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نبايعكم

مدير الجامعة:
حكيمة  قرارات  الشريفين  الحرمين  خادم  قرارات 

تصب في مصلحة الوطن والمواطن

إننا في جامعة الملك خالد إدارة ومنسوبين وطالبا 
نبايع صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف 
بن عبد العزيز وليا للعهد، واألمير محمد بن سلمان 
وليا لولي العهد على كتاب اهلل وسنة رسوله في 

المنشط والمكره.
تفاصيل صفحة 10



عهد سلمان.. فجر المستقبل

اأ����ش���در خ�����ادم احل���رم���ن ال�����ش��ري��ف��ن امل��ل��ك 
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود، حفظه اهلل، 
ي��وم الأرب��ع��اء 10 رج��ب 1436، املوافق  �شباح 
امللكية  الأوام����ر  اإب��ري��ل 2015، ع���ددا م��ن   19

�شملت ما يلي:
الأم��ر مقرن بن عبدالعزيز  اإعفاء   •

من من�شبه ولياً للعهد بناء على طلبه.
• اختيار الأمر حممد بن نايف ولياً 
للعهد ونائبا لرئي�س جمل�س الوزراء ووزيراً 
للداخلية ورئي�شا ملجل�س ال�شوؤون ال�شيا�شية 

والأمنية.
• تعين الأمر حممد بن �شلمان وليا 
لرئي�س جمل�س  ث��ان��ي��ا  ون��ائ��ب��ا  ال��ع��ه��د  ل���ويل 
ل��ل��دف��اع ورئ��ي�����ش��ا ملجل�س  ال�������وزراء ووزي������را 

ال�شوؤون القت�شادية والتنمية.
• امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ط��ل��ب الأم����ر �شعود 
ال��ف��ي�����ش��ل ب���اإع���ف���ائ���ه م����ن م��ن�����ش��ب��ه وزي�����را 

للخارجية نظرا لظروفه ال�شحية.
وزير  الفي�شل  �شعود  الأم��ر  تعين   •
وم�شت�شارا  ال������وزراء  جم��ل�����س  وع�����ش��و  دول����ة 
ال�شريفن  احلرمن  خلادم  خا�شا  ومبعوثا 

وم�شرفا على ال�شوؤون اخلارجية.
وزي��را  اجلبر  ع��ادل  الأ�شتاذ  تعين   •

للخارجية.
وزي��را  الفالح  خالد  املهند�س  تعين   •

لل�شحة.
• اإع����ف����اء ال���دك���ت���ور حم��م��د ���ش��ل��ي��م��ان 
لالقت�شاد  وزيرا  من�شبه  اجلا�شر من 
وال���ت���خ���ط���ي���ط، وت��ع��ي��ي��ن��ه م�����ش��ت�����ش��ارا 

بالديوان امللكي مبرتبة وزير.
• اإع����ف����اء امل��ه��ن��د���س ع�����ادل ف��ق��ي��ه من 

من�شبه وزيرا للعمل.
وزي��را  فقيه  ع���ادل  املهند�س  تعين   •

لالقت�شاد والتخطيط.
• ت��ع��ي��ن ال���دك���ت���ور م��ف��رج احل��ق��ب��اين 

وزيرا للعمل.
العي�شى من  خ��ال��د  الأ���ش��ت��اذ  اإع��ف��اء   •

من�شبه نائبا لرئي�س الديوان امللكي.
وزير  العي�شى  خالد  الأ�شتاذ  تعين   •

دولة وع�شوا مبجل�س الوزراء.
وزير  العي�شى،  خالد  الأ�شتاذ  تعين   •
الدولة وع�شو جمل�س الوزراء، ع�شوا 

مبجل�س ال�شوؤون ال�شيا�شية والأمنية.
• تعين ال�شيخ الدكتور خالد اليو�شف 

رئي�شا لديوان املظامل مبرتبة وزير.
• تعين الأ�شتاذ حمد ال�شويلم رئي�شا 

للديوان امللكي مبرتبة وزير.
• ت��ع��ي��ن ال��دك��ت��ور ن��ا���ش��ر ال�����ش��ه��راين 
ن��ائ��ب��ا ل��رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة ح��ق��وق الإن�����ش��ان 

باملرتبة املمتازة.
اإبراهيم  ب��ن  ع��م��رو  ال��دك��ت��ور  تعين   •
رج����ب ن��ائ��ب��ا ل��رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة اخل����راء 

باملرتبة املمتازة.
• ت��ع��ي��ن ال��دك��ت��ور م��ن�����ش��ور امل��ن�����ش��ور 
م�������ش���اع���دا ل��ل��رئ��ي�����س ال����ع����ام ل��رع��اي��ة 

ال�شباب.
الهزاع  عبدالرحمن  الأ�شتاذ  اإعفاء   •
الإذاع����ة  لهيئة  رئ��ي�����ش��ي��ا  من�شبه  م��ن 

وم�����ش��ت��ق��ب��ل��ه��ا، و���ش��م��ان��ا، ب��ع��ون اهلل ت��ع��ال��ى، 
عليها  قامت  التي  الأ�ش�س  على  ل�شتمرارها 
فيه  وم��ا  والعباد،  البالد  ثم  الدين  خلدمة 

اخلر ل�شعبها الويف.
الأ�شا�شي  النظام  على  الط���الع  وبعد 
)اأ/90(  رق��م  امللكي  ب��الأم��ر  ال�شادر  للحكم 

وتاريخ1412/8/27.
البيعة  وبعد الطالع على نظام هيئة 
وت��اري��خ  اأ/135  رق��م  امللكي  ب��الأم��ر  ال�����ش��ادر 

.1427/9/26
رقم  امللكي  الأم��ر  الط��الع على  وبعد 
ما  على  وب��ن��اء   .1436/4/3 وت��اري��خ  )اأ/52( 
تقت�شيه امل�شلحة العامة، اأمرنا مبا هو اآت:

امل��ل��ك��ي  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ي��ع��ف��ى  اأول: 
من  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  مقرن  الأم��ر 
ولي�����ة ال��ع��ه��د وم����ن م��ن�����ش��ب ن���ائ���ب رئ��ي�����س 

جمل�س الوزراء بناء على طلبه.
امللكي  ال�شمو  �شاحب  اخ��ت��ي��ار  ث��ان��ي��ا: 
الأم�����ر حم��م��د ب���ن ن��اي��ف ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
نائبا  �شموه  وتعين  للعهد،  وليا  �شعود  اآل 
للداخلية  وزي����را  ال�����وزراء  جمل�س  ل��رئ��ي�����س 
ورئي�شا ملجل�س ال�شوؤون ال�شيا�شية والأمنية.

ث���ال���ث���ا: ي��ب��ل��غ اأم����رن����ا ه�����ذا ل��ل��ج��ه��ات 
املخت�شة لعتماده وتنفيذه.

�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم: اأ/160

التاريخ: 1436/7/10
بعون اهلل تعالى

اآل �شعود،   نحن �شلمان بن عبدالعزيز 
ملك اململكة العربية ال�شعودية، بعد الطالع 
على النظام الأ�شا�شي للحكم ال�شادر بالأمر 

امللكي رقم )اأ/90( بتاريخ 1412/8/27.
وب���ع���د الط�������الع ع���ل���ى ن���ظ���ام جم��ل�����س 
)اأ/13(  رق��م  امللكي  ب��الأم��ر  ال�شادر  ال���وزراء 

بتاريخ 1414/3/3.
البيعة  وبعد الطالع على نظام هيئة 
يف  )اأ/135(  رق����م  امل��ل��ك��ي  ب���الأم���ر  ال�������ش���ادر 

.1427/9/26
البند )ثالثا( من  وبعد الط��الع على 

الأمر امللكي رقم )اأ/135( يف 1427/9/26.
البند )رابعا( من  وبعد الط��الع على 

الأمر امللكي رقم )اأ/86( يف 1435/5/26.
وبعد الطالع على كتاب �شاحب ال�شمو 
امللكي الأمر حممد بن نايف بن عبدالعزيز 
 1436/7/10 يف  امل���وؤرخ  العهد  ويل  �شعود  اآل 
اأر�شيناه  الذي  النهج  اأنه �شرا على  املت�شمن 
م��ع اأخ����ي خ����ادم احل��رم��ن ال�����ش��ري��ف��ن امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز، رحمه اهلل، يف اختيار 
ويل لويل العهد، واأن��ه نظرا ملا يتطلبه ذلك 
للدولة  العليا  امل�شالح  تقدمي  من  الختيار 
�شاحب  به  يت�شف  ومل��ا  اآخ��ر،  اعتبار  اأي  على 
بن  �شلمان  ب��ن  حممد  الأم���ر  امللكي  ال�شمو 
احلمد،  وهلل  ك��ب��رة،  ق���درات  م��ن  عبدالعزيز 
وال���ت���ي ات�����ش��ح��ت ل��ل��ج��م��ي��ع م���ن خ���الل ك��اف��ة 
الأع���م���ال وامل���ه���ام ال��ت��ي اأن��ي��ط��ت ب���ه، ومت��ك��ن، 

اآل �شعود،  نحن �شلمان بن عبدالعزيز 
ملك اململكة العربية ال�شعودية، بعد الطالع 
على النظام الأ�شا�شي للحكم ال�شادر بالأمر 

امللكي رقم )اأ/90( بتاريخ 1412/8/27.
وب���ع���د الط�������الع ع���ل���ى ن���ظ���ام جم��ل�����س 
)اأ/13(  رق��م  امللكي  ب��الأم��ر  ال�شادر  ال���وزراء 

بتاريخ 1414/3/3.
اأمرنا مبا هو اآت :

امل��ل��ك��ي  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ي��ع��ن  اأول: 
اآل  عبدالعزيز  بن  في�شل  بن  �شعود  الأم��ر 
ال��وزراء،  �شعود وزي��ر دول��ة وع�شوا مبجل�س 
احلرمن  خلادم  خا�شا  ومبعوثا  وم�شت�شارا 
ال�شريفن، وم�شرفا على ال�شوؤون اخلارجية.
ث���ان���ي���ا: ي��ب��ل��غ اأم����رن����ا ه�����ذا ل��ل��ج��ه��ات 

املخت�شة لعتماده وتنفيذه.
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم: اأ/163

التاريخ: 1436/7/10
بعون اهلل تعالى

اآل �شعود،  نحن �شلمان بن عبدالعزيز 
ملك اململكة العربية ال�شعودية، بعد الطالع 
على النظام الأ�شا�شي للحكم ال�شادر بالأمر 

امللكي رقم )اأ/90( بتاريخ 1412/8/27.
وب���ع���د الط�������الع ع���ل���ى ن���ظ���ام جم��ل�����س 
)اأ/13(  رق��م  امللكي  ب��الأم��ر  ال�شادر  ال���وزراء 

بتاريخ 1414/3/3.
رقم  امللكي  الأم��ر  الط��الع على  وبعد 

)اأ/68( بتاريخ 1436/4/9.
رقم  امللكي  الأم��ر  الط��الع على  وبعد 

)اأ/161( بتاريخ 1436/7/10.
اأمرنا مبا هو اآت:

ع���ادل بن  الأ���ش��ت��اذ  م��ع��ايل  اأول: يعن 
اأحمد اجلبر وزيرا للخارجية.

ث���ان���ي���ا: ي��ب��ل��غ اأم����رن����ا ه�����ذا ل��ل��ج��ه��ات 
املخت�شة لعتماده وتنفيذه.

�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم: اأ/164

التاريخ: 1436/7/10
بعون اهلل تعالى

نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود
بعد  ال�شعودية،  العربية  اململكة  ملك 
ال��ن��ظ��ام الأ����ش���ا����ش���ي للحكم  الط������الع ع��ل��ى 
بتاريخ  )اأ/90(  رق��م  امللكي  ب��الأم��ر  ال�شادر 

.1412/8/27
وب���ع���د الط�������الع ع���ل���ى ن���ظ���ام جم��ل�����س 
)اأ/13(  رق��م  امللكي  ب��الأم��ر  ال�شادر  ال���وزراء 

بتاريخ 1414/3/3.
رقم  امللكي  الأم��ر  الط��الع على  وبعد 

)اأ/68( بتاريخ 1436/4/9.
رقم  امللكي  الأم��ر  الط��الع على  وبعد 

)اأ/153( بتاريخ 1436/6/21.
اأمرنا مبا هو اآت:

وال����ت����ل����ف����زي����ون، وت���ك���ل���ي���ف ال���دك���ت���ور 
الثقافة  وزي��ر  نائب  اجلا�شر  ع��ب��داهلل 
والإعالم بالعمل رئي�شا لهيئة الإذاعة 

والتلفزيون اإ�شافة اإلى عمله.
• ت��ع��ي��ن الأ�����ش����ت����اذ ����ش���ال���ح اجل��ا���ش��ر 
باملرتبة  امل��ل��ك��ي  ب��ال��دي��وان  م�����ش��ت�����ش��ارا 

املمتازة.
• اإع�����ف�����اء ك����ل م����ن الأ������ش�����ت�����اذة ن����ورة 
من  ال�شيخ  اآل  حمد  والدكتور  الفايز 

من�شبيهما نائبن لوزير التعليم.
• اإعفاء الدكتور من�شور احلوا�شي من 
لل�شوؤون  ال�شحة  لوزير  نائبا  من�شبه 

ال�شحية.
• اإع�����ف�����اء ال����دك����ت����ور حم���م���د خ�����ش��ي��م 
م���ن م��ن�����ش��ب��ه ن��ائ��ب��ا ل���وزي���ر ال�����ش��ح��ة 

للتخطيط والتطوير.
من�شوبي  جلميع  �شهر  رات��ب  �شرف   •
من  والأم��ن��ي��ة  الع�شكرية  ال��ق��ط��اع��ات 

اأفراد و�ضباط ومدنيني.
• ت��ع��ي��ن الأم����ر م��ن�����ش��ور ب��ن مقرن 
ال�شريفن  احلرمن  خل��ادم  م�شت�شارا 

مبرتبة وزير.

النص الكامل 
لألوامر الملكية

�شدرت ي��وم الأرب��ع��اء 10 رج��ب 1436 اأوام��ر 
ملكية كرمية فيما يلي ن�شو�شها:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم: اأ/159

التاريخ: 1436/7/10
بعون اهلل تعالى

ن���ح���ن ����ش���ل���م���ان ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز اآل 
�شعود،  ملك اململكة العربية ال�شعودية، بعد 
امللكي  ال�شمو  �شاحب  ك��ت��اب  على  الط���الع 
الأمر مقرن بن عبدالعزيز اآل �شعود املوؤرخ 
يف  ���ش��م��وه  رغ��ب��ة  املت�شمن   ،1436/7/10 يف 
اإعفائه من ولية العهد، وملا اأبديناه ل�شموه 
به �شموه من مكانة  اأن��ه ومع ما يتمتع  من 
رفيعة لدينا والتي �شتظل باإذن اهلل ما حيينا 
املوؤ�ش�س  امل��ل��ك  اأب��ن��اء  ك��اف��ة  ن�����ش��اأ عليه  وك��م��ا 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن، رح��م��ه اهلل، 
قررنا  فقد  �شموه،  اأب���داه  مل��ا  تقديرا  اأن��ه  اإل 
باإعفائه من ولية  ال�شتجابة لرغبة �شموه 

العهد.
الإ�شالمية  ال�شريعة  بتعاليم  وعمال 
فيما تق�شي به من وجوب العت�شام بحبل 
اهلل وال��ت��ع��اون ع��ل��ى ه���داه ، واحل��ر���س على 
الأخ�����ذ ب��الأ���ش��ب��اب ال�����ش��رع��ي��ة وال��ن��ظ��ام��ي��ة، 
والتاآزر  الوطنية  واللحمة  الوحدة  لتحقيق 
على اخلر، وانطالقا من املباديء ال�شرعية 
اململكة  يف  احل��ك��م  ن��ظ��ام  عليها  ا�شتقر  ال��ت��ي 
الدولة  لكيان  ورع��اي��ة  ال�شعودية،  العربية 

ب��ت��وف��ي��ق م���ن اهلل، م���ن اأدائ����ه����ا ع��ل��ى ال��وج��ه 
الأمثل، وملا يتمتع به �شموه من �شفات اأهلته 
ل��ه��ذا امل��ن�����ش��ب، واأن����ه، ب��ح��ول اهلل، ق���ادر على 
النهو�س بامل�شوؤوليات اجل�شيمة التي يتطلبها 
حتقيق  يقت�شيه  ما  على  وبناء  املن�شب،  هذا 
املقا�شد ال�شرعية، مبا يف ذلك انتقال ال�شلطة 
و�شال�شة تداولها على الوجه ال�شرعي ومبن 
ت��ت��واف��ر ف��ي��ه ال�����ش��ف��ات امل��ن�����ش��و���س عليها يف 
ير�شح  �شموه  ف��اإن  للحكم،  الأ�شا�شي  النظام 
�شمو الأمر حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز 

ليكون وليا لويل العهد.
وب��ع��د الط�����الع ع��ل��ى ت��اأي��ي��د الأغ��ل��ب��ي��ة 
لختيار  البيعة  هيئة  اأع�����ش��اء  م��ن  العظمى 
�شموه ليكون وليا لويل العهد. وبناء على ما 

تقت�شيه امل�شلحة العامة.
اأمرنا مبا هو اآت:

امللكي  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اخ��ت��ي��ار  اأول: 
اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  بن  حممد  الأم��ر 
�شعود وليا لويل العهد واأمرنا بتعين �شموه 
وزي���را  ال�����وزراء  جمل�س  لرئي�س  ث��ان��ي��ا  ن��ائ��ب��ا 
القت�شادية  ال�شوؤون  ملجل�س  ورئي�شا  للدفاع 

والتنمية.
ثانيا: يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�شة 

لعتماده وتنفيذه.
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم: اأ/161

التاريخ: 1436/7/10
بعون اهلل تعالى

�شعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  نحن 
ملك اململكة العربية ال�شعودية،  بعد الطالع 
بالأمر  ال�شادر  للحكم  الأ�شا�شي  النظام  على 

امللكي رقم )اأ/90( بتاريخ 1412/8/27.
وب���ع���د الط��������الع ع���ل���ى ن���ظ���ام جم��ل�����س 
امللكي رق��م )اأ/13(  ب��الأم��ر  ال�����ش��ادر  ال����وزراء 

بتاريخ 1414/3/3.
رقم  امللكي  الأم���ر  الط���الع على  وب��ع��د 

)اأ/68( بتاريخ 1436/4/9.
وب��ع��د الط�����الع م���ا رف��ع��ه ل��ن��ا �شاحب 
بن  في�شل  ب��ن  ���ش��ع��ود  الأم����ر  امل��ل��ك��ي  ال�شمو 
ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل ���ش��ع��ود وزي���ر اخل��ارج��ي��ة عن 

طلبه اإعفاءه من من�شبه لظروفه ال�شحية.
اأمرنا مبا هو اآت:

اأول: املوافقة على طلب �شاحب ال�شمو 
امللكي الأمر �شعود بن في�شل بن عبدالعزيز 
اآل �شعود وزير اخلارجية اإعفاءه من من�شبه 

لظروفه ال�شحية.
ثانيا: يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�شة 

لعتماده وتنفيذه .
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم: اأ/162

التاريخ: 1436/7/10
بعون اهلل تعالى،

ب��ن  خ����ال����د  امل����ه����ن����د�����س  ي����ع����ن  اأول: 
عبدالعزيز الفالح وزيرا لل�شحة.

ث���ان���ي���ا: ي��ب��ل��غ اأم����رن����ا ه�����ذا ل��ل��ج��ه��ات 
املخت�شة لعتماده وتنفيذه.

�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم : اأ/165

التاريخ : 1436/7/10
بعون اهلل تعالى

نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود
ملك اململكة العربية ال�شعودية

ب��ع��د الط����الع ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام الأ���ش��ا���ش��ي 
)اأ/90(  رق��م  امللكي  ب��الأم��ر  ال�شادر  للحكم 

بتاريخ 1412/8/27.
وب���ع���د الط�������الع ع���ل���ى ن���ظ���ام جم��ل�����س 
)اأ/13(  رق��م  امللكي  ب��الأم��ر  ال�شادر  ال���وزراء 

بتاريخ 1414/3/3.
رقم  امللكي  الأم��ر  الط��الع على  وبعد 

)اأ/68( بتاريخ 1436/4/9.
اأمرنا مبا هو اآت :

حممد  ال��دك��ت��ور   م��ع��ايل  يعفى  اأول: 
القت�شاد   وزي����ر  اجل��ا���ش��ر  �شليمان  ب��ن 

والتخطيط من من�شبه.
ث���ان���ي���ا: ي��ب��ل��غ اأم����رن����ا ه�����ذا ل��ل��ج��ه��ات 

املخت�شة لعتماده وتنفيذه.
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم : اأ/166

التاريخ : 1436/7/10
بعون اهلل تعايل

نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود
ملك اململكة العربية ال�شعودية

ب��ع��د الط����الع ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام الأ���ش��ا���ش��ي 
)اأ/90(  رق��م  امللكي  ب��الأم��ر  ال�شادر  للحكم 

بتاريخ 1412/8/27.
وب���ع���د الط������الع ع��ل��ى ن���ظ���ام ال������وزراء 
ون����واب ال�����وزراء وم��وظ��ف��ي امل��رت��ب��ة امل��م��ت��ازة 
ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/10( بتاريخ 

.1391/3/18
رقم  امللكي  الأم��ر  الط��الع على  وبعد 

)اأ/14( بتاريخ 1414/3/3.
اأمرنا مبا هو اآت :

اأوًل: يعن معايل الدكتور حممد بن 
امللكي  بالديوان  م�شت�شارا  اجلا�شر  �شليمان 

مبرتبة وزير.
ث���ان���ي���ا: ي��ب��ل��غ اأم����رن����ا ه�����ذا ل��ل��ج��ه��ات 

املخت�شة لعتماده وتنفيذه .
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم: اأ/167

التاريخ: 1436/7/10
بعون اهلل تعايل
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نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود
ملك اململكة العربية ال�شعودية، بعد 
الط����الع ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام الأ���ش��ا���ش��ي للحكم 
ال�شادر بالأمر امللكي رقم )اأ/90( بتاريخ 

.1412/8/27
وب��ع��د الط����الع ع��ل��ى ن��ظ��ام جمل�س 
الوزراء ال�شادر بالأمر امللكي رقم )اأ/13( 

بتاريخ 1414/3/3.
وبعد الطالع على الأمر امللكي رقم 

)اأ/68 ( بتاريخ 1436/4/9.
اأمرنا مبا هو اآت:

اأول: يعفى معايل املهند�س عادل بن 
حممد فقيه وزير العمل من من�شبه.

ث��ان��ي��ا: ي��ب��ل��غ اأم���رن���ا ه����ذا ل��ل��ج��ه��ات 
املخت�شة لعتماده وتنفيذه.

�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم: اأ/168

التاريخ: 1436/7/10
بعون اهلل تعالى

نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود
ملك اململكة العربية ال�شعودية، بعد 
الط����الع ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام الأ���ش��ا���ش��ي للحكم 
ال�شادر بالأمر امللكي رقم )اأ/90( بتاريخ 

.1412/8/27
وب��ع��د الط����الع ع��ل��ى ن��ظ��ام جمل�س 
الوزراء ال�شادر بالأمر امللكي رقم )اأ/13( 

بتاريخ 1414/3/3.
وبعد الطالع على الأمر امللكي رقم 

)اأ/68( بتاريخ 1436/4/9.
وبعد الطالع على الأمر امللكي رقم 

)اأ/165( بتاريخ 1436/7/10.
اأمرنا مبا هو اآت:

امل��ه��ن��د���س ع��ادل  ي��ع��ن م��ع��ايل  اأول: 
ب�����ن حم���م���د ف���ق���ي���ه وزي���������را ل��الق��ت�����ش��اد 

والتخطيط.
ث��ان��ي��ا: ي��ب��ل��غ اأم���رن���ا ه����ذا ل��ل��ج��ه��ات 

املخت�شة لعتماده وتنفيذه.
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم: اأ/169

التاريخ: 1436/7/10
بعون اهلل تعالى

نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود
ملك اململكة العربية ال�شعودية، بعد 
الط����الع ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام الأ���ش��ا���ش��ي للحكم 
ال�شادر بالأمر امللكي رقم )اأ/90( بتاريخ 

.1412/8/27
وب��ع��د الط����الع ع��ل��ى ن��ظ��ام جمل�س 
الوزراء ال�شادر بالأمر امللكي رقم )اأ/13( 

بتاريخ 1414/3/3.
وبعد الطالع على الأمر امللكي رقم 

)اأ/68( بتاريخ 1436/4/9.
وبعد الطالع على الأمر امللكي رقم 

)اأ/167( بتاريخ 1436/7/10.
اأمرنا مبا هو اآت :

اأول: يعن معايل الدكتور مفرج بن 
�شعد احلقباين وزيرا للعمل.

ث��ان��ي��ا: ي��ب��ل��غ اأم���رن���ا ه����ذا ل��ل��ج��ه��ات 
املخت�شة لعتماده وتنفيذه.

�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم: اأ/170

التاريخ: 1436/7/10
بعون اهلل تعالى

نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود
ملك اململكة العربية ال�شعودية

الأ�شا�شي  النظام  على  الط��الع  بعد 
للحكم ال�شادر بالأمر امللكي رقم )اأ/90( 

بتاريخ 1412/8/27.

وبعد الطالع على الأمر امللكي رقم 
)اأ/14 ( بتاريخ 1414/3/3.

اأمرنا مبا هو اآت:
الدكتور  ال�شيخ  ف�شيلة  يعن  اأول: 
خ���ال���د ب���ن حم��م��د ب���ن ن��ا���ش��ر ال��ي��و���ش��ف 

رئي�شا لديوان املظامل مبرتبة وزير.
اأم���رن���ا ه���ذا للجهات  ي��ب��ل��غ  ث��ان��ي��ا: 

املخت�شة لعتماده وتنفيذه.
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم: اأ/174

التاريخ: 1436/7/10
بعون اهلل تعالى

ن��ح��ن ���ش��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل 
�شعود

ملك اململكة العربية ال�شعودية، بعد 
ال��ن��ظ��ام الأ���ش��ا���ش��ي للحكم  الط���الع على 
ال�شادر بالأمر امللكي رقم )اأ/90( بتاريخ 

.1412/8/27
وب��ع��د الط���الع على ن��ظ��ام ال���وزراء 
ونواب الوزراء وموظفي املرتبة املمتازة ،

ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/10( 
بتاريخ 1391/3/18.

وبعد الطالع على الأمر امللكي رقم 
)اأ/137( بتاريخ 1436/5/28.

وبعد الطالع على الأمر امللكي رقم 
)اأ/14( بتاريخ 1414/3/3.

وبعد الطالع على الأمر امللكي رقم 
)اأ/160( بتاريخ 1436/7/10.

اأمرنا مبا هو اآت:
حمد  الأ���ش��ت��اذ  م��ع��ايل  ي��ع��ن  اأول: 
للديوان  رئي�شا  ال�شويلم  عبدالعزيز  بن 

امللكي مبرتبة وزير.
اأم���رن���ا ه���ذا للجهات  ي��ب��ل��غ  ث��ان��ي��ا: 

املخت�شة لعتماده وتنفيذه.
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم: اأ/175

التاريخ: 1436/7/10
بعون اهلل تعالى

ن��ح��ن ���ش��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل 
�شعود

ملك اململكة العربية ال�شعودية، بعد 
ال��ن��ظ��ام الأ���ش��ا���ش��ي للحكم  الط���الع على 
ال�شادر بالأمر امللكي رقم )اأ/90( بتاريخ 

.1412/8/27
وب��ع��د الط���الع على ن��ظ��ام ال���وزراء 
املمتازة،  املرتبة  الوزراء وموظفي  ونواب 
ال�����ش��ادر ب��امل��ر���ش��وم امل��ل��ك��ي رق���م )م/10( 

بتاريخ 1391/3/18.
هيئة  تنظيم  ع��ل��ى  الط����الع  وب��ع��د 
ح��ق��وق الإن�����ش��ان ال�����ش��ادر ب��ق��رار جمل�س 

الوزراء رقم )207( بتاريخ 1426/8/8.
وبعد الطالع على الأمر امللكي رقم 

)اأ/14( بتاريخ 1414/3/3ه�.
معايل  علينا  عر�شه  ما  على  وبناء 

رئي�س هيئة حقوق الإن�شان.
اأمرنا مبا هو اآت:

اأول: يعن الدكتور  نا�شر بن راجح 
بن حممد ال�شهراين نائبا لرئي�س هيئة 

حقوق الإن�شان باملرتبة املمتازة.
اأم���رن���ا ه���ذا للجهات  ي��ب��ل��غ  ث��ان��ي��ا: 

املخت�شة لعتماده وتنفيذه.
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم: اأ/176

التاريخ: 1436/7/10
بعون اهلل تعالى

ن��ح��ن ���ش��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل 
�شعود

اأم���رن���ا ه���ذا للجهات  ي��ب��ل��غ  ث��ان��ي��ا: 
املخت�شة لعتماده وتنفيذه.

�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم: اأ/179

التاريخ: 1436/7/10
بعون اهلل تعالى

نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود
ال�شعودية،بعد  العربية  اململكة  ملك 
ال��ن��ظ��ام الأ����ش���ا����ش���ي للحكم  الط������الع ع��ل��ى 
بتاريخ  )اأ/90(  رق��م  امللكي  ب��الأم��ر  ال�شادر 

.1412/8/27
وب���ع���د الط������الع ع��ل��ى ن���ظ���ام ال������وزراء 
ون���واب ال����وزراء وم��وظ��ف��ي امل��رت��ب��ة امل��م��ت��ازة، 
ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/10( بتاريخ 

.1391/3/18
رقم  امللكي  الأم��ر  الط��الع على  وبعد 

)اأ/14( بتاريخ 1414/3/3.
اأمرنا مبا هو اآت :

حممد  بن  �شالح  الأ�شتاذ  يعن  اأول: 
بالديوان  م�شت�شارا  اجلا�شر  عبدالكرمي  بن 

امللكي باملرتبة املمتازة.
ث���ان���ي���ا: ي��ب��ل��غ اأم����رن����ا ه�����ذا ل��ل��ج��ه��ات 

املخت�شة لعتماده وتنفيذه.
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم: اأ/180

التاريخ: 1436/7/10
بعون اهلل تعالى

نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود
بعد  ال�شعودية،  العربية  اململكة  ملك 
ال��ن��ظ��ام الأ����ش���ا����ش���ي للحكم  الط������الع ع��ل��ى 
بتاريخ  )اأ/90(  رق��م  امللكي  ب��الأم��ر  ال�شادر 

.1412/8/27
وب���ع���د الط������الع ع��ل��ى ن���ظ���ام ال������وزراء 
 ، امل��م��ت��ازة  املرتبة  ال����وزراء وموظفي  ون���واب 
ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/10( بتاريخ 

.1391/3/18
رقم  امللكي  الأم��ر  الط��الع على  وبعد 

)اأ/15( بتاريخ 1433/1/18.
رقم  امللكي  الأم��ر  الط��الع على  وبعد 

)اأ/25( بتاريخ 1434/2/18.
وبناء على ما عر�شه علينا معايل وزير 

التعليم.
اأمرنا مبا هو اآت :

بنت  نورة  الأ�شتاذة  تعفى معايل  اأول: 
ل�شوؤون  التعليم  وزي��ر  نائب  الفايز  عبداهلل 

البنات من من�شبها.
بن  الدكتور حمد  يعفى معايل  ثانيا: 
حممد اآل ال�شيخ نائب وزير التعليم ل�شوؤون 

البنن من من�شبه.
ث���ال���ث���ا: ي��ب��ل��غ اأم����رن����ا ه�����ذا ل��ل��ج��ه��ات 

املخت�شة لعتماده وتنفيذه.
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم: اأ/181

التاريخ: 1436/7/10
بعون اهلل تعالى

نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود
بعد  ال�شعودية،  العربية  اململكة  ملك 
ال��ن��ظ��ام الأ����ش���ا����ش���ي للحكم  الط������الع ع��ل��ى 
بتاريخ   ) )اأ/90  رق��م  امللكي  ب��الأم��ر  ال�شادر 

.1412/8/27
وب���ع���د الط������الع ع��ل��ى ن���ظ���ام ال������وزراء 
 ، امل��م��ت��ازة  املرتبة  ال����وزراء وموظفي  ون���واب 
ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/10( بتاريخ 

.1391/3/18
رقم  امللكي  الأم��ر  الط��الع على  وبعد 

)اأ/71( بتاريخ 1433/3/8.
اأمرنا مبا هو اآت:

وب��ع��د الط����الع ع��ل��ى ن��ظ��ام ال����وزراء 
املمتازة  املرتبة  وموظفي  ال���وزراء  ون���واب 
رق����م )م/10(  امل��ل��ك��ي  ب��امل��ر���ش��وم  ال�������ش���ادر 

بتاريخ 1391/3/18،
وبعد الطالع على الأمر امللكي رقم 

)اأ/254( بتاريخ 1432/12/15.
اأمرنا مبا هو اآت :

اأول: يعفى معايل الأ�شتاذ خالد بن 
عبدالرحمن العي�شى نائب رئي�س الديوان 

امللكي من من�شبه.
ث���ان���ي���ا: ي��ب��ل��غ اأم����رن����ا ه����ذا ل��ل��ج��ه��ات 

املخت�شة لعتماده وتنفيذه.
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم: اأ/171

التاريخ: 1436/7/10
بعون اهلل تعالى

نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود
ملك اململكة العربية ال�شعودية، بعد 
الط����الع ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام الأ���ش��ا���ش��ي للحكم 
بتاريخ  )اأ/90(  رقم  امللكي  بالأمر  ال�شادر 

.1412/8/27
وب��ع��د الط�����الع ع��ل��ى ن��ظ��ام جمل�س 
الوزراء ال�شادر بالأمر امللكي رقم )اأ/13( 

بتاريخ 1414/3/3.
اأمرنا مبا هو اآت :

بن  الأ�شتاذ خالد  يعن معايل  اأول: 
وع�شوا  دول��ة  وزي��ر  العي�شى  عبدالرحمن 

مبجل�س الوزراء.
ث���ان���ي���ا: ي��ب��ل��غ اأم����رن����ا ه����ذا ل��ل��ج��ه��ات 

املخت�شة لعتماده وتنفيذه.
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم: اأ/172

التاريخ: 1436/7/10
بعون اهلل تعالى

نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود
م��ل��ك امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة، 
ال���وزراء  ن��ظ��ام جمل�س  الط���الع على  بعد 
بتاريخ  )اأ/13(  رقم  امللكي  بالأمر  ال�شادر 

.1414/3/3
وبعد الطالع على الأمر امللكي رقم 

)اأ/69( بتاريخ 1436/4/9.
وبعد الطالع على الأمر امللكي رقم 
)اأ/70( بتاريخ 1436/4/9 املت�شمن ت�شكيل 

جمل�س ال�شوؤون ال�شيا�شية والأمنية.
اأمرنا مبا هو اآت:

اأول: تعين معايل الأ�شتاذ خالد بن 
ع�شو  الدولة  وزي��ر  العي�شى  عبدالرحمن 
جمل�س الوزراء ع�شوا يف جمل�س ال�شوؤون 

ال�شيا�شية والأمنية.
ث���ان���ي���ا: ي��ب��ل��غ اأم����رن����ا ه����ذا ل��ل��ج��ه��ات 

املخت�شة لعتماده وتنفيذه.
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم: اأ/173

التاريخ: 1436/7/10
بعون اهلل تعالى

نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود
ملك اململكة العربية ال�شعودية، بعد 
الط����الع ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام الأ���ش��ا���ش��ي للحكم 
بتاريخ  )اأ/90(  رقم  امللكي  بالأمر  ال�شادر 

.1412/8/27
وب��ع��د الط����الع ع��ل��ى ن��ظ��ام ال����وزراء 
املمتازة،  املرتبة  وموظفي  ال���وزراء  ون��واب 
رق����م )م/10(  امل��ل��ك��ي  ب��امل��ر���ش��وم  ال�������ش���ادر 

بتاريخ 1391/3/18.
وب���ع���د الط������الع ع��ل��ى ن���ظ���ام دي����وان 
امل���ظ���امل، ال�������ش���ادر ب��امل��ر���ش��وم امل��ل��ك��ي رق��م 

)م/78( بتاريخ 1428/9/9.

ال�شعودية،  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  م��ل��ك 
ب��ع��د الط������الع ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام الأ���ش��ا���ش��ي 
للحكم ال�شادر بالأمر امللكي رقم  اأ/90( 

بتاريخ 1412/8/27.
وب��ع��د الط���الع على ن��ظ��ام ال���وزراء 
املمتازة،  املرتبة  الوزراء وموظفي  ونواب 
ال�����ش��ادر ب��امل��ر���ش��وم امل��ل��ك��ي رق���م )م/10( 

بتاريخ 1391/3/18.
وبعد الطالع على الأمر امللكي رقم 

)اأ/14( بتاريخ 1414/3/3.
معايل  علينا  عر�شه  ما  على  وبناء 

رئي�س هيئة اخلراء مبجل�س الوزراء.
اأمرنا مبا هو اآت :

ب��ن  ع���م���رو  ال���دك���ت���ور  ي���ع���ن  اأول: 
اإبراهيم رجب نائباً لرئي�س هيئة اخلراء 

مبجل�س الوزراء باملرتبة املمتازة.
اأم���رن���ا ه���ذا للجهات  ي��ب��ل��غ  ث��ان��ي��ا: 

املخت�شة لعتماده وتنفيذه.
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم: اأ/177

التاريخ: 1436/7/10
بعون اهلل تعالى

ن��ح��ن ���ش��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل 
�شعود

ال�شعودية،  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  م��ل��ك 
ب��ع��د الط������الع ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام الأ���ش��ا���ش��ي 
للحكم ال�شادر بالأمر امللكي رقم )اأ/90( 

بتاريخ 1412/8/27.
وب��ع��د الط���الع على ن��ظ��ام ال���وزراء 
املمتازة  املرتبة  ال��وزراء وموظفي  ون��واب 
)م/10(  رق��م  امللكي  باملر�شوم  ال�����ش��ادر   ،

بتاريخ 1391/3/18.
وبعد الطالع على الأمر امللكي رقم 

)اأ/14( بتاريخ 1414/3/3.
وب��ن��اء ع��ل��ى م��ا ع��ر���ش��ه علينا �شمو 

الرئي�س العام لرعاية ال�شباب.
اأمرنا مبا هو اآت:

بن  م��ن�����ش��ور  ال��دك��ت��ور  ي��ع��ن  اأول: 
العام  للرئي�س  م�شاعدا  املن�شور  عبداهلل 

لرعاية ال�شباب باملرتبة املمتازة.
اأم���رن���ا ه���ذا للجهات  ي��ب��ل��غ  ث��ان��ي��ا: 

املخت�شة لعتماده وتنفيذه.
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم: اأ/178

التاريخ: 1436/7/10
بعون اهلل تعالى

ن��ح��ن ���ش��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل 
�شعود

ال�شعودية،  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  م��ل��ك 
ب��ع��د الط������الع ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام الأ���ش��ا���ش��ي 
للحكم ال�شادر بالأمر امللكي رقم )اأ/90( 

بتاريخ 1412/8/27.
وب��ع��د الط���الع على ن��ظ��ام ال���وزراء 
املمتازة،  املرتبة  الوزراء وموظفي  ونواب 
ال�����ش��ادر ب��امل��ر���ش��وم امل��ل��ك��ي رق���م )م/10( 

بتاريخ 1391/3/18.
وب��ع��د الط����الع ع��ل��ى ق���رار جمل�س 

الوزراء رقم )218( بتاريخ 1433/7/7.
وبعد الطالع على الأمر امللكي رقم 

)اأ/221( بتاريخ 1433/12/6.
معايل  علينا  عر�شه  ما  على  وبناء 

وزير الثقافة والإعالم.
اأمرنا مبا هو اآت:

الأ�����ش����ت����اذ  م����ع����ايل  ي���ع���ف���ى  اأول: 
ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ال���ه���زاع 
رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة الإذاع�����ة وال��ت��ل��ف��زي��ون من 
الدكتور عبداهلل  ويكلف معايل  من�شبه، 
الثقافة  وزي���ر  ن��ائ��ب  ب��ن �شالح اجل��ا���ش��ر 
الإذاع���ة  لهيئة  رئي�شا  بالعمل  والإع���الم 

والتلفزيون اإ�شافة اإلى عمله.

