
رعى اأمري  منطقة ع�سري �ساحب ال�سمو امللكي االأمري في�سل بن خالد بن عبد العزيز، االثنني املا�سي، مب�سرح املدينة اجلامعية بالقريقر، 
حفل تخريج الدفعة اخلام�سة ع�سرة من طالب وطالبات اجلامعة.

ويف كلمته  باملنا�سبة  رحب معايل مدير اجلامعة االأ�ستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود ب�سمو اأمري ع�سري، وبكافة ال�سيوف 
واحل�سور قائال » ما اأجمل اأن نلتقي لنحتفل وجنتمع لن�سعد بتخريج كوكبة من اأبنائنا طالب هذه اجلامعة العريقة، يف اأ�سبوحة جميلة 
ويوم جميل قد ازدان وتعطر بذكرى غالية على قلوبنا جميعا، ذكرى البيعة اخلالدة لقائد م�سريتنا خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود، حفظه اهلل، ورعاه فما اأروع اأن يكون احتفالنا باأبنائنا اخلريجني ي�سادف يوما من اأيام وطننا املجيد، من 

اأيام وطننا الغايل علينا جميعا ملا ميثله من والء وحمبة متبادلة بني الراعي والرعية«.
واأعلن عميد القبول والت�سجيل الدكتور �سعد بن حممد بن دعجم النتيجة العامة للخريجني الذين بلغ عددهم  10032  طالبا 
العلمية  االأق�سام  وخريجات  خريجو  �سكل  فيما  مئوية%57،  ن�سبة  والرتبوية  االأدبية  االأق�سام  وخريجات  خريجو  �سكل  حيث  وطالبة، 
والطبية والهند�سية واحلا�سوبية ن�سبة مئوية بلغت 43%، موؤكدا اأن اجلامعة ت�سهد ارتفاعا يف اأعداد خريجي وخريجات الدرا�سات العليا، 
واأن املتوقع تخرجهم العام احلايل اأكرث من 400 طالب وطالبة.  واألقى كلمة اخلريجني، الطالب مبارك القحطاين ، م�سيدا بجهود �سمو 

اأمري منطقة ع�سري ودعمه للجامعة ومن�سوبيها.
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أسبوعية جامعة الملك خالد

ذكرى البيعة

التعليم العالي.. 
32جامعة و450 كلية  

و150 ألف مبتعث
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المملكة تحتفل 
بالذكرى الثامنة للبيعة

احلرمني  خادم  ملبايعة  الثامنة  بالذكرى  املا�ضي،  االثنني  اململكة،  اأبناء  احتفل 
ال�ضريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �ضعود اإبان توليه مقاليد احلكم.

وحتل الذكرى الثامنة للبيعة يف وقت متر فيه البالد بنه�ضة تنموية �ضاملة 
عمالقة، ليحتفي املواطنون وفاءا واعتزازا مبا قدمه خادم احلرمني ال�ضريفني 
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �ضعود من جهود واإ�ضالحات خالل �ضنوات حكمه 
�ضتى  يف  ال�ضاخمة  واالإجن��ازات  والرخاء  والنماء  واخلري  بالعطاء  متيزت  التي 
املجاالت العلمية والثقافية واالجتماعية والعمرانية واالقت�ضادية. كما اهتم، 

حفظه اهلل، برفاهية املواطن، وجعله حمور اهتمامه وهمومه.
م�ضاحات  »اآف���اق«  خ�ض�ضت  جميعا،  قلوبنا  على  الغالية  املنا�ضبة  وبهذه 
حا�ضر  �ضياغة  يف  الأهميته  منها  تقديرا  احلدث،  هذا  ملواكبة  وا�ضعة  حتريرية 

وم�ضتقبل اململكة. )طالع �ضفحات 2 اإلى 7(

في رحاب الجامعة
أمير عسير يزف 10032 خريجا لسوق العمل
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اآل �سعود ، اأن خادم  اأكد رئي�س هيئة البيعة �ساحب ال�سمو امللكي االأمري م�سعل بن عبدالعزيز 
ياأل جهدا يف تقدمي كل ما يخدم بالده  امللك عبداهلل بن عبدالعزيز مل  ال�سريفني  احلرمني 
لتويل خادم احلرمني  الثامنة  الذكرى  ل�سموه مبنا�سبة  كلمة  املواطنني. جاء ذلك يف  واأبناءه 

ال�سريفني مقاليد احلكم، فيما يلي ن�سها:
»نهنئ اأنف�سنا وكافة اأبناء ال�سعب ال�سعودي النبيل يف هذا اليوم املبارك الذي تعودنا فيه 
ذكرى تويل اأخي خادم احلرمني ال�سريفني مقاليد احلكم م�سبوقة بب�سائر اخلري والرحمة من 
رب العاملني يف جميع اأنحاء اململكة، والذي ن�ساأله جلت قدرته اأن يجعله �سيبا طيبا مباركا وينفع 

به البالد والعباد ويجعله عونا لنا على �سكره وح�سن عبادته على الوجه الذي ير�سيه عنا.
ونتوجه اإلى ربنا باحلمد على ما اأجزل علينا من نعمه الكثرية ووفقنا بف�سله اإلى حتكيم 
اأمورنا و�سرفنا من بني �سعوب االأر���س قاطبة  �سرعه املطهر واالأخ��ذ بتعاليم االإ�سالم يف كافة 
واالأم��ن  الكثري  باخلري  واأم��دن��ا  واملعتمرين،  واحل��ج��اج  وال���زوار  ال�سريفني  احل��رم��ني  بخدمة 

واال�ستقرار وما ال يعد وال يح�سى من ف�سله وجوده �سبحانه.
وما اآتانا ربنا من ف�سله ي�ستوجب علينا اإخال�س ال�سكر لبارئنا قوال وعمال واأن نكون خري 
عون و�سند لقائدنا خادم احلرمني ال�سريفني الذي ال ياألو جهدا عن تقدمي كل ما يخدم بالده 
واأبناءه املواطنني، وها هو، اأمد اهلل يف عمره، يزف اإلينا اأوامره امللكية ترتى بني احلني واالآخر 

حمملة بكل خري للوطن واأبنائه.
�سوى  لنا  يتبق  �سبحانه مل  ربنا وخالقنا  بها  التي تف�سل علينا  النعم اجلزيلة  ومع هذه 
اإمرة ملكنا خادم  اأن نح�سن �سكرها ونكون متعاونني على اخلري متالحمني �سفا واحدا حتت 
دائما  له  يهيئ  واأن  والعافية  ال�سحة  لبا�س  واألب�سه  خري  لكل  اهلل  وفقه  ال�سريفني  احلرمني 

البطانة ال�ساحلة التي تعينه على حتقيق مقا�سده الطيبة للوطن و�سعبه«.

ولي العهد:
الملك يذكر دائما جميع

مسؤولي الدولة بأن المواطنين 
أمانة في أعناقهم 

اأن عهد خادم احلرمني ال�سريفني امللك  ال��وزراء وزير الدفاع  اأكد ويل العهد نائب رئي�س جمل�س 
عبداهلل بن عبدالعزيز �سهد اإجنازات تنموية وح�سارية وت�سريعية. 

جاء ذلك يف كلمة ويل العهد مبنا�سبة الذكرى الثامنة لبيعة خادم احلرمني، وفيما يلي ن�سها:
»احلمد هلل وكفى وال�سالة على من ا�سطفى. ي�سعدين وي�سرفني اأن اأتقدم بخال�س التهاين 
والتربيكات ملقام �سيدي خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، حفظه اهلل، ولل�سعب 

ال�سعودي الكرمي مبنا�سبة ذكرى البيعة الثامنة املباركة ل�سيدي خادم احلرمني ال�سريفني.
�سنوات مباركة الأنها �سهدت اإجنازات تنموية وح�سارية وت�سريعية يف كل املجاالت، والأن اجلميع 

داخل ال�سعودية وخارجها يلم�سون حب ال�سعب ال�سعودي، بل والعربي وامل�سلم للملك عبد هلل.
نحن نحب امللك عبداهلل الأنه �سار على نهج والده املوؤ�س�س امللك عبدالعزيز واإخوانه من بعده، 

عليهم رحمة اهلل.
وكل  ال���وزراء  ويو�سي  �سخ�سيا  ويو�سيني  النا�س..  يحب  الأن��ه  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  نحب 

م�سوؤول بالنا�س، ويذكرنا دائما باأنهم اأمانة يف اأعناقنا.
وال��دول،  النا�س  مع  وعالقاتنا  ودينه  بوطنه  يهتم  زعيم  الأن��ه  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  نحب 

ويحر�س على حتقيق ال�سالم، ويحاول اأن يرفع الظلم عن االإن�سان يف كل مكان.. 
نحبه الأنه ملك الوفاء..

نعم.. عبداهلل بن عبدالعزيز رمز النبل.. عبداهلل بن عبدالعزيز عنوان ال�سهامة.. عبداهلل بن 
عبدالعزيز مثال الفرو�سية.

اأدام اهلل على مليكنا وبالدنا نعمة االأمن واالأمان، وحفظ للبالد قائدها �سيدي امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز، حفظه اهلل«.

ذكرى البيعة محطة
لتقييم مسيرة البناء 
وترسيخ للهوية الوطنية
المملكة تشهد
نهضة شاملة

وكلمات الوفاء تتواضع 
أمام المناسبة

رئيس
هيئة البيعة:

الملك لم يأل 
جهدا في خدمة 
بالده وأبنائه  
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الداود بمناسبة ذكرى البيعة:
شهدنا ثماني سنوات

من التنمية الشاملة 
واالهتمام برفاهية المواطن 

رف����ع م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة االأ���س��ت��اذ 
ال��داود  بن حمد  الرحمن  عبد  الدكتور 
اأ���س��ال��ة ع���ن ن��ف�����س��ه ون��ي��اب��ة ع���ن جميع 
م��ن�����س��وب��ي اجل���ام���ع���ة م����ن م�������س���وؤول���ني 
واأع���������س����اء ه��ي��ئ��ة ت���دري�������س وم��وظ��ف��ني 
وط���الب ذك����ورا واإن���اث���ا، اأج��م��ل التهاين 
ال�سريفني  خ����ادم احل��رم��ني  م��ق��ام  اإل����ى 
�سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك 
و�سمو ويل عهده االأمني االأمري �سلمان 
الثاين  ال��ن��ائ��ب  و�سمو  ع��ب��دال��ع��زي��ز،  ب��ن 
مقرن  االأم���ري  ال���وزراء  جمل�س  لرئي�س 
مبنا�سبة  اهلل،  حفظهم  عبدالعزيز،  بن 
احلرمني  خ��ادم  لبيعة  الثامنة  الذكرى 

ال�سريفني، اأيده اهلل.
البيعة يف  بذكرى  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأبناء  »يحتفي  ال��داود  وقال 
�سنتها الثامنة التي توافق يوم االثنني ال�ساد�س والع�سرين من �سهر جمادى 
اآل  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  بت�سلم  االآخ���رة 
الوطن يف  عا�سها  �سنوات  ثماين  الطاهرة،  البالد  لهذه  احلكم  مقاليد  �سعود 
اأمن واأم��ان، وخري ومناء، وتقدم ورخاء يف جميع املجاالت العلمية والثقافية 

واالجتماعية والعمرانية واالقت�سادية.
�سغلها  ورفاهيته  املواطن  �سعادة  احلكيمة  القيادة  �سنوات جعلت  ثماين   
اجل��ام��ع��ات  اأع����داد  وت�ساعفت  ال��ب��الد،  رب���وع  يف  التنمية  فانت�سرت  ال�����س��اغ��ل، 
بني  اللحمة  فتنامت  وامل�ست�سفيات،  االقت�سادية  امل��دن  و�سيدت  وامل�ست�سفيات، 
الراعي  بني  املتبادل  واحل��ب  الوطنية  الوحدة  على  موؤكدة  وال�سعب،  القيادة 

والرعية«.
وت��اب��ع »ل��ق��د مت��ي��ز ع��ه��د ح��ك��م خ����ادم احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني، اأي����ده اهلل، 
اإال  ذل��ك  وم��ا  ال�سراعات،  وق��ت  واالأم��ن يف  اال�سطرابات،  زم��ن  باال�ستقرار يف 
اأوال ثم للرغبة ال�سادقة والنية املخل�سة التي حتلى بها مليكنا،  بتوفيق اهلل 
حفظه اهلل، فهو الذي يو�سي دائما بجعل تقوى اهلل ن�سب اأعيننا، ومراقبة اهلل 
يف كل �سغرية وكبرية، ومن كانت هذه و�سيته فتوفيق اهلل- وال �سك- حليفه، 

وتاأييد اهلل، بحول اهلل، مالزمه. 
خ��ادم  عهد  يف  ال��ع��ايل  للتعليم  والكيفي  الكمي  بالتطور  يتعلق  وفيما 
ال���ع���ايل، ع��ل��ى وج��ه  اأك���د م��دي��ر اجل��ام��ع��ة اأن التعليم  ال�����س��ري��ف��ني،  احل��رم��ني 
اإلى   « اخل�سو�س، قد حظي بالرعاية الكرمية يف هذا العهد الزاهر، واأ�ساف 
اال�ستيعابية  الطاقة  وم�ساعفة  اململكة  مناطق  يف  اجلامعات  انت�سار  جانب 
لها، جاء برنامج خادم احلرمني ال�سريفني ليفتح فر�س التنمية الب�سرية يف 
اأرقى جامعات العامل، وليوؤ�س�س جليل قادم يناف�س يف ميادين العلم واملعرفة، 

وي�سرتك يف بناء وطن قائم على خربات وطنية مبدعة.
وب�ساأن جامعة امللك خالد بني الداود اأن اجلامعة ال تزال تنعم باالهتمام 
امل�ستمر من لدن خادم احلرمني ال�سريفني منذ و�سعه حجر اأ�سا�سها قبل اأربعة 
ع�سر عاما حتى اأ�سبحت اليوم واحدة من اأكرب اجلامعات يف اململكة ت�سم بني 
جنباتها اأكرث من 50 كلية، واأكرث من 24 مركزا بحثيا، تغطي جماالت متعددة 

ومتنوعة من العلوم واملعارف. 
ويف ختام ت�سريحه رفع الداود �سكره وامتنانه لقيادة هذه البالد املباركة 
على كل ما تقدمه يف �سبيل تنمية املواطن ورفاهيته، �سائال اهلل اأن يدمي على 
هذه البالد نعمة االأمن واالأمان يف ظل قيادة خادم احلرمني ال�سريفني وويل 

عهده االأمني و�سمو النائب الثاين حفظهم اهلل.

لرئي�س جمل�س  ال��ث��اين  ال��ن��ائ��ب  اأو���س��ح 
ال�������وزراء امل�����س��ت�����س��ار وامل���ب���ع���وث اخل��ا���س 
خل����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني ���س��اح��ب 
ال�������س���م���و امل����ل����ك����ي االأم����������ري م����ق����رن ب��ن 
�سهدت  اململكة  اأن  �سعود  اآل  عبدالعزيز 
ال�سريفني  ت���ويل خ���ادم احل��رم��ني  م��ن��ذ 
اإجن���ازات  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل  امللك 
�سملت  قيا�سي  زمن  تنموية عمالقة يف 

خمتلف القطاعات.
 وقال يف كلمة مبنا�سبة مرور ثماين 
����س���ن���وات ع��ل��ى م��ب��اي��ع��ة خ�����ادم احل��رم��ني 
املليك يف هذه  »اإن من يحيي  ال�سريفني، 
املنا�سبة املباركة فاإمنا يحيي �سعبه، ومن 
واإن  ومواطنيه،  اأهله  ي��وايل  امللك  ي��وايل 
ومتوا�سعة  �سغرية  تبدو  ال��وف��اء  كلمات 
ال��ك��ب��رية«.  واأ���س��اف  املنا�سبة  اأم����ام ه���ذه 
احتفال  ه��و  املنا�سبة  بهذه  االحتفال  اأن 
مب��ا حت��ق��ق للمملكة م��ن ح�����س��ور ف��اع��ل، 
ومبا تنه�س به من دور جميد، »فمبارك 
للملك واململكة بهذا اليوم الزاهر وبهذه 
ال��ع��ط��ر، وي��وم��ا �سعيدا وع��م��را  ال��ذك��رى 
م���دي���دا اأي���ه���ا امل���ل���ك ال�����س��ال��ح، وال��ق��ائ��د 

امل�سلح«.

بيعة صادقة
وت��اب��ع ال��ن��ائ��ب ال��ث��اين »يف ت��اري��خ االأم���م 
وال�����س��ع��وب احل��ي��ة حم��ط��ات ي��ق��ف عندها 
واملراجعة  للتقييم  يتاأملونها  املتابعون، 
م�سرية  قطعتها  ال��ت��ي  امل�سافة  وم��ع��رف��ة 
االأم�������ة وه�����ي ت��ب��ن��ي ذات����ه����ا، وت��ت��ف��ح�����س 
وتر�سخ  م�ستقبلها،  لت�ست�سرف  ما�سيها 
هويتها يف ذاكرة التاريخ، بالعمل الدوؤوب 

واالإرادة ال�سلبة«.
واأو����س���ح اأن امل��م��ل��ك��ة حت��ت��ف��ل ال��ي��وم 
تويل  على  اأع����وام  ثمانية  م���رور  ب��ذك��رى 
امللك عبداهلل  ال�سريفني  خ��ادم احلرمني 
احلكم  مقاليد  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن 
اأع�����وام م�ست  ث��م��ان��ي��ة  فقبل  امل��م��ل��ك��ة،  يف 
بايع ال�سعب ال�سعودي قائد امل�سرية امللك 
ع��ب��داهلل ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���س��ع��ود على 
ال�����س��م��ع وال��ط��اع��ة واالإخ���ال����س وال����والء 
يقفوا  اأن  وع��ل��ى  وال�������س���راء،  ال�����س��راء  يف 
دولتهم  لبناء  قيادتهم  م��ع  واح���دا  �سفا 

وحمايتها و�سون ثراها الطاهر.
 وقال �سمو النائب الثاين مبنا�سبة 
ذك�����رى ال��ب��ي��ع��ة وت�����ويل خ�����ادم احل��رم��ني 
ال�����س��ري��ف��ني م��ق��ال��ي��د احل���ك���م » ي��ط��ي��ب 
امل�����س��اع��ر لقائد  اأع���رب ع��ن ���س��ادق  اأن  يل 
امل�����س��رية واأن ن��ه��ن��ئ اأن��ف�����س��ن��ا ن��ح��ن اأب��ن��اء 
وجندد  املنا�سبة،  بهذه  ال�سعودي  ال�سعب 
و�سنة  كتاب اهلل  ال�سادقة على  البيعة  له 
ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم قوال وعمال، 
ون��دع��و ل��ق��ائ��دن��ا امل��ح��ب��وب ول���ويل عهده 
االأم�����ني ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي االأم���ري 
ب��دوام  �سعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان 
اهلل  يحفظهما  واأن  وال��ع��اف��ي��ة  ال�����س��ح��ة 

ذخرا للوطن«.

سنوات اإلنجازات
واأ�����س����اف »ل���ق���د م�����س��ت ث���م���اين ���س��ن��وات 
ق�����س��اه��ا م��ل��ك��ن��ا ي��ح��ف��ظ��ه اهلل يف خ��دم��ة 
ب��االإجن��ازات  تنطق  ���س��ن��وات  وه��ي  �سعبه، 
اأع��م��ال التطوير  وامل��ك��ا���س��ب، وك��ث��ري م��ن 
والتنظيم على م�ستوى موؤ�س�سات الدولة، 
التي  االإ�سالحية  ال��ق��رارات  م��ن  وع��دي��د 
ت���ه���دف اإل������ى ت���وف���ري احل����ي����اة ال��ك��رمي��ة 
ل���ل���م���واط���ن، ����س���ه���دت خ���الل���ه���ا ب����الدن����ا، 
اإجن��ازات تنموية عمالقة يف  حماها اهلل، 
القطاعات  خمتلف  �سملت  قيا�سي،  زم��ن 

واالجتماعية  والتعليمية  االق��ت�����س��ادي��ة 
وال�سحية، باالإ�سافة اإلى نقالت هائلة يف 

جميع جماالت احلياة.
وات���������س����م ع����ه����ده امل�����ب�����ارك ب�����س��م��ات 
ح�����س��اري��ة م���ن اأه��م��ه��ا واأب����رزه����ا تطوير 
دولة املوؤ�س�سات الع�سرية التي تقوم على 
اخلدمات،  وتطوير  النا�س،  حياة  ت�سهيل 
التنمية  يف  العدالة  حتقيق  على  والعمل 
املختلفة،  اململكة  مناطق  ب��ني  املتكاملة 
ب��ن عبدالعزيز  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  كما جن��ح 
يف  اململكة  دور  يعزز  اأن  وقيادته  بحكمته 
ما  والعاملية،  االإقليمية  امل��ج��االت  جميع 
جعل لبالدنا دورا كبريا وموؤثرا يف القرار 

االإقليمي والعاملي«.

اهتمام كبير
كبريا  اهتماما  اه��ت��م  امل��ل��ك  اأن  واأو���س��ح 
ملا  ال�سفافة  روؤي��ت��ه  خ��الل  م��ن  بالتعليم 
التعليم من فتح الآف��اق وا�سعة  �سيقدمه 
للم�ستقبل، ومن ذلك قراراته احلكيمة 
ومتابعته  اجلامعات،  من  مزيد  باإن�ساء 
امل�ستمرة ملا يتطلبه ذلك من دعم مادي 
ال��ك��رمي��ة للطالب  وم��ع��ن��وي، ورع��اي��ت��ه 
وال���ط���ال���ب���ات، ك��م��ا اأن�����ه ف��ت��ح خل��ري��ج��ي 
اجل���ام���ع���ات اآف����اق����اً وا����س���ع���ة ل��الل��ت��ح��اق 
ب��ربن��ام��ج خ�����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني 
ل��الب��ت��ع��اث اخل���ارج���ي، ال����ذي ي��ع��د اأك��رب 
يف  اخلارجي  لالبتعاث  حكومي  برنامج 

العامل. 
خ����ادم  اأن  ال����ث����اين  ال���ن���ائ���ب  وب�����ني 
احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني اأول������ى ال��ق��ط��اع 

النائب الثاني: الملك عبد اهلل حقق 
إنجازات تنموية عمالقة في زمن قياسي

زي��ادة  يف  متثلت  كبرية،  عناية  ال�سحي 
االإنفاق على القطاع ون�ساطاته ومرافقه 
عن  ف�سال  اململكة،  مناطق  تغطي  التي 
القطاع  اأجنز يف  الذي  الكبري  التطوير 
الق�سائي، باالإ�سافة لعدد من اخلطوات 
االإ���س��الح��ي��ة م��ث��ل ا���س��ت��ح��داث جمال�س 
يف  وت��ط��وي��ري  تنظيمي  بهدف  وهيئات 
جم����االت ال��ن��ف��ط واالق��ت�����س��اد، واإن�����س��اء 
الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد وغريها 
م��ن اخل��ط��وات وال���ق���رارات، وال��ت��ي ك��ان 
للم�ساركة يف  للمراأة  املجال  فتح  اآخرها 

جمل�س ال�سورى.

وقفات مشهودة
لها  ك��ان  اململكة  اأن  الثاين  النائب  واأك��د 
على ال�سعيد العربي واالإقليمي والدويل 
وقفاتها امل�سهودة التي متيزت بال�سجاعة 
وهي  املطلقة  وال�سراحة  احل��ق  ق��ول  يف 
من طبائع املليك ومكارم اأخالقه، »فقد 
نا�سرت اململكة، وال تزال، الفل�سطينيني 
اإلى جانب  امل�سروعة، ووقفت  وق�سيتهم 
اأجمع  للعامل  وق��ال��ت  ال�����س��وري،  ال�سعب 
ي��وم��ي��ا، ومل  ي��ذب��ح  ال�����س��وري  ال�سعب  اإن 

تاأخذها يف احلق لومة الئم«. 
وعلى ال�سعيد االإ�سالمي، فقد بني 
احلرمني  خ��ادم  اأن  الثاين  النائب  �سمو 
ال�سريفني كان مدافعا عن قيم االإ�سالم 
اخل����ال����دة، م�����س��ت��غ��ال ك���ل حم��ف��ل دويل 
ومن  واعتداله،  االإ�سالم  �سماحة  لبيان 
ال�سف  ت��وح��ي��د  اهلل،  حفظه  اأول��وي��ات��ه، 
االإ���س��الم��ي  العمل  وتنقية  االإ���س��الم��ي، 

اإلى  والدعوة  خالفات،  من  ي�سوبه  مما 
التعاون فيما يخدم االإ�سالم وامل�سلمني، 
املميزة  اجل��ه��ود  م��ن  اأن  �سموه  م�سيفا 
اأتباع  بني  احل��وار  فكرة  حتويله  للملك 
موؤ�س�سي  عمل  اإلى  والثقافات  الديانات 
عاملي، تبنته اململكة منذ بدايته، ليكون 
ال��ت��ع��اي�����س واحل�������وار ب���دي���ال ل��ل�����س��راع، 
امللك  وك��ان  للتطرف،  بديال  والت�سامح 
ع��ب��داهلل ���س��اح��ب اجل��ه��د االأول يف ه��ذا 
ا�ستجابة  ال���ذي ج���اء  ال��ك��ب��ري،  امل�����س��روع 
حل����اج����ات ����س���ع���وب ال����ع����امل ل��ل��ت��ع��اي�����س 

التفاهم وال�سالم.

مرحلة جديدة
وقال االأمري مقرن »لقد مرت منطقتنا 
مت�سارعة  ومتغريات  ب��اأح��داث  العربية 
التوترات  م��ن  كثري  اإح���داث  يف  ت�سببت 
وال��ق��الق��ل االأم��ن��ي��ة وت�����ردي االأو����س���اع 
وع��زي��زة  �سقيقة  دول  يف  االق��ت�����س��ادي��ة 
احلرمني  خ��ادم  ب��ادر  وق��د  قلوبنا،  على 
حتقيق  اإل����ى  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال�����س��ري��ف��ني، 
جملة م��ن ال��ت��غ��ي��ريات االإ���س��الح��ي��ة يف 
تطبيقها،  على  بنف�سه  م�سرفا  ال��ب��الد 
وح�سن اأدائها، ليقود مرحلة جديدة هي 

االإ�سالح كما يجب اأن يكون«.
وبني �سموه اأن هذه االإج��راءات مل 
ل��ق��اءات  ل��وال  ال��وج��ود  اإل���ى  تكن لتظهر 
وعنايته  ال�سخ�سية  امل��ل��ك  وم��ت��اب��ع��ات 
ال��ف��ائ��ق��ة ب��ه��م��وم م��واط��ن��ي��ه، وح��ر���س��ه 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ك���ل م���ا ف��ي��ه خ���ري االأم����ة 

و�سالحها.
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امل�ساعد  ع�سري  منطقة  اإم���ارة  وكيل  اأك��د 
ال��دك��ت��ور حم��م��د ب���ن حم��م��د ب���ن عي�سى 
ال�����س��ري��ف��ني  اأن ج���ه���ود خ�����ادم احل���رم���ني 
�سعود،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل  امللك 
العامل  اإع��ج��اب  حم��ل  تظل   ، اهلل  حفظه 
اأن  ا�ستطاع  باأ�سره، فهو، حفظه اهلل، من 
املجاالت  كل  يف  الوا�سحة  ب�سمته  ي�سع 
البالد  ان�سمت  حيث  باململكة،  التنموية 
خ�����الل ع�������س���ره ال���ذه���ب���ي اإل������ى م��ن��ظ��م��ة 
التحتية  البنى  وع��زز  ال��دول��ي��ة،  ال��ت��ج��ارة 
الأه������م ال���ق���ط���اع���ات احل���ي���وي���ة ك��ال��ق��ط��اع 

التعليمي وال�سحي. 
وقال بن عي�سى مبنا�سبة ذكرى بيعة 
عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم 
 « اهلل،  حفظه  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن 
ي�سرفنا يف هذه الذكرى الغالية علينا اأن 
نرفع اآيات التهاين والتربيكات اإلى مقام 
خادم احلرمني ال�سريفني �سائلني اهلل عز 
والعافية  ال�سحة  ث��وب  يلب�سه  اأن  وج��ل  

ويدمي علينا نعمة االأمن واالأمان« . 

اإلنجازات
واأ�����س����اد ب���ن ع��ي�����س��ى ب�����االإجن�����ازات ال��ت��ي 

أمير وأهالي عسير يجددون الوالء لخادم الحرمين الشريفين 

األمير فيصل بن خالد:
النهضة النوعية دليل على

اهتمام الملك برقي المواطن
اأم��ري واأه��ايل منطقة ع�سري العهد وال��والء ملقام  جدد 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
النائب  و���س��م��و  االأم����ني  ع��ه��ده  و���س��م��و ويل  ���س��ع��ود،  اآل 
التي  الثامنة  البيعة  ذك��رى  يف  اهلل،  حفظهم  ال��ث��اين، 

�سادفت االإثنني املا�سي.
ال�سمو  �ساحب  ع�سري  منطقة  اأم��ري  �سمو  وق��ال 
بهذه  العزيز  عبد  ب��ن  خالد  ب��ن  في�سل  االأم���ري  امللكي 
جندد  ع�سري  منطقة  اأه���ايل  وبا�سم  »با�سمي  املنا�سبة 
اأوا����س���ر احل���ب وال�����والء مل��ق��ام ���س��ي��دي خ���ادم احل��رم��ني 
ال�����س��ري��ف��ني يف ه���ذه ال���ذك���رى ال��ع��زي��زة ع��ل��ى ق��ل��ب كل 
واإن حر�سه ،حفظه   ، االأر���س الطيبة  مواطن يف هذه 
اهلل ، على رقي ورفاه املواطن يت�سح يف قفزات اململكة 
احليوية  التنموية  املجاالت  كل  �سملت  والتي  الكبرية 

منذ ت�سلمه مقاليد احلكم يف البالد«.
اململكة عا�ست  اأن  االأم��ري في�سل بن خالد  واأب��ان 
ال�سنوات االأخ��رية نه�سة متقدة ليال ونهارا، و  خالل 
اأبنائها  من  جعلت  وثقافيا  وتعليميا  اقت�ساديا  حراكا 
مفكرين  ب�سفتهم  ال��ع��امل  دول  جميع  يف  لها  ���س��ف��راء 
وع��ل��م��اء وب��اح��ث��ني. واأ����س���ار ���س��م��وه اإل���ى اأن م��ا اأجن��زت��ه 
هذه  خ��الل  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  بقيادة  اململكة 
ال�سنوات الثماين يعادل ما قامت به دول اأخرى خالل 

ع�سرين �سنة.
واأك�����د ���س��م��وه اأن ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة خ����ادم احل��رم��ني 
ال�سريفني التي و�سع الأبناء اململكة قد ات�سحت معاملها 
عرب منارات العلم واملعرفة التي اأن�ساأها فيها وبداأت يف 
تر�سيخ هذه املفاهيم لتجعل من هذه االأر���س املباركة 

بيتا للحكمة ومق�سدا لنوابغ العامل باأ�سره.

مسؤولو المنطقة يثمنون مسيرة التنمية بالبالد
الرعيني: تحل البيعة الثامنة والمملكة في أوج عصورها الذهبية 

بن عييسى: إنجازات الملك التطويرية نالت إعجاب العالم بأسره
آل كرمان: الذكرى الثامنة تتويج لنهضة شملت اإلنسان والمكان

ح��ق��ق��ت��ه��ا امل���م���ل���ك���ة يف ظ����ل ال�����س��ي��ا���س��ة 
قائال   امل��م��ل��ك��ة  نهجتها  ال��ت��ي  احل��ك��ي��م��ة 
»من اهلل علينا باأن رزقنا ملكا اأ�سلح به 
لدولة  ح�سينا  وح�سنا  وال��ب��الد  العباد 
، حفظها اهلل هي وبالد  فتية  اإ�سالمية 

امل�سلمني من كل �سوء ومكروه« . 
ملكتب  العام  املدير  قال  جهته،  من 
بن  حممد  ع�سري،  منطقة  اأم���ري  �سمو 
ع��ل��ي ب���ن جم��ث��ل » ت��ع��د ه����ذه ال���ذك���رى 
ال�����س��ن��وي��ة م�����س��در ف��خ��ر واع����ت����زاز لكل 
م��واط��ن ب��ه��ذه االأر�����س امل��ب��ارك��ة ، واإن��ن��ا 
نت�سرف بتجديد العهد والوالء لقيادتنا 
ال���ر����س���ي���دة يف ه����ذه ال����ذك����رى ال��غ��ال��ي��ة 
، ل��ن�����س��ت��ع��ر���س، مب����روره����ا، االإجن������ازات 
خالل  للمملكة  حتققت  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 
ال�سنوات املا�سية على يد باين نه�ستها 
وخ���ب���ري ال��ت��ن��م��ي��ة ف��ي��ه��ا ����س���ي���دي خ����ادم 

احلرمني ال�سريفني« .
وبني بن جمثل اأن اململكة تعي�س يف 
وتقدما  ح�سارة  الذهبية  ع�سورها  اأوج 
اإال بف�سل اهلل، جل وع��ال، ثم  وم��ا ذاك 
بجهود خادم احلرمني ال�سريفني الذي 
بناء  الأج���ل  امل��واط��ن  يف  اال�ستثمار  نهج 

نافعة  ليحقق عوائد  الوطن وتطويره، 
له وملجتمعه ووطنه.

