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أسبوعية جامعة الملك خالد
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الدفعة الـ16 إلى سوق العمل 

أمير عسير يكرم 12163 خريجا وخريجة بالجامعة
رع������ى �أم�������ر م���ن���ط���ق���ة ع�������ص���ر ���ص��اح��ب 
خالد  ب��ن  في�صل  �لأم����ر  �مل��ل��ك��ي  �ل�صمو 
حفل  �مل��ا���ص��ي،  �ل��ث��اث��اء  عبد�لعزيز،  ب��ن 
م��ن  وط���ال���ب���ة  ط���ال���ب���ا   12163 ت���خ���ري���ج 

�جلامعة.
وك������ان يف �����ص���ت���ق���ب���ال ����ص���م���وه ل���دى 
و�صوله �إلى م�صرح �جلامعة معايل مدير 
عبد�لرحمن   �لدكتور  �لأ�صتاذ  �جلامعة 
ب����ن ح���م���د �ل��������د�ود وع������دد م����ن �ل���وك���اء 
م�صرة  �نطلقت  حيث  �لكليات،  وع��م��د�ء 
�لطاب �خلريجني من خمتلف �لكليات.
وب������د�أ �حل���ف���ل �خل���ط���اب���ي ب���ال���ق���ر�آن 
�ل���ك���رمي، ث���م  ك��ل��م��ة ل��ل��خ��ري��ج��ني �أل��ق��اه��ا 
ن��ي��اب��ة ع��ن��ه��م �خل���ري���ج م��ف��رح �آل دو������س 
�لأم��ر  �مللكي  �ل�صمو  �صاحب  فيها  �صكر 
�ل�صنوية  رع��اي��ت��ه  على  خ��ال��د  ب��ن  في�صل 
ل��ت��خ��ري��ج ط�����اب �جل����ام����ع����ة، ك���م���ا ق���دم 
يف  ممثلة  �جلامعة  �إل��ى  �خلريجني  �صكر 
م��ع��ايل م��دي��ره��ا و�أ���ص��ات��ذت��ه��ا. ومل يغفل 
دو�����س ت��ق��دمي �ل�صكر �إل���ى  �أول��ي��اء �أم��ور 
�خل��ري��ج��ني، م�صر� �إل���ى م��ا ق��دم��وه من 
�إل���ى ه��ذه  �ل��و���ص��ول  �أج���ل  ت�صحيات م��ن 

�للحظة، وجني ثمار ما زرعوه.

ع��ق��ب ذل����ك �أع���ل���ن ع��م��ي��د �ل��ق��ب��ول 
و�ل���ت�������ص���ج���ي���ل  �ل���دك���ت���ور ���ص��ع��د دع���ج���م، 
�أن  مبينا  للخريجني،  �ل��ع��ام��ة  �لنتيجة 
�جل��ام��ع��ة ت��ف��خ��ر ب��ط��اب��ه��ا وط��ال��ب��ات��ه��ا 
�خل��ري��ج��ني �ل��ذي��ن ب��ل��غ ع��دده��م يف ه��ذ� 
�أن  مبينا  وط��ال��ب��ة،  طالبا   12163 �ل��ع��ام، 
خ��ري��ج��ي وخ��ري��ج��ات �لأق�����ص��ام �لأدب���ي���ة، 
�صكلو� ن�صبة مئوية بلغت 55% من جممل 
�صكل خريجو وخريجات  �لعدد، يف حني 
و�لهند�صية  و�لطبية  �لعلمية  �لأق�����ص��ام 
مقارنة   %45 بلغت  ن�صبة  و�حل��ا���ص��وب��ي��ة، 
�مل��ا���ص��ي، مرجعا �رت��ف��اع  �ل��ع��ام  ب��� 42% يف 
�ل���ن�������ص���ب���ة �إل�������ى ت����وج����ه �جل����ام����ع����ة ن��ح��و 
�إليها  يحتاج  �لتي  �لنوعية  �لتخ�ص�صات 
يف  �مللحوظ  �لنمو  وك��ذل��ك  �لعمل  �صوق 
نتيجة  �لعليا  �لدر��صات  خريجي  �أع���د�د 
�ل��ت��و���ص��ع يف �ف��ت��ت��اح ب���ر�م���ج �ل���در�����ص���ات 

�لعليات و�لتو�صع يف عملية �لقبول. 
من جهته �أكد معايل مدير �جلامعة 
�ملنطقة  �أم��ر  �صمو  حر�س  كلمته،  خال 
ع��ل��ى م�����ص��ارك��ة �أب��ن��ائ��ه �ل��ط��اب فرحتهم 
ودعمه لهم وللعلم و�أهله يف جامعة �مللك 

خالد. 

وت�صعد  ت��ف��خ��ر  �جل��ام��ع��ة  �أن  وب����ني 
بتخريج �لدفعة �ل�16 من طابها بعد �أن 
بني  و�لجتهاد  �جل��د  من  �صنو�ت  �أم�صو� 
�أمام  ردهاتها وكلياتها ويف قاعات �لدر�س 
�أ���ص��ات��ذت��ه��م وم���ع زم��ائ��ه��م  حمققني ما 
وكذلك  و�مل��ه��ارة  �ملعرفة  ك�صب  من  �أر�دو� 

�لتجربة و�خلربة.
و�أ����ص���اف »م���ا �أ���ص��ع��دن��ا �ل��ي��وم ونحن 
جن���ت���م���ع ون������ف������رح �ب����ت����ه����اج����ا ب���ط���اب���ن���ا 

�خلريجني ونفخر مبنجز�تهم«.
ع���دد� من  ق��دم م��دي��ر �جلامعة  كما 
�ل��ر���ص��ائ��ل �إل����ى �ل���ط���اب  ب��ع��د رح��ل��ة من 
�لأك��ادمي��ي،  �لتعليم  ق��اع��ات  �ل�����ص��ن��و�ت يف 
م��ط��ال��ب��ا �إي����اه����م ب���الإخ���ا����س يف �ل��ع��م��ل 
ي��ب��خ��ل��و�  و�أل  �أد�ئ��������ه  يف  �هلل  وم���ر�ق���ب���ة 
�لتوفيق  ب����اأن  �إي���اه���م  ب��امل��ع��ل��وم��ة، م��ذك��ر� 
ح��و�ئ��ج  يق�صى  م��ن  ن�صيب  م��ن  �صيكون 

�لنا�س بكل عدل و�إن�صاف.
وز�د »�لوطن فرح بكم، فكونو� على 

قدر تطلعاته فهو يف حاجة �إليكم«. 
وق�������ال م����دي����ر �جل���ام���ع���ة خم��اط��ب��ا 
�خل����ري����ج����ني »ل������ن ي���ج���د ط������اب �ل��ع��ل��م  
�لعربية  �ململكة  وطنكم  يف  كما  ت�صهيات 

�ل�صعودية يف ظل  قيادة  خ��ادم �حلرمني 
�مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز  �ل�صريفني 
و�صمو ويل عهده �لأم��ني و�صمو ويل ويل 
�لتعليم  �أول���ت  �لتي  �هلل،  حفظهم  �لعهد 
بالغا  �هتماما  �لعايل،  �لتعليم  وبالأخ�س 
�إدر�ك������ا م��ن��ه��ا ب��اأه��م��ي��ة ه���ذ� �مل��ن��ب��ع �ل���ذي 
�صربتم منه، و�أحثكم على �لدعاء و�لولء 
ملن كان �صببا بعد �هلل عز وجل يف تي�صر 
�أن��ت��م عليه  �إل���ى م��ا  �ل����درب ح��ت��ى و�صلتم 

�ليوم«.
ك��م��ا ح����ذر م��ع��ايل م��دي��ر �جل��ام��ع��ة 

�ل���ط���اب م���ن ع�����ص��اب��ات �ل��ف��ك��ر �ل�����ص��ال 
قوتهم  ل�صرقة  �لفر�س  ينتهزون  �لذين 
نحوهم   قاتلة  �صهاما  ليوجهوها  �لعقلية 
ون��ح��و �ل��ب��ل��د، ودع���اه���م �إل����ى �أن ي��ك��ون��و� 
و�ح��د�  و�صفا  وجوههم  يف  منيعا  ح�صنا 
م���ع �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ص��ي��دة يف ���ص��ب��ي��ل حفظ 

�لأمن ودعم م�صرة �لتنمية و�لتطوير.
�ل�صكر  �ل��د�ود كلمته بتقدمي  وختم 
�جلامعة  من�صوبي  زمائه   و��صم  با�صمه 
وط����اب����ه����ا، �إل������ى ���ص��م��و �أم������ر �مل��ن��ط��ق��ة 

حل�صوره ودعمه �مل�صتمر للجامعة.

 وق��������ال »وج���������ود �لأم���������ر ف��ي�����ص��ل 
ب���ن خ��ال��د ب���ني �أب��ن��ائ��ه �ل���ط���اب يف ه��ذه 
�لح��ت��ف��ال��ي��ة �ل��غ��ال��ي��ة، دل��ي��ل ع��ل��ى دعمه 
ل�صباب �ملنطقة و�هتمامه ب�صوؤونهم يف كل 

زمان ومكان«.
�أم������ر  ك�������رم  �حل�����ف�����ل  ن����ه����اي����ة  ويف 
�خلريجني  م��ن  �ملتفوقني  �أو�ئ���ل  ع�صر، 
و�حل��ا���ص��ل��ني ع��ل��ى م���ر�ت���ب �ل�����ص��رف، ثم 
�أطلق لوحة مبايعة �صمو ويل ويل �لعهد 

حفظه �هلل .
علي آل سعيد

الذكرى التاسعة
لبيعة الملك المفدى

عطاء ونماء
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الذكرى التاسعة
لبيعة الملك المفدى

يوم  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  �إحتفت 
من  و�لع�صرين  �ل�صاد�س  �ل�صبت  �أم�س 
�صهر جمادى �لآخرة بالذكرى �لتا�صعة 
لتويل خادم �حلرمني �ل�صريفني �مللك 
���ص��ع��ود،  �آل  �ل��ع��زي��ز  ب���ن ع��ب��د  ع��ب��د �هلل 

حفظه �هلل، مقاليد �حلكم .
�لعزيزة  �ملنا�صبة  بهذه  و�لحتفاء 
�حتفاء  هو  ومو�طنة  مو�طن  كل  على 
ب�صنو�ت من �لأم��ن و�لأم���ان و�لجن��از 
�لأنظمة  تطوير  خالها  مت  و�لعطاء، 
وحت��دي��ث �أج��ه��زة وم��وؤ���ص�����ص��ات �ل��دول��ة، 
�لتعليمية  �مل�����ص��اري��ع  م��ئ��ات  وت��د���ص��ني 
�أنحاء  و�ل�صحية و�لتنموية يف خمتلف 
�ململكة، ليعم نفعها كافة �صر�ئح �ملجتمع 
�لفقر قبل �لغني و�لقرية قبل �ملدينة، 
متو�زنة  تنمية  �هلل  ب��اإذن  تتحقق  حتى 
ل  �مل�صاريع  �أن  م��ن  وبالرغم  و�صاملة، 
و�ملدن  �ملو�نئ  �لكبرة منها مثل  �صيما 
�لقت�صادية ومركز �مللك عبد�هلل �ملايل 
وم�صاريع �لطرقات و�ل�صكة �حلديدية، 
ت�صييدها  يف  �ل���وق���ت  ب��ع�����س  ت�����ص��ت��غ��رق 
حيز  �إل��ى  وظهورها  وت�صغيلها  وبنائها 
�آث��اره��ا  ب���د�أت تنعك�س  �أن��ه  �إل  �ل��وج��ود، 
�لإيجابية على �حلياة �لعامة للمو�طن 
�لقت�صادي  �ل���دور  تن�صيط  خ��ال  م��ن 
وتهيئة  و�لعقارية،  �لتجارية  و�حلركة 
ف���ر����س �أك�����رب و�أك������ر مل�������ص���ادر �ل��دخ��ل 

و�لعي�س �لكرمي .
�ململكة وهلل �حلمد  �أنحاء  فجميع 
بناء  ومرحلة  عمل  ور�صة  �إل��ى  حتولت 
�ل��ذي مير �لعامل فيه باأزمة  يف �لوقت 
فاإن  �لأم���ر،  حقيقة  ويف  خانقة،  مالية 
�لتي  و�ملتنوعة  �ملتعددة  �مل�صاريع  ه��ذه 
ت���ه���دف �إل�����ى خ���ر ورف���اه���ي���ة �مل���و�ط���ن 
ت��ر���ص��خ��ت م��ن خ���ال �مل���و�ط���ن وولئ���ه 
لقيادته و�نتمائه لوطنه، ومن �لتفاف 
�ل��ود  �لرعية ح��ول �ل��ر�ع��ي، بحبل م��ن 

و�حلب �ل�صاكن يف �لقلوب و�لنفو�س .
�ل��ر���ص��ي��دة  �ل���ق���ي���ادة  ك���ان���ت  و�إذ� 
�إجن������از�ت وم��ك��ت�����ص��ب��ات للوطن  ح��ق��ق��ت 
و�مل����و�ط����ن يف ف����رة زم��ن��ي��ة ق��ي��ا���ص��ي��ة، 
متتالية  جن��اح��ات  �أي�صاً  �صجلت  فاإنها 
ع��ل��ى �ل�����ص��اح��ت��ني �ل��ع��رب��ي��ة و�ل��دول��ي��ة، 
وتقدير  ب���اح���ر�م  حت��ظ��ى  جعلها  مم��ا 
�لعامل �أجمع، فلي�س هناك عمل �إن�صاين 
من  �ململكة،  فيه  �صاهمت  �إل  وخ���ري 
و�لإنقاذ  �لإغ��اث��ة  قو�فل  ت�صير  خ��ال 
غر  �أو  طبيعية  ك���و�رث  وق��ع��ت  حيثما 
�لطبية  �خل���دم���ات  و�م���ت���دت  طبيعية 
و�ل��ع��اج��ي��ة ل��ل��م��ح��ت��اج��ني م���ن د�خ���ل 
�لعديد  �إج��ر�ء  ومنها  �ململكة وخارجها 
من �لعمليات �جلر�حية لف�صل �لتو�ئم 
جن�صيات  وم��ن  )�ل�صامية(  �ملتا�صقة 
حفظه  تبنى،  كذلك  و�أجنبية.  عربية 
�هلل، موؤمتر�ت ولقاء�ت للحو�ر ما بني 
�لأدي�����ان و�حل�����ص��ار�ت و�أع���ط���ى ���ص��ورة 
�لإ�صامي  ديننا  عن  ونا�صعة  م�صرفة 

كدين ت�صامح و�عتد�ل وتكاتف.

وهيئاته وموؤ�ص�صاته.
و�رت�صمت يف �لت�صعة �أعو�م �ملا�صية 
بعمرها �لق�صر يف �لزمن، �لكبر مبا 
ومكت�صبات  �إجن�����از�ت  م��ن  فيها  حت��ق��ق 
���ص��م��ل��ت ك���ل رك����ن م���ن �أرك�������ان �مل��م��ل��ك��ة 
وك��ل ف��رد م��ن �أف���ر�ده���ا، م��ر�ت��ب عاملية 
تلو  �لإجن�����از�ت  ت��و�ل��ت  ح��ي��ث  متقدمة 
و�لنجاح  �لتطور  �لإجن��از�ت يف م�صرة 
م��و�ط��ن��ي��ه  ورف��اه��ي��ة  �ل���وط���ن  مل�صلحة 
مامح  �أ�صمى  فيها  جت�صدت   ، ومنائه 
�لتاحم ، و�صادت بني �ل�صعب وقيادته 

روح �ملحبة و�لتفاهم.
�لعربية  �مل��م��ل��ك��ة  ل�صعب  وحت��ق��ق 
�ل�����ص��ع��ودي��ة يف ع��ه��د �مل��ل��ك ع��ب��د�هلل بن 
�هلل،  ح��ف��ظ��ه  ����ص���ع���ود،  �آل  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
خ����ال �ل��ت�����ص��ع��ة �أع�������و�م �مل��ا���ص��ي��ة ع��دد 
م���ن �لإجن�������از�ت �مل��ه��م��ة ، م��ن��ه��ا �إن�����ص��اء 
كمدينة   ، �لقت�صادية  �مل���دن  م��ن  ع��دد 
�مل���ل���ك ع���ب���د�هلل �لق��ت�����ص��ادي��ة يف ر�ب���غ 
وم����دي����ن����ة �لأم���������ر ع���ب���د�ل���ع���زي���ز ب��ن 
ومدينة  حائل،  يف  �لقت�صادية  م�صاعد 
ج���از�ن �لق��ت�����ص��ادي��ة، وم��دي��ن��ة �ملعرفة 
�لقت�صادية باملدينة �ملنورة، �إلى جانب 
م���رك���ز �مل���ل���ك ع���ب���د�هلل �مل�����ايل مب��دي��ن��ة 
�ل���ري���ا����س، وك���ذل���ك ت�����ص��اع��ف �أع�����د�د 
ج��ام��ع��ات �مل��م��ل��ك��ة م���ن ث��م��ان ج��ام��ع��ات 
�إلى ما يقارب ثاثني جامعة، و�فتتاح 
و�ل�صحية  �لتقنية  و�مل��ع��اه��د  �ل��ك��ل��ي��ات 
جامعة  و�فتتاح  �لبنات،  تعليم  وكليات 
�مللك عبد�هلل للعلوم و�لتقنية، وجامعة 

�لأمرة نوره بنت عبد�لرحمن.
للمر�أة  ملا  �هلل،  �أي��ده  منه،  و�إميانا 
�ل�����ص��ع��ودي��ة �مل�����ص��ل��م��ة م��ن دور ف��ع��ال يف 
�إث����ب����ات �ل������ذ�ت و�ل���و����ص���ول �إل�����ى �أع��ل��ى 
�مل�صتويات فقد �أولها �هتمامه ورعايته 
مب�����ص��ارك��ت��ه��ا يف �حل����ي����اة �ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
لاإ�صهام  �لكاملة  �لفر�صة  و�إعطاءها 
يف بناء هذ� �ل�صرح �ل�صامخ لكي ت�صبح 
تر�صح  و�أن  �ل�صورى  جمل�س  يف  ع�صو� 
ل��ان��ت��خ��اب��ات �ل��ب��ل��دي��ة ، ح��ي��ث �أل��ق��ى، 
م�صتهل  يف  �إ���ص��اف��ي��ة  ك��ل��م��ة  �هلل،  رع����اه 
للدورة  �لثالثة  لل�صنة  �ل�صنوي  �للقاء 
فيها:  ق��ال  �ل�����ص��ورى  ملجل�س  �خلام�صة 
»ي�صعدين �أن �ألتقي بكم يف �فتتاح �أعمال 
�خلام�صة  �ل����دورة  م��ن  �ل��ث��ال��ث��ة  �ل�صنة 
ملجل�س �ل�صورى، �صائا �حلق تعالى �أن 

يوفقكم يف �أعمالكم.
�لأخ�������وة و�لأخ���������و�ت �صعب  �أي���ه���ا 

�ململكة �لعربية �ل�صعودية:
�مل��ل��ك  �جل���م���ي���ع  و�ل�������د  ك����ف����اح  �إن 
عبد�لعزيز مع �أجد�دكم، يرحمهم �هلل، 
�أثمر وحدة �لقلوب، و�لأر�س، و�مل�صر 
�ل����و�ح����د، و�ل���ي���وم ي��ف��ر���س ع��ل��ي��ن��ا ه��ذ� 
و�أن ل  �مل����ر�ث،  ه��ذ�  �أن ن�صون  �ل��ق��در 
نقف عنده بل نزيد عليه تطوير� يتفق 

مع قيمنا �لإ�صامية و�لأخاقية.
نعم، هي �لأمانة و�مل�صوؤولية جتاه 
و�أن  و�إن�صانه،  وطننا،  وم�صلحة  ديننا، 

م���ن ح��ق��ك��م ع��ل��ي��ن��ا، �أي���ه���ا �لإخ����وة 
�أمر  كل  لتحقيق  ن�صعى  �أن  و�لأخ���و�ت، 
وم�صلحتكم. وك��ر�م��ت��ك��م  ع��زت��ك��م  ف��ي��ه 

وم���ن ح��ق��ن��ا ع��ل��ي��ك��م �ل������ر�أي و�مل�����ص��ورة، 
�لدين،  وث��و�ب��ت  �ل�صرع،  �صو�بط  وف��ق 
فهو  �ل�صو�بط  تلك  على  ي��خ��رج  وم��ن 
مكابر، وعليه �أن يتحمل م�صوؤولية تلك 

�لت�صرفات«.
�أ����ص���در حفظه  �ل�����ص��دد  ه����ذ�  ويف 
�هلل 29 �صفر 1434ه��� �ملو�فق 11 يناير 
2013م �أمرين ملكيني بتعديل مو�د يف 
نظام جمل�س �ل�صورى وتكوين �ملجل�س 
ملدة �أربع �صنو�ت هجرية وم�صاركة �ملر�أة 
ع�����ص��و� يف جم��ل�����س �ل�������ص���ورى وي��ت��ك��ون 
جم��ل�����س �ل�������ص���ورى م���ن رئ��ي�����س وم��ائ��ة 
متثيل  يقل  �أل  على  ع�صو�،  وخم�صني 
�مل�����ر�أة ف��ي��ه ع��ن )20 ب��امل��ائ��ة( م��ن ع��دد 

�لأع�صاء.
و�ن����ط����اق����ا م�����ن ح����ر�����س خ�����ادم 
�حل����رم����ني �ل�������ص���ري���ف���ني، ح��ف��ظ��ه �هلل، 
�أبنائه  �حتياجات  ّتلم�س  على  �ملتو��صل 
�مل���و�ط���ن���ني يف ���ص��ت��ى م���ن���اح���ي �حل���ي���اة 
و�ل�����ص��ع��ي ل��ت��وف��ر ك���ل ���ص��ب��ل �ل���ر�ح���ة 
و�لط���م���ئ���ن���ان و�ل��ع��ي�����س �ل���ك���رمي لهم 
�أ���ص��در، حفظه �هلل، ع��دد� من �لأو�م��ر 
�حتياجات  جممل  غطت  �ل��ت��ي  �مللكية 
�مل������و�ط������ن وم����وؤ�����ص���������ص����ات����ه: »�ل����ع����ام����ة 
و�خل���ا����ص���ة«، �ل��ت��ي �أ���ص��ه��م��ت يف �ل��ق��ي��ام 
حد  ع��ل��ى  تفعيلها  يف  وزي�����ادة  ب���دوره���ا 

ب���الإ����ص���اف���ة �إل������ى ذل�����ك �ح��ت�����ص��ن 
�آل �صعود،  �مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز 
ول��ق��اء�ت دولية  م��وؤمت��ر�ت  حفظه �هلل، 
ناهيك  �ل��ن��ز�ع��ات.  وف�����س  للم�صاحلة 
عن مبادرته �لتاريخية لت�صوية �ل�صر�ع 
�لعربي �لإ�صر�ئيلي �لتي تبنتها جامعة 
�ل������دول �ل��ع��رب��ي��ة، و�أ���ص��ب��ح��ت �أ���ص��ا���ص��اً 
ومنطلقاً ملفاو�صات �صام عادل و�صامل 
و�لإ�صر�ئيليني،  �لفل�صطينيني  بني  ما 
ع������اوة ع���ل���ى ج����ه����وده �مل���وف���ق���ة يف مل 
كلمتها،  وتوحيد  �لعربية  �لأم��ة  �صمل 
ب��ح��ق �ململكة من  م��ا �رت��ك��ب  م��ت��ج��اوز�ً 

�أخطاء من بع�س �لأطر�ف .
وق����د �أج���م���ع �مل���و�ط���ن���ون ع��ل��ى �أن 
من  �لكثر  حقق  �ملحبوب  �لقائد  ه��ذ� 
�مل��ك��ا���ص��ب و�لإجن������از�ت يف ف���رة زمنية 
نبتهل  �أن  �إل  �أمامها  ق�صرة، ل منلك 
�إلى �ملولى عز وجل �أن يحفظه وميد يف 
ي�صبغ عليه  و�أن  ب��اإذن �هلل  �ملديد  عمره 
لتتو��صل  و�ل��ع��اف��ي��ة،  �ل�����ص��ح��ة  ل��ب��ا���س 
و�لبناء  و�ل��ت��ح��دي��ث  �لتطوير  م�صرة 

و�لنماء يف وطننا �لغايل.
ولعل �أبرز ما مييز �لأعو�م �لت�صع 
�مل��ا���ص��ي��ة �ل��ك��م �ل��ه��ائ��ل م��ن �مل�����ص��روع��ات 
و�لتعليمية  و�لجتماعية  �لقت�صادية 
�ل���ع���م���اق���ة �ل���ت���ي �خ���ت�������ص���رت �ل���زم���ن 
و���ص��اب��ق��ت �خل��ط��ط و�ل���ص��ر�ت��ي��ج��ي��ات 
على  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  لتقف 
ر�أ�س هرم �لدول �لتي جتاوزت حدودها 
لاأمم  �لألفية  �إعان  ح�صب  �لتنموية 
�ملتحدة عام 2000، كما �أنها على طريق 
�مل��و�ع��ي��د  ق��ب��ل  �آخ���ر منها  ع���دد  حتقيق 

�ملقرحة .
�لعربية  �مل��م��ل��ك��ة  وت��ت��م��ي��ز جت��رب��ة 
�ل�����ص��ع��ودي��ة يف ع��ه��د خ�����ادم �حل��رم��ني 
�ل�صريفني �مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز 
نحو  بال�صعي  �هلل،  حفظه  ���ص��ع��ود،  �آل 
لاألفية  �ل��ت��ن��م��وي��ة  �لأه�����د�ف  حتقيق 
لاألفية  �ل��ت��ن��م��وي��ة  �لأه�����د�ف  ب���اإدم���اج 
�لثامنة  �لتنمية  خطة  �أه���د�ف  �صمن 
�لتنموية  �لأه����د�ف  وج��ع��ل  و�لتا�صعة، 
�لتنموي  �خل��ط��اب  م��ن  ج��زء�  لاألفية 
و�ل�����ص��ي��ا���ص��ات �مل��رح��ل��ي��ة وب��ع��ي��دة �مل��دى 

للمملكة .
�ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  ودخلت 
���ص��م��ن �ل��ع�����ص��ري��ن دول������ة �ل����ك����ربى يف 
�لعامل، حيث �صاركت يف قمم �لع�صرين 
�ل����ت����ي ع����ق����دت يف و�����ص���ن���ط���ن ول���ن���دن 

وتورنتو.
ومتكن خادم �حلرمني �ل�صريفني، 
حفظه �هلل، بحنكته ومهارته يف �لقيادة 
�ل�������ص���اأن  يف  �مل���م���ل���ك���ة  دور  ت���ع���زي���ز  م����ن 
و�قت�صاديا  �صيا�صيا  و�لعاملي  �لإقليمي 
�أعمق  للمملكة وجود  و�أ�صبح  وجتاريا، 
يف �ملحافل �لدولية ، ويف �صناعة �لقر�ر 
�ل���ع���امل���ي، و���ص��ك��ل��ت ع��ن�����ص��ر دف�����ع ق���وي 
دو�ئ��ر  يف  و�لعربي  �لإ�صامي  لل�صوت 
�لعاملي على �ختاف منظماته  �حل��و�ر 

ل نتوقف عند عقبات �لع�صر، بل ن�صد 
من عز�ئمنا، �صرب�، وعما، وقبل ذلك 
توكًا على �هلل، ّجل جاله، ملو�جهتها.
و�ملتفق مع  �ملتو�زن،  �لتحديث  �إن 
فيها  ت�����ص��ان  �ل��ت��ي  �لإ���ص��ام��ي��ة،  قيمنا 
�حل���ق���وق، م��ط��ل��ب م��ه��م ، يف ع�����ص��ر ل 

مكان فيه للمتخاذلني، و�ملرددين.
�مل�صلمة  للمر�أة  �أن  �جلميع  يعلم 
يف تاريخنا �لإ�صامي، مو�قف ل ميكن 
تهمي�صها، منها �صو�ب �لر�أي، و�مل�صورة، 
م��ن��ذ ع��ه��د �ل��ن��ب��وة، دل��ي��ل ذل���ك م�صورة 
�حلديبية،  ي���وم  �صلمة  �أم  �مل��وؤم��ن��ني  �أم 
و�ل�����������ص�����و�ه�����د ك�����ث�����رة م����������رور� ب��ع��ه��د 

�ل�صحابة، و�لتابعني، �إلى يومنا هذ�.
�مل��ر�أة  دور  تهمي�س  نرف�س  ولأننا 
يف �مل��ج��ت��م��ع �ل�����ص��ع��ودي، يف ك���ل جم��ال 
وبعد   ، �ل�صرعية  �ل�صو�بط  وفق  عمل، 
�لت�صاور مع كثر من علمائنا يف هيئة 
خارجها  م��ن  و�آخ��ري��ن   ، �لعلماء  ك��ب��ار 
، و�ل���ذي���ن ����ص��ت��ح�����ص��ن��و� ه����ذ� �ل��ت��وج��ه، 

و�أيدوه، فقد قررنا �لتايل:
جمل�س  يف  �مل�����ر�أة  م�����ص��ارك��ة  �أول: 
�ل�����ص��ورى ع�����ص��و� �ع��ت��ب��ار� م��ن �ل����دورة 

�لقادمة وفق �ل�صو�بط �ل�صرعية.
ثانيا: �عتبار� من �لدورة �لقادمة 
�أن تر�صح نف�صها لع�صوية  يحق للمر�أة 
�ملجال�س �لبلدية، ولها �حلق كذلك يف 
�مل�صاركة يف تر�صيح �ملر�صحني ب�صو�بط 

�ل�صرع �حلنيف.

�تخذ من خطو�ت  ملا  و��صتكمال  �صو�ء، 
�لتوجيه  �مل�صتوى �حلكومي �صدر  على 
�ل���ك���رمي ب��ع��زم �ل���دول���ة ع��ل��ى �مل�����ص��ارع��ة 
�لوظائف،  �صعودة  يف  و�جل���ادة  �لفاعلة 
ب��و�ج��ب��ه  �ل��ق��ط��اع �خل���ا����س  ي��ق��وم  و�أن 
�ل��وط��ن��ي يف ه����ذ� �لأم������ر ع��ل��ى �ل��وج��ه 
�لأك���م���ل م��ع ح��ر���س و�ه��ت��م��ام �جلميع 
لهذ� �ملطلب �لوطني �ملُلح، مبا ي�صهم يف 

رفع ن�صبة ت�صغيل �ملو�طنني.
�ل�صريفني  وك���ان خ���ادم �حل��رم��ني 
ق���د �أ����ص���در خ����ال �ل�����ص��ن��و�ت �مل��ا���ص��ي��ة 
جم��م��وع��ة م��ن �لأو�م������ر و�ل��ت��وج��ي��ه��ات 
�ل��ك��رمي��ة دل��ل��ت ع��ل��ى �أن �مل���و�ط���ن ك��ان 
ول ي���ز�ل يف م��ق��دم��ة �ه��ت��م��ام��ات خ��ادم 
يتلم�س  ف��ه��و   ، �ل�����ص��ري��ف��ني  �حل���رم���ني 
د�ئ���م���ا �ح��ت��ي��اج��ات �مل��و�ط��ن��ني ودر�����ص���ة 
�أي��ده  �أح��و�ل��ه��م ع��ن كثب. ورغ��ب��ة منه، 
�مل��ع��ي�����ص��ي  �مل�������ص���ت���وى  حت�����ص��ني  يف  �هلل، 
للمو�طنني فقد �أ�صدر �أو�مره �لكرمية 
يف ربيع �لآخ���ر م��ن ع��ام 1431ه���� بدعم 
�لعقارية  �لتنمية  ���ص��ن��دوق  م��ال  ر�أ����س 
�ألف مليون  �أربعون  �إ�صايف قدره  مببلغ 
على  �لطلبات  �إنهاء  من  لتمكينه  ري��ال 
�لقرو�س و�لت�صريع يف عملية �حل�صول 
�ملتوفني  جميع  و�إع��ف��اء  �لقر�س،  على 
التنمية  �صندوق  ق��رو���ض  اأق�صاط  م��ن 
�خلا�صة  �ل�صكنية  لاأغر��س  �لعقارية 
و  ���ص��روط  اأي����ة  دون  عليهم  امل�صتحقة 
�صندوق  من  �ملقر�صني  جميع  �إع��ف��اء 

عطاء ونماء
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�ل�صكنية  لاأغر��س  �لعقارية  �لتنمية 

�خلا�صة من ق�صطني ملدة عامني.
باعتماد  �ل��ك��رمي  �أم���ره  ���ص��در  كما 
بناء )500( �ألف وحدة �صكنية يف مناطق 
�إجمايل  مبلغ  وتخ�صي�س  كلها،  �ململكة 
ل��ذل��ك ق���دره م��ائ��ت��ان وخ��م�����ص��ون مليار 
ر�أ���س  �أم��ره �لكرمي بدعم  ري��ال، و�صدر 
ورف��ع  �لعقارية  �لتنمية  ���ص��ن��دوق  م��ال 
قيمة �حلد �لأعلى للقر�س �ل�صكني من 
م��ن ثاث  �ل��ع��ق��اري��ة  �لتنمية  ���ص��ن��دوق 
�ألف  ريال لي�صبح خم�س مئة  �ألف  مئة 

ريال.
�أق�������ر جم��ل�����س  �ل�������ص���دد  ويف ه�����ذ� 
�ل�����������وزر�ء ب���رئ���ا����ص���ة خ�������ادم �حل���رم���ني 
�ل�صريفني يف 12 �صعبان 1433ه� �ملو�فق 
ن��ظ��ام  ع��ل��ى  �مل���و�ف���ق���ة  2012م  ي��ول��ي��و   2
�ل��ره��ن �ل��ع��ق��اري وي��ه��دف �إل���ى تنظيم 
ال��ن�����ص��اط ال���ع���ق���اري امل��ع��ن��ي ب��ال��ت��ن��ف��ي��ذ، 
�لتمويلي،  و�لإيجار  �لعقاري،  و�لرهن 
�صركات  وم��ر�ق��ب��ة  �ل��ع��ق��اري،  و�لتمويل 
�ل��ت��م��وي��ل �ل���ع���ق���اري، و�ل���ت���ي ت�����ص��ب يف 
م�صلحة �ملو�طن و�لقت�صاد �ل�صعودي.
وعلى ر�حة ورفاهية �ملو�طنني وحتقيق 

�حلياة �لكرمية لهم.
رعاه  ملتابعته وحر�صه،  و��صتمر�ر� 
�هلل، لتوفر �ل�صكن �ملنا�صب للمو�طنني 
مب���ا ي��ك��ف��ل ل��ه��م ح���ي���اة ك���رمي���ة �أ����ص���در 
�أم�����ره �ل���ك���رمي يف 06 ج���م���ادى �لآخ����رة 
1434ه� �ملو�فق 16 �بريل 2013م باإعطاء 
�ملو�طنني �أر��س مطورة وقرو�س للبناء 
عليها يف خمتلف مناطق �ململكة وتتولى 

وز�رة �لإ�صكان هذ� �لأمر .
لإي��ج��اد  �هلل،  حفظه  م��ن��ه،  و�صعيا 
ونحوها  �لبطالة  مل�صاألة  عاجلة  حلول 
�لتي توليها �لدولة جل �هتمامها ، ُدعم 
و�لدخ����ار  للت�صليف  �ل�����ص��ع��ودي  �ل��ب��ن��ك 
�ل��ق��رو���س  ط��ل��ب��ات  تلبية  م��ن  لتمكينه 
�ملن�صاآت  ورع��اي��ة  ومت��وي��ل  �لجتماعية، 
�حلرف  و�أ�صحاب  و�لنا�صئة،  �ل�صغرة 
و�ملهن من �ملو�طنني ليز�ولو� �أعمالهم 
لفر�س  وتوفر�  وحل�صابهم،  باأنف�صهم 
�ل��ع��م��ل ل��ه��م، وت��ن��ف��ي��ذ ب��ر�م��ج للتوفر 
و�لدخار لذوي �لدخول �ملنخف�صة من 
ر�أ���س  ُرف��ع  لذلك  وحتقيقا   ، �ملو�طنني 
مال �لبنك �ل�صعودي للت�صليف و�لدخار 
مببلغ وقدره ع�صرون �ألف مليون ريال، 
و�إ���ص��اف��ة �ل��ودي��ع��ة �ل��ت��ي ���ص��ب��ق و�صعها 
لدى �لبنك �لبالغ مقد�رها ع�صرة �آلف 
حفظه  �أم���ره،  بها  �ل�صادر  ري��ال  مليون 
ر�أ���س  �إل��ى  �هلل، بتاريخ 1429/10/27ه������ 
مال �لبنك لي�صبح جمموع زي��ادة ر�أ�س 

ماله 30 مليار ريال.
ك���ذل���ك �إع�����ف�����اء ج��م��ي��ع �مل��ت��وف��ني 
ال�صعودي  البنك  ق��رو���ض  اأق�����ص��اط  م��ن 
للت�صليف و�لدخار �خلا�صة بالأغر��س 
واإع��ف��اء  ���ص��روط،  اأي  دون  االجتماعية 
جميع �ملقر�صني من �لبنك �ل�صعودي 
للت�صليف و�لدخار �خلا�صة بالأغر��س 

االجتماعية من اأق�صاط ملدة عامني .
ول��ت��ح��ق��ي��ق �لك����ت����ف����اء مل�����ص��ت��ح��ق��ي 
�أمر  �صابههم  وم��ا  �لجتماعي  �ل�صمان 
�حلد  برفع  �ل�صريفني  �حلرمني  خ��ادم 
�لأع��ل��ى ل��ع��دد �لأف����ر�د يف �لأ���ص��رة �لتي 
 )8( م��ن  �لجتماعي  �ل�صمان  ي�صملها 
�إلى )15( فرد� وتخ�صي�س مبلغ  �أف��ر�د 
�لغر�س،  �ألف مليون ريال لهذ�  وق��دره 
�ل�صمان  يف  �مل�صاندة  �ل��رب�م��ج  وتفعيل 
مبلغ  وتخ�صي�س  ودعمها  �لجتماعي 
ث��اث��ة م��ل��ي��ار�ت وخ��م�����س م��ئ��ة مليون 
ري���ال ل��ه��ذ� �ل��غ��ر���س ، وك��ذل��ك تو�صيع 
�خلدمات �ملقدمة من �لرعاية و�لتنمية 
�لجتماعية وتطويرها من خال عدة 
ومائتي  مليار  مبلغ  وتخ�صي�س  بر�مج 

مليون ريال لهذ� �لغر�س.
�لإع��ان��ات  خم�ص�صات  زي���دت  ك��م��ا 
�ل��ت��ي ت��ق��دم ل��ل��ج��م��ع��ي��ات �خل���ري���ة من 

مئة  �أرب���ع  لت�صبح   %50 بن�صبة  �ل��دول��ة 
���ص��ن��وي��ا. ودع��م  ري���ال  وخم�صني م��ل��ي��ون 
�لتعاونية مببلغ مئة مليون  �جلمعيات 
ري��ال �صنويا، �إ���ص��اف��ة �إل��ى �إق��ام��ة ودع��م 
عدد من �مل�صروعات و�لرب�مج �لأخرى.

