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يف هذا العدد

اإلشراف العام

أمري الشرقية :اجملتمع
بحاجة إىل برامج ُتطور
قــدرات الشباب وأهايل
األحياء

حممد بن حمد اخلميس
رئيس قسم العالقات العامة واإلعالم
حممد بن عبدالعزيز البكر
حترير وإخراج فني
حممد يوسف

تــنــمــيــة حـــي ال ــروض ــة
تـــشـــارك يف املــؤمتــر
الشبابي األول بالبحرين

للمراسلة والتواصل
جلنة التنمية االجتماعية األهلية ألحياء
(الروضة  -االتصاالت  -الريان  -الواحة)
بالدمام  -قسم اإلعالم
ص.ب  10235الدمام 31433
تليفون.038466655 :فاكس038462907 :
بريد الكرتوينinfo@tanmiah.org.sa :
موقع الكرتوينwww.tanmiah.org.sa :

تابعونا على مواقع
التواصل االجتماعي

الشريك االستراتيجي
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اللجنة تزور وكيل إمارة
املنطقة الشرقية

تكرمي  72طالبة ضمن
احلفل السنوي التاسع
لتكرمي املتميزات دراسيًا

7asad 18.indd 2

كلمة الرئيس
احلمد هلل والصالة والسالم ،وبعد
فها هي اللجنة تكمل مسرية النجاح والعطاء
مــن خــال مــا تقدمه مــن بــرامــج وأنشطة
خمتلفة ولقاءات ومناسبات امتد فيها النجاح
ليشمل الكثري من الفعاليات.
فمن مشاركة اللجنة يف فعاليات املؤمتر
الشبابي األول جلمعية اإلصــاح االجتماعي
مبملكة البحرين الــذي أقيم برعاية الشيخ
عيسى بن حممد آل خليفة حتت شعار (شباب
واعد ،هدف واحد) إىل مشاركتها يف فعاليات
ملتقي رؤســـاء جلــان التنمية االجتماعية
بجازان الذي أقيم حتت رعاية د.عبدالرحمن
ناشب وكيل إمارة منطقة جازان حتت عنوان
(أثر العمل االجتماعي يف تنمية اجملتمعات).
ومل يقتصر الــنــجــاح على املــشــاركــات يف
فعاليات فقط وإمنا امتد ليشمل باقة متنوعة
من الربامج كان أبرزها ما قدمه معهد اصنع
مهارة الذي يشاركنا إكمال سلسلة النجاحات
بإقامة براجمه التدريبية التي كان أبرزها دورة
(تدريب املدربني االحرتايف ).
كل هذه اجلهود والنجاحات املستمرة نتاج
عمل مشرتك شــارك فيه جميع العاملني
يف اللجنة ومعهد اصنع مهارة وفق رؤية
ورســالــة اللجنة وأفــــراد احل ــي يف حتقيق
األهداف وجعل تلك النجاحات والعطاءات يف
استمرارية طوال تلك الفرتة.

محمد بن حمد الخميس
رئيس جملس اإلدارة
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العدد 18
 1434هـ

عن قرب

خالل استقبال سموه لوفد جلنة تنمية حي الروضة

أمري الشرقية :اجملتمع بحاجة إىل برامج
تُطور قدرات الشباب وأهايل األحياء

أشاد صاحب السمو امللكي األمري سعود بن نايف أمري املنطقة الشرقية ،باجلهود املثمرة التي تقدمها
جلنة التنمية يف حي الروضة ،مؤكدًا أن اجملتمع يحتاج إىل مثل هذه الربامج املهمة التي تساهم يف
تطوير قدرات الشباب وأهايل احلي من الرجال والنساء واالستفادة من أوقات فراغهم مبا يفيد.

نائب أمري الشرقية :جلان التنمية االجتماعية هي احلاضن األول
لطاقات الشباب
جاء ذلك خالل استقباله يف اإلمــارة ،رئيس جلنة
التنمية االجتماعية يف حــي الــروضــة بالدمام
الشيخ حممد اخلميس وأعضاء جملس اإلدارة.
وشاهد األمــر سعود بن نايف ،عرضًا مرئيًا عن
أعمال اللجنة واملبنى النموذجي الذي مت تشييده
يف حي الروضة بالدمام خلدمة أهايل احلي ،كما
اطلع على عرض عن برنامج «اصنع مهارة» الذي
تنفذه اللجنة خالل اإلجازة الصيفية.
من جهته ،ذكــر رئيس اللجنة حممد اخلميس،
أن اللجنة تتطلع إىل حتقيق أهدافها من خالل
اسرتاتيجيات واضحة ومنها اسرتاتيجية التنمية
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للجميع ،مبينًا أن اللجنة تنفد سنويًا عــددًا من
الربامج االجتماعية والتوعوية والرتبوية واملهارية
ذات اإلسهام يف قدرات املستفيدين واستثمار
طاقاتهم بهدف تعزيز مفهوم املواطنة لدى
فئات اجملتمع شبابًا وفتيات وآباء وأمهات.
وأضاف إن أبرز الربامج شملت األندية االجتماعية
للشباب والفتيات وأكادميية املوهوبني والفرق
التطوعية واملهرجانات الرتفيهية واإلنشادية
واللقاءات الشهرية االجتماعية والسنوية لألهايل
وحــفــات تــكــرمي الــطــاب والــطــالــبــات املتميزين
دراســيــً ومــركــز «غراس» الــنــســائــي الصيفي
وجامعة القيم االجتماعية ،باإلضافة إىل الربنامج

التدريبي واملهاري «اصنع مهارة يف  30يومًا»
الذي يحظى برعاية نائب أمري املنطقة الشرقية
األمــر جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ،مضيفًا
أن الربنامج حقق خالل الثماين سنوات املاضية
عديدًا من النجاحات متمثلة يف إقامة  198دورة
تدريبية قدمها نخبة من املــدربــن احملرتفني
من داخــل اململكة وخارجها شــارك فيها أكرث
من  7637متدربًا ومتدربة ،وكذلك توظيف 300
شاب وفتاة يف اإلجازة الصيفية إلدارة الربنامج،
وت ُِّوجت النجاحات بفوز الربنامج بجائزة املشاريع
االجتماعية الــرائــدة يف دول جملس التعاون
اخلليجي لعام 1433هـ.
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عن قرب