تجديد البيعة
يف ال�������س���ي���اق، ق�����ال حم���اف���ظ حم��اف��ظ��ة 
عبدالعزيز  ب��ن  �سعيد  م�سيط،  خمي�س 
ال�سمع  على  البيعة  جن��دد   « م�سيط  بن 
ال�سريفني  احل��رم��ني  وال��ط��اع��ة خل���ادم 
امل��ل��ك ع��ب��داهلل ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، حفظه 
اهلل ، وال ي�سعني يف هذه االأ�سطر اإال اأن 
نعاهد ملكنا املفدى على الوالء وال�سمع 
وال��ط��اع��ة راف��ع��ني اأك���ف ال�����س��راع��ة اإل��ى 
ال�سحة  يلب�سه ثياب  اأن  اهلل  عز وج��ل  
والعافية واأن يحفظ لنا بالدنا من كل 
يرد  اأن  وتعالى  �سبحانه  ون�ساأله  مكروه 
كيد الكائدين ويدمي علينا نعمة االأمن 

واال�ستقرار اإنه �سميع جميب ». 
اإل��ى ذل��ك، ق��ال حمافظ حمافظة 
امل����ج����اردة، ع���ب���داهلل ب���ن ���س��ع��د ال��رع��ي��ن��ي 
»حتل علينا الذكرى الثامنة لبيعة خادم 
بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
 – – يحفظه اهلل  �سعود  اآل  عبدالعزيز 
وه���ذه ال��ب��الد ال��ط��اه��رة ت��رف��ل يف ثياب 

االأمن واالأمان والعزة واملجد والكرامة 
عزيز  االأبي  الكرمي  ال�سعودي  واملواطن 
امل��ك��ان��ة رف��ي��ع امل��ق��ام��ة ، وت�����س��رق �سم�س 
ذك����رى ال��ب��ي��ع��ة وب���الدن���ا ت��ع��ي�����س نه�سة 
، �سملت كل جزء  تنموية غري م�سبوقة 

من ترابها الطاهر«.
والنماء  اخل��ري  يد  امتدت   « وتابع 
امل��واط��ن  لت�سمل  ال��زاه��ر  العهد  ه��ذا  يف 
يف �ستى مناحي احلياة حيث وجه خادم 
احلرمني ال�سريفني، يحفظه اهلل، برفع 
احل��د االأع��ل��ى ل��ع��دد االأف����راد يف االأ���س��رة 
ال���ت���ي ي�����س��م��ل��ه��ا ال�����س��م��ان االج��ت��م��اع��ي 
بتقدمي  واأم����ر  م��ال��ي��ة  م��ب��ال��غ  وخ�س�س 
، ووجه بحل م�سكلة  املقطوعة  املعونات 
ال���ب���ط���ال���ة ع����رب ال���ت���و����س���ع يف جم����االت 
التوظيف وال�سعودة يف القطاعني العام 

واخلا�س . 

الذكرى الثامنة
والتعليم  ل��ل��رتب��ي��ة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  واأم�����ا 
مب��ن��ط��ق��ة ع�������س���ري، ج���ل���وي ب����ن حم��م��د 
خل��ادم  التهنئة  رف���ع  ف��ق��د  ك��رك��م��ان،  اآل 
احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني امل���ل���ك ع��ب��داهلل 

اهلل،  حفظه  ���س��ع��ود،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن 
مب��ن��ا���س��ب��ة ال����ذك����رى ال��ث��ام��ن��ة ل��ت��ول��ي��ه 

مقاليد احلكم.
 « املنا�سبة  بهذه  كركمان  اآل  وق��ال 
�سهد  م�ست،  �سنوات  ثماين  مدى  على 
نوعية  تنموية  نه�سة  ال��غ��ايل  ال��وط��ن 
ا�ستهدفت  امل��ج��االت،  جميع  يف  و�ساملة 
االإن�������س���ان وامل���ك���ان، ف��م��ن��ذ ع��ه��د ال��ق��ائ��د 
�سعود،  اآل  ال��ع��زي��ز  عبد  امل��ل��ك  امل��وؤ���س�����س 
رحمه اهلل، وحتى عهد خ��ادم احلرمني 
ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
اآل �سعود، اأيده اهلل، واالإجنازات تتوالى، 
ب��ق��ي��ادات��ه رغم  ي��زه��و �ساخما  وال��وط��ن 

الظروف امل�سطربة املحيطة به«.
ت�������ويل خ������ادم  واأ��������س�������اف » م����ن����ذ 
احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني م��ق��ال��ي��د احلكم 
بالبالد ت�ساعف عدد اجلامعات وبنيت 
 ، الطرق  و�سقت  وامل�ست�سفيات،  املدار�س 
وو�سلت و�سائل احلياة من كهرباء وماء 
وات�����س��ال ل��ك��ل م��وق��ع م��ن ه���ذا ال��وط��ن 
ال���رح���ي���ب احل���ب���ي���ب، ون������ال احل���رم���ان 
ال�سريفان وامل�ساعر املقد�سة جل العناية 
واالهتمام، من خالل تنفيذ م�سروعات 

جبارة يف عهد من نذر نف�سه خلدمتها، 
�سعود  اآل  العزيز  امللك عبداهلل بن عبد 

حفظه اهلل«.
خ����ادم  اأن  ك���رك���م���ان  اآل  واأو������س�����ح 
احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني، ح��ف��ظ��ه اهلل، يف 
اأوفد عددا من  بالتعليم  اهتمامه  اإطار 
للدرا�سة يف اخلارج  الوطن  اأبناء وبنات 
ل��ل��ت��زود ب��ال��ع��ل��وم وامل����ه����ارات وامل���ع���ارف، 
ال����وط����ن، ف�سال  ت��ن��م��ي��ة  ل��ي�����س��ه��م��وا يف 
ع���ن ال���ن���ق���الت ال��ن��وع��ي��ة وامل�����س��روع��ات 
التطويرية التي ي�سهدها التعليم العام.

مناسبة عزيزة
ال��ذك��رى منا�سبة عزيزة  ه��ذه  اأن  واأك���د 
الوالء  الوطن  اأبناء  خاللها  من  يجدد 
ال�سريفني،  احل��رم��ني  خل���ادم  وال��ب��ي��ع��ة 
اأي�����ده اهلل،  م�����س��رية  ل��ي��ك��م��ل ب��ح��ن��ك��ت��ه، 
ال��ع��ط��اء وال��ب��ن��اء يف امل��م��ل��ك��ة، داع��ي��ا اهلل 
ال�سريفني،  احلرمني  خ��ادم  يحفظ  اأن 
و�سمو ويل عهده االأمني، و�سمو النائب 
يلب�سهم  واأن  م���ك���روه،  ك��ل  م��ن  ال��ث��اين 
ثياب ال�سحة والعافية، واأن يدمي على 

بالدنا نعمة االأمن واالأميان.
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ك��اأح��د  امل��م��ل��ك��ة  يف  ال��ع��ايل  التعليم  ح��ق��ق 
رعاية  ظل  يف  االأ�سا�سية،  التنمية  اأعمدة 
امللك عبداهلل  ال�سريفني  خ��ادم احلرمني 
���س��ع��ود و���س��م��و ويل  اآل  ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ع���ه���ده االأم������ني و���س��م��و ال��ن��ائ��ب ال���ث���اين، 
حفظهم اهلل، اإجن��ازات ك��ربى، على اأكرث 
م��ت��ع��ددة، حيث  م�����س��ارات  م��ن �سعيد ويف 
ال�سنوات  يف  ال�سعودية  اجلامعات  خطت 
االأخرية خطوات متميزة، نالت مبوجبها 
مكانة اأكادميية مرموقة، وال تزال تطمح 

لتحقيق املزيد.

المحرك األساسي
وي���ع���د دع����م ح��ك��وم��ة امل��م��ل��ك��ة ال��ر���س��ي��دة 
املحرك االأول وقوة الدفع االأ�سا�سية لكل 
من  ال�سعودي  العايل  التعليم  ي�سهده  ما 
كافة،  امل�ستويات  على  واإجن��ازات  تطورات 
وال��دع��م احل��ك��وم��ي امل���ايل يف ت��ع��زي��ز ه��ذا 
القطاع املهم واالإرادة ال�سيا�سية؛ وحتديد 
روؤية �سيا�سية متكاملة ووا�سحة، وعزمية 
ت�سكل  وال���ت���ح���دي���ث  ل��ل��ت��ط��وي��ر  ����س���ادق���ة 

العامل احلا�سم يف حتقيق هذا التميز.
 ويف ظ���ل ع����امل م���ت���ق���ارب و���س��دي��د 
بالتعليم  االه��ت��م��ام  ي�����س��ب��ح  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة 
ملحة،  ���س��رورة  فيه  واال�ستثمار  ال��ع��ايل 
خ���ا����س���ة يف ب���ل���د م���ث���ل امل���م���ل���ك���ة ت��ت��واف��ر 
ال���ري���ادة االق��ت�����س��ادي��ة  ك��ل معطيات  ف��ي��ه 
وي��اأت��ي يف مقدمتها وج��ود  واحل�����س��اري��ة، 
راأ�����س امل����ال، وت���واف���ر ال���ك���ف���اءات، وت��زاي��د 
الفر�س االقت�سادية وتعددها، وغري ذلك 
املزيد  لتحقيق  الفاعل  املناخ  من عنا�سر 

من النجاحات.
وت���������س����َك����ل احل����������راك ال���ت���ط���وي���ري 
منظومة  يف  ال�����س��ع��ودي  ال��ع��ايل  للتعليم 
ذات منهجية متكاملة توجه جهود وزارة 
ه��دف  ع��رب  وب��راجم��ه��ا،  ال��ع��ايل  التعليم 
حم���دد ي��ت��م��ث��ل يف ب��ن��اء جم��ت��م��ع امل��ع��رف��ة 
انطالقا  اقت�سادياتها؛  يف  واال���س��ت��ث��م��ار 
الكبري  التحدي  اأن  مفادها  حقيقة  م��ن 
العايل  التعليم  موؤ�س�سات  تواجهه  ال��ذي 
ه��و وج���وب ال��ت��ح��ول امل��رك��زي يف روؤي��ت��ه��ا 
واأدواره�����������ا ك����ي ت�����س��ب��ح ع��ن�����س��را ف��اع��ال 
وموؤثرا يف تطوير )اقت�ساديات املعرفة(، 
وم��ن اأب���رز م��ا مت يف ه��ذا اجل��ان��ب اإع���داد 

في عهد الملك عبد اهلل بن عبد العزيز

التعليم العالي.. 
32جامعة و450 كلية  

و150 ألف مبتعث

للتعليم  م�ستقبلية  ا�سرتاتيجية  خطة 
قادمة،  �سنة  وع�سرين  خلم�س  اجلامعي 
)م�سروع  ا�سم  اتخذ  ال��ذي  امل�سروع  وه��و 
اآليات  اآف��اق( الذي يتم بناء عليه حتديد 
واأ�ساليب التو�سع يف التعليم العايل، وفقا 

ملعايري دقيقة ومدر�سة.

مظاهر التنمية
ومي���ك���ن ت��ل��م�����س م���ظ���اه���ر ت��ن��م��ي��ة ق��ط��اع 
م��ن خ��الل  ال��ع��ايل وخم��رج��ات��ه  التعليم 
اأن  ميكن  التي  املهمة  املوؤ�سرات  من  ع��دد 
وم�ستقبله،  القطاع  ه��ذا  حا�سر  تو�سح 
من  اململكة  يف  اجلامعات  ع��دد  من��ا  حيث 
جامعة   32 اإل���ى  1425ه�����  ع��ام  جامعة   15
كما منا   ، 1433ه����  ع��ام  حكومية وخا�سة 
عام   )314( م��ن  اململكة  يف  الكليات  ع��دد 

1425ه� اإلى )452( عام 1433ه�.
اجلامعية،  امل��دن  م�سروعات  وب�ساأن 
ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  تد�سني  ياأتي 
م�سروعات  من  االأول��ى  للمراحل  موؤخرا 
املدن اجلامعية لنحو 15 جامعة، وو�سع 
احلجر االأ�سا�س للمراحل الثانية بتكلفة 
الكبري  ال��دع��م  ل��ي��وؤك��د  ري���ال  مليار   81،5
وامل���ت���اب���ع���ة امل�����س��ت��م��رة م���ن ق��ب��ل ال��ق��ي��ادة 
على  وحر�سها  العايل  للتعليم  الر�سيدة 
الوطني  الب�سري  العن�سر  يف  اال�ستثمار 
التي  ال�ساملة  النه�سة  يعزز  م��ا  امل��وؤه��ل، 

ت�سهدها اململكة.
وي��ب��ل��غ ع����دد امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات يف ه��ذه 
امل�ساحة  تبلغ  فيما   ، م�ست�سفى   12 امل��دن 
 112 اجلامعية  امل��دن  مل�ساريع  االإجمالية 

مليون مرت مربع.
 

القبول الجامعي
ويف جمال معدالت القبول بو�سفه املوؤ�سر 
جت��اوزت  ال��ع��ايل  التعليم  لتو�سع  االأك���رب 
 %97 اجلامعي  بالتعليم  االلتحاق  ن�سبة 
م���ن خ��ري��ج��ي امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة ل��ل��ع��ام 
املن�سرم ، حيث عملت ال��وزارة على تلبية 
الطلب املتزايد على التعليم العايل، وقد 
حكومية  جامعة   25 اجلامعات  ع��دد  بلغ 
، وب���ل���غ ع�����دد ال����ط����الب امل�����س��ت��ج��دي��ن ) 
 )%79( منهم  وطالبة،  طالباً   )328،674
ب��رام��ج  و)19%( يف  االن��ت��ظ��ام،  ب��رام��ج  يف 

التعليم  ب���رام���ج  يف  و)%2(  االن���ت�������س���اب، 
امل�����وازي، و���س��وف ي����وؤدي ن�سر اجل��ام��ع��ات 
تخفيف  اإل���ى  اململكة  مناطق  خمتلف  يف 
مما  الرئي�سة،  اجل��ام��ع��ات  على  ال�سغط 

يدعم التنمية املتوازنة بني املناطق.

برنامج االبتعاث
وي���ج�������س���د ب����رن����ام����ج خ���������ادم احل����رم����ني 
الثاقبة  امللك  روؤي��ة  لالبتعاث  ال�سريفني 
وموؤهل  املعرفة  على  مبني  جيل  بناء  يف 
ب�سكل فاعل لي�سبح �سباب وبنات الوطن 
مناف�سني يف �سوق العمل وجماالت البحث 
دع��م اجلامعات  اإل��ى  ي�سعى  كما   ، العلمي 
ال�سعودية والقطاعني احلكومي واالأهلي 

بالكفاءات املتميزة.

 وكان الهدف من الربنامج ابتعاث 
اأف�سل  ل��ل��خ��ارج يف  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ك��ف��اءات 
اجلامعات العاملية يف خمتلف دول العامل، 
ل���ي���ع���ودوا اإل����ى وط��ن��ه��م وه����م ع��ل��ى اأع��ل��ى 
م�ستوى من املعايري االكادميية واملهنية، 
كما يهدف الربنامج  اإلى تبادل اخلربات 
ال��ع��ل��م��ي��ة وال��رتب��وي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة، وب��ن��اء 
ك����وادر ���س��ع��ودي��ة م��وؤه��ل��ة وق����ادرة ومتقنة 
لبيئة عملها، ورفع م�ستوى احرتافيتها.

وي����ع����د ب����رن����ام����ج خ�������ادم احل���رم���ني 
عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�سريفني 
حققت  وق��ن��اة  ثمينة،  فر�سة  لالبتعاث 
االأكادميية،  طموحاتهم  وبناتنا  الأبنائنا 
ف���ك���ان���وا ����س���ف���راء ل��ب��ل��ده��م ح����ول ال��ع��امل 
واالإ�سالمية  العربية  للح�سارة  وم�ساعل 

ت�����س��يء يف ال��ع��وا���س��م ال��ع��امل��ي��ة ح��ي��ث بل�غ 
ع�دد املبتعثني ح�تى االآن ح�وايل 150 األ�ف 
م�بتعث ومبتعثه. وقد تخرج يف الربنامج 
منذ البدء فيه 47 األف مبتعث و مبتعثة، 
ومن املتوقع اأن يتخرج بعد حوايل �سهر 

من االآن ثمانية اآالف يف اأمريكا.

المهارات الطالبية
يف ���س��ي��اق اآخ����ر، اأط��ل��ق��ت ال������وزارة ب��رام��ج 
توجيه  بهدف  الطالبية  املهارات  لتعزيز 
خ���ري���ج���ي اجل����ام����ع����ات ن���ح���و امل��ن��اف�����س��ة 
واالندماج يف �سوق العمل من خالل خطة 
اأك���ادمي���ي تخ�س�سي،  اأول��ه��م��ا  مب�����س��اري��ن 
والثاين مهاري عملي، كما دعمت برنامج 
ت��ن��م��ي��ة التفكري  ب��ه��دف  ري�����ادة االأع���م���ال 
املعرفة  اقت�ساديات  وت��ط��وي��ر  ال���ري���ادي، 
اإيجاد الفر�س  جلعل الطالب قادرا على 
اال�ستثمارية بدال من البحث عن وظيفة،  
حا�سنات  اإن�ساء  دعمها  جانب  اإلى  وذلك 
التقنية، الإ�سراك الطالب واخلريجني يف 
حتويل االأفكار البحثية اإلى منتجات ذات 

قيمة مادية.
ويف ���س��ي��اق ت��ط��وي��ر اجل��ام��ع��ات، بلغ 
1433ه����،  ع��ام  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 
47.997 ع�سوا من اجلن�سني يف خمتلف 
ال��ت��خ�����س�����س��ات ال��ع��ل��م��ي��ة واالإن�������س���ان���ي���ة 
واالج���ت���م���اع���ي���ة. ك��م��ا خ��ط��ت اجل��ام��ع��ات 
امل��ح��ل��ي��ة ال��رئ��ي�����س��ة خ����ط����وات ك���ب���رية يف 
حيث  البحثي؛  بالن�شاط  االرتقاء  �شبيل 
ببحوث  القيام  على  قدراتها  م��ن  ع��ززت 
اأ���س��ا���س��ي��ة وت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، وال���رتك���ي���ز على 
اإ�سافة  البحثية،  العليا  الدرا�سات  برامج 
بحيث  االأك��ادمي��ي��ة  العملية  تطوير  اإل���ى 
تكون داعمة للبحث العلمي، مع التوجه 
لتو�سيع قاعدة امل�ساركة البحثية لت�سمل 
وتوفري  املختلفة،  االإنتاجية  القطاعات 
هذا  لدعم  وا�ستثمارية  متويلية  م�سادر 
االقت�شادية  التنمية  يحقق  مبا  الن�شاط 

واالجتماعية.

التحول الرقمي
واالإج����راءات  العمليات  ك��ف��اءة  ولتطوير 
ال����وزارة  ال��داخ��ل��ي��ة، تبنت  االإل��ك��رتون��ي��ة 
عددا من ال�سيا�سات واخلطط اجلوهرية، 

وقامت بتنفيذ م�ساريع ومبادرات بهدف 
الداخلية؛  العمليات  االرتقاء باجلودة يف 
داخ��ل  الرقمي  التحول  لتحقيق  ف�سعت 
ال�����������وزارة، وامل���ل���ح���ق���ي���ات، واجل����ام����ع����ات، 
وتطبيق التعامالت االإلكرتونية، وقامت 
يف  اجل��اه��زي��ة  معايري  جميع  با�ستكمال 
ب��اإدارة  حاليا  تقوم  وه��ي  ر«،  »ي�سِّ برنامج 
ج��م��ي��ع اأع���م���ال���ه���ا م���ن خ����الل م��ن��ظ��وم��ة 
ال���وزارة  ب��ني م��رك��ز  اإل��ك��رتون��ي��ة متكاملة 
على  ُيَي�ّسر  مما  واجلامعات،  وامللحقيات 
امل�ستفيدين احل�سول على اخلدمات على 

مدار ال�ساعة، وبكفاءة و�سرعة عالية.

البحث العلمي
للن�شاط  مكمل  العلمي  البحث  اأن  ومب��ا 
اجل��ام��ع��ات  ل��ه يف  م��ه��م  وراف����د  التعليمي 
كل  وال��ت��ق��دم يف  ال��ت��ط��ور  رك��ي��زة  ب�سفته 
تر�سيخ  و�سيلة  ول��ك��ون��ه  ال��ع��ل��وم  جم���االت 
م��ف��اه��ي��م اق��ت�����س��اد امل��ع��رف��ة امل��ث��ل��ى؛ فقد 
يف  اجل��ام��ع��ات  دور  لتعزيز  ال����وزارة  �سعت 
خدمة البحث العلمي من خالل تطوير 
مراكز البحث العلمي فيها، ومن اأمناط 
ال��ت��ط��وي��ر: احل���دائ���ق ال��ع��ل��م��ي��ة وح��دائ��ق 
التقنية وحا�سناتها ومنها وادي الظهران 
ل��ل��ب��رتول  ف��ه��د  امل��ل��ك  ب��ج��ام��ع��ة  للتقنية 
وامل�����ع�����ادن، وم�������س���روع »ك�������س���ب« ب��ج��ام��ع��ة 
العلمية  احلديقة  وم�سروع  �سعود،  امللك 

املتطورة بجامعة امللك عبدالعزيز.
وب���ل���غ ع����دد ال��ك��را���س��ي ال��ب��ح��ث��ي��ة يف 
بحجم  كر�سي   )200( م��ن  اأك���رث  اململكة 

متويل حوايل )750( مليون ري�ال.
ويف اإط������ار دع����م ج���ه���ود اجل��ام��ع��ات 
وم��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ل��ل��و���س��ول 
ب���رباجم���ه���ا اإل������ى م�������س���ت���وي���ات م��ت��ق��دم��ة 
، ات���خ���ذت ال�������وزارة ع�����ددا م���ن امل���ب���ادرات 
ال��ن��وع��ي��ة ال��ت��ي ت��رم��ى اإل���ى رف���ع م�ستوى 
اجلودة يف اجلامعات ومتثل ذلك يف ثالثة 
تنمية  م�سروع  اأولها  رئي�سة،  م�سروعات 
االإبداع والتميز الأع�ساء هيئة التدري�س، 
وثانيها دعم اإن�ساء مراكز التميز العلمي 
والبحثي يف اجلامعات، اإ�سافة اإلى ما هو 
امل�سروع  اأم���ا  ميزانياتها،  يف  لها  معتمد 
الثالث فهو االإ�سهام مع اجلامعات يف دعم 

اجلمعيات العلمية.

•  نشر الجامعات بمختلف أنحاء البالد
دعم التنمية المتوازنة بين المناطق

•  نسبة االلتحاق بالتعليم الجامعي %97 
•  »الحدائق العلمية« والتحول الرقمي

أهم أنماط التطوير التعليمية
•  200 كرسي بحث و 48 ألف

عضو تدريس
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ع��رب ع���دد م��ن م�����س��وؤويل اجل��ام��ع��ة 
عن فرحهم الوطني مبنا�سبة مرور 
ثماين �سنوات �سمان على بيعة خادم 
احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل 
اإث��ر  توليه مقاليد  بن عبد العزيز 
اأن  م���وؤك���دي���ن  ال����ب����الد،  احل���ك���م يف 
اململكة �سهدت يف عهد امللك عبد اهلل 
نقلة تنموية نوعية �ساملة، مهنئني 
االإجن��ازات  على  واملواطنني  الوطن 

التي حتققت. 
لكليات  وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة  واأك����د 
البنات، االأ�ستاذ الدكتور علي نا�سر 
»ال���وط���ن  اأن  ال�������س���الط���ني،  ���س��ت��وي 
ومن  غربه  اإل��ى  �سرقه  من  يجتمع 
�سماله اإلى جنوبه يف منا�سبة ذكرى 
ال��ب��ي��ع��ة ال��ث��ام��ن��ة خل����ادم احل��رم��ني 
ع��ل��ى ح��ب ال��ق��ائ��د ال��ع��ظ��ي��م، وامل��ل��ك 
االن�����س��ان، وال���راع���ي احل��ك��ي��م، امللك 
ال��ع��زي��ز، مو�سحا  ب��ن عبد  ع��ب��داهلل 
اأنها ذكرى عظيمة، وحتول م�سرف، 
وحم��ف��ورة يف ق��ل��وب اأب��ن��اء ال��وط��ن، 
اأبناء اململكة العربية ال�سعودية قبلة 

امل�سلمني، ومهوى اأفئدتهم«. 

رصيد معرفي
اأن املتاأمل يف هذه  واأك��د ال�سالطني 
الفرتة وال�سرية العطرة، يجد اأنها 
راق���ي���ة وم��ت��األ��ق��ة ب����االإجن����ازات ذات 
اجل�����ودة وال��ن��وع��ي��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى 

املحلي واالإقليمي والعاملي،.
ن��ت��ن��اول  اأن  اأردن�����ا  اإذا   « وت���اب���ع 
تلك االإجنازات الكبرية، فاإننا جند 
ومعريف  وطني  ر�سيد  اأم��ام  اأنف�سنا 
هائل لن نلم ولو بجزء ب�سيط منه، 
التي  املوؤ�سرات  بع�س  نتذكر  ولكننا 
ا�سرتاتيجية  م�سامني  اإل��ى  تقودنا 
بعيدة املدى نهجتها حكومة اململكة 
العربية ال�سعودية لعل من اأبرزها: 
يعد  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  اأن 
ذات  العاملية  ال�سخ�سيات  اأك��رث  من 
التاأثري االإيجابي يف القرار العاملي، 
وهو م�سنف �سمن القادة العامليني 
ال��ث��اق��ب وال��ن��ظ��رة ذات  ال��ب��ع��د  ذوي 
االأف�����ق ال���وا����س���ع، وه����و ال����ذي ي��ق��ود 
ب���ل���ده واأم���ت���ه اإل�����ى م�����س��اف ال����دول 
املتقدمة مع التميز يف نهجه النابع 
ال���ب���الد حر�سها  ه����ذه  د���س��ت��ور  م���ن 
ك���ت���اب اهلل  »ت��ط��ب��ي��ق  اهلل ورع����اه����ا 
و���س��ن��ة ر���س��ول��ه ال���ك���رمي ���س��ل��ى اهلل 
كافة  ي�ستوعب  ال��ذي  و�سلم«،  عليه 

بحرفية  معها  ويتعامل  التطورات 
وعقالنية«.

إنجازات
وب�������س���اأن ال���ق���ف���زات ال��ن��وع��ي��ة ال��ت��ي 
البالد  يف  التنمية  م�سرية  �سهدتها 
ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  عهد  يف 
امل���ل���ك ع��ب��د اهلل ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز، 
ع�������دد وك�����ي�����ل اجل����ام����ع����ة ل���ك���ل���ي���ات 
تفعيل  م��ن��ه��ا:  اإجن��������ازات  ال���ب���ن���ات، 
ال�سامل  والتطوير  التنمية  برامج 
م�سلحة  يف  ج��م��ي��ع��ه��ا  ت�����س��ب  ال��ت��ي 
ال��وط��ن وك��اف��ة اأب��ن��ائ��ه وم��ن يعي�س 
ع��ل��ى ت���راب���ه، واالجت�����اه اإل����ى تفعيل 
ب��رام��ج واق��ت�����س��اد امل��ع��رف��ة، ور���س��د 
والتخطيط  ال�سخمة  امل��ي��زان��ي��ات 
اال����س���رتات���ي���ج���ي امل���ح���ك���م ل��ت��و���س��ع��ة 
احلرمني ال�سريفني يف كل اجلوانب 
امل��ك��ان��ي��ة وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة واخل��دم��ي��ة، 
اإدارة احل�سود يف احلج  واالإب���داع يف 
التحتية  البنى  وتطوير  وال��ع��م��رة، 
امل���ق���د����س���ة،  امل�������س���اع���ر  يف خم���ت���ل���ف 
منى  يف  املخططة  النوعية  والنقلة 
ب�سبكة  وربطها  وع��رف��ات  ومزدلفة 
تاأخذ  متنوعة  اأب��ع��اد  ذات  م��ت��ط��ورة 
واخلدمية  التقنية  التحوالت  كافة 
ا�ستثمارها يف  كعوامل مهمة ميكن 
التجمعات  وخ��دم��ة  التميز  حتقيق 
الهائلة من حجاج بيت اهلل احلرام 

يف وقت واحد وعلى �سعيد واحد.
ك��م��ا ل��ف��ت اإل����ى ب��ن��اء وت��ط��وي��ر 
وال�سكك  ال�سريعة  ال��ط��رق  �سبكات 
احل����دي����دي����ة ال����ت����ي ت����رب����ط اأج�������زاء 
ومراعاة  اإقليميا  اأو  داخليا  اململكة 
ال���ت���وازن وال��ت��ك��ام��ل، وك��ذل��ك امل��دن 
اجلامعية املتطورة والزيادة الهائلة 
ومل  وفروعها،  اجلامعات  اأع��داد  يف 
الع�سكرية  امل���دن  ال�سالطني  يغفل 
والطبية املتطورة ذات البعد املحلي 

واالإقليمي والعاملي.
وكيل اجلامعة  اأف��اد  من جهته 
عامر  الدكتور  واجل���ودة،  للتطوير 
اأن ذك��رى  ال�����س��ه��راين،  ب��ن عبد اهلل 
املواطنون  بها  يعتز  منا�سبة  البيعة 
امللك  اإجن�����ازات  اأن  م��وؤك��دا  جميعا، 
واأن  حت�سى  اأن  مي��ك��ن  ال  اهلل  ع��ب��د 
م����ا ����س���ه���دت���ه امل���م���ل���ك���ة م����ن ت��ن��م��ي��ة 
وت��ط��وي��ر ن��وع��ي��ني خ���الل ع��ه��ده ال 
ميكن تغطيتها يف مقال اأو ت�سريح 

�سحفي.

وا�ستدرك » لعل من املنا�سب اأن 
نعرج على بع�س االإجنازات باخت�سار 
هناك  التعليمي  املجال  ففي  �سديد. 
على  متت  كبرية  تطويرية  خطوات 
م�ستوى التعليم العام ، اأو اجلامعي، 
حيث  خ�س�س ما يقارب ربع ميزانية 

الدولة لهذا املجال.
كما مت تخ�سي�س مبالغ كبرية 
والبنية  ال��ت��ع��ل��ي��م،  م��ن��اه��ج  ل��ت��ط��وي��ر 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ل��م��دار���س، وال��ت��و���س��ع يف 
اإن�ساء  خ��الل  من  اجلامعي  التعليم 
ع�����دد م����ن اجل����ام����ع����ات يف خم��ت��ل��ف 
مناطق اململكة، وافتتاح جامعة امللك 
وال��ت��ق��ن��ي��ة ك�سرح  ل��ل��ع��ل��وم  اهلل  ع��ب��د 
علمي وتقني نفاخر به على م�ستوى 

العامل ». 

رفاهية المواطن
واأ�����س����اد ال�����س��ه��راين ب��ت��وج��ي��ه امل��ل��ك 
االبتعاث  برنامج  بتمديد  اهلل   عبد 
خلم�س �سنوات مقبالت، م�سريا اإلى 
اأن اململكة �سهدت اأي�سا يف اآخر ثماين 
خمتلف  يف  هائلة  اإجن����ازات  ���س��ن��وات 
امل������ج������االت ال�������س���ح���ي���ة واخل���دم���ي���ة 

واالإعالمية.
االإ����س���ك���ان  جم����ال  »يف  واأردف   
مت ال��ت��وج��ي��ه ب��ب��ن��اء ع���دد ك��ب��ري من 
الوحدات ال�سكنية للمواطنني، واآخر 
ال�سكن  جم���ال  يف  االإجن�������ازات  ه���ذه 
وقر�س  اأر����س  بتاأمني  التوجيه  ه��و 
ل���ل���م���واط���ن���ني ال����ذي����ن ه����م ب��ح��اج��ة 
مناطق  م��ن  ال��ع��دي��د  ورب���ط  ل�سكن، 
وم���دن وحم��اف��ظ��ات وم��راك��ز وهجر 

اململكة بالعديد من الطرق«.
امل��ل��ك  اأن اه��ت��م��ام  اإل�����ى  واأ�����س����ار 
ب����راح����ة امل����واط����ن����ني ورف���اه���ي���ت���ه���م، 
امل�����س��ت��وي��ات  ي��ت��ج�����س��د يف  حت�����س��ني 
من  ال��ع��دي��د  دع���م  و  ل��ه��م،  املعي�سية 
ال�سلع اال�ستهالكية واملواد الغذائية، 
والزيادة يف رواتب املوظفني املدنيني 

والع�سكريني.
وخ�����ل�����������س وك������ي������ل اجل����ام����ع����ة 
اأن االحتفال  اإلى  للتطوير واجل��ودة 
باململكة،  خا�س  وطني  ي��وم  بالبيعة 
وقفة  ن��ق��ف  اأن  ي��ج��ب  اأن����ه   م�سيفا 
ب��ه، مثمنا ما حتقق  تقدير واع��ت��زاز 
اإجن���ازات من عهد  الوطن من  لهذا 
بعده  م��ن  ج��اء  وم��ن  املوؤ�س�س،  امللك 
امللك عبد اهلل  اأبنائه حتى عهد  من 

بن عبد العزيز.

ذكرى عزيزة
 »نحتفل هذه االأيام بذكرى عزيزة 
ع���ل���ى ق���ل���ب ك����ل م�����واط�����ن، ت��ت��م��ث��ل 
يف ذك������رى ت�����ويل خ������ادم احل���رم���ني 
ال�����س��ري��ف��ني، امل���واط���ن واالإن�������س���ان، 
دف�����ة احل����ك����م، وم���ب���اي���ع���ة ال�����س��ع��ب 
ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ب��ن  اهلل  ع��ب��د  للملك 
لهذا  ق��ائ��دا  اهلل،  حفظه  �سعود،  اآل 
واحدا  �سفا  ليقفوا  ال�سامخ،  البلد 
تعزيز  يف  م�ستمرين  قيادتهم  م��ع 
م�سرية البناء وحماية و�سون تراب 
املرجفني  فكر  من  الطاهر  الوطن 

واأعداء البناء و التطور«.
حديثه  ا�ستهل  الكلمات  بهذه 
الدكتور  االأ�سنان،  طب  كلية  عميد 
اآل رفيدي، م�سريا  عبد اهلل عو�س 
اأم��ام  حائرا  ليقف  االإن�سان  اأن  اإل��ى 
يف  حتققت  ال��ت��ي  الهائلة  امل��ن��ج��زات 
والتي  امل��ا���س��ي��ة،  القليلة  ال�����س��ن��وات 
التعليمية  ال��ن��واح��ي  جميع  �سملت 
االق���ت�������س���ادي���ة  و  واالج����ت����م����اع����ي����ة 
م�����ت�����ج�����اوزة اخل����ط����ط ال���ت���ن���م���وي���ة 
وبناء  املواطن  احتياجات  ومتلم�سة 
اململكة  ال��ت��ح��اق  ال��ف��رد، مب��ا يحقق 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ب���ن���ادي دول 

العامل االأول.
العايل،  بالتعليم  يتعلق  وفيما 
اأ�سوة  اأن��ه حظي  رف��ي��دي  اآل  اأو���س��ح 
ب���ال���ق���ط���اع���ات االأخ���������رى، ب��ن�����س��ي��ب 
واف���ر م��ن اه��ت��م��ام خ���ادم احل��رم��ني 
ال�سريفني، حفظه اهلل، »ما ي�سعب 
على املتابع املن�سف ح�سر القفزات 
ال��ن��وع��ي��ة ال���ت���ي ���س��ه��ده��ا ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال����ع����ايل ب���ت���وج���ي���ه وق�����ي�����ادة خ����ادم 
ال�سنوات  يف  ال�سريفني  احل��رم��ني 
ال���ث���م���اين امل���ا����س���ي���ة يف م���ث���ل ه���ذه 

العجالة«.

