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مركز حي الروضة االجتماعي..
تجربة نجاح
يع ��د مرك ��ز ح ��ي الرو�ش ��ة الجتماع ��ي اأول مرك ��ز
اجتماع ��ي متكامل املراف ��ق "الريا�ش ��ية والرفيهية
والجتماعية والربوية"على م�ش ��توى جل ��ان التنمية
الجتماعي ��ة الأهلي ��ة يف اململك ��ة� ،شت�ش ��اهم ه ��ذه
املرافق وب�ش ��كل كبر ب� �اإذن اهلل يف توفر بيئة جاذبة
لل�ش ��باب والفتيات ل�شقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم
وا�ش ��تيعاب طاقاته ��م وربطه ��م بدينه ��م وتعزي ��ز
انتمائهم لوطنهم وحبهم ملجتمعهم والن�شراف عن
اأي مظهر من مظاهر النحراف الفكري اأو النحالل
الأخالقي ليكون ��وا اأدوات اأعمار وبن ��اء لهذا املجتمع
املعطاء.

افتت� ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
بن فهد اأمري املنطقة ال�سرقية مركز حي
الرو�سة الجتماعي التابع للجنة التنمية
الجتماعية الأهلية بحي الرو�سة
بالدمام بح�سور رئي�س حمكمة ال�ستئناف
باملنطقة ال�سرقية �ساحب الف�سيلة ال�سيخ
عبدالرحمن بن حممد اآل رقيب وجمع من
امل�سوؤولني ورجال الأعمال والإعالميني
باملنطقة ال�سرقية.
وقال �شموه« :مركز حي الرو�شة للتنمية يعد مثاليا،
وه ��و ما نتمن ��اه يف جمي ��ع اأنحاء اململكة ،خ�شو�ش ��ا
يف املنطقة ال�ش ��رقية ،واأن تكون هي البداية ولي�ش ��ت

النهاي ��ة ،واإن ��ه ما مت ��ت م�ش ��اهدته يف ه ��ذا املركز
�ش ��يكون نواة لل�ش ��ابات وال�ش ��باب ملا فيه م�شلحتهم
دينيا وفكريا وعمليا».
واأو�ش ��ح اأمر املنطقة ال�شرقية اأن «الأماكن املتوفرة
يف املركز من خدمات ريا�ش ��ية واجتماعية هي اأكر
دلي ��ل على وجود ندوات لتنوير ال�ش ��باب ،واأي�ش ��ا ما
فيها من ن�ش ��اطات ريا�ش ��ية وتعليمي ��ة تفيد الطالبة
والطالب يف حياتهم امل�ش ��تقبلية ،كذلك ت�ش ��غل وقت
اأبنائن ��ا وبناتن ��ا يف املنطقة ال�ش ��رقية ليجدوا املكان
املنا�ش ��ب لناد اجتماعي ي�ش ��عر فيه املواطن اأن هذا
ميلكه �شخ�شيا».

اإن بناء املرك ��ز مل يكن ولن يكون اآخر طموحنا الذي
نتطلع اإليه واإمنا هو خطوة اأوىل للو�شول اإىل ما نريد
وهو خدمة جمتمعنا والرقي به وذلك من خالل برامج
وم�ش ��روعات هادفة وممتعه تخ ��دم اأكر عدد ممكن
وباأقل تكلفة بل وبدون تكلفة ،لذلك فاإن جمل�س اإدارة
اللجنة ي�ش ��عى لت�شغيل املركز ت�شغي ًال احرافي ًا وذلك
بتطبيق مبداأ ال�ش ��تدامة املالية والتي تو�ش ��ل املركز
اإىل مرحل ��ة الكتفاء والعتماد على م ��وارده الذاتية
من " الر�شوم الرمزية من امل�شتفيدين وعوائد تاأجر
بع�س املرافق للقطاع اخلا�س واحلكومي" ،وبف�ش ��ل
اهلل مت حتقي ��ق ه ��ذه الإ�ش ��راتيجية بن�ش ��بة ()73
خالل العام املايل املا�شي ،ومن املخطط له اأن ت�شل
خالل �ش ��نتني اإىل ( )1٠٠لتوجه بعد ذلك مواردنا
املالي ��ة من الترعات واإعانة الوزارة اإىل تنفيذ مركز
جدي ��د يف ح ��ي اآخر ليق ��دم نف�س اخلدم ��ات وبنف�س
املبداأ.
ﻣﺤمﺪ بﻦ حمﺪ الﺨميس

عن قرب

خالل تدشينه مركز حي الروضة
االجتماعي  ..األمري حممد بن فهد:

المركز يجسد رؤية خادم
الحرمين لدور لجان التنمية
االجتماعية في المملكة

�أ�شاد �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز
�أمري املنطقة ال�شرقية مب�ستوى مرافق وبرامج مركز حي
الرو�ضة االجتماعي بالدمام م�ؤكدا اهتمام القيادة الر�شيدة
بالعمل االجتماعي التنموي ودعم كافة �أ�شكاله ويف مقدمتها
جلان التنمية االجتماعية .جاء ذلك خالل افتتاح �سموه
ملركز حي الرو�ضة االجتماعي التابع للجنة التنمية
االجتماعية الأهلية بحي الرو�ضة بالدمام بح�ضور رئي�س
حمكمة اال�ستئناف باملنطقة ال�شرقية �صاحب الف�ضيلة ال�شيخ
عبدالرحمن بن حممد �آل رقيب وجمع من امل�س�ؤولني ورجال
الأعمال والإعالميني باملنطقة ال�شرقية.

وكان يف ا�ستقبال �س ��موه ومرافقيه ال�شيخ حممد بن حمد اخلمي�س الت ��ي �س ��تكون بعون اهلل معامل ال�س ��تغالل طاقات ال�ش ��باب املهدرة
رئي� ��س جلنة التنمي ��ة االجتماعية الأهلية بحي الرو�ض ��ة و�أع�ض ��اء وو�ضعها يف �سبل اخلري والتنمية وال�صالح".
جمل� ��س �إدارة اللجنة ،حيث قام �س ��موه بجول ��ة على خمتلف مرافق
املرك ��ز اطل ��ع خالله ��ا على �س�ي�ر العم ��ل والتقى عدد من ال�ش ��باب و�أعرب رئي�س اللجنة ال�ش ��يخ حممد اخلمي�س عن �سعادته بت�شريف
�ص ��احب ال�س ��مو امللكي الأمري حمم ��د بن فهد حلف ��ل افتتاح املركز
امل�ستفيدين من براجمه و�أن�شطته اجلارية.
معت�ب�را ذلك امت ��دادا لدعم �س ��موه املتوا�ص ��ل للمركز من ��ذ بداية
و�أ�ض ��اف �س ��موه " :لعلن ��ا بهذا املركز الذي يع ��د الأول من نوعه بني �إن�شائه ومتابعة �سموه احلثيثة ملختلف مراحل الإن�شاء.
جل ��ان التنمي ��ة االجتماعي ��ة يف اململكة نك ��ون قد و�ض ��عنا لبنة بناء
جمتمعنا القوي بل وبد�أنا به اخلطى نحو انت�ش ��ار مثل هذه املراكز و�أكد اخلمي�س �أن هذا االهتمام من جانب �سمو �أمري املنطقة ي�ضعنا
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صاحب السمو امللكي األمري
حممد بن فهد بن عبدالعزيز
أمري املنطقة الشرقية أثناء
قص شريط االفتتاح

عن قرب
صاحب السمو امللكي األمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز أمري املنطقة الشرقية أثناء
جولة سموه مبرافق املركز بعد افتتاحه.

قاعة االحتفاالت العامة ملركز حي الروضة االجتماعي وقد امتألت باحلضور أثناء حفل
االفتتاح والذين تقدمهم عدد من مسؤويل وأعالم املنطقة الشرقية

والقائمني على اللجنة واملركز �أمام حتد لأن نكون عند وب�ي�ن الدو�س ��ري �أن املركز �س ��يقدم  -مب�ش ��يئة اهلل -
حزمة من الربامج واالن�ش ��طة االجتماعية التي �س ��تفي
م�ستوى الظن والطموحات.
مبتطلب ��ات واحتياج ��ات �أبن ��اء الأحياء التابع ��ة للجنة
ومن ناحيت ��ه اعترب نائب رئي�س اللجن ��ة الدكتور عادل وتزي ��د من وعيه ��م وتنم ��ي تكوينهم الثق ��ايف واملعريف
بن �سلطان الدو�سري زيارة �سموه ومرافقيه وافتتاحهم والبدنى.
للمرك ��ز مبثاب ��ة دفع ��ة قوية جلمي ��ع العامل�ي�ن باللجنة
جدير بالذكر �أن مركز حي الرو�ض ��ة االجتماعي �أن�شئ
�ستحثهم على مزيد من العمل والتطوير.
بتوجيه ��ات من �ص ��احب ال�س ��مو امللك ��ي الأمري حممد

صاحب السمو امللكي األمري حممد بن فهد بن عبد العزيز يتوسط أعضاء جملس إدارة
جلنة التنمية االجتماعية األهلية بحي الروضة

تكرمي الداعمني
الرئيسيني
ملركز حي
الروضة
االجتماعي

ب ��ن فهد بن عبد العزيز وقد و�ض ��ع حجر الأ�س ��ا�س له
�ص ��احب ال�سمو الأمري جلوي بن عبدالعزيز بن م�ساعد
نائب �أمري املنطقة ال�ش ��رقية ع ��ام 1426هـ وذلك على
م�س ��احة  ٥٤٠٠م�ت�ر مرب ��ع بتكلفة جت ��اوزت  ١٢مليون
ريال ك�أول مركز اجتماعي متكامل على م�س ��توى جلان
التنمية االجتماعية الأهلية وي�ض ��م العديد من املرافق
التي تخدم كافة �شرئح املجتمع.

