ﺳﺒـﺎق اﻟﺠـﺮي اﻟﺨـﻴﺮي اﻟﻌـﺸﺮون اﻟﻌـﺪد )( ٢٠

اﻧﻄﻼق اﻟﺴﺒﺎق اﻟﻌﺸﺮون
ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر ....
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

سباق الجري"العشرون"
قفزة"جديدة" لألمام
من أنجح الفعاليات في ذات المستوى ،وأنها تميزت

عبد العزيز بن علي التركي
ٔرييس اللجنة العليا للسباق

بروح وثابة أخرى متجددة لترفع هذا العام شعار
السالمة المنزلية  ،حيث يملؤه التطلع لتحقيق قفزة
جديدة إلى األمام ،في سبيل تحقيق األهداف العامة

تعكس النشاطات االجتماعية التطوعية والخيرية

للسباق لتطوير المجتمع نحو األفضل وتواصله على

الناجحة مدى وعي ورقي األفراد المنتمين للمجتمع

مختلف األصعدة االجتماعية والتكافلية فضالً عن

حيث يتجسد السعي لتحقيق األهداف السامية

ترويج ثقافة السالمة المنزلية.

واالستجابة لحاجات المجتمع المختلفة ،وذلك من خالل
االستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق مشاريع قائمة

وتوفر مظلة سباق الجري الخيري أفياء وظالل ُيتواصل

على أرض الواقع ،والمشاريع الناجحة هي إخراج وإبراز

من خاللها مع العديد من شركاء النجاح ،كالمؤسسات

للطاقات الكامنة ،فكيف تكون النتائج حين تتضافر

والشركات التجارية الداعمة والراعية للسباق ،وغير ذلك

سواعد مؤسسات الوطن لتقديم مشروع سباق الجري

من المتعاونين والمساندين ،وبدعم ومتابعة هذا

الخيري بأجمل حلة وأنصع صورة.

العام من جامعة األمير محمد بن فهد والتي قامت
بكافة الترتيبات والتجهيزات المناطة بها لتقديم كافة

سينتج نقلة جديدة في مستوى السباق
الشك أن ذلك ُ
وسيضيف ألجيالنا الصاعدة وعيا يرفد ويعزز رصيدهم

الخدمات لدعم هذا السباق ،حيث قامت الجامعة
بتقديم فيلم تسويقي قصير يتحدث عن السباق

في ساحة القيم األخالقية واالجتماعية ،ويعتبر سباق

كما تكفلت الجامعة بإحدى محطات السباق من أجل

الجري الخيري السنوي الذي يقام للعام العشرون من

اإلشراف عليها وتشجيع المتسابقين وتوزيع المياه.

أشهر وأقدم الماراثونات بالمملكة والخليج العربي،
ويحظى بمتابعة واهتمام من كافة شرائح المجتمع،

وكعادتهم السنويه يشارك ابنائنا من ذوي االحتياجات

كما أنه يسجل في كل عام زيادة كبيرة ويكسر أرقامه

الخاصة في سباق الجري لهذا العام فهم أحد أركان

من خالل المشاركين به.

سباق الجري ،وكان والزال السباق أحد المنافذ التي
تسهم في دمجهم في الحياة العامة واالجتماعية

ويمثل سباق الجري الخيري حالة استثنائية حيث تتجاوز

بالمنطقة ،والسباق له دور هام في صقل وابراز

انجازات السباق معايير النجاح المعتادة ،ليس بلغة

مواهبهم البدنية والرياضية ،كما هو الحال مع بطلنا

األرقام فحسب ،ولكنه إبداع في الفكرة ،وتميز في

االولمبي فارس غروي.

التنفيذ ،حيث أضاف لبنة ارتكاز في بنيان المجتمع
أسست النطالق تعاون وتكامل وتفان في إخراج

ختام ًا ..إن مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة تستحق منّ ا

السباق ألرض الواقع بالقالب المعهود في كل عام

جميع ًا العطاء والبذل بالمال والجهد والوقت ألجل

حيث اللقاء بين جهات متعددة يجمعها هدف واحد

ترسيخ القيم والعادات المفيدة ،كبديل منافس

وهو االرتقاء بمجتمعنا الحبيب لمستويات أعلى في

وجذاب للعادات الضارة المالحظ انتشارها مؤخر ًا في

الوعي الرياضي ،واالجتماعي ،وكذلك الخيري.

مجتمعاتنا.

كلمة رئيس اللجنة العليا

تظاهرة رياضية اجتماعية ،أجمع المتابعون على أنها

المشرف العام

عبد العزيز بن علي التركي
رئيس اللجنة العليا المنظمة السابق

رئيس التحرير

حسين بن علي البلوشي
جوال 0505810477 :

السكرتاريا

محب أنور روبيل

ص.ب  1498الخبر
31952
هاتف +966 89 71050
فاكس +966 8645578

سمو أمير الشرقية ..

جوال اللجنة 0503814312

يسلم رئيس اللجنة العليا للسباق

www.charityrun.com.sa

إهداء خاص بمناسبة تدشين السباق

الموقع االلكتروني

تنفيذ
وكالة رؤيتنا لإلعالن
والعالقات العامة والتسويق
هاتف 013 8438181
فاكس 013 8438181

الدكتور  /عبد العزيز التركي
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السالمة المنزلية هدف السباق العشرون

بعد جهودهم الفائقة في دعم السباق الـ

أرامكو وجامعة الدمام أكثر الجهات دعم ًا

" 20اللجنة العليا" تكرم المتطوعين.

34

28
مشاركة متميزة "للجنة الكشفية" ..و  6قطاعات تنظم

لجنة "الجوائز والهدايا" ..تؤمن طلباتها من"الصين"

"الفعاليات"

وتوزع وشاح بمناسبة السباق الـ 20

42

48

زيادة عدد "المتابعين" للسباق ..بنسبة "" 12,5

وزير الصحة السابق  ..تقدم المشاركين في السباق !!

وتغريدة سمو أمير المنطقة تتصدر تويتر

و"محافظ الخبر" يتوج الفائزين بدروع تقديرية "وجوائز مالية"

6

سباق الجري الخيري العشرون

7

ﻣﻦ أﺟﻞ ﺻﺤﺔ
ﻣﺪى اﻟﺤﯿﺎة
ﻧﺤﻦ ﰲ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻧﺪﻋﻢ وﺑﺤﻤﺎس أﻫﺪاف رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ  ،2030اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ ورﻓﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﻋﻤﺎر .وﻳﺘﻤﺘﻊ ﻣﻮﻇﻔﻮﻧﺎ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أﺣﻴﺎء
اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ،وﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ
ﻣﺘﻤﻴﺰة ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻛﺘﺸﺎف ﻓﺮص ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ﲟﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺧﺎرج
اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻬﻤﺎً ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.
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سباق الجري الخيري العشرون

سباق"الجري الخيري" ..رحلة بدأت بدعم"الجمعيات الخيرية"
وبلغت عامها ال 20بالسالمة المنزلية
نبذة عن السباق

تاريخ رائع ..وعزيمة صلدة  ..ونجاح وانجازات  ..هذا هو ملخص ماوصل اليه سباق الجري الخيري على مدار  20عام ًا،
وقد اجتمعت هذه العوامل لتشكل ايقونة النجاح للسباق ال 20والذي جاء بجهود وبتكاتف الجميع ولم يأت من
فراغ ،إضافة إلى الدور الكبير من قبل العديد من الجهات التي لم يتوقف دعمها للسباق ،وقد مرت نجاحات السباق
بالعديد من المواقف طيلة هذه األعوام حيث بدأ السباق جنينا في مهده حتى وصل إلى كامل الوعي واالدراك،
وقد اختلطت هذه الرحلة الطويلة بالعرق وبالتضحيات والنجاحات واالنجازات  ..فدعونا نتعرف في السطور القادمة
على هذه الرحلة التاريخية.

اُطلق عليها لجنة سباق الجري الخيري السنوي من

بداية الرحلة

أولياء أمور الطالب ورجال األعمال والمعلمين وطالب

بدأت رحلة سباق الخير بفكرة تم طرحها في إحدى

مدارس الظهران األهلية ويجتمع أعضاؤها بصفة دورية

إجتماعات مجلس اآلباء التي تنعقد بصفة دورية

بمكتبة مدارس الظهران األهلية.

بمدارس الظهران األهلية وذلك عام 1416هـ الموافق
1995م والقت هذه الفكرة ترحيب ًا وتشجيع ًا من جميع

المحطات األولى

أولياء األمور والمعلمين والطالب ،ثم تشكلت لجنة

ومر سباق الجري الخيري بالعديد من المحطات

9

عمر السباق يخصص السباق في كل عام عائده إلحدى

السابع عشر وتبنى السباق فيها قضية تنشيط التبرع

الجهات الخيرية والتي منها الجمعيات والمراكز الخيرية

باألعضاء ،ونحو مزيدا من تحقيق الذات بلغ السباق

بالمنطقة الشرقية ،ومرضى السرطان والجهات التي

عامه العشرون ليدشن شعار (السالمة المنزلية) ،حيث

تدعمهم ،والجهات المعنية بأطفال متالزمة داون وأمراض

أصبح حقيقة واقعية ،بعد أن حقق نتائج جيدة في

الدم الوراثية بالمنطقة الشرقية والمؤسسات الراعية

مجال المساهمة في أعمال البر بالمنطقة الشرقية.

للمكفوفين ومرضى الفشل الدماغي والفشل الكلوي،
وال يقتصر دعم سباق الجري السنوي الخيري لفئات

فعاليات وشركاء

المرضى فقط وإنما يتعدى ذلك إلى التوعية بالعديد من

ومن أجل تحقيق األهداف فالسباق ال يقتصر على

المشاكل والظواهر السلبية في المجتمع.

مجرد الجري وتقديم الدعم المادي فقط ،انما يصاحبه
مجموعة فعاليات في مختلف المناطق الرئيسية
بالمنطقة الشرقية والمحاضرات والندوات والمسابقات

أهداف وشعارات

واالفالم التوعوية والدورات للعاملين بمختلف

وسعى السباق مؤخرا للتوعية ببعض المشكالت التي

القطاعات والكتيبات واالنشطة ،بالتعاون مع الشركاء

لم يتطرق إليها الكثير من قبل كهدف السباق الرابع عشر

من مختلف الجهات كأمانة المنطقة الشرقية ،وشركة

والخاص بحمالت التوعية بمضار (العنف األسري) تحت

ارامكو السعودية ،وادارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة

شعار (أسرة آمنة..مجتمع آمن) ،كذلك تسليط الضوء على

الشئون االجتماعية ،وجامعة الدمام وجامعة الملك

بعض القيم لزرعها وسط المجتمع مثل هدف سباق السباق

فهد للبترول والمعادن وشرطة المنطقة الشرقية

الخامس عشر والخاص بالتوعية بـ (العمل التطوعي) ،إلى

والجمعياتالخيرية.