ومن منطلق �أهمية توفر �ل�صكن 
�ل���ك���رمي �مل���ائ���م ل��ل��م��و�ط��ن��ني، ُدع��م��ت 
ميز�نية �لهيئة �لعامة لاإ�صكان مببلغ 
ريال،  �ألف مليون  مقد�ره خم�صة ع�صر 
�لكرمية  �مللكية  �لأو�م���ر  �صملت  كذلك 
تثبيت بدل غاء �ملعي�صة ومقد�ره %15 
للمو�طنني  �لأ���ص��ا���ص��ي  �ل���ر�ت���ب  �صمن 
و�ع�����ت�����م�����اد �حل�������د �لأدن������������ى ل�����رو�ت�����ب 
ف��ئ��ات �ل��ع��ام��ل��ني يف �ل���دول���ة ك��اف��ة من 

�ل�صعوديني بثاثة �آلف ريال �صهريا.
زي��ادة  �مللكية  �لأو�م����ر  �صملت  كما 
�ن��ت��د�ب  م��ن  للموظفني  �مل��ال��ي��ة  �مل��ز�ي��ا 
وب�����دل ن��ق��ل وم���ك���اف���اأة ن��ه��اي��ة �خل��دم��ة 
�أم���ره �ل��ك��رمي بتثبيت كل  �إل���ى  �إ���ص��اف��ة 
كل  على  �ملعينني  و�ملو�طنات  �ملو�طنني 
�ل��ب��ن��ود مم��ن ي��ت��ق��ا���ص��ون رو�ت��ب��ه��م من 
ميز�نية �لدولة، وي�صمل من يعملون يف 
�لأجهزة �حلكومية ويتقا�صون رو�تبهم 
بالإ�صافة  �لعامة،  �مليز�نية  خ��ارج  م��ن 
ل�صرف مكافاأة �صهرين جلميع موظفي 

�لدولة من مدنيني وع�صكريني .
ورغ����ب����ة يف �إي�����ج�����اد ح����ل مل�����ص��ك��ل��ة 
�ل���ب���ط���ال���ة �ل���ت���ي ي���ع���اين م��ن��ه��ا ب��ع�����س 
�مل����و�ط����ن����ني و�مل����و�ط����ن����ات وّج������ه خ����ادم 
�حل��رم��ني �ل�����ص��ري��ف��ني ب��اع��ت��م��اد �صرف 
خم�����ص�����س م����ايل ق�����دره )�أل����ف����ا ري����ال( 
�صهريا للباحثني عن عمل يف �لقطاعني 
�ل���ع���ام و�خل����ا�����س ، ول���دع���م وم�����ص��ان��دة 
�جل���ه���از �لأم���ن���ي مب���ا ي���ع���زز ق���درت���ه يف 
ح��ف��ظ �لأم������ن و�ل����ص���ت���ق���ر�ر �ل��وط��ن��ي 
�ل�صريفني،  �حل��رم��ني  خ��ادم  �أم��ر  �صدر 
�ألف وظيفة  باإحد�ث )60(  حفظه �هلل، 

ع�صكرية لوز�رة �لد�خلية.
كما �أمر، �أيده �هلل،  برفع �لوظائف 
�ل�صنة  ميز�نية  يف  �ملعتمدة  �لع�صكرية 
�مل��ال��ي��ة �حل��ال��ي��ة 1433/1432ه���������� �ل��ت��ي 
ي�صغلها م�صتحقو �لرقية، وقت �صدور 
االأمر الكرمي، من ال�صباط واالأفراد يف 
و�لأمنية  �لع�صكرية  �لقطاعات  جميع 
�إلى �لرتبة �لتالية، كذلك �لأمر بالعفو 
�ل�صو�بط  وفق  �لعام  �صجناء �حلق  عن 
�مل����ق����ررة و �ل��ت�����ص��دي��د ع����ن �مل��ط��ال��ب��ني 
ب��ح��ق��وق م��ال��ي��ة وف���ق ���ص��و�ب��ط معينه، 
و�ل��ت�����ص��دي��د ع���ن �ل�����ص��ج��ن��اء �مل��ط��ال��ب��ني 
بديات مرتبة على حو�دث �ل�صر وفق 

�صو�بط معينة.
و�إمي������ان������ا م�����ن خ��������ادم �حل���رم���ني 
ب��اأه��م��ي��ة دور  �ل�����ص��ري��ف��ني، ح��ف��ظ��ه �هلل، 
�لأن��دي��ة �لأدب��ي��ة و�ل��ري��ا���ص��ي��ة يف تقدم 
�لنه�صة �ل�صبابية، و�صعيا من �لدولة يف 
دعمها لتتمكن من �أد�ء و�جبها �لأكمل 
�أمر، حفظه  خلدمة �ل�صباب و�لريا�صة 
�لأن����دي����ة  دع�����م جل��م��ي��ع  ب���ت���ق���دمي  �هلل، 
باململكة مقد�ره ع�صرة مايني  �لأدبية 

ريال لكل ناد.
و�صملت �أو�م��ره، رعاه �هلل، تقدمي 
ع�صرة  ق���دره  �لريا�صية  ل��اأن��دي��ة  دع��م 
مايني ريال لكل ناد من �أندية �لدوري 
�ملمتاز، و خم�صة مايني ري��ال لكل ناد 
م��ن �أن��دي��ة �ل��درج��ة �لأول���ى ، و مليونا 
�مل�صجلة  �لريا�صية  �لأندية  لبقية  ريال 

ر�صميا.
و�إميانا من حكومة خادم �حلرمني 
�ل�صريفني �مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز 
�جل��م��ع��ي��ات  دور  ب���اأه���م���ي���ة  ����ص���ع���ود  �آل 
�أه��د�ف��ه��ا  ولتحقق  �ملتخ�ص�صة  �ملهنية 
�أم���ر، حفظه �هلل،  على �ل��وج��ه �لأك��م��ل، 
�جلمعيات  جلميع  م��ايل  دع��م  بتقدمي 
�ملهنية �ملتخ�ص�صة �ملرخ�س لها مقد�ره 

ع�صرة مايني ريال لكل جمعية.
و��صت�صعار� من �لدولة مل�صوؤوليتها 

يف حماية �ملال �لعام، وحماربة �لف�صاد، 
من  �ملجتمع  وتنقية  عليه،  و�ل��ق�����ص��اء 
�آث������اره �خل���ط���رة، وت��ب��ع��ات��ه �ل��وخ��ي��م��ة 
و�أف��ر�ده��ا،  موؤ�ص�صاتها،  يف  �لدولة  على 
خ��ادم  �أم���ر  ���ص��در  �أج��ي��ال��ه��ا،  وم�صتقبل 
�حل���رم���ني �ل�����ص��ري��ف��ني �مل���ل���ك ع��ب��د�هلل 
�هلل،  حفظه  �صعود،  �آل  عبد�لعزيز  ب��ن 
ب���اإن�������ص���اء »�ل��ه��ي��ئ��ة �ل��وط��ن��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة 
به، حفظه  و�رتباطها مبا�صرة  �لف�صاد« 

�هلل.
وت�����وف�����ر� ل���ل���رع���اي���ة �ل�����ص��ح��ي��ة 
و�صعيا  للمو�طنني  و�ل�صاملة  �ملتكاملة 
لأن َتُعمَّ جميع �أرجاء �لباد، و��صتكمال 
مل��ا ه��و ق��ائ��م، وحت��ت �لإن�����ص��اء م��ن مدن 
ط���ب���ي���ة، وم�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات ت��خ�����ص�����ص��ي��ة 
ومرجعية، وم�صت�صفيات ومر�كز طبية، 
يف  �لأول��ي��ة  �ل�صحية  للرعاية  وم��ر�ك��ز 
كل مناطق �ململكة، �أمر خادم �حلرمني 
�ملايل  �لعام  يف  �هلل،  حفظه  �ل�صريفني، 
1433/1432ه��� باعتماد مبلغ �صتة ع�صر 
�ل�����ص��ح��ة لتنفيذ  ل�����وز�رة  م��ل��ي��ار ري����ال 
وتو�صعة عدد من �ملدن �لطبية و�ملر�كز 
�لتنمية  ع��ج��ل��ة  ل��دف��ع  و�مل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات 

�ل�صحية يف �ململكة .
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  دع���م  يف  ورغ���ب���ة 
�جلانب  يف  لاإ�صهام  �ل�صحي  للقطاع 
�ل�������ص���ح���ي، مت رف�����ع �حل�����د �لأع����ل����ى يف 
�خلا�صة«  �مل�صت�صفيات  »متويل  برنامج 
يف وز�رة �ملالية من خم�صني مليون ريال 

�إلى مائتي مليون ريال.
�أي�������ده �هلل،  ل���دع���م���ه،  و�م������ت������د�د�ً 
�صحية  رعاية  ولتقدمي  �لقطاع  بهذ� 
ع��ال��ي��ة �جل�����ودة، وت��ز�م��ن��اً م��ع تطوير 
�لعد�لة  نهج  و�إر����ص���اء  �ل�صحة،  وز�رة 
�صيا�صة  و�أت��ب��اع  و�لتكامل  و�ل�صمولية 
غر�صها،  �ل��ت��ي  و�مل�صد�قية  �ل�صفافية 
�مل���ع���ط���اء،  �ل���ب���ل���د  ه�����ذ�  يف  �هلل،  رع������اه 
�مل��اأث��ورة  مقولته  يف  �ل��د�ئ��م  وت��اأك��ي��ده 
�مل��و�ط��ن«  �صحة  ع��ل��ى  يغلى  ���ص��يء  »ل 
رعى، حفظه �هلل،  يف �لثالث من �صهر 
�أكتوبر   19 �مل��و�ف��ق  1433ه����  ذو �حلجة 
2012م حفل �فتتاح �أربعمائة وع�صرين 
م�������ص���روع���ا وو�����ص����ع ح���ج���ر �لأ�����ص����ا�����س 
م�����ص��روع��ا من  وع�����ص��ري��ن  و�صبعة  مل��ائ��ة 
�ل�������ص���ح���ي���ة يف خم��ت��ل��ف  �مل���������ص����روع����ات 
ق��دره  �إج��م��ايل  مببلغ  �ململكة  مناطق 

)241ر987ر084ر12( ريال.
كما وجه، �أيده �هلل،  يف 14 جمادى 
�لآخرة 1434 ه� �ملو�فق 24 �بريل 2013م 
باعتماد �أكر من )000ر000ر100ر15( 
ريال لإن�صاء )22( م�صروعا طبيا ، منها 
 )3( و  وم�صت�صفى،  طبيا  جممعا   )19(
و�ل�صلوك  �لنمو  ل���ص��ط��ر�ب��ات  م��ر�ك��ز 
يف  تن�صاأ  م��ر�ك��ز  �أول  وتعد   ، لاأطفال 
توفر  حيث  �لفئة  ب��ه��ذه  تعنى  �ململكة 
ملر�صى التوحد ومر�صى فرط احلركة 
وغرهم مر�كز على �أعلى م�صتوى من 
�لرعاية و�لعاج ، كما وجه، �أيده �هلل، 
بنزع ملكية عدد من �لأر��صي، لإقامة 
عليها،  �ل�صحية  �مل�صروعات  م��ن  ع��دد 
عدد  �عتماد  على  �ملو�فقة  �إل��ى  �إ�صافة 
وز�رة  ملر�فق  �لتطويرية  �لرب�مج  من 

�ل�صحة.
ولعل �لنجاح �لأبرز �لذي حققته 
عمليات  ه��و  �لطبي  �مل��ج��ال  يف  �ململكة 
حققت  �لتي  �ل�صيامية  �لتو�ئم  ف�صل 
�لنظر  منقطع  جن��اح��ا  �ململكة  فيها 
ب��ت��وج��ي��ه��ات خ��ادم  ث��م  م��ن �هلل  بف�صل 
�حل���رم���ني �ل�����ص��ري��ف��ني، ح��ف��ظ��ه �هلل، 
�لإن�صانية«  »مملكة  تكون  لأن  و�أهلها 
عبد�لعزيز  �مللك  مدينة  يف  �أجريت  �إذ 
�ل��ط��ب��ي��ة ب��ال��ري��ا���س �ل��ت��اب��ع��ة ل��ل�����ص��وؤون 
 30 ن��ح��و  �ل��وط��ن��ي  ب��احل��ر���س  �ل�صحية 
�لتعقيد  بالغة  �ل��ن��وع  ه��ذ�  م��ن  عملية 
ع��رب��ي��ة  دول  م����ن  ���ص��ي��ام��ي��ة  ل���ت���و�ئ���م 

و�أفريقية و�أ�صيوية و�أوروبية.

رئيس هيئة البيعة: خادم الحرمين
اختزل الزمن في بضع سنين

�أكد �صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمر م�صعل بن عبد�لعزيز �آل �صعود رئي�س هيئة �لبيعة، 
�أن خادم �حلرمني �ل�صريفني بعون من ربه ��صتطاع �أن يختزل �لزمن يف ب�صع �صنني، 
من خال ما مت �إجنازه من م�صاريع تنموية يف �صتى �ملناحي، وما هو قيد �لتنفيذ 

يف جميع �أرجاء �لوطن.
وقال يف كلمته مبنا�صبة �لذكرى �لتا�صعة ملبايعة خادم �حلرمني �ل�صريفني:

�حلمد هلل �لذي �أعزنا بالإ�صام، و�صرفنا من بني �صعوب �لأر�س بخدمة بيوته 
�حلر�م، ويف يوم �لبيعة من كل عام يقدم �ل�صعب �ل�صعودي �لويف ر�صالته �إلى جميع 
وحدتهم  ق��وة  ع��ن  �ل�صعودية«  �لعربية  »�ململكة  �لعزيز  وطنهم  با�صم  �ل��ع��امل  دول 

و�لتفافهم حول قياتهم وتفانيهم يف �صبيل ��صتقر�ر ونه�صة دولتهم.
و�أ�صاف: كما ن�صتح�صر يف �أذهاننا ما وفق �إليه خادم �حلرمني �ل�صريفني بعون 
م��ن رب��ه، �أن يختزل �ل��زم��ن يف ب�صع �صنني، م��ن خ��ال م��ا مت �إجن���ازه م��ن م�صاريع 

تنموية يف �صتى �ملناحي، وما هو قيد �لتنفيذ يف جميع �أرجاء �لوطن.
و�ختتم رئي�س هيئة �لبيعة كلمته بقوله: نت�صرع �إلى بارئنا �أن مّين على خادم 
بادنا  على  وي��دمي  وي�صدده  ين�صره  و�أن  و�لعافية  بال�صحة  �ل�صريفني  �حلرمني 

�لغالية و�صعبنا �لعظيم كل خر وتوفيق.

ولي العهد: الملك يواصل 
نهجه المنحاز للحق دون 

مجاملة أو مهادنة
�أك����د ���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و �مل��ل��ك��ي �لأم���ر 
�لعهد  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز ويل  ب��ن  ���ص��ل��م��ان 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س �ل�����وزر�ء وزي��ر 
�لدفاع، �أن خادم �حلرمني �ل�صريفني 
�مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز يو��صل 
ب��ال�����ص��دق و�ل�����ص��ر�ح��ة ذ�ت���ه���ا نهجه 
�ملنحاز للحق دون جماملة �أو مهادنة، 
ويف م��ن��ا���ص��رة �ل��ق�����ص��اي��ا �ل��ع��ادل��ة يف 
�ل��ع��امل. ج��اء ذل��ك يف كلمة ل��ه بهذه 

�ملنا�صبة قال فيها:
بالتهنئة  �أت���ق���دم  �أن  ي�����ص��ع��دين 
و�ل����ت����ربي����ك����ات مل����ق����ام ����ص���ي���دي خ����ادم 
عبد�هلل  �مل��ل��ك  �ل�صريفني  �حل��رم��ني 
ولل�صعب  �هلل،  �أي���ده  عبد�لعزيز،  ب��ن 
�لذكرى  �لكرمي، مبنا�صبة  �ل�صعودي 
�لتا�صعة لتوليه، حفظة �هلل، مقاليد 

�حلكم يف بلدنا �لغايل.
ع��ام��ا ب��ع��د ع����ام ن�����ص��ه��د �إ���ص��اف��ة 
�صعيا  �ملتميزة  م��ن �لجن���از�ت  �مل��زي��د 
خلدمة �ملو�طنني ورفاهيتهم، وو�صع 
�مل�صتقبل  �لت�صريعات �لتي ت�صمن يف 
��صتقر�ر� و�زده��ار�، ومن��و�، وحت�صينا 
�ملو�قف  تتو�لى  كما  �ملعي�صة،  مل�صتوى 
خلادم  و�ل�صجاعة  �جلريئة  �حلكيمة 
�لق�صايا  جت��اه  �ل�صريفني  �حلرمني 
�ل��ع��رب��ي��ة و�لإ����ص���ام���ي���ة ، وي��و����ص��ل، 
و�ل�����ص��ر�ح��ة  ب��ال�����ص��دق  �هلل،  وف���ق���ه 
ذ�ت����ه����ا ن��ه��ج��ه �مل���ن���ح���از ل��ل��ح��ق دون 
منا�صرة  ويف  م��ه��ادن��ة،  �أو  جم��ام��ل��ة 
�ل��ق�����ص��اي��ا �ل��ع��ادل��ة يف �ل��ع��امل، ودع��م 
وق���د  و�مل�صت�صعفني،   �مل���ن���ك���وب���ني 
حمبة  وتو��صعه  باإن�صانيته  �كت�صب 
�أمته  وفخر  �ملو�طنني،  وبناته  �أبنائه 
قادة  وتقدير  و�لإ�صامية،  �لعربية 

�لعامل.
�أن يلهمه �هلل  �مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز مثل دع��وة �صادقة  �ل�صريفني  ل �صيء ي�صعد خ��ادم �حلرمني 
ر�صده، و�أن يوفقه وي�صدده، ويعينه على �أد�ء م�صئولياته، كما �أن �أعز �أمنياته �أن يرى �ملو�طنني �إخوة متحابني، 
رجالهم  وكبرهم  �صغرهم  ي�صاهم  و�أن  و�أمنهم،  وحدتهم  يف  �لتفريط  ول  و�خل���اف،  �لفرقة  يقبلون  ل 

ون�صاوؤهم يف بناء �لوطن وحتريك عجلة �لتنمية بجد وعزم و�جتهاد.
�إلى  ملكا حبيبا  ببقائه  و�أن ميتعنا  �ل�صريفني،  �صيدي خادم �حلرمني  �أن يحفظ  �أ�صاأل �هلل جلت قدرته 

�لقلوب، و�أن يبارك خطاه، و�أن يعيننا جميعا على �صكر نعمة �لأمن و�لأمان، و�لرخاء و�ل�صتقر�ر.
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ولي ولي العهد: مليكنا نأى بعد توّكله 
على اهلل ببالدنا عن مظاهر الفوضى

رف������ع ����ص���اح���ب �ل�������ص���م���و �مل��ل��ك��ي 
�لأم������ر م���ق���رن ب���ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
�ل��ث��اين  �ل��ن��ائ��ب  �ل��ع��ه��د  ويل ويل 
�مل�صت�صار  �لوزر�ء  لرئي�س جمل�س 
و�مل������ع������ب������وث �خل�������ا��������س خل�������ادم 
�حل����رم����ني �ل�������ص���ري���ف���ني �أ����ص���دق 
�ل���ت���ه���اين و�ل����ت����ربي����ك����ات خل����ادم 
�حل�����رم�����ني �ل�������ص���ري���ف���ني �مل���ل���ك 
ولل�صعب  عبد�لعزيز  بن  عبد�هلل 
�ل�������ص���ع���ودي �ل����ك����رمي مب��ن��ا���ص��ب��ة 

�لذكرى �لتا�صعة للبيعة.
ل��ه بهذه  ذل���ك يف كلمة  ج���اء 

�ملنا�صبة فيما يلي ن�صها:
�حل����دي����ث  �أط�����ي�����ب  م�����ن  �إن 
�صيدي  ع��ن  �حل��دي��ث  نف�صي  �إل���ى 
خ��������ادم �حل�����رم�����ني �ل�������ص���ري���ف���ني 
�مل���ل���ك ع���ب���د�هلل ب���ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
ورع�����اه،  �هلل  ح��ف��ظ��ه  ����ص���ع���ود،  �آل 
ف��احل��دي��ث ع���ن م��ق��ام��ه �ل��ك��رمي 
ب��ارزة وعلم  حديث عن �صخ�صية 
عاملي ورجل حمنك وقائد فذ بل 
ق���ادة ه��ذ� �لعامل  ه��و م��ن �صفوة 

وعظمائهم.
عا�صر  �هلل،  �أي��ده  قائدنا،  �إن 
�أح���د�ث���ا خم��ت��ل��ف��ة وخ���ا����س غ��م��ار 
�لتجارب و�أمل بحقائقها ف�صقلت 
م�����و�ه�����ب�����ه �ل����ف����ط����ري����ة وع�������ززت 

خطو�ت كبرة على طريق �لتقدم 
و�ل��ن��م��اء و�أخ������ذت ح��ك��وم��ة خ���ادم 
�هلل،  �أي���ده  �ل�صريفني،  �حل��رم��ني 
باملو�طن  �له��ت��م��ام  عاتقها  على 
ومتطلباته  �ح��ت��ي��اج��ات��ه  وت��ل��ب��ي��ة 
وحت���ق���ي���ق �ل���رف���اه���ي���ة و�ل��ع��ي�����س 
�ل���ك���رمي ل���ه ف�����ز�دت وهلل �حل��م��د 
�أ�صاليبه  وتطورت  �لتعليم  فر�س 
يف ج���م���ي���ع م����ر�ح����ل����ه وب��خ��ا���ص��ة 
�ل��ت��ع��ل��ي��م �ل����ع����ايل �ل������ذي ت��و���ص��ع 
�لكثر  ��صتوعبت  كبرة  ب��درج��ة 
م��ن �أب��ن��اء ب��ادن��ا ب��الإ���ص��اف��ة �إل��ى 
ما حققه برنامج خادم �حلرمني 
�خل��ارج��ي  ل��اب��ت��ع��اث  �ل�صريفني 
ليثمر ذلك عن خمرجات �لتعليم 
�ل��ت��ي ت��ت��ف��ق م��ع م��ت��ط��ل��ب��ات �صوق 
�ل���ع���م���ل وم�����ع �حل����اج����ات �لآن���ي���ة 
�أ�صهم  وق��د  للمملكة  و�مل�صتقبلية 
ذلك يف معاجلة جانب كبر من 
�لبطالة ب�صورة م�صرفة متثلت يف 
توفر فر�س �لعمل لأبناء �ململكة 

يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س.
وت����اب����ع �لأم��������ر م����ق����رن ب��ن 
مم��ا  �إن  ي�����ق�����ول:  ع���ب���د�ل���ع���زي���ز 
م�صرتنا  قائد  �أن  فخر�  يزيدنا 
ي���ت�������ص���رف ب���ح���م���ل ل���ق���ب »خ������ادم 
مبا  ويقوم  �ل�صريفني«  �حلرمني 

ذل��ك جليا  �لو��صع وظهر  �إدر�ك���ه 
يف ط���ري���ق���ة م���ع���اجل���ت���ه ل���اأم���ور 
وجتاوزه للعقبات و�ل�صعاب فناأى 
بحكمته وحنكته، بعد توكله على 
رب����ه وط���ل���ب �ل���ع���ون م���ن���ه، ب��ه��ذه 
�ل���ب���اد �ل���ط���اه���رة ع���ن �مل�����ص��اك��ل 
وم��ظ��اه��ر �ل��ف��و���ص��ى �ل��ت��ي بع�س 
خمتلفة  م�صميات  حت��ت  �ل��ب��ل��د�ن 
ظاهرها �حل�صن وباطنها �لفرقة 
و�ل�صقاق، كما �أنه، �أيده �هلل، �صعى 
مل��د ح��ب��ال �ل��و���ص��ل ل��ل��ع��امل �أج��م��ع 
م���ع �جلميع  م��ت��و�زن��ة  ب��ع��اق��ات 
م�صلحة  �عتبار�تها  �أول���ى  ت��ك��ون 
وت���و�ز  وب��ت��و�ف��ق  و�صعبها  �ململكة 
م���ع م�����ص��ال��ح �لأم����ت����ني �ل��ع��رب��ي��ة 
ذلك حظيت  ولأج��ل  و�لإ�صامية 
�مل���م���ل���ك���ة �ل���ع���رب���ي���ة �ل�������ص���ع���ودي���ة 
باحر�م وتقدير �جلميع وتبو�أت 
مكانة رفيعة بني �لدول و�أ�صبحت 

منارة ي�صار �إليها بالبنان.
و�أ�������ص������اف: ب���احل���دي���ث ع��م��ا 
للمملكة  �لد�خلي  �ل�صاأن  يخ�س 
قطعت  فقد  �ل�صعودية  �لعربية 
�ل��ت�����ص��ع  �ل���������ص����ن����و�ت  �مل���م���ل���ك���ة يف 
مليكنا  رع��اي��ة  ظ��ل  يف  �ملن�صرمة 
�ملفدى، حفظه �هلل ورعاه، �أ�صو�طا 
كبرة يف حتقيق �لتنمية وحققت 

�أعمال  �للقب من  هذ�  ي�صتوجبه 
وي�������وؤدي ح��ق��ه ع��ل��ى �أك���م���ل وج��ه 
�لإجن���از�ت  يف  ذل��ك جلياً  ويظهر 
�جل��ب��ارة �ل��ت��ي مت��ت يف �حلرمني 
�لكبرة  و�لتو�صعات  �ل�صريفني 
حظيا  �ل��ت��ي  و�لإن�������ص���اء�ت  فيهما 
�لر�حة  �صبل  توفر  وكذلك  بها 
ل��ل��ح��ج��اج و�مل��ع��ت��م��ري��ن و�ل������زو�ر 
و�ل�����وق�����وف ع���ل���ى �ح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
وم��ت��اب��ع��ة ���ص��وؤون��ه��م �إ���ص��اف��ة �إل��ى 
�لد�ئم، حفظه �هلل، على  حر�صه 
�إليه  خدمة هذ� �لدين و�ملنتمني 

يف �صتى بقاع �لأر�س.
�إذ  �إننا  بقوله:  كلمته  وختم 
على  �صنو�ت  ت�صع  مب���رور  نبتهج 
بهذه  ونحتفل  �هلل  رع���اه  ت��ول��ي��ه 
على  و�لعزيزة  �ل�صعيدة  �ملنا�صبة 
قلوب جميع �أبناء �ململكة �لعربية 
�ل�����ص��ع��ودي��ة ل��ن��ت��وج��ه �إل����ى �مل��ول��ى 
قائد  يحفظ  ب��اأن  �لقدير  �لعلي 
م�صرتنا وباين نه�صتنا �حلديثة 
�ل�صحة  ن��ع��م��ة  ع��ل��ي��ه  ي���دمي  و�أن 
و�ل��ع��اف��ي��ة وي��وف��ق��ه مل���ا ف��ي��ه خر 
لهذه  يحفظ  و�أن  و�لعباد  �لباد 
�لباد �ملباركة �أمنها وطماأنينتها 
و�ملف�صدين  �لأعد�ء  كيد  ويكفيها 

�إنه ويل ذلك و�لقادر عليه.

أمير عسير يهنئ 
خادم الحرمين 
الشريفين بالذكرى 
التاسعة للبيعة

فمنذ توليه دفة �حلكم يف هذه �لباد 
�لغالية و�صغله �ل�صاغل �لتنمية �لتي 
بالفعل و�صلت لكل حمافظة ومركز 
وهجرة دون ��صتثناء، و�ألقت بظالها 
، وح��ر���س،  م��و�ط��ن ومقيم  ك��ل  على 
�أبناء  يف  �ل�صتثمار  على  �هلل،  حفظه 
�مل��م��ل��ك��ة، �إمي����ان����اً م��ن��ه يف ع��و�ئ��ده��ا 
�لعظيمة على تنمية �لباد و�حلفاظ 
كما  �لقادمة،  لاأجيال  ثرو�تها  على 
�إجن��از�ت  نح�صر  �أن  ن�صتطيع  ل  �أننا 
كل  قلب  �إل��ى  �ملقرب  �لإن�صانية  ملك 
�أر�د  �ثنني، ومن  �أو  مو�طن يف مقال 
�ل��وق��وف على ه��ذه �لإجن���از�ت فعليه 
�ل�صالح  �مل��ل��ك  ه��ذ�  �آث���ار  على  �ل�صر 
ف��ا ميكن   ، �ململكة  م��ن  ك��ل �صرب  يف 
�لتنمية  ه���ذه  يتجاهل  �أن  ل�صخ�س 

رف���ع ���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و �مل��ل��ك��ي �لأم���ر 
ف��ي�����ص��ل ب���ن خ���ال���د ب���ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
�لتهاين  �أ�صمى  ع�صر  منطقة  �أم��ر 
و�ل�����ت�����ربي�����ك�����ات خل����������ادم �حل����رم����ني 
�ل���������ص����ري����ف����ني �مل�����ل�����ك ع������ب������د�هلل ب��ن 
���ص��ع��ود، ح��ف��ظ��ه �هلل،  �آل  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
للبيعة  �لتا�صعة  �ل��ذك��رى  مبنا�صبة 

�ملباركة.
وق����ال ���ص��م��وه يف ك��ل��م��ة ل��ه بهذه 
بيعة  ذك����رى  علينا  »حت���ل  �مل��ن��ا���ص��ب��ة: 
�ل�صريفني  �حل���رم���ني  خ����ادم  ���ص��ي��دي 
�مل���ل���ك ع���ب���د�هلل ب���ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �آل 
�صعود، حفظه �هلل، �لتي تعد من �أغلى 
�ملنا�صبات على قلب كل مو�طن يف هذه 
لكل  �أكلها  �آت��ت  �لتي  �لفتية،  �ململكة 
ومقيم،  ثر�ها من مو�طن  فوق  فرد 

قبل  �لبعيد  بها  �صهد  �ل��ت��ي  �لهائلة 
�لقريب«.

�أمر ع�صر يقول:«  وتابع �صمو 
وي����اح����ظ �مل���ت���ت���ب���ع، ح����ر�����س خ����ادم 
�حل���رم���ني �ل�����ص��ري��ف��ني، ح��ف��ظ��ه �هلل، 
للعلم  منار�ً  �ململكة  �أر���س  جعل  على 
عدد  �إن�صاء  على  د�أب  فقد  و�مل��ع��رف��ة، 
�ملبتعثني  عدد  وزي��ادة  �جلامعات  من 
�ل��ذي��ن جت���اوز ع��دده��م �ل���� 150 �أل��ف 
طالب وطالبة، وتهيئة كافة �لعو�مل 
كل  وط��رق  منه  لا�صتز�دة  �مل�صاعدة 
�أو خارجها  �ململكة  د�خ��ل  �أب��و�ب��ه من 
ع���رب �إر����ص���ال �ل��ب��ع��ث��ات مل��خ��ت��ل��ف دول 
�ل���ع���امل، �أم���ا يف ع��ودت��ه��م ب����اإذن �هلل 
�أف��������ر�د� ن��اف��ع��ني م��ف��ي��دي��ن ل��دي��ن��ه��م 

ووطنهم«.

كلمة مدير الجامعة بمناسبة ذكرى البيعة
رف��ع م��ع��ايل م��دي��ر جامعة �مل��ل��ك خالد 
�لأ�صتاذ �لدكتور عبد�لرحمن بن حمد 
خادم  مقام  �إل��ى  �لتهاين  �أجمل  �ل���د�ود 
بن  عبد�هلل  �مللك  �ل�صريفني  �حلرمني 
و�صمو ويل عهده  �صعود  �آل  عبد�لعزيز 
عبد�لعزيز  بن  �صلمان  �لأم��ر  �لأم��ني 
�لثاين  �لنائب  �لعهد  ويل  ويل  و�صمو 
�ل��وزر�ء �لأم��ر مقرن  لرئي�س جمل�س 
بن عبد�لعزيز، حفظهم �هلل، مبنا�صبة 
�لذكرى �لتا�صعة لبيعة خادم �حلرمني 

�ل�صريفني، �أيده �هلل.
وق���ال �ل�����د�ود: ت��اأت��ي ذك���رى بيعة 
�هلل  حفظه  �ل�صريفني  �حلرمني  خ��ادم 
�أجمل  يعي�س  �حلبيب  ووطننا  �لتا�صعة 
�لتي  �لر�صيدة  �ل��ق��ي��ادة  ظ��ل  �أي��ام��ه، يف 
قمة  يف  و�مل��ك��ان  �لن�صان  نه�صة  جعلت 
�أولوياتها، فعا�س �ملو�طن نقلة نوعية يف 

خادم  عهد  يف  �لعايل  للتعليم  و�لكيفي 
�حل���رم���ني �ل�����ص��ري��ف��ني �أك�����د �ل��دك��ت��ور 
وبتوجيه  �ل��ع��ايل  �لتعليم  �أن  �ل�����د�ود 
ورع���اي���ة م�����ص��ت��م��رة م���ن ق��ائ��د م�����ص��رة 
�لباد قد قفز قفز�ت  �لتنمية يف هذه 
�لتعليم  �نت�صر  حيث  م�صهودة  تنموية 
�لعايل يف ربوع �لباد من خال )38( 
جامعة حكومية و�أهلية ، وجامعة عاملية 
، و�أكر من )600 كلية( ، حتت�صن بني 
وثاثمائة  مليون  م��ن  �أك���ر  جنباتها 
م�صرة  ت��ز�ل  ول  وطالبة،  طالب  �أل��ف 
�لتنمية ل تهد�أ، وما �لقر�ر �مللكي �لذي 
���ص��در م��وؤخ��ر� ب��اإن�����ص��اء ث��اث جامعات 
ج��دي��دة يف ك��ل م��ن بي�صة وج��دة وحفر 

�لباطن �إل �صاهد على ذلك.
�إلى  �ل��د�ود  �أ�صار  �ل�صياق  ذ�ت  ويف 
�ل�صريفني  �حلرمني  خ��ادم  برنامج  �أن 

�ملجالت  جميع  يف  و�خلدمات  �لرعاية 
�ل��ع��ل��م��ي��ة و�ل���ث���ق���اف���ي���ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة 
و�ل��ع��م��ر�ن��ي��ة و�لق���ت�������ص���ادي���ة. ف��ك��ان��ت 
ن��ه�����ص��ة ���ص��ام��ل��ة ، ���ص��ه��د ب��ه��ا �ل��ق��ا���ص��ي 
�ل�����ص��غ��ر  خ���ره���ا  و�أدرك  و�ل���������د�ين، 

و�لكبر، وحظي بها �لقريب و�لبعيد.
�أن قطاع  �ل�����د�ود  �ل��دك��ت��ور  و�أك����د 
�لقطاعات،  �لعايل، كغره من  �لتعليم 
ح��ظ��ي ب��اه��ت��م��ام خ��ا���س م��ن ل���دن خ��ادم 
�حل����رم����ني �ل�������ص���ري���ف���ني ، �ل�������ذي ق���اد 
�أي����ده �هلل  �إمي��ان��ا م��ن��ه  م�����ص��رة تنميته 
ب�����اأن ت��ن��م��ي��ة �مل���و�ط���ن ه���ي �ل���ص��ت��ث��م��ار 
�لأهم مل�صتقبل �لوطن ، و�أن �جلامعات 
ه�����ي م���ن�������ص���ة �ل���ت���ط���وي���ر ، وم��ن��ط��ل��ق 
�لتخطيط و�لبد�ع، وحما�صن �لبتكار 

و�لتجديد.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��ط��ور �ل��ك��م��ي 

و�ل��ذي جت��اوز عدد مبتعثيه  لابتعاث 
�أك���������ر م������ن م�����ائ�����ة وخ����م���������ص����ني �أل������ف 
ط��ال��ب وط��ال��ب��ة ي��در���ص��ون يف م��ر�ح��ل 
�صيكون  �ملختلفة  �لتعليم  وتخ�ص�صات 
�مل�����ص��در �خل�����ص��ب ل��ت��ام��ني �ح��ت��ي��اج��ات 
�����ص����وق �ل���ع���م���ل يف �مل���م���ل���ك���ة، و���ص��ي��ع��زز 
�لع���ت���م���اد ع���ل���ى �ل�������ص���و�ع���د �ل��وط��ن��ي��ة 
�ملوؤهلة لقيادة �لتنمية ، وخدمة �لوطن 

و�ملو�طن.
ك��م��ا �أو����ص���ح �ل��دك��ت��ور �ل�����د�ود �أن 
جامعة �مللك خالد يف هذ� �لعهد �مليمون 
ق��د حققت �ل��ع��دي��د م��ن �لجن�����از�ت يف 
جميع وظائفها تعليميا وبحثيا وخدمة 
حتى  م�صطرد�  من��و�  ومن��ت  ملجتمعها، 
�أك��رب �جل��ام��ع��ات �ل�صعودية،  غ��دت م��ن 
�لقادم  �ل��ع��ام  نهاية  �جلامعة  وت�صتعد 
�أكرب و�أجمل  �إلى و�ح��دة من  لانتقال 

و��صتمر�ر�  ذل��ك  وك��ل  �جلامعية،  �مل��دن 
�مللك  �لباد جلامعة  قيادة هذه  لدعم 
خالد فقد خ�ص�س للجامعة هذ� �لعام 

�أكرب ميز�نية يف تاريخها.
�لدكتور  رف��ع  ت�صريحه  ختام  ويف 
و�متنانه  �صكره  �ل���د�ود  �لرحمن  عبد 
ل��ق��ي��ادة ه���ذه �ل��ب��اد �مل��ب��ارك��ة ع��ل��ى كل 
م���ا ت��ق��دم��ه يف ���ص��ب��ي��ل ت��ن��م��ي��ة �مل��و�ط��ن 
ورفاهيته، كما �صكر معاليه �صمو �أمر 
للجامعة  دع��م��ه  ع��ل��ى  ع�����ص��ر  منطقة 
ومتابعة �صموه �مل�صتمرة ، ومعايل وزير 
وتوجيهه  حر�صه  على  �لعايل  �لتعليم 
�أن ي��دمي على هذه  �ل��د�ئ��م، �صائا �هلل 
�ل��ب��اد ن��ع��م��ة �لأم����ن و�لأم������ان يف ظل 
وويل  �ل�صريفني  �حلرمني  خادم  قيادة 
�لعهد  و���ص��م��و ويل ويل  �لأم����ني  ع��ه��ده 

حفظهم �هلل.
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منصور كويع

 ك��رم��ت ع��م��ادة ���ص��وؤون �أع�����ص��اء هيئة 
�لتدري�س و�ملوظفني، �ملتقاعدين من 
و�ملوظفني  �ل��ت��دري�����س  هيئة  �أع�����ص��اء 
م��ن خ���ال ح��ف��ل �أق��ام��ت��ه ب��امل��درج��ات 
بالقرير  �جلامعية  باملدينة  �ملركزية 
رعاه مدير �جلامعة  �لأ�صتاذ �لدكتور 
�ل��ذي  �ل���د�ود  ب��ن حمد  عبد�لرحمن 
�أل���ق���ى ك��ل��م��ة رح����ب ف��ي��ه��ا ب��امل��ك��رم��ني 

�لأولوية  �ملتقاعدين،  �أبناء  �جلامعة، 
يف �لقبول بكلياتها.

ب��ع��د ذل����ك �أل���ق���ى ع��م��ي��د ���ص��وؤون 
و�ملوظفني  �ل��ت��دري�����س  هيئة  �أع�����ص��اء 
�لدكتور عبد�هلل بن هادي �لقحطاين 
كلمة �صكر فيها معايل مدير �جلامعة 
ل���ت���ق���دمي���ه �ل����دع����م �ل����ك����ايف جل��م��ي��ع 
من�صوبي �جلامعة، كما ثمن ح�صوره 
ل��ل��ح��ف��ل ك��ل��م�����ص��ة وف������اء ي�����ص��ت��ح��ق��ه��ا 
قدمو�  �لذين  �جلامعة  يف  �لعاملون 

مبا  م�صيد�  �حل��ف��ل،  على  و�لقائمني 
ق��دم��ه �مل���ك���رم���ون خ����ال م�����ص��و�ره��م 
�لوظيفي �لذي ��صتمر �صنو�ت طويلة 

كانت حافلة بالعطاء.
وق����ال »ت��ك��رمي��ك��م و�ج����ب لأن��ك��م 
�لغايل  لوطنكم  مميز  بجهد  قمتم 
وجل��ام��ع��ت��ك��م ي�����ص��ت��ح��ق م���ن���ا �ل��ث��ن��اء 

و�لتكرمي«.
ن��ه��اي��ة كلمته  �ل������د�ود يف  وق����دم 
�إه���������د�ًء ل��ل��م��ك��رم��ني مت���ث���ل يف م��ن��ح 

�ملليئة  م�����ص��رت��ه��م  ك���ل ج��ه��د خ����ال 
ب���ال���ع���ط���اء و�ل���ت�������ص���ح���ي���ة. و�خ���ت���ت���م 
�مل��ت��ق��اع��دون �حل���ف���ل، ب��ك��ل��م��ة �أل��ق��اه��ا 
نيابة عنهم �لدكتور حممد بن يحيى 
�آل مزهر، عرب فيها عن مدى �صعادته 
ت�صهدها  �لتي  �لكرمية  »�للفتة  بهذه 

�جلامعة للمرة �لأولى«.
وق������ال »ن���ح���ن �أب����ن����اء �جل��ام��ع��ة 
وقت  �أي  يف  �إ���ص��ارت��ه��ا  ره��ن  و�صنبقى 

حتتاج �إلينا فيه«.

الداود لموظفي الجامعة المتقاعدين: 
تكريمكم واجب وألبنائكم أولوية القبول

عقد رئي�س جمل�س �أمناء مركز حوكمة �ل�صركات، معايل مدير �جلامعة �لأ�صتاذ �لدكتور عبد�لرحمن بن حمد �لد�ود، �جتماع 
و�عتماد  للمركز،  �لعامة  �ملو�زنة  �لجتماع،  �أعمال  �صمن  ونوق�س  �ملهمة.  �لأم��ور  من  عدد  ملناق�صة  وذل��ك  �ملركز،  �أمناء  جمل�س 
�لهيكل �لعام ملوؤ�صر �حلوكمة، �إ�صافة �إلى �عتماد �لائحة �لتنظيمية للمركز. كما مت خال �لجتماع، �إعان �ملو�فقة على �لنظام 

�لإلكروين ملوؤ�صر �حلوكمة، و�ملو�فقة على �لت�صحيح �لنهائي له.

مركز حوكمة الشركات يناقش احتياجات المرحلة

نادي المال واألعمال يقيم اللقاء األول
�أقام نادي �ملال و�لأعمال بكلية �لعلوم �لإد�رية و�ملالية �لتابع لعمادة �صوؤون �لطاب، �لأ�صبوع �ملا�صي، �للقاء �لأول للنادي بح�صور 
وذلك  �لهبا�س  �صعد  بن  �لدكتور مريع  �لطاب  �صوؤون  وعميد  �لغامدي،  �ل�صام  عبد  �لدكتور  و�ملالية  �لإد�ري��ة  �لعلوم  كلية  عميد 
با�صرتاحة اجلامعة بلع�صان. وبداأ اللقاء باآيات من القران الكرمي ثم كلمة لرائد الن�صاط الطالبي بالكلية، االأ�صتاذ حمود اآل عمر، 
رحب فيها بال�صيوف، مقدما نبذة عن �لنادي، متحدثا عن ��صتقطاب �ملو�هب وتنميتها بالكلية.  بعد ذلك �ألقى �لطالب مانع بن 
عو�صه �لأ�صمري، كلمة �لطاب حتدث خالها عن �إجناز�ت �لنادي وتطلعات �أع�صائه. ثم مت عر�س فيلم عن �إجناز�ت �لنادي قبل �أن 
يكرم عميد �لكلية وعميد �صوؤون �لطاب، عدد� من �حلا�صلني على مر�كز متقدمة مبلتقى تو��صل ببي�صة وكذلك مت تكرمي منتخب 

�لكلية لكرة �لقدم حل�صوله على كاأ�س معايل مدير �جلامعة وتكرمي �لفرق �لفائزة بدوري �لكلية لكرة �لقدم.
مانع المانع
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الداود يبحث 
التعاون 
مع جامعة 
»مالكا« 
الماليزية

علي آل سعيد

ر�أ������س م��ع��ايل م��دي��ر �جل��ام��ع��ة ن�ائب 
رئ���ي�������س جم��ل�����س �جل���ام���ع���ة �لأ����ص���ت���اذ 
�ل����دك����ت����ور ع���ب���د�ل���رح���م���ن ب����ن ح��م��د 
�ل����د�ود، �لج��ت��م��اع �ل��ث��ام��ن  للمجل�س 
�ل����ذي ع��ق��د �لأرب����ع����اء �مل��ا���ص��ي، حيث 
�إل��ى مقام خادم  �ل�صكر  �فتتحه برفع  
ع��ه��ده  وويل  �ل�����ص��ري��ف��ني  �حل���رم���ني 
�لعهد على �صدور  �لأم��ني وويل ويل 
جامعة  �إن�صاء  على  �لكرمية  �ملو�فقة 
بي�صة وما ميثله ذلك من دعم �صخي 
مناطق  ليعم  �ل��ع��ايل  �لتعليم  مل�صرة 

تعديل مقررات وابتعاث وتجديد تعاقدات 
في اجتماع مجلس الجامعة

�ململكة، موؤكد� با�صم �ملجل�س، ت�صخر 
ج��م��ي��ع �إم��ك��ان��ي��ات وق�����در�ت وخ���رب�ت 
ج��ام��ع��ة �مل��ل��ك خ��ال��د خل��دم��ة جامعة 
بي�صة، متمنيا �أن تبقى ج�صور �لتعاون 

م�صتمرة بني �جلامعتني.
كما ثّمن �جلميع ت�صريف ورعاية 
�ل�صمو  �صاحب  ع�صر  منطقة  �أم���ر 
بن خالد، حفل  في�صل  �لأم��ر  �مللكي 
ت��خ��ري��ج ط����اب �جل���ام���ع���ة �ل��ث��اث��اء 
�ملا�صي، وهناأ �ملجل�س، �لطاب و�أولياء 

�أمورهم و�لوطن مبنا�صبة �لتخرج.  
ب����ع����د ذل�������ك �����ص���ت���ع���ر����س �أم�����ني 
جم��ل�����س �جل���ام���ع���ة �ل���دك���ت���ور ح��م��ود 

�أب���و ظهر �مل��و���ص��وع��ات �مل��درج��ة على 
�ملو�فقة  �لأع��م��ال، حيث مت��ت  ج��دول 
مبتعثي  من  ع��دد  و�صع  معاجلة  على 

�جلامعة.
�جلامعات  مع  �لتو��صل  ولزيادة 
�ل��ع��امل��ي��ة و�مل����ر�ك����ز �ل��ب��ح��ث��ي��ة وت���ب���ادل 
�ل��ت��ج��ارب و�خل������رب�ت، و�ف����ق جمل�س 
ح�صني  �ل��دك��ت��ور  �إي��ف��اد  على  �جلامعة 
�لطب  كلية  م��ن  �خل��ال��دي  ب��ن يحيى 

لدورة تدريبية يف كند�. 
خربة  م��ن  �ل�صتفادة  جم��ال  ويف 
�ملجل�س  و�فق  �لتدري�س،  �أع�صاء هيئة 
ث��اث��ة من  م��ع  �لتعاقد  على جت��دي��د 

�ملتعاقدين  �ل��ت��دري�����س  هيئة  �أع�����ص��اء 
للعمل بكليات �جلامعة للعام �لدر��صي 

.1436-1435
كما و�فق �ملجل�س على تعديات 
ب��ع�����س �مل�����ق�����رر�ت �ل���در�����ص���ي���ة و�أع������اد 
�ل��ب��ع�����س �لآخ�����ر مل��زي��د م���ن �ل��در����ص��ة 

و�لبحث.  
�أعد�د  و�أخر� و�فق �ملجل�س على 
�لطاب و�لطالبات �ملتوقع قبولهم يف 

�لعام �لدر��صي 1436-1435. 
يذكر �أن �لجتماع �لتا�صع ملجل�س 
 ،1435 رج��ب   13 يف  �صيعقد  �جلامعة 

�ملو�فق 12 مايو 2014. 

