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تفتخ����ر ج�معة امللك خ�لد ب�أن حتتفي هذا الأ�سبوع بتخريج حوايل 
اأح����د ع�سر األ����ف ط�ل����ب وط�لب����ة متجهني اإل����ى �س����وق العم����ل ال����ذي 
�سيحت�سنه����م ح�س����ب طبيع����ة تخ�س�س�ته����م الت����ي تت����وزع عل����ى ك�ف����ة 

التخ�س�س�ت اجل�معية ال�س�ملة يف ج�معة امللك خ�لد.
وه����ذه الحتف�لي����ة الك����رى الت����ي تنظمه����� اجل�معة ملث����ل ه����ذه 
املن��سب�����ت  ع�م، ه����ي من اأف�س����ل  كل  ت�أت����ي  الت����ي  العزي����زة  املن��سب����ة 
الت����ي ن�ست�سع����ر فيه����� الف����رح والبهج����ة ونح����ن ن����رى اأبن�ءن����� وبن�تن� 
اخلريجني ق�سوا �سنوات من اجل����د والجته�د والعمل، ويح�سدون 

يف هذه املن��سبة ثم�ر جهودهم واجته�دهم.
وق����د تع����ودت اجل�مع����ة اأن يرع����ى ه����ذه املن��سب����ة وغريه����� م����ن 
املن��سب�����ت املهم����ة �س�حب ال�سم����و امللكي الأمري في�س����ل بن خ�لد بن 
عبدالعزيز اأم����ري منطق����ة ع�س����ري، ول �س����ك يف اأن حف����ل اخلريج����ني 
�سيك����ون فر�س����ة مواتي����ة تتج����دد لأن يلتق����ي به����م �سم����وه ويب�دله����م 
البهج����ة والف����رح به����ذه املن��سب����ة املهم����ة له����م يف حي�ته����م العلمي����ة 

والعملية.
اأم����� انت����م اأيه����� الأبن�����ء والبن�����ت اخلريجون فق����د حققتم هدف 
التح�سيل وبداأت فرتة العط�ء، ف�هلل اهلل ب�إخال�ص العمل، ومراقبة 
اهلل يف اأدائك����م، �س�ع����دوا وقدم����وا ول تبخل����وا مبعلوم����ة ول ع����ون، 

واعلموا اأن التوفيق ملن ق�سى حوائج الن��ص بكل عدل واإن�س�ف. 
وكم����� انت����م فرح����ون ف�لوط����ن مبن فيه ف����رح بك����م، فكونوا على 
ق����در تطلع�ت����ه، فبق����در م����� اأنت����م بح�جة اإليه ه����و بح�جة لك����م ف�أروه 
واأرون����� م� ت�سرون به ون�سر، فبكم نب�هي وبكم نفتخر،اإنكم لو قلبتم 
اأب�س�رك����م واأفئدتك����م اأنى �سئتم فل����ن جتدوا ت�سهي����الت لطلب العلم 
كم����� يف وطنك����م ه����ذا، فقي�دته ممثلة يف خ�����دم احلرم����ني ال�سريفني 
امللك �سلم�ن بن عبدالعزيز و�سمو ويل عهده الأمني و�سمو ويل ويل 
العهد، حفظهم اهلل، اأولت التعليم اهتم�م� ب�لغ�ً اإدراك�ً منه� ب�أهمية 

هذا املنبع الذي �سربتم منه.
ف�����هلل اهلل ب�لدع�����ء وال����ولء مل����ن ك�ن �سبب����� بعد اهلل ع����ز وجل يف 
تي�س����ري ال����درب حتى و�سلتم اإلى م� اأنت����م عليه اليوم، ولقد جت�وزمت 
عقب�����ت وحتملت����م �سع�ب����� وو�سلت����م اإل����ى النج�����ح والتخ����رج واحلمد 
هلل ولك����ن ذل����ك ل يعن����ي التوق����ف عن تطوي����ر النف�����ص وبن�����ء العلم، 
فعليك����م ب�جلد امل�ستمر واملث�ب����رة وعدم التوقف عن م�س�ركم العلمي 

ف�لعلم بحر ل �س�حل له.
واح����ذروا ع�س�ب�����ت الفك����ر ال�س�����ل الذي����ن ينته����زون الفر�����ص 
ل�سرق����ة قوتك����م العقلي����ة، ليوجهوه����� �سه�م�����ً ق�تل����ة نحوكم ونح����و 
بالدك����م ودينك����م  كونوا ح�سن����� منيع� يف وجوههم و�سف����� واحدا مع 
قي�دتك����م الر�سي����دة يف �سبي����ل حف����ظ الأم����ن ودع����م م�س����رية التنمي����ة 
والتطوي����ر م�ست�سعري����ن واج����ب الدف�����ع ع����ن وطنك����م ق����وًل وعم����اًل 
وب����كل اإخال�ص لدينكم ووطنك����م وق�دتكم ف�لأمل يحدون� جميع�ً اأن 
نراك����م ب�����إذن اهلل وقد �س�همتم و�س�ركت����م يف قط�ع�ت وطنن� احلبيب 

وو�سعتم ب�سمة اجن�ز ومتيز يف تنمية مملكتن� الغ�لية.
ب���أي  ا�ستقب�لكم  يف  �ست�ستمر  خ���ل��د  امل��ل��ك  ج���م��ع��ة  واأوؤك������د اأن 
احتجتم اإلى  اإن  واأ���س���ت��ذت��ك��م  بزمالئكم  لاللتق�ء  وقت ت�س�ءون 
مزيد من ال�ست�س�رات العلمية اأو الن�س�ئح التطبيقية، ونحن نعمل 
جزءا  اجل�معة بخريجيه� حتى ي�سبحوا  توثيق عالقة  ح�لي�ً على 
ن�حية  ا�ستف�دتهم من اجل�معة من  من منظومة اجل�معة ت�ستمر 

وت�ستفيد اجل�معة منهم من ن�حية ث�نية.

رؤية

اعتزازنا  بالخريجين

أ. د. عبدالرحمن بن حمد الداود

ي���رع���ى اأم�����ري م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري ���س���ح��ب 
خ�لد  ب��ن  في�سل  الأم���ري  امللكي  ال�سمو 
م�����س���ء  ����س���ع���ود،  اآل  ال���ع���زي���ز  ع���ب���د  ب����ن 
الثالث�ء املقبل، مبدينة الأمري �سلط�ن 
الري��سية ب�ملح�لة، حفل تخريج الدفعة 
17 من طالب وط�لب�ت اجل�معة، للع�م 
عددهم  ويبلغ   ،1436/1435 اجل���م��ع��ي 

10598 ط�لب� وط�لبة.
وبهذه املن��سبة اأعرب مع�يل مدير 
عبدالرحمن  الدكتور  الأ�ست�ذ  اجل�معة 
ب���ن ح��م��د ال��������داود، ع���ن ع��م��ي��ق ���س��ك��ره 
ع�سري  منطقة  اأم���ري  ل�سمو  وت��ق��دي��ره 
ع��ل��ى رع���ي��ت��ه ال��ك��رمي��ة حل��ف��ل تخريج 
وم�س�ركته  اجل���م��ع��ة  وط���ل��ب���ت  ط���الب 
ذلك  اأن  مبين�  تخرجهم،  فرحة  اأب��ن���ءه 

الأم��ر،  ولة  واهتم�م  حر�ص  على  دليل 
امل��ب���رك��ة  ال��ب��الد  ه���ذه  يف  اهلل،  حفظهم 
اهتم�م  وم���دى  التعليم،  م�سرية  ب��دع��م 
وح����ر�����ص ����س���م���وه ع���ل���ى دع�����م م��ن������س��ط 
اأبن�ئه  وم�س�ركة  وفع�لي�ته�  اجل�معة 
ال���ط���الب ك����ف���ة اإجن�����زات����ه����م امل��خ��ت��ل��ف��ة 

وفرحتهم يف يوم ح�س�دهم الدرا�سي.
اأن اجل���م��ع��ة تفتخر  ال����داود  واأك���د 
ب���ل��ع��ل��م  ت�����س��ل��ح��وا  ال���ذي���ن  بخريجيه�  
العلمية  التخ�س�س�ت  ك�فة  يف  واملعرفة 
بن�ء  يف  �سي�سهمون  وال��ذي��ن  والنظرية 
التنمية  يف  بف�علية  الوطن  هذا  ورفعة 
العربية  اململكة  ت�سهده�  التي  ال�س�ملة 
ال�������س���ع���ودي���ة يف خم��ت��ل��ف امل�����ج������لت، و 
وج��ل،  ع��ز  اهلل،  بف�سل  ذل��ك  »�سيتحقق 

الر�سيدة،  حكومتن�  وم���وؤازرة  بدعم  ثم 
ال��ت��وف��ي��ق  اهلل  ����س����ئ���ال  اهلل«  ح��ف��ظ��ه��� 
ل���ل���خ���ري���ج���ني يف ح��ي���ت��ه��م  وال����ن����ج�����ح 

امل�ستقبلية.
اأولي�ء  ت�سريحه  خت�م  يف  هن�أ  كم� 
اأم�������ور ال����ط����الب وال���ط����ل���ب����ت ب��ت��خ��رج 
اأب��ن���ئ��ه��م، م��ع��رب��� ع��ن ���س��ع���دة اجل���م��ع��ة 
ب��ت��خ��ري��ج ه����ذه ال��ك��وك��ب��ة م���ن ط��الب��ه��� 

وط�لب�ته�.
م���ن ج���ن��ب��ه ث��م��ن ع��م��ي��د ال��ق��ب��ول 
�سلط�ن  الدكتور  ب�جل�معة  والت�سجيل 
اأم��ري منطقة  اآل ف�رح  رع���ي��ة  �سعد  ب��ن 
ع�سري لحتف�ء اجل�معة بتخريج الدفعة 
17 من الطالب والط�لب�ت، موزعة على 
خمتلف املراحل على النحو الت�يل: 79 

خريج� وخريجة يف الدكتوراه، و 1257  
يف امل�ج�ستري، و 7919  يف البك�لوريو�ص  
و 550 يف ال��دب��ل��وم ال��رتب��وي، و 793  يف 

الدبلوم.
م�  ف���رح اخلريجني على  اآل  وه��ن���أ 
ن��ظ��ري مث�برتهم  اإجن�����ز  م��ن  ح�����س��دوه 
واج��ت��ه���ده��م، ودع����ه���م ل��ب��ذل ق�����س���رى 
وطنهم  نه�سة  يف  لي�سهموا  ج��ه��وده��م 

وازده�ره.
ي��ذك��ر اأن ح��ف��ل ت��خ��ري��ج ال��ط��الب 
���س��ي��ق���م ب��رع���ي��ة ���س��م��و اأم����ري ع�����س��ري يف 
م���دي���ن���ة الأم�������ري ���س��ل��ط���ن ال��ري������س��ي��ة 
ب���مل��ح���ل��ة م��ت��زام��ن��� م���ع ح��ف��ل ت��خ��ري��ج 
ب�ملدينة  اجل���م��ع��ي  ب���مل�����س��رح  ال��ط���ل��ب���ت 

اجل�معية يف اأبه� عقب �سالة املغرب.

أكثر من 10 آالف طالب وطالبة
إلى سوق العمل في الدفعة

السابعة عشرة بالجامعة
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هنؤوهم على جهودهم وإنجازاتهم

وكالء الجامعة يودعون الخريجين 
بباقة من التوصيات
مفتوح�  معهم  والت�س�ل  التوا�سل 
وخدم�ته� مقدمة لهم اأينم� ك�نوا«.

اأن ي���وم ال��ت��خ��رج ميثل  واأو����س���ح 
ل��ل��ط���ل��ب وال���ط����ل���ب���ة ���س��ي��ئ��� ك��ث��ريا، 
لأن�����ه ي���ت���وج اجل���ه���د ال�����ذي ي��ب��ذلن��ه 
يوم   « وت�بع  الدرا�سة.  طوال مرحلة 
ان��ط��الق��ت��ه��م احلقيقة  ه���و  ال��ت��خ��رج 
ن��ح��و امل�����س��ت��ق��ب��ل امل�����س��رق ب��ح��ول اهلل 
ت���ع����ل���ى، ف����ل���ط����ل���ب مي����ر مب���راح���ل 
لهذا  ي�����س��ل  ح��ت��ى  خمتلفة  درا���س��ي��ة 
ث��م���ر جده  ال���ذي يقطف فيه  ال��ي��وم 
جهدا،  ت���أل  مل  واجل�معة  واجته�ده، 
ف��ق��د ���س��ع��ت اإل����ى اإع����داده����م الإع�����داد 
اإليه  ي�سبون  م���  ليحققوا  املن��سب 
وف���ت���ح���ت ل���ه���م ال��ت��خ�����س�����س���ت ال��ت��ي 
طموح�تهم  حتقيق  على  ت�س�عدهم 
وطنهم  ب��ن���ء  يف  ع��ون���  لهم  و�ستكون 

الذي ينتظر منهم الكثري«.
واخ��ت��ت��م ح��دي��ث��ه ق���ئ��ال »ال��ل��ه��م 
اح���ف���ظ ب���ل���دن���� ب��ح��ف��ظ��ك وان�������س���ره 

وق�����دم وك���ي���ل اجل����م���ع���ة ���س��ك��ره 
منطقة  اأم���ري  التخرج  حفل  ل��راع��ي 
الأمري  امللكي  ال�سمو  �س�حب  ع�سري 
ف��ي�����س��ل ب���ن خ���ل��د ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز 
ك��ل ع���م م�س�ركتن�  »ال���ذي ع��ودن��� يف 
ه����ده امل��ن������س��ب��ة ال��غ���ل��ي��ة ال���ت���ي تعد 
طالبه�  ليفرح  ال��ع��دة  اجل���م��ع��ة  له� 
وط����ل���ب����ت���ه���� م����ع اأول�����ي������ء اأم����وره����م 

وعوائلهم بتخرجهم«.
وق�ل »حتتفي اجل�معة ب�أبن�ئه� 
درج�ته�  لنيل  ت�أهلوا  الذين  وبن�ته� 
دليال  بهم  الحتف�ء  ويعد  العلمية، 
ع��ل��ى اأن اجل���م��ع��ة ق��د ع��ق��دت معهم 
���س��ف��ق��ة ح����ب وع����الق����ة م������ودة غ��ري 
مكتوبة ولكنه� حمفوظة يف الذاكرة 

ومدونة للت�ريخ.
���س��ت��ب��ق��ى ج����م���ع���ة امل���ل���ك خ���ل��د 
���س��درا رح��ب��� وم���ن����رة ع��ل��م وم��رج��ع��� 
ا�ست�س�ري� جلميع خريجيه� و�ستبقى 
اأ�سم�وؤهم مدونة يف �سجالته� ويبقى 

محمد إبراهيم

الته�ين  اأخل�ص  اجل�معة  وك��الء  قدم 
لأب����ن�����ئ����ه����م وب����ن�����ت����ه����م اخل���ري���ج���ني 
من   17 ال��دف��ع��ة  �سمن  واخل��ري��ج���ت 
ط���الب وط���ل��ب���ت اجل���م��ع��ة، ع��ل��ى م� 
بذلوه من جهود اأثن�ء فرتة الدرا�سة، 
مودعني اإي�هم بجملة من التو�سي�ت 
والجته�د  اجلهد  موا�سلة  اأب��رزه���: 
وع���دم الن��ق��ط���ع ع��ن اجل���م��ع��ة. ج���ء 
ذلك يف ا�ستطالع اأجرته »اآف�ق« فيم� 

يلي ن�سه:
ب�����داي�����ة، ق�������ل وك����ي����ل اجل����م���ع���ة 
الأ���س��ت���ذ ال��دك��ت��ور م��رع��ي ب��ن ح�سني 
ه���ده  يف  ي�����س��ع��ن��ي  »ل  ال���ق���ح���ط����ين 
�سكر اهلل عز وجل على  املن��سبة غري 
م���� اأن���ع���م ب���ه ع��ل��ى ه���ذه ال���ب���الد ال��ت��ي 
التعليمية  ال��ب��ي��ئ��ة  ل��ط��الب��ه���  ه���ي����أت 
املن��سبة التي �ستجعل منهم مواطنني 

�س�حلني لدينهم ووطنهم«.
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بن�سرك يف ظل ق�ئد م�سريته خ�دم 
احلرمني ال�سريفني«.

فرحة تفوق الوصف
م���ن ج��ه��ت��ه و����س���ف وك���ي���ل اجل���م��ع��ة 
ل���ل�������س���وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والأك����دمي���ي���ة 
الدكتور حممد بن علي احل�سون يوم 
التخرج ب�أنه  يوم ي�سعر فيه الط�لب 
و�سفه�  ي�����س��ع��ب  ب��ف��رح��ة  وال��ط���ل��ب��ة 
والأقرب�ء  الوالدان  ي�س�ركهم�  عندم� 

والأ�سدق�ء.
ودع����� اخل��ري��ج��ني واخل��ري��ج���ت 
اأنه  التعلم، م�سددا على  اإلى موا�سلة 
مهم� اأوت����ي الإن�����س���ن م��ن ع��ل��م ف���إن��ه 
���س��ق��ف ملحطة  ال��ط��ل��ب ول  لب���د م���ن 

الو�سول.
وق���������ل احل���������س����ون »ك���ل���م���� اآم�����ن 
الط�لب ب�أن العلم بحر ل �س�طىء له 
عندم�  العك�ص  وك��ذا  مع�رفه،  ازدادت 
م���مل  اإل���ى  و���س��ل  ب���أن��ه  املتعلم  ي�سعر 
اإل��ي��ه الآخ���رون واأن���ه و�سل اإل��ى  ي�سل 
العلم ظل حبي�ص  ق�سوى من  درج��ة 
مك�نه  ي���راوح  يظل  الأول���ى  معلومته 
يتج�وزه الآخرون وهو ل يدرك ذلك 

اإل بعد حني من الزمن«.
وك��������ي��������ل اجل������م�����ع�����ة   وع������������ر 
ل��ل��ت��خ�����س�����س���ت ال�����س��ح��ي��ة ال���دك���ت���ور 
�سكره  ع��ن  جلب�ن  اآل  �سعد  ب��ن  خ�لد 
اجل����زي����ل ل�������س����ح���ب ال�������س���م���و امل��ل��ك��ي 
الأم������ري ف��ي�����س��ل ب���ن خ����ل���د ب���ن عبد 
لرع�يته  ع�سري  منطقة  اأم��ري  العزيز 
الكرمية لهذا احلفل الذي يدل على 
املحدود لطالب وط�لب�ت  دعمه غري 
اجل�معة خالل م�سريتهم التعليمية، 
واع��ت��زازه بهذا  كم� ع��ر ع��ن فرحته 
ال���ي���وم  وه����و ي����رى ط����الب اجل���م��ع��ة 
ب��ع��د م�����س��رية م��ن ال��درا���س��ة وامل��ث���ب��رة 
لديهم  �سيولد  الذي  النج�ح  ح�سدوا 
ال���ع���زمي���ة والإ������س�����رار ع��ل��ى ال��ت��ف��وق 
خمتلف  يف  ال��وط��ن  خل��دم��ة  وال�سعي 

التخ�س�س�ت.

توصيات
واأو�سى اآل جلب�ن الطالب والط�لب�ت 
التي  ج�معتهم  ف�سل  ين�سوا  ل  ب����أن 
وال��ع��ل��وم،  امل��ع���رف  زودت��ه��م مبختلف 
التخرج  يوم  يكون  ل  اأن  على  م�سددا 
ن��ه���ي��ة ط��م��وح��ه��م، وق�����ل » ال��ع��ل��م ل 
على  ب���حل�����س��ول  ينتهي  ول  ي��ت��وق��ف 
�سه�دة اأو درجة علمية، وعليهم اجلد 
وال�سعي  البحث  وموا�سلة  والجته�د 
الدائم نحو تطوير مه�راتهم يف �ستى 

املج�لت«.  
ال��وط��ن  ج��ل��ب���ن  اآل  ي��غ��ف��ل  ومل 
�����س����م����ن ت����و�����س����ي�����ت����ه ل���ل���خ���ري���ج���ني 
واخل��ري��ج���ت، ب��ل ذّك��ره��م ب���أن بلدهم 
الغ�يل ينتظر منهم املزيد من البذل 
يقوم  ل  الوطن  اأن  م��وؤك��دا  والعط�ء، 
الذين  املخل�سني،  اأبن�ئه  ب�سواعد  اإل 
ي��ك��ر���س��ون ح��ي���ت��ه��م خل��دم��ة وط��ن��ه��م 

ورفعته. 

وا������س�����ت�����ه�����ل وك������ي������ل اجل�����م����ع����ة 
العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ل��ي���  ل��ل��درا���س���ت 
ال���دك���ت���ور م����ج���د احل����رب����ي ح��دي��ث��ه 
ل����� »اآف�����������ق« ب���ل��ت��ه��ن��ئ��ة ل��ل��خ��ري��ج��ني 
واخل�����ري�����ج������ت، وا����س���ف���� الح���ت���ف����ل 

ب�لتخرج ب�أنه بداية طريق النج�ح. 
وع��م��� ق��دم��ت��ه اجل���م��ع��ة ل��ه��وؤلء 
اخل����ري����ج����ني واخل�����ري�����ج������ت اأث����ن�����ء 
لهم  »قدمت  احلربي  ق���ل  درا�ستهم، 
ال��دع��م ال��ك���يف ووف����رت ل��ه��م اأ���س���ت��ذة 
اأرقى امل�ستوي�ت وك�فة الظروف  على 
فك�ن  ال��ن��ج���ح،  على  ت�س�عدهم  ال��ت��ي 
طالب وط�لب�ت اجل�معة عند ح�سن 
ظ���ن م�������س���وؤويل اجل����م���ع���ة، ف��ت��م��ي��زوا 
كل  م��ن  وا���س��ت��ف���دوا  تخ�س�س�تهم  يف 
اأقرانهم  على  فتفوقوا  لهم  ق��دم  م��� 
تفخر  م���  وه���و  واأخ��الق��ه��م  بعلمهم 
ب��ه اجل���م��ع��ة لأن��ه��� ت�س�هد ث��م��رة م� 
ال�سنوات  ق��دم من جهد كبري خ��الل 
امل��������س���ي���ة و���س��ع��ي��ه��� ل��ي��ن��ع��م ط��الب��ه��� 
وط�لب�ته� بكل م� تو�سلت له العملية 

التعليمية من تطور«.
للدرا�س�ت  اجل�معة  وكيل  وقدم 
لأمري  �سكره  العلمي  والبحث  العلي� 
امللكي  ال�سمو  �س�حب  ع�سري  منطقة 
الأم��ري في�سل بن خ�لد على رع�يته 
ال��ك��رمي��ة حل��ف��ل ال���ت���خ���رج. واأو����س���ى 
ال����ط����الب وال���ط����ل���ب����ت اخل��ري��ج��ني 
الوطن  رفعة  اإل��ى  وال�سعي  ب�لتقوى 

والإ�سه�م يف تقدمه.
واأ����س����ف »اأو���س��ي��ه��م مب��وا���س��ل��ة 
العلمية  امل�سرية  يف  والجته�د  اجل��د 
وال���ت���ق���دم ل���ل���درا����س����ت ال���ع���ل���ي����، لأن 
العديد  ت��وف��ري  ا�ستط�عت  اجل���م��ع��ة 
م���ن ال���رام���ج اخل������س��ة ب���ل��درا���س���ت 
ال��ع��ل��ي��� ل��ت��ت��ي��ح ل��ط��الب��ه��� وط���ل��ب���ت��ه��� 
لإكم�ل  ليعودوا  درا�ستهم  ا�ستكم�ل 
امل�سرية يف ج�معتهم التي قدمت لهم 

كل �سيء«.

رعاية أبوية
وام�����ت�����دح وك���ي���ل اجل����م���ع���ة ل��ك��ل��ي���ت 
بن  حممد  بن  �سعد  الدكتور  البن�ت 
�س�حب  املنطقة  اأم��ري  رع���ي��ة  دعجم 
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم������ري ف��ي�����س��ل بن 
خ�لد بن عبد العزيز، حلفل تخريج 
ال���دف���ع���ة 17 م����ن ط�����الب وط����ل���ب����ت 
»رع���ي��ة �سموه  اأن  م��وؤك��دا  اجل���م��ع��ة، 
اأم��وره��م  واأول���ي����ء  ت�سعر اخل��ري��ج��ني 
�سموه  م��ن  الأب��وي��ة  ب�للفتة  ب�لفخر 
يف كل ع�م، فهو يحر�ص على اللتق�ء 
ب�أبن�ئه اخلريجني كل �سنة ويفرحون 

حل�سوره بينهم«.
ال��ت��خ��رج ي�سكل   واأ����س����ف »ي����وم 
ع���الم���ة ف�����رح ل���ك���ل ط����ل���ب وط���ل��ب��ة 
م��� عمل خ��الل مراحل  ي��رى ح�س�د 
الكثري  خالله�   تكبد  التي  الدرا�سة 
ليحظى مبثل  وال�����س��ه��ر  اجل��ه��د  م��ن 
واأ�سرته  زم��الءه  وي�س�رك  اليوم  هدا 

يف هذه الفرحة«. 
التو�سية  تقدمي  يف  ي��رتدد  ومل 

لأبن�ئه اخلريجني واخلريج�ت فق�ل 
ابن دعجم » يجب على اخلريجني اأن 
ويكونوا  حقه  الوطن  لهدا  يحفظوا 
ع��ون��� ل��ه ب���ل��وق��وف يف وج���ه اأع��دائ��ه 
لوطنن�،   اخل���ري  ي���ري���دون  ل  ال��ذي��ن 
وعليهم البتع�د عن كل م� يوؤثر على 
اأم��ن واأم����ن ال��وط��ن وع��دم الن�سي�ق 
وال��وق��وف  امل��غ��ر���س��ة  ال���دع���وات  وراء 

�سف� واحدا يف وجه كل الأعداء«.

نصائح
وق��������ل وك����ي����ل اجل����م���ع���ة ل��ل��ت��ط��وي��ر 
اجلبيلي  اأح���م���د  ال��دك��ت��ور  واجل�����ودة 
الأمري  امللكي  ال�سمو  �س�حب  »عودن� 
في�سل بن خ�لد بن عبد العزيز على 
فع�لي�ت اجل�معة،  الكثري من  رع�ية 
وم����� رع����ي���ة ����س���م���وه  حل��ف��ل ت��خ��ري��ج 
دليال  اإل  اجل�معة  وط���ل��ب���ت  ط��الب 
طالب  وبن�ته  ب�أبن�ئه  اهتم�مه  على 

ه���ذا  يف  ي�����س��ع��ن��ي  »ل  واأ������س������ف 
اجلزيل  ب�ل�سكر  التقدم  غري  املوقف 
لك�فة اأولي�ء اأمور اخلريجني الذين 
اأبن�وؤهم  لي�سل  الكبري  اجلهد  بذلوا 
اإل����ى م���� ي��ت��م��ن��ون، وح��ر���س��وا ك��ث��ريا 
اجلو  وتهيئة  رغب�تهم  حتقيق  على 
والتفوق  ب�لنج�ح  لينعموا  املن��سب 

الذي �سعوا اإليه«.

أسعد األيام
للم�س�ريع  اجل���م��ع��ة  وك��ي��ل  وو���س��ف 
ال���دك���ت���ور ���س��ل��ي��م���ن ال�������س���وي����ن ي��وم 
اأ�سعد  م��ن  ب���أن��ه  ب�لتخرج  الح��ت��ف���ل 
الأي����������م ال����ت����ي مت����ر ع���ل���ى ال���ط����ل���ب 
زرع����ه  م���  ث��م���ر  ليقطف�  وال��ط���ل��ب��ة 
ط���ي���ل���ة ف�����رتة ال����درا�����س����ة وي�������س����رك���� 
ف����رح����ت����ه����م����� الأه�������������ل والأق����������������رب 

والأ�سدق�ء.  
اأن اجل���م��ع��ة حت��ر���ص   واأو����س���ح 

وط����ل���ب����ت اجل���م��ع��ة ف��ه��م ي��ع��ت��رون 
به  يفخرون  كبريا  و�س�م�  م�س�ركته 
الفرحة  حل��ظ���ت  معهم  يعي�ص  لأن���ه 

وال�سرور التي ي�سعرون به�«.
وقدم جملة من الن�س�ئح الأبوية 
ل��ل��خ��ري��ج��ني ق���ئ��ال »اأو����س���ي اأب��ن���ئ��ي 
وبن�تي اخلريجني على احلر�ص على 
اأنف�سهم  وم�����س���ع��دة  ال��وط��ن  خ��دم��ة 
ي��وؤث��ر  �سلب� على  والبعد ع��ن ك��ل م��� 

م�ستقبلهم.
ك���م���� اأن�������س���ح���ه���م ب����ل����س���ت���ف����دة 
م���ن ك���ف��ة ال��ف��ر���ص ال��ت��ي ت��ه��ي���أ لهم 
ع��ون���  ي��ك��ون��وا  واأن  ب���ه����،  وال��ت��م�����س��ك 
ل��وط��ن��ه��م ع��ل��ى ال��ت��ق��دم والزده��������ر، 
اأب��ن���ئ��ن��� الطالب  م��� نلم�سه يف  وه���و  
وال��ط���ل��ب���ت يف اجل���م��ع��ة م��ن حر�ص 
لرفع  والت�س�بق  ال��ت��ف��وق  على  وث��ق��ة 
ال��وط��ن وامل��ح���ف��ظ��ة على  مك�نة ه��ذا 

مكت�سب�ته«.