نبذة عن السباق

الهامة واألحداث والشخصيات ،فعلى مدى  20عاما هي

أن وصلنا إلى محطة هامة في السباق وهو العام

سباق الجري الخيري العشرون

10
لجان متخصصة

المحطة القادمة

يتم تنظيم العمل في سباق الجري بشكل مؤسسي منظم

بروحه الوثابة دائما سينطلق سباق الجري السنوي

من خالل توزيع المهام على عدد من اللجان الفنية المتخصصة

الخيري في دورته الحادية والعشرين وذلك تحت شعار

تبدأ عملها وفقا لمهام محددة مسبق ًا بحسب ما تقتضيه

"يجمعنا وطن" ليضيف بعدا جديدا لهذه التظاهرة الرياضية

مصلحة العمل وهي كالتالي:

االجتماعية ،وليتسق مع مقولة حب األوطان من الفطرة أي

اللجنة العليا .

نبذة عن السباق

اللجنة المالية.
اللجنة اإلعالمية.

أننا نتجرع الوطنية منذ الميالد والنشأة ،وسيستمر القائمون
على السباق في جذب العديد من الشخصيات االجتماعية
للمشاركة في النسخة الجديدة من السباق ،باإلضافة إلى
العديد من الرياضيين المحترفين حيث من المتوقع ان يشارك

اللجنةالتسويقية.

في هذا العام أكثر من  10آالف متسابق ،ليتحقق فكر

لجنة الكشافة.

ورؤية القائمون على السباق بأن سباق الجري الخيري ولد

لجنة الخدمات المساندة.

ليبقى ،وأهدافه وقيمه تتحقق يوما بعد آخر على أرض

اللجنة الفنية.

الواقع.

لجنة المشاركين .
لجنة الجوائز والهدايا .
لجنة الحفل الختامي.
لجنة ذوي اإلحتياجات الخاصة.
السكرتارية.

سباقات للجميع
 )١سباق  5كلم لذوي االحتياجات الخاصة.
 )٢سباق  5كلم لعموم المتسابقين.
ويقوم بتحديد مسارها ومتابعتها لجنة فنية اختصاصية
وفق المعايير العالمية لضمان نجاح السباق ،ويستخدم في
السباق جهاز الكتروني قادر ًا على قراءة شرائح ذكية يحملها
المتسابقين ،إلظهار النتائج كل على حدا.

لغة األرقام تتحدث..
اكثر من مليون وخمسمائة ألف ريال إجمالي دخل السباق..
وأرامكو تتصدر قائمة الداعمين
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شكلت منظومة العمل الجماعي في سباق الخير الـ  20أحد أهم عوامل النجاح والتميز ،خاصة أن الدعم المادي
أوالعيني لم يكن هو الهدف بقدر ما كانت هناك رؤيا ومحاوالت جادة إلنجاح هذا الحدث الهام  ..والجدول التالي يرصد
الجهات ساهمت بشكل كبير في تقديم كافة الخدمات والتسهيالت والدعم العيني من أجل إنجاح السباق العشرون.
وقد تنوعت وسائل الدعم للسباق العشرون وجاءت على عدة محاور منها  :شراء وسائل إعالنية و التبرع النقدي،
إضافة إلى قيام بعض الجهات بشراء استمارات .
جهات دعمت السباق العشرون

مبيعات استمارات السباق العشرون
م
1
2
3
4
5

اسم الشركة أو المؤسسة
لجنة المشاركين ( خيمة التسجيل)
األستاذ /علي التركي
شركة أبتك للخرسانة الجاهزة
شركة عبد المحسن الخضري
غرفة الشرقية
المجموع الكلي

قيمة االستمارات
55,405
1,000
10,000
10,000
5,000
81,405

اجمالي دخل السباق العشرون
م

بيان

االجمالي

1

جهات دعمت السباق العشرون

1,430,000

2

مبيعات استمارات السباق العشرون

81,405

اجمالي الدخل

1,511,405

نبذة عن السباق

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

اسم الشركة أو المؤسسة
أرامكو السعودية
البنك السعودي الفرنسي
شركة روابي القابضة
أتكو
شركة الراشد
شركة نسما وشركاهم
شركة نسما التجارية
الجميح
التميمي
الفوزان
القريان
العثمان
اليمامة
دلمون
الفلك للمعدات والتجهيزات
مؤسسة محمد عبد اهلل الفرج التجارية
كانو
شركة أبناء عبد المحسن الخضري
الرقطان
المجموع

قيمة التبرع
300,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
50,000
50,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
20,000
10,000
1,430,000
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سباق الجري الخيري العشرين

فيلم توعوي وبروشورات ..للتوعية بـ "السالمة المنزلية"
وأرامكو وجامعة الدمام أكثر الجهات دعم ًا
ملف العدد

• البيت اآلمن ..هو البيت الذي يضمن لألطفال "أمنهم وسالمتهم"
• برنامج "دافع" الوطني ..محاولة إليجاد دفاع مدني في كل منزل
• تنبيهات هامة للدفاع المدني ..وربة المنزل صمام األمان الحقيقي
لم يكن تدشين صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ،أمير المنطقة الشرقية سباق الجري الخيري
العشرون بعنوان السالمة المنزلية ،إال دليل واضح على اهتمام سموه بترسيخ ثقافة السالمة المنزلية السيما إذا
كان مرتبطا بتدعيم مفهوم جاد مثل السالمة المنزلية ،حيث أشاد سموه بتبني اللجنة العليا للسباق شعار السالمة
المنزلية ،سعيا لرفع مستوى الوعي بأهميتها وحماية العنصر البشري من اإلصابات والحوادث ،والمحافظة على
مقومات العنصر المادي المتمثل قي تلف الممتلكات وتوفير بيئة آمنة لألسر.
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تعتبر المنازل مصدر للراحة واالطمئنان لكل فرد من أفراد

كما حرصت اللجنة العليا للسباق على التواصل مع العديد

االسرة ،ومن المؤسف أن اكثر الحوادث شيوع ًا هي

من الجهات الجهات إلعداد برنامج السالمه المنزلية،

الحوادث المنزلية نظر ًا لما يحتويه المنزل من مصادر

وكذلك المساهمة في ترسيخ وتدعيم هذا الشعار،

قد تشكل خطر ًا كبير ًا على قاطنيه إذا لم يتم التعامل

ومحاولة تعريف وتوعية كافة المواطنين والمقيمين

معها بالشكل السليم ،لذلك يقع على األهل الدور األكبر

بأهمسة السالمة المنزلية ،وكان على رأس هذه الجهات:

باالهتمام والرعاية والمراقبة وضرورة توفير أجواء بيتيه

الدفاع المدني ،شركة أرامكو ،الشئون االجتماعية

آمنة بعيدة بقدر اإلمكان عن الحوادث ،التي تأتي في

،الشئون الصحي ،جامعة الدمام  ،جامعة الملك فهد

الغالب نتيجة عدم االلتزام والتقيد بأمور السالمة العامة

للبترول والمعادن ،جامعة األمير محمد بن فهد ،أمانة

وخاصة من قبل األطفال ،باعتبارهم الشريحة األكثرعرضة

المنطقةالشرقية.

للحوادث ـ ال قدر اهلل ـ كونهم ال يدركون حجم الخطر
الذي قد يقعون به.

ملح لكل
برنامج دافع الوطني هو احتياج مجتمعي
ّ
مواطن ،فدافع هو محاولة إليجاد دفاع مدني في كل

فيلم توعوي ولوحات
وتماشي ًا مع هذا المفهوم فقد حرصت اللجنة العليا
للسباق على اختيار ملف السالمة المنزلية كشعار
للسباق الـ  ،20حيث قامت بعمل عبارات توعوية على
لوحات يوني بول ،وعمل فيلم وعرضه بشاشات االشارات،
مع توزيع بعض الكتيبات والمطبوعات الخاصة بهدف
السالمة المنزلية في المجمعات التجارية بالتعاون مع
شركة ارامكو وجامعه الدمام.

برنامج دافع

منزل ،وحيث إن "دافع" مسئولية مجتمع ومبادرة وطن،
فكل مواطن هو مسئول عن تفعيل هذه المبادرة ،ونشر
مفاهيمها والتدرب عليها ،ولم ينس البرنامج أن يغطي
حاجة كافة الفئات المختلفة في المجتمع ،فخلف
البرنامج عدد من التطبيقات الحياتية منها :دافع لذوي
االحتياجات الخاصة ،دافع لألطفال ،دافع لربات البيوت،
دافع لغير الناطقين باللغة العربية ،دافع للمناسك ،ولهذا
كان دافع مسئولية مجتمع ومبادرة وطن.

اللوحات التوعوية الخارجية

ملف العدد

مفهوم السالمة المنزلية

الجهات الداعمة

14

سباق الجري الخيري العشرين

دور ربة المنزل
ووجهت اللجنة العليا للسباق عدة ارشادات من خالل
الكتيبات والبروشورات التي قامت بتوزيعها لتدعيم
مفهوم السالمة المنزلية منها ،أن البيت اآلمن هو
البيت الذي يضمن لألطفال أمنهم وسالمتهم من خالل
تجنب وضع األدوات الحادة كالسكين ومصادر االشتعال

ملف العدد

(الوالعات) في متناول أيدي األطفال من األمور التي
يجب مراعاتها وهذا يتطلب الوعي التام من قبل ربه
المنزل ،وكذلك ضرورة مراقبة األطفال وخصوص ًا في
مرحلة الحبو كونه ال يدرك ما بين يديه على األرض من خرز
وقطع معدنيـة باعتبار ان هذه األشياء قد تهدد سالمة
األطفال النهم قد يقومون بابتالعها.

حوادث السقوط
ولعل من اكثر الحوادث المنزلية تكرار ًا واكثرها خطر ًا
هي حوادث السقوط ،حيث شكلت ما نسبته  % 10من
عدد حوادث اإلسعاف لعام 2006م حسب إحصائية إدارة
العمليات في المديرية العامة للدفاع المدني ،وتنتج
هذه الحوادث عند ممارسة األطفال هواياتهم بغياب
الرقابة عنهم مما يعرضهم لخطر السقوط عن األدراج
الغير محمية (الدرابزين) إضافة الى النوافذ المنخفضة
والتي ال تتوفر عليها شبك الحماية ،ونخص بالذكر األطفال
الذين هم في بداية المشي ،ومن هنا فال بد من تذكير
األهل بأهمية مراقبة األطفال أثناء اللعب وممارستهم
لهواياتهم.
أباريز الكهرباء
كما ونذكر بان إبعاد مواد التنظيف المنزلية عن متناول
ايدي األطفال من األمور الضرورية ،إضافة الى عدم
حفظها في العبوات المستخدمة لشرب الماء لكي
ال يختلط على مستخدميها المتحوى الموجود في
تلك العبوات وفي هذا المجال نذكر ربات البيوت بارتداء
كفوف عند استخدام المنظفات تجنب ًا لمالمستها سطح
اليد وبالتالي حدوث التسمم أو الحروق ،ومن األمور التي
تشكل خطر ًا كبير ًا داخل المنازل أيض ًا عبث األطفال باالباريز
الكهربائية المكشوفة ،لذا فالبد من التأكد من سالمة
التمديدات الكهربائية وضرورة العمل على توفير أغطية
ألباريز الكهرباء.