��صتقبل معايل مدير �جلامعة �لأ�صتاذ 
�لدكتور عبد�لرحمن بن حمد �لد�ود 

وفد� من جامعة )ماكا( �ملاليزية.
وت�����اأت�����ي �ل�����زي�����ارة ل��ب��ح��ث ���ص��ب��ل 
من  ع��دد  يف  �جلامعتني  بني  �لتعاون 
و�أي�صا  �لتعليمية و�لبحثية،  �ملجالت 

تبادل �خلرب�ت بني �جلامعتني. 
وجت����ول �ل��وف��د ف���ور و���ص��ول��ه يف 
بع�س  ز�رو�  ح��ي��ث  �جل��ام��ع��ة  �أرج�����اء 
�لكليات، وعدد� من �ملعامل لتعريفهم 

مبا تقوم به �جلامعة خلدمة �لبحوث 
و�ل���در�����ص���ات وم���ا ت��و���ص��ل��ت �إل���ي���ه من 
�لأك��ادمي��ي��ة،  �لعملية  للخطط  دع���م 
�أب���رز �لأب��ح��اث  �ل��وف��د على  كما �طلع 
يف  حديثا  �إجن��ازه��ا  مت  �ل��ت��ي  �لعلمية 

�جلامعة.
�إد�رة  ور�فق �لوفد، �مل�صرف على 
�لدكتور  باجلامعة  �ل���دويل  �ل��ت��ع��اون 

�أحمد �لنهاري.
�جلامعة  وك��ي��ل  �أك���د  جانبه  م��ن 

�لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  �ل��ع��ل��ي��ا  ل��ل��در����ص��ات 
�لأ�����ص����ت����اذ �ل����دك����ت����ور �أح����م����د ط��اه��ر 
�إلى تعزيز  �أن �جلامعة ت�صعى  مبارك 
جمالت �لتعاون �لعلمية و�لأكادميية 
و�ل��ب��ح��ث��ي��ة م���ع ع���دد م���ن �جل��ام��ع��ات 
�ملعرفة  تبادل  بهدف  وذل��ك  �لعاملية، 
و�خل��������رب�ت �ل����دول����ي����ة، و�ل����ص���ت���ف���ادة 
�لعلمية  و�لأن�������ص���ط���ة،  �ل���رب�م���ج  م���ن 
�جل��ام��ع��ات  تقدمها  �ل��ت��ي  و�ل��ب��ح��ث��ي��ة 

�لإقليمية و�لعاملية.

عمادة القبول والتسجيل 
تطلق خدمة جدولة 

االختبارات النهائية آليا
خدمة  �ل��در����ص��ي  �لف�صل  ه��ذ�  يف  و�لت�صجيل  �لقبول  ع��م��ادة  �أطلقت 
قائمة  �لى  لتنظم  و�لطاب/�لطالبات  �لكليات  �لى  موجهة  جديدة 
�خل��دم��ات �لإل��ك��رون��ي��ة �ل��ت��ي تقدمها �ل��ع��م��ادة. وه���ذه �خل��دم��ة هي 

�جلدولة �لإلكرونية ملقرر�ت �لختبار�ت �لنهائية يف �جلامعة. 
وكمرحلة �أُولى مت تطبيق �خلدمة على )6( جممعات �أكادميية 
من �صمنها مقر كليات �لبنني يف قريقر، و�لبنات يف �ملجمع �لأكادميي 
�أك��رب جممعني يف  �ملجمعني  يعد هذين  �مللك عبد�هلل، حيث  بطريق 

�جلامعة من حيث عدد �لطاب و�لطالبات.
 25000 من  لأك��ر  �لنهائية  �لخ��ت��ب��ار�ت  جدولة  مت  فقد  وعليه 

طالب وطالبه يف �أكر من 1500 مقرر تدري�صي ب�صكل �آيل.
ول��ل��م��رة �لأول������ى ي��ت��م ���ص��م �ل���ط���اب و�ل��ط��ال��ب��ات م���ن خمتلف 
�لدرجات �لعلمية )�لنتظام و�لنت�صاب و�لنتظام �لتكميلي و�لنتظام 
فره ثانيه( يف نف�س فره �لختبار حيث كان من �ملتعذر �صابقا عمل 

ذلك لكرة �لعدد ول�صعوبة جدولتها يدويا.
�أن  دعجم.  بن حممد  �صعد  د.  و�لت�صجيل  �لقبول  و�صرح عميد 
�لعمل  �لى  �لتحول  باأهمية  منها  �مياناً  �خلدمة  هذه  تقدم  �لعمادة 
�لإلكروين يف �جلامعة وذلك لتوفر �جلهد لدى �لكليات يف عمليه 
�لتعليمة  �لعملية  على  �لركيز  للكليات  يتيح  �ليدوية مما  �جلدولة 

ب�صكل �أكرب.
و�أ���ص��اف �أن م��ن مم��ي��ز�ت ه��ذه �خل��دم��ة �صرعه �لإجن���از مقارنة 
بالعمل �ليدوي، و��صتحالة تعار�س فر�ت �لختبار�ت لدى �لطاب 
كذلك  �ليوم،  نف�س  �ختبارين يف  وج��ود  مر�عاة عدم  و�لطالبات، مع 
�مل�صتطاع للطاب  ق��در  �أي��ام �لختبار  �لأق��ل بني  ي��وم على  ��صر�حة 

و�لطالبات.
وب��ع��د �ل��ن��ت��ائ��ج �ل��ر�ئ��ع��ة �ل��ت��ي حققتها ه���ذه �خل��دم��ة ولرت��ف��اع 
م�صتوى �لر�صى بني �لكليات، فقد �أ�صار �صعادة �لعميد �لى �أن �ملرحلة 
�جلامعة  كليات  جميع  على  �لآلية  �جلدولة  تطبيق  �صتكون  �لقادمة 
�إ�صافة  وكذلك  �ملقر�ت  خمتلف  يف  �ل�صاحية  �صاحب  مو�فقه  بعد 

جدوله �لقاعات و�ملر�قبني �إليها �آليا.

إنطالق أعمال المؤتمر 
الدولي الخامس للكيمياء

�ن��ط��ل��ق��ت �أم�������س �ل�����ص��ب��ت �أع���م���ال 
�مل�������وؤمت�������ر �ل�����������دويل �ل�������خ���ام�������س 
برعاية  ينعقد  و�ل���ذي  للكيمياء، 
�م�����ر م��ن��ط��ق��ة ع�������ص���ر، ���ص��اح��ب 
بن  في�صل  �لم���ر  �مللكي  �ل�صمو 

خالد بن عبد �لعزيز.
وت��ن��ظ��م �جل��ام��ع��ة �مل���وؤمت���ر، 
مم���ث���ل���ة ب���ك���ل���ي���ة �ل�����ع�����ل�����وم، ق�����ص��م 
وبالتعاون مع �جلمعية  �لكيمياء، 
�ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة �ل�������ص���ع���ودي���ة خ���ال 
�لفرة من 26 �إلى 29 �أبريل حتت 
جمتمع  �أجل  من  »�لكيمياء  �صعار 

متطور وعامل م�صتقر«.
ويهدف �ملوؤمتر لتقدمي �أحدث ما و�صلت �إليه �لبحوث يف جمالت �لكيمياء �ملختلفة، 
وكذلك حتفيز �لباحثني يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية لبذل �جلهود �لازمة يف �لبحوث 
�أهد�ف »�خلطة �لوطنية للعلوم و�لتقنية و�لبتكار«  �إلى �إجناز  �أن توؤدي  �لتي من �صاأنها 
NSTIP. كما يهدف �لى توفر قنو�ت لنقل �ملعرفة و�لتقنية عرب �لتفاعل بني �لعلماء 
�لوطنية،  �جل��ام��ع��ات  ب��ني  ���ص��ر�ك��ات  وب��ن��اء  �ل�صعوديني،  ونظر�ئهم  �ل��ب��ارزي��ن،  �ل��دول��ي��ني 

و�ملعاهد �لبحثية.
على  و�لعمل  و�لباحثني،  �جلامعة  ط��اب  بني  �لتفاعل  تعزيز  �إل��ى  كذلك  ويهدف 

�إن�صاء قنو�ت �ت�صال بني �لطاب، وموؤ�ص�صات توظيفهم �ملحتملة يف �مل�صتقبل.
و�صيتم خال جل�صات �ملوؤمتر تناول عدد من �ملو�صوعات ذ�ت �لهتمام مثل: �ملياه، 
و�لبيئة، �لنفط، �لغاز، و�لطاقة، و�لبروكيماويات، و�لتقنية �حليوية، تقنية �لنانو، و�ملو�د 
�ملتقدمة، و�لكيمياء �لبنائية، و�ملنتجات �لطبيعية، و�لكيمياء �لطبية، �لتقنيات �لتحليلية 
�حلديثة و�ملنهجيات، و�لتطبيقات �حلديثة لاإ�صعاع و�لكيمياء �لنووية ، �لنمذجة )ت�صكل 

�جلزيئات(، و�لكيمياء �حلا�صوبية، و�لكيمياء �لتحليلية.
يذكر �أنه متت دعوة عدد من �لباحثني، و�لأكادمييني و�لطاب للم�صاركة يف �ملوؤمتر 
لدور  حقيقيا  �نعكا�صا  ي�صكل  �ل��ذي  �لأم��ر  �لكيمياء،  يف  �حلديثة  �لبحثية  مبخرجاتهم 

�جلامعة يف تبني م�صاريع �خلطة �ل�صر�تيجية �لوطنية للعلوم و�لتقنية و�لبتكار.



حفل التخرج

حفل تخريج الدفعة السادسة عشر

سلمان العلي 

ب��د�ي��ة و���ص��ف  �أح��م��د ب��ن حم��م��د �آل 
م������د�وي، و�ل�����د �أح�����د خ��ري��ج��ي كلية 
�ل�������ص���ي���دل���ة، ح���ف���ل �ل���ت���خ���رج، ب��ح��ل��م 

�نتظره طويا.
وق���ال »ي��ح��ق ل��ك��ل م��ن��ا �ل��ي��وم �أن 
ي��ف��خ��ر ب��رج��م��ة ه����ذ� �حل���ل���م �ل���ذي 
ر�ودن���ا، وه��ا نحن �ل��ي��وم جميعا ن��ر�ه 
وقد حتقق على �أر�س �لو�قع باأف�صل 
ونحن  لنا،  يحق  كما  نتمناها  �صورة 
�ل�����16 من  �ل��دف��ع��ة  ب��ت��خ��ري��ج  نحتفي 
ب��اإ���ص��ه��ام  نفخر  �أن  �جل��ام��ع��ة،  ط���اب 
�جل��ام��ع��ة يف ذل���ك �ل��ت��خ��رج«، وخ�س 

�لتهنئة بابنه عبد �هلل.

مخرجات الجامعة
�ل���ك���ودري  ن��ا���ص��ر  ���ص��ع��ي��د  �لأب  ه���ن���اأ 
ج��م��ي��ع �خل��ري��ج��ني ع��ل��ى م���ا حققوه  
م�����ن درج����������ات ع���ل���م���ي���ة يف خم��ت��ل��ف 
�ل��ت��خ�����ص�����ص��ات و�مل�����ص��ت��وي��ات، ���ص��اك��ر� 
�حل��ا���ص��ري��ن ع��ل��ى ح�����ص��وره��م حفل 

�لتخرج.
و�أ�������ص������اف »ن���ف���ت���خ���ر ب��ت��خ��ري��ج 
�ل��دف��ع��ة �ل�����16 م��ن ط���اب وط��ال��ب��ات 
ج��ام��ع��ة �مل��ل��ك خ��ال��د، ت��ل��ك �جلامعة 
�لتي تتم�صك بروؤية �لقيادة �لر�صيدة 
ولة  تطلعات  حتقيق  على  وحت��ر���س 
�لأمر حفظهم �هلل يف جمال �لرتقاء 
ب���امل���و�ط���ن ومت��ك��ي��ن��ه م���ن ن��ي��ل �أع��ل��ى 

مر�تب �لعلم و�لرفاه«.

م�صعود،   ج��اب��ر  معي�س  ووج����ه 
�أح���د ح�����ص��ور ح��ف��ل �ل��ت��خ��رج، ر�صالة 
لقد   « فيها  ق��ال  �جلامعة   خلريجي 
للوطن  ق��دم��ت  جامعة  يف  تخرجتم 
مو�قع  �صغلو�  متميزة  ك��و�در  �لغايل 
ق��ي��ادي��ة، م��وؤك��دي��ن ب��اأد�ئ��ه��م �ل��ر�ق��ي 
�رت���ف���اع م�����ص��ت��وى ب���ر�م���ج �جل��ام��ع��ة، 
ومعرفية  علمية  ع��ط��اء�ت  وق��دم��و� 
م��ت��م��ي��زة ك����ان ل��ه��ا �أث���ره���ا �ل��ب��ال��غ يف 
�ل��ن��ه��و���س ب��امل��ج��ت��م��ع، وك���ان ك��ل ذل��ك 
حم�����ص��ل��ة ط��ب��ي��ع��ي��ة ل���ل���دع���م �مل�����ادي 
و�مل����ع����ن����وي �ل���ك���ب���ر، �ل������ذي ت��ق��دم��ه 
�لر�صيدة  حكومتنا  �ل��ع��ايل،  للتعليم 
�ل�صريفني  �حل���رم���ني  خ����ادم  ب��ق��ي��ادة 
�مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز، و�صمو 
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آباء وأبناء يتقاسمون أفراح التخرج
الليالي،  وسهر  واالجتهاد  الجد  من  سنوات  حصاد  ليستثمروا  العمل،  سوق  إلى  وخريجة  خريجا   12160 من  أكثر  الماضي   األسبوع  الجامعة  زفت 
ويسهموا في بناء الوطن وخدمة الدين. »آفاق« حضرت فعاليات االحتفال وتابعت مواكب الخريجين من كثب، والتقت بعدد من أولياء األمور والطالب 

على هامش الحفل .. فماذا قالوا؟
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�صلمان  �لأم�����ر  �لأم�����ني  ع��ه��ده  ويل 
ب���ن ع��ب��د �ل���ع���زي���ز  و���ص��م��و ويل ويل 
�لعهد �لأمر مقرن بن عبد �لعزيز، 

حفظهم �هلل«.
�أرج������ع  م�������ص���اب���ه،  خ����ط����اب  ويف 
يحققه  ما  �لعبيدي  حممد  �لدكتور 
�ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ايل يف �مل��م��ل��ك��ة ب�����ص��ورة 
من  خا�صة  ب�صورة  و�جلامعة  عامة 
�إل��ى ف�صل �هلل �صبحانه ثم  �إجن���از�ت 
�لكبر  و�ملعنوي  �مل���ادي  »�ل��دع��م  �إل��ى 
�لأك��ادمي��ي  �لقطاع  ب��ه  �ل��ذي يحظى 
خادم  بقيادة  �لر�صيدة  حكومتنا  من 
عبد�هلل  �مل��ل��ك  �ل�صريفني  �حل��رم��ني 
بن عبد�لعزيز �آل �صعود،  و�صمو ويل 
عهده �لأم��ني و�صمو ويل ويل �لعهد 

�أم��ر  ���ص��م��و  وم��ت��اب��ع��ة  �هلل،  حفظهم 
�مللكي  �ل�صمو  �صاحب  ع�صر  منطقة 
�لأم��ر في�صل بن خالد كل منا�صط 
�جلامعة ومنا�صباتها، وكذلك �ملتابعة 
�ل��د�ئ��م��ة للجامعة م��ن م��ع��ايل وزي��ر 

�لتعليم �لعايل«. 

وصية وتهنئة
وع���رب �لأب ف��اي��ز حم��م��د �ل��دو���ص��ري 
�ب���ن���ه يف كلية  ب��ت��خ��رج  ���ص��ع��ادت��ه  ع���ن 
�ل����ط����ب، م��ه��ن��ئ��ا ك����اف����ة �خل���ري���ج���ني 
و�خلريجات، متمنيا لهم حياة علمية 

وعملية موفقة.
ودع�������ا �ل����دو�����ص����ري �خل���ري���ج���ني 
و�ل��ع��ل��ن  �ل�������ص���ر  ت���ق���وى �هلل  يف  �إل������ى 

و�لعمل وح�صن  �لقول  و�لإخا�س يف 
�لقطاعات  ب����اأد�ء  »ل��ارت��ق��اء  �خل��ل��ق، 
�لأهد�ف  لتحقيق  بها  �صيعملون  �لتي 

�لتنموية لوطننا �لغايل«.
وق�������ال »�أه�����ن�����ئ �أي���������ص����ا  �لآب�������اء 
نتائج  �ل��ي��وم  جنيهم  ع��ل��ى  و�لأم���ه���ات 
ليعاي�صو�  و�ن��ت��ظ��اره��م  ت�صحياتهم 
�أبنائهم  بنجاح  �لغالية  �للحظة  ه��ذه 

وتفوقهم«.
�لأب ح�صني حممد  ومل يخف 
ع�����ص��ب��ان ت����اأث����ره �ل�����ص��دي��د ب��ف��رح��ة 
�لتخرج لدرجة �لعجز عن �لو�صف 
و�ل��ت��ع��ب��ر، وق����ال » ت��ك��ون �ل��ف��رح��ة 
�ل�صنني  ثمر  تقطف  عندما  كبرة 
وجتد �لنتاج و�حل�صاد �أمام عينك.. 
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ل توجد كلمات تعرب عما يف د�خلي، 
�خلريجني  باأبنائي  ج��د�  �صعيد  �أن��ا 
يف  �ل���ت���وف���ي���ق  دو�م  ل���ه���م  و�أمت�����ن�����ى 

حياتهم �مل�صتقبلية«.
م��ع��د  ����ص���ع���ي���د  �لأب  ومت�����ن�����ى 
�ل���ق���رين ل��ل��خ��ري��ج��ني و�خل��ري��ج��ات  
ما  �لعطاء  ميادين  يف  يو��صلو�  �أن 
ح��ق��ق��وه يف م��رح��ل��ة �ل���در�����ص���ة من 
جناح، و�أن يحر�صو� على �ل�صتز�دة 
م����ن �ل���ع���ل���وم و�مل�����ع�����ارف، وي����ع����ززو� 
ق��درت��ه��م ع��ل��ى �لب��ت��ك��ار و�لإب������د�ع، 
�آمال  �إليه من  ي�صعون  ما  ويحققو� 
ق��در�ت��ه��م  م��ع  تتنا�صب  وط��م��وح��ات 
وت���اأه���ي���ل���ه���م �مل���ت���م���ي���ز، م��ه��ن��ئ��ا �آب�����اء 
و�أ�صاتذتهم  و�أمهاتهم  �خلريجني 
تفوقهم  ���ص��ن��ع  ���ص��ارك��و� يف  �ل���ذي���ن 

ومتيزهم.

انطباعات الخريجين
�لأع��م��ال،  �إد�رة  كلية  خ��ري��ج  وق���ال 
هذه  »ت��اأت��ي  م�صعود،  مرعي  �صعيد 
�جلد  من  ل�صنو�ت  تتويجا  �لفرحة 
و�لج���ت���ه���اد، وك���ل ذل���ك ي��رج��ع �إل��ى 
�أن  يعلم  وكلنا  وف�صله،  �هلل  توفيق 
و�أن  �ملح�صنني،  �أج���ر  ي�صيع  ل  �هلل 

لكل جمتهد ن�صيا.« 
ب��������دوره ع����رب خ����ري����ج  �ل��ك��ل��ي��ة 
عن  �ل���ك���ودري  �صعيد  ي��زي��د  نف�صها 
ب���ال���غ ������ص�����روره ب���ال���ت���خ���رج، ر�ج���ع���ا 
ب��ال��ذ�ك��رة �إل��ى �ل���ور�ء لإل��ق��اء نظرة 
»لقد  فقال  �جلامعية  �ملرحلة  على 
مرت بنا �صنو�ت من �لجتهاد، فقد 
ن�صاأنا يف هذه �جلامعة �لغر�ء، ننهل 
منها  ونكت�صب  �ل�صايف،  معينها  من 
علوما ومعارف �صتى، يحدونا �لأمل 
ل��ب��ن��ة ���ص��احل��ة خل��دم��ة  ن���ك���ون  لأن 
�لغايل، مهبط �لوحي،  هذ� �لوطن 

ومنبع �لنور، زمانا ومكانا«.

حفل التخرج
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وغ�����ر ب���ع���ي���د ع����ن ذل�������ك، ق���ال 
خ���ري���ج ك��ل��ي��ة �ل�����ص��ي��دل��ي��ة ع��ب��د�هلل 
�أحمد �آل مد�وي »لاإن�صان يف عمره 
ر�غبا  بينها،  يتنّقل  كثرة  حمطات 
�أخ���رى، وح��ني حّطت  م��رة ومكرها 
بنا ع�صا �لرحال على ثرى جامعة 
هذه  كانت  رحابها،  ويف  خالد  �مللك 
�حلياة،  حمطات  �أغنى  من  �ملحطة 
م��ن��ا، كان  ونقطة حت��ول لكل و�ح���د 
تر�فقنا،  و�لأح���ام  ي��حدونا،  �لأمل 
�أحامنا،  ي���ر�ود  �ل��ز�ه��ر  و�مل�صتقبل 
ينابيع  من  لننهل  ونهم  �صوق  وكلنا 
�ل���ع���ل���م ف���ي���ه���ا، ون������ت������زّود ب��امل��ع��رف��ة 
حياة،  فال���عل��م  و�حل��ي��اة.  و�لثقافة 
و�لثقافة حياة، وجامعة �مللك خالد 

حياة«.

شكر وتقدير
ويف موقف تقدير و�عر�ف بالف�صل 
�لهند�صة  كلية  خريج  تقدم  لأه��ل��ه، 
بال�صكر  ح��ف��اف  �أح��م��د  �ل��ع��زي��ز  عبد 
لأ���ص��ات��ذت��ه مل���ا ب���ذل���وه م���ع �ل��ط��اب 
وملا  �ل�صنو�ت،   ه��ذه  من جهد طيلة 
زرع����وه يف ط��اب��ه��م م��ن ع��ل��م و�أدب 

ورغبة �صادقة يف �لبحث و�لعمل. 
وق���������ال »و�ل���������ص����ك����ر م���و����ص���ول 
ل��ل��ج��ام��ع��ة  ع��ل��ى ق��ي��ام��ه��ا ب���دوره���ا 
�ل���ك���ب���ر و�مل���م���ي���ز �ل�������ذي ت�����ص��ط��ل��ع 
و�هتمامها  ر���ص��ال��ت��ه��ا،  لتحقيق  ب��ه 
حمور  باعتباره  بالطالب  �ملتو��صل 
�ل��ع��م��ل��ي��ة �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة و�ل���رب���وي���ة، 
متكامل  ب�صكل  �صخ�صيته  ورعايتها 
وت��ق��دمي��ه��ا ك��ل م��ا ي��ح��ت��اج �إل��ي��ه من 

خدمات«. 
مل��و���ص��م  و����ص���ف���ه  م���ع���ر����س  ويف 
�حل�صاد �لدر��صي، قال خريج  كلية 
�ل��ه��ن��د���ص��ة ع��ب��د�ل��رح��م��ن  ع��ل��ي  �آل 
»ها نحن يف مو�صم �حل�صاد  قري�س 
وقد ح�صدنا ثمار �صنو�ت م�صت من 
بذكريات  حمملة  و�لجتهاد،  �جل��د 
�صتبقى عالقة يف قلوبنا جميعا،- كنا 
ول زلنا- يف رحاب �أبها  �أ�صرة و�حدة 
من  نكافح  و  �لعلم  بظال  ن�صتظل 
�أج��ل رفعة ه��ذ� �لبلد  يف غد �أجمل 

فيه«.
ومل يخف خريج كلية �لهند�صة، 
م����ب����ارك ب����ن ف����اي����ز، ع����ن اخ���ت���الط 
ف��رح��ت��ه ب��ال��ت��خ��رج ب��ح��زن��ه ل��ف��ر�ق 
�جلامعة  ورفقاء درب �لنجاح، وقال 
�مل�صاعر  �للحظات تتز�حم  » يف هذه 
�بت�صامات  بني  �لتعبر�ت  وتت�صابك 
�لإجن�����از ودم�����وع �ل���ف���ر�ق. ل �أزع���م 
�أننا نغادر �جلنان �إمنا نغادر �صرحا 
من  �أوق���ات���ا  ف��ي��ه  �أم�صينا  �أك��ادمي��ي��ا 
�أجمل �لأيام مع �أ�صاتذة كر�م يغارون 
بالتثقيف  وي��ت��غ��ن��ون  �مل��ع��رف��ة،  ع��ل��ى 
و�ل���رب���ي���ة، وي���دع���ون �إل�����ى ت��ه��ذي��ب 

�لنفو�س مبكارم �لأخاق.«
و�أم������ا  ف���ار����س ع��زي��ز �ل��ع��م��ري،  
ط��ال��ب در�����ص���ات ع��ل��ي��ا، ف��ق��د �أك���د �أن 
بل  �لأخ����رة  �لعتبة  لي�س  �ل��ت��خ��رج 
ب��و�ب��ة لانطاق نحو جم��الت  ه��و 

�أرحب يف �حلياة.
و�أ����ص���اف »ل���ن ن��ح��زن م���ا دم��ن��ا 
�لعطاء، حرفا حرفا،  �أبجدية  نتقن 
و�إمن��ا  �لأخ���رة  لي�صت  �لعتبة  فهذه 
���ص��ن��دل��ف م���ن خ��ال��ه��ا �إل�����ى ب��و�ب��ة 
�لو��صعة لنطبق فيها كل ما  �حلياة 

تعلمناه«.
وت���اب���ع »���ص��ن�����ص��م �أي���ام���ن���ا �إل���ى 
�صدورنا ل لنبكي عليها بل لتدفعنا 
�إل������ى �لأم��������ام ح����ني ن����ر�ه����ا ج��م��ي��ل��ة 
�صنقّبل  ب��ال��ن��ج��اح،  م��ك��ل��ل��ة  م��وف��ق��ة 
عطائنا  دليل  لأنها  تخرجنا  �صهادة 
�لذي ميزنا و�أعانا، ولأنها خا�صة 

جهدنا، ولأنها عزم قلوبنا«.



إعالن آفاق الجامعة  |  العدد 114  |  27 جمادى الثاني 1435  |  27 إبريل 2014



سلمان علي 

ن���ي���اب���ة ع����ن م����ع����ايل م����دي����ر �جل���ام���ع���ة 
�ل��دك��ت��ور ع��ب��د �ل��رح��م��ن �ل������د�ود، رع��ى 
وك����ي����ل �جل����ام����ع����ة �ل�����دك�����ت�����ور م���رع���ي 
نز�هة  ن���ادي  تد�صني  حفل  �لقحطاين 
عمل   ور���س  هام�صه،  على  �أقيمت  �ل��ذي 
�لوطنية  �لهيئة  مع  بالتعاون  توعوية  
ملكافحة �لف�صاد »نز�هة« بح�صور �ملدير 
بالهيئة  و�ل���ن���دو�ت  ل��ل��م��وؤمت��ر�ت  �ل��ع��ام 
�ل��وط��ن��ي��ة  مل��ك��اف��ح��ة �ل��ف�����ص��اد �لأ���ص��ت��اذ 
حممد من�صور، وعميد �صوؤون �لطاب 

باجلامعة �لدكتور مريع هبا�س.
�صعادته   م��رع��ي  �ل��دك��ت��ور  و�أب�����دى 
ب��ت��د���ص��ني ن����ادي »ن���ز�ه���ة« و����ص��ف��ا �إي���اه 

مبطلب �جلميع.
يتو�فر مثل هذ�  �أن  »�أمتنى  وق��ال 
�ل����ن����ادي يف ك���ل جم��م��ع م���ن جم��م��ع��ات 

جامعة �مللك خالد على م�صتوى �لبنني 
و�لبنات«.

 و�أ������ص�����اف »ي���ج���ب ع���ل���ي���ن���ا  ن��ح��ن 
نتقي  �أن  ل��ل��وط��ن  �مل��ح��ب��ني  �مل�����ص��ل��م��ني 
مبد�أ  لنحقق  و�أق��و�ل��ن��ا  �أعمالنا  يف  �هلل 

�لنز�هة«.
ك��م��ا ب����نّي �أن م��ف��ه��وم »ن����ز�ه����ة« ل 
ب��ل يف  �مل��ال��ي��ة ف��ق��ط  يتمثل يف �لأم�����ور 
�جل����و�ن����ب �لإد�ري����������ة �أي�������ص���ا. وط���ال���ب 
�ل���ق���ح���ط���اين �جل���م���ي���ع ب��ن�����ص��ر ث��ق��اف��ة 

�لنز�هة لتعم �لفائدة.
م���ن ج��ان��ب��ه �أو����ص���ح �مل���دي���ر �ل��ع��ام 
للموؤمتر�ت و�لندو�ت بالهيئة �لوطنية 
مل��ك��اف��ح��ة �ل��ف�����ص��اد حم��م��د م��ن�����ص��ور، �أن 
للتعليم دور� مهما يف زرع �لقيم �لفا�صلة 
يف نفو�س �لأبناء، ومن ثم  تاأهيلهم كي 
ي�صبحو� مو�طنني �صاحلني يحافظون 
على ممتلكات �لوطن �لعامة و�خلا�صة.

عدد�  �ل��ن��ادي  ��صتعر�س  ذل��ك  بعد 
مو�صوع  ح��ول  �ل��ط��اب  م�صاركات  م��ن 
�لتي متثلت يف تقدمي  �لف�صاد  مكافحة 
و�إخ��ر�ج  ت�صميم  من  و�صعار�ت  م�صاهد 
�ل����ط����اب، ت���اه���ا ح���ل���ق���ة  ن���ق���ا����س م��ع 
�ل���ط���اب ح���ول ت��ع��ري��ف �ل��ف�����ص��اد ودور 
�ل�صباب  ودور  م��ن��ه،  �حل���د  يف  �ل�����ص��ب��اب 
لن�صر  �حل��دي��ث��ة  �لتقنية  ����ص��ت��غ��ال  يف 

�لنز�هة وتعزيزها.

الرؤية
�أن تكون من بني �لهيئات �ملتميزة عامليا 
يف جم���ال ح��م��اي��ة �ل��ن��ز�ه��ة وم��ك��اف��ح��ة 

�لف�صاد.

الرسالة
ومكافحة  �لنز�هة  حماية  على  �لعمل 
�مل�������ص���م���ول���ة  �لأج��������ه��������زة  �ل����ف���������ص����اد يف 
ب��اخ��ت�����ص��ا���ص��ات �ل��ه��ي��ئ��ة؛ لإي���ج���اد بيئة 
بالنز�هة،  تت�صم  �لأج��ه��زة  تلك  عمل يف 
و�ل�������ص���ف���اف���ي���ة، و�ل���������ص����دق، و�ل���ع���د�ل���ة، 

و�مل�صاو�ة.

قيم العمل
ملكافحة  �لوطنية  �لهيئة  نحن من�صوبو 

�لف�صاد نلتزم بقيم �لعمل �لآتية: 

الشفافية والعدالة
�لعمل لتعزيز مبد�أ �مل�صاءلة لكل �صخ�س 
للحقائق  للو�صول  موقعه،  ك��ان  مهما 
�لتفريق  وع����دم  ت��ه��ي��ب،  دون  وك�����ص��ف��ه��ا 
يف �مل��ع��ام��ل��ة وف���ق �مل���رك���ز �ل��وظ��ي��ف��ي �أو 
�لجتماعي، ملكافحة �لف�صاد �أينما وجد.

االلتزام األخالقي
�ل���ع���م���ل ب��ت��ع��ال��ي��م �ل����دي����ن �لإ����ص���ام���ي 
�حل��ن��ي��ف يف ك��اف��ة �لأف���ع���ال  و�لأق�����و�ل، 
�صد  �ملجتمع  حت�صني  يف  ق��دوة  لنكون 

�لف�صاد بالقيم �لدينية و�لأخاقية.

السرية وحماية المصدر
�ملعلومات،  �صرية م�صادر  �حلر�س على 
�ل�صخ�صية  �حلماية  لتوفر  و�ملبِلغني، 
و�مل���ع���ن���وي���ة و�مل�����ادي�����ة ل���ه���م، وت�����ص��ج��ي��ع��ا 
ل��اآخ��ري��ن ع��ل��ى �لإب������اغ ع���ن مظاهر 

�لف�صاد.

التميز في األداء
�أعلى م�صتويات  �ل�صعي �لد�ئم لتحقيق 
به  ن��ق��وم  م��ا  ك��ل  ويف  �لأد�ء،  يف  �لتميز 
مع  و�صلوكيات  وت��ع��ام��ات  �أع��م��ال  م��ن 

�جلمهور.

العمل بروح الفريق
�لو�حد  �لفريق  ل��روح  �ملتو��صل  �لدعم 
�لأه���د�ف  حتقيق  �أج���ل  م��ن  �لهيئة،  يف 

�لتي �أن�صئت من �أجلها.

أهداف واختصاصات
ت���ه���دف �ل��ه��ي��ئ��ة �إل�����ى ح��م��اي��ة �ل��ن��ز�ه��ة 
وت��ع��زي��ز م���ب���د�أ �ل�����ص��ف��اف��ي��ة، وم��ك��اف��ح��ة 
���ص��وره  ب�صتى  و�لإد�ري  �مل���ايل  �ل��ف�����ص��اد 
ول��ه��ا يف �صبيل  و�أ���ص��ال��ي��ب��ه،  وم��ظ��اه��ره 

حتقيق ذلك �لخت�صا�صات �لتالية:
�لأو�م�����������ر  ت���ن���ف���ي���ذ  م����ت����اب����ع����ة   •
�لعام  بال�صاأن  �ملتعلقة  و�لتعليمات 
وم�����ص��ال��ح �مل��و�ط��ن��ني مب��ا ي�صمن 

�للتز�م بها. 
�ل��ف�����ص��اد  �أوج�����ه  ع���ن  • �ل��ت��ح��ري 
�لأ�صغال  عقود  يف  و�لإد�ري  �مل��ايل 
�لت�صغيل و�ل�صيانة  �لعامة وعقود 

بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد   
نادي »نزاهة« بالجامعة

يحمل لواء زرع القيم الفاضلة

نزاهة
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وغ����ره����ا م����ن �ل���ع���ق���ود �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
�ملو�طنني  وم�صالح  �لعام  بال�صاأن 
يف �جلهات �مل�صمولة باخت�صا�صات 
�ل���ه���ي���ئ���ة، و�ت�����خ�����اذ �لإج������������ر�ء�ت 
�لنظامية �لازمة يف �صاأن �أي عقد 
يتبني �أنه ينطوي على ف�صاد �أو �أنه 
باملخالفة  تنفيذه  يجري  �أو  �أب��رم 
لأحكام �لأنظمة و�للو�ئح �لنافذة. 
و�ل��ت��ج��اوز�ت  �ملخالفات  �إح��ال��ة   •
و�لإد�ري  �مل��ايل  بالف�صاد  �ملتعلقة 
ع���ن���د �ك���ت�������ص���اف���ه���ا �إل�������ى �جل���ه���ات 
�ل��ت��ح��ق��ي��ق  ج���ه���ات  �أو  �ل���رق���اب���ي���ة 
بح�صب �لأح��و�ل، مع �إب��اغ رئي�س 
�مل��وظ��ف  يتبعها  – �ل��ت��ي  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�ملخالف- بذلك ، وللهيئة �لطاع 
ومتابعة  �لتحقيق  جم��ري��ات  على 
�صر �لإج�����ر�ء�ت يف ه��ذ� �ل�����ص��اأن ، 
ولها �أن تطلب من �جلهات �ملعنية 
�ت���خ���اذ �ل��ت��د�ب��ر �لح����ر�زي����ة �أو 
به  يق�صي  مل��ا  – وف��ق��ا  �لتحفظية 
�ل��ن��ظ��ام – يف ����ص���اأن م���ن ت��و�ف��رت 
�أفعال  �رتكابه  �أو قر�ئن على  �أدلة 

تدخل يف مفهوم �لف�صاد. 
ويف جميع �لأحو�ل، �إذ� ر�أت �لهيئة 
�مل��خ��ال��ف��ات و�ل��ت��ج��اوز�ت  ت��ل��ك  �أن 
من  لأي  م��وؤ���ص�����ص��ي��ا  ب���ع���د�  مت��ث��ل 
باخت�صا�صات  �مل�صمولة  �جل��ه��ات 
�إل��ى  �لأم����ر  رف���ع  فعليها  �ل��ه��ي��ئ��ة، 

�مللك لتخاذ ما ير�ه.
�لأه���د�ف  حتقيق  على  �لعمل   •
�لو�ردة يف �ل�صر�تيجية �لوطنية 
حل����م����اي����ة �ل�����ن�����ز�ه�����ة وم���ك���اف���ح���ة 

�ل��ف�����ص��اد، وم��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذه��ا مع 
نتائجها  ور���ص��د  �ملعنية،  �جل��ه��ات 
وت��ق��ومي��ه��ا وم��ر�ج��ع��ت��ه��ا، وو���ص��ع 

بر�مج عملها و�آليات تطبيقها.
�ل��ق��ط��اع��ني  ج����ه����ود  • ت�����ص��ج��ي��ع 
خطط  تبني  على  و�خل��ا���س  �لعام 
وبر�مج حلماية �لنز�هة ومكافحة 
�لف�صاد، ومتابعة تنفيذها وتقومي 

نتائجها.
�لأم�������و�ل  �������ص�����رد�د  • م���ت���اب���ع���ة 
و�ل���ع���ائ���د�ت �ل��ن��اجت��ة م���ن ج��ر�ئ��م 

�لف�صاد مع �جلهات �ملخت�صة.
�ل��ع��م��ل  �أ�����ص����ال����ي����ب  م����ر�ج����ع����ة   •
�مل�صمولة  �جل��ه��ات  يف  و�إج���ر�ء�ت���ه 
ب���اخ���ت�������ص���ا����ص���ات �ل���ه���ي���ئ���ة ب��ه��دف 
حتديد نقاط ال�صعف التي ميكن 
�إل����ى �ل��ف�����ص��اد، و�ل��ع��م��ل  �أن ت�����وؤدي 
ع����ل����ى م���ع���اجل���ت���ه���ا مب�����ا ي�����ص��م��ن 
وتنفيذ  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أه������د�ف  حت��ق��ي��ق 

�خت�صا�صاتها.
و�ل�صيا�صات  �لأن��ظ��م��ة  �ق���ر�ح   •
ومكافحته  �لف�صاد  ملنع  �ل��ازم��ة 
و�إج��ر�ء مر�جعة دوري��ة لاأنظمة 
و�للو�ئح ذ�ت �ل�صلة، ملعرفة مدى 
تطويرها،  على  و�ل��ع��م��ل  كفايتها 
�لإج����ر�ء�ت  بح�صب  عنها  و�ل��رف��ع 

�لنظامية.
�ل���ازم���ة  �ل�������ص���و�ب���ط  • �إع��������د�د 
�ل��ذم��ة �ملالية،  ب���اإق���ر�ر�ت  ل���اإدلء 
لبع�س  �ل��وظ��ي��ف��ي،  �لق�صم  و�أد�ء 
فئات �لعاملني يف �لدولة، ورفعها 

للملك للنظر يف �عتمادها.

�لأج��ه��زة  ق��ي��ام  م���دى  • م��ت��اب��ع��ة 
�لهيئة  ب��اخ��ت�����ص��ا���ص��ات  �مل�����ص��م��ول��ة 
ت��ط��ب��ي��ق  �إز�ء  ع��ل��ي��ه��ا  ي���ج���ب  مب����ا 
�مل��ايل  للف�صاد  �مل��ج��رم��ة  �لأن��ظ��م��ة 
ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل  و�لإد�ري، 
مهما  �صخ�س  لكل  �مل�صاءلة  مبد�أ 

كان موقعه.
�لل���ت���ز�م���ات  ت��ن��ف��ي��ذ  • م��ت��اب��ع��ة 
�ل������و�ردة يف �لت��ف��اق��ي��ات �ل��دول��ي��ة 
�ملتعلقة بحماية �لنز�هة ومكافحة 
طرفا  �ململكة  تكون  �لتي  �لف�صاد 

فيها. 
مبا�صرة  �ت�صال  قنو�ت  توفر   •
م���ع �جل��م��ه��ور ل��ت��ل��ق��ي ب��اغ��ات��ه��م 
على  منطوية  بت�صرفات  �ملتعلقة 
ف�������ص���اد، و�ل���ت���ح���ق���ق م����ن ���ص��ح��ت��ه��ا 

و�تخاذ ما يلزم يف �صاأنها. 
�مل��ع��ن��ي��ة  �جل���ه���ات  م���ع  • �ل��ع��م��ل 
على  �مل���دين  �ملجتمع  وم��وؤ���ص�����ص��ات 
وباأهمية  باملو�طنة  �ل�صعور  تنمية 
ح���م���اي���ة �مل��������ال �ل�����ع�����ام و�مل�����ر�ف�����ق 
�ل���ع���ام���ة، مب���ا يحقق  و�مل��م��ت��ل��ك��ات 

ح�صن �إد�رتها و�ملحافظة عليها.
و�لإح�����ص��اء�ت  �ل��ت��ق��اري��ر  تلقي   •
�مل�صمولة  �جل���ه���ات  م���ن  �ل���دوري���ة 
ما  وف��ق   – �لهيئة  باخت�صا�صات 
تطلبه �لهيئة – ودر��صتها و�إعد�د 
�ل��ب��ي��ان��ات �ل��ت��ح��ل��ي��ل��ي��ة يف ���ص��اأن��ه��ا، 

و�تخاذ ما يلزم حيالها.
�ل���ب���ح���وث  �إج����������������ر�ء�ت  دع�������م   •
و�ل�����در�������ص�����ات �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ح��م��اي��ة 
وحث  �لف�صاد،  ومكافحة  �لنز�هة 

�لبحوث  وم��ر�ك��ز  �ملعنية  �جل��ه��ات 
�ملجتمع  وم��وؤ���ص�����ص��ات  �ملتخ�ص�صة 

�ملدين على �لإ�صهام يف ذلك.
و�لقيا�صات  �ل��در����ص��ات  �إج����ر�ء   •
�مل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ت���اأث���ر �ل���ف�������ص���اد ع��ل��ى 
و�لتنمية  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��م��ا���ص��ك 
�لق��ت�����ص��ادي��ة، وحت��ل��ي��ل��ه��ا، وو���ص��ع 

�لو�صائل �لازمة ملعاجلة ذلك.
و�ل���ب���ي���ان���ات  �مل���ع���ل���وم���ات  • ج���م���ع 
بالف�صاد،  �ملتعلقة  و�لإح�������ص���اء�ت 
وحت��ل��ي��ل��ه��ا، وب���ن���اء ق���و�ع���د ب��ي��ان��ات 

و�أنظمة معلومات خا�صة بها.
�لف�صاد  مب��ف��ه��وم  �ل��وع��ي  ن�صر   •
وب����ن����اء وب����ي����ان �أخ�����ط�����اره و�آث��������اره 
وتعزيز  �ل��ن��ز�ه��ة  حماية  وباأهمية 
�ل���رق���اب���ة �ل���ذ�ت���ي���ة وث���ق���اف���ة ع��دم 
وت�صجيع  �ل��ف�����ص��اد،  م���ع  �ل��ت�����ص��ام��ح 
وو�صائل  �مل��دين  �ملجتمع  موؤ�ص�صات 
�لتعاون و�لإ�صهام يف  �لإع��ام على 

هذ� �ل�صاأن.
�مل���وؤمت���ر�ت  يف  �مل��م��ل��ك��ة  • مت��ث��ي��ل 
و�مل�����ح�����اف�����ل �ل�����دول�����ي�����ة �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
ب��ال�����ص��ف��اف��ي��ة وح���م���اي���ة �ل���ن���ز�ه���ة 
وم��ك��اف��ح��ة �ل��ف�����ص��اد، و�ل��ت��ع��اون مع 
�ل��ه��ي��ئ��ات و�مل��ن��ظ��م��ات �لإق��ل��ي��م��ي��ة 

و�لدولية �لعاملة يف هذ� �ملجال.
و�ل���ن���دو�ت  �مل����وؤمت����ر�ت  • ت��ن��ظ��ي��م 
و�ل����������������دور�ت �ل����ت����دري����ب����ي����ة ح����ول 
�ل�����ص��ف��اف��ي��ة و�ل���ن���ز�ه���ة وم��ك��اف��ح��ة 

�لف�صاد.
• �أي �خت�صا�س �آخر يعهد به �إلى 

�لهيئة مبوجب ن�صو�س خا�صة.

