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اهلل, الذي يقف ويدعم دوما كافة م�شاريع 
اجل��ام��ع��ة, وي��ت��اب��ع ب��اه��ت��م��ام وح��ر���ص ه��ذا 

امل�شروع من بداياته واإلى اليوم.
وقال معاليه »اإن الوقف يف اجلامعات 
توؤ�ش�ص  ك��رى,  ح�شارية  اقت�شادية  قيمة 
فاعل  ب�شكل  وت�شهم  واملعرفة,  العلم  لدعم 
يف تقدم الوطن ومنجزاته من خالل �شخ 
املال يف امل�شروعات العلمية التي تنطلق من 
اجلامعة, ويعود ريعها للمجتمع والب�شرية 
ب�شكل عام«؛ م�شت�شهدا بالتاريخ الإ�شالمي 
التي  الناجحة  العاملية  وبالتجارب  امل�شرق, 
اأ�شهمت يف هذا امليدان اإ�شهاما كبريا, داعيا 

من داخ��ل وخ��ارج اجلامعة, وه��ي: عيادات 
الطبيعي,  ال���ع���الج  م��رك��ز  الأ����ش���ن���ان,  ط���ب 
وتاأهيل  عالج  مركز  التخ�ش�شية,  الأ�شعة 
املخترات  القوقعة,  وزراع��ة  ال�شمع  �شعف 
الطبية, الريادة وحا�شنة الأعمال, التعليم 
امللك  الإل��ك��روين, جممع مدار�ص جامعة 
خ���ال���د, م���رك���ز ال����ش���ت�������ش���ارات ال��ه��ن��د���ش��ي��ة, 
امل��ط��ب��ع��ة, ت��رب��ي��ة واإن���ت���اج ال��ن��ح��ل, وامل��ج��م��ع 

الرفيهي التجاري ال�شكني.
املنا�شبة  بهذه  املعد  احلفل  و�شي�شهد 
الأول��ى  اإلقاء  كلمتني:  اجلامعة  م�شرح  يف 
ال��دك��ت��ور عمر بن  اأوق���اف اجلامعة  لأم��ني 

هذا  يف  الإ�شهام  اإل��ى  والراغبني  القادرين 
ال��ب��ذل امل�شكور  ي��ت��ن��اغ��م م��ع  ال����ذي  ال��ب��اب 
اأج���ّل ���ش��وره, واأن��ب��ل مقا�شده,  امل��اأج��ور يف 
الكبري  الوطني  التحول  روؤى  ويتوافق مع 
ال�شعودية,  العربية  اململكة  له  تتجه  ال��ذي 
ح��ي��ث يبقى الأج����ر وال���ث���واب ل��الإن�����ش��ان يف 

حياته وبعد مماته.
و���ش��ي��ق�����ص ���ش��م��و الأم�����ري ف��ي�����ش��ل بن 
خالد, �شريط معر�ص الفر�ص ال�شتثمارية 
اجلامعة,  لأوق��اف  ال�شتثماري  لل�شندوق 
در�شتها  التي  ال���١٢  امل�شروعات  ويطلع على 
الأمانة العامة للم�شروع عر متخ�ش�شني 

أسبوعية جامعة
الملك خالد

يرعى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري في�شل 
بن خالد بن عبدالعزيز اأمري منطقة ع�شري 
ال��رئ��ي�����ص ال��ف��خ��ري لأوق����اف ج��ام��ع��ة امللك 
الأربعاء  م�شاء  من  الثامنة  متام  يف  خالد, 
املقبل, مب�شرح اجلامعة باأبها, حفل تد�شني 
اجلامعة,  لأوق���اف  ال�شتثماري  ال�شندوق 
واملعايل  ال�شمو  اأ�شحاب  من  عدد  بح�شور 

ورجال العلم والأعمال.
ورحب مدير اجلامعة معايل الدكتور 
ف���ال���ح ب���ن رج�����اء اهلل ال�����ش��ل��م��ي, ب�����ش��اح��ب 
بن  خالد  بن  في�شل  الأم��ري  امللكي  ال�شمو 
ع�����ش��ري, حفظه  اأم���ري منطقة  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

مدير  مل��ع��ايل  واأخ�����رى  م�����ش��ي��ط,  اآل  �شعيد 
ال��ن��ظ��ارة  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  اجل��ام��ع��ة 
لأوق����اف اجل��ام��ع��ة الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور فالح 
كلمة  اإل���ى  اإ���ش��اف��ة  ال�شلمي,  اهلل  رج���اء  ب��ن 
الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  احلفل  راعي 
ف��ي�����ش��ل ب���ن خ��ال��د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز, اأم���ري 
لأوق��اف  الفخري  الرئي�ص  ع�شري  منطقة 
ال�شندوق  اأي�شا  �شيد�شن  ال��ذي  اجلامعة 

ال�شتثماري.
اجتماع  ال��ي��وم  ذات  ���ش��ب��اح  و�شي�شهد 
جم���ل�������ص ال����ن����ظ����ارة ال�������ذي ����ش���ي���ك���ون ع��ل��ى 
ياأتي  مهمة,  مو�شوعات  طاولته  ثمانية 

يف م��ق��دم��ت��ه��ا م��ن��اق�����ش��ة ال��ن��ظ��ام الأ���ش��ا���ش��ي 
ل����الأوق����اف وال���الئ���ح���ة الإداري���������ة وامل��ال��ي��ة 
وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي  الإداري  وال��ه��ي��ك��ل  ال�������واردة 
لالأمانة, واخلطة ال�شراتيجية لالأمانة, 
اإ�شافة اإلى اعتماد اأ�شماء و�شالحيات جلنة 
ال�شتثمار املقرحة, واعتماد مكتب املراجع 
اخل����ارج����ي ل��ل��ح�����ش��اب��ات امل���ق���رح���ة, وم��ن��ح 
ال�شالحيات  العام  والأم��ني  املجل�ص  رئي�ص 

الالزمة لالأعمال.

يحيى التيهاني
ومحمد شامي

عدد خاص 
بمناسبة تدشين
أوقاف جامعة 

الملك خالد



بتكلفة إجمالية بلغت 189 مليون ريال وبسعة 78 سريرا

أمير عسير يتفقد مركز األمير فيصل بن خالد
لجراحة وأمراض القلب بالمنطقة

يحيى التيهاني

اأك���د ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ري 
في�شل بن خالد بن عبدالعزيز اأمري 
اأن مركز  منطقة ع�شري, حفظه اهلل 
خالد  لأمرا�ص  ب��ن  في�شل  الأم���ري 
وجراحة القلب يف مدينة اأبها, يعتر 
و���ش��وف ي�شهم  اإجن����ازا طبيا مم��ي��زا, 
تخ�ش�شية  طبية  خ��دم��ة  ت��ق��دمي  يف 
رافعاً  ك��اف��ة,  ع�شري  منطقة  لأه���ايل 
�شكره ملقام خادم احلرمني ال�شريفني 
ما  على  الأم���ني  ع��ه��ده  ويل  ول�شمو 
بالقطاع  خا�ص  اهتمام  من  يولونه 
عامة  اململكة  م�شتوى  على  ال�شحي 

ذل��ك  ج���اء  خ��ا���ش��ة.  ع�شري  ومنطقة 
خالل تفقد �شموه �شباح اليوم ل�شري 
باملركز  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ل��ل��م��راح��ل  ال��ع��م��ل 
ب��اإذن  قريبا,  تد�شينه  �شيتم  وال���ذي 
ف��ور  ���ش��م��وه  ا�شتقبال  يف  وك���ان  اهلل. 
مدير  �شعادة  امل�شروع,  ملوقع  و�شوله 
مبنطقة  ال�����ش��ح��ي��ة  ال�������ش���وؤون  ع����ام 
ع�����ش��ري ال���دك���ت���ور حم���م���د ب����ن ع��ل��ي 
�شحة  من�شوبي  من  وع��دد  الهبدان, 

ع�شري.
واط����ل����ع ����ش���م���و اأم�������ري م��ن��ط��ق��ة 
الأول  الطابق  ع�شري على حمتويات 
العيادات  ق�شم  ي�شم  وال��ذي  للمركز 
امل����ك����ون م����ن ١8 ع���ي���ادة  اخل���ارج���ي���ة 

خارجية تخ�ش�شية, وق�شمي املختر 
الإمكانات  باأحدث  املجهزة  والأ�شعة 
التقنية والفنية, ثم اطلع �شموه على 
املركز  يف  املطبقة  ال�شالمة  معايري 
ومتطلبات الدفاع املدين يف امل�شروع 
كاأنظمة الإطفاء واملراقبة والتحكم, 
وق����ن����وات ���ش��ف��ط و���ش��ح��ب الأدخ���ن���ة 
والعوازل امل�شتخدمة يف الأبواب ملنع 

انت�شار احلريق اأو ت�شرب الأدخنة.
كما تفقد �شموه غرف العمليات 
ال��ن��وع��ي��ة وال��ب��ال��غ ع���دده���ا 3 غ��رف 
وج��ه��ازي��ن  ح��دي��ث��ة  رق��م��ي��ة  عمليات 
وال�شغار,  للكبار  القلب,  لق�شطرة 
بالإ�شافة اإلى ق�شم التعقيم املركزي 

فائق اجلودة, وغرف العزل الثمانية 
ذات ال�شغط ال�شلبي, واملزودة باآخر 
ال��ت��ج��ه��ي��زات ال��ت��ي ت�����ش��م��ن حتقيق 
اأع���ل���ى م��ع��اي��ري م��ك��اف��ح��ة ال���ع���دوى 

العاملية.
في�شل  الأم������ري  ���ش��م��و  و���ش��اه��د 
ب����ن خ���ال���د غ�����رف ال���ت���ن���ومي ال��ب��ال��غ 
ت���ن���ومي وق�����ش��م  ع����دده����ا 45 غ���رف���ة 
�شريرا,   ٢١ ب�  املجهز  املركزة  العناية 
لتقنيات  املركز  وا�شتعر�ص ا�شتخدام 
ال����ع����الج ال����روح����ي ل��ل��م��ر���ش��ى ع��ر 
ت��ط��ب��ي��ق ت�������ش���ام���ي���م ف���ن���ي���ة حم����ددة 
واأق�����ش��ام  امل��م��رات  اح���رايف يف  ب�شكل 
ال���ع���م���ل���ي���ات, ومت���ك���ني امل���ر����ش���ى م��ن 

التنومي  خالل  ذويهم  مع  التوا�شل 
ع��ر ال�����ش��ا���ش��ات ال��رق��م��ي��ة, وت��وا���ش��ل 
الأط����ب����اء م���ع ن��ظ��رائ��ه��م يف ال��ع��امل 
العمليات,  خالل  وال�شورة  بال�شوت 
للفريق  حم��ف��زة  عمل  بيئة  وتهيئة 

الطبي والإداري.
مدير  قدم  �شعادة  جهته   من 
ال�����ش��ح��ي��ة مبنطقة  ال�������ش���وؤون  ع����ام 
ع�����ش��ري, ال���دك���ت���ور حم��م��د ب���ن علي 
الهبدان �شكره وتقديره ل�شمو اأمري 
وحتفيزه  دعمه  على  ع�شري  منطقة 
الفريد,  الطبي  ال�شرح  هذا  لإجناز 
وال�����ذي ب��ل��غ��ت ت��ك��ل��ف��ة اإن�������ش���اوؤه ١89 
مليون ريال �شعودي ,وب�شعة �شريرية 

�شيتم  اأنه  �شريرا, مو�شحا   78 بلغت 
افتتاح املركز قريبا, باإذن اهلل بعد اأن 
تعتمد وزارة املالية التكلفة اخلا�شة 
الذاتي للمركز,  الت�شغيل  برنامج 
م��ب��ي��ن��ا اأن������ه ق����د مت اع���ت���م���اد ع��ق��ود 
ال�����ش��ي��ان��ة وال���ن���ظ���اف���ة وال�����ش��ي��ان��ة 
ال��ط��ب��ي��ة ل��ل��م��رك��ز ك��ام��اًل مب��ب��ل��غ ٢3 
مليون ريال وهي يف طور الر�شية, 
م����ول����دات  ب����ع����دد ٢  دع����م����ه  ك���م���ا مت 
UPS  لتحقيق  وب��ن��ظ��ام  اح��ت��ي��اط��ي��ة 
الطاقة  م�شدر  ا�شتمرار  يف  الأم���ان 
يف الأق�شام احلرجة, وكذلك اأنظمة 
ال� »لوكرنت« الكهربائية كال�شنرال 

واأنظمة املراقبة.
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ت�شرف جامعة امللك خالد برعاية �شاحب ال�شمو امللكي الأمري في�شل 
بن خالد بن عبدالعزيز اأمري منطقة ع�شري بتد�شني اأوقاف جامعة 
امللك خالد, التي �شتنطلق باإذن اهلل عر عدد من امل�شروعات التنموية 
اهتمام  وتعك�ص  امل��ج��الت,  خمتلف  يف  املنطقة  احتياجات  تلبي  التي 
الذي  املحلي  املجتمع  الوطن, ويف خدمة  الدائم يف خدمة  اجلامعة 

يحت�شن هذه اجلامعة.
و�شعادتنا بالغة بكون م�شروع الأوقاف يقع حتت رئا�شة فخرية 
من �شمو اأمري املنطقة, واهتمام وحر�ص �شمو نائبه �شاحب ال�شمو 

امللكي الأمري تركي بن طالل بن عبدالعزيز.
مهمة  ح��اج��ة  ع��ن  ن�شاأ  باجلامعة  الأوق����اف  م�شروع  اط���الق  اإن 
اجلامعة  متتلكها  التي  القدرات  توظيف  وهي  اجلامعة,  لها  ت�شعى 
من معارف وخرات يف خدمة املجتمع عر العديد من املجالت, ويف 
اأ�شافية  دخل  م�شادر  امل�شروعات  هذه  ت�شكل  اأن  ميكن  الوقت  نف�ص 
دخل  م�شادر  اإيجاد  يف  للجامعات  اجلديد  التوجه  ظل  يف  للجامعة 

تدعم ميزانياتها خالل ال�شنوات القادمة باإذن اهلل.
اأ���ش��وة ببع�ص اجل��ام��ع��ات  امل��ل��ك خ��ال��د نعمل  ون��ح��ن يف ج��ام��ع��ة 
امللك  لها كجامعة  اأوق��اف علمية  تاأ�شي�ص  �شبقتنا يف  التي  ال�شعودية 
معظم  اأن  اإل��ى  اإ�شافة  وغريهما؛  عبدالعزيز  امللك  وجامعة  �شعود, 
وجامعات   MIT و  و�شتانفورد  كهارفارد  املرموقة  العاملية  اجلامعات 
على  تعتمد  دول عديدة  وال��ي��اب��ان, ويف  واأ�شراليا  اأوروب���ا  اأخ��رى يف 
اإي��رادات��ه��ا  دع��م  يف  للجامعات  ذات��ي��ة  كم�شادر  الوقفية  ال�شناديق 
ال�����ش��ن��وي��ة. ون��ح��ن نعمل يف خ��ط��وة اأول����ى ن��ح��و ت��ط��وي��ر م�����ش��روع��ات 
الأوقاف, ولتنمية ايراداتنا مبا يحقق اأهداف روؤية ٢030 التي تنادي 
وتتوجه نحو تنمية الإيرادات الذاتية للجامعات وللجهات احلكومية 

املختلفة.
اأن  اإل���ى  اململكة  املنطقة ويف  الأع��م��ال يف  رج���ال  اأدع���و  واأخ����ريا, 
التي  تلك  اأو  اأعلنا عنها,  التي  الوقفية  امل�شروعات  ي�شاهموا يف دعم 
تكون م�شتغربة من رجال  لن  ب��ادرة  الإع��الن عنها قريبا, يف  �شيتم 
وال��وط��ن  املجتمع  ودع���م  التعليم  م��وؤ���ش�����ش��ات  دع���م  ع��ل��ى  ي��ح��ر���ش��ون 

باإمكانياتهم الكبرية.