بتخريج طالبه�  احتف�ل  اإق�مة  على 
وط���ل��ب���ت��ه��� ك��ل ع����م اإدراك������ منه� م� 
مي��ث��ل��ه ه�����ذا ال����ي����وم ل�����دى ال��ط���ل��ب 
رع���ي��ة  والأ���س��ت���ذ واجل���م��ع��ة، مثمن� 
في�سل  الأمري  امللكي  ال�سمو  �س�حب 
ب���ن خ����ل���د ب���ن ع��ب��د ال���ع���زي���ز حلفل 

التخرج.
تهتم  اأن اجل���م��ع��ة  اإل����ى  واأ����س����ر 
املتطورة  الأك���دمي��ي��ة  البيئة  بتوفري 
لأب����ن�����ئ����ه����� ب����ه����دف مت���ك���ي���ن���ه���م م��ن 
احل�سول على اأحدث م� تو�سلت اإليه 

احلركة العلمية يف الع�مل. 
 وق�����ل »ت�����س��ع��ى اجل����م���ع���ة  اإل���ى 
من  وال�ستف�دة  مب�نيه�  يف  التطور 
ول  اجل�معية،  امل��ب���ين  يف  جديد  ك��ل 
ت�����زال ت��ع��م��ل ل��ي��ل ن���ه����ر ل���س��ت��ك��م���ل 
ب�لفرع�ء  اجل�معية  امل��دي��ن��ة  م��ب���ين 
ال��ت��ي ���س��ت��ك��ون م���ن امل����دن اجل���م��ع��ي��ة 

التي يفخر به� الوطن ب�إذن اهلل«.
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لقطة من حفل 
تخريج الدفعة 16 
من طالب اجلامعة
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األعمال الخاصة بتجهيز ملعب مدينة األمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية 
الستقبال حفل تخريج الدفعة 17 من طالب الجامعة هذا العام
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خريجة أمضي ودربي ساطع
تشدو به اآلمال في وجداني

خريجة أرنو إلى درج العال
بعزائم األقدام واإليمان

أني قطعت العهد أن أرقى السما
أزهو وروح الجد في شرياني
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امل�سرح املركزي بالقريقر
حيث �سيقام حفل تخريج
الدفعة 17 من طالبات اجلامعة

كليات البنات تحتفل 
بتخريج 4263 طالبة

إيمان العسيري

املركزي  التخرج  حفل  اجل�معة  تنظم 
اأبه�  مبدينة  البن�ت  كلي�ت  خلريج�ت 
وخمي�ص م�سيط للع�م الدرا�سي احل�يل 
 4263 ع���دده���ن  وي��ب��ل��غ   ،1436/1435
خريجة، منهن 400 ح�سلن على درجة 

امل�ج�ستري.
واأو�سحت م�س�عدة وكيل اجل�معة 
لكلي�ت البن�ت، رئي�سة اللجنة الن�س�ئية 
الدكتورة  اخلريج�ت  حلفل  التنظيمية 
اأن اخلريج�ت ينتمني  اأبو ملحة،  خلود 
اإل���ى ك��ل م��ن امل��رك��ز اجل���م��ع��ي ل��درا���س��ة 
ال��ت��م��ري�����ص، وكلية  ال��ط���ل��ب���ت، وك��ل��ي��ة 
ال���رتب���ي���ة  وك���ل���ي���ت���ي  الآيل،  احل��������س���ب 
والقت�س�د  والإدارة  والعلوم،  والآداب،  
امل��ن��زيل، وال��ع��ل��وم والآداب »جم��م��ع1« و 
املجتمع  وكلية  ب�خلمي�ص،   »2 »جممع 

ب�أبه�، وكلية املجتمع ب�خلمي�ص، م�سرية 
التي  ال��ث���ل��ث��ة  ه��ي  ال�سنة  ه���ذه  اأن  اإل���ى 
تطبق فيه� اجل�معة نظ�م حفل التخرج 

املركزي.
 وق�لت » �سيكون حفل اخلريج�ت 
للطالب  امل��رك��زي  احل��ف��ل  م��ع  متزامن� 

الذي �سيق�م م�س�ء الثالث�ء املقبل«.
وب����ي����ن����ت اأب����������و م����ل����ح����ة اأن����������ه مت 
حفل  لتنظيم  ن�س�ئية  جل���ن  ت�سكيل 
ب���إ���س��راف عميدات  ال��ط���ل��ب���ت، وذل���ك 
امل�س�ندة  العم�دات  ووك��ي��الت  الكلي�ت 
اح���ت���ف����لت  اأن  م����وؤك����دة  ب����جل����م���ع���ة، 
ال��ت��خ��رج  ت��ق���م ه���ذا ال���ع����م يف ث��الث��ة 
مواقع هي: مدينة الأمري �سلط�ن بن 
عبد العزيز الري��سية حلفل الطالب، 
اخلريج�ت،  حلفل  القريقر  وم�سرح 
لأم��ه���ت  منف�سلة  ق���ع��ة  ت��وج��د  ك��م��� 

الطلبة يف املح�لة.
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عبدالعزيز رديف

في�سل  الأم����ري  ال�سمو امللكي  ���س���ح��ب  ع�����س��ري،  منطقة  اأم���ري  رع���ى 
خ�لد  امللك  كر�سي  اأم��ن���ء  جمل�ص  رئي�ص  العزيز،  عبد  بن خ�لد بن 
الث�لث  العلمي  اللق�ء  افتت�ح  حفل  امل��سي،  الأربع�ء  العلمي،  للبحث 
اآل �سعود، رحمه اهلل، حتت عنوان  لت�ريخ امللك خ�لد بن عبد العزيز 
»احلركة العلمية والثق�فية يف اململكة العربية ال�سعودية يف عهد امللك 

خ�لد«. وا�ستمر اللق�ء يومني.
وف��ور و���س��ول �سموه ب��داأ احلفل ب���آي���ت م��ن ال��ذك��ر احلكيم. ثم 
األقى امل�سرف على الكر�سي الدكتور اأحمد اآل ف�ئع كلمة رحب خالله� 
ب�س�حب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن خ�لد ومبع�يل مدير اجل�معة 
وال�سيوف الكرام، م�سريا الى اأن اللق�ء الث�لث ي�أتي ا�ستكم�ل مل� �سبق 

من لق�ءات علمية مهمة، مب�س�ركة نخبة من املخت�سني والب�حثني.
 55 اللق�ء جت���وزت  امل�س�ركة يف هذا  اأن طلب�ت  ف�يع  اآل  واأو�سح 
مع  يتفق  بحث�   42 منه�  اختري  ث��م  اأول��ي���  حتكيمه�  مت  بحثية  ورق��ة 
ال��ب��دء يف  اأن���ه مت  ث��م���ين جل�س�ت. وك�سف  ال���ذي �سم  ال��ل��ق���ء  حم����ور 
الإعداد للق�ء الرابع الذي �سيكون حتت عنوان »اجلوانب الجتم�عية 
املنطقة على  اأمري  ل�سمو  �س�كرا  امللك خ�لد بن عبدالعزيز«  يف عهد 

دعمه امل�ستمر لكر�سي البحث، واأي�س� لتكرمه وت�سريفه للحفل.
عقب ذلك، األقى كلمة امل�س�ركني، الأ�ست�ذ ب�ملعهد الع�يل للق�س�ء 
بج�معة الإم�����م حممد ب��ن ���س��ع��ود، الأ���س��ت���ذ ال��دك��ت��ور ب��ن��در ب��ن فهد 
ال�سويلم، وق�ل فيه� »خ�لد بن عبدالعزيز جمرد من الألق�ب، ذلك 
الق�ئد الذي متيز ب�ل�سج�عة واحلكمة واحلر�ص على م�سلحة البالد 
اأنه،  ووحدة الإ�سالم، فك�ن غفر اهلل له جمداً بال متجيد«، م�سيف� 
رحمه اهلل، راعى م�سلحة الوطن فعم الرخ�ء ك�فة اأرج�ئه وازدهر يف 

عهده يف �ستى املج�لت.
 واأردف »م���ن ح��ق امل��ل��ك خ���ل��د ع��ل��ى اأب���ن����ء وط��ن��ه خ������س��ة من 
اأن ي�سجلوا م� لديهم من علم عن عهده بكل  لديهم العلم والبحث 
دقة واأم�نة، واأن يوثقوا كل اجلهود التي ق�م به� رحمه اهلل، لتطلع 
اأن ي�ست�سعروا ب�لهتم�م  الأجي�ل على كل م� قدم يف عهده من اأجل 

الذي ك�ن يبذله ق�دة هذه البالد يف ك�فة املج�لت«.
بعد ذلك، األقى الأ�ست�ذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداوود 
يتعلق  اأن اجل�معة ت�سطلع مب�سوؤولي�ت كبرية فيم�  كلمته مو�سح� 
م�سوؤولي�ته�  م��ن  ان��ط��الق���  وذل���ك  والبحثية،  التعليمية  ب�لعملية 
تت�س�فر  اأن  اأهمية  م��وؤك��دا  املجتمع،  وخ��دم��ة  والتعليمية  البحثية 
م�سرية  ملواكبة  والب�سرية  امل���دي��ة  الإم��ك���ن���ت  ك�فة  لت�سخري  اجلهود 
احلرمني  خ���دم  حكومة  وتدعمه�  عليه�  تعمل  التي  والنم�ء  التقدم 
ال�سريفني امللك �سلم�ن بن عبدالعزيز، حفظه اهلل ورع�ه، و�س�ر عليه� 
ق�دة هذه البالد منذ عهد املوؤ�س�ص امللك عبد العزيز اآل �سعود، طيب 

اهلل ثراه.
اأن »من امل�سوؤولي�ت املهمة التي ت�سطلع  ال��داود يف كلمته  وبني 
عبد  ب��ن  خ�لد  امللك  كر�سي  ومنه�  العلمية  الكرا�سي  اجل�معة،  به� 
دعم  على  اجل�معة  تعمل  ال��ذي  العلمي،  للبحث  اهلل،  رحمه  العزيز، 
بعقد  يتعلق  وم�  واإ�سداراته،  والعلمية  البحثية  وفع�لي�ته  من��سطه 
لق�ءاته العلمية ومنه� هذا اللق�ء الث�لث الذي �سيعقبه لق�ءات علمية 

اأخرى ب�إذن اهلل تع�لى«.
واأ�س�ف مدير اجل�معة »لقد متيزت فرتة حكم امللك خ�لد بن 
عبدالعزيز، رحمه اهلل، ب�لكثري من الإجن�زات على خمتلف الأ�سعدة 
امل��ج���لت  م��ن  وغ��ريه���  والتنموية  والثق�فية  والعلمية  ال�سي��سية 
الق�ئمون  ع��زم  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  املجتمع،  �سرائح  ك�فة  تخدم  التي 
التي  الأه���داف  حتقيق  على  العلمي  للبحث  خ�لد  امللك  كر�سي  على 
اإب��راز جهود امللك خ�لد ودوره  اأن�سئ هذا الكر�سي ومنه�:  اأجله�  من 
واإل��ق���ء  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  وال��ن��م���ء  التنمية  م�سرية  يف 
يرحمه  عهده-  يف  مت  ال��ذي  واحل�س�ري  الثق�يف  املنجز  على  ال�سوء 
ن�سره�  خ��الل  من  علمي�  توثيق�  املنجزات  تلك  بتوثيق  وذل��ك  اهلل- 
العلمية  واللق�ءات  الدرا�س�ت  دع��م  على  والعمل  حمكمة،  بحوث  يف 
واملح��سرات وغريه� من املن��سط«، م�سريا اإلى اأن هذا امللتقى ين�ق�ص 
احلركة العلمية والثق�فية والإعالمية بكل اأبع�ده� يف اململكة العربية 
ال�سعودية يف فرتة مهمة اأ�سهمت يف اإحداث نقلة نوعية كرى يف تلك 

املج�لت.
ويف خت�م احلفل، ت�سلم الأمري في�سل بن خ�لد درع� تذك�ري� من 
ال�س�بق  امل�سرف  املن��سبة، ثم كرم �سموه  مع�يل مدير اجل�معة بهذه 
�سموه  ت�سلم  ثم  ال�سوك�ين،  يحيى  بن  ح�سن  الدكتور  الكر�سي  على 

هدية تذك�رية بهذه املن��سبة.

الجامعة تحتضن اللقاء الثالث
لتاريخ الملك خالد بن عبد العزيز
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منصور كويع

واف������ق م���ع����يل م���دي���ر اجل����م���ع���ة الأ����س���ت����ذ 
الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود على 
متديد م�س�بقة »ربيع اململكة« التي اأطلقته� 
عم�دة �سوؤون الطالب، وذلك بهدف تعزيز 
الراحل  امللك  م�آثر  وذك��ر  الوطنية،  القيم 
اإ�س�فة  عبداهلل بن عبدالعزيز، رحمه اهلل، 
ل��غ��ر���ص ق��ي��م الع����ت����زاز ب����ل���دي���ن، وال�����ولء 
والط�عة هلل ثم للمليك، والنتم�ء للوطن، 
مع ت�أكيد اأهمية مف�هيم البيعة يف املن�سط 
امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خل����دم  وامل��ك��ره 
�سلم�ن بن عبدالعزيز اآل �سعود، حفظه اهلل، 
امللكي  ال�سمو  �س�حب  الأم��ني  عهده  وويل 
�سعود،  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  م��ق��رن  الأم����ري 
حفظه اهلل، وويل ويل العهد �س�حب ال�سمو 
امللكي الأمري حممد بن ن�يف، حفظه اهلل، 

والدع�ء لهم ب�لتوفيق والإع�نة وال�سداد.
وت���ق���رر مت��دي��د ا���س��ت��ق��ب���ل م�����س���رك���ت 
ال���ط���الب وال���ط����ل���ب����ت ح��ت��ى ن��ه���ي��ة دوام 
يق�م  اأن  ع��ل��ى   ،1436  /06/  30 اخل��م��ي�����ص 
الثنني  يوم  اململكة  ربيع  من�ف�سة  معر�ص 
15 /1436/07، تزامن� مع مهرج�ن الإن�س�د 

الوطني وحفل خت�م الأن�سطة الطالبية.
يذكر اأن العم�دة حددت حم�ور ع�مة 

عبد  امللك  رحيل  على:  ا�ستملت  للم�س�بقة 
واإجن�زاته،  اهلل بن عبدالعزيز، رحمه اهلل، 
وح��ج��م ال��ف��ق��د ال����ذي ت��رك��ه يف ال��ن��ف��و���ص، 
وتويل امللك �سلم�ن بن عبد العزيز اآل �سعود 
م��ق���ل��ي��د احل��ك��م، واإك��م���ل��ه م�����س��رية ال��ب��ن���ء 
ال��ك��رمي،  ال��وط��ن  ل��ه��ذا  وال��رخ���ء  والتنمية 
والقرارات امللكية الأخرية التي تك�سف روؤية 
امللك احلكيمة، ور�س�لته الوا�سحة لل�سعب 
وامل��ت��م��ث��ل��ة يف اأن امل��واط��ن ورخ�����ءه اأول��وي��ة 
التنمية  ���س��واه��د  اإل���ى  ب���لإ���س���ف��ة  مطلقة، 
ومع�مل النه�سة التي يتوارث بن�ءه� ملوك 
جيال  وق���دت��ه���  ال�سعودية  العربية  اململكة 
والقي�دة  ال�سعب  تالحم  و�سور  جيل،  بعد 
التي مل تت�أثر بفنت الع�سر وحوادث الفنت، 
وال�سطراب�ت التي اجت�حت ع�ملن� العربي، 
حتى اأ�سبحن� بف�سل من اهلل م�سرب املثل 

يف الأمن وال�ستقرار.
يف  للم�س�بقة  جم���لت  خ�س�ست  كم� 
للمت�س�بق  امل��ط��روح��ة ميكن  امل��ح���ور  ���س��وء 
والق�سيدة  ك�ملق�لة،  منه�:  اأي  يف  امل�س�ركة 
وامللف  وال��ن��ب��ط��ي��ة(،  )الف�سحى  ال�سعرية 
والت�سوير  الفنية،  والأع���م����ل  ال�سحفي، 
ال�������س���وئ���ي، والأف��������الم امل���رئ���ي���ة، والأف����ك�����ر 
وامل���������س�����ري����ع ال����وط����ن����ي����ة، وال���ت���ط���ب���ي���ق����ت 

احل��سوبية وامل�س�ريع الرجمية.

خمس دورات لمنسوبي الجامعة
في مهارات التعامل مع ضغوط العمل

عمادة الطالب تمدد المشاركة في مسابقة »ربيع المملكة«

موقع الجامعة يحوز
أعلى تصنيفـات »أكويا« 

 عبدالعزيز رديف
»اأكوي�«  �سركة  ت�سنيف�ت  اأعلى  على  الإل��ك��رتوين،  اجل�معة  موقع  ح�سل 
ال��ب��واب���ت  ن��ظ��م حم��ت��وى  ا���س��ت�����س���رات ودع����م  امل��ت��خ�����س�����س��ة يف   Acquia
بن�ءا  للموقع   »+A« درج��ة  الت�سنيف  منح  حيث   ،Drupal الإلكرتونية 
على مقي��ص Instant Insight Scan الذي تعتمد عليه ال�سركة  لتقييم 

املواقع.
وتقوم ال�سركة مبجموعة من الختب�رات امل�سممة من قبل عدد من 
اخلراء يف هذا املج�ل، يتمكن موقع اجل�معة من خالله� من احل�سول 
على مثل هذه الدرجة وفق املح�ور املطروحة التي تهتم بفع�لية املوقع، 
ثب�ت  احل��ف���ظ على  م��ع  اإدارت����ه،  امل��ت��ط��ورة يف  الو�س�ئل  ا�ستخدام  وم��دى 
ال�سفح�ت، ب�ل�ستن�د اإلى اأربع رك�ئز اأ�س��سية ممثلة يف الأداء والفع�لية، 

.SEO والأم�ن، وتطبيق اأف�سل املم�ر�س�ت، وحت�سني اأداء حمرك البحث
يذكر اأنه  مت ربط موقع اجل�معة ب�أداة حتليلية لتتعرف على كيفية 
اإدخ�ل الزوار للمعلوم�ت، وعدد امل�س�هدات لل�سفح�ت، وتقدم هذه الأداة 

بدوره� اإح�س�ئي�ت ت�س�عد يف حت�سني حمتوى املوقع وتركيبته.

طالب قسم االتصال يشاركون 
بملتقى اإلعالم البترولي 

لمجلس التعاون
�س�رك وفد من طالب واأ�س�تذة ق�سم الإعالم والت�س�ل مبلتقى الإعالم 
الذي  العربية،  اخلليج  ل��دول  التع�ون  جمل�ص  ل��دول  الث�ين  ال��ب��رتويل 
املن�سرم،  اإل��ى 24 م���ر���ص  ال��ف��رتة م��ن 22  الري��ص خ��الل  عقد  مبدينة 
برع�ية خ�دم احلرميني ال�سريفني امللك �سلم�ن بن عبدالعزيز، حفظه 
العربية.  التع�ون لدول اخلليج  اهلل، وتتويج� ملوافقة ق�دة دول جمل�ص 
وج�ءت امل�س�ركة تلبية للدعوة املوجهة اإلى مع�يل مدير اجل�معة الأ�ست�ذ 

الدكتور عبدالرحمن الداود من وزارة البرتول والرثوة املعدنية.

البرامج المشتركة بالمحالة 
تقيم دورة حول »إدارة الذات«

الدكتور  الع�م  املن�سق  برع�ية  املح�لة  امل�سرتكة مبجمع  الرامج  نفذت 
علي بن �سعيد العمري، وبح�سور م�س�عد املن�سق الع�م ل�سوؤون الطالب 
ال��ذات(  )اإدارة  حول  للطالب  دورة  الوادعى،  اأحمد  بن  م�سفر  الدكتور 

قدمه�  املدرب ف�ر�ص خاليله.
وت�سمنت الدورة حم�ور رئي�سية عدة منه�: كيف ي�ستطيع الط�لب 
اجل�معي اأن ينظم حي�ته ويكون مبدع� ومتميزا، وكيف يطور ذاته نحو 
الأف�سل وي�سبح �سخ�سية قي�دية ق�درة على اتخ�ذ القرار، وكيف يجعل 

من نف�سه �سخ�سية مفيدة للمجتمع.
التخطيط،  ع���دم  اأن  وب��ي��ن��ت  ال����ذات،  اإدارة  م��ع��وق���ت  ت��ن���ول��ت  ك��م��� 
ال��ذات  ق���درة  يفقد  الأه�����داف،  توثيق  ون�سي�ن  وال��ت���أج��ي��ل،  والت�سويف 
لأنهم  اأحالمهم  حتقيق  يف  يخفقون  الن��ص  واأن  اجليد،  التغيري  على 
بعدم  ويعتقدون  يفعلون،  م���ذا  يعرفون  ول  ي��ري��دون،  م���ذا  يعرفون  ل 

قدرتهم على فعل م� يريدون.
اأن ال�ستف�دة من  ال���ذات، واأك��د  اإدارة  امل��درب على ط��رق  كم� وق��ف 
جت�رب الآخرين وحتمل امل�سوؤولية، واملرونة والتج�وب، والإ�سرار على 

حتقيق الأهداف، من اأهم الطرق امل�س�عدة يف اإدارة الذات.

والتعليم  املجتمع  خدمة  ع��م���دة  نظمت 
�سمن  تدريبية  دورات  خم�ص  امل�ستمر، 
امل��رح��ل��ة الأول�����ى مل�����س��روع »ب���ن����ء« يف ع��دد 
الت�بعة  ب�ملح�فظ�ت  اجل�معة  ف��روع  من 
ا���س��ت��ف���د م��ن��ه��� ع���دد من  ملنطقة ع�����س��ري، 

موظفي وموظف�ت اجل�معة.
»م��ه���رات  ال����دورات بعنوان  وج����ءت 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع ���ش��غ��وط ال��ع��م��ل«. و�شملت 
ب�سراة  للموظف�ت  دورة  الأول���ى،  املرحلة 
ع��ب��ي��دة، واأخ����رى ب��ظ��ه��ران اجل��ن��وب، كم� 
اأقيمت دورت�ن للموظف�ت مبح�يل ع�سري 

ودورة اأخرى للموظفني.
عميد  وزع  ال���رن����م���ج،  خ���ت����م  ويف 
خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر الدكتور 
م���ب����رك ب���ن ���س��ع��ي��د ح���م���دان، ال�����س��ه���دات 
اجل�معة  اهتم�م  م��وؤك��دا  املتدربني،  على 

بتدريب  بتوجيه�ت من مع�يل مديره�، 
امل��وظ��ف��ني وت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب���ت اأم���م��ه��م، 
ومت��ك��ي��ن��ه��م م����ن الل���ت���ح����ق ب����ل���رام���ج 

التدريبية داخل اجل�معة وخ�رجه�.
ي��ذك��ر اأن م�����س��روع »ب��ن���ء« ب���داأ منذ 
ع����م 1434ه������، ومت خ��الل��ه ت��دري��ب اأك��رث 
من 1500 موظف وموظفة من من�سوبي 
ال������ذات، ثم  ت��ط��وي��ر  اجل���م��ع��ة  يف دورة 
دورة  ع�����دد مم����ث���ل يف  ت����دري����ب  ت���اله���� 

ال�ستثم�ر الفع�ل للوقت.
ع����دد  ي�������س���ل  اأن  امل����ت����وق����ع  وم�������ن 
التع�مل  »م��ه���رات  دورة  من  امل�ستفيدين 
م��ن1500  اأك��ر  اإل��ى  العمل«  مع �شغوط 
ب����أن���ه �سيتم  ع��ل��م���  م���وظ���ف وم���وظ���ف���ة، 
انطالق الدورات مبقر اجل�معة يف ال� 17 

من جم�دى الآخرة اجل�ري.
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تقديرا لجهودهم وشجاعتهم
الجامعة تعفي طالب »عاصفة الحزم«

من الرسوم الدراسية
اجل���م��ع��ة الأ���س��ت���ذ ال��دك��ت��ور عبد 
ال���رح���م���ن ب���ن ح��م��د ال�������داود اأن 
اجل��م��ي��ع ي��ق��ف يف خ���ن���دق واح���د 
خ��ل��ف ال���ق���ي����دة ال���ر����س���ي���دة ل��ه��ذا 
ال��وط��ن امل���ب����رك يف ك��ل امل��ج���لت 

والجت�ه�ت.
خ�لد  امللك  »ج�معة  واأ�س�ف 
وطلبته�  وم��ن�����س��وب��ي��ه���  ب����إدارت���ه���� 
خل�دم  احلكيم  ب�لقرار  يفخرون 
احلرمني ال�سريفني امللك �سلم�ن 
بن عبد  العزيز، حفظه اهلل، الذي 
والظلم  البغي  اأعلن احل��رب على 
لإح���ق����ق احل����ق وت��ر���س��ي��ة ال��ع��دل 
ال�سرعية  واإع�������دة  وال����س���ت���ق���رار، 

اجل�معة،  ق��ررت 
اإع�������ف��������ء ج��م��ي��ع 
ط������������الب������������ه������������� 
امل�����������س������رك�����ني يف 
احلزم« »ع��سفة 
برامج  يف  الدرا�سية  الر�سوم  من 
ال���ت���ع���ل���ي���م امل����������وازي وال��ت��ج�����س��ري 
والدورات التدريبية لهذا الف�سل 
ال����درا�����س����ي، وذل�����ك ت���ق���دي���را من 
و�سج�عتهم  جلهودهم  اجل�معة 
يف ال�������ذود ع����ن ح���ي��������ص ال���وط���ن 
و�سج�عتهم  جلهودهم  وت��ق��دي��را 
التي ك�نت حمل اإعج�ب اجلميع.

واأو����������س���������ح م������ع�������يل م����دي����ر 

يقوم  وم���  �سقيقة،  عربية  لدولة 
الب��سلون من �سج�عة  به جنودن� 
واإق��������دام ي��ف��خ��ر ب���ه ك���ل م��واط��ن 
يد  اأن��ن��� جميع�  ل��ي��وؤك��د  ���س��ع��ودي 
واحدة، نرخ�ص كل غ�ل يف �سبيل 
دي��ن��ن��� ووط���ن���ن����، ون���ح���ن ق������درون 
بحول اهلل وتوفيقه على دحر كل 
�سر  اأي  ا���س��ت��ب���ح��ة  يف  يفكر  م��ن 
اأو تخريب ممتلك�ته  اأرا�سيه  من 
وزعزعة ا�ستقراره،  �س�ئال اهلل اأن 
ذي  ك��ل  �سر  م��ن  يحفظ  جنودن� 
وا���س��ت��ق��راره  اأم��ن��ه  ي��دمي  واأن  �سر 
على هذه البالد الط�هرة يف ظل 

حكومته� الر�سيدة«.

الجامعة في المرتبة 27 عربيا والخامسة محليا
منصور كويع

 »US News« منظمة  ن��ت���ئ��ج  اأظ��ه��رت 
والإقليمي  ال��دويل  ب�لت�سنيف  املعنية 
خ�لد  امللك  ج�معة  حلول  للج�مع�ت، 
اجل�مع�ت  م�ستوى  على   27 املرتبة  يف 
ال���ع���رب���ي���ة، وامل���رت���ب���ة اخل����م�������س���ة ع��ل��ى 

م�ستوى اجل�مع�ت ال�سعودية.
ك��م��� ج������ءت م���ن ب���ني اأف�������س���ل 90 
موؤ�س�سة تعليمية ت�بعة 16 دولة عربية 

يف جم�ل البحث العلمي.
واأو����س���ح م��ع���يل م��دي��ر اجل���م��ع��ة 
الأ����س���ت����ذ ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن بن 

اأن  بعد  ع���م م�سى  ط��وال  ب��ه اجل�معة 
على  ترتيبه�  يف  متميزة  مك�نة  حققت 
امل�ستوى املحلي والعربي والدويل بن�ءا 
اأعلنته�  ال��ت��ي  الر�سمية  ال��ن��ت���ئ��ج  ع��ل��ى 
امل��ن��ظ��م���ت امل��ت��خ�����س�����س��ة يف ال��رتت��ي��ب 

الدويل للج�مع�ت.
واأ����س����ف »ج���م��ع��ة امل��ل��ك خ���ل��د ل 
زالت ت�سري بخطى حثيثة نحو حتقيق 
روؤي���ت���ه���� واأه����داف����ه����� ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
م��ن خ���الل حتقيق ط��م��وح���ت ال��ق��ي���دة 
وط��م��وح���ت امل���واط���ن، وال��و���س��ول اإل��ى 
م�ستوى علمي وبحثي وخدمي متميز 
ي�����س��ه��م يف ج����ه����ود ال����ت����ح����ول مل��ج��ت��م��ع 

هذه  حققت  اجل�معة  اأن  ال���داود  حمد 
املك�نة املتميزة على م�ستوى اجل�مع�ت 
اهلل،  م��ن  بف�سل  وال��ع��رب��ي��ة  ال�سعودية 
ث���م ب��ف�����س��ل م���� ت��ل��ق���ه م���ن دع����م غري 
حمدود من لدن قي�دة هذه البالد، ويف 
ال�سريفني،  احلرمني  خ���دم  مقدمتهم 
و���س��م��و ويل ويل  ع���ه���ده،  و���س��م��و ويل 
عهده، حفظهم اهلل، وم� حتظى به من 
اأم��ري منطقة  �سمو  م��ن  دائ��م��ة  مت�بعة 
ع�����س��ري، وم���� جت���ده ك��ذل��ك م��ن حر�ص 

ورع�ية من مع�يل وزير التعليم.
واأ�س�د الداود ب�ملجهودات احلثيثة، 
الذي ق�مت  وامل�ستمر  ال��دوؤوب  والعمل 

امل����ع����رف����ة، وت��ل��ب��ي��ة اح���ت���ي����ج����ت ���س��وق 
ال�س�ملة  التنمية  ومتطلب�ت  ال��ع��م��ل، 

واملتوازنة«.
ت�سعى  ل  اجل���م��ع��ة  اأن  اأك����د  ك��م��� 
حد  يف  ه��دف���  ت��راه���  ول  للت�سنيف�ت 
ذاته� بل تعتره� نتيجة وموؤ�سرا على 
حراك اجل�معة وتف�عله� �سمن مع�يري 
حمددة، ويبقى تركيزه� الأ�س��سي على 
حت��ق��ي��ق ال��ت��ط��وي��ر امل��ل��م��و���ص واجل����ودة 
الأك�دميية  العملي�ت  جلميع  ال�س�ملة 
والإداري��������������ة ب����جل����م���ع���ة ���س��ع��ي��� ن��ح��و 
خمرج�ت من�ف�سة، ودور فع�ل واإ�سه�م 

جمتمعي.

املوظف( وتخطي املرحلة الأولى من 
خالله�  الختي�ر  يتم  التي  املن�ف�سة، 
وفق� لآراء اخل��راء، وجل�ن التحكيم 
يف الحت�����د ال����دويل ل��الت�����س���لت، يف 
يف  الف�ئزة  امل�س�ريع  اختي�ر  يقع  حني 
ع�تق  على  والنه�ئية  الث�نية  املرحلة 
اجلمهور، وذلك وفق ن�سبة الت�سويت 
وم����ع����دلت����ه ال����ت����ي حت���ظ���ى ب���ه���� ك��ل 
امل�س�ريع املر�سحة عن الفئ�ت املختلفة 

للج�ئزة.
بهذه  اجل���م��ع��ة  م�س�ركة  وت���أت��ي 
امل�����س���ب��ق��ة، وغ���ريه���� م���ن امل�����س���ب��ق���ت 
م�  لإب���راز  �سعي�  والإقليمية،  املحلية 

لديه� من م�س�ريع تقنية.