المطبوعات والبروشورات التوعوية

الفيلم الوثائقي التوعوي
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ارشادات هامة
وتعاونا مع المجهودات التي تبذلها اللجنة العليا لسباق الجري الخيري لترسيخ مفهوم السالمة المنزلية ،أهابت إدارة اإلعالم
والتثقيف الوقائي بالمديرية العامة للدفاع المدني بمجموعة من االرشادات أهمها :مراقبة األطفال في جميع األوقات وعدم
تركهم لوحدهم في المنزل ،عدم السماح لألطفال بدخول المطبخ وخاصة أثناء عملية الطهي ،اختيار المكان المناسب السطوانة
الغاز وعدم استخدام األجهزة الكهربائية في دورات المياه ،عدم ترك األدوات الحادة في متناول ايدي األطفال كالسكاكين وغيرها،
ضرورة وضع األدوية والمنظفات في أماكن محكمة اإلغالق.

ملف العدد

سباق الجري الخيري العشرون
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سمو أمير"الشرقية" ..يعتمد شعار"يجمعنا وطن" للسباق القادم
ويكرم أعضاء اللجنة والجهات الداعمة لسباق الجري ال20

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

كرم صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الجهات الداعمة والمشاركة في سباق
الجري الخيري العشرين بعنوان السالمة المنزلية  ،مشيدا بهمتهم في المشاركة في سباق خيري ينشط ويحفز همة الرجال
على الحركة والتحرك ،جاء ذلك خالل استقبال سموه أمس رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الجري الخيري السنوي عبدالعزيز
بن علي التركي وأعضاء اللجنة.

األهداف تتحقق

التي تنم عن وعي المجتمع وحرص القائمين عليه بتعميم

وقال سموه :السعادة ال توصف حقيقة واألهداف وهلل الحمد

الفائدة

على كثرتها تتحقق وحلت الكثير من المشكالت الصحية لدى
البعض بالتوعية ،مشيدا سموه بالدور الكبير الذي يقوم به

بما يعود بالنفع على العديد من شرائح المجتمع ،مشيدا
سموه بالشراكات الخيرية التي أثمر عنها هذا العمل المميز .
وأردف سموه :إن الوطن في قلب كل واحد منا ولن نرخص

صاحب فكرة السباق والقائم عليه الشيخ عبدالعزيز التركي الذي

هذا الوطن في أي حال من االحوال  ،فنحن ننام ونحيا ونصحو

كان دائم ًا الداعم والمبادر لمثل هذه المناشط الخيرية وجميع

ونعمل من أجله وألجله والحمد هلل على النعمة في االوطان

المشاركين معه في لجنة السباق لهم الشكر منا جميع ًا.

والصحة في االبدان.

األنشطة الخيرية
وأشار سموه إلى أن هذا العمل الرياضي المفيد يحمل في
جوانبه العديد من األهداف الخيرية واألنشطة االجتماعية

تكريم األمانة
كرم صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن
كما َّ
عبدالعزيز ،أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير،
وذلك نظير جهود األمانة بالمتابعة وتقديم كافة التسهيالت
الداعمة لنجاح سباق الجري العشرين ،وتذليل كافة العقبات
في سبيل إنجاحه،
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الشعار القادم
وأشار سموه إلى أن عنوان سباق هذا العام "يجمعنا وطن" هو عنوان مهم ونحن في أشد الحاجة لترسيخ مثل
هذه المبادئ القيمة والتي ترسخ مفهوم المواطنة عند كافة فئات المجتمع ،وأن بالدنا وهلل الحمد قامت على
وحدة وطنية غير مسبوقة ومهما حاول اصحاب الفكر الضال أي ًا كان توجههم أن يحدثوا شرخا في عالقة المواطن
السعودي ،فإنهم أمام جدار صلب جد ًا بإذن اهلل ،ولن يخدش أو يمس بمشيئة اهلل تعالى وأننا أمة واحدة تجمعها
كلمة ال إله إال اهلل وحده ،وواحة امن واستقرار وخيرات للجميع.

الشيخ الدكتور/عبدالعزيز بن علي التركي
رئيس اللجنة العليا للسباق يهدي سموه إحتفالية درع سباق العشرون

الشيخ/خليفة بن دخيل الضبيب
نائب رئيس اللجنة العليا -رئيس اللجنة المالية

األستاذ/خالد بن إبراهيم بوبشيت
عضو اللجنة العليا للسباق

إهداء رئيس اللجنة العليا للسباق بمناسبة إحتفالية 20

األستاذ/حسينالبلوشي
رئيس اللجنة االعالمية والتسويقية للسباق

األستاذ/فيصل بن عبداهلل الدوسري
رئيس لجنة الكشافة

األستاذ /إبراهيم بن محمد بوبشيت
رئيس اللجنة الفنية

األستاذ/سعيد بن عبد اهلل الغامدي
عضو اللجنة العليا للسباق

سمو األمير
تكريم سمو
تكريم
األمير

السادة أعضاء اللجنة المكرمين من سمو األمير

18

سباق الجري الخيري العشرون

السادة أعضاء اللجنة المكرمين من سمو األمير

تكريم سمو األمير

األستاذ /معاذ بن إبراهيم الجعفري
عضو اللجنة العليا للسباق

األستاذ /عون بن يوسف الهاجري
عضو اللجنة العليا للسباق

االستاذ/عبدالرحمنالملحم
عضو اللجنة العليا للسباق

األستاذ /سمير بن سعيد رسالن
عضو اللجنة العليا للسباق

ااألستاذ/عادل بن إبراهيم المخيمر
مندوب إدارة التربية والتعليم

األستاذ /خالد بن محمد الشنقيطي
عضو اللجنة العليا للسباق

األستاذ /عبد المنعم عوض الكريم
عضو اللجنة العليا للسباق

األستاذ/عبداهلل بن خليفة الضبيب
عضو اللجنة العليا للسباق

األستاذ/عبدالرحمنالقصيبي
عضو اللجنة العليا للسباق

األستاذ/محمد بن عبدالرحمن السليم
عضو اللجنة العليا للسباق

األستاذ /عيسى بن علي العكروش
عضو اللجنة العليا للسباق

األستاذ/محب أنور روبيل
مقرر لجنة السباق
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السادة الداعمين المكرمين من سمو األمير

العقيد الدكتور /سعيد الغامدي
مدير شرطة محافظة الخبر

األستاذ/ناصر بن عبدالرزاق النفيسي
نائب رئيس أرامكو السعودية

األستاذ /علي بن عبدالعزيز التركي
شركة روابي القابضة

العقيد /جهاد بن محمد المجحد
مدير مرور محافظة الخبر

األستاذ /عبدالرحمن بن عبداهلل اليوسف
البنك السعودي الفرنسي

األستاذ /حسين بن موسى العتيبي
شركة "أتكو"

الدكتور/عبدالرحمنالمديرس
مدير عام للتعليم بالمنطقة الشرقية

األستاذ /عبداإلله بن عبدالعزيز الربيعة
مدير عام دار اليوم لإلعالم

األستاذ /أحمد بن صالح الجبر
شركة الراشد

تكريم سمو األمير

معالي المهندس/فهد بن محمد الجبير
أمين المنطقة الشرقية

األستاذ/سلمان بن عبدالرحمن الثنيان
محافظة الخبر

اللواء /اسعد بن محمد العثمان
مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية
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السادة الداعمين المكرمين من سمو األمير

تكريم سمو األمير

األستاذ /مشاري بن ابراهيم الجميح
شركة الجميح

األستاذ /نايف بن محمد الباشا
شركة نسما التجارية

األستاذ /ياسر بن أحمد السعيد
شركة نسما وشركاهم

األستاذ /خالد بن عبداهلل خالد الدبل
شركة  S G Bالدبل

األستاذ /محمد بن علي المجدوعي
شركة المجدوعي للسيارات

األستاذ /محمد بن فهد محمد السجاء
شركة عبر الخليج القابضة

األستاذ /طالل الغامدي
صدى المالعب mbc

األستاذ /راكان بن شالل العيادة
صوت الشرقية
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بعد جهودهم الفائقة في دعم السباق الـ 20

"اللجنة العليا" تكرم المتطوعين ..بهدايا تذكارية
و"شهادات شكر"
تكريم المتطوعين
صورة جماعية مع المتطوعين

"هذا السباق جنينا ثماره بدعم توظيف الرياضة لخدمة المجتمع

معايير الجودة ،ومن خالل المتطوعين مع السعي الحثيث

والشباب وأسعدنا التواجد الكبير والحضور المميز" ..هكذا بدأ

لتوجيه أفراد المجتمع لإلسهام في األعمال التطوعية لرد

الدكتور عبد العزيز التركي رئيس اللجنة العليا لسباق الجري

جزء من واجبنا تجاه وطننا.

الخيري كلمته بحفل تكريم الشباب المتطوعين بالسباق

كانت مدينة الخبر قد عاشت أجواء تطوعية في دعم الخير

العشرون ،مشير ًا إلى أن التنافس في هذه الظاهرة االجتماعية

من خالل فعالية سباق الجري الخيري العشرون والذي حمل

يدل على حب الجميع لممارسة الرياضة ،مقدم ًا شكره وتقديره

شعار"السالمة المنزلية" ،وشارك في السباق عدد كبير من

لكل من عمل وساهم في إنجاح هذا السباق وتمنى التوفيق

المتطوعين ،وقد قام الدكتور عبد العزيز التركي مع أعضاء

للجميع في السباق المقبل.

لجنة السباق ،بتكريم الشباب المتطوعين بالسباق العشرون،

وأضاف التركي  :إن ما نقوم به من أعمال خيرية وتطوعية
واجتماعية هو من باب رد الجميل لهذا الوطن الغالي وأبنائه
وبناته ،وتقديم الخدمات النوعية للفئات المحتاجة بأعلى

حيث تم توزيع شهادات الشكر وبعض الهدايا التذكارية
للسباق ووجه التركي كلمة شكر فيها الشباب المتطوعين
متمني ًا لم دوام التوفيق.
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لجنة المشاركين"..حلقة الوصل" بين لجان السباق
مهام متعددة وفريق عمل متكامل
لجنة المشاركين
تعتبر لجنة المشاركين ..هي حلقة الوصل في السباق بين كل اللجان العاملة وبين المتسابقين ،لذا يتم اختيار
فريق العمل بتلك اللجنة بعناية تامة نظرا ألهمية الدور الذي يؤدونه سنويا ،وقد تعددت في السنوات األخيرة
المهام التي يقوم بها أفراد اللجنة حيث يتم توزيع المهام عليهم بحيث تتم عمليه التسجيل بشكل سلس دون
معوقات حيث تقام خيمة للتسجيل الستقبال جميع الراغبين في التسابق من جميع الجنسيات ومن مختلف
االعمار.
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التسجيل عبر الموقع

للمشاركة بالسباق وسرعة انهاء اجراءات التسجيل

كما تسعى اللجنة للتطوير من نفسها فتم إضافة

تكون من خالل تعاون اعضاء الخيمة ،فبعضهم يساعد

خاصية التسجيل عبر الموقع اإللكتروني للسباق فقط

في توزيع األرقام والفانيالت ويتبادل األعضاء أدوار

يتعين على المسجل عبر الموقع الذهاب لمسار خاص

العمل إلرضاء المشاركين وسرعة انجاز العمل.

بالخيمة لدفع الرسوم واستالم رقمه وتي شيرت
للبيع والتعريف بالسباق في المجمعات التجارية

كما تحرص اللجنة على تدريب المتطوعين قبل

لتسهيل عملية التسجيل لزوار المجمعات ،وقامت

تعاملهم المباشر مع المتسابقين لتزويدهم بكافة

اللجنة بتقسيم خيمة السباق لمسارات لألفراد أو

المعلومات الخاصة بالسباق ومساره والجوائز وكل ما

الشركات وأيضا لطالب المدارس والجامعات وقسم

قد يهم المتسابقين في معرفته ،كذلك تقوم اللجنة

خاص لخدمة ذوي االحتياجات الخاصة.

