
تخريج الدفعة السابعة عشرة برعاية األمير فيصل بن خالد

احتفال مهيب في ذاكرة الجامعة



يحيى التيهاني

ال���ن���ائ���ب  ال����ع����ه����د  ويل  ويل  و�����ص����ل 
ال����ث����اين ل��رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء 
وزي�����ر ال���داخ���ل���ي���ة، ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و 
امل��ل��ك��ي الأم����ر حم��م��د ب��ن ن��اي��ف بن 
وزي��ر  يرافقه  اأب��ه��ا،  اإل��ى  عبدالعزيز، 
ال�����دف�����اع، رئ���ي�������س ال�����دي�����وان امل��ل��ك��ي، 
احل��رم��ن  خل���ادم  اخل��ا���س  امل�صت�صار 
امللكي  ال�����ص��م��و  ال�����ص��ري��ف��ن، ���ص��اح��ب 
الأم������ر حم��م��د ب���ن ���ص��ل��م��ان، لنقل 

ت��ع��ازي ال��ق��ي��ادة يف ���ص��ه��داء ال��واج��ب. 
و�صولهما  لدى  ا�صتقبالهما  يف  وكان 
اإل�����ى م���ط���ار اأب���ه���ا الإق���ل���ي���م���ي، اأم���ر 
م���ن���ط���ق���ة ع�������ص���ر ����ص���اح���ب ال�����ص��م��و 
امل���ل���ك���ي الأم�������ر ف��ي�����ص��ل ب����ن خ���ال���د، 
وق���ائ���د امل��ن��ط��ق��ة اجل��ن��وب��ي��ة ال���ل���واء 
مطلق الأزمي���ع، وق��ائ��د ق��اع��دة امللك 
الركن  الطيار  اللواء  اجلوية،  خالد 
حم��م��د ب���ن ���ص��ال��ح ال��ع��ت��ي��ب��ي، وع���دد 
م��ن ال��ق��ي��ادات ال��ع�����ص��ك��ري��ة وم��دي��ري 

الإدارات احلكومية يف املنطقة.

ون��ق��ل اأ���ص��ح��اب ال�����ص��م��و امل��ل��ك��ي: 
الأم��������������ر حم�����م�����د ب�������ن ن������اي������ف ب���ن 
ع���ب���دال���ع���زي���ز،  والأم�������ر ف��ي�����ص��ل بن 
ب��ن �صلمان،  خ��ال��د، والأم�����ر حم��م��د 
�صليمان  ال��ع��ري��ف  ال�����ص��ه��داء:  ل����ذوي 
واجلندي  املالكي،  يحيى  بن  علي  بن 
ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن م��رع��ي ب��ن حممد 
القحطاين، والرقيب عون بن م�صبب 
ب��ن ع���ون ال�����ص��ه��راين، واجل��ن��دي اأول 
حم��م��د ب���ن ح���م���ود احل���رب���ي، ت��ع��ازي 
وم��وا���ص��اة خ��ادم احل��رم��ن ال�صريفن 

امل���ل���ك ���ص��ل��م��ان ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز اآل 
���ص��ع��ود، و���ص��م��و ويل ع���ه���ده الأم�����ن،  
ت��ع��ال��ى  اهلل  ���ص��ائ��ل��ن  اهلل،  ح��ف��ظ��ه��م��ا 
م�صيدين  لل�صهداء،  واملغفرة  الرحمة 
يف  زم��ائ��ه��م  و���ص��ج��اع��ة  ب�صجاعتهم 
ح��م��اي��ة احل����دود وال����ذود ع��ن ال��وط��ن 

باأرواحهم.
ال��ع��ه��د  ويل  ويل  زار  ذل����ك  ب��ع��د 
النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء 
رئي�س  الدفاع  ووزي��ر  الداخلية،  وزير 
ال����دي����وان امل��ل��ك��ي امل�����ص��ت�����ص��ار اخل��ا���س 

زارا أفراد القوات المسلحة المنومين بمستشفى عسير المركزي

ولي ولي العهد ووزير الدفاع
ينقالن تعازي القيادة في شهداء الواجب

واأم��ر  ال�صريفن،  احل��رم��ن  خل���ادم 
اأف���راد  م��ن  امل�صابن  ع�صر،  منطقة 
القوات امل�صلحة املنومن يف م�صت�صفى 

ع�صر املركزي.
ون��ق��ل اأ���ص��ح��اب ال�����ص��م��و حت��ي��ات 
خ�����ادم احل���رم���ن ال�����ص��ري��ف��ن و���ص��م��و 
الأم������ن، ح��ف��ظ��ه��م��ا اهلل،  ويل ع��ه��ده 
�صائلن اهلل  امل�����ص��اب��ن،  اجل��ن��ود  اإل���ى 
ب��ال�����ص��ف��اء ال��ع��اج��ل،  اأن مي���ن ع��ل��ي��ه��م 
عزمية  م��ن  فيهم  مل�صوه  م��ا  مثمنن 
واعتزاز يف حماية الوطن حيث كانوا 

ختام  ويف  وال��وف��اء.  للت�صحية  مثال 
ع�صر  م��ن��ط��ق��ة  اأم����ر  ودع  ال����زي����ارة، 
ويل  ويل  خ��ال��د،  ب��ن  في�صل  الأم����ر 
الثاين لرئي�س جمل�س  النائب  العهد 
الوزراء وزير الداخلية �صاحب ال�صمو 
امل��ل��ك��ي الأم�����ر حم��م��د ب���ن ن��اي��ف بن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز،  ووزي����ر ال���دف���اع رئي�س 
ال����دي����وان امل��ل��ك��ي امل�����ص��ت�����ص��ار اخل��ا���س 
�صاحب  ال�صريفن  احل��رم��ن  خل���ادم 
ال�����ص��م��و امل���ل���ك���ي الأم�������ر حم���م���د ب��ن 

�صلمان بن عبدالعزيز.
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واأ�����ص����اف خم��اط��ب��ا اخل��ري��ج��ن 
واحلفل  ليلتكم  الليلة  واخلريجات« 
وال�صعادة  فرحتكم،  والفرحة  حفلكم 
ت��غ��م��رين ب��ك��م، ل��ق��د ح��ق��ق��ت��م ال��وع��د، 
و���ص��دق��ت��م م���ع اأن��ف�����ص��ك��م ووال���دي���ك���م 
ثمار  جتنون  اأنتم  فها  اأم��رك��م،  وولة 
ج����ه����ودك����م، وت�������ص���رف���ون ج��ام��ع��ت��ك��م 
واأ����ص���ات���ذت���ك���م ووط���ن���ك���م ب���ك���ل وف����اء 
واإخا�س، فحققتم هدف التح�صيل، 
وب�����داأمت ف���رة ال��ع��ط��اء ل��ه��ذا ال��وط��ن 
تطلعاته،  ق��در  على  فكونوا  املعطاء، 
ف���ب���ق���در م����ا اأن����ت����م ب���ح���اج���ة اإل����ي����ه ه��و 
بحاجة لكم، فاأروه واأرون��ا ما ُت�صرون 

به ون�صر، فبكم نباهي وبكم نفتخر«.
ث�������م اأع�������ل�������ن ع����م����ي����د ال����ق����ب����ول 
�صعد  بن  �صلطان  الدكتور  والت�صجيل 
اآل فارح النتيجة النهائية للخريجن 
مهنئا اإياهم على هذه املحطة، راجيا 

لهم م�صتقبا م�صرقا.

وت�صريف  وط��اب��ه،  للعلم  تكرمي  هو 
ل���ن���ا ج��م��ي��ع��ا، ف���ق���د ع����ودن����ا ���ص��م��وك��م 
م��ن��ج��ز ملنطقتنا  ك���ل  خ��ل��ف  ال���وق���وف 
هذه  اخل�صو�س  وج��ه  وعلى  الغالية، 
واأق�صامها  بكلياتها  الفتية  اجلامعة 
ال�صرعية والعلمية والطبية والأدبية، 
م�صوؤولية  عاتقها  على  اأخ���ذت  ال��ت��ي 
مب�صتوياته  اجل��ام��ع��ي  التعليم  ن�صر 
وب�������راجم�������ه امل����خ����ت����ل����ف����ة وم���ت���اب���ع���ة 
م�����ص��ت��ج��دات��ه، مب���ا ي��خ��دم وي�����ص��ه��م يف 
ت��ن��م��ي��ة ه���ذا ال���وط���ن ال���غ���ايل، ف��اأه��ا 
ومرحبا بكم داعما لهذه الكوكبة من 
فرحتهم  وم�����ص��ارك��ت��ه��م  اخل��ري��ج��ن، 
نن�صى  ول  ال��غ��ال��ي��ة،  امل��ن��ا���ص��ب��ة  ب��ه��ذه 
فاأنتم  والأم��ه��ات  الآب���اء  اأيها  وقفتكم 
وتربيتكم  ج��ه��دك��م  ث��م��رة  ت��ق��ط��ف��ون 
اأبنائكم  فرحة  وتعي�صون  وتعليمكم، 
ليلة من  ت�صاركونهم  الذين  وبناتكم، 

اأ�صعد ليايل حياتهم«.

علي آل سعيد

رع����ى اأم����ر م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ر ���ص��اح��ب 
ال�صمو امللكي الأمر في�صل بن خالد 
ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، ال���ث���اث���اء امل��ا���ص��ي، 
طاب  م��ن   17 الدفعة  تخريج  حفل 
وطالبات اجلامعة الذي اأقيم مبدينة 
الأم��������ر ����ص���ل���ط���ان ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز 

باملحالة.
وفور و�صول �صموه عزف ال�صام 
امل���ل���ك���ي، ت���ا ذل����ك اآي������ات م���ن ال��ذك��ر 
احل��ك��ي��م وم�����ص��اه��دة ���ص��م��وه م�����ص��رة 
األقى معايل  للطاب اخلريجن، ثم 
م���دي���ر اجل���ام���ع���ة الأ����ص���ت���اذ ال��دك��ت��ور 
كلمة  ال����داود  حمد  ب��ن  عبدالرحمن 
براعي احلفل وباحل�صور  رحب فيها 
من اأ�صحاب الف�صيلة وال�صعادة واآباء 

واأمهات اخلريجن.
الكرمي  �صموكم  »ح�����ص��ور  وق���ال 
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املنطقة،  اأم��ر  د�صن  ذلك  بعد 
اخل����دم����ات الإل���ك���رون���ي���ة ل��ع��م��ادة 
ال����ق����ب����ول وال���ت�������ص���ج���ي���ل »ب���رن���ام���ج 
اأك�����ادمي�����ي�����ا« ال�������ذي ي�����ص��م��ل اأك����ر 
اإل����ك����رون����ي����ة  خ�����دم�����ة   250 م������ن 
اجلدولة  اإل��ى  بالإ�صافة  للطاب، 
الإل��ك��رون��ي��ة ال��درا���ص��ي��ة وج���داول 
الخ�����ت�����ب�����ارات، وك����ذل����ك ال���ق���ب���ول 

الفوري للطاب.
ال�صهادات  راعي احلفل،  و�صلم 
يت�صلم  اأن  قبل  لأوائ��ل اخلريجن، 
درع����ا ت���ذك���اري���ا م���ن م��ع��ايل م��دي��ر 

اجلامعة.
ويف ختام احلفل قدم خريجو 
اأب����دوا فيها  اجل��ام��ع��ة لقطة خ��ت��ام 
موؤكدين  للوطن،  وحبهم  ولءه��م 
للوقوف  ا�صتعدادهم  خالها  م��ن 
ج���ن���ب���ا اإل��������ى ج���ن���ب م�����ع ال���ق���ي���ادة 

الر�صيدة.

ع����ق����ب ذل�������ك األ�����ق�����ى ك�����ل م��ن 
ال�����ط�����ال�����ب خ�����ال�����د ال����ق����ح����ط����اين، 
كلمة  القحطاين،  اأب���رار  والطالبة 
واخلريجات  اخلريجن  عن  نيابة 
ورح���ب���ا ب���راع���ي احل���ف���ل، ومب��ع��ايل 
واأولياء  وال�صيوف  اجلامعة  مدير 
بهذا  فرحتهم  م��وؤك��دي��ن  اأم��وره��م، 
ال��ت��خ��رج وا���ص��ت��ع��داده��م ل��اإ���ص��ه��ام 
ال��وط��ن، وخ��دم��ة املجتمع،  ب��ن��اء  يف 
للقيادة  اخلريجن  �صكر  مقدمن 
احل��ك��ي��م��ة ال���ت���ي ت�����ص��ع��ى ل��ل��ن��ه��و���س 
كل  يف  ون�����ص��ره  اململكة  يف  بالتعليم 
م���ك���ان، ولأم�����ر امل��ن��ط��ق��ة ل��رع��اي��ت��ه 

حفل التخرج.
ك���م���ا ط���ل���ب ال���ق���ح���ط���اين م��ن 
زم�����ائ�����ه اخل����ري����ج����ن ال�����وق�����وف 
ثم  احل��ا���ص��رات،  لأمهاتهم  تقديرا 
اأبو دا�صر  األقى الطالب عبدالعزيز 

ق�صيدة �صعرية بهذه املنا�صبة.

اإج�����م�����ايل  اأن  اأو��������ص�������ح  ك����م����ا   
العام،  لهذا  واخل��ري��ج��ات  اخلريجن 
منهم  وط���ال���ب���ة،  ط��ال��ب��ا   10598 ب��ل��غ 
الدبلوم  ل��درج��ة  وطالبة  طالبا   793
بلغ عدد خريجي  دون اجلامعي، كما 

وخريجات البكالوريو�س 7919.
اجلامعية،  ف��وق  ال��درا���ص��ات  ويف 
فقد ح�صل 1257 طالبا وطالبة على 
طالبا   79 وح�صل  املاج�صتر،  درج��ة 
ال��دك��ت��وراه، فيما  درج��ة  وطالبة على 
الربوي  الدبلوم  درج��ة  خريجو  بلغ 

550 طالبا وطالبة.
اخلريجن،  ف��ارح  اآل  خاطب  ثم 
اأم��ان��ة  ووطنكم  اأم��ان��ة  دينكم  ق��ائ��ا« 
وق��ي��ادت��ك��م اأم����ان����ة واأه��ل��ي��ك��م ال��ذي��ن 
جميعا  ولنكن  اأم��ان��ة  عليكم  ���ص��ه��روا 
درع���ا واق��ي��ا ب��ح��زم و���ص��دة يف وج��ه كل 
البلد  ه��ذا  على  وناقم  وحاقد  حا�صد 

الأمن«.

إجمالي الخريجين والخريجات بلغ 10598

مدير الجامعة: حضور األمير فيصل تكريم للعلم وطالبه
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كلمات لمعالي االستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود 
مدير الجامعة في حفل الخريجين لجامعة الملك خالد، 

وكذلك حفل الخريجين بجامعة بيشة:

اآلباء واالمهات
تعي�صون  اأنتم  ها  وتعليمكم،  وتربيتكم  اأنتم تقطفون ثمرة جهدكم  »ها 
فرحة اأبنائكم وبناتكم، ها اأنتم ت�صاركونهم ليلة من اأ�صعد ليايل حياتهم، 
فما اأجمل الثمار اليانعة بعد �صنوات من اجلد واملثابرة، فهنيئا لكم بهم 

وهنيئا لهم بكم«.

الخريجون
اأما اأنتم اأيها الأبناء والبنات اخلريجون واملحتفى بهم.. الليلة ليلتكم 
بكم   الفرحة  واأن��ا كذلك تغمرين  والفرحة فرحتكم،  واحلفل حفلكم 
فها  اأمركم.  وولة  ووالديكم  اأنف�صكم  مع  و�صدقتم  الوعد،  فحققتم 
واأ�صاتذتكم ووطنكم  اأنتم جتنون ثمار جهودكم، وت�صرفون جامعتكم 
بكل وفاء واإخا�س، فحققتم هدف التح�صيل، وب��داأمت فرة العطاء 
لهذا الوطن املعطاء، فكونوا على قدر تطلعاته، فبقدر ما اأنتم بحاجة 
اإليه هو بحاجة لكم، ف��اأروه واأرون��ا ما ت�صرون به ون�صر، فبكم نباهي 

وبكم نفتخر«.

الوطن
ال��ك��ب��ر، م��ن ت�صجيع وتي�صر  ال��وط��ن  ي��ج��ده ط��ال��ب العلم يف ه��ذا  »م��ا 
ورعاية، ل ميكن اأن يجده اأحد غره، فقيادتنا الر�صيدة ممثلة يف خادم 
عهده  ويل  و�صمو  عبدالعزيز،  ب��ن  �صلمان  امل��ل��ك  ال�صريفن  احل��رم��ن 
الأمن، و�صمو ويل ويل العهد، حفظهم اهلل، اأولت التعليم جل اهتمامها 
بالدعاء  اهلل  ف��اهلل  منه،  �صربتم  ال��ذي  املنبع  ه��ذا  باأهمية  منها  اإدراك����ا 
وال��ولء، ملن كان �صببا بعد اهلل عز وجل يف تي�صر ال��درب، حتى و�صلتم 

اإلى ما اأنتم عليه اليوم«.

ي��رب�����ص��ون بكم  ال�����ص��ال  ال��ف��ك��ر  اأ���ص��ح��اب  ال��غ��ال��ي��ة  اأع����داء مملكتنا  »اإن 
وي�صتهدفونكم بالذات، فكونوا �صدا منيعا وح�صنا ح�صينا يف وجوههم، 
و�صفا واحدا مع قيادتكم الر�صيدة يف �صبيل حفظ الأمن ودعم م�صرة 
التنمية والتطوير، م�صت�صعرين واجب الدفاع عن وطنكم قول وعما، 

وبكل اإخا�س لدينكم وولة اأمركم«.

مواسم العلم والنجاح
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سعيد العمري

يف  باجلامعة  الكليات  ع��م��داء  ت��ب��ارى 
قول كلمات خمتلفة مبنا�صبة تخريج 
الدفعة 17 التي احتفلت بها اجلامعة، 
جميعهم  اأن  اإل  امل��ا���ص��ي،  ال��ث��اث��اء 
ظ���ه���روا ����ص���ع���داء ب���و����ص���ول ال��ط��اب 
وال��ط��ال��ب��ات اإل���ى ه���ذه امل��ح��ط��ة التي 
يف  جديدة  م�صاوير  ببداية  و�صفوها 
���ص��روب احل��ي��اة، وب��ال��ن��واف��ذ املتنوعة 
ال��ت��ي ي��ج��ب م���ن خ��ال��ه��ا رد ال��دي��ن 
للوطن من خال اإج��ادة العمل على 
الأكادميي  التح�صيل  و�صب  خدمته 

يف قالب امل�صلحة العامة للوطن.

يوم بهيج
ال��دك��ت��ور  ال��ع��ل��وم  كلية  عميد  و���ص��ف 

رم�����ان،  اآل  اهلل  ع���ب���د  ب����ن  ���ص��ل��ي��م��ان 
الح����ت����ف����ال ب����اخل����ري����ج����ن، ب���ال���ي���وم 

البهيج.
وق����ال »����ص���ع���داء ب��ت��خ��ري��ج دف��ع��ة 
جديدة من خريجي اجلامعة الذين 
اأم�������ص���وا ب�����ص��ع ���ص��ن��ن م���ن ح��ي��ات��ه��م 
داخ����ل اأروق���ت���ه���ا ي��ن��ه��ل��ون م���ن معن 
اأحدث  اكت�صبوا  واملعرفة، حتى  العلم 
امل���ه���ارات ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة، وح��ان 
ال���وق���ت ل��ي�����ص��م��روا ع���ن ���ص��واع��ده��م 
خلدمة ه��ذا ال��وط��ن ال��ذي ق��دم لهم 
ال��ك��ث��ر، وي��ع��م��ل��وا ع��ل��ى دف����ع عجلة 
البناء والعطاء،  التنمية لي�صهموا يف 
واأمتنى لهم م�صتقبا م�صرقا حافا 
بالإجنازات والعطاء واأن يردوا الدين 
جلامعتهم ووطنهم من خال اإثبات 

ذاتهم«.

علم نافع وتوجيه سديد
واأ�صول  ال�صريعة  كلية  عميد  وعلق 
ال��دي��ن الأ���ص��ت��اذ ال��دك��ت��ور اأح��م��د بن 
حم���م���د ب�����ن ح���م���ي���د ع���ل���ى ت��خ��ري��ج 
ال���دف���ع���ة اجل�����دي�����دة م����ن ال���ط���اب 
وال��ط��ال��ب��ات ب��ق��ول��ه »يف ه���ذا ال��ي��وم 
املبارك تنت�صي اجلامعة بيوم فرحها 
اأبنائها  ت��خ��رج فيه دف��ع��ة م��ن  ال���ذي 
العلم  زودتهم مبفاتيح  وقد  وبناتها 
رتهم  النافع والتوجيه ال�صديد، وب�صّ
ب��ط��ري��ق ت��ق��وي��ة ال��ن�����ص��ج وال��ك��م��ال 
هم  ون�����ص��اءا  رج���ال  ليكونوا  العقلي 

اأ�صا�س م�صتقبل الوطن.
اإن�������ه ي������وم ����ص���اه���د مل����ا ح��ق��ق��ت��ه 
على  ع�صية  اإجن���ازات  من  اجلامعة 
احل�صر يف خدمة التعليم اجلامعي 
املجتمع،  وخ��دم��ة  العلمي  والبحث 

ف��ق��د اأخ�����ذت يف ك���ل ج��ان��ب ب��ال��ق��دح 
املعا يلم�صه كل من�صوبي اجلامعة 
واأ���ص��ول  ال�صريعة  وكلية  وطابها 
الدين لها يف هذا اليوم جانب عظيم 
وق��د اأمت��ت عامها ال���40 من عمرها 
اجلامعة  اإدارة  تخ�صها  اإذ  امل��دي��د 
مب���زي���د اه��ت��م��ام��ه��ا ورع���اي���ت���ه���ا مبا 
اإجن���ازات،  م��ن  ب��ه �صحيفتها  حتفل 
من  امل�صتقبلية  خ��ط��ط��ه��ا  يف  ومب���ا 
ط���م���وح���ات ام�����ت�����دادا ل���ل���دع���م غ��ر 
امل������ح������دود م������ن خ���������ادم احل����رم����ن 
ال�صريفن، و�صمو ويل عهده، و�صمو 
ويل ويل العهد وفقهم اهلل جميعا، 
وال���ت���ه���ن���ئ���ة ل���ل���ط���اب وال���ط���ال���ب���ات 
ب��ي��وم ت��خ��رج��ه��م، ولأع�������ص���اء هيئة 
وملعايل  طلبتهم،  بتخرج  التدري�س 
مدير اجلامعة قائد هذه املنظومة 

امل��ت��ن��وع��ة ل��ي�����ص��ل ب��ه��ا اإل����ى م��راق��ي 
ال��ع��ل��و وامل���ج���د، وه��ن��ي��ئ��ا جل��ام��ع��ت��ي 
الأمر  املنطقة  اأمر  �صمو  ت�صريف 
ف��ي�����ص��ل ب���ن اخل���ال���د، ال����ذي ت����زدان 
اجلامعة با�صمه، و�صموه يقف داعما 
لها  نتمنى  التي  للجامعة  وم�صجعا 
اأعلى املراتب بتوفيق اهلل ثم رعاية 

حكومتنا الر�صيدة«.

طعم خاص
ولم�������������س ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة ال���ل���غ���ات 
وال���رج���م���ة ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل اآل 
ملهي �صعور اخلريجن بهذا اليوم، 
وقال »لكل مرحلة من مراحل عمر 
الإن�صان طعم خا�س، ول �صك يف اأن 
ه���ذه امل��رح��ل��ة وه���ذا ال��ي��وم حت��دي��دا  
���ص��ي��ك��ون ل���ه ذك����رى خ��ا���ص��ة ملرحلة 

طالب  ك��ل  حياة  م��ن  مهمة  عمرية 
وطالبة.

