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اأمانة ال�صرقية واالت�صاالت توقعان اتفاقية تعاون

ب�صطات املواد الغذائية تفر�س �صيطرتها بجوار املدار�س

خريجو اإدارة اخلدمات ال�صحية وامل�صت�صفيات.. تهمي�س وماأزق التوظيف

اجلامعات اخلليجية تو�صي با�صتحداث ودعم برامج حتفيز وت�صجيع الباحثني

الدمام - حمود الزهراين
وقعت اأمانة املنطقة ال�شرقية اليوم اتفاقية تعاون 
مع �شركة االت�شاالت ال�شعودية ) STC اأعمال 
 ،2014 دبي  جايتك�س  معر�س  هام�س  على   ،  )
املهند�س  ال�شرقية  املنطقة  اأمني  معايل  بح�شور 
االأعلى  الرئي�س  ونائب  اجلبري،  حممد  بن  فهد 

لقطاع االأعمال الدكتور طارق عناية.
االأمانة  فروع  جميع  ربط  اإىل  االتفاقية  وتهدف 
بالتقنيات احلديثة، وجتهيزها بخدمات ات�شاالت 
بعمل  املتعلقة  التطبيقات  جميع  تدعم  متكاملة 
االأمانة، اإ�شافة لتقدمي حلول وخدمات االت�شاالت 
املتكاملة وفق اأحدث التقنيات واأف�شل املوا�شفات 
واملقايي�س ، اإ�شافة اإىل تقدمي خدمات االت�شاالت 
املعلومات  تقنية  وخدمات  ال�شبكي  والربط 
املعلومات  تبادل  و  املختلفة  االإدارية  واخلدمات 

املتنوعة.
االتفاقية  هذه  اأن  ال�شرقية  املنطقة  اأمني  واأكد 
قاعدة  وبناء  التحتية،  البنية  بتطوير  �شتدفع 
بكفاءة  تقنية  خدمات  وتقدمي  متكاملة  بيانات 
االأمانة،  م�شاريع  دعم  وبالتايل  عالية  وموثوقية 

م�شريًا اإىل اأنها تاأتي �شمن خطط وبرامج االأمانة 
ب�شكل  واال�شتفادة  التحتية  بنيتها  تطوير  يف 
كبري من اأحدث التقنيات والتكنولوجيا احلديثة، 
االت�شاالت  ل�شركة  وامتنانه  �شكره  عن  معرًبا 
حتقق  اأن  متمنًيا  معهم،  تعاونها  على  ال�شعودية 
هذه االتفاقية الهدف املن�شود .من جانبه اأو�شح 
الدكتور عناية اأن احللول واالأنظمة التي �شتعمل 
اأمانة  بفروع  تطبيقها  على   ،  ) اأعمال   STC  (
املنطقة ال�شرقية، من �شاأنها االإ�شهام يف حت�شني 
عالية،  اإىل م�شتويات  بها  االأعمال واالرتقاء  بيئة 
بحيث تنعك�س اإيجاًبا على مناء وتنمية م�شروعات 
االقت�شاد  تطور  يف  بالتايل  وت�شهم  االأمانة، 

ال�شعودي ككل .
االتفاقية  هذه  خالل  من  ال�شرقية  اأمانة  وت�شعى 
مت  التي  الذكية  االإنارة  خدمات  تعزيز  اإىل 
من  باال�شتفادة  الطاقة،  توفري  بهدف  ت�شميمها 
قدرة نظام التحكم على �شبط االإ�شاءة وتوفريها 
املوقعة  االتفاقية  ومتر   ، معينة  �شروط  وفق 
 ) اأعمال   STC  ( تكون مبوجبها  بعدة مراحل 

م�شوؤولة عن تنفيذ م�شاريع عديدة مع االأمانة .

جدة - عبدالهادي املالكي
�شيطرتها  تفر�س  الغذائية  املواد  ب�شطات  الزالت 
عامة  ب�شفة  املدرا�س  بجوار  االر�شفة  على 
متخلفة  عمالة  وعليها  خا�شة  البنات  ومدار�س 
اهم  الب�شطات  تلك  ويف  االفريقيات  الن�شاء  من 
واحللوى  اللبان  مثل  االطفال  عليه  يقبل  ما 

فيه  االمانة  ت�شدد  الذي  الوقت  ويف  وال�شكوالتة 
املحالت  ا�شحاب  على  ال�شحية  اال�شرتاطات  على 
على  على احلر�س  واملطاعم  والبوفيهات  التجارية 
النظافة وعدم تعر�س املواد ال�شعة ال�شم�س بو�شع 
�شتائر واقية اال ان تلك املواد تعر�س يف �شاعات 

الظهرية دون رقيب او متابعة من قبل االمانة.