بعمل استمارة للسباق للتسجيل اليدوي يوزع منها
 100ألف نسخة بالصحف اليومية بهدف التعريف
بالسباق وموعده وأهدافه ،وتتضمن االستمارة
جميع المعلومات واالرشادات إضافة لخريطة مسار
السباق وأخرى لنقطه اقامة خيمة التسجيل ،لتضمن
لمتصفحها الحصول على كافة المعلومات بشكل
واضح ومريح.

أعمال يوم السباق
أما بالنسبة ليوم السباق فيتم توزيع المتطوعين
باللجنة لمساعدة جميع اللجان األخرى حيث يتواجد
البعض عند نقطتي البداية والنهاية في نقاط مخصصه
لالستعالمات إضافة لمساعدة المتطوعين بتوزيع
الميداليات على جميع المتسابقين كتذكار من السباق

تقسيم األدوار
وفي االجتماعات الدورية يتم تقسيم أدوار المتطوعين
وتقسيم الخيمة وذلك بتوزيعهم على مجموعات
تخدم شرائح المتقدمين للمشاركة ،فالبعض يخدم
قطاع الشركات والبعض لمبيعات األفراد والجزء األكبر
يخدم فئة طالب المدارس بحكم كثرة المشتركين
من فئة المدارس ،وتقسيم المجموعات قبل بداية
عمل الخيمة يسهل من عملية خدمة المتقدمين

لكل متسابق ،وتوجد وجبات غذائية تقوم مجموعة
من المتطوعين بتوزيعها على المتسابقين من فئة
ذوي االحتياجات الخاصة  ،وكذلك المساعدة في نقل
المصورين من نقطة البداية الى نقطة النهاية وموقع
الحفل الختامي ،كذلك الحرص على تسليم لجنة الحفل
الختامي كوبونات السحب العشوائي للمشاركين في
السباق قبل موعد السحب بوقت كافي.

لجنة المشاركين

السباق  ،كما تم في السنوات األخيرة عمل اكشاك

تدريب المتطوعين
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مشاركة متميزة "للجنة الكشفية" ..و  6قطاعات تنظم
"الفعاليات"
اللجنة الكشفية
وأهم المهام المنفذة..
• تنظيم مسار السباق ومنع دخول المتسللين للسباق
• مساعدة المتسابقين من ذوي االحتياجات الخاصة
• تأمين التقاطعات بالتعاون مع رجال المرور
بذلت اللجنة الكشفية جهد ًا فائق ًا في سباق الجري الخيري لهذا العام ،وحددت عدد ًا من المهام قبل بداية السباق
وذلك بالتعاون والتنسيق مع اللجان األخرى ،كما قامت بالعديد من اإلجراءات التي تساعدها على القيام بمهامها على
أكمل وجه ،كما رصدت اللجنة الكشفية في تقريرها أيض ًا إحصائية للفرق الكشفية والقادة المشاركين في تنظيم
فعاليات السباق وفق ًا للجهة والمهمة الموكلة ،والتي تعكس حجم العمل الضخم الذي قدمته اللجنة الكشفية.
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قدمت اللجنة الكشفية تعليمات عامة للفرق

تنظيم مسار السباق ومنع دخول المتسللين للسباق،

الكشفية المشاركة كان من أهمها:

المساعدة في تنظيم المشاهدين والمتسابقين،

• االتفاق على مشاركة قائد مع فرقته وفق العدد

تامين التقاطعات وتغطيتها بالتعاون مع رجال المرور

المحدد لكل مدرسه بالتنسيق مع مفوض القطاع

وأفراد الجوالة ،تغطية المناطق المكشوفة على

(وفي حال الرغبة في الزيادة يتم التنسيق مع

مدار السباق من اليسار واليمين والرصيف الموجود في

المفوض الكشفي) للمرحلة المتوسطة والثانوية.

المنتصف بين الطريقين ،وكذلك ضرورة تواجد قائد عند

•أخذ موافقة أولياء أمور الكشافين المشاركين

كل نصف كيلو (بمعنى قاده المسارات الموجودين

واالحتفاظ بها في سجالت المدرسة.
• تسجيل أسماء الكشافين المشاركين وقائد الفرقة
ومدير المدرسة ،مع تسليم األصل لمشرف النشاط
الكشفي في نقطة تجمع السباق ،أو إلى موقع
كشافة الشرقية .))Scouteast.net
• تجمع الكشافين بالمدارس يوم السباق الساعة 9
صباح ًا وتم تأمين الحافالت من اللجنة العليا بالسباق،
بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية لنقل الكشافين
من المدرسة إلى موقع السباق ذهاب ًا وإياب ًا.
• عودة الكشافين إلى مقر المدارس بعد نهاية
مساء.
المشاركة الساعة السابعة
ً

• االلتزام بالزي الكشفي لجميع الكشافين.

المهام المطلوبة
وضعت اللجنة عددأ من المهام المطلوبة بصفة

لتغطية المسافة الخاصة بالقطاع) ،إضافة إلى عدم
مغادرة المواقع المحددة لتوزيع الكشافين إال بعد
االنتهاء من مغادرة أخر متسابق.

مالحظات هامة
كما وضعت اللجنة في الحسبان عدد ًا من المالحظات
الهامة التي يجب أن يلتزم بها الكشافين ومنها:
• التأكيد على أهمية لبس القبعة الواقية من الشمس.
• التنسيق بأخذ رقم سائق الباص الخاص بكل مجموعه
ومعرفة مكان تواجده لتسهيل عملية نقلهم بعد
انتهاء السباق.
• عدم مغادرة المواقع المحددة لتوزيع الكشافين إال
بعد االنتهاء من تكريم أخر متسابق.

كشافين التربية والتعليم
وضعت اللجنة الكشفية جدول يوضح أعداد الكشافين
المشاركين مكاتب التربية والتعليم وجاء بيانه كالتالي:
م
.1
.2

القطاع
مكتب التربية والتعليم بالخبر
والظهران
مكتب التربية والتعليم بشرق
وغرب الدمام

عدد
المشاركين

مالحظات

 100كشاف
 100كشاف

.3

مكتب التربية والتعليم بالقطيف

 100كشاف

.4

مكتب التربية والتعليم بصفوى

 50كشاف

.5

مكتب التربية والتعليم بالجبيل

 50كشاف

.6

مكتب التربية والتعليم ببقيق

 30كشاف

المرحلة
المتوسطة
والثانوية

اللجنة الكشفية

آلية العمل بالسباق

عامة من الكشافين المشاركين ،وجاء على رأسها،
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حسين البلوشي ..رئيس لجنة االعالم والتسويق
في حواره لمجلة "سباق الخير"

لجنة اإلعالم والتسويق

القنوات "الفضائية" تسابقت ..على بث "فعاليات السباق"
وقمنا بتكريم الشيخ التركي عرفان ًا وتقدير ًا

تطور نوعي وكمي وكيفي ..تسعى
لتحقيقه دائم ًا اللجنة االعالمية والتسويقية
لسباق الخير ..حيث حرصت اللجنة مع
أعضائها على تقييم المالحظات االعالمية
التسويقية التي يتم رصدها بين الحين
واآلخر وتطويرها ..كما تسعى اللجنة
للوصول ألعلي درجات العمل الملموس
ميداني ًا عبر عدة نوافذ وأبواب قامت اللجنة
بدعوتها للمشاركة في إثراء السباق إعالمي َا
وتسويقياَ ..مزيدا من تسليط الضوء حول
عمل لجنة االعالم والتسويق واالنجازات
التي حققتها على أرض الواقع ..نسرده
سويا من خالل حوار خاص أجرته مجلة "سباق
الخير" مع األستاذ حسين البلوشي رئيس
لجنة االعالم والتسويق  ..فإلى نص الحوار.
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واسعة ألحداثة من عدد من القنوات الفضائية.

التظاهرة الرياضية؟ وماذا عن اتفاقية الرعاية االعالمية

إضافة إلى التغطية اإلخبارية المتميزة له ..كيف ترون

مع دار اليوم؟

منظومة االعالم اليومي للسباق؟

قمنا بتشكيل فريق اعالمي من الزمالء بوسائل االعالم

بالفعل قامت عدد من القنوات الفضائية بالعمل على

المحلية وتوزيع العمل عليهم ،وتزويدهم بالمواد

نقل تلك التظاهرة الرياضية عبر محطاتها االعالمية،

االخبارية من اجل ارسالها بشكل مباشر عبر مواقعهم

ايمان ًا بأهمية الرسالة االجتماعية التي يسعى

وبطريقتهم المباشرة ،وتعتبر تلك اول التجارب التى

القائمون عليها نحو تنفيذها وكذلك تم دعوة عددا

يتم االخذ بها في هذا السباق ومن ثم العمل على

من القنوات الخليجية ،وال شك أن التطور النوعي

تقييم النتائج بعد االنتهاء من السباق ،كما ابرمت

والكمي والكيفي في األخبار هذا العام كان متميز ًا

اللجنة اتفاقية رعاية اعالمية مع دار اليوم التى

وبمشاركة مواقع التواصل االجتماعي والذي أسهم

خصصت عدد من الصفحات لنشر تقارير واخبار وصور

بشكل ال يقبل الشك في ايصال عدة رسائل متخصصة

السباق واجتماعاته واللقاءات التى تسبق االنطالقة.

بأهمية السباق وأهدافه السنوية التي يعمل عليها.
• وماذا عن نسب التغطيات االعالمية المرئية لهذا
السباق؟
أخذت اللجنة االعالمية والتسويقية قرار بتوزيع
نسب التغطيات االعالمية المرئية لهذا السباق وكانت
منحصرة بين قنوات السعودية ،الدمام ،mbc ،الجزيرة،
أبو ظبي ،وتم اعداد الخطة الزمنية لتلك القنوات
والتواصل مع المختصين في تلك القنوات وكان تفاعل
الجميع باالعجاب ،كما تم توجية دعوات رسمية
بوقت متسع لمسؤلي تلك القنوات الرياضية مع
تأمين الرعاية الفضائية لها وقد كانت مشاركة تلك
القنوات متوافقة مع الخطة االعالمية التى اعدت
لتلك المناسبة.

• ساهمت اللجنة في اللقاءات االسبوعية نحو اعداد
برنامج التدريب الشهري مع جامعة الدمام من اجل نشر
ثقافة السالمة المنزلية ..ماذا عن هذه المساهمة ؟
قامت اللجنة بالدعوة للمشاركة في دورات تدريبية
تثقيفيةوفقبرنامجزمنييتماعدادةمعالمتخصصين
بالجامعة وصوالً للهدف االسمى المراد تحقيقه،
وذلك بواقع برنامج تدريبي مرتين بالشهر لمدة اثنى
عشر شهر ًا ،يشارك فية جميع الفئات العمرية بالفترة
المسائية ،ببرنامج (دافع) مع اضافة بعض التعديالت
الجوهرية التي تخدم المستفيدين منه.