خ���ري���ج���ي  اأه������ن������ئ  اإذ  واإين 
وخريجات جامعة امللك خالد ب�صكل 
ع�����ام وخ���ري���ج���ي وخ���ري���ج���ات ك��ل��ي��ة 
ال��ل��غ��ات وال��رج��م��ة ب�����ص��ك��ل خ��ا���س، 
ف��اإن��ن��ي اأه��م�����س يف اآذان����ه����م واأق�����ول 
ل��ه��م ج��م��ي��ع��ا: ن��ح��ن ف���خ���ورون بكم 
اإجن��از، متمنن  ومبا حققتموه من 
ل��ك��م م��زي��دا م��ن ال��ن��ج��اح وال��ت��ق��دم، 
هو  وم�صتقبله  وطنكم  عماد  فاأنتم 
اأن  ال���وق���ت  ح���ان  وق���د  م�صتقبلكم، 
جزءا  ول��و  الغايل  الوطن  لهذا  ن��رد 
ي�����ص��را م��ن ح��ق��ه ع��ل��ي��ن��ا، واأن نقف 
�صفا واحدا مع قيادتنا الر�صيدة يف 
خندق واح��د دفاعا عن وطننا وعن 

مليكنا وعقيدتنا«.

نصحوا الخريجين بالعمل على رد الدين من خالل إثبات الذات

عمداء الكليات: تخريج دفعة جديدة
من الطالب تتويج للجهود ودعم للوطن
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بداية مشوار
الدكتور  الربية  كلية  عميد  وه��ن��اأ 
حم��م��د ح�����ص��ن ����ص���ف���ران، اجل��ام��ع��ة 
وخم��ت��ل��ف ال��ك��ل��ي��ات ب��ت��خ��ري��ج دف��ع��ة 
ج���دي���دة م���ن اخل���ري���ج���ن، م��وج��ه��ا 
»لقد  ف��ي��ه��ا  ج���اء  ك��ل��م��ة  للخريجن 
اإعدادكم خلدمة دينكم ووطنكم  مت 
وم��ل��ي��ك��ك��م، ون���ع���ول ع��ل��ي��ك��م ال��ك��ث��ر 
ون���ت���وق���ع م��ن��ك��م ال���ك���ث���ر، وم����ا ه��ذه 
العمل  مل�����ص��وار  ب���داي���ة  اإل  ال�����ص��ه��ادة 
الذي �صت�صهمون به مع من �صبقكم 
يف ت��ن��م��ي��ة ون���ه�������ص���ة ه�����ذه ال���ب���اد 

ال�صاخمة.
كم اأنا فخور بكم وباأبناء بادي 
تطور  يف  اأنهم  للعامل  اأثبتوا  الذين 
م�صتمر وتقدم، قادرين على خدمة 
وط���ن���ه���م وف���ق���ا ل�������روؤى وت��ط��ل��ع��ات��ه 

وت��ط��ل��ع��ات م��ل��ي��ك ي���دع���م ال��ت��ع��ل��ي��م 
وي�����ص��ع��ى اإل�����ى رق����ي امل����واط����ن، وك��م 
اأن���ا ف��خ��ور ع��رك��م، ب��ب��ل��دي العربي 
اأن��ه  اأث��ب��ت للعامل  الإ���ص��ام��ي ال���ذي 

قائد للم�صلمن«.
واأو�������ص������ى ال����دك����ت����ور ����ص���ف���ران 
ال�����ص��ر  اهلل يف  ب��ت��ق��وى  اخل���ري���ج���ن 
الدين  خدمة  على  والعمل  والعلن، 

ثم املليك والوطن.

خريجون مؤهلون
الأ�صتاذ  الهند�صة  كلية  عميد  وب��دا 
ال��وادع��ي،  مانع  بن  ح�صن  الدكتور 
ف����خ����ورا ب���ت���خ���ري���ج دف����ع����ة ج���دي���دة 
يف  جمتمعها  خ��دم��ة  ع��ل��ى  �صتعمل 
اهلل  »بحمد  وقال  املجالت،  خمتلف 
وت��وف��ي��ق��ه حت��ت��ف��ل ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��د���ص��ة 

بتخريج كوكبة من اأبنائنا الطاب، 
وذل�����ك ب���رع���اي���ة ك���رمي���ة م���ن اأم���ر 
منطقة ع�صر �صاحب ال�صمو امللكي 
ب��ن خ��ال��د، وم��ع��ايل  الأم����ر في�صل 
مدير اجلامعة الأ�صتاذ الدكتور عبد 
الرحمن بن حمد بن حممد الداود.

وت�ص���م هذه الكوكب���ة خريجن 
بالكلي���ة  اخلم�ص���ة  الأق�ص���ام  م���ن 
وه���ي: ق�ص���م الهند�ص���ة امليكانيكي���ة، 
والهند�ص���ة  ال�صناعي���ة،  والهند�ص���ة 
الكهربائي���ة، والهند�ص���ة الكيميائية، 
اأن  بع���د  وذل���ك  املدني���ة،  والهند�ص���ة 
واملعرف���ة  العل���م  مع���ن  م���ن  نهل���وا 
عل���ى اأيدي اأ�صات���ذة ومهند�صن ذوي 
كفاءة عالية وخرات ثرية ومتنوعة 
كان���ت نت���اج تن���وع وث���راء اجلامع���ات 
قدم���وا  الت���ي  العريق���ة  العاملي���ة 

الإمكاني���ات  م���ن  وا�صتف���ادوا  منه���ا، 
واملختري���ة  املعملي���ة  والتجهي���زات 
عالي���ة امل�صتوى الت���ي وفرت الفر�س 
الت���ي  بال�ص���ورة  لتاأهيله���م  اجلي���دة 
متكنه���م ب���اإذن اهلل لر�ص���م م�صتقب���ل 
زاهر وواعد على ال�صعيد ال�صخ�صي 
والإ�صهام يف التنمية والتطوير لهذا 

الوطن الغايل«.
الكلية  اإدارة  م��ن  »حر�صا  وزاد 
ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة ط��اب��ه��ا وال��ت��وا���ص��ل 
اأن�صئت  تخرجهم،  بعد  حتى  معهم 
وحدة ملتابعة اخلريجن يف اجلهات 
ال���ت���ي ال��ت��ح��ق��وا ب���ه���ا، وال����ص���ت���ف���ادة 
م���ن م��ق��رح��ات��ه��م ال���ت���ي ت�����ص��ه��م يف 
للعملية  امل�صتقبلية  ال��روؤي��ة  ت�صكيل 
ال��ت��ط��وي��ري��ة ب��ال��ك��ل��ي��ة، ون�����ص��ر هنا 
ال�صابقن  الكلية  خريجي  اأن  اإل���ى 

باجلهات  لالتحاق  فر�صا  وج���دوا 
احلكومي  القطاعن  ال�صلة يف  ذات 
املنطقة  م�����ص��ت��وى  وع��ل��ى  واخل���ا����س 

واململكة ككل«.   
واأو������ص�����ى ال���دك���ت���ور ال����وادع����ي 
اخل���ري���ج���ن، ب������اأن ي�����ص��ع��وا ن�����ص��ب 
اأعينهم احلر�س ال�صديد على القيام 
ب��واج��ب��ه��م ح��ي��ال ال��وط��ن وال��ق��ي��ادة 
اجلميل  رد  على  وال��ع��م��ل  الر�صيدة 
ب���ب���ذل ك���ل غ�����اٍل ون��ف��ي�����س خل��دم��ت��ه 
واملهام  امل�صوؤوليات  اأداء  يف  والتفاين 
التي �صتكون على عاتقهم من خال 
�صي�صغلونها  التي  وامل��راك��ز  املنا�صب 

يف امل�صتقبل القريب باإذن اهلل«.

تهنئة وتوصية
الدكتور  ال�صيدلة  كلية  عميد  وهناأ 

ال��ه��زاين اخلريجن  ب��ن علي  ع��ادل 
واخل���ري���ج���ات ع��ل��ى م���ا ب���ذل���وه من 
جهود وما حققوه من اإجن��از، وقال 
الطاب  اأبناءنا  اأهنئ  اأن  »ي�صعدين 
والطالبات يف هذا اليوم الأغر على 
ت��خ��رج��ه��م، ه���ذا ال��ي��وم ال����ذي ي��زف 
فيه الوطن كوكبة من اأبنائه وبناته 
ال���ذي���ن ن��ع��ل��ق ع��ل��ي��ه��م اآم�����ال ك��ب��رة 
مل��وا���ص��ل��ة م�����ص��رة ال��ن��م��اء وال��ت��ط��ور 
ون��ن��ت��ظ��ر م��ن��ه��م امل��زي��د م��ن ال��ع��ط��اء 

والإ�صهام يف رفعة هذا الوطن«.
اإل���ى اخلريجن  ووج���ه ر���ص��ال��ة 
واليوم  »�صرمت  قائا  واخلريجات 
حت�����ص��دون م���ا ق��دم��ت��م واأو���ص��ي��ك��م 
ال�صر  ب��الإخ��ا���س وم��راق��ب��ة اهلل يف 
علينا  ي��دمي  اأن  اهلل  واأ���ص��ال  والعلن، 

نعمة الأمن والأمان«.
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د. إيمان العسيري

بح�صور  الكليات  عميدات  من  عدد  اأ�صاد 
اأم���ه���ات اخل��ري��ج��ن واخل���ري���ج���ات حفل 
اأخ��را،  اجلامعة،  اأقامته  ال��ذي  التخريج 
اأن ه��ذه امل��ب��ادرة كانت لفتة  اإل��ى  واأ���ص��رن 
ب�����ارع�����ة م�����ن م����ع����ايل م����دي����ر اجل���ام���ع���ة 
حمد  بن  عبدالرحمن  الدكتور  الأ�صتاذ 
ال��داود، كما قدمن و�صيتهن للخريجن 
واخل����ري����ج����ات ب���ح���م���ل اأم�����ان�����ة ال����وط����ن، 
واحل��ر���س ع��ل��ى وح���دة الكلمة وال�����ص��ف، 
لأنهم م�صتقبل  والنتماء،  الولء  وح�صن 

الوطن واأمنه وا�صتقراره.
م�����ص��اع��دة وك��ي��ل اجلامعة  وك�����ص��ف��ت 
الن�صائية  اللجنة  رئي�صة  البنات  لكليات 
اأن  ملحة  اأب��و  خلود  الدكتورة  التنظيمية 
 )1436/1435( العام  ه��ذا  خريجات  ع��دد 

بلغ 4263، بينهن 400 خريجة ماج�صتر.
فقد  الطالبات،  مل�صرة  وبالن�صبة   
ر���ص��ح��ت ك���ل ع��م��ي��دة ك��ل��ي��ة، ع�����ص��و هيئة 
ق�صمها،  تدري�س لرافق م�صرة طالبات 

ح�صب ما اأكدته الدكتورة خلود.

الطموح المنشود
والآداب  ال���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��دة  وت���ق���ول 
ال��دك��ت��ورة  م�صيط  بخمي�س   »1« جم��م��ع 
اأخ����ذت ج��ام��ع��ة امللك   « اأب���و ملحة  ���ص��راء 
ت��ك��ون م��وؤ���ص�����ص��ة  اأن  اع��ت��ب��اره��ا  خ��ال��د يف 
م��ع��ت��م��دة ورائ�������دة يف جم�����الت ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال��ع��ل��م��ي ع��ل��ى امل�صتوى  ال��ع��ايل وال��ب��ح��ث 
ال��وط��ن��ي والإق��ل��ي��م��ي وت��ق��دمي خريجن 
ون  ُيلمُّ للمجتمع  متميزين  وخ��ري��ج��ات 
الطموح  نحو  وال��رق��ي  النجاح  مبفاتيح 
املن�صود يف املجالت كافة لرفع �صاأن اأمتنا 

الإ�صامية، وخدمة بادنا احلبيبة التي 
لطاملا حلموا اأن يقدموا لها الكثر«.

واأ�صافت »اإذا كان هذا اليوم هو حقا 
ي���وم اخل��ري��ج��ن واخل���ري���ج���ات، ف����اإن من 
منهم  اليوم  اأ�صعد  ل  اأن��ه  اأي�صا  ال�صحيح 
�صوى اأمهاتهم واآبائهم واأهاليهم، فلهوؤلء 

اأي�صا كل الحرام والتقدير«.
 وت��اب��ع��ت« ه���ا ه���م اأب���ن���اوؤن���ا وب��ن��ات��ن��ا 
اجل��اد  العمل  م��ن  �صنوات  ثمار  يقطفون 
ع���ل���ى م���ق���اع���د ال����درا�����ص����ة، ف���ط���وب���ى ل��ه��م 
الأي���ام  م�صتقبل  يف  اأي��دي��ه��م.  �صنعت  م��ا 
بكثر  اجلامعة  يف  وقتهم  اإلى  �صينظرون 
من احلب وكثر من احلنان وفي�س من 
احل���ن���ن، ول���رمب���ا ���ص��ي��ق��ول��ون ك��ان��ت تلك 

اأجمل اأيام العمر«.
واختتمت حديثها  باأملها اأن تتخرج 
نوعية جيدة وماهرة ومتميزة من القوى 

العمل  الوطنية يف كافة جمالت  العاملة 
م�صتوى  على  ال��وط��ن،  اإليها  يحتاج  التي 
عال من املهنية والتميز والتاأهيل العلمي 
املعاير  اأف�صل  ال��راق��ي وف��ق  والأك��ادمي��ي 

العاملية.
وهناأت عميدة كلية املجتمع بخمي�س 
اأعظم، اخلريجن  م�صيط الدكتورة دلل 
واخل��ري��ج��ات ب��ال��ت��خ��رج، ���ص��ائ��ل��ة اهلل لهم 
ال��ت��وف��ي��ق وال�������ص���داد، واأو����ص���ت���ه���م بحمل 
الأم���ان���ة ل��ل��وط��ن، واحل���ر����س ع��ل��ى وح��دة 
ال��ك��ل��م��ة ووح����دة ال�����ص��ف، والإخ���ا����س يف 
ال��ع��م��ل، م������رورا ب��ال��ت�����ص��دي ل��ل�����ص��ائ��ع��ات، 
لأنهم  والنتماء،  ال��ولء  بح�صن  وانتهاءا 

م�صتقبل الوطن واأمنه وا�صتقراره.

بداية االنطالق
والآداب  الربية  كليتي  عميدة  واأو���ص��ت 

ب����اأب����ه����ا ال������دك������ت������ورة خ�����ري�����ة ع�������ص���ري 
اخل��ري��ج��ات وه���ن ع��ل��ى م�����ص��ارف م��غ��ادرة 
اجلامعة بعد اأن اأم�صن فيها اأجمل الأيام 
ونهلن من معينها؛ باأن ل يقف طموحهن 

عند هذه الفرحة.
وق���ال���ت »ل��ي��ك��ن ه����ذا ال���ي���وم ب��داي��ة 
النطاق حلمل راية الدين ولرفعة هذا 
ال��وط��ن ال��غ��ايل ف��اأن��ن ث��روت��ه احلقيقية 

التي لن تن�صب«.
الإدارة  كلية  اأك��دت عميدة  بدورها،   
الأ���ص��ت��اذة ندى  باأبها  امل��ن��زيل  والق��ت�����ص��اد 
ن��ه��اي��ة طريق  ال��ت��خ��رج  ي���وم  اأن  ال���ه���زاين 

وبداية اآخر والأول مو�صل للثاين.
التعلم  ف���رة  ن��ه��اي��ة  »اإن���ه���ا  وق���ال���ت 
الوقوف  تعني  ول  التعليم  ف��رة  وب��داي��ة 
يتوقفا  اأن ل  بل لب��د من  التح�صيل  عن 
ما دام القلب ينب�س بامل�صوؤولية وي�صت�صعر 

اأن  اخل��ري��ج��ة  على  مهمة.  م��ن  حمله  م��ا 
تعلم اأن مو�صم الزراعة انتهى وجاء وقت 
ال��ت��ي يجنيها  ال��ث��م��ار  احل�����ص��اد وق��ط��ف 
بذرة  اخلريجة  تكون  اأن  ولب��د  املجتمع. 
م��ث��م��رة م��ع��ط��اءة. ف��ل��ت��ه��ن��اأ ب��ه��ذا ال��وط��ن 

وليهناأ هو بها اأي�صا«.
باأبها  املجتمع  كلية  عميدة  وتعلق 
اأب���و حمامة م��وؤك��دة اأن  ال��دك��ت��ورة م��ن��رة 
اجلامعة هذا العام حتتفل بتخريج دفعة 
ج���دي���دة م���ن ط��اب��ه��ا وط��ال��ب��ات��ه��ا ول��ك��ن 
وجميلة  ج��دي��دة  وب�����ادرة  ج��دي��دة  بنكهة 
ت�صجل ملعايل مدير اجلامعة الدكتور عبد 
اأ�صافه  م��ا  جانب  اإل��ى  ال����داوود،  الرحمن 

جلامعة امللك خالد من تطور وازدهار.
النكهة اجل��دي��دة قالت  ه��ذه  وع��ن   
حفل  م��ع  متزامنا  ال��ط��اب  حفل  »ج��ع��ل 
اأث���ن���اء  الأم  ت�����ص��ت��ط��ي��ع  ح��ي��ث  ال���ط���ال���ب���ات 

أشدن بمبادرة
معالي مدير الجامعة

عميدات: 
حضور أمهات 
الخريجات 
أضفى نكهة 
خاصة على 
حفل التخرج
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كذلك  ت���رى  اأن  ابنتها  حل��ف��ل  ح�����ص��وره��ا 
عر  مبا�صرة  يعر�س  اخلريج  ابنها  حفل 
التي  البادرة  كانت  كما  اأمامها،  ال�صا�صات 
لأم  دع���وة  توجيه  وه��ي  معاليه،  بها  اأم���ر 
تخرج  حفل  حت�صر  اأن  اأرادت  اإذا  اخلريج 
ابنها وت�صاركه فرحته بتخرجه وجناحه، 
م��ن اأج��م��ل امل���ب���ادرات ال��ت��ي اأ���ص��ع��رت الأم 
ابنها«،  وت�صريفها حلفل  باأهمية وجودها 
يقدمه  ما  كل  على  املدير  ملعايل  و�صكرت 

من دعم وتطوير للجامعة.

كوادر مؤهلة 
اأم�����ا ع��م��ي��دة امل���رك���ز اجل���ام���ع���ي ل��درا���ص��ة 
الطالبات وكلية التمري�س باأبها الدكتورة 
اأ�صمل،  ملو�صوع  القرين فتطرقت  �صنيفاء 
واأو�صحت اأن اململكة تزداد تاألقا و�صموخا 
بالطاقة املعرفية والعملية، وبروح الولء 

اخلال�س لأر�صها من قبل بناتها واأبنائها 
املخل�صن لأر�س الوطن.

الأك��ادمي��ي  العر�س  ه��ذا  »اإن  وق��ال��ت 
املبهج يعك�س نتائج التنمية العلمية بتخرج 
ما يزيد على 10 اآلف طالب وطالبة من 
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د مب��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ر يف 
على  امل�صتملة  العلمية  التخ�ص�صات  �صتى 
العلوم ال�صرعية، والإن�صانية، والطبيعية، 
جعلت  التي  احلديثة  والعلوم  وال�صحية، 
من بنات واأبناء منطقة ع�صر اأكادميين 
واأط���ب���اء وم��ه��ن��د���ص��ن وب���ارع���ن يف حقل 
وال�صيدلنية  التطبيقية  الطبية  العلوم 
وامل�����خ�����ري�����ة وال������درا�������ص������ات ال�������ص���رع���ي���ة 

والجتماعية والإن�صانية«.
اأم�������ص���ي���ة الح���ت���ف���ال  واأ�����ص����اف����ت »يف 
م��ن��ا���ص��ب��ة ل��ل��ف��رح ب���ال���ك���وادر ال�����ص��اب��ة ال��ت��ي 
الأر���س  اأ�صقاع  اإل��ى  ع�صر  م��ن  �صتنطلق 

الكرمية  ال�صمحة  الإ�صام  ر�صالة  حاملة 
املولى، جل جاله،  »اإق��راأ« كما و�صى بها 
ن��ب��ي��ه امل�����ص��ط��ف��ى ع��ل��ي��ه اأف�����ص��ل ال�����ص��اة 
ال��ك��رمي  ال���ق���راآن  اآي����ات  اأول  يف  والت�صليم 
ليكون العلم هوية امل�صلم املكتملة مبكارم 

الأخاق يف كل زمان ومكان«.
وت��رت��ق��ي  ن���رت���ق���ي  »ب���ال���ع���ل���م  وزادت 
�صرعت  خالد  امللك  جامعة  والآن  بادنا، 
خلريجيها  م��زده��ر  م�صتقبل  نحو  ب��واب��ة 
علميا،  ���ص��ق��ل��ت��ه��م  اأن  ب��ع��د  وخ��ري��ج��ات��ه��ا 
مم���ا ي��ج��ع��ل م��ن��ه��م ك�����وادر م��وؤه��ل��ة ق���ادرة 
ع���ل���ى ال���ت���ع���اط���ي ال���ل���غ���وي وال���ت���ق���ن���ي م��ع 
الوطنية  قيمنا  خ��ال  من  باأ�صره  العامل 
وطننا  رف��ع��ة  يف  ي�صهم  مم���ا   ال��را���ص��خ��ة، 
العزيز بالبذل له ومن اأجله، ومما يجعل 
لذواتهم  ونافعن  ناجحن  ومنهن  منهم 

واأنف�صهم واأهليهم«.

ال��ث��م��رة  يف  ي���ب���ارك  اأن  اهلل  ودع����ت 
التي  ال��دف��ع��ة  ه��ذه  يف  املتمثلة  اليانعة 
ع�صر  منطقة  اأم���ر  ب��رع��اي��ة  ت�صرفت 
الأمر في�صل بن خالد وباإ�صراف وجهد 
الدكتور  الأ�صتاذ  اجلامعة  مدير  معايل 
وبعناية  ال���داود،  حمد  بن  عبدالرحمن 
من  العلمي  ال�صرح  هذا  على  القائمن 
وروؤ�صاء  كليات  للجامعة وعمداء  وكاء 

اأق�صام واأع�صاء هيئة تدري�س«.
وختمت حديثها باإهداء تقديرها 
تن�صئة  اأج����ل  م��ن  ���ص��ه��را  واأب  اأم  ل��ك��ل 
جتعل  معتدلة  �صليمة  ن�صاأة  اأبنائهما 
ومت�صلحن  بالعلم  م�صتنرين  منهم 
ب���ال���وع���ي، ك��م��ا ه���ن���اأت اأم����ه����ات واآب�����اء 
�صائلة  اجلامعة،  وخريجات  خريجي 
اأوف���ر  ل��ه��م  وي��ك��ت��ب  ب��ه��م  ينفع  اأن  اهلل 

احلظ والتوفيق.