الإدارة  يف  ممثلة  اجل���م��ع��ة  اج���ت����زت 
ال��ع���م��ة ل��ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم���ت امل��رح��ل��ة 
الأول������ى م���ن امل��ن���ف�����س��ة ع��ل��ى »ج��وائ��ز 
ال��ق��م��ة ال��ع���مل��ي��ة مل��ج��ت��م��ع امل��ع��ل��وم���ت 
WSIS »2015، وذلك من خالل بوابة 

.myKKU
ت��ق��ن��ي��ة  اإدارة  وج�����ه�����ت  وق��������د 
من�سوبي  ل��ك���ف��ة  دع��وت��ه���  امل��ع��ل��وم���ت 
اجل����م���ع���ة حت��ث��ه��م ع���ل���ى ال��ت�����س��وي��ت 
مل�سلحة املب�درات وامل�س�ريع احلكومية 
امل��ر���س��ح��ة ل��ل��ف��وز ب���� »ج����وائ����ز ال��ق��م��ة 

الع�ملية ملجتمع املعلوم�ت 2015«.
 »myKKU« ب��واب��ة  وا�ستط�عت 
امل�س�ركة �سمن فئة اجل�ئزة 11)بيئة 

ت���أت��ي  امل�����س���ب��ق��ة  اأن ه����ذه  ي���ذك���ر 
ك����أح���د الأن�����س��ط��ة امل�����س���ح��ب��ة مل��وؤمت��ر 
ال����ق����م����ة ال����ع�����مل����ي����ة ح��������ول جم��ت��م��ع 
املعلوم�ت، وتهدف اإلى تقليل الفجوة 
وت�سم  الع�مل،  دول  بني  الإلكرتونية 
دول����ة   168 ع����ن  امل�������س����ب���ق���ة مم��ث��ل��ني 
م���ن خم��ت��ل��ف ق������رات ال���ع����مل، وت��رك��ز 
على  الق�ئمة  التقنية  امل�س�ريع  على 
الو�س�ئط املتعددة التي توؤثر بف�علية 
واإب������داع يف ت��رق��ي��م امل��ح��ت��وى ال��ث��ق���يف 

والعلمي والتعليمي.
ع��ل��م��� ب�������أن ال���ت�������س���وي���ت ي��ن��ت��ه��ي 
بت�ريخ اجلمعة 12 رجب 1436 املوافق 

1 م�يو 2015.

الجامعة تجتاز 
المرحلة األولى 
من المنافسة 
على جوائز 
القمة العالمية

الجامعة تشارك في
المؤتمر 34 للقبول والتسجيل 

بالجامعات العربية
يف  والت�سجيل  القبول  ع��م���دة  يف  ممثلة  خ���ل��د،  امل��ل��ك  ج�معة  �س�ركت 
املوؤمتر 34 للقبول يف اجل�مع�ت العربية الذي احت�سنته مدينة العني 
الم�راتية خالل الفرتة من 9 اإلى 12 من ال�سهر اجل�ري، ومب�س�ركة 
التي  امل�ستجدات  اأخ��ر  على  ال��وق��وف  بهدف  العربية  اجل���م��ع���ت  ك�فة 

تو�سلت اليه� اجل�مع�ت العربية يف جم�ل القبول والت�سجيل .
ومثل اجل�معة يف هذا املوؤمتر، عميد القبول والت�سجيل الدكتور 
�سلط�ن ال ف�رح الذي بني اأنه قدم خالل م�س�ركته، عر�ص �س�مل عن 
عملية القبول والت�سجيل بج�معة امللك خ�لد، وتطرق خالله لأحدث 
والقبول  ع���م،  ب�سكل  والت�سجيل   القبول  اإليه اجل�معة يف  تو�سلت  م� 

والت�سجيل اللكرتوين ب�سكل خ��ص.
التي  وال���س���دة  ب�لتف�عل،  الكبرية  �سع�دته  ف����رح  ال  يخفي  ومل 
يف  امل�س�ركني  العربية  اجل�مع�ت  ممثلي  قبل  من  العر�ص  به�  ح�سي 
املوؤمتر، وق�ل »ح�سي العر�ص بتف�عل واإ�س�دة كبرية من احل�سور، نظراً 
اإلكرتونيه  تقدم كبري يف تقدمي خدم�ت  اإليه اجل�معة من  مل� و�سلت 
انفردت به� عن بقية اجل�مع�ت ، مم� يدل على حر�ص اجل�معة على 
تقدمي خدم�ته� ب�سكل متطور خلدمة امل�ستهدف الأول وهو الط�لب«.

كم� بني اأن العم�دة لن تقف عند هذا النج�ح بل �ستبذل ق�س�رى 
جهده� خالل الفرتة املقبلة ل�ستحداث وتقدمي خدم�ت جديدة كفيلة 
ب�أن تبقى ج�معة امللك خ�لد يف �سدارة املهتمني بهذا اجل�نب املهم يف 

العملية التعليمية .

طالب يقدم ورقة عمل
عن تأثير الثوم على

مضادات األكسدة
ريم العسيري 

ال�سيدلة  بكلية  الع��سر  ب�مل�ستوى  )ط���ل��ب  ع�سريي  اأح��م��د  ب��ن��در  ���س���رك 
العلمي  للملتقى  الأخ��ري  الث�ين  اليوم  جل�س�ت  يف  عمل  بورقة  ب�جل�معة( 
الث�ين للكوادر ال�سحية الذي اأقيم مبح�يل ع�سري بتنظيم من كلية العلوم 

الطبية التطبيقية للبن�ت ب�ملح�فظة.
ت�أثري  احل��سرين،  ا�ستح�س�ن  ن�لت  التي  ورقته  يف  الع�سريي  وتن�ول 
»الت�أثري الوق�ئي  الثوم على م�س�دات الأك�سدة، ك��سف� يف ورقته، وعنوانه� 
اإع���دة الرتوية  الن�جتة عن  لال�ستخدام املزمن للثوم على مر�ص الإ�س�بة 
للقلب يف الفئران خمري�«، اأن الإ�س�بة الن�جتة عن اإع�دة الرتوية للقلب 
الوف�ة،  اإل��ى  التي قد تف�سي  التغريات  ع��دد من  اإل��ى  ت��وؤدي  انقط�عه�  بعد 
م�سريا اإلى اأن هن�ك درا�سة يف ع�م 2013 اأثبتت اأن من اأهم اأ�سب�ب الوفي�ت 

ع�ملي� اأمرا�ص القلب.

تدشين الوحدة اإلعالمية 
للبرامج المشتركة بالمحالة

د�سن املن�سق الع�م للرامج امل�سرتكة ب�ملح�لة الدكتور علي بن �سعيد العمري، 
الوحدة الإعالمية ومواقع التوا�سل الجتم�عي للرامج امل�سرتكة ب�ملجمع 
الأك�دميي ب�ملح�لة، بح�سور م�س�عد املن�سق الع�م للرامج امل�سرتكة ل�سوؤون 
الطالب الدكتور م�سفر بن اأحمد الوادعي، وم�س�عد املن�سق الع�م لل�سوؤون 
امل�سروع  ال�سهري، ومدير  الدكتور �س�لح بن م�سرف  والأك�دميية  الإداري��ة 

الدكتور حممد ي�سري.
 وي���أت��ي ذل���ك ب��ه��دف ت��وف��ري امل��زي��د م���ن  حتقيق �سبل ال��ت��وا���س��ل مع 
وبني  والإداري  التدري�سي  ال��ك���در  ب��ني  احل���راك  ج���ن��ب  وتفعيل  ال��ط��الب 

الطالب خلدمتهم وحل م�سكالتهم.
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د. منيرة أبو حمامة: 
اإلشاعات جريمة مؤثمة 
ديانة.. ومجرمة قضاءا
..وضارة بأمن الوطـن

الإي������ج�������ب������ي ل����و�����س�����ئ����ل ال����ت����وا�����س����ل 
م�سوؤولية  املعلمني  وعلى  الجتم�عي، 

عظيمة يف ذلك اأي�س�«.
اأن ه��ن���ك ح�جة  اإل����ى  واأ����س����رت    
م������س��ة اإل�����ى وج�����ود ه��ي��ئ���ت اإع��الم��ي��ة 
وم�  الكلمة  ب��خ��ط��ورة  ال��ن������ص  لتوعية 
تفعله الإ�س�ع�ت من اآث�ر �س�رة تنعك�ص 
على  اأن  م�سددة  واملجتمع،  الفرد  على 
كبريا  دورا  امل�س�جد  وخطب�ء  ال��دع���ة 
يف ت��وع��ي��ة ال���ن��������ص ب���خ���ط���ورة ت��روي��ج 

الإ�س�ع�ت«. 
درا�سة  تو�سي�ت  �سمن  ذل��ك  ج���ء 

م���ن م�سدر  ���س��ح��ي��ح��ة  غ���ري  اأم  ك���ن��ت 
اأو من م�سدر موثوق  به  غري موثوق 
به، لكن حدث فيه� التغيري والتبديل، 
الإ�س�ع�ت  واأن  ق�سد،  بغري  اأو  بق�سد 
ه��ي معروفة  ب��ل  ال��ي��وم  ول��ي��دة  لي�ست 
و�س�ئله�  ت��ط��ورت  ولكن  ال��ت���ري��خ،  منذ 
واأن  انت�س�ره�،  وتنوعت طرق  واأدواته� 
الإ�س�ع�ت  جعلت  الإ�سالمية  ال�سريعة 
واملجرمة  دي���ن��ة  املوؤثمة  اجل��رائ��م  م��ن 

ق�س�ءا.
وفق  تكيف  اأن  »الأرج���ح  واأ�س�فت 
بلفظ  ك���ن��ت  اإن  ال���ق���ذف  ج���رائ���م ح���د 

املوؤ�س�س�ت احلكومية ال�سف�فية وتزويد 
الراأي الع�م ب�ملعلوم�ت ال�سحيحة عر 
املنت�سرة،  الإ�س�عة  الإع��الم عن  و�س�ئل 
عليه�  ويق�سى  مهده�  يف  تقتل  حتى 
البلد  ب����أم���ن  وت�����س��ر  ت��ن��ت�����س��ر  اأن  ق��ب��ل 

ومت��سكه. 
واأو�ست اأبو حم�مة اأولي�ء الأمور 
القول،  ال�سدق يف  الأبن�ء على  برتبية 
وجت���ن���ب ال���ك���ذب وال��غ��ي��ب��ة وال��ن��م��ي��م��ة 
اأو الإ����س����ع���ة ون��ح��وه���  ال���ظ���ن  وات���ب����ع 
مم���� ي������وؤذي امل�����س��ل��م��ني، ق���ئ��ل��ة »ي��ج��ب 
لال�ستخدام  وتوجيههم  الأبن�ء  تربية 

اأب��و  اأج��رت��ه��� ال��دك��ت��ورة م��ن��رية  علمية 
حم�مة، واأ�س�رت فيه� اإلى اأن كثريا من 
مروجي الإ�س�ع�ت يعترونه� نوع� من 
بذلك  الت�سلية، وهم  احلك�ي�ت غ�يته� 
ال��ذي يقعون  ل يعلمون م��دى اجل��رم 
اأث��ر �س�ر على  فيه، وم� يحدثونه من 

املجتمع.
ع���دد من  اإل���ى  ال��ب���ح��ث��ة  وخل�ست 
اأن مفهوم الإ�س�عة  النت�ئج من بينه�: 
جمموعة  اأو  خرا  اعتب�ره�  يف  يتمثل 
ب�سكل  املجتمع  يف  تنت�سر  زائفة  اأخب�ر 
�سحيحة  الع�مة  بني  وت��ت��داول  �سريع 

التعزير  ج��رائ��م  وف��ق  اأو  ال��زن���  �سريح 
فيم� عدا ذلك«.

وع���ن اأ���س��ب���ب ان��ت�����س���ر الإ���س���ع���ت، 
الديني  ال����وازع  �سعف  منه�  اإن  ق���ل��ت 
وعدم  النفو�ص،  يف  الذنوب  وا�ست�سغ�ر 
ال�سف�فية واإخف�ء املعلوم�ت ال�سحيحة 
موؤ�س�س�ت  قبل  املجتمع من  اأف��راد  عن 
اأن  ���س���أن ذل��ك  اأن م��ن  ال��دول��ة، وبينت 
وتلفيق  الإ���س���ع���ت  ن�سر  على  ي�س�عد 
وتهز  ب���ل��وط��ن  ت�سر  ال��ت��ي  الأك����ذي���ب 
ال��ث��ق��ة ب��ني ال��ن������ص وولة الأم����ر وب��ني 

الن��ص والعلم�ء.

أحمد العياف 

للبن�ت  املجتمع  كلية  ع��م��ي��دة  اأو���س��ت 
ب�أبه�، اأ�ست�ذة الفقه امل�س�عدة، الدكتورة 
ب�����س��رورة  اأب����و ح��م���م��ة،  �سعيد  م��ن��رية 
يف  النظر  تتولى  ق�س�ئية  جهة  وج��ود 
اأم���ر م��ن ي��ق��وم��ون ب��رتوي��ج الإ���س���ع���ت 
���س��رورة  على  م�����س��ددة  املجتمع،  داخ���ل 
على  رادع���ة  عقوب�ت  النظ�م  يتخذ  اأن 
كم�  الإ�س�ع�ت،  ترويج  عليه  يثبت  من 
اأوجبت رد الأمر يف كل الأخب�ر الع�مة 
اإلى اأهل الخت�س��ص، م�سيفة اأنه على 

د. إيمان محمد تطرح خمس طرق للممارسة الطبية الصحيحة
بعني الن�قد، وتطبيق الره�ن على 
رع���ي��ة امل��ر���س��ى ال��ف��ردي��ة، وك��ذل��ك 

تقومي العملية.
ج�����ء ذل����ك خ����الل م�����س���رك��ت��ه��� 
العلمي  امل��ل��ت��ق��ى  يف  ع��ل��م��ي��ة  ب���ورق���ة 

الطب،  تعليم ومم�ر�سة  ن�سبي� على 
اأن  لوجدن�  الت�ريخ  ا�ستعر�سن�  فلو 
للمم�ر�سني  ال�سريري  القرار  �سنع 
اأث��ن���ء  تعلموه  م���  اإل���ى  ي�ستند  ك����ن 
ال���ت���دري���ب ال��ط��ب��ي واإل�����ى اخل����رات 
اكت�سبوه� من خالل مواجهة  التي 

ح�لت فردية للمر�سى«.
الأه��م��ي��ة  م���ن  »اإن  واأ����س����ف���ت 
ملمني  الأط���ب����ء  ي�سبح  اأن  مب��ك���ن 
مب����ع����ن����ى »ال�������ط�������ب امل�����ب�����ن�����ي ع���ل���ى 
امل���وؤث���ر  ودوره   EBM ال����راه����ني« 
يف ت���ق���دمي ال���رع����ي���ة وال���س��ت��ع��م���ل 
ويعرفوا  ال�سحية،  للموارد  الأمثل 
احل�لية  الراهني  اأف�سل  ا�ستعم�ل 
والأدلة والأبح�ث العلمية ال�سليمة 
يف ���س��ن��ع ال����ق����رارات ب�����س���أن رع���ي��ة 
املراجعة  على  وي��ع��ت��م��دوا  امل��ر���س��ى، 
نت�ئج  وا�ستخدام  املنتظم  والتقييم 
ال���ب���ح���وث ال�������س���ري���ري���ة مب��ن��ه��ج��ي��ة 
علمية للم�س�عدة يف تقدمي الرع�ية 
ال�سريرية املث�لية للمر�سى ومبعنى 
طبي  ق���رار  اأي  اإن  تب�سيط�،  اأك���رث 
يتخذه الطبيب يف م� يتعلق بحي�ة 
ي��ك��ون مدعوم�  اأن  ي��ج��ب  امل��ري�����ص، 
ب�لدليل العلمي واملرجعية البحثية 
ال���ت���ي ت���دع���م ���س��ح��ة ه����ذا ال���ق���رار، 
لي�ص  الراهني  على  املبني  والطب 
)طب  م�سبق�  امل��ج��ه��زة  الكتب  ط��ب 
الركيزة  ولكنه  الطع�م(  اإعداد  كتب 
والق�عدة لالأجي�ل الق�دمة لتقدمي 

اخلدم�ت ال�سحية«.
الطب  مم�ر�سة  »ت��ب��داأ  وت�بعت 

يجب  الطبية  املم�ر�س�ت  اأن  الن�س�ر 
ال���راه���ني  ع��ل��ى  م��ب��ن��ي��ة  ت���ك���ون  اأن 
بخم�ص طرق مهمة هي: طرح اأ�سئلة 
والبحث عن  عليه�،  الإج���ب��ة  ميكن 
اأف�سل الراهني،  وتقومي الره�ن 

الث�ين للكوادر ال�سحية الذي عقد 
يف حم�يل بتنظيم من ج�معة امللك 

خ�لد.
املبني  الطب  »اإن  اأي�س�  وق�لت 
ع��ل��ى ال���راه���ني ه��و اأ���س��ل��وب جديد 

امل���ب���ن���ي ع���ل���ى ال����راه����ني ك���أ���س��ل��وب 
ع��م��ل م���ن خ����الل امل��ري�����ص ن��ف�����س��ه، 
م�سكلة  ال��ط��ب��ي��ب  ي���واج���ه  ف��ع��ن��دم��� 
ط��ب��ي��ة ل��ل��م��ري�����ص ل مي��ل��ك اإج���ب��ة 
ل��ه��� ف����إن���ه ي���ب���داأ ب�����س��ي���غ��ة ����س���وؤال 
ط��ب��ي ع��ن ح���ل��ة امل��ري�����ص، وي��ذه��ب 
ل��ل��ب��ح��ث ع���ن اإج����ب���ة ل��ه��ذا ال�����س��وؤال 
ع����ن ط����ري����ق ال���ب���ح���ث يف امل����راج����ع 
ال��ع��ل��م��ي��ة وامل����ج����الت امل��ت��خ�����س�����س��ة 
وم��راك��ز الأب��ح���ث وامل��واق��ع الطبية 
امل��ت��خ�����س�����س��ة ع��ل��ى الن���رتن���ت حتى 
ي�سل اإلى م� يريد من خالل ورقة 
ر���س���ل��ة  اأو  ع��ل��م��ي  ب��ح��ث  اأو  ع��ل��م��ي��ة 
متعلقة  بحثية  درا���س��ة  اأو  ج�معية 
يف  طرحه  ال��ذي  ب�ل�سوؤال  مب��سرة 
ال��ب��داي��ة ع��ن ح���ل��ة امل��ري�����ص ال��ذي 
بتقييم  الطبيب  يقوم  ثم  يع�جله، 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ون���ق���ده وت��رت��ي��ب 
هذا  بتطبيق  اأي�س�  ليقوم  م�ستواه، 
مري�سه  على  ال��ره���ن  اأو  ال��دل��ي��ل 
م��راع��ي��� يف ال���وق���ت ذات����ه اخ��ت��الف 
النف�سية  والعوامل  املري�ص  ظروف 
وال���ث���ق����ف���ي���ة ل���ل���م���ري�������ص، وم�����دى 
اأو ام��ت��ن���ع��ه عن  امل��ري�����ص  م��واف��ق��ة 
اأو الإجراء الطبي املطلوب،  العالج 
وق�لت: توجد خم�ص خطوات تي�سر 
اأ�سئلة ميكن  »ط��رح  وه��ى:  تطبيقه 
اأف�سل  والبحث عن  الإج�بة عليه�، 
ال��راه��ني، وت��ق��ومي ال��ره���ن بعني 
ال���ن����ق���د، وت��ط��ب��ي��ق ال����ره�����ن على 
ب�لإ�س�فة  الفردية،  املر�سى  رع�ية 

اإلى تقومي العملية«.

سارة القحطاني 

ب�ملركز  ال��ط��ب  كلية  اأ���س��ت���ذة  اأك����دت 
اجل�����م����ع����ي ل����درا�����س����ة ال���ط����ل���ب����ت 
حممد  اإمي���ن  الدكتورة  ب�جل�معة، 
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اأق�����م����ت وك����ل���ة اجل����م���ع���ة ل��ل��ت��ط��وي��ر 
واجل�����ودة، خ���الل ال��ف��رتة م��ن 2 اإل��ى 
6 م�����ن ج�����م������دى ال�����ث������ين اجل��������ري، 
وب����ل���ت���ع����ون م����ع اأك�����دمي����ي����ة خ����راء 
ال��ق��ي���دة، دورت���ي »اجل����ودة والع��ت��م���د 
الأك�����دمي����ي يف ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع�����يل«، و 
يف  وال��ق��ي���دة  ال�سرتاتيجية  »الإدارة 
ال���ع����يل«، وذل����ك يف ج�معة  ال��ت��ع��ل��ي��م 
»ك��������ردف م��ي��رتوب��ول��ي��ت���ن« مب��دي��ن��ة 
ك����ردي���ف ع������س��م��ة م��ق���ط��ع��ة وي��ل��ز يف 
امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة، ب��ح�����س��ور ع���دد من 

قي�دات اجل�معة من اجلن�سني.
 10 الأول����ى  ال����دورة  حيث ح�سر 
من القي�دات الرج�لية ب�لإ�س�فة اإلى 
ب�جل�معة،  الن�س�ئية  القي�دات  من   4
الرتبية  كلية  عميد  ال��ل��ق���ء  واف��ت��ت��ح 
ب��ج���م��ع��ة ك��������ردف م��ي��رتوب��ول��ي��ت���ن، 
ب��ك��ل��م��ة  دي���ف���ي���ز  دان  ال����روف���������س����ور 
ت���رح���ي���ب���ي���ة، ت����اله����� ك���ل���م���ة ل��رئ��ي�����ص 

ور�سة  اقيمت  ال��راب��ع  ال��ي��وم  ويف 
���س��ب���ح��ي��ة يف م��ت��ح��ف وي��ل��ز ال��وط��ن��ي 
 National Museum of Wales
وال��ت��ي ك���ن��ت ع��ن »دور وك���ل��ة �سم�ن 
وكت�بة  املوؤ�س�سية  امل��راج��ع��ة  اجل���ودة: 
وث��ي��ق��ة ال��ت��ق��ي��ي��م ال����ذات����ي« ق��دم��ت��ه��� 

ال�سيدة بيف �سميث .
من�ق�سة  مت  الأخ����ري،  ال��ي��وم  ويف 
ك��ي��ف��ي��ة ت��ط��ب��ي��ق م��ع���ي��ري اجل������ودة يف 
ج�معة امللك خ�لد والآلي�ت اجلديدة 
امل��ك��ت�����س��ب��ة م���ن ال�������دورة، ال���ت���ي ميكن 

تطبيقه� عند العودة.
للدورة  اأج��ري تقييم  عقب ذلك 
ووزع�������ت ����س���ه����دات ح�������س���ور ال������دورة 
جل�معة  الر�سمية  ال��ق��ي���دات  ب��وج��ود 
ك�ردف ميرتوبوليت�ن، تال ذلك كلمة 
ج�معة  ب��سم  ك����ردف،  جل�معة  �سكر 
امللك خ�لد ومن�سوبيه� قدمه� عميد 
التطوير الأك�دميي واجلودة الدكتور 

اجل�معة الروف�سور توين �س�مب�ن.
وب�����داأت ف��ع���ل��ي���ت ال���ي���وم ال��ث���ين 
وحت�����س��ني  »اإدارة  ع����ن  مب���ح��������س���رة 
اجل���������������ودة« ل�����ل�����دك�����ت�����ور ج����رائ����ي����ل 
لل�سيد  حم��������س���رة  ث���م  ج��ريي�����س��ك��ي، 
لويد ب���ول عن »اجل��ودة مع ال�سرك�ء 
كيفية  على  رك��زت  وال��ت��ي  املتع�ونني« 
احل��ف���ظ على اجل���ودة يف ح���ل تو�سع 
اجل���م��ع��ة يف ال��رام��ج اخل���رج��ي��ة مع 
���س��رك���ء خ���رج��ي��ني و���س��ب��ط م��ع���ي��ري 

اجلودة املتعلقة به�.
ال��دورة  الث�لث من  اليوم  و�سمل 
حم��������س���رة ع���ن »م���ف���ت����ح م��ن��ظ��وم���ت 
والتي  ال��ع���م��ة«  امل�سوؤولية  املعلوم�ت 
ت���ت���م���ح���ور ح�����ول ت���وف���ري امل���ع���ل���وم����ت 
الإح�������س����ئ���ي���ة امل����وث����وق����ة وال���ك����ف���ي���ة 
اجل���م��ع���ت  ك��ل  ك��ل تخ�س�ص يف  ع��ن 
الأم���ور  اأول��ي���ء  واأح��ق��ي��ة  الريط�نية 

والراأي الع�م يف الطالع عليه�.

مرزن ال�سهراين.
حملت  التي  الث�نية  ال���دورة  ويف 
والقي�دة  ال�سرتاتيجية  »الإدارة  ا�سم 
متدرب�   11 الع�يل« ح�سر  التعليم  يف 
من القي�دات الرج�لية بج�معة امللك 
خ���ل��د، و 3 م��ت��درب���ت م��ن ال��ق��ي���دات 

الن�س�ئية.
الت�لية:  املح�ور  ال��دورة  و�سلمت 
يف  ال�سرتاتيجي  التخطيط  تعريف 
التعليم الع�يل، الإدارة ال�سرتاتيجية 
للكلية اأو الق�سم العلمي وكيفية عمل 
التخطيط  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة،  اخل��ط��ة 
التخطيط  امل��خ���ط��ر،  وتقييم  امل����يل 
ال��ت��غ��ي��ري،  واإدارة  ال����س���رتات���ي���ج���ي 
امل������وارد،  واإدارة  امل��ن��ظ��م��ة  اإم���ك����ن����ت 
للتعليم  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل���ط���ط 
والتدري�ص والتقييم ثم كيفية تطبيق 
يف  وال��ق��ي���دة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  الإدارة 

ج�معة امللك خ�لد.

د. ناريمان النشار: إصابات
وخز اإلبر تتسبب في نقل أكثر 

من 20 ميكروبا
سارة القحطاني 

ب�جل�معة،  الطب  بكلية  واملن�عة  الطبية  امليكروبيولوجي�  اأ�ست�ذة  ط�لبت 
الدكتورة ن�رمي�ن حممد الن�س�ر ب�سرورة احلد من ا�ستخدام الإبر والآلت 
التي تقلل  الآمنة  الطبية  الآلت  ا�ستخدام  اأهمية  الإمك�ن، مع  احل���دة قدر 
اأن الإ�س�ب�ت بوخز الإبر والآلت احل�دة  ن�سبة الإ�س�بة بوخز الإبر ب�عتب�ر 
اأطب�ء  الطبية من  ب�ملج�لت  الع�ملون  له�  يتعر�ص  التي  الأخط�ر  اأهم  من 

ب�سريني واأطب�ء اأ�سن�ن واأع�س�ء يف هيئة التمري�ص.
 35 اأك��رث من  اأن  اأثبتت  قد  الع�ملية  ال�سحة  اأن منظمة  الن�س�ر  واأك��دت 
الع�ملني ب�لرع�ية الطبية يف الع�مل معر�سون خلطر الإ�س�بة  مليون� من 
بوخز الإبر والآلت احل�دة، واأن ن�سبة هذه الإ�س�بة ترتاوح من 25 اإلى 70 %. 
واأ�س�فت »من الث�بت اأن كل الأ�سخ��ص الذين ي�ستخدمون تلك الأدوات 
احل�دة يف عملهم معر�سون خلطر الإ�س�بة، ولكن هن�ك فئ�ت اأكرث عر�سة 
لهذه الإ�س�ب�ت مق�رنة  ب�لفئ�ت الأخرى مثل هيئه التمري�ص، وطالب كلية 
الطب حيث ت�سل ن�سبة الإ�س�بة يف هيئه التمري�ص اإلى اأكرث من 60%، فيم� 

ت�سل اإلى 50% عند طالب الطب«.
واأ�س�رت اإلى اأن خطورة اإ�س�ب�ت وخز الإبر تعود اإلى اأنه� تت�سبب يف نقل 
اأكرث من 20ميكروب� من امليكروب�ت التي تنتقل عن طريق الدم من املري�ص 
اأبرزه�: ثالثة من الأمرا�ص اخلطرية  اإلى مقدمي اخلدمة الطبية، ومن 
الكبدي  والفريو�ص  )الأي��دز(،  املكت�سبة  املن�عة  نق�ص  واملميتة وهى: مر�ص 

)بي(، والفريو�ص الكبدي)�سي(.