العدد 18
 1434هـ

حتت رعاية الشيخ عيسى بن حممد آل خليفة

تنمية حي الروضة تشارك يف املؤمتر
الشبابي األول بالبحرين
شاركت جلنة التنمية االجتماعية األهلية بحي
الروضة بالدمام يف فعاليات املومتر الشبابي
األول جلمعية اإلصالح االجتماعي مبملكة
البحرين الذي أقيم برعاية الشيخ عيسى بن
حممد آل خليفة رئيس اجلمعية حتت شعار
"شباب واعد ،وهدف واحد".
وقدم رئيس اللجنة الشيخ حممد اخلميس ورقة
عمل بعنوان (دور الشباب يف العمل التطوعي
وأث ــره على شخصياتهم) طــرح خاللها مفهوم
العمل التطوعي ودوافــعــه وأث ــره على الشباب
موضحًا احتياجات املؤسسات التطوعية التي
تساعدها يف حتقيق أهدافها.
وأعـــرب اخلميس على تــقــديــره لــدعــوة جمعية
اإلصالح االجتماعي ،اللجنة للمشاركة يف املؤمتر،
مؤكدًا حرص األخرية على املشاركة يف مثل تلك
املؤمترات واملبادرات التطوعية ،ومثمنًا يف الوقت
نفسه مساهمات جمعية اإلص ــاح يف العمل
االجتماعي التنموي مبملكة البحرين.

 30مدربًا ومدربةيف برنامج "تدريب املدربني"
االحرتايف باصنع مهارة
قدم معهد اصنع مهارة للتدريب يف مقر جلنة التنمية
االجتماعية بحي الروضة دورة تدريبية بحضور  30مدربا
ومدربة ضمن براجمه التدريبية بعنوان (تدريب املدربني
االحرتايف).
وهدفت الدورة التي كانت عبارة عن ورشة عمل إىل إعداد
املدربني ذوي اخلربات العملية إىل تطوير مفاهيم كيفية
إدارة الربامج التدريبية واكتساب جمموعة من املهارات
وتبادل اخلربات عرب األساليب التدريبية احلديثة وذلك من
خالل  3من نخبة املدربني يف العامل العربي.
وأشــاد مدير معهد اصنع مهارة األستاذ نايف الهاجري
بنجاح ورشة العمل يف حتقيق األهــداف وتبادل اخلربات
مؤكدًا حــرص اللجنة وإدارة املعهد على ورش العمل
ووج ــه شــكــره للمدربني على مــا قــدمــوه مــن مواضيع
ومفاهيم يف األساليب التدريبية احلديثة.
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العدد 18
 1434هـ

يف ضيافتنا

نادي العمل التطوعي بجامعة امللك خالد يزور اللجنة

ضــمــن سلسلة ال ــزي ــارات ملــقــر جلــنــة التنمية
االجتماعية بحي الروضة زار طالب نــادي العمل
التطوعي بجامعة املــلــك خــالــد يف أبــهــا مقر
جلنة التنمية االجتماعية بحي الروضة وكان يف
استقبالهم املدير التنفيذي للجنة الدكتور فواز
السيف ومدير العالقات العامة واإلعــام األستاذ

حممد البكر حيث رحبوا باجلميع على زيارتهم
للجنة وتشريفهم لها.

اسرتاتيجيات وأهداف اللجنة املنشود حتقيقها
خالل الفرتة القادمة.

واستعرض الدكتور فــواز السيف أثــنــاء الــزيــارة
رؤية ورسالة اللجنة وأبرز مناشطها واجنازاتها
منذ تأسيسها من خالل عرض مرئي وضح فيه

كما قام طالب نادي العمل التطوعي بجوله داخل
مركز اللجنة تعرفوا فيها على األنشطة والربامج
املقدمه ألبناء احلي بجميع فئاته العمرية.

طالب حلقة
جامع هليل
العصيمي
بالدمام يف
ضيافة اللجنة
زار  20طالبًا من حلقة جامع هليل العصيمي
بالدمام جلنة التنمية االجتماعية بحي الروضة
وكــان يف استقبالهم الــدكــتــور فــواز السيف
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املــديــر الــتــنــفــيــذي للجنة و اســتــهــل الــزيــارة
بالرتحيب وتــقــدمي شــرح تفصيلي عــن برامج
وأنــشــطــة اللجنة اخملتلفة وأبـــرز إجنــازاتــهــا

بعدها قــام الــطــاب بجولة تعريفية ملرافق
اللجنة وخمتلف خدماتها.
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يف ضيافتنا

اللجنة تزور وكيل إمارة املنطقة الشرقية

وكيل إمارة املنطقة الشرقية األستاذ فيصل بن أحمد العثمان يتسلم تقريرًا خاصًا عن أبرز
أعمال وأنشطة وبرامج اللجنة خالل السنة املاضية

إنطالقًا من اسرتاتيجية اللجنة يف مد اجلسور
وبناء الثقة مع القطاعات احلكومية قام املدير
التنفيذي للجنة الــدكــتــور ف ــواز السيف ،ومدير
الــتــســويــق واالســتــثــمــار األس ــت ــاذ عــبــدالــرحــمــن

مدير مكتب وكيل اإلمارة األستاذ فريد احلسن يتوسط وفد اللجنة

الدوسري بزيارة وكيل إمارة املنطقة الشرقية
األستاذ فيصل بن أحمد العثمان.
وكــان يف مقدمة مستقبلي وفــد اللجنة مدير

 27طالبًا من الدبلوم العايل
بكلية الدمام يزورون اللجنة

مكتب وكيل اإلمارة األستاذ فريد احلس .حيث قدم
الدكتور فواز السيف تقريرًا خاصًا عن أبرز أعمال
وأنشطة وبرامج اللجنة خالل السنة املاضية.