صاحب السمو امللكي أمري املنطقة يتسلم درعا تذكارية من جلنة التنمية االجتماعية

غ ��رم اهلل الغام ��دي و�إخوان ��ه القاب�ض ��ة� ،أ.طالل بن �س ��ليمان
الداعمون املاليون
مت خ�ل�ال احلف ��ل تك ��رمي الداعمني الرئي�س ��يني مل�ش ��روع مركز الغني ��م� ،أ.خالد بن ح�س ��ن ب ��ن عبدالكرمي القحطاين� ،ش ��ركة
ح ��ي الرو�ض ��ة االجتماع ��ي بالدمام وه ��م الداعم ��ون املاليون� :أبناء عبداهلل بن عبداملح�سن اخل�ضري� ،شركة �أحمد بن نا�صر
وزارة ال�ش� ��ؤون االجتماعية� ،شركة �أرامكو ال�س ��عودية ،م�ؤ�س�سة البنعلي و�أوالده.
عبدالرحمن بن �ص ��الح الراجح ��ي وعائلته اخلريية ،م�ؤ�س�س ��ة شركاء النجاح
�س ��ليمان بن عبدالعزي ��ز الراجحي اخلريي ��ة ،جمموعة الزامل كم ��ا مت تكرمي �ش ��ركاء النجاح وه ��م� ،أمانة املنطقة ال�ش ��رقية،
القاب�ض ��ة� ،ش ��ركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده� ،ش ��ركة عبداهلل جامع ��ة الدم ��ام ،مديرية �ش ��رطة املنطقة ال�ش ��رقية ،م�ؤ�س�س ��ة
احلمود ال�شويعر للتجارة واملقاوالت�،شركة ال�سويدي القاب�ضة ،الربي ��د ال�س ��عودي باملنطق ��ة ال�ش ��رقية ،دار الي ��وم للإع�ل�ام،
�شركة االن�صاري القاب�ضة� ،أ.طارق بن عبدالهادي القحطاين ،مكت ��ب العمل باملنطقة ال�ش ��رقية ،قاعة الأندل� ��س لالحتفاالت،
جمموع ��ة املجدوع ��ي التجاري ��ة � ،ش ��ركة را�ش ��د العبدالرحمن املجموعة الوطنية للتقنية� ،شركة مايكرو�سوفت العربية� ،شركة
الرا�ش ��د و�أوالده ،م.جمال بن �إبراهيم اجلا�س ��م�،أ .عبداهلل بن م�شاريع اخلليج للمقاوالت ،م .علي بن �سعيد القحطاين ،مكتب
عبد اللطيف الفوزان� ،أ.فهد بن عبداهلل ال�ش ��ريع� ،شركة �أحمد املهند�س �صالح نقي لال�ست�شارات الهند�سية .
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أخبارنا

بحضور  2000مشارك

األمير تركي بن محمد يرعى ختام "فرحة وطن" االنشادي
رعى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري تركي بن حممد بن فهد بن عبد العزيز مهرجان التنمية الإن�شادي
الأول واملقام بلجنة التنمية االجتماعية الأهلية بحي الرو�ضة بالدمام وذلك يف �إطار رعاية �سموه
ملهرجان فرحة وطن االن�شادي الذي يقام احتفاال بعودة خادم احلرمني ال�شريفني لأر�ض الوطن .
وكان يف ا�ستقبال �سموه رئي�س اللجنة ال�شيخ حممد اخلمي�س
و�أع�ضاء جمل�س �إدارة اللجنة وجمع من �أه��ايل حي الرو�ضة
حيث تفقد �سموه مركز حي الرو�ضة االجتماعي واطلع على
مرافقه ثم انتقل �إىل قاعة االحتفاالت حيث كان ي�ستمع
اجلميع �إىل ندوة للدكتور خالد اجلبري تناول خاللها
احلديث عن جوانب احلياة ال�سعيدة وكيفية الو�صول
لها.
بعد ذل��ك �أقيم �أوب��ري��ت وطني من تقدمي فرقة
�صدى اخلليج الإن���ش��ادي��ة بقيادة املن�شد �سمري
الب�شريي ت�لاه فقرة ان�شادية بعنوان يال�سعودية
للمن�شد �سمري الب�شريي وابنته وعد ،تال ذلك
كلمة لرئي�س اللجنة ال�شيخ حممد اخلمي�س
�شكر م��ن خاللها �سمو الأم�ي�ر وراع��ي
امل�ه��رج��ان على رعايته للمهرجان
وزي��ارت��ه للمركز كما �أع�ل��ن عن
جن��اح املهرجان الإن�شادي
والذي ا�ستمر ليومني
صاحب السمو امللكي
األمري تركي بن حممد
بن فهد أثناء حفل
اختتام مهرجان التنمية
اإلنشادي الذي أقيم حتت
رعاية سموه.
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واختتم باحلفل اخلتامي لليوم الثالث حيث بلغ اجمايل عدد
احل�ضور � 2000شاب وفتاة.
كما بني اخلمي�س �أن املهرجان يعد الأول على م�ستوى جلان
التنمية باملنطقة بح�ضور وم�شاركة الرجال والن�ساء تال ذلك
كلمة ل�سمو الأمري تركي راعي احلفل عرب خاللها عن �سعادته
مبا �شاهده من اجنازات ت�سطر ب�سجل ن�شاطات املنطقة �سائ ًال
امل��وىل القدير �أن مين على البالد بالأمن والأم��ان و�أن يدمي
ال�صحة والعافية لراعي نه�ضتنا خ��ادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز حفظه اهلل .واختتم احلفل بتكرمي
املن�شدين والعاملني يف تنظيم املهرجان.
و�أعرب رئي�س اللجنة عن �سعادته بهذه الرعاية الكرمية والزيارة
التفقدية م�ؤكدا �أن الزيارات امليدانية والتوا�صل امل�ستمر مع
خمتلف قطاعات املجتمع هو �أمر تعودناه ومنهج د�أب��ت عليه
القيادة ووالة الأمر يف هذه البالد ولي�س بغريب �أن يتوا�صل �سمو
الأمري تركي مع اللجنة وي�شرفها بالزيارة وقد تربي يف كنف
�أمري يويل العمل االجتماعي عظيم االهتمام وجل الرعاية.

أخبارنا
يف إطار الشراكة مع مشروع اخلري الشامل وبقيمة  730ألف ريال

مايكروسوفت تمنح تنمية حي الروضة مجموعة
من المنتجات البرامجية

منحت �شركة مايكرو�سوفت العاملية جلنة التنمية االجتماعية
الأه�ل�ي��ة بحي ال��رو��ض��ة ب��ال��دم��ام ع��دد م��ن منتجات ال�شركة
وبراجمها بقيمة �إجمالية جتاوزت  730.000ريال .
وت�أتي هذه املنحة يف �إطار ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني م�شروع
اخلري ال�شامل و�شركة مايكرو�سوفت والتي �أحد �أهدافها توزيع
منتجات ميكرو�سوفت على اجلهات اخلريية عرب م�شروع اخلري
ال�شامل.
ويف خطابه الذي حمل خرب املنحة هن�أ م�شروع اخلري ال�شامل
اللجنة على هذه املبادرة من ال�شركة داعيا اهلل �أن تزيد هذه
املنتجات من فاعلية اللجنة ويكون لها الأث��ر الإيجابي على
العاملني.

وثمنت اللجنة مل�شروع اخلري ال�شامل مبادرة �شركة ميكرو�سوفت
م�شيدة بجهود م�شروع اخلري يف دعم العمل اخلريي.
و�أك��دت �أن هذه املنحة �ست�ساهم بالت�أكيد يف رفع م�ستوى �أداء
العاملني يف اللجنة وتزيد من انتاجيتهم ملا توفره هذه الربامج
من قدرات �أداء وتوافق عالية.
وت�سعى اللجنة لزيادة م�ساحة التعاون بينها وبني كل من م�شروع
اخلري و�شركة مايكرو�سوفت لت�شمل جماالت �أخرى كالتدريب
والتطوير الب�شري يف جمال احلا�سب الآيل وال��ذي تقدم فيه
اللجنة الكثري من الربامج على مدار العام.

إحدى الدورات املقامة
بقاعة احلاسب اآليل مبركز
حي الروضة االجتماعي

دورة في تطبيقات الحاسب ضمن مشروع
الخير الشامل
ا�ست�ضافت جلنة التنمية االجتماعية الأهلية بحي الرو�ضة يف
الدمام ،دورة تدريبية ملنتجات �شركة مايكرو�سوفت واملقدمة
لبع�ض من�سوبي اجلهات اخلريية وجلان التنمية االجتماعية
يف املنطقة ال�شرقية ,والتي تندرج �ضمن املبادرة التي اطلقها
م�شروع اخلري ال�شامل بالتعاون مع برنامج مايكرو�سوفت
للم�س�ؤولية االجتماعية لتعزيز احل�صيلة املعرفية يف جمال
تطبيقات احلا�سب الآيل وحلوله التقنية و�أدواته التطبيقية
لدى من�سوبي اجلهات اخلريية العاملة يف اململكة العربية
ال�سعودية.
وا�ستمرت الدورة ملدة ثالثة �أيام  ،ومب�شاركة من من�سوبي

قطاع العمل اخلريي يف املنطقة ال�شرقية والذين ميثلون
 16جمعية خريية وجلنة تنمية �أهلية حملية  ،حيث قدمت
املادة العلمية والتي تناولت املحور اال�سا�سي لعقد هذه
الدورات التدريبية وهو زيادة مهارات وا�ستخدامات احلا�سب
الآيل وتطبيقاتها  ،وت�شتمل الدورة على تقدمي مقدمة يف
تطبيقات "ويندوز  ،"7و�أدوات ا�ستخدام املت�صفح اجلديد
من مايكرو�سوفت "انرتنت اك�سبلورر  ،"9وتطبيقات
 Hotmailوور�شة عمل حول تطبيقات �أوفي�س 2010
باال�ضافة �إىل املزيد من املعلومات واملهارات اال�سا�سية
والعملية.
العدد  - 15شوال 1432
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أخبارنا

تكريم  66طالب ًا
بلجنة تنمية حي
الروضة بالدمام

املكرمون يف صورة جماعية مع
سعادة وكيل اإلمارة االستاذ زارب
القحطاين ورئيس اللجنة الشيخ
حممد اخلميس وعدد من أعضاء
جملس اإلدارة واملسؤولني

�أكد وكيل �إمارة املنطقة ال�شرقية اال�ستاذ زارب بن �سعيد القحطاين على الدور الكبري
الذي ت�ضطلع به جلان التنمية االجتماعية للرقي باملجتمع والذي ينطلق من الهدف
الأ�شمل والأعم الذي �أن�ش�أت من �أجله حكومة خادم احلرمني ال�شريفني هذه اللجان
وهو التنمية .جاء ذلك خالل رعايته حلفل تكرمي املتميزين الذي �أقامته جلنة تنمية
حي الرو�ضة م�ؤخرا وكرم خالله  66طالبا من املتفوقني.