من�شور  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ي��ع��ف��ى  اأول: 
ب��ن نا�شر ب��ن ع��ب��داهلل احل��وا���ش��ي ن��ائ��ب وزي��ر 

ال�شحة لل�شوؤون ال�شحية من من�شبه.
ثانيا: يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�شة 

لعتماده وتنفيذه.
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم: اأ/182

التاريخ: 1436/7/10
بعون اهلل تعالى

نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود
بعد  ال�����ش��ع��ودي��ة،  العربية  اململكة  ملك 
الطالع على النظام الأ�شا�شي للحكم ال�شادر 
بالأمر امللكي رقم )اأ/90( بتاريخ 1412/8/27.

وب���ع���د الط�������الع ع���ل���ى ن���ظ���ام ال�������وزراء 
ون����واب ال�����وزراء وم��وظ��ف��ي امل��رت��ب��ة امل��م��ت��ازة ، 
بتاريخ  )م/10(  رق��م  امللكي  باملر�شوم  ال�شادر 

.1391/3/18
وب��ع��د الط����الع ع��ل��ى الأم����ر امل��ل��ك��ي رق��م 

)اأ/71( بتاريخ 1433/3/8.
اأمرنا مبا هو اآت:

حممد  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  ي��ع��ف��ى  اأول: 
ال�شحة  وزي��ر  نائب  بكر خ�شيم  بن  بن حمزة 
على  بناء  من�شبه  من  والتطوير  للتخطيط 

طلبه.
ثانيا: يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�شة 

لعتماده وتنفيذه.
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم: اأ/183

التاريخ: 1436/7/10
بعون اهلل تعالى

نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود
م���ل���ك امل���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة ال�������ش���ع���ودي���ة، 
من�شوبي  ت��ك��رمي  على  حر�شنا  م��ن  ان��ط��الق��ا 
من  والأم��ن��ي��ة  الع�شكرية  ال��ق��ط��اع��ات  جميع 
ال��ع�����ش��ك��ري��ن وامل��دن��ي��ن، وت��ق��دي��را ل��ه��م على 

جهودهم وعطاءاتهم وبذلهم.
اأمرنا مبا هو اآت:

ملن�شوبي جميع  �شهر  راتب  اأول: �شرف 
ال��ق��ط��اع��ات ال��ع�����ش��ك��ري��ة والأم��ن��ي��ة م��ن اأف����راد 

و�ضباط ومدنيني.
ثانيا: يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�شة 

لعتماده وتنفيذه.
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم: اأ/184

التاريخ: 1436/7/10
بعون اهلل تعالى

نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود
بعد  ال�شعودية،  العربية  اململكة  ملك 
ال���ن���ظ���ام الأ����ش���ا����ش���ي للحكم  الط������الع ع��ل��ى 
بتاريخ  )اأ/90(  رق��م  امللكي  ب��الأم��ر  ال�����ش��ادر 

.1412/8/27
وب���ع���د الط������الع ع��ل��ى ن���ظ���ام ال������وزراء 
 ، امل��م��ت��ازة  املرتبة  ال����وزراء وموظفي  ون���واب 
بتاريخ  امللكي رقم )م/10(  باملر�شوم  ال�شادر 

.1391/3/18
رقم  امللكي  الأم���ر  الط���الع على  وبعد 

)اأ/81( بتاريخ 1436/4/9.
رقم  امللكي  الأم���ر  الط���الع على  وبعد 

)اأ/14( بتاريخ 3/3 /1414.
اأمرنا مبا هو اآت:

امل��ل��ك��ي  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ي��ع��ن  اأوًل: 
الأمر من�شور بن مقرن بن عبدالعزيز اآل 
ال�شريفن  احلرمن  خلادم  م�شت�شاراً  �شعود 

مبرتبة وزير.
ث���ان���ي���ا: ي��ب��ل��غ اأم�����رن�����ا ه�����ذا ل��ل��ج��ه��ات 

املخت�شة لعتماده وتنفيذه.
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود



الميالد والنشأة
ن�����ش��اأ الأم������ر حم��م��د ب���ن ن���اي���ف بن 
حكم  بيئة  يف  ���ش��ع��ود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
���ش��ي��ا���ش��ي ع���ري���ق، ف��ه��و اأح�����د اأح���ف���اد 
ال�شعودية  العربية  اململكة  موؤ�ش�س 
امللك  ج��الل��ة  العظيم  كيانها  وب���اين 
عبدالعزيز، طيب اهلل ثراه، وهو ابن 
نايف  الأم��ر  امللكي  ال�شمو  ل�شاحب 
العهد  ويل  �شعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء وزي��ر 
الداخلية، رحمه اهلل، والذي يعد اأحد 
اأبرز رجالت الدولة ال�شعودية وكانت 
واإداري����ة  واأم��ن��ي��ة  �شيا�شية  ل��ه جت��رب��ة 
عميقة كما يعد �شخ�شية عاملية بارزة 

يف ميادين العمل الإن�شاين.
ولد الأمر حممد مبدينة جدة 
 30 امل���واف���ق   1379 ���ش��ف��ر   25 ب��ت��اري��خ 
الثاين  الب���ن  وه��و   ،1959 اأغ�شط�س 
نايف  الأم��ر  امللكي  ال�شمو  ل�شاحب 
بن عبدالعزيز من الأمرة: اجلوهرة 
اآل �شعود  بنت عبدالعزيز بن م�شاعد 
وم����ت����زوج م����ن الأم���������رة: رمي�����ا ب��ن��ت 
�شلطان بن عبدالعزيز اآل �شعود. وله 
م��ن الأب��ن��اء الأم���رة ���ش��ارة والأم���رة 

لولوه.

تعليمه وخبراته
در����س الأم���ر حممد مراحل   •
واملتو�شطة  الب��ت��دائ��ي��ة  التعليم 
وال���ث���ان���وي���ة مب��ع��ه��د ال��ع��ا���ش��م��ة 

بالريا�س.
• وا�����ش����ل ت��ع��ل��ي��م��ه اجل���ام���ع���ي 
ب��ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة 
وح�����ش��ل ع��ل��ى ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ع����ام 1401  ال���ع���ل���وم 

املوافق 1981.
• ح�شل على عدد من ال��دورات 
الع�شكرية املتقدمة داخل اململكة 
بال�شوؤون  ال�شلة  ذات  وخارجها 

الأمنية ومكافحة الإرهاب.
• اكت�شب م��ن وال���ده وم��ن بيئة 
احل���ك���م وال�����ش��ي��ا���ش��ة امل���زي���د من 
والإداري�����ة  ال�شيا�شية  اخل����رات 
والت�����ش��ال��ي��ة، ك��م��ا اأك�����ش��ب��ه ذل��ك 
ال��ع��ام  ب��ال�����ش��اأن  متعمقة  م��ع��رف��ة 
ورجال  املواطنن  والتوا�شل مع 
والدبلوما�شية  وال�شيا�شة  الفكر 
ال��ذي��ن ي��ل��ت��ق��ون ب���وال���ده الأم���ر 

نايف بن عبدالعزيز يف جمال�شه 
ال����ع����ام����ة واخل�����ا������ش�����ة، وخ�����الل 
دول  ملختلف  اخلارجية  زي��ارات��ه 

العامل.
• اأ�شاف عمله يف القطاع اخلا�س 
الر�شمي  بالعمل  التحاقه  قبل 
والذي انتهت �شلته بهذا القطاع 
املوافق 1998 جتربة  ع��ام 1419  
ث���ري���ة يف امل����ج����ال الق���ت�������ش���ادي 
ال�شعيد  على  والتجاري  وامل��ايل 

الداخلي واخلارجي.
الت�شالية  مهاراته  تنوعت  كما 
من خالل تعامالته مع خمتلف 
امل����ج����الت  ه������ذه  ال���ع���ام���ل���ن يف 
احل���ي���وي���ة وامل�����وؤث�����رة يف ����ش���وؤون 

الدولة والأفراد.

مناصبه ومهماته
• �شدر اأمر ملكي بتعين �شموه 
م�شاعدا لوزير الداخلية باملرتبة 
 1420 حم��رم   27 بتاريخ  املمتازة 

املوافق 13 مايو 1999.
• �شدر اأمر ملكي بتعين �شموه 
م�شاعدا لوزير الداخلية مبرتبة 
الآخ���رة  وزي���ر بتاريخ 4 ج��م��ادى 

1425 املوافق 22 يوليو 2004.
• �شدر اأمر ملكي بتعين �شموه 
ذو   20 ب��ت��اري��خ  للداخلية  وزي����را 
احلجة 1433 ه�، املوافق نوفمر 

.2012
احل�����رم�����ن  خ������������ادم  ق������ل������ده   •
عبدا  ب��ن  فهد  امل��ل��ك  ال�شريفن 
امل��ل��ك   ���ش��ع��ود و����ش���اح  اآل  ل��ع��زي��ز 
�شموه  ب��ه  ق��ام  مل��ا  تقديرا  في�شل 
واإدارة  م���ت���ق���ن  ت��خ��ط��ي��ط  م����ن 
ناجحة لعملية اقتحام  الطائرة 
ال��رو���ش��ي��ة امل��خ��ت��ط��ف��ة يف م��ط��ار 
الأم����ر حم��م��د ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ركابها،  واإن��ق��اذ  امل��ن��ورة  باملدينة  
وذلك بتاريخ 1422/4/8 املوافق   

. 2001/3/6
احل�����رم�����ن  خ������������ادم  ق������ل������ده   •
ال�����ش��ري��ف��ن امل���ل���ك ع���ب���داهلل بن 
امللك  اآل �شعود و�شاح  عبدالعزيز 
الأول��ى  الطبقة  من  عبدالعزيز 
تقديرا ملا اأظهره �شموه من متيز 
يف جم����ال ع��م��ل��ه وذل����ك ب��ت��اري��خ 
1430/9/16 املوافق 2009/9/6.

صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن نايف
بن عبد العزيز آل سعود
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الهيئة  يف  ع�شوا  �شموه  ع��ن   •
ال���وط���ن���ي���ة مل���ك���اف���ح���ة امل����خ����درات 
امل�����ش��ك��ل��ة ب��ال��ق��رار ال������وزاري رق��م 
)160( بتاريخ  1427/7/6 املوافق 

.2006/8/1
• ����ش���در الأم�����ر امل��ل��ك��ي ال��ك��رمي 
اللجنة  يف  ع�شوا  �شموه  بتعين 
الق��ت�����ش��ادي  للمجل�س  ال��دائ��م��ة 
ب��ت��اري��خ 1430/11/28ه����امل����واف����ق 

.2009/11/16
• ن���ائ���ب رئ��ي�����س ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ل��ي��ا 
اآل  عبدالعزيز  بن  نايف  جلائزة 
النبوية  لل�شنة  ال��ع��امل��ي��ة  ���ش��ع��ود 
والدرا�شات الإ�شالمية املعا�شرة.

• الرئي�س الفخري ملجل�س وزراء 
الداخلية العرب.

• ال��رئ��ي�����س ال���ف���خ���ري ورئ��ي�����س 
ن��اي��ف  ج���ام���ع���ة  اإدارة  جم���ل�������س 

العربية للعلوم الأمنية.
• رئي�س جلنة احلج العليا.

لالأمن  العليا  الهيئة  رئي�س   •
ال�شناعي.

للدفاع  الأعلى  املجل�س  رئي�س   •
املدين.

للجمعية  ال��ف��خ��ري  ال��رئ��ي�����س   •
الوطنية للمتقاعدين.

رئ���ي�������س ال���ل���ج���ن���ة ال���وط���ن���ي���ة   •
ملكافحة املخدرات.

���ش��م��وه يف مواجهاته  ت��ع��ر���س   •
احلازمة لالأعمال الإرهابية اإلى 
حم�����اولت اغ��ت��ي��ال ع���دي���دة من 
قبل التنظيمات الإرهابية، وجنا 
منها �شموه بف�شل اهلل وتوفيقه.

• ����ش���ارك ���ش��م��وه يف م���وؤمت���رات 
ول����ق����اءات اأم��ن��ي��ة ع���دي���دة خ���ارج 
امل��م��ل��ك��ة، ك��م��ا ق���ام ب��ال��ع��دي��د من 
ال����زي����ارات ال��ر���ش��م��ي��ة ل��ع��دد من 
���ش��ل��ة  ذات  م���ه���م���ات  يف  ال�������دول 
ب���ال�������ش���وؤون الأم���ن���ي���ة وم��ك��اف��ح��ة 

الإرهاب.
• ق�����اد ����ش���م���وه ع��م��ل��ي��ة ت��ط��وي��ر 
وحتديث �شاملة لقطاعات وزارة 
العمل  متطلبات  وف��ق  الداخلية 
الأجهزة  ق��درات  وتعزيز  الأمني 

الأمنية ورفع كفاءة عملها.

اهتماماته اإلنسانية
اأع��م��ال  وي��ت��اب��ع  �شموه  ي�شرف   •
ال��ع��دي��د م��ن ال��ل��ج��ان واحل��م��الت 
الإغ�����اث�����ي�����ة ب����ه����دف ال��ت��خ��ف��ي��ف 
ع���ن امل��ن��ك��وب��ن وامل��ت�����ش��رري��ن يف 
ال��ع��امل وتلبية  ال��ع��دي��د م��ن دول 

احتياجاتهم ال�شرورية.
���ش��وؤون  باهتمام  �شموه  يتابع   •
اأ�شر  وكذلك  واأ�شرهم  ال�شجناء 
امل���ت���ورط���ن يف اأع���م���ال اإره��اب��ي��ة 

والإره��������������اب امل�������خ�������درات ع��ن��ه��م 
مواجهة  على  اأ�شرهم  وم�شاعدة 

جنوح اأبنائهم.
امل�������ب�������ادرات  �����ش����م����وه  ي�����دع�����م   •
الإن�����ش��ان��ي��ة والأع���م���ال اخل��ري��ة 

املخل�شة .
• ي��ه��ت��م ���ش��م��وه اه��ت��م��ام��ا كبرا 
ب�����ش��ه��داء ال��واج��ب وامل�����ش��اب��ن يف 
م���واج���ه���ة الأع����م����ال الإره���اب���ي���ة 
والأح���������داث الأم���ن���ي���ة واأ����ش���ره���م 
لهم  والعناية  ال��رع��اي��ة  وت��ق��دمي 
التزامات  من  عليهم  ما  وحتمل 
املنا�شب  ال�شكن  وت��وف��ر  م��ال��ي��ة 
لهم ولأ�شرهم وت�شهيل موا�شلة 
وتوظيفهم  لتعليمهم  اأب��ن��ائ��ه��م 
ليتولوا م�شتقبال اإعالة اأ�شرهم.

اهتمامته الفكرية والثقافية
• ي���ع���د ����ش���م���وه م����ن امل��ت��اب��ع��ن 
مل��خ��ت��ل��ف ف���ن���ون ال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة 
ال�شلة  وماله  العموم  وج��ه  على 

ب�شوؤون الأمن ب�شفة خا�شة.
• ي��ت��اب��ع ���ش��م��وه ك���اف���ة و���ش��ائ��ل 
الإع������الم وم����ا ي�����ش��در ع��ن��ه��ا من 
م�شامن قد توؤثر على النواحي 
ويعنى  ب��اآخ��ر  اأو  ب�شكل  الأم��ن��ي��ة 
ب���ال���ط���رح امل���و����ش���وع���ي وال���ن���ق���د 

الهادف البناء.

• ال���رئ���ي�������س ال���ف���خ���ري ل��ل��ج��ن��ة 
ال���وط���ن���ي���ة ال�������ش���ع���ودي���ة ل��رع��اي��ة 
واأ�شرهم  عنهم  واملفرج  ال�شجناء 

»تراحم«.
لكلية  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�س   •

امللك فهد الأمنية.
• ال���راع���ي ل��ك��ر���ش��ي حم��م��د بن 

نايف لل�شالمة املرورية.
اأن�شاأ مركز الأم��ر حممد بن   •

نايف للمنا�شحة.

جهود وأحداث
• اأ����ش���رف ���ش��م��وه ع��ل��ى ال��ع��دي��د 
م��������ن ال�������ل�������ج�������ان واحل�������م�������الت 
الإغ���اث���ي���ة ال�����ش��ع��ودي��ة مل�����ش��اع��دة 
فل�شطن،  يف  املت�شررة  ال�شعوب 
وال�������ش���وم���ال، و����ش���وري���ا، و���ش��رق 
وباك�شتان،  واأفغان�شتان،  اآ���ش��ي��ا، 

ولبنان.
تنفيذ  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  اأ�����ش����رف   •
مكافحة  وا�شرتاتيجيات  خطط 
بكل  اأعماله  ومواجهة  الإره���اب 
ع��زمي��ة واق���ت���دار وح��ق��ق ب��ذل��ك 
ب��ت��ق��دي��ر اجلميع  جن��اح��ا ح��ظ��ي 
وقدم  وعامليا،  واإقليميا،  حمليا، 
�شموه جتربة �شعودية متميزة يف 
اأف��ادت  جم��ال مكافحة الإره���اب 

منها دول عاملية عديدة.

وال���ذي���ن ي��ت��وا���ش��ل��ون م��ع �شموه 
م��ب��ا���ش��رة م�����ش��ت��ن��ك��ري��ن م���ا اأق���دم 
ع��ل��ي��ه اأب���ن���اوؤه���م م���ن ت�����ش��رف��ات 

خاطئة بحق وطنهم واأ�شرهم.
• يتابع �شموه ما ين�شر يف و�شائل 
ال����ظ����روف  ذوي  ع����ن  الإع����������الم 
اإنهاء  اإلى  اخلا�شة ويبادر �شموه 

م�شكالتهم وحتقيق مطالبهم.
متابعة  على  احل��ر���س  �شديد   •
اأحوال اأفراد رجال الأمن الذين 
ي��������وؤدون م��ه��م��ات��ه��م يف ظ����روف 
م���ن���اخ���ي���ة ���ش��ع��ب��ة وت���ذل���ي���ل م��ا 
يواجهونه من �شعوبات وظروف 
وي���وج���ه ب���ع���الج وم�����ش��اع��دة من 
اأو  ل���ل���م���ر����س  م���ن���ه���م  ت����ع����ر�����س 
ال���واج���ب  اأداء  اأث���ن���اء  الإ����ش���اب���ة 

الأمني.
ب���امل���راج���ع���ن  ي���ع���ن���ى ����ش���م���وه   •
املواطنن  م��ن  الداخلية  ل���وزارة 
وامل��ق��ي��م��ن وي��ت��ف��ه��م اأو���ش��اع��ه��م 
وي��ت��اب��ع اإن��ه��اء ���ش��ك��واه��م يف اإط���ار 
اإحاطتهم  على  ويحر�س  النظام 
مب���ا ي��ت��م ح��ي��ال ق�����ش��اي��اه��م دون 
وذلك  ال��وزارة  مراجعة  تكليفهم 
م����ن خ�����الل و����ش���ائ���ل الت�������ش���ال 

احلديثة.
���ش��م��وه اه��ت��م��ام��ا خا�شاً  ي���ويل   •
بال�شباب ودرء خماطر النحراف 

• ����ش���دي���د احل����ر�����س ع���ل���ى دق���ة 
امل��ع��ل��وم��ات وجت��رده��ا م��ن امل��ي��ول 
والأهواء ال�شخ�شية ليعتد بها يف 

اتخاذ القرار ال�شائب.
• ل مي��ي��ل ���ش��م��وه اإل����ى ال��ظ��ه��ور 
الإع�����الم�����ي ال������ذي ي��ف��ت��ق��ر اإل����ى 
الفعل الناجز، ويرى اأن الأعمال 
ينبغي اأن ت�شبق الأقوال واأنها هي 

خر من يتحدث عن فاعلها.
اإل��ى توظيف كل  ي�شعى �شموه   •
منجز علمي وتقني �شبيل تطوير 
الأمني وتوفر ال�شتقرار  الأداء 

الجتماعي.

هواياته
التي  القن�س  ه��واي��ة  مي��ار���س   •
ي���ع���د وال�������ده الأم�������ر ن���اي���ف ب��ن 
اآل �شعود، رحمه اهلل،  عبدالعزيز 
العربية  ال��ه��واي��ة  رواد  اأب���رز  م��ن 
الأ���ش��ي��ل��ة وي��راف��ق��ه ع��ل��ى ال���دوام 

خالل رحالت القن�س.
• ميار�س ريا�شة ال�شباحة.

• يجيد فنون الرماية.
• ي���ه���ت���م ����ش���م���وه ب��ال��ف��رو���ش��ي��ة 
ومتابعة هذه الريا�شة الأ�شيلة.

• حت��ظ��ى الأل����ع����اب ال��ري��ا���ش��ي��ة 
�شموه  ومتابعة  باهتمام  املختلفة 

خا�شة عندما يتاح له ذلك.
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مناصبه ومهماته
وت���ق���ّل���د الأم������ر حم��م��د ب���ن ���ش��ل��م��ان 
املهني  م�����ش��واره  خ��الل  ع��دة  منا�شب 
وابتداأه  �شنوات  ع�شر  اإلى  امتد  الذي 
ع��دد من  ول��ه  احل��ر  العمل  مبمار�شة 
ح�شل  اخلرية  والن�شاطات  املبادرات 

من خاللها على عديد من اجلوائز.
يف  مهامه  مبمار�شة  ال��ب��دء  قبل 
العربية  اململكة  يف  ال��ع��ام��ة  اخل��دم��ة 

من  ب��ع��ده��ا  ان��ت��ق��ل   ،2009/12/16
هيئة اخلراء باملرتبة احلادية ع�شرة 
ليكون م�شت�شارا خا�شا لأمر منطقة 
الريا�س، وذلك بتاريخ 1430/12/28 
اأث���ن���اء  ويف   ،2009/12/16 امل����واف����ق 
ذل���ك ا���ش��ت��م��ر ع��م��ل��ه ك��م�����ش��ت�����ش��ار غر 
تاريخ  حتى  اخل��راء  هيئة  يف  متفرغ 
 ،2013/3/3 امل����واف����ق   1434/4/20
الريا�س  ملركز  عاما  اأمينا  عمل  كما 

درج���ة ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف ال��ق��ان��ون من 
ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ش��ع��ود، وح����از ال��رتت��ي��ب 
القانون  كلية  م��ن  دفعته  على  ال��ث��اين 
تعليمه  تلقى  كما  ال�شيا�شية،  والعلوم 
ال��ع��ام يف م��دار���س ال��ري��ا���س، وك���ان من 
م�شتوى  على  الأوائ����ل  الع�شرة  �شمن 
امل��م��ل��ك��ة يف ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة، وخ��الل 
فرتة تعليمه تلقى عديدا من الدورات 

والرامج.

اجلامعة  يف  تخرجه  وبعد  ال�شعودية 
من  ع���ددا  �شلمان،  ب��ن  حممد  �����س  اأ���شَّ
ال�شركات التجارية، وذلك قبل البدء 
ب��ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي م��ن خ���الل عمله 
يف  اخل���راء  بهيئة  متفرغ  كم�شت�شار 
العربية  اململكة  يف  ال�����وزراء  جمل�س 
ال�شعودية، وذلك بتاريخ 1428/3/22 
وا����ش���ت���م���ر   2007/4/10 امل������واف������ق 
امل��واف��ق   1430/12/28 ت���اري���خ  ح��ت��ى 

ل�شمو  خا�شا  وم�شت�شارا  للتناف�شية 
امل��ل��ك  دارة  اإدارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
عبدالعزيز، كما عمل الأمر حممد، 
العليا  التنفيذية  اللجنة  يف  ع�شوا 

لتطوير الدرعية.
م�����ش��ت�����ش��ارا خا�شا  ���ش��م��وه   ُع����ننِّ 
بن عبدالعزيز،  �شلمان  الأمر  ل�شمو 
ب���ن �شلمان  الأم�����ر حم��م��د  وان��ت��ق��ل 
م��ن اإم���ارة منطقة ال��ري��ا���س، وه��و يف 

ال�شمو  ل�شاحب  الذاتية  ال�شرة  تزخر 
امل��ل��ك��ي الأم����ر حم��م��د ب��ن ���ش��ل��م��ان بن 
ال��ن��ائ��ب  ال��ع��ه��د  ع��ب��دال��ع��زي��ز، ويل ويل 
وزي��ر  ال����وزراء  جمل�س  لرئي�س  ال��ث��اين 
ال����دف����اع، ب�����ش��ج��ل ح���اف���ل ب����الإجن����ازات 
واخلرات والعطاء واملبادرات اخلرية.

تعليمه وخبراته
الأمر حممد بن �شلمان، حا�شل على 

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان
بن عبد العزيز آل سعود
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املرتبة الثالثة ع�شرة، وُعننِّ م�شت�شارا 
وم�شرفا على املكتب اخلا�س وال�شوؤون 
اخل��ا���ش��ة ل�����ش��م��و ويل ال��ع��ه��د، وذل���ك 
ُبعيد تويل الأمر �شلمان ولية العهد 
الأمر  اأمر ملكي بتعين  حتى �شدر 
حم��م��د ب���ن ���ش��ل��م��ان رئ��ي�����ش��ا ل���دي���وان 
�شمو ويل العهد، وم�شت�شارا خا�شا له 

مبرتبة وزير بتاريخ 1434/4/20.
 و�����ش����در اأم������ر م��ل��ك��ي ب��ت��ع��ي��ي��ن��ه 
م�شرفا عاما على مكتب وزير الدفاع، 
اإ����ش���اف���ة اإل�����ى ع��م��ل��ه، وذل�����ك ب��ت��اري��خ 

1434/9/5، املوافق 2013/7/13.
امل��واف��ق   1435/6/25 ت��اري��خ  ويف 
2014/4/25 �شدر اأمر ملكي بتعيينه 
وزيرا للدولة ع�شوا مبجل�س الوزراء، 

اإ�شافة اإلى عمله.
املوافق   1435/11/23 تاريخ  ويف 
تعيينه  ق�����رار  ����ش���در   ،2014/9/18

جهوده ومبادراته
في مجال العمل الخيري 

ل�������ش���م���و الأم���������ر حم���م���د ب�����ن ���ش��ل��م��ان 
اجتماعية  وم��ب��ادرات  خ��ري��ة  ن�شاطات 
متعّددة؛ حيث تاأثر بعمل والده الأمر 
امل��ج��ال غر  ع��ب��دال��ع��زي��ز يف  ب��ن  �شلمان 
خرية  موؤ�ش�شة  �شموه  واأ�ّش�س  الربحي، 
بن  حممد  موؤ�ش�شة  وه��ي  ا�شمه،  حتمل 
»م�شك  اخلرية  عبدالعزيز  بن  �شلمان 
اإدارت��ه��ا،  اخل��ري��ة« التي ي��راأ���س جمل�س 
وال���ه���ادف���ة اإل����ى دع���م ت��ط��وي��ر امل�����ش��اري��ع 
ال��ن��ا���ش��ئ��ة وال��ت�����ش��ج��ي��ع ع��ل��ى الإب������داع يف 
امل��ج��ت��م��ع ال�����ش��ع��ودي م���ن خ���الل متكن 
وتعزيز  وتطويرهم  ال�شعودي،  ال�شباب 
ت��ق��دم��ه��م يف م��ي��ادي��ن ال��ع��م��ل وال��ث��ق��اف��ة 
الج���ت���م���اع���ي���ة  وال����ق����ط����اع����ات  والأدب 

والتقنية.
 ول������الأم������ر حم���م���د ب�����ن ���ش��ل��م��ان 

امللك عبدالعزيز.

جهود سابقة
اأخرى  كما كان ل�شموه منا�شب خرية 

�شابقة منها:
• ع�شو جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة ابن 

باز اخلرية.
• ع�شو املجل�س التن�شيقي الأعلى 
ل��ل��ج��م��ع��ي��ات اخل����ري����ة مب��ن��ط��ق��ة 

الريا�س.
اجلمعية  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و   •
الكرمي  القراآن  لتحفيظ  اخلرية 

بالريا�س.
• ع�شو جمل�س اإدارة جمعية الر 

مبنطقة الريا�س.
للجمعية  ال���ف���خ���ري  ال��رئ��ي�����س   •

ال�شعودية لالإدارة.
• ع�شو فخري للجمعية الوطنية 

رئي�شا للجنة التنفيذية يف دارة امللك 
عبدالعزيز.

وزي��را  بتعيينه  اأم��ر ملكي  و���ش��در 
ل���ل���دف���اع، اإ����ش���اف���ة اإل�����ى ع��م��ل��ه ب��ت��اري��خ 
 ،2015/1/23 امل�����واف�����ق   1436/4/3
و����ش���در اأم�����ر م��ل��ك��ي ب��ت��ع��ي��ي��ن��ه رئ��ي�����ش��ا 
للديوان امللكي وم�شت�شارا خا�شا خلادم 
احل���رم���ن ال�����ش��ري��ف��ن مب��رت��ب��ة وزي���ر، 
 1436/4/3 ب��ت��اري��خ  عمله  اإل���ى  اإ���ش��اف��ة 

املوافق 2015/1/23.
واختار خادم احلرمن ال�شريفن 
حفظه  ع��ب��دال��ع��زي��ز،  ب��ن  �شلمان  امل��ل��ك 
امل��ل��ك��ي الأم����ر  ال�����ش��م��و  اهلل، ���ش��اح��ب 
وليا  عبدالعزيز  بن  �شلمان  بن  حممد 
ثانيا  نائبا  �شموه  وتعين  العهد،  لويل 
للدفاع  وزي��را  ال���وزراء  لرئي�س جمل�س 
اإبريل   29 امل��واف��ق   1436/7/10 بتاريخ 

.2015

م�����ش��اه��م��ات خ��ري��ة اأخ�����رى م���ن خ��الل 
املنا�شب التي ي�شغلها حاليا:

م��رك��ز  اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س   •
�س  الأمر �شلمان لل�شباب الذي اأُ�شنِّ
مب���ب���ادرة م���ن الأم�����ر ���ش��ل��م��ان بن 
جهود  تعزيز  اأج��ل  من  عبدالعزيز 
وحتقيق  ال�����ش��ب��اب  دع���م  يف  اململكة 

طموحاتهم.
الأم��ر  جلمعية  الرئي�س  نائب   •
�شلمان لالإ�شكان اخلري وامل�شرف 
للجمعية  التنفيذية  اللجنة  على 
ال��ت��ي ت�����ش��ك��ل��ت م���ن جم��م��وع��ة من 
الأكادميين وخراء علم الجتماع 
واأعيان املجتمع لتغطية احتياجات 

اأ�شحاب الدخل املحدود.
م��دار���س  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س   •

الريا�س )مدار�س غر ربحية(.
• رئي�س اللجنة التنفيذية يف دارة 

اخلرية للوقاية من املخدرات.
الأع�����������ش�����اء  رئ����ي���������س جم���ل�������س   •
ال���ف���خ���ري���ن جل���م���ع���ي���ة الأي���������ادي 

احلرفية.
باز  اب��ن  جمعية  موؤ�ش�شي  اأح���د   •
ورع��اي��ة  ال����زواج  لتي�شر  اخل��ري��ة 

الأ�شرة.
ي�����ُش��ار اإل����ى اأن الأم����ر حم��م��د بن 
اجلوائز  من  عديد  على  ح�شل  �شلمان، 
م يف ع���دي���د م���ن امل���ح���اف���ل، وم��ن��ه��ا  وُك������رنِّ
لدعم  القيادية  ال��ع��ام  �شخ�شية  ج��ائ��زة 
امل��م��ن��وح��ة   ،2013 ل��ع��ام  الأع����م����ال  رواد 
��� ال�����ش��رق الأو���ش��ط«  م��ن جملة »ف��ورب��ز 
���ش��ل��م��ان، ب�شفته  ب���ن  ل���الأم���ر حم��م��د 
رئي�شا ملجل�س اإدارة مركز الأمر �شلمان 
رواد  دع��م  يف  جل��ه��وده  تثمينا  لل�شباب، 
الأعمال ال�شباب واإبراز جناحات ال�شباب 

ال�شعودي للعامل.
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األمير فيصل بن خالد: هذه القرارات
تصنع عهدا جديدا من النماء والتطور

�شد  ال�شريفن  احلرمن  خادم  قادها 
ا�شتعادة  بهدف  احلوثين  املتمردين 
اليمنية  واحلكومة  لل�شعب  ال�شرعية 
وال����دف����اع ع���ن م���ق���درات ه����ذا ال��وط��ن 

ومقد�شاته.
وق������ال ����ش���م���وه »ي���ت���م���ت���ع الأم�����ر 
حم���م���د ب����ن ن���اي���ف ب����ن ع���ب���د ال��ع��زي��ز 
العمل،  يف  والتفاين  الثاقبة  بالنظرة 
و�شجل �شموه الكرمي حافل باملنجزات 
التي لي�شت بغريبة على �شموه الكرمي، 
ولعل اأبرزها ملف الإرهاب الذي عانت 
على  ال�شعودية  العربية  اململكة  منه 

مدى �شنوات.
وا����ش���ت���ط���اع ����ش���م���وه، ح��ف��ظ��ه اهلل 
تعالى، من تقوي�س مطامع احلاقدين 
من  املرجفن  والبغاة  البلد  ه��ذا  على 
اأرب��اب الفنت والإره��اب ، وجنح �شموه 

بحول اهلل يف حمل ثقة خادم احلرمن 
حقيقية  اإ���ش��اف��ة  و�شيكون  ال�شريفن 

لإمتام م�شرة البناء والنماء .
اإعفاء �شاحب  اأن  �شموه  اأك��د  كما 
الفي�شل  �شعود  الأم���ر  امللكي  ال�شمو 
ب��ن��اء  اخل����ارج����ي����ة  وزارة  م����ه����ام  م����ن 
ع��ل��ى ط��ل��ب��ه، وت��ع��ي��ي��ن��ه وزي����را ل��ل��دول��ة 
وم�شت�شارا خلادم احلرمن ال�شريفن 
ومبعوثا خا�شا وم�شرفا على ال�شوؤون 
ق���دم �شموه  اأن  ب��ع��د  اخل��ارج��ي��ة، ج���اء 
ال��ع��امل  ع��ل��ي��ه  ت��اري��خ��ا م�����ش��رف��ا ي�شهد 
ب����اأ�����ش����ره، ول����ع����ل ت����اري����خ اخل���ارج���ي���ة 
ال�شعودية امل�شرف خر �شاهد على ما 
مهام  توليه  ف��رتة  خ��الل  �شموه  بذله 
 ، املا�شية  ال�شنوات  ال��وزارة على مدى 
ولن ين�شى العامل مواقف هذا الرجل 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي ال�����ش��ج��اع ال�����ذي ي��ع��د من 

بن  في�شل  الأم���ر  �شمو  واع��ت��ر 
خالد تعين خادم احلرمن ال�شريفن 
امللك �شلمان بن عبد العزيز، رعاه اهلل، 
لكل من الأم��ر حممد بن نايف وليا 
للعهد وتعين �شمو الأمر حممد بن 
�شلمان وليا لويل العهد خطوة تعك�س 
حر�شه، اأيده اهلل، على الدفع بالدماء 
ال�����ش��اب��ة ل��ت��ويل زم���ام الأم����ور لت�شير 

�شوؤون الدولة.
واأكد �شموه اأن هذا القرار مل يكن 
مفاجئا، نظر ما ميتلكه كل من �شمو 
ويل العهد و�شمو ويل ويل العهد من 
اإمكانات قيادية مميزة ،ل �شيما يف ظل 
والتي  املنطقة  تعي�شها  التي  الأح��داث 
اأث��ب��ت��ت م���دى ك��ف��ائ��ت��ه��م��ا يف ال��ت��ع��ام��ل 
م���ع امل���ت���غ���رات والأح���������داث ال��راه��ن��ة 
والتي من اأبرزها عا�شفة احلزم التي 

ومطامعهم  اأح��الم��ه��م  يجتث  اأن  يف 
وي��ق��ط��ع داب���ره���م م���ن خ����الل ت��وج��ي��ه 
طامع  لكل  موجعة  متتالية  �شربات 

ومف�شد يف هذه البالد«.
تعين  اأن  في�شل،  الأم��ر  واأردف 
حممد  الأم���ر  امللكي  ال�شمو  �شاحب 
يعك�س  ال��ع��ه��د  ل���ويل  ول��ي��ا  �شلمان  ب��ن 
م����دى م���ا ح��ق��ق��ه ���ش��م��وه ال���ك���رمي من 
جن���اح���ات يف ع��م��ل��ه ك����ان م���ن اأب���رزه���ا 
عا�شفة  اأع��م��ال  على  الإ���ش��راف  توليه 
ح��ق��ق��ت  اهلل،  ب��ح��م��د  وال����ت����ي  احل������زم 
اأه���داف���ه���ا ال���ت���ي ر���ش��م��ت ل���ه���ا، م���وؤك���دا 
�شموه اأن �شمو ويل ويل العهد، الأمر 
�شناعة  م��ن  متكن  �شلمان  ب��ن  حممد 
خ��الل منجزات  له من  تاريخ م�شرف 
اأن  وا�شتطاع  وج��ي��زة،  ف��رتة  ك��ب��رة يف 
يخطف الأن��ظ��ار يف وق��ت ق�شر، وهو 

جم��ال  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال�شخ�شيات  اأب����رز 
ال�شيا�شة والفكر واملنجزات .

