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خادم الحرمين يقر ميزانية 2017 
بإنفاق 890 مليارا

اأق�����ر جم��ل�����س ال��������وزراء ب��رئ��ا���س��ة خ���ادم 
بن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني 
اجلل�سة  يف  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال���ت���ي ع���ق���دت اخل��م��ي�����س 
للعام  للدولة  العامة  امليزانية  املا�سي، 
املايل اجلديد 1439/1438 )2017(حيث 
بلغت االإيرادات املتوقعة فيها 692 مليار 
ريال، فيما يتوقع ان ت�سل النفقات فيها 
ال��ى 890 مليار ري��ال ب��زي��ادة ق��دره��ا %6 

عن ميزانية العام احلايل 2016.
اإي����رادات  ت�سل  اأن  ك��ذل��ك  وي��ت��وق��ع 
اإلى 480 مليار  النفط يف ميزانية 2017 
ب��زي��ادة ق��دره��ا 46% ع��ن توقعات  ري�����ال 
ال����ع����ام احل�������ايل. اأّم�������ا االإي�����������رادات غ��ر 
النفطية، فيقّدر اأن تبلغ نحو 212 مليار 
ري�ال بزيادة قدرها 7% عن نف�س الفرتة.
وك�������س���ف االإع��������ان ال���ر����س���م���ي ع��ن 
امل��ي��زان��ي��ة ال��ي��وم ع��ن ان��خ��ف��ا���س العجز 
التقديري يف ميزانية 2016 والذي كان 
متوقعا عند اقرارها العام املا�سي ب326 
ينخف�س  ان  يتوقع  حيث  ري���ال،  مليار 

العجز الى 297 مليار ريال.
و���س��ج��ل��ت م��ي��زان��ي��ة 2016 من���وا يف 
 %1،7 بن�سبة  االإج���م���ايل  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت 
املحلي  ال��ن��اجت  ع���ام 2016، ومن���و  خ���ال 
النفطية  غ���ر  ل��ل��ق��ط��اع��ات  االإج����م����ايل 
يتوقع  كما  ال��ف��رتة.  لنف�س   %2،5 بنحو 
امل��ح��ل��ي االإج���م���ايل بن�سبة  ال���ن���اجت  من���و 
2% خ��ال ع��ام 2017 مع موا�سلة منوه 
 ،2020 ع��ام  يف   %3 اإل��ى  لي�سل  تدريجيا 
وه����ذا ي���ق���ارب م��ت��و���س��ط ال��ن��م��و يف دول 

جمموعة الع�سرين البالغ %2،9.

بيانات الميزانية

مليار   692 ال��ع��ام��ة:  االإي����رادات   •
ريال.

مليار   890 ال��ع��ام��ة:  ال��ن��ف��ق��ات   •
ريال.

• العجز : يقدر اأن ي�سل اإلى 198 
مليار ريال.

النتائج المالية لميزانية
العام الحالي 2016

 528 ال����ع����ام����ة:  االإي��������������رادات   •
مليارات ريال.

• امل�سروفات العامة: 825 مليار 
ريال.

اإلى  ي�سل  اأن  يتوقع   : • العجز 
297 مليار ريال.

ان  املتوقع  من  العام:  الدين   •
م��ل��ي��ار   316،5 ن���ح���و  ال�����ى  ي�����س��ل 

ري�ال.

برنامج التحول الوطني
ي�سار اإلى اأن امليزانية التي اأعلنت اليوم 
تعترب امليزانية االأولى يف اإطار برنامج 
اململكة  وروؤي��ة   2020 الوطني  التحول 
���س��م��ل��ت خ��ط��ط��ا وا���س��ع��ة  2030 وال���ت���ي 
وبرامج اقت�سادية واجتماعية تنموية 
للم�ستقبل؛  اململكة  اإع���داد  ت�ستهدف 
وي����اأت����ي ���س��م��ن اأول����وي����ات����ه����ا حت�����س��ني 
احلكومي  للقطاعني  االأداء  م�ستوى 
واخلا�س، وتعزيز ال�سفافية والنزاهة، 
ورف����ع ك���ف���اءة االإن���ف���اق م���ن اأج����ل رف��ع 
ج���ودة اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة مب��ا يحقق 

الرفاهية للمواطن.
وت�����س��ك��ل ه����ذه امل���ي���زان���ي���ة خ��ط��وة 
اقت�ساد  وحتديث  تطوير  نحو  مهمة 
اململكة ليحافظ على مكانته وا�ستمرار 
باالإ�ساحات  االل��ت��زام  وت��وؤك��د  من��وه، 
حتقيق  م��ن  �ستمكننا  ال��ت��ي  الهيكلية 
اأه�����داف ب��رن��ام��ج ال��ت��ح��ول ال��وط��ن��ي و 

روؤية ال�سعودية 2030.

وت���ع���د ه����ذه امل���ي���زان���ي���ة االأك����ر 
مت  حيث  اململكة  ت��اري��خ  يف  �سفافية 

االإف�ساح عن كافة مكوناتها.
ال��وزراء  جمل�س  اأق��ر  وتف�سيا 
عقدها  التي  اال�ستثنائية  جل�سته  يف 
ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  برئا�سة 
امل���ل���ك ���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل 
ال��ي��م��ام��ة مبدينة  ق�����س��ر  ���س��ع��ود، يف 
ال���ري���ا����س ال���ي���وم اخل��م��ي�����س 23 من 
 22 امل��واف��ق   1438 االأول  رب��ي��ع  �سهر 
امليزانية   ،2016 دي�سمرب  �سهر  م��ن 
اجلديد  امل��ايل  للعام  للدولة  العامة 

.1439/1438
وب������داأت اجل��ل�����س��ة ب���ت���اوة اآي���ات 
م��ن ال��ق��راآن ال��ك��رمي، ث��م وج��ه خ��ادم 
�سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني  احل��رم��ني 
كلمة  ����س���ع���ود   اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب���ن 
الإخ��وان��ه واأب��ن��ائ��ه امل��واط��ن��ني ، اأعلن 

فيها امليزانية.
وقال خادم احلرمني ال�سريفني 
ال���رح���ي���م..  ال���رح���م���ن  اهلل  »ب�������س���م 
وال�ساة   ، ال��ع��امل��ني  رب  هلل  احل��م��د 
وال�سام على نبينا حممد وعلى اآله 
املواطنون  اأيها  اأجمعني..  و�سحبه 
ورحمة  عليكم  ال�سام  وامل��واط��ن��ات 
وتوفيقه،  اهلل  بعون  وبركاته..  اهلل 
ال�سنة  ال���ي���وم م��ي��زان��ي��ة  ن��ع��ل��ن ه���ذا 
التي   ،1439/1438 ال��ق��ادم��ة  املالية 
�سديدة  اقت�سادية  ظ��روف  يف  ت��اأت��ي 
ال���دول،  معظم  منها  ع��ان��ت  التقلب 
االقت�سادي  النمو  ب��طء  اإل���ى  واأدت 
اأ����س���ع���ار  ال����ع����امل����ي، وان���خ���ف���ا����س يف 
ب��ادن��ا، وقد  اأث���ر على  النفط، مم��ا 
التعامل مع هذه  اإل��ى  الدولة  �سعت 
املتغرات مبا ال يوؤثر على ما نتطلع 

اإلى حتقيقه من اأهداف«.
واأ����������س���������اف »اأي��������ه��������ا االإخ�����������وة 

واالأخوات.. اإن اقت�سادنا، بف�سل اهلل، 
متني، وميلك القوة الكافية ملواجهة 
ال���ت���ح���دي���ات االق��ت�����س��ادي��ة وامل��ال��ي��ة 
توفيق  ب��ع��د  نتيجة،  وه���ذا  احل��ال��ي��ة 
احل�سيفة  امل��ال��ي��ة  لل�سيا�سات  اهلل، 
التي اتخذتها الدولة، ونحن عاقدو 
العزم على تعزيز مقومات اقت�سادنا 
اململكة  »روؤي��ة  تبنينا  حيث  الوطني، 
وف��ق  التنفيذية  وب��راجم��ه��ا   »2030
�ساأنها  م��ن  �ساملة  اإ�ساحية  روؤي���ة 
اأو���س��ع  اآف����اق  اإل���ى  باململكة  االن��ت��ق��ال 
واأ�سمل لتكون قادرة، باإذن اهلل تعالى، 
وتعزيز   ، ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة  على 

موقعها يف االقت�ساد العاملي«.
فقط  ل��ي�����س��ت  »روؤي���ت���ن���ا  واأردف 
هي  ب��ل   ، الطموحات  م��ن  جمموعة 
ب���رام���ج ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ن��ت��م��ك��ن ب��ح��ول 
الوطنية  اأولوياتنا  حتقيق  من  اهلل 
خال  من  للجميع  الفر�س  واإتاحة 
تقوية وتطوير ال�سراكة مع القطاع 
ق��ادرة على  وبناء منظومة  اخلا�س، 
االإجن���������از، ورف������ع وت������رة ال��ت��ن�����س��ي��ق 
ب��ني االأج��ه��زة احلكومية  وال��ت��ك��ام��ل 
امل��ايل،  االن�ضباط  وموا�ضلة  ك��اف��ة، 

وتعزيز ال�سفافية والنزاهة«.
وت���اب���ع »ق����د ���س��ع��ي��ن��ا م���ن خ��ال 
هذه امليزانية وبراجمها لرفع كفاءة 
يف  والت�سغيلي  ال��راأ���س��م��ايل  االإن��ف��اق 
املالية العامة  الدولة، وتقوية و�سع 
وتعزيز ا�ستدامتها، واإعطاء االأولوية 
ل��ل��م�����س��اري��ع وال�����ربام�����ج ال��ت��ن��م��وي��ة 
واخل���دم���ي���ة ال���ت���ي ت���خ���دم امل���واط���ن 
ب�سكل مبا�سر، وت�سهم يف تفعيل دور 
القطاع اخلا�س وزيادة م�ساهمته يف 

الناجت املحلي االإجمايل«.
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200 مليار ريال للتعليم في الميزانية الجديدة
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وق���������ال امل�����ل�����ك »ن�����ح�����ن م���ت���ف���ائ���ل���ون 
بقدرتنا على االإجن��از  بعون اهلل ثم بدعم 
الرفاه  لتحقيق  االأوف��ي��اء  بادنا  مواطني 
اجلميع  على  ون��وؤك��د  املن�سود  االقت�سادي 
احلر�س على تنفيذ هذه امليزانية بكل دقة 
مبا يحقق طموحاتنا يف التنمية ال�ساملة 
املقدمة  وامل���ت���وازن���ة، وحت�����س��ني اخل���دم���ات 
ميزانية  تكون  اأن  اهلل  ن�ساأل  للمواطنني 
خ���ر ومن�����اء وب���رك���ة ل��ل��وط��ن وامل����واط����ن، 

وال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته«.
ب��ع��د ذل����ك، ت��ا ن��ائ��ب االأم����ني ال��ع��ام 
ب��ن خالد  �سالح  االأ���س��ت��اذ  ال����وزراء  ملجل�س 

الهدلق املر�سوم امللكي اخلا�س بامليزانية.
املتعلقة  املعاملة  على  االط��اع  وبعد 
امل��ايل  »ال��ت��وازن  حتقيق  برنامج  مب�سروع 
املوافقة على  ال��وزراء  2020«، قرر جمل�س 
ب��رن��ام��ج حت��ق��ي��ق »ال����ت����وازن امل����ايل 2020« 

بح�سب ال�سيغة املرافقة.
ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  وتف�سل 
�سعود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب���ن  ���س��ل��م��ان  امل��ل��ك 
ب��ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى امل��ر���س��وم امل��ل��ك��ي اخل��ا���س 
ب��امل��ي��زان��ي��ة، ق���ائ���ا »ب�����س��م اهلل ال��رح��م��ن 
ديننا  خلدمة  التوفيق  اهلل  ن�ساأل  الرحيم 

وبادنا ومواطنينا«.
م����ن ن���اح���ي���ت���ه، ق�����ال وزي������ر ال��ث��ق��اف��ة 
واالإعام الدكتور عادل بن زيد الطريفي 
يف ب���ي���ان ع��ق��ب اجل��ل�����س��ة: »وزي������ر امل��ال��ي��ة 
وب��ت��وج��ي��ه ك���رمي ق���دم ع��ر���س��ا م��وج��زا عن 
امل��ي��زان��ي��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة، اأو���س��ح خاله 
ال���ن���ت���ائ���ج امل���ال���ي���ة ل���ل���ع���ام امل�������ايل احل����ايل 
امل����ام����ح  وا�����س����ت����ع����ر�����س   ،1438/1437
للعام  للدولة  العامة  للميزانية  الرئي�سية 
اإن  وق�����ال   ،1439/1438 اجل���دي���د  امل�����ايل 
اقت�ساد اململكة يعد من اأكرب االقت�سادات 

يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا 
اإذ ميثل ما ن�سبته 25% من الناجت املحلي 

االإجمايل يف املنطقة«.
 واأ�������س������اف »وق�������د ت�������س���اع���ف ح��ج��م 
اق��ت�����س��اد امل��م��ل��ك��ة ح��ت��ى اأ���س��ب��ح م���ن اأك���رب 
من  مرتفعا  ال��ع��امل  يف  اقت�سادا  ع�سرين 
امل��رت��ب��ة ال�����س��اب��ع��ة وال��ع�����س��ري��ن ع���ام 2003 
وبلغ متو�سط منو الناجت املحلي احلقيقي 
 %4 امل��ا���س��ي  ال��ع��ق��د  م���دى  ع��ل��ى  للمملكة 
ترليون   1.7 احلكومة  وا�ستثمرت  �سنويا 
املتمثلة  ال��راأ���س��م��ال��ي��ة  امل�����س��اري��ع  يف  ري����ال 
ب���ق���ط���اع���ات ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م 

وال�سحة«.
الناجت  يبلغ  اأن  املتوقع  »م��ن  واأردف 
 1438/1437 العام  لهذا  االإجمايل  املحلي 
 )100  =  2010( الثابتة  باالأ�سعار   )2016(
ل��ت��ق��دي��رات  وف��ق��ا  ري����ال  م��ل��ي��ار   )2.581(
بن�سبة  بارتفاع  لاإح�ساء  العامة  الهيئة 
بن�سبة  النفطي  القطاع  ينمو  واأن   ،%1.40
 %0.51 بن�سبة  والقطاع احلكومي   ،%3.37

والقطاع اخلا�س بن�سبة 0.11 %«.
وت��اب��ع »ح��ق��ق ن�����ض��اط ت��ك��ري��ر ال��زي��ت 
م��ع��دل منو  ك��اأع��ل��ى  ق����دره %14.78  من����واً 
�سمن االأن�سطة االقت�سادية املكونة للناجت 

املحلي االإجمايل احلقيقي«.
انكما�س  »معامل  املالية:  وزير  وقال 
اخلا�س  للقطاع  االإج��م��ايل  املحلي  الناجت 
غر النفطي الذي يعد من اأهم املوؤ�سرات 
االق���ت�������س���ادي���ة ل���ق���ي���ا����س ال��ت�����س��خ��م ع��ل��ى 
م�����س��ت��وى االق��ت�����س��اد ك��ك��ل ف��م��ن امل��ت��وق��ع 
عام  يف   %0.99 ن�سبته  ارت��ف��اع��ا  ي�سهد  اأن 
1438/1437)2016( مقارنة مبا كان عليه 
ال�����س��اب��ق وذل���ك وف��ق��ا لتقديرات  ال��ع��ام  يف 

الهيئة العامة لاإح�ساء.

واأ����س���ار اإل����ى اأن ال�����س��ي��ا���س��ة امل��ال��ي��ة يف 
امل��م��ل��ك��ة ت��ه��دف اإل����ى ت��ق��وي��ة و���س��ع امل��ال��ي��ة 
ال��ع��ام��ة ورف����ع ك���ف���اءة االإن���ف���اق احل��ك��وم��ي 
وتهدف اإلى الو�سول اإلى ميزانية متوازنة 
بحلول 2020 وفقاً لتوجهات »روؤية اململكة 
»ب��رن��ام��ج  م��ن��ه��ا  ال��ت��ي  وب���راجم���ه���ا   »2030
التحول الوطني 2020« للجهات احلكومية 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ومب����ا ي�����س��ه��م يف حت��ف��ي��ز ال��ن��م��و 
االأجنبية  اال�ستثمارات  وتدفق  االقت�سادي 

وتعزيز منو القطاع اخلا�س.
الفعلية  النتائج  ال��وزي��ر  وا�ستعر�س 
وقال:   ،)2016( 1438/1437 املالية  لل�سنة 
لعام  االإي����رادات  اإج��م��ايل  ي�سل  اأن  »يتوقع 
 %2.7 ب��زي��ادة  ري���ال  مليار   528 اإل���ى   2016
ع��م��ا ك���ان م��ق��درا يف امل��ي��زان��ي��ة ال��ب��ال��غ 514 
مليار كذلك يتوقع اأن تبلغ االإيرادات غر 
 181 ب���  مقارنة  ري���ال  مليار   199 النفطية 
م��ل��ي��ار ري���ال امل��ق��درة �سمن م��ي��زان��ي��ة ه��ذا 
اأن تبلغ امل�سروفات  العام. واأ�ساف »يتوقع 
ريال  مليار   )825(  ،2016 لعام  احلكومية 
بعد ا�ستبعاد ما يخ�س االأعوام املا�سية من 
بانخفا�س  بامليزانية  معتمدة  غر  نفقات 
يعادل 1.8% مقارنة مبا �سدرت به ميزانية 
اأق��ل ب�  2016 البالغ 840 مليار ري��ال؛ وهي 
15.6% من م�سروفات ال�سنة املا�سية التي 

بلغت 978 مليار ريال«.
واأردف »وكان ال�سبب الرئي�س يف هذا 
االن��خ��ف��ا���س ت��راج��ع وت���رة ال�����س��رف على 
امل�ساريع بناء على االإجراءات التي اتخذتها 
احلكومة خال العام بهدف �سبط االإنفاق 
وم��راج��ع��ة امل�����س��اري��ع ال��ق��ائ��م��ة واجل��دي��دة 
م���ع احل���ر����س ع��ل��ى اال���س��ت��م��رار يف ���س��رف 
وامل��وردي��ن  للمقاولني  امل��ال��ي��ة  امل�ستحقات 
واالأف����������راد، وي��ب��ل��غ اإج����م����ايل امل�����س��روف��ات 

مب��ا ف��ي��ه��ا م�����س��روف��ات امل�����س��ت��ح��ق��ات وال��ت��ي 
ا�ستبعدت للمقارنة مبا �سدرت به امليزانية 

930 مليار ريال«.
وتابع »نظرا اإلى التدابر املتخذة يف 
جمال االإنفاق التي مكنت من خف�سه باأقل 
ينخف�س  اأن  يتوقع  بامليزانية،  املقدر  من 
مليار   297 اإل���ى  لي�سل   2016 ع��ام  العجز 
اأع��ل��ى م�ستوياته  اإل���ى  و���س��ل  اأن  بعد  ري���ال 
عام 2015 بنحو 366 مليار ريال وقد مول 
العجز من خال االقرتا�س من االأ�سواق 

املحلية والدولية«.
وق�����ال وزي�����ر امل��ال��ي��ة يف ح��دي��ث��ه عن 
ميزانية ال�سنة املالية القادمة 1439/1438 
مهمة  مرحلة  لتمثل  ت��اأت��ي  اإن��ه��ا   )2017(
من مراحل التنمية االقت�سادية يف اململكة 
اإذ �سبق اأن اأقر جمل�س ال��وزراء يف جل�سته 
التي عقدها يوم االثنني الثامن ع�سر من 
اأبريل   25 امل��واف��ق   1437 لعام  رج��ب  �سهر 
ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  برئا�سة   2016
امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود »روؤية 
ال�����س��وؤون  وك��ل��ف جم��ل�����س  امل��م��ل��ك��ة 2030«، 
االق��ت�����س��ادي��ة وال��ت��ن��م��ي��ة ب��و���س��ع االآل���ي���ات 
الروؤية  هذه  لتنفيذ  الازمة  والرتتيبات 
ومتابعة ذلك واأن تقوم الوزارات واالأجهزة 
احلكومية االأخرى كل فيما يخ�سه باتخاذ 

ما يلزم لتنفيذ هذه الروؤية.
واأ���س��اف »ل��ق��د وج��ه خ���ادم احلرمني 
عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك  ال�سريفني 
للمواطنني  املنا�سبة  بهذه  كلمة  �سعود  اآل 
اأك����د ف��ي��ه��ا اأن ه���ذه ال���روؤي���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ما 
ياأمله من اأن تكون بادنا منوذجا للعامل 
جميع  من  موؤما  امل�ستويات،  جميع  على 
املواطنني العمل معا لتحقيق هذه الروؤية 

الطموحة«.
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اأعلن خادم احلرمني ال�سريفني، حفظه اهلل، اخلمي�س املا�سي ميزانية 
الدولة للعام اجلديد 2017، وهي ميزانية ال تزال حافلة بب�سائر اخلر 
التي  امل�ستدامة  للتنمية  وم�����س��درا  واالإن��ت��اج��ي��ة  اخلدمية  للقطاعات 
روؤيتها  كافة، ومن خال  التنموية  الدولة يف خططها  حتر�س عليها 

االقت�سادية 2030. 
ومن حر�س الدولة يف تنمية االإن�سان ال�سعودي، اأن اأفردت امليزانية 
200 مليار ريال للقطاعات التعليمية للعام اجلديد، مما يعني اأن نحو  
20% من امليزانية مت تخ�سي�سها لهذا القطاع احليوي املهم يف املجتمع.
العايل  والتعليم  العام  التعليم  يعني  ال�سامل  مبفهومه  والتعليم 
وتدريب وتاأهيل القوى العاملة مبا يواكب التنمية يف جميع املجاالت؛ 
املُخرج  هو  يعد  ال��ذي  باالإن�سان  االهتمام  دون  من  جمتمع  يقوم  فا 
عليها  و�ستعتمد،  تعتمد،  التي  االأداة  وهو  الوطنية،  للتنمية  النهائي 
يخدم  ومب��ا  وامل�ستقبلية،  احلالية  براجمها  يف  اهلل  مب�سيئة  ال��دول��ة 

اأهداف املجتمع والدولة.
  وعودتنا بادنا، واحلمد هلل، على مدى اأجيال، اأن يكون االإن�سان 
هو غايتها وطموحها، وحمور اهتمامها وتركيزها، وال بد من اأن تقدم 
له جميع اخلدمات التي يحتاج اإليها فكرا من خال التعليم، و�سحة 
التنمية  قطاعات  خمتلف  يف  وتنمية  ال�سحية،  املوؤ�س�سات  خ��ال  من 

احليوية.
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  ملقام  نرفع  فاإننا  املنا�سبة  وبهذه 
�سلمان بن عبدالعزيز، ول�سمو ويل عهده �ساحب ال�سمو امللكي االأمر 
حممد بن نايف بن عبدالعزيز، ول�سمو ويل ويل العهد �ساحب ال�سمو 
اأ�سدق عبارات ال�سكر  امللكي االأمر حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز، 
ال�سديدة وجهودهم املوفقة  يف دعم م�سرة  والتقدير على توجهاتهم 
هذه  اأول���وي���ات  يف  التعليم  و���س��ع  على  وحر�سهم  ال�سعودية  التنمية 
ال�سعودي وتطوير ملكاته ومهاراته  ال�سباب  امليزانية مبا يكفل تنمية 
وحت�سني بيئات الدرا�سة والتاأهيل ودعم امل�سروعات اجلامعية واإطاق 

مبادرات نوعية تخدم هذه القطاعات احليوية يف بادنا.
ونرجو من اهلل اأن يوفق قيادة هذه الباد وي�سدد خطاها  اإلى ما 
يخدم م�سالح الوطن ويحميه من كيد االأعداء وح�سد احلا�سدين، واإنه 

على ذلك لقدير.

ميزانية واعدة بالخير

معكم
أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
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واأردف »ان�سجاما مع »روؤية اململكة 
ال����وزارات  بع�س  هيكلة  اأع��ي��دت   »2030
العامة  والهيئات  واملوؤ�س�سات  واالأجهزة 
املرحلة  ه��ذه  متطلبات  مع  يتوافق  مبا 
ممار�سة  يف  والفاعلية  الكفاءة  ويحقق 
واخت�سا�ساتها  ملهامها  ال��دول��ة  اأج��ه��زة 
ع��ل��ى اأك���م���ل وج�����ه، وي��رت��ق��ي مب�����س��ت��وى 
للم�ستفيدين و�سواًل  املقدمة  اخلدمات 

اإلى م�ستقبل زاهر وتنمية م�ستدامة«.
وتابع »احتوت الروؤية على عدد من 
وامل�ستهدفات  االإ�سرتاتيجية  االأه���داف 
وااللتزامات  النتائج  لقيا�س  وموؤ�سرات 
اخلا�سة بعدد من املحاور والتي ي�سرتك 
يف حت��ق��ي��ق��ه��ا ك����ل م����ن ال���ق���ط���اع ال���ع���ام 
جمل�س  واأق��ر  الربحي،  وغ��ر  واخلا�س 

ال�����س��وؤون االق��ت�����س��ادي��ة وال��ت��ن��م��ي��ة اإط���ار 
ترجمة  بهدف  ومتكامل  فاعل  حوكمة 
هذه الروؤية اإلى برامج تنفيذية متعددة 
ي��ح��ق��ق ك���ل م��ن��ه��ا ج����زء م���ن االأه������داف 
االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة وال���ت���وج���ه���ات ال��ع��ام��ة 
للروؤية وتعتمد تلك الربامج على اآليات 
كل  مع متطلبات  تتنا�سب  عمل جديدة 
ب��رن��ام��ج وم�����س��ت��ه��دف��ات��ه حم����ددة زمنيا 
و���س��ت��ط��ل��ق ه����ذه ال����ربام����ج ت��ب��اع��ا وف��ق 
لتحقيق  و����س���وال  ال���ازم���ة  امل��ت��ط��ل��ب��ات 
»روؤية اململكة العربية ال�سعودية 2030« .
ال�سنة  »ميزانية  املالية  وزير  وقال 
 )2017(  1439/1438 ال��ق��ادم��ة  امل��ال��ي��ة 
ق����درت ب��� 890 م��ل��ي��ار ري����ال وه���ي اأع��ل��ى 
املتوقع  االن��ف��اق  ح��ج��م  م��ن   %8 بن�سبة 

 1438/1437 احل��ال��ي��ة  امل��ال��ي��ة  ل��ل�����س��ن��ة 
)2016( الذي بلغ 825 مليار وقد اأخذت 
برنامج  م��ب��ادرات  االعتبار  يف  امليزانية 
ال��ت��ي خ�س�س  ال��وط��ن��ي 2020  ال��ت��ح��ول 
لها يف ميزانية العام 2017 مبلغ وقدره 
42 مليار ريال اإ�سافة اإلى امل�ساريع التي 
ميزانيات  فوائ�س  من  اعتمادها  �سبق 
واحتياجات  ال�سابقة  امل��ال��ي��ة  ال�سنوات 
ال��ن��م��و وخ��ا���س��ة يف  االق��ت�����س��اد لتحفيز 

القطاع اخلا�س«.
واأ�����س����اف »امل��م��ل��ك��ة ح��ق��ق��ت خ��ال 
ال��ع��ق��د امل��ا���س��ي و���س��ع��ا م��ال��ي��ا ق��وي��ا من 
خ���ال ب��ن��اء االح��ت��ي��اط��ي��ات يف ال��ف��رتة 
النفط؛  اأ�سعار  يف  ارتفاعا  �سهدت  التي 
االقت�سادية  ال��دورات  تذبذبات  ملواجهة 

امل��ح��ل��ي��ة وال���ع���امل���ي���ة، ك���ذل���ك خ��ف�����س��ت 
القدرة  لتوفر  العام  الدين  م�ستويات 
الدين  بلغ  اإذ  ل��اق��رتا���س  امل�ستقبلية 
العام قرابة  44 مليار ريال اأي ما يعادل 
االإج��م��ايل يف  املحلي  ال��ن��اجت  م��ن   %1.7

نهاية عام 2014«.
وقال يف حديثه عن توجهات املالية 
العامة متو�سطة االأجل »اإيرادات اململكة 
ك��غ��ره��ا م���ن ال�����دول امل�����س��درة للنفط 
ت���اأث���رت ب��ت��ق��ل��ب��ات اأ���س��ع��ار ال��ن��ف��ط ال��ت��ي 
اأمريكيا،  دوالرا   30 دون  ما  اإلى  و�سلت 
على  العامة  املالية  توجهات  تهدف  لذا 
اإل����ى حت��ق��ي��ق ميزانية  امل��ت��و���س��ط  امل����دى 
م��ن خال  ع��ام 2020  بحلول  م��ت��وازن��ة 
ورف��ع  النفطية  غ��ر  االإي�����رادات  تعزيز 
ك���ف���اءة االإن����ف����اق وال��ع��م��ل ع��ل��ى حتقيق 

االن�ضباط املايل«.
واأ�ساف »تتمثل الركيزة االأ�سا�سية 
ت��وف��ر مزيد  ال��ع��ام��ة يف  امل��ال��ي��ة  الإدارة 
م��ن ال�����س��ف��اف��ي��ة ح���ول ت��وج��ه��ات امل��ال��ي��ة 
ال���ع���ام���ة م��ت��و���س��ط��ة االأج�������ل ل��ت��ح��دي��د 
على  التعديات  وم�سار  االإ�سرتاتيجية 
مدى ال�سنوات اخلم�س ال�سنوات املقبلة 
وحتقيق  االقت�سادي  النمو  دعم  بهدف 
اال�ستقرار املايل واحلد من اأثر تقلبات 
اأ�سعار النفط يف امليزانية العامة للدولة 
م��ن خ���ال ال��ع��م��ل ع��ل��ى حتقيق ت���وازن 
امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة، واإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��دي��ن 

العام متو�سطة املدى«.
وزارة  اأن  امل���ال���ي���ة  وزي������ر  واأردف 
امل��ال��ي��ة ت��ع��م��ل وب��ال��ت��ع��اون م���ع اجل��ه��ات 
احل��ك��وم��ي��ة وال���������وزارات االأخ������رى ذات 
التحول،  عملية  يف  و�سركائها  ال�سلة 

على تطوير اأعمالها واإجراءاتها.
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وزير التعليم: الميزانية الجديدة تؤكد حرص القيادة
على االستثمار األمثل في الثروة الحقيقية للوطن وهم أبناؤه وبناته

رف����ع م��ع��ايل وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت��ور 
اأح����م����د ب����ن حم���م���د ال��ع��ي�����س��ى ال�����س��ك��ر 
ال�سريفني  احلرمني  خل��ادم  والتقدير 
�سعود  اآل  العزيز  بن عبد  �سلمان  امللك 
ويل  و�سمو  االأم���ني  ع��ه��ده  ويل  و�سمو 
مبنا�سبة  اهلل،  ح��ف��ظ��ه��م  ال��ع��ه��د،  ويل 
للعام  للدولة  العامة  امليزانية  �سدور 
به  امل��ايل 1439/1438، وعلى ما حظي 

قطاع التعليم من عناية ودعم.
 200 تخ�سي�س  »اإن  معاليه  وق��ال 
م��ل��ي��ار ري����ال ل��ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م وه���و ما 
م��ن م�سروفات  م��ن %22   اأك���ر  مي��ث��ل 
�سياق  ياأتي يف  للدولة  العامة  امليزانية 
االأمثل  اال�ستثمار  على  القيادة  حر�س 
يف الروة احلقيقية لهذا الوطن وهم 
فاإنه  ال�سياق  ه��ذا  ويف  وب��ن��ات��ه،  اأب��ن��اوؤه 
ووفقا ملا مت تخ�سي�سه لقطاع التعليم 
التي  االإجن��ازات  اأمامنا مزيدامن  فاإن 
امل�سافة  القيمة  حتقق  اأن  اإل��ى  نتطلع 
التعليمية  العملية  تطوير  يف  امل��وؤث��رة 
لتوجهات  وف��ق��ا  وجت��وي��د خم��رج��ات��ه��ا 

روؤية اململكة 2030.
واأ�ساف »يف ظل هذا الدعم الذي 
جانبا  ف���اإن  التعليم  ق��ط��اع  ب��ه  يحظى 
ك���ب���را م���ن اخل���ط���ط االإ���س��رتت��ي��ج��ي��ة 
ت�ستهدف  ال��ت��ي  ال��ن��وع��ي��ة  وامل����ب����ادرات 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ���س��ن��ب��داأ ال��ع��م��ل على 
على  ال��رتك��ي��ز  يف  و�ست�سهم  تنفيذها، 
التعليم،  ل��ت��ط��وي��ر  ال��ن��وع��ي��ة  ال���ربام���ج 
ا�ستمرار  ذل��ك  اإل���ى  اإ���س��اف��ة  �سيتم  كما 

ب���رن���ام���ج خ�����ادم احل���رم���ني ل��اب��ت��ع��اث 
اخل����ارج����ي وم�������س���روع امل���ل���ك ع��ب��د اهلل 
لتطوير التعليم ، كما �سيتم العمل على 
واملهني،  التقني  التدريب  تعزيز قطاع 
اإ�سافة اإلى ا�ستمرار التو�سع يف الكليات 
مع  ان�سجاما  وذل��ك  التقنية  واملعاهد 
اإل���ى جعل فر�س  ال��رام��ي��ة  ال��ت��وج��ه��ات 

ب�سكل  متاحة  املهني  والتدريب  التعلم 
العمل  �سوق  دخ��ول  للراغبني يف  اأك��رب 

وفق ميوالتهم وتطلعاتهم.
وم�سى معايل وزير التعليم يقول 
للو�سول  ن�سعى  ال��ت��ي  التطلعات  »اأن 
اإليها ال يحدها �سقف واأمام هذا الدعم 
نعمل  اأن  اإال  اأمامنا  لي�س  فاإنه  الكبر 

قطاعات  م��ع  التكامل  يحقق  م��ا  على 
اململكة  روؤي����ة  لتحقيق  ك��اف��ة  ال���دول���ة 
الوطني 2020  التحول  وبرنامج   2030
امل��ق��درات  ا�ستثمار  يف  ي�سبان  ال��ل��ذان 
الوطن  هذا  اهلل  وهبها  التي  العظيمة 
من اأجل الدفع بعجلة التنمية وتعزيز 

مكانة وطننا يف املجاالت كافة«.

أمير عسير: اقتصادنا متين
ومستقبلنا واعد رغم التحديات

االأم���ر  امللك���ي  ال�سم���و  اأك���د �ساح���ب   
في�سل بن خالد بن عبد العزيز ، اأمر 
منطق���ة ع�س���ر اأنن���ا يف وط���ن اخل���ر 
والنم���اء، ن�س���ر نح���و م�ستقب���ل واع���د 
بحول اهلل تعالى ، واأننا رغم التحديات 
واملتغرات العاملية ننعم باقت�ساد قوي 
مت���ني، مينحن���ا، بعد ع���ون اهلل، التقدم 
لتحقي���ق اأهدافن���ا على طري���ق التنمية 

الوطنية ال�ساملة.
وع���ّد �سم���وه م���ا حتمل���ه ميزانية 
الدولة للعام امل���ايل2017 من �سفافية 
عالية، وا�ست�سراف مل�ستقبل اقت�سادي 
يتفه���م املتغ���رات، يوؤك���د اأنن���ا ن�س���ر 
واأن  بن���اءة،  وا�سح���ة  خط���ط  وف���ق 
م�س���رة التطوي���ر واالإ�س���اح ما�سية 
دون توق���ف اأو تع���ر، ليك���ون الوط���ن 
كله اأقوى باأبنائه ومقدراته وخططه 

ال�ساملة الطموحة.
واأ�ساف �سم���وه »�سنم�سي جميعا 
متوكل���ني عل���ى ربن���ا اأوال واآخ���را، ث���م 
معتمدي���ن على ما تر�سمه لنا قيادتنا 
الر�سي���دة م���ن روؤى تنموي���ة تاريخية 
الع�س���ر،  متغ���رات  تواك���ب  �سامل���ة، 
وتبتك���ر احلل���ول ل���كل مع�سل���ة تطراأ، 
وتقف يف وجه التحديات مهما تلونت 
�سوره���ا، لتاأخذ ه���ذا الوطن وتنميته 

اإل���ى اأبع���د م���دى، بعي���دا ع���ن ارج���اف 
املرجلني ، وترهات الطامعني.

و�س���دد �سم���و االأم���ر في�سل على 
اأنن���ا جميعا �س���ركاء يف بناء تنمية هذا 
الوطن، وان���ه يلزمنا جميعا اأن نوؤمن 
باأنن���ا وقوده الذي ي�ستم���د منه قوته، 
ولن نتمكن م���ن حتقيق ما ن�سبوا له 
م���امل نتفان���ى يف ب���ذل كل م���ا بو�سعنا 
لتحقي���ق ه���ذه التطلع���ات، وامل�سارك���ة 
وطنن���ا  م�ستقب���ل  ر�س���م  يف  ال�سادق���ة 

امل�سرق باإذن اهلل تعالى.
اإعان  »بعد  بقوله  �سموه  وختم 
خ�����ادم احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني امل��ل��ك 
���س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز، اأي����ده اهلل، 
ل��ل��م��ي��زان��ي��ة، وم����ا حت��م��ل��ه م���ن ت��ن��وع 
ال��دخ��ل، وتر�سيد  م�����س��ادر  ���س��ام��ل يف 
اإي����ج����اب����ي الأوج�������ه ال���������س����رف، ت���ب���ادر 
الأذهاننا جميعا اأن هذه امليزانية تعلن 
عن حقبة اقت�سادية جديدة حتمل يف 
ما  خ��ال  م��ن  اخل��ر  ب�سائر  طياتها 
حتمله من حزم تنموي �سامل، وعزم 
الف�ساد واأهله،  �سادق على قطع دابر 
لت�ستمر بحول اهلل م�سرة االإ�ساح، 
وال����روؤي����ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ث��اق��ب��ة، ال��ت��ي 
التحديات  وت��واج��ه  الع�سر،  ت��واك��ب 

بكل ثقة وثبات.
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الميزانية السعودية 2017

السعودية تطلق أول برنامج 
دعم نقدي مباشر للمواطنين.. 

والتسجيل بعد 5 أسابيع
اأن  ت��درك  اأن  الدولة  احلميدان  اأحمد  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزي��ر  نائب  اأك��د 
برنامج  دعم مثل  برامج  لذلك عملت على   ، تبعات  لها  �سيكون  املقبلة  االإ�ساحات 
» ح�ساب املواطن«. وقال »الدولة م�ستمرة وملتزمة يف برامج الدعم ، وهذا الربنامج 
ياأتي الإعادة ت�سميم برامج الدعم لتكون خم�س�سة لاأ�سر االأكر احتياجا من ذوي 
اإلكرتونية �ستكون جامعة  واأ�ساف »الربنامج من�سة  املتو�سط واملنخف�س«؛   الدخل 

جلميع برامج الدعم التي تقدمها الدولة«. 
ذات  االأ���س��ر  حماية  وه��ي  رئي�سية  اأه���داف  ثاثة  للربنامج  اأن  احلميدان  وب��ني 
توجيه  اإع��ادة   ، الدعم احلكومي  نظام  اإ�ساح  تبعات  واملتو�سط من  املحدود  الدخل 
اأكر عدالة وفقا الحتياج الفرد واالأ�سرة وبناء  خم�س�سات الدعم احلكومي ليكون 

على دخلها ، وتعزيز اال�ستخدام االأمثل للموارد املخ�س�سة للدعم«. 

