
 3  محليات  الخميس ٢٤ سبتمبر ٢٠٠٩   
 صاحب السمو توّجه للسعودية للمشاركة في االفتتاح الرسمي لجامعة الملك عبداهللا للعلوم والتقنية

 األمير: السعودية حققت إنجازات حضارية شملت مختلف الميادين 

 جدةـ  كونا: وصل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد والوفد الرسمي املرافق لسموه مساء 
امس الى مطار امللك عبدالعزيز الدولي مبدينة 
جدة باململكة العربية السعودية الشقيقة وذلك 
حلضور االحتفال واالفتتاح الرســـمي جلامعة 
امللك عبداهللا للعلوم والتقنية. وكان في استقبال 
ســـموه على ارض املطار صاحب السمو امللكي 
األمير خالد بن فيصل آل ســـعود أمير منطقة 
مكة املكرمة وكبار املسؤولني في حكومة اململكة 

العربية السعودية الشقيقة.
  رافقت سموه الســـالمة في احلل والترحال. 
وكان صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
والوفد الرسمي املرافق لسموه غادر البالد عصر 
امس متوجها الى مدينة جدة في اململكة العربية 
السعودية الشـــقيقة، وذلك حلضور االحتفال 
واالفتتاح الرسمي جلامعة امللك عبداهللا للعلوم 

والتقنية.
  وقد كان في وداع سموه على ارض املطار سمو 
نائب االمير وولي العهد الشـــيخ نواف األحمد 
ورئيس مجلـــس االمة باالنابة عبداهللا الرومي 
وكبار الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء باالنابة 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ووزير شؤون 
الديوان األميري باالنابة الشـــيخ علي اجلراح 

وكبار املسؤولني في الدولة.
  هذا ويرافق سموه وفد رسمي يضم كال من 

نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل االحمد 
ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشـــؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون االسكان الشيخ أحمد الفهد واملستشار 
بالديوان األميري محمد شرار ومدير مكتب صاحب 
الســـمو األمير أحمد الفهد واملستشار بالديوان 
األميري د.عادل الطبطبائي واملستشار بالديوان 
االميري الفريق خالد بودي ورئيس املراســـم 
والتشريفات األميرية الشـــيخ خالد العبداهللا 

وكبار املسؤولني بالديوان  األميري.
  وبعث صاحب الســـمو األمير الشيخ صباح 
األحمد برقية تهنئة ألخيه خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهللا بن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة 
العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص 
تهانيــه مبناسبـــة العيد الوطني املجيد للمملكة 
العربية السعودية الشقيقة، مشيدا سموه مبا 
حققته اململكة العربية السعودية الشقيقة من 
اجنازات حضارية شملت مختلف امليادين، ومتمنيا 
خلادم احلرمني الشريفني موفور الصحة والعافية 
وللمملكة العربية الشقيقة وشعبها الكرمي كل 
الرفعة والتقدم واالزدهار في ظل قيادته احلكيمة. 
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني. 

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد متحدثا إلى سمو ولي العهد قبل مغادرته البالد صاحب السمو األمير قبل مغادرته البالد وفي وداعه كبار الشيوخ

 سمو ولي العهد وكبار الشيوخ والوزراء في وداع صاحب السمو األمير 

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد في حديث مع أمير منطقة مكة املكرمة صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل لدى وصول سموه والوفد املرافق إلى جدة 

 الهيفي: الجامعة مفخرة لدول التعاون في مجال التطور المعرفي
آل سعود واحلكومة والشعب 
اليوم  الســـعودي بذكـــرى 
الوطني الـ ٧٩ للمملكة سائال 
املولى عز وجل ان يدمي االمن 
اململكة  واالمان على ربـــوع 

العربية السعودية.
  واشـــاد بالدعم املتواصل 
والدائم من لدن خادم احلرمني 
اململكة  التنمية فى  ملشاريع 
في جميع املجاالت وباالخص 
التنمية البشرية بوصفها حجر 
الزاوية والهدف االسمى خلادم 

احلرمني الشريفني.
  وتعد جامعة امللك عبداهللا 
للعلوم والتقنية أول صرح 
ومركز علمي وبحثي متطور 
فى املنطقـــة ويختص مبنح 
درجتي املاجستير والدكتوراه 
للمتفوقـــني والنابغـــني من 
الطالب والطالبات السعوديني 

والعرب واالجانب.
  وتضـــم اجلامعة كفاءات 
اكادميية وعلميـــة وبحثية 
مرموقة عامليا ما يزيد من مكانة 
اجلامعة العلمية واالكادميية 
ومدى قوة شهاداتها املمنوحة 

لطالبها. 