أوقاف الجامعة..
خطوتنا األولى

أ. د. فالح بن رجاءاهلل السلمي
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خالل رعايته اللقاء التعريفي بالمشروع..
مدير الجامعة: مشروع األوقاف يواكب التحول الوطني 

بزيادة االعتماد على الموارد الذاتية

تدشين أوقاف جامعة الملك خالد

محمد شامي

اأك���د م��ع��ايل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة الأ���ش��ت��اذ 
الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�شلمي, اأن 
م�شروع اأوقاف اجلامعة املقرر تد�شينه 
امللكي  ال�شمو  �شاحب  ي��رع��اه  حفل  يف 
الأمري في�شل بن خالد بن عبدالعزيز, 
ع�����ش��ري  م��ن��ط��ق��ة  اأم������ري  اهلل,  ح��ف��ظ��ه 
اجلامعة,  لأوق���اف  الفخري  الرئي�ص 
ياأتي مواكبا  لرنامج التحول الوطني  
بزيادة اعتماد اجلامعات على مواردها 
الذاتية, مهيبا جميع قيادات اجلامعة 
واأع�شاء هيئة التدري�ص بتعريف كافة 
من�شوبي اجلامعة وطالبها وطالباتها 
مب�شروع الأوقاف, وكذلك ن�شر ثقافة 

الوقف.
ج��اء ذل��ك خ��الل رع��اي��ة معاليه,  
اجل��ام��ع��ة,  ب���اأوق���اف  التعريفي  ال��ل��ق��اء 
ب��ح�����ش��ور اأم���ني ع���ام اأوق�����اف اجلامعة 
م�شيط,  اآل  �شعيد  ب��ن  ع��م��ر  ال��دك��ت��ور 
امللك  بجامعة  العلمي  الوقف  ومدير 
ع��ب��دال��ع��زي��ز الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع�شام 
ك���وث���ر, وع�����دد م���ن وك�����الء اجل��ام��ع��ة, 
وع�����م�����داء ال���ك���ل���ي���ات واأع���������ش����اء ه��ي��ئ��ة 

التدري�ص.

من جانبه, ا�شت�شهد مدير الوقف 
ال��ع��ل��م��ي ب��ج��ام��ع��ة امل���ل���ك ع��ب��دال��ع��زي��ز 
مبقولة  كوثر  ع�شام  الدكتور  الأ�شتاذ 
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان 
اهلل,  حفظه  �شعود,  اآل  عبدالعزيز  بن 
يف حفل تد�شني م�شروع اأوقاف جامعة 
امللك �شعود باأن »الأوقاف َع�َشب العمل 
امل�شروع,  اأهمية  تاأكيدا على  اخل��ريي«, 
وم�شددا على العالقة املبا�شرة والقوية 
ج��ام��ع��ة  لأي  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل���ك���ان���ة  ب����ني 
وحجم الأوق��اف لديها, مبا ي�شاعد يف 
اأح�شن الأ�شاتذة اجلامعيني  ا�شتقطاب 
وك���ذل���ك ال��ط��ل��ب��ة وال��ك��ل��ي��ات وامل��ع��اه��د 
وامل���ع���ام���ل و����ش���ول ل��ت��ك��ث��ي��ف وت��ط��وي��ر 

البحوث العلمية.
وع���ن ال����دور امل��ت��وق��ع م��ن ق��ي��ادات 
اجلامعة جتاه م�شروع الأوقاف, اأجاب 
املجتمع  توعية  يف  ذل��ك  »يكمن  ك��وث��ر 
الوقف ودوره احليوي  العلمي مباهية 
وتقدمي  التنموية  اأه��داف��ه  حتقيق  يف 
الت�شهيالت  وك��اف��ة  وامل�������وؤازرة  ال��دع��م 
امل��م��ك��ن��ة, وحت��ف��ي��ز اجل��ه��ات اخل��ارج��ي��ة 
لل�شراكة مع الوقف, وت�شجيع من�شوبي 
اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى ال��دع��م ب��ك��اف��ة الأن����واع 
من  داع��م��ني  ا�شتقطاب  يف  وامل�شاهمة 

اأن  واأ���ش��اف كوثر  ال�����ش��رائ��ح«.  خمتلف 
وينمي  النبوية  ال�شنة  يحيى  ال��وق��ف 
املختلفة  الح��ت��ي��اج��ات  وي��ل��ب��ي  امل�����وارد 
ويوؤدي لال�شتدامة وي�شاهم يف تقلي�ص 
العتماد على الآخرين وي�شاعد الأفراد 

املانحني على نيل الأجر واملثوبة.
وا���ش��ت��ع��ر���ص من����اذج اأب�����رز اأوق����اف 
اجل��ام��ع��ات الأم��ري��ك��ي��ة ال��ت��ي ي��اأت��ي يف 
م��ق��دم��ت��ه��ا  ج��ام��ع��ة ه��ارف��اد ال��ت��ي قفز 
 ١0 خ��الل  الوقفية  ا�شتثماراتها  حجم 
اإل����ى 3٦  م��ل��ي��ار دولر  ���ش��ن��وات م��ن ٢5 
الطالب  ت�شتقطب  والتي  دولر  مليار 
ال���ع���ب���اق���رة وت����دف����ع ر�����ش����وم درا���ش��ت��ه��م 
املقدرة ب 7٦ األف دولر من �شندوقها 
الوقفي, مبديا العتزاز باأن اأول مدير 
لها م�شلم هو الدكتور حممد العريان 

امل�شري الأ�شل, الأمريكي اجلن�شية.
كما ا�شتعر�ص مناذج لأبرز م�شروع 
وقفي يف جامعة بريطانية وحتديدا يف 
النماذج العربية  كامريدج, وعدد من 
ك�����الأزه�����ر, وك���ذل���ك ت���اري���خ امل�����ش��اري��ع 
التي  ال�شعودية  اجلامعات  يف  الوقفية 
عبدالعزيز  امللك  جامعة  من  انطلقت 
عام ١4٢5 حتى اأ�شبحت يف ١١ جامعة.

اأوقاف  اأمني عام  من جهته, �شرح 

ب���ن �شعيد  ع��م��ر  ال���دك���ت���ور  اجل���ام���ع���ة 
امل�����ش��روع,  تاأ�شي�ص  م��راح��ل  م�شيط  اآل 
وط��م��وح��ه ب����اأن ي�����ش��ب��ح ���ش��م��ن اأف�����ش��ل 
م�شتوى  ع��ل��ى  وق��ف��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ات   ١0

على  ح���ام���ال   ,٢030 ب��ح��ل��ول  امل��م��ل��ك��ة 
داعمة  تعليمية  اأوق���اف  تطوير  عاتقه 
ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي واق���ت�������ش���اد امل��ع��رف��ة 
التناف�شية  بتعزيز  امل�شتدامة  والتنمية 

وال�شراكة وامل�شوؤولية الجتماعية. كما 
ال�شراتيجية  واأهدافه  م�شاراته  بني 
اخلم�شة, كذلك جمالت ال�شتثمار ال� 

8, وامل�شاريع ال� ١٢ التي مت درا�شتها.
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تدشين أوقاف جامعة الملك خالد

أ. د. سعد بن محمد بن دعجم
عضو مجلس النظارة، وكيل جامعه الملك خالد للشؤون التعليمية واالكاديمية

احل�شارة الإ�شالمية اهتمت مبفهوم الوقف, وقدمت مناذج فريدة يف تطبيق مبادئ التكافل الجتماعي ورعاية امل�شالح العامة, وكان من 
اأبرز الأنظمة التي تركت ب�شمات وا�شحة على املجتمع الإ�شالمي, عر الع�شور, »نظام الوقف«.

وقدم الوقف عر التاريخ الإ�شالمي اإ�شهامات تنموية, مل تقت�شر على جانب واحد فقط, بل تعدت لت�شمل جوانب �شتى ومناحي عديدة 
من اأوجه ن�شاط احلياة املختلفة، و�شملت كذلك خمتلف اأنواع البرِ التي تلبي كافة حاجات �شرائح املجتمع. لقد كان دور نظام الأوقاف رائدا 
يف تنمية التعليم ودعمه, حيث بلغ عدد املدار�ص املوقوفة يف بيت املقد�ص وحدها يف الع�شور الو�شطى اأكرث من �شبعني مدر�شة, تقدم التعليم 
انت�شرت مدار�ص مماثلة يف كافة  اإلى تقدمي مرتبات وخم�ش�شات للمعلمني والطالب, وقد  اأوقافها, بالإ�شافة  وخدماته جمانا من ريع 
اأنحاء العامل الإ�شالمي, يف مكة وم�شر وبغداد وتون�ص' ومت كذلك توظيف الوقف لرعاية املكتبات يف القاهرة ومكة املكرمة وبغداد وحلب, 
كلها مل تكن لتقوم بدون الأوقاف اخلريية. وي�شاف اإلى ذلك اأن كرى امل�شت�شفيات يف الع�شر العبا�شي, يف بغداد والقاهرة ودم�شق كانت 

اأوقافا؛ ويعتر الوقف من ركائز العمل اخلريي يف املجتمعات الإ�شالمية, وخ�شو�شا يف اململكة.
وتد�شن اليوم جامعتنا م�شروعها الوقفي بفكر ا�شتثماري خمتلف وبطموحات واآمال مرتفعة, م�شتب�شرين بالنجاح يف ظل دعم �شاحب 

ال�شمو امللكي الأمري في�شل بن خالد اأمري منطقة ع�شري الرئي�ص الفخري لأوقاف اجلامعة.

»الوقف«.. 
نمـاذج

فريدة عبر 
التاريخ

اإلسالمي
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د. عبداللطيف الحديثي
عضو مجلس إدارة النظارة، عميد معهد الدراسات والبحوث

 ننتظر ب�شغف يف جامعة امللك خالد واملنطقة ع�شري عموما, تد�شني م�شروع اأوقاف اجلامعة برعاية ودعم كبري من �شمو اأمري املنطقة و�شمو 
نائبه, ملا ميثله هذا امل�شروع من نقله نوعية يف ا�شتثمار مقدرات واإمكانيات اجلامعة وقفزة طموحة لال�شتفادة من العمل اخلريي يف املنطقة, 

�شتنعك�ص اآثارها الكبرية, باإذن اهلل تعالى, على دفع عجلة التنمية يف منطقة ع�شري. 
و  متخ�ش�شة  طبية  وخمترات  مراكز  تت�شمن  بعناية  املدرو�شة  امل�شاريع  من  بعدد  املبارك  العلمي  الوقفي  ال�شتثمار  هذا  وينطلق 
مدار�ص تعليمية, وفق اأرقى امل�شتويات وم�شروعات �شناعية وزراعية كربية النحل  واإنتاج الع�شل وم�شروعات للريادة والبتكار وحا�شنات 
واإن�شاء  املعرفة  اقت�شاديات  يف  وال�شتثمار  متميزة  مطابع  واإن�شاء  الإلكروين  التعليم  تدعم  م�شروعات  اإلى  اإ�شافة  الأعمال,  وم�شرعات 
�شندوق وقفي ا�شتثماري, مما يخلق اأثرا م�شتداما على امل�شتوى القت�شادي والجتماعي والتعليمي والتنموي يف منطقة ع�شري. واجلامعة 
واملنطقة لديها طاقات ب�شرية من الكفاءات واخلرات الإدارية والأكادميية التي متكنها, باإذن اهلل, من العمل على اإدارة هذه امل�شروعات التي 
يتوقع اأن ت�شهم كذلك يف خلق عدد كبري من الوظائف ل�شباب و�شابات املنطقة,  ويف تطوير منظومة العمل الوقفي واخلريي يف املنطقة ويف 
ال�شتفادة من مقومات واإمكانيات منطقة ع�شري, وجامعة امللك خالد على حد �شواء. وختاما ن�شاأل اهلل النجاح لهذا امل�شروع ونطلب من 

رجال الأعمال واأهل اخلري مباركته ودعمه؛ ليتمكن باإذن اهلل من حتقيق اأهدافه املر�شومة.

 في
انتظار 

مشروع 
األوقاف



قبول سمو أمير المنطقة »الرئاسة الفخرية« دفعة معنوية كبيرة

آل مشيط: ثمانية أشهر مكنت من أساس سليم
لمشروع أوقاف جامعة الملك خالد

مشهور العمري

اأكد الدكتور عمر بن �شعيد اآل م�شيط 
امللك  ج��ام��ع��ة  م��دي��ر  م��ع��ايل  م�شت�شار 
خ��ال��د اأم���ني ع���ام اأوق����اف اجل��ام��ع��ة اأن 
جاء  املنتظر  امل�شروع  تاأ�شي�ص  خطوات 
ب�������ش���ورة ت��دري��ج��ي��ة وم����درو�����ش����ة, مبا 
كا�شفا  �شليم,  ب�شكل  ت��ك��ون  اأن  �شمن 
عن حجم العمل ال�شخم الذي مت على 
مقدمتها  يف  ياأتي  التي  اأ�شهر   8 م��دى 
و�شياغة  ال�شراتيجية  اإجناز اخلطة 
الأنظمة وحتديد عدد امل�شروعات, اإلى 
جانب ت�شكيل جمل�ص النظارة واللجنة 
١٢ م�شروعا  ال�شتثمارية, ف�شال عن  
و�شتوفر  ح��ي��وي��ة  8 جم����الت  ���ش��ت��خ��دم 

590 وظيفة.
املبا�شر  ب��ال��دع��م  م�شيط  اآل  واأ���ش��اد 
الأم��ري في�شل  امللكي  ال�شمو  من �شاحب 
الرئي�ص  ع�شري  منطقة  اأم���ري  خ��ال��د  ب��ن 
ال��ف��خ��ري لأوق�����اف اجل��ام��ع��ة ال����ذي ك��ان 
ل��ق��ب��ول��ه ال��رئ��ا���ش��ة ال��ف��خ��ري��ة ل��ل��م�����ش��روع 
مدير  معايل  وقفة  وكذلك  كبرية,  دفعة 
الدكتور فالح بن رجاء  الأ�شتاذ  اجلامعة 
منذ  التفا�شيل  كامل  على  ال�شلمي  اهلل 
ال��وه��ل��ة الأول�������ى, وح���ت���ى ه����ذه ال��ل��ح��ظ��ة 
امل�������ش���روع, متمنيا  اإجن�����اح  ح��ري�����ش��ا ع��ل��ى 
روؤي���ت���ه  ع���ام���ا وق����د حت��ق��ق��ت  اأن مت���ر ١٢ 
 ١0 اأف�����ش��ل  �شمن  ي�شبح  ب���اأن  للم�شروع 
اململكة,  م�����ش��اري��ع وق��ف��ي��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى 
داعمة  تعليمية  اأوق��اف  بتطوير  ور�شالته 
للبحث العلمي واقت�شاد املعرفة والتنمية 
وال�شراكة  التناف�شية  بتعزيز  امل�شتدامة 

وامل�شوؤولية الجتماعية.

