




قمة  االجتماعية  المسؤولية  تحمل  موضوع  يعّد 
الهرم في تحديد مدى نجاح المشاريع والمؤسسات 
على اختالفها، حتى المشاريع التجارية منها، حيث 
لم يعد مقياس نجاحها منحصرًا بما تحققه من أرباح 
األداء  إن من أهم مقاييس حسن  بل  مالية،  ونتائج 
بتحمل  قيامها  مدى  هو  للمؤسسات  النتائج  وتميز 
واجبها في المسؤولية المجتمعية والتي تعتبر أمرًا 
أكانوا  سواء  منه،  نصيبه  تحمل  الجميع  على  يجب 

أفرادًا أم جماعات ومؤسسات.
وعليه فإن النشاطات االجتماعية والخيرية واألعمال 
التطوعية –مثل هذا السباق- تشير إلى مدى التطوير 
والتقدم الذي يشهده المجتمع، كونها تمثل تحمل 
خدمة  سبيل  في  عاتقه  على  الملقى  نصيبه  الكل 
المجتمع  حاجات  يلبي  بما  به،  واالرتقاء  المجتمع 
سباق  إقامة  وتعتبر  له.  السامية  األهداف  ويحقق 
متميز -على غرار هذا السباق- خطوة رائدة ألبناء 
بث  في  تساهم  الشرقية  المنطقة  في  المجتمع 
القدرات  وإب��راز  بينهم  فيما  والتعاون  األلفة  روح 

والطاقات الكامنة لديهم.
عالمة  ليصبح  سنوي،  بشكل  السباق  عقد  استمر 
سنة  كل  الشرقية  المنطقة  أبناء  يترقبها  مسجلة 
بكل حماس، ومما زاد في تميز السباق بشكل خاص 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  الرائعة  المشاركة  تلك 
في فعالياته، ليكونوا من أبرز معالمه، بما يجعلهم 

طموحات اللجنه إعطاءالقيادة 
للشباب لتولي المسؤولية 

وتجهيزهم إداريًا وفنيًا

منه  طبيعيا  جزءا  ويكونون  المجتمع  مع  يندمجون 
مواهبهم  إب��راز  على  تحفيزهم  في  يساهم  وبما 

الرياضية وصقلها وتشجيعهم على العمل واإلنجاز.
التحديات  من  العديد  الوقت  مرور  مع  تبرز  وأخ��ذت 
التعامل معها، فمن  التي يتطلب األمر  والمستجدات 
فكرة عقد السباق في البدايات إلى تحوله إلى واحد 
الشرقية،  للمنطقة  الدائمة  السنوية  التقاليد  من 
بالجديد  رفده  إلى  والحاجة  النتائج  تطوير  وبالتالي 
فيه  تسجيلها  يتم  التي  القياسية  األرق��ام  ورص��د 
والسعي الدائم إلى تعزيزها وتحطيم هذه األرقام، 
التحدي  روح  وب��روز  المشاركات  تزايد  عن  عدا  هذا 
لمستويات  بالسباق  االرتقاء  على  والعمل  والمثابرة، 

عالمية.
التحديات  التعامل مع هذه  المتميز في  النجاح  ومع 
بدأ  السباق،  جوانب  لكل  والمستمر  الدائم  والتطوير 
مواكبة  فمن  الطموحات،  سقف  رفع  في  التفكير 
أرقى الترتيبات التي تشهدها السباقات المماثلة في 
مختلف دول العالم، إلى السعي لتحقيق طموح جديد، 
مسؤولية  لتولي  الواعد  الشباب  إع��داد  في  يتمثل 
السباق واستالم دفة اإلشراف عليه والتحضير  قيادة 
والفنية  اإلدارية  الناحية  من  الشباب  هذا  وإعداد  له 

لالضطالع بهذا الدور.
و إضافة إلى ما يمكن للشباب أن يحققوه من تطوير 
ورفد المسابقة بأفكار جديدة وإبداعية تتماشى مع 
للتعبير  الفرصة لهم  العصر ومستجداته وإتاحة  روح 
رفد  أن  شك  فال  إبداعاتهم،  وإطالق  أنفسهم  عن 
القائمين على السباق بدماء الشباب  سيكون له الدور 
وأخذ  المسؤولية  لتحمل  الشباب  تجهيز  في  المهم 
زمام المبادرة ليس في المجال الرياضي واالجتماعي 
والخيري فقط، وإنما في كافة المجاالت، كما يعمل 
واإلصرار  والعزيمة  واإلقدام  القيادة  روح  نشر  على 
األهداف  لتحقيق  الخطط  ووضع  األه��داف  وتحديد 
المنشودة، وهو ما يعزز من الدور الذي تلعبه إقامة 

مثل هذه المسابقة في المجتمع بشكل كبير.

عبد العزيز بن علي التركي
رئيس اللجنة العليا للسباق
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سمو أمير المنطقة الشرقية يكرم 
أعضاء لجان السباق ويتسلم إهداء 

تذكاري لـ »يجمعنا وطن«



�

انطالق سباق الجري الواحد والعشرون 
تحت شعار  » يجمعنا وطن« 

اللجنة الفنية...
واثبات الجدارة عند الظروف الطارئة

جمعية البر ومدرسة زمزم
في مقدمة المشاركين في السباق

مشاركات كبيرة للمتابعين على تويتر
وتغريدة سمو أمير الشرقية تتصدرها

االعالم والتسويق.. قنوات فضائية وتواصل 
اجتماعي لتسليط الضوء على السباق

مسابقة تويتر السباق تحقق مشاركات 
وتهدي جوائز للجمهور
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االنطالقة المظفرة

أهل  نفوس  في  المتأصل  الخير  ذل��ك  أعطى  لقد 
لوطنهم  العميق  وحبهم  الشرقية  المنطقة 
ومجتمعهم زخمًا قويًا لسباق الجري الخيري السنوي، 
وذلك منذ أن طرح موضوع السباق كفكرة قبل ما 
لمجلس  اجتماع  إحدى وعشرين سنة في  يربو على 
1416ه�  ع��ام  األهلية  الظهران  بمدرسة  اآلب��اء 
الموافق 1995م، حيث لقيت الفكرة رواجًا وتشجيعًا 
من الجميع سواء أكانوا أولياء األمور أم المعلمين 
أم الطالب، فُشكلت منذ ذلك الحين لجنة تحت اسم 
 Annual Charity )لجنة سباق الجري الخيري السنوي(
Run ، مكونة من عدد من أولياء أمور الطالب ورجال 
األعمال والمعلمين وطالب مدارس الظهران األهلية، 

سباق الجري »الحادي والعشرون« ..
وتستمر المسيرة سنوات من النجاح
في تحقيق أهداف إنسانية نبيلة

المدرسة  في  دوري��ًا  االجتماع  عاتقها  على  تأخذ 
مستمر  بشكل  نجاحه  وضمان  السباق  أمور  لترتيب 

لتبدأ شعلة االنطالق.
وبدأت فكرة السباق تتبدى مالمحها وتتضح معالمها 
تدريجيا، وزاد عدد أعضاء اللجنة القائمة على السباق 
صاحب  لدن  من  محدود  غير  دعم  مع  ذلك  وترافق 
السمو الملكي األمير محمد بن فهد بن عبد العزيز 
أمير المنطقة الشرقية آنذاك، برعايته الكريمة لجميع 
فعاليات السباق منذ انطالقته األولى، ودعم نائبه –

ذلك الوقت- صاحب السمو الملكي األمير سعود بن 
نايف بن عبدالعزيز، كما حظي السباق الحقًا بالدعم 
عبد  بن  جلوي  األمير  السمو  صاحب  من  المتواصل 
العزيز، كما استمر ذلك بعد التكليف السامي لصاحب 
نايف بن عبدالعزيز  الملكي االمير سعود بن  السمو 
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ذلك  وترافق  الشرقية،  المنطقة  المارة  اهلل  حفظه 
بالطبع مع دعم رجال األعمال وأهل الخير بالمنطقة 
الشرقية، دون أن ننسى المشاركة المتميزة للعديد 
من الجهات الحكومية واألهلية في فعاليات السباق 
سنوًيا، فرفع ذلك من مستوى الحافز لتنظيم السباق 

وإنجازه على الوجه األكمل.

مسار السباق.. تنوع وتميز

كانت المعادلة التي يسعى منظمو السباق لتحقيقها 
هي تنفيذ السباق ضمن أفضل المسارات التي تحقق 
للمتسابقين،  المطلقة  واألريحية  التامة  السالمة 
المنطقة  أهل  تعريف  نفسه  الوقت  في  وتضمن 

الشرقية بهذا الحدث المميز وإطالعهم عليه.
ففي أول سباق تم عقده كانت بداية السباق تقام 
على طريق الدوحة قبل مسافة خمسة كيلومترات 
مدرسة  في  لينتهي  الظهران  مدرسة  موقع  من 
انطالق  شهدت  والتي  السباق  رائ��دة  الظهران، 
فكرته األولى، لينتقل بعدها السباق فتكون نهايته 
السباق  نقل  جرى  ثم  بالُخبر،  البحرية  الواجهة  على 
لعامين متتاليين ليقام على كورنيش الدمام لينتهي 
الشريفين  الحرمين  خادم  بمنتزه  البحرية  بالواجهة 
الملك عبداهلل، وفي السنوات األخيرة أصبح السباق 

يقام على كورنيش الخبر الجنوبي.
بنفس  يقامان  اثنتين،  فئتين  إلى  السباق  وينقسم 
الفئة  تتكون  التوقيت،  في  التفاوت  مع  المسافة 
األولى من سباق الخمسة كيلومتر لذوي االحتياجات 
الخاصة، وبالتالي فهو مخصص لتلك الفئة المتميزة 
المعوقات  شتى  على  تغلبوا  ال��ذي��ن  ال��ن��اس  م��ن 
في  فريدًا  نموذجا  ليعطوا  السباق؛  في  ليشاركوا 
حضور  يكون  أن  والمعتاد  واإلص��رار،  العزيمة  قوة 

المتسابقين من هذه الفئة بين صالتي الظهر والعصر 
في  الموعد  يحدد  وعادة  المنطقة،  توقيت  وفق 
حينه. أما الفئة الثانية فهي سباق الخمسة كيلومتر 
ويكون  بالمشاركة،  للراغبين  مفتوح  وهو  العام، 
حضور المشاركين قبل العصر حسب توقيت المنطقة، 

وعادة يحدد الموعد النهائي في حينه.

التقدير للجميع والجوائز للفائزين

تقاليد  ترسخت  السباق  إقامة  سنوات  مدار  وعلى 
للمشاركين  والهدايا  الجوائز  تقديم  من  مميزة 
المنظمة  اللجنة  تقوم  حيث  بالسباق،  والفائزين 
النتائج، بتقديم  للسباق، بعد انتهاء السباق وإعالن 
في  للفائزين  المالية  والمكافآت  التقديرية  الدروع 
األوائل  الثالثة  الفائزين  تكريم  يجري  حيث  السباق، 
الخمسة  المشاركين بسباق  من كل فئة عمرية من 
كيلومتر، إضافة إلى تكريم ستة فائزين لكل نوع من 
فئات ذوي االحتياجات الخاصة في السباق المخصص 
على  األوائل  الثالثة  الالعبين  تكريم  يتم  كما  لهم، 
مستوى السباق عموًما؛ سعيًا لتشجيع الالعبين وغرس 
روح التحدي والمنافسة وحب الرياضة والمثابرة في 
التقديرية  الجوائز  عن  ناهيك  المشاركين،  نفوس 
األخرى التي تقدمها اللجنة لهم، مع توزيع المبالغ 
النقدية والدروع التقديرية للفائزين إضافة لميدالية 

قيمة لكل مشارك بالسباق.