الشـــريفني امللك عبداهللا بن 
العربية  عبدالعزيز واململكة 
الفرحة مبناسبة  السعودية 
اليوم الوطني الـ ٧٩ واجنازها 
افتتاح  املتمثـــل في  العلمي 
جامعة امللك عبداهللا للعلوم 

والتقنية.
الهيفـــي بالتهنئة    وتقدم 
اخلالصة الى خادم احلرمني 
الشـــريفني امللك عبداهللا بن 
عبدالعزيز وولي العهد ونائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع والطيران واملفتش العام 
االمير سلطان بن عبدالعزيز 

 القنصل علي الهيفي

 جدة ـ كونـــا: أكد قنصل 
عـــام الكويت في مدينة جدة 
علي الهيفي امس أن جامعة 
امللك عبداهللا للعلوم والتقنية 
هي مفخرة للسعودية ولكل 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
العربية واالسالمية  والدول 
في مجـــال العلـــم والتطور 

املعرفي.
  واضاف الهيفي في تصريح 
لــــ «كونا» مبناســـبة حفل 
االفتتاح الرسمي جلامعة امللك 
عبداهللا للعلوم والتقنية في 
منطقة (ثول) شمال جدة ان 
اجلامعـــة تعد املركز العلمي 
والبحثي االول في دول املنطقة 
ملا تضم من كفاءات اكادميية 
وعلميـــة وبحثيـــة ومبان 
ومنشآت تعليمية متطورة.

  وأشاد بالعالقات املتينة 
الكويـــت  بـــني  واملتميـــزة 
والســـعودية فـــي مختلف 
املجـــاالت، مشـــيرا الـــى أن 
السمو االمير  زيارة صاحب 
الشيخ صباح االحمد للمملكة 
تؤكد مدى حرص سموه على 
مشاركة اخيه خادم احلرمني 

 عبدالرحمن العنجري

 العنجري: جامعة الملك عبداهللا إنجاز وعلينا مراجعة عوائق المدينة الجامعية

  أكد سفيرنا لدى اململكة العربية السعودية 
الشـــيخ حمد جابر العلي أن جامعة امللك 
عبداهللا للعلوم والتقنية ســـتكون منارة 
علمية جديدة تضاف الـــى رصيد اململكة 
العربية الســـعودية ودول اخلليج والدول 

العربية ودول العالم.
  واضاف الشيخ حمد اجلابر في تصريح 
لـ «كونا» على هامش مشـــاركته في حفل 
افتتاح جامعة امللك عبداهللا للعلوم والتقنية 
ان اجلامعة ســـتكون مصدر اشعاع ثقافي 
وعلمي وبحثي متطور وستعمل على اتاحة 
املعرفة جلميع الدارسني والباحثني العرب 

واالجانب.
  واشاد بالنهضة التعليمية الكبيرة التي 

تشهدها اململكة العربية السعودية على يد خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز والتي ستنقل اململكة 
الى مصاف الدول املتقدمة في مجال التعليم العالي والبحث 

العلمي.
  واعرب الشيخ حمد اجلابر عن سعادة الكويت بهذا االجناز 
السعودي في مجال البحث العلمي، مشيرا الى أن مشاركة 

صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
في هذا احلفل تؤكد مدى مباركة وســـعادة 
الكويت بهذا االجناز العلمي السعودي الذي 

حتقق في انشاء اجلامعة.
  واكد مدى حرص صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد على حضور هذا احلفل 
ومشـــاركة أخيه خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهللا بن عبدالعزيز في فرحة افتتاح 
اجلامعة وتهنئته بذكرى اليوم الوطني الـ 

٧٩ للمملكة.
  واشـــاد بدعم خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهللا بن عبدالعزيز ألبناء الكويت 
في مجال دراستهم في اجلامعات السعودية 
والذين يدرسون جنبا الى جنب مع إخوانهم 

السعوديني والعرب واالجانب.
  واعتبر الشـــيخ حمد اجلابر ان جامعـــة امللك عبداهللا 
للعلوم والتقنية ســـتحدث نقلة نوعية في مجال التعليم 
العالي وستكون امتدادا ملجهودات خادم احلرمني الشريفني 
السابقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وستكون 

محل استفادة البنائه وابناء املنطقة. 

 سفيرنا في الرياض: سعداء باإلنجاز السعودي في مجال البحث العلمي

بأطقمها األكادميية لفرعيها 
الرجالي والنسائي.