عناوين رئيسية
ب��ع�����س  ع���ن���د  رف����ي����دي  اآل  وت����وق����ف 
�سملها  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����س��ة  ال��ع��ن��اوي��ن 
ال�سريفني،  احلرمني  خادم  اهتمام 
ال��ت��ع��ل��ي��م  جم�����ال  يف  اهلل،  ح��ف��ظ��ه 
ال����ع����ايل، م���رك���زا ع��ل��ى زي������ادة ع��دد 
اجل����ام����ع����ات، وااله����ت����م����ام ب���ج���ودة 

املخرجات، وارتفاع عدد املبتعثني.
ق���ال ع��م��ي��د كلية  ال�����س��ي��اق،  يف 
االأ�ستاذ  ال��دي��ن،  واأ���س��ول  ال�سريعة 
الدكتور اأحمد بن حممد بن حميد، 
»مت���ر ب��ن��ا ذك����رى ال��ب��ي��ع��ة امل��ي��م��ون��ة 

وفقه  ال�سريفني،  احلرمني  خل��ادم 
اهلل، واململكة العربية ال�سعودية كما 
هي يف خ�سم الفنت واخلطوب  على 
ال���زاه���ر متميزة  ت��اري��خ��ه��ا  ام���ت���داد 
ال�سيا�سي واالقت�سادي  با�ستقرارها 
واالأمني يف �سيا�سة را�سدة  متوازنة، 
مع قفزات هائلة يف جميع املجاالت 
يف طرق التطور والنماء، حمافظة 
اإذ  بقيمها،  متم�سكة  اأ�سالتها  على 
اإن د�ستورها الذي تنطلق منه هما 
الزالل كتاب  النمري والعذب  النهر 
اهلل و�سنة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
احلر�س  على  اإل���ى  و�سلم، هادفة 
م�����س��ال��ح امل��واط��ن��ني وت���وف���ري �سبل 
ال���ع���ي�������س ال������ك������رمي،  واالأخ������ذ ب��ك��ل 
����س���ال���ح وم���ف���ي���د ل���ي���ك���ون م�����س��خ��را 
ل���ه���ذا االأم�������ر، م���ع ع��ن��اي��ة عظيمة 
بن�سرة  امل�����س��ل��م��ة  االأم�����ة  مب�����س��ال��ح 
ق�سايا احلق والعدل، والوقوف مع 

امل�ست�سعفني«.
و����س���دد ع��م��ي��د ال�����س��ري��ع��ة على 
النعم  على  دوام  احل��ر���س  ���س��رورة 
وع������دم زوال�����ه�����ا، داع����ي����ا اإل������ى ع���دم 
زوال  يريد  مرجف  الأي  االن�سياع  
اإال  االأم���ن  بعد  »ف��م��ا  وزاد  النعمة، 
ال��ف��و���س��ى وال��ف��نت و���س��ف��ك ال��دم��اء 
الوحدة  بعد  وما  االأعرا�س،  وهتك 
واالختالف  الفرقة  اإال  واالئتالف 
وت�����س��ل��ط ال����ق����وي ع���ل���ى ال�����س��ع��ي��ف 
والع�سبيات املنتنة، ولي�س بعد رغد 
والهالك  الفقر واجلوع  اإال  العي�س 
اآمنا  ح��رم��ا  جعلنا  اأن���ا  ي���روا  )اأومل 
وي���ت���خ���ط���ف ال���ن���ا����س م����ن ح��ول��ه��م 
اأف��ب��ال��ب��اط��ل ي��وؤم��ن��ون وب��ن��ع��م��ة اهلل 

يكفرون(.
اأو���س��ح عميد كلية  اإل��ى ذل��ك ، 
ال���دك���ت���ور حم��م��د ح�سن  ال���رتب���ي���ة 
عبد  ب��ن  اهلل  عبد  امللك  اأن  �سفران 
اأن ث��روة وطنه  العزيز ق��ائ��د  ي��رى 
وتطويره،  �سعبه  تنمية  يف  تتمثل 
التي  الثاقبة  ال��روؤي��ة  �ساحب  واأن��ه 
تكمن  ال�سعوب  رفاهية  ب��اأن  ت��وؤم��ن 
يف ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب واالرت���ق���اء 

بالفكر.
واأ�سار عميد كلية الرتبية اإلى  
اأن املطلع على حجم االإجن���ازات يف 
ع��ه��د خ����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني 
ق��د ال ي�سدقها  ال��ب��الد  م��ن خ���ارج 
كالم  اأن��ه  »فيعتقد  ي�ستوعبها،  وال 
من ن�سج اخليال الذي فاق الواقع، 

ه���ذه  اإن  ي����ق����ول  امل�����واط�����ن  ول����ك����ن 
الذي  الفعلي  الواقع  هي  املنجزات 
يعي�سه ويلم�سه بنف�سه، ويعجز عن 

و�سفه الكالم«.

تحليل سياسي
وب��ل��غ��ة ال��ت��ح��ل��ي��ل ال�����س��ي��ا���س��ي، اأك���دت 
ع�����س��وة جم��ل�����س ال�������س���ورى، ع��م��ي��دة 
الطالبات  لدرا�سة  اجلامعي  امل��رك��ز 
ب��اجل��ام��ع��ة ���س��اب��ق��ا، ال���دك���ت���ورة منى 
بنت عبد اهلل اآل م�سيط، اأن  اأبرز ما 
مييز ال�سنوات الثماين املا�سية الكم 
االقت�سادية  امل�سروعات  من  الهائل 
العمالقة  والتعليمية  واالجتماعية 
ال���ت���ي اخ��ت�����س��رت ال���زم���ن و���س��اب��ق��ت 
واأدخلت  واال�سرتاتيجيات،  اخلطط 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة �سمن  
العامل،  الكربى يف  الع�سرين  ال��دول 
حيث �ساركت يف قمم الع�سرين التي 
وتورنتو  ولندن  وا�سنطن  يف  عقدت 

واالإكوادور واملك�سيك.
واأ�سافت »متكن خادم احلرمني 
بحنكته  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال�����س��ري��ف��ني، 
دور  تعزيز  م��ن  القيادة  يف  ومهارته 
والعاملي  االإقليمي  ال�ساأن  يف  اململكة 
�سيا�سيا واقت�ساديا وجتاريا، واأ�سبح 
امل��ح��اف��ل  يف  اأع���م���ق  وج����ود  للمملكة 

الدولية، ويف �سناعة القرار العاملي«
واأك��دت اأن امللك عبد اهلل  اأولى 
ال�سعودية  للمراأة  ورعايته  اهتمامه 
باإ�سراكها يف احلياة ال�سيا�سية، »فقد 
ال�سريفني  احل��رم��ني  خ����ادم  اأ����س���در 
�سعود،  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  ع��ب��داهلل 
باإ�سراك  ال�سامي  اأم��ره  اهلل،  حفظه 
املراأة يف جمل�س ال�سورى اعتبارا من 
وتعد   ،20% وبن�سبة  2013/1/11م 
هذه الن�سبة من اأعلى الن�سب العاملية 
مل�����س��ارك��ة امل�����راأة يف ال��ربمل��ان��ات حيث 
30ع�����س��وة  ال�����س��ورى  ملجل�س  ان�����س��م 

على م�ستوى عال من التاأهيل«.
خ����ادم  اأن  م�����س��ي��ط  اآل  وب���ي���ن���ت 
بدعمه  اأث��ب��ت  ال�سريفني  احل��رم��ني 
امل������راأة  اأن  ن���ظ���ره  وب���ع���د  ورع����اي����ت����ه 
ف��اع��ل يف �سنع  ���س��ري��ك  ال�����س��ع��ودي��ة 
اإن��ن��ا   « وزادت  ال��وط��ن��ي��ة،  االإجن�����ازات 
وعال،  ال�سراعة هلل جل  اأك��ف  نرفع 
وميتعه  احل��رم��ني  خ���ادم  يحفظ  اأن 
على  ي��دمي  واأن  والعافية  بال�سحة 
وطننا اأم��ن��ه وا���س��ت��ق��راره ورخ���اءه يف 

ظل قيادته، يحفظه اهلل«.

وكالء وعمداء الجامعة
يهنئون المملكة بذكرى البيعة

الشهراني: المملكة تشهد نقلة نوعية.. وإنجازات الملك ال تحصى
بن حميد: نعيش في عهد زاهر وعلينا المحافظة على النعم 

السالطين: أبو متعب من أكثر الشخصيات تأثيرا في القرار العالمي 
سفران: خادم الحرمين.. قائد رأى ثروة وطنه في تنمية شعبه

آل مشيط: الملك أثبت أن المرأة السعودية شريك في صنع اإلنجازات الوطنية

ذكرى البيعة
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رعى اأمري  منطقة ع�سري �ساحب ال�سمو 
ب��ن عبد  ب��ن خ��ال��د  االأم���ري في�سل  امللكي 
املدينة  مب�سرح  املا�سي،  االثنني  العزيز، 
اجلامعية بالقريقر، حفل تخريج الدفعة 
اخل��ام�����س��ة ع�����س��رة م���ن ط���الب وط��ال��ب��ات 

اجلامعة.
اخلريجني،  مب�سرية  احلفل  انطلق 
فتالوة اآيات من القراآن الكرمي، ثم كلمة 
الدكتور  االأ���س��ت��اذ  اجلامعة  مدير  ملعايل 
عبد الرحمن بن حمد الداود رحب فيها 
ب�سمو اأم��ري ع�سري، راع��ي احل��ف��ل،  وقال 
وجنتمع  لنحتفل  نلتقي  اأن  اأج��م��ل  »م���ا 
لن�سعد بتخريج كوكبة من اأبنائنا طالب 
ه����ذه اجل��ام��ع��ة ال��ع��ري��ق��ة، يف اأ���س��ب��وح��ة 
وتعطر  ازدان  ق���د  ج��م��ي��ل  وي����وم  ج��م��ي��ل��ة 
بذكرى غالية على قلوبنا جميعا، ذكرى 
خ��ادم  م�سريتنا  ل��ق��ائ��د  اخل��ال��دة  البيعة 
بن  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني 
ورع��اه،  اهلل  حفظه  �سعود،  اآل  عبدالعزيز 
ب��اأب��ن��ائ��ن��ا  اح��ت��ف��ال��ن��ا  ي��ك��ون  اأن  اأروع  ف��م��ا 
اأيام وطننا  اخلريجني ي�سادف يوما من 
امل��ج��ي��د، م���ن اأي�����ام وط��ن��ن��ا ال���غ���ايل علينا 
جميعا ملا ميثله من والء وحمبة متبادلة 

بني الراعي والرعية«.

أمير عسير يرعي تخريج الدفعة الـ15 من طالب الجامعة
الداود : أتمني للخريجين أن يضعوا بصمة تميز في التنمية الوطنية

بن دعجم: خريجو األقسام األدبية شكلوا 57% والبقية من التخصصات العلمية

ترحيب
واأ�ساف »مرحبا بكم يف �سرح من �سروح 
ال��ع��ل��م وامل���ع���رف���ة، وم���رح���ب���ا ب��ك��م واأن���ت���م 
الدائم  االأمري حر�سكم  يا �سمو  توؤكدون 
على دعم العلم واأهله حيث نت�سرف بكم 
الدفعة  بتخريج  االح��ت��ف��ال  منا�سبة  يف 
اخل��ام�����س��ة ع�����س��رة م��ن اأب��ن��ائ��ن��ا ال��ط��الب، 
�ساأنها  ويعلي  املنا�سبة  ه��ذه  ي��زي��د  ومم��ا 
وم���ك���ان���ت���ه���ا ت�����س��ري��ف ���س��م��وك��م ال���ك���رمي 
وم�����س��ارك��ت��ك��م ل��ن��ا ن��ح��ن م��ن�����س��وب��ي ه��ذه 
اجل��ام��ع��ة امل��ع��ط��اء وخ��ري��ج��ي��ه��ا ال��ف��رح��ة 

والبهجة بهذه املنا�سبة الغالية.
م��رح��ب��ا ب��ك��م ���س��م��و االأم������ري، واأن��ت��م 
اأخ��ذت  جامعة  يف  ال��ك��رام  �سيوفنا  اأي�سا 
التعليم  ن�����س��ر  م�����س��وؤول��ي��ة  ع��ات��ق��ه��ا  ع��ل��ى 
ومتابعة  املختلفة  وب��راجم��ه  مب�ستوياته 
تنمية  يف  وي�سهم  يخدم  مبا  م�ستجداته 

هذا الوطن الغايل«.
وه��ن��اأ ال�����داود  اأب���ن���اءه اخل��ري��ج��ني ، 
مثمنا عطاءاتهم املتميزة وما بذلوه من 
باجلامعة   ال��درا���س��ة  �سنوات  طيلة  جهود 
مو�سيا اإياهم بتقوى اهلل يف ال�سر والعلن، 
ت��درك��وا  واأن  اأم��رك��م  ووالة  بوطنكم  »ث��م 
االأمانة  وعظم  امل�سوؤولية  واج��ب  جميعا 

جت����اه االإ����س���ه���ام يف ت��ن��م��ي��ة ه����ذه ال��ب��الد 
املباركة، واأن نقف �سفا واحدا مع قيادتنا 
ال��ر���س��ي��دة يف �سبيل ح��ف��ظ االأم����ن ودع��م 
م�سرية التنمية والتطوير، والوقوف �سدا 
منيعا اأمام كل حا�سد و�سال، واأن ن�ست�سعر 
واج����ب ال���دف���اع ع��ن وط��ن��ن��ا ق���وال وعمال 
ون���ك���ون رج�����ال اأم�����ن خم��ل�����س��ني ل��دي��ن��ن��ا 
اإال  ووط��ن��ن��ا وق��ادت��ن��ا، ول���ن يتحقق ذل���ك 
ما حوله،  ي��درك حقيقة  واع متزن  بفكر 
ويفرق بني احلق والباطل، وياأخذ العلم 
من  وال��ف��ت��وى  ال�سحيحة  م�����س��ادره  م��ن 

اأهلها اأ�سحاب املنهج الو�سطي املعتدل«.
ودع��������ا ال�����������داود اخل����ري����ج����ني اإل�����ى 
امل����ح����اف����ظ����ة ع����ل����ى امل�����ن�����ج�����زات ال���ه���ائ���ل���ة 
واالإمكانات العالية التي تزخر بها اململكة 
ق��ائ��ال » اأب��ن��ائ��ي اخل��ري��ج��ني، اإن ب��الدك��م، 
ب���ق���ي���ادة خ�����ادم احل��رم��ني  ح��ر���س��ه��ا اهلل، 
ال�����س��ري��ف��ني و���س��م��و ويل ع���ه���ده االأم����ني 
و�سمو النائب الثاين، حفظهم اهلل، تزخر 
يجب  عالية  واإم��ك��ان��ات  هائلة  مبنجزات 
�سدا  نكون  واأن  عليها  نحافظ  اأن  علينا 
منيعا لكل من امتد فكره الفا�سد اأو يده 
فاأنا  واأبنائها.  البالد  هذه  جتاه  الباغية 
اأق���ف ه��ن��ا، واأن��ظ��ر اإل���ى ك��ل واح���د منكم، 
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واالأم��ل يحدوين اأن اأراك��م ب��اإذن اهلل وقد 
ق��ط��اع��ات وطننا  اأ���س��ه��م��ت��م و���س��ارك��ت��م يف 
ومتيز  اإجن���از  ب�سمة  وو�سعتم  احلبيب 
يف ت��ن��م��ي��ة مم��ل��ك��ت��ن��ا ال���غ���ال���ي���ة«. واخ��ت��ت��م 
ال�سيوف  م��ن  ح�سر  مل��ن  بال�سكر  كلمته 
ول����الأ�����س����ات����ذة ال����ذي����ن ب����ذل����وا ج��ه��ده��م 
و�سلوا  حتى  لطالبهم  وقتهم  و�سخروا 

معهم اإلى يوم احل�ساد وقطف الثمار.

عدد الخريجين
عقب ذلك  اأعلن عميد القبول والت�سجيل 
بن  حممد  ب��ن  �سعد  ال��دك��ت��ور  باجلامعة 

دع���ج���م ال��ن��ت��ي��ج��ة ال���ع���ام���ة ل��ل��خ��ري��ج��ني، 
ط��ال��ب��ا    10032 ع����دده����م  ب���ل���غ  وال����ذي����ن 
وخريجات  خريجو  �سكل  حيث  وطالبة، 
مئوية  ن�سبة  والرتبوية  االأدبية  االأق�سام 
خ��ري��ج��و  ���س��ك��ل  ف��ي��م��ا   ،%57 م����ق����داره����ا 
والطبية  العلمية  االأق�����س��ام  وخ��ري��ج��ات 
مئوية  ن�سبة  واحل��ا���س��وب��ي��ة  والهند�سية 

بلغت %43.
واأ�سار دعجم اإلى اأن اأعداد خريجي 
ال��درا���س��ات العليا ت����زداد ع��ام��ا ب��ع��د ع��ام، 
واخلريجات  اخلريجني  تعداد  بلغ  حيث 
امل���ت���وق���ع ت��خ��رج��ه��م ال���ع���ام احل�����ايل 403 

خ��ري��ج��ا وخ���ري���ج���ة، م��رج��ع��ا ذل����ك اإل���ى 
ج���ه���ود اجل���ام���ع���ة يف ب�����ذل ال���ع���دي���د م��ن 
برامج املاج�ستري والدكتوراه والتو�سع يف 
العام  يف  القبول  اأن  موؤكدا  فيها،  القبول 
املقبل �سوف يكون عرب الربيد ال�سعودي 
الطالب  اإلى ح�سور  املمتاز دون احلاجة 
اإل���ى م��ق��ر اجل��ام��ع��ة اأو اأي���ا م��ن ف��روع��ه��ا، 
التكاليف  كافة  تتحمل  �سوف  اأنها  علما 
امل��ادي��ة اإر���س��اال اإل��ى اجلامعة واإع���ادة اإل��ى 

الطالب.
اخلريجني،  كلمة  األ��ق��ى  ذل���ك   بعد 
الطالب مبارك القحطاين واأ�ساد خاللها 

بجهود �سمو اأمري منطقة ع�سري من دعم 
ومل�سرية  ومن�سوبيها،  للجامعة  وت�سجيع 
قدم  كما  املنطقة،  يف  والتطوير  التنمية 
اجلامعة  مدير  ملعايل  والتقدير  ال�سكر 
االأ�����س����ت����اذ ال���دك���ت���ور ع���ب���د ال���رح���م���ن ب��ن 
ووك��الء اجلامعة، وعمداء  ال���داود،  حمد 
اأع�������س���اء هيئة  اإل�����ى  ال���ك���ل���ي���ات، وك���ذل���ك 
التدري�س على اجلهد املبذول طوال فرتة 

درا�ستهم يف اجلامعة.
يف خ���ت���ام احل���ف���ل ك����رم ���س��م��و اأم���ري 
و�سلمهم  ال��ط��الب  اأوائ���ل  ع�سري  منطقة 

�سهادات ال�سكر والتقدير.
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تكريم 
الفائزين
بجوائز 

التميز
ال�سمو  اأم��ري منطقة ع�سري �ساحب  كرم 
امل���ل���ك���ي االأم��������ري ف��ي�����س��ل ب����ن خ���ال���د ب��ن 
التخرج،  رعايته حفل  عبدالعزيز، خالل 
االث��ن��ني امل��ا���س��ي، ك��ل��ي��ات واأع�����س��اء هيئة 
الفائزين  والطالب  واملوظفني  التدري�س 
ب��ج��وائ��ز اجل��ام��ع��ة ل��ل��ت��م��ي��ز، وذل����ك على 

النحو التايل:
ب��امل��رك��ز  ال���ط���ب  ك��ل��ي��ة  ف�����ازت  اأوال: 
ب��امل��رك��ز  االأ�����س����ن����ان  ط����ب  وك���ل���ي���ة  االأول، 
الثاين، بجائزة التميز يف خدمة املجتمع 

)موؤ�س�سات (. 
ث���ان���ي���ا: ج���ائ���زة ال��ت��م��ي��ز يف خ��دم��ة 
امل��ج��ت��م��ع )اأف�������راد(، ف���از ب��ه��ا ع�����س��و هيئة 
الدكتور  االأ�ستاذ  الطب  بكلية  التدري�س 

مو�سى بن اأحمد اآل زعلة.
التدري�س  يف  التميز  ج��ائ��زة  ث��ال��ث��ا: 
اجلامعي،  وفاز باملركز االأول ع�سو هيئة 
الدكتور  االأ�ستاذ  الطب  بكلية  التدري�س 
كمال زكي حممد علي، ونال املركز الثاين  
ع�سو كلية العلوم االأ�ستاذ الدكتور حممد 
عواد الفرا، وكان املركز الثالث من ن�سيب 
واالآداب  والعلوم  املجتمع  بكلية  املحا�سر 
بالنما�س، االأ�ستاذ �سهيد االإ�سالم مناف.

امل���رك���ز االأول  راب����ع����ا: ح�����س��ل ع��ل��ى 
بجائزة املوظف املتميز، االأ�ستاذ علي �سعد 
�سامل العمري من عمادة �سوؤون الطالب،  
وامل���رك���ز ال��ث��اين ع�����س��و ال��ت��دري�����س بكلية 
�سامل  حممد  عبدالعزيز  االأ�ستاذ  العلوم، 
الثالث،  باملركز  ذه��ب  بينما  القحطاين، 
من  النهاري  ح�سن  علي  حممد  االأ�ستاذ 

مكتب معايل مدير اجلامعة.
املتميز،  ال��ط��ال��ب  ج��ائ��زة  خ��ام�����س��ا: 
�سلمان  �سامل  االأول،  امل��رك��ز  على  ح�سل  
وحقق  ال�سيدلة(،  )كلية  بحري  اآل  على 
الدين  ع��ارف حممد حمي  الثاين  املركز 
العابدين )كلية العلوم( وحل ثالثا مهند 

تركي احلمراين )كلية الطب(.
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فرحة أولياء األمور
متابعة:
علي النهاري
وعبداهلل القحطاني
تصوير:

عبداهلل الفيفي  
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د. عبد اهلل آل ملهي
عميد كلية اللغات والترجمة

»أهنئ الخريجين على ما بذلوه
من جهود أثناء الدراسة، وأخص بالذكر

ابني خريج كلية طب األسنان، نبيل عبداهلل
آل ملهي«.

د. منصور بن عوض القحطاني
عميد شؤون المكتبات

»أبعث أسمى آيات التهاني البنيّ
الخريجين من كلية الهندسة، محمد

وعلي، وأحمد اهلل على توفيقه
 كما أهنئ كافة أبنائي الخريجين«.

د إسماعيل بن محمد بن جالية
عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها

»أنا عم الخريجين: محمد، وطارق
بن عبد اهلل بن جالية، من كليتي طب

األسنان، والهندسة، وأقول: هنيئا
لكافة الخريجين والخريجات«.

محمد بن عبداهلل 
»أنا ولي أمر الطالب نايف

بن محمد بن عبداهلل )بكالوريوس
مختبرات( أتمنى لجميع أبنائي

الخريجين أن تتوفر لهم الوظائف
المناسبة«

سعيد مبارك الشهراني 
»أنا ولي أمر الخريجين عوض ومحمد

مبارك الشهراني )كلية الهندسة
وكلية الحاسب االلي(، أسأل اهلل لهما 

التوفيق وحياة عملية ناجحة«.

حسن عبد اهلل هنيدي
»أنا حسن عبد اهلل هنيدي، أخ أكبر

للخريجين علي وعبداهلل هنيدي،
من كليتي الطب والهندسة، فرحتي

ال توصف وأنا فخور بهما«. 

محمد ظافر الشهري
»أنا ولي أمر الخريج ظافر محمد

الشهري )كلية الهندسة(، سعيد جدا
بهذه المناسبة السعيدة، وأتمنى

التوفيق لكافة الخريجين والخريجات«. 

مزهر علي الشهراني 
»أنا ولي أمر الخريج عمر مزهر

الشهراني، ) كلية العلوم الطبية(
أبارك له ولزمالئه وأوصيهم بخدمة

هذا الوطن ورد الدين له«.

محمد بن مسرع القحطاني
»أشكر اهلل على المجهود الذي بذله

ابنـي وأبارك له ولرفاقه بالتخرج،
واتمنى لهم حياة عملية حافلة

باإلنجازات والنجاحات. شكرا لكم«.

علي محمد حصان
أنا ولي أمر الخريج محمد،

)قسم هندسة ميكانيكية(. فخور
بابني وأتمنى له ولزمالئه أن يكونوا

بنية صالحة لهذا الوطن المعطاء.

عبد اهلل محمد القحطاني
»أنا عبداهلل محمد القحطاني والد

الخريج سعد القحطاني. أبارك البني، 
وفرحتي ال توصف في هذا اليوم السعيد، 

وأسال اهلل التوفيق للجميع«.
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انطباعات الخريجين
متابعة:
علي النهاري
وعبداهلل القحطاني
تصوير:

عبداهلل الفيفي  
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فيصل القحطاني
»أنا خريج لغات وترجمة

أتطلع لألفضل بعد جهد 4 سنوات
وتشريف سمو األمير فيصل، سيظل

دافعا لي لإلسهام بتنمية الوطن«.

طارق )كلية الهندسة(
ومحمد )كلية طب األسنان(

بن عبد اهلل بن جالية
»يوم تخرجنا من أفضل أيام حياتنا

ونتمنى ان نستثمر ما تعلمناه
في هذه الجامعة االستثمار االمثل«. 

علي بن منصور القحطاني
»لوالدي الفضل بعد اهلل على

هذه الشهادة  التي أنالها اليوم.
أنا سعيد جدا بما حصلت عليه

وأسعدني كثيرا فرحة زمالئي الخريجين«

سعود القحطاني
أنا خريج طب أسنان. سأعمل

بكل طاقتي ألسهم في رفعة الوطن
فأنا مدين له بوافر عطائه، وله علينا

جميعا حقوق ال يمكن إنكارها«. 

فواز الشهري
»أنا الخريج فواز الشهري

من كلية طب األسنان. أشكر كل
من ساندني في دراستي وأتمنى
أن أكون على مستوى التطلعات«.

عبد اهلل آل الشيخ
»أنا الخريج عبداهلل على آل الشيخ

من كلية الصيدلة، وأفيدكم
أن البكالوريوس ليس آخر طموحاتي.. 

سأواصل للدراسات العليا، بإذن اهلل« 

عبد العزيز الشهري
»أنا الخريج عبدالعزيز الشهري

من كلية اللغات والترجمة. آومن
بأن التخرج ليس النهاية، بل هو بوابة 
العطاء ورد الدين للوطن والوالدين«.

عمر  القحطاني
»أنا الخريج عمر سالم القحطاني
من كلية اللغات والترجمة أقول

بهذه المناسبة: اليوم نقطف ثمرة
التعب والجهد، والحمد هلل على التوفيق«.
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الداود يرعى الحفل الختامي  
لألنشطة الطالبية

علي آل سعيد 

ب����رع����اي����ة م����ع����ايل م����دي����ر اجل���ام���ع���ة 
االأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��رح��م��ن بن 
ح��م��د ال�����داود، ن��ظ��م��ت  ع��م��ادة ���س��وؤون 
ال��ط��الب، االأح���د امل��ا���س��ي، حفل ختام 
اجلامعي  للعام  الطالبية  االأن�سطة 

1434/1433ه�.
معايل  ح��ث  باحلفل،  كلمته  ويف 
مدير اجلامعة الطالب على امل�ساركة 
يف االأن�����س��ط��ة غ���ري امل��ن��ه��ج��ي��ة، داع��ي��ا 
االإيجابية  ال�سورة  عك�س  اإل��ى  اإي��اه��م 
خري  متثيلها  خ��الل  م��ن  جلامعتهم  

مت��ث��ي��ل يف ج��م��ي��ع امل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة 
وال��داخ��ل��ي��ة.  واأ���س��ادا ال����داود بربامج 
االأن�������س���ط���ة غ����ري ال�����س��ف��ي��ة ورب��ط��ه��ا 
الطالب باملجتمع اخلارجي، مما يعود 

بالنفع على الطالب واملجتمع.
واأكد مدير اجلامعة على الدعم 
احلرمني  خ��ادم  حكومة  تبذله  ال��ذي 
ال�����س��ري��ف��ني امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ب���ن عبد 
العايل  التعليم  ط��الب  لدعم  العزيز 
ق��دم �سكره  امل��ج��االت، كما  يف خمتلف 
ل��ك��اف��ة اجل���ه���ات امل�����س��ه��م��ة يف اإجن����اح 

االأن�سطة اجلامعية. 
م����ن ج���ه���ت���ه، ا���س��ت��ع��ر���س ع��م��ي��د 

�����س����وؤون ال���ط���الب ال���دك���ت���ور ع��ب��داهلل 
الكا�شي، خطة الن�شاط اجلامعي للعام 
الدرا�سي احلايل، موؤكدا اأنه مت �سرف  
يف  االأن�����س��ط��ة  بند  على  ري���ال  مليوين 
الكليات، واأن الفعاليات املقامة تنوعت 

بني ثقافية وتدريبية واإعالمية.
�سهد احلفل عر�س فيلم وثائقي 
ع���ن االأن�����س��ط��ة ال��ط��الب��ي��ة، وت��ق��دمي 

اأوبريت اإن�سادي.
يف اخل���ت���ام، مت ت��ك��رمي ع���دد من 
الطالب واالإدارات املتعاونة مع عمادة 
االأن�سطة  اإجن����اح  يف  ال��ط��الب  ���س��وؤون 

غري ال�سفية.

منتخب »األسنان« 
يخطف كأس 
الجامعة

اجلامعة،  مدير  معايل  بكاأ�س  القدم  لكرة  االأ�سنان  طب  كلية  منتحب  فاز 
اأقيمت  التي  النهائية  امل��ب��اراة  الهند�سة يف  كلية  واج��ه فريق  اأن  بعد  وذل��ك 
ال�سبت املا�سي مبالعب اجلامعة. ويف التفا�سيل اأن املباراة النهائية �سهدت 
تناف�سا حامي الوطي�س بني الفريقني ومتابعة جماهريية وا�سعة من قبل 
االأ�سنان  طب  كلية  منتخب  بفوز  انتهت  فيما  اجلامعة،  ومن�سوبي  ط��الب 
االأ�ستاذ   �سلم معايل مدير اجلامعة  املباراة،  اإثر ركالت الرتجيح. يف ختام 
الدكتور عبد الرحمن الداود، كاأ�س البطولة، لفريق املركز مهناأ  اأع�ساءه 
�ساكرا  اجلماعية،  االألعاب  يف  الفائزين  كافة  كرم  كما  الفوز،  حتقيق  على 

جميع الكليات امل�ساركة يف البطولة.
شوقي النهاري
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سيرة الملك خالد
في محاضرة

محمد إبراهيم

باجلامعة حما�سرة  العلمي  للبحث  امللك خالد  نظم كر�سي 
بعنوان »جهود امللك خالد بن عبدالعزيز رحمه اهلل يف خدمة 
العربي  املعهد  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  قدمها   ووط��ن��ه«  دي��ن��ه 

الإمناء املدن، معايل ال�سيخ عبداهلل العلي النعيم.
 وحت���دث امل��ح��ا���س��ر ع��ن ح��ي��اة امل��ل��ك خ��ال��د م��رك��زا على 
العلمية  ون�ساأته  اهلل،  رحمه  �سخ�سيته،  يف  االإن�ساين  البعد 
يف  الر�سمية  الوفود  يف  امل�ساركة  من  وا�ستفادته  وال�سيا�سية، 
تروؤ�سه  جانب  اإل��ى  واالقت�سادية،  ال�سيا�سية  خرباته  �سقل 
امل��وؤمت��رات  بع�س  يف  اململكة  مثلت  ال��ت��ي  ال��وف��ود  م��ن  ع���ددا 

واملحافل الدولية.
و�سلط النعيم ال�سوء على اإجنازات امللك خالد يف كافة 
ال�سريفني،  احلرمني  عمارة  تطوير  يف  واإ�سهاماته  املجاالت 
كما حتدث عن بع�س املواقف التي جمعته �سخ�سيا مع امللك 
رحمه  �سخ�سه،  يف  االإن�ساين  البعد  على  بها  م�ستدال  خالد، 

اهلل، وحر�سه على راحة مواطنيه.

حملة »شكرا لكم« تدعم عمال النظافة
علي أحمد ذيـبان 

حملة  املا�سي   االأ�سبوع  باجلامعة   التطوعي  العمل  ن��ادي  اأق��ام 
»�سكرا لكم«  م�ستهدفة عمال النظافة باجلامعة.

احلملة،  ق��ائ��د  فيه  ق���دم   خطابي  بحفل  احلملة  انطلقت 
مدير االأن�سطة الطالبية، االأ�ستاذ علي بن �سالح اآل دميح �سرحا 

موجزا عن احلملة واالأهداف التي ت�سعى اإليه.
اآل  األقى عميد �سوؤون الطالب  الدكتور عبد اهلل  بعد ذلك 
كا�سي  كلمة  تناول فيها اأهمية العمل التطوعي واآثاره االإيجابية، 
األقيت كلمة مرتجمة لكافة عمال  وثوابه عند اهلل. عقب ذلك، 
االأعماق على ما  »ن�سكركم من كل  النظافة باجلامعة جاء فيها 
وهذه  مب�ساعدتكم،  ال�سرف  ولنا  اأجلنا،  من  يوميا  به  تقومون 
لكم،  وامتناننا  �سكرنا  ع��ن  ب�سيط  منا  تعبري  ه��ي  اإمن��ا  احلملة 
اآل كا�سي  ���س��ك��را ل��ك��م« ث��م لب�س ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل  ون��ق��ول ل��ك��م 
مرافق  تنظيف  يف  و�سرعوا  للحملة  املخ�س�س  ال��زي  و�سيوفه 

اجلامعة، مع الفرق التطوعية. 
اإثر ذلك، قام اآل كا�سي بال�سالم على عمال النظافة وت�سليمهم 
الهدايا املخ�س�سة لهم، مت�سمنة وجبة اإفطار وم�ساحف، وكتبا 
تدعو غري امل�سلمني اإلى الإ�سالم، وذلك بالتعاون مع مكتب دعوة 

اجلاليات باأبها. واختتمت احلملة بالتقاط ال�شور التذكارية .
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اأك�����د م���ع���ايل م���دي���ر اجل���ام���ع���ة االأ����س���ت���اذ 
الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود اأن 
اجلامعة �سهدت منوا ملحوظا يف االإنتاج 
ال��ب��ح��ث��ي يف ج��م��ي��ع ال��ت��خ�����س�����س��ات حيث 
ب��ل��غ ع���دد ال��ب��ح��وث االأك��ادمي��ي��ة ال��ت��ي مت 
تنفيذها خالل العام املا�سي 1126 بحثا، 
يف  اأ�سهمت  اجلامعة  مكتبات  اأن  واأ�ساف 
دعم البحث العلمي من خالل اأكرث من 

68000 عملية ا�ستعارة خالل عام واحد.
ج���اء ذل���ك يف ورق���ة ع��م��ل ب��ع��ن��وان » 
اآمال وتطلعات« قدمها الداود يف ملتقى 
التوا�سل الثالث الذي رعاه اأمري منطقة 
ع�����س��ري ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي االأم����ري 
ال��ع��زي��ز، حتت  ب��ن عبد  ب��ن خالد  في�سل 

�سعار » ع�سري باأعني اأبنائها«
وت����ن����اول االأ�����س����ت����اذ ال���دك���ت���ور ع��ب��د 
ال���رح���م���ن ب����ن ح���م���د ال��������داود يف ورق���ت���ه 
امل�ستقبلية،  وتطلعاتها  اجلامعة  م�سرية 
التعليم  لن�سر  ���س��ع��ت  اأن��ه��ا  اإل����ى  م�����س��ريا 
ملنطقة  ال��ت��اب��ع��ة  امل��ح��اف��ظ��ات  ال���ع���ايل يف 
اململكة،  من  وا�سعة  رقعة  لتغطي  ع�سري 
اأك��رث م��ن 50  اأن اجلامعة ت�سم   م��وؤك��دا 
اأكرث  لها  وينت�سب  والبنات،  للبنني  كلية 

من 57.000 طالبا وطالبة.