سباق حافل بالفعاليات

وال تقتصر فعاليات السباق على سباق الجري فحسب، 
والتي  المتميزة،  الفعاليات  من  العديد  تصاحبه  بل 
تسدعي أن يتم اإلعداد للسباق على مدار عام كامل، 



سباق الجري الخيري السنوي الحادي والعشرون 

مختلف  بين  والتنسيق  والتنظيم  باالستعداد  حافل 
الجهات المشاركة والمتعاونة والمساهمة للخروج 
بالسباق في أبهى صورة وأجمل حلة، ليكون السباق 
الئقًا بما يحظى به من الرعاية الكريمة منذ انطالقته 

وحتى اآلن. وتتمثل أبرز الفعاليات فيما يلي:
ورش عمل 

ندوات علمية 
محاضرات

طباعة كتيبات توعوية 
دعم مادي 

ألعاب ترفيهية 
زيارات 

أنشطة عامة 
توزيع هدايا 

إقامة معارض 
توزيع مطبوعات 

تكوين لجان عاملة منبثقة من اللجنة العليا للسباق

رؤية أعمق للسباق
سباق  إقامة  مجرد  في  السباق  أه��داف  تنحصر  ال 
بل  الفائزين،  الجوائز على  نهايته  توزع في  سنوي 
تسعى  عمقًا  أكثر  رؤية  السباق  فكرة  خلف  تقف 
لتحقق من ورائها العديد من األهداف التي ترقى 
بالمجتمع وبأفراده، ليمثل نموذًجا فريًدا من نوعه، 
تصب  قيمية  منظومة  إليجاد  السباق  يسعى  حيث 
من  وذلك  عموًما،  والمجتمع  األفراد  مصلحة  في 

خالل ما يلي:

- تعويد أبنائنا طالب المدارس والجامعات ومنسوبي 
على  واألهلية  الحكومية  والمؤسسات  الشركات 
العمل الجماعي التطوعي وفعل الخير والمساهمة 
الهادفة، وخلق جيل من  االجتماعية  األنشطة  في 

الشباب على درجة عالية من اللياقة البدنية. 
المشي،  أو  الجري  رياضة  ممارسة  على  التشجيع   -
وفيها  الجسم  وصحة  سالمة  على  تحافظ  ألنها 
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 اللجنة الفنية واألمنية للسباق
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كأمراض  األم��راض،  من  الكثير  من  لإلنسان  وقاية 
ثبت  فقد  ال��دم،  وضغط  والسكر  والسمنة  القلب 
خمسة  حوالي  يمشي  أن  يحتاج  اإلنسان  أن  علميًا 

كيلو مترات يوميًا. 
بجميع  المجتمع  أفراد  لدى  راسخة  ثقافة  غرس   -
خاصة  والجري  المشي  رياضتي  لممارسة  فئاتهم 
مزاولتها في  ويمكن  للجميع  متاحة  رياضة  وأنها 

أي مكان. 
- ترسيخ مبدأ تعاون الجميع من أجل الخير ومساعدة 

المحتاجين من أبناء الوطن. 
التفاعل  على  ال��م��دارس  ط��الب  أبنائنا  تعويد   -
والتجاوب والمشاركة في المجتمع من خالل التعاون 

مع اللجنة المنظمة للسباق. 
لدى  المهارات والمواهب  تنمية  المساهمة في   -
الطالب من خالل توزيع وبيع استمارات السباق وجمع 
التبرعات فتنمى لديهم مهارات المبادرة واإلقناع 
والشخصية  البيع  ومهارة  اآلخرين  مع  والتفاهم 

المستقلة والشجاعة والجرأة وعدم التردد. 
يعود  بما  أبنائنا  ف��راغ  وقت  شغل  على  العمل   -
بكل  فالسباق  المجتمع،  وعلى  عليهم  بالنفع 
يساهم  اجتماعيًا  نشاطًا  يمثل  وفعالياته  أنشطته 
في شغل أوقات فراغ أبنائنا في عمل مثمر يعود 

عليهم وعلى مجتمعهم بالفائدة. 
- إشراك الطالب في جهود جماعية لتنظيم البرامج 
والمهرجانات االجتماعية الهادفة، وما يمثله ذلك 
من تجربة عملية للعمل ضمن فرق العمل وتحقيق 

اإلنجاز التراكمي. 
- مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة على المشاركة 
في السباق يشكل هدفًا رئيسيًا من أهداف السباق، 
كتشجيع  عام،  كل  المنظمة  اللجنة  عليه  تحرص 
االجتماعية؛  الحياة  في  والمشاركة  لالنخراط  لهم 

لكونهم جزءًا أصياًل من المجتمع، وجعلهم يشعرون 
بأنهم ال يقلون شأًنا عن األشخاص العاديين والعمل 
على تواصلهم بالمجتمع من خالل مزاولتهم لهذه 

الرياضة أو غيرها.
 

أعضاء لجان السباق
تتعدد وتتنوع النشاطات المصاحبة لفعاليات السباق، 
سواء منها ما يتم العمل عليه والتحضير له قبل يوم 
السباق أو ما يتم تنفيذه منها يوم إقامة السباق، 
وللحرص على اإلنجاز بشكل مؤسسي وتنظيم العمل 
بشكل علمي مدروس والتحقق من القيام بكل ما 
بوجهه  السباق  تبرز  وتحضيرات  ترتيبات  من  يلزم 
على  وتوزيعها  األعمال  إسناد  تم  فقد  المشرق 
محددة،  مهام  وفق  المتخصصة  اللجان  من  عدد 

حيث انبثقت عن السباق اللجان التالية:
اللجنة الع��ليا - ويرأسها الشيخ / عبد العزيز بن علي 

التركي.
اللجنة المالي��ة - ويرأسها الشيخ / خليفة بن دخيل 

الضبيب )نائب رئيس اللجنة العليا(
اللجنة اإلعالمية - ويرأسها األستاذ / حسين بن علي 

البلوشي
اللجنة التسويقية  - ويرأسها األستاذ/حسين بن علي 

البلوشي
لجنة الكشافة - ويرأسها األستاذ/ فيصل بن عبداهلل 

الدوسري
 / المهندس  ويرأسها   - المساندة  الخدمات  لج�نة 

خالد بن عبدالعزيز الحمدان
اللجنة الفنية - ويرأسها األستاذ/ إبراهيم بن محمد 

بوبشيت
بن  محمد  األستاذ/  ويرأسها   - المشاركين  ل�جنة 

عبدالرحمن السليم واألستاذ/ عبدالرحمن القصيبي 
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 / األستاذ  ويرأسها   - الخاصة  االحتياجات  ذوي  لجنة 
سعيد عواض الزهراني

األستاذ/  -ويرأسها  والهدايا  الج��وائز  توزيع  لجنة 
بداح بن مجدل القحطاني

بن  خليفة  الشيخ/  ويرأسها   - الختامي  الحفل  لجنة 
دخيل الضبيب

أنور  محب  األستاذ/  ويرأسها   - السكرتارية  لجنة 
روبيل

أدوارهم  لهم  دائمين،  أعضاء  هناك  فإن  كذلك 
أية  الموكلة لهم لضمان حسن سير األمور وتالفي 
وهم  السباق،  على  القائمين  تواجه  قد  إشكاالت 

كالتالي:

األستاذ/ أحمد بن عبد الرحمن الملحم
المهندس/خالد بن ابراهيم بوبشيت 

األستاذ/ مازن عصام صنوبر
الدكتور/عبد اهلل بن عيد الهدباء

األستاذ/ معاذ بن ابراهيم الجعفري
األستاذ/ خالد بن محمد الشنقيطي
األستاذ/ عون بن عبداهلل الهاجري

األستاذ/ عادل بن ابراهيم المخيمر
األستاذ/ سعيد بن عبداهلل الغامدي

األستاذ/ سمير بن سعيد رسالن 
األستاذ/ عبداهلل بن خليفة الضبيب 
األستاذ/ عبدالعزيز عبداهلل النعيم
األستاذ/ مشعل بن فهد الجويرة

األستاذ/ عبد المنعم عوض الكريم

12
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سباق الجري الخيري السنوي الحادي والعشرون �1

عندما يتحول التنافس الشريف إلى ميدان لبذل الطاقة 
بد  النتائج، فإنه ال  أفضل  لتحقيق  والجهد والسعي 
لهذا الجد واالجتهاد ولهذه المشاركة المتميزة من 
تكريم مناسب يليق بالمسابقة ويليق بالمتسابقين، 
الفائزين  تكريم  السباق على  لجنة  ومن هنا حرصت 
المختلفة، من  المسابقة  فئات  األولى في  بالمراكز 
خالل توزيع الدروع التقديرية على الفائزين باإلضافة 
سحب  جرى  فقد  كذلك  مجزية،  مالية  جوائز  إلى 

الفائزون في سباق الجري 21..

 لكل مجتهد نصيب
عشوائي على أرقام المتسابقين للفوز بسيارة نيسان 

صني باإلضافة إلى عشرين جائزة قيمة أخرى.
وكانت نتائج السباق على النحو التالي:

أواًل: ذوو االحتياجات الخاصة 
وتقديرًا  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  لمشاركة  دعما 
لمشاركتهم المهمة في السباق، فقد جاء تكريمهم 
ومشاركتهم  لجهدهم  عرفانًا  المقدمة،  في 
على  وتفوقهم  المميز،  ونجاحهم  ومثابرتهم 
في  منهم  المشاركين  نتائج  جاءت  وقد  أنفسهم، 

السباق ضمن مختلف الفئات على النحو التالي:

أ - ممن أبدوا قوة التحمل
تحمل  قوة  أبدوا  الذين  المتسابقين  من  خمسة  فاز 
بخمسة  الخاصة  االحتياجات  ذوي  فئة  في  متميزة 
دروع نحاسية صغيرة، إضافة إلى جائزة نقدية لكل 
وجاء  ري��ال،  وخمسمائة  ألف  قيمتها  منهم  واحد 

الفائزون كما يلي:
قوة التحمل

الجائزة الماليةالدرعرقم المتسابقاالسمالمركزم
1500 ريالصغير7263حسن القصيرالتحمل1
1500 ريالصغير312عبدالوهاب حسن الربعانالتحمل2
1500 ريالصغير100عدنان عبدالعزيز عبداللطيفالتحمل3
1500 ريالصغير51أحمد الصعيديالتحمل4
1500 ريالصغير653ناصر شرحيليالتحمل5
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ب: ذوو االحتياجات الخاصة المركز الثالث
المختلفة  الفئات  الثالث ضمن  بالمركز  الذين فازوا  المتسابقين  توزيع ستة دروع نحاسية صغيرة على ستة من  تم 
لسباق ذوي االحتياجات الخاصة، إضافة إلى جائزة نقدية لكل واحد منهم قيمتها ألفا ريال، وكان الفائزون كالتالي:

المركز الثالث
الجائزة الماليةالدرعرقم المتسابقاالسمالمركزاإلعاقةم
2000 ريالصغير5جميل العقولالثالثحركية/13
2000 ريالصغير714موسى خالد أبوحليقةالثالثحركية/22
2000 ريالصغير497على آل جميعالثالثبصرية3
2000 ريالصغير808أحمد الفقيهالثالثسمعية4
2000 ريالصغير677فايد عوض القحطانيالثالثذهنية5
2000 ريالصغير791عبداهلل عبده السحاريالثالثشلل دماغي6

ج: ذوو االحتياجات الخاصة المركز الثاني
فاز بالمركز الثاني ستة من المشاركين ضمن الفئات المختلفة لسباق ذوي االحتياجات الخاصة، حيث تم توزيع ستة دروع 

نحاسية متوسطة عليهم، إضافة إلى جائزة نقدية لكل واحد منهم قيمتها ألفان وخمسمائة ريال، وذلك كما يلي:

المركز الثاني
الجائزة الماليةالدرعرقم المتسابقاالسمالمركزاإلعاقةم
2500 ريالمتوسط3أنس عمر سليمانالثانيحركية/13
2500 ريالمتوسط53مشعل السلطانالثانيحركية/22
2500 ريالمتوسط500أدم آل جعفرالثانيبصرية3
2500 ريالمتوسط461علي الخضراويالثانيسمعية4
2500 ريالمتوسط802فهد عبدالرحمن الخلوفالثانيذهنية5
2500 ريالمتوسط755خالد علي المحسنالثانيشلل دماغي6

د: ذوو االحتياجات الخاصة المركز األول
وبعد منافسة مميزة، فاز ستة من المتسابقين بالمركز األول ضمن الفئات المختلفة لسباق ذوي االحتياجات الخاصة، حيث تم تكريمهم 

بتوزيع درع نحاسي كبير على كل واحد منهم إضافة إلى جائزة نقدية قيمتها ثالثة آالف ريال، وجاء الفائزون كما يلي:

المركز الثاني
الجائزة الماليةالدرعرقم المتسابقاالسمالمركزاإلعاقةم
3000 ريالكبير7محسن آل إسماعيلاألولحركية/13
3000 ريالكبير4943عبداهلل العتيبياألولحركية/22
3000 ريالكبير498موسى المباركاألولبصرية3
3000 ريالكبير819عبدالرحمن القرنياألولسمعية4
3000 ريالكبير851فارس غروياألولذهنية5
3000 ريالكبير7253عمر قسوماألولشلل دماغي6
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ثانيًا : سباق 5 كيلومتر حسب الفئات العمرية
أ:سباق 5 كيلو مترات المركز الثالث

تم توزيع ستة دروع نحاسية صغيرة على ستة من المتسابقين الذين فازوا بالمركز الثالث ضمن الفئات العمرية المختلفة 
لسباق 5 كيلو متر، إضافة إلى جائزة نقدية لكل واحد منهم قيمتها ألف ريال، حيث جاء الفائزون كما يلي:

المركز الثالث
الجائزة الماليةالدرعرقم المتسابقاالسمالفئة العمريةم
1000 ريالصغير7322محمد سعيد العلي70سنة فما فوق1
1000 ريالصغير4398فهد خليفة العقيل60-69 سنة2
1000 ريالصغير2422متعب مدلول46-59 سنة3
1000 ريالصغير2237محمود محمد علي30-45 سنة4
1000 ريالصغير2061فايز عبيد العتيبي16-29 سنة5
1000 ريالصغير9365امان بنقلولدون 16 سنة6

ب: سباق 5 كيلومترات المركز الثاني
كما تم توزيع ستة دروع نحاسية متوسطة على ستة من المتسابقين الذين فازوا بالمركز الثاني ضمن الفئات العمرية المختلفة 

لسباق 5 كيلو متر، إضافة إلى جائزة نقدية لكل واحد منهم مقدارها ألف وخمسمائة ريال، وكان الفائزون كالتالي:

المركز الثاني
الجائزة الماليةالدرعرقم المتسابقاالسمالفئة العمريةم
1500 ريالمتوسط2242عبداهلل إبراهيم القويز70سنة فما فوق1
1500 ريالمتوسط7209محمد الدوسري60-69 سنة2
1500 ريالمتوسط7211يحي يوسف حمدي46-59 سنة3
1500 ريالمتوسط2400نور محمد الصالح30-45 سنة4
1500 ريالمتوسط2542حسين مقبل16-29 سنة5
1500 ريالمتوسط2600مصطفى عبداهلل الهاشمدون 16 سنة6

ج: سباق 5 كيلومترات المركز األول
أما المركز األول لسباق 5 كيلو مترات فقد فاز به ستة من المتسابقين ضمن الفئات العمرية المختلفة، حيث تم تكريم كل فائز 