اهلل  »اأ�شاأل  �شموه  قال  اخلتام  ويف 
اأن يوفق القيادات التي اختارها  تعالى 
اهلل،  اأي��ده  ال�شريفن،  احلرمن  خ��ادم 
البناء  م�شرة  يكمل  من  خر  ليكونوا 
واحل����ف����اظ ع��ل��ى م���ق���درات���ه وت��ن��م��ي��ت��ه، 
احل����زم  ع���ه���د  احل���م���د يف  ون���ح���ن وهلل 
والتطوير والبناء يف عهد �شلمان احلزم 
والعزم والظفر، فال مكان للمتخاذلن 
بيننا، ونحن بحول اهلل وقوته، ما�شون 
يف ت��ط��وي��ر ه���ذا ال��ب��ل��د ومن��ائ��ه يف ظل 
ن�ش��هد  واإننا  الرا�شدة،  قيادته احلازمة 
الر�شيدة  قيادتنا  نبايع  اأننا  تعالى  اهلل 
ون���ع���اه���ده���م ع���ل���ى ال�����ش��م��ع وال���ط���اع���ة 
لهذه  ي���دمي  اأن  ن�����ش��األ  واهلل  وال�����ولء، 

البالد اأمنها وا�شتقرارها وعزها«.

اأك�����د ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ر 
ف��ي�����ش��ل ب����ن خ���ال���د ب����ن ع���ب���د ال��ع��زي��ز 
اأن ق��رارات خادم  اأمر منطقة ع�شر، 
بن  �شلمان  امللك  ال�شريفن  احلرمن 
توليه  منذ  اهلل  يحفظه  ال��ع��زي��ز  عبد 
يف  نعي�س  اأن��ن��ا  ت��وؤك��د  احل��ك��م،  مقاليد 
ع��ه��د احل���زم وال��ع��زم وال��ظ��ف��ر ، ال��ذي 
عزه  اهلل  اأدام   � نظره  يوؤكد مدى  بعد 
� و���ش��ع��ي��ه احل��ث��ي��ث ل��ب��ن��اء ه���ذا ال��ك��ي��ان 

ال�شامخ  .
ق���رارات  ت��وال��ت   ، واأ���ش��اف �شموه 
امللك احلازم، حفظه اهلل تعالى، لت�شنع 
عهدا جديدا من النماء والتطور ، من 
التي  املنا�شبة  الكفاءات  اختيار  خالل 
ال��وط��ن واحل��ف��اظ على  بناء  ت�شهم يف 
اإكمال  يف  املبا�شر  والإ�شهام  مقدراته، 

م�شرة بنائه والرتقاء به
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ال��دك��ت��ور  التعليم  وزي���ر  م��ع��ايل  ق���دم 
ع�����زام ب���ن حم��م��د ال���دخ���ّي���ل ال��ب��ي��ع��ة 
ع��ل��ى ك��ت��اب اهلل و���ش��ن��ة ر���ش��ول��ه وعلى 
وامل��ك��ره  املن�شط  يف  وال��ط��اع��ة  ال�شمع 
التعليم،  من�شوبي  عن  ونيابة  با�شمه 
ل�شاحب ال�شمو امللكي الأمر حممد 
ال��ع��زي��ز مبنا�شبة  ب��ن عبد  ن��اي��ف  ب��ن 
�شدور الأمر امللكي الكرمي باختياره 
مبن�شبه  الحتفاظ  م��ع  للعهد  وليا 
ال�شمو  ول�شاحب  للداخلية،  وزي���را 
بن  �شلمان  ب��ن  حممد  الأم���ر  امللكي 
الأم��ر  ���ش��دور  مبنا�شبة  العزيز  عبد 
امل��ل��ك��ي ال��ك��رمي ب��اخ��ت��ي��اره ول��ي��ا ل��ويل 
وزيرا  مبن�شبه  الحتفاظ  مع  العهد 

للدفاع.
ورفع معايل وزير التعليم اأ�شمى 
اآيات التهاين والتريكات ل�شمو ويل 
ال��ع��ه��د على  ال��ع��ه��د و���ش��م��و ويل ويل 

املولى  �شائال  الكرمية،  امللكية  الثقة 
اأن ميدهما بعونه وتوفيقه  عز وجل 
وي��ع��ي��ن��ه��م��ا خل��دم��ة ال���دي���ن وامل��ل��ي��ك 

والوطن.
وق����ال ال��دخ��ّي��ل »ب���الدن���ا ب��ق��ي��ادة 
خ�����ادم احل���رم���ن ال�����ش��ري��ف��ن امل��ل��ك 
اهلل،  حفظه  العزيز،  عبد  بن  �شلمان 
التنمية  ن��ح��و  واث���ب���ة  ب��خ��ط��ى  ت�����ش��ر 
ف��ي��ه م�شلحة  م���ا  وك����ل  وال���ت���ط���وي���ر 
بتو�شعها  وامل��واط��ن، ومت��ت��از  ال��وط��ن 
ال���ت���ن���م���وي ال��������ذي ي���ع���ك�������س ال���وج���ه 
احل�������ش���اري ل���ه���ا، م���ا ج��ع��ل��ه��ا حتظى 

مبكانة عاملية يف �شتى املجالت«.
للقيادة  بالتوفيق  الدخّيل  ودعا 
الر�شيدة ملا فيه �شالح البالد والعباد، 
واأن  الإ�شالم وامل�شلمن،  واأن يعز بها 
اأم��ن��ه��ا وا���ش��ت��ق��راره��ا  ل��ل��دول��ة  يحفظ 

وحلمتها الوطنية.

وزير التعليم
يبايع ولي العهد 
وولي ولي العهد
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اأك���د م��ع��ايل م��دي��ر ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور عبد 
الرحمن بن حمد الداود اأن حزمة القرارات امللكية التي اأ�شدرها 
خادم احلرمن ال�شريفن، اأيده اهلل، هي قرارات حكيمة ت�شب يف 
، وتعزز ال�شتقرار واللحمة الوطنية  م�شلحة الوطن واملواطن 

يف هذا الوطن الكرمي.
اإن روؤية خادم احلرمن ال�شريفن املتمثلة يف  وقال الداود 
ورفاهيته  امل��واط��ن  تطلعات  وحتقيق  وا�شتقراره،  الوطن  تقدم 
وما  ب�شرة،  ذي  لكل  م�شاهده  وحقيقة  ملمو�شا،  واق��ع��ا  باتت 
هذه القرارات احلكيمة اإل �شاهد من �شواهد القيادة التي نذرت 

نف�شها خلدمة دينها وتنمية وطنها وتقدم �شعبها.
احل��رم��ن  خ����ادم  ق�����رارات  حملته  م��ا  دللت  »اإن  واأ����ش���اف 
ال�شريفن من حر�س على حلمة الوطن وتعزيز ا�شتقراره، لهو 
تاأكيد على اللتزام مبا قامت عليه هذه البالد املباركة منذ عهد 
�شعود،  اآل  الرحمن  العزيز بن عبد  امللك عبد  الراحل  موؤ�ش�شها 
خ���ادم احلرمن  ال��زاه��ر عهد  العهد  ه��ذا  اإل���ى  ث���راه،  اهلل  طيب 
ال�شريفن امللك �شلمان بن عبد العزيز، حفظه اهلل، من مت�شك 
لتبقى  وال�شرتاتيجية  ال�شيا�شية  وال���روؤى  ال�شرعية  بالثوابت 

هذه البالد دوحة الإ�شالم وواحة ال�شتقرار ونبع العطاء.
ال�شمو  اختيار �شاحب  ب��اأن  امللك خالد  ون��وه مدير جامعة 
للعهد جاء  العزيز وليا  نايف بن عبد  الأم��ر حممد بن  امللكي 
بها  �شهد  ال��ت��ي  القيادية  وحكمته  الوطنية  لعطاءاته  تتويجا 

القا�شي والداين، فكان بكل اقتدار خر خلف خلر �شلف.
اأن اخ��ت��ي��ار ���ش��اح��ب ال�شمو امل��ل��ك��ي الأم����ر حم��م��د بن  ك��م��ا 
ا�شتقر  ما  يوؤكد  ق��رار  العهد  ل��ويل  وليا  العزيز  عبد  بن  �شلمان 
لدى اجلميع من حر�س �شموه على خدمة دينه ووطنه وق�شايا 
اأمته العربية والإ�شالمية، وهما �شخ�شيتان جتتمع القلوب على 
روؤي��ة  حتقيق  على  وقدرتهما  بف�شلهما  والع���رتاف   ، حمبتهما 

القيادة ومتطلبات املرحلة واهتمامات املواطن.
ومن�شوبن  اإدارة  امللك خالد  »اإن��ن��ا يف جامعة  ال���داود  وق��ال 
وطالبا نبايع �شاحب ال�شمو امللكي الأمر حممد بن نايف بن 
، والأم��ر حممد بن �شلمان وليا لويل  العزيز وليا للعهد  عبد 

العهد على كتاب اهلل و�شنة ر�شوله يف املن�شط واملكره«.
ويف ختام ت�شريحه �شاأل معاليه اهلل �شبحانه وتعالى خلادم 
احلرمن ال�شريفن امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود، و�شمو 
ويل العهد الأمن الأمر حممد بن نايف بن عبد العزيز، و�شمو 
ويل ويل العهد الأمر حممد بن �شلمان بن عبد العزيز، العون 

والتوفيق وال�شداد واأن يجعلهم ذخًرا لالإ�شالم وامل�شلمن.

مدير الجامعة:
قرارات خادم الحرمين 

الشريفين حكيمة
ونبايع المحمدين

على السمع والطاعة
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أشادوا بحكمة خادم الحرمين الشريفين 

مسؤولو الجامعة يثمنون قرارات
العـاشر من رجب ويبايعون »المحمدين«

محمد إبراهيم
عبدالعزيز الرديف

سعيد العمري

القرارات  مع  اجلامعة،  م�شوؤولو  تفاعل 
احلرمن  خ���ادم  اتخذها  ال��ت��ي  احلكيمة 
العزيز  عبد  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفن 
اآل �شعود، حفظة اهلل، موؤخرا، وهي تلك 
�شاحب  بتعين  ق�شت  ال��ت��ي  ال���ق���رارات 
نايف  ب��ن  الأم����ر حم��م��د  امل��ل��ك��ي  ال�شمو 
وليا للعهد، وتعين �شاحب ال�شمو امللكي 
الأم�����ر حم��م��د ب���ن ���ش��ل��م��ان ول��ي��ا ل��ويل 
ال��ع��ه��د، ب��الإ���ش��اف��ة اإل���ى تعين ع���دد من 
العهد  لويل  مبايعتهم  واأعلنوا  ال���وزراء، 

وويل ويل العهد على ال�شمع والطاعة.
واأو�����ش����ح وك���ي���ل اجل���ام���ع���ة ل��ك��ل��ي��ات 
دعجم  حممد  ب��ن  �شعد  الدكتور  البنات 
خ��ادم  اأعلنها  ال��ت��ي  امللكية  ال���ق���رارات  اأن 
كانت  اهلل،  حفظه  ال�شريفن،  احلرمن 
ق���رارات حكيمة م��ن رج��ل حكيم وح��ازم 

يعرف م�شلحة وطنه.
وق������ال »اخ����ت����ي����ار خ������ادم احل���رم���ن 
العزيز  عبد  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفن 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  اهلل،  حفظه  ���ش��ع��ود،  اآل 
امل���ل���ك���ي الأم��������ر حم���م���د ب����ن ن���اي���ف ب��ن 
اأيده  واختياره،  للعهد،  وليا  عبدالعزيز 
اهلل، �شاحب ال�شمو امللكي الأمر حممد 
ب���ن ���ش��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ول��ي��ا ل��ويل 
اإلى  تهدف  حكيمة  ق���رارات  كانت  العهد 
يف  الكلمة  وج��م��ع  ال�شف  وح���دة  حتقيق 

هذا الوطن الغايل«.
ع��ل��ى  ���ش��م��وه��م��ا  اأن ح���ر����س  وب�����ن 
خ��دم��ة ال��دي��ن وال��وط��ن وق�����ش��اي��ا الأم���ة 
الإ�شالمية جعل خادم احلرمن يحر�س 
الذين  �شاعديه  ليكونا  اختيارهما  على 
���ش��ي��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه��م��ا ب��ع��د اهلل ع���ز وج���ل، 
لرفعة  وطموحهم  ب�شبابهم  و�شي�شعون 

هذا الوطن وازدهاره.
ت��ع��ال��ى لهما   واأ����ش���اف »ن�����ش��األ اهلل 
من  اإليهما  اأوك��ل  فيما  والتوفيق  العون 
و�شيكونان  ج�شام،  ومهمات  م�شوؤوليات 
باإذن اهلل تعالى خر من يقوم بها، حفظ 
اهلل خادم احلرمن واأبقاه ذخرا لالإ�شالم 

وامل�شلمن« .

رسائل طمأنة
للتخ�ش�شات  اجلامعة  وكيل  اأك��د  ب��دوره 
ال�شحية الأ�شتاذ الدكتور خالد بن �شعد 
اآل جلبان اأن اجلميع تلقوا ر�شائل طماأنة 
م���ن خ����ادم احل���رم���ن ال�����ش��ري��ف��ن امل��ل��ك 
�شلمان بن عبد العزيز، من خالل �شل�شلة 
الأوامر امللكية التي ر�شمت طريق الوطن 
بو�شوح، الأمر الذي ل ينعك�س على اأبناء 
الوطن فح�شب واإمنا على العامل باأ�شره، 
العامل  امل��ح��وري يف  اململكة  ل���دور  وذل���ك 

�شيا�شيا وروحيا وقوميا واقت�شاديا. 
وق����ال »ه����ذه الأوام������ر ه��دف��ت اإل���ى 
البعيد،  امل����دى  ت��اأم��ن ال���ش��ت��ق��رار ع��ل��ى 
اأثبتت  �شابة  اأنها ت�شمنت �شخ دماء  كما 
ق��درت��ه��ا وك��ف��اءت��ه��ا يف م��ي��دان امل��م��ار���ش��ة 

وك�شبت ثقة اأبناء هذا البلد«. 
واأ�����ش����اف »ب���ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة جن��دد 

توؤكد على �شرامة هذا امللك رجل احلزم 
اململكة،  قيادة  على  قدرته  وعلى  والعزم 
والتاأثر على حركة ال�شيا�شة يف املنطقة 

برمتها.

مبايعة
وبارك وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة 
ال���دك���ت���ور اأح���م���د اجل��ب��ي��ل��ي ل��الأم��ري��ن 
الأم��ر  امللكي  ال�شمو  �شاحب  ال�شابن 
حممد بن نايف على تعيينه وليا للعهد 
ن��ائ��ب��ا ل��رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء، وزي���را 
�شلمان  ب��ن  حممد  ول��الأم��ر  للداخلية، 
على تعيينه وليا لويل العهد، نائبا ثانيا 

لرئي�س جمل�س الوزراء وزيرا للدفاع.
 وق������ال »ن��ب��اي��ع��ه��م��ا ع���ل���ى ال�����ش��م��ع 
ال�شراء  ويف  واملكره  املن�شط  يف  والطاعة 
ي��ب��ارك فيهما  اأن  وال�����ش��راء ون�����ش��األ اهلل 
هم  ال��ت��ي  الأم��ان��ة  حمل  على  ويعينهما 
العلي  اإن �شاء اهلل، �شائلن اهلل  اأه��ل لها 
وقائد  وال��دن��ا  يف  لنا  ي��ب��ارك  اأن  القدير 
م�����ش��رت��ن��ا خ����ادم احل���رم���ن ال�����ش��ري��ف��ن 
�شعود،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان  امللك 
���ش��وء  ك����ل  م����ن  ي��ح��ف��ظ مم��ل��ك��ت��ن��ا  واأن 

ومكروه«.
يف م���وق���ف م�������ش���اب���ه، ب������ارك وك��ي��ل 
اجل��ام��ع��ة ل���ل���درا����ش���ات ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��ث 
العلمي الدكتور ماجد احلربي، ل�شاحب 
نايف   ب��ن  حممد  الأم���ر  امللكي  ال�شمو 
للعهد، كما  وليا  بتعيينه  الغالية  بالثقة 
ب����ارك ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ر 
وليا  تعيينه  �شلمان مبنا�شبة  بن  حممد 

لويل العهد.
 وقال »هذا دليل على حكمة القائد 
امل��ل��ك ���ش��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز وروؤي���ت���ه 
ال��ث��اق��ب��ة يف ات���خ���اذ م���ا ي���خ���دم ال��وط��ن 
واملواطن، واأ�شاف« نبايعهم على ال�شمع 
وال��ط��اع��ة يف احل���رب وال�����ش��ل��م وال�����ش��راء 
التوفيق  دوام  لهم  اهلل  �شائال  وال�شراء، 

وال�شداد«.

صفحة جديدة
ومل يختلف عميد كلية ال�شريعة الدكتور 
اأحمد احلميد عمن �شبقه، بل اأو�شح  اأن 
�شفحة  تفتح  ال�شعودية  العربية  اململكة 
امل�شيئة  جم��ده��ا  �شفحات  م��ن  ج��دي��دة 
اأ�شبحت من خاللها م�شرب مثل  التي 
للعامل اأج��م��ع يف الأم���ن وال���ش��ت��ق��رار يف 
زمن ينطبق عليه قول اهلل تعالى »اأومل 
ويتخطف  اآم��ن��ا  ح��رم��ا  اأن���ا جعلنا  ي���روا 

النا�س من حولهم«. 
واأ�شاف »يف وطننا تنمية م�شتدامة 
�شاهد،  خر  والتاريخ  م�شتمرة  ونه�شة 
ف��ق��د ���ش��ق��ط��ت ����ش���ع���ارات وت��ف��ك��ك��ت دول 
و����ش���ق���ط���ت اأن���ظ���م���ة ت���دع���ي ال��ت��ق��دم��ي��ة 
وت�شمنا بالرجعية، ومند لها يد ال�شلة 
وال����ود وحت��ي��ك ل��ن��ا ال��ف��نت وال��د���ش��ائ�����س 
ف��ك��ان��ت ك��ال��زب��د ي��ذه��ب ج��ف��اءا واأم����ا ما 

ينفع النا�س فيمكث يف الأر�س«.
احل����رم����ن  خ���������ادم  اأن  ب������ن  ك����م����ا 
عبدالعزيز،  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفن 
ي�����ش��ط��ر ح���روف���ا م�����ش��رق��ة  ح��ف��ظ��ه اهلل، 
ب��ال��ق��رارات  ال��دول��ة  م��ن �شفحات جم��د 

ول�شاحب  اهلل  حفظها  للقيادة  البيعة 
نايف  ب��ن  حممد  الأم���ر  امللكي  ال�شمو 
ول�شاحب  للعهد،  وليا  العزيز  عبد  ب��ن 
�شلمان  بن  حممد  الأم��ر  امللكي  ال�شمو 

بن عبد العزيز وليا لويل العهد«.

استشراف للمستقبل
يف ال�����ش��ي��اق ذات�����ه ب���ن وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 
�شالح  ب��ن  �شليمان  ال��دك��ت��ور  للم�شاريع 
احلكيمة  امللكية  الأوام����ر  اأن  ال�����ش��وي��ان 
وال��ك��رمي��ة ال��ت��ي ���ش��درت م���وؤخ���را متثل 
حيث  الغايل  وطننا  مل�شتقبل  ا�شت�شرافا 
وقال  جميعا،  لتطلعاتنا  مواكبة  ج��اءت 
احلكيمة  ال��ق��رارات  ه��ذه  نوؤيد  »جميعنا 
قيادتنا  ب���اأن  وامل�شتمر  ال��دائ��م  لإمي��ان��ن��ا 
الوطن  ه��ذا  وت��ق��دم  مل��ا فيه خ��ر  ت�شعى 

الغايل«.
واأ����ش���اف »ك���ان���ت وق��ف��ة امل��واط��ن��ن 
ل�شاحب  م��ب��اي��ع��ن  الأع���م���ار  مب��خ��ت��ل��ف 
ال�شمو امللكي الأمر حممد بن نايف بن 
عبدالعزيز وليا للعهد، و�شاحب ال�شمو 
امل��ل��ك��ي الأم�����ر حم��م��د ب���ن ���ش��ل��م��ان بن 
العهد دليال على  عبدالعزيز وليا لويل 
ال�شعب  ب��ن  ت��رب��ط  ال��ت��ي  اللحمة  عمق 

وقيادته«.

حكمة الملك
اإلى ذلك، اأو�شح وكيل اجلامعة لل�شوؤون 
حممد  الدكتور  والأكادميية  التعليمية 
اأن��ه يف كل يوم تتجلى  بن علي احل�شون 
امللك  ال�شريفن  احلرمن  خ��ادم  حكمة 
اآخ��ره��ا  �شلمان ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز، ول��ع��ل 
حزمة القرارات التي ت�شمنت تعديالت 
وويل  العهد  ويل  من�شبي  يف  ج��وه��ري��ة 
الأم��ر حممد  اإذ مت تعين  العهد،  ويل 
ن��اي��ف ول��ي��ا للعهد والأم�����ر حممد  ب��ن 
بن �شلمان وليا لويل العهد، ف�شال عن 
التعيينات الوزارية التي �شملت عددا من 

الوزارات.
»ه��ذا احل��دث يهيئ لنتقال  وق��ال 
املُلك للجيل الثالث من الأ�شرة الكرمية 
اأم���ام  ن��ق��ف  اأن����ه يجعلنا  ك��م��ا  احل��اك��م��ة، 
رجل التحولت الكرى يف تاريخ اململكة 
املعا�شر يف اللحظة الراهنة امللك �شلمان 

بن عبد العزيز حفظه اهلل ورعاه«.
حت��ولت  ت�شهد  »املنطقة  واأ���ش��اف 
خ���ط���رة وي���ع���اين ان���ت���ق���ال ال�����ش��ل��ط��ة يف 
ال�����ش��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة م��ن اآث����ار م��دم��رة يف 
الوقت الذي يتم هذا النتقال ال�شل�س يف 
بالدنا من جيل اإلى جيل، وهذا يجعلنا 

اأكرث ثقة بقيادتنا الر�شيدة«.
ال���ق���رارات التي  اأن  واأك���د احل�����ش��ون 
اأ���ش��دره��ا خ����ادم احل��رم��ن ال�����ش��ري��ف��ن، 
عبد  ب��ن  �شلمان  امل��ل��ك  اجل���زي���رة،  �شقر 
ق���رارات  ك��ان��ت  امل��ل��ك  توليه  منذ  العزيز 
���ش��ع��ب��ة وج���ذري���ة ����ش���واء م���ا مت يف اإط���ار 
م��ا يتعلق  اأم  ال��داخ��ل��ي،  ال��ب��ي��ت  ت��رت��ي��ب 
باحلكومة واإمدادها بالكفاءات اجلديدة 
بال�شاأن  املتعلقة  ال���ق���رارات  اأم  ال�����ش��اب��ة، 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي وال��ع�����ش��ك��ري ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى 
احل��زم  بعا�شفة  يت�شل  وم���ا  اخل���ارج���ي 
دبلوما�شية  جن��اح��ات  م��ن  راف��ق��ه��ا  وم���ا 

الأخ�������رة ال���ت���ي ج�����اءت ل��ت��ح��ق��ق ال��ن��ف��ع 
واأمتينا  ومواطنينا  لوطننا  وال��ف��ائ��دة 
خالل  من  وذل��ك  والعربية،  الإ�شالمية 
ت��ع��ي��ن ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ر 
حم��م��د ب��ن ن��اي��ف ول��ي��ا ل��ل��ع��ه��د، وتعين 
امللكي الأمر حممد بن  ال�شمو  �شاحب 
�شال�شة  ب��ك��ل  ال��ع��ه��د  ل���ويل  ول��ي��ا  �شلمان 
وو�����ش����ط اأج����������واء ي�������ش���وده���ا الح�������رتام 

والتقدير.
البيعة  اأن م�شاهد  واأو�شح احلميد 
احلقيقية  املبايعة  ملعنى  بيان  اأبلغ  كانت 
ال��ت��ي مت��ت ب��ن اأف����راد الأ���ش��رة الكرمية 
وج��م��وع امل��واط��ن��ن ال��ت��ي ق��دم��ت البيعة 
اململكة  م�شرة  لت�شتمر  وولء  ب�شدق 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة اإل����ى م��ع��ايل املجد 
توفيق  بعد  اطمئنانا  لتورثنا  وال�����ش��وؤدد 

اهلل على حا�شرنا وم�شتقبلنا.

الرؤية الثاقبة 
اأ�شرقت الأ�شبوع املا�شي  »�شم�س الوطن 
امل�شددة،  امللكية  الأوام���ر  من  باقة  على 
د����ش���ن���ه���ا ق����ائ����د احل�������زم وال�����ع�����زم خ����ادم 
بن  �شلمان  امل��ل��ك  ال�شريفن  احل��رم��ن 
وتوفيقه،  بن�شره  اهلل  اأيده  عبدالعزيز، 
ح��ي��ث حت��م��ل يف ط��ي��ات��ه��ا ر���ش��ائ��ل جليه 
ل��ي�����س ل��ل�����ش��ع��ب ال�����ش��ع��ودي الأب�����ي فقط 
ب���ل ل��ل��ع��امل اأج���م���ع م��ل��وؤه��ا ال��ط��م��اأن��ي��ن��ة 
ال��ث��اق��ب��ة، والبعد  وال��ت��ج��دي��د، وال���روؤي���ة 
ال�شابة  ال���دم���اء  و���ش��خ  ال���ش��رتات��ي��ج��ي، 
الر�شائل  تلك  وث��واب��ت  ال��وط��ن،  لقيادة 
اأن ال��ك��ف��اءة والإخ���ال����س ه��ي امل��ع��ي��ار يف 
ل����الأداء  الخ���ت���ي���ار، واأن ه��ن��اك م��ت��اب��ع��ة 

�شتكون الفا�شل يف القرار«.
عميد  حديثه  ب���داأ  الكلمات  ب��ه��ذه 
ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ع�شري  ال��ط��ب  كلية 
ال��ق��رارات ي�شع ملك  »بهذه  اأن��ه  موؤكدا 
�شريع  م�شار  على  و�شعبه  وطنه  احل��زم 
م��ن ال��ت��ط��ور وال��ت��ق��دم واحل�����ش��ارة، كما 
اأنها بثت للعامل باأ�شره الطماأنينة بثبات 
الكيانات  اأق���وى  اأح��د  يعد  ال��ذي  وطننا 

القت�شادية وال�شيا�شية العاملية«.
كلية  عميد  اأو�شح  �شبيه،  وبتعبر 
اأن  رم���ان،  اآل  �شليمان  ال��دك��ت��ور  ال��ع��ل��وم 
ال��وط��ن ا���ش��ت��ي��ق��ظ ف��ج��ر الأرب���ع���اء على 
ت�شب  التي  امللكية  القرارات  من  حزمة 
وامل��واط��ن،  الوطن  م�شلحة  يف  جميعها 
وال���ت���ي ت���دل ع��ل��ى ح��ك��م��ة وح��ن��ك��ة خ���ادم 
بن  �شلمان  امل��ل��ك  ال�شريفن  احل��رم��ن 

عبدالعزيز.
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ت��ع��ي��ن  اأن  وب����ن 
الأم��ر حممد بن نايف بن عبد  امللكي 
ال��ع��زي��ز ول��ي��ا ل��ل��ع��ه��د، وت��ع��ي��ن �شاحب 
�شلمان  الأم��ر حممد بن  امللكي  ال�شمو 
بن عبد العزيز وليا لويل العهد قراران 
وتابع  حكيمة،  ق��ي��ادة  ه��ن��اك  اأن  يثبتان 
اإي��ذان��ا ببدء حقبة  »تعد ه��ذه ال��ق��رارات 
املوؤ�ش�س  امل��ل��ك  ج��دي��دة م��ع جيل ح��ف��دة 
ط��ي��ب اهلل ث������راه، وم����ع ه����ذا الن��ت��ق��ال 
ال�شل�س للجيل الثاين اأ�شبح ويل العهد، 
وال���ذراع  ال�شند  هما  العهد،  ويل  وويل 
العزيز  عبد  بن  �شلمان  للملك  الأمي��ن 

حفظه اهلل«.
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دور  ويعلم  يرى  »جميعنا  واأ�شاف 
الأم���ري���ن ال�����ش��اب��ن حم��م��د ب��ن ن��اي��ف، 
»عا�شفة  ح��رب  يف  �شلمان  ب��ن  وحم��م��د 
احلزم« و »اإعادة الأمل«، حيث كان لهما 
ال���دور ال��ب��ارز يف اإدارة ه��ذه الأزم���ة من 
الأول��ي��ة  ال�شفوف  يف  ح�شورها  خ��الل 

مع جنودنا البا�شلن«.

والتطور  التطوير  من  وميكنهم  الأي��ام 
وال���ت���اأه���ل مب���ا ي��خ��دم ال���دي���ن وال���وط���ن، 
جميعنا على ثقة بحكامنا ونبايعهم على 

ال�شمع والطاعة«.
غ���ر ب��ع��ي��د ع���ن  ذل����ك، ب���ن عميد 
كلية اللغات والرتجمة الدكتور عبداهلل 
اآل ملهي اأن تتابع قرارات خادم احلرمن 

ال�شريفن امللك �شلمان بن عبد العزيز، 
حفظه اهلل، منذ توليه احلكم دليل على 
الدولية  املتغرات  مواكبة  على  اإ�شراره 
والعاملي،  الإقليمي  اململكة  دور  وتاأكيد 
عجلة  دف��ع  على  حر�شه  اإل��ى  بالإ�شافة 
التنمية الوطنية ب�شواعد وطنية متتلك 

اخلرة والروؤية امل�شتقبلية.

فترة ذهبية
الدكتور  الطالب  ���ش��وؤون  عميد  وو�شف 
ال��ت��ي مت��ر بها  ال��ف��رتة  اآل هبا�س  م��ري��ع 
اململكة بالع�شر الذهبي بعد ت�شليم دفة 
»متفائلون  وقال  ال�شباب،  جليل  القيادة 
ال�����ش��ب��اب  ع���ن  م�����ش��وؤول��ن  ب�شفتنا  ج���دا 
وبراجمهم، مبا �شيقدم لل�شباب يف مقبل 

 وق����ال اآل م��ل��ه��ي »ت�����ش��ر ق����رارات 
ال��ع��ا���ش��ر م���ن رج����ب اإل�����ى ال��ع��دي��د من 
ال����دللت امل��ه��م��ة ع��ل��ى ك��اف��ة الأ���ش��ع��دة 
والجتماعية،  والقت�شادية  ال�شيا�شية 
حم�����ددة ب���ذل���ك اخل���ط���وط ال��ع��ري�����ض��ة 
ل�شيا�شة اململكة يف عهد امللك �شلمان بن 

عبدالعزيز«.

هذه  اأن  فيه  �شك  ل  »مم��ا  واأردف 
وخ��رة  حنكة  تعك�س  امللكية  الأوام�����ر 
خ�������ادم احل�����رم�����ن ال�������ش���ري���ف���ن ال���ت���ي 
اك��ت�����ش��ب��ه��ا ع��ل��ى م���ر ع��ق��ود م���ن ال��زم��ن 
وت���وظ���ي���ف���ه ل���ه���ذه اخل�������رات مل����ا ي��ع��ود 
اململكة  م��واط��ن��ي  على  ال��ع��ام  بال�شالح 

ومقيميها على حد �شواء«.



مدير الجامعة يتقدم وفد زيارة الجنود المصابين
بمستشفى القوات المسلحة

سعيد العمري

ت��ق��دم م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور 
عبد الرحمن بن حمد ال��داود، وفدا �شم 
اأ�شاتذة  من  اجلامعة  من�شوبي  من  ع��ددا 
وط������الب، ل����زي����ارة امل�����ش��اب��ن م���ن اأف�����راد 
ال���ق���وات ال���ري���ة امل�����ش��ارك��ن يف ع��م��ل��ي��ات 
»ع��ا���ش��ف��ة احل�����زم« ب���احل���دود اجل��ن��وب��ي��ة، 
وذل�����ك مب�����ش��ت�����ش��ف��ى امل���ل���ك ف��ه��د ل��ل��ق��وات 

امل�شلحة بخمي�س م�شيط.
م�شاعد  ال���وف���د  ا���ش��ت��ق��ب��ال  يف  وك����ان 
امل�شلحة  القوات  م�شت�شفيات  اإدارة  مدير 
باملنطقة لل�شوؤون الطبية والفنية، العميد 
ال��ط��ب��ي��ب ���ش��امل ب���ن اأح���م���د ال��ق��ح��ط��اين، 
وم�شاعد مدير م�شت�شفى القوات امل�شلحة 
اآل  ع��ب��داهلل  ب��ن  عائ�س  العقيد  باجلنوب 
حممد  الدكتور  الطبي  وامل��دي��ر  مر�شي، 

القحطاين .
وبّن مدير اجلامعة اأن هذه الزيارة 
ت���اأت���ي يف اإط������ار دع����م اجل���ام���ع���ة ل��ل��ج��ن��ود 

البا�شلن واملرابطن على احلدود.
�شرفا  نالوا  امل�شابون  وقال »جنودنا 
ووط��ن��ه��م  دي��ن��ه��م  �شمعة  ورف���ع���وا  عظيما 
للم�شابن  مت��ن��ى  ك��م��ا  اأم����ره����م«،  وولة 

ال�شفاء العاجل.
�شامل  الطبيب  العميد  رحب  ب��دوره 
ب��ن اأح��م��د ال��ق��ح��ط��اين مب��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
ومن�شوبيها مقدما �شكره وامتنانه للوفد 
ع��ل��ى زي���ارت���ه رم���وز ال��وط��ن وم���ن ق��دم��وا 
اأرواح��ه��م ف��داءا ل��ه، وا�شفا ال��زي��ارة بغر 

امل�شتغربة من اجلامعة.
ال��زي��ارة متثل بداية  اأن ه��ذه  ي��ذك��ر 
لن���ط���الق ق��اف��ل��ة »ب���احل���زم ي���ع���ود الأم����ل 
ال��ط��الب  ����ش���وؤون  ع��م��ادة  تنظمها  ال��ت��ي   «

باجلامعة.
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مدير الجامعة يستقبل
السفير النرويجي بالمملكة

عبدالعزيز رديف

ال��داود �شباح  بن حمد  الرحمن  الدكتور عبد  الأ�شتاذ  ا�شتقبل معايل مدير اجلامعة 
»رولف  �شعادة  ال�شعودية،  العربية  اململكة  لدى  الرنويج  مملكة  �شفر  مبكتبه،  اليوم، 

فيلي هان�شن«، الذي يقوم بجولة ا�شتك�شافية ملنطقة ع�شر.
اململكة  البلدين  بن  الثنائية  بالعالقات  م�شيدا  ال�شفر  ب��شعادة  ال��داود  ورح��ب 
زي��ارة اجلامعة، وج��رى خ��الل ال�شتقبال  ال��رنوي��ج، �شاكرا له على مبادرته يف  ودول��ة 
ال��داود  ق��دم  كما  امل�شرتك،  الهتمام  ذات  املو�شوعات  وبحث  ال��ودي��ة،  الأح��ادي��ث  تبادل 

لل�شفر نبذة تعريفية عن اجلامعة.
وناق�س مدير اجلامعة ووكيل اجلامعة للدرا�شات العليا والبحث العلمي الدكتور 
ماجد احلربي مع ال�شفر اأفق التعاون فيما يتعلق باملجالت العلمية املختلفة اخلا�شة 
باجلامعات، ومت بحث اإمكانية تو�شيع اأطر التعاون بن اجلامعة ونظراتها الرنويجية 

م�شتقبال.
من جانبه عرف »فيلي هان�شن« باملراكز البحثية املتوافرة يف بالده، وتطرق ل�شبل 

التعاون بن تلك املراكز ومثيالتها يف اجلامعة.
النفطية،  ال��درا���ش��ات  جم��ال  يف  بتقدمها  تتميز  الرنويجية  اجلامعات  اأن  يذكر 
هذه  يف  نوعية  قفزة  حتقيق  م��ن  خالد  امللك  جامعة  ميكن  ق��د  م��ا  وه��و  والهند�شية، 

املجالت يف حال فتح �شبل التعاون مع اجلامعات الرنويجية.

مليون ريال سنويا
من »سابك« للبحث العلمي 

في الجامعة
سعيد العمري

الأ�شا�شية  لل�شناعات  ال�شعودية  ال�شركة  من  ماليا  دعما  اجلامعة  تلقت 
»�شابك« قدر بحوايل مليون ريال �شنويا، وذلك يف اإطار التعاون القائم بن 
اجلامعة والقطاع اخلا�س، وتعزيزا للتميز البحثي يف اجلامعة وتن�شيطه 
مب��ا يحقق اأه����داف ال��ط��رف��ن، ب��الإ���ش��اف��ة اإل���ى دع��م امل���وؤمت���رات وال��ن��دوات 

وال�شتثمار يف اخلرات العلمية والأكادميية املتميزة.
واأو�شح عميد البحث العلمي اأمن جمل�س الكرا�شي العلمية الدكتور 
عيد بن ليف العتيبي، اأنه جرى اجتماع جمع معايل مدير اجلامعة الأ�شتاذ 
العليا  للدرا�شات  اجلامعة  ووكيل  ال���داود،  حمد  بن  عبدالرحمن  الدكتور 
ع��ب��دال��ك��رمي احل��رب��ي، وعميد كلية  ب��ن  ال��دك��ت��ور م��اج��د  العلمي  وال��ب��ح��ث 
الهند�شة الأ�شتاذ الدكتور ح�شن الوادعي مبمثلي �شركة �شابك، ومت خالله 

بحث اأطر جديدة لل�شراكة بن »�شابك« واجلامعة.
واأكد العتيبي اأن جلنة عليا م�شرتكة �شوف ت�شكل قريبا من الطرفن 
لالإ�شراف على اإعداد خطط عمل بحثية �شنوية يف جمالت التميز يف اأبحاث 
التوجه  �شوء  يف  وذلك  املتقدمة،  امل��واد  ودرا�شات  واملعادن  البرتوكيماويات 
اجلديد ل�شركة �شابك الذي ي�شتهدف تفعيل وتعزيز ال�شتثمار يف اإمكانات 
الدعم  �شقف  ورف��ع  املتخ�ش�شة،  الب�شرية  وال��ق��درات  املخترية  اجلامعة 
ابتكارات  ب���راءات  اإل��ى  و�شول  املقدمة،  الأب��ح��اث  خمرجات  تعزيز  ليواكب 

ومنتجات �شناعية تدعم اقت�شاد املعرفة.