و�أ�ش ��اد القحط ��اين بال ��دور الذي تلعب ��ه جلنة تنمية حي الرو�ض ��ة
يف االهتم ��ام بتنمي ��ة العن�ص ��ر الب�ش ��ري من خالل دعم وت�ش ��جيع
املتفوقني يف الكثري من الفعاليات والتي منها حفل تكرمي املتميزين
وما له من ت�أثري �إيجابي يف نفو�س �أبنائنا املتفوقني و دافعا لهم على
اال�ستمرار وال�سري على نف�س النهج من التفوق .و�شكر وكيل الإمارة
الط�ل�اب املتفوق�ي�ن م�ؤكدا على قوة املجتمع يف ظ ��ل وجود �أمثالهم
من املتميزين والذين �سيخدمون الوطن يف خمتلف املجاالت.
وم ��ن جانب ��ه �أكد ال�ش ��يخ حممد اخلمي� ��س رئي�س اللجن ��ة �أن حفل
تكرمي املتميزين درا�سيا تقيمه اللجنة منذ �سبعة �أعوام من منطلق
حر�صها على تدعيم وتنمية روح التناف�س بني �أبنائنا ال�شباب ودعم
املجتهدين منهم م�ؤكدا �أن جلنة التنمية تركز يف كثري من براجمها
التدريبية واالجتماعية على فئة ال�شباب باعتبارهم �أ�سا�س املجتمع
ورجال ��ه القادمني .و�أ�ض ��اف �أن كل برامج اللجن ��ة تدور حول دعم
وتطوير العن�ص ��ر الب�ش ��ري تطويرا كامال و�شامال واالهتمام بفكر
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�أبنائن ��ا وغر� ��س القيم النبيلة فيهم وتدعي ��م اجليد منهم ورعايته
وحفل التكرمي هو �أداة للدعم املعنوي للمتفوقني من �أبنائنا فه�ؤالء
هم الأح ��ق بالرعاية واالهتمام وموا�ص ��لة اجلهود حتي ي�ص ��بحوا
لبنات �صاحلة يف جمتمعنا تت�سلم الراية بكل ثقة وثبات.
ويف كلم ��ة �ألقاها �أحد الطالب نيابة ع ��ن املكرمني �أعرب الطالب
ع ��ن �س ��عادتهم به ��ذا التك ��رمي ال ��ذي مينحه ��م الثق ��ة يف النف�س
معتربين �إياه تكليف ًا لهم ب�ض ��رورة املوا�صلة واال�ستمرار يف التفوق.
وق ��ال الط�ل�اب يف كلمتهم "�إن حف ��ل تكرمي املتميزي ��ن حتول �إىل
تظاهرة �س ��نوية ننتظرها جميعا بل ونتح�س ��ب لها ون�سعى �أن نكون
�ضمن املكرمني  ..ف�شكرا لكم لتحفيزنا و�شكرا لرعايتكم ودعمكم
الذي لواله ملا وقفنا يف هذا املكان".

أخبارنا
كرمت جلنة التنمية االجتماعية الأهلية
بحي الرو�ضة بالدمام  70طالبة من
املتفوقات درا�سيا من بنات املدار�س التابعة
لأحياء اللجنة وذلك �ضمن احلفل
ال�سنوي ال�سابع لتكرمي املتميزات درا�سياً
لعام 1432هـ والذي �أقيم حتت رعاية
م�ساعد املدير العام للرتبية والتعليم
"بنات" لل�ش�ؤون التعليمية باملنطقة
ال�شرقية الدكتورة ملكة بكر الطيار بقاعة
االحتفاالت العامة مبركز حي الرو�ضة
االجتماعي ،بح�ضور مديرات املدار�س
و�أمهات الطالبات وم�س�ؤوالت من القطاع
التعليمي.
وبهذه املنا�سبة هن�أت الدكتورة ملكة الطيار املكرمات
بتفوقه ��ن الذي قادهن له ��ذا التكرمي وحث ��ت �إياهن
على املثابرة واال�س ��تمرار يف االجتهاد وحتقيق املزيد
م ��ن التفوق داعية زميالته ��ن �إىل �أن يحذوا حذوهن
وي�صبحن �أع�ضاء فاعلني يف جمتمعهم.
وثمنت الطي ��ار برامج جلنة التنمية االجتماعية بحي
الرو�ض ��ة بالدم ��ام م�ؤكدة �أنها ت�ش ��غل �أوق ��ات الفراغ
لدى الفتي ��ات كما تنمي روح العم ��ل التطوعي لديهن
مب ��ا تنط ��وي عليه من فك ��ر جيد معربة عن �ش ��كرها
للعام�ل�ات باللجنة عل ��ى ما يبذلونه م ��ن جهد لدعم
العمل التطوعي التنموي يف جمتمعنا.
كما �أعربت عن �شكرها لكل من �ساهم يف حتقيق هذا
التفوق من الأمهات واملعلمات والقائمات على العملية
التعليم ��ة يف اململكة ويف مقدمتهم والة الأمر والقيادة
الر�ش ��يدة التي وفرت البيئ ��ة التعليمية املتميزة والتي
ت�ضاهي مثيالتها يف دول العامل املتقدمة.
من جانبها �أو�ضحت اال�ستاذة �إميان املكينزي مديرة
الق�سم الن�س ��ائي بلجنة تنمية حي الرو�ضة �أن اللجنة
تقيم هذا احلفل �سنوي ًا لتكرمي املتفوقات انطالق ًا من
دوره ��ا كلجنة اجتماعية يف خدمة الأحياء التابعة لها
وتق ��دمي الربامج املتميزة لهم م�ؤكدة على �أهمية هذا
التكرمي يف رفع الروح املعنوي ��ة للمتفوقات ما يحثهن
على اال�ستمرار وح�صد املزيد من النجاحات.
و�أكد رئي�س اللجنة ال�ش ��يخ حممد اخلمي�س �أن اللجنة
بو�ص ��فها �إحدى م�ؤ�س�سات العمل االجتماعي التنموي
ف� ��إن االهتم ��ام بالعن�ص ��ر الب�ش ��ري ي�أت ��ي يف مقدمة
�أولوياتها فتطوي ��ر قدرات �أبنائن ��ا وبناتنا واالهتمام
بغر� ��س القي ��م النبيل ��ة فيه ��م وتدعيم اجلي ��د منهم
ورعايت ��ه هدف تتمح ��ور حوله �أغلب �أن�ش ��طة وبرامج
اللجنة.

في حفلها السنوي السابع لتكريم المتميزات دراسيا

تنمية حي الروضة تكرم  70طالبة

و�أ�ض ��اف اخلمي�س �أن حفل تكرمي املتميزات هو �أحد
�أدوات التدعي ��م املعنوي للعنا�ص ��ر اجليدة من بناتنا
املتفوقات فهم الأح ��ق بالرعاية واالهتمام -على حد
قول ��ه  -م�ؤك ��دا �أن دور اللجنة ال يقت�ص ��ر فقط على
حماربة الظواهر ال�س ��لبية التي تن�ش�أ بني البع�ض من
�أبنائناوبناتن ��ا ب ��ل �إن دورها الأك�ب�ر يتمثل يف رعاية
ودع ��م املتمي ��زات حتى ي�ص ��بحن لبنات �ص ��احلة يف
جمتمعنا تت�سلم الراية بكل ثقة وثبات.
ودع ��ا رئي� ��س اللجن ��ة الطالبات املتمي ��زات �إىل عدم
الركون مل ��ا حققنه معتربا �أن تفوقهن ما هو �إال بداية
الطريق لتطوير �أنف�س ��هن واكت�ساب املهارات والت�سلح
بكل �أدوات الع�صر احلديث من علوم ومهارات.
وبني اخلمي�س �أن اللجن ��ة تدعم املتميزات من خالل
�إ�ش ��راكهم يف برام ��ج اللجن ��ة ومراكزه ��ا و�أنديته ��ا
االجتماعية والتي يجدوا فيها كل ما يفيدهم ويعينهم
على بناء م�ستقبل �أف�ضل لأنف�سهم وملجتمعهم.
تق ��ول جواه ��ر حمم ��د � -إح ��دى طالب ��ات الثان ��وي
املكرم ��ات �أن عوامل تفوقها تتمث ��ل يف االنتباه اجليد
ل�ش ��رح املعلم ��ة ومراجع ��ة الدرو� ��س يف املن ��زل جيدا
وب�ش ��كل منتظ ��م ودوري وحتدي ��د نق ��اط ال�ض ��عف
بالن�سبة لها لتناق�ش فيها املعلمة
وت�ض ��يف جواهر �أنها ت�س ��تفيد من االنرتنت جيدا يف
املذاك ��رة من خالل الدخول �أحيانا لزيادة معلوماتها
حول مو�ضوع ما.
وم ��ن جانبها �أعربت املكرمة ن�س ��يبة ال�س ��ويدان عن
فخرها و�س ��عادتها كونها �إح ��دى املتفوقات م�ؤكدة �أن

تكرمي اللجن ��ة لها دافع قوي وحافز على اال�س ��تمرار
يف تفوقه ��ا داعية زميالتها �إيل تلم�س طريق التفوق..
و�شكرت ال�سويدان معلماتها ووالديها كونهم �أ�صحاب
الدور الأكرب يف تفوقها.
�أم ��ا رهف ال�س ��بتي فتقول �أن �أبرز ما ي�س ��اعدها على
التح�صيل ب�شكل جيد �أنها تقوم �أثناء املذاكرة بو�ضع
مالحظ ��ات لأه ��م النق ��اط �أم ��ام كل فقرة كم ��ا �أنها
تعتمد على البدء يف مراجعة الدرو�س الأ�س ��هل فالأقل
�س ��هولة .م�ش�ي�رة �إىل �أنها بعد مذاك ��رة درو�س اليوم
تبد�أ يف حت�ض�ي�ر درو�س الغد بقراءتها قراءة �س ��ريعة
حتى تكون فر�ص ��تها يف التح�ص ��يل كبرية عن �ش ��رح
املعلمة للدرو�س.
وتختل ��ف ب�ش ��رى الغام ��دي �-إح ��دى املتفوقات  -مع
الر�أي ال�سابق وتن�صح بعدم حت�ضري الدرو�س معتربة
�إياه �س ��ببا يف ت�شتيت الذهن و�إ�ضاعة املعلومة م�ؤكدة
على �ض ��رورة الرتكيز يف فهم �ش ��رح املعلمة ومذاكرة
الدرو�س بعهدها والقيام بتلخي�ص ��ها للم�ساعدة على
حت�صيل �أف�ضل.
واعتربت الطالب ��ة مها املطريي � -إحدى املتفوقات -
�أن الرتكيز �أحد �أبرز الو�س ��ائل للتح�ص ��يل واملذاكرة
اجلي ��دة م�ؤكدة على �ض ��رورة مراجع ��ة الدرو�س �أوال
ب�أول دون تكا�سل.
و�أعربت عن �س ��عادتها بالتكرمي الذي ي�ساهم يف رفع
معنوياته ��ا ويرفع من قدراته ��ا يف كل مرة تكرم فيها
داعي ��ة زميالتها �إىل االجتهاد وال�س ��عي للتفوق الذي
نهايته ال�سعادة وعدم الركون �إىل الك�سل الذي نهايته
ال�شقاء .ح�سب تعبريها.
العدد  - 15شوال 1432
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حوار

جامعة الدمام تعمل على تأهيل وتخريج
قوى بشرية وطنية ذات كفاءة عالية
تنطلق جامعة الدمام حاملة ميراثًا أكاديميًا غنيًا فمنذ صدور القرار الملكي رقم/1/18أ بتاريخ  1430/9/15هـ
بفصلها عن جامعة الملك فيصل أصبحت الجامعة تغطي مدنًا عديدة في المنطقة الشرقية وأصبح
عدد كلياتها  25كلية و 60قسمًا .وتنطلق رؤية جامعة الدمام من الريادة والتميز كجامعة مهنية تعمل
على تأهيل وتخريج قوى بشرية وطنية على قدر عال من الكفاءة لسوق العمل وكمصدر رئيس للبحوث
العلمية التطبيقية الداعمة للتنمية االقتصادية والمشاركة الفعالة في الرعاية االجتماعية .وفي هذا
الصدد التقت “حصاد التنمية” بمعالي الدكتور عبداهلل بن محمد الربيش مدير الجامعة في حوار حول دور
الجامعة وما تقدمه من خدمات للمجتمع.