بتوزيع درع نحاسي كبير، إضافة إلى جائزة نقدية قيمتها ألفان وخمسمائة ريال، وجاء الفائزون على النحو التالي:

المركز األول
الجائزة الماليةالدرعرقم المتسابقاالسمالفئة العمريةم
2500 ريالكبير2244محمد عبدالعزيز القويز70سنة فما فوق1
2500 ريالكبير2131مراد محمد60-69 سنة2
2500 ريالكبير2014علي مانع عسيري46-59 سنة3
2500 ريالكبير2538ياسين المهدة30-45 سنة4
2500 ريالكبير2416مبارك راشد المراشده16-29 سنة5
2500 ريالكبير2596سلطان جمال عبدالهاديدون 16 سنة6

د: سباق 5 كيلومترات المراكز األولى عام
وأسفرت النتيجة العامة لسباق خمسة كيلو مترات عن فوز ثالثة متسابقين بالمراكز الثالثة األولى، حيث تم تكريم كل فائز 

منهم بدرع نحاسي وجائزة مالية تدرجت حسب نتائجهم وذلك على النحو التالي:
المركز األول

الجائزة الماليةالدرعرقم المتسابقاالسمالمركزم
3000 ريالصغير2397يوسف محمد عسيريالثالث1
4000 ريالمتوسط1207حسين جمعانالثاني2
6000 ريالكبير2247عبداهلل عبدالعزيز الجوداألول3
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سمو أمير المنطقة الشرقية
يكرم أعضاء اللجنة والجهات 

الداعمة للسباق الحادي والعشرون 
تحت شعار »يجمعنا وطن«

18

الرائعة قام صاحب السمو  البهجة والفخر والمشاعر الوطنية  في جو من 
الشرقية  المنطقة  أمير  العزيز  عبد  بن  نايف  بن  سعود  األمير  الملكي 
حمل  الذي  والعشرين  الحادي  الجري  لسباق  العليا  اللجنة  أعضاء  بتكريم 
على  السباق  في  والمشاركة  الداعمة  والجهات  وطن«،  »يجمعنا  عنوان 

مساهماتهم ودعمهم وجهودهم المبذولة، وذلك في مقر اإلمارة. 
وقد جرى التكريم خالل استقبال سموه اللجنة العليا المنظمة لسباق الجري 

الخيري السنوي برئاسة عبد العزيز بن علي التركي وبحضور أعضاء اللجنة.
وقد أشاد سموه أيضًا بالهمة العالية للمشاركين في السباق والذي ينشط 
الهمم ويحفز الرجال للحركة والنشاط ويزرع بذور البذل والعطاء والمواطنة 

الصالحة.
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الشيخ عبدالعزيز بن علي التركي - رئيس اللجنة العليا للسباق

األستاذ خليفة بن دخيل الضبيب
نائب رئيس اللجنة

األستاذ سعيد بن عبد اهلل الغامدي
عضو اللجنة العليا

1�
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األستاذ فيصل بن عبداهلل الدوسري
رئيس اللجنة الكشفية

األستاذ إبراهيم بن محمد بوبشيت
رئيس اللجنة الفنية

األستاذ عبداهلل بن خليفة الضبيب
عضو اللجنة العليا

األستاذ عبدالرحمن بن حسن القصيبي
رئيس لجنة المشاركين

األستاذ محب أنور روبيل
سكرتير لجنة السباق

األستاذ عيسى بن علي العكروش
عضو اللجنة العليا

األستاذ مشعل بن فهد الجويره
عضو اللجنة العليا

األستاذ عون بن يوسف الهاجري
عضو اللجنة العليا

األستاذ عبد المنعم عوض الكريم
عضو اللجنة العليا

األستاذ معاذ بن إبراهيم الجعفري
عضو اللجنة العليا

األستاذ سمير بن سعيد رسالن
عضو اللجنة العليا

االستاذ سعيد بن عواض الزهراني
رئيس لجنة ذوي االحتايجات الخاصة

األستاذ عادل بن إبراهيم المخيمر
مندوب ادارة التعليم

األستاذ حسين بن علي البلوشي
رئيس اللجنة االعالمية والتسويقية

20
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معالي المهندس فهد بن محمد الجبير
امين الشرقية

سعادة االستاذ سليمان الثنيان
محافظ الخبر

سعادة اللواء  غرم اهلل بن محمد الزهراني 
مدير شرطة الشرقية

العقيد  جميل بن دعسان العنزي
ممثل مرور الخبر

العميد راشد بن فهاد الهاجري
مدير مرور الشرقية

العقيد دكتور  سعيد بن محمد الغامدي
مدير شرطة الخبر

الدكتورسامي بن غازي العتيبي
اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

األستاذ حمد بن صالح العساف
مدير تلفزيون المملكة - محطة الدمام

األستاذ طالل بن سليم الغامدي
مسئول صدى المالعب mbc الدمام

الداعمون المكرمون من سمو األمير

21

األستاذ مازن أنور الحمادي
مندوب قناة الكأس مكتب البحرين

األستاذ حسن بن علي الهديب
عضو الجمعية العمومية والمدير العام 

المكلف لدار اليوم

األستاذ خالد بن خليفة الملحم
مدير عام الشئون الحكومية - ارامكو السعودية
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األستاذ محمد بن عبد المحسن الراشد
شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأوالده

األستاذ لؤي بن أحمد الشدوي 
شركة الفلك للمعدات والتجهيزات

األستاذ محمد بن عبدالعزيز العقيل
شركة الفوزان

األستاذخالد بن صالح الكريدس 
شركة نما للشحن

األستاذعدنان بن خالد الدبل
شركة S G B  الدبل

األستاذ محمد بن فهد محمد السجاء
عبر الخليج القابضة

األستاذ ياسر ال سعيد
شركة نسما وشركاهم

األستاذ رسالن سامي السنيد
شركة نسما التجارية

22

األستاذ زياد بن عبدالرحمن التركي
مجموعة عبدالرحمن علي التركي أتكو

األستاذ علي بن عبدالعزيز التركي
مجموعة روابي القابضة

األستاذ عبدالعزيز بن عبداهلل الملحم
المدير االقليمي للبنك السعودي الفرنسي



 

لجنة »الجوائز والهدايا« توفر
هدايا متميزة لجميع المشاركين بالسباق

يجتمع  مشتركة  رغبة  بالسباق  للفوز  السعي  يمثل 
عليها كل المشاركين في السباق، ويزداد التنافس 
في  الرغبة  مع  المشاركين  بين  الحماس  ويلتهب 
الفوز بجوائز السباق التي ترصد للفائزين.. ومن هنا 
كان دور لجنة الهدايا والجوائز في االرتقاء بمستوى 
وقد  الحدث،  مستوى  على  لتكون  والجوائز  الهدايا 
عن  تعبر  مميزة  هدايا  تأمين  يتم  أن  اللجنة  ارت��أت 
ليبقى  السباق  في  يشارك  من  لكل  وتمنح  السباق 
تلك  المشاركين  أذه��ان  في  تخلد  جميلة  ذك��رى 

المشاركة المتميزة.

الهدايا صّنعت في الصين
وتلبية لهذه الرغبة، وللحاجة إلى عدد كبير من هذه 
الهدايا التذكارية، فقد قررت اللجنة اعتماد تصميم 
المملكة،  خ��ارج  السباق  وهدايا  طلبات  وتصنيع 
العالية  الجودة  على  حرصًا  الصين؛  في  وتحديدًا 
المعقولة  والتكلفة  المتميزة  والخامات  واألصناف 

وتأمين الطلبات في وقت مبكر ومناسب.

ميدالية لكل متسابق
ميدالية  توزيع  يتم  أن  العام  لهذا  اللجنة  اعتمدت 
على كل من يشارك في السباق، وهي ميدالية حفرت 
باأللوان من الجهتين، حيث جرى التنسيق مع المعنيين 
للقيام  الالزمة  األع��داد  وبحسب  المتطوعين  ومع 
بشكل  المتسابقين  على  الميداليات  توزيع  بعملية 
سلس من خالل تنظيم عملية دخول المشاركين إلى 

للتوزيع، حيث  ساحة الحفل واعتماد موقع مخصص 
سارت العملية بشكل متميز كما تم التخطيط لها.

دروع نحاسية بعدة مقاسات
السباق  في  المشاركين  على  خ��اص  طابع  وإلضفاء 
على  وزعت  بالسباق  خاصة  فانيالت  تصميم  تم  فقد 
الفانيالت  تصميم  على  تغيير  أدخل  وقد  المشاركين، 
الحرص  مع  تميزًا،  أكثر  لتكون  العام  هذا  وزعت  التي 
على توفير مقاسات متعددة وبكميات مناسبة لتالئم 

جميع المشاركين.
دروع  تصنيع   اعتماد  على  اللجنة  عملت  فقد  كذلك 
نحاسية، لتوزيعها على الفائزين في السباق بالمراكز 
المختلفة، إضافة إلى الدروع التي جرت العادة أن يتم 
تطلب  ما  وهو  السباق،  لجنة  داعمي  على  توزيعها 
للدروع حيث حفر على كل درع  اعتماد ثالثة مقاسات 
نحاسي اسم السباق وشعاره، وقد تكرم صاحب السمو 
الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود 
حفظه اهلل بتوزيعها في مقر إمارة المنطقة الشرقية 

على داعمي السباق.
وتتقدم لجنة الجوائز والهدايا بالشكر الجزيل لكل من 
تعاون معها من أعضاء اللجنة العليا والشركات الداعمة 
والمتطوعين، للنجاح غير المسبوق في إنجازها لعملها 

وإخراج السباق بالشكل الرائع الذي أشاد به الجميع.
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مع الهطول الغزير لألمطار على منطقة الخبر قبيل 
موعد انطالق السباق، وجدت اللجنة الفنية نفسها 
أمام موقف يتطلب منها إثبات قدرتها على التعامل 
مع الصعاب والمستجدات، حيث إن سالمة المتسابقين 
والمشاركين والجمهور يمثل أولوية قصوى ال يمكن 
المسؤول  القرار  فكان  عنها،  التغاضي  أو  تجاوزها 
الكفيلة  اإلج��راءات  جميع  واتخاذ  السباق  بتأجيل 

بضمان التعاطي مع هذا القرار من قبل الجميع.

خبرة متراكمة عبر السنين
القائمون  اكتسبها  التي  الطويلة  الخبرة  وبفضل 
على السباق على مدار سنوات عقده، تستعد اللجنة 
الخيري  الجري  لسباق  مبكر  بشكل  سنويا  الفنية 
تكون  قد  التي  الضعف  نقاط  تجميع  عبر  السنوي، 
خالل  من  وذل��ك  الماضية،  السباقات  في  موجودة 
للجنة،  آراء الحكام المحترفين المشاركين  استطالع 
أي  من  شكوى  أية  تدوين  على  الحرص  إلى  إضافة 
من المتسابقين أو المشاركين وعرضها على اللجنة 

هطول األمطار الغزيرة قبل انطالق السباق وضعها في موقف المسؤولية

اللجنة الفنية تثبت قدرتها المميزة على االستجابة 
للظروف الطارئة

العليا بشكل مستمر؛ حتى يتم حصر كل المالحظات 
لدراسة إمكانية تالفيها مستقباًل وضمان حسن سير 

السباق بسالسة واحترافية.
قويًا،  تحديًا  العام  هذا  الفنية  اللجنة  واجهت  وقد 
القائمين  كل  وج��دارة  كفاءة  بحق  أظهر  وال��ذي 
الفريق  ضمن  باللجنة  والمتطوعين  والمشاركين 
الواحد، حيث تم تأجيل موعد السباق بسبب األمطار 
الغزيرة التي هطلت على محافظة الخبر قبيل ساعات 
اللجنة  قرار  السباق، فكان  انطالق  قليلة من موعد 
الفنية الجريء، والذي جاء متوافقا مع رؤية اللجنة 
سالمة  على  حرصا  السباق؛  تأجيل  بضرورة  العليا، 

المتسابقين.

إجراءات وتجاوب مباشر
يلزم  بما  القيام  إلى  المسارعة  القرار  هذا  وتطلب 
اللجنة  قامت  حيث  التأجيل،  عملية  مع  للتعاطي 
العليا بإرسال عدد هائل من الرسائل لقاعدة البيانات 
المسجلين  المتسابقين  بأرقام  لديها  المحفوظة 
بالسباق، كما تم أيضا اإلعالن عن قرار التأجيل على 
الصفحة الرئيسية لموقع السباق اإللكتروني، ونشره 
كذلك على جميع وسائل التواصل االجتماعي الخاصة 
بالسباق، وقد قام فريق من اللجنة الفنية بالحضور 
في الموعد المحدد للسباق قبل تأجيله إلى موقع 
التجمع ونقطة انطالق السباق المقررة سلًفا؛ لتزويد 
الجديد  السباق  بموعد  للمكان  يحضر  متسابق  أي 

وللرد على أية استفسارات توّجه لها.
وبالتوازي مع ذلك قامت اللجنة الفنية بدراسة مقترح 
لتعديل مسار السباق لالبتعاد عن أماكن تجمع األمطار، 
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يبدأ  بحيث  المسار،  بتعديل  قرار  اتخاذ  تم  وبالفعل 
بساحة  وينتهي  الجنوبي  الخبر  كورنيش  من  السباق 

االحتفاالت بالواجهة البحرية بكورنيش الخبر.