الجامعة تنظم ندوة »شبابنا وعاصفة الحزم«
رئي�س ق�شم الإعالم والت�شال باجلامعة 
القرين، وعميد  �شويل  بن  الدكتور علي 
خدمة املجتمع والتعليم امل�شتمر الدكتور 
اجلامعة  وكيل  بح�شور  حمدان،  مبارك 
ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل��������ودة ال����دك����ت����ور اأح���م���د 
الدكتور  ال��ط��ب  كلية  وعميد  اجلبيلي، 
عبداهلل ع�شري، وح�شور ما يقرب من 

200 طالب وع�شو هيئة تدري�س.
افتتاحية  بكلمة  ال��ن��دوة  وا�شتهلت 
اآل جلبان و�شكر خاللها  األقاها الدكتور 
الطب  نادي  اأع�شاء  �شكر  كما  ال�شيوف، 
خالل  املميزة  ن�شاطاتهم  على  والإب���داع 
ه���ذا ال��ع��ام ال��ت��ي ك���ان ل��ه��ا الأث����ر الأك���ر 

داخل وخارج اجلامعة.
م���ن ج��ه��ت��ه حت����دث ال���دك���ت���ور علي 
القرين عن »الإعالم اجلديد والأزمات« 
اأن  م��وؤك��دا  و�شرعة من��وه،  ب���دوره  معرفا 
من  الأك���ر  ال�شريحة  ميثلون  ال�شباب 

م�شتخدميه.
وا����ش���ت�������ش���ه���د ال�����ق�����رين ب����ع����دد م��ن 

عن معايل مدير اجلامعة، ندوة بعنوان 
نادي  نظمها  احل���زم«،  وعا�شفة  »�شبابنا 
ال��ط��ب والإب������داع يف امل���درج���ات امل��رك��زي��ة 
من:  كل  وقدمها  باأبها،  اجلامعة  مبقر 

الأم��ث��ل��ة ع��ن الإع����الم اجل��دي��د واأهميته 
وتطرق  املجتمعات،  كافة  على  وت��اأث��ره 
اإن�شاء بع�س مواقع النرتنت  بداية  اإلى 
م�شددا  الجتماعية،  التوا�شل  وم��واق��ع 
امل��واط��ن��ة عند  ت��ع��زي��ز روح  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع الإع�����الم اجل��دي��د والأخ���ذ 
الوطنية  وال��وح��دة  الإ���ش��الم��ي��ة  بالقيم 

والجتماعية.
يف ال�����ش��ي��اق ذات����ه، ت��ط��رق ال��دك��ت��ور 
مبارك حمدان للحديث عن »دور ال�شباب 
جتاه الأم��ن الداخلي يف عا�شفة احلزم« 
م�شددا على اأهمية ذلك يف رقي الوطن، 
وغر�س  الوطنية  الوحدة  على  واحلفاظ 
ق��ي��م امل��واط��ن��ة والن���ت���م���اء ل��ه��ذا ال��وط��ن 
ال�شباب  توجيه  اإل��ى  بالإ�شافة  العظيم، 
والجتماعي  الثقايف  بامل�شتوى  للنهو�س 
وال�شتفادة من الإمكانات العظيمة التي 
م�شددا  وبناتها،  لأبنائها  الدولة  هياأتها 
ع��ل��ى خ���ط���ورة ن�����ش��ر م��ع��ل��وم��ات و���ش��ور 

ومقاطع و�شائعات ت�شر باأمن الوطن.

سعيد العمري

رع�����ى وك����ي����ل اجل���ام���ع���ة ل��ل��ت��خ�����ش�����ش��ات 
نيابة  جلبان  اآل  خالد  الدكتور  ال�شحية 
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كرم 14 موهوبا وموهوبة
الداود يفتتح معرض مركز الموهبة واإلبداع

عبدالعزيز رديف

اف��ت��ت��ح م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���ش��ت��اذ 
ال��داود،  حمد  بن  الرحمن  عبد  الدكتور 
الأرب�����ع�����اء امل���ا����ش���ي، امل���ع���ر����س امل�����ش��اح��ب 
والإب���داع،  املوهبة  مركز  حفل  لفعاليات 
مب��ق��ر امل��رك��ز ب��امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة ب��اأب��ه��ا، 
ب��ح�����ش��ور ع����دد م���ن ال���وك���الء وال���ط���الب 
امل���وه���وب���ن واأول�����ي�����اء اأم�������ور ال��ط��ال��ب��ات 

املوهوبات.
ويف بداية احلفل رحب مدير مركز 
املوهبة والإب��داع الدكتور ظافر اآل حماد 
مب��دي��ر اجل��ام��ع��ة وال���وك���الء واحل�����ش��ور، 
ودعمه  باملركز  معاليه  اهتمام  اأن  موؤكدا 

التقدم  ه��ذا  يحقق  جعله  ما  هو  امل�شتمر 
الذي ت�شهده اجلامعة يف جمال الخرتاع 

والإبداع.
املركز  اهتمام  اأن  حماد  اآل  واأو���ش��ح 
�شيا�شة  على  مبني  وامل��وه��وب��ن  باملوهبة 
اأن  اأن املوهبة تقوم عليها الأمم، م�شيفا 
�شقل  لعملية  ج��ه��وده  ك��ل  ي�شخر  امل��رك��ز 

املهارات، ويعد م�شنعا للمواهب.
بعد ذلك مت عر�س فيلم وثائقي عن 
املركز،  ووح��دات  اأق�شام  ا�شتعر�س  املركز 
اأبرزها  من  التي  اإجنازاته  اإلى  بالإ�شافة 
الإثرائي  ال�شيفي  برنامج موهبة  تنفيذ 
اإل��ى  ب��الإ���ش��اف��ة  متوا�شلة،  �شنة   14 مل��دة 
م�����ش��ارك��ت��ه يف ع���دد م���ن امل��ح��اف��ل حمليا 

ودوليا، وجتهيز امل�شابقات واملعار�س.
األقى مدير اجلامعة كلمة �شكر  ثم 
فيها احل�����ش��ور وال��ق��ائ��م��ن ع��ل��ى امل��رك��ز، 
مم��ت��دح��ا ج���ه���وده���م ال���ت���ي ي���ع���ود اأث���ره���ا 
ب�شكل  واجل��ام��ع��ة  ال��ط��الب  على  الطيب 
بكلمة  حديثه  ب��داي��ة  يف  وا�شت�شهد  ع���ام، 
قال  م��ا  عند  ال�شريفن  احل��رم��ن  خ���ادم 

»الوطن اأعطاكم، وهو ينتظر منكم«.
كما بن اأن دور اجلامعة هو ال�شعي 
اأبنائها  اإب��داع��ات واب��ت��ك��ارات  اإل���ى ت��ق��دمي 
يف  بالوطن  للرقي  واأ���ش��ات��ذت��ه��ا  ال��ط��الب 
»اأن  اإل��ى  م�شرا  العلمية،  امل��ج��الت  �شتى 
اجل��ام��ع��ة ت�����ش��ج��ل يف ك��ث��ر م���ن امل��ح��اف��ل 
ثم  اهلل  بف�شل  وه���ذا  وال��ت��م��ي��ز،  ال��ت��ف��وق 

مب��ا ي��ب��ذل م��ن ج��ه��ود م��ن ق��ب��ل ال��زم��الء 
تن�شب  اأن  اأري���د  »ل  واأردف  م�شكورين«. 
اإجن��������ازات اجل���ام���ع���ة ل�����ش��خ�����ش��ي ك��م��دي��ر 
ج��ام��ع��ة، واإمن�����ا اأن����ا ف����رد م���ن جم��م��وع��ة 
ت�شم رجال خمل�شن ي�شعون دوما واأبدا 

خلدمة هذه اجلامعة والوطن الغايل«.
ب���ع���د ذل�����ك د����ش���ن ال���������داود ح�����ش��اب 
اجل��ام��ع��ة يف م��ك��ت��ب ت�����ش��ج��ي��ل ال�����راءات 
مب���دي���ن���ة امل����ل����ك ع���ب���د ال����ع����زي����ز ل��ل��ع��ل��وم 
بت�شجيل  يخت�س  ح�شاب  وه��و  والتقنية، 

امللكية الفكرية حمليا ودوليا.
ويف ختام احلفل كرم الدود الطالب 
عددهم  بلغ  الذين  املوهوبن  والطالبات 

14 موهوبا وموهوبة.
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كلية الهندسة تحتفل
بمرور 14 سنة على إنشائها

عبد العزيز رديف

»يوم  حفل  ال��وادع��ي  فعاليات  ح�شن  الدكتور  باجلامعة،  الهند�شة  كلية  عميد  رع��ى 
املهند�س« الذي اأقيم بالتزامن مع احتفال الكلية مبنا�شبة مرور 14عاما على اإن�شائها 
�شمن حفل اختتام الأن�شطة بالكلية، و�شهد الحتفال افتتاح معر�س مل�شاريع الطالب 

املتميزة، الذي احتوى على 20 م�شروعا متميزا على م�شتوى الكلية.
اإن�شائها ت�شر بخطى ثابتة وروؤية  اأن الكلية منذ  اأكد فيها  واألقى الوادعي كلمة 
وا�شحة نحو النجاح والتميز، م�شيدا بدعم مدير اجلامعة املتوا�شل، كما اأ�شاد باأع�شاء 

هيئة التدري�س بالكلية ومدى كفاءتهم، ودور نادي الهند�شة الفعال بالكلية.
م�شيبه  اأ�شامة  املهند�س  بالكلية  الطالبية  الأن�شطة  م�شرف  اأو���ش��ح  جهته  م��ن 
العمل  ل�شوق  التاأهيلية  التطويرية  ال���دورات  ع��دد من  اإق��ام��ة  على  اأ���ش��رف  ال��ن��ادي  اأن 
الهند�شي، التي ا�شتملت على دورة يف فن كتابة ال�شرة الذاتية واملقابالت ال�شخ�شية، 

ودورة يف الإدارة الهند�شية، بالإ�شافة الى برنامج املقابالت الفرتا�شية.
ويف ختام احلفل مت تكرمي الطالب املتفوقن على م�شتوى الكلية، وطالب نادي 
الهند�شة، بالإ�شافة الى تكرميه عميد �شوؤون الطالب الدكتور مريع اآل هبا�س. يذكر 

اأن عدد الطالب امل�شتفيدين من فعاليات يوم املهند�س جتاوز 500 طالب.

»التمريض« و »العلوم الطبية«
تستقبالن وفد جامعة الملك سعود

ا�شتقبل من�شوبو كليتي التمري�س، والعلوم الطبية التطبيقية بخمي�س م�شيط، الأربعاء املا�شي، وفدا طالبيا من كلية التمري�س 
بجامعة امللك �شعود. وكان يف ا�شتقبال الوفد عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية امل�شرف على كلية التمري�س الدكتور م�شيعل بن 
الأ�شتاذ  التمري�س  التدري�س بكلية  اأحمد عبداهلل ع�شري، وع�شو هيئة  الدكتور  الكلية للتطوير واجلودة  العلياين، ووكيل  م�شعل 

يحيى اأ�شعد الفيفي، وع�شو هيئة التدري�س بكلية التمري�س الأ�شتاذ نوح اخلطيب، وعدد من من�شوبي الكلية.
واطلع الوفد على روؤية ور�شالة واأهداف الكلية وبرناجمها الدرا�شي، وذلك قبل املرور علي اأق�شام ومعامل الكلية متعرفا على 

اأحدث التجهيزات والأجهزة امل�شتعملة بكلية التمري�س. ويف نهاية الزيارة اأكد كال اجلانبن الرغبة امل�شرتكة يف تبادل اخلرات.

»علوم وآداب« الخميس
تشارك في اليوم العالمي للكلى

 
�شاركت كلية العلوم والآداب بخمي�س م�شيط )جممع1(، يف الحتفال الذي 
مركز  يف  للكلى  العاملي  اليوم  مبنا�شبة  ع�شر  يف  ال�شحة  مديرية  اأقامته 
الدكتور  امل��رك��ز  مدير  بح�شور  الكلى،  ملر�شى  العزيز  عبد  امللك  ك��رمي��ات 
الطبي  وامل��دي��ر  ع�شر،  م�شت�شفى  على  ال��ع��ام  وامل�����ش��رف  ج���ران،  اإب��راه��ي��م 
مل�شت�شفى ع�شر، ومدير العالقات العامة، ومدير التمري�س وق�شم التوعية 

ال�شحية يف مديرية ال�شوؤون ال�شحية.
وجاءت امل�شاركة اإميانا من الكلية باأهمية دورها يف ن�شر الوعي ال�شحي 

والتثقيف وامل�شاركة يف الأيام ال�شحية العاملية.
وتخلل امل�شاركة توزيع الهدايا والورود على 205 مر�شى ف�شل كلوي، 
فنية  مثلتهن  الالئي  الفعالية  يف  امل�شاركات  الكلية  من�شوبات  قامت  كما 
بالتغذية  بالتوعية  اأح��م��د  م��ن��ال  وال��دك��ت��ورة  ال��وادع��ي،  تغريد  التمري�س 

اخلا�شة بالق�شور الكلوي، حيث وزعن مطويات بذلك.
ريم العسيري

نادي الطب 
ينظم ندوة

»خطوتي
سر صحتي« 

  
نظم نادي الطب والإبداع باجلامعة 
ندوة بعنوان »خطوتي �شر �شحتي« 
اه��ت��م��ت ب��امل�����ش��ي وف���وائ���ده وط��رق��ه 
ال�������ش���ح���ي���ح���ة وت���ث���ق���ي���ف امل��ج��ت��م��ع 
ب��اأه��م��ي��ة مم��ار���ش��ة امل�����ش��ي وف��وائ��ده 

ال�شحية على اجل�شم.
ق���دم ال���ن���دوة ا���ش��ت�����ش��اري طب 
الأ�شرة وال�شكر والأمرا�س املزمنة، 
لل�شكر،  الأمريكية  اجلمعية  ع�شو 
الأ�شتاذ امل�شارك باجلامعة الدكتور 
من  جمع  وح�شرها  املو�شى  ح�شن 
الكليات،  مبختلف  اجلامعة  طالب 
م�شت�شفيات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل����ك 

ال�شعودي الأملاين.
ب��ه��ذه  م�������ش���رة  ت��ن��ظ��ي��م  ومت 
امل���ن���ا����ش���ب���ة مب�������ش���ارك���ة ن���خ���ب���ة م��ن 
م��ن�����ش��وب��ي اجل���ام���ع���ة، وذل������ك م��ن 
املجتمع  ووع��ي  ثقافة  رفع  منطلق 

والإ�شهام يف تطوير ال�شحة.
كما مت تنظيم م�شرة مماثلة 
ال�����ش��ب��اب ومب��م�����ش��ى خمي�س  ب��ح��ي 
ووزعت  الريا�س(،  م�شيط )طريق 
يف  امل�شاركن  على  ح�شور  �شهادات 

امل�شرة.

سعيد العمري
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من  الأول  الإ���ش��دار  يف  اجلامعة  �شاركت 
اخلليجية  التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  دل��ي��ل 
ال���ذي ي��ه��دف اإل���ى زي����ادة وع���ي ال��ق��ي��ادات 
اأمورهم  واأولياء  والطالب  والأكادميين 
املوؤ�ش�شات  باأهم  التعاون  جمل�س  دول  يف 
التي  الأك��ادمي��ي��ة  وال���رام���ج  التعليمية 
تقدمها، و�ضروط االلتحاق باأي منها مبا 
بن  وامل��ع��ريف  الأك��ادمي��ي  التكامل  يحقق 

املوؤ�ش�شات التعليمية لدول اخلليج.
 وت���اأت���ي ه����ذه امل�����ش��ارك��ة ا���ش��ت��م��رارا 
ل�����دور اجل���ام���ع���ة ال����رائ����د ع��ل��ى م�����ش��ت��وى 
جمل�س  ودول  ال�شعودية  العربية  اململكة 
الكيانات  اأك��ر  كاأحد  اخلليجي،  التعاون 

الأكادميية واملعرفية.
م��ك��ان��ة متميزة  ال��دل��ي��ل  وخ�����ش�����س 
ال��واج��ه��ة  ا���ش��م��ه��ا  ت�����ش��در  اإذ  ل��ل��ج��ام��ع��ة 
العربية والأجنبية لغالف الدليل، كما اأن 
املكانة  عر�شت  له  الفتتاحية  ال�شفحات 
ال��دول��ي��ة امل��ت��م��ي��زة ل��ل��ج��ام��ع��ة م��ن خ��الل 

ق��ائ��م��ة ب���اأه���م اجل���ام���ع���ات ال���دول���ي���ة ذات 
ال�����ش��م��ع��ة ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ت��م��ي��زة مب���ا يتيح 

للطالب اأف�شل الفر�س التعليمية.
ت��ع��ري��ف��ي  م���ل���ف  اأي�������ش���ا  ُق������دم   كما 
روؤيتها  ت�شمن  خ��ال��د  امل��ل��ك  جامعة  ع��ن 
وجمموعة  وقيمها،  واأهدافها  ور�شالتها 
وامل�شروعات  اجلامعة،  �شور  من  منتقاه 
اجلارية بها وعلى راأ�شها املدينة اجلامعية 
بالفرعاء، بالإ�شافة اإلى تناوله ملوؤ�ش�شات 
حتديات  من  ت�شهده  وما  العايل  التعليم 
متتالية وتغرات متتابعة، وال�شورة التي 
امل�شتقبل،  جامعات  عليها  تكون  اأن  يجب 
موؤكدا اأن تطوير جامعات اخلليج لأدائها 
�شرورة  متثل  حتمية  ���ش��رورة  اأ�شبح  قد 

البقاء.
للتطوير  اجل��ام��ع��ة  وك��ي��ل  وت��ط��رق 
واجل������ودة ال���دك���ت���ور اأح���م���د اجل��ب��ي��ل��ي يف 
م��ق��ال��ت��ه ال��ت��ي ن�����ش��رت ب��ال��دل��ي��ل ب��ع��ن��وان 
التعليم  موؤ�ش�شات  يف  حديثه  »اجت��اه��ات 

ال����ع����ايل« اإل������ى امل���ق���ارن���ة ب����ن ال��ع��ن��ا���ش��ر 
اأجيال  يف  التعليمية  للعملية  الرئي�شية 

التعليم الثالثة.
واأكد اجلبيلي على �شرورة النتقال 
الأداء  وت���ط���وي���ر  اجل����دي����د،  اجل���ي���ل  اإل�����ى 
واإع������داده مبا  الأ���ش��ت��اذ  اجل��ام��ع��ي، ودور 
اجل��دي��د،  ب����دوره  للقيام  م��وؤه��اًل  يجعله 
اأن م��الم��ح اجل��ي��ل اجل���دي���د من  م��ب��ي��ن��ا 
التعليم باتت تفر�س نف�شها فعال ل قول.
وق�����دم اجل��ب��ي��ل��ي اأم���ث���ل���ة م��ع��ا���ش��رة 
جل���ام���ع���ات ب�������داأت ت��ن��ف��ي��ذ ه�����ذا ال��ن��م��ط 
اجلديد ومنها معهد كوريا املتقدم للعلوم 
والتقنية KAIST بكوريا اجلنوبية، حيث 
املقلوب«  الف�شل  »تقنية  �شماه  م��ا  طبق 
ال����ذي ي���ب���داأ ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ع��ل��م ف��ي��ه من 
ال��ط��ال��ب ول��ي�����س م��ن الأ����ش���ت���اذ، مو�شحا 
ن�شب النجاح التي حققتها، وزيادة نطاق 
تطبيقها من خالل زيادة اأعداد الف�شول 

امل�شاركة يف ذلك.

املتقدم  والعربي  ال��دويل  ترتيبها  عر�س 
 QS، Webometrics، US وفقا ملنظمات

.News
وي���ت���ي���ح ال���دل���ي���ل ف���ر����ش���ا م��ت��م��ي��زة 
ل���ل���ت���ع���اون وال���ت���ك���ام���ل ب����ن اجل���ام���ع���ات 
والرامج ذات الطبيعة املت�شابهة، ويرفع 
م�����ش��ت��وى ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة ب���ن اجل���ام���ع���ات، 
اأف�شل  تقدمي  يف  منها  ك��ل  جتتهد  حيث 
بع�س  احتلت  اأن  بعد  خا�شة  ل��دي��ه��ا،  م��ا 
اجل��ام��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة م���راك���ز م��ت��م��ي��زة يف 
للجامعات،  وال��ع��رب��ي  ال����دويل  ال��رتت��ي��ب 
وك����ان ع��ل��ى راأ���ش��ه��ا ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د 
م��ع��دلت  اأن   QS م��ن��ظ��م��ة  اأع��ل��ن��ت  ال��ت��ي 
تطوير الأداء بها فاقت جميع اجلامعات 
ال�شعودية وتبواأت املركز الأول يف تطوير 

الأداء يف العام املا�شي.
اأق�شام  �شبعة  على  الدليل  ويحتوى 
اخلليج،  دول  ب��اإح��دى  منها  ك��ل  يخت�س 
ال���ذي ي�شم  ال���دويل  اإل���ى الق�شم  اإ���ش��اف��ة 

ك��م��ا ق����دم اأي�������ش���ا جت���رب���ة ج��ام��ع��ة 
وي�������ش���رتن ك��ي��ب ب����زائ����ر، وا���ش��ت��ع��ر���س 
وانفتاح  جديدة  تعلم  جمتمعات  ظهور 
اأن كانت  ب��ي��ن��ه��ا، ف��ب��ع��د  امل��ع��رف��ة  ح����دود 
الزمانية  ب��احل��دود  امل��ع��رف��ة حم�����ش��ورة 
وامل��ك��ان��ي��ة ل��ق��اع��ة ال��درا���ش��ة ف��ق��د امتد 
من  والأ�شاتذة  الطالب  لي�شم  نطاقها 
اجل��ام��ع��ة ذات��ه��ا، وج��ام��ع��ات اأخ���رى من 

البلد نف�شه ومن بلدان اأخرى.
واأو������ش�����ح اأي�������ش���ا ازدي���������اد اأع�������داد 
الدوريات العلمية والكتب العلمية ذات 
الو�شول احلر Open Access وعالقة 
ذل����ك ب��ت��ق��ي��ي��م اجل���ام���ع���ات، واخ��ت��ت��م��ت 
التي  الإج������راءات  م��ن  ب�شل�شلة  امل��ق��ال��ة 
من  تعليمية  موؤ�ش�شة  اأي  انتقال  تي�شر 
منط تعليمي تقليدي اإلى منط حديث.
ي���ذك���ر اأن�����ه ق���د مت اإن�������ش���اء م��وق��ع 
اإل�����ك�����رتوين ل��ل��دل��ي��ل ع���ل���ى الن���رتن���ت 
وذل��ك   www.gccguides.com

ال�����ش��ف��ح��ة  مب���������ش����ارك����ة اجل����ام����ع����ة يف 
املوقع منذ  بزيارة  قام  الرئي�شية، حيث 

الإن�شاء اأكرث من 80  األف زائر.
اخلا�س  الإل��ك��رتوين  املوقع  ويعد 
يخت�شر  اإذ  ال���دل���ي���ل،  مي��ي��ز  م���ا  اأب������رز 
الوقت بالن�شبة للطالب يف البحث عن 
اجلامعة اأو الدولة التي يرغب الطالب 
ف��ي��ه��ا وال�����رام�����ج ال���ت���ي ت���وف���ره���ا ك��ل 
و�ضروط  ومميزاتها  تعليمية  موؤ�ض�ضة 
الل��ت��ح��اق ب��ه��ا وم��واع��ي��د ت��ق��دمي طلب 
اإعداد  اللتحاق، والعمل جار الآن على 
هيئة  على  اإل��ك��رتون��ي��ة  ب�شورة  الدليل 
اإ���ش��دار اإل��ك��رتوين واأق��را���س مدجمة، 
الذكية  الهواتف  خالل  من  وتطبيقات 

باأنواعها.
ك���م���ا ���ش��ي��ت��م ن�������ش���ره ع���ل���ى م��وق��ع 
اجلامعة ومواقع اجلامعات واملوؤ�ش�شات 
دول  م�شتوى  على  الأخ���رى  التعليمية 

جمل�س التعاون اخلليجي .

الجامعة تشارك في إصدار دليل المؤسسات التعليمية الخليجي

نادي »وصال« ينظم حملة »حسابك أخالقك«
رعى عميد �شوؤون الطالب الدكتور مريع هبا�س، بح�شور وكيل العمادة لالأن�شطة الطالبية الدكتور نا�شر قمي�شان، احلملة الإعالمية 
التي اأقامها نادي و�شال للعالقات والإعالم، الأربعاء  املا�شي، حتت عنوان »ح�شابك اأخالقك »، والتي كان الهدف منها توعية املجتمع 

باإيجابيات و�شلبيات برامج التوا�شل الجتماعي وال�شبيل الأمثل لال�شتفادة من هذه الرامج.
امل�شائية  الفرتة  يف  فكانت  الثانية  اأم��ا  الطالب،  منها  وا�شتفاد  اجلامعة  يف  وكانت  �شباحية  الأول��ى  فرتتن  على  احلملة  واأقيمت 
واإن�شتغرام، ويوتيوب.  اآب، وركن تويرت، و�شناب �شات،  الأرك��ان هي:  ركن وات�س  يف ع�شر مول. واحتوى معر�س احلملة على عدد من 

وا�شتعر�س كل ركن نبذة خمت�شرة عن كل برنامج والإيجابيات وال�شلبيات التي فيه.
كما كان هناك ركن حتت م�شمى »اأنا 
مدمن«، قدم فيه النادي بع�س الدرا�شات 
التوا�شل  برامج  ا�شتخدام  لآثار  امليدانية 
ال��ف��رد وع��ل��ى املجتمع،  الج��ت��م��اع��ي ع��ل��ى 
حيث ت�شمن بع�س الآليات لقيا�س مدى 

اإدمان ال�شخ�س لهذه الرامج.
واأ���ش��رك ال��ن��ادي الأط��ف��ال يف هذه 
احل���م���ل���ة، وج���ع���ل ل���ه���م ن�����ش��ي��ب��ا ك��ب��را 
ا�شتخدام  اإج����ادة  وكيفية  التوعية  م��ن 
الإن��رتن��ت ال���ش��ت��خ��دام الأم��ث��ل. وو�شل 
ه��ذه  م��ن  وامل�شتفيدين  احل�����ش��ور  ع���دد 
احل��م��ل��ة، اإل����ى ح����وايل 300 ���ش��خ�����س يف 
وح��وايل  باجلامعة،  ال�شباحية  الفرتة 

500 �شخ�س يف الفرتة امل�شائية.
سعيد العمري
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�شه���دت اجلامعة عددا من الأن�شط���ة وامللتقيات واملوؤمترات خالل هذا 
الع���ام، م���ا يجعلن���ا ن�شعر بكثر م���ن ال�شرور ونحن عل���ى عتبات انتهاء 
الف�ش���ل الدرا�ش���ي الث���اين م���ن الع���ام اجلامع���ي 1435-1436، كم���ا اأن 
العملي���ة التعليمي���ة يف خمتل���ف الكلي���ات �ش���ارت على الوج���ه املطلوب، 

ونظل ن�شعى لتحقيق مزيد من النجاح.
اإن العملي���ة التعليمي���ة تراك���م م�شتمر وه���ي يف الأ�شابيع النهائية 
م���ن كل ف�ش���ل تك���ون اأك���رث اأهمي���ة لأنه���ا اأ�شابي���ع احل�ش���اد يف الف�شل 

الدرا�شي كله، وعليها تتوقف املح�شلة النهائية للعملية التعليمية.
اإنن���ا نوؤكد اأهمية ا�شتمرار الدوام بوت���رة عالية، ومتابعة الغياب 
الأن�شط���ة  ومتابع���ة  املحا�ش���رات  اأداء  يف  الته���اون  وع���دم  ب���اأول  اأول 
التعليمية خالل هذه الأ�شابيع التي ندعو فيها طالبنا وطالباتنا اإلى 
حتقي���ق ال�شتف���ادة من اأ�شاتذته���م وا�شتثمار الوق���ت ومتابعة الدرو�س 

حتى يتهياأ اجلميع لالختبارات النهائية لهذا الف�شل.
كم���ا ندع���و عم���داء الكلي���ات وروؤ�شاء الأق�ش���ام اإلى املتابع���ة اجلادة 
الت���ي حتق���ق للموؤ�ش�شة التعليمي���ة مكانتها، ول ت�شم���ح بالتفريط باأي 

�شكل من الأ�شكال.
 اإنن���ا  نتاب���ع ونطلع على �ش���ر العمادات والأق�ش���ام العلمية ب�شكل 
م�شتم���ر، ونح���ن عل���ى ثق���ة باأنها تق���وم بدورها عل���ى الوج���ه املطلوب، 
اآمل���ن اأن تتف���ادى كل اأوجه الق�شور التي مت���ت مالحظتها يف الفرتة 
املا�شي���ة، واأن تعم���ل على جتوي���د الأداء والرتقاء بالعملي���ة التعليمية 

با�شتمرار.
ويف الوق���ت الذي ندعو اإلى الهتم���ام مبتابعة العملية التعليمية 
خ���الل هذه الأ�شابيع فاإننا نوجه ب�ش���رورة و�شع الت�شورات واخلطط 
واجل���داول للف�ش���ل ال�شيف���ي وكذل���ك الف�ش���ل الدرا�ش���ي الأول م���ن 
الع���ام القادم حتى يكون هناك ترتي���ب م�شبق وتنظيم وتخطيط وتتم 

العملية التعليمية يف اأوقاتها املحددة.
وفق اهلل اجلميع ملا فيه خدمة العلم والرتقاء بوطننا احلبيب.

شؤون تعليمية
د. محمد بن علي الحسون

األسابيع األخيرة
من الفصل الدراسي الثاني

اليوم العالمي للمالريا
في »تطبيقية« الخميس

اأقامت كلية العلوم الطبية التطبيقية بخمي�س م�شيط، الأحد املا�شي، 
امل�شتقبل  يف  »ا�شتثمروا  �شعار  حت��ت  للمالريا  العاملي  ال��ي��وم  فعالية 
املر�س  ن��واق��ل  ملكافحة  العامة  الإدارة  مب�شاركة  امل��الري��ا«  واه��زم��وا 

مبديرية ال�شحة يف ع�شر.
الطالب مفرح  الذكر احلكيم تالها  باآيات من  الفعالية  وب��داأت 
ع�شري ثم كلمة لعميد الكلية الدكتور م�شيعل بن م�شعل العلياين، 
حممد  علي  الدكتور  املر�س  نواقل  مكافحة  اإدارة  ملدير  كلمة  تلتها 
»اأن�شطة  بعنوان  �شعيد  اإب��راه��ي��م  للدكتور  حما�شرة  ث��م  ال�شهراين، 
ث��م  حما�شرة  امل��ر���س«،  ن��واق��ل  مكافحة  اإدارة  م��ن  امل��الري��ا  مكافحة 
الدكتور ه�شام  بالكلية،  العامة  ال�شحة  بق�شم  التدري�س  لع�شو هيئة 
امل�شاحب  املعر�س  بافتتاح  الفعالية  وانتهت  »املالريا«.  بعنوان  مهابة 

للفعالية.

نـادي العمل التطوعي
ينظم حملة »وزنـي مثالي«

اأقام نادي العمل التطوعي حملة تثقيف �شحية بعنوان »وزين مثايل« 
ا�شتهدفت طالب املرحلة البتدائية للتوعية باأخطار ال�شمنة وزيادة 

الوزن.
وبداأت احلملة اأولى جولتها يف املدار�س النموذجية باأبها، حيث 
مت توعية ما يزيد على 600 طالب من خالل عر�س حما�شرة توعوية 

عن ال�شمنة واأخطارها وكيفية التخل�س منها.
كما مت اأي�شا ح�شاب معدل كتلة اجل�شم جلميع الطالب وتوزيع 
ال��وزن.  لإنقا�س  معتمد  غذائي  برنامج  وتوزيع  الطبية،  املن�شورات 
ال��وزن  زي���ادة يف  ال��ذي��ن يعانون م��ن  ال��ط��الب  ف��رز  وت�شمنت احلملة 
اإليهم  خا�س  م��ظ��روف  ت�شليم  مت  لهم،  كما  مكثفة  توعية  وت��ق��دمي 

موجها لأولياء الأمور مل�شاعدة اأبنائهم يف اإنقا�س الوزن.
   

شؤون الطالب تستحدث
ناديا لريادة األعمال

اأو�شح رئي�س وحدة الأندية الطالبية باجلامعة، الأ�شتاذ رائد عائ�س 
الدكتور  الطالب  �شوؤون  عميد  توجيهات  على  بناءا  اأن��ه  القحطاين 
م��ري��ع اآل ه��ب��ا���س، مت اف��ت��ت��اح ن���ادي ري����ادة الأع���م���ال يف اإط����ار اهتمام 
حتققه  ملا  باجلامعة  الطالبية  الأندية  بدعم  الطالب  �شوؤون  عمادة 
وا�شتغالل  الطالب  مهارات  �شقل  يف  مبهرة  نتائج  من  الأندية  هذه 

طاقاتهم يف �شتى املجالت.
وق��ال القحطاين »يعد جم��ال امل��ال والأع��م��ال من اأه��م املجالت 
املهمة يف هذا الع�شر، لذا فقد جاءت فكرة هذا النادي داعمة لروؤية 
العمادة جتاه الأندية الطالبية، وناأمل من خالل هذا النادي حتقيق 
اأهداف عدة منها: تزويد الطالب بالأ�ش�س واملفاهيم التي تقوم عليها 
احلديثة،  واجت��اه��ات��ه  الإداري  الفكر  ون��ظ��ري��ات  الإداري����ة،  الوظيفة 
يف  املنطقي  والتحليل  التكامل  اإح���داث  على  الطالب  ق��درة  وتنمية 
يتفاعل فيها  بيئة  الإداري��ة يف  املواقف  القرارات عند مواجهة  اتخاذ 
يف  الأع��م��ال  اإدارة  ودور  اأهمية  وتاأكيد  واإب���راز  املتغرات،  من  العديد 
ودوليا  واإقليميا  حمليا  والجتماعية  القت�شادية  التنمية  عملية 
واإث��راء الفكر الإداري وتنمية املعرفة الإداري��ة من خالل ما يقوم به 
النادي من عقد دورات وفعاليات متخ�ش�شة وتزويد الطالب باملعارف 

املتعلقة بالأنظمة والقوانن العامة والإدارية«.

أحمد العياف

اأو�����ش����ت ط��ال��ب��ة ال���دك���ت���وراه ب��اجل��ام��ع��ة 
علي  فاطمة   ) ت��رب��وي  واإ����ش���راف  )اإدارة 
ال�شعودية  اجلامعات  بتبني  احل��ارث،  اآل 
على  م�شددة  امل�شتقبل،  جامعة  ملتطلبات 
ع��دد من  تركيز اجلامعات على  ���ش��رورة 
املوؤ�ش�شية  الفل�شفة  يف  املتمثلة  الأب��ع��اد 
ال���دول���ي���ة، وال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة وال����روؤي����ة 
الدولية،  التنظيمية  والبنية  ال��دول��ي��ة، 
واحلراك الدويل لأع�شاء هيئة التدري�س 
وال���ط���الب، وت���دوي���ل امل��ن��اه��ج وال��رام��ج 
العلمي،  ال��ب��ح��ث  وت���دوي���ل  الأك���ادمي���ي���ة، 
والت�شويق الدويل للجامعات،  بالإ�شافة 
وحتديد  التنظيمي،  الهيكل  تطوير  اإلى 
لعملية  ال���داع���م���ة  وامل���ق���وم���ات  الآل����ي����ات 
ال��ت��ح��ول اإل����ى ج��ام��ع��ة امل�����ش��ت��ق��ب��ل، وعقد 
ال�������ش���راك���ات وال����ت����واأم����ة م���ع اجل��ام��ع��ات 

العاملية.
اآل احل��ارث يف درا�شتها  اأ���ش��ارت  كما 
الرئي�شة  امل��ب��ادئ  ت��ن��اول��ت  ال��ت��ي  العلمية 
متطلبات  وحت��دي��د  امل�شتقبل  جل��ام��ع��ة 
تطبيق مبادئها على جامعة امللك خالد، 
ال�شعودية  اجل��ام��ع��ات  منح  ���ش��رورة  اإل���ى 

تتبناه الجامعات السعودية الحكومية
طالبة دكتوراه تقدم مقترحا 

لمتطلبات جامعة المستقبل
ال�شتقاللية التنظيمية والإدارية واملالية 
مبا ي�شمن مرونة القرار، وتعزيز املركز 
باملعاير  ب��الل��ت��زام  للجامعة  التناف�شي 
املختلفة للت�شنيفات الدولية للجامعات، 
واله���ت���م���ام ب��ت��دوي��ل ال��ت��ع��ل��ي��م واإ���ش��ف��اء 
الأكادميية،  الرامج  على  الدويل  البعد 
برامج  وت�شميم  العلمية،  والتخ�ش�شات 
يف  بالدولية  تت�شم  واأك��ادمي��ي��ة  تعليمية 
مزايا  تدعم  التي  ال��ن��ادرة  التخ�ش�شات 
متويل  يف  املجتمعي  والإ�شهام  تناف�شية، 

البحث العلمي يف اجلامعات.
�شرورة  اإل��ى  احل���ارث،  اآل  وخل�شت 
ل��ل��ج��ام��ع��ة  الإداري  ال��ه��ي��ك��ل  ي��ت�����ش��م  اأن 
ب��امل��رون��ة وال��ب��ع��د ع��ن ه��رم��ي��ة التنظيم، 
واإ���ش��ف��اء ال��ب��ع��د ال����دويل ع��ل��ى امل��ق��ررات 
برامج  واإع��داد  اجلامعية،  والتخ�ش�شات 
اأكادميية واأن�شطة تعليمية تت�شم بالبعد 
عاملية  تناف�شية  م��زاي��ا  وت��دع��م  ال����دويل 
للجامعة ل�شتقطاب الطالب والباحثن 
اإلى  بالإ�شافة  العامل،  دول  خمتلف  من 
هيئة  لأع�����ش��اء  البحثي  الإن���ت���اج  ت��دوي��ل 
ال��ت��دري�����س، ورب���ط ال��رتق��ي��ات ب��الأب��ح��اث 
ور���ش��م  ع��امل��ي��ا،  امل��ن��اف�����ش��ة  ت�شتطيع  ال��ت��ي 

خريطة تو�ضح نقاط القوة البحثية.

ريم العسيري

بندر  باجلامعة،  ال�شيدلة  طالب  �شارك 
جل�شات  يف  عمل  ب��ورق��ة  ع�شري،  اأح��م��د 
العلمي  للملتقى  الأخ���ر  ال��ث��اين  ال��ي��وم 
ال���ث���اين ل��ل��ك��وادر ال�����ش��ح��ي��ة ال����ذي اأق��ي��م 
العلوم  كلية  بتنظيم من  مبحايل ع�شر 
ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ل��ل��ب��ن��ات مب��ح��اي��ل 

ع�شر.
وتناول ع�شري يف ورقته التي نالت 
ا�شتح�شان احلا�شرين،  تاأثر الثوم على 

م�شادات الأك�شدة.
ع�������ش���ري يف م�����ش��ارك��ت��ه  وك�������ش���ف 

الطـالب بندر عسـيري يقدم
ورقة عمل عن تأثير الثوم

على مضادات األكسدة
ب��ال��ب��ح��ث ال����ذي ج����اء ب���ع���ن���وان« ال��ت��اأث��ر 
ال���وق���ائ���ي ل��ال���ش��ت��خ��دام امل���زم���ن ل��ل��ث��وم 
اإع��ادة  عن  الناجتة  الإ�شابة  مر�س  على 
ال��ف��ئ��ران خم��ري��ا«،  للقلب يف  ال��رتوي��ة 
الرتوية  اإع��ادة  عن  الناجتة  الإ�شابة  اأن 
من  ع��ددا  حت��دث  انقطاعها  بعد  للقلب 

التغرات قد توؤدي اإلى الوفاة.
واأ�شار اإلى درا�شة اأجريت عام 2013، 
اأثبتت اأن من اأهم اأ�شباب الوفيات عامليا، 

اأمرا�س القلب.
تاأثر  ب��درا���ش��ة  البحث  ذل��ك  وعني 
الداخلية  الأك�شدة  م�شادات  على  الثوم 
التي ت�شاعد يف الوقاية من هذه الإ�شابة 
ع�شري  درا���ش��ة  اأثبتت  بينما  وتبعاتها، 
التي اأجراها يف كلية ال�شيدلة مب�شاركة 
عدد  م��ن ال��ط��الب واأح���د اأع�����ش��اء هيئة 

التدري�س، فعالية الثوم يف هذا الأمر.
وقد مت اختيار جرعتن خمتلفتن 
)200م��ل��غ/ك��غ، و 100م��ل��غ/ك��ل��غ(، وتبعا 
ل���ذل���ك ف���ق���د اأث���ب���ت���ت اجل����رع����ة ال��ث��ان��ي��ة 
)100م���ل���غ/ك���ل���غ( ف��ع��ال��ي��ة اأك����رث يف ه��ذه 

الدرا�شة.