ضمــن سلســلة الزيــارات ملقــر جلنــة التنميــة
االجتماعيــة بحــي الروضة بالدمــام زار  27طالبًا من
طــاب الدبلــوم العــايل الرتبوي بكليــة الرتبيــة بالدمام
مقــر اللجنة وكان يف اســتقبالهم املديــر التنفيذي
للجنة د.فواز السيف ورئيس قسم العالقات العامة
واإلعــام األســتاذ حممــد البكــر حيث رحبــوا باجلميع
على زيارتهم للجنة.
وقــام الوفد بجولــة داخل مركــز اللجنة تعــرف فيها
على األنشطة والربامج املقدمة ألبناء احلي بجميع
فئاته العمرية.
واســتعرض املدير التنفيــذي للجنة د.فواز الســيف
خطط اللجنــة املســتقبلية وبراجمها وأنشــطتها
واألهداف املنشود حتقيقها خالل الفرتة القادمة.
ومــن جانبــه عــرض رئيس قســم العالقــات العامة
واإلعالم ،حممــد البكر أبرز مناشــط وبرامج وإجنازات
اللجنــة خالل الســنوات اخلمس املاضيــة من خالل
عرض مرئي لتلك اإلجنازات.
وأعــرب البكر عن شــكر وتقديــر اإلدارة العامة للجنة
ملثــل تلك الزيــارات مؤكــدًا حــرص اإلدارة على هذه
التي تســاهم يف حتقيق اســراتيجيات اللجنة خالل
السنوات القادمة.

وفد طالب الدبلوم العايل بكلية الدمام مع املدير التنفيذي للجنة ورئيس العالقات العامة واإلعالم
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تقارير

حتت رعاية مساعد رئيس حمكمة االستئناف باملنطقة الشرقية

تنميةحي الروضة تستضيف احلفل السنوي
الرابع حلفظة القرآن الكرمي

احلفل نتاج الشراكة اجملتمعية بني اللجنةو جمعية حتفيظ القران الكرمي
باملنطقةالشرقية
استضافت جلنة التنمية االجتماعية األهلية بحي الروضة بالدمام
مؤخرًا بالشراكة مع جمعية حتفيظ القران الكرمي باملنطقة
الشرقية حفل التكرمي السنوي الرابع حلفظة كتاب اهلل برعاية
مساعد رئيس حمكمة االستئناف باملنطقة الشرقية فضيلة
الشيخ يوسف بن عبدالرحمن العفالق بحضور  238من أهايل
حي الروضة بالدمام وبتكرمي  204طالبًا من حلقات حتفيظ القرآن
الكرمي بجوامع حي الروضة.

شكره وتقديره  -نيابة عن اإلدارة العامة باللجنة -لفضيلة الشيخ
العفالق على رعايته للحفل و جلميع أولياء األمور والطالب مثمنًا جهود
مشريف حلق حتفيظ الــقــرآن الكرمي على ما بذلوه من جهود مميزة
ساهمت وبشكل ملحوظ يف جناح برامج وأنشطة اللجنة اخملتلفة.

قال د .فواز السيف املدير التنفيذي للجنة التنمية االجتماعية األهلية
بحي الروضة بالدمام يف كلمته باحلفل أن الهدف من تنظيم احلفل
هو التعريف بدور اللجنة وإبــراز خمتلف براجمها وأنشطتها فض ًال عن
تشجيع و تكرمي أبناء احلي حلفظ كتاب اهلل.
وأكد السيف حرص اللجنة على تنفيذ مثل تلك الفعاليات واالحتفاالت
التي حتظى دائمًا بإشادة احلضور واستحسان جميع أهايل احلي.
وأعــرب مدير قسم العالقات العامة واإلعــام األستاذ حممد البكر عن
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اصنع مهارة

اصنع مهارة التاسع

مقاعد خاصة للجمعيات اخلريية ودورات
جمانية لذوي االحتياجات اخلاصة
يستعد برنامج اصنع مهارة التاسع
لهذا العام احلائز على جائزة املشروعات
االجتماعية الرائدة يف دول جملس التعاون
اخلليجي وهو أبرز الربامج التي ينفذها
مركز حي الروضة االجتماعي بالشراكة
االسرتاتيجية مع دار اليوم لإلعالم وغرفة
الشرقية إلقامة برناجمه التاسع على التوايل
من خالل جمموعة منتقاة من الدورات
التدريبية التي تقدم طوال أيام الربنامج
وتشمل خمتلف جماالت التدريب مبعدل 30
دورة تدريبية يقدمها جمموعة من خرباء
التدريب التي تستهدف إكساب فئتي الشباب
والفتيات مهارات فردية خمتلفة.

وأكد رئيس جلنة التنمية االجتماعية بحي الروضة
الشيخ حممد بن حمد اخلميس أن برنامج اصنع
مهارة يأتي هذه السنه ليكمل سلسلة النجاحات
والعطاءات ومسرية  8سنوات متيزت بالعطاء
املتواصل الذي يؤكد رسالة الربنامج يف دعمه
للشباب والفتيات بتنمية مهاراتهم اخملتلفة
ليكونوا أفرادًا يصنعون الفرق يف جمتمعهم.
وأشار املشرف العام على الربنامج األستاذ نايف
الهاجري إىل أن الربنامج يتم وفق خطة زمنية يتم
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فيها توزيع اللجان السبعة ومهامها التنفيذية يف
الربنامج ويتخلل ذلك ورش عمل للجان الربنامج
تتمحور حول سبل حتقيق األهداف املنشودة من
الربنامج.
وأوضــح الهاجري أن الربنامج يف عامة التاسع
سيخصص مقاعد خــاصــة للجمعيات اخلريية
لــأيــتــام كــمــا سيخصص دورات تــدريــبــيــة لــذوي
االحتياجات اخلاصة جمانًا.

وأعرب رئيس اللجنة اإلعالمية والناطق اإلعالمي
للربنامج األستاذ حممد بن عبدالعزيز البكر عن
تفاؤله الكبري بتميز الربنامج لهذا العام واستمرار
عطاءه لتخصيصه مقاعد خاصة لأليتام ودورات
خاصة لذوي االحتياجات اخلاصة جمانًا مؤكدًا أن
تنفيذ برامج تدريبية كمنح للجهات اخلريية األخرى
يساهم وبشكل كبري يف صقل دور الربنامج
ومساهمته يف عملية التنمية اجملتمعية والتي
تشمل خمتلف فئات اجملتمع.

7asad 18.indd 9

العدد 18
 1434هـ

تقارير

بحضور  1022زائر و مبشاركة  20طالبًا يف برنامج التاجر الصغري

تنميةحي الروضة بالدمام تقيم مهرجان
اخلضار والفواكه اخملفضة
أقامت جلنة التنمية االجتماعية األهلية بحي الروضة بالدمام مؤخرًا ضمن سلسلة برامج وأنشطة
اللجنة مهرجان اخلضار والفواكه اخملفضة مبقر اللجنة حتت عنوان ( التاجر الصغري ) مبشاركة  20طالبًا
من حي الروضة وبحضور  1022من األحياء التابعة للجنة.