ان��ت��ه��ى ح��ف��ل ال��ت��خ��رج وان��ت��ه��ى �صخبه وب��رن��اجم��ه وان��ت��ه��ت ف��رح��ت��ه ما 
اأمر  برعاية  وزغ��اري��د. ط��اب وطالبات حماطون  دم��وع و�صحك  بن 
ومعايل  اهلل،  حفظه  خالد  بن  في�صل  الأم��ر  �صمو  املحبوب  منطقتهم 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ����ص���ت���اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��رح��م��ن ال������داوود وع��م��داء 
اأق�صام، واأع�صاء هيئة تعليمية وموظفن،  وعميدات، وروؤ�صاء ورئي�صات 
حل�صور  والطالبات  الطاب  ح��ول  التف  حمبب  جمع  واأم��ه��ات.  واآب���اء 

منا�صبة جميلة انتظرها اجلميع بلهفة.
يف زاوي����ة م��ن ق��اع��ة احل��ف��ل، ط��ال��ب��ة ت��ق��ب��ل راأ�����س وي����دي وال��دت��ه��ا 
تقدم  طالبة  وه��ن��اك  ب��ال��دم��وع،  فرحتها  مم��زوج��ة  ب�����ص��دة،  وحتت�صنها 
لوالدتها باقة من الورد، واأخرى متد لأمها هدية غلفتها بعبارات احلب 
والعرفان باجلميل، وهنا طالبة تتجاذب مع والدتها اأطراف حديث عن 

ذكريات طفولة �صقتها اأمومة بعاطفة جيا�صة.
ليقبل قدمي  الطاب  اأح��د  فيها  التي خر  املعرة  ال�صورة  وتلك   
اأن تت�صدر جميع  قنوات التوا�صل  اأمه. مثل هذه ال�صور امل�صرفة لبد 
اأجمع  وللعامل  ب��ل  ال�صديق  قبل  وال��ع��دو  ال���داين  قبل  للقا�صي  لتثبت 

عظمة ديننا احلنيف، وعلو منزلة الأم، ورفعة الوطن.
وعلى النقي�س، جتد يف جوانب عدة من الكرة الأر�صية من يقتل 
اأو  ي�صربهما،  اأو  العجزة،  دور  بهما يف  يلقي  اأو  كليهما،  اأو  والديه  اأح��د 

يوؤذيهما بت�صرفاته ويجرحهما بكامه.
اأبناوؤها باأج�صادهم يف عامل  يف ديننا ت�صمو الأم يف الأفق يت�صورها 
 ِ يهن املراأة ويحتقرها ويق�صيها حتى من اأب�صط حقوقها. عن عْبِد اهللهَّ

ْبِن َعْمٍرو َقاَل:
َهاِد،  اجْلِ يِف  َي�ْصَتاأِْذُنُه  َو�َصلهََّم،  َعلَْيِه   ُ اهللهَّ لهَّى  �صَ  ، النهَِّبيِّ اإَِلى  َرُجٌل  »َجاَء 
َفَقاَل: اأََحيٌّ َواِلَداَك، َقاَل: َنَعْم، َقاَل: َفِفيِهَما َفَجاِهْد«. ففي هذا احلديث 
ترز اأهمية بر الوالدين الذي هو اأعظم واأهم واأجل منزلة من اجلهاد.
َتْعُبُدوا  اأَل  ��َك  َربُّ ى  »َوَق�صَ تعالى:  قال  اأي�صا حيث  الكرمية  والآي��ة 
اإِْح�َصاًنا«الإ�صراء: 23، التي فيها يقرن اهلل �صبحانه  َوِباْلَواِلَدْيِن  اُه  اإِيهَّ اإِلهَّ 

وتعالى ر�صاه بر�صاهما.
يف  الرحمة  وازرع  ديننا،  لنا  واح��ف��ظ  ر���ص��اك،  علينا  اأم��ط��ر  اللهم 
ال�صمع  وارزق��ن��ا  قلوبنا  ب��ن  واأل���ف  وال��دي��ن��ا،  وب��ر  ر�صا  وارزق��ن��ا  قلوبنا، 

والطاعة لولة اأمرنا.اآمن
ا�صجدوا هلل �صكرا على اأن حبانا اهلل دينا عظيما ووطنا غاليا وولة 

اأمر اأفذاذا وجمتمعا متما�صكا.

تحت قدميها

القلم النابض
د. إيمان عبد اهلل العسيري
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»آفاق« تنقل تفاعلهم أثناء حفل التخرج 

آباء يتقاسـمون مع أبنائهم حصاد السنين
منصور كويع

من  اأك��ر  املا�صي،  الثاثاء  احتفل، 
مبنا�صبة  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب  اآلف   10
ت���خ���رج���ه���م.. م��ظ��اه��ر الأف��������راح مل 
تقت�صر على اخلريجن واخلريجات 
فح�صب؛ بل عمت اأ�صرهم واأهاليهم 
وك��ل م��ن ك��ان��وا خلف م��ا حتقق من 
فعاليات  ح�صرت  »اآف���اق«  اإجن����ازات. 
�صلطان  الأم���ر  مبدينة  الح��ت��ف��ال 
مواكب  وتابعت  باملحالة  الريا�صية 
بعدد  والتقت  كثب،  من  اخلريجن 
م���ن اأول����ي����اء الأم�������ور ع��ل��ى ه��ام�����س 

احلفل.

حلم تحقق
اآل عو�صه  ع��ل��ي  ع��ب��داهلل  الأب  ع���ر  
الغالية،  املنا�صبة  بهذه  �صعادته  ع��ن 
ابني  وقال »ي�صرفني مبنا�صبة تخرج 
الآيل  احل��ا���ص��ب  كلية  يف  عبدالعزيز 
ال�صامخ  اأ�صرة هذا ال�صرح  اأ�صارك  اأن 
التعليمي  اأداء دوره  فرحة جناحه يف 
اأبنائه«  من  نخبة  بتكرمي  واحتفائه 
واأ����ص���اف »اأه���ن���ئ اأب��ن��ائ��ي اخل��ري��ج��ن 

واأبارك لهم ما حققوه من اإجناز«.
وتابع »اأقول لهم تفوقكم اأجمل 
ه���دي���ة ت��ق��دم��ون��ه��ا ل��وط��ن��ك��م ال����ذي 
منحكم الكثر وينتظر منكم الكثر 
م��ن ال��ع��ط��اء والإخ���ا����س وامل�����ص��ارك��ة 

ال��ف��اع��ل��ة يف م�����ص��رة ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ت��ي 
ال�صريفن  احل��رم��ن  خ���ادم  ي��ق��وده��ا 
و�صمو  عبدالعزيز،  ب��ن  �صلمان  امللك 
ويل ع���ه���ده الأم������ن الأم������ر م��ق��رن 
و����ص���م���و ويل ويل  ع���ب���دال���ع���زي���ز،  ب����ن 
ال��ع��ه��د الأم����ر حم��م��د ب��ن ن��اي��ف بن 

عبدالعزيز، حفظهم اهلل«.
�صايع  اآل  يحيى  اأك��د  جهته،  من 
كلية  خريجي  اأح��د  وال��د  الع�صري، 
اأنه انتظر حفل تخريج  ابنه  الطب، 
اليوم  »ي��ح��ق لكل منا  ط��وي��ا، وق���ال 
الذي  احللم  ه��ذا  برجمة  يفخر  اأن 
نراه  اليوم جميعا  نحن  وه��ا  راودن���ا، 
وقد حتقق على اأر�س الواقع باأف�صل 

ونحن  لنا،  يحق  كما  نتمناها  �صورة 
ال���دف���ع���ة 17 من  ب��ت��خ��ري��ج  ن��ح��ت��ف��ي 
اإلى  التهنئة  ووج��ه  اجلامعة«  ط��اب 

ابنه عبدالعزيز.
فهد  الأب  هناأ  ذات���ه،  ال�صياق  يف 
اخلريجن  جميع  ال�صهراين  نا�صر 
ع��ل��ى م��ا ح��ق��ق��وه م��ن درج����ات علمية 
وامل�صتويات،  التخ�ص�صات  خمتلف  يف 
ح�صورهم  على  احل��ا���ص��ري��ن  ���ص��اك��را 

حفل التخرج.
هذه  بتخريج  »نفتخر  واأ���ص��اف 
جامعة  وطالبات  ط��اب  من  الدفعة 
امل���ل���ك خ���ال���د، ت��ل��ك اجل���ام���ع���ة ال��ت��ي 
ت��ت��م�����ص��ك ب���روؤي���ة ال���ق���ي���ادة ال��ر���ص��ي��دة 

وحت�����ر������س ع���ل���ى حت���ق���ي���ق ت��ط��ل��ع��ات 
جمال  يف  اهلل،  حفظهم  الأم����ر،  ولة 
نيل  من  ومتكينه  باملواطن  الرت��ق��اء 

اأعلى مراتب العلم والرفاه«.

رسالة
ووج���ه ع��ل��ي الأ���ص��م��ري، اأح���د اأول��ي��اء 
خلريجي  ر�صالة  احلا�صرين،  الأمور 
»ل��ق��د تخرجتم  ق��ال فيها   اجل��ام��ع��ة 
يف ج��ام��ع��ة ق���دم���ت ل��ل��وط��ن ال��غ��ايل 
قيادية«  مواقع  �صغلوا  مميزة  ك��وادر 
اأدائهم الراقي وعطاءاتهم  اإلى  لفتا 
البالغ  اأث��ره��ا  لها  ك��ان  التي  املتميزة 
يف ال��ن��ه��و���س ب��امل��ج��ت��م��ع، وك�����ان كل 

املادي  للدعم  طبيعية  حم�صلة  ذلك 
واملعنوي الكبر الذي تقدمه للتعليم 
ح��ك��وم��ت��ن��ا ال���ر����ص���ي���دة ب���ق���ي���ادة خ���ادم 
احلرمن ال�صريفن امللك �صلمان بن 
عبدالعزيز، و�صمو ويل عهده الأمن 
الأم��ر مقرن بن عبدالعزيز، و�صمو 
ال��ع��ه��د الأم����ر حم��م��د بن  ويل ويل 

نايف بن عبدالعزيز، حفظهم اهلل.
اأرج������ع  م�������ص���اب���ه،  خ����ط����اب  ويف 
ال��ع��ق��ي��د ق��ب�����ص��ون حم��م��د ال���زه���راين، 
ال�صريعة  ك��ل��ي��ة  اأح����د خ��ري��ج��ي  وال����د 
التعليم  يحققه  م��ا  ال��دي��ن،  واأ���ص��ول 
واجل��ام��ع��ة  ع��ام��ة  ب�����ص��ورة  اململكة  يف 
ب�����ص��ورة خ��ا���ص��ة م���ن اإجن�������ازات اإل���ى 
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امل��ادي واملعنوي  الدعم  ف�صل اهلل ثم 
ال��ك��ب��ر ال�����ذي حت��ظ��ى ب���ه اجل��ام��ع��ة 
خادم  بقيادة  الر�صيدة  حكومتنا  من 
�صلمان  امل��ل��ك  ال�����ص��ري��ف��ن  احل��رم��ن 
ويل  و�صمو  �صعود،  اآل  عبدالعزيز  بن 
عهده الأمن، و�صمو ويل ويل العهد، 
منطقة  اأم��ر  ومتابعة  اهلل،  حفظهم 
لكل  خالد  ب��ن  في�صل  الأم���ر  ع�صر 
منا�صط اجلامعة ومنا�صباتها وكذلك 
املتابعة الدائمة للجامعة من معايل 

وزير التعليم«.
وعر الأب عبداهلل اآل عراد عن 
�صعادته بتخرج ابنه يف كلية احلا�صب 
اخل���ري���ج���ن  ك����اف����ة  م���ه���ن���ئ���ا  الآيل، 
واخلريجات، راجيا لهم حياة علمية 

وعملية موفقة.
اهلل  تقوى  اإلى  ودعا اخلريجن 
يف ال�صر والعلن والإخا�س يف القول 
وال��ع��م��ل وح�����ص��ن اخل��ل��ق ، ل��ارت��ق��اء 
بها  �صيعملون  التي  القطاعات  ب���اأداء 
لوطننا  التنموية  الأه���داف  لتحقيق 
ال���غ���ايل. وق����ال »اأه���ن���ئ اأي�����ص��ا الآب����اء 
نتائج  ال��ي��وم  جنيهم  على  والأم��ه��ات 
ليعاي�صوا  وان��ت��ظ��اره��م  ت�صحياتهم 
اأبنائهم  بنجاح  الغالية  اللحظة  هذه 

وتفوقهم«.

نصيحة
م��ل��ه��ي  اآل  ����ص���ع���د  الأب  ي���خ���ف  ومل 
ع�����ص��ب��ان ت����اأث����ره ال�������ص���دي���د ب��ف��رح��ة 
الو�صف  عن  العجز  لدرجة  التخرج 
والتعبر، وقال »تكون الفرحة كبرة 
ع��ن��دم��ا ت��ق��ط��ف ث��م��ر ال�����ص��ن��ن وجت��د 
النتاج واحل�صاد اأمام عينك. ل توجد 
كلمات تعر عما يف داخلي، اأنا �صعيد 
جدا باأبنائي اخلريجن، واأمتنى لهم 
دوام التوفيق يف حياتهم امل�صتقبلية« .
النعيم  اأحمد  �صالح  الأب  ودع��ا 
اإل������ى اأن  اخل���ري���ج���ن واخل����ري����ج����ات 
ي���وا����ص���ل���وا يف م���ي���ادي���ن ال���ع���ط���اء م��ا 
ح���ق���ق���وه يف م���رح���ل���ة ال����درا�����ص����ة م��ن 
ال�صتزادة  على  يحر�صوا  واأن  جن��اح، 
م����ن ال����ع����ل����وم وامل������ع������ارف، وي����ع����ززوا 
ق���درت���ه���م ع��ل��ى الب���ت���ك���ار والإب��������داع، 
اآم��ال  م��ن  اإل��ي��ه  ي�صعون  م��ا  ويحققوا 
وط���م���وح���ات ت��ت��ن��ا���ص��ب م���ع ق��درات��ه��م 
اآباء واأمهات  وتاأهيلهم املتميز، مهنئا 
اخلريجن واأ�صاتذتهم الذين �صاركوا 

يف �صنع تفوقهم ومتيزهم.
العتيق  �صليمان  ع��ب��داهلل  وع��ر 
ع����ن ����ص���ع���ادت���ه مب�����ص��ارك��ت��ه يف »ه����ذه 
ي�صهد فيها  ال��ت��ي  امل��ب��ارك��ة  الأم�����ص��ي��ة 
ت��خ��ري��ج اب���ن���ه ون��خ��ب��ة ج���دي���دة من 
زم������ائ������ه ط��������اب ه��������ذه اجل���ام���ع���ة 
ال����ذي����ن ح���ق���ق���وا ح���ل���م ال����ت����خ����رج يف 
ه���ذه امل��وؤ���ص�����ص��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال���رائ���دة 
وا����ص���ت���ع���دوا ل��ان��ت��ق��ال اإل�����ى م��واق��ع 
علم  من  تلقوه  ما  وتوظيف  العطاء 
وم����ا اك��ت�����ص��ب��وه م���ن م���ع���ارف م��ف��ي��دة 
املعرفة  جمتمع  ب��ن��اء  يف  للم�صاركة 
وتعزيز قدرته على البتكار والبحث 
والتطوير وحتقيق كل ما ي�صعى اإليه 
م���ن رف��ع��ة وت���ق���دم ون��ه�����ص��ة تنموية 

وح�صارية �صاملة«.
اأن  اإل��ى  ال�صقيقي  �صالح  واأ���ص��ار 
حفل التخرج من جامعة امللك خالد 
���ص��م��ن ال���دف���ع���ة 17 مي��ث��ل م��ن��ا���ص��ب��ة 
ي�صعد بها اجلميع، وقال« نحن نزف 
ه����وؤلء اخل��ري��ج��ن ون��ه��دي للوطن 
ك��وك��ب��ة م��ن اأب��ن��ائ��ه وب��ن��ات��ه، ب��ع��د اأن 
والتدريب  واملعرفة  العلم  من  نهلوا 
درا�صتهم  خ���ال  ق��درات��ه��م  وط����وروا 
يقن  لعلى  واإنني  اجلامعة،  ه��ذه  يف 
خ��ري��ج��ي  ب�����اأن  اهلل،  ����ص���اء  اإن  وث���ق���ة، 
ب��اإذن  �صيكونون  خ��ال��د  امل��ل��ك  جامعة 

اهلل  مميزين يف اأعمالهم«.
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قيس شحبي )كلية الصيدلة(
نف�صه  يجد  الإن�����ص��ان  بها  ك��ل مرحلة مي��ر  اأن  وي��ب��دو  اجلميع  ينتظره  ح��دث  »التخرج 
فيه يتطلع اإلى نهايتها، احلمد هلل الذي وفقنا و�صدد خطانا لتجاوز مرحلة الدرا�صة 
واأ�صاتذتنا  واأ�صدقائنا  واأحبتنا  اأهالينا  ولكل  للوالدين  ال�صادق  والمتنان  اجلامعية، 

الذين �صاركونا وحتملونا يف هذه املرحلة من حياتنا.
اأما هذا الوطن الذي نكر به ويكر بنا فله �صكر اجلميع وحبهم. واأ�صاأل اهلل اأن 

تكون اأيامنا القادمة مليئة بالإجنازات«.

فايز القحطاني )كلية العلوم(
»ما و�صلنا اإليه من مرتبة اأتت بتوفيق من اهلل عز وجل. �صبحانك اأنعمت علي كثرا. 
فاحلمد هلل وال�صكر على نعمه. اأنا �صعيد جدا بح�صويل على هذه ال�صهادة بعد توفيق 

اأ�صكر  اأن  اإل  ي�صعني  ول  املنا�صبة.  ه��ذه  مثل  يف  فرحتي  و�صف  عن  لأعجز  واإين  اهلل. 
اجلامعة التي وفرت و�صاندت واأ�صهمت يف ت�صخر ما يلزم لتعليمي وتفوقي يف درا�صتي. 

اأخرا اأمتنى اأن يكون تفوقي ومتيزي معاونا يل خلدمة ديني ووطني ومليكي«.

خالد العمري )كلية المجتمع بخميس مشيط(
»اأول اأحمد رب العاملن اأن مّن علي بنعمة التخرج والتميز ومرتبة ال�صرف، واأ�صاأله وهو 
اأكرم الأكرمن اأن يزيدنا علما ورفعة وفقها يف الدين، واأن يوفقنا خلدمة ديننا ووطننا 

الغايل وخدمة مليكنا �صدد اهلل خطاه.
كما ي�صعدين وي�صرفني اأن اأ�صكر اأ�صحاب الف�صل بعد اهلل، واأولهم والدتي اأطال 
يل  قدموه  ملا  الف�صاء  التدري�س  واأع�صاء  الكلية  عميد  ثم  طاعته،  على  عمرها  اهلل 

ولإخواين الطاب.

جعل اهلل ذلك يف ميزان ح�صناتهم على ما قدموه، واأرى اأن ما ح�صلت عليه من 
العلم ما هو اإل مفتاح ملزيد من التقدم يف العلم بعد توفيق اهلل يل وللجميع«.

عبدالرحمن القحطاني )كلية الهندسة(
»اأول اأ�صكر اهلل ثم والدي وكل من �صعى جاهدا يف تكرمينا، احلمد هلل ول اإله اإل اهلل، 
قال تعالى »هذا من ف�صل ربي«، كما قال جل يف عاه »وما توفيقي اإل باهلل«، فاحلمد 

هلل اأول واآخرا، وكام اهلل اأجل واأبلغ«.

عبداهلل أبودوسه )كلية الشريعة وأصول الدين(
»احلمد هلل على اأف�صاله. اإن اللغة تعجز اأحيانا عما نحمله يف حنايا الفوؤاد من امل�صاعر، 

وح�صبي وقد اآثرت احلديث اأن اأبعث خم�س ر�صائل:

في يوم فرحتهم بالتخرج.. طالب مرتبة الشرف
يبعثون رسائل التقدير ألهل الفضل

عبر عدد من الطالب الخريجين في الدفعة 17 الحاصلين على مرتبة الشرف عن سعادتهم بحصولهم على الشهادة العلمية وتفوقهم الدراسي، وأبدوا 
تقديرهم وامتنانهم للجامعة وكل منتسبيها، حيث بعثوا رسائل تقديرية لكل من وقف معهم وساندهم حتى توجوا دراستهم بالتفوق، متمنين لهم 

دوام التوفيق. »آفاق« تنشر هنا انطباعاتهم كما عبروا عنها دون تدخل تحريري بهدف الحفاظ على عفوية التعبير.
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اأولها: حمد املولى، عز وجل، اأ�صكره واأثني عليه، واأ�صاأله املزيد من ف�صله وكرمه، 
النف�س وزينتها و�صكنها،  الإن�صاين وبركة  العزيزين، �صر اجلمال  اإلى والدي  وثانيها: 
يثبت  وال�صكن  اجلميل،  الفكر  من  تخرج  والزينة  الطيب،  اخللق  من  تنبت  فالركة 
بالإميان واليقن، وما جمال النف�س الإن�صانية اإل خلق وفكرة وف�صيلة موؤمنة وهو ما 

غمرمتوين به جميعا.
وثالثها: اإلى الوطن، �صاأظل اأجمدك يف �صعوري، واأحمل مع اأبنائك املخل�صن هّم 
رفعتك و�صوؤددك، فكل الولء والوفاء منك ولك. ورابعها: اإلى الأ�صدقاء اخلريجن، 
اأهم�س اإليهم قائا: كم اأنا واثق باأن الأيام �صتجمعنا ثانية ونحن يف من�صة ن�صتحقها، 
فتحيونا ونحييكم، وخام�صها: اإلى جامعتي الغراء وكافة من�صوبيها الف�صاء، عقدت 
ال�صباح  اأنتم وحيث ما تنف�س  القبول وال�صام حيث  اأرج��و لكم  اأمنيات ودع��وات،  لكم 

عطركم، و�صامي«.

أبو بكر الزيلعي )كلية اللغات والترجمة(
باإر�صاد  و���ص��اع��دين  وق��ف  م��ن  وجميع  ومعلمي  ل��وال��دي  ث��م  �صبحانه  هلل  ال�صكر  »اأول 
الغيب فالتخرج �صعادة وحاوته يف نيل �صهادة عالية ترفع  اأو دعوة يف ظهر  وتوجيه 
راأ�س كل من علق اأما بنجاحي واأخ�س والدي الذين �صعيا بكل ما ميلكان من اأجلي 

فلهما مني جميل ال�صكر والعرفان .. واحلمد هلل اأول واأخرا«.

عبدالكريم آل حنيف )كلية علوم الحاسب(
اأولها  ر�صائل  اأرب��ع  واأب��ع��ث  وتوفيقه،  تي�صره  على  تعالى  اهلل  اأحمد  املنا�صبة  »بهذه 
لوالدتي الغالية التي بذلت اجلهود يف تربيتي وتعليمي حتى اأتى وقت القطاف فلها 
لدعم طاب  املعايل  نحو  ت�صمو  التي  احلبيبة  ململكتي  والثانية  ال�صكر.  مني جزيل 

وطالبات التعليم العايل.

والثالث���ة جلامعت�������ي 
الغالي���ة ومعلمي الأجاء، 
ف��ق���د كان���وا ل������ي نرا�ص�������ا 
بعلمه���م وخلقه���م ف�صك���را 
لهم. اأما الرابعة والأخرة 
اخلريج���ن:  فاإخوان��������ي 
وطنن���ا ينتظر من���ا الكثر 
فلننطلق بعون اهلل لن�صهم 

يف بناء جمده«.