الجامعة تصدر العدد 23
من مجلة العلوم التربوية

منصور كويع
ال��ع��دد 23 م��ن جملة اجل���م��ع��ة للعلوم  ب���جل���م��ع��ة،  ال��رتب��ي��ة  اأ���س��درت كلية 
الرتبوية، وهي جملة علمية دورية حمكمة تركز على الدرا�س�ت والأبح�ث 

واملعلوم�ت اجلديدة ذات ال�سلة ب�لرتبية.
وت�سمن العدد جمموعة من الأبح�ث العلمية املحكمة، ك� »اأثر الواقع 
الأ�س��سي  الع��سر  ال�سف  ط��الب  ل��دى  البيولوجي  التطور  يف  التدري�سي 
عن  اآخ��ر  بحث  اإل��ى  ب�لإ�س�فة  الق�سيم،  حممد  حممد  للدكتور  الأردن«  يف 
الع�يل..  التعليم  موؤ�س�س�ت  اأداء  تقييم  يف  املتوازن  الأداء  بط�قة  »ا�ستخدام 
ال�سيد  للدكتور  خ�لد«  امللك  بج�معة  الرتبية  كلية  على  تطبيقية  درا���س��ة 

حممود البحريي«.
كم� عر�ست املجلة بحث� عن »املتطلب�ت الإداري��ة والأك�دميية لتطبيق 
يراه�  كم�  الإ�سالمية  �سعود  بن  حممد  الإم���م  ج�معة  يف  ال�س�ملة  اجل��ودة 
�سعد  بن  عبداملح�سن  للدكتور  ميدانية«،  درا�سة   .. التدري�ص  هيئة  اأع�س�ء 
الداود، وعر�ست بحث� اآخر عن »ت�سور مقرتح لتطبيق اجل�معة الفرتا�سية 
درا�سة تطبيقية  ال��دول..  بع�ص  الع�يل يف �سوء خرات  التعليم  مبوؤ�س�س�ت 

على ج�معة امللك خ�لد«، للدكتور من�سور بن عو�ص القحط�ين.
من�هج  متطلب�ت  اأهمية  »م��دى  بعنوان  علمي�  بحث�  ال��ع��دد  �سمل  كم� 
نظر  وجهة  م��ن  املدر�سية  البيئة  يف  ت��واف��ره���  ودرج���ة  امل��ط��ورة  الري��سي�ت 
عو�سه  ع��ل��ي  ب��ن  حم��م��د  ل��ل��دك��ت��ور  جن����ران«  مبنطقة  ومعلم�ته�  معلميه� 
ال�سهري، وبحث� اآخر عن »الفروق يف اإدارة الغ�سب لدى عينة من املكفوف�ت 

ب�ململكة العربية ال�سعودية«، للدكتورة حن�ن اأ�سعد خوج.
التعليم  ج��ودة  بع�ص متطلب�ت  »واق��ع  بعنوان  بحث�  اأي�س�  العدد  ون�سر 
للدكتور  التدري�ص«  هيئة  اأع�س�ء  نظر  وجهة  من  طيبة  بج�معة  اجل�معي 
املرحلة  »ع��زوف ط�لب�ت  عنوانه  اآخ��ر  بحث�  ال�س�م�ين، وحمل  بن ليف  �سند 
الث�نوية عن اللتح�ق بق�سم القت�س�د املنزيل بج�معة امللك خ�لد« للدكتورة 
لتفعيل  مقرتح  »ت�سور  عن  اآخ��ر  وبحث�  الدو�سري،  جريَّة  حممد  اجلوهرة 
دور الن�سر الإلكرتوين للم�س�همة يف حتقيق حراك البحث العلمي يف اململكة 
العربية ال�سعودية يف �سوء التج�رب والجت�ه�ت الع�ملية املع��سرة«، للدكتورة 
»دبلوم��سية  كت�ب  ق��راءة يف  اإلى  ب�لإ�س�فة  ه�لة فوزي حممد عيد عمران، 
وعر�ست  توفيق،  عبدالرحمن  الدكتور  ملوؤلفه  الع�طفي«  ب�لذك�ء  القي�دة 

املجلة ملخ�س�ت لر�س�ئل علمية.
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يحيى التيهاني

ت��ف��ق��د اأم������ري م��ن��ط��ق��ة ع�������س���ري، ���س���ح��ب 
ب��ن خ�لد  الأم����ري في�سل  امل��ل��ك��ي  ال�����س��م��و 
ال�سريط  امل��سي،  الأح��د  عبدالعزيز،  بن 

احلدودي مبح�فظة ظهران اجلنوب.
ت�����س��ري��ح �سحفي  ���س��م��وه يف  وق������ل 
»اإنني اأقف الآن على اآخر نقطة حدودية 
ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  ب��ني  تف�سل 
على  ب��ن���ءا  ال�سقيقة،  اليمن  وجمهورية 
توجه�ت خ�دم احلرمني ال�سريفني امللك 
و�سمو ويل عهده  بن عبدالعزيز،  �سلم�ن 
الأم�����ني ن���ئ��ب رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال������وزراء، 
ال��ث���ين  ال��ن���ئ��ب  ال��ع��ه��د  و���س��م��و ويل ويل 
الداخلية،  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ص  لرئي�ص 
حفظهم اهلل، واأود اأن اأطمئن اجلميع ب�أن 
الأمور ، وهلل احلمد، ت�سري وفق تطلع�ت 
ال��ق��ي���دة ال��ر���س��ي��دة ول ي��وج��د م���� ي��دع��و 
ال��ت��ي يبذله�  ب���جل��ه��ود  ل��ل��ق��ل��ق« م�����س��ي��دا 
ال�سريط  ال��ب������س��ل��ون ع��ل��ى  رج�����ل الأم����ن 

احلدودي.
واأ�س�ف »جئت متفقدا الأو�س�ع على 
لي�سوا  فجنودن�  اجلنوبية،  وطنن�  ح��دود 
بح�جة اإلى ر�س�لة مني اأو كلمة توجيهية، 

والنفي�ص للذود عن الوطن ومقدراته.
وك�������ن يف ا����س���ت���ق���ب����ل ����س���م���وه ل���دى 
اجلنوب،  ظ��ه��ران  حم�فظة  اإل��ى  و�سوله 
ق����ئ���د ح���ر����ص احل������دود مب��ن��ط��ق��ة ع�سري 
اللواء �سفر بن اأحمد الغ�مدي، وحم�فظ 
ظهران اجلنوب حممد بن فالح القرق�ح، 

اإلى �سرح تف�سيلي  ا�ستمع  احل��دودي، ثم 
وع���ر����ص م���رئ���ي ع���ن اآل���ي���ة ع��م��ل ح��ر���ص 
احلدود يف املن�طق احلدودية قدمه املقدم 
ه�دي الوادعي قبل اأن يتفقد �سموه قي�دة 

قط�ع ظهران اجلنوب.
كم� ا�ستقبل �سموه عددا من م�س�ئخ 

فهم يعلمون يقين� اأنهم عم�د هذا الوطن 
عند  ب�أنهم  ثقة  وكلن�  احل�سني،  وح�سنه 
ح�سن الظن«، موؤكدا اأن جميع القط�ع�ت 
تعمل  احل���دود،  حر�ص  يف  ممثلة  الأمنية 
له� من  امل�س�ندة  القوات  ك�فة  اإلى ج�نب 
الغ�يل  ي��ب��ذل��ون  ال��ذي��ن  امل�سلحة  ال��ق��وات 

وق���ئ��د ق��ط���ع ح��ر���ص احل���دود ب�ملح�فظة 
املقدم خمي�ص بن حممد الزهراين وعدد 

من القي�دات الأمنية ب�ملنطقة.
ع���ق���ب ذل�������ك، وق������ف �����س����م����وه  ع��ل��ى 
ال�����س����ت����ع����دادات وال���ت���ج���ه���ي���زات ل���رج����ل 
ال�سريط  على  املرابطني  احل��دود  حر�ص 

واأع����ي�����ن ال��ق��ب���ئ��ل يف حم���ف��ظ��ة ظ��ه��ران 
اجلنوب واملراكز الت�بعة له�، موؤكدين له 
اأفراد قب�ئلهم فداء للوطن  اأنهم وجميع 
والدف�ع عن مقدراته، واأنهم ي�ست�سعرون 
اأنهم على ثغر من ثغور الوطن جمددين 

البيعة والولء للوطن وقي�دته.

خالل تفقده الشريط الحدودي بظهران الجنوب
أمير عسير: حدودنا بخير ورجال أمننا درع حصين
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مع�قلهم  يف  الظ�ملني  الطغ�ة  ي��دح��رون 
ب�إذن اهلل«. وحث �سمو الأمري في�سل بن 
الإ�س�ع�ت  ن�سر  عدم  على  اجلميع  خ�لد 
املغر�سة يف و�س�ئل التوا�سل الجتم�عي 
وع�����دم الل���ت���ف����ت اإل���ي���ه����، داع���ي���� ���س��م��وه 
اجلميع اإل���ى ال��ت��ع���ون م��ع رج����ل الأم��ن 
الذين  واملغر�سني  احل��سدين  وحم�ربة 
يرتب�سون ببالدن�، م�سريا اإلى اأن اأه�يل 
ال��دائ��م  وق��وف��ه��م  اأث��ب��ت��وا  ع�سري  منطقة 
مع القي�دة الر�سيدة يف هذه البالد �سف� 
واح����دا وج��ن��ب��� اإل����ى ج��ن��ب حل��م���ي��ة ه��ذا 

الوطن من كل مرتب�ص.
قب�ئل  م�س�يخ  و���س��ف  جهتهم  م��ن 
املنطقة، قرار بدء عملية »ع��سفة احلزم 
» ب�حلكيم ال�س�در من قي�دة حكيمة، واأن 

ال��ت��ق��ى اأم�����ري م��ن��ط��ق��ة ع�����س��ري، ���س���ح��ب 
ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن خ�لد بن 
املراكز  وروؤ���س���ء  املح�فظني  عبدالعزيز، 
و�سيوخ القب�ئل والنواب، وذلك ب�ل�س�لة 

امللكية ب�خل�لدية.
اللق�ء  ب��داي��ة  يف  �سموه  وخ�طبهم 
ق����ئ���ال« اإن���ن���� ن��ع��ل��م ج��م��ي��ع��� م���� ت��ق��وم به 
من  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���دم  حكومة 
ق���ي����دة ل��ع��م��ل��ي��ة »ع������س��ف��ة احل������زم«، اإل���ى 
ال���ت���ع����ون وال�����دول  ج����ن���ب دول جم��ل�����ص 
ال��ع��رب��ي��ة والإ���س��الم��ي��ة امل�����س���رك��ة، ال��ت��ي 
اإليه� رواب��ط الأخ��وة والعالقة مع  دع�ن� 
الع�س�ب�ت  به  تقوم  وم�  ال�سقيق،  اليمن 
تعد  من  اليمن  يف  احلوثية  وامليلي�سي�ت 
ق��رار  ف��ك���ن  ال��د���س��ت��وري��ة،  ال�سرعية  على 
�سلم�ن  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خ���دم 
عملية   ب��ب��دء  اهلل،  اأي���ده  عبدالعزيز،  ب��ن 
القرار الذي و�سف  ع��سفة احلزم، وهو 
ب���ل�����س��ج���ع م��ن م��ل��ك ���س��ج���ع، م��ن خ��الل 
ون�سرة  اأم���ك��ن��ه��م  يف  امليلي�سي�ت  ���س��رب 
بعد  اأم���ره،  على  املغلوب  اليمني  ال�سعب 
اأن طغوا وبغوا يف غيهم وظلمهم، واإنني 
مت�أكد من م�س�عر اجلميع يف هذا اليوم، 
وم�س�عركم جت�ه دولتكم وجت�ه اإخوانكم 

واأبن�ئكم املرابطني على احلدود«.
واأ����س����ف ���س��م��وه »ل��ق��د ذه��ب��ت اإل���ى 
اجلنوب،  ظهران  مبح�فظة  علب  منفذ 
واج��ت��م��ع��ت ب���إخ��وان��ك��م واأب��ن���ئ��ك��م رج���ل 
ح���ر����ص احل�������دود وع������دد م����ن ق��ط���ع���ت 
ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة واجل���ن���ود ال��ب������س��ل��ني 
امل��راب��ط��ني على احل��د اجل��ن��وب��ي، وك�نت 
م���ع���ن���وي����ت���ه���م م���رت���ف���ع���ة ج������دا و����س���وف 

فيم�  القي�دة  مع  الوقوف  يوؤكد  اجلميع 
العدل،  وحتقيق  الأم���ن  حلفظ  اتخذته 
وامل�س�ندة   للدعم  ا�ستعدادهم  موؤكدين 
ذلك  الأم��ر  ا�ستدعى  اإذا  والأرواح  ب�مل�ل 
وذلك  الر�سيدة،  القي�دة  توجيه�ت  وف��ق 
وحت��ق��ي��ق  ال���ظ����مل���ني  ردع  يف  ل���الإ����س���ه����م 

ال�سرعية يف اليمن ال�سقيق.
تعطي  احل���زم«  »ع��سفة  اأن  وبينوا 
دل��ي��ال وا���س��ح��� ع��ل��ى ال��ت��ك���ت��ف ودر���س��� يف 
اللحمة اخلليجية والعربية والإ�سالمية 
اهلل  داع��ني  امل�سلمني،  �سفوف  توحيد  يف 
العلي القدير اأن يحفظ اململكة العربية 
ال�������س���ع���ودي���ة وب������الد امل�����س��ل��م��ني م����ن ك��ل 
مكروه، واأن يدمي على هذه البالد اأمنه� 

وا�ستقراره�.

حث الجميع على عدم الترويج
لإلشاعات المغرضة

فيصل بن خالد: »عاصفة الحزم« 
قرار شجاع من ملك شجاع

محافظو وشيوخ قبائل عسير يعلنون وقوفهم مع القيادة الرشيدة
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طالب: »عاصفة الحزم«
أعادت لألمة مجدها
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عبدالعزيز رديف

اأب�������دى ع�����دد م����ن ال����ط����الب ال���ذي���ن 
اآف���ق« اعتزازهم  اآراءه��م »  ا�ستطلعت 
مب� ق�مت به حكومة خ�دم احلرمني 
الفتنة  مع�قل  �سرب  من  ال�سريفني 
ع������س��ف��ة   « خ������الل  م����ن  ال���ي���م���ن  يف 
ال�سج�عة  واأ�س�دوا ب�خلطوة  احلزم«، 
ال�سريفني  احلرمني  خ���دم  قبل  من 
امللك �سلم�ن بن عبد العزيز، حفظه 
اهلل،  وق���دة ال��ع��رب، واأ���س���روا اإل��ى اأن 
العروبة  اأيقظت  الع�سكرية  العملية 
يف ن���ف���و����ص ال����ع����رب واأع������������دت ل��ه��م 

جمدهم وعزتهم.
وع������ر ط�����ل����ب ق�������س���م الإع�������الم 
�سعيد اآل من�سور عن فخره واعتزازه 
ب��وط��ن��ه ومب��ل��ي��ك��ه، ب��ق��ول��ه »اأن����� ممنت 
لهذه البالد ولق�ئده� ال�سهم الهم�م، 
ب��خ���دم  ن���ك���ون ف���خ���وري���ن  اأن  وي���ج���ب 
�سلم�ن  امل��ل��ك  ال�����س��ري��ف��ني  احل��رم��ني 
الأم��ني  عهده  وويل  عبدالعزيز،  ب��ن 
و�سمو ويل ويل العهد وزير الداخلية، 
الأم��ري  ال�سج�ع  ال��دف���ع  وزي��ر  و�سمو 
ال�سج�ع  بقرارهم  �سلم�ن  بن  حممد 

ب�إغ�ثة امللهوف ون�سرة املظلوم«.
واأ�س�ف »اإن احلملة التي اأطلقه� 
»ع��سفة  م�سمى  حت��ت  �سلم�ن  امللك 
ع��ل��ى  ح���ف����ظ����  اإل  ل��ي�����س��ت  احل��������زم« 
وردع���  ال�سرعية،  اليمنية  احلكومة 
ل��ل��م��ل��ي�����س��ي���ت احل��وث��ي��ة ال��ت��ي اأث�����رت 
ال�����س���رع اليمني،  ال��رع��ب وال��ذع��ر يف 
اأن ال��ي��م��ن من�  وه����ذه احل��م��ل��ة ت��ب��ني 

ونحن منه«.
ب��ه  ق�����م����ت  م������  »اإن  واأ�������س�������ف 
واإث����رة  ف�س�د  م��ن  احل��وث��ي  ملي�سي�ت 
ل��ل�����س��غ��ب ب��ت��ل��ط��ي��خ ���س��ن��ع���ء ال��ع��روب��ة 
وعدن الأبية بدم�ء الأبري�ء وتخويف 
الآم��ن��ني م� ك���ن له ج��زاء اإل مب�درة 
على  الغيور  ال�سهم  ملكن�  �سهمة من 
ال��دول  قي�دات  وك�فة  امل�سلمني  دم���ء 

العربية املوؤازرة لع��سفة احلزم«.

قرار حكيم
م����ن ج����ن���ب���ه، ق������ل ال���ط����ل���ب ب��ق�����س��م 
ال�������س���ي���دل���ة ال���������س����ري����ري����ة ف��ي�����س��ل 
ال�����س��ه��راين »ع��م��ل��ي��ة ع������س��ف��ة احل��زم 
ق�������رار ح���ك���ي���م م����ن ق����ي�����دة ح��ك��ي��م��ة، 
وال��دل��ي��ل ع��ل��ى ذل���ك وق���وف العديد 
العملية  هذه  مع  الع�مل  قي�دات  من 
الذي  الغ�يل،  ملكن�  لقرار  وت�أييده� 
اإلى حفظ الأمن وال�ستقرار  يهدف 

يف اليمن ومنطقة اخلليج ك�فة«.
به  حتظى  م���  ال�سهراين  وثمن 
دويل  ت�أييد  من  الع�سكرية  العملية 
وع���رب���ي، ف��ق���ل »ه���م ي���وؤك���دون يوم� 
ع��سفة  لدعم  ا�ستعدادهم  اآخ��ر  بعد 
اإل��ي��ه م��ن دعم  احل��زم بكل م��� حتت�ج 
ا���س��ت��دع��ى  اإذا  وع�����س��ك��ري  اق��ت�����س���دي 
الأمر، وهذا كله لي�ص اإل لردع الظلم 
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يف  ال�����س��رع��ي��ة  ولتحقيق  وال��ظ���مل��ني، 
ل�سلم�ن  ف�����س��ك��را  ال�����س��ق��ي��ق،  ال��ي��م��ن 

الأمن والفخر«.

مبادرة تاريخية
يف ال�����س��ي���ق ذات������ه، و����س���ف ال��ط���ل��ب 
����س����مل ب����ن ���س��ع��ي��د ع��������س���ف���ة احل����زم 

اأن تط�ولوا ومت���دوا على  اليمن بعد 
احلكومة ال�سرعية اليمنية«.

واأ����س����ر ب���ن ���س��ع��ي��د اإل����ى اأن ه��ذا 
خ���دم احلرمني  م��ن  ال�سج�ع  ال��ق��رار 
ال�����س��ري��ف��ني اأث���م���ر يف ت��وح��ي��د الأم���ة 
يحرتمه�  ق���وة  لت�سكل  الإ���س��الم��ي��ة 
ال������ع�������مل اأج�������م�������ع، واأع��������������د ل����الأم����ة 

�سلم�ن  امل��ل��ك  ال�����س��ري��ف��ني  احل��رم��ني 
لن�سرة  اهلل،  حفظه  العزيز،  عبد  بن 
الأ���س��ق���ء يف ال��ي��م��ن ال��ع��زي��ز، واإن��ق���ذ 
وراء  الجن����راف  م��ن  و�سعبه�  اأه��ل��ه��� 
الأمن  زعزعة  هدفه�  اأجنبية  تي�رات 

يف اخلليج العربي.
الع��سفة  ه��ذه  »انطلقت  وق����ل 

ب���� »امل����ب�����درة ال��ت���ري��خ��ي��ة م���ن ال����دول 
تقوده�  ال��ت��ي  والإ���س��الم��ي��ة  العربية 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، وحت��ت 
قي�دة رج��ل �سج�ع وج��ريء هو خ�دم 
�سلم�ن  امل��ل��ك  ال�����س��ري��ف��ني  احل��رم��ني 
حفظه  ���س��ع��ود،  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب���ن 
اهلل، ل�����س��رب م��ع���ق��ل احل��وث��ي��ني يف 

الإ�سالمية هيبته� وقوته�، و�س�أل اهلل 
عز وجل اأن يوفق الع�ملني على هذه 
والن�سر  ب�لنج�ح  تتكلل  واأن  احلملة، 

على احلوثيني.
اإل���ى ذل���ك، ذك���ر ال��ط���ل��ب بق�سم 
ال��ت��ع��ل��ي��م الب��ت��دائ��ي ول��ي��د ه����ذال اأن 
ع������س��ف��ة احل�����زم ب������داأت ب����أم���ر خ����دم 

بعد مط�لب�ت ومن��سدات من اأ�سق�ئن� 
ملي�سي�ت  ردع  يف  للتدخل  اليمن  يف 
احلوثي التي دمرت بالدهم وزعزعت 
ب����إذن اهلل،   احل���زم،  اأم��ن��ه��م، وع��سفة 
اأهلن�  ومتطلب�ت  اأه��داف��ه���  �ستحقق 
واإب��ع���د  مب��ح���رب��ة  ال�سقيق  اليمن  يف 
كل من يح�ول زعزعة الأم��ن واإث���رة 

قرار شجاع من خادم الحرمين الشريفين
أثمر في توحيد األمة اإلسالمية
لتشكل قوة يحترمها العالم أجمع

»عاصفة الحزم« جاءت في وقت
كانت فيه العروبة بحاجة إلى من يوقظها
من سباتها ويعيد لها مجدها وعزها

آفاق الجامعة  |  العدد 144  |  16 جمادي الثاني 1436  |  5 إبريل 2015 عاصفة الحزم



اخلليجية  واملنطقة  اليمن  يف  الفنت 
مثل  يف  ي�سعني  »ل  واأ���س���ف  ك���ف��ة«. 
اهلل  اأ�����س�����ل  اأن  اإل  الأو������س������ع  ه�����ذه 
ال�سهم  ملليكن�  اأول  وال�سداد  التوفيق 
���س��ل��م���ن ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ول��ل��ج��ن��ود 
الب��سلني يف ع��سفة احلزم واأن يدمي 
على بالدن� الأمن وال�ستقرار وك�فة 

بالد امل�سلمني«.
ا�ست�سهد  �سلة،  ذي  م��وق��ف  ويف 
ال����ط�����ل����ب ب���ق�������س���م الإع�����������الم خ����ل���د 
خم����ف���ه مب��ق��ول��ة امل���ل���ك ف��ي�����س��ل بن 
الأم��ري  لبنه  اهلل  رحمه  عبدالعزيز 
خ�لد الفي�سل حينم� ق�ل »ي� بني ل 
واإذا  تغ�سب،  ل  تغ�سب،  ل  تغ�سب، 

غ�سبت فال تر�ص«.
اأن هذه  الط�لب خم���ف��ه،  وذك��ر 
ال�����س��ي������س��ة ه���ي ال��ت��ي ت��ت��ب��ع��ه��� ح���ل��ي��� 
امل��م��ل��ك��ة ال���ع���رب���ي���ة ال�������س���ع���ودي���ة ���س��د 
احلوثيني من خالل ع��سفة احلزم، 
واجتم�ع الدول العربية والإ�سالمية 
ع��ل��ى ك��ل��م��ة واح����دة ���س��د ه���ذه الفئة 
ال�������س����ل���ة اأم�������ر ع���ظ���ي���م مل ت���ق���م ب��ه 
ال�سبعين�ت  منذ  الإ���س��الم��ي��ة  ال���دول 
امل��ي��الدي��ة«. واأ���س���ف »اأن���� فخور جدا 
الب��سلون  الأم��ن  رج���ل  به  يقوم  مب� 
وف���خ���ور ب���ج��ت��م���ع ك��ل��م��ة امل�����س��ل��م��ني، 
ب���الد  ي���ح���ف���ظ  اأن  امل����ول����ى  واأدع�����������وا 
احل��رم��ني واأم��ن��ه��� ورج���ل��ه��� وجميع 

من وقف يف �سفهم«. 

إحذروا الشائعات
واأك�����������د ال����ط�����ل����ب ب���ك���ل���ي���ة ال���ل���غ����ت 
مواقع  اأن  مو�سى  اأح��م��د  والرتجمة 
ال���ت���وا����س���ل احل���دي���ث���ة، ي���� ل��الأ���س��ف، 
البلبلة  لإث����رة  �سيئة  بيئة  اأ�سبحت 
هذه  مثل  ظل  يف  الإ�س�ع�ت  وترويج 
للو�سع  وامل�س�بهة  الط�رئة  الظروف 
ال�����س��ق��ي��ق، معلال  ال��ي��م��ن  احل�����يل يف 
ذلك ب�أن �سبك�ت التوا�سل الجتم�عي 

اأ�سبحت يف متن�ول اجلميع.
و�����س����دد م���و����س���ى ع���ل���ى ����س���رورة 
ع���دم ت��روي��ج الإ����س����ع����ت م��ن خ��الل 
تلك املواقع، وترك احلديث يف مثل 
هذه الأمور للمتخ�س�سني والتوجه 
واأن  للحكومة،  ب�لتوفيق  ب���ل��دع���ء 
واأن  امل�����س��ل��م��ني،  ب����الد  اهلل  ي��ح��ف��ظ 

ين�سر جنودن� يف هذه املهمة.
الطبيعي  العالج  ط�لب  واأ���س���د 
اجلوية  ب���ل��ق��وات  �سلط�ن  اآل  اأح��م��د 
للع�مل  اأثبتت  اأنه�  وذك��ر  ال�سعودية، 
���س��رب مع�قل  ال��ف���ئ��ق��ة يف  ق��درت��ه��� 
امل��ل��ي�����س��ي���ت  وال���ت���ط���رف، وع����ر عن 
���س��ع���دت��ه ب���ل��ت��ح���ل��ف ال��ع��رب��ي ال���ذي 
يرى من وجهة نظره اأنه حقق هدف� 
اآخر ل يقل اأهمية عن ق�سية اليمن 
واحل���ف����ظ ع��ل��ى ا���س��ت��ق��راره م���ن يد 

الع�بث احلوثي.
ب����دوره، اأو���س��ح ال��ط���ل��ب بق�سم 
الإعالم ح�مت اآل �س�وي اأن »ع��سفة 
احل�����زم« ج�����ءت يف وق����ت ك���ن��ت فيه 
العروبة بح�جة اإلى من يوقظه� من 

�سب�ته� ويعيد له� جمده� وعزه�.
 وق�ل »ج�ءت يف الوقت املن��سب 
اأي��دي  م��ن  و�سرعيته  اليمن  لتنقذ 
اإلى زعزعة الأمن يف  الذين ي�سعون 
البالد«، اآمال اأن تنتهي هذه العملية 
يف اأ����س���رع وق���ت مم��ك��ن ل��ك��ن ب��ع��د اأن 
لليمن  ليعود  اأه��داف��ه���  ك�مل  حتقق 

اأمنه وا�ستقراره«. 
ق����رارا يجعلني  »ك�����ن  واأ����س����ف 
اأف��ت��خ��ر ب�����س��ف��ت��ي م��واط��ن��� ���س��ع��ودي��� 
وي��ث��ل��ج ���س��دري ك��م��� ي��ج��ع��ل ال��ع��رب��ي 
يفخر ب��ع��روب��ت��ه ع��ن��دم��� ي���رى اأم��ت��ه 
جمتمعة على كلمة واح��دة. في� رب 
ال��ف��ئ��ة الع�بثة  ان�����س��ر ج��ن��ودن��� ع��ل��ى 

واأيدهم واحفظهم و�سدد رميهم«.
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العبيدي  �سعيد  بن  علي  الدكتور  دع��� 
)ك���ل���ي���ة ال�������س���ري���ع���ة واأ������س�����ول ال���دي���ن 
ب�جل�معة(، اإلى عدم القلق على اململكة 
الأح����داث  نتيجة  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
اجل����ري���ة يف ع�����مل ال���ي���وم، م���وؤك���دا اأن 
امل��م��ل��ك��ة مت��ل��ك م���ن م���وؤه���الت الن�سر 
غريه�  ميلكه  ل  م�  الإل��ه��ي  والتمكني 
ب��ره���ن���  اأو  دل��ي��ال  م��وج��زا ذل���ك يف 18 

لن�سرته� وهي:

1( المملكة راعية
للحرمين الشريفين

امللك  عهد  منذ  ذل��ك  يف  اململكة  ت�ريخ 

اأقط�ر  �ستى  م��ن  لق��سديه�  ومعنوي� 
الأر�ص.

ب��ع��م���رة  امل��م��ل��ك��ة  اه���ت���م����م  اإن  ب���ل 
اململكة  داخ��ل  يف  ع�مة  ب�سفة  امل�س�جد 
وخ���رج��ه��� م�����س��ه��ود م��ن ك��ل ذي ع��ني، 
وه��ذه م��ن ع��الم���ت ال��ه��داي��ة الرب�نية 

والتوفيق واحلفظ.
وقد ق�ل اهلل تع�لى يف ثن�ئه على 
اأ���س��ح���ب تلكم الأف��ع���ل امل��ب���رك��ة »اإمن��� 
يعمر م�س�جد اهلل من اآمن ب�هلل واليوم 
الآخ��ر واأق���م ال�سالة واآت��ى الزك�ة ومل 
اأن يكونوا  اأولئك  اإل اهلل فع�سى  يخ�ص 

من املهتدين«.

يذكر  اأن  اهلل  م�س�جد  م��ن��ع  مم��ن  اأظ��ل��م 
م�  اأول��ئ��ك  خرابه�  يف  و�سعى  ا�سمه  فيه� 
ك�ن لهم اأن يدخلوه� اإل خ�ئفني لهم يف 

الدني� خزي ولهم يف الآخرة عذاب«.

3( المملكة حامية للتوحيد
من الشرك ومظاهره

وهو امتداد لدعوة اإبراهيم اخلليل عليه 
»واإذ  ال�سالم، كم� حكى اهلل قوله اخل�لد 
اآمن�  البلد  اإب��راه��ي��م رب اج��ع��ل ه��ذا  ق���ل 

واجنبني وبني اأن نعبد الأ�سن�م«.
وف�س�ئل التوحيد هي ف�س�ئل اأهله 
وح��م���ت��ه، ف��ق��د ت��ك��ف��ل اهلل ت��ع���ل��ى لأه��ل��ه 

امل��وؤ���س�����ص ع��ب��د ال��ع��زي��ز، ي��رح��م��ه اهلل، 
الثلج،  بي��ص  م��ن  اأن�سع  ال��ي��وم  وحتى 
وم������ ع��م��ل��ه��� وج����ه����وده����� اجل����ب�����رة يف 
�سدى  اإل  ال�سريفني  احلرمني  رع�ية 
ل��دع��وة اخلليل  ت��ع���ل��ى  ل���س��ت��ج���ب اهلل 
»رب اجعل هذا  ال�سالم،  اإبراهيم عليه 
بلدا اآمن� وارزق اأهله من الثمرات من 

اآمن منهم ب�هلل واليوم الآخر«.
التمكني  الأم���ن  مقت�سي�ت  وم��ن 
والن�سر على الأعداء ملن يقوم برع�ية 
احل����رم����ني ال�������س���ري���ف���ني، وق�����د ب��ذل��ت 
زال��ت  ول  بو�سعه�،  م���  ذل��ك  يف  اململكة 
م�دي�  احل��رم��ني  لعم�رة  الكثري  تقدم 

2( أعداء المملكة
يخربون بيوت اهلل

ويدمرونها حسا ومعنى
ويف  ال��ي��وم  له�  امل��ح���رب��ون  اململكة  اأع����داء 
م��ق��دم��ت��ه��م احل���وث���ي���ون وم��ث��ل��ه��م ���س���ئ��ر 
النقي�ص  ال�سفوية على  املجو�ص  طوائف 
بيوت  ي��خ��رب��ون  فهم  مت���م���،  اململكة  م��ن 
ويقتلون  ال��ع��ب���دة،  ع��ن  ويعطلونه�  اهلل، 
العلم�ء الع�ملني، والعب�د امل�سلني، فلهم 
ب�لهزمية يف احلرب  املعجل  الدني�  خزي 
وم���� يتبعه� م���ن وي����الت ودم�������ر،  ول��ه��م 

عذاب الآخرة املوؤجل جزاءا وف�ق�.
وقد ق�ل اهلل تع�لى عن هوؤلء »ومن 

وتفريج  وب���ل��ه��دى،  وال��ت��م��ك��ني،  ب�لن�سر 
ال��ك��روب، واإزال����ة امل��ك���ره، وغ��ري ذل��ك من 

املب�سرات لأهله يف الدني� والآخرة.
وامل���م���ل���ك���ة ح����م���ل���ة ل������واء ال��ت��وح��ي��د 
اليوم، فله�  له� يف ع�مل  ب�سورة ل مثيل 

الن�سر والتمكني والأمن ب�إذن اهلل.

