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يحيى التيهاني

رف���ع �أم���ر منطق���ة ع�ص���ر، �صاح���ب 
�ل�صمو �مللكي �لأمر في�صل بن خالد 
ب���ن عبد�لعزي���ز ، �لتع���ازي و�ملو��ص���اة 
با�صم���ه، ونياب���ة ع���ن �أه���ايل �ملنطقة،  
�إل���ى مقام خادم �حلرمني �ل�ص���ريفني 
�ملل���ك �ص���لمان ب���ن عبد�لعزي���ز، و�إل���ى 
�ص���احب �ل�ص���مو �مللك���ي �لأمر مقرن 
�لعه���د  ويل  و�إل���ى  عبد�لعزي���ز،  ب���ن 
�ص���احب �ل�ص���مو �مللكي �لأمر حممد 
ب���ن �ص���لمان ب���ن عبد�لعزي���ز، يف وف���اة 
�ص���احب �ل�صمو �مللكي �لأمر من�صور 
ب���ن مقرن ب���ن عبد�لعزيز، ومر�فقيه 
من �مل�ص���وؤولني ورج���ال �لأمن �لذين 
كان���و� عل���ى م���ن �لطائ���رة �ملروحي���ة 
�لت���ي حتطم���ت م�صاء �لأح���د �ملا�صي، 
�صائ���ا �ملول���ى ع���ز وج���ل �أن يتقبله���م 
وي�صكنه���م  له���م  يغف���ر  و�أن  �صه���د�ء 
خ���ر  يجزيه���م  و�أن  جنات���ه،  ف�صي���ح 
�جلز�ء على ما قدموه خلدمة دينهم 
ومليكهم ووطنه���م، و�أن يلهم ذويهم  

�ل�صرب و�ل�صلو�ن .
ب��ن خالد،  �لأم���ر في�صل  وق��ال 
�لعربية  �ململكة  �ل��ك��ب��ر  �ل��وط��ن  �إن 
�ل�����ص��ع��ودي��ة خ�����ص��ر ك����ف����اء�ت �إد�ري������ة 
و�أمنية مميزة وم�صهود لها بالتفاين 
و�لنز�هة  و�لإخا�ص، وتركت ب�صمة 

�صتبقى عالقة يف �لأذهان .
و�أ�ص���اف »فقدت �أخي  وع�صيدي 
�صاح���ب �ل�صمو �مللكي �لأمر من�صور 
بن مقرن ب���ن عبد�لعزيز �لذي �أجنز 
وجي���ز،  وق���ت  يف  �مله���ام  م���ن  �لكث���ر 
وجن���ح ب���كل كف���اءة و�قت���د�ر يف كل ما 
�أ�صن���د �إليه من �أعم���ال، حتى لقي ربه 
وه���و عائ���د م���ن مهم���ة عم���ل خلدمة 
�لوط���ن و�ملو�ط���ن، وكذل���ك �لزماء 
�صخ���رو�  �لذي���ن  �ملنطق���ة  م�ص���وؤويل 
تطلع���ات  حتقي���ق  �صبي���ل  يف  وقته���م 
و�آم���ال �حلكوم���ة �لر�صي���دة، و�لعم���ل 
عل���ى ما يخ���دم �أم���ن �لوط���ن وتنمية 
�أد�روه���ا  �لت���ي  �ملو�ق���ع  يف  �ملو�ط���ن 

وعملو� فيها و�صجلو� خالها �لعديد 
�لت���ي  و�لإجن���از�ت  �لنجاح���ات  م���ن 
�أذه���ان  يف  وعالق���ة  �صاه���دة  �صتبق���ى 

�ملن�صفني«.
ولف���ت �لأم���ر في�صل ب���ن خالد 
�إلى �أن �لفاجعة �لتي �صهدتها منطقة 

ع�ص���ر لز�لت تدمي �لقل���وب وتن�صر 
�أن  م�صت���دركا  م���كان،  كل  يف  �حل���زن 
�جلمي���ع موؤم���ن بق�ص���اء �هلل وق���دره، 
�صائ���ا �ملول���ى ع���ز وج���ل �أن يتقبله���م 
�صهد�ء و�أن ي�صكنهم ف�صيح جناته و�أن 

يلهم ذويهم �ل�صرب و�ل�صلو�ن.

لقطة الوداع )�صورة بالفيديو(



فقيدو المنطقة والوطن

رفع معايل مدير جامعة �مللك خالد �لأ�صتاذ �لدكتور فالح �ل�صلمي، 
با�صمه ونيابة عن من�صوبي جامعة �مللك خالد خال�ص �لعز�ء و�ملو��صاة 
�صعود،  �آل  عبد�لعزيز  بن  �صلمان  �مللك  �ل�صريفني  �حلرمني  خل��ادم 
عبد�لعزيز  بن  مقرن  �لأم��ر  �مللكي  �ل�صمو  ول�صاحب  �هلل،  حفظه 
بن  �صلمان  ب��ن  حممد  �لأم���ر  �مللكي  �ل�صمو  ول�صاحب  ���ص��ع��ود،  �آل 
 ، �ل��دف��اع  وزي��ر  �ل���وزر�ء  رئي�ص جمل�ص  نائب  �لعهد  عبد�لعزيز ويل 
ول�صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمر في�صل بن خالد بن عبد �لعزيز �أمر 
منطقة ع�صر يف وفاة �صاحب �ل�صمو �مللكي �لأمر من�صور بن مقرن 

بن عبد �لعزيز نائب �أمر منطقة ع�صر، رحمه �هلل .
وقال معاليه »�إننا ل منلك �أمام هذ� �حلادث �جللل �إل �أن ن�صاأله 
تعالى �أن يغفر لهم ، ويرحمهم ، و�أن ي�صكنهم ف�صيح جناته و�أن يجرب 
م�صاب �أهلهم ، وذويهم ، و�ل�صعب �ل�صعودي كافة ، م�صر�ً �إلى �لدور 
للجامعة  ع�صر  منطقة  �أم��ر  نائب  �صمو  يوليه  ك��ان  �ل��ذي  �لكبر 

ومن�صوبيها«.
�جلامعية،  للمدينة  �لتفقدية  زيارته  �أ�صد�ء  »ماز�لت  و�أ�صاف 
ورعايته ملعر�ص �لكتاب، حيث كان ينقل للجامعة ومن�صوبيها حر�ص 
خادم �حلرمني �ل�صريفني، و�صمو ويل عهده �لأمني، حفظهما �هلل، 
على دعم �جلامعة ومن�صوبيها، ومتابعة و�هتمام �صمو �أمر منطقة 

ع�صر بكل ما يخدم �جلامعة«.
�ملوؤهلة  �ل�صابة  �لقامات  �لوطن فقد قامة من  �أن  و�أكد معاليه 
�لتي كانت متار�س عملها بحب ود�أب ون�شاط ، ولكن لكل �أجل كتاب ، 

و�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون.

مدير الجامعة يعزي 
القيادة في وفاة 

األمير منصور بن مقرن

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
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منصور بن مقرن.. أمير لم يهدأ
منذ تعيينه نائبا ألمير منطقة عسير

مت تعي���ني �لأم���ر من�ص���ور بن مق���رن نائبا 
لأم���ر ع�ص���ر يف 25 رج���ب ع���ام 1438، ومل 
يه���د�أ منذ توليه حي���ث كان يتفقد �مل�صاريع 
�حل���د  عل���ى  ووق���ف  �ملحافظ���ات  وي���زور 
�جلنوب���ي، و�آخ���ر م���ا ق���ام ب���ه �صب���اح �لأح���د 
زي���ارة تفقدي���ة ملحافظ���ة �ل���رك و�شعي���دة 

�ل�شو�حلة �لتابعة ملحايل ع�شري.
�لأم���ر من�ص���ور ب���ن مق���رن، يرحم���ه 
�هلل، م���ن مو�لي���د �لريا����ص ع���ام 1974 يبلغ 

من �لعمر 43 عاما.

ُع���رف عن���ه �الن�شب���اط �ل���ذي يعت���ر 
دقي���ق  �صخ�صيت���ه،  يف  رئي�صي���ا  عام���ا 
و�ل���ده  م���ن  �كت�ص���ب  حي���ث  مو�عي���ده،  يف 
�حلل���م و�صب���ط �لنف����ص و�لدق���ة يف �لعم���ل 

و�الن�شباط يف �ملو�عيد.
ُع���ن يف �إم���ارة منطق���ة �ملدين���ة �ملنورة 
عندم���ا كان و�ل���ده �أم���ر� له���ا ع���ام 1999، 
وكان قرب���ه م���ن و�ل���ده عام���ا �أ�صا�صي���ا يف 
�كت�ص���اب �خلربة، حيث خا�ص جتربة �لعمل 
يف �لإم���ارة وه���و بعمر 25 عام���ا، �إ�صافة �إلى 

مر�فقت���ه لو�لده عندم���ا كان �أمر� ملنطقة 
حائل ثم �ملدينة �ملنورة.

وكان حا�ص���ر� يف حتقي���ق حل���م و�ل���ده 
ومل���ا  �ملن���ورة،  �ملدين���ة  يف  جامع���ة  �إن�ص���اء  يف 
ميتلك���ه م���ن �شف���ات قيادي���ة ناجح���ة، ُع���ن 
نائب���ا ملجل����ص �إد�رة موؤ�ص�صة �لبي���ان للتعليم 
�خلري���ة )جامع���ة �لأم���ر مق���رن( حالي���ا، 
�أن مت و�ص���ع  بع���د  ل���ه كلم���ة �صه���رة  وكان 
��صرت�تيجي���ة �لتعلي���م �آن���ذ�ك، حي���ث ق���ال: 
»�إن فك���رة �إطاق م�صروع �لكليات يف �ملدينة 

�ملن���ورة تعتم���د وفق روؤية �لأم���ر مقرن بن 
عبد�لعزي���ز، �أن تكون �ملدينة م�صدر� لطلب 
�لعل���م كما كانت يف عه���د �لر�صول �صلى �هلل 

عليه و�صلم«.
�أب���رز �ملنا�ص���ب �لأخ���رة �لت���ي تقلدها 
و�لت���ي عك�ص���ت ثقة �لقيادة في���ه: مت تعيينه 
�ل�صريف���ني  �حلرم���ني  خل���ادم  م�صت�ص���ار� 
مبرتب���ة وزير منذ �لع���ام 2015، و�صدر �أمر 
ملكي م�ص���اء �ل�صبت 25 رجب 1438 بتعيينه 

نائباً لأمر منطقة ع�صر.

رفع معايل وزير �لتعليم �لدكتور �أحمد 
بن حمم���د �لعي�ص���ى با�صم���ه ونيابة عن 
من�صوبي ومن�صوبات وز�رة �لتعليم كافة 
�أح���ر �لتعازي و�أ�صدق �ملو��صاة �إلى خادم 
�حلرم���ني �ل�صريف���ني �ملل���ك �صلمان بن 
عب���د �لعزي���ز �ل �صع���ود، �أي���ده �هلل، و�إلى 
�صاح���ب �ل�صم���و �مللك���ي �لأم���ر مق���رن 
ب���ن عبد�لعزيز �آل �صع���ود، و�إلى �صاحب 
�ل�صمو �مللك���ي �لأمر حممد بن �صلمان 
ب���ن عبد�لعزيز ويل �لعه���د نائب رئي�ص 
جمل����ص �ل���وزر�ء وزير �لدف���اع ، يف وفاة 
�صاح���ب �ل�صم���و �مللك���ي �لأم���ر من�صور 
ب���ن مقرن ب���ن عب���د �لعزيز نائ���ب �أمر 

وزير التعليم يعزي القيادة
في وفاة األمير منصور بن مقرن

منطق���ة ع�ص���ر، رحم���ه �هلل. كم���ا رف���ع 
ل�صاح���ب  ومو��صات���ه  تعازي���ه  معالي���ه 
�لعزي���ز  عب���د  �لأم���ر  �مللك���ي  �ل�صم���و 
ب���ن �صع���ود ب���ن ناي���ف وزي���ر �لد�خلي���ة 
ول�صاح���ب �ل�صمو �مللك���ي �لأمر في�صل 
ب���ن خالد بن عبد �لعزي���ز �أمر منطقة 
ع�ص���ر يف ه���ذ� �حلادث �جلل���ل و�مل�صاب 
�لفقي���د  ي�صم���ل  �أن  �هلل  د�عي���ا  �لألي���م، 
بو��ص���ع رحمت���ه و�أن ي�صكن���ه �لفردو����ص 
�لأعلى من �جلن���ة، و�أن يلهمهم �ل�صرب 

و�ل�صلو�ن.
ب��ذل��ه��ا  �ل���ت���ي  �جل���ه���ود  »�إن  وق�����ال 
�هلل،  بن مقرن، رحمه  �لأم��ر من�صور 

خ��ال ف��رتة عمله ك��ان��ت حم��ل تقدير 
و�لتي  جميعا  �ملنطقة  �أب��ن��اء  و�ح����رت�م 
�ت�شمت باحلر�س على �مل�شلحة �لعامة 
لهم،  و�أب  ك��اأخ  �جلميع  م��ع  و�لتو��صل 
م�صاركة  ع�صر  منطقة  �أب��ن��اء  ويتذكر 
����ص���م���وه لأب����ن����ائ����ه �ل����ط����اب و�إخ�����و�ن�����ه 
�ملعلمني بد�ية �لعام �لدر��صي و�طاعه 
على �صر �لعملية �لتعليمية يف مد�ر�ص 
�أول  م�صاركتهم  على  وحر�صه  �ملنطقة 
�أي��ام��ه��م وم��ت��اب��ع��ت��ه��م ع���ن ك��ث��ب خ��ال 
�ل���ف���رتة �مل��ا���ص��ي��ة ح��ر���ص��ا م���ن ���ص��م��وه، 
رحمه �هلل، على ما يحقق الأبناء �ملنطقة 

ما يتطلعون �إليه يف جمال �لتعليم«.

منصور
بن مقرن 
مع أبنائه

�ن����ت���������ص����ر ع������رب م������و�ق������ع �ل����ت����و������ص����ل 
�لج��ت��م��اع��ي، ع���دد م��ن �ل�����ص��ور لنائب 

�أمر ع�صر �لر�حل مع �بنائه.
�ل���ر�ح���ل من�صور  �لأم����ر  وظ��ه��ر 
�لع�صري  بالزي  �أبنائه  مع  مقرن  بن 
وه��ي �صور  �ملنطقة،  منتزهات  �أح��د  يف 
ت�صببت يف تاأثر كبر ملن �صاهدها، حيث 
بينت �لأب����وة و�حل��ن��ان �ل��ط��اغ��ي �ل��ذي 
كان يتمتع به �لأمر من�صور بن مقرن 

بن عبد�لعزيز.
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فقيدو المنطقة والوطنأخبار الوطن

ببالغ احلزن واألىس وبقلوب ملؤها اإلميان بقضاء الله وقدره يتقدم مدير جامعة الملك خالد
باسمه شخصيا ونيابة عن منسويب اجلامعة ااستذة وطالبا وموظفني

خبالص العزاء وصادق الموااسة

إىل مقام خادم احلرمني الرشيفني الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
وإىل صاحب السمو امللكي األمري مقرن بن عبدالعزيز آل سعود

وإىل صاحب السمو امللكي األمري حممد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

لس الوزراء وز�ي الدفاع وىلي الهعد نـائب رئيس مج

وإىل صاحب السمو امللكي األمري فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود أم�ي منطقة عس�ي 

وإىل أفراد األرسة المالكة الكرمية

يف وفاة نائب أمري منطقة عسري صـاحب السـمو الملكي
األمري منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود

كما نتقدم بأحر وأخلص التعازي ألرس كل من:

إثر سقوط الطائرة اليت كانت تقلهم خالل أداهئم واجهبم الوطين
اسئلني الله العيل القدير أن يتغمدهم مجيعا بواسع رمحته وأن يسكهنم فسيح جناته

وأن يلهم اجلميع الصرب والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون

ومافظ مايل حممد بن سعود المتحمي

ومد�ي عام الزراعة بعس� فهد الفرطيش

ومرافق األمير العقيد سعود الهسيل

ة النقيب نايف وصل الله الربيعي وقائد الطا�رئ

ي عبدالله بن عبده حدادي
ووكيل رقيب ف�ن

وكيل إمارة منطقة عس� سليمان بن حممد اجلريش

ن منطقة عس� صالح بن عبدالله القايض
وأم�ي

ورئيس املرامس خالد بن حممد بن محيد

والنقيب عبدالله الهشري

ة املالزم أول حممد بن صالح بن زبني الهشراين ومساعد قائد الطا�رئ
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�مل��ل��ك��ي �لأم���ر  �ل�����ص��م��و  �أدى ���ص��اح��ب 
���ص��ع��ود  �آل  ع���ب���د�ل���ع���زي���ز  ب����ن  �أح����م����د 
مقرن  �لأم��ر  �مللكي  �ل�صمو  و�صاحب 
�صاة  عقب  �صعود  �آل  عبد�لعزيز  بن 
�ل��ع�����ص��ر �ل���ث���اث���اء �مل���ا����ص���ي، ���ص��اة 
�مل���ي���ت ع��ل��ى ك���ل م���ن ���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و 
بن  م��ق��رن  ب��ن  �لأم���ر من�صور  �مللكي 
�أمر منطقة ع�صر  نائب  عبد�لعزيز 
�صليمان  ع�صر  منطقة  �إم���ارة  ووكيل 
بن حممد �جلري�ص وحمافظ حمايل 
ع�����ص��ر �لأ�����ص����ت����اذ حم���م���د ب����ن ���ص��ع��ود 
�ملتحمي و�أمن منطقة ع�شري �ملهند�س 
ورئي�ص  �لقا�صي  ع��ب��د�هلل  ب��ن  �صالح 
�ملر��صم باإمارة منطقة ع�صر خالد بن 
حممد �حلميد ومدير �لإد�رة �لعامة 
فهد  ع�صر  مبنطقة  �لزر�عة  ل�صوؤون 
�صعود  و�لعقيد  �لفرطي�ص  �صعيد  ب��ن 
عبد�هلل  و�لنقيب  �ل�صهلي  حممد  بن 
�ل�صهري و�لنقيب طيار نايف �لربيعي 
�ل�صهر�ين  حممد  طيار  �أول  و�مل���ازم 
علي  بن  عبد�هلل  فني  رقيب  و�لوكيل 
و�فتهم  �ل��ذي��ن  �هلل،  رحمهم  ح���د�دي، 
�ملروحية  �ل��ط��ائ��رة  حتطم  �إث���ر  �ملنية 
�ل���ت���ي ك���ان���ت ت��ق��ل ���ص��م��وه وم��ر�ف��ق��ي��ه 
من  ل��ع��دد  �لتفقدية  جولتهم  خ���ال 

�مل�صروعات باملنطقة.
وكان يف ��صتقب����ال �صموهم����ا لدى 
ب����ن  ترك����ي  �لإم����ام  جام����ع  و�صولهم����ا 
عب����د�هلل �صاحب �ل�صم����و �مللكي �لأمر 
حممد بن عبد�لرحمن بن عبد�لعزيز 
نائ����ب �أمر منطقة �لريا�ص. كما �أدى 
�ل�شم����و  �أ�شح����اب  م����ن  ع����دد  �ل�ش����اة 
�مللك����ي �لأم����ر�ء، و�صماح����ة مفت����ي ع����ام 
�ململك����ة، و�أ�شح����اب �لف�شيل����ة و�ملعايل، 

وجمع من �ملو�طنني.

األمراء وجموع من المواطنين
يؤدون الصالة على األمير منصور بن مقرن
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�أع���رب خ���ادم �حلرم���ني �ل�صريفني �ملل���ك �صلمان 
ب���ن عب���د �لعزي���ز �آل �صع���ود، عن مو��صات���ه لأخيه 
�لأم���ر مقرن بن عبد �لعزيز، يف �لفقيد �لأمر 
من�ص���ور ب���ن مقرن بن عب���د �لعزي���ز، نائب �أمر 
منطقة ع�صر، �لذي �نتقل ومر�فقوه �إلى رحمة 
�هلل، �إث���ر حتطم �لطائ���رة �ملروحية عقب جولته 
�لتفقدي���ة لع���دد م���ن �مل�صروع���ات �ل�صاحلي���ة يف 

منطقة ع�صر.
خ���ادم �حلرم���ني  زي���ارة  خ���ال  ذل���ك  ج���اء 
�لعزي���ز  عب���د  ب���ن  مق���رن  لاأم���ر  �ل�صريف���ني 
يف ق�ص���ره بالريا����ص، ودع���ا �ملل���ك �صلم���ان �هلل، 
�شبحان���ه وتعال���ى، �أن يتغم���د �لفقي���د ومر�فقيه 

بو��صع رحمته وي�صكنهم ف�صيح جناته.
م���ن جانب���ه، ع���رب �لأم���ر مق���رن ب���ن عب���د 
�لعزي���ز، عن عز�ئه خل���ادم �حلرم���ني �ل�صريفني 
يف �لفقيد ومر�فقيه، رحمهم �هلل جميعا، �صائا 
�هلل �لعل���ي �لقدي���ر �أن يج���زل خل���ادم �حلرم���ني 
�ل�صريفني �لأجر و�ملثوبة على مو��صاته �لأبوية، 

و�أن يرحم �لفقيد ومر�فقيه بو��صع رحمته.
م ويل �لعه���د �صاح���ب �ل�صمو �مللكي  كم���ا قدَّ
�لعزي���ز  عب���د  ب���ن  �صلم���ان  ب���ن  حمم���د  �لأم���ر 
ب���ن  مق���رن  لاأم���ر  �لع���ز�ء  و�ج���ب  �صع���ود،  �آل 
عبد�لعزي���ز، يف ق�ص���ره بالريا����ص، يف وف���اة نائب 
�أمر منطقة ع�صر �صاخب �ل�صمو �مللكي �لأمر 

من�صور بن مقرن.

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد
يعزيان األمير مقرن بن عبد العزيز في وفاة األمير منصور

العدد 214  |  23 صفر 1439  |  12 نوفمبر 2017



��صتقب���ل �صاح���ب �ل�صم���و �مللك���ي �لأمر 
يف  �صع���ود  �آل  عبد�لعزي���ز  ب���ن  مق���رن 
ق�ص���ر �صم���وه بالريا����ص جال���ة �ملل���ك 
حم���د بن عي�ص���ى �آل خليفة ملك مملكة 
�لبحري���ن، و�شم���و �ل�شي���خ �شلط���ان ب���ن 
ز�ي���د �آل نهي���ان ممث���ل �صاح���ب �ل�صم���و 
رئي����س دولة �الإم���ار�ت �لعربية �ملتحدة، 
و�صم���و �ل�صي���خ �لفري���ق �صي���ف ب���ن ز�يد 
�آل نهي���ان نائ���ب رئي�ص جمل����ص �لوزر�ء 
وزير �لد�خلية بدولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة، و�شم���و �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
و�لتع���اون  �خلارجي���ة  وزي���ر  نهي���ان  �آل 
�لعربي���ة  �لإم���ار�ت  بدول���ة  �ل���دويل 
�ملتح���دة، ومع���ايل �ل�شيخ فه���د بن �شعد 
�لعب���د�هلل �ل�صب���اح �مل�صت�ص���ار بالدي���و�ن 
ومع���ايل  �لكوي���ت،  بدول���ة  �لأم���ري 
�ل�صي���خ ثامر علي �ل�صب���اح رئي�ص جهاز 
�لأم���ن �لوطن���ي بدولة �لكوي���ت، و�صمو 
�ل�صيخ علي �جل���ر�ح �ل�صباح نائب وزير 
�صوؤون �لديو�ن �لأمري بدولة �لكويت 
�ل�شم���و  و�أ�شح���اب  �ملر�ف���ق،  و�لوف���د 
�لف�شيل���ة  و�أ�شح���اب  �الأم���ر�ء،  �مللك���ي 
�لعلم���اء و�مل�صايخ و�ملعايل �لوزر�ء وكبار 
وع�صكري���ني  مدني���ني  م���ن  �مل�صوؤول���ني 
م���ن  وجموع���اً  �ل�صف���ر�ء  م���ن  وع���دًد� 
ل�صم���وه  قدم���و�  �لذي���ن  �ملو�طن���ني 
�لتع���ازي يف وفاة �لفقيد �صاحب �ل�صمو 
�مللك���ي �لأم���ر من�ص���ور ب���ن مق���رن ب���ن 
عبد�لعزي���ز ومر�فقي���ه م���ن �مل�صوؤول���ني 

ورجال �لأمن، رحمهم �هلل.
�شبحان���ه  �هلل  �جلمي���ع  دع���ا  وق���د 
وتعالى �أن يتغمد �لفقيد بو��صع رحمته 

و�أن ي�صكنه ف�صيح جناته.
وع���رب �صم���وه ع���ن �صك���ره للجميع 
�أخوي���ة  م�صاع���ر  م���ن  �أب���دوه  م���ا  عل���ى 

�صادقة.
ح�صر �لعز�ء �صاحب �ل�صمو �مللكي 
�لأم���ر في�صل بن بندر ب���ن عبد�لعزيز 
�أمر منطقة �لريا�ص، و�صاحب �ل�صمو 
�مللك���ي �لأم���ر حممد ب���ن عبد�لرحمن 
منطق���ة  �أم���ر  نائ���ب  عبد�لعزي���ز  ب���ن 
�لريا����س، و�أ�شحاب �ل�شم���و �مللكي �أبناء 

�لأمر مقرن بن عبد�لعزيز.

األمير مقرن بن عبدالعزيز يستقبل المعزين
في وفاة األمير منصور بن مقرن رحمه اهلل
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عبدالعزيز العلي

م����ا �إن �ص����در �لأمر �مللك����ي �لكرمي من 
�ملل����ك  �ل�صريف����ني  �حلرم����ني  خ����ادم 
ب����ن عبد�لعزي����ز يف �خلام�����ص  �صلم����ان 
و�لع�صري����ن م����ن �صه����ر رج����ب يف �لع����ام 

�ملا�ص����ي، بتعي����ني �لأم����ر من�ص����ور ب����ن 
مقرن، رحمه �هلل، نائبا لأمر منطقة 
ع�صر، حتى ��صتهل����ت �ملنطقة بع�صيد 
لأمره����ا في�صل بن خال����د، وت�صارعت 
�لأعم����ال، وحتول����ت ع�ص����ر �إل����ى ور�صة 
لأم����ر  �لزي����ار�ت  م����ن  ك����ربى،  عم����ل 

�لبت�صام����ة  كان����ت  ونائب����ه.  �ملنطق����ة 
و�لتو��صع ل تفارق����ان �ملرحوم �لأمر 
من�صور. وقف على �حتياجات �ل�صغر 
و�ل����د�ين.  و�لقا�ص����ي  �لكب����ر،  قب����ل 
�لأم����ر من�ص����ور مب مق����رن، �لذي كان 
عا�صق����ا متيم����ا مبنطق����ة ع�ص����ر، وكان 

حتف����زه  روح  مبثاب����ة  �ملنطق����ة  جم����ال 
خلدم����ة �لأه����ايل، حتى بادل����ه �لأهايل 

�حلب بحب، �لوفاء بوفاء.
�لزيار�ت �ملتو�لية لاأمر من�صور 
ب���ر� وجو�، كان���ت عينا �صاه���رة، تتلم�ص 
حاج���ات �ملو�طن���ني يف �أرج���اء منطق���ة 

ع�ص���ر كافة، قط���ع فيها �لأم���ر �آلف 
�لكيل���و م���رت�ت �صرق���ا وغرب���ا وجنوب���ا 

و�صمال يف �ملنطقة.
�مل�صاري���ع  م���ن  كث���ر  عل���ى  وق���ف 
ووج���ه  لاأه���ايل،  ��صتم���ع  �لتنموي���ة. 
�أ�شب���ح  كث���رية، حت���ى  بح���ل م�ش���كات 

منصور بن مقرن يودع عسير من سمائها بعدما جال في أرضها ودا
�الأمري �ملحبوب و�لقريب من �ملو�طن. 
و�صكانه���ا،  للمنطق���ة  �لعا�ص���ق  �لأم���ر 
كان يجوبها بر�، ويرى �أر�صها، يودعها 
�لي���وم، جو�، وهو يوج���ه �لود�ع �لأخر 

من �ل�صماء.
)الن�ص نقال عن �صحيفة املواطن الإليكرتونية(

أمير في ذاكرة عسير
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منصور بن مقرن
على مقاعد الدراسة

�لنموذجي���ة  �لبتد�ئي���ة  �أطف���ال  م���از�ل 
يف �أبه���ا يتذك���رون ت���ودد �لأم���ر من�ص���ور 
ب���ن مق���رن له���م وم�صاركت���ه له���م يف �ليوم 
�لدر��ص���ي  �لع���ام  م���ن  �لأول  �لدر��ص���ي 
�جلدي���د، و�جللو�ص على مقاع���د �لدر��صة 
باملدر�ص���ة �لبتد�ئي���ة �لنموذجي���ة يف �أبه���ا، 
باملنطق���ة،  �لتعلي���م  ع���ام  مدي���ر  بح�ش���ور 
جل���وي �آل كركم���ان، كم���ا �صارك م���ع �أبنائه 
�لط���اب فعالي���ات �لي���وم �لأول، و��صتقبال 
�لأول  �ل�ص���ف  يف  �مل�صتجدي���ن  �لط���اب 

�لبتد�ئي.
ح�صر �لأمر من�صور طابور �ل�صباح 
بكام���ل فقر�ت���ه �لريا�صي���ة و�لإذ�عي���ة م���ع 

طاب �ملدر�صة، ملقيا كلمة ت�صجيعية.
كم���ا دخل �إحدى �لقاع���ات �لدر��صية، 
وحي���ا �لطاب ومازحهم ث���م �ختار لنف�صه 
مقعد� در��صيا وجل�ص عليه و�صط �بت�صامات 
�لط���اب، و�أك���د له���م حينه���ا �أن �ملعلم���ني 
و�ملعلم���ات يحملون ر�شالة �شامية، ويوؤدون 
دور� مهما يف تربية �لن�صء وتعليمه، و�أنهم 

م�صاع���ل �ل�صياء �لتي يفخ���ر بها �ملجتمع. 
�ملدر�ص���ة �خلا�ص���ة  بر�م���ج  �صم���وه  وتفّق���د 
با�صتقب���ال �لطاب يف �لأ�صبوع �لتمهيدي، 
ووقف على �لتجهيز�ت �ملدر�صية، و�لبيئات 
�لتعليمي���ة د�خ���ل �ملدر�ص���ة، و�لتق���ى �لكادر 