عبد العزيز رديف

إلى األصدقاء الخريجين 
أهمس إليهم قائال: 
كم أنا واثق بأن األيام 
ستجمعنا ثانية ونحن
في منصة نستحقها
فتحيونا ونحييكم
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خالد العمري 

 17 الدفعة  خريجي  ال�صعادة  غمرت 
وهم يتحدثون عن هذا اليوم الذي 
ال�����ص��ن��ن، مبدين  ب��ح�����ص��اد  و���ص��ف��وه 
تفاوؤلهم مبرحلة ما بعد التخرج يف 
حتقيق اأهدافهم وخدمة وطنهم من 
خمتلف املنا�صب. ومل يخف بع�صهم 
ح��زن��ه ع��ل��ى م���غ���ادرة اجل��ام��ع��ة رغ��م 

عظمة املنا�صبة. 
ح�����ص��ان من  اآل  وق�����ال حم��م��د 
ق�����ص��م ال���ري���ا����ص���ي���ات ب��ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
»ح������ان وق�����ت احل�������ص���اد والح���ت���ف���اء 
انتظاره  ام��ت��د  ال���ذي  تخرجي  ب��ي��وم 
�صنوات، لقد بذرنا بذور اجلد والعزم 
الطالب  يغم�س  وح���ن  وامل��ث��اب��رة«، 

ال���ي���وم الأول  ل��ي��ت��ذك��ر  م��ن��ا ع��ي��ن��ي��ه 
�صعوبة  يت�صور  اجلامعة،  لدخوله 
اأن ياأتي يوم التخرج �صريعا، اأما وقد 

اأتى فما اأ�صرع الأيام.
وه���ك���ذا ت���ك���ون ح���ي���اة الإن�������ص���ان 
ال�صعب هل يحر�س  ال�صوؤال  ويبقى 
ك���ل م��ن��ا ع��ل��ى ك���ل دق��ي��ق��ة مت���ر من 
فا  ط��ال،  مهما  العمر  ف��اإن  حياته، 
بد له من نهاية، كذلك كانت �صنوات 
ال����درا�����ص����ة، م�����رت وب���ت���ن���ا ع���ل���ى ب���اب 
على  خريج  ك��ل  فليحر�س  التخرج، 
اأن يكون نافعا لوطنه ودينه، باملزيد 
اأينما كان  م��ن الإخ��ا���س وال��ع��ط��اء 

موقعه«.
وع������ر ����ص���ي���ف ال���ع�������ص���ري م��ن 
قائا  اليوم  هذا  عن  ال�صريعة  كلية 

و�صفه،  ميكن  ل  بالتخرج  »ال�صعور 
من  اإل  ب��ه  ي�صعر  اأن  ي�صتطيع  ول 
عاي�س تلك اللحظات اجلميلة و�صم 
فطريق  �صدره،  اإل��ى  التخرج  وثيقة 
ال��ن��ج��اح ط��ري��ق اإجن���از وع��م��ل وفخر 
قد ت�صطدم فيه ببع�س ال�صعوبات، 
ورمب��ا تتعر يف بداية الأم��ر، ولكن 
تلك  ال��ط��ري��ق وجت��ت��از  ت��ب��داأ  حينما 
العرات حتما �صي�صهل عليك الأمر 
مع الوقت والعمل والتوكل على اهلل 

عز وجل«.

شريط الذكريات
اأم�������ا رائ�������د ال�������ص���ه���راين م����ن ق�����ص��م 
الكيمياء بكلية العلوم، فقال »يرجع 
اإل���ى الأع���وام  ب��ي �صريط ال��ذك��ري��ات 

ق�����ص��ي��ت��ه��ا يف كنف  ال���ت���ي  اخل��م�����ص��ة 
اجل��ام��ع��ة، ب���دءا م��ن ف��رح��ة القبول 
مرورا بكل �صاعة ويوم وجهد و�صر 
امتد ل�صنوات، ولكنني ن�صيت التعب 
اأم��ي تن�صاب  راأي���ت دم��وع  اأن  مبجرد 

على وجنتيها، وهي فخورة بي«.
واأ�����ص����ار ال���ط���ال���ب ع��ل��ي حممد 
)ق�����ص��م  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  م���ن  درمي  اآل 
الريا�صيات( اإلى »م�صاعر متناق�صة، 
جت��م��ع ب��ن احل���زن وال���ف���رح«. وق��ال 
و�صعيد  اجل���ام���ع���ة،  ل���ف���راق  »ح���زي���ن 
مب��ن��ا���ص��ب��ة ال���ت���خ���رج وب������دء احل���ي���اة 

العملية«.
�صعيد  ع���ب���داهلل  زم��ي��ل��ه  وق�����ال 
ال���ي���ام���ي )دب����ل����وم ت���وج���ي���ه واإر�����ص����اد 
وفرحة  متدفق  �صعور  اإن���ه  نف�صي(، 

ع��ل��ى كل  م��ر���ص��وم��ة  ع��ارم��ة، وب�صمة 
ال�������ص���ف���اه، ودم������وع ح������ارة، وم�����ص��اع��ر 
ت��خ��ت��ل��ج ال����ف����وؤاد و����ص���ع���ور ب��ال��ن��ج��اح 
ول  التخرج،  فرحة  فهذه  والتميز، 
م�صاعره  ي�صف  اأن  اأح���د  ي�صتطيع 
يف ك��ل��م��ات ول ع���ب���ارات، ف��اأم��ام ه��ذه 
ال��ك��ل��م��ات  جم���ادي���ف  تتك�صر  امل���وج���ة 
وتغرق احلروف، وكاأن ال�صنن التي 
اللقاء  بحر  يف  ال�صفينة  فيها  �صارت 
مل تكن اإل اأياما، وهذا �صراع الوداع 
ين�صر ذراعيه، ليذكرين باأيام جميلة 

وحلظات خالدة من حياتي.
ع���ب���داهلل  ال���ط���ال���ب  ي���خ���ف  ومل 
���ص��امل ال�����ص��ه��ري )ت��وج��ي��ه واإر����ص���اد( 
ف��رح��ت��ه ال���ع���ارم���ة ب��ال��ت��خ��رج، وق���ال 
ع�����م�����ره حم���ط���ات  »ل�����اإن�����������ص�����ان يف 

ك���ث���رة ي��ت��ن��ق��ل ب��ي��ن��ه��ا، راغ���ب���ا م��رة 
وم��ك��ره��ا اأخ�����رى، وح���ن ح��ط��ت بنا 
ع�����ص��ا ال���رح���ال ع��ل��ى ث���رى جامعة 
هذه  كانت  رحابها،  ويف  خالد  امللك 
احلياة،  حمطات  اأغ��ن��ى  م��ن  املحطة 
م��ّن��ا، كان  واح���د  ونقطة حت��ول لكل 
ترافقنا،  والأح��ام  ي�حدونا،  الأم��ل 
اأحامنا،  ي���راود  ال��زاه��ر  وامل�صتقبل 
ينابيع  م��ن  لنعّب  ونهم  �صوق  وكلنا 
ال��ع��ل��م، ون���ت���زّود ب��امل��ع��رف��ة وال��ث��ق��اف��ة 
والثقافة  ح��ي��اة،  فال���عل��م  واحل��ي��اة. 

حياة«.

رسالة إلى األساتذة
اآل  نا�صر  ب��ن  ظ��اف��ر  الطالب  وب���داأ 
حديثه  مدنية(  )هند�صه  �صويان 

خريجو الدفعة 17:
صبرنا ونلنا.. وحان وقت الحصاد
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جاء  الأ���ص��ات��ذة  اإل��ى  ر�صالة  بتوجيه 
الأفا�صل  اأ�صاتذتنا  منا  لكم  فيها« 
ك���ل احل����ب وال�����ص��ك��ر والم���ت���ن���ان ملا 
بذلتموه معنا من جهد طيلة هذه 
ال�����ص��ن��وات ومل���ا زرع��ت��م��وه ف��ي��ن��ا من 
علم واأدب ورغبة �صادقة يف البحث 
لعمادة  مو�صول  وال�صكر  والعمل، 
الطلبة على قيامها بدورها  �صوؤون 
ال���ك���ب���ر وامل���م���ي���ز ال������ذي ت�����ص��ط��ل��ع 
ب���ه وحت��ق��ي��ق��ه��ا ر����ص���ال���ة اجل��ام��ع��ة، 
واه��ت��م��ام��ه��ا امل��ت��وا���ص��ل ب��ال��ط��ال��ب 
التعليمية  العملية  حمور  باعتباره 
�صخ�صيته  ورع��اي��ت��ه��ا  وال���رب���وي���ة، 
ك��ل ما  وت��ق��دمي��ه��ا  م��ت��ك��ام��ل  ب�صكل 

يحتاج اإليه من خدمات«.
�صعيد  ع��ب��داهلل  الطالب  وق���ال 
واإر�صاد(،  توجيه  )دبلوم  �صفران  اآل 
اأي���دي���ك���م يختلط  ب���ن  ن��ق��ف  »اإن���ن���ا 
احل��ي��اة  عجنت  اأّم  ب��دم��وع  جن��اح��ن��ا 
مب�����اء روح����ه����ا ل�����رى ه�����ذا ال���ي���وم، 

اأج��ل  م��ن  عمره  اأف��ن��ى  اأٍب  وب�صموخ 
ه����ذه ال��ل��ح��ظ��ات .. وه�����ذا ي��زي��دن��ا 

فرحا وفخرا«.

لحظات مؤثرة
وق�����ال ال��ط��ال��ب ����ص���امل ب���ن ج��ح��در 
حا�صمة  حل��ظ��ات  »اإن��ه��ا  القحطاين 
وم���وؤث���رة يف ت��اري��خ ك��ل ط��ال��ب منا، 
وحل��ظ��ات ال��ف��رح امل��م��زوج��ة ب���الأمل 
�صنودع  لأن��ن��ا  قلوبنا  يعت�صر  ال��ذي 
عليها  ع�صنا  التي  الدرا�صة  مقاعد 
يف  جديدة  ملرحلة  ال�صنوات،  اأجمل 

عامل الغد املجهول.
حلظات حتمل كل معنى احلب 
والتقدير لكم جميعا. لقد حر�صتم 
ع��ل��ى  ت�����ص��ع��ون��ا  اأن  ع���ل���ى  ج��م��ي��ع��ا 
النجاح  ط��ري��ق  ال�صحيح  ال��ط��ري��ق 
وال���ت���ف���وق والأم�������ل، ط���ري���ق اخل��ر 
اهلل  ����ص���اء  واإن  وال����ف����اح،  وال���ن���م���اء 
ت�صبون  ه��دي��ة  اأج��م��ل  لكم  �صنقدم 

معرك  يف  ال��ن��ج��اح  جميعا:  اإل��ي��ه��ا 
الذي  املوؤمن  الويف  ال�صباب  احلياة، 
ب���ن���اء جمتمعه  اأج�����ل  ���ص��ي��ع��م��ل م���ن 
يف  ال�صمود  على  ال��ق��ادر  ومتا�صكه، 

وجه ال�صعاب«.

اأحمد  الطالب حممد  واأه��دى 
غ�����روي )م��اج�����ص��ت��ر يف ال��ت��وج��ي��ه 
وجناحه  تفوقه  النف�صي(  والإر�صاد 
اإل��ى وال��دت��ه واإل���ى زوج��ت��ه واإخ��وان��ه 

واأولده واأ�صدقائه.

ووا������ص�����ل »ك����م����ا اأه���������دي ه���ذا 
ال��ت��ف��وق اإل����ى زم���ائ���ي يف م��در���ص��ة 
واإل��ى  والثانوية،  املتو�صطة  جريبة 
ب���اإدارة  والإر����ص���اد  التوجيه  م�صرف 
التوفيق  اهلل  واأ���ص��ال  �صبيا،  تعليم 

والنجاح للجميع«.
وق�����ال زم��ي��ل��ه ال��ط��ال��ب ع��ب��ده 
ع������ب������داهلل ح�����م�����دي )م���اج�������ص���ت���ر 
جميلة  »حل��ظ��ات  واإر����ص���اد(،  توجيه 
ت��ل��ك ال��ت��ي ي��ت��وج فيها ال��ط��ال��ب ما 
ح�صد، اإنه يوم التخرج الذي يفرح 
زرع  م��ا  ث��م��ار  بقطف  املجتهد  ف��ي��ه 
خالدة  اأي��ام��ا  ع�صنا  لقد  ب��الأم�����س، 
يف ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د م��ع م���دراء 
نهلنا  ف�صاء  واأكادميين  وعمداء 

من علمهم ال�صيء  الكثر«.

يوم الحصاد
اأم���������ا م����و�����ص����ى اأح�����م�����د امل�����ص��ي��خ��ي 
)ماج�صتر مناهج وطرق تدري�س(، 
فلم يختلف حاله عن زمائه وبدا 
وي�صعدين  »ي�صرين  وق��ال  م�صرورا، 
للجهد  احل�صاد  يوم  اليوم،  هذا  يف 
ال��درا���ص��ي امل���ب���ذول حل�����ص��ويل على 
درجة املاج�صتر، اأن اأتقدم بالدعاء 
ل��ل��م��ل��ك  ع���ب���داهلل ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
بجميع  ت��ك��ف��ل  ف��ه��و  اهلل،  ي��رح��م��ه 
ت��ك��ال��ي��ف درا���ص��ت��ن��ا ول�����ص��ي��دي امللك 
اأتقدم  كما  عبدالعزيز،  بن  �صلمان 
خالد  امل��ل��ك  جامعه  مل��دي��ر  بال�صكر 
بكلية  ال��ت��دري�����س  ه��ي��ئ��ة  واأع�������ص���اء 

الربية«. 
بال�صعادة  ن�صعر  »ك��م  واأ���ص��اف 
يف ه����ذا ال���ي���وم ال��ب��ه��ي��ج مب��ن��ا���ص��ب��ة 
تخرجنا! �صائلن املولى عز وجل اأن 
يحفظ لنا قادتنا واأمننا واأن يجعل 

ما تعلمناه �صاهدا لنا ل علينا«.
واأبدى زميله الطالب عبداهلل 
ال�صريعة(  قب�صون الزهراين )كلية 
ل��ه  ي����ك����ون  واأن  ب����اخل����ر  ت����ف����اوؤل����ه 
م�صتقبل اأف�صل بعد تخرجه، وقال 
»ي�����وم ت��خ��رج��ي ه���و ي����وم ط��م��وح��ي 
الذي طاملا انتظرته بعد تعب يفوق 
عدة �صنوات واأنا �صعيد جدا يف هذا 
اليوم واأمتنى احل�صول على وظيفة 

منا�صبة لرغبتي«.

ال��ط��ال��ب علي حممد  وحت���دث 
خواجي )ماج�صتر توجيه واإر�صاد( 
فقال »ل ي�صتغرب على جامعة امللك 
خالد هذا التكرمي وهذا الحتفاء، 
والت�صجيع  احل��ف��اوة  ج��ام��ع��ة  ف��ه��ي 
ل��ك��ل اأب��ن��ائ��ه��ا وع��ل��ى اأع��ل��ى م�صتوى 
ب���رع���اي���ة اأم�����ره�����ا اأم�������ر ال��ت��م��ي��ز 
حفظه  خالد  بن  في�صل  والتكرمي 
اهلل الذي يعتر ال�صام عليه اأغلى 

و�صام ي�صحذ الهمم دائما لاأمام«.
وق������ال ال���ط���ال���ب ب���ن���در ح�����ص��ن 
ال�������ص���ع���داين )م��اج�����ص��ت��ر م��ن��اه��ج 
ال��ذي  »اأح��م��د اهلل  وط��رق تدري�س( 
وف��ق��ن��ي يف اج���ت���ي���از ه����ذه امل��رح��ل��ة 
و�صكري خلادم احلرمن ال�صريفن 
على  عبدالعزيز  ب��ن  �صلمان  امل��ل��ك 
دع��م��ه ل��ل��ع��ل��م وال��ت��ع��ل��ي��م، وال�����ص��ك��ر 
واأع�صاء  اجلامعة   ملدير  مو�صول 
هيئة التدري�س، ول اأن�صى اأن اأهنيء 
نف�صي وزمائي على ما حتقق من 
اأن يجعلنا ممن  واأ���ص��ال اهلل  جن��اح، 

ي�صلك بالعلم طريقا اإلى اجلنة«.
اأم��������ا ال����ط����ال����ب ع���ب���دال���ك���رمي 
ال��وادع��ي )دب��ل��وم توجيه واإر���ص��اد(، 
ف����اأك����د ع�����دم ق����درت����ه ع���ل���ى و���ص��ف 
�صعوره، اإل اأنه اكتفى بالقول »اإنني 
هذا  دخلت  فقد  ال�صعادة،  غاية  يف 
الق�صم برغبتي وطموحاتي يف �صوق 
باإذن  و�صاأعمل  التخرج،  بعد  العمل 

اهلل على تكملة درا�صتي«. 
يحيى  وليد  الطالب  عر  كما 
علي اآل �صالح )كلية الهند�صة( عن 
يوم احل�صاد،   ، اليوم  بهذه  �صعادته 
امللك  جامعه  ملدير  بال�صكر  وتقدم 
خالد واأع�صاء هيئة التدري�س بكلية 

الربية«. 
بدوره اأو�صح املتخرج احلا�صل 
على �صهادة المتياز بق�صم الهند�صة 
الكهربائية، الوليد بن علي القرقاح 
يف  عالقة  املنا�صبة  �صتبقى  ه��ذه  اأن 
الأذه���ان، وق��ال« اأت��ق��دم بال�صكر هلل 
ووق��ف  �صاعدين  م��ن  لكل  ث��م  اأول، 
املهمة  املرحلة  ه��ذه  خ��ال  بجانبي 
يف حياتي، واأع��ده��م ب��اأن اأك��ون عند 
باقي  م��ع  اأ���ص��ه��م  واأن  ظنهم  ح�صن 

زمائي يف دعم عجلة التنمية«.
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يطمحن لنيل الماجستير
والدكتوراه

خريجات تحدين 
عوائق األمومة 
وقطفن ثمـار
الكفاح

ريم العسيري

اإكمال  اأج��ل   من  كافحن  �صيدات  باجلامعة،   17 الدفعة  خريجات  بن  من 
وراءه��ا  لأ���ص��ب��اب  طويلة،  �صنوات  دام  ال��درا���ص��ة  ع��ن  انقطاع  بعد  تعليمهن، 
والإ�صرار  التحدي  �صعار  حامات  اإليها  وُع�دن  وزوجية،  اأ�صرية  التزامات 

ليح�صدن النجاح  وي�صلن اإلى ما حلمن به. 

أم لستة أبناء
خريجة ق�صم ريا�س الأطفال عبر اأحمد مبارك، اأم لأربع فتيات وولدين،  
انقطعت عن الدرا�صة 14 عاما، لتعود اإليها ب�صغف وبعزمية واإ�صرار،  وت�صل 

اليوم اإلى  حلمها الذي طاملها انتظرته.
املرحلة وحتقيقي  لهذه  »و�صويل  فقالت  كفاحها  »اآف��اق« ق�صة  ل�  روت 
حللمي مل يكن بالأمر ال�صهل، خ�صو�صا مع كل ال�صعوبات والعقبات التي 
اإل��ى  يدفعني  م��ن  وج��دت  فاإنني  ذل��ك  م��ن  بالرغم  ول��ك��ن   تواجهني،  كانت 

الأمام، ملوا�صلة  هذا النجاح«.
اأياما  ب��داأت رحلة الأل��ف ميا، وكانت  ال� 31 من عمري   واأ�صافت »يف 
الدرا�صة  النقطاع  عن  لأن  والراجع،  والتقدم  والأم��ل  اخل��وف  يخالطها 
لي�س بالأمر ال�صهل، والعودة اإلى مقاعد الدرا�صة مرة اأخرى بعد 14 عاما 
اأمر يحتاج اإلى قوة عزمية، ولكن، وهلل احلمد، تخطيت تلك املرحلة بنجاح«.

 وع���رت م��ب��ارك ع��ن �صعادتها ب��ه��ذا ال��ي��وم ال���ذي ت��رت��دي ف��ي��ه ع��ب��اءة 
بالنيابة عن  كلمة  تلقي هي   اأن  وتعانق فيه حلمها، حيث متنت   التخرج، 
ل  طموحها  اأن  وك�صفت  اليوم،  بهذا   فخرها  م��دى  عن  تعبرا  اخلريجات 

يقف عند هذا احلد حيث  تنوي اإكمال مرحلتي املاج�صتر والدكتوراه.

..وأم لسبعة أبناء
غر بعيد عن عبر مبارك، �صادفنا خريجة اأخرى مل مينعها كر ال�صن 

�صنا.  اأ�صغر منها  اإل��ى جانب طالبات  التخرج  اأن ت�صطف يف م�صرة  من 
تخرجت ال�صيدة �صريفة ع�صري، )تبلغ من العمر 43 عاما وهي اأم ل�صبعة 
اأبناء(، يف ق�صم علم النف�س، وقالت وا�صفة �صعورها »ل اأعرف كيف اأ�صفه، 

كان حلما وحتقق اليوم بف�صل اهلل«. 
واأرجعت جناحها اإلى ت�صجيع زوجها واأولدها، بعد ف�صل اهلل، وقالت 
»العلم لي�س له عمر معن، فالإن�صان يظل يتعلم ما دام حيا، واحلمد هلل 
بف�صل اهلل وبف�صل ت�صجيع زوجي واأولدي حققت النجاح، واأوجه ر�صالة 
امل�صتحيل من  باأن تلغي فكرة  اإكمال تعليمها،   اإلى كل �صيدة توقفت عن 
نطمح  ملا  ن�صل  اأن  ن�صتطيع  فاإننا  احلياة  قيد  على  نحن  فطاملا  حياتها، 

اإليه«.
واأ�صافت »اأهدي جناحي اإلى والدي ووالدتي  وزوجي  واأبنائي  وكل 
من �صاركني  امل�صرة ومنحني الدعم«، وك�صفت عن تطلعها لنيل درجتي 

املاج�صتر والدكتوراه.  