4( المملكة  مؤهلة
للدفاع اإللهي عنها

تعهد  قد  اهلل  ولأن  �سي�أتي؛  ومل�  تقدم،  مل� 
�سبح�نه  ق���ل  كم�  املوؤمنني،  عن  ب�لدف�ع 
»اإن اهلل يدافع عن الذين اآمنوا اإن اهلل ل 

يحب كل خوان كفور«.

في رؤية وقراءة لألوضاع المحيطة حاليا..

د. علي العبيد: المملكة مؤهلة
للدفـاع اإللهي عنها.. ومن أخافها أخافه اهلل

ثمانية عشر برهانا لنصرة المملكة على أعدائها
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يسألونك
عن عاصفة الحزم!

عبد اهلل الكعيد

للحق  انت�س�ر  هي  ق��ل:  املُب�ّسرة؛  الب�سرية  الع��سفة  تلك  عن  �س�ألوك  اإن 
وجندة للم�ستغيث والدف�ع عن الأر�ص والعر�ص واملنجزات. 

ه�دي  من�سور  عبدربه  الرئي�ص  يف  املتمثلة  لل�سرعّية  اإع����دة  هي  قل 
اأم���م  �سلبت  ال�سرعية  وه��ذه  اليمني،  ال�سعب  مكون�ت  ك�فة  م��ن  املنتخب 
الع�مل الذي وقف متفرج� على م�سرحية هزلية ق�م بك�فة اأدواره� ع�س�بة 

حتركه� اأي�د ف�ر�سية يف اخلف�ء والعلن.
ق��ل ه��ي تخلي�ص ال��ي��م��ن ك��ب��ل��د واأه����ل م��ن الن��ق��الب��ي��ني احل��وث��ي��ني 
»ف���ر���س��ي��ة« حتلم  ث��ع���ل��ب  ���س��ي���دة ل�سو�سية م��دع��وم��ة م��ن  ال��ط���م��ع��ني يف 

ب�ل�سيطرة على اأر�ص العرب عن طريق خونة من )بع�ص( العرب.
ُقل لهم ب�أن ع��سفة احلزم هبت ا�ستن�دا )ح�سب بي�ن املجل�ص الوزاري 
ال��دول  ج�معة  ميث�ق  يف  امل�سرتك  العربي  ال��دف���ع  اتف�قية  اإل��ى  العربي( 
العربية واإلى امل�دة 51 من ميث�ق الأمم املتحدة، فهل يوجد تفوي�ص لهبوب 

الع��سفة اأكرث من هذا؟
قل هي �سي�ج حم�ية للوطن من تنظيم�ت الإره�ب وال�سر )الق�عدة/

داع�����ص/ح��زب اهلل ال��ي��م��ن( وغ��ريه��� تلك ال��ت��ي ات��خ��ذت م��ن اأر����ص اليمن 
مالذا له� والتح�لف امل�سبوه مع احلوثي وغري ال� )�س�لح(، بينم� اأعينهم 
وتبوك  وال��ظ��ه��ران  وم��ك��ة  ال��ري������ص  على  ال�سريرة  ون��واي���ه��م  ال�سيط�نية 

وجيزان.
ال�سرف�ء  كل  ويدعمه�  ويقف معه�  وق��ف  ح��زم هبت  ع��سفة  قل هي 
من  اإل  الن�سر  وم�  و�سلواتهم  ومواقفهم  بقواتهم  وامل�سلمني  العرب  من 

عند اهلل.
اأر���ص العرب وم� ج�وره� بعد غي�ب  قل هي عودة لَهيبة العرب على 
�سد  الغريب  مع  املت�آمرين  اخلونة  من  العرب  )بع�ص(  اأي��دي  بفعل  ط�ل 
الره�ن  جبهة  من  )هربوا  الذين  بي�ن  العودة  هذه  ب�س�ئر  واأول  اأوط�نهم 

اخل��سر( وتروؤهم من حت�لف�تهم امل�سبوهة.
اقتلعت  التي  احل��زم«  »ع��سفة  ت�ريخ مب��داد من فخر حك�ية  ي�  دّون 
ب�إرادة من اهلل ثم عزمية رج�ل نبالء �س�أفة ع�س�بة م�أجورة ح�ولت �سرقة 
العربية  اململكة  ا�سمه  م�س�مل  اآمن  بلد  على  والعتداء  اليمن  ا�سمه  وطن 

ال�سعودية.
امل�سدر: �سحيفة الريا�ض

امل���وؤم���ن���ني  ب����ني  ي�������س���وي اهلل  ف���ه���ل 
اأولي�ئه  وامل�سركني؟ وهل ي�سوي اهلل بني 
واأعدائه؟ هذا حم�ل، وقد اأ�س�ف ط�ئفة 
ال�سرك �سف�ت  اإل��ى مظ�هر  الأع��داء  من 
ذميمة من الغدر واخلي�نة والظلم، وعلى 

الب�غي تدور الدوائر .. كم� هي ال�سنن!

5( معاداة المملكة
معادة ألولياء اهلل

اأي م���ع����داة ل��ل��ك��رثة ال�����س���ح��ق��ة م���ن اأه���ل 
ال��ت��وح��ي��د ال��ن��ق��ي م���ن ال�������س���رك وال���ب���دع 
واخل����راف�����ت، وه������وؤلء ه���م اأه����ل حمبته 
وقد  ون�سرته،  بت�أييده  والأح��ق  ووليته، 
ق�ل ال�س�دق امل�سدوق عليه ال�سالم فيم� 
يرويه عن ربه تع�لى »من ع�دى يل ولي� 

فقد اآذنته ب�حلرب« �سحيح.
التوحيد  لأه���ل  خ��ري  ب�سرى  وه���ذه 
اأي ���س��م���ء، وب�����س��رى �سوء  وح��م���ت��ه حت��ت 
حرب  هي  اإمن�  فحربهم  لأعدائهم،  و�سر 

مع اهلل، ومن ح�رب اهلل خ�ب وخ�سر.

6( من أخاف المملكة
أخافه اهلل وخيبه وأذابه

اململكة  اإخ����ف���ة  حقيقة  اأن  ذل���ك:  ووج���ه 
اإخ�فة  اإمن� هي اإخ�فة لأهل املدينة، وهو 
للر�سول الكرمي يف برزخه، كم� ق�ل عليه 
ال�سالم »من اأخ�ف اأهل املدينة فقد اأخ�ف 

م� بني جنبي« اإ�سن�ده �سحيح.
ن��ب��ي��ه  ي�����س��ل��م  اهلل  اأن  ت���ظ���ن  وه�����ل 

للخوف؟!
ويف ح��دي��ث ث�����ن »م����ن اأخ������ف اأه���ل 
اأخ����ف���ه اهلل، وع��ل��ي��ه لعنة  امل��دي��ن��ة ظ��ل��م��� 
يقبل  ل  اأجمعني،  والن��ص  واملالئكة  اهلل 
ع��دل«  ول  �سرف�  القي�مة  ي��وم  منه  اهلل 

�سحيح.
لأه��ل  �سينت�سر  اهلل  اأن  ي��ع��ن��ي:  م��� 
امل���دي���ن���ة ومل�����ن ي��ح��م��ي��ه��� مم����ن اأخ����ف���ه���م 
بذلك  يقوم  من  خري  واململكة  واأرهبهم، 
ال��ن�����س��ر والتمكني  ف��ل��ه���  ال���ي���وم،  ومي��ث��ل��ه 

والأمن.
وب������ني ح����دي����ث ث�����ل����ث م������ ي��ن��ت��ظ��ر 
اأ�سح�ب الني�ت ال�سيئة ب�أهل املدينة: »ول 
يريد اأحد اأهل املدينة ب�سوء اإل اأذابه اهلل 
يف  امللح  ذوب  اأو  الر�س��ص،  ذوب  الن�ر  يف 

امل�ء« م�سلم.
ال��ن��ه���ئ��ي من  ال��ق�����س��د  اأن  واحل�����ق 
اأع��داء  م��ن  والأذى  ب�ل�سوء  اململكة  اإرادة 
ال�سفوية  من  وامل�ستقبل  والأم�����ص  اليوم 
مب��ك��ة  الأذى  اإحل���������ق  ه������و:  وغ�����ريه�����م، 
وق��د  ال�سحيح،  ب���لإ���س��الم  اأي  وامل��دي��ن��ة، 
والف�سل،  ب�خليبة  ذل��ك  مريد  اهلل  توعد 

ومب� يقطع اأثره وميحوه كم� تقدم.

7( المملكة مجمع
اإليمان الصحيح

فبه� اأهل الإمي�ن ال�سحيح، وبه� اخلل�ص 
الكرمي  النبي  لقول  وذلك  املوؤمنني،  من 
لي�أرز  الإ�سالم  »اإن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
اإلى جحره�«  اإلى املدينة كم� ت�أرز احلية 

�سحيح البخ�ري.
ودين اململكة يف املدينة وغريه� هو 
ال�سلف  عقيدة  ه��ي  وعقيدته�  الإ���س��الم، 
عرة  ول  وال�سنة،  الكت�ب  على  ال�س�لح 
اأر���س��ه��� م��ع قلتهم.  ب��وج��ود ال�����س��واذ على 
جلمعه�  والتمكني؛  والن�سر  الأم��ن  فله� 

بني التوحيد واإق�مة ال�سع�ئر.

8( المملكة تؤمن باهلل
واليوم اآلخر فال خوف

على مواردها
ب�هلل  موؤمن  �سعبه�  اأن  اململكة  مييز  مم� 
اأن���ه���� �ستبقى  ي��ع��ن��ي  وال����ي����وم الآخ������ر م���� 
اآم���ن���ة يف اأرزاق����ه����� واأق���وات���ه���� »م���وارده���� 
عليه  اإبراهيم  دعوة  القت�س�دية«، بركة 
الر�سول  مدينة  وبخ�سو�سية  ال�����س��الم، 
حممد عليه ال�سالة وال�سالم فيه�، حيث 

يريدون  اإمن���  الف��سدة  العق�ئد  اأ�سح�ب 
وهم  اأمرهم،  نه�ية  يف  اهلل  بحرم  ال�سوء 
ي��ع��ل��ن��ون ذل���ك ب��ك��ل و���س���ئ��ل��ه��م امل���ق���روءة، 
اأو وجل،  واملرئية دون خوف  وامل�سموعة، 
فلهم  م�ستب�سرين،  فرحني  ذلك  يعلنون 
اخلزي والع�ر يف الدارين، وقد توعدهم 
اهلل كم� ع�س�ة امل�سلمني ب�لعذاب الأليم.

ق������ل اهلل ت���ع����ل���ى »وم������ن ي�����رد ف��ي��ه 
ب�إحل�د بظلم نذقه من عذاب األيم«، وهذا 

ع�م.
وعن عبد اهلل بن م�سعود ر�سي اهلل 
ب���إحل���د فيه  اأراد  اأن رج��ال  »ل��و  ق���ل  عنه 
اأَْب����نَي لأذاق����ه اهلل من  ِب��َع��َدن  بظلم وه��و 

العذاب الأليم«.
ي��� من  اأم��ن  تنعموا بخري ول  فلن 
ال�سر  واأ�سمرمت  والعداوة  حملتم احلقد 

لهذه اململكة املب�ركة ظلم� وعدوان�.
واإنن� على ثقة ب�أن اأمركم اإلى تب�ب، 
ولو ملكتم اجليو�ص اجلرارة، واملجنزرات 
املدمرة، ف�سين�لكم اخلوف والرعب الذي 

ين�سر اهلل به اأهل توحيده وحم�ته.

12( صفات الطائفة
المنصورة متحققة

في المملكة بكثرة
امل��م��ل��ك��ة م����ن ب����ني 86 دول������ة اإ���س��الم��ي��ة 
هي  واأوروب�����  واأفريقي�  اآ�سي�  يف  منت�سرة 
ت��ت��ح��ق��ق فيه�  ال���ت���ي  ال�����دول  يف م��ق��دم��ة 
مع�ين ال�ستق�مة على دين اهلل والدف�ع 
للجميع،  ووا�سحة  مرتفعة  بدرجة  عنه 
وه��ي من  ن��ظ��ري،  له�  ي��وج��د  ل  وبكث�فة 
���س��ف���ت ال��ط���ئ��ف��ة امل���ن�������س���ورة امل���وع���ودة 

ب�لن�سر والتمكني.
ال��ط���ئ��ف��ة  ي��ع��ن��ي ه�����ذا ح�����س��ر  ول 

املن�سورة ب�ململكة فقط.
ف�����إن ال��ط���ئ��ف��ة امل��ن�����س��ورة ك��م��� ق���ل 
الإم���������م ال����ن����ووي »م���ف���رق���ة ب����ني اأن������واع 
املوؤمنني منهم �سجع�ن مق�تلون، ومنهم 
زه���د،  ومنهم  حم��دث��ون،  ومنهم  فقه�ء، 
واآم����رون ب���مل��ع��روف، ون���ه��ون ع��ن املنكر، 
وم��ن��ه��م اأه����ل اأن�����واع اأخ�����رى م���ن اخل���ري، 
قد  ب��ل  جمتمعني،  ي��ك��ون��وا  اأن  ي��ل��زم  ول 
ي��ك��ون��ون م��ت��ف��رق��ني يف اأق���ط����ر الأر�����ص« 
اآخرهم  يكون  زم���ن حتى  يح�سرهم  ول 

ب�ل�س�م.
ق�ل �سلى اهلل عليه و�سلم »ل تزال 
ط���ئ��ف��ة م��ن اأم��ت��ي ظ���ه��ري��ن ع��ل��ى احل��ق 

حتى تقوم ال�س�عة« �سحيح.
وق�����ل اأي�����س��� »ل ت����زال ط���ئ��ف��ة من 
اأمتي يق�تلون على احلق، ظ�هرين على 
امل�سيح  اآخ�رهم  يق�تل  حتى  ن���واأه��م،  من 

الدج�ل« �سحيح.

ق�ل »اإن اإبراهيم حرم مكة، ودع� لأهله�، 
اإبراهيم  م  ح���رَّ كم�  املدينة  ح��رم��ت  واإين 
مكة، واإين دعوت يف �س�عه� ومده� مبثلي 

م� دع� به اإبراهيم لأهل مكة« م�سلم.
�سبح�  احل��رب  تكون  اأن  ينبغي  ف��ال 
ي��خ���ف��ه امل�����س��ل��م وي��ق��ل��ق��ه ع��ل��ى رزق�����ه؛ بل 
هذه  يف  ب��واج��ب��ه  وي��ق��وم  اهلل  على  يتوكل 
والكم�ل،  التم�م  على  املقد�سة  احل���روب 

فهذا من اأ�سب�ب حفظ الأرزاق.

9( المملكة تظهر
شعائر اإلسالم وعاقبة ذلك 

النصر والتمكين
تظهر اململكة �سع�ئر الإ�سالم وتهتم به�، 
من توحيد، و�سالة، وزك�ة، و�سي�م، وحج، 
واأم���ر مب��ع��روف ون��ه��ي ع��ن منكر، مب��� ل 
مثيل له اليوم يف اأي بلد، وهذه من دع�ئم 

الن�سر والتمكني.
الن�سر  مثلث  تع�لى  اهلل  ذك��ر  وق��د 
وال��ت��م��ك��ني »ال�����س��الة، وال�����س��وم، والأم����ر 
مثلث  وه��و  املنكر«  عن  والنهي  ب�ملعروف 
مت�����س��ك��ت ب���ه امل��م��ل��ك��ة ومت���ي���زت ب���ه على 
اإلى  اأعدائه� املن�وئني له� ممن ينت�سبون 

الإ�سالم.
و���س��ي��ك��ت��ب اهلل ل��ه��� ب���ذل���ك ال��ن�����س��ر 
مّكن�هم  اإن  »ال��ذي��ن  ق���ل  كم�  والتمكني، 
الزك�ة  واآت���وا  ال�سالة  اأق���م��وا  الأر����ص  يف 

واأمروا ب�ملعروف ونهوا عن املنكر«.

10( المملكة تجتهد
في نصرة الدين وإعالء

كلمة اهلل
فهي من�سورة على من ع�داه� ومن ق�تله� 
مهم� ك�نت قوته وجروته ف�إن الغلبة له� 
لأنه� جمتهدة يف ن�سرة دين اهلل بح�سب 
ط���ق��ت��ه��� واإم���ك����ن����ت���ه���� يف حم��ي��ط م��ل��يء 
الأ�سدق�ء،  ثي�ب  يلب�سون  الذي  ب�خلونة 
ويف ع�مل متك�لب على الإ�سالم ال�سحيح 
واأه��ل��ه، وه��ي وح��ده��� يف امل��ي��دان بقيمه� 

ومب�دئه� ت�س�رع الأمواج الع�تية! 
اإنه� واهلل غ�لبة ومن�سورة، وقد ق�ل 
اهلل تع�لى »ولين�سرن اهلل من ين�سره، اإن 

اهلل لقوي عزيز«.
وال��ذي��ن  ر�سلن�  لنن�سر  »اإن����  وق����ل: 
اآم����ن����وا يف احل����ي�����ة ال���دن���ي���� وي������وم ي��ق��وم 

الأ�سه�د«.
اململكة  على  تنطبق  ال�سفة  وه���ذه 

حكومة و�سعب�، ول تنفيه� عن غريه�.

11( المملكة محمية
بحمايتها الحرمين

ب���ل�����س��وء من  امل��م��ل��ك��ة  ي���ري���دون  اإن م���ن 

13( المملكة تنطبق عليها 
صفة الخيرية أكثر من غيرها 

في عالم اليوم
ملم�ر�سته� احل�سبة التي يحبه� اهلل، فحقه� 
احلفظ والتمكني. ق�ل تع�لى »كنتم خري 
ب���مل��ع��روف  ت����أم���رون  اأخ��رج��ت للن��ص  اأم���ة 

وتنهون عن املنكر وتوؤمنون ب�هلل«.
اإن اأمة حممد �سلى اهلل عليه و�سلم 
هي اأمة اخلريية، ومن خرييته� اأنه� ت�أمر 
امل��ن��ك��ر، وه��ي �سفة  ب���مل��ع��روف وتنهى ع��ن 
تعلن  دول���ة  بو�سفه�  اململكة  على  غ�لبة 
ذلك ومت�ر�سه بني �س�ئر الدول والبلدان 

الإ�سالمية.
فهي مت�ر�ص الأمر ب�ملعروف والنهي 
ع���ن امل��ن��ك��ر امل��غ��ل��ف ب����لإمي����ن ال��ن��ق��ي من 
ال�����س��رك وال��ب��دع��ة واخل���راف���ة، وه���ذه من 
���س��ف���ت امل��ف��ل��ح��ني، ك��م��� ق����ل اهلل ت��ع���ل��ى: 
»ول��ت��ك��ن م��ن��ك��م اأم����ة ي���دع���ون اإل����ى اخل��ري 
وي����أم���رون ب���مل��ع��روف وي��ن��ه��ون ع��ن املنكر 

ويوؤمنون ب�هلل، واأولئك هم املفلحون«.

14( المملكة محفوظة
من األكاسرة والقياصرة

اإن����ه����� حم���ف���وظ���ة م����ن ����س���ط���وة »ال���ف���ر����ص 
ال�سيطرة  ويحكموا  يغلبوه�  اأن  وال���روم« 
»اإذا  امل�����س��دوق  ال�����س���دق  ق���ل  فقد  عليه�، 
واإذا هلك  هلك ك�سرى فال ك�سرى بعده، 

قي�سر فال قي�سر بعده« �سحيح.
وحي  حمله�  التي  ه��ذه  ب�س�رة  ف���أي 

ال�سم�ء؟!

15( المملكة تبذل الخير
وتعين على نوائب الدهر

ف��ي��ده��� ب��ي�����س���ء ���س��خ��ي��ة حم�����س��ن��ة مم��ت��دة 
للمحت�جني والفقراء واملنكوبني من اأهل 
البلدان التي ل متلك الرثوة وم� �س�بهه�، 
م�سلمني،  غ��ري  اأم  م�سلمني  ك���ن��وا  و���س��واء 
ويثيب  اهلل  يحبه�  �س�حلة  اأع��م���ل  وه��ذه 

عليه�، واجلزاء من جن�ص العمل.
اآمنوا   ق�ل تع�لى: »وعد اهلل الذين 
لي�ستخلفنهم  ال�س�حل�ت  وعملوا  منكم 
يف الأر���������ص ك���م���� ا���س��ت��خ��ل��ف ال����ذي����ن م��ن 
قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارت�سى 
ل��ه��م ول��ي��ب��دل��ن��ه��م م��ن ب��ع��د خ��وف��ه��م اأم��ن��� 
يعبدونني ل ي�سركون بي �سيئ� ومن كفر 

بعد ذلك ف�أولئك هم الف��سقون«.
جتلب  ل�سف�ت  ج�معة  الآي���ة  وه��ذه 
الأمن من الن�سر والتمكني وهي متحققة 

يف اململكة اأكرث من غريه�.

16( المملكة تحرص
على الوحدة والجماعة

امل�سلمني  وح�����دة  ع��ل��ى  امل��م��ل��ك��ة  حت���ر����ص 
يغلب على  دول  وج���ود  م��ع  واج��ت��م���ع��ه��م 
الغ�درة،  طب�ع حكوم�ته� طب�ع ال�سواري 
ل�س�لح  وتتغ��سى  وت�سر  ت�سحي  لكنه� 

اجلميع.
ال��رتاب��ط  �سعبه�  على  يغلب  اأي�����س��� 
والأح���داث  اأم���ره،  وب��ني وولة  بينه  فيم� 
�س�هدة، وهذه �سف�ت يحبه� اهلل ويك�فئ 
ع��ل��ي��ه��� ب����لأم���ن وال����س���ت���ق���رار، ول ع��رة 
ب���ل��ق��ل��ة ال�����س���ذة ال��ت��ي ع��ل��ى غ��ري ال��ك��ت���ب 

وال�سنة.
وم�����ن ك����ن���ت ه�����ذه ح����ل���ه ك������ن اهلل 
م��ع��ه ب���ل��ن�����س��ر وال���ت����أي���ي���د، »ي����د اهلل مع 

اجلم�عة«حديث �سحيح.

17( المملكة متميزة
في قوتها القتالية

وفي روح هذه القوة
ج��ي��دة،  الع�سكرية  ال��ن���ح��ي��ة  م��ن  اململكة 

قوته�  ل��ت��ط��وي��ر   �سبيال  ت���رتك  ل  وه���ي 
وتعزيزه� اإل �سلكته، وهذا واجبه� و�سبب 
هيبته�، وه��و م��ن الإع����داد ال���ذي اأوج��ب��ه 
ق�ل  كم�  امل�سلمة،  الأم���ة  على  تع�لى  اهلل 
�سبح�نه: »واأع��دوا لهم م� ا�ستطعتم من 

قوة«.
كم� متتلك اململكة �سالح� ل متتلكه 
قوى ال�سر، األ وهو �سالح الإمي���ن الذي 
التي  القت�لية ال�سحيحة  العقيدة  تغذيه 

يتميز به� اجلندي ال�سعودي.

18( المملكة تملك
أعظم شعار يرهب أعداءها

وطلبته  اأعلنته  فمتى  اجل��ه���د،  وه��و  األ 
رج���ت ل��ه الأر������ص رج����، وه���ب لن�سرته� 
الأر���ص،  اأقط�ر  �س�ئر  من  احل��ق  جح�فل 
الف��سلة  اجلغرافية  امل�س�ح�ت  واأ�سبحت 
العربية  اململكة  واح��دة هي  بينهم قطعة 

ال�سعودية، فليفهم هذا اأعداوؤه�.
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لقطات
الدخيل: دراسة جديدة

لـ »قياس« ومراجعة آليته
أحمد العياف 

زار مع�يل وزير التعليم الدكتور عزام بن حممد الدخيل اإدارة املركز الوطني 
للقي��ص والتقومي، والتقى برئي�ص »قي��ص« الأمري الدكتور في�سل بن عبد 

اهلل امل�س�ري وامل�سوؤولني ب�ملركز.
القي��ص  م��رك��ز  اإدارة  يف  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  على  التعليم  وزي���ر  واأث��ن��ى 
التطوير؛  الأك��ي��دة يف  الرغبة  املركز  ل��دى  وج��د  اأن��ه  اإل��ى  والتقومي،  لفت� 
اأطلعه امل�سوؤولون فيه على عزمهم قبل نه�ية الع�م الدرا�سي احل�يل  حيث 
»قي��ص«  عمل  اآلية  ملراجعة  العمل  وور���ص  العلمية  اجلل�س�ت  من  عدد  عقد 
وتطويره� متى ا�ستلزم الأمر ذلك؛ حيث يقوم املركز مبق�رنته� مب� مي�ثله� 
من التج�رب الع�ملية يف هذا املج�ل و�سول اإلى م� يخدم العملية التعليمية 
لتقوم بدوره� ب�سكل اأكرث فع�لية يف تلبية احتي�ج�ت �سوق العمل ومتطلب�ت 
التخ�س�ص  يف  وو���س��ع��ه  ال��ط���ل��ب  ق���درات  ا�ستثم�ر  يف  ي�سهم  ومب���  التنمية 

الدرا�سي الذي يتن��سب معه�.
واأ�����س�����د ال���دخ���ّي���ل ب����مل���ح����ور ال���ت���ي ���س��ت��ن���ق�����س��ه��� اجل��ل�����س���ت ال��ع��ل��م��ي��ة، 
وكذلك  وغ���ي���ت��ه،  اأه��داف��ه  وت��ق��ومي  »قي��ص«  تف��سيل  ك�فة  حيث �ستتن�ول 
الأه��داف  يحقق  اإيج�بي�ته مب�  ودع��م  �سلبي�ته  اأ�س�ليبه ومن�هجه ودرا�سة 

املن�سودة لتطبيق�ته.

أكد أن الوزارة بدأت مراجعة النظام
الممنوح لمجالس الجامعات

»العوهلي«: تخطيط شمولي للتعليم
والتركيز على الجودة والفاعلية

ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  وك���ي���ل  اأو�����س����ح 
ل��ل�����س��وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��دك��ت��ور 
العوهلي  عبدالعزيز  بن  حممد 
اأن الوزارة، بداأت وبجهود حثيثة 
من خالل فرق عمل متخ�س�سة 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال���س��رتات��ي��ج��ي 
م����راج����ع����ة  يف  وال�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذي 
ال�سالحي�ت وتفعيله� يف النظ�م 
امل���م���ن���وح مل��ج���ل�����ص اجل����م���ع����ت، 
م���رك���زة يف ذل���ك ع��ل��ى ع���دد من 
الأ���س������س��ي��ة يف احلوكمة  امل��ب���دئ 
مب������� ت���ت�������س���م���ن���ه م������ن م����ب�����دئ 
وامل�س�ركة  واملح��سبية  ال�سف�فية 

بفع�لية،
 اإ�س�فة اإلى تفعيل دور تلك املج�ل�ص يف ت�أدية دوره� املهم ور�س�لته� الأ�س��سية 
ال�سرتاتيجية  وتوجه�ته�  خططه�  عليه�  ن�ست  التي  الأه���داف  وحتقيق 
اململكة  م��ن���ط��ق  جميع  يف  املنت�سرة  اجل���م��ع���ت  ت�س�عف  اأن  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
نوعي  تك�مل  يف  وال�س�ملة  امل��ت��وازن��ة  التنمية  بن�ء  يف  واأدواره�����  اإ�سه�م�ته� 

و�س�مل مع اإدارات التعليم يف املن�طق املختلفة. 
مرحلة  هي  احل�لية  املرحلة  اأن  اإل��ى  التعليمية  ال�سوؤون  وكيل  واأ���س���ر 
وتعظيم  والتم�يز  اجل��ودة  على  يركز  ال��ذي  للتعليم  ال�سمويل  التخطيط 
ب�مله�رات  وتزويده�  املخرج�ت  ج��ودة  ت�ستهدف  واأن��ه���  والف�علية،  الكف�ءة 
الوظ�ئف  وخل��ل��ق  ب��ل  ال��وظ���ئ��ف  ملن��سبة  فقط  لي�ص  ال��الزم��ة،  وال���ق���درات 
وابتك�ره�، من خالل ت�أ�سيل مفهوم ري�دة الأعم�ل وبن�ء العقلية البتك�رية 

لدى اخلريج.
ولفت العوهلي اإلى اأن الوزارة انطلقت يف روؤيته� احل�لية من التوجيه�ت 
احلكيمة من لدن خ�دم احلرمني ال�سريفني امللك �سلم�ن بن عبدالعزيز اآل 
�سعود يحفظه اهلل، وم� ت�سمنته من  روؤية م�ستقبلية و�سمولية للتعليم يف 
اململكة، حيث ج�ءت تعليم�ت مع�يل وزير التعليم الدكتور عزام بن حممد 
ب�ململكة،  التعليم  تطوير  يف  الكرمية  ال��ق��ي���دة  روؤي���ة  حتقيق  على  ال��دخ��ّي��ل 
احل�لية  التعليم  وبرامج  موؤ�س�س�ت  متطلب�ت  وتلبية  امل�ستقبل،  وا�ست�سراف 
يف التحديث والتطوير، التي ترجمت على هيئة مب�درات تهدف اإلى حتقيق 
خلدمة  مميز  تعليمي  تن�غم  وذات  املعرفة،  جمتمع  اإل��ى  والو�سول  التميز 

املنطقة التي تعمل به� واملن�طق الأخرى من حوله�.
التطور  يف  التعليم  ح���ج��ة  يلبي  ال��ك��رمي  امل��ل��ك��ي  ال��ق��رار  اأن  واأو����س���ح 
اإل���ى م��رح��ل��ة ج��دي��دة، واأن  ال����روؤى الأ���س������س��ي��ة ل����وزارة التعليم  والن��ت��ق���ل 
توفري  ي�سمن  مب�  واجل�معي  الع�م  التعليم  قط�ع  تك�مل  على  العمل  هي 
خمرج�ت ج�معية مبنية على مدخالت تعليم مميز تتوافق مع متطلب�ت 

التنمية و�سوق العمل بقط�عيه احلكومي واخل��ص.