البوابة الرئيسية للمدينة
اجلامعية جلامعة الدمام
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جامع��ة الدمام اس��م وليد لكيان ق��دمي ..حدثنا عن التحول الس��م
جامعة الدمام وعلى ماذا تنطوي هذه اخلطوة؟

درج ��ة البكالوريو�س والدبلوم يف خمتلف التخ�ص�ص ��ات يف العلوم
ال�ص ��حية وعلوم الهند�سة والعمارة ،وعلوم احلا�سب الآيل والعلوم
املالية والإدارية بالإ�ض ��افة �إىل التخ�ص�ص ��ات الإن�سانية والرتبوية
،وتنت�شر كليات اجلامعة يف مدن وحمافظات املنطقة ال�شرقية كما
تعمل اجلامعة على ا�س ��تحداث عدد من الربام ��ج اجلديدة والتي
تتواف ��ق مع متطلبات �س ��وق العمل يجري حالي ًا على و�ض ��ع اخلطة
الدرا�س ��ية لتخ�ص�ص الإعالم ،ويف الوقت احلا�ضر مت االنتهاء من
خطة ق�س ��م املكتبات واملعلومات بكلية الآداب بالدمام ،ومب�ش ��يئة
اهلل يحدون ��ا الأمل الكبري يف �أن تتم الدرا�س ��ة فيه مع مطلع العام
الدرا�س ��ي القادم� .أما ق�س ��م الإعالم يف كلية الآداب للطالبات يف
الدمام فمن امل�ؤمل �أن تبد�أ الدرا�س ��ة فيه العام القادم حيث نعمل
الآن على �إمتام اخلطة الدرا�سية اخلا�صة به.

تعمل اجلامعة بوحي من ر�س ��التها ويف �ض ��وء ر�سالة اجلامعة فهي
تعمل يف �ض ��وء القيم والتعاليم الإ�س�ل�امية ال�س ��محة على ت�سخري
�إمكاناتها ومواردها لتقدمي برامج تعليمية ذات جودة عالية تخرج
مهنيني مه ��رة قادرين على بلورة الر�ؤى فيم ��ا يتعلق باالحتياجات
للق ��وى الإ�س�ت�راتيجية العاملة ،وكذل ��ك تهيئة من ��اخ تعليم وتعلم
ي�ش ��حذ هم ��م الط�ل�اب للقي ��ادة وامل�س ��تويات الأكادميي ��ة العلي ��ا
والقي ��م واجلودة والق ��درة على الإب ��داع والعمل ب�أ�س ��لوب الفريق
والتعلم الذاتي امل�س ��تمر والإح�سا�س العميق مب�س� ��ؤولياتهم املهنية
يف امل�س ��تقبل� .إ�ض ��افة �إىل ا�س ��تدامة بيئة بحثية ملتزم ��ة �أخالقي ًا
ت�ساعد على اكت�شاف وتوفري حقائق علمية جديدة وفر�ص ًا للتنمية
والتنوع االقت�صادي ت�سفر عن حت�سني نوعية احلياة يف املجتمعات
الت ��ي يخدمه ��ا اخلريج ��ون  ،ومن ر�س ��الة اجلامع ��ة التحلي بروح برأي��ك م��ا الدور ال��ذي ميك��ن أن تلعبه جل��ان التنمي��ة للتكامل مع
الإلتزام واال�ستعداد الختبار �س ��وق العمل ما يجعل جامعة الدمام املنظومة التعليمية باجلامعات؟
�ش ��ريك ًا �أ�ص ��ي ًال وفاع�ل ً�ا يف النمو االقت�ص ��ادي للمملك ��ة ،وتقدمي
خدمات ممتدة للمجتمع تتمثل يف اال�ست�ش ��ارة والرعاية ال�ص ��حية جامع ��ة الدمام متواجدة يف جمي ��ع الفعاليات والأن�ش ��طة املتعلقة
والتطوير املهني بالإ�ض ��افة �إىل الربامج الثقافية والتعليمية للوفاء باملجتم ��ع منها رعاي ��ة م�ؤمتر جمعية الطب النف�س ��ي الأول و�إقامة
ن ��دوة بالتعاون مع غرفة املنطقة ال�ش ��رقية بعن ��وان «ندوة التنمية
باحتياجات املجتمع.
العقارية الأوىل» برعاية الأمري من�ص ��ور بن متعب بن عبد العزيز
م��ا اجلديد الذي
جديدة؟ تق��وم اجلامعة حاليًا باس��تحداثة م��ن تخصصات و ف�ضال عن امل�شاركات اخلارجية مثل م�ؤمتر التعليم العايل الذي
وكليات
وقع ��ت فيه اجلامعة عقدي ��ن مع جامعة مونا�ش اال�س�ت�رالية العام
يوج ��د يف اجلامع ��ة  25كلية ب�أك�ث�ر من  100ق�س ��م �أكادميي متنح املا�ض ��ي واجلامعة لديها كذلك �س ��تون دورة ون ��دوة وحلقة علمية
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حوار

وم�ؤمتر متخ�ص ���ص للممار�سني ال�ص ��حيني يف اململكة ,ناهيك عن يخلق �شباب منتج ومبدع.
م�ؤمترات متخ�ص�ص ��ة يف العم ��ارة والآداب والرتبية .كما يوجد يف
اجلامعة مركز تدريبي موجه خلدمة �شرائح املجتمع ويقدم العديد غالب��ا م��ا تق��ود اجلامع��ات يف الع��امل مس�يرة التنمي��ة والبح��ث
من الدورات الطويلة والق�صرية يف احلا�سب الآيل واللغة والرتبية .العلم��ي ..م��اذا حقق��ت اجلامع��ات الس��عودية يف ه��ذا اإلط��ار ،
ويف ه ��ذا الع ��ام عق ��دت دورات متخ�ص�ص ��ة للإعالمي�ي�ن ك ��دورة وجامعتكم بشكل خاص؟
ً ً
«الأخط ��اء اللغوية يف الإع�ل�ام املقروء» والتي �ش ��هدت �إقباال كبريا ميثل البحث العلمي �أحد �أ�ض�ل�اع مثل منظومة العمل يف اجلامعات
من الإخوة املتخ�ص�ص�ي�ن وما يقدم من خالل امل�ست�ش ��فى اجلامعي ب�ش ��كل ع ��ام ،وال�ش ��ك ب� ��أن البح ��ث العلمي راف ��د ومع ��زز للعملية
باخل�ب�ر يف مرك ��ز التعلي ��م الطب ��ي امل�س ��تمر الذي يق ��دم الندوات التعليمي ��ة كم ��ا �أن ��ه �أحد متطلب ��ات الرتقي ��ة الأكادميي ��ة ،وترتكز
واملحا�ضرات العلمية ب�شكل دوري على مدار العام الدرا�سي.
بحوث �أع�ض ��اء هيئة التدري�س يف اجلامعات يف تخ�ص�صات العلوم
كي��ف ميكن أن يكون ش��كل التعاون بني جل��ان التنمية واجلامعات الأ�سا�سية والعلوم التطبيقية بالإ�ضافة �إىل البحوث التعاقدية التي
ت�ؤديها اجلامعة ل�ص ��الح عدد اجلهات وامل�صالح احلكومية ،وغالب ًا
كونهما يشرتكان يف هدف واحد هو التنمية البشرية؟
م ��ا يكون لهذه البح ��وث نتائج و تو�ص ��يات ت�ؤثر �إيجاب� � ًا يف العملية
هما ي�ش�ت�ركان يف ه ��دف واحد وه ��و التنمية الب�ش ��رية ،فاجلامعة التنموية.
تعم ��ل بكل ما لديه ��ا من طاق ��ات و�إمكانيات لتحقي ��ق هذا الهدف
ع�ب�ر تخريج جيل واع ��ي من الطالب والطالبات ،م�س ��لحني بالعلم العنص��ر النس��ائي  ..كي��ف يس��تفيد م��ن اخلدم��ات الت��ي تقدمها
وامله ��ارات العملية ،ومبق ��دور اجلامعة �أن تقدم من ��اذج من ه�ؤالء اجلامعة ؟
للمجتم ��ع و�أن تتع ��اون م ��ع جل ��ان التنمي ��ة االجتماعي ��ة وم ��ن لهم تعمل اجلامعة من خالل الدور املناط بها ك�أحد م�ؤ�س�س ��ات التعليم
عالق ��ة باملجتم ��ع وتنظي ��م الأن�ش ��طة والفعاليات باال�س ��تفادة من العايل يف اململكة على توفري فر�ص التعليم مابعد الثانوي للطالبات،
هذه الطاقات من خالل عمادة �ش� ��ؤون الط�ل�اب التي لديها الكثري وتعت�ب�ر اجلامعة امل�س� ��ؤول الأول ع ��ن التعليم الع ��ايل للفتاة ،وعلى
والعدي ��د م ��ن الربامج والأن�ش ��طة ت�ص ��ب يف اله ��دف املذكور وهو ت�أهيل الكوادر الوطنية املدربة واملتخ�ص�ص ��ة من الن�ساء القادرات
التنمية الب�ش ��رية .كم ��ا �أن اجلامعة تعمل وب�ش ��كل حثيث من خالل على امل�شاركة الفعالة وامل�ؤثرة يف امل�سرية التنموية للبالد ،واجلامعة
مراكزه ��ا اخلدمية وم�ست�ش ��فياتها يف تقدمي اخلدم ��ات العالجية م ��ن خالل الأن�ش ��طة العديدة التي تقام يف اجلامع ��ة واملوجهة �إىل
والت�شخي�صية والوقائية للمجتمع على اختالف فئاته.
الفت ��اة تعمل عل ��ى �إحداث التغي�ي�ر الإيجابي املطل ��وب وتعزيز دور
برنام��ج اصن��ع مهارة وه��و برنام��ج تعليمي وتدريب��ي كيف ميكن الفتاة.
برأي��ك أن تس��تفيد اجلامعة من الربنامج وكيف يس��تفيد الربنامج
من اجلامعة؟

الدكتور عبد اهلل بن حممد الربيش
مدير جامعة الدمام

تق��ع كليات البن��ات ( اآلداب و العل��وم ) ضمن نطاق األحي��اء التابعة
للجن��ة فما أوجه الش��راكة التي تتطلعون إليها مع اللجنة بش��كل
عام  ،وبراجمنا التدريبية ومنها اصنع مهارة بشكل خاص ؟