لجنة اإلعالم والتسويق

• بداية ..حظي سباق الجري الخيري السنوي بتغطية

• وكيف قامت وسائل االعالم المحلية بتغطية هذه

سباق الجري الخيري العشرون
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• تعاون مستمر ودائم للجنة االعالم والتسويق مع
أمانة المنطقة الشرقية ..كيف ترون أهمية هذا
التعاون؟

لجنة اإلعالم والتسويق

عقدنا عده لقاءات مع المسؤولين في أمانة المنطقة
الشرقية وبلدية الخبر من اجل تحقيق اهداف السباق
على الواقع ،وكانت توجهيات معالي أمين المنطقة
الشرقية سريعة بالتوجية المباشر بما يخدم اهداف
السباق هذا العام وتقديم التسهيالت الممكنة نحو
النجاح ومساعدة اللجنة في تقديم الدعم الميداني
من خالل تجهيز موقع السباق بعد انتقالة من الدمام
الى الخبر وتوفير المعدات الالزمة لهم كما حرص
المهندس عصام المال رئيس بلدية الخبر على االيعاز
للجميع بتوفير أي متطلبات للسباق.

القنوات الفضائية مبكر ًا لموقع السباق ومع ارتفاع
درجة الحرارة يوم السباق تعرض مندوب قناه الجزيرة
لحالة اغماء مما اضطر نقله باالسعاف للعالج من
شدة الجهد وضربة الشمس حيث تم متابعة حالته
التى تجاوزها واالطمئنان عليه ،كما عقدت اللجنة
اجتماع مع مكتب تلفزيون المملكه بالدمام وقناه
 MBCوقناه الجزيرة وقناه الدمام من اجل تأمين كافة
الطلبات الداعمة للحدث االعالمي الكبير وتوفير
المعدات الكهربائية الداعمة لموقع السباق.
• الرصد الفوتوغرافي للسباق يعد من أهم األشياء
التي تعتمد عليها اللجنة للتوثيق االعالمي للحدث..
كيف يتم هذا الرصد؟
تتميز سكرتارية السباق بوفرة الرصيد الوثائقي
• حرصت لجنة االعالم والتسويق على تطبيق شعار

للرصد الفوتوغرافي ،حيث والحمدهلل تلتقى اللجنة

"السالمة اول اعمالنا" وذلك خالل التغطية االعالمية

االعالمية في كل عام قبل بدء السباق بالمتطوعين

للسباق ..كيف تم تطبيق هذا الشعار؟

المصورين ممن يرغب انه يضع بصمة في السباق من

مع اهمية التجهيزات المبكرة لالعداد للسباق وتوافد

خالل التصوير والتوثيق ،ومن ثم يقوم هو بنفسه
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لجنة اإلعالم والتسويق

اهداء اللجنة نسخة من تلك الصور التي تدعم السباق

الزهور على طول طريق السباق ،كما قامت البلدية

لالستفادة منها ،ولهم كل الشكر على تلك المبادرة.

بتوفير عمال النظافة بعدد كبير لتمهيد موقع

• الدفاع المدني ومرور الخبر كان لهما دورا مؤثر

السباق ،إضافة إلى رش المبيدات الحشرية لمدة يومين

في تميز سباق هذا العام ..نرجو القاء الضوء على

متتاليين للموقع ،وامداد الجنة بالحواجز االسمنتية

المجهودات المبذولة منهما في هذا الصدد؟

لدعم المرور بالشوارع والتقاطعات المرورية.

بموجب التنسيق االعالمي قام الدفاع المدني

ختام ًا ..ماهو انطباعكم عن تكريم لجنة االعالم

بالتأكيد من خالل جاهزية استقبال الشبان وتوفير آليات

والتسويق لرمز السباق الشيخ عبد العزيز التركي؟

الدفاع المدني للموقع وتأمين كافة وسائل السالمة،

اعدت اللجنة االعالمية مفاجأة التكريم لرمز السباق

اما مرور الخبر فقد كان متميز بحق ،حيث تواجدات

العشرون سنة ماضية ،والذي بذل الجهد والكفاح

الدوريات من وقت مبكر ،وتوافر االفراد في مواقع

والعمل الدؤوب والسهر الليالي ،فكان التكريم من لدن

الميدان ،باالضافة الى السيارات األمنية التى قامت

سيدي صاحب السمو الملكي االمير سعود بن نايف

بضبط حركة السير على الكورنيش الجنوبي من صباح

امير المنطقة الشرقية للشيخ عبدالعزيز التركي رئيس

السباق ،وبعد انتهاء السباق  ،اعيد فتح الطرق وتمت

اللجنة العليا عرفان ًا وتقدير ًا ووفاء ،من كافة اعضاء

اعادة الحركة الى وضعها السابق.

اللجنة له النه يستحق ذلك وهذا قليل في حقه،

• وماذا عن المجهودات وحجم التعاون بين لجنة

ولم تغفل اللجنة أيض ًا عن تكريم المتطوعين من

االعالم والتسويق وبلدية الخبر؟

مختلف الجنسيات فقامت بتكريمهم على جهودهم

ساهمت بلدية الخبر في تقديم الدعم المباشر للسباق

وعملهم بمثابرة.

من خالل المعدات وسيارات الوينتات والشيول ،وتأمين
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لجنة "الجوائز والهدايا" ..تؤمن طلباتها من"الصين"
وتوزع وشاح بمناسبة السباق الـ 20
لجنة الهدايا والجوائز

رغبة من لجنة الجوائز والهدايا في تأمين هدايا بشكل مميز يشير للسباق ويصبح تذكارا لكل من
شارك في هذا الحدث المميز" ،وأفاد رئيس لجنة الجوائز والهدايا بداح بن مجدل القحطاني حديثه
موضح ًا ان اللجنة قامت بدراسة إمكانية تصميم وتصنيع طلبات وهدايا السباق بالصين مع الحرص على
الجودة في األصناف والخامات ،وتم تامين جميع طلبات السباق بشكل مبكر كما هو المعتاد سنوي ًا.
بالونات بشعار السباق
وأشار القحطاني إلى أنه تم تغير التصاميم
القديمةالتقليديةبأخرىمميزةمنناحيةالشكل
والتصميم والخامات ،نظرا لتميز هذا العام حيث
مر عشرون عام ًا على انطالقة السباق األولى،
حيث تم إضافة أصناف لم تكن موجودة من قبل
وتم تصنيع وشاح بمناسبة العام العشرون تم
توزيعه على كل الضيوف والمتسابقين ،إضافة
لعمل ميدالية حفر باأللوان من الجهتين تم وضع
شعار السباق من ناحية ومن الناحية األخرى العام
العشرون ،مع عمل بالونات بشعار السباق وألوانه
تم توزيعها على األطفال بالمجمعات التجارية
قبل السباق ويوم االنطالق بساحة االحتفال.

الدرع النحاسي
وقد تم عمل درع نحاسي بثالثة مقاسات
محفور عليه شعار واسم السباق تم توزيعها
على جميع الفائزين بالسباق وأيضا داعمي
لجنة السباق ،بيد صاحب السمو الملكي األمير
سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود حفظه
اهلل بمقر امارة المنطقة الشرقية ،إضافة لتغير
تصميم الفانيالت التي توزع على المتسابقين
لتصبح اكثر تميز ًا مع الحرص على توفر مقاسات
متعددة وبكميات مناسبة.
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لجنة الهدايا والجوائز

توزيع الميداليات

شكر واجب

وبين رئيس لجنة الجوائز والهدايا أنه تم التنسيق

وقدم القحطاني الشكر الجزيل لكل من تعاون مع

والتعاون هذا العام بشكل كامل مع األخ سمير رسالن

لجنة الجوائز والهدايا سواء من أعضاء اللجنة العليا أو

ليكون هو المسئول عن قيادة المتطوعين والتنسيق

من الشركات الداعمة او الشباب المتطوعين ،النتاج

معهم هذا العام لتوزيع الميداليات والوشاحات لكل

هذه الملحمة المميزة وإخراج السباق بالشكل الرائع

متسابق ،وهو ما اتمه مشكور ًا على اكمل وجه بعد

الذي أشاد به الجميع ،واصبح حدث يترقبه الجميع

ترتيب عملية الدخول لساحة الحفل وتخصيص مكان

سنوي ًا سواء من أبناء المنطقة الشرقية او غيرها من

للتوزيع ،مع التنسيق مع لجنة إدارة المتطوعين

مناطق المملكة ،بل والعديد من المهتمين من دول

لتامين احتياجات اللجنة من الشباب المتطوعين

اتحاد الخليج ويحرصون على المشاركة فيه سنوي ًا.

للمساعدة.
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اللجنة الفنية

رئيس اللجنة الفنية:
تغيير"مسار السباق" ..وضع اللجنة في "تحدي كبير"

نظرا لتغيير مسار السباق هذا العام فقد واجهت اللجنة الفنية تحدٍ كبير في دراسة المسار وتحديد
نقطة االنطالق والنهاية ،وكذلك وضع عالمات تشير للكيلومترات كما هو متعارف عليه دولي ًا بحيث
يتمكن المتسابق من رؤيتها بشكل واضح ،إضافة إلى دراسة المسار من ناحية النقاط التي يمكن
اختراقها وتأمينها بشكل كامل  ،حيث ُعقد إجتماع تنفيذي ضم محافظ الخبر ومدير الشرطة ومدير
المرور ومدير الدفاع المدني بالخبر وأعضاء اللجنة العليا للسباق وتم التوجيه بتأمين كافة التسهيالت
الداعمة التي يتطلبها الحدث الرياضي بالمنطقة وفي حالة النجاح يعتمد الستمرار السنوات القادمة
بإذن اهلل في نفس المكان ( الكورنيش الجنوبي بالواجهة البحرية الخبر ) .
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السباق التجريبي
اجتماعات اللجنة العليا على مدار العام ،بهدف االطالع
والتشاور في كل ما هو جديد ويخص السباق وكل م
يتالمس مع مهام اللجنة الفنية ،كما تعمل اللجنة
الفنية على ضرورة االجتماع مع مشرفيها بشكل كامل
قبل السباق بأسبوع لعمل سباق تجريبي ،لالطالع
على كل التفاصيل مع شرح المهام والتنسيق مع
المتطوعين لتجاوز السلبيات التي قد تكون موجودة
في السباقات الماضية.

تنسيق مع الشرطة

دور المستشفيات

وأفاد إبراهيم بن محمد بوبشيت رئيس اللجنة الفنية

وأشاد رئيس اللجنة الفنية للسباق بالدور الهائل

بأنه تم التواصل بشكل مبكر مع مرور وشرطة محافظة

للمستشفيات التي قامت بإرسال سيارات إسعاف

الخبر ،والتنسيق معهم لالجتماع أكثر من مرة قبل

مزودة بفريق طبي ،حيث تم توزيعها على مسار

انطالق السباق والتنسيق لغلق المسار بشكل مبكر

السباق بنقاط مدروسة لتقديم خدماتها السريعة لمن

يوم السباق ،وتأمين جميع نقاط االختراق بشكل كامل

يحتاج من المتسابقين ،إضافة إلى تواجدهم بالسباق

كذلك التنسيق مع اللجنة الكشفية بهذا الشأن ،كما

التجريبي الذي يقام قبل السباق بأسبوع لمعرفة

عملت اللجنة على تنسيق جميع سيارات اإلسعاف

المطلوب منهم ،وكذلك الفريق الطبي المشارك من

المشاركة وتأمين مواقع لهم بشكل مدروس وعمل

جامعة الدمام وذلك لمشاركتهم بعدد من سيارات

مخارج سريعة لهم بحيث تكون على أهبة االستعداد

اإلسعاف المجهزة بفريق طبي .