لحماية النزاهة
وتعزيز مبدأ الشـفافية
ومكافحة الفساد
المالي واإلداري
بشتى صوره
ومظاهره وأساليبه

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

رسالة »نزاهة«: العمل على حماية النزاهة 
ومكافحة الفساد في األجهزة المشمولة 

باختصاصات الهيئة إليجاد بيئة عمل
في تلك األجهزة تتسم بالنزاهة، والشفافية، 

والصدق، والعدالة، والمساواة
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خارطة األخبار

عسير
سراة عبيدة

ظهران الجنوب

تثليث

رجال ألمع

محايل

بلقرن

تنومة

بيشة

خميس مشيط

أحد رفيدة

النماص

أبها

ات
لبن

ت ا
ليا

ك

كلية المجتمع
للبنات

للبنات  �مل��ج��ت��م��ع  ك��ل��ي��ة  ���ص��ارك��ت 
�لعاملي  �ليوم  فعاليات  يف   باأبها 
للمياه بالفرع �لن�صائي مبديرية 
�لكلية  م�صاركة  ومتثلت  �مل��ي��اه، 
ب���ع���ن���و�ن  يف ع����ر�����س م�������ص���رح���ي 
»حم���اك���م���ة م���������ص����رف«   ق��دم��ت��ه 

جمموعة من �لطالبات.
ومت تكرمي �مل�صاركات وعلى 
�لدكتورة  �لكلية  عميدة  ر�أ�صهن 

منرة �أبو حمامة.
�شذى ال�شربمي

كليتا اآلداب
والتربية للبنات

�لر�بع  �مل�صتوى  طالبات  نظمت 
ب��ق�����ص��م �ل���در�����ص���ات �لإ���ص��ام��ي��ة 
و�ل����رب����ي����ة  �لآد�ب  ب���ك���ل���ي���ت���ي 
بعنو�ن  ب��رن��اجم��ا  ب��اأب��ه��ا  للبنات 
كلمات  على  �ح��ت��وى  مل��ن«  »قلبي 
وعر�س  وثائقي  وفيلم  خطابية 
بالبوربوينت و�أنا�صيد �إ�صامية. 
و�صاحب �لربنامج معر�س 
على  و�حتوى  �لطالبات  نظمته 

ت�صاميم �إبد�عية.
هناء اآل �شرور

كلية العلوم
واآلداب أحد رفيدة

�أ����ص���رف���ت ع��م��ي��دة ك��ل��ي��ة �ل��ع��ل��وم 
�لدكتورة  رفيدة   باأحد  و�لآد�ب 
برنامج  على  ف��رح��ان  �آل  ب��دري��ة 
ع����ن �ل�����ص��ح��ة �ل���ع���ام���ة ن��ظ��م��ت��ه 
�لعاملي  �ليوم  مع  تفاعا  �لكلية 
ل���ل�������ص���ح���ة.  وق�������دم �ل���ربن���ام���ج  
وكيفية  �ل�صحة  ع��ن  معلومات 
�مل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ي��ه��ا، و���ص��اح��ب��ت��ه 
م�����ص��اب��ق��ة ث��ق��اف��ي��ة ع��ن �مل��و���ص��وع 
ن��ف�����ص��ه، و�ن��ت��ه��ى ب��ت��وزي��ع ج��و�ئ��ز 

على �مل�صاركات.
وجدان اخلليفة

المركز الجامعي
بالسامر

باملركز  �لتمري�س  كلية  �أق��ام��ت 
�ل�������ص���ام���ر ح��م��ل��ة  �جل���ام���ع���ي يف 
�لبول  مر�س  ب��اأ���ص��ر�ر  للتوعية 
�صعار«  حتت  و�ل�صغط  �ل�صكري 
...ل  و�حل�����ي�����اة  ل��ل�����ص��ح��ة  ن���ع���م 
ل��ل�����ص��ك��ري و�ل�������ص���غ���ط« ، وذل���ك  
الن�صاط  جل��ن��ت��ي  اإ����ص���راف  حت��ت 

�لطابي وخدمة �ملجتمع.
 و�����ص����ارك يف �حل���م���ل���ة  كل 
من  �لدكتورة مني عبد �ملق�صود  
و�ل���دك���ت���ور ر����ص���ا ع��ب��د �ل�����ص��ام 
و�ل���دك���ت���ورة ح��ي��اة �أب����و �ل��ع��ز�مي 
و�لأ�صتاذة دولت �أحمد وعدد من 

�لطالبات.
عائ�شة مو�شى

العلوم واآلداب
بخميس مشيط

و�لآد�ب  �ل���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
)جم����م����ع2( ب��خ��م��ي�����س م�����ص��ي��ط، 
حما�صرة عن �لإر�صاد �لأكادميي 
ب���ع���ن���و�ن »�ل����ص���ت���ع���د�د �ل��ن��ف�����ص��ي 
ل�صتقبال  و�لجتماعي  و�لعقلي 
�صلطت  جديدة«  در��صية  مرحلة 
�ل�����ص��وء ع��ل��ى م��ف��ه��وم �لإر����ص���اد 
�لتي  �لأك����ادمي����ي، و�ل�����ص��ع��وب��ات 
م�صرتها  يف  �ل��ط��ال��ب��ة  ت���و�ج���ه 
�لنف�صي  و�ل�صتعد�د  �لدر��صية، 
ل����ص���ت���ق���ب���ال م���رح���ل���ة در�����ص���ي���ة 
جديدة ي�صودها �لتفاوؤل و�لأمل 
و�ل�صتعد�د  بالنف�س،  و�لعتد�ل 
ل���اخ���ت���ب���ار�ت و�أن�������ص���ب �أوق������ات 

�ملذ�كرة.
 فاطمة حمدان

كليتا اآلداب
والتربية للبنات

حت��ق��ي��ق��ا مل����ب����د�أ �ل�������ص���ر�ك���ة ب��ني 
�جل�����ام�����ع�����ة و�مل�����ج�����ت�����م�����ع، ن��ظ��م  
ق�������ص���م ع���ل���م �ل���ن���ف�������س ب��ك��ل��ي��ت��ي 
باأبها  للبنات  و�ل��رب��ي��ة  �لآد�ب 
حم��ا���ص��رت��ني �أوله����م����ا ب��ع��ن��و�ن 
»م����وه����ب����ت����ي �����ص����ر �ن����ط����اق����ي«، 
�لن�سء  تربية   « بعنو�ن  و�لثانية 
�مل����ت����غ����ر�ت �حل���دي���ث���ة  يف ظ�����ل 
يف  �ل��ن��ف�����ص��ي��ة  �ل�����ص��ح��ة  لتحقيق 

�ملدر�صة«.
�لأول��ى  �ملحا�صرة  وقدمت 
�لدكتورة �أماين �لنجار، وهدفت  
�ملوهوبات  �لطالبات  تاأهيل  �إل��ى 
ي��ع��ا  �آل  جم����م����ع  مب�����در������ص�����ة 
�ملحا�صرة  و�أل��ق��ت  باأبها،  للبنات 
عبد  �صامية  �ل��دك��ت��ورة  �ل��ث��ان��ي��ة 
�ملرحلة  م��د�ر���س  ملعلمات  �لفتاح 

�لبتد�ئية �لأولى.
هناء اآل �شرور

قسم اإلعالم
واالتصال

������ص����ت���������ص����اف ق���������ص����م �لإع����������ام 
و�لت�������������ص������ال ب���ك���ل���ي���ة �ل����ع����ل����وم 
�لإن���������ص����ان����ي����ة ب����اأب����ه����ا ك�����ا م��ن 
�لإع����ام����ي����ت����ني ن����ادي����ة �ل����ف����و�ز 
)����ص���ح���ي���ف���ة �ل�����وط�����ن( وم�����رمي 

�جلابر )�صحيفة �لريا�س(.
خال  �ل�صيفتان  وتناولت 
�للقاء �لفرق بني و�صائل �لإعام 
�مل�����ق�����روء و�مل�������ص���م���وع و�مل����رئ����ي، 
وم��ت��ط��ل��ب��ات �ل��ع��م��ل �لإع���ام���ي 
ب�����ص��ف��ة ع����ام����ة، و�أه�������م �ل��ف��ن��ون 

�لتحريرية.
�شامية القحطاين

العلوم واآلداب
بخميس مشيط

�أقام م�صلى كلية �لعلوم و�لآد�ب 
م�صيط  ب��خ��م��ي�����س   )2 )جم���م���ع 
حملة بعنو�ن« �لنية �لذكية »ملدة 
�أي�����ام. و���ص��ل��ط��ت �حلملة  ث��اث��ة 
منها:  مو�صوعات  على  �ل�صوء 
�لنية �ملثقفة، �أي نية طلب �لعلم 
�لأنيقة  و�لنية  و�لإخا�س فيه، 
و����ص���رورة حت��وي��ل �ل���ع���اد�ت �إل��ى 
�مل��وؤم��ن، و�لنية  ع��ب��اد�ت يف حياة 
�للذيذة وهي عن حاوة �لإميان 
و�لإخ�����ا������س يف ط��ل��ب �ل�����رزق. 
وت���خ���ل���ل �مل���ح���ا����ص���ر�ت ع���رو����س 

وم�صابقات وتكرمي.
فاطمة حمدان

العلوم واآلداب
بخميس مشيط

اأقام نادي الن�صاط الديني بكلية 
�لعلوم و �لآد�ب بخمي�س م�صيط 
�ل��ط��ب��ق  م�����ص��اب��ق��ة   )1 )جم���م���ع 
�خلري للطالبات، وذلك مقابل 
ج����و�ئ����ز ع��ي��ن��ي��ة ف����اخ����رة ح�����ص��ب 

م�صادر من �لكلية.
وت���ك���ون���ت جل��ن��ة �ل��ت��ح��ك��ي��م 
�لكلية،  من�صوبات  م��ن  ع��دد  م��ن 
تو�صلن �إلى فوز �لطالبة منرة 
ح��ي��ث ح�صلت  ع��و���ص��ة  ف��ي�����ص��ل 
فاخر  زجاجي  �صفرة  طقم  على 

)55قطعة(. 
�شلمى القحطاين

العلوم واآلداب
بخميس مشيط

بكلية  �لعامة  �ل�صحة  ق�صم  ف��از 
م�صيط  بخمي�س  و�لآد�ب  �لعلوم 
يف   �لأول  ب���امل���رك���ز  )جم����م����ع2( 
تبارت  �ل��ت��ي  �لثقافية  �مل�صابقة 

فيها �أق�صام �لكلية.
وك����ان����ت �مل�����ص��اب��ق��ة ����ص���ارك 
فيها طالبات مت تر�صيحهن من 
ق��ب��ل �أق�����ص��ام �ل��ك��ل��ي��ة و����ص��ت��م��رت 
نحو �صاعة من �لزمن، وحظيت 
با�صتح�صان �جلمهور. يف �خلتام، 

مت توزيع جو�ئز �مل�صابقة.

آفاق الجامعة  |  العدد 114  |  27 جمادى الثاني 1435  |  27 إبريل 2014



مجتمع

 زرت �لأ�صبوع �ملا�صي مدر�صة �صلمان بن عبد �لعزيز يف تثليث ب�صحبة جمموعة 
م��ن ط���اب كلية ط��ب �لأ���ص��ن��ان �مل�����ص��ارك��ني يف �ل��ربن��ام��ج �ل�����ص��ح��ي �ل��ت��وع��وي 

و�لتثقيفي باملحافظة.
�ملدر�صة يبلغ عدد طابها وفقا ملديرها 182 طالبا، ومن �جلدير بالذكر 
�ل��ذي قدم توعية �صحية  �لأ�صنان   ه��وؤلء �لطاب تفاعلو� مع فريق طب  �أن 
لقت �ل�صتح�صان ب�صبب �عتمادها على �ملعلومة �ملخت�صرة �ملبا�صرة و�لن�صائح 

�لعملية �ملتخ�ص�صة.
�أع��ج��ب��ن��ي ك��ث��ر� ت��ق��دمي �أح���د ط���اب كلية �ل��ط��ب حم��ا���ص��رة ع��ن كيفية 
�ملحافظة على �صحة �لأ�صنان و�لهتمام ب�صحة �لفم تناول فيها �أ�صباب �أمر��س 
�للثة و�أعر��صها وطرق �لوقاية منها، باأ�صلوب �صائق. وما ذلك �مل�صهد �إل مثال 
جلهود كبرة قام بها طاب طب �لأ�صنان على مدى �أربعة �أيام �صمن �لربنامج 

�ملجتمعي �لذي نظمته �جلامعة.
  ومن �جلميل جد� �أن �لربنامج كان �لعمل فيه تطوعيا �لد�فع فيه  كان 
�لجتهاد وحب �خلر و�ل�صعي لتقدمي خدمات �صحية وتثقيفية لأبناء جمتمع 

حمافظة تثليث.
�لتي  جلامعتهم  فخر�  �لعمل  ه��ذ�  تقدمي  على  حر�صو�  �لطاب  ه��وؤلء 
تعلموه  ما  وينقلو�  لوطنهم  نافعني  �أع�صاء  يكونو�  �أن  من  �هلل  بعد  مكنتهم 

ليفيدو� به كل من قابلوه.
 كانت تعلو وجوههم �بت�صامة جميلة ��صتطاعت �أن تخت�صر �مل�صافة بينهم 
وبني من ي�صتفيد من خدمتهم.. وجوه و�صاءة عك�صت �لفرحة �لتي كانت  يف 
�أحد�ق طاب �ملدر�صة �لذين ��صتقبلوهم بب�صر وفرح، حيث كان  تفاعلهم ر�ئعا.

وهبو� �لوقت كاما، وحديثي عن طاب �ملدر�صة، لطاب طب �لأ�صنان 
�ل�صحية  �ل�صت�صار�ت  معني  من  وينهلو�  �جلليلة  خدماتهم  من  لي�صتفيدو� 
�ملتخ�ص�صة حتى ي�صتطيعو� نقل ما يتلقونه لأهاليهم يف بيوتهم، لتعم �لفائدة.
�إن ما قام به فريق طب �لأ�صنان من عمل خال هذ� �للقاء يثلج �ل�صدر 
ويجعلنا  ن�صعر بالفخر بهوؤلء �لطاب �لذين ميثلون فخر� للجامعة وثروة 

وطنية يجب تقديرها.
�أدخلت  �لتي  �لهد�يا  بع�س  �لأ���ص��ن��ان  ط��ب  ط��اب  ت��وزي��ع  كثر�  �أعجبني 
�ل�صرور يف قلوب طاب �ملدر�صة و�أثرت �إيجابا يف تفاعلهم وتطلعهم �إلى بر�مج 

مماثلة تهديها �إليهم �جلامعة مرة �أخرى. 
�إن هذه �لزيارة تاأتي �صمن جمموعة من �لزيار�ت  �أق��ول لكم  �أن   ن�صيت 
قام بها طاب من �جلامعة �صملت عدد� من �ملد�ر�س ومر�كز �لرعاية �لأولية 
يف حمافظة تثليث و��صتفادت منها �أعد�د كبرة من �ل�صكان يف �ملحافظة.. �صكر� 

للجامعة و�صكر� لكل من �أ�صهم يف �إجناح هذه �لفكرة �لر�ئعة.

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

برفقة طالب طب األسنان

�لأ���ص��ت��اذ �مل�����ص��ارك ب��ج��ام��ع��ة ف��ل��وري��د� 
ب����ال����ولي����ات �مل����ت����ح����دة �لأم����رك����ي����ة،  
�لدكتور ندمي �لإ�صام، كان �أحد زو�ر 
�جلامعة موؤخر�. »�آفاق« �لتقته عقب 
وك��ان هذ�  �لأ�صنان،  كلية طب  زيارته 

�حلو�ر �ل�صريع. 

عرفنا بالدكتور
ندمي الإ�شالم؟

�أع����م����ل ح���ال���ي���ا يف ج���ام���ع���ة ف���ل���وري���د� 
�أ�صتاذ�  �لأمريكية  �ملتحدة  بالوليات 
م�صاركا يف ق�صمني هما: ق�صم جر�حة 
�لت�صخي�س  وع��ل��وم  و�ل��ف��ك��ني  �ل��وج��ه 
ق�صم  و�لثاين يف  �لأ�صنان،  بكلية طب 
ع��ل��م �لأم���ر�����س وع��ل��م �مل��ن��اع��ة وط��ب 
�أي�صا  �أن��ا  �ل��ط��ب.  �مل��خ��ت��رب�ت يف كلية 
ع�����ص��و يف ج��م��ع��ي��ة �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��ط��ب��ي 
�أطباء  وجمعية  �لأمريكية،  لاأ�صنان 
خبر  �أنني  كما  �لأمريكية،  �لأ�صنان 
طب  كليات  �عتماد  لهيئة  ��صت�صاري 

�لأ�صنان �لأمريكية.

وماذا عن زيارتك
جلامعة امللك خالد؟

ك��ان��ت زي���ارت���ي ل��ك��ل��ي��ة ط���ب �لأ���ص��ن��ان 
للغاية  مثمرة  خ��ال��د،  �مل��ل��ك  بجامعة 
ح��ي��ث مت �ل��ت��ف��اع��ل م��ع �أع�����ص��اء هيئة 
�لتطور�ت  ح��ول  و�لطاب  �لتدري�س 
�لفم  �أم��ر����س  ت�صخي�س  يف  �حلديثة 
مناق�صة  �أي�صا  و�لفكني. ومت  و�لوجه 
ق��ب��ول �ل���در�����ص���ات �ل��ع��ل��ي��ا يف خمتلف 
بالتف�صيل.  �لأم��ري��ك��ي��ة  �جل��ام��ع��ات 
وب�صفة عامة، كانت زيارتي للجامعة 
�لأكادميية  �لبيئة  حيث  جد�  لطيفة 
�أعجبت بتفاعل  م�صجعة للغاية، وقد 
لك�صب  و�صعيهم  وحما�صتهم  �لطاب 

�ملعرفة و�لطاع على �جلديد. 

ما اأبرز التحديات التي تواجه 
كليات طب الأ�شنان ب�شفة عامة؟

ي���و�ج���ه �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��ط��ب��ي ل��اأ���ص��ن��ان 
يتمثل  كبر�  حتديا  �لأ�صنان  وع��اج 
يف �نفجار معريف عظيم، وقد ل تكون 

مع  كافية  �لتقليدية  �لتعلم  �أ�صاليب 
ه���ذه �ل���وت���رة �مل��ت�����ص��ارع��ة م��ن تدفق 
�مل��ع��ل��وم��ات. ي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ى �جل��ام��ع��ات 
للتعلم  ج���دي���دة  م��ن��ه��ج��ي��ات  �ع��ت��م��اد 
يتاح  �أن  ينبغي  �أنه  و�أعتقد  و�لتعليم. 
م��زي��د م��ن ف��ر���س �ل��ت��ف��اع��ل للطاب 
بني �ملوؤ�ص�صات د�خل �لباد وخارجها 
حيث ي�صتفيد كا �لطرفني،  و�صوف 
ت�������ص���اع���د �ل������ن������دو�ت �ل�����ط�����اب ع��ل��ى 
تو�صيع فهم �لجتاه �لعاملي يف جمال 

در��صتهم.

هل اقت�شرت زيارتك
على اجلامعة فقط؟

�أ�صا�صا كانت للجامعة، ولكني  زيارتي 
جت��اوزت��ه��ا �إل���ى �لط����اع ع��ل��ى بع�س 
وبالفعل  �أب��ه��ا،  يف  �ل�صياحية  �مل��ع��امل 
�إنني  بالن�صبة يل مفاجاأة حيث  كانت 
مل �أكن �أتوقع وجود مثل هذه �لر�بية 
تتمتع   �لتي  �ملنطقة  �جلميلة يف هذه 

بالكثر من �لإمكانات �ل�صياحية.

د. حمدان في ورشة
لـ »التعليم العالي«

�لدكتور  باجلامعة  �مل�صتمر  و�لتعليم  �ملجتمع  خدمة  عميد  ���ص��ارك 
من  �لأك��ادمي��ي��ة  �لقياد�ت  من  ع��دد  �صمن  حمد�ن  �صعيد  بن  مبارك 
يف  �أ�صا�صيات   « بعنو�ن  عمل  ور���ص��ة  يف  �ل�صعودية  �جلامعات  خمتلف 
�لتعليم  ب��وز�رة  �لأكادميية  �لقيادة  �لأكادميية« نظمها مركز  �لقيادة 

�لعايل. 

د. سرحان مشرفا عاما
على اإلدارة القانونية 

بن  �لرحمن  عبد  �لدكتور  �لأ�صتاذ  �جلامعة  قر�ر معايل مدير  �صدر 
حمد �لد�ود بتكليف �لدكتور علي مفرح علي �صرحان م�صرفا عاما على 

�لإد�رة �لقانونية باجلامعة.. بالتوفيق و�ل�صد�د.

تهنئة 
�آل عمرة من  ج��ار�هلل  �ملعيدة هدباء  باأبها  للبنات  �ملجتمع  كلية  تهنئ 
�لأحياء )تخ�ص�س ور�ث��ة(، مبنا�صبة ح�صولها على درجة  ق�صم علوم 
�ملاج�صتر بامتياز من مركز �مللك فهد للبحوث �لطبية بجامعة �مللك 
���ص��رف )كلية  �ل��دك��ت��ورة ه��وي��د� حممد  و���ص��ارك��ت  ب��ج��دة.  �لعزيز  عبد 
�ملجتمع للبنات باأبها( يف حتكيم �لر�صالة. مزيد� من �لتوفيق و�لنجاح.

إنجاز مشروع ريبوت في بيشة 
ح�صني  ع��ب��د�هلل  )ه��اج��ر  �لآيل  �حلا�صب  علوم  ق�صم  طالبات  �صاركت 
يف  �لعمري(  حا�صر  عبد�هلل  ون��وف  �صريع،  حممد  و�أ�صماء  �ل�صفار، 
برنامج تدريب طالبات ومعلمات مدر�صة حتفيظ �لقر�آن )�لبتد�ئية 
�لأولى( يف بي�صة لإجناز م�صروع �لريبوت. وياأتي ذلك يف �إطار تفعيل 
�ل�صر�كة �ملجتمعية بني كلية �لعلوم و�لقت�صاد �ملنزيل يف بي�صة؛  دور 

و�ملجتمع.

»شؤون المكتبات« تكرم معني 
�لعامة لتقنية  �لإد�رة  �مل�صاريع يف  �ملكتبات مدير  �صوؤون  كرمت عمادة 
�ملعلومات باجلامعة �ملهند�س ماجد بن حممد �إ�صماعيل معني، تقدير� 
�خلا�س  )معرفة1(  م�صروع  على  �إ�صر�فه  خال  بذلها  �لتي  جلهوده 
بفهر�صة وت�صنيف وربط مكتبات �جلامعة، �لذي نفذته عمادة �صوؤون 
�ملكتبات موؤخر� يف �ملكتبة �ملركزية وبع�س �ملكتبات �لفرعية باجلامعة.

وفد من الجامعة يزور حائل 
�صاركت �جلامعة يف فعاليات �لزيارة �خلليجية �ل�25 لطاب جامعات 
��صت�صافتها جامعة حائل. و�صم  �لتي  �لتعاون �خلليجي  دول جمل�س 
وفد جامعة �مللك خالد ثاثة طاب ز�رو� جامعة حائل و�لعديد من 
�لأثرية  �لفيد  �لأثرية مبنطقة حائل ومنها: قرية  �ملعامل و�لأماكن 

ومركز� طابة، و�جلبة، وق�صر �لنايف �لأثري. 

الماجستير لـ إلهام الغامدي
�لعلوم و�لآد�ب )جممع2(  �لغامدي، من كلية  �إلهام  �لأ�صتاذة  ح�صلت 
بخمي�س م�صيط، على درجة �ملاج�صتر بامتياز يف ق�صم �للغة �لعربية، 
مقابل ر�صالة بعنو�ن  )بناء �ل�صخ�صية يف رو�يات عبد�لوهاب �آل مرعي 

.. وتعلقاتها بالعنا�صر �ل�صردية �لأخرى(، دو�م �لنجاح و�لتوفيق.

خبير زائر: 
جامعة
الملك خالد
بيئة أكاديمية 
مشجعة

�إبت�صامة خريج
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أقسام

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

أسبوعية جامعة الملك خالد

رئيس قسم هندسة الشبكات د. صالح الجربوعي:

نحرص على ربط مشاريع التخرج 
بأفكار تواكب سوق العمل

حوار: خالد  العمري

�أك������د رئ���ي�������س ق�����ص��م ه��ن��د���ص��ة �ل�����ص��ب��ك��ات 
�لآيل  �حلا�صب  علوم  بكلية  و�لت�صالت 
�لق�صم  �أن  �جل��رب��وع��ي  ���ص��اح  �ل��دك��ت��ور 
يوفر لطابه، وخا�صة �خلريجني منهم، 
�مل���ه���ار�ت  م���ن  ت��ك��وي��ن��ي��ة مت��ك��ن��ه��م  دور�ت 
ذل��ك يف  ج��اء  �لخت�صا�س.  �حل��دي��ث��ة يف 
�حل����و�ر �ل��ت��ايل �ل����ذي �أج���رت���ه �آف����اق مع 

�جلربوعي. 

نبذة خمت�شرة عن الق�شم؟
�أن�صئ ق�صم هند�صة �ل�صبكات و�لت�صالت 
�إعد�د مهند�صني  �إلى  عام 1428، ويهدف 
م��ت��م��ك��ن��ني م���ن �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �حل��دي��ث��ة 
ف������ى جم�������ال ح�����ي�����وى ي����ع����د م������ن �أك������ر 
حاليا،  �لعامل  فى  �ملهنية  �لخت�صا�صات 
�حلديثة  �لأن��ظ��م��ة  قلب  ف��ى  يتمركز  �إذ 

لتكنولوجيا �ملعلومات.

كيف يواكب الق�شم
تطورات جمال اخت�شا�شه؟

جم�����ال �خ��ت�����ص��ا���ص��ن��ا دق���ي���ق وم��ت��ح��رك 
وي�صهد تطوير� يكاد يكون يوميا، ولهذ� 
ف����اإن �ل��ق�����ص��م ي��وج��ه ب���الإع���د�د ف��ى �مل���و�د 
مع  �لأكادميى  �لإ�صهاد   �إل��ى  �ملتخ�ص�صة 
 ،CISCO �صركة  مثل  �لكربى  �ل�صركات 
�إل���ى �لإع����د�د �ل��ن��ظ��رى �لعميق،  �إ���ص��اف��ة 
�لقدرة  �لطالب  �إك�����ص��اب  على  يركز  كما 
على �ملعرفة يف جمال �لتخ�ص�س وت�صور 

كم عدد خريجي الق�شم
وماذا عن فر�شهم

يف �شوق العمل؟
 30 بالق�صم  �خلريجني  عدد  معدل  يبلغ 
من  تعيينهم  يتم  ف�صل،  كل  يف  مهند�صا 
�صركة  مثل:  �ل�صركات  من  �لعديد  قبل 
�أر�م��ك��و،  و�صركة  �ل�صعودية،  �لت�����ص��الت 
تقنية  وع��م��ادة   ،SKIKO و   ،SAPEQ و 

�ملعلومات باجلامعة.
كما يتم تعيني عدد منهم معيدين 
ب���اجل���ام���ع���ات �ل�������ص���ع���ودي���ة وم��ه��ن��د���ص��ني 
باملجالت �لع�صكرية ومبتعثني للدر��صات 

�لعليا باخلارج.
 وي�صعى �لق�صم �إلى حت�صني مهار�ت 
�لطاب عرب تطوير �لأد�ء يف �لتدري�س 
دور�ت  وت���ن���ظ���ي���م  و�ل���ع���م���ل���ي  �ل���ن���ظ���ري 
�لن��دم��اج  لت�صهيل  حت�صيلية  ت��دري��ب��ي��ة 
�مل��ه��ار�ت  و�إك�����ص��اب��ه��م  للخريجني  �مل��ه��ن��ي 

�ملهنية �ملطلوبة.
كما يركز �لق�صم على ربط م�صاريع 
متطلبات  تو�كب  جديدة  باأفكار  �لتخرج 
م���ن عقد  بع�صها  �ل��ع��م��ل مت��ك��ن��ت  ���ص��وق 
عاقات مبا�صرة مع �صركات متخ�ص�صة 
ت���ب���ن���ت ب���ع�������س �ل����ط����اب وق����دم����ت ل��ه��م 
ت�صهيات لإجناز م�صاريعهم مثل �صركة 

�لإلكرونات �ملتقدمة بالريا�س.

كيف تقيمون م�شتوى
البحث العلمي يف الق�شم؟

�لق�صم  ين�صر  �لعلمي،  للبحث  بالن�صبة 

�حل���ل���ول �مل��ائ��م��ة ل��ك��ل �مل�����ص��ك��ات �ل��ت��ي 
م�صاريع  �إجن���از  ع��رب  يو�جهها  �أن  ميكن 
�لتدريب  �إل��ى  �إ�صافة  �مل���و�د،  فى  �صغرة 

�ملهنى وم�صروع �لتخرج.

وماذا عن دور الق�شم
 يف خدمة املجتمع؟

�ملتخ�ص�صة  �ل��دور�ت  �لق�صم بع�س  يقدم 
وي�صهم يف �إيجاد �حللول �ملنا�صبة لبع�س 
بع�س  ط��ري��ق  ع��ن  �ملجتمعية  �مل�����ص��ك��ات 

�مل�صاريع �لطابية.

هل تقيمون دورات
ت�شتهدف طالب التخ�ش�ص؟

�لفر�س  �أعلى  لتوفر  �لق�صم  �صعيا من 
�ل��وظ��ي��ف��ي��ة خل��ري��ج��ي��ه و�إمي�����ان�����ا م��ن��ه 
�لتحديات  ع��امل  ف��ى  �ملناف�صة  ب�صر��صة 
�لتي  �لعلمية  �ل�����ص��ه��اد�ت  �أ���ص��اف  �ل���ذى 
�خلريج  وق���درة  �ملهنية  �مل��ه��ار�ت  تقي�س 
ع���ل���ى �لن������دم������اج �ل�������ص���ري���ع يف جم���ال 
وخا�صة  ل��ط��اب��ه  �لق�صم  ي��وف��ر  ع��م��ل��ه، 
ت��ك��وي��ن��ي��ة  دور�ت  م���ن���ه���م  �خل���ري���ج���ني 
مت��ك��ن��ه��م م����ن �مل�����ه�����ار�ت �حل���دي���ث���ة ف��ى 
�لخت�صا�س عرب �أع�صاء هيئة �لتدري�س 
تخ�ص�صية  ���ص��ه��اد�ت  ع��ل��ى  �حل��ا���ص��ل��ني 
»معتمدة« certified وبا�صتخد�م معامل 
وجتهيز�ت حديثة منها جتهيز�ت دخلت 
لكى  �لكلية  وف��رت��ه��ا  م��رة  لأول  �ململكة 
يبلغ خريج �لق�صم م�صتويات عالية من 

�لإعد�د و�ملهنية.

ما يعادل 10 بحوث علمية �صنويا منها 
 IEEE-class جم��ات  فى  تن�صر  �أربعة 
 Conference  Class فى  و�لباقى   A

. A، B

تطلعاتكم امل�شتقبلية؟
ي���ع���م���ل �ل���ق�������ص���م ع���ل���ى حت�������ص���ني ط���رق 
�ل��ت��دري�����س وحت��دي��ث �مل��ن��اه��ج و�خلطط 
»ماج�صتر«  عليا  در��صات  بر�مج  وفتح 
متكاملة  علمية  بيئة  �إيجاد  جانب  �إل��ى 
م���رن���ة وحم����ف����زة ل���ل���ط���اب و�أع�������ص���اء 
ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����س، وب���ن���اء ���ص��ر�ك��ات مع 
���ص��رك��ات ك���ربى ع��امل��ي��ة مل��و�ك��ب��ة �لتطور 
�لتدريب  مردود  وحت�صني  �لتكنولوجى 
ي�صمح  �ل��ت��خ��رج، مم��ا  وم�����ص��اري��ع  �ملهنى 
لاندماج  للخريج  ق�صوى  بجاهزية 

فى �صوق �لعمل.

كلمة لطالب الق�شم؟
ن�����ص��ك��ر ط����اب �ل��ق�����ص��م ع��ل��ى ح��ر���ص��ه��م 
�ملجهود�ت  وعلى  متميز  تعليم  لتقدمي 
�أح�صن  على  للح�صول  يبذلونها  �لتي 
�لنتائج، مما ميكنهم من �لتفوق ويزيد 
من  بزمائهم  مقارنة  تعيينهم  فر�س 
فاإننا ندعوهم  لذ�  �لأخ��رى،  �جلامعات 
مل��زي��د م��ن �جل���د و�ل��ت��ف��اع��ل �لإي��ج��اب��ي 
�لتدري�س  هيئة  �أع�صاء  جم��ه��ود�ت  م��ع 
مل�صاعدتهم  بالعمل  ون��ع��ده��م  بالق�صم 
�مل���ر�ت���ب �لعلمية  �أع��ل��ى  �إل���ى  ل��ل��و���ص��ول 

و�ملهنية فى �لخت�صا�س.
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أقسام

قسم هندسة الشبكات واالتصاالت
الرؤية

حلياة  الفر�ص  واإتاحة  التعليم  يف  اجلودة  عايل  م�شتوى  بتقدمي  والت�شالت  ال�شبكات  هند�شة  ق�شم  يلتزم 
علمية وعملية اأف�شل.

الرسالة
احلا�شب,  �شبكات  ودع��م  و�شيانة  بناء  على  وق��ادر  عالية  كفاءة  ذي  مهند�ص  اإع��داد  اإل��ى  الربنامج  يهدف 

والت�شالت الال�شلكية, والت�شالت عرب الأقمار ال�شطناعية, واأمن ال�شبكات والت�شالت.

األهداف
احلا�شب  �شبكات  هند�شة  جمال  فى  البكالوريو�ص  حملة  من  وعمليا  علميا  املوؤهلة  الكوادر  تخريج   •

والت�شالت.
• اإك�شاب الطالب خربات علمية ومهنية يف جمال هند�شة �شبكات احلا�شب والت�شالت.

• اإتاحة الفر�ص ملوا�شلة الدرا�شات العليا والبحث العلمى يف جمال هند�شة �شبكات احلا�شب والت�شالت.
• تنمية روح البتكار والتجريب للطالب وجتهيزه ل�شوق العمل املوؤ�ش�شي وال�شناعي.

• اإك�شاب الطالب اأخالقيات العمل بروح الفريق ومواكبة التطور ال�شريع.
املوؤ�ش�شات  فى  ال�شيفي  والتدريب  امليدانية  الزيارات  تنظيم  خالل  من  العمل  ل�شوق  الطالب  تهيئة   •
م�شاريع  ربط  وكذلك  احلا�شبات,  و�شبكات  بالت�شالت  املهتمة  املنطقة  يف  املختلفة  وامل�شانع  وال�شركات 

التخرج مبو�شوعات ذات عالقة مبجالت هند�شة �شبكات احلا�شب والت�شالت.

نخرج فصليا 30 مهندس شبكات
ونتطلع لشراكات عالمية

القسم ينشر سنويا  10 أبحاث
في مجالت متخصصة مرموقة
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أساتذة

خالد العمري

حياتك العلمية يف �شطور؟
تخرجت يف كلية �لعلوم بجامعة �لقاهرة 
بتقدير   1978 ع���ام  �ل��ف��ي��زي��اء(  )���ص��ع��ب��ة 
بق�صم  معيد�  عينت  ث��م  ج���د�،  جيد  ع��ام 

�لفيزياء بجامعة �لقاهرة 1979.
يف  �ملاج�صتر  درج��ة  على  وح�صلت 
ح�صلت  وبعدها   ،1982 �جلو�مد  فيزياء 
على درجة �لدكتور�ه يف فيزياء �جلو�مد 
م����ن ك��ل��ي��ة �ل���ع���ل���وم ب��ج��ام��ع��ة �ل���ق���اه���رة 

عام1987.
وب����ال����ت����و�زي م����ع ه�����ذه �ل����درج����ات 
معيد حتى  م��ن  �لوظيفي  ت��درج��ي  ك��ان 
ت��ول��ي��ت  ث���م  ع����ام 1998،  �أ����ص���ت���اذ  درج�����ة 
بكلية  �ل��ف��ي��زي��اء  ق�صم  رئ��ا���ص��ة  ذل��ك  بعد 
�لعلوم بجامعة �لفيوم ثم وكيا للكلية 
ل���ل���در�����ص���ات �ل��ع��ل��ي��ا و�ل���ب���ح���وث وق��ائ��م��ا 
�إلى  �ن�صممت  ثم  �لكلية،  عميد  باأعمال 

جامعة �مللك خالد.
 وخ���ال ف��رة ت��درج��ي �لأك��ادمي��ي 
و�لوظيفي كان عملي �لبحثي يركز يف 
�لنانومرية  �مل��و�د  وحت�صر  ��صتخد�م 
�لأخ��رى  �مل���و�د  م��ع  ��صتخد�مها  وكيفية 
�إنتاج مو�د جديدة لها �صفات مميزة  يف 
�مل��و�د  علوم  يف  ن�صتخدمها  �أن  ن�صتطيع 
�ل��ر���ص��ائ��ل  ع��ل��ى  و�لإ����ص���ر�ف  �لتطبيقية 
�لعلمية )ماج�صتر ودكتور�ه(، و�لتعاون 
مع �ملركز �لقومي لبحوث �لبناء، وهيئة 
�أك��ادمي��ي��ة �لبحث  �ل��ذري��ة، وم��ع  �لطاقة 
�لربية  وكلية  و�لتكنولوجيا،  �لعلمي 
ب��ج��ام��ع��ة ع���ني ���ص��م�����س، و�ل�����ص����ر�ك يف 
�لطاقة  مل�����ص��روع  �لبحثي  �ل��ع��م��ل  ف��ري��ق 
�لتعاون  خ��ال  من  و�ملتجددة  �جلديدة 
يف  �لتدري�س  هيئة  �أع�صاء  ب��ني  �لعلمي 
و�أي�صا  �مل�صرية،  �جلامعات  من  �لعديد 
�ل���ت���ع���اون �ل��ع��ل��م��ي م���ع �مل���رك���ز �ل��ق��وم��ي 

للبحوث.
ك���م���ا ����ص���ارك���ت يف �لإ������ص�����ر�ف ع��ل��ى 
�لعليا  �لدر��صات  طاب  معامل  تاأ�صي�س 
جامعة  بني  �مل�صرك  �لعلمي  و�لتعاون 

�لقاهرة وجامعة �مللك خالد عام2005.
ب���رن���ام���ج  م���������ص����وؤول  �لآن  و�أن���������ا   
�لدكتور�ه بكلية �لعلوم )ق�صم �لفيزياء( 
بجامعة �مللك خالد، وع�صو يف �جلمعية 
يف  �ملتقدمة  للعلوم  �لأمريكية  �لعلمية 
�لفرة من عام 1993 �لى 1994، وع�صو 
يف ه��ي��ئ��ة �ل���ت���ح���ري���ر ل��ب��ع�����س �مل���ج���ات 
�مل��ت��خ�����ص�����ص��ة،  وف���ى �جلمعية  �ل��دول��ي��ة 

�لعلمية لعلوم �ملو�د �ل�صلبة.
ك���م���ا �����ص����ارك����ت يف �ل����ع����دي����د م��ن 
و�ملحلية،  �لدولية  �لعلمية  �مل��وؤمت��ر�ت 
لبع�س  �ل��ب��ح��ث��ي��ة  �مل�����ص��اري��ع  وحت��ك��ي��م 
�جل���ام���ع���ات د�خ������ل �مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل�����ص��ع��ودي��ة وخ��ارج��ه��ا، وح�����ص��ل��ت على 
ج���و�ئ���ز مت��ي��ز يف �ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي من 
جامعات م�صرية، ومت �ختياري ع�صو� 
ب��ال��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��م��ي��ة �ل���د�ئ���م���ة ل��رق��ي��ة 
من  �مل�صاعدين  و�لأ���ص��ات��ذة  �لأ���ص��ات��ذة 
ق��ب��ل �مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى ل��ل��ج��ام��ع��ات يف 

ج��م��ه��وري��ة م�صر �ل��ع��رب��ي��ة. ون�����ص��ر يل 
جم��ات  يف  دول��ي��ا  علميا  ب��ح��ث��ا   )79(
علمية عديدة، وهناك  )15( بحثا حتت 
جامعة  ��صم  منها  ع��دد  يحمل  �لن�صر 
�أبحاثي  �أو����ص��ل  زل��ت  �مللك خالد، وم��ا 
م��ن خ��ال ت�صجيل ط��اب �ل��در����ص��ات 
وب��ذل   ) دك��ت��ور�ه   - )ماج�صتر  �لعليا 
�مل���زي���د م���ن �جل���ه���د و�ل���ع���م���ل �ل���د�ئ���م 
�لبحثية  بالعملية  �لرت��ق��اء  �أج��ل  م��ن 
�لطاب  �أب��ن��ائ��ن��ا  مب�صتوى  و�لرت���ف���اع 

نحو �لتفوق و�لجتهاد.

�شعوبات واجهتها
 يف م�شريتك الأكادميية؟

من �لعو�ئق �لتي و�جهتني يف م�صرتي 
�ملادية  �لإمكانيات  تو�فر  عدم  �لعلمية: 
�أجهزة حديثة وم��و�د لزمة لعملية  من 
�ل���ب���ح���ث، و�لن���ت���ظ���ار ل���ف���ر�ت ط��وي��ل��ة 
�ملتخ�ص�صة،  �ملعامل  يف  �لعينات  لقيا�س 
بالبحث  و�لقيام  �ملكتبات  �إل��ى  و�ل��ذه��اب 

�مل��ر�ج��ع و�لأب��ح��اث �لعلمية  �ل��ي��دوي يف 
�جلهات  ومر��صلة  �لتخ�ص�س  جم��ال  يف 
�ل��ع��ل��م��ي��ة �خل���ارج���ي���ة ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى 
�لأبحاث �لعلمية �ملطلوبة يف �لتخ�ص�س.
ولكن بال�صرب و�لعزمية و�لإ�صر�ر 
و�ملثابرة و�لإخا�س يف �لعمل و�لدر��صة 
�ل�صعاب، وف��وق كل ذلك عون  تهون كل 

�هلل لكل جمتهد وتي�صر �لأمور له.