اإلنتاج البحثي
اأن  ال�������داود  اأك�����د  ال���ب���ح���وث،  ويف جم����ال 
اجل��ام��ع��ة ت�����س��ارك يف ق��واع��د امل��ع��ل��وم��ات 
ال�سندوق  مع  بالتعاون  العاملية  البحثية 
التعاوين للجامعات ال�سعودية، اإلى جانب 
امل�ساركة يف الفهر�س العربي املوحد الذي 
العامة،   العزيز  عبد  امللك  مكتبة  تتبناه 
اأن اجلامعة تتطلع يف امل�ستقبل  مو�سحا 
البحثية  ال��ك��را���س��ي  ب��رن��ام��ج  دع����م  اإيل 
مع  ي��ت��الءم  مب��ا  باجلامعة  التخ�س�سية 
اخل�����ربات امل���ت���واف���رة  ف��ي��ه��ا واح��ت��ي��اج��ات 
باحثني  ا�ستقطاب  اإل���ى  اإ���س��اف��ة  املنطق، 
متميزين لالإ�سراف على البحوث، ونقل 
اخلربات الدولية البحثية اإلى اجلامعة، 
والبحثي  العلمي  التوا�سل  برامج  ودعم 
ال��ت��دري�����س يف اجل��ام��ع��ات  الأع�����س��اء هيئة 
اإقامة  يف  والتو�سع  املتخ�س�سة،  العاملية 
وبني  املتخ�س�سة.  وامل��وؤمت��رات  ال��ن��دوات 
احلياة  �سريان  ميثل  العلمي  البحث  اأن 

االأكادميية.

الخدمة المجتمعية
وع��ل��ى ���س��ع��ي��د خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع، اأو���س��ح 
تعزيز  اإل���ى  ت�سعى  اجل��ام��ع��ة  اأن  ال�����داود 

مدير الجامعة في ورقة علمية بملتقى »التواصل« الثالث:

البحث العلمي شريان الحياة األكاديمية
والخدمة المجتمعية من أولوياتنا

ث���ق���اف���ة ال���ع���م���ل امل���ج���ت���م���ع���ي، وت��ف��ع��ي��ل 
مفاهيم ال�سراكة املجتمعية بني املجتمع 
واجلامعة م��ن خ��الل ع��دد م��ن الربامج 
املجتمع  تنمية  يف  ت�سهم  ال��ت��ي  النوعية 

وحتقيق التنمية امل�ستدامة املرجوة. 
ال�����ربام�����ج  وت�����اب�����ع » ك�����ث�����رية ه�����ي 
تاأخذ  ب��داأت  التي  والفعاليات  وال��ن��دوات 
خالد  امل��ل��ك  جامعة  ن�ساطات  م��ن  ح��ي��زا 

املجتمعية  ال�سراكة  دور  تفعيل  �سبيل  يف 
املحلية  اال���س��ت��دام��ة  مل��ت��ط��ل��ب��ات  حت��ق��ي��ق��ا 

واالإقليمية«.
ويف ه����ذا ال�������س���ي���اق، ك�����س��ف ال�����داود 
دائمة  جلنة  اأول  �سكلت  اجلامعة  اأن  عن 
املجتمعية،  ال�����س��راك��ة  يف  وم��ت��خ�����س�����س��ة 
تقدم  التي  املجتمع  خدمة  برامج  ودع��م 
العلمية  وامل����راك����ز  ال��ك��ل��ي��ات  خ����الل  م���ن 
ب��اجل��ام��ع��ة، وت��وق��ي��ع ع���دد م��ن م��ذك��رات 
التفاهم بني اجلامعة وعدد من اجلهات 
احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����س���ة وج���ه���ات ال��ع��م��ل 
اخل�������ريي، ودع������م اخل����دم����ات ال�����س��ح��ي��ة 
برامج  وتقدمي  املجتمع  الأف��راد  املقدمة 
نوعية �ساملة ) توعوية، �سحية، ثقافية( 
خلدمة املناطق النائية وتدريب اأكرث من 
1600 متدرب يف دورات طويلة، واأكرث من 
7600 متدرب ومتدربة يف دورات ق�سرية.

العمل التطوعي
امل�ستقبل  يف  تتطلع  اجلامعة  اأن  واأ�ساف 
ال���ق���ري���ب اإل������ى ت���ع���زي���ز م���ف���ه���وم ال��ع��م��ل 
ال���ت���ط���وع���ي واخل����دم����ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ب��ني 
خدماتها  وت��وف��ري  اجل��ام��ع��ة،  من�سوبي 
التطوعية للمجتمع املحلي ونقل خربات 

وقرى  مراكز  اإلى  التخ�س�سية  اجلامعة 
التعليم  م��ف��ه��وم  ون�����س��ر  ع�����س��ري،  منطقة 

للجميع والتعليم امل�ستمر. 
ت��ت��ط��ل��ع  اجل����ام����ع����ة  اأن  واأو�������س������ح 
ا�سرتاتيجية  اأه���داف  حتقيق  اإيل  اأي�سا 
ت���ن���ط���ل���ق م������ن زي�����������ادة ع��������دد ال����ط����الب 
التعليم  برامج  يف  املقبولني  والطالبات 
ال����ع����ايل ب���اجل���ام���ع���ة، وت��ف��ع��ي��ل ب��رن��ام��ج 
املتميزة،  التعليمية  الكفاءات  ا�ستقطاب 
االإلكرتوين  التعلم  يف  التميز  وموا�سلة 
االأك��ادمي��ي مع  التعليم  برامج  وم��واءم��ة 
اح��ت��ي��اج��ات ���س��وق ال��ع��م��ل، وال��ت��و���س��ع يف 
لكافة  العليا  ال��درا���س��ات  ب��رام��ج  ت��ق��دمي 
التعليم  ف��ر���س��ة  وم���ن���ح  ال��ت��خ�����س�����س��ات، 
ب�����س��ك��ل اأك������رب م����ن خ�����الل دع�����م ب���رام���ج 
ال��ت��ع��ل��ي��م امل������وازي وب���رن���ام���ج ال��ت��ج�����س��ري، 
واأق�سام  ب��رام��ج  ا�ستحداث  اإل��ى  وال�سعي 
ع�سري  منطقة  حاجة  تنا�سب  اأك��ادمي��ي��ة 
وت��ت��ن��ا���س��ب م��ع م��ت��ط��ل��ب��ات ���س��وق ال��ع��م��ل، 
ودع��م امل��وه��وب��ني وامل��خ��رتع��ني م��ن اأبناء 
وفتح  الطبي  التعليم  وت�سجيع  املنطقة، 
اجلامعات  من  واال�ستفادة  التعاون  اآف��اق 
ال���دول���ي���ة ال����رائ����دة، م���ن خ����الل ب��رام��ج 

التعاون الدويل.
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اأعلن معايل مدي��ر اجلامعة الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود 
اإن�ض��اء كر�ض��ي االأم��ري في�ض��ل ب��ن خال��د ب��ن عبدالعزي��ز لق�ضايا 
ال�ضب��اب، مبين��ا اأن �ضم��و اأم��ري ع�ضري دع��م  الكر�ضي مببل��غ خم�ضة 

ماليني ريال.
وق��دم معايل مدير اجلامعة خال���ص �ضكرة وتقديره اإلى اأمري 
منطق��ة ع�ض��ري �ضاح��ب ال�ضمو امللك��ي االأم��ري في�ضل ب��ن خالد بن 
عبدالعزي��ز عل��ى مبادرت��ه الإن�ضاء ه��ذا الكر�ضي م��ن اأجل خدمة 

�ضباب منطقة ع�ضري خا�ضة واململكة عامة.
واأو�ض��ح الداود اأن اإن�ضاء الكر�ضي ياأت��ي اإميانا من �ضمو االأمري 
في�ض��ل بن خالد باأهمية دعم ال�ضباب والوقوف اإلى جانبهم لبناء 

امل�ضتقبل يف خدمة هذا الوطن الغايل.

أمير عسير يشهد اتفاقية
بين الجامعة والبريد السعودي

إنشاء كرسي األمير فيصل 
بن خالد لقضايا الشباب

بح�سور اأمري منطقة ع�سري �ساحب ال�سمو امللكي االأمري في�سل بن خالد ومعايل مدير اجلامعة االأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، وقع عميد 
القبول والت�سجيل الدكتور �سعد بن دعجم اتفاقية تعاون بني اجلامعة والربيد ال�سعودي، وذلك من خالل خدمة »جامعي« التي ت�سهل للطالب اجلدد 
اإر�سال ملفاتهم وا�ستكمال عملية القبول يف اجلامعة. ومن املقرر اأن يتم تفعيل بنود االتفاقية ابتداًء من العام املقبل، على اأن تتحمل اجلامعة تكلفة اإر�سال 

امللفات الطالبية واإعادتها الأ�سحابها.

تكريم »الشهري« المتبرع بمبنى »آداب« تنومة
كرم اأمري ع�سري، �ساحب ال�سمو امللكي االأمري في�سل بن خالد بن عبد العزيز اآل �سعود، خالل حفل تخريج الدفعة اخلام�سة ع�سرة من طالب اجلامعة، رجل االأعمال 
ال�سيخ علي بن �سليمان ال�سهري نظري تربعه باإن�ساء مبنى لكلية االآداب يف تنومه، وهو الذي ي�ستمر العمل فيه منذ مطلع العام الدرا�سي احلايل. ومبنا�سبة التخرج،  
اأكد ال�سهري اأن فرحة الطالب يف مثل ذلك اليوم ال تعدلها فرحة،  متمنيا من جميع من هم على مقاعد الدرا�سة مبوا�سلة اجلهود واللحاق بزمالئهم اخلريجني 
ليت�سنى لهم خدمة دينهم ووطنهم. وقدم ال�سيخ علي ال�سهري  �سكره الأمري ع�سري على ما يبذله من جهود ل�سالح املنطقة.  يف ختام احلفل، ت�سلم �سمو اأمري ع�سري 

هدية تذكارية من اجلامعة، كما تف�شل بالتقاط ال�شور مع اخلريجني.

»السعودي األلماني« يتيح حسومات بـ55% لمنسوبي الجامعة
ت�سلم معهد البحوث والدرا�سات اال�ست�سارية باجلامعة  10 اآالف بطاقة تتيح ح�سومات كربى لدى 
اخلدمات  تقدمي  التفاقية  امتدادا  ذلك  وياأتي  باململكة.  االأمل��اين  ال�سعودي  م�ست�سفيات  جمموعة 
املعهد  بني  تن�سيقها  مت  التي  الالحقة  االجتماعات  على  وبن�اء  م��وؤخ��را،  توقيعها  مت  التي  الطبية 

وامل�ست�سفى ب�ساأن �س�رورة تفعيل م�ا ورد ف�ي االتفاقي�ة.
ولهذا الغر�س، مت اإن�س��اء مكتب خ��ا�س ملن�سوب��ي اجلامعة يف منطقة ا�ستقبال امل�ست�سفى، وتتي�ح 
ف�روع جمموع�ة  ف��ي جمي�ع  واأقاربه�م  واأهاليهم  ملن�سوب�ي اجل�امعة   %55 تب�لغ  البطاقات ح�سوم��ات 
املدينة  ع�سري،  جدة،  )الريا�س،  ال�سعودية  العربية  اململكة  مدن  يف  االأمل��اين  ال�سعودي  م�ست�سفي�ات 
املنورة(. يذكر اأن امل�ست�سفى قد خ�س�س كاونرتا خا�سا ملن�سوبي اجلامعة على رقم التوا�سل اخلا�س 

بها )2355000  حتويله 6010 وفاك�س 2354500(.
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عزة تنال 
جائزة االبتكار

واالآداب  العلوم  بكلية  الطالبة  ف���ازت 
ل��ل��ب��ن��ات ب��ال��ن��م��ا���س، ع����زة ال�����س��ه��ري، 
ب���ج���ائ���زة االب���ت���ك���ار يف ح���ف���ل ت��د���س��ني 
م�������س���روع اجل���ام���ع���ة ال���ث���ال���ث ال��ن��وع��ي 
ل���ل���ب���ح���وث. وب����ارك����ت ع���م���ي���دة ال��ك��ل��ي��ة 
املهند�شة فاطمة فايز، وجلنة الن�شاط، 
واأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س ب��ال��ك��ل��ي��ة 
مزيدا  لها  متمنني  الفائزة،  للطالبة 

من النجاح.

إطالق صفحتين
»فيس بوك«

واالآداب  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  ع���م���ي���دة  رع�����ت 
امل��ه��ن��د���س��ة فاطمة  ب��ال��ن��م��ا���س،  ل��ل��ب��ن��ات 
بالكلية  »حت���ول«  م�سروع  اإع���الن  ف��اي��ز، 
اإط���الق �سفحتني ج��دي��دت��ني على  ع��ن 
»ف��ي�����س ب�����وك«، االأول�����ى ب��ع��ن��وان »جل��ن��ة 
بعنوان  واالأخ���رى  ال��ط��اب��ي«،  الن�شاط 
اأع�����س��اء  اأف�����س��ل«. ودع����ت  »ن��ح��و تعليم 
هيئة التدري�س والطالبات اإلى امل�ساركة 

واالطالع على �سفحات الكلية.

تنظيم
مهرجان تراثي 

للطالبات  واالآداب  العلوم  كلية  احتفت 
وت�سمن   .)28 )اجل��ن��ادري��ة  مب��ه��رج��ان 
ال�سعبية،  ل��ل��م��اأك��والت  رك��ن��ا  االح��ت��ف��ال 
االأواين،  االأدوات،  ال��رتاث��ي��ة،  امل��الب�����س 
العطارة،  الريحان،  الرتاثية،  املقتنيات 
اإل��ى  باالإ�سافة  ال�سعف،  الزينة،  اأدوات 
تخلل  ك��م��ا  وامل�����س��وغ��ات.  للف�سة  رك���ن 
احلفل م�سابقات وعرو�س بالبوربوينت 

ومر�سم للفنانة فرح ع�سريي.

طالبات الرياضيات 
يناقشن الصداقة

ال��ع��ل��وم واالآداب  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��دة  ب��رع��اي��ة 
باأحد رفيدة، د. بدرية اآل فرحان، نظمت 
ط��ال��ب��ات ق�����س��م ال��ري��ا���س��ي��ات، ب��رن��اجم��ا 
بعنوان »ال�سداقة واأثرها على الرتابط 
ب��ال��ل��غ��ت��ني  االج���ت���م���اع���ي«. ومت ع��ر���س��ه 
ال��ع��رب��ي��ة واالإجن���ل���ي���زي���ة، ك��ن�����ش��اط غري 
االإجنليزية  اللغة  مقرر  �سمن  منهجي 
م�����س��ت��وى ث�����اين، وي���ه���دف اإل�����ى ت��ر���س��ي��خ 

ثقافة الرتابط االجتماعي.

احتفال بيوم 
الطفل الخليجي

�ساركت كلية العلوم الطبية التطبيقية 
للطفل  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  االح���ت���ف���ال  يف 
»اأم واع��ي��ة  ���س��ع��ار  اخل��ل��ي��ج��ي34، حت���ت 
وط��ف��ول��ة ���س��ح��ي��ة«. وع��ر���س��ت ممثالت 
الطفولة  تعريفية عن  الكلية مطويات 
ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات  اأن  ي���ذك���ر  واالأم�����وم�����ة. 
ال��ط��ف��ل ت���ه���دف اإل�����ى ت��وع��ي��ة االأم���ه���ات 
باأهمية مرحلة الطفولة وحمايتها من 

االأمرا�س وتر�سيخ ثقافة الوقاية.

مشاركة في لقاء 
»تجارب الكليات«

�ساركت وحدة التطوير واجلودة بكلية 
يف  ب��ب��ل��ق��رن  ل��ل��ب��ن��ات  واالآداب  ال��ع��ل��وم 
الذي نظمته اجلامعة،  العلمي  اللقاء 
اأب��ه��ا، حت��ت عنوان  م��وؤخ��را يف مدينة 
االإجن���ازات   � اجلامعة  كليات  »جت���ارب 
وامل��م��ار���س��ات« ومت��ث��ل��ت م�����س��ارك��ة كلية 
ال���ع���ل���وم ب���ع���ر����س ت���ق���دمي���ي ع����ن اأه����م 
اإجن�������ازات وح����دة ال��ت��ط��وي��ر واجل����ودة 
ب��ال��ك��ل��ي��ة. وه����دف ال��ل��ق��اء اإل����ى تعزيز 

التناف�س بني الكليات.

تطوير الذات
 في دورة 

للبنات  واالآداب  ال��ع��ل��وم  كلية  نظمت 
ب��ال��ك��ل��ي��ة  ل��ل��م��وظ��ف��ات  دورة  ب��ب��ل��ق��رن 
بعنوان »تطوير الذات« قدمتها عميدة 
باجلامعة  للبنات  والت�سجيل  القبول 

د. حنان ال�سعيدي.
وتاأتي هذه الدورة التي ا�ستمرت ثالثة 
اأيام، يف اإطار تطوير اأداء املوظفات يف 
ببلقرن،  للبنات  واالآداب  العلوم  كلية 
كما تاأتي �سعيا من الكلية اإلى حت�سني 

خمرجاتها.

تطبيقات القياس 
في لقاء مفتوح

للبنات  املجتمع  كلية  وكيلة  بح�سور 
لقاء  انعقد  حمفوظ،  حنان  د.  باأبها، 
القيا�س  »ت��ط��ب��ي��ق��ات  ب��ع��ن��وان  م��ف��ت��وح 
نتائج  وتوظيف  باجلامعة  والتقومي 
هيئة  اأع�����س��اء  اأداء  وتطوير  امل��ق��ررات 
على  امل�سرف  ا�ست�ساف،  ال��ت��دري�����س«. 
وح�����دة ال��ق��ي��ا���س وال���ت���ق���ومي ب��ع��م��ادة 
اإلى  ع��ادل طاهر، وه��دف  د.  التطوير 
اأع�ساء  اأداء  تقومي  باأهمية  التعريف 

هيئة التدري�س والطالب.

محاضرة
عن تطبيق الجودة

نظمت وكيلة املركز اجلامعي لدرا�سة 
الطالبات للتطوير واجلودة اأ. رحمة 
ب��ع��ن��وان »الدليل  ج��ري�����س، حم��ا���س��رة 
االإر�سادي لتطبيق اجلودة ال�ساملة يف 

القطاع التعليمي«.
 تناولت املفاهيم االأ�سا�سية واملتطلبات 
مفهومها،  ون�����س��ر  اجل�����ودة  لتطبيق 
ومت�����ت م��ن��اق�����س��ة ال�������س���ع���وب���ات ال��ت��ي 

تواجهها املوظفة اأثناء تاأدية عملها.

حملة لترسيخ 
التعامل الراقي

التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  نظمت 
بعنوان  حملة  بي�سة  يف  اجل��ام��ع��ة  ب��ف��رع 
»اأع���ل���ن���ت اح����رتام����ي ت���ق���دي���را ل���ذات���ي«، 
زكريا.  د. عبري  الكلية  برعاية  عميدة  
���س��م��ل��ت ف��ع��ال��ي��ات احل��م��ل��ة  ال��ع��دي��د من 
ال��ف��ق��رات وال��ع��رو���س وال��ت��وج��ي��ه��ات ذات 
ف��ك��رة  اأن  ي���ذك���ر  ب���امل���و����س���وع.  ال���ع���الق���ة 
احل���م���ل���ة م�������س���ت���وح���اة م����ن م���وق���ع رك����از 
لتعزيز االأخالق، وتهدف اإلى تر�سيخ فن 

التعامل الراقي، واالحرتام والتقدير.
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واآلداب
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واآلداب

كلية المجتمع 
للبنات

المركز الجامعي العلوم الطبية
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تنظيم ملتقى ص
الكيمياء األول

باأبها  العلوم  بكليه  الكيماء  ق�سم  يقيم 
ب���امل���درج���ات  االأول،  ال��ع��ل��م��ي  امل��ل��ت��ق��ى 
االأكادميي  واملجمع  للطالب،  املركزية، 

يف لع�سان، للطالبات.
ي��ت��خ��ل��ل ال����ل����ق����اء حم����ا�����س����رة ع��ن 
اإجنازات ق�سم الكيمياء وتطلعاته، ومن 
من  ع��دد  على   اأي�سا  ي�ستمل  اأن  املقرر 
اأع�����س��اء  يقدمها  العلمية  امل��ح��ا���س��رات 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س وط������الب وط���ال���ب���ات 

الدرا�سات العليا بالق�سم. 

حمى الوادي 
المتصدع .. في بحث

الطب  كلية  بحثي من  ق��ام فريق طبي 
ب���اإج���راء ب��ح��ث ع��ل��م��ي ب��ع��ن��وان »وب��ائ��ي��ة 
غرب  جنوب  يف  املت�سدع  ال���وادي  حمى 
امل��م��ل��ك��ة«، ومت ن�����س��ر ال��ب��ح��ث يف دوري���ة 
 Acta Tropica امل�����داري�����ة  ال���ع���ل���وم 
للعام2012 وهي جملة عاملية يف جمال 
الطبي،  الفريق  �سمل  امل����داري.  الطب 
اال����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور اأح����م����د حم���ف���وظ، 
وال��دك��ت��ور ط����ارق االأزرق������ي، وال��دك��ت��ور 

عو�س اأحمد املكي.

»التاريخ« في مؤتمر 
اسطنبول الدولي

ي�����س��ارك ع�����س��وا هيئة ت��دري�����س م��ن ق�سم 
التاريخ بكلية العلوم االإن�سانية يف موؤمتر 
»مدينة  ح��ول  ال��دويل  ا�سطنبول  جامعة 
ا����س���ط���ن���ب���ول يف ع�����س��ر االإم����رباط����وري����ة 
ال���ع���ث���م���ان���ي���ة« ال������ذي ي���ق���ام يف 29م����اي����و. 
ح��اوي  حممد  د.  الق�سم  رئي�س  و�سيقدم 
بحثا بعنوان »اأحاديث فتح الق�سطنطينية 
�سيد  د.  اأ.  وي��ق��دم  التاريخية«،  وداللتها 
ال�سيد درا�سة بعنوان »فتح الق�سطنطينية 

يف التاريخ العربي احلديث«. 

حلقات علمية 
في الفيزياء

العلوم  بكلية  ال��ف��ي��زي��اء  ق�سم  ا�ست�ساف 
ميت�سجن  بجامعة  االأ���س��ت��اذ  ب��اجل��ام��ع��ة، 
ال��غ��رب��ي��ة ب��اأم��ري��ك��ا ال��ربوف��ي�����س��ور اأ���س��غ��ر 
كياين لتقدمي عدد من احللقات العلمية 
امل��ت��خ�����س�����س��ة يف ال���ف���ي���زي���اء، ب��االإ���س��اف��ة 
بني  العلمي  ال��ت��ع��اون  اآف���اق  مناق�سة  اإل���ى 
خمترب  يف  باحث  هو  اجلامعتني.وكياين 
اأرج����ون احل��ك��وم��ي وم��ع��ام��ل �سمال غرب 
املميزين  الفيزياء  علماء  واأح��د  اأمريكا، 

على م�ستوى العامل.

كلية الطب كلية العلوم
اإلنسانية

مركز الجامعة كلية العلوم كلية العلوم

االحتياجات األكاديمية 
فوق الطاولة

مرعي  د.  اأ.  اجلامعة  وكيل  م��ن  بتوجيه 
القحطاين، تقرر ت�سكيل جلنة من عمادة 
القبول والت�سجيل واإدارة ال�سوؤون الفنية، 
وكذلك كليات اجلامعة باملدينة اجلامعية 
الكليات  اح��ت��ي��اج��ات  ل��درا���س��ة  ب��ال��ق��ري��ق��ر 
االإداري���ة، واخل��روج  واملكاتب  القاعات  من 
ب��ت��و���س��ي��ات وم���ق���رتح���ات ت��ل��ب��ي امل��ن�����س��ود. 
وي��اأت��ي ذل���ك ت��زام��ن��ا م��ع ال��ت��و���س��ع الكبري 
املقبولني  اأع��داد  الكليات يف   ت�سهده  التي 

واالأق�سام االأكادميية.

»تحول« يعقد
 اجتماعه األول

اجتماعه  باجلامعة  »حت��ول«  مكتب  عقد 
د.  املكتب  على  امل�����س��رف  بح�سور  االأول، 
ع��ي��د ال��ع��ت��ي��ب��ي، ورئ��ي�����س ق�����س��م ال�����س��وؤون 
وع��دد  االأ���س��م��ري،  عبدالعزيز  اأ.  الفنية 
من من�سقي ومن�سقات الكليات واالإدارات 
ب��اجل��ام��ع��ة. ومت م��ن��اق�����س��ة ال��ع��دي��د من 
االأم�����ور امل��ه��م��ة يف ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��اون بني 

الكليات وت�سهيل اآلية العمل امل�سرتك.

دورة طبية 
لطالب الثانوية

نظم ق�سم التمري�س بكلية العلوم الطبية 
دورة يف  م�����س��ي��ط  ب��خ��م��ي�����س  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
»االإنعا�س القلبي الرئوي«، وذلك بالتعاون 
م���ع م����دار�����س ����س���روق امل���ع���رف���ة االأه���ل���ي���ة. 
وم��در���س��وه��م،  ب�����س��روق  ال��ط��الب  ح�سرها 
يحيى  االأ�ستاذ  بالكلية  املحا�سر  وقدمها 
الفيفي، عرف من خاللها الطلبة بتجربة 

االإنعا�س واالأدوات اخلا�سة بذلك.

األحد.. حفل
ختام األنشطة

ال���ط���ب واالإب���������داع بكلية  ن�����ادي  ي��ن��ظ��م 
ال��ط��ب، غ���دا االأح����د، احل��ف��ل اخلتامي 
وتخريج  بالكلية  الطالبية  لالأن�سطة 
باملجمع  والثالثني،  ال�ساد�سة  الدفعة 
االأك������ادمي������ي ب���امل���ح���ال���ة، ع���ق���ب ���س��الة 
ال��ع��دي��د من  ال��ع�����س��اء. ويتخلل احل��ف��ل 
ال��ف��ع��ال��ي��ات وال��ك��ل��م��ات، ب��االإ���س��اف��ة اإل��ى 

م�سرحية بعنون »عرق الن�سا«.

كلية الطب

عسير
سراة عبيدة

ظهران الجنوب

تثليث

رجال ألمع

محايل

ورشة تحضيرية 
لمرصد عسير

بور�سة  بي�سة  اجل��ام��ع��ة يف  ف���رع  ���س��ارك  
ن��ظ��م��ه��ا امل���ر����س���د احل�������س���ري مب��ن��ط��ق��ة 
العالقات  على  امل�سرف  بح�سور  ع�سري، 
ب���ال���ف���رع د. ي��ح��ي��ى  ال���ع���ام���ة واالإع���������الم 
تاأكيد  الى  املر�سد  عبدالعظيم. ويهدف 
توفري  يف  باملنطقة  التنمية  �سركاء  دور 
ال��ن��واح��ي امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة ع���ن امل��وؤ���س�����س��ات، 

وحتقيق اال�ستفادة املثلى منها. 

تنومة

بيشة

خميس مشيط

أحد رفيدة

النماص

أبها

وفد أمريكي
 يزور الجامعة

تنفيذا التفاقية التعاون واخلدمات التي 
بن�سلفانيا  جامعة  م��ع  اجلامعة  وقعتها 
االأم���ري���ك���ي���ة، ا���س��ت��ق��ب��ل��ت ع���م���ادة ال��ت��ع��ل��م 
االإل��ك��رتوين، موؤخرا، خم�سة خ��رباء من 
من  ع��دد  انعقاد  ومت  بن�سلفانيا.  جامعة 
الهادفة  املتنوعة  العمل  وور���س  اللقاءات 
اإل���ى ت��ط��وي��ر ق����درات اجل��ام��ع��ة يف جم��ال 

التعلم االلكرتوين.

فرع الجامعة مركز الجامعة
بيشة

مركز الجامعة

بلقرن

العلوم الطبية 
التطبيقية



لقطات

توقيع مشاريع جامعية بأكثر من مليار ريال
يف  العنقري  حممد  بن  خالد  الدكتور  الع��ايل  التعليم  وزي��ر  م���عايل  وق��ع 
مقر جامعة اأم القرى مبكة املكرمة جمموعة من عقود امل�ساريع اجلامعية 
االإ�سالمية  واجلامعة  العزيز،  عبد  وامل��ل��ك  جن���ران،  جامعات  يف  اجل��دي��دة 
بتكلفة اإجمالية قدرها )1.114.237.221( مليار ومائة واأربعة ع�سر مليونا 
رياال.وتت�سمن  وع�سرون  وواح��د  ومائتان  األفا  وثالثون  و�سبعة  ومائتان 
هذه العقود م�سروع اإن�ساء وجتهيز كلية اللغات )طالبات(، وم�سروع اإن�ساء 
وم�سروع  وامل��واد اخلطرة،  الكيماويات  وم�ستودع  املركزي  امل�ستودع  وجتهيز 
اإن�ساء وجتهيز وتاأثيث مطعم جممع الطالب، وم�سروع اإن�ساء وجتهيز كلية 
العلوم واالآداب )طالبات(، وم�سروع اإن�ساء وجتهيز وتاأثيث م�ساكن االأطباء 
 ،)3( الطالب  اإ�سكان  ا�ستكمال  وم�سروع  اجلامعي،  بامل�ست�سفى  واملمر�سات 

وم�سروع ا�ستكمال االأ�سوار والبوابات والطرق )املرحلة الثالثة(.

مليون ريال لجامعة الملك عبد العزيز
منحت جامعة امللك عبد العزيز مليون ريال بعد اأن حققت درع التميز 
املبلغ على  و�سيتم �سرف  ال�سعودية،  الريا�سي على م�ستوى اجلامعات 
املن�ساآت واالأن�سطة الريا�سية باجلامعة. جاء ذلك خالل احلفل اخلتامي 
ا�ست�سافته  وال��ذي  ال�سعودية،  للجامعات  الريا�سي  االحت��اد  الأن�سطة 
بال�سرائع  الريا�سية  عبدالعزيز  امل��ل��ك  مدينة  يف  ال��ق��رى  اأم  جامعة 
بح�سور اأمني االحتاد العربي الدكتور عمر احلاي، ومدراء اجلامعات 
واأع�ساء جمل�س االحتاد وم�ست�ساريه وم�سوؤويل احتاد جامعات عربية 
الدكتور  ال�سعودية  للجامعات  الريا�سي  رئي�س االحتاد  واأكد  واآ�سيوية. 
اأن اجلامعات املحلية االأع�ساء يف االحتاد  ال��دايل،  وليد بن عبدالرزاق 
امل�ساركة  عرب  امل�سرفة  م�سريته  االحت��اد  اإكمال  يف  جيد  ب�سكل  اأ�سهمت 
الفعاليات  تلك  »فكانت  املنظِم،  واال�ستعداد  اجليد  والتنظيِم  الفاعلة 
اأ�سيفت ل�سجل االحتاد وم�سريته التي مت�سي  بحٍق م�ساركات متميزة 

بنيتها بجهود املخل�سني«. 

ندوة عن »اللغة العربية« بالنمسا
نظمت امللحقية الثقافية بالنم�سا مبقرها بفيينا بالتعاون مع معهد 

اال�ست�سراق بجامعة فيينا ندوة عن« تعلم وتعليم اللغة العربية«.
 افتتح الندوة امللحق الثقايف ال�سعودي بالنم�سا، الدكتور علي بن عبد 
اهلل بن �سقر حتدث فيها عن تاريخ اللغة العربية ومكانتها بني اللغات 
العاملية، مبينا اأنها م�سدر الت�سريع االأ�سا�سي، وواحدة من �ست لغات 
معمول بها يف منظمة االأمم املتحدة، واأنها خام�س لغة يف العامل من 
حيث عدد املتحدثني بها. بدوره، حتدث اأ�ستاذ اللغة العربية يف معهد 
اال�ست�سراق )جامعة فيينا( االأ�ستاذ الدكتور �ستيفان بروها�سكا، عن 
التطور الذي طراأ على تعلم اللغة العربية وتاريخ تدري�سها باملعهد. 
�سابقا،  �سعود  امللك  العربي بجامعة  االأدب  اأ�ستاذ  �سلط   ذل��ك،  عقب 
العربية،  اللغة  ال�سماع،ال�سوء على  مميزات  الدكتور ح�سن حممد 
موؤكدا اأنها تنفرد بني اللغات االأخرى يف العامل باحلفاظ علي ن�سقها 

العام دون زوال اأو تغيري. 