�لتعليمي و�لإد�ري باملدر�صة
ورف���ع مدير ع���ام �لتعلي���م يف منطقة 
ع���ن  نياب���ة  كركم���ان،  �آل  جل���وي  ع�ص���ر، 
خال����ص  �ملنطق���ة،  يف  �لتعليمي���ة  �لأ�ص���رة 
�لعز�ء �إلى خادم �حلرمني �ل�صريفني �مللك 
�صلم���ان ب���ن عبد�لعزي���ز، و�إل���ى ويل عه���ده 
�لأم���ر حممد بن �صلم���ان، و�لأمر مقرن 
ع�ص���ر  منطق���ة  و�أم���ر  عبد�لعزي���ز،  ب���ن 
�لأم���ر في�ص���ل بن خال���د، يف وف���اة �لأمر 
من�ص���ور ب���ن مقرن. كم���ا ق���دم �آل كركمان 
�أح���ر �لتعازي ل���ذوي �مل�صوؤولني و�ملر�فقني 
لنائب �أمر ع�صر، �صائا �ملولى �أن يتغمد 
�جلمي���ع بو��صع رحمت���ه، وي�صكنه���م ف�صيح 
جنات���ه، و�أن يجزيهم خ���ر �جلز�ء لقاء ما 

قدموه لهذ� �جلزء �لغايل من وطنهم.
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..وفي ذاكرة الجامعة
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أي دمع صببته يا عسير
منطقة  �أم��ري  نائب  تقل  ك��ان  �لتي  �لطائرة  �شقوط  ح��ادث��ة  �أن  �شك  ال 
عبد�لعزيز،  م��ق��رن  ب��ن  من�صور  �لأم���ر  �مللكي  �ل�صمو  �صاحب  ع�صر، 
على  مرت  �لتي  �ملو�قف  �أ�صعب  من  �إنها  بل  �ل�صهلة  تكن  مل  ومر�فقيه 
ع�صر،  يف  خا�صة  �لأه���ايل،  من  �لكثر  و�أح��زن��ت  �أبكت  وفاجعة  �ململكة، 
�آخر  �إلى �صاحلها �لغربي �لذي غادره من�صور بن مقرن ليكون  �متد�د� 
حمطة يف ميد�ن �لعمل و�لإخا�ص. وحزنت �ململكة باأطر�فها بهذ� �لنباأ 
�ملحزن، حيث عر �لكثري عن م�شاعرهم، ومنهم �ل�شاعر �أحمد حممد 
حلو�ين من حمافظة �لقنفذة، �لذي عرب عن م�صاعره �لفيا�صة �ملغلفة 
بق�صيدة  �ملنكوبة،  �لطائرة  ح��ادث  يف  وطنية  كوكبة  فقد  على  باحلزن 

عنو�نها »�أي دمع �صببته يا ع�صر«.
)نقال عن �صحيفة املواطن الإليكرتونية، يحيى العمري، القنفذة(

حدث هز �صاحلي ودهاين
ف�صرى بي �إلى هناك �ل�صمر

ركب عز و�صوؤدد ر�ح منا
غاب عنا و�صاء ذ�ك �لقدير

ل دموعي ول حروف ق�صيدي
تر�صم �حلزن و�مل�صاء �صرير

�أي حرف �أخطه لك يجدي
فك�صر من �أحريف وجبر

غلب �ل�صمت و�حتو�ين حزن
غر �أين بخالقي �أ�صتجر

رحم �هلل موكًبا فيه نور
ورجال وفيه بدر منر

رب �أ�صكنهم �جلنان وزدهم
من نعيم فاأنت �أنت �لقدير

قد بكى �ل�صط و�جلبال وليل
وكبر بني �لورى و�صغر

وعيون لها نفو�ص عظام
�أي حزن موؤثر يا ع�صر

هكذ� �لأمر بني كاف ونون
�إمنا �لعمر لو علمت ق�صر

رحم �هلل كل من مات حقا
�إن ربي بالعاملني خبر

فعز�ئي لكل بيت ق�صيدي
وق�صيدي ر�صائلي يا ع�صر

�أي دمع �صببته يا ع�صر
وعلى قمة �جلبال �مل�صر

�أثقل �حلزن كاهلي فت�صاوى
ليل حزين ودمع عيني �لغزير

يا لهذ� �مل�صاب ما ز�ل عندي
�أمل عا�صف وطرف ح�صر

يا لهذ� �مل�صاب ما ز�ل قلبي
بني �آهاته جر�ح كثر

شبكات التواصل االجتماعي ترثي أمير الوفاء
سارة القحطاني

�أم���ر  نائ���ب  وف���اة  نب���اأ  تفاعا م���ع 
منطق���ة ع�صر �صاح���ب �ل�صمو �مللكي 
�لأمر من�صور ب���ن مقرن ومر�فقيه 
�إث���ر حتطم طائ���رة مروحي���ة بهم  يف 
طري���ق �لع���ودة �إل���ى �أبه���ا، بع���د جولة 
حمافظ���ات  عل���ى  نفذوه���ا  تفقدي���ة 
�حتياج���ات  عل���ى  �ملنطق���ة لاط���اع 

ع���دة  مغ���ردون  �أطل���ق  �ملو�طن���ني، 
ها�صتاقات ترث���ي �لأم���ر ومر�فقي���ه 
ق�ص���ى  �أن  بع���د  مو�قف���ه  وت�صتذك���ر 
ب���ني �أهايل �ملنطق���ة �صبع���ة �أ�صهر من 
�لوفاء، �أم�صاه���ا يف خدمة �ملو�طنني 
و�حتياج���ات  �حتياجاته���م  وتفق���د 

�ملنطقة.
وودع  �ملغ���ردون �لأم���ر من�ص���ور 
يف حالة حزن و�صدمة �صادت جمتمع 

ها�صت���اق  يف  �آخ���رون  وو�ص���ف 
ن  مق���ر _ بن _ ر من�صو _ ة فا و #

ومر�فقيه بالفاجعة �لكربى.
و��صتذك���ر �لفن���ان فاي���ز �ملالك���ي 
مب���ادر�ت �لأم���ر �لر�ح���ل يف تفري���ج 
م���ع  ومو�قف���ه  �ملحتاج���ن  ك���رب 
فعالي���ة  يف  و�أهاليه���م  �ل�صجن���اء 
»تر�ح���م« �لت���ي �أقيم���ت يف ع�ص���ر يف 

وقت �صابق.

وق���ال ��صت�صاري �لط���ب �لنف�صي 
�لأ�صت���اذ �لدكت���ور ط���ارق �حلبي���ب يف 
تغري���دة »م���ن ه���و من�صور ب���ن مقرن 
�ل���ذي ه���زت وفات���ه وج���د�ن �ل�صع���ب 
رغ���م �صغر �صنه؟ لبد �أن لهذ� �ل�صاب 
�صاأن���ا خا�ص���ا مع رب���ه �صيلق���اه �أمامه، 

�للهم تغمده بو��صع رحمتك«.
�لتو��ص���ل  و�صائ���ل  وتناقل���ت 
�لجتماع���ي مقاط���ع فيدي���و و�ص���ور� 

للجول���ة �لتفقدي���ة لاأم���ر �لر�ح���ل 
من�ص���ور ومر�فقيه يف مدينة �لربك، 
قب���ل �صاعات من وق���وع �حلادث، وهم 

يوؤدون �لأمانة يف ميد�ن �أعمالهم.
�ل�ص���ور  م���ن  ع���دد�  تناقل���و�  كم���ا 
�لأخ���رى �ملوؤث���رة لاأم���ر مق���رن ب���ن 
عبد�لعزي���ز بع���د وف���اة �بن���ه، د�عني له 
باأن يجرب �هلل ك�صره ويربط  على قلبه 

ويغفر لاأمر �لر�حل ومن معه.

#ع�ص���ر_ ها�صت���اق   ع���رب  توي���رت 
قائل���ني  مظلمة_بفقد_�أحبته���ا  
�أجله���ا  م���ن  ط���رت  ع�ص���ر،  »�أحبت���ك 
ود�ع���ك  ف���كان  �صمائه���ا  يف  ورحل���ت 
ع�صر� على �أنف�ص حمبوك، �إنها ليلة 

بكت فيها �أبها«.
فق���دت  »�لليل���ة  �آخ���رون  وق���ال 
�لأوفي���اء  رجاله���ا  م���ن  ثل���ة  ع�ص���ر 

�لربرة، ن�صاأل �هلل لهم �ملغفرة«.

قصيدة رثاء األمير منصور
بن مقرن من أمير حائل

�صبح)ن( على �أبها خذ� حزنه �لنور
عقب �ملغيب �للي على حزنه يبات

ليت �لعز� يحكي عن �خلاطر �شعور
وليت �لدمع يكفي عن �لنف�ص م�صكات

مدري �لعز� عز� على موت من�صور
ول ترك فيني معي حزين و�صات

جمبور لو بخفي عن �لنا�ص جمبور
حزين على �صوتي من �حلزن �آهات

ماأجور يا عمي على �لفقد ماأجور
خل �ل�صرب دونك عن �حلزن منجات

�حد)ن( معه علمه من �لنا�ص مقبور
وحد)ن( غدى علمه معي �لنا�ص ما مات.

َنَظم �أمر حائل �لأمر عبد�لعزيز بن 
�لأمر  �بن عمه  رثاء يف  �صعد ق�صيدة 

من�صور بن مقرن نائب �أمر ع�صر.
وق����د ع��ك�����ص��ت �لأب����ي����ات �ل�����ص��ع��ري��ة 
على  �حل���زن  ح��ج��م  �مل���وؤث���رة  للق�صيدة 
ف������ر�ق �لأم�������ر م���ن�������ص���ور، ك���م���ا ع����ّزى 
م��ق��رن. وج���اء ن�ص  �لأم���ر  فيها عمه 

�لق�صيدة كالتايل:

حممد �ل�صيخي رثى �لأمر 
من�صور ببع�ص �أبيات �ل�صعر 

جاء فيها:

نامت ع�صر
بعني �أهلها يتيمة

وخاطر ولد خالد
من �حلزن مك�صور

فيها �صيول وماهي
�أمطار غيمة

دموع �أهل �أبها
على فقد من�صور
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فقيدو المنطقة والوطن

تغريدات مؤثرة ألبناء محافظ 
محايل عسير أحد ضحايا الطائرة 

المنكوبة.. ورسالة تكشف
آخر لقاءاته قبل اإلقالع

ن�ش���ر �ب���ن حماف���ظ حمايل ع�شري، �شعود ب���ن حممد �ملتحمي، ع���دة تغريد�ت 
موؤث���رة عل���ى ح�صابه �لر�صم���ي عرب  »تويرت« ينعي فيها و�ل���ده �لذي ��صت�صهد 
يف حادث���ة �شق���وط طائ���رة ع�ش���ري �لتي كانت تق���ل نائب �أمري �ملنطق���ة، كا�شفا 
عن ر�صالة من �أحد ركاب �لطائرة �ملنكوبة يثني فيها على و�لده. ونعى �لبن 
و�ل���ده بتغري���دة قائ���ا »�حلم���د هلل �أول و�أخ���ر� و�إن���ا هلل و�إن���ا �إلي���ه ر�جعون، 
��صت�صه���د و�ل���دي، رحم���ه �هلل، م���ع �لأم���ر من�صور ب���ن مقرن ، عا����ص �صاخما 

و��صت�صهد يف �صبيل �هلل ثم لوطنه«.
وتابع �صعود بتغريد�ته موؤثرة »��صتودعتك �هلل يا حبيبي �لذي ل ت�صيع 
ود�ئع���ه  موعدن���ا جن���ات ع���دن، نام قري���ر �لعني ياب���وي كرمك وبيت���ك مفتوح 

للقا�صي و�لد�ين مثل ما كان، ودعناك �هلل«.
ون�ص���ر �لب���ن �صورة لو�ل���ده قبيل �صع���وده �لطائرة معلق���ا عليها قائا 
»�نته���ت بع���د ه���ذه �ل�ص���وره �أجمل �أوقات���ي يف �حلي���اة، فقد �لأب ك�ص���ر �لظهر 

فكيف باأب مثل حممد �شعود �ملتحمي  رحمك �هلل يا حبيبي وقلبي يابوي«.
�أول حمم���د  �مل���ازم  وك�ص���ف �صع���ود ع���ن ر�صائ���ل بين���ه وب���ني �صديق���ه 
�ل�صه���ر�ين �ل���ذي ت���ويف �أي�صا يف �حلادث �لأليم، ويوؤكد ل���ه عرب تلك �لر�صائل 
�أن���ه قاب���ل و�لده برفقة نائ���ب �أمر منطقة ع�صر يف حمافظ���ة �لربك، مثنيا 
علي���ه. م���ن جهته، �أكد �الب���ن �لثاين ملحاف���ظ حمايل ع�شري، ويدع���ى �شلمان 
ب���ن حمم���د �ملتحمي، �أن���ه ال يقبل »�لع���ز�ء« يف و�لده، م�شدد� عل���ى �أنه �شيقبل 

»�لتربيكات« فيه رحمه �هلل، فهو �ل�صهيد.

الرقيب عبد اهلل الحدادي.. 
ودع أسرته ولم يعد

�رتفع عدد �شحايا �لطائرة �ملنكوبة �إلى 11 �صخ�صا �إذ برز وكيل �لرقيب عبد�هلل حد�دي فني 
�لطو�رئ يف �لطائرة كاأحد �ل�شحايا بعد �أن غاب ��شمه من بن �ل�شحايا منذ وقوع �لفاجعة 

م�صاء �لأحد �ملا�صي. وكان قد ودع �أ�صرته قبل �لرحلة �لتي مل يعد منها.
�حلد�دي فني �لطو�رئ، ويطلق عليه »مهند�س �لطائرة« �إذ يتولى عملية �الت�شاالت 
د�خل �لطائرة، و�لتاأكد من �صامة �لركاب وربطهم لاأحزمة وتثبيت �ملقاعد، �إلى جانب 
�لطيار مبا�شرة الإنفاذ  �لطائرة، ويجل�س خلف  د�خ��ل وخ��ارج  عمله يف ر�شد كل ما يحدث 
�لتعليمات �جلوية. و�أثنى عدد من زماء �لفقيد بحيويته ون�شاطه و�أخاقه �لعالية خال 

عمله معهم يف �لدور�ت �جلوية �ل�صابقة.
»حد�دي« بد�أ دوره يف �لتاأكد من جاهزية طائرة »�لباك هوك« �ملنكوبة قبل �إقاعها؛ 

وقام بربط �أحزمة كل ركاب �لطائرة، وغادر معهم ليكون فني �لطو�رئ بالطائرة.
و�ل�صهي���د »ح���د�دي« م���ن من�صوب���ي وز�رة �لدف���اع، ويعم���ل فن���ي طائ���ر�ت برتب���ة »وكيل 

رقيب«، و�لعائل �لوحيد لأمه؛ وكان ي�صكن معها بخمي�ص م�صيط.

شهيدنا الخالد
في الذاكرة

عب���د �هلل ح���د�دي فني طائ���ر�ت برتبة وكيل رقي���ب. كان �أ�صغر �لر�حلني 
يف حادث���ة طائ���رة »باك ه���وك«. مل يت���د�ول ��صمه مع  �أ�صم���اء �لر�حلني 
�لع�ص���رة �لت���ي مت تد�وله���ا ع���رب �أجهزتنا �لذكية حلظ���ة و�صول خرب تلك 
�لفاجع���ة، ومل ترف���ق  �صورت���ه  يف �ل�ص���ور ومقاطع �لفيدي���و  �لتي �صمت 
وج���وه كل م���ن عا�ص���و� مع���ه حلظ���ة �لوف���اء �خلال����ص للوطن ح���د �ملوت،  
حت���ى ع���رف �لبع�ص منا لحقا �أن هن���اك ��صما �آخر ل�صهيد على من تلك 
�لطائ���رة، وه���و فتى جاز�ين يدع���ى عبد �هلل، من من�صوب���ي وز�رة �لدفاع،  
وجتل���ى دوره يف تل���ك �لرحل���ة يف �لتاأك���د م���ن جاهزي���ة �لطائ���رة، كما قام 
برب���ط  �أحزم���ة كل ركابها ور�فقهم �إلى  رحلتهم �لأخرة من �لأر�ص �إلى 

�ل�صماء �لتي �صي�صكنونها  �إلى �لأبد.
م���ن يتاأم���ل يف وج���ه ذلك �ل�صهي���د �لنق���ي، يلمح �لكثر م���ن �لطهر 
وبقايا من بر�ءة �لطفولة، و�بت�صامة عذبة تعري روحه �مل�صكونة بالنقاء 

و�لبيا�ص.
ي�صه���د �ملقربون من �صهيد �لوطن �لأ�صغر باأنه كان كرمي �لأخاق، 
وح�ص���ن �جلو�ر ود�ئم �لب�صمة، وم���ن �أهل �ل�صاة، كما �أنه كان هو �لعائل 

�لوحيد لو�لدته.
عب���د �هلل ح���د�دي، �أعت���ذر لروح���ك �لطاه���رة بالنياب���ة ع���ن كل م���ن 
�رتكب���و� ذل���ك �ل�خطاأ بحقك من دون ق�شد منه���م، و مل يرفقو� �شورتك 
م���ع �ص���ور رفقائ���ك يف م�صهدكم �لأخ���ر يف �حلي���اة قبل �صع���ود �أرو�حكم 

�لبي�صاء �إلى �ل�صماء.
لي�ص���ت ج���از�ن وحدها �حلزينة عل���ى رحيلك ول ع�ص���ر، بل �لوطن 
�أجم���ع، �أن���ت يف قلوبن���ا، و�صتظ���ل لاأب���د يف ذ�كرتن���ا وذ�ك���رة �لوطن �لذي 
لفظ���ت �أنف�ص���اك �لأخرة يف خدمته، كن بخر يف �ل�صم���اء و�أعلم باأنك يف 

�أمان �هلل .

ريم العسيري
مساعدة رئيس التحرير، القسم النسائي

أمير  نائب  تقل  وكانت  الماضي  األحد  مساء  سقطت  التي  المروحية،  الطائرة  قائدي  هوية  مصادر،  أعلنت 
منطقة عسير األمير منصور بن مقرن وعددا من المسؤولين، أثناء جولة تفقدية لمشاريع المنطقة. وأبرزت 
المصادر أن قائد الطائرة هو النقيب نايف الربيعي ومساعده المالزم أول محمد الشهراني، مبينة أنهما 

استشهدا مع طاقم الطائرة في الحادث األليم.

قائدا المروحية المنكوبة
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الوطن أوال

وزير المالية: األمر الملكي 
يكرس لدولة القانون 

ويعزز البيئة االستثمارية 
بالسعودية

ثّم���ن حمم���د �جلدع���ان وزير �ملالي���ة �ل�صع���ودي، �لأمر �مللك���ي �لكرمي 
�لقا�ص���ي بت�صكي���ل جلنة علي���ا حل�صر ق�صاي���ا �لف�ص���اد برئا�صة �لأمر 
حمم���د ب���ن �صلمان ب���ن عبد �لعزي���ز ويل �لعه���د نائب رئي����ص جمل�ص 
�ل���وزر�ء وزير �لدف���اع، موؤكد� �أنه ياأتي يف �إط���ار تكري�ص دولة �لقانون 
وف���ق �ملعايري �لدولية، وتفعيل حقيقي الأنظمة مكافحة �لف�شاد، �لتي 

تطبقها حكومة �ململكة.
و�أف���اد �جلدع���ان ب���اأن عمل جلنة ح�ص���ر ق�صايا �لف�ص���اد ي�صب يف 
�صم���ان حق���وق �لدول���ة وحماي���ة �ملال �لعام، مب���ا يعزز بر�م���ج �لتنمية 
�لوطني���ة �مل�صتد�مة ويكر�ص للمنهج �لإ�صاحي، �لذي تتبناه حكومة 
�ململك���ة يف �جتث���اث �لف�ش���اد، وتر�شي���خ مب���ادئ �حلوكم���ة و�ملحا�شب���ة 

و�لعد�لة.
و�شدد وزير �ملالية على �أن هذه �لقر�ر�ت �حلازمة �شتحافظ على 
�لبيئة �ل�صتثمارية باململكة وتعزز م�صتوى �لثقة يف تطبيق �لنظام يف 

�ململكة على �جلميع.
و�أ�ص���ار �جلدع���ان �إل���ى �أن م���ا يت���م م���ن �إج���ر�ء�ت ياأت���ي يف �صي���اق 
قان���وين وف���ق �أ�ص����ص نظامي���ة ترتكز عل���ى �لعد�ل���ة و�مل�ص���او�ة وحماية 
حق���وق �لف���ر�د و�جله���ات �لعتباري���ة و�ملال �لع���ام. وهو م���ا يعزز ثقة 
�ملتعامل���ن يف بيئة �الأعم���ال �لتجارية و�ال�شتثماري���ة باململكة ويحقق 
�لتناف����س �لع���ادل ب���ن �مل�شتثمري���ن، وُي�شهم يف تطويره���ا وفق �أف�شل 

�ملمار�صات �لدولية �ملتقدمة.
وق���ال »�إن حكوم���ة �ململك���ة به���ذه �لق���ر�ر�ت تد�ص���ن عه���د� ونهجا 
جدي���د� من �ل�شفافية و�لو�شوح و�ملحا�شب���ة، و�اللتز�م �أمام �ملو�طنن 
و�ملجتم���ع �ل���دويل مبحاربة �لف�ش���اد و�آثاره �ل�شيئة عل���ى كيان �لدولة 

�صيا�صيا و�أمنيا و�قت�صاديا و�جتماعيا«.
و�أ�ص���اف »�أن �لدول���ة ما�صي���ة يف ع���دم �لت�صام���ح �أو �لتغا�صي عن 
�أي���ة خمالف���ات ملعاي���ري �الأعم���ال �لتجاري���ة �ملحلي���ة �أو �لعاملي���ة ول���ن 
يك���ون هن���اك �أي���ة �متي���از�ت �أو ��صتثناء�ت لأي م���ن �مل�صتثمري���ن كائناً 
م���ن كان لتوف���ر من���اخ ��صتثم���اري ع���ادل و�صفاف يقوم عل���ى �جلد�رة 
و�ال�شتحق���اق بعي���د�ً ع���ن �ملح�شوبي���ة و�ملحاب���اة؛ لتوفري بيئ���ة �شحية 
جاذبة لا�شتثمار ما ي�شهم يف تعجيل وتري �لتحول �لوطني لتحقيق 

وعود روؤية �ململكة 2030«.
وذك���ر  �لوزي���ر  »�ن ه���ذه �لج���ر�ء�ت تاأت���ي يف �صي���اق متكامل مع 
�لج���ر�ء�ت �ل�صابقة من حيث �ل�صفافية و�لف�صاح وتعزيز �لعد�لة يف 

�لتعامات �حلكومية«.
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مدير الجامعة يشيد
بقرار لجنة حصر جرائم الفساد

ع��د م��دي��ر �جل��ام��ع��ة �لأ���ص��ت��اذ �ل��دك��ت��ور 
ف���ال���ح �ل�����ص��ل��م��ي �أم�����ر خ�����ادم �حل��رم��ني 
عبد�لعزيز  بن  �صلمان  �مللك  �ل�صريفني 
�ملخالفات  حل�صر  عليا  جلنة  بت�صكيل 
�ل��ع��ام  �ل��ف�����ص��اد  ق�صايا  يف  �ل��ع��اق��ة  ذ�ت 
�ململكة �لعربية  حدثا تاريخيا نوعيا يف 
�ل�صعودية، م�صيفا �أن ما تبع �لأمر بعد 
ذل��ك م��ن �رت��ي��اح �صعبي كبر ي��دل على 
حكمته حفظه �هلل، ووقوف �ل�صعب �صفا 

و�حد� مع قيادته.
و�أ����ص���ار �ل�����ص��ل��م��ي �إل����ى �أن حم��ارب��ة 
�ل��ف�����ص��اد �مل���ايل خ��ط��وة �أ���ص��ا���ص��ي��ة يف بناء 
حتقيق  خ��ال  من  �إن�صانية،  نه�صة  �أي��ة 

يف  وه��و  �جلميع،  بني  و�مل�صاو�ة  �لعد�لة 
�ل��وق��ت ذ�ت���ه ت��رج��م��ة فعلية ���ص��ادق��ة ملا 
حت���دث ع��ن��ه ويل �ل��ع��ه��د، وف��ق��ه �هلل، يف 
حو�ر �صابق معه، من �أن �لعد�لة �صتطبق 
على �جلميع، ولن ينجو منها كائنا من 

كان.
�ل�صامي  �لأم����ر  »ل��ق��د ج���اء  وت��اب��ع 
�جتاها و��شحا نحو �ل�شفافية و�مل�شاءلة، 
لانطاق  فيه  �ل��وط��ن  يتهياأ  وق��ت  يف 

نحو عدة م�شروعات ح�شارية كرى«.
و�إن  �ل��ك��رمي  �لأم����ر  »�إن  و�أ����ص���اف   
ك���ان م��ت��ج��ه��ا ن��ح��و �حل�����ش��ر و�مل�����ش��اءل��ة 
ح�صلت،  �ل��ت��ي  و�جل���ر�ئ���م  للمخالفات 

فاإنني �أعتقد �أن جزء� كبر� من �أهمية 
ه���ذ� �لأم����ر ي��ك��م��ن يف �مل�����ص��ت��ق��ب��ل، حيث 
يد  ب����اأن  و����ش��ح��ة للجميع  ر���ش��ال��ة  �إن����ه 
�لعد�لة �صتاحق كل جمرم معتد على 
�أو �خل��ا���ص، وث��ق��ت��ي كبرة  �مل���ال �ل��ع��ام 
ب��اأن��ن��ا ���ص��رى �إي��ج��اب��ي��ات ك��ب��رة ل��ه��ذ� 
م�صتقبل  يف  �ل��ن��وع��ي  �لأمر �لتاريخي 
ب��ح��ول �هلل، حيث جاء  �ل��ز�ه��ر  �ل��وط��ن 
برئا�صة  �ل��ل��ج��ن��ة  ه���ذه  بت�صكيل  �لأم����ر 
م��رج��ع��ي��ة ق��وي��ة ت��ك��م��ن يف ويل �ل��ع��ه��د 
حفظه �هلل، وهو ما يوؤكد �لنية �لعازمة، 
�لف�شاد  حماربة  نحو  �لفعال  و�لتوجه 

حيث كان وممن كان �أي�صا«.