التحول االقتصادي
ويعترب الربنامج الوطني اجلديد »ح�ساب املواطن« من اأهم االأدوات لتمكني عملية 
التحول االقت�سادي. ويهدف الربنامج اجلديد لدمج برامج الدعم احلكومي عرب 

اآلية موحدة واأكر كفاءة وعدالة وفعالية.
وقد ُحددت للربنامج اأهداف رئي�سية اأبرزها حماية االأ�سر حمدودة ومتو�سطة 
الدخل من تبعات اإ�ساح نظام الدعم احلكومي ، واإعادة توجيه خم�س�سات الدعم 
احلكومي ليكون اأكر عدالة وفقا الحتياج الفرد اأو االأ�سرة وبناء على دخلها ، وتعزيز 

اال�ستخدام االأمثل للموارد املخ�س�سة للدعم.
االأ�سر  اأن  كما  واملتو�سط،  امل��ح��دود  الدخل  ذات  لاأ�سر  �سيخ�س�س  والربنامج 
ي�ستثني  فيما   ، دخلها  مع  يتنا�سب  جزئي  دعم  �سيطولها  املتو�سط  فوق  الدخل  ذات 
. وعن مقدار الدعم:  الدعم  املرتفع حيث لن يغطيها  االأ�سر ذات الدخل  الربنامج 
�سيت�سكل وفقا لتحديد معدل اال�ستهاك الطبيعي لاأ�سرة والفرد والداعم للرت�سيد 
من خال حتليل م�ستويات اال�ستهاك للطاقة باأنواعها واحتياجات االأ�سر االأخرى.
مل��ع��دالت  ال���دوري���ة  ل��ل��م��راج��ع��ة  ال��ربن��ام��ج خ��ا���س��ع��ا  ���س��ي��ك��ون  ووف��ق��ا للمعلومات 
اأي  ليعك�س  وذل��ك  للدعم  االإن�ساف  من  ق��در  اأق�سى  لتحقيق  الطبيعي  اال�ستهاك 
اإ�سافية  اأعباء  التي قد ترتك  اأو غرها من االإ�ساحات  اأ�سعار الطاقة  تغيرات يف 
على االأ�سر. وتقرر تخ�سي�س مبلغ 25 مليارا للربنامج يف عام 2017 فيما يتوقع اأن 
للمواطنني الت�سجيل  اإل��ى 60 مليارا يف عام 2020‹ كما تقرر فتح  املخ�س�س  يرتفع 

ب���ال���ربن���ام���ج  ع��رب 
بوابة اإلكرتونية يف 
4 ج��م��ادى االأول���ى 
م��ن ال��ع��ام اجل��اري 
امل���واف���ق 1 ف��رباي��ر 

.2017
وي���ت���وق���ع ب��دء 
��������س�������رف ال������ب������دل 
مل�����س��ت��ف��ي��دي��ه ق��ب��ل 
ت��ط��ب��ي��ق االأ����س���ع���ار 
للبنزين  اجل��دي��دة 
وال���������ك���������ه���������رب���������اء 
وال���دي���زل يف وق��ت 
الح���������ق م�������ن ع�����ام 

.2017
ي�����������س�����ار اإل�������ى 
ت�سجيل  �سيتم  اأن��ه 
ج���م���ي���ع امل���وؤه���ل���ني 
ل�����ن�����ظ�����ام ال�����دع�����م 
ت���ل���ق���ائ���ي���اً و���س��ي��ت��م 
�سداد مبالغ الدعم 
ل�����ه�����م ن������ق������دا ع���ن 
ط���ري���ق ال��ت��ح��وي��ل 

امل�سريف.

البرنامج الوطني الجديد
»حساب المواطن«

ذات  ل��اأ���س��ر  �سيخ�س�س  ال��ربن��ام��ج   •
ال���دخ���ل امل���ح���دود وامل��ت��و���س��ط، ك��م��ا اأن 
امل��ت��و���س��ط  ف�����وق  ال����دخ����ل  ذات  االأ�����س����ر 
���س��ي��ط��ول��ه��ا دع���م ج��زئ��ي ي��ت��ن��ا���س��ب مع 

دخلها.
• مقدار الدعم �سيت�سكل وفقا لتحديد 
لاأ�سرة  الطبيعي  اال�ستهاك  معدل 

والفرد والداعم للرت�سيد.
• �سيكون الربنامج خا�سعا للمراجعة 
الدورية ملعدالت اال�ستهاك الطبيعي 

لتحقيق اأق�سى قدر من االإن�ساف.
م��ل��ي��ارا   25 م��ب��ل��غ  تخ�سي�س  ت��ق��رر   •
اأن  للربنامج يف عام 2017 فيما يتوقع 
يرتفع املخ�س�س اإلى 60 مليارا يف عام 

.2020
• فتح الت�سجيل للمواطنني بالربنامج 
ع���رب ب���واب���ة اإل��ك��رتون��ي��ة يف 4 ج��م��ادى 

االأولى من العام اجلاري.
مل�ستفيديه  البدل  يتوقع بدء �سرف   •
قبل تطبيق االأ�سعار اجلديدة للبنزين 
والكهرباء والديزل يف وقت الحق من 

عام 2017.
• �سيتم ت�سجيل جميع املوؤهلني لنظام 
ال��دع��م ت��ل��ق��ائ��ي��ا و���س��ي��ت��م ���س��داد مبالغ 
التحويل  طريق  عن  نقدا  لهم  الدعم 

امل�سريف .
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خالل 17 عام



يحيى التيهاني

���س��دد ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي، االأم���ر 
ف��ي�����س��ل ب���ن خ��ال��د ع��ب��دال��ع��زي��ز، اأم���ر 
دور  تعزيز  اأهمية  على  ع�سر،  منطقة 
املنابر يف توعية املجتمع بالرفق واللني، 
وح��ث��ه��م ع��ل��ى ال��ف�����س��ي��ل��ة وحت��ذي��ره��م 
ال��دع��اة وخطباء  اأن  ال��ف��ن، مبينا  م��ن 
اجل���وام���ع ه��م ق����دوة االأم����ة وع��م��اده��ا، 
الكبر  ب��ال��دور  ذات��ه  ال��وق��ت  م�سيدا يف 

الذي يقدمونه خلدمة املجتمع .
�سموه،  ا�ستقبال  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
����س���ب���اح ال����ث����اث����اء امل����ا�����س����ي، مب��ك��ت��ب��ه 
ل���ف���رع وزارة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ب�����االإم�����ارة، 
واالإر�ساد  والدعوة  االإ�سامية  ال�سوؤون 
ب���امل���ن���ط���ق���ة، ال�������س���ي���خ ال����دك����ت����ور ح��ج��ر 

العماري.
ويف ب��داي��ة ال��ل��ق��اء، ب��ني ال��ع��م��اري 
التي  وامل��ح��ا���س��رات  ال���درو����س  ع���دد  اأن 
بلغت   1437 ع���ام  خ���ال  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  مت 
اأع����داد  واأن  16288در�����س����ا وحم��ا���س��رة، 
الذين دخلوا يف االإ�سام 1225 م�سلما، 
م�سرا يف الوقت نف�سه اإلى اأن اللجنة 
اإماما   831 مبقابلة  قامت  اال�ست�سارية 

وموؤذنا، ومت منا�سحة 14 �سخ�سا.
ال���ق�������س���اي���ا  ع������دد  اأن  واأ�������س������اف   

اإن��ه��اوؤه��ا،  ومت   140 بامل�ساجد  اخلا�سة 
الفرتة  تدريب 113 موظفا يف  كما مت 
عقود  اأن  وذك��ر  وامل�سائية،  ال�سباحية 
ال�سيانة ل�875 جامعا و15 اإدارة ومكتبا 
بلغت 76 مليون ريال ملدة ثاث �سنوات، 
اإ�سافة اإلى العقود التي يف الطرح وهي 
بتكلفة  اإدارات  وخ��م�����س  ج��ام��ع��ا  ل�����270 

قدرها 27 مليون ريال.
اجل��دي��دة  امل�����س��اري��ع  »اأم����ا  واأردف 
م�سروعا   23 فبلغت  ال��ط��رح  يف  ال��ت��ي 
برنامج  ويف  ري���ال،  مليون   63 بتكلفة 
االنتهاء  ال�سريفني مت  خادم احلرمني 
من ترميم 53 جامعا بتكلفة 20 مليون 
ري�����ال، وال���ت���ي حت���ت االإج�������راء و���س��ل��ت 
ريال،  بتكلفة 22 مليون  اإل��ى50 جامعا 
م�����س��اج��د  ب���ن���اء 10  م���ن  االن���ت���ه���اء  ومت 
بتكلفة 17 مليون وثاثة م�ساجد حتت 
مايني  اأرب���ع���ة  ق���دره  مببلغ  التنفيذ 

ريال .
العماري  رف��ع  ال��ل��ق��اء،  نهاية  ويف 
�����س����ك����ره وت�����ق�����دي�����ره ل�������س���م���و االأم�������ر 
على  عبدالعزيز  ب��ن  خالد  ب��ن  في�سل 
ت��وج��ي��ه��ات��ه ال�������س���دي���دة، ودع���م���ه غر 
بالدعاة   ال�سخ�سي  واهتمامه  املحدود 
وتقدمي  اهلل  ب��ي��وت  وع��م��ارة  وامل�ساجد 

الت�سهيات الازمة لها كافة.

أمير عسير يتسلم التقرير السنوي
لفرع الشؤون اإلسالمية

16288 درسا ومحاضرة خالل عام واستقبال 1200 مسلم جديد

..ويلتقي القضاة 
ومديري اإلدارات 

الحكومية
في المنطقة

اأم����ر منطقة ع�����س��ر، االأم���ر  ال��ت��ق��ى 
في�سل ب��ن خ��ال��د ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، يف 
الف�سيلة  اأ���س��ح��اب  االإم������ارة،  ���س��ي��اف��ة 
والق�ساة ومديري االإدارات احلكومية، 
ووكيل اإمارة ع�سر، �سليمان بن حممد 
املنطقة خال  اأم��ر  وبحث  اجلري�س. 

اللقاء اأبرز املو�سوعات ذات االهتمام.
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فيصل بن خالد يرعى
»ندوة المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة« بالجامعة

سعيد العمري

ي����رع����ى اأم����ر م��ن��ط��ق��ة ع�������س���ر ���س��اح��ب 
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي االأم�����ر ف��ي�����س��ل ب���ن خ��ال��د 
الفرتة  خ��ال  ���س��ع��ود،  اآل  عبدالعزيز  ب��ن 
من 27-اإل��ى 28 من ال�سهر اجل��اري، ندوة 
املن�ساآت ال�سغرة واملتو�سطة يف ظل نظام 
من  بتنظيم  وذل����ك  اجل���دي���د،  ال�����س��رك��ات 

مركز حوكمة ال�سركات باجلامعة.
العام  امل�سرف  وثّمن مدير اجلامعة، 
بن  ف��ال��ح  ال��دك��ت��ور  االأ���س��ت��اذ  على الندوة، 
منطقة  اأم���ر  رع��اي��ة  ال�سلمي،  اهلل  رج���اء 
اهتمامات  �سمن  تاأتي  اأنها  مبينا  ع�سر، 
العلمية  والربامج  االأن�سطة  بدعم  �سموه 
تقام  التي  اأن الندوة  م��وؤك��دا  اجلامعة،  يف 
التعريف  اإل���ى  اأبها، تهدف  ق�سر  بفندق 
مب���رك���ز ح��وك��م��ة ال�������س���رك���ات ب��اجل��ام��ع��ة، 
وتفعيل العاقة بينه وبني وزارة التجارة 
للمن�ساآت  ال��ع��ام��ة  وال��ه��ي��ئ��ة  وال�����س��ن��اع��ة، 
بنظام  والتعريف  واملتو�سطة،  ال�سغرة 
وزارة  قبل  من  ال�سادر  اجلديد  ال�سركات 
يتعلق  فيما  وبخا�سة  وال�سناعة،  التجارة 
وتقدمي  واملتو�سطة،  ال�سغرة  باملن�ساآت 
فهم اأعمق للدور املاأمول من اإن�ساء الهيئة 

واملتو�سطة،  ال�سغرة  للمن�ساآت  ال��ع��ام��ة 
امل��ن�����س��اآت ال�سغرة  وال��ت��ع��رف ع��ل��ى واق����ع 
االقت�ساد  يف  اإ�سهاماتها  واآفاق  واملتو�سطة 

الوطني.
م����ن ج���ه���ت���ه، اأك������د وك���ي���ل اجل��ام��ع��ة 
رئي�س  واالأك��ادمي��ي��ة،  التعليمية  لل�سوؤون 
الدكتور  االأ�ستاذ  للندوة  املنظمة  اللجنة 
حم��م��د احل�����س��ون، اأن ه���ذه ال��ن��دوة ج��اءت 

لتناق�س العديد من املحاور املهمة.
ال��ن��ج��اح  ي��ت��ح��ق��ق  اأن  »ن����رج����و   وق������ال 
التي  واإب��راز حماورها  اإقامتها،  املاأمول من 
ال�سادر  اجل��دي��د  ال�سركات  ن��ظ��ام  �ست�سمل 
على  واأث��ره  واال�ستثمار،  التجارة  وزارة  عن 
االقت�ساد الوطني، واأهم عقبات وم�سكات 
تطبيق نظام ال�سركات اجلديد على املن�ساآت 
االقت�سادي  واالأث���ر  واملتو�سطة،  ال�سغرة 
املن�ساآت  على  احلوكمة  تطبيق  من  املتوقع 
ال�سغرة واملتو�سطة، ودور الهيئة ال�سعودية 
يف   SOCPA ال���ق���ان���ون���ي���ني  ل��ل��م��ح��ا���س��ب��ني 

تطبيق نظام ال�سركات اجلديد«.
دور  حم����ور  اأن  احل�������س���ون  واأ�����س����اف 
اجل���ه���ات امل��ن��ظ��م��ة وال���داع���م���ة ل��ل��م��ن�����س��اآت 
الهيئة  �سيتناول دور  ال�سغرة واملتو�سطة 
واملتو�سطة،  ال�سغرة  للمن�ساآت  ال��ع��ام��ة 
وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا، اإ���س��اف��ة اإل��ى 
حمور واقع املن�ساآت ال�سغرة واملتو�سطة، 
واآفاق التطوير يف �سوء روؤية 2030، والذي 
املن�ساآت  يف  الناجحة  التجارب  ي�ستعر�س 
ال�سعوبات  واأه���م  وامل��ت��و���س��ط��ة،  ال�سغرة 
والتحديات التي تواجه املن�ساآت ال�سغرة 
ال�����س��غ��رة  امل���ن�������س���اآت  ودور  وامل���ت���و����س���ط���ة، 
واملتو�سطة يف حتقيق التنمية االقت�سادية، 
ال�سعودية  اجل��ام��ع��ات  دور  واأخ���را حم��ور 
وامل��وؤ���س�����س��ات االأك��ادمي��ي��ة يف حتقيق ري��ادة 

االأعمال.
بدوره، اأو�سح رئي�س اللجنة العلمية 
ح�����س��ور  اأن  ف�����ارح،  اآل  ���س��ل��ط��ان  ال���دك���ت���ور 
امل��ل��ك��ي االأم������ر في�سل  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
ب��ن خ��ال��د، ���س��رف ك��ب��ر، ول��ي�����س ب��غ��ري��ب، 

خا�س  ب�سكل  اجل��ام��ع��ة  ب��دع��م  مهتم  فهو 
ال  الندوة  اأن  موؤكدا  ع��ام،  ب�سكل  واملنطقة 
تخدم املنطقة فح�سب، بل جميع املهتمني 
م�سيفا  ال�����س��ع��ودي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  ب��امل��م��ل��ك��ة 
املتحدثني  م��ن  ع���دد  فيها  �سي�سارك  اأن���ه 
�سرافقها  كما  واالأكادمييني،  واملخت�سني 
م��ق��دم��ا  ت���دري���ب���ي���ة،  ودورات  ع��م��ل  ور������س 
�سكره ملدير اجلامعة على دعمه ومتابعته 

الدائمة.
�ستناق�س عددا من  الندوة  اأن   يذكر 
ال�سادر  اجلديد  ال�سركات  كنظام  املحاور 
ال��ت��ج��ارة واال���س��ت��ث��م��ار، ون��ظ��ام  ع��ن وزارة 
ال�����س��رك��ات اجل���دي���د واأث�����ره يف االق��ت�����س��اد 
ال����وط����ن����ي، واأه���������م ع���ق���ب���ات وم�������س���ك���ات 
ت��ط��ب��ي��ق ن���ظ���ام ال�������س���رك���ات اجل���دي���د على 
امل��ن�����س��اآت ال�����س��غ��رة وامل��ت��و���س��ط��ة، واالأث����ر 
احلوكمة  تطبيق  من  املتوقع  االقت�سادي 
ع���ل���ى امل���ن�������س���اآت ال�������س���غ���رة وامل��ت��و���س��ط��ة، 
ل��ل��م��ح��ا���س��ب��ني  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ودور 
ن��ظ��ام  ت��ط��ب��ي��ق  القانونيني SOCPA يف 
دور اجلهات  اجل��دي��د، وحم���ور  ال�����س��رك��ات 
ال�سغرة  للمن�ساآت  وال��داع��م��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
للمن�ساآت  العامة  الهيئة  ودور  واملتو�سطة، 
التي  وال��ت��ح��دي��ات  وامل��ت��و���س��ط��ة،  ال�سغرة 
املنظمة  االأخ��رى  اجلهات  ودور  تواجهها، 
واملتو�سطة،  ال�سغرة  للمن�ساآت  والداعمة 
واأهم املبادرات الداعمة للمن�ساآت ال�سغرة 
واملتو�سطة، وحمور واقع املن�ساآت ال�سغرة 
واملتو�سطة، واآفاق التطوير يف �سوء روؤية 

.2030
و���س��ت�����س��ل��ط ال�����ن�����دوة ال�������س���وء ع��ل��ى 
ال�سغرة  املن�ساآت  يف  الناجحة  ال��ت��ج��ارب 
والتحديات  ال�سعوبات  واأه��م  واملتو�سطة، 
التي تواجه املن�ساآت ال�سغرة واملتو�سطة، 
ال�����س��غ��رة وامل��ت��و���س��ط��ة يف  امل��ن�����س��اآت  ودور 
حت��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة االق���ت�������س���ادي���ة، ب��ي��ن��م��ا 
االأخ��ر عن دور اجلامعات  املحور  �سيكون 
ال�����س��ع��ودي��ة وامل���وؤ����س�������س���ات االأك���ادمي���ي���ة يف 

حتقيق ريادة االأعمال.

مدير الجامعة يستقبل 
رئيس لجنة اإلفتاء بعيسر 

عبدالعزيز رديف

ا�ستقبل معايل مدير اجلامعة االأ�ستاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�سلمي، رئي�س جلنة االإفتاء مبنطقة ع�سر ال�سيخ الدكتور 
�سعد بن �سعيد احلجري. وتاأتي زيارة ف�سيلته من باب اهتمام جلنة االإفتاء باجلامعة باعتبارها �سرح علمي تنت�سر فروعها 

يف خمتلف حمافظات املنطقة، اإ�سافة اإلى مكانتها االأكادميية على م�ستوى اململكة العربية ال�سعودية.
بني  التعاون  �سبل  ال��زي��ارة  ه��ذه  تعزز  اأن  اآم��ا  باجلامعة،  اهتمامه  له  �ساكرا  املفتي  ب�سعادة  ال�سلمي  رح��ب  جهته  من 

الطرفني، وذلك يف �سبيل العمل ب�سكل متكامل خلدمة جمتمع منطقة ع�سر.
فيما اأكد احلجري دور اجلامعة الوا�سح وامللمو�س يف جمال خدمة املجتمع، م�سرا الى اأن فتح �سبل التعاون فيما بني 
جلنة االإفتاء وجامعة امللك خالد �سيخدم �سريحة كبرة من اأبناء املنطقة على خمتلف االأ�سعدة، �ساكرا ملدير اجلامعة ح�سن 

اال�ستقبال وحر�سه على خدمة املجتمع.

فتح القبول في 30 برنامجا 
للماجستير والدكتوراه

سعيد العمري

القبول  ب��اب  فتح  اجل��ام��ع��ة،  العليا يف  ال��درا���س��ات  ع��م��ادة  اأع��ل��ن��ت 
املاج�ستر  ب��ربام��ج  االلتحاق  يف  الراغبني  والطالبات  للطاب 
البوابة  ع��رب  1439/1438ه������  املقبل  اجلامعي  للعام  وال��دك��ت��وراه 
الرابط www.kku.edu.sa اعتبارا  على  للجامعة  االإلكرتونية 

من يوم االأحد 1438/3/26 اإلى يوم ال�سبت 1438/4/9.
اإلى  فائع  اآل  اأحمد  الدكتور  العليا  الدرا�سات  عميد  واأ�سار 
االلتحاق  يف  ال��راغ��ب��ني  وال��ط��ال��ب��ات  للطاب  م��ت��اح  القبول  اأن 
املاج�ستر   ب��رام��ج  اأن  م�سيفا  اجل��ام��ع��ة،  يف  العليا  ب��ال��درا���س��ات 
الدين  واأ���س��ول  ال�سريعة  تخ�س�سات  ه��ي:  برناجما   20 ت�سمل 
)الفقه، االأنظمة للطاب فقط، اأ�سول الفقه، العقيدة واملذاهب 
)املناهج  الرتبية  كلية  وب��رام��ج  وع��ل��وم��ه(،  ال��ق��راآن  امل��ع��ا���س��رة، 
وطرق التدري�س العامة، واملناهج وطرق تدري�س العلوم، واأ�سول 
ال��رتب��وي(،  واالإ���س��راف  واالإدارة  والعامة،  االإ�سامية  الرتبية 
والتاريخ،  واالأدب،  )اللغويات،  االإن�سانية،  العلوم  وتخ�س�سات 
واجلغرافيا(، وبرامج كلية العلوم )الكيمياء،  والفيزياء، وعلوم

احلياة، والريا�سيات(، اإ�سافة اإلى برناجمي  املاج�ستر يف كلية 
اللغات والرتجمة )الرتجمة، واللغويات التطبيقية(، وبرنامج 
املحا�سبة يف كلية العلوم االإدارية واملالية. وعن الدكتوراه، قال 
متاح  »القبول  فائع:  اآل  اأحمد  الدكتور  العليا  الدرا�سات  عميد 
للطاب والطالبات يف 10 برامج للدكتوراه يف ثاث من كليات 
اجل��ام��ع��ة، وه���ي: ب��رن��ام��ج ال��ف��ق��ه، وب��رن��ام��ج االأن��ظ��م��ة )ط��اب 
فقط(، وبرنامج اأ�سول الفقه، وبرنامج ال�سنة وعلومها يف كلية 
ال�سريعة واأ�سول الدين، باالإ�سافة اإلى اأربعة برامج للدكتوراه 
يف كلية الرتبية، وهي: املناهج وطرق التدري�س العامة، واملناهج 
وطرق تدري�س العلوم، واالإدارة واالإ�سراف الرتبوي، والتوجيه 
واالإر�����س����اد ال��ن��ف�����س��ي، اإ���س��اف��ة اإل����ى ب��رن��اجم��ني يف ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 

االإن�سانية هما: اللغويات، واالأدب«.
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عبدالعزيز رديف

ل����ن����دوة »دور  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأو�����س����ت 
اجل��ام��ع��ات يف ت��ع��زي��ز ح����وار احل�����س��ارات(، 
مديرها  ب��رع��اي��ة  اجل��ام��ع��ة  نظمتها  ال��ت��ي 
االأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ال�����س��ل��م��ي، خ��ال 
الفرتة من 14 اإلى 15 من ال�سهر اجلاري، 
بعدة تو�سيات يف اجلل�سة اخلتامية اأبرزها 
لارتقاء  العربي  لاإعام  الدعوة  توجيه 
الو�سائل  خمتلف  يف  احل��واري��ة  ب��ال��ربام��ج 
االإعامية املعا�سرة، واإن�ساء مراكز للحوار 

احل�ساري يف اجلامعات ال�سعودية.
وج������اءت ت��و���س��ي��ات ال����ن����دوة ل��ت��ع��زي��ز 
وحتقيق اأهم اأهدافها وهو ن�سر ثقافة حوار 
احل�����س��ارات وت��ع��ري��ف م��ع��ن��اه، وم��ف��ه��وم��ه، 
واأه���داف���ه، وت��اري��خ��ه، ومراحله،  واأه��م��ي��ت��ه، 
واالأب����ع����اد امل��ت��ن��وع��ة حل����وار احل�������س���ارات يف 
يف  اجلامعات  دور  واإب���راز  املعا�سر،  واقعنا 
العناية بذلك، وا�ست�سراف الدور امل�ستقبلي 
امل���اأم���ول، وك��ذل��ك ت��ب��ادل وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر، 
وال��ت��ج��ارب  العلمية،  ال����روؤى  واالإف����ادة م��ن 
من  امل�ستنتجة  ال��ع��اق��ة،  ذات  واخل�����ربات 
ب��اح��ث��ا وب��اح��ث��ة م���ن خمتلف  م�����س��ارك��ة 30 
اأرج������اء ال���وط���ن، م���ن خ���ال ال���ن���دوة ال��ت��ي 

ا�ستمرت يومني.
على  احتوت  الندوة  جل�سات  اأن  يذكر 
وا�ستعر�ست   ، البحثية  امل�ساركات  من  عدد 
جت�����ارب ع����دد م���ن اجل���ام���ع���ات ال�����س��ع��ودي��ة 
وم��دى  احل�����س��اري،  احل���وار  دور  تفعيل  يف 
الى  اإ�سافة  االأك��ادمي��ي،  الو�سط  اأهميته يف 
تاأكيد �سرورة تفعيل احلوار احل�ساري يف 
تطويرية  حا�سنات  باعتبارها  اجل��ام��ع��ات 

ل�سباب اأي جمتمع.

ندوة الحضارات توصي باإلرتقاء بالبرامج الحوارية العربية

بعد منافسة شملت 22 مجاال
66 طالبة يخطفن جوائز 

األولمبيـاد الثقافي الثالث
سارة القحطاني 

ح�����س��دت 66 ط��ال��ب��ة م��ن اأ���س��ل 470 
ج���وائ���ز  جم�������اال،   22 يف  ت���ن���اف�������س���ن 
االأومل����ب����ي����اد ال���ث���ق���ايف ال���ث���ال���ث ال���ذي 
اأق����ام����ت����ه ع����م����ادة �����س����وؤون ال���ط���اب 

باجلامعة.
على  بحفل  االأومل��ب��ي��اد  واخ��ت��ت��م 
بح�سور  ب��اأب��ه��ا  ال��ع��ل��وم  كلية  م�سرح 
وعدد  ووكياتها  الكليات،  عميدات 
م����ن ع���������س����وات ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري�������س، 
توجت  حيث  اجل��ام��ع��ة،  ومن�سوبات 
م�������س���اع���دة وك����ي����ل ك���ل���ي���ات ال���ب���ن���ات 
ووكيلة  ملحة،  اأب��و  خلود  ال��دك��ت��ورة 
الطالبات  ل�����س��وؤون  ال��ط��اب  ع��م��ادة 
الطالبات  القا�سي،  حنان  الدكتورة 
الكليات  ت��ك��رمي  ك��م��ا مت  ال��ف��ائ��زات، 

الفائزة واملحكمات.

أبرز مجاالت التنافس
ال��ط��ال��ب��ات يف 22 جم��اال  ت��ن��اف�����س��ت 
ال�سنة  ال���ك���رمي،  ال����ق����راآن  اأب����رزه����ا: 
ال���ن���ب���وي���ة، اأع�������ذب ت�������اوة، ال�����س��رة 
االإلقاء،  الق�سرة،  الق�سة  النبوية، 

ال�سعر  ال��ف�����س��ي��ح،  ال�����س��ع��ر  اأب���دع���ي، 
ال���ن���ب���ط���ي، امل�������س���اج���ل���ة ال�������س���ع���ري���ة، 
االأوب�����ري�����ت االإن���������س����ادي، امل�����س��اب��ق��ة 

الثقافية، واخلدمة املجتمعية.

 بداية الحفل
واب���ت���داأ احل��ف��ل ب��ال�����س��ام امل��ل��ك��ي ثم 
ال���رتح���ي���ب ب��ج��م��ي��ع احل�������س���ور، ث��م 
ت�����اوة اآي������ات م���ن ال����ق����راآن ال��ك��رمي 
ب�����س��وت اإح������دى ال���ط���ال���ب���ات، ج���اءت 
الطالبات  �سوؤون  وكيلة  كلمة  بعدها 
ال��دك��ت��ورة ح��ن��ان ال��ق��ا���س��ي، وق��دم��ت 
خ���ال���ه���ا ال�������س���ك���ر مل����دي����ر اجل���ام���ع���ة 
الدكتور فالح ال�سلمي وعميد �سوؤون 
ال���ط���اب ال���دك���ت���ور م��ري��ع ال��ه��ب��ا���س 
جميع  ع��ل��ى  واإ���س��راف��ه��م��ا  لدعمهما 

�سوؤون ومتطلبات الطالبات. 
كما �سكرت العميدات املتعاونات 
م��ع ال��وك��ال��ة وق��دم��ت ���س��ك��را خا�سا 
لفريق العمل التابع للوكالة، وجميع 
من اأ�سهم يف اإجناح االأوملبياد الثقايف.

اأن ف��ع��ال��ي��ات االأومل��ب��ي��اد  واأك�����دت 
ال���ث���ق���ايف ال���ث���ال���ث مت����ت ب���ك���ل جن���اح 
ا�ستهدفت  اأن��ه��ا  اإل��ى  ومت��ي��ز، م�سرة 

اإظهار طاقات جميع املبدعات واإبراز  
تناف�سن  جم���اال   22« يف  اب��داع��ات��ه��ن 
فيها مناف�سة �سريفة للح�سول على 

املراكز  املتقدمة يف كل جمال«.
وخ��ت��م��ت ق��ائ��ل��ة »ن�����س��ك��ر ك��ل من 
االأوملبياد،  يف  و�سارك  وح�سر  اأ�سهم 
ون����ب����ارك مل���ن ح��ق��ق ال���ف���وز وم���راك���ز 
متقدمة من كليات وطالبات، وحظا 
املقبلة«.   االأع�����وام  يف  للبقية  اأوف����ر  
وبعد ذلك ا�ستكملت فقرات احلفل؛ 
اإن�سادي  اأوبريت  اإذ مت عر�س فيديو 

عن الوطن.

كليات فائزة
من  االأول  امل���رك���ز  ع��ل��ى  وح�����س��ل��ت 
ال����ك����ل����ي����ات، ك���ل���ي���ة ال����رتب����ي����ة ب���اأب���ه���ا 
وراية اجلامعة،  درع  بح�سولها على 
العلوم  كلية  الثاين،  املركز  وحققت 
ون��ال��ت  م�����س��ي��ط  ب��خ��م��ي�����س  واالآداب 

بذلك درعا.  
وف�����از ب���امل���رك���ز ال���ث���ال���ث، امل��رك��ز 
باأبها  الطالبات  ل��درا���س��ة  اجل��ام��ع��ي 
الطالبات  ح�سلت  كما  درع���ا،  ون���ال 

الفائزات على دروع اأي�سا.

ورشة لمنظومة التعليم العالي 
بعلوم محايل 

 رعى عميد كلية العلوم واالآداب مبحايل ع�سر، الدكتور اإبراهيم اآل قايد ع�سري، ور�سة العمل التي نظمتها وحدة التدريب 
باجلامعات  العايل  التعليم  ملنظومة  املوؤ�س�سي  االعتماد  »موؤ�سرات  بعنوان  الطابية  االأن�سطة  مع  بالتعاون  املجتمع  وخدمة 
ال�سعودية«. وتناولت الور�سة تو�سيف املقررات والربامج، ونواجت التعلم واخلدمة املجتمعية، والبحث العلمي، وكذلك معاير 
اجلودة، وركزت على املعيارين االأول »الروؤية والر�سالة« والرابع »التعليم والتعلم« واملعيار ال�11 »البحث العلمي«، وقدمها وكيل 

الكلية للتطوير االأكادميي واجلودة، املدرب الدكتور اأحمد اآل خرة، وذلك بح�سور  جميع  اأع�ساء هيئة التدري�س بالكلية.
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»تقويم 
التعليم« 

تشيد بتميز 
الجامعة 

عبدالعزيز رديف

اخل��رباء  من  ع��ددا  اجلامعة  ا�ست�سافت 
ال���دول���ي���ني وامل���ح���ل���ي���ني ب��ه��ي��ئ��ة ت��ق��ومي 
خال  العايل  التعليم  قطاع  يف  التعليم 

االأ�سبوع املا�سي.
تقومي  اإل��ى  الفريق  زي��ارة  وهدفت 
�سعيا  للجامعة،  املوؤ�س�سي  االأداء  ج��ودة 
منها اإلى حتقيق اأعلى م�ستويات اجلودة 
من  العديد  اإج���راء  وت�سمنت  والتميز، 
امل��ق��اب��ات م��ع م��دي��ر اجل��ام��ع��ة االأ���س��ت��اذ 
الدكتور فالح ال�سلمي، ووكاء اجلامعة 
وع���دد م��ن ع��م��داء ال��ك��ل��ي��ات وال��ع��م��ادات 
العلمية،  االأق�����س��ام  وروؤ����س���اء  امل�����س��ان��دة، 
وعدد من االأ�ساتذة والباحثني والطلبة، 
وج����ه����ات ال���ت���وظ���ي���ف، ب���االإ����س���اف���ة اإل����ى 
االإداريني يف الوحدات االإدارية املختلفة 

يف اجلامعة.
مرافق  م��ن  ع��ددا  الفريق  زار  كما 
اجل���ام���ع���ة ب��امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة ب��اأب��ه��ا، 
ع�سر،  مبحايل  واالآداب  العلوم  وكلية 
واملجمع االأكادميي للبنات باأبها، وكليات 
املجتمع للبنني والبنات والعلوم الطبية 
التطبيقية بخمي�س م�سيط، وذلك قبل 
اأن تختتم فعاليات الزيارة بحفل التقى 
بجميع  التعليم  تقومي  هيئة  فريق  فيه 
املركزية،  باملدرجات  اجلامعة،  من�سوبي 
بح�سور مدير اجلامعة، واالأم��ني العام 
الدكتور  التعليم  تقومي  لهيئة  امل�ساعد 

�سعد الزهراين.
يف ����س���ي���اق م���ت�������س���ل، ق������دم وك���ي���ل 
الدكتور  واجل����ودة،  للتطوير  اجل��ام��ع��ة 
اجلامعة،  ملدير  �سكره  اجلبيلي،  اأحمد 
ع��ل��ى م���ا ق��دم��ه الإجن�����اح ه���ذا امل�����س��روع، 
وثّمن لفريق الهيئة اجلهد الذي بذلوه 
ذات��ه  ال��وق��ت  ال���زي���ارة، م�سيدا يف  اأث��ن��اء 
العمل  على  اجلامعة  من�سوبي  بجميع 
ب��اأداء  اأج��ل االرتقاء  ال��ذي قاموا به من 

موؤ�س�ستهم العلمية.
ب����������دوره، رف������ع ع���م���ي���د ال���ت���ط���وي���ر 
االأك����ادمي����ي واجل������ودة ال���دك���ت���ور م���رزن 
ال�������س���ه���راين ����س���ك���ره وت����ق����دي����ره مل��دي��ر 
اجلامعة على دعمه امل�ستمر، مبا ي�سهم 
التعليمة،  العملية  ب��ج��ودة  االرت��ق��اء  يف 
ول��وك��ي��ل اجل��ام��ع��ة ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل����ودة 
على متابعته املبا�سرة للو�سول اإلى هذا 

»امل�ستوى املتميز«.
من جهته، عر�س فريق املراجعني 
الفريق  زي���ارة  لنتائج  الرئي�سة  امل��ح��اور 
وم����ا الح���ظ���وه م���ن اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات 
ب��اجل��ام��ع��ة، وال��ت��و���س��ي��ات ال���ت���ي ي��راه��ا 
االأداء  وحت�������س���ني  ل���ت���ط���وي���ر  ال����ف����ري����ق 

املوؤ�س�سي باجلامعة.
اأظهرت  اأن الزيارة  اإلى  اأ�ساروا  كما 
اإجن��ازات  من  اجلامعة  حققته  ما  جليا 
اأر���س  على  اجل��ودة  ملمو�سة يف معاير 

الواقع.
ا�ستقبل  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  اأن  ي��ذك��ر 
االأم������ني ال���ع���ام امل�����س��اع��د ل��ه��ي��ئ��ة ت��ق��ومي 
ال��ت��ع��ل��ي��م مب��ك��ت��ب��ه؛ ومت خ�����ال ال��ل��ق��اء 
مناق�سة العديد من املو�سوعات التي من 
�ساأنها الرقي بالعملية التعليمية بجامعة 
امل���ل���ك خ���ال���د، وا���س��ت��ع��را���س اأه�����م واأب�����رز 

اإجنازات اجلامعة يف هذا املجال.
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بحضور عميد شؤون الطالب وأعضاء هيئة التدريس والطالب

عميد كلية العلوم اإلنسانية يفتتح منشط
نادي القلم بالكلية »خباء الحكمة«

سعيد العلكمي

االإن�سانية  العلوم  كلية  عميد  افتتح 
ال�سريف  ي��ح��ي��ى  ال��دك��ت��ور  االأ���س��ت��اذ 
�سباح االأحد املا�سي املوافق 19 ربيع 
التي  احلكمة«  »خباء  فعاليات  االأول 
والتي  بالكلية،  القلم  ن��ادي  ينظمها 
ا�ستمرت طيلة اأربعة اأيام من 19 اإلى 
22 رب��ي��ع ال��ث��اين، وق��د ك��ان االفتتاح 
ب��ح�����س��ور ع��م��ي��د �����س����وؤون ال���ط���اب 
ال���دك���ت���ور م���ري���ع ال���ه���ب���ا����س، ووك��ي��ل 
ع���م���ادة ����س���وؤون ال���ط���اب ل��ل��ت��ط��وي��ر 
مدعث،  اآل  يا�سر  الدكتور  واجل���ودة 
ووكيل االأن�سطة الطابية باجلامعة 
ال��دك��ت��ور ي��ح��ي��ى ال��ق��ن��اع��ي، ورئ��ي�����س 
وحدة االأندية الطابية االأ�ستاذ رائد 
الكليات  اأندية  وم�سرف  القحطاين، 
كلية  ووك��اء  ال�ساملي،  يا�سر  االأ�ستاذ 
العلوم االإن�سانية وروؤ�ساء االأق�سام يف 
الكلية وجمع غفر من اأع�ساء هيئة 

التدري�س والطاب.
ال��ف��ع��ال��ي��ات بق�س  ب������داأت  وق����د 
فعاليات  بانطاقة  اإي��ذان��ا  ال�سريط 
خ���ب���اء احل���ك���م���ة، وت����ن����اول اجل��م��ي��ع 
وج��ب��ة االإف���ط���ار امل��ق��دم��ة م���ن ن���ادي 
ال��ق��ل��م ل�����س��ي��وف اخل��ي��م��ة واأع�����س��اء 
العربية  اللغة  بق�سم  التدري�س  هيئة 
ب���ال���ك���ل���ي���ة، ب���ع���د ذل������ك رح������ب رائ����د 
االإن�سانية  ال��ع��ل��وم  بكلية  االأن�����س��ط��ة 
بال�سيوف  العاطفي  اأحمد  الدكتور 
واأ�سار اإلى اأهمية وفكرة خباء احلكمة 
وال��ت��ق��اء ال��ط��اب ب��االأ���س��ات��ذة يف جو 
الر�سميات  ع��ن  بعيد  اأري��ح��ي  اأخ���وي 
، واأ����س���ار اإل���ى اإت��اح��ة امل��ج��ال جلميع 
االأندية والطاب يف اجلامعة لزيارة 
خباء احلكمة وامل�ساركة يف فعالياته.

اف��ت��ت��اح  اأن  ب���ال���ذك���ر  واجل����دي����ر 
خ��ي��م��ة ن����ادي ال��ق��ل��م ق���د ت���واف���ق مع 
وال��ذي  العربية  للغة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم 
ي���واف���ق 18 دي�����س��م��رب م���ن ك���ل ع���ام، 
ح��ي��ث ���س��ارك ط���اب ن���ادي ال��ق��ل��م يف 
ق�سم  اأقامها  التي  الفعاليات  تنظيم 
املنا�سبة  بهذه  واآدابها  العربية  اللغة 

انطاقا من خيمة النادي.

وقد تا حفل االفتتاح واالإفطار 
مبنا�سبة  �سعرية  واأ���س��ب��وح��ة  ن���دوة 
ال���ي���وم ال���ع���امل���ي ل��ل��غ��ة ال���ع���رب���ي���ة، ثم 
يومها  يف  اخل��ي��م��ة  ف��ع��ال��ي��ات  ختمت 
�سرائية  ق�سائم  على  بال�سحب  االأول 
للطاب  ج��ري��ر  مكتبة  م��ن  مقدمة 

الفعالني .
واأب���������دى ال�������س���ي���وف احل�������س���ور 
اإعجابهم باخليمة، مو�سلني �سكرهم 
بالكلية على تبني هذه  القلم  لنادي 

الفكرة التي ت�ستمر ملدة اأربعة اأيام.

اليوم الثاني
ال��ث��اين يف  ال��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات  انطلقت 
خ��ب��اء احل��ك��م��ة مب��ح��ا���س��رة دار���س��ي��ة 
نقلها الدكتور عبد اهلل اجلوزي من 
اإلى اخليمة ليغر  قاعة املحا�سرات 
بذلك من منطية املحا�سرة، ثم تا 
لق�سم  املقدمة  االإف��ط��ار  وجبة  ذل��ك 
وللطاب احل�سور،  بالكلية  التاريخ 

ثم ا�ستمع اجلميع لندوة دينية.
كما ا�ست�ساف نادي القلم بخباء 
احل��ك��م��ة اأع�������س���اء ن�����ادي ال�����س��ري��ع��ة 
واأ������س�����ول ال�����دي�����ن  ال����ذي����ن ق���دم���وا 
ثم  اخليمة،  يف  »احللية«  برناجمهم 
�سارك اجلميع يف امل�سابقات الثقافية 
ال�����س��رائ��ي��ة  ال���ق�������س���ائ���م  ت����وزي����ع  ويف 
القلم  ن��ادي  للطاب، بعد ذلك قدم 

وجبة غداء لنادي ال�سريعة.