بعبارة خمت�صرة عن طريق تبادل اخلربات والتجارب ،و�أي�ض ًا من
خالل املخت�ص�ي�ن �سواء �أ�ساتذة اجلامعة �أو حتى الطلبة ،وبالن�سبة
للجامعة ت�ستفيد من الربامج من خالل خربة جلان التنمية يف هذا نح ��ن نتطلع �إىل �ش ��راكة دائمة مع اللجنة خا�ص ��ة �أنها تقع �ض ��من
املجال.
نط ��اق الأحياء التابعة للجنة ،ونحن على ا�س ��تعداد لهذه ال�ش ��راكة
التي �ستعود �إن �شاء اهلل بالفائدة على املجتمع.
حدثن��ا ع��ن أب��رز األنش��طة االجتماعي��ة للجامع��ة وبخاص��ة برامج
خدمة اجملتمع؟

منظر لساعة حديثة داخل
مبنى اجلامعة

ذك ��رت ب� ��أن جامعة الدم ��ام لديها ح�ض ��ور يف الفعاليات و�أن�ش ��طة
املجتمع وهذا من �ض ��من ر�س ��التها و�أهدافها ب�أن ت�ش ��ارك وت�شرك
املجتم ��ع مبا يعود بالنفع على اجلميع وقائمة الأن�ش ��طة االجتماعية
كثرية ومتنوعة مابني تربوي وتثقيفي و�صحي وغريها.
الش��باب ومبا ميتلكون من طاقات كبرية هم قوام اجلامعات كيف
ميكن للجامعة أن تنتقل بهذه الطاقات من العشوائية إىل اإلنتاج؟

يوج ��د يف اجلامعة عمادة با�س ��م عمادة �ش� ��ؤون الط�ل�اب وهي من
العمادات امل�س ��اندة التي تقوم بالعمل وفق ر�ؤية ور�س ��الة و�أهداف،
وم ��ن بينها امل�س ��اهمة يف �ص ��قل مواه ��ب الطلبة وتنمي ��ة قدراتهم
للتح�ص ��يل العلمي املتميز والتدريب العملي الفعال ،تعويد الطالب
على العمل بجماعية وامل�شاركة يف تخطيط وتنفيذ ومتابعة الأن�شطة
الطالبي ��ة املختلفة واخلدم ��ات ال�س ��كنية والغذائية ،امل�ش ��اركة يف
رعاي ��ة الطلب ��ة املتميزي ��ن املتفوقني وخدم ��ة املجتم ��ع ،ويوجد يف
العم ��ادة قراب ��ة � 8أندية طالبية ت ��دار من الطالب �أنف�س ��هم مما
العدد  - 15شوال 1432
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تحقيق

وجبة دسمة من
البرامج الصيفية
بمركز حي الروضة

�أطلقت جلنة التنمية االجتماعية الأهلية بحي الرو�ضة بالدمام تزامناً مع بدء فعاليات
الربنامج التدريبي ا�صنع مهارة ال�سابع باقة من الربامج املوجهة لل�شباب والفتيات خالل
فرتة ال�صيف .حيث افتتحت اللجنة باكورة براجمها ال�صيفية ب�إطالق ثالثة �أندية �صيفية
حيث ت�ضم نادياً خم�ص�صاً لطالب املرحلة االبتدائية وهو نادي براعم التنمية ويقدم 250
�ساعة من الربامج الريا�ضية والرتفيهية واملهارية�،أما املرحلة املتو�سطة فتم تخ�صي�ص
نادي فر�سان التنمية ويقدم من خالله � 350ساعة من الربامج الريا�ضية والرتفيهية
واملهارية كما خ�ص�صت اللجنة للمرحلة الثانوية نادي �شباب التنمية ويقدم من خالله
� 350ساعة من الربامج الريا�ضية والرتفيهية واملهارية.

اللجنة تنطلق في برامجها من خالل خطط معدة
ومعتمدة مسبق ًا من أعضاء مجلس اإلدارة
وتنطلق برامج اللجنة ال�صيفية من فكرة رئي�سية هي
توجيه طاقات ال�شباب املهدرة خالل الإجازة ال�صيفية
نحو منا�شط هادفة ت�شرك ه�ؤالء ال�شباب بفاعلية يف
جمتمعهم وجتعلهم �أكرث �إدراك ًا ل�ضرورة امل�شاركة يف
العمل االجتماعي التنموي.
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وتعترب تنمية الفرد هي حمور برامج اللجنة والذي
يعترب الهدف الأ�سا�س والرئي�س لكل برامج اللجنة
ولي�س ال�صيفية فقط و�إن الأخ�ي�رة تركزعلى فئة
ال�شباب ملا يحتاجونه من دعم خالل فرتة الإج��ازة

ال�صيفية.
وت�ساعد ه��ذه ال�برام��ج على تفريغ طاقات ال�شباب
وو��ض�ع�ه��ا يف ال��وج��ه ال�ت��ي ت�ضمن �سالمتهم و�أم��ن
جمتمعهم ب��ل �إن�ه��ا تتعدى جم��رد ا�ستغالل طاقات
ال�شباب املوجودة لديهم بالفعل �إىل �إك�سابهم مهارات
ج��دي��دة تنمي م��ن ق��درات �ه��م مب��ا ي�ع��ود بالنفع على
م�ستقبلهم وبالتايل م�ستقبل املجتمع ككل.
و ت�ستعني اللجنة ب��ال�ع��دي��د م��ن اجل �ه��ات التنموية
والتدريبية يف املجتمع من خالل عقد ال�شراكات مع
هذه اجلهات بهدف تقدمي وجبة د�سمة من الربامج
ذات املحتوي اجليد واملقنن وفق �ضوابط عمل اللجنة.
وم��ن منطلق وع�ي�ه��ا ب��ال��دور ال ��ذي تلعبه ال�برام��ج
ال�صيفية يف ت�شكيل وعي ال�شباب ف�إن اللجنة توليها
الكثري من االهتمام حيث ت�ستحوذ على اجلزء الأكرب
من اجتماعات اللجان املتخ�ص�صة و�أعمالها م�ضيف ًا
ب�أن اللجنة تنطلق يف براجمها من خالل خطط معدة
ومعتمدة م�سبق ًا من �أع�ضاء جمل�س الإدارة.

تحقيق

الدوسري :تم اقامة العديد من ورش العمل لألقسام لتنفيذ
الخطة السنوية
ويف نف�س ال�سياق يحدثنا الدكتور عادل الدو�سري نائب
رئي�س جلنة تنمية حي الرو�ضة حول ماهية وطبيعة
ال�برام��ج التي مت العمل عليها بالفعل خ�لال الفرتة
املا�ضية م�شريا �إىل �أن��ه مت تنفيذ ع��دد  45برناجم ًا
ا�ستفاد منها مايقدر بـ  14500م�ستفيد ًا.
وي�ضيف الدكتور الدو�سري �أن جميع هذه الربامج يتم
بلورة �أفكارها وتنفيذها من خالل جلان متخ�ص�صة
منها ما يقوم ب��إع��داد الربامج الريا�ضية ومنها ما
يعمل على تقدمي برامج ترفيهية و�أخ��رى متخ�ص�صة
يف نوعيات الربامج الفئوية املقدمة لفئة معينة من
املجتمع وال نن�سى بالطبع برامج امل��ر�أة التي يخت�ص
بتقدميها اللجنة الن�سائية.
فيما ميكن �أن تقدمه لهم اللجنة بالإ�ضافة �إيل ور�ش
الع�صف الذهني ( )Brain Stormingال�ستخال�ص
الأفكار والتي ي�شارك فيها خمتلف امل�ستويات الإ�شرافية
والتنفيذية يف كافة الربامج.
واعترب نائب رئي�س اللجنة الربامج ال�صيفية والأندية

ب�شكل عام واحدة من م�ؤ�س�سات التعلم التي يتلقى من
خاللها الن�شء �أفكارها ويكونون من خاللها توجهاتهم
وذل��ك �إذا �أخذنا يف االعتبار ال�شعبية املتزايدة ملثل
هذه الربامج يف ال�صيف والتي قد تت�ساوى مع املدر�سة
والأ�سرة وامل�سجد يف �صياغة توجهات ال�شباب ور�ؤاهم.

واع �ت�بر ال��دو� �س��رى �أن اللجنة حققت ال�ع��دي��د من
النجاحات على هذا ال�صعيد وذلك من واقع م�ستوى
الر�ضا املتحقق وال ��ذي ت ��ؤك��ده ا�ستطالعات قيا�س
م�ستوى ر�ضا امل�ستفيدين من الربامج والتي جتريها
اللجنة ب�شكل دوري.

السيف :المركز يركز على ربط المستفيدين بالمركز لتقديم
توليفة كاملة لهم من البرامج
ي��ؤك��د الدكتور ف��واز ب��ن عثمان ال�سيف مدير مركز
حي الرو�ضة االجتماعي �أن املركز يحاول يف براجمه
املختلفة مالم�سة احتياجات الفئة امل�ستهدفة من
ال�برام��ج امل �ط��روح��ة خ��ا��ص��ة ال�برام��ج ال�صيفية ملا
ت�شهده من �إقبال مرجعه عدم ان�شغال الأ�سر وال�شباب
بالدرا�سة واالمتحانات وكذلك بقية الأم��ور التي قد
ت�شغل الأ�سرة باقي �شهور ال�سنة.
و�أ�� �ض ��اف �أن امل��رك��ز ينتهج �آل �ي��ة ت��رك��ز ع�ل��ى رب��ط

امل�ستفيدين وخا�صة ال�شباب  -وهم اجلمهور الأكرب-
باملركز ولي�س بالربنامج حتي يتم تقدمي توليفة كاملة
لهم من الربامج ولي�س احل�صول على جمرد جرعة
واح��دة فقط قد ال ت�ؤثر يف ال�شاب �أو تغري من م�سار
حياته.
وب�ين �أن مركز ح��ي الرو�ضة يقوم بعمليات لقيا�س
الأث��ر للتعرف على م��دى فاعلية ال�برام��ج وتقييمها
حتى من قبل امل�ستفيدين �أنف�سهم وجمع معلومات ما

ي�سمى برجع ال�صدى حتى تفيد يف دعم قرار اللجان
املخت�صة يف ا�ستمرار الربامج �أو تطويرها �أو �إلغا�ؤها
وا�ستبدالهم ب�أخرى.
و�أو�ضح ال�سيف �أن ال�شئ الالفت يف برامج هذا العام
هو االقبال الكثيف من ال�شباب وخا�صة يف املرحلة
االبتدائية م�شري �إىل �أن برامج العام احتوت على
العديد من اجلوانب امل�ستحدثة �سواء يف املحتوى �أو
�آليات التنفيذ.
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تحقيق