جدة - في�شل �شجد
 اأبدى عدد من خريجي ق�شم اإدارة خدمات �شحية 
يف جامعة امللك عبدالعزيز تذمرهم جراء التهمي�س  
االلتفاتة  عدم  ب�شبب  له  تعر�شوا  الذي  وال�شرر 
التوظيف  اجلادة و�شماع �شوتهم من قبل جهات 
الطالبة  وقالت  املدنية.  واخلدمة  ال�شحة  كوزارة 
حاولنا  احلربي:  الهنوف  واملتفوقة  املتخرجة 
ب�شتى الطرق والو�شائل للو�شول اإىل املعنيني يف 
الوزارة ولكننا نف�شل كل مرة وو�شعنا بات يائ�س.
انت�شابا  ولي�شت  انتظام  اإنها طالبة  تقول احلربي   
خدمات  اإدارة  بكالوريو�س   5 من   4 مبعدل 
قبل  من  ت�شنيف  ولديها  وم�شت�شفيات  �شحية 
مب�شمى  ال�شعودية  ال�شحية  التخ�ش�شات  هيئة 

اأخ�شائية خدمات �شحية جامعة امللك عبدالعزيز.
 واأ�شافت: اأعدادنا ت�شل اإىل 1000 طالب وطالبة 
م.  املكلف  ال�شحة  وزير  بوجود  اآمالنا  وتتجدد 
عادل فقيه �شاحب الب�شمات امل�شهودة وامللمو�شة 
وخري دليل على ذلك بدايته بقرار تدريب وتوظيف 
واأ�شعدنا  ال�شحية  الديبلومات  على  احلا�شلني 
لي�شت  فمطالبنا  نحن  اأما  القرار.  هذا  كثريا 
باالأمر امل�شعب وامل�شتحيل فقط نريد التفاته جادة 
واأنا منهم  ال�شحية وبع�س منا  االإدارة  خلريجات 
حا�شل على معدل عايل ودورات تطويرية كثرية 
على ح�شابي اخلا�س ولدينا طموح عايل اأن نكون 

�شركاء يف خدمة الوطن واملواطن.
من  كبرية  اأعداد  هناك  اأن  احلربي  واأو�شحت   
العمل  ل�شوق  ي�شخوا  اأن  املمكن  من  اخلريجات 
واإدارة  الطبية  ال�شجالت  منها  جماالت  عدة  يف 
وغريها.  ال�شحية  واملعلوماتية  ال�شحية  املن�شئات 
وتفاجاأوا عند التقدمي جلدارة اأن التخ�ش�س غري 
واجتهدوا  وظائف  له  يعلن  ولن  وم�شتبعد  متاح 
كثريا للح�شول على وظائف يف الت�شغيل ولكنها 
بالو�شاطات  معبد  الطريق  اأن  تقول  ما  وح�شب 
االأقل  يخول  منطق  اأي  وتت�شاءل  الكفاءات  ولي�س 
وقال  وجدارة.  كفاءة  االأكرث  مكان  يحل  كفاءة 
في�شل ال�شمري: نيابة عن زمالئي خريجي اإدارة 
خدمات �شحية وم�شت�شفيات اأعرب عن ا�شتيائي من 

التهمي�س الوا�شح لنا حيث راأينا اأن هناك خلط يف 
للهروب من �شغط  االإداري  للعمل  االأطباء  تكليف 
ال�شحة  ووزارة  املدنية  اخلدمة  ونطالب  العيادات 
التوظيف  الإجراءات  الغام�شة  ال�شورة  اإي�شاح 
املبا�شر واأحداث وظائف جديد الأ�شحاب الكوادر 
والديبلومات  البكالوريو�س  حملة  من  ال�شحية 

ال�شحية واإدارة م�شت�شفيات.
اأحد  اأنا  قال:  اجلهني  في�شل  اخلريج  زميله   
خدمات  اإدارة  تخ�ش�س  بكالوريو�س  خريجي 
مت  حيث  انت�شاب  بنظام  وم�شت�شفيات  �شحية 
ال�شحية  التخ�ش�شات  هيئة  قبل  من  ت�شنيفنا 
املن�شئات  يف  االإداري  العمل  مبزاولة  ال�شعودية 