وهدف الربنامج إىل تدريب واكتساب الطالب بعض
املــهــارات التدريبية املهنية يف العمل احلر
وتطوير وتنمية مهاراتهم ليكونوا أفــرادًا فاعلني
يف جمتمعهم من خالل مشاركتهم يف عرض
السلع من الفواكه واخلضار .
وأكد رئيس اللجنة الشيخ حممد بن حمد اخلميس
على أهمية تلك الربامج يف تنمية الشباب وذلك
عرب طــرح برامج وأنشطة تسعي إىل اكتساب
مهارات مهنية كخطوة أوىل يف العمل احلر من

منظور مهني تدريبي شامل وبأسلوب حضاري
مشيدًا يف الوقت نفسه بجهود منسوبي اللجنة
يف تنظيم املعرض.
وأش ــار رئيس قسم العالقات العامة واإلعــام
باللجنه األستاذ حممد عبدالعزيز البكر إىل أنه سبق
تنفيذ الربنامج ورشــة عمل مصغرة استضيف
خاللها أحد املدربني يف جمال االستثمار التجاري
لتحفيز املشاركني من الطالب وتدريبهم على
أساسيات مبادئ العمل يف الربنامج واألعمال

التجارية احلرة.
ويف ختام الربنامج أعــرب البكر نيابة عن اإلدارة
العامة باللجنة عن شكره وتقديره جلميع الزائرين
واملشاركني يف الربنامج مؤكدًا حــرص اللجنة
على إقامة مثل تلك الربامج واألنشطة باللجنة
والتي تهدف إىل السعي يف تطوير أفــراد احلي
بجميع فئاته العمرية.

رحلة عمرة جماعية ملنسوبي اللجنة
أقامت جلنة التنمية االجتماعية بحي الروضة
بالدمام ملنسوبيها رحلة اىل مكة املكرمة ألداء
مناسك العمرة ملدة  3أيام بحضور مدير الشؤون
اإلدارية واملالية االستاذ مسعد برزان وعدد من
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منسوبي اللجنة تخللت الرحلة زيارة أهم املناطق
واملتاحف التاريخية يف املنطقة.
كما أقامت جلنة التنمية االجتماعية بحي الروضة
بالدمام رحلة قصرية إىل كورنيش الــدمــام يف

سعيها لتوثيق عــرى احملبة والصداقة وتعزيز
التواصل بني منسوبيها ضمن برامج ترفيهية
وتخللت الرحلة األحاديث الودية وبعض املسابقات
الرتفيهية وكسر ملل العمل اليومي.
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تقارير

بحضور وكيل إمارة منطقة جازان

تنمية حي الروضة تشارك يف ملتقي
رؤساء جلان التنمية االجتماعية بجازان
شاركت جلنة التنمية االجتماعية األهلية
بحي الروضة بالدمام يف فعاليات ملتقي
رؤساء جلان التنمية االجتماعية بجازان والذي
أقيم حتت رعاية د .عبدالرحمن ناشب وكيل
إمارة منطقة جازان حتت عنوان (أثر العمل
االجتماعي يف تنمية اجملتمعات)
حيث هــدف امللتقى إىل توعية اجملتمع بأهمية
العمل التطوعي والعمل على إيجاد طرق متنوعة
عرب اكتساب اخلربات والتجارب الناجحة من اللجان
األخرى .
وقدم املدير التنفيذي للجنة الدكتور فواز السيف
ورقة عمل بعنوان (جتربة حي الروضة يف العمل
التطوعي) طــرح خاللها جتربة اللجنة يف حتقيق

أهدافها واسرتاتيجيتها يف اخلدمة االجتماعية.
وأعرب السيف عن تقديره وشكره للمشاركة يف
امللتقى مؤكدًا حرص اللجنة على املشاركة يف

تلك امللتقيات واملبادرات التي تساهم يف تبادل
اخلربات والتجارب بني اللجان مثمنًا يف الوقت نفسه
مبادرة رؤساء جلان التنمية االجتماعية بجازان على
تلك اللقاءات الهادفة.

شملت  14برناجمًا متنوعًا

 313مستفيدًا يف أنشطة املراكز الشبابية
نظمت املراكز الشبابية التابعة للجنة التنمية االجتماعية األهلية
بحي الروضة بالدمام  14برناجمًا خالل شهري ربيع األول وربيع اآلخر
 1434هـ استفاد منها  313من طالب املراحل االبتدائية واملتوسطة

والثانوية والتي شملت اجملاالت الرتفيهية والرياضية والثقافية.
وتوزعت الربامج بني مراكز براعم التنمية وفرسان التنمية وشباب
التنمية بواقع  6برامج لألول و 4برامج لكل من الثاين والثالث.

مركز براعم التنمية

مركز فرسان التنمية

مركز شباب التنمية

نظم مركز براعم التنمية خالل شهر ربيع األول
1434هــــ  6بــرامــج شملت اجمل ــاالت الرياضية
والرتفيهية والثقافية ،استفاد منها  93من
طالب املرحلة االبتدائية.

أقام مركز فرسان التنمية خالل شهر ربيع األول
 1434هـ  4برامج ترفيهية استفاد منها  120من
طــاب املرحلة املتوسطة ضمن امل ــدارس
التابعة ألحياء اللجنة.

استفاد  100طالب من طالب املرحلة الثانوية من
املشاركني مبركز شباب التنمية ضمن  4برامج
ترويحية ورياضية أقامها املركز خالل شهر ربيع
األول  1434هـ.
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النسائية

60طفل يشاركون يف احلفل اخلتامي
مللتقي الرباعم بتنمية حي الروضة
قام القسم النسائي بلجنة التنمية االجتماعية
بحي الــروضــة بالدمام ضمن سلسلة براجمه
االجــتــمــاعــيــة احلــفــل اخلــتــامــي لــأطــفــال حتت
عنوان ( ملتقى الرباعم ) مبقر مركز حي الروضة
االجتماعي بالدمام مبشاركة  60طفل و 150من
احلضور وأهايل احلي
ورحبت مديرة القسم النسائي االســتــاذة هالة
مــوســى بــاحلــضــور معربة عــن شكرها جلميع
امهات احلي وأخــوات املشاركني على تلبيتهن
الدعوة والتي عرضت من خاللها أهم وأبرز برامج
وأنشطة القسم النسائي باللجنة ومدى حتقيق
تلك الــرامــج واألنــشــطــة مــن أهـــداف ساهمت
وبشكل فعال يف تنمية أفــراد اجملتمع بجميع
فئاته العمرية .
تضمن احلفل العديد من الفقرات املتنوعة و
الرتفيهية من بينها فقرة عرض صور األطفال
وفــقــرة الــفــرح فــضـ ًا عــن مشهد متثلي عن
التعاون مع األخرين وفقرة اللغة االجنليزية .