حدثن� عن ن�ش�أة
الأم�نة الع�مة للأوق�ف؟

بعد  لالأوقاف جاء  العامة  الأمانة  اإن�شاء 
لتاأ�شي�ص  م��درو���ش��ة  ت��دري��ج��ي��ة  خ��ط��وات 
امل�شروع الكبري املنتظر, وعر فريق عمل 
وخ��ارج اجلامعة, مبا  داخ��ل  متكامل من 
ي�شمن �شري اخلطوات التاأ�شي�شية ب�شكل 
برئا�شة  عليا  جلنة  بت�شكيل  بداية  �شليم, 
معايل مدير اجلامعة لتاأ�شي�ص الأوقاف, 
بالأوقاف  املهتمني  وا�شت�شافة  دع��وة  ثم 
ورج��ال  والف�شيلة  امل��ع��ايل  اأ���ش��ح��اب  م��ن 

الأعمال باململكة يف ور�شة عمل.      
اإن�شاء الأمانة وا�شلنا العمل  وعقب 
امل�شني ومتت ال�شتعانة بالوقف العلمي 
درا�شة  لتقدمي  امللك عبدالعزيز  جلامعة 
لتاأ�شي�ص الأوقاف ملدة عام, وت�شكيل جلنة 
اجلامعة,  م��دي��ر  م��ع��ايل  برئا�شة  احل��ف��ل 

ولي�ص انتهاء باإ�شدار ال�شك الوقفي
ال�شراتيجية  اخلطة  اأجن��زن��ا  كما 
و�����ش����ي����اغ����ة الأن�����ظ�����م�����ة وحت�����دي�����د ع����دد 
ت�شكيل جمل�ص  ج��ان��ب  اإل���ى  امل�����ش��روع��ات, 

النظارة واللجنة ال�شتثمارية.

م� هي اأهم الأهداف
التي ت�شعى الأم�نة لتحقيقه�؟

ه����ن����اك ����ش���ت���ة اأه����������داف ا����ش���رات���ي���ج���ي���ة 
لتحقيقها,  الأم���ان���ة  ت�شعى  ل��ل��م�����ش��روع 
���ش��رائ��ح متنوعة من  ا���ش��ت��ق��ط��اب  وه���ي: 
ال��ن��وع��ي  ال���ش��ت��ث��م��ار  تنمية  ال��داع��م��ني, 
الإداري  الأداء  يف  ال��ت��م��ي��ز  امل�������ش���ت���دام, 
فاعلة  �شراكات  تطوير  للوقف,  وامل���ايل 
ال��وق��ف يف  ري���ادة  م��ع قطاعات خمتلفة, 
حت��ق��ي��ق امل�����ش��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة, دع��م 
اب���ت���ك���ارات ال��ب��ح��وث ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ن��وع��ي��ة 

لتحقيق اقت�شاد املعرفة.
مبادرات,   ا�شراتيجي   ه��دف  ولكل 
جلذب  وط���رق  و���ش��ائ��ل  وت��ط��وي��ر  فابتكار 
ال��دع��م امل��ايل وغ��ري امل��ايل واإع����داد ك��وادر 
اح���راف���ي���ة يف جم����ال ج����ذب ال��داع��م��ني 
وت����ط����وي����ر ع����الق����ات ع����ام����ة ف���اع���ل���ة م��ع 
وال�شتثمار  الأول,  الهدف  يف  الداعمني 
الأم��ث��ل مل���وارد واأ���ش��ول اجل��ام��ع��ة املتاحة 
يف  متميزة  ا�شتثمارية  م�شاريع  وتطوير 
الهدف الثاين, وحوكمة النظم والعمليات 
الب�شرية  املوارد  الإدارية للوقف وتطوير 
ل��ل��وق��ف وت���ط���وي���ر الأن���ظ���م���ة وال���ل���وائ���ح 
ال��ث��ال��ث, وفتح  ال��ه��دف  امل��ال��ي��ة للوقف يف 
وم�شتمرة  فاعلة  توا�شل  قنوات  وتطوير 
يف ال���ق���ط���اع احل���ك���وم���ي وف���ت���ح وت��ط��وي��ر 
�شراكة ا�شراتيجية مع القطاع اخلا�ص, 
مع  ا�شراتيجية  ���ش��راك��ة  وت��ط��وي��ر  ف��ت��ح 
اخلريية,  واجلمعيات  الوقفية  املوؤ�ش�شات 
دع���م امل��وه��وب��ني وامل��ب��ت��ك��ري��ن وال��ب��ح��وث 
التعليمية  واخل��دم��ات  النوعية  العلمية 
وال�������ش���ح���ي���ة والج���ت���م���اع���ي���ة والأ������ش�����رة 
)الأ�����ش����رة, ال���ط���ال���ب, امل��ع��ل��م, الأط���ف���ال, 
اخلا�شة(  الحتياجات  ذوي  ال�شن.  كبار 
ودعم وتطوير ممكنات منطقة ع�شري يف 
الهدف اخلام�ص, ودعم وت�شجيل براءات 

الخراع وامل�شاريع النوعية ال�شغرية.

وم� هي اأهم امل�ش�ريع ال�شتثم�رية 
التي انتهت الأم�نة من درا�شته�؟

الأمانة العامة اأنهت ١٢ م�شروعا عر فرق 
اجلامعة,  وخ���ارج  داخ���ل  م��ن  متخ�ش�شة 
وهي: عيادات طب الأ�شنان, مركز العالج 
مركز  التخ�ش�شية,  الأ���ش��ع��ة  الطبيعي, 
ع����الج وت���اأه���ي���ل ���ش��ع��ف ال�����ش��م��ع وزراع�����ة 
ال��ق��وق��ع��ة, امل��خ��ت��رات ال��ط��ب��ي��ة, ال��ري��ادة 
اللكروين,  التعليم  الأعمال,  وحا�شنة 
جممع مدار�ص جامعة امللك خالد, مركز 
تربية  املطبعة,  الهند�شية,  ال�شت�شارات 
الرفيهي  املجمع  النحل,  واإن��ت��اج  النحل 

التجاري ال�شكني.
وكما اأعلنا اأن اإجمايل تلك امل�شاريع 
 590 و�شيوفر  �شيخدم 8 جم��الت حيوية 
القت�شادية   ال��درا���ش��ات  اأن  كما  وظيفة, 
ت���وؤك���د اأن ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ت��ل��ك امل�����ش��اري��ع 
يتجاوز 3 مليار ريال, ف�شال عن احت�شان 
3 اآلف موهبة و٢0 �شركة نا�شئة يف جمال 

الريادة وحا�شنة الأعمال.

اأبرز العقب�ت
التي تواجه الأم�نة؟

لكل عمل عقبات, ولكننا جتاوزناها بدعم 
الأمري  امللكي  ال�شمو  مبا�شر من �شاحب 
ف��ي�����ش��ل ب���ن خ��ال��د اأم����ري م��ن��ط��ق��ة ع�شري 
الرئي�ص الفخري لأوقاف اجلامعة الذي 
للم�شروع  الفخرية  الرئا�شة  لقبوله  كان 
دف��ع��ة ك��ب��رية, وك��ذل��ك وق��ف��ة م��ن معايل 
مدير اجلامعة الأ�شتاذ الدكتور فالح بن 
التفا�شيل  كامل  على  ال�شلمي  اهلل  رج��اء 
زال حتى هذه  وم��ا  الأول���ى.  الوهلة  منذ 
اللحظة حري�شا على اإجناح امل�شروع, كما 

اأنني اأ�شيد بجهود كافة الفرق امل�شكلة من 
ال��ذي عملوا على  داخ��ل وخ��ارج اجلامعة 

مدى 8 اأ�شهر.

كلمة لرج�ل الأعم�ل؟
اأذكرهم بحديث الر�شول �شلى اهلل عليه 
عمله  ان��ق��ط��ع  اآدم  اب���ن  م���ات  "اإذا  و���ش��ل��م 
اإّل م���ن ث����الث: ���ش��دق��ة ج���اري���ة, اأوع��ل��م 
وهو  له",  يدعو  ولد �شالح  اأو  به,  ينتفع 
الذي  الرائد,  امل�شروع  هذا  يف  ينطبق  ما 

يحيى �شنة الأوقاف وتطبيقها يف خدمة 
مطالبني  يجعلهم  م��ا  وامل��ج��ت��م��ع,  العلم 
قوية,  ب��داي��ة  يحقق  حتى  م��ادي��ا  بدعمه 
لأجلها.  اأن�شئ  التي  الطموحات  ويحقق 
وياأتي يف مقدمتها تطوير اأوقاف تعليمية 
املعرفة  واقت�شاد  العلمي,  للبحث  داعمة 
التناف�شية  بتعزيز  امل�شتدامة  والتنمية 

وال�شراكة وامل�شوؤولية الجتماعية.

مب�ذا تود اأن تختم هذا احلوار؟

�شك���را ل�شحيفة »اآف���اق« والقائمني عليها 
بقي���ادة الأ�شت���اذ الدكت���ور عل���ي ب���ن �شويل 

القرين وكافة من�شوبي ال�شحيفة.
واأمتنى اأن ن�شاهد حفل تد�شني رائع 
لل�شن���دوق ال�شتثماري لأوقاف اجلامعة, 
واأن ياأت���ي ع���ام ٢030 وق���د حتقق���ت روؤي���ة 
امل�شروع ب���اأن يكون �شم���ن اأف�شل م�شاريع 
وقفي���ة عل���ي م�شت���وى اململك���ة, وي�شهم يف 
نه�ش���ة تنموي���ة للمملك���ة عام���ة ومنطقة 

ع�شري خا�شة.

تدشين أوقاف جامعة الملك خالد

ننتظر تفاعل رجال األعمال
لدعم الصندوق االستثماري 

للمشروع

أتمنى أن تمر 12 عاما
وقد تحققت رؤيتنا بأن نصبح 

ضمن أفضل 10 مشروعات 
وقفية على مستوى المملكة
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أوقاف خالدة
د. ناصر آل قميشان

رئيس لجنة الحفل

على مدى عقود ما�شية تزيد عن الأربعة تعمقت يف منطقة ع�شري م�شرية التعليم العايل, واتخذت منذ عقدين م�شارا 
جديدا باإن�شاء جامعة امللك خالد حيث تو�شعت فيها الكليات والتخ�ش�شات وازدادت البنية التحتية قوة ومتانة.

يف هذه الرحلة �شخت الدولة مليارات الريالت لتكوين طاقات مادية كبرية, كما ظفرت املنطقة باآلف الطاقات 
الب�شرية التي ت�شلحت بالعلم يف اأرقى اجلامعات العاملية, وظفرت اجلامعة مبواقع وم�شاحات �شا�شعة يف قلب املنطقة 
واأطرافها, وت�شكلت مع الوقت هيبة اجلامعة و�شورتها الذهنية قائدة للتنمية ورائدة يف دفع عجلة التقدم ور�شم �شورة 
اأ�شبحت  واملوظفني حتى  الطالب  اآلف من  للجامعة  ان�شم  املختلفة؛ كما  العمل  الدولة وقطاعات  ملوؤ�ش�شات  مثالية 

اجلامعة موجودة يف كل بيت. 
اإن هذه املقومات التي تتمتع بها اجلامعة هي قوة �شاربة لبدء عهد جديد من ال�شتثمار, تقف من خالله اجلامعة 
على دعائم را�شخة جتعلها ت�شعى ل�شتثمار املعرفة وتنمية املكان وتكون لها اأموالها اخلا�شة لت�شاير ركب توجه الدولة 
ومنهج كريات اجلامعات العاملية التي تقوم على اأوقاف ا�شتثمارية جعلتها حتلق معتمدة على قوتها لتزداد قوة وتنطلق 

لأفق اأرحب يف التعليم والبحث العلمي وخدمة املجتمع. 
فاإذا ما اأ�شفنا لذلك روح اخلري املتجذرة يف نفو�ص اأبناء هذا الوطن والتي ترى يف دعم اأوقاف اجلامعة فر�شة 
لك�شب اأجر متعد يتمثل يف م�شاهمة فاعلة يف حتقيق اخلري العظيم من خالل م�شارف اأوقاف اجلامعة املعلنة من ن�شر 

للعلم وال�شدقة اجلارية وتربية للن�صء ون�شر ملنهج الإ�شالم الو�شطي عن طريق طالب املنح. 
ا�شراتيجي  بعد  ذا  ا�شتثمارية,  لأوق��اف  واملجتمعية وحتويلها  الذاتية  اإلى قوتها  توجه اجلامعة  كل هذا يجعل 

وهدف كبري ي�شمن لها النطالق ب�شرعة نحو اأهدافها ال�شامية وغاياتها العظمى. 
لقد بداأت اجلامعة خطوتها بنجاح, حني �شنعت خطة ا�شراتيجية لأوقافها ومنحتها الوقت والقدر الكايف 
من الهتمام ثم اختارت جمل�ص نظارة من اأعالم املال والأعمال ليدخلوا اأروقة اجلامعة بفكر جديد يفكر خارج 
يف  لال�شتثمار  فر�ص  بعر�ص  فبادرت  املتاحة؛  والفر�ص  قوتها  نقاط  وعرفت  بيئتها  در�شت  ذلك  وبعد  ال�شندوق. 
الدنيا والآخرة. ول �شك يف اأن هذه الفر�ص لي�شت نهائية؛ بل املجال مفتوح مل�شاريع وقفية وا�شتثمارية اأكرث تنوعا 

وا�شتغالل ملقدرات اجلامعة.

مشروعات األوقاف
د. إبراهيم مشبب األسمري

المشرف على اإلدارة العامة لالستثمار 

�شي�شكل  وال��ذي  امللك خالد  اأوق��اف جامعة  الوقفي ممثال يف  باإطالق م�شروعها  وتت�شرف  امللك خالد  حتتفل جامعة 
باإذن اهلل رافدا من روافد التنمية يف املنطقة. وتتميز الأوقاف اجلامعية بنوعية امل�شاريع الوقفية التي تقدم للمجتمع 
ال�شالم والأم��ان واأر�ص  اأر�ص  الإن�شان يف  ولأف��راده م�شاريع تنموية ي�شرك فيها القطاع اخلا�ص واحلكومي لتنمية 

احلزم والعزم. وتتميز معظم امل�شاريع الوقفية بتحقيقها ملبداأ ال�شتدامة التنموية.
فاإن  كذلك  جناحها.  يف  وامل�شاركة  امل�شاريع  هذه  مثل  لدعم  الكرام  البلد  واأبناء  اخلا�ص  القطاع  يحفز  ما  وه��ذا 
ملثل  املحلي  املجتمع  حاجة  يالم�ص  اخلا�ص  والقطاع  اخل��ريي  القطاع  دعم  تنتظر  التي  الوقفية  امل�شاريع  هذه  تنوع 
هذه امل�شاريع والتي تتمحور يف عموميتها بني م�شاريع طبية وقفية وم�شاريع لريادة الأعمال ودعم املوهوبني ومراكز 
تكون  اأن  يتاأمل  واعدة  تعليمية  تقدم م�شاريع منوذجية لأكادمييات ومدار�ص  الع�شل ونحوه كما  متخ�ش�شة لأبحاث 

منوذجا للتعليم والتعلم النوعي اإلى غري ذلك من امل�شاريع الوقفية التنموية.
هذا امل�شروع الوقفي �شيكون حلما ميكن حتقيقه ب�شواعد الرجال والن�شاء من اأبناء هذا الوطن املبارك و�شيحقق 

غايات �شامية تبنتها روؤية اململكة ٢030 من بناء جمتمع حيوي واقت�شاد مزدهر ووطن طموح. 