وجه معايل وزير التعليم العايل االأ�ستاذ 
الدكتور خالد بن حممد العنقري، مبنح 
العلمي  املوؤمتر  يف  والفائزات  الفائزين 
العايل  التعليم  الرابع لطالب وطالبات 
ب��امل��م��ل��ك��ة، ب��ع��ث��ات خ��ارج��ي��ة وم���وؤمت���رات 

دولية وبرامج حتفيزية.
وج����اء يف ك��ل��م��ة األ��ق��اه��ا ن��ي��اب��ة عن 
التعليم  ن��ائ��ب وزي����ر  ال��ع��ن��ق��ري، م��ع��ايل 
ال���ع���ايل االأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور اأح���م���د بن 
حم��م��د ال�����س��ي��ف،  يف احل���ف���ل اخل��ت��ام��ي 
ل��ل��م��وؤمت��ر ال���ذي ع��ق��دت��ه ال�����وزارة خ��الل 
1434ه���  االآخ���رة  جمادى   22-19 الفرتة 
يف م��ك��ة امل��ك��رم��ة، اأن امل���وؤمت���ِر ي��ع��د بحق 
ت��ظ��اه��رة ع��ل��م��ي��ة ���س��ام��ل��ة ���س��م��ت ط��الب 
يف  اململكة،  يف  ال��ع��ايل  التعليِم  وطالبات 
العلمية  وال���ف���روِع  االخت�سا�سات  �ستى 
يف اجل��ام��ع��ات احل��ك��وم��ي��ة واالأه���ل���ي���ة يف 

اململكة.
احتفالية  ميثل  »امل��وؤمت��ر  واأ���س��اف 

بتوجيه من وزارة التعليم العالي:
ابتعاث خارجي للفائزين في المؤتمر العلمي الرابع

ابتكرا طائرة دون طيار وعالجا جديدا لسرطان الرحم
مبتعثان سعوديان يحققان ميداليتين في جنيف

اأع����وام من  ث��الث��ة  قبل  ب���داأت م�سريتها 
احل���رم���ني  خ������ادم  ق�����رر  اأن  م���ن���ذ  االآن، 
�سنوية  م��ن��ا���س��ب��ة  ت��ك��ون  اأن  ال�����س��ري��ف��ني 
ال��ك��رمي��ة، لت�سبح  ت��ق��ام حت���ت رع��اي��ت��ه 
التجمع االأك���رب، وه��و  امل��وؤمت��ر االأه��م يف 
امل��م��ل��ك��ة ال����ذي ي��ج��م��ع ط���الب وط��ال��ب��ات 
التعليم العايل، يف مناف�سة علمية راقية 
بكل امل��ع��اين، تهدف اإل��ى رع��اي��ة االإب���داع 
ون�����س��ر ث��ق��اف��ة االب��ت��ك��ار، وزرِع ال��ث��ق��ة يف 
وال���ط���ال���ب���ات، لتحمل  ال���ط���الب  ن��ف��و���س 
ونحو  جمتمعهم،  ن��ح��و  م�����س��وؤول��ي��ات��ه��م 
وطنهم واالرتقاء به واالإ�سهام يف تقدمه 

با�ستمرار«.
م���ن ج��ه��ت��ه اأو����س���ح وك��ي��ل ال�����وزارة 
اللجنة  رئي�س  وامل��ع��ل��وم��ات،  للتخطيط 
التنظيمية للموؤمتر، الدكتور عبدالقادر 
التعليم  وزارة  اأن  الفنتوخ  ع��ب��داهلل  ب��ن 
ال���ع���ايل ���س��ت��م��ن��ح ال��ب��اح��ث��ني وامل��ب��دع��ني 
بعثة خارجية  االأول����ى  امل��راك��ز  اأ���س��ح��اب 

واأنها  الدكتوراه،  اأو  املاج�ستري  لدرا�سة 
اأ���س��ح��اب  وامل��ب��دع��ني  ال��ب��اح��ث��ني  �ستمنح 
امل����راك����ز ال��ث��ان��ي��ة يف خم��ت��ل��ف جم���االت 
امل���ن���اف�������س���ة، ال���ف���ر����س���ة ل���درا����س���ة ال��ل��غ��ة 
االإجن��ل��ي��زي��ة يف اخل����ارِج مل��دة ع��ام كامل، 
وت���ق���دم ال����دع����ِم وامل�������س���اع���دة ل��ل��ب��اح��ث��ني 
املجالت  يف  اأبحاثهم  لن�سر  واملبتكرين، 

العلمية العاملية.
واأ�ساف الفنتوخ اأن الوزارة �ستتكفل 
ب��ت��ك��ال��ي��ف ح�����س��ور ال��ف��ائ��زي��ن ب��امل��راك��ِز 
ال���ث���الث���ة االأول��������ى مل���وؤمت���ري���ن ع��ل��م��ي��ني 
ع��امل��ي��ني، اأح��ده��م��ا ب��ب��ح��ث واالآخ�����ر دون 
اال�ست�ساري  ال��دع��م  �ستقدم  كما  ب��ح��ث، 
ب����راءات  لت�سجيل  وال���ق���ان���وين،  وامل�����ادي 
االخ������رتاع������ات، وزي��������ارة ب��ع�����س م���راك���ز 
التقنية العالية حول العامل، مثل وادي 
وامل�سانع،  ال�سركات  ال�سيليكون، وكربى 
رحلة  ال��ذه��اب يف  فر�سة  اإل��ى  باالإ�سافة 
تطويرية ت�سمل ح�سور دورات تدريبية، 

اأبحاث  ومراكز  عريقة  جامعات  وزي��ارة 
ال��ع��الق��ة،  ذات  امل����ج����االت  يف  م��ت��ق��دم��ة 
وكذلك تنظيم ملتقى للفائزين يف ريادة 
االأعمال واخلدمات املجتمعية، يجمعهم 
اأفكارهم  لعر�س  امل�ستثمرين  ك��ب��ار  م��ع 
وزي���ر  اأن  اإل�����ى  وم���ق���رتح���ات���ه���م.واأ����س���ار 
الفائزين يف  اعتمد منح  العايل  التعليم 
الت�سكيلية  والفنون  الوثائقية  االأف���الم 
يف  للم�ساركة  الكامل،  والدعم  الفر�سة 
والفنون  الوثائقية  االأف��الِم  مهرجانات 
دورة  وك��ذل��ك  ال��ع��امل،  ح��ول  الت�سكيلية 
امل��ج��ال،  ه���ذا  يف  وم��ت��ق��دم��ة  متخ�س�سة 
»و���س��ت��ت��ب��ن��ى ال��������وزارة ع���ر����س امل��ن��ت��ج��ات 
ل��ل��ف��ائ��زي��ن ب���امل���راك���ز االأول������ى يف ���س��ال��ة 
خم�س�سة لذلك يف اأحد مباين الوزارة«. 
�سيعقد  اخلام�س  املوؤمتر  اأن  يذكر 
يف الريا�س، وال�ساد�س يف جدة، وال�سابع 
يف ج����ازان، وال��ث��ام��ن يف امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة، 

والتا�سع يف اخلرب، والعا�سر يف اأبها.

أحمد العياف

ح�����س��د م��ب��ت��ع��ث��ان ���س��ع��ودي��ان يف اأ���س��رتال��ي��ا  
ميداليتني اإحداهما ذهبية واالأخرى ف�سية، 
لالخرتاعات  ال��دويل  املعر�س  هام�س  على 
ال��������ذي اأق����ي����م����ت ف���ع���ال���ي���ات���ه ب���ال���ع���ا����س���م���ة 
 14 – ال�سوي�سرية جنيف يف الفرتة من 10 

اأبريل 2013م. 
ويف التفا�سيل اأن املبتعث فوزي في�سل 
»الطب«  فئة  ذهبية يف  نال ميدالية  بخاري 
م��ق��اب��ل اك��ت�����س��اف��ه ع���الج���ا ج��ي��ن��ي��ا ج��دي��دا 
املبتعث  حقق  بينما  ال��رح��م،  عنق  ل�سرطان 
بفوزه  ف�سية  ميدالية  �سبان،  ح�سن  و�سام 
ب��امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة م���ن م�����س��روع��ه »ال�����س��ق��ر 
االأخ���������س����ر« وه�����و ع����ب����ارة ع����ن ط����ائ����رة دون 
وت�ستخدم  ال�سم�سية  بالطاقة  تعمل  طيار 

لالأغرا�س املدنية.
واأف��اد فوزي بخاري، طالب الدكتوراه 
االأ�سرتالية،  كوينزالند  بجامعة  الطب  يف 
اأن النتائج االأولية الكت�سافه اأظهرت تقدما 
ك���ب���ريا واأن����ه����ا جت������اوزت م��رح��ل��ة ال��ت��ج��ارب 
للقيادة  والتقدير  بال�سكر  وتقدم  املخربية. 
ال��ر���س��ي��دة ع��ل��ى ال��رع��اي��ة وااله��ت��م��ام ال��ذي 

الذي  »االأم��ر  ال�سعوديني،  للمبتعثني  توليه 
ب���دوره  ال��ط��ري��ق للتميز واالإجن������از«.  مي��ه��د 
االأخ�سر«  »ال�سقر  م�سروع  �ساحب  اأو���س��ح 
و�سام ال�سبان، طالب هند�سة بجامعة كوينز 
اخ��رتاع��ه يتمثل يف ط��ائ��رة تطري  اأن  الن���د، 
ال�سم�سية،  بالطاقة  وتعمل  طيار  دون  م��ن 
وت�����س��اع��د ع��ل��ى ج��م��ع امل��ع��ل��وم��ات اخل��ا���س��ة 

ب��ح��رائ��ق ال��غ��اب��ات، وحتليل ال��ه��واء واإر���س��ال 
املحيطة،  البيئة  بتلوث  املتعلقة  املعلومات 
وغ��ري ذل��ك م��ن االأغ���را����س امل��دن��ي��ة، م��وؤك��دا 
والثانية  االأول����ى  مرحلتيه  يف  امل�����س��روع  اأن 
اأ�سرتاليا.  حقق جوائز عديدة داخل وخارج 
الدكتور  اأ�سرتاليا  الثقايف يف  امللحق  واأع��رب 
عبدالعزيز بن عبداهلل بن طالب عن �سعادته 

املبتعثني من  الطالبني  االإجن��از، وهناأ  بهذا 
ما  ما حققاه، مثمنا  القرى على  اأم  جامعة 
اأج���ل التميز والنبوغ  ب���ذاله م��ن ج��ه��ود م��ن 
وت�����س��ري��ف ال���وط���ن يف امل���ح���اف���ل ال���دول���ي���ة، 
م�سدداعلى دعم امللحقية وت�سجيعها امل�ستمر 
التح�سيل  يف  طموحاتهم  لتحقيق  للطالب 

العلمي والتميز.
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الباحة

أبها

الرياض

الخبر

ثول

الجامعات 
السعودية

استحداث
3 تخصصات جديدة

الطبي���ة  العل���وم  كلي���ة  ا�س���تحدثت 
التطبيقية بجامعة امللك �سعود ال�سحية 
بالريا�س ثالثة تخ�س�سات جديدة يبداأ 
القب���ول فيه���ا الف�س���ل الدرا�س���ي املقب���ل، 
وه���ي: تقني���ة التخدي���ر، وعلوم االأ�س���عة، 
والتغذي���ة االإكلينيكية.اأعل���ن ذل���ك وكيل 
اجلامعة لل�س���وؤون التعليمية اأ. د. يو�سف 
العي�س���ى خالل حفل افتتاح فعاليات يوم 
املهن���ة الث���اين ال���ذي  رعاه مع���ايل مدير 

اجلامعة د. بندر القناوي.

معرض لمشاريع
 تخرج »التربية« 

افتت���ح وكيل جامع���ة اأم القرى لل�س���وؤون 
التعليمي���ة، د. ثام���ر احلرب���ي، معر����س 
ق�س���م الرتبي���ة الفني���ة »اآف���اق اإبداعي���ة« 
املت�سمن عر�س 36 عمال مل�سروع التخرج 
الت�س���ميمات  �س���عبة  بطالب���ات  اخلا����س 
املطبوعة واالإعالن والت�سميم الداخلي 
والرتبي���ة الفنية. ح�س���ر االفتتاح عميد 
كلي���ة الرتبي���ة، ورئي����س ق�س���م الرتبي���ة 
الفنية، وعدد من اأع�ساء هيئة التدري�س 

باجلامعة واأولياء االأمور.

الطالبات وإعداد 
الفيلم الكرتوني

بكلي���ة  املرئي���ة  الثقاف���ة  وح���دة  نظم���ت 
اللغات والرتجمة بجامعة االأمرية نورة 
بن���ت عبد الرحمن، حلق���ة نقا�س بعنوان 

»كيفية اإعداد الفيلم الكرتوين«.
 نفذت الربنامج طالبتان من ق�سم اللغة 
الفرن�سية هما: هيلة القحطاين، ونورة 
اجلطيلي، حتت اإ�س���راف اأ�ستاذ اللغويات 
امل�ساعد بق�سم اللغة الفرن�سية الدكتورة 
جن���الء فرغل���ي، بح�س���ور طالب���ات كلية 

اللغات والرتجمة.

تخريج الدفعة
 الــ34

ال�س���رقية  املنطق���ة  اأم���ري  برعاي���ة 
�س���احب ال�س���مو امللكي االأمري �سعود 
ب���ن نايف بن عب���د العزي���ز، احتفلت 
الدفع���ة  الدم���ام  بتخري���ج  جامع���ة 
الرابع���ة والثالث���ني وعدده���م 7555 

طالبا وطالبة.
املنطق���ة  اأم���ري  ح���رم  رع���ت  كم���ا   
ال�س���رقية، �س���احبة ال�س���مو االأمرية 
اآل  ترك���ي  ب���ن  في�س���ل  بن���ت  عب���ري 
الطالب���ات  تخري���ج  حف���ل  �س���عود، 

باجلامعة.

تخريج 6127 
طالبا وطالبة

�س���احب  ج���ازان  منطق���ة  اأم���ري  رع���ى 
ال�س���مو امللكي االأمري حممد بن نا�سر 
ب���ن عبدالعزي���ز، حفل تخري���ج الدفعة 
الثامن���ة من ط���الب وطالب���ات جامعة 
ج���ازان، والبالغ عدده���م 6127 خريجا 

وخريجة.
واأعرب معايل مدير اجلامعة االأ�س���تاذ 
الدكت���ور حمم���د ب���ن عل���ي اآل هي���ازع، 
اأم���ري  ل�س���مو  وتقدي���ره  �س���كره  ع���ن 
املنطق���ة على رعايته ودعمه املتوا�س���ل 

للجامعة.

طيب يرعى يوم 
المهنة الصيدلي

املل���ك  جامع���ة  مدي���ر  مع���ايل  رع���ى 
اأ�س���امة  الدكت���ور  االأ�س���تاذ  عبدالعزي���ز 
ب���ن �س���ادق طي���ب، فعالي���ات »ي���وم املهن���ة 

ال�سيديل الرابع«.
هدف���ت الفعالي���ات اإل���ى توعي���ة الط���الب 
وتعريفه���م بجه���ات التوظي���ف امل�س���اركة، 
وجم���االت العم���ل املتاح���ة اأم���ام خريجي 
تخ�س�س ال�سيدلة، بح�سور 2000خريج 
�س���يدلة  كلي���ات  �س���ت  م���ن  وخريج���ة 
باململكة، ومب�س���اركة اأك���رث من 15 قطاعا 

حكوميا وخا�سا.

تكريم الموظفين 
المتميزين

االأعم����ال  اإدارة  كلي����ة  عمي����د  رع����ى 
في�س����ل  الدكت����ور  املجمع����ة  بجامع����ة 
ب����ن عب����داهلل احلم����ود، حف����ل الكلي����ة 
موظفيه����ا  م����ن  جمموع����ة  لتك����رمي 
املتميزين، بح�س����ور كافة من�س����وبيها 
من اأع�س����اء هيئة تدري�س وموظفني 

وطالب.
وخ����الل اللق����اء األق����ى احلم����ود كلمة 
رحب فيه����ا بجميع احل�س����ور، وثمن 
املتميزي����ن،  املوظف����ني  جه����ود  فيه����ا 

مهنئا اإياهم على هذا التكرمي.

الطائف

جامعة جازان

اإلحساء

جامعة المجمعة

جازان

حلقة نقاش
عن التعليم الطبي

جن���ران  بجامع���ة  الط���ب  كلي���ة  عق���دت 
حلق���ة نقا����س ع���ن نق���ل خ���ربة جامع���ة 
التعلي���م  يف  الهولندي���ة«  »ما�س���رتيخت 
م���ن  املنت���دب  الفري���ق  نفذه���ا  الطب���ي، 

الكلية.
 واأو�س���ح رئي����س ق�س���م اجلراح���ة بكلي���ة 
الط���ب، من�س���ق احللق���ة، الدكتور �س���عيد 
ب���ن عل���ي ال�س���ريعي، اأن جميع احل�س���ور 
التدري����س  هيئ���ة  اأع�س���اء  م���ن  كان���وا 
املكلف���ني مبه���ام االإ�س���راف املبا�س���ر عل���ى 

.BPL درو�س

جامعة نجران

المدينة 
المنورة

جدة

مستجدات الصلح 
في حلقة بحث

رع���ى معايل مدير جامعة االإمام حممد 
ب���ن �س���عود االإ�س���المية، اأ. د. �س���ليمان اأبا 
اخلي���ل، حلقة بحث بعنوان »م�س���تجدات 
ال�س���لح يف الدم���اء« بتنظي���م م���ن مرك���ز 
الق�س���ايا  فق���ه  يف  البحث���ي  التمي���ز 
املعا�س���رة، وبح�س���ور عدد م���ن املهتمني 

واأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعة.
يذك���ر اأن ه���ذه احللق���ة تاأت���ي لالإ�س���هام 
يف اإي�س���اح االأح���كام ال�س���رعية للق�س���ايا 

امل�ستجدة.

جامعة األميرة نورةجامعة الملك سعود

الدفعة الــ52
إلى سوق العمل 

�س���احب  الريا����س  اأمريمنطق���ة  رع���ى 
ال�س���موامللكي االأمريخال���د ب���ن بندربن 
حف���ل  املا�س���ي،  االثن���ني  عبدالعزي���ز، 
تخ���رج الدفعة الثانية واخلم�س���ني من 
وبه���ذه  اجلامع���ة.  وطالب���ات  ط���الب 
املنا�س���بة ق���ال مع���ايل مدي���ر اجلامع���ة 
الدكتورب���دران العم���ر »التخ���رج ميث���ل 
املنعط���ف ال���ذي ينتق���ل عن���ده الطالب 
م���ن �س���ور اجلامع���ة اإلى ف�س���اء الوطن 

الأداء دور حيوي يف تنميته«.

جامعة الملك سعود

نجران

الجوف

القصيم

شقراء

الملك عبدالعزيز

مكة 
المكرمة

جامعة اإلمام

تبوك

عرعر

الظهران
حائل

جامعة الدمام

جامعة أم القرى

الدمام

المجمعة
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خاص - »آفاق«

ع�سري  مبنطقة  العلمي  امل��رك��ز  اأن�����س��يء 
ع����ام 1429ه������� ل��ي��ل��ب��ي ط��م��وح��ات ���س��ب��اب 
املنطقة من خالل تقدمي ور���س علمية 
م��ت��ن��وع��ة، ت��خ��دم ال���ط���الب وال��راغ��ب��ني 
يف  وت�سهم  العلمية  معرفتهم  زي���ادة  يف 

تنمية و�سقل مواهبهم جميعا.  
وت�سم هيكلة مركز ع�سري العلمي:  
على  ال���ع���ام  امل�����س��رف  االإدارة،  جم��ل�����س 
العلمي،  ال��ن�����ش��اط  ق�شم  رئ��ي�����س  امل��رك��ز، 
العلمي  ع�سري  ملركز  التنفيذي  وامل��دي��ر 
�سالح �سعيد العرفج )ال�سوؤون االإدارية 

واملالية، ال�سوؤون الفنية(. 
اأم��������ا االأن�������دي�������ة  ال����ت����ي ي�����س��م��ل��ه��ا 
امل���رك���ز ف���اإن���ه ي��ت��واله��ا االأ����س���ت���اذ حممد 
االأ������س�����م�����ري، يف ح��ني  ع���ب���دال���رح���م���ن 
ال���ربام���ج وال��ف��ع��ال��ي��ات وامل�����س��اب��ق��ات  اأن 
وامل���ح���ا����س���رات وال������ن������دوات، ال�����س��راك��ة 
عبداهلل  االأ���س��ت��اذ  ي��دي��ره��ا  االجتماعية 

المركز العلمي بعسير..
خمسة أندية لتنمية مواهب الشباب

المنطقة سعيا  المتنوعة شباب  ببرامجها  اإلنتاج تستهدف  إبداع غزيرة  بعسير ورشة  العلمي  المركز  يمثل 
إلى تنمية مواهبهم ورعايتها، لكنه في المقابل يواجه تحديات مادية ونقصا في الكوادر البشرية، وذلك 
في  الوقت الذي يطالب فيه رواده من الشباب وطالب العلم بتوسيع نطاق أنشطة المركز، وتقديم دورات ذات 

شهادات معتمدة للحد من لجوء الشباب إلى المراكز التجارية » التي تستنزفهم اقتصاديا«.

أسبوعية جامعة الملك خالد

يعرض هذا القسم
من »آفاق« عددا
من الموضوعات
والزوايا المنوعة
عن الحياة الجامعية
وما حولها في محيط 
الجامعة على شكل 
تحقيقات وتقارير
وصفحات متخصصة
باإلعالم والثقافة
والتقنية 
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اأح���م���د.  وت���رم���ي ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة امل��رك��ز 
املادية  االإمكانيات  جميع  ا�ستثمار  اإل��ى 
والب�سرية التي ت�سهم يف خدمة الطالب 
املميزين علميا، واالآخرين الراغبني يف 
العلمية  االأن�����س��ط��ة وال��ربام��ج  مم��ار���س��ة 
الذي  العلمي  التقدم  مع  تتواكب  التي 
ن�سهده والتوا�سل مع كافة اجلهات التي 
ت�سهم يف خدمة العلم واملعرفة الفردية 

واملوؤ�س�سية.

إنجازات
وظ��ف��ر امل��رك��ز م��ن��ذ اإن�����س��ائ��ه ب���اإجن���ازات 
اأبرزها:  احل�سول على �سهادة من وكالة 
نا�سا لعلوم الفلك والف�ساء، وذلك على 
جهوده املبذولة يف اإجناح واإبراز فعاليات 
والف�ساء  الفلك  لعلوم  الدولية  ال�سنة 
لعام 2009، واالإ�سهام يف ن�سر ثقافة علم 
الروبوت على م�ستوى املنطقة اجلنوبية 
كاملة، وحتقيق مراكز متقدمة يف عدد 
ال���رب���وت ع��ل��ى م�ستوى  م���ن م�����س��اب��ق��ات 
امل��م��ل��ك��ة واخل���ل���ي���ج »امل����رك����ز ال����راب����ع يف 
ال��ب��ط��ول��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة ���س��م��ن م��ه��رج��ان 
الثالث  املركز  االأول،  اخلليجي  ال�سباب 
يف م�����س��اب��ق��ة ����س���ع���ودي روب�����و االأول�������ى«، 
يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  ومتثيل 
لبنان،  يف  ل��ل��روب��وت  العربية  البطولة 
ح�����س��ول ع���دد م���ن ال���ط���الب ال���ذي���ن مت 
ت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى م���ه���ارات االب��ت��ك��ار على 
املنطقة  م�ستوى  على  متقدمة  م��راك��ز 
اأحد الطالب  واململكة، واأبرزها ح�سول 
على املركز ال�ساد�س على م�ستوى اململكة 
يف م�سابقة اأوملبياد اإبداع »م�سار االبتكار 

العلمي«.

شراكات استراتيجية
ع���ق���د امل�����رك�����ز ع�������ددا م�����ن ال�������س���راك���ات 

اال�سرتاتيجية التي تخدم براجمه، مع 
ومنها:  العالقة  ذات  اجلهات  من  ع��دد 
ل��ل��ت��دري��ب،  ال��وط��ن��ي��ة  امل���واه���ب  �سركة  
امللك  بجامعة  واالإب����داع  املوهبة  ع��م��ادة 
العلمي  لالإعجاز   العامة  الهيئة  خالد، 
يف القران الكرمي وال�سنة باأبها، و�سركة 

فناتري.

األندية
هي  �سبابية  اأن��دي��ة  خم�سة  امل��رك��ز  ي�سم 

على النحو التايل:

وي�ستقطب  املبدعني:  الطالب  نادي 
جماالت  �ستى  يف  املبدعني  الطالب  كل 
واالهتمام  لرعايتهم  العلمي  الن�شاط 
وال��ت��دري��ب  للتجهيز  م��ق��را  وي��ع��د  ب��ه��م، 
ل��ل��م�����س��ارك��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى 
ال��ن�����ش��اط  اإدارة  ت��ق��ي��م��ه��ا  ال��ت��ي  امل��م��ل��ك��ة 
ال��ط��الب��ي يف ال�����وزارة اأو ت��ل��ك االأخ���رى 
عبدالعزيز  امللك  موؤ�س�سة  تقيمها  التي 
اجلهات  اأو  واالإب����داع  للموهبة  ورج��ال��ه 

االأخرى يف خمتلف اأنحاء اململكة.
ويهدف النادي اإلى رعاية الطالب 
املبدعني واالهتمام بهم، وتقدمي الدعم 
تعرت�سهم،  ال��ت��ي  ال�����س��ع��وب��ات  وت��ذل��ي��ل 
وتاأهيلهم  وتنميتها،  وتطوير مهاراتهم 
للم�ساركة على امل�ستوى املحلي والوطني 

والدويل.

ت��دري��ب  ف��ي��ه  وي���ت���م  التفكري:  ن���ادي 
ال��ط��الب ع��ل��ى ع���دد م��ن األ���ع���اب ال��ذك��اء 
والقدرات، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، 
خالل  من  تعليمهم  يف  االإ�سهام  بغر�س 

الرتفيه.
وت�ستخدم قاعة النادي للتطبيقات 
تعنى  التي  التدريبية  للدورات  الالزمة 

واالأخ����رى  اال���س��رتات��ي��ج��ي  بالتخطيط 
اأو  ب���ال���ت���ف���ك���ري االإب�������داع�������ي  امل���رت���ب���ط���ة 

االإبتكاري.
ومن اأهداف النادي: تعليم وتنمية 
م���ه���ارات ال��ت��ف��ك��ري ب��ط��ري��ق��ة م��درو���س��ة، 
وال���ت���ع���ل���م امل���ب���ا����س���ر ل��ل��ت��ف��ك��ري ك���م���ه���ارة، 
وحت�����س��ني م���ه���ارات ال��ت��ف��ك��ري ب��ال��ت��دري��ب 
مهارات  وتطبيق  التال�سي،  من  ومنعها 
ال��ت��ف��ك��ري ع��ل��ى ال����واق����ع م���ن م�����س��ك��الت 

ومهام وم�ساريع.

ن��اد  وه����و  واالإع���ج���از:  الفلك  ن���ادي 
م��ت��خ�����س�����س يف ع���ل���وم ال���ف���ك واالإع���ج���از 

العلمي، وي�سهم يف ن�سر الثقافة الفلكية 
العديد من  وي��ق��دم  املجتمع،  اأف���راد  ب��ني 
ال���ربام���ج وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ت��ت��ن��وع بني 
التل�سكوبات  ا���س��ت��خ��دام  ع��ل��ى  ال��ت��دري��ب 
الر�سد  على  التدريب  وكذلك  الفلكية، 
الفلكي ومالحظة الظواهر الفلكية، كما 
يعني باالإعجاز العلمي يف القراآن وال�سنة 
�سواء يف علم الفلك اأم يف العلوم االأخرى.

ومن اأهدافه: ن�سر الثقافة الفلكية 
بني طبقات املجتمع، التدبر يف املعجزات 
ال��ك��ون��ي��ة يف ال����ق����ران ال���ك���رمي وال�����س��ن��ة 
ال��ن��وب��ي��ة م��ن خ���الل ر���س��ده��ا وال��ت��ع��رف 
ع��ل��ي��ه��ا، واالإ����س���ه���ام يف ر����س���د االأح������داث 

الفلكية التي متر بها اململكة.
 

نادي احلا�ضب االآيل:  وهو عبارة عن 
وتطبيقاته،  االآيل  للحا�سب  متكامل  ناد 
ويتيح دورات متقدمة يف احلا�سب االآيل 
يقدمها مدربون حمرتفون يف جماالت 
اأب��واب��ه  ويفتح  املختلفة،  االآيل  احلا�سب 
لكل من يريد االنت�ساب اإليه من الطالب 

واملعلمني وفئات املجتمع االأخرى.
وم�����ن اأه������داف������ه: ت���ق���دمي ال������درات 
االآيل  احل���ا����س���ب  ال��ت��دري��ب��ي��ة يف جم����ال 
ل��ك��اف��ة ���س��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع، وال���رب���ط بني 
االآيل،  واحل��ا���س��ب  العلوم  جم���االت  �ستى 
العلمي  الن�شاط  وتاأهيل وتدريب طاب 
والدولية،  والوطنية  املحلية  للم�ساركات 
وامل�سابقات  الربامج  من  العديد  وتنفيذ 
ال��ت��ي تنمي م��ه��ارات ال��ط��الب يف جم��ال 

احلا�سب االآيل.

الطالب  فيه  ميار�س  الروبوت:  نادي 
وبراجمهم  اأن�سطتهم  بالربوت  املهتمون 
وف���ع���ال���ي���ات���ه���م، وي���ع���د م���ق���را ل��ل��ت��ج��ه��ي��ز 
وال���ت���دري���ب ل��ل��م�����س��ارك��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة على 

م�ستوى اململكة يف جمال الروبوت �سواء 
تلك التي تقيمها اإدارة الن�شاط الطابي 
التي  االأخ���رى  تلك  اأم  ب��ال��وزارة  العلمي  
تقيمها موؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله 
للموهبة واالإبداع اأو اجلهات االأخرى يف 

خمتلف اأنحاء اململكة.
وي����ق����وم امل����رك����ز ب��ت�����س��ج��ي��ع ال��ت��ع��ل��م 
وي�سجع  فريق،  �سمن  والعمل  التعاوين 
وينمي مهارات العمل اليدوي، ومهارات 
الطالب،  ل��دى  امل�سكالت  وح��ل  التفكري 
كما ينمي عادات العقل والبحث العلمي، 
وت��ن��ظ��ي��م  اإدارة  ع��ل��ى  ال���ط���ال���ب  وي������درب 

الوقت، وعلى االخرتاع واالبتكار.  

تحديات
م�سوؤول  يجد  مل  »اآف����اق«  ل��  ح��دي��ث  ويف 
الت�سريح  من  ب��دا  العمري  اأحمد  املركز 
ب���اأب���رز ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت���واج���ه امل��رك��ز، 
ملخ�سا اإياها يف: نق�س الكوادر الب�سرية 
يف املركز، واحلاجة اإلى ا�ستحداث مرافق 
وجت���ه���ي���زات ع��ل��م��ي��ة اإ����س���اف���ي���ة، و���س��ع��ف 

الدعم املادي.
ب������دوره������م، ق������دم ����س���ب���اب م��ن��ط��ق��ة 
�ساأنه  من  مما   ، االآراء  من  كثريا  ع�سري 
به،  االرتقاء  يف  وي�سهم  باملركز،  ينمو  اأن 
بق�سم  طالب  العكا�سي،  ح�سن  قال  حيث 
ت�سمل  اأن  يجب  امل��رك��ز  اإن  ال��ري��ا���س��ي��ات، 
واأن  ال�سبابية،  ال�سرائح  جميع  فائدته 
متمنيا  معينة،  جم���االت  يف  ينح�سر  ال 
اأن ي��ك��ون م���رك���زا ع��ل��م��ي��ا ���س��ام��ال ي��رع��ى 

املوهوبني يف كافة املجاالت.
ودع����ا ال��ع��ك��ا���س��ي  امل��رك��ز اإل����ى تبني 
م��ع��ت��م��دة،  ب�����س��ه��ادات  ت��دري��ب��ي��ة،  دورات 
»ل��ل��ح��د م��ن جل���وء ال�����س��ب��اب اإل����ى امل��راك��ز 
اخلا�سة التي ت�ستنزفهم«، م�سريا اإلى اأن 

ذلك هو الدور االأهم من وجهة نظره.

العمري:
نقص الكوادر 

البشرية وضعف 
الدعم المادي
أبرز التحديات

العكاسي:
نتمنى من المركز 

دورات معتمدة
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وق�����دم ال��ع��ك��ا���س��ي ال�����س��ك��ر اإل�����ى كل 
ال���ق���ائ���م���ني ع���ل���ى امل�����رك�����ز، م��ت��م��ن��ي��ا اأن 
ويتقبلوها،  النظر  وجهات  كافة  يتفهوا 
وي�����س��ت��ف��ي��دوا م��ن��ه��ا، ح��ت��ى مم��ن ه��م اأق��ل 

منهم علما واأق�سر روؤية.
القحطاين،  اأحمد  لفت  جانبه  من 
طالب بق�سم اأ�سول الدين، اإلى اأن املركز 
الوقت  يف  مطالبا  قيمة،  اأه��داف��ا  يحمل 
العلمية  املواهب  اأك��رث عن  بالبحث  ذات��ه 
ال�سبابية  ال�سرائح  كافة  يف  تنت�سر  التي 
االأم��ث��ل  ال��ت��وج��ي��ه  لتوجيههم  باملنطقة 

ورعايتهم.

اعتراف
ي��ح��ي��ى م��ع��ي�����س، ط���ال���ب بق�سم  وف����اج����اأ 
»اآفاق« باعرتافه  االآيل،  �سبكات احلا�سب 
ب��اأن��ه مل ي��زر امل��رك��ز ق��ط، اآم���ال اأن يقوم 
اأن يكون  اأق��رب فر�سة، متمنيا  بذلك يف 
امل��رك��ز جم��ه��زا ب���اأح���دث ال��ت��ق��ن��ي��ات التي 
�سرعة  ع��ل��ى  وال��ط��ال��ب  ال��ب��اح��ث  ت�ساعد 
اأج���ه���زة كمبيوتر  م���ن  امل��ع��ل��وم��ة  اإي���ج���اد 
ذل���ك، مطالبا  اإل���ى  وم��ا  م�ساعدة  واأدل����ة 
كبارا  املجتمع  �سرائح  بجميع  باالهتمام 
كانوا اأم �سغارا، الفتا اإلى اأن لدى كل فئة 
املمكن  من  التي  ون�ساطاتها  اهتماماتها 

اأن تفيد بها املجتمع.
واأردف »كذلك يجب اأن تكون جميع 
م��راف��ق امل��رك��ز م��ري��ح��ة وح��دي��ث��ة البناء 
وفق املعايري العاملية، ويلزم اأن يتوفر يف 
املركز معامل علمية ت�ساعد على البحث 
وبالن�سبة  ال��ع��م��ل��ي،  والتطبيق  العلمي 
للطالب فاأجد اأنه من االأف�سل اأن يكون 
امل���رك���ز ال��ع��ل��م��ي ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ه��م خمتلفا 
متاما عن املدر�سة واجلامعة، ويوفر لهم 
احل��ري��ة يف اخ��ت��ي��ار امل��و���س��وع ال���ذي يجد 

نف�سه فيه«.