ويف ختام احلفل كرمت االستاذة هالة جميع
املشاركني من األطفال واملعلمات على ما بذلوه
من جهود مميزة ساهمت يف جناح برامج اللجنة

وحرصهم على البذل والعطاء ملثل تلك الربامج
واألنشطة أشاد بها جميع احلضور وأهايل احلي .

 38سيدة يف ديوانية النخبة يعيشون
االجواء الرتكية بتنمية حي الروضة
أقام القسم النسائي بلجنة التنمية االجتماعية األهلية بحي الروضة بالدمام
ضمن سلسلة براجمه االجتماعية لهذا العام لقاءات لديوانية النخبة اخلاصة
باملتقاعدات يف احلي تبادلن خرباتهن يف جماالت عديدة والسعي معًا
اىل طرح أبــرز وأهــم املشاكل التي تواجههم والعمل على ايجاد احللول
املناسبة.
وتضمن احد اللقاءات لهذا العام برنامج متميزًا حتت عنوان ( لنعيش معًا
يف االجواء الرتكية ) .بحضور  38من سيدات ديوانية النخبة حيث تضمن
الربنامج عدة فقرات كان من أبرزها عرض مرئي عن تاريخ دولة تركيا القدمي
وعادات وتقاليد الشعب الرتكي كعادات اخلطوبة والزواج ومعامل وتراث تركيا
القدمي و ما حققته من إجنازات وجناحات على املستوي العاملي واالسالمي
ومسابقات ثقافية بني احلضور .
ويف اخلتام أعربت مديرة القسم النسائي االستاذة هاله موسى عن شكرها
وتقديرها للحضور مؤكده حــرص اللجنة على مثل تلك الربامج وتنوعها
لسيدات احلي املتقاعدات للمساهمة معًا يف حتقيق رؤية ورسالة اللجنة.
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النسائية

تكرمي  72طالبة ضمن احلفل السنوي
التاسع لتكرمي املتميزات دراسيًا
كرم القسم النسائي بلجنة التنمية االجتماعية
األهلية بحي الروضة بالدمام  72طالبة ضمن
برنامج احلفل السنوي التاسع لتكرمي املتميزات
دراسيًا برعاية مساعدة املدير العام للرتبية
والتعليم (بنات) للشؤون التعليمية باملنطقة
الشرقية األســتــاذة ســنــاء بنت عبدالرحمن
اجلعفري.
وحضر احلفل  300من األهايل واملكرمني وعدد
من مديرات مــدارس األحياء التابعة للجنة وقد
أقيمت فعاليات احلفل بقاعة االحتفاالت العامة
مبركز حي الروضة االجتماعي.
واشــتــمــل احلــفــل عــلــى الــعــديــد مــن الــفــقــرات
منها أوبريت بعنوان (النجاح) وأنشودة ترحيبية
باحلضور ومسرية للطالبات املتميزات وعرض
إلجنازات القسم النسائي.
وقامت هالة موسى مديرة القسم النسائي
باللجنة بتسليم الطالبات املكرمات شهادات
التقدير والهدايا التذكارية.
وثــمــنــت مــوســى دور إدارة الــربــيــة والتعليم
وتعاونها الدائم مع اللجنة ،معربة عن شكرها
جلميع احلضور ملشاركتهم الفاعلة يف احلفل.

نسائي مركز حي الروضة وفريق أثر التطوعي
يف زيارة جملمع األمري حممد بن فهد التعليمي
ضــمــن بــرنــامــج (جملــتــمــع أرقــــي) ق ــام نسائي
مركز حــي الــروضــة وفــريــق أثــر التطوعي بزيارة
جملمع األمري حممد بن فهد التعليمي ترسيخًا
السرتاتيجيات اللجنة يف مد اجلسور مع خمتلف
اجلهات احلكومية واألهلية.
وقــدم الفريق خالل الزيارة عرضًا مرئيًا للتعريف
باللجنة وأهدافها وإجنازاتها وبراجمها املتنوعة
وكــذلــك التعريف بفريق أثــر التطوعي وأعماله
ومشاركاته االجتماعية.
كما قــدم الفريق أيضًا عــدة فقرات كــان أبرزها
املسابقات احلركية والثقافية وحوار مع الفتيات
حول املشاكل التي يواجهنها وسبل حلها.
وتضمن برنامج الــزيــارة طرحًا حــول مــدى تأثري
برامج التواصل االجتماعي على شخصيات الفتيات
وكيفية االستفادة منها.
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وأعربت األســتــاذة هــدى بوبشيت مديرة جممع
االم ــر حممد بــن فهد التعليمي عــن شكرها
وتقديرها ملثل هذه الفعاليات ملا يبذل فيها من

جهود والتي تساهم بفاعلية يف تنمية اجملتمع
عامة وأفراد احلي خاصة.
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فعاليات نادي فضاءات تشهد مشاركة
 35فتاة
ضمن سلسلة الربامج واألنشطة الرتبوية لهذا
العام أقام القسم النسائي بلجنة التنمية األهلية
بحي الــروضــة بــالــدمــام بــرنــامــج ن ــادي فــضــاءات
مبشاركة  35فتاة من األحياء التابعة للجنة.
واشتمل الربنامج الذي أقيم مبركز حي الروضة
على العديد من الفقرات كان أبرزها خطوات النجاح
و فقرة أسرار األنوثة وورشة عمل (أنا واآلخرون).
وأفــادت مديرة القسم النسائي األستاذة هالة
مــوســى أن الــرنــامــج حــقــق أه ــداف ــه الــربــويــة
واملــهــاريــة بــصــورة طيبة أش ــادت بها الفتيات
املشاركات يف الربنامج.