للتعامل مع أي حالة طارئة ال قدر اهلل.

التعاون مع الحكام
ويرى بوبشيت أن اللجنة الفنية قامت بأداء مهامها
المكلفة بها على أكمل وجه ،بالتعاون مع حكام
ومشرفين من جهات متعددة والكثير من المتطوعين
الذين ساهموا في التنظيم واإلشراف والتحكيم في
سباق هذا العام ،ذاكر ًا أن النجاح الذي تحقق هو
ثمرة جهود وتعاون مشترك طوال عام كامل تتطلب
التنسيق واإلجتماع مع أعضاء اللجنة المنظمة للسباق
والعديد من الحكام والمحكمين المحترفين.

اللجنة الفنية

وأوضح بوبشيت أن اللجنة الفنية تابعت جميع

سباق الجري الخيري العشرون
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لجنة "الخدمات المساندة" ..ترصد نتائج السباق"اليكترونيا"
لجنة الخدمات المساندة

وتوفرالشاحنات المبردة وحواجز المسار

عام بعد عام تسعى لجان السباق حثيث ًا نحو تحقيق أهداف السباق اإلنسانية السامية ،وعام بعد عام يحقق
السباق نجاحات متواصلة من ناحية التنظيم والتنسيق والتنفيذ ،وفي كل عام نرصد زيادة في أعداد المشاركين
والمنظمين والجمهور مع الحاجة الماسة لمواكبة هذه الزيادة بمزيد من التنظيم والترتيب واإلعداد حتى يظهر
السباق كل مرة في أفضل صورة.
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مرة أخرى يعود السباق لمدينة الخبر الكورنيش

وفرت اللجنة الحواجز الحديدية لتنظيم مسار السباق

الجنوبي ـ والعود أحمد ـ حيث حظي السباق بنسبة

ونقطة النهاية وحول مكان الحفل الختامي ،وكذلك

كبيرة من المشاركين ،ونتيجة لهذا التزايد الكبير في

تشغيل أجهزة الصوت التي وفرتها اللجنة عند نقطة

عدد المشاركين فقد قامت لجنة الخدمات المساندة

االنطالق والنهاية وموقع الحفل الختامي ،هذا

بتوفير األجهزة اإللكترونية والمعتمدة عالمي ًا في

باإلضافة إلى المهام المعتادة للجنة من استالم ونقل

رصد نتائج السباق ،بعد اثبتتت نجاحها خالل السابقات

الميداليات والدروع وترتيبها على طاوالت مزينة

السابقة حيث رصدت جميع النتائج الكترونيا وتم عرضها
حية على موقع السباق ،وقد تم رصد النتائج في وقت
قياسي وتم تزويد اللجنة والصحفيين بنسخة عنها
كما وفرت اللجنة ساعة رقمية عند نقطة النهاية
لتمكين المتسابق من معرفة زمن وصوله.

التجارب السابقة
وتحرص اللجنة كسائر لجان السباق األخرى إلى االستفادة
من تجارب األعوام السابقة ،لتجويد األداء إلخراج السباق
في كل عام بصورة اكثر إشراقا واكثر جذبا للمشاركين
والجمهور ،وتتمنى لجنة الخدمات المساندة للسباق
ولجنته المنظمة المزيد من النجاحات إلكمال العمل .

المياه والحواجز
وكعادة اللجنة قامت بتوفير مياه الشرب ابتداء من
نقطة االنطالق وحتى مكان الحفل الختامي ،مرورا
بخمس نقاط بمسار السباق ونقطة النهاية مع وجود

لجنة الخدمات المساندة

عود ًا أحمد

شاحنات مبردة موزعة على امتداد مسار السباق ،أيضا

سباق الجري الخيري العشرون
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زيادة عدد "المتابعين" للسباق ..بنسبة ""% 12,5
وتغريدة سمو أمير المنطقة تتصدر تويتر
لجنة االعالم االلكتروني

بات تأثير وسائل اإلعالم اإللكتروني ينمو بشكل متزايد
وغير مسبوق ،لتجد وسائل اإلعالم التقليدية نفسها
مجبرة على استنشاق نسيم الحداثة ومواكبة التطور
المتالحق حتى ال تصبح جزءا من الماضي ،وأصبحت
شبكات التواصل االجتماعي ترسم عالقة الفرد بالبيئة
المحيطة وتحدد نمط وشكل مشاركته حيث مثل ظهورها
"فتحا تاريخيا" نقل اإلعالم إلى آفاق غير مسبوقة ،ومن
هنا حرص اللجنة العليا لسباق الخير على استحداث لجنة
جديدة تحت مسمى لجنة "االعالم االليكتروني".

حسابات رسمية

وهي حملة هدفها تعريف المجتمع والجمهور

ويؤكد خالد بن محمد أمين الشنقيطي مسؤول

بالسباق وأهدافه وتزويدهم بالمعلومات األساسية

الدعم والمتابعة لجميع مواقع التواصل ،أن اللجنة

عن مواعيد السباق وتعليماته من خالل تغطية

قامت بالعديد من اإلجراءات التي تساعد على القيام

ونشر كل مايتعلق بالسباق إبتداء من اإلستعدادات

بمهامها على أكمل وجه ومنها  :إعداد حسابات رسميه

التحضيرية للسباق واإلجتماعات الدورية واخبار وصور

للسباق في مواقع التواصل اإلجتماعي ()Twitter

السباق وتغطية شاملة لجميع الفعاليات المصاحبه

و( )Instagramو( ،)Facebookتصميم بنرات فالشية

للسباق مع التركيز على يوم السباق وتتويج الفائزين

لهدف السباق والمعلومات االساسيه للسباق ،التواصل

والتكريم.

مع مالكي بعض الحسابات المشهورة في مواقع
التواصل االجتماعي وعرض تصور شامل الهداف ورؤية
السباق ،التواصل مع أهم المجموعات والقروبات البريدية
لغرض تسويق النشرات االلكترونية للسباق ،التواصل مع
بعض المنتديات والصحف االلكترونية لوضع ورفع البنرات
الفالشيه لديهم ،التنسيق مع المواقع االلكترونيه
لغالبية مدارس المنطقه الشرقيه لوضع اعالن بموعد
وتعليمات السباق في مواقعها.
الحملة االلكترونية للسباق
تم تسويق حملة السباق لهذا العام من خالل الحسابات
الرسميه للسباق في ُ
كل من ( )Twitterو()Instagram
و( )Mailing Groupsو( )Facebookو(المنتديات والصحف
اإللكترونية)،
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بنرات متحركة
وأضاف الشنقيطي انه تم كذلك تصميم بنرات إلكترونية متحركة ( )Flashلهدف السباق ،والمعلومات الدقيقة لمواعيد
االنطالق وفئات وتعليمات وموقع السباق ورفعها إلى المواقع الخاصة باإلعالنات في بعض المنتديات والصحف
اإللكترونية ،باإلضافة إلى إعداد وتصميم نشرتين إلكترونيتين عن السباق بإستخدام برنامج ( )Directorوإرسال واحدة
قبل السباق واألخرى بعد السباق الى القروبات والمجموعات البريدية التي ستعرض الحقا.

وبين الشنقيطي انه هذا العام وبفضل التوسع من اإلستفادة من  Social mediaحصل صعود وتزايد في مؤشر عدد
المتابعين والمهتمين بالسباق ونشر الصور واالخبار تقريبا بنسبة  %12,50مقارنة مع العام الماضي حيث كانت مجموع
إحصائية العام الماضي ( )1000133مستفيد وهدا العام المجموع ( )1.129.800بزيادة 129.667الف مستفيد وجميع هذه
األرقام تم الحصول عليها من المواقع الرسميه للحسابات.
تغريدات Twitter
وقد حرصت اللجنة على تضمين هذا الملف االعالمي بعض ًا من المشاركات الهامة التي تمت على وسائل التواصل
االجتماعي ،وجاء على رأسها تغريدة إلستالم سمو امير المنطقة الرقم الخاص بالسباق ،وتغريدة سمو أمير المنطقة
يتسلم الباج الخاص بالسباق ،تغريده إلستقبال سمو أمير المنطقه للجنة العليا والجهات الداعمة والراعيه للسباق،
تغريدات لمطبوعات السباق ،تغريدة سمو امير المنطقة يكرم رئيس اللجنة العليا للسباق ،وكذلك تغريدات للشراكة مع
أمانة الشرقية ،تغريدة لبروشور واستمارة السباق ،إفتتاح خيمة التسجيل من حساب السباق في االستغرام ،تغريدة لحملة
السباق في المجمعات التجارية ،إضافة إلى تغريدة لرئيس اللجنة العليا للسباق معلن ًا إنطالقة السباق ،تغريدة إلنطالق
سباق اإلحتياجات الخاصة.

لجنة االعالم االلكتروني

إحصائية المواقع والحمالت
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لجنة ذوي االحتياجات

" 10جوائز" إضافية ..إلدراج جميع المتسابقين
من "ذوي االحتياجات الخاصة" في السحب العشوائي

جاءت مشاركة ابنائنا من ذوي االحتياجات الخاصة في السباق الـ  20مشاركة أصيلة ومهمة كالعادة ،حيث أفاد
سعيد بن عواض الزهراني رئيس لجنة ذوي االحتياجات الخاصة حديثه ،موضح ًا انه تم توجيه الدعوة لما يقارب
 900مشارك مرفق بها استمارة المشاركة على برامج ومراكز ذوي االحتياجات الخاصة والجمعيات التي تعنى
بهم بالمنطقة للمشاركة في سباق هذا العام ،وهيئت لهم اللجنة العليا األسباب وذللت العقبات التي قد
تواجههم تمهيد ًا لمشاركتهم الفاعلة في السباق.
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االشتراك وجميعها بالمجان ،كما تم هذا العام إقرار
ادراج جميع المتسابقين من ذوي االحتياجات الخاصة
الختامي حيث تم إضافة  10جوائز بهدف زيادة عدد
الجوائز مع دخول جميع قسائم االشتراك لالحتياجات
الخاصة بالسحب.
بث الحماس
واستطرد الزهرانــــي :كمـــا كان لزمالئـــي المدربيـــن
والمعلمين في لجنة ذوي االحتياجات الخاصة ،دور كبير
ومهم في سباق هذا العام سواء في المساهمة في

الخروج من العزلة
وبين الزهراني أن عدد المشاركين في السباق لهذا
العام يقدر بـ ( 300ـ  )350مشارك من ذوي االحتياجات
الخاصة ،وبلغ عدد وعدد الذين رافقهم ورتب وحكم
مشاركتهم مايقارب من(100ــ  )120معلم ومدرب
ومرافق ،وكانت المشاركة في السباق تمثل البنائنا
من ذوي االحتياجات الخاصة مظهر من مظاهر التعبير
عن النفس والخروج من العزله ولقاء مجتمعهم الكبير
وزمالئهم واقرانهم العاديين.