اليوم الثالث
فعاليات  انطلقت  الثالث  اليوم  ويف 
خ��ب��اء احل��ك��م��ة مب��ح��ا���س��رة درا���س��ي��ة 
���س��ارك اجلميع يف وجبة  ث��م  ، وم��ن 
اجلغرافيا  لق�سم  امل��ق��دم��ة  االإف��ط��ار 
ب���ال���ك���ل���ي���ة ول����ل����ط����اب احل���������س����ور، 
للطاب  تعريفية  جل�سة  واأق��ي��م��ت 
اجلغرافية  احل��دود  ملعرفة  احل�سور 
عامة  م�سابقات  واإق���ام���ة   ، باململكة 
للطاب  ال�سرائية  الق�سائم  وتوزيع 

الفاعلني.

جوالة الجامعة
ب��ع��د ذل����ك ا���س��ت�����س��اف ن�����ادي ال��ق��ل��م 

ب��اخل��ب��اء ج���وال���ة اجل���ام���ع���ة، ووف����دا 
الطاب  �سوؤون  عمادة  موظفي  من 
ال����ذي����ن اأب���������دوا اإع���ج���اب���ه���م ب��ف��ك��رة 

اخليمة.
دواء  لنادي  ا�ست�سافة  ذلك  تا 
ب��ك��ل��ي��ة ال�����س��ي��دل��ة،  وال�����ذي ���س��ارك 
»دواوؤك  ب��ع��ن��وان  ت��وع��وي  مب��ع��ر���س 
وال��زوار  احل�سور  لتوعية  ب��ه«  نهتم 

مبنافع الدواء واأ�سراره.
كما قام اأع�ساء نادي دواء بزيارة 
وك��ي��ل ال��ك��ل��ي��ة ورئ��ي�����س ق�����س��م اللغة 
العربية والتقاط ال�ضور التذكارية.

اأقيمت  الثالث  اليوم  م�ساء  ويف 
اإدارة  جمل�س  الأع�����س��اء  �سمر  حفلة 
�سعادة  بح�سور  باخلباء  القلم  نادي 
اآل قمي�سان م�ست�سار  الدكتور نا�سر 
االأكادميية  لل�سوؤون  اجلامعة  وكيل 
ال�سرف  �سعيد  ال��دك��ت��ور  و���س��ع��ادة   ،
و  ال��ل��غ��ات  كلية  يف  امل�ساعد  االأ���س��ت��اذ 
ال��رتج��م��ة و���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور حممد 
امل�����س��ارك يف كلية  ك���ردم االأ���س��ت��اذ  اآل 
اهلل  عبد  الدكتور  و�سعادة  ال�سريعة 
ال�سيد  ال��دك��ت��ور  و���س��ع��ادة  اجل����وزي 

عزت من كلية العلوم االإن�سانية.

اليوم الرابع
فعاليات  انطلقت  ال��راب��ع،  ال��ي��وم  يف 
خباء احلكمة مبحا�سرة درا�سية، ثم 
عقدت جلنة اللغويات يف ق�سم اللغة 
اخليمة  يف  جل�سة  واآداب���ه���ا  العربية 
بها  ت��ق��دم  ماج�ستر  خطة  ملناق�سة 
اأح�����د ط����اب ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا يف 
وجبة  يف  اجلميع  �سارك  ثم  الق�سم، 
رئي�س  �سرف  على  املقدمة  االإف��ط��ار 
واأ�ساتذته  واالت�سال  االإع���ام  ق�سم 
وط�����اب�����ه، ث����م اأق���ي���م���ت ب���ع���د ذل���ك 
ثقافية للطاب احل�سور  م�سابقات 

ثم ال�سحب على جوائز قيمة.
االأن�سطة  رائ��د  ك��رم  ويف اخلتام 
العاطفي  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  بالكلية 
القلم،  ن���ادي  يف  الفاعلني  ال��ط��اب 
ن��ظ��ر ج��ه��وده��م امل���ب���ذول���ة الإجن����اح 
فعاليات خباء احلكمة التي ا�ستمرت 

طيلة اأربع اأيام متتالية.
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قسم اللغة العربية يحتفل بيوم الضاد
سعيد العلكمي

اح��ت��ف��ل ق�����س��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة واآداب���ه���ا 
باجلامعة احتفاال كبرا باليوم العاملي 
للغة العربية بالتعاون مع جلنة االإبداع 
العلوم  بكلية  ال��ق��ل��م  ون����ادي  بالق�سم، 
االأ�ستاذ  عميدها  وبح�سور  االإن�سانية، 
ال���دك���ت���ور ي��ح��ي��ى ال�������س���ري���ف ووك�����اء 

هيئة  واأع�ساء  االأق�سام  وروؤ�ساء  الكلية 
التدري�س والطاب.

و���س��ه��د االح��ت��ف��ال ت��ن��ظ��ي��م ور���س��ة 
ع��ل��م��ي��ة ع��ن��وان��ه��ا »م����ن ق�����س��اي��ا ال��ل��غ��ة 
نخبة  فيها  ناق�س  املعا�سرة«  العربية 
م��ن االأ���س��ات��ذة ع��ددا م��ن ق�سايا اللغة 

ومو�سوعاتها الراهنة.
اللغة  ق�سم  رئي�س  ال��ور���س��ة  واأدار 

ال���ع���رب���ي���ة ال����دك����ت����ور ع���ب���د ال���رح���م���ن 
ب���ال���رتح���ي���ب  ب������داأه������ا  اإذ  امل���ح�������س���ن���ي، 
ب��امل�����س��ارك��ني واحل��ا���س��ري��ن وب��ت��غ��ري��دة 
���س��ع��ري��ة ق����ال ف��ي��ه��ا »����س���ام ال��ع��رب��ي��ة، 
ال�������س���ام ع��ل��ي��ك��م، ون���ح���ن يف ال�����س��ت��ات 
ي��اأخ��ذن��ا  اإالك  ل��ن��ا  ي��ب��ق  مل  ال���ع���رب���ي، 
ال��ذي يلملم  اإل��ى جمال احل���رف، ذاك 
من  اأن��ت  العربي  ال�ستات  ويف  اجل���راح، 

ي��دف��ئ��ن��ا يف ظ���ل ق��ي��ظ وق��ت��ن��ا ودم��ع��ن��ا 
اأحرقنا  اإذا  ف�ساءنا  يا  اأن��ت  يا  املن�ساح، 
ال�����ن�����واح، و�����س����ال دم�����ع ع���ام���ن���ا ب�����االأمل 

اليفطر روحنا«.

جلسات علمية
بداأ اجلل�سة العلمية، ع�سو التدري�س 
بكلية الطب، �سيف احلفل، االأ�ستاذ 

ال����دك����ت����ور ه�������س���ام حم���م���د م���ه���اب���ة، 
ب��ب��ح��ث ع���ن���وان���ه »ت���������رددات ح����روف 
ال��ق��راآن  ب��ني  مقارنة  درا���س��ة  الهجاء 
تلتها  ث���م  ال���ع���رب���ي���ة«،  وال��ن�����س��و���س 
درا�سة قدمها الدكتور ح�سني رفعت 
ع���واد م��ن كلية ال��ع��ل��وم االإن�����س��ان��ي��ة، 
ع���ن���وان���ه���ا »م���ع���اجل���ات ت���وزي���ع���ي���ة يف 
ال��ن��ح��و ال���ع���رب���ي«، ل��ت��ت��ب��ع��ه��ا درا���س��ة 
تعليم  »م�سكات  ح��ول  م�ستفي�سة 
ال��ل��غ��ة ال���ع���رب���ي���ة، وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��غ��ل��ب 
النحو  مب�����س��ك��ات  متمثلة  ع��ل��ي��ه��ا« 
حتديدا لدى طاب اجلامعة قدمها 
علي  ال��ك��رمي  عبد  الدكتور  االأ���س��ت��اذ 
عويف، ليختم الور�سة الدكتور  يا�سر 
يف  »روؤى  ع��ن��وان��ه  ببحث  ال��دروي�����س 
العربية  امل�سطلحات  بع�س  تعريب 

املعا�سرة«.
االأ�ساتذة  من  احل�سور  وتفاعل 
فيها  املقدمة  واالأوراق  الور�سة  مع 
م��ن خ���ال امل���داخ���ات وامل��ن��اق�����س��ات 
اأ�سبوحة  ت��ق��ام  اأن  ق��ب��ل  واالأ���س��ئ��ل��ة، 
����س���ع���ري���ة ن��ظ��م��ت��ه��ا جل���ن���ة االإب��������داع 
ب��ال��ق�����س��م، ق���دم ف��ي��ه��ا ال�����س��ع��راء من 
ال��ت��دري�����س وال��ط��اب  اأع�����س��اء هيئة 
بهذه  اح��ت��ف��اًء  ق�سائدهم  م��ن  ع���ددا 

املنا�سبة.
اإب��راه��ي��م هجري  الطالب  وب���داأ 
)ال���درا����س���ات ال��ع��ل��ي��ا( ب��ق�����س��ي��دة عن 
اللغة العربية، قبل اأن يلقي الدكتور 
اأحمد التيهاين خمتارات من �سعره.
ث��م ق���راأ ال��دك��ت��ور خ��ال��د عبا�س 
م�����س��ط��ف��ى ق�����س��ي��دة حم��ل��ق��ة ب��داأه��ا 
ب����ع����دد م����ن امل�����داخ�����ل وال���وم�������س���ات 
ال�����س��ع��ري��ة، ل��ي��ق��راأ ب���ع���ده  ال��دك��ت��ور 
الن�سو�س  ع��ددا من  طاهر اجللوب 
ال�سعرية من ديوانه الغ�سن والقرب. 
احلميد  عبد  الدكتور  االأ�ستاذ  تاه 
احل�������س���ام���ي ال������ذي ق������راأ ع������ددا م��ن 
ق�سيدة  ومنها  الق�سرة،  ن�سو�سه 

عن اأبها واأخرى عن تعز.

مشاركات طالبية
وك������ان ل���ط���اب ال��ق�����س��م يف م��رح��ل��ة 
ال��ب��ك��ال��وري��و���س م�����س��ارك��ات اأدب��ي��ة؛ اإذ 
����س���ارك ال��ط��ال��ب ع��ب��د اهلل جم���دوع 
عن  االأول����ى  �سعريتني  مبقطوعتني 
العربية،  اللغة  واالأخ��رى عن  �سوريا 
ل��ي��ت��ب��ع��ه ال��ط��ال��ب غ�����س��ان اإ���س��م��اع��ي��ل 
بقراءة ن�سني ق�سرين.  ال�سهراين، 
ك��م��ا األ���ق���ى ال���ط���ال���ب حم��م��د م��ف��رح 
ا�ستح�سان  ن���ال  ���س��ع��ري��ا  ن�����س��ا  ط��ال��ع 

احلا�سرين.
بق�سيدة  االأ���س��ب��وح��ة  وان��ت��ه��ت   
ج���دي���دة ع���ن ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة واآف����اق 
�سايع.  مطلق  للدكتور  فيها  اجلمال 
اأداره������ا  اأن االأ����س���ب���وح���ة  اإل�����ى  ي�����س��ار 
االإب��داع  جلنة  ع�سو  �سعري  بتقدمي 

ال�ساعر الدكتور اإبراهيم اأبو طالب.
معرض للكتاب

وعلى هام�س االحتفال، اأقيم معر�س 
ل��ل��ك��ت��اب م����ن اإن����ت����اج اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة 
ال��ت��دري�����س ب��ال��ق�����س��م، ع��ر���س��وا فيها 
كانت  التي  موؤلفاتهم  من  جمموعة 
للح�سور.   هدية  االحتفال  نهاية  يف 
ث���م ك����رم راع�����ي االح���ت���ف���ال االأ���س��ت��اذ 
امل�ساركني  ال�سريف،  يحيى  الدكتور 
م��ن االأ���س��ات��ذة وال�����س��ع��راء وال��ط��اب 
اإجن���������اح االح���ت���ف���ال  امل���������س����ارك����ني يف 

ب�سهادات تقدير بهذه املنا�سبة.
 كما قدم الق�سم �سكره وامتنانه 
وجهوده  رعايته  على  الكلية  لعميد 
امل��ت��م��ي��زة يف اإجن������اح ه����ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة 
دعمها  على  يحر�س  ال��ت��ي  ال�سنوية 

وح�سور ن�ساطها.
ا�ستهل  ال��ق��ل��م  ن����ادي  اأن  ي��ذك��ر 
)خباء  بخيمة  ال�ساد  يوم  احتفاالت 
احل��ك��م��ة( امل��ن�����س��وب��ة يف م��دخ��ل )4( 
واخل���ا����ض���ة ب��ال��ن�����ض��اط االج��ت��م��اع��ي 
�ست�ستمر  التي  الطابية  والفعاليات 
ثقافيا  املختلفة  باأن�سطتها  اأ�سبوعا 

واجتماعيا.



آل فارح في اجتماع
عمداء القبول الخليجيين

للمرة األولى.. طالبات من الجامعة
يشاركن في رحلة علمية دولية

سارة القحطاني 

�ساركت ثاث طالبات من اأق�سام االإعام والفيزياء واللغة االإجنليزية، 
تاريخ اجلامعة. وكانت جامعة  للطالبات يف  دولية  اأول رحلة علمية  يف 
اأمانة عمداء �سوؤون الطاب،  االأمرة نورة  نظمت الرحلة حتت مظلة 

مب�ساركة �ست جامعات �سعودية.
اجلنوبية  كوريا  اإلى  العلمية  الرحلة  الطالبات يف  اإ�سراك  وهدف   
التي ا�ستغرقت اأ�سبوعا، اإلى متثيل الوطن من خال طالباته املتميزات 
املعارف  واكت�ساب  ال�سعوب  ملختلف  والتقاليد  ال��ع��ادات  على  وال��ت��ع��رف 

وزيادة ال�سغف والهمة لديهن جتاه امل�سانع واملراكز العلمية.
املتاحف  بع�س  اإل��ى  زي��ارة  وكذلك  علمية  ور�سا  الرحلة  وت�سمنت 
جهد  على  ووق��ف��ن  ك��وري��ا  ���س��وارع  يف  الطالبات  جتولت  كما  التاريخية، 
الطبقة الكادحة التي تعمل من اأجل النه�سة بالنف�س والوطن، والحظن 
وفد  زار  كما  امل�سلمني.  واح���رتام  باالأنظمة  والتقيد  املواعيد  يف  الدقة 

الطالبات اأول م�سجد بني يف كوريا.

روايات ميدانية
اللغة  بق�سم  ال��ث��ام��ن  امل�ستوى  م��ن  الفيفي  ال��ه��ن��وف  ال��ط��ال��ب��ة   واأك����دت 
االإجنليزية، اأن الرحلة مثلت نقله نوعية من جميع النواحي ال�سخ�سية 

والتعليمية.
وقالت »جعلت مني �سخ�سية قادرة على حتديد اأهدافها ودفعتني 
وتكثيف  باجلامعة  االأن�����س��ط��ة  م�ستوى  م��ن  ال��رف��ع  �سبيل  يف  للتقدم 
االأخ��ر؛  اجلامعات  بني  املجال  ه��ذا  يف  را�سخة  ب�سمة  لو�سع  اجلهود 
وذلك الأن املعامل واملواقع التي زرناها كانت مبنزلة حافز قوي لنقل 
العربية  اململكة  بادنا  يف  هنا  بها  والعمل  واملتميزة  اجلديدة  االأفكار 

ال�سعودية«.
التي  االأم��اك��ن  »م��ن  فقالت  ال��زي��ارات  برنامج  �سريط  وا�سرتجعت 
 Sookmyung Women´s ا�سم  التي حتمل  الن�سائية  زرناها اجلامعة 
University وهي جامعة لها وزنها التعليمي يف كوريا، وقد تلقينا فيها 
ت�سليط  فيها  مت  اأه��داف��ك«  ت�سمم  »كيف  بعنوان  م�سرتكة  عمل  ور�سة 
ورفع  �سخ�سية  وو�سع خطط  امل�ستقبلية  االأه��داف  ال�سوء على حتديد 

م�ستوى الثقة بالنف�س واملقدرة على التعبر عن ذلك«.
�سفر  الطالبات مع كل من:  لقاءات  اإلى  اأي�سا  الفيفي   وتطرقت 
خادم احلرمني ال�سريفني يف كوريا اجلنوبية، الدكتور ريا�س بن اأحمد 
اأبدياه  الدكتور ه�سام عبدالرحمن، مثمنة ما  الثقايف  وامللحق  املباركي، 
من »اهتمام وحر�س على التحدث مع الطالبات وت�سجيعهن على تنمية 

روح العطاء للوطن«.
ومل ت��غ��ف��ل ع��ن ال��ت��اأث��ر االإي��ج��اب��ي ل��ل��رح��ل��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى اللغة 
االإجنليزية، وقالت »تخ�س�سي احلايل هو اللغة االإجنليزية وقد وجدت 
ما  وه��و  باللغة،  الناطقني  احل���وارات مع  واإج���راء  للتحدث  بيئة خ�سبة 

اأعتربه تقييما ملا اكت�سبته على مدى �سبعة م�ستويات«.
الفيزياء،  ق�سم  من  القحطاين،  طيبة  الطالبة  اأك��دت  جهتها،  من 
اأن من اأهم اإيجابيات الرحلة تعرفها على �ضخ�ضيات واأمناط  خمتلفة، 
اأنها  مو�سحة  قولها،  ح�سب  اجلنوبية،  كوريا  دول��ة  عن  فكرتها  غ��رت 
تعلمت من خال دورات وور�س الرحلة فنون القيادة والتخطيط ال�سليم.

االإع���ام واالت�����س��ال، فقد  م��ن ق�سم  الطالبة هيفاء خم��اف��ة،  واأم���ا 
�سملت  فقراتها  اأن  اإل��ى  م�سرة  الرحلة،  برامج  تنظيم  بطريقة  اأ�سادت 

زيارات اإلى جزر ومعامل اأثرية واأماكن ترفيهية.
احل��وارات  اإج���راء  يف  الرحلة  برامج  من  ا�ستفادتها  خمافة  واأك���دت 

امليدانية واالن�سجام مع خمتلف ال�سعوب.

تعليق مسؤول
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ع��م��ي��د ����س���وؤون 
ال����ط����اب ب���اجل���ام���ع���ة ال���دك���ت���ور 
اأول  ه���ذه  اإن  ه��ب��ا���س   اآل  م��ري��ع 
واأول  خ��ارج��ي��ة،  علمية  م�ساركة 
تاريخ  يف  للطالبات  دولية  رحلة 
اأك���رب  اجل��ام��ع��ة وق���د زرن ف��ي��ه��ا 
امل�����س��ان��ع ال���ك���وري���ة واجل��ام��ع��ات 
وال�����س��ف��ارة ال�����س��ع��ودي��ة وغ��ره��ا 
م�������ن امل������ت������اح������ف واالأم���������اك���������ن.  
ال��ط��ال��ب��ات  ا����س���راك  اأن  واأو����س���ح 
اإل�����ى  يف ه������ذه ال����رح����ل����ة ه������دف 
مت����ث����ي����ل ال������وط������ن ب���ط���ال���ب���ات���ه

املتميزات واإلى تعريفهن بالعادات والتقاليد ل�سعوب خمتلفة، واكت�ساب 
العلمية  وامل��راك��ز  امل�سانع  لديهن جت��اه  والهمة  ال�سغف  وزي���ادة  امل��ع��ارف 
امل�ستويات  على  مبا�سر  ت��اأث��ر  للربنامج  ي��ك��ون  اأن  اآم���ا  واجل��ام��ع��ات، 
هنالك  �ستكون  اأنه  هبا�س  اآل  وك�سف  للطالبات.  وال�سخ�سية  التعليمية 

رحات اأخرى خارجية مقبلة للطالبات.

إحصاءات 
أكاديمية

• العمليات الفصلية 
على النظام 

األكاديمي: 131,415 
• عمليات الحذف 

واإلضافة: 1,688,953
• عدد مرات الدخول 

على النظام والبوابة 
ألعضاء هيئة التدريس: 

9,641,232
• عدد مرات دخول 

النظام وبوابة الطالب: 
13,828

• طلبات تغيير التخصص: 
11,176

أخبار الجامعة

مشهور العمري

القبول  بعمادة  ممثلة  اجلامعة  �ساركت 
ل��ع��م��داء  وال��ت�����س��ج��ي��ل، يف االج��ت��م��اع 15 
ال���ق���ب���ول وال��ت�����س��ج��ي��ل ب���ج���ام���ع���ات دول 
عقد  ال��ذي  اخلليجي،  التعاون  جمل�س 
االأ�سبوع  م�سقط،  العمانية  العا�سمة  يف 

املا�سي. 
وق����دم ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان اآل ف���ارح 
ال������ذي م���ث���ل اجل���ام���ع���ة يف االج���ت���م���اع، 
ورق����ة ع��ل��م��ي��ة حت��دث��ت ع���ن ال��ت��وج��ه��ات 
االإل��ك��رتون��ي��ة احل��دي��ث��ة ب��ع��م��ادة القبول 
يف اجل��ام��ع��ة، وم��ا تقدمه م��ن خ��دم��ات، 
�سخم  تعليمي  ���س��رح  اإدارة  اأن  م��وؤك��دا 
اأك���ر من  امل��ل��ك خ��ال��د ي��ح��وي  كجامعة 
م��ن 40  واأك���ر  األ��ف طالب وطالبة،   60
كلية ، يتطلب كثرا من اجلهد والعمل، 
التقليدي  العمل  طبيعة  م��ن  واخل���روج 
اإلى بيئة العمل بذكاء، ليكون باالإمكان 
االأك��ادمي��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  م��ت��ط��ل��ب��ات  تلبية 
تقبل  ال  متناهية  ودق��ة  عالية،  ب�سرعة 

اجلدل.
ال���ع���م���ادة  راأت  ه���ن���ا  »م�����ن  وق�������ال   
للرفع  احلديثة  التقنية  على  االعتماد 
ت��ط��ورات  وم��واك��ب��ة  العمل  م�ستوى  م��ن 

الع�سر«.

معايير عالمية
اأن النظام االأكادميي يف  اآل فارح  اأو�سح 
العمادة يقوم على معاير عاملية، ويتم 
ع��ل��ى ه���ذا ال��ن��ظ��ام ك��ث��ر م��ن العمليات 
اإل��ى  ينق�سم  ال��ع��م��ل  اأن  مبينا  ي��وم��ي��ا، 
ق�����س��م��ني رئ��ي�����س��ني، اأح���ده���م���ا: ال��ن��ظ��ام 
االأكادميي يف العمادة، واالآخر يف بوابات 

اأع�ساء هيئة التدري�س والطاب.
العمليات  اإح�������س���اءات  اأن  وك�����س��ف 
ال��ف�����س��ل��ي��ة ع���ل���ى ال���ن���ظ���ام االأك����ادمي����ي 

واأن  ع��م��ل��ي��ة،  و415  األ���ف���ا   131 ب��ل��غ��ت 
متت  التي  واالإ���س��اف��ة  احل��ذف  عمليات 
مليونا  بلغت  االأك���ادمي���ي  ال��ن��ظ��ام  ع��ل��ى 
مرات  اأن  كما  عملية،   953 و  األفا  و688 
الأع�ساء  والبوابة  النظام  على  الدخول 
و  مايني  ت�سعة  بلغت  التدري�س  هيئة 
641 األفا و 232 عملية، بينما و�سل عدد 
م���رات دخ���ول ال��ن��ظ��ام وب��واب��ة ال��ط��اب 
اإلى 13 األفا و828 طلبا مدخا من قبل 
تغير  طلبات  بلغت  ح��ني  يف  ال��ط��اب، 

التخ�س�س 11 األفا و 176 طلبا.

خدمة مقبول
اآل فارح اأن جميع عمليات القبول  واأكد 
تتم دون  اأنها  اإل��ى  اإ���س��ارة  اإلكرتونية، يف 
مو�سحا  وثائق،  اأي  اإر�سال  اإلى  احلاجة 
احل�����س��ول على  ت�����س��ت��ط��ي��ع  ال���ع���م���ادة  اأن 

البيانات بدقة.
اجل��ه��ات  م���ع  ال���رب���ط  »مت  واأردف 
امل���ع���ن���ي���ة يف احل���������س����ول ع���ل���ى ب���ي���ان���ات 
امل��ت��ق��دم��ني، ب��االإ���س��اف��ة اإل���ى اأن ال��رب��ط 
ب��ني اجل��ام��ع��ات ي��ت��م ع��ن ط��ري��ق خدمة 
مقبول، ال�ستبعاد الطاب الذين لديهم 
قبول يف اأكر من جامعة، وهناك نظام 
الن�سبة  يراعي  للمتقدمني  اآيل  تر�سيح 
وفق  القبول  �سرائح  وتفعيل  والرغبة، 
ال�ستقبال  حم��ددة  ف��رته  وفتح  الن�سب، 

طلبات التغير على النظام«.
وذكر اأن اأهم النقاط التي يحويها 
ال��ق��ب��ول  ال���س��ت��ف�����س��ارات  االآيل  ال��ن��ظ��ام 
وردا  باملو�سوع،  بحثا  تت�سمن  وطلباته 
ج��م��اع��ي��ا ع��ل��ى اال���س��ت��ف�����س��ارات، وت��وث��ي��ق 
ا�ستف�سارات املتقدمني وطلباتهم، وعدم 
اإلى مراجعة العمادة، واإمكانية  احلاجة 
ليتم  القبول وحتليلها؛  م�سكات  ر�سد 
وع��دد  م�ستقبا،  تافيها  على  العمل 
اال�ستف�سارات، واإتاحة الفر�سة للجميع 

للتوا�سل مع العمادة من اأي مكان ، ويف 
اأي زمان.

اإلرشاد اآللي
ت��ن��اول اآل ف���ارح يف ورق��ت��ه ���س��رح��ا الأه��م 
االإر����س���اد االآيل  ن��ظ��ام  ي��ح��ت��وي عليه  م��ا 
ع��ر���س لوحة  م��ن  وال��ط��ال��ب��ات  للطاب 
ب���ورد«  للطالب  كي تبني  بيانات »دا���س 
والتحديث  ب��االأل��وان،  االأك��ادمي��ي  و�سعه 
واإمكانية  ب��ورد،  الدا�س  لبيانات  اليومي 
اآيل عند  ب�سكل  البيانات  العر�س للوحة 
ومقارنة  م��وق��ع��ه،  على  ال��ط��ال��ب  دخ���ول 
و����س���ع ال��ط��ال��ب ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال��ف�����س��ول 
ال�����س��اب��ق��ة وال��ف�����س��ل احل�����ايل، وم��ق��ارن��ة 
والق�سم  الكلية  ب��ط��اب  الطالب  و���س��ع 

والتخ�س�س، واإعطاء ن�سائح للطالب اأو 
نظام  اأن  كما  و�سعه،  على  بناء  الطالبة 
ال���دا����س ب���ورد اخل��ا���س ب��ال��ط��ال��ب مبني 

على نظام ذكاء االأعمال.
وق�����دم ���س��رح��ا ل��ن��ظ��ام دع����م ات��خ��اذ 
ال������ق������رار، وم������ا ي���ح���وي���ه م�����ن مم���ي���زات 
مثل:الربط االآيل مع النظام االأكادميي، 
واإن���������س����اء م��ك��ع��ب ال���ب���ي���ان���ات، ودق������ة يف 
املعلومة،  ت��وف��ر  و���س��رع��ة يف  ال��ت��ق��اري��ر، 
وجداول ور�سوم بيانات ذات داللة علمية، 
املتغرات،  لكل  معاير  و�سع  واإمكانية 
و�سهولة بناء التقارير، و�سهولة م�ساركة 
النظام،  طريق  عن  والبيانات  التقارير 
وحت����دي����د م�����س��ت��وى ك����ل ك��ل��ي��ة وق�����س��م، 
والتخ�س�سات  الكليات  ببقية  ومقارنتها 
يف اجل����ام����ع����ة، ب����االإ�����س����اف����ة اإل�������ى ���س��رح 
للطاب  االإل��ك��رتون��ي��ة  البطاقة  لنظام 
واخل��دم��ات  اخل��دم��ة،  م��ن  وامل�ستفيدين 
ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا ن��ظ��ام ع��م��ل��ي��ات احل���ذف 

واالإ�سافة عن طريق نظام التوا�سل.
وت���ط���رق اإل�����ى ك��ي��ف��ي��ة ال�����رد االآيل 
ع��ل��ى ا���س��ت��ف�����س��ارات ال��ط��اب م��ن خ��ال 
لل�سوؤال،  االآيل  بالتحليل  وذلك  النظام، 
والبحث  بال�سوؤال،  املق�سود  وا�ستخراج 
يف قواعد البيانات عن االإجابة املنا�سبة، 
وع��ر���س االإج���اب���ة ل��ل��ط��ال��ب، واأخ����ذ راأي 

الطالب عن االإجابة.
اإي���ج���اد   واأ������س�����اف »يف ح�����ال ع�����دم 
الطالب  اقتناع  اأو عدم  النظام  اإجابة يف 
باالإجابة، يتم حتويل ال�سوؤال اإلى فريق 
ال��ع��م��ل ل��ل��رد، وحت��دي��ث ق��اع��دة ب��ي��ان��ات 

اال�ستف�سارات«.
اجل���ام���ع���ات  م����ن  ع������ددا  اأن  ي���ذك���ر 
التن�سيق لزيارة عمادة  اخلليجية طلبت 
ال���ق���ب���ول وال��ت�����س��ج��ي��ل ب��اجل��ام��ع��ة عقب 
االج��ت��م��اع، وذل���ك ل��ل��وق��وف على اأع��م��ال 

العمادة، واال�ستفادة منها.
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أخبار الجامعة

حمالت مغرضة

محمد ابراهيم العسيري
نائب رئيس التحرير

10 اأالف ح�ساب وهمي تدير احلملة ال�سعواء على اململكة عرب و�سائل 
رواجا  جتد  املواقع  هذه  ب��اأن  املوؤ�س�سات  وتفيد  االجتماعي،  التوا�سل 
كبرا بني عدد من اأفراد املجتمع الذين يرتادونها، ويح�سون اأجهزتهم 
وعقولهم بعدد كبر من الق�س�س الوهمية واملقاطع املغر�سة، وي�سهم 
كثر يف ن�سر هذه املواد دون حتّر يف النقل. وتتفنن هذه املواقع التي 
ت�ستهدف جمتمعنا على مدار ال�ساعة يف بث موادها ورموزها م�ستغلة 

ال�سماء االت�سايل املفتوح.
وي�ستغرب املتابع هذا الكم الهائل من املواقع و�سبكات التوا�سل 
مت�سائا:  الطيب،  وجمتمعنا  الغايل  وطننا  ال�ستهداف  ُجندت  التي 

ملاذا هذا اال�ستهداف واحلرب؟
ي��ق��ول اخل����رباء يف م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي اإن ه���ذه من 
االأ�ساليب  لكونها من  �سلوكها  ال��دول يف  بع�س  �سرعت  التي  الو�سائل 
ال�سهلة للو�سول الأكرب �سريحة من املجتمع، دون كبر جمهود. وكل 
ما تتطلبه معركة كهذه هو اإن�ساء موقع يديره خرباء حاقدون يبثون 

�سمومهم بكل حقد وخ�سة.
 هذه احل�سابات ورغم التحذير منها و بيان اأهدافها املتمثلة يف 
م�سكات  من  ت�سببه  اأن  ميكن  وم��ا  الكاذبة  االإ�ساعات  ون�سر  الفرقة 
فاإنه  �سهولة،  بكل  فيه  التاأثر  ميكن  �سبابنا  اأن  وبخا�سة  للمجتمع، 
يجب علينا اأفرادا وموؤ�س�سات حماربة هذه املواقع بكل قوة وتعديلها 

ب�سورة اأكرب وتركيز اأكر.
اأك��رب يف  اأن يكون دوره���م  امل�سوؤولية واخل���ربة  اأه��ل   ويجب على 
امل�ستمر  املواقع والتحذير  املجتمع وف�سح هذه  التوعية الأف��راد  زيادة 
اأن اجلمهور يتحمل  منها لكي تكون اأهدافها مك�سوفة للجميع،  كما 
دورا كبرا يف مكافحة هذه املمار�سات وو�سع حد لاندفاع وراءها من 

خال حت�سني ال�سباب والن�سء.
لقد اآن االأوان الأن يفهم كل مواطن منا اأن بادنا وجمتمعنا يف 
�ساملة  جمتمعية  يقظة  ي�ستوجب  مما  املغر�س،  اال�ستهداف  مرمى 
�سر  ك��ل  م��ن  ب��ادن��ا  اهلل  حفظ  ال�سلبية..  احل��م��ات  لتلك  للت�سدي 

ومكروه.

وقفة

العلوم تنظم ندوة
»V« خرائط المفاهيم والشكل

العلوم  بكلية  الطالبي  الن�ضاط  نظم 
االأم����ر  مب���رك���ز  حم���اي���ل،  يف  واالآداب 
وح��دة  م��ع  بالتعاون  احل�����س��اري،  نايف 
ال��ت��دري��ب وخ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع ب��ال��ك��ل��ي��ة، 
واالآداب  العلوم  الكلية  عميد  بح�سور 
ع�سري،  ق��اي��د  اآل  اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور 

املفاهيم  )خرائط  بعنوان  علمية  ندوة 
االأ���س��ت��اذ  فيها  ا�ست�ساف   »V« وال�سكل 
ب��ج��ام��ع��ة م��ون��ت��ان��ا ب��ال��والي��ات امل��ت��ح��دة 
براديل  مايكل  الربوفي�سور  االأمركية 
الذي بداأ حما�سرته ب�سرح الفرق بني 
ال��ن��ظ��ري��ة ال��ت��ي و���س��ع��ه��ا ع��ل��ى اجل��ان��ب 

ال��ذي  والتطبيق   »V« لل�سكل  االأي�����س��ر 
و���س��ع��ه ع��ل��ى اجل���ان���ب االأمي�����ن لل�سكل 
امل��ع��ل��م هي  اأن م��ه��م��ة  ذات�����ه، م��و���س��ح��ا 

الربط بني املعلومة والتطبيق.
وق���دم اأم��ث��ل��ة م��ن ال��ع��ل��وم وجت��ارب 
املعمل، مبينا اأن ما هو معلوم ال يفهم 

جيدا اإال اإذا طبق عمليا. وقال: »مهمة 
امل��ع��رف��ة ح��ت��ى تنقل  امل��ع��ل��م ه��ي تنظيم 

عمليا للحياة العامة«. 
اأمثلة عدة من  اأعطى براديل  كما 
الفيزياء واالأدب واملو�سيقى واجلغرافيا 
م��ع طابه يف  م��ا طبقه  �سرح  بها  ع��زز 
االحت����اد ال�����س��وف��ي��ت��ي، م�����س��را اإل����ى اأن��ه 
والوفيات  املر�سى  ن�سبة  ارتفاع  الحظ 
الطاب  فيه  يعي�س  ال��ذي  املجتمع  يف 
بطرح  ف��ب��داأوا  البيئي،  للتلوث  نتيجة 
االأ���س��ئ��ل��ة ث���م ج��م��ع امل��ع��ل��وم��ات وو���س��ع 
اجل��داول، وهذا جميعه ي�سكل اجلانب 
االأي�سر لل�سكل »V« ثم خا�سة النتائج 
ال���ت���ي ط��ب��ق��ت حل���ل م�سكلة  واحل���ل���ول 
العملي  التطبيق  ذلك  وي�سكل  التلوث، 
لل�سكل  االأمي����ن  اجل��ان��ب  ميثله  ال���ذي 

.»V«
وا�ستفاد احلا�سرون من املحا�سرة 
وخ��ل�����س��وا م��ن خ���ال ال��ن��ق��ا���س اإل���ى اأن 
التفكر ي�ستخل�س من النظريات التي 
ت��رتج��م مل���ه���ارات ت��ط��ب��ق حل���ل امل�����س��اك��ل 

وتعزيز القيم للمجتمع. 
كيفية  مبناق�سة  الندوة  واختتمت 
تطبيق هذه املفاهيم يف تدري�س اللغات، 
يف  وال�سلبيات  االإيجابيات  ناق�ست  كما 

املفاهيم التي عر�ست.  
باللغة  ق��دم��ت  ال���ن���دوة  اأن  ي��ذك��ر 
االإجن����ل����ي����زي����ة ب���ي���ن���م���ا ق������ام ال���دك���ت���ور 
اإل��ى  برتجمتها  الطيب  عبدالرحمن 

العربية اأمام احل�سور.

نادي التطوع 
يدشن حملة  

التوعية بنقص 
فيتامين »د«

برعاية  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  ن���ادي   د�سن 
عميد ���س��وؤون ال��ط��اب ال��دك��ت��ور مريع 
ال���دك���ت���ور يحيى  ال���ه���ب���ا����س، وح�������س���ور 
ال��ق��ن��اع��ي وال���دك���ت���ور ي��ا���س��ر امل���دع���ث، 
»د«،  فيتامني  بنق�س  للتوعية  حملة 
اأم��ام مدخل بوابة 9 مبقر اجلامعة يف 
الطاب احلملة، يف  وا�ستغل  القريقر. 
االإحاطة باأ�سرار نق�س هذا الفيتامني، 

وطرق الوقاية والعاج منها.

مجتمع أبها تفعل
اليوم العالمي للغذاء

ليلى الشمراني 

رعت عمادة �سوؤون الطاب ووكالة العمادة ل�سوؤون الطالبات، تفعيل كلية املجتمع 
اليدين بربنامج ح�سره 50 طالبة من طالبات  للغذاء وغ�سل  العاملي  لليوم  باأبها 
وغر  ال�سحي  الطعام  عن  حما�سرة  الربنامج  و�سمل  احل�سانة.  واأطفال  الكلية 
على  اأي�سا  احتوى  كما  ال�سحيحة،  الغ�سل  وطرق  اليدين  غ�سل  واأهمية  ال�سحي، 
الأطفال  هدايا  توزيع  ثم  وم��ن  والطالبات،  لاأطفال  توعوية  فيديوهات  عر�س 

احل�سانة. 

»من مثلها«
يحث على اللباس المحتشم 

نظم نادي »اأثر« بكلية املجتمع باأبها برناجما بعنوان »من مثلها« للبا�س املحت�سم، 
وذلك بالتعاون مع وكالة عمادة �سوؤون الطاب ل�سوؤون الطالبات. وتناول الربنامج 
احلديث عن اللبا�س املحت�سم للفتاة امل�سلمة، كما �سمل حما�سرة توعوية تطرقت 
اإلى اللبا�س ال�سفاف والق�سر، واللبا�س الذي يحتوي على بع�س االألفاظ اخلاد�سة 
الطوائف  بع�س  تقاليد  يف  والت�ساهل  لب�سهن،  يف  بالرجال  الن�ساء  وت�سبه  للحياء، 
اخلارجة عن الدين االإ�سامي. ويف ختام املحا�سرة نظمت م�سابقة بني الطالبات 

الأف�سل لبا�س جامعي.
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باحثة توصي
بتطبيق التعلم المقلوب

سهام القحطاني 
»�سريديفي  م�سيط،  بخمي�س  للبنات  املجتمع  بكلية  املحا�سرة  اأو���س��ت 
ثرانيداران« Sridevi Tharanidharan، ب�سرورة االعتماد على اأ�ساليب 
وتلبية  املتعلم  ذاتية  تدعيم  ت�ساعد على  اأكر مرونة،  تدري�سية حديثة 
احتياجاته، وتفعيل دوره يف العملية التعليمية، كما تدعم دور املعلم يف 

كونه مدربا مي�سرا لعملية التعليم والتعلم. 
»املقلوب«  املعكو�س  التعلم  احل��دي��ث��ة،  االأ���س��ال��ي��ب  ه��ذه  اأمثلة  وم��ن 
املحتوى  املتعلم  اإعطاء  على  يعتمد  ال��ذي  املرئي،  التدوين  على  القائم 
العلمي قبل تلقيه يف الف�سل التقليدي، مما يعطي فر�سة داخل الف�سول 

التقليدية ملمار�سة االأن�سطة التعليمية والنقا�س. 
للتعليم  ج��دي��دة  تقنية  ال��ب��اح��ث��ة،  ح�سب  امل��ع��ك��و���س،  التعلم  وي��ع��د 
والتعلم، وهو مثل اأي تقنية جديدة جيدة يف اأي جمال، يعمل على مزج 
وي�سمى  و�سليم،  �سحيح  هو  ما  بكل  االحتفاظ  مع  بع�سها،  مع  الطرق 
ال�سف  امل��ع��ك��و���س،  ال��درا���س��ي  الف�سل  العك�سي،  امل��ع��ك��و���س،  التعلم  اأي�����س��ا 
التقنية مبا يف  ا�ستخدام  لكنها جميعا تركز على  »املقلوب«،  اأو  املعكو�س 

ذلك االأدوات واملحتوى.