اختتام دورات أعضاء التدريس 
غير الناطقين بالعربية

نيابة عن معايل مدير اجلامعة الأ�شتاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، 
القحطاين، احلفل  ب��ن ح�شن  م��رع��ي  ال��دك��ت��ور  الأ���ش��ت��اذ  وك��ي��ل اجلامعة  رع��ى 
اخلتامي لدورة اللغة العربية لغر الناطقن بها، التي ا�شتمرت ت�شعة اأ�شابيع، 
من  العربية،  بغر  الناطقن  باجلامعة  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  متكن  بهدف 

اإجادة اللغة كتابة ونطقا بال�شكل ال�شحيح.
وبداأ احلفل بكلمة للمتدربن األقاها نيابة عنهم الأ�شتاذ �شيد �شعادة اهلل، 
»ا�شتفدنا كثرا،  ال��دورة، وقال  والقائمن على هذه  �شكر فيها مدير اجلامعة 

واأ�شبحنا قادرين على التوا�شل مع الآخرين وطالب اجلامعة«.
واألقى عميد خدمة املجتمع والتعليم امل�شتمر د. مبارك حمدان كلمة �شكر 
فيها احل�شور، واأو�شح اأن العمادة على عاتقها م�شوؤولية كبرة جتاه تنمية اللغة 
ال��دورة التي جاءت بتوجيه  العربية. وقال »حر�شت اجلامعة على تنظيم هذه 
التدري�س للتعلم  اإتاحة الفر�شة لأع�شاء هيئة  من قبل مدير اجلامعة بهدف 
جمانا من غر ر�شوم«، مبينا اأن هذه الدورة هي بداية فعلية لإطالق عدد من 

الدورات التي تنوي العمادة اإقامتها م�شتقبال.
يف ال�شياق ذاته، اأو�شح عميد كلية العلوم الإن�شانية الدكتور يحيى ال�شريف 
اأن��ه بلغ ع��دد املتدربن يف ه��ذه ال���دورة ما يقارب 100 م��ت��درب، وق��ال »الإق��ب��ال 
اأكرث  اأ�شاف علينا عبئا جديدا، يجعلنا نهتم  الكبر الذي �شهدته هذه الدورة 
عند  اهلل،  ���ش��اء  اإن  العربية،  للغة  �شفراء  امل��ت��درب��ون  ليكون  ن�شعى  كما  بلغتنا، 
عودتهم لبلدانهم«. من جهة اأخرى، وافق جمل�س اجلامعة على اعتماد م�شروع 

تاأ�شي�س معهد لتعليم اللغة العربية للناطقن بغرها قريبا.
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األرقام والمعلومات تقود الحاضرات للمطالبة بتكرار التجربة

ورشة عمادة القبول تدهش
عميدات ووكيالت ومسجالت الكليات

خلود الرنيني

نالت ور�شة العمل التي نظمتها عمادة 
القبول والت�شجيل لعميدات ووكيالت 
»�شركاء  بعنوان  الكليات،  وم�شجالت 
اجلميع،  وا�شتح�شان  ر���ش��ا  ال��ن��ج��اح« 
جناحها،  على  اإج��م��اع  هناك  ك��ان  كما 
قدم  م��ا  على  ال��وق��وف  بعد  خ�شو�شا 
ف��ي��ه��ا م���ن م��ف��اج��اآت واأرق������ام مل تكن 

معلومة لدي اجلميع.
وط����ال����ب م��ع��ظ��م امل�������ش���ارك���ات يف 
ال���ور����ش���ة، ب��ت��ك��رار ال��ت��ج��رب��ة ن��ظ��را ملا 
وما  اجلميع  بن  تقارب  من  اأحدثته 
ح��م��ل��ت��ه م���ن م��ع��ل��وم��ات ك��ث��رة ك��ان��ت 

غائبة.

حلة جديدة
ث���م���ن���ت ع����م����ي����دة امل�����رك�����ز اجل���ام���ع���ي 
ال���دك���ت���ورة ���ش��ن��ي��ف��اء ال���ق���رين اإق���ام���ة 
ال���ور����ش���ة وف���وائ���ده���ا ل��ل��م�����ش��ت��ه��دف��ن 
وق��ال��ت »ل��ق��د ظ��ه��رت ور���ش��ة ال��ع��م��ادة 
ب��ح��ل��ة ج���دي���دة خم��ت��ل��ف��ة ع���ن امل��ع��ه��ود 
وه�����ي ت���ع���ر����س جم���ه���وده���ا ب����الأرق����ام 
ك�������ض���يء م��ق��ن��ع م����رب����وط ب��ال�����ض��واه��د 
حتدث  اأن  واأت��وق��ع  املذهلة،  والقرائن 
امل��ق��دم��ة لع�شو  اخل���دم���ات احل��دي��ث��ة 
هيئة التدري�س والطالب، قفزة كبرة 

وم�شهودة للعمادة.
ويكفينا فخرا اأن مدير اجلامعة 
دائ���م���ا م���ا ي�����ردد اإن ع���م���ادة ال��ق��ب��ول 
تطلبه  مكان  يف  اأ�شبحت  والت�شجيل 

نقل  ج��ب��ارة يف  وج��ه��ود  بتعاون ممتاز 
ال��ب��ي��ان��ات وت��ع��دي��ل اخل��ط��ط، واأ���ش��ك��ر 
ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان وال���دك���ت���ورة ح��ن��ان 
وط����اق����م ال���ع���م���ل ال������ذي ي��ع��م��ل خ��ل��ف 

الكوالي�س«.

معلومات مفيدة
والآداب يف  العلوم  واأك��دت وكيلة كلية 
ال�شيد،  ميمي  الدكتورة  عبيدة،  �شراة 
وا�شفة  اأه��داف��ه��ا،  حققت  الور�شة  اإن 
اإي����اه����ا ب��امل��ف��ي��دة وال����رائ����ع����ة، وق��ال��ت 
جديدة  معلومات  على  ح�شلنا  »لقد 
والأع�شاء  وال��وك��الء  للعمداء  مفيدة 
�شنطبقها  اهلل  وب������اإذن  وامل�����ش��ج��ل��ن، 
ل��ت��ك��ون ج��ام��ع��ت��ن��ا ه���ي الأف�������ش���ل ويف 

املقدمة دائما«.

مالمسة واقع
من جهتها اأكدت د. اأمرة مرفت من 
ا�شتفادت  اأن��ه��ا  ب��اأب��ه��ا(  املجتمع  كلية 
تعرفها  الور�شة من خالل  كثرا من 
م���ن ق����رب ع��ل��ى اخل���دم���ات امل��ت��ط��ورة 
ال����ت����ي ت���ق���دم���ه���ا ال����ع����م����ادة، م��ت��م��ن��ي��ة 
ال��ت��وف��ي��ق ل���ك���وادره���ا، ب��ي��ن��م��ا ���ش��ك��رت 
وكيلة التطوير واجلودة مبجمع )2(، 
عمادة  عبدالعزيز،  جيهان  الدكتورة 
الذي  اللقاء  على   والت�شجيل  القبول 
»ك��ان هناك  ب��ال��رائ��ع، وق��ال��ت  و�شفته 
كنا فعال  التي  الت�شاوؤلت  الكثر من 
ما  وه��و  عليها،  الإج��اب��ة  اإل���ى  بحاجة 

حت�شلنا عليه يف الور�شة«.

كلية  وك��ي��ل��ة  راأي  ي��خ��ت��ل��ف  ومل 
الأ���ش��ت��اذة  ب��ال�����ش��ام��ر،  احل��ا���ش��ب الآيل 
حيث  نظراتها،  عن  معلوي،  فاطمة 
ات��ف��ق��ت م��ع��ه��ن ع��ل��ى و���ش��ف ال��ور���ش��ة 

باملفيدة.
موظفاتها  وجوه  »يكفينا  وقالت 
الب�شو�شات، ونحن يف قمة الفخر بهن 

ومبا يقدمن«.

مفاجآت وأرقام
والآداب  ال��ع��ل��وم  كلية  عميدة  واأب����دت 
)جممع 2( الدكتورة �شراء اأبو ملحه، 
من  �شاهدته  مب��ا  و���ش��روره��ا  ت�شرفها 

اإجنازات عمادة القبول والت�شجيل.
بكثر  فاجاأتنا  »ال��ع��م��ادة  وق��ال��ت 
من اخلدمات والبتكارات التي تخدم 
ال���ط���ال���ب ب����درج����ة ك���ب���رة وح���رك���ات 
اأكادميية جديدة، كما فوجئنا بالأرقام 
ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة وع����دد ال��ط��ال��ب��ات م��ق��ارن��ة 
ب��ال��ط��الب، ح��ي��ث ي�����ش��ل ت��ق��ري��ب��ا اإل���ى 
الن�شائية  باللجنة  وك��ذل��ك  ال�شعف، 
التي ي�شل عددها اإلى 11 موظفة لهن 
منا كل ال�شكر والتقدير، فقد اأح�ش�شنا 
مبعاناتهن، و�شررنا جدا بكلمة مدير 
القبول  ع��م��ادة  اأن  وت��اأك��ي��ده  اجلامعة 
ي�شار  من��وذج��ا  اأ���ش��ب��ح��ت  والت�شجيل 
اإل��ي��ه يف اجل��ام��ع��ات الأخ����رى، وه��و ما 

يدعونا اإلى ال�شعور بالفخر«.

توثيق صالت
الآداب  ك���ل���ي���ت���ا  ع����م����ي����دة  وخل���������ش����ت 

اجل����ام����ع����ات الأخ�����������رى، وب����������اإذن اهلل 
�شتوا�شل يف التطور«.

يقوم  الن�شائي  »الق�شم  واأ�شافت 
على11موظفة، وهذا فخر لنا جميعا، 
اإن ع��م��ادة القبول  واأق��ول��ه��ا ���ش��راح��ة، 
هي الأ�شرع يف اإجناز املعامالت، حيث 
���ش��اع��ة، فكل  امل��ع��ام��ل��ة 24  ت��ت��ج��اوز  ل 

ال�شكر والتقدير لكل طاقمها«.

رأينا ما سمعنا به
الدكتورة  البنات  كلية  وكيلة  و�شفت 
بال�شاملة  ال��ور���ش��ة  ملحة  اأب���و  خ��ل��ود 
واجلميلة، وقالت »لقد قدمت الور�شة 
اأعمال وخدمات كثرة كنا ن�شمع بها 
���ش��اه��دن��اه��ا وفهمنا  ف��ق��ط، وخ��الل��ه��ا 
والت�شجيل  القبول  وع��م��ادة  معناها، 
دائ��م��ا ���ش��ب��اق��ة ل��ك��ل ج��دي��د وم��ف��ي��د يف 
وع�شوات  للطالبات  خدماتها  تقدمي 
الور�شة  اأن  اأرى  كما  التدري�س،  هيئة 
هم  فاحل�شور  كثرة،  اأه��داف��ا  حققت 
يف  الفوائد  و�شرنى  املعنية  الفئة  من 

الأيام املقبلة اإن �شاء اهلل«.

جهود جبارة
وق���دم���ت ع��م��ي��دة ك��ل��ي��ه ال��ع��ل��وم ب��اأب��ه��ا 
اإل��ى  �شكرها  ال��راي��زه  زهبه  ال��دك��ت��ورة 
عمادة القبول والت�شجيل وعلى راأ�شها 

الدكتور �شلطان اآل فارح.
»اإن م��ن جن��اح��ات عمادة  وق��ال��ت 
منذ  ب����داأت  اأن��ه��ا  والت�شجيل  ال��ق��ب��ول 
اإل���ى اجلامعة  ان��ت��ق��ال ك��ل��ي��ات ال��ب��ن��ات 

باأبها ، الدكتورة  ل��ل��ب��ن��ات  وال��رتب��ي��ة 
يف  الور�شة  ح�شن،  اآل  حممد  خرية 
اأن��ه��ا ك��ان��ت حم��ل ت��ب��ادل ل����الآراء التي 
ال�شلة بن  ال��ك��ل��ي��ات، ووث��ق��ت  اأف����ادت 
العمادة والكليات، مبينة اأن النطباع 
ال��ع��ام ع��ن ال��ور���ش��ة، ه��و ر�شا اجلميع 
عنها، موؤكدة تطلعات ورغبة اجلميع 

يف املزيد.

تكرار التجربة
ب��اأب��ه��ا  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  ومت��ن��ت م�شجلة 
الأ���ش��ت��اذة ه���دى ال��ع��م��ري ت��ك��رار مثل 
جناحات  من  حققته  ملا  الور�شة  ه��ذه 

مل�شها اجلميع.
اأم���ا امل��ر���ش��دة الأك��ادمي��ي��ة بكلية 
ال��دك��ت��ورة  مب��ح��اي��ل،  والآداب  ال��ع��ل��وم 
دي���ن���ا ����ش���ي���اء، ف��ق��ال��ت اإن���ه���ا اأع��ج��ب��ت 
�شرح  فقرة  خ�شو�شا  بالور�شة  كثرا 
اخل����دم����ات الإل���ك���رتون���ي���ة اجل���دي���دة، 
مقدمة �شكرها للقائمن على �شفحة 
ا�شتفادتها  م��وؤك��دة  ب��ت��وي��رت،  ال��ع��م��ادة 

منها كثرا كمر�شدة اأكادميية.

وعد بالمزيد
ال���ق���ب���ول  اإدارة  م�����دي�����رة  ووع����������دت 
البكري  فاطمة  الأ�شتاذة  والت�شجيل، 
ب��امل��زي��د م��ن اأج����ل امل�����ش��ارك��ة يف تقدم 
اجلامعة ب�شفة عامة، وقالت »اأ�شعدنا 
ك��ث��را احل�����ش��ور اجل��ي��د يف ال��ور���ش��ة، 
بقيادة  امل��وظ��ف��ات  اأخ��وات��ي  اأ�شكر  كما 
ال����دك����ت����ورة ح����ن����ان ع���ل���ى ج���ه���وده���ن 

اجلبارة، ونحمد اهلل اأن ي�شر لنا جناح 
هذه الور�شة«.

معلومات قيّمة
وق����ال����ت امل���وظ���ف���ة ب���ع���م���ادة ال��ق��ب��ول 
والت�شجيل الأ�شتاذة عائ�شة درع« نعلم 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع اجل��م��وع  م���دى �شعوبة 
ولكن  ال��ب�����ش��ري��ة،  امل��ج��م��وع��ات  واإدارة 
اأن جتمع  ا���ش��ت��ط��اع��ت  ال��ور���ش��ة  ه���ذه 
ال��ك��ل واأف���ادت���ه���م ب��ت��ق��دمي م��ع��ل��وم��ات 
الطريق  اجلميع  يف  �شتجعل  قيمة، 

ال�شحيح«.
بالعمادة  املوظفة  زميلتها  واأم��ا 
م��ن��رة ���ش��ع��د، ف��ق��د ق��ال��ت ع��ن ور���ش��ة 
����ش���رك���اء ال���ن���ج���اح »ل���ق���د اأب�������رزت لغة 
العمادة،  اإجن��ازات  التي توؤكد  الأرق��ام 
بعد  اجلميع  ا�شتح�شان  ن��ال  م��ا  وه��و 
ال���ت���ع���رف ع���ل���ى اأرق��������ام مل ت��ت��خ��ي��ل��ه��ا 
امل�������ش���ارك���ات«. واأ����ش���اف���ت »م��ن�����ش��وب��ات 
ال��ع��م��ادة ي��د واح���دة  وج�شد واح���د يف 

اأرواح متفرقة«.
وب�����������داأت ن����و�����ش����اء ال�������ش���ه���راين 
ال��ق��ب��ول( حديثها  ب��ع��م��ادة  )م��وظ��ف��ة 
ب��ح��م��د اهلل ع��ل��ى ال��ع��م��ل ال����ذي ب��ذل، 
وقالت اإنه كان اأكرث من رائع واأ�شهم 
وم�شاركة  اجليد  احل�شور  جناحه  يف 
اجلميع فيه. وتابعت »اأهم ما يف هذه 
ال��ع��م��ي��دات وامل�����ش��ج��الت  اأن  ال��ور���ش��ة 
ال��ت��ي نبذلها  ت��ع��رف��ن ع��ل��ى ج��ه��ودن��ا 
ن�شاطنا  ج��ددت  اأنها  كما  العمادة،  يف 

وحفزتنا لتقدمي الأف�شل«.
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رعى حفل اختتام الفعاليات الرياضية

مدير الجامعة يتوج »الشريعة«
بدرع األولمبيـاد
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ا�شتهدفت كافة طالب  الأوملبياد، والتي 
الريا�شي  التناف�س  كان  اجلامعة، حيث 
ال�����ش��ري��ف ���ش��م��ة وا���ش��ح��ة ف���ي���ه، وق����ال« 
اأمت���ن���ى اأن ن���رى ه���ذا الأومل���ب���ي���اد وه���ذا 
واأن  املقبلة،  ال�شنوات  خ��الل  التناف�س 
الريا�شية  امل��واه��ب  م��ن  امل��زي��د  ن�شاهد 

التي تزخر بها اجلامعة«.
 و����ش���ك���ر ال���������داود ع����م����ادة �����ش����وؤون 
ال����ط����الب ع���ل���ى ج���ه���وده���ا امل��ت��وا���ش��ل��ة 
القائمن  ك��اف��ة  ���ش��ك��ر  ك��م��ا  ال��وا���ش��ح��ة، 
اإجن��اح  يف  اأ�شهمت  التي  اللجان  وجميع 

الأوملبياد.
يف امل���ق���اب���ل، حت�����دث ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة 
ال�����ش��ري��ع��ة ال��دك��ت��ور اأح���م���د ب���ن حممد 
احلميد عن  فوز الكلية، م�شيدا بالدعم 
به كليات اجلامعة  الذي حتظى  الكبر 
وع��م��ادات��ه��ا امل�����ش��ان��دة م��ن م��ع��ايل مدير 
اجلامعة يف دعم منا�شطها، ومن �شمن 

ذلك الأن�شطة الطالبية.
واأ�������ش������اف »ان���ط���ل���ق���ت ال���ك���ل���ي���ة يف 
خلدمة  وتنفيذه  ال��دع��م  ه��ذا  ا�شتغالل 
طلبتها واأبنائها عر الأن�شطة الداخلية 
التي تعددت وجهاتها وتنوعت م�شالكها 

لنهائي  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  م��ع��ايل  ح�شور 
الأومل��ب��ي��اد ال��ري��ا���ش��ي ك���ان ���ش��رف��ا ك��ب��را، 
ودل���ي���ال وا���ش��ح��ا ع��ل��ى ح��ر���س واه��ت��م��ام 
التي  الأن�شطة  جميع  دع��م  على  معاليه 
التعليمية،  بالعملية  ال��رق��ي  �شاأنها  م��ن 
وقال« �شن�شعى باإذن اهلل اإلى درا�شة كافة 
هذا  يف  ك��ان��ت  ال��ت��ي  وال�شلبيات  ال��ع��وائ��ق 

الأوملبياد لتالفيها يف املوا�شم املقبلة ».
املتاحة هذا  الألعاب  واأ�شاف »كانت 
العزم  ع��اق��دون  لكننا  األ��ع��اب،   10 املو�شم 
املقبل  امل��و���ش��م  ي�شهد  اأن  ع��ل��ى  اهلل  ب����اإذن 
املزيد من الألعاب التي يهتم بها الطالب 
ملواهب  اأك���ر  اكت�شافا  �شتمنحنا  وال��ت��ي 
الطالب التي هي الهدف من اإقامة هذا 

الأوملبياد الريا�شي الكبر«.
عمادة  وكيل  �شكر  ذات��ه،  ال�شياق  يف 
����ش���وؤون ال���ط���الب ل��الأن�����ش��ط��ة ال��ط��الب��ي��ة 
ق��م��ي�����ش��ان ج��م��ي��ع  اآل  ن���ا����ش���ر  ال���دك���ت���ور 
م��ن اأ���ش��ه��م و���ش��ارك يف اإجن����اح الأومل��ب��ي��اد 
الريا�شي الذي يعد الأول من نوعه على 
وال���ذي  ال�����ش��ع��ودي��ة،  اجل��ام��ع��ات  م�شتوى 
يف  طالبا   1195 من  اأك��رث  م�شاركة  �شهد 

جميع الألعاب امل�شاركة.

سلطان عوض

رع���ى م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���ش��ت��اذ 
ال��داود  بن حمد  الرحمن  الدكتور عبد 
فعاليات  اختتام  حفل  املا�شي  الثالثاء 
الأومل���ب���ي���اد ال��ري��ا���ش��ي مب��ق��ر اجل��ام��ع��ة 

باأبها.
نهائي  مباراة  اإقامة  احلفل  و�شهد 
ك����رة ال���ق���دم ال���ت���ي ج��م��ع��ت ب���ن كليتي 
ح�شور  و�شط  الأ�شنان،  وطب  ال�شريعة 
ك���ب���ر، وا���ش��ت��ط��اع��ت كلية  ج���م���اه���ري 
بنتيجة  واللقب  الفوز  حتقيق  ال�شريعة 

.)1/3(
بالدرع  ال�شريعة  كلية  توجت  كما 
بعد ح�شولها  وذل���ك  ل��الأومل��ب��ي��اد،  ال��ع��ام 
ع��ل��ى اأك���ر ع���دد م��ن ال��ن��ق��اط يف جميع 
 )372( نقاطها  ع��دد  بلغ  حيث  الأل��ع��اب 
كلية  الثاين  املركز  على  وح�شل  نقطة، 
نقطة،  ح�������ش���دت)331(  اأن  ب��ع��د  ال��ط��ب 
امل��رك��ز  ك��ل��ي��ة احل��ا���ش��ب يف  بينما ج����اءت 

الثالث بعد اأن جمعت )324(.
واأب�������دى م���ع���ايل م���دي���ر اجل��ام��ع��ة 
�شعادته بالنتائج الإيجابية التي حققها 

على  امل��ن��اف�����ش��ات  �شعيد  ع��ل��ى  فانعك�س 
م�����ش��ت��وى اجل���ام���ع���ة، ف��ح��ق��ق��ت ال��ك��ل��ي��ة 
املركز الثاين يف الأوملبياد الثقايف الأول 
ال�شعي  وك���ان  اجل��ام��ع��ة،  م�شتوى  ع��ل��ى 
الأومل��ب��ي��اد  يف  الأول  امل��رك��ز  حتقيق  اإل���ى 
الريا�شي خيارا ل رجوع عنه ليتم عك�س 
احلراك الثقايف والريا�شي والجتماعي 

داخل الكلية واإبراز«.
توفيق  بعد  الفوز  »كان هذا  واأردف 
الرجل  لأه���داف  وع��ال حتقيقا  اهلل ج��ل 
اإجن�����از للجامعة  ي��ق��ف خ��ل��ف ك���ل  ال����ذي 
الرحمن  عبد  ال��دك��ت��ور  مديرها  م��ع��ايل 
ف�شيلة  مع  اجلهود  بت�شافر  ثم  ال���داود 
وكيل الكلية الدكتور حممد بن اإبراهيم 
ال���غ���ام���دي ورائ�����د الأن�����ش��ط��ة ال��ط��الب��ي��ة 
ال����دك����ت����ور ع���ل���ي ب����ن ه���ا����ش���م ال���زب���ي���دي 
وم�شاعديه ورواد الأن�شطة بالكلية، فكان 
ال��ذي كتب حروفه و�شطر  ه��ذا الإجن���از 
لهم  اأت��وج��ه  ال��ذي��ن  الكلية  طلبة  جمله 
امل�شاركة  اإل��ى  زم��الءه��م  واأدع���و  بال�شكر، 

الفاعلة واقرتاح امل�شاريع والأفكار«
م���ن ج��ه��ت��ه، اأو����ش���ح ع��م��ي��د ���ش��وؤون 
ال��ط��الب ال��دك��ت��ور م��ري��ع اآل ه��ب��ا���س اأن 

 وق����ال »ح��ظ��ي��ن��ا ب��دع��م ك��ب��ر من 
اأ�شر  ال��ذي  اجلامعة  مدير  معايل  قبل 
كافة  ن��ذل��ل  ب���اأن  وطالبنا  اإق��ام��ت��ه،  على 
ال��ع��ق��ب��ات ك��ي ي��ج��د ال��ط��ال��ب مبتغاه يف 
الذي  ال�شامل  الريا�شي  الأوملبياد  ه��ذا 
�شاهدنا من خالله العديد من النجوم 
التي ناأمل اأن يكون لها �شاأن ريا�شي يف 

مقبل الأيام باإذن اهلل«.
كما اأو�شح اآل قمي�شان اأن الأوملبياد 
���ش��ه��د م��ن��اف�����ش��ة ����ش���ري���ف���ة ب����ن ج��م��ي��ع 
ال���ط���الب وال���ك���ل���ي���ات، وروح������ا ري��ا���ش��ي��ة 
ح����ددت  ال���ت���ي  الأه���������داف  واأن  ع���ال���ي���ة، 

لإقامته حتققت بف�شل اهلل. 
اإل����ى ذل����ك، ق���دم م��دي��ر الأومل��ب��ي��اد 
ع��ل��ي ال��وه��اب��ي ���ش��ك��ره جل��م��ي��ع ال��ل��ج��ان 
ال��ت��ي اأ���ش��ه��م��ت يف اإجن���اح���ه، م���وؤك���دا اأن 
اهلل  ف�شل  ل���ول  ليتحقق  ي��ك��ن  مل  ه���ذا 
اجلامعة،  مدير  معايل  اهتمام  ثم  اأول 
العمادة  ووكيل  الطالب،  �شوؤون  وعميد 
ل��الأن�����ش��ط��ة ال��ط��الب��ي��ة، وق����ال »احل��م��د 
و�شن�شعى  ال��ن��ج��اح،  حت��ق��ق  اأن  ع��ل��ى  هلل 
اإلى تاليف جميع ال�شلبيات يف  ب��اإذن اهلل 

املوا�شم املقبلة«.
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طالب يصفونه بالرسالة الهادفة ويطمحون لتطويره

المسرح الجامعي في عيون محبيه
عبدالعزيز رديف 

املتقدمة  العامل  دول  يف  امل�شرح  يحتل 
مرتبة مهمة يف احلياة اليومية حمققا 
ما تخطط له من الأه��داف الرتبوية 
بالإ�شافة  الأم��ن��ي��ة،  اأو  الأخ��الق��ي��ة  اأو 
اإلى ال�شيا�شية، وهو اأحد اأهم الو�شائل 
الإع���الم���ي���ة ال��ت��ي ت��رت��ق��ي ب��اجل��م��ه��ور 

وتعينه على تر�شيخ الهوية الوطنية.
وامل�شرح هو ال�شاعي دوما لتوفر 
وخ�شو�شا  امل��ج��ت��م��ع  مل�����ش��ك��الت  ح��ل��ول 
الجتماعية،  التن�شئة  حتت  يندرج  ما 
املجتمع  ملالمح  وا�شحة  م���راآة  �شانعا 

مبحا�شنه و�شيئاته.
وال������ن������ادي امل�������ش���رح���ي ب��ج��ام��ع��ة 
�شبابية  ب��ط��اق��ات  ي��ع��م��ل  خ��ال��د  امل��ل��ك 
وي�شب  اجل��ام��ع��ة،  ف���روع  م��ن خمتلف 
التمثيل  م���ه���ارات  ن�����ش��ر  يف  اه��ت��م��ام��ه 
غر�س  بهدف  ال��ط��الب،  ب��ن  امل�شرحي 
الأف���ك���ار وال��ق��ي��م ال��ن��ب��ي��ل��ة يف ال��ط��الب 
م��ن خ���الل امل�����ش��رح، وت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ة 
اإلى  بالإ�شافة  وجامعته،  الطالب  بن 
فن  وتعليم  ال��ط��الب  م��واه��ب  تطوير 

التمثيل والإخراج والت�شوير ونحوه.
ط�������الب ال������ن������ادي حت�����دث�����وا ع��ن 
جتربتهم على خ�شبة امل�شرح وما ميثله 

بالن�شبة اإليهم.. فماذا قالوا؟

نطمح للمنافسة 
والفنون حممد  الثقافة  ذكر ع�شو جمعية 
م�شرح  اأن  الطب،  بكلية  طالب  م��ب��ارك،  اآل 
اجل���ام���ع���ة ك�����ان ي��ع��ي�����س ف�����رتة رك������ود م��ن��ذ 
�شيا�شة  ب��داأت  اأ�شهر  غ�شون  ويف  تاأ�شي�شها، 
باإقامة  امل�شرح تقف على الطريق ال�شحيح 
ال��ك��ث��ر م���ن ال�������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة وور�����س 
تكللت  اهلل  وبف�شل  بامل�شرح،  املهتمة  العمل 
تلك ال��دورات باإقامة املهرجان الذي ك�شف 
ب������دوره ع���ن ث�����روة م�����ش��رح��ي��ة ه��ائ��ل��ة ج��دا 

متتلكها اجلامعة.
واأ���ش��اف »الآم����ال وال��ط��م��وح��ات لي�س 
م�شرح  ن���رى  اأن  ننتظر  ف��ن��ح��ن  ���ش��ق��ف  ل��ه��ا 
وحتى  واإق��ل��ي��م��ي��ا  حمليا  يناف�س  جامعتنا 
دول����ي����ا. ف��ج��م��ي��ع الإم����ك����ان����ات م���ت���اح���ة ول 
امل�شخرين  وال��ع��ق��ل  القلب  ���ش��وى  ينق�شها 

خل�شبة امل�شرح«.

أهمية كبيرة
اأما طالب كلية العلوم الإدارية واملالية معاذ 
اأح��د  بكونه  �شعادته  اأب���دى  فقد  ال��وادع��ي 
خالد،  امللك  بجامعة  امل�شرح  ن��ادي  اأع�شاء 
موؤكدا ع�شقه للم�شرح ب�شكل عام ملا يحظى 
»اأنا  وق��ال  اأهمية كبرة،  الفن من  به هذا 
امل�شرح، ولكن  اأحت��دث عن  اأن  اأري��د  هنا ل 
اأو�شل ر�شالة من خ��الل وج��ودي  اأن  اأري��د 
وا�شتغاللها  امل�شرح  وح�شوري على خ�شبة 
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مبا ير�شي اهلل عز وجل ومن ثم اجلمهور 
ال��ك��رمي«. واأ���ش��اف »م��ن خ��الل ه��ذا املقام 
على  للقائمن  وتقدير  �شكر  خطاب  اأق��دم 
هذا الن�ضاط املبارك حيث اأك�ضبني العديد 
واجل���راأة،  بالنف�س،  والثقة  اخل���رات،  م��ن 
والوقوف اأمام اجلمهور«، كما وجه ر�شالة 
ل��ل��م�����ش��وؤول��ن يف اجل��ام��ع��ة ع��ر ف��ي��ه��ا عن 
كل  وت��وف��ر  بامل�شرح،  بالعتناء  مطالبته 
اأهمية خا�شة يف  له من  ملا  اإليه  يحتاج  ما 

اأو�ضاط ال�ضباب.

رسالة فنية هادفة
وق����ال ال��ط��ال��ب ع��ب��داهلل ال�����ش��ي��ف يف ب��داي��ة 
ربانية  موهبة  يل  بالن�شبة  »امل�شرح  حديثة 
بثها اهلل عز وجل يف قلبي. فاأحببته كثرا. 
اإننا اإذا اأحببنا ال�شيء تعلمناه حتى واإن كان 

حمفوفا باملخاطر«.
واأك�����د اأن امل�����ش��رح ي��ع��ن��ي ل���ه ال��ه��واي��ة 
اأك�شبه  حيث  الكثر  اأع��ط��اه  واأن���ه  الأول����ى، 
اجل����راأة واحل��م��ا���ش��ة وع��رف��ه على كثر من 

اأ�شرار احلياة.
ووا����ش���ل »امل�������ش���رح ي��ع��د ر���ش��ال��ة فنية 
ه����ادف����ة م���وج���ه���ة ب���ال���درج���ة الأول��������ى اإل����ى 
ك��ان«، م�شرا  وحيثما  اأينما وجد  اجلمهور 
ب��اب احلرية يف  بفتح  يتميز  امل�شرح  اأن  اإل��ى 
جميلة  بطريقة  ر�شالة  اأي  اإي�����ش��ال  عملية 
نادي  على  للقائمن  �شكره  مقدما  و�شهلة، 

امل�شرح باجلامعة.

في سماء اإلبداع
احلا�شب  علوم  بكلية  الطالب  وحاول 
الآيل �شعيد اآل الطلحية �شرح الفكرة 
»اأع��ط��ن��ي  ف��ق��ال  للم�شرح  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  
مثقفا.  �شعبا  اأعطك  وم�شرحا  خبزا 
امل�شرح  ف��ك��رة  تنطلق  امل��ب��داأ  ه��ذا  م��ن 
ب���اجل���ام���ع���ة وحت����ظ����ى ب��ا���ش��ت��ح�����ش��ان 
من  واملعنوي  امل��ادي  والدعم  اجلميع 

معايل مدير اجلامعة«.
وتابع »امل�شرح هو احلياة وهو ما 
الجتماعية  الق�شايا  ويعالج  يحكي 
منذ القدم، والهدف من اإيجاد م�شرح 
ب���اجل���ام���ع���ة ه����و ال��ت��ح��ل��ي��ق يف ���ش��م��اء 
الإب���داع، وذل��ك ما جعل ن��ادي امل�شرح 
العديد  املا�شية  الفرتة  خ��الل  يقدم 
من ال���دورات وور���س العمل يف اإع��داد 
امل��م��ث��ل والإخ������راج امل�����ش��رح��ي واإع����داد 

الن�شو�س. 
واخ��ت��ت��م ه���ذا ال���ع���ام ب��امل��ه��رج��ان 
راأينا  الإب��داع«ال��ذي  »م�شرح  امل�شرحي 
ف��ي��ه ط��اق��ات وم���واه���ب ف���ذة واأع��م��ال 
اأن م�شرح  اأك����د  ال�����ش��در، ح��ي��ث  ت��ث��ل��ج 
ينتظرون  واجل��م��ي��ع  ان��ت��ه��ى  الإب�����داع 

ب�شغف الدورة القادمة«.
وق���ال »اأمت��ن��ى م��ن ن���ادي امل�شرح 
املزيد من العطاء والنماء يف الأعوام 

املقبلة«.

الجرأة وكسر الخجل
وذكر طالب كلية الرتبية بدر عي�شى 
ع�شق  ق�����ش��ة  ل��ل��م�����ش��رح  اأن  ال���ه���اليل 
م��ع حمبيه، وق��ال »امل�����ش��رح جن��د فيه 
احل����ي����اة، ف��ه��و ال�����ذي ع��ل��م��ن��ا اجل�����راأة 
والقوة يف مواجهة اجلمهور وتخطي 
حاجز اخلجل، وه��و ال��ذي ج��دد فينا 
الثقة باأنف�شنا من ناحية قدرتنا على 

الإجناز و الإبداع«.
 واأو�شح اأنه ان�شم لنادي امل�شرح 
م����ع ان���ط���الق���ة ال���ف�������ش���ل ال���درا����ش���ي 
ل��ل��دخ��ول  دع����اه  ال����ذي  واأن  احل�����ايل، 
ق��ادرة  ال��ن��ادي ه��و بحثه ع��ن بيئة  يف 
مواهبه  م��ن  ج���زءا  حتت�شن  اأن  على 
وكتابة  والتمثيل  امل�شرحي  كالإخراج 

الن�شو�س امل�شرحية.
واأك������م������ل  »احل�����م�����د هلل وج�����دت 
ال��رتح��ي��ب وال���دع���م امل��ع��ن��وي وامل����ادي 
وتوا�شع  الأع�شاء  بن  الأخ���وة  وروح 
رئ����ي���������س ال������ن������ادي ون����ائ����ب����ه وم������دى 
ب��الإ���ش��اف��ة  اأف���ك���ارن���ا،  ل��ط��رح  تقبلهم 
للقمة،  بنا  لل�شعود  حماولتهم  اإل���ى 
دورات  ال������ن������ادي  ل���ن���ا  ق������دم  ك����ذل����ك 
باأعمالنا  الرقي  �شاعدتنا يف  تدريبية 
جم��الت  يف  اخت�شت  التي  امل�شرحية 
امل�شرحي  والإخ��راج  والتمثيل  الكتابة 
بال�شراكة مع جمعية الثقافة والفنون 

باأبها التي ا�شتفدنا منها الكثر«.
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من اأجمل ما ي�شعد الإن�شان عندما يقوم بعمله ويتقنه اأن تقول له �شكرا 
على كل ما قمت به من جهد، وت�شعره باأنك م�شارك له ومتعاطف معه 
وتدعو له بالتوفيق وال�شداد، كما ت�شعره باأن ما يقوم به من عمل، حمل 

تقدير جميع اأفراد املجتمع.
هذه الأفعال ت�شعر الإن�شان العامل املنتج بال�شعادة والر�شا خا�شة 
الوجه  ب��دوره على  تاأكيدا على قيامه  التقدير ممن حوله  ياأتيه  عندما 
اأر���ش��ى عباده »وق��ل اعملوا  اأر���ش��ى اهلل عز وج��ل، كما  واأن��ه قد  املطلوب، 

ف�شرى اهلل عملكم ور�شوله واملوؤمنون«.
وتركهم  الوطن  اأر���س  الدفاع عن  البا�شلون يف  به جنودنا  قام  وما 
اأن  على  يجرنا  �شجاعة  بكل  حلمايتنا  وتفرغهم  والأ���ش��ح��اب  الأه���ل 
املبن  بالن�شر  لهم  ندعو  واأن  قلوبنا،  م��ن  ون�شكرهم  التحية  نبادلهم 

والتمكن من عدوهم وعدونا.
واإميانا بدورها يف خدمة الوطن واملجتمع، جاءت مبادرة اجلامعة 
ب��اإط��الق ط��واق��م الطب لدعم عا�شفة احل��زم والإ���ش��ه��ام يف دع��م ه��وؤلء 
الأبطال على جبهة القتال، لي�شعروهم باأن اجلميع معهم وخلفهم �شندا 

وع�شدا.
كما كان لزيارة امل�شابن منهم يف م�شت�شفى القوات امل�شلحة، وتقدمي 
الهدايا والدعم املعنوي لهم من القيادات العليا باجلامعة وعلى راأ�شهم 
معايل مدير اجلامعة، اأثره الإيجابي الذي ج�شد التقارب واملحبة التي 

نعاي�شها ب�شفتنا جمتمعا �شعوديا واحدا ي�شعب تفرقه.
من  من�شوبيها  وكافة  اجلامعة  به  قامت  ما  اأي�شا،  اجلميع  و�شاهد 
ومل  املجتمع،  اأف��راد  تكاتف  وكذلك  الغايل،  الوطن  لهذا  وم�شاندة  دعم 
تتقاع�س اأي جهة عن التعبر عن موقفها احلازم جتاه من يريد امل�شا�س 

مبقد�شاتنا واأمننا.
ال�شجاع  جلي�شنا  عظيم  ا�شتقبال  م��ن  �شاهدناه  م��ا  اأي�شا  وامل��ف��رح 
على احلد اجلنوبي من قبل املواطنن، وتاأكيد املواطنن واأفراد اجلي�س  
الر�شيدة  العدو، جي�شا موحدا خلف قيادتنا  وقوفهم �شدا  منيعا لدحر 

مدافعن عن الوطن بكل قوة واإميان.
وه��و ل  الوطن  ال��دف��اع عن  يف  �شارك  هناك من  اأن  ت�شمع  وعندما 
يحمل اأي �شفة ع�شكرية، تزداد فخرا بانتمائك لهذا الوطن، ويت�شاعف 
الفخر عندما ترى اأطباءا وطبيبات ترعوا بالذهاب واملخاطرة باأرواحهم 
الأح��داث دون  واإعالمين حر�شوا على نقل  الوطن،  ليقفوا مع  جي�س 

تزييف. اإنه الوطن الذي يعي�س فينا.
* نائب رئي�س التحرير

وقفة

محمد ابراهيم عسيري *
lmioo@kku.edu.sa

وطننا يعيش فينا
د. الشهراني في لقاء

 طب األسنان
ال�شهراين  �شليمان  بن  اإبراهيم  الدكتور  الأ�شنان  طب  كلية  عميد  �شارك 
يف فعاليات اللقاء ال�شنوي ال�شاد�س للمجل�س العلمي لطب وجراحة الفم 
الندوة  يف  ���ش��ارك  كما  العزيز،  عبد  امللك  بجامعة  عقد  ال��ذي  والأ���ش��ن��ان، 

العلمية ال�12 لأطباء الأ�شنان بجامعة الدمام.