إبراهيم الدارقي

االإب��داع��ي��ة  الكتابة  ب���اأن  منها  اإمي��ان��ا 
املجاالت  من  تعد  املوجهة  وال��ق��راءة 
اأن�ساأت كلية العلوم االإن�سانية  املهمة، 
ممثلة يف ق�سم اللغة العربية واآدابها، 
نادي القلم بهدف توثيق ال�سلة بني 
الطالب والكتاب وتوجيه قراءته مبا 

يعود عليه بالنفع.
وان���ط���ل���ق ن������ادي ال���ق���ل���م ب��ف��ك��رة 
م��ن رائ���د ال��ن�����ش��اط ال�����ش��اب��ق بالكلية 
قمي�سان،  اآل  حممد  نا�سر  الدكتور 
دعمها عميد الكلية احلايل الدكتور 
ح���م���ود اأب�����و ظ���ه���ري، ب��ت��ج��ه��ي��ز امل��ق��ر 
امل��ن��ا���س��ب وت�����س��ه��ي��ل م�����س��ادر ال��دع��م 
امل���ايل ، وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع��م��ادة 

�سوؤون الطالب.
وق�������دم ال�����ن�����ادي  خ�����الل ال���ع���ام 
الدرا�سي احل��ايل ع��ددا من ال��دورات 
يف اخلط العربي، ومو�سيقى ال�سعر، 
اإلى جانب رحالت ترفيهية وثقافية، 
ك��م��ا �����س����ارك  يف م��ع��ر���س ال��ري��ا���س 

الدويل للكتاب.
ال���ع���ام  م�����ن  ����س���اب���ق  وق������ت  ويف 
ال����درا�����س����ي احل�������ايل ن���ظ���م ال����ن����ادي  

اح��ت��ف��ال��ي��ة مب��ن��ا���س��ب��ة ال���ي���وم ال��ع��امل��ي 
للغة العربية، برعاية وكيل اجلامعة 
القحطاين،  مرعي  الدكتور  االأ�ستاذ 
للدرا�سات  اجلامعة  وك��ي��ل  وح�سور 
ال��ع��ل��ي��ا وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي االأ����س���ت���اذ 
الدكتور اأحمد طاهر، وعميد �سوؤون 
الطالب الدكتور عبد اهلل اآل كا�سي، 
باجلامعة  الكليات  وع��دد من عمداء 

وطالبها واأع�ساء هيئة التدري�س. 
ك��م��ا ا���س��ت��م��ل��ت اأن�����س��ط��ة ال��ن��ادي  
ت��ن��ظ��ي��م ع����دة ل���ق���اءات م���ع ال��ط��الب 
بني  مفتوحة  ول��ق��اءات  امل�ستجدين 
التدري�س،  هيئة  واأع�����س��اء  ال��ط��الب 
ك���م���ا اح���ت���ف���ى ب��ال��ط��ل��ب��ة امل��ت��ف��وق��ني 

بالكلية.
ي��ع��ن��ى  ال���ق���ل���م  ن������ادي  اأن  ي���ذك���ر 
اأ�سحابها  وت�سجيع  امل��واه��ب  ب�سقل 
بهدف  االإبداعية،  باملهارات  والعناية 
ا���س��ت��غ��الل اأوق����ات ال���ف���راغ  مب��ا يعود 
بالنفع على الطالب، كما يهدف اإلى 
القراءة  يف  ال�سابة  امل��واه��ب  اكت�ساف 
املثمرة والكتابة االإبداعية وتقوميها 
نقدية  جلنة  خ��الل  م��ن  وتوجيهها 
م���ن اأ����س���ات���ذة ق�����س��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
واآداب��ه��ا، وي�سعى اإل��ى  رب��ط الطالب 
مب��ج��ت��م��ع��ه��م وت���ع���ري���ف���ه���م مب��ع��امل 
ال��زي��ارات  خ��الل  بالدهم من  نه�سة 

والرحالت الهادفة.

نادي القلم
ينظم دورات 

وبرامج ثقافية

توجيه بإطالق 
الدورة الجديدة 
لجائزة أبها
رئي��س  ع�سري  منطقة  اأم�����ري  وج���ه 
ال�سمو  اأب�ها، �ساحب  جمل�س جائزة 
امل��ل��ك��ي االأم������ري ف��ي�����س��ل ب�����ن خ��ال��د 
االإع���داد  يف  بالبدء  عبدالعزيز،  ب�ن 
والرتتيب الإطالق الدورة اجلديدة 

للجائزة 1435/1434ه�.
بذل  �سرورة  على  �سموه  و�سدد 
املزيد من اجلهد للمحافظة على ما 

املا�سية  دورات��ه��ا  يف  للجائزة  حتقق 
م���ن جن����اح ومت���ي���ز، م��و���س��ح��ا اأن��ه��ا 
حتظى باهتمام ورعاية من قبل والة 

االأمر، حفظهم اهلل.
واأ�����س����اف ���س��م��وه »ج���ائ���زة اأب��ه��ا 
االأه�����������داف  م����ا�����س����ي����ة يف حت���ق���ي���ق 
تر�سيخ  يف  واملتمثلة  لها  املر�سومة 
ال��ق��ي��م وامل���ث���ل االإ���س��الم��ي��ة وت��ع��زي��ز 

االن���ت���م���اء ال���وط���ن���ي، واإذك���������اء روح 
ال��ت��ن��اف�����س ال�����س��ري��ف ب���ني امل��ب��دع��ني 
وت�سجيعهم  ودع��م��ه��م  وامل��ت��م��ي��زي��ن، 
لبذل املزيد من العطاء، م�سرت�سدة 
االأم�����ر،  والة  ب��ت��وج��ي��ه��ات  ذل����ك  يف 

حفظهم اهلل«.
وك�سف �سمو االأمري في�سل بن 
تخطو  �سوف  اجلائزة  اأن  عن  خالد 

يف دورت��ه��ا اجل��دي��دة خطوة جديدة 
جمل�س  دول  م�����س��ارك��ة  يف  ت��ت��م��ث��ل 
خطة  وف��ق  فيها  اخلليجي  التعاون 

وا�شحة و�شروط ومعايري منا�شبة.
و���س��ي��ت��م ق��ري��ب��ا االإع�������الن عن 
اجلائزة  ل��ف��روع  الرت�سيح  ب��اب  فتح 
للجائزة  االإلكرتونية  البوابة  عرب 

وال�سحف املحلية.

العدد 79  |  1 رجب 1434  |  11 مايو 2013ثقافة

»أدبي« أبها يهنئ القيادة 
والوطن بذكرى البيعة

أحمد العياف

اأب��ه��ا االأدب����ي ال��دك��ت��ور اأح��م��د اآل م���ري، الوطن  ه��ن��اأ رئي�س ن���ادي 
والقيادة بالذكرى الثامنة لبيعة خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد 
اهلل بن عبد العزيز، ودعا له بهذه املنا�سبة بال�سحة وال�سالمة وطول 
النائب  و�سمو  االأم���ني  عهده  ويل  ل�سمو  وال�����س��داد  وبالتوفيق  العمر، 

الثاين.
واأكد اآل مري اأن على املوؤ�س�سات الثقافية م�سوؤولية كبرية  تفر�س 

عليهم االهتمام بهذه املنا�سبة الغالية.
 جاء ذلك خالل اللقاء الثقايف الذي نظمه النادي م�ساء االثنني 
ال�سريفني  احلرميني  خ��ادم  لتويل  الثامنة  الذكرى  مبنا�سبة  املا�سي 
مقاليد احلكم يف اململكة العربية ال�سعودية، با�ست�سافة ثالثة اأع�ساء 
هيئة تدري�س من اجلامعة، هم: االأ�ستاذ امل�سارك بق�سم الفقه الدكتور 
�سعيد بن متعب بن كردم، وع�سوة هيئة التدري�س بق�سم اللغة العربية، 
ع�سوة جمل�س اإدارة نادي اأبها االأدبي الدكتورة مرمي الغامدي، وع�سو 
الذي  القحطاين  مفرح  �سعيد  الدكتور  التاريخ  بق�سم  التدري�س  هيئة 
اآراء  ببع�س  م�ست�سهدا  وال�سعب  القيادة  بتهنئة  وا�ستهله  اللقاء   اأدار 

ال�سحف والكتاب الذين تناولوا هذه املنا�سبة ال�سعيدة.
يف  الكبرية  القفزات  حديثه  يف  ك��ردم  ب��ن  �سعيد  الدكتور  وت��ن��اول 
امللك عبد اهلل بن  ال�سريفني  اململكة يف عهد خ��ادم احلرمني  اإجن��ازات 
عبد العزيز، واحلنكة االإدارية وال�سيا�سية التي يتميز بها امللك، يحفظه 

اهلل، كما تطرق اإلى  مظاهر التالحم بني القيادة وال�سعب.
االأولى  البدايات  الغامدي عن  عبداهلل  الدكتورة مرمي  وحتدثت 

للدولة يف عهد امللك عبد العزيز، واإجنازات املوؤ�س�س، رحمه اهلل.

أمسية قصصية
على مسرح »أدبي« أبها

ريم العسيري 

�ساركت االأديبة عبري العلي، واالأديبة االإعالمية نادية الفواز، مبجموعة 
من اأعمالهما  الق�س�سية خالل االأم�سية التي نظمتها اللجنة الن�سائية 
بجمعية الثقافة والفنون على م�سرح النادي االأدبي باأبها، والتي اأدارتها 

ال�ساعرة حليمة ع�سريي. 
ا�ستهلت ال�ساعرة حليمة ع�سريي االأم�سية بتقدمي ال�سكر جلمعية 
الثقافة والفنون وملقررة اللجنة الن�سائية باجلمعية اإميان القحطاين، 

وا�ستعر�ست بعد ذلك معلومات عن االأديبتني العلي والفواز.
ب����داأت االأم�����س��ي��ة، االأدي���ب���ة ن��ادي��ة ال���ف���واز، ث��م تلتها ع��ب��ري العلي،  
األقت  كما  كل جولة،  اأديبة يف  لكل  ق�ستني  بواقع  اجل��والت  وا�ستمرت 

ال�ساعرتان ق�سائد من ن�سو�سهما اخلا�سة.
باأبها،  والفنون  الثقافة  بجمعية  الن�سائية  اللجنة  مقررة  واأك��دت 
اخلطة  �سمن  الق�س�سية  االأم�سية  اعتماد  »مت  اأن��ه  القحطاين  اإمي��ان 
العلي  عبري  القا�ستني  اختيار  ومت   ،1434 للعام  الن�سائية  الرباجمية 

ونادية الفواز لتجربتهما الرثية يف جمال الق�سة الق�سرية«.
واأ�سارت اإلى اأن االأم�سية مت تنظيمها ب�سراكة ثقافية بني جمعية 
اأبها، وك�سفت عن خطة  الثقافة والفنون والنادي االأدب��ي، وكالهما يف 
م�ستقبلية العتماد برامج منهجية ت�سمل دورات عن النق�س الع�سريي 
املطور، واأم�سيات تراثية اأ�سيلة، اإلى جانب برامج غري منهجية قالت 
اإميان اإن من �ساأنها اأن تفيد كافة �سرائح املجتمع، ومن بينها م�سابقة 
ودول  اململكة  مناطق  خمتلف  م��ن  ���س��اع��رات  بح�سور  الق�سيد  �سيف 
اخلليج  على �سرف �سمو االأمرية نوف بنت عبد العزيز بن عبد اهلل بن 

جلوي اآل �سعود.

لقطات



كوااللمبور – عبداهلل العسيري

اآف��اق  �سحيفة  �سجلت 
ج���ن���اح  ح�����������س�����ورا  يف 
م��ع��ر���س  امل���م���ل���ك���ة، يف 
ال��ك��ت��اب ال���دويل ال��ذي 
املا�سي  االأح����د  اخ��ت��ت��م 
ب��ال��ع��ا���س��م��ة امل��ال��ي��زي��ة 
ك�����واالمل�����ب�����ور، ل��ت��ك��ون 
اجلامعية  ال�سحيفة 
ال�����وح�����ي�����دة ب���اجل���ن���اح 
ال�سعودي. زار املعر�س 

كل من �سفري خادم احلرمني ال�سريفني لدى ماليزيا فهد بن عبداهلل الر�سيد، 
رئي�س  و  البدير،  حممد  ب��ن  �سالح  ال�سيخ  ال�سريف  النبوي  امل�سجد  اإم���ام  وف�سيلة 
التخطيط  وزي��ر  ون��ائ��ب  حممد،  مهاتري  الدكتور  االأ�سبق  املاليزي  ال���وزراء  جمل�س 
ولقي  ماليزيا.  يف  املعتمدين  ال�سفراء  من  وع��دد  والتعليم،  الرتبية  ووزي��ر  املاليزي، 
اجلناح ال�سعودي اإقباال كبريا من املاليزيني، فيما حر�س مرتادو املعر�س على اقتناء 

الن�سخ املتوافرة من » اآفاق«

الماليزيين أيدي  »آفاق« في 

اأتاأمل يف االأ�سباب،  كلما راأي��ُت �سريفا يتبع غنيا، قلت »قاتل اهلل احلاجة«، ثم ذهبت 
التاريخ  اأن هذه احل��ال عالمة عربية فارقة، فعرب  اإل��ى  واأبحث عن اجل��ذور، الأ�سل 
�سمة  اأنها  ي�سعر  املتاأمل  اإن  حتى  حا�سرة،  امل��ال  على  املبنية  الطبقية  بقيت  العربي، 
ثابتة من �سمات املجتمعات العربية، نتيجة تكل�س العقل العربي، وتخليه عن النظم 
املالية املقاومة التي جاء بها االإ�سالم، ولذا بقيت االأحوال االقت�سادية ت�سكل متايزا 
اجتماعيا يظهر يف اأكرث من �سور حياتية، وتتباين مظاهر احلياة االجتماعية بح�سب 
القدرات االقت�سادية للفئات واالأفراد، فاأهل القدرة املادية ميثلون القوة املعنوية يف 
املجتمع، وهم، يف الغالب، ال�سادة والزعماء القادرون على فر�س �سيطرتهم، وتهيئة 

اأ�سباب الراحة املعي�سية الأنف�سهم .
وت�����وؤدي ال���ق���درات االق��ت�����س��ادي��ة اإل����ى اإي���ج���اد ف����وارق ك��ب��رية يف م��ظ��اه��ر احل��ي��اة 
ال��ن��ا���س، وف��ق��رائ��ه��م، مم��ن مل  ال���رثاء الفاح�س، واأوا���س��ط  اأ���س��ح��اب  ب��ني  االجتماعية 
اإنهم  بل  الراحة احلياتية الأنف�سهم،  اأ�سباب  اأن يي�سروا  اليد،  ذات  ي�ستطيعوا، ل�سيق 
الذي  الرزق  البحث عن  اأو مع  االأغنياء،  املت�سلطني  دائمة مع  كانوا يعي�سون معاناة 

ي�سمن لهم ا�ستمرار احلياة.
دعونا نفكر؛ فاحلياة احل�سارية التي كان يحياها اأهل االأم�سار امل�ستقرة تختلف 
اأهل البوادي العربية الذين  يف مظاهرها املعي�سية عن حياة التنقل التي كان عليها 
يرون الرثاء يف امتالك االإبل والرحلة بها بحثا عن مرعاها دون النظر اإلى اأ�سباب 
الرفاهية التي يتمتع بها اأهل احلوا�سر العربية يف احلجاز اأو اليمن، اأو حوا�سر جند.

لكن، مهما يكن اأمر الرفاهية احل�سرية، فاإن هذا ال يعني اأن حياة املدن كانت 
اإلى  اأزم��ات ت�سل بهم  اأحيانا،  بامل�ستقرين،  اإذ تع�سف  املعي�سية  م�ستقرة يف مظاهرها 
حدود الهالك جوعا، بل اإن بع�س القر�سيني وهم اأهل الرثاء وال�سيادة التجارية كانوا 
يلجوؤون اإلى قتل اأنف�سهم باجلوع فيما يعرف عندهم باالعتفاد؛ حيث يغلق املرء بابه 
على نف�سه حتى ميوت جوعا، ويذكر االألو�سي اأن ال�سبب يف رحلتي ال�ستاء وال�سيف 
يعود اإلى اأن قري�سا اإذا اأ�سابت اأحدهم خمم�سة خرج هو وعياله اإلى مو�سع ثم �سربوا 

على اأنف�سهم خباء حتى ميوتوا.
وتدل املمار�سة ال�سابقة على فوارق طبقية اأحدثتها الفروق االقت�سادي��ة، وزادها 
ولعل  امل��ال،  جمع  على  وحر�سهم  االأغنياء  بخل  ب�سبب  االجتماعي  التكافل  �سعف 
االإحلاح القراآين يف ذم الطمع والبخل ناجم من تف�سي بخل االأغنياء الذي يتعار�س 
مع الكرم بو�سفه قيمة عربية اأ�سيلة، يقول الدكتور طه ح�سني: »اإن البخل والطمع 
البخل  ذم  اإحل��اح يف  الكرمي  القراآن  واالجتماعية، ويف  االقت�سادية  احلياة  اآف��ات  من 
والطمع، واأن من ذكر التجارة يف االأمم القدمية فاإنه م�سطر اإلى اأن يذكر معها الربا 

والطمع والظلم..«.
ويبقى للفقراء »الغناء«، بك�سر الغني، ال »الغناء« بفتحها.

لهم اجلمال، واحلياة يف �سورتها االأولى.
اأظنها، ال تكفي.

طبقية عربية«..
فتش عن المال

إذا عسعس الليل
أحمد التيهاني

الجامعة في معرضي »الجنادرية« و »الكتاب والمعلومات«
عبد الرحمن آل درع

���س��ارك��ت اجل��ام��ع��ة ممثلة يف ع��م��ادة 
الكتاب  معر�س  يف  املكتبات،  ���س��وؤون 
الثالثني  بدورته   2013 واملعلومات 
والذي اأقامته عمادة �سوؤون املكتبات 
ب���اجل���ام���ع���ة االإ����س���الم���ي���ة ب��امل��دي��ن��ة 
امل����ن����ورة، واف��ت��ت��ح��ه اأم����ري امل��ن��ط��ق��ة، 

����س���اح���ب ال�������س���م���و امل���ل���ك���ي االأم������ري 
ال���دك���ت���ور ف��ي�����س��ل ب����ن ���س��ل��م��ان ب��ن 
عدد  بح�سور  �سعود  اآل  عبدالعزيز 

من اأ�سحاب املعايل وامل�سوؤولني.
وت���ن���وع���ت م�������س���ارك���ة اجل��ام��ع��ة 
م��ا ب��ني ع��ر���س لبع�س االإ����س���دارات 
اخل��ا���س��ة ب��ه��ا م���ن ك��ت��ب وم��وؤل��ف��ات 
الأع�ساء هيئة التدري�س، وجمموعة 

ال�سادرة من  والدرا�سات  االأدلة  من 
العمادات املختلفة يف اجلامعة.

م������ن ج����ه����ة اأخ�����������رى ����س���ارك���ت 
اجل���ام���ع���ة يف ال���ف���ع���ال���ي���ات امل��ق��ام��ة 
����س���م���ن ج����ن����اح م��ن��ط��ق��ة ع�������س���ري يف 
والثقافة  للرتاث  الوطني  املهرجان 
)اجل���ن���ادري���ة 28( ح��ي��ث ���س��م��ل رك��ن 
اجل���ام���ع���ة ع������ددا م����ن امل���ط���ب���وع���ات 

وال�����س��ور ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة وامل�����س��روع��ات 
احليوية لها، باالإ�سافة اإلى موؤلفات 
التدري�س من خمتلف  اأع�ساء هيئة 

الكليات.
�سوؤون  عمادة  جناحي  اأن  يذكر 
باإقبال  املعر�سني، حظيا  املكتبات يف 
وزوار  والباحثني  ال��ق��راء  م��ن  كبري 

املعر�س.
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»رنين قلمي«..
كتاب للدكتور مبارك حمدان

الفي�سل(،  )جامعة  باأبها  واالإدارة  لل�سياحة  �سلطان  االأم��ري  كلية  لوكيل  �سدر 
الدكتور مبارك بن �سعيد نا�سر حمدان، كتاب بعنوان »رنني قلمي«.

وي�سمل الكتاب مقدمة الأمري منطقة ع�سري �ساحب ال�سمو امللكي االأمري 
ال�سحفية  العزيز، ور�سدا توثيقيا لعدد من اجلهود  في�سل بن خالد بن عبد 
خمتلفة،  عمرية  م��راح��ل  خ��الل  امل��وؤل��ف  قلم  نق�سها  ال��ت��ي  املتنوعة  وامل��ق��االت 
وتناول  فيها العديد من املو�سوعات الدينية والوطنية واالجتماعية والرتبوية 

والتوعوية.
ك��م��ا اح��ت��وى ك��ت��اب »رن����ني ق��ل��م��ي« ع��ل��ى ع���دد م��ن االأف���ك���ار واالأط���روح���ات 

واملقرتحات التي متثل روؤى ذاتية، ووجهات نظر �سخ�سية.
يذكر اأن الدكتور مبارك بن �سعيد نا�سر حمدان عمل �سابقا عميدا ل�سوؤون 

الطالب باجلامعة، كما تولى من�سب االأمني العام جلائزة اأبها للتعليم العايل.



اأكد ع�سو جمل�س اإدارة الغرفة التجارية 
الب�سرية،  امل��وارد  رئي�س جلنة  بالريا�س، 
املعر�س  اأن  ال�سرثي،  من�سور  املهند�س 
والتاأهيل،  للتوظيف  ال��راب��ع  ال�سعودي 
رك���ز يف م�����س��ام��ي��ن��ه ب�����س��ك��ل ع���ام ع��ل��ى ما 
اأولته حكومة خادم احلرمني ال�سريفني 
والتاأهيل،  التوظيف  لق�سية  اهتمام  من 
م��ب��ي��ن��ا اأن�����ه ح��م��ل ب�����س��ك��ل خ���ا����س ���س��رف 
ال�ساعية  امل��ل��ك��ي��ة  ل���الأوام���ر  اال���س��ت��ج��اب��ة 
التنمية  م��ع��دالت  اأق�����س��ى  اإل���ى  للو�سول 
الب�سرية الوطنية وتهيئتها ل�سوق العمل 

عرب ح�سد كل االإمكانات املتاحة .
الذي  املعر�س  اأن  ال�سرثي  واأ�ساف 
ب����االإدارة  ال��ري��ا���س ممثلة  غ��رف��ة  نظمته 
بالتعاون  والتوظيف،  للتدريب  العامة 
م���ع جم��م��وع��ة من���ا امل��ع��رف��ي��ة، م���وؤخ���را، 
حتت رعاية وزير العمل، متيز مبوؤ�سرات 
ينتظر اأن حتقق اأعلى معدالت التوظيف 
وال��ت��اأه��ي��ل، م�����س��ريا اإل����ى اأن����ه  ���س��ارك يف 
امل��ع��ر���س 70 م��ن�����س��اأة ب��ف��ر���س وظ��ي��ف��ي��ة 
جتاوزت خم�سة اآالف وظيفة، »وياأتي هذا 
حتققت  التي  املثمرة  للنتائج  ا�ستكماال 
ال�����س��اب��ق��ة،  امل���ع���ر����س  دورات  خ����الل  م���ن 
الفر�س  من  العديد  توفري  يف  وجنحت 

الوظيفية الأبناء هذا الوطن«.

لل�سباب  مواتية  الفر�سة  اأن  اأك��د  و 
ال�����س��ع��ودي م��ن اجل��ن�����س��ني، وك��ذل��ك ذوي 
للم�ساركة  امل��واط��ن��ني،  م��ن  االح��ت��ي��اج��ات 
خالل  م��ن  وجمتمعهم  اأنف�سهم  بناء  يف 
فر�س التوظيف والتاأهيل التي �ستتيحها 
اجل���ه���ات امل�����س��ارك��ة يف امل��ع��ر���س ب�����س��ورة 
العمل  وزي���ر  رع��اي��ة  اأن  مبينا  م��ب��ا���س��رة، 
املهند�س عادل فقيه لهذا املعر�س اأعطت 
»كما  النبيلة،  غ��اي��ات��ه  لبلوغ  اآخ���ر  دع��م��ا 
ع��ك�����س ح��ج��م ال�����دور وامل�����س��وؤول��ي��ة ال��ت��ي 
تطوير  اأج���ل  م��ن  ال��ع��م��ل  وزارة  حتملها 
و�سابات  �سباب  وتوظيف  وتاأهيل  وتنمية 

هذا الوطن« .
وثمن ال�سرثي اهتمام حكومة خادم 
توظيف  بق�سية  ال�����س��ري��ف��ني  احل��رم��ني 
وتاأهيل وتنمية املوارد الب�سرية وتهيئتها 
تنظيم  اأن  اإل�����ى  الف���ت���ا  ال���ع���م���ل،  ل�����س��وق 
ياأتي  التوايل  على  الرابع  للعام  املعر�س 
ان�سجاما مع هذه الروؤية، و »تفاعال مع 
على  مهمة  خطوة  لي�سكل  اجل��ه��ود  تلك 
الطريق الطويل الذي ينبغي اأن تت�سافر 
ف��ي��ه ج��ه��ود ك��اف��ة االأج���ه���زة وال��ق��ط��اع��ات 
لتجعل  املجتمع  يف  واخلا�سة  احلكومية 
م���ن ق�����س��ي��ة ت���اأه���ي���ل وت���وظ���ي���ف ���س��ب��اب��ن��ا 

وفتياتنا اأولوية تفر�س نف�سها«.

اأ����س���در وزي�����ر ال��ع��م��ل امل��ه��ن��د���س 
ع�����ادل ب���ن حم��م��د ف��ق��ي��ه ق����رارا 
يق�سي بت�سكيل جلنة يف الوزارة 
مب�������س���م���ى »جل�����ن�����ة ال����ت����وط����ني« 
يتعلق  ما  كل  يف  النظر  مهمتها 

بتنفيذ قرارات التوطني. 
 وجاء يف بيان الوزارة اأن من 
ب�ساأن  التو�سية  اللجنة:  م��ه��ام 
املن�ساأة  ال��ذي يوقع على  اجل��زاء 
بكل  التوطني  لقرارات  املخالفة 
اأو بع�س اجلزاءات التالية: وقف 
اال�ستقدام  طلبات  على  املوافقة 
التي تقدم منها نهائيا اأو خالل 
ف����رتة حم������ددة، ووق�����ف ط��ل��ب��ات 
خالل  اأو  نهائيا  اخل��دم��ات  نقل 
اإل��ى وقف  فرتة حم��ددة، اإ�سافة 
طلبات جتديد اإقامات العاملني 
ل���دى امل��ن�����س��اأة ن��ه��ائ��ي��ا اأو خ��الل 
ف���رتة حم�����ددة، واحل���رم���ان من 
القرو�س والدخول يف املناق�سات 
احلكومية نهائيا اأو خالل فرتة 
حمددة، واحلرمان من االإعانات 
للقطاع  احلكومة  تقدمها  التي 
فرتة  خ��الل  اأو  نهائيا  اخل��ا���س 

حمددة.
 ك�����م�����ا ت����ت���������س����م����ن م����ه����ام 
ت��ع��دي��ل ن�سب  اق������رتاح  ال��ل��ج��ن��ة 
ال��ع��م��ال��ة ال�����س��ع��ودي��ة ال��ت��ي ت��زاد 
وحتديد  اإ�سافة  وبحث  �سنويا، 
التي  اجلديدة  واملهن  الوظائف 
ي��ح��ظ��ر ع��ل��ى غ���ري ال�����س��ع��ودي��ني 
ت���راه يف  �سغلها وال��ت��و���س��ي��ة مب��ا 
���س��اأن��ه��ا، وو���س��ع خ��ط��ة اإع��الم��ي��ة 
التوطني  ق��رارات  تنفيذ  ملواكبة 
وزارة  م��ع  التن�سيق  خ���الل  م��ن 

الثقافة واالإعالم.
اآل��ي��ة  اأن  ال��ب��ي��ان   واأو����س���ح 
ع��م��ل ال��ل��ج��ن��ة ت��ت�����س��م��ن ال��ن��ظ��ر 
اإليها، يف حدود  يحال  ما  كل  يف 
اخ��ت�����س��ا���س��ه��ا، م���ن ال����وزي����ر اأو 
نائبه اأو من الوكالء املخت�سني، 
وجت���ت���م���ع ك����ل اأ����س���ب���وع���ني م���رة 
على االأق��ل، ولها احل��ق يف دعوة 
من  اأو  املخالفة  املن�ساأة  �ساحب 
ومناق�سته  اأقواله  و�سماع  ميثله 

حول املخالفة.
وي�����راأ������س ال���ل���ج���ن���ة، وك��ي��ل 
ال������وزارة ل��ل�����س��ي��ا���س��ات ال��ع��م��ال��ي��ة 
اأحمد بن �سالح احلميدان، فيما 
ت�سم يف ع�سويتها وكيل الوزارة 
العمل  بيئة  وتطوير  للتفتي�س 
ون���ائ���ب  اأب����وث����ن����ني،  ع����ب����داهلل  د. 
ل�����س��ن��دوق تنمية  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
عبدالكرمي  د.  الب�سرية  امل���وارد 
ال����ن����ج����ي����دي، ون�����ائ�����ب حم���اف���ظ 
امل���وؤ����س�������س���ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ت��دري��ب 
ال��ت��ق��ن��ي وامل���ه���ن���ي ل��ل��ت��دري��ب د. 
را���س��د ال��زه��راين، وامل��دي��ر العام 
ل��ل�����س��وؤون ال��ق��ان��ون��ي��ة ب���ال���وزارة 
العام  واملدير  ال�سليمان،  حممد 
ل��ل��م��ت��اب��ع��ة ب��امل��وؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة 
�سطام  االجتماعية  للتاأمينات 

احلربي.

في المعرض السعودي الرابع  للتوظيف:

»العمل« سبعون منشأة تطرح خمسة آالف وظيفة
تشكل لجنة 

لمتابعة 
توطين 

الوظائف

الهيئة الوطنية لخريجي الجامعات. . أمنية ومطلب
أ. د. طالل بن عبداهلل المالكي

يف املوؤمتر الدويل الثالث للجودة للتعليم 
فوق الثانوي الذي عقدته الهيئة الوطنية 
بجامعة  االك��ادمي��ي  واالع��ت��م��اد  للتقومي 
الدمام االأ�سبوع املا�سي، األقى د. نويل اإدج 
االأ�سرتايل  امل�سح  ملكتب  التنفيذي  املدير 
اأ����س���رتال���ي���ا ل����وج����ه����ات اخل����ري����ج����ني يف 
GCA-Graduate Careers Australia
حما�سرة مهمة بعنوان امل�سح االأ�سرتايل 
امل���خ���رج���ات  ال���ب���ح���ث يف  ل���ل���خ���ري���ج���ني: 

ووجهات اخلريجني.

اأن��ه  يف  املكتب  ه��ذا  مهمة  تتلخ�س 
والتطوير  العمل  فر�س  لتعزيز  ي�سعى 
الوظيفي للخريجني، وذلك بالتعاون مع 
قطاع التعليم العايل، واحلكومة وقطاع 
GCAhttp://: االأعمال، نقال عن موقع

www.graduatecareers.com.au
يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، 
التعليم  مل��خ��رج��ات  �سريع  وبا�ستعرا�س 
التعليم  وزارة  م��وق��ع  ع��ن  ن��ق��ال  ال��ع��ايل 
ف��اإن  العنكبوتية،  ال�سبكة  ع��ل��ى  ال��ع��ايل 
جم��م��وع ط����الب اجل���ام���ع���ات احل��ك��وم��ي��ة 
واخل���ا����س���ة وامل���ع���اه���د االأخ������رى ب��ل��غ ع��ام 

طالب   1،206،000 على  يزيد  ما  1433ه��� 
وطالبة.

-1431 لعام  اخلريجني  ع��دد  وبلغ   
البكالوريو�س 90562  1432 ه� يف مرحلة 
العليا  ال��درا���س��ات  م��رح��ل��ة  ويف  خ��ري��ج��ا، 

7697 خريجا.
اأم����ا ع���ن م��ب��ت��ع��ث��ي ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 
مت  ه���   1433-1432 ع���ام  ف��ف��ي  ب���اخل���ارج، 
بينما  قيد ما جمموعه 142628 مبتعثا، 
ماجمموعه  ه���   1432-1431 ع��ام  ت��خ��رج 

7978 مبتعثا. 
مطبوعة  ف���اإن  امل��ق��ارن��ة  �سبيل  على 

امل�سح  مكتب  ع��ن  ال�����س��ادرة   GradStats
االأ�������س������رتايل ل���وج���ه���ات اخل���ري���ج���ني يف 
اجلامعات  خريجي  اأن  تذكر  اأ�سرتاليا، 
بلغوا  البكالوريو�س  ملرحلة  اال�سرتالية 

حوالى 60000 طالب عام 2011.
وم���ع ه���ذا ف����اإن ه���ذا امل��ك��ت��ب يعمل 
اخلريجني  �سوؤون  لرعاية  عاما   40 منذ 
لفر�س  ال�سحيحة  الوجهة  وتوجيههم 
تلك  توفري  على  والعمل  املتاحة  العمل 

الفر�س يف القطاعني اخلا�س والعام .
اإن����ن����ا يف امل���م���ل���ك���ة، من���ل���ك جت��رب��ة 
مميزة م�سابهة لكنها متخ�س�سة، تتمثل 

يف »ال��ه��ي��ئ��ة ال�����س��ع��ودي��ة ل��ل��ت��خ�����س�����س��ات 
»نوعا  م�ستقلة  موؤ�س�سة  وهي  ال�سحية«، 
ما«، تقوم من �سمن اأعمالها على رعاية 
خ��ري��ج��ي ال��ك��ل��ي��ات ال�����س��ح��ي��ة »ك��ال��ط��ب 
وال�سيدلة واالأ�سنان وغريها«، من حيث 
املمار�سة  تراخي�س  وا���س��دار  ت�سجيلهم 
ال��ع��م��ل��ي��ة ل��ه��م وت��ن��ف��ي��ذ ال��������دورات لهم 
الدرا�سات  برامج  على  اال�سراف  وكذلك 
متميزة  ممار�سة  اأنها  نظري  ويف  العليا، 
باأمور  وا�ستغالها  اأعمالها  ت�سعب  برغم 

قد يقوم بها �سواها . 
ت��ق��وم  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  اإن 
التعليم والتعلم  بجهود جبارة يف عملية 
وت��خ��رج ���س��ن��وي��ا م��ا ي��زي��د ع��ل��ى 100000 
خريج كما اأ�سرت اأعاله، ومن ثم ينطلق 
اإل����ى ���س��وق العمل  اخل���ري���ج واخل��ري��ج��ة 
ب���ذه���ن م�����س��ت��ت، وع������دم و�����س����وح روؤي������ة، 
الى  انتظار قد تطول للو�سول  وف��رتات 
ال��ع��م��ل امل��ن��ا���س��ب، وق���د الي�����س��ع��ف��ه احل��ظ 

فيجد العمل املنا�سب. 
ال��واق��ع ف���اإن هنالك ج��ه��ات عدة  يف 
املع�سلة  ه���ذه  ت��ت��ع��اون حل���ل  ال���دول���ة  يف 
تخ�س�س  م��ن  جن��اح��ه��ا  ن�سب  وت��ت��ف��اوت 

الآخر. 
الوطنية  »ال��ه��ي��ئ��ة  اإن�����س��اء  تبني  اإن 
خل��ري��ج��ي اجل���ام���ع���ات« م���ن ق��ب��ل وزارة 
ب��ادىء االأم���ر، �سوف  ال��ع��ايل، يف  التعليم 
ي��ن��ظ��م وي���وؤط���ر ع��م��ل��ي��ة و����س���ع اخل��ط��ط 
وال���درا����س���ات واالح�����س��ائ��ي��ات وال��ب��ح��وث 
امل��ن��ا���س��ب��ة، ال��ت��ي، ب��ال اأدن����ى ���س��ك، �سوف 
اجلامعات«  »خريجي  اأبنائنا  على  ت�سهل 
م���ن داخ����ل وخ�����ارج امل��م��ل��ك��ة ال���ول���وج ال��ى 
و�سهولة.  بي�سر  التخرج  بعد  ما  مرحلة 
وملن يحب االطالع على ن�ساطات مكتب 
ل��وج��ه��ات اخلريجني  امل�����س��ح االأ����س���رتايل 
موقعهم  اإل��ى  اأحيله  فاإنني  اأ�سرتاليا   يف 
االإل����ك����رتوين امل���ذك���ور اأع�����اله . . وب���اهلل 

التوفيق.
امل�ضدر:جريدة املدينة

لغات وآدابهندسة معمارية

علوم إنسانية

محاماة

سياسة واقتصاد
فيزياء

تاريخ
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ال تتخلى عن صديقك!
ال تتخلى عن كتابك!