بعد 17 سنة
فاطمة  الإ�صامية  الدرا�صات  خريجة  اأ�صغت  �صبق،  مبا  �صبيهة  ق�صة  يف 
عاما،   43 البالغ  عمرها  متجاهلة  طموحها  ل�صوت  فقيه،  الرحمن  عبد 
رغم  عاما   17 ا�صتمر  انقطاع  بعد  ال��درا���ص��ة  مقاعد  اإل��ى  ال��ع��ودة  وق���ررت 

م�صوؤولياتها الأ�صرية والزوجية. 
وقالت »�صعوري ل يو�صف يف هذا اليوم واأنا اأقف على عتبات التخرج، 
واأدين بالف�صل بعد اهلل لأولدي وزوجي و�صديقتي، فقد دعموين حتى 

و�صلت لهذه املرحلة«.
واأ�صافت »بعد انقطاعي عن الدرا�صة 17 عام، عدت اإليها من جديد، 
وكنت جادة فعا، وكانت لدي الرغبة باإكمال الدرا�صة، وخ�صو�صا بعد اأن 
كر اأولدي، وهلل احلمد، ووفقت يف اإكمالها، و لن اأقف عند هذا احلد، بل 

اأنوي  اإكمال املاج�صتر باإذن اهلل«.
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أعلن تضامنهن مع عاصفة الحزم
خريجات: نفتخر

بأن نكون أول دفعة 
تتخرج في عهد

الملك سلمان
ت�صامنت خريجات الدفعة ال�17 مع عا�صفة احلزم حيث  عرن عن  دعمهن 
على  للق�صاء  اململكة   به  تقوم  مبا  وفخرهن  الوطن  بجنود  وثقتهن  لها 
الإره��اب، وذلك خال  احتفالهن بالتخرج  يف احلفل الذي اأقيم الثاثاء 
املا�صي مب�صرح اجلامعة بقريقر، حتت رعاية اأمر منطقة ع�صر �صاحب 

ال�صمو امللكي الأمر في�صل بن خالد بن عبد العزيز.
التي و�صعتها اجلامعة  اللوحة   العديد من اخلريجات  مع   وت�صور 
بالقرب من امل�صرح  ودون عليها  ا�صم » عا�صفة احلزم »  و تو�صطتها  �صورة 
خلادم احلرمن ال�صريفن امللك �صلمان بن عبد العزيز، تعبرا منهن عن  

الت�صامن مع عا�صفة احلزم.
وعرت  اخلريجات عن �صعادتهن  بكونهن  اأول دفعة حتتفل بتخرجها 

يف عهد خادم احلرمن ال�صريفن امللك �صلمان حفظه اهلل.
ال��ي��وم م�صاعر فرحتنا  »ام��ت��زج��ت  النا�صري  اآي���ات  اخل��ري��ج��ة   وق��ال��ت 
التي  احل��زم  عا�صفة  يف  به  يقومون  ومب��ا  ال��وط��ن،  بجنود  فخرنا  مب�صاعر 
متثلنا لأنها ت�صتهدف اأعدائنا،  كما اأين  فخورة جدا لكوين  خريجة �صمن 
اأول دفعة يتم تخريجها  يف عهد امللك �صلمان حفظه اهلل، واأهدي جناحي 

هذا لديني اأول، وللوطن ولعائلتي ولنف�صي اأي�صا«.
اليوم خريجات  »نقف  الأح��م��ري  اأح��ام  قالت اخلريجة   من جانبها 
اأن  اهلل  ندعو  الذين  احل��زم ومع جنودنا  ت�صامننا  مع عا�صفة  لنعر عن 
ميدهم بالقوة والن�صر، واأتوجه بكلمتي اإلى كل من حتّمل هذه امل�صوؤولية 
ال�صعودي،  اجلي�س  م��ن  الأع����داء،  وحم��ارب��ة  ال��وط��ن  ع��ن  للدفاع  العظيمة 
وحر�س احل��دود   وغرهم من رجالنا الأب��ط��ال،  واأق��ول لهم: وجودكم يف 

هذه الباد عظيم،  ونحن معكم بالدعاء«.
وتابعت » فخر يل اأن اأكون خريجة �صمن اأول دفعة حتتفل لتخرجها 
يف عهد امللك �صلمان، اأطال اهلل عمره. وتخرجي بف�صل اهلل، ثم بف�صل دعم 

مليكي ووطني ووالدي، فهم جميعا خلف جناحي«.
يف ال�صياق ذاته،  قالت اخلريجة منال هتان  »احلمد هلل وال�صكر اأول 
تقدمه  م��ا   ك��ل  على  لدولتنا  وال�صكر  ال��ت��خ��رج،  حفل  انتهاء  على  واأخ���را 

ملواطنيها،  وللطاب والطالبات بالتحديد«.
اأ�صعر بفخر كبر  ببادي ومليكي ومبا  ي��وم تخرجي  » يف  واأردف���ت   
اأن  اهلل  واأ�صاأل  الوطن وحماتها،  بجنود  اأي�صا  واأن��ا فخورة   للباد،  يقدمه 
ب��اإذن اهلل  �صتظهر  ين�صرهم ويزيد من قوتهم ويحميهم، وعا�صفة احل��زم 

قوة بادنا واحتاد خليجنا �صد كل ما يزعزع هذا الكيان« .
ريم العسيري

سارة القحطاني

يف ب������ادرة ه���ي الأول�������ى م���ن ن��وع��ه��ا يف 
منطقة ع�صر، قامت اجلامعة بدعوة 
اأمهات اخلريجن للعام احلايل 1435- 
الدفعة  تخريج  حفل  لت�صريف   1436
17، حيث ح�صر الحتفال 1000 �صيدة 
الفرحة  وم�صاركتهم  اأبنائهن  لتهنئة 

بنيل ال�صهادة العلمية.
  وت���اأت���ي ه���ذه امل���ب���ادرة ك��ن��وع من 
ال���ر ورد اجل��م��ي��ل ل��اأم��ه��ات ال��ات��ي 
بذلن الغايل والنفي�س يف �صبيل تربية 
الأب��ن��اء اخل��ري��ج��ن حتى و���ص��ل��وا اإل��ى 

هذا امل�صتوى من النجاح. 
الأم��ه��ات  م��ن  بعدد  اآف���اق  والتقت 
الائي ح�صرن املنا�صبة. وقالت والدة 
بالدعوة  ابني  اأبلغني  اإح��دى الطاب  
اإل اأنني كنت غر متاأكدة من ح�صوري 
ولكن حن راأيته يلب�س م�صلح التخرج،  
مل اأمتالك نف�صي من البكاء وقررت اأن 

واآراء غر �صحيحة حول منع الأمهات 
م��ن ح�����ص��ور ح��ف��ل ت��خ��رج اأب��ن��ائ��ه��ن دن 
ودون  تنظيم احلفل  كيفية  حتقق من 
مناق�صة وا�صتي�صاح، ولكن ما ن�صاهده 
زواج  قاعة  كاأنهن يف  الأم��ه��ات  اأن  الآن 
يوجد  ول  الرجال  عن  متاما  منعزلة 
حمت�شم  الن�شاء  ولب�س  اخللتللاط،  اأي 
اأت��ن فقط  ال�صن  وجميعن كبرات يف 

جلني ثمرة تعبهن.
الأم��ه��ات  ح�����ص��ور  ن�صجع  ون��ح��ن 
للطالب  ك��ب��را  ت��ع��زي��زا  ذل���ك  يف  لأن 
ول���وال���دت���ه، وك��ل��م��ة ال��ط��ال��ب ال����ذي رد 
الف�صل لوالدته و�صكرها اأمام ماأ من 
احل�صور كان لها وقع كبر يف نفو�صنا 

نحن الأمهات«.
يف ال�صياق ذاته، اأكدت اأم الطالب 
بجانب  الأم  وج���ود  اأن  ع��ل��ي،  يحيى 
اب��ن��ه��ا يف ل��ي��ل��ة اح��ت��ف��ال��ه ب��ت��خ��رج��ه 
ت�صتمر،  اأن  ي��ج��ب  حم��ف��زة  حل��ظ��ات 
ف��ه��ي ن��ظ��ام��ي��ة ووف����ق ال�����ص��ري��ع��ة ومل 

اأكون بجانبه يف اأ�صعد حلظات حياته«. 
على  غريبة  الفكرة  اأن  »رغم  ووا�صلت 
اأ�صتعد  جعلتني  فاإنها  املنطقة  اأه���ايل 
اأم��ه��ات  بقية  م��ع  للم�صاركة  واأح�����ص��ر 
اخلريجن وت�صرفت حقيقة بح�صوري 
واأن�����ا ���ص��ع��ي��دة ج����دا، واأ�����ص����األ اهلل لهم 
م�صرتهم  باقي  يف  والنجاح  التوفيق 

احلياتية«. 
الطالب عبداهلل  اأم  بدورها قالت 
ال��ع��ك��ا���ص��ي »ل ���ص��يء اأج���م���ل م���ن ه��ذه 
حا�صرة  الأم  فيها  تكون  التي  اللحظة 
م���ع اب��ن��ه��ا اخل���ري���ج ت��ق��ا���ص��م��ه ال��ف��رح��ة 
والب���ت���ه���اج. ���ص��ع��وري ي��ف��وق ال��و���ص��ف، 
واأط����ال����ب ب�����اأن ت�����ص��ت��م��ر ه����ذه ال��ف��ك��رة 
العظيمة واأن يخ�ص�س لاأمهات مكان 

يف املدرجات ولي�س يف �صالة مغلقة«.
من  ك��ل  ق��ال  مت�صابهة،  وبكلمات 
واأم  الغامدي،  عبدالعزيز  الطالب  اأم 
الطالب عمر عبداهلل الع�صري »ن�صاأل 
اهلل ال�����ص��ام��ة مم��ن اأ����ص���دروا اأح��ك��ام��ا 

ن����ر م����ا ي���خ���ل ب��������الأدب والأخ���������اق«.  
اإل��ى ذل��ك، اأي���دت ك��ل م��ن اأم الطالب 
ال��ط��ال��ب  واأم  ال��ق��ح��ط��اين،  م�����ص��ع��ب 
حامت الوادعي فكرة ح�صور الأمهات 
وج��ود  لعدم  با�صتمرارها  طالبتا  ب��ل 

مانع �صرعي ح�صب قولهما. 
الطالب  اأم  ت��رى  �صبق،  ملا  تعزيزا 
ع��ب��داهلل ك��ن��اد اأن يف ح�����ص��ور الأم��ه��ات 
ت�صجيعا للطاب اخلريجن ومتجيدا 
تعب  فيها  يثمر  ال��ت��ي  اللحظة  ل��ه��ذه 
الأب  اأك��ر من  ف��الأم تعبت  الطرفن، 
فحق لها اأن ترى ثمرة تعبها و�صهرها 
كما اأن ح�صور الأمهات يف هذا املحفل 
التعارف  ك��زي��ادة  العديدة  ح�صناته  له 
بن الأمهات وخلق عاقات قيمة بن 

اأ�صر اخلريجن«.
و�����ص����ك����رت اأم�����ه�����ات اخل���ري���ج���ن 
اإل��ى  الأم��ه��ات  ح�صور  فكرة  و�صاحب 
جانب اأبنائهن يف حلظات جني ثمرات 

جهد �صنوات درا�صية م�صت.

فرحن بثمار تعبهن وشكرن مدير الجامعة
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نجتهد في كل حرص وباهتمام
والنجاح لجهدنا أغلى وسام
نختصرها من الفرح في كلمتين
ونحتفل ونقول دايم لألمام

بالفرح هالدمع يجري بكل عين
وكلنا نرفع لخلقنا اإليدين
نحمده دايما على هذا النجاح
ياعساه يدوم في كل السنين
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للنجاح فرحة
ال تضاهى
وابتسامة أحلى
من كل 
االبتسامات
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»بشت« جامعة الملك خالد.. زي الفخر
الذي ينتظر طالب الجامعة سنوات للظفر به
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ت�����ص��ارع ط����اب اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى مقر 
ع����م����ادة �����ص����وؤون ال����ط����اب ل���ص��ت��ام 
�صعار  حتمل  التي  تخرجهم  »ب�صوت« 
جامعة امللك خالد باخليوط املذهبة، 
ال�صابقة  القليلة  الأي��ام  وذل��ك خال 

حلفل التخرج.
ب�صت جامعة امللك خالد هو رمز 
للفخر والعتزاز يريديه اخلريجون 
وي���ت���ب���اه���ون ب����ه اأم�������ام زم���ائ���ه���م يف 
البيت  اأه��ل��ه��م يف  واأم�����ام  اجل��ام��ع��ة، 
واأ�صدقائهم يف كل مكان، لأنه اإعان 
جناحهم  وعن  الكبر  اإجنازهم  عن 
يف امتحاناتهم اجلامعية وتخرجهم 
م���ن ه���ذا ال�����ص��رح ال��ع��ل��م��ي ال��ك��ب��ر: 

جامعة امللك خالد.
وع����ن����د م����واق����ع ا����ص���ت���ام ه���ذه 
الطلبات  ال��ط��اب  ي��ق��دم  ال��ب�����ص��وت، 
ال���ت���ي ت��ث��ب��ت اأن���ه���م م���ن ال��ن��اج��ح��ن 
واخل���رج���ن ل��ه��ذا ال��ع��ام ال��درا���ص��ي، 
وي����ح����ددون مل��وظ��ف��ي ع���م���ادة ����ص���وؤون 

الطاب القيا�صات املنا�صبة لهم.
لون  من  باأكر  امل�صالح  وتتوفر 
الطالب  ت��خ��رج  ال��ت��ي  ال��ك��ل��ي��ة  ح�صب 
منها، وح�صب درجته العلمية. فاللون 
امل��ذه��ب ه��و للحا�صلن على  الأ���ص��ود 
ال��ل��ون  بينما  ال��ب��ك��ال��وري��و���س،  درج����ة 
يرتديه  املذهب  )ال�صكري(  الأبي�س 

احلا�صلون على درجة املاج�صتر.

كـلنا بنقول مبروك النجاح
كلنا بنقوم نسهر للصباح
دامنـا هاليوم كلنا ناجحين
يا سعادتنا بفرحة هالنجاح
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أخبار الجامعة

عمداء شؤون الطالب يعقدون اجتماعهم السادس

وكيل الجامعة يفتتح
الزيارة الطالبية الخليجية 26

حفل  املا�صي،  الثاثاء  باجلامعة،  اأقيم 
ا�صتقبال الزيارة الطابية اخلليجية 26 
الدكتور  الأ�صتاذ  بح�صور وكيل اجلامعة 
مرعي القحطاين وح�صور عمداء �صوؤون 

الطاب باجلامعات اخلليجية.
وا���ص��ُت��ه��ل احل��ف��ل ب��اآي��ات م��ن ال��ذك��ر 
احل��ك��ي��م، ب��ع��د ذل���ك األ��ق��ى عميد ���ص��وؤون 
ال��ط��اب ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور م��ري��ع بن 
�صعد الهبا�س كلمة عر فيها عن �صعادته 
مثل  اأه��م��ي��ة  مبينا  باجلميع،  وترحيبه 
ه��ذه ال��زي��ارات والج��ت��م��اع��ات واأث��ره��ا يف 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول  وح����دة 

خ�صو�صا يف مثل هذه الظروف.
ال��ت��ع��ل��ي��م  اإدارة  م���دي���ر  اأك������د  ك���م���ا 

التعاون  ملجل�س  العامة  بالأمانة  العايل 
ل���دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي الأ���ص��ت��اذ حممد 
التويجري اأن الجتماع ال�صاد�س لعمداء 
ال��ط��اب جل��ام��ع��ات دول جمل�س  ���ص��وؤون 
الطابية  وال��زي��ارة  اخلليجي   ال��ت��ع��اون 
م��ن  ج�����زء  اإل  ه����ي  م����ا   ،26 اخل���ل���ي���ج���ي 
ملوؤ�ص�صات  الأمانة  تقدمها  التي  الرامج 
التعليم العايل بدول املجل�س، معرا عن 
�صعادته بوجوده يف اأبها، مقدما ال�صكر ملا 

لقيه من حفاوة وتكرمي.
ث������م األ�����ق�����ي�����ت ق���������ص����ي����دة ن��ب��ط��ي��ة 
األ��ق��اه��ا ال�����ص��اع��ر ع��ب��د اهلل ب��ن ج��وي��راهلل 
اأوب��ري��ت  ذل��ك ع��ر���س  وب��ع��د  القحطاين، 

اإن�صادي .

الطاب  �صوؤون  عمادة  وكيل  و�صرح 
اآل  نا�صر  الدكتور  الطابية  لاأن�صطة 
الطابية  ال���زي���ارة  قمي�صان، فعاليات 
وتنفيذها  اإع��داده��ا  اأن  مبينا  اخلليجية، 
اجلامعة  طاب  بوا�صطة  مت  وتنظيمها، 

معرفا باللجان العاملة.
للوفود  غ��داء  اأقيم حفل  ذل��ك  بعد 
اأبو خيال  امل�صاركة بالزيارة قرب حديقة 
مبدينة اأبها، تاه جولة حول مدينة اأبها 

بالعربات املعلقة.
امل��ل��ك  م���رك���ز  ال�����وف�����ود،  زارت  ك���م���ا 
الثاثاء  و�صوق  باملفتاحة،  الثقايف  فهد 
ال�����ص��ع��ب��ي، وم���رك���ز امل��ل��ك ف��ه��د ال��ث��ق��ايف، 
يف  امل��وج��ودة  الأث��ري��ة  واملتاحف  واملرا�صم 

املركز.
 من جهة اأخرى عقد عمداء �صوؤون 
اجتماعهم  اململكة  ال��ط��اب  بجامعات 
ال�������ص���اد����س، وذل�����ك يف امل��ج��ل�����س ال��ع��ل��م��ي 
وق��د  خ��ال��د،  امل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  اإدارة  مببنى 
���ص��وؤون الطاب  ت��راأ���س الج��ت��م��اع عميد 
باجلامعة الدكتور مريع �صعد اآل هبا�س، 
املعنية  املو�صوعات  اأبرز  العمداء  وناق�س 

بطاب التعليم العايل.
�صعادته  الدكتور مريع عن  واأع��رب 
دورته  الجتماع يف  با�صت�صافة اجلامعة، 
ال�صاد�صة بالتزامن مع الزيارة الطابية 
اخل��ل��ي��ج��ي��ة 26  جل��ام��ع��ات وم��وؤ���ص�����ص��ات 
التعاون  جمل�س  ب���دول  ال��ع��ايل  التعليم 

اخلليجي.
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أخبار الجامعة

إتفاقية تعاون أكاديمي وسياحي
بين الجامعة والغرفة التجارية الصناعية بأبها

عبد العزيز رديف

برعاية اأمر منطقة ع�صر �صاحب 
ال�صمو امللكي الأمر في�صل بن خالد 
ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز، وح�����ص��ور م��ع��ايل 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ����ص���ت���اذ ال��دك��ت��ور 
ال��داود، وقع  عبد الرحمن بن حمد 
واجل���ودة  للتطوير  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل 
ال��دك��ت��ور اأح���م���د اجل��ب��ي��ل��ي ات��ف��اق��ي��ة 
ت�����ع�����اون  ب����ن اجل���ام���ع���ة وال���غ���رف���ة 
وذل��ك  ب��اأب��ه��ا،  ال�صناعية  ال��ت��ج��اري��ة 
ال��دويل  امل��وؤمت��ر  افتتاح  خ��ال حفل 
لريادة الأعمال الذي تنظمه الغرفة 

التجارية .
واأك�����د  اجل��ب��ي��ل��ي اأه��م��ي��ة ري���ادة 
م�صيدا  املعريف،  املجتمع  يف  الأعمال 
ب��اه��ت��م��ام امل��م��ل��ك��ة ب��ذل��ك م��ن خ��ال 
يف  اتخذتها  التي  العملية  خطواتها 
اإل��ى برامج  ال�����ص��اأن، كما تطرق  ه��ذا 
�صبيل  يف  اأق���رت���ه���ا  ال���ت���ي  اجل���ام���ع���ة 
تتمثل  اأنها  مبينا  التوجه،  دعم هذا 
الأع���م���ال  ري�����ادة  وت�����ص��غ��ي��ل  اإدارة  يف 
وح��ا���ص��ن��ات امل�������ص���روع���ات ال�����ص��غ��رة 

ورعايتها.
معهد  عميد  اأو���ص��ح  جانبه  من 

ال���ب���ح���وث ال���ص��ت�����ص��اري��ة ب��اجل��ام��ع��ة 
اإبراهيم  ب��ن  اللطيف  عبد  الدكتور 
اإل��ى  ت��ه��دف  التفاقية  اأن  احل��دي��ث��ي 
ال���ت���ع���اون ب���ن اجل��ه��ت��ن يف اإج�����راء 
ال�����درا������ص�����ات وال����ب����ح����وث وت���ق���دمي 
ال���ص��ت�����ص��ارات الإداري����ة والأك��ادمي��ي��ة 
يف  وال��ت��ع��اون  وال��ف��ن��ي��ة،  وال�صناعية 
تدريب الطلبة والطالبات وتهيئتهم 
ل�����ص��وق ال���ع���م���ل، وت�����ص��ه��ي��ل وت��ع��ي��ن 
اخل����ري����ج����ن واخل�����ري�����ج�����ات ل����دى 

موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س.
اأن  اإل��������ى  احل����دي����ث����ي  واأ�������ص������ار   
الكرا�صي  دعم  على  تن�س  التفاقية 
ال���ع���ل���م���ي���ة وال�������رام�������ج ال���ب���ح���ث���ي���ة 
امل���������ص����رك����ة، ودرا��������ص�������ة وت���ط���وي���ر 
امل�����ص��روع��ات ال���ص��ت��ث��م��اري��ة، م��وؤك��دا 
اأن���ه م��ن اأب����رز م��ه��ام اجل��ه��ت��ن وفقا 
ل��ات��ف��اق��ي��ة، ال�����ص����راك وال��ت��ع��اون 
يف ت��ن��ظ��ي��م امل�����وؤمت�����رات وال����ن����دوات 
العمل  وور����س  وامللتقيات  وامل��ع��ار���س 
بال�صكل الذي ي�صمن التبادل املعريف 
اخل��رات،  من  امل�صركة  وال�صتفادة 
بالإ�صافة اإلى التعاون بن اجلامعة 
والغرفة التجارية يف تعزيز التنمية 

ال�صياحية مبنطقة ع�صر.

خالل المشاركة في
مؤتمر مكة المكرمة 12 

طب األسنان تحصد
المركز األول من بين

ح�صدت كلية طب الأ�صنان باجلامعة، على املركز الأول بفوزها باأف�صل مل�صق 
علمي مقدم من املعيدة بق�صم اإ�صاح الأ�صنان بالكلية الطبيبة غدير الوادعي، 
ال�12 مبكة املكرمة الذي  وذلك خال م�صاركة الكلية يف موؤمتر طب الأ�صنان 
الأ�صنان،  الأطباء واملحا�صرين واملخت�صن بطب  اأقيم بح�صور عدد كبر من 

الأربعاء املا�صي.
وجتاوزت املل�صقات املحكمة، 90 مل�صقا، حيث �صاركت الكلية ب� 11 مل�صقا 
اأع�صاء  اإ�صراف عدد من  الكلية حتت  علميا بحثيا من خال طاب وطالبات 

هيئة التدري�س.
من جهة اأخرى ح�صل طالب كلية طب الأ�صنان باجلامعة، في�صل العمري 
على املركز الثالث يف املوؤمتر الطابي ال�صاد�س )فرع اخلدمة املجتمعية(، الذي 

اأقيم الأ�صبوع املا�صي مبدينة جدة.
ويعد هذا املوؤمتر، موؤمترا علميا تناف�صيا �صنويا ي�صتهدف اإتاحة الفر�صة 
م�صروعاتهم  لعر�س  ال�صعودية  العربية  بامللكة  والطالبات  ال��ط��اب  جلميع 

البحثية، واأفكارهم الإبداعية، ومبادراتهم الريادية، عر حماوره املختلفة.
ال�صهراين،  �صليمان  بن  اإبراهيم  الدكتور  الأ�صنان  طب  كلية  عميد  واأك��د 
املوؤمترات  يف  والطالبات  الطاب  م�صاركة  م�صتوى  رفع  يف  اجلامعة  موا�صلة 
قاعدة  اإي��ج��اد  يف  الر�صيدة  القيادة  روؤي��ة  مع  يتوافق  مبا  وتاأهيلهم  الطابية 

علمية قادرة على الإ�صهام يف تنمية الوطن والنهو�س به.
وقال »تتفاعل الكلية مع كافة املوؤمترات الطبية املتنوعة، ملواكبة الأحداث 
العلمية املحلية والعاملية بهدف الط��اع على كل ما هو جديد يف جمال طب 

الأ�صنان وال�صتفادة منها �صعيا لتطبيقه يف مقبل الأيام«.
علي آل سعيد
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أخبار الجامعة

نادي العمل التطوعي يطلق حملة 
توعوية بمرض الصرع

اأطلق نادي العمل التطوعي، اجلمعة املا�صي، يف جممع ع�صر مول، 
حملة توعوية وتثقيفية عن مر�س ال�صرع، افتتحها وكيل اجلامعة 
جلبان  اآل  �صعد  بن  خالد  الدكتور  الأ�صتاذ  ال�صحية،  للتخ�ص�صات 
قمي�صان  اآل  نا�صر  ال��دك��ت��ور  ال��ط��اب  ���ص��وؤون  ع��م��ادة  وكيل  بح�صور 
الطب  بكلية  الأ�صتاذ  ال�صرع،  واأم��را���س  والأع�صاب  املخ  وا�صت�صاري 
املتعلقة  والن�صائح  ال�صت�صارات  ق��دم  ال��ذي  بابطن  ف��وزي  الدكتور 

مبر�س ال�صرع لزوار املعر�س. 
املر�س  باأ�صباب  للتعريف  ع��دة  حمطات  على  املعر�س  واحتوى 
من�صورات  وزعت  كما  ال�صرع،  نوبات  مع  التعامل  وكيفية  واأعرا�صه 
اخلا�صن  املنف�صلن  الق�صمن  يف  املر�س  تخ�س  وتثقيفية  توعوية 

بالرجال والن�صاء. 
زائ���را،   450 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  ا�صتقبل  ال���ذي  امل��ع��ر���س  وي�صتهدف 
كما  واأه��ال��ي��ه��م،  ال�صرع  مر�صى  وخ�صو�صا  املجتمع  �صرائح  جميع 
يهدف ب�صكل اأ�صا�صي للتوعية باملر�س وتقدمي الن�صائح والإجراءات 

الازمة للتعامل معه. 
اأع�صاء  ِقبل  من  كامل  طابي  بتنظيم  متت  احلملة  اأن  يذكر 
وباإ�صراف مبا�صر  التطوعي،  العمل  بنادي  الطبية  اللجنة  وع�صوات 
من اإدارة الأن�صطة الطابية بعمادة �صوؤون الطاب، حيث �صارك يف 
ال�صحية،  الكليات  خمتلف  من  وطالبة  طالبا   50 ح��وايل  التنظيم، 
نحو  اإل��ى  ت�صل  ف��رة  ا�صتغرقت  احلملة،  لهذه  التجهيزات  اأن  علما 

�صهر.