مواقف مشرفة
كما تعد هذه فعالية سباق الجري متنفس لطاقاتهم
وابراز المكاناتهــم الكامنــة التــي  ,اليستطيعــــون
التعبير عنها إال فـــي موقف التحــدي  ،وقد كان
لرئيس اللجنة العليا للسباق وللزمالء في جميع
اللجان مواقف مشرفة في التعاون وتذليل كثير من
الصعوبات لصالح تواجد هذه الشريحه في السباق
بتوفير وسائل النقل والوجبات الغذائية وفانيالت

دعوة ذوي االحتياجات الخاصة وبث الحماس لديهم،
وتنظيم المشاركة وترتيب المتسابقين وتحكيم واخراج
النتائج وصوال الى التشجيع والتعليق عند خط النهاية
لذوي االحتياجات الخاصة وللمتسابقين في الفئات
االخرى ،مما أضفى جو من الحماس للمتسابقين
وللسباق على الرغم من التحديات التي يواجهونها في
ذلك الختالف قدرات وامكانات وفئات هؤالء المشاركين.

لجنة ذوي االحتياجات

في السحب العشوائي الذي يقام بحفل السباق

سباق الجري الخيري العشرون
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وزير الصحة السابق ..تقدم المشاركين في السباق !!
الفائزون في السباق

و"محافظ الخبر" يتوج الفائزين بدروع تقديرية "وجوائز مالية"

نيابة عن صاحب السمو الملكي األمير سعود بن

وزير الصحة السابق يتسابق

نايف أمير المنطقة الشرقية توج محافظ الخبر

وواصل السباق رحلته حتى بلغ عامه ال 20وتحت شعار

عبدالرحمن الثنيان الفائزين بسباق الجري الخيري

السالمة المنزلية أقيم السباق على كورنيش الخبر

الـ 20تحت شعار "السالمة المنزلية" والذي شهد

بمشاركة أكثر من ثمانية آالف ،وشارك فيه خالد الفالح

مشاركة فاعلة من قبل معالي وزير الصحة السابق

وزير الصحة السابق ،والذي اوضح أن السباق يحقق

المهندس خالد الفالح وعدد كبير من المتسابقين

العديد من األهداف أبرزها محاربة األمراض كالسمنة

من مختلف الفئات العمرية ،وقد قامت إدارة السباق

ومرض السكري ،وأشار إلى أنه يمارس الرياضة يومي ًا

بتكريم الفائزين بالمراكز األولي في السباق ،وتضمن

من ساعة إلى ساعتين ،رغم مسؤولياته ،وفي ختام

التكريم جوائز مالية ودروع تقديرية ..كما تم عمل

السباق ،توج نيابة عن صاحب السمو الملكي األمير

سحب على العديد من الجوائز كان في مقدمتها

سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ،محافظ الخبر

سيارة هيونداي النترا مقدمة من شركة المجدوعي

عبدالرحمن الثنيان جميع المتسابقين بالجوائز والهدايا.

للسيارات ،إضافة إلى  20جائزة أخرى أمنتها لجنة
السباق.

وجاءت نتائج السباقات المختلفة كالتالي:

أوال  :ذوي االحتياجات الخاصة
جاء ذوي اإلحتياجات الخاصة كأول المكرمين حسب
تقرير إدارة السباق ،وذلك تقدير ًا لدورهم الهام في
المشاركة بالسباق العشرون ،واعتراف ًا بهذا النجاح
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المتميز الذي حققوه عبر المشاركات المختلفة ،وفي السطور التالية نستعرض معا أهم هذه النتائج والفئات
المشاركة :

أ  -ممن ابدوا قوة تحمل
نقدية لكل متسابق.

م

المركز

االسم

رقم
المتسابق

الدرع

الجائزة
المالية

1

التحمل

جاسم النمر

30

صغير

 1500ريال

2

التحمل

احمد عز الدين

28

صغير

 1500ريال

3

التحمل

حسين محمد الفضل

464

صغير

 1500ريال

4

التحمل

خالد فهد العزمان

4224

صغير

 1500ريال

5

التحمل

ثامر مانع ال ساعد

80

صغير

 1500ريال

الفائزون في السباق

حصل خمسة متسابقين ممن أبدوا قوة تحمل على درع صغير الحجم ،باإلضافة إلى ألف وخمسمائة ريال كجائزة

سباق الجري الخيري العشرون
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ب  :ذوي االحتياجات الخاصة المركز الثالث
فاز خمسة متسابقين من ذوي اإلحتياجات الخاصة بجوائز المركز الثالث وهي عبارة عن ألفي ريال ،و درع صغير

الفائزون في السباق

م

اإلعاقة

المركز

االسم

رقم
المتسابق

الدرع

الجائزة
المالية

1

حركية

الثالث

جعفر علي الشويخ

468

صغير

 2000ريال

2

بصرية

الثالث

جاسم احمد ال جميع

89

صغير

 2000ريال

3

سمعية

الثالث

عبد المجيد علي محنشي

251

صغير

 2000ريال

4

ذهنية

الثالث

علي فقيه

93

صغير

 2000ريال

5

شلل دماغي

الثالث

حسن وليد الطفيف

127

صغير

 2000ريال

ج  :ذوي االحتياجات الخاصة المركز الثاني
وجاءت الجائزة المالية لخمسة فائزين بالمركز الثاني لذوي اإلحتياجات الخاصة ،بقيمة ألفان وخمسمائة ريال ،مع
درع متوسط الحجم.

م

اإلعاقة

المركز

االسم

رقم
المتسابق

الدرع

الجائزة
المالية

1

حركية

الثاني

مشعل إبراهيم السلطان

305

متوسط

 2500ريال

2

بصرية

الثاني

موسى عبد الباسط مبارك

78

متوسط

 2500ريال

3

سمعية

الثاني

علي عبد العظيم الخضراوي

435

متوسط

 2500ريال

4

ذهنية

الثاني

فهد عبد الرحمن خلوف

67

متوسط

 2500ريال

5

شلل دماغي

الثاني

مشاري مساعد العتيبي

38

متوسط

 2500ريال
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د  :ذوي االحتياجات الخاصة المركز األول
أما عن المركز األول فقد حصل خمسة متسابقين من ذوي اإلحتياجات الخاصة عليه ،وتم إهدائهم جوائز مالية
بقيمة ثالثة أالف ريال ،باإلضافة إلى درع كبير الحجم ،حيث تنوعت اإلعاقات المشاركة مابين اإلعاقة الحركية
والبصرية والسمعية والذهنية والشلل الدماغي.

المتسابق

المالية

1

حركية

األول

محسن احمد السماعيل

144

كبير

3000ريال

2

بصرية

األول

علي احمد الجميع

87

كبير

3000ريال

3

سمعية

األول

عبدالرحمن القرني

460

كبير

3000ريال

4

ذهنية

األول

فارس سعيد قروي

94

كبير

3000ريال

5

شلل دماغي

األول

عبدالكريم عون القحطاني

33

كبير

3000ريال

الفائزون في السباق

م

اإلعاقة

المركز

االسم

رقم

الدرع

الجائزة

سباق الجري الخيري العشرون
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الفائزون في السباق

ثانيا  :سباق  5كيلومتر حسب الفئات العمرية
أ  :سباق  5كيلو مترات المركز الثالث
تم توزيع جوائز سباق  5كيلومتر للمركز الثالث حسب الفئات العمرية وتكريم  6فائزين بجائزة مالية بقيمة1000
ريال ،مع درع صغير الحجم وفق ًا للجدول التالي

م

الفئة العمرية

االسم

رقم

الدرع

الجائزة
المالية

المتسابق
1

 70سنة فما فوق

نيل ووكر

صغير

 1000ريال

2

 69 - 60سنة

عبد العزيز القويز

صغير

 1000ريال

3

 59 - 46سنة

متعب مدلول الشمري

4162

صغير

 1000ريال

4

 45 - 30سنة

محمود محمد

3682

صغير

 1000ريال

5

 29 - 16سنة

فايز العتيبي

4095

صغير

 1000ريال

6

دون  16سنة

عبداهلل ناصر النور

8598

صغير

 1000ريال

ب  :سباق  5كيلو مترات المركز الثاني

-

جاء في المركز الثاني عدد  6متسابقين وحصلوا على جوائز مالية بمعدل  1500ريال لكل متسابق مع درع
متوسط الحجم ،كما يتضح في الجدول التالي:

م

الفئة العمرية

االسم

1

 70سنة فما فوق

احمد الحميد

رقم

الدرع

الجائزة
المالية

المتسابق
متوسط

 1500ريال

2

 69 - 60سنة

فهد خليفة العقيل

2723

متوسط

 1500ريال

3

 59 - 46سنة

بكر صالح الجبر

4481

متوسط

 1500ريال

4

 45 - 30سنة

معالي ثوار

3667

متوسط

 1500ريال

5

 29 - 16سنة

عبدالرحمن االحمري

2687

متوسط

 1500ريال

6

دون  16سنة

عبداهلل سلطان جمال

8450

متوسط

 1500ريال
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أسفرت نتائج السباق عن ستة فائزين في مراحل عمرية مختلفة وشملت الجوائز درع كبير الحجم ومبلغ مالي
يقدر بألفان وخمسمائة ريال ،كما يتضح من خالل الجدول التالي:

م

الفئة العمرية

االسم

1

 70سنة فما فوق

محمد القويز

الدرع

رقم

الجائزة
المالية

المتسابق
كبير

 2500ريال

2

 69 - 60سنة

محمد الدوسري

4053

كبير

 2500ريال

3

 59 - 46سنة

عادل صالح الجعيب

3615

كبير

 2500ريال

4

 45 - 30سنة

حسين السهلي

4438

كبير

 2500ريال

5

 29 - 16سنة

بهاء الدين

3602

كبير

 2500ريال

6

دون  16سنة

محمد محمود سعيد

9080

كبير

 2500ريال

د  :سباق  5كيلو مترات المراكز األولى عام
اما عن المراكز الثالث األولى على عموم سباق الخمسة كيلو مترات ،فقد حصل الفائزين على جوائز مالية
مختلفة القيمة ودروع تقديرية بحسب المراكز كالتالي :

رقم

م

المركز

االسم

1

الثالث

يوسف محمد العسيري

8956

2

الثاني

ياسين القمري

4402

متوسط

3

األول

عبداهلل جواد

4401

كبير

المتسابق

الدرع

الجائزة المالية

صغير

 3000ريال
 4000ريال
 6000ريال

الفائزون في السباق

ج  :سباق  5كيلو مترات المركز األول
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ثالثا :الفائزين في السحب على الجوائز
تم خالل حفل السباق عمل سحب عشوائي على أرقام جميع المشاركين بالسباق حيث قدمت لجنة السباق 21
هدية ،وجاءت جائزة السحب الكبرى عبارة عن سيارة هيونداي النترا مقدمة من شركة المجدوعي للسيارات ،وتم
إدراج نتائج السحب كما في الجدول التالي بحسب الجائزة ونوعها ورقم االستمارة واالسم :

الفائزون في السباق

م

االسم

الرقم

الجائزة

.1

جعفر محمد العمراني

3862

سيارة النترا

.2

نايف محمد القحطاني

4010

Iphone 6

.3

حاتم عبد الرحيم إسماعيل

4038

Iphone 6

.4

يوسف احمد الشايب

4488

Iphone 6

.5

RONALDO FRANCISCO SORIANO

3141

Iphone 6

.6

محمد جعفر عبد رب الرسول

4373

Iphone 6

.7

عبدالقادر عبداهلل الرقابي

4598

Iphone 6

.8

محمد عبدالرحمن سعد الدين

39

Iphone 6

.9

باسم عيد الثقفي

4389

Iphone 6

.10

.ARPAN K. C

3786

Iphone 6

.11

عبداللطيف فيصل النفوشي

4312

Iphone 6

.12

SHEIK MYTHEEN

3964

GALAXY TAB

.13

ALVIN CAMSA

2108

GALAXY TAB

.14

ناصر جمال الملحم

4329

GALAXY TAB

.15

محمد جمعه الرويض

4320

GALAXY TAB

.16

SORBAN RAJBADISIOI

3749

GALAXY TAB

.17

محمد خليل

150

GALAXY TAB

.18

ABDUL HAMEED MOHD. ISMAEL MUSTHAFA

2116

GALAXY TAB

.19

نبيل عبداهلل الجامع

4332

GALAXY TAB

.20

خالد جمال الملحم

4328

GALAXY TAB

.21

KRISHNAN KURUNNAN KANDY MEETHAL

4205

GALAXY TAB
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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

Tel: +966 13 897 3865
Fax: +966 13 897 4854
E-mail: marketingnt@nesma.com
Website: www.nesma-trading.com

www.mediabravo.com

P.O. Box: 3402, Al Khobar 31952,
Kingdom of Saudi Arabia.
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اإلمارة وأمانة الشرقية والتعليم..