أحمد العياف 

اأ�سدر مع�يل وزير التعليم الدكتور عزام 
ب��ن حممد ال��دخ��ّي��ل ع���ددا م��ن ال��ق��رارات 
ال���ت���ط���وي���ري���ة يف ق���ط����ع ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع����م 
القي�دات  م��ن  جمموعة  تكليف  ت�سمنت 
مب��سرة  ع��الق��ة  ذات  مب��واق��ع  ال��رتب��وي��ة 
الط�لب  يف  املتمثلة  التعليمية  ب�لعن��سر 

واملعلم واملنهج. 
و����س���م���ل���ت ه�������ذه ال�������ق�������رارات ال���ت���ي 
التوجه�ت  م��الم��ح  م��ن  ج��زء  ع��ن  تك�سف 
اجل����دي����دة ل����ل����وزارة يف امل���رح���ل���ة امل��ق��ب��ل��ة، 
خ���ط���وة ت���ه���دف اإل������ى ت���ط���وي���ر م�����س��ت��وى 
خدم�ت النقل املقدمة للطالب وحت�سني 
التعليمية  الأرا���س��ي  ا�ستخدام�ت  ك��ف���ءة 
وتطوير  اأم��ث��ل،  ب�سكل  منه�  وال���س��ت��ف���دة 
م�ستوى عملي�ت املوارد الب�سرية الرتبوية 
اأداء  حت�سني  يف  التقنية  م��ن  وال���س��ت��ف���دة 
ع��م��ل��ي���ت ت��ع��ي��ني وت���وزي���ع ون��ق��ل وحتفيز 

وتقومي اأداء املعلمني.
جلي�  اهتم�م�  ال��ق��رارات  واأظ��ه��رت   
ب��ت��ط��وي��ر امل���ن����ه���ج ورب���ط���ه���� ب���لأن�����س��ط��ة 
غ����ري ال�������س���ف���ي���ة، و�����س����ددت ع���ل���ى اأه��م��ي��ة 
وال��رام��ج  املن�هج  ت�سميم  عملي�ت  دم��ج 

حم����م����د ب�����ن ����س���ع���ي���د ال���ق���ح���ط����ين 
م�ست�س�را للوزير ل�سوؤون الطالب.

الدكتور  والأرا�سي:تكليف  النقل 
����س����ل���ح ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز ال����ف����وزان 
النقل  ل�����س��وؤون  ل��ل��وزي��ر  م�����س��ت�����س���را 

التعليمي والأرا�سي املدر�سية.
الدكتور  تكليف  املعلمني:  �س�ؤون 
م��رزا  عبدالكرمي  ب��ن  عبدالرحمن 
ل�سوؤون  الع�مة  الإدارة  على  م�سرف� 

املعلمني الإدارية.
حق�ق املعلمني واملعلمات: تكليف 
النملة مبلف  عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور 

حقوق املعلمني واملعلم�ت.
واجبات املعلمني واملعلمات:تكليف 
الدكتور ف�يز بن عبداملجيد الغ�مدي 

مبلف واجب�ت املعلمني واملعلم�ت.
املناهج والربامج: تكليف الدكتور 
حم����م����د ب������ن ع������ب������داهلل ال���زغ���ي���ب���ي 
والرامج  املن�هج  على  ع�م�  م�سرف� 

الرتبوية. 
الدكتور  املعل�مات:تكليف  اأنظمة 
م�سرف�  العوهلي  اأح��م��د  ب��ن  يو�سف 
ع���ل���ى ت���ك����م���ل اأن���ظ���م���ة امل���ع���ل���وم����ت 

التعليمية. 

ال���رتب���وي���ة وت��ق��ن��ي���ت ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ع��ل��م، 
التعليم  بقط�عي  املعلوم�ت  اأنظمة  ودمج 
ال��ع���م واجل���م��ع��ي،  وذل���ك م��وؤ���س��ر وا���س��ح 
اإيج�د بدائل لتقدمي  لتوجه الوزارة نحو 

اخلدم�ت التعليمية.
 ويتوقع اأن يفتح هذا الإجراء اآف�ق� 
للمعلمني  اخل���دم���ة  ت���ق���دمي  يف  ج���دي���دة 
ول���ل���م���ع���ل���م����ت ع����ل����ى وج�������ه اخل�������س���و����ص 
التغلب على  اأجل  للتدري�ص عن بعد، من 
العملية  ان�سي�بية  تعرت�ص  التي  املعوق�ت 
ال��و���س��ول  ي�سعب  م��ن���ط��ق  يف  التعليمية 
اإل���ي���ه����، والإ�����س����ه�����م يف ت��ق��ل��ي��ل احل�����وادث 
امل����روري����ة ال���ت���ي ي��ت��ع��ر���ص ل��ه��� امل��ع��ل��م��ون 
يف  مدار�سهم  اإلى  ذه�بهم  اأثن�ء  واملعلم�ت 

املن�طق الن�ئية.
 وتظهر هذه الإجراءات التطويرية 
ح��ر���ص وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م يف ق���رارات���ه على 
ال�ستف�دة من الدمج بني قط�عي التعليم 
اجل�معي والع�م، التي جت�سدت يف تكليف 
لتويل  اجل�معي  التعليم  قط�ع  من�سوبي 
التعليم  ق��ط���ع  يف  اجل��دي��دة  امل��ه���م  بع�ص 
ج��دي��دة من  ب��ذل��ك مرحلة  معلن�  ال��ع���م، 

التك�مل بني القط�عني:
الدكتور  تكليف  الطالب:  �س�ؤون 

املركز  الإلكرتوين:ربط  التعليم 
ال����وط����ن����ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م الإل�����ك�����رتوين 
مب��سرة،  ب�لوزير  بعد  عن  والتعلم 
واأ�سند الدخّيل اإلى هذا املركز مهمة 
وال�سي��س�ت  ال��ع���م  الإط������ر  ت��ط��وي��ر 
امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��در���س��ة الف��رتا���س��ي��ة 
للتعليم  م��واز  كتعليم  �ستطرح  التي 

التقليدي.
امل���ب���اين:ت������ك������ل������ي������ف ال������دك������ت������ور 
الط��س�ن  عبداهلل  بن  عبدالرحمن 

وكيال للمب�ين.
الإداري:تكليف  التط�ير  �س�ؤون 
ال���دك���ت���ور ع���ب���دال���رح���م���ن ب����ن ع��م��ر 
ل�����س��وؤون  ل��ل��وزي��ر  م�ست�س�را  ال����راك 
التطوير الإداري، اإ�س�فة اإلى تكليفه 
ب�����لإ�����س����راف ع��ل��ى وك����ل���ة ال�������س���وؤون 

املدر�سية موؤقت�.
الإدارية واملالية: تكليف الدكتور 
ال��ه��ران م�سرف�  ب��ن ع��ب��داهلل  حممد 
ع�م� على ال�سوؤون الإداري��ة وامل�لية، 
ك��م��� مت ت��ك��ل��ي��ف ك���ل م���ن: امل��ه��ن��د���ص 
حممد بن �سعد ال�سرثي، والدكتور 
ال�سويعر  عبدالرحمن  ب��ن  ع��ب��داهلل 

م�ست�س�رين للوزير لل�سوؤون امل�لية.

الدخيل يصدر عددا من القرارات التطويرية 

ق�����م وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ع����زام ال��دخ��ّي��ل 
ل��ع��دد م��ن م��دار���ص  ب��زي���رة تفقدية 
�سري  على  للوقوف  ج����زان،  منطقة 
العملية التعليمية مبدار�ص املنطقة.
و���س��م��ل��ت اجل���ول���ة ال��ت��ي راف��ق��ه 
ب�ملنطقة  للتعليم  الع�م  املدير  فيه� 

الر�سيدة  القي�دة  لتوجيه�ت  تنفيذا 
ال�سريفني  احل��رم��ني  خ����دم  ب��ق��ي���دة 
امللك �سلم�ن بن عبدالعزيز للوقوف 
م��ي��دان��ي��� ع��ل��ى ال��و���س��ع يف م��دار���ص 
الإمك�ني�ت  ك�فة  وت�سخري  املنطقة 
امل��ن��ط��ق��ة ب�سفة  ل��ط��الب وط���ل��ب���ت 

عي�سى احلكمي عددا من املدار�ص يف 
القط�ع  وحم���ف��ظ���ت  ج����زان  مدينة 
ال��وزي��ر  احل����دودي، وال��ت��ق��ى خالله� 
املعلمني،  وزمالئه  الطالب  ب�أبن�ئه 
و����س����رك م��ع��ه��م يف ج����زء م���ن ال��ي��وم 
ت�أتي  ال��زي���رة  اأن  ال��درا���س��ي، م��وؤك��دا 

ب�سفة  احل����دودي����ة  وال���ق���رى  ع����م���ة 
خ��������س���ة، م���ق���دم���� ����س���ك���ره مل��ن�����س��وب��ي 
املدار�ص  ومديري  ب�ملنطقة  التعليم 
ع���ل���ى اجل�����ه�����ود امل����ب����ذول����ة خل���دم���ة 
ال�����ط�����الب وال���ع���م���ل���ي���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ة 

ب�ملنطقة.

وزير التعليم يزور المدارس الحدودية بجازان

»التعليم«
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اإلحساء

الطائف
ك���رم���ت ك��ل��ي��ة ال���ط���ب ب��ج���م��ع��ة 
التدري�ص  هيئة  اأع�س�ء  الط�ئف 
ت��ق��دي��را جل��ه��وده��م وع��ط���ئ��ه��م 
ال���ك���ل���ي���ة وازده������ره������  ت����ق����دم  يف 
ب����ح���������س����ور وك������ي������ل اجل�����م����ع����ة 
ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل��������ودة ال���دك���ت���ور 
ط���الل امل���ل��ك��ي، وع��م��ي��د البحث 
ال��ع��ل��م��ي يف اجل���م��ع��ة ال��دك��ت��ور 
عبداهلل احل�رثي، وعميد الكلية 
ال���دك���ت���ور ع����دن�����ن ال�����س��ل��ي��م���ين 
الهيئة  واأع�س�ء  الكلية  ووك��الء 

التدري�سية والإدارية.

الملك فيصل
ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  مم���ث���ل  اأ������س������د 
ل���ط���الب  ال���ع���ل���م���ي  امل���ل���ت���ق���ى  يف 
وط���ل��ب���ت ج���م��ع��ة امل��ل��ك في�سل 
الر�سيني،  الوه�ب  عبد  الدكتور 
ظهرت  ال��ذي  الرفيع  ب�مل�ستوى 
هذا  يف  الطالبية  امل�س�رك�ت  ب��ه 
امل��ل��ت��ق��ى، ال��ت��ي مت��ّي��زت ب���جل��ودة 
وال������ت������ن������وع، وا�����س����ت����م����ل����ت ع��ل��ى 
فنية  ول��وح���ت  علمية  مل�سق�ت 
وج��ل�����س���ت ع��ل��م��ي��ة وغ���ريه���� من 

املح�ور املختلفة.

القصيم
وال��درا���س���ت  ال�سريعة  كلية  تعقد 
الإ����س���الم���ي���ة ب��ج���م��ع��ة ال��ق�����س��ي��م 
ال���ع����م 1437 ه�  خ���الل رج���ب م���ن 
موؤمترا بعنوان )الن�ص ال�سرعي: 
ال���ق�������س����ي���� وامل����ن����ه����ج(، وي��ن���ق�����ص 
الن�ص  وتعظيم  ال�سرعي،  الن�ص 
ال�سلف،  وعند  وال�سنة  الكت�ب  يف 
وج���دل���ي���ة ال���ع���الق���ة ب����ني ال��ن�����ص 
امل��وق��ف من  وفهمه، وامل��وؤث��رات يف 
ب�لن�ص  والعمل  ال�سرعي،  الن�ص 
ال�سرعي، وكذلك املن�هج املخ�لفة 

يف التع�مل مع الن�ص ال�سرعي.

الباحة
موؤخرا،   الب�حة  ج�معة  اأ�سدرت 
»ب�حة  �سحيفة  من  ال���29  العدد 
اجل�معة«، الذي ت�سمن العديد 
م�����ن امل����و�����س����وع�����ت وامل�����ق������لت 
والتق�رير والأخب�ر عن اجل�معة 
ا�ستمل  ك��م���  ال��ب���ح��ة.  وم��ن��ط��ق��ة 
ال��ع��دد ع��ل��ى ع���دد م��ن ال��ت��ق���ري��ر 

املف�سلة واحلوارات.

الملك سعود
ن��ظ��م��ت وك�����ل����ة ع����م�����دة ����س���وؤون 
ال���ط���الب ل��ل�����س��وؤون ال��ري������س��ي��ة 
ب�لتع�ون  ���س��ع��ود  امل��ل��ك  بج�معة 
متعددة  التع�ونية  اجلمعية  مع 
الأغرا�ص،  �سب�ق جري للطالب 
املدينة  يف  واأبن�ئهم  واملن�سوبني 
اجل����م���ع���ي���ة حت����ت ����س���ع����ر »ك��ل��ن��� 
���س��ل��م���ن«، رع������ه  م���ع����يل م��دي��ر 

اجل�معة الدكتور بدران العمر.

المجمعة
اأع�����ل�����ن امل���������س����رف ع���ل���ى ك��ر���س��ي 
عبداملح�سن  بن  عبداهلل  ال�سيخ 
التويجري لالأبح�ث التطبيقية 
حل������لت اجل���ل���ط����ت ال��دم���غ��ي��ة 
الت�بع جل�معة املجمعة الدكتور 
ت�سجيل  ال��رادع��ي،  �سليم  رائ���د 
اخ���رتاع، وكذلك  ب���راءات  خم�ص 
احلم�ية  وثيقة  على  احل�����س��ول 
من مدينة امللك عبدالعزيز على 
اأح��د الخ��رتاع���ت التي تفح�ص 
ن�سبة الكولي�سرتول يف الدم من 

دون �سحب عينة من املري�ص.

طيبة
التطوعي  ابت�س�مة  فريق  جن��ح 
ل��ط��ب الأ����س���ن����ن ال��ت���ب��ع ل��ع��م���دة 
طيبة،  بج�معة  الطالب  ���س��وؤون 
اآلف  ع��ل��ى خ��م�����س��ة  ال��ك�����س��ف  يف 
الأ���س��ن���ن  ح���ل��ة  وتقييم  �سخ�ص 
وحت����دي����د خ���ط���ة ال����ع����الج ل��ه��م، 
لرن�مج  تنفيذه  خ���الل  وذل���ك 
ف��ع���ل��ي���ت ال��ي��وم ال��ع���مل��ي ل�سحة 
ال��ف��م والأ���س��ن���ن مم��ث��ال ملنظمة

الأ���س��ن���ن،  ل��ط��ب  ال��ع���مل��ي��ة   FDI
وق�رب عدد زوار الفع�لي�ت، �ستة 
اآلف �سخ�ص تعهدوا ب�ملح�فظة 

على اأ�سن�نهم.

الملك فهد
ف��������ز م����دي����ر م����رك����ز ال���ب���ح���وث 
ال���ه���ن���د����س���ي���ة الأ������س�����ت������ذ ب��ق�����س��م 
بج�معة  امليك�نيكية  ال��ه��ن��د���س��ة 
امل���ل���ك ف��ه��د ل���ل���ب���رتول وامل���ع����دن 
بظهران الدكتور لوؤي بن حممد 
املخرتعني  بج�ئزة  احل�سرمي 
اخلليجي  الهند�سي  امللتقى  يف 
ال���������18 ال������ذي اأق����ي����م ب����ل���دوح���ة 
م����وؤخ����را. وح�����س��ل احل�����س��رم��ي 
ب��راءة اخ��رتاع  على اجل�ئزة عن 
ال�سم�سية  ب���ل��ط���ق��ة  »ال��ت��ري��د 
ل��ت��ط��وي��ر ن��ظ���م ت��ك��ي��ي��ف ال��ه��واء 
ال�سم�سية  ال��ط���ق��ة  ب������س��ت��خ��دام 
مكتب  يف  امل�����س��ج��ل��ة  احل����راري����ة« 

براءات الخرتاع الأمريكي.

جدة
د�����س����ن م����ع�����يل م����دي����ر ج���م��ع��ة 
ج���دة امل��ك��ل��ف الأ����س���ت����ذ ال��دك��ت��ور 
اليوبي  عبيد  ب��ن  عبدالرحمن 
�سع�ر اجل�معة، وذلك بن�ءا على 
عنه�  الإع��الن  مت  التي  امل�س�بقة 

لت�سميم �سع�ر اجل�معة.
اإدارة  م��دي��ر  ذل����ك  اأو����س���ح 
��������س�������وؤون ال�����ع�����الق������ت ال���ع����م���ة 

ب�جل�معة مقبول العقيلي.

خارطة »التعليم«
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جامعة شيكاغو: مليون دوالر
لتطوير التجارب التعليمية القائمة على اللعب

ك�ثرين  اآن��د  دي  »ج��ون  موؤ�س�سة  منحت 
اأم���ريك���ي على  دولر  م��ل��ي��ون  م����ك����آرث���ر« 
م����دار ع���م��ي��ني مل��خ��ت��ر ت�����س��م��ي��م تغيري 
اللعبة يف ج�معة »�سيك�غو« بغية تطوير 
اللعب  على  الق�ئمة  التعليمية  التج�رب 
من اأجل حت�سني ال�سحة الع�مة والنج�ح 

الأك�دميي و�سحة ورف�هية ال�سب�ب. 
وخم���ت���ر ت�����س��م��ي��م ت��غ��ي��ري ال��ل��ع��ب��ة 
 Ci3 معتمد من مركز الرع�ية والبداع 
ع�م  ت�أ�سي�سه يف  �سيك�غو، ومت  يف ج�معة 

.2012
وي�ستقي املركز روؤيته من الب�حثني 
املعروفني يف اجل�معة ممن اأعدوا اأبح�ث� 
وال���ع���ل���وم  والأدب  ال���ط���ب  جم�������لت  يف 

والق��ت�����س���د  النف�ص  وع��ل��م  الج��ت��م���ع��ي��ة 
واإع�����داد ال�����س��ي������س���ت. وي��ب��ح��ث امل��رك��ز يف 
الإجن�بية  ال�سحة  منه�  متنوعة  ق�س�ي� 
وال���ن���ظ���م امل����وؤط����رة ل��ل��رف���ه��ي��ة ال��ب��دن��ي��ة 

والع�طفية والجتم�عية والقت�س�دية.
ويتلقى املركز اأي�س� دعم� من مركز 
»نيوبيور كوليدجيوم« للثق�فة واملجتمع 
يف اجل���م��ع��ة ال��ت��ي ت��دع��م ك���ل امل�����س���ري��ع 
اجلديدة  التع�ونية  الإب��داع��ي��ة  البحثية 
التي يقوده� اأ�س�تذة اجل�معة اأو الأ�س�تذة 
وترعى  الع�مل،  اأنح�ء  كل  ال��زائ��رون من 
اجلهود املبذولة لزي�دة الوعي ب�لرامج 

واملنح الإن�س�نية.   
و�ستخ�س�ص املنحة لتمويل التو�سع 

التجريبية؛  املختر  وم�س�ريع  برامج  يف 
مب���� ف��ي��ه��� ال���ن���م����ذج اجل���دي���دة ل��ت��ط��وي��ر 
ت��ق��وم عليه�.  ال��ل��ع��ب��ة وت��ط��وي��ر م��ن���ه��ج 
تو�سيع  على  املختر  املنحة  و�ست�س�عد 
امل���دار����ص واجل���م��ع���ت،  ف��ك��رت��ه يف  تنفيذ 
واإع����������داد ال���ب���ح���وث وال���ت���ح���ل���ي���الت ذات 
العالقة، وا�ستخراج التو�سي�ت الأ�س��سية 

من تلك النت�ئج.
وحت��ت الإ����س���راف ال��ك���م��ل م��ن قبل 
اأ���س��ت���ذ ط��ب الأط���ف����ل وال������ولدة، رئي�ص 
ق�سم  رئي�ص   الأ���س��ري،  التخطيط  ق�سم 
التنوع والندم�ج يف  العلوم البيولوجية 
ك�سب  غ��ي��ل��ي���م«،  »ميلي�س�  ال��روف��ي�����س��ور 
امل�����رك�����ز اأر������س������ ج�����دي�����دة م���ث���ل خم��ت��ر 

والإب��داع  التع�ون  ج�سور  ومد  الت�سميم 
يف املم�ر�س�ت ال�سحية والتعليم الطبي.

للموؤ�س�ص  ق���ل  ل��ه،  ت�سريح�ت  ويف 
امل���������س�����رك ل���ل���م���خ���ت���ر، اأ�����س����ت�����ذ ال��ل��غ��ة 
الإجن���ل���ي���زي���ة امل�������س����ع���د، ال��روف�����س��ي��ور 
»ب���ت��ري��ك ج����غ���ودا«، »ت��غ��م��رن��� ال�����س��ع���دة 
واحلم��سة ب�سبب دعم موؤ�س�سة »م�ك�آرثر« 
لتو�شيع اأمناط اللعبة اجلديدة، فهدفنا 
الأ�����س����م����ى ت��ع��م��ي��ق ال���ع���م���ل اجل���م����ع���ي، 
ومع�جلة امل�سكالت الجتم�عية العوي�سة 
بت�سخري  وال��ت��ع��ل��م  ال��ل��ع��ب  خ����الل  م���ن 
العلم  ذوي  مبت�بعة  امل��رتاك��م��ة  خراتن� 
مم�  ال�سب�ب  م��ه���رات  و�سقل  واخل����رة، 
ورع�ته  ف�ملختر  ازده�ره�،  على  ي�س�عد 

يف املجتمع يعدان دليال على وجود بيئة 
حبلى ب�لإبداع والتج�رب الرثية.

وي������رى ال���روف���ي�������س���ور »ج�����غ����ودا« 
نعمل  كن�  ال��ذي��ن  لل�سب�ب  »ب�لن�سبة  اأن��ه 
معهم، لعبت الألع�ب دور الو�سيلة القوية 
القرن  اأوائ��ل  �سلبي�ت متعددة يف  ملع�جلة 
وحتفز  الف�سول،  تثري  ف�لألع�ب  ال����21؛ 
ال����دواف����ع، وت�����س���ع��د ع��ل��ى ب����ذل اجل��ه��د، 
وتثري التف�وؤل بخ�سو�ص اإمك�نية اإكم�ل 
التحدي؛ اإنه� بيئة توفر مك�ن� لت�سجيع 
التج�رب والف�سل الآمن واملرونة، وحتفز 
اأمناط  املتعددة مبا فيها  التعلم  اأ�شاليب 
التعلم الجتم�عي وال�سخ�سي من خالل 
اللعب، فبدل من جمرد تغذية املعلوم�ت 

يف راأ�ص ال�سب�ب، ن�أمل اأن ن�س�عدهم على 
التي  الديناميكية  البيئات  االنخراط يف 
يف  واالنخراط  النقدي  التفكري  تعلمهم 
جمتمع�تهم ومع�جلة م�سكالت كرى يف 

ع�سرن� احل��سر.«
   و���س��ت�����س��ه��م امل��ن��ح��ة امل��ق��دم��ة من 
املوؤ�س�سة يف متكني خمتر الت�سميم من 
بت�سميم  الإب��داع��ي  عمله  يف  ال�ستمرار 
اأمن����اط ب��دائ��ي��ة واإع�����داد ب��رام��ج �شيفية 
كرى. وق�ل ›خيلي�م‹ اإنه »�سريكز على 
املبنية  والتداخالت  التقنية  ث�أثري  زي�دة 
ع��ل��ى الأل���ع����ب وزي������دة ب��راجم��ن��� مل��� بعد 
ال��دع��م ط��وي��ل الأج���ل  ال�سيف وت��ق��دمي 

لل�سب�ب.«

التعلم عن 
طريق التقنية 

في أوساط 
العائالت 

األميركية
موقع جامعة ستانفورد

ت���وج���د ف���ج���وة ك���ب���رية يف ا����س���ت���خ���دام ال��ت��ق��ن��ي��ة 
الذين  الأط��ف���ل  بني  ال�سرعة  ف�ئق  والن��رتن��ت 
الأطف�ل  وبني  اإجنليزية حم�سة  بيئة  تربوا يف 
ال���ذي���ن ت���رب���وا يف ب��ي��ئ��ة ال��ل��غ��ت��ني الإجن��ل��ي��زي��ة 
بيوت  اأو�شاط  يف  االإ�شبانية فقط  اأو  واالإ�شبانية 

الولي�ت املتحدة الأمريكية.
فح�سب تقرير اأعدته الأ�ست�ذة امل�س�ركة يف 
»بريجيد  »�ست�نفورد«،  ج�معة  يف  الرتبية  كلية 
›�سم�سم  يف  ال�ست�س�رية  م��ع  ب�لتع�ون  ب����رون«، 
يف  الأط���ف����ل  اأن  وج���د  يل«،  »ج���ني  ويرك�سوب‹ 
البيئة ال��ت��ي ت��ت��ح��دث الإ���س��ب���ن��ي��ة اأق���ل ح��ظ��� يف 
والكومبيوتر  الآيل  احل��سب  اأج��ه��زة  ا�ستخدام 

اللوحي ال� »ت�بلت« والق�رئ الإلكرتوين.
 وتو�سل التقرير الذي ن�سرته »خوان ج�نز 
للتعلم  كو�سيلة  الإع���الم  بعنوان  �سنرت«  كونني 
بني الع�ئالت ذات الأ�سول الأ�سب�نية الالتينية 
اإل��ى  اأن ه��وؤلء الأط��ف���ل اأق��ل حظ� يف ا�ستخدام 
التقني�ت  ت��ل��ك  خ���الل  م��ن  التعليمي  امل��ح��ت��وى 

املعروفة.
واأكد التقرير اأن انعدام الو�سول للمحتوى 
الرقمي يعني اأن الع�ئالت لديه� فر�ص اأقل يف 
ا�ستخدام الإعالم الرقمي للتعلم ومن ثم تلج�أ 

للتعلم عن طريق اأجهزة التلف�ز.
ولزال هن�لك اأكرث من 90% من الع�ئالت 
ال��ت��ي ت��ت��ح��دث الإ���س��ب���ن��ي��ة يف ال���ولي����ت املتحدة 
الأم���ريك���ي���ة ت��ع��ر ع���ن رغ��ب��ت��ه��� يف احل�����س��ول 
احل�سول  يف  ت�س�عدهم  امل���وارد  م��ن  م��زي��د  على 
اإل��ك��رتون��ي��ة ع�لية اجل���ودة واأل��ع���ب  على م��واق��ع 
اأطف�لهم  تعليم  دع��م  يف  ت�سهم  تلف�ز  وع��رو���ص 

ح�سب م� اأف�د التقرير.
وه���ذا ال��ت��ق��ري��ر واح���د م��ن ث��الث��ة تق�رير 
���س��درت ع��ن م��رك��ز خ���وان ج���ن��ز ك���ووين �سنرت« 
ا�ستخدام  ح��ول  وي��رك�����س��وب«  »�سم�سم  ل���  ال��ت���ب��ع 
االإع�����ام ال��رق��م��ي ب��ن اأو����ش���اط ال��ع��ائ��ات ذات 

الأ�سول الالتينية.

حول العالم
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لقطات
أستراليا

اأح����دث����ت جم��م��وع��ة اأك�����ر ث��م���ين 
اأ����س���رتال���ي���� ت��غ��ي��ريا  ج����م���ع����ت يف 
���س��ب��ه ج����ذري يف ���س��ي������س��ة اإ���س��الح 
التعليم الع�يل مبط�لبة احلكومة 
ال��ف��ي��درال��ي��ة ب�����أن ت��ك��ف ي��ده��� عن 
الإ����س���الح����ت وم��ن��ح الأك���دمي��ي��ني 
واأرب�ب العمل وال�سرك�ت التج�رية 
ف��ر���س��ة ت��ق��دمي روؤي��ت��ه��م لإ���س��الح 

التعليم الع�يل.

الدنمارك
و�����س����ع����ت ال����ك����ل����ي�����ت اجل����م���ع���ي���ة 
ال���دمن����رك���ي���ة خ��ط��ة ل����زي�����دة ع��دد 
ع�سرة  لنحو  اجل�معيني  الأ�س�تذة 
اإل��ى 50% بحلول   %  5 اأ�سع�ف من 
ب���رام���ج ه��ذا  وت���ع����دل  ع����م 2022.  
النوع من الكلي�ت م� تقدمه برامج 
اجل����م���ع����ت ال���ع����دي���ة م���ن ال��ع��ل��وم 
تركيزه�  ع��ن  ف�سال  التطبيقية، 
على التعليم الع�يل املهني ل�سيم� 
والهند�سة،  امل��در���س��ني،  ت��دري��ب  يف 
الطبيعي،  وال��ع��الج  وال��ت��م��ري�����ص، 
وال�����ع�����دي�����د م������ن ال���ت���خ�������س�������س����ت 

الأخرى.

أستراليا
ت�������س���ه���م ال����ع����ل����وم ال���ف���ي���زي����ئ���ي���ة ب��� 
)م���  اأ����س���رتايل  دولر  م��ل��ي���ر   292
اأمريكي(  دولر  ملي�ر   230 يع�دل 
يف الق���ت�������س����د ال����وط����ن����ي، ح�����س��ب 
م�ر�ص  م��ن   25 ال���  يف  �سدر  تقرير 
امل���ن�������س���رم ع����ن م���رك���ز الق��ت�����س���د 
ال��دويل جرى ت�سليمه ملكتب كبري 
الأ�سرتالية  والأك���دمي��ي��ة  العلم�ء 
الذي حمل  التقرير  للعلوم. وج�ء 
ا���س��م اأه��م��ي��ة ال��ع��ل��وم ال��ف��ي��زي���ئ��ي��ة 
لالقت�س�د  امل��ت��ق��دم��ة  وال��ري������س��ي��ة 
���س��ف��ح���ت   104 يف  ال��������س�������رتايل 
ت����ت����ح����دث ع�����ن اإ������س�����ه������م ال���ع���ل���وم 
 %11 بن�سبة  الري��سية  الفيزي�ئية 
تعد   %11 ل���  ب�لإ�س�فة  لالقت�س�د 
مزاي� اإ�س�فية، مم� يجعل اإجم�يل 
دولر  ملي�ر   300 ح��وايل  الإ���س��ه���م 

ا�سرتايل يف الع�م.

المملكة المتحدة
ال����ط����الب  م������ن  الآلف  اأج���������ر   
يف  ال�������درا��������س�������ة  يف  ال������راغ������ب������ني 
ج���م��ع��ة »ك��ن��ت« ال��ري��ط���ن��ي��ة على 
الريد  مك�تب  اأم����م  ال�سطف�ف 
ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى ت����أ����س���رية درا����س���ة 
ح�������س���ب م����� اأف����������دت ���س��ح��ي��ف��ة ال���� 
مدير  ن�ئبة  ل�س�ن  على  »غ�ردي�ن« 
اجل����م���ع���ة »ج���ول���ي���� غ���ودف���ي���ل���و«. 
على  ال�����س��وء  ال�سحيفة  و�سلطت 
�سغب الطالب الق�دمني من الهند 
و�سرحت ب�أن م� يظنونه من  عدم 
ال��رتح��ي��ب ب��ه��م »اأم�����ر ح��ق��ي��ق��ي ل 

ظني«.