تنسيق مع الجهات المعنية
سعادة  بمكتب  طارئ  اجتماع  لعقد  الترتيب  تم  كما 
األستاذ سليمان الثنيان محافظ الخبر، والذي حرص فيه 
لجنة  مع  المتعاونة  األمنية  اللجان  جميع  على حضور 
السباق، ومنها شرطة محافظة الخبر ومرور محافظة 
الخبر والدوريات األمنية بمحافظة الخبر، والذين أبدوا 
مع  والتعاون  للمساعدة  الكامل  استعدادهم  جميعًا 
بالصورة  الجري  للسباق إلخراج سباق  المنظمة  اللجنة 

المتميزة التي يظهر بها سنويًا.
وتم التواصل أيضًا مع المستشفيات والشركات الخاصة 
لتزويد السباق بسيارات إسعاف مع فريق طبي متكامل، 
الفنية  اللجنة  قبل  من  معهم  التنسيق  جرى  حيث 
على  وتوزيعهم  السباق  انطالق  لموقع  لحضورهم 
السباق  انطالق  تجريبي قبل  السباق في سباق  مسار 
أو  أية حوادث  تعاملهم مع  بأسبوع كامل إلمكانية 
إصابات قد تقع ألي متسابق أثناء السباق ال قدر اهلل، 

كما تم وضعهم في صورة الموعد الجديد للسباق.
جرى التنسيق كذلك مع عدد كبير من المتطوعين مع 
خاصة  مميزة  بمالبس  تزويدهم  وتم  الفنية،  اللجنة 
باللجنة الفنية لسهولة التعرف عليهم. وتم التنسيق 
المهام  وتوزيع  الفنية  اللجنة  أف��راد  وبين  بينهم 
نهاية  نقطة  أو  البداية  نقطة  عند  س��واء  عليهم، 
ال  كبيرا  جهدًا  المتطوعين  هؤالء  بذل  حيث  السباق، 

يمكن إال اإلشادة به وشكرهم عليه.

تعاون مع اللجان المختلفة للسباق
وتعمل اللجنة الفنية سنويا بشكل محوري مع جميع 
لجنة  مع  التنسيق  يتم  إذ  المختلفة،  السباق  لجان 
الخدمات المساندة لرصد النتائج وإخراجها بشكل سريع 
ودقيق، إضافة الستمرار التعامل بالجهاز اإللكتروني 
على  الموزعة  الذكية  الشرائح  بقراءة  يقوم  الذي 

المتسابقين لضمان دقة وصحة النتائج.
االحتياجات  لجنة  مع  أيضًا  الفنية  اللجنة  وتتعاون 
الخاصة، فتبذل كل ما تستطيع للمساعدة مع فريقها 

في السباق الخاص بذوي االحتياجات الخاصة.
كما تتعاون اللجنة الفنية مع لجنة المشاركين، وهي 
اللجنة الخاصة بتسجيل المتسابقين على مدى العشرة 
اللجنة  تنسق  وأيضا  السباق.  انطالق  موعد  قبل  أيام 
مع لجنة توزيع الميداليات لتزويدها باألسماء واألعداد 

والنتائج النهائية للسباق.
أما فيما يتعلق باللجنة العليا للسباق، فإنه على مدار 
واحد وعشرين عاًما من عمر سباق الجري الخيري السنوي 
كانت اللجنة الفنية مسانًدا دائًما لها، وقدمت أفضل 
ما لديها من خالل كل ما يتم بذله سنوًيا من جهود، 
اللجنة  أعضاء  بها  يضطلع  التي  الخبرات  لنقل  إضافة 
المهرجانات  من  العديد  من  اكتسبتها  والتي  الفنية 
المماثلة للسباق سواء محلًيا أو دولًيا أو من السباقات 
الماضية، والتي يستحقها منها مثل هذا السباق؛ لما 
يقدمه من جهد هادف وعمل نبيل يخدم المواطنين 

والمقيمين في كامل المنطقة الشرقية.
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فليس  بالخير  مرتبطًا  الفعالية  عنوان  يكون  عندما 
لتقديم  الجهات  مختلف  تتنادى  أن  المستغرب  من 
دور خاص بها ولو كان بسيطًا لدعم وإنجاح هكذا 
من  العديد  تقديم  ج��اء  فقد  هنا  وم��ن  فعالية.. 
طبيعة  مع  متناسبًا  متنوعة  بمشاركات  الجهات 
هذه الجهات وما يمكنها أن تقدمه لدعم وتشجيع 

وإنجاح السباق.
وقد أبت جمعية البر إال أن تكون لها مشاركتها في 
هذه الفعالية، وذلك من خالل قيامها بتوزيع بالونات 
على  طبع  حيث  السباق،  في  المسجلين  جميع  على 
البالون شعارات لجنة السباق وشعار جمعية البر وشعار 

بتوزيع  الجمعية  قامت  فقد  وكذلك  وطن(،  )يجمعنا 
أعطى  مما  الحضور  على  السباق  يوم  في  بالونات 
فتمّيز  به  خاصًا  طابعًا  وأعطاه  مميزة  نكهة  السباق 
بأجواء وإطاللة بهيجة ألقت فيضًا من السرور والراحة 

لدى المشاركين والحضور جميعًا.
كذلك فقد قامت جمعية البر بتقديم المساعدة في 
بالتنسيق  المشاركين  على  السباق  استمارات  توزيع 
إعالنات  باستضافة  أيضًا  قامت  السباق، كما  لجنة  مع 
السباق على لوحات الجمعية للمساهمة في التعريف 
الوسائل  بكل  له  والترويج  عنه  واإلعالن  السباق  عن 

المتاحة لديها.

جمعية البر تشارك في سباق الخير



27

ال تكتمل الصورة الرائعة لسباق الخير إال مع حضور الفن والتراث 
التقليدي، حيث الموروث الشعبي يلّون األجواء ويطبعها بطابعه 
الخاص، لتصبح الصورة معبرة بصدق عن الجمال واألصالة التي 
يتميز بها أهالي المنطقة الشرقية، وهو ما برز في ذلك العرض 

المتميز الذي أبهر الحضور.
يوم  تشكيلي  فني  عرض  بتقديم  زمزم  مدرسة  قامت  فقد 
السباق أمام ضيوف الحفل والمتطّوعين والحضور والمشاهدين، 
الحاضرين، خاصة  والسرور على وجوه  البهجة  أضفى  ما  وهو 
تكفلت  تقليدية مميزة  يلبسون مالبس  كانوا  المشاركين  وأن 
لجنة السباق بتوفيرها لهم. وتضمن العرض الفني فقرات من 
العرض  حاز  وقد  المنطقة،  ألهل  التقليدي  الفلكلوري  الرقص 
زادت  فنية  لوحة  وشكل  وإعجابهم  الحضور  استحسان  على 

المهرجان تألقًا ونجاحًا.

مدرسة زمزم تقدم عرضًا تشكيليًا مميزًا 
في سباق الخير
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رصد النتائج إلكترونًيا
حظي  الجنوبي،  كورنيشها  الخبر،  مدينة  في 
المشاركين،   من  عالية  بنسبة  كالعادة  السباق 
المشاركين  عدد  في  الكبير  التزايد  لهذا  ونتيجة 
المساندة حاضرة  الخدمات  لجنة  والجمهور كانت 
وبقوة، عبر توفير األجهزة اإللكترونية المعتمدة 
جميع  رصدت  حيث  السباق،  نتائج  رصد  في  عالمًيا 

النتائج إلكترونًيا.

كانت  كما  قياسي،  وقت  في  النتائج  رصد  تم  وقد 
لتمكين  النهاية  نقطة  عند  رقمية  ساعة  هناك 

المتسابق من معرفة زمن وصوله.

لجنة الخدمات المساندة...
حاضرة دومًا وبقوة

وطن الجدود واألحفاد، يسع الجميع في محبة وتصافي إخوة تتشابك سواعدهم لتبني مجده وأمجاده، 
حول هذا الوسم اجتمع جهد لجان السباق ومشاركيه وجمهوره تحت رعاية كريمة من لدن صاحب السمو 
الملكي األمير / سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، حيث تجمع الجميع وزينوا سماء 

الخبر بلؤلؤة أخرى من سباق الجري الخيري الحادي والعشرين. 

 المولدات االحتياطية للموقع
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تنظيم مسار السباق
اضطلعت لجنة الخدمات المساندة بدورها في 
االنطالق  نقطة  من  ابتداء  الشرب  مياه  توفير 
بخمس  م��روًرا  الختامي  الحفل  مكان  وحتى 
مع  النهاية  ونقطة  السباق  مسار  على  نقاط 
امتداد  على  موزعة  مبردة  شاحنات  وج��ود 
في  أيضًا  بدورها  ساهمت  كما  السباق.  مسار 
السباق  مسار  لتنظيم  الحديدية  الحواجز  وضع 
الختامي.   الحفل  مكان  وحول  النهاية  ونقطة 
للجنة من  المعتادة  المهام  إلى  هذا باإلضافة 
استالم ونقل الميداليات والدروع وترتيبها على 
األجهزة  وتركيب  الغرض  لهذا  مزينة  طاوالت 
االنطالق  ونقطتي  الحفل  بموقع  الصوتية 

والوصول. 

التغذية الراجعة
الخدمات  لجنة  به  تقوم  الذي  الدور  وألهمية 
المساندة، ولالستفاة من تجاربها عامًا بعد عام 
فإنها تعمل على الحصول على التغذية الراجعة 
والمتعلقة بالخبرات المكتسبة من عملها في 
المستفادة  وال��دروس  العبر  ألخذ  سباق  كل 
تقع  قد  التي  األخطاء  من  واالستفادة  منه 
لتالفيها، وأيضًا لنقل التجربة والخبرة الممتدة 
إلى السباق التالي، سعيًا لتحقيق أفضل النتائج 
واالرتقاء بمستوى السباق ليقام السباق بأرقى 

المستويات الممكنة.

 الدعم الميداني لسالمة المتسابقين

 اللجنة العليا تقف ميدانًيا على موقع الحفل
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استهداف  بموازاة  للسباق  رسمية  حسبات 
والمنتديات  المشهورة  الحسابات  أصحاب 

والصحف اإللكترونية
رسمية  حسابات  اإللكتروني  اإلع��الم  لجنة  أنشأت 
للسباق على مواقع التواصل اإلجتماعي  مثل تويتر 
عليها  ونشرت  صممت  حيث  وفيسبوك،  وإنستغرام 
بنرات فالشية للتعريف بالسباق وأهدافه ومعلوماته 
األساسية، كما حرصت اللجنة على التواصل مع مالكي 
التواصل  مواقع  في  المشهورة  الحسابات  بعض 
االجتماعي لالستعانة بهم في عرض شامل ألهداف 
المجموعات  أهم  استهداف  وتم  السباق،  ورؤي��ة 
البريدية لتسويق النشرات اإللكترونية للسباق. كذلك 
تم التواصل مع بعض المنتديات والصحف اإللكترونية  
إلى  إضافة  لديهم  الفالشية  البنرات  ورف��ع  لنشر 
لغالبية  اإللكترونية  المواقع  التنسيق مع مسؤولي 
بموعد  إع��الن  لوضع  الشرقية  المنطقة  م��دارس 

السباق وتعليماته وضمن التوقيت المناسب.
حملة إلكترونية متكاملة

بالسباق  خاصة  إلكترونية  تسويقية  حملة  دشنت 
المجتمع  تعريف  هدفها  حملة  وهي  العام،  لهذا 
والجمهور بالسباق وأهدافه وتزويدهم بالمعلومات 

خالل  من  وتعليماته،  السباق  مواعيد  عن  األساسية 
الحسابات  بالسباق على  يتعلق  ما  تغطية ونشر كل 
وفيسبوك  وإنستغرام  تويتر  في  للسباق  الرسمية 
والصحف  والمنتديات  البريدية  والمجموعات 
االلكترونية، وعلى الرغم من أن التركيز كان بالدرجة 
الفائزين  وإعالن  السباق  يوم  فعاليات  على  األولى 
ابتداء من  التغطية كانت شاملة  وتكريمهم، إال أن 
باالجتماعات  مرورًا  للسباق  التحضيرية  االستعدادات 
التغطية  شملت  كما  السباق،  وصور  وأخبار  الدورية 

الفعاليات المصاحبة للسباق.

بعد أن شقت وسائل اإلعالم اإللكتروني طريقها لترسخ أقدامها في عالم اإلعالم المعاصر، فقد وضعتها 
اللجنة العليا السباق على سلّم أولوياتها،  إذ لم يعد من الممكن تجاوزها أو االستغناء عنها، خاصة مع 
قبل  من  عليها  الشديد  واإلقبال  التكنولوجي  التطور  على  واعتمادها  العالم  أنحاء  شتى  في  انتشارها 
التواصل االجتماعي جزءًا  مستخدمي األجهزة اإللكترونية الحديثة وشبكة اإلنترنت، حيث أصبحت وسائل 
ال يتجزأ من البيئة المحيطة بالفرد وشّكل ظهورها فتحًا تاريخيًا نقل اإلعالم إلى آفاق رحبة ال حدود لها 
وأتاح لها أدوات وآليات للتفاعل المباشر والفوري ما بين أطراف العملية اإلعالمية، وعليه فقد تم تشكيل 

لجنة جديدة باسم لجنة اإلعالم اإللكتروني ضمن لجان السباق المعتمدة. 