ماذا قال األمير منصور بن مقرن
بشأن اعتقاالت الفساد قبل وفاته؟

نقل���ت وكالة �لأنب���اء �ل�صعودية �لت�صريح 
�لأخ���ر لاأمر من�صور بن مقرن، نائب 
قب���ل  �ل�صعودي���ة،  ع�ص���ر  منطق���ة  �أم���ر 

وفاته يف حتطم طائرة مروحية.
و�أك���د �الأمري �لر�ح���ل، يف ت�شريحه 
�لأخ���ر، �أن �لأم���ر �ل���ذي �أ�ص���دره �ملل���ك 
�صلم���ان ب���ن عب���د �لعزي���ز، بت�صكي���ل جلنة 
ب���ن  حمم���د  �لعه���د  ويل  برئا�ص���ة  علي���ا 
�لع���ام  �لف�ص���اد  جر�ئ���م  حل�ص���ر  �صلم���ان، 
�إ�شاحي���ة  خط���وة  فيه���ا،  و�لتحقي���ق 

مهم���ة، ومنطلق���ا لتحّول ت�شه���ده �ململكة 
يف خمتلف �الأ�شع���دة، خا�شة �أن مكافحة 
�لقت�ص���اد  لبن���اء  مه���م  عن�ص���ر  �لف�ص���اد 
�لبيئ���ة  وحت�ص���ن  �لنم���و  يف  و�لثب���ات 

�ل�صتثمارية.
و�أ�ص���اف نائب �أم���ر منطقة ع�صر، 
�لقي���ادة  �مللك���ي يوؤك���د حر����ص  �أن �لأم���ر 
�حلكيم���ة عل���ى حف���ظ �حلق���وق وحتقيق 
�لعد�ل���ة ورعاي���ة م�صال���ح �ل�صع���ب، �صعيا 
�ل�صامل���ة،  �لتنمي���ة  حتقي���ق  �إل���ى  منه���ا 

وتلبي���ة تطلع���ات �ملو�طن���ني يف كل م���كان، 
وردع كل م���ن ت�ص���ّول ل���ه نف�ص���ه �لإ�ص���ر�ر 

مبكت�صبات �لوطن.
�أن  �إل���ى  �لر�ح���ل  �لأم���ر  ولف���ت 
�ململك���ة مقبلة عل���ى نه�صة تنموية كبرة 
و�شامل���ة وفًقا خلط���ط �لتح���ول �لوطني 
2020 و�لروؤي���ة �ل�صعودي���ة 2030، وه���و ما 
ي�صتوج���ب تهيئة �أر�ص خ�صبة للم�صتقبل 
�ملف�صدي���ن  وتق�ص���ي  باملخل�ص���ني  تهت���م 

و�ملحافظة على �ملال �لعام من �لهدر.
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مت خال �حلملة �لت���ي نفذتها �جلهات 
ع���دد  �إيق���اف  �لف�ش���اد  ملكافح���ة  �ملعني���ة 
رج���ال  وكب���ار  و�ل���وزر�ء  �لأم���ر�ء  م���ن 
�لأعم���ال، وذل���ك بع���د وق���ت ق�صر من 
�ص���دور �لأم���ر �مللك���ي �لقا�ص���ي بت�صكيل 
جلنة علي���ا حل�شر و�لتحقيق يف جر�ئم 

�لف�صاد.
وق���ال    �لنائ���ب �لع���ام »�لتحقيق���ات 
ت�ص���ر �إل���ى �إن���ه مت تبدي���د م���ا ل يق���ل 
ع���ن 100 ملي���ار دولر يف عملي���ات ف�صاد 

و�ختا�ص على مدى عقود«.
تك�ص���ف  ل���ن  »�ل�صلط���ات  و��ص���اف 
�لنقاب عن �أي تفا�صيل �صخ�صية �أخرى 
�حلق���وق  حلماي���ة  �حل���ايل  �لوق���ت  يف 

�لقانونية للم�صتبه بهم«. 
�لع���ام  �لنائ���ب  �ص���رح    وتف�صي���ا 
ع�ص���و  �ل�صعودي���ة  �لعربي���ة  للمملك���ة 
�للجن���ة �لعلي���ا ملكافحة �لف�ش���اد، �ل�شيخ 
�شع���ود �ملعج���ب، �لي���وم ب���اأن �لتحقيقات 
��صتدعاوؤه���م  مت  �لذي���ن  �لأف���ر�د  ع���ن 
مت�شي قدما بخطو�ت �شريعة، و�شنقوم 

بتوفر �أي م�صتجد�ت، ومن ذلك:
1( ع���دد �لأ�صخا����ص �لذي���ن جرى 
توقيفه���م 208، فيم���ا مت �إط���اق �ص���ر�ح 

�صبعة منهم، لعدم وجود �أدلة كافية.
له���ذه  �ملالي���ة  �لقيم���ة  ت�ص���ل   )2
�ملمار�ص���ات �لت���ي د�م���ت عق���ود� عدي���دة 
مبال���غ كب���رة جد� من �لأم���و�ل �لعامة 
وق���د  ��شتخد�مه���ا،  و�مل�ُش���اء  �ملختل�ش���ة 
تك���ون �لقيم���ة �ملحتمل���ة له���ذه �ملبال���غ، 
تتج���اوز 100 ملي���ار دولر �أمريكي وفقا 

ملا تبن من �لتحقيقات �الأولية.
3( ي�صتم���ر جمع �ملزي���د من �لأدلة 
لإثب���ات �لوقائع يف هذه �لق�صايا ، وكما 
حماف���ظ  قب���ل  فق���د  �لثاث���اء،  �أعل���ن، 
موؤ�ص�ص���ة �لنقد �لعربي �ل�صعودي طلبي 

التحقيقات تشير إلى تبديد
ما ال يقل عن 100 مليار دوالر

   النائب العام:
اإلفراج عن 7 من أصل 208 

موقوفا بتهم بالفساد
بتجمي���د �لأر�ص���دة �ل�صخ�صي���ة له���وؤلء 
يف ه���ذ� �لتحقي���ق. ويوؤكد ه���ذ� �الإجر�ء 
�إليه���ا حتقيقن���ا  �لت���ي تو�ص���ل  �لنتائ���ج 
�لأويل �ل���ذي جرى على مدى �ل�صنو�ت 
ه���ذه  حج���م  ع���ن  �ملا�صي���ة  �لثاث���ة 

�ملمار�صات �لفا�صدة و�لكبرة.
�لته���م،  ه���ذه  ل�صخام���ة  ونظ���ر� 
�ل�ص���ادر  �مللك���ي  �لأم���ر  مبوج���ب  فاإن���ه 
يف 4 نوفم���رب، هن���اك تفوي����ص قان���وين 
و��ص���ح لانتق���ال �إل���ى �ملرحل���ة �لتالي���ة 
به���م،  �مل�شتب���ه  م���ع  �لتحقيق���ات  م���ن 
وهن���اك ق���در كبر م���ن �لتكهن���ات حول 
�لع���امل ب�ص���اأن هوي���ات �لأف���ر�د �ملعنيني 
وتفا�صي���ل �لته���م �ملوجهة �إليه���م، لكننا 
ل���ن نك�ص���ف عن �أي���ة تفا�صي���ل �صخ�صية 
يف ه���ذ� �لوق���ت لن�شم���ن متت���ع ه���وؤالء 
�لت���ي  �لكامل���ة  �لقانوني���ة  باحلق���وق 
مينحه���ا لهم �لنظام يف �ململكة، ونطلب 
�حرت�م خ�صو�صيتهم خال خ�صوعهم 

لاإجر�ء�ت �لق�صائية.
عل���ى �أن �لن�شاط �لتج���اري �لعادي 
يف �ململك���ة ل���ن يتاأثر به���ذه �لتحقيقات. 
�مل�صرفي���ة  �حل�صاب���ات  تعلي���ق  فت���م 
�ل�ص���ركات  �أم���ا  فق���ط،  �ل�صخ�صي���ة 
و�لبن���وك فلديه���م �حلري���ة يف مو��صلة 
�ملعام���ات و�لتحوي���ات كاملعت���اد، وه���و 
�أم���ر �أ�ص���ارت �لي���ه �جله���ات �لر�صمية يف 

�ململكة وجددت �لتاأكيد عليه.
�إن عم���ل حكوم���ة �ململك���ة �لعربي���ة 
�حلرم���ني  خ���ادم  بقي���ادة  �ل�صعودي���ة، 
�ل�صريفني �مللك �صلم���ان بن عبد�لعزيز 
�لعه���د  ويل  �مللك���ي  �ل�صم���و  و�صاح���ب 
ي�ص���ر  �صلم���ان،  ب���ن  حمم���د  �لأم���ر 
�صمن �إطار قان���وين وموؤ�ص�صاتي و��صح 
للحف���اظ عل���ى �ل�شفافي���ة و�لنز�ه���ة يف 

�ل�صوق �ل�صعودية.

الوطن أوال



أصداء عالمية عقب قرارات محاربة الفساد
ردود �أفعال �إيجابي���ة و�هتمام و��صع نالته 
�لعربي���ة  �ململك���ة  يف  �لأخ���رة  �لق���ر�ر�ت 
مت  �لت���ي  �لف�ش���اد،  ملحارب���ة  �ل�شعودي���ة 
�إعانه���ا م�ص���اء �ل�صب���ت �ملا�ص���ي، وطال���ت 
�أم���ر�ء ووزر�ء. و�أ�ص���در خ���ادم �حلرم���ني 
�ل�صريف���ني �ملل���ك �صلمان بن عب���د �لعزيز 
�أم���ر�ً ملكي���اً بت�صكي���ل جلنة علي���ا برئا�صة 
ويل �لعه���د، حل�صر �ملخالف���ات و�جلر�ئم 
و�لأ�صخا����ص و�لكيان���ات ذ�ت �لعاق���ة يف 

ق�صايا �لف�صاد �لعام.

و�أب���رزت كثر م���ن و�صائ���ل �لإعام 
�لعاملي���ة و�لقليمي���ة منه���ا قن���اة �لعربية 
�أنب���اء حمل���ة �ل�شعودي���ة ملحارب���ة �لف�شاد، 
م�ص���رة �إل���ى توقي���ف 11 �أم���ر� و�إعف���اء 

ثاثة م�صوؤولني.
ونقلت �صبكة »�صي �إن �إن« �لإخبارية 
يف تقري���ر لها مقتطفات من �لأمر �مللكي 
�ل�شع���ودي بت�شكيل جلنة ملحاربة �لف�شاد، 
وجاء فيه: »نظر�ً ملا لحظناه ومل�صناه من 
��صتغال من قبل بع�ص �صعاف �لنفو�ص 

�لذي���ن غلب���و� م�صاحله���م �خلا�ص���ة على 
�مل���ال  عل���ى  و�عت���دو�  �لعام���ة،  �مل�شلح���ة 
ماحق���ة  تت���م  »�ص���وف  و�أن���ه  �لع���ام...«، 

وحماربة �لف�صاد على كافة �مل�صتويات«.
ولفت���ت �ل�صبك���ة �إل���ى �أن ويل �لعهد 
�ل�صعودي �لأمر حممد بن �صلمان �لذي 
يرت�أ����س جلن���ة مكافح���ة �لف�ش���اد، ينظ���ر 
�إلي���ه �ل�صعودي���ون عل���ى �أن���ه رج���ل ق���وي 
وم�صل���ح. و�أ�صاف���ت �أنه من���ذ تعيينه ولياً 
للعه���د، مت رف���ع بع�ص �لقيود ع���ن �ملر�أة، 

م�صيف���ة �أنه دعا �ل�صه���ر �ملا�صي �إلى هدم 
�لأيديولوجي���ات �ملتطرف���ة و�لع���ودة �إلى 

�لإ�صام �ملعتدل.
حم���رر  ديفرتيو����ص  ج���ون  ويق���ول 
�ل���ذي  �لنامي���ة  لاأ�ص���و�ق  �إن«  �إن  »�ص���ي 
يق���وم بتغطية �أخب���ار �ل�صعودية منذ عام 
1990: »م���ن خط���ة يف )روؤي���ة 2030( �إلى 
قي���ادة  ب�ص���اأن  �لإ�صاح���ات �لجتماعي���ة 
قوي���ة  �صرب���ة  ه���ي  ه���ا  لل�صي���ارة،  �مل���ر�أة 

لقتاع جذور �لف�صاد«.

�شحيف���ة  قال���ت  جانبه���ا،  م���ن 
�إن  �لريطاني���ة،  تامي���ز«  »فاينن�شي���ال 
�حلمل���ة �صد �لف�ص���اد تاأتي بالتز�من مع 
توجه ويل �لعهد �ل�شعودي نحو برنامج 
لتخلي����ص  ج���ذري،  �قت�ص���ادي  �إ�ص���اح 
عائ���د�ت  عل���ى  �لعتم���اد  م���ن  �ململك���ة 

�لنفط.
وتابع���ت باأن كثري���ن يف �ل�صعودية 
كان���و� ين���ادون بالتح���رك �ش���د �لف�ش���اد 
رفع���ت  بينم���ا  �مل�صتوي���ات،  �أعل���ى  عل���ى 

�إج���ر�ء�ت �لتق�ص���ف م���ن تكلف���ة �ملعي�ص���ة 
ل���دى �ملو�طن���ني �ل�صعودي���ني. و�أ�صافت 
يف  �ل�شع���ودي  �لعه���د  ويل  ت�شريح���ات 
وق���ت �صابق ه���ذ� �لعام، �لتي ق���ال فيها: 
»ل �أحد متورطاً يف �لف�صاد �صيتمكن من 

�لإفات، و�إن كان �أمر�ً �أو وزير�ً«.
و�أ�شارت �ل�شحيفة �إلى تاأييد هيئة 
كبار �لعلم���اء �ل�شعودية حلملة مكافحة 
�لف�صاد، وقوله���ا �إنها »ل تقل �أهمية عن 

مكافحة �الإرهاب«.

�أو�صح �ل�صيخ �صعود بن عبد �هلل �ملعجب 
جمي���ع  �أن  �ل�صع���ودي،  �لع���ام  �لنائ���ب 
بته���م  �إيقافه���م  �لذي���ن مت  �لأ�صخا����ص 
�أي معامل���ة خا�ص���ة  ل���ن يتلق���و�  ف�ص���اد 
بن���اء عل���ى منا�صبه���م �أو مو�قعه���م، �إل 
�أنه �أكد �أنه���م �شيحظون بنف�س �حلقوق 
و�ملعامل���ة �لت���ي يتمت���ع به���ا �أي مو�طن 

�صعودي �آخر.
�أن  بي���ان،  يف  �ملعج���ب  وك�ص���ف 
�الإج���ر�ء�ت �لت���ي �تخ���ذت بح���ق ه���وؤالء 
مل�ص���اور�ت  نتيج���ة  ج���اءت  �لأ�صخا����ص 
و��صع���ة ب���ني �لهيئ���ات ذ�ت �ل�صلة؛ وهي 
�لهيئ���ة �لوطنية ملكافح���ة �لف�شاد، هيئة 
�لع���ام،  �لنائ���ب  و�لتحقي���ق،  �لرقاب���ة 

النائب العام السعودي:
مناصب المشتبه بهم لن تؤثر 
على التطبيق الصارم للعدالة

وهيئ���ة  �لدول���ة،  �أم���ن  هيئ���ة  ورئي����ص 
�ملر�قبة �لعامة.

و�ص���دد على �أن���ه »يتم من���ح �مل�صتبه 
�لت���ي  و�ملعامل���ة  �حلق���وق  نف����ص  به���م 
يتمت���ع بها �أي مو�طن �صعودي �آخر، ول 
يوؤثر من�ص���ب �أو و�صع �مل�صتبه بهم على 

�لتطبيق �ل�صارم و�لعادل للعد�لة«.
وكان خ���ادم �حلرم���ني �ل�صريف���ني 
�ملل���ك �صلم���ان ب���ن عب���د �لعزي���ز، �أ�ص���در 
�أم���ر� ملكيا بت�صكيل جلن���ة عليا برئا�صة 
رئي����ص  م���ن  �لعه���د، بع�صوي���ة كل  ويل 
ورئي����س  و�لتحقي���ق،  �لرقاب���ة  هيئ���ة 
�لف�ش���اد،  ملكافح���ة  �لوطني���ة  �لهيئ���ة 
�لعام���ة،  �ملر�قب���ة  دي���و�ن  ورئي����ص 

الشيخ سعود بن عبد اهلل المعجب في سطور
الشيخ سعود بن عبد اهلل المعجب عضو المجلس األعلى للقضاء بدرجة رئيس محكمة 

استئناف. عمل سابقا قاضيا في المحكمة الجزئية، وشارك في مشروع ووثيقة النظام الموحد 
لإلجراءات الجزائية، ومشاريع أخرى منها: النظام الموحد ألعمال الخبرة أمام المحاكم، 

والنظام الموحد ألعمال أعوان السلطة القضائية، والنظام الموحد لتنفيذ األحكام القضائية.

و�لنائ���ب �لع���ام، ورئي����ص �أم���ن �لدول���ة، 
وبا�صتثن���اء م���ن �لأنظم���ة و�لتنظيم���ات 
و�لتعليم���ات و�لأو�م���ر و�لقر�ر�ت، تقوم 
و�جلر�ئ���م  �ملخالف���ات  بح�ش���ر  �للجن���ة 
و�لأ�صخا�ص و�لكيان���ات ذ�ت �لعاقة يف 

ق�صايا �لف�صاد �لعام.
وكان���ت جلن���ة مكافح���ة �لف�ش���اد قد 
�أوقف���ت بع���د �صاع���ة م���ن �إعانه���ا �أم���ر�ء 
ووزر�ء �صابقني، و�عادت �للجنة فتح ملف 
�شي���ول ج���دة �لتي �أودت بحي���اة مو�طنن 
ومقيم���ني وقط���ع �لتي���ار �لكهربائي عن 
بع����ص �حي���اء �ملدين���ة، ��صاف���ة �ل���ى ملف 
وباء كورونا �ل���ذي �أدى �لى وفاة و�إ�صابة 

�لعديد من �ملو�طنني.
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الوطن أوال

رجال أعمال أميركيون:
اآلن سنستثمر في السعودية

»�أنا �ليوم م�صتعد �أكرث من �أي وقت م�صى 
لا�صتثمار يف �ل�صعودية«.. بهذه �لإجابة 
�ل�صريعة �حلا�صمة �أجاب قطب �لعقار�ت 
�ل�صه���ر �ص���ام زيل ع���ن ت�ص���اوؤل تلفزيون 
�ل�صتثم���ار  فر����ص  ح���ول  »بلومب���رغ« 
باململكة قبل وبعد حملة مكافحة �لف�شاد 
�لتي طال���ت 500 �شخ�س، وفقا ل�شحيفة 
»نيوي���ورك تاميز« �الأمريكي���ة، نقا عن 
م�صوؤول���ني �أمريكيني، �أك���دو� �أن عدد من 
 500 يتج���اوز  �حلمل���ة  يف  توقيفه���م  مت 
�صخ����ص، بينه���م 11 �أم���ر�، و�لبقي���ة من 
طبق���ة رج���ال �لأعم���ال �ملنتفع���ة، و�لت���ي 

لديها ح�صابات مت�صخمة.

قبل وبعد
تف�صي���ا، نتائ���ج �حلمل���ة �لكب���رة عل���ى 
وو�ص���ف  �صريع���ا،  ثماره���ا  �أت���ت  �لف�ص���اد 
ل����  زي���ل  �ص���ام  �ل�صه���ر  �لعق���ار�ت  قط���ب 
»بلومبرغ« م���ا حدث باحلملة �ل�صخمة 
تاأخ���رت  »لق���د  قائ���ا  �مل�صبوق���ة،  وغ���ر 
كث���ر�، مل يكن ل���دى �لأم���ر حممد بن 

�صلمان �أي خيار«.
تق���اوم  �ل�صعودي���ة  »كان���ت  وتاب���ع 
طوي���ا عملي���ة �لتحدي���ث«. وتابع »ل�شت 
قلق���ا«، وباغت���ه �ملذي���ع: هل �أن���ت م�صتعد 
لا�صتثم���ار يف �ل�صعودي���ة �لي���وم �أم قب���ل 
�الأح���د؟  ي���وم  �لف�ش���اد  مكافح���ة  عملي���ة 
م���ن  �أك���رث  م�صتع���د  �لي���وم  �أن���ه  فاأعل���ن 
�ململك���ة  �أي وق���ت م�ص���ى لا�صتثم���ار يف 

�لعربية �ل�صعودية.

عملية تطهير
م���ن جهته���ا، علقت قناة »�ص���ي �إن بي �صي« 
»�إن  بالق���ول  له���ا  تقري���ر  يف  �لأمركي���ة 
عملي���ة تطه���ر �ل�صعودي���ة م���ن �لف�ص���اد، 
حمم���د  �لعه���د  ويل  به���ا  يق���وم  و�لت���ي 
لتح�ش���ن  �لطري���ق  �شتمه���د  �شلم���ان  ب���ن 
�لعربي���ة  �ململك���ة  يف  �لأعم���ال  ظ���روف 
�ل�صعودي���ة، و�صت�صه���م يف عملي���ة �لإ�صاح 

�لقت�صادي«.

دعم شعبي
وبح�شب حمللي �لقناة فاإن �حلملة تهدف 
�لب���اد،  يف  �مل�شت�ش���ري  �لف�ش���اد  ملكافح���ة 
و�لتي �صئم �لنا�ص هناك يف �ل�صعودية من 
تعدياتهم �مل�صتمرة دون حما�صبة. وتابعت 
»بدعم �شعبي غري م�شبوق يحظى به ويل 
�لعهد �صينتج عن �حلملة توطيد �ل�صلطة 

�ل�صيا�صية يف �ململكة«.

باب واحد
و�أ�ص���اف مايكل روبني �لباح���ث يف »معهد 
�ل�ص���رق �لأو�ص���ط«، »�إن �تخ���اذ �ملزي���د م���ن 
�صيخل���ق  و�ل�صيط���رة  �ملركزي���ة  �لق���ر�ر�ت 
�مل�صتثمري���ن  ل���دى  �ليق���ني  م���ن  مزي���د� 
�لدولي���ني، ب���دل م���ن �لتنق���ل عل���ى �صبكة 
م���ن مر�كز �ل�صلط���ة يديره���ا �لآلف من 
�لأم���ر�ء ورج���ال �لأعم���ال« ، وتاب���ع »�لآن 
وبع���د �حلملة �صيع���رف جمتم���ع �لأعمال 
يف  �صيطرق���ه  �ل���ذي  �لب���اب  بال�صب���ط 

�ل�صعودية«.

دينيس روس
م���ن جهته قال �لدبلوما�صي �لأمركي 
�ل�صاب���ق ديني����ص رو����ص »بغ����ص �لنظ���ر 
م���ا  �أن  �إل  �ل�صيا�ص���ي،  �لإ�ص���اح  ع���ن 
ه���ي  �القت�ش���ادي  �ل�ش���اأن  يف  يح���دث 
عملي���ة �إ�صاحي���ة خال�ص���ة و�إيجابي���ة 
منوذج���ا  تخل���ق  �إنه���ا  للم�صتثمري���ن، 
تفتق���ر  �القت�شادي���ة  للتنمي���ة  ناجح���ا 
�إليها �لدول �لعربية«. وتابع »�إن تردي 
�لقت�ص���اد يف �لعامل �لعربي يوفر بيئة 
لنمو �لتنظيمات �ملتطرفة مثل د�ع�ص، 
وه���و �جلان���ب �ل���ذي يعم���ل علي���ه ويل 
�لعه���د �ل�صع���ودي لتجّن���ب توف���ر بيئة 

للتطرف«.

الصدمة والرعب
و�صف���ت  �ل�صه���رة  »�أتانت���ك«  جمل���ة 
�ل�صعودي���ة  يف  �لف�ص���اد  �ص���د  �حلمل���ة 
�لنخ���ب  �ص���د  و�لرع���ب  بال�صدم���ة 
�ملل���ك  كان  »�إذ�  وتابع���ت  �ملتنف���ذة. 
�أ�ص����ص �لدول���ة �ل�صعودي���ة  عبد�لعزي���ز 
�لثالث���ة يف 1932، ف���اإن �لأم���ر حمم���د 
�ملنا�صب���ة  �لأ�ص����ص  و�ص���ع  �صلم���ان  ب���ن 
وه���ي  �لر�بع���ة،  �ل�صعودي���ة  للدول���ة 
جدي���د  لعه���د  �جلدي���دة  �ل�صعودي���ة 
و�قت�صاد حدي���ث، كما �أن ما يجري هو 
عملي���ة تنظيف كبرة حتظ���ى ب�صعبية 
و��صع���ة لدى غالبي���ة �ل�صعب �ل�صعودي 
�ل�صب���اب، فالأمر هو من جيل �ل�صباب 

�لطامح للتغيري و�لتحديث«.
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مؤسسة النقد: إيقاف حسابات 
المتهمين بقضايا الفساد

ال يشمل الشركات
ك�صف���ت موؤ�ص�ص���ة �لنق���د �لعرب���ي �ل�صع���ودي تفا�صي���ل حج���ز �حل�صاب���ات �مل�صرفي���ة 
لاأ�صخا����ص �ملتهمني بق�صايا �لف�صاد، وبّينت �أنه مت حجز �حل�صابات �ل�صخ�صية، ول 
ت�صم���ل �ل�ص���ركات �لت���ي له���م ملكية فيه���ا. م�صددة على ع���دم وجود قيود عل���ى �إجر�ء 

عمليات �لتحويات �لد�خلية و�خلارجية.
وتف�صي���ا، قال���ت يف بي���ان لها: »بن���اء على طل���ب �لنائب �لعام حج���زت موؤ�ص�صة 
�لنقد �لعربي �ل�صعودي ح�صابات �لأ�صخا�ص �ملتهمني بق�صايا �لف�صاد، وهي �لق�صايا 
لة باالأمر �مللكي �لكرمي رقم  �ملنظورة حالًيا لدى �للجنة �لعليا ملكافحة �لف�شاد �مل�شكَّ

�أ/ 38 و�ل�صادر يف 1439/2/15.
ويف ه���ذ� �ل�ص���دد ت���ود موؤ�ص�ص���ة �لنق���د �لعربي �ل�صع���ودي تو�صي���ح �أن �حل�صابات 
�مل�شرفي���ة �لت���ي ُحج���زت تخ����س �الأف���ر�د ذوي �لعاق���ة بق�شاي���ا �لف�ش���اد، وال ت�شمل 
�حل�صاب���ات �مل�صرفي���ة لل�ص���ركات �لتي لهم ملكي���ة فيها. وقد مت �إب���اغ �لبنوك لرفع 
�حلج���ز ع���ن ح�صاب���ات ه���ذه �ل�ص���ركات و�ملوؤ�ص�صات بع���د �إلغ���اء �لتفوي�ص���ات �ملمنوحة 

لاأ�صخا�ص �خلا�صعني للم�صاءلة.
وتوؤك���د �ملوؤ�ص�ص���ة �أن �ل�ص���ركات و�ملوؤ�ص�ص���ات �لعامل���ة يف �ل�صعودي���ة ت�صتفي���د م���ن 
جمي���ع �خلدم���ات �ملالي���ة ح�ش���ب �ملعت���اد، مب���ا يف ذل���ك �إج���ر�ء عملي���ات �لتحوي���ات 

�لد�خلية و�خلارجية دون �أي قيود«.

الوطن أوال

الوطن
أوال

حملة السعودية على الفساد
تصعد بالنفط إلى أعلى مستوياته في عامين

�لقت�صادي���ة �ملتخ�ص�ص���ة. ونزل خام 
غ���رب تك�صا����ص �لو�صي���ط �لأمرك���ي 
�إل���ى 57.31 دوالر للرمي���ل بحل���ول 
�ل�صاع���ة 06:07 بتوقي���ت جرينت����ص، 
ي���وم �لثاث���اء، و�رتف���ع �لعق���د 3 %، 
وه���ي �أكرب زي���ادة مئوية من���ذ �أو�خر 

�صبتمرب �ملا�صي.
وهب���ط خ���ام برن���ت �إل���ى 64.22 
دوالر، وكان ق���د �أُغلق، ي���وم �الثنن، 
مرتفع���ا بن�صب���ة 3.5 %، وه���ي �أي�ص���ا 
�شت���ة  نح���و  يف  �شنوي���ة  زي���ادة  �أك���ر 

�أعل���ى  �ملوؤ�ص���ر�ن  و�صج���ل  �أ�صابي���ع. 
 2015 منت�ص���ف  من���ذ  م�صتوياتهم���ا 

خال �جلل�صة.
وكان خادم �حلرمني �ل�صريفني 
ق���د  ب���ن عبد�لعزي���ز،  �صلم���ان  �ملل���ك 
�أ�ص���در �أم���ر� ملكي���ا، �ل�صب���ت �ملا�صي، 
يق�ص���ي مبعاقب���ة م���ن يعت���دون على 
�مل���ال �لع���ام، وت�صكي���ل جلن���ة معني���ة 
بذل���ك، وت���ا ذلك �حتج���از عدد من 
و�ل�صابق���ني  �حلالي���ني  �مل�صوؤول���ني 

�ملتوّرطني يف ق�صايا ف�صاد.

�صجلت �أ�صعار �لنفط قفزة بالتز�من 
م���ع �حلملة �ل�صعودية عل���ى �لف�صاد؛ 
�إذ حافظ على مكا�صبه �إلى حد كبر، 
�لثاث���اء �ملا�صي ، بعد �أن �صجل �أكرب 

زيادة يف �صتة �أ�صابيع.
وبل���غ �صع���ر خام �لقيا����ص �لعاملي 
مزي���ج برن���ت يف �لعق���ود �لآجل���ة 64 
�لتعام���ات  يف  للربمي���ل  دولر� 
�أعل���ى  وه���و  �لإثن���ني،  ي���وم  �ملبك���رة، 
م�صتوى له منذ يوليو 2015، وفق ما 
ذك���رت �شحيف���ة »فاينان�شيال تاميز« 



عبد �لرحمن �لر��شد.. �عامي ومثقف �شعودي، رئي�س �لتحرير �ل�شابق ملجلة »�ملجلة« و�شحيفة »�ل�ّشرق �الأو�شط« و�ملدير �لعام �ل�شابق لقناة �لعربّية

مغردون: 4 نوفمبر
ليلة تاريخية أطاحت 

رؤوس الفساد
 إعداد : سارة القحطاني

�لتاريخية  �ل��ق��ر�ر�ت  م��ع  م��غ��ردون  تفاعل 
�ل�صريفني  �حلرمني  خ��ادم  �أ�صدرها  �لتي 
�هلل،  حفظه  عبد�لعزيز،  بن  �صلمان  �مللك 
بت�صكيل  وق�صت  و�ملف�صدين،  �لف�صاد  �صد 
ويل  برئا�صة  �لف�صاد  ج��ر�ئ��م  ح�صر  جلنة 
بهدف  �صلمان،  ب��ن  حممد  �لأم���ر  �لعهد 
و�لتحقيق  �ل��ع��ام  �ل��ف�����ش��اد  ق�شايا  تق�شي 
ف���ي���ه���ا، وت���وق���ي���ف ع�����دد م����ن �مل�������ص���وؤول���ني 
�مل���ت���ورط���ني، وذل�����ك لإي���ق���اف �ل���ت���ج���اوز�ت 
�لتي تعوق تنمية �لوطن وتعرقل م�صالح 

�ملو�طنني.
وو�����ص����ف �مل�����غ�����ردون ل���ي���ل���ة �ج���ت���ث���اث 
#�مللك_يحارب_ ها�صتاق  يف  �ل��ف�����ص��اد، 

فيها  �أط���اح  تاريخية  ليلة  باأنها  �لف�صاد" 
�حل���زم روؤو������ص �مل��ف�����ص��دي��ن وح��ط��م ه��ام��ات 

غدرت بالوطن و�صعبه.
�لإعاميني  �ملغردين  وق��ال عدد من 
�لقر�ر  ه��ذ�  و�ملو�طنن �إن  و�الأك��ادمي��ي��ن 
�لعهد  ويل  ملقولة  وتتويجا  حتقيقا  ج��اء 
�أنه  �أك��د  حينما  �صلمان  بن  حممد  �لأم��ر 
»لن ينجو �أي �صخ�ص دخل يف ق�صية ف�صاد 
�أو وزي����ر�، وم��ن تتو�فر  �أم���ر�  ���ص��و�ء ك��ان 

�شده �الأدلة �لكافية ف�شُيحا�شب«.
وقال مدير �ملكتب �خلا�ص ل�صمو ويل 
ليلة  �إن  تغريدة،  يف  �لع�صاكر،  ب��در  �لعهد، 
تاريخية و�صود�ء  �لف�صاد هي ليلة  �جتثاث 
على �ملف�صدين؛ ت�صرع من وترة �لإ�صاح 

�لتي ت�صهدها �لباد.
�لدكتور  �لإع��ام��ي   ق��ال  من جهته، 

�حلرمني  خ��ادم  عهد  »يف  �لعيدي  �صليمان 
مبثل  و�حل���زم  �ل��ع��زم  يتو��صل  �ل�صريفني 
ه����ذه �ل��ل��ي��ل��ة، وم����ط����اردة �ل��ف�����ص��اد وك�����ص��ف 

�حلقائق تقدير� للوطن و�ملو�طن«. 
يف ����ص���ي���اق م���ت�������ص���ل، �أك�������د �ل���ب���اح���ث 
�ل�����ص��ي��ا���ص��ي ن��اي��ف ب���ن ج����ر�ب يف ح��دي��ث ل� 
متر  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  �أن  »�آف���اق« 
خ��ادم �حلرمني  توؤكد عزم  مبرحلة مهمة 

�ل�صريفني �مللك  �صلمان بن عبد �لعزيز.
بت�صكيل  �مللكي  »ه���ذ�  �لأم���ر  و�أردف 
جل��ن��ة ع��ل��ي��ا ب��رئ��ا���ص��ة ويل �ل��ع��ه��د �لأم���ر 
ق�شايا  يف  ���ش��ل��م��ان  للتحقيق  ب��ن  حم��م��د 
�لتخل�ص  �لعزم على  يوؤكد   �لعام  �لف�صاد 
م��ن �ل��ف�����ص��اد و�مل��ف�����ص��دي��ن، وكذلك  �حل��زم 
�صد من �أر�د �ل�صرر و�لتخريب و�لتاعب 
على  �خل��ا���ش��ة  م�شلحته  و�آث����ر  �ل��ب��ل��د،  يف 
على  باالعتد�ء  و�ملو�طن  �لوطن  م�شلحة 
�مل���ال �ل��ع��ام و�ل��ت��ج��رد م��ن �ل����و�زع �لديني 

و�لأخاقي وكذلك �لوطنية«. 
ت�صكيل  �أن  �إل�����ى  ج�����ر�ب  ب���ن  وذه�����ب 
�للجنة �لعليا ملحاربة �لف�شاد برئا�شة ويل 
�شيحقق  �شلمان،  بن  �الم��ري حممد  �لعهد 
ج���زء� ك��ب��ر� م��ن روؤي���ة "2030" �ل��ت��ي من 
ومكافحة  و�لنز�هة  �ل�شفافية  مرتكز�تها: 

�لف�صاد.
و�خ���ت���ت���م ق���ائ���ا »ن���������ص����األ �هلل �ل��ع��ل��ي 
و�صعبه  وح��ك��وم��ت��ه  �ل��ب��ل��د  �ل��ق��دي��ر  لهذ� 
�ل��ت��ق��دم و�لزده������ار و�ل��ت��ط��ور حت��ت ق��ي��ادة 
�صلمان  �مل��ل��ك  �ل�صريفني  �حل��رم��ني  خ���ادم 
بن عبد�لعزيز، وويل عهده �لأمني �لأمر 

حممد بن �صلمان بن عبد�لعزيز«.
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أخبار الجامعة

�لدكتور  �لأ���ص��ت��اذ  �جلامعة  مدير  د�صن 
�خلطط  تطوير  م�صروع  �ل�صلمي،  فالح 
و�ل��ر�م��ج �الأك��ادمي��ي��ة »و�ك���ب« �لهادف  
�إح��د�ث نه�صة علمية على م�صتوى  �إلى 
�جل��ام��ع��ة م���ن خ����ال �إن�������ص���اء وت��ط��وي��ر 
100 برنامج ت�صمل بر�مج �لدبلوم  نحو 
و�لدكتور�ه،  و�ملاج�صتر  و�لبكالوريو�ص 
ب���الإ����ص���اف���ة �إل������ى م����ق����رر�ت م��ت��ط��ل��ب��ات 
و�لأق�صام.  �لكليات  جميع  يف  �جلامعة  
�جلامعة  وك��اء  بح�شور  �لتد�شن  ومت 
و�ل��ع��م��اد�ت  �لكليات  وع��م��د�ء وع��م��ي��د�ت 
�لأول  �لج���ت���م���اع  يف  وذل�����ك  �مل�������ص���ان���دة، 
للجنة �لعمد�ء �ل�صت�صارية باجلامعة.  