تدشين أوقاف جامعة الملك خالد

د عبداهلل آل عضيد
عميد شؤون الطالب، رئيس لجنة العالقات العامة

امل��ال يف وجوه  اأهمية بذل  ال�شرعية يف ديننا احلنيف موؤكدة  الن�شو�ص  احلمد هلل وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل, وبعد؛  فقد ج��اءت 
اخلري, ومن اأبواب البذل: وقف املال فيما ينفع النا�ص, واليوم ن�شهد اأهمية العلم والتعليم يف قوة الأمم وتقّدمها, حيث اأن العلم هو اللغة 
الأقوى والأ�شمى التي تتناف�ص عليها دول العامل لبناء احل�شارة والرقي بالإن�شان, واجلامعة هي اأبرز منابع العلم كموؤ�ش�شة علمية ر�شمية 
متخ�ش�شة؛ لذا فاإن دعم اجلامعات بالأوقاف م�شلك مهم لتطويرها و�شمان دوام عطائها, وجت�شيد الدعم ال�شراتيجي ل�شتقاللها وقوة 
اإرادتها, وحتقيق دورها يف التنمية امل�شتدامة للمجتمعات, فالعامل ي�شهد بتفوق اجلامعات الأمريكية يف جمال الأوقاف التعليمية وتناف�شها 
على حجم ثروات اأوقافها وقوة ا�شتثمارها, لتكون الأوقاف اأحد اأهم روافد متويل التعليم يف اجلامعات الرائدة مثل هارفارد وييل وغريها؛ 

وتاريخ الوقف الإ�شالمي ي�شهد بوجود عالقة را�شخة بني الأوقاف وموؤ�ش�شات التعليم.
وقيادة  الأجيال,  وتاأهيل  والثقافية,  العلمية  البيئة  لتطوير  الريادي  بدوره  فريدا  اأمنوذجا  وقف جامعتنا  ليكون  اهلل  باإذن  ونتطلع 
اجلامعة مل�شتويات ريادية من التميز والإبداع؛ لي�شهم يف تعزيز القدرات املالية للجامعة وتفعيل العالقة بني اجلامعة واملجتمع؛ لتتحقق 
بذلك روؤية ٢030 والتي جاء فيها »و�شنوا�شل ت�شجيع الأوقاف لتمكني هذا القطاع من احل�شول على م�شادر متويل م�شتدامة, ونراجع 

الأنظمة واللوائح املتعلقة بذلك«.

رؤية وطن
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د. علي زهير القحطاني 
رئيس اللجنة اإلعالمية لحفل تدشين أوقاف الجامعة، عضو هيئة التدريس بقسم اإلعالم 

ت�شري جامعة امللك خالد جنبا اإلى جنب مع حتولت الوطن وتواكب خططه الطموحة, والدليل على ذلك اعتماد اخلطة املطورة لها ٢0١8-٢0٢0, 
مبا يتواءم مع برنامج التحول الوطني وروؤية ٢030, واإطالق م�شروعها الوقفي �شعيا اإلى تعزيز املوارد املالية الذاتية لها, وامل�شاهمة يف الأن�شطة 
اأن�شطة  امل�شروع املنتظر يف دعم  اأف�شل ٢00 جامعة على م�شتوى العامل. و�شي�شهم  التي تعمل على نقل اجلامعة للعاملية وحتديدا لتكون �شمن 

البحث والتطوير والتعليم, ودعم العالقة بني اجلامعة واملجتمع؛ 
اجلامعة تاأمل اليوم اأن تنمي مواررها الذاتية اأ�شوة باجلامعات العاملية املرموقة لتحفيز الإبداع والتميز على كافة الأ�شعدة وت�شتطيع اأن 
تكون قادرة على متويل برامج البحث والتطوير التقني مبا يخدم الب�شرية ويعزز اقت�شاديات املعرفة لتحقيق التنمية امل�شتدامة للوطن وا�شتقطاب 
وحتفيز الباحثني واملبدعني واملوهوبني واملتميزين ورعايتهم وزيادة ال�شتفادة من موارد اجلامعة الب�شرية والبنية التحتية والتجهيزات. والالفت 
يل �شخ�شيا اأن درا�شات امل�شروع تعطي نظرة اأولية اأن اجلامعة در�شت جيدا ما ميكن اأن تبداأ به من م�شروعات تلبي حاجات ملحة وتغطي طلب 
اأن يتفاعلوا يف ال�شتثمار يف  متزايد على بع�ص اخلدمات وتوفر فر�ص عمل كبرية ل�شباب و�شابات املنطقة, وحقا على رجال الأعمال باملنطقة 

ال�شندوق الوقفي حتى نرى اأوقاف اجلامعة حتقق اأهدافها وت�شع �شرحنا الأكادميي يف املو�شع الذي ت�شتحقه.

دور رجال 
أعمال 

المنطقة



تدشين أوقاف جامعة الملك خالد

أقلها بتكلفة 750 ألفا واألعلى 80 مليونا
وتوفر 590 فرصة عمل

12 مشروعا تتصدر اهتمامات صندوق
أوقاف جامعة الملك خالد االسـتـثماري

»آفاق«
 

يت�شدر ١٢ م�شروعا اهتمامات م�شروع 
���ش��ن��دوق اأوق�����اف ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د 
ت�����ش��ه��م يف  اأن  ال����ش���ت���ث���م���اري, وي��ت��وق��ع 
ي��اأت��ي يف مقدمتها  خ��دم��ة 8 جم���الت, 
�شحية  م�������ش���روع���ات   4 ع���ر  ال�����ش��ح��ة 
ومتزايدة  ملحة  ح��اج��ات  تلبية  تتبنى 
لأهايل منطقة ع�شري خا�شة واملنطقة 
اجل��ن��وب��ي��ة ع���ام���ة, اإ����ش���اف���ة اإل�����ى ب��اق��ي 
امل���ج���الت: ال��ت��ع��ل��ي��م, وري�����ادة الأع���م���ال 
والزراعة  املعريف  والقت�شاد  والبتكار 

وال�شياحة والرفيه.
ووفقا لأمني عام اأوقاف اجلامعة 
م�شيط؛  اآل  �شعيد  ب��ن  ع��م��ر  ال��دك��ت��ور 
ف���اإن الأم��ان��ة العامة وع��ر ف��رق عمل 
م��ت��خ�����ش�����ش��ة م�����ن داخ��������ل اجل���ام���ع���ة 
وخارجها اأنهت درا�شة امل�شروعات ال�١٢ 
النواحي ومنها القت�شادية,  من كافة 
حمددة حجم الطلب على خدمات كل 
تبداأ  ال��ت��ي  التاأ�شي�ص  وتكلفة  م�شروع 
األ���ف, و���ش��ول اإل��ى 80 مليون  م��ن 750 
الدائمة  العمل  وفر�ص  والعوائد  ريال 
ب��� 590 وظيفة,  ق���درت  ال��ت��ي  امل��ت��وق��ع��ة 
م��وارد  ينمي  جناحها  اأن  على  م�شددا 
اجل���ام���ع���ة؛ ل���ت���اأدي���ة ري���ادت���ه���ا وي��ح��ق��ق 
نه�شة تنموية كرى للمنطقة خا�شة 

واململكة عامة. 

مشروع عيادات طب األسنان 
يف ظ��ل وج���ود ق��راب��ة 30 م��رك��زا طبيا 
املراكز  تندر  ع�شري,  مبنطقة  لالأ�شنان 
النموذجية ذات اجلودة العالية. ويقدر 

الأ�شنان  خدمات  على  الطلب  اجمايل 
 547 ب��ح��وايل   ٢0١8 ع��ام  املنطقة يف  يف 
مليون ريال؛ ومن هنا تاأتي الرغبة يف 
اإقامة مركز متطور بعياداته وطواقمه 
الفنية لتقدمي كافة خدمات العالجات 
ال�شنية وباأعلى معايري اجل��ودة يف ظل 
وج����ود اخل�����رات امل��م��ي��زة ل����دى ك����وادر 

اجلامعة يف كلية طب الأ�شنان. 
�شيبنى  ال��ذي  امل��رك��ز  و�شي�شتخدم 
على م�شاحة 500 مر مربع من اأرا�شي 
اجل��ام��ع��ة ذات امل��وق��ع ال��ت��ج��اري اأح��دث 
و����ش���ائ���ل ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��ت��ج��ه��ي��زات 
اأن  ويتوقع  الأ���ش��ن��ان,  طب  يف  احلديثة 
اأ�شنان  ع��ي��ادات   ١0 على  امل��رك��ز  يحتوي 
وخدمة  بالأ�شنان  خا�ص  ملعمل  اإ�شافة 
ت�����ش��وي��ر الأ����ش���ع���ة, وي���وف���ر ٢0 ف��ر���ش��ة 
بني  امل�شروع  �شيكلف  فيما  دائمة,  عمل 
3,5 و 4 ماليني ري��ال, وي��راوح العائد 
ال�شنوي التقريبي لهذا القطاع ما بني 

٢0 اإلى ٢5٪.

مشروع مركز العالج الطبيعي 
خدمات  ع�شري  منطقة  بتقدمي  قيا�شا 
ال����ع����الج ال��ط��ب��ي��ع��ي ب�����ش��ك��ل خ���ا����ص يف 
اخلا�شة  اجلهات  بع�ص  اأو  امل�شت�شفيات 
 ٢05,95١ ل��ن��ح��و  ل��ل��خ��ارج  ب��ال�����ش��ف��ر  اأو 
م�����ش��اب��ا, ت���وزع���وا م��ن ح��ي��ث ن���وع وق��وة 
الإ���ش��اب��ة؛ ت��ب��ل��ورت ف��ك��رة اإن�����ش��اء مركز 

العالج الطبيعي.
ومما يعززها توفر املوارد الب�شرية 
الطبية  العلوم  كلية  يف  العاملني  م��ن 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة, وال���ط���ل���ب احل�����ايل على 
باملنطقة  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال���ع���الج  خ���دم���ات 

لالأوعية  والتداخلي  اله�شمي  للجهاز 
الدموية وغريها.

و���ش��ي��ت��م اإن�����ش��اء م��رك��ز الأ���ش��ع��ة 
الطبي على م�شاحة 500 مر مربع 
للجامعة  امل��م��ل��وك��ة  الأرا�����ش����ي  م���ن 
خ��ارج احل��رم اجلامعي, وذات موقع 
جتاري مميز �شمن جممع خدمات 

طبي �شامل.
ويقدر الطلب احلايل على خدمات 
لعام  ع�شري  الأ�شعة يف منطقة  ت�شوير 
٢0١8 بحوايل 49,9 مليون ريال, ويوفر 
تراوح  فيما  عمل,  فر�شة   ١5 امل�شروع 
مليون   ٢0 و   ١5 ب��ني  ال��ت��اأ���ش��ي�����ص  كلفة 
لختالف  يعود  اخلا�ص  والفرق  ري��ال, 
وموا�شفاتها,  الطبية  الأجهزة  م�شادر 
التقريبي  ال�شنوي  العائد  ي��راوح  كما 

لهذا القطاع بني ١5٪ و ٢0٪.

مشروع مركز عالج وتأهيل 
ضعف السمع وزراعة القوقعة

عالج  م��رك��ز  م�����ش��روع  ينجح  اأن  يتوقع 
القوقعة  ال�شمع وزراعة  وتاأهيل �شعف 
���ش��ف��ر ٦0,88٦ من  ت��ك��ب��د  م��ن  يف احل���د 
مناطقهم  خ�����ارج  اجل��ن��وب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
 ٢١ )ي�شكلون  امل��ر���ص  ذات  م��ن  يعانون 
٪ مم��ن ي��ع��ان��ون م��ن ذات امل��ر���ص على 
م�����ش��ت��وى امل���م���ل���ك���ة(, وي����واج����ه ال��ط��ل��ب 
امل��رت��ف��ع ج����دا ع��ل��ى خ���دم���ات ال��ت��اأه��ي��ل 
وزراع���������ة ال���ق���وق���ع���ة ل�������ذوي الإع����اق����ة 
املقدر  اجلنوبية  امل��ن��اط��ق  يف  ال�شمعية 
مليون   900,5 ب���ح���وايل   ٢0١8 ع���ام  يف 
الب�شرية  امل�����وارد  ت��وف��ر  ظ��ل  ري����ال, يف 
الطبية  العلوم  كلية  يف  العاملني  م��ن 

 ٢5 يجدوا  اأن  ينتظر  التي  التطبيقية 
فر�شة عمل دائمة.

الإجمالية  امل�����ش��روع  تكلفة  وتبلغ 
ال�شنوي  ال��ع��ائ��د  وي����راوح  مليونا,   35
التقريبي لهذا القطاع بني ١0 و ١5٪. 

مشروع المختبرات الطبية 
يوفر م�شروع املخترات الطبية حاجة 
متخ�ش�شة  طبية  مل��خ��ت��رات  امل��ن��ط��ق��ة 
ع��ال��ي��ة يف ظل  ب�شعر وج����ودة  وح��دي��ث��ة 
ال���ط���ل���ب احل�������ايل ع���ل���ى ال��ف��ح��و���ش��ات 
 ٢0١8 لعام  ع�شري  منطقة  يف  املخرية 

بحويل 74,8 مليون ريال.
�شيقام  ال����ذي  امل�������ش���روع  و���ش��ي��ق��وم 
بكافة  مربعا  م��را   350 م�شاحة  على 
التحليلية,  والفحو�شات  الخ��ت��ب��ارات 
ويوفر ١5 فر�شة عمل دائمة, وي�شتمل 
الكيمياء  منها  تخ�ش�شية,  اأق�شام  على 
ال��ط��ب��ي��ة واأم����را�����ص ال����دم وب��ن��ك ال���دم 
املناعة  واأق�شام  والأم�شال  واجلراثيم 
والأم������را�������ص ال����وراث����ي����ة وال��ت��ح��ال��ي��ل 

اجلرثومية.
 ٢,5 ب��ني  التاأ�شي�ص  كلفة  وت��ق��در 
العائد  وي���راوح  ري���ال,  3,5 ماليني  و 
بني  القطاع  لهذا  التقريبي  ال�شنوي 

١5 و ٢0٪.