د. الفي ينضم لفريق
األجهزة المزروعة

ان�شم ع�شو هيئة التدري�س بكلية الطب، الدكتور حممد بن ليف العتيبي 
الب�شري  اجل�شم  يف  امل��زروع��ة  الطبية  الأج��ه��زة  موا�شفات  عمل  لفريق 

بالهيئة العامة للغذاء والدواء.
 

العياف سكرتيرا لكرسي
صحيفة الجزيرة بالجامعة

ق��رارا  خ��ال��د،  امل��ل��ك  بجامعة  العلمية  للكرا�شي  العامة  الأم��ان��ة  اأ���ش��درت 
يق�شي بتكليف الزميل الإعالمي اأحمد العياف، �شكرترا لكر�شي �شحيفة 
اجلزيرة لالإعالم ال�شعودي باجلامعة. ويعمل العياف حاليا رئي�شا للق�شم 
الثقايف يف �شحيفة »اآف��اق«، كما يعمل حمررا �شحافيا متعاونا مع املركز 

الإعالمي باجلامعة.

عميدة النماص تطمئن
على سالمة األستاذة هالة الحسن

من�شوبات  وكافة  بالنما�س  للبنات  والآداب  العلوم  كلية  عميدة  اطماأنت 
هالة  الريا�شيات  ق�شم  اأ�شتاذة  على  التدري�س،  هيئة  اأع�شاء  من  الكلية 
ال�شحة  دوام  لها  اهلل   �شائالت  م���روري،  حل��ادث  تعر�شها  عقب  احل�شن 

والعافية واأن يحفظها من كل �شوء.

عميد الشريعة سفيرا للجامعة
اأحمد بن حممد بن حميد، اجلامعة يف اللقاء العا�شر للجنة عمداء كليات ال�شريعة والدرا�شات ال�شالمية يف اجلامعات ال�شعودية، والذي انعقد بكلية ال�شريعة والدرا�شات  مّثل عميد كلية ال�شريعة واأ�شول الدين باجلامعة، الأ�شتاذ الدكتور 

الإ�شالمية بجامعة اأم القرى مبكة املكرمة. والتقى باأع�شاء اللجنة، اأمر منطقة مكة املكرمة �شاحب ال�شمو امللكي خالد الفي�شل يف مكتبه بالأمارة.
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يعرض هذا القسم 
من »آفاق« صفحات 
متخصصة في 
الشوون األكاديمية 
والبحثية واإلدارية 
في الجامعة، إضافة 
إلى مقاالت الرأي 
الجامعي

أسبوعية جامعة الملك خالد

منصور الطيب

ن�����ش��ح اأ����ش���ت���اذ ال��ث��ق��اف��ة الإ���ش��الم��ي��ة 
والآداب  ال���ع���ل���وم  ب��ك��ل��ي��ة  امل�������ش���اع���د  
يف ت��ن��وم��ة ال���دك���ت���ور ه��ي��ث��م ال��ط��ي��ب، 
�شاعات  اإل��ى  ال�شهر  بتجنب  الطالب، 
ق�شط  اأخ��ذ  وع��دم  الليل  من  متاأخرة 
كاف من الراحة، مما يوؤثر �شلبا على 

حت�شيلهم يف �شاعات النهار.  

م�سريتك العلمية
والعملية يف �سطور؟ 

ب��ال��ق��رب م��ن مدينة  ب���اأم �شنط  ول���دت 
ودمدين بو�شط ال�شودان يف 21 اأكتوبر 

.1973
التحقت بكلية الرتبية يف جامعة 
فيها   وتخرجت  بال�شودان،  اجلزيرة  
)ق�����ش��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وال���درا����ش���ات 
التحقت  ثم   ،1999 ع��ام  الإ�شالمية( 
للتدري�س  م�شاعدا  اجلزيرة  بجامعة 
يف  اجل��زي��رة  بجامعة  الرتبية  بكلية 
العام 2003، وح�شلت على ماج�شتر 
ع��ام  بالكلية  الإ���ش��الم��ي��ة  ال��درا���ش��ات 
ثم  حما�شر.  ل��درج��ة  ورف��ع��ت   ،2006
التف�شر  يف  ال���دك���ت���وراه  درج����ة  ن��ل��ت 
وع���ل���وم ال���ق���راآن م���ن  ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة  
ورفعت  ع���ام2010،  اجل��زي��رة  بجامعة 

بعدها اإلى درجة اأ�شتاذ م�شاعد.
ال���ت���دري�������س  ك�����ذل�����ك يف  ع���م���ل���ت 
ب��ال��ع��دي��د م���ن اجل��ام��ع��ات ال�����ش��ودان��ي��ة 
خ����الل ال�����ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة واأ����ش���رف���ت 
املاج�شتر  ر���ش��ائ��ل  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى 
املهام  من  العديد  وتقلدت  والدكتوراه 

واملنا�شب الإدارية والأكادميية. 
ت�شرفت يف بداية العام الدرا�شي 
ب���الل���ت���ح���اق   1436/1435 احل������ايل 
م�شاعدا  اأ�شتاذا  خالد  امللك  بجامعة 
بكلية العلوم والآداب بتنومة، واأدر�س 
مقررات الإعداد العام بهذه اجلامعة 

املتميزة حمليا واإقليميا وعامليا.

لالأبوة التي �شمل بها طاقم الكلية من 
طالب واأع�شاء هيئة تدري�س، مما جعل 
بيئة العمل داخل الكلية بيئة مرتابطة 

ت�شعى اإلى حتقيق اأهداف اجلامعة.
 

اأعمال اإدارية تقوم بها حاليا؟
اإ����ش���اف���ة ل��ت��دري�����س م����ق����ررات ال��ث��ق��اف��ة 
املهام  م��ن  بالعديد  كلفت  الإ���ش��الم��ي��ة، 
بالكلية  اجل��ودة  �شمان  وح��دة  كرئا�شة 
ل��ت��ط��وي��ر م��ه��ارات  وه���ي وح����دة تتطلع 
اأع���������ش����اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س يف جم���ال 
اجلودة، واحلر�س على ا�شتيفاء معاير 
اجل��ودة من خ��الل ن�شر ثقافة اجل��ودة 
والتح�شن،  التطوير  مفهوم  لرت�شيخ 
اإيجابا على جميع عنا�شر  مما ينعك�س 

املنظومة التعليمية بالكلية. 
العديد  ع�شوية  يف  اأي�شا  واأ�شارك 
كما  بالكلية،  الأك��ادمي��ي��ة  ال��ل��ج��ان  م��ن 
ت�������ش���رف���ت ب���رئ���ا����ش���ة جل���ن���ة الأن�������ش���ط���ة 
جعلتني  التي  اللجنة  ه��ذه  الطالبية، 
اأت������ع������رف م�����ن ك����ث����ب ع����ل����ى امل�����ق�����درات 
ال��ع��ال��ي��ة ل��ط��الب ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د 
ومهاراتهم  بهم  اأ�شعدت  ولكم  بتنومة، 
واأن�شطتهم كما اأ�شعدت بعناية اجلامعة 
بتطويرهم ودعمهم والرتقاء باملنا�شط 
ا�شرتاتيجية  ن��ظ��رة  وه���ي  ال��ط��الب��ي��ة، 

ت�شاف اإلى جامعة امللك خالد.

ما دور مقررات الثقافة الإ�سالمية 
يف تهذيب ال�سلوك اجلامعي؟

اللبنة  هي  اأم��ة  اأي  ثقافة  اأن  يف  ل�شك 
الأ�شا�شية يف تكوينها وخطوتها الأولى 
ن��ح��و ال��ت��ق��دم وال��ن��ه�����ش��ة، وه���ي مبنزلة 
والأدب���ي  الفكري  ال��رق��ي  مل��دى  املقيا�س 

والجتماعي لالأفراد واجلماعات.
ال��ث��ق��اف��ة  م���ف���ه���وم  ي��ق��ت�����ش��ر  ول 
بل  الأف���ك���ار فح�شب،  ع��ل��ى  الإ���ش��الم��ي��ة 
يتعدى لل�شلوك الذي ي�شمن مبوجبها 
وي�شرا، وقد  و�شهولة  رخ��اءا  اأكرث  حياة 
اختارت جامعة امللك خالد يف تدري�شها 

تلبي  اأن  الإ���ش��الم��ي��ة  الثقافة  مل��ق��ررات 
ل�شخ�شية  البناء  تغطية جميع جوانب 

طالبها. 

اإيجابيات و�سلبيات
لحظتها لدى الطالب؟ 

ب�����ش��ف��ة ع����ام����ة، ط�����الب ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
والآداب بتنومة يت�شمون باخللق الرفيع 
والل����ت����زام وال����رق����ي، وي���ق���وم���ون ب�����اأداء 
الواجبات املطلوبة منهم من حما�شرات 
اأن�شطة غر �شفية،  اأو  وواجبات �شفية 
وي���ظ���ه���رون اح����رتام����ا م���ق���درا وك��ب��را 
ل���الأ����ش���ات���ذة، ك��م��ا ي�����ش��ه��م��ون ب��اإي��ج��اب��ي��ة 
ك����ب����رة يف ك����اف����ة ق�������ش���اي���ا جم��ت��م��ع��ه��م 
يعك�س جديتهم  والإقليمي، مما  املحلي 
م�شتقبال  ي��ك��ون��وا  اأن  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه��م 

واعدا لوطنهم واأمتهم. 
لحظتها  ال��ت��ي  ال�����ش��ل��ب��ي��ات  وم����ن 
على بع�س الطالب عدم ال�شتفادة من 
متاأخرة  �شاعات  اإيل  وال�شهر  ال��وق��ت،  
ك��اف من  اأخ���ذ ق�شط  الليل وع���دم  م��ن 
الراحة، مما يوؤثر �شلبا على حت�شيلهم 
يف ����ش���اع���ات ال���ن���ه���ار. وم����ن ال�����ش��ل��ب��ي��ات 
املحا�شرات  ع��ن  الغياب  ظ��اه��رة  اأي�شا 
اأع�������ذار  ت����ق����دمي  دون  والم����ت����ح����ان����ات 

مقبولة. 
 

ن�سائح للطالب ت�ساعدهم
على اأداء اأف�سل يف مرحلتهم 

اجلامعية؟
م�شاعي  وي�����ش��دد  ي��وف��ق  اأن  اهلل  اأدع�����و 
ين����ر  واأن  ر�����ش����اه،  ف��ي��ه  مل���ا  ال���ط���الب 
طري����قهم بالعلم واملعرفة، هذا الطريق 
توافقت  اإذا  تعايل  اهلل  اإيل  املو�شل  هو 
ورباط  جهاد  يف  وهم  النيات،  و�ضلحت 
ي��ت��ط��ل��ب ب�����ذل اجل���ه���د يف ال��ت��ح�����ش��ي��ل 
وال�شر واجلد يف ال�شتفادة من العلوم 
وامل���ع���ارف م���ع و���ش��ع اأه������داف وا���ش��ح��ة 
وعالية حلياتهم واتخاذ اأ�شباب وو�شائل 

لتحقيق هذه الأهداف.

ما اأهم املو�سوعات البحثية
التي تهتم بها؟   

اأن�����ا ب���اح���ث م��ه��ت��م ب��ال��ف��ك��ر الإ���ش��الم��ي 
وق�����������ش�����اي�����اه امل�����ع�����ا������ش�����رة وامل������ذاه������ب 
والجت����اه����ات ال��ت��ف�����ش��ري��ة، ك��م��ا اأه��ت��م 
ال��ق��راآن  خل��دم��ة  التقنية  ب��الجت��اه��ات 
ال���ك���رمي وال�����ش��ن��ة ال��ن��ب��وي��ة وال��ت�����ش��ري��ع 
الكتابات  م��ن  العديد  ويل  الإ���ش��الم��ي، 
امل�شلم  ال�����ش��ف  وح����دة  يف  وال���درا����ش���ات 

وق�شايا التاأ�شيل ومنهجية املعرفة.

كيف ترى البيئة
التعليمية باجلامعة؟

خالد  امللك  جامعة  بيئة  اأن  يف  �شك  ل 
مراتب  اإلى  اأهلها  التميز  وهذا  مميزة، 
ع��ال��ي��ة م���ن ح��ي��ث ال��ت�����ش��ن��ي��ف امل��ح��ل��ي 
كان  التميز  ه��ذا  وال���دويل.  والإقليمي 
اأول��ه��ا:  ال��ع��وام��ل،  م��ن  للعديد  نتيجة 
احلرمن  خ��ادم  حكومة  وعناية  رعاية 
القائمن  واإرادة  بالتعليم،  ال�شريفن 
ع���ل���ى ال���ت���ع���ل���ي���م  ب���امل���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة 
ال�����ش��ع��ودي��ة، اإ���ش��اف��ة اإيل ت��خ��ر وج��ذب 

كفاءات عالية من جميع اأنحاء العامل.
 

ماذا تعني لك
جامعة امللك خالد؟

ج���ام���ع���ة امل���ل���ك خ���ال���د م����ن اجل���ام���ع���ات 
لعدد  قبلة  فهي  وعامليا،  حمليا  املميزة 
كبر من الطالب يف كافة التخ�ش�شات 
جمتمعها  وتخدم  والتطبيقية  العلمية 
خ��دم��ة ك��ب��رة يف ك��اف��ة امل���ج���الت التي 
يحتاج اإليها، كما اأنها تعتمد يف ر�شالتها 
مما  احل��دي��ث��ة،  التقنية  ا�شتخدام  علي 
لها  وجعل  اجلامعات  �شائر  عن  ميزها 
ال��ري��ح  ب��ه  �شابقت  ومت��ي��زا  خ�شو�شية 
وعانقت به كجبال ع�شر ذري ال�شحاب.
عبد  الدكتور  الكلية  عميد  ولعل 
اإ�شافة  �شكل  الفقيه  اإب��راه��ي��م  ال��ع��زي��ز 
�شاحب  ال��رج��ل  ه��ذا  فهو  يل،  حقيقية 
النظرة الثاقبة والراأي ال�شديد، اإ�شافة 

عضو التدريس
بـ »علوم وآداب« تنومة
د. هيثم الطيب:

دراسة الثقافة 
اإلسالمية تحصن 
الطالب من االستالب 
الفكري
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خالد العمري

)ق�شم  الرتبية  بكلية  املحا�شر  راأي 
حماد،  اآل  ظافر  الدكتور  الرتبية( 
من  باجلامعة  التعليمية  البيئة  اأن 
للتح�شيل  واأن�شبها  البيئات  اأرق���ى 

الدرا�شي.
وامتدح اآل حماد، التزام اأغلبية 
ال��ط��الب ب��ال��زي امل��ح��رتم واح���رتام 
اأ���ش��ات��ذت��ه��م وحم��اف��ظ��ة ال��ك��ث��ري��ن 
الدينية،  و�شعائرهم  �شلواتهم  على 
التي تقف يف  ال�شلبيات  فيما خل�س 
يف  عامليا،  وتناف�شهم  تقدمهم  وج��ه 
�شعف الهمة لطلب العلم واجلدية 
تطوير  ع��دم  وكذلك  التح�شيل،  يف 

مهاراتهم العملية يف التخ�ش�س.

حدثنا عن م�سريتكم
يف املجال الأكادميي؟

ب�������داأت م�����ش��رت��ي ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م��ن 
حم����اف����ظ����ة اخل��������رج ح����ي����ث در�����ش����ت 
الثانوية  ثم  واملتو�شطة  البتدائية، 
يف حمافظة تنومة، بعدها انتظمت 
يف تخ�ش�س الكيمياء بكلية الرتبية 
ب��ف��رع ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ���ش��ع��ود يف اأب��ه��ا، 
وتخرجت فيها عام 1404، وح�شلت 
على وظيفة معيد بكلية املعلمن يف 

اأبها.
وح�������ش���ل���ت ع����ل����ى امل���اج�������ش���ت���ر 
ال����ع����ل����وم م��ن  ت����دري���������س  يف ط�������رق 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ع��ام 
اأريزونا- »نورثرن  1409م��ن جامعة 

ف��الق�����ش��ت��اف« ث���م ال����دك����ت����وراه من 
جامعة اأم القرى عام 1418.

لكلية  وك��ي��ال  ذل���ك  ب��ع��د  عملت 
وكذلك   ،1413 ل��ف��رتت��ن،  املعلمن 
ورئ��ي�����ش��ا   ،1422 ح���ت���ى   1418 م����ن 
ال��ن��ف�����س من   وع��ل��م  ال��رتب��ي��ة  لق�شم 
لكية  انتقلت  ث��م   ،1428 اإل���ى   1424
الرتبية بجامعة امللك خالد وكلفت 
برئا�شة ق�شم الرتبية بكلية الرتبية 
عملت  ثم   ،1431 1430اإل���ى  ل�شنتن 
باكت�شاف  يعنى  مركز  تاأ�شي�س  على 
ي�شرفني  ما  وهو  املوهوبن  ورعاية 

العمل به منذ اإن�شائه حتى الآن.

كيف ترى البيئة
التعليمية باجلامعة؟

م�����ن اأرق����������ى ال����ب����ي����ئ����ات واأن�������ش���ب���ه���ا 
من  اإن  حيث  ال��درا���ش��ي،  للتح�شيل 
لأول  اخل��ارج��ي��ة  مكوناتها  ي�شاهد 
حيث  اأوروب��ي��ة،  مباين  يظنها  وهلة 
ت��ت��ج��م��ل مب�����ش��اح��ات خ�����ش��راء ت�شر 

الناظر.
ب��ه��ا  ي���ت���واف���ر  امل��ك��ت��ب��ة  اأن  ك���م���ا 
واملراجع  الكتب  من  طيبة  ح�شيلة 
ال��ع��ل��م��ي��ة واأم����ه����ات ال��ك��ت��ب. ك��ذل��ك 
عاملية  مراكز  مع  اجلامعة  ت�شرتك 
مبالغ  عليها  اجلامعة  تدفع  رقمية 
ك��ب��رة ل��ت��وف��ر ك��ث��ر م���ن امل��راج��ع 
واملجالت والكتب العلمية من اأنحاء 

العامل.
بحثية  ومراكز  معامل  وتوجد 
الباحثن  ت�����ش��اع��د  علمية  واأج���ه���زة 

واجلامعة  العملية،  تطبيقاتهم  يف 
ح���ري�������ش���ة ع���ل���ى دع������م ك����ل م����ا م��ن 
����ش���اأن���ه ت���ق���دم ط��ل��ب��ت��ه��ا يف خم��ت��ل��ف 

التخ�ش�شات.

اأهم املو�سوعات البحثية
التي تهتم بها؟ 

اأه���ت���م ب��امل��و���ش��وع��ات ال���ت���ي ت��دخ��ل 
����ش���م���ن جم�����ال ت��خ�����ش�����ش��ي ال���ع���ام 
اأ���ش��ول  يف ال���رتب���ي���ة، واخل���ا����س يف 
اأ�شتمتع  حيث  الإ�شالمية،  الرتبية 
العلوم  تاأ�شيل  جم��ال  يف  بالبحث 
ثابتة  منطلقات  وو���ش��ع  ال��رتب��وي��ة 
والبحث  املتنوعة،  الرتبية  ملجالت 
ت���رب���وي���ة  ن����ظ����ري����ة  م�����ق�����وم�����ات  يف 
اإ�شالمية معا�شرة ت�شهم يف تطوير 

نظامنا الرتبوي.
ك������ذل������ك م�������ن اه����ت����م����ام����ات����ي 
التفكر  التاأ�شيل ملهارات  الأخ��رى، 
واإبراز ريادة الرتبية الإ�شالمية يف 
خ�شو�شا  الإبداعي  التفكر  جمال 
ع��ن��اي��ة ال����ق����راآن ال���ك���رمي وال�����ش��ن��ة 
والتفكر  النقد  مب��ه��ارات  املطهرة 

الناقد والإبداعي.
اه���ت���م���ام���ات���ي  م������ن  اأن  ك����م����ا 
ح�����ش��ارت��ن��ا  دور  اإب�������راز  ال��ب��ح��ث��ي��ة، 
الإ����ش���الم���ي���ة وت���ف���رده���ا يف م��ن��اه��ج 
ودرا�شة  والعلمية  الأ�شيلة  البحث 
القرون  امل�شلمن عر  ري��ادة علماء 
العلمي  البحث  خطوات  حتديد  يف 
و���ش��ب��ق��ه��م ل��ب��ي��ك��ون وج�����ون دي����وي، 
ودرا������ش�����ة ال���ت���ح���دي���ات وامل�����ش��ك��الت 

احللول  واإيجاد  املعا�شرة  الرتبوية 
ال���وق���ائ���ي���ة وال���ع���الج���ي���ة ل���ه���ا م��ن 

تربيتنا القراآنية النبوية املتفردة.

اأبرز الإيجابيات وال�سلبيات 
التي راأيتها لدى الطالب؟

اإيجابيات  لديهم  كغرهم  طالبنا 
التي  الإي��ج��اب��ي��ات  وم��ن  و�شلبيات، 
بالزي  الأغلبية  ال��ت��زام  بها،  نفخر 
امل�����ح�����رتم واح����������رتام اأ����ش���ات���ذت���ه���م 
وحمافظة الكثرين على �شلواتهم 

و�شعائرهم الدينية.
كما اأن منهم من يكمل درا�شته 
ويثبت  العاملية  اجلامعات  اأع��رق  يف 
التي  ال�شلبيات  اأما  ومتيزه،  تفوقه 
ت��ع��وق��ه��م ع���ن ال��ت��ق��دم وال��ت��ن��اف�����س 
���ش��ع��ف  ف����اأخل���������ش����ه����ا يف  ع�����امل�����ي�����ا، 
ال��ه��م��ة ل��ط��ل��ب ال��ع��ل��م واجل���دي���ة يف 
ال��ت��ح�����ش��ي��ل، وق��ل��ة ب���ذل ال��و���ش��ع يف 

ال�شوؤال والبحث والقراءة.
ك��ذل��ك م��ن الأم�����ور امل��الح��ظ��ة 
العملية  م��ه��ارات��ه��م  ت��ط��وي��ر  ع����دم 
يف ال��ت��خ�����ش�����س وه����ي م���ن اأه�����م ما 
يبحث عنه �شوق العمل يف خريجي 

اجلامعة.
ال���ط���ال���ب  ي���ح���ر����س  مل  واإذا 
ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة يف اأن�����ش��ط��ة وب��رام��ج 
العملية  م��ه��ارات��ه  ل�شقل  اجلامعة 
وال��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة واحل���ي���ات���ي���ة، ف���اإن 
امل������ي������دان ال���ع���م���ل���ي �����ش����راه����ا م��ن 
اأن  يجب  ال��ت��ي  ال�شلبية  امل��وؤ���ش��رات 
ت��دارك��ه��ا  ع��ل��ى  متعلم  اأي  ي��ح��ر���س 

ل���ب���ن���اء ���ش��خ�����ش��ي��ة ع��ل��م��ي��ة ع��ام��ل��ة 
ناجحة.

ما ال�سعوبات الأكادميية
التي تواجه الطالب؟

ال�����ش��ع��وب��ات وال���ت���ح���دي���ات يف ح��ي��اة 
الأه���م هو  ول��ك��ن  ال��ط��ال��ب طبيعية، 

كيفية جتاوزها ومعاجلتها.
اأه��ل  لدينا  ال��ب��ده��ي��ات  ف�شمن 
ال���ت���ح���دي���ات  وج�������ود  اأن  ال����رتب����ي����ة، 
الرتبوية،  العملية  لنجاح  �شروري 
الق�شاء على  ه��و  ال��ع��امل��ي  ف��الجت��اه 
التناف�س ال�شلبي بن الطالب، حيث 
»اأنا الناجح والبقية ير�شبون«  مبداأ 

اأو »اأجنو والبقية يغرقون«،
 فالعامل اليوم يتجه اإلى التعلم 
ال��ت��ع��اوين وال��ت��ع��ل��م ال���ذات���ي ال��ق��ائ��م 
ع���ل���ى وج������ود حت����دي����ات وم�����ش��ك��الت 
اإلى حل، واإلى ت�شافر  علمية حتتاج 
جماعي تعاوين حلل امل�شكلة وجتاوز 
ل���ل���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ي���ث���ره���ا امل��ع��ل��م 
على  ليحفزهم  اأم��ام طالبه  الناجح 

جتاوزها وحلها.
وال�شاهد من ذلك اأن التحديات 
امل��ت��ع��ل��م وحت��ف��زه  ت�شقل  وال�����ش��ع��اب 
على جتازوها واكت�شاب مهارات احلل 
فال�شعوبات  امل�����ش��ك��الت،  وم��واج��ه��ة 
املتنوعة �شواء اأكادميية اأم اقت�شادية 
الأم��ور  من  نف�شية،  اأم  اجتماعية  اأم 
الطلبة،  ي��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  الطبيعية 
ولكن الأهم هو كيف ميكن لكل كلية 
تواجه  التي  ال�شعوبات  تتلم�س  اأن 

ال��ط��ل��ب��ة وحت�����اول ج���اه���دة م�����ش��ارك��ة 
الطالب يف حلها من املراحل املبكرة 
خر  ال��وق��اي��ة  ك��ذل��ك  م�شكلة،  لأي 
اأنظارنا  م��ا يلفت  ال��ع��الج، وه��و  م��ن 
لأهمية وجود مراكز تعنى بالتوجيه 

والإر�شاد يف كل كلية.

ن�سائح للطالب من اأجل اأداء 
اأف�سل يف مرحلتهم اجلامعية؟

من خالل خرة عمرها اأكرث من 30 
عاما يف التدري�س والعمل اجلامعي، 
اأق�����ول لأب���ن���ائ���ي ال���ط���الب: ا���ش��ك��روا 
اهلل ع��ز وج���ل دائ��م��ا واأب����دا ع��ل��ى كل 
م��ا ي��ت��واف��ر م��ن ن��ع��م ل ي��ح��ظ��ى بها 
الكثر من طالب العامل، ولينظروا 
وافتقده  لهم  يتوافر  م��ا  وليقارنوا 
غ��ره��م م��ن اأم���ن واأم�����ان وم��ك��اف��اآت 
وتعليم جماين، وهذا ال�شكر ل يكون 
ثم  وج��ل  عز  اهلل  بطاعة  بالعمل  اإل 

لولة الأمر، ثم لهذا الوطن.
واأهم �شفة لطالب العلم و�شلت 
الرتبوي  العلمي  البحث  اأدبيات  لها 
يكون  اأن  الناجح،  للموهوب  العاملي 
ويف  للعلم  ط��ل��ب��ه  يف  منغم�شا  ج����ادا 
اأ�شاتذته،  ومع  زمالئه  وبن  معمله 

يف داخل اجلامعة وخارجها.
ظل  يف  للمتكا�شلن  م��ك��ان  ف��ال 
ت���وج���ه ال���ع���امل امل��ع��ا���ش��ر لق��ت�����ش��اد 
امل��ع��رف��ة، واأه��ل��ك��م ووط��ن��ك��م بحاجة 
ل��رج��ال ج��ادي��ن ي��ب��ذل��ون و�شعهم يف 
امل��ه��ارات،  واكت�شاب  العمل  حت�شيل 
عملي  بفكر  عاملة  �شواعد  ليكونوا 
ج���اد وروؤي�����ة وا���ش��ح��ة وق��ي��م عملية 
مع  بالتوا�شل  اأن�شحهم  كما  عالية، 
امل�����ش��وؤول��ن والأ����ش���ات���ذة اخل����راء يف 

اجلامعة حلل م�شكالتهم.

ماذا تتمنى اأن يتوافر
يف اجلامعة خالل
الفرتة احلالية؟

احل���ق���ي���ق���ة يف ظ����ل ت����واف����ر ال���دع���م 
غ���ر امل���ح���دود ل��الإن�����ش��ان مم��ث��ال يف 
وطلبة  ومن�شوبي  ال��ت��دري�����س  هيئة 
اجل���ام���ع���ة م���ن ق��ب��ل ح��ك��وم��ة خ���ادم 
�شلمان  امللك  ال�شريفن،  احل��رم��ن 
فاإنني  اهلل،  يحفظه  عبدالعزيز،  بن 
اأمتنى روؤية هذا الإن�شان وقد توجه 
املعروفة،  لتحقيق وظائف اجلامعة 
من تدري�س راق يبهر طالب العلم، 
اأرى فيه اأ�شتاذا جلامعة قارئا ماهرا 
وم���در����ش���ا مي��ل��ك اأ���ش��ال��ي��ب اجل���ذب 

واحلب والدفء والرحمة والإقناع.
العلم  م�شعل  راف��ع��ا  واأت��خ��ي��ل��ه 
واملعرفة مطبقا ملا ينظر له، حامال 
اأمانة التح�شر لدر�شه وا�شتح�شار 
العلمية والعملية، مبتعدا  ال�شواهد 
ع����ن الق���ت�������ش���ار يف ت��ق��ي��ي��م��ه ع��ل��ى 
لطالب  الذهنية  »املحرقة  الختبار 

العلم«.
وليتذكر اأن هدفه من تدري�شه 
ه�����و ت���ب�������ش���ي���ط ال���ع���ل���م ل ت��ع��ق��ي��ده 
وا���ش��ت��ي��ع��اب ت��ط��ب��ي��ق��ات��ه ال��ع��ل��م��ي��ة يف 
احلياة، جاعال همه كم ينقذ ويدعم 
م��ن ط��الب��ه ���ش��ائ��ال ع��ن املتغيب مل 
غ����اب، وع���ن امل��ق�����ش��ر مل ق�����ش��ر، ول 
واحلرمان  الغياب  ر�شد  همه  يكون 
تق�شر  م�شوؤولية  من  والن�شحاب 

ور�شوب طالبه. 

المحاضر بكلية التربية الدكتور ظافر آل حماد:
بيئتنا الجامعية األرقى واألنسب للتحصيل الدراسي
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�شمن  ياأتي  ال��ذي  املنورة  املدينة  اإل��ى  زيارتها  برنامج  اجلامعية  العالقات  اإدارة  اختتمت 
الرنامج الجتماعي الثاين »ن�شمات« مب�شاركة عدد  من اأع�شاء هيئة التدري�س واملوظفن 

باجلامعة خالل الفرتة من الرابع من رجب اجلاري اإلى ال�شاد�س منه.
وكان الوفد قد زار جممع امللك فهد لطباعة امل�شحف ال�شريف، واطلع على مراحل 
التي زود بها وما يحويه  من معدات  اأق�شام امل�شنع املختلفة والإمكانات  طباعته، و�شاهد 

واأجهزة حديثة متطورة يف الطباعة والتغليف.
بعد ذلك قام الوفد بجولة يف احلرم النبوي ال�شريف، واأدوا ال�شلوات فيه، كما زاروا 
امل�شجد  بناء  بها  مر  التي  املراحل  عن  �شرحا  وا�شتمعوا  ال�شريف  النبوي  امل�شجد  م�شروع 
النبوي منذ عهد الر�شول حممد �شلى اهلل عليه و�شلم، و�شاهدوا �شورا حتكي تطور عمارة 

امل�شجد وجم�شمات للتو�شعات احلديثة.
الدولة  اهتمام  م��ن  �شاهده  مل��ا  وتقديره  اإعجابه  ع��ن  ال��زي��ارة  نهاية  ال��وف��د يف  وع��ر 
للم�شجد  توافر  ومبا  ال�شريفن،  احلرمن  وخدمة  وجل  عز  اهلل  كتاب  بخدمة  وعنايتها 
النبوي من اإمكانات ت�شاعد الزوار يف اأداء منا�شكهم بكل ي�شر و�شهولة، وبينوا اأن كل ذلك 

يج�شد مدى اهتمام ولة الأمر يف هذه البالد املباركة باحلرمن.
كما حفل الرنامج بالعديد من الزيارات التي من اأهمها زيارة م�شجد قباء وال�شالة 

فيه، وزيارة عدد من املعامل الإ�شالمية يف املدينة املنورة.
وعر امل�شاركون يف الرنامج عن �شكرهم ملعايل مدير اجلامعة الذي اأ�شهم يف اإقامة 
اإقامته ب�شفة  هذا الرنامج، كما �شكروا القائمن على تنظيمه، مطالبن بال�شتمرار يف 

دورية ملا يحققه من تقارب وتاآلف بن من�شوبي اجلامعة.

إدارة العالقات الجامعية 
تزور المدينة المنورة
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للتواصل مع معالي مدير الجامعة
الستقبال المبادرات والمقترحات التطويرية

والمالحظات من منسوبي الجامعة

جوال )رسائل قصيرة فقط(

0555832030
إيميل

mubasher@kku.edu.sa
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لقطات
خالل اللقاء الرابع لمساعدي ومساعدات 

الشؤون التعليمية بالمملكة
التشديد على قيم االنتماء 

وتعزيز الهوية الوطنية 
للمعلم والطالب

ا�شت�شافت مدينة الريا�س يومي 19 و 20 جمادى الآخرة املن�شرم، الدورة 
الرابعة للقاء م�شاعدي وم�شاعدات ال�شوؤون التعليمية مبناطق وحمافظات 
اململكة، حتت عنوان »رعاية ال�شلوك.. الواقع واملاأمول«، حامال معه تطلعات 
اململكة،  التعليم يف  ي�شهده  ال��ذي  التعليمي، ج��راء احل��راك  امل��ي��دان  واآم���ال 
التعليمي  املنتج  ج��ودة  حت�شن  نحو  وال�شعي  امل�شتمرة،  التطوير  وعمليات 

بجميع عنا�شره »الطالب، املعلم، البيئة التعليمية«.
وحمل اللقاء يف ثناياه جملة من املو�شوعات احليوية التي مت طرحها 

على طاولة النقا�س، وتناولت جمموعة من املجالت التعليمية.
و�شهد اللقاء حديثا مو�شعا عن قيم النتماء وتعزيز الهوية الوطنية 
ودور  وقيمها،  وثقافاتها  باأفكارها  الأم���م  ت��واج��ه  التي  التحديات  ظ��ل  يف 
املدر�شة يف تنمية املواطنة، وت�شكيل �شخ�شية املواطن والتزاماته، وذلك من 
خالل كل ما يت�شل بالعملية التعليمية من مناهج ومقررات درا�شية، تبداأ 
م�ن مرحلة العمر الأولى ومن ثم عر مراحل التعليم العام، اإ�شافة اإلى ما 
واأمناط  واجتاهات  ومهارات  وم�ضوؤوليات  كفايات  من  املعلم  مهنة  تتطلبه 
�شلوكية متباينة يف الرتبية من اأجل املواطنة لطالبه، والأدوار التي يوؤديها 
املعلم يف تاأكيد مفهوم املواطنة ببعدها املهاري من خالل املمار�شات اليومية.