وق��������د �ف����ت����ت����ح م�����دي�����ر �جل���ام���ع���ة 
باحل�صور،  فيها  رح��ب  بكلمة  �لجتماع 
�لق�صوى  �لأه��م��ي��ة  �إل���ى  فيها  �أ���ص��ار  ث��م 
�أع�صاء  ح��ث جميع  كما  �مل�����ص��روع،  ل��ه��ذ� 
�ل��ل��ج��ن��ة ع���ل���ى ب�����ذل �جل����ه����ود وت��ذل��ي��ل 

�ل�صعاب يف �صبيل �إجناحه.
و�أ�صار �ل�صلمي �إلى �أن هذ� �مل�صروع 
ي����ت����و�ءم م����ع �خل���ط���ة �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

للجامعة، معلنا تخ�صي�ص ميز�نية له.
ب��ع��د ذل���ك �م��ت��دح وك��ي��ل �جل��ام��ع��ة 
لل�شوؤون �لتعليمية و�الأكادميية، �مل�شرف 
�لعام على �مل�صروع، �لأ�صتاذ �لدكتور �صعد 
بن دعجم، دعم ومتابعة مدير �جلامعة 

تدشين مشروع تطوير
البرامج األكاديمية »واكب«

وحت��م�����ص �ل��ك��ل��ي��ات و�لأق�����ص��ام ممثلة يف 
�ل��ع��م��د�ء و�ل���وك���اء وروؤ�����ص����اء �لأق�����ص��ام 

للدخول يف هذ� �مل�صروع �لتطويري.
�أن م�صروع  �إل���ى  و�أ���ص��ار ب��ن دع��ج��م 
»و�ك�����ب« ي��ع��د م���ن �أه����م �مل����ب����ادر�ت �ل��ت��ي 
حيث  م��ن  حاليا  �جلامعة  عليها  تعمل 
ع���دد �مل�����ص��ارك��ني و�أه��م��ي��ة �لأه������د�ف، �إذ 
�لرب�مج  وحتديث  تطوير  �إع��ادة  ي�صمل 
�الأك�����ادمي�����ي�����ة، ورب����ط����ه����ا وم���و�ءم���ت���ه���ا 
وبامل�صتجد�ت  �لعمل،  �صوق  باحتياجات 

يف جمال �لتخ�ص�ص.
ع��ق��ب ذل�����ك، ق����دم �مل�������ص���رف �ل��ع��ام 
�لدكتور  و�خل��ط��ط،  �ملناهج  وح��دة  على 
�آل ح���ي���در، ع��ر���ص��ا  �إ���ص��م��اع��ي��ل  �أح���م���د 
ياأتي  �أن��ه  فيه  �أو���ص��ح  للم�صروع،  مرئيا 
م��ت��م��ا���ص��ي��ا م���ع ���ص��ع��ي �جل��ام��ع��ة ل��ت��ت��ب��و�أ 
مكانة علمية بارزة على جميع �مل�صتويات 
�الأخذ  مع  و�لعاملية،  و�الإقليمية  �ملحلية 
�ململكة  »روؤي��ة  �أه��د�ف  بالعتبار حتقيق 
وب��رن��ام��ج   ،»2030 �ل�����ص��ع��ودي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
وم�����ص��روع   ،»2020 �ل��وط��ن��ي  »�ل���ت���ح���ول 
»�آف��������اق«، وم����ر�ع����اة لح��ت��ي��اج��ات ���ص��وق 

�لعمل.
�مل�صروع  هذ�  �أن  �آل حيدر  ذكر  كما 
ي���اأت���ي ت��رج��م��ة لإح�����دى �أه����م �أول���وي���ات 
للدعم  ونتيجة  للجامعة،  �لعليا  �لإد�رة 

برنامج »أبوة« يزور األسمري
عدنان األلمعي 

��صتاأنف نادي كلية �ل�صريعة و�أ�صول �لدين برناجمه �لجتماعي ود وعرفان "�أُب��ّوة" بزيارة �إلى �لأ�صتاذ �مل�صارك بق�صم �لعقيدة 
وجه  كما  �حلياة،  �أم��ور  جميع  يف  �لنجاح  طرق  ف�صيلته  وبني   ، �لأ�صمري  حممد  بن  ح�صن  �لدكتور  �ل�صيخ  �ملعا�صرة  و�ملذ�هب 

ن�شائحه للطاب، مطالبا باملثابرة و�جلد ليكونو� لبنات �شاحلن يف جمتمعهم.

�مل��ن��اه��ج و�خل��ط��ط  �ل���ذي تتلقاه وح���دة 
�لتي �أن�صئت حديثا لتكون �أولى خطو�ت 
�الن��ط��اق نحو �أف��ق �أرح���ب م��ن �لتميز 
و�ملناف�صة يف �صوق �لعمل و�مل�صتجد�ت يف 

جميع �لتخ�ش�شات �الأكادميية.
وعن �آلية تنفيذ �مل�صروع، �أو�صح �آل  
�نتهت  قد  �لتخطيط  مرحلة  �أن  حيدر 
�لتي على  �لتنفيذ  وب��د�أت فعليا مرحلة 
و�أخ��رى  د�ئمة  ت�صكيل جلان  �صوئها مت 
رئي�صية وفرعية يف جميع كليات و�أق�صام 

�جلامعة.
وت��اب��ع »���ص��وف ي��ب��د�أ �ل��ع��م��ل قريبا 
يف �مل��رح��ل��ة �ل��ث��ال��ث��ة م��ن �مل�����ص��روع، وه��ي 
م���رح���ل���ة �إق����������ر�ر و�ع����ت����م����اد ل��ل��خ��ط��ط 
�ملعاير  جميع  ��صتوفت  �لتي  و�لرب�مج 
و�ال���ش��رت�ط��ات �مل��ح��ددة م��ن قبل وح��دة 

�ملناهج و�خلطط«.
�إل���ى �أن �ل��وح��دة   و�أ���ص��ار �آل ح��ي��در 
لتدريب  �ل��ازم��ة  �لعمل  ور���ص  �صتعقد 
�لتدري�ص  هيئة  �أع�صاء  مهار�ت  وتنمية 
يف �جلامعة، ورفع كفاءتهم فيما يتعلق 
وتطويرها  �الأك��ادمي��ي��ة  �خل��ط��ط  ببناء 
وحت��ك��ي��م��ه��ا، ورب��ط��ه��ا ب��ا���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
�ل���ت���دري�������ص، ����ص���اك���ر� ج��م��ي��ع �ل��ك��ل��ي��ات 
و�لأق�����ص��ام ع��ل��ى �ل��ت��ع��اون �ل��ب��ن��اء مل��ا فيه 

م�شلحه �جلامعة و�ملجتمع.

عمادة التطوير تنظم برامج تدريبية لهيئة التدريس
ت����ن����ظ����م ع�������م�������ادة �ل����ت����ط����وي����ر 
�لف�شل  خال  و�جل��ودة،  �الأكادميي 
�ل����در������ص����ي �حل�������ايل، �ل���ع���دي���د م��ن 
�ل��������دور�ت �ل��ت��دري��ب��ي��ة �ل���ت���ي ُت��ق��دم 
ب��ال�����ص��ط��ري��ن �ل���رج���ايل و�ل��ن�����ص��ائ��ي، 
�أع�صاء  ق���در�ت  تطوير  وت�صتهدف 
وع�صو�ت هيئة �لتدري�ص باجلامعة، 
بالكليات، ومت  �جل��ودة  ثقافة  ون�صر 
تنفيذ عدد من �ل��دور�ت، من بينها 
�جل�������ودة«،  »����ص���م���ان  ب���ع���ن���و�ن  دورة 
ق���دم���ه���ا وك���ي���ل �ل����ع����م����ادة ل��ل��ج��ودة 
ه��ادي،  �آل  �صعد  ب��ن  �صعيد  �لدكتور 

ووكائها  �لكليات  ع��م��د�ء  بح�شور 
وم��ن�����ص��ق��ي �جل���������ودة، و����ص��ت��ع��ر���ص 
�ملوؤ�ص�صي  �لعتماد  معاير  خالها 
�لر�مج  ببع�س  و�أ�شاد  و�الأكادميي، 
�لتي تقدمت للح�شول  يف �جلامعة 

على �لعتماد �لرب�جمي.
ور���ص��ة  �ل���ربن���ام���ج  ���ص��م��ل    كما 
�لتفكر  »برنامج  بعنو�ن  تدريبية 
�لأ�����ص����ت����اذة  ق���دم���ت���ه���ا   ،»CORT-1
بكلية  �لنف�ص  علم  بق�صم  �مل�صاعدة 
�لرتبية للبنات باأبها �لدكتورة نيللي 
�لعمرو�صي، ملدة يومني، بقاعة ريادة 

�الأك��ادمي��ي  �لتطوير  عمادة  بوكالة 
وذل��ك  �لن�صائي،  بال�صطر  و�جل���ودة 
ب��ح�����ش��ور ع���دد م���ن ع�����ش��و�ت هيئة 
�لتدري�ص بكليات �لبنات باجلامعة.   

 وهدفت �لور�صة �لتدريبية �إلى 
�ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �ل��ربن��ام��ج، وه���و من 
�أهم بر�مج تعليم �لتفكر �لإبد�عي، 
�أدو�ت  على  �لتعرف  �إل��ى  بالإ�صافة 
�ل����ربن����ام����ج، وت����ق����دمي مم���ار����ص���ات 

و�أن�صطة وتدريبات عملية عليه.
من جانبه، �أكد عميد �لتطوير 
�الأك�������ادمي�������ي و�جل�����������ودة �ل���دك���ت���ور 

�لربنامج  �أن  �لهاجري  عبد�لعزيز 
�ل��ت��دري��ب��ي ي���اأت���ي يف �إط������ار ح��ر���ص 
�جلامعة، ممثلة يف عمادة �لتطوير 
�الأك���ادمي���ي و�جل������ودة، ع��ل��ى �أه��م��ي��ة 
لتنمية  �ل���ت���دري���ب  ع��م��ل��ي��ة  ت��ف��ع��ي��ل 
�أع�������ص���اء وع�������ص���و�ت هيئة  م���ه���ار�ت 
�ل���ت���دري�������ص ب���اجل���ام���ع���ة وت���ط���وي���ر 
ي�شمل  �إذ  �الأك����ادمي����ي����ة،  ق���در�ت���ه���م 
�ل����ربن����ام����ج ع�����دة جم�������الت، م��ث��ل: 
�مل���و�رد  �جل���ودة و�لع��ت��م��اد، وتنمية 
�ل��ب�����ص��ري��ة، و����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ات ط��رق 

�لتدري�ص �حلديثة.

الكيمياء بطال 
لبطولة العلوم

عدنان األلمعي 

لقب  �لقدم،  لكرة  �لكيمياء  فريق  حقق 
�أق��ي��م��ت على  �ل��ت��ي  �ل��ع��ل��وم  كلية  بطولة 
بعد  وذل���ك  بالقريقر،  �جل��ام��ع��ة  ملعب 
ف����وزه يف �مل���ب���ار�ة �ل��ن��ه��ائ��ي��ة ع��ل��ى فريق 
ت�صليم  و�صيتم   .2-4 بنتيجة  �لأح���ي���اء 
�لذهبية  و�مل��ي��د�ل��ي��ات  �ل��ب��ط��ول��ة  ك��اأ���ص 
و�ل��ف�����ص��ي��ة يف ح���ف���ل خ���ت���ام �لأن�����ص��ط��ة 
ربيع  م��ن  �ل�����10  يف  بالكلية،  �ل��ط��اب��ي��ة 

�لأول �ملقبل.

القحطاني في اجتماع
مجلة الجمعية األميركية

لألنف والحنجرة
�صارك �لأ�صتاذ �مل�صارك بق�صم �لأنف و�لأذن و�حلنجرة و�لر�أ�ص و�لرقبة بكلية �لطب، 
�لدكتور علي بن �شعيد �لقحطاين، يف �جتماع جمل�س هيئة حترير جملة �جلمعية 
�لأمركية لاأنف و�لأذن و�حلنجرة، �لذي عقد يف �صبتمرب �ملا�صي مبدينة �صيكاغو 

على هام�س موؤمتر �جلمعية �الأمريكية، حيث قدم ورقتن علميتن.
 وتعد هذه �أول دعوة تقدم جلر�ح �أنف و�أذن وحنجرة �صعودي، وتتم بناء على 

�ل�شجل �لعلمي و�مل�شاركات �لبحثية.
 1600 نحو  قدمو�  حما�شر،   1100 منهم  �آلف،   10 من  �أك��ر  �مل��وؤمت��ر  وح�شر 
جل�صة علمية، ما بني حما�صر�ت، وور�ص عمل، ون��دو�ت ودور�ت علمية متخ�ص�صة 
يف جمال تخ�ص�ص جر�حة �لأنف و�لأذن و�حلنجرة، كما ركزت على �أحدث �لآليات 
�ملتبعة يف عاج مر�صى �لأنف و�لأذن و�حلنجرة، و�لر�أ�ص و�لرقبة، �إ�صافة �إلى وجود 

معر�ص م�صاحب لعر�ص �أحدث �لأجهزة �لطبية يف جمال �لتخ�ص�ص.
�لأن��ف و�لأذن و�حلنجرة وجر�حة  �أمر��ص  �ملجلة ت�صدر عن جمعية  �أن  يذكر 

�لر�أ�ص و�لرقبة �لأمركية، وتعد من �ملجات �لعاملية �ملرموقة.
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في ندوة آثار المملكة..
معرض وأربع أوراق علمية ناقشت المواقع األثرية

�مل��رك��ز ي��ت�����ص��رف ب��اإق��ام��ة ه���ذه �ل��ن��دوة 
و�مل��ع��ر���ص �مل�����ص��اح��ب ل��ه��ا، ت��ز�م��ن��ا مع 
�لعربية  باململكة  �لأول  �لآث��ار  »ملتقى 
خ��ادم  برعاية  �أق��ي��م  �ل��ذي  �ل�صعودية«، 
�حل���رم���ني �ل�����ص��ري��ف��ني، ح��ف��ظ��ه �هلل، 
�أن  �إل���ى  م�����ص��ر�  �ل��ري��ا���ص،  بالعا�صمة 
�هتمام  �صو�هد  �أك��رب  يعد من  تنظيمه 
و�لإرث  �لإ���ص��ام��ي��ة  ب���الآث���ار  �ل���دول���ة 
�حل�����ش��اري و�مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �ل���رت�ث؛ 
�ملنا�صبات  ه��ذه  �إق��ام��ة مثل  ي��ع��زز  مم��ا 
وترميمها  باأهميتها  للتعريف  �لأثرية 

و�حلفاظ عليها.

يف ���ص��ي��اق م��ت�����ص��ل، �أو����ص���ح وك��ي��ل 
�جل����ام����ع����ة ل����ل���������ش����وؤون �الأك�����ادمي�����ي�����ة 
تنظيم  �أن  �حل��ف��ل،  ر�ع��ي  و�لتعليمية، 
�جل��ام��ع��ة ل��ه��ذه �ل���ن���دوة ي���اأت���ي �صمن 
ج��ه��وده��ا يف خ���دم���ة �مل��ج��ت��م��ع، ل��دع��م 
�مل��م��ل��ك��ة �لأول يف  �آث�����ار  جن����اح م��ل��ت��ق��ى 
�لريا�ص، �صاكر� جميع من�صوبي مركز 
و�ل�صياحة على  للبيئة  �صلطان  �لأم��ر 
ج��ه��وده��م يف �إع�����د�د وت��ن��ظ��ي��م �ل��ن��دوة 
قدم  وكذلك  لها؛  �مل�صاحب  و�ملعر�ص 
لل�صياحة  �لعامة  �لهيئة  ل��ف��رع  �صكره 
و�ل������رت�ث �ل��وط��ن��ي مب��ن��ط��ق��ة ع�����ص��ر، 

مع  وتعاونهم  �ملبذولة  جهودهم  على 
�جل��ام��ع��ة يف ك��ل م��ا م��ن ���ص��اأن��ه �ل��رق��ي 

باملنطقة �صياحيا وتر�ثيا.
�أرب��ع  �ململكة  �آث��ار  ن��دوة  وت�صمنت 
�أور�ق علمية قدمها عدد من �ملخت�صني 
باجلامعة، ناق�صو� تنوع وثر�ء �لر�صوم 
و�لنقو�ص �ل�صخرية يف �ململكة، وكذلك 
ب�صفته  ع�����ص��ر  مب��ن��ط��ق��ة  ع��ي��ا  و�دي 
موقعا �أثريا وتر�ثيا، �إ�صافة �إلى �أهمية 
�لآثار  للتعرف على  �لأثرية  �مل�صوحات 
باملنطقة، و�لآثار و�ل�صياحة وفق روؤية 

�ململكة 2030.

عبدالعزيز رديف
 

ن���ي���اب���ة ع����ن �لأ�����ص����ت����اذ �ل���دك���ت���ور ف��ال��ح 
لل�صوؤون  �جلامعة  وكيل  رعى  �ل�صلمي، 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة و�الأك�����ادمي�����ي�����ة �الأ����ش���ت���اذ 
�ل��دك��ت��ور ���ص��ع��د ب���ن دع���ج���م، �ل��ث��اث��اء 
�ملا�صي يف �ملدينة �جلامعية بالقريقر، 
حفل �فتتاح ندوة »�آثار �ململكة �لعربية 
�ل�صعودية« ، �لتي نظمها مركز �لأمر 
����ش���ل���ط���ان ب����ن ع���ب���د�ل���ع���زي���ز ل��ل��ب��ح��وث 
و�ل�����در�������ص�����ات �ل��ب��ي��ئ��ي��ة و�ل�����ص��ي��اح��ي��ة 
ب��اجل��ام��ع��ة، ب��ال��ت��ع��اون م��ع ف��رع �لهيئة 

�ل��وط��ن��ي  و�ل�����رت�ث  لل�صياحة  �ل��ع��ام��ة 
مبنطقة ع�صر. و�طلع بن دعجم قبل 
ب���د�ي���ة ح��ف��ل �لف���ت���ت���اح، ع��ل��ى �مل��ع��ر���ص 
�مل�صاحب للندوة، �لذي عر�ص �لعديد 
من �ملو�قع �لأثرية و�ملتاحف يف ع�صر، 
�إ���ص��اف��ة �إل���ى ن��ب��ذة خمت�صرة ع��ن �أب��رز 

�لأن�صطة �لأثرية يف �ملنطقة.
ب����د�ي����ة ح���ف���ل �لف����ت����ت����اح، مت  ويف 
مبنطقة  تعريفي  م��رئ��ي  فيلم  ع��ر���ص 
�أهمية  م��دى  مناق�صا  و�آث��اره��ا،  ع�صر 
و�رت��ب��اط��ه بتحقيق  �ل��وط��ن��ي  �ل����رت�ث 
 ،2030 �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  روؤية 

�لعامة  �لهيئة  بها  تقوم  �لتي  و�لأدو�ر 
لل�شياحة و�لرت�ث �لوطني للمحافظة 
على �آثار �ململكة، �إ�صافة �إلى دور مركز 
�الأمري �شلطان بن عبد�لعزيز للبحوث 
و�ل�����در�������ص�����ات �ل��ب��ي��ئ��ي��ة و�ل�����ص��ي��اح��ي��ة 
باجلامعة، وجهوده �ملبذولة يف �حلفاظ 
على �آثار �ملنطقة و�لبحوث و�لدر��شات 

�ملقدمة من خاله.
م���ن ج���ان���ب���ه، �أك�����د م���دي���ر �مل��رك��ز 
�الأمري �شلطان بن عبد�لعزيز للبحوث 
و�ل����در������ص����ات �ل��ب��ي��ئ��ي��ة و�ل�����ص��ي��اح��ي��ة، 
�أن  �ل��و�دع��ي،  ح�صني  �لدكتور  �لأ���ص��ت��اذ 

العدد 214  |  23 صفر 1439  |  12 نوفمبر 2017



كليات البنات

علوم محايل تنظم ورشة
»حماية المنشأة األكاديمية«

كريمة سالم 
ور�صة  �ل�صهري،  �أحمد عاطف  �لدكتور  بتهامة،  �لعام على فرع �جلامعة  �مل�صرف  رعى 
�أخاقية"، نظمتها من�صوبات  ر�شالة  �الأكادميية  �ملن�شاأة  "�ملحافظة على  بعنو�ن  عمل  
�ل�شبكة  ع��ر  و�ل�����ش��ي��ان��ة  �خل��دم��ات  �إد�رة  و�أع��دت��ه��ا  و�ل��ب��ن��ات مب��ح��اي��ل،  �ل��ع��ل��وم  كلية 
من  �لعديد  �ل�صهري  متعب  و�ل�صيانة  �خل��دم��ات  وح��دة  مدير  وق��دم  �لتليفزيونية.  
�لتي  �ملمتلكات  على  للحفاظ  �تباعها  �جلميع  على  يجب  �لتي  و�الأ�شاليب  �لن�شائح 

وفرتها �جلامعة من �أجهزة حا�صوب ومعد�ت معامل.

»أساسيات فن الكرويشية«..
دورة بآداب محايل

كريمة سالم 
�أحاطت ع�شوة هيئة �لتدري�س بق�شم �القت�شاد �ملنزيل بكلية �لعلوم و�الآد�ب مبحايل، 
نبيلة فاروق �لنجار، طالبات �لكلية باأ�صا�صيات فن �لكروي�صية من خال دورة نظمت 
�صمن �أن�صطة مركز �لإبد�ع و�لبتكار �لدورية. ولقت �لدورة �إعجاب �لطالبات، �إذ �أكدن 

��صتفادتهن منها كثر�.
»تطوير الذات«.. 

دورة في قسم الرياضيات
نادية الخثعمي

نظم ق�صم �لريا�صيات بكلية �لعلوم و�لآد�ب باأحد رفيدة،  دورة يف �ملو�رد �لب�صرية بعنو�ن 
"تطوير �لذ�ت"، قدمتها �ملدربة يا�صمني بقنة، باإ�صر�ف وحدة خدمة �ملجتمع بالكلية، 
لتوعية  �ل��دورة  وهدفت  �لن�صائي.  للتدريب  �لامعة  �لأه���د�ف  معهد  من  ومب�صاركة 
�لطالبات باملهار�ت �ملطلوبة لإد�رة  �ملو�رد �لب�صرية، و�ل�صرت�تيجيات �لازمة لذلك. 
وو�صع  �لأه���د�ف  "بوربوينت"  لتو�صيح مر�حل حتقيق  �ل���دورة عر�ص  خ��ال  وق��دم 
لتحقيق  �الأ�شا�شية  و�مل��ب��ادئ  للنجاح،  د�فعا  �لف�شل  يكون  وكيف  لتحقيقها،  �خلطط 
بغر�س حتفيز  �لناجحن وجتاربهم  لق�ش�س  �أمثلة  �ملدربة  ��شتعر�شت  كما  �الأح��ام. 

�لطالبات �إلى �ل�شعي لتحقيق طموحاتهن.

»عالمي الوردي«
يوعي بسرطان الثدي

نادية الخثعمي
 نظم ق�صم �لريا�صيات حتت �إ�صر�ف وحدة خدمة �ملجتمع بكلية �لعلوم و�لآد�ب باأحد 
رفيدة، مب�صاركة م�صت�صفى �حلياة �لوطني بع�صر، ومعهد �لأهد�ف �لامعة للتدريب 
وهدف  �لثدي.  ل�صرطان  �ملبكر  بالك�صف  للتوعية  �لوردي"  "عاملي  برنامج  �لن�صائي، 
�لربنامج �إلى �لتوعية بخطورة �صرطان �لثدي، و�أهمية  �لك�صف �ملبكر، وطرق �كت�صافه، 
كما مت تو�صيح لأهم عامات حدوثه و�لأعر��ص �مل�صاحبة لظهوره. وت�صمن �لربنامج 
باملر�ص،  للتوعية  وتوزيع من�صور�ت طبية  �لثدي   �صرطان  وثائقيا ق�صر� عن  فيلما 

وو�صع عبار�ت حتفيزية للم�صابات به.

آداب تهامة تقيم ورشة
حول المشروعات الصغيرة

كريمة سالم 
�أقام مركز �لإبد�ع و�لبتكار بكلية �لعلوم و�لآد�ب بتهامة، بالتعاون مع مركز �لتعاون 
"مفهوم �مل�صاريع �ل�صغرة"، قدمتها ع�صو هيئة  و�لإب��د�ع باجلامعة، ور�صة عمل عن 

موؤمتر  عر  وذل��ك  �ل��ق��ادر،  عبد  وف��اء  �لدكتورة  باأبها  للبنات  �لعلوم  بكلية  �لتدري�س 
فيديو. وهدفت �لور�شة �إلى تعريف �لطالبات مبفهوم �مل�شاريع �ل�شغرى، وكيف ميكن 

للطالبة �أن تن�صئ م�صروعا خا�صا بها، ثم تكون ر�ئدة عمل.

كلية االقتصاد تفعل حملة
»دقائق تسوى سنين«

زهراء حبتر 
  �أقامت كلية �لقت�صاد �ملنزيل  حملة ل�صرطان �لثدي، بعنو�ن "دقائق ت�صوى �صنني"، 
وذلك  زه��رة،  جمعية  مع  وبالتعاون  �لغري�ص،  فوزية  �لدكتورة  �لكلية  عميدة  برعاية 
بالغذ�ء  و�لهتمام  �لثدي،  �صرطان  مبخاطر   يف �لتوعية  �ملبادرة �لعاملية  تز�من مع 
�ل�شحي، و�ملحافظة على �لوزن �ملثايل.  وهدفت �حلملة �إلى توعية وتثقيف من�شوبات 
للثدي  �لذ�تي  �لفح�س  بكيفية  و�أع�شاء هيئة تدري�س،  �لكلية من طالبات وموظفات 

و�لتعريف بخطورة �ملر�ص.

35 متدربة في ورشة
»التطوير األكاديمي والجودة«

نظمت عمادة �لتطوير �الأكادميي و�جلودة، بالتعاون مع مركز �الأمري م�شاري للجودة 
�إلى  �لتنظر  من  "�جلودة  بعنو�ن  تدريبية  ور�صة  �لباحة،  مبنطقة  �لأد�ء  وحت�صني 
ملوذ،   �آل  حممد  ح�صة  �لدكتورة  �لبنات  لكليات   �لعمادة  وكيلة  قدمتها  �لتطبيق"، 
مبقر مركز �لأمر م�صاري للجودة وحت�صني �لأد�ء مبنطقة �لباحة. وح�صر �لور�صة 35 
متدربة من �لقياد�ت �لن�صائية يف خمتلف �جلهات �حلكومية و�لقطاع �خلا�ص مبنطقة 
�لباحة. وتناولت �لور�صة، تو�صيح مفهوم �جلودة و�أ�صا�صياتها، ودور �لتقومي يف حتقيق 
�جلودة باملوؤ�ص�صة، وكذلك معوقات تطبيق �إد�رتها، بالإ�صافة �إلى �لتعريف باملمار�صات 
�أن  يذكر  �جل��ودة.  تطبيق  يف  خالد  �مللك  جامعة  جتربة  و��صتعر��ص  للجودة  �لعملية 
مركز �الأمري م�شاري للجودة وحت�شن �الأد�ء ُيعد �الأول من نوعه على م�شتوى �لوطن  

وهو خم�ص�ص للجودة وحت�صني �لأد�ء.

115 مستفيدة
في دورة التفكير اإلبداعي

فاطمة عمير
��صتفاد 115 طالبة وع�صو هيئة تدري�ص من �لدورة �لتدريبية �لتي عقدها نادي قناديل 
�ملدربة  قدمتها  �لإب��د�ع��ي(،  )�لتفكر  بعنو�ن  �لدين،  و�أ���ص��ول  �ل�صريعة  بكلية  �لأم��ل 

�أ�شماء ز�هر �لقحطاين، ورعتها م�شاعدة عميد كلية �ل�شريعة و�أ�شول �لدين �لدكتورة 
�لتعريف  �ل���دورة،  وت�صمنت  �لن�صائي.  ز�د  مركز  مع  بالتعاون  وذل��ك  ع�صري،  دول��ة 
بالخرت�ع و�لإبد�ع وحتديد مفهومه و�أبرز �أنو�عه.  من جهة �أخرى، نظم نادي  قناديل 
بع�شري،  �ل�شحية  �لوحدة  مع  وبالتعاون  �لثدي،  �شرطان  حول  توعويا  ن�شاطا  �الأم��ل، 
وجمعية زهرة ل�صرطان �لثدي، و�مل�صت�صفى �ل�صعودي �لأملاين. وقدم عدد من �مل�صاركني 
�لوقاية منه، بينما  �أ�شباب �ملر�س وطرق  �لن�شاط، حما�شرة توعوية م�شرتكة عن  يف 

و�شحت جمعية زهرة بقيادة �شريفة �أحمد، طريقة �لفح�س �لذ�تي للمر�س.