ما ال�شروط الالزم توافرها
يف ع�شو هيئة التدري�ص؟

لبد من �أن تكون له �صفات خا�صة توؤهله 
فهو  �ل��ط��اب  م��ع  و�ل��ت��ج��اوب  للتفاعل 
�آن و�حد.  مبنزلة معلم و�أب ومن��وذج يف 
�ل���ق���درة على  �أن مي��ت��ل��ك  ع��ل��ي��ه  وي��ج��ب 
مي�صرة  بطريقة  �لعلمية  �مل��ادة  تو�صيل 
�لطاب  ��صتيعاب  يتيقن  حتى  و�صل�صة 
لكل ما يقال وفى ذ�ت �لوقت يقوم بدور 
�لأب يف �لقيادة و�لإر�صاد و�لتوجيه فيما 

ي�صب يف م�صلحة �لطالب.

يتجاوز اإلنتاج البحثي لعضو هيئة التدريس بقس��م الفيزياء بالجامعة الدكتور س��يد طه محمد  96 بحثا، 79 منها تم نشرها في مجالت علمية دولية، بينما 
ال يزال الباقي في طور  النشر. »آفاق« استضافت الدكتور سيد محمد ففتح لها قلبه وملف مسيرته األكاديمية، مقدما تقييمه للجامعة والطالب.

�لتدري�س  هيئة  ع�صو  �صفات  ومن 
قدوة  يكون  �ل��ذ�ت حتى  �ح��ر�م  �أي�صا: 
و�ل�صرب  �لتو��صع  م��ع  للطاب  ح�صنة 
و�لإخا�س يف �لعمل من �أجل �لو�صول 
�أب لأولده،  �إلى كل ما يتمناه  بالطاب 
ينتهي  ل  �لتدري�س  هيئة  ع�صو  وع��م��ل 
بانتهاء �ملحا�صر�ت فقط، ولكن ين�صحب 
ع��ل��ى ب���اق���ي �ل���ي���وم م���ن م��ع��ام��ل بحثية 
و�لإ�صر�ف على �لر�صائل �إلى �أن يعود �إلى 
�لر�حة  من  قليا  ق�صطا  وياأخذ  منزله 
ث��م ي��ق��وم ب���الط���اع وك��ت��اب��ة وم��ر�ج��ع��ة 
�لأب���ح���اث �خل��ا���ص��ة ب���ه، ب��الإ���ص��اف��ة �إل��ى 
�إليه  تاأتى  حتكيم �لبحوث �لعلمية �لتي 
هذ�  كل  وبالطبع  �لعلمية،  �ملجات  من 
يحتاج �إلى �ل�صرب و�لإخا�س يف �لعمل.

هل من �شلبيات لحظتها
 على طالب اجلامعة؟

م����ن����ه����ا: ع�������دم �لن�����ت�����ظ�����ام يف ح�������ص���ور 
�لتاأخر  علية  يرتب  مما  �ملحا�صر�ت، 

يف حت�����ص��ي��ل �مل��������ادة �ل���ع���ل���م���ي���ة، وع����دم 
�لختبار�ت  قبل  �إل  باملر�جعة  �لهتمام 
و�إه��م��ال  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة،   �أم  �لف�صلية  ���ص��و�ء 
�لإمل��ام  من  لب��د  �لتي  �لإجنليزية  �للغة 
وع��دم  �لعلمي،  و�ل��ب��ح��ث  للتو��صل  بها 
�له��ت��م��ام ب��ال��ق��ر�ءة يف م��ا يخ�س �مل���ادة 
�ل��ع��ل��م��ي��ة. وب��ال��ط��ب��ع ه���ذه �ل�����ص��ل��ب��ي��ات ل 

ت�صمل كل �لطاب.

كيف تنظر جلامعة امللك خالد 
و�شعيها لتحقيق الريادة؟

لكي ن�صل �إلى �لريادة لبد من �أن ندرك 
نحقق  ح��ت��ى  �ح��ت��ي��اج��ات��ن��ا  ن��وع��ي��ة  �أول 
�مل��ط��ل��وب م��ن خ��ال �مل��ت��اح ل��دي��ن��ا، �ل��ذي 
وت��خ��ري��ج  �ل���ط���اب  �أد�ء  ع��ل��ى  ي��ن��ع��ك�����س 
دف����ع����ات م��ت��م��ي��زة وب����ذل����ك ن���ك���ون ع��ل��ى 

�لطريق �ل�صحيح.
تطبيق  �لفيزياء  ق�صم  يف  مت  ولقد 
ب���رن���ام���ج �مل��اج�����ص��ت��ر يف �ل��ت��خ�����ص�����ص��ات 
�لعملية  �أم  �ل��ن��ظ��ري��ة  ����ص���و�ء  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 

بتطوير معامل  د�ئ���م  �ه��ت��م��ام  ي��ر�ف��ق��ه  
�لأبحاث بالق�صم، وهذ� دليل على حر�س 

�جلامعة بتحقيق �لريادة �لأكادميية. 
وب�������د�أ ق�����ص��م �ل���ف���ي���زي���اء �أي�������ص���ا يف 
�لدر��صات  برنامج  با�صتكمال  �لهتمام 
�ل��ع��ل��ي��ا ل����درج����ة �ل����دك����ت����ور�ه، وك���ذل���ك 
�لأن�����ص��ط��ة �ل��ب��ح��ث��ي��ة �ل��ت��ي حت���ث عليها 
�جلامعة لتنمية مهار�ت �لبحث �لعلمي 
وم���ك���اف���اأة �مل��ت��م��ي��زي��ن م���ن �ل���ط���اب من 

خال م�صاريع �لتخرج.

ر�شالة عامة لكل الطالب؟
�ل��ط��اب بن�صيحة  �أب��ن��ائ��ي  �إل���ى  �أت��وج��ه 
�أنتم �حلا�صر و�أمل  �أب لأولده، و�أق��ول: 
بالعلم  �إل  يكون  ل  و�مل�صتقبل  �مل�صتقبل، 
و�ل��ع��م��ل، و�ل��ع��م��ل ل ي��ك��ون م��ث��م��ر� �إل 
ب��الج��ت��ه��اد و�لإخ���ا����س و�لإت���ق���ان حتى 
وطنك  يفيد  ما  كل  تعطي  �أن  ت�صتطيع 
وجمتمعك، ووطنك ينتظر منك �لكثر 

فو�جبك نحوه �أن ترد له �جلميل.

عضو التدريس بقسم الفيزياء يستعرض تاريخه العلمي 

د. سيد طه محمد: نلت الدكتوراه قبل 26 عاما
ونشرت 79 بحثا دوليا 
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أساتذة

من���ذ ب���دء �خلليقة و�لرجل له  تكوينه �جل�ص���دي و�ص���فاته وخ�صو�ص���ياته 
�ل�صخ�صية وتعامله �خلا�س به مع بني جلدته.

�صخ�ص���يته �لت���ي تعج���ز �ملر�أة ع���ن فهمها ولو �ص���بحت يف �أغ���و�ر ذ�ته، 
بالإ�ص���افة لف�ص���له ه���و �أي�ص���ا يف �لتعامل مع �مل���ر�أة �لتي خلقت من �ص���لعه 
وتعت���رب جزء� منه. ل �أق�ص���د م���ن حيث نظرته لها �إمنا م���ن حيث تعامله 
معها؛ لأنها جن�س خمالف متاما جلن�صه، نعم هي تكمله لكنهما  ل ميثل 

بع�صهما بع�صا.
يجه���ل �لرج���ل متاما كيفية �لتعامل مع �ملر�أة �أي���ا كانت، �أما �أو زوجة 
�أو �أخت���ا، �أو غ���ر ذلك. فيعاملها كما يعامل �لرج���ال لأنه يجهل تركيبتها 
وطبيعة تفكرها وم�ص���اعرها وح�صا�صيتها �ملطلقة؛ لهذ� حتدث �مل�صكات 

يف �ملنزل و�لعمل، وكذلك �حلال بالن�صبة للمر�أة �أي�صا.
وعل���ى �لرغ���م م���ن �لنفتاح غر �ملنته���ي يف �لوقت  �لر�هن، و�ل�ص���فر 
للخارج، ومعا�صرة �أقو�م من جن�صيات خمتلفة �ل�صر�ئع و�لتقاليد، وظهور 
�ملناف���ذ �لإلكرونية �ملختلفة و�ملطلة على �لع���امل �لبعيد �لآخر، و�لثقافة 

و�ملنا�صب �لتي و�صل لها �لرجل، فاإنه ل ز�ل يجهل �لتعامل مع �ملر�أة.
يف �حلقيق���ة، هن���اك رجال قلة �أثبت���و� بجد�رة قدرته���م على �لتعامل 
مع �ملر�أة فنجحت عاقاتهما �لزوجية �أو �لأ�صرية �أو  �لعملية  �أميا جناح، 
و ل���ك �أن تت�ص���اءل عزي���زي �لق���ارئ عن �ل�ص���بب؟ �ل�ص���بب ب�ص���يط على حد 

تعبري عنه لكنه �صعب �لتطبيق.
لي����س �لعل���م و �لثقاف���ة م���ا يجع���ل �لرجل ينج���ح يف تعامله م���ع �ملر�أة 
ب���ل هو �ص���يء نابع من �لذ�ت حيث �لرغبة يف ك�ص���ر حاج���ز تفاوت �لتكوين  

وتخطي عتبات �جلهل بها، وهذ�  لي�س بالأمر �لهني. 
و من���ذ فرة وجيزة من �لزمن،  �أ�ص���بح قل���ة من  �لرجال يعدون من 
�لأف���ذ�ذ �لذي���ن يفهمون كينونة �ملر�أة وباتو� يعرفون كيف يتعاملون معها 
بكل هدوء و�ص���فافية ول يتدخلون يف �ص���وؤونها �أو يف�ص���حون جمال لذلك، 

مما  جعل �ملر�أة حترمهم بل وتف�صل �لعمل حتت �إمرتهم و �إد�رتهم. 
و ه���ذ� �لن���وع من �لرج���ال يطلق علي���ه »�لرجل �لدبلوما�ص���ي«  �لذي  
يتحل���ى بالكيا�ص���ة و يتمي���ز باحلذ�ق���ة و�للباق���ة؛ ليتلم����س مفاتيح تفكر 
�مل���ر�أة ويتفه���م طبيع���ة تكوينه���ا لتنج���ح عاقاته معه���ا ب�ص���فتها زوجة �أو 

موظفة.

الرجل الدبلوماسي

القلم النابض
د. إيمان عبد اهلل العسيري

أمراض اللثة.. ونصائح لتجنب أسبابها 

د. هدى أبو زيد: إهمال األسنان 
يسبب فقدها أو تغير لونها

عائشة الشهراني

�حلياة،  م��دى  لتبقى  خلقت  »�أ�صنانك 
وهي منذ �لقدم ركن مهم من مظاهر 
�هتمام �لإن�صان مبظهره وجماله« هذ� 
بكلية  �لتدري�س  هيئة  ع�صو  قالته  ما 
طب �لأ�صنان باجلامعة �لدكتورة هدى 

لطفي �أبوزيد، يف حو�ر مع »�آفاق«.

ما اأبرز اأعرا�ص التهاب اللثة؟
�أمل  �للثة:  �لتهاب  �أعر��س   �أب���رز  م��ن 
�أو �نتفاخ وت��ورم يف جزء �أو �أك��ر، وقد 
من  كريهة  ر�ئ��ح��ة  �نبعاث  يف  يت�صبب 
�لفم، مما ي�صبب �لإح��ر�ج وعدم �لثقة 
بالنف�س.  وعادة ما تكون �أمر��س �للثة 
م�صحوبة بنزيف عند تفري�س �لأ�صنان 
�ملري�س  ياحظ  �أو  �لطعام  م�صغ  �أو 
نزيفا من �للثة دون �أي �صبب، كما تكون 
كوجود  لاآخرين،  و��صحة  �لأع��ر����س 
و�لت�صبغات،  مما  �لر�صبات �جلرية 

يعطى مظهر� �صيئا.
 ووج�������ود �ل���ر����ص���ب���ات ي��ن��ت��ج ع��ن 
تر�كم بقايا �لطعام لفر�ت طويلة مع 
وجود �لبكريا، وي�صعب �إز�لتها �إل عن 
ي�صكل  وتركها  �لأ�صنان  طبيب  طريق 
خ���ط���ورة ع��ل��ى �أن�����ص��ج��ة �ل��ل��ث��ة، فيجب 

على �ملري�س �لتوجه �إلى �لطبيب، لأن 
تركها لوقت ي�صبب تر�جعا يف م�صتوى  
�لأك��ر  �ملظهر  �لأ�صنان  ويعطى  �للثة 
بني  وم�صافات  تباعد  ظ��ه��ور  �أو  ط��ول 
�لأ���ص��ن��ان مل ت��ك��ن م���وج���ودة م��ن قبل، 
�لر�صا  وع���دم  �لقلق  ي�صبب  وك��اه��م��ا 
�ل���ذى ق��د يكون  ع��ن مظهر �لأ���ص��ن��ان 

م�صحوبا ببع�س �حل�صا�صية.

وهل ي�شكل ذلك خطورة
على الأ�شنان؟

لل�صن  فقد  �أو  خلخلة  �إل���ى  ي���وؤدى  ق��د 
�ملري�س  ك��ان  �إذ�  وخ�صو�صا  بالكامل 
ي���ع���ان���ى م����ن �ل�������ص���ك���رى ف���ت���زي���د ح���دة 
�لذين  �ل�صكر  مع  مر�صى  �مل�صاعفات 
�ل�صكر  م�����ص��ت��وى  ب�����ص��ب��ط  ي��ه��ت��م��ون  ل 

وب�صحة �لفم.
�حلو�مل  �ل�صيد�ت  �أن�صح  �أن  �أود 
بالعناية �لفائقة ب�صحة �لفم لأنه قد 
�للثة مع  �لتهاب  �أعر��س  تظهر بع�س 
�ل�صيد�ت �حلو�مل، وفى بع�س �لأحيان 
�للثة  م���ن  م��ع��ني  ج���زء  ورم يف  ي��وج��د 
�أث��ن��اء �حل��م��ل.  وت��ق��ل ه��ذه �لأع��ر����س 
مع �هتمام �ملري�صة ب�صحة فمها �أثناء 
�صاء  �إن  �لأول��ى  وتعود حلالتها  �حلمل 

�هلل بعد �لولدة.

يلجاأ بع�ص النا�ص لتباع
و�شفات �شعبية كالفحم

والليمون لتبي�ص اأ�شنانهم..
ما راأيك؟

�أن�������ص���ح ج��م��ي��ع �ل����ق����ر�ء ب���ع���دم �ت���ب���اع 
�ل��و���ص��ف��ات �ل�����ص��ع��ب��ي��ة، و�ل���ذه���اب �أول 
�إل������ى ط��ب��ي��ب �لأ�����ص����ن����ان، ف���ق���د ي��ك��ون 
�لر�صبات  �أو  �لت�صبغات  �ل�صبب بع�س 

�جلرية، مما ي�صهل �لتعامل معه.
�أن��ت��ج �لعلم �حل��دي��ث �لكثر  وق��د 
حتت  تكون  �لتي  �لتبي�س  و�صائل  من 
�ل��و���ص��ف��ات قد  �إ����ص���ر�ف ط��ب��ى، فبع�س 
وقد  �ملينا،  ت��اآك��ل يف طبقة  �إل���ى  ي���وؤدى 
ي�صعر �ملري�س بتغر لاأف�صل يف لون 
�لأ���ص��ن��ان لأول وه��ل��ة، ول��ك��ن بعد وقت 
�أو قد  �صوء�  �أك��ر  �لأ�صنان  ي�صبح لون 

تن�صاأ ح�صا�صية يف �لأ�صنان.

ن�شائح عامة لقراء »اآفاق«؟
�حل��ي��اة،  م��دى  لتبقى  خلقت  �أ���ص��ن��ان��ك 
وهي منذ �لقدم ركن مهم من مظاهر 
�ه��ت��م��ام �لإن�������ص���ان مب��ظ��ه��ره وج����زء ل 
ي��ت��ج��ز�أ م���ن �جل���م���ال ح��ي��ث ت��غ��ن��ى بها 

�ل�صعر�ء مثل �لأع�صى �لذي  قال: 
غر�ء فرعاء م�صقول عو�ر�صها

مت�صى �لهوينا كما مي�صى �لوجى 
�لوجل 

يوميا،  �لأ���ص��ن��ان  بتفري�س  عليك 
وجعلها  جزًء من �لروتني �ليومي  بعد 
�لكثر  يجنبك  �ل��ن��وم  وقبل  �لوجبات 
من �مل�صكات، وذلك با�صتخد�م فر�صاة 
�تباع  مع  ناعمة  تكون  �أن  �ملف�صل  من 
و�أ�صهل  �ل�صحيحة  �لتفري�س  طريقة 
�ل��د�ئ��ري��ة  �ل��ط��رق ه��ي �لطريقة  ه��ذه 
�أ���ص��ط��ح �لأ���ص��ن��ان وع����دم تفري�س  ل��ك��ل 
�لأ�صنان بقوة ز�ئدة �أو تفري�صها ب�صكل 
ي��وؤدى  �أن  �ملمكن  م��ن  �إن���ه  �أف��ق��ى حيث 
ذل���ك �إل����ى �ن��ح�����ص��ار يف �ل��ل��ث��ة وت��ع��ري��ة 
جذور �لأ�صنان، ويجب تغير �لفر�صاة 
كل  ب��ع��د  �أو  �أل��ي��اف��ه��ا  �صكل  تغير  ع��ن��د 

ثاثة �أ�صهر من ��صتعمالها.
�لطبي  �خليط   ��صتعمال  �أن  كما 
ي�������ص���اع���دك يف  �ل��ت��خ��ل�����س م����ن ب��ق��اي��ا 
�مل��وج��ودة يف �لأم��اك��ن �لتي مل  �لطعام 
بني  �إليها  �لو�صول  �لفر�صاة  ت�صتطع 

�لأ�صنان.
�أن  »ل��و ل  �لنبوي    ويف �حل��دي��ث 
�أ���ص��ق ع��ل��ى �أم��ت��ي  لأم��رت��ه��م بال�صو�ك 
�أ�صبقية  ع��ن��د ك��ل ���ص��اة« دلل����ة ع��ل��ى 
�لإ�صام  يف �لهتمام ب�صحة �لفم. وقد 
�ل�صو�ك  �ح��ت��و�ء  �لعلم �حل��دي��ث  �أث��ب��ت 

ع���ل���ى ح��م�����س �ل���ت���ان���ي���ك وه�����و م�����ص��اد 
ت��اأث��ر  ول���ه  �ل��ل��ث��ة  يطهر  �أو  للتعفنات 
ق��اب�����س ي��وق��ف �ل��ن��زي��ف، ك��م��ا يحتوى 
على ماده �صيرنجني �لتي ت�صاعد على 
ق��ت��ل �جل��ر�ث��ي��م وك��ل��وري��د �ل�����ص��ودي��وم 

و�لبوتا�صيوم �لذين يعطر�ن �لفم.
�ل��ع��اد�ت  م��ن  �لتخل�س  وي�����ص��اع��د 
�ل�����ص��ي��ئ��ة ك��ال��ت��دخ��ني، يف ح���ل �ل��ك��ث��ر 
م����ن �مل�������ص���ك���ات �ل�����ص��ح��ي��ة مب����ا ف��ي��ه��ا 
�لأطعمة  تناول  �أن  كما  �للثة،  �أمر��س 
�ملحتوية  وخا�صة  �ل�صحية  و�لأغ��ذي��ة 
�لربتقال  مثل   C »�صي«  فيتامني  على 
و�جلو�فة و�لليمون يعطي �صاحبه لثة 
�صحية، لأنه يف بع�س �لأحيان يقدمها 
�ل��ط��ب��ي��ب ل��ت��ك��ون و���ص��ف��ة ع��اج��ي��ة يف 

�صورة دو�ء يوؤخذ عن طريق �لفم.
ب��زي��ارة  و�أخ����ر�، ين�صح �خل���رب�ء 
�أ�صهر لكت�صاف  �صتة  �أ�صنان كل  طبيب 
�أي جديد  يف �للثة و�لأ�صنان ومعاجلته 
�صريعا قبل و�صول �مل�صكلة �إلى مرحله 
م��ت��ق��دم��ة، ويف ح����ال وج�����ود ت��ر���ص��ب��ات 
�أن  ن��ع��ل��م  �أن  ي��ن��ب��غ��ي  ف����اإن����ه  ج����ري����ة، 
�ل�صخ�س �لعادي ل يتمكن من �إز�لتها 
�إذ� تكونت على �صطح �لأ�صنان ويزيلها 
�لأدو�ت  با�صتخد�م  ب�صهولة  �لطبيب 

�خلا�صة.

تراكم بقايا 
الطعام أبرز 

مسببات الترسبات 
الجيرية

أنصح بزيارة 
الطبيب كل 6 

أشهر حفاظا على 
صحة الفم
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التعليم العالي

لقطات

العنقري يدشن
كتاب المسيرة واإلنجازات 

د�صن معايل وزير �لتعليم �لعايل �لدكتور خالد بن حممد �لعنقري كتاب 
)�لتعليم �لعايل يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية: �مل�صرة و�لإجناز�ت (.

وير�صد �لكتاب، وهو �أحد �إ�صد�ر�ت مركز �لبحوث و�لدر��صات يف وز�رة 
�لتعليم �لعايل، م�صرة �لتعليم �لعايل منذ ن�صاأته وحتى تاريخ ن�صر �لكتاب، 
�لباحثني من  �ل��وز�رة وعدد من  باإعد�ده فريق علمي من م�صت�صاري  وقام 

�جلامعات �ملختلفة للمملكة.
لرجمة  �لعلمي  �مل�����ص��روع  �ل��ع��ايل،  �لتعليم  وزي���ر  م��ع��ايل  د���ص��ن  ك��م��ا 
وطباعة ون�صر كتب �ملقرر�ت �لدر��صية �لعاملية )�لعلوم �لبحتة و�لريا�صيات( 
�ل��وز�رة بالتعاون مع معهد �لأم��ر نايف للبحوث و�خلدمات  �لذي تنفذه 
�لعبيكان  و�صركة  �لإ�صامية  �صعود  بن  �لإم��ام حممد  �ل�صت�صارية بجامعة 

لاأبحاث و�لتطوير.
ج��اء ذل��ك خ��ال �ملعر�س و�مل��وؤمت��ر �ل���دويل للتعليم �ل��ع��ايل )�ل���دورة  

�خلام�صة(، �لذي �أقيم موؤخر�ً يف �لعا�صمة �لريا�س.

التقويم الزمني
للقبول اإللكتروني

الموحد لجامعات الرياض
مبنطقة  �خلم�س  �جل��ام��ع��ات  يف  �ل��ط��اب  لقبول  �مل��وح��دة  �للجنة  و�صعت 
�لريا�س )جامعة �لإمام حممد بن �صعود �لإ�صامية، وجامعة �مل�ل�ك �ص�ع�ود، 
وجامعة �صلمان بن عبد�لعزيز، وجامعة �ص�ق�ر�ء، وجامعة �ملج�معة(، جدول 
زمنيا للقبول �ملوحد لطاب �لعام �جلامعي 1435-1436ه�، من خال ر�بط 

.rbu-admit.edu.sa لبو�بة�
للعام  للطاب  �مل��وح��د  �لإل��ك��روين  للقبول  �لزمني  �لتقومي  وج���اء 

�جلامعي 1435-1436 على �لنحو �لتايل: 
• فتح بو�بة �لقبول جلميع �لتخ�ص�صات، )�لأحد 24 - 8 -1435(.

تتطلب �لتي  للكليات  �لإلكروين  �لقبول  بو�بة  • �إغاق 
مقابلة �صخ�صية، �ل�صاعة 12 ظهر�، يوم �لأربعاء 27- 8 - 1435�
• �إعان �ملر�صحني للكليات �ل�صحية عرب �لبو�بة �لإلكرونية

يوم �لأربعاء 27 - 8 - 1435.
�ل�صحية، �لكليات  ملر�صحي  �ل�صخ�صية  • �ملقابات 

من يوم �لأحد 2 - 9 - 1435ه� �إلى �لأربعاء 5 - 9 - 1435(.
�لطاع على نتائج �لقبول للكليات �ل�صحية �لتي تتطلب مقابلة   •

�صخ�صية، يوم �خلمي�س 6 - 9 - 1435.
�ل�صحية  بالكليات  �ملقبولني  لغر  �لرغبات  ترتيب  باإعادة  • �ل�صماح 

�لتي تتطلب مقابات �صخ�صية يوم �خلمي�س 6 - 9 - 1435.
 12 �ل�صاعة  �لتخ�ص�صات  لكافة  �لإل��ك��روين  �لقبول  ب��و�ب��ة  •�إغاق 

ظهر� يوم �جلمعة 7 - 9 - 1435.
�لإلكرونية �لبو�بة  عرب  �ملقبولني  نتائج  • �إعان 

يوم �لأحد 9 - 9 - 1435(.
�ملمتاز، �لربيد  طريق  عن  �مللفات  �إر�صال  • بدء 

يوم �لأحد 9 - 9 - 1435.
 .1435  -  9  -  16 �لأحد  يوم  �مللفات  لت�صلم  موعد  • �آخر 

1436-1435 �جلامعي  �لعام  • بد�ية 
يوم �لأحد �ملو�فق 5 - 11- 1435.

أحمد العياف

الطاير: 34 ملحقية ثقافية سعودية
بدخول هولندا وإسبانيا وإلغاء موريتانيا

14جامعة تشدد على دور القيادات النسائية
في الجودة واالعتماد األكاديمي

أحمد العياف 

�ل��ع��ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  وز�رة  وك���ي���ل  �أك�����د 
عبد�هلل  �لدكتور  �لتعليمية،  لل�صوؤون 
�لثقافية  �مل��ل��ح��ق��ي��ة  �إل���غ���اء  �ل��ط��اي��ر، 
�ل�صعودية يف موريتانيا، بعد �أن و�صل 
عدد �مللحقيات �إلى 34 ملحقية حول 

�لعامل، بدخول هولند� و�إ�صبانيا.
جاء ذلك خال ملتقى �مللحقني 
�لتعليم  وز�رة  �أقامته  �ل��ذي  �ل�صابع 

�لعايل.
و�أ��������ص�������اف �ل�����ط�����اي�����ر« ت��خ��ت��ل��ف 
�أخ��رى، فالتي  ��صتجابة ملحقية عن 
ي���ك���ون ع����دد ط��اب��ه��ا ق��ل��ي��ا، ت��ك��ون 
�ليابان  يف  كامللحقية  �أكر،  خدماتها 
�لتجاوب  لأن  منها،  �صكوى  ل  حيث 
�صريع مع عدد �لطاب �لقليل، ولكن 
عندما تتحدث عن �لوليات �ملتحدة، 
فهناك �أكر من 100 �ألف طالب، وهو 
ما يعني �أنه مهما بذل من جمهود�ت 

فيظل هناك حاجة للتطوير«.
�مل��ه��م فح�س  »م���ن  �أن  و�أو����ص���ح 
�ل�����ص��ك��اوى، فقد ي��ك��ون �ل��ط��ال��ب على 
�ل�صتثناء�ت  يف  �مل�صكلة  ول��ك��ن  ح��ق، 
و�أك��ر  �ل�صتثناء�ت،   وم��ن يرغب يف 

�صددت 14 جامعة �صعودية على �صرورة 
كافة  يف  �لن�صائية  �لقياد�ت  دور  تعزيز 
�للجان �لعاملة يف جمال �صمان �جلودة 
و�لع���ت���م���اد �لأك����ادمي����ي، و����ص��ت��ح��د�ث 
وظ���ائ���ف �أك���ادمي���ي���ة خ��ا���ص��ة ب���اجل���ودة 
�ل�صر�تيجي  و�لتخطيط  و�لعتماد 
�ملدنية،  �خلدمة  وز�رة  من  و�عتمادها 
بند  تخ�صي�س  �أه��م��ي��ة  �إل����ى  م��ل��م��ح��ة  
مب����و�زن����ة �جل���ام���ع���ات ل���دع���م �أن�����ص��ط��ة 
حتقيق �جل���ودة و�لع��ت��م��اد �لأك��ادمي��ي 
ب��اجل��ام��ع��ات �ل��ن��ا���ص��ئ��ة، و�إ����ص���د�ر دليل 

�ل�������ص���ن���وي  �ل����ل����ق����اء  �أن  ي����ذك����ر 
برنامج  طبيعة  فر�صته  للملحقني 
لابتعاث  �ل�صريفني  �حلرمني  خادم 
�خل����ارج����ي و�لأع���������د�د �ل���ك���ب���رة من 
�لطاب �لذين يذهبون �إلى �خلارج، 

ب��اإن�����ص��اء ج���ائ���زة مت��ي��ز ع��ل��ى م�����ص��ت��وى 
�ل��رب�م��ج و�ل��ك��ل��ي��ات د�خ���ل ك��ل جامعة 
لأف�����ص��ل مم��ار���ص��ة م��ت��م��ي��زة يف جم��ال 
�جلودة و�لعتماد �لأكادميي مبا ي�صهم 
يف زيادة �لد�فعية و�ملناف�صة �لبناءة بني 
�ل�صتعانة  �أهمية  �إلى  لفتني  �لكليات، 
ب����خ����رب�ت �جل����ام����ع����ات �ل����ت����ي ق��ط��ع��ت 
���ص��وط��ا يف جم����ال �جل�����ودة و�لع��ت��م��اد 
دعم  �أهمية  على  م�صددين  �لأكادميي، 
�لعليا  �لأكادميية  �لقياد�ت  وم�صاركة 
ملتابعة جهود حتقيق �جلودة و�لعتماد 

هم  �مللحقيات،  م��ن  ي�صتكون  �ل��ذي��ن 
�ل���ذي���ن ي��ب��ح��ث��ون ع���ن ����ص��ت��ث��ن��اء، مع 
ل���دي���ه ���ص��اح��ي��ات  ل��ي�����س  �مل��ل��ح��ق  �أن 
لديه  لي�س  �لوزير  وحتى  �ل�صتثناء، 

�صاحيات �ل�صتثناء �إل بنظام«.

�إر�صادي لن�صر ثقافة �جلودة و�لعتماد 
مبا  �لنا�صئة،  ب��اجل��ام��ع��ات  �لأك���ادمي���ي 
ي�����ص��ه��م يف ت���وف���ر �خل������رب�ت و�مل������و�رد 

�لب�صرية لهذ� �لغر�س.
ج���اء ذل���ك خ���ال م�����ص��ارك��ة نخبة 
�أعمال  يف  �لتدري�س  هيئة  �أع�صاء  من 
�لأد�ء  ج�����ودة  »�آل����ي����ات حت��ق��ي��ق  ن�����دوة 
ب���اجل���ام���ع���ات �ل���ن���ا����ص���ئ���ة.. ع��ل��ى ���ص��وء 
�خلرب�ت �ملتبادلة« �لتي عقدت موؤخر� 

بجامعة �لباحة.
و�مل�صاركات  �مل�صاركون  ن�صح  كما 

�مل�صكات  طبيعة  �ل��وق��ت  نف�س  ويف 
حتدث  ول  ملحقية  يف  حت��دث  �ل��ت��ي 
يف �أخرى، �أو �لإجن��از�ت �لتي تتم مع 
وميكن  معينة  ملحقية  يف  �ل��ط��اب 

�ل�صتفادة منها يف ملحقية �أخرى.
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�لإر�دة  توفر  ي�صمن  مب��ا  �لأك��ادمي��ي 
�حلقيقية �لفاعلة ل�صمان �جلودة.

كما نبه �مل�صاركون �إلى �أهمية عقد 
لقاء دوري لعمد�ء �جلودة باجلامعات 
ي�صهم  وم��ن�����ص��وب��ي��ه��ا مب���ا  �ل�����ص��ع��ودي��ة 
يف ت���ب���ادل �خل�����رب�ت وت���وف���ر �لآل���ي���ات 
بينها  �لتعاون  مبد�أ  بتحقيق  �لكفيلة 
على  و�أن  �لتو�صيات،  تنفيذ  ومتابعة 
للندوة متابعة  �ملنظمة  �لباحة  جامعة 
�لآل��ي��ات  وحت��دي��د  �ل��ت��و���ص��ي��ات  تنفيذ 

�لازمة لتحقيق ذلك.
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الملك فهد
وّق������ع������ت ج����ام����ع����ة �مل�����ل�����ك ف��ه��د 
ل���ل���ب���رول و�مل����ع����ادن ، م���وؤخ���ر�، 
�مللك  ميناء  م��ع  ت��ع��اون  �تفاقية 
لتقدمي  �ل��دم��ام،  يف  عبد�لعزيز 

دور�ت تدريبية ملوظفي �مليناء. 
ووّق����ع �لت���ف���اق م��ن جانب 
�جلامعة مديرها �لدكتور خالد 
�ل�����ص��ل��ط��ان، ف��ي��م��ا م���ّث���ل �مل��ي��ن��اء 

مديره نعيم �لنعيم.

طيبة
�أط���ل���ق���ت جم��م��وع��ة م���ن ط��ال��ب��ات 
وحدة  مع  بالتعاون  طيبة  جامعة 
�ل��ت��اب��ع��ة لوكالة  �ل��ع��ام��ة  �ل��رب�م��ج 
لن�صاط  ال���ط���الب  ����ص���وؤون  ع���م���ادة 
�لطالبات، حملة )حارب �ل�صرطان 

بابت�صامة(. 
�ملنظمة  �ملجموعة  عدد  وبلغ 
�ن���ط���اق  وت�����ز�م�����ن  ط����ال����ب����ة،   23
�حل���م���ل���ة  م���ع �لح���ت���ف���ال ب��ال��ي��وم 

�لعاملي لل�صحة.

األميرة نورة
�لثامن  �مل�صتوى  ط��ال��ب��ات  ق��دم��ت 
بكلية  و�ملعلومات  �ملكتبات  بق�صم 
 ، ن����ورة  �لأم�����رة  ب��ج��ام��ع��ة  �لآد�ب 
م�������ص���روع »م��ك��ت��ب��ة �مل���ق���ه���ى«، وه��و 
ع����ب����ارة ع����ن ت��اأ���ص��ي�����س م��ك��ت��ب��ة يف 
بالريا�س  �لن�صائية  �ملقاهي  �أح��د 
لت�صجيع �لقر�ءة، لفتقار �لأماكن 
ولتغير  �ملكتبات،  �إل���ى  �لن�صائية 
�لن�صاء  لدى  �لقر�ءة  مكان  روتني 
�مل�����ن�����زل. وت���ه���دف  �مل���ح�������ص���ور يف 
ف��ك��رة �مل�����ص��روع �إل���ى ت��وف��ر مكان 
ل��ل��م��ر�أة،  خم�ص�س  ل��ل��ق��ر�ءة  مهياأ 
وتفعيل حلقات �لنقا�س يف �ملقاهي 
لدى  متو�فرة  ه��ي  كما  �لن�صائية 
�ل����رج����ال، ل���رف���ع م���ع���دل �ل��ث��ق��اف��ة 
ل���دى �ل��ن�����ص��اء ودف��ع��ه��ن ل��اإق��ب��ال 
على ق��ر�ءة �لكتب و�لط��اع على 

�لأحدث منها.

سلمان
ب���رع���اي���ة م���ع���ايل م���دي���ر ج��ام��ع��ة 
�لدكتور  �ل��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  �صلمان 
عبد�لرحمن بن حممد �لعا�صمي، 
ور�صة  فعاليات  �جل��ام��ع��ة  �أط��ل��ق��ت 
ت��ن��ف��ي��ذ �خل���ط���ة �ل���ص��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
ل��ل��ج��ام��ع��ة، ب��ت��ن��ظ��ي��م م���ن �مل��ك��ت��ب 
�ل�صر�تيجية  للخطة  �لتنفيذي 
و�إ������ص�����ر�ف م����ن وك����ال����ة �جل��ام��ع��ة 
للتطوير و�جلودة بقاعة �لتدريب 

مببنى �لإد�رة باملدينة �جلامعية.

أم القرى
�لفكرية  �مللكية  �إد�رة  ينظم مكتب 
�ملقبل  �لأح���د  �ل��ق��رى،  �أم  بجامعة 
ت���وع���وي���ة  ث������اث حم����ا�����ص����ر�ت   ،
للملكية  �ل��ع��امل��ي  �ل��ي��وم  مبنا�صبة 
�لفكرية �لذي يو�فق �ل�صبت �ل� 26 

من �أبريل 2014م .
من  كل  �ملحا�صر�ت  و�صيقدم 
م�صت�صار وكالة �جلامعة لاأعمال 
�لدكتور  �لأ�صتاذ  �ملعريف  و�لإب���د�ع 
حم��م��د �إب��ر�ه��ي��م ق��ا���ص��م و�مل�����ص��رف 
�مل��ل��ك��ي��ة  �إد�رة  م��ك��ت��ب  ع��ل��ى  �ل���ع���ام 
�لفكرية �لدكتور فو�ز �أحمد �صعد.

الملك سعود
ن���ظ���م���ت ج����ام����ع����ة �مل�����ل�����ك ����ص���ع���ود 
�ل��در����ص��ات  ب��ح��وث  ممثلة مب��رك��ز 
�لإن�������ص���ان���ي���ة، م�����وؤخ�����ر�، �مل��ع��ر���س 
�أب��ح��اث  مل��ل�����ص��ق��ات  �لأول  �ل��ع��ل��م��ي 
لكليات  �لعليا  �ل��در����ص��ات  طالبات 
�أكر  مب�صاركة  �لإن�صانية،  �لعلوم 
من 50 طالبة يف مرحلة �لدر��صات 

�لعليا.
�إك�صاب  �إل���ى  �ملعر�س  وه���دف 
�ملعارف  �لعليا،  �لدر��صات  طالبات 
�لإيجابية  و�لجت��اه��ات  و�مل��ه��ار�ت 
ن���ح���و ت���ق���دمي وع����ر�����س �ل��ب��ح��وث 

با�صتخد�م �ملل�صقات �لعلمية.

المجمعة
ب���رع���اي���ة م���ع���ايل م���دي���ر ج��ام��ع��ة 
�صعد  ب��ن  خ��ال��د  �ل��دك��ت��ور  �ملجمعة 
�مل���ق���رن، ن��ظ��م��ت وك���ال���ة �جل��ام��ع��ة 
�لعلمي،  و�لبحث  �لعليا  للدر��صات 
�لعلمي  �ل��ن�����ص��ر  م��رك��ز  يف  مم��ث��ل��ة 
و�ل���رج���م���ة ، �ل���ث���اث���اء �مل��ا���ص��ي، 
ور����ص���ة ع��م��ل ب���ع���ن���و�ن )�ل��ت��األ��ي��ف 
و�ل���رج���م���ة و�ل��ن�����ص��ر �ل��ع��ل��م��ي يف 

جامعة �ملجمعة(.

الدمام
حفل  �ل��دم��ام  ج��ام��ع��ة  ��صت�صافت 
�لآمنة  »�لقيادة  م�صابقة  �نطاق 
حل���ي���اة ����ص���امل���ة«، �مل��وج��ه��ة ل��ط��اب 
رعتها  و�لتي  �جلامعات،  وطالبات 

جمموعة بي �أم جي.
 ياأتي ذلك بهدف تعزيز وعي 
�لتقيد  باأهمية  �ل�صيار�ت  �صائقي 
�أث��ن��اء  �مل��روري��ة  �ل�صامة  ب��ق��و�ع��د 
�ل��ق��ي��ادة، مب��ا ي�صاعد يف �حل��د من 
خطر وقوع حو�دث �لطرق وتقليل 
حالت �لوفاة �لتي قد تنجم عنها.

الطائف
برنامج  �لطائف  جامعة  ��صتقبلت 
ت�����ص��رف عليه وز�رة  �ل���ذي  �أف���ك���ار  
حملة  لي�صاحب  �ل��ع��ايل،  �لتعليم 
ت���ع���زي���ز ث���ق���اف���ة �لب���ت���ك���ار وري������ادة 
جامعة  وطالبات  لطاب  �لأعمال 

�لطائف د�خل �ملدينة �جلامعية. 
كما �صملت فعاليات �لربنامج 
�مل��ج��ت��م��ع �خل���ارج���ي ح��ي��ث �أق��ي��م��ت 
�ل��ق��اف��ل��ة يف �ل�����ص��اح��ة �خل��ارج��ي��ة 
ل�صوق  �إ���ص��اف��ة  فهد،  �مللك  مل�صجد 

قلب �لطائف.
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�أك�����د رئ��ي�����س م��ع��ه��د م��ا���ص��ات�����ص��و���ص��ت�����س 
    Massachusetts Institute للتقنية 
�ملتحدة  �لوليات  يف   of Technology
�لأمركية، �لربوف�صيور ر�فائيل رييف  
Rafael Reif �أن �ل�صتثمار يف �جلامعات 
�لبحثية هو �حلل �لأمثل لتدعيم ركائز 
�ل����دول، م�صدد�  �أي م��ن  ل��دى  �لب��ت��ك��ار 
�ل���ذي تلعبه هذه  �مل��ح��وري  �ل���دور  على 
�جلديدة  �ملعارف  تطوير  يف  �جلامعات 
وبناء ر�أ�س �ملال �لب�صري �ملتمكن، �لأمر 
و����ص��ت��د�م��ة  ت�صريع  �إل���ى  يف�صي  �ل���ذي 

عجلة �لبتكار.
�ألقاها  حما�صرة  خال  ذلك  جاء 
�ل��ربوف��ي�����ص��ور ري��ي��ف ب��ع��ن��و�ن »�ل��ع��ل��وم 
�لعايل..�جلامعات  و�لتعليم  و�لتقنية 
�حلديث«  �لقت�صاد  حمركات  �لبحثية 
���ص��م��ن ب���رن���ام���ج ���ص��ل�����ص��ل��ة �مل��ح��ا���ص��ر�ت 
�مل���ت���م���ي���زة، وح�����ص��ره��ا ع����دد ك��ب��ر من 
�أع�������ص���اء ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����س و�مل��وظ��ف��ني 
�لزو�ر  �لعديد من  �إلى جانب  و�لطلبة 

و�جلهات و�لأطر�ف �ملعنية. 
�جلديدة  �ملعارف  »�إن  رييف  وق��ال 
ت�صكل �حلجر �لأ�صا�س �لذي تقوم عليه 
�لب��ت��ك��ار�ت �مل��ه��م��ة غ��ر �أن ر�أ�����س �مل��ال 
�لب�صري يعتمد على �ل�صتفادة من هذه 
�ملعارف لتطوير تقنيات وحلول مبتكرة 
فر�س  و�إيجاد  �صركات  تاأ�صي�س  وكذلك 

عمل جديدة«. 
وع����رب ري���ي���ف ع���ن �ع����ت����ز�ز معهد 
ب��ال�����ص��ر�ك��ات  للتقنية  ما�صات�صو�صت�س 
يف  �لبحثية  �جلامعات  لنجاح  �ل��ازم��ة 
�إيقاد �صعلة �لبتكار لتتجاوز يف �أهميتها 
ع����و�م����ل �أخ���������رى، ك��ال��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
�حلديثة �أو �صن قو�نني حمكمة تخت�س 
�لتح�صل  �أو  و�لتجارة  �لفكرية  بامللكية 

على ر�أ�س �ملال. 
و�أ�صار �إلى �أن معهد ما�صات�صو�صت�س 
للروؤية  ب���ارز�  م��ث��ال  يعد  للتكنولوجيا 
لفتا  �حلكومي،  لا�صتثمار  �ملتب�صرة 
�لفريدتني  و�لثقافة  �لهيكلية  �أن  �إل��ى 
ل��ه��ذ� �مل��ع��ه��د �مل���رم���وق ق���د �أ���ص��ه��م��ت��ا يف 
تر�صيخ دوره �حليوي يف عملية �لبتكار، 
كما بني �أن نهج تكامل »�لعلم و�لبحث« 
�لأثر  بالغ  له  �ملعهد كان  �عتمده  �لذي 
يف �لرت��ق��اء ب��ال��ق��در�ت �لإب��د�ع��ي��ة لدى 

�ملعهد.
�حل����ك����وم����ة  »�إن  ري�����ي�����ف  وق����������ال 
�لأمريكية قامت خال �حلرب �لعاملية 
�ل��ث��ان��ي��ة ب��ال���ص��ت��ث��م��ار ع��ل��ى ن��ط��اق غر 
و�لهند�صة..  �لعلوم  �أبحاث  يف  م�صبوق 
و��صتمر �ل�صتثمار يف �لأبحاث �لعلمية 
�إذ  �حل���رب،  �ن��ت��ه��اء  بعد  حتى  و�لتقنية 
للتقنية  يتح�صل معهد ما�صات�صو�صت�س 
�لآن على نحو 70% من �لتمويل �لازم 
لأن�صطته �لبحثية من �ملنح �حلكومية، 
وذلك عرب عملية تناف�صية ت�صمل جهات 

�أخرى �صاعية ور�ء �ملنح.