المكينزي:

األمه��ات والفتيات يحظين ببرامج نوعية خالل العام والصيف خاص��ة
حول ن�شاط الربامج الن�سائية �أكدت اال�ستاذة �إميان
املكينزي مديرة الق�سم الن�سائي باللجنة �أن امل��ر�أة
حتظى بن�صيب كبري من برامج اللجنة.
و�أ��ض��اف��ت �أن ب��رام��ج امل ��ر�أة ت�شمل خمتلف الفئات
العمرية فهناك ب��رام��ج للأمهات وب��رام��ج للفتيات
وبرامج للأطفال وحتى برامج لكبار ال�سن م�ضيفة
�أن هناك برامج نوعية تقدم للمر�أة العاملة �أو ربات
البيوت وك�لا منها يكون ذوطبيعة خا�صة تتنا�سب
واحتياجات الفئة املقدم لها الربنامج.
و�أ�شارت املكينزي �إيل �أن اللجنة الن�سائية قدمت خالل
الفرتة املا�ضية عدد  8برامج ا�ستفاد منها  2440فتاة
و�سيدة.
وبينت �أن من �أب��رز هذه الربامج هو احلفل ال�سنوي
لتكرمي املتميزات درا�سي ًا حيث مت تكرمي  70طالبة
متفوقة درا�سي ًا من �سكان الأحياء التابعة للجنة والذي
حظي ب�إقبال  375م�شاركة من احلا�ضرات والأمهات
كما مت تقدمي عدة برامج �أخرى كان �أبرزها برنامج
جمعة بنات وهي عبارة عن رحلة ق�صرية للبنات وقد
�شارك فيها  70طالبة كما مت اقامة برنامج فرحة
جناحي ومت خالله تكرمي  111طالبة م��ن املرحلة
االبتدائية.
و�أ�ضافت �أن برامج هذا العام رك��زت على الربامج
اجلماهريية والتي تخدم �شريحة �أكرب من جمتمعنا
املحلي
وحول ر�ؤية الق�سم لدور هذه الربامج يف تطوير وتنمية
الفتيات واملر�أة ب�شكل عام �أكدت املكينزي �أن اللجنة
تعترب تنمية امل��ر�أة هدفها الرئي�س وذل��ك على كافة
امل�ستويات وذلك الميان اللجنة بالدور الكبري الذي

تدعيم كافة املهارات االجتماعية والرتبوية لديها بل
ت�ؤديه املر�أة
يف بناء املجتمع فاملر�أة تعترب باين املجتمعات االن�سانية وتدعيم
معارفها من خالل الدورات والربامج التثقيفية التي
وهي املدر�سة الأوىل التي يتلقى كل منا تعليمه
الأ�سا�سي فيها لذلك نعمل من خالل براجمنا على تزودها باملعرفة املتخ�ص�صة يف جماالت عدة.

العبد اللطيف :تقييم البرامج المنفذة ووضع
التوصيات الالزمة لتطويرها
ت�شري رئي�سة اللجنة اال�ست�شارية للق�سم الن�سائي
الأ�ستاذة لبنى العبداللطيف �إىل ال��دور ال��ذي تلعبه
اللجنة الن�سائية يف حل العديد من امل�شاكل االجتماعية
والتي تكون املر�أة املفتاح الرئي�سي لها وذلك من خالل
توجيه ر�سائل ذات م�ضامني موجهة تدعم لدى املر�أة
�أفكار من �ش�أنها �إ�سعاد الأ�سرة ومتا�سكها وحل �أغلب
م�شاكلها بالطريق الأق�صر والأ�سهل.
و�أ�شارت العبد اللطيف �إىل �أن الق�سم ي�ستعني بالعديد
من �سيدات احلي ذوات الر�ؤية املتميزة والالتي يتم
�ضمهن لع�ضويات جلان الق�سم للم�ساهمة يف �صياغة
الربامج مبا ي�ضمن مالم�ستها لواقع احلال يف املجتمع.
يذكر �أن اللجنة ممثلة بالق�سم الن�سائي تقيم �سنوي ًا
مركز غرا�س الن�سائي ال�صيفي حتت �شعار �أيامي
مورقة جلميع املراحل با�ستثناء املرحلة االبتدائية
حتت �شعار درر جليل متميز والذي يعترب من �أبرز ما
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قدمه الق�سم يف هذا ال�صدد وهو �أحد الربامج التي
حققت جناحا كبريا منذ �إن�شائه قبل � 6أعوام.كما
�أع��د املركز للمرحلة املتو�سطة والثانوية واجلامعية
مهرجانات وع��دة ملتقيات وتقام فعاليات املركز 4
�أيام �أ�سبوعي ًا.

مركز حي الريان
بـ ( )50ساعة تدريبية

مركزح��يالري��انيختت��مالفت��رةاألول��ى
لبرام��ج"جامع��ةالقي��م"

اختت ��م مركز ح ��ي الريان التاب ��ع للجنة التنمية
االجتماعية الأهلية بحي الرو�ضة بالدمام فرتته
الأوىل م ��ن الربام ��ج التدريبية �ض ��من �أن�ش ��طة
جامعة القيم االجتماعية التابعة للمركز.
من جانبه �أو�ض ��ح املهند�س معاذ البدران مدير
املرك ��ز �أن الفرتة الأوىل �ش ��ملت � 50س ��اعة من
الربام ��ج التدريبي ��ة والرتويحي ��ة للمرحلت�ي�ن
املتو�س ��طة والثانوية م�ش�ي�را �إىل �أن ��ه من املقرر
ا�س ��تئناف الف�ت�رة الثاني ��ة م ��ع ع ��ودة الطالب
وذل ��ك بباق ��ة جدي ��دة م ��ن الربام ��ج التدريبية
املتنوعة والتي �ست�ش ��مل كره القدم ،و�أ�سا�سيات
البوربوينت ،واال�ستعداد لالختبارات ،وت�صحيح
الت�ل�اوة ،والت�ص ��وير الفوتوغ ��رايف  ،و�ص ��ناعة
الأهداف ،والإح�سان للجار.

حفل شواء
لألهالي بمركز
حي الريان

و�أك ��د الب ��دران �أن مركز حي الريان ي�س ��عى من
خالل جامع ��ة القيم االجتماعية �إىل تعزيز قيم
التوا�صل االجتماعي بني الأفراد بعقد اللقاءات
العامة وتنمية جمتمع احلي بحزمة من الربامج
التدريبي ��ة وكذلك تعزيز ال�س ��لوكيات الإيجابية
من خالل اللوحات التوعوية يف احلي.
جدي ��ر بالذك ��ر �أن جلن ��ة التنمي ��ة االجتماعي ��ة
الأهلية بحي الرو�ضة بالدمام كانت قد افتتحت
مركز حي الريان من منطلق حر�ص اللجنة على
زيادة عدد امل�ستفيدين من الربامج االجتماعية
املقدم ��ة خالل الع ��ام علما ب� ��أن املركز اجلديد
يطم ��ح لأن يكون ح ��ي الريان هو احل ��ي القيمي
املثايل الأول للملكة بع ��د ثالثة �أعوام من خالل
تعزيز عدد من القيم االجتماعية بني �أبناءه.

حي الريان يرفع شعار
التواصل
�أقام مركز حي الريان التابع للجنة التنمية االجتماعية بالدمام
لقاء التعارف االول الهايل احلي حتت �ش ��عار اف�ض ��ل حي قيمي
يف اململكة وذلك على مدار يومني متتاليني حيث خ�ص ���ص يوما
للرجال ويوما للن�ساء.
وحر� ��ص املرك ��ز من خالل ه ��ذا اللقاء على جم ��ع �أهايل احلي
للت�شاور معهم حول املنا�شط االجتماعية وبد�أ با�ستقبال الأهايل
وتوزيع بطاقات التعريف عليهم ب�أ�س ��ماء احلا�ض ��رين كما قدم
عر�ض تعريف ��ي لر�ؤية و�أه ��داف املركز وو�س ��ائل حتقيقها وتال
ذلك تكرمي امل�شاركني املتميزين من الأهايل.
واطل ��ع الأه ��ايل على املعر� ��ض امل�ص ��احب للقاء والذي ي�ش ��رح
املنا�ش ��ط الثالثة الرئي�س ��ية التي يقدمها املرك ��ز لأهايل احلي
منها جامعة القيم والتي تخدم قيم احلي الت�سعة وهي التعارف
واالنتم ��اء والع�ص ��رية وامل�س� ��ؤولية والعط ��اء والتمي ��ز واجلمال
واملحب ��ة والعدل وثاين املنا�ش ��ط ه ��و موقع املرك ��ز االجتماعي
الإلكرتوين "�أنا قدها" والذي يق ��دم معاهدات �إلكرتونية قيمة
تفاعلي ��ة ب�ي�ن الآب ��اء والأبناء مل�س ��اعدة الآباء يف توجيه �س ��لوك
�أبنائه ��م نحو الأف�ض ��ل و�أخريا برنامج مع النا� ��س ويحتوى على
جمل �إعالمية توعوية تركز على قيمة كل �أربعة �أ�ش ��هر ون�شرها
بني �أهايل احلي ون�ش ��ر ثقافة التوا�ص ��ل من خ�ل�ال الديوانيات
واملجال� ��س حي ��ث مت تق�س ��يم احل ��ي �إىل  6مربع ��ات يجتمع من
خاللها �أهايل احلي ويت�شاورون فيما يخ�ص احتياجاتهم.

�أقام مركز حي الريان التابع للجنة التنمية االجتماعية
الأهلي ��ة بح ��ي الرو�ض ��ة بالدم ��ام حفل ال�ش ��واء الأول
لأه ��ايل احل ��ي وذلك م ��ن منطلق حر� ��ص املركز علي
تعزيز القيم االجتماعية بني ال�سكان حيث اقيم احلفل
يف حديقة احلي و�ش ��ارك فيه االه ��ايل بجميع فئاتهم
م ��ن كب ��ار و�ش ��باب و�أطفال التق ��ى من خالل ��ه �أهايل
احلي ببع�ض ��هم وتعارف اجلريان فيما بينهم وتبادلوا
الأحادي ��ث الودية التي كان لها االث ��ر االيجابي الكبري

املنعك�س على وجوههم.
من جانبه �أك ��د مدير املركز املهند� ��س معاذ البدران
على �أهمية تعزيز القي ��م االجتماعية بني النا�س وهذا
ي�أتي من حر�ص املركز على التوا�صل امل�ستمر مع جميع
فئات املجتمع وحفل ال�ش ��واء �أقيم بهدف التعارف بني
�س ��كان احلي وهو جزء من منظومة برامج قام املركز
ب�إعداده ��ا به ��دف تعزيز قيم ��ة التع ��ارف ومنها لقاء
الأهايل واللقاء اخلا�ص بالن�ساء.
العدد  - 15شوال 1432
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اصنع مهارة

بمشاركة  1570شابا وفتاة في  33دورة مهارية

برنامج اصنع مهارة يختتم دورته السابعة بنجاح كبير
اختتم برنامج اصنع مهارة السابع فعالياته محققًا
باكورة من النجاحات من خالل تقديم  33دورة وأمسيتان
بمشاركة  1570شابًا وفتاة .