دورات تدريبية بنادي فنار
أمينة المدني 

بكلية  فنار  نادي  �لتي نظمها  للطالبات،�لدورة  �لطاب ووكالتها  �صوؤون  رعت  عمادة 
�لعلوم �لإن�صانية بعنو�ن )كيف نرتقي ونبدع؟(، وقدمتها �لدكتورة هامن عبده عو�ص، 
وتناولت فيها �لتعريف بالنجاح و�لهدف، وكيفية �لو�صول �إليه. وبينت �لدكتورة هامن 
�لنادي بالتعاون مع  �أهد�فهم.  كما نظم  �لكثري عن حتديد  �إحجام  �أ�شباب  للح�شور، 
�جلافة،  �الأر����ش��ي  م��ادة  مقرر  ن�شاط  ط��اب،   208 وبح�شور  �جلغر�فيا،  ق�شم  �أع�شاء 

�لذي ��صتمل على عرو�ص لأبرز �خل�صائ�ص �لطبيعية لاأر��صي �جلافة.

طالبات  يتدربن على »بالك بورد«
 نادية الخثعمي 

�أقامت وحدة �لبحث �لعلمي و�لتدريب بكلية �لعلوم و�الآد�ب باأحد رفيدة، دورة تدريبية 
و�ملهارية  �لبحثية  �مل��ه��ار�ت  تطوير  ب��ه��دف   بورد"،  ب��اك  ��صتخد�م  "كيفية  بعنو�ن 
باجلامعة.  و�ملتاحة  �ملتطورة  �لتعلم  و�صائل  على  �لتدريب  م�صتوى  ورف��ع  �جلامعية، 
و�أقيمت �لدورة حتت �إ�شر�ف �ملحا�شرة وجد�ن �ل�شديق، وبالتعاون مع �لطالبات دالل 

حممد، تركية �صعد، �صارة علي، منرة مبارك وهز�ر �صعيد.

برنامج تحدي اللياقة البدنية
بكلية االقتصاد المنزلي

�لبدنية،  و�للياقة  للتحدي  برناجما  باجلامعة،  �ملنزيل  �القت�شاد  كلية  نظمت  
برعاية عميدة �لكلية �لدكتورة فوزية �لغري�س، و�إ�شر�ف وكالة �لن�شاط �لطابي. 
و�شمل �لرنامج عدة �أركان تثقيفية متنوعة عن �أهمية �لر�شاقة، و�ملحافظة على 
�ملثايل، وح�صاب موؤ�صر كتلة �جل�صم، وكذلك  �لوزن  �ملثايل، وكيفية ح�صاب  �لوزن 
�لريا�صية   �لألعاب  و�أن��و�ع  �لريا�صة،  و�أهمية ممار�صة  �ل�صعر�ت �حلر�رية،  ح�صاب 
من  طالبة   400 نحو  منه   ��شتفاد  �ل��ذي  �لرنامج،  و�شاحب  للفتيات.  �ملنا�شبة 
و�لر�بح  �جل��ري،  م��ار�ث��ون  مثل  للطالبات  ترفيهية  م�صابقات  �لكلية،  من�صوبات 

�لأكرب، وم�صابقة �لوزن �ملثايل.

دورة إعداد الموازنة
في مجتمع خميس

عائشة الشهري
�إعد�د  "كيفية  بعنو�ن  دورة  �لطالبات"،  "�صطر  �ملجتمع بخمي�ص م�صيط،  كلية  �أقامت 
من  وبتوجيه  للطالبات،  ووكالتها  �لطاب  �صوؤون  عمادة  برعاية  تقريبية"،  مو�زنة 
م�شاعدة عميد �لكلية �لدكتورة �أمل ح�شن �آل م�شيط، و�إ�شر�ف ر�ئدة �لن�شاط �لدكتورة 
�لإد�ري��ة  �لعلوم  بق�صم  �مل�صاعدة  �لأ�صتاذة  �ل���دورة   وقدمت  �بر�هيم.  عبد�لفتاح  ر�صا 
من  و10  طالبة   55 �صخ�صا:   65 ح�صرها  بينما  مكى،  �ل��ن��ور  نهلة  �ل��دك��ت��ورة  بالكلية 
من�شوبات �لكلية. وت�شمنت �لدورة �لعديد من �ملو�شوعات �ملهمة �لتي متثلت يف �لتعرف 
�لتقديرية،  �مليز�نية  و�أن��و�ع  بالتخطيط،   وعاقتها  �لتقديرية،  �مليز�نية  ماهية  على 

وكيفية �إد�رة وتنظيم �لعمل يف �مليز�نيات �لتقديرية وخطو�ت �إعد�د  �ملو�زنات.
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إعالنأخبار الوطن

أسبوعية جامعة الملك خالد

ما هو هدفك في الحياة؟
أين هو؟ كيف تصل إليه؟
لكل إنسان ناجح في حياته هدف:
يحدده.. يسعى إليه.. ويكافح من أجل تحقيقه
هل حددت هدفك أخي الطالب؟.. أختي الطالبة؟  

هدفي
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جامعات دولية

مليارات 
الدوالرات 
تبرعا 
للتعليم 
العالي

المصدر: بلومبرغ

ت���ل���ق���ت ج���ام���ع���ة ����ص���ي���ك���اغ���و ت����ربع����ا ق����دره  
م��دي��ر  م���ن  �أم����رك����ي  دولر  م��ل��ي��ون   125
 Kenneth �صركة»هدج«، »كينيث غريفني« 
C. Griffin �لذي �أكد �لتز�مه بدفع �ملزيد 
م��ن �لأم����و�ل للتعليم �ل��ع��ايل م��ن �أج��ل �أن 
�ل��والي��ات �ملتحدة �الأم��ريك��ي��ة  ق��ادرة  تظل 

على �ملناف�صة يف �لعلوم و�لقت�صاد.
»ب��ل��وم��ربغ«،  تلفزيون  م��ع  مقابلة  يف 
عرب �ملليونر �مل�صهور عن رغبته يف �لتربع 
مليار�ت  حفنة  ب��ل  �أم��رك��ي  دولر  مبليار 
�أمر  �أن ذلك  �لعايل، و�أكد  �أكرث للتعليم  �أو 
باأن  �أن��ه يجزم  �إل��ى  و�أ���ص��ار  للمجتمع.  مهم 
�صاب  كل  �أن  للمجتمع  مبكان  �لأهمية  من 
�أو �صابة يف �لباد يجد لنف�صه �لقدرة على 

نتقن  ولكي  ك��ان.  �أي موقف  لينجحو� يف 
�لف�صل  �أن  نعلم  �أن  علينا  �مل��ن��ه��ج،   ه���ذ� 
ل  �لآلت،  فبخاف  يكفي،  ل  �ل��در����ص��ي 
تعر�شه  ب�شبب  بب�شاطة  �الإن�شان  يتح�شن 

لعدد �أكرب من �ملعلومات.
بو�صع  نتعلم  �أن  �لأم��ث��ل  و�لطريقة 
حية  �صياقات  يف  �ل�صتخد�م  قيد  �ملعرفة 
�لأع���م���ال حت��ول  ري����ادة  خم��ت��ل��ف��ة؛ فتعلم 
فاخلرب�ت  و�قعية،  معرفة  �إل��ى  �لنظربة 
�مل��ت��ح�����ش��ل ع��ل��ي��ه��ا م���ن ب���ر�م���ج �ل��ت��ع��اون 
و�ل���ت���دري���ب و�الأب�����ح�����اث وب���ي���وت �خل���رة 
تعميق  ع��ل��ى  �ل��ط��اب  �صت�صاعد  �ل��ع��امل��ي��ة 

المصدر: صحيفة
تايمز هاير اديوكاشن

منذ �آلف �ل�صنينن قامت �لثورة �لزر�عية 
فاأ�شحى �أ�شافنا مز�رعن، ثم منذ مئات 
�ل�صنني حولت �لثورة �ل�صناعية �ملز�رعني 
�صنو�ت  ب�صع  وم��ن��ذ  م�صانع،  ع��م��ال  �إل���ى 
�إلى  غرت �لثورة �لرقمية عمال �مل�صانع 

عمال معرفة.
�أم���ا �لآن ف��ي��اأت��ي وق���ت ث���ورة �ل��ذك��اء 
�صتنهي  هائلة  تقنية  ق��ف��زة  يف  �ل�صناعي 
ملئات  �لتوظيف  فر�ص  بخ�صو�ص  �ليقني 

من �لب�صر.
�إلى �لآليات  ويرجع �لف�صل يف ذلك 
�لذكية �لتي تزد�د ذكاء يوما بعد يوم. هذ� 
ما تو�شلت �إليه در��شات �أكادميية �أعدتها 
جامعة �أك�صفورد مع موؤ�ص�صتي »مكينزي«  
و»ب���ر�ي�������ص ووت�����ر ه����او�����ص«، وت��وق��ع��ت �أن 
ن�صف �لوظائف �حلالية �صتختفي خال 
�ل����20ع���ام���ا �ل��ق��ادم��ة، و���ص��ت��ظ��ه��ر وظ��ائ��ف 
�ليوم  نتخيل  �أن  قط  ن�صتطيع  ل  جديدة 

ما هي.
ول��ط��امل��ا ك��ان �لتعلم �ل��رتي��اق �لآك��د 
�ليوم،  �حلال  وهذ� هو  �لتقني،  لاإطناب 
�أن  ي�����ص��م��ن��و�  �أن  �مل��ع��ل��م��ني  ع��ل��ى  ي��ج��ب  �إذ 
للروبوت،  م�شادين  �شي�شحون  متعلمينا 
ف��ال��ت��ع��ل��ي��م �مل�������ص���اد ل���ل���روب���وت ���ص��ي��وؤه��ل 
غر  ي�صتطيع  ل  وظائف  لأد�ء  �ملتعلمني 
فر�صة  مكمن  وه���ذ�  ي��وؤدي��ه��ا.  �أن  �لب�صر 
�مل�صروع  وه���ذ�  للتغير.  �ل��ع��ايل  �لتعليم 
ي�صمل  �أن  يجب  �ل��ع��ايل  للتعليم  �جل��دي��د 

ثاثة مكونات مهمة:
ي�صمل  ج��دي��د�  منهجا  ن��ري��د  �أول: 
�إدماج �لتعليم �لفني مثل حتليل �لبيانات 
و�لتكويد )�لت�صفر( مع دجمها بالإبد�ع 
وري�������ادة �لأع����م����ال و�لأخ��������اق و�ل���ده���اء 
�لإدم��اج �صيطور عقلية  �حل�صاري. وه��ذ� 
�إب����د�ع����ي����ة وم�����رون�����ة ع��ق��ل��ي��ة ل���اخ���رت�ع 
يف  �أ�صيلة  �أف��ك��ار�  و�صينتج  و�ل�صتك�صاف، 

ع�صر �لذكاء �ل�صناعي. 
ل��ل��ط��اب  ن�����ص��م��ح  �أن  ي��ج��ب  ث���ان���ي���ا: 
ب�����ص��ق��ل ���ص��ف��ات��ه��م �ل��ب�����ص��ري��ة �ل���ف���ري���دة، 
�لنا�ص  مع  �أكرث  يتعاونو�  �أن  و�صيتعلمون 
�لغد  عمل  �أد�ء  �أث��ن��اء  و�لآلت  �لآخ��ري��ن 
ندر�ص  �أن  وعلينا  ومهارة.  تعقيد�  �لأكرث 
تكون  ل  عندما  �أن��ه  يتعلمو�  �أن  �ل��ط��اب 
�لب�شر،  نحن  فعلينا،  �لتقنية  يف  �الإج��اب��ة 
�أن نركز على �لعمل �جلماعي و�لعاطفة. 
�لأدو�ت  نعطيهم  �أن  علينا  �آخ���ر؛  مبعنى 

ولي�س  �الأ�شباب  ور�ء  �لبحث  فهمهم نحو 
ور�ء ما حدث.

ث��ال��ث��ا: دم���ج �ل��ت��ع��ل��م يف �ل��ف�����ص��ل مع 
ج�صر  مبنزلة  يكون  �لو�قعية   �خل���رب�ت 
�لطاب  فتدري�ص  و�مللمو�ص،  �ملجرد  بني 
�إل���ى م��و�ق��ف غ��ر متوقعة،  �مل��ع��رف��ة  نقل 

موهبة ل توجد يف �أعظم �لآلت ذكاء. 
ومن����وذج �ل��ت��ع��ل��ي��م �مل�����ص��اد ل��ل��روب��وت 
�لتعلم  �أن  حقيقة  �أي�صا  يف�صر  �أن  يجب 
ال ميكن �أن ينتهي باحل�شول على �شهادة 
�لتخرج، فا �أحد يدوم يف �حلياة، كما �أن 
على  فيجب  �لتح�شن  يف  ت�شتمر  �الآالت 

تعليم مضاد للرصاص.. عفوا الروبوت!

�لن�صمام لأف�صل �جلامعات و�لكلبات من 
�ل��ت��ي �شتجعل من  �الأب���ح���اث  �أج���ل مت��وي��ل 
�أمركا دولة متقدمة على �مل�صتوى �لعاملي.
و���ص��ت�����ص��ه��م ت��ل��ك �ل��ه��دي��ة �ل��ك��ب��رة يف 
�مل�صاعدة �ملالية للطاب يف ق�صم �لقت�صاد، 
و���ص��ت��و���ص��ع �أي�����ص��ا م����و�رد �لأ����ص���ات���ذة ح�صب 
�لأ�صبوع  ل��ه��ا،  ب��ي��ان  �أف���ادت �جلامعة يف  م��ا 
تعد  �ملالية  �ملنحة  ه��ذه  �أن  موؤكدة  �ملا�شي، 
ث����اين �أك����رب ت����ربع يف ت��اري��خ��ه��ا، ك��م��ا �أن��ه��ا 
�لأح�����دث يف �ل��ت��ربع��ات �ل�����ص��خ��ي��ة �ل��ك��ربى 

للجامعات.
علمية  درج��ة  لديه  �أن  غريفني  �أك��د   
م���ن ج��ام��ع��ة ه����ارف����ارد، وق�����در� ك��ب��ر� من 
�ل��ت��ف��ك��ر �ل��ن��ق��دي يف جم���ال �لق��ت�����ص��اد، و 
�لإب���د�ع  لكن  حياتي  يف  �أث��رت��ا  »�جلامعتان 

كان من ن�صيب �صيكاغو«.

ب�شقل  ح��ذوه��ا،  ي��ح��ذو�  �أن  �أي�شا  �لنا�س 
ومعرفتهم  وم��ه��ار�مت  �لعقلية  مهار�تهم 

�لتقنية. 
�إن �لتعلم مدى �حلياة مل يعد �أمر� 
�ختياريا، مما يعني �أن �جلامعات عليها �أن 
�إلى  �لعايل  �لتعليم  هام�ص  من  به  ترقى 

مركز �مل�صاريع �لتجارية �لتعليمية. 
�ملتعلمني  �إل��ى  �جلامعات  ت�صل  لكي 
م�����دى �حل����ي����اة )مم�����ن ي��ع��م��ل م��ع��ظ��م��ه��م 
لأن  و�قعي  �أم��ر� غر  يعد  كاما(  دو�م��ا 
فكرة �أن يرتك �ملوظف، ممن لديه خربة 
ليتعلم  ع��ام��ني،  �أو  لعام  عمله  متو�صطة، 

للح�شول على درجة علمية متقدمة، �أمر 
�أب����د�، ف��اجل��ام��ع��ات عليها �أن  غ��ر و�ق��ع��ي 
مت�شك بزمام �لفر�شة بالتعاون مع �أرباب 
�أن يكون حمتوى  �لعمل، حمافظني على 

�ملنهاج ملبيا لحتياجات قوة �لعمل. 
جتعل  لأن  �جل���ام���ع���ات  وت�����ص��ت��ط��ي��ع 
�لرب�مج �لتعليمية مكانا للعمل بالو�صول 
�إلى �أرباب �لعمل يف غرف �لجتماعات ويف 

�مل�صانع.
ومن �ملمكن �أن تنظم �ملحتوى بطرق 
مرنة كا�صرة قيود بر�مج �لدرجة �لعلمية 
ت��ق��دمي �لتعليم  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��دة م��ن خ���ال 

�لطلب.   تعليمية جاهزة ح�صب  يف من��اذج 
�لكربى يف  �جلامعات  ف��اإن  ق��رون،  ولعدة 
�ملعرفة  خلق  يف  رئي�صا  دور�  �أدت  �ل��ع��امل 
�حلياة  ملو�جهة  جاهزين  ط��اب  و�إع����د�د 
ب��ك��ل ن�����ش��اط. وم���ن �أج���ل �إج����ادة مو�جهة 
�ل��ت��ح��دي��ات �الق��ت�����ش��ادي��ة و�الج��ت��م��اع��ي��ة 
�أن  ي��ج��ب  �ل��ذك��ي��ة  �لآلت  ع���ن  �ل��ن��اج��م��ة 
يتكيف �لتعليم �لعايل مع هذه �ملتغر�ت؛ 
مو�طنينا  جل��ع��ل  �ل�����ص��روري��ة  ف��احل��ل��ول 
عليه  و�لكل  و��شحة،  للروبوت  م�شادين 
ه��ذ�  جل��ع��ل  ب��ال�����ش��ج��اع��ة  يتحلى  �أن  �الآن 

�لأمر حقيقيا.
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الصين
�أع�����ص��اء �حل��زب  ي��وم م��ن ت�صويت  بعد 
بحثي  م��رك��ز  تاأ�شي�س  على  �ل�شيوعي 
�أفكار �لرئي�س  يف �جلامعات للبحث يف 
�إح��دى  د�صنت  ج���ني«،  »ت�صي  �ل�صيني 
�أك����رب �جل���ام���ع���ات �ل�����ص��ي��ن��ن��ي��ة، م��رك��ز� 
�أي���ام  غ�����ش��ون  �ل���ف���ور، ويف  ع��ل��ى  بحثيا 
قليلة �أخذت 40 جامعة حذوها ح�صبما 
ك���ت���ب »����ش���ي���م���ون دي����ن����ار« يف ���ش��ح��ي��ف��ة 

�لو��صنطون بو�صت �لأمركية.

الواليات المتحدة
»كل يوم �أ�صع قدمي يف �جلامعة، �أ�صعر 
باخلوف و�لرعب ب�صبب ما تلقيته من 
بع�ص �لطاب من تهديد�ت، وكل يوم 
يدور يف خاطري �أن هذ� هو �ليوم �لذي 

�أحد �لطاب �لنار علّي فاألقى  �صيفتح 
م�صرعي مع بقية �لطاب«.

ب��ه��ذه �ل���ع���ب���ار�ت  ع��ل��ق��ت �أ���ص��ت��اذة 
�ل���ل���غ���ة �لإجن����ل����ي����زي����ة �مل���������ص����اع����دة يف 
ج����ام����ع����ة »م�����ي�����دو������ص�����ت»، »ب���ات���ري���ك���ا 
�لنار  �إطاق  حادث  مانيا�صت�صي«على 
»�صزرن  يف  �صخ�صا   26 على  كني�صة  يف 
�الأي���ام  خ���ال  تك�شا�س،  يف  ���ش��رمي��غ« 

�ملا�صية، �صقطو� قتلى.

فرنسا
ظاهرة  ملنع  �إج�����ر�ء�ت  فرن�صا  �ت��خ��ذت 
�ل��ت�����ص��رب �ل��در����ص��ي يف �ل���ب���اد، �لأم���ر 
�جلامعات  يجعل  �أن  ���ص��اأن��ه  م��ن  �ل���ذي 
�أك����رث ����ص��ت��ق��ط��اب��ا ل��ل��ط��اب �ل��دول��ي��ني 

و�ملحلين �أي�شا.

المملكة المتحدة
ت���ع���اين �جل���ام���ع���ات �ل��ربي��ط��ان��ي��ة من 
هجرة عقول خرب�ء  �لذكاء �ل�صناعي 
�لقطاع �خلا�ص؛ مما  �لذين يف�صلون 
�أو����ش��ر  ويقطع  �لبحث  عملية  ي��ع��وق 
�لعملية �لتعليمية يف كربيات جامعات 
�ل��ب��اد ك��م��ا �أف����اد »�ي����ان ���ص��ام��ب��ول« يف 

�شحيفة �لغارديان.
�ل��ع�����ص��ر�ت م���ن �ل��ع��ل��م��اء �ل��ن��و�ب��غ 
و�لتحقو�  �جلامعية  وظائفهم  ت��رك��و� 
ب�����ص��رك��ات ت��ق��ن��ي��ة م��ع��ل��وم��ات م���ن �أج���ل 
�حل���������ص����ول ع���ل���ى رو�ت���������ب ت����زي����د م��ن 
�ل�صعفني �إلى خم�صة �أ�صعاف ما كانو� 
ي��ت��ل��ق��ون��ه. ج���اء ذل���ك يف م�����ص��ح �أج��رت��ه 
�شحيفة �لغارديان يف كريات جامعات 

بريطانيا �ملعروفة مبجوعة »ر��صل«.

أسكتلندا
يف خ����ط����وة  و����ص���ف���ت ب���غ���ر �مل�����ص��ب��وق��ة 
و�لت�صجيل  �ل��ق��ب��ول  ن��ظ��ام  �إ����ص���اح  يف 
�أ���ص��ك��ت��ل��ن��د� مثل  يف ك���ربي���ات ج��ام��ع��ات 
»�ب�����ري�����دي�����ن« وغ���ا����ص���غ���و و�دي����ن����ربغ 
و���ش��اي��ن��ت �أن�������دروز، ق���ال �الأك���ادمي���ي���ون 
و�أ�صاتذة �جلامعات �إنه يجب على تلك 
متطلبات  م��ن  تخف�ص  �أن  �جل��ام��ع��ات 

�لقبول لديها.
ف��ب��دل م��ن �حل�����ص��ول على درج��ة 
�ل���ط���ب و�ل���ق���ان���ون و�مل��ح��ا���ش��ب��ة  A  يف 
و�ل���ع���ل���وم و�ل���ري���ا����ص���ي���ات، ع��ل��ي��ه��م �أن 
�صطر  ح�صبما   B درج���ة  ي�����ص��رتوط��و�  
»�ندرو دنهومل« يف �شحيفة  �ل�شحفي 
»ذ� ه��ر�ل��د« �لأ���ص��ك��ت��ل��ن��دي��ة �ل�����ص��ادرة 

مبدينة غا�صغو.

من  وتعد  �ل�صود�نية،  �جلامعات  �أق��دم 
�جلامعات �لعريقة يف �أفريقيا و�ل�صرق 
�لأو����ص���ط؛  ت��ق��ع يف م��دي��ن��ة �خل��رط��وم، 
غ��وردون  كلية  با�صم  �إن�صاوؤها  كان  وقد 
�لتذكارية من قبل �للورد كت�صر �أثناء 
فرتة �ل�صتعمار �لربيطاين يف �ل�صود�ن 
لتخليد ذكرى �للورد غوردون، وحتول 
����ص��م��ه��ا �إل�����ى ج��ام��ع��ة �خل����رط����وم بعد 

��صتقال �ل�صود�ن يف 1 يناير 1956م.
ويف عام 1903 �كتملت مباين كلية 
�ملعلمني  كلية  نو�تها  وكانت  غ���وردون، 
بالإ�صافة  درم���ان،  �أم  من  �نتقلت  �لتي 
�لبتد�ئية  �خلرطوم  مدر�صة  نقل  �إل��ى 
�إل��ى هذه  و�أ���ص��ي��ف  �لكلية.  �إل��ى مباين 
�ملد�ر�ص مركز جديد للتدريب، جمهز 
ب��ور���ش��ة مي��ار���س فيها �ل��ط��اب �أع��م��ال 
ويتلقون  �لهند�صي،  و�لر�صم  �لنجارة 

مبادئ �لهند�شة �مليكانيكية.
و�صهد �لعام 1905 بد�ية يف تطبيق 
�ملرحلة  بعد  �ل��ث��ان��وي��ة  �ل��در����ص��ة  ن��ظ��ام 
�لبتد�ئية يف كلية غوردون، وقد ق�صمت 
�لدر��صة �إلى ق�صمني: �لأول ملدة عامني 
ل��ت��خ��ري��ج م�����ّص��اح��ني، و�ل��ق�����ص��م �ل��ث��اين 
م�صاعدي  لتخريج  ���ص��ن��و�ت  �أرب����ع  مل���دة 

مهند�صني وماحظني.
خا�ص  جناح  �لكلية  �إل��ى  و�أ�صيف   
ل��ت��خ��ري��ج �شباط  ل��ل��م��در���ش��ة �حل��رب��ي��ة 
���ص��ود�ن��ي��ني. وك����ان ه��ن��اك ت��رك��ي��ز على 

�لأفريقية؛  �لأ�صول  �لطاب من ذوي 
ع���دد حم���دود من  �إل  يقبل  ول��ه��ذ� مل 

�لطاب ذوي �لأ�صول عربية.
مناهج  رب��ط  ت��ق��رر   ،1937 ع��ام  يف 
ك��ل��ي��ة غ��������وردون ب���ام���ت���ح���ان �ل�����ش��ه��ادة 
�ل�����ث�����ان�����وي�����ة ب����ج����ام����ع����ة ك�����ام�����ربي�����دج 
ب���ربي���ط���ان���ي���ا. و�حل���������ص����ول ع���ل���ى ه���ذه 
�ل�����ص��ه��ادة ي��وؤه��ل �ل��ط��ال��ب ل��ل��در����ص��ة يف 

�جلامعات �لربيطانية.
ج��م��ي��ع  جت���م���ي���ع  مت   1944 ويف 
ع���د� كلية كت�صر  م��ا  �ل��ع��ل��ي��ا،  �ل��ك��ل��ي��ات 
�أول  �أ�شبحت  و�ح���دة  كلية  يف  �لطبية، 
كلية جامعية يف �ل�صود�ن؛ وجل�صت �أول 
دفعة من طاب كلية غ��وردون ل�صهادة 

جامعة لندن يف 1946.
كلية  حت���وي���ل  مت  ع��������ام1956،  ويف 
�خل�����رط�����وم �جل���ام���ع���ي���ة �إل�������ى ج��ام��ع��ة 
كلية  �أول  �أ�شبحت  وبذلك  �خل��رط��وم؛ 
�أف���ري���ق���ي���ة م��رت��ب��ط��ة ب��ج��ام��ع��ة ل��ن��دن، 
ت��ت��ح��ول �إل�����ى ج��ام��ع��ة م�����ش��ت��ق��ل��ة متنح 
�أول مدير  وك����ان  �خل��ا���ص��ة؛  ���ص��ه��ادت��ه��ا 
جلامعة �خلرطوم هو ن�صر �حلاج علي 
يوليو  يف  �لإد�رة  من�صب  تقلد  �ل���ذي 

.1958

لغـة التدريس بالجامعة 
ك����ان����ت �ل���ل���غ���ة �لإجن����ل����ي����زي����ة ه����ي ل��غ��ة 
�لتدري�ص، �إل �أنه منذ مطلع �ل�صبعينات 

مت ت��ك��وي��ن ع���دة جل���ان وز�ري�����ة بق�صد 
وقد  باجلامعة.  علمي  �إ���ص��اح  �إج���ر�ء 
وق�صيته  �لإ�����ص����اح  ه����ذ�  ك����ان حم����ور 

�لأ�صا�صية هو تعريب �ملناهج.
و��صتمرت �جلهود مت�صلة حتى مت 
تعريب �ملناهج مبعظم كليات �جلامعة، 
وذل��ك على م�صتوى �ل�صنة �لأول��ى من 

�لعام �لدر��صي 1991-1990.
 17 و  ك��ل��ي��ة   19 �جل���ام���ع���ة  ت�����ص��م 
م��ع��ه��د� وم���رك���ز� ل��ل��ب��ح��ث و�ل���ت���دري���ب، 
ب��الإ���ص��اف��ة  و�ل��ن�����ص��ر،  ل��ل��ط��ب��اع��ة  ود�ر� 
م�صت�صفى  ه��و  تعليمي  م�صت�صفى  �إل���ى 
هو  علمي  ومتحف  �جل��ام��ع��ي،  »���ش��وب��ا« 
م��ت��ح��ف �ل���ت���اري���خ �ل��ط��ب��ي��ع��ي، وم��رك��ز 
ل��ل��خ��دم��ات �ل��ط��ب��ي��ة و�ل�����ش��ح��ي��ة ي��ق��دم 
خدماته للطاب وللعاملني باجلامعة 

وعائاتهم.

المعاهد والمراكز
�لأف��ري��ق��ي��ة  �ل���در�����ص���ات  • م��ع��ه��د 

و�لآ�صيوية.
و�لطرق. �لبناء  بحوث  • معهد 

كونف�صيو�ص. • معهد 
�ل��ت�����ش��ح��ر  در��������ش������ات  م���ع���ه���د   •

و��شتزر�ع �ل�شحر�ء.
و�ل��ب��ح��وث  �ل���در�����ش���ات  • م��ع��ه��د 

�لتنموية.
�ملتوطنة. �لأمر��ص  • معهد 

�لبيئية. �لدر��صات  • معهد 
�ل�شلم. �أبحاث  • معهد 

�لعامة  �لإد�رة  در����ص��ة  معهد   •
و�حلكم �لحتادي.

�لإجنليزية. �للغة  • معهد 

أشهر األكاديميين
�لب�صرية،  �لأجنا�ص  بروف�صيور   •
ويندي جيم�ص، �ملدر�ص يف جامعة 

�أك�صفورد.
فوتر،  ر�ميل  ج��ورج  �لدكتور   •
جامعة  يف  �جلر�حة  يف  �أ�صتاذ  �أول 

�خلرطوم.
�أ�صتاذ  فوكر،  م��اري��وت  �ل�صر   •

جر�حة �لتنا�صلية.
�ل�صريف  �ليز�بيث  �مللكة  ج��ر�ح   •

�لربوف�صيور، بر�يات هاكي.
• �أب �لطب �لباطني يف �ل�صود�ن،  

د�ود م�صطفى.
�حل��ل��ي��م  ع���ب���د  • �ل���ربوف���ي�������ص���ور 
وع���رب���ي  �����ص����ود�ين  �أول  حم���م���د: 
و�أف���ري���ق���ي مي��ن��ح ع�����ش��وي��ة كلية 

�مللكية �لربيطانية لاأطباء.