تويتر في صدارة اإلعالم اإللكتروني وزيادة لمتابعي السباق 

مشاركات وتعليقات المتابعين تتصدرها تغريدة
سمو أمير المنطقة الشرقية
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فالشات متحركة ونشرات إلكترونية
متحركة  إلكترونية  ف��الش��ات  تصميم  ت��م  كذلك 
والمعلومات  وهدفه  بالسباق  للتعريف   )FLASH(
الدقيقة لمواعيد االنطالق وفئات السباق وتعليماته 
المنتديات  م��ن  ع��دد  على  نشرت  حيث  وموقعه 
وتصميم  إع��داد  أيضًا  وتم  اإللكترونية،  والصحف 
 )DIRECTOR( نشرتين إلكترونيتين باستخدام برنامج
أرسلت األولى منهما قبل السباق والثانية بعده إلى 

المجموعات البريدية.

تويتر وتغريدات سمو أمير المنطقة الشرقية 
في الصدارة

اإللكتروني  اإلع��الم  وسائل  أهم  أحد  تويتر  يمثل 
صدارتها  في  جاء  حيث  وتفاعاًل،  انتشارًا  وأكثرها 
الخاص  الرقم  المنطقة  أمير  سمو  الستالم  تغريدة 
بالسباق،  الخاص  الباج  الستالمه  وتغريدة  بالسباق، 
ثم تغريدة الستقبال سمو أمير المنطقة للجنة العليا 
والجهات الداعمة والراعية للسباق، تبعتها تغريدات 
المنطقة  أمير  سمو  تغريدة  ثم  السباق  لمطبوعات 
في  وجاء  للسباق،  العليا  اللجنه  رئيس  يكرم  وهو 
الترتيب بعدها مجموعة من التغريدات للشراكة مع 

بالسباق  الخاص  للبروشور  وتغريدة  الشرقية،  أمانة 
التسجيل  خيمة  الفتتاح  وتغريدة  السباق،  واستمارة 
على حساب السباق في االنستغرام، وتغريدة لحملة 
السباق في المجمعات التجارية، إضافة الى تغريدة 
السباق،  انطالق  معلنًا  للسباق  العليا  اللجنة  لرئيس 
االحتياجات  ذوي  سباق  النطالق  تغريدة  وج��اءت 

الخاصة في الترتيب التالي.

حديث األرقام واإلحصائيات.. زيادة المتابعين 
بنسبة واضحة 

شهد السباق هذا العام زيادة مطردة في أعداد 
التركيز  زيادة  مع  به،  والمهتمين  السباق  متابعي 
استخدام  في  والتوسع  اإللكتروني  اإلعاللم  على 
من  جديد  كشكل  االجتماعي  التواصل  وسائل 
زيادة في  اإللكتروني، حيث شهد  اإلعالم  أشكال 
بالعام  مقارنة  كبيرة  بنسبة  واألخبار  الصور  نشر 

المنصرم.
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لغة األرقام
عن  تتحدث  أن  على  األق��در  هي  األرق���ام  لغة  لعل 
نفسها، فقد أضحت مشاركة ذوي االحتياجات الخاصة 
حيث  عنها،  غنى  ال  أصيلة  مشاركة  الجري  سباق  في 
استمرت هذا العام بالمشاركة المتميزة، فمن أصل ما 
يربو على 900 دعوة مشاركة مرفقًا معها استمارة 
ومراكز  برامج  على  وزع��ت  السباق  في  المشاركة 
بهم  تعنى  التي  والجمعيات  الخاصة  االحتياجات  ذوي 

ذوو االحتياجات الخاصة...
مشاركة أصيلة ومميزة تثري السباق وتعزز من مكانته

ُتعّد مشاركة ذوي االحتياجات الخاصة عالمة فارقة في سباق الجري السنوي، والتي تتعزز وتأخذ زخمًا 
اللجنة األستاذ سعيد بن عواض الزهراني إلى أنه تم توجيه  أقوى عامًا بعد عام، حيث يشير رئيس 
برامج  الخاصة من خالل  االحتياجات  يقارب 900 شخصًا من ذوي  لما  السباق  للمشاركة في  الدعوة 
ومراكز ذوي االحتياجات الخاصة والجمعيات التي تعنى بهم في المنطقة الشرقية للمشاركة في 

سباق هذا العام.

العام،  للمشاركة في سباق هذا  الشرقية  بالمنطقة 
فقد بلغ عدد المشاركين الفعليين منهم في السباق 
االحتياجات  ذوي  من  مشاركًا   350  ���  300 بين  ما 
الخاصة، وتطلب هذا العدد مرافقة حوالي 100�� 120 
معلمًا ومدربًا ومرافقًا ممن عملوا على مرافقتهم 

أو الترتيب لسباقهم وتحكيمه.
مجتمع التكافل والمساواة

تمثل مشاركة ذوي االحتياجات الخاصة في سباق الجري 
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مظهرًا رائعًا من مظاهر التكافل المجتمعي والمساواة 
التعامل  خالل  من  وذل��ك  المجتمع،  شرائح  كافة  بين 
معهم على قدم المساواة مع األشخاص الذين ال يعانون 
من إعاقات، مع أخذ واقع ذوي االحتياجات الخاصة بنظر 
االعتبار، ومراعاة ما لديهم من ظروف خاصة بهم، دون 
أن يكون لذلك تأثير بأي شكل على طريقة التعامل معهم 
السباقات،  هذه  مثل  في  بالمشاركة  لهم  السماح  أو 
حيث هيأت لهم اللجنة العليا األسباب المناسبة تمهيًدا 

لمشاركتهم الفاعلة في السباق.
تعزيز الثقة بالنفس

الخاصة  االحتياجات  ذوي  مشاركة  ف��إن  كذلك 
المجتمع  في  دمجهم  في  يساهم  السباق  في 
والثقة  الداخلية  القوة  ومنحهم  فيه  واإلنخراط 
مع  والتفاعل  االنعزال  وعدم  للمشاركة  بالنفس 
المجتمع، هذا  أفراد  أقرانهم وزمالئهم وجميع 

المشاركة،  خالل  من  لهم،  المجال  إتاحة  عن  عدا 
بناءة  أعمال  في  طاقاتهم  وتصريف  للتدريب 
التي  المخبوءة  قدراتهم  واستخراج  ومفيدة 
وميادين  المنافسة  ساحات  العادة  في  تبرزها 

السباق.
تذليل الصعاب

وساهمت اللجنة العليا للسباق باإلضافة إلى جميع 
بينها  فيما  بالتعاون  بالسباق  المتخصصة  اللجان 
أو  عوائق  أية  وإزاح��ة  الصعاب  جميع  تذليل  في 
االحتياجات  ذوي  مشاركة  طريق  في  تقف  عقبات 
المجتمع   من  الشريحة  هذه  تشق  حتى  الخاصة، 
طريقها إلى المشاركة في فعاليات السباق بقوة 
واقتدار، وكان للمدربين والمعلمين في لجنة ذوي 
االحتياجات الخاصة دور بارز لتشجيعهم على تقديم 
نفوسهم  في  الحماسة  وإشعال  مشاركة  أفضل 
ليضيئوا سماء الوطن بروحهم الوثابة وإصرارهم 
العميق، إلى جانب دور هؤالء المعلمين والمدربين 
في التشجيع والتعليق والتحفيز وتنظيم المشاركة 
وإخراجها،  النتائج  وتحكيم  المتسابقين  وترتيب 
عبر  تظهر  خاصة  تحديات  من  ذلك  يرافق  ما  مع 
اختالف فئات هؤالء المشاركين وتفاوت قدراتتهم 
القدرة  وعدم  انتظامهم  وصعوبة  وإمكانياتهم 

على االتصال المباشر مع بعض فئاتهم.
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إمارة وأمانة المنطقة الشرقية وإدارة التعليم
على رأس شركاء النجاح للسباق »الحادي والعشرين«

ال شك أن نجاح السباق يتطلب تضافر عوامل عدة، ويأتي في مقدمتها ذلك التأييد والدعم السنوي المتميز لشركائنا 
– شركاء النجاح، ففي عطائهم الموصول يمكن لمثل هذه التظاهرات النبيلة االستمرار في البذل والعطاء، وال 
يقتصر هؤالء الشركاء على الجهات الحكومية التي تأتي في مقدمتها إمارة المنطقة الشرقية، بل تتكاتف معها 
العديد من الجهات المعنية، العامة منها والخاصة ورجال األعمال، حيث كان لهم جميعا الدور األبرز في استمرار 
السباق إلى اآلن وتمّيزه في تقديم يد العون سواء ماديًا أم معنويًا لتحقيق أهداف السباق المختلفة، وكانت أبرز 

الجهات كالتالي:

نوع الدعمالجهة الداعمة
رعاية ودعم السباق معنويًا وتذليل كافة العقباتإمارة المنطقة الشرقية 

تهيئة نقطة بداية ونهاية السباق وموقع الحفل الختامي أمانة المنطقة الشرقية
تشجيع الطالب على المشاركةفي السباق والمشاركة ببرنامج السباقاإلدارة العامة والتعليم )بنين(

غلق وتأمين مسار السباق مرور الشرقيةومرور محافظة الخبر 

غلق وتأمين مسار السباق شرطة الشرقية وشرطةمحافظة الخبر 

تأمين موقع الحفل الختاميالدوريات األمنية بالمنطقة الشرقية

تقديمدعم ماديارامكو السعودية

تقديم دعم ماديالبنك السعودي الفرنسي

دعم مادي – تأمين عمال للمساعدة بتجهيز موقع الحفل الختامي مجموعة شركات روابي القابضة
للسباق

مشاركة متطوعين وصف الحواجز الحديدية-إعدادنتائج السباقشركة عبر الخليج القابضة.

إقامة مدرجات لجلوس المشاهدين ومسرح التكريم وأبراج للتصوير شركة S G B الدبل
مجموعة عبد الرحمن علي التركي وأوالده 

تقديم دعم ماديأتكو

تقديم دعم ماديشركة راشد عبدالرحمن الراشد وأوالده

تقديم دعم ماديشركة نسما وشركاهم

تقديم دعم ماديشركة نسما التجارية المحدودة

تقديم دعم ماديبنجابي المهيدب 

تقديم دعم ماديشركة الفوزان
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نوع الدعمالجهة الداعمة
تقديم دعم ماديشركة دلمون

تقديم دعم ماديشركة الفلك للمعدات والتجهيزات

تقديم دعم ماديشركة يوسف احمد كانو

تقديم دعم مادي / شراء استمارات السباقشركة أبناء عبد المحسن الخضري

شراء استمارات السباقشركة ابتك للخرسانة الجاهزة 

شراء استمارات السباقغرفة الشرقية 

مشاركة عمال وسيارات في نقل وتجهيز موقع الحفل الختامي للسباقشركة نما للشحن

تصوير انطالق السباق والحفل الختامي وعرضه بالقناةالقناة الرياضية بالتلفزيون السعودي

mbc تصوير انطالق السباق والحفل الختامي وعرض مقتطفات منه بالقناةبرنامج صدي المالعب قناة

تصوير انطالق السباق والحفل الختامي وعرض مقتطفات منه بالقناةقناة الكأس القطرية
 اإلدارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة 

تركيب لوحات إعالنية على الكباري والجسورالشرقية

التغطية الصحفية ونشر إعالنات دورية عن السباق دار اليوم لإلعالم 

مشاركة أفراد الجوالة في تنظيم السباق الهيئة الملكية بالجبيل )شعبة الجوالة(
جمعية رعاية وتأهيل المعاقين بالمنطقة 

تأمين متسابقين لسباق االحتياجات الخاصةالشرقية

استضافة جميع اجتماعات السباق شركة الضبيب والسليم )دسكو(

تأمين سيارات إسعاف مجهزة بفريق طبي مع توزيع كتيبات توعوية مستشفى جامعة الدمام
لهدف السباق 

تأمين سيارة إسعاف مجهزة بفريق طبيمستشفى أرامكو بالظهران

تأمين سيارة إسعاف مجهزة بفريق طبيمستشفى المانع العام بالخبر

تأمين سيارة إسعاف مجهزة بفريق طبيمستشفى تداوي العام بالدمام 

تأمين سيارة إسعاف مجهزة بفريق طبيمستشفى جاما بالدمام

تأمين سيارة إسعاف مجهزة بفريق طبيجمعية الهالل األحمر السعودي 

تأمين سيارة إسعاف مجهزة بفريق طبيعيادات الخضري

تغطية السباق إعالميًاصوت الشرقية

تغطية السباق إعالميًافعاليات الشرقية 

تغطية السباق إعالميًاسيتي الخبر 

توزيع استمارات السباق – توزيع بالونات – مشاركة منسوبي الجمعية جمعية البر بالمنطقة الشرقية
يوم السباق

عمل عرض تشكيلي يوم السباق واثناء الحفل الختاميمدرسة زمزم االبتدائية
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تسجيل في غاية السهولة
المشاركين  لجنة  في  العمل  فريق  أعضاء  يكرس 
دون  المتسابقين  تسجيل  عملية  لتسهيل  جهودهم 
داخل  التسجيل  عملية  خطوات  وُتستكمل  عوائق، 

سالسة في عملية مشاركة المتسابقين وتسجيلهم

لجنة المشاركين من أهم أعمدة 
نجاح المسابقة

تمثل لجنة المشاركين حلقة الوصل بين جميع لجان السباق العاملة وبين المتسابقين، حيث تضطلع 
اللجنة بالعديد من المهام المتعلقة بتسجيل ومتابعة أمور األشخاص الراغبين في المشاركة بالسباق 
من كل الجنسيات ومن مختلف األعمار. ولمدى أهمية الدور الذي تؤديه هذه اللجنة، فإنه يتم انتقاء 
أفرادها بعناية فائقة، حيث تقوم اللجنة بتوزيع المهام التي تقع على عاتقها على أعضائها بما 

يضمن أن تجري األمور بكل سهولة ويسر ودونما معوقات أو إشكاالت. 