تكامل العلم والبحث 
و�أ������ص�����اف ري���ي���ف �أن������ه »مل ي���ك���ن مل��ع��ه��د 

في 69 عاما.. معهد ماساتشوستس للتقنية
يحقق 13% من أهم إنجازات المعرفة البشرية

بارز�  يكون  �أن  للتقنية  ما�صات�صو�صت�س 
�لأمريكي  لاقت�صاد  رئي�صيا  وحمركا 
تبنيه نهج  ل��ول  �لب��ت��ك��ار،  �ل��ق��ائ��م على 
�لعلم و�لبحث وتركيز �لهتمام  تكامل 
و�لتطبيقية  �لأ�صا�صية  �ل��ب��ح��وث  على 
ع��ل��ى ح��د ����ص���و�ء، و�ل��ع��م��ل م��ع خمتلف 
�ل��ري��ادة يف  ب��ه��دف ت�صجيع  �ل��ق��ط��اع��ات 
�لأع���م���ال و�ل��رك��ي��ز ع��ل��ى �إن���ت���اج حلول 
مب�صاركة خمتلف �لتخ�ص�صات وتكوين 

ت��وح��ده جم��م��وع��ة من  جمتمع خ��ا���س 
�لقيم �لفريدة«.

وخال حديثه عن �إجناز�ت �ملعهد 
ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د �لب���ت���ك���ار، ذك���ر ري��ي��ف �أن 
معهد ما�صات�صو�صت�س للتقنية  قدم %13 
�أه��م �لإجن���از�ت يف �ملعرفة �لعلمية  من 
خال �لأعو�م �ل�صتني و�لت�صعة �لأخرة 
وذلك قيا�صا �إلى عدد جو�ئز نوبل �لتي 

نالها. 

ب���ني ع��ام��ي  �ل���ف���رة  �أن  و�أ�����ص����اف 
�ملعهد  ت�صجيل  ���ص��ه��دت   2012 و   2008
859 بر�ءة �خر�ع يف �لوليات �ملتحدة، 
وتاأ�صي�س خريجيه ملا يقارب 117 �صركة، 
جامعات  م��ن  �أي  على  ذل��ك  يف  متفوقا 
جليا  برهانا  ومقدما  �لأخ���رى،  �لعامل 
ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �ل���ص��ت��ث��م��ار �حل��ك��وم��ي يف 

�جلامعات �لبحثية. 
و�أ�صار �إلى �أن معهد ما�صات�صو�صت�س 

ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة ه�����و �ل����وح����ي����د م���ن���ذ �ل���ع���ام 
1944�لذي يحتل مكانة بني �أف�صل �صت 
جامعات يف �لعامل بناء على عدد بر�ء�ت 

�لخر�ع وعدد �لفوز بجو�ئز نوبل. 
�أن نحو 15% من متويل  �إلى  ونبه 
م�صدرها  �ملعهد  يف  �لبحثية  �لأن�صطة 
ق���ط���اع���ات �ل�������ص���ن���اع���ة، لف���ت���ا �إل������ى �أن 
�حلر�س على �لتعامل عن قرب مع هذه 
ي�صع �جلامعات على متا�س  �لقطاعات 

م��ب��ا���ص��ر م���ع و�ق����ع �ل���ع���امل وم�����ص��ك��ات��ه 
وي��دف��ع��ه��ا ل��ل��رك��ي��ز ع��ل��ى �ل��ت��ح��دي��ات 

�لعملية طويلة �لأمد. 
�لعام 2001 قام  �أن��ه حتى  و�أ���ص��اف 
�لذين ما  �ملعهد  �ألفا من خريجي   125
ز�لو� على قيد �حلياة بتاأ�صي�س 26 �ألف 
�صركة  �أي  �ل��ع��امل،  ح��ول  عاملة  �صركة 
ل��ك��ل خ��م�����ص��ة خ��ري��ج��ني �أح���ي���اء وت�صم 

جمتمعة 3،3 مايني من �ملوظفني.

الربوف�شيور رافائيل 
رييف رئي�ص معهد 
ما�شات�شو�شت�ص 
للتقنية..ولقطات 
لعدد من املباين 
التابعة للمعهد
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»أريد أن أطور جزء كامال من دماغي«!
جامعة ييل تدرس مادة »اللون األزرق«

بقلم سوزان جونزايز
صحيفة »ييل نيوز«

 يف ف�صل جديد من نوعه، غر موجود يف �أي جامعة يف �لعامل، تقيم جامعة »ييل« 
�لأمركية �ل�صرة، منهجا در��صيا و�حد� خم�ص�صا لدر��صة �للون �لأزرق، �لهدف 
�للون  معرفة  و�أهمية  �جلامعية  �لدر��صة  يف  للتعمق  �جل��دد  �لطاب  تاأهيل  منه 

ل�صتك�صاف �ملزيد حياله.
»�أري���د �أن �أط���ور ج��زء ك��ام��ا م��ن دم��اغ��ي«، ه��ك��ذ� ع��رب »بن�صون م���اي« �ل��ذي 
ملعرفة  طالبا   11 يح�صره  �ل���ذي  ف�صله  يف  �حل��ي��وي��ة،  �ل��ع��ام��ات  هند�صة  ي��در���س 
�ملزيد من �للون �لأزرق، فاملنهج ي�صتك�صف �لتاريخ �لثقايف و�لرمزي للون �لأزرق 
ب�صفته منهجا ود�فعا للعمل يف �ل�صتوديو ح�صبما ورد يف منهج »جي�صيكا هلفاند« 

�ملحا�صرة، و�لناقدة �لبارزة يف »كلية ييل لاآد�ب«.
يقول »بن�صون«، »يف �لف�صل يخلد �لطاب لقر�ءة �ل�صعر و�لآد�ب �لتي ت�صور 
�للون �لأزرق، ويذهبون يف رحات لروؤية �لأعمال �لفنية �ملك�صية باللون �لأزرق، 
ويقابلون علماء جامعة »ييل« ل�صتك�صاف درجات �للون يف �لطبيعة، وتعلم كيفية 

�إنتاج �أعمال �إبد�عية باللون نف�صه وملناق�صة �للون من منظور لغوي.
 وي�صيف »بن�صون« �إن ما تعلمه يف �للون �لأزرق �صاعده كثر� يف در��صة �لعلوم، 
�لتي يطرحها عندما يو�جه  �لأ�صئلة  �أو  �لإن�صان  �أن نف�س ما ي�صتخدمه  مو�صحا 
م�صكلة علمية ل تختلف مع �لأ�صياء �لتي يتعلمها عندما ي�صتخدم  ينظر للوحة 

فنية«.
وملعرفة �ملزيد  �لتقت �صحيفة جامعة ييل مع �ملحا�صرة و�مل�صممة »جي�صيكا 

هلفاند« و�أجرت معها حو�ر� نلخ�صه فيما يلي:
باللون  �خلا�س  �ملنهج  بتدري�س  قامت  �أجله  من  �ل��ذي  �ل�صبب  عن  ب�صوؤ�لها 
ليفيكي« عن  »ج��ورج  �لكلية  �صاألني عميد  �صهر�   18 »منذ  »هلفاند«،  قالت  �لأزرق 
مدى �إمكانية عمل منهج و�حد يت�صعب منه �أ�صياء كثرة �صاربا لها مثا باملياه، 
وف��احت��ا �مل��ج��ال �أم��ام��ه��ا يف ك��ل �لجت��اه��ات، م��رك��ز� فقط على �ل��ط��اب �جل���دد يف 

�جلامعة«. 

�حلزن،  �إلى  جماز�  وي�صر  �أ�صا�صي  لون  فهو  �لأزرق،  �للون  عليه  فاقرحت 
و�ل�صخ�صيات  و�لرق�س  و�ملو�صيقى  و�ل�صعر  و�لأف���ام  �لكتاب  �إل��ه��ام  حمط  وه��و 

�لكرتونية وري�س �لطر، و�لكثر  و�لكثر.
 »لقد ر�ق يل �أمر �أن �أدر�س مادة قوية للغاية يف مفهومها �لت�صوري، ودقيقة 
على  ير�صمو�  �أن  لهم  ميكن  �ل��ط��اب  �أن  ف��ك��رة  فاأعجبتني  تنفيذها،  يف  للغاية 
كر��صات �لر�صم كو�صائل تناظرية، وميكن �أن يلتقطو� �صور� فوتوغر�فية، ويعملو� 
فيلما عنها بل ور�صمها �أي�صا على �حلا�صب �للوحي )�آيباد( كو�صائل رقمية، وذلك 

حتت توجيه و�إر�صاد ر�صام فنون من نيويورك ياأتي ز�ئر� للجامعة.
لها، ولكن  �ملنهج ميثل حتديا  �إن  »هلفاند«  �لذي تدر�صه، قالت  �ملنهج  وعن 
�لنوع من  ه��ذ�  توجه مثل  �لتي  »ييل«  ك�  تعودت عليه يف جامعة متميزة  ما  ه��ذ� 
�ملناهج، فعملها ميثل همزة و�صل بني �ملمار�صة و�لتعليم، وترى �أن تدريب �لطاب 
على ��صتخد�م �ملو�رد �لأولية، وعلى �لتفكر و�لتدبر يف �صياق جتميع �لأفكار يعد 
�أمر� ر�ئعا حقا لتحقيق مكانة فكرية و�إبد�عية ذ�تية للطالب �لذي يطلق لفكره 

�لعنان بعد ذلك. 
بتخ�صي�س  نقوم  حيث  ق�صمني،  من  مكون  �لف�صل  »�إن  »هلفاند«،  وت�صيف 
كل  م��ادة  �لطاب  فيقر�أ  �ل�صتوديو؛  �آخ��ر يف  يوما  ونق�صي  �مل��و�د  لتجميع  ف�صل 
ثم  لل�صور،  معر�صا  ف��ي��زورون  �آخ��ر  يوما  يق�صون  ث��م  معها،  ويتفاعلون  �أ�صبوع 

ي�صرعون يف عمل و�جب معني من نف�س �لنوع.
وذل���ك �ل��ن��وع م��ن �ل��و�ج��ب��ات ي��ع��د ت��ر�ك��م��ي��ا وم��ه��م��ا ل��ب��ن��اء جم��م��وع��ة معينة 

ومتنوعة من �ملهار�ت �ملعقدة ولكنها لي�صت مملة على �لإطاق. 
�إنها  »هلفاند«  قالت  �ملنهج،  ه��ذ�  م��ن  �ل��ط��اب  �صيتعلمه  فيما  �آمالها  وع��ن 
تاأمل �أن ينتهز �لطاب هذه �لفر�صة يف �أن تتفتق �أذهانهم عن �أ�صياء جديدة، و�أن 
�أها لتحد جديد مييلون فيه  يطلقو� �لعنان لت�صور�تهم وخيالهم، و�أن يكونو� 

�إلى ما ل مييلون �إليه، و�أن يخاطرو� باأفكارهم بتنفيذ هذه �لأفكار.
وتابعت »عليكم �أن ترو� �لكتابة و�لعمل �لفني جز�أين يكمل بع�صهما بع�صا، 
لأنها جتعلك ت�صعر بالعامل من حولك لرى مكانك فيه. ولرمبا مل تتفهمو� هذه 

�لفكرة حتى �أن تكربو� ولكنى على قناعة باأن بذرتها قد غر�صناها حقا«.

جي�شيكا هلفاند

مشاهدة التلفاز
تضر بصحة األطفال

بقلم: )سو مكجريفي(
هارفارد غازييت

تو�صلت در��صة حديثة �إلى وجود عاقة وثيقة بني كرة م�صاهدة �لتلفاز و�خللود للنوم 
لفرة �أقل لاأطفال يف عمر �لزهور، ما بني �صتة �أ�صهر حتى ثماين �صنو�ت.

م��ع م�صت�صفى  ب��ال���ص��ر�ك  �ل��ع��ام��ة  لل�صحة  ه��ارف��ارد  كلية  �أع��دت��ه��ا  در����ص��ة  ففي 
وثيقة  عاقة  هناك  �أن  طفل،  ل��ه��ا1800  خ�صع  لاأطفال،  ج��رن�ل«  »ما�صات�صو�صيت�س 

ولكنها �صغرة، ما بني م�صاهدة �لتلفاز وقلة �لنوم لدى �لأطفال.
ومن �ملتوقع �أن تن�صر �لدر��صة يف �لعدد �جلديد �ل�صادر يف مايو �ملقبل من جملة 

»بيدياترك�س« �ملعنية بطب �لأطفال. 
�أبحاث  وهوؤلء �لأطفال و�أمهاتهم �صجلو� يف م�صروع ي�صمى »فيفا« يعنى باإجر�ء 
طويلة �لأمد عن �أثر �لعديد من �لعو�مل على �صحة �لأطفال من �حلمل �إلى �لولدة. 
ويقوم �مل�صروع بتحليل �ملعلومات �مل�صتقاة من �لأمهات منذ �أن كان �لأطفال يف عمر �صتة 

�أ�صهر �إلى �أن و�صلو� لل�صابعة من �لعمر.
 ويبحث يف عدة �أمور منها: كم من �لوقت مكثه �لر�صع يف غرفة وهم ي�صاهدون 
�لتلفاز؟ وكم �صاعة  ق�صاها �لأطفال يف غرفة وهم ي�صاهدون �لتلفاز �صو�ء نام �لأطفال 
�لطبيعي  �ل��ن��وم  وم��ع��دل   ، ل؟  �أم  تلفاز  بها  غرفة  يف  �ل�صابعة؛  حتى  �لر�بعة  ب��ني  م��ن 

لاأطفال.
وتو�صلت �لدر��صة �إلى �أن كل �صاعة �إ�صافية �صاهدها �لأطفال من �لتلفاز نتج عنها 
�أن خلد �لأطفال لنوم لفرة �أقل من �ملعتاد بن�صبة �صبع دقائق لكل �صاعة م�صاهدة، مع 
�أثرها �لذي بدى و��صحا لدى �لأولد مقارنة بالبنات. و�لأولد و�لبنات من ذوي �لعرق 
�ملت�صابه كانو� مييلون على �لأرجح �إلى �أن ينامو� يف غرفة بها تلفاز، مما �صبب يف معظم 

�لأحيان يف تخفي�س عدد �صاعات �لنوم بن�صبة 30 دقيقة عن كل ليلة.
�ل�صابقة  �لدر��صات  �إليه  تو�صلت  ما  دعمت   �لنتائج  �أن  �لدر��صة  معدو  ولح��ظ 
�لنوم  �صاعات  يقلل  تلفاز  بها  غرفة  يف  و�لنوم  �لتلفاز  م�صاهدة  �أن  من  �لأم��د  ق�صرة 

لدى �لأطفال، �لأمر �لذي يلقي باآثاره �ل�صيئة على �صحة �لأطفال �لبدنية و�لعقلية.
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منصور كويع
وعبد العزيز رديف

حمافظة  يف   �ملا�صي  �خلمي�س  �ختتمت 
ت��ث��ل��ي��ث ف���ع���ال���ي���ات �ل���ربن���ام���ج �ل�����ص��ح��ي 
و�ل����ت����وع����وي �ل��ت��ث��ق��ي��ف��ي �ل������ذي ن��ظ��م��ت��ه 
�جل����ام����ع����ة مم���ث���ل���ة ب���ك���ل���ي���ات �ل�����ص��ري��ع��ة 
�لقبول  وعمادتي  �لأ�صنان  و�لطب وطب 
و�لتعليم  �ملجتمع  وخ��دم��ة  و�لت�صجيل، 
�جل��ام��ع��ة،  �إد�ر�ت  م���ن  وع�����دد  �مل�����ص��ت��م��ر 

و��صتمر خم�صة �أيام.
وت�����ص��م��ن �ل��ربن��ام��ج �ل����ذي ���ص��ارك 
ف��ي��ه 202 م���ن �أع�����ص��اء ه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����س 
و�لإد�ري���������ني و�ل����ط����اب ب���ر�م���ج دع��وي��ة 
ك���امل���ح���ا����ص���ر�ت �ل�����ص��رع��ي��ة �ل��ت��وج��ي��ه��ي��ة 
يف �جل����و�م����ع و�مل������د�ر�������س و�ل���ق���ط���اع���ات 
�حلكومية و�لدور�ت و�خلطب، وم�صروع 
�ل���ق���و�ف���ل �ل��ط��ب��ي��ة �ل���ت���ي ج���اب���ت ق���رى 
�لرعاية  تثليث ومر�كز  وهجر حمافظة 
�ل�صحية فيها و�ملد�ر�س على مدى ثماين 
�لك�صف  خ��دم��ات  لتقدمي  يوميا  �صاعات 
لاأهايل  �ملنا�صب  و�لعاج  و�لت�صخي�س 
يف مقر �إقامتهم، لتقدمي �لتو�صيات �لتي 
من �صاأنها رفع �مل�صتوى �ل�صحي و�لثقايف 

ل�صكان تلك �لقرى .

حفل التدشين
وك����ان م��ع��ايل م��دي��ر �جل��ام��ع��ة �لأ���ص��ت��اذ 
�ل��د�ود  حمد  ب��ن  �لرحمن  عبد  �لدكتور 
بتثليث  �لتثقيفي  �ل��ربن��ام��ج  د���ص��ن  ق��د 
�أم���ر منطقة  نيابة ع��ن  �مل��ا���ص��ي  �لأح���د 
ع�����ص��ر ���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و �مل��ل��ك��ي �لأم����ر  

في�صل بن خالد.
نقل  �ل��ت��د���ص��ني،  ب��ح��ف��ل  كلمته  ويف 
�ل��������د�ود حت���ي���ات �أم������ر م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ر 
���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و �مل��ل��ك��ي �لأم�����ر في�صل 
ب���ن خ���ال���د �ل�����ذي �أق���ي���م ه����ذ� �ل��ربن��ام��ج 
حت���ت رع���اي���ت���ه، وق�����ال »خ���دم���ة �مل��ج��ت��م��ع 
ه��ي �ل��رك��ي��زة �ل��ث��ال��ث��ة �ل��ت��ي ت��ق��وم عليها 
�أي �جلامعة، لن  �أنها،  �جلامعة« موؤكد�  
تاألو جهد� يف مو��صلة م�صو�رها لتقدمي 
م��ن توعية وثثقيف  �ل��ازم��ة  �خل��دم��ات 

�رتقاًء بهذ� �لوطن �لغايل.
ب�صدور  �جل��م��ي��ع  معاليه  ه��ن��اأ  ك��م��ا 
�ل�صريفني، حفظه  خ��ادم �حلرمني  ق��ر�ر 
�صتكون  �لتي  بي�صة  جامعة  باإن�صاء  �هلل، 
كلياتها،  ���ص��م��ن  تثليث  حم��اف��ظ��ة  ك��ل��ي��ة 
ت�صتحق  �مل��ح��اف��ظ��ة  ه���ذه  �أن  »�أرى  وق���ال 
�صاء  �إن  ذل��ك  و�صيتحقق  كلية،  �أك��ر من 

�هلل يف مقبل �لأيام«.
م���ن ج��ه��ت��ه �أل���ق���ى رئ��ي�����س �ل��ل��ج��ن��ة 
�لدكتور  �لأ�صتاذ  �جلامعة  وكيل  �ملنظمة 
�أكد  كلمة  �لقحطاين،  ح�صني  بن  مرعي 
�جلامعة  مدير  توجيهات  على  خالها 
�مل�����ص��رف �ل��ع��ام ع��ل��ى �ل��ربن��ام��ج، بتقدمي 
خدمة  وج��ه  �أك��م��ل  على  �لفعاليات  كافة 

لأهايل تثليث.

برامج متنوعة
وب���ني م��رع��ي �أن���ه م��ن خ���ال �مل�����ص��وح��ات 
و�ل����در������ص����ات �ت�����ص��ح��ت �حل���اج���ة �مل��ا���ص��ة 
�إق���ام���ة م��ث��ل ه��ذه  �إل����ى  مل��ح��اف��ظ��ة تثليث 

الجامعة تنظم البرنامج الصحي 
والتوعوي التثقيفي بتثليث

�لرب�مج �لتوعوية، وقال« بناء عليه �أقيم 
�ل��ربن��ام��ج مب�����ص��ارك��ة 202  م��ن �أع�����ص��اء 
�ل��ت��دري�����س و�لإد�ري������ني و�ل��ط��اب،  هيئة 
ما  تنوعت   194 �لأن�صطة  ع��دد  بلغ  فيما 
وتثقيفية،  وطبية،  توعوية،  بر�مج  بني 

ودور�ت �صرعية وتدريبية«.
بدوره �صكر حمافظ تثليث �صعد بن 
زميع، �جلامعة ممثلة يف معايل مديرها 
وقال »�إن تنظيم مثل هذ� �مللتقى �صيكون 

له �أثر �إيجابي على �ملحافظة«.
و�أ����ص���اف« ي��ع��د ه���ذ� �ل��ربن��ام��ج من 
تثقيف،  يف  ت�صهم  �لتي  �لر�ئدة  �لرب�مج 
وت���وع���ي���ة �أه�������ايل ت��ث��ل��ي��ث، ون��ت��م��ن��ى م��ن 
�إقامة مثل هذه  �أن ي�صتفيد من  �جلميع 

�ملنا�صط لتعم �لفائدة باإذن �هلل«.
�أك����د عميد  ل���� »�آف�������اق«،  ويف ح��دي��ث 
�لدكتور  باجلامعة  و�لت�صجيل  �ل��ق��ب��ول 
بع�س  �آل دعجم، حاجة  �صعد بن حممد 
�لقبول  �آل��ي��ة  لتو�صيح  تثليث،  ث��ان��وي��ات 
معرفة  لعدم  نظر�  �جلامعة،  يف  �مل��ط��ور 
�ل��ب��ع�����س ب��ه��ا، ح��ي��ث ُق����دم ع��ر���س مرئي 
ول���ق���اء م��ف��ت��وح ع���ن ����ص���روط و���ص��واب��ط 
بن  �أل��ق��اه��ا  �ملقبل  للعام  �لقبول  و�آل��ي��ات 
�لثانويات  ط��اب  من  نخبة  على  دعجم 
�لعامة مبقر �لربنامج باملخيم �لرئي�صي 
�لقبول  و�آلية  فيها مو�عيد  بتثليث، بني 
و�لت�صجيل  �ملطور عرب �لربيد �ل�صعودي 

�ملمتاز يف �جلامعة .
يف �ل���������ص����ي����اق، ل���ف���ت مم���ث���ل ك��ل��ي��ة 
�لدكتور حممد  �لدين  و�أ�صول  �ل�صريعة 
كدم �إلى �أن �أبرز �ملو�صوعات �لتي طرحت 
�لأم���ن  �ل��دع��وي��ة: نعمة  �مل��ح��ا���ص��ر�ت  يف 
حفظ  و�أ���ص��ب��اب  عليها،  �ملحافظة  و�صبل 
�ل��ن��ع��م ودف�����ع �ل���ن���ق���م، و�خل���ل���ق �حل�����ص��ن 
ومنزلته يف �لإ�صام، وموقف �مل�صلم من 
و�لأ���ص��رة  �هلل،  ح��رم��ات  وتعظيم  �ل��ف��ن 
ودوره�����ا يف ب��ن��اء �لأج���ي���ال، �إ���ص��اف��ة �إل��ى 
م��ع��اجل��ة ب��ع�����س �ل��ظ��و�ه��ر �لج��ت��م��اع��ي��ة 
بع�س  وك��ذل��ك  �لقبلية،  �ل���ع���اد�ت  م��ث��ل: 
�ل���ظ���و�ه���ر �ل�����ص��ل��وك��ي��ة م��ث��ل �ل��ت��ه��ري��ب، 

وتعاطي �ملخدر�ت .

قوافل صحية
نا�صر  �لدكتور  �لطب  كلية  ممثل  و�أف��اد 
ن���ف���ذت ع�����دد� من  �ل��ك��ل��ي��ة  �أن  �ل�����ص��ب��ع��ان 
�لزيار�ت ملر�كز �لرعاية �ل�صحية �لأولية 
و�ل����زرق،  و�ل�صبيخة،  وج��ا���س،  بتثليث، 
�ل��ع��ام،  ت��ث��ل��ي��ث  وم�صت�صفى  و�حل��م�����ص��ة، 
كالتعليم  �ل��رب�م��ج  ع��دد من  �إل��ى  �إ�صافة 
�ل��ط��ب��ي �مل�����ص��ت��م��ر ل��اأط��ب��اء �مل��م��ر���ص��ني، 
و�لك����ت���������ص����اف �مل���ب���ك���ر ل��ل�����ص��ك��ر و���ص��غ��ط 
على  �ل�صيطرة  وم��ت��اب��ع��ة  �مل��رت��ف��ع،  �ل���دم 
م�����ص��ت��وى �ل�����ص��ك��ر يف �ل����دم ل���دى مر�صى 
�لدم  ن�صبة هيموجلوبني  �ل�صكر بفح�س 
�ملبكر  و�لك��ت�����ص��اف   ،HbA1C �ل�صكري 
�ل���ف���رو����ص���ي »ب«،  �ل���ك���ب���دي  ل��ال��ت��ه��اب 
�لقلب،  كعيادة  �لعياد�ت  من  وعدد  و«ج«، 
و�لأط��ف��ال،  �له�صمي،  و�جل��ه��از  و�ل��ك��ل��ى 
و�ل�����ص��دري��ة، و�مل�����ص��ال��ك �ل��ب��ول��ي��ة وع��ي��ادة 
فح�س �أمر��س �لعيون، مو�صحا �أنه يتم 
حتويل من هم بحاجة �إلى �ملقر �لرئي�س 

باأبها .
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�أن  �ل�صهر�ين،  �صليمان  �إبر�هيم  �لدكتور  �لأ�صنان  �إلى ذلك، ذكر عميد كلية طب 
و�مل�صت�صفيات،  و�ملعاهد،  �لتعليمية،  �ملجمعات  من  لعدد  مماثلة  زي��ار�ت  نظمت  �لكلية 
و�ملر�كز �ل�صحية يف عدد من قرى �ملحافظة، تخللتها �إقامة ركن لا�صت�صار�ت �لطبية، 
و�ل�صتف�صار�ت، ومعر�س للتثقيف �ل�صحي، �إ�صافة �إلى عياد�ت ت�صخي�س �لفم، و�أمر��س 
�للثة، وجر�حة �لفم، وعيادة �حل�صو�ت، وطب �أ�صنان �لأطفال، وعيادة �لطو�رئ، مبينا 

�أن �أكر �لأمر��س �ملنت�صرة هي: �أمر��س �للثة و�لت�صو�س.
وحتدث طبيب �لمتياز م�صفر �لقحطاين، �أحد �مل�صاركني يف ت�صخي�س ومعاجلة 
يقدمون  �ل��ذي��ن  وزم��ائ��ه  ه��و  عمله  طبيعة  ع��ن  بتثليث،  �لرئي�صي  باملخيم  �مل��ر���ص��ى 
خدماتهم لزو�ر و�أه��ايل �ملحافظة �ملتو�فدين منذ �صاعات �ل�صباح �لأول��ى من كل يوم 

وحتى �ل�صاعة 12 ظهر�.
وقال »عند قدوم �ملري�س للوهلة �لأولى يتم ت�صخ�صيه باأخذ معلومات عن حالته 
وعن �لأمر��س �لتي يعاين منها، بعد ذلك يتم تقييم حالة �ملري�س مبعاجلة �لأمر��س 

�لبد�ئية كاحل�صو�ت، و�خللع، و�لتنظيف.
و�ملتحرك،  �لثابت  كالركيب  وجر�حيا  طبيا  فريقا  تتطلب  �لتي  �حل��الت  و�أم��ا 
ونزع �لع�صب، وعاج �للثة، �إ�صافة �إلى خلع �صر�س �لعقل، و�حل�صو�ت �لتجميلية، فاإنه 

يتم حتويلها �إلى مقر �جلامعة �لرئي�س باأبها«.
من جهة �أخرى عرب عبد�هلل بن حممد عبيد �لقحطاين، طالب يف �جلامعة و�أحد 
�أبناء تثليث، عن �صكره جلامعة �مللك خالد نيابة عن �أهايل �ملحافظة على ما قدمته من 
جهود مباركة خال �لأ�صبوع �ملا�صي لإجناح فعاليات �لربنامج، م�صتب�صر� باأن تعقبها 
و�جلهات  و�لتعاون بني �جلامعة  �ل�صلة  ملد ج�صور  �ملقبلة  �ل�صنو�ت  زي��ار�ت مماثلة يف 

�حلكومية �ملختلفة وبني �ملجتمع من جهة.
�إلى قرى وهجر مل ت�صل  وقال »قو�فل �جلامعة تعدت 150 كيلو مر�ت لت�صل 
�لأهايل  بعدد من  و�لتقت  و�لفائدة  �لعلم  ن�صرت  �ملعنية، حيث  �إليها من قبل �جلهات 

�لذين ��صتب�صرو� بقدومها و��صتفادت منها �صريحة كبرة يف مقر �إقامتهم«.

الداود:
المحافظة بحاجة 

ألكثر من كلية 
وخدمة المجتمع 

ركيزتنا الثالثة

القحطاني: 
البرنامج شمل 

194 نشاطا 
بمشاركة 202
من أكاديميي 

وطالب الجامعة
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�لتي تقوم بها وز�رة  �مل�صتمرة  �لوبائي و�ملتابعة  �لتق�صي  �أعمال  على �لرغم من 
�ل�صحة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية لفرو�س »كورونا« �مل�صبب ملتازمة  �ل�صرق 
�أعلى  �ململكة ت�صجل  MERS-CoV، �لذي ظهر موؤخر�، فاإن  �لتنف�صية  �لأو�صط 
وط��رق  خ�صائ�صه  م��ن  للكثر  معرفة  دون  »ك��ورون��ا«  بفرو�س  �إ���ص��اب��ات  ن�صبة 
تعطى  كم�صاد�ت  نوعية  عاجات  �أو  لقاح  �ملر�س  لهذ�  يتو�فر  ل  كما  �نتقاله، 
للم�صاب بها؛ مما جعل �لأطباء ي�صطرون لإعطاء �ملري�س عاجا د�عما للتعامل 

مع �مل�صاعفات وتخفيف �أثرها. 
»�آفاق« وقفت على هذ� �لوباء �ملتف�صي �لذي �صبب �لذعر و�خلوف لدى كثر 

من �ملو�طننني و�ملقيمني، بالتعريف وذكر طرق �لوقاية، على �لنحو �لتايل:

فيروس »كورونا«
فرو�س »كورونا« جمموعة من �لأمر��س ت�صيب �لب�صر بدء� من نزلت �لربد، 
�إلى �ل�صار�س )�ملر�س �لتنف�صي �حلاد �ل�صديد(، وقد ت�صيب �أي�صا �حليو�نات مبا 
يف ذلك �لقطط و�لكاب و�لقرود و�لقو�ر�س. و��صتملت �لأعر��س على �حلمى 

و�ل�صعال و�صيق �لتنف�س. 

الفيروسات المكللة
�أ���ص��اب��ت �لب�صر،  �ل��ت��ي  �ل��ف��رو���ص��ات �ملكللة �لأخ���رى  �ل��ف��رو���س ع��ن  يختلف ه��ذ� 
و�صببت لهم �لأمر��س، كما يختلف هذ� �لفرو�س �أي�صا عن فرو�س كورونا �لذي 
�صبب �ل�صار�س يف عام 2003. وكما هي �حلال مع �ل�صار�س، يعد فرو�س �لكورونا 

�جلديد �لأكر م�صابهة للكورونا �ملوجودة يف �خلفافي�س. 

الدول المصابة
فرو�س  �صبب  �ل��ع��امل��ي��ة،  �ل�صحة  منظمات  قدمتها  �ل��ت��ي  �لإح�����ص��ائ��ي��ات  ح�صب 
»كورونا« �جلديد.. ما بني �أبريل/ني�صان 2012 �إلى مايو/�أيار عام 2013، مر�صا 
يف �جلهاز �لتنف�صي يف �صتة بلد�ن هي: �ململكة �لعربية �ل�صعودية، وقطر، و�لأردن، 

و�ململكة �ملتحدة، و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وفرن�صا.

»كورونا« الجديد
ف��رو���س »ك���ورون���ا« �جل���دي���د.. ي��ع��د �لأك����ر م�����ص��اب��ه��ة ل��� »ك���ورون���ا« �مل���وج���ودة يف 
�لب�صر بهذ�  �إ�صابة  �إمكانية  �لتعرف حتى �لآن على  �أنه مل يجر  �إل  �خلفافي�س. 
�لنوع من �لكورونا �جلديدة )�لفرو�س �ملكلل( �لذي يعد �صائعا يف جميع �أنحاء 
من  كبرة  عائلة   coronaviruses �ملكللة  �لفرو�صات  �أو  »ك��ورون��ا«  و  �ل��ع��امل. 
�لفرو�صات، ت�صيب معظمها نوعا حيو�نيا و�حد� عادة، �أو عدد� قليا من �لأنو�ع 
�حليو�نية �ملت�صابهة فيما بينها على �لأكر. كما ميكن �أن ي�صيب »�صار�س« �لب�صر 

و�حليو�نات معا بنزلت �لربد عادة. 

االنتقال
بناء على �ملعلومات �ملحدودة �ملتو�فرة حتى �لآن، ل توجد بر�هني حتدد طريقة 
�ل��ع��دوى  لن��ت��ق��ال  م�صابهة  �أن��ه��ا  يحتمل  ول��ك��ن  �آخ���ر؛  �إل���ى  �صخ�س  م��ن  �نتقاله 

�ملوجودة يف �أنو�ع فرو�س »كورونا« �لأخرى. 

العدوى
ت�صمل طرق �نتقال �لعدوى من �أنو�ع »كورونا« �لأخرى �ملعروفة ما يلي:

�لكحة  �أثناء  �ملري�س  من  �ملتطاير  �ل��رذ�ذ  خال  من  �ملبا�صر  �لنتقال   •

�أو �لعط�س.
• �لنتقال غر �ملبا�صر من خال مل�س �لأ�صطح و�لأدو�ت �مللوثة بالفرو�س، 

ومن ثم مل�س �لفم �أو �لأنف �أو �لعني.
للم�صابني. �ملبا�صرة  • �ملخالطة 

األعراض
بناء على �حلالت �ملكت�صفة حتى �لآن، فقد ت�صمل �أعر��صه ما يلي:حمى و�صعال، 
وقد ي�صاحب ذلك �إ�صهال وقيء، وقد ي�صاب �ملري�س ب�صيق و�صعوبة يف �لتنف�س، 
�إلى  توؤدي  باأعر��س تنف�صية حادة ووخيمة قد  �لإ�صابة  �إلى  �لو�صع  وقد يتطور 

�لوفاة.

الوقاية
�ل�صحي،  للمحتوى  �لعربية  عبد�لعزيز  ب��ن  �هلل  ع��ب��د   �مل��ل��ك  مو�صوعة  ق��دم��ت 
�ل��ربد  ب��ن��زلت  �إج����ر�ء�ت م�صاعدة يف �ل��وق��اي��ة م��ن �نت�صار �جل��ر�ث��ي��م و�لإ���ص��اب��ة 

و�لأنفلونز�، كما قد تقي �أي�صا من �لإ�صابة باأمر��س �أخرى:
يجب   ، يتوفر  مل  و�إذ�  �ل�صابون.  و  باملاء  �ليدين  غ�صل  من  �لإك��ث��ار   •

��صتخد�م مطهر لليدين.
بهذه  تنتقل  �جلر�ثيم  لأن  و�ل��ف��م،  و�لأن���ف  �لعينني  مام�صة  جتنب   •

�لطريقة.
قرب. عن  �مل�صاب  �ل�صخ�س  خمالطة  • جتنب 

�لازمة. �للقاحات  جميع  على  �حل�صول  • يجب 
�ل�صفر،  م��ن  �أ�صابيع  �صت  �أو  �أرب���ع  قبل  �لطبية  �لرعاية  مقدم  زي���ارة   •

للح�صول على �للقاحات �لازمة.

الشخص المصاب 
�إذ� كان �ل�صخ�س م�صابا بفرو�س »كورونا« �جلديد: فيجب عليه ما يلي:

�ل�صعال، ثم يتخل�س من  �أو  • �أن يغطي فمه مبنديل ورقي عند �لعطا�س 
�ملنديل يف �صلة �ملهمات.

�لعدوى. من  للوقاية  �لآخرين  �لأ�صخا�س  مع  �لتو��صل  يتجنب  • �أن 

معلومات للطبيب
�لتنف�صي،  �جلهاز  باأمر��س  لاإ�صابة  �صيوعا  �لأك��ر  �لأ�صباب  معرفة   •

مثل �لنفلونز�.
�لتالية: �ملوؤ�صر�ت  با�صتخد�م  �ملر�صى  حالة  • تقييم 

حمى  على  ت�صتمل  �أن  ميكن  حادة  تنف�صية  بعدوى  م�صاب  • �صخ�س 
)�أكر من 38 درجة مئوية( و�صعال.

�أو  �لرئوي  �للتهاب  )�أع��ر����س  �لرئوي  �لن�صيج  يف  مبر�س  ��صتباه   •
�ل�صعاعية  �ل�صور  �إلى  بال�صتناد  �حلادة  �لتنف�صية  �ل�صائقة  متازمة 

�لد�لَّة على ذلك(. 
• �صفر �إلى بلد�ن �صبه �جلزيرة �لعربية �أو �أحد �لبلد�ن �لقريبة منها 

خال ع�صرة �أيام �صابقة.
•  عدم وجود �صبب �آخر يف�صر �لأعر��س، مبا يف ذلك جميع �لختبار�ت 

�لطبية ح�صب �لإر�صاد�ت يف �لبلد �ملعني.
�جلديد  »كورونا«  بفرو�س  �لإ�صابة  �إلى  بالن�صبة  �ملر�صى  حالة  • تقييم 

�لذين يف �حلالتني �لتاليتني:
�ل�صفلي �حلادة  �لتنف�صي  �أمر��س �جلهاز  �أحد  • مر�صى ظهر عليهم 
�أيام من مغادرة �صبه �جلزيرة �لعربية، ول ي�صتجيبون  يف غ�صون 10 

�إلى طرق �لعاج �ملنا�صبة.
• مر�صى ظهر عليهم �أحد �أمر��س �جلهاز �لتنف�صي �ل�صفلي �حلادة، 
�لذين ظهرت عليهم �حلمى  �لأ�صخا�س  �أحد  وكانو� على تو��صل مع 
�أيام من مغادرة �صبه  و�أمر��س �جلهاز �لتنف�صي �حلاّدة يف غ�صون 10 

�جلزيرة �لعربية.

المراكز األمريكية
ل تن�صح �ملر�كز �لأمريكية ملكافحة �لأمر��س و�لوقاية منها، �أي �صخ�س بتغير 
خطة �صفره ب�صبب هذه �حلالت، بل يجب على �ل�صخ�س زيارة �لطبيب فور� �إذ� 
ظهرت عليه �حلمى �أو �أعر��س مر�س يف �جلهاز �لتنف�صي �ل�صفلي، مثل �ل�صعال 

�أو �صيق �لتنف�س.

فيها  تتلقى  وإجاباتهم،  المجاالت  مختلف  في  والمختصين  وتساؤالتهم،  القراء  بين  وسيطا  لتكون  »آفاق«  خصصتها  صفحة  »استشارات« 
أسئلة القراء ثم تطرحها على المتخصصين ليردوا عليها من واقع خبراتهم ومعارفهم، وذلك في إطار الدور الخدمي الذي تؤديه الصحيفة.

كورونا .. األسباب واألعراض وطرق الوقاية

للتواصل مع صفحة استشارات، نستقبل مشاركاتكم عبر البريد اإللكتروني لمسؤول الصفحة
aaalayafi@kku.edu.sa الزميل أحمد العياف

استشارة طبية استشارة أكاديمية

وحدة اإلرشاد الطالبي بكلية 
المجتمع.. مشكالت أكاديمية 

وحلول مواكبة
باأبها،  للبنات  �ملجتمع  بكلية  �ل��ط��اب��ي  �لإر����ص���اد  وح���دة  رئي�صة  �أك���دت 
�لأ�صتاذة ر�نيا حممد �صعيد �أن �لوحدة تقوم بالعديد من �لإجر�ء�ت، من �أجل 
تقدمي خدمات �لإر�صاد �لطابي بهدف رفع كفاءة �لوحد�ت وحت�صني �أد�ئها، 
وذلك برعاية ومتابعة مبا�صرة من عميدة �لكلية �لدكتورة منرة �أبو حمامة، 
ووكيلتها �لدكتورة �صامية م�صطفى، وتتمثل �لإجر�ء�ت -ح�صب ر�نيا �صعيد- 

يف �لأمور  �لتالية:

�لعام  بد�ية  �لكلية يف  تعريفي مع طالبات  لقاء  �أقيم  لقاء تعريفي: 
لتو�صيح دور و�أهمية �لإر�صاد �لطابي يف حياة �لطالبة �جلامعية.

للقاء  مهياأ  و�لهدوء  باخل�صو�صية  يتميز  مكان  تخ�صي�س  مت  املكان: 
�لطالبات و�ملر�صد�ت �لأكادمييات.  

الهيكل التنظيمي: مت ت�صكيل هيكل تنظيمي لوحدة �لإر�صاد �لطابي 
بالكلية، ت�صمن جميع �أع�صاء هيئة �لتدري�س بالكلية ب�صفتهن مر�صد�ت 
م�صكاتهن  وحل  �لدر��صي  �لتقدم  على  �لطالبات  ي�صاعدن  �أكادمييات 

�لجتماعية و�لنف�صية يف جو ميلوؤه �لود و�ملحبة و�لتفاهم. 

للوحدة  دليل  ب��اإع��د�د  بالكلية  �لوحدة  رئي�صة  قامت  الوحدة:  دليل 
�خلطو�ت  �أه��م  �إل��ى  بالإ�صافة  و�أه��د�ف��ه��ا،   ور�صالتها  روؤيتها  يت�صمن 

و�لإجر�ء�ت �لتي تتبعها �ملر�صدة �لأكادميية ملتابعة �أد�ء �لطالبات.