موقع جامعة ييل

اأع���ل���ن���ت ج���م��ع��ة »ي���ي���ل« ب���ل��ت��ع���ون مع 
اأجنيلي�ص«  لو�ص  »ك�ليفورني�  ج�مع�ت 
»ب��ن�����س��ل��ي��ف���ن��ي���«، عن  »م��ي��ت�����س��ي��غ��ن« و  و 
اإطالق برن�مج اأ�س�تذة الطب ال�سريري 
والأط��ب���ء  امل��م��ر���س���ت  لتعليم  ال��وط��ن��ي 
ال��رع���ي��ة  حت�����س��ني  يف  روادا  ل��ي��ك��ون��وا 

ال�سحية لكل اأفراد املجتمع. 
ال��رن���م��ج  ت�أ�سي�ص  ف��ك��رة  وج�����ءت 
ب���ع���د اإع�������الن م��وؤ���س�����س��ة »روب��������رت وود 
 ،2014 ف��راي��ر  يف   RWJF ج��ون�����س��ون« 
ع��زم��ه��� اإن����ه�����ء ب��رن���جم��ه��� امل�����س��م��ى ب� 
»الأ�س�تذة ال�سريريني« املوجه لالأطب�ء، 
مم� حدا اجل�مع�ت التي ك�نت م�س�ركة 
برن�جم�  توؤ�س�ص  اأن  اإل���ى  ال��رن���م��ج  يف 
الرن�مج  عمل  يعمل  ج��دي��دا  تدريبي� 

املزمع اإنه�وؤه.
واجل������ن�����ب امل�������س���يء اجل����دي����د يف 
التمري�ص،  خراء  اأن  اجلديدة  املب�درة 
رع���ي��ة  يف  اأول���وي���ة  ذات  ج��ه��ة  بو�سفهم 
ال�سحية،  اخل��دم���ت  وت��ق��دمي  امل��ر���س��ى 
����س���ي�������س����رك���ون الأط������ب�������ء يف م��ع���جل��ة 
املتعلقة  اجل��دي��دة  ال��ن������س��ئ��ة  امل�����س��ك��الت 

ب�ل�سحة.
وب�لت�أكيد �سينعك�ص اإدم�ج الأطب�ء 
ب�سكل  التدريب  يف  التمري�ص  وب�حثي 
مم�  ال�سحية،  ال��رع���ي��ة  ع��ل��ى  اإي��ج���ب��ي 
يعزز من قيم وثق�فة الرع�ية ال�سحية 

بني اأفراد املجتمع.
وع��ل��ق امل���دي���ر امل�������س����رك ل��رن���م��ج 

برنامج جديد لتطوير الرعاية الصحية
»روبرت وود جوهن�سون« »ك�ري غرو�ص« 
»اإن هذه الفر�سة لن تزيد من حم��ستن� 
وت��رية   لأن  التدريبي  ال��رن���م��ج  ح��ي���ل 
ت��ط��ور ال��ن��ظ���م ال�����س��ح��ي  م��ت�����س���رع��ة يف 
لالأطب�ء  كبرية  فر�ص  وتوجد  الأ�سل، 

وامل��م��ر���س��ني ل��ي�����ص ل��رتج��م��ة الأب���ح����ث 
اإلى اأعم�ل فح�سب؛ ولكن لتخريج رواد 
من داخل النظ�م لتح�سني ال�سحة من 
داخل جمتمع�تن� خلدمة الدولة كله�«.

و���س��ي��ح���ف��ظ ال���رن����م���ج احل�����يل 

جامعة ستوكهولم:
الدول االسكندنافية 

كانت على اتصال باإلسالم 
قبل 12 قرنا

موقع جامعة ستوكهولم

تو�سلت درا�سة �سويدية اإلى اأنه ك�ن 
بني  م�  مب��سر  ات�س�ل  ثمة  هن�لك 
الف�يكنج  وع�سر  الإ�سالمي  الدين 
ع�م  منذ  ال�سكندن�فية  ال���دول  يف 

800م.
م���ن  علي���ه  ع���رث  م����  فح�س���ب 
اأحج����ر كرمي���ة وخ�مت ف�س���ي وجد 
علي���ه نق����ص حمفور علي���ه كلمة »اإن 
�س����ء اهلل« ب�للغ���ة العربي���ة؛ تو�س���ل 
»�ستوكه���ومل«  ج�مع���ة  يف  ب�حث���ون 
اإل���ى وج���ود اأدل���ة اإل���ى اأن احل�س����رة 
ات�س����ل  عل���ى  ك�ن���ت  الإ�سالمي���ة 

ب�لدول ال�سكندن�فية.
البحث���ي  الفري���ق  وتو�س���ل 
بقي����دة اأ�ست����ذ الفيزي����ء احليوية يف 
اجل�مع���ة الروفي�س���ور »�س�ب�ستي����ن 
ف�رمالن���در«، اإل���ى اأن اخل����مت الذي 
ك�ن���وا يظنون اأن���ه م�سنع من حجر 
اجلم�ست الكرمي م�سنوع يف الأ�سل 
م���ن زج����ج مل���ون م���ن م����دة ن����درة 
ك�ن���ت معروفة يف ع�سر الف�يكنج يف 

الدول ال�سكندن�فية.
ال���ن���ق���و����ص  وف���������س����ر خ����ب����ري يف 
الكوفية اإلى اأن النق�ص املكتوب على 
اخل������مت ل ي��ح��م��ل ل��ف��ظ اجل��الل��ة 

امل��ك��ت��وب على  اأن  ب���ل ذك���ر  ف��ح�����س��ب 
اهلل«  ���س���ء  »اإن  و  »هلل«  ه��و  اخل�����مت 

ح�سب م� اأف�دت الدرا�سة.
وي����رج����ع ت�����ري����خ اخل�������مت اإل����ى 
العثور  امليالدي ومت  الث�من  القرن 
م��دي��ن��ة  يف   18 ال����ق����رن  يف   ع���ل���ي���ه 
»بريك�« Birka يف جزيرة »بجوركو« 
ب��ح��رية  يف  ال�������س���وي���دي���ة   Björkö
 Lake Mälaren »م�����لري����ن«  
يف ق���ر اإح�����دى ال��ن�����س���ء. وم����ن ثم 
امل���راأة  تلك  اأن  اإل���ى  العلم�ء  اعتقد 
اإب�ن رحلة ق�مت  قد حت�سلت عليه 
به� اأو ق�م به� اأحد من اأق�ربه�، مم� 
ي���دل ع��ل��ى وج���ود دل��ي��ل م����دي على 
ال��ت��وا���س��ل احل�����س���ري ب���ني ال���دول 

ال�سكندن�فية والإ�سالم. 
وي����ع����د اخل��������مت ال���وح���ي���د م��ن 
ول  ال�سكندن�فية  ال���دول  يف  نوعه 
اأي��ن متت  اأن يخمن  ي�ستطيع  اأح��د 
�سن�عته ولكن يرجح الب�حثون اأنه 
جرت �سن�عته يف دولة م� تطل على 

بحر قزوين.
ون�سر الب�حثون كل م� تو�سلوا 
اإل���ي���ه يف ب��ح��ث ع��ل��م��ي ل��ف��ت اأن��ظ���ر 
و���س���ئ��ل الإع�����الم ال��دول��ي��ة ب��ع��د اأن 
 Scanning »ن�سرته جملة »�سك�ننج

العلمية.

ع��ل��ى م��ق��وم���ت ال��رن���م��ج امل��ن��ت��ه��ي من 
واملنهج  اجل���ودة،  ع���يل  التدري�ص  حيث 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي امل���و����س���وع ح�����س��ب ال��ط��ل��ب، 
وتطوير العمل ال�سريري، وعقد املوؤمتر 
ال��وط��ن��ي ال�����س��ن��وي. وي���رك���ز ال��رن���م��ج 

مع  التع�ون  ع��رى  توثيق  على  اجلديد 
خدم�ت  وم���زودي  املجتمع  يف  ال�سرك�ء 

الرع�ية ال�سحية.
يف ت�سريح�ت له، ق�ل عميد كلية 
الطب يف اجل�معة الروفي�سور »روبرت 
الف�رقة يف  العالم�ت  »اإحدى  األبرين«: 
البحثي  العمل  خ��روج  ت�أكيد  الرن�مج 
من الرج الع�جي اإلى املجتمع والعي�دة 
اأن يجروا  وامل�سفى. و�سيتعلم الب�حثون 
اأب��ح��اث��ه��م يف االن���خ���راط م���ع اأ���ش��ح��اب 
البحث  عملية  م��راح��ل  اإب�����ن  امل�سلحة 

كله�«.
ق��ل��ب  يف  اجل���م���ي���ع  اأن  واأ�������س�������ف 
من  و�سرك�ء  اأ�س�تذة  بني  م�  الرن�مج 
ب�سكل  ���س��ي��ع��م��ل��ون  وب����ح���ث���ني  امل��ج��ت��م��ع 
حلول  لإيج�د  م�س�ريع  لتطوير  مب��سر 

مل�سكالت الع�مل ال�سحية احل�لية.
وب�لتن�سيق مع تقرير معهد الطب 
ال���ت����ب���ع ل��ل��ج���م��ع��ة ب���ع���ن���وان »م�����س��ت��ق��ب��ل 
على  ال��رن���م��ج  �سي�س�عد  ال��ت��م��ري�����ص« 
بتوفري  ال�سحية  الرع�ية  نظ�م  حتويل 
فر�ص تدريبية للممر�سني واملمر�س�ت 
والأطب�ء للعمل �سرك�ء ك�ملني يف خطة 
بغية  ال�سحية  الرع�ية  ت�سميم  اإع����دة 

حت�سينه� لتطوير العمل البحثي. 
التمري�ص  كلية  ع��م��ي��دة  وع���رت 
يف اجل���م��ع��ة »م����رغ���ري���ت غ�����راي« عن 
����س���ع����دت���ه���� ل���ت���ط���وي���ر ق��������درات ال��ط��ب 
م�ستقبل  حت�سني  اأج���ل  م��ن  ال�سريري 
ال��ت��م��ري�����ص وال����رع�����ي����ة ال�����س��ح��ي��ة يف 

الولي�ت املتحدة والع�مل.

الفريق الذي يق�د 
»برنامج اأ�ساتذة الطب 

ال�سريري ال�طني لتعليم 
املمر�سات والأطباء«

حول العالم
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انطالق جائزة الملك خالد في دورتها الخامسة 

األمير فيصل بن خالد: 
الجائزة تدعم العمل الخيري 

واالجتماعي
هيئة  رئي�ص  ع�سري  اأم��ري منطقة  اأو���س��ح 
امل��ل��ك خ���ل��د، الأم����ري في�سل بن  ج���ئ��زة 
امللك  املوؤ�س�سة جل�ئزة  »اإط��الق  اأن  خ�لد، 
خ�لد، طيب اهلل ثراه، يف دورته� اخل�م�سة 
رحمه  اأث���ره،  اقتف�ء  على  حر�سن�  ي��وؤك��د 
اهلل، يف خ��دم��ة اجل��م��ي��ع ودع����م جم���لت 
وموؤ�س�س�ته  والجتم�عي  اخلريي  العمل 

يف اململكة«.
اإط��الق  مبن��سبة  ت�سريح  يف   وق�ل 
اجل�ئزة، اإن »موؤ�س�سة امللك خ�لد اخلريية 
اأحد عوامل البن�ء يف وطن اخلري، ونحن 
نوؤمن يف املوؤ�س�سة اإمي�ن� ج�زم� ب�أن الفرد 

اأهم عن��سر التنمية«..
وط����ل���ب ���س��م��وه ب��ت�����س���ف��ر اجل��ه��ود 
احلكومية مع القط�ع اخل��ص واملوؤ�س�س�ت 
غ���ري ال��رب��ح��ي��ة وت���ع���زي���ز ث��ق���ف��ة ال��ع��م��ل 
ا�سرتاتيجية  اأ�س�ص  على  الق�ئم  اخل��ريي 
املجتمع�ت  يف  التنمية  لغة  ي�سكل  ال���ذي 

املتح�سرة.
»ج�ئزة  اأن  في�سل  الأم���ري  واأ���س���ف 
امل���ل���ك خ����ل���د اأ����س���ح���ت ن���را����س���� ي��ح��ت��ذى 
املجتمع  وموؤ�س�س�ت  اأف���راد  تكرمي  يف  به� 
ب�لعمل اخلريي  نه�سوا  ال�سعودي، ممن 
والج��ت��م���ع��ي امل�����س��ت��دام، مب��� ي��ع��زز جهود 
الدولة يف دعم التنمية، اإذ حتر�ص اململكة 
و�سمو ويل عهده  خ���دم احلرمني  بقي�دة 
و�سمو ويل ويل عهده، حفظهم اهلل، على 
ن�سر القيم الإن�س�نية ال�س�مية يف كل بق�ع 

املعمورة«.

أهداف الجائزة
م���ن ج��ه��ت��ه، اأك����د الأم�����ني ال���ع����م جل���ئ��زة 
اأن  ال�سمري  �سعود  الأ���س��ت���ذ  خ���ل��د  امل��ل��ك 
اجل����ئ���زة ت�����س��ع��ى اإل����ى ت���أ���س��ي��ل وت��ط��وي��ر 
الج��ت��م���ع��ي بجميع  امل��وؤ���س�����س��ي  ال��ع��م��ل 
�سوره، وتر�سيخ ثق�فة العمل الجتم�عي 
واخل�������ريي والإن���������س�����ين وت���ع���زي���ز ق��ي��م��ه 
والإب��داع  التميز  على  والتحفيز  النبيلة، 

يف العمل الجتم�عي
اأن اجل�ئزة هي  اإلى  واأ�س�ر ال�سمري 
املتميزين  تكرمي  اإلى  ت�سعى  تنموية  اأداة 
وبن�ء قدرات جميع املرت�سحني له� وتعد 
عون� لهم يف موا�سلة م�سوار العمل املثمر 
ال�����ذي ي���خ���دم وط��ن��ن��� ال���ع���زي���ز، وحم��ف��زا 
متنوعة  وم�����س��روع���ت  م����ب�����درات  ل��ت��ب��ن��ي 

ت�سهم يف من�ء وازده�ر اململكة.
واأ������س������ف  »م��وؤ���س�����س��ة امل���ل���ك خ���ل��د 
العمل  اأقط�ب  اأحد  ب�أنه�  تفخر  اخلريية 
تنظيمية  اأ���س�����ص  ع��ل��ى  ال��ق���ئ��م  اخل����ريي 
م��ت��ق��دم��ة، ومت���ث���ل ج����ئ���زة امل���ل���ك خ���ل��د 
م�ستمرا  تنموي�  راف��دا  الثالثة  بفروعه� 
وداعم�  العمل اخلريي يف بالدن�  لتعزيز 
ل��ل��ع���م��ل��ني يف ال���ق���ط����ع غ����ري ال���رب���ح���ي 
اأعم�ل  قدموا  الذين  اخل��سة  واملن�س�آت 
م���ت���م���ي���زة يف خ����دم����ة ال���ع���م���ل اخل�����ريي 
وانتم�ئهم  عط�ئهم  لزي�دة  والجتم�عي 
ل���ه، ح��ي��ث اأع��ل��ن��ت م��وؤ���س�����س��ة امل��ل��ك خ���ل��د 
اخل��ريي��ة ع��ن فتح ب���ب ال��رت���ّس��ح جل�ئزة 

الأداء  ذات  ال��رب��ح��ي��ة  غ���ري  ل��ل��م��ن��ظ��م���ت 
يجعله�  ال���ذي  املتميز  الإداري  والإب����داع 
على  الت�أثري  من  وميكنه�  ف�علية،  اأك��رث 
خ��ط��ط  وف�����ق  وت���ع���م���ل  املجتمع ،  ت��ن��م��ي��ة 
ا�سرتاتيجية متميزة ذات نت�ئج ملمو�سة 
قيمة  ويبلغ جمموع  ال��واق��ع،  اأر���ص  على 
ه����ذا ال���ف���رع م���ن اجل����ئ���زة م��ل��ي��ون ري����ل 

للمنظم�ت الثالث الف�ئزة. 
اأم� الفرع الث�لث والأخري فهو فرع 
ج�ئزته  ومُت��ن��ح  امل�����س��وؤول��ة«،  »التن�ف�سية 
ملن�س�آت القط�ع اخل��ص التي تطبق اأف�سل 
امل��م���ر���س���ت يف دع���م ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة 
التي  الجتم�عية  ب�مل�سوؤولية  والل��ت��زام 
املجتمع مبن�فع  على  تعود  اأن  �س�أنه�  من 
حقيقية واإيج�بية، حيث تعتر امل�سوؤولية 
تن�ف�سية  م��ي��زة  خل��ل��ق  اأداة  الج��ت��م���ع��ي��ة 
مبن�فع  تعود  اأن  �س�أنه�  من  ا�سرتاتيجية 
تقوم  حيث  للمجتمع،  واإيج�بية  حقيقية 
ال��ق��ط���ع  م��ن�����س���آت  اأداء  بتقييم  اجل����ئ���زة 
اخل��ص يف اململكة ح�سب مع�يري مقننة، 
للتن�ف�سية  ال�����س��ع��ودي  ل��ل��م��وؤ���س��ر  وط��ب��ق��� 

امل�سوؤولة.

فوائد المشاركة
حت�����س��ل ك����ل امل���ن���ظ���م����ت غ����ري ال��رب��ح��ي��ة 
وامل��ن�����س���آت اخل������س��ة امل�����س���رك��ة يف اجل���ئ��زة 
اأوله���  امل�س�ركة،  من  عديدة  فوائد  على 
احل�����س��ول ع��ل��ى حت��ل��ي��ل وت��ق��ي��ي��م لأدائ��ه��� 
ح�سب املع�يري الع�ملية، وث�نيه� ح�سوله� 
وث�لثه�  اأدائ��ه���،  لتح�سني  تو�سي�ت  على 
ح�����س��ول��ه��� ع��ل��ى م��ق���رن��ة لأدائ����ه����� ب������أداء 
امل���ن���ظ���م����ت الأخ��������رى امل�������س����رك���ة، وذل����ك 
الأداء  خ�����راء يف جم�����ل  م���ع  ب���ل��ت��ع���ون 

امللك خ�لد يف دورته� اخل�م�سة بفروعه� 
التنمية«، ���س��رك���ء  »ف���رع  وه���ي:  ال��ث��الث��ة 
و »فرع التمّيز للمنظم�ت غري الربحية«، 
و »ف����رع ال��ت��ن���ف�����س��ي��ة امل�������س���وؤول���ة«، م���ن 8 
29 من  امل���واف���ق   ،1436 الآخ�����رة  ج��م���دى 

م�ر�ص«.
ل�ستقب�ل  م��وع��د  اآخ���ر  اأن  وك�����س��ف   
طلب�ت الرت�سيح لفرعي »�سرك�ء التنمية« 
هو  الربحية«  غري  للمنظم�ت  »التميز  و 
م�يو   9 امل��واف��ق  املقبل،  رج��ب   20 ال�سبت 
2015، يف حني ي�ستمر التقدم اإلى ج�ئزة 
 17 اخلمي�ص  حتى  امل�سوؤولة«  »التن�ف�سية 

�سعب�ن 1436، املوافق 4 يونيو.
لنيل  التقدمي  اأن  املوؤ�س�سة  وبينت 
موقعه�  عر  �سيكون  الع�م  لهذا  اجل�ئزة 

www.kkf.org.sa/kka الإلكرتوين

فروع الجائزة
امللك خ�لد منظومة  ت�سمل فروع ج�ئزة 
ث��الث��ي��ة ت�����س��م ال���ف���رد، وامل��ن��ظ��م���ت غري 
ال��رب��ح��ي��ة، وم��ن�����س���آت ال��ق��ط���ع اخل������ص، 
حيث ُيعني الفرع الأول وهو فرع »�سرك�ء 
التنمية«، ب�إبراز اأ�سح�ب املب�درات املبتكرة 
ال���ت���ي اأ���س��ه��م��ت يف م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي���ت 
اململكة،  يف  والق��ت�����س���دي��ة  الج��ت��م���ع��ي��ة 
ومُتنح اجل�ئزة لأ�سح�ب الإجن�زات التي 
ال��ذات��ي  ت��ع��زي��ز م��ف��ه��وم احل�����ص  ت�سهم يف 
الرائدة  واملجموع�ت  لالأفراد  ب�مل�سوؤولية 
وامل��ت��م��ي��زة م���ن امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني يف 
جميع اأنح�ء اململكة، ويبلغ جمموع قيمة 
هذا الفرع من اجل�ئزة ن�سف مليون ري�ل 

للمب�درات الثالث الف�ئزة.
ومت�����ن�����ح ج�������ئ������زة ال������ف������رع ال����ث�����ين 

وال�سرك�ت  الربحي  للقط�ع غري  الإداري 
وامل�سوؤولية  امل�ستدامة  التنمية  جم���ل  يف 

الجتم�عية.
ي��ذك��ر اأن ج���ئ��زة امل��ل��ك خ���ل��د لق��ت 
وا�سع�  تف�عال  امل��سية  الأرب��ع  دوراته�  يف 
فروعها  يف  امل�شتهدفة  الفئات  اأو�شاط  يف 
الوعي  ات�س�ع  م��دى  يعك�ص  مم�  الثالثة، 
الرت��ق���ء  ب�سرورة  والإمي����ن  الجتم�عي 
يف  اخلريي  للعمل  ال�سرتاتيجي  ب�لفكر 
املجتمع ال�سعودي، لي�سبح عمال  موؤ�س�سي� 
ق�ئم� على روؤى وخطط وا�سحة، وتنفيذ 

احرتايف وعمل  م�ستدام.
ك��م��� ت�سهد ف���روع اجل���ئ��زة ك��ل ع���م 
اإق��ب���ل م��ت��زاي��دا ووا���س��ع���، وزي�����دة كبرية 
يف ح��ج��م امل�����س���رك���ت، خ�����س��و���س��� يف ف��رع 
نوعية  نقلة  �سهد  ال��ذي  التنمية  �سرك�ء 
يف ع����دد امل�����س���رك��ني ال���ع����م امل��������س���ي، كم� 
ات�������س���م���ت ط��ب��ي��ع��ة امل������ب�������درات امل��ت��ق��دم��ة 
ب�لبتك�ر واإيج�د حلول لق�س�ي� اجتم�عية 
واإن�����س���ن��ي��ة وجم�����لت اأخ����رى ع���دة ميكن 
يف  خمتلفة  من�طق  يف  معظمه�  تطبيق 

اململكة.
ا�ستطالعية  ا�ستبي�ن�ت  واأظ���ه���رت 
ح���ول م��رئ��ي���ت امل��رت���ّس��ح��ني ل��ل��ج���ئ��زة اأن 
جم����رد ت��ق��دم��ه��م ل��ل��رت���ّس��ح ك�����ن ل���ه اأث���ر 
اإي��ج���ب��ي يف م��راج��ع��ة اأدائ���ه���م واحل��ر���ص 
يف  م�ستدامة  ف�علة  مم�ر�س�ت  تبني  على 
الوعي  انت�س�ر  اإل��ى  ي�سري  مم�  امل�ستقبل، 
بر�س�لة اجل�ئزة التي ترتكز على ت�أ�سيل 
وت�سجيع  امل��وؤ���س�����س��ي،  ال��ت��ن��م��وي  ال��ع��م��ل 
وتعزيز املم�ر�س�ت املتميزة، وبن�ء القدرات 
املم�ر�سني  من  �سبك�ت  ومتكني  وامل��ه���رات 

القي�ديني، ون�سر اأف�سل املم�ر�س�ت.

ثقافة
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وردود  اإعج�ب�  دهم�ن  اأب��و  اأحمد  ال��روائ��ي  اأطلقه�  تغريدة  وج��دت 
احلم��سة  اأوق���دت  التي  ال�سرارة  مبنزلة  ك�نت  حيث  كبرية  اأف��ع���ل 

لدى كثري من مرت�دي »تويرت«.
»لي�ص اأعظم من اأن ت�سحو على وطن �سج�ع«. هذه التغريدة 
ال�سج�عة جعلت قراءه� ي�سعرون ب�لفخر لنتم�ئهم لهذا الوطن 
ك��ل م��ن يعي�ص ع��ل��ى وج��ه  ي��ت��وان��ى للحظة يف م�����س���ع��دة  ال���ذي ل 
امل��ع��م��ورة، وم��واق��ف ه��ذا ال��وط��ن م��ع جميع ب��ل��دان ال��ع���مل وا�سحة 
اأرج���ء  لكل  ت�سل  التي  خل��ريات��ه  ج�هل  اأو  ج�حد  غ��ري  ينكره�  ل 

املعمورة.
الوطن ال�سج�ع هو الذي ي�ستمد �سج�عته من �سج�عة �سعبه 
وحكمة قي�دته، الوطن ال�سج�ع هو الذي ل ي�س�وم يف حبه مواطنيه.

لعل ع��سفة احلزم وم� تقوم به القوات الع�سكرية من حم�ية 
من  لكل  ال��ع��ون  ه��ذا  على  دليل  خ��ري  ال�سقيق  اليمن  يف  ال�سرعية 
تراه م�ستحق� للعون، فقد ب�ت ال�سعب ال�سعودي بحمد اهلل يف اأمن 
لتلبية نداء  �س�رعوا  الذين  اأبن�ئه و�سقوره  واأم���ن بف�سل �سج�عة 

الواجب الذي ميليه عليهم دينهم يف م�س�عدة ج�ره.
نعم، نحن �سجع�ن لأنن� مل ننتظر كثريا يف اتخ�ذ قرار ليحمي 
الأر���ص  ت�سعى يف  اأن  اأرادت  ب�غية  راأين� خطر فئة  اأن  بعد  حدودن� 
ومقد�س�ته،  الوطن  هذا  جت�ه  واأحق�ده�   �سروره�  ت�سوب  ف�س�دا، 
ب�سبب  اإل  ه��و  م���  اأفع�لهم  على  وال��رتي��ث  ال�سكوت  اأن  واع��ت��ق��دت 
هذا  اأن  املري�سة  اأنف�سهم  لهم  و���س��ورت  مواجهتهم،   من  اخل��وف 

الوطن ميكن غزوه وتغيري كل جميل فيه.
ولكنهم ن�سوا اأنه وطن ال�سجع�ن اأجنب ق�دة اأفذاذا ي�ستطيعون 
يقدر  كيف  يعرف  �سج�ع  وطن  لدين�  نعم،  الو�س�ئل.  بكل  حم�يته 

اأبن�ءه الذين يدافعون عن مقدراته بك�فة الطرق.
خري  م��ن  وهبن�  م���  على  اهلل  يحمد  �سج�ع  وط��ن  لدين�  نعم، 

واأمن واأم�ن ميد مين�ه لكل خري ول يخ�سى يف احلق لومة لئم.
ن���ع���م، ل��دي��ن��� وط����ن ���س��ج���ع ي��ح��ر���ص ع��ل��ى وح�����دة امل�����س��ل��م��ني 
لتوحيد كلمة  ال�سي��سي  اإمك�ني�ته وثقله  بكل  وي�سعى  واجتم�عهم 

امل�سلمني.
* ن�ئب رئي�ص التحرير

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

عندما تصحو
على وطن شجاع

ه���و ي���وم فرحة ي�سعر في���ه الط�ل���ب والط�لبة بفرحة ي�سع���ب و�سفه� 
عندم� ي�س�ركهم� الوالدان والأقرب�ء والأ�سدق�ء.

واجل�مع���ة متن���ح الفر�س���ة للجمي���ع للم�س�رك���ة يف ي���وم الفرح���ة 
وت�سغل ك�مل ط�ق�ته� من اأجل تهيئة جو تتج�سد فيه ال�سع�دة.

يح���ط اخلري���ج واخلريج���ة رح�لهم���� وينهي����ن م�س���وارا طوي���ال 
اعتني���� في���ه ب�لتح�سي���ل والبحث ع���ن املعلومة ليبداآ م�س���وارا اآخر من 
التح�سي���ل والعط����ء، وذل���ك بع���د اأن تزودا م���ن العلم وت�سلح���� ب�لفكر 
واأ�سبح���� ق�دري���ن عل���ى التق���دمي يف ظ���ل ن�س���ج عق���ل، لك���ن لب���د من 
الإمي����ن ب�أن���ه مهم���� اأوتي���� م���ن عل���م ف�إنه لبد م���ن الطل���ب ول �سقف 

ملحطة الو�سول.
كلم���� اآم���ن الط�لب ب�أن العلم بحر ل �س�طىء ل���ه ازدادت مع�رفه، 
وك���ذا العك����ص عندم���� ي�سع���ر املتعل���م ب�أن���ه و�سل اإل���ى م�مل ي�س���ل اإليه 
الآخرون واأنه و�سل اإلى درجة ق�سوى من العلم ظل حبي�ص معلومته 
الأول���ى يظ���ل ي���راوح مك�ن���ه يتج�وزه الآخ���رون وهو ل ي���درك ذلك اإل 
بع���د ح���ني من الزم���ن عندم� يكون بين���ه وبني غريه م�س�ف����ت �س��سعة 

ل ميكن اخت�س�ره�.
ف�هلل اهلل مبوا�سلة الطريق من خالل واأد الك�سل وتتبع املعلومة 

والإمي�ن ب�أن الب�سر م� اأوتوا من العلم اإل قليال.

