،وف��از في
السباق املفتوح عبدالله اجل��ود
في املركز األول بامليدالية الذهبية
ومبلغ  6000ريال ،وفي املركز الثاني
ياسني القميري مببلغ  4000ريال.
ب��ي��ن��م��ا حت��ص��ل ع��ل��ى اجل��ائ��زة
الكبرى "سيارة مقدمة من مجموعة
امل��ج��دوع��ي ه��ون��داي" املتسابق
عبدالله اجلود بعد ان مت السحب
على اجلائزة.
وش����ارك ف��ي ال��س��ب��اق مختلف
ال��دوائ��ر احلكومية في التنظيم
وساهمت اجلهات املختلفة  :أمانة
الشرقية واملرور والشرطة والهالل
األحمر وأرام��ك��و وجامعة الدمام
وال��ت��رب��ي��ة والتعليم بالشرقية
والكشافة في جناح السباق الذي
حظي بحضور ومتابعة جماهيرية

التركي  :جناح السباق جاء بجهود
وتكاتف اجلميع ولم يأت من فراغ
حضور جماهيري كبير تفاعل مع
املتسابقني
ك��ب��ي��رة ب��ع��دم��ا خصصت اللجنة
املنظمة مدرجات خاصة وهو األمر
ال��ذي جعل اجلماهير تتفاعل مع
سباق ذوي االحتياجات اخلاصة
ب��ص��ف��ة خ���اص���ة وه����و م���ا جعل

التنافس واالص��رار والعزمية شعار
املتسابقني.
وف��ي ختام السباق ت��وج راعي
االح���ت���ف���ال ج��م��ي��ع امل��ت��س��اب��ق��ني
باجلوائز والهدايا املقدمة لهم

>> طالب جامعة اإلمام يحملون شعار السباق

وكانت نتائج بقية السباق على
النحو التالي :
فاز في سباق خمسة كيلو مترات
للفئات العمرية  70سنة ،فيما فوق
نيكول وكور مببلغ 2500ريال ،بينما
حتصل على جائزة املركز االول في
سباق ذوي االحتياجات اخلاصة
عبدالكرمي كزم مببلغ  3000ريال.
وفي ختام السباق قال رئيس
اللجنة املنظمة للسباق عبدالعزيز
التركي :إن جناح السباق اخليري
السنوي هذا العام ،جاء بجهود
وتكاتف اجلميع ولم يأت من فراغ
وكان للجهات املشاركة دور ايجابي
وفعال.
باالضافة الى الدور الكبير من
قبل إم��ارة املنطقة الشرقية التي
لم يتوقف دعمها السباق ،ويأتي
من حرصها على أن يحظى السباق
بالنجاح ال��ذي يسعى له اجلميع
وهو ما حتقق بفضل الله.
وه��ذا السباق جنينا ثماره
ب��دع��م توظيف ال��ري��اض��ة خلدمة
املجتمع والشباب والتواجد الكبير
واحل��ض��ور املميز والتنافس في
ه��ذه الظاهرة االجتماعية وهو
ما يدل على حب اجلميع ممارسة
رياضة املشي ،وقدم التركي شكره
وتقديره لكل من عمل وساهم في
جن��اح السباق ،ومتنى التوفيق
للجميع.
>> تسليم السيارة للفائز

مرتضى بوخمسني وع
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يمتلك السباق عدد هائل من الصور الفوتوغرافية

حسين بن علي البلوشي
رئيس التحرير

التي ترصد مراحل انجاز العمل نحو التطوع من االفراد،
وتسعى اللجنة من خالل ذلك نحو اقامة معرض يتم
به عرض تلك المراحل التاريخية للعمل التطوعي.
تعكف اللجنة العليا لسباق الجري الخيري وكل اللجان

حقق سباق الجري التاسع عشر قفزة نوعية اعالمية

العاملة نحو ايجاد خط ثاني من المتطوعين لتولي دفة

من خالل اإلعالم االلكتروني باتساع وسيلة االتصال

العمل في تلك اللجان والبرامج من الشباب المؤهل

نحو تغطية الحدث المتخصص الذي ينتظره الجميع،

لتولى زمام المسؤولية االعالميه والتسويقيه عبر

وأن يتولى أخي /خالد الشنقيطي الحدث من موقعه

توليهم القيادة ،وتؤكد التزامها وسعيها قدم ًا لتهيئة

بعاصمة الضباب لندن وبجهده ذلك بحد ذاتة عمل مميز

جيل واعد جديد متميز ومدرك للمسؤولية االجتماعية.

والملف االعالمي بين يديكم لإلطالع والتصفح ومعرفة
ما تحقق حتى األن .
سيكون العام العشرون أكثر تميزا بتاريخ السباق
وسيحظى باحتفالية متميزة ،ابتداء من التوثيق
التاريخي ووصوال النطالقته يوم 2015/11/7م ،حيث
تعكف اللجان العاملة من خالله الوصول الى أفكار
واقتراحات داعمة لالرتقاء باالحتفالية وفق االمكانيات
المتوفرة من خالل شركاء النجاح .
إن تكاتف االجهزة الحكومية مجتمعة بالمنطقة هذا
ليس بمستغرب عليهم لدعم السباق واالحتفالية( ،أمانة
المنطقة الشرقية ،جامعة الدمام ,جامعة الملك فهد,

تأتي موافقة صاحب السمو الملكي األمير سعود
بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ،على
رعاية حفل سباق الجري الخيري العشرين العام القادم
بعنوان"السالمة المنزلية" ..وتكريم سموه ،أعضاء
اللجنة المنظمة لسباق الجري الخيري والجهات
الداعمة والمتطوعين ،حافز ًا حقيق ًا لتقديم المزيد من
العطاء لخدمة هذا الوطن.
تحية تقدير لقناة  .. Dmm .. mbcالسعودية إلعطاء
السباق مساحة من التغطية عبر القنوات متطلعين
لمزيد ًا من ذلك .
عودة سباق الجري إلى مدينة الخبر بعد رحلته
االضطراريه إلى الدمام واحتضانها .

ادارة التعليم ,الشؤون الصحية ,أرامكو السعودية,الدفاع
المدني ،شرطة الشرقية ,مرور الشرقية ,الشؤون

ختام ًا  ..إن اختيار عنوان سباق العشرون السالمة

االجتماعية ,جريدة اليوم ,بلدية الخبر).

المنزلية لم يأتي من فراغ بل كان قرارآ صائب ًا ومدروس ًا،
نتوقع ان يحقق الهدف منه وهو الوقاية هي الغاية.