در��صيا  �مل��ت��ع��ر�ت  للطالبات  متابعة  ك�صف  ي��وج��د  املتابعة:  ك�شف 
�ملر�صدة  تتبعها  �لتي  و�لطرق  �لأ�صاليب  و�أه��م  �لتعر  �أ�صباب  وتو�صيح 

�لأكادميية حلل �لتعر. 

ت�صهم يف دعم  �لتي  �ل��دور�ت  �لوحدة جمموعة من  �أقامت  الدورات: 
قلق  على  )�لتغلب  �ل���دور�ت  �أه��م  وم��ن  و�جتماعيا،  �أكادمييا  �لطالبات 
�لتعامل  مهار�ت  �لفعال،  �لت�صال  مهار�ت  �ل��ذ�ت،  ت�صويق  �لختبار�ت، 

مع �ملروؤو�صني، �لتميز يف خدمة �لعماء(.

�لإر���ص��ادي��ة  �مل��ط��وي��ات  م��ن  جمموعة  �أع���دت  الإر�شادية:  املطويات 
كيفية  �أن�����ص��ى،  ل  »ح��ت��ى  ومنها  وعيهن  ل��زي��ادة  �لطالبات  على  ووزع���ت 

�لتعامل مع �أ�صئلة �لختبار�ت، �كت�صفي �صخ�صية �أ�صتاذك«. 

�لطابي  �لإر���ص��اد  وح��دة  لأع�صاء  ��صتبيان   ت�صميم  مت  ال�شتبانة: 
�لدر��صي،  �لعام  �أثناء  �لتي و�جهنها  و�ل�صلبيات  �لإيجابيات  �أهم  ملعرفة 
و�آخر للطالبات يو�صح مدى ر�صاهن عن عمل وحدة �لإر�صاد �لطابي 
القوة  نقاط  لتدعيم  اإح�صائيا  حتليله  يتم  ال��ع��ام  نهاية  ويف  بالكلية. 

و�إيجاد �حللول �ملنا�صبة جلو�نب �ل�صعف.

قاعدة بيانات: يتم حاليا �إن�صاء نظام DataBase بالوحدة لتقلي�س 
وت�صهيل  �إلكرونيا  �ل��وح��دة  بيانات  بكافة  و�لحتفاظ  �ل��ورق��ي  �لعمل 

عملية متابعتها.

�لوحد�ت  �أه��م  من  تعد  باجلامعة  �لطابي  �لإر���ص��اد  وح��د�ت  �أن  يذكر 
�لدكتور  �لأ�صتاذ  تلقى عناية و�هتماما من قبل معايل مدير �جلامعة  �لتي 
عبد�لرحمن بن حمد �لد�ود، كما تخ�صع لاإ�صر�ف من قبل وحدة �لإ�صر�ف 
و�لتوجيه �لطابي �لتي ير�أ�صها كل من  �لدكتور �صعيد �لحمري، و�لدكتورة 

حنان �ل�صعيدي، و�لدكتورة هند �لقحطاين.
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رياضة

خالد 
البلطان.. 

ظالم
ألحمد عيد 
أم مظلوم 

منه؟
خالد  ال�شباب  نادي  رئي�ص  عاد 
البلطان اإلى الواجهة الإعالمية 
بحديثه  عليها  م�شيطرا  جمددا 
القدم  ك��رة  احت��اد  عن  املتتايل 

ورئي�شه اأحمد عيد.
انتقاداته  ب��دت  اأن  فبعد 
مباراة  عقب  ورئي�شه  لالحتاد 
اأم��ام  ال��دوري��ة الأخ��رية  فريقه 
مرة  ال�شيناريو  ك��رر  العروبة, 
اأمام  فريقه  مباراة  بعد  اأخ��رى 
ذهاب  �شمن  الدمام  يف  التفاق 
ن�شف نهائي كاأ�ص خادم احلرمني 
اهتمام  ال�شريفني, حائزا بذلك 
بال�شحف  الريا�شية  ال�شفحات 

ال�شعودية.
وان�������ش���غ���ل���ت غ���ال���ب���ي���ة 
ال�شفحات مبا قاله البلطان دون 
احلديث,  م�شمون  على  تعلق  اأن 
وت��ن��وع��ت ال��ع��ن��اوي��ن ب��درج��ات 
م��ت��ف��اوت��ة, ح�����ش��ب ت��وج��ه كل 
اليومية  فالريا�شية  �شحيفة, 
اأي��ا  ت��ت��ن��اول  مل  املتخ�ش�شة, 
اإل��ى  امل��وج��ه  البلطان  ك��الم  م��ن 
ال�شعودي  الكرة  احت��اد  رئي�ص 
املو�شوع  وتناولت  عنوانها,  يف 
الدفع  تركوا   « الأول  بعنوانني, 
ال��رب��اع��ي وع��اق��ب��وين واأن���ا« ثم 
ول  ر�ص   « اآخ��ر  عنوان  يف  قالت 

تر�ص وكاأننا نلعب يف احلارة ».
عكاظ  جريدة  قالت  فيما 
تغطيتها  اإط���ار  يف  عنوانها  يف 
ل��ل��م��و���ش��وع » ع��ي��د ك��ل م��ن جا 
يوجهه  �شخ�ص  كل  اأي  مي�شيه« 

كما ي�شاء«
مكة  �شحيفة  تناولت  بينا 
البلطان   « عنوان  حتت  املو�شوع 
ل��ع��ي��د: ل���و ن���زع���ت ال�����ش��ف��ات 

العتبارية .. خل�شرت«.
ف��ي��م��ا اأف�������ردت ج��ري��دة 
 , ل��ل��م��و���ش��وع  م�شاحة  امل��دي��ن��ة 
متيزت  التي  اجلريدة  بو�شفها 
اأحمد  بحديث  �شابق  وق��ت  يف 
قال  عندما  البلطان  ع��ن  عيد 
يعك�ص  ال��ب��ل��ط��ان  ك����الم  اإن   «
حديث  ن�شرت  حيث  �شخ�شيته«, 
حتت  ب��ه  اأدل���ى  ال���ذي  البلطان 
اأن�شحك  لعيد:  »البلطان  عنوان 
برتك ال�شفات العتبارية«, كما 
ن�شرت ق�شا�شة من حديث اأحمد 

عيد ال�شابق.
ب��ي��ن��م��ا ت��ن��اول��ت ج��ري��دة 
على  الق�شية  اليومية  الريا�شي 
�شدر اإحدى �شفحاتها الداخلية 
ي�شكو  ع��ي��د   « ع���ن���وان  حت���ت 

البلطان اإلى جهتني«.
التوا�شل  م��واق��ع  وك��ان��ت 
بالتعليقات  ا�شتعلت  الجتماعي 
ال�شباب   رئ��ي�����ص  ح��دي��ث  ع��ق��ب 
واع����ت����ربه ك����ث����ريون, ح��دي��ث��ا 
تدخل  اإل���ى  ي��ح��ت��اج  عن�شريا 

جلنة االن�شباط.

مانشستر يونايتد يقيل مدربه مويس ويوكل المهمة لالعب
أعلن نادي مانشستر يونايتد رسميا، إقالة مدربه ديفيد مويس وتولي العب الفريق، ريان جيجز مهمة التدريب حتى نهاية 
الموسم. وكانت الصحافة البريطانية توقعت هذا القرار نتيجة تردي نتائج الفريق في عهد مويس، كما أن مسألة خالفة 
ريان جيجز للمدرب في المباريات األربع المتبقية بمساعدة العب الشياطين الحمر السابق نيكي بات، كانت معروفة أيضا. 
وجاء رحيل ديفيد مويس بعد موسم سيء للغاية خسر الفريق فيه المنافسة على كل األلقاب وتأكد عدم مشاركته 
في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وشكر نادي مانشستر في بيان رسمي مقتضب على موقعه اإللكتروني، المدرب 
ديفيد مويس لعمله الجاد ونزاهته واستقامته. وتتوقع الصحافة البريطانية أن يكون لويس فان جال هو المدرب الجديد 

للفريق في الموسم المقبل، وينافسه على ذلك المدرب، األلماني في بروسيا دورتموند، يورجن كلوب.

أسوأ عشر لحظات لمويس مع »الشياطين الحمر« خالل الموسم
ل��ف��ري��ق مان�ص�صر  �ل��ف��ن��ي  �مل��دي��ر  ع��اي�����س 
ي���ون���اي���ت���د �لإجن�����ل�����ي�����زي، �لأ����ص���ك���ت���ل���ن���دي 
دي��ف��ي��د م��وي�����س �أي���ام���ا يف غ��اي��ة �ل�����ص��وء يف 
�أول����ى م��و����ص��م��ه م��ع »�ل�����ص��ي��اط��ني �حل��م��ر« 
�ل��ف��ري��ق خلفا  ت��ول��ي��ه مهمة ت��دري��ب  ب��ع��د 
قرر  �لذي  فرج�صون  �ليك�س  لاأ�صطورة 

�عتز�ل �لتدريب بنهاية �ملو�صم �ملا�صي.
ور�������ص������دت ����ص���ح���ي���ف���ة �ك�������ص���ربي�������س 
�لربيطانية �أ�صو�أ 10 حلظات مر بها �ملدير 

�لفني مع �لفريق هذ� �ملو�صم كالتايل:

اأمام مان�ش�شرت  22�شبتمرب )اخل�شارة 
مان�ص�صر  لع��ب��و  جن��ح   :)4/1 �شيتي 
لقاء  �إن��ه��اء  يف  �لحت���اد  ملعب  على  �صيتي 
�ل���دي���رب���ي م��ب��ك��ر� ب��ت�����ص��ج��ي��ل ه���دف���ني يف 
بت�صجيل  يقوموا  اأن  قبل  االأول  ال�صوط 
فيما  ال��ث��اين،  ال�صوط  اآخ��ري��ن يف  هدفني 

جنح يف �لدقائق �لأخ��رة، و�ي��ن روين يف 
ت�صجيل هدف �ل�صرف لفريقه مان�ص�صر 
يونايتد، لينتهي ديربي مدينة مان�ص�صر 

بخ�صارة مذلة ملوي�س يف مطلع �ملو�صم.

وي�شت  اأم��ام  )اخل�شارة  �شبتمرب   26
وي�صت  فريق  حقق   :)2/1 برومتي�ص 
منذ  يتحقق  مل  كبر�  �إجن���از�  بروميت�س 
�ول����د  م��ل��ع��ب  م����ن  ب����اخل����روج  ع�����ام 1978 
ترافورد حا�صدا نقاط املباراة الثالث اأما 
�لأ�صو�أ  �لبد�ية  �ل�صياطني �حلمر لت�صبح 

لفريق مان�ص�صر يونايتد منذ 24 عاما.

نيوكا�شل  اأمام  )اخل�شارة  دي�شمرب   7
�شفر/1(: تلقى �ملانيو �خل�صارة �لثانية 
�أي���ام فقط  �أرب��ع��ة  �أر���ص��ه يف غ�صون  على 
فوزهم  حتقيق  يف  �ل�صيوف  جن��ح  بعدما 

تر�فورد منذ عام  �أول��د  �لأول على ملعب 
.1972

�شوانزي  اأم���ام  )اخل�����ش��ارة  يناير   5
�مل��ب��ار�ة  ك��ان��ت  بينما  الكاأ�ص(:  يف   2/1
ت��ق��رب م��ن �لن��ت��ه��اء ب��ال��ت��ع��ادل و�للجوء 
جل��ول��ة �لإع����ادة، جن��ح ���ص��و�ن��زي يف دخ��ول 
�أول فوز يف تاريخه على  �لتاريخ بتحقيق 
�ولد تر�فورد. هذه �خل�صارة كانت  ملعب 
�لثانية خال �أربعة �أيام بعد �خل�صارة �أمام 

توتنهام 1/2 يف �لدوري.

ت�شيل�شي  اأم��ام  )اخل�شارة  يناير   19
على  عمليا  �أنهت  �لتي  �خل�صارة   :)3/1
�آمال �ملانيو يف �ملناف�صة على لقب �لدوري 
من  نقطة   14 بعد  على  �ل��ف��ري��ق  وت��رك��ت 

�أر�صنال.

22 يناير )الفوز اإيابا على �شندرلند 
مو�صم  دخ��ل  الرتجيح(:  بركالت   1/2
�للقاء  ه��ذ�  خ��ال  ج��دي��د�  منعطفا  �ملانيو 
ب��ف�����ص��ل��ه يف ع���ب���ور �ل���ف���رق �مل��ر���ص��ح��ة ب��ق��وة 
اللقاء  و���ص��ه��د  ال��ث��ان��ي��ة،  ل��ل��درج��ة  للهبوط 
ركات ترجيح كارثية �نتهت فقط بنتيجة 

.1/2

ليفربول  اأم��ام  )اخل�شارة  مار�ص   16
ج��ز�ء  رك��ل��ت��ي  ج����ر�رد  �صجل  �شفر/3(: 
و�أ�صاع �لثالثة و�صجل �صو�ريز هدفاً ليتفوق 
ما�ص�صر  على  ت��ر�ف��ورد  �ول��د  يف  ليفربول 
يونايتد �لذي �أنهى �ملو�صم �ملا�صي متقدما 

عليه ب� 28 نقطة كاملة.
ال�شيتي  اأم���ام  )اخل�����ش��ارة  م��ار���ص   25
���ش��ف��ر/3(: ت��ق��دم �جل����ار �ل���ل���دود مبكر� 
ب����ه����دف ل���دج���ي���ك���و و����ص���ي���ط���ر مت����ام����ا ع��ل��ى 

جم��ري��ات �ل��ل��ق��اء و�أن��ه��ت �ل��ه��زمي��ة عمليا، 
�ل��ر�ب��ع  �مل��رك��ز  حتقيق  يف  للمانيو  �أم���ل  �أي 

و�لتاأهل لدوري �لأبطال.

9 اأبريل )اخل�شارة اأمام بايرن ميونيخ 
وبد�أ  بهدف ليفر�  يونايتد  تقدم   :)3/1
�مل��ف��اج��اأة  حتقيق  باإمكانية  ي�صعر  �لبع�س 
�لرد جاء �صريعا بعد 22 ثانية فقط  ولكن 

لينتهي �حللم �صريعا.

اإيفرتون  اأم��ام  )اخل�شارة  اأبريل   20
�صديد  لهجوم  موي�س  تعر�س  �شفر/2(: 
م���ن ج��م��اه��ر ف��ري��ق��ه �ل�����ص��اب��ق �ي��ف��رت��ون 
ولكن  ملدربهم،  �لعتبار  رد  لعبوه  وح��اول 
رغ��ب��ة و�إ�����ص����ر�ر �ي���ف���رت���ون ع��ل��ى م��و����ص��ل��ة 
���ص��ر�ع �مل��رك��ز م��ع �أر���ص��ن��ال ح�صمت �لأم���ور 

ل�صاحلهم.
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إعالم

لاإعام  �لعامة  �لهيئة  رئي�س  ك�صف 
�لدكتور ريا�س كمال  �ملرئي و�مل�صموع، 
�أول  �إ����ص���د�ر  ب�����ص��دد  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن  جن���م، 
»يوتيوب«  قنو�ت  عمل  لتنظيم  لئحة 
خ�����ال �ل����ف����رة �مل���ق���ب���ل���ة، م����ن خ���ال 
االع���ت���م���اد ع���ل���ى ع�����دد م����ن ال�������ص���روط 
و�ل�صو�بط لإطاق هذه �لقنو�ت، مبا 
و�لأنظمة  �ملجتمع  طبيعة  مع  يتو�فق 

و�لقو�نني يف هذ� �ل�صياق.
�أب������رز ه��ذه  »�إن م���ن  وق�����ال جن���م 
�لعامة  �لهيئة  تعكف  �لتي  �ل�صو�بط 
على  للح�صول  �إدر�ج��ه��ا  على  لاإعام 
د�خل  �لعمل  للقنو�ت  يخول  ترخي�س 
و�حل��دود  �مل�صاحة  �ل�صعودية  �لأر����ص��ي 
تكون  و�أن  �لقنو�ت،  هذه  لعمل  �ملتاحة 
و�أن  و�لآد�ب،  �حل�����دود  م���ع  م��ت��و�ف��ق��ة 
لاأنظمة  فيها  �لعاملني  ك��ل  يخ�صع 
ال��ب��ث،  عملية  تنظم  ال��ت��ي  وال�����ص��روط 
وج��ودت��ه«،  �لأد�ء  �صمان  بهدف  وذل��ك 
لفتا �إلى �أن �أي �صيء ي�صدر ترخي�صه 
م���ن �مل��م��ل��ك��ة ل ب���د �أن ي��ك��ون مب��وج��ب 
ي�صر عليها �جلميع،  لئحة و�صو�بط 
ح�������ص���ب���م���ا ذك��������رت ����ص���ح���ي���ف���ة �ل�������ص���رق 

�لأو�صط.

�ل��ع��ام��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  و�أردف 
»�إن��ن��ا نعمل  �مل��رئ��ي و�مل�صموع  ل��اإع��ام 
وتطوير  �مل��و�ه��ب  ه��ذه  �حت�صان  على 
ق���در�ت���ه���ا �ل��ف��ن��ي��ة و�ل��ت��ق��ن��ي��ة، يف ظل 
�لن��ت�����ص��ار �ل��ك��ب��ر ل��ق��ن��و�ت »ي��وت��ي��وب«، 
ق��ام��ت  �ل��ه��ي��ئ��ة  ت���ك���ون  �أن  م�����ص��ت��ب��ع��د� 
ب���اإغ���اق �أي ق��ن��اة ع��ل��ى »ي���وت���ي���وب« يف 
�نتقادها  �أو  لطرحها  �ملا�صية  �ل��ف��رة 
مل���و����ص���وع م����ا »وه�������ي و����ص���ي���ل���ة ع���ام���ة، 
لتجاوزها،  �لطرق  من  �لكثر  وهناك 
تعمل  �أن  �ملقبلة  �ملرحلة  يف  و�صيا�صتنا 
وترخي�س  تنظيم  وف��ق  �ل��ق��ن��و�ت  ه��ذه 

ي�صمح لها بالعمل ب�صكل مبا�صر«.
وي���ف���ت���ح حت�����رك �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ع��ام��ة 
لاإعام �ملرئي لإ�صد�ر لئحة لتنظيم 
ع��م��ل ق��ن��و�ت »ي��وت��ي��وب«؛ �ل��ع��دي��د من 
�مل��ج��ال،  ه��ذ�  للعاملني يف  �ل��ت�����ص��اوؤلت 
فيها،  للعمل  �مل�صموحة  �حل��دود  ح��ول 
لعملية  �صتخ�صع  �ل��ق��ن��و�ت  ك��ان��ت  و�إن 
مر�قبة قبل �أو بعد �لبث، كذلك مدى 
وج���دي���ة �ل��ه��ي��ئ��ة يف ت���دري���ب �ل���ك���و�در 
�مل��ح��ل��ي��ة يف ك��ل �مل���ج���الت �ل��ت��ي ت��ن��درج 
حت���ت �لأع���م���ال �ل��ف��ن��ي��ة م���ن �لإخ�����ر�ج 

و�لكتابة و�لتمثيل.

وتكمل �لهيئة دور وز�رة �لثقافة 
�ل���ق���ن���و�ت  و�لإع�����������ام يف م���اح���ق���ة 
�ل��ف�����ص��ائ��ي��ة �خل���ارج���ة ع���ن �ل���ع���اد�ت 
و�ل��ت��ق��ال��ي��د �لإ���ص��ام��ي��ة، وت��ل��ك �لتي 
عرب  �ل�صعودية  �لأر����ص��ي  على  تعمل 
مكاتب دون �حل�صول على ما يخول 
تقوم  ال  فيما  الن�صاط،  م��زاول��ة  لها 
�ل��ه��ي��ئ��ة ب���اأع���م���ال �ل���رق���اب���ة �مل�����ص��ب��ق��ة 
ع��ل��ى م���ا ت��ب��ث��ه �ل���ق���ن���و�ت م���ن حجم 
�أن  �إل  �لإع���ام���ي،  للمحتوى  ه��ائ��ل 
�ملحتوى  يتما�صى  باأن  �لهيئة تطالب 
م��ع ع����اد�ت وت��ق��ال��ي��د وق��ي��م �ملجتمع 

�ل�صعودي.
وي���ق���ول مم�����دوح ����ص���امل، خم��رج 
�إ����ص���د�ر  �إن  و���ص��ي��ن��م��ائ��ي،  ت��ل��ف��زي��وين 
قنو�ت  عمل  لتنظيم  ج��دي��دة  لئحة 
�أبعاد� كبرة لاأد�ء  يوتيوب �صيعطي 
�مل��ه��ن��ي ل��ه��ذه �ل��ق��ن��و�ت �ل��ت��ي �صتعمل 
وا�صحة  و���ص��روط  ا�صرتاتيجية  وف��ق 
�مل���ع���امل، م���ا مل ت��ك��ن ه����ذه �ل��ائ��ح��ة 
ت��ك��ون كائحة  �أو  ل��ل��م��و�ه��ب  م��ق��ي��دة 
�ل��ت��ل��ف��از �ل���ت���ي م�����ص��ى ع��ل��ى و���ص��ع��ه��ا 
�أكر من 30 عاما، مناديا باأن تر�عي 
و�لتغر  �لتطور  �جل��دي��دة  �لائحة 
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�صامل  و�أ�صاف  �ل�صعودي.  �ملجتمع  يف 
ح�صور�  �صجلت  ي��وت��ي��وب  ق��ن��و�ت  �أن 
كبر� يف �ل�صنة �لأخ��رة، حيث كانت 
تعتمد يف ما �صبق على فكرة ��صتوديو 
»كروما«، �أو عبارة عن مقطع م�صور 
�إل��ى  �مل��ح��م��ول، لت�صل  �ل��ه��ات��ف  ع��ل��ى 
�أعلى م�صتوياتها يف �لعام �حلايل من 
خال عمل متكامل ي�صمل �ل�صيناريو 
و�لتمثيل و�لإخر�ج، �إ�صافة �إلى تنوع 
�مل��و�ه��ب يف  �لت�صوير وك���رة  م��و�ق��ع 

هذ� �ملجال.
وع�����ن �مل���ن���اف�������ص���ة، �أك������د �مل���خ���رج 
م��وج��ودة  »�مل��ن��اف�����ص��ة  �أن  �ل�صينمائي 
�أن  �إل  �لإع��ام��ي��ة،  �لو�صائل  ك��ل  ب��ني 
�أو  م�صتمعيها  �أو  قر�ءها  و�صيلة  لكل 
م�����ص��اه��دي��ه��ا، وت�����ص��ت��د �مل��ن��اف�����ص��ة على 
�ملثال  �لطرح و�مل�صمون، فعلى �صبيل 
ما يطرحه �لتلفاز من فكرة ل ميكن 
طرحه يف قنو�ت )يوتيوب(، فامل�صاحة 
و�ل����زم����ن ي��خ��ت��ل��ف��ان ب���ني �جل��ه��ت��ني، 
متاما  يختلفان  و�مل��ح��ت��وى  و�ل��ط��رح 
ع���م���ا ي���ب���ث يف �لإذ�ع����������ة وغ����ره����ا«، 
مو�صحا �أن مقدمي قنو�ت )يوتيوب( 
كر �لطلب عليهم من قبل �لقنو�ت 

الئحة لتنظيم »يوتيوب«
في المملكة.. قريبا

منوعة،  بر�مج  تقدمي  يف  �لف�صائية 
�ملو�هب  وهذ� موؤ�صر على جناح هذه 

يف ما كانت تقدمه.
ولهيئة �لإعام �ملرئي و�مل�صموع 
االأنظمة  يخالف  ن�صاط  اأي  اإغ���الق 
�صابق  وق��ت  �أغلقت يف  �إذ  و�ل��ق��و�ن��ني، 
�إحدى �لقنو�ت �لف�صائية �لتي تتخذ 
من جدة مقر� لها، ف�صا عن �إغاق 
ع����دد م���ن �ل����ص���ت���ودي���وه���ات �ل��ت��اب��ع��ة 
للقناة و�أخرى تبيع �لرب�مج �مل�صجلة 
خارجية؛  ل��ق��ن��و�ت  �ل�صعودية  د�خ���ل 
ب�صبب عدم ح�صولها على �لرخي�س 
�ل��ذي يخول لها مز�ولة هذ�  �ل��ازم 

�لعمل. 
على  حينها  يف  �لهيئة  و���ص��ددت 
�أو  �أن��ه��ا ل��ن ت�صمح لأي م��ن �ل��ق��ن��و�ت 
معامل �إعد�د �لرب�مج باأن تعمل دون 
ب�صكل  للعمل  �ملتطلبات  كل  ��صتيفاء 
يف  �لتوجه  م��ع  يتو�فق  ومب��ا  نظامي 

تطوير �لإعام.
وي������رى �مل���ه���ن���د����س ف���ه���د غ�����ازي، 
م���ه���ن���د����س ت���ق���ن���ي و������ص�����وت يف ق���ن���اة 
جديدة  لئحة  �إ�صد�ر  �أن  »يوتيوب«، 
���ص��رف��ع م���ن ق��ي��م��ة �جل�����ودة ل��ك��ل ما 

ي��ط��رح ع��رب »ي��وت��ي��وب«، �إ���ص��اف��ة �إل��ى 
لإخ��ر�ج  �ملالية  �ملبالغ  قيمة  زي��ادة يف 
حلقة و�حدة، �إذ كان �لأمر ل يتطلب 
����ص���وى رف����ع م��ل��ف��ات �ل��ف��ي��دي��و �ل��ت��ي 
ت�����ص��ور م��ن ق��ب��ل جم��م��وع��ة يف موقع 
�ملالية  �لظروف  وف��ق  و�ح��د، ومتنتج 
و�ل��ت��ق��ن��ي��ة، م���ع �إج������ر�ء �ل��ت��ع��دي��ات 
�لتي  �مل��ك��ون��ات  و�إ���ص��اف��ة  �خللفية  يف 
ت��ت��ط��ل��ب��ه��ا �حل���ل���ق���ة، ع���رب ����ص��ت��خ��د�م 
�لت�صوير،  و�أج��ه��زة  �حلا�صب  �أج��ه��زة 
وه�����ذه �ل��ع��م��ل��ي��ة ي���ق���وم ب��ه��ا غ��ال��ب��ي��ة 

�لعاملني يف هذ� �ملجال.
و�أ�صار فهد �إلى �أنه يف حال �إقر�ر 
هذه  يف  �لعاملون  �صيتحمل  �لائحة 
�إذ من  �إ�صافية،  �أعباًء مالية  �لقنو�ت 
�ملتوقع �أن تخرج �لعديد من �لقنو�ت 
من �ملناف�صة، وتبقى يف �ل�صورة تلك 
�ملبا�صرة  �مل��ال��ي��ة  �ل��ق��درة  لديها  �ل��ت��ي 
�صيطور  �ل���ذي  �لإع����اين  �ل��دع��م  �أو 
مو�دها  وينوع  و�أد�ءه���ا  �لقنو�ت  هذه 
�لتي  �مل�صكلة  �أن  مو�صحا  وحلقاتها، 
ت��و�ج��ه �ل��ع��ام��ل��ني يف »ي��وت��ي��وب« هي 
�لإن��ف��اق �مل���ايل، �لأم���ر �ل��ذي يدفعها 

لخت�صار �مل�صاهد وتقليل �لنفقات.

االحتفال  بمرور 50 عاما على بدء البث التلفزيوني السعودي
و�لإع�����ام  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة  �ح��ت��ف��ل��ت 
�لبث  ب��دء  ع��ام��ا على  م���رور 50  على 
�ل��ت��ل��ف��زي��وين يف �مل��م��ل��ك��ة وب���ث �إذ�ع����ة 
�أقامته  حفل  خال  وذل��ك  �لريا�س، 
�ل�صعودية  و�لتلفزيون  �لإذ�ع��ة  هيئة 
يف م����رك����ز �مل����ل����ك ف���ه���د �ل����ث����ق����ايف يف 

�لريا�س.
و�ف��ت��ت��ح �حل��ف��ل وزي����ر �ل��ث��ق��اف��ة 
هيئة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  و�لإع���ام 
�لإذ�ع���������ة و�ل���ت���ل���ف���زي���ون �ل�����ص��ع��ودي 
�لدكتور عبد�لعزيز بن حميي �لدين 
�ملعر�س  معاليه  د���ص��ن  ك��م��ا  خ��وج��ة، 
�مل�������ص���اح���ب ل��ل��ح��ف��ل �ل������ذي �ح���ت���وى 

و�ملقتنيات  �لتاريخية  �ل�����ص��ور  على 
�لأث��ري��ة �خل��ا���ص��ة ب��اأر���ص��ي��ف �لإذ�ع���ة 

و�لتلفزيون.
و�أك�����د خ��وج��ة يف ك��ل��م��ة �أل��ق��اه��ا 
خ����ال �حل���ف���ل �أه���م���ي���ة �لإع�������ام يف 
وتعزيزها  �جل��ي��دة  �ملفاهيم  تر�صيخ 
به  يحيط  ق��د  مم��ا  �ملجتمع  وتوعية 
م�صر�  متا�صكه،  تهدد  خماطر  م��ن 
�ل�صعودية  �لعربية  »�ململكة  �أن  �إل��ى 
�لر�صالة  ومنبع  �لوحي  مهبط  فيها 
على  ق���ام���ت  �أن  وم���ن���ذ  �لإ����ص���ام���ي���ة 
ي���د �مل��وؤ���ص�����س �مل��ل��ك ع��ب��د�ل��ع��زي��ز بن 
عبد�لرحمن �آل �صعود وهي ت�صطلع 

مب�صوؤولياتها �لكبرة لكونها جزء ل 
يتجز�أ من هذ� �لعامل«.

 وحت�����دث وزي�����ر �لإع��������ام  عن 
ب��د�ي��ة �إر����ص���ال �إذ�ع�����ة �ل��ري��ا���س ع��ام 
�لعربية  �ململكة  تلفزيون  وبث   1384
مدينتي  م��ن  م���رة  لأول  �ل�����ص��ع��ودي��ة 
�ل��ري��ا���س وج���دة ع���ام 1385، م��وؤك��د� 
�صارت  �ململكة  �لإع��ام يف  �أن م�صرة 
ب��خ��ط��ى ث��اب��ت��ة وم�����ص��ت��ق��رة ع��ل��ى مر 
�لتو�صع  يف  ت��درج��ا  و�صهدت  �ل�صنني 

و�لتطوير.
وتابع »ويف عهد خادم �حلرمني 
�ل���������ص����ري����ف����ني �مل�����ل�����ك ع������ب������د�هلل ب��ن 

�لقفزة  �آل �صعود حتققت  عبد�لعزيز 
�لكبرة يف �إجنازين كبرين �أولهما: 
�ف��ت��ت��اح ق���ن���و�ت ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ج��دي��دة 
وهي  و�لثقايف  �ملعريف  �جلانب  تري 
�لق���ت�������ص���ادي���ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�أج���ي���ال 
وق���ن���و�ت ري��ا���ص��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة ت��وج��ت 
ب��ق��ن��ات��ي �ل����ق����ر�آن �ل���ك���رمي و�ل�����ص��ن��ة 
�ل��ن��ب��وي��ة وث��ان��ي��ه��م��ا: �إن�������ص���اء ث��اث 
هيئات �إعامية تتمتع باخل�صو�صية 
هيئة  وه��ي:  �لكاملة،  و�ل�صتقالية 
�لإذ�ع�����ة و�ل��ت��ل��ف��زي��ون وه��ي��ئ��ة وك��ال��ة 
�لأن���ب���اء �ل�����ص��ع��ودي��ة وه��ي��ئ��ة �لإع����ام 

�ملرئي و�مل�صموع.



إعالن

للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa
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السعودية للمرة الثامنة في معرض لندن للكتاب
�فتتح �مللحق �لثقايف يف �صفارة خادم �حلرمني �ل�صريفني لدى �ململكة �ملتحدة، �لدكتور في�صل بن حممد �ملهنا �أبا �خليل، �لأ�صبوع �ملا�صي، جناح �ململكة يف معر�س لندن للكتاب �لذي 
ي�صتمر ثاثة �أيام مبركز �إيرلزكورت بالعا�صمة �لربيطانية، وذلك نيابة عن �صفر خادم �حلرمني �ل�صريفني لدى �ململكة �ملتحدة، �صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمر حممد بن نو�ف بن 
عبد�لعزيز.   و�أو�صح �مللحق �لثقايف �أن حلقات �لنقا�س و�ملحا�صر�ت يف معر�س لندن، �أ�صافت �لعديد من �لفر�س لدور �لن�صر للوقوف على �آخر ما تو�صلت �إليه �صناعة �لكتاب. يذكر �أن  
�ململكة �لعربية �ل�صعودية ت�صارك يف �ملعر�س للمرة �لثامنة، حيث ت�صرف عليه يف هذه �لدورة، وز�رة �لتعليم �لعايل عرب �مللحقية مب�صاركة عدد كبر من �ملكتبات �لأهلية و�ملكتبات �لعامة 

و�جلهات �حلكومية �لتي حر�صت على �ل�صتفادة من هذ� �مللتقى �لدويل  لتقدمي �آخر �إ�صد�ر�تها بعدة لغات.

ثقافة

في محاضرة لـ »أدبي أبها« بالتعاون مع قسم التاريخ بالجامعة

د. معروف: المخطوطات داللة على عناية 
المسلمين وليست مقتبسا من المستشرقين

أحمد العياف 

�أبها �لأدبي حما�صرة بعنو�ن  نظم نادي 
»م��ن��ه��ج حت��ق��ي��ق �ل�����ر�ث ب���ني �ل��ق��د�م��ى 
و�ملحدثني« للدكتور ب�صار عو�د معروف، 
باجلامعة.  �ل��ت��اري��خ  ق�صم  م��ع  بالتعاون 
وقدم للمحا�صرة و�أد�ر حو�رها �لدكتور 

�صالح �أبو عر�د.
ي��ت��ع��ني  �أن�������ه  م�����ع�����روف،  د.  وذك�������ر 
�لإ�صارة �إلى منوذجني مهمني يف حتقيق 
�مل��ت��ق��دم��ني، م�صر�  ع��ن��د  �مل��خ��ط��وط��ات 
�مل�����ص��ل��م��ني بتحقيق  �ل���ع���رب  �إل����ى ع��ن��اي��ة 
لي�س بدعا علينا  و�أن ذلك  �ملخطوطات، 
�لنموذج  �مل�صت�صرقني،  من  مقتب�صا  ول 
ب���رو�ي���ة  م���ال���ك  �لأم�������ام  م���وط���اأ  �لأول: 
يحيى بن يحي �لليثي، حيث حتدث عن 
وع�صرين  �ثنتني  على  بنيت  منه  ن�صخة 
رو�ي�����ة، و�ل��ن��م��وذج �ل���ث���اين، ق��ي��ام عاملني 
جليلني هما: �أبو �حل�صن �ليونيني و�بن 
مالك، �صاحب �لألفية، بتحقيق �صحيح 

�أن علم  �ل��ب��خ��اري. و�أو���ص��ح د. م��ع��روف 
�لإن�صانية  و�ل��ع��ل��وم  �لن�صو�س  حتقيق 
ك��اف��ة، ي��ه��دف �إل���ى �إخ����ر�ج ن�����س �صحيح 
�آخر  مطابق ملا كتبه موؤلفه و�رت�صاه يف 
و�لعناية  وم��ادة،  ن�صبة  وتوثيقه  حياته، 
�لتي ق�صدها  وتو�صيح دللته  ب�صبطه 
خل�س  �لتعريف،  ذلك  �أن  مبينا  موؤلفه، 

�إل��ي��ه بعد م��ز�ول��ت��ه ل��ذل��ك �ل��ف��ن م��دة ل 
تقل عن 50 عاما.

وم�������ص���ى يف �حل����دي����ث ع����ن م��ن��ه��ج 
حت���ق���ي���ق �ل���������ر�ث م�����ا ب�����ني �ل���ق���د�م���ى 
تفا�صيل  م��ن  �لكثر  ذ�ك���ر�  و�مل��ح��دث��ني، 

�لت�صدي ملثل ذلك �لعمل.
ب��زي��ارت��ه  ���ص��ع��ادت��ه  �ل�صيف  و�أب����دى 

ملدينة �أبها، �لتي عمل فيها �صابقا، وذكر 
�لتي  وطبيعتها  �أه��ل��ه��ا  طيبة  ع��ن  �صيئا 
�لأردن  عا�صمة  ع��م��ان  مب��دي��ن��ة  �صبهها 

)مكان �إقامته(.
��صتمرت  �لتي  �ملحا�صرة  نهاية  ويف 
لأك���ر م��ن ���ص��اع��ة، حت���دث رئ��ي�����س ن��ادي 
�أب��ه��ا �لأدب����ي �ل��دك��ت��ور �أح��م��د �آل م��ري��ع، 
���ص��اك��ر� �ل�����ص��ي��ف و�حل�������ص���ور، م��ب��ي��ن��ا �أن 
�إق��ام��ة هذه  ك��ان لهم ف�صل  م��ن  هنالك 
بالتن�صيق لها مع  �ملحا�صرة ممن قامو� 
�لنادي،  ب��درع  �ل��ذي مت تكرميه  �ل�صيف 
�ل��ر�ث��ي��ة  �ل��ك��ت��ب  �إ���ص��اف��ة ملجموعة م��ن 

و�لتاريخية عن منطقة ع�صر.
ووع�����د ع������و�د، ن�����ادي �أب���ه���ا �لأدب�����ي 
ب��ط��ب��اع��ة حت��ق��ي��ق��ه �ل����ق����ادم م����ن خ���ال 

�لنادي.
وكان �لنادي �أعد لل�صيف برناجما 
ب�����د�أ ب��امل�����ص��ارك��ة يف ب���رن���ام���ج �مل��ن��ت�����ص��ف 
ع��ل��ى �ل��ق��ن��اة �ل��ث��ق��اف��ي��ة، و�ن��ت��ه��ى ب��اإل��ق��اء 

حما�صرته.

عبده خال: ثلُثه جنٌم وثلثاه كغِره؛ فهو قا�سٌّ كغره، وكاتٌب كغره، �إن 
مل يكن دون بع�س »غره«، بيد �أّنه رو�ئيٌّ قادٌر على حتويل �لفر�غ �إلى كوكٍب 

�آهٍل بالأحد�ث، و�لق�صايا، و�لأ�صد�ء، و�لقر�ء�ت، و�لرف�س، و�جلو�ئز.

�أف�صَل  ولي�صت  فقط،  متمّيزة  عيون  طبيبِة  جم��ّرَد  لي�صْت  الهزاع:  �شلوى 
نا  بع�صِ ريبة  ماحيات  �إح��دى  �إنها  �لأو�صط فقط..  �ل�صرق  عيون يف  طبيبة 

نا. من بع�صِ

تبوك،  يف  �ملرعرع  حائل،  يف  �ملولود  �لق�صيم،  �بن  ال�شيخان:  عبداهلل 
 � ه��ذ�  بكّل   � �ل�صيخان  �ألي�س  �لريا�س..  يف  يعي�ُس  بع�صر،  خ��وؤول��ًة  �ملرتبط 
نقطة �لتقاء �لوطن كّله؟ ثم �أل ميثل �ل�صيخان � ببع�س هذ� � تنّوعاً يف ذ�ٍت 

و�حدة، لها ما ك�َصبْت؟

حّد�ً  ي�صع  �أو  �لت�صديق،  ي�صتطيع  �أح��د  يكن  ي���ا���ه.. مل  الزياين:  خليل 
حلجم �ملنجز، ول نهايًة للفرحة �لتي »�صّبحت ولّيلت« يف قلوب �ل�صعوديني، 
حّتى كانت �لفرحة �صبيهًة ب�«خْبطة �مل�ّس« وطفرنا ن�صوًة، حينما كان »�ملدّرب 

يا �صام.. ن�صمي من �أهل �لبلد«.

تخرُج  ومثقٌف  ق�صيدته،  عن  �لنعوُت  تعجُز  �صاعٌر  الأملعي:  زايد  حممد 
�أفكاٌر، يرتفُع منها �َصحاٌب، تر�كُم عليه ثلوٌج كثرة، فا هي مُتطر،  منه 
و�ل�صتنتاج  و�لعر�س  �ل�صتدلل  بطر�ئق  �لعقول  �إبهار  عن  تكف  هي  ول 

و�لنتائج.

»ما  لها:  قال  �أباها  لكّن  �ل�صحافة،  �إل��ى  تذهَب  �أن  ك��ادت  الكريع:  خولة 
�إلى  �جلر�حة  من  هاربة  �لطّب،  و�خ��ت��ارت  ينفع«،  »م��ا  باأنه  فاآمنت  ينفع«، 
�أبحاث �ل�صرطان؛ لأنها كانت ُتفجع من �جلثث �لتي جُترى عليها جتارب 

�لت�صريح.

جميل حممود: �ل�صابط �لذي �صبط نب�صاِت قلِبه على مقامات �ملو�صيقا.. 
كاَن يف �صالف �لفن و�جلمال � ذ� ح�صوٍر د�ئٍم يف �أحد�قنا و�أ�صماِعنا، و�صاَر � 

يف حا�صر �خللط و�لغياب � ذ� غياٍب د�ئٍم �إل عن عيون حمّبيه و�أ�صماِعهم.

�شعاد حممد بن عامر التيهاين: �م��ر�أٌة لتدع �لوقت للوقت، بل تعتقل 
�لزمن، وترمي به يف حو�س �أعمالها، وتذهُب يف �إخا�صها ملهنِتها؛ ق�صّيتها 
ناحتاً من  »�ل��زه��رة« ت�صر دم��اً  ر�أت  �أنها مذ  �إل��ى ح��دود �ل�صتب�صال؛ ذلك 

�لأور�م، �أخذت على عاتِقها �أن ت�صّخر �أبحاَثها ل�صتئ�صال »�خلبيث«.

لأحد  يحق  ل  ول��ذ�  كال�ّصم�س،  �ل��ذ�ك��رة  كبد  يف  �لباقي  عبداهلل:  ماجد 
� على �ختفاء �لنجوم، لأّنها ل تختفي، و�إمنا تبقى  �أيَّ ليل   � �أن يلوم �لليَل 
متوهجة، مهما »تلّيل« �لليُل يف �صماو�تها، بل �إن �زدياد �حللَك يك�صف عن 

معدنها �ل�صوئي، فيجعلها �أكر توهجا.. كانت تلويحته هي »�لتتويج«.