ال�شحية.
تبخرت  اأحالمنا  اأن  يبدو  ولكن  واأ�شاف:   
وواجهت تهمي�س وخلق �شعوبات وهمية للح�شول 
طرقنا  وللعلم  ال�شحي.  الكادر  �شمن  وظيفة  على 
وظيفة  على  احل�شول  يف  اأمال  االأبواب  جميع 
كغرينا من اأ�شحاب التخ�ش�شات االأخرى لكن كل 
اأهم امل�شببات التي  حماوالتنا باءت بالف�شل. ومن 
واجهناها عدم وجود اآلية ونظام �شارم للتوظيف 
يف اخلدمة املدنية للجانب االإدارة ال�شحية و�شغر 
الوظائف االإدارية باالأطباء وعدم االعرتاف بنا من 
قبل اخلدمة املدنية ملزاولة العمل االإداري يف �شحة 

الأ�شحاب املوؤهالت ال�شحية بنظام االنت�شاب.
الذي  العي�شى  جمدوع  بن  عبدالله  اأي�شا  وقال   
ال�شحية  اخلدمات  اإدارة  يف  البكالوريو�س  حمل 
وامل�شت�شفيات –جامعة امللك عبدالعزيز- 1434هـ 
وجميع  املدنية  لوزارة  تقدم  تخرجه  فور  اإنه 
والقطاع  الذاتي-  –الت�شغيل  اململكة  م�شت�شفيات 
عامه  على  و�شارف  فائدة  دون  وبحثت  اخلا�س 

الثاين متعطال ومتنقال بني هذا وذاك-.
ال�شباب  طاقات  من  باال�شتفادة  العي�شى  وطالب   
اأهمية  مع  التنمية  عجلة  اال�شتثمار  نحو  ودفعها  
و�شع ال�شخ�س املنا�شب يف املكان املنا�شب. وعلى 
اجلهات امل�شوؤولة اتخاذ االزم والوقوف اإىل جانب 
امل�شت�شفيات  و  ال�شحية  اخلدمات  اإدارة  خريجي 
فقد طال  العاجل  القريب  االأو�شاع يف  وت�شحيح 

االنتظار.
عن  نت�شاءل  البالد  �شحيفة  يف  بدورنا  ونحن   
وزارة  فيها هل هي  املت�شبب  االإ�شكالية ومن  هذه 
اأم وزارة التعليم  اأم وزارة اخلدمة املدنية  ال�شحة 
هذه  عن  امل�شوؤول  هو  من  العمل  وزارة  اأم  العايل 
االدارية  الكوادر  توظيف  عملية  يف  التخبطات 
يتم  مل  ملاذا  احلكومية؟  امل�شت�شفيات  يف  ال�شحية 
توطني وظائف املراكز والقطاعات ال�شحية االأهلية 
ال�شحية  القطاعات  يف  االأجانب  ن�شبة  وتقليل 
احلكومية؟ اأين يذهب هوؤالء الطلبة ال�شعوديني بعد 
جد واجتهاد وانتظام يف امل�شرية العلمية من يحقق 

لهم غاية الو�شول اإىل �شوق العمل؟.

الكويت - وا�س
اأو�شت جلنة روؤ�شاء ومديري اجلامعات 
اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  بدول 
العربية يف اختتام االجتماع الـ20 للجنة 
با�شتحداث  ام�س  بالكويت  عقد  الذي 
ودعم برامج ا�شرتاتيجيه تهدف لتحفيز 
وت�شجيع الباحثني وزيادة الوعي الأهمية 

ون�شر ثقافة البحث العلمي .
عبد  الدكتور  الكويت  جامعة  مدير  وقال 
اجلل�شة  يف  كلمتة  خالل  البدر  اللطيف 
واالهتمام  الرتكيز  اأهمية  اخلتامية 
)املاج�شتري  العليا  الدرا�شات  بربامج 
االأق�شام  جلميع  يكون  باأن  والدكتوراه( 
برامج  اخلليجية  اجلامعات  يف  العلمية 

للدرا�شات العليا .
كثرية  معايري  هناك  اأن  البدر  واأ�شاف 
ن�شبة  زيادة  واأهمها  اجلامعات  لتميز 

اجلامعات  يف  التدري�س  هيئة  اأع�شاء 
العلمي  بالبحث  واالهتمام  اخلليجية 
برامج  يف  النهو�س  يتطلب  الذي 
الدرا�شات العليا، م�شريا اإىل اأن الرتقية 
خالل  من  تكون  اأن  يجب  اأ�شتاذ  لدرجة 

االإ�شراف على برامج الدكتوراه .
امل�شاعد  العام  االأمني  قال  جانبه،  من 
االأمانة  يف  والبيئة  االإن�شان  ل�شوؤون 
اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  العامة 
عقلة  بن  الله  عبد  الدكتور  العربية 
اللقاء كان لقاء معرفة وفكر  اإن  الها�شم: 
من خالل املناق�شات املتبادلة باجلل�شات، 
اأن تكون  متمنًيا من املوؤ�ش�شات املختلفة 
يف خدمة البحث العلمي دائما مبا يكفل 