وت���ط���رق امل�������ش���ارك���ون يف ال��ل��ق��اء اإل�����ى م��ع��اي��ر ال�����ش��ل��وك وحم���ددات���ه 
ال�شلوكية،  امل�شكالت  اأه��م  وا�شتعر�شوا  تعديله،  يف  احلديثة  والجت��اه��ات 
وبع�س التجارب التي طبقت داخل امليدان الرتبوي كتجربة » ان�شباطي �شر 
جناحي« التي مت تطبيقها يف منطقة اجلوف كاإحدى املحاولت الناجحة يف 

ال�شبط ال�شلوكي للطالبات.
وت��ق��وم ال��ت��ج��رب��ة ع��ل��ى ف��ك��رة ا���ش��ت��خ��دام »ت��ق��ن��ي��ة ال��ت��ع��زي��ز الإي��ج��اب��ي 
وال�شلبي« لتحفيز الطالبات على حت�شن وتعديل ال�شلوك عن طريق منح 
لكل  نقطتن  حتمل  التي  نقاطي«  »بطاقة  واملعلمات  الطالبية  امل��ر���ش��دة 
�شلوك اإيجابي للطالبة داخل ال�شف اأو خارجها ويتم جمعها نهاية الفرتة 
املحددة. واأثبتت التجربة اأن عدد املخالفات ال�شلوكية املكررة بلغ 27 خمالفة 
ال�شلوكية،  للمخالفات  انخفا�شا ملحوظا  وهذا ميثل  البعدي،  املقيا�س  يف 
وبذلك حتقق الهدف الرئي�شي للتجربة بن�شبة 66%، كما اأ�شهمت التجربة 
يف تقلي�س ن�شبة التاأخر ال�شباحي لدى الطالبات بدرجة كبرة حيث كانت 

متثل 16.96% ثم تقل�شت اإلى 6.25 % .
الطالبات  يعرف  ال��ذي  �شمتي«  »ه��ذه  برنامج  اللقاء  ا�شتعر�س  كما 
التوجيه  اإدارة  قبل  م��ن  تنفيذه  مت  وال���ذي  ل��دي��ه��ن،  الإي��ج��اب��ي  بال�شلوك 
اإلى  تهدف  عمل  ور�شة  عن  عبارة  وه��و  ج��دة،  مبحافظة  للبنات  والإر���ش��اد 
�شلوكها وتوجيه  الإي��ج��اب��ي يف  واإب�����راز اجل��ان��ب  ب��ذات��ه��ا  ال��ط��ال��ب��ة  ت��ع��ري��ف 
امل�شكالت  انخفا�س  اإل��ى  الور�شة  نتائج  واأدت  ذاتها،  نحو  اإيجابيا  تفكرها 

ال�شلوكية بن�شبة 5% بن الطالبات.
التي  اأدائ��ه،  وقيا�س  الإ�شرايف  الأداء  قيادة  منظومة  اللقاء  تناول  كما 
امليدان  داخ��ل  الإ���ش��رايف  ل��الأداء  امل�شتمر  التطوير  العمل على  تاأتي يف طور 
التعليمي، والجتاه اإلى ت�شميم وتفعيل نظام قيادة الأداء الإ�شرايف باعتباره 
حول  الفعال  الأداء  ذات  املوؤ�ش�شات  جميع  ت�شتخدمه  ا�شرتاتيجيا  منهجا 
العامل للتعرف على مواطن اخللل واتخاذ الإجراءات الت�شحيحية لها من 
والنوعي،  الكمي  الأداء  لقيا�س  امل�شتخدمة  املوؤ�شرات  من  جمموعة  خالل 
الإ�شرافية،  بناء اخلطط  قيا�س  واأداة  املدر�شية،  الإ�شرايف  الأداء  وموؤ�شرات 

واأداة تنفيذ املنجزات لهذه اخلطط . 
ومن اأبرز املحاور التي نوق�شت يف اليوم الثاين من اللقاء، الختبارات 
اإق��رار ما ل يقل عن ثالثة اختبارات  التحريرية للمرحلة البتدائية ومت 
ال�شف  ع��دا  ال�شفوف  جلميع  ال��واح��د  ال��درا���ش��ي  الف�شل  خ��الل  حتريرية 
وتزويده  بها  الطالب  اأم��ر  ويل  واإب���الغ  تنفيذها،  مواعيد  واإع���الن  الأول، 
بجداولها، والتاأكيد يف تلك اجلداول على ا�شتمرارية تقومي الطالب طوال 
العام الدرا�شي با�شتخدام جميع اأدوات التقومي الأخرى، اإ�شافة اإلى املهارات 
قيا�شها  ميكن  التي  الأدن��ى  احل��د  مهارات  فيها  مبا  الختبار  ي�شملها  التي 
واإج���راء  ال�شابق،  الخ��ت��ب��ار  يف  قيا�شها  يتم  ومل  التحريرية  ب��الخ��ت��ب��ارات 
اختبارات حتريرية اأخرى لكل مهارة ميكن قيا�شها حتريريا مبا فيها مواد 

ال�شف الأول البتدائي.
ال��ت��ي مت تقدميها ح��ول م��و���ش��وع الخ��ت��ب��ارات  وج���اء يف ورق���ة العمل 
اأدوات  اإهمال  بعدم  املعلمن  على  التاأكيد  البتدائية  للمرحلة  التحريرية 
واإدراج��ه��ا �شمن لئحة  التحريرية  الختبارات  وتقنن  الأخ��رى،  التقومي 
الآلية  اأهدافها،  فائدتها،   « للمعلم  يو�شح  الطالب يف ف�شل خا�س  تقومي 
»ح�شن«،  م�شروع  تطبيق  ا�شتمرارية  على  وال��ت��اأك��ي��د  لتنفيذها«  املنا�شبة 

والعمل على التجويد والتطوير يف الآلية.

أحمد العياف

عزام  الدكتور  التعليم  وزي��ر  معايل  ك��رم 
ال���دخ���ّي���ل 176 ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة مي��ث��ل��ون 
���ش��ف��وة ال��ف��ائ��زي��ن مب�����ش��اب��ق��ات امل���وؤمت���ر 
ال���ط���الب���ي ال�������ش���اد����س ب���ج���وائ���زه���م ال��ت��ي 
جت��اوزت قيمتها مليوين ري��ال، وذل��ك يف 
م��وؤخ��را  فعالياته  اأق��ي��م��ت  ال���ذي  احل��ف��ل 
مب���رك���ز امل���ل���ك ف��ي�����ش��ل يف ج��ام��ع��ة امل��ل��ك 

عبدالعزيز بجدة.
و���ش��ل��م وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ل���� 11 ف��ائ��زا 
ب��ال��ري�����ش��ة ال��ذه��ب��ي��ة ج��وائ��زه��م امل��ال��ي��ة، 
تكرميية  دروع��ا  تقدميه  اإل��ى  بالإ�شافة 
مبختلف  امل�شابقات  يف  الفائزين  جلميع 

جمالتها، وعددهم 176 طالبا وطالبة.
وتوزع الفائزون باجلوائز على عدة 
حماور؛ فمنهم 20 فائزا يف حمور العلوم 
الإن�����ش��ان��ي��ة ع���ن ال���ع���رو����س ال��ت��ق��دمي��ي��ة 
العلوم  حم��ور  يف  فائزا   20 و  واملل�شقات، 
ال�����ش��ح��ي��ة ع����ن ال���ع���رو����س ال��ت��ق��دمي��ي��ة 
العلوم  حم��ور  يف  فائزا   20 و  واملل�شقات، 
الأ���ش��ا���ش��ي��ة وال��ه��ن��د���ش��ي��ة ع���ن ال��ع��رو���س 
يف  فائزين   10 و  واملل�شقات،  التقدميية 
حم���ور الب��ت��ك��ار وري�����ادة الأع���م���ال، و 10 
وثالثة  امل�شاحبة،  الفعاليات  يف  فائزين 

فائزين يف الأعمال الفنية.
ورف���������ع م�����ع�����ايل وزي���������ر ال���ت���ع���ل���ي���م 
ال��دك��ت��ور ع��زام ب��ن حممد ال��دخ��ّي��ل ملقام 
اآي��ات  اأ�شمى  ال�شريفن  احل��رم��ن  خ���ادم 
الكرمية  الرعاية  على  والعرفان  ال�شكر 
اأقيم  ال��ذي  ال�شاد�س  الطالبي  للموؤمتر 
يف حم��اف��ظ��ة ج���دة يف ال���ف���رتة م���ن 10-

اأن  اإل����ى  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����ش����ار   ،1436/6/13
»املوؤمتر ميثل احتفالية علمية لت�شجيع 
ليكون  وتهيئتهم  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��الب 
ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي ج������زءا م����ن ت��ك��وي��ن��ه��م 

احل��ك��ي��م��ة اإب�����داع�����ات ب��ح��ث��ي��ة م��ت��م��ي��زة، 
واب���ت���ك���ارات واع������دة، وم�����ش��اري��ع ري���ادي���ة 
طموحة، عر�شت يف املوؤمتر، مبا يتما�شى 
مع ا�شرتاتيجية الدولة يف التحول نحو 
راأ���س  يف  وال�شتثمار  امل��ع��ريف،  الق��ت�����ش��اد 
التنمية  و�شيلة  ه��و  ال��ذي  الب�شري  امل��ال 

امل�شتدامة باإذن اهلل«.
والكليات  اجل��ام��ع��ات  اأن  اإل���ى  ون��ب��ه 
ع���ق���دت م��ل��ت��ق��ي��ات ع��ل��م��ي��ة حت�����ش��ري��ة 
ا���ش��ت��ع��دادا ل��ل��م��وؤمت��ر، ���ش��ارك فيها اأك��رث 
األف طالب وطالبة، ومت تر�شيح  من 30 
740 م�شاركة للمناف�شة يف املوؤمتر من 42 

العلمية  ب���امل���ه���ارات  والرت����ق����اء  امل���ع���ريف، 
وامل�شاركات البحثية للطالب، مبا ي�شهم 
يف رفع كفاءة خمرجات التعليم وجودتها، 
امل����وؤمت����ر ي��ه��دف  اأن ه����ذا  اإل�����ى  اإ����ش���اف���ة 
اإل����ى ت��ع��زي��ز ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر املنتهي 
م�شافة،  قيمة  ذات  اقت�شادية  مبنتجات 
وتنمية املهارات ال�شخ�شية والجتماعية 
امل�شوؤولية  حتمل  ح�س  ودع��م  والإداري����ة، 
وامل����ه����ارات ال��ق��ي��ادي��ة وال��ت��ط��وع��ي��ة ل��دى 

الطالب والطالبات«.
واأ������ش�����اف »ق�����د اأث����م����رت ج��ه��وده��م 
القيادة  بدعم  ثم  تعالى  اهلل  من  بف�شل 

جامعة وكلية، ومن طلبة التعليم العام، 
���ش��ب��ع��ة اآلف من  امل���وؤمت���ر ن��ح��و  وح�����ش��ر 
واأفراد  التدري�س  واأع�شاء هيئة  الطالب 

املجتمع.
ويف احل��ف��ل اخل��ت��ام��ي ل��ل��م��وؤمت��ر 
الطالب  اأب��ن��اءه  التعليم  وزي��ر  خاطب 
والطالبات واعدا اإياهم بروؤية جديدة 
ت��ق��ل��ل م���ن م����دة ال��ت��ع��ل��ي��م وت���زي���د من 
واع��ت��زازه  ف��خ��ره  مبديا  التعّلم،  وق��ت 
املعارك،  �شاحات  يف  »جنود  قائال  بهم 
وج����ن����ود يف ����ش���اح���ات ال���ع���ل���م، ه�����وؤلء 

جنودك يا وطني«.

كرم الفائزين بمسابقات المؤتمر الطالبي السادس

الدخيل يعد بتقليل مدة التعليم
وزيادة وقت التعلم
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الباحة
رع������ى اأم�������ر م��ن��ط��ق��ة ال���ب���اح���ة 
�شعود، حفل  بن  الأم��ر م�شاري 
ت��خ��ري��ج ال��دف��ع��ة ال��ت��ا���ش��ع��ة من 
واملتوقع  الباحة  جامعة  ط��الب 
ت��خ��رج��ه��م ل���ه���ذا ال���ع���ام ال��ب��ال��غ 
وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب   4300 ع���دده���م 
م��وزع��ن ع��ل��ى ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة 

بفروعها املختلفة. 

األمير سطام
اأع��ل��ن��ت ج��ام��ع��ة الأم�����ر ���ش��ط��ام 
ال����ع����زي����ز يف اخل�����رج  ب�����ن ع����ب����د 
ع��ن ���ض��روط ال��ق��ب��ول يف ب��رام��ج 
من  الأول  ل��ل��ف�����ش��ل  ال��ت��ج�����ش��ر 
1437ه���.   /1436 اجلامعي  العام 
وب���ن وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ش��وؤون 
رئي�س  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 
الدكتور  التج�شر  برامج  جلنة 
ع���ب���د ال����رح����م����ن ب����ن اإب����راه����ي����م 
يف  ال����ق����ب����ول  اأن  اخل���������ش����ري، 
اأرب��ع��ة  ي�شمل  التج�شر  ب��رام��ج 
تخ�ش�شات هي: علوم احلا�شب، 
وال���ل���غ���ة الإجن����ل����ي����زي����ة، وع���ل���وم 
امل����خ����ت����رات ال���ط���ب���ي���ة، وع���ل���وم 

الأ�شعة والت�شوير الطبي.

األميرة نورة
الأم��رة  جامعة  مديرة  ا�شتقبلت 
نورة الدكتورة هدى العميل، وفدا 
م���ن ع�����ش��وات جم��ل�����س ال�����ش��ورى، 
ب����ح���������ش����ور ع��������دد م������ن وك����ي����الت 
اجل��ام��ع��ة. وه���دف���ت ال���زي���ارة اإل���ى 
الط�����الع ع��ل��ى م���راف���ق اجل��ام��ع��ة 

والتعرف على براجمها املختلفة.
وع���ي���ادات  ك��ل��ي��ة  ال���وف���د  وزار 
طب الأ�شنان ووقف على  اخلدمات 
املقدمة للمر�شى، ومعامل تدريب 
ال��ط��ال��ب��ات واط���ل���ع ع��ل��ى ت��ق��ن��ي��ات 
ال��ت��ع��ل��ي��م، وا���ش��ت��خ��دام��ات ال��دم��ي��ة 
واأ�شاليب  ط��رق  وعلى  التعليمية، 

التدري�س يف الكلية.

جازان
����ش���ارك ن�����ادي امل�������ش���رح ب��ج��ام��ع��ة 
ج������ازان يف ف��ع��ال��ي��ات امل��ه��رج��ان 
الدويل مل�شرح الطفل الذي اأقيم 
تون�س.   يف  العرائ�س  اأم  مبدينة 
ومت���ث���ل���ت م�������ش���ارك���ة ال����ن����ادي يف 
مل�شرحية  عرو�س  ثالثة  تقدمي 
»ال���ب���ّل���ورة« ال��ت��ي ق����ام ب��ت��اأدي��ت��ه��ا 

نخبة من طالب اجلامعة.

اإلمام
بن  الإم��ام حممد  تنظم جامعة 
�شعود الإ�شالمية، ممثلة بعمادة 
مع  بال�شراكة  العلمي،  البحث 
الهيئة الوطنية ملكافحة الف�شاد، 
م��ن��ت��دى ال�������ش���راك���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
وال���17  ال� 16  اليومن  الرابع يف 
م��ن رج���ب اجل����اري حت��ت �شعار 
مب�شاركة  ال��ع��ل��م��ي��ة«،  »ال��ن��زاه��ة 
ع���دد م���ن ال��ب��اح��ث��ن وامل��ه��ت��م��ن 
مب��ج��ال ال���ن���زاه���ة ال��ع��ل��م��ي��ة من 

داخل اململكة وخارجها.

تبوك
د�شن اأمر منطقة تبوك الأمر 
ف��ه��د ب���ن ���ش��ل��ط��ان، م��ب��ن��ى كلية 
ال���ط���ب، ب���الإ����ش���اف���ة اإل�����ى و���ش��ع 
ح��ج��ر الأ���ش��ا���س مل�����ش��روع��ي كلية 
الأعمال  اإدارة  وكلية  ال�شيدلية 
ب���امل���دي���ن���ة اجل���ام���ع���ي���ة ب��ج��ام��ع��ة 
ت���ب���وك. واأع������رب م��دي��ر ج��ام��ع��ة 
ت���ب���وك ال���دك���ت���ور ع���ب���د ال��ع��زي��ز 
ال���ع���ن���زي ب���ا����ش���م���ه ون���ي���اب���ة ع��ن 
اجلامعة  وم��ن�����ش��وب��ات  من�شوبي 
عن  اجلامعة  وطالبات  وط��الب 
�شكرهم لأمر تبوك على زيارته 
امل���دي���ن���ة اجل���ام���ع���ي���ة وت��ف�����ش��ل��ه 
ب��ت��د���ش��ن ك��ل��ي��ة ال���ط���ب وو���ش��ع 
ح��ج��ر الأ���ش��ا���س مل�����ش��روع��ي كلية 

ال�شيدلة واإدارة الأعمال. 

اإلسالمية
افتتح مدير اجلامعة الإ�شالمية 
الدكتور  املكلف  امل��ن��ورة  باملدينة 
ور�شة  اأخ���را،  العبيد،  اإب��راه��ي��م 
ع��م��ل اخل���ط���ة ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال��ث��ان��ي��ة ل��ل��ج��ام��ع��ة، ال��ت��ي تعنى 
ب���اأول���وي���ات ال��ت��ط��وي��ر يف ب��رام��ج 
اجل����ام����ع����ة مب������ا ي���ن�������ش���ج���م م��ع 
وخارج  داخل  املجتمع  اهتمامات 

اململكة ويحقق ر�شالتها.

الدمام
رع����ى اأم����ر امل��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق��ي��ة 
الأم����ر ���ش��ع��ود ب��ن ن��اي��ف، حفل 
تخريج الدفعة ال�36 من طالب 
ج��ام��ع��ة ال���دم���ام وع���دده���م 605 
�شيقام  بينما  وط��ال��ب��ات،  ط��الب 
حفل تخريج 3461 طالبة يومي 
ال���17  ال����16و  الثالثاء والأرب��ع��اء 

من رجب اجلاري.

الملك فهد
جامعة  اأن  ع��م��ل  ور���ش��ة  ك�شفت 
امل��ل��ك ف��ه��د ل��ل��ب��رتول وامل���ع���ادن، 
اأول��ى اجلامعات يف  اأ�شبحت من 
ال���ع���امل م���ن ح��ي��ث ع���دد ب����راءات 
الخ�������رتاع وامل��ل��ك��ي��ات ال��ف��ك��ري��ة 
ال��ت��ق��ن��ي��ة امل�����ش��ج��ل��ة ����ش���ن���وي���ا يف 
مكاتب ت�شجيل براءات الخرتاع 
العاملية، م�شرة اإلى اأن اجلامعة 
ت��ن��ت��ج ن���ح���و100 ب������راءة اخ����رتاع 

�شنويا. 

أم القرى
ال��ق��رى  اأم  دع����ا م���دي���ر ج��ام��ع��ة 
ع�شا�س  معتوق  ب��ك��ري  ال��دك��ت��ور 
ط������الب ال���ك�������ش���اف���ة ب���اجل���ام���ع���ة 
ت���وع���ي���ة ط���الب  ل����الإ�����ش����ه����ام يف 
اجل���ام���ع���ة ب����اأ�����ش����رار ال��ت��دخ��ن 
وال���������ش����رع����ة اجل����ن����ون����ي����ة، ال���ت���ي 
ي��رت��ك��ب��ه��ا ب��ع�����ش��ه��م، وذل�����ك لأن 
اأكرث  زميله  من  يتقبل  الطالب 
اإل��ى  اآخ���ر، لفتا  اأي �شخ�س  م��ن 
م��زاي��ا مالية  ه��ن��اك  �شيكون  اأن���ه 
لديهم  الذين  الك�شافة  لطالب 
ت��وع��ي��ة  ف���ع���ال���ة يف  م�������ش���ارك���ات 
ال��ط��الب يف ك��ل اجل���وان���ب التي 

يعملون عليها.
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أسبوعية جامعة الملك خالد

يعرض هذا القسم
من »آفاق« عددا
من الموضوعات
والزوايا المنوعة
عن الحياة الجامعية
وما حولها في محيط 
الجامعة على شكل 
تحقيقات وتقارير
وصفحات متخصصة
باإلعالم والثقافة
والتقنية 

اأن  باجلامعة  الأكادميين  ع��دد من  اأك��د 
بعد  ج���اءت  لليمن  الأم���ل  اإع���ادة  مرحلة 
عملية عا�شفة احلزم لتعطي دللة على 
واأن  احلكيمة،  للقيادة  الثاقبة  ال��روؤي��ة 
وا�شحة  ر�شالة  تعد  الأم��ل  اإع��ادة  عملية 
ملن ت�شور اأن عا�شفة احلزم عدوان على 

اليمن.
واأو�شح وكيل عمادة البحث العلمي 
للتطوير واجلودة نائب رئي�س نادي اأبها 
الأدب�����ي ال��دك��ت��ور حم��م��د ب��ن ي��ح��ي��ى اأب��و 
ملحة اأن مرحلة اإعادة الأمل جاءت بعد 
عملية عا�شفة احلزم لتعطي دللة على 
جمرد  لي�شت  احلكيمة  قيادتنا  روؤي��ة  اأن 
م��ع��اق��ب��ة امل��ع��ت��دي، واإمن����ا اأي�����ش��ا م��ك��اف��اأة 
املح�شنن وحماولة اإعادة البناء واحلياة 
اأر�س اليمن ال�شقيقة التي تعر�شت  اإلى 
ل���ت���خ���ري���ب ك���ب���ر م����ن ق���ب���ل احل��وث��ي��ن 

واأن�شار املخلوع علي عبداهلل �شالح. 
واأو�����ش����ح ال���دك���ت���ور اأب�����و م��ل��ح��ة اأن 
»اليمن عزيزة علينا وعلى القيادة والأمة 
ك���ب���را يف  ل��ه��ا ح�������ش���ورا  ال��ع��رب��ي��ة« واأن 

ال�شخ�شية العربية.
الهدف  اأن  العملية  »توؤكد  واأ���ش��اف 
ه���و اإع�����ادة ال��ب��ن��اء ل��ه��ذا ال��ب��ل��د واإع���ادت���ه 
ل�����ش��ي��اق��ه ال�����ش��ح��ي��ح و����ش���ي���اق ال�����ش��رع��ي��ة 
الدولية ال�شحيحة بعيدا عن التناف�شات 
اليمن  جتتذب  اأن  تريد  التي  الإقليمية 
خ�����ارج ���ش��ي��اق��ه يف ح���ن ك���ان���ت ت���ري���د اأن 
يف  امل��ح��دودة  املكونات  بع�س  على  تراهن 
هذا املجتمع وتخرجه عن �شياقه العربي 
اأ�شل  هو  الذي  الأ�شيل  العربي  وج�شده 

للعروبة«.
اإع���ادة الأم��ل  اإل��ى اأن عملية  واأ���ش��ار 
ت��وؤك��د ال��ت��وج��ه الإن�����ش��اين ال��ب��ن��ائ��ي اإل��ى 
اخلر دائما �شواء يف جانب قمع املعتدي 
اإعادة الأمل واإعادة  اأم يف جانب  واملخرب 

البناء .
واأ����ش���اف »ع��ا���ش��ف��ة احل����زم واإع�����ادة 
الأمل ك�شفت لنا جانبا من ال�شفات التي 
ال�شريفن  احل��رم��ن  خ����ادم  ب��ه��ا  يتمتع 
�شعود،  اآل  العزيز  عبد  ب��ن  �شلمان  امللك 
امل�شتقبلية  ال���روؤي���ة  وم��ن��ه��ا  اهلل،  حفظه 
ملوك  مع  طويلة  جتربة  بعد  النا�شجة 
جت��ارب  وم��ع  ال�شعودية  العربية  اململكة 
خارجية وداخلية متعددة لبناء امل�شتقبل 
ور����ش���م���ه، ف��ك��ان��ت ���ش��ف��ة احل�����زم وال���ع���زم 
اهلل،  اأي���ده  ال�شريفن،  احل��رم��ن  خل���ادم 
للعامل  لتوؤكد  املنا�شب  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  يف 
ال��ت��زام��ه ب��ال��ث��واب��ت ال��دي��ن��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة 
الطبيعية  النتيجة  لتكون  والجتماعية 
ا����ش���ت���ق���رار ال���و����ش���ع وال���ن���م���اء وال��ت��ط��ور 
والتنمية الداخلية، بالإ�شافة اإلى ح�شن 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع امل��ل��ف��ات اخل��ارج��ي��ة ب��روؤي��ة 
ال�شيا�شة  ث��واب��ت  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز  وا���ش��ح��ة 
ال�������ش���ع���ودي���ة وث����واب����ت ال����دي����ن وال���وط���ن 

واملجتمع« .

األعمال النبيلة
التدري�س  هيئة  ع�شو  اأك���د  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
ب��ق�����ش��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��دك��ت��ور اأح��م��د 
الأه��داف  ي��درك��ون  اجلميع  اأن  التيهاين 
ج��اءت من  التي  احل��زم  لعا�شفة  النبيلة 
واأه���ل���ه ودرء اخل���ط���ر عن  ال��ي��م��ن  اأج�����ل 
اأن  اإل��ى  لفتا  ال�شريفن،  احلرمن  بالد 
انتهاء عملية عا�شفة  اأن  ي��درك  اجلميع 
احل����زم م�����وؤذن ب��ب��داي��ة اإع�����ادة الإع���م���ار ، 

احل��دي��ث  وال��ن��ق��د  الأدب  يف  امل�����ش��اع��دة 
ب��اجل��ام��ع��ة ال���دك���ت���ورة اإمي������ان حممد 
»عا�شفة  عملية  اأن  م�شر،  من  اإليا�س، 
الو�شع  لتثبيت  كان لبد منها  احل��زم« 
ال���دمي���وق���راط���ي يف ال���ي���م���ن، م�����ش��رة 
لعملية  العربي  التحالف  دول  اأن  اإل��ى 
»ع���ا����ش���ف���ة احل�������زم« ح��ق��ق��ت اأه���داف���ه���ا 
ال��ي��م��ن ب�شكل  وا���ش��ت��ق��رت الأو����ش���اع يف 
ك���ان يهدد  ال����ذي  ك��ب��ر، وزال اخل��ط��ر 
قبل  م��ن  لها  امل��ج��اورة  وال����دول  اليمن 
الرئي�س  واأن�����ش��ار  احلوثية  امليلي�شيات 
امل��خ��ل��وع ع��ل��ي ع��ب��داهلل ���ش��ال��ح، واإع����ادة 

الأمل واإعمار اليمن .
وذك����رت ال��دك��ت��ورة اإمي����ان اإل��ي��ا���س 
اأع�����ادت  اأن ع��م��ل��ي��ة »ع��ا���ش��ف��ة احل������زم« 
كرامتها  والإ�شالمية  العربية  ل��الأم��ة 
وعزها وجمدها بقيادة خادم احلرمن 
�شلمان بن عبدالعزيز  امللك  ال�شريفن 
اأن  م��و���ش��ح��ة  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ���ش��ع��ود،  اآل 
باأن  ي�شعر  بداأ  ال�شقيق  اليمني  ال�شعب 
ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة والإ���ش��الم��ي��ة واق��ف��ة 

بجانبه يف ال�شراء وال�شراء.
وتابعت »اململكة العربية ال�شعودية 

مو�ضحا اأن اخليوط االأولى لهذا العمل 
كان من خالل ترع اململكة مببلغ قدره 
يف  الإن�شاين  للجانب  دولر  مليون   274

اليمن .
وبن الدكتور التيهاين اأن البدء يف 
وا�شحة  ر�شالة  يعد  الأم��ل  اإع��ادة  عملية 
ملن ت�شور اأن عا�شفة احلزم عدوان على 
الأم���ل  اإع����ادة  اأن عملية  م��وؤك��دا  ال��ي��م��ن، 
ت�شاند اإعادة الرتتيب ال�شيا�شي واإبعاد كل 
من يريد الف�شاد باليمن واأهله ، م�شرا 
امللك  ال�شريفن  خ��ادم احلرمن  اأن  اإل��ى 
اآل �شعود، حفظه  �شلمان بن عبد العزيز 
و�شعها  اإل���ى  العربية  الهيبة  اأع���اد  اهلل، 
ب���ن ع�شية  ل��ي��ج��د اجل��م��ي��ع  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
ق��وي��ا متما�شكا  ع��رب��ي��ا  ح��ل��ف��ا  و���ش��ح��اه��ا 
بالدول  املرتب�شون  الأع���داء  ي�شتطع  مل 
ب��ق��رارات  م�شيدا  �شفه،  �شق  الإ�شالمية 
-اأي���ده اهلل-  ال�شريفن  احل��رم��ن  خ���ادم 
التي مكنت املواطن العربي من العتزاز 

والفخر والنتماء بهويته العربية.

إعادة اإلعمار
يف ال�������ش���ي���اق ذات�������ه، اأك�������دت الأ�����ش����ت����اذة 

الدول  بجانب  تقف  احلكيمة  بقيادتها 
ال��ع��رب��ي��ة وال���ع���امل���ي���ة يف ك���ل ال���ظ���روف 
وتدعم وتهب ب�شخاء يف �شبيل ا�شتقرار 

واأمان الدول«.

وحدة األمة
اإل����ى ذل����ك، اأك����دت الأ����ش���ت���اذة امل�����ش��اع��دة 
ب���ق�������ش���م ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة ب���اجل���ام���ع���ة 
ال��دك��ت��ورة ح��ن��ان حم��م��د اأب����و ل��ب��دة اأن 
اإلى الأمة  اأع��ادت الأمل  عا�شفة احلزم 
اأي  مقاومة  يف  متفرقة  ك��ان��ت  اأن  بعد 
ظ��ل��م اأو ت��ه��دي��د ي��ه��دد م�����ش��ال��ح الأم���ة 
ويف  عقيدتها  يف  والإ�شالمية  العربية 

دينها ويف لغتها.
لبدة  اأبو  حنان  الدكتورة  واأ�شارت 
اأي  اأن  اأن »العا�شفة جددت الأمل،  اإلى 
وُي��ح��اول  دي��ن��ه  يف  عليه  �شُيعتدي  ب��ل��د 
ط��م�����س ه��وي��ت��ه ���ش��ي��ج��د ن�����ش��رة ب��ق��ي��ادة 
دائما  فهي  ال�شعودية،  العربية  اململكة 
م���ع ال��ق�����ش��اي��ا ال��ع��رب��ي��ة والإ���ش��الم��ي��ة، 
للحرمن  احت�شانها  ف��خ��را  ويكفيها 
امل�شلمن  قبلة  املكرمة  مكة  ال�شريفن 

واملدينة املنورة .«

أجمعوا على  أن عاصفة الحزم حققت أهدافها
أكاديميون من الجامعة:

»إعـادة األمل« مرحلة جديدة لبناء اليمن



تقنية

ريتويت

قبل ع�شرة اأع��وام، وقف �شاب يدعى جواد كرمي يف حديقة حيوانات لي�شجل 
با�شم  بعد  فيما  ع��رف  موقع  على  يرفع  فيديو  مقطع  اأول  م��ع��دودة  ل��ث��وان 

اليوتيوب، ح�شد حتى الآن اأكرث من 18 مليون م�شاهدة.
ال��ذي ح�شلت عليه  املوقع  اأ�ش�شوا  وج��واد، كان واح��دا من ثالثة �شبان 

قوقل ب�شفقة تعدت حاجر مليار دولر.
متنقال  الأول  عقده  يوتيوب  اأك��م��ل  ال��ي��وم،  وحتى  التاريخ  ذل��ك  ومنذ 
دقائق معدودات  اأخ��رى، فخالل  تارة  واإ�شحاكنا  تارة  اإبكائنا  ومتخ�ش�شا يف 
ميكنه اأن ينقل لك م�شاهد ذبح واإحراق اأو �شرقة اأحيانا، ثم �شرعان ما ينقلك 
اإلى عامل الكوميديا واملقالب وال�شحك، حتى وجدنا اأنف�شنا م�شت�شلمن له، 
نن�شاع طواعية لهذا القادم الذي غر يف ع�شر �شنوات، مفهومنا لالإنرتنت 

حتى اأ�شبحنا م�شاركن اليوم يف ت�شوير اأحداث احلياة اليومية.
هذا املفهوم اجلديد الذي �شمي فيما بعد ب�«�شحافة املواطن«، لعب دورا 
اأخ��رى، يف خ�شارة مدراء �شركات كرى و�شفراء  اإلى جانب تطبيقات  كبرا، 
العام  ال���راأي  لأن  و�شحاها،  ليلة  بن  منا�شبهم  دول،  روؤ���ش��اء  وحتى  ووزراء 
اأ�شبح اأخرا يرى وي�شمع ويتاأثر بعيون واآذان غر تلك التي كانت يف املا�شي، 
اأ�شرع، بل اأقوى واأكرث تاأثراً، فمن منا مل يق�شعر وي�شتط  فتكون ردة فعله 
غ�شبا من جرائم الإحراق الإرهابية التي ترتكبها اجلماعات املتطرفة يوما 

بعد يوم، اأو من م�شاهد العتداء وال�شرقة والتحر�س يف الأماكن العامة؟.
هل كان يعي جواد كرمي اأن اليوتيوب �شيجود علينا ويكرمنا مبالين 
الأم��ر  اإن  اأم  امل��ج��الت!،  خمتلف  يف  وال�شمن  الغث  جتمع  التي  املقاطع  من 
اإليها  ي�شبق  اأن  ليلتهمها قبل  الغول قوقل  اإليها  تنبه  برمته حم�س �شدفة 

غره؟.
ل��ي��ك��ون واج��ه��ة ك���رى ال�شركات  ال��ع��ا���ش��ر  ال��ي��وم يكمل ي��وت��ي��وب ع��ام��ه 
ال�شبكة  الأه���م والأك���رث م�شاهدة يف ع��امل  ف��الإع��الن ع��ره يعد  ال��ع��امل،  يف 
العنكبوتية، ف� 300 �شاعة من الفيديوهات يتم حتميلها كل دقيقة عر هذه 
اإل��ى هذا احلد،  يُجد  »ج��واد« نف�شه. وليت ج��وادا مل  ت�شتوقف حتى  املن�شة، 
اأو اكتفى بت�شويرها لنف�شه فقط،  وليته ا�شتمتع مب�شاهدة احليوانات فقط 

هكذا يتمتم كثرون اليوم دون توقف!

جواد كريم 
وصحافة المواطن

حسن أحمد العواجي

»محاضرتي« موقع لجمع 
المحاضرات من جامعات عربية

يهتم موقع »حما�شرتي« يف الدرجة الأولى، بجمع املواد واملحا�شرات من جمموعة 
ل باأ�س بها من اجلامعات العربية ويف خمتلف الأق�شام والتخ�ش�شات. ويتيح املوقع 
للطالب، الت�شجيل للح�شول على ما يهمه من حما�شرات مع ذكر اجلامعة والكلية 
اأكر عدد  والق�شم لت�شهل عملية البحث للطالب الدار�س للموقع توجه لأن يجمع 

من اجلامعات العربية ليكون بذلك مرجعا لكل طالب جامعي.
ويقدم املوقع العديد من املميزات املفيدة، من خالل نظام الع�شويات، وميّكن 
امل�شتخدم من اختيار جامعته و�شنته الدرا�شية لت�شل اإليه تنبيهات بكافة املحا�شرات 
اجلديدة، بالإ�شافة اإلى وجود مكتبة للُكتب ومرتجم طبي واإ�شعارات على في�س بوك 

وغر ذلك من امليزات.

»الفراشة«
هاتف جديد

HTC من
 

HTC ر���ش��م��ي��ا عن  ���ش��رك��ة  ت��ع��ل��ن  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  م��ن 
الذي  الفرا�شة،  اأو   Butterfly 3 اجلديد  هاتفها 
اأع��ل��ن��ت ال�����ش��رك��ة م���وؤخ���را ع���ن م��وا���ش��ف��ات��ه، حيث 
بو�شوح  اإن�����س   5.2 بحجم  الهاتف  �شا�شة  �شتكون 
الإن�س، مما  بك�شل يف   576 QHD، وكثافة قدرها 

يوؤكد متتع اجلهاز ب�شا�شة عر�س جميلة.
مبعالج  ال��ه��ات��ف  �شيعمل  اأخ����رى  ن��اح��ي��ة  م��ن 
�شناب  النواة من  ثماين  معالج  وهو  كوالكوم،  من 
3 جيجابايت ذاك��رة ع�شوائية، و  810 مع  دراج��ون 
32 جيجابايت ذاكرة تخزين داخلي قابله للتو�شع.

وتاأتي الكامرا اخللفية بدقة 20 ميغا بك�شل، 
كما حتمل م�شت�شعرا ُم�شّنعا من �شركة تو�شيبا، اأما 
ميغابك�شل   13 بدقة   ف�شتكون  الأمامية  الكامرا 
جمهزة بكافة املزايا اللتقاط �ضور �ضيلفي مميزة.

5.0 مع  اأن����دروي����د  ب��ن��ظ��ام  ال���ه���ات���ف  وي��ع��م��ل 
 HTC ال��ن�����ش��خ��ة الأخ�������رة م���ن واج���ه���ة ه���وات���ف

املعروفة �شين�س 7.
ك�شابقه  Butterfly 3، خم�ش�شا  �شيكون  كما 
لالأ�شواق الآ�شيوية مثل اليابان وماليزيا وغرها 

من دول �شرق اآ�شيا.
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Cyber Power حاسب مكتبي بتصميم غريب من
تتناف�س �شركات �شناعة ال�شا�شات على توفر �شا�شات حا�شب منحنية باأ�شواء جميلة وت�شاميم مذهلة، اإل �شركة CyberPower فقد فكرت خارج ال�شندوق، 
موؤكدة اأن الوقت قد حان للح�شول على ت�شميم غريب للحا�شب وجميل يف الوقت نف�شه، مقدمة حا�شب Trinity الذي ياأتي بثالثة اأق�شام خمتلفة، فالق�شم 

الأول للمعالج، والثاين ملعالج الر�شوميات، والثالث لل�شعة التخزينية.
وتقول ال�شركة اإن الفكرة من هذا الت�شميم، منع و�شول احلرارة لباقي اأق�شام احلا�شب.

ويبداأ ال�شعر من 955 دولرا اأمريكيا  للحا�شب، موديله Trinity 100، الذي ياأتي مبعالج AMD A10 وذاكرة ع�شوائية قدرها 8 جيجابايت، و�شعة قدرها 
GeForce GTX 750 Ti. وي�شتطيع امل�شتخدم  اإجراء التعديل على املوا�شفات  SSD وواحد ترابايت لل�شعة العادية، ومعالج ر�شوميات  128 جيجابايت لل� 

ورفعها اإلى Intel Core i7  ومعالج ر�شومات منف�شل. ومل حتدد ال�شركة متى �شيكون Trinity متوافرا يف الأ�شواق.
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من قسم اإلعالم واالتصال بالجامعة إلى ساحة الحرب

الطالب محمد السريعي: أصبحت مراسال حربيا 
بعد ساعة من إطالق »عاصفة الحزم«

محمد حريصي

مل ي�������رتدد ال���ط���ال���ب ب��ق�����ش��م الإع�������الم 
ال�شريعي،  حممد  باجلامعة،  والت�شال 
يف ق��ب��ول حت���د م���ن ن���وع ج��دي��د عندما 
لقناة  ر�شميا  موفدا  العمل  عليه  عر�س 
لتغطية  الف�شائية  ال�شعودية  الإخبارية 
اأح�����داث ع��ا���ش��ف��ة احل���زم ع��ل��ى ال�شريط 

احلدودي يف املنطقة اجلنوبية.
كما مل متنع قلة اخل��رة، الطالب 
ال�����ش��ري��ع��ي، م��ن اإع�����داد 25 ت��ق��ري��را عن 
ع��ا���ش��ف��ة احل�����زم، اإ���ش��اف��ة اإل����ى ال��ظ��ه��ور 
اليومي مبعدل ثالث مرات اأو اأربع على 

الهواء مبا�شرة عن اأحداث العا�شفة.

كيف ا�ستقبلت خرب اختيارك 
موفدا لقناة الإخبارية

يف تغطية عا�سفة احلزم؟
ب��ك��ل ف��خ��ر و����ش���رور، تلقيت ات�����ش��ال من 
الإخبارية  بقناة  املرا�شلن  اإدارة  مدير 
واح��دة،  ب�شاعة  ب��دء عا�شفة احل��زم  بعد 
اأب��ل��غ��ن��ي ف��ي��ه اأن����ه مت اخ��ت��ي��اري م��را���ش��ال 
الع�شكرية  احل���م���الت  ل��ت��غ��ط��ي��ة  ح��رب��ي��ا 
ال�����ش��ع��ودي��ة واأح�������داث ع��ا���ش��ف��ة احل����زم، 
وكنت  جن��ران،  اإل��ى  انتقلت  الفور  وعلى 
ال�����ش��ري��ط  اإل�������ى  و�����ش����ل  اإع�����الم�����ي  اأول 
احل����دودي، وب���داأت بنقل الأح����داث على 
الهواء مبا�شرة بعد 12 �شاعة من بداية 
على  للم�شهد  ت���ام  و���ش��ف  يف  ال��ع��ا���ش��ف��ة 

احلدود ال�شعودية اليمنية.
 ����ش���ع���دت ب���اخل���ر رغ�����م م��ع��رف��ت��ي 
باحتمال تعر�س العاملن اأو اأي �شخ�س 
واأح�ش�شت  للمخاطر،  املنطقة  ه��ذه  يف 
باأن واجبي الوطني كان يدفعني لقبول 

املهمة دون تردد.