عبدالرحمن ال�شدحان: مل يتول قط، م�صوؤولية �لتنفيذ �حلقيقي لأي 
بر�مج تنموية، بيد �أنها تعرب من بني يديه، فيتابعها متفّرجاً، عارفاً باأماكن 
ي��وم على  ذ�ت   � قلمه  ي�صع  �أن  ي�صتطيع  �جل��ودة، فهل  بجهات  عاملاً  �خلطاأ، 

�أ�صباب �خللل، وعو�مل �لنجاح، بكتابة �صرة �لأمني �لعام ملجل�س �لوزر�ء؟

أسماء وصفات

إذا عسعس الليل
أحمد التيهاني

خادم الحرمين 
شخصية العام
في جائزة 
الشيخ زايد

خادم  للكتاب،  ز�ي��د  �ل�صيخ  جائزة  �ختارت 
�حلرمني �ل�صريفني �مللك عبد �هلل بن عبد 
�صخ�صية  بجائزة  للفوز   �صعود  �آل  �لعزيز 

�لعام للعام 2013 - 2014. 
و�أع��ل��ن ذل���ك خ���ال م��وؤمت��ر �صحايف 
عقد بق�صر �لإم��ار�ت يف �أبوظبي، بح�صور 
ويل  دي���و�ن  يف  و�ل���ر�ث  �لثقافة  م�صت�صار 
عهد �أبوظبي، ع�صو جمل�س �أمناء �جلائزة، 

حممد خلف �ملزروعي.
و�أ���ص��ار �لأم���ني �ل��ع��ام جل��ائ��زة �ل�صيخ 
ز�يد للكتاب �لدكتور علي بن متيم، �إلى �أن 
�أمانتها،  للجائزة وجمل�س  �لعلمية  �لهيئة 
�صخ�صية  �أن  �جلائزة  منح  حيثيات  يف  ر�أت 
�لعديد  جتمع  �ل�صريفني،  �حلرمني  خ��ادم 
و�لإجن��از�ت  �لبارزة،  �لأ�صيلة  �ل�صمات  من 

�جللية �لو��صحة مثل:
�هلل  ع��ب��د  �مل��ل��ك  م��رك��ز  • ت��اأ���ص��ي�����س 
و�لثقافات  �لأدي��ان  �أتباع  للحو�ر بني 
ك����ي ي�����ص��ب��ح ح��ا���ص��ن��ة ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ات 
مفتوحا  وم��ي��د�ن��ا  �لعاملية  �حل��و�ري��ة 
للو�صول  �ل�����ص��ادق  �ل��ه��ادف  ل��ل��ح��و�ر 
�إل����ى حت��ق��ي��ق �ل���ه���دف �لأ���ص��م��ى وه��و 

�مل��ث��ل��ى  �حل�������ص���اري���ة  �ل��ق��ي��م��ة  �إدر�ك 
للتنوع و�لعي�س �مل�صرك على قاعدة 
�ل����وئ����ام و�ل�������ص���ام و�مل���ح���ب���ة وح�����ص��ن 

�جلو�ر و�لأّخوة �لإن�صانية.
�ململكة  يف  �لعلمية  �لنه�صة  • تعزيز 
وت���ط���وي���ره���ا، ول����ص���ي���م���ا م����ن خ���ال 
�إط�����اق �جل��ام��ع��ات وم��ن��ه��ا »ج��ام��ع��ة 
على  �لتقنية«  للعلوم  �هلل  عبد  �مللك 
�صاحل �لبحر �لأحمر، �لتي �أ�صبحت 
م���ن �مل����ن����ار�ت �ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل��ع��ل��م��ي��ة 

�لبارزة يف �ملنطقة. 
�ل�صريفني  �حلرمني  خادم  • موقف 
�ل���ري���ادي و�ل�����ص��ج��اع م��ن ك���ّل م��ا من 
����ص���اأن���ه �مل���������ّس ب��ال��ق��ي��م �لإ����ص���ام���ي���ة 
�لأ���ص��ي��ل��ة، ووق��وف��ه �مل��ب��دئ��ي �صد كل 
و�لعروبة،  �لإ���ص��ام  �صورة  ي�صوه  ما 
يجّر  �ل��ذي  �ملتطرف  �لفكر  ول�صيما 
ع��ل��ى �لأم�����ة �لإ����ص���ام���ي���ة و�ل��ع��رب��ي��ة 
�مل��خ��اط��ر �جل��م��ة وي��ع��ر���ص��ه��ا ل�����ص��رور 
�لذي  �ملوقف  �لعنف و�لإره���اب، وه��و 
�ل�صريفني  �حل��رم��ني  خ���ادم  ت��رج��م��ه 
ب���امل���ب���ادر�ت و�مل�������ص���اري���ع �ل��ت��ن��وي��ري��ة، 

�مل�����ص��ت��ل��ه��م��ة م����ن �ل����دي����ن �حل��ن��ي��ف 
و�لتقاليد �لعربية �لأ�صيلة. 

و�ل��ث��ق��اف��ة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة  • دع���م 
و�إطاق �لبادر�ت و�ملوؤ�ص�صات �ملتعددة 
يف ه��ذ� �لإط����ار، وه��ن��ا لب���ّد �أن نذكر 
�ل�صريفني  �حل���رم���ني  خ����ادم  ج���ائ���زة 
�لعاملية للرجمة، �لتي جاء تاأ�صي�صها 
�ن��ط��اق��ا م��ن روؤي����ة خ���ادم �حل��رم��ني 
�لتو��صل  �إل��ى مد ج�صور  �ل��دع��وة  يف 
�ل����ث����ق����ايف ب�����ني �ل�������ص���ع���وب وت��ف��ع��ي��ل 
�لت�صال �ملعريف بني �حل�صار�ت، ويف 
�لعربية  �لثقافة  رف��د  نف�صه  �ل��وق��ت 
تقدر  �ل��ت��ي  و�مل��ع��ريف  �لثقايف  بالنتاج 
وتكرم �لكتاب ومنتجيه، �صو�ء �أكانو� 

�أفر�د� �أم موؤ�ص�صات
هي  �ل��ع��ام  �صخ�صية  ج��ائ��زة  �أن  يذكر 
�عتبارية  ل�صخ�صية  مُتنح  تقديرية  جائزة 
�أو  �لعربي  �مل�صتوى  على  ب��ارزة  طبيعية  �أو 
�لدويل، مبا تتميز به من �إ�صهام و��صح يف 
�إثر�ء �لثقافة �لعربية �إبد�عا �أو فكر�، على 
قيم  ن�صاطاتها  �أو  �أعمالها  يف  تتج�صد  �أن 

�لأ�صالة، و�لت�صامح، و�لتعاي�س �ل�صلمي.
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تقنية

ريتويت

يف  و�لبتكار  و�لتقنية  �لعلوم  �أ�صبوع  فعاليات  �ختتام  من  �أ�صبوع  بعد 
�ل��ري��ا���س، ينطلق �لأ���ص��ب��وع م��رة �أخ���رى يف مدينة �خل��رب، ه��ذه �مل��رة 

بتنظيم جيد.
وعلى مد�ر �أ�صبوع كامل، �صيكون �لزو�ر على موعد مع �لعديد من 
�لأن�صطة و�ل�صور و�ملج�صمات �لعلمية و�لو�صائط �ملتعددة و�لعرو�س 
�لتفاعلية، �لتي ت�صرح بع�س مفاهيم �لق�صايا �لعلمية ب�صكل مب�صط 
خال من �لتعقيد، لتحفيز �جلمهور للتفاعل مع ما يقدمه �ملعر�س 
من منتجات تقنية مت تنفيذها يف �ملدينة و�ملر�كز �لبحثية �لتابعة لها 

وبكفاء�ت علمية و�صعودية �صابة.
�ملا�صي، ن�صيب  �لأ�صبوع  �لريا�س،  �لتقنية يف  وقد كان جلمهور 
�لأ�صد من فو�ئد �لأ�صبوع، حيث تعرف �حل�صور على �خلطة �لوطنية 
من  جمموعة  مع  بالتعاون  قدمت  �لتي  و�لبتكار،  و�لتقنية  للعلوم 
جمموعة  مل�صاهدة  �إ�صافة  و�خلا�صة،  �حلكومية  و�جلهات  �جلامعات 
�لكيميائية  �ل��ت��ج��ارب  يف  و�مل�����ص��ارك��ة  �لباحثني  �ب��ت��ك��ار�ت  م��ن  ك��ب��رة 

و�لفيزيائية �لتي تثبت �لنظريات �لعلمية.
و�مل��رئ��ي و�مل�صموع  �مل��ق��روء  �لإع���ام  �أن و�صائل  �لأم��ر  �لغريب يف 
كما  �أو  �ملرجوة،  بال�صورة  معه  تتفاعل  ومل  باحلدثو  تهتم  مل  منها، 
�أهم من ذلك بكثر  �أغلبها نحو تغطية حدث عّدته  يجب، بل ذهب 
�ملو�زين،  يف  تقلبا  ي�صهد  ع�صرنا  �أن  على  ت��ام  تاأكيد  يف  ك��ان(  )وليته 
فحيثما ذهبت و�أينما �جتهت، وخا�صة يف �أماكن جتمع �ل�صباب، وهم 
�ل�صو�د �لأعظم من �ملجتمع، ومن يعول عليهم للنهو�س به، �صاهدت 
عادي  غر  وترقبا  �لأل��ب��اب،  قبل  �لأج�صاد  لريا�صة  م�صمومة  حمى 
لزيارة �أبطال �مل�صارعة �لعاملية WWE، و�إقامة عرو�صهم �لرويجية 

لأول مرة يف �لريا�س.
فمن �مل�صوؤول عن �لتغييب �لإعامي �ملق�صود حلدث تقني مهم 
فرد  بحدث  �لهتمام  مقابل  بكاملها،  بلد�نا  وي��ط��ور  �لعقول  ينمي 

ع�صات متثيلي هزيل ب�صيناريو مكرر ينتهي باإطفاء �أنو�ر �حللبة.
تكون  �أن  لها  �إن �صح  �حل��رة،  �مل�صارعة  لريا�صة  ب��اأن  �أعلم جيد� 
�لزيارة مل  توقيت  ولكن  �لعربي،  �لوطن  ريا�صة، جمهور� غفر� يف 
وتنمية  تطوير  �أج���ل  م��ن  ك��ان  �صابقا  �مل��ح��دد  فالوقت  منا�صبا،  يكن 

�لعقول ل �لأبد�ن.
�أك��ر، لناأمل من  �أن �لأم��ر مل يتعد �مل�صادفة ل  �إل��ى  �صن�صت�صلم 
�أ�صبوع  تغطية  �صعف  م�صمياته،  مبختلف  �لإع��ام  يعو�س  �أن  جديد 
�لريا�س ويهتم باأ�صبوع �خلرب، فنحن �ليوم يف �أ�صد �حلاجة �إلى دفع 

�ل�صباب نحو مثل هذه �لأ�صابيع �ملفيدة للفرد و�ملجتمع ككل.

تنمية العقول أم األبدان؟

حسن أحمد العواجي

جرس ذكي لألبواب
technologies 214 من

ا�شم  عليه  اأطلقت  لالأبواب   جر�ص  عن   technologies 214 �شركة  اأعلنت 
العامل. يف  نوعه  من  ذكاًء  الأكرث  باأنه  و�شفته   Chui

واأو�شحت ال�شركة, التي تتخذ من مدينة دال�ص الأمريكية مقًرا لها, اأن 
الوجوه, ويعمل  للتعرف على  HD ونظام  اجلر�ص ميلك كامريا بدقة عالية 

النظام فور وقوف اأحد الأ�شخا�ص اأمام اجلهاز.
ويقوم Chui بتنبيه امل�شتخدم, �شاحب املنزل, بوجود �شخ�ص اأمام الباب 
عرب الربيد الإلكرتوين اأو عرب تطبيق الهواتف الذكية, حيث ير�شل �شورة 
له, اإ�شافة اإلى معلومات عنه يف حال كانت تلك املعلومات م�شجلة يف قاعدة 

البيانات.
وي�شتطيع امل�شتخدم تزويد Chui باأوامر لفتح الباب تلقائيا لأ�شخا�ص 
 QR رمز  اأو  �شري  برقم  تزويده  اأو  وجوههم,  على  التعرف  فور  حمددين 
لي�شتخدمه الأ�شخا�ص لفتح الباب دون وجود �شخ�ص باملكان امل�شتخدم فيه 

اجلر�ص.
التوا�شل  اإمكانية  كذلك,  مل�شتخدمه  يوفر   Chui اأن  ال�شركة  واأك��دت 
على  املثبت  التطبيق  با�شتخدام  الباب  اأم��ام  املوجود  ال�شخ�ص  مع  ال�شوتي 

هاتفه الذكي, كما يوفر اإمكانية ترك ر�شالة �شوتية م�شجلة.
وميلك اأي�شا خا�شية ملنع الإزعاج, حيث ي�شتطيع امل�شتخدم �شبط اجلهاز 
تعطيل  عرب  وذلك  عليهم  التعرف  فور  حمددين  اأ�شخا�ص  مع  التفاعل  لعدم 

خا�شية التنبيه واإطالق �شوت اجلر�ص.
الأجهزة  من  عدد  مع  ربطه  ميكن    Chui اجلر�ص  اأن  ال�شركة  واأ�شافت 
الذكية, كما ميكن  لت�شغيلها تلقائيا, مثل م�شابيح الإ�شاءة  الذكية  املنزلية 

ا�شتخدامه كنظام لالأمن.
ويتيح اجلر�ص مل�شتخدمه تفعيله كاأداة للمراقبة, حيث ي�شم م�شت�شعرا 
وبث  امل�شتخدم  بتنبيه  الفور  على  ويقوم  حميطه,  يف  حتدث  التي  للحركة 
�شرطة  لتنبيه  ميزة  ميلك  كما  باملكان,  املوجودين  لالأ�شخا�ص  حية  لقطات 

النجدة تلقائيا يف حال ال�شتباه بوجود �شارق.
ومل تك�شف ال�شركة عن موعد حمدد لطرح اجلر�ص يف الأ�شواق, اإل اأنها 
تعتزم توفري اأولى الن�شخ التجارية منه خالل ال�شهور القليلة املقبلة, وذلك 
لأ�شحاب طلبات ال�شراء امل�شبق, التي بداأت ال�شركة يف ا�شتقبالها عرب موقعها 

www.getchui.com. :الإلكرتوين

ك�صاحن  ��صتخد�مها  ميكن  �صاعة  عن   Energy Bionics �صركة  ك�صفت 
حممول لاأجهزة �لذكية، �صو�ء �لهو�تف �أم �حلو��صب �للوحية، �أطلقت 

.Carbon »عليها ��صم »كاربون
و�أو�صحت �ل�صركة �أن كاربون عبارة عن �صاعة تقليدية ملعرفة �لوقت، 
�إلى  �إ�صافة  �أنها مزودة ببطارية متلك ميزة �صحن �لأجهزة �لذكية،  �إل 

منفذ خا�س لتو�صيل �صو�حن �لطاقة.
كابات  م��ن  جمموعة  م��ع  �صتتو�فر  �ل�صاعة  �أن  �ل�صركة  و�أ���ص��اف��ت 
�صو�ء  �لذكية،  �لأجهزة  من  كبرة  جمموعة  مع  للعمل  �لقابلة  �ل�صحن 

�أجهزة »�آبل« �أو »باكبري«، �أو �لعاملة بنظام »�أندرويد« �أو »ويندوز«.
�إلى �أن بطارية »كاربون« ميكن �صحنها   Energy Bionics و�أ�صارت 
عرب �لطاقة �ل�صم�صية، وذلك بف�صل خلية لتوليد �لطاقة من �ل�صم�س 
با�صتخد�م  باحلو��صب  تو�صيلها  ع��رب  �صحنها  ميكن  كما  بها،  مدجمة 
»ليثيوم  م��زودة ببطارية من نوع  و�ل�صاعة   .USB �إ���س بي«  »يو  و�صات 

�أيون«.
و�أكدت �ل�صركة �أن دورة �ل�صحن �لكاملة للبطارية متكنها من تزويد 
ت�صفح  �أو  �لت�صالت  من  �صاعات  ث��اث  تكفي  بطاقة  �لذكية  �لأج��ه��زة 

�لنرنت، وذلك خال 25 دقيقة من تو�صيل �جلهاز بال�صاعة.

Energy Bionics كاربون« ساعة يد لشحن الجوال من«
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الرأي الجامعي

تتسارع 
لها 

دقات 
قلبي 

عبداهلل الحالفي
 كلية الطب

���ص��م�����س ت��غ��ي��ب ع���ن و�ق���ع 
وت�صرق يف خيال ذكر�ي.

ت���ت�������ص���ارع ل���ه���ا دق����ات 
ق����ل����ب����ي ل����ه����ف����ة و�����ص����وق����ا 

للقياها.
ت�����ع�����ل�����م خ�����ط�����و�ت�����ي 
بانتظارك لها وت�صربين 
ه����������ذه �ل������ن������ظ������رة ع���ل���ى 
��������ص�������ع�������وب�������ات �حل�������ي�������اه 

وحتدياتها.
ك�����م جت���ع���ل �ل��ي�����ص��ر 
وتبت�صم  ل��ل��ط��ري��ق  �صفة 
عند �صماعها وتوؤمن بها. 
�أكرب كم تخت�صر لنا  �هلل 
وتن�صينا  ك��ث��رة  �أ����ص���ي���اًء 
وت�صجعنا  �ل�����ص��اب��ق  ت��ع��ب 

للتايل.
�إن��ه��ا دع���و�ت ت�صدر   
�أ�صدق �صخ�س معك  من 

مغلفة بحنان ورفق.
ت���ه���ون  �����ص����وت����ه  يف 
�مل�صكلة، ويف نظرته تزول 
ع��ط��ائ��ه  ويف  �مل���ع�������ص���ل���ة، 
ت��ت��ب��ني �ل��ت�����ص��ح��ي��ة، ويف 

دعوته تتحقق �ملعجزة.
يا  �أن���ت عظمية  ك��م   

�أمي.
ي���ا م���ن ج��ن��ت��ي حتت 
ق��دم��ي��ه��ا، و ي���ا م���ن ك��رر 
عليه  �هلل  �صلى  �لر�صول 
و�صلم حق �صحبتها ثاث 
م�����ر�ت، و ي���ا م���ن ر���ص��اك 
�أق��ول لك:  توفيق وجنة، 
�أن��ا �أح��ب��ك.. ورزق��ن��ي �هلل 

برك وحتقيق �آمالك.
ظ����������روف در������ص����ت����ي 
�أب��ع��دت��ن��ي ع��ن��ك م�����ص��اف��ة 

جغر�فية ل قلبية.

ق�����ص��م �مل���ح���ا����ص���ب���ة ب���اجل���ام���ع���ة ق���دم 
جت���رب���ة ج���ي���دة ل��ط��اب��ه وط��ال��ب��ات��ه 
من خال ��صتقطاب بع�س �خلرب�ء 
�مل��ال  ���ص��وق  هيئة  م��ن  و�مل�صت�صارين 
وغ��ره��ا م��ن ب��ي��وت �خل���ربة �لعاملية 

و�ملحلية.
�لق�صم  ����ص��ت�����ص��اف��ة  ك��ان��ت  وق���د 
خل���������رب�ء م�����ن ه���ي���ئ���ة ������ص�����وق �مل�����ال 
�لعملي  �ل���و�ق���ع  ل��ن��ق��ل جت��ارب��ه��م يف 
ل��ل��م��ر�ج��ع��ة �ل��د�خ��ل��ي��ة �إل�����ى ط��اب 

وطالبات �ملاج�صتر. 
هذه �لفكرة تعد جديدة وفريدة 
�أح��د   �إح�صار  يف  وتتمثل  نوعها  م��ن 

ل�صريحة  �لو�قع  لنقل هذ�  �خل��رب�ء 
حم�����ددة م���ن �ل���ط���اب و�ل��ط��ال��ب��ات 
وت��ع��ت��رب ج���زء م��ن م��ن��ه��ج �ل��در����ص��ة، 
ملحاولة  عميق  تفكر  ب��ع��د  وج����اءت 
رب����ط �ل����و�ق����ع �ل��ع��ل��م��ي ب��ال��ن��ظ��ري، 
�حل���ايل  �مل��اج�����ص��ت��ر  ب��رن��ام��ج  �إن  �إذ 
�ل�صتمر�ر يف ربط  مهني ولبد من 
�لطاب و�لطالبات بو�قعهم �لعملي 
�لنظريات  و�أح����دث  ب��اأف�����ص��ل  م��ع��زز� 

�حلديثة يف علم �ملر�جعة. 
وم���ن ه��ن��ا �أح��ب��ب��ت �أن �أوك����د �أن 
ه����ذه �ل���ور����ص���ة مت���ت ب��ال��ت��ع��اون بني 
�جل��م��ع��ي��ة �ل�����ص��ع��ودي��ة ل��ل��م��ر�ج��ع��ني 

�ل����د�خ����ل����ي����ني و�جل�����ام�����ع�����ة، وذل�����ك 
ب��ا���ص��ت��ق��ط��اب خ���ب���ري���ن م����ن ه��ي��ئ��ة 
�أ�صامة  �لأ�صتاذ  وهما:  �ملالية  �ل�صوق 
�حلديثي �مل�صت�صار �مل�صرف على �إد�رة 
�مل��ر�ج��ع��ة �ل��د�خ��ل��ي��ة يف ه��ي��ئ��ة �صوق 
�ملال، وكذلك �لأ�صتاذة فرح �لرويلي 
�مل�صت�صارة يف �إد�رة �ملر�جعة �لد�خلية 
يف ه��ي��ئ��ة ����ص���وق �مل������ال. وق����د ع��ق��دت 

�لور�صة للطاب وللطالبات.
وق����د حت����دث �مل���ح���ا����ص���رون عن 
وو�قعها  �لد�خلية  �ملر�جعة  معاير 
�لعملي، وم�صتقبل �ملر�جعة �لد�خلية 
كما  �ل�����ص��ع��ودي��ة.  �ل��ع��رب��ي��ة  �ململكة  يف 

ت��خ��ل��ل ه���ذه �ل��ور���ص��ة م��ن��اق�����ص��ات من 
�لطاب و�لطالبات �أثرت �للقاء. 

�أن  �أو��������ص�������ح  �أن  �أود  وه�����ن�����ا 
�مل��ح��ا���ص��ري��ن ق��دم��و� ج��رع��ه مم��ت��ازة 
ل��ل��ط��اب و�ل���ط���ال���ب���ات، مم���ا �أوج����د 
�حل�صور  ق��ب��ل  م��ن  �ملتميز  �ل��ت��ف��اع��ل 
مع مو�صوع �لور�صة؛ بل طالبو�- �أي 
�لأعمال  ه��ذه  مثل  بتكر�ر  �لطاب- 
ت��رف��ع م�صتوى  �أن  ���ص��اأن��ه��ا  م��ن  �ل��ت��ي 
تنعك�س  كي  لديهم  و�لتعليم  �لإدر�ك 

على و�قعنا �لعملي.
ت��ن��ف��ي��ذ �ل���ور����ص���ت���ني يف م��ك��ان��ني 
ولكن  حت��دي��ا،  مي��ث��ل  ك���ان  خمتلفني 

ل��ت��م��ي��ز ب��ع�����س �أع�������ص���اء �ل��ق�����ص��م من 
�ل�صعوبة،  ه��ذه  �ختفت  �ملحا�صرين 
و�أوجه �إليهم من هنا �ل�صكر �جلزيل، 
ك���م���ا �أ����ص���ك���ر ج��م��ي��ع �ل����ط����اب ع��ل��ى 

�حل�صور و�لتفاعل.
���ص��ك��ري  �أق������دم  �أن  �أي�������ص���ا  و�أود 
ل��ل��م�����ص��رف��ات ع��ل��ى م��رك��ز �ل��ط��ال��ب��ات  
وع����ل����ى ر�أ�����ص����ه����ن �ل�����دك�����ت�����ورة ع���اء 
�حلاقان، و�لأ�صتاذة خرية �آل عاطف 
�أن�صى  ول  �ل��ور���ص��ة،  على  ل��اإ���ص��ر�ف 
�صكر ف��ري��ق  �ل��ط��ال��ب��ات وع��ل��ى ر�أ���ص��ه 
�لطالبة ب�صرى �لعمري على قيادتها 

و�إ�صهامها يف �إجناح هذه �لور�صة.
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استضافة 
الخبراء 
كمنهج 
دراسة 
د . سلطان سعد ال فارح 
وكيل عمادة القبول والتسجيل 
للشون الفنية 

د.عبد الرحمن المحسني
رئيس قسم اللغة العربية وآدابها

البحث 
العلمي 
والمجتمع

�أهمية خا�صة  �لعامل  تويل �جلامعات يف 
ل��ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي، ول����ن �أ���ص��ي��ف ج��دي��د� 
ح��ي��ن��م��ا �أ�����ص����ر �إل������ى ح���ج���م �مل���ي���ز�ن���ي���ات 
�ل�������ص���خ���م���ة �ل����ت����ي حت����ف����ز ب����ه����ا �ل�������دول 
للبحث  لتخل�س  �ل��ع��ق��ول  و�جل���ام���ع���ات 
ناجمة  ذهنية  ف��ت��وح��ات  وت��ق��دم  �لعلمي 
�أكر  �أفنت  �لتي  �لعقول  تلك  تاأمل  عن 
من ن�صف عمرها يف بناء ذهنها معرفيا 
وت�صجيعيا  ودعما  �أكرب  �هتماما  وحتتاج 
تتاأمل  �لآخ���ر  عمرها  ن�صف  يف  لتم�صي 
للمعرفة  وت��ق��دم  وت��وؤل��ف  �أبحاثا  وتكتب 
تنتج  ل  عقول  وه��ي  ج��دي��د�.  �لإن�صانية 
ت�صجعها  ج��اذب��ة  بيئة  لها  ت��ت��و�ف��ر  حتى 

على �أن تعتكف للعلم.
�لعلمي  �لبحث  حل��ال  ننظر  وح��ني 
خالد  �مللك  جامعة  �أن  ن��رى  جامعتنا  يف 
حتقق مر�كز جيدة على م�صتوى �ململكة 
يف جم����ال �ل��ب��ح��ث، وه�����ذ� م��وؤ���ص��ر مهم 
تاأ�صي�س  على  �ب��ت��د�ء  ق���ادرة  باأنها  يوحي 
م�صاريع بحثية ميكن �أن تكون ر�ئدة بها، 

وهنا �أ�صر لأمور:
�أول: يجب �أن ي�صر �لبحث �لعلمي 
يف �جل��ام��ع��ة وف���ق خ��ط��ة و����ص��ح��ة تنبثق 
�مل�صتقبلية  و��صر�تيجياتها  روؤيتها  من 
مبعنى �أن تكون �لأبحاث �ملقدمة خا�صعة 
وت�صهم  �جلامعة،  ترعاها  وروؤي���ة  لأب��ع��اد 
�لأبحاث  يف حتقيق متيز �جلامعة  هذه 
�ملعرفة  تنمية  يف  ت�صهم  كما  ج��ه��ة،  م��ن 

�لوطنية و�لإن�صانية من جهة �أخرى.
�ل�صخي من �جلامعة  ثانيا: �لدعم 
بالفائدة  تعود  �لتي  �لتنموية  لاأبحاث 
ع���ل���ى �مل���ج���ت���م���ع؛ ب������اأن ت���دع���م �جل��ام��ع��ة 
يف  و�لتاأمل  للبحث  لينقطعو�  �لباحثني 

ظل ��صتقر�ر مايل توفره �جلامعة لهم. 
بالإنتاجية  �لأق�����ص��ام  �حل��و�ف��ز يف  ورب���ط 

�لبحثية.
 ث��ال��ث��ا: دع����م �مل�����ص��اري��ع �مل�����ص��رك��ة 
�ل���ت���ي ت�����ص��ت��دع��ي ف���رق���ا ب��ح��ث��ي��ة، وف�����ص��ح 
جم���ال �ل��ب��ح��ث ل��ل��ط��اق��ات �لإد�ري�������ة من 
�لأك���ادمي���ي���ني �ل���ذي���ن ي�����ص��غ��ل��ون �أع���م���ال 
�إد�رية بحيث يكون لكل �أ�صتاذ يقوم على 
عمل �إد�ري يوم بحثي يف �لأ�صبوع يتفرغ 
فيه للبحث  �أو منحه �صاعات حمددة يف 

�ليوم يتفرغ فيها مل�صاريعه �لبحثية.
وخ�صو�صا  �لطاب  �إ�صر�ك  ر�بعا:  
طاب �لدر��صات �لعليا يف تن�صيط �لعمل 
تفتح  �أن  ل��ل��ج��ام��ع��ة  ومي���ك���ن  �ل��ب��ح��ث��ي، 
م�صار� لأبحاث �ملاج�صتر �مل�صركة  بني 
�صو�ء  حمورية  ق�صية  ملو�جهة  �لطاب 
فتح  �أم  �ل��و�ح��د  �لتخ�ص�س  ط��اب  ب��ني 
�لتو��صل بني �لتخ�ص�صات يف �ملو�صوعات 

ذ�ت �لعائق �مل�صركة.
توثيق �لعاقة باملجتمع من خال 
�إن�صاء فرق �ل�صت�صارة �ملجتمعية للبحث 
�لعلمي يف �جلامعة بحيث تقدم �جلامعة 
و�صع  يف  وت�صهم  �ملجتمع  تفيد  �أب��ح��اث��ا 

�حللول لبع�س ق�صاياه وم�صكاته.
ول��ع��ل �مل��ب�����ص��ر�ت �أن و���ص��ع �لأ���ص��ت��اذ 
�جلامعي يبدو جيد� يف �ملباين �جلديدة 
ح���ي���ث ت��ت��ي��ح ه�����ذه �مل����ب����اين غ���رف���ا �أك����ر 
�أن  لاأ�صتاذ  تتيح  وجاهزية  ��صتقالية 
مي��ار���س فعا بحثيا ج��ي��د�، وه��ي حتتاج 
بحثية منتقاة،   لتجهيز�ت مكتبية  َقْطعا 
ومكتبات متخ�ص�صة م�صتقلة يف �لكليات 
ومب�صادر  �ملركزية  باملكتبة  �صل�س  ورب��ط 

�ملعرفة �ملتجددة.
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الرأي الجامعي

�لفريق من  �أو عمل  �لعمل �جلماعي 
�ل�صاملة،  �جل���ودة  �إد�رة  �أع��م��دة  �أه���م 
وهو و�حد من �أقوى �أ�صباب ومقومات 
ت��ط��م��ح  م���وؤ����ص�������ص���ة  �أي  يف  �ل����ن����ج����اح 
لازدهار وت�صعى للتقدم و�ل�صمود يف 

�صاحة �لعمل و�ملناف�صة.
 وهو مطلب �إ�صامي يثاب �ملرء 
�تباع م�صمونه،  به وعلى  �لقيام  على 
ح��ي��ث ي��ق��ول �هلل ت��ع��ال��ى: )َو�أَْم����ُرُه����ْم 
�ُصوَرى َبْيَنُهْم( )�ل�صورى:38(، ويقول 
ُمو� ِبَحْبِل �هلِل َجِميًعا  تعالى: )َو�ْعَت�صِ
 ،)104 ع���م���ر�ن:  )�آل  ُق���و�(  َت���َف���رَّ َوَل 
�أنه  وعن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صّلم 
»ي��ُد �هلل مَع �جلماعة«)�صحيح  ق��ال: 
�ل�����رم�����ذي(، وق������ال ع��ل��ي��ه �ل�����ص��اة 
و�ل�����������ص�����ام: »ع���ل���ي���ك���م ب���اجل���م���اع���ة، 
و�إي���اُك���م و�ل��ُف��رق��ة«)���ص��ح��ي��ح �جل��ام��ع 

لاألباين(.
�مل��ج��ت��م��ع  �أم  �ل��ع��م��ل  و����ص���و�ء يف   
ه��و  �ل����ف����ري����ق  روح  م�����ا مي����ي����ز  ف��������اإن 
�ل�����ص��ع��ي ل��ل��خ��ر، ون�����ص��ر �ل��ف�����ص��ي��ل��ة، 
�لتعاون،  ثقافة  وب��ث  �مل���ودة،  و�إ���ص��اع��ة 
�لرذ�ئل،  و�جتناب  �لباطل،  و��صتنكار 

و�حل��ث على �لإن��ت��اج، و�ل��دع��وة للجد 
و�لجتهاد.

�أو  �جلماعي  �لعمل  وم�صطلح   
�لعمل بروح �لفريق هو من �ل�صعار�ت 
�لبارزة يف �أماكن �لعمل يف وقتنا هذ�، 
�لقليل  ي��وج��د  �لأم���ر  حقيقة  يف  لكن 
ب��ال��ت��ز�م  �ل��ت��ي تتمتع  �مل��وؤ���ص�����ص��ات  م��ن 
وتنمية  تطبيق  ن��ح��و  وك��ام��ل  ���ص��ادق 

هذ� �ملبد�أ يف كيانها.
ه��ي  �ل����ف����ري����ق  �أو  و�جل����م����اع����ة   
جمموعة من �لأفر�د يعملون معا من 
�أج��ل ه��دف م�صرك، وغ��اي��ة و�ح��دة، 
بني  و�أعبائه  �لعمل  توزيع  يتم  حيث 
تطهر  خاله  وم��ن  �مل�صاركني،  كافة 
وت��ك��ت�����ص��ف �مل���و�ه���ب ل���دى �ل��ع��ام��ل��ني، 
�مل�صاركة  يف  للجميع  �لفر�صة  وت��ت��اح 

و�لإ�صهام يف �لعمل.
وح��ي��ن��م��ا ي��ح�����ص��ل �ل��ف��ري��ق على 
مبا  بالفخر  ف��رد  ك��ل  ي�صعر  �لنتائج 
حتقق من �إجناز�ت �أ�صهم دور كل فرد 
منهم يف �لو�صول �إليها، و�إذ� مل يحرز 
يلوم  فا  �إليه  ي�صبو  كان  ما  �لفريق 

�أحٌد �لآخر بالتق�صر �أو �لتكا�صل.

�لد�عية  �لع�صرة  �لأ�صباب  ومن   
من  �ل�صتفادة  �لعمل  فريق  لتكوين 
�مل���و�ه���ب �مل���ت���ع���ددة ل����اأف����ر�د وزي�����ادة 
�لت���������ص����ال ب����ني �لأع���������ص����اء وت��ن��م��ي��ة 
و�إيجاد  و�ل�صد�قة  ب��الحت��اد  �ل�صعور 
وتخفيف  �لإنتاج  لزيادة  �لتعاون  جو 
و�ل��و���ص��ول  �لأدو�ر  وت���وزي���ع  �لأع���ب���اء 
�ملعلومات  �إلى حلول جماعية وتبادل 
و�لتجارب و�لفاعلية يف حل �مل�صكات 
ل��ت��وف��ر �خل���ربة وت��وف��ر �إرج����اع �لأث���ر 
بني  �ل��ت��و�زن  وحتقيق  مبا�صر  ب�صكل 

�إنتاجية �لفرد و�حتياجات �لأع�صاء.
 ول��ك��ي ي�����ص��ب��ح �ل���ف���رد ج����زًء من 
فريق �لعمل يجب �إ�صعاره باأنه عن�صر 
�أو �مل��وؤ���ص�����ص��ة، و�أن���ه  ف��ع��ال يف �مل��ن�����ص��اأة 
و�جباته  د�ئ���رة  يفوق  مهم  ت��اأث��ر  ذو 
�ل��ي��وم��ي��ة و�لع���ت���ي���ادي���ة، ب��الإ���ص��اف��ة 
�جلهود  توحيد  باأهمية  �إ���ص��ع��اره  �إل��ى 
من  ي��ع��م��ل  �ل��ت��ي  �لأه������د�ف  لتحقيق 
مهمة  تنفيذ  ل�صمان  �جلميع  �أجلها 
بغيتها  �إل�����ى  و�ل���و����ص���وِل  �مل��وؤ���ص�����ص��ة، 
�ملعلنة، وما تن�صده من �لنجاح، ونكمل 

يف �ملقال �لتايل �إن �صاء �هلل.

العمل الجماعي
د. علي سعيد القحطاني

 وكيل كلية الطب للتطوير 
األكاديمي والجودة

اصنع الفرصة وال تنتظرها!
هدى الرشيد

كلية التربية واآلداب بأبها 

تاأتي وتطرق  �لقارئ، ��صنع �لفر�صة ول تنتظرها لأنها لن  �أيها  نعم 
بابك �أبد�، فالفر�صة �صريعة �ملرور وبطيئة �لعودة �إل �إذ� �صنعتها.

ثم  وه��دف��ك  رغبتك  وح���دد  �أول  و�ب����د�أ  للنجاح  �لفر�صة  ��صنع 
�ل�صعوبات  ك��ل  مو�جهة  ت�صتطيع  �لقوية  وب�����الإر�دة  لتحقيقه،  ����ص��ع 
و�لتحديات ول ت�صمح لاآر�ء �ل�صاخرة باأن تقلل من �إر�دتك وعزميتك 
لديك من  ما  كل  ح��رك  قد تغر جم��رى حياتك.  يف �صناعة فر�صة 

مو�هب ول تدع يومك مير دون �إجناز ولو كان ب�صيطا.
�أدو�ت��ك �ملتو�فرة لديك مهما كانت،  ��صنع فر�صتك بنف�صك من 
و�إياك و�لعجلة فاإن �صناعة �لفر�س حتتاج للوقت و�ل�صرب، وتذكر �أن 

�هلل ل يوؤخر �أمر� �إل خلر ول يحرمك �أمر� �إل خلر.
ينتظر  ل  �حلكيم  فالإن�صان  �حل��ي��اة،  ك�صناع  �لفر�س  �صناع  �إن   
�لثقة  يقوي  ذلك  لأن  لنف�صه،  فر�صة  ب�صنع  يبادر  بل  �صنعها  فر�صة 

بالنف�س. 
تكون  ق��د  �لتي  فر�صتك  حتقيق  يف  للبدء  �ملنا�صب  �ل��وق��ت  �خ��ر 
-�أي  حالة  �أ�صو�أ  وتوقع  فر�صتك  جناح  وتوقع  حياتك  يف  حتول  نقطة 

ف�صلها- حتى ل تفقد �لثقة بقدر�تك وبنف�صك.
 يف �خلتام، �أعز�ئي �لقر�ء  بادرو� ب�صنع �لفر�س �لذهبية ومتيزو� 
بالذ�ت  �لثقة  وت��ق��وي  قدر�تكم  تنمي  فهي  غ��رك��م،  ع��ن  ب�صناعتها 
فباإمكانكم  �هلل،  على  م�صتحيل  هنالك  لي�س  باأنه  ثقة  على  وك��ون��و� 

حتقيق ما ترونه م�صتحيا؛ بالإر�دة �لقوية و�لعزمية.
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نافذة

�لذي  �لكبر  �ل�صغط  لحظتم  قد 
و�ج���ه���ت���ه ���ص��ح��ي��ف��ة »�آف����������اق« ع��ل��ى 
�مل�����ص��اح��ات ب�����ص��ب��ب ك���رة �مل��ن��ا���ص��ب��ات 
و�أه��م��ي��ت��ه��ا ع��ل��ى ك��اف��ة �مل�����ص��ت��وي��ات.

وق�������د �����ص����ه����دت �جل����ام����ع����ة يف 
�ملا�صي  و�لأ�صبوع  �ملا�صية  �لأ�صابيع 
�ملنا�صبات،  يف  �زدحاما  خا�س  ب�صكل 
مزيد  يف  �لأ���ص��ب��وع  ه���ذ�  و�صي�صتمر 
م����ن �ل���ن�������ص���اط���ات. وه������ذ� ف���ع���ا م��ا 
و�ل��ث��ق��ايف  �ل��ع��ل��م��ي  �حل����ر�ك  ن�صميه 
خالد. �مللك  جلامعة  و�لجتماعي 

 ب�����ق�����در ������ص�����ع�����ادة �جل����ام����ع����ة 
و�ملجتمع بهذ� �حلر�ك، نحن كذلك 
يف ���ص��ح��ي��ف��ة »�آف�������اق« ���ص��ع��د�ء ب��ه��ذ� 

وك���رة هذه  �ل�صفحات  �أن حم��دودي��ة  ه��و  نخ�صاه فقط  ق��د  و�ل���ذي  �حل����ر�ك، 
�ملنا�صبات قد جتعل �مل�صاحة غر كافية لإعطاء كل منا�صبة حقها.

�أن تكون �ل�صورة هي �لأك��ر تعبر� عن  وقد حر�صنا يف هذ� �لعدد على 
تعك�س  �إف���ر�د �صفحات  على  �لفني  �لق�صم  ولهذ� عمل  �لأح���د�ث،  ه��ذه  جممل 

جوهر هذه �ملنا�صبات.

ازدحام المناسبات!
أ. د . علي بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa

األخيرة

�ملوؤمتر �لدويل �خلام�س للكيمياء

)�جلامعة بالتعاون مع �جلمعية �لكيميائية �ل�صعودية(

دورة بعنو�ن �أ�صاليب �لبحث �لعلمي )للن�صاء(

دورة بعنو�ن تنمية �ملهار�ت مل�صريف �لوحد�ت �لإر�صادية )2( )للرجال(

)عمادة �لبحث �لعلمي(

�خر موعد لاعتذ�ر عن مقرر در��صي للف�صل �لدر��صي �لثاين

فعاليات يوم �لبحث �لعلمي �ل�صنوي �لعا�صر لعام 1435 )عمادة �لبحث �لعلمي(

بدء �لختبار�ت ملو�د �لإعد�د �لعام و�لعملي و�لنت�صاب للف�صل �لدر��صي �لثاين

26-29 جمادى �لآخرة 1435ه�

�لأربعاء 1 رجب 1435 )08:30- 12:30( 

�لأحد 5 رجب 1435 

6 رجب 1435

19 رجب 1435 

التاريخالفعالية والجهة المنظمة مفكرة الجامعة

بدون زعل
• م��ا زال��ت هن��اك اأخط��اء لغوي��ة 
يف اللوح��ات الإعالني��ة الت��ي يت��م 
املختلف��ة  للمنا�شب��ات  ت�شميمه��ا 
التدقي��ق  دور  اأي��ن  باجلامع��ة, 

اللغوي؟

• البع���ص يق��وم بالتدخل يف عمل 
بع�ص اللج��ان وهم من خارجها, األ 
يعل��م هوؤلء اأن تدخلهم هذا يربك 

عمل اللجنة؟

• ي�شتكي طالب التج�شري من ه�شم 
حقوقه��م يف امل�شارك��ة يف الدورات 
التي تقيمه��ا عمادة �شوؤون الطالب 
بحجة اأنهم لي�شوا طالبا منتظمني 

يف الدار�شة. ما احلل؟

• ل يزال ح�شور فعاليات اجلامعة 
وخ���ا����ش���ة ت��ل��ك ال���ت���ي ت��ع��ق��د يف 
ب�شبب  خمجال  املركزية  املدرجات 

قلة اهتمام اأ�شحاب التخ�ش�ص.

يف  ارجتالي��ة  هن��اك  ت��زال  ل   •
تنظيم الفعاليات, وهو ما يخرجها 
عن الإطار ال�شحيح.. الأمر يحتاج 
جلهة تتولى اإقامة الحتفالت يف 

اجلامعة.

اجلامعة  موظفي  بع�ص  يذهب   •
يف مهام ر�شمية ويرتكون �شياراتهم 
لفرتات  والغبار  لل�شم�ص  عر�شة 
مت  لو  حبذا  تق�شر,  اأو  تطول  قد 
لإيقافها  معينة  م��واق��ف  حتديد 
غياب  اأث���ن���اء  عليها  واحل���ف���اظ 

املوظف!

اجلامعة  مم��رات  يتخذ  البع�ص   •
م��واق��ع ل��رف��ع ال�����ش��وت وال�����ش��راخ 

بكالم ل يليق بجامعي.

باإح�شار  ملزمني  نظل  متى  اإل��ى   •
جمهور  على  ت��وزع  وهدايا  جوائز 
على  لت�شجيعهم  اجلامعة  فعاليات 

احل�شور؟

أسبوعية جامعة الملك خالد
الصحيفة الجامعية االكثر انتشارا: 43 الف نسخة اسبوعيا

أول صحيفة جامعية تطبع بنظام الويب
توزع في كافة مناطق المملكة وخارجها

توزع كل اسبوع داخل صحيفة الوطن

شاركونا النجاح

أسبوعية جامعة الملك خالد

غائم 
ممطر

غائم 
ممطر

م�صور �صغر و�عد يف حفل �لتخرج �لثاثاء �ملا�صي
مع و�لده عا�صق �لورود
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