أصدق أصدقائك هو الكتاب
..كلما أشتقت إليه وجدته ينتظرك
..ينفعنك أكثر مما يأخذ منك
..يأخذ من عمرك ساعات ويزيدك بالمعرفة أعمارا
..فهل يستحق منك الهجران؟!
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سلمان القباع

ال���ت���ط���ورات اجل���دي���دة ال��ت��ي ط�����راأت على 
تقنية االت�����س��ال احل��دي��ث��ة وت��واج��ده��ا يف 
االر���س��ي��ة، حتمت على  ال��ك��رة  ب��ق��اع  �ستى 
اأج��ه��زة االإع����الم م��واك��ب��ة االأح�����داث لكي 
تكون ر�سالة اإعالمية متوافقة ومرتبطة 

بكل حدث.
بتاتا  ميكن  وال  ت�ستمر  ف��االأح��داث 
ببث  االإع���الم  دور  اأهمية  ع��ن  اال�ستغناء 
احل��ق��ائ��ق واإع���ط���اء امل�����س��اه��د ح��ق��ي��ق��ة ما 
من  ت�سابقا  هناك  اأن  نعلم  وكما  يجري، 
�سبكات  ع��رب  ���س��واء  االت�سال  اأج��ه��زة  قبل 
الف�سائية،  ال��ق��ن��وات  ع��رب  اأو  ال��ت��وا���س��ل 
ما يربز  هو  ال�سحفي  ال�سبق  اأن  باعتبار 

القنوات اأو و�سيلة اأخرى.
وه�����ن�����اك ك���م���ا ت���ع���ل���م���ون ت��غ��ط��ي��ات 
ال�سعيد  �سبه يومي على  ب�سكل  اإعالمية 
العامل  حتى  وميتد  االإقليمي  اأو  املحلي 
اأح��داث  اأح��داث مت�سل�سلة من  اخلارجي، 
اأو  مب��وؤمت��رات  تتعلق  اأح���داث  اأو  �سيا�سية 

تنظيمات.
ولعل اأهمية دور اإعالمنا يف تغطية 
للتطرق  ن�سعى  م��ا  ه��و  املحلية  االأح���داث 
ل��ه ع��رب ه���ذه امل��ق��ال��ة، م��ن ح��ي��ث ت��واج��د 
م��ع��ني، واالأم���ن  االإع�����الم بتغطية ح���دث 
التنظيمات،  كاأبرز  دوره  ياأتي  االعالمي 
خ�����س��و���س��ا م���ن ن��اح��ي��ة االع�����الم االأم��ن��ي 

وتو�سع مفهومه.
مفهوما  االإع�����الم  يجعل  �سبق  م��ا   
وا���س��ع��ا ب��ح��اج��ة اإل����ى دع��م��ه ب��ال��ك��ث��ري من 
يتطلب  االإع��الم  الأن  واالدوات،  الو�سائل 

الكثري من هذه الو�سائل.

م�ستمرة  العالقة  ب��اأن  يت�سح  وهنا 
)وج���وب  ب�سيا�سة  واالأم����ن  االإع����الم  ب��ني 
تواجد االإعالم( وال ميكن اال�ستغناء عن 
اأي و�سيلة اإعالمية داخل منظومة االأمن 
وخ�سو�سا االأحداث املحلية، الأن االإعالم 
ب��ع��ن��ا���س��ره ال��ث��الث��ة )امل���رئ���ي وامل�����س��م��وع 
االأم��ن  م��ن  املمتد  ه��و اجل�سر  وامل���ق���روء( 

اإلى املجتمع لتو�سيح االأحداث.
وياأتي دور االعالم بتغطية الكوارث 
ال ق���در اهلل، م���ن ح��ي��ث ت��و���س��ي��ل ر���س��ال��ة 
اجتماعية، لبث احلقيقة للفرد واملجتمع،  
ما  االأك����رب مب��ع��رف��ة  اجل���زء  املجتمع  الأن 
وقع  ما  والبحث عن احلقيقة عن  ي��دور 
م��ن ح��دث اأم��ن��ي اأو ك��ارث��ة حلت، ورج��ال 
االمن  داخل منظومة  االإع��الم خ�سو�سا 
بث  حيث  م��ن  ق�سورا  هناك  اأن  نالحظ 

وتاأتي  االإع��الم��ي��ة  املنظومة  نحو  اخل��رب 
متاأخرة.

وع���ن���دم���ا ي���ت���واج���د رج�����ل االإع������الم 
�سعوبات  هناك  اأن  يجد  لتغطية احلدث 
تعيقه للو�سول للحدث وهنا يكمن �سعف 
ال�ستقبال  امل�سبقة  والتهيئة  اال���س��ت��ع��داد 
امل���ه���ن، وال نعلم  االع��الم��ي��ني مب��خ��ت��ل��ف 
�سبب ذلك، الأن وقتنا احلايل تتوفر فيه 
اأجهزة  ب��وج��ود  ال��ط��رق  باأب�سط  املعلومة 

التوا�سل ومواقع التوا�سل.
فلماذا جند هذا االإجحاف من قبل 
االأم����ن جت���اه االإع��الم��ي��ني ح��ت��ى ت�سهيل 
مهمة رجال االإع��الم املهنية داخل موقع 
وال�سبب  اأم��ام��ه  بعوائق  يتفاجاأ  احل��دث 
وق��وع  عند  حتى  اأنف�سهم،  االأم���ن  رج���ال 
ح����دث م���ا ه���ن���اك ���س��ع��ف ت��وا���س��ل��ي بني 

باحث مغربي: اإلعالم االجتماعي
يدعم حقوق اإلنسان

االأمن(  قطاعات  )من  االأمنية  املنظومة 
باالت�سال باملنظومات االإعالمية باالإبالغ 
عن وقوع حدث، يقع احلادث ويتم ن�سره 
�سخ�سي  مبجهود  التوا�سل  مواقع  عرب 

ورجال االإعالم لي�س لديهم خرب!
اجل���ه���از  ان  ال���ب���ع�������س  ي����ق����ول  ق�����د 
االعالمي يجب اأن يكون قويا مبرا�سليه 
االأنظمة  ولكن يف ظل  وانت�ساره، �سحيح 
بكل  ر�سمني  الداخلية ووج��ود متحدثني 
قطاع من ال�سعب اأن يتم بث اخلرب من 

دون االإدالء بت�سريح ر�سمي.
عنه..  اال�ستغناء  ميكن  ال  االإع���الم 
الأن االعالم هو احلقيقة باأكملها اإذا وجد 

من يبث ذلك من دون تزييف للحقائق!

جريدة الريا�س

في ذكرى »حرية الصحافة«.. 
اتحاد الصحفيين العرب يطالب 

باحترام الرأي
طالب احتاد ال�سحفيني العرب باحرتام 
ح��ري��ة ال������راأي وال��ت��ع��ب��ري، م���ن���ددا ب������«م��ا 
انتهاكات  م��ن  ال�سحفيون  ل��ه  يتعر�س 
مرفو�سة ت�سل اإلى حد القتل والت�سفية 

اجل�سدية«.
واأكد مبنا�سبة اليوم العاملي حلرية 
مايو  الثالث من  يوافق  الذي  ال�سحافة 
كل عام، اأن التنظيمات ال�سحفية يف كافة 
للتكاتف  ما�سة  العربية يف حاجة  البالد 
اإط��ار االحت��اد، للتغلب علي  والوحدة، يف 
ع��راق��ي��ل اأ���س��ا���س��ي��ة و���س��خ��م��ة ل��ل��و���س��ول 
اأق�سى قدر ممكن من حرية ال��راأي  اإل��ى 

والتعبري.
لالأمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  اأن  ي��ذك��ر 
الثالث  ي��وم   1993 ع��ام  اعتمدت  املتحدة 

من مايو لالحتفال باليوم العاملي حلرية 
نظمته  اعتماد  لذكري  اإحياء  ال�سحافة 

اليون�سكو يف ناميبيا يف 3 مايو 1990.
اأن��ه  اإع���الن ون��ده��وك علي   وين�س 
ال ميكن حتقيق حرية ال�سحافة اإال من 
خالل �سمان بيئة اإعالمية حرة م�ستقلة 
وقائمة على التعددية، وهو �شرط م�شبق 
ت��اأدي��ة  اأث��ن��اء  ال�سحفيني  اأم���ن  ل�سمان 
اجل��رائ��م  يف  التحقيق  ول��ك��ف��ال��ة  عملهم 
�سريعا  حتقيقا  ال�����س��ح��اف��ة  ح��ري��ة  ���س��د 
العاملي  »ال��ي��وم  اأن  اإل���ى  وي�����س��ار  ودق��ي��ق��ا، 
حلرية ال�سحافة« خم�س�س للدفاع عن 
ال�سحفيني  �سالمة  وعن  التعبري  حرية 
يف و���س��ائ��ل االإع�����الم امل��ط��ب��وع��ة وامل��ذاع��ة 

واالإلكرتونية.

المنامة.. عاصمة
لإلعالم العربي
اخ���ت���ريت امل���ن���ام���ة ع��ا���س��م��ة ل���الإع���الم 
افتتاح  حفل  يف   ،2014-2013 العربي 
ال����دورة ال��ع��ا���س��رة م��ن اأع��م��ال امللتقى 
االإعالمي العربي »االإعالم وال�سالم«، 
الذي اأقيم حتت رعاية رئي�س جمل�س 
ال��وزراء الكويتي ال�سيخ جابر املبارك، 
وح�������س���ور وزي��������رة ال�����دول�����ة ل�������س���وؤون 
االإع����الم يف ال��ب��ح��ري��ن ���س��م��رية رج��ب، 
ووزير االإعالم الكويتي ال�سيخ �سلمان 
احلمود ال�سباح، ف�سال عن عدد كبري 

من االإعالميني اخلليجيني والعرب.
ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي��رة  وت�سلمت   
االإعالم �سمرية رجب، درعا باملنا�سبة، 
ال�سيخ  ال��ك��وي��ت��ي  م���ن وزي����ر االإع������الم 

�سلمان احلمود ال�سباح.
وب��ح�����س��ب امل��ل��ت��ق��ى، ي��اأت��ي اخ��ت��ي��ار 
امل��ن��ام��ة ع��ا���س��م��ة ل���الإع���الم ال��ع��رب��ي، 
ت���ت���وي���ج���ا ل���ل���م���ك���ان���ة ال���رف���ي���ع���ة ال��ت��ي 

ت���ت���م���ت���ع ب����ه����ا مم���ل���ك���ة ال����ب����ح����ري����ن يف 
حرية  اأف��ق  وات�ساع  االإع��الم��ي،  العمل 
املناف�سة  خلفية  على  فيها،  ال�سحافة 
امل����ح����ت����دم����ة ب�����ني ال����������دول ال���ع���رب���ي���ة 

املرت�سحة لنيل اجلائزة.
فقد تلقت هيئة امللتقى االإعالمي 
الرت�سيح  طلبات  من  العديد  العربي 
من عدة عوا�سم عربية تقدمت لتكون 
»ع��ا���س��م��ة االإع�������الم ال���ع���رب���ي« ووف���ق 
جمموعة من املعايري التي مت و�سعها 
وال��ت��ع��اون مع  بالتن�سيق  ال�����س��اأن  ل��ه��ذا 
بجامعة  واالت�������س���ال  االإع������الم  ق��ط��اع 

الدول العربية.
االإعالم  عا�سمة  م�سروع  وي�سعى 
العربي لت�سليط ال�سوء على املمار�سة 
وتزيد  باملجتمع  ترتقي  ال��ت��ي  املهنية 
وعيه بالق�سايا املختلفة التي يعي�سها 

ب�سكل يومي.

اأج���م���ع امل�����س��ارك��ون يف امل���وؤمت���ر ال��رتك��ي 
العربي الثالث للعلوم االجتماعية، على 
اإبراز االأهمية الق�سوى التي بات يحظى 
ت�سليط  يف  االج��ت��م��اع��ي  االإع������الم  ب��ه��ا 
ال�����س��وء ع��ل��ى اأو����س���اع ح��ق��وق االإن�����س��ان 
وما  ال��ع��رب��ي  ال��رب��ي��ع  مرحلة  يف  خا�سة 

بعدها.
وج���اءت م��داخ��ل��ة م��دي��ر جمموعة 
االأب����ح����اث وال���درا����س���ات ال���دول���ي���ة ح��ول 
مبراك�س،  احلقوق  بكلية  االأزم��ات  اإدارة 
اإلى  لتتطرق  لكريني،   اإدري�س  الدكتور 
جماالت االإمكانات الهائلة التي توفرها 
اأكرث  على  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات 

من �سعيد.
واأو����س���ح ل��ك��ري��ن��ي، خ���الل امل��وؤمت��ر 
الذي �سارك فيه باحثون من العديد من 
البلدان العربية، اأن االإعالم االجتماعي 
ي�����س��م��ح ب���اإت���اح���ة امل���ع���ط���ي���ات واالأخ����ب����ار 
للنا�سر  بالن�سبة  باأقل تكلفة  واملعلومات 
اأو القارئ، ويوفر اإمكانية تكبري ال�سكل 
املعرو�س بها اأو تقدميها يف �سورة اأنيقة، 
وحتويلها اإلى ن�سو�س م�سموعة متاحة 
لفاقدي الب�سر، كما اأنه ي�سمح بانت�سار 
املواد املن�سورة على نطاق جغرايف وا�سع 
واالإداري����ة  التقنية  التعقيدات  يتجاوز 

للن�سر الورقي.
وتابع الباحث املغربي اأن م�سداقية 
ت��ع��ززت م��ن خالل  االإع���الم االجتماعي 
ب��ال�����س��ورة وال�����س��وت ومقاطع  ال��ت��وث��ي��ق 

ال��ف��ي��دي��و »ح��ت��ى اأ���س��ح��ت م��ع��ه��ا الكثري 
م��ن وك���االت االإع����الم ال��دول��ي��ة الكربى 
تعتمد  ال��ع��امل  م��ن  خمتلفة  مناطق  يف 
وبراجمها  االإخ��ب��اري��ة  ن�سراتها  �سمن 
املختلفة على ما تعر�سه �سبكة التوا�سل 
و�سور  وتقارير  اأخ��ب��ار  م��ن  االجتماعي 
وم����ق����اط����ع ف���ي���دي���و يف »ف���ي�������س ب�����وك« 
واملدونات  واملواقع  و«يوتوب«  و«تويرت« 

االإلكرتونية«.
ولفت   لكريني اإلى اأنه بفعل تزايد 
اإق���ب���ال ال��ن��ا���س ع��ل��ى ���س��ب��ك��ة االإن���رتن���ت، 
وبالنظر لنجاعتها وقلة تكلفتها، اأ�سبح 
ي��غ��ري بخدماته  االج��ت��م��اع��ي  االإع�����الم 
واإم��ك��ان��ي��ات��ه ال��ع��دي��د م���ن احل��ق��وق��ي��ني 
ال���ت���ط���ورات  واأن  ال�����س��ي��ا���س��ة؛  ورج�������ال 
بينت  االت�سال  جم��ال  يف  التكنولوجية 
ق���درت���ه���ا امل���ذه���ل���ة ع���ل���ى ال���ت���ف���اع���ل م��ع 

الق�سايا املجتمعية.
اإل����ى اأن االإع����الم  وذه����ب ل��ك��ري��ن��ي 
ك��ب��رية يف دع���م ق�سايا  ب�����س��ورة  اأ���س��ه��م 
امل�ستوى  ع��ل��ى  ���س��واء  االإن�������س���ان،  ح��ق��وق 
االأفقي يف عالقته برت�سيخ ثقافة حقوق 
االإن�سان والرتبية عليها، وبلورة نقا�سات 
اأو  ���س��ل��ة،  ذات  م��و���س��وع��ات  يف  مفتوحة 
ن�سر كتب ومقاالت وتقارير وت�سريعات 
ذات عالقة   دول��ي��ة  وات��ف��اق��ي��ات  وط��ن��ي��ة 
ب��ح��ق��وق االإن���������س����ان، واإت����اح����ة ل��ل��ف��ر���س 
حملية  وهيئات  منظمات  على  للتعرف 

ودولية تعنى باملو�سوع.

التنظيم بين اإلعالم واألمن!
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رتويت

ك�سفت درا�سة حديثة اأجرتها �سركة frootapps لتطوير التطبيقات، امتالك 
حا�سبا  �سواء  ذك��ي،  جهاز  مليون   22 لنحو  العربية  املنطقة  يف  امل�ستخدمني 

لوحيا اأم هاتفا ذكيا.
م��ن احلوا�سب  ي�سغل نحو %40  اأن��دروي��د  اأن نظام  ال��درا���س��ة  واأو���س��ح��ت 
بثمانية  اأي ما يقدر  العربية،  املنطقة  العاملة يف  الذكية  والهواتف  اللوحية 

ماليني و800 األف جهاز.
  iOS نظام  اأندرويد،  بعد  الثانية  املرتبة  يف  ياأتي  اأنه  الدرا�سة  واأ�سافت 
اأم  اآي��ف��ون  �سواء هاتف  »اآب���ل«  ذك��ي من  7.7 مليون جهاز  به نحو  يعمل  حيث 
ذكي  جهاز  مليون   3.3 نحو  مقابل  العربية،  املنطقة  يف  لوحي  اآيباد  حا�سب 

بنظام بالكبريي.
ويعد نظام ويندوز فون اأقل االأنظمة ا�ستخداما بني امل�ستخدمني العرب، 
العربية  املنطقة  يف  الذكية  االأجهزة  من  فقط   %10 تعمل  الدرا�سة  فبح�سب 

بالنظام الذي تطوره مايكرو�سوفت.
ال��ت��ي يف�سلها  التطبيقات  ف��ئ��ات  اأك���رث  اإل���ى  ك��ذل��ك  ال��درا���س��ة  واأ����س���ارت 
اأكرث  هي  االأل��ع��اب  فئة  اأن  اأو�سحت  حيث  العربية،  املنطقة  يف  امل�ستخدمون 
تطبيقات  تليها  ب��الي،  وج��وج��ل  �ستور  اآب  متجري  م��ن  تنزيال  التطبيقات 

التوا�سل االجتماعي.
ويعد الرجال اأكرث تنزيال للتطبيقات من الن�ساء، حيث ت�سري الدرا�سة 
الذكي هو  الرجل على جهازه  يثبتها  التي  التطبيقات  اأن متو�سط عدد  اإل��ى 

10 تطبيقات.
مل تفاجئني النتائج، فنحن يف املنطقة العربية كغرينا من �سكان العامل، 
جتود  مل��ا  مم���دودة  اأي��ادي��ن��ا  فقط،  للرتفيه  اأن��ه��ا  نعتقد  ولكننا  التقنية  نع�سق 
يف  ون�سطف  اجلديد  منها  ننتظر  العامل،  يف  التكنولوجيا  �سركات  كربى  به 
طوابري لنحظى بجهاز واحد اأو اثنني لي�س ل�سيء �سوى اأننا مواكبون للحدث، 

مهتمون به، حتى لو و�سلنا متاأخرا عن غرينا من دول العامل.
 ال�سبب الرئي�س يف اعتقادي هو اأننا ال نبتكر وال نخرتع فنحن م�ستهلكون 
ولو  ي��زال على طريقة خاطئة،  ال  ا�ستهالكنا  اأن  والغريب  االأول��ى،  بالدرجة 
لها  ا�ستخداماتنا  نطور  اأن  وحاولنا  التكنولوجيا  مع  تعاملنا  طريقة  غرينا 
م�ستفيدين من حما�سنها ومنافعها  الهائلة الأ�سبحنا كاملراهق املليونري الذي 

ذكرناه يف عدد �سابق!

إنا مستهلكون

حسن العواجي

ب�����داأ م���وق���ع ال���ت���وا����س���ل االج��ت��م��اع��ي 
اإر���س��اء  امل��ا���س��ي،  االأ���س��ب��وع  »في�سبوك« 
ن�سوا  ال��ذي��ن  الأع�����س��ائ��ه  ت�سمح  اآل��ي��ة 
�سفحاتهم  اإل���ى  بالنفاذ  ال�سر  كلمة 
جمددا مب�ساعدة اأحد اأ�سدقائهم من 

املوقع.
و���س��ي�����س��ب��ح، ح�����س��ب ال�����س��ب��ك��ة، يف 
و���س��ع م�����س��ت��خ��دم��ي ف��ي�����س��ب��وك اإع����داد 
ال���ذي���ن يثقون  ب���االأ����س���دق���اء،  ق��ائ��م��ة 
ف��ي��ه��م ومي��ك��ن��ه��م االت�����س��ال ب��ه��م من 
الهاتف  ب��وا���س��ط��ة  »ف��ي�����س��ب��وك«  خ���ارج 

م�����ث�����ال.  وك������ل ����س���دي���ق م�����ن ه������وؤالء 
اآم��ن،  رم��ز  االأ���س��دق��اء �سيح�سل على 
فيما يلزم ا�ستخدام ثالثة رموز اآمنة 

للنفاذ جمددا اإلى احل�ساب.
وجاء يف اإحدى مدونات في�سبوك 
مل  فيهم،  املوثوق  االأ�سدقاء  »بف�سل 
يعد من ال�سروري االإجابة عن �سوؤال 
الإثبات  ا�ستمارات طويلة،  ا�ستيفاء  اأو 
اإليه  نحتاج  ما  وكل  امل�ستخدم،  هوية 
نثق  الذين  باأ�سدقائنا  االت�سال  هو 

بهم ال�ستعادة النفاذ اإلى احل�ساب«.

فيسبوك: آلية جديدة الستعادة كلمة السر
متكن جمموعة من الباحثني الكنديني من تطوير هاتف ذكي تتحرك زواياه عند 
�سديدة  بال�ستيكية  �سا�سة  على  ذل��ك  يف  معتمدين  الر�سائل،  اأو  امل��ك��امل��ات  ا�ستقبال 

النحافة اأ�سبه بالورقة، وهي من ت�سنيع �سركة بال�ستيك لوجيك الربيطانية.
التي  الذكية  االأ���س��الك  من  جمموعة  على  »م��ورف��ون«،  امل�سمى  اجلهاز  ويعتمد 

تتحكم يف �سكل زوايا اجلهاز وحتركها.
للطي  القابلة  املرنة  ال�سا�سات  ذات  الهواتف  اأن  العلمي  الفريق  اأع�ساء  وي��رى 
اأيدي امل�ستخدمني  اأن تتوافر يف  متثل امل�ستقبل يف عامل الهواتف الذكية، متوقعني 

العاديني يف فرتة لن تتجاوز 10 �سنوات.
اإل���ى زي����ادة ال��ت��وا���س��ل ب��ني امل�ستخدم  وي��ه��دف ال��ب��اح��ث��ون م��ن وراء »م���ورف���ون« 
والهواتف اأثناء و�سعها على النمط ال�سامت، لتاليف اأن تفوت على امل�ستخدم مكاملات 

اأو ر�سائل ق�سرية اأو اإلكرتونية ميكن اأن تكون طارئة.
اأو  زواي��ا اجلهاز  زاوي��ة من  امل�ستخدم ميكنه تخ�سي�س حركة كل  اأن  اإل��ى  ي�سار 
حتى اجلهاز كله، فعلى �سبيل املثال ميكن جعل طي الزاوية اليمنى العليا من اجلهاز 
خم�س�سة اإ�سارة ال�ستقبال الر�سائل الن�سية، اأو طي الزاوية الي�سرى ال�سفلى لر�سائل 

الربيد االإلكرتوين.

اأطلقت خدمة م�ساركة ال�سور »اإن�ستاغرام« االأ�سبوع املا�سي حتديثا جديدا لتطبيقها 
�سبكة  يف  �سيوعا  امل��ي��زات  اأك��رث  اإح���دى  معه  ليجلب   iOS و   Android نظامي  على 
.Photo Tagging التوا�سل املالكة للخدمة )في�سبوك(، وهي االإ�سارة اإلى االأ�سخا�س

يف  املوجودين  االأ�سخا�س  اإلى  االإ�سارة  االآن  »اإن�ستاغرام«  م�ستخدمو  وي�ستطيع 
التي متت  ال�سور  ال�سور وعر�س جميع  القدرة الحقا على فرز  ال�سورة، وبالتايل، 

االإ�سارة اإليها ل�سخ�س حمدد اأو �ساحب احلا�سب نف�سه.
وبخ�سو�س ال�سور التي مت التقاطها �سابقا، فاإن من غري املمكن حتويل االإ�سارة 
اإلى االأ�سخا�س الذين كانوا �سمن التعليقات قبل هذه امليزة تلقائيا، اإذ على امل�ستخدم 
اإعادة االإ�سارة يف ال�سور من جديد يدويا، وذلك بح�سب الناطق الر�سمي با�سم خدمة 

»اإن�ستاغرام«.
يذكر  اأن م�ستخدم اخلدمة �سار االآن بعد هذه امليزة، يتلقى اإ�سعارا يف حال قام 
 Photos of اأحدهم باالإ�سارة اإليه يف �سورة، و�سيتم اإ�سافة هذه ال�سور يف ق�سم ي�سمى
You �سيظهر للعموم بدءا من 16 مايو/اأيار اجلاري، وكما هو احلال يف »في�سبوك« 
فباإمكان امل�ستخدم تغيري االإعدادات لديه ملنع ظهور اأي �سورة متت االإ�سارة اإليها اإال 

بعد موافقته.

»إنستاغرام«
تطلق ميزة اإلشارة

إلى الصور

مورفون.. هاتف تتحرك زواياه عند استقبال المكالمات
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كلية العلوم.. برامج متميزة
تواكب المعايير العالمية 

يعرض هذا القسم 
من »آفاق« صفحات 
متخصصة في 
الشوون األكاديمية 
والبحثية واإلدارية 
في الجامعة، إضافة 
إلى مقاالت الرأي 
الجامعي

أسبوعية جامعة الملك خالد

حسن خيري
وعامر عسيري

�سممت كلية العلوم على م�ساحة 
حتتوي  حيث  مربع  م��رت   82725
ب���داخ���ل���ه���ا ع���ل���ى م����ب����اين ب��ع�����س 
واملختربات،  الدرا�سية  الف�سول 
وبرامج  بخطط  الكلية  وتتم�سك 
درا�سية يف �ستى العلوم االأ�سا�سية 
م�������س���اي���رة ل��ل��م��ع��اي��ري ال���ع���امل���ي���ة، 
ب���االإ����س���اف���ة اإل�����ى احل�����س��ول على 
م�ستوى عال من الثقة يف خريج 
التح�سني  اأ�سلوب  وتنتهج  الكلية، 

امل�ستمر للربامج الدرا�سية. 
وت�����س��ع��ى اأي�����س��ا اإل���ى اجل���ودة 
وال��ت��م��ي��ز واحل���ري���ة االأك���ادمي���ي���ة 
وال�سفافية  وال��ن��زاه��ة  وال��ع��دال��ة 

وامل�ساءلة والبذل والعطاء.
 وتكمن التطلعات امل�ستقبلية 
للكلية يف اأن تكون اأق�سام ووحدات 
الكلية مراكز متميزة للبحث من 
العلمي  التقدم  يف  االإ�سهام   اأج��ل 
للمملكة  واالق��ت�����س��ادي  والتقني 
باالإ�سافة اإلى بناء جمتمع العلم 

واملعرفة.
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كلية العلوم
تقبع على م�ساحة 82725 مرت مربع 

كالتايل:
هذا  اأج���زاء  بع�س  يف  االأول:  الطابق 
ال��ط��اب��ق ت���وج���د م���واق���ف ال�����س��ي��ارات 
لت�سغيل  االأخ������رى  ال���غ���رف  وب��ع�����س 

و�سيانة املبنى.
الطابق  وحتى  االأر���س��ي  الطابق  ويف 
ال����ث����اين ت���وج���د غ���ال���ب���ي���ة  ال��ف�����س��ول 
الدرا�سية واملختربات، بينما يوجد يف 
الطابق الثالث وحتى الطابق الرابع 
امل�ساعدين  مكاتب  املوظفني،  مكاتب 

ومكاتب رئي�س ومدير الق�سم.

عدد غرف المبنى
• الف�سول الدرا�سية: 119

• مكاتب امل�ساعدين: 61
• مكاتب املوظفني: 86
• اإ�سرتاحة عاملني: 1 

• املختربات: 85
• املكاتب امل�ساندة: 8
• املكاتب االإدارية: 5

• مكتب املدير: 1
• الكافترييا: 2

• الغرف املظلمة: 6
• مكب العميد: 1 

• الق�سم - املكتب الرئي�سي: 7
• مكتب نائب املدير: 1

• املكتبة: 2
• االإ�سرتاحات: 2

• غرف االإجتماعات: 20
• املتحف: 1

• غرف البحوث: 13
• ال�سكرتارية وغرف االنتظار: 14 

• القاعات الدرا�سية: 9 
• غرف الوجبات اخلفيفة: 18



الرأي الجامعي

تغريدات 
كاذبة

كليات المجتمع

لقد اهتمت املراحل التنموية يف اململكة العربية ال�سعودية بالرتكيز على البنية 
التحتية التنموية و اخلدمية مبا فيها اكت�ساب التقنية والتطور التقني، مما رفع 
احلاجة اإلى كفاءات ذات قدرة فنية عالية لتغطية احتياج �سوق العمل املتنامي، 
كليات  اعتبار  ومت  العامة،  الثانوية  خلريجي  جديدة  اآف��اق  فتح  اإل��ى  وللحاجة 
املجتمع احلل املثايل لتلبية الطلب املتنامي على التعليم يف اململكة لتزداد طاقته 
اال�ستيعابية خلريجي املرحلة الثانوية ولي�ستطيع تلبية احتياجات �سوق العمل 

من الفنيني املوؤهلني.
واأكدت الدرا�سات على كليات املجتمع ال�ساملة ب�سفتها اأحد اخليارات املثلى 
للتجديد يف نظام التعليم العايل يف اململكة. ولقد �سدرت موافقة جمل�س الوزراء 
يف اململكة على اإن�ساء ثالث كليات جمتمع يف كل من ج��ازان وتبوك وحائل، ثم 
اأن  لبث  ما  ثم   ،1423 ع��ام  الريا�س  الباطن وجن��ران ويف  كليات يف حفر  تبعتها 
اململكة.  وكليات املجتمع تختلف  الكليات يف كافة مناطق  النوع من  انت�سر هذا 
التقنية  الكليات  تقت�سر  فبينما  وال��ربام��ج؛  االأه���داف  يف  التقنية  الكليات  ع��ن 
كليات  اأن  املقابل  يف  جند  متو�سطة،  فنية  ك��وادر  لتخريج  املهنية  الربامج  على 
املجتمع تت�سمن باالإ�سافة اإلى ذلك برامج حتويلية، الهدف منها اإعطاء اخلريج 

الفر�سة الإكمال درا�سته اجلامعية.
التعليم  لفر�س  املوفر  ب��دور  تقوم  باأنها  التقنية  الكلية  عن  تتميز  وبهذا   

العايل لطالب قد حتول ظروف خمتلفة دون التحاقهم باجلامعة مبا�سرة.
يف  بال�سمولية  تت�سف  لكونها  املجتمع  كليات  اإن  نقول  اأن  ن�ستطيع  ولهذا 
براجمها االأكادميية واملهنية وتقوم بوظائف متعددة؛ مر�سحة الأن ت�سهم يف حل 
املع�سالت الرئي�سية التي يعاين منها التعليم العايل يف اململكة، وذلك من خالل 
والتطبيقية يف  العلمية  والتخ�س�سات  النظرية  التخ�س�سات  التوازن بني  اإعادة 
�سوق  احتياجات  تلبية  ق��درة على  اأك��رث  �سيكون  وبالتايل  العايل  التعليم  مناهج 
الكليات دور يف تخفيف ال�سغط على  العمل بالكوادر املدربة، كما �سيكون لهذه 

اجلامعات، واحلد من النزوح للمدن.
الريف  اإلى  اأب��واب اجلامعات والو�سول  الزحام على  فاإن تخفيف  ومن ثم 
واملناطق النائية وتلبية احتياجات �سوق العمل بالكوادر الفنية املتو�سطة تعطي 
لدور كليات املجتمع يف تطوير نظام التعليم العايل يف اململكة بعدا مهما اآخر هو 

العمل على حتقيق مبداأ تكافوؤ الفر�س التعليمية للجميع. 