وماذا عن عا�سفة احلزم
واأنت اأحد جنود الوطن 

مبيكرفونك؟
ع���ا����ش���ف���ة احل�������زم ج�������اءت ل���ت���غ���ذي روح 
كما  قلوبنا،  يف  واملهابة  والثقة  الوطنية 
تلبية  اأن عا�شفة احل��زم متثل  نعلم  اأننا 
عبدربه  لليمن  ال�شرعي  الرئي�س  لنداء 
م��ن�����ش��ور ه�����ادي ال�����ذي ط���ال���ب ب��اإي��ق��اف 

احلوثين وانقالبهم على ال�شلطة.
وهي يف الوقت نف�شه ر�شائل عربية 
وعاملية موجهة توؤكد اأن العبث باأي جزء 
التعامل معه  العربي، �شيتم  من الوطن 

بطريقة حازمة.

موقف علق بذهنك
خالل فرتة تغطيتك للحدث؟

م����ن امل�����واق�����ف ال���ت���ي ع��ل��ق��ت يف ذه���ن���ي، 
بها  يتمتع  التي  العالية  املعنوية  ال��روح 
ال�شريط  امتداد  فعلى  الأبطال،  جنودنا 
ي���ق���ف رج����ال  احل���������دودي ويف اجل����ب����ال 
ي��ت��ع��ام��ل��ون مع  وق���وف���ا،  اإل  ي��ن��ام��ون  ل 
املناو�شات واملحاولت الفا�شلة للحوثين 
ب��ك��ل ق���وة و���ش��الب��ة، وي��واج��ه��ون ال��ع��دو 

وكاأنهم يطلبون املوت.
وق����د ���ش��ه��دت و���ش��ي��ة اأح�����د اأف�����راد 
ال���ق���وات ال���ري���ة وق����د ك��ت��ب ف��ي��ه��ا ا���ش��م 
اب��ن��ه ال����ذي ي��ن��ت��ظ��ره وه���و ع��ل��ى اجلبهة 

م�شجال  ميدانيا  ت��ق��ري��را   25 م��ن  اأك���رث 
ع���الق���ة  ذات  خم���ت���ل���ف���ة  مب����و�����ش����وع����ات 
بعا�شفة احل��زم والأو���ش��اع على احل��دود 

ال�شعودية اليمنية.

كيف ا�ستعانت قناة الإخبارية 
مبواقع التوا�سل الجتماعي
التي حتظى مبتابعة كثيفة 

للرتويج عن تغطياتها؟
ال�شعودية،  الإخبارية  القناة  ا�شتطاعت 
التكيف مع مواقع التوا�شل الجتماعي 
والن����دم����اج ف��ي��ه��ا، خ��ا���ش��ة ف��ي��م��ا يتعلق 
لديها  فالقناة  احل��زم،  عا�شفة  ب��اأح��داث 

تغطيتي  خ��الل  ورج��وع��ي  التلفزيونية، 
هيئة  اأع�شاء  بع�س  اإلى  احلزم  لعا�شفة 
الكثر،  يل  اأ���ش��اف  بالق�شم،  ال��ت��دري�����س 
واأعتر تغطيتي لأحداث عا�شفة احلزم 

بداية حقيقية مل�شواري الإعالمي.

راأيك عن اأداء
الإعالم ال�سعودي

يف عا�سفة احلزم؟
وهو  الأ�شلحة،  اأه��م  من  اأ�شبح  الإع���الم 
وبكل  الرابعة،  ولي�شت  الأول���ى  ال�شلطة 
الإع��الم  و�شائل  بع�س  اأن  اأرى  �شراحة 
وخ��ا���ش��ة احل��ك��وم��ي��ة، م��ا ت���زال يف حاجة 

واأو�شى بت�شميته »�شلمان«، اأي ا�شم خادم 
بن  �شلمان  امل��ل��ك  ال�شريفن  احل��رم��ن 

عبد العزيز.

قدر لنا اإح�سائية التغطيات
التي قدمتها ونوعيتها؟

ال�شريط  وج��ودي وتنقلي كان بن 
احل�����دودي م��ع ال���ق���وات ال��ري��ة وغ��رف��ة 
اأنقل  وكنت  احل���دود،  بحر�س  العمليات 
ن�شرات  مبا�شرة يف  الهواء  على  ل��دي  ما 
القناة  �شا�شة  ع��ل��ى  الرئي�شية  الأخ���ب���ار 
العا�شفة مب��ع��دل 3  ب��داي��ة  م��ن��ذ  ي��وم��ي��ا 
اإلى 4 مرات يوميا، بالإ�شافة اإلى اإعداد 

ح�����ش��اب م��وث��ق ع��ل��ى ت���وي���رت، وك����ان من 
ال�شروري التعامل مع و�شائل التوا�شل 
مكملة  اأدوات  ب��اع��ت��ب��اره��ا  الج��ت��م��اع��ي 
للو�شائل الإعالمية التقليدية والتفاعل 

من خاللها كان كبرا وملمو�شا.

هل اأفادتك درا�ستك ب�سفتك 
طالب اإعالم يف التاأقلم

�سريعا مع املهمة؟
الأث��ر  ك��ان لها  الإع����الم  درا���ش��ت��ي بق�شم 
وا�شتذكاري  لالأف�شل  التغير  يف  البالغ 
خالل  تلقيتها  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات  لبع�س 
ال�شحفية  امل��ه��ن��ة  مم��ار���ش��ة  يف  درا���ش��ت��ي 

الإعالمية  باخلرات  ودعم  تطوير  اإلى 
ال��ت��ي ت��ر���ش��م ل��ه��ا ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات تكفل 

و�شولها للعامل.
ت��داع��ي��ات حملة  ت��ك��ون  اأن  واأرج�����و 
اإعالمية  لثورة  حمفزة  ال�حزم  عا�شفة 

�شعودية يرتدد �شداها يف اأرجاء العامل.

اإلى ماذا تطمح م�ستقبال؟
اأط��م��ح اإل���ى اإك��م��ال ال��درا���ش��ات العليا يف 
الإعالم والتخ�ش�س يف العلوم ال�شيا�شية 
زمن  انتهى  اأن��ه  اأرى  حيث  والع�شكرية، 
هو  الآن  وامل��ط��ل��وب  ال�����ش��ام��ل  ال�شحفي 

الإعالمي املتخ�ش�س.
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الرأي الجامعي

تدبير األعمال 
وإدارتها

في اإلسالم
أ. إبراهيم النعمي

كلية العلوم اإلدارية والمالية

خلق اهلل اخللق، فدبر الكون واأداره 
وعند  اإل  ح��دث  يحدث  فال  بنظام، 
ف��اإن اهلل يخطط  اأم��ره وعلمه،  اهلل 
وينظم ويوجه ويراقب، فتخطيطه 
ب��اإظ��ه��ار ق�����ش��ائ��ه، وت��ن��ظ��ي��م��ه يكون 
مهاما  خملوقاته  م��ن  ك��ل  ب��اإع��ط��اء 

وم�شوؤوليات.
فيكون  �شبحانه  توجيهه  اأم��ا   
ب���ال���ت���اأث���ر ع���ل���ى ����ش���ل���وك ال��ب�����ش��ر، 
التي  ال��غ��اي��ة  لتحقيق  وحت��ف��ي��زه��م 
خلقهم لأجلها وهي عبادته وحده ل 
�شريك له »وما خلقت اجلن والإن�س 
على  اهلل  رقابة  واأم��ا  ليعبدون«.  اإل 
فهل  اأدائ��ه��م،  بتقييم  فتكون  الب�شر 
م��ن خ���الل اأدائ���ه���م ح��ق��ق��وا ال��ه��دف 
)ال��ع��ب��ادة(؟ »م��ا يلفظ من ق��ول اإل 
�شبحانه  واهلل  ع��ت��ي��د«  رق��ي��ب  ل��دي��ه 
ه��و �شاحب ال��ق��رار وم��ت��خ��ذه »اإمن��ا 
له كن  يقول  اأن  �شيئاً  اأراد  اإذا  اأم��ره 

فيكون«.
اإداري،  اأع��ظ��م  ال��ر���ش��ول  ك���ان 
ونظم  خطط  فقد  ق��ي��ادي،  واأف�شل 
ووج����ه وراق������ب، ف��ك��ان خ���ر رئ��ي�����س 
خل�����ر م������روؤو�������ش������ن، ف����ق����د اأدخ�������ل 
ال��ب��ي��ان��ات  م��ن  ال�شليمة  امل���دخ���الت 
وامل���ع���ل���وم���ات يف ع���ق���ول م��روؤو���ش��ي��ه 
ت�شغيلها  ب��ع��م��ل��ي��ة  وق�����ام  واأت���ب���اع���ه 
ب��ن��ج��اح، وذل����ك ب��ات��ب��اع اأوام�����ر اهلل، 
فاأخرج املخرجات ال�شحيحة وحقق 
اأكملت  »اليوم  الأمانة  واأدى  الهدف 
نعمتي  عليكم  واأمت��م��ت  دينكم  لكم 

ور�شيت لكم الإ�شالم دينا«.
اأوج��دت  احلديثة  الع�شور  يف 
ودرا���ش��ات  نظريات  الأع��م��ال  لإدارة 
ع���������دة. ف����ف����ي ال���������ش����ن����وات م�����ا ب��ن 
ال��ن��ظ��ري��ات  ظ���ه���رت   1920-1900
الهيكل  على  رك��زت  التي  التقليدية 
يرتتب  وم���ا  للمنظمة  التنظيمي 
وتوزيع  لل�شلطة  حتديد  م��ن  عليه 
ل��ل��م�����ش��وؤول��ي��ة، ف��ق��د ح���دد ال��ر���ش��ول 
���ش��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���ش��ل��م ال�����ش��ل��ط��ات 
كلكم  »األ  ف��ق��ال:  امل�شوؤوليات  ووزع 
رعيته...«،  عن  م�شوؤول  وكلكم  راع 
لكل  وم�����ش��ت�����ش��ارون  وزراء  ل��ه  وك���ان 

منهم م�شوؤولية.
التقليدية  ال��ن��ظ��ري��ات  وب��ع��د 
ظهرت نظريات العالقات الإن�شانية 
ال���ت���ي رك�����زت ع��ل��ى امل������ورد ال��ب�����ش��ري 
ف��ق��د �شبقهم  اح��ت��ي��اج��ات��ه،  واإ���ش��ب��اع 
الإ�����ش����الم ب��ه��ذا واه���ت���م ب��الإن�����ش��ان، 
الإن�شان ودرب��ه  الإ���ش��الم  فقد ه��ذب 
وح�����ش��ن م���ن اأدائ�������ه »وق�����ل اع��م��ل��وا 
ف�شرى اهلل عملكم« واهتم الإ�شالم 
اهلل  �شلى  ال��ر���ش��ول  ف��ق��ال  بالعامل 
عليه و�شلم »اأعط الأجر اأجره، قبل 
اأن يجف عرقه«، اأما عن تطوير اأداء 
العاملن فقد قال »اإن اهلل يحب اإذا 

عمل اأحدكم عمال اأن يتقنه«.
لتمويل  م�شدر  الإ���ش��الم  ويف 
ك��ث��ر م��ن الأم����ور احل��ي��ات��ي��ة املهمة 
وه�������و »ال�������زك�������اة« ال����ت����ي ه�����ي رك����ن 
م���ن اأرك������ان الإ�����ش����الم والق��ت�����ش��اد. 
ف��الإ���ش��الم دي���ن ع��ظ��ي��م. ب��ن��وره �شع 

العلم والعمل على الأر�س.

جامعتي كما أريدها أن تكون 

التناق�شات  م��ن  الكثر  يوميا  ت�شاهد   
فتعطيك  اجل��ام��ع��ة  مم�����رات  يف  ح��ول��ن��ا 
عن  جيد  غ��ر  انطباعا  الأول����ى  للوهلة 
ث��ق��اف��ة امل��ج��ت��م��ع  يف اجل��ام��ع��ة وك��ي��ف��ي��ة 

تعاطيه مع ما يحيط به. 
جت���د ط��ال��ب��ا اأن��ي��ق��ا م��ث��ق��ف��ا ي��در���س 
الكليات  اإح��دى  اأو يف  الهند�شة  اأو  الطب 
النظرية،  لديه طموح لأن يخدم وطنه 
م��ا؛ جتده  ق��دوة يوما  وجمتمعه ويكون 
ي�����ش��ع��ل ���ش��ي��ج��ارت��ه حت���ت ل��وح��ة م��ك��ت��وب 

عليها »ممنوع التدخن«!
 ت����ق����ود م���رك���ب���ت���ك داخ��������ل اأروق��������ة 
ل�شيارتك  م��وق��ف  ع���ن  ب��اح��ث��ا  اجل��ام��ع��ة 
فال جتده ب�شبب قلة املواقف والفو�شى 
اأوقفت بها ال�شيارات، بينما ي�شتمر  التي 
اإ�شدار ت�شاريح الدخول وكاأن امل�شوؤولن 
يقولون لأ�شحاب ال�شيارات: ل مانع من 
املخالفة،  اأوقفوا �شياراتكم  كما ت�شاوؤون 
ع���ل���ى الأر�����ش����ف����ة ل ت��ه��ت��م��ون ب��ط��ري��ق��ة 

وقوفكم!
داأبت اجلامعة عند ت�شميم مبانيها 
على اإن�شاء احلدائق اخل�شراء  وزراعتها 
بجمال  انطباعا  تعطيك  ال��ت��ي  ب��ال��ورود 
املكان الذي تعمل فيه، ولكن،  يا لالأ�شف، 
بعبث  املتناثرة  ال��زه��ور  منظر  ي�شدمك 
على الأر�س وقد �شلبت منها جمالها اأيد 

ل تقدر معنى جمال الطبيعة.
جتده  ال���ذي  املنظر  ذل��ك  يوؤ�شفني 
يف ق��اع��ات امل��ح��ا���ش��رات وع��ل��ى ال��ط��اولت 
واخل��واط��ر  ال��ذك��ري��ات  بكتابة  عبث  م��ن 
ت�شلم منه  امل�شينة،  منظر مل  والعبارات 
املياه، وكاأنك  القاعات ول دورات  جدران 
تعي�س يف جمتمع يتخلله الفو�شى وعدم 

املبالة.
الطالب  بع�س  ت��رى  عندما  ت��ت��اأمل 
ل  ب�شلوك  وي��ق��وم  �شوته  وي��رف��ع  ي�شرخ 
بالك  فما  ال�شارع  ب��اأن ميار�شه يف  ي�شمح 
مبدينة جامعية! موؤملة ت�شرفات ت�شدر 
من بع�س ممن نعترهم قدوة لغرهم 
م��ن ال�����ش��ب��اب ول��ك��ن ع���زاءن���ا ال��وح��ي��د اأن 

فيهم رجل ر�شيد.

عبد اهلل على زارب 
المركز االعالمي   

أمنية
طالب 
جامعي
مشهور سالم
مشهور العمري
طالب بقسم اإلعالم واالتصال

ال��ط��ال��ب اجل��ام��ع��ي 12 عاما  ع��ا���س 
متنقال يف بيئة تعليمية رتيبة اأ�شبه 
والروتن  املحكمة  بالعادة  تكون  ما 

الذي ل يتغر.
البيئة  ه��ذه  م��ن  رحيله  وع��ن��د 
ا���ش��ت��ب�����ش��ر خ�����را ك���ث���را ب��امل��رح��ل��ة 
اأحالمه  فيها  ر�شم  التي  اجلامعية 
بداية  نظره  يف  فاجلامعة  واأمانيه، 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل ال������ذي مت���ن���اه ف��ي��ل��ت��ح��ق 
ما  يحقق  حتى  يريد  التي  بالكلية 

متنى.
 ولكن  املرحلة اجلامعية  كما 
ي���راه���ا ت��ف��ت��ق��د ال��ت�����ش��ج��ي��ع ال��ع��ل��م��ي،  

وه���ي ب��ي��ئ��ة ل ت��خ��ت��ل��ف ع���ن غ��ره��ا 
اإل يف طريقة  الدرا�شة  من مراحل 
الطالب  �شلبا يف  يوؤثر  ال��دوام، مما 

اجلامعي الذي ت�شتت هنا وهناك.
يطمح  ك��ان  اجلامعي  الطالب 
وت��ع��ل��ي��م��ي��ة م�شجعة  ع��ل��م��ي��ة  ل��ب��ي��ئ��ة 

يك�شر فيها رتابة ما اعتاد عليه!
ي��ري��د م��ن��اه��ج ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ق��وي��ة 
در���ش��ه  مل��ا  ال��ك��ث��ر  وت�شيف  تنا�شبه 
يف ال�����ش��اب��ق، ي��ري��د م��ن��اه��ج ت��واك��ب 
�شرا  ت�شر  التي  ب��الده  احتياجات 
ح��ث��ي��ث��ا ن���ح���و ال���ت���ق���دم والزده���������ار، 
املراكز  بغر  ير�شى  بلد ل  لأن��ه يف 

امل���ت���ق���دم���ة يف ك����ل �����ش����يء، وه�����و م��ا 
التعليم  العمل على تطوير  يتطلب 
اجل��ام��ع��ي مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع تطوير 
اأنف�شنا لأن الإن�شان يتطور ويتقدم، 
ن���ظ���رة  ه����ن����اك  ي����ك����ون  اأن  وي����ج����ب 
ي�شتفيد  ح��ت��ى  للتطوير  م�شتمرة 
ال��ط��ال��ب اجل��ام��ع��ي مم���ا ي���ق���دم له 
فكره  تطوير  يف  ت�شهم  مناهج  م��ن 

ونف�شه. 
ه�����ذه اأم���ن���ي���ة ط���ال���ب ج��ام��ع��ي 
ال�شنة  م���ن  الن���ت���ه���اء  ع��ل��ى  ����ش���ارف 
ال�شنة  ت��ك��ون  اأن  وي��ت��م��ن��ى  الأول������ى 

الثانية خمتلفة وخمتلفة جدا.
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كافة الحقوق محفوظة لصحيفة »آفاق«

الرأي الجامعي

م���ن امل�����ش��ل��م��ات اأن اجل��ام��ع��ات ه���ي اأح���د 
فهي  الأوط����ان  التنمية يف  م�����ش��ادر  اأه���م 
والعلمية  والثقافية  الفكرية  حمركاتها 
اإ�شهاما  وت�شهم  والتوظيفية  والإداري����ة 
ب��ال��غ الأث�����ر يف احل���رك���ة ال��ت��ن��م��وي��ة لأي 
م�شدر  وه���ي  اأر���ش��ه��ا،  ت��ف��رت���س  منطقة 
ومما  املناطق،  تلك  يف  والتنوير  الإ�شعاع 
ال��ت��ي تقدمها  امل�����ش��اري��ع  اأن  ف��ي��ه  ���ش��ك  ل 
حتقيق  يف  الوا�شح  الأث��ر  لها  اجلامعات 

التنمية ودفع عجلة التطوير.
وه���ن���اك امل�������ش���اري���ع ال���ك���ث���رة ال��ت��ي 
اأقدمت جامعة امللك خالد على اإجنازها 
ولكن  واح��د،  وي�شعب ح�شرها يف مقال 
امل��دي��ن��ة اجلامعية  م�����ش��روع  اأه��م��ه��ا  م��ن 
ال���ط���م���وح���ة، وي�������ش���م���ل ذل������ك امل�������ش���روع 
م�����ش��ت�����ش��ف��ى ج��ام��ع��ي��ا م��ت��خ�����ش�����ش��ا ي��ق��دم 
املنطقة  لأب��ن��اء  متميزة  طبية  خ��دم��ات 
وي���������ش����رف ع���ل���ي���ه ن���خ���ب���ة م����ن الأط����ب����اء 
ال�����ش��ع��ودي��ن اأ����ش���ات���ذة اجل��ام��ع��ة ال��ذي��ن 
جمال  يف  ال�����ش��ه��ادات  اأع��ل��ى  على  ح�شلوا 

تخ�ش�شاتهم.
على  امل�شت�شفى  ذل��ك  يركز  و���ش��وف 
لتكتمل  ال��ن��وع��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة  اخل����دم����ات 
م��ن��ظ��وم��ة اخل����دم����ات ال��ط��ب��ي��ة لأب���ن���اء 

املنطقة، و�شوف تكون �شعته ال�شتيعابية 
باإذن اهلل تعالى 800 �شرير ومت ت�شميمه 
العاملية  الت�شاميم  واأف�شل  اأح��دث  على 
احلديثة، وقد اكتمل البناء واجلامعة يف 
طور الت�شغيل لذلك امل�شت�شفى العمالق، 
وامل�شت�شفى يخدمه منظومة من الكليات 
وال�شيدلة،  الطب،  كلية  وه��ي  ال�شحية 
وط������ب الأ������ش�����ن�����ان، وال����ع����ل����وم ال��ط��ب��ي��ة 
�شيكون  امل�شت�شفى  اأن  كما  التطبيقية، 
م��وط��ن��ا مل���راك���ز مت��ي��ز ت���ق���دم اخل���دم���ات 

الطبية النوعية.
وحت������ت������وي امل�����دي�����ن�����ة اجل���ام���ع���ي���ة 
امل��دي��ن��ة الطبية  اإل����ى ج��ان��ب  ب��ال��ف��رع��اء 
والنظرية  العلمية  الكليات  جميع  على 
ب��اجل��ام��ع��ة، وق���د ُع��م��ل��ت ت�����ش��ام��ي��م تلك 
الكليات بطريقة تواكب التعليم احلديث 
ومت اعتماد مراكز بحثية تعنى بالبحوث 
الطبية  ال��ب��ح��وث  اأه��م��ه��ا  وم���ن  العلمية 
التي ُتعنى بامل�شكالت ال�شحية باملنطقة.

اجلامعية  املدينة  ت�شميم  مت  وقد   
املتميزة على ت�شاري�س جغرافية �شعبة، 
ال��ب��ي��ئ��ة  امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى  ومت م����راع����اة 

اجلميلة لتلك املنطقة.
العمالق  امل�����ش��روع  ذل��ك  اإل��ى جانب 

اعتمادات  من  اجلامعة  م�شاريع  تتوالى 
موؤ�ش�شية وبراجمية ل�شتة برامج علمية 
يف اجلامعة، وقد قطعت اجلامعة �شوطا 
و���ش��ارف��ت على احل�شول  ذل��ك  ك��ب��را يف 

على العرتاف بها.
للجامعة  الطموحة  امل�شاريع  ومن 
امل�شاريع البحثية املنجزة ودعم الباحثن 
امللك  جامعة  جعل  مم��ا  وب�شخاء،  ماليا 
خالد تت�شنم الت�شنيفات العاملية وتتقدم 
م���رات���ب ع����دة يف اأوق������ات وج���ي���زة، ومم��ا 
مت���ي���زت ب���ه اجل���ام���ع���ة م�����ش��اري��ع ال��ت��ع��ل��م 
يف  مرجعية  اأ�شبحت  حتى  الإل��ك��رتوين 

ذلك.
امل����ج����ال ل��ل��ت��ف�����ش��ي��ل يف  ول ي��ت�����ش��ع 
جتهيزات  م��ن  التحتية  البنى  م�شاريع 
ري���ا����ش���ي���ة وت��رف��ي��ه��ي��ة ل���ل���ط���الب وع��ق��د 
بالفائدة  تعود  التي  الدولية  امل��وؤمت��رات 
ال��ع��ظ��ي��م��ة ع���ل���ى م���واط���ن���ي ه�����ذا ال��ب��ل��د 
عجلة  ت�شرع  امل�شاريع  تلك  ك��ل  ال��ك��رمي، 
قبلة  وجتعلها  ع�شر  مبنطقة  التنمية 
دف��ع  يف  وت�شهم  ال��ع��ل��م  وط���الب  للعلماء 
املحركات القت�شادية للمنطقة ويكفيها 
ما يف  اأغلى  ت�شتثمر يف  امل�شاريع  تلك  اأن 

هذا الوطن وهو املواطن.

مشاريع الجامعة وعجلة التنمية
أ. د. عبد اهلل عسيري
عميد كلية الطب

الذي  لال�شم  موافقا  ج��اء  املقال  عنوان 
والإب���داع  الطب  ن��ادي  اأب��ن��اوؤن��ا يف  اأطلقه 
لت�شجع  انطلقت  التي  امل�شي  حملة  على 
اجل���م���ي���ع ع���ل���ى امل�������ش���ي وع������دم اجل��ل��و���س 
وال����ك���������ش����ل، ف���ق���د اأح������دث������ت ال���ت���غ���رات 
كبرا  تغيرا  والقت�شادية  الجتماعية 

واأدى ذلك  وق��ت ق�شر،  يف جمتمعنا يف 
اإل����ى ت��غ��ر ال��ن��م��ط امل��ع��ي�����ش��ي ف��ق��ل��ت فيه 
احل��رك��ة و زاد ف��ي��ه اع��ت��م��اد ال��ن��ا���س على 
و���ش��ائ��ل ال��ن��ق��ل احل���دي���ث ل��ل��ت��ن��ق��ل حتى 

للم�شافات الق�شرة. 
راف��������ق ذل������ك ت���غ���ر يف ال�����ع�����ادات 

الغذائية �شاعد يف زيادة حالت الإ�شابة 
ال��دم  �شغط  وارت��ف��اع  ال�شكري  مبر�س 
وت�����ش��ل��ب ال�������ش���راي���ن وارت�����ف�����اع ن�����ش��ب��ة 
ال�����ش��م��ن��ة يف جم��ت��م��ع��ن��ا، ح��ت��ى و���ش��ل��ت 
اإل��ى  الأم���را����س  ب��ه��ذه  الإ���ش��اب��ة  ن�شبة 
وتنذر  العاملية  الن�شب  كل  فاقت  درج��ة 
مب���خ���اط���ر ك���ب���رة ع���ل���ى ���ش��ح��ة اأف������راد 
الأمرا�س  ه��ذه  فيه  ت�شبب  ملا  املجتمع، 
من حدوث م�شكالت �شحية كبرة مثل  
الدماغية  واجل��ل��ط��ات  القلب  اأم��را���س 
والف�شل الكلوي وبرت الأع�شاء و�شعف 
ال��ب�����ش��ر. وامل��ح�����ش��ل��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة اأخ��ط��ار 
كبرة على املجتمع وعبء مايل �شخم 

على اقت�شاد الوطن.
حلل  العملية  احل��ل��ول  اأح���د  واإن   
النمط  تغير  ه��و  امل�شكالت  ه��ذه  مثل 
الريا�شة،  احلياتي للمجتمع وممار�شة 
وع��ل��ى راأ������س ه���ذه ال��ري��ا���ش��ات ري��ا���ش��ة 

امل�شي.
 وم������ن امل����ه����م ب����ه����ذا اخل�������ش���و����س 
�شحيح  باأ�شلوب  امل�شي  ريا�شة  ممار�شة 
ح���ت���ى ي�������وؤدي اإل������ى ال��ن��ت��ي��ج��ة امل��ط��ل��وب��ة 
ونتالفى اأي اإ�شكاليات اأخرى، فال�شخ�س 
ال�شليم يجب اأن يوؤدي ريا�شة امل�شي من 
ثالث الى خم�س مرات اأ�شبوعيا، كل مرة 
اأن  اإل���ى 60 دق��ي��ق��ة، على  ل��ف��رتة م��ن 30 
ي�شتخدم حذاءا ريا�شيا منا�شبا وميار�س 

امل�شي يف اأماكن منا�شبة.
 ومن فوائد ريا�شة امل�شي امل�شاعدة 
على اإنقا�س الوزن والتقليل من اأخطار 
الإ�شابة باأمرا�س القلب وارتفاع �شغط 
مبر�س  الإ�شابة  خماطر  وتقليل  ال��دم 
يف  ال��ده��ون  م�شتوى  وخف�س  ال�شكري 

الدم.
واأختم فاأقول اإن ن�شر مفهوم عادة 
���ش��رورة  ب���ات  اأم����ر  امل�����ش��ي يف جمتمعنا 
الأم��اك��ن  تهيئة  ذل���ك  وي�شتلزم  ملحة 
امل��ن��ا���ش��ب��ة ل��ت��ك��ون يف م��ت��ن��اول اجل��م��ي��ع 

وتعزز هذا املفهوم يف املجتمع. 
 »خ���ط���وت���ي ���ش��ر ����ش���ح���ت���ي«   ف��ك��رة 
اأن ي�شتفيد  اأرج��و  جميلة  مل�شروع جميل 
ي�شتمر  واأن  امل��ج��ت��م��ع  اأف�������راد  ك���ل  م��ن��ه 
م�شروعا رائدا، و لي�س غريبا على اأبنائنا 
اأن يكونوا  ن��ادي الطب والإب����داع  ط��الب 
���ش��ب��اق��ن مل��ث��ل ه���ذه الأف���ك���ار ال���رائ���دة يف 

خدمة املجتمع وتعزيز ال�شحة العامة.
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الدكتور حسن الموسى
رئيس قسم طب األسرة



أحوال أبها

الخميساألربعاءالثالثاءاإلثنيناألحد

نافذة

الأم�������������ران حم����م����د ب�����ن ن���اي���ف 
وحم����م����د ب����ن ����ش���ل���م���ان مي��ث��الن 
جيال جديدا يف احلكم ال�شعودي، 
ال��ذي و�شعه امللك  التوجه  وه��ذا 
ي��اأت��ي يف  ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز  �شلمان 
ان  يحاول  جديدة  مدر�شة  اإط��ار 
هياكل  يف  �شلمان  امللك  ير�شخها 
ال��دول��ة اجل��دي��دة ون��ح��ن نعي�س 
يف ال���ق���رن احل�����ادي وال��ع�����ش��ري��ن،  
وحت�������ي�������ط ب������ن������ا ال������ك������ث������ر م���ن 
وال�شيا�شية  الفكرية  امل�شتجدات 
جمتمعنا  يكون  ان  تتطلب  التي 
وثوابت  بقيم  حم�شنا  ال�شعودي 
على  تعيننا  ووط��ن��ي��ة  ا���ش��الم��ي��ة 

مواجهة التحديات التي تواجهنا يف عامل متغر وعداءات اقليمية ترتب�س 
بنا من كل جانب.

املكانة  يعلم  فهو  نايف،  بن  حممد  الأم��ر  �شلمان  امللك  و�شع  وعندما 
التي  ج��ه��وده  نظر  ب��الدن��ا  يف  واملقيمن  امل��واط��ن��ن  ق��ل��وب  يف  يحتلها  ال��ت��ي 
الذي ي�شكل هاج�شا لنا جميعا، وعمل  الأمني  امللف  امتدت لعقود يف خدمة 
�شابة  قيادة  هو  �شلمان  بن  حممد  الأم��ر  ان  كما  وم�شوؤولية.  باقتدار  فيه 
ال�شرعية وتكّن  ع��ن  منحرفة  ج��م��اع��ات  هيمنة  �شد  احل���زم  عا�شفة  ق���ادت 
خل��ادم  م�شاندة  اأي���ادي  متثالن  القيادتان  فهاتان  ك��ب��رة.  ع���داءات  للمملكة 
احلرمن ال�شريفن، وتعينه يف احلكم الآن ويف امل�شتقبل، على ا�شتتباب الأمن 

والإ�شتقرار يف بالدنا بحول اهلل تعالى.

قيادات شابة

أ. د . علي بن شويل القرني
aalkarni@kku.edu.sa
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أول صحيفة جامعية تطبع بنظام الويب
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بدون زعل
ال�سيارات  وق��وف  فو�سى  ت��زال  ل   •
اجلامعة  ل�سور  امل��ج��اورة  ال��ط��رق  يف 
لال�ستغراب،  يدعو  اأم��را  اخل��ارج  من 
فاإنه  اهلل،  �سمح  ل  ح��ادث،  حدث  فلو 
الكبرية،  ال�سيارات  دخ��ول  �سي�سعب 
اأكرب  اهتمام  هناك  يكون  لو  حبذا  يا 
ال�سالمة  على  حفاظا  الأم���ر  ب��ه��ذا 

العامة!

التعلم  ب��ع��م��ادة  الفيديو  ق��اع��ات   •
ا�ستخدامها  يتم  ال��ت��ي  الل��ك��رتوين 
ملحا�سرات الطالبات ل يوجد بها غري 
والباقي  تعمل  فقط   واح��دة  قاعة 
معطل خالل هذا الف�سل ، مما ادى الى 

اإرباك حما�سرات الطالبات

يف  علمية  جمعيات  بوجود  ن�سمع   •
ح�سورا  لها  ن��رى  ل  ولكن  اجلامعة، 
ال�سم،  يتعدى  ل  الأم��ر  وك��اأن  يذكر، 
لتواكب  �سباتها   من  ت�سحو  اأن  نرجو 
تعاي�سها  ال��ت��ي  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ن��ه�����س��ة 

اجلامعة!

ي�ستكي املوظفون يف عمادة القبول   •
وال��ت�����س��ج��ي��ل م���ن ك����رة امل��راج��ع��ن 

بدل  ل�ستخراج  وطالبات(  )ط��الب 
الآيل  ال�����س��راف  ل��ب��ط��اق��ات  ف��اق��د 
األهذه الدرجة  والبطاقات اجلامعية! 
ل يهتم الطالب والطالبات ببطاقتهم 

الر�سمية!

ح�سور  على  ال��ط��الب  يحر�ص  ل   •
التي  العلمية  وال��درو���ص  املحا�سرات 
تخ�س�ساتهم،  ويف  كلياتهم  يف  تنظم 
رغم اأن احل�سور اأمر �سروري ي�سهم يف 
طالبنا  يعي  متى  درا�سيا.  تطويرهم 
لتح�سن  امل��ح��ا���س��رات  ه���ذه  اأه��م��ي��ة 
ذوي  مميزين  ليتخرجوا  م�ستوياتهم 

كفاءة عالية؟!

ال��ت��وا���س��ل بن  ���س��ع��ف يف  ه��ن��اك   •
التخ�س�ص  يف  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��الب 
ال���واح���د وي��ت�����س��ح ذل���ك ج��ل��ي��ا عند 

ا�سرتاكهم يف الأبحاث امل�سرتكة.

يحر�ص  ل  الطالب  بع�ص  اإن  يقال   •
برامج  متابعة  على  دائ��م��ة  ب�سفة 
ال��ت��ع��ل��م الإل����ك����رتوين ع��ل��ى م��وق��ع 
على  �سلبا  ي��وؤث��ر  م��ا  وه��و  اجل��ام��ع��ة، 

حت�سيله العلمي.

أسبوعية جامعة الملك خالد
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ريم العسيري
وسارة القحطاني

املركز  يف  ممثلة  اجلامعة  �شاركت 
اجلامعي وكليتي الرتبية والآداب 
العلوم  وكليتي  القت�شاد،  وكلية 
واأح��د  م�شيط  خمي�س  يف  والآداب 
رفيدة بالإ�شافة ل�شحيفة »اآفاق«، 
للمياه  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ة  يف 
ال���ت���ي اأق���ام���ه���ا ال��ق�����ش��م ال��ن�����ش��ائ��ي 
مركز  يف  بع�شر  امل��ي��اه  مب��دي��ري��ة 
الأمر �شلطان احل�شاري موؤخرا، 
حت����ت ع����ن����وان »امل��������اء وال��ت��ن��م��ي��ة 
امل�����ش��ت��دام��ة« وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون مع 
نادي العمل التطوعي للبنات من 

جامعة امللك خالد.
وا�شتهدفت الفعالية الأ�شرة بكافة اأفرادها لتوعيتهم ب�شرورة واأهمية الرت�شيد يف 
ا�شتخدام املاء، خا�شة اأنه العن�شر احليوي الذي يدخل يف جميع جمالت احلياة وتنمية 
املوارد املائية التي يتزايد الطلب عليها ل�شمان التنمية امل�شتدامة يف جمالت ال�شحة 

والغذاء والطاقة والطبيعة وال�شناعة.
اإمي��ان  الدكتورة  الحتفالية،  لهذه  املن�شقة  التطوعي  العمل  ن��ادي  رائ��دة  واأك��دت 
ع�شري، اأهمية اإقامة مثل هذه الفعاليات قائلة »اإنها و�شيلة تثقيفية ليدرك اجلميع اأن 
املاء هو الإك�شر، واأن الإن�شان يلب�س املاء وياأكل املاء وي�شيء منزله باملاء وت�شر مركبته 

باملاء ويبني منزله باملاء، واإن ذهب ذهبت احل�شارة وحياة الرفاهية التي يعي�شها«.
امل�شرتك بن  امل�شروع  باملديرية، قائدة  الن�شائي  الق�شم  رئي�شة   من جانبها قالت 
اجلامعة والق�شم الن�شائي، الأ�شتاذة اأريج الثمري »اأردنا يف هذه الفعالية ت�شليط ال�شوء 
من  اأي�شا  لن�شجع  وكذلك  امل�شتدامة،  التنمية  حتقيق  يف  واأهميتها  املياه  ق�شايا  على 

خاللها، على التفكر يف كيفية اإدارة املياه يف امل�شتقبل«.
اململكة  امل��اء يف  الآب��اء والأم��ه��ات بو�شع  اإزاء جهل  اأعربت الثمري عن قلقها  كما 
الفعاليات �شئيل، ولكن ذلك لن  »الإقبال على مثل هذه  واأ�شافت  ال�شعودية.  العربية 
يثنينا عن متابعة م�شرتنا حتت توجيه ورعاية املدير العام للمياه بع�شر املهند�س يزيد 

اآل عائ�س«.
اجلامعي  املركز  م�شاركة  »ج��اءت  الن�شار  اإمي��ان  الدكتورة  قالت  ذات��ه،  ال�شياق  ويف 
لدرا�شة الطالبات وكلية التمري�س باأبها يف الفعاليات بركن ي�شم ثالثة اأق�شام، الأول 
والثالث عن  املياه والأمرا�س،  والثاين عن  الإن�شان،  لتكوين ج�شم  واأهميتها  املياه  عن 
طرق تلوث املياه، حيث حر�شنا على التوعية بكل ذلك، وتاأتي م�شاركتنا من خالل كليات 

خالل مشاركتها في اليوم العالمي للمياه
كليات الجامعة و »آفاق« تثقف األسر

بأهمية ترشيد استخدام الماء
اجلامعة مع مديرية املياه مبنطقة ع�شر، اإميانا من اجلامعة باأن دورها ل يقت�شر فقط 

على التعليم، واإمنا يف الإ�شهام بالفعاليات العاملية اأي�شا كفعالية اليوم العاملي للمياه«.
�شيكون  لأن��ه  نظرا  ب�شببها  �شتكون  القادمة  واحل���روب  احلياة  هي  »امل��ي��اه  وتابعت 
هناك نق�س �شديد يف م�شادرها، لذلك وجب علينا اأن نوعي باأهمية احلفاظ على املياه، 

والرت�شيد يف ا�شتخدامها، واحلفاظ عليها من التلوث«.
اليون�شيف،  اإدارة  حتت  �شنويا  تقام  عاملية  تظاهرة  للمياه،  العاملي  اليوم  اأن  يذكر 

لتذكر املجتمعات بو�شع املاء وما اآل اإليه من ا�شتهالك ع�شوائي.