 60فتاة تشارك يف افتتاح
نادي نون للفتيات

 30سيدة يف ديوانية
سيدات احلي

ضمن برامج وأنشطة اللجنة لهذا العام أقــام القسم النسائي بحي
الروضة حفل افتتاح نادي نون للفتيات الذي تضمن جمموعة من الفقرات
كان أبرزها استقبال طالبات املرحلة االبتدائية بفقرات إنشادية وبعض
املسابقات الفكرية واحلركية شارك فيها ما يقرب من  60فتاة.

أقــام القسم النسائي بلجنة التنمية االجتماعية بحي الروضة بالدمام
ضمن براجمه االجتماعية لعام 1434هـ عدة لقاءات لديوانية سيدات احلي.

وسعى فريق عمل الربنامج إىل ترسيخ القيم اإلسالمية واملهارات احلياتية
للفتيات وقد أثنت الفتيات وجميع احلضور على احلفل وأهداف الربنامج.
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وشارك يف اللقاء  30سيدة نفذن فقرة إفطار التنمية كما تركز اللقاء
على تبادل خربات املشاركات يف عدة جماالت وعرض جتاربهم الناجحة
يف احلياة.
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النسائية

 1380أم وطفل يف حفل (الطفل واملهنة)
أقــام نســائي تنميــة حــي الروضــة ضمــن سلســلة برامــج جلنــة التنمية
االجتماعيــة األهليــة بحــي الروضــة حفل األطفــال لهــذا العام حتــت عنوان
(الطفل واملهنة) مبقر اللجنة ومبشــاركة متميزة من قائدة فرقة األحلان
اإلنشادية النسائية املنشدة غدير ابا اخليل والطفلة رميا العثمان.
وشــهد احلفل تفاعــ ًا من جميع احلضور وخاصة األطفال الذين اســتمتعوا
بالعديــد من الفعاليات التــي كان أبرزها (ركن الطباخ الصغــر ،القارئ احلكيم،
املزرعة اجلميلة ،الطبيب الطيب ،ركن املسرح واملسابقات الصالون األنيق،
الفنــان املاهــر ،املنقــذون األبطال ،املربمــج الذكي) والتي هدفــت إىل تعليم
األطفال جمموعة من املهارات املهنية والتعليمية والتشكيلية واملهارية
واالجتماعية وغريها.
وأكدت مديرة القســم النســائي األســتاذة هالة موســى حرص اللجنة على
مثــل تلك املشــاركات واملبادرات املتميــزة لتقدم الربامــج الهادفة لألحياء
التابعــة للجنة جلميــع الفئات العمريــة ،معربة عن شــكرها جلميع احلضور
ً
ومثمنة مشاركة املنشدة غدير ابا اخليل والطفلة رميا.

(تكنو شو) النسائي يستقطب  1234مشاركة
أقــام نســائي تنمية حــي الروضة برنامج تكنو شــو
مبقر جلنة التنمية االجتماعية األهلية بحي الروضة
مبشاركة  1234فتاة يومي اخلميس واجلمعة.
اشــتملت الفعاليات علــى ( أركان النصائــح التقنية،
املسرح الصاخب ،أركان املبيعات ،تكنوكويف ،عامل
املرح لألطفال ،ســتديو فوكس أون يو) وتخلل تلك
الفعاليــات جمموعــة من الفقــرات متيــزت بحزمة
من الرســائل للتعرف على جمموعة من املهارات
املهنيــة والرتفيهية والتدريبية تســاهم وبشــكل
فعال يف تأكيد رســالة الربنامج يف دعمه للفتيات
إلطالعهــم وتنمية مهاراتهــم اخملتلفة مبا يتوائم
ومتطلبات سوق العمل يف املستقبل.
اســتقطب الربنامــج جمموعــة مــن احملاضــرات
و املدربــات لزيــارة الربنامــج وتقــدمي حماضــرات
ومهارات خمتلفة كان أبرزهن د .ناهد الزهري املدير
العــام ملركز معارف الصحة لالستشــارات الصحية
والتدريب والبحــوث بالدمام لتقدمي حماضرة بعنوان
(أبناؤنــا والتقنية) وفريــق  INFINITEمع املدربة
بنان القرين.
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من جهة أخرى شمل الربنامج جمموعة من ورش
العمــل هدفــت إىل تنميــة جمموعة مــن املهارات
منهــا مهارة التصويــر الفوتوغرايف (العــن الثالثة)
لألســتاذة فاطمــة احلمــود ،و ()STILL LIVE
لألســتاذة نــورة عبدالعزيــز ،وعــروض تقدمييــة
(العــرض الناجــح) للمهندســة وعــد الشــدي،
والتصميم الداخلي (أنا مصمم) للمهندســة مرمي
العبدالقادر واملهندسة جنالء الرميحي ،والتصميم
بربنامــج إليســريتور (ملــاذأ اختــار إليســريتور

لتصميمــي) للمصممــات أســماء باوزيــر ،منــال
اجلمال ،نداء بخاري ،أسماء البيشي.
العسكر ،سارة ّ
وأعربت مديرة القســم النســائي هالة موسى عن
شــكرها وتقديرهــا جلميــع احلضــور مــن مدربــات
وفتيــات مؤكــدة حــرص جلنــة التنميــة االجتماعية
بحي الروضة على تنفيــذ مثل تلك الربنامج للعمل
على حتقيق رؤية ورسالة اللجنة.
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أكادميية املواهب حتتفل بختام براجمها لعام
 1434هـ

أقــامــت أكــادميــيــة مــواهــب مبــركــز حــي الــروضــة
االجتماعي بالدمام حفلها اخلتامي لهذا العام
بحضور املدير التنفيذي للجنة د  /فــوزا السيف
واملشرف العام على أكادميية مواهب األستاذ/
خالد الغامدي .
ويأتي الربنامج ضمن سلسلة الربامج التدريبية
بلجنة التنمية االجتماعية بحي الروضة بالدمام
حيث يهدف الربنامج اىل تنمية مهارة التفكري
واالبـــداع واإلثـــراء مبا هو جديد يف عــامل االبــداع
لطالب املرحلة االبتدائية ( الرابع – اخلامس )
ونــوه املــديــر التنفيذي للجنة د  /فــواز السيف
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أن هــدف الربنامج يساهم يف تنمية القدرات
اإلبداعية والتفكريية لطالب املرحلة االبتدائية
وتنمية مهارتهم العقلية حيث يرتكز الربنامج على
عدة جوانب منها مهارة تعلم اللغة االجنليزية
ومهارة استخدام احلاسب اآليل ومهارة فنون
اخلط العربي وبعض الربامج الرتفيهية االبداعية
اخملتلفة .
وأش ــار املــشــرف الــعــام على الــرنــامــج األستاذ
خالد الغامدي أن اقامة الربنامج يأتي وفق خطه
موضوعة خالل  14اسبوع وملدة  3ساعات مره
يف األسبوع مؤكدًا يف الوقت نفسة الرتكيز على