جميع  ُيستقبل  فهناك  السنوية،  التسجيل  خيمة 
الراغبين في المشاركة في السباق من مختلف الفئات 
واألعمار. وتتوزع خيمة التسجيل الى مسارات محددة 
رضى  أقصى  يحقق  بما  للتسجيل  الحاضرين  لتنظيم 

 خيمة التسجيل للسباق
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المدارس،  طالب  لتسجيل  خاص  مسار  فيوجد  للزوار، 
إضافة  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  لخدمة  خاص  ومسار 
الشركات.  األفراد ومنسوبي  الزوار  لخدمة  إلى مسار 
ويخدم المسار األخير أولئك الذين قاموا بالتسجيل عبر 
الخدمة  إذ تسهل عليهم هذه  اإللكتروني،  الموقع 
إلكترونيا،  تتوافر  ال  التي  التسجيل  إج��راءات  إكمال 
كدفع الرسوم واستالم الرقم الخاص بالسباق وطقم 

السباق.

باركود للتسجيل اإللكتروني 
واستمرارًا لجهود اللجنة في تطوير الموقع اإللكتروني 
العمل، فقد  إنجاز  المشاركين وسرعة  للتسهيل على 
تم في هذا العام إضافة الباركود للمتسابقين. وهو 
ما يسهل إنهاء عملية تسجيل المشارك بشكل سريع، 
فمبجرد إحضاره كود التسجيل تتم قراءته عبر الجهاز 

الخاص فتظهر معلومات المتسابق كاملة.
شؤون  لتنظيم  اجتماعات  المشاركين  لجنة  وتعقد 
وتقسيم  الخيمة  تقسيم  يتم  حيث  وتسييره،  عملها 
تخدم  مجموعات  إلى  وتوزيعهم  المتطوعين  أدوار 
كل فئات المتقدمين للمشاركة، وتخدم النسبة األكبر 
من المتطوعين فئة طالب المدارس لكثرة المشاركين 
من هذه الفئة، بينما يخدم قسم آخر قطاع الشركات، 
المبيعات  فئة  المتطوعين  من  األخير  الجزء  ويخدم 

الفردية والمسجلين عبر الموقع االلكتروني.

حضور في المجمعات التجارية
فترة  بداية  قبل  المتطوعين  أدوار  تنظيم  ويساعد 
للمشاركة،  المتقدمين  خدمة  حسن  على  التسجيل 
بتعاون جميع فريق  التسجيل  إجراءات  إنهاء  وسرعة 
عمل  أدوار  وتبادل  تبديل  ويجري  بالخيمة،  العمل 
وسرعة  المشاركين،  إلرضاء  األمر  تطلب  اذا  األعضاء 
تدريب  على  المشاركين  لجنة  وتحرص  العمل.  إنجاز 
وقبل  التسجيل  فترة  بداية  قبل  المتطوعين  جميع 

بآليات  لتزويدهم  المشاركين؛  مع  المباشر  التعامل 
ما  وبكل  والمتسابقين  السباق  وبمعلومات  العمل 
وحرصًا  بهم.  المنوطة  بأدوارهم  للقيام  يلزمهم 
به  والتعريف  بالسباق  المشاركين  قاعدة  زيادة  على 
وتسهيل إجراءات المشاركة والتسجيل، فقد جرى هذا 
العام وضع نقاط بيع وتعريف بالسباق في المجمعات 
التجارية بالمنطقة الشرقية لخدمة الذين لم يتمكنوا 

من الحضور للخيمة.

توزيع االستمارات عبر الصحف
كذلك قامت اللجنة بتوزيع أكثر من 100 ألف استمارة 
للسباق في الصحف اليومية؛ للتعريف بالسباق وموعده 
المعلومات  جميع  االستمارة  وتتضمن  وأه��داف��ه، 
واإلرشادات الخاصة بالسباق، إضافة إلى خريطة مسار 
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السباق وموقع خيمة التسجيل.
يتم  السباق  يوم  وفي  التسجيل  فترة  نهاية  وبعد 
فيتم  األخ��رى،  اللجان  لمساعدة  المتطوعين  توزيع 
نقاط  في  والنهاية  البداية  منطقتي  على  توزيعهم 
في  المساعدة  وأيضا  ال��زوار،  الستعالمات  مخصصة 
للسباق  كتذكار  المتسابقين  لجميع  الميداليات  توزيع 
عند نقطة النهاية. كما ُيسند إلى عدد من المتطوعين 
توزيع الوجبات الغذائية على المتسابقين من فئة ذوي 
تنظم  على  أيضًا  اللجنة  وتساعد  الخاصة.  االحتياجات 
تواجد الفرق الطبية بسيارات اإلسعاف من بداية السباق 
الى نهايته. وكذلك تساعد في موقع الحفل الختامي 
من  الفائزين  تكريم  إجراءات  في  السباق  نهاية  في 
جميع فئات المشاركين واإلعالن عن الفائزين بالجوائز 

من السحب العشوائي.

تأجل السباق فزاد المشاركون
وتم تأجيل موعد انطالق السباق لهذه النسخة بسبب 
نقطة  على  أث��ر  مما  كبير،  بشكل  األمطار  هطول 
تأجيل  تقرر  لذلك  المتسابقين  تجمع  وموقع  البداية 
التأجيل  وأدى  المشاركين،  سالمة  على  حرصا  السباق 

الى استمرار خيمة التسجيل لفترة ثانية مما ساعد في 
التسجيل  من  يتمكن  لم  ممن  المشاركين  عدد  زيادة 
في الفترة األولى، كذلك فقد أدى التأجيل إلى تغيير 
مسار السباق بسبب تضرر المسار السابق من األمطار، 
حيث تم التعامل مع األمر بارسال رسائل نصية لجميع 
الموعد  وإع��الن  التأجيل  عن  إلعالمهم  المشاركين 
الجديد للسباق، وتم أيضًا اإلعالن عن التأجيل في جميع 

مواقع التواصل االجتماعي والصحف اليومية.

 اللجنة الفنية والتسجيل ومتابعة مستمرة
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توزيع ريع السباق.. تحمل المسؤولية 
االجتماعية بامتياز

على  المنظمة  اللجنة  دأب��ت  الخير  سباق  بداية  منذ 
القيام بواجبها في تحمل المسؤولية االجتماعية الذي 
تراه واجبًا ملقى على عاتقها، وذلك من خالل توجيه 
المدني  المجتمع  لدعم مختلف مؤسسات  السباق  ريع 
التي تساهم في دعم وتنمية المجتمع وتوعيته ضمن 
مختلف المجاالت، مثل التوعية باحترام الممتلكات العامة 
الخيرية  والمراكز  الجمعيات  ودعم  عليها،  والحفاظ 
ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، ودعم العمل التطوعي 
والسالمة المرورية ومساعدة مرضى السكري والفشل 

والسرطان  والمكفوفين  الكلوي  والفشل  الدماغي 
ومتالزمة داون وأمراض الدم الوراثية، إضافة إلى دعم 
التبرع  وتنشيط  األطفال  عند  السمنة  مكافحة  حمالت 
بالعنف  التوعية  وحمالت  المنزلية  والسالمة  باألعضاء 
العجزة  ومساعدة  األيتام  األطفال  ومساعدة  األسري 

والمسنين وتعزيز ثقافة العمل.
كما تم توزيع ريع السباق 21 األخير إلى حملة يجمعنا 
ريع  توزيع  التي تم  الجهات  وطن، وإجمااًل فقد جاءت 
السباق عليها منذ بدايته وحتى اآلن على النحو التالي:

الجهة التي وزع الريع عليهاالسنة
تم توزيع ريع السباق على حملة يجمعنا وطن السنة الحادية والعشرون 1438 ه�

تم توزيع ريع السباق على حملة السالمة المنزليةالسنة العشرون 1437 ه� 
تم توزيع ريع السباق على حملة التوعية باحترام الممتلكات العامة السنة التاسعة عشر 1436 ه� 
تم توزيع ريع السباق على حملة التوعية بتعزيز ثقافة العملالسنة الثامنة عشر 1435 ه� 
تم توزيع ريع السباق على حملة التوعية بتنشيط التبرع باألعضاء السنة السابعة عشر 1433 ه�
تم توزيع ريع السباق لصالح حملة التوعية بالسالمة المرورية السنة السادسة عشر 1431ه�
تم توزيع ريع السباق لصالح حمالت دعم العمل التطوعي السنة الخامسة عشر 1430ه�

تم توزيع ريع السباق لصالح حمالت التوعية بالعنف األسرىالسنة الرابعة عشر 1429ه�
تم توزيع ريع السباق لصالح حمالت مكافحة السمنة عند األطفال السنة الثالثة عشر 1428ه�

تم توزيع ريع السباق لمساعدة األطفال األيتام.السنة الثانية عشر 1427ه� 
تم توزيع ريع السباق لمرضى السكري.السنة الحادية عشر 1426ه�

تم توزيع ريع السباق لمساعدة العجزة والمسنين.السنة العاشرة 1425ه�
تم توزيع ريع السباق لمساعدة مرضى الفشل الكلوي والمكفوفين.السنة التاسعة 1424ه�
تم توزيع ريع السباق لصالح مرضى الفشل الدماغي.السنة الثامنة 1423ه�

تم توزيع ريع السباق على لصالح مرضى أمراض الدم الوراثية السنة السابعة 1422ه�
تم توزيع ريع السباق لصالح مرضى السرطان . السنة السادسة 1421ه�
تم توزيع ريع السباق لصالح أطفال متالزمة داون .السنة الخامسة 1420ه�

تم توزيع ريع السباق لصالح مرضى السرطان . السنة الرابعة 1419ه�
تم توزيع ريع السباق على الجمعيات والمراكز الخيرية ومركز تحفيظ القرآن الكريم.السنة الثالثة 1418ه�
تم توزيع ريع السباق على الجمعيات والمراكز الخيرية ومركز تحفيظ القرآن الكريم.السنة الثانية 1417ه�
تم توزيع ريع السباق على الجمعيات والمراكز الخيرية ومركز تحفيظ القرآن الكريم.السنة األولى 1416ه�
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وقد باشرت اللجنة اإلعالمية والتسويقية عملها في 
وخطة  واضحة  رؤية  ضمن  للسباق  اإلعالمي  الملف 

مرسومة يجري استعراضها في هذا الملف.
تقييم الوضع واستدراك المالحظات

عمدت اللجنة بداية إلى إجراء تقييم موضوعي للوضع 
السباقات  في  اللجنة  تجربة  على  واالط��الع  القائم 
الماضية، حيث أخذت بعين االعتبار النتائج التي تحققت 
في الخطة اإلعالمية من اإلعداد والتنسيق والسلبيات 
والنقاط التي لم تتحقق مقارنة مع األعوام الماضية.

لقاء تنسيقي مع الصحفيين
وكما هو متبع في العادة، تم عقد اجتماع تنسيقي 

تغطية إعالمية وتسويقية شاملة:

قنوات فضائية.. إعالم إلكتروني.. وسائل 
التواصل االجتماعي.. الموقع اإللكتروني.. 

خدمة األخبار القصيرة.. برامج تسويقية

استكمااًل لدورها الفاعل مع بقية لجان السباق، وتحقيقًا للتكامل المنشود بين مختلف اللجان؛ لضمان 
توفير كل سبل النجاح لهذا السباق، فقد شهد عمل لجنة اإلعالم والتسويق للسباق تطورًا نوعيًا 
وكميًا في جهودها وما أوكل إليها من مهام، من خالل وضع خطة محكمة لتغطية جوانب عمل 
ما  وهو  المبذول.  الجهد  حجم  وتعكس  المتزايد  للطموح  تلبية  اإلنجازات  حيث  المتعددة،  اللجنة 

يتطلب تسليط الضوء على عمل اللجنة وما حققته من إنجازات.
جرت  حيث  السباق،  مع  المتعاونين  الصحفيين  مع 
إدارات  تطوير  وكيفية  تحقق  ال��ذي  ال��دور  مناقشة 
وبناء  الهدف،  إلى  وصواًل  السباق  يخدم  بما  العمل 
والنقاط  األمور  من  مجموعة  وضعت  فقد  ذلك  على 

ليتم تغطيتها ومتابعتها.

وسائل اإلعالم.. الدور المأمول
اإلعالم  على  مباشر  بشكل  العام  هذا  التركيز  كان 
التواصل  مواقع  إلى  إضافة  والمرئي  اإللكتروني 
االجتماعي بكافة أنواعه والتي تمثل الشكل المعاصر 
لإلعالم الجديد حيث تم استقطابها لالنضمام للفريق 
تمكنها  التي  التسهيالت  كافة  تقديم  مع  اإلعالمي 
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كافة  إلى  ووصولها  المعلومات  على  الحصول  من 
أطياف المجتمع بوقت كاف وضمن متسع من الوقت، 

ومن هنا كانت نقطة االنطالق.

اعتماد الخطة
وبدأ  اللجنة،  وضعتها  التي  الخطة  اعتمدت  وهكذا 
أعضاء  قبل  من  الصحفية  التقارير  إعداد  على  العمل 
اللجنة المتعاونين والمتضمن كافة البيانات المتعلقة 
بالسباق، وتم القيام بإرسالها عبر وسائل اإلعالم للنشر 

بحسب التوقيتات المتناسبة مع كل منها.