نادي التربية يقدم مشروع »إقرأ«
سارة القحطاني

م�سروع  للقراءة  ن��ادي �سفحات  مع  بال�سراكة  الرتبية  كلية  ن��ادي  د�سن 
القراءة بني طاب اجلامعة. وح�سر  ثقافة  لن�سر  ال��ذي يهدف  »اق��راأ« 
التد�سني عميد كلية الرتبية الدكتور عبداهلل الكا�سي، وعدد من اأع�ساء 
هيئة التدري�س من بينهم الدكتور �ضالح اأبو عراد، وم�ضرف ن�ضاط كلية 
الرتبية الدكتور خ�ضران ال�ضهيمي، وم�ضرف ن�ضاط نادي �ضفحات فواز 
العتيبي، ووكيل االأن�سطة بعمادة �سوؤون الطاب الدكتور يحيى القناعي،  

وعدد من طاب الكلية والناديني.
الهدف  اأن  ال��ه��ايل  ب��ن عي�سى  ب��در  الرتبية  ن��ادي  رئي�س  واأو���س��ح 
الطالب  القراءة  وبخا�سة  باأهمية  اجلميع  للم�سروع،  توعية  الرئي�سي 
القدوات  اأب��رز  ن�سر  يف  تكمن  امل�سروع  فعاليات  اأه��م  اأن  واأك��د  اجلامعي. 
واأي�سا يف  التوا�سل االجتماعي،  بالقراءة عرب ح�سابات  املهتمة  العربية 

اأروقة اجلامعة والكلي، ون�سر اأبرز الكتب الرتبوية والعامة.
بالقراءة  خا�سة  ون��دوات  تدريبية  دورات  امل�سروع  »�سيطرح  وق��ال: 
بامل�سروع  و���س��م خ��ا���س  ب���اإذن اهلل، وق��د مت تد�سني  ال��ع��اج��ل  ال��ق��ري��ب  يف 
اأو  اقتبا�س  باأجمل  فيه  للم�ساركة  اجلميع  الهايل  ودع��ا  تويرت«.  عرب 
االقتبا�سات  خ��ال  من  امل�سروع  بتفعيل  مطالبا  ق��راأت��ه«،  كتاب  »اأج��م��ل 
مبادرة  اأو  اق��رتاح  ب��اأي  رح��ب  كما      . kku_و�سم: #م�سروع_اقراأ على 
التوا�سل  و�سائل  جميع  يف  احل�سابات  عرب  بامل�سروع  والرقي  للتح�سني 

االجتماعي.

برنامجر »زهرة الربيع« يناقش
واقع الفتيات والتقنية 

أروى البشري
برعاية عمادة �سوؤون الطاب، ووكالة �سوؤون الطالبات، اأقام نادي »اأثر« 
بكلية العلوم واالآداب بخمي�س م�سيط برنامج »زهرة الربيع« خم�س�سا 
دخول  ب�سبب  عليه  ط��راأت  التي  والتغرات  الفتيات  واق��ع  عن  للحديث 

التقنية يف الرتبية وال�سلوك والذات.
وبداأ الربنامج بالقراآن الكرمي، ومن ثم كلمة ترحيبية باحل�سور، 
من�سقة  م��ع  بال�سور  عليها  والتعليق  »اأث���ر«  ن��ادي  خلطة  عر�س  تاها 
احلجاب  ملو�سوع  الربنامج  تطرق  كما  الرمثي.  ح�سن  رجحاء  ال��ن��ادي 
بطريقة حوارية، والتغرات التي طراأت عليه، واأي�سا عن اللبا�س، ومت 

التعليق على ذلك من قبل من�سقة النادي رجحاء الرمثي اأي�سا.

برنامج تعريفي بالجودة والتطوير 
أروى البشري

والتطوير  اجل���ودة  ع��ن  برناجما  باملحالة  واالآداب  العلوم  كلية  اأع���دت 
والتعريف بوحدة الن�ضاط الطالبي، حتت رعاية عمادة �ضوؤون الطالب 
بخمي�س  واالآداب  العلوم  كلية  وكيلة  بح�سور  الطالبات،  �سوؤون  ووكالة 

م�سيط �سلطانة ال�سهراين.
وح�سر الربنامج اأكر من 300 طالبة، و�سمل التعريف باالعتماد 
واالإر���س��اد  التوجيه  بوحدة  والتعريف  و�سروطه،  واملوؤ�س�سي  الرباجمي 
وال���دع���م االأك����ادمي����ي وب���راجم���ه���ا ودوره������ا جت����اه ال��ط��ال��ب��ات وال��ت��ع��ل��ي��م 
وما  الكلية  مب�سجلة  والتعريف  ف��ي��ه،  امل�ساعدة  وت��ق��دمي  االإل���ك���رتوين، 
تكرمي  الربنامج  �سهد  كما  اإلكرتونيا.  اأو  ح�سوريا  للطالبات  تقدمه 

الفائزات يف االأوملبياد الثقايف الثالث.

أخبار الجامعة

الدكتور  االأ�ستاذ  اجلامعة،  وجه مدير 
الطاب  ���س��وؤون  عمادة  ال�سلمي،  فالح 
وع����م����داء ال���ك���ل���ي���ات ب���ب���ذل م���زي���د م��ن 
اجل���ه���ود يف رع���اي���ة ط����اب وط��ال��ب��ات 
وتعزيز  لتحقيق  ع��ام،  ب�سكل  اجلامعة 
ت��ف��وق��ه��م ومت���ي���زه���م ال��ع��ل��م��ي، وذل���ك 
جميع  يف  لهم  املنا�سبة  البيئة  بتهيئة 

تخ�س�ساتهم.
ج����اء ذل����ك خ����ال رع���اي���ت���ه حفل 
التوجيه  مركز  نظمه  ال��ذي  املتفوقني 
واالإر������س�����اد ب��ع��م��ادة ����س���وؤون ال���ط���اب، 
ال��ث��اث��اء امل��ا���س��ي، مب�����س��رح اجل��ام��ع��ة 

باملدينة اجلامعية باأبها.
وبلغ عدد املتفوقني املكرمني لهذا 
العام 1088 طالبا وطالبة، من خمتلف 
ف��روع  بجميع  والكليات  التخ�س�سات 

اجلامعة يف املنطقة.
وه���ن���اأ ال�����س��ل��م��ي يف ك��ل��م��ت��ه خ��ال 
راجيا  وامل��ت��ف��وق��ات،  املتفوقني  احل��ف��ل، 
لهم مزيدا من التفوق والنجاح للرقي 
ب��ه��ذه ال��ب��اد، مهنئا اأول��ي��اء اأم��وره��م، 
عمادة  من  املبذولة  باجلهود  وم�سيدا 
�����س����وؤون ال����ط����اب وم����رك����ز ال��ت��وج��ي��ه 
واالإر���س��اد يف اإق��ام��ة ه��ذا احل��ف��ل، واأك��د 
للمتفوقني اأن اجلامعة تفخر بتفوقهم 
ت��ق��دم  ي����دل ع��ل��ى  ال��ع��ل��م��ي، واأن ذل����ك 

اجلامعة ورقيها علميا واأكادمييا.
وق�������ال »ت�������س���ع���ى اجل����ام����ع����ة  اإل����ى 
ا�ستقطاب املتفوقني ليكونوا من قادات 
العملية التعليمية بها، واآمل من عمادة 
على  والعمل  الرتكيز  الطاب  �سوؤون 
خا�سة  نوعية  تدريبية  ودورات  برامج 

بالطاب والطالبات املتفوقني«.
م���ن ج��ان��ب��ه، رح����ب م��دي��ر م��رك��ز 
درمي،  اآل  ع��ب��داهلل  واالإر����س���اد  التوجيه 
مب��دي��ر اجل��ام��ع��ة وال��وك��اء وال��ع��م��داء 
واحل�����س��ور م��ن ط��اب واأول���ي���اء اأم���ور، 
م����ب����ارك����ا ل���ل���م���ت���ف���وق���ني وامل���ت���ف���وق���ات 
اإجن���ازه���م ال��ع��ل��م��ي، م�����س��را ال���ى اأن��ه��م 
اأن  يجب  غالية،  وطنية  ث��روة  ي��ع��دون 
حتاط بكل مقومات الرعاية والعناية، 
وت��اب��ع: »ت��ك��رمي ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات 
امل���ت���ف���وق���ني م����ن اأه������م اأه��������داف م��رك��ز 
التوجيه واالإر�ساد، باعتباره اأحد روافد 

م�سرة التعليم«.
فيلم  ع��ر���س  احل��ف��ل  خ���ال  ومت 
واالإر�ساد،  التوجيه  تعريفي عن مركز 
وتر�سيحهم،  املتفوقني  اختيار  واآل��ي��ة 
اإ���س��اف��ة اإل����ى اأه�����داف وروؤي�����ة ب��رن��ام��ج 
»ت��ف��وق« ال���ذي ي��ق��دم��ه وي�����س��رف عليه 
على  امل���راك���ز  تق�سيم  وك��ي��ف��ي��ة  امل���رك���ز، 

املتفوقني.
م���ن ج��ه��ت��ه��م، ���س��ك��ر امل��ت��ف��وق��ون، 
مدير اجلامعة على دعمه لهم ورعايته 
هيئة  باأع�ساء  واأ����س���ادوا  احل��ف��ل،  ل��ه��ذا 
االأول  ال���داع���م  ب��و���س��ف��ه��م  ال��ت��دري�����س 
اأم��وره��م،  وب��اأول��ي��اء  العلمي،  لتفوقهم 
من اآباء واأمهات، الذين ي�سروا لهم كل 
التفوق،  ه��ذا  حتقيق  اأج���ل  م��ن  ع�سر 
راية  يرفع  من  خر  يكونوا  اأن  اآملني 
ت��خ�����س�����س��ات��ه��م  ال����وط����ن يف خم���ت���ل���ف 

العلمية.
ال�سلمي  ك���ّرم  احل��ف��ل،  ن��ه��اي��ة  ويف 
ال�سكر  ���س��ه��ادات  بت�سليم  امل��ت��ف��وق��ني، 

والتقدير اإليهم.

مدير الجامعة
يكرم 1088 متفوقا
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أوعية المعلومات اإللكترونية في الجامعة
التعليم  اأج����ل م�����س��ان��دة م��ن��ظ��وم��ة  م��ن 
اجل��ام��ع��ي وخ���دم���ة م��ن�����س��وب��ي ج��ام��ع��ة 
تدري�س  هيئة  اأع�ساء  م��ن  خالد  امللك 
وطاب وطالبات وباحثني، فقد قامت 
اجل��ام��ع��ة ب��اال���س��رتاك يف ال��ع��دي��د من 
كالدوريات  العاملية  املعلومات  م�سادر 
وذل��ك  االإل��ك��رتون��ي��ة،  وال��ك��ت��ب  العلمية 
ل��ت��وف��ر اجل��ه��د ف��ي��م��ا ي��خ�����س البحث 
بي�سر  اإل��ي��ه��ا  وال��و���س��ول  املعلومات  ع��ن 

و�سهولة.
املعلوماتية  امل�سادر  اأهم  وكان من 
االإلكرتونية، املكتبة الرقمية ال�سعودية 
ج��م��ي��ع  يف  ال���ك���ت���ب  اآالف  ت�����س��م  ال���ت���ي 
نا�سر   300 من  اأك��ر  من  التخ�س�سات 

عاملي.
ال�سعودية  الرقمية  املكتبة  وتعد 
اأب���رز ال�����س��ور ال��داع��م��ة للجامعات  م��ن 
ال�����س��ع��ودي��ة، وي��ك��م��ن ه��دف��ه��ا االأ���س��ا���س��ي 
التطورات  ت��واك��ب  رقمية  بيئة  بناء  يف 
االإلكرتوين،  الن�سر  التقنية يف �سناعة 
وه��������ذا ب���������دوره ����س���ي���زي���د م�����ن ���س��رع��ة 
ال���ت���وا����س���ل ب����ني ال���ب���اح���ث���ني يف جم���ال 
اإلى  باالإ�سافة  العلمي،  والن�سر  االإنتاج 
اأنتجتها  ال��ت��ي  الرقمية  الكتب  اقتناء 
وكذلك  العامل،  يف  املرموقة  اجلامعات 
التي اأنتجها نا�سرون جتاريون عامليون 
يف خم��ت��ل��ف ال��ت��خ�����س�����س��ات، وامل�����س��ارك��ة 

بني  االإلكرتونية  املعلومات  م�سادر  يف 
اأع�ساء املكتبة الرقمية. 

تقدمها  التي  اأه��م اخلدمات  ومن 
امل���ك���ت���ب���ة ل��ل��ب��اح��ث��ني واجل����ام����ع����ات ه��و 
الرقمية  امل�سادر  من  هائل  كم  تقدمي 
األ��ف عنوان يف خمتلف  يزيد على 300 
جانب  اإل��ى  الب�سرية،  املعرفة  جم��االت 
م�����س��ادر م��ع��ل��وم��ات م��ت��ع��ددة االأ���س��ك��ال 
»ك���ت���ب، ودوري�������ات، ور���س��ائ��ل ج��ام��ع��ي��ة، 
واأع��م��ال امل��وؤمت��رات وال��ن��دوات« متاحة 

ب�سيغ رقمية، وفق بحث �سريع ومتقدم 
ح�سب التخ�س�سات.

ال�سعودية  الرقمية  املكتبة  وتعد 
دعما للعملية التعليمية بتوفر م�سادر 
رقمية، وتقدم خدماتها الأع�ساء هيئة 
التدري�س والطاب والباحثني، واإتاحة 
الن�س الكامل للكتب االإلكرتونية، من 

اأي مكان ويف اأي وقت.
 وم����ن ف���وائ���ده���ا اأي�������س���ا، امل��ل��ك��ي��ة 
االإلكرتونية  املعلومات  مل�سادر  الدائمة 
ال���ت���ي مت اق���ت���ن���اوؤه���ا، وحت��م��ي��ل ال��ك��ت��ب 
اآخ��ر،  مكان  اأي  اأو  املكتب  م��ن  املف�سلة 
و�سهولة ا�ستخدام امل�سادر االإلكرتونية، 
للمهتمني  ت��ت��ي��ح  ب��ح��ث  اإم��ك��ان��ي��ة  م���ع 

حتديد املعلومات ب�سرعة فائقة.
وك����ذل����ك ا����س���رتك���ت اجل���ام���ع���ة يف 
م��ع��ل��وم��ات،  ق����اع����دة   )59( م����ن  اأك������ر 
من  اجلامعة  من�سوبي  جلميع  متاحة 
اأع�ساء هيئة تدري�س وباحثني وطاب 
وط��ال��ب��ات وط���اب درا���س��ات عليا، وقد 
اإليها للطاب من  مت ت�سهيل الو�سول 
خال البوابة االإلكرتونية للجامعة اأو 

موقع عمادة �سوؤون املكتبات.
وت��ه��ي��ب ع���م���ادة �����س����وؤون امل��ك��ت��ب��ات 
من  اال�ستفادة  اإل��ى  اجلامعة  مبن�سوبي 
ه��ذه امل�����س��ادر االإل��ك��رتون��ي��ة التي متثل 

اإحدى دعائم التعليم اجلامعي.

د. سعيد الخالدي
عميد شؤون المكتبات

أطفالنا وخطر التقنية
 بيان محمد  بازرعه
طالبة  بقسم الجغرافيا

اأ���س��ب��ح��ن��ا ب��ف�����س��ل م���ن اهلل ن��ع��ي�����س يف 
الهائل،  التقني  بالتقدم  يتميز  ع�سر 
ل��ك��ن م���ن ال ي��ح�����س��ن ال��ت��ع��ام��ل امل��ث��ايل 
ي��واج��ه   ال��راه��ن��ة  التقنية  ال��ط��ف��رة  م��ع 
اخ����ت����ب����ارا  ���س��ع��ب��ا؛ ول����ذل����ك ف������اإن م��ن 
كيف  نتعلم  اأن  جميعا  علينا  ال��واج��ب 
وكيف  اجلديد  الزائر  هذا  مع  نتعامل 
و  منه،  اال�ستفادة  اأوج��ه  االأطفال  نعلم 
ال��وال��دي��ن يف  م��ن م�سوؤولية  لي�س  ه��ذا 
عنهم   م�سوؤول  الكل  بل  فح�سب،  املنزل 
ويجب  وال�سارع،  واجلامعة  املدر�سة  يف 

تو�سح  م�سرتكة  جهود  هناك  تكون  اأن 
اأ�ساأنا  اإذا  علينا   التقنية  ه��ذه  خطورة 

ا�ستخدامها.
ف�ساء  املا�سي  يف  للطفل  يكن  مل 
غ��ر م��ن��زل��ه وال��ب��ي��ئ��ة امل��ح��ي��ط��ة ب��ه مع 
العامل  اأ���س��ب��ح  االآن فقد  اأم���ا  وال���دي���ه،  
فهو  فيها؛  يعي�س  التي  مملكته  باأ�سره 
العامل بني يديه  و�سائل  ت�سع  ميتلك 
االإل���ك���رتون���ي���ة، وجتعله  م���ن االأج���ه���زة 
يعي�س يف عزلة عن اأ�سرته وجمتمعه اإذا 

مل يتم تدارك الو�سع.

 نحن يف زمن االنفتاح اأو ما ي�سمى 
باالنفجار املعريف، حيث اأ�سبح االأطفال 
يعرفون اأ�سياء نحن مل نتعلمها بعد اأن  
انقادوا مل�ساهر باأقنعة مزيفة يتعلمون 
اإليه  و�سلوا  فيما  ي�سهم  منهم كل غث 

من حال.   
يف اخلتام، يجب على املجتمعات اأن 
تنتبه لذلك، فاإن مل ن�ستغل هذا اجليل 
�سباب  اليوم  هم  واأطفال  نتقدم،   فلن 
واأ�سا�س نه�سة هذه االأمة التي اأ�سبحت 

�سبه متهالكة يف ع�سرها الراهن.



ب��ت��ح�����س��ني ج�����ودة ال��ت��ع��ل��ي��م وال���رع���اي���ة 
واخل�����دم�����ة امل���ق���دم���ة ل���ل���ط���ال���ب ول��ك��ل 

العماء امل�ستفيدين من ن�ساطاتها.
ول��ق��د مت���ت امل��واف��ق��ة ال�����س��ام��ي��ة 
ال���وزراء  جمل�س  ق��رار  على  الكرمية 
وت����اري����خ  7/ب/6024  ال����رق����م  ذي 
الهيئة  باإن�ساء  القا�سي   ،1424/2/9
ال����وط����ن����ي����ة ل���ل���ت���ق���ومي واالع����ت����م����اد 
بال�سخ�سية  تتمتع  االأكادميي بحيث 
املعنوية واال�ستقال االإداري واملايل، 
�سوؤون  عن  امل�سوؤولة  ال�سلطة  وتكون 
االأكادميي  واالعتماد  اجل��ودة  �سمان 
الثانوي  ف��وق  التعليم  موؤ�س�سات  يف 
ع����دا ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع�����س��ك��ري، ب��غ��ر���س 
االرتقاء بجودة التعليم فوق الثانوي 
احلكومي واالأهلي، و�سمان الو�سوح 
مقننة  معاير  وتوفر  وال�سفافية، 
لاأداء االأكادميي، وذلك حتت اإ�سراف 
ُعدلت  ث��م  ال��ع��ايل،  التعليم  جمل�س 
ج��ه��ة االإ�����س����راف مب��وج��ب ال��ت��وج��ي��ه 
ب/55759   /7 ال���رق���م  ذي  ال�����س��ام��ي 
وتاريخ 1424/11/25، لت�سبح الهيئة 
حتت اإ�سراف املجل�س االأعلى للتعليم 

الدولة  ال�سعودية  العربية  اململكة  تعد 
ال�سرق االأو���س��ط يف م�سرة  ال��رائ��دة يف 
تطبيق اجل��ودة، ولديها معاير خا�سة 
بها �سواء يف جمال التعليم االأكادميي اأو 
ي��وؤدي تطبيقها بنجاح  املجال ال�سحي  
على  الربنامج  اأو  املوؤ�س�سة  ح�سول  اإلى 
االع��ت��م��اد االأك����ادمي����ي، اأي االإج������ازة يف 
التدري�س  هيئة  وج���ودة  التعليم  ج��ودة 

وخمرجات البحث والتعّلم.
 واالع����ت����م����اد ه����و ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ي 
ت���ق���وم م���ن خ��ال��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة 
بالتاأكد  االأكادميي  واالعتماد  للتقومي 
وعددها  ملعايرها  املن�ساأة   تطبيق  من 
والبحث  التعليم  جم��ال  يف  م��ع��ي��ارا   11
وخ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع، وت���رك���ز ع��ل��ى روؤي����ة 
ور����س���ال���ة واأه�������داف امل��وؤ���س�����س��ة، وج����ودة 
وت��ط��وي��ر  وت��ط��ب��ي��ق  االإداري،  اجل���ان���ب 
اجل������ودة يف جم����ال ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ع��ل��م 
ودعم الطاب والبحث العلمي وخدمة 
امل��ج��ت��م��ع، اإ���س��اف��ة اإل����ى اجل���ان���ب امل���ايل 

واخلدمات امل�ساندة.
االعتماد  على  اجلامعة  وح�سول 
التزامها  على  امللمو�س  ال��دل��ي��ل  ميثل 

معاير  و���س��ع  مهماتها  م��ن  وي��ك��ون 
وطنية موحدة يف جماالت املمار�سات 
دورية،  ب�سفة  ومراجعتها  التعليمية 
وك����ذل����ك ن�������س���ر ث���ق���اف���ة اجل��������ودة يف 
روح  واإ�ساعة  والتعّلم،  التعليم  حقل 
االل���ت���زام ب��ه��ا وت��ط��وي��ره��ا دائ��م��ا اإل��ى 
االأح�����س��ن واالأف�����س��ل، وف���وق ك��ل هذا 
حتمل مهمة اعتماد جميع اجلامعات 

والكليات يف اململكة.
االأكادميية  املن�ساآت  اعتماد  مراكز 
ه����ي ج�����زء م���ه���م وح����ي����وي يف م��ن��ظ��وم��ة 
كل  ول��ي�����س��ت  ل���ل���دول،  بالتعليم  ال��ع��ن��اي��ة 
الدول لديها معاير لتطبيقها للنهو�س 
لي�س  ال��دول  التعليم، وكثر من  بجودة 
االإط���اق،  على  للتعليم  معاير  لديها 
اأنظمة  ويطبق  ي�ستعر  منها  وال��ع��دي��د 
اأخ���رى. وم��ن امل��ه��م مبكان  تعليم ل��ب��اد 
التعليم  اع��ت��م��اد ج���ودة  ت��ق��وم م��راك��ز  اأن 
على احلياد والكفاءة واال�ستقالية حتى 
والتبعية  وامل��رك��زي��ة  اجل��م��ود  ع��ن  تبتعد 
راأ����س  وع��ل��ى  اأع��ي��ن��ه��ا  ن�سب  ي��و���س��ع  واأن 
بالنفع  يعود  التعليم مبا  اأهدافها جودة 

على املواطن واملجتمع.

اعتماد المنشآت األكاديمية

د. علي سعيد 
القحطاني
وكيل كلية الطب للتطوير 
األكاديمي والجودة

سامحوني
د. مبارك بن سعيد حمدان

عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر

ت��ل��ق��ى اجل���م���ي���ع ���س��غ��ارا 
وك�������ب�������ارا ت���ع���ل���ي���م���ه���م يف 
م����راح����ل  يف  امل��������درا���������س 
انتقل  ث��م  ال��ع��ام  التعليم 
اإل��ى موا�سلة  منهم  عدد 
درا������س�����ت�����ه اجل����ام����ع����ي����ة، 
ال��ت��ع��ل��م  اأن  وامل������ع������روف 
ال��������ذي ي���ت���ل���ق���اه ال����ف����رد 
من  ي��غ��ر  اأن  ُي���ف���رت����س 
واإذا  وممار�ساته،  �سلوكه 
ك����ذل����ك ف��ع��ل��ى  ي���ك���ن  مل 

الدنيا ال�سام. 
وب�������اإل�������ق�������اء ن����ظ����رة 
���س��ري��ع��ة ع��ل��ى ك��ث��ر من 
ممار�سات االأفراد يف املجتمع ومع البيئة التي يعي�سون فيها قد  ن�سدم 
اإلى حد كبر جدا؛ ولذلك اأدعوكم من خال هذه املقالة اإلى م�ساركتي 
هذه اجلولة ال�سريعة على بع�س املمار�سات التي يقوم بها البع�س على 

النحو االآتي:
• رحلة اإلى اأحد املتنزهات، انظر بعد االنتهاء من املتنزه اإلى املكان 

وكيف تركه الزوار بحالة �سيئة ومنظر غر الئق. 
• يقف قائد اإحدى ال�سيارات عند اال�سارة، وبيده كاأ�س من القهوة 
اأو ال�ساي، ليفتح باب ال�سيارة وي�سع الكاأ�س على االأر�س وي�ستمر 
ال�سيارة وهو  باإلقاء علبة الع�سر من �سباك  اأو  يف قيادة �سيارته 
ي�سر ب�سرعة 120كيلومرتا يف ال�ساعة، وقد يت�سبب ذلك يف حادث 
لل�سيارة اخللفية، واالأغرب من ذلك اأن يقوم قائد ال�سيارة بالب�سق 

يف ال�سارع، وعلبة املناديل اأمامه على اللوحة االأمامية لل�سيارة.
اأو يف  يدخل عدد من ال��زوار اإلى دورات املياه يف موقع �سياحي   •
اإحدى اجلهات احلكومية اأو يف امل�سجد، وينزل عليهم اإلهام ال�سعر 
والكام ال�سيئ، فيقومون بت�سويه خلفية االأبواب قبل مغادرتهم. 
وال يقف ت�سرفهم عند هذا احلد، بل يعمدون اإلى حتطيم �سنبور 
امل��اء، وه��ذا ي�سهم يف تعميق مفهوم  اإل��ى ت�سرب  ي��وؤدي  املياه، مما 

االإ�سراف والامباالة.
اأو املطارات  امل�ست�سفيات  يجل�س البع�س يف �ساالت االنتظار يف   •
وي�سعل �سيجارته ويتابع دخان ال�سيجارة املت�ساعد بزهو ون�سوة، 
اأروق����ة اجلامعات  داخ���ل  بالتدخني  ال��ط��اب  ي��ق��وم بع�س  ق��د  ب��ل 
اأو  الأدب  دون مراعاة  اأ�ساتذتهم  بع�س  ناظري  واأم��ام  املمرات  ويف 

احرتام.
اأعدت ب�سكل جميل  اإلى قاعة املحا�سرات التي  يدخل الطاب   •
يف  هواياته  املنظر مبمار�سة  ذلك  بت�سويه  اأحدهم  فيبداأ  ومريح، 

الكتابة على املقاعد وجدران القاعة والعبث مبحتوياتها.
كل  بت�سغيل  وي��ق��وم  ج��دي��دة،  فيا  اأو  �سكن  يف  اأح��ده��م  ي�سكن   •
االأ���س��وار  وال�سطوح وعلى  امل��م��رات،  واالإ���س��اءة يف  االأن���وار  مفاتيح 

اخلارجية ليا ونهارا. 
• يغ�سل اأحد االأبناء يديه اأو يتو�ساأ وال يتوانى يف الرد على مت�سل 
على جواله ويرتك �سنبور املاء مفتوحا ويتم هدر كمية كبرة من 

املياه حتى ينتهي من مكاملته.
• يقف ال�سيوف يف طابور البوفيه املفتوح لتناول وجبة الع�ساء يف 
اأحد الفنادق اأو ق�سور االأفراح، وال يتوانى البع�س منهم يف ملء 
�سحنه بكميات كبرة من االأطعمة املتنوعة، وهو على ثقة باأنه لن 

ياأكلها جميعها، وينتهى االأمر بذلك اإلى حاوية النفايات.
اأن  اأي��ن يكمن اخللل طاملا  ���س��وؤال كبر:  ومم��ا تقدم ميكن ط��رح 

التعليم مل يوؤثر يف �سلوكياتنا وممار�ساتنا ب�سكل اإيجابي؟ 
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يف  العليا  ال��درا���س��ات  برامج  بع�س  تدري�س 
اجل��ام��ع��ات ب��ال��ل��غ��ة االإجن��ل��ي��زي��ة ي��ع��د غ�سا 
مقلدة  ذل��ك خمرجات  وينتج من  جت��اري��ا، 
وبخا�سة  ال�سخ�سية،  نظري  وجهة  ح�سب 
يف التخ�س�سات النظرية التي يتم تدري�سها 
باللغة العربية يف برنامج البكالوريو�س يف 
اعتماد  الأن  ذل��ك  اململكة؛  ج��ام��ع��ات  اأغ��ل��ب 
االإجنليزية  باللغة  ال��ربام��ج  تلك  تدري�س 
تلك  تكون  عندما  والكلية  اجلامعة  ُيْحِرج 
اأه��داف  اإل��ى  ال��واق��ع ال ترقى  املخرجات يف 

ذلك الربنامج الذي اعُتمد.
املعتمد  ال��ربن��ام��ج  اأخ����رى،  وب�سيغة 
ب��ال��ل��غ��ة  ت����ك����ون  ال����درا�����س����ة  اأن  َي����ف����رت�����س 
والبيئة  الطاب  واق��ع  اأن  اإال  االإجنليزية، 
االأكادميية املحيطة ال ترقى اإلى اأن ُتطبق 
اأه�������داف ال���ربن���ام���ج ب��ال�����س��ورة امل��ط��ل��وب��ة، 
وي���ت���م ال���ت���دري�������س ب��ال��ل��غ��ة ال���ع���رب���ي���ة، ويف 
ببع�س  التدري�س  ُيطعم  ال��ظ��روف  اأف�سل 

امل�سطلحات والتعريفات االإجنليزية. 
وم��ن يدعي اأن��ه ي��در���س امل��ق��رر كاما 
باللغة االإجنليزية، ُيْخ�سى عليه من اإخراج 
خمرجات مقلدة، اأو يف�سل يف اإخراج طاب 

ل��دي��ه��م ف��ع��ا اأدن����ى م�����س��ت��وي��ات امل��ع��رف��ة يف 
الطالب  يف  عيبا  لي�س  وذل���ك  التخ�س�س، 
وال يف املعلم، بل هو عيب يف طريقة التعليم 
التي تتحول من تعليم علم اإلى تعليم لغة. 
التعليمية  خم��رج��ات��ن��ا  ت��ك��ون  وح��ت��ى 
ب��ع��ي��وب  م�������س���وب���ة  غ�����ر  اأو  م���ق���ل���دة  غ�����ر 
التعلم  اأن تكون مدخات  ت�سنيعية، يجب 
ال��واق��ع.  م��ع  ومتما�سية  منا�سبة  والتعليم 
)الطاب(  مدخاتنا  تكون  اأن  يجب  كما 
متطلبات  ع��ل��ى  الفعلية  امل���ق���درة  مي��ل��ك��ون 

الربنامج الذي اعتمد. 
 ولذلك اأرى اأن يكون التدري�س لتلك 
معتمد  ه��و  وم��ا  العربية،  باللغة  ال��ربام��ج 
حاليا باللغة االإجنليزية يتم حتويله للغة 

العربية واإثبات ذلك يف �سهادة التخرج.
يف ال��و���س��ع احل�����ايل ل��ت��ل��ك ال���ربام���ج 
���س��ت��ك��ون ال�����س��ه��ادة م��غ�����س��و���س��ة، وك��م��ا �سبق 
املعنية  والكليات  للجامعة  اإحراجا  �ستكون 
للدرا�سة  ال�سهادة  بتلك  الطالب  تقدم  اإذا 
خ�����ارج امل��م��ل��ك��ة ع��ل��ى اف����رتا�����س اأن�����ه در����س 

الربنامج باللغة االإجنليزية.
اأن  ب����ني  ت���ع���ار����س���ا  ه����ن����اك  اأرى  وال 

الغش التجاري في التعليم العالي
د حسن آل طالع 
العلوم االدارية 

تكون  واأن  العربية  باللغة  ال��ت��دري�����س  يتم 
بل  مينع،  ال  فمثا  عاملي،  بفكر  املخرجات 
الرئي�سية  امل��راج��ع  بع�س  تكون  اأن  ل  يف�سّ
التدري�س  هيئة  ع�سو  منها  ُي��در���س  ال��ت��ي 
امل��وؤه��ل، واأق�����س��د ب��امل��وؤَه��ل م��ن ح�سل على 
���س��ه��ادة ال���دك���ت���وراه ب��ال��ل��غ��ة االإجن��ل��ي��زي��ة، 
من  الهدف  يكون  ال  لكن  اأجنبية،  مراجع 
اإدراج تلك املراجع االأجنبية جعل التدري�س 
ب��ال��ل��غ��ة االإجن��ل��ي��زي��ة، واإمن����ا ال��ه��دف جعل 
خربات  لنا  لينتج  عامليا  املُ��َدَر���س  الربنامج 

موؤهلة ذات فكر عاملي.
ل��ن نح�سل على  اأن��ن��ا  وه���ذا ال يعني 
ذلك الفكر العاملي اإال عندما ُندر�س باللغة 
االإجن���ل���ي���زي���ة،  ب���ل رمب���ا ي��ك��ون ال��ت��دري�����س 
ب��ال��ل��غ��ة االإجن���ل���ي���زي���ة ع��ائ��ق��ا اأم������ام اإن���ت���اج 
ذلك  يف  وعامليا  حمليا  موؤهلني  خريجني 
اأن  كلياتنا  على  يجب  ولذلك  الربنامج. 
تخلق  واأن  االآخ���ري���ن،  تقليد  ع��ن  تبتعد 
تدري�س  جم��ال  يف  تناف�سية  ميزة  لنف�سها 
ال��ربام��ج العليا مت��ي��زه��ا ع��ن غ��ره��ا من 
ول��ط��اب  للمجتمع  وحت��ق��ق  اجل��ام��ع��ات، 

العلم الهدف من تلك الربامج. 
العليا  الدرا�سات  برامج  بع�س  اإن  ثم 
مو�سة،  اأ�سبحت  ال�سعودية  اجلامعات  يف 
ف���ن���ح���ن مل ن���ن���ه ب���ع���د اإ������س�����اح ب���راجم���ن���ا 
جديدة  برامج  لتطوير  واجتهنا  االأ�سا�سية 
مع  يتما�سى  ال  مبا  اأهدافنا  �سقف  ورفعنا 

اإمكانياتنا ومواردنا املتاحة.
اجل���ام���ع���ات ال�������س���ع���ودي���ة اأ���س��ب��ح��ت 
مت�سخمة بالتخ�س�سات، ومل تعد هناك 
جامعة متلك ما ي�سمى بامليزة التناف�سية 
على امل�ستوى املحلي، فما بالك بامل�ستوى 

العاملي!
توجد  اأن  جامعاتنا  من  نريد  نحن   
با�ستغال  تناف�سية  وم��ي��زة  بيئة  لنف�سها 
االإم���ك���ان���ات امل��ت��اح��ة وب��ع��ي��دا م���ن اأح����ام 
ال��ف�����س��ل  اإال  ل��ن��ا  ال���ت���ي ال جت��ل��ب  ال��ي��ق��ظ��ة 

و�سياع الوقت.
تنبع  للجامعات  التناف�سية  امليزة  اإن 
والبيئة  املتاحة  االإمكانيات  ا�ستغال  م��ن 
ال��ت��ي متيز  امل��ي��زة  ت��وف��ر ه��ذه  املحيطة يف 
تلك اجل��ام��ع��ة ع��ن غ��ره��ا م��ن اجلامعات 
االأخ�������رى ����س���واء يف امل���ج���ال ال��ت��ع��ل��ي��م��ي اأم 

البحثي اأم جمال خدمة املجتمع. 
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الرؤية
ال���ري���ادة ب��ني اأق�����س��ام االإع���ام 
واالت�سال ال�سعودية والعربية

الرسالة
اإع�����داد ال��ك��ف��اءات االإع��ام��ي��ة 
ل�سد  وم��ه��ن��ي��ا  علميا  امل��وؤه��ل��ة 
حاجات �سوق العمل االإعامي 
يف امل��م��ل��ك��ة، وت��ع��زي��ز ال��ب��ح��ث 

العملي وخدمة املجتمع.

األهداف
االإعامية  ال��ك��وادر  اإع���داد   •
املتخ�س�سة يف جمال االإعام 

واالت�سال
• تعريف الطاب والطالبات 
واملعرفية  الفكرية  باالأ�س�س 
جم����������االت  يف  وامل�������ه�������ن�������ي�������ة 

تخ�س�ساتهم.
والطالبات  الطاب  • تهيئة 
حتليل  على  ق��ادري��ن  ليكونوا 
ون����ق����د ال����ظ����واه����ر وامل����واق����ف 

االإعامية و االت�سالية.
العلمي  ال��ب��ح��ث  ت��ن�����س��ي��ط   •

الأع�ساء هيئة التدري�س.
م��ع  ال�����ع�����اق�����ات  ت����وث����ي����ق   •

املوؤ�س�سات املهنية.
امل��ح��ل��ي  امل��ج��ت��م��ع  • خ���دم���ة 

والوطني.

منسقة اإلعالم: نطمح لالستقاللية
وتحويل القسم إلى كلية

ريم العسيري

واالت�����س��ال،  االإع����ام  ق�سم  من�سقة  اأك���دت 
بالق�سم،  امل��ح��ا���س��رة  ال��ط��ال��ب��ات(،  )���س��ط��ر 
االأ���س��ت��اذة ن��ورة عامر، وج��ود »اإق��ب��ال كبر 
وم��ب��ه��ر« م���ن ال��ف��ت��ي��ات يف امل��ن��ط��ق��ة على 
االل���ت���ح���اق ب���ال���ق�������س���م،  الف���ت���ة يف ال���وق���ت 
اإل��ى طلبات كثرة من قبل طالبات  ذات��ه  
اجل���ام���ع���ة ال���راغ���ب���ات يف ال��ت��ح��وي��ل اإل���ى 

تخ�س�سات االت�سال واالإعام.
وا�ستعر�س���ت يف ح���وار  م���ع  »اآف���اق« 
الق�س���م  واجهه���ا  الت���ي  ال�سعوب���ات  اأب���رز 
من���ذ اإن�سائ���ه، ومنه���ا وجود عج���ز يف عدد 
ع�س���وات التدري����س يف جان���ب الطالب���ات، 
جمه���زة  ا�ستديوه���ات  وج���ود  وع���دم 
للتدري���ب، موؤك���دة اأن من�سوب���ات الق�س���م 
واأن  لا�ستقالي���ة،  يطمح���ن  الن�سائ���ي 

يتحول الق�سم اإلى كلية. 

لنبداأ باأولوياتكن يف الق�سم؟
اأول��وي��ات��ن��ا، ون��ح��ن هنا  اأه���م  الطالبة ه��ي 
ل��ت�����س��ه��ي��ل ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وت��ذل��ي��ل 
ال�����س��ع��اب وت��ه��ي��ئ��ة ب��ي��ئ��ة ت��ع��ل��ي��م��ة ج��ي��دة 

ومريحه للطالبة.
 

�سعوبات واجهتكن يف الق�سم
منذ تاأ�سي�سه؟

يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ع��دد  يف  العجز 
الق�سم الن�سائي، واالحتياج يزيد مع تو�سع 
الق�سم، و�سبق اأن رفعنا باحتياجاتنا الإدارة 

اجلامعة التي تويل هذا املو�سوع اأهمية.
وب���ا ���س��ك، ف��ن��ح��ن ح��ري�����س��ون على 
بتخ�س�سات  تدري�س  ع�سوات  ا�ستقطاب 

دقيقة يف جمال االإعام.
وم���ن ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه الق�سم 

ا�ستديوهات  وج��ود  ع��دم  اأي�����س��ا،  الن�سائي 
فيما  عمليا  ال��ط��ال��ب��ات  ل��ت��دري��ب  جم��ه��زة 
وال�سحافة،  والتلفزيون  االإذاع���ة  يخ�س 
ون���ح���ن اأي�����س��ا ن��ب��ح��ث ع���ن اال���س��ت��ق��ال��ي��ة 

ليتحول الق�سم اإلى كلية اإعام وات�سال.
واجهتني  ال��ت��ي  ال�����س��ع��وب��ات  اأن  ك��م��ا 
من�سقة  ب�سفتي  ال�سخ�سي  امل�ستوى  على 
االإداري  ال��ع��م��ل  اأن  يف  تتلخ�س  للق�سم، 
م���ره���ق وم�����س��وؤول��ي��ة ك���ب���رة، وم����ن اأك���ر 
ال��ع��ق��ب��ات اإره����اق����ا ال��ت��وف��ي��ق ب��ي��ن��ه وب��ني 
اأحدهم  التدري�س بطريقة ال يطغى فيها 

على االآخر.

كيف ترين اإقبال الطالبات 
باملنطقة على درا�سة الإعالم؟

االإقبال رائع ومبهر، كما اأن عمادة القبول 
والت�سجيل اأخربتنا بحجم الطلب العايل 
التقدمي  واأي�����س��ا  للق�سم،  التحويل  على 
الطلبات  كثر من  اإلى  باالإ�سافة  االأويل، 
من  ب��اأخ��رى  اأو  بطريقة  اإيل  ت�سل  ال��ت��ي 
اأي  اأق���دم  اأن  اأ�ستطيع  اأن  دون  ال��ط��ال��ب��ات 

خدمة لهن.
 

هل ثمة م�سار درا�سي معني تنهال 
عليه الطلبات ب�سورة خا�سة؟

االت�سال اال�سرتاتيجي هو اختيار غالبية 
طالباتنا.

اأبرز ما مييز ق�سم الإعالم 
باجلامعة عن الأق�سام املماثلة 

باململكة؟ 
وعلى  م��وه��وب��ات  فهن  بطالباتنا،  نتميز   
ق��در ع��ال م��ن الثقافة وال��وع��ي واالإب���داع، 
دون اأن ننتق�س من طالبات اأق�سام االإعام 

يف اجلامعات االأخرى باململكة.

ما مدى حر�سكن
على تدريب الطالبات؟

يف امل��ج��ال االإع���ام���ي، ال مي��ك��ن االع��ت��م��اد 
على اجلزء النظري دون التدريب والعمل، 
االإع��ام��ي  ال��ن��ادي  الق�سم  اأن�����س��اأ  ول��ذل��ك 
للطالبات الذي يقدم العديد من الدورات 
اأن جميع  اإل�����ى  اإ����س���اف���ة  ال��ع��م��ل،  وور�������س 
فعاليات اجلامعة تدعم التخ�س�س ب�سكل 
ت�سمل  الدرا�سية  اخلطة  اأن  كما  باآخر،  اأو 
ف�سلني  على  مق�سمة  تدريبية  �ساعة   16

درا�سيني.

وكيف تقيمني عمل النادي؟
ال�����ن�����ادي ق������دم ال����ع����دي����د م����ن االأن�������س���ط���ة 
التدريبي  اجلانب  يدعم  وه��و  للطالبات، 
لهن. وخال الف�سل احلايل، ت�سرف عليه 
نقلة  وحققت  الغامني،  ت�سنيم  املحا�سرة 
ن��وع��ي��ة ل��ه يف ك��ث��اف��ة االأن�����س��ط��ة وج��ودت��ه��ا 

والقادم اأجمل و اأف�سل.

تقرتب اأول دفعة للق�سم
من التخرج.. هل ترين اأنهن 

موؤهالت للعمل يف املجال الإعالمي؟
ه���ن ك���ذل���ك ب�����اإذن اهلل، وه���ن���اك ط��ال��ب��ات 
ميثلن نخبا فكرية وعلمية، واأ�سعدت جدا 

بتدري�سهن، واأمتنى لهن كل التوفيق.

ما الن�سائح التي توجهينها 
للطالبات؟ 

الطالبة  تعمل  اأن  ه��ي  االأه����م  الن�سيحة 
�سخ�سيتها  ت�سقل  واأن  م�ستقبلها،  الأج��ل 
كا  على  تركز  واأن  وموهبتها،  ومهاراتها 
وق��ب��ل هذا  وال��ن��ظ��ري.  العملي  اجل��ان��ب��ني 
اأف�سل  عليه  النبي  اأخ���اق  ت�سع  اأن  كله، 

ال�ساة والت�سليم نربا�سا لها يف حياتها. 

العدد 193  |  26 ربيع األول 1438  |  25 ديسمبر 2016



تحقيق

اإلعالم الخيري
وال��ت��ط��وع��ي يف  العمل اخل���ري  اأه��م��ي��ة  اث��ن��ان على  ال يختلف 
املجتمع، وبخا�سة اإذا كان هذا العمل يخت�س بفئة معينة كذوي 
ذا  العمل  اإذ يعد هذا  االحتياجات اخلا�سة والفقراء واالأيتام، 
اأهمية بالغة وي�سهم يف ترميم اإخفاقات احلياة و�سعوباتها على 
االأفراد املعنيني بها مبا�سرة، ولكن هذا اجلهد يحتاج اإلى اإبراز 
جملة من االأ�سباب ياأتي يف مقدمتها زرع ثقافة العمل اخلري 

يف املجتمع، حتى ي�سبح هدفا وق�سية لكل عائلة.
ومن ناحية اأخرى، ياأتي اإبراز العمل اخلري يف و�سائل 
املجتمع،  بنية  على  حفاظا  اأن��واع��ه��ا  اخ��ت��اف  على  االإع���ام 
وميّكن انت�سار املعلومة يف احلدث نف�سه من اإظهار حمتاجني 
جدد، اأحرجتهم العفة واحلياء ومنعتهم من مد اليد، ف�سا 
ماليا  م���وردا  خا�سة  ب�سفة  ميثل  اخل��ري  االإع���ام  اأن  على 
خال  من  �سواء  املجال،  هذا  يف  النا�سطة  للجمعيات  جديدا 
ذات  االأن�سطة  اأو  احل���االت  بع�س  ورع��اي��ة  لاإ�سهام  دعوتهم 
الدعم  املرتتبة عن  االإعانات  اأو من خال عائدات  ال�سلة، 

والرعاية لل�سركات نف�سها وللفاعلني يف العمل اخلري. 
االإع���ام اخل��ري ح�سا�س ج��دا، وه��و لي�س كبقية  ولكن 
التي ينبثق منها االإع��ام، فهناك من  التخ�س�سات االأخ��رى 
ذلك  ك��ان  واإن  حمتاجا،  اأم  داعما  ك��ان  �سواء  ال�سوء  يرف�س 
اأكر يف االأخر؛ ومن ثّم وجب توخي احلذر يف التعاطي مع 
اإل��ى هذه  االإع��ام يف ه��ذه احل��االت، وينبه اأه��ل االخت�سا�س 
العمل  اإب��راز جهد اخلرين والفاعلني يف  اإذ ميكن  ال��زاوي��ة، 
اخلري بطرق اأخرى اأح�سن واأجود، دون انتهاك اخل�سو�سية 

ودون اإحراج.

ساعد ساعد
محاضر بقسم اإلعالم واالتصال

ssaed@kku.edu.sa

لحظة تأمل

محمد شامي 

مل ت��ك��د مت�����س��ي ع���دة اأي����ام ع��ل��ى مقال 
�سحيفة  على  العام  امل�سرف  امل�ست�سار، 
رئي�س ق�سم  االإع���ام���ي،  وامل��رك��ز  اآف���اق 
االإع���ام واالت�����س��ال، االأ���س��ت��اذ الدكتور 
»روؤي���ة  فيه  ك�سف  ال���ذي  ال��ق��رين،  علي 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة« واه��ت��م��ام��ه مب�ساركة 
ط�����اب »االت���������س����ال اال����س���رتات���ي���ج���ي، 
ال���ع���اق���ات ال���ع���ام���ة« ب��ق�����س��م االإع������ام 
واالت���������س����ال، يف ال���رتت���ي���ب وال��ت��ن��ظ��ي��م 
للموؤمترات التي تقيمها اجلامعة، حتى 
تفاعل طاب ذلك التخ�س�س مع تلك 
الروؤية، منادين بتنفيذها ب�سكل عاجل، 
اإيجابية  ع��وائ��د  م��ن  عليها  ي��رتت��ب  مل��ا 
وتاأهيليهم  االأكادميية  م�سرتهم  على 
التي  امل��ه��ن��ي��ة  ل��ل��م�����س��رة  م��ث��ايل  ب�سكل 

تنتظرهم.
وط����ال����ب����ت ع���ي���ن���ة م�����ن ال����ط����اب 
يف حت��ق��ي��ق اأج���رت���ه »اآف�������اق«، اجل��ام��ع��ة 
ن��دوة  م��ن  فيها  اأ���س��ب��وع  يخلو  ال��ت��ي ال 
اإدارة  ت��ن��ظ��ي��م��ه  ت���ت���ول���ى  م����وؤمت����ر  اأو 
ولو  ت�سركهم  باأن  العاقات اجلامعية، 
على جمموعات يف الرتتيب والتنظيم، 
معتربين اإياها فر�سة �سانحة للتدريب 

والتطبيق الفعلي يف جمالهم.
اتفاقية  توقيع  اق��رتح ط��اب  كما 
م���ع ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة مل��ن��ا���س��ب��ة اأب��ه��ا 

ا�سرتاتيجي(،  )ات�سال  االإع��ام  طاب 
يف  ترتيب  ال��ث��ق��ة  م��ن��ح��ه��م  ي��ت��م  واأن 
وت��ن��ظ��ي��م ال��ف��ع��ال��ي��ات، م�����س��را اإل����ى اأن��ه 
موؤمتر  االإعام  يف  جتربتهم  متت  قد 
ع��ام 2014 وحققوا  ال���دويل  واالإ���س��اع��ة 

جناحات باهرة، ح�سب قوله.
وتابع ال�سربمي: »كثر من طاب 
االإعام فعالون خارج الدرا�سة، ويعدون 
م��ن ال��واج��ه��ات االإع��ام��ي��ة يف املنطقة، 
ومن ثّم لن يكون بغريب عليهم الثقة 
م���ن م��ع��ايل م��دي��ر اجل���ام���ع���ة«، م��وؤك��دا 
حاجة طالب االإعام اإلى الدعم االأكرب 
التدريب، منبها  وتكثيف طرق  وتنوع   ،
الناجحة  التدريب  اأ�ساليب  من  اأن  اإلى 
اال�سرتاتيجي  االت�سال  طالب  تكليف 
اجلامعة،  وم��وؤمت��رات  فعاليات  بتنظيم 
وق����ال: ه���ذا ت��دري��ب م��ن م�ستوى ع��ال 

ومتميز«.
واأ���������س��������اف: »ي�����ح�����ت�����اج ال���ط���ال���ب 
اأي�������س���ا اإل�����ى ت���دري���ب ع��م��ل��ي م��ك��ث��ف يف 
ميداين  وع��م��ل  متخ�س�سة  موؤ�س�سات 
اأك�����رب، وال���ت���ع���اون م���ع ���س��رك��ات  تنظيم 
الفعاليات  واملوؤمترات لتمكني الطاب 

من التدريب امليداين املبا�سر«.
 

اإلتقان والجاهزية 
اأن  اإل��ى  الب�سري  حممد  الطالب  ولفت 
روؤية مدير اجلامعة جميلة جدا، وا�سفا 

العامة  العاقات  دائ��رة  اأن  القحطاين 
خدمات  لرتويج  االن��ط��اق  نقطة  تعد 
اجل���ام���ع���ة  واإجن����ازات����ه����ا وم�����س��اري��ع��ه��ا 
اإبراز  على  الدائرة  تعمل  اإذ  امل�ستقبلية، 
ه���وي���ة اجل���ام���ع���ة ب���ال�������س���ورة امل��ائ��م��ة 
واإع���ط���اء ف��ك��رة وا���س��ح��ة ع��ن اأه��داف��ه��ا 
اإل��ى  ب��االإ���س��اف��ة  وغ��اي��ات��ه��ا،  ومقوماتها 
وتابع:  الطيبة.  �سمعتها  على  احلفاظ 
»ت��ع��م��ل ال���دائ���رة اأي�����س��ا ع��ل��ى ال��ت��وا���س��ل 
موؤ�س�سات  م��ع  وم�ستمر  دوؤوب  ب�سكل 
م�ستخدمة  وال����دويل،  املحلي  املجتمع 
جميع الو�سائل املتاحة واأحدث اأ�ساليب 
الإيجاد  املبا�سر  وغ��ر  املبا�سر  االت�سال 
�سبكة ع��اق��ات  وب��ن��اء  اإي��ج��اب��ي  ت��ع��اون 
االأم��ر  املجتمع،  م��ع  وتكاملية  تعاونية 
و�سورتها  اجلامعة  مكانة  ي��ع��زز  ال���ذي 
امل�سرقة على امل�ستويات املحلية والعربية 

والعاملية كافة.
دائ�����رة  روؤي��������ة  »ت���ن���ب���ث���ق  واأردف: 
ال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة م��ن روؤي����ة اجلامعة 
موؤ�س�سات  اإح���دى  كونها  على  القائمة 
للنهو�س  ت�سعى  ال��ت��ي  ال��ع��ايل  التعليم 
بامل�ستوى العلمي والثقايف واحل�ساري، 
وتعمل على مواكبة االجتاهات احلديثة 
التطور  جانب  اإل��ى  ال��ع��ايل  التعليم  يف 
العلمي،  البحث  وت�سجيع  التكنولوجي 
ح��ي��ث ت����وؤدي دائ����رة ال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة 
واالإ����س���راف  التنظيم  يف  رئي�سيا  دورا 
على خمتلف ن�ساطات اجلامعة، �ساعية 
بالتفاعل  اأه��داف��ه��ا  حتقيق  اإل��ى  بذلك 

عا�سمة ال�سياحة العربية للم�ساركة يف 
على  �ستقام  التي  واالأن�سطة  الفعاليات 

مدار 2017.
 

تكامل العملية التعليمية
»اأوال  ف��ي�����س��ل:  ال���ط���ال���ب حم��م��د  ق����ال 
اإلى معايل مدير  اأتوجه بجزيل ال�سكر 
اجلامعة على الثقة املمنوحة لنا طاب 
ال�سماح  اال���س��رتات��ي��ج��ي«  يف  »االت�����س��ال 
امل���وؤمت���رات  ت��ن��ظ��ي��م  يف  ل��ن��ا  بامل�ساركة 
والندوات يف اجلامعة، وقد كنت اأمتنى 
التدريب اخلا�س  يتم تطبيق مقرر  اأن 
اإن  العامة«، اإذ  العاقات  »اإدارة  يف  بنا 
بعدد  ال��ف��رتة  ه��ذه  اجلامعة  حتظى يف 

من املوؤمترات و االأن�سطة املتنوعة«.
واأ�ساف  يف ال�سدد ذاته: »التدريب 
ع��ل��ى راأ�������س ال���درا����س���ة ي�����س��ب��ق��ه ال��ق��ي��ام 
بدورات تدريبيه  ينظمها الق�سم توؤهل 
اأر���س  االإع��ام��ي على  للعمل  ال��ط��اب 
التطبيقي  اأن  اجلانب  موؤكدا  امليدان«، 
ي���ف���ي���د اأك�������ر م����ن اجل����ان����ب ال���ن���ظ���ري 
امل��ح�����س��ور ف��ق��ط يف ق���اع���ات ال���درا����س���ة، 
ت��ت��ك��ام��ل العملية  ال�����س��ورة  ب��ه��ذه  واأن����ه 

التعليمية.

ثقة غير مستغربة 
���س��دد ال��ط��ال��ب حممد ال�����س��ربم��ي، على 
على  االعتماد  يتم  اأن  بغريب  لي�س  اأن��ه 

اإياها بلفتة وبادرة مميزة، وقال: »بحكم 
اال�سرتاتيجي،  االت�سال  يف  تخ�س�سي 
در���س��ه  م��ا  اإت��ق��ان  ال��ط��ال��ب  ي�ستطيع  ال 
طريق  عن  اإال  النظرية  املحا�سرات  يف 
اجل����ان����ب ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي وال���ع���م���ل���ي ع��ل��ى 
اإل���ى امل�ستوى  ل��ل��و���س��ول  ال���واق���ع  اأر�����س 
يحقق  وبهذا  وعمليا،  معرفيا  املطلوب 
تخ�س�سه  جم���ال  يف  اخل����ربة  ال��ط��ال��ب 
التخ�س�س  ب�سكل  مم��ار���س��ت��ه  وت�سبح 
ج��ي��د و���س��ل�����س وارت���ف���اع درج����ة االإت���ق���ان 
ما  ال��وظ��ي��ف��ي،  االأداء  يف  واجل���اه���زي���ة 
يوؤهل الطالب ل�سوق العمل ب�سكل جيد، 

ومل�ستقبل زاهر باإذن اهلل«.

شراكة الستثمار فرصة 
عقد  �سيام،  عبدامللك  الطالب،  اق��رتح 
ملنا�سبة  التنفيذية  اللجنة  م��ع  �سراكة 
 2017 العربية  ال�سياحة  عا�سمة  اأب��ه��ا 
الفعاليات  تنظيم  يف  ال��ط��اب  مل�ساركة 
التي �ستقام على مدار العام، باعتبارها 
ذات  للطاب يف منا�سبة  فر�سة مميزة 
قيمة كبرة، م�سددا على اهتمام رئي�س 
القرين  علي  ال��دك��ت��ور  االأ���س��ت��اذ  الق�سم 

بهذا اجلانب ب�سكل وا�سح.

نقطة االنطالق 
اأك������د ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري�������س ب��ق�����س��م 
زهر  علي  الدكتور  واالت�سال  االإع��ام 

وال���ت�������س���ارك م���ع اإدارت�����ه�����ا واأق�����س��ام��ه��ا 
واالأكادميية، ومن هنا يت�سح  االإداري��ة 
حجم الدور الكبر املنتظر من طاب 
العاقات، وروؤية مدير اجلامعة متثل 
ينتظر  مم��ا  لتمكينهم  ك��ب��رة  اأه��م��ي��ة 

منهم«.
امل��اأم��ول  اأن  اإل���ى  القحطاين  ون��ب��ه 
���س��ورة  ت��ع��زي��ز  التخ�س�س،  ط���اب  م��ن 
وم���ك���ان���ة اجل���ام���ع���ة وت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون 
اإلى  باالإ�سافة  اأق�سامها،  بني  الداخلي 
والتوا�سل  اخلارجية  العاقات  توطيد 
املثمر لاإ�سهام يف حتقيق ر�سالة الكلية 
وتعزيز مكانتها ودميومتها، ف�سا عن 
اجلامعة  �ساأن  رف��ع  يف  الفعال  االإ�سهام 
داخليا وحمليا ودوليا، وحت�سني ال�سورة 
ال��ذه��ن��ي��ة ع��ن��ه��ا، وف��ت��ح ق���ن���وات ات�����س��ال 
ف��ع��ال��ة م���ع ج��ه��ات اأخ������رى، ب��االإ���س��اف��ة 
وفل�سفتها  اجلامعة  ر�سالة  ت�سويق  اإل��ى 
ون�����س��اط��ه��ا واأخ���ب���اره���ا وت��روي��ج��ه��ا عرب 
و����س���ائ���ل االإع�������ام امل��خ��ت��ل��ف��ة، وت��ن��ظ��ي��م 
التابعة لها والقيام  الن�ساطات  ومتابعة 
واال�ستقبال  للربوتوكول  الزم  هو  مبا 

لزوار الكلية.
وختم القحطاين باأن اأهم اأهداف 
�سبكة  ب��ن��اء  ت�سمل  ال��ع��ام��ة  ال��ع��اق��ات 
وا����س���ع���ة م���ن ال���ع���اق���ات م���ع خمتلف 
امل���وؤ����س�������س���ات اجل���ام���ع���ي���ة، ����س���واء ك��ان��ت 
اأم خ��ارج��ه لتبادل  ال��وط��ن  داخ���ل  م��ن 
اخلربات واملعرفة و امل�ساعدة يف تقييم 

ما هو الزم. 

ترحيب وإشادة برؤية مدير  الجامعة 
طالب العالقات يطالبون بإشراكهم 

في تنظيم الفعاليات الجامعية 
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جامعات سعودية

GOV التعليم تحصد جائزة
فازت وزارة التعليم بجائزة GOV الأف�سل خدمة حكومية عن نظام خدمة مقبول، اإحدى اخلدمات 

االإلكرتونية ملنظومة وزارة التعليم خلدمات اجلامعات »جامعة«.

حاضنة تقنية لجامعة جازان
بحثت جامعة جازان مع م�سوؤويل برنامج بادر حلا�سنات التقنية مبدينة امللك عبدالعزيز للعلوم 
حا�سنات  وتطوير  لتفعيل  الربنامج  وي�سعى  باجلامعة.  تقنية  حا�سنة  اإن�ساء  بالريا�س،  والتقنية 
باأجهزة  احلا�سنة  وتت�سل  اململكة،  يف  النا�سئة  التقنية  االأع��م��ال  ومن��و  لت�سريع  التقنية  االأع��م��ال 
واحللول،  والربجميات  واالت�ساالت،  املعلومات  لتقنية  التحتية  والبنية  واالت�ساالت،  احلا�سبات 

والو�سائط املتعددة، وتطبيقات الهواتف الذكية.
 

320 عيادة وغرفة عمليات 
مره،  اإبراهيم  بن  عبدالغني  الدكتور  عبدالعزيز،  امللك  بجامعة  االأ�سنان  طب  كلية  عميد  ك�سف 
اكتمال منظومة م�ست�سفى االأ�سنان اجلامعي الذي يعد  اأحد اإجنازات الكلية، وذلك عرب 320 عيادة 

وغرفة عمليات جمهزة باأحدث التقنيات الطبية العاملية.
واأ�سار مره اإلى اأن التو�سعة اجلديدة للم�ست�سفى �ست�سهم ب�سكل كبر يف ا�ستيعاب اأكرب عدد من 
املراجعني يف التخ�س�سات املختلفة وبخا�سة اجلراحية منها، م�سرا اإلى اأن املبنى اجلديد يحتوي 
عمليات  لغرف  اإ�سافة  املختلفة،  املراحل  يف  والطالبات  الطاب  لتدريب  من100عيادة  اأك��ر  على 
املختلفة يف جمال طب  �سيكون مرجعا لعاج احل��االت  حديثة وغ��رف تنومي وعناية مركزة، مما 

االأ�سنان على م�ستوى املنطقة، ح�سب قوله.

6 اعتمادات لكليات »القصيم«
ح�سلت جامعة الق�سيم على �ست اعتمادات براجمية لكلياتها املختلفة حتى اأبريل عام 2023، بعد 
الزراعة  اململكة. ونالت كلية  الازمة لاعتماد الرباجمي يف  املتطلبات  الربامج  ا�ستوفت هذه  اأن 
والطب البيطري االعتماد االأكادميي الأربعة من براجمها، مما يعد اإجنازا متميزا للكلية خا�سة 
وتربيته،  احليواين  واالإنتاج  البيطري،  الطب  برنامج  الربامج  و�سملت  عامة.  الق�سيم  وجلامعة 
على  الطب  كلية  ح�سلت  كما  ووق��اي��ت��ه،  النبات  اإن��ت��اج  وبرنامج  االإن�����س��ان،  وتغذية  التغذية  وع��ل��وم 
االعتماد  االأ�سنان على  كلية طب  الطب واجلراحة، يف حني ح�سلت  الرباجمي لربنامج  االعتماد 

االأكادميي الرباجمي لربنامج طب االأ�سنان.

»الجوف« تتعاون مع المكتبة الرقمية
ال�سعودية،  الرقمية  واملكتبة  اجلامعة،  مكتبة  بني  والتفاهم  التعاون  �سبل  اجل��وف  جامعة  بحثت 
وكيفية تو�سيع التوا�سل مع قواعد املعلومات العاملية، واال�سرتاك يف م�سادر املعلومات املوثقة كافة، 

واأهم املجات العلمية املحكمة، التي ت�سم اأ�سهر النا�سرين العامليني يف هذا املجال.
عبد  الدكتور  ال�سعودية  الرقمية  املكتبة  على  العام  امل�سرف  التعليم،  ب��وزارة  امل�ست�سار  واأع��رب 
ومن�سوبي  لطلبة  الت�سهيات  جميع  لتقدمي  الرقمية  املكتبة  ا�ستعداد  ع��ن  ال�سليمان،  احلميد 
املاج�ستر  ر�سائل  فيه  ت��ودع  م��رك��زي��ا،  رقميا  م�ستودعا  اأ�سحت  املكتبة  اأن  اإل��ى  م�سرا  اجل��ام��ع��ة، 

والدكتوراه للطلبة املبتعثني، موفرة يف الوقت ذاته نحو 400 األف كتاب اإلكرتوين.

أضرار المخدرات مادة إجبارية في الجامعات
ك�سف االأمني العام للجنة الوطنية ملكافحة املخدرات »نربا�س« عبداالإله ال�سريف، اأن مفاهيم اأ�سرار 
املخدرات وتعزيز القيم االأخاقية �ستكون مادة اإجبارية يف املناهج باجلامعات، و�ستطبق بعد اجتماع 
اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات برئا�سة ولى العهد وزير الداخلية �ساحب ال�سمو امللكي االأمر 

حممد بن نايف، قريبا.

وق����ع وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م، ال���دك���ت���ور اأح��م��د 
ب���ن حم��م��د ال��ع��ي�����س��ى، م���ذك���رة ت��ف��اه��م 
م��ع وزي���ر ال�����س��وؤون امل��دن��ي��ة ع��ن رئا�سة 
البو�سنة  جمهورية  يف  ال���وزراء  جمل�س 

والهر�سك، عادل عثمانوفيت�س.
على  الت�سجيع  امل��ذك��رة  وتت�سمن 
التعليم  م�سوؤويل  بني  ال��زي��ارات  تبادل 
التدري�س  هيئة  واأع�ساء  البلدين،  بني 
والباحثني، والتعاون بينهم يف املجاالت 
ذات االه��ت��م��ام امل�����س��رتك، وك��ذل��ك على 
ت���ب���ادل ال����وف����ود يف امل����ج����االت ال��ع��ل��م��ي��ة 
العلمية  ال��ع��اق��ات  ودع���م  والتعليمية، 
بني  وت�سجيعها  امل��ب��ا���س��رة  والتعليمية 
املوؤ�س�سات االأكادميية وموؤ�س�سات البحث 
التدري�س  اأع�ساء هيئة  العلمي، وتبادل 
اخلربات  وتبادل  واإعارتهم،  والباحثني 
والتجارب يف املجاالت العلمية والتقنية 
واالإداري�����������ة ب����ني م���وؤ����س�������س���ات ال��ت��ع��ل��ي��م 

واجلامعات ومراكز البحوث.

 كما ���س��م��ل��ت امل���ذك���رة ال��ت��ع��اون يف 
جم�����االت ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وامل���ج���االت 
فرق  قيام  على  والت�سجيع  التطبيقية، 
بحثية م�سرتكة، وتبادل نتائج م�ساريع 
عمل  اإل��ى  اإ�سافة  والدرا�سات،  البحوث 
ال��ط��رف��ني ع��ل��ى اإت��اح��ة ف��ر���س��ة ت��دري��ب 
الكوادر يف موؤ�س�سات التعليم واجلامعات 
يف البلدين، وبخا�سة يف املجاالت الفنية 
والطبية والتقنية، والتعاون يف املجاالت 
ال��درا���س��ي��ة ب��ني م��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
ال��ب��ل��دي��ن، وت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات يف جانب 
والدرجات  الدرا�سية  ال�سهادات  معادلة 
الأغ��را���س  وال��ع��ل��ي��ا  اجل��ام��ع��ي��ة  العلمية 
االع�������رتاف امل���ت���ب���ادل، وك���ذل���ك ت��ب��ادل 

املعلومات ب�ساأن االأنظمة التعليمية.
كما ت�سجع املذكرة على تبادل املنح 
وامل��ق��اع��د ال��درا���س��ي��ة ح�سب االإم��ك��ان��ات 
الطابية،  ال���زي���ارات  وت��ب��ادل  امل��ت��اح��ة، 
والعلوم  الطب  لدار�سة  املجال  واإتاحة 

التعليم  موؤ�س�سات  يف  امل�ساعدة  الطبية 
ال�سعوبات  وت�سهيل  الطبية،  وامل��راك��ز 
يف هذا املجال، وت�سهيل قبول الطاب 
للدرا�سات العليا وفق التعليمات املتبعة 
يف البلدين، واإقامة اأ�سابيع واأيام ثقافية 
ت�ستمل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  جامعية 
ع��ل��ى حم���ا����س���رات ون������دوات وم��ع��ار���س 
ل��ل��ك��ت��اب، وت���ب���ادل ال��ك��ت��ب وامل��ط��ب��وع��ات 
وال���ن�������س���رات وال������دوري������ات وال���وث���ائ���ق 
وبرجميات احلا�سوب واالأفام وجميع 
امل�سادر ذات العاقة بالتعليم والبحث 
الطرفني  ت�سجع  اإل��ى  اإ�سافة  العلمي، 
وامل��وؤمت��رات  اللقاءات  يف  امل�ساركة  على 
وال�����ن�����دوات وور��������س ال���ع���م���ل ال��ع��ل��م��ي��ة 
وت�سهيل  والدولية،  املحلية  والتعليمية 
املخطوطات  م��ن  واال�ستفادة  االط���اع 
التاريخية لدى  واملحفوظات والوثائق 
ك���ل م��ن��ه��م��ا وت���ب���ادل اخل�����ربات يف ه��ذا 

املجال. 

منصور كويع

ت���راأ����س وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م، ال���دك���ت���ور اأح��م��د 
املوؤمتر  يف  امل�سارك  اململكة  وف��د  العي�سى، 
العايل  التعليم  ل��وزراء  الثامن  االإ�سامي 
العا�سمة  يف  عقد  ال��ذي  العلمي  والبحث 
املالية باماكو، يومي ال�14 وال�15 من �سفر 
ال��ع��ايل:  »التعليم  ع��ن��وان  اجل����اري، حت��ت 
رئي�س مايل،  برعاية  واملاءمة««،  اجل��ودة 

اإبراهيم بوبكر كيتا.
ومت خال املوؤمتر طرح واعتماد عدد 
الربنامج  م�سروع  كاعتماد  امل�ساريع  م��ن 
ال��زم��ن��ي، وان��ت��خ��اب م��ك��ت��ب امل���وؤمت���ر، كما 
عقدت جل�سة وزارية عن التقنية احلديثة 
م����ن اأج������ل ال���ن���ه���و����س ب��ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل 

والبحث العلمي.
ا�ستعرا�س  املوؤمتر  اأعمال  وت�سمنت 

املنظمة  جهود  ب�ساأن  ال��ع��ام  امل��دي��ر  تقرير 
االإ���س��ام��ي��ة ل��ل��رتب��ي��ة وال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��وم 
»اي�����س��ي�����س��ك��و« يف جم����ال ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 
والبحث العلمي واالبتكار والتكنولوجيا يف 
الفرتة ما بني الدورتني ال�سابعة والثامنة 
ال��دول  ووف��ود  لروؤ�ساء  وكلمات  للموؤمتر، 
جمال  يف  الوطنية  الربامج  عن  االأع�ساء 
واالبتكار  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
رقمية  من�سة  وم�����س��روع  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 
م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل��ن��ه��و���س ب���اجل���ودة واالع��ت��م��اد 
وال���ت���ب���ادل وال���ت���ع���اون يف ج��ام��ع��ات ال���دول 
تقرير  وك��ذل��ك  »اإي�سي�سكو«،  يف  االأع�����س��اء 
ال��دول  ب��ني  ت��ع��اون م�سرتك  اإق��ام��ة  ب�ساأن 
االإ�سامي  ال��ت��ع��اون  منظمة  يف  االأع�����س��اء 
يف جمال الت�سويق وتعليم ريادة االأعمال، 
وم�سروع مر�سد العامل االإ�سامي للعلوم 
مرحلي  وتقرير  واالبتكار،  والتكنولوجيا 

للن�ساء  االإ���س��ام��ي��ة  ال�سبكة  اإن�����س��اء  ح��ول 
ال��ع��امل��ات، وت��ق��ري��ر االأم����ني ال��ع��ام الحت��اد 
ج��ام��ع��ات ال��ع��امل االإ���س��ام��ي ح��ول تنفيذ 
اأن�سطة االحتاد يف الفرتة ما بني الدورتني 

ال�سابعة والثامنة للموؤمتر.
 ك��م��ا اأط��ل��ق خ���ال امل���وؤمت���ر ال��ب��واب��ة 
للبحث  االإ�سامية  لل�سبكة  االإلكرتونية 
وال���ت���ع���ل���ي���م، اإ�����س����اف����ة اإل������ى م���ن���ح ج���وائ���ز 
»اإي�سي�سكو« يف العلوم والتكنولوجيا وحمو 

االأمية لعام 2016.
ويف ختام املوؤمتر، مت انتخاب اأع�ساء 
اإ�سرتاتيجية  لتنفيذ  اال�ست�ساري  املجل�س 
العامل  يف  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم 
االإ����س���ام���ي واع���ت���م���اد ن��ظ��ام��ه ال��داخ��ل��ي، 
واع����ت����م����اد م���������س����روع ال����ن����ظ����ام ال���داخ���ل���ي 
ال���دورة  ان��ع��ق��اد  م��ك��ان  للموؤمتر، وحت��دي��د 

التا�سعة للموؤمتر وزمانها.

العيسى يرأس وفد المملكة
في المؤتمر اإلسالمي لوزراء التعليم

وزير التعليم يوقع مذكرة تفاهم
مع جمهورية البوسنة والهرسك
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مبتعثون

محمد حريصي

التفكر  يف  ك��ث��را  ب��ال��ه  املبتعث  ي�سغل 
مب���ا ي��ن��ت��ظ��ره ق��ب��ل ال���و����س���ول اإل�����ى بلد 
االب��ت��ع��اث ب��دءا م��ن اإج����راءات امل��ط��ارات، 
اإل���ى مقر  امل��ط��ار  وكيفية االن��ت��ق��ال م��ن 
البدء  ث��م  االأول،  ي��وم��ه  وق�����س��اء  �سكنه، 
املبتعث  وم��ل��ف  ال��ب��ن��ك��ي  احل�����س��اب  بفتح 
ل��دى ال�سفارة وغ��ره��ا م��ن االإج���راءات 
عدد  اآراء  ا�ستطلعت  »اآف���اق«  النظامية. 
م����ن امل��ب��ت��ع��ث��ني جل���م���ع اأك������رب ق�����در م��ن 
حلظة  من  املبتعث  تهم  التي  املعلومات 

مغادرته منزله.

أندية في خدمة المبتعث
ذك�����ر امل��ب��ت��ع��ث اإل������ى ال�����والي�����ات امل��ت��ح��دة 
االأم���رك���ي���ة ع���ب���داهلل ع���ب���ده، اأن اأف�����س��ل 
و�سيلة اآمنة للمبتعث اجلديد اأن يتوا�سل 
م���ع االأن���دي���ة ال�����س��ع��ودي��ة ق��ب��ل ب��و���س��ول��ه 
باأ�سبوعني، واأ�ساف »يجتهد العديد من 
االأندية  يف  للتطوع  ال�سعوديني  ال�سباب 
ال��ازم��ة  اخل��دم��ات  وت��ق��دمي  ال�سعودية 
وذلك  اململكة،  من  القادمني  للمبتعثني 
اإج������راءات  لت�سهيل  خ��ربت��ه��م  ب��ت�����س��خ��ر 
ال�����س��ك��ن وال��ت��ن��ق��ل وامل��ع��ي�����س��ة وغ���ره���ا، 
النادي  يتوا�سل مع  اأن  للمبتعث  وميكن 
النادي  يقوم  ال�سعودي يف جامعته حيث 
املبتعث  با�ستقبال  اأع�سائه  اأح��د  بتكليف 

يف املطار واإي�ساله مقر �سكنه«. 
اجل��دي��د،  للمبتعث  ن�سائحه  وع��ن 
قال »منذ نزوله من الطائرة يجب عليه 
املهمة  ال��ر���س��م��ي��ة  ب�������االأوراق  االح��ت��ف��اظ 
بعناية  عليها  يحافظ  واأن  منه،  قريبة 
فائقة، كما يجب اأن يحافظ على هدوئه 
الدخول قد تطول  اإج��راءات  اأن  ويتذكر 
وت�ستغرق �ساعات، واإذا كان لدى املبتعث 
يحتفظ  اأن  فينبغي  املرافقني؛  من  عدد 
كل مرافق باأوراقه وم�ستنداته الثبوتية، 
يخ�س  اأو  يخ�سه  م��ا  ���س��وى  يحمل  واأال 
اأطفاله فقط، كما اأنه مطالب باأن يكون 
االآخ��ري��ن  ودودا ول��ط��ي��ف��ا حم��رتم��ا م��ع 
مل  ح��ال  ويف  نف�سه،  االح���رتام  ليبادلوه 
يح�سن املبتعث لغته االإجنليزية؛ فيجب 

اأي�سا  وعليه  م��رتج��م��ا،  يطلب  اأن  عليه 
يفهمه  اأن  قبل  ���س��وؤال  اأي  يجيب عن  اأال 
متاما، الأن ما يقوله �سيوؤخذ متاماً على 

حممل اجلد«.

الجدية والمصداقية
اأك��دت املبتعثة اإلى اململكة  من جانب اآخ��ر، 
املتحدة، هدى ال�سدي، على اأهمية الوقوف 
يف الطابور بانتظام والتقليل من ال�سحك 

واملزاح.
للمبتعث  ن�����س��ائ��ح��ه��ا  يف  واأ����س���اف���ت 
امل��ي��اه  اإل����ى دورة  »اح���ر����س ع��ل��ى ال���ذه���اب 
بالطائرة قبل النزول؛ الأن خطواتك داخل 

املطار �ستكون حم�سوبة عليك بدقة«.
وزادت »ي��وج��د اأح��ي��ان��ا خ��ط اأ���س��ود اأو 
على  مكتوبة   Stop here كلمة  اأو  اأح��م��ر 
االأر����س؛ يجب ع��دم جت��اوزه��ا اإط��اق��اً اإال 
بعد اأن يتم ال�سماح لك، وبعد ال�سماح لك 
باملرور للتاأكيد على اأوراق دخولك؛ ال تكر 
من احلديث ولتكن اإجاباتك خمت�سره يف 

حال مت طرح �سوؤال عليك«. 
اأنه »يجب  اأكدت  وعن جمارك املطار 
اأن يذكر املبتعث ما هو موجود يف حقيبته 
يتم  ب�سدق، الأن��ه يف ح��ال وج��ود �سيء مل 
االإج����راءات  ع��دد م��ن  ذك���ره لهم ف�سيتخذ 
ال���ت���ي ه���و يف غ��ن��ى ع��ن��ه��ا، وه���ن���اك بع�س 
االأ�سناف من االأطعمة وغرها التي مُتنع 

من دخول البلد«.
يف  غالبا  ي�سمح  »ال  اأي�سا:  واأ�سافت 
امل���ط���ارات ب��ح��م��ل امل����اء اأو ال��ع�����س��ر خ��ال 
احلا�سب  ج��ه��از  اإخ����راج  وي��ج��ب  التفتي�س، 
االآيل وو�سعه يف حاوية منف�سلة لتمريره 

من خال جهاز الفح�س«.

المدينة وتجهيزات الدراسة
ح����ث امل���ب���ت���ع���ث اإل�������ى ال������والي������ات امل���ت���ح���دة 
اأن  اأهمية  على  �ستيفي،  املثنى  االأمركية، 
واأن  �سكنه،  وع��ن��وان  ا���س��م  املبتعث  يحمل 
يف  �سيقابله  ال���ذي  ال�سخ�س  ا���س��م  ي��ع��رف 
املبتعث  ي�سل  اأن  »يف�سل  م�سيفا  امل��ط��ار، 
لبلد االب��ت��ع��اث قبل ب��دء ال��درا���س��ة مب��ا ال 
يقل عن اأ�سبوع يف حال كان مبتعثا جديدا، 
ليكون لديه الوقت الكايف الإنهاء اإجراءات 

املدينة  على  وال��ت��ع��رف  وال��درا���س��ة  ال�سكن 
التي ي�سكن بها«.

املبتعث  اأي��ه��ا  و�سولك  »ف��ور  وت��اب��ع 
ال��راح��ة،  اجل��دي��د خ��ذ ق�سطا كافيا م��ن 
على  ت��ع��رف  �سباحا؛  ال��ث��اين  ال��ي��وم  ويف 
امل��ع��ه��د،  اأو  امل���دي���ن���ة وم����ك����ان اجل���ام���ع���ة 
ويجب  اإليها،  الو�سول  طريقة  وكذلك 
ع��ل��ى امل��ب��ت��ع��ث ف����ورا ف��ت��ح ح�����س��اب بنكي، 
ا�ستخراج رقم حملي ال�ستكمال  وكذلك 
م��ت��ط��ل��ب��ات ف��ت��ح م��ل��ف م��ب��ت��ع��ث مب��وق��ع 

امللحقية ال�سعودية »�سفر«.
للمبتعثني  ن�سحه  �ستيفي  ووا���س��ل 
اأن  اإل��ى  التنبه  املبتعث  »على  قائا  اجل��دد 
ال��ت��ي تطرح  ال�سركات  م��ن  ال��ع��دي��د  ه��ن��اك 
االئتمانية  البطاقات  بخ�سو�س  عرو�سا 
حقيقتها  ولكن  ج��دا،  مغرية  وبخ�سائ�س 
ت��ه��دف اإل����ى اإف���ا����س���ه، ف��ل��ي��ك��ن ح����ذرا من 
با�ستثناء  جهة  اأو  �سركة  اأي  م��ع  التعامل 
م�ستاأجراً  ك��ان  ح��ال  ويف  مبا�سرة،  البنك 
�سقة بعقد �سنوي؛ فيف�سل الذهاب ملحات 
امل�ستلزمات  م��ن  ال��ع��دي��د  ل�����س��راء  اجل��م��ل��ة 
خمف�سة  باأ�سعار  تكون  ما  وغالبا  املهمة، 

اأكر من املتاجر االأخرى«. 
ال��ت��وا���س��ل مع  اأه��م��ي��ة  كما ���س��دد على 
ال�سعودية  واالأن���دي���ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امللحقية 
املعتمدة لت�سهيل العديد من العقبات التي 

قد تواجه املبتعث.

األنظمة والقوانين
ي�������س���دد امل��ب��ت��ع��ث اإل������ى اأ�����س����رتال����ي����ا، حم��م��د 
اختيار  يف  ال��رتي��ث  اأهمية  على  ال�سمراين، 
االت�������س���االت؛ الأن����ه غالبا  ���س��رك��ة  اأو  ال��ب��ن��ك 
للطاب  مي�سرة  ع��رو���س  لديهم  ت��ك��ون  م��ا 
كثرا  املبتعث  ي��ق��راأ  اأن  ويف�سل  ال��دول��ي��ني، 

قبل اأن يختار ال�سركة امل�سغلة اأو البنك.
واأردف »يجب اأن يعتمد املبتعث توقيعا 
واحدا جلميع معاماته يف جميع ال�سركات 
باإ�سافة  ول��و  التوقيع  تغير  الأن  واجل��ه��ات، 
ب�سيطة قد يعد اأحيانا جرمية تعاقب عليها 

بع�س الدول«.
ويف ال�سياق نف�سه، اأ�ساف »حمل هوية 
اأي ���س��خ�����س اآخ����ر ح��ت��ى ل���و ك��ان��ت زوج��ت��ك 
فيدرالية  وجرمية  هوية  �سرقة  اأي�سا  يعد 
ال��والي��ات  بع�س  يف  ال��ق��ان��ون  عليها  ي��ع��اق��ب 
اأن  املبتعث  على  يجب  ول��ذل��ك  االأم��رك��ي��ة؛ 
ي��ق��راأ ك��ث��را ع��ن االأن��ظ��م��ة وال��ق��وان��ني التي 
ويراعي  ال�سفر،  قبل  االب��ت��ع��اث  بلد  تخ�س 

عدم انتهاك اأي من القوانني«.
الطاب  من  الكثر  »ي�ستعجل  وتابع 
ينعك�س  م��ا  وه��ذا  ال�سيارة،  ���س��راء  املبتعثني 
يلموا  لكونهم مل  �سلبا على كثرين منهم، 
باإجراءات وتنظيمات املرور، وكذلك قد يقع 
�سحية وي�سرتي ال�سيارة غر املنا�سبة؛ لذا 
اأربعة  بعد  �سيارة  املبتعث  ي�سرتي  اأن  اأف�سل 
اأقل تقدير، واأن يراعي االأنظمة  اأ�سهر على 

املرورية، ومنها مقاعد االأطفال التي تكون 
ع��ق��وب��ت��ه��ا ب��ال�����س��ج��ن اأح���ي���ان���اً يف ح����ال ع��دم 

تطبيقها اأو التهاون بها«.

المعلومات البنكية
����س���ددت امل��ب��ت��ع��ث��ة اإل�����ى ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 
االأم���رك���ي���ة، م��ن��ى حم��م��د، ع��ل��ى االه��ت��م��ام 
واملعلومات  والبطاقات  الثبوتية  بامل�ستندات 
ال��ب��ن��ك��ي��ة، وق���ال���ت »ت��ب��ل��غ اأع�������داد اجل���رائ���م 
املتحدة  الواليات  ويف  باملايني،  املعلوماتية 
االأم���رك���ي���ة وح���ده���ا ت��ب��ل��غ ن�����س��ب��ة ال��ت��ع��ر���س 
تعر�س  وقد   ،%2 البنكية  البيانات  لقر�سنة 
من  البنكي  ح�سابه  لقر�سنة  املبتعثني  اأح��د 
خال معرفة رقم البطاقة البنكية ليكبده 
دوالر  األ���ف   140 اإل���ى  و���س��ل��ت  خ�سائر  ذل���ك 
اإقامة دعوى على  اأُلزم بدفعها، ثم  اأمركي 

جرمية القر�سنة«. 
املبتعث  يتجنب  اأن  »ي��ج��ب  واأ���س��اف��ت: 
االأ�سباب،  �سبب من  الأي  املالية  املبالغ  حمل 
وعند ال�سرورة لذلك؛ يجب اأن يكون املبلغ 
الباقي يف  باملبلغ  واأن يحتفظ  ب�سيطا جدا، 
البنك اأو �سكنه، كما يجب احلذر من التجول 
ل���ي���ًا، ب���ل وي��ف�����س��ل ع���دم اخل�����روج م���ن بعد 
وبجود  ل�سرورة  اإال  م�ساء  الثامنة  ال�ساعة 
اجلانبية  النقا�سات  جتنب  وكذلك  مرافق، 
مع االأ�سخا�س غر املعروفني لدى املبتعث، 

وتذكر هدف الدرا�سة با�ستمرار«.

بي��ن  م��ا  المبتع��ث  يعي��ش 
جامعته وناديه شاغال يومه 
بتحصي��ل العل��م، إضافة إلى 
الثقافي��ة  األنش��طة  حض��ور 

والترفيهية األخرى.
الصفح��ة  ه��ذه  وف��ي 
م��ع  س��نعيش  »مبتعث��ون« 
المبتعثي��ن أس��بوعيا ابت��داء 
الدراس��ة  ق��رار  اتخ��اذ  م��ن 
ف��ي الخارج م��رورا بمواقف 
وانته��اء  الغرب��ة،  وقص��ص 

بالعودة إلى أرض الوطن.
للمراسلة:
mohousain@kku.
edu.sa

عبداهلل عبده املثنى �ستيفيحممد ال�سمراين

مبتعثون ينصحون
زمالئهم الجدد:

عليكم باألندية 
السعودية والتقيـد  
بأنظمة بلدان 
االبتعاث
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350 مليون دوالر لتطوير
العلوم اإلنسانية في سنغافورا

المصدر:
صحيفة »ستريت تايمز«

الأعوام  ال�سديد  ببذخها  دولة عرفت  يف 
مديدة يف االإنفاق احلكومي على العلوم 
الطبيعية والتقنية، مهملة جانب العلوم 
و�سفت  االأخ���رة  اأن  ل��درج��ة  االإن�سانية 
االأ�سا�سية  للعلوم  ال��ف��ق��رة  ال��ع��م  ببنت 
ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة، 
 350 تخ�سي�س  �سنغافورا  يف  والتعليم 
اأعوام  اأمركي ملدة خم�سة  مليون دوالر 
االإن�سانية  العلوم  دع��م  اأج��ل  من  قادمة 

واالجتماعية يف الباد.
وقال نائب رئي�س الوزراء للتن�سيق 
واالجتماعية،  االقت�سادية  لل�سيا�سات 
ت�سريحات  يف  �سامنوغاراتنام،  ث��ارم��ان 
�سحفية اأدلى بها يف ال�سابع من نوفمرب 
ال��زي��ادة مبنزلة %45  اإن ه��ذه  اجل���اري، 

مقارنة ب��اإن��ف��اق ال����وزارة ط���وال االأع���وام 
اخلم�سة املا�سية. 

املفرط  الدعم  ذل��ك  وراء  وال�ضبب 
خطواتها  تخطو  دول���ة  �سنغافورا  ك��ون 
جديدة  اجتماعية  جم���االت  يف  االأول����ى 
االجتماعي  واحل���راك  ال�سيخوخة  مثل 
االأب��ح��اث  جمل�س  اأ����س���دره  ب��ي��ان  ح�سب 
ال���ذي   SSRC االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 

اأ�س�سته احلكومة يف يناير املا�سي.
وقررت الوزارة اأن يركز العام االأول 
من املنحة املالية على ثاثة مو�سوعات 
الهوية والتكامل االجتماعي،  هي: بناء 
للتدريب  وكيفية تطوير مناذج جديدة 
وال��ت��ع��ل��ي��م، وحت��ف��ي��ز ال��ن��م��و واالإن��ت��اج��ي��ة 

واالإبداع.
وت��خ�����س�����س ال���������وزارة ن���وع���ني م��ن 
ال��ت��م��وي��ل ل��ه��ذه امل��ن��ح��ة؛ االأول�����ى تدعم 
ب��اح��ث  واح���د على  ي��ق��وده  عما بحثيا 

ت�ستحق  نطاق �سغر يف مناطق علمية 
االه��ت��م��ام، وم��ث��ل ه���ذه امل�����س��اري��ع تتلقى 
مليون يف  اإل��ى  اأم��رك��ي  دوالر   100،000

مدة قدرها ثاث �سنوات.
 اأم���ا ال��ن��وع ال��ث��اين ف��ي��ك��ون بقيمة 
ت��رتاوح بني  اإل��ى 10مايني ملدة  مليون 
ثاث اإلى خم�س �سنوات، ويكون البحث 
نطاق  وعلى  التخ�س�سات  متعدد  فيها 

وا�سع.  
 وفال ثارمان اإن املجل�س اأقر ثاث 
للعلوم  البيئي  ال��ن��ظ��ام  لتطوير  ط���رق 
من  االإن�سانية  واالأب��ح��اث  االجتماعية 
خ��ال ثاثة اأم���ور ه��ي: دع��م االأب��ح��اث 
واملجتمعات  ب�����س��ن��غ��اف��ورا  ال��ع��اق��ة  ذات 
االأخ���������رى، وب����ن����اء ���س��ب��ك��ات ع���امل���ي���ة م��ن 
وت�سجيع  ال�سيا�سة  و���س��ن��اع  ال��ب��اح��ث��ني 
وت��ط��وي��ر  ال��ب��ي��ن��ي��ة،  التخ�س�سات  ع��م��ل 

مواهب حملية يف تلك املجاالت.

 واأ�ساف »اإن منطقتنا اليوم �ساحرة 
املنح مل  ولكن  للدرا�سة،  واأر���س خ�سبة 
للباد،  املتنامية  االحتياجات  تخاطب 
وم���ن ه��ن��ا ي��ج��ب اأن نبني ت��ل��ك امل��ن��ح يف 
ال�سيا�سات  وحت��ف��ي��ز  الإ����س���اح  امل��ن��ط��ق��ة 

واملبادرات يف الريادة املجتمعية«.
املجل�س يف  انطلق  هنا  »م��ن  وت��اب��ع 
الفكر  ورواد  املعنية  املنظمات  اإ���س��راك 
ح������ول ال����ع����امل م���ث���ل جم���ل�������س اأب����ح����اث 
نيويورك ومركز  العلوم االجتماعية يف 
ال�سلوكية يف  العلوم  املتقدم يف  الدرا�سة 

جامعة �ستانفورد«. 
اأع�����رب  ت�����س��ري��ح��ات��ه  خ���ت���ام  ويف 
اأم��ل��ه يف تطوير ثقافة  ع��ن  »ث��ارم��ان« 
واالإن�سانية  االجتماعية  بالعلوم  تعتز 
وت�����ع�����رتف ب���ق���درت���ه���ا ع���ل���ى حت�����س��ني 
اأم يف  ���س��ن��غ��اف��ورا  ����س���واء يف  امل��ج��ت��م��ع 

املنطقة باأ�سرها.«

جامعة ييل:
مركز إبداع الهندسة 
يحتفل بذكراه الرابعة

المصدر: موقع جامعة ييل

على  اأع��وام  اأربعة  ييل مب��رور  احتفلت جامعة  املا�سي،  اأغ�سط�س  29 من  يف 
املعنيني  ك��ل  فيه  ي�سارك  ال��ذي  والت�سميم  الهند�سة  اإب���داع  مركز  ان��ط��اق 
انطاق  نقطة  اإن��ه  وخريجني.  وموظفني  وط��اب  اأ���س��ات��ذة  م��ن  باجلامعة 

لتفكر فيما �سئت وتخرتع ما �سئت وقتما ت�ساء.
جل ما عليك عمله اأن تاأتي لتفكر وتقدر وتنظر لتنفذ فتربهن. واإذا ما 

رميت نظرك هنا وهنالك �ستجد طاوالت عليها اأ�سياء مبعرة.
من  بقطعة  مم�سكة  �سو،  اإل��ني  اجلامعة،  يف  الطالبة  تبدو  بعيد،  غر 
ال�سامة  »�سو«  وتتوخى  خ�سبي.   اإط��ار  على  مثبتة  الغامق  االأزرق  ال�سجاد 
البا�ستيكية، ومعها مواد مبعرة على طاولتها  ال�سامة  بارتدائها نظارة 

التي تبلغ م�ساحتها ثمانية قدم.  
اأما يف الطاولة املجاورة لها، فيوجد جهاز حماكاة اإنعا�س قلبي ورئوي 
يف ك�ضوة زرقاء مو�ضلة باأوردة زائفة مليئة بنقاط دم غري حقيقية مت�ضلة 

بحامل التغذية الوريدية. 
ال��ط��اوالت يجل�س  ع��دد قليل من  الطاولة وتلك، يوجد  وب��ج��وار ه��ذه 
غ��ازول��ني  حم��رك��ات  �ستة  يف  ي��ح��دق��ون  »ي��ي��ل«  جامعة  م��ن  ع�سوا   20 عليها 

�سغرة يفكونها ويعيدون تركيبها يف نادي »بولدوغز« لل�سباق.
 وك���ل ال���ط���اوالت مرتبطة ب��اأج��ه��زة ط��ب��اع��ة ث��اث��ي��ة االأب���ع���اد ب��اأح��ج��ام 

خمتلفة، �ساكنة بهدوء خلف ال�سالة.
هذا اخلليط من االأن�سطة، هو امل�سرح النموذجي القابع يف مركز اإبداع 

الهند�سة والت�سميم يف جامعة ييل؛ فهو مبنزلة »ف�ساء املُ�سنعني«.
اجلامعة.  يف  الهند�سة  ثقافة  لدعم  اأع��وام  اأربعة  قبل  املركز  وتاأ�س�س   
بعد  ع��ن  التحكم  جهاز  اإل��ى  احلياكة  واإب���رة  املطرقة  م��ن  اأداوت  ويحت�سن 

امل�سغر وطابعات اجليل الثالث. 
املحرك  اخ��رتاق  اأفكارا مثل  تقدم  اأ�سبوعية  ور���س عمل  املركز  وي�سهد 
و�ضناعة ال�ضوكوالتة بالن�ضاط اليدوي، اإلى جانب التدريب ال�ضيفي لتوفري 
فر�س للطاب للتعلم للعمل يف م�ساريع تقنية متقدمة، وكذلك للمهنيني 
امليكانيكا  اإل��ى مهند�سي  املحطبني  ب��دًء من  الذين لديهم خ��ربات م�سرتكة 

الكبار ممن يرغبون يف التبحر يف امل�ساريع الكربى.
يف ت��ع��ل��ي��ق ع��ل��ى اآل���ي���ة ال��ب��ح��ث وامل��ن��اق�����س��ة وال��ع��م��ل يف امل���رك���ز، ق��ال��ت 
التطبيقية،فان�سينت  والعلوم  الهند�سة  كلية  عميد  وكيلة  امل��رك��ز،  م��دي��رة 
فيلكي�سنوكوف »اإن اأحد االأمور الرائعة يف املركز اأننا ال ن�سع حدودا للنا�س 
يف ا�ستخدام ما يرونه؛ فا توجد اأية حدود حتى يف توجيه �سوؤال ملاذا، مثا 
تبحث عن كتاب يف مكتبة املركز، اأو ملاذا، مثا، متار�س الريا�سة يف ال�سالة 
الريا�سية. ال يوجد ملاذا؟ اإنها بيئة مواتية للنا�س لتجربة العامل اخلارجي«.

اخل��ربات  وخمتلف  املتنوعة  ال��روؤي��ة  ثقافة  يغذي  االنفتاح  ه��ذا  ومثل 
�سواريخ  تبني  ال��ت��ي  االق��ت�����س��اد  بتخ�س�سات  ي��رح��ب  ف��امل��رك��ز  اجل��ام��ع��ة؛  يف 
بتخ�س�سات  اأو  »ن��ا���س��ا«،  االأم��رك��ي  الف�ساء  وك��ال��ة  مناف�سات  يف  للم�ساركة 
التاريخ لبناء األواح خ�سبية لاأ�سرة يف �سقق النا�س، بتخ�س�سات االآداب التي 
الثالث، وباأي تخ�س�سات  اأجهزة طبية جديدة على طابعة من اجليل  تنتج 

تقع بني هذا وتلك.
»ما يحدث هنا يف وجود 2000 ع�سو  بقولها  ت�سريحاتها  واختتمت 
نتاج  العمل  من�سوبي  اأو  االأ���س��ات��ذة  اأو  ال��ط��اب  اأو  اخلريجني  م��ن  ���س��واء 
طبيعي لعمل اأنا�س خمتلفني عملوا معا يف �سورة فرق حلل امل�سكات يف 

العامل املادي«.
ويف غ�سون اأربعة اأعوام اأوجد املركز اأربع �سركات نا�سئة طبية متخ�ست 
عن اأربع مناف�سات على م�ستوى الواليات، وكونت تلك ال�سركات جمموعات 
املركز  نائب مديرة  رعاية  درا�سات علمية حتت  ون�سرت  اأنتجت  غر �سفية 
»جوزيف زينرت« الذي يق�سي جل وقته يف اليوم يف املركز، ملتابعة االأعمال 

ولروؤية االإبداع من البداية اإلى النهاية.

اليابان تستهدف 300ألف طالب وافد بحلول 2020
المصدر:

وكالة كيودو لألنباء

يف خ���ط���وة ت�����س��ب يف م�����س��ل��ح��ة االق��ت�����س��اد 
الياباين ح�سب مراقبني، ح�سل عدد كبر 
من الطاب الوافدين للدرا�سة يف اليابان 
ع��ل��ى وظ���ائ���ف ف���وري���ة ب��ع��د ال��ت��خ��رج وف��ق��ا 

لبيانات حديثة لوازرة العدل اليابانية.
وو�سط �سعب تقل فيها اأعداد ال�سباب 
ق��درة  تراجعت  ال�سن،  كبار  اأع��م��ار  وت���زداد 
العاملي،  التناف�س  على  اليابانية  ال�سركات 
ت�ستقطب  اأن  اجل��ام��ع��ات  ق����ررت  ث��م  وم���ن 
اخل��ارج مبوجب خطة  املهنية من  العمالة 

اأع��دت��ه��ا احل��ك��وم��ي��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة واأق��رت��ه��ا يف 
يونيو 2016.

الطاب  زي��ادة  اإل��ى  وت�سعى احلكومة 
50%؛  اإل��ى   30 بن�سبة  اليابان  يف  الوافدين 
ال��ط��اب ممن  ازداد ع���دد  ال�����س��ب��ب  ول��ه��ذا 
خم�سة  م��ن  وظيفية  فر�س  على  حت�سلوا 
اآالف و878 يف عام 2005 اإلى 15 األفا و 657  

يف الن�سف االأول من العام احلايل.
ت��وف��ر وظ���ائ���ف للطاب  ول�����س��ه��ول��ة 
يربط  ج�سرا  احلكومة  اأق��ام��ت  ال��واف��دي��ن، 
املحتملني  ال��ع��م��ل  واأرب�������اب  ال���ط���اب  ب���ني 

بتنظيم ملتقيات توظيف. 
وو���س��ل ع���دد ال��ط��اب ال��واف��دي��ن يف 

األ���ف ط��ال��ب حتى نهاية  اإل���ى 246  ال��ي��اب��ان 
عام 2015، يف زيادة متوا�سلة للعام الثالث 
زي��ادة  احلكومة  وت�ستهدف  ال��ت��وايل.  على 
اأاأل����ف بحلول عام  اإل���ى 300  ال��ط��اب  ع��دد 
االأل��ع��اب  طوكيو  ت�ست�سيف  عندما   ،2020

االأوليمبية.
وط�����وال االأع�������وام ال��ع�����س��رة امل��ا���س��ي��ة، 
ال���راغ���ب���ني يف حت��وي��ل  ال���ط���اب  ع����دد  زاد 
تاأ�سراتهم من درا�سة اإلى عمل بت�سهيات 
 2010 و   2009 ع��ام  با�ستثناء  احلكومة  من 

حيث تقل�س العدد جراء االأزمة العاملية.
وب���ل���غ ع����دد ال���ط���اب ال���ذي���ن ط��ل��ب��وا 
تغير تاأ�سراتهم من درا�سة اإلى عمل %90، 

والعلوم  الهند�سة  تخ�س�سات  يف  وع��م��ل��وا 
ال��دول��ي��ة باحثني  االإن�����س��ان��ي��ة واخل���دم���ات 
 %50 نحو  عمل  بينما  جامعيني،  واأ���س��ات��ذة 
باملبيعات  تتعلق  جم���االت  يف  ال��ط��اب  م��ن 
والت�سويق والرتجمة التحريرية والفورية 
وحت���ت���ل ط��وك��ي��و امل���رت���ب���ة االأول�������ى يف 
االأماكن التي ت�ستقطب الطاب الوافدين 
للعمل بن�سبة 50% تليها مقاطعات  »اأو�ساكا« 

و »كاناغوا« و«اأيت�سي« على الرتتيب.  
وي���ع���ت���ل���ي ط�������اب ال���������س����ني ق���ائ���م���ة 
الوافدين اإلى اليابان بعدد بلغ 9847طالبا، 
تليها كوريا اجلنوبية ب� 1288، ثم فيتنام ب� 

1153، ثم تايوان ب� 649.

نائب رئي�س الوزراء للتن�سيق لل�سيا�سات االقت�سادية واالجتماعية »ثارمان �سامنوغاراتنام« يلقي كلمته يف افتتاح معهد القيادة املجتمعية يف جامعة �سنغافورا لاإدارة
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لقطات
أستراليا

التعليم  مقايي�س  جلنة  ���س��ددت 
اآخ���ر  اأ����س���رتال���ي���ا، يف  ال���ع���ايل يف 
اأهمية  على  عنها،  �سدر  تقرير 
حت���������س����ني ����س���ف���اف���ي���ة ال����ق����ب����ول 
اجل�����ام�����ع�����ي. ودع���������ت ال���ل���ج���ن���ة 
ل�سحيفة«ذا  وف��ق��ا  اجل��ام��ع��ات، 
����س���ي���دين م����ورن����ن����غ ه�����رال�����د«،  
املعلومات  م��ن  امل��زي��د  ن�سر  اإل���ى 
املتقدمني  الطاب  قبول  حيال 

للدرا�سة فيها.

رواندا
تبحث جامعة كيغايل يف رواندا 
اأ���س��ات��ذة يف جم���االت �ستى،  ع��ن 
دولة  االأكادمييني يف  مما جذب 
اإل��ى اأن  اأوغ��ن��دا امل��ج��اورة. ي�سار 
متو�سط راتب االأ�ستاذ اجلامعي 
يف رواندا ي�سل اإلى 4900 دوالر 
يف  يبلغ  بينما  �سهريا،  اأم��رك��ي 

اأوغندا 1150 دوالرا فقط.

الهند
دعا رئي�س وزراء الهند، نارندرا 
م��������ودي، اجل����ام����ع����ات ال��ه��ن��دي��ة 
اإل�������ى ب������ذل ق���������س����ارى ج��ه��ده��ا 
اأف���������س����ل 100  ����س���م���ن  ل���ت���ك���ون 
ج��ام��ع��ة يف ال���ع���امل، حم�����ددا يف 
حكومية  ج��ام��ع��ات   10 خ��ط��اب��ه 
وع����ددا مم��اث��ا م��ن اجل��ام��ع��ات 
اأن  ع��ل��ى  ال����ب����اد،  اخل���ا����س���ة يف 
ي��دع��م��ه��ن اق���ت�������س���ادي���اً وي���زي���ل 
كواهلهن  عن  االعتمادات  ع��بء 
ويجعل لهن معاملة خا�سة؛ يف 
اأن  »علينا  وق��ال  حال جناحهن. 
ن�سعر بالعار الأنه ال يوجد لدينا 
جامعة واحدة �سمن اأف�سل 100 

يف العامل«. 

هونغ كونغ
للجوكي  كونغ  ن��ادي هونغ  ق��رر 
اخل�����ري، ال���ت���ربع ب�����30 م��ل��ي��ون 
ف���رع  الإن�������س���اء  اأم����رك����ي  دوالر 
جلامعة �سيكاغو يف هونغ كونغ، 
وذل������ك ب���ع���د اف���ت���ت���اح اجل��ام��ع��ة 
ف����رع����ا ل���ه���ا يف ب���ك���ني ودل����ه����ي، 
مم���ا ي��و���س��ع ع��م��ل��ه��ا يف ال�����س��ني 
واآ����س���ي���ا. و���س��ي��ط��ل��ق ع��ل��ى ال��ف��رع 
ي���وان«،  »ف��ران�����س��ي�����س وروز  ا���س��م 
تو�سع  دعما  ل��زوج��ني  ا�سم  وه��و 
اجل��ام��ع��ة م��ال��ي��ا يف ه��ون��غ كونغ 

وال�سني.

الواليات المتحدة
• و�سل عدد الطاب الوافدين 
املتحدة  ال���والي���ات  يف  ل��ل��درا���س��ة 
االأمركية، اإلى اأكر من مليون 
ال��ت��اري��خ  يف  م����رة  الأول  ط���ال���ب 
االأمركي، اإذ بلغ العدد حتديداً، 
مليونا و43 األفا و 839 طالبا يف 

العام االأكادميي املا�سي.

جامعة ويسكونسين
University of Wisconsin

-2013 ع��ام  يف  املتحدة  ال��والي��ات 
2014: 2276 طالب

عدد الدرجات العملية 
الممنوحة

• مرحلة البكالوريو�س:
6902 من الطاب.

• مرحلة املاج�ستر:
2134 طالبا

• مرحلة الدكتوراه:
1506 طاب.

الرؤية
ل��ل��ج��ام��ع��ة  من����وذج����ا  ت���ك���ون  •اأن 

العامة يف القرن ال� 21.
للوالية  •اأن حت�سن جودة احلياة 

واأمركا والعامل.
ل��اك��ت�����س��اف  م����ن����ارة  ت���ك���ون  •اأن 

والتعلم لكل اأطياف املجتمع.
•اإعداد االأجيال احلالية والقادمة 
باملثل  حافلة  نافعة  حياة  لتعي�س 

االأخاقية 
امل��ع��ق��دة  ال���ع���امل  م�����س��ك��ات  •حل 

والعاجلة.

مبادئ الجامعة
• اال���س��ت��م��رار يف غ��رب��ل��ة االأم����ور 

حتى و�سول احلقيقة. 
ذات��ه طوال  التعلم للتعلم  دعم   •

حياتنا
الفكرية  ع��ن احل��ري��ة  ال���دف���اع   •
م���ع رب��ط��ه��ا ب���امل�������س���وؤول���ي���ة؛ وم��ن 
ي��ع��ي�����س يف  م���ن  ي�ستطيع ج���ل  ث���م 
املدينة اجلامعية اأن ي�ساأل وينتقد 

ويدر�س ويتعلم ويبدع وينمو.
االل��ت��زام باملنهج االأخ��اق��ي يف   •

كل �سيء.
• االإميان باأهمية العمل والتعلم 
تختلف  واآراوؤه����م  خلفيتهم  مم��ن 

معنا.
• االمي��ان ب��اأن اأ�سل امل��رء ون�سبه 
لي�ست  االق��ت�����س��ادي��ة  واخل��ل��ف��ي��ات 
جمتمع  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ني  ع��ائ��ق��ا 

اجلامعة.

حقائق وأرقام
• املوقع: مدينة مادي�سون،

والية »وي�سكون�سني«
• التاأ�سي�س: 1848

• اأول ف�سل درا�سي:
فرباير 1849

• م�����س��اح��ة امل���دي���ن���ة اجل��ام��ع��ي��ة 
الرئي�سية:  936 هكتارا 

• مدير اجلامعة:
»ربيبيكا بانك«

• املوازنة:
2.9 مليار دوالر اأمركي

• ح��ج��م االإن���ف���اق ع��ل��ى ال��ب��ح��ث: 
مليار دوالر اأمركي �سنويا

• مرتبة اجلامعة يف االإنفاق على 
ال��ع��م��ل ال��ب��ح��ث��ي ب���ني ال���والي���ات: 
ال���راب���ع ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���والي���ات 

االأمركية عام 2015.
• عدد الكليات: 13

• عدد االأ�ساتذة
واملوظفني: 21.608

• عدد اخلريجني ممن هم
على قيد احلياة: 435.412 خريجا

التسجيل حسب إحصائيات 
خريف 2016

• عدد الطاب: 29.536 
• عدد اخلريجني: 8904

• الدورات التخ�س�سية: 2173
• الدورات املهنية: 2725

• االإجمايل: 43338

الطالب الجدد
حسب إحصائيات خريف 2016

• املتقدمون: 32780
• ن�سبة القبول: %49.2

رسوم الدراسة
خالل 2017-2016

• الطاب املقيمون:
10.488 دوالر

• الطاب غر املقيمني:
32.738 دوالر

ال��درا���س��ني خ��ارج  ال��ط��اب  •عدد 

الخبرات التعليمية
خ��������ربات  ف�������ر��������س  ق������ي������ا�������س   •
وي�سكون�سني التعليمية من خال 
والتعلم  التعليمية  الف�سل  بيئة 
للحياة  ال��ط��اب  واإع����داد  الن�سط 

العملية الناجحة.
• حت�سني نتائج التعلم مع تقليل 

الوقت الازم لتخرج الطاب.
تعليمية  م��اج�����س��ت��ر  درج�����ات  ب���ن���اء   •
اإبداعية وخربات تعلم على مدى احلياة.

أشهر الخريجين
• »اإدوارد لوري تاتوم« حا�سل على 

جائزة نوبل يف الطب عام 1958.
• »اإرفني نيهر«، حا�سل على جائزة 

نوبل يف الطب عام 1991.
على  حا�سل  ماكديرميد«،  »اآالن   •

جائزة نوبل يف الكيمياء عام 2000.
ب��وي��ر«، حا�سل على جائزة  »ب��ول   •

نوبل يف الكيمياء عام 1997.
• »ث���ي���ودر ���س��ول��ت��ز«، ح��ا���س��ل على 
جائزة نوبل يف االقت�ساد عام 1979.

ال��ع��امل الوحيد  ب���اردي���ن«  »ج���ون   •
ال����ذي ح�����س��ل ع��ل��ى ج��ائ��زة ن��وب��ل يف 

الفيزياء مرتني: 1956 و 1972.
• »ج���ون ف���ان ف��ل��ي��ك« ح��ا���س��ل على 

جائزة نوبل يف الفيزياء عام 1977.
• »���س��ت��ان��ف��ورد م����ور« ح��ا���س��ل على 

جائزة نوبل يف الكيمياء عام 1972.
جائزة  على  حا�سل  بيلو«،  »�سول   •

نوبل يف االأدب عام 1976
ب���ل���وب���ل«، ح��ا���س��ل على  »غ���ون���رت   •

جائزة نوبل يف الطب عام 1999.
حا�سل  غا�سر«،  �سبن�سر  »هربرت   •
على جائزة نوبل يف الطب عام 1944.

جائزة بوليتزر
 فاز 33 خريج منها بجائزة بوليتزر، 
وه�������ي جم����م����وع����ة م�����ن اجل����وائ����ز 
وامل����ن����ح ت��ق��دم��ه��ا ���س��ن��وي��ا ج��ام��ع��ة 
ال��والي��ات  يف  بنيويورك  كولومبيا 
امل����ت����ح����دة يف جم��������االت اخل����دم����ة 
ال����ع����ام����ة وال���������س����ح����اف����ة واالآداب 

واملو�سيقى.

وسائل اإلعالم
والترويج للعنف!

يوؤ�سفني كثرا عندما اأرى مظاهر العنف مبختلف اأ�سكاله واأنواعه قد 
انت�سرت ب�سفة كبرة يف اأو�ساطنا االجتماعية واأدت اإلى ظهور العديد 
انحرافات  وتف�سي  منها  كثر  ل��دى  النف�سية  واالأم��را���س  الُعقد  من 
من  اأ�سبحوا  ال��ذي��ن  ال�سباب  جماهر  ل��دى  وبخا�سة  بها،  خمتلفة 
�سياعا  ويعاي�سون  واأخاقيا  فكريا  ف�سادا  يعانون  العنف  هذا  اء  ج��رَّ
غر م�سبوق قد يوؤدي بهم اإلى الوقوع يف متاهات خطرة  ال حتمد 

عقباها.
من  ال��ع��دي��د  ت�سجلها  ال��ت��ي  واالأح�������داث  ال��وق��ائ��ع  خم��ت��ل��ف  اإن 
تغلغل  قد  العنف  اأن  تبني  االأمنية  والتقارير  االجتماعية  الدرا�سات 
هذه  عن  مناأى  يف  لي�ست  �سارت  املدر�سة  فحتى  اليومية  حياتنا  يف 
ملحوظ  ب�سكل  ت��زاي��دت  كما  االأط��ف��ال،  ثمنها  يدفع  التي  ال��ظ��اه��رة 
اأن���ه مي��ار���س يف الغالب �سد  ح���االت العنف داخ���ل االأ���س��رة، وامل��وؤ���س��ف 
تن�سرها  التي  االإح�سائيات  توؤكده  مثلما  ر  الق�سَّ واالأط��ف��ال  الن�ساء 

بع�س اجلمعيات املهتمة بال�ساأن االجتماعي.
فامل�سادات  ال�سكنية؛  واالأح��ي��اء  لل�سارع  حتى   العنف  امتد  لقد 
اإلى  االأحيان  بع�س  يف  تنتهي  اأ�سبحت  باحلي  جارين  بني  الكامية 
عداوات م�ستمرة، وال�سيارات اأ�سبحنا نراها ت�ساق بعنف مذهل ي�سفي 
ولي�س  كبرة،  وخ�سائر  �سحايا  تخلف  خطرة  مرورية  ح��وادث  اإل��ى 
ظاهرة  من  االجتماعية  حياتنا  يف  نعاين  اأ�سبحنا  بل  فح�سب،  ه��ذا 
يف  فاخلاف  النا�س؛  من  كثر  وت�سرفات  عاقات  يف  العنف  حتكم 
وجهات النظر اأ�سبح اأمرا ماألوفا وغابت قوة الربهان واحلجة وحل 
اإلى جداالت  بذلك  ونقا�ساتهم وحتولت  العنف يف حواراتهم  حملها 

عقيمة ال توؤدي الى اأية نتيجة تذكر. 
التي  العنف  من  الكبرة  الهاالت  ه��ذه  و�سط  جمال�سنا  وب��رزت 
اأو  حتيط بها كحلبة ال�ستعرا�س اجلدال حل�سم االختاف يف الراأي 

امل�سورة لي�سبح الو�سيلة االأكر ا�ستخداما يف احلوار وتبادل االآراء. 
اأنواعها �سواء ال�سحافة  اأن و�سائل االإع��ام مبختلف  ويبدو يل 
تطبيقاته،  بتعدد  االن��رتن��ت  اأو  التلفزيون  اأو  االإذاع����ة  اأو  املكتوبة 
وبخا�سة �سبكات التوا�سل االجتماعي، تتحمل جزءا من امل�سوؤولية عن 
هذا العنف املنت�سر يف جنبات جمتمعاتنا ب�سبب ا�ستعرا�سها لعناوين 
القيمي  ال��ع��رف  يف  مقبولة  وغ��ر  عنيفة  األفاظا  تت�سمن  وم��ق��االت 
داخل املجتمع، واأي�سا البث بتدفق م�ستمر ل�سور وفيديوهات حتوي 
م�ساهد للعنف والدم عرب العديد من القنوات التلفزيونية �سعيا منها 
اإلى االإثارة والتهويل من اأجل رفع مبيعاتها االإعانية اأو زيادة عدد 
االإذاعية  القنوات  بع�س  احلوارية يف  الربامج  كما غدت  م�ساهديها، 
واالأيديولوجية  الفكرية  التجاذبات  ملختلف  م�سرحا  والتلفزيونية 
املروجة للعنف واخلاف يف �ستى املو�سوعات املرتبطة بحياة النا�س 
اأجل جذب  الغاية والهدف من  اليومية لي�سبح اخلاف  وب�سوؤونهم 

اأكرب عدد ممكن من امل�ستمعني وامل�ساهدين. 
ول��ت��ج��ن��ب ه���ذا ال��و���س��ع امل��وؤ���س��ف يف اأداء امل��ه��ن��ة ال�����س��ح��ف��ي��ة يف 
جمتمعاتنا، الذي يبتعد متاما عن ر�سالة وجوهر االإعام ال�سحيحة 
يجب  ال�سحفي،   للعمل  االأخاقية  القواعد  مع  وتتنافى  وال�سليمة 
عرب  العنف  ترويج  عن  تكف  اأن  جمتمعاتنا  يف  االإع���ام  و�سائل  على 
براجمها ون�سو�سها املطبوعة وتعمل جاهدة على ن�سر ثقافة ال�سلم 
على  ي�سددون  واالت�����س��ال  االجتماع  فعلماء  جنباتها،   يف  والت�سامح 
وهي  املجتمع  يف  ال�سحي  للتغير  االإيجابي  النمو  يف  الفعال  دوره��ا 
مبنزلة الو�ساطة االجتماعية والثقافية التي ت�سمح بظهور الف�ساءات 
احلرة للت�سامح واحلوار بداخله ومتنع من تف�سي العنف وتداعياته 
غر  اأو  مبا�سر  ب�سكل  ينحدر  يجعله  قد  مما  اأو�ساطه،  يف  اخلطرة 
مبا�سر نحو النهايات ال�سلبية التي تهدد كيانه وتطوره امل�ستقبلي يف 

خمتلف امليادين.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

فضاءات
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ثقافة

اأكد م�ست�سار خادم احلرمني ال�سريفني، 
اأم�����ر م��ن��ط��ق��ة م��ك��ة امل���ك���رم���ة، رئ��ي�����س 
خالد  االأم���ر  العربي،  الفكر  موؤ�س�سة 
العربية  اأن »ال نهو�س لاأمة  الفي�سل 
الأمة  ح�سارة  وال  الثقايف  بالتكامل  اإال 
م��ن دون ث��ق��اف��ة«. وق���ال ���س��م��وه خ��ال 
التا�سع  العربي  التقرير  اإط���اق  حفل 
حتت  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال��ث��ق��اف��ي��ة  للتنمية 
عنوان »الثقافة والتكامل الثقايف يف دول 
جمل�س التعاون: ال�سيا�سات، املوؤ�س�سات، 
التجليات«، اإن النهو�س لاأمة والوطن 
وحتى ال�سيا�سة واالقت�ساد، ال ميكن اأن 
املعيار  الثقافة،  طريق  من  اإال  يتحقق 

احلقيقي للتقدم.
واأط������ل������ق ال���ت���ق���ري���ر ال����ع����رب����ي يف 
الفكر  موؤمتر �سحايف عقدته موؤ�س�سة 
العربي، بح�سور وزير الثقافة وتنمية 
املعرفة يف دولة االإمارات ال�سيخ نهيان 
اآل ن��ه��ي��ان، ورئ��ي�����س��ة هيئة  ب��ن م��ب��ارك 
ال�سيخة  وال����رتاث  للثقافة  البحرين 
اآل خ��ل��ي��ف��ة، وال��ن��ائ��ب يف ال��ربمل��ان  م��ي 
اللبناين بهية احلريري، واملدير العام 
واأع�����س��اء  ال��ع��وي��ط،  ه���ري  للموؤ�س�سة 
واالأع��ساء  واالإدارة  االأم��ن��اء  جمل�سي 
العربي،  الفكر  موؤ�س�سة  يف  امل�ساركني 
وجم��م��وع��ة م���ن امل��ف��ك��ري��ن وامل��ث��ق��ف��ني 
واالأك������ادمي������ي������ني وال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ني 

واالإعاميني.
ال��ت��ق��ري��ر هو  اإن  ال��ف��ي�����س��ل  وق����ال 
التي  التقارير  �سل�سلة  �سمن  التا�سع 
ت��ع��ده��ا امل��وؤ���س�����س��ة وت�����س��دره��ا ك���ل ع��ام 
لاإ�سهام يف اإي�سال املعلومة ال�سحيح�ة 
عن احل��الة الثق��افية يف العامل العربي 
املفكرين  م��ن  بالثقافة  مهتم  ك��ل  اإل��ى 
كذلك  ال�سا�سة  ومن  العرب  واملثقفني 

والقيادة العربية.
واأتى اإطاق التقرير ع�سية انعقاد 
االثنني  اأبوظبي،  يف   »15 »فكر  موؤمتر 
املا�سي، حتت عنوان »التكامل العربي: 
جم��ل�����س ال���ت���ع���اون ودول�������ة االإم��������ارات 
الذكرى  مع  تزامنا  املتحدة«،  العربية 
ال�����35 الإن�����س��اء جمل�س ال��ت��ع��اون ل��دول 
لقيام  ال���45  والذكرى  العربية  اخلليج 

دولة االإمارات العربية املتحدة.
اأن  الفي�سل  خ��ال��د  االأم����ر  وراأى 
ه���ذا ال��ل��ق��اء »ي��ق��دم من��وذج��ني مهمني 
العربي،  الوطن  يف  التكامل  م�سرة  يف 
التعاون اخلليجي ودولة  وهما جمل�س 
االإم���������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة. ه���ذان 
واأقول  عربي،  كل  ي�سرفان  النموذجان 
اإن ه���ذا ال��ع��م��ل ال����ذي اأجن����ز وال ي��زال 
يجدد نف�سه يف اخلليج يجب اأن يحتذى 

به يف كل اأنحاء الوطن العربي«.
اآل  نهيان  ال�سيخ  اأك���د  جهته،  م��ن 
ن��ه��ي��ان يف ال��ك��ل��م��ة االف��ت��ت��اح��ي��ة اأه��م��ي��ة 
م���ا ت��ق��وم ب���ه م��وؤ���س�����س��ة ال��ف��ك��ر ال��ع��رب��ي 
ال��ث��ق��ايف يف  م��ن دع���م وت��ط��وي��ر للعمل 
ال��وط��ن ال��ع��رب��ي، يف ظ��ل ق��ي��ادة االأم��ر 
واإ���س��داره��ا  احل��ك��ي��م��ة،  الفي�سل  خ��ال��د 
ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر ال�����س��ن��وي ال����ذي ي��ت��ن��اول 
ال��ه��ادف  وال��ب��ح��ث  ال�ساملة  ب��ال��درا���س��ة 
ع����رب ����س���ن���وات���ه امل���ت���ت���ال���ي���ة، اجل����وان����ب 
املنطقة  يف  للحياة  والفكرية  الثقافية 

العربية.
ي�سعى  ال��ت��ق��ري��ر  اأن  اإل�����ى  ول���ف���ت 

اأو���س��ع  اآف����اق م�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  اإل���ى 
ال��ث��ق��اف��ي��ة يف دول  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  واأرح�������ب 
اأ�ضا�ضية  نقاط  م��ن  يحمله  مل��ا  اخلليج، 
الثقافية  بال�سناعات  باالهتمام  تتمثل 
واالإب���داع���ي���ة ال��ت��ي ت��ق��وم ع��ل��ى االإن��ت��اج 

الفكري والثقايف.
و����س���دد ع��ل��ى اأه���م���ي���ة ال��ت��خ��ط��ي��ط 
الر�سيد لكل جوانب التنمية الثقافية، 
م�سرا اإلى اأن جناحها يتطلب ت�سافر 
امل�سرتك  والعمل  اجلميع  من  اجلهود 
من كل املوؤ�س�سات واالأفراد والقطاعات 

احلكومية واخلا�سة يف املجتمع.

خالد الفيصل: ال نهوض لألمة العربية
إال بالتكامل الثقافي

يف ال�سياق ذاته، األقى املدير العام 
العويط  هري  العربي  الفكر  ملوؤ�س�سة 
اأن  راأت  »امل��وؤ���س�����س��ة  اأن  فيها  اأك���د  كلمة 
خ��ر م��ا ت��ك��رم ب��ه جمل�س ال��ت��ع��اون يف 
الذكرى ال�35 الإن�سائه، ودولة االإمارات 
عن  ف�سًا  لقيامها،  ال���45  الذكرى  يف 
تخ�سي�س  ه��و  لهما،  امل��ك��ر���س  امل��وؤمت��ر 
يف  الثقايف  للم�سهد  التا�سع  تقريرها 
له  اختارت  وقد  التعاون،  جمل�س  دول 
ال��ع��ن��وان االآت�����ي: »ال��ث��ق��اف��ة وال��ت��ك��ام��ل 
ال���ت���ع���اون:  جم��ل�����س  دول  يف  ال���ث���ق���ايف 

ال�سيا�سات، املوؤ�س�سات، التجليات«.

اأهمية  من  الرغم  »على  واأ�ساف: 
امل�سهد  ح��ول  االآن  ون�سر حتى  كتب  ما 
ف��اإن  ال��ت��ع��اون،  جمل�س  دول  يف  الثقايف 
العربية ما  املكتبة  اأن  موؤ�س�ستنا تعترب 
اإلى درا�سة جامعة ووافية  زالت تفتقر 
ال��دول،  الثقافية لهذه  االأو���س��اع  ح��ول 
متكاملة  ل��وح��ة  تر�سم  اأن  �ساأنها  م��ن 
ع��ن م��ب��ادرات��ه��ا وم��ن��ج��زات��ه��ا ع��ل��ى ه��ذا 
اإ���س��ك��ال��ي��ات،  م��ن  ت��ث��ره  وم���ا  ال�سعيد، 
وما تواجهه من حتديات، وهي اللوحة 
التي تطمح موؤ�س�ستنا اإلى تقدميها يف 
الغاية  لهذه  تاألف  ال��ذي  التقرير  هذا 

اأب��واب، يتوزع كل منها على  من ثاثة 
ف�سول عدة«.

ي��رّك��ز على  ال��ت��ق��ري��ر  اأن  واأو����س���ح 
الثقافية  واال�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات 
ق��راءة  ويقدم  التعاون،  جمل�س  دول  يف 
ن��ق��دي��ة يف خ��ط��ة ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ويف اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ل���دول 
النظم  على  ال�����س��وء  م�سلطا  املجل�س، 
الثقافية  وال��ن�����س��اط��ات  وال��ت�����س��ري��ع��ات، 
امل�سرتكة، عار�سا املنجزات والتحديات، 
م�سرة  تعزيز  يف  الثقافة  دور  وم��ربزا 
املوؤ�س�سات  ب��اأب��رز  وال��ت��ع��ري��ف  ال��ت��ك��ام��ل 

والهيئات الثقافية واأدوارها ون�ساطاتها 
وما حققته.

ي��غ��دو  اأن  يف  اأم����ل����ه  ع����ن  واأع��������رب 
ال��ت��ق��ري��ر م��رج��ع��ا م��ف��ي��دا ي���ع���ّرف اأه���ل 
اخل��ل��ي��ج واأ����س���ق���اءه���م يف ���س��ائ��ر ال����دول 
نه�سة  م��ن  م�سيئة  بجوانب  العربية 
يكون  واأن  وواع��������������دة،  عام���رة  ثقافية 
االأو���س��اع  ع��ن  ت��ق��اري��ر  ل�سل�سلة  ف��احت��ة 
املختلفة  العربية  املناطق  يف  الثقافية 
ت�����س��ه��م يف حت��ق��ي��ق ت��ك��ام��ل��ه��ا، وت���رف���د 
ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة مب���ا م���ن ���س��اأن��ه اأن 

يطّورها وينّميها.
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ثقافة

أدباء الشؤون االجتماعية

د. أحمد التيهاني

لي�س يف العنوان اأعاه اأي خطاأ اأو غلط، فاالأدباء يف اململكة 
ال ي�ستطيعون، نظاما، املطالبة با�ستحداث جمعية ت�سمهم، 
وحتمي حقوقهم، وتوحد اأهدافهم، اإال من خال الوزارتني 
امل��دم��وج��ت��ني: ال��ع��م��ل، وال�����س��وؤون االج��ت��م��اع��ي��ة، ال��ت��ي �سار 
ا�سمها: وزارة العمل والتنمية االجتماعية، ولي�س من خال 

وزارة الثقافة!
اأثناء موؤمتر االأدباء ال�سعوديني اخلام�س بالريا�س،  يف 
ي�ستنكر  من  هناك  باأن  اجلانبية،  االأحاديث  خال  فوجئت، 
اإحجام االأدباء عن مطالبة وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
على  اإقدامهم  ا�ستنكار  ُيفرت�س  فيما  لهم،  جمعية  باإن�ساء 
ذلك اإن هم فعلوه، يف ظل النظام احلايل الذي يقول لاأدباء 

بلغة اإ�سارية: لن تكون لكم جمعية.
 اأزع���م اأن��ن��ا اأم���ام اإح��ج��ام م��ربر ومنطقي وب��ده��ي، وهو 

ناجم عن اأمور ثاثة:
كهذه  جلمعية  بالت�سريح  املخولة  ال���وزارة  اأن  اأح��ده��ا: 
الإن�ساء  �ساحلة  غ��ر  ولوائحها  ب���االأدب،  عاقة  ذات  لي�ست 
يتوقعون،  باالأدباء؛ مما جعلهم  اأو جمعيات خا�سة  جمعية، 
املاأمولة،  جمعيتهم  مع  �ستتعامل  اأنها  منطقي،  توقع  وه��و 
االأحياء، ومراكز  كتعاملها مع اجلمعيات اخلرية، ومراكز 
وه��ذه  االأدب�����اء،  ب��ني جمعية  و���س��ت��ان  االج��ت��م��اع��ي��ة،  التنمية 

اجلمعيات.
واالآخر: اأننا، اإلى االآن، مل نتوافق اأو ن�سطلح على تعريف 
مفهوم: »االأديب«، تعريفا مانعا يحول بينه والدخاء، �سواء 
اإذ ال توجد  االأدع��ي��اء،  م��ن  اأم  االأوك����ار،  �سيا�سيّي  م��ن  اأك��ان��وا 
�سماٌت حمددة ووا�سحة لاأديب، متيزه عن غره، اإلى احلد 
الذي جعل كل من ح�سل على بكالوريو�س اللغة العربية، اأو 
االأندية  اأديبا، بح�سب الئحة  اللغة االإجنليزية،  بكالوريو�س 
الذي جعل بع�س  االأمر  االآن، وهو  املعدلة واملطبقة  االأدبية 
ال��ل��غ��ة االإجن��ل��ي��زي��ة  اأو دب��ل��وم��ات يف  احل��ا���س��ل��ني ع��ل��ى دورات 
اإل����ى اجل��م��ع��ي��ات العمومية  ب��ط��ل��ب��ات االن�����س��م��ام  ي��ت��ق��دم��ون 
يقودنا  وه��ذا  اإدارات��ه��ا،  ملجال�س  والرت�سح  االأدب��ي��ة،  لاأندية 
املطالبة  مهمة  بهم  ُتناط  الذين  االأدب���اء  من  ال�ضوؤال:  اإل��ى 
بجمعية االأدباء مادام الهابون والدابون يرون اأنف�سهم اأدباء؟ 

اأو ُيطلُب منهم اأن يكونوا اأدباء ليلة واحدة يف ال�سنة.
ب��ادن��ا  يف  امل��دن��ي��ة  املجتمعية  امل��وؤ���س�����س��ات  اأن  وال��ث��ال��ث: 
مبعنى  ال  نراهم؛  �سا�سة  من  م�ستهدفة  ا�ستثناء،  دون  كلها 
وجودا  ال يريدون  اخلفاء،  يف  واملخططني  الظل،  �سا�سة  اأن 
لهم  وي��ري��دون��ه��ا  ل�سواهم،  مدنية  موؤ�س�سة  اأي  يف  لغرهم 
اأع�سائها  وحدهم، بغ�س النظر عن نوعها واأهدافها ومهن 

واهتمامتهم.
اأو  اأنه لو كانت هذه اجلمعيات جمعيات نحالني  واأزعم 
وهذا  منهم،  م�ستهدفة  فهي  اأو بّنائني  اأو جزارين  مزارعني 
والكتابة  والثقافة  ب��االأدب  ين�سحب على اجلمعيات اخلا�سة 
اأج����رب االأدب�����اء امل�ستقلني ع��ل��ى زه��د  وال�����راأي وال��ف��ك��ر، مم��ا 
عفوي غر اإرادي يف اأي جمعيات، ولهم اأن يزهدوا ما داموا 
اأنه ال توجد لوائح دقيقة حتميها من االقتحامات  يعلمون 
التي اأف�سدت مفهوم العمل املدين اأوال، ثم عطلت اأي عجلة 
ال�سديد  وذل��ك بحر�سها  ال�سدد،  ه��ذا  االأم���ام يف  اإل��ى  ت�سر 
على التمكن من املفا�سل املجتمعية والر�سمية كلها، حر�سا 
ي�سل اإلى حدود االإيذاء وتوزيع التهم على كل من يجل�س يف 
مكانه الطبيعي يف اأي موؤ�س�سة ر�سمية اأو اأهلية، وال يكون من 

التابعني بغر اإح�سان!

إذا عسعسَ 
الليل

حتت رعاية خادم احلرمني ال�سريفني، 
امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود، 
افتتح وزير الثقافة واالإع��ام الدكتور 
املا�سي،  االأح��د  الطريفي، م�ساء  ع��ادل 
اخلام�س  ال�سعوديني  االأدب����اء  م��وؤمت��ر 
ال�������س���ع���ودي  »االأدب  ع������ن������وان:   حت����ت 
وا�ست�سراف«،  مراجعات  وموؤ�س�ساته: 
وذل�����ك يف م���رك���ز امل���ل���ك ف��ه��د ال��ث��ق��ايف 
ب��ال��ري��ا���س، ال���ذي اأق��ي��م خ��ال الفرتة 
اإلى مطلع ربيع  من 27 �سفر املن�سرم 

االأول اجلاري.
وب������داأ احل���ف���ل ب���ت���اوة اآي������ات من 
ال����ق����راآن ال���ك���رمي، ث���م األ���ق���ى ال��دك��ت��ور 
العلمية  اللجنة  كلمة  الطامي  اأح��م��د 
ون���ب���ه ف��ي��ه��ا اإل�����ى م���ا ح��ظ��ي ب���ه االأدب 
التاأ�سي�س  »م��رح��ل��ة  خ���ال  ال�����س��ع��ودي 
وال���ت���ج���دي���د« م����ن ن�����س��ي��ب واف������ر م��ن 
ال���درا����س���ات وامل��ل��ت��ق��ي��ات وامل����وؤمت����رات، 
ي�سهده حاليا من تطور ومن��و يف  وم��ا 
اأج��ن��ا���س��ه وجت��ارب��ه واإن��ت��اج��ه م��ن��ذ ع��ام 
يف  الفاعل  وح�����س��وره  1400ه/1980م، 
و���س��ردا  ���س��ع��را  ال��ع��رب��ي  االأدب  ح��رك��ة 

ونقدا.

محاور اللقاء
ناق�س  امل���وؤمت���ر  اأن  ال��ط��ام��ي  واأو����س���ح 
ال�����س��ع��ودي  االأدب  م��ن��ه��ا  ع����دة حم����اور 
يف ال���درا����س���ات االأك���ادمي���ي���ة وامل��ن��اه��ج 
والهوية  ال�سعودي  واالأدب  الدرا�سية، 
ال�سعودي  االأدب  و  الوطني،  واالنتماء 
واالأم�������ن ال���ف���ك���ري، واإب��������داع ال�����س��ب��اب 
واأدب  ال�����س��ع��ودي،  االأدب  يف  وق�����س��اي��اه 
الثقافية  امل��وؤ���س�����س��ات  وواق����ع  ال��ط��ف��ل، 
وم�����س��ت��ق��ب��ل��ه��ا، م���ع���ربا ع���ن اأم���ل���ه ب���اأن 
االأدبية  احلركة  دعم  يف  املوؤمتر  ي�سهم 
واحل��راك  العطاء  م��ن  ملزيد  واإث��رائ��ه��ا 

الثقايف.
األ���ق���ى ال�����س��اع��ر �سعد  ب��ع��د ذل����ك 
فيها  وع��رب  املكرمني،  كلمة  ال��ب��واردي 

ال��ث��ق��اف��ة واالإع����ام  ل��وزي��ر  ع��ن ال�سكر 
ع����ل����ى ال����ت����ك����رمي ال���������ذي ح���ظ���ي���ت ب��ه 
�سخ�سيات وموؤ�س�سات ثقافية �سعودية.

و�سدد البواردي على اأهمية تعزيز 
اجلانب الثقايف يف حياة الفرد، ودوره يف 
االأدب��اء يف تعزيز  التنمية، واأهمية دور 
النه�سة واإثراء احلركة الثقافية ملزيد 

من النجاحات.
مرئيا  عر�سا  احل�سور  �ساهد  ثم 
ي��ح��ك��ي ال�������س���رة االأدب����ي����ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 

للمكرمني.

عناية ورعاية
األقى وزير الثقافة واالإعام  بعد ذلك 
اأو�سح  كلمة  الطريفي  ع��ادل  الدكتور 
ال�سعوديني يف  االأدب��اء  اأن موؤمتر  فيها 
دورته اخلام�سة ياأتي ا�ستمرارا للعناية 
والرعاية الكرمية من خادم احلرمني 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز، 
ال�سعوديني  واالأدب������اء  ل����اأدب  وداع���م���ا 
وزارة  ب��ه��ا  ت��ق��وم  ال��ت��ي  االأدوار  ���س��م��ن 

الثقافة واالإعام يف هذا ال�ساأن.
وق���ال ال��ط��ري��ف��ي: »ن��ت��ذك��ر الليلة 
بدايات املوؤمتر يف دورته االأولى يف مكة 
الثانية  املكرمة عام 1394ه��� ثم دورت��ه 
يف مكة املكرمة عام 1419 ه وبعد غياب 
واالإع��ام  الثقافة  وزارة  تبنت  �سنة   11
امل����وؤمت����ر ف���ع���ق���دت دورت�������ه ال���ث���ال���ث���ة يف 
الريا�س عام 1430 ه ثم دورته الرابعة 

يف املدينة املنورة عام 1434 ه«.
واأ�������س������اف: »ا�����س����ت����م����رارا جل��ه��ود 
اخلام�سة  ال����دورة  ه��ذه  تعقد  ال����وزارة 
املوؤمتر من  باأهمية  اإميانا  الريا�س  يف 
واأه��م��ي��ة دع���م االأدب واالأدب�����اء  ن��اح��ي��ة 
ور�سد  اأخ��رى،  ناحية  من  ال�سعوديني 
وموؤ�س�ساته  واأدواره  االأدب  ت��ط��ورات 
ودع������م جم������االت ال���ب���ح���ث وال���درا����س���ة 

املختلفة �سعرا ونر ا«.
واأك���د اأن »امل�����س��وؤول��ي��ة امل��ل��ق��اة على 

برعاية الملك..
انعقاد مؤتمر األدباء السعوديين في الرياض

ك��اه��ل االأدب������اء ك��ب��رة يف ه���ذا ال��وق��ت 
الذي ي�سهد حتوالت كربى يف خمتلف 
التعامل  ت�ستوجب  وتطورات  املجاالت 
املواطنة احلقة ور�سد  باإح�سا�س  معها 
�سادقة  بلغة  وقراءتها  التحوالت  هذه 
ال����وط����ن وت����ع����زز دوره  ت���دع���م وح������دة 
كافة،  االأ�سعدة  على  الكربى  ومكانته 
وت���ك���ون خ���ر م��ع��ني الأب���ن���ائ���ه وب��ن��ات��ه 
يف ال��ع�����س��ر احل����ايل وم������راآة ل��اأج��ي��ال 
 2030 اململكة  لروؤية  ومواكبة  القادمة 
يف املجاالت ذات ال�سلة باالأدب والثقافة 

والفنون«.

موسوعة أدبية
وزمائي  ل��دي  »ك��ان  الطريفي:  وت��اب��ع 
حلم باأن نبداأ العمل على اإن�ساء مو�سوعة 
اأدبية وثقافية وفنية للنا�سئة ال�سعودية 
وت��اري��خ  ثقافة  معرفة  على  ت�ساعدهم 
يد  على  الباد  توحيد  وت��اري��خ  بادهم 
�سائا  عليه،  اهلل  رحمة  املوؤ�س�س  امللك 

اهلل اأن يتحقق يف القريب العاجل«.
واأ�سار الطريفي اإلى اأنه بات باإمكان 
االأدي�����ب وامل��ث��ق��ف ال�����س��ع��ودي احل�����س��ول 
ع��ل��ى ف�����س��وح��ات ال��ك��ت��ب وال��رتاخ��ي�����س 
ي�سر  بكل  واالأم�سيات  ال��ن��دوات  واإق��ام��ة 
و�سهولة منذ عطلة هذا االأ�سبوع، وذلك 
الر�سائل  وخدمات  االأج��ه��زة  با�ستخدام 
النقالة  ال��ه��وات��ف  اأج��ه��زة  ع��رب  الن�سية 
اأمله  عن  معربا  الطلب،  حالة  ومعرفة 
ب���اأن ت��ن��ال ه���ذه اخل��دم��ات ر���س��ا املثقف 

واالأديب.
اإع��ادة  العمل على  اأن��ه مت  واأو���س��ح 
م�سرح االإذاعة والتلفزيون حتى يتمكن 
ال�سعودية  االأدبية  االأعمال  تقدمي  من 
م���ن ق�����س�����س ورواي�������ات اإل�����ى اجل��م��ه��ور 
املرئي  االإع���ام  يكون  وحتى  ال�سعودي 
واملثقفني،  االأدب���اء  لنتاج  عاك�سا  لدينا 
م�سرا اإلى اأن هناك خطة �ساملة تتعلق 
ب��ت��ن�����س��ي��ط ال��ع��م��ل امل�����س��رح��ي يف اأرج����اء 

اململكة كافة.
االنتهاء من م�سروع  اأن��ه مت  وب��ني 
امل����راك����ز ال��ث��ق��اف��ي��ة يف م��ع��ظ��م م��ن��اط��ق 
امل��م��ل��ك��ة ل��ت��ك��ون م���راك���ز اإ���س��ع��اع ل���اأدب 
تتحمل  وزارت����ه  اأن  م��وؤك��دا  ال�����س��ع��ودي، 
م�����س��وؤول��ي��ات ك���ب���رة يف دع����م ال��ث��ق��اف��ة 
وال��ف��ن��ون  واالأدب�������اء  واالأدب  وامل��ث��ق��ف��ني 
العمل  متطلبات  وت�سهيل  وال��ف��ن��ان��ني 
الثقايف ودعم موؤ�س�ساته، خدمة للوطن 
ورف����ع راي���ت���ه خ��ف��اق��ة يف امل��ح��اف��ل ك��اف��ة 
واإظهار ال�سور احلقيقية لثقافة واآداب 

وفنون وطننا العزيز .

60 ورقة بحثية
وع���رب  ال��ط��ري��ف��ي ع��ن اأم��ل��ه ب���اأن يقدم 
ال��ب��اح��ث��ون وال��ب��اح��ث��ات يف ه���ذا امل��وؤمت��ر 
التي جت��اوزت  اأوراق عملهم  خ��ال  من 
60 ورق������ة م����ا ي��ت��ن��ا���س��ب م����ع ال��ت��ط��ور 
الكبر يف االأدب ال�سعودي �سعرا ونرا، 
وي�سهم يف تطوير حركة النقد والبحث 
وال���درا����س���ات االأدب���ي���ة يف ب��ل��دن��ا وي��ق��دم 
يف  املختلفة  ل��ل��ت��ح��والت  حقيقة  ���س��ورا 
العقود  خ��ال  ال�سعودي  االأدب  م�سرة 

القليلة املا�سية.
ووج�������ه خ���ال�������س ال�������س���ك���ر ل��ل��ج��ان 
والباحثات  الباحثني  وجلميع  امل��وؤمت��ر 
ال���ذي���ن ت��ف��اع��ل��وا م���ع ع���ن���وان امل���وؤمت���ر 
وحم������اوره، ك��م��ا ���س��ك��ر ���س��ي��وف امل��وؤمت��ر 
واالإع��ام  الثقافة  وزي��ر  مقدمتهم  ويف 
ال�����س��اب��ق ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز خ��وج��ة، 
وامل��ث��ق��ف��ني  ال�������س���ع���ودي  االأدب  ورواد 

واملثقفات باململكة.
ث����م ك�����رم ال���ط���ري���ف���ي 13 ���س��اع��را 
اأ�سدروا دواوين �سعرية قبل عام 1400، 
ك��م��ا مت ت��ك��رمي ث���اث م��ن امل��وؤ���س�����س��ات 
العربي،  االأدب  خدمت  التي  الثقافية 
خوجة،  عبداملق�سود  اثنينية   : وه��ي 
جامعة  يف  ال�����س��ع��ودي  االأدب   وك��ر���س��ي 

امللك �سعود، وجملة املنهل .
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رؤية 2030

2.4 اقتصاد مزدهر
موقعه مستغل

التجارة  ط��رق  اأه��م  ملتقى  يف  وطننا  يقع 
�سن�ستغّل  امل��ن��ط��ل��ق،  ه����ذا  وم����ن  ال��ع��امل��ي��ة، 
زي���ادة تدفق  امل��ت��ف��رد يف  موقعنا اجل��غ��رايف 
التجارة العاملية بني اآ�سيا واأوروبا واأفريقيا 

وتعظيم مكا�سبنا االقت�سادية من ذلك.
جتارية  ���س��راك��ات  ب��اإب��رام  �سنقوم  كما 
جديدة من اأجل تعزيز قوتنا االقت�سادية، 
لت�سدير  ال�����س��ع��ودي��ة  ال�����س��رك��ات  و���س��ن��دع��م 
م��ن��ت��ج��ات��ه��ا اإل�����ى ال����ع����امل. و���س��ن��ج��ع��ل من 
من  وال��ق��ري��ب  املميز  اللوج�ستي  موقعنا 
الطاقة حمفزا النطاقة جديدة  م�سادر 
نحو ال�سناعة والت�سدير واإعادة الت�سدير 

اإلى جميع دول العامل.

2.4.1 ننشئ منصة
لوجستية مميزة

ب��سخ  املا�سية  ال�سنوات  خ��ال  قمنا  لقد 
ا����س���ت���ث���م���ارات ���س��خ��م��ة يف اإن�������س���اء امل���وان���ئ 
واملطارات،  والطرقات  احلديدية  وال�سكك 
على  اال�ستثمارات  هذه  من  ن�ستفيد  ولكي 
ال�����س��راك��ة  اأك��م��ل وج���ه �سنعمل م��ن خ���ال 
م��ن ال��ق��ط��اع اخل��ا���س حمليا ودول��ي��ا على 
وحت�سينها  وزيادتها  البنى  ه��ذه  ا�ستكمال 

وربطها مبحيطنا االإقليمي.
عن  مكا�سبنا  زي��ادة  على  �سنعمل  كما 
ط��ري��ق احل��وك��م��ة ال��ر���س��ي��دة واالإج������راءات 
الفعالة، وتطوير نظام جمركي ذي كفاءة 
عالية. و�سنفعل االأنظمة واللوائح القائمة 
ون��ط��وره��ا مب���ا مي��ّك��ن م�����س��غ��ل��ي منظومة 
ال��ن��ق��ل اجل�����وي وال���ب���ح���ري وغ���ره���م من 
ويحقق  مثلى  ب�سورة  اإمكاناتها  ا�ستثمار 
ال���رب���ط ب���ني امل���راك���ز ال��ت��ج��اري��ة ال��ق��ائ��م��ة، 
وي��ف��ت��ح ط��رق��ا ج��دي��دة ل��ل��ت��ج��ارة. و�سيعزز 
ذلك من مكانتنا كمن�سة لوج�ستية مميزة 

بني القارات الثاث.

2.4.2 نتكامل
إقليميا ودوليا

االأو�سط،  ال�سرق  يف  االأك��رب  اقت�سادنا  يعد 
 )2،4( املحلي  ال��ن��اجت  اإج��م��ايل  يبلغ  حيث 
تريليون ريال، ومنتلك عاقات اقت�سادية 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  مع  وثيقة 
اإلى عاقاتنا مع  اإ�سافة  العربية،  والدول 

الدول االإ�سامية وال�سديقة.
�سراكات جتارية  اإب��رام  اإل��ى  و�سن�سعى 
الب�سائع  حركة  ان�سياب  وت�سهيل  جديدة، 

وتنقل االأفراد وتدفق روؤو�س االأموال.
ويعد اندماجنا يف حميطنا اخلليجي 
كل  على  امل�سرتك  اخلليجي  العمل  ودف��ع 
امل�ستويات من اأهم اأولوياتنا، لذلك �سنعمل 
التعاون  م�سرة  ا�ستكمال  على  جاهدين 
اخلليجي، وبخا�سة فيما يتعلق با�ستكمال 
تنفيذ ال�سوق اخلليجية امل�سرتكة وتوحيد 
ال�����س��ي��ا���س��ات اجل���م���رك���ي���ة واالق���ت�������س���ادي���ة 
الطرق  �سبكة  اإن�ساء  وا�ستكمال  والقانونية 

و�سبكة �سكك احلديد اخلليجية. و�سن�سعى 
ال��دول  م��ع  الفعلي  ال��رتاب��ط  اإل���ى حتقيق 
االأخ������رى امل���ج���اورة م���ن خ���ال اخل��دم��ات 
التحتية  البنية  وم�سروعات  اللوج�ستية 
الربط  م�سروعات  ومنها  للحدود  العابرة 
و�سنعمل  م�سر،  ع��رب  اأفريقيا  م��ع  ال��ربي 
ع��ل��ى ت���اأم���ني ت��وا���س��ل ل��وج�����س��ت��ي وجت���اري 
رئي�سا  م��رك��زا  خ��ال��ه  م��ن  ن�سبح  �سل�س 

للتجارة العاملية.

2.4.3 ندعم
شركاتنا الوطنية

ن�سبية  م��زاي��ا  م��ن  منلكه  م��ا  على  �سركز 
ب����دال م���ن امل��ن��اف�����س��ة يف ج��م��ي��ع امل���ج���االت، 
فاالأهم يف هذه املرحلة هو تركيز اجلهود 
يف املجاالت التي ن�سمن من خالها مركزا 

قياديا.
ومن هذا املنطلق، �سنعمل على تعزيز 
مكانة ال�سركات الوطنية الكربى، ال �سيما 
يف جم�����االت ال��ن��ف��ط وال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 
والبنوك واالت�ساالت وال�سناعات الغذائية 
التي  التجزئة،  ال�سحية وجتارة  والرعاية 
الو�سول مبنتجاتها وخدماتها  ا�ستطاعت 
اإلى االأ�سواق االإقليمية والعاملية، و�سنعمل 
االأخ���رى  الوطنية  ال�����س��رك��ات  متكني  على 
التي لديها فر�س منو واع��دة مبا ي�سمن 

خلق كيانات اقت�سادية جديدة كربى.
كما �سنقدم كل دعم ممكن لل�سناعات 
خدماتها  ت�سويق  م��ن  لتمكينها  الوطنية 
لت�سدير  ات��ف��اق��ي��ات  واإب�������رام  اخل������ارج،  يف 

منتجاتها.

من أهدافنا بحلول
:)2030( 1452

اأداء  • تقدم ترتيب اململكة يف موؤ�سر 
 49 املرتبة  اللوج�ستية من  اخلدمات 

اإلى 25 عامليا واالأولى اإقليميا.
• رفع ن�سبة ال�سادرات غر النفطية 
االأق����ل من  ع��ل��ى  اإل����ى %50  م��ن %16 

اإجمايل الناجت املحلي غر النفطي.

إزدهار.. شفافية وتنمية

زيادة مكاسبنا
عن طريق الحوكمة 

الرشيدة وتطوير 
نظام جمركي

ذي كفاءة عالية
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رؤية 2030

3.1.1 ننتهج الشفافية
الف�ساد  مع  مطلقا  نت�سامح  اأو  نتهاون  لن 
ب��ك��ل م�����س��ت��وي��ات��ه، ����س���واء اأك������ان م���ال���ي���اً اأم 
املمار�سات  اأف�سل  م��ن  و�سن�ستفيد  اإداري����ا. 
ال�سفافية  م�ستويات  اأعلى  لتحقيق  العاملية 
القطاعات.  جميع  يف  الر�سيدة  واحلوكمة 
و���س��ي�����س��م��ل ذل���ك ات���خ���اذ ك���ل م���ا ه���و ممكن 
ل��ت��ف��ع��ي��ل م���ع���اي���ر ع���ال���ي���ة م����ن امل��ح��ا���س��ب��ة 
وخططنا  اأه��داف��ن��ا  اإع���ان  ع��رب  وامل�ساءلة، 
يف  جناحنا  وم��دى  اأدائنا  قيا�س  وموؤ�سرات 

تنفيذها للجميع.
نطاق  تو�سيع  ع��ل��ى  ك��ذل��ك  و�سنعمل 
معاير  وحت�سني  االإل��ك��رتون��ي��ة  اخل��دم��ات 
احلوكمة، مبا �سيحد من التاأخر يف تنفيذ 
االأعمال، وحتقيق هدفنا يف اأن نقود العامل 

يف جمال التعامات االإلكرتونية.

3.1.2 نحافظ
على مواردنا

الحيوية
فيما يخ�س املوارد الغذائية، �سنوا�سل بناء 
اآمنة  مب�ستويات  ا�سرتاتيجية  خم��زون��ات 

وكافية ملعاجلة احلاالت الطارئة.
ك����م����ا ����س���ن���ب���ن���ي ������س�����راك�����ات زراع�����ي�����ة 
اهلل  حباها  ال��ت��ي  ال���دول  م��ع  ا�سرتاتيجية 

املواطن  على  نفر�س  لن  وا���س��ح:  التزامنا 
اأو  ال������روة  اأو  ال���دخ���ل  ع��ل��ى  ���س��ري��ب��ة  اأي 
التوازن  حتقيق  و�سيتم  االأ�سا�سية،  ال�سلع 
يف امل��ي��زان��ي��ة، وت��ن��وي��ع م�����س��ادر االإي������رادات، 
ب�سورة  العامة  امليزانية  واإدارة  وتعظيمها 
ر�سيدة مما �سينعك�س على ا�ستقرار االأ�سعار 
االأم��ن  من  مزيداً  واأ�سرته  املواطن  ومينح 

االقت�سادي.
ويف القطاع العام، �سنعمل على تعزيز 
ك��ف��اءة االإن���ف���اق م��ن خ���ال و���س��ع �سوابط 
���س��ارم��ة ع��ل��ى اآل���ي���ات االع��ت��م��اد مب���ا ي��زي��د 
االأثر املتحقق مقابل ال�سرف، و�سيتم ذلك 
م��ن خ��ال تعزيز ال��ت��واف��ق ب��ني االأول��وي��ات 
وتعزيز  امليزانيات،  وتوزيع  اال�سرتاتيجية 
�����س����واب����ط ت���ن���ف���ي���ذه���ا واآل������ي������ات ال��ت��دق��ي��ق 
عن  امل�سوؤولة  اجلهات  وحتديد  واملحا�سبة 

ذلك.
امل�سروعات  كافة  مبراجعة  قمنا  وقد 
القائمة واملعتمدة للتاأكد من مدى منا�سبة 
مردودها على الوطن واالقت�ساد، واتخذنا 
االإجراءات الازمة الإيقاف عدد منها وفق 
معاير وا�سحة. و�سن�سعى كذلك اإلى اإدارة 
واال�ستفادة  اأمثل  باأ�سلوب  الب�سرية  امل��وارد 
م��ن اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات امل��ّت��ب��ع��ة يف تقدمي 
اخلدمات امل�سرتكة على م�ستوى احلكومة.
وفيما يخ�س االإي��رادات، �سنعمل على 
العاّمة  اال���س��ت��ث��م��ارات  �سندوق  ك��ف��اءة  رف��ع 

اأك���ر م��رون��ة يف م��واك��ب��ة متطلبات  ن��ك��ون 
مما  اأولوياتها،  وحتقيق  الوطنية  ال��روؤي��ة 
احلكومي  للعمل  فاعلة  حوكمة  �سيحقق 
على  التنفيذي  العمل  ا�ستمرارية  وي�سمن 
توجهاتها  اعتماد  ع��رب  ال����وزارات  م�ستوى 

وخططها من قبل القيادة.
للهياكل  دقيقة  �سنقوم مبراجعة  كما 
املهمات  وت���وزي���ع  واالإج�������راءات احل��ك��وم��ي��ة 
وامل�����س��وؤول��ي��ات وال�����س��اح��ي��ات وت��ط��وي��ره��ا، 
عملية  ب��ني  ال��وا���س��ح  الف�سل  ي�سمن  مب��ا 
التنفيذ،  ومراقبة  وتنفيذه  ال��ق��رار  اتخاذ 
اتخاذ  لت�سريع عملية  توجهنا  ويتواءم مع 
ال��ق��رار واحل��د م��ن ال��ه��در امل��ايل واالإداري، 
الذي قطعناه يف  الكبري  لل�ضوط  ا�ضتكمااًل 

هذا ال�ساأن.
ممّكنة  وح��دات  ا�ستحداث  و�سنوا�سل 
يف احلكومة ملراقبة التنفيذ ومتابعة االأداء 
وف���ق اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات ال��ع��امل��ي��ة امل��ت��ب��ع��ة، 
ودعمها مبا حتتاج اإليه من اإمكانات ب�سرية 
الوحدات  هذه  و�ستقوم  ونظامية.  وماّدية 
احلكومية  االأج��ه��زة  جميع  ب��ني  بالتن�سيق 
مل�ساعدتها  ال�سلة،  ذات  االأخ��رى  واجلهات 
يف متابعة وحت�سني اأدائها، و�سوال اإلى اأداء 

اأكر مرونة وفاعلية.

من التزاماتنا:
برنامج الملك سلمان 

لتنمية الموارد البشرية
اإل������ى حت���دي���د اأف�����س��ل  ال ن������زال يف ح���اج���ة 
امل���م���ار����س���ات وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ل���ل���ت���اأك���د م����ن اأن 
املقومات  ميتلكون  العام  القطاع  موظفي 
ول��ذل��ك،  للم�ستقبل.  ال���ازم���ة  وامل���ه���ارات 
�سنقوم بتدريب اأكر من 500 األف موظف 
حكومي عن بعد وتاأهيلهم لتطبيق مبادئ 
اإدارة املوارد الب�سرية يف اأجهزتنا احلكومية 
جميع  و�ستتبع   ،)2020(  1442 عام  بحلول 
ال������وزارات وامل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة اأف�����س��ل 
امل���م���ار����س���ات يف امل�������وارد ال��ب�����س��ري��ة وحت��ق��ق 

النتائج املتوقعة منها باإذن اهلل.
مبداأ  اجل����دارة  اع��ت��ب��ار  يف  و�سن�ستمر 
من  قاعدة  تاأ�سي�س  على  و�سنعمل  اأ�سا�سيا 
قادة  ليكونوا  الب�سرية  والكفاءات  املواهب 

امل�ستقبل.
�سيوؤ�س�س برنامج امللك �سلمان لتنمية 
املوارد الب�سرية اإدارة للموارد الب�سرية يف كل 
جهاز حكومي، و�سيقدم الدورات التدريبية 
على  واملواهب،و�سنعمل  امل��ه��ارات  لتطوير 
اأعلى  اإل���ى  وك��ف��اءت��ه  امل��وظ��ف  اإنتاجية  رف��ع 
االأداء  اإدارة  معاير  تطبيق  عرب  م�ستوى، 
رقمية  من�سات  وب��ن��اء  امل�ستمر،  والتاأهيل 
امل�سرتكة،و�سن�سع  االأ���س��ا���س��ي��ة  للمهمات 
�سيا�سات لتحديد قادة امل�ستقبل ومتكينهم، 
ون�سنع بيئة حمفزة، تت�ساوى فيها الفر�س 

ويكافاأ فيها املتميزون.

من التزاماتنا:
توفير الخدمات 

»المشتركة«
االإنتاجية  زي��ادة  يف  الدولة  توجه  لتحقيق 
ورف����ع ك���ف���اءة االإن���ف���اق احل��ك��وم��ي، ول��ك��ون 
مع  تتنا�سب  ال  احلكومي  القطاع  اإنتاجية 
حجم االإنفاق، �سنطبق  منهجية اخلدمات 
اجلهود  توحيد  اإل��ى  تهدف  التي  امل�سرتكة 
وتوفر  امل����وارد  م��ن  الق�سوى  لا�ستفادة 
باأقل  اجل��ه��ات  جلميع  منا�سبة  عمل  بيئة 
ت��ك��ل��ف��ة، وذل����ك ب��دم��ج اخل���دم���ات امل�����س��ان��دة 
يف االأج���ه���زة احل��ك��وم��ي��ة ل��رف��ع االإن��ت��اج��ي��ة 
واحل��د من  التكاليف،  وتخفي�س  واجل��ودة 

الهدر املايل واالإداري.
اخل�����دم�����ات  اأ�������س������ل������وب  اإن  وح�����ي�����ث 
ع��امل��ي��ا وحم��ل��ي��ا يف كثر  امل�����س��رتك��ة مطبق 
التطبيق  عملية  ف�ستكون  القطاعات،  من 
على م��راح��ل بعد درا���س��ة و���س��ع اخل��دم��ات 
وحتديد  احلكومية  القطاعات  يف  امل�ساندة 

ت��رب��ة خ�����س��ب��ة وم��ي��اه  م�����وارد طبيعية م���ن 
وفرة مبا يحمي مواردنا املائية، و�سر�ّسد 
باإعطاء  الزراعي  املجال  يف  املياه  ا�ستخدام 
متتلك  التي  الزراعية  للمناطق  االأول��وي��ة 
و�سركز  ومتجددة،  طبيعية  مياه  م�سادر 
كما  ال�سمكي،  اال���س��ت��زراع  دع��م  يف  جهودنا 
االأغذية  وم�سنعي  امل�ستهلكني  مع  �سنعمل 

والتجار للتقليل من كميات الهدر.

3.1.3 نتفاعل
مع الجميع

بني  التوا�سل  قنوات  تدعيم  على  �سنعمل 
االأجهزة احلكومية من جهة وبني املواطن 
وني�سر  اأخ��رى،  والقطاع اخلا�س من جهة 
�سبل التفاعل بو�سائل ذكية، و�سن�ستمع اإلى 
احلكومية  االأج��ه��زة  ون�سجع  اجلميع  اآراء 
على تلبية احتياجات كل مواطن ونعزز من 

جودة اخلدمات التي تقدمها.
وامل��ب��ادرة  التفاعل  اجلميع  م��ن  نريد 
ع����رب م�����س��ارك��ت��ن��ا ب����������االآراء وامل����ق����رتح����ات، 
التطلعات  حتقيق  على  اأجهزتنا  و�ستعمل 

واالآمال.

3.1.4 نلتزم
بكفاءة اإلنفاق
وبالتوازن المالي

ع��ائ��دات��ه  ت��ك��ون  اأن  ي�سمن  مب��ا  وفاعليته 
راف�������دا ج����دي����دا وم�������س���ت���دام���ا ل��اق��ت�����س��اد 

الوطني.
اال�ستفادة  نحو  توجهنا  �سي�سهم  كما 
م���ن م��ك��ان��ة امل��م��ل��ك��ة ك��م��ن�����س��ة ل��وج�����س��ت��ي��ة 
الدخل  م��وارد  جديدة للعامل عرب حت�سني 
من التعرفة اجلمركية وحترير القطاعات 
االإي����رادات  زي���ادة  يف  املختلفة  االقت�سادية 

غر النفطية.
و�سن�ستمر يف االإدارة الفاعلة الإنتاجنا 
واإع���ادة  ال��ع��ائ��دات  ت��دف��ق  ل�سمان  النفطي 
الرتاخي�س  ر�سوم  �سنطور  ا�ستثمارها، كما 
ب��اجل��ه��ات احلكومية  واخل��دم��ات اخل��ا���س��ة 

واأدوات حت�سيلها.
و����س���ن���ع���م���ل ع���ل���ى ت����ق����دمي ع������دد م��ن 
اخلدمات اجلديدة بر�سوم منا�سبة يف عدد 
البلدية  م��ث��ل  ال��ق��ط��اع��ات اخل��دم��ي��ة،  م��ن 

والنقل والعمل.

3.1.5 ندعم المرونة
اإن اإلغاء املجال�س العليا يف الدولة وتاأ�سي�س 
جم��ل�����س ال�������س���وؤون ال�����س��ي��ا���س��ي��ة واالأم���ن���ي���ة 
والتنمية  االق��ت�����س��ادي��ة  ال�����س��وؤون  وجمل�س 
اتخاذ  و�سرعة  والكفاءة  الفاعلية  من  رفع 

القرار.
و�سن�ستمر يف الدفع بهذا االجتاه كي 

التطبيق،  واأول��وي��ات  وخطة  العمل  نطاق 
و�سيتم اتباع املنهجيات احلديثة يف تطوير 
جودة  تقي�س  اأداء  ملوؤ�سرات  وفقا  االأع��م��ال، 

العمل، وتخفي�س التكاليف ونقل املعرفة.

من التزاماتنا:
»قوام«.. رفع

كفاءة اإلنفاق
����س���ن���ل���ت���زم ب����رف����ع ك����ف����اءة االإن������ف������اق ال���ع���ام 
وحت���ق���ي���ق ال���ك���ف���اءة يف ا����س���ت���خ���دام امل������وارد 
واحل������د م����ن ال����ه����در، و���س��ن��ط��ل��ق ب��رن��ام��ج 
ا�سمه من قول اهلل  ا�ستلهمنا  »ق��وام« الذي 
َومَلْ  ُي�ْسِرُفوا  مَلْ  اأَْنَفُقوا  اإَِذا  ِذيَن  تعالى:»َواَلّ
وا َوَكاَن َبنْيَ َذِلَك َقَواماً«، ليكون ذلك  َيْقرُتُ
الربنامج  تخطيط  يف  عليه  ن�سر  منهاجاً 

وتنفيذه.
و���س��ن��ق��وم م��ن خ���ال ال��ربن��ام��ج على 
لاأنظمة  ودقيقة  �ساملة  مراجعة  اإج���راء 
وال����ل����وائ����ح امل����ال����ي����ة يف ج���م���ي���ع االأج����ه����زة 
احل��ك��وم��ي��ة ل��ل��ت��ح��ول م���ن ال���رتك���ي���ز على 
مفهوم  اإل����ى  فح�سب  االإج�������راءات  ���س��ام��ة 
اأهداف  بتحقيق  وارتباطه  ال�سرف  فاعلية 
حم��ددة ميكن قيا�س فاعليتها مبا يحفظ 

ا�ستدامة املوارد واالأ�سول واملوجودات.
ن�سر ثقافة  اإلى  الربنامج  كما يهدف 
ك���ف���اءة االإن����ف����اق ب���ني خم��ت��ل��ف امل�����س��ت��وي��ات 
اب��ت��داًء من  االإداري���ة يف اجلهات احلكومية 

امل�سوؤول االأول لكل جهة.
و�سيت�سمن الربنامج م�سارات تدريب 
اأداء  ل��ت��ط��وي��ر  امل��ج��ال  ه���ذا  يف  متخ�س�سة 
املوظفني ذوي العاقة، وحت�سني االأداء يف 
االإدارات املالية واإدارات املراجعة الداخلية.

من التزاماتنا:
تطوير الحكومة 

اإللكترونية
ل��ق��د ح��ق��ق��ن��ا ت��ق��دم��ا م��ل��ح��وظ��ا يف جم��ال 
نطاق  و�سع  حيث  االإل��ك��رتون��ي��ة؛  احلكومة 
اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة ل��ل��م��واط��ن ع��ن طريق 
لت�سمل  االأخ��ر  العقد  يف  االإن��رتن��ت  �سبكة 
ال��ت��وظ��ي��ف وت��ي�����س��ر ال��ب��ح��ث ع���ن ف��ر���س 
ال��ع��م��ل وال��ت��ع��ل��م االإل�����ك�����رتوين وخ���دم���ات 
اإ�سافة  املرور واجلوازات واالأحوال املدنية، 
اإل���ى خ��دم��ات ال��دف��ع االإل��ك��رتوين واإ���س��دار 
اأ�سهم  مم��ا  وغ��ره��ا،  التجارية  ال�سجات 
يف حت�����س��ني ت��رت��ي��ب امل��م��ل��ك��ة، ح�����س��ب ع��دة 
املتحدة  االأم��م  موؤ�سرات عاملية مثل موؤ�سر 
للحكومة االإلكرتونية، لرتفع من املرتبة 
90 يف عام 1425  )2004( اإلى املرتبة 36 يف 

عام 1436 )2014(.
و�سنو�سع نطاق اخلدمات االإلكرتونية 
نظم  مثل  اأخ��رى  خدمات  لت�سمل  املقّدمة 
ال�سحية  املعلومات اجلغرافية، واخلدمات 
اخلدمات  جودة  �سنح�سن  كما  والتعليمية. 
امل��ت��واف��رة حاليا ع��رب تي�سر  االإل��ك��رتون��ي��ة 
االإجراءات وتنويع قنوات التوا�سل واأدواته، 
و�سندعم ا�ستعمال التطبيقات االإلكرتونية 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة مثل 
ومن�سة  احلكومية،  االإلكرتونية  ال�سحابة 
امل����وارد  اإدارة  ون���ظ���ام  ال��ب��ي��ان��ات،  م�����س��ارك��ة 
ال��ب�����س��ري��ة، و���س��ن��ع��زز ح��وك��م��ة اخل���دم���ات 

االإلكرتونية على م�ستوى احلكومة.

من أهدافنا بحلول 1452 
:)2030(

• زي����ادة االإي�������رادات احل��ك��وم��ي��ة غر 
اإل����ى )1(  ال��ن��ف��ط��ي��ة م��ن 163 م��ل��ي��ارا 

تريليون ريال �سنويا.
املركز  اإل��ى   80 املركز  الو�سول من   •

20 يف موؤ�سر فاعلية احلكومة.
املراكز  اإلى  املركز 36  الو�سول من   •
ال�خم�سة االأولى يف موؤ�سر احلكومات 

االإلكرتونية.
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إنفوغرافيك

تقنية

تطبيق Canvas لقياس
3D مساحات المنزل بتقنية

 3D ليدعم خا�سية امل�سح بتقنية Canvas تطبيق iOS ظهر حديثا على نظام
على اأجهزة اآيباد، وي�ستطيع م�ستخدمه حتديد م�ساحات الغرف داخل املنزل، 
الرقمي  امل�سح  يحاكي  وت�سميم  دقيقة  بقيا�سات  ال�سحيحة  االأب��ع��اد  واأخ���ذ 
امل�ضاحات  التقاط  ي�ضتطيع  اآيباد فقط،  ج��دا. وعن طريق جهاز  وب��اأداء عال 
على  للتطبيق  املنتجة   Occipital �سركة  وتعول  كاما.  للمنزل  ال�سحيحة 
تطبيقها اجلديد ليكون اأداة فعالة للمهند�سني وم�سممي الديكور. ويتوافر 
من  جمموعة  �سراء  اإمكانية  مع   App Store متجر  عرب  جمانا  التطبيق 

االأدوات والعد�سات املتخ�س�سة ب�سعر قدره 400 دوالر.

جديد التطبيقات

غرائب االبتكارات

جزء جديد
من لعبة
Call of Duty
���س��در اأخ����را يف االأ����س���واق ج���زء ج��دي��د من 
عن   Call of Duty االأول  امل��ن��ظ��ور  ل��ع��ب��ة 

.Activision سركة�
وت��دور اأح��داث ه��ذا اجل��زء يف امل�ستقبل من 
ويحتوي  ط��اح��ن��ة،  ف�سائية  م��ع��ارك  خ��ال 
للجزء   Remastered اإ���س��دار  اإع����ادة  على 
 Call of Duty4: االأكر �سهرة من اللعبة

.Modern Warfare
وي���ت���واف���ر اجل�����زء اجل���دي���د ع��ل��ى م��ن�����س��ات 
ر�سمي  ب�سعر   PS4، Xbox One االأل��ع��اب 
 Call of Duty: Infinite �قدره 60 دوالرا ل
ن�سخة  م���ع  دوالرا   80 و   ،Warfare
ال��ل��غ��ة  ت���واف���ر  م���ع   Modern Warfare

العربية يف الن�سختني.

.1920x1080 شاشة مميزة قياسها 5.9 إنش بدقة •
.Kirin 960 معالج •

• كاميرا خلفية بدقة 20 ميجا بكسل مع نظام مزدوج بدقة 12 ميجا بكسل.
• بطارية تصل الى mAh 4000 تستطيع الصمود يومين.

.Android Nougat 7.0 نظام التشغيل •
• السعر الرسمي في أسواق الخليج 2299 درهما.

هواوي Mate 9 إصدار جدد بمواصفات مميزة

حقيبة طائرة للمواصالت

حسن أحمد العواجي

ريتويت

ا�سما لفيلم �سينمائي،  اأو  طران على حقيبة.. هي لي�ست مزحة 
واإمنا واقع �سيطرح يف االأ�سواق.

JetPack Aviation طرح وليد اأطلقت عليه  وتعتزم �سركة 
البعيد  ويق�سر  امل�سافات  يخت�سر  اأن  �ساأنه  من   ،JB-10 م�سمى 

كو�سيلة موا�سات جديدة.
على  م�ستخدمها  ي�سعها  ال��ت��ي  ال��ط��ائ��رة  احلقيبة  وزودت 
للطران  دفعها  على  قادرين  مثبتني  نفاثني  مبحركني  ظهره،  
دقائق   10-5 م��ن  ت���رتاوح  ومل���دة  الدقيقة  يف  اأم��ت��ار   305 ب�سرعة 

للرحلة الواحدة.
وت�سف ال�سركة حقيبتها الطائرة ب�سهولة اال�ستخدام، فمثا 
اإذا كنت تريد اأن تذهب اإلى االأمام، فما عليك �سوى اأن متيل اإلى 
اإلى اخللف!  التوقف فقط عليك اال�ستمالة  اأردت  اإذا  اأما  االأم��ام، 
ما  بكل  ويعلم  يتعلم  اأن  امل�ستخدم ميكنه  اأن  اإل��ى  اأي�سا  بل ذهبت 
حتويه حقيبته الطائرة خال ثاث �ساعات فقط، فيما لو اأردت 
من  �ساعة   150 اإل��ى  بحاجة  ف��اأن��ت  هليكوبرت،  بطائرة  تطر  اأن 

التدريب ح�سب �سناع احلقيبة!
اجلهد  توفر  يف  �ست�ساعد  اإنها  يقول  احلقيبة  منتج  تربير 
والوقت، ب�سفتها بديا لو�سائل املوا�سات العادية، لكنه مل يفد 
املرور  اإ���س��ارات  اإن��ه �ساعد م�ستخدميها يف جت��اوز  مبا بعده، لنقل 
مثا وت��ف��ادي ك��ام��رات »�ساهر« واج��ت��از زح��ام ال��ط��رق��ات، فكيف 
�سيكون الو�سع اإن جلاأ اجلميع اإلى هذه احلقيبة اأو كر عددهم، 
ال  بحرية،  وال��ط��ران  التحليق  يف  االإن�سان  رغبة   اأن  وخ�سو�سا 
تزال حلما �سبه ثابت و�سط اأحام الكبار قبل ال�سغار ومنذ اأيام 
عبا�س بن فرنا�س مرورا باالأخوين »رايت«؟ الكل يتمنى اأن يفرد 

جناحيه م�سابقا الطيور!
ما يطمئن حتى االآن اأن �سعر JB-10 مرتفع جدا فهي ت�سل 
اأن احل�سول عليها لن يكون متاحا  اأي  األف دوالر،  اإلى نحو 250 
اأمام اجلميع لغاء ثمنها، لكن ماذا لو اقتنيت من قبل جماعات 

اإرهابية؟ اإنه اخلطر القادم!
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دراسة

دراسة: عدم وجود أنظمة 
تشجع المطورين العقاريين 

أدى الرتفاع العقار بعسير
علي الوادعي 

����س���در ح���دي���ث���ا، ع����ن م��ع��ه��د ال��ب��ح��وث 
وال���درا����س���ات اال���س��ت�����س��اري��ة ب��اجل��ام��ع��ة، 
درا�����س����ة اه���ت���م���ت ب���ال���ع���وام���ل امل����وؤث����رة 
يف اأ����س���ع���ار ال���ع���ق���ار مب��ن��ط��ق��ة ع�����س��ر، 
التحديات  اأه��م  على  ال�سوء  و�سلطت 
وامل��ع��وق��ات ال��ت��ي ت��واج��ه ه���ذا ال��ق��ط��اع، 
ومن ثم متكن امل�سوؤولني وامل�ستثمرين 
ومتخذي القرار يف قطاع االإ�سكان من 
ات��خ��اذ ال���ق���رارات امل��ن��ا���س��ب��ة ح��ي��ال ه��ذا 

القطاع.

استمرار المضاربة
وت���ط���رق���ت ال����درا�����س����ة اإل������ى ا���س��ت��م��رار 
واالإ�سكان  االأرا���س��ي  �سوق  يف  امل�ساربة 
ا�ستمرار  وكذلك  اال�ستثمار،  من  بدال 
ال��ط��ل��ب ن���ظ���را ل����زي����ادة ع����دد ال�����س��ك��ان 
���س��ك��ن، وارت���ف���اع تكاليف  ال��راغ��ب��ني يف 
ت�سهم يف  اأنظمة  وج���ود  وع���دم  ال��ب��ن��اء، 
ال��ع��ق��اري��ني،  امل��ط��وري��ن  وت�سجيع  دع���م 
اأ�سهمت  ال��ت��ي  االأ���س��ب��اب  اأه���م  ك��ان��ت  اإذ 
باملنطقة يف  ال��ع��ق��ار  اأ���س��ع��ار  ارت��ف��اع  يف 
اأنه  الدرا�سة  ال�سابقة. وجاء يف  الفرتة 
من الافت للنظر اأن االأ�سباب املنطقية 
الرتفاع اأ�سعار العقار مثل موقع العقار 
وقربه من اخلدمات ال�سحية والبلدية 

املنخف�سة  ال���دخ���ول  ل����ذوي   %10 م��ن 
ال���دخ���ول  ل������ذوي  اإل������ى %30  وت���رت���ف���ع 
بزيادة  الدرا�سة  اأو���س��ت  كما  املرتفعة، 
وتخ�سي�س  االإ���س��ك��اين،  القر�س  مبلغ 
ن�����س��ب��ة م����ن �����س����ايف اأرب���������اح ���س��ن��ادي��ق 
التطوير  و�سركات  الوطنية  اال�ستثمار 
االإ�سكان  م�سروعات  دع��م  يف  العقارية 
امتيازات  على  ح�سولها  مقابل  ال��ع��ام 

وت�سهيات.
املقرتحة  التو�سيات  �سمن  وم��ن 
اأي�سا، اإن�ساء �سركات متويل متخ�س�سة 
ل��ت��ت��اءم  م�ستقلة  اأو  ل��ل��ب��ن��وك  ت��اب��ع��ة 
م��ع االأن��ظ��م��ة وال�����س��ي��ا���س��ات اجل��دي��دة، 
وت�����س��ك��ي��ل ه��ي��ئ��ة وط��ن��ي��ة ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة 
االجتماعية لاإ�سكان لتدعيم مبادرات 
يف  اخل��ري  والقطاع  اخلا�س  القطاع 

دعم ق�سية االإ�سكان.
اأم������ا ف��ي��م��ا ي��خ�����س ال���ع���م���ل ع��ل��ى 
املنا�سبة  االأرا���س��ي  املعرو�س من  زي��ادة 
ل����اإ�����س����ك����ان ل���ل���ع���م���ل ع���ل���ى ت��خ��ف��ي�����س 
بح�سر  الدرا�سة  اأو�ست  فقد  اأ�سعارها، 
ج��م��ي��ع االأرا�����س����ي ال��ق��ري��ب��ة م���ن امل���دن 
والقرى وتنظيمها كمخططات �سكنية، 
وت�����س��ه��ي��ل االإج�����������راءات يف االأم����ان����ات 
وال���ب���ل���دي���ات الع���ت���م���اد خم��ط��ط��ات��ه��ا، 
����س���ه���ري  ت�����ق�����دمي دع�������م  وال����ن����ظ����ر يف 
ول��ي�����س لديهم  ب��ط��ل��ب��ات  ل��ل��م��ت��ق��دم��ني 

وع��ر���س��ه��ا وت�����س��وي��ق��ه��ا، وم����ن ن��اح��ي��ة 
باالعتماد  ال��درا���س��ة  اأو���س��ت  الت�سميم 

على البناء العمودي ال االأفقي.
تكاليف  بتخفي�س  يتعلق  وفيما 
البناء، دعت الدرا�سة اإلى تطوير مناذج 
اإ�سكانية وخمططات معمارية بديات 
ل��ل��ف��ل��ل وال���دوب���ل���ك�������س���ات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، 
بدائل  لتوفر  اخل��ا���س  القطاع  ودف��ع 

يف  ج���اءت  ال��ع��ق��ار،  وح��ج��م  والتعليمية 
ال���درج���ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن اأ����س���ب���اب ارت��ف��اع 
فهي  اأهمية  االأ�سباب  اأق��ل  اأم��ا  االأ�سعار، 
ت��اأث��ر ال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د ع��ل��ى ق��رار 

ال�سراء.

تحديات
واأ�����س����ارت ال���درا����س���ة ل��ل��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 
تواجه قطاع العقار يف منطقة ع�سر، 
���س��ع��وب��ة ح�سول  م��ق��دم��ت��ه��ا  وج����اء يف 
قرو�س  على  وامل�ستهلكني  امل�ستثمرين 
اأو  �سواء من �سندوق التنمية العقاري 
�سعر  الرت��ف��اع  نظرا  البنكية  القرو�س 
تكلفة القر�س، وعدم كفاية القر�س يف 
تطوير العقار الرتفاع االأ�سعار، كما جاء 
املنطقة  طبيعة  التحديات  �سمن  من 
االجتماعية  وال��ع��ادات  الطبوغرافية 

وتركيبة االأ�سرة ال�سعودية.

توصيات
اأما اأهم تو�سيات الدرا�سة فيما يتعلق 
نظام  ت��ع��دي��ل  يف  فتمثلت  ب��ال��ت��م��وي��ل، 
ي�سمح  مبا  العقارية  التنمية  �سندوق 
ب���دخ���ول���ه م���ع ال���ب���ن���وك ال���ت���ج���اري���ة يف 
مت��وي��ل ن��ظ��ام ب��ن��اء امل�����س��اك��ن اخل��ا���س��ة، 
دخل  القر�س  ت�سديد  عند  يراعى  واأن 
ال�سداد  قيمة  ت��رتاوح  بحيث  امل�ستفيد 

الدرا�سة  اقرتحت  كما  خا�س،  م�سكن 
الزراعية يف  االأرا���س��ي  النظر يف  اإع��ادة 
اأوا�سط املدن واأطرافها غر ال�ساحلة 
اأرا����س  اإل���ى  وحتويلها  حاليا  ل��ل��زراع��ة 
�سكنية. واأو�ست اأي�سا بح�سر االأرا�سي 
احل���ك���وم���ي���ة ال�������س���احل���ة ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط، 
اخلا�س  القطاع  م�ساركة  على  والعمل 
وت��ط��وي��ره��ا  بتخطيطها  يتعلق  فيما 

كود  وت��ط��وي��ر  ال��ب��ن��اء،  مل���واد  اقت�سادية 
البناء ال�سعودي لي�سمل الكود االأخ�سر 

كاجتاه �سديق للبيئة.
كما دعت الدرا�سة كليات الهند�سة 
للقيام  االأب����ح����اث  وم���راك���ز  وال���ع���م���ارة 
بالدور العلمي يف هذا املجال من حيث 
اخلروج بت�ساميم هند�سية تتنا�سب مع 

حاجة املجتمع بتكلفة اأقل.

العوامل المؤثرة
في أسعار العقارات
في منطقة عسير
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هل
تعلم؟

• مدينة القد�س مت احتالها
على مدى التاريخ 24 مرة.

• اأّول من ك�سا الكعبة
هو تّبع االآخر اليماين.

• اأول من �سكن اأر�س بابل
هو نوح عليه ال�سام.

• ع�سلة الفك هي اأقوى ع�سلة
يف ج�سم االإن�سان.

• اأكرب هرم يف العامل
يوجد باملك�سيك.

• يف بنجاد����س ُيحك���م عل���ى طلب���ة 
املدار����س بال�سجن اإن اتهموا بالغ�س 

يف االمتحان النهائي.
• عدد اأنواع احليوانات التي تعي�س

على االأر�س ي�سل اإلى حوايل 
11-12 مليون نوع معروف حاليا، 

ومازال اكت�ساف هذه االأنواع 
م�ستمرا.

• �سبكي���ة الع���ني حتت���وي عل���ى نحو 
90 مليون خلّية ح�سّية م�سوؤولة عن 

التقاط ال�ضور ومتييز االألوان.
• الفي���ل يع���رّب ع���ن حزن���ه بالبكاء، 
يف  االإن�س���ان  ي�سب���ه  بذل���ك  وه���و 
التعب���ر ع���ن ردات فعل���ه بالدم���وع 
فم���ن الظاهر اأن الفيل���ة تبكي حني 
حت���زن اأو حني تفقد اأح���د �سغارها، 
وت�ساح���ب تل���ك الدم���وع ت�سرف���ات 
حي���ث  الب�س���ر؛  ت�سرف���ات  ت�سب���ه 
حتتفظ بعظ���ام �سغارها بعد موتها 

من �سدة حزنها عليها.
• االأنف واالأذن من االأع�ساء 

الوحيدة يف ج�سم االإن�سان
التي ال تتوّقف عن الّنمو

طوال حياة االإن�سان.

أحداث
1100: بالدوين البولوين يتوج كاأول ملك على مملكة بيت املقد�س خال الغزو 

ال�سليبي لفل�سطني.
دولة  موؤ�س�س  وه��و  م�سر،  يف  احلكم  يتولى  اأن�س  بن  برقوق  ال�سلطان   :1382

املماليك الثانية.
1778: الكابن جيم�س كوك ي�سبح اأول اأوروبي يزور جزيرة ماوي، ثاين اأكرب 

جزر هاواي.
ب�سبب  اجلزائرية  البليدة  مدينة  اقتحام  يف  تف�سل  الفرن�سية  القوات   :1830

مقاومة ال�سكان.
1926: هروهيتو ي�سبح اإمرباطورا لليابان بعد وفاة والدة االإمرباطور تاي�سو.

1941: القوات اليابانية تتوجه مع االأ�سطول الياباين جتاه ميناء »برل هاربر« 
بالواليات املتحدة حيث مت تدمر االأ�سطول االأمركي املرابط هناك.

حتالف  �سد  مل�ساندتها  ال�سمالية  كوريا  تدخل  ال�سيني  اجلي�س  ق��وات   :1950
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نصائح
لمرضى السكري

اأن يتعرف عل���ى مر�سه ب�سكل جيد، وذلك حتى ي�ستطيع  • عل���ى مري����س ال�سكر 
جمابهته والتغلب عليه.

اأو احلل���وى اجلافة، وذلك  ال�سكر  دائم���ا قطعا من  اأن يحمل معه  • يج���ب علي���ه 
حتى يتناولها يف حال �ضعوره بحالة هبوط ال�ضكر.

بال�سكر،  باأنه مري����س  تع���رف من حول���ه  اأن يحم���ل بطاق���ة خا�سة  م���ن  ب���د  • ال 
حر�س���ا عل���ى �سامت���ه وحت���ى ي�ستطي���ع م���ن حول���ه الت�س���رف ب�س���كل منا�س���ب عن���د 

اإ�سابته باأي حادث ال قدر اهلل.
ل���دى جمي���ع مر�س���ى ال�سك���ر اجله���از اخلا�س بقيا����س ن�سبة  اأن يتواف���ر  • يج���ب 
ال�سك���ر يف ال���دم؛ وذل���ك حت���ى ي�ستطي���ع املري����س قيا����س ن�سب���ة ال�سكر يف دم���ه يف اأي 

وقت من االأوقات.
اأال  املتوازن؛ فيجب  ال�سحي  الطعام  ال�سكر ال يختلف كثرا عن  • طعام مري�س 
يح���رم املري����س نف�س���ه من تناول الطع���ام بل يجب علي���ه وبكل ب�ساط���ة اأن يقلل من 
كمي���ة الن�سوي���ات وال�سكري���ات والدهون، ويك���ر من تناول اخل�س���راوات مع �سرورة 

تناول كمية من الربوتني من اللحوم والبقوليات املختلفة. 
على  كان  �سواء  العاج  تناول  على  واأن يحر�س  بقدميه  يعتني  اأن  • عليه 

�سكل اأقرا�س اأو اإبر االأن�سولني، واأن ميار�س الريا�سة ب�سكل منتظم.
• احلر����س عل���ى زي���ارة الطبيب ب�س���كل دوري كل �سه���ر، وكذلك ال بد له 
م���ن اأن يج���ري م���ا ي�سم���ى بفح����س ال�سك���ر الرتاكم���ي HbA1c كل ثاث���ة 
اأ�سه���ر؛ حت���ى ي�ستطيع اأن ياأخذ فكرة عن كمي���ة ال�سكر يف دمه خال الفرتة 

التي م�ست.
كثرا  باملر�س  التفكر  وعدم  باحلياة  باال�ستمتاع  ال�سكر  • ين�سح مر�سى 
اأو جعل���ه م�س���درا للقل���ق النف�س���ي؛ الأن ذل���ك ق���د ي���وؤدي اإل���ى ارتف���اع ال�سكر 
لديه���م، فلي����س هنالك ما مينع املري�س من حياة هادئة دون اأن يعكر املر�س 

�سفو حياتهم.

أحجية!
م���ر رج����ل ع��ل��ى ان���ا����س ف���ق���ال لهم 
فقالوا  امل��ئ��ة،  اي��ه��ا  عليكم  ال�����س��ام 
ومثل  عددنا  بل  مبئة،  ل�سنا  نحن 
عددنا  ورب��ع  عددنا  ون�سف  عددنا 
واأن������ت ي�������س���اوي م���ئ���ة.. ف��ك��م ع��دد 

اجلماعة الذين �سلم عليهم؟
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أدباء

إستراحة آفاق

اأيها ال�ساكي وما ِبَك داٌء..
ُكْن جميًا ترى الوجود جميًا

اأّيها العاب�س لن تعطى على التقطيب 
ِاأجرة..

ة ال تكن مّراً وال جتعل حياة الغِر ُمَرّ

اإذا كان ُح�سن الوجِه ُيدعى ف�سيلة.. 
ل فاإّن جمال الّنف�ِس اأ�سَمى واأف�سَ

وعجيب اأن يخلق املرء حًرا..
ثّم ياأبى لنف�سه احلرية

لي�س احلظوظ من اجل�سوم و�سكلها، 
ال�سّر كّل ال�سّر يف االأرواح!

والذي نف�سه بغر جمال..
ال يرى فى الوجود �سيئا جميا

وجتهل اأّن احل�سن لي�س بدائم..
واإن هو اإاّل زهرة �سوف تذبل

فل�ست الثياب التي ترتدي
ول�ست االأ�سامي التي حتمل

ول�ست الباد التي اأنبتتك
ولكنما اأنت ما تفعل

ما كل بي�ساء درة
وال كل حمراء جمرة

اإن يرفع املال الكرمي فاإنه..
للنذل مثل احلبل للم�سنوق

مّلا �سديقي �سار من اأهل الغنى.. 

ولد اإيليا �ساهر اأبي ما�سي يف املحيدثة 
يف امل���ن ال�����س��م��ايل يف ج��ب��ل ل��ب��ن��ان ع��ام 
���س��ن��ة 1900  م�����س��ر  اإل����ى  وه��اج��ر   1889
و���س��ك��ن االإ����س���ك���ن���دري���ة، واأول������ع ب����االأدب 

وال�سعر حفظا ومطالعة ونظما.
ب�سيطة  عائلة  يف  ما�سي  اأب��و  ن�ساأ 
احلال فلم ي�ستطع اأن يدر�س يف قريته 
الب�سيطة.  االبتدائية  ال��درو���س  �سوى 
بعيد  درا���س��ت��ه  ي��رتك  اأن  الفقر  اأج���ربه 
االب��ت��دائ��ي��ة، ف���غ���ادر ل��ب��ن��ان اإل����ى م�سر 
م�سر  وك��ان��ت  ال��ت��ب��غ  جت����ارة  يف  ليعمل 
الهاربني  اللبنانيني  للمفكرين  مركزا 
له يف  ق�سائد  ن�سر  االأت���راك.  قمع  من 
جمات لبنانية �سادرة يف م�سر اأهمها 
تعرف  وهناك  »االك�سرب�س«  و  »العلم« 
اإل����ى االأدي�����ب اأم����ني ت��ق��ي ال��دي��ن ال��ذي 
تبنى املبدع ال�سغر ون�سر اأولى اعمال 

اإيليا يف جملته »الزهور«.
اأول  م��ا���س��ي  اأب���و  اأ���س��در  يف م�سر 

بعنوان   1911 ع���ام  ال�����س��ع��ري��ة  دواوي���ن���ه 
»تذكار املا�سي« وعمره 22 �سنة.

اإل����ى ال��والي��ات  ه��اج��ر ع���ام 1912 
امل���ت���ح���دة االأم����رك����ي����ة، وو�����س����ل اإل����ى 
مع  عمل  وه��ن��اك  �سين�سيناتي  مدينة 
ال��ت��ج��ارة وتنقل بعدها  اأخ��ي��ه م��راد يف 
اإل��ى ان ا�ستقر يف  يف ال��والي��ات املتحدة 
ن��ي��وي��ورك ع���ام 1916 وه��ن��اك  م��دي��ن��ة 
ع��م��ل ن��ائ��ب��ا ل��ت��ح��ري��ر ج���ري���دة »م����راآة 
الغرب« وتزوج من ابنة مالكها واأجنب 

منها اأربعة اأوالد.
اأ���س�����س م��ع ج����ربان خ��ل��ي��ل ج��ربان 
وم��ي��خ��ائ��ي��ل ن��ع��ي��م��ة واإل���ي���ا����س ف��رح��ات 
اأبرز  اأعتربت  التي  القلمية«  »الرابطة 

مقومات االأدب العربي احلديث.
يف 15 اأبريل 1919 اأ�سدر اأبو ما�سي 
اأهم جملة عربية يف املهجر وهي جملة 
املغرتبة  االأق��ام  تبنت  التي  »ال�سمر« 
وقدمت ال�سعر احلديث على �سفحاتها 
�سعراء  معظم  اإ���س��داره��ا  يف  وا���س��رتك 
اإلى جريدة   1936 عام  املهجر، وحولها 
ومل  العروبي،  بنب�سها  ام��ت��ازت  يومية 
ال�����س��دور حتى  »ال�����س��م��ر« ع��ن  تتوقف 
وفاته بنوبة قلبية يف 13 نوفمرب 1957.
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اأيقنت اأين قد اأ�سعت �سديقي!
مّتع حلاظك يف النجوم وح�سنها .. 

فل�سوف مت�سي والكواكب باقية
كّل ما يف االأر�س من فل�سفٍة..

ال ُيعّزي فاِقًدا عّمْن فقْد
�سكتنا ولكَنّ العيوَن نواطق

اأرق حديٍث ما الُعيون به ت�سدو

يا �ساح اإن الِكرَب ُخلٌق �سيء
هيهات يوجد يف �سوى اجلهاِء

فاخف�س جناحك لاأنام تفز بهم
اإن التوا�سع �سيمة احلكماِء

ال تطلنّب حمبًة من جاهٍل..
املرُء لي�س ُيَحُبّ حتى ُيفهما

اإَنّ نف�ساً مل ي�سرق احلب فيها..
هي نف�ٌس مل تدري ما معناها

كم ت�ستكي وتقول اإنك معدم 
واالأر�س ملكك وال�سما واالأجنم
ولك احلقول وزهرها ونخيلها 

ون�سيمها والبلبل املرتمن

لي�ست حياتك غر ما �سّورتها..
اأنت احلياة ب�سمتها ومقالها

لي�س الكفيف الذي اأم�سى با ب�سر.. 
اإيّن اأرى من ذوي االأب�سار عميانا

يا من يحن اإلى غد يف يومه..
قد بعت ما تدري مبا ال تعلُم

اأنا ِمن قوٍم اإذا َحزنوا 
َوجدوا يِف ٌحزنهم طرًبا

كن بل�سماً اإن �سار دهرك اأرقما.. 
وحاوة اإن �سار غرك علقما

قل للذي اأح�سى ال�سنني مفاخراً
يا �ساِح لي�س ال�سّر يف ال�سنواِت..

لكنه يف املرء كيف يعي�سها! 
يف يقظٍة.. اأم يف عميق �سباِت!

ما للقبور كاأمّنا ال �ساكن فيها،
وقد حوت الع�سور املا�سية

طوت املايني الكثرة قبلنا،
ول�سوف تطوينا وتبقى خالية

اإذا االأم�ُس مَلْ يرجع فاإَنّ لنا غداً .. 
ُن�سيء بِه الدنيا ومنُاأها َحْمداً

اإين اإذا نزَل الباُء ب�ساحبي
دافعت عنه بناجذي ومبخلبي

و�سددُت �ساعَده ال�سعيف ب�ساِعدي
و�سرتت منكبُه العرّي مبنكبي

اإن كنت مكتئبا لعّز قد م�سى
هي��هات يرجعه اإليك تنّدم 

اأو كنت ت�سفق من حلول م�سيبة
هي��هات مينع اأن حتّل جتّهم

قال: ال�سماء كئيبة، وجتهما
قلت: ابت�سم يكفي التجهم يف ال�سما

قال: ال�سبا ولى فقلت له ابت�سم
لن يرجع االأ�سف ال�سبا املت�سرما

قال: الليايل جرعتني علقما..
قلت: ابت�سم و لئن جرعت العلقما

فلعل غرك اإن راآك مرمنا..
طرح الكاآبة جانبا وترمنا

خذوا اخُللَق الرفيَع من ال�سحارى .. 
فاإَنّ النف�ِس ُيف�سدها الزحاُم

بح ما دمت فيه.. فتمّتع بال�سّ
ال تخف اأن يزول حتى يزوال

ما قيمة االإن�سان معتقدا
اإن مل يقل للنا�س ما اعتقدا؟

اأيقظ �سعورك باملحبة اإن غفا..
لوال ال�سعور، النا�س كانوا كالدمى
اأحبب فيغدو الكوخ ق�سرا نرا.. 

وابغ�س فيم�سي الكون �سجنا مظلما

واأحّب كّل مهذب ولو اأّنه.. خ�سمي، 
واأرحم كّل غر مهذب 

ياأبى فوؤادي اأن مييل اإلى االأذى..
حّب االأذية من طباع العقرب

رباً َعلى َكيِد الَزماِن َلنا ..  فُقلُت �سَ
فُكّل حافٍر ِبئٍر واِقٌع ِفيها

ُه.. فِل َفارق اأَُمّ َيْبكي ُبَكاء الَطّ
َما ِحْيلُة املحُزوِن َغْر ُبَكاِء!

اإن اأنت اأب�سرت اجلمال و مل تهم.. 
كنت امرءا خ�سن الطباع ، بليدا

َهَجروا الَكاَم اإِلى الُدموِع اِلأََنُّهُم.. 
َوَجدوا الَباَغَة ُكلَّها يف االأَدُمِع

اأين �سحكي وبكائي واأنا طفل �سغر
اأين جهلي ومراحي واأنا غ�ّس غرير

اأين اأحامي وكانت كيفما �سرت ت�سر
كّلها �ساعت ولكن كيف �ساعت؟ ل�ست اأدري!
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»آفاق« جديدة
 ت�ستعد »اآفاق« خال االأ�سابيع القادمة لتطوير جديد يف �سكلها 
وم�سمونها مع بداية الف�سل الدرا�سي القادم مب�سيئة اهلل، وبداأ 
الزماء والزميات كافة يف و�سع مقرتحاتهم التطويرية من 
»اجلامعية  تعد  التي  ال�سحيفة  لهذه  مميز  اإ�سدار  بداية  اأجل 
االأولى عربيا«، ونحن ن�سعد بهذه الت�سمية التي مل ن�سنعها بل 

غرنا هو الذي وهب لنا هذه الت�سمية اجلميلة.
وال بد ل�سحيفة اأ�سبوعية ك� »اآفاق« من اأن تبادر دائما اإلى 
اجلديد والتنوع وال�سخ�سية الوثابة يف اآفاق املحتوى والتطوير 

الفني. 
اجتماعاتها  يف  التحرير  اأ���س��رة  يف  خمتلفة  جل��ان  وب����داأت 
املنتظمة من اأجل بلورة �سخ�سية جديدة ال تخرج عن �سخ�سية 
بناء هذه  اإع���ادة  اإل��ى  ت�سعى  ولكنها  ال��ق��راء،  اعتادها  التي  اآف��اق 

ال�سخ�سية مبا يواكب التميز الدائم لهذه ال�سحيفة.
  ونحن ن�سر هنا اإلى الدعم الذي جتده »اآفاق« من معايل 
مدير اجلامعة الذي ي�سعى دائما اإلى االرتقاء بها اإلى م�ستويات 

اأف�سل بني ال�سحف اجلامعية ال�سقيقية.
  وبهذه املنا�سبة ندعو جميع القراء من من�سوبي اجلامعة 
وغرهم اأن يكونوا �سركاء معنا يف اخلطوة التطويرية القادمة 

لهذه ال�سحيفة عرب بريدها االإلكرتوين.

أسبوعية جامعة الملك خالد
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