تطوير املهارات الفكرية واالبداعية للطالب بحزم
من برامج ترفهيه على يد معلمني متخصصني
يف تطوير تلك املهارات الفكرية واإلبداعية.
ويف ختام احلفل أعرب الغامدي نيابة عن االدارة
العامة للجنة بالشكر والتقدير جلميع الطالب
املــشــاركــن و أولــيــاء األمـــور يف مساهمتهم
يف تشجيع وحتفيز ابناءهم للمشاركة يف تلك
الربامج مؤكدًا حرص اللجنة على إقامة مثل تلك
الربامج واالنشطة باللجنة التي تهدف إىل السعي
يف تطوير الطالب مبختلف املهارات االبداعية.
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مدير مرور املنطقة الشرقية العميد عبدالرحمن الشنربي:

للجان التنمية دور مميز يف جمال املسؤولية
االجتماعية
حتدث مدير مرور املنطقة الشرقية العميد عبدالرحمن الشنربي لـ"حصاد التنمية" حول العديد من
القضايا واملوضوعات متناوال دور إدارة املرور باملنطقة الشرقية يف جمال املسؤولية االجتماعية
وأبرز مهامها و دوائر االهتمام املشرتك بني جلان التنمية االجتماعية واملررو .إليكم تفاصيل احلوار:

عرفنا بأبرز املهام التي تضطلع بها إدارة
املرور باملنطقة الشرقية؟

االجتماعية األهلية يف املنطقة الشرقية
كإحدى أدوات العمل االجتماعي التنموي؟

أهم وأبرز املهام إدارة املرور هي تنظيم حركة
السري داخــل املــدن واحملافظات والعمل على
إصــدار اللوحات ورخــص القيادة واإلشــراف على
مدارس التعليم عن طريق احلاسب اآليل ومتابعة
الــبــوابــة اإللــكــرونــيــة للخدمات والفحص الفني
للسيارات واستخراج تفويضات املركبات ومتابعة
اخملالفات املرورية ،وإقامة الربامج واملعارض
التوعوية للسالمة املــروريــة ومــراقــبــة احلركة
املــروريــة من خــال غرفة العمليات عن طريق
الشاشات.

أرى انــهــم يــقــومــون بعمل متميز يف جمــاالت
املسؤولية االجتماعية لدى شرائح اجملتمع كافة
لتحقيق الشراكة اجملتمعية ونأمل كذلك أن يكون
لها دور يف التوعية املرورية وحتقيق مسؤوليتها
يف جمتمع املنطقة الشرقية.

وأيــضــا يقع ضمن مــهــام اإلدارة العمل على
تسهيل حركة الطالب والطالبات عند املدارس
يف الفرتة الصباحية وتنظيم حركة السري وسرعة
االنتقال عند احلــوادث واإلصابات احلد منها من
خالل رفع مستوى السالمة املرورية حتى يصل
املواطن واملقيم إىل مقر عمله أو سكنه بأمان.

ما رأى سعادتكم يف توجه جلان التنمية
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برأيكــم مــا دور إدارة املــرور باملنطقــة
الشــرقية يف جمــال املســؤولية االجتماعية
من الناحيــة التوعوية والتثقيفية يف اجملتمع
ومدى تأثريها على أفراد اجملتمع؟
يتمثل دورنــا يف جمــال املسؤولية االجتماعية
يف رفع املستوى التوعوي بالسالمة املرورية
بني أفراد اجملتمع من خالل ندوات وحماضرات
للتوعية بالثقاقة املرورية لدى أبنائنا ،وذلك للحد
من اخملاطر واحلوادث واإلصابات ،ونسعى أيضًا
أن تكون التوعية مرتبطة أيضا بالضبط املروري
ليكون التأثري أكرب.

باعتبار أن تنمية اجملتمع توعويًا وتثقيفيًا هي
من أهداف إدارة املرور باملنطقة الشرقية،
يف رأي سعادتكم ما هي أبرز قضية أو
ظاهرة جمتمعية من الناحية التوعويه التي
يجب أن تركز عليها جلان التنمية االجتماعية
من خالل ما يقدمونه من برامج وأنشطة؟
أرى أنه من الضروري للجان التنمية االجتماعية أن
تعمل على توعية أجيال املستقبل والعمل على
احلد من احلــوادث املرورية والرتابط االجتماعي
بنب سكان احلي واألحياء اجملاورة واإلسهام بقدر
اإلمكان يف عمل الندوات واحملاضرات التوعوية
عن السالمة املرورية واالستفادة من اخلربات
والطاقات البشرية من أجل األمن والسالمة يف
هذا البلد املعطاء يف عهد قيادتنا الرشيدة كما
أننا على استعداد لتزويدكم بأبرز القضايا حني
البدء بتلك الربامج والتي تختلف باختالف املواسم.
وأمــلــي أن تصل للرسالة إىل الــشــيــاب بجميع
فئاتهم العمرية وهم الذين ميثلون نواة اجملتمع
عن طريق جملتكم حصاد التنمية.
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الريان

مركز حي الريان يؤكد شعار التواصل بني
املركز والديوانيات
أقام مركز حي الريان التابع للجنة التنمية االجتماعية
بالدمــام اللقاء األول ملنســقي ديوانيات أهايل احلي
للتعريف برؤية وأهداف املركز ومدى حتقيقها.
بعدهــا ناقش منســقو الديوانيات املناشــط الثالثة
الرئيســية التــي يقدمها مركز احلــي ومنها جامعة
القيم والتي تخدم قيم احلي التســعة وهي التعارف
واالنتمــاء والعصرية واملســؤولية والعطــاء والتميز
واجلمال واحملبة والعدل من خالل تثبيت وترســيخ
شعار املركز (أفضل حي قيمي يف اململكة).
وقال املهندس معاذ البدران مدير املركز أن اللقاء
شــمل العديد مــن حماور النقــاش كان مــن أبرزها
تعزيــز وتفعيــل قيمة املســؤولية من خــال القيم
التســع لــدى أفــراد احلــي والتواصل املســتمر من
خالل اللقــاءات والربامــج االجتماعية بــن املدارس
والقطاعــات احلكوميــة مــع أهــايل احلــي والســعي
إليجاد احللول املناسبة للمشاكل املتعلقة باحلي
وأكــد البــدران أن مركــز حــي الريــان يســعى لتطوير

براجمه سواء كانت الرتبوية أو االجتماعية أو التدريبية
من خالل مناشــط املركــز الرئيســية والعمل على
عدة لقاءات عامة وتنمية جمتمع احلي بحزمة من

الربامــج املتنوعة لتعزيــز الســلوكيات اإليجابية من
خالل اللوحات التوعوية يف احلي .