الموقع اإللكتروني
وحيث أنه يمثل الواجهة اإللكترونية للسباق بكل ما 
مع  بالتنسيق  اللجنة  قامت  فقد  أمور،  من  به  يتعلق 
اإللكتروني  الموقع  تفعيل  ليتم  السباق  سكرتارية 
اإلليكتروني  ال��رب��ط  وع��م��ل  المعلومات  وزي����ادة 
على  العمل  تم  حيث  خالله،  من  بالسباق  للمشتركين 
عبر  والنشر  به  والتعريف  والتسجيل  واالستعداد  ذلك 

المواقع األخرى.

األخبار  وخدمة  المعلومة..  في  السرعة 
القصيرة

وقد رأت اللجنة أن يتم هذا العام االعتماد على إرسال 
فعالياته،  وعلى  السباق  على  الدالة  القصيرة  لألخبار 
والتي تبين موعد السباق وهدفه وعنوانه عبر )السناب 
شات(، واعتمدت أن يتم مواصلة دعوة أصحاب الحسابات 
األكثر انتشارًا وخاصة في المنطقة الشرقية للتسويق 
للسباق من خالل مواقعهم واالستفادة من ذلك، حيث 
ضمن ذلك سرعة وصول المعلومة وانتشارها لدى أكبر 

شريحة من أهل المنطقة.

خطط بديلة واستجابة للطوارئ
وحيث أنه قد تقع في اللحظات الحرجة بعض المتغيرات 
التي يمكن أن تؤثر على موعد السباق ومساره، فقد 

بديلة  إعالمية  خطة  والتسويق  اإلعالم  لجنة  أعّدت 
تحسبًا ألي طارئ قد يحدث، كاألحوال الجوية المتوقعة 
السباق،  تأجيل موعد  أو  تأخر  تؤدي إلعالن  قد  والتي 
أي  مع  إعالميًا  التعامل  في  المتاحة  البدائل  وتحديد 
أو يكون  بلبلة  تغيير اضطراري قد يحدث حتى ال تقع 

من الصعب االستجابة لمثل هذه المواقف.

الرصد الفوتوغرافي
عن  التعبير  وسائل  وأق��وى  أهم  أحد  الصورة  تمثل 
الحدث لنقل الصورة الواضحة وما تمثله من أهميةفي 
توثيق العمل اإلعالمي، ومن هنا فقد جرى زيادة عدد 
المتعاونين والمتطوعين،وإتاحة الفرص لهم لالشتراك 
مع الفريق اإلعالمي للتصوير بحيث يتم اختيار األنسب 
الوثائقية  األرشفة  عمل  وكذلك  للنشر  الصور  من 
للسباق بما يرصد تفاصيل األحداث بالصورة والتي قد 

تغني الواحدة منها عن ألف كلمة.
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ولإلعالم الخليجي دور مهم
الخليج  من  أصياًل  ج��زءًا  الشرقية  المنطقة  تمثل 
اهتمام  من  سابقًا  رصده  تم  ما  إلى  ونظرًا  العربي، 
الرتباط  ودعمًا   السباق،  بتغطية  الخليجي  اإلع��الم 
توجيه  اعتماد  تم  فقد  الخليجي،  بمحيطه  السباق 
للحضور  الخليجية  التلفزيونية  القنوات  إلى  دعوات 
والمشاركة،وجرى تأمين كافة وسائل الدعم الميداني 
أفضل  لضمان  المواصالت؛  ووسائل  والسكن  لهم 

تغطية ممكنة على مستوى الخليج العربي ككل.

إعالمية  رعاية  والنشر..  للصحافة  اليوم  دار 
متميزة

دار  مع  اإلعالمية  الرعاية  استمرار  العليا  اللجنة  رأت 
ومتابعتها  الهتمامها  نظرًا  والنشر  للصحافة  اليوم 
العمل  فتم  السابقة،  األعوام  في  للسباق  المتميزة 
تخصيص  خالل  من  بالجريدة  اإلعالمي  الفريق  مع 
مع  وأهدافه  السباق  أهمية  تبرز  التي  الصفحات 
طيلة  النشر  واستمرار  واالنطالق  االحتفالية  متابعة 

العام.

البرامج المصاحبة
العام  مدار  على  وبرامج مصاحبة  اللجنة خطة  أعدت 
يتم تنفيذها من قبل المختصين والشركاء في السباق؛ 
لشرح أبعاد الهدف الذي تم اختياره والمتوقع العمل 
أعّدت  ومواعيد  آلية  وفق  مناطق،  عدة  في  عليه 
بمعرفة اللجنة العليا،في الجامعات والمعارض وورش 

العمل والميادين.
العمل في  والتسويقية  اإلعالمية  اللجنة  باشرت  كما 
الملف التسويقي للسباق بشكل مواٍز للملف اإلعالمي 

حيث تجسد ذلك في عدة نواح:

التسويق عبر المواقع واألماكن المناسبة
لمتابعة  الموضوعة  الخطة  العليا  اللجنة  اعتمدت 

التعريفية  اللوحات  وضع  خالل  من  العمل،  تسهيل 
والتسويقية للسباق على الواجهات البحرية والكباري 
في  مباشر  بشكل  تسهم  والجسور،والتي  واألنفاق 
التعريف بعنوان السباق وهدفه وموعد انطالقه،وهنا 
ال بد من اإلشادة باللجنة العليا وتقديرها على دورها 
المهندس/  متابعة  وخاصة  السياق،  هذا  في  المميز 
الشرقية،وعلى  المنطقة  أمين  الجبير  بن محمد  فهد 
يعمل  التي  البرامج،  تلك  لمثل  المحدود  غير  الدعم 
القائمون عليها في كل عام من خالل إبرازها والتركيز 

عليها بما يخدم تطلعات القائمين على السباق.

المسار الزمني للخطة التسويقية
تضمنت خطة  برنامج العمل الميداني، لوضع وتركيب 
موعد  من  أسبوعين  قبل  ذلك  يبدأ  اللوحات،أن  تلك 
جميع  رفع  إع��ادة  يكون  أن  على  السباق،  انطالق 
السباق،  انطالق  بعد  الثالث  اليوم  في  اللوحات  تلك 
والتقيد  السالمة،  وسائل  تأمين  على  التركيز  وتم 
األمنية  الجهات  مع  والتنسيق  المتبعة،  بالتعليمات 
المسبق  اإلذن  والتركيب،وأخذ  الطريق  إغالق  عند 
دون  االنتهاء  الموادبعد  كافة  العمل،وإزالة  لتأمين 

تأخير.

برامج تسويقية إعالمية
البرامج  تفعيل  بأهمية  المعتمدة  للخطة  وتلبية 
التعريفية والتسويقية للسباق فقد تم نشر المعلومات 
عن السباق ومحتواه وأهدافه عبر اللقاءات اإلذاعية 
والتلفزيونية )إذاعة وتلفزيون المملكة( قبل السباق 
قبيل  المناسب  الزخم  وإكسابه  به  للتعريف  بأسبوع 

موعد االنطالق.

ولألندية الرياضية حضورها
عن  الشرقية  بالمنطقة  الرياضية  األندية  تتخلف  لم 
للتعريف  دعوتها  تمت  حيث  منها،  المتوقع  دورها 
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قيمة التبرعاسم الشركة أو المؤسسةم
300,000أرامكو السعودية1
200,000البنك السعودي الفرنسي2
100,000روابي القابضة3
100,000أتكو4
100,000شركة الراشد5
100,000شركة نسما وشركاهم6
100,000شركة نسما التجارية7
35,000المهيدب8
30,000الفوزان9

30,000دلمون10
30,000الفلك للمعدات والتجهيزات11
30,000يوسف بن أحمد كانو12
20,000شركة أبناء عبد المحسن الخضري13
1,500عبدالعزيز عبداهلل القويز14

1,176,500المجموع

قيمة االستماراتاسم الشركة أو المؤسسةم

لجنة المشاركين )خيمة 1
58,761التسجيل(

7,500روابي القابضة2
10,000شركة أبتك للخرسانة الجاهزة3
10,000شركة عبد المحسن الخضري4
5,000غرفة الشرقية5
3,250شركة SGB الدبل6

94,511المجموع

االجماليبيانم
1,176,500اجمالي الجهات الداعمة1
94,511اجمالي مبيعات االستمارات2

1,271,011اجمالي الدخل

إيرادات السباق الحادي والعشرون
مبيعات استماراتالجهات الداعمة

اجمالي دخل السباق الحادي والعشرون

بأهمية السباق والتسويق له عبر المشاركة الرياضية 
في السباق، ونشر ثقافة التطوع بين أفراد المجتمع 
لعمل  الرئيسية  التسويقية  األه��داف  من  تعتبر  التي 
اللجنة العليا، ونظرًا لكون األندية تملك أرضية ممتازة 
وجهت  فقد  له  والترويج  وأهميته  بالسباق  للتعريف 
لهذه األندية الدعوة للقيام بدورها وتم حث الرياضيين 

فيها للمشاركة في فعاليات السباق.

الجامعات ودورها الميداني
وكما هو معهود عنها في استمرارهابالعطاء كل عام 
من  الميداني  دورها  المنطقة  في  للجامعات  كان  فقد 
خالل تسويق البرامج واألهداف، والتعريف بأهمية السباق 
ودعوة الجميع للمشاركة في التعريف به، والعمل على 
تحقيق نتائجه والمشاركة في ماتسعى له اللجنة العليا 

من نشر وتعزيز ثقافة العمل الجماعي والتطوعي.
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في  بها  المنوط  بدورها  الكشفية  اللجنة  قامت  وقد 
مع  التعاون  خالل  من  وذلك  وجه،  أتم  على   21 السباق 
واألهلية  الحكومية  المدارس  في  الكشفية  الفرق 
من  بأداء مجموعة محددة  قيامها  عبر  المنطقة،  في 
لها والتي يرصدها هذا  الموكولة  المهام واإلجراءات 
وإحصائيات  بالسباق  العمل  آلية  يتضمن  والذي  التقرير، 
التي  والمهام  المشاركين  الكشافة  بأعداد  وبيانات 

يؤدونها والقطاعات التي تم تقسيمهم عليها.

آلية العمل بالسباق
للفرق  عامة  تعليمات  بوضع  الكشفية  اللجنة  قامت 
الكشفية المشاركة في سباق الجري الخيري تحت شعار 

لمنع المتسللين ومساعدة المتسابقين من ذوي االحتياجات الخاصة وتأمين التقاطعات

اللجنة الكشفية:60 قائدا و400 كشاف 
لضبط فعاليات ومسار سباق الجري 21

إن تنظيم سباق للجري في شوارع تزدحم عادة بالسيارات والمارة، ويضم أعدادًا ضخمة من المشاركين، 
والضبط  االستعداد  درجات  أقصى  توفير  يتطلب  الخاصة،  االحتياجات  لذوي  مخصصًا  سباقًا  ويتضمن 
والتأمين من شتى المخاطر التي قد يتعرض لها المتسابقون، وهي المهمة التي تضطلع بها اللجنة 
الكشفية، والتي توفر عددًا كبيرًا من الكشافة وقادتهم الذين يتعاونون مع لجان السباق؛ لضمان 

إخراج السباق بشكل مثالي وآمن.

في  اتباعها  عليهم  التي  اآلليات  لتحدد  وطن(  )يجمعنا 
سباق هذا العام والتي جاءت على النحو التالي: 

لكل  المحدد  العدد  وفق  فرقته  مع  القائد  مشاركة   •
مدرسة بالتنسيق مع مفوض القطاع )وفي حال الرغبة 
في الزيادة يتم التنسيق مع المفوض الكشفي( للمرحلة 

المتوسطة والثانوية. 
المشاركين  الكشافين  أم��ور  أول��ي��اء  موافقة  أخ��ذ   •

واالحتفاظ بها في سجالت المدرسة. 
الفرقة  وقائد  المشاركين  الكشافين  أسماء  تسجيل   •
ومدير المدرسة وتسليم األصل لمشرف النشاط الكشفي 
في نقطة تجمع السباق أو إلى موقع كشافة الشرقية 

.)Scouteast.net(
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 7 الساعة  السباق  يوم  بالمدارس  الكشافين  تجمع   •
)الجبيل /القطيف/ صفوى/  البعيدة  صباحًا من القطاعات 
بقيق( والساعة 8 من القطاعات القريبة )شرق الدمام/ 
غرب الدمام /الخبر / الظهران(، مع تأمين الحافالت من 
اللجنة العليا بالسباق لنقل الكشافين من المدرسة إلى 

موقع السباق وإعادتهم إليها في نهاية السباق. 

نهاية  بعد  ال��م��دارس  مقر  إل��ى  الكشافين  ع��ودة   •
المشاركة الساعة السابعة مساًء.

• االلتزام بالزي الكشفي لجميع الكشافين.
وتقوم لجنة السباق بتأمين المالبس المميزة للكشافين 
خصيصًا  مصنعة  دبابيس  مع  وعقد  ومناديل  قبعات  من 

للجنة الكشفية ومنسوبيها بشعار السباق.

القادة و الكشافون المشاركون من مكاتب التربية والتعليم

مالحظاتعدد المشاركينالقطاعم
15قائد 100+ كشافمكتب التربية والتعليم بالخبر والظهران 1. 

المرحلة المتوسطة 
والثانوية 

15قائد 100+ كشافمكتب التربية والتعليم بشرق وغرب الدمام 2. 
15قائد 100+ كشافمكتب التربية والتعليم بالقطيف  وصفوى3. 
10قادة 50+ كشافمكتب التربية والتعليم بالجبيل 4. 
5 قادة 50+ كشافمكتب التربية والتعليم ببقيق5. 