مشروع الريادة
وحاضنة األعمال 

الذي  املعريف  ال�شتثمار  لتحقيق  �شعيا 
بات من اأهم اأولويات اململكة من خالل 
ا�شتثمار ما تنعم به من طاقات �شبابية 
يطلق  الإب��داع��ي��ة,  وث��روات��ه��م  متجددة 

م�����ش��روع ال���ري���ادة وح��ا���ش��ن��ة الأع���م���ال, 
ل��ت��ح��ق��ي��ق اأع����ل����ى م�����ش��ت��وي��ات ال����ري����ادة 
وال���رع���اي���ة ل���الأف���ك���ار الإب����داع����ي����ة ذات 
اجل��ام��ع��ة,  ملن�شوبي  ال���ري���ادي  ال��ط��اب��ع 
اإلى  الإبداعية  اأفكارهم  حتويل  بهدف 

م�شاريع ريادية وا�شتثمارية حقيقية.
وي���ت���األ���ف امل�������ش���روع م����ن ح��ا���ش��ن��ة 
الأع������م������ال ل����دع����م وت���اأ����ش���ي�������ص ومن���و 
امل�����ش��اري��ع ال��ري��ادي��ة وم�����ش��اري��ع التخرج 
جمموعة  توفري  خ��الل  من  باجلامعة 
م���ن اخل����دم����ات وامل��������وارد ال�����ش��روري��ة 
والدعم  الأعمال  وتطوير  اللوج�شتية 
ال���ف���ع���ال���ي���ات  وامل���������ش����ارك����ة يف  ال����ف����ن����ي 
والأن�����ش��ط��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة يف ن��ف�����ص امل��ج��ال 
ودعم امل�شاريع يف احل�شول على متويل 
وا���ش��ت��ث��م��ار )ه����ذه اخل���دم���ات م��ن �شنة 
ل�����ش��ن��ت��ني(, وم�����ش��رع��ة الأع����م����ال وه��ي 
مكثف  ب�شكل  ال�شابقة  اخل��دم��ات  ذات 
الريادية  امل�شاريع  لت�شريع منو وتو�شع 
وال��ن��ا���ش��ط��ة يف اجل��ام��ع��ة خ���الل ف��رة 
زمنية ق�شرية تراوح بني 3 و 5٦ �شهرا 
مقابل احل�شول على ح�شة يف ال�شركة 
اأف��راد,  اأو  ا�شتثمارية  �شركة  عن طريق 
لحت�شان  امل�شركة  العمل  وم�شاحة 
امل�����ش��اري��ع ال��ن��ا���ش��ئ��ة واإق����ام����ة ف��ع��ال��ي��ات 

وور�ص عمل ب�شكل دائم.
وال���ط���ل���ب احل�����ايل ع��ل��ى خ��دم��ات 
احل���ا����ش���ن���ة ي��ت��م��ث��ل ب���ع���دد امل���وه���وب���ني 
واخل���ري���ج���ني م����ن اجل���ام���ع���ة امل��ت��وق��ع 
التحاقهم باحلا�شنة واملقدر لعام ٢0١8 
املنطقة  م���ن  ���ش��خ�����ش��ا   ٢84٦ ب���ح���وايل 

وخارجها.
وتقدر امليزانية املقرحة باإجمايل 

ري��ال,  ب��� ١59 مليون  امل��ق��در  لعام ٢0١8 
كما ميلك امل�شروع حظوظا لال�شتمرار 
ال�شكانية  كالكثافة  امل�شتقبلي  والتطور 
املجتمعي  ال���وع���ي  وازدي�������اد  امل��ت��ن��ام��ي��ة 
امل��ب��ك��رة وملكية  ال��ف��ح��و���ش��ات  لأه��م��ي��ة 
امل�شتقبلي  والتكامل  للمركز  اجلامعة 
مع اإن�شاء امل�شت�شفى اجلامعي والعيادات 
وامل�شتمر  ال��دائ��م  والطلب  املتخ�ش�شة 

على خدمات امل�شروع.
وتقدر تكلفة امل�شروع ما بني 5,١ 
م��وف��را ١5 فر�شة  ري���ال,  و ٢ مليون 
عمل دائمة, ويراوح العائد ال�شنوي 
ب��ني ١5  ال��ق��ط��اع م��ا  ل��ه��ذا  التقريبي 

اإلى ٢0٪. 

مشروع األشعة التخصصية 
التخ�ش�شية  الأ���ش��ع��ة  م�����ش��روع  ي�شنف 
ال�شحية  اخلدمية  امل�شاريع  م��ن  ب��اأن��ه 
ال����ت����ي ت����ه����دف اإل��������ى ت���ل���ب���ي���ة احل���اج���ة 
الأ�شعة  م��راك��ز  على  وامل��ت��زاي��دة  امللحة 
املتخ�ش�شة من خالل ا�شتخدام اأف�شل 
و����ش���ائ���ل ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��ت��ج��ه��ي��زات 
احل���دي���ث���ة يف جم����ال الأ����ش���ع���ة, وال��ت��ي 
���ش��ت��ك��ون واح������دة م���ن اأف�������ش���ل امل���راك���ز 
ال��ط��ب��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة م���ن ح��ي��ث ك��ف��اءة 
ومرافقه  وجتهيزاته  الطبية  طواقمه 
وخ���دم���ات���ه, و���ش��ي��ق��دم ك���اف���ة خ��دم��ات 
الأ�شعة, وي�شتمل على الأ�شعة الرقمية 
وامل��ت��ن��ق��ل��ة وف��ح��و���ش��ات امل���وج���ات ف��وق 
املحوري  الطبقي  والت�شوير  ال�شوتية 
وال���ت�������ش���وي���ر ب���ال���رن���ني امل��غ��ن��اط��ي�����ش��ي, 
وف���ح�������ص ك���ث���اف���ة ال���ع���ظ���ام )ه�����ش��ا���ش��ة 
ال��ع��ظ��ام( وال��ت�����ش��وي��ر ال��رق��م��ي امل��ل��ون 
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تدشين أوقاف جامعة الملك خالد

مل����دة 3  امل�������ش���روع  ١١.8 م��ل��ي��ون ل��ك��ام��ل 
���ش��ن��وات, م���وزع���ة ك��ال��ت��ايل: الأن�����ش��ط��ة 
الإع����الم����ي����ة ل���ع���دد ٦ م������رات ف�����ش��ل��ي��ا, 
الدورات التدريبية املحددة ب 8 ف�شليا, 
واحدة,  ملرة  ال�شتثمارية  امل�شاريع  دعم 

مكافاآت العاملني.
امل����رك����ز ١0 ف���ر����ص ع��م��ل  وي����وف����ر 
اإداري����ة دائ��م��ة, وي��ت��وق��ع اأي�����ش��ا اأن يجد 
فر�شة لإقامة ٢0 م�شروع �شركة نا�شئة 

م�شتقبال. 
ول يتوقع اأن يحقق امل�شروع عائدا 
ح��ال جناحه  لكن يف  الأول����ى,  �شنته  يف 
ه���ن���اك ط���رق���ا خم��ت��ل��ف��ة لتحقيق  ف�����اإن 
الإي��رادات من رعايات ور�شوم ا�شراك 
رم���زي���ة ي��دف��ع��ه��ا امل�������ش���روع امل��ح��ت�����ش��ن 
ور�����ش����وم ال��������دورات امل��ت��خ�����ش�����ش��ة ال��ت��ي 

ينظمها املركز. 

مشروع التعليم اإللكتروني 
اإن�������ش���اء من�شة  اإل�����ى  امل�������ش���روع  ي���ه���دف 
قاعدة  جتمع  امل�شتوى  عالية  تدريبية 
واملتدربني خلدمة  املدربني  كبرية من 
القطاعات املختلفة, حيث يوفر برامج 
ل��دورات  اإ�شافة  وتخ�ش�شية,  تدريبية 
وب���رام���ج  م��ت��ق��دم��ة  ودورات  اأ���ش��ا���ش��ي��ة 
تدريبية  لتواكب متطلبات امل�شتفيدين 

يف كافة التخ�ش�شات.
وترتبط الفكرة بفل�شفة التدريب 
التعليم وحده؛  اأجل  امل�شتمر لي�ص من 
ول���ك���ن م���ن اأج�����ل ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ن��م��ي��ة 
وم����واج����ه����ة امل���ت���ط���ل���ب���ات واحل�����اج�����ات 
يوم  بعد  �شتحدث يوما  التي  وامل��ه��ارات 
يف �شتى املجالت املعرفية واملهنية, مما 

ي��ت��ي��ح ال��ت��ع��رف ع��ل��ى اأ���ش��ح��اب الأف��ك��ار 
الإب���داع���ي���ة وال���رائ���دة وع��ر���ص واإب����راز 
امل�����ش��اري��ع امل��م��ي��زة واخل���الق���ة وت��اأه��ي��ل 
وال��ت��وا���ش��ل  امل���ت���درب���ني  اأداء  وت��ط��وي��ر 
واملتدربني  امل��درب��ني  بني  �شواء  الفعال 
واملبتكرين اأو طلبة اجلامعات واأ�شحاب 

امل�شاريع املميزة وامل�شتثمرين.
وق������د ب���ل���غ ح���ج���م ال���ط���ل���ب ع��ل��ى 
ل��وح��ده��ا  ع�����ش��ري  ال��ت��دري��ب يف منطقة 
4٢.4٦١ متدربا, وتقدر قيمة ال�شتثمار 
ويوفر  مليون,   ٢.5 املطلوبة  الإجمايل 
١0 فر�ص عمل دائمة, وي��راوح العائد 
ال�شنوي التقريبي لهذا القطاع ما بني 

١0 اإلى ١5 ٪.  

مشروع مجمع
مدارس الملك خالد 

امللك  م���دار����ص  جم��م��ع  م�����ش��روع  ين�شد 
خالد اإيجاد �شرح تعليمي مميز مبناهج 
يف  ت�شاهم  وع�شرية  عملية  تطبيقية 
جليل  وتوؤ�ش�ص  طلبتنا  �شخ�شية  بناء 
داعمة  خمرجاته  تكون  جامعي  جديد 

لقت�شاد الوطن وال�شباب ال�شعودي.
 80 امل�������ش���روع  ي���وف���ر  اأن  وي��ن��ت��ظ��ر 
وظيفة تعليمية واإداري��ة, وتبلغ تكلفته 
يف املرحلة الأولى ٢0 مليون ريال, ويبلغ 
متو�شط العائد ال�شنوي التقريبي لهذا 

القطاع بني ١0 و ١5٪.
وق�������در ح���ج���م ال���ط���ل���ب اخل���ا����ص 
ب��امل��دار���ص الأه��ل��ي��ة يف اأب��ه��ا ل��ع��ام ٢0١7  
وع��دد  وط��ال��ب��ة.  ٦.880 طالبا  ب��ح��وايل 
الطلبة يف املدار�ص الق�شوى للمدار�ص 
طالب   3,٦00 ب��ح��وايل  ف��ي��ه��ا  ال��ق��ائ��م��ة 

وط���ال���ب���ة, مم���ا ي��ع��ن��ي وج�����ود ف���ج���وة يف 
الطلب تقدر ب 3,٢80 طالبا وطالبة.  

مشروع مركز
االستشارات الهندسية

ي��ل��ب��ي م�������ش���روع م���رك���ز ال����ش���ت�������ش���ارات 
ال��ه��ن��د���ش��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة ال��ط��ل��ب ال��ع��ايل 
ع���ل���ى اخل�����دم�����ات ال��ه��ن��د���ش��ي��ة يف ظ��ل 
ع����دم وج�����ود ج��ه��ة م��ت��خ�����ش�����ش��ة ت��ق��دم 
خ�شو�شا  متكاملة,  هند�شية  خ��دم��ات 
يف ظ����ل وج������ود م�������ش���روع���ات ح��ك��وم��ي��ة 
خدمات  �شي�شمل  اإذ  باملنطقة,  طموحة 
وال���ش��ت�����ش��ارات  والت�شميم  التخطيط 
ال��ه��ن��د���ش��ي��ة اخل��ا���ش��ة ب��ع��م��ل��ي��ات ال��ب��ن��اء 

لكافة امل�شاريع.
و����ش���ي���ك���ون م���ق���ر امل�����رك�����ز ب��ك��ل��ي��ة 
الهند�شة باجلامعة, يتم ت�شميم مكتب 
وال��ع��م��ل  للت�شميم  وم��ك��ت��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ال 
املج�شمات  لعر�ص  اإ���ش��اف��ة  الهند�شي. 

واأعمال املركز ومكاتبه الإدارية.
وف��ي��م��ا ي��ق��در ح��ج��م ال��ط��ل��ب على 
اخلدمات الهند�شية لعام ٢0١8 ملنطقة 
ع�شري ب� ١.4 مليون ريال, فاإن امل�شاريف 
الت�شغيلية املرتبة على امل�شروع �شتكون 
مما  ا�شت�شارية  عقود  بوجود  مرتبطة 
ت�شغيلية  م�شاريف  وج���ود  ع��دم  يعني 
اإّل يف حالة وجود عمل حقيقي,  دائمة 
وال�شتفادة من خرات واإمكانيات كلية 

الهند�شة.
وتبلغ التكلفة الإجمايل للم�شروع 
يوفر ١0 فر�ص  بينما  ري��ال,  األ��ف   750
ع��م��ل دائ��م��ة, ي����راوح ال��ع��ائ��د ال�شنوي 
التقريبي لهذا القطاع بني ١5 و ٢0٪. 

مشروع تربية النحل
وإنتاج العسل

جاءت فكرة اإن�شاء مركز علمي لأبحاث 
العلمي  التطور  م��ن  انطالقا  النحل, 
وال�����ش��ن��اع��ي ال����ذي ت�����ش��ه��ده امل��م��ل��ك��ة يف 
وان�����ش��ج��ام��ا مع  ال��ن��ح��ل  جم���ال �شناعة 
اإلى  روؤية ٢030 بالركيز على التحول 

اقت�شاد املعرفة. 
ويهدف امل�شروع اإلى حتويل نتائج 
ذات  و�شناعات  منتجات  اإل��ى  البحوث 
ق��ي��م��ة ل��الق��ت�����ش��اد ال��وط��ن��ي يف جم��ال 
ع��ل��وم ال��ن��ح��ل واإن���ت���اج ال��ع�����ش��ل, ولتكون 
الرتقاء  يف  قويا  عامال  املنتجات  ه��ذه 
ب��وط��ن��ن��ا ال����غ����ايل ع��ل��م��ي��ا واق��ت�����ش��ادي��ا 
باأهمية  ال��وع��ي  ن�شر  واإل���ى  و�شناعيا, 
ن���ح���ل ال���ع�������ش���ل وال���ق���ي���م���ة ال���غ���ذائ���ي���ة 

والعالجية والقت�شادية  ملنتجاته. 
وق�������درت ت��ك��ل��ف��ة امل�������ش���روع ال����ذي 
املحلي لالقت�شاد  الناجت  يهدف لزيادة 
امل��وارد  م��ن  املثلى  لال�شتفادة  الوطني 
والإ�شهام  باملنطقة  املوجودة  الطبيعية 
على  مليونا   ١5 ب  ال��غ��ذائ��ي  الأم���ن  يف 
3 م��راح��ل, 5 م��ل��ي��ون ل��ك��ل م��ن��ه��ا, فيما 
وي��راوح  دائمة,  عمل  فر�شة   ٦0 يوفر 
متو�شط العوائد املتوقعة ال�شنوية لهذا 

القطاع بني ٢0 و ٪30.