رئيس اللجنة:

األرقام تشير إلى أن البرنامج يشهد نمواً عام ًا
بعد آخر ويزداد انتشاراً وتأثيراً
ووجه رئي�س جلنة التنمية االجتماعية الأهلية بحي
الرو�ضة بالدمام ال�شيخ حممد اخلمي�س �شكره يف
ختام الربنامج لراعيه �صاحب ال�سمو الأمري جلوي
ب��ن عبد العزيز ب��ن م�ساعد نائب �أم�ير املنطقة
ال�شرقية مثمن ًا الدعم ال�لا حم��دود ال��ذي تلقاه
اللجنة من ل��دن �أم�ير املنطقة ال�شرقية �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن فهدبن عبد العزيز
والرعاية الكرمية من �سمو نائبه �صاحب ال�سمو
الأمري جلوي بن عبد العزيز بن م�ساعد –حفظهما
اهلل  -م�شريا �إىل �أن ذل��ك ي�أتي �ضمن �أول��وي��ات
�سموهما خا�صة مبا يدعم ال�شباب يف املجاالت
التعليمية والتدريبية ونحن ما�ضون يف حتقيق
ر�ؤية امري املنطقة ونائبه بتنمية ال�شباب والفتيات
وبدعم م�ؤ�س�سات املجتمع ورجال االعمال.
و�أ�ضاف لقد حققنا �شراكة �إ�سرتاتيجية مع �شركاء
النجاح وهم دار اليوم وغرفة ال�شرقية مبينا �أن
14
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ال��دورة ال�سابعة للربنامج �شهدت جناح ًا كبري ًا
كم ًا ونوع ًا م�ؤكد ًا بان الأرقام ت�شري �إىل �أن الربنامج
ي�شهد منو ًا عام ًا بعد �آخر ويزداد انت�شار ًا وت�أثري ًا
خالل هذه ال��دورة حيث �أن ن�سبة النمو والإقبال
على الربنامج تعد وثبة جديدة للربنامج ت�ؤكد �أنه
ي�سري يف الطريق ال�صحيح و �أن فريق العمل �أ�ضحى
يف هذه الدورة �أكرث احرتافية بف�ضل اخلربة التي
يجنيها الفريق عام ًا تلو الآخر جازم ًا �أن الدورات
يف الأعوام القادمة للربنامج �ستحلق به نحو �آفاق
�أرحب من العمل االجتماعي التنموي.

كما ق��دم اخلمي�س �شكره ل��رع��اة الربنامج وهم
م�ؤ�س�سة ال�شيخ �سليمان بن عبد العزيز الراجحي
اخل�يري��ة و��ش��رك��ة ع�ل��ي زي��د القري�شي واخ��وان��ه
املحدودة والرعاة امل�شاركون وكل من �ساهم يف
اجناح هذا الربنامج .
واعترب اخلمي�س �إرادة الفريق و�إ�صراره على �إيجاد
منوذج احرتايف لربنامج تدريبي مهاري متميز هو
�أول عنا�صر جناح الربنامج ف�ض ًال عما تنتهجه
اللجنة من �أهداف �إ�سرتاتيجية تبنى من خاللها
مد اجل�سور مما كان له عميق الأثر يف حتقيق هذا
النجاح و�إعطاء الربنامج مزيد ًا من الزخم على
جميع امل�ستويات .

اصنع مهارة
ﻣﺪير ﻋاﻡ دار اليوﻡ لﻺﻋﻼﻡ:

نؤمن باألهمية المتنامية الصنع
مهارة

وقال مدير عام "دار اليوم" الأ�شتاذ �شالح احلميدان
نظر ًا لإمياننا الرا�ش ��خ باأهمية برام ��ج خدمة املجتمع
وم ��دى الفائ ��دة الكب ��رة الت ��ي تع ��ود بالنف ��ع عل ��ى
اجلمي ��ع وثقتن ��ا الكب ��رة بع ��د اهلل بالعم ��ل ال�ش ��الح
وال ��دوؤوب ال ��ذي ينتهجه مرك ��ز التنمي ��ة الجتماعية
بحي الرو�ش ��ة بالدمام فقد �ش ��ررنا نحن ب ��دار اليوم
لالإعالم بال�شراكة املتميزة مع املركز ورعاية براجمه
واأن�ش ��طته املتنوعة والتي دائم ًا م ��ا تتحفنا بكل جديد
ويثلج �شدورنا بالنتائج املتميزة كل عام .

المﺸرﻑ الﻌاﻡ ﻋلﻰ الﺒرﻧاﻣﺞ:

اصنع مهارة قدم  50وﻇيفة صيفية
م��ن ج��ان �ب��ه اأو�� �ش ��ح امل �� �ش��رف ال �ع��ام حياته.
لأ�شنع مهارة الدكتور عادل الدو�شري
اأن الرنامج ق��دم  ٥٠وظيفة �شيفية واأ�شاف ان الرنامج واإن كان يك�شب
لل�شباب وللفتيات من خالل ان�شمامهم املتدربني مهارات ما  ،فهو اأي�ش ًا ي�شقل
قدرات العاملني فيه من خالل اكت�شابهم
لإدارة الرنامج.
خرات اجتماعية بل ومينحهم مهارات
وب ��ني اأن ال�ع��ام�ل��ني فيه
ج��دي��دة م �وؤك��د ًا اأن��ه مل�س
اأ��ش��اف��وا خلراتهم روح
ذل��ك عند تعامله ب�شكل
الجن��از اجلماعي وقيم
مبا�شر م��ع فريق العمل
التطوع والعمل التنموي
وق� ��د اأث� �ب ��ت ب��رن��ام��ج "
الج �ت �م��اع��ي وه���و ميثل
ا�شنع م �ه��ارة " جناح ًا
ل �ك��ل م ��ن ي�����ش��ارك فيه
ك� �ب ��ر ًا يف ت�ل�ب�ي��ة اآم���ال
�شواء بالعمل اأو التدريب
وطموحات �شباب وفتيات
اأو ال �ت��درب نقطة حتول
الدمام خا�شة واملنطقة
نحو م�شارات جديدة يف
ال�شرقية عامة.

ﺃﻣيﻦ ﻋاﻡ ﻏرفة الﺸرﻗية:

اصنع مهارة اثبت للعام
السابع على التوالي نجاحا
كبيرا
من جانب اآخر قال الأمني
الع ��ام لغرف ��ة ال�ش ��رقية
الأ�ش ��تاذ عب ��د الرحم ��ن
الواب ��ل ان ��ه امت ��دادا
لتوجهات الغرفة يف جمال
"امل�ش� �وؤولية الجتماعي ��ة"
حر�ش ��ت عل ��ى مد �ش ��بكة
عالقاته ��ا اىل الكث ��ر
م ��ن اجله ��ات احلكومي ��ة
والهلي ��ة و من بينها جلنة
التنمي ��ة الجتماعية بحي
الرو�ش ��ة الت ��ي وقع ��ت مع
الغرفة اتفاقية �شراكة لدعم
برنامج ا�شنع مهارة.
وا�ش ��اف الوابل بان ا�ش ��نع مه ��ارة اثبت للعام ال�ش ��ابع على
الت ��وايل جناح ��ا كب ��را يف تلبي ��ة ام ��ال وطموحات �ش ��باب
وفتيات الدمام خا�ش ��ة واملنطقة ال�شرقية عامة بعد ان حقق
ارقام ًا ناجحة يف الكثر من الن�ش ��طة والفعاليات  ،وقد وفر
اهتمام �ش ��احب ال�ش ��مو امللكي المر حممد ب ��ن فهد امر
املنطقة ال�ش ��رقية و �ش ��مو نائبه المر جلوي بن عبد العزيز
دعم ��ا ورعاية زخما هائ ًال للقائمني عل ��ى الفكرة واإعطائها
دفعة قوية �ش ��جعت على ا�ش ��تمرار الرنامج وحر�س الكثر
من ابناء املنطقة ال�ش ��رقية على امل�شاركة فيه مما ا�شهم يف
جناحه طوال ال�شنوات املا�شية .

المﺪير التنفيﺬي للﺒرﻧاﻣﺞ:

استع ﹼنا ب�  ٢5من أفضل المدربين في الخليج
من جهته ق ��ال املدير التنفيذي للرنامج ال�ش ��تاذ نايف
الهاجري اأن � 1٥7٠ش ��ابا وفتاة ا�ش ��تفادوا من الرنامج
الت ��ي قدمه ��ا  2٥مدرب ��ا ومدربة عل ��ى مدار �ش ��هر كامل
ويعترون من اأف�شل املدربني يف اململكة ودول اخلليج ومت
تقدمي ام�شيتان بال�شافة اىل دورات الرنامج التي بلغت
 33دورة مهاري ��ة معتمدة م ��ن املوؤ�ش�ش ��ة العامة للتدريب
التقني واملهني ،وج ��اء هذا النجاح الذي حققه الرنامج
نتيجة لالإعداد امل�شبق وور�س العمل التي �شاهمت يف اإنهاء
الرتيبات ح�ش ��ب اخلطة املو�شوعة حيث مت اإعداد جميع
العاملني يف الرنامج وتدريبهم عر ح�شور دورة تاأهيلية

تطرقت اإىل �شرح واإي�شاح الأهداف العامة من الرنامج
وكذلك النواح ��ي الفنية فيه ،كما حر�س امل�ش� �وؤولون عن
الرنام ��ج عل ��ى ا�ش ��راك عدد م ��ن اجلمعي ��ات اخلرية
لال�شتفادة من التدريب وتطوير فرق العمل لديهم.
وي�ش ��يف الهاجري اإنه مت تخ�شي�س �شت جلان تنظيمية
تعم ��ل يف الرنامج وهي جلنة اخلدمات امل�ش ��اندة وجلنة
ال�ش ��تقبال وجلنة الت�ش ��جيل وجلن ��ة التدري ��ب واللجنة
الإعالمية واللجنة الن�ش ��ائية وق ��د اأدت هذه اللجان دورا
متمي ��زا يف اأي ��ام الرنامج حيث �ش ��ار بخطى وا�ش ��حة و
بنف�س الروؤى واخلطط التي و�شعت له .
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اصنع مهارة

ردود فعل واسعة
وإشادات بنجاح
برنامج اصنع مهارة
السابع
�أعرب ع ��دد من املدربني يف برنامج ا�ص ��نع مهارة عن
�سعادتهم بامل�ش ��اركة يف الربنامج لهذا العام ملا يقدمه
من فائدة ال تقت�صر على املتدربني و�إمنا تطال املدربني
�أنف�سهم.
فقد �أ�ش ��اد الدكتور خالد املدين مقدم دورة التخطيط
ال�شخ�ص ��ي بربنام ��ج ا�ص ��نع مه ��ارة ومب ��ا يقدمه من
برامج متميزة تنفع ال�شباب وتغذي معارفهم ،كما ث ّمن
املدرب حممد عبداهلل ال�ش ��هري مق ��دم دورة مهارات
العالقات العامة حر�ص مركز حي الرو�ضة االجتماعي
عل ��ى �إتاح ��ة الفر�ص ��ة ل ��ه للم�ش ��اركة يف تق ��دمي هذه
اخلدمة الب�س ��يطة ل�ش ��باب املنطقة وامل�ساهمة اجلادة
يف رفعة هذا ال�ش ��باب ،م�ش ��يدا بجه ��ود القائمني على
املركز والعاملني فيه.
كما �شكر املدرب الدكتور وائل الع�سق من دولة الكويت
القائم�ي�ن عل ��ى الربنامج مل ��ا قدموه من ح�س ��ن تنظيم
وا�س ��تقبال وجتهيزات القاعات التي �ساعدت يف جناح
الدورة التي ا�ستفاد منها ال�شباب والفتيات.
وقال الدكت ��ور وليد الرومي -مقدم دورة ال�شخ�ص ��ية
املغناطي�س ��ية": -لقد �أ�سعدتني هذه الأن�شطة ودعمها
حي ��ث �أن هذه الر�س ��الة ال ت�ص ��ل �إال حت ��ت مظلة �آمنة
واعية مثل جلنة التنمية االجتماعية بحي الرو�ضة".