دولنا و�شعوبنا" . وتقدم  "ارتقاء 
من جهته، اأعلن م�شاعد نائب مدير جامعة 
العتيبي  عبيد  الدكتور  لالأبحاث  الكويت 

اأ�شدروا  املوؤمتر  على  القائمني  اأن 
تو�شيات عدة �شمن حماور املوؤمتر منها 
ا�شرتاتيجيه  برامج  ودعم  ا�شتحداث 
تهدف لتحفيز وت�شجيع الباحثني ور�شد 
هيئة  اأع�شاء  من  املتميزين  وتكرمي 
التدري�س عرب موؤ�شرات قابلة للقيا�س مع 
البحث  ثقافة  باأهمية ون�شر  الوعي  زيادة 
برامج  ودعم  و�شع  عن  ف�شال  العلمي 
م�شرتكة بني القطاع اخلا�س واحلكومي 

لتنويع م�شادر متويل االأبحاث .
الدعوة  ال�شادرة  التو�شيات  بني  ومن 
اإىل درا�شة اأ�شباب تراجع الن�شر العلمي 
احل�شول  بعد  التدري�س  هيئة  الأع�شاء 
واحلوافز  احللول  وو�شع  الرتقية  على 
على  والعمل  الظاهرة  هذه  حلل  الكفيلة 
حتديث قواعد البيانات البحثية يف دول 
االأبحاث  نتائج  من  لال�شتفادة  املجل�س 

مبدى  البحوث  متويل  وربط  املنجزة 
لتطبيقات عملية توظف  اإمكانية حتويلها 

يف املجتمع .
كذلك  االجتماع  تو�شيات  و�شملت 
املرحلة  لطلبة  تتيح  وبرامج  اآليات  اإيجاد 
العليا  الدرا�شات  وطلبة  اجلامعية 
االأبحاث  متويل  م�شادر  من  لال�شتفادة 
يف  العليا  الدرا�شات  برامج  وزيادة 
اإىل  باالإ�شافة  اخلليجية  اجلامعات 
املتميزة  العاملية  اجلامعات  على  الرتكيز 
هيئة  واأع�شاء  املعيدين  ابتعاث  عند 
يف  اجلودة  حتقيق  ل�شمان  التدري�س 
التدري�س والبحث العلمي ونقل اخلربات 

العاملية .
منظومة  باإيجاد  االجتماع  واأو�شى 
دول  جامعات  يف  املعرفة  ل�شناعة 
جمل�س التعاون هدفها الربط بني اجلهات 

اخلا�س  القطاع  �شركات  مع  البحثية 
االقت�شاد  حتويل  يف  االإ�شهام  بهدف 
املعرفه  على  قائم  اقت�شاد  اإىل  الوطني 
وبراءات  البحث  خمرجات  وا�شتثمار 

االخرتاع واالبتكار.
مع  االجتماع  يف  امل�شاركون  واأكد 
فكرة  درا�شة  اأهمية  اأعمالهم  اختتام 
خلق  اإىل  يهدف  خليجي  مكتب  اإن�شاء 
فر�س ومبادرات يف جماالت االقت�شاد 
جتارب  من  واال�شتفادة  املعريف 
ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  اجلامعات 
للبحوث  داعمة  حملية  بيئة  اإيجاد  يف 
والبحوث  املعريف  واال�شتثمار  العلمية 
التطبيقية مو�شني باال�شتفادة من قواعد 
وبيانات الن�شر العلمي وموؤ�شرات االأداء 
باأولويات  املتعلقة  القرارات  اتخاذ  يف 

البحث العلمي ومتويله.

احلربي: معديل مرتفع وموؤهلة 
وم�صنفة .. و)جدارة( يرف�صنا
العي�صى: طاقات مهدرة مل ي�صتفد 

منها ونحن اأوىل من الوافد

اآل ن�سيف والعي�سائي يحتفلون برامه وريان

  
جدة - البالد

واآل  العي�سائي  اآل  احتفل 
ريان  ابنهم  بزفاف  ن�سيف 
ابنتهم  على  العي�سائي  �سعيد 
نزيه ح�سن ن�سيف على  رامه 
ال�سمو  ليلتي.�ساحب  قاعة 
امللكي االمري م�سعل بن ماجد 
حمافظ حمافظة جدة كان يف 
واملباركني  املهنئني  مقدمة 
�سارك  وقد  هذا  لال�سرتني. 
من  كبري  جمع  االحتفال  يف 
واطيافه.  املجتمع  رجاالت 

مربوك.