مشروع المجمع الترفيهي
التجاري السكني

يف ظ�����ل ق���ل���ة امل���ج���م���ع���ات ال���ت���ج���اري���ة 
والتي  املنطقة اجلنوبية  الرفيهية يف 
لل�شياح  ���ش��ي��اح��ي  ج���ذب  ع��ام��ل  ت�����ش��ك��ل 
اململكة وخ��ارج��ه��ا, على  ال��ق��ادم��ني م��ن 

ال����رغ����م م����ن ال���ع���دي���د م����ن امل���ق���وم���ات 
ال�����ش��ي��اح��ي��ة مل��ن��ط��ق��ة ع�����ش��ري م���ن م��ن��اخ 
وطبيعة خالبة وغريها, تظهر احلاجة 
الرفيهي  املجمع  م�شروع  اإن�����ش��اء  اإل��ى 
التجاري ال�شكني, ليوفر كل احتياجات 
احلياة  اأ�شلوب  بني  ويجمع  امل�شتهلك, 

والراحة, والعمل والرفاهية.
و�شيتوفر يف امل�شروع الذي �شيكون 
يف موقع جتاري ن�شط مبنطقة لع�شان 
�شكنية  م�شاريع  �شابقا(  املعلمني  )كلية 
ال�شكنية  وال�����ش��ق��ق  ك��ال��ف��ن��ادق  متنوعة 
وم����ولت ال��ت�����ش��وق وامل��ط��اع��م وامل��ق��اه��ي 
ومكاتب  وحم��الت  الرفيهية  واملراكز 
جت���اري���ة وم���راف���ق اأخ�����رى ت��خ��دم رواد 
وم�شاحات  وط��رق  م��واق��ف  م��ن  املجمع 
م����ف����ت����وح����ة ل����ل����ح����دائ����ق وال���������ش����اح����ات 
وامل�شليات, وهو مزيج بديع من املرافق 

والرفيه واخلدمات املتنوعة. 
و   ٢00 ب�����ني  امل�����������ش�����روع  وي�����وف�����ر 
بطبيعة  م��رت��ب��ط��ة  ع��م��ل  ف��ر���ش��ة   300
ال��ن�����ش��اط��ات ال��ت��ي ���ش��ت��ق��ام يف امل�����ش��روع 

ومراحل تنفيذه. 
احل��ايل على  الطلب  وق��در حجم 
خدمات امل�شروع يف منطقة ع�شري لعام 
ري���ال وه��و  ب��ح��وايل ١,٦ م��ل��ي��ون   ٢0١8
للم�شروع  ج����دا, مي��ك��ن  م��رت��ف��ع  ط��ل��ب 
عالية  ن�شبة  على  ال�شتحواذ  امل��ق��رح 
م���ن���ه يف ظ����ل ع������دم وج�������ود م�����ش��اري��ع 
م��ن��اف�����ش��ة ل���ه يف امل��ن��ط��ق��ة, م���ن حيث 
املنطقة  وج��اذب��ي��ة  اخل��دم��ات  �شمولية 
املناف�شة  الأ�شعار  عن  ناهيك  �شياحيا 
التي ميكن للم�شروع تقدميها مقارنة 

بجودة اخلدمات.

وت����ق����در ال���ق���ي���م���ة الإج���م���ال���ي���ة 
املتوقعة للم�شروع بحوايل 80 مليون 
ري�����ال, وي�����راوح م��ت��و���ش��ط ال��ع��وائ��د 
بني  القطاع  لهذا  ال�شنوية  املتوقعة 

7 و ١0٪.
 

مشروع المطبعة 
تنبع الرغبة يف اإن�شاء مطبعة حديثة 
ل�شالح جامعة امللك خالد التي تعتر 
ال�شعودية, من  اجل��ام��ع��ات  اأك��ر  م��ن 
حيث عدد الطالب والطالبات وعدد 
مطبوعاتها  ون�شر  لطباعة  الكليات 
ملن�شوبيها   العلمي  والإن��ت��اج  املتنوعة 
والتي قدرت ب� ١0 ماليني ريال �شنويا 
وكذلك امل�شاهمة يف خدمة جمتمعها 
امل���ح���ي���ط ب���ه���ا, اإ����ش���اف���ة اإل������ى خ��دم��ة 
امل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة واجل��ام��ع��ات 

اجلنوبية املجاورة.
وي�����ق�����در ال���ط���ل���ب احل��������ايل ع��ل��ى 
م��ن��ط��ق��ة ع�شري  امل��ط��ب��ع��ة يف  م�������ش���روع 
افرا�ص  مع  ري��ال  مليون   75 بحوايل 
املنطقة  يف  الطلب  حجم  م��ن   ٪75 اأن 
املنطقة يف حال  خ��ارج  مل�شاريع  �شيبقى 
امل��ال��ي��ة  والإدارة  ب���اجل���ودة  اله���ت���م���ام 

للم�شروع. 
القت�شادي  امل�شح  بيانات  وت�شري 
هذا  اأرب���اح  ���ش��ايف  اأن  الن�شر  لأن�شطة 
الن�شاط تتجاوز 40٪ من اإيراداته وهي 
للم�شتثمرين,  وواع����دة  عالية  ن�شبة 
كما قدرت كلفة ال�تاأ�شي�ص ب� ١٢,5 اإلى 
ف��ر���ش��ة عمل  م��ل��ي��ون, وي��وف��ر ٢0   ١5
دائ���م���ة, وت������راوح ال���ع���وائ���د امل��ت��وق��ع��ة 

ال�شنوية بني ١5٪ و ٢0٪.
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سالم بن فائز العلياني
المشرف على وحدة الذكاء االصطناعي، المشرف العام على اإلدارة العامة لتقنية المعلومات

جامعة امللك خالد, تعتر اأكر جهة تعليمية باملنطقة اجلنوبية, وواحدة من اأكر اجلامعات يف اململكة العربية ال�شعودية. وتاأتي اأوقافها 
يف الفرة التي ت�شهد فيها اململكة حتول اقت�شاديا ومعرفيا تاريخيا, وكان لزاماً على اجلامعة اأن تتما�شى مع هذا التحول, وت�شهم يف رفع 
اقت�شاديات اململكة واملنطقة اجلنوبية, خا�شة مبا يتواءم مع روؤيتها ور�شالتها واأهدافها.  ولأن املنطقة اجلنوبية لها عوامل قوة مميزة لها 

من ناحية املكان والبيئة والرثوة, فقد ركزت اجلامعة على هذه العوامل يف م�شاريعها, مبا يتنا�شب مع حماور روؤية اململكة ٢030 
وتهدف اجلامعة ممثلة مبجل�ص النظارة لتطوير م�شاريع وقفية بروؤية ا�شتثمارية م�شتدامة, بال�شراكة مع م�شتثمرين ي�شتطيعون 
اأن يروا الفر�ص ال�شتثمارية الواعدة يف املنطقة, لتعود عوائد الوقف ال�شتثمارية, لت�شب يف حتقيق ر�شالة اجلامعة واأهدافها التعليمية 

والبحثية واملجتمعية.

د. هادي بن علي اليامي 
عضو مجلس اوقاف الجامعة

ي�شرين بداية ان اثمن جلامعة امللك خالد والقائمني عليها الروؤية امل�شتقبلية الطموحة يف اإطار روؤية ململكة ٢030 والتي ياأتي اإطالق اأوقاف 
جامعة امللك خالد اأحد حماورها وهي بال �شك تعد نقلة نوعية يف م�شرية اجلامعة �شينعك�ص اأثرها ايجابا على دعم البحث العلمي واقت�شاد 
اجلامعة  و�شعتها  التي  ال�شراتيجية  اأن اخلطة  موؤكدا  الجتماعية  وامل�شوؤولية  وال�شراكة  التناف�شية  بتعزيز  امل�شتدامة  والتنمية  املعرفة 
لإطالق م�شروع اوقاف اجلامعة وما متتلكة اجلامعة من مقومات ومن فر�ص ومن كوادر ب�شرية �شتكون عنا�شر داعمه وحمفزة لنجاح 
اعمال الوقف وكفيلة باذن اهلل بتعزيز املوارد املالية الذاتية للجامعة وامل�شاهمة يف الأن�شطة التي تعمل على رفع التقييم العاملي للجامعة من 

خالل اإطالق عدد من املبادرات النوعية اجلديدة بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص واملوؤ�ش�شات احلكومية ذات العالقة 
واثق بان الرئا�شة الفخرية ل�شاحب ال�شمو امللكي األمري في�شل بن خالد اأمري منطقة ع�شري �شيكون لها اكر الأثر على دعم م�شرية 
اأن ي�شهم يف جناح هذا  اأع�شاء جمل�ص اوق��اف اجلامعة على تقدمي ما ميكن  هذا امل�شروع الهام .�شائال اهلل عز وجل ان يعينني وزمالئي 

امل�شروع انطالق من امل�شئولية املجتمعية وان يلم�ص املجتمع ومن�شوبي اجلامعة اثره الإيجابي يف قادم الأيام باذن اهلل تعالى.

نقلة 
نوعية

تدشين أوقاف جامعة الملك خالد

أوقاف 
الجامعة.. 

وتنمية 
االقتصاد
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الدخول ضمن أفضل 10 مؤسسات على مستوى المملكة
أوقاف الجامعة.. تأسيس صلب وطموحات شاهقة

محمد شامي
 

ي��ط��م��ح م�����ش��روع اأوق�����اف اجل��ام��ع��ة اأن 
ي�����ش��ب��ح ���ش��م��ن اأف�����ش��ل ١0 م��وؤ���ش�����ش��ات 
وق��ف��ي��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى امل��م��ل��ك��ة بحلول 
تطوير  عاتقه  على  حامال   ,٢030 ع��ام 
اأوق����������اف ت��ع��ل��ي��م��ي��ة داع�����م�����ة ل��ل��ب��ح��ث 
والتنمية  امل��ع��رف��ة  واق��ت�����ش��اد  ال��ع��ل��م��ي, 

امل�شتدامة بتعزيز التناف�شية وال�شراكة 
و�شيطلق  الج��ت��م��اع��ي��ة.  وامل�����ش��وؤول��ي��ة 
امل�شروع يف حفل تقرر اأن يرعاه �شاحب 
خالد  بن  في�شل  الأم��ري  امللكي  ال�شمو 
ع�شري,  منطقة  اأم���ري  عبدالعزيز  ب��ن 
الرئي�ص الفخري لأوقاف اجلامعة يوم 

الأربعاء ٢ �شعبان املوافق ١8 اأبريل.
وق���ال اأم���ني ع��ام اأوق���اف اجلامعة 

م�شيط:  اآل  �شعيد  ب��ن  ع��م��ر  ال��دك��ت��ور 
م�������ش���ارات   5 ي��ت�����ش��م��ن  امل���������ش����روع  اإن 

ا�شراتيجية, ت�شمل:
ال��ب�����ش��ري��ة: عر  امل����وارد  تنمية   •
ا���ش��ت��ق��ط��اب ���ش��رائ��ح م��ت��ن��وع��ة من 

الداعمني - ال�شتثمار.
�����ش����واء  ال������داخ������ل������ي:  ال����ن����م����و   •
اأو  ال��ه��ي��ك��ل  اأو  ال����ش���رات���ي���ج���ي���ة 

النظم والعمليات اأو الإجراءات اأو 
التو�شيف الوظيفي اأو النماذج اأو 
التحكم يف الوثائق وال�شجالت اأو 

احلوكمة اأو جوائز التميز.
بدعم  الجتماعية:  امل�شوؤولية   •
وال�شحية  التعليمية  اخل��دم��ات 
املوهوبني  ودع��م  املنطقة  وتنمية 

واملبتكرين وطالب املنح.

فيها  مبا  املجتمعية:  ال�شراكة   •
ال��ق��ط��اع��ني احل��ك��وم��ي واخل��ا���ص 

واجلمعيات واملوؤ�ش�شات اخلريية.
بني  ويتعدد  امل��ع��رف��ة:  اقت�شاد   •
والبتكار  النوعي  العلمي  البحث 

وبراءة الخراع وريادة الأعمال.
�شتة  »ه��ن��اك  ب��ن م�شيط  واأ���ش��اف 
اأه��������داف ا����ش���رات���ي���ج���ي���ة: ا���ش��ت��ق��ط��اب 
تنمية  الداعمني,  من  متنوعة  �شرائح 
يف  التميز  امل�شتدام,  النوعي  ال�شتثمار 
تطوير  للوقف,  وامل��ايل  الإداري  الأداء 
خمتلفة,  قطاعات  مع  فاعلة  �شراكات 
ري�����ادة ال���وق���ف يف حت��ق��ي��ق امل�����ش��وؤول��ي��ة 
اب��ت��ك��ارات البحوث  الج��ت��م��اع��ي��ة, دع��م 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ن��وع��ي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق اق��ت�����ش��اد 

املعرفة«. 
وت���اب���ع »ك����ل ه����دف ا���ش��رات��ي��ج��ي 
ي���ح���وي م����ب����ادرات. ف��اب��ت��ك��ار وت��ط��وي��ر 
و���ش��ائ��ل وط�����رق جل����ذب ال���دع���م امل���ايل 
وغ��ري امل���ايل واإع����داد ك���وادر احرافية 
يف جم����ال ج����ذب ال���داع���م���ني وت��ط��وي��ر 
ع��الق��ات ع��ام��ة ف��اع��ل��ة م��ع ال��داع��م��ني 
الأمثل  وال�شتثمار  الأول,  ال��ه��دف  يف 
ملوارد واأ�شول اجلامعة املتاحة وتطوير 
الهدف  ا�شتثمارية متميزة يف  م�شاريع 
والعمليات  ال��ن��ظ��م  وح��وك��م��ة  ال���ث���اين, 
الإداري�����������ة ل���ل���وق���ف وت���ط���وي���ر امل������وارد 
ال��ب�����ش��ري��ة ل��ل��وق��ف وت��ط��وي��ر الأن��ظ��م��ة 
وال���ل���وائ���ح امل��ال��ي��ة ل��ل��وق��ف يف ال��ه��دف 
توا�شل  قنوات  وتطوير  وفتح  الثالث, 

احلكومي  القطاع  يف  وم�شتمرة  فاعلة 
ا�شراتيجية  ���ش��راك��ة  وت��ط��وي��ر  وف��ت��ح 
م���ع ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص, ف��ت��ح وت��ط��وي��ر 
���ش��راك��ة ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة م��ع امل��وؤ���ش�����ش��ات 
ال��وق��ف��ي��ة واجل��م��ع��ي��ات اخل���ريي���ة, دع��م 
امل����وه����وب����ني وامل���ب���ت���ك���ري���ن وال���ب���ح���وث 
العلمية النوعية واخلدمات التعليمية 
وال�����ش��ح��ي��ة والج���ت���م���اع���ي���ة والأ�����ش����رة 
)الأ����ش���رة, ال��ط��ال��ب, امل��ع��ل��م, الأط��ف��ال, 
كبار ال�شن. ذوي الحتياجات اخلا�شة( 
ودعم وتطوير ممكنات منطقة ع�شري 
ال��ه��دف اخل��ام�����ص, ودع���م وت�شجيل  يف 
ب����راءات الخ����راع وامل�����ش��اري��ع النوعية 

ال�شغرية.
اأوق������اف  اأن  م�����ش��ي��ط  اآل  واأب���������ان 
اجلامعة, ت�شم 8 جمالت لال�شتثمار, 
ه��ي: اقت�شاد م��ع��ريف, الب��ت��ك��ار, ري��ادة 
ال�شياحة,  التعليم,  ال�شحة,  الأع��م��ال, 
ال���رف���ي���ه، ال�����زراع�����ة، م����وؤك����دا ن��ق��اط 
اجلغرايف  املوقع  يف  تركز  التي  القوة 
)ال�����ش��ي��اح��ة, ال��ت��ن��وع ال��ب��ي��ئ��ي(, البحث 
ال��ع��ل��م��ي )ب���ي���وت اخل�����رة, ال���درا����ش���ات 
وال����ش���ت�������ش���اري���ة(, اأم�������الك اجل��ام��ع��ة 
)م�������ش���اح���ات وا����ش���ع���ة مم����ي����زة, م���واق���ع 
مم���ي���زة(, ال��ت��ق��ن��ي��ة )اأم�����ن م��ع��ل��وم��ات, 
خرات التقنية, مركز بيانات متقدم(, 
ال�شحة  تخ�ش�شية(,  )كليات  التعليم 
تخ�ش�شية(,  ع��ي��ادات  طبية,  )م��دي��ن��ة 
ال��ط��اق��ة ال��ب�����ش��ري��ة )خ�����رات اإداري������ة, 