العنجري على    كما شدد 
ضـــرورة ان يكـــون لدينا 
جميعا االنفتاح والرغبة دون 
تغليب اخللفيـــة السياسية 
واأليدلوجية لبحث قانون 
املدينـــة اجلامعيـــة وازالة 
او  التـــي تعطله  املعوقات 
تـــؤدي بعد اجنــــــازه الى 
وجود جامعة مكبلة وغير 
التطور والعمل  قادرة على 
خللـــق اجيـــال مؤهلــــــة 
للعصر وما يســـتجـــد فيه 
من ابحاث وعلـــوم، مؤكدا 
الكويتي  ان متسك الشعب 
بدينه وقيمه امر راسخ وال 
ميكن زعزعتـــه، فضال عن 
ان الدين االسالمي والسيرة 
النبوية الشـــريفــــة مليئة 
مبواقف املرأة املســـلمة في 
العمل واجلهـــاد بجانـــب 
اخيها املســـلم ومشاركتها 
في نصرة االســـالم وتقدمي 

النصح واملشورة. 

(منع االختالط) بدال من ان 
توجه لتنفيذ احدث قاعات 
الدرس واملختبرات والوسائل 
التعليمية األخرى واملرافق 

اجلامعية.
  وشـــدد على ضرورة ان 
ميتلك القائمون على تنفيذ 
مشـــروع املدينة اجلامعية 
اجلديـــدة فـــي الشـــدادية 
الشجاعة ويحيدوا االعتبارات 
السياسية ليعلنوا العوائق 
التـــي ســـتضعف اجلامعة 
اجلديدة مع تطبيق بنود منع 
التعليم املشترك مع توفير 
هيئـــة تدريســـية متكاملة 
وعلى مستوى عال للجامعة 
باعـــداد كبيرة مـــن الطلبة 
والطالبات جلامعة منفصلة 
املرافق بالكامل بني اجلنسني 
باالضافة الى الصعوبات التي 
ستواجه البحث العلمي الذي 
يشارك فيه من لديه القدرات 
النظر عن  والتأهيل بغض 
جنسه، وكذلك صعوبة توفير 
الشعب والورش واملختبرات 

في القريـــب العاجل وعدم 
تشـــتيت اجلهود في أمور 
النزاع السياسي واأليدلوجي 
وتبديد أموال طائلة على امور 
شكلية ال تتماشى مع روح 

العصر.
  وأعـــرب العنجري عن 
أسفه الشديد ملا يتداول عن 
رصد مبالـــغ هائلة لتنفيذ 
مشـــروع املدينة اجلامعية 
اجلديدة في الشدادية لتطبيق 
بنود متنع التعليم املشترك 

التقـــدم للمملكـــة العربية 
السعودية الشقيقة، مؤكدا ان 
كل اجناز خليجي يصب في 
مصلحة الشعوب اخلليجية 
وتعزيز امكاناتها في التكامل 
والوحدة لتكون قوة علمية 
واقتصاديـــة لتتبوأ مكانة 
العالم  مميزة بني شـــعوب 
الرســـالة األسمى  وحتقق 
للدين اإلســـالمي في رفعة 
شأن االنســـان والتمتع مبا 
وهبه اهللا من امكانات بشرية 

وثروات األرض.
  ودعـــا العنجـــري الـــى 
االســـتفادة من كل امكانات 
الدول اخلليجية في االستثمار 
البشري عن طريق تطوير 
املؤسسات األكادميية والبحث 
العلمي الذي اصبح ضرورة 
لإلنسان وليس ترفا او شأنا 
ميكن اعتباره من الكماليات، 
معبرا عن أمله في ان تخرج 
التطوير اجلامعي  مشاريع 
في الكويت من مرحلة البحث 
التنفيذ  الى حيز  والدراسة 

النائب عبدالرحمن   هنأ 
العنجري الشعب السعودي 
الشقيق بقيادة خادم احلرمني 
امللك عبداهللا بن  الشريفني 
عبدالعزيـــز علـــى اجنازه 
فـــي عيد  املتميز  العلمـــي 
الوطنـــي املجيد،  اململكـــة 
بافتتاح جامعة امللك عبداهللا 
للعلوم والتقنية بالتعاون مع 
نخبة من اجلامعات العريقة 
واملتميزة في العالم ومراكز 
بحثيـــة جتمـــع كوكبة من 
الباحثني والباحثات في اململكة 
واملنطقـــة والعالم، معتبرا 
ان هذا االجناز ميثل مكسبا 
جلميع ابناء اخلليج العربي 
والعاملني العربي واإلسالمي 
وكل املهتمني بالبحث العلمي 
وخدمة اإلنسانية وتطورها 

ورفاهيتها.
العنجـــري في    وأشـــاد 
تصريـــح صحافـــي امس 
بالنهج االصالحي واالنفتاحي 
للملك عبداهللا والذي يعبر 
عن روح العصر ومتطلبات 

 السفير الشيخ حمد جابر العلي