نادي اإلسكان ينفذ
برنامج »رواق« الثقافي

الأول،  جزئه  يف  الثقايف،  »رواق«  برنامج  واملنح  الإ�صكان  ن��ادي  نفذ 
ب��ح�����ص��ور م��دي��ر الإ����ص���ك���ان ع��ل��ي ط��ح��ي��ط��ح، وم���دي���ر اإدارة ال��ت��غ��ذي��ة 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ق��ح��ط��اين وم�����ص��ريف الإ���ص��ك��ان و45 ط��ال��ب��ا. وه��دف 
املكت�صبة بن  واخل���رات  واملعلومات  امل��ه��ارات  ت��ب��ادل  اإل��ى  ال��رن��ام��ج 
املتاحة  الو�صائل  وباأب�صط  باخت�صار  املعلومة  تقدمي  عر  الطاب 

خال مدة ل تتجاوز 10 دقائق. 
وخال الرنامج، قدم الطالب بكلية الطب عبدالرحمن العويف 
فقرة بعنوان »فوائد الف�صل« ثم تاه الطالب بكلية ال�صريعة عبداهلل 

القحطاين بفقرة حتت عنوان »كلمة ال�صر: ر ف ق«.
نقل  الفكرة يف  لب�صاطة  الطاب  بتفاعل من  الرنامج  وحظي 

املعرفة واملعلومة خال وقت قيا�صي. 
ب��اجل��ام��ع��ة وه��ي  ت��ن��ف��ذ لأول م���رة  اأن ف��ك��رة ال��رن��ام��ج  ي��ذك��ر 
تبادل  ي�صمل  »رواق«  اأن  اإل  العاملية،   TEDx فعالية  من  م�صتوحاة 

اخلرات واملعلومات اجلديدة والقدمية ب�صكل اأو�صع.
منصور كويع

نادي الطب يعقد ندوة
»تاريخ العلوم الصحية«

 
تثقيفية  ن��دوة  املا�صي،  الأرب��ع��اء  م�صاء  والإب����داع،  الطب  ن��ادي  اأق���ام 
بتقدمي  وت��ط��وره��ا  ن�صاأتها  ال�صحية:  ال��ع��ل��وم  ت��اري��خ  ع��ن  تعليمية 

الروفي�صور اأنور حمدي حتت عنوان »حكمة البيمار�صتان«.
وانطلقت الندوة بتعريف عام للعلوم ال�صحية والطبية كل على 
حدة ثم ن�صاأتها وتطورها على مر الأمم والع�صور، ومدى تقدم هذه 
العلوم يف الع�صر الذهبي لاأمة الإ�صامية، وكيف اأ�صهم امل�صلمون يف 

التقدم احلايل لعلوم الطب والعلوم ال�صحية.
على  حمدي  اأن���ور  الروفي�صور  وت��ك��رمي  ب�صكر  اللقاء  واختتم 

جمهوده يف هذه الندوة املتميزة.

طالب البرامج المشتركة بالمحالة يزورون متحف رجال ألمع
 

نظم نادي الربامج امل�سرتكة مبجمع املحالة، رحلة تثقيفية اإلى قرية رجال اأملع ومتحفها الرتاثي. واأجرى الطالب جولة ا�ستطالعية حول املباين القدمية للقرية واملتحف 
واملنزلية  واحلرفية  الزراعية  والأدوات  التاريخية  واملخطوطات  ال�سخرية  والنقو�ش  والرتاثية  الأثرية  القطع  مثل  قدمية  تراثية  وحمتويات  اأركان  من  يحويه  وما 

وامل�سنوعات اجللدية واملن�سوجات اليدوية والأ�سلحة القدمية وامل�سغولت الف�سية وغريها.
وقبلها، رحبت اإدارة املتحف بالطالب  حيث قدم امل�سرف على القرية الأ�ستاذ اإبراهيم الأملعي كلمة اأثنى فيها على عمل اإدارة الربامج امل�سرتكة واختيارها زيارة القرية، 
ثم حتدث بعدها عن موقع القرية اجلغرايف واأ�ساليب وطرق بناء احل�سون واملباين والقالع القدمية والزي الرتاثي لرجال اأملع، مقدما للطالب عر�سا مرئيا عن تراث املنطقة 

وتاريخها العريق. ويف ختام الزيارة �سكر الوفد الزائر، اإدارة املتحف على ح�سن ال�ستقبال واملعلومات القيمة واملفيدة التي قدمت لهم.

عمادة القبول تحيط أكثر من 1000 
طالبة بآليات القبول والتسجيل

اأجنزت عمادة القبول والت�صجيل باجلامعة، اأكر من 35 زيارة ميدانية ملدر�صة 
اأطلقتها  التي  التعريفية  احلملة  �صمن  وذل��ك  ع�صر،  مبنطقة  )بنات(  ثانوية 
الت�صجيل  وال��راغ��ب��ات يف  ال��راغ��ب��ن  تعريف  ب��ه��دف  املن�صرم  الأ���ص��ب��وع  ال��ع��م��ادة 

باجلامعة، باآلية القبول والت�صجيل لل�صنة الدرا�صية املقبلة )1437-1436(.
وعدد  ال�صعيدي،  حنان  الدكتورة  والت�صجيل  القبول  عمادة  وكيلة  وعقدت 
والنما�س  والب�صائر  بلقرن  حمافظة  بطالبات  اجتماعا  العمادة،  موظفات  من 
وال�صليمة  املثلى  بالطريقة  لتعريفهن   ، طالبة   1070 ع��دده��ن  جت��اوز  ال��ات��ي 

للت�صجيل، وكيفية اختيار التخ�ص�س الذي يرغنب  يف الن�صمام اإليه.
�صيكون  ال��ع��ام  لهذا  القبول  اأن  الج��ت��م��اع��ات،  خ��ال  ال�صعيدي  واأو���ص��ح��ت 

اإلكرونيا، ول يلزم اإر�صال وثائق ورقية.
لتباع  الطالبات  وتوجيه  م�صاعدة  على  الطابيات  امل��ر���ص��دات  حثت  كما 
عند  العمادة  مع  التوا�صل  و�صائل  وتو�صيح  الت�صجيل  يف  ال�صحيحة  الطريقة 

احلاجة.
سارة القحطاني 

بدء استقبال طلبات
التقديم للماجستير الموازي

ال�صهر  من  ال���25  الثاثاء،  العليا،  الدرا�صات  عمادة  يف  ممثلة  اجلامعة  ح��ددت 
)نظام  العليا  للدرا�صات  لراجمها  التقدمي  طلبات  لقبول  م��وع��دا  اجل���اري، 
بر�صوم  وال��ط��ال��ب��ات  للطاب   ،1437/1436 اجل��ام��ع��ي  للعام  امل����وازي(  التعليم 

درا�صية. و�صي�صتمر التقدمي حتى يوم اخلمي�س 1436/7/4�
واأو�صحت العمادة اأنه على الطلبة املتقدمن الذين مل يحالفهم احلظ يف 
اإلى برامج التعليم  القبول برامج املاج�صتر العام، ولديهم الرغبة يف التقدم 
املوازي، الدخول بنف�س الطلب الأول مع تعديل نوع الدرا�صة فقط من انتظام 
امل��وازي  التعليم  نظام  برامج  يف  للدرا�صة  املتاحة  الكليات  اأن  يذكر  م��واز.  اإل��ى 
الإن�صانية،  وال��ع��ل��وم  وال��رب��ي��ة،  ال��دي��ن،  واأ���ص��ول  ال�صريعة  ه��ي:  )ماج�صتر( 
والعلوم، واللغات والرجمة، والعلوم الإدارية واملالية، علما اأن التقدمي �صيكون 

عن طريق البوابة الإلكرونية للجامعة على الرابط:
http://registration.kku.edu.sa/kku/init

أحمد العياف

نادي العلوم الطبية بأبها ينظم 
لقاءا طالبيا تفاعليا

نظم نادي العلوم الطبية باأبها، لقاءا طالبيا بح�سور عميد كلية العلوم الطبية 
التطبيقية الدكتور خالد الأحمري، ووكيل الكلية لل�سوؤون الأكادميية الدكتور 

ح�سني الب�سري، وَجْمع من اأع�ساء هيئة التدري�ش وطالب الكلية.
ويف بداية اللقاء قّدم عميد الكلية كلمة رحب فيها باحل�سور ثم حتدث عن 
املهام والواجبات التي تقوم بها الكلية جتاه الطالب و�سعيها نحو تنمية املهارات 

املعرفية لدى الطالب، ما ينعك�ش اإيجابا يف خدمة اجلامعة واملجتمع.
وقال« اإننا جميعا ثمرة بناء لهذا الوطن املعطاء، ويبغي اأن نكون ُحماة له 

من كيد احلا�سدين«.
كما حتدث الدكتور ح�سني الب�سري عن بع�ش الأمور الأكادميية التي ت�سب 
يف م�سلحة الطالب، مو�سحا يف عر�ش موجز،  امل�سكالت التي تواجه الطالب يف 

املرحلة الدرا�سية، طارحا بع�ش احللول لها.
الدكتور  الكلية،  الن�شاط يف  رائد  املر�شد الأكادميي  اللقاء قّدم  نهاية  ويف 
عروة البطاينة عر�شا حتدث فيه عن الإر�شاد الأكادميي وخطة الن�شاط للف�شل 
الطبية  العلوم  كلية  ن��ادي  يقوم  �سوف  التي  املنا�سط  وبع�ش  احل��ايل  الدرا�سي 

باإقامتها خالل الأيام القادمة.
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إعالن

Facebook: 

aafaq.kku

Instigram: 
aafaq.kkuTwitter:

@aafaqkku

أسبوعية جامعة الملك خالد

YouTube: 
aafaqkku

آفاق .. صحيفة الجميع في جامعتنا ومجتمعنا
E-Mail: aafaq@kku.edu.sa   |   Tel: 0172419922   |   Fax: 0172419933
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»آفاق« تنشر جلسات 
اللقاء العلمي الثالث 
خبراء تاريخ 
وإعالم وثقافة 
يستعرضون سيرة 
الملك خالد

أحمد العياف
عبد العزيز رديف

م��وؤخ��را،  اأب��ه��ا،  ق�صر  بفندق  اختتمت 
لتاريخ  الثالث  العلمي  اللقاء  جل�صات 
امللك خالد بن عبدالعزيز، الذي رعاه 
�صاحب  ع�صر  منطقة  اأمر  وح�صره 
ال�صمو امللكي الأمر في�صل بن خالد، 
وب���ح�������ص���ور م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
الأ�صتاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد 
ال��داود. وجاء هذا اللقاء  الذي تناول  
العلمية  ي��وم��ن احل��رك��ة  ع��ل��ى م���دى 
والثقافية يف اململكة العربية ال�صعودية 
 « اأن�صطة   �صمن  خالد،  امللك  عهد  يف 
العلمي«  للبحث  خ��ال��د  امل��ل��ك  ك��ر���ص��ي 
وت�صتعر�س  اجلامعة.  حتت�صنه  الذي 
»اآفاق« اأهم ما تناولته جل�صات امللتقى 

يف ال�صطور التالية: 

جلسات اليوم األول

الجلسة األولى
وكيل اجلامعة  الأول��ى  اجلل�صة  تراأ�س 
العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ل��ي��ا  ل��ل��درا���ص��ات 
ال��دك��ت��ور م��اج��د احل���رب���ي، مب�����ص��ارك��ة 
ع���دد م��ن ال��ب��اح��ث��ن م��ن��ه��م: ال��دك��ت��ور 
ب���ن���در ال�������ص���وي���ل���م، ال������ذي حت�����دث ع��ن 
خالد،  امللك  عهد  يف  ال�صرعي  التعليم 
امل��ع��اه��د العلمية  م��ق��دم��ا م��ن خ��ال��ه 

اأهمية  اآن��ذاك منوذجا للبحث، موؤكدا 
التعليم ال�صرعي يف ال�صعودية، وبداية 
امللك  عهد  يف  العلمية  املعاهد  اإن�����ص��اء 
ال�صريعة  اأن  اإل���ى   واأ���ص��ار  عبدالعزيز، 
من  كبرا  اهتماما  لقيت  الإ�صامية 
اأب��ن��اء  ق��ب��ل امل��ل��ك خ��ال��د، ب�صفته اأح���د 
���ص��ارك��وا يف ملحمة  ال���ذي���ن  امل��وؤ���ص�����س 

توحيد الوطن.

الجهود الفقهية 
وحتدث الدكتور عو�س ال�صهري، عن 
ال��ع��ايل  التعليم  يف  الفقهية  اجل��ه��ود 
بعدد  وا�صت�صهد  خ��ال��د،  امللك  عهد  يف 
ال��ك��ل��ي��ات ال�����ص��رع��ي��ة ال��ت��ي اأن�����ص��ئ��ت يف 
الفقهية،  امل���وؤمت���رات  وك��ذل��ك  ع��ه��ده، 
ب��الإ���ص��اف��ة اإل����ى ال���درا����ص���ات ال��ع��ل��ي��ا يف 

الفقه.

محو األمية
اأحمد  يف ق��راءة حتليلية قدم الدكتور 
وحمو  الكبار  تعليم  م�صرة  احل�صن، 
الأم���ي���ة يف ع��ه��د امل��ل��ك خ��ال��د، مقدما 
م��دي��ن��ة ال��ري��ا���س من���وذج���ا ل��ق��راءت��ه، 
م���وؤك���دا و����ص���وح اه��ت��م��ام امل���ل���ك خ��ال��د 
اإ�صافة  الأم��ي��ة،  وحم��و  الكبار  بتعليم 

اإلى التطور يف تعليمهم.

تعليم المرأة
ال��دك��ت��ورة م��رف��ت ح�صنن،  واأ����ص���ارت 

امل��راأة �صهد طفرة هائلة  اأن تعليم  اإلى 
امل���ل���ك خ���ال���د- رح���م���ه اهلل-،  يف ع��ه��د 
وذلك عن طريق فتح جمالت جديدة 
لتعليم البنات، �صملت جميع م�صتويات 

وقطاعات التعليم كافة.

الجلسة الثانية
تراأ�س اجلل�صة الثانية الأ�صتاذ الدكتور 
فهد  الدكتور  ق��دم  حيث  �صتوي،  علي 
عتيق املالكي، قراءة يف الفكر ال�صيا�صي 
على   ال��ف��ائ��ق��ة  وق���درت���ه  خ��ال��د  للملك 
ال�صيا�صية،  الأح�����داث  معطيات  ف��ه��م 
التعليم  واق��ع  اإدراك����ه  ال��وق��ت  ذات  ويف 
اإيديولوجية  م��وازن��ة  وخلق  عهده  يف 
ل��ت��ن��م��ي��ة احل������راك ال��ف��ك��ري وت��ط��وي��ر 

امليدان التعليمي.

الجانب االقتصادي
وت���ن���اول ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال���وه���اب دف��ع 
الذي  القت�صادي  اجلانب  اأحمد،  اهلل 
اأ�صهم يف زيادة اإن�صاء املوؤ�ص�صات العلمية 
وتطورها، مما اأدى اإلى دحر اجلهل يف 

العديد من مناطق اململكة.

بدايات التعليم 
وناق�صت الدكتورة اأ�صماء جال �صالح 
ال�صعودية،  يف  التعليم  ب��داي��ات  عامر، 
ال��ت��ع��ل��ي��م  ����ص���ه���د  ح���ي���ث   ،1344 ع������ام 
النظامي يف اململكة ثاث مراحل هي: 

التعليم التقليدي، والتعليم احلكومي،  
والتعليم الأهلي.

عمل المرأة السعودية 
وحتدثت الدكتورة اأحام علي اأبوقايد،  
عن تعليم امل��راأة، م�صرة  اإل��ى اأن��ه كان 
ي�صر يف خطة تنموية مدرو�صة وتطور 
م�صتمر، انعك�س يف الإقبال الكبر على 
اإع���داد  يف  الكبرة  وال���زي���ادات  التعليم 
يف  التعليمية  املراحل  ملختلف  املدار�س 

اململكة يف عهد امللك خالد.

الجلسة الثالثة
تراأ�صتها  التي  الثالثة  اجلل�صة  �صهدت 
ال����دك����ت����ورة ل��ب��ن��ى ح�����ص��ن ال��ع��ج��م��ي، 
اأب��و  حممود  عهود  ال��دك��ت��ورة  م�صاركة 
اإل��ى  ال��ت��ي ق�صمت درا���ص��ت��ه��ا  ال��ه��ي��ج��اء، 
اأه��م  ���ص��ق��ن: الأول حت��دث��ت ف��ي��ه ع��ن 
اأن�صئت  التي  العليا  واملعاهد  اجلامعات 
ال��ذي  امللك خ��ال��د، وال��ت��ط��ور  يف حقبة 
طراأ على عدد كبر من هذه اجلامعات 
الثاين الأثر الذي  ال�صق  ، فيما تناول 
العليا  واملعاهد  اجلامعات  هذه  خلفته 

على التطور امللحوظ يف اململكة.

الخدمات التعليمية
ويف ورقتها العلمية، اأو�صحت الدكتورة 
ج��م��ي��ل��ه ع��م��ر م�����دين، ال���ت���ط���ور ال���ذي 
عهد  يف  التعليمية  ل��ل��خ��دم��ات  ح���دث 

التح�صينات  عن  والك�صف  خالد،  امللك 
العام  التعليم  موؤ�ص�صات  يف  متت  التي 

والعايل التي كانت موجودة من قبل.

التعليم العالي للبنات
وتناولت الدكتورة نوال حممد خياط، 
واإن�صاء  ال��ع��ايل،  التعليم  وزارة  اإن�����ص��اء 
ج���ام���ع���ت���ن »ج���ام���ع���ة امل����ل����ك ف��ي�����ص��ل، 
وج��ام��ع��ة اأم ال���ق���رى«، ب��الإ���ص��اف��ة اإل��ى 
اله���ت���م���ام ب��ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ل��ل��ب��ن��ات، 
وال�����رك�����ي�����ز ع����ل����ى ح����م����اي����ة ال����وط����ن 
الع�صكري  كالتعليم  اأخ��رى  مبخرجات 
يف الكليات واملعاهد الع�صكرية، واإن�صاء 

وتطوير الكليات.

خطة التنمية الثانية
واأو�صحت الأ�صتاذة نوال �صامل الر�صود، 
تطابق نتائج الدرا�صة التي حتدثت عن 
اإجنازات امللك خالد يف التعليم العايل، 
متوقعا حتقيقه يف خطة  ك��ان  م��ا  م��ع 
وبينت   »1400-1395« الثانية  التنمية 
اأهم تلك الإجنازات ملخ�صة اإياها يف: 
وو�صول  ال��ع��ايل،  التعليم  وزارة  اإن�صاء 
بالإ�صافة  �صبع،  اإل���ى  اجل��ام��ع��ات  ع��دد 
اإلى تطور البنية التحتية يف موؤ�ص�صات 
التعليم العايل، حيث بلغ عدد الكليات 
ال���ت���ي اف��ت��ت��ح��ت يف ع���ه���ده ح�����وايل 56 
كلية، منها ت�صع كليات جامعية للبنات 
وبلغ  للبنات،  متو�صطة  كليات  و�صبع 

م�صت�صفيات  ث��اث��ة  امل�صت�صفيات  ع��دد 
جامعية، اإلى جانب م�صت�صفى بيطري 

واحد. 

جلسات اليوم الثاني

تراأ�س اجلل�صة الأولى  يف اليوم الثاين 
اأيام اللقاء وكيل اجلامعة الأ�صتاذ  من 
ال���دك���ت���ور م���رع���ي ال��ق��ح��ط��اين، وك���ان 
ال��دك��ت��ور مطلق  امل��ت��ح��دث��ن فيها  م��ن 
العلمية  احل��رك��ة  ت��ن��اول  ال��ذي  البلوي 
والثقافية مبنطقة تبوك يف عهد امللك 
خالد، متتبعا ما مت من حركة تعليمية 

وثقافية يف منطقة تبوك.

مكتبة البنيان بحائل
وحت���دث ال��دك��ت��ور خ��ال��د حم��م��ود، عن 
م��ك��ت��ب��ة ال��ب��ن��ي��ان ودوره������ا ال��ف��ك��ري يف 
منطقة حائل يف عهد امللك خالد منذ 

تاأ�صيها.

المعهد العلمي بحائل
وقدمت  الدكتورة  كرمية عبدالروؤوف، 
العلمي  امل��ع��ه��د  درا����ص���ة وث��ائ��ق��ي��ة ع���ن 

مبدينة حائل يف عهد امللك خالد.

المدرسة السعودية بحائل
حت���دث الأ���ص��ت��اذ خ���امت ال�����ص��م��ري، عن 
املدر�صة ال�صعودية بحائل يف عهد امللك 
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يف  خالد  امللك  دور  اإل��ى  م�صرا  خالد، 
املدر�صة  وتطوير  التعليمية،  العملية 

خال عهده.

االبتدائية والمتوسطة 
والثانوية

واخ���ت���ت���م ال���دك���ت���ور حم��م��د ال�����ص��ن��اين 
اإل����ى اأن احل��رك��ة  اجل��ل�����ص��ة، ب��اإ���ص��ارت��ه 
العلمية والثقافية يف ال�صعودية يف عهد 
ملحوظا  تطورا  �صهدت   ، خالد  امللك 
»البنن  بفرعيه  ال��ع��ام  التعليم  �صمل 
املالية  املخ�ص�صات  وزيادة يف  والبنات« 
امل��دار���س يف  للتعليم، حيث و�صل ع��دد 
مدر�صة   5373 اإل���ى   ،1400-1399 ع��ام 
متو�صطة 1377م���در����ص���ة  و  اب��ت��دائ��ي��ة 

و 456 مدر�صة ثانوية.

الجلسة اإلعالمية
ت����راأ�����س اجل��ل�����ص��ةامل�����ص��رف ع��ل��ى ق�صم 
الدكتور  الأ���ص��ت��اذ  باجلامعة  الإع����ام 
تناولت  حيث  القرين،  �صويل  بن  علي 
����ص���م���ن حم��������اور ال�����ل�����ق�����اء؛ اجل����ان����ب 
الإع���ام���ي يف ت��اري��خ امل��ل��ك خ��ال��د بن 

عبدالعزيز. 

النظام اإلعالمي
و�صلط الأ�صتاذ امل�صارك بق�صم الإعام 
والت�����ص��ال ب��اجل��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور عمر 
النظام  معامل  على  ال�صوء  �صعدة،  بو 

ع��ه��د  ال�������ص���ع���ودي���ة يف  يف  الإع�����ام�����ي 
امل��ل��ك خ��ال��د، م�����ص��را اإل���ى اأن����ه، رحمه 
واإع��ام��ي��ا  معرفيا  ح�صا  امتلك  اهلل، 
ا�صراتيجية  روؤي��ة  يتبع  جعله  مميزا 

لاإعام.