�شباب مميز, كفاءات اأكادميية(.
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د. عبد العزيز أبو ملحة
عضو مجلس إدارة النظارة

اأو  اأو �شحية  اجتماعية  اأو  بحثية  اأو  تعليمية  �شواء  ومنافع خريية  تقدمي خدمات  هو  امللك خالد,  وقف جامعة  الأ�شا�شية من  الغاية  اإن 
التعليمية  التنمية  حتقيق  اإل��ى  اأن�شطتها  خ��الل  من  امل�شاهمة  ولكن  الربحية؛  اإل��ى  املختلفة  اأن�شطتها  خ��الل  من  تهدف  ول  اقت�شادية, 
والجتماعية والقت�شادية اخلريية التي متول اجلامعة. وهذا ل يتم اإّل بتحقيق عائد مادي ي�شاعدها على حتقيق مقا�شدها والرفع من 

م�شتواها الأكادميي واملعريف ملرافقها وكوادرها وخمرجاتها.
ومقارعتها.  العاملية  اجلامعات  مل�شاف  وو�شولها  رقيها  يف  وت�شاعد  م�شتواها  من  ترفع  حتى  اجلامعة  تاريخ  يف  مهمة  اخلطوة  هذه 
وت�شبح من اأف�شل جامعات العامل با�شتقالل مواردها ودخلها. اإن اخلطوات املت�شارعة التي ت�شهدها نه�شة وتطور اأنظمة دولتنا الغالية, 

جتعل من هذا الوقف �شرورة وغاية للو�شول لأهداف روؤيتها الطموحة.
وقد متت يف فرة وجيزة عدة خطوات وترعات جليلة منذ املوافقة على تاأ�شي�ص الوقف. وقبل تد�شينه برعاية كرمية من قبل الرئي�ص 

الفخري للوقف �شاحب ال�شمو امللكي الأمري في�شل بن خالد اآل �شعود اأمري منطقة ع�شري حفظه اهلل.
وعملية بناء اأ�شا�شات وقواعد هذا الوقف مل تكن بال�شيء الهني, فقد قامت على درا�شات وخرات وا�شت�شارات لها باع يف هذا املجال 
ودعوة العديد من اخلرات ورجال الأعمال املرموقني ملجل�ص واإدارة هذا الوقف التي اأثمرت يف هذه الغر�شة الطيبة ذات الأهداف ال�شامية 

التي باإذن اهلل جنني ثمارها التي تعود على الوطن واجلامعة بكل خري

خطوات 
متسارعة 

ومنافع 
خيرية



قبل أن تفكر بالمخالفات
فكر بحياتك وبعائلتك

استعمال الجوال أثناء قيادة السيارة خطر قاتل
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نحو قائمة أفضل 200 جامعة عالميا بحلول 2030
مدير الجامعة يدشن خطتها

االستراتيجية المطورة 2018 - 2030
عبدالعزيز رديف

الأ�شتاذ  رعى معايل مدير اجلامعة 
الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�شلمي 
م�����وؤخ�����را, ح���ف���ل ت���د����ش���ني »اخل���ط���ة 
للجامعة  امل���ط���ورة  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
من  ع����دد  ب��ح�����ش��ور   ,»٢0٢0-٢0١8
ال�����وك�����الء وال�����ع�����م�����داء وم��ن�����ش��وب��ي 
يف  وذل���ك  للخطة,  امل��ن��ف��ذة  ال�شركة 
اجلامعة  مبقر  امل��رك��زي��ة  امل��درج��ات 

الرئي�شي باأبها.
واأكد ال�شلمي يف كلمته التي األقاها 
التخطيط  اأهمية  على  احل��ف��ل  خ��الل 
اإلى  ال�شراتيجي لأي موؤ�ش�شة, لفتا 
اأن ج��ام��ع��ة م��ث��ل ج��ام��ع��ة امل��ل��ك خ��ال��د 
التخطيط  يعتر  ومكانتها,  بحجمها 

ال�شراتيجي فيها �شرورة.
امل��ت��ج��ددة  ال���ت���ط���ورات  »ان  وق�����ال 
ب�شكل �شبه يومي التي ت�شهدها اململكة 
لتحقيق برامج التحول الوطني ٢0٢0 

وزارة  وخ��ط��ط   ٢030 امل��م��ل��ك��ة  وروؤي������ة 
اجل��ام��ع��ة  ع��ل��ى  ل��زام��ا  اأ���ش��ب��ح  التعليم 
ال�شابقة  خططها  يف  النظر  تعيد  اأن 
املواءمة مع هذه اخلطط  وتعمل على 
مع  تعمل  اأن  ت�شتطيع  حتى  وال��روؤي��ة 

قطاعات الوطن ب�شكل تكاملي«.
الإدارة  م��ن�����ش��وب��ي  اأن  اإل����ى  ول��ف��ت 
ال���ع���ام���ة ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط ال���ش��رات��ي��ج��ي 
مع  عملوا  واجل���ودة  التطوير  ووك��ال��ة 
املختلفة  زمالئهم يف وكالت اجلامعة 
وكافة القطاعات الأكادميية والإدارية 
العمل للو�شول  من خالل عقد ور���ص 
اإل�����ى ه����ذه اخل���ط���ة, وق�����ال »اأ���ش��ب��ح��ت 
اخلطة واقعا باإقرار جمل�ص اجلامعة«, 
واأ�شاف »املحك الرئي�شي لهذه اخلطط 
ال��واق��ع وك��ل  اأر�����ص  ه��و تنفيذها ع��ل��ى 
بالعمل  مطالبة  اجلامعة  يف  اجل��ه��ات 
وفق خطط تنفيذية وت�شغيلية تتوافق 
للجامعة  ال�شراتيجية  اخل��ط��ة  م��ع 

املطورة يف فرات زمنية حمددة«.

ال��ت��ط��وي��ر  م�������ش���رية  اأن  اإل������ى  م�������ش���ريا 
ب��������داأت م����ن ع�����دة م��ن��ط��ل��ق��ات اأه��م��ه��ا 
توجهاتها  م��واءم��ة  يف  اجلامعة  رغ��ب��ة 
 ٢030 اململكة  روؤي��ة  مع  ال�شراتيجية 

وبراجمها التنفيذية.
واأكد الربعي على اأن هناك فريقا 
م��ت��ك��ام��ال مت ت�����ش��ك��ي��ل��ه م����ن خم��ت��ل��ف 
جهات اجلامعة عقد العديد من ور�ص 
العمل؛ ملراجعة عنا�شر اخلطة واإعادة 
���ش��ي��اغ��ت��ه��ا, ك��م��ا ع��م��ل ال���ف���ري���ق على 
من�شوبي  �شملت  ع��ام��ة  ا���ش��ت��ط��الع��ات 
واأف����راد  امل�شلحة  واأ���ش��ح��اب  اجل��ام��ع��ة 
اخلطة,  و�شع  اأ�شا�شيات  حول  املجتمع 
واأظ���ه���رت ن��ت��ائ��ج ت��ل��ك ال���ش��ت��ط��الع��ات 
ن�شب توافق عالية قاربت ال� 90٪ لتبني 

ال�شراتيجية والعمل بها.
ول��ف��ت ال��رب��ع��ي اإل����ى اأن����ه مت بناء 
ا�شت�شارية  جهة  مع  اخلطة  وت�شميم 
للم�شروع الذي ت�شمن خطة الت�شال 
ال�����ش����رات����ي����ج����ي ال�����داع�����م�����ة, ودع�����م 

لإدارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب  وت���ط���وي���ر 
اخل���ط���ة ال����ش���رات���ي���ج���ي���ة, وح��وك��م��ة 
املوؤ�شرات  لوحة  وتطوير  الأداء  واإدارة 
الإلكرونية, واأ�شار اإلى اأن اخلطة قد 
ب��اإق��رار  النهائية  �شورتها  يف  حظيت 
جمل�ص اجلامعة واعتماد واإقرار وزارة 

التعليم.
ك����م����ا اأو�������ش������ح وك����ي����ل اجل���ام���ع���ة 
ل��ل��ت��ط��وي��ر واجل������ودة ال���دك���ت���ور م���رزن 
ال�������ش���ه���راين ب������اأن م���رح���ل���ة ال��ت��ط��وي��ر 
م���ن خ����الل اخل���ط���ة ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
ت���ع���د م���رح���ل���ة م��ه��م��ة ون���ق���ل���ة ن��وع��ي��ة 
يف ت���اري���خ ج��ام��ع��ة امل���ل���ك خ���ال���د نحو 
مت  اأن���ه  اإل���ى  م�شرياً  م�شرق,  م�شتقبل 
خ��الل حت��دي��ث اخل��ط��ة م��راع��اة تلبية 
وامل�شتجدات  العمل  ���ش��وق  احتياجات 
روؤي��ة  �شوء  وذل��ك يف  واملحلية  العاملية 
الدولة ٢030 وكافة اخلطط التنموية 
اخلطة  بينها  م��ن  وال��ت��ي  ال�شلة  ذات 
»اآف���اق«  اجلامعي  للتعليم  امل�شتقبلية 

اإ����ش���اف���ة اإل�����ى م��ع��اي��ري ه��ي��ئ��ة ت��ق��ومي 
للجامعات  املثلى  وال��ت��ج��ارب  التعليم 
ال��ع��امل��ي��ة. واأ����ش���اف م���رزن ب���اأن اخلطة 
ت�����ش��ع ن�����ش��ب اأع��ي��ن��ه��ا حت��ق��ي��ق روؤي��ت��ه��ا 
ال���ت���ي ت��ت��م��ث��ل يف ب���ل���وغ اجل���ام���ع���ة اإل���ى 
ب��ح��ل��ول  ع���امل���ي���اً  اأف�������ش���ل ٢00 ج��ام��ع��ة 
٢030, من خالل حتقيق اأهدافها التي 
والتعلم,  التعليم  جودة  تطوير  �شملت 
وتعزيز  جاذبة,  اأكادميية  بيئة  وتوفري 
ودع��م  املجتمع,  م��ع  الفاعلة  ال�شراكة 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وت���ط���وي���ره, وك��ذل��ك 
ت��ط��وي��ر ال���درا����ش���ات ال��ع��ل��ي��ا, وت��ط��وي��ر 
املالية,  امل��وارد  وتنمية  املوؤ�ش�شي,  الأداء 
ب��ال��ت��واف��ق م���ع ر���ش��ال��ت��ه��ا ال���ت���ي ن�شت 
ع��ل��ى ت���وف���ري ب��ي��ئ��ة اأك���ادمي���ي���ة ج��اذب��ة 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ع��ل��م وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي 
الأمثل  بالتوظيف  املجتمعي  والإ�شهام 
مل�����وارده�����ا, م����ع ت��ف��ع��ي��ل ق���ي���م الأم����ان����ة 
واللتزام والحرام والتميز والبتكار 

وال�شفافية.

اأب��دى مدير اجلامعة تفاوؤله  كما 
وبت�شافر  »متاأكد  وق��ال  اخلطة  بهذه 
اأك��رث مما  �شنعمل  باأننا  جهود اجلميع 
ال�شراتيجية«,  اخل��ط��ة  ه��ذه  يف  ذك��ر 
�شتدعم  اجلامعة  اإدارة  اأن  اإل��ى  م�شريا 
�شبيل حتقيق اخلطة,  اجل��ه��ات يف  ك��ل 
ال���ع���ام���ة  الإدارة  م��ن�����ش��وب��ي  ����ش���اك���را 
ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط ال����ش���رات���ي���ج���ي ووك���ال���ة 
ما  ع��ل��ى  واجل����ودة  للتطوير  اجل��ام��ع��ة 

بذلوه من جهود.
اإدارة  امل�����ش��رف ع��ل��ى  ب����دوره ���ش��ك��ر 
التخطيط ال�شراتيجي الدكتور فقيه 
ت�شريفه  على  اجلامعة  مدير  الربعي, 
لتد�شني اخلطة ال�شراتيجية املطورة 
ل���ل���ج���ام���ع���ة, ول���ك���اف���ة احل�������ش���ور ع��ل��ى 
لتطوير  جميعاً  ودع��م��ه��م  اهتمامهم 
يتوافق  مب��ا  �شياغتها  واإع����ادة  اخلطة 
مع الروؤى واخلطط الوطنية لتحقيق 
وتعزيز  اجلامعة  من�شوبي  طموحات 
دورها يف خدمة املجتمع وحل ق�شاياه, 
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..ويستقبل إمام الحرم المكي
د. فيصل غزاوي

سعيد العمري
ا�شتقبل معايل مدير اجلامعة الأ�شتاذ الدكتور فالح بن رجاء اهلل ال�شلمي اإمام وخطيب امل�شجد احلرام  ف�شيلة 
الدكتور في�شل بن جميل غزاوي وذلك �شمن زيارته للجامعة. ويف بداية اللقاء رحب مدير اجلامعة بالدكتور 

في�شل معربا عن �شعادته بهذه الزيارة, متمنياً اأن تكون ذات نفع للجامعة ومن�شوبيها  ولكافة الطالب.
بدوره قدم الدكتور في�شل غزاوي حما�شرة بكلية ال�شريعة واأ�شول الدين بعنوان »منهج القراآن الكرمي يف 
التح�شني الفكري« والتي نظمتها وحدة التوعية الفكرية باجلامعة, اأ�شار فيها ف�شيلته الى عدد من الن�شو�ص 
يف القراآن الكرمي التي تناولت الأمن الفكري ووجوب اإدراك الأمر الرباين فيها وذلك من خالل اأ�ش�ص العلم 

ال�شحيح.
ي�شار اإلى اأن هذه الزيارة تاأتي �شمن برامج وحدة التوعية الفكرية باجلامعة والتي ت�شت�شيف اأع�شاء هيئة 

كبار العلماء واأئمة احلرمني ال�شريفني لعقد لقاءات عن التوعية الفكرية  ملن�شوبي ومن�شوبات اجلامعة.