شؤون تعليمية
د. محمد بن علي الحسون

يوم التخرج نهاية فترة 
وبداية أخرى

على غري املنظومة املتع�رف عليه� يف حفل اخلريجني واخلريج�ت 
اأع��ل��ن م��ع���يل م��دي��ر اجل���م��ع��ة الأ���س��ت���ذ ال��دك��ت��ور ع��ب��د الرحمن 
الداوود تزامن حفل اخلريجني واخلريج�ت توقيت� مع اختالف 

اأم�كن تنفيذ احلفلني.
فكرة جديدة تتبن�ه� اجل�معة بكل ثقة وذلك لإمي�نه� العميق 

ب�لتجديد والتنوع ولت�أ�سيل العالقة بني اجل�معة واملجتمع. 
ث��الث��ة  يف  �سينفذ  ال��ت��خ��رج  ح��ف��ل  اأن  امل��و���س��وع  يف  اجل��م��ي��ل 
مواقع: م�سرح اجل�معة ب�لقريقر الذي �سيخ�س�ص حلفل تخرج 
الأمري  مدينة  يف  �سيكون  الطالب  تخرج  حفل  بينم�  الط�لب�ت، 
ق�عة  هن�ك  �ستكون  واأخ��ريا  الري��سية،  العزيز  عبد  بن  �سلط�ن 
جلنة  اإ���س��راف  وحت��ت  اأي�س�،  املح�لة  يف  الطلبة  لأمه�ت  منف�سلة 

ن�س�ئية.
املنف�سلة  الق�ع�ت  جلميع  و�سُيبث  احلفل  برن�مج  �سُيوحد 
امل��وؤمت��رات  �س��س�ت  ع��ر  الطلبة  واأم��ه���ت  ب�لط�لب�ت  واخل������س��ة 
وحتت رع�ية �س�حب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن خ�لد اأمري 

منطقة ع�سري حفظه اهلل. 
ب�أمر  الغراء كل يوم  اأن تف�جئن� ج�معتن�  من دواعي الفخر 
ينتمي  وج��زء  ركن  كل  املت�أ�سل يف  العط�ء  يفوح منه عبق  جديد 
التي  واملف�ج�آت  امل�ستمر  ب�لعط�ء  ينب�ص  �س�مخ  كي�ن  هي  اإليه�. 
تبعث الأمل يف النفو�ص، وقلب هذا الكي�ن الن�ب�ص مع�يل مدير 

اجل�معة حفظه اهلل.
اأم�مه� مرتدي� رداء التخرج  اأم� �ستفرح حني ترى ابنه�  كم 
ليزف اإلى معرتك احلي�ة يثبت وجوده ويخدم وطنه الذي ط�مل� 
وتعبت  �سهرت  التي  لأ�سرته  ويرد اجلميل  الكثري،  ال�سيء  منحه 

من اأجله وليبني حي�ته امل�ستقبلية اخل��سة به.
اأن  تتوقع يوم�  اأم مل  لكل  فرح من نوع خمتلف ولأول مرة 
تتحقق له� اأمنية ح�سور حفل تخرج ابنه�. هنيئ� لكل اأم حظيت 

بفر�سة كهذه مل تكتب لغريه� من قبل.
حتية اإجالل واإكب�ر جل�معة امللك خ�لد وهنيئ� لن� به� وهنيئ� 
ال�سكر  عميق  تنتهي.  ل  التي  ومف�ج�آته�  املتجدد   بعط�ئه�  لن� 
لك مع�يل مدير اجل�معة على منح هذه الفر�سة الذهبية التي 
اأ�سعدت به� قلوب� اأعي�ه� النتظ�ر واأعين� اأنهكه� اجلد وال�سهر. كم 

من دعوة �ستح�سده� مع�يل املدير نردد لك بعده� اآمني؟

تزامن جميل

القلم النابض
د. إيمان عبد اهلل العسيري
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يوميات 
طالبة 

ماجستير
عبير صالح

عبد اهلل الصقر
ماجستير إدارة
وإشراف تربوي

م����ن ج���م����ل���ي����ت جت���رب���ت���ي يف 
رحلتي مع امل�ج�ستري مواقف 
اإن�����س���ن��ي��ة ع��ل��ق��ت  ب����ل���ذاك���رة 
اأح��زان ت�رة وك���أوراق  كر�س�ئل 
ال��ف��رح يف الأرج�����ء  ت��ن��رث  ورد 
لعقلي  ف�أ�س�فت  اأخ���رى،  ت���رة 

عقول، ولعمري اأعم�را.
 اأك����رثه����� ع��م��ق��� م��وق��ف 
وف�����ء ج��م��ع ب��ني اب��ن��ة واأب��ي��ه��� 
برتانيم دع�ء ينحني اجلبني 
ك���ن��ت دق�ئق  ل��ه���، تلك  وق����را 
حني   »غ����دة«  عر�ص  نه�ية  يف 
اغتنمت جمل�ص العلم جمل�س� 
م��ب���رك��� جت����ب ف��ي��ه ال��دع��وات 
قبل  )املتوفى  وال��ده���  لتذكر 
�س�دقة  ب��دع��وة   قليلة(  اأي�����م 
من قلب ط�لبة علم عله� ترد 
اأب عظيم   م��ن ج��م��ي��ل  ق��ل��ي��ال 
رح���ل وم���� غ���ب��ت ذك����راه عند 

ابنة عظيمة.
ج��م��ي��ل ال���ر وال���وف����ء ي� 
غ����دة، دم��ع���ت��ك اأزه����رت  على 
ق��ر وال���دك 20 زه��رة تن�جي 
اهلل كل م�س�ء اأن يجر قلبك 

ويرحم ميت� اأجنبك.
الدر�ص  ق�عة  تخلو  ول   
م����ن ����س���ح���ك����ت ه���ن���� وه���ن����ك 
ال�سحك�ت  تلك  اأ�سمع  فك�أين 
ل��ت��ع��ل��ي��ق  ع��ل��ى اإج����ب���ة ع���ب��رة 
اأط����ل����ق����ت ������س�����راح ����س���ح���ك����ت 

جمنونة.
وه���ن����ك يف ذل���ك ال��رك��ن 
ال��ب��ع��ي��د ه��م�����س���ت ن�����س���ئ��ي��ة يف 
منتهى الرقة والرقي، وهن�ك 
اأ����س���م���ع ����س���دى اأب����ي�����ت ���س��ع��ر 

ف�سيح.
وم���������ن ت�����ل�����ك ال�������زاوي�������ة 
تبهرين  مداخالت يف الت�ريخ 
وذلك  الأجنبية،  واحل�س�رات 
الكر�سي يحمل اإحداهن وهي 
فيكتب  احل���م���ل  اآلم  ت��غ���ل��ب 
تن�سى، حك�ي�ت  كف�ح ل  ق�سة 
اإ�����س����رار وم���ث����ب���رة ج�����س��دت��ه��� 
ع��ق��ول ج���ب����رة  ت��خ��ج��ل معه� 
فمع  الظروف،  قهر  ت�سكو  اأن 
رف���ي���ق����ت���ي ل م���ك����ن ل��ل��ف�����س��ل 

والرتدد.
اآث����ر  احل��ن���ي���  يف  �ستبقى 
ع��م��ي��ق��ة  ل��ل��ق���ء ج��م��ي��ل ف����إن 
مل حت��ت��ون��� ق���ع���ت ال��درا���س��ة 
ف�ستحتويكم الذاكرة ب�أروع م� 
قد يكون عليه اإن�س�ن �سرفني 

اهلل برفقته.

»حلم« شارف على التحقق
امل��دي��ن��ة اجل�معية  م�����س��روع  ي��ُع��د 
ال��ذي  امل��ل��ك خ���ل��د  اجل��دي��دة ل�ج�معة 
يرتبع على قمم جب�ل ال�سراة مب�س�حة 
تزيد على ثم�نية ماليني مرت مربع، 
ال�����س��رق��ي ملدينة  ب���جل��ن��وب  وحت���دي���دا 
اأب���ه���� مب��ن��ط��ق��ة »ال����ف����رع�����ء«، م�����س��در 
اجل�معة  ملن�سوبي  لي�ص  واعتزاز  فخر 
وطالبه� فح�سب بل وملواطني وق�طني 
وهو  عموم�،  واململكة  ع�سري  منطقة 
اأب��ن���ء  الأج���ي����ل م��ن  م�����س��روع �سيخدم 

وبن�ت املنطقة خالل العقود الق�دمة.
هذه املدينة يعمل عليه� الآن اأكرث 
نه�ر،  ليل  يعملون  ع�مل   )9000( من 
ليتحقق حلم املنطقة بهذه املدينة التي 
الع�يل  التعليم  م�س�ريع  اأب��رز  من  تعد 
يف اململكة واأجمله�، والتي �ست�سكل نقلة 
منطقة  يف  متميزة  وتنموية  تعليمية 

ع�����س��ري، ح��ي��ث روع����ي يف ت��ن��ف��ي��ذه��� األ 
وال�ستف�دة  ال�سيول،  ملج�ري  تتعر�ص 
م�����ن امل����ك����ون�����ت ال���ط���ب���ي���ع���ة ل���ل���م���ك����ن، 
الطبيعية  ال��ن��ب���ت���ت  ع��ل��ى  وامل��ح���ف��ظ��ة 
وال������رثوة احل���ي���وان���ي���ة، خ�����س��و���س��� اأن���ه 
يخرتق امل�سروع وادي )عتود( وهو من 
اأغن�ه�  املنطقة وم��ن  اأك��ر الأودي���ة يف 

بعن��سره الطبيعية.
وقد انطلق العمل يف هذا »امل�سروع 
�سنوات م�ست مبب�ركة  منذ  العمالق« 
خ�دم احلرمني ال�سريفني حفظه اهلل، 
ومبت�بعة م�ستمرة من قبل �سمو اأمري 
منطقة ع�سري الأمري في�سل بن خ�لد 
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز وف��ق��ه اهلل وب���إ���س��راف 
م���ي���داين م���ن م��ع���يل م��دي��ر اجل���م��ع��ة 
الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود.

م��راح��ل  امل�����س��روع  ه���ذا  ويت�سمن 

ع����دة ����س����رف���ت ع��ل��ى الن���ت���ه����ء، منه� 
يف  وتتمثل  التحتية،  البنية  م��رح��ل��ة 
م��ب��ن��ي��ني خ���دم���ي���ني، ون���ف���ق خ���دم����ت 
املكون�ت  جميع  ي��ح��وي  ك��م   17 ب��ط��ول 
وت��زوي��د  )ت��ك��ي��ي��ف  الكهروميك�نيكية 
الب�رد  ب���مل���ء  اجل�معية  املدينة  جميع 
واحل�����������ر( ال�����الزم�����ة ل���ك����ف���ة م���ب����ين 
امل��دي��ن��ة اجل���م��ع��ي��ة، وامل��رح��ل��ة الأول���ى، 
للطالب  الأك���دمي��ي  املجمع  يف  تتمثل 
ل��ل��ت��خ�����س�����س���ت الأدب�����ي�����ة وال��ع��ل��م��ي��ة، 
مبنى   17 يف  ت��ت��وزع  كلية   13 وت�سمل 
م2   570000 ح��وال��ى  ق��دره���  مب�س�حة 
و300  ملي�رين  تكلفته�  اإجم�يل  وبلغ 

مليون ري�ل.
املدينة  متثل  ال��ث���ن��ي��ة،  وامل��رح��ل��ة 
ال���ط���ب���ي���ة ال���ت���ي ت�����س��ت��م��ل ع���ل���ى ك���ف��ة 
ال��ت��خ�����س�����س���ت ال���ط���ب���ي���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، 

م��وؤه��ل  م��ت��ك���م��ل  ج���م��ع��ي  وم�ست�سفى 
الطبية  ال��ت��خ�����س�����س���ت  ك���ف��ة  خل��دم��ة 
ب�سعة قدره� 800 �سرير، وبلغ اإجم�يل 

تكلفته� ملي�را و844 مليون ري�ل.
املنطقة  متثل  الث�لثة،  واملرحلة 
اجل����م���ع���ة  اإدارة  وه������ي  ال�������س���رف���ي���ة، 

ومرافقه�.
�سبكة  ت�سمل  ال��راب��ع��ة،  وامل��رح��ل��ة 
ال���ط���رق و���س��ب��ك���ت امل����راف����ق وحم��ط��ة 

التحويل الكهرب�ئية«.
يف  تتج�سد  اخل���م�����س��ة،  وامل��رح��ل��ة 
ال�س�د�سة،  واملرحلة  الري��سية،  املدينة 
املرحلة  بينم�  ال��ط��الب��ي،  الإ���س��ك���ن  ه��ي 
هيئة  اأع�����س���ء  اإ���س��ك���ن  ت�سمل  ال�س�بعة 
يف  عقده  توقيع  �سيتم  ال��ذي  التدري�ص 
الأي�م القليلة الق�دمة والذي ي�سم نحو 

900 وحدة �سكنية كمرحلة اأولى.

لماذا ال تبتهج بفرحة العمر؟
ب��ع��د ت��ع��ب ال�����س��ن��ني، وق��ل��ق الأي�������م ، 
وت��رق��ب ال��ن��ج���ح، ه��� ه��ي ���س���ع���ت ال��ف��رح 
الآذان بحمد اهلل  اأجرا�سه�، وتطرب  تدق 
ثم�ر  لكل ط�لب قطف  ي�سر  اأن  اأول على 
تعبه، وح�سد جهد �سنني عمره للو�سول 
ليبداأ  اجل���م��ع��ة،  م��ن  التخرج  �س�عة  اإل���ى 
مرحلة جديدة من مراحل العمل والبن�ء 

والإ�سه�م يف التنمية يف وطن العط�ء.
ول��ع��ل م���ن امل��ن������س��ب اأن ي��ت��ذك��ر كل 
خ��ري��ج ب����أن���ه اأ���س��ب��ح م���وؤه���ال ل��الن�����س��م���م 
اإل���ى زم��الئ��ه ال�����س���ب��ق��ني يف ال��ع��م��ل ���س��واء 
وعليه  اخل������ص،  اأم  احلكومي  القط�ع  يف 
ومنتج�  ف�عال  ع�سوا  ليكون  يجتهد  اأن 
يف م�����س��رية ال��ت��ن��م��ي��ة يف ب��الدن��� امل��ب���رك��ة. 
ول��ي��ك��ن ك��ل خ��ري��ج ع��ل��ى ع��ل��م ب�����أن العمل 

م�سوؤولية واأم�نة تقت�سي منه الإخال�ص 
ال��ذات��ي��ة مع  ال�����س��م��ريي��ة  اأول وامل��راق��ب��ة 
اإلى  اهلل �سبح�نه وتع�لى ث�ني�، ب�لإ�س�فة 
االن�����ش��ب��اط واالل���ت���زام واك��ت�����ش��اب م��ه��ارات 
املب�درة وامل��ب���داأة واح��رتام الوقت واإدارت��ه 
للخريج  امل��ه��م  م��ن  اأن  ك��م���  ج��ي��د.  ب�سكل 
ال��دورات التدريبية  احلر�ص على ح�سور 
اأم يف  تخ�س�سه  ���س��واء يف جم���ل  املختلفة 

تطوير الذات والتنمية الب�سرية.
اأج��م��ل حلظ�ت ال��ف��رح التي مين  م��� 
وخ�سو�س�  الإن�س�ن  على  الع�ملني  رب  به� 
الثم�ر،  بح�سد  مرتبط�  ال��ف��رح  ك���ن  اإذا 
ال�سخ�ص  ر�سمه�  التي  الأه��داف  وحتقيق 

لنف�سه.
ولعل من اأهم واأ�سعد تلك اللحظ�ت 

ج��ن��ي ث��م���ر ال��ت��ع��ل��ي��م وق��ط��ف��ه��� ب��ع��د عن�ء 
خالله�  الإن�س�ن  مر  عديدة  �سنني  وتعب 
جهودا  وب��ذل  متعددة،  تعليمية  مبراحل 

متوا�سلة يف طريق العلم والتعليم.
وعّر  انطلق  اخلريج،  اأخ��ي  ولذلك 
عن فرحة تخرجك، وكن مبت�سم� وب��س�،  
اأن جت�سد  بك  وح��ري  العمر،  فهي فرحة 
ه���ذه ال��ف��رح��ة ال��رائ��ع��ة وت��ل��ت��ق��ط ال�����س��ور 
وزمالء  واأ�سدق�ئك  اأهلك  مع  التذك�رية 

الدرا�سة واأ�س�تذتك.
بروح  و�س�رك يف م�سرية اخلريجني 
وث�بة وطموحة ومتحم�سة، وكن متف�ئال 

مب�ستقبل م�سرق وجميل.
وا�سكر بعد �سكر اهلل �سبح�نه وتع�لى 
بعد  الف�سل  لهم�  ك���ن  ال��ل��ذي��ن  وال��دي��ك 

وا�سكر  وحققته،  اإل��ي��ه  و�سلت  فيم�  اهلل 
ال��ذي منحك الكثري، وح���ن وقت  الوطن 

رد اجلميل له.
جل����م���ع���ت���ك  ال���������س����ك����ر  ت���ن�������ص  ول   
ي�سكر  ل  ف��م��ن  وزم����الئ����ك،  واأ����س����ت���ذت���ك 
اإل��ى  متطلع�  وك���ن  اهلل،  ي�سكر  ل  ال��ن������ص 
خ��دم��ة دي��ن��ك ووط��ن��ك وق���دت��ك بحم��سة 

تعر عن النتم�ء لهذه الأر�ص املب�ركة.
توا�سل  اأن تكون على  وخت�م� تذكر 
مع ق�سمك وكليتك  وج�معتك لالطالع 
ع���ل���ى ك����ل ج���دي���د يف جم������ل ت��خ�����س�����س��ك 

وتو�سيع اأفقك العلمي والعملي.
وه��ن��ي��ئ��� ل��ل��ج��م��ي��ع ف���رح���ة ال��ت��خ��رج، 
وف���ق���ك���م اهلل واإل�������ى م���زي���د م����ن ال��ن��ج���ح 

والتقدم.

د. سليمان بن صالح 
الصويان
وكيل الجامعة للمشاريع

د. مبارك بن سعيد
ناصر حمدان
عميد خدمة المجتمع
والتعليم المستمر
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كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

اإن ي���وم ال��ت��خ��رج ه��و ي���وم احل�����س���د، 
وال����روح نحو  ب�لنف�ص  الرت��ق���ء  ي��وم 
ف�س�ءات امل�ستقبل بعد �سنوات اجلهد 

والطموح الواعد.
اإن هذه اجل�معة التي بداأت قبل 
اأجي�ل حلم� داعب خميلة اأولي�ء اأمور 
الطالب واأهليهم، ب�تت اليوم حقيقة 
�س�طعة ك�سم�ص املعرفة، ع�لية كراية 
ه��ذا ال��وط��ن ال��ك��رمي امل��ع��ط���ء، حيث 
بيوتهم  والط�لب�ت يف  الطالب  تعلم 
اأب��ج��دي��ة ال��ن��ب�����ص وحم��ب��ة ال����رتاب، 
اأدرك��وا قيمة  امللك خ�لد  ويف ج�معة 
ب�أنف�سهم  ي��رت��ق��ون  وك��ي��ف  امل��ع��رف��ة 
ل��ي��ك��ون��وا ع���ن ج������دارة م�����س��ه��م��ني يف 

�سن�عة امل�ستقبل.
امل�ستقبل  اإل��ى  اجل�معة  وتنظر 
ال��ذي  ال��وق��ت  يف  وب��خ��ري،  ب��ستب�س�ر 

اأكب�ده�  بفلذات  اجل�معة  فيه  ت��زف 
معرتك  يف  وت�سميم  بقوة  ي�س�ركون 
ب�����س��الح  ت�����س��ل��ح��وا  اأن  ب��ع��د  احل����ي�����ة، 
اكت�سبوه طيلة  ومب���  ب����هلل،  الإمي����ن 
رح��ل��ت��ه��م ال��درا���س��ي��ة و����س���ول مل��وؤه��ل 
ال��ب��ك���ل��وري��و���ص، ل��ل��ت�����س��رف ب��خ��دم��ة 
بهم  للوطن  فهنيئ�  والوطن،  الدين 
وه��ن��ي��ئ��� ل��ه��م ب��ه��ذا ال���وط���ن امل��ع��ط���ء 
ول  بذلت-  التي  الر�سيدة،  وبقي�دته 
زال������ت- ك���ل غ�����ل ون��ف��ي�����ص م���ن دون 
املراحل  لهذه  لتهيئتهم  اأذى  اأو  م��ّن 
امل���ت���ق���دم���ة م����ن ح���ي����ت���ه���م ال��ع��ل��م��ي��ة 

والعملية.
اإذ نحتفل ابته�ج� ب�أبن�ئن�  واإنن� 
اأول  ن��و���س��ي��ه��م  ف����إن���ن����  اخل���ري���ج���ني 
بتقوى اهلل عز وجل، ثم ب�سكر نعمه 
مب�  العمل  النعمة  �سكر  ومن  علين�، 

وال�سراء،  ال�سراء  يف  تع�لى  ير�سيه 
ومن اأهم الو�س�ي� الهتم�م ب�أنف�سهم 
وال�ستمرار يف طريق العلم واكت�س�ب 
ال����درج�����ت ال��ع��ل��ي��� يف ���س��ت��ى امل��ع���رف 
وتخ�س�سه،  ك��ل يف جم���ل��ه  وال��ع��ل��وم 
واحلر�ص ال�سديد يف القي�م بواجبهم 
ح����ي�����ل وط���ن���ه���م ال����غ�����يل وق���ي����دت���ه 
الر�سيدة، والعمل على رد اجلميل له 

ببذل كل غ�ل ونفي�ص خلدمته.
ون��ب��ت��ه��ل اإل�����ى امل���ول���ى ���س��ب��ح���ن��ه 
حليفهم  التوفيق  يجعل  اأن  وتع�لى 
وال����ن����ج�����ح ط��ري��ق��ه��م دائ����م����� واأب������دا 
ون�����س���أل��ه ت��ع���ل��ى  اأن ي��ح��ف��ظ ب��الدن��� 
خ����دم  م��ق��دم��ت��ه��م  ويف  اأم���رن����  وولة 
احلرمني ال�سريفني امللك �سلم�ن بن 
ويل  وويل  ع��ه��ده  وويل  العزيز  عبد 

عهده. اآمني.

طالب أدركوا قيمة المعرفة

د . ظافر آل حماد 
المشرف على مركز

الموهبة واإلبداع  

تت�سرف اجل�معة بتخريج نخبة 
م��ن طلبة اجل���م��ع��ة يف ي��وم م��ن اأي���م 
ليكونوا  املجيدة  خ�لد  امللك  ج�معة 
ظل  يف  جمتمعهم  يف  �س�حلة  لبن�ت 
دعم قوي من حكومة خ�دم احلرمني 
ال�����س��ري��ف��ني امل���ل���ك ���س��ل��م���ن ب���ن عبد 

العزيز، يحفظه اهلل.
  وهن� اأوجه لنف�سي ثم خلريجي 
ب�مل�سوؤولية  تذكرهم  ر�س�لة  اجل�معة 
والأم�����ن����ة ال���ت���ي اأن��ي��ط��ت ب���أع��ن���ق��ه��م 
دخولهم  قبل  روؤي��ت��ه��م  ي��ت��ذك��روا  واأن 
اأي����م طلبهم  ي��راج��ع��وا  واأن  اجل���م��ع��ة 
درا�ستهم وكيف  وعملهم خالل فرتة 
فر�سة  لهم  ع���دت  ل��و  وكيف  م�ست؟ 

البداية م�ذا ك�نوا �سيعملون؟ 
وال����ي����وم اأم�����م����ه����م روؤي�������ة ح��ي���ة 
عملية جديدة، ي�ستطيعون بجديتهم 
وح��ر���س��ه��م ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��م وال��ت��دري��ب 
يف  امل��ث��ل  اأروع  ي�����س��رب��وا  اأن  امل�����س��ت��م��ر 
اهلل  مر�س�ة  حتقيق  يقودهم  النج�ح، 
عز وج��ل واأه���داف جمتمعهم وط�عة 
ولة اأمرهم ثم تكون ثقتهم  ب�أنف�سهم 
داع��م��� ق��وي��� ل��ه��م يف م�����س��رية احل��ي���ة 
ال�����س���ق��ة، وم����ع ك���ل ذل�����ك  ف���ال تعط 

لنف�سك درجة اأقل مم� ت�ستحقه�.
ف�أنت يف هذه احلي�ة بعد توفيق 
اهلل عز وجل �ستكون حيث ترى وت�سع 
نف�سك  يف اأع�يل القمم، ويجب عليك 

لتحقيق  ت�سعى  اأن  اخل��ري��ج  ع��زي��زي 
الأه���������داف ال���ت���ي ر���س��م��ت��ه��� ل��ن��ف�����س��ك 
وعليك اأن تثق ب�هلل عز وجل اأول، ثم 
وط��ن��ك واع��ل��م ب���أن��ه ل��ن يتخلى عنك 
وت�سجيعه  ب��ع��ون��ه  مي���دك  و�سي�ستمر 
الوطن  اأبن�ء هذا  ابن من  لأن��ك  لك، 

الب�ر بكل من يعي�ص على اأر�سه. 
ن���ف�������س���ك وع����ن  ت���ت���خ���ل ع������ن  ل 
م��وه��ب��ت��ك ف��ك��ل ط���ل��ب ي��ع��د م��وه��وب��� 
ال�سع�ب  ا�ستط�ع تطويع  قد  ومبدع� 
ال��ت��ي واج��ه��ت��ه يف ح��ي���ت��ه ال��درا���س��ي��ة 
واأخذ ينهل من معني العلم حتى بلغ 
ثم�ر  فيه�  يقطف  التي  املرحلة  ه��ذه 

م� زرع.

د. إبراهيم بن سليمان 
الشهراني 
عميد كلية طب االسنان 

رسالة إلى خريج الجامعة
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أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

نافذة

الإع���الم  ق�سم  ن���زال يف  ول  ك��ن��� 
اأن  والت���������س�����ل ن���ح���ر����ص ع���ل���ى 
وحتى  الق�سم  خم��رج���ت  ت��ك��ون 
الق�سم  دفعة من  اأي  تخرج  قبل 
م��ت��م��ي��زة خ���الل ف���رتة درا���س��ت��ه��� 
ترحيب  اإل��ى  اإ���س���ف��ة  وتدريبه�، 
ال����ق���������س����م ب�����ن���������س����م�����م ط�����الب 
ل��ه��م ح�����س��وره��م وم�����س���رك��ت��ه��م 
يف  اأو  امل��ن��ط��ق��ة  يف  الإع���الم���ي���ة 

اململكة ب�سكل ع�م.
ون���ح���ن مل ن��ك��م��ل ال�����س��ن��ة 
الق�سم وجدن�،  الث�نية من عمر 
وهلل احلمد، اأن هذا الق�سم ي�سم 
اإعالمية متمكنة وب�رزة  كف�ءات 

والب�رزة  الف�علة  امل�س�رك�ت  ذلك من  على  اأدل  ولي�ص  املهني،  ال�سعيد  على 
لطالبن� يف موؤ�س�س�ت اإعالمية وطنية ودولية.

فزميلن� حممد ال�سريعي ط�لب ق�سم الإعالم والت�س�ل يعمل ح�لي� 
لقن�ة  متميزة  اإخ��ب���ري��ة  تق�رير  تقدمي  يف  احل��زم  ع��سفة  جبهة  على  م��ن 

الإخب�رية.
على  من  اإخب�رية  تق�رير  ويقدم  يعد  الأح��م��ري  ن�يف  زميلن�  اأن  كم� 
قن�ة العربية، وزميلن� حممد ال�س�مي من طالب الق�سم يعمل يف �سحيفة 

الوطن، وغريهم كثري متع�ونون مع موؤ�س�س�ت اإعالمية.
وه��ن���ك ال��ك��ث��ري م��ن ال��ط��الب وال��ط���ل��ب���ت ل��دي��ه��م م��ه���رات اإع��الم��ي��ة 

متميزة �ستجد �سداه� قريب� يف خمرج�ت اإعالمية وطنية.

السـريعي واألحمري 
والشامي نموذجا

أ. د . علي بن شويل القرني
aalkarni@kku.edu.sa

األخيرة

اسبوعية جامعة الملك خالد
الصحيفة الجامعية االكثر انتشارا:

45 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

2615

غائم مشمسممطر
جزئيا

2815281427142815

غائم 
جزئيا ممطر

بدون زعل
• يرفع بع�ض الطالب اأ�س�اتهم بغناء 
يعزز  من  وهناك  والق�سائد  ال�سيالت 
املدرجات  يف  الطالب  زمالئهم  من  لهم 
الدرا�سية  القاعات  واأم��ام  املركزية 
للمحيط  و�سجيجا  اإزعاجا  ويحدث�ن 
الت�سرفات  بهذه  وقيامهم  الدرا�سي، 
�سببه عدم خ�فهم من العق�بات وعدم 

و�س�ح لئحاتها!

بع�ض الطالب يتاأخرون عن ح�س�ر   •
دقائق  خم�ض  من  لأك��ر  املحا�سرات 
القاعة يتذمر من  واإن منع من دخ�ل 
اجلامعة  اأن  معتقدا  الأن��ظ��م��ة  ه��ذه 

ظلمته!

• طالب يف امل�ست�ى الثاين، حني �سئل 
باأنه  اأج���اب  ق�سمه  رئي�ض  ا���س��م  ع��ن 
حما�سرته  يح�سر  لأن���ه  يعرفه،  ل 
من  كثريا  ي�سمل  الأم��ر  وه��ذا  ويغادر، 
باجلامعة  يربطهم  ل  الذين  الطالب 
يف  والرغبة  احلرمان  من  اخل�ف  غري 

املكافاآت!

حذف  يف  الطالب  يرغب  عندما    •
م���ادة خ���الل ال��ف��رتة امل���ح���ددة، يتم 

الكلية  م�سجل  قبل  م��ن  طلبه  رف�ض 
القب�ل  ع��م��ادة  اإل���ى  ي���ج��ه��ه  ال���ذي 
والعمادة  لالخت�سا�ض،  والت�سجيل 
الطالب  ي�سيع  وبذلك  للكلية،  تعيده 

امل�سكني!

يف  م�سلحة  لق�ساء  اله�اتف  ت��سع   •
اأي جهة، ولكن عندما ل جتد من يرد 
على املكاملات الهاتفية تنعدم الفائدة 
الإدارات  بع�ض  ح���ال  وه���ذا  م��ن��ه��ا، 
رنني  على  جميب  ل  حيث  والكليات 

ه�اتفها!

الكليات  يف  م�سليات  وج����د  ع��دم   •
يف  اجلامعية  املدينة  يف  وال��ع��م��ادات 
من�س�بيها   من  الكثري  اأج��رب  القريقر، 
ويف  ال�سالمل  حتت  ال�سالة  اأداء  على 

املمرات!

م�سكني رغم  م�ظف اجلامعة   •
اأن��ه  م��ن ج��ه��د، غ��ري  م��ا يقدمه 
ميار�ض  ناد  فال  املن�سي،  ال�حيد 
ول  رح��الت  ول  ن�ساطاته  فيه 
اأن�سطة تربطه بجامعته. فقط 

داوم واخرج!

الحد 16 جم�دي الث�ين 1436

اخلمي�ص 20 جم�دي الث�ين 1436 

اخلمي�ص 27جم�د الث�ين 1436

الحد 28 رجب 1436

اخلمي�ص 3 �سعب�ن 1436

الحد 6 �سعب�ن 1436

الثالث�ء 15 �سعب�ن 1436

التاريخالفعالية والجهة المنظمة مفكرة الجامعة

حرا�ض احلدود عي�نهم ثاقبة

بدء الت�سجيل للف�سل ال�سيفي 1436/1435

نه�ية الت�سجيل للف�سل ال�سيفي 1436/1435

اآخر موعد لالإعتذار عن الدرا�سة للف�سل الدرا�سي الث�ين 

بدء الختب�رات ملواد الإعداد الع�م والعملي والنت�س�ب 

نه�ية الختب�رات ملواد الإعداد الع�م والعملي والنت�س�ب

بدء الختب�رات النه�ئية

النته�ء من الختب�رات النه�ئية