تطور اإلعالم
وحتدث  ع�صو هيئة التدري�س بالق�صم 
ب��وع��ام، عن  ���ص��اع��د  ال��دك��ت��ور  نف�صه، 
النعطاف التاريخي يف تطور الإعام 
يف عهد امللك خالد، املتزامن مع تنفيذ 
اخلطة اخلم�صية الثانية للتنمية التي 
بلغت متطلباتها نحو 500 مليار ريال 

�صعودي.
واألقى ال�صوء على تطور الإعام 
اأم  ال��ت��ل��ف��زي��ون  اأم  الإذاع�������ة  يف  ����ص���واء 
ال�صحف املطبوعة، موؤكدا اأن الأخرة 
اإلى  انتقلت  حيث  نوعية  قفزة  عرفت 

نظام املوؤ�ص�صة الإعامية.

تنظيم وتحديث
واأ�صارت املحا�صرة جنود قالط الفقر، 
اإلى اأن الإذاعة تعد من اللبنات الأولى 
لاإعام يف ال�صعودية يف عهد املوؤ�ص�س، 
خالد  امللك  عهد  يف  تطورها  وا�صتمر 

بعدة �صور.
 1399/10/3 ���ص��وال  مطلع  ففي 
مت ت���وح���ي���د اإذاع��������ة ج�����دة وال���ري���ا����س 
لي�صبح  العام  الرنامج  م�صمى  حتت 

ب���رن���اجم���ا م�����ص��رك��ا، م�����ص��ت��ن��ت��ج��ة اأن 
الإع������ام يف ع��ه��د  امل��ل��ك خ���ال���د، يعد 
م���رح���ل���ة ت��ن��ظ��ي��م وحت����دي����ث ب��ج��م��ي��ع 

اأجهزته.

نواة اإلعالم 
وتناولت الأ�صتاذة هند خلوفة، البدايات 
ال��ت��اأ���ص��ي�����ص��ي��ة ل����اإع����ام ال�������ص���ع���ودي يف 
اململكة بكافة فروعة املرئية وامل�صموعة 
وامل�����ق�����روءة، واإب��������راز اأه�����م الإجن�������ازات 

الإعامية.

المجلس األعلى 
عن  الطيب،  عبداحلق  الأ�صتاذ  حت��دث 
اإن�����ص��اء املجل�س الأع��ل��ى ل��اإع��ام ال��ذي 
بو�صع  اخت�صا�صه  جانب  اإل��ى  ا�صطلع 
�صيا�صة اإعامية حتقق الأهداف العامة 

للمملكة.

لمحة إعالمية 
من جهته �صلط الزميل اأحمد العياف، 
ان��ع��ك��ا���ص��ات التنمية  اأه���م  ال�����ص��وء ع��ل��ى 
ل�����اإع�����ام ع���ل���ى امل���ج���ت���م���ع ال�������ص���ع���ودي 
امل��ع��ا���ص��ر يف ع��ه��د امل���ل���ك خ���ال���د، حتى 
ال��وق��ت احل���ايل، متناول اأرب��ع��ة حم��اور 
ه�����ي: خ���ط���ب وك���ل���م���ات امل���ل���ك خ���ال���د، 
والعاملية  العربية  ال�صحافية  واملقابلة 
مع امللك خالد، والزيارات امللكية، وملحة 
النعكا�صات  ل��ه��ذه  اإع��ام��ي��ة  تاريخية 

ال��ت��ن��م��وي��ة ع��ل��ى ال�����ص��ع��ب ال�����ص��ع��ودي، 
اأول دف��ع��ة م��ن طلبة  ت��خ��ري��ج  وم��ن��ه��ا: 
القوات  م�صت�صفى  وافتتاح  الطب،  كلية 
خالد  امل��ل��ك  كلمة  ب��ال��ط��ائ��ف،  امل�صلحة 
جامعة  تاأ�صي�س  على  ع��ام��ا   25 مب���رور 

امللك �صعود.

الجلسة الثالثة
وقدم   احلميدي  �صعد  الدكتور  تراأ�صها 
ال��دك��ت��ور �صالح  فيها ك��ل م��ن الأ���ص��ت��اذ 
ال��دك��ت��ور �صلطان  اأب����و ع�����راد، الأ����ص���ت���اذ 
التطور  فيه عن  بحثا حتدثا  املخايف، 
الكمي والنوعي للتعليم العايل يف عهد 

امللك خالد.

الملك فهد األمنية 
وحت�������دث ال����دك����ت����ور حم���م���د ال�����ص��ي��ف، 
ع��ن »الآث����ار ال��رب��وي��ة حل��رك��ة التعليم 
الع�صكري على م�صتوى تاأهيل وتدريب 
�شباط الأمن يف عهد خالد«، م�شتخدما 
ك��ل��ي��ة امل���ل���ك ف���ه���د الأم���ن���ي���ة اأمن����وذج����ا 
امللك  اجت���اه  اأن  اإل���ى  ل��ل��درا���ص��ة، م�صرا 
الع�صكرين  املدربن  تاأهيل  نحو  خالد 
يف  الأك��ادمي��ي��ن  وتعين  عاليا  ت��اأه��ي��ا 

كلية ع�صكرية يعد عما فريدا اآنذاك.

التعليم في مكة
درا�صة  الكربي،  من�صور  الدكتور  ق��دم 
خالها  م��ن  اأ���ص��ار  اإح�صائية  وثائقية 

العلمية يف منطقة  اإل��ى تطور احلركة 
باإدارة  مكة املكرمة يف عهد امللك خالد 

الربية والتعليم.

القوات المسلحة 
وت�����ن�����اول ال����دك����ت����ور اأح����م����د ع�����ص��ري، 
القوات  قطاع  يف  التعليمية  »النه�صة 
امل�صلحة باملنطقة ال�صمالية الغربية يف 

عهد امللك خالد«.

باكستان
اختتمت الأ�صتاذة  اأمل احلربي اجلل�صة 
ب����احل����دي����ث ع�����ن ال���������ص����ات ال��ع��ل��م��ي��ة 
وال��ث��ق��اف��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة ال��ب��اك�����ص��ت��ان��ي��ة 
ال�����ص��ع��ودي يف  وت��اأث��ره��ا ع��ل��ى املجتمع 
ع��ه��د امل���ل���ك خ���ال���د، م�����ص��رة ال����ى اأن��ه��ا 
اإلى  ذلك  اأو�صع، معيدة  ب�صكل  ازده��رت 
وح����دة ال��ع��ق��ي��دة الإ���ص��ام��ي��ة والأخ����وة 

ال�صادقة.

الجلسة الرابعة
ت����راأ�����س اجل��ل�����ص��ة ال���راب���ع���ة والأخ������رة 
ال�صوكاين،  يحيى  ب��ن  ح�صن  ال��دك��ت��ور 
ب��ن علي  اأح��م��د  الدكتور  فيها  وحت��دث 
موؤ�ص�صة  اأن يجعل  راأى  اآل مريع حيث 
لورقته يف  الأدب��ي مو�صوعا  اأبها  ن��ادي 
ب��ت��اري��خ امللك  ال���ذي يهتم  ال��ل��ق��اء  ه���ذا 
ب���اأن  خ���ال���د رح���م���ه اهلل، م��ع��ل��ا ذل����ك 
الللنلل�للشللاط الللثللقللايف يف الللعللامل اللليللوم مل 

اأ�صبح �صرورة  بل  ن�صاطا تكميليا،  يعد 
املجتمعات،  م��ن  جمتمع  لأي  تنموية 

لرتباطه بوعي الإن�صان.

األندية األدبية
وقدمت الدكتورة نوف �صامل ال�صمري، 
درا���ص��ة عن الأن��دي��ة الأدب��ي��ة، بالوقوف 
ع��ل��ى ال�����دور ال��ك��ب��ر ل��ل��م��ل��ك خ��ال��د يف 
اإن�صاء هذه  الأدبية من خال  النه�صة 

الأندية الأدبية.

الدول اإلسالمية 
واأل������ق������ت ال�����دك�����ت�����ورة ف����اط����م����ة ث���اب���ت 
ال�����ص��رح��اين ال�����ص��وء ع��ل��ى ج��ه��ود امللك 
يف  التعليمية  املوؤ�ص�صات  دع��م  يف  خالد 
ال����دول الإ���ص��ام��ي��ة وم��ن��ه��ا دول غ��رب 
اإفريقيا ويف اإن�صاء املوؤ�ص�صات التعليمية 
وتقدمي الدعم املايل الازم لتاأ�صي�صها.

التعليم في عسير
وتناولت الأ�صتاذة هند املطري التعليم 
يف م��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ر وذك������رت اأن�����ه ج��زء 
التعليمي  التطوير  حركة  من  اأ�صا�صي 
امللك  عهد  خال  اململكة  يف  والربوي 
التعليم  وزارة  اإن�صاء  خ��ال  من  خالد، 
اإل��ي��ه��ا م�صوؤولية  اأ���ص��ن��دت  ال��ت��ي  ال��ع��ايل 
الإ�صراف على التعليم العايل يف ع�صر، 
وب���اق���ي م����دن امل��م��ل��ك��ة. وحت���دث���ت عن 

تطور املراحل التعليمية.
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عبد العزيز رديف 

وج���ه م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���ص��ت��اذ 
الدواد،  الدكتور عبدالرحمن بن حمد 
ب��ط��رح 94 وظ��ي��ف��ة اإداري������ة وه��ن��د���ص��ي��ة 
ال��رج��ايل،  للعن�صر  ال��ع��ام��ة  للم�صابقة 
ل��ي��ك��ون ال��ت��ق��دم اإل��ي��ه��ا م��ت��اح��ا جلميع 
اأب���ن���اء ال���وط���ن وف���ق اآل���ي���ة ت��ع��ت��م��د على 
م���ب���داأ ال�����ص��ف��اف��ي��ة وال���ع���دال���ة وم���ب���ادئ 
ت���ك���اف���وؤ ال����ف����ر�����س، ح���ي���ث مت ت��ط��وي��ر 
التوظيف  )ب���واب���ة  اإل��ك��رون��ي��ة  خ��دم��ة 
املواطنن،  جلميع  لتتيح  الإل��ك��روين( 
العمل والت�صجيل  الط��اع على فر�س 
لوظائف اجلامعة من خال الإنرنت 
دون احلاجة حل�صورهم ملقر اجلامعة.

ومي����ك����ن ل���ل���م���واط���ن م�����ن خ���ال 
امل�شابقة  �للشللروط  املللوقللع، مللعللرفللة  هلللذا 
وا����ص���ت���ع���را����س ال����وظ����ائ����ف ال�������ص���اغ���رة 
والت�صجيل واإر�صال ن�صخ اإلكرونية من 
م��وؤه��ات��ه و���ص��ه��ادات اخل��رة ح�صب ما 

هو مطلوب يف �شروط الوظيفة.
ول���ت���ن���ظ���ي���م ه�������ذه ال���ع���م���ل���ي���ة، مت 
ت�صكيل جلان لدرا�صة طلبات املواطنن 
امل���ت���ق���دم���ن اإل������ى ال���وظ���ائ���ف وال���ب���ال���غ 
عددهم 9625 متقدما، ومن ثم فرزها 
املعلن  للوظائف  ومطابقتها  وتدقيقها 
عنها مب�صاركة فريق التدقيق واملراجعة 

من فرع وزارة اخلدمة املدنية.
وب��ع��د اك��ت��م��ال درا����ص���ة ال��ط��ل��ب��ات، 
مت حت��دي��د م��وع��د اإج�����راء الخ��ت��ب��ارات 
التحريرية والعملية للمر�صحن البالغ 
ع���دده���م)5680 ( ل��دخ��ول الخ��ت��ب��ارات، 
– ال� 15  واأجريت يف الفرة من ال� 13 

من ال�صهر اجلاري . 
واأك�������دت ع���م���ادة �����ص����وؤون اأع�����ص��اء 
�صتقوم  اأنها  واملوظفن  التدري�س  هيئة 
للمر�صحن  ن�����ص��ي��ة  ر���ص��ائ��ل  ب���اإر����ص���ال 
لدخول املقابلة ال�صخ�صية فور النتهاء 

من ت�صحيح الختبارات.
هيئة  اأع�صاء  ���ص��وؤون  عميد  وع��ر 
الدكتور  الأ�صتاذ  واملوظفن  التدري�س 
عبداهلل بن هادي القحطاين عن �صكره 
لإجناح  واأ�صهم  دعم  من  لكل  وتقديره 
هذه امل�صابقة واإخراجها بالوجه الائق 
مدير  معايل  راأ�صهم  وعلى  باجلامعة، 
اجلامعة الذي كان يتابع �صر امل�صابقة 

اأوًل باأول.

وفق آلية تعتمد على الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص

إنهاء االختبارات التحريرية لـ 5680 مرشحا 
للمسابقة الوظيفية بالجامعة
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نيابة عن أمير عسير.. الداود يرعى تخريج 
2794 طالبا وطالبة في جامعة بيشة 

 على آل سعيد

�صاحب  ع�صر  منطقة  اأم��ر  ع��ن   نيابة 
 ، خالد  بن  في�صل  الأم��ر  امللكي  ال�صمو 
املكلف  بي�صة  جامعة  مدير  معايل  رع��ى 
الأ����ص���ت���اذ ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال���رح���م���ن بن 
رب���ع���اء امل��ا���ص��ي،  ح��م��د ال�����داود، م�����ص��اء الأ
ول��ى من طاب  الأ الدفعة  حفل تخريج 

وطالبات جامعة بي�صة.
اخلريجن،  مب�صرة  احلفل  وب��داأ   
ث�����م األ�����ق�����ى م�����دي�����ر اجل����ام����ع����ة امل���ك���ل���ف 
ل��ي��ل��ة  يف  ب���اجل���م���ي���ع  ف���ي���ه���ا  كلمة رحب 
م����ن ل���ي���ايل ال����ف����رح وال���������ص����رور، وق�����ال« 
من  ول�����ى  الأ ال��دف��ع��ة  ب��ت��خ��ري��ج  لنحتفل 
يف  بي�صة  جامعة  الفتية  جامعتنا  طلبة 
نبتهج  اأم�صية  يف  الغالية  ع�صر  منطقة 
نف�صهم  لأ حققوه  ومب��ا  بهم  فخرا  فيها 

ووطنهم« .
واأ����ص���اف »اإن���ن���ي ه��ن��ا اأح��م��ل ر�صالة 
م������ر  م����ن ����ص���اح���ب ال�������ص���م���و امل���ل���ك���ي الأ

اأن��ت��م جت��ن��ون ث��م��ار ج��ه��ودك��م، وت�صرفون 
وفاء  بكل  واأ�صاتذتكم ووطنكم  جامعتكم 
التح�صيل،  ه���دف  فحققتم  واإخ���ا����س، 
وب��������داأمت ف�����رة ال���ع���ط���اء ل���ه���ذا ال���وط���ن 
امل���ع���ط���اء، ف��ك��ون��وا ع��ل��ى ق����در ت��ط��ل��ع��ات��ه، 
بحاجة  هو  اإليه  بحاجة  اأنتم  ما  فبقدر 
واأرون���ا ما ت�صرون به ون�صر،  ف��اأروه  لكم، 

فبكم نباهي وبكم نفتخر«.
طالب  يجده  »م��ا  اأن  ال���داود   وبن 
العلم يف هذا الوطن الكبر، من ت�صجيع 
اأحد  اأن يجده  وتي�صر ورعاية، ل ميكن 
غره، فقيادتنا الر�صيدة ممثلة يف خادم 
احل��رم��ن ال�����ص��ري��ف��ن امل��ل��ك ���ص��ل��م��ان بن 
الأم���ن،  ع��ه��ده  ويل  و�صمو  عبدالعزيز، 
ح��ف��ظ��ه��م اهلل،  ال��ع��ه��د،  و���ص��م��و ويل ويل 
اإدراك��ا منها  اأول��ت التعليم جل اهتمامها 
�صربتم منه،  ال���ذي  امل��ن��ب��ع  ه���ذا  ب��اأه��م��ي��ة 
فاهلل اهلل بالدعاء وال��ولء، ملن كان �صببا 
بعد اهلل عز وجل يف تي�صر الدرب، حتى 

و�صلتم اإلى ما اأنتم عليه اليوم«.

ين�صر  واأن  اأمرنا،  وولة  ووطننا  ديننا 
ج��ن��ودن��ا ع��ل��ى اأع����داء ال��دي��ن وال��وط��ن، 
ويرد كيد الكائدين يف نحورهم، ويدمي 

علينا الأمن والأمان. 
األ���ق���ى اأح�����د ال���ط���اب  كلمة  ث���م 
فرحتهم  ع��ن  فيها  وع���ر  اخل��ري��ج��ن 
ال���ع���ام���رة وه����م ال��دف��ع��ة الأول������ى ال��ت��ي 
ت��خ��رج��ه��ا ج��ام��ع��ة ب��ي�����ص��ة، راج����ن من 
اأم��ان��ي��ه��م خل��دم��ة ه��ذا  ي��ح��ق��ق  اأن  اهلل 
الغايل وحمل م�صعل احل�صارة  الوطن 
اإن  للملكة  والتقدم  والرفعة  والتنمية 

�صاء اهلل.
بعد ذلك، األقى وكيل جامعة بي�صة، 
كلمة  القرين،  علي  بن  الدكتور مهدي 
وهي  تزدهي  »اجلامعة  اأن  فيها  اأو�صح 
حتتفل بتخريج الدفعة الأولى لها، ول 
الفخر  بعظيم  ن�صعر  جميعا  اأن��ن��ا  �صك 
للوطن  اجلامعة  تهدي  اأن  والم��ت��ن��ان 
وطالباتها  طابها  من  ناجحة  كوكبة 
ل��ي��ك��ون��وا م���ن���ارة ع��ل��م واإ����ص���ع���اع معرفة 

العزيز  اأمر  عبد  ب��ن  خالد  ب��ن  في�صل 
مت�صمنة  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ع�����ص��ر،  منطقة 
حققتم  مب��ا  وتهنئتكم  عليكم  ال�����ص��ام 
واأجن�������زمت، وال�������دع�������اء ل���ك���م ب��ال��ت��وف��ي��ق 
وال�صداد يف خدمة دينكم ووطنكم وولة 

اأمركم« .
وخ���اط���ب ال������داود الآب������اء واأ���ص��ات��ذة 
ثمرة  تقطفون  اأنتم  »ها  قائا  اجلامعة 
اأنتم  ه��ا  وتعليمكم،  وتربيتكم  جهدكم 
ت��ع��ي�����ص��ون ف��رح��ة اأب��ن��ائ��ك��م وب��ن��ات��ك��م، ها 
ليايل  اأ�صعد  م��ن  ليلة  ت�صاركونهم  اأن��ت��م 
بعد  اليانعة  الثمار  اأجمل  فما  حياتهم، 
لكم  وامل��ث��اب��رة، فهنيئا  م��ن اجل��د  �صنوات 

بهم وهنيئا لهم بكم«.
اأنتم  »اأم��ا  اجلامعة  مدير   واأ�صاف 
اأي��ه��ا الأب���ن���اء، اأي��ه��ا اخل��ري��ج��ون املحتفى 
ل��ي��ل��ت��ك��م واحل���ف���ل حفلكم  ال��ل��ي��ل��ة  ب���ه���م، 
تغمرين  كذلك  واأن��ا  فرحتكم،  والفرحة 
و�صدقتم  الوعد،  بكم  فحققتم  الفرحة 
اأمركم، فها  اأنف�صكم ووالديكم وولة  مع 

اأع�������داء  »اإن  م���ع���ال���ي���ه  واأ�������ص������اف 
مملكتنا الغالية اأ�صحاب الفكر ال�صال 
بالذات،  وي�صتهدفونكم  بها  يرب�صون 
يف  ح�صينا  وح�صنا  منيعا  �صدا  فكونوا 
قيادتكم  م��ع  واح���دا  و�صفا  وج��وه��ه��م، 
ودعم  الأم��ن  حفظ  �صبيل  يف  الر�صيدة 
م�صرة التنمية والتطوير، م�صت�صعرين 
واجب الدفاع عن وطنكم قول وعما، 

وبكل اإخا�س لدينكم وولة اأمركم«.
و���ص��ارك،  ح�صر  مل��ن  ال�صكر  وق���دم 
وق����ال »اأه���ن���ئ ج��م��ي��ع زم���ائ���ي ال��ذي��ن 
ع��م��ل��وا ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م ه����ذا احل��ف��ل من 
والإدارات  والكليات  املعنية  ال��ع��م��ادات 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ���ص��ع��ي��ا وح��ر���ص��ا م��ن��ه��م على 
اإجن��اح هذه الحتفالية، فلهم مني كل 

ال�صكر والتقدير«. 
ي���وف���ق  اأن  ت���ع���ال���ى  اهلل   و������ص�����األ 
اخلريجن واخلريجات لكل خر، واأن 
ومنطقتنا  الغالية،  مملكتنا  بهم  ينفع 
علينا  يحفظ  اأن  ���ص��األ��ه  ك��م��ا  ال��ع��زي��زة، 

ي�صيء �صماء اململكة كلها لين�صموا اإلى 
بناة املجد يف هذا الوطن املعطاء«. وبن 
القرين اأن القيادة الكرمية تبذل جهدا 

عظيما لرفعة هذا الوطن.
ث���م اأع���ل���ن وك���ي���ل ع���م���ادة ال��ق��ب��ول 
وال��ت�����ص��ج��ي��ل ب��ج��ام��ع��ة ب��ي�����ص��ة ال��دك��ت��ور 
النتيجة  ال�����ص��ه��راين  ب��رج�����س  حم��م��د 
ال��ع��ام��ة ل��ل��خ��ري��ج��ن ل��ل��ع��ام اجل��ام��ع��ي 
ط��ال��ب��ا  ال���ع���دد 2794  ب��ل��غ  1436ح����ي����ث 
العلمية  ال��درج��ات  خمتلف  يف  وطالبة 
من  الكليات املختلفة التابعة للجامعة 
يف ك���ل م���ن ب��ي�����ص��ة وب��ل��ق��رن وال��ن��م��ا���س 
وتثليث، مبينا اأن العدد ي�صمل خريجي 
يف  تخرجهم  وامل��ت��وق��ع  الأول  الف�صل 

الف�صل الدرا�صي الثاين.
ال�صهراين  اأو�صح  املتفوقن،  وعن 
م��رت��ب��ة  ع��ل��ى  ح�����ص��ل��وا  ط��ال��ب��ا   21 اأن 
ال�������ص���رف م��ن��ه��م ث���اث���ة ن���ال���وا م��رت��ب��ة 
البقية  ح�صلت  بينما  الأول���ى،  ال�صرف 

على مرتبة ال�صرف الثانية.
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طموح
فتاة 

منيرة علي مريع
آل هاشل

قسم إنجليزي
رجال ألمع

الإن���������ص����ان ط���م���وح ب��ط��ب��ع��ه 
هذا  لتحقيق  دائما  وي�صعى 
واجتهاد  ج��د  بكل  الطموح 
وهو �صمة مازمة لاإن�صان 
العي�س  ي�صتطيع  ل  ال���ذي 
واأن����ا هنا  م��ن دون ط��م��وح، 
اأتكلم عن الفتاة وطموحها.
ن��ق��ول  اأن  اخل���ط���اأ  م���ن 
اإن��ه ل توجد فتاة م��ن دون 
طموحات  ت�صعى لتحقيقها 
وتبذل يف �صبيل ذلك الكثر 
م��ن اجل��د والج��ت��ه��اد حتى 
يتحقق لها الطموح؛ بل اإن 
الكثر  جمتمعنا  يف  ه��ن��اك 
�صعن  لفتيات  النماذج  من 
ك���ث���را ف��ح��ق��ق��ن ال��ط��م��وح 
ال����ذي اأردن�����ه واأ���ص��ب��ح��ن يف 
املجتمع ي�صار لهن بالبنان.