أشهر الخريجين
ل��اأم��م  �ل���ع���ام  �لأم������ني  • ن���ائ���ب 

�ملتحدة، فر�ن�شي�س دينغ.
�ل�صود�ن  حترير  حركة  زعيم   •

أولوية الثقافة
»�أن��دري��ه  �لفرن�صي  �ل��ع��م��ر�ن  �أي��ق��ون��ة  �ملا�صية  �لأخ���رة  �لأي���ام  ت��ويف يف  لقد 
ر�فرو« André Raverau �لذي مزج يف �أعماله �لثقافة بالهند�صة �ملعمارية 
�لثقايف  �مل���وروث  جميل  �إب��د�ع��ي  ب�صكل  عك�صت  ر�ئ��ع��ة  عمر�نية  حتفا  فاأنتج 

للمكان و�لبعد �حل�صاري لزمانه.
�لثقافة  �أولوية  تيار  �لذي تزعم  �ملتميز  �ملعماري  �ملهند�ص  وبوفاة هذ� 
�لأوروب��ي��ة  و�لإع��ام��ي��ة  �لفكرية  �ل��دو�ئ��ر  يف  ظهر  فرن�صا،  يف  �لتقنية  على 
�إلى متجيد  �لتي تدعو  و�أفكاره  �لعمر�نية ونقا�س الآر�ئه  باإجناز�ته  �هتمام 
�لفعل �لثقايف وجعله حمور �لتفكر و�ل�صلوك لدى �لإن�صان �صمن خمتلف 

�ل�صياقات �ملرتبطة بوجوده وتطوره.
�الأ�شا�شية  �لقاعدة  متثل  »ر�ف���ريو«  �ملفكر  لهذ�  بالن�شبة  �لثقافة  �إن 
للح�شارة و�ل�شرط �ل�شروري لنه�شة �الأمم ودفع عجلة تقدمها �إلى �الأمام، 
�أن  �ملعمارية«  �لهند�شة  »در���س يف  �ل��ذي يحمل عنو�ن  كتابه  يوؤكد يف  بحيث 
بعدها  يف  �لإن�صانية  �حل�صارة  قاطرة  ك��ان  �ملثقف  �أن  تبني  �لتاريخ  جت��ارب 
�ملدين و�لأخاقي �لذي حدد جتليات �ل�صلوك يف �ملجتمعات، و�أنه منذ ت�صدر 
�لثورة  �نفجار  مع  وبخا�صة  �حلديث،  �لع�صر  يف  �لتغير  ملنطلقات  �لتقنية 
و�لعمر�ين  �لجتماعي  �لقيم  �صلم  يف  �لأخ���اق  معاير  �رتبكت  �لرقمية، 
وَتخلَّف �لوعي �لن�صاين �أ�صو�طا كبرة �إلى �لور�ء، وغاب دور �ملثقف يف قيادة 
عرب  و�لتبعية  �جلمود  من  �جلمعي  �لعقل  وحترير  �لوعي  ون�صر  �لتغير 

�إر�شاء �الأطر �ملرجعية �ل�شحيحة للتفكري �الإيجابي يف �أو�شاط �ل�شعوب. 
�ل�صلوك  �جت��اه��ات  على  و�صيطرتها  �لتقنية  هيمنة  من  �لرغم  وعلى 
دوره  �ملثقف  ي�صرتجع  �أن  يجب  ف��اإن��ه  �حل��دي��ث  �لع�صر  ه��ذ�  يف  �لإن�����ص��اين  
�ملبني  �ل�صليم  �لتفكر  لتفعيل  �ل��ق��ر�ر  �صناعة  ويف  �ملجتمع  يف  �ل��ري��ادي 
�أجل تر�شيخ �لوعي بالذ�ت و�ملحيط  يف �ملجتمعات حتى  على �الأخ��اق من 
ت�صتطيع �أن تتجاوز هذه �لفرتة �ملظلمة �لر�هنة �لتي تعاي�صها و�صط حالة 

من �لعنف و�لاوعي و�النحطاط.

د. عمر إبراهيم بوسعدة
أستاذ مشارك بقسم

اإلعالم واالتصال
obousada@kku.edu.sa

بانوراما

University of Khartoum جامعة الخرطوم

�لأ�صبق، جون جرجن.
• �أ�صتاذ علوم �لهند�صة و�مليكانيكا، 
�لنانو  تقنية  ملركز  �مل�صارك  �ملدير 
عبد  �أ�صامة  بن�صلفانيا،  جامعة  يف 

�لكرمي.
معهد  يف  �ملائية  �مل���و�رد  �أ�صتاذ   •
�ل��ف��احت  للتقنية،  ما�صا�صو�صت�ص 

�لطاهر.
�ملعلوماتية  �لنظم  معهد  • مدير 

ب���ربي���ط���ان���ي���ا،  ل����ي����دز  يف ج���ام���ع���ة 
�لربوفي�صور جعفر �ملرغني.

ج��ن��وب  ج��ام��ع��ة  يف  • �لأ����ص���ت���اذ 
والية �إلينوي بالواليات �ملتحدة، 
�ل���ربوف���ي�������ص���ور �����ص����اح �ل���دي���ن 

حممد. 
ج��ام��ع��ة  يف  �ل���ق���ان���ون  �أ����ص���ت���اذ   •
�أت���ان���ت���ا،  »�إمي������������وري« يف والي�������ة 

�لربوفي�صور عبد�هلل �لنعيم.
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فضاءات
الرأي الجامعيالرأي الجامعي

قراءة تأملية في تطور المسرح
حدد �أر�صطو  تعريف �مل�صرح باأنه نوع من 
�الإن�شان،  يعاي�شه  �ل��ذي  للو�قع   �ملحاكاة 
ول��ق��د ك���ان ظ��ه��ور �مل�����ص��رح��ي��ات يف ع��ه��ده 
�لتي  �ل��رت�ج��ي��دي��ا   ن��وع  يتج�صد فقط يف 
ت�صرد �أحد�ث ماأ�صاوية ملا ي�صمى ب� »�لبطل 
�لإغريقي«، وهي حماكاة لق�صة ماأ�صاوية 
يعاي�صها �لبطل،  وغالبا ما ينتهي باملوت 
ذ�  �صخ�صا  �حل��دث  ه��ذ�  يكون بطل  حيث 
مكانة عالية يت�صم ب�صمات �لفار�ص �ملغو�ر 
�ملتعلم �لقوي �لذي يلقى يف �لأخر حتفه، 
ولعل ق�صة �مللك �أوديب ل�صوفوكلي�ص خر 
للرت�جيديا،  �لأر�صطي  �ملعني  علي  دليل 
ت��ك��ون   �أن  ي��ج��ب  �ل���رت�ج���ي���دي���ا  و�أح�������د�ث 
�إثارة عاطفة  ماأ�صاوية بامتياز هدفها هو 
�خل���وف و�ل�����ص��ف��ق��ة وت��ط��ه��ر �ل��ن��ف�����ص من 

هذه �لنفعالت.
وق�����د ���ص��ه��د �مل�������ص���رح ب���ع���د �ل��ت��ع��ري��ف 
�لأر�صطي حتول كبر� يف حتديد مقوماته 
ف��ل��م ي��ع��د ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى حم���اك���اة �ل���و�ق���ع 
ب��ل �أ���ص��ب��ح ينقل �ل��و�ق��ع ب��اإ���ص��اف��ات ذ�ت��ي��ة  

�ل�شخرية  �لرمزية  �الإيحاء�ت  على  تعتمد 
�ل�صود�ء، وهو ما فتح �لباب على م�صر�عيه 
لوجود �أنو�ع جديدة من �مل�صارح على غر�ر 
م�صرح �لتجريد �لذي بلغ ذروته مع بد�ية 
�أي��ب��زن   �ل�����20 م��ع م�صرحيني م��ث��ل  �ل��ق��رن 
و�صامويل بيكيت.  �أما زمن ما بعد �حلد�ثة 
وجديد  مغاير  تعريف  ظ��ه��ور   �صهد  فقد 
م�صرح  م��ن  مبقتطفات  ي��ذك��رن��ا  للم�صرح 
�مل��ون��ول��وغ  »�مل��ون��ول��وغ«م��ث��ل  �أو  �صك�صبر 
م�صرحيات  ه���ي  ول��ك��ن  ل��ع��ط��ي��ل،  �ل�����ص��ه��ر 
من  �لنوع  ه��ذ�  على  و�أط��ل��ق  بذ�تها  قائمة 
على  ويعتمد  كوميدي«  �أب  »�صتاند  �مل�صرح 
ب��الأ���ص��ل��وب  �ملعي�ص  �ل��و�ق��ع  م�صاغل  ط���رح 
�أعمق  عن  ويعرب  و�ل�صاخر،  �لناقد  �لفني 
م�صاكل �ل�صباب يف عاملنا  و�أ�صغر تفا�صيل 

حياتهم باأكرث �لطرق فكاهة وطر�فة.
ن���ه���اي���ة  �ل�����ع�����امل �ل����ع����رب����ي يف  ك�������ان 
 2006 ع��ام  �إل���ى  �ملا�صي  �ل��ق��رن  ت�صعينيات 
�ل�صباب  للفنانني  ج��ي��دة  ���ص��اح��ة  ت��ق��ري��ب��ا، 
ل��ب��دء  �أ����ص���ول ع���رب���ي���ة(،  �ل���ع���رب )�أو م���ن 

�ل���ط���ري���ق �جل����دي����دة يف �ل���ت���ق���دمي �ل��ف��ن��ي 
�لوقوف  خ��ال  من  للم�صكلة،  �لكوميدي 
بطرح  �إ�شحاكه  وحم��اول��ة  �جلمهور  �أم��ام 
يعاي�صها  �ل��ت��ي  ل��ل��ق�����ص��اي��ا  ف��ك��اه��ي  ن��ق��دي 
رو�جا  �مل�صرحي  �لنوع  هذ�  ولقى  �صبابنا، 
�لعربي عامة  �لعامل  كبر� بني �صبابنا يف 

ويف �ل�صعودية خا�صة.
ول ي��خ��ف��ى ع��ل��ى �مل��ه��ت��م��ني ب��امل�����ص��رح 
�ل�������ص���ع���ودي ع���ام���ة، و�ل���ع�������ص���ري خ��ا���ص��ة، 
�لثقافية  �ل��ق��ائ��م��ني ع��ل��ي �حل��ي��اة  �ه��ت��م��ام 
مبنطقة ع�صر على تطوير م�صرح »�صتاند 
مهرجانات  باإقامة  وذل��ك  ك��وم��ي��دي«،  �أب 
�لكوميديا  غ����ر�ر  م��ه��رج��ان  ع��ل��ي  دول��ي��ة 
�لدويل �لذي �أقيم مبدينة �أبها ملدة عامني 
كوميدي«  �أب  »�صتاند  وع��رو���ص  متتالني 
�إل��ى �لأخ���رى علي  �لتي تقام م��ن �ل��ف��رتة 
م�صرح �ملفتاحة  بينت فيه �ملنطقة تبنيها 
مل�������ص���روع وط���ن���ي ي��ع��ن��ي ب��ت��ط��وي��ر �مل�����ص��رح 
�جلهود  خ��ال��د  �مل��ل��ك  وجل��ام��ع��ة  �ل�صبابي، 

�حلثيثة و�لكبرة لهذ� �ملجال.

كتاب لكل شهر
أمل محمد أبو مديني

م���ن ف���و�ئ���د م��ت��اب��ع��ة �لأ���ص��خ��ا���ص �مل��ل��ه��م��ني ع���رب م���و�ق���ع �ل��ت��و����ص��ل 
�لجتماعي �قتبا�ص ما ينا�صبنا من �أفكارهم �أو ممار�صاتهم �ليومية 

مبا يعود علينا بالفائدة.
 وم���ن �مل����دون �ل�����ص��ع��ودي ل���اأف���ام، م��اه��ر م��و���ص��ل��ي، �قتب�صت 
غر  فو�ئدها  �صك،  ب��ا   فالقر�ءة،  �صه�ر«؛  لكل  »كتاب  ق��ر�ءة  فكرة 
حم�صورة، مما تقوم به من تو�صيع �مل��د�رك وزي��ادة �مل�صتوى �لعلمي 
و�لثقايف و�للغوي لاإن�صان، و�أنا �صخ�صيا �أر�ها و�جبا دينيا �صخ�صيا 
ب� »�ق��ر�أ با�صم ربك  جتاه عقله �لب�صري و�إل ملا بد�أ �لوحي �ل�صماوي 

�لذي خلق».
وقد  قر�ءتي،  تنظيم  �أحببت  نهمة  ول�صت  مطلعة  قارئة  ولأين 
�ال�شتمر�ر عليها،  �أو ر�غب يف  بالقر�ءة  تنا�شب طريقتي كل مبتدئ 
خال  �إن��ه��اوؤه  يجب  �صهري  ك��و�ج��ب  و�ح���د  ك��ت��اب  �ختيار  وتت�صمن 
�ل�شهر، فاالأمر  �أي��ام  �لكتاب على عدد  �ل�شهر. وعند تق�شم �شفحات 
يبدو �أ�صهل كثر�؛ �إذ �إن كتابا من 200 �شفحة �شيعادل �شت �شفحات 
و�أخ��ف  كثر�  �أ�صهل  �ل��و�ج��ب  يجعل  �ليومي  �لتق�صيم  وه��ذ�  يوميا، 
على نف�ص كل من لي�ص �صغوفا بالقر�ءة �أ�صا، بالإ�صافة �إلى �أهمية 
�ملجالت  ب�صتى  لاإملام  �صهر،  لكل  �ملختارة  �لكتب  جم��الت  �ختاف 

فن�شيف لثقافتنا من كل بحر قطرة.
وهكذ� ي�صبح لدينا �إجناز يومي، و�أرى �أن �للتز�م لوقت طويل 
بهذه �لطريقة له فو�ئد �صوف تتعدى مو�صوع �لقر�ءة �إلى تهذيب 

�لنف�ص وتعزيز �ل�صتمر�ر باللتز�مات �ملنعقدة عليها.

د. كريمة سالم
كلية العلوم واآلداب محايل 
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الرأي الجامعي

سم روحي قاتل
ب��اأن تكون على  �أم��ة ميزها �هلل  نحن 
�لفطرة �ل�صليمة. لنا هوية �إ�صامية، 
وه�����ي �الإمي���������ان ب���ع���ق���ي���دة �الإ�����ش����ام 
و�ل��ق��ي��ام مب���ا ي��ك��ون م�����ص��رف��ا للدين 
�إلى  بالنتماء  و�لع��ت��ز�ز  �لإ�صامي 
وعلى  قيمها.  و�ح����رت�م  �لأم����ة  ه���ذه 
�مل�صلم �أن يقدم �صورة ح�صنة عن هذ� 

�لدين باأقو�له و�أفعاله.
ول���ك���ن رغ�����م ع��ظ��م��ة ه�����ذ� �ل���دي���ن 
ف��اإن��ن��ا ن����رى �مل���وؤ����ص���ر�ت �ل�����ص��ي��ئ��ة، مثل 

�ه��������رت�ء �أخ��������اق �أف����������ر�د  م����ن �لأم�����ة 
�لإ�صامية، وبخا�صة من بع�ص �لفتيان 
مل��اذ�  ولنت�صاءل:  معا  لنفكر  و�ل�صباب. 
قيمنا  بع�ص  يف  �أ�صابنا  �ل��ذي  �ل�صعف 

و�أخاقياتنا؟
�أن قلة �لوعي  وما ��صتخل�صته هو 
�ل��دي��ن��ي و�ل��ث��ق��ايف ل���ه���وؤلء �لأ���ص��خ��ا���ص 
من  �مل��ب��الة  ع���دم  يف  �لأول  �ل�صبب  ه��و 
�إلى  عو�قب هذه �ل�صلوكيات، بالإ�صافة 
�أث��رت  و�ل��ت��ي  ع��ا���ص��و� فيها  �ل��ت��ي  �لبيئة 

حمزة بيت المال.. موسوعة إعالمية 
جمعت التنظير والتطبيق

وجوه

سارة القحطاني

�أكادمي���ي ب���ارز و�إعامي ف���ذ، وخبري وم�شت�ش���ار، حل�شوره 
هيب���ة ولكلمت���ه قيمة و�تز�ن، ويف تو��صع���ه �صموخ �لعظماء 
ورجاح���ة �حلكماء. �إنه �شي���خ �الأكادميين، �ملحا�شر �لبارع، 
�لأ�صت���اذ �مل�ص���ارك يف ق�ص���م �لإع���ام بجامع���ة �ملل���ك �صع���ود 

�لدكتور حمزة بن �أحمد بيت �ملال.
يع���د �لدكتور حمزة �أحد �أهم �أب���رز �لرموز �ل�صعودية 
�الأكادميي���ة و�الإعامي���ة، وتخ���رج يف �أكادمييت���ه �لفري���دة 

عباقرة يف �لإعام و�لت�صال و�لأدب.
ن���ال �لبكالوريو�ص يف �لإعام )�إذ�ع���ة وتلفزيون، من 
جامع���ة �ملل���ك �صع���ود( ع���ام 1396، و�ملاج�صت���ر م���ن جامعة 
والي���ة ميت�شغ���ن يف �لواليات �ملتح���دة �الأمريكية عام1980، 
و�لدكت���ور�ه يف �لإع���ام �لتلفزي���وين، )تخ�ص����ص فرع���ي: 
�لت�ص���ال �لإن�ص���اين و�لإقناع و�خلطاب���ة(، من جامعة وين 

�شتيت  يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، عام 1986.
�رتب���ط بي���ت �مل���ال بالعم���ل �الأكادمي���ي فعم���ل  معيد� 
يف ق�ص���م �لإع���ام بجامعة �ملل���ك �صعود  ثم �أ�صت���اذ� م�صاعد� 
ث���م م�ص���اركا في���ه، وعم���ل وكي���ا ملرك���ز �لتوزي���ع �ل�صوت���ي 

و�لتلفزيوين يف �جلامعة نف�صها.
خ���رب�ت متز�ي���دة وعقلية فريدة وجه���ت بو�صلة بيت 
�مل���ال الأن  يك���ون �أبرز �الأكادميين يف جيل���ه و�الأجيال �لتي 
�أت���ت م���ن بع���ده، فق���د عم���ل م�صت�ص���ار� �إعامي���ا يف مرك���ز  
�لإع���ام و�لت�ص���ال �ل���دويل، وم�صت�ص���ار� �إعامي���ا لرئي�ص 
�للجن���ة �لعلمية حلمل���ة �لدفاع �ملدين لل�صام���ة �ل�صاملة، 
وم�صت�صار� �إعاميا للتلفزيون �ل�صعودي من عام 1418 �إلى 
1426. كما كان بيت �ملال ع�صو� يف كل من جمعية �لت�صال 

�لدولية، وجمعية تعليم �ل�شحافة و�الإعام �الأمريكية.
تخ���رج عل���ى يدي���ه ط���اب متمي���زون �أث���رو� �لإع���ام 
�لح���رت�يف  مب���ا نهل���وه عل���ى ي���دي معلمه���م �لأول و�صانع 
�حرت�فيتهم �لباك���رة  فو�صفوه  بالقامة �ل�صتثنائية �لتي 
جتي���د �شق���ل �الإبد�ع وتنميته �لتي ه���م بحاجة �إليها يف كل 

�لأوقات لتعزيز مهار�تهم �لعلمية و�ملهنية.
ع���رف عن حم���زة بيت �مل���ال �إيجابيته وه���دووؤه �جلم،  
ون���ادى م���ر�ر� بع���دم �لق�ص���وة  عل���ى �ملجتمع و�أهمي���ة تذكر 
�الإيجابي���ة �لت���ي يتحل���ى به���ا، وه���و م���ن �ع���رتف بتق�شري 
�ملجتم���ع �أي�ص���ا وبخل���ه يف تق���دمي �لأفع���ال �لنبيل���ة �لت���ي 

جتدد �لعاقات �لإن�صاني���ة وتعززها مثل �لعتذ�ر و�ل�صكر 
ب���اأن �لعاق���ات �لعام���ة ف���ن  و�لع���رت�ف باخلط���اأ، و�آم���ن 
لي����س ل���ه قو�عد �ش���وى �جلان���ب �الإبد�عي. كم���ا ُعرف عنه 
�إميان���ه بق���در�ت �ملجتم���ع و�إمكانات���ه؛ فحث عل���ى ماحقة 

�ملُخرَتعات وتطويرها.
جم���ال  يف  و�لدر��ش���ات  �الأبح���اث  م���ن  �لعدي���د  ق���دم 
�لإع���ام و�لعاقات �لعام���ة، و�صارك باأور�ق علمية متميزة 
يف ع���دد م���ن �ملوؤمت���ر�ت و�لن���دو�ت، كان من �أبرزه���ا: ورقة 
ع���ن �ل�شحافة �ال�شتق�شائي���ة و�أبرز �الجتاه���ات �حلديثة. 
نظمت���ه  �ل���ذي  و�الإ�شاع���ة  �الإع���ام  موؤمت���ر  يف  و�ش���ارك 
جامع���ة �مللك خالد بدر��صة حتليلي���ة حول ��صرت�تيجية رد 
�ملوؤ�ص�ص���ات على �لإ�صاعات يف و�صائ���ل �لتو��صل �لجتماعي. 
ون�ص���رت ل���ه جامع���ة هارف���ارد ع���رب موقعه���ا در��ص���ة ع���ن 

��شرت�تيجية مكافحة �الإرهاب و�لدور �ل�شعودي يف ذلك.
تف���رد بي���ت �مل���ال باأن���ه مدر�ص���ة منوع���ة كان���ت مرجعا  
يجن���ي منها �لطاب ثمر�ت �ملعرف���ة وينهل  �لعاملون من 
جتاربه���ا �لدقة و�جلدي���ة و�لنبوغ، جامعا بذلك  متطلبات 
ومو��شف���ات  �ملتخ�ش����س،  و�لتعلي���م  �لناج���ح  �الأكادمي���ي 

�ملمار�ص �لإعامي عايل �ملهنية.

عبير حمود
 قسم االعالم واالتصال 

و�ل����رق����اب����ة ع��ل��ي��ه ب���اأ����ص���ال���ي���ب مم��ي��زة 
ومتطورة متكن من عملية ��شتغاله 
�ل�صتغال �لأمثل دون جرح لكر�مته 

�أو �إيذ�ء ل�صعوره.
وق�����د ق���دم���ت ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ه���ذ� 
�لرقابة  �أ�صاليب  من  �لعديد  �لع�صر، 
�لإد�رة  مل�صاعدة  �لعاملني،  �أد�ء  على 
و�ملخالفات،  �الن��ح��ر�ف��ات  ك�شف  على 
�لتكنولوجيا  ه��ذه  بلغت  مهما  ولكن 
و�لأ����ص���ال���ي���ب م���ن �ل��ت��ط��ور و�ل��ت��ق��دم، 
�لذ�تية)مر�قبة  �لرقابة  �أ�صلوب  ف��اإن 
�لعامل لنف�صه بنف�صه( يبقى من �أجنح 
�ملنظمات  يف  �ل��رق��اب��ة  �أ���ص��ال��ي��ب  و�أدق 

مبختلف �أ�صكالها.          
وم���ن �ل���و�ج���ب �أن ي��وؤم��ن �ل��ف��رد 
�ل��ع��ام��ل ب���اأن �هلل ل ي��رتك ك��ب��رة ول 
�أح�صاها، وقال �هلل تعالى  �إل  �صغرة 
يلفظ من قول  »م��ا  تنزيله  يف حمكم 

�إل لديه رقيب عتيد«.
وي���ع���د م���ب���د�أ �ل���رق���اب���ة �ل��ذ�ت��ي��ة 
م��ن �أه��م م��ب��ادئ �الإد�رة يف �الإ���ش��ام؛ 
ت�صعى  �لتي  �لإد�رة  فاإن على  ولذلك  
لتحقيق �أهد�فها ورفع م�شتوى �أد�ئها 
فيها  �لعاملني  �ملبد�أ لدى  تنمية هذ� 

�ملهمة  �لوظائف  �إح��دى  �لرقابة  تعد 
ل������������اإد�رة، وه������ي ت���رت���ب���ط ب��وظ��ي��ف��ة 
و�أول  �أه�������م  ب�����ص��ف��ت��ه��ا  �ل���ت���خ���ط���ي���ط 
�لوظائف �لإد�رية، وغالبا ما جند �أن 
عمليات  ت�صبقها  �لتخطيط  وظيفة 
رق����اب����ة دق���ي���ق���ة ل��ل��ت��ع��رف ع���ل���ى ب��ي��ئ��ة 
ومدى  و�لد�خلية  �خلارجية  �ملنظمة 
ت��و�ف��ر �إم��ك��ان��ات��ه��ا �ل��ب�����ص��ري��ة و�مل��ادي��ة 
وث��ق��اف��ت��ه��ا �ل�����ص��ائ��دة ل��و���ص��ع �خلطط 
و�لأه��������د�ف �ل���ت���ي ت��ت��ن��ا���ص��ب م���ع تلك 

�لإمكانات و�لبيئة.
ث�����م ت�����اأت�����ي �ل����رق����اب����ة �ل���اح���ق���ة 
ل��ت��د�رك  ت��ل��ك �خل��ط��ط  �أث���ن���اء تنفيذ 
��شتفحالها،  قبل  و�مل�شاكل  �ل�شلبيات 
وم���ن ث���م �ل��رق��اب��ة ع��ل��ى �خل��ط��ة بعد 
حالة  �أن��ه يف  �لبديهي  وم��ن  تنفيذها، 
�الأه��د�ف  �شلبية عن  �نحر�فات  وجود 
�مل���و����ص���وع���ة ي���ت���م �إل����غ����اء �خل���ط���ط �أو 
ذلك  م��دى  م��ع  يتنا�صب  مب��ا  تعديلها 

�النحر�ف.
�أن �لعن�صر �لإن�صاين يف �أي  ومبا 
منظمة هو �لعن�شر �الأ�شا�شي و�ملحدد 
ل��ك��م��ي��ة �لإن����ت����اج وج����ودت����ه، ف����اإن ذل��ك 
يحتم �هتمام �الإد�رة بعملية تخطيطه 

به  ي�صتهان  ل  ج���زء  ح�صد  م��ن  ب���دل 
م���ن م����و�رده����ا �مل���ادي���ة و�ل��ب�����ص��ري��ة يف 
على  ودقيقة  مبا�صرة  رقابة  عمليات 
�ل��ع��ام��ل��ني، وي��ك��ون �ل��ع��ائ��د منها �أق��ل 
�مل��ع��روف  وم���ن  تكاليفها.  م��ن  ك��ث��ر� 
و�لدقيقة  �ملبا�صرة  �لرقابة  حالة  يف 
من  لكثر  �صيلجاأ  �لعامل  �ل��ف��رد  �أن 
قد  �ل��ت��ي  و�خل����د�ع  �لتحايل  �أ�شاليب 
ك�صفها،  ع���ن  �لإد�ر�ت  ب��ع�����ص  ت��ع��ج��ز 
ف�شا عن م�شاكل �الإحباط �لوظيفي 
وت���دين م�����ص��ت��وي��ات �لإن���ت���اج و�لإب�����د�ع 
و�ملبادرة، ولي�ص معنى ذلك �أن تتخلى 
ولكن  �لرقابية،  وظيفتها  عن  �لإد�رة 
�أ���ص��ال��ي��ب �ل��رق��اب��ة  م��ع��ن��اه �أن ت��ت��ب��ن��ى 
�لأه����د�ف  �أه��م��ي��ة  م��ع  تتنا�صب  �ل��ت��ي 
�ملطلوب،  �لأد�ء  وم�صتوى  و�أولوياتها 
�ل��ث��ق��ايف  �ل��ع��ام��ل��ني  �إدر�ك  وم�����ص��ت��وى 
�لأد�ء  رغ��ب��ت��ه��م يف  وم����دى  و�ل��ع��ل��م��ي 
�لإد�رة  ت���ق���وم  ث���م  وم����ن  و�لإجن���������از، 
ب��ت��ن��م��ي��ة م���ف���ه���وم �ل���رق���اب���ة �ل���ذ�ت���ي���ة 
�ل��ع��ام��ل��ني وت��دع��ي��م��ه وحتفيزه  ل���دى 
وخاقا  مبدعا  ع��ام��ا  ت�صمن  حتى 
وم�����ص��ت��ق��ر� ن��ف�����ص��ي��ا وحم��ق��ق��ا لأع��ل��ى 

م�صتويات �لأد�ء و�لإنتاجية. 