 60مشاركًا يف حفل الشواء
ألهايل مركز حي الريان

 17طالبًا يف نادي متيز بحي
الريان

أقام مركــز حي الريان التابع للجنة التنميــة االجتماعية األهلية بحي الروضة
بالدمــام حفــل الشــواء األول لهــذا العــام بحضــور  60مشــاركًا ويأتي احلفل
ضمن سلســلة الربامج االجتماعية للمركز والتــي يحرص فيها على تعزيز
القيــم االجتماعية بني الســكان حيث أقيم احلفل يف حديقة احلي وشــارك
فيــه األهــايل بجميع فئاتهم العمريــة و التقي أهايل احلــي ببعضهم وتبادلوا
األحاديث الودية.
و أكــد مديــر املركــز املهنــدس معــاذ البــدران علــى أهميــة تعزيــز القيــم
االجتماعيــة بــن األهــايل والتواصل املســتمر فيمــا بينهم مبــا يعكس األثر
اإليجابي بني سكان احلي وأفراده .

شــارك  17طالبًا من املرحلة االبتدائية بنادي التميز يف حي الريان التابع للجنة
التنميــة االجتماعيــة بحي الروضة بالدمام ضمن سلســلة أنشــطة وبرامج
املركــز حيث اشــتمل النادي علــى العديد من األنشــطة اخملتلفــة الثقافية
واالجتماعية والرياضية والرحالت والدورات التدريبية كان من أبرزها دورة اخلط
العربي ودورة التوصيالت الكهربائية ورحلة إىل مدينة اجلبيل وحفظ لسور من
القران الكرمي واألحاديث الشريفة.
وقــال مدير املركز املهندس معاذ البــدران إن إقامة مثل تلك األندية للعمل
على تطوير مهارات أبناء احلي وتنمية قدراتهم بحزمة من الربامج واألنشطة
اخملتلفة.

8/27/13 6:40 PM
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أخبارهم

اإلنعاش الرئوي واإلسعافات األولية لشباب
أحياء الفيصلية والندى وطيبة بالدمام
نظــم مركــز حــي الفيصليــة التابــع للجنــة التنميــة
االجتماعيــة األهلية ألحيــاء الفيصلية واملنار والندى
وطيبــة بالدمــام دورتني للشــباب بعنــوان اإلنعاش
الرئــوي واإلســعافات األوليــة علــى مــدى يومــن ,
وقــد قــدم الدورة املــدرب املعتمد ســلطان غازي
مسواك.
واســتفاد مــن الدورتــن  32مــن شــباب أحيــاء
الفيصليــة والندى واملنــار وطيبة ,وخــال الدورتني
مت تدريــب الشــباب علــى اإلنعــاش القلبــي الرئــوي
واالســعافات االولية مما ميكنهم مــن التعامل مع
االصابات يف أي مكان ســواء كانــت اإلصابة مهددة
للحياة أو غري مهددة
و تدرب املشاركني يف دورة االنعاش الرئوي القلبي
(الرعايــة االولية) على إتقان أســاليب معاجلة حاالت
الطــوارئ وتشــمل التعامــل مــع حــاالت االختنــاق ,
الســيطرة علــى النزيــف احلــاد  ,معاجلــة الصدمة
والتعامل مع اصابات العمود الفقرة.
ويف دورة اإلســعافات األوليــة (الرعايــة الثانويــة)

مت تدريبهــم علــى تقييــم اإلصابة  ,تقييــم املرض ,
تضميد اجلروح و جتبري الكســور  ,وكان من مميزات
الــدورة التدريــب والتطبيــق العملــي لــكل متــدرب
وشــهادة قيــادة معتمــدة يف اإلنعــاش الرئــوي

واإلســعافات األوليــة وكتيب ارشــادات عــن طريقة
اإلنعــاش واإلســعاف األوليــة .اجلديــر بالذكــر بأنــه
ســوف تقام دورة االســعافات االولية كذلك للفتيات
والنساء.

برنامج بنات تفاحات يف أحياء الفيصلية والندى واملنار وطيبة
بالدمام
نظم القسم النسائي يف جلنة التنمية االجتماعية
األهليــة ألحيــاء الفيصليــة واملنــار والنــدى وطيبــة
بالدمــام دورة للفتيــات مــن أعمــار  14إىل  25ســنة
بعنوان بنــات تفاحات و التي تســتهدف فئة الفتيات
وترشــدهن إىل الطرق الصحيحة للتعامل مع كافة
أنواع العالقات.
ومت تهيئة مركز حي الفيصلية بالديكورات املبهجة
بحيث يضفي جوا هادئــا ومالئما للموضوع ،وقد مت
طرح الدورة بأســلوب شــيق ورائع قدمته األستاذة
ســعاد العســاف وبلــغ عــدد املســتفيدات مــن
الربنامج  50من الفتيات باألحياء.
اشــتملت الــدورة علــى إرشــاد الفتيــات للمعرفــة
الفعلية للشخصية اجلميلة يف دواخلهن ،وكذلك
توضيــح طبيعــة العالقــات بــن فئــات اجملتمــع
كالوالديــن والصديقــات وأيضــا كيفيــة التعامــل
مــع أجهــزة التقنيــة احلديثــة كاالنرتنــت والهواتــف
واستخدامها بشكل صحيح.

8/27/13 6:40 PM

وكان مــن ثمــرات الربنامــج إثــراء املوضوع بشــكل
جميل وبأســلوب لطيف وحمبــب للفتيات والتفاعل
االيجابــي باملداخــات املتميــزة من الفتيــات وكرثة

االستشــارات اخلاصــة والصريحــة مــن الفتيــات
للمدربــة وعــزم الفتيــات باحملاوالت اجلــادة للتغيري
لألفضل.
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