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مبــاد�ات توحيد ووحدة ٢٠١٩م

ســواعد العنــود 

م�اجعــي  الســن  كبــار  مســاعدة 
العيادات الخارجية بالمستشفيات

 

التب�ع بالدم

اســتغالل أماكــن التجمــع خــالل احتفــاالت 
اليوم الوطني للتب�ع بالدم 

 

��نتهــا  الســعودية  جــد�ان 

طالء الجد�ان المتسخة 

 

تجميل الدار 

ال��اعيــة  بالشــتالت  المســنين  دار  تجميــل 
وإعادة طالء منا�لهم

 

تــعـلــم 

م�اجعــي  الســن  كبــار  مســاعدة 
العيادات الخارجية بالمستشفيات

 

واصــــل

مــن  تخلــو  التــي  األماكــن  بعــض  تجهيــز 
االحتياجات الالزمة لذوي اإلعاقة 

 

ردم

تغطيــة حفــر الطــ�ق بالرمــل أو مــا يســاعد 
على إخفائها 

 

لـغـة اإلشــارة 

ــب موظفــي القطــاع الحكومــي والخــاص  تد��
على لغة اإلشارة في مقر أعمالهم 

 

المستفيد�ن ا 1367المدينة ا  5المستفيد�ن ا 1000المدينة ا  9المستفيد�ن ا 951المدينة ا  10المستفيد�ن ا 486المدينة ا  11

المستفيد�ن ا 65المدينة ا  5المستفيد�ن ا 1,580المدينة ا  7المستفيد�ن ا 1,531المدينة ا  12المستفيد�ن ا 106المدينة ا  6     
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المستفيد�ن ا 415المدينة ا  5المستفيد�ن ا 89المدينة ا  1المستفيد�ن ا 17المدينة ا  1المستفيد�ن ا 51المدينة ا  4

المستفيد�ن ا 284المدينة ا  8المستفيد�ن ا 15المدينة ا  2المستفيد�ن ا 30المدينة ا  7المدينة ا  2

مبــاد�ات توحيد ووحدة ٢٠١٩م

مــن أجــلك 

الطــالب  علــى  الط�يــة  المعمقــات  تو��ــع 
في المدارس والجامعات

 

تـمـن أمـنيـة

تحقيــق أمانــي األطفــال المرضــى بالســرطان 
بالتعاون مع ف��ق "تمن أمنية" 

 

وطــن أجـمـل 

��اعــة شــتالت ��اعيــة فــي األماكــن المكشــوفة 
بالتعاون مع جمعية ال�ابطة الخض�اء

 

كـســوة

إعــادة تدو�ــر المالبــس الفائضــة فــي بعــض 
المنا�ل باالتفاق مع مساجد الحي 

 

تجميل المساجد

إعــادة ترميــم بعــض لــوازم المســاجد ودو�ات 
المياه الخاصة بها 

 

ادرس صــح 

تجهيــز مكتــب بكامــل معدا�ــه لبعــض األطفــال 
في �يوتهم ليكون مقً�ا لد�استهم 

 

ظــالل 

تغطيــة حفــر الطــ�ق بالرمــل أو مــا يســاعد 
على إخفائها 

 

��ـارة المرضـى

ــال  ــفيا�هم واالحتف ــي مستش ــى ف ــارة المرض ��
معهم باليوم الوطني 
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فعاليات توحيد ووحدة ٢٠١٩م

هايكنج العنود 

مجموعــة مــن النــاس تمــارس بشــكل جماعــي 
عدد من الفعاليات في المناطق ال�يئية 

 

مسيرة العنود

مســيرة  عبــر  عبا�ا�هــم  المجتمــع  مشــاركة 
تجمع عدد من المواطنين والمقيمين

 

حافلة السعادة 

�نقــل عــدد مــن االطفــال فــي حافلــة مفتوحــة 
بهوية العنود لألحتفال باليوم الوطني 

 

ابناء الشهداء

االحتفال مع أبناء الشهداء باليوم الوطني 

 

ارث الوطن

اقامــة عــدد مــن الفعاليــات الوطنيــة و عــدة ب�امــج 
�ناسب المسنين خالل أيام اليوم الوطني 

 

فرحة

أحــد  فــي  االعاقــة  ذوي  مــع  االحتفــال 
الم�اكز الخاصة بهم

المستفيد�ن ا 25المدينة ا  1  المستفيد�ن ا 20المدينة ا  1 المستفيد�ن ا 66المدينة ا  1

المستفيد�ن ا 63المدينة ا  1 المستفيد�ن ا 120المدينة ا  1 المستفيد�ن ا 60المدينة ا  1
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شركــاء الــنـجـــاح ٢٠١٩م
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