الرقابة الذاتية في المنظمات
د. أنجم أحمد عثمان
كلية المجتمع للبنات بأبها

و�ح��دة  ي��د�  لنكن  �صلبي..  ب�صكل  فيهم 
ول��ن��ح��ارب م��ث��ل ه���ذه �ل�����ش��ل��وك��ي��ات غري 
�أفر�د �ملجتمع كي  �ل�صوية �ملنت�صرة بني 
�لإ�صامية  �لأم���ة  �أج��ي��ال  بها  يتاأثر  ل 
ت�صرفات  �أن��ه��ا  معتقدين  �مل�صتقبل،  يف 

»عادية« يقوم بها �جلميع.
لنبد�أ من �أنف�صنا �إن كنا من هوؤلء 
�لأ���ص��خ��ا���ص وع��ل��ي��ن��ا �ل��ت�����ص��دي و�حل���زم 
ثم  �ل�صلوكيات،  تلك  وج��ه  يف  و�ل��وق��وف 
بالن�صح  نعاي�صها  �ل��ت��ي  ب��ال��ب��ي��ئ��ة  ن��ب��د�أ 

ورف���ع �ل��وع��ي �ل��دي��ن��ي ب��ال��ت��ذك��ر ب��اآي��ات 
�هلل �حلكيم ثم باأحاديث ر�صولنا �لكرمي 

�صلى �هلل عليه و�صلم.
�إن تلك �ل�صلوكيات قاتلة لأخاقنا 
�لتي يجب  �لدينية و�ملجتمعية  وهويتنا 
بتكاتف  حلمايتها  �جل��ه��ود  تت�صافر  �أن 
�لبيت و�ملدر�صة و�ملجتمع. علينا بث روح 
تعك�ص  �أن  وي��ج��ب  �ل��دي��ن،  ه��ذ�  وعظمة 
�صفاتنا هويتنا �لإ�صامية ومن �أ�ص�صها: 

ح�صن �لتعامل و�لأخاق �حلميدة.
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نظم مركز �مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز 
�أو�خ��ر  �لعربية،  �للغة  �ل��دويل خلدمة 
�لريا�ص،  مدينة  يف  �ملن�صرم،  �أك��ت��وب��ر 
»مكانة  ب��ع��ن��و�ن  علمية،  ن��ق��ا���ص  حلقة 
�ل��ل��غ��ة �ل���ع���رب���ي���ة«، مب�����ص��ارك��ة خ���رب�ء 

لغويني و�إعاميني.
و�أو����ص���ح �لأم�����ني �ل���ع���ام ل��ل��م��رك��ز، 
�لو�صمي،  �صالح  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �لدكتور 
�لتخطيط  جم����ال  يف  �مل���رك���ز  ح���ر����ص 
�ل���ل���غ���وي ع���ل���ى �ل���ع���ن���اي���ة ب���ال���در�����ص���ات 
�للغة ومكانتها بحيث  �ملت�شلة مبنزلة 
ت���ك���ون م���ن �مل�������ص���ار�ت �ل��ع��م��ل��ي��ة ل��دي��ه، 
�أنه  �لبحثية، م�شيفا  �أولوياته  و�شمن 
ي�صعى �إلى ر�صم �لرب�مج �لكفيلة برفع 
قيمة �للغة يف نفو�ص �أبنائها، وبخا�صة 
ج��ي��ل �ل�����ش��ب��اب �ل���ذي مي��ث��ل �أغ��ل��ب��ي��ة يف 

�ملجتمعات �لعربية.
وت��اب��ع »ب��ن��اء ع��ل��ى م��ا ���ص��ب��ق، فقد 
هذ�  يف  �صابقة  م�صروعات  �ملركز  �أطلق 
��صتعر�صها  �لتي  �لكتب  منها  �حلقل، 
يف ه�����ذه �حل���ل���ق���ة �ل��ن��ق��ا���ص��ي��ة، وه����ي: 
�لعربية  للغة  �ملعنوية  )�لقيمة  كتاب 
�لتعاون  جمل�ص  دول  يف  �ل�صباب  ل��دى 
�خل���ل���ي���ج���ي(، وك����ت����اب )ق���ي���م���ة �ل��ل��غ��ة 
�ل�صعبية  )�لت�صور�ت  وكتاب  �لعربية(، 
وق�صايا،  مفاهيم،  �لعربية:  �للغة  عن 

وحالت(«.
و�����ص����ارك يف �حل��ل��ق��ة �ل��ن��ق��ا���ص��ي��ة، 
جم��م��وع��ة م��ن �ل��ب��اح��ث��ني �مل��ه��ت��م��ني يف 
جمال �للغة �لعربية و�لعلوم �لإن�صانية 
و�لإع������ام، و���ص��ه��دت �جل��ل�����ص��ة �لأول����ى  
م�صاركات كل من: �لدكتور عبد�لعزيز 
�خل����ر������ص����ي، و�ل����دك����ت����ور ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
�ل��ع��م��ري، و�ل��دك��ت��ور ع����ادل �مل��ك��ي��ن��زي، 
و�ل��دك��ت��ور م��ن�����ص��ور م��ي��غ��ري، و�أد�ره�����ا  

�لدكتور �إبر�هيم �أبامني.
�ل�صوء  �ل��ث��ان��ي��ة  و�أل���ق���ت �جل��ل�����ص��ة 
»مكانة  ملو�صوع  �لعلمية  �حل��دود  على 
و�مل��ب��ادر�ت  �ل��ع��رب��ي��ة«، و�جل��ه��ود  �للغة 
مكانتها،  ت��ع��زي��ز  جم���ال  يف  �مل��ق��رتح��ة 
و�أد�ره�������ا �ل���دك���ت���ور حم��م��ود �مل��ح��م��ود، 
�لعجمي،   فالح  م��ن:  كل  فيها  و���ص��ارك 
و�لدكتور خالد �أبا �حل�صن، و�لدكتورة 

نو�ل �لثنيان.
وهي  »للعربية،  �أن  �لو�صمي  و�أك��د 

لغويون وإعالميون يناقشون
»مكانة اللغة العربية«

اللغة واإلعالم

�للغة  »مكانة  حلقة  �أن  �إل��ى  ي�صار 
�ل���ع���رب���ي���ة ���ش��ع��ت ل��ت��ح��ق��ي��ق ع�����دد م��ن 
�إث����ارة ه��ذه �لق�صية  �لأه�����د�ف، وه���ي: 
�للغوي،  �لبحث  يف  و�مل��ع��ا���ش��رة  �مللّحة 
ودفعها �إلى �صد�رة �ل�صتغال، ومناق�صة 
�لعربية يف  �للغة  �لتي حتملها  �لقيمة 
و�قعها �ملعا�صر بروؤية علمية، وتقدمي 
و�قع  لتعزيز  و��صرت�تيجيات  مبادر�ت 
مكانة �للغة �لعربية يف نفو�ص �أبنائها، 
وف��ت��ح �لآف�����اق ل��ل��ب��اح��ث��ني يف م�����ص��ار�ت 

علمية جديدة.
من جهة �أخ���رى، �أوف��د �مل��رك��ز، يف 
�ملخت�صني  من  ع��دد�  �ملن�صرم،  �أكتوبر 
لإطاق بر�جمه يف باك�صتان، و�مل�صاركة 
ت��ط��ور  �الأول:  �ل������دويل  »�مل����وؤمت����ر  يف 
�ل��ث��اين من  �ل��ع��رب��ي يف �لن�صف  �ل��ن��رث 
�لقرن �لع�صرين»، بدعوة من �جلامعة 
�آب��اد،  باإ�صام  �حلديثة  للغات  �لوطنية 
وعقد عدد من �لجتماعات �لتن�صيقية 
متخ�ص�صة  مل��وؤ���ص�����ص��ات  مم��ث��ل��ني  م���ع 

بخدمة �للغة �لعربية.
�أوف���د  �أن �مل���رك���ز  و�أك�����د �ل��و���ص��م��ي 
و  �ل�صمري،  �صامل  �لدكتور  م��ن:  كا 
حممد  و�لباحث  �مللحم،  فهد  �لدكتور 
�ل��ي��و���ص��ف، م�����ص��ر� �إل����ى ت�����ص��ام��ن من 
�شفارة  �ل�شعودية يف  �لثقافية  �مللحقية 
خادم �حلرمني �ل�صريفني يف باك�صتان، 
مم��ث��ل��ة ب��امل��ل��ح��ق �ل���ث���ق���ايف �ل�����ش��ع��ودي، 
�لأ�صتاذ �لدكتور علي حممد هو�صاوي 
�ملركز  برنامج  لإجن��اح  عديدة  بجهود 

هناك.
و�أ�صاف »يطلق �ملركز بالتعاون مع 
م�شروعه  �ل�شعودية  �لثقافية  �مللحقية 
»�للغة �لعربية يف باك�صتان«�لذي �صدر 
بحوث  ثمانية  ي�شم  ك��ت��اب  يف  �أخ����ري� 
ي��در���ص م�����ص��روع��ا ج��دي��د�  علمية، ك��م��ا 
يف  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة  »م�صتقبل  ب��ع��ن��و�ن 
�أ�صاتذة  ر�بطة  بالتعاون مع  باك�صتان«، 
ويتابع عدد� من  �لعربية هناك،  �للغة 

�مل�صروعات �مل�صرتكة«.
ي�صار �إل��ى �أن �مل��رك��ز �أج���رى زي��ارة 
�صابقة �إلى جمهورية باك�صتان لدر��صة 
عام،  بوجه  فيها  �لعربية  �للغة  �أو�صاع 
�ملركز يف خدمة  يقدمه  �أن  وم��ا ميكن 

لغة �ل�صاد بوجه خا�ص.
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التخطيط اللغوي
�ملا�صية  �خلم�صني  �ل�صنو�ت  خ��ال 
ك�����ان مل����ي����د�ن »�ل��ت��خ��ط��ي��ط �ل��ل��غ��وي 
و�ل�����ص��ي��ا���ص��ة �ل��ل��غ��وي��ة« �أث����ر ب����ارز يف 
�لو�قع �للغوي يف كثر من �لبلد�ن، 
�ن��ع��ك��ا���ص��ات��ه وب�����ص��م��ات��ه  ل���ه  ك����ان  �إذ 
مع  فالتعامل  �للغوي؛  �ل��و�ق��ع  على 
�لق�صايا �للغوية مل يعد ع�صو�ئيا �أو 
بع�ص  جت��اه  �لفعل  ردة  من  منطلقا 
�ل��ق�����ص��اي��ا �حل��ا���ص��رة ل��ل��غ��ة، ب���ل يتم 
من  �للغوية  �لق�صايا  م��ع  �لتعامل 
خ���ال �لن���ط���اق م��ن روؤي����ة علمية 
م��ن�����ص��ب��ط��ة حل���ل �إ����ص���ك���الت �ل��ل��غ��ة، 
مب�صتقبلها  و�لتنبوؤ  و�قعها،  ودر��صة 

و�لتخطيط له.
و�إدر�كا من مركز �مللك عبد�هلل 
بن عبد�لعزيز �لدويل خلدمة �للغة 
�لتخطيط  م��ي��د�ن  لأهمية  �لعربية 
�ل���ل���غ���وي، و�����ص����رورة �لل���ت���ف���ات �إل���ى 
م�صار�  و�صع  فقد  �ملهم،  �ملجال  ه��ذ� 
�للغوي و�ل�صيا�صة  خا�صا للتخطيط 
كبرة  جم��م��وع��ة  يت�صمن  �ل��ل��غ��وي��ة 
من �ملبادر�ت و�مل�صروعات و�لرب�مج؛ 
مع  و�لتعامل  �لعربية  خلدمة  �صعيا 
ق�صاياها وفق روؤية علمية موؤ�ص�صية 
ت������و�ك������ب خم������رج������ات �ل���ت���خ�������ص�������ص 

وم�صتجد�ت �لعلم.

وتتكامل �أهد�ف �لعمل يف م�صار 
�ل��ت��خ��ط��ي��ط �ل��ل��غ��وي م���ع �لأه�����د�ف 
تلك  �إجمال  وميكن  للمركز،  �لعامة 

�لأهد�ف يف �لآتي:
يف  �ل��ع��ل��م��ي  �مل��ح��ت��وى  • �إث�����ر�ء 
جم�������ال �ل���ت���خ���ط���ي���ط �ل���ل���غ���وي 
و�ل�������ص���ي���ا����ص���ات �ل���ل���غ���وي���ة، و���ص��د 
�ل��ف��ج��وة �مل��ع��رف��ي��ة �ل��ع��رب��ي��ة يف 

هذ� �ملجال.
و�مل��م��ار���ص��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  • ت��ن��م��ي��ة 
�لتخطيط  جم���ال  يف  �لبحثية 
�ل��ل��غ��وي و�ل�����ص��ي��ا���ص��ات �ل��ل��غ��وي��ة 
وت�صجيع �ملهتمني و�ملتخ�ص�صني 

�لتاريخ و�حل�صارة، مكانة مميزة،  لغة 
�لبحثية  �مل��ج��االت  ول��ه��ا ح�����ش��وره��ا يف 
�ل��ت��ي م��ن��ه��ا: در�����ص���ة م��ن��زل��ة �ل��ع��رب��ي��ة 
ومكانتها يف نفو�ص �أبنائها، وهذ� يدعم 
�مل�صار،  �لعمل على هذ�  �ملركز يف  جهد 
ي�شارك  ك��ب��ري،  مل�����ش��روع  ر  يح�شّ �إن���ه  �إذ 
خمتلف  م��ن  �ملخت�صني  م��ن  ع��دد  فيه 

�جلامعات �ل�صعودية«.
م�صروعا  �أط��ل��ق  �مل��رك��ز  �أن  وك�صف 
بحثية  ف��رق  فيه  تعمل  ج��دي��د�  علميا 
م���ت���ع���ددة حت����ت ع����ن����و�ن »�ل���ت�������ص���ور�ت 
�ل��ذه��ن��ي��ة ع���ن �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة ل��دى 
�لطاب �جلامعيني يف �ململكة �لعربية 

�ل�صعودية«.
وق�����ال »�م����ت����د�د� ل���ه���ذ� �مل�����ص��روع، 
���ر �مل����رك����ز ل���ل���ب���دء يف م�������ش���روع  ي���ح�������شّ
»�لت�صور�ت �لذهنية عن �للغة �لعربية 
عند �ل�صعوب �لإ�صامية �لناطقة بغر 
�للغة  »م�صتقبل  وم�����ص��روع  �ل��ع��رب��ي��ة«، 
بغر  �لناطقة  �لعامل  دول  يف  �لعربية 
�لعربية«، وغرها من �مل�صروعات �لتي 
تتكامل يف بناء ت�صور و��صح عن �للغة 

�لعربية ومكانتها، وقيمتها«.

يعمل المركز
للبدء في مشروعات 

حول  التصورات 
الذهنية عن اللغة 

العربية عند الشعوب 
اإلسالمية الناطقة 
بغير العربية وحول 

مستقبل اللغة 
العربية لديهم

للبحث و�الهتمام بهذ� �ملجال.
����ص��رت���ص��ادي��ة  �أط�����ر  • ت���ق���دمي 
م���ت���ك���ام���ل���ة ل�����ل�����دول �ل���ع���رب���ي���ة 
�لعملية  �مل��م��ار���ش��ات  ل��ت��ح�����ش��ن 
يف جم����ال �ل��ت��خ��ط��ي��ط �ل��ل��غ��وي 

و�ل�صيا�صات �للغوية.
�ل�صلة  ذ�ت  �ملبادر�ت  تقدمي   •
ب��ت��خ��ط��ي��ط �ل��ق�����ص��اي��ا �ل��ل��غ��وي��ة، 
�جل��ه��ود  ي��وح��د  مب��ا  وتنظيمها 
وي�صتكمل  �لطاقات  من  ويفيد 
�ل���ب���ن���اء يف �مل�������ص���اري���ع �ل��ل��غ��وي��ة 

تر�كميا.
• �لإ�صهام يف ترجمة �ل�صيا�صات 

�إل���ى و�ق���ع عملي وف��ق  �ل��ل��غ��وي��ة 
م��ن��ظ��ور ����ص��رت�ت��ي��ج��ي وب��ر�م��ج 

زمنية مرحلية.
�ل��ع��اق��ات  ���ص��ب��ك��ة  • ت��ع�����ص��ي��د 
�ملوؤ�ش�شية  و�ل�شر�كات  �لبحثية 
�ل�����ل�����غ�����وي  �ل�����ت�����خ�����ط�����ي�����ط  يف 
و�ل�����ص��ي��ا���ص��ات �ل��ل��غ��وي��ة ع��رب��ي��ا 

ودوليا.
يف  ب��ح��ث��ي��ة  ق���اع���دة  • ت��اأ���ش��ي�����س 
و�ل�صيا�صات  �لتخطيط  م��ي��د�ن 

�للغوية.
�مل�صدر: مركز �مللك عبد �هلل 
�لدويل خلدمة �للغة �لعربية
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برامج شاركت بها الجامعة لتحقيق رؤية 2030
برنامج التحول الوطني 2020

يهدف برنامج �لتحول �لوطني 2020 لاإ�صهام 
يف حتقيق روؤية �ململكة 2030، و�إدر�ك �لتحديات 
�ل���ت���ي ت���و�ج���ه �جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة �ل��ق��ائ��م��ة 
ع��ل��ى �ل��ق��ط��اع��ات �لق��ت�����ص��ادي��ة و�ل��ت��ن��م��وي��ة يف 
توليد  �لإ�صهام يف  �صبيل حتقيقها، من خال 
�لقطاع  م��ع  �ل�صر�كات  تعزيز  ويف  �ل��وظ��ائ��ف، 
�خلا�س، وتعظيم �ملحتوى �ملحلي، و�الإ�شهام يف 

�لتحول �لرقمي باململكة �لعربية �ل�شعودية.

برنامج التخصيص
ي���ه���دف �إل�����ى ت��ع��زي��ز دور �ل��ق��ط��اع �خل��ا���ص 
يف ت���ق���دمي �خل����دم����ات، و�إت����اح����ة �لأ����ص���ول 

�حل���ك���وم���ي���ة �أم�����ام�����ه، مم����ا ي���ح�������ّش���ن ج����ودة 
و�لبلدية،  و�لتعليم،  كال�شحة،  �خل��دم��ات 
�حلكومة  تركيز  و�إع���ادة  تكاليفها،  وتقليل 
�ملنوط  و�لتنظيمي  �لت�شريعي  �ل���دور  على 
بها و�ملتو�فق مع توجه روؤية 2030. وكذلك 
���ص��ي�����ص��ه��م ه����ذ� �ل���ربن���ام���ج يف ت��ع��زي��ز ج��ذب 
ميز�ن  وحت�صني  �ملبا�صر،  �لأجنبي  �مل�صتثمر 

�ملدفوعات.

برنامج تحسين نمط الحياة
و�الأ���ش��رة،  �ل��ف��رد  حياة  من��ط  بتح�شن  يهتم 
حياة  ب��اأ���ص��ل��وب  �أف�����ر�ده  ينعم  جمتمع  وب��ن��اء 
�ل��ازم��ة  �لبيئة  تهيئة  خ��ال  م��ن  م��ت��و�زن، 

ل��دع��م و����ش��ت��ح��د�ث خ���ي���ار�ت ج���دي���دة ت��ع��زز 
م�������ص���ارك���ة �مل����و�ط����ن و�مل���ق���ي���م يف �لأن�����ص��ط��ة 
�لتي  و�لريا�ص���ية  و�لرتفيه���ية  �لثقافي����ة 
و�لأ�صرة،  �لفرد  ج��ودة حياة  تعزيز  ت�صهم يف 
�لربنامج  �أه���د�ف  حتقيق  �صي�صهم  وك��ذل��ك 
يف ت��ول��ي��د �ل��ع��دي��د م��ن �ل��وظ��ائ��ف، وت��ن��وي��ع 
�ملدن  مكانة  يعزز  مما  �القت�شادي،  �لن�شاط 

�ل�صعودية يف ترتيب �أف�صل �ملدن �لعاملية.

برنامج الشراكات االستراتيجية
ي��ه��دف ه���ذ� �ل��ربن��ام��ج �إل����ى ب��ن��اء وتعميق 
ع��ل��ى جميع  �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �ل�������ص���ر�ك���ات 
و�القت�شادية  و�ل�شيا�شية  )�الأمنية  �ملحاور 
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متتلك  خم���ت���ارة  دول  م���ع  و�الج��ت��م��اع��ي��ة( 
�لقدرة على �لإ�صهام يف حتقيق روؤية 2030، 
مع  �لقت�صادي  �لتكامل  تعزيز  �إلى  �إ�صافة 
وت�صهيل  �خلليجي،  �ل��ت��ع��اون  جمل�ص  دول 
ت��ن��ق��ل �ل��ن��ا���ص و�ل��ب�����ص��ائ��ع و�لأم���و�ل. ك���م���ا 
وتو�صيع  تقوية  �إلى  �أي�صا  �لربنامج  يهدف 
عدد من �لقطاعات �القت�شادية، و��شتحد�ث 
بهدف  م�صافة  قيمة  ذ�ت  جديدة  قطاعات 
ت��وط��ني �مل��ع��رف��ة، وت��ن��وي��ع م�����ص��ادر �ل��دخ��ل، 
وت��ع��زي��ز ج����ودة �لق��ت�����ص��اد وت���اأث���ر �ململكة 
�إق��ل��ي��م��ي��ا وع���امل���ي���ا وج������ذب �ل����ص���ت���ث���م���ار�ت 
�ملوقع  �ل�صتفادة من  �إلى  �إ�صافة  �لأجنبية، 

�ل�صرت�تيجي للمملكة.

مشهور العمري

�لتطبيقية  �ل��ل��غ��وي��ات  �أ����ص���ت���اذ  ��ل  ف�����صّ
�مل�����ص��اع��د ب��ك��ل��ي��ة �ل��ل��غ��ات و�ل��رتج��م��ة، 
�مل�صرف على مكتب حتقيق روؤية 2030 
باجلامعة، �لدكتور علي ح�صني �لأمر، 
�ل���روؤي���ة و�خل��ط��و�ت  دور �جل��ام��ع��ة يف 
�أن تكون  �إجن��ازه��ا، وم��ا يجب  �لتي مت 
�ملقبلة،  �مل��رح��ل��ة  خ��ال  �ل�����ص��ورة  عليه 
�ل��ك��ب��ر للطالب  �ل����دور  م�����ص��دد� ع��ل��ى 
وك��ذل��ك �الأك���ادمي���ي يف �إث����ر�ء �ل��روؤي��ة، 
�أمام  مفتوحا  �صيكون  �لباب  �أن  موؤكد� 
تفيد  �أن  �صاأنها  م��ن  فكرة  ك��ل  �صاحب 

م�صار �لروؤية.. 

ما دور اجلامعة
يف حتقيق روؤية 2030؟ 

ت��وج��ه��ا  مت���ث���ل   2030 �مل���م���ل���ك���ة  روؤي�������ة 
�ل�صعودية،  �ل��ع��رب��ي��ة  �ململكة  لتطوير 
و�ل���و����ص���ول ب��ه��ا �إل�����ى �مل��ك��ان��ة �ل��ع��امل��ي��ة 
�لعربية  �مل�صتويات  على  بها  تليق  �لتي 
و�لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل���دول���ي���ة، و�أ���ص��ب��ح من 
�لدولة  موؤ�ص�صات  جميع  على  �لو�جب 
و�لتعاون  و�لعمل  �لإ���ص��ه��ام  وقيادتها، 
�جلاد �حلقيقي فيما بينها على حتقيق 

وق��د  للمملكة،  �ل���و�ع���دة  �ل���روؤي���ة  ه���ذه 
�لقت�صادية  �ل�����ص��وؤون  جمل�ص  �عتمد 
روؤي��ة  لتحقيق  برناجما   12 و�لتنمية 

�ململكة 2030.
من  وبتوجيه  �ملنطلق،  ه��ذ�  وم��ن 
م��ع��ايل م��دي��ر �جل��ام��ع��ة، �أن�����ص��ئ مكتب 
حتقيق �ل���روؤي���ة ب��اجل��ام��ع��ة ق��ب��ل �أك��رث 
يف  عملنا  ويرتبط  �صهور،  ثمانية  م��ن 
�لتعليم  ب��وز�رة  �ل��روؤي��ة،  مكتب حتقيق 
�مل��ب��ادر�ت يف خمتلف  من حيث تقدمي 
ب���ر�م���ج �ل����روؤي����ة، وم��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذه��ا 

و�أد�ئها يف �جلامعة.
لوكالة  �ملكتب  فيتبع  �إد�ري����ا،  �أم��ا 
ويرتبط  و�جل���ودة،  للتطوير  �جلامعة 
بوز�رة  �لروؤية  مبا�صرة مبكتب حتقيق 
�ل��ت��ع��ل��ي��م، وذل�����ك ع���ن ط���ري���ق ���ص��اب��ط 
مدير  معايل  قبل  من  �ملعني  �لت�صال 
�جلامعة، فيما يتمثل دوره يف �مل�صاركة 
بر�مج  تخ�ص  �لتي  و�لأعمال  �ملهام  يف 
ومبادر�ت روؤية 2030 بقطاع �لتعليم يف 

�ململكة.

يف اأي من برامج الروؤية
�صاركت اجلامعة؟

م��ن  �جل���ام���ع���ة  ب��ف�����ش��ل �هلل، مت��ك��ن��ت 

لتحقيق  ب���ر�م���ج  �أرب���ع���ة  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
�لتعليم،  وز�رة  �أطلقتها  �ململكة،  روؤي��ة 
 ،2020 �لوطني  �لتحول  برنامج  وهي: 
و�لتخ�صي�ص،  �حل��ي��اة،  منط  وحت�صني 
بلغ  بينما  �ل�صرت�تيجية،  و�ل�صر�كات 
جمموع �ملبادر�ت �لتي مت �مل�صاركة بها 
مبادرة   73 نحو  �ل�شابقة،  �ل��ر�م��ج  يف 
خمتلف  م��ن  وط��رح��ه��ا  ت�صميمها  مت 

�جلهات باجلامعة.
وب���ال���ن�������ش���ب���ة ل���رن���ام���ج �ل���ت���ح���ول 
على  �مل���و�ف���ق���ة  مت���ت   ،2020 �ل��وط��ن��ي 
مركز  م��ب��ادرة  وت�صغيل  تنفيذ  �عتماد 
�ل���رع���اي���ة و�ل���ت���ك���اف���ل �لج���ت���م���اع���ي يف 

�لتعليم �لعايل باجلامعة.
وي��ه��ت��م ه���ذ� �مل���رك���ز ب��رع��اي��ة فئة 
وه��م  �جل��ام��ع��ة  ط��ل��ب��ة  م��ن  م�صتهدفة 
�لح��ت��ي��اج��ات  وذوي  �ل�����ص��ه��د�ء  �أب���ن���اء 
�خل��ا���ص��ة و�لأي����ت����ام و�ل���ف���ق���ر�ء، وذل���ك 
وتعزيز  �ملجتمع  �لفئة يف  لأهمية هذه 
ح���اج���ات���ه و����ص���م���ان �ل��ت��ع��ل��ي��م �جل��ي��د 

�ملن�صف لهم.
ي�صرف  عمل  فريق  كذلك  ولدينا 
ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ ه���ذه �مل���ب���ادرة م��ك��ون من 
وي��ت��م متابعة  ب��اجل��ام��ع��ة،  �مل��خ��ت�����ص��ني 
ب�صكل  �مل���ب���ادرة  �أن�����ص��ط��ة  و�أد�ء  ت��ن��ق��ي��ذ 

�ل��روؤي��ة  م��ع مكتب حتقيق  �صنوي  رب��ع 
لقيا�ص  �لوطني  �مل��رك��ز  وم��ع  ب��ال��وز�رة 

�أد�ء �لأجهزة �لعامة )�أد�ء(.
ون����ح����ن ك����ذل����ك من���ث���ل �جل���ام���ع���ة 
يف �أع���م���ال وم��ه��ام روؤي����ة �مل��م��ل��ك��ة 2030 
�لتنموي باإمارة  �ل��ت��ن�����ص��ي��ق  م���رك���ز  يف 
فريق  ت��ك��وي��ن  مت  وق���د  منطقة ع�صر، 
�جلهات  خمتلف  م��ن  للروؤية  من�صقني 
يف  وب��ر�جم��ه��ا  ب��ال��روؤي��ة  يهتم  باملنطقة 
�ملنطقة، ويحظى مبتابعة ودعم معايل 

مدير �جلامعة.

ماذا عن دور الأكادميي
يف حتقيق الروؤية؟

دوره كبر جد� من خال  �مل�صاركة مع 
�مل���ب���ادر�ت  وط���رح  ت�صميم  يف  �جل��ام��ع��ة 
ملكتب حتقيق �لروؤية باجلامعة، وتكوين 
ف����رق ع��م��ل د�خ����ل �ل��ك��ل��ي��ات، و�جل��ه��ات 
و�أهد�فها  �لروؤية  بر�مج  لفهم  �مل�صاندة 
وتفا�صيلها �لتكوينية و�لتنفيذية، ومن 
ل��اأه��د�ف  تبعا  �مل���ب���ادر�ت  ت�صميم  ث��م 

�ل�صرت�تيجية لكل برنامج.
وب���ت���وج���ي���ه و�ه���ت���م���ام م����ن م��ع��ايل 
م���دي���ر �جل���ام���ع���ة، مت��ك��ن��ا م����ن �إن�������ش���اء 
حم��ف��ظ��ة م����ب����ادر�ت ج��م��ع��ت ن��ح��و 100 

�لكليات  خمتلف  من  �لآن  حتى  مبادرة 
و�ل�����ع�����م�����اد�ت �مل���������ص����ان����دة ب���اجل���ام���ع���ة، 
حت����ت����وي ع���ل���ى م�������ص���اري���ع م���ت���ن���وع���ة يف 
ع�������دد م�����ن �مل�������ج�������الت، م����ث����ل: جم����ال 
�لأمنية  و�لنو�حي  و�لطاقة،  �ل�صناعة 
و�لقت�صادية، وجمالت �لتعليم وتقنية 
�ملعلومات و�لفنون على �مل�صتوى �لثقايف 

و�لريا�صي و�لجتماعي.

اأبرز التحديات
التي تواجه املكتب
يف حتقيق الروؤية؟

نحتاج �إلى تعزيز مفهوم �أهد�ف وبر�مج 
روؤية 2030 بني �لطاب و�أع�صاء هيئة 
�ل��ت��دري�����ص و�مل���وظ���ف���ني؛ ولأج�����ل ذل���ك، 
ول��ق��اء�ت  ون����دو�ت  دور�ت  لعقد  ن�صعى 
و�لأه������د�ف،  �ل���رب�م���ج  ب��ه��ذه  للتثقيف 
وتنفيذها  �مل���ب���ادر�ت  ت�صميم  وك��ي��ف��ي��ة 

وقيا�ص �أد�ئها.
وميثل �لوقت، حتديا كبري� لنا، �إذ 
حتتاج  �ل��روؤي��ة  حتقيق  بر�مج  �أغلب  �إن 
�إلى �صرعة يف �لتنفيذ و�لإجناز، وقيا�ص 
�الأد�ء، وهذ� با �شك يحتاج �إلى ت�شافر 

�جلهود، و�لعمل بدقة.
وم�����ن �ل���ت���ح���دي���ات �أي���������ش����ا، ي���رز 

�ل��ت��و����ص��ل م��ن ح��ي��ث �صعفه ب��ني ف��رق 
�لعمل، وبني �ملكتب و�لكليات و�لعماد�ت 
للمبادر�ت  �ملنفذة  و�جل��ه��ات  �مل�����ص��ان��دة، 
م����ث����ا. وي���ف���رت����ص م����ن ف�����رق �ل��ع��م��ل 
�ل��ع��اق��ة،  ذ�ت  �أو  �مل���ن���ف���ذة  و�جل����ه����ات 
�لتو��صل ب�صكل دوري مع �ملكتب وفيما 
ب��ي��ن��ه��م، وع���ق���د �ج��ت��م��اع��ات ون��ق��ا���ص��ات 
�أ�صبوعية ب�صاأن متابعة تنفيذ �ملبادر�ت، 
�ل�صرت�تيجية،  �أه��د�ف��ه��ا  �أد�ء  وقيا�ص 

وكتابة تقارير عما مت �إجنازه.