ومن جهتها نوهت املدربة با�س ��نت �أحمد الدو�س ��ري -
مقدمة دورة مهارات املكياج املتقدمة  -ب�أهمية الدورة
لت�أهي ��ل الفتيات لتزيني �أنف�س ��هن يف حياته ��ن اليومية
مما ي�ساعدهن على العمل يف �صالونات ن�سائية م�ؤكدة
�أن الدورة طورت من مهاراتهن الذاتية يف ك�سب معرفة
�أ�سرار التجميل.
و�أعربت املدربة الدكتورة �ش ��يخة عوده العوده -مقدمة
دورة تقدي ��ر واح�ت�رام ال ��ذات -ع ��ن �س ��عادتها بلقاء
املتدربات والتعرف على القائمني على الربنامج منوه ًة
باجلهود املبذولة والتي �س ��اعدتها عل ��ى تقدمي دورتها

بكل �سهولة وي�سر.
ويف �س ��ياق مت�صل� ،أ�شاد عدد من املتدربني واملتدربات
بالك ��م الهائل م ��ن املعلوم ��ات التي ا�س ��تفادوا منها يف
�ص ��قل مواهب ��م مب ��ا ي�س ��اعدهم يف حياته ��م العلمي ��ة
واالجتماعية.
اجلدي ��ر بالذك ��ر ان الربنامج يقام للعام ال�س ��ابع على
الت ��وايل وتقف خلفه جلنة التنمي ��ة االجتماعية الأهلية
بحي الرو�ض ��ة بالدمام ب�ش ��راكة ا�س�ت�راتيجية مع دار
اليوم للإعالم وغرفة ال�شرقية.

البرنامج يحظى بزيارات عدد
من المسؤولين
كما حظي الربنامج بزيارة عدد من امل�س ��ئولني من بينهم قا�ض ��ي
حمكمة اال�س ��تئناف بال�ش ��رقية ال�ش ��يخ يو�س ��ف بن عب ��د الرحمن
العفال ��ق ،ورجلي الأعمال اال�س ��تاذ عبد العزيز ب ��ن على الرتكي،
واال�ستاذ في�ص ��ل بن �صالح القري�ش ��ي ،ومدير مكافحة املخدرات
بال�ش ��رقية العميد عبداهلل ب ��ن عبد الرحمن اجلمي ��ل ومرافقيه،
ومدير �إدارة ال�س ��جون بال�شرقية العميد عبد اهلل بن على البو�شي،
والإعالمي اال�س ��تاذ على الظفريي ،والدكت ��ور �إبراهيم اخلليفي،
وع ��دد من �أع�ض ��اء جمل� ��س �إدارة اللجن ��ة منه ��م املهند�س جمال
اجلا�سم ،واال�ستاذ زيد العي�سى.
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وق ��د �أثنى ال ��زوار على الدور الذي قدمه امل�س ��ئولون عن الربنامج
والذي يوفر للمتدربني جميع جوانب العلم واملعرفة بالدورات التي
حتاك ��ي واقع �أبنائن ��ا وتنمي قدراته ��م الذهني ��ة والعقلية لهم من
ال�ش ��باب والفتيات م�ش�ي�رين �إىل �أن ذلك مما حتر�ص عليه الدولة
حفظه ��ا اهلل للمحافظ ��ة عل ��ى �أوق ��ات �أبنائنا مقدمني �ش ��كرهم
وتهانيهم بنجاح الربنامج والقائمني عليه.
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حللتم أهال

تنمية حي الروضة تحتفي بأسرة جريدة
اليوم

زيارة الشيﺦ بدر المشاري
للجنة

ال�ش ��يخ بدر امل�ش ��اري يرافق ��ه الدكتور فواز ال�ش ��يف
مدي ��ر مركز ح ��ي الرو�ش ��ة الجتماعي وذل ��ك اأثناء
تفقده قاعات واأن�شطة املركز خالل زيارته للجنة
ا�شت�ش ��افت جلنة التنمي ��ة الجتماعي ��ة الأهلية بحي
الرو�ش ��ة بالدمام وفدا من اأ�شرة جريدة اليوم تعرف
خاللها على اأن�ش ��طة مركز حي الرو�ش ��ة الجتماعي
واأن�ش ��طته املختلف ��ة وم ��ا يقدمه من خدم ��ات لأهايل
احلي.
ً
و�ش ��م الوفد عددا من كت ��اب الي ��وم يتقدمهم رئي�س
التحرير ال�ش ��تاذ حمم ��د بن عبداهلل الوعي ��ل ونائبا
رئي� ��س التحري ��ر ال�ش ��تاذ عتي ��ق اخلما�س وال�ش ��تاذ
حممد البكر.
وت�ش ��منت الزي ��ارة جولة للوف ��د على مراف ��ق اللجنة
املختلف ��ة مبا فيها مركز حي الرو�ش ��ة اإذ اأبدى الوفد
اإعجاب ��ه مب�ش ��توى املراف ��ق واخلدمات الت ��ي يتيحها

املركز.
واأقامت اللجنة حف ًال على �شرف الوفد ت�شمن عر�شا
مرئي ًا عن ن�ش� �اأة اللجنة واأب ��رز ما تقدمه من خدمات
لأه ��ايل احلي كما �ش ��اهد الوفد اأوبري ��ت عن جريدة
اليوم ،باأ�شلوب �شيق نال اإعجاب اجلميع.
ومن جانبه اأ�ش ��اد رئي�س حترير جريدة اليوم ال�شتاذ
حممد الوعيل بلجنة التنمية الجتماعية الأهلية بحي
الرو�ش ��ة بالدمام وم ��ا تقدمه من خدم ��ات للمجتمع
املحل ��ي باعتباره ��ا منوذج ��ا يحتذى به على م�ش ��توى
اململكة.
وقد �ش ��لم رئي�س اللجنة درع ��ا تذكاريا لرئي�س حترير
جريدة اليوم بهذه املنا�شبة.

زيارةوف��دمراك��زاألحي��اء

وف ��د مراكز الأحياء ي�ش ��تمعون ل�ش ��رح حول اأن�ش ��طة
وبرامج مركز حي الرو�ش ��ة الجتماع ��ي وذلك اأثناء
تفقدهم لقاعات املركز.

نساﺋي تنمية حي الروضة يستقطب  1٨00فتاة
اأقام الق�شم الن�شائي التابع للجنة التنمية الجتماعية بحي الرو�شة بالدمام
معر�س الفتيات يف مركز حي الرو�شة الجتماعي و�شط ح�شور وم�شاركة
 18٠٠فتاة واأم �شرحت بذلك مديرة الق�شم الن�شائي باللجنة الأ�شتاذة
اإميان املكينزي وبينت اأن املعر�س اأقيم يومي اخلمي�س و اجلمعة وهدف اإىل
عر�س وبيع منتجات الفتيات من عمر  1٥اإىل � 2٥شنة وم�شاريعهن ال�شغرة
وت�شجيعهن على املوهبة والأخذ بيدهن نحو الإبداع.
كما احتوى على فعاليات خمتلفة من اأهمها اأركان للمبيعات وندوات وم�شرح
لالأطفال وبيع منتجات فريق غرا�س كما اأقيم على هام�س املعر�س ركن
لال�شت�شارات بال�شافة اىل ركن للمقهى ويف نهاية املعر�س اأقيم �شحب على
عدة جوائز منها كامرا ديجيتال وجهاز اأي بود .
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األخيرة

ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺣﺼﺎﺩ

ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ

ﺍﻟﺘﺤــــــــﺮﻳــﺮ

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺮﻣﻴﺾ

ﺍﻹﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﺑﻮﺯﻳﺪ

ﻟﻠﻤﺮﺍﺳﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ  -ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ  -ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ  -ﻣﻬﺎﺭﻳﺔ  -ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ

ﻟﺠﻨﺔﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻷﻫﻠﻴﺔﻷﺣﻴﺎﺀ
)ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ  -ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ  -ﺍﻟﺮﻳﺎﻥ  -ﺍﻟﻮﺍﺣﺔ(
ﺑﺎﻟﺪﻣﺎﻡ  -ﻗﺴﻢ ﺍﻹﻋﻼﻡ
Tel 038466655
fax 038462907
P.O Box 10235
Dammam 31433

Mail

E-mail info@tanmiah.org.sa
Website www.tanmiah.org.sa

تنمية حي الروضة تقيم أمسية »التحفيز في العمل التطوعي«
اأق ��ام فري ��ق بن ��اء التطوعي التاب ��ع للجنة
التنمية الجتماعية الأهلية بحي الرو�ش ��ة
بالدمام داخ ��ل اأروقة مركز حي الرو�ش ��ة
الجتماع ��ي اأم�ش ��ية بعن ��وان «التحفيز يف
العم ��ل التطوع ��ي» األقاه ��ا الدكتور �ش ��امل
ب ��ن اأحم ��د الديني وكي ��ل كلية الدرا�ش ��ات
امل�ش ��اندة والتطبيقي ��ة لتطوي ��ر امله ��ارات
ومدير وحدة العمل التطوعي بجامعة امللك
فهد للبرول واملعادن حيث تطرق املحا�شر
اىل احلديث عن اأهمية امل�شاركة يف العمل
التطوعي متناو ًل �ش ��بل حتفيز املجتمع ملثل
هذا النوع من الأعمال.