أهم شركاء النجاح والتميز في السباق الـ 20
دعم متميز من شركاء النجاح ..لواله لما استمر عطاء سباق الجري الخيري السنوي لعشرون عام ًا متتالية ،فالجهات
الحكومية وفي مقدمتها إمارة المنطقة الشرقية وأمانة المنطقة الشرقية وكافة الجهات المعنية من الجهات

شركاء النجاح

العامة والخاصة ورجال األعمال ،كان لهم أعظم الدور في استمرار تميز السباق حتى اآلن ،بتقديم يد العون بشكل
مادي أو معنوي إلمكانية تنفيذ اهداف السباق المتعددة كل عام  ..وقد جاءت قائمة الشركات كالتالي:
م

الجهة الداعمة

نوع الدعم

١

إمارة المنطقة الشرقية

رعاية ودعم السباق معنوي ًا وتذليل كافة العقبات

٢

أمانة المنطقة الشرقية

تهيئة نقطة بداية ونهاية السباق وموقع الحفل الختامي

٣

اإلدارة العامة للتربية والتعليم
(بنين) بالمنطقة الشرقية

توزيع استمارات السباق على الطالب وحثهم على المشاركة

٤

مرور محافظة الخبر

غلق وتأمين مسار السباق

٥

شرطة محافظة الخبر

غلق وتأمين مسار السباق

٦

الدفاع المدني بالمنطقة
الشرقية

تأمين موقع الحفل الختامي والمشاركة في فعاليات السباق
دعم مادي  -تأمين حافالت لنقل المتسابقين والمعاقين  -سيارة

٧

ارامكو السعودية

٨

البنك السعودي الفرنسي.

تقديم دعم مادي

مجموعة شركات روابي

دعم مادي تأمين عمال للمساعدة بتجهيز موقع الحفل الختامي

القابضة.

للسباق

٩

١٠

شركة عبر الخليج القابضة.

١١

شركة  S G Bالدبل

12

مجموعة عبد الرحمن علي
التركي وأوالده أتكو.

إسعاف  -توزيع حاويات نفايات على مسار السباق

مشاركة متطوعين وصف الحواجز الحديدية  -تأمين مياه الشرب  -أعداد
نتائج السباق
أقامه مدرجات لجلوس المشاهدين ومسرح التكريم وأبراج التصوير
تقديم دعم مادي

55

م
13
14
15

الجهة الداعمة
شركة راشد عبدالرحمن الراشد
وأوالده.
شركة نسما وشركاهم.
شركة نسما التجارية
المحدودة.

نوع الدعم
تقديم دعم مادي
تقديم دعم مادي
تقديم دعم مادي

17

مجموعة شركات التميمي.

تقديم دعم مادي

18

شركة الفوزان

تقديم دعم مادي

19

مجموعة القريان

تقديم دعم مادي

20

العثمان القابضة

تقديم دعم مادي

21

مجموعة شركات اليمامة

تقديم دعم مادي

22

شركة دلمون

تقديم دعم مادي

23

24

شركة الفلك للمعدات
والتجهيزات
مؤسسة محمد عبداهلل الفرج
التجارية

تقديم دعم مادي

تقديم دعم مادي

25

شركة يوسف احمد كانو

تقديم دعم مادي

26

شركة المجدوعي للسيارات.

تأمين سيارة تقدم هدية كجائزة السحب الكبرى بالسباق

27

28

شركة أبناء عبد المحسن
الخضري
شركة عبدالعزيز الرقطان
وشركاؤه

تقديم دعم مادي  /شراء استمارات السباق

تقديم دعم مادي

29

شركة ابتك للخرسانة الجاهزة

شراء استمارات السباق

30

غرفة الشرقية

شراء استمارات السباق

31

شركة نما للشحن.

32
33
34
35

القناة الرياضية بالتلفزيون
السعودي

مشاركة عمال وسيارات في نقل وتجهيز موقع الحفل الختامي
للسباق
تصوير انطالق السباق والحفل الختامي وعرضه بالقناة

قناة DMM

تصوير انطالق السباق والحفل الختامي وعرضه بالقناة

برنامج صدي المالعب قناة

تصوير انطالق السباق والحفل الختامي وعرض مقتطفات منه بالقناة

mbc
قناة الجزيرة الفضائية

تصوير انطالق السباق والحفل الختامي وعرض مقتطفات منه بالقناة

شركاء النجاح

16

شركة الجميح القابضة

تقديم دعم مادي

سباق الجري الخيري العشرون

56

م
36

37

شركاء النجاح

38

39

الجهة الداعمة
اإلدارة العامة للطرق والنقل
بالمنطقة الشرقية
دار اليوم لإلعالم
الهيئة الملكية بالجبيل (شعبة
الجوالة)
جمعية رعاية وتأهيل المعاقين
بالمنطقة الشرقية

نوع الدعم
تركيب لوحات أعالنية على الكباري والجسور

التغطية الصحفية ونشر إعالنات دورية عن السباق

مشاركة أفراد الجوالة في تنظيم السباق

تأمين متسابقين لسباق االحتياجات الخاصة

40

شركة الضبيب والسليم (دسكو)

استضافة جميع اجتماعات السباق  -رعاية فرقة الفنون الشعبية

41

جامعة الدمام

توزيع كتيبات توعوية لهدف السباق

مستشفى جامعة الدمام،
مستشفى أرامكو بالظهران
مستشفى تداوي العام بالدمام
مستشفى سعد التخصصي بالخبر
42

مستشفى الروضة بالدمام
مستشفى الدمام المركزي،
مستشفى جاما العام بالدمام
جمعية الهالل األحمر السعودي
عيادات الخضري

تأمين سيارات اسعاف مجهزة بفريق طبي

57

58

سباق الجري الخيري العشرون

ضيـــــوف
ضيوف السباق

59

الســـــباق
ضيوف السباق

سباق الجري الخيري العشرون

60

"سباق الخير"
ودعم الرؤية السعودية 2030
والتقوي
وإذا كان اإلسالم قد حثنا على ممارسة الرياضة
ّ
بها ،حيث يؤكد رسولنا الكريم صلى اهلل عليه وسلم على

حسين بن علي البلوشي
رئيس التحرير

أن المؤمن القوي خير وأحب إلى اهلل من المؤمن الضعيف،
وفي كل خير  ،فالجسم القوي أقدر على أداء التكاليف
الدينية والدنيوية من الجسم الضعيف ،كما إن الرياضة تشعر

الصحي
تقول رؤية المملكة " :2030نعلم جميع ًا أن النمط
ّ

ممارسها باعتدال المزاج ،حيث ترفع من همته ومستوى

مقومات جودة الحياة ،غير أن
والمتوازن يعتبر من أهم
ّ
الفرص المتاحة حالي ًا لممارسة النشاط الرياضي بانتظام ال

إقباله على العمل والحياة وتزيد من معدل انتاجيته ودخله
وترفع طاقته وروحه المعنوية ،وهو ما ينعكس اجماال على

ترتقي إلى تطلعاتنا ،ولذلك سنقيم المزيد من المرافق

رفاهية وسالمة وسعادة المجتمع.

والمنشآت الرياضية بالشراكة مع القطاع الخاص ،وسيكون

والواقع أن الهدف اإلستراتيجي األول الخاص بالرياضة في

بمقدور الجميع ممارسة رياضاتهم المفضلة في بيئة مثالية.

رؤية المملكة  ،2030وهو زيادة عدد الممارسين لألنشطة

وسنشجع الرياضات بأنواعها من أجل تحقيق تميز ٍ رياضي
على الصعيدين المح ّلي والعالمي".

الرياضية والبدنية بشكل منتظم (بمعدل مرة واحدة في
األسبوع على األقل) من السعوديين من عمر  15فما فوق
من  %13إلى  %40من السكان بحلول  ،2030أمر ممكن الحدوث

ال شك أن هذه الكلمات الطيبات التي تضمنتها الرؤية،

بكل يسر  -بإذن اهلل  -في ظل ما نشهده من انتشار الوعي

تسعد القلب وتبث األمل وتبعث على الفخر والسعادة

وزيادة عدد الممارسين للرياضة بأنواعها ،خاصة من الشباب

وتفجر طاقات العمل والعطاء ،لكونها اختصرت عشرات

والرجال ،اال أن المرأة ما تزال تنتظر مساحة ومكان وأفق أفضل

الخطط ومئات البرامج والفعاليات وآالف األفكار والمبادرات

لممارسة الرياضة.

والمشاريع الخاصة بتنمية وتطوير الرياضة ،فهذه الكلمات
حملت التأكيد واالهتمام والعناية والرعاية والتشجيع على

ويأتي سباق الجري الخيري كأحد الوسائل التي تتوافق

أعلى مستوى.

مع رؤية المملكة من حيث توسيع قاعدة ممارسة الرياضة

فالرياضة اآلن أصبحت ركن ًا أساسي ًا من أركان بناء واكتمال

من أقل سن وحتى ال ،70إضافة إلى زيادة الحس الوطني

صحة وسالمة المجتمع البدنية والنفسية واالجتماعية بل

والمسؤولية االجتماعية التي يحتويها العمل التطوعي،

نوعا من أنواع الترف واللهو
والتنموية ،ولم تعد الرياضة
ً

حيث يهدف السباق إلى بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط

واكتساب اللياقة البدنية والمظهر الالفت فحسب بل أصبحت

صحي ،ومحيط اجتماعي تفاعلي ايجابي يتيح العيش
حياة ّ

صناعة كبيرة يستثمر فيها المليارات من األموال  ،وأصبحت

في بيئة حيوية جاذبة توفر مستوى عال من جودة الحياة،

أحد المؤثرات األساسية في تشكيل نمط الحياة الصحية

تتطلب تضافر الجهود والتعاون والعمل المشترك لتحقيق

واالجتماعية واالنسانية بل واالخالقية للمجتمعات المعاصرة.

أهدافنا رؤيتنا الوطنية الغالية.