برعاية معايل مدير اجلامعة الأ�شتاذ 
ال��دك��ت��ور ف��ال��ح ب��ن رج���اء اهلل ال�شلمي 
ال��ق��ادم  �شعبان   8 ي��وم  اجلامعة  تنظم 
ال�شعودية  للجمعية  ال��ث��اين  امل��ل��ت��ق��ى 
للعلوم الإح�شائية بعنوان )»الإح�شاء 

ودوره يف ثورة البيانات الكبرية«.
ال�شعودية  اجلمعية  رئي�ص  ووجه 
ل��ل��ع��ل��وم الإح�����ش��ائ��ي��ة امل��ك��ل��ف ال��دك��ت��ور 
كافة  اإل���ى  ال��دع��وة  املنجحي  اإب��راه��ي��م 
واملهتمني  والريا�شيني  الإح�شائيني 
بالإح�شاء وعلومه امل�شاركة و احل�شور 
كون اجلامعة ت�شعى اإلى اإعادة تن�شيط 
للعلوم  ال�����ش��ع��ودي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  اأع���م���ال 

باأنه  املنجحي  واأ���ش��اف  الإح�����ش��ائ��ي��ة. 
���ش��وف ي��ك��ون ه��ن��اك اف��ت��ت��اح لأن�����ش��ط��ة 
اجل��م��ع��ي��ة وع�����دد خ��م�����ص حم��ا���ش��رات 
يف  ب���ارزي���ن  متخ�ش�شني  م���ن  ع��ل��م��ي��ة 
ع��ل��م الإح�������ش���اء ���ش��ي��ت��م دع���وت���ه���م من 
تعقد  �شوف  باأنه  مبينا  اجلامعة  قبل 
جمل�ص  لنتخاب  العمومية  اجلمعية 

الإدارة اجلديد.
 ل�����ذا ع���ل���ى م����ن ي���ج���د يف ن��ف�����ش��ه 
القدرة على خدمة اجلمعية اأو يرغب 
ي��ت��وا���ش��ل على  اأن  امل��ل��ت��ق��ى  يف ح�����ش��ور 

الإمييل التايل:
sass@kku.edu.sa

مدير التوطين بشركة المراعي 
يلقي محاضرة لطالب الجامعة

 
سعيد العمري

نظم معهد البحوث والدرا�شات ال�شت�شارية باجلامعة, حما�شرة لالأ�شتاذ علي بن ثابت القحطاين مدير التوطني ب�شركة املراعي 
حول فر�ص العمل والتدريب يف ال�شركة والقطاع اخلا�ص لطالب اجلامعة.

هذه  مثل  اأهمية  اأو�شح  ال��ذي  ال�شت�شارية,  والدرا�شات  البحوث  معهد  عميد  احلديثي  عبداللطيف  الدكتور  املحا�شرة  اأدار 
واملتطلبات  املهارات  واأه��م  اخلا�ص,  القطاع  العمل يف  على فر�ص  ركزت  املتوقع تخرجهم, حيث  اجلامعة  لكافة طالب  املحا�شرات 

للعمل يف القطاع اخلا�ص , وكيف تعزز قبولك وجناحك يف القطاع اخلا�ص.
 بدوره ا�شتعر�ص املحا�شر الأ�شتاذ علي القحطاين, مبادرات �شركة املراعي لتوطني الوظائف وفر�ص التدريب والتوظيف فيها 
, كما حتدث عن نادي املراعي واأهداف النادي ومزايا اللتحاق بالنادي لطالب اجلامعة ومعايري الن�شمام للنادي ومزايا ذلك مثل 
ب��اإدارات وقطاعات  ح�شور ال��دورات التدريبية وور�ص العمل التي تقدمها �شركة املراعي, وفر�ص احل�شول على التدريب التعاوين 
ال�شركة املختلفة, امل�شاركة يف اأن�شطة وبرامج امل�شوؤولية الجتماعية يف �شركة املراعي, دعم البحوث وامل�شاريع اجلامعية بالتعاون مع 

ال�شركة, زيارة فروع وم�شانع ومراكز التوزيع بال�شركة واأولوية التوظيف يف �شركة املراعي.

الجامعة تنظم 
الملتقى الثاني 
للجمعية السعودية 
للعلوم اإلحصائية
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د. سعيد الشهراني: 
نتشرف بخدمة 491 

من طالب المنح 
داخليا وخارجيا

مشهور العمري

باجلامعة  للمنح  العامة  الإدارة  تعمل 
املنح  ا�شتقطاب طالب  الريادة يف  على 
ورع��اي��ت��ه��م رع���اي���ة ك��ام��ل��ة, م���ن خ��الل 
علميا  ورع���اي���ت���ه���م  الأك�����ف�����اء,  اخ���ت���ي���ار 
تبليغ  ب���ه���دف  واج��ت��م��اع��ي��ا.  وث��ق��اف��ي��ا 
ال��ع��امل وتعليم  اإل����ى  ر���ش��ال��ة الإ����ش���الم 
الو�شطية  ثقافة  ون�شر  العربية  اللغة 
خمت�شني  علماء  واإع����داد  والع���ت���دال, 
ج��م��ي��ع  ف���اع���ل���ني يف جم��ت��م��ع��ات��ه��م يف 

التخ�ش�شات.
ت�����ش��ت�����ش��ي��ف  احل����������وار  ه�������ذا  ويف 
على  ال��ع��ام  امل�����ش��رف  »اآف������اق«  �شحيفة 
الدكتور  املنح,  لطالب  العامة  الإدارة 
�شعيد ال�شهراين؛ لت�شليط ال�شوء على 

هذه الإدارة ومهامها.

كيف ن�ش�أت الإدارة الع�مة للمنح؟

اأن�����ش��ئ��ت ا����ش���ت���ن���ادا اإل�����ى ق�����رار جمل�ص 
الوزراء املوؤرخ يف )٢9-3-١43١( رقم 94 
وزير  معايل  بخطاب  للجامعة  واملبلغ 
التعليم العايل واملت�شمن املوافقة على 
الدرا�شية  املنح  ط��الب  قبول  �شوابط 
التعليم  وموؤ�ش�شات  ال�شعوديني  لغري 

العايل ورعايتهم.
وان���ط���الق���ا م���ن روؤي������ة اجل��ام��ع��ة 
بحثية  متميزة  تعليمية  بيئة  لتوفري 
لر�شالتها,  وحتقيقا  وع��امل��ي��ا  اإقليميا 
امل��ع��رف��ة  ن��ق��ل  اإل����ى  ال�����ش��ع��ي  يف  املتمثلة 
وفق  العلمي  والبحث  التعلم  وتطوير 
تعزيز  ي�شمن  مب��ا  ال��دول��ي��ة  امل��ع��اي��ري 
باململكة  امل�����ش��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ج���ه���ود 
العربية ال�شعودية وحر�شا من معايل 
امل���دي���ر ع��ل��ى ت��ف��ع��ي��ل دور اجل��ام��ع��ة يف 
للتوجيهات  تنفيذا  املنح  خدمة طالب 
وال����ت����ن����ظ����ي����م����ات؛ ل����اله����ت����م����ام ب���امل���ن���ح 
ورع��اي��ة  ال�شعوديني  لغري  ال��درا���ش��ي��ة  

طالبها والتوا�شل معهم بعد تخرجهم 
معاليه  وجه  فقد  لبلدانهم,  وعودتهم 
اإدارة  ل��ت��ك��ون  الإدارة؛  ه����ذه  ب��اإن�����ش��اء 
بكل  املعنية  �شالحياتها  لها  م�شتقلة 
وتقوم  املنح,  ط��الب  ب�شوؤون  يتعلق  ما 
ب���دوره���ا ع��ل��ى ال��وج��ه الأك���م���ل وحتقق 

اأعلى معايري اجلودة يف هذا ال�شاأن.

وكيف تواكب الإدارة الع�مة 
للمنح روؤية 2030؟

اإل��ى  للمنح  ال��ع��ام��ة  الإدارة  يف  ن�شعى 
والثقافية  العلمية  ال���رواب���ط  اإق���ام���ة 
وال��ه��ي��ئ��ات  التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ع 
يف  والعلمية  الإ���ش��الم��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
العامل ونوثقها خلدمة الإن�شانية, كما 
ن�شعى لتعزيز التعاون بني اململكة ودول 

العامل ب�شكل يعزز الأخوة الإن�شانية.

م�هي مه�م اإدارة طلب املنح؟

الداخلية  ال�شيا�شات  نر�شم  نحن 
ل��������الإدارة ل��ت��ق��دمي اأف�������ش���ل اخل���دم���ات 
ل��ط��ل��ب��ة امل��ن��ح وحت��ق��ي��ق روؤي�����ة ور���ش��ال��ة 
وك��ال��ة اجل��ام��ع��ة ل��ل�����ش��وؤون الأك��ادمي��ي��ة 
وال���ت���ط���وي���ر وم����ن ث���م روؤي������ة ور���ش��ال��ة 
التو�شية  على  نعمل  كذلك  اجلامعة. 
وجن�شياتهم  امل��ن��ح  طلبة  ع���دد  بن�شبة 
�شنويا وفقا لروؤية اجلامعة وتو�شيات 
وزارة التعليم وحتديات اآليات القبول. 
ك���ذل���ك ن��ن�����ش��ق ون���ت���ع���اون م���ع اجل��ه��ات 

طلبة  على  للت�شهيل  باجلامعة  املعنية 
معامالتهم  متابعة  يف  الدرا�شية  املنح 
واإج��راءات��ه��م واخل��دم��ات املقدمة لهم, 
ك���ذل���ك الإق�����ام�����ة ال��ن��ظ��ام��ي��ة ل��ط��ل��ب��ة 
على  نعمل  اجلامعية  واأرق��ام��ه��م  املنح 
طالب  رعاية  على  ون�شرف  متابعتها, 
املنح اأثناء درا�شتهم وتخ�شي�ص من�شق 
ل��ه��م ب��ك��ل ك��ل��ي��ة. ك��م��ا ن��دع��م التوا�شل 
وتفعيل  تخرجهم  بعد  املنح  طلبة  مع 

اأثرهم يف بلدانهم.

م�هي اأق�ش�م الإدارة الع�مة 
لطلب املنح؟

الأق�شام التي تتبع لالإدارة تقوم مبهام 
ف��ن��ي��ة حم����ددة وم��ن��ه��ا: ق�����ش��م ال��ق��ب��ول 
م���ا يتعلق  ب��ك��ل  امل��ع��ن��ي  وال��ت�����ش��ج��ي��ل, 
باإعالن القبول, وال�شتقطاب, واإ�شدار 
وحفظ  نهائيا,  للمقبولني  التاأ�شريات 
والتوا�شل مع  ال�شفر,  ووثائق  امللفات, 
داخل  يف  العالقة  ذات  املعنية  اجلهات 

اجلامعة وخارجها.
ب��الإ���ش��اف��ة اإل����ى ق�����ش��م اخل��دم��ات 
وال����رع����اي����ة, وي���ه���ت���م ب���ك���ل م����ا ي��ت��ع��ل��ق 
ب���ا����ش���ت���ق���ب���ال ال�����ط�����الب وت�����ش��ك��ي��ن��ه��م, 
وتغذيتهم, ونقلهم, ومتابعة مكافاآتهم 
وما يتعلق بها من اإعانات مالية و�شلف, 
املعي�شية,  ال�شعوبات  كافة  تذليل  مع 
والج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ط��الب, 
املحيط  باملجتمع  عالقتهم  وحت�شني 

والتن�شيق مع اجلهات ذات العالقة.
والرامج  الأن�شطة  ق�شم  ولدينا 
ال������ذي ي���ه���دف اإل������ى دجم���ه���م ب��ط��الب 
اجل����ام����ع����ة وا�����ش����ت����ث����م����ار ط���اق���ات���ه���م, 
واإب����داع����ات����ه����م, وت��ن��م��ي��ت��ه��ا, وت���ق���دمي 
التي  وامل��ه��اري��ة,  التطويرية  ال����دورات 
وال���ش��ت��ف��ادة  ق��درات��ه��م  ب��ن��اء  يف  ت�شهم 

منها.
وق���������ش����م ال����ت����وج����ي����ه والإر��������ش�������اد 
الأك�������ادمي�������ي وي����ع����ن����ى ه�������ذا ب��ت��ذل��ي��ل 
ال�����ش��ع��وب��ات ال��درا���ش��ي��ة والأك���ادمي���ي���ة 
وم��ت��اب��ع��ة ���ش��ري ال��ط��الب يف درا���ش��ت��ه��م, 
قطعها  اأو  املنحة  برقية  والتو�شية 

وتكرمي املتفوقني.

مب�ذا تود اأن تختم هذا احلوار؟
نت�شرف يف هذه الإدارة بخدمة طالب 
عددهم  وال��ب��ال��غ  حاليا  املقيدين  املنح 
داخ��ل��ي��ا وخ��ارج��ي��ا وذك����ور واإن�����اث 49١ 
على  حاليا  نعمل  نحن  كذلك  طالبا. 
التعليمية.  ال�����ش��ي��اح��ة  م��ف��ه��وم  ت��ع��زي��ز 
وهذا املفهوم بدعم من ال��وزارة بحيث 
من  الطالب  ل�شت�شافة  الرامج  تعد 

العامل ملدة معينة, والتعريف بالبلد.
اأن ن�����ش��ك��ر م��ع��ايل  وخ��ت��ام��ا ي��ج��ب 
الوا�شحة  مدير اجلامعة على جهوده 
يف تذليل كل ال�شعوبات التي تواجهنا 
املنح  ل��ط��الب  ال��ع��ام��ة  الإدارة  وخ��دم��ة 
التي  الأه����داف  ك��ل  وب��ع��ون اهلل نحقق 

نريدها ونعمل عليها.

حوار
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أوقاف الجامعة
لأهمية منا�شبة تد�شني اأوقاف جامعة امللك خالد, �شعينا يف �شحيفة 
اآف���اق ال���ى الإع���داد املبكر لإ�ش���دار خا�ص )ملحق( ع���ن املنا�شبة, وعن 
مو�شوع الأوقاف اجلامعية, وا�شكر الزمالء والزميالت الذين عملوا 
خ���الل الف���رة املا�شية على جتهيز م���واد حتريرية يف ه���ذا الإ�شدار, 
كما اأ�شكر الق�شم الفني الذي عمل على اخراج العدد ب�شكل يليق مبثل 

هذه املنا�شبة, وت�شريف �شمو اأمري املنطقة لها.
وجميع من�شوبي جامعة امللك خالد يبدون اهتمامهم وتفاوؤلهم 
نح���و اإطالق اأوق���اف اجلامعة, اأ�شوة بباقي جامعات اململكة التي بداأت 

من �شنوات يف حتقيق م�شروعات كرى يف جمال الوقف العلمي.
ويعك����ص ه���ذا الع���دد تطلع���ات من�شوب���ي اجلامع���ة اإل���ى حتقي���ق 
النج���اح يف ه���ذه امل�شروع���ات املبني���ة على جم���الت التمي���ز واخلرات 
التخ�ش�شية ملن�شوبي اجلامعة, وم�شاركتهم يف الأوقاف عر عدد من 

امل�شروعات يف املجالت ال�شحية والتعليمية والإعالمية.
وال�شك���ر كذل���ك, ملع���ايل مدي���ر اجلامع���ة ال���ذي كان يتاب���ع ه���ذا 
الإ�ش���دار, وعملن���ا من خالل توجيهاته يف بع����ص الأمور التي ا�شتمل 
عليه���ا الع���دد, وكذلك ال�شك���ر لالأمان���ة العامة لأوق���اف جامعة امللك 

خالد على توفري الحتياجات املعلوماتية لهذا العدد اخلا�ص.
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العالم من حولنا

حشائش 
الرأس!
صورة نشرتها »جمعية حديقة 
الحي��وان« بلن��دن بأح��د أنواع 
الس��الحف المائي��ة والمعروف 
باسم Mary river turtle والذي 
تنبت على رأسه حشائش، كما 
يظه��ر نت��وآن عظمي��ان تحت 
ذقنه. ه��ذه الس��لحفاة التي 
تعتب��ر م��ن أغ��رب المخلوقات 
المع��روف ف��ي العال��م، يبلغ 
طوله��ا بحدود 40 س��نتيمترا 
وه��ي م��ن أه��م المخلوقات 
المه��ددة باالنقراض، وقد تم 
العث��ور عليه��ا أصال ف��ي أحد 
»كوينزالتد«  مقاطع��ة  أنهار 

بأستراليا.
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