توزيع الكشافين والقطاعات الكشفية للسباق

- قطاع صفوى
الذي ضم 100 كشاف تغطية مسار  القطاع  أسند لهذا 
بداية سباق ذوي االحتياجات الخاصة وسباق 5 كيلومترات، 
حيث تم توزيع الكشافين على مسار السباق الساعة 12 
مسار  تنظيم  لهم  الموكولة  المهام  وتضمنت  ظهرًا، 
السباق ومنع دخول المتسللين، والمساعدة في تنظيم 

المشاهدين والمتسابقين.

- قطاع القطيف
وأسندت مهمة تنظيم مواقف الباصات وبداية سباق ذوي 
وبدأ  القطاع  هذا  من  كشاف  ل�100  الخاصة  االحتياجات 
توزيعهم من الساعة 12 ظهرًا، حيث شملت مهام هذا 
المواقف،  إلى  بطريقة منظمة  السيارات  إدخال  القطاع 
يغلق  السيارات  من  الموقف  في  خط  كل  امتالء  وعند 
ويبدأ في الخط الذي يليه إلى أن يمتلئ الموقف كاماًل، 
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المخصصة  المواقف  في  الفرز  نقاط  تنظيم  إلى  إضافة 
في  والمساعدة  المرور،  رجال  مع  بالتعاون  للسيارات 

تنظيم المشاهدين على الطريق  والمتسابقين.

- قطاع شرق وغرب الدمام
وتضمنت مهام هذا القطاع تغطية مسار سباق 5 كيلو 
بفرز  الخاصة  المواقف  تنظيم  في  والمساندة  مترات 
هذا  في  المشاركين  الكشافة  عدد  وبلغ  السيارات، 
المخصصين  الكشافة  توزيع  وتم  كشاف،   100 القطاع 
الساعة  السير  حركة  وتيسير  السيارات  مواقف  لنقاط 
 5 لمسار سباق  المخصصين  الكشافة  وتوزيع  12 ظهرًا 

كيلومترات الساعة 2 ظهرًا. 
أوكلت لكشافة ها القطاع مهام تنظيم مسار السباق 
ومنع دخول المتسللين للسباق، والمساعدة في تنظيم 
مغادرة  وعدم  والمتسابقين،  الطريق  على  المشاهدين 
المواقع المحددة لتوزيع الكشافين إال بعد االنتهاء من 
كل  عند  قائد  وجود  من  والتأكد  متسابق،  آخر  تكريم 

نصف كيلو لتغطية المسافة الخاصة بالقطاع.

- قطاع الخبر والظهران
وكانت مهام كشافة هذا القطاع البالغ عددهم 100 
السباق،  وختام  كيلومترات   5 سباق  تأمين  هي  كشاف 

ظهرًا.   2 الساعة  السباق  يوم  الكشافة  توزيع  وتم 
السباق  مسار  تنظيم  مهمة  القطاع  لهذا  وأوكلت 
ومنع دخول المتسللين للسباق في المنطقة المخصصة 
لهم، والمساعدة في تنظيم المشاهدين على الطريق 
المواقع  التأكيد على عدم مغادرة  وتم  والمتسابقين، 
االنتهاء من تكريم  بعد  إال  الكشافين  لتوزيع  المحددة 
آخر متسابق، مع ضرورة وجود قائد عند كل نصف كيلو 
ضبط  حسن  لضمان  بالقطاع  الخاصة  المسافة  لتغطية 

المسار.
وتغطيتها  التقاطعات  بتأمين  الكشفية  الفرق  وقامت 
وتغطية  الجوالة،  وأف��راد  المرور  رج��ال  مع  بالتعاون 
اليسار  من  السباق  م��دار  على  المكشوفة  المناطق 
الطريقين  بين  المنتصف  الموجود في  واليمين والرصيف 
مع ضرورة تواجد قائد عند كل نصف كيلومتر، والتأكد 
من عدم مغادرة المواقع المحددة لتوزيع الكشافين إال 

بعد االنتهاء من تكريم آخر متسابق.
وقد روعيت سالمة الكشافين بالتأكيد على أهمية لبس 
القبعة الواقية من الشمس، والتنسيق بأخذ رقم سائق 
تواجده  مكان  ومعرفة  مجموعة  بكل  الخاص  الباص 

لتسهيل عملية نقلهم بعد انتهاء السباق.
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األدوات  أهم  من  االجتماعي  التواصل  وسائل  أصبحت 
والتعليق  باألحداث  التفاعل  إلظهار  تستخدم  التي 
ومدى  والفعاليات  بالنشاطات  اآلراء  وإب��داء  عليها 
عن  للتعبير  األهمية  بالغة  ووسيلة  بها،  االهتمام 
مستوى النجاح الذي تحققه.. وتسخير أحدث ما توصلت 
التواصل  شبكات  ووسائل  أدوات  من  التكنولوجيا  إليه 
التغريد  الوسائل  ويأتي في مقدمة هذه  االجتماعي. 
فعل  ردة  إلى  تشير  التي  الهاشتاقات  عبر  تويتر  على 
الجمهور تجاه ما يقام من نشاطات وأحداث ومناسبات 

في البيئة المحيطة..

تكريم الفائزين في مسابقة تويتر
وقد دأبت اللجنة المنظمة للسباق إلى إيالء مثل هذه 
الوسائل بالغ االهتمام لتحقيق األهداف المنشودة من 

اإللكتروني،  اإلعالم  تقنيات  أحدث  ومواكبة  السباق 
السباق  فعاليات  على  والتعليقات  اآلراء  استقبال  عبر 
وما يتركه من صدى في نفوس الجمهور، وهو ما برز 
في تدشين مسابقة خاصة بالسباق من خالل مشاركات 
المسابقة  مثلت  حيث  وانستقرام،  تويتر  عبر  الجمهور 
ميدانا للعديد من المشاركات الملهمة التي ميزت ردود 
فعل الجمهور تجاه السباق عبر أدوات اإلعالم الجديد 
المتمثلة في واحدة من أبرز وسائل التواصل االجتماعي 
العديد  استقبال  تم  حيث  وانستقرام،  تويتر  وهي 
الجمهور  اهتمام  مدى  أب��رزت  التي  المشاركات  من 
بالمسابقة وتفاعله معها، ومدى األثر الذي تتركه في 
نفوسهم. وقد تم فرز المسابقات وتقييمها وتكريم 
الفائزين فيها بالعديد من الجوائز القيمة، حيث جاءت 

النتائج على النحو التالي: 

مسابقة تويتر وانستقرام..
مشاركات ملهمة للجمهور في فعاليات السباق

الجائزةأسم الفائزر
Tablet - Galaxy خالد عبدالكريم سعود المانع 1
Tablet - Galaxyليلي مسيفر المالكي 2
Mobile - Galaxyبشير علي عبداهلل البحراني3
Mobile - Galaxyهدى مهيدي الحاج4
Black Berryسلطان سليمان البدران5
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متابعة  على  وتشجيعهم  المتسابقين  تعزيز مشاركة  على  السباق  لجنة  من  حرصًا 
مدار  على  استمراريته  وضمان  السباق  دعم  على  وحرصًا  فيه،  واالشتراك  السباق 
األعوام، فقد عمدت اللجنة إلى تقديم مجموعة من الجوائز القيمة على المتسابقين، 
عبر إجراء سحب عشوائي على أرقام الكوبونات التي يحملها المتسابقون، باالضافة 
الى جميع المتسابقين من ذوي االحتياجات الخاصة حيث كانت الجائزة الكبرى سيارة 
نيسان صني تم تأمينها من قبل اللجنة المنظمة للسباق، باإلضافة إلى عشرين جائزة 
قّيمة أخرى توزعت ما بين أحدث جواالت اآليفون 6 بلس وساعات أبل الذكية. وقد 
تم إجراء السحب في أجواء مفتوحة أمام الحضور على أرقام الكوبونات المشاركة، 

وقد جاءت نتيجة سحب الكوبونات وأسماء الفائزين كما يلي:
قائمة الفائزين بجوائز السحب العشوائي للسباق الحادي والعشرين

رقم الكوبون االسم الهديةالجائزة
4774محمد جمال نصر سيارة نيسان صني األولى 
2347اسامه الحبيب جوال أيفون 6 بلسالثانية 
ESLAM NETWALLY4641جوال أيفون 6 بلسالثالثة

RAMIL CANANO2083 جوال أيفون 6 بلسالرابعة 
SGB4363جوال أيفون 6 بلسالخامسة 
KHURRAM HILAL4716جوال أيفون 6 بلسالسادسة 
MAHADAV P4527جوال أيفون 6 بلسالسابعة 
SHAJAN CL4472.جوال أيفون 6 بلس الثامنة 
2862اصيل مجرشي جوال أيفون 6 بلسالتاسعة 
SERVILLANO OCAMPO JI4957جوال أيفون 6 بلسالعاشرة 

DHAN BAHADAR3812جوال أيفون 6 بلسالحادية عشر 
2568محمود عبدالرحيم ساعة أبل ذكية         الثانية عشر 
KALKURNI S4576.ساعة أبل ذكية         الثالثة عشر 
YUSUF MARI4220ساعة أبل ذكية         الرابعة عشر 

AMAR BUWAR3842ساعة أبل ذكية         الخامسة عشر 
JESSE FOR CADS CAYAYAB5019ساعة أبل ذكية         السادسة عشر 
AHOMED IBRAHIM3814ساعة أبل ذكية         السابعة عشر 
MOHAMMED ALI4348ساعة أبل ذكية         الثامنة عشر 
3845محمد ممدوح محمد ساعة أبل ذكية         التاسعة عشر 

7206عبداهلل القحطاني ساعة أبل ذكية         العشرون 
2511عدنان حسن ساعة أبل ذكية         الحادية والعشرون

جوائز إضافية قّيمة للمتسابقين.. 
سحب عشوائي على أرقام الكوبونات











إنجازات  من  مجتمعاتها  تحققه  بما  األمم  نجاحات  تقاس 
والخيري،  اإلنساني  المجال  وبخاصة  المجاالت،  شتى  في 
وتتضافر  ومحددة،  سامية  أهداف  على  الرؤى  تجتمع  حيث 
الجهود لتحقيق تلك األهداف التي تسعى لالستجابة لحاجات 
المجتمع على اختالفها، فترصد الفرص التي تتراءى لها لتبدأ 
في تحويلها إلى واقع ملموس، كمشاريع ناجحة تستنهض 
الهمم وتستلهم روح اإلصرار والتحدي على الرقي بالوطن 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  وخاصة  شرائحه  بكافة  وأبنائه 
ال  وأن  بأبنائه،  كبير  والعزم  الحزم  وطن  أن  لتؤكد  منهم، 
مكان للمستحيل في قاموسهم، فالكل قادر على العطاء 

والبذل.
وأمكن تحقيق هذه المعادلة من خالل نشاط خيري سنوي، 
ترّسخ في وعي أبناء المنطقة الشرقية، وأصبح مالزمًا لهم 
في نشاطاتهم السنوية التي ينتظرونها بشغف كبير، ليصبح 
سباق الجري الخيري السنوي واحدًا من أبرز معالم األنشطة 
التي يقيمها ويشارك فيها أبناء المنطقة الشرقية، وليصبح 
السباق عالمة فارقة لهم، من التميز في تنظيمه، واالنتظام 
في إقامته، واكتسابه مع مرور الوقت سمة العراقة؛ ليصبح 
الشرقية خاصة والمملكة  المنطقة  أبناء  تقاليد  واحدًا من 

عامة، 
ليس  غير عادية، فهو  تظاهرة  السنوي  الجري  ويعّد سباق 
في  يحوي  وإنما  السباقات،  من  كغيره  عادي  سباق  مجرد 

من  تفاصيله،  كل  في  اإلب��داع  ب��ذور  تحمل  أبعادًا  ثناياه 
القدرة  ومن  التنفيذ،  في  اإلتقان  إلى  الفكرة  في  اإلبداع 
على استمرار التطوير، إلى النجاح في جمع جهات متعددة 
والخارج  الداخل  للجميع في  اإلثبات  إلى  واحد،  على هدف 

أنه يجمعنا وطن.
ومما يعزز من رصيد أهمية هذا السباق ومكانته أنه أصبح 
مستوى  على  السنوية  السباقات  وأشهر  أقدم  من  واحدًا 
المملكة والخليج العربي، إضافة إلى تنوع مجال المشاركة 
فيه للراغبين من شتى شرائح المجتمع ومن جميع الجنسيات 

واالعمار والفئات.
الدعم  كل  المجتمع  من  تستحق  الفعاليات  هذه  مثل  إن 
المجتمع  قيم  ترسيخ  عاتقها  على  تأخذ  فهي  والتأييد، 
والمواطنة الصالحة، ونشر الوعي بكل ما هو مفيد ونافع، 
وترسيخ العادات الجيدة للمجتمع لقطع الطريق على ظهور 
تغزو  بدأت  والتي  والغريبة عن مجتمعاتنا  السلبية  العادات 
العديد من المجتمعات في اآلونة األخيرة، حيث يأخذ السباق 
إلبرازها  يسعى  التي  القيم  بعض  يتضمن  عنوانًا  سنة  كل 
وترسيخها في المجتمع. وإذا كان شعار السباق لهذا العام 
الواقع  يحاكي  شعارًا  يمثل  بالفعل  فإنه  وطن«  »يجمعنا 
الملموس، فهذا الوطن يوّحد جميع أبنائه ويجمعهم على 
كلمة واحدة، وما اعتماد هذا الشعار لهذا السباق إال تأكيد 

على هذه الحقيقة الناصعة.

وطننا يجمعنا
حسين بن علي البلوشي

رئيس التحرير