 ورغ���������م وج���������ود ه����ذه 
فاإننا جند  امل�صرفة  النماذج 
بيننا بع�س الفتيات الاتي 
و�صعن حدودا لطموحاتهن  
ل���وج���ود اأ����ص���ب���اب خم��ت��ل��ف��ة، 
الطموح  ه��ذا  يتوقف  فقد 
ب�����ص��ب��ب ظ�������روف مت����ر ب��ه��ا 
اجتماعية  عوائق  اأو  الفتاة 
جت��د  ف���م���ث���ا،  ب���ي���ئ���ي���ة.  اأو 
كبر؛  طموح  �صاحبة  فتاة 
من  منعتها  ظروفها  ولكن 
حت��ق��ي��ق��ه��ا ب��ال��رغ��م م���ن اأن 
هذا قد ل يكون عذرا للفتاة 
ت�صتمر  ل  ال����ظ����روف  لأن 

طوال العمر.
ي��ج��ب ع��ل��ى ال��ف��ت��اة اأن 
حدودا  لطموحها  جتعل  ل 
�صخ�صيتها  ت��ف��ق��د  ل  ح��ت��ى 
يف  ف��اع��ا  ع�����ص��وا  ب�صفتها 
امل���ج���ت���م���ع، وي����ج����ب ع��ل��ي��ه��ا 
ال��ظ��روف  ع��ل��ى  ت��ت��غ��ل��ب  اأن 
وال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا 
مب��ج��ت��م��ع��ه��ا  ت��ت��ح��ج��ج  ول 
وظروفها التي قد جترها 
ع����ل����ى مت�����زي�����ق اأح����ام����ه����ا 
ون�����������ص�����ي�����ان ط����م����وح����ات����ه����ا 
وجت����ع����ل����ه����ا ت����ت����اأق����ل����م م��ع 
ح��ي��اة ج��دي��دة دون اأه���داف 

وا�صحة.

ت�����ص��ت��ث��م��ر الأم�������م يف ���ص��ت��ى جم����الت 
ال�����ص����ت����ث����م����ار ك����م����ا مت����ل����ي����ه ع��ل��ي��ه��ا 
احتياجاتها، ومنذ عهد موؤ�ص�س هذه 
ب�����اإذن اهلل تعالى  ل���ه  امل��غ��ف��ور  ال���ب���اد 
�صعود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  امل��ل��ك  ج��ال��ة 
وم�����ن ث����م اأب���ن���ائ���ه امل����ل����وك وح��ف��دت��ه 
الررة، وهذه الدولة املباركة ت�صتثمر 
يف عقول اأبنائها  وبناتها، واأثبت ذلك 
امل��ن��ه��ج اأن����ه ك����ان ولي������زال م���ن اأذك����ى 

ال�صتثمارات املعا�صرة والتنموية.
 فتزايد عدد اجلامعات والركيز 
ع��ل��ى امل��خ��رج��ات ال��ن��وع��ي��ة مب��ع��دلت 
عالية يف فرة زمنية ق�صرة ن�صبيا، 

مما يجعل املراقب بعن خارجية يرى 
هذا التطور ق�صة جناح من ال�صعوبة 
لأول  ت�صدقها  اأن  اأو  مثيلها  جتد  اأن 
وه���ل���ة، وه����ا ن��ح��ن ال���ي���وم ن��ق��ف اأم����ام 
خم��رج��ات ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د حيث 
الب�صرية  ا�صتثماراته  الوطن  يد�صن 
اإل��ى  وي��زف��ه��م  العالية  ال��ك��ف��اءات  ذات 
اأن  والعمل، ول�صك يف  العلم  ميادين 
هذه اللحظات هي مفارقات تاريخية 

للخريج واجلامعة والوطن .
و���ص��ي��ج��د اخل����ري����ج ن��ف�����ص��ه وق���د 
اإلى مرحلة جديدة من حياته  انتقل 
ب��ك��ل ت��داع��ي��ات��ه��ا وم��ت��غ��رات��ه��ا، وه��ي 

ب��ال��ت��اأك��ي��د ل��ي�����ص��ت ن��ه��اي��ة امل���ط���اف يف 
اأمام خيارات  نف�صه  العلم فيجد  �صلم 
امل��وا���ص��ل��ة الأك��ادمي��ي��ة  اأو  ال��ت��وظ��ي��ف 
والتفكر  معينة  تخ�ص�صات  واختيار 
الدرجات  يف البتعاث اخلارجي لنيل 

العليا يف التعليم العايل.
ي�صل  اخل���ري���ج  اأن  يف  ���ص��ك  ول 
ما  بكل  ت�صلح  وق��د  املرحلة  تلك  اإل��ى 
يحتاجه من جامعته لتهيئته لذلك، 
ال��وط��ن  ينتظر  نف�صها  اللحظة  ويف 
باأح�صان  وال�����ص��اب��ات  ال�����ص��ب��اب  ه����وؤلء 
م��ل��وؤه��ا احل���ب وال��رح��ي��ب وال��ف��رح��ة 
حيث �صي�صبحون ق�صة جناح حقيقية 

الوطن  لوحة  معامل  ر�صم  يف  ت�صارك 
ال���زاه���ي���ة وت�����ص��ع��ه يف م��ك��ان��ه ال���ذي 

ي�صتحقه بن م�صاف الدول.
اإل بتوفيق من  ما ك��ان كل ذل��ك 
اهلل ج���ل وع���ا ث���م مب��ت��اب��ع��ة ورع��اي��ة 
ال��ق��ائ��م��ن عليه وع��ل��ى راأ���ص��ه��م خ��ادم 
احلرمن ال�صريفن امللك �صلمان بن 
اأ�صعل نرا�س العلم  عبدالعزيز الذي 
وانتمى اإلى بيته وحت�صن باإمكانياته 

وحكومته الر�صيدة.
اإننا نبارك لأبنائنا وبناتنا هذا 
بالتوفيق  لهم  اهلل  ون��دع��و  الإجن���از 

وال�صداد.

المملكة سدا منيعا
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة ت��وؤك��د 
اأن��ه��ا دائ��م��ا واأب����دا م��ا ت��ك��ون بجانب 
واأنها  العدوان عنهم،  جرانها لردع 
يف كل حن وزمان ت�صخر اإمكانياتها 
حل��م��اي��ة الأم�����ن يف امل��ن��ط��ق��ة، واأن��ه��ا 
���ص��ت��ق��ف ����ص���دا م��ن��ي��ع��ا اأم������ام ك���ل من 
اأو  امل�صلمن  باأمن  امل�صا�س  �صيحاول 

اأمن جرانها. 
ف���ف���ي ع���ه���د خ��������ادم احل���رم���ن 
ال�����ص��ري��ف��ن امل��ل��ك ف��ه��د، رح��م��ه اهلل 
ت���ع���ال���ى، وع����ن����د م����ا ب��������داأت احل����رب 
ع��ل��ى دول���ة ال��ك��وي��ت ومت اح��ت��ال��ه��ا، 
اأم������ر ج��ي�����ص��ه ب���ال���ت���ح���رك ل��ت��ح��ري��ر 

»يا  اهلل  رحمه  كلمته  وق��ال  الكويت، 
ت��روح  اأو  وال��ك��وي��ت  ال�صعودية  تبقى 

ال�صعودية والكويت«.
وك��ان��ت ه���ذه ال��ك��ل��م��ة م��ن رج��ل 

حمب لدينه ولوطنه وجرانه. 
اأي�����ص��ا يف ع��ه��د خ���ادم احل��رم��ن 
ال�����ص��ري��ف��ن امل���ل���ك ع���ب���داهلل، رح��م��ه 
املعار�صة  ق��ام��ت  وح���ن  ت��ع��ال��ى،  اهلل 
يف ال��ب��ح��ري��ن  ب���اإث���ارة ال��ف��ن ون�صر 
بتحريك  اهلل،  رحمه  ق��ام،  الفو�صى، 
جيو�صه لن�صرة اأ�صقائه يف البحرين 
باأن  اأجمع  للعامل  واأث��ب��ت  ال�صقيقة، 
دول جمل�س التعاون اخلليجي �صف 

امل�صا�س  ي��ح��اول  واح���د يف وج���ه م��ن 
باأمنها.

 وه���ا ن��ح��ن ال��ي��وم ن���رى �صيدي 
خ�����ادم احل���رم���ن ال�����ص��ري��ف��ن امل��ل��ك 
���ص��ل��م��ان ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز، ح��ف��ظ��ه 
اإل����ى جنب  اهلل ورع������اه، ي��ق��ف ج��ن��ب��ا 
ال�صقيقة،  اليمن  دول���ة  حكومة  م��ع 
وي����ح����رك ج���ي���و����ص���ه ل�����رد ال����ع����دوان 

احلوثي على اأهايل اليمن. 
وت����ث����ب����ت امل����م����ل����ك����ة ال���ع���رب���ي���ة 
�صدا  �صتقف  باأنها  دائ��م��ا  ال�صعودية 
منيعا لكل من يحاول امل�صا�س باأمنها 

اأو اأمن امل�صلمن.

هوؤلء هم القادة احلكماء الذين 
اإل��ي��ه  وي��ج��ن��ح��ون  ال�صلم  اإل���ى  ي�صعون 
وي���ق���وم���ون مب�����ص��اع��دة ج��م��ي��ع ���ص��ك��ان 
بهم  تربطهم  م��ن  وخ��ا���ص��ة  امل��ع��م��ورة 
ذلك  يف  ولها  اجل���وار،  اأو  الدين  �صلة 
م��واق��ف ع��دي��دة وم�����ص��ه��ورة يف م��د يد 
التي  ال��دول  جلميع  والعون  امل�صاعدة 
ت�صتحق ذلك ملا حباها اهلل من خرات 
كثرة، وهلل احلمد، جعلتها ت�صارع اإلى 
جندة جرانها من الدول اإذا ا�صتدعى 
الأم��ر ذل��ك.  ن�صاأل اهلل العلي القدير 
اململكة ويحفظ حكامها  اأن يدمي عز 

واأن يدمي عليهم اأمنهم واأمانهم.

قطف الثمار 
أ . د. عبداهلل سعيد عسيري  |  عميد كلية الطب 

حسام الذيابي 
كلية العلوم اإلدارية و المالية 
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كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

ياأتي حفل تخريج طاب وطالبات 
متزامنا  ال��ع��ام  ه���ذا  يف  اجل��ام��ع��ة 
م���ع اأح������داث وحت�����ولت م��ه��م��ة يف 
بادنا احلبيبة، لعل اأبرزها تويل 
امللك  ال�صريفن   احلرمن  خ��ادم 
���ص��ل��م��ان ب���ن ع��ب��د ال���ع���زي���ز ق��ي��ادة 
خلفا  ال�صعودية  العربية  اململكة 
العزيز،  عبد  ب��ن  اهلل  عبد  للملك 
اأن هذا احلفل قد تزامن مع  كما 
ان��ط��اق »ع��ا���ص��ف��ة احل����زم« ل��دول 
ال���ت���ح���ال���ف ال���ع���رب���ي يف م��واج��ه��ة 
واأن�����ص��اره��ا يف  احل��وث��ي��ن  ع�صابة 
اليمن التي باتت تهدد اأمن اململكة 

واملنطقة برمتها.
اإن احتفالنا بتخريج دفعة من 
يعني  وطالباتها  اجلامعة  ط��اب 
اأبناء  بدفعة جديدة من  احتفالنا 

الوطن  بخدمة  ليقوموا  ال��وط��ن 
والدفاع عنه؛ فوطن ل نحميه ل 
الوطن  ه��ذا  فيه،  العي�س  ن�صتحق 
الذي نعتز بالنتماء اإليه، ون�صرف 
بخدمته هو وطن ال�صام واملحبة 

واجتماع الكلمة. 
ل��ق��د ح��ر���ص��ت ق��ي��ادت��ن��ا على 
اإ���ص��اع��ة احل���ب وال�����ص��ام واحل���وار 
اأع���داء  ل��ك��ن  وال���ع���امل،  املنطقة  يف 
واأخ���ذوا  غيهم  يف  مت���ادوا  ال�صام 
وي�صيعون  ويتمددون  يتطاولون، 
ال�صام  وي��ه��ددون  والقتل  العنف 
يف امل��ن��ط��ق��ة، وي�����ص��ع��ون يف الأر����س 
تنطلق  اأن  ل���زام���ا  ف��ك��ان  ف�����ص��ادا؛ 
والأخ��ذ  لتاأديبهم  احل��زم  عا�صفة 
على اأيديهم لتنعم اليمن واملنطقة 

بال�صتقرار والأمن وال�صام.

لكم  هنيئا  اخل��ري��ج��ون  اأي��ه��ا 
وط��ن��ك��م، وه��ن��ي��ئ��ا ل��ك��م ق��ي��ادت��ك��م، 

وهنيئا لكم جناحكم .
اإن�����ن�����ا ل���ن���ف���خ���ر ب���ك���م واأن����ت����م 
ت��ن��ط��ل��ق��ون مل���ي���ادي���ن ال��ع��م��ل بعد 
وامل��ع��ارف  اخل����رات  اكت�صبتم  اأن 
العطاء  على  ق��ادري��ن  واأ�صبحتم 
ال���ب���ن���اء  ع���م���ل���ي���ة  والإ������ص�����ه�����ام يف 
وال��ت��ن��م��ي��ة يف وط���ن���ك���م احل��ب��ي��ب 
اجلهد  ب���ذل  منكم  ينتظر  ال���ذي 
وامل�����ص��ارك��ة ال��ف��اع��ل��ة يف ت��ط��وي��ره 

والرتقاء به.
ن����ب����ارك ل���ك���م ون���ت���م���ن���ى ل��ك��م 
امل�صتقبلية،  حياتكم  يف  التوفيق 
نهاية  لي�س  التخرج  اأن  ولتعلموا 
امل�������ص���وار ب����ل ه����و ب����داي����ة ج���دي���دة 

لنطاقات متجددة.

هنيئا لكم أيها الخريجون

اخُلطى  ح��ث  اأح����اول  دائ���م!  ا�صتعجال 
ل��ل��ق��ادم! دائ��م��ا اأ���ص��ع��ر ب���اأن ه���ذا  القفز 
ح�صيلة  ي���دي  ب��ن  �صيجمع  ال�����ص��ري��ع 

كبرة من احلياة.
اأبحث عن معلومة  فمثا عندما 
اأ����ص���ت���ع���ج���ل ن���ه���اي���ة ال�������ص���ط���ر احل����ايل 
ل��ان��ت��ق��ال مل���ا ب���ع���ده، وح���ن اأ���ص��ب��ح يف 
م�صتعجلة  اأج�����دين  امل��ن��ت��ظ��ر  ال�����ص��ط��ر 
النهاية  ويف  يليه،  ال��ذي  لأرى  لإنهائه 
اأح�����ص��ل ع��ل��ى ف��ائ��دة ���ص��ئ��ي��ل��ة، ه���ذا اإن 

ح�صلت على فائدة.
اأخ�ص�صها  ال��ت��ي  ال�����ص��اع��ة  وح��ت��ى 
هاتفي  اأم�صك  فيها  اأج��دين  ما  لفيلم 
واأتفح�س ما ذهب منها وما اأتى،  رمبا 
ه��ذا ���ص��يء م��ن ح��ب الإح��اط��ة بت�صارع 

اأو تنفيذا لل�صغف الذي يلزمنا  احلياة 
بتعريف املجهول.

ه�����ذا ال���ت�������ص���ارع يف ال���ب���ح���ث ع��ن 
الفكري  يزيد يف ر�صيدنا  الأح��داث ل 
والعقلي لأننا نطلب كل �صيء ونرغب 
يف حت��ق��ي��ق��ه يف اأ����ص���رع وق���ت وب��اأق�����ص��ر 
الطرق، وهذا ما يجعلنا ل ن�صعر بقيمة 
ما نعمله حيث اإن التاأين فيما نقوم به 

مطلوب، ف�«يف التاأين ال�صامة«.
اأن نبحث عن  امل��م��ك��ن  م��ن  ن��ع��م،   
ال�����ص��رع��ة يف الإجن�����از ول��ك��ن ي��ج��ب اأن 
�صعف  يف  دور  ال�صرعة  ل��ه��ذه  ي��ك��ون  ل 
يكون بحثنا  واأن  به من عمل  نقوم  ما 
عن ال�صرعة رغبة يف الو�صول للهدف 

املاأمول بكل جدية.   

د. محمد بن علي الحسون
وكيل الجامعة للشؤون
التعليمية واألكاديمية

مها أحمد األلمعي
طالبة بكلية علوم الحاسب

استعجال 
دائم
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أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

نافذة

التخرج  حلظة  اأن  يف  �صك  ل 
ه��ي  ال���ط���ال���ب���ة  اأو  ل���ل���ط���ال���ب 
يف  تن�صي  ل  مف�صليه  حلظة 

عمر الن�صان.
ف�������ه�������ي ت�����ف�����������ص�����ل ب����ن 
م������رح������ل������ت������ن: ال���������زراع���������ة 
واحل�����ص��اد، ال��غ��ر���س وال��ث��م��ار، 
اجلامعة  واخل��ري��ج،  الطالب 

و�صوق العمل.
ال��ط��اب  نهنئ  وع��ن��دم��ا 
وال�����ط�����ال�����ب�����ات ب���ت���خ���رج���ه���م 
ف��ن��ح��ن ن����درك اأن���ن���ا ن�����ص��اه��م، 
ك�������ص���ح���ي���ف���ة ج����ام����ع����ي����ة يف 
����ص���ن���اع���ة ال����ف����رح وال��ب��ه��ج��ة 
ل������دى م���ن�������ص���وب���ي اجل���ام���ع���ة

م��ن اخل��ري��ج��ن واخل���ري���ج���ات، وم���ا ي��ت��ب��ع ذل���ك م��ن اأ���ص��ر وزم����الت  
و�صداقات.

اأك��ر من ن�صف  املا�صي  العدد  »اآف���اق« يف  اأف���ردت �صحيفة  وق��د 
العدد لهذه املنا�صبة، كما يكاد هذا العدد الذي بن ايديكم احتفاليا 
يف معظمه بتغطية هذه املنا�صبة ال�صعيدة، ونقلها الى جمهور القراء.
نتمنى ان تكون �صحيفتكم »اآفاق«، ال�صحيفة اجلامعية الولى يف 
اململكة، قد جنحت يف التعبر عن مامح الفرح الكرى يف اجلامعة 
عما ب�صعارها، اأنها »�صحيفة اجلميع يف جامعتنا وجمتمعنا« لتكون، 

كما هي دائما: منكم واإليكم.

لحظة فاصلة
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
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بفرح.. لقطات من حفل التخرج
اأحد اخلريجني ق�سيدة �سعرية  األقى   •

حما�سية.

�سالة  يف  للحفل  الأم���ه���ات  ح�����س��ور   •
ا�ستح�سان  ل��ق��ي  احل��ف��ل  مل��ق��ر  جم����اورة 

وفرحة اخلريجني. 

• لقطة ختام قام بها اخلريجون لتاأكيد 
مرددين  الوطن  لهذا  وانتمائهم  ولئهم 

»حتت راية �سيدي �سمعا وطاعة«. 

التذكارية  ال�سور  اخلريجون  التقط   •
مع اأولياء اأمورهم واأقاربهم واأ�سدقائهم 

بعد نهاية احلفل.

األعابا ورق�سات �سعبية  قدم الطالب   •
فرحتهم  عن  تعبريا  احلفل  نهاية  بعد 

بتخرجهم. 

لأول  ينظم  ال���ذي  احل��ف��ل،  �سهد   •
مفتوح،  مكان  مرة خارج اجلامعة ويف 
لق��ى  مم��ت��ازا  وتنظيما  ان�سيابية 

ا�ستح�سان احل�سور.

امل�ساركة يف  الأمنية  قامت اجلهات   •
اأكمل وجه مما  بدورها على  التنظيم 

اأ�سهم يف جناح تنظيم احلفل. 

ال�سوؤون  يف  للزمالء  لف��ت  ت��ع��اون   •
لتغطية  املنطقة  ب��اإم��ارة  الإعالمية 

حفل اخلريجني.

ال��ت�����س��وي��ر  ه����واي����ة  اأ����س���ح���اب   •
بع�ض  ال��ت��ق��اط  يف  �شالتهم  وج���دوا 
ال�����س��ور وال���ذك���ري���ات ل��ل��خ��ري��ج��ني 
الفوتوغرافية  الكامريات  بوا�سطة 

والفيديوية.

لقيت  احلفل  جل��ان  اأع�ساء  جهود   •
ا�ستح�سان احل�سور.  

 
اخ��ت��ت��م خ��ري��ج��و اجل��ام��ع��ة حفل   •
اأمري  برعاية  اأقيم  ال��ذي  تخريجهم 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  ع�سري  منطقة 
الأم�����ري ف��ي�����س��ل ب���ن خ��ال��د ب���ن عبد 
العزيز، م�ساء الثالثاء املا�سي، بلقطة 
من  معربين  ومليكهم،  لوطنهم  وف��اء 
واأن��ه��م  للوطن،  فدائهم  ع��ن  خاللها 
ج��ن��ود وح��م��اة ل��ه اإن دع��اه��م داع��ي 
احلزم والعزم. عقب ذلك، ويف م�سهد 
م�سالح  اخلريجون  خلع  موؤثر،  وطني 
التخرج متوجهني اإلى املن�سة مرددين 
ال��دك��ت��ور  ل��ل��داع��ي��ة  �سعرية  اأب��ي��ات��ا 
يا  فيها »لبيك  ق��ال  ال��ق��رين،  عاي�ش 
�سلمان جينا اليوم لعيون الوطن، اأب�سر 
اأبوفهد..  يا  اململكة  زعيم  يا  بعزك 
باأغلى  اأرواحنا  بعنا  اهلل  جنود  حنا 
ويا  موعدنا  الفردو�ش  جنة  يف  ثمن 
وحبهم  ولءه��م  ليثبتوا  الوعد«  نعم 

ال�سديد للوطن.
)�سور �سفحتي 22 و 32(

• عند و�سول راعي احلفل، اأمري منطقة 
عزف  مت  خالد،  بن  في�سل  الأم��ري  ع�سري 
ال�����س��الم امل��ل��ك��ي، وب��ع��ده ت��وال��ت فقرات 

احلفل.

املنا�سب  والتنظيم  اجليد  الرتتيب   •
الذي مت اتخاذه قبل بدء احلفل بفرتة 
من  زاد  املنظمة  اللجنة  قبل  من  كافية 

جناح احلفل.

اآلف   10 م��ن  اأك���ر  احل��ف��ل  ح�سر   •
���س��خ�����ش مي���ث���ل���ون اأول�����ي�����اء الأم������ور 

والأ�سدقاء واأفراد الأ�سر. 

ال�سباب  رعاية  ملكتب  خا�ش  �سكر   •
لتعاون  ك��ان  ال���ذي  ع�سري  مبنطقة 
يف  كبري  دور  وج��ه��وده��م  من�سوبيه 

جناح احلفل.

على  ���س��ارت  التي  اخلريجني  م�سرية   •
املنا�سبة  بهذه  اإع��داده  مت  اأوبريت  وقع 
اأو����س���ح���ت م����دى ف���رح���ة اخل��ري��ج��ني 

بتخرجهم.

اخل���دم���ات  ت��د���س��ني  احل���ف���ل  يف  مت   •
الإلكرتونية لعمادة القبول والت�سجيل.

• مت توزيع 10 اآلف ن�سخة من �سحيفة 
على  يحتوي  ال��ذي  امللف  �سمن  »اآف���اق« 

برنامج احلفل ودليل اخلريجني.

تناوب  م��رة،  لأول  اخلريجني،  كلمة   •
اإلقائها طالب وطالبة، وقد وجدت  على 

الكلمة اأثرا طيبا على احل�سور.

وتقديرا  اح��رتام��ا  اخلريجون  وق��ف   •
حل�سور اأمهاتهم حفل تخرجهم.
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