د.محمد محمد عبد العزيز
أستاذ مشارك الكيمياء الحيوية بكلية المجتمع بخميس مشيط

المحاسبة 
اإلدارية في ظل 
البيئة التنافسية

 د. عاطف سالم
أستاذ المحاسبة المساعد 

بكلية المجتمع بخميس 
مشيط

دورا  االإداري����������ة  امل��ح��ا���س��ب��ة  ت��ل��ع��ب 
م��ه��م��ا يف ت���وف���ري امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي 
لتمكنها  امل��ن��ظ��م��ات  اإل��ي��ه��ا  حت���ت���اج 
البيئة  ال��ت��غ��ريات يف  م��ن م��واج��ه��ة 
املحيطة، والتي توؤثر ب�سكل مبا�سر 
ففي  املنظمات.  تلك  اأن�سطة  على 
ال�����س��ن��وات ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���س��ي��ة ح��دث 
البيئة  يف  امل��ت��غ��ريات  م���ن  ال��ع��دي��د 
امل��ح��ي��ط��ة ب��امل��ن��ظ��م��ات، مم���ا ات�����س��م 
ب���ال�������س���رع���ة ال���ف���ائ���ق���ة يف جم����االت 
التكنولوجيا واالت�ساالت واأثر على 
طبيعة عمل تلك املنظمات وكيفية 

اأدائها. 
اإدارة  م���دى جن���اح  وي��رت��ب��ط 
اأداء وظائفها باإدراكها  املنظمات يف 
التي  البيئية  وال���ظ���روف  ل��الأب��ع��اد 
الكثري  يف  حت��دد  والتي  بها  حتيط 
م����ن امل�����واق�����ف ع����الق����ات جن��اح��ه��ا 
تعد  مل  ذل�����ك،  وع���ل���ى  ف�����س��ل��ه��ا.  اأو 
امل��ح��ا���س��ب��ة االإداري����������ة ق�������ادرة ع��ل��ى 
ولي�س  املنظمات،  احتياجات   تلبية 
االإداري����ة  املحا�سبة  اأن  معناه  ه��ذا 
اأو غ��ري  ف���ع���ال���ة  غ����ري  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
ق��ائ��م��ة ع��ل��ى اأ���س�����س ع��ل��م��ي��ة، ولكن 
ت���غ���ري ال��ب��ي��ئ��ة امل��ح��ي��ط��ة ي��ت��ط��ل��ب 
امل��زي��د م��ن امل��ع��ل��وم��ات ع��ن البيئة 
اإن  وح��ي��ث  للمنظمات،  اخل��ارج��ي��ة 
تركز  التقليدية  االإداري��ة  املحا�سبة 
ع���ل���ى ال���ن���واح���ي ال���داخ���ل���ي���ة ف��ق��ط 
فاإنه  اخل��ارج��ي��ة،  ال��ن��واح��ي  وتهمل 
ت����ربز اأه��م��ي��ة امل��ح��ا���س��ب��ة االإداري������ة 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وال�����دور امل��رت��ق��ب 
املعلومات  به يف توفري  الذى تقوم 
التي حتتاجها املنظمات عن البيئة 
اأ���س��واق ومناف�سني  اخل��ارج��ي��ة م��ن 
وع����م����الء وق�����وان�����ني، مم����ا ي�����وؤدى 
امل��ن��ظ��م��ات مبركزها  اإل���ى اح��ت��ف��اظ 
م���رك���زه���ا  زي��������ادة  اأو  ال���ت���ن���اف�������س���ي 

التناف�سي.
ف�����امل�����ح�����ا������س�����ب�����ة االإداري������������������ة 
توفري  اإل���ى  ت��ه��دف  اال�سرتاتيجية 
االإداري���ة  املحا�سبة  بيانات  وحتليل 
ع���ن امل��ن��ظ��م��ة واأ������س�����واق وت��ك��ال��ي��ف 
ال�ستخدامها  مناف�سيها  و�سيا�سات 
ت���ط���وي���ر وت���ر����س���ي���د وت�����س��م��ي��م  يف 
ناجحة  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات  �سيا�سات 
ل��ل��م��ن��ظ��م��ة ب��غ��ر���س ت��دع��ي��م امل��رك��ز 
ا�ستخدام  خالل  من  لها  التناف�سي 

تقنية تكنولوجيا املعلومات.
وع���ل���ى ذل������ك، ف������اإن امل�����س��ك��ل��ة 
ت��واج��ه منظمات  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
ظ���اه���رة  اأن  يف  ت��ت��م��ث��ل  االأع�����م�����ال 
واإمن��ا  اختيار  تعد حمل  العوملة مل 
نف�سه  يفر�س  واقعا  اأم��را  اأ�سبحت 
املنظمات  وم�ستقبل  ح��ا���س��ر  ع��ل��ى 
اخل��ا���س��ع��ة حل����دة امل��ن��اف�����س��ة ال��ت��ي 
املجتمع  واأع���راف  قوانني  فر�ستها 
ال�������دويل يف ظ����ل ����س���ي���ادة ال��ت��ف��وق 

التكنولوجي واملعلوماتي.
ب��ي��ئ��ة م��ن��ظ��م��ات  ت�����س��ب��ح  ومل 
االأع����م����ال م�����س��ت��ق��رة ن�����س��ب��ي��ا ول��ك��ن 
اأ�سبحت البيئة املحيطة بها تتميز 
ب�����س��رع��ة ال��ت��غ��ريات وخ�����س��و���س��ا يف 

جمال التكنولوجيا واالت�ساالت.

اإيطاليا   يف  ���س��غ��رية  غ��رف��ة  يف  تقبع  اأن 
ر�سالتك  تو�سل  لكي  بالعامل  وتتالعب 
ك��ب��رية ولكنها  ف��ري��د؛  خم��اط��رة  ب�سكل 
ب�سكل يجعل  الر�سالة  النهاية تو�سل  يف 
جميع املتابعني يوؤمنون بروؤيتك ..  هذا 
ما فعله توما�سو ديبينيديتي، وهو حفيد 
يقتل  اأن  ق��رر  عندما  �سهري،  اأدب���ي  ناقد 
رول��ي��ن��غ وميخائيل  ك���اي  ال��ك��ات��ب��ة ج���اي 
والكثري  ك��ا���س��رتو  وف��ي��دل  غوربات�سيف 
العامل  ح��ول  الفاعلة  ال�سخ�سيات  م��ن 
عرب  اأطلقها  كاذبة  تغريدات  خ��الل  من 
م��وق��ع »ت��وي��رت« معرتفا ب���اأن ه��دف��ه من 
تويرت  اأن  ي��ب��ني  اأن  ك���ان  اخل��ط��وة  ت��ل��ك 
اأ�سبح وكالة اأنباء... وكالة االأنباء االأقل 
امل��ع��ل��وم��ات  واأن  ال���ع���امل  يف  م�����س��داق��ي��ة 
وعندما  ك��ب��ري،  ب�سكل  تنت�سر  اخل��اط��ئ��ة 
تاميز مثال  نيويورك  يقوم �سحايف من 
ب���اإع���ادة ن�����س��ر ر���س��ال��ة ع��ل��ى ت��وي��رت ف��اإن��ه 
يف  ين�سرها  مل  واإن  م�سداقية  مينحها 
اجلميع  ين�سى  ال��ن��ه��اي��ة،  �سحيفته.ويف 

امل�سدر االأول واحلقيقي« 
وح��راك  لتداعيات  كمتابع  اأج��دين 
و����س���ائ���ل ال���ت���وا����س���ل االج���ت���م���اع���ي  ب����اأن 
جمتمعنا اخلليجي  ب�سكل خا�س ان�ساق 
اأن  ت��وم��ا���س��و  اأراد  ال��ت��ي  للر�سالة  ك��ث��ريا 
تتوالى  �سواهدها  اأن  يو�سلها  خ�سو�سا 

مريم طوهري 
محاضرة بكلية العلوم

للبنات بأبها

ثقافة 
التخطيط

االإع���الم  و���س��ائ��ل  خ���الل  م�ستمر  ب�سكل 
حل�����س��اب��ات مت ت���زوي���ره���ا ب�����س��ك��ل ي�����س��يء 
العلني،  لالإنكار  دفعهم  مما  الأ�سحابها، 
لي�س  اخل��ط��ر  اأج���را����س  ي���دق  م���ا  اأن  اإال 
للم�ساهري  ال�سخ�سية  احل�سابات  تزوير 
ول��ك��ن��ه اأي�����س��ا ذل����ك ال��ت��ف��ت��ي��ت امل��ذه��ب��ي 
واإ�سعال جذوة التع�سب اإلى حد ال ميكن 
تزوير  خ��الل  من  وذل��ك  التوقف،  بعده 
ل���رم���وز طائفية  ك��ث��ري م���ن احل�����س��اب��ات 
العقل  ي�سدقه  ال  وم��ا  االأك��اذي��ب  ون�سر 
من  م��ذه��ب  ينتق�س  ل��ك��ي  ل�سانها  ع��ل��ى 
اإغراق  اإلى حد  اآخ��ر.  ويت�سفى ال�سفهاء 
يف  امل��ت��ع��ددة  واأط��ي��اف��ه  بعقالئه  املجتمع 
املتع�سبة  وامل��ذه��ب��ي��ة  الطائفية  اأوح����ال 

والت�سنيف الذي يفقد املجتمع مكونات 
اال����س���ت���ق���رار االأم������ن������ي.   وه���ن���ا ب���راأي���ي 
ت��ت��ح��ول و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي 
م�سدر  اإل���ى  العظيمة  اإيجابياتها  رغ��م 
خم��ي��ف ي��ن��ب��غ��ي م��ع��ه ع��ل��ي��ن��ا ج��م��ي��ع��ا اأن 
ن��ك��ون على درج���ة م��ن ال��وع��ي احلقيقي 
بحيث ن��ك��ون م��وؤه��ل��ني ل��ع��دم االن�����س��ي��اق 
وراء ال�سائعات، و الأن جنعل من و�سائل 
يف  للتغريد  اآفاقا  االجتماعي  التوا�سل 
االإن�ساين  والتوا�سل  االإب���داع  م�ساحات 
و امل��ع��ريف اخل���الق ول��ق��راءة ه��ذا العامل 
ال  واحلياة  والفن  الثقافة  �سطور  بكافة 
الغرق يف بحار التزييف واملمار�سات  غري 

االأخالقية. 

ال��ن��ج��اح وحتقيق  اأ���س�����س  اأه����م  م��ن  اإن 
االأه����داف اأن ن��ع��رف م���اذا ن��ري��د ومتى 
ن���ري���ده وم����ا ال�����س��ب��ي��ل اإل�����ى حت��ق��ي��ق��ه؟  
فالعامل كله يف�سح الطريق ملن يعرف 

اأين هو ذاهب.
 التخطيط عملية �ساملة م�ستمرة 
تت�سمن حتليل الواقع وحتديد نواحي 
ال��ق�����س��ور ف��ي��ه واالإم��ك��ان��ي��ات امل��ت��واف��رة 
لتحقيق  منها  االن��ط��الق  ميكن  ال��ت��ي 

االأهداف.
لالأفراد  املحرك  هو  التخطيط   
واملنظمات والدول، وهو �شرط اأ�شا�شي 
ل��ك��ل ع��م��ل ن���اج���ح، وب���ه ت��ت��ح��ق��ق اأع��ل��ى 
ال�ساملة، ورغم ذلك  التنمية  معدالت 
اأجده ه�سا اإن مل يكن غائبا متاما عن 
كثري من ممار�ساتنا اأفرادا ومنظمات،  
واالأ����س���ع���ب م���ن ذل���ك غ��ي��اب ال��ه��دف، 
اأه���داف  ب��ال  االإن�����س��ان  يعي�س  فحينما 
وا����س���ح���ة وت���ط���ل���ع���ات حم�������ددة  ف���اإن���ه 
�سيقتنع بواقعه ولن يخطط مل�ستقبله.
غ���ي���اب  اأ������س�����ب�����اب  اأه��������م  م�����ن  اإن 
ال��ت��خ��ط��ي��ط ع����دم ال���وع���ي ب��امل��ت��غ��ريات 
الراهنة، والوعي باملتغريات على كافة 
اجلديدة  الفر�س  وحت��دي��د  االأ���س��ع��دة 
وال��ت��ح��دي��ات ال��ط��ارئ��ة  يجعلنا ن��درك 
عن  متاما  يختلف  امل�ستقبل  اأن  متاما 
امل�ستقبل  ل��ن��ا يف  م��ك��ان  احل��ا���س��ر  وال 

من دون تخطيط له. ينبغي اأن ننظر 
جمتمعية  ثقافة  اأن��ه  على  للتخطيط 
ن�����س��ع��ى ال����س���ت���ن���ب���ات���ه���ا يف جم��ت��م��ع��ن��ا 

عليها  ونربي  اأنف�سنا  عليها  ونعود 
ن��ا���س��ئ��ت��ن��ا،  ف��ال م��ك��ان ل��ن��ا يف 

هذا العامل من دونها.
ك�����������ث�����������ريا م�����ا 
جت��������ربن��������ا ع���ج���ل���ة 
احل���ي���اة امل��ت�����س��ارع��ة 
ن��ت��خ��ط��ى  اأن  ع���ل���ى 

مرحلة التخطيط 
ون����خ����ت���������س����ره����ا 
ل�����ل�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذ، 
واإن  وه��������������ذا 
ب������دا ت���وف���ريا 
ل��������ل��������وق��������ت 
اأن������ن������ا  اإال 
���س��ن��ت��وق��ف 
ب���ع���د ف���رتة 
م�����������������������������ن 
االنطالق 
اأم������������������������ام 
ط��������ري��������ق 
م���������س����دود 
اأو ننحرف 
ع�������������������������������ن 

االجت�����������������اه 
ال�����������س�����ل�����ي�����م 

امل����������و�����������س����������ل 
ل������ل������ه������دف ف���ال 

ن����دري اأي����ن ن��ذه��ب 
ثم  ن�سلك  ط��ري��ق  واأي 

الطريق  �سلكنا  اأن��ن��ا  نكت�سف 
اخل���ط���اأ!  وال��ن��ت��ي��ج��ة ه���در ل��ل��ط��اق��ات 

واملوارد واإعاقة للعقول وال�سواعد.
يتطلبه  م��ا  ع��ل��ى  للتخطيط  اإن 
يع�سقها من  ن�سوة  وج��ه��د   وق��ت  م��ن 
تت�سكل  اإجن��ازات��ن��ا  ن��رى  فبه  ج��رب��ه��ا، 

فراس إبراهيم شحبي 
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لها  فنتحم�س  اأح��الم��ن��ا  ف�����س��اءات  يف 
ون�����س��رت���س��ل م��ع��ه��ا ون��ت��خ��ط��ى ح���دود 
االإب��داع   ل�سقف  ون�سل  واملكان  الزمان 
بواقعنا  ون�سدم  حلمنا  م��ن  نفوق  ث��م 
م����ن ���س��ع��وب��ة اإج������راءات������ه وروت��ي��ن��ي��ة 

وعندها  اإمكانيته،  وق�سور  تعامالته  
اإال املواءمة قدر امل�ستطاع  ال حيلة لنا 
االأ�ساليب  فنحدد  واحللم  الواقع  بني 
وال��و���س��ائ��ل امل��ت��اح��ة ل��ل��و���س��ول للهدف 
واإن مل  يف خطة عملية مرنة واقعية، 

جتد خططنا �سبيال لتنفيذها ووئدت 
للهدف  الطرق  اأق�سر  اإن  دواخلنا.  يف 
اأن ن��خ��ط��ط ل���ه ج���ي���دا.. واالأه������م من 
وجند  بالتنفيذ  نلتزم  اأن  التخطيط 

الدعم للتنفيذ.
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الرأي الجامعي

اللغة العربية غريبة في بالدها

لم ساءت أخالقنا؟

   Fissure sealant ما هي احل�ضوات الواقية الال�ضقة
هي ح�سوات م�سنوعة من مادة خا�سة تكون بي�ساء اأو �سفافة. ويتم و�سع هذه احل�سوات 
التي  االأ�سطح  املا�سغة لالأ�سنان اخللفية دون احلاجة لعمل حفر يف هذه  االأ�سطح  على 
بقايا  لتجمع  منا�سبا  ت�سكل مكانا  التي  واالأخاديد  املنخف�سات  العديد من  حتتوي على 
يحتم  ال��ذي  االأم��ر  واملعجون،  بالفر�ساة  تنظيفها  ميكن  ال  قد  التي  واجلراثيم  الطعام 

ح�سول الت�سو�س يف هذه االأ�سرا�س.
على  الحتوائها  وذل��ك  االأ���س��ن��ان،  لت�سو�س  عر�سة  اأك��رث  تكون  اخللفية  االأ���س��را���س 
ت�سققات �سنية عميقة وكثرية نوعا ما باالإ�سافة اإلى عمر ال�سر�س، الذي يرتاوح بني �ست 
�سنوات اإلى نهاية العمر »املتو�سط 70 �سنة« وهذه الفرتة كفيلة بت�سوي�س ال�سر�س اإذا مل 
يتم العناية به بال�سكل ال�سحيح. وهي  عملية �سهلة وت�سمل طبقة امليناء فقط وتعد غري 

موؤملة باملرة وال حتتاج اإلى تخدير.

اإلى متى تبقى هذه احل�ضوات على االأ�ضنان؟ 
تبني الدرا�سات اأن احل�سوات الوقائية الال�سقة، ت�ستمر لفرتة زمنية قد ت�سل اإلى �سنة، 
وبالتايل فاإن طفلك �سيكون حمميا من الت�سو�س طاملا بقيت هذه احل�سوات يف مكانها، 
وفى حال تلف هذه احل�سوات فاإن طبيب اأ�سنان االأطفال �سيكت�سف هذا التلف ويعاجله 

ب�سهولة اأثناء الزيارات الدورية لطبيب االأ�سنان.

تطبيق الفلور يف عيادة االأ�ضنان
يقوم الطبيب بو�سع ماده هالمية حتتوى على الفلورايد برتكيز عال على اأ�سنان الطفل 
اأن ميتنع عن االأك��ل وال�سرب  اأرب��ع دقائق، ويجب  بوا�سطة حامل يالئم فم الطفل ملدة 

ملدة ن�سف �ساعة.
خامتة:الوقاية خري من العالج .. فال تتهاون يف وقاية طفلك.

المحافظة على أسنان األطفال  
سعيد آل سالم السرحاني

كلية طب األسنان

أ.د. أحمد بن محمد
بن حميد
عميد كلية الشريعة
وأصول الدين

اللغة  اأن  جميعا  علينا  يخفى  ال 
ال���ع���رب���ي���ة ل���غ���ة ال�����ق�����راآن ال���ك���رمي 
ال�سالة  اأف�سل  عليه  نبيه  و�سنة 
التي  اللغة  واأن��ه��ا  الت�سليم،  واأمت 
���ُس��ط��ر ب��ه��ا ال��ت��اري��خ امل��ج��ي��د، وه��ي 
وبني  امل�سلمني  ب��ني  التفاهم  لغة 
ال�سعوب  م��ن  واالأواخ������ر  االأوائ������ل 

العربية.
العربية  اللغة  مييز  مم��ا  اإن 
التعبري  على  قدرتها  غريها  ع��ن 
مب�����خ�����ارج ل���ي�������س���ت يف ك�����ل ل���غ���ات 
ال��ع��امل م��ث��ل ح���رف ال�����س��اد، وه��ي 
م���ن اأ���س��ب��اب ت��وح��ي��د ال���ع���رب عرب 

تاريخهم الطويل.
قدم علماء امل�سلمني يف جمال اللغة يف الع�سور ال�سابقة جهودا متميزة 
من  الرقي الرائع والن�سوج االأدب��ي حيث �ساعدوا على تقدمي فنون �ستى 
وخلدوها  واالإب����داع  ب��االإت��ق��ان  واأج���ادوه���ا  والق�سة  وامل�سرحية  ال�سعر  م��ن 

بالتدوين والتاأليف.
املجتمعات  باختالف  تختلف  عامية  لهجة  االأي���ام  ه��ذه  لدينا  اأ�سبح 
وال�سعوب العربية ولي�ست لغة، واإمنا هي اأ�سلوب للتعبري عند ال�سعوب التي 

يوؤثر عليها اختاط اللغات وتعددها.
رغم كرثة اللغات املحلية ال ميكن اأن تغيب الف�سحى من العربية مهما 
يكتب  بع�سنا  اأ�سبح  اأن  الغريب  وم��ن  عليها،  ال�سعوب  وتاأثري  عددها  ك��ان 
العربية باحلروف االإجنليزية وينطقها بالعربية على الرغم من اأن اللغة 
العربية غنية مبفرداتها وكلماتها اإلى جانب اأن اهلل حفظها بكتابه وذكره 
اإن اللغة العربية لو وجدت يف ع�سرنا ما وجدته اللغات االأخرى  احلكيم. 
تفوقا  اأكرثها  والأ�سبحت  اللغات  على جميع  لتقدمت  وتطوير  رعاية  من 
اأن  اإننا جن��د   داره��ا حيث  اأ�سبحت غريبة يف  العربية  اللغة  اإن  وانت�سارا.  
اللهجات العامية واللغات االأخرى اأ�سبحت ت�سود املجتمعات وت�سيطر على 
النوادي واالحتفاالت واملعاهد، ومن الغرائب اأن ت�سادف �سخ�سني عربيني 
وظنا  والرقي،  التمدن  عن  بحثا  االإجنليزية   باللغة  ويتناق�سان  يتحدثان 
منهما اأن العربية لغة  قدمية �سعبة على االأجيال اجلديدة وال يحتاج اإليها 

الع�سر احلا�سر. 
االآب��اء واالأج���داد عرب قرون  ال��ذي �سطره  التاريخ  اللغة هي ل�سان  اإن 
اللغة  واإن �سمت وارتفعت هذه  االأم��ة  اللغة هانت  فاإن هانت  وعقود م�ست 

فاإن االأمة علت وارتفعت،
�سبحانه  اهلل  ف�سلها  التي  العربية  بلغتنا  نهتم  اأن  علينا  يجب  اإذا، 
وتعالى على جميع اللغات، وميكن ذلك من خالل  الوعي باأهميتها، وتعزيز 

التحدث بها ، ومنع ت�سرب االأفكار وامل�سطلحات الغريبة التي تهدد لغتنا .

عائض بن محمد ال رفده 

االأ����س���واق  الأح���د  م��دخ��ل خلفي  في 
ب�����س��رت واأن������ا يف ����س���ي���ارت���ي؛  ���س��ي��ارة 
اأخرى قادمة مالأى بالن�ساء يقودها 
�ساب يف الع�سرين من عمره، فوقفت 
قبل املدخل ال�سيق ليدخل ب�سيارته، 
دخل  تف�سل.  اأن  بيدي  اإليه  واأ���س��رت 
اأمني  واأن��ا  النافذة  ب�سيارته  ثم فتح 
ب��اإل��ق��اء  ح��ت��ى  اأو  �سكر  بكلمة  نف�سي 
�سفراء،  ابت�سامة  فابت�سم   ، ال�سالم 
ث��م ق��ال : .......ه����ذا ال��وج��ه !! فلم 

�ساءت اأخالقنا؟ 
باأحد  القلب  عناية  مدخل  ويف 
اأح����د  الأزور  وق���ف���ت  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
امل��ر���س��ى، ف���اأخ���ربين ح���ار����س االأم���ن 
اأن ب��ق��ي ع�����س��ر دق���ائ���ق ع��ل��ى م��وع��د 
�ساب  اأقبل  اإذ  اأنتظر،  فلبثت  الزيارة، 
وم��ع��ه ف��ي��م��ا ي��ب��دو وال���دت���ه واأخ���ت���ه، 
يديه   بني  يقلبه  ب�سل�سال  يلوح  وه��و 
دقائق«  ع�سر  »بقي  فقلت:  ي�ساألني، 
ف���ط���رق ال���ب���اب ب��ع��ن��ف، وه����و ي��ن��ادي 
احل����ار�����س: »ه����ي اف���ت���ح«، ف���اأ����س���ار له                                                     
 « دقائق«، فقال  »ع�سر  اأ�سار يل   كما 
افتح .....وال��دي��ك«! قلت : »اتق اهلل 
»، واأمه واأخته ي�سكتانه، فكان ل�سانه 

كمغراف ال�سوء يلقي من بئر ال�سوء، 
قال:  لهذا؟  الداعي  ما  له:  قلت  ثم 
األي�س هذا ق�سم الباطنة ؟  قلت: ال. 
هذه عناية القلب!  قال: اأوه مل اأعلم 

ثم ان�سرف ؟! فلم �ساءت اأخالقنا ؟
تنهر  اأن  ب���د  ال  ال���ط���رق���ات  ويف 
ب��ب��وق م��زع��ج ، اأو اإ����س���ارات ب��االأي��دي 
م���ربر،  دون  ب��ال��ل�����س��ان  ت���ط���اول  اأو   ،
�ساءت  فلم  اأح�سيها،  ال  �ستى  و�سور 

اأخالقنا؟
�سوؤال عري�س ال اأملك له جوابا: 
اأت��راه  ؟  اأ�سباب  اأم جمموع  �سبب  اأه��و 
قلة الوعي؟ كال، فما اأكرث املحا�سرات 
وال��درو���س واخل��ط��ب وامل��ق��ررات التي 
ت�����در������س، وال�����ربام�����ج ال���ت���ي ت�����س��اه��د 
وت�����س��م��ع، وف��ي��ه��ا ك��ث��ري م���ن االأوام�����ر 
وال����ن����واه����ي، واالوام��������ر وال����زواج����ر! 
وق���د اأق����ول : ب��ل��ى، الأن ه���ذه ال��ك��رثة 
�سماء بكماء، تقف عند الظواهر وال 
ت��راه  اأم  وال��ق��ل��وب.  االأرواح  ت��خ��اط��ب 
م��ن مكنون  ف��ه��ذا   ، االمي����ان؟  �سعف 
القلوب التي ال يعرفها اإال ربها،  وقد 
اأقول : نعم الأن هذه الت�سرفات تثبت 
اأننا مل نفهم اأن الرب هو ح�سن اخللق.

العملية  ال��ق��دوة  ان��ع��دام  ه��و  اأم   
مكارم  تبث  التي  لالإن�سان  ال�ساحلة 
اأو  اإم�����الء   االأخ�����الق ل��ل��م��ق��ت��دي دون 
التي  امل���ب���ادئ  تنقلب  بحيث  ت�����س��ل��ط، 
تنعك�س  وقائع  اإل��ى  االإن�سان  يتعلمها 

على اأخالقه و�سلوكه وت�سرفاته؟
هذا اجل��واب مع ما حفظته من 
يعك�س  امل���رء  اأن  م��ن  اأ���س��ات��ذت��ي  بع�س 
اأو  حركة  بكل  فيها  تربي  التي  بيئته 
اإليه يف جانب كبري،  اأرك��ن  ل��ه،  �سكنة 
الولد  عينا  فيها  تتفتح  التي  فالبيئة 
وال��ب��ن��ت ه���ي ال��ب��ي��ت وامل���در����س���ة ف���اإن 
كانتا متثالن القدوة احل�سنة فاإنهما 
كل  و�سيعك�سان  ركابهما،  يف  ي�سريان 
خ���ري م��ن��ه��م��ا، وي��ت��ج��ن��ب��ان ك���ل قبيح، 
من  تتح�س�س  ملكة  لهما  و�ست�سري 
م���رذول،  ت�سرف  اأو  ق��ول  اأو  فعل  ك��ل 

والعك�س بالعك�س. 
االآي�����ة  ) 177 ( من  وم�����س��ة يف 
يت�سمن  للرب  تعريف  البقرة  ���س��ورة 
تاأ�سي�سا باأن الرب لي�س دعوى ، واإمنا 
معاملة  ع��ن��ه  ينتج  اإمي����ان،  ت��اأ���س��ي�����س 
وتاج  باالإح�سان،  اخللق  ورب  للخلق 

ذلك ال�سدق فيه وثمرته التقوى0 
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أحوال أبها
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نافذة

ه����ذا ال���ع���دد ه���و ع����دد خ��ا���س ت��زام��ن 
م�����ع م���ن���ا����س���ب���ت���ني م���ه���م���ت���ني، ذك�����رى 
ال���ب���ي���ع���ة امل���ل���ك���ي���ة خل�������ادم احل���رم���ني 
ومنا�سبة  اهلل،  ي��ح��ف��ظ��ه  ال�����س��ري��ف��ني 
دف���ع���ة اخل���ري���ج���ني اخل��ام�����س��ة ع�سر 
التي احتفت بها اجلامعة يف اال�سبوع 
ت�ستحقان  املنا�سبتني  وك��ال  امل��ا���س��ي. 
اأن نفرد لكل واح��دة منهما عددا  منا 
خا�سا، ولكن للتزامن، فقد تتداخلت 
وي�سعدنا  ال��ع��دد.  ه��ذا  يف  املنا�سبتان 
ما  اأب���رز  على  اطلعتم  ق��د  ت��ك��ون��وا  ان 
اآف��اق  مت اجن��ازه من حترير �سحيفة 

لهاتني املنا�سبتني.
لتاأجيل  اآ�سفني،  ا�سطررنا،  اأيديكم فقد  الذي بني  العدد اخلا�س  �سياق  ويف 
ال��ع��دد اخل��ا���س،  ال��ت��ي احتلت �سفحات  امل��ق��االت وال���زواي���ا االأ���س��ب��وع��ي��ة،  كثري م��ن 

معتذرين للجميع، و�سنتابع ن�سرها يف العدد القادم مب�سيئة اهلل تعالى.
ال��دول��ة واملجتمع  ال��ذي غطي على كل منا�سبات  االأك��رب  اأن احل��دث  ال �سك 
اهلل،  يحفظه  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل  للملك  البيعة  ذك��رى  ه��و  االإع���الم  وو�سائل 
فهذه منا�سبة كربى اأفردت لها و�سائل االعالم ال�سعودية والعربية م�ساحات كبرية 
ال�سريفني،  التي حتققت يف عهد خ��ادم احلرمني  الكبرية  اأب��رزت فيها االجن��ازات 
املواطن  خدمة  اجت��اه  يف  �سبت  حيث  كمية،  تكون  ان  قبل  نوعية  اجن���ازات  وه��ي 

ال�سعودي بالدرجة االأولى.
امل���ج���االت، وم��ن   وال مي��ك��ن ح�سر ه���ذه االجن�����ازات، ف��ه��ي ك��ث��رية وخمتلفة 
اأ�سعب االأمور كذلك ان نكتب عن االأبعاد والتاأثريات الكبرية لهذه االجنازات على 
الواقع،  اأر�س  م�ستوى الوطن واملواطن، فقد تركت لنا يف قلوبنا وعقولنا، وعلى 
ب�سمات تاريخية يف حياة الدولة واملجتمع، وهي اجنازات كانت بحجم كل الوطن.  
اأبرز هذه االإجن��ازات هو اهتمامه بكل مناطق اململكة، واهتمامه باالن�سان اأوال  اإن 
وقبل كل �سي، ولهذا كانت بذور التنمية التي زرعها، يحفظه اهلل، قد نبتت يف كل 

مكان، وقطفها كل ان�سان على هذه االأر�س الطيبة.
وال �سك ان التعليم العايل ياأتي يف مقدمة االجنازات الوطنية التي حتققت 
ا�ستحداث  ال�سباب اجلامعي ب�سكل خا�س من خالل  ا�ستهدفت  لهذه البالد، فقد 
بنى حتتية للجامعات وموؤ�س�سات التعليم العايل يف كل املناطق، ثم دعم اجلامعات 
وم�ساندتها نحو التحول املعريف، واأخريا العمل على تاأهيل وتدريب وتعليم اأكرث 

من مائة الف طالب وطالبة �سمن برنامج خادم احلرمني ال�سريفني.
وهذه حقائق نكتبها للتاريخ، باأنها هي التي �ستحدد معامل م�ستقبل املجتمع 

ال�سعودي خالل ال�سنوات والعقود القادمة مب�سيئة اهلل نحو االإزدهار والتقدم. 
اإن ما �سهدناه يف حفل تخرج طالب وطالبات جامعة امللك خالد يف االأ�سبوع 
املا�سي باعداد قيا�سية على م�ستوى اجلامعة واجلامعات االأخرى، هو منوذج من 
مناذج الثمرات التي اأخذ املجتمع ال�سعودي يف قطفها والدفع بها ل�سوق العمل يف 

اململكة وامل�ساهمة يف خدمة دورة االقت�ساد الوطني.

عدد خاص
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

ومبن��ى  الكلي��ات   يف  ال�ض��الة  اأماك��ن   •
باجته��ادات  عمل��ت  املركزي��ة  املدرج��ات 
فردية  حت��ت الدرج اأو يف املم��رات، فلماذا 
ال يت��م ت�ضميم اأماكن خم�ض�ضة لل�ضالة يف 

كل كلية؟

عل��ى  الكلي��ات،  يف  ال�ضل��وات  موا�ض��ع   •
الرغم من اأنه��ا اأقيمت باجتهادات فردية، 
ا�ضتخدمها الط��الب اأماكن للجلو�ص و�ضرب 
ال�ض��اي وتبادل الن��كات لعدم  وجود اأماكن 

خم�ض�ضة للجلو�ص يف الكليات.

• ال ي��زال نظ��ام ا�ضتعارة عم��ال النظافة 
م��ن موؤ�ض�ض��ات اأخرى ي�ضب��ب خلال كبريا يف 

م�ضتوى النظافة يف اجلامعة.

جميل��ة  نهاي��ة  انته��ى  اجلامع��ة  دوري   •
تك��رار  املهتم��ني  بع���ص  حماول��ة  عكره��ا 
املباري��ات،  ح��كام  عل��ى  االحتجاج��ات 
متنا�ضني التناف���ص ال�ضريف واأن االأخطاء 

جزء من اللعبة.

• مل يك��ن  اأح��د يف اجلامع��ة يتمن��ى اأن 
يظه��ر حف��ل خت��ام االأن�ضط��ة الطالبي��ة 
به��ذا ال�ض��كل  الذي جعله يظه��ر  فقريا من 
الناحية الفنية ال يرتقي ملكانة اجلامعة.

• االإخوة واالأخوات من من�ضوبي اجلامعة 
ال تزال خطواتهم خجولة جتاه �ضحيفتهم  
اآف��اق«، وك��م تتمن��ى اأ�ض��رة التحري��ر باأن 

ي�ضعروا باأن ال�ضحيفة �ضحيفتهم.

• ال توج��د خ�ضو�ضي��ة يف عي��ادات ط��ب 
االأ�ضنان ب�ضبب عدم وجود اأبواب للعيادات 

للحفاظ على خ�ضو�ضية املراجع.

بدون زعل

أصدقاء آفاق يعقدون أول اجتماعاتهم
مببادرة عدد من طالب اجلامعة  ب�ساأن تكوين فريق اأ�سدقاء »اآفاق«  من كليات اجلامعة، انعقد مبقر ال�سحيفة، 
»اآف��اق«. وناق�س املجتمعون، وكلهم طالب، خطة تفعيل االإ�سهامات  موؤخرا، لقاء ناق�س �سبل التعاون الطالبي مع 
الطالبية يف ال�سحيفة وتزويدها باأخبار االأن�سطة والفعاليات التي ت�سهدها كلياتهم، كما �سلطوا ال�سوء على طرق 

اال�ستفادة من اخلربات االإعالمية لطاقم ال�سحيفة حمررين وفنيني.
العزيز  عبد  رف��دة،  اآل  حممد  عائ�س  من  كل  فيه  و�سارك  االأ�سنان(،  )ط��ب  النهاري  حممد  علي  االجتماع،  تراأ�س 
ال�سريعي، وعبد اهلل �سعيد القحطاين )كلهم من الهند�سة(، و�سوقي اأحمد النهاري )علوم احلا�سب(، وحممد عماد 

اأبو �سملة )اإدارة االأعمال(، عبد اهلل خالد الفيفي )ال�سيدلة(، اإبراهيم الهاليل )اللغات والرتجمة(.
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