هل للطالب دور
يف حتقيق الروؤية؟

�الأكادميية  �لبيئة  تكون  �أن  �إل��ى  ن�شعى 
ب���اجل���ام���ع���ة ج����اذب����ة ل���ل���ط���اب وت��ل��ب��ي 
�حتياجاتهم مبختلف ميولهم، وحتقق 
لديهم،  �لعلمي  و�ل��ط��م��وح  �ل��ت��ط��ل��ع��ات 
ك��م��ا وج���دن���ا �أن ل���دى ب��ع�����ص �ل��ط��اب 
�لنهو�ص  يف  جميلة  �أفكار�  و�لطالبات، 
متطلبات  وحت��ق��ي��ق  �ل��وط��ن،  باقت�صاد 

�لروؤية.
ت�����ص��ج��ي��ع ج��م��ي��ع  و���ص��ن�����ص��ت��م��ر يف 
�لطاب و�لطالبات بامل�صاركة يف بر�مج 
حت��ق��ي��ق �ل���روؤي���ة ب��اجل��ام��ع��ة، وك���ل من 
�لتو��صل  م��ا، عليه  مل��ب��ادرة  ف��ك��رة  ل��دي��ه 
مع رئي�ص �لق�صم بالكلية وطرح فكرته؛ 
وم����ن ث���م رف��ع��ه��ا �إل�����ى م��ك��ت��ب حتقيق 
�ل���روؤي���ة ع��ل��ى �صكل م��ق��رتح ع��ن طريق 
عميد �لكلية، لنتمكن من عر�صها على  
مدير �جلامعة، ودر��شتها و�لتحقق من 
جدو�ها. وال �شك يف �أن �شريحة �لطاب 

متثل جزء� �أ�شا�شيا من �لروؤية.

كلمة اأخرية؟
�أ�صكر خالها حكومتنا �لر�صيدة بقيادة 
�صيدي خادم �حلرمني �ل�صريفني و�صمو 
ويل �لعهد، و�صمو �أمر �ملنطقة، وكذلك 
م���ع���ايل م���دي���ر �جل���ام���ع���ة له��ت��م��ام��ه��م 
�ململكة  روؤي����ة  حتقيق  ع��ل��ى  وح��ر���ص��ه��م 
وبر�جمها؛ �إذ كان، وماز�ل، هو �لد�عم 
�لأول لنا، وملا نقوم به يف مكتب حتقيق 

�لروؤية باجلامعة.
�شويا بتحقيق   وبعون �هلل نحتفل 
وطننا  نه�صة  تخدم  �لتي  �ل��روؤي��ة  ه��ذه 
وت��ن��م��ي��ة �ق��ت�����ص��اده وت���رف���ع م���ن مكانة 
دول��ت��ن��ا �ل��غ��ال��ي��ة ب��ني �ل����دول يف �ل��ع��امل 
�أجمع. كما �أ�صكر كل من �صارك معنا من 
بر�مج  يف  باجلامعة  �جلهات   خمتلف 
ونتطلع  وم��ب��ادر�ت��ه��ا،  �ل�صابقة  �ل��روؤي��ة 
للمزيد من م�صاركاتهم وتفاعلهم معنا 
تلقي  وي�صعدنا  �ل��ق��ادم��ة،  �ل��رب�م��ج  يف 
�ململكة  روؤي��ة  بخ�صو�ص  ��صتف�صار�تكم 

2030 وبر�جمها على �إمييل �ملكتب:
ROV2030@kku.edu.sa

�أو �لت�صال على �لرقم: 0172419067

د. علي األمير: 
شاركنا في 
أربعة برامج 
لتحقيق رؤية 
المملكة
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ثقافة

مشهور العمري

�أ�صاد �لأمني �لعام ملركز �مللك عبد�هلل 
ب��ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �ل��ع��امل��ي ل��ل��ح��و�ر بن 
بن  في�صل  و�لثقافات،  �لأدي���ان  �أتباع 
�ل��ذي  و�لأدب���ي  �مل��ايل  بالدعم  معمر، 
�ل�صريفني  �حل��رم��ني  خ����ادم  ي��ق��دم��ه 
�مللك �صلمان بن عبد �لعزيز �آل �صعود، 
�ل�صمو  �ل��ع��ه��د  ���ص��اح��ب  و���ص��م��و ويل 
�مل��ل��ك��ي �لأم������ر حم��م��د ب���ن ���ص��ل��م��ان 
ب���ن ع��ب��د �ل���ع���زي���ز، ل��ل��م��رك��ز، ب��ه��دف 

فيصل بن معمر:
محونا كلمة 
األقلية.. وشعارنا 
أعظم وثيقة
في التاريخ

حتقيق ر�صالته باإ�صاعة �حلو�ر، ونبذ 
�لتطرف يف �لعامل. وقال »يف �لعامني 
�مل���ا����ص���ي���ني، ق������دم خ�������ادم �حل���رم���ني 
�ل�صريفني وويل �لعهد للمركز دعما 
ب���ا ح������دود، م��ن��ه �ل�����ص��ي��ا���ص��ي وم��ن��ه 
�ملعنوي، كما ح�صلنا على معونات با 

�شروط«.
وبني يف ندوة بعنو�ن »دور �لقادة 
ثقافة  تر�صيخ  �لدينية يف  و�ملوؤ�ص�صات 
�لقبطية  �لهيئة  نظمتها  �حل�����و�ر«، 
�لإجن��ي��ل��ي��ة ل��ل��خ��دم��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة 

مب�����ص��ر، »ب����د�أن����ا �حل������و�ر يف �مل��م��ل��ك��ة 
يجمع  عما  نبحث  وكنا   ،2003 منذ  
�مل�صاركات  �لنا�ص ول يفرقهم، ونعزز 
�لإن�صانية بني �لب�صر، و�أجرينا لقاء�ت 
�ملوؤثرين  من  �ل�صريعة  يف  علماء  مع 
يف �ملجتمع، وخرجنا بتو�صيات �أكدت 
وجوب �أن يكون لدينا موؤ�ص�صة د�عمة 
للحو�ر، و�أطلقنا مركز �مللك عبد �هلل، 
و�تفقنا على �أهم �ملبادئ، وهو �التفاق 
على �آد�ب �حل��و�ر وع��دم �خل��روج عن 
�خل���ط �لأخ����اق����ي«، م�����ص��ر� �إل����ى �أن 

�مل��رك��ز ي��ق��وم ب��ا���ص��ت��ط��اع��ات �ل����ر�أي، 
ويقيم بر�مج متنوعة حتت م�صميات 
�ب���ن م��ع��م��ر بالتقدم  م��ت��ع��ددة. ون��ب��ه 
�ل��ك��ب��ر يف ح��ق��وق �مل�����ر�أة �ل�����ص��ع��ودي��ة 
ب���ت���وج���ي���ه���ات م����ن خ�������ادم �حل���رم���ني 
و�أف��اد  �لعهد،  ويل  و�صمو  �ل�صريفني 
و�تفاقيات مع عدد  تعاونا  هناك  باأن 
م��ن �مل��ن��ظ��م��ات �ل��دول��ي��ة و�لإق��ل��ي��م��ي��ة 
و�جل���ام���ع���ة �ل��ع��رب��ي��ة، م��و���ش��ح��ا �أن���ه 
�ل��ط��و�ئ��ف  ب���روت بجميع  �ل��ت��ق��ى يف 
من  وب��ال��ك��ث��ري  و�مل�����ش��ل��م��ة،  �مل�شيحية 

ع���دد� من  �مل�����ص��وؤول��ني وط���رح عليهم 
�لرب�مج.

�الأقلية  كلمة  منعنا  »نحن  وقال 
ومل ت��ع��د يف ق��ام��و���ص��ن��ا، و���ص��ع��ارن��ا هو 
عليه  �هلل  �صيدنا حممد �صلى  وثيقة 
و���ص��ل��م �ل��ت��ي ن��ع��ده��ا �أع��ظ��م وث��ي��ق��ة يف 

�لتاريخ«.
با�صم  يرتكب  ج��رم  �أي  �أن  و�أك���د 
�ل���دي���ن ل��ي�����ص ل���ه ع��اق��ة ب���الإ����ص���ام، 
باأنه  �لإره��اب��ي،  د�ع�ص  تنظيم  و��صفا 
على  �أطلقو�  �ملجرمني  من  جمموعة 

لها  ع��اق��ة  خ��اف��ة ل  دول���ة  �أنف�صهم 
بالإ�صام. وناق�صت �لندوة دور �لقادة 
ثقافة  تر�صيخ  يف  �لدينية  و�ملوؤ�ص�صات 
�حل�����و�ر ودع����م ق�����ص��اي��ا ف��ه��م �لآخ����ر، 
�لدينية  �ل��ق��ي��اد�ت  م��ن  ع��دد  بح�شور 
�لفكر  وق��ادة  و�مل�شيحية،  �الإ�شامية 
م���ن �مل��ه��ت��م��ني ب��ن�����ص��ر ث��ق��اف��ة �حل����و�ر 
و�لتعاي�ص، ونخبة من قياد�ت �ملجتمع 
�مل����دين و�أ����ص���ات���ذة �جل��ام��ع��ات وبع�ص 
�أع�صاء جمل�ص �لنو�ب ورجال �لإعام 

يف م�صر و�لعامل �لعربي.

لل�صياحة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ص  وج���ه 
�مللكي  �ل�صمو  �لوطني، �صاحب  و�ل��رت�ث 
�لأمر �صلطان بن �صلمان بن عبد�لعزيز، 
�لوطني  للمتحف  �لدخول  ر�شوم  باإلغاء 
يوم  م��ن  �ب��ت��د�ء  يوما   50 مل��دة  بالريا�ص 
�فتتاح ملتقى "�آثار �ململكة �لأول" �لذي 
�ن��ط��ل��ق �ل��ث��اث��اء �مل��ا���ص��ي ب��رع��اي��ة خ��ادم 
�حل��رم��ني �ل�����ص��ري��ف��ني �مل��ل��ك ���ص��ل��م��ان بن 
عبد�لعزيز �آل �صعود، و��صتمر ثاثة �أيام.
�لعامة  �لهيئة  رئي�ص  توجيه  وج��اء 
ل��ل�����ص��ي��اح��ة ب���ه���دف �إت����اح����ة �مل���ج���ال �أم����ام 
�ل���������زو�ر، ل����زي����ارة �مل���ع���ار����ص �مل�����ص��اح��ب��ة 
�ل��وط��ن��ي  �مل��ت��ح��ف  يف  و�مل��ق��ام��ة  للملتقى 

مقدمتها  ويف  ي���وم���ا،   50 ت�صتمر  �ل��ت��ي 
م��ع��ر���ص »رو�ئ�����ع �آث�����ار �مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة 
ز�ر حتى  �ل��ذي  �لع�صور«  �ل�صعودية عرب 
�أوروب��ا  يف  �شهري�  عامليا  متحفا   11 �لآن، 
و�ل����والي����ات �مل��ت��ح��دة و�ل�����ش��ن وك���وري���ا، 
ي�صمه  ملا  و��صعة  �إعامية  �أ�صد�ء  ولقي 
م��ن ق��ط��ع �أث���ري���ة ن����ادرة ت���ربز ح�����ص��ار�ت 
�إل��ى  �إ���ص��اف��ة  �ململكة و�إرث��ه��ا �حل�����ص��اري، 
م��ع��ر���ص �لآث�������ار �مل�������ص���ت���ع���ادة، وم��ع��ر���ص 
باململكة،  �حل��دي��ث��ة  �لأث���ري���ة  �ملكت�صفات 
�ململكة  ملوك  و�هتمام  عناية  ومعر�ص 
مع  بامل�صاركة  �لوطني  و�ل���رت�ث  ب��الآث��ار 
م�صور  ومعر�ص  عبد�لعزيز،  �مللك  د�رة 

حديد  �صكة  حمطة  ترميم  م�صروع  ع��ن 
مع  بامل�صاركة  �مل��ن��ورة،  باملدينة  �حل��ج��از 
موؤ�ص�صة �لرت�ث �خلرية، ومعر�ص هيئة 
�مل�صاحة �جليولوجية، ومعر�ص �لطو�بع 
�لتاريخية،  �ل�صور  ومعر�ص  �لتذكارية، 
ومعر�ص  �لأث���ري،  �لعمل  رو�د  ومعر�ص 
�ل��ك��ت��ب �مل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف جم����ال �لآث������ار، 
�ليدوية،  و�ل�صناعات  �حل��رف  ومعر�ص 

ومعر�ص �لفنون �لت�صكيلية.
�مل��ل��ت��ق��ى ج��ل�����ص��ات علمية  وت�����ص��م��ن 
وور�ص عمل مب�صاركة علماء �آثار عامليني، 
تفتح  متخ�ص�صة  م��ع��ار���ص  �إل���ى  �إ���ص��اف��ة 
حني  يف  ي��وم��ا،   50 م��دى  على  للجمهور 

فعاليات  �لثاثة،  �أيامه  يف  �مللتقى  �صهد 
وم�صابقات  و�صياحية  و�جتماعية  ثقافية 
وع���رو����ص���ا ف��ن��ي��ة يف �ل�������ص���اح���ة �مل��ق��اب��ل��ة 

للمتحف �لوطني، ويف حي �لبجريي.
وت��خ��ل��ل �مل��ل��ت��ق��ى، ت���ك���رمي م��ع��ي��دي 
�لآث�������ار م���ن د�خ�����ل �مل��م��ل��ك��ة وخ���ارج���ه���ا، 
وم�صاريع  م��ب��ادر�ت  تد�صني  جانب  �إل��ى 
و�إ������ص�����د�ر�ت ج���دي���دة م��ت��ع��ل��ق��ة ب���الآث���ار 
�أق���ي���م���ت يف خمتلف  ب��ي��ن��م��ا  �ل���وط���ن���ي���ة، 
م��ن��اط��ق �مل��م��ل��ك��ة، ف��ع��ال��ي��ات م�����ص��اح��ب��ة 
كما  ل���اآث���ار.  وم��ع��ار���ص  ن����دو�ت  ت�صمل 
مبعار�ص  �ل�صعودية  �جلامعات  �صاركت 

مفتوحة عن �آثار �ململكة.

سلطان بن سلمان يوجه بدخول المتحف الوطني مجانا 
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رياضة

الجامعة تراهن على التنس األرضي
وألعاب ذوي االحتياجات الخاصة في بطولة الجامعات

سعيد العمري

ت�������ص���ارك �جل���ام���ع���ة يف �ل���ت���ج���م���ع �ل���ث���اين 
للجامعات  �ل��ري��ا���ص��ي  �لحت����اد  ل��ب��ط��ولت 
�لعام  ه��ذ�  فعالياته  تقام  �ل��ذي  �ل�صعودية، 
ب��ج��ام��ع��ة �مل��ل��ك ف��ي�����ص��ل ب��الأح�����ص��اء خ��ال 
�لفرتة 11 – 14 ربيع �لأول �ملقبل، وترمي 
�لدفع  �لتن�ص �لأر�صي من خال  ثقلها يف 
ب�����ص��ت��ة لع���ب���ني، �إ���ص��اف��ة �إل����ى �مل��ن��اف�����ص��ة يف 
�ألعاب ذوي �لحتياجات �خلا�صة من فئتي 
�لإع���اق���ة �حل��رك��ي��ة و�ل��ب�����ص��ري��ة، م��ث��ل ك��رة 
�ل��ق��وى. وكانت �جلامعة،  و�أل��ع��اب  �ل��ه��دف، 
ح��ق��ق��ت �ل����ع����ام �مل����ا�����ص����ي، �مل����رك����ز �ل��ث��ال��ث 

و�مليد�ليات �لربونزية.

مشاركة سنوية
يف  �صنويا  ح�����ص��ور�  ت�صكل  �جل��ام��ع��ة  ظ��ل��ت 
ب���ط���ولت �لحت�����اد �ل��ري��ا���ص��ي ل��ل��ج��ام��ع��ات 
�ل�����ص��ع��ودي��ة، �ل���ت���ي ت���ق���ام ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا حتت 
ب���ه���دف  رعاية  �ل��ت��ع��ل��ي��م،  وز�رة  �إ�����ص����ر�ف 
�ل�صعودية،  باجلامعات  �لريا�صية  �حلركة 
ودعمها وتطويره، وتن�صيق �ملو�قف و�لآر�ء 
�ملحلية  �جلامعية  �لريا�شية  �مل�شاركات  يف 
�لرت��ق��اء  و�ل�����دويل،  وكذلك  و�لإق��ل��ي��م��ي��ة 
ب��ال��ري��ا���ش��ة �جل��ام��ع��ي��ة م��ن جم���رد ن�شاط 
منهجية،  ب��ر�م��ج  �إل��ى  �صفي،  غ��ر  طابي 
�ل��ري��ا���ص��ي��ة  �ل����رب�م����ج  و�أي���������ص����ا،  تطوير 
�ل����رتب����وي����ة م����ن خ�����ال ت���ب���ن���ي جم��م��وع��ة 
�مل��ع��اي��ر �لأخ��اق��ي��ة مب��ا يتنا�صب مع  م��ن 

�لق�صايا �لرتبوية �لريا�صية �ملعا�صرة.

متابعة وخطط
وتعمل �إد�رة �لأن�صطة �لريا�صية باجلامعة 
ب��ا���ص��ت��م��ر�ر ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة جميع �لأن�����ص��ط��ة 
�خلطط  و�صع  يف  ت�صارك  كما  �لريا�صية، 
و�لرب�مج على م�صتوى �جلامعة و�لأندية، 
ثم متابعة تنفيذها، �إ�صافة �إلى عملها على 
لأندية  �لريا�صية  �خلطط  تنفيذ  ت�صهيل 
�لن�شاط �لطابي، وعقد �جتماعات دورية 
�لأن��دي��ة،  ل��ه��ذه  �لريا�صيني  �ملن�صقني  م��ع 
وح���ث �ل��ط��اب ع��ل��ى �مل�����ص��ارك��ة �ل��ف��ع��ال��ة يف 
�لأن�صطة �لريا�صية �ملختلفة، و�أي�صا تنظيم 
�جلماعية  �لأل���ع���اب  ج��م��ي��ع  يف  �ل��ب��ط��ولت 
و�ل���ف���ردي���ة، و�إق����ام����ة م���ر�ك���ز ل��ل��ت��دري��ب يف 

خمتلف �لألعاب �لفردية و�جلماعية.

العدد 214  |  23 صفر 1439  |  12 نوفمبر 2017



تقنية

نيوم..
مدينة المستقبل

�لعهد  �أع��ل��ن عنه ويل  �ل���ذي  ن��ي��وم  �ل��ع��امل يتحدث ع��ن م�شروع  ي���ز�ل  ال 
 2500 م��ن  �أك���رث  �أم���ام  �صلمان  ب��ن  حممد  �لأم���ر  �مللكي  �ل�صمو  �صاحب 

�صخ�ص من 60 دولة.
بالريا�س  عقد  �ل��ذي  �ال�شتثمار«  م�شتقبل  »مبادرة  موؤمتر  وخ��ال 
موؤخر�، ك�صف  ويل �لعهد  عن مبادرة جديدة لإن�صاء مدينة ع�صرية تقع 
يتو�صط  ��صرت�تيجي  موقع  ويف  �ل�صعودية،  �لعربية  �ململكة  غرب  �صمال 

�لقار�ت �لثاث �أطلق عليها م�صمى »نيوم«.
وتقع »نيوم« على م�صاحة 26.500 كلم مربع، وي�صم �مل�صروع ت�صعة 

قطاعات �قت�صادية تعد مب�صتقبل جديد للب�صرية.
بقطاعاتها  �مل��دي��ن��ة  ت�صم  �أن  �لطبيعي  م��ن  ف��ك��ان  »ن��ي��وم«،  ولأن��ه��ا 
�أعلن  ولذلك  له؛  ح��دود  هنا ل  فالطموح  �ملختلفة، كل غريب وعجيب، 
�صموه باأن �ملدينة �صتكون �لأولى يف �لعامل �لتي ت�صم عدد� من �لريبوتات 

ي�صاهي عدد �لب�صر.
روبوت�ص،  هان�صون  �صركة  من  �صوفيا  �لريبوت  عر�ص  مت  وكبادرة، 
�مل�صاعر  ت��رج��م��ة  ع��ل��ى  ب��ق��درت��ه��ا  �لأح����دث لل�صركة  �ل��ري��ب��وت  ت��ع��د  �ل��ت��ي 

و�لأحا�صي�ص �لإن�صانية ح�صب ما �أ�صرنا �إليه يف مقال �صابق.
وج��و�ز  �ل�شعودية  �جلن�شية  على  �مل��وؤمت��ر،  خ��ال  �شوفيا  وح�شلت 
�شفر �شعودي، وهي �ملرة �الأولى �لتي مينح فيها ريبوت، جو�ز �شفر و�شط 
ترحيب وت�صفيق من �حل�صور ومن بينهم رئي�ص �ل�صركة ديفيد هان�صون.

هذ� �لنفتاح �جلديد على �لعامل ي�صعنا يف م�صاف �لدول �ملتقدمة، 
�ملنطقة  �صت�صهده  وم�صتقبل  كليا،  جديد  ع�صر  عتبات  على  �أننا  ويوؤكد 
لتكون عن�صر جذب قوي بف�صل ما تقدمه من حلول تقنية لتكون بيئة 

معرفية جاذبة لا�صتثمار.
حر�ص  �أ�صا�صية  عنا�صر  هي  و�لعمل،  و�لتعاي�ص  و�لتعليم  �ملعرفة 

�لقائمون على نيوم على �أن تتو�فر وفق �أحدث �ل�صبل �ملمكنة.
�لإ���ص��ام  تنتهج  و�أم����ة  �حل���ي���اة،  �أر�د  �صعب  ب��اأن��ن��ا  �ل��ت��اري��خ  لي�صهد 
�لو�صطي، و�أن �لت�صامح ديدننا، مرحبني د�ئما بكل ما من �صاأنه �أن ينفع 

ويفيد من �أجل م�صتقبل �لأجيال �لقادمة.

حسن أحمد العواجي
ريتويت

فون مارت

حاسب مصغر بال مراوح
MSI من شركة

MSI عن حا�شب بحجم �شغري ال يحتوي على م��ر�وح تريد م�شنوع  �أعلنت �صركة 
نوعه  �لأول من  وه��و    ،  MSI Cubi 3 Silent �أطلقت عليه حا�صب  �لأملنيوم،  من 
 1.36 Kaby lake. ويزن �جلهاز نحو  �أنه مزود مبعالج  �ل�صركة، كما  �لذي تنتجه 
 ،HDMI إ�صافة ملنفذ� ،USB2.0 ومنفذي USB3.0 كيلوجر�م، ومزود ب�اأربعة منافذ
)ن�صخة   10 ويندوز  ت�صغيل  بنظام  �جلهاز  تزويد  �أي�صا  مت  كما   .LAN �صبكة  ونفذ 
منزلية(. ويتو�فر �جلهاز باللونني �لأ�صود و�لف�صي، و�صيتم طرحه يف �لأ�صو�ق نهاية 

�لعام �حلايل، �إل �أن �ل�صركة مل تف�صح عن �صعره حتى �لآن.

ابتكارات غريبة

 Assassin's لعبة
Creed Origins

�أل��ع��اب �لفيديو،  ���ص��در �لأ���ص��ب��وع �مل��ا���ص��ي يف ���ص��وق 
 ،Assassin's Creed �صل�صلة  م��ن  ج��دي��د  ج���زء 
لعبة �لأك�صن و�ملغامر�ت. ويف هذ� �جلزء، حر�صت 
�للعبة  تكون  �أن  على   UBISOFT ��صتوديوهات 
�لإث������ارة يف منطقة م�صر  م��ن  م��ف��ت��وح  ع���امل  يف 
�الألعاب  من�شات  على  �للعبة  وتتو�فر  �لقدمية. 
يبلغ  ب��ي��ن��م��ا   ،PS4، Xbox One،Windows

�صعرها �لر�صمي 59 دولر�.

ألعاب الفيديو

• تاريخ �لتاأ�صي�ص: �صبتمرب 1912.
• �ملن�صاأ: طوكيو، �ليابان.

• �ملوؤ�ص�ص: توكوجي هاياكاو�.
• �ملقر �لرئي�صي: �أو�صاكا، �ليابان.

• �لن�شاط �الأ�شا�شي: �شناعة �الإلكرتونيات.
• عدد �ملوظفني

�أكرث من 58 �ألف موظف.
• �أهم �ملنتجات:

�أجهزة �لتلفاز، �لأجهزة �ل�صمعية، �أجهزة 
�لت�صالت، �لأجهزة �ملنزلية، �حلا�صبات

و�لأجهزة �للوحية.

تكنو +

شركة شارب SHARP اليابانية

 Aquos R Compact هاتف
من شركة شارب

المواصفات
4.9 �ن�ص وبدقة 2.032x1080 بك�صل. قيا�ص  • �صا�صة 

.Snapdragon 660 كو�لكوم  • معالج 
3 جيجابايت. ع�صو�ئي  و�صول  •  ذ�كرة 

32 جيجابايت. �إلى  ت�صل  د�خلية  تخزين  •  �صعة 
16.4 ميجابك�صل. بدقة  خلفية  •  كامر� 

8 ميجابك�صل. بدقة  �أمامية  •  كامر� 
.8.0 �أوريو  �أندرويد  ت�صغيل  •  نظام 

2500 مللي �أمبري مع خا�شية �ل�شحن �ل�شريع �صعتها  •  بطارية 
.Quick Charge3.0     
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المستشار المشرف العام ـ رئيس التحرير
أ.د. علـي بن شـويل القـرني

هاتف 2419573
aalkarni@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير
محمد ابراهيـم العسيـري

هاتف 2419575
lmioo@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير التنفيذي
يحـي بن عبداهلل التيهـاني

هاتف: 2419922
yaltihani@kku.edu.sa

نائب رئيس التحرير - المدير الفني
أسـعد أبـو قـاعـود

aaqaoud2@yahoo.com

مساعد رئيس التحرير - المتابعة االدارية
حسـن أحمد العـواجي

alawji@kku.edu.sa

مساعدة رئيس التحرير - القسم النسائي
ريم العسيري

easseri@kku.edu.sa

هيئة التحرير
علي أحمد آل سعيد )رئيس قسم األخبار(

Aafaq1@kku.edu.sa
سلطان عوض العسيري، سارة القحطاني

عبد العزيز رديف،  سعيد العمري،
خالد محمد العمري, مشهور العمري

عدنان األلمعي، هادي الشهراني
أمل أبو مديني، ليال الشهري

التصوير
محمد فائع

عبد الوهاب األلمعي
سعيد خلوفة

التحرير الفني
زكريا حسين، عادل العقيد

قسم اإلعالن والتوزيع
هاتف 2419441  |  فاكس 2419933

Aafaq5@kku.edu.sa

كافة المراسالت
باسم المشرف العام

صحيفة »آفاق«
المدينة الجامعية بأبها

مبنى المدرجات المركزية )ب(

هاتف: 2419441  |  فاكس: 2419933
aafaq@kku.edu.sa :اإليميل العام

twitter.com/aafaqkku
facebook.com/aafaqkku

كافة اآلراء الواردة في الصحيفة
تعبر عن وجهة نظر أصحابها

وال تعكس بالضرورة رأي صحيفة آفاق
أو رأي جامعة الملك خالد

كافة الحقوق محفوظة
لصحيفة »آفاق«

أسبوعية جامعة الملك خالد
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الصفحة األخيرة

أ. د. علي
بن شويل القرني

aalkarni@kku.edu.sa
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رحمهم اهلل
فق���دت منطق���ة ع�صر نخبة من �جلهاز �لتنفي���ذي، على ر�أ�صهم �صمو 
نائ���ب �أمر �ملنطقة �لأم���ر من�صور بن مقرن ومعه جهاز تنفيذي يف 

�إد�رة �ملنطقة و�صوؤون �لتنمية فيها. 
 وق���د �لتقينا �صمو �لأمر من�صور يف �أكرث من منا�صبة ولحظنا 
حالة �لتفاوؤل �لتي تكت�صي وجهه د�ئما وحر�صه �لد�ئم على �أن يكون 
ه���و م���ع �شمو �أم���ري �ملنطقة يف خدم���ة �ملو�طن و�لبح���ث يف كل �ل�شبل 

�لتي تعزز تنفيذ م�صروعات �ملنطقة.
  ول �صك �أننا كمنطقة وجامعة وكوطن ب�صكل عام فقدنا �لأمر 
من�ص���ور وح�صوره يف و�جه���ة �ملنطقة، ب�صفته �صخ�صية وطنية ت�صعى 

د�ئما �إلى �لرتقاء بع�صر يف �صوء روؤية 2030. 
ونح���ن يف �شحيف���ة �آف���اق حاولن���ا �أن نف���رد �شفح���ات تتفاعل مع 
ه���ذ� �حل���دث �لكبر �لذي ه���ز �ملنطقة، كما �أننا �أي�ص���ا مل نغفل حدثا 
�آخ���ر �ن�شغلت به �ململكة عر جه���ود �لدولة يف مكافحة �لف�شاد.  وكا 
�حلدث���ن وج���د �هتمام���ا م���ن �شحيف���ة �آف���اق كم���ا عودتك���م د�ئم���ا �أن 

تتفاعل مع �أحد�ث �ملنطقة و�لوطن.

نافذة

العالم من حولنا

توجيهات األمير الراحل
في مهرجان »أبها يجمعنا«: 

دخول ذوي االحتياجات الخاصة مجانا 
وتقديم كل التسهيالت لهم

وج���ه نائ���ب �أمر منطقة ع�ص���ر، رئي�ص جمل����ص �لتنمية �ل�صياحي���ة، �لأمر من�صور 
ب���ن مق���رن بن عبد�لعزيز، بدخول ذوي �لحتياجات �خلا�صة جمانا يف كافة �لرب�مج 
و�لفعالي���ات مبهرج���ان »�أبه���ا يجمعن���ا« �ملو�ك���ب ملنا�صب���ة �ختي���ار مدينة �أبه���ا عا�صمة 

لل�صياحة �لعربية 2017.
و�أك���د �لأم���ر من�صور بن مقرن، �أن ه���ذ� �لإجر�ء، �أقل و�جب يق���دم لفئة غالية 

وعزيزة على قلوب �جلميع، بهدف تفعيل دورهم ودجمهم يف �ملجتمع.
و�ص���دد عل���ى كاف���ة �جله���ات �حلكومي���ة و�خلا�ص���ة ذ�ت �لعاقة، ب�ص���رورة تو�فر 
و�لرتفيهي���ة  �ل�صياحي���ة  �ملو�ق���ع  يف  �لحتياج���ات  ذوي  ل�صي���ار�ت  خا�ص���ة  مو�ق���ف 
و�ملهرجان���ات، وتق���دمي �لت�شهي���ات له���م يف مم���ر�ت �لدخ���ول و�خل���روج، ومنحه���م 

�لأولوية تقدير� لظروفهم �خلا